
لم  الذين  بالفيرو�س  الم�صابين  اإلى  الو�صول 

اإ�صابتهم �س  ُت�صخَّ

�صت  يرتفع احتمال الإ�صابة بفيرو�ص الإيدز لدى �صركاء الأ�صخا�ص الذين �ُصخِّ

اإ�صابتهم بالفيرو�ص، بما في ذلك ال�صركاء الجن�صيين و�صركاء تعاطي المخدرات عن 

طريق الحقن.

قدِّم الخدمة 
ُ
د خدمات اإبالغ ال�صريك باإ�صابة �صريكه الآخر بالفيرو�ص بم�صاعدة م

َ
وُتع

�ص اإ�صابة كثير  ن لم ُت�صخَّ
َّ
طريقة ب�صيطة وفعالة لل��ص�ل اإلى ه�ؤلء ال�صركاء، ِمم

ب�ن بالدعم 
ِّ
رح

ُ
�ص�ن لالإ�صابة بالفيرو�ص، وربما ي

َّ
منهم ول يدرك�ن اأنهم معر

قدَّم اإليهم وبالفر�صة ال�صانحة لإجراء اختبار للك�صف عن الإ�صابة بالفيرو�ص.
ُ
الـم

جًا هامًا في ال�صحة العامة 
ْ
قدِّم الخدمة نه

ُ
وطالما كان اإبالغ ال�صريك بم�صاعدة م

عدية، بما في ذلك في البرامج المعنية 
ُ
اتبع لعق�د في التدبير العالجي لالأمرا�ص الـم

ذ ب�صكل  نفَّ
ُ
بالأمرا�ص المنق�لة عن طريق الجن�ص وال�صل، غير اأن هذا النهج لم ي

منتظم بالن�صبة للم�صابين بفيرو�ص الإيدز. 

م الخدمة: اإبالغ ال�صريك بم�صاعدة ُمقدِّ

ل �صركاء المتعاي�صين مع فيرو�ص الإيدز لخدمات اختبار الك�صف عن 
ُّ
يزيد تقب  •

الفيرو�س.

�صت  دة اإ�صابتهم بالفيرو�ص ممن �ُصخِّ �ؤكَّ
ُ
ي�ؤدي اإلى ارتفاع ن�صبة الأ�صخا�ص الـم  •

حالتهم حديثًا. 

ي�ؤدي اإلى زيادة الرتباط بالعالج والرعاية بين �صركاء الأ�صخا�ص المتعاي�صين   •
مع الفيرو�ص.

ل اإجراء اختبارات 
ُّ
ن تقب

ِّ
ح�ص

ُ
قدِّم الخدمة في اإبالغ ال�صريك اأن ي

ُ
ومن �صاأن م�صاعدة م

للك�صف عن الإ�صابة بالفيرو�ص، وي�ؤدي اإلى ت�صخي�ص جديد لن�صب مرتفعة من 

َد اأن الإحالة ال�صلبية قد ت�ؤدي 
ْ
ي
َ
المتعاي�صين مع الفيرو�ص مقارنة بالإحالة ال�صلبية. ب

ل اإجراء اختبارات للك�صف عن الفيرو�ص في اأو�صاط �صركاء المتعاي�صين 
ُّ
اأي�صًا اإلى تقب

مع الفيرو�ص.

منظمة ال�صحة العالمية تو�صي بتقديم الم�صاعدة 

للم�صابين بفيرو�س الإيدز من اأجل اإبالغ �صركائهم

ت
�صيا�صا

ز لل
ج

مو
خدمات اختبار الك�صف عن فيرو�س الإيدز
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#Test4HIV

ال يجوز �إبالغ �ل�شريك �إال بمو�فقة �شريحة من �ل�شخ�ص �لذي �أثبتت 

�الختبار�ت �إ�شابته بفيرو�ص �الإيدز، ويقت�شر �الإبالغ على �ل�شريك )�ل�شركاء( 

دون غيره )غيرهم(.

ينتج عن خ�ص�ع ال�صريك اأو الأزواج لختبارات الك�صف عن الفيرو�ص ف�ائد اأخرى، منها:

الدعم المتبادل للح�ص�ل على خدمات ال�قاية من الفيرو�ص وعالجه ورعاية   •
الم�صابين به؛

تح�صين اللتزام بالعالج وال�صتمرار في الح�ص�ل عليه؛  •
زيادة الدعم من اأجل ال�قاية من انتقال الفيرو�ص من الأم اإلى الطفل؛  •

اإعطاء الأول�ية لالأزواج المختلفين م�صليًا فيما يتعلق ب��صائل ال�قاية الفعالة   •
من الفيرو�ص )ا�صتخدام ال�اقي، والعالج بم�صادات الفيرو�صات القهقرية، والعالج 

�ص للفيرو�ص بالن�صبة لل�صركاء غير الم�صابين به(. 
ُّ
ال�قائي قبل التعر

ويتفاوت تف�صيل طريقة على اأخرى لإبالغ ال�صريك ح�صب الفئة ال�صكانية، والعمر 

)خا�صة ال�صباب(، ون�ع ال�صريك )اأ�صا�صي اأم غير اأ�صا�صي(. وتت�صمن طرق اإبالغ 

ال�صريك التي ُتقدَّم فيها الم�صاعدة: الحديث وجهًا ل�جه، والر�صائل، والمكالمات 

الهاتفية، والر�صائل الن�صية، ومقاطع الفيدي�، والر�صائل الإلكترونية، واأنظمة 

ي الحيطة والحذر بما ي�صمن اأن ت�صل  الترا�صل عن طريق الإنترنت. ويتعين ت�خِّ

الر�صالة اإلى ال�صخ�ص ال�صحيح، مع الحفاظ على �صرية كلٍّ من ال�صخ�ص الم�صاب 

بلَّغ. ُ
بفيرو�ص الإيدز وال�صريك الم

م الخدمة باأنها م�صابة بفيرو�س الإيدز مثال ل�صيدة �صابة تمار�س الجن�س نظير مقابل تبلغ �صريكها بم�صاعدة ُمقدِّ

تو�صية

ينبغي تقديم خدمات الم�صاعدة لإبالغ ال�صريك ط�اعية كجزء من حزمة �صاملة 

قدَّمة اإلى الم�صابين بالفيرو�ص.
ُ
من الختبارات والرعاية الم

ملح�ظة: جميع الأ�صخا�ص الم�صابين بالفيرو�ص مدرج�ن في برامج للرعاية

.LVCT Health :الم�صدر WHO-EM/STD/191/A

�لمفتاح

م�صاب بالفيرو�ص

غير م�صاب بالفيرو�ص

لم يخ�صع لالختبار

حالة دالة واحدة

4 �صركاء في ممار�صة الجن�ص م�صاب�ن بالفيرو�ص 
4 بالغين اآخرين م�صاب�ن بالفيرو�ص

طفل واحد م�صاب بالفيرو�ص

)حالة دالة واحدة= 9 اأ�صخا�ص م�صاب�ن بالفيرو�ص(

مخالط واحد في ال�صبكة الجتماعية م�صاب بالفيرو�ص

�صريكان في ممار�صة الجن�ص م�صابان بالفيرو�ص

بالغ واحد اآخر م�صاب بالفيرو�ص

طفل واحد م�صاب بالفيرو�ص

�أثبتت �الختيار�ت �إ�شابة �لمخالطين في �ل�شبكة بالفيرو�ص
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اإبالغ  ب�صبب  �صرر  حدوث  ينُدر 

يك ل�صر ا

عة من التجارب 
َّ
جم

ُ
نات والبراهين الـم

ِّ
اأفادت البي  •

الع�ص�ائية الم�صب�طة الحالية والدرا�صات القائمة 

على المراقبة بحدوث حالت قليلة من ال�صرر عقب 

اإبالغ ال�صريك عن طريق الإحالة ال�صلبية اأو الإبالغ 

قدِّم الخدمة.
ُ
بم�صاعدة م

ال�صرية والط�عية عن�صران ج�هريان خا�صة اإذا لم   •
يف�صح ال�صركاء بعد بع�صهم لبع�ص عن و�صع 

اإ�صابتهم بالفيرو�ص.

وبينما ينبغي اأن يدرك القائم�ن على تنفيذ البرامج   •
باحتمال حدوث ال�صرر ب�صبب الإف�صاح عن و�صع 

الإ�صابة بالفيرو�ص، ينبغي م�ازنة هذا ال�صرر في 

مقابل الفائدة المترتبة على دعم الت�صخي�ص المبكر 

لالأ�صخا�ص الم�صابين بالفيرو�ص وربطهم بالعالج.

قدِّم�ن خدمات اإبالغ ال�صريك اأن 
ُ
ينبغي على من ي  •

حَتملة 
ُ
يناق�ص�ا مع الم�صابين بالفيرو�ص المخاطر الـم

لحدوث ال�صرر. وينبغي عليهم اأن يعر�ص�ا تقديم 

خدمات اإبالغ ال�صريك ط�عًا اإذا لم تتاأثر �صالمة 

ال�صخ�ص الم�صاب بالفيرو�ص.

مراعاتها  يتعين  اعتبارات 

النجاح لتحقيق 

قِّدم� الخدمة  ُ
تدريب ُمقدِّمي �لخدمة. قد يحتاج م  •

اإلى التدريب ب�صاأن الطرق التي يتبع�نها لتفادي 

اإ�صدار الأحكام لدى قيامهم بالمناق�صة ح�ل 

ال�صركاء في ممار�صة الجن�ص اأو تعاطي المخدرات 

عن طريق الحقن، وتي�صير الإف�صاح المتبادل بين 

الأزواج، وتحديد مكان ال�صركاء بفعالية. ويت�صمن 

ر�صد النتائج ت�ثيق محاولت اإبالغ ال�صريك 

وربطها ب�صجالت ال�صخ�ص الم�صاب بالفيرو�ص، 

بالإ�صافة اإلى ت�ثيق درجة تقبل ال�صريك لإجراء 

اختبار للك�صف عن اإ�صابته بالفيرو�ص، ونتيجة 

الختبار، والربط بالرعاية.

�لقدرة على �الختيار. ينبغي اأن تت�افر للم�صابين   •
بالفيرو�ص خيارات لإبالغ �صركائهم، مع ال�صماح 

لهم باختيار طرق مختلفة ل�صركاء مختلفين، اأو 

رف�ص الإبالغ تمامًا. فعلى �صبيل المثال، ربما 

جا 
ْ
اأن ي�صتخدم�ا نه يريد الم�صاب�ن بالفيرو�ص 

�صلبيًا للت�ا�صل مع بع�ص ال�صركاء ممن ي�صعرون 

ل�ن  بالرتياح اإزاء اإبالغهم ب��صعهم، لكنهم قد يف�صِّ

قدِّم الخدمة عند 
ُ
الح�ص�ل على م�صاعدة من م

الت�ا�صل مع �صركاء اآخرين.

لل�صيا�صات موجز 

منظمة ال�صحة العالمية تو�صي بتقديم الم�صاعدة 

للم�صابين بفيرو�س الإيدز من اأجل اإبالغ �صركائهم

عر�ص خدمات �إبالغ �ل�شريك ب�شفة دورية.   •
من الممكن تقديم خدمات الم�صاعدة لإبالغ ال�صريك 

عند عدة نقاط خالل تقديم الرعاية، وذلك خالل 

طيلة فترة تعامل ال�صخ�ص مع المنظ�مة ال�صحية 

من لحظة الك�صف عن اإ�صابته بالفيرو�ص. كما 

يج�ز اإعادة التقييمات مرتين كل عام اأو خالل 

زيارات المتابعة مرة كل �صنة، اإذ من الممكن اأن 

يتغير مع ال�قت ا�صتعداد ال�صخ�ص للم�افقة على 

الح�ص�ل على خدمات اإبالغ ال�صريك.

ت�شجيع و�شع قو�نين و�شيا�شات د�عمة.   •
ينبغي اأن تراجع البلدان ق�انينها و�صيا�صاتها للنظر 

ل التي تجعل هذه الق�انين وال�صيا�صات 
ُ
ب

ُ
في ال�ص

اأكثر دعمًا لالأ�صخا�ص المتعاي�صين مع الفيرو�ص 

وللبرامج التي تخدمهم. وي�صمل هذا الأمر حْظر 

ممار�صات اإبالغ ال�صريك ق�صراً اأو تحت الإكراه، 

م الأ�صخا�ص  وتنقيح الق�انين وال�صيا�صات التي ت�صِ

من الفئات ال�صكانية الرئي�صية والمتعاي�صين مع 

مهم اأو تنط�ي على التمييز �صدهم.
ِّ
الفيرو�ص اأو ُتجر

لالإطالع على �لمبادئ �لتوجيهية �لكاملة لمنظمة �ل�شحة �لعالمية حول �الختبار �لذ�تي للك�شف عن فيرو�ص �الإيدز و�إبالغ �ل�شريك: تكملة للمبادئ �لتوجيهية �لموحدة 

http://www.who.int/hiv/topics/vct/en/ :حول خدمات �ختبار �لك�شف عن فيرو�ص �الإيدز، يرجى زيارة �لموقع �الإلكتروني

تعريفات اإبالغ ال�صريك

ب الأ�صخا�ص الم�صابين بفيرو�ص الإيدز اأن يف�صح�ا باأنف�صهم عن 
َّ
در

ُ
قدِّم خدمة م

ُ
ع م

ِّ
�صج

ُ
�الإحالة �ل�شلبية: عندما ي

و�صعهم اإلى �صركائهم في ممار�صة الجن�ص اأو تعاطي المخدرات عن طريق الحقن، واأن يقترح�ا كذلك اإجراء اختبار 

�صهم للعدوى بالفيرو�ص.
ُّ
للك�صف عن اإ�صابة �صريكهم )�صركائهم( بالفيرو�ص، نظراً لحتمال تعر

خدمات �إبالغ �ل�شريك باإ�شابته بفيرو�ص �الإيدز بم�شاعدة ُمقدِّم �لخدمة: عندما يح�صل الأ�صخا�ص الم�صاب�ن 

ب لالإف�صاح عن و�صعهم، اأو لإبالغ �صركائهم في 
َّ
در

ُ
قدِّم خدمة م

ُ
بالفيرو�ص الم�افق�ن على تلقِّي الم�صاعدة من م

�صهم لالإ�صابة بالفيرو�ص دون الك�صف عن 
ُّ
ممار�صة الجن�ص اأو تعاطي المخدرات عن طريق الحقن باحتمال تعر

قدِّم الخدمة اأن يجري اختباراً لل�صركاء للك�صف عن اإ�صابتهم بالفيرو�ص. وُتقدَّم الم�صاعدة 
ُ
ه�ياتهم. بعدها يعر�ص م

قدِّم الخدمة اأو الإحالة المزدوجة.
ُ
في اإبالغ ال�صريك با�صتخدام ُنُهج الإحالة التعاقدية اأو الإحالة عن طريق م

ب لإحالة �صركائهم 
َّ
در

ُ
قدِّم خدمة م

ُ
�الإحالة �لتعاقدية: عندما يبرم الأ�صخا�ص الم�صاب�ن بالفيرو�ص عقداً مع م

قدِّم الخدمة 
ُ
اإلى خدمات اختبارات الك�صف عن فيرو�ص الإيدز خالل فترة زمنية متفق عليها، بعدها يت�ا�صل م

مبا�صرة مع ال�صركاء ويعر�ص عليهم اإجراء اختبار ط�عي للك�صف عن اإ�صابتهم بالفيرو�ص.

ب، بعد الح�ص�ل على م�افقة ال�صخ�ص الم�صاب بالفيرو�ص، 
َّ
در

ُ
قدِّم الخدمة الـم

ُ
�الإحالة عن طريق ُمقدِّم �لخدمة: يق�م م

بالت�ا�صل مبا�صرة مع �صريكه )�صركائه( ويعر�ص عليهم اإجراء اختبار ط�عي للك�صف عن اإ�صابتهم بالفيرو�ص.

ب الأ�صخا�ص الم�صابين بالفيرو�ص وقت الإف�صاح عن و�صعهم 
َّ
در

ُ
قدِّم خدمة م

ُ
�الإحالة �لمزدوجة: عندما يرافق م

قدِّم الخدمة اأي�صًا اأن يعر�ص على ال�صركاء اإجراء اختبار ط�عي للك�صف عن اإ�صابتهم بالفيرو�ص.
ُ
اإلى �صركائهم. ويج�ز لـم

لمزيد من �لمعلومات ُيرَجى �الت�شال بـ:

 منظمة ال�صحة العالمية، 

المكتب الإقليمي ل�صرق المت��صط

لة
َ
ل والمالريا واأمرا�ص المناطق المدارية المهم

ُ
وحدة الإيدز وال�ص

�صارع عبد الرزاق ال�صنه�ري، مدينة ن�صر، القاهرة، م�صر

hiv-aids@who.int :بريد اإلكتروني
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