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أبرز النقاط

تُصنف مرص من الدول ذات معدل االنتشار املنخفض لفريوس نقص املناعة البرشي/ اإليدز، إذ تصل النسبة إىل 0.02 يف املائة من 	 

السكان، ويبلغ العدد التقديري للمصابني حوايل 16.000. 

نتيجة للمجهودات املتسارعة يف مجال التوعية وإجراء الفحص، فإن معدل اكتشاف الحاالت املصابة يف تزايد مستمر. 	 

تعترب السلوكيات عالية الخطورة املقرتنة بنقص املعرفة العامة بفريوس نقص املناعة البرشي/ اإليدز، والوعي بشكل خاص بخطر 	 

انتقال العدوى من األم إىل الطفل من العوامل الرئيسية التي تساهم يف انتشار الفريوس بني السيدات واألطفال.

يساهم تعزيز الثقافة العامة والوعي بطرق انتقال الفريوس والوقاية منه، إىل جانب تحسني املعرفة بالرعاية التشخيصية والعالجية 	 

وطرق الحصول عليها يف الحد من انتشار املرض بني األطفال، مبا يف ذلك خفض معدل انتقال العدوى من األم إىل الطفل.

ما هي االتجاهات املتعلقة بانتشار فريوس 

نقص املناعة البرشي/ اإليدز يف مرص؟

ــص  ــروس نق ــة لف ــدالت مرتفع ــا مع ــد به ــي ال يوج ــدول الت ــن ال ــر م ــف م تُصن

املناعــة البــري/ اإليــدز، إذ تصــل نســبة انتشــاره إىل 0.02 يف املائــة مــن الســكان، 

مبــا يعــادل  16.000 )قاعــدة بيانــات برنامــج األمــم املتحــدة املشــرك املعنــي 

ــارعة يف  ــادة متس ــاك زي ــن هن ــري AIDSinfo(. ولك ــة الب ــص املناع ــروس نق بف

ــة  ــرة املاضي ــوام األخ ــدار األع ــى م ــدة ع ــة الجدي ــاالت اإلصاب ــاف ح ــدل اكتش مع

ــة  ــص املناع ــروس نق ــي بف ــم املتحــدة املشــرك املعن ــج األم ــات برنام ــدة بيان )قاع

البــري AIDSinfo(. وأصبــح العــدد التقديــري لألشــخاص املصابــن بفــروس نقــص 

املناعــة البــري أعــى ســتة أضعــاف مقارنــًة بعــدد املصابــن يف عــام 2000. وال تــزال 

الســلوكيات عاليــة الخطــورة ونقــص املعرفــة والوعــي مــن األســباب الرئيســية التــي 

تســاهم يف انتشــار الفــروس. 

سلسلة موجز البيانات الصادرة عن يونيسف مرص

أعدت يونيسف مرص موجز البيانات باالستعانة بأدلة حديثة ومن خالل دمج بيانات مختلفة من مصادر متعددة. ويهدف هذا

املوجز إىل التشجيع عىل إجراء حوارات ومناقشات أكرث تعمقاً تتعلق بالقضايا املهمة لألطفال.
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األطفال واملراهقون

وفريوس نقص املناعة 

البرشي/ اإليدز
الوضع يف مرص
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عدد املصابني بفريوس نقص املناعة البرشي 

وتتضمن التحديات الرئيسية التي تواجه الخدمات الوطنية للعالج والوقاية من 

فريوس نقص املناعة البرشي/ اإليدز ما ييل:

الشكل 1: العدد التقديري لألشخاص البالغني )15 سنة فأكرث( املصابني بفريوس نقص املناعة البرشي/ اإليدز يف مرص منذ عام 1990 إىل 2017

واســتجابًة للوضــع، قامــت الحكومــة املريــة بوضــع اســراتيجية جديــدة ملحاربــة 

ــوم  ــن 2018-2022، وتق ــرة ب ــد يف الف ــدز متت ــري/ اإلي ــة الب ــص املناع ــروس نق ف

تلــك االســراتيجية عــى اعتــامد أهــداف عامليــة للوقايــة مــن فــروس نقــص املناعــة 

ــى  ــن ع ــث املواطن ــى ح ــا ع ــراتيجية أيًض ــز االس ــه. وترك ــدز وعالج ــري/ اإلي الب

إجــراء فحوصــات، وتوصيلهــم بُســبل تلقــي الرعايــة الصحيــة، ومتابعــة املصابــن مــن 

األمهــات واألطفــال واملراهقــن حتــى يتــم القضــاء عــى الفــروس.

نقص الوعي العام 

عن فريوس نقص 

املناعة البرشي 

وطرق انتقاله 

وفحصه

الوصم والتمييز 

يثني األفراد عن 

إجراء الفحص، 

والحصول عىل 

الخدمات الوقائية 

والعالجية

 صعوبة الوصول 

بالرسائل املتعلقة 

بالوقاية إىل 

الفئات األكرث عرضة 

لإلصابة ألسباب عدة 

مثل نقص التمويل

ضعف إدماج 

الخدمات املتعلقة 

بعالج فريوس 

نقص املناعة 

البرشي بالخدمات 

الصحية والتعليمية 

وضعف جودة بعض 

الخدمات الصحية

املصدر: قاعدة بيانات برنامج األمم املتحدة 

املشرك املعني بفروس نقص املناعة البري/

 اإليدز AIDSinfo. تم الحصول عى البيانات 

يف نوفمرب 2018.
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 هل توجد وفيات بني األطفال بسبب 

فريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز؟

ماذا نعرف عن فريوس نقص املناعة البرشي/ اإليدز 

وانتقال العدوى من األم إىل الطفل؟

كــام جــاء يف البيــان الصــادر عــن يونيســف حــول األطفــال واإليــدز: »يعتــرب األطفــال 

دون ســن الخامســة املصابــون بفــروس نقــص املناعــة البــري/ اإليــدز عــى مســتوى 

ــًة بجميــع الفئــات العمريــة األخــرى. ويف  العــامل أكــر عرضــة ملخاطــر الوفــاة مقارن

ــم  ــوات األوان، هــذا إن ت ــد ف ــال ويُعالجــون بع ــخص األطف ــان يُش ــن األحي ــر م كث

ــف  ــد نص ــب، يفق ــت املناس ــالج يف الوق ــي الع ــدون تلق ــاس. وب ــخيصهم باألس تش

ــام  ــل إمت ــم قب ــدز حياته ــري/ اإلي ــة الب ــص املناع ــروس نق ــن بف ــال املصاب األطف

ــف، 2017(.  ــاين« )يونيس ــم الث عامه

بالرغــم مــن قلــة املعرفــة الشــاملة حــول فــروس نقــص املناعــة البــري/ اإليــدز بــن 

الجنســن ويف جميــع الفئــات العمريــة، إال أن معــدالت معرفــة النســاء باملــرض كانــت 

ــروس.  ــة بالف ــة لإلصاب ــر عرض ــاء أك ــل النس ــام يجع ــال، م ــدالت الرج ــن مع أدىن م

وعــالوة عــى ذلــك، فــإن نقــص املعرفــة بأهميــة وأماكــن فحــص فــروس نقــص املناعــة 

البــري/ اإليــدز، وال ســيام خــالل فــرة الحمــل، يتســبب يف انخفاض معــدالت الحصول 

عــى العــالج )باألدويــة املضــادة للفروســات القهقريــة( بن النســاء الحوامــل املصابات، 

مــام يزيــد مــن خطــر انتقــال العــدوى مــن األم إىل الطفــل.

وقــد تراجعــت النســب التقديريــة للنســاء الحوامــل يف مــر اللــوايت يتلقــن األدويــة 

ــى  ــرة حت ــنوات األخ ــالل الس ــل خ ــن األم إىل الطف ــدوى م ــال الع ــن انتق ــة م للوقاي

بلغــت نســبة 9 يف املائــة مــن العــدد املحتمــل للســيدات املصابــات عــام 2017 )قاعدة 

ــري  ــة الب ــص املناع ــروس نق ــي بف ــدة املشــرك املعن ــم املتح ــج األم ــات برنام بيان

وتعتــرب الطريقــة األكــر شــيوًعا لإلصابــة بفــروس نقــص املناعــة البــري/ اإليــدز لــدى 

األطفــال هــي انتقــال العــدوى مــن األم أثنــاء الحمــل أو الــوالدة أو الرضاعــة الطبيعيــة. 

وعليــه، فــإن األهــداف الرئيســية املعنيــة بالتصــدي لفــروس نقــص املناعــة البــري/ 

ــل  ــن األم إىل الطف ــدوى م ــال الع ــن انتق ــة م ــل يف الوقاي ــال تتمث ــدى األطف ــدز ل اإلي

والقضــاء عــى انتقالــه عــن طريــق: عــالج األمهــات الحوامــل فــورًا واتبــاع اإلرشــادات 

الطبيــة الخاصــة بالــوالدة اآلمنــة والرضاعــة، توفــر الجرعــة الوقائيــة لألطفــال املعرضن 

لإلصابــة وعــالج األطفــال واملراهقــن املصابــن، باإلضافــة إىل رفــع الوعــي بشــأن الوقاية 

والعــالج، والحــد مــن الوصــم االجتامعــي والتمييــز ضــد املصابــن باملــرض.

AIDSinfo(. ويعتــرب انخفــاض تلــك التغطيــة خطــرًا جســياًم عــى األطفــال، حيــث 

أن أكــر مــن 90 باملائــة مــن اإلصابــات الجديــدة بــن الرضــع واألطفــال الصغــار تحدث 

مــن خــالل انتقــال العــدوى لهــم مــن األم. وعــى الرغــم مــن أن وزارة الصحة والســكان 

توفــر العــالج املضــاد للفروســات مجانــا لجميــع الحــاالت املكتشــفة للنســاء الحوامــل 

ــة الســيدة الحامــل  ــات بالفــروس، تظــل املشــكلة األساســية هــي عــدم معرف املصاب

بإصابتهــا وقــت الحمــل أو الرضاعــة بســبب قلــة اإلقبــال عــى إجــراء التحليــل. 

وتــراوح نســبة خطــر انتقــال العــدوى مــن األم إىل الجنــن بــن 20 يف املائــة إىل 45 يف 

املائــة بــدون أي تدخــل. ولكــن ميكــن أن تســاهم مجموعــة مــن التدخــالت الشــاملة 

القامئــة عــى األدلــة يف تخفيــض هــذا الخطــر إىل أقــل مــن 2 يف املائــة )يونيســف، 

منــع انتقــال العــدوى مــن األم إىل الطفــل(. 
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% التقديرية من النساء الحوامل الاليت يتلقني العالج املضاد للفريوسات 

الشكل 2: النسبة التقديرية للنساء الحوامل املصابات بفريوس نقص املناعة البرشي/ اإليدز اللوايت تلقني العالج 
باألدوية املضادة للفريوسات القهقرية للحد من خطر انتقال الفريوس من األم إىل الطفل، مرص، من 2010 إىل 2017

املصدر: قاعدة بيانات برنامج األمم املتحدة 

املشرك املعني بفروس نقص املناعة البري/

اإليدز AIDSinfo. تم الحصول عى البيانات 

يف نوفمرب 2018.

ورغــم أن مــر تعــد مــن الــدول التــي ال ترتفــع بهــا معــدالت انتشــار الفــروس، إال 

أنهــا تتســم بانخفــاض مســتوى املعرفــة الشــاملة بفــروس نقــص املناعــة البــري/ 

اإليــدز بشــكل ملحــوظ، وال ســيام بــن الشــباب. وتبــن األرقــام الصــادرة عــام 2015 

أن 4 يف املائــة فقــط مــن الشــابات و7 يف املائــة مــن الشــبان الذيــن تــراوح أعامرهــم 

بــن 15 و24 ســنة لديهــم معرفــة شــاملة وصحيحــة عــن اإليــدز )مســح الجوانــب 

الصحيــة - وزارة الصحــة والســكان، 2015(. 

4موجز بيانات – إصدار رقم )2(، ديسمرب 2018
©

 U
N

IC
EF/U

N
I42936/Pirozzi



لم يسبق له الذهاب للمدرسة لم يتم املرحلة االبتدائية أتم املرحلة االبتدائية أتم املرحلة الثانوية/فأعلى اإلجمالي ١٥-٤٩
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الشكل 3: نسبة النساء والرجال الذين ترتاوح أعامرهم بني 15-49 وبني 15-24 سنة ممن لديهم معرفة شاملة 
وصحيحة عن فريوس نقص املناعة البرشي/ اإليدز، مرص، 2015 

وعــالوة عــى ذلــك، فــإن معــدالت املعرفــة بطــرق الوقايــة مــن انتقــال فــروس نقــص 

ــرب منخفضــة بصــورة موحــدة يف  ــل تعت ــن األم إىل الطف ــدز م ــري/ اإلي ــة الب املناع

ــي،  ــتوى التعليم ــن املس ــي تتضم ــة، والت ــة واالقتصادي ــؤرشات االجتامعي ــم امل معظ

واملناطــق اإلقليميــة، والفئــات العمريــة، ومســتويات الــراء. واتضــح أن 15 يف املائــة 

فقــط مــن النســاء الــاليت تــراوح أعامرهــن بــن 15 - 49 يعلمــن أن فــروس نقــص 

املناعــة البــري/ اإليــدز ميكــن أن ينتقــل مــن األم إىل الطفــل عــن طريــق الرضاعــة 

الطبيعيــة، وأنــه ميكــن الحــد مــن خطــر انتقــال العــدوى مــن األم إىل الطفــل عــن 

طريــق تنــاول األم عقاقــر خاصــة أثنــاء الحمــل. 

ــن النســاء  ــة( م ــرأة )7 يف املائ ــن كل 30 ام ــط م ــن فق ــح ايضــا أن امرأت ــد اتض وق

ــراء  ــن إج ــة بأماك ــى دراي ــر ع ــا يف م ــن 15 و49 عاًم ــن ب ــراوح أعامره ــاليت ت ال

فحــص الفــروس. وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه كلــام ارتفــع املســتوى التعليمــي، كلــام زاد 

وعــي املواطنــن أو تحســن مســتوى معرفتهــم حــول توافــر أماكــن إلجــراء فحــص 

فــروس نقــص املناعــة البــري/ اإليــدز، حيــث أن 12 يف املائــة مــن النســاء الــاليت 

ــل مــا  ــار الفــروس، مقاب ــة بأماكــن إجــراء اختب ــوي عــى دراي ــم الثان ــن التعلي أكمل

يقــرب مــن 2 يف املائــة بــن الــاليت مل يســبق لهــن الذهــاب للمدرســة ليــس لديهــن 

ــة بالفحــص. أي معرف

الشكل 4: نسبة النساء والرجال الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و49 سنة ممن هم عىل دراية بأماكن إجراء فحص 
فريوس نقص املناعة البرشي/ اإليدز، حسب مستوى التعليم، مرص، 2018

املصدر: مسح الجوانب الصحية، مر 2015

ملحوظة: البيانات ال تتضمن محافظتي شامل 

وجنوب سيناء.

املصدر: مسح الجوانب الصحية، مر 2015

ملحوظة: البيانات ال تتضمن محافظتي 

شامل وجنوب سيناء.
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رعاية أحد األفراد 
 املصابني باألسرة

اإلفصاح عن إصابة  
أحد أفراد األسرة 

شراء خضروات طازجة  
من صاحب املتجر املصاب

السماح ملدرسة  
مصابة بأن  
تقوم بالتدريس

قبول جميع  
املؤشرات األربعة

٠

١١١١
١٩

٨٤

٠

١١١٠

٢٠

٨٤ الرجالالنساء

ويســاهم انخفــاض مســتويات الوعــي واملعرفــة عــن نقــص املناعــة البــري/ اإليــدز 

إىل جانــب املفاهيــم الخاطئــة الشــائعة حــول انتقــال املــرض والوقايــة منــه يف شــيوع 

ــم  ــد الوص ــرض. ويع ــن بامل ــخاص املصاب ــه األش ــرض ل ــذي يتع ــز ال ــم والتميي الوص

االجتامعــي والتمييــز مــن العوامــل الرئيســية التــي تســاهم يف انتشــار الفــروس وتقلل 

مــن اإلقبــال عــى إجــراء الفحوصــات. ويتطلــب الحــد مــن الوصــم تحســن مســتوى 

الثقافــة والوعــي بشــكل عــام إىل جانــب تفعيــل القوانــن وتأكيــد حقــوق املــرىض.

وأظهــر املســح أنــه بينــام أبــدى غالبيــة املواطنــن )84 يف املائــة( اســتعدادهم 

لالهتــامم بأحــد أفــراد األرسة إذا كان مصابـًـا بفــروس نقــص املناعــة البــري/ اإليــدز، 

يؤثــر فــروس نقــص املناعــة البــري/ اإليــدز بشــكل مبــارش وغر مبــارش عــى األطفال، 

حيــث أنهــم معرضــون هــم أنفســهم ملخاطــر اإلصابــة بالفــروس واملــرض، ويعانــون 

بســبب ذلــك مــن الوصــم والتمييــز أو التدهــور الصحــي أو الوفــاة. وقــد ال يصابــون 

ولكــن يعيشــون مــع آبــاء أو بالغــن مصابــن مــام يضطرهــم إىل العمــل أو تــرك التعليم 

ألنهــم يتولــون املســؤوليات األرسيــة. وقــد يعانــون أيًضــا مــن الفقــر بســبب املــرض 

إال أن ظاهــرة الوصــم والتمييــز ال تــزال قامئــة بشــدة عندمــا يتعلــق األمــر بجوانــب 

أخــرى مــن اإلصابــة. وتوضــح األرقــام أن أقــل مــن 1 يف املائــة مــن املواطنــن لديهــم 

قبــول عــام تجــاه األشــخاص املصابــن بفــروس نقــص املناعــة البــري/ اإليــدز، و20 

يف املائــة فقــط لديهــم اســتعداد لالعــراف بــأن أحــد أفــراد األرسة مصــاب بالفــروس، 

و10 يف املائــة فقــط عــى اســتعداد لــراء الخــروات مــن أحــد أصحــاب املتاجــر 

ــة بالفــروس ميكــن أن  ــة فقــط يعتقــدون أن املُدرســة املصاب ــن، و11 يف املائ املصاب

يُســمح لهــا بالتدريــس.

والجهــل ويتعرضــون للوصــم والتمييــز بســبب صلتهــم بشــخص مصاب بفــروس نقص 

املناعــة البــري/ اإليــدز بســبب وجــود شــخص مصــاب مــن  أرستهــم. وباإلضافــة إىل 

ــراض  ــبب األم ــام بس ــن أو كليه ــد الوالدي ــد أح ــا بفق ــوا أيتاًم ــن أن يصبح ــك، ميك ذل

املرتبطــة باإليــدز )يونيســف، 2006(. 
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املصدر: مسح الجوانب الصحية، مر 2015

ملحوظة: البيانات ال تتضمن محافظتي 

شامل وجنوب سيناء.

كيف يتأثر األطفال باملرض؟

12345

الصدمة 

النفسية بسبب 

فقد األم أو 

األب، أو كليهام

انخفاض دخل 

األرسة 

)فقر األطفال(

ضياع فرص 

التعليم بسبب 

الفقر واملرض

يتعرضون 

للوصم والعزلة 

والتمييز 

 تدهور الصحة 

والوفاة 

الشكل 5: نسبة التعبري عن مواقف محددة تتمثل يف قبول املجتمع )من فئة النساء والرجال الذين ترتاوح أعامرهم 
بني 15 و49 سنة( لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البرشي/ اإليدز، مرص، 2015
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ما الجهود التي تبذلها يونيسف لحل املشكلة؟

يتبنــى برنامــج يونيســف املعنــي مبكافحــة فــروس نقــص املناعــة البــري/ اإليــدز نهًجــا متكامــاًل يركــز حــول الوقايــة والعــالج والدعــم خــالل العقديــن األول والثــاين مــن 

الحيــاة، ويرتكــز عــى مبــادئ العدالــة واملســاواة بــن الجنســن وحقــوق اإلنســان. ويشــمل الربنامــج تقديــم الدعــم لتحديــد الفجــوات املعرفيــة وســدها، وإعــداد برامــج 

مدعومــة باألدلــة، وتحســن مســتوى تقديــم الخدمــات الوقائيــة وتوصيــل املواطنــن بخدمــات الرعايــة.

 أهم الربامج والتدخالت: 

يأيت تعزيز صحة األم والطفل يف مقدمة جهود يونيسف الرامية للقضاء عىل انتقال فريوس نقص املناعة 

البرشي/ اإليدز من األم إىل الطفل، مع الركيز عى التوسع يف فرص حصول النساء املصابات بالفروس عى 

العالج، وتحسن إمكانية الحصول عى التشخيص املبكر للرضع وعالج األطفال.

دعم الجهود الحكومية واملجتمعية حول الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشي/ اإليدز وعالجه بني األطفال 

واملراهقني األكر عرضة لإلصابة واملهمشن.

تعزيز قدرات الربنامج الوطني ملكافحة اإليدز عى زيادة استمرارية حصول األمهات واألطفال عىل خدمات 

الرعاية الصحية وااللتزام بتناول العالج مدى الحياة.

الدعوة إىل حامية حقوق األشخاص املتعايشن مع فروس نقص املناعة البري/ اإليدز يف الحصول عىل خدمات 

الرعاية الصحية بجودة وكرامة وبدون وصم ومتييز.

1

2

3

4
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التعريفات الرئيسية

تغطية عالج النساء 

الحوامل اللوايت يتلقني 

العالج املضاد للفريوسات 

من أجل الوقاية من انتقال 

الفريوس من األم إىل الطفل 

هي نسبة النساء اللوايت 

يتلقن العالج بالعقاقر 

املضادة للفروسات للوقاية 

من انتقال املرض من األم 

إىل الطفل.

اإليدز وفريوس نقص 

املناعة البرشي ال ينبغي 

الخلط بينهام. حيث أن 

اإليدز )املعروف أيًضا 

باملرحلة 3 من فروس 

نقص املناعة البري( هو 

حالة مزمنة يصل إليها 

املصاب بالفروس فقط 

عندما يتمكن فروس 

نقص املناعة البري/ 

اإليدز من التسبب يف 

أرضار جسيمة يف الجهاز 

املناعي. ولكن مع العالج، 

ميكن أن يعيش مريض 

الفروس نفس العمر 

املتوقع تقريبًا للشخص 

غر املصاب بالفروس.

املعرفة بانتقال العدوى 

من األم للطفل مقصود 

به معرفة أن فروس نقص 

املناعة البري/ اإليدز 

ميكنه أن ينتقل من األم إىل 

الطفل عن طريق الرضاعة 

الطبيعية، وميكن تقليل 

مخاطر انتقال العدوى عن 

طريق تناول األم ألدوية 

خاصة خالل فرة الحمل.

املعرفة الشاملة عن 

فريوس نقص املناعة 

البرشي/ اإليدز هو معرفة 

أن االتساق يف استخدام 

الواقي الذكري أثناء 

االتصال الجنيس واالرتباط 

بريك واحد مخلص غر 

مصاب ميكن أن يقلل من 

فرص اإلصابة بفروس 

اإليدز، مع العلم أن 

الشخص الذي يبدو سلياًم 

ميكن أن يكون مصابًا 

بفروس اإليدز، ورفض 

مفهومن من املفاهيم 

الخاطئة املحلية الشائعة 

حول انتقال العدوى 

بفروس اإليدز والوقاية 

منه.

معدل انتشار فريوس نقص 

املناعة البرشي/ اإليدز يشر 

إىل النسبة املئوية لألشخاص 

الذين تم فحصهم و تبن 

إصابتهم بفروس نقص 

املناعة البري.

مصادر البيانات

www.unicef.org/egypt/

UNICEFEgypt

UNICEF_Egypt

unicef.egypt

للمزيد من املعلومات:

وزارة الصحة والسكان، مسح الجوانب الصحية، مر 2015

قاعدة بيانات برنامج األمم املتحدة املشرك املعني بفروس نقص املناعة البري/اإليدز AIDSinfo، تم الحصول عى البيانات يف نوفمرب 2018

برنامج األمم املتحدة املشرك املعني بفروس نقص املناعة البري/ اإليدز، ملحة عن حالة فروس نقص املناعة البري يف مر 2017

منظمة يونيسف، األطفال املصابن باإليدز 2006

البيان الصادر عن يونيسف حول األطفال ومرض اإليدز 2017

منظمة يونيسف، الوقاية من انتقال العدوى من األم إىل الطفل 2017


