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مة يف هذه املنشورة، وطريقة عرض املواد الواردة فيها، ال تعربِّ عن رأي األمانة العامة ملنظمة الصحة  إن التسميات املستخدَ
العاملية بشأن الوضع القانوين ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن حتديد حدودها أو 

ل اخلطوط املنقوطة عىل اخلرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل عليها. ختومها. وتشكِّ

كام أن ذكر رشكات بعينها أو منتجات جهات صانعة معيَّنة ال يعني أن هذه الرشكات أو اجلهات معتمدة، أو مُوىصَ هبا من 
د ذكره. وفيام عدا اخلطأ والسهو، متيّز أسامء املنتجات  رِ قِبَل منظمة الصحة العاملية، تفضيالً هلا عىل سواها مما يامثلها ومل يَ

لة امللكية بوضع خط حتتها. املسجَّ

ق من املعلومات التي حتتوهيا هذه املنشورة. غري أن هذه  وقد اختذت منظمة الصحة العاملية كل االحتياطات املعقولة للتحقُّ
املادة املنشورة جيري توزيعها دون أي ضامن من أي نوع، رصاحةً أو ضمناً. ومن ثم تقع عىل القارئ وحده مسؤولية تفسري 

املادة واستخدامها. وال تتحمل منظمة الصحة العاملية بأي حال أي مسؤولية عام يرتتب عىل استخدامها من أرضار.
ويمكن احلصول عىل منشورات منظمة الصحة العاملية من وحدة التوزيع واملبيعات، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية 

لرشق املتوسط، ص. ب. 7608، مدينة نرص، القاهرة 11371، مرص (هاتف رقم: 2535 2670 202+؛ فاكس رقم: 
(PMP@emro.who.int :2492 2670 202+ عنوان الربيد اإللكرتوين

علامً بأن طلبات احلصول عىل اإلذن باستنساخ أو ترمجة منشورات املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط، 
جزئياً أو كلياً، سواء كان ذلك ألغراض بيعها أو توزيعها توزيعاً غري جتاري، ينبغي توجيهها إىل املكتب اإلقليمي لرشق 
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4

أعدت منظمة الصحة العاملية ومنظمة  األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) هذه الوثيقة بالتشاور مع خرباء إقليميني وفريق عمل األمم 
اإلقليم  يف  بلدان  عدة  وعقدت  الطفل.  إىل  األم  من  البرشي  املناعي  العوز  فريوس  رساية  من  بالتخلص  املعني  اإلقليمي  املتحدة 
مشاورات  وطنية ألصحاب املصلحة ملراجعة  مسودة اإلطار والتعقيب عليها، وتضمنت هذه املشاورات خرباء من وزارات الصحة، 

ومقدمي الرعاية الصحية، ومنظامت غري حكومية، واملتعايشني مع  فريوس العوز املناعي البرشي.

شكر وتقدير

5

حدثت تطورات مثرية لإلعجاب يف االرتقاء بربامج الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل PMTCT يف 
الكثري من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. ولكن مل تشاهد هذه النجاحات بعد يف إقليم رشق املتوسط/الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا، إذ توجد رضورة جلهود خاصة يف هذا اإلقليم للوقاية من رساية هذا الفريوس من األم إىل الطفل.

يظهر حتليل الوضع أنه بينام تتميز أغلب بلدان اإلقليم بمستو منخفض للوباء أو تركز الوباء هبا، فإن إقليم رشق املتوسط/الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا هو أحد أعىل إقليمني يف العامل يف رسعة نمو أوبئة فريوس العوز املناعي البرشي. إذ تعاين ثالث بلدان، وهي 

جيبويت، والصومال، وجنوب السودان حالياً من أوبئة عامة.

لقد كانت استجابة القطاع الصحي لفريوس العوز املناعي البرشي متفاوتة؛ إذ خطت بعض البلدان  خطوات واسعة من أجل فهم 
أفضل للوباء احلادث فيها واالرتقاء بإجراء االختبار وتقديم املعاجلة. لكن التغطية اإلقليمية بالعالج بمضادات الفريوسات القهقرية 

الزالت منخفضة بواقع %13 (2011).

كانت وترية االرتقاء بتدخالت الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل يف اإلقليم منخفضةً عموماً. فجهود 
الوقاية األولية ربام تكون قد أغفلت النساء الاليت يصبن بالعدو من أزواجهن، ولكن لد هؤالء النساء وعي قليل بتعرضهن هلذا 
اخلطر، وربام ال يلتفتن إىل هذا اخلطر. ال تتوافر معطيات عىل نطاق واسع عن احلاجة غري املحققة لتنظيم األرسة بني كل النساء، بام 
ر اختبار فريوس العوز املناعي البرشي لكل احلوامل، وتبقى التغطية  فيهن املصابات بعدو فريوس العوز املناعي البرشي. إذ ال جيُ
فعالية  األكثر  العالجي  النظام  يتلقني  الاليت  احلوامل  تغطية  كانت  وهكذا،  العامل.  يف  التغطية  معدالت  أقل  من  واحدة  اإلقليم  يف 

بمضادات الفريوسات القهقرية للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل يف عام 2010 أقل من %5.

تبنى اإلقليم الرؤية العاملية للتخلص من العداو اجلديدة بفريوس العوز املناعي البرشي بني األطفال مع املحافظة عىل حياة أمهاهتم. 
وقد تبنى األهداف العاملية الشاملة إلنقاص عدد عداو الفريوس اجلديدة بني األطفال بنسبة 90% بحلول 2015، كام تبنى إنقاص 

عدد وفيات األمومة املرتبطة باإليدز بنسبة 50%، بحلول عام 2015 أيضاً.

عالوة عىل ذلك، قرر خرباء يف اإلقليم أن املنهج الشامل واملصادق عليه عاملياً للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم 
املنهج الوقاية األولية؛ ومنع احلمل غري  إىل الطفل أسايس ورضوري يف التخلص من عداو الفريوس بني األطفال. ويشمل هذا 
املرغوب بني النساء املتعايشات مع الفريوس؛ والوقاية من رساية الفريوس من النساء املصابات بالفريوس إىل أطفاهلن؛ وتأمني املعاجلة 

والرعاية والدعم لألمهات واألطفال واألرس املتعايشة مع الفريوس.

تظهر املبادرة اإلقليمية ”نحو التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا“ 
التزام اإلقليم بالتخلص من العداو اجلديدة هلذا الفريوس بني األطفال، وسوف توجه هذه املبادرة البلدان للتحرك بصورة منتجة 
وعاجلة نحو هذا اهلدف. وال تنفصل هذه املبادرة عن هدف اإلتاحة الشاملة للوقاية واملعاجلة والرعاية، لكنها تشكل أيضاً جزءاً من 
االستجابة الشاملة جتاه الفريوس، كام سوف تسهم يف التقدم املُحرز يف الوصول إىل األهداف اخلاصة باملرامي اإلنامئية لأللفية لألمم 

املتحدة 4 و5 و6.

م لإلقليم أسلوباً منهجياً مشرتكاً للتخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل.  وهتدف هذه الوثيقة أن تُقدِّ
وخيدم اإلطار كأداة لتأييد مصادقة احلكومات عىل مبادرة التخلص من الفريوس. تتوجه هذه الوثيقة، فيمن تتوجه، إىل الرشكاء يف 

التنفيذ، ومدراء الربامج، والرسيريني وشبكات البرش املتعايشني مع فريوس العوز املناعي البرشي.

ملخص تنفيذي
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     1.1 معلومات أساسية
ر أن 000 400 3 طفل تقل أعامرهم عن 15 عاماً يف العامل يعيشون مع  فريوس العوز املناعي البرشي، كام  يف عام 2010، قُدِّ
أصيب 000 390 طفل بعدو جديدة يف تلك السنة فقط.(1) وشهد عام 2010 وفاة 000 250 طفل بسبب اإليدز، واستمرت 
مراضة األطفال بسبب اإليدز كتحدٍ للنظم الصحية يف مواجهة زيادة متطلبات الرعاية الصحية اخلاصة باإليدز. عاملياً، مخسون 
املناعي  العوز  أثر فريوس  النساء. وهكذا شكل  البرشي من  املناعي  العوز  املتعايشني مع  فريوس  البالغني  (50%) من  باملائة 
.PMTCT البرشي/ اإليدز عىل النساء واألطفال األساس املنطقيً لتعزيز برامج الوقاية من رساية الفريوس من األم إىل الطفل

الطفل، وال زالت، تتسارع، وكان  البرشي من األم إىل  املناعي  العوز  بالوقاية من رساية فريوس  العاملي  كانت وترية االلتزام 
االجتامع عايل املستو للجمعية العامة الذي عقد عام 2011 حول اإليدز تطوراً رئيسياً يف االستجابة العاملية جتاه اإليدز. وكام 
قال األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون يف تقريره إىل اجلمعية العامة ”جيب اختاذ قرارات جريئة إلعادة صياغة االستجابة 
لإليدز للوصول إىل عدد يساوي الصفر لعداو فريوس العوز املناعي البرشي اجلديدة، ومتييز بسبب اإلصابة يساوي الصفر 
قت البلدان األعضاء يف األمم املتحدة باإلمجاع عىل اإلعالن السيايس لعام 2011  دَّ ووفيات بسبب اإليدز تساوي الصفر“. صَ
حول فريوس العوز املناعي البرشي/اإليدز وأهدافه  اجلديدة؛ وهي: بحلول عام 2015، إنقاص رساية فريوس العوز املناعي 
البرشي عن طريق اجلنس وإنقاص عدو الفريوس يف أوساط متعاطي املخدرات عن طريق احلقن إىل النصف؛ وزيادة البرش 
ني إىل 15 مليون شخص؛ وإنقاص الوفيات النامجة عن السل بني البرش املتعايشني مع فريوس العوز املناعي البرشي إىل  املُعاجلَ
النصف؛ والتخلص من رساية الفريوس من األم إىل الطفل (واملعروف أيضاً بـ eMTCT).(2) وقد حدد اهلدف النوعي لربنامج 
األمومة لوفيات  2015 وخفض كبري  بحلول عام  التخلص  الطفل هو حتقيق هذا  إىل  األم  الفريوس من  التخلص من رساية 

بسبب اإليدز.

000 350 حالة  جديدة من  إن التقدم الذي أنجز عىل املستو العاملي حتى الوقت احلارض كبري جداً. إذ تم تفادي أكثر من 
للحوامل  القهقرية  الفريوسات  بمضادات  الوقائية  املعاجلة  بتقديم  األطفال  بني  البرشي  املناعي  العوز  بفريوس  اإلصابة 
ذروهتا إىل  وصلت  عندما   ،2002 عام  حتى  ارتفاع  يف  لألطفال  السنوية   العداو وكانت  الفريوس.  مع  املتعايشات 

بحوايل 000 560 حالة. وبحلول عام 2010 انخفضت إىل حوايل 000 390 حالة. أما يف السنتني األخريتني فقط، فقد أدت 
اإلصابة  حلاالت  الرتاكمي  العدد  مضاعفة  إىل  منه  والوقاية  الفريوس  معاجلة  بخدمات  احلوامل  تغطية  يف   الرسيعة  الزيادة 
بالفريوس التي تم تفادهيا. ففي عام 2010، تلقى 48% من احلوامل املتعايشات مع الفريوس يف البلدان املنخفضة واملتوسطة 
بني  اجلديدة  البرشي  املناعي  العوز  للوقاية من عداو فريوس  القهقرية  الفريوسات  بمضادات  فعالة  أنظمة عالجية  الدخل 

األطفال.(3)

ورغم متيز اإلقليم بانخفاض مستو الوباء فيه، إال أن عدد الذين يصابون بعدو جديدة بفريوس العوز املناعي البرشي سنوياً 
باملعاجلة  التغطية  أن  إال   (4).2010 عام   59 000 إىل   2001 عام   43 000 من  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  ازداد  قد 
بمضادات الفريوسات القهقرية يف اإلقليم من أقل التغطيات يف العامل، فبينام تقدم مجيع بلدان اإلقليم بعض اخلدمات اهلادفة إىل 
مع  باملقارنة  جداً  منخفض  اخلدمات  هبذه  التغطية  فإن  الطفل،  إىل  األم  من  البرشي  املناعي  العوز  فريوس  رساية  من  الوقاية 
املتوسط العاملي. إذ تلقى أقل من 5% من العدد املقدر للحوامل املصابات بعدو فريوس العوز املناعي البرشي النظم العالجية 

األكثر فعالية بمضادات الفريوسات القهقرية للوقاية من رساية الفريوس من األم إىل الطفل يف عام 2010.

1. مقدمة
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بحوايل 000 560 حالة. وبحلول عام 2010 انخفضت إىل حوايل 000 390 حالة. أما يف السنتني األخريتني فقط، فقد أدت 
اإلصابة  حلاالت  الرتاكمي  العدد  مضاعفة  إىل  منه  والوقاية  الفريوس  معاجلة  بخدمات  احلوامل  تغطية  يف   الرسيعة  الزيادة 
بالفريوس التي تم تفادهيا. ففي عام 2010، تلقى 48% من احلوامل املتعايشات مع الفريوس يف البلدان املنخفضة واملتوسطة 
بني  اجلديدة  البرشي  املناعي  العوز  للوقاية من عداو فريوس  القهقرية  الفريوسات  بمضادات  فعالة  أنظمة عالجية  الدخل 

األطفال.(3)

ورغم متيز اإلقليم بانخفاض مستو الوباء فيه، إال أن عدد الذين يصابون بعدو جديدة بفريوس العوز املناعي البرشي سنوياً 
باملعاجلة  التغطية  أن  إال   (4).2010 عام   59 000 إىل   2001 عام   43 000 من  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  ازداد  قد 
بمضادات الفريوسات القهقرية يف اإلقليم من أقل التغطيات يف العامل، فبينام تقدم مجيع بلدان اإلقليم بعض اخلدمات اهلادفة إىل 
مع  باملقارنة  جداً  منخفض  اخلدمات  هبذه  التغطية  فإن  الطفل،  إىل  األم  من  البرشي  املناعي  العوز  فريوس  رساية  من  الوقاية 
املتوسط العاملي. إذ تلقى أقل من 5% من العدد املقدر للحوامل املصابات بعدو فريوس العوز املناعي البرشي النظم العالجية 

األكثر فعالية بمضادات الفريوسات القهقرية للوقاية من رساية الفريوس من األم إىل الطفل يف عام 2010.

1. مقدمة
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    2.1  الغرض من هذه الوثيقة
هتدف هذه الوثيقة إىل تقديم أسلوب منهجي مشرتك للتخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل يف 
إقليم رشق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية وإقليم الرشق األوسط وشامل أفريقيا ملنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف). 
ويشار يف هذه الوثيقة إىل اإلقليم الذي يضم مجيع بلدان إقليم رشق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية أو إقليم الرشق األوسط 
ر اإلطار إثر تعهدات  وشامل إفريقيا لليونيسيف بإقليم رشق املتوسط/الرشق األوسط وشامل أفريقيا 1EM/MENA. وقد طُوِّ
التزمت هبا عدة بلدان يف اإلقليم بالوقاية من فريوس العوز املناعي البرشي/اإليدز وعالجه. وانطلقت عملية استشارية واسعة 
شملت خرباء إقليميني، ومدراء الربنامج الوطنية ملكافحة فريوس العوز املناعي البرشي، ومنظامت املجتمع املدين، واملنظامت 
الدولية العاملة يف جماالت صحة األمومة وحديثي الوالدة  والطفل، والصحة اجلنسية والصحة اإلنجابية وفريوس العوز املناعي 
البرشي، وممثلني عن األفراد املتعايشني مع  الفريوس. يقصد هبذا اإلطار إظهار ودعم التزام اإلقليم بالرؤية العاملية للتخلص 
من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل، وتقديم أسلوب منهجي مناسب لإلقليم للتخلص من رساية هذا 
الفريوس من األم إىل الطفل. وسوف يقدم هذا اإلطار الدعم إىل وزارات الصحة يف الدعوة إىل مصادقة احلكومات عىل أعىل 
رساية من  الوقاية  تدخالت  وميزان  نطاق  وحتسني  األولوية،  ذات  اإلجراءات  عىل  واالتفاق  األموال،  وحشد  مستوياهتا 

الفريوس من األم إىل الطفل كي يتم التحرك نحو أهداف التخلص من هذه الرساية.

1 إقليم رشق املتوسط الشزق األوسط وشامل أفريقيا (يف منظمة اليونيسيف) ، ويضم اجلزائر وأفغانستان والبحرين ومرص ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق 

السودان  وجنوب  والصومال  السعودية  العربية  واململكة  وقطر  املحتلة  الفلسطينية  واألرض  وباكستان  وعامن  واملغرب  وليبيا  ولبنان  والكويت  واألردن 
والسودان واجلمهورية العربية السورية وتونس واإلمارات العربية املتحدة واليمن ويشار عادة إيل السودان عيل أنه بلد واحد يف هذا اإلطار ألن معظم املعطيات 

املتاحة يف الوقت الذي وضع فيه اإلطار أخذت من قبل والدة مجهورية جنوب السودان.

    1.2  وبائيات فريوس العوز املناعي البرشي يف اإلقليم 

تتميز أغلب بلدان إقليم رشق املتوسط/الرشق األوسط وشامل أفريقيا بمستو منخفض من الوباء أو وباء مرتكز، إذ يقترص 
فريوس العوز املناعي البرشي لدرجة كبرية عىل جمموعات سكانية رئيسية أكثر عرضة للخطر. أما البلدان الثالث – جيبويت، 

الصومال وجنوب السودان – فتعاين  من أوبئة عامة (5).

وبينام ينخفض معدل العداو اجلديدة بفريوس العوز املناعي البرشي عاملياً، إال أن وباء فريوس العوز املناعي البرشي يف إقليم 
رشق املتوسط/الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف ارتفاع منذ عام 2001، ويأيت هذا اإلقليم بني أعىل إقليمني يف العامل حالياً يف 
رسعة نمو أوبئة الفريوس. يعاين هذا اإلقليم عموماً من غياب املعطيات الدقيقة النتشار ووقوع فريوس العوز املناعي البرشي. 
ولكن تشري املعطيات املتاحة إىل أن اإلصابة  بالفريوس حتدث نتيجة زيادة انتشاره بني جمموعات سكانية رئيسية معرضة خلطر 

أعىل، إضافة إىل رساية الفريوس من هؤالء األشخاص إىل جمموعة أكرب من أشخاص أقل عرضة للخطر، تشمل النساء.

بنهاية عام 2010 أشارت التقديرات أن عدد البالغني واألطفال املتعايشني مع الفريوس يف اإلقليم بلغ 000 580. وبلغت نسبة 
النساء املتعايشات مع الفريوس 40% تقريباً من بني املتعايشني الذين زادات أعامرهم عىل 15 سنة. انتقلت العدو إىل غالبية 
النساء يف اإلقليم الاليت أصبن بالفريوس من أزواج أو رشكاء يامرسون سلوكاً عايل اخلطورة. وأثبتت إحد الدراسات من 
باكستان أن 10% من زوجات  متعاطي املخدرات عن طريق احلقن إجيابيات لفريوس العوز املناعي البرشي. وبصورة مشاهبة، 
إىل  احلقن  طريق  عن  املخدرات  متعاطي  من  اجلنس  طريق  عن  الفريوس  رساية  يف  ارتفاعاً  اإلسالمية  إيران  مجهورية  تشهد 
راجعات  زوجاهتم أو رشكاؤهم يف العملية اجلنسية. ترتاوح معطيات االنتشار املصيل املقدر لفريوس العوز املناعي البرشي بني مُ

الرعاية السابقة الوالدة من 0% إىل %3,4.

أولئك  وكذلك  البرشي  املناعي  العوز  فريوس  مع  املتعايشني  عاماً   15 دون  األطفال  عدد  اإلقليم  يف  يتزايد  عامة،  وبصورة 
األطفال الذين يصابون بعدو حديثة بفريوس العوز املناعي البرشي.

تضاعف معدل الوفيات بسبب اإليدز تقريباً خالل السنوات العرش املاضية بني األطفال، وكان ذلك  نتيجة تسارع الوباء يف 
اإلقليم بشكل عام، وزيادة عدد النساء املتعايشات مع فريوس العوز املناعي البرشي، وعدم كفاية خدمات الوقاية من رساية 

الفريوس من األم إىل الطفل.

    2.2  اخلدمات الصحية لألمومة وحديثي الوالدة واألطفال كنقاط دخول للوقاية من
              رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل

بينام يقدر عدد العداو اجلديدة التي تم جتنبها بني األطفال بحوايل 000 350 حالة عىل املستو العاملي منذ عام 1995، ويعود 
الفضل يف ذلك إىل تأمني األدوية املضادة للفريوسات القهقرية للحوامل املصابات بعدو فريوس العوز املناعي البرشي،  يتعني 
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    2.1  الغرض من هذه الوثيقة
هتدف هذه الوثيقة إىل تقديم أسلوب منهجي مشرتك للتخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل يف 
إقليم رشق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية وإقليم الرشق األوسط وشامل أفريقيا ملنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف). 
ويشار يف هذه الوثيقة إىل اإلقليم الذي يضم مجيع بلدان إقليم رشق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية أو إقليم الرشق األوسط 
ر اإلطار إثر تعهدات  وشامل إفريقيا لليونيسيف بإقليم رشق املتوسط/الرشق األوسط وشامل أفريقيا 1EM/MENA. وقد طُوِّ
التزمت هبا عدة بلدان يف اإلقليم بالوقاية من فريوس العوز املناعي البرشي/اإليدز وعالجه. وانطلقت عملية استشارية واسعة 
شملت خرباء إقليميني، ومدراء الربنامج الوطنية ملكافحة فريوس العوز املناعي البرشي، ومنظامت املجتمع املدين، واملنظامت 
الدولية العاملة يف جماالت صحة األمومة وحديثي الوالدة  والطفل، والصحة اجلنسية والصحة اإلنجابية وفريوس العوز املناعي 
البرشي، وممثلني عن األفراد املتعايشني مع  الفريوس. يقصد هبذا اإلطار إظهار ودعم التزام اإلقليم بالرؤية العاملية للتخلص 
من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل، وتقديم أسلوب منهجي مناسب لإلقليم للتخلص من رساية هذا 
الفريوس من األم إىل الطفل. وسوف يقدم هذا اإلطار الدعم إىل وزارات الصحة يف الدعوة إىل مصادقة احلكومات عىل أعىل 
رساية من  الوقاية  تدخالت  وميزان  نطاق  وحتسني  األولوية،  ذات  اإلجراءات  عىل  واالتفاق  األموال،  وحشد  مستوياهتا 

الفريوس من األم إىل الطفل كي يتم التحرك نحو أهداف التخلص من هذه الرساية.

1 إقليم رشق املتوسط الشزق األوسط وشامل أفريقيا (يف منظمة اليونيسيف) ، ويضم اجلزائر وأفغانستان والبحرين ومرص ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق 

السودان  وجنوب  والصومال  السعودية  العربية  واململكة  وقطر  املحتلة  الفلسطينية  واألرض  وباكستان  وعامن  واملغرب  وليبيا  ولبنان  والكويت  واألردن 
والسودان واجلمهورية العربية السورية وتونس واإلمارات العربية املتحدة واليمن ويشار عادة إيل السودان عيل أنه بلد واحد يف هذا اإلطار ألن معظم املعطيات 

املتاحة يف الوقت الذي وضع فيه اإلطار أخذت من قبل والدة مجهورية جنوب السودان.

    1.2  وبائيات فريوس العوز املناعي البرشي يف اإلقليم 

تتميز أغلب بلدان إقليم رشق املتوسط/الرشق األوسط وشامل أفريقيا بمستو منخفض من الوباء أو وباء مرتكز، إذ يقترص 
فريوس العوز املناعي البرشي لدرجة كبرية عىل جمموعات سكانية رئيسية أكثر عرضة للخطر. أما البلدان الثالث – جيبويت، 

الصومال وجنوب السودان – فتعاين  من أوبئة عامة (5).

وبينام ينخفض معدل العداو اجلديدة بفريوس العوز املناعي البرشي عاملياً، إال أن وباء فريوس العوز املناعي البرشي يف إقليم 
رشق املتوسط/الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف ارتفاع منذ عام 2001، ويأيت هذا اإلقليم بني أعىل إقليمني يف العامل حالياً يف 
رسعة نمو أوبئة الفريوس. يعاين هذا اإلقليم عموماً من غياب املعطيات الدقيقة النتشار ووقوع فريوس العوز املناعي البرشي. 
ولكن تشري املعطيات املتاحة إىل أن اإلصابة  بالفريوس حتدث نتيجة زيادة انتشاره بني جمموعات سكانية رئيسية معرضة خلطر 

أعىل، إضافة إىل رساية الفريوس من هؤالء األشخاص إىل جمموعة أكرب من أشخاص أقل عرضة للخطر، تشمل النساء.

بنهاية عام 2010 أشارت التقديرات أن عدد البالغني واألطفال املتعايشني مع الفريوس يف اإلقليم بلغ 000 580. وبلغت نسبة 
النساء املتعايشات مع الفريوس 40% تقريباً من بني املتعايشني الذين زادات أعامرهم عىل 15 سنة. انتقلت العدو إىل غالبية 
النساء يف اإلقليم الاليت أصبن بالفريوس من أزواج أو رشكاء يامرسون سلوكاً عايل اخلطورة. وأثبتت إحد الدراسات من 
باكستان أن 10% من زوجات  متعاطي املخدرات عن طريق احلقن إجيابيات لفريوس العوز املناعي البرشي. وبصورة مشاهبة، 
إىل  احلقن  طريق  عن  املخدرات  متعاطي  من  اجلنس  طريق  عن  الفريوس  رساية  يف  ارتفاعاً  اإلسالمية  إيران  مجهورية  تشهد 
راجعات  زوجاهتم أو رشكاؤهم يف العملية اجلنسية. ترتاوح معطيات االنتشار املصيل املقدر لفريوس العوز املناعي البرشي بني مُ

الرعاية السابقة الوالدة من 0% إىل %3,4.

أولئك  وكذلك  البرشي  املناعي  العوز  فريوس  مع  املتعايشني  عاماً   15 دون  األطفال  عدد  اإلقليم  يف  يتزايد  عامة،  وبصورة 
األطفال الذين يصابون بعدو حديثة بفريوس العوز املناعي البرشي.

تضاعف معدل الوفيات بسبب اإليدز تقريباً خالل السنوات العرش املاضية بني األطفال، وكان ذلك  نتيجة تسارع الوباء يف 
اإلقليم بشكل عام، وزيادة عدد النساء املتعايشات مع فريوس العوز املناعي البرشي، وعدم كفاية خدمات الوقاية من رساية 

الفريوس من األم إىل الطفل.

    2.2  اخلدمات الصحية لألمومة وحديثي الوالدة واألطفال كنقاط دخول للوقاية من
              رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل

بينام يقدر عدد العداو اجلديدة التي تم جتنبها بني األطفال بحوايل 000 350 حالة عىل املستو العاملي منذ عام 1995، ويعود 
الفضل يف ذلك إىل تأمني األدوية املضادة للفريوسات القهقرية للحوامل املصابات بعدو فريوس العوز املناعي البرشي،  يتعني 
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وصول هذه اخلدمات إىل النساء واألطفال يف إقليم رشق املتوسط/ الرشق األوسط وشامل أفريقيا بطريقة ملموسة.  فالتقدم يف 
حتقيق التغطية بخدمات الوقاية من الرساية من األم إىل الطفل يف اإلقليم هو األضعف يف العامل.

خدمات صحة األمومة وحديثي الوالدة  واألطفال هي نقاط الدخول الرئيسية لتنفيذ  كثري من التدخالت البالغة األمهية للوقاية 
من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل، إضافة إىل أن اخلدمات الوظيفية هامة للغاية لنجاح التخلص من 
املوارد وقوة  وإتاحة  املرض،  بعبء  يتعلق  فيام  اإلقليم  بلدان  بني  واسع  تباين  يوجد  كام  الطفل.  إىل  األم  الفريوس من  رساية 

الربامج اخلاصة بصحة األمومة وحديثي الوالدة واألطفال.

يشكل األطفال دون سن 5 سنوات 12,2%، وتشكل النساء بعمر اإلنجاب 28,6% من سكان إقليم رشق املتوسط. تتباين إتاحة 
اخلدمات الصحية واحلصول عليها، واحلالة الصحية هلاتني املجموعتني األكثر تأثراً من السكان تبايناً كبرياً بني بلدان اإلقليم. 
وهذا ما قاد إىل إحراز تقدم غري متساو يف إنقاص معدل وفيات ومراضة األمومة واألطفال دون اخلامسة. وانخفض متوسط 

معدل وفيات األمومة واألطفال دون 5 سنوات يف اإلقليم بنسبة 42% و32% عىل التوايل بني عامي 1990 و2010.

يشكل تقديم الرعاية الصحية األولية وخدمات اإلحالة الفعالة لألمهات وأطفاهلن، وخاصة يف املواقع التي توجد فيها حاجة 
االجتامعية  العوامل  تلعب  لذلك،  إضافة  واألطفال.  األمومة  ووفيات  مراضة  خلفض  الزماً  رشطاً  الرعاية،  هلذه   قصو
واالقتصادية دوراً كبرياً يف صحة األمومة واألطفال. وهكذا، مما الشك فيه أن وعي املجتمع باملامرسات املنقذة للحياة يف احلمل، 
الرئيسية  األسباب  بني  من  للنساء  االجتامعية  احلالة  وتدين  التغذية  وسوء  األرسة،  تنظيم  وأنامط  واخلصوبة  واألمية،  والفقر، 

ملراضة ووفيات األمومة واألطفال.

الرعاية الصحية السابقة للوالدة خدمة بالغة األمهية ألمومة وطفولة صحيني، عن طريق متابعة صحة األم وطفلها. وقد ازدادت 
نسبة احلوامل الاليت حظني بزيارة واحدة عىل األقل للرعاية السابقة للوالدة يف اإلقليم يف الفرتة 1990-2010، من 28% إىل 
70,5%. أما نسبة الوالدات التي متت بواسطة  طاقم صحي ماهر فهي مؤرش من مؤرشين اختريا للمرمى اخلامس من املرامي 
اإلنامئية لأللفية لرصد حتسن صحة األمومة. ويف عام 2010، أشارت التقديرات أن حوايل 65,5% من الوالدات يف اإلقليم متت 

بواسطة أخصائيني مهرة باملقارنة مع %36 عام 1990.

    3.2  تدخالت الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل
ثت معظم البلدان دالئلها اإلرشادية اخلاصة بالوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل. ولكن  حدَّ
اليزال استعراف احلوامل اإلجيابيات لفريوس يشكل حتدياً. وحتى يف البلدان التي تتميزفيها التغطية بالرعاية السابقة للوالدة 
املناعي  العوز  السابقة للوالدة ال جير هلم اختبار الكشف عن فريوس  الرعاية  النساء الاليت يراجعن من أجل  باجلودة، فإن 
امن اختبار الفريوس جلميع النساء الاليت يراجعن  البرشي بانتظام. ورغم ذلك، توجد بوادرمشجعة. ففي عام 2010، قدمت عُ
عيادات الرعاية السابقة للوالدة واختارت 99% من النساء إجراء االختبار. وبعد دراسة ارتيادية، قررت املغرب إجراء اختبار 
فريوس العوز املناعي البرشي جلميع احلوامل، وتراجع مجهورية إيران اإلسالمية برنامج الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي 
البرشي من األم إىل الطفل بغية توسيع إجراء اختبار الفريوس بني احلوامل. ورغم التغطية املنخفضة لالختبار، أظهرت مراجعة 
املعطيات املتاحة حول الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل (2010) أن أغلب احلوامل، بعد أن 
يعرفن أهنن مصابات بعدو الفريوس، يذهبن لتلقي نظم عالجية فعالة بمضادات الفريوسات القهقرية ملنع رساية الفريوس 

إىل الطفل.

وقد شجعت منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) العمل بمنهج  شامل للوقاية من رساية فريوس 
عَب)، تشكل جماالً واسعاً من تدخالت الوقاية،  العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل. وهذا املنهج له 4 مكونات رئيسة (شُ

والرعاية، والعالج والدعم. 

وهذه املكونات هي:

•  الوقاية األولية من عدو فريوس العوز املناعي البرشي بني النساء يف عمر اإلنجاب
•  الوقاية من احلمل غري املرغوب فيه بني النساء املتعايشات مع فريوس العوز املناعي البرشي

•  الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من النساء املتعايشات مع فريوس العوز املناعي البرشي إىل 
    رضيعها

•  تقديم معاجلة، ورعاية مناسبة ودعم مالئم لألمهات املتعايشات مع فريوس العوز املناعي البرشي وأطفاهلن 
    وعائالهتن

عَب األربع للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي  وفيام ييل تلخيص حلالة اجلهود الراهنة يف اإلقليم والتي تتعلق بالشُ
من األم إىل الطفل.

الشعبة 1: الوقاية األولية من عدو فريوس العوز املناعي البرشي بني النساء يف عمر اإلنجاب

املعرفة األساسية  انتشار بعض  إىل  البرشي/اإليدز يف اإلقليم  املناعي  العوز  املعرفة بفريوس  املحدودة حول  الدراسات  تشري 
باإليدز وفريوسه. ولكن ال يزال هناك الكثري من املفاهيم اخلاطئة، منها تصور أن العالقات اجلنسية يف إطار الزواج آمنة متاماً. 
فقد تكون بعض اجلهود الوقائية احلالية قد فوتت فرصاً هامة يف تثقيف النساء الاليت ال يعتربن أنفسهن معرضات ملخاطر الرساية 

اجلنسية لفريوس العوز املناعي البرشي، إضافة إىل رساية هذا الفريوس من األم إىل الطفل.

تدخالت الوقاية من فريوس العوز املناعي البرشي بني املجموعات السكانية الرئيسية األكثر تعرضاً خلطر الفريوس، يف معظمها 
غري متطورة جيداً يف اإلقليم. وبالتايل، فإن النساء األكثر تعرضاً خلطر اإلصابة بالفريوس، وخاصة العامالت يف اجلنس، والنساء 
الاليت يتعاطني  املخدرات عن طريق احلقن وزوجات الرجال األكثر تعرضا خلطر اإلصابة بالفريوس، نادراً ما تتاح هلن خدمات 

الوقاية واملعاجلة والرعاية ضد فريوس العوز املناعي البرشي.

الشعبة 2: الوقاية من احلمل غري املرغوب فيه بني النساء املتعايشات مع فريوس العوز املناعي البرشي

زيادة اإلتاحة الشاملة للرعاية الصحية اإلنجابية بام فيها تنظيم األرسة، أحد أهداف املرمي اخلامس من املرامي اإلنامئية لأللفية. 
تظهر اخلدمات.  هذه  عىل  احلصول  يف  خاصة،  وحقوق  حاجات  هلن  البرشي  املناعي  العوز  فريوس  مع  املتعايشات  فالنساء 

املناعي  العوز  فريوس  حالة  عن  النظر  (بغض  عاملياً   %11 هي  األرسة  لتنظيم  املحققة  غري  احلاجة   مستو أن  حديثة  مسوح 
البرشي)، وتشري بعض املسوح، عىل وجه اخلصوص، إىل حاجة أعىل غري حمققة للنساء املتعايشات للفريوس. ال تتوفر معطيات 
حول احلاجة غري املحققة لتنظيم األرسة جلميع بلدان إقليم رشق املتوسط/الرشق األوسط وشامل أفريقيا (بغض النظر عن 
حالة فريوس العوز املناعي البرشي). ويرتاوح االنتشار الذي تذكره التقارير للطرق احلديثة لتنظيم األرسة من 1% إىل 7% يف 

الصومال والسودان عىل التوايل، و 57% و59% يف مرص ومجهورية إيران اإلسالمية عىل التوايل2.

الشعبة 3: الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من احلوامل املتعايشات مع فريوس العوز املناعي البرشي إىل رضيعها

تشري هذه الشعبة إىل تدخالت مبارشة لتشخيص اإلصابة بفريوس العوز املناعي البرشي عند احلوامل وتأمني تدخالت جيدة 
بمضادات الفريوسات القهقرية إلنقاص خطر الرساية العمودي. يتطلب التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من 
األم إىل الطفل معرفة مجيع  احلوامل املتعايشات مع الفريوس لتلقي املعاجلة بمضادات الفريوسات القهقرية والتدخالت املناسبة 

11

2 املصدر: منظمة الصحة العاملية، املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط، املرصد الصحي اإلقليمي، 2011.
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وصول هذه اخلدمات إىل النساء واألطفال يف إقليم رشق املتوسط/ الرشق األوسط وشامل أفريقيا بطريقة ملموسة.  فالتقدم يف 
حتقيق التغطية بخدمات الوقاية من الرساية من األم إىل الطفل يف اإلقليم هو األضعف يف العامل.

خدمات صحة األمومة وحديثي الوالدة  واألطفال هي نقاط الدخول الرئيسية لتنفيذ  كثري من التدخالت البالغة األمهية للوقاية 
من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل، إضافة إىل أن اخلدمات الوظيفية هامة للغاية لنجاح التخلص من 
املوارد وقوة  وإتاحة  املرض،  بعبء  يتعلق  فيام  اإلقليم  بلدان  بني  واسع  تباين  يوجد  كام  الطفل.  إىل  األم  الفريوس من  رساية 

الربامج اخلاصة بصحة األمومة وحديثي الوالدة واألطفال.

يشكل األطفال دون سن 5 سنوات 12,2%، وتشكل النساء بعمر اإلنجاب 28,6% من سكان إقليم رشق املتوسط. تتباين إتاحة 
اخلدمات الصحية واحلصول عليها، واحلالة الصحية هلاتني املجموعتني األكثر تأثراً من السكان تبايناً كبرياً بني بلدان اإلقليم. 
وهذا ما قاد إىل إحراز تقدم غري متساو يف إنقاص معدل وفيات ومراضة األمومة واألطفال دون اخلامسة. وانخفض متوسط 

معدل وفيات األمومة واألطفال دون 5 سنوات يف اإلقليم بنسبة 42% و32% عىل التوايل بني عامي 1990 و2010.

يشكل تقديم الرعاية الصحية األولية وخدمات اإلحالة الفعالة لألمهات وأطفاهلن، وخاصة يف املواقع التي توجد فيها حاجة 
االجتامعية  العوامل  تلعب  لذلك،  إضافة  واألطفال.  األمومة  ووفيات  مراضة  خلفض  الزماً  رشطاً  الرعاية،  هلذه   قصو
واالقتصادية دوراً كبرياً يف صحة األمومة واألطفال. وهكذا، مما الشك فيه أن وعي املجتمع باملامرسات املنقذة للحياة يف احلمل، 
الرئيسية  األسباب  بني  من  للنساء  االجتامعية  احلالة  وتدين  التغذية  وسوء  األرسة،  تنظيم  وأنامط  واخلصوبة  واألمية،  والفقر، 

ملراضة ووفيات األمومة واألطفال.

الرعاية الصحية السابقة للوالدة خدمة بالغة األمهية ألمومة وطفولة صحيني، عن طريق متابعة صحة األم وطفلها. وقد ازدادت 
نسبة احلوامل الاليت حظني بزيارة واحدة عىل األقل للرعاية السابقة للوالدة يف اإلقليم يف الفرتة 1990-2010، من 28% إىل 
70,5%. أما نسبة الوالدات التي متت بواسطة  طاقم صحي ماهر فهي مؤرش من مؤرشين اختريا للمرمى اخلامس من املرامي 
اإلنامئية لأللفية لرصد حتسن صحة األمومة. ويف عام 2010، أشارت التقديرات أن حوايل 65,5% من الوالدات يف اإلقليم متت 

بواسطة أخصائيني مهرة باملقارنة مع %36 عام 1990.

    3.2  تدخالت الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل
ثت معظم البلدان دالئلها اإلرشادية اخلاصة بالوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل. ولكن  حدَّ
اليزال استعراف احلوامل اإلجيابيات لفريوس يشكل حتدياً. وحتى يف البلدان التي تتميزفيها التغطية بالرعاية السابقة للوالدة 
املناعي  العوز  السابقة للوالدة ال جير هلم اختبار الكشف عن فريوس  الرعاية  النساء الاليت يراجعن من أجل  باجلودة، فإن 
امن اختبار الفريوس جلميع النساء الاليت يراجعن  البرشي بانتظام. ورغم ذلك، توجد بوادرمشجعة. ففي عام 2010، قدمت عُ
عيادات الرعاية السابقة للوالدة واختارت 99% من النساء إجراء االختبار. وبعد دراسة ارتيادية، قررت املغرب إجراء اختبار 
فريوس العوز املناعي البرشي جلميع احلوامل، وتراجع مجهورية إيران اإلسالمية برنامج الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي 
البرشي من األم إىل الطفل بغية توسيع إجراء اختبار الفريوس بني احلوامل. ورغم التغطية املنخفضة لالختبار، أظهرت مراجعة 
املعطيات املتاحة حول الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل (2010) أن أغلب احلوامل، بعد أن 
يعرفن أهنن مصابات بعدو الفريوس، يذهبن لتلقي نظم عالجية فعالة بمضادات الفريوسات القهقرية ملنع رساية الفريوس 

إىل الطفل.

وقد شجعت منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) العمل بمنهج  شامل للوقاية من رساية فريوس 
عَب)، تشكل جماالً واسعاً من تدخالت الوقاية،  العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل. وهذا املنهج له 4 مكونات رئيسة (شُ

والرعاية، والعالج والدعم. 

وهذه املكونات هي:

•  الوقاية األولية من عدو فريوس العوز املناعي البرشي بني النساء يف عمر اإلنجاب
•  الوقاية من احلمل غري املرغوب فيه بني النساء املتعايشات مع فريوس العوز املناعي البرشي

•  الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من النساء املتعايشات مع فريوس العوز املناعي البرشي إىل 
    رضيعها

•  تقديم معاجلة، ورعاية مناسبة ودعم مالئم لألمهات املتعايشات مع فريوس العوز املناعي البرشي وأطفاهلن 
    وعائالهتن

عَب األربع للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي  وفيام ييل تلخيص حلالة اجلهود الراهنة يف اإلقليم والتي تتعلق بالشُ
من األم إىل الطفل.

الشعبة 1: الوقاية األولية من عدو فريوس العوز املناعي البرشي بني النساء يف عمر اإلنجاب

املعرفة األساسية  انتشار بعض  إىل  البرشي/اإليدز يف اإلقليم  املناعي  العوز  املعرفة بفريوس  املحدودة حول  الدراسات  تشري 
باإليدز وفريوسه. ولكن ال يزال هناك الكثري من املفاهيم اخلاطئة، منها تصور أن العالقات اجلنسية يف إطار الزواج آمنة متاماً. 
فقد تكون بعض اجلهود الوقائية احلالية قد فوتت فرصاً هامة يف تثقيف النساء الاليت ال يعتربن أنفسهن معرضات ملخاطر الرساية 

اجلنسية لفريوس العوز املناعي البرشي، إضافة إىل رساية هذا الفريوس من األم إىل الطفل.

تدخالت الوقاية من فريوس العوز املناعي البرشي بني املجموعات السكانية الرئيسية األكثر تعرضاً خلطر الفريوس، يف معظمها 
غري متطورة جيداً يف اإلقليم. وبالتايل، فإن النساء األكثر تعرضاً خلطر اإلصابة بالفريوس، وخاصة العامالت يف اجلنس، والنساء 
الاليت يتعاطني  املخدرات عن طريق احلقن وزوجات الرجال األكثر تعرضا خلطر اإلصابة بالفريوس، نادراً ما تتاح هلن خدمات 

الوقاية واملعاجلة والرعاية ضد فريوس العوز املناعي البرشي.

الشعبة 2: الوقاية من احلمل غري املرغوب فيه بني النساء املتعايشات مع فريوس العوز املناعي البرشي

زيادة اإلتاحة الشاملة للرعاية الصحية اإلنجابية بام فيها تنظيم األرسة، أحد أهداف املرمي اخلامس من املرامي اإلنامئية لأللفية. 
تظهر اخلدمات.  هذه  عىل  احلصول  يف  خاصة،  وحقوق  حاجات  هلن  البرشي  املناعي  العوز  فريوس  مع  املتعايشات  فالنساء 
املناعي  العوز  فريوس  حالة  عن  النظر  (بغض  عاملياً   %11 هي  األرسة  لتنظيم  املحققة  غري  احلاجة   مستو أن  حديثة  مسوح 
البرشي)، وتشري بعض املسوح، عىل وجه اخلصوص، إىل حاجة أعىل غري حمققة للنساء املتعايشات للفريوس. ال تتوفر معطيات 
حول احلاجة غري املحققة لتنظيم األرسة جلميع بلدان إقليم رشق املتوسط/الرشق األوسط وشامل أفريقيا (بغض النظر عن 
حالة فريوس العوز املناعي البرشي). ويرتاوح االنتشار الذي تذكره التقارير للطرق احلديثة لتنظيم األرسة من 1% إىل 7% يف 

الصومال والسودان عىل التوايل، و 57% و59% يف مرص ومجهورية إيران اإلسالمية عىل التوايل2.

الشعبة 3: الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من احلوامل املتعايشات مع فريوس العوز املناعي البرشي إىل رضيعها

تشري هذه الشعبة إىل تدخالت مبارشة لتشخيص اإلصابة بفريوس العوز املناعي البرشي عند احلوامل وتأمني تدخالت جيدة 
بمضادات الفريوسات القهقرية إلنقاص خطر الرساية العمودي. يتطلب التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من 
األم إىل الطفل معرفة مجيع  احلوامل املتعايشات مع الفريوس لتلقي املعاجلة بمضادات الفريوسات القهقرية والتدخالت املناسبة 

11

2 املصدر: منظمة الصحة العاملية، املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط، املرصد الصحي اإلقليمي، 2011.
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الختبار  خضعن  الاليت  للحوامل  املئوية  النسبة  وصلت  أفريقيا،  وشامل  األوسط  املتوسط/الرشق  رشق  إقليم  ويف   .األخر
فريوس العوز املناعي البرشي عام 2010 إىل أقل من 4%. عالوة عىل ذلك، نادراً ما حصلت النساء األكثر عرضة خلطر فريوس 

العوز املناعي البرشي عىل فرصة إلجراء اختبار الفريوس النعدام اخلدمات املالئمة حلاجاهتن.

عاملياً، بحلول عام 2010، كانت التغطية بالنظم العالجية األكثر فعالية واملضادة للفريوسات القهقرية للوقاية من رساية فريوس 
العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل يف مجيع البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل 48%. وتلقت نسبة 11% أخر من النساء 
نظامً عالجية أقل فعالية (جرعة وحيدة من النيفريابني). أما يف إقليم رشق املتوسط/الرشق األوسط وشامل أفريقيا، فإن أقل من 
املضادة  فعالية  األكثر  العالجية  النظم  تلقني  البرشي  املناعي  العوز  فريوس  مع  املتعايشات  للحوامل  املقدر  العدد  من   %5
جهوداً حيجب  املنخفض  اإلقليمي  املتوسط  هذا  لكن  الطفل.  إىل  األم  من  الفريوس  رساية  من  للوقاية  القهقرية  للفريوسات 

 .%26 عند  املغرب  تتلوها   %78 عند  تغطية  أفضل  امن حققت  عُ أن  التقارير  تفيد  املثال،  فعىل سبيل  البلدان.  بعض  هبا  قامت 
واستمرت بعض بلدان اإلقليم يف استخدام جرعة وحيدة من النيفريابني يف عام 2010 للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي 
وتلقوا  البرشي  املناعي  العوز  لفريوس  تعرضوا  الذين  للرضع  املئوية  فالنسبة  مشاهبة،  وبصورة  الطفل.  إىل  األم  من  البرشي 
املعاجلة الوقائية املضادة للفريوسات القهقرية للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل يف إقليم رشق 

املتوسط/الرشق األوسط وشامل أفريقيا منخفضة جداً عند 2% فقط.

الشعبة 4: تقديم معاجلة ورعاية مناسبة، ودعم مالئم لألمهات املتعايشات مع فريوس العوز املناعي البرشي وأطفاهلن 
وعائالهتن

 بعدو أصيبوا  الذين  والرضع  للمعاجلة،  رسيرياً  واملؤهالت  البرشي،  املناعي  العوز  فريوس  مع  املتعايشات  للنساء  بالنسبة 
الفريوس، تكون املعاجلة اجليدة املضادة للفريوسات القهقرية طوال العمر أساسية إلنقاص معدل املراضة والوفيات الناجم عن 
اإليدز وحتسني نوعية احلياة. يف عام 2010، كانت تغطية املعاجلة املضادة للفريوسات القهقرية يف اإلقليم أقل من 10%؛ حتى أن 
تغطية هذه املعاجلة كانت أقل عند األطفال. حيث تبدي بعض البلدان انخفاضاً كبرياً جداً يف براجمها اخلاصة باملعاجلة املضادة 
لفريوس العوز املناعي البرشي. وعموماً، ال توجد معطيات حول حاالت أمهات وأطفاهلن ممن فُقدوا عن املتابعة يف برامج 

الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل.

    4.2  حتديات تواجه الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل 
             يف اإلقليم وفرص االرتقاء هبا

توجد حتديات كثرية تواجه التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل يف اإلقليم.

•  معدل انتشار فريوس العوز املناعي البرشي منخفض بني السكان يف أغلب البلدان. وتعاين أغلب البلدان – عدا 
    أعضاء جملس التعاون اخلليجي حيث توجد فجوات جدية يف املعطيات – من أوبئة متمددة مرتكزة بني 

    املجموعات السكانية األكثر عرضة للخطر (أغلبها من الذكور)؛
•  غالباً ما تتجه الدالئل اإلرشادية العاملية إىل األماكن التي تعاين من معدالت عالية النتشار فريوس العوز 

    املناعي البرشي. ومل توثق جيداً بعد مناهج الوقاية من رساية الفريوس من األم إىل الطفل الفعالة لقاء التكاليف 
    واملناسبة يف إطار األوبئة منخفضة املستو واملرتكزة، وتزايد الوصم وحمدودية املوارد املتاحة.

•  اليزال فهم خطر وزيادة التعرض لعدو فريوس العوز املناعي البرشي عند النساء غري املنغمسات بسلوك 
    عايل اخلطورة (كتعاطي املخدرات عن طريق احلقن) حمدوداً لد السلطات الصحية واجلمهور.

•  ضعف إدراك اخلطر واخلوف من الوصم من أهم العوائق لتلقي االستشارة الطوعية وخدمات االختبار. لكن 
    إجراء االستشارة واالختبار منخفض عموماً، وهو أكثر انخفاضاً عند النساء نتيجة املحيط الثقايف.
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•  يعتمد نجاح التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل eMTCT عىل وجود 
    برنامج فعال لصحة األمومة وحديثي الوالدة واألطفال. ففي بعض البلدان، تكون تغطية الرعاية السابقة للوالدة 

    ونسبة الوالدات بواسطة طاقم صحي ماهر منخفضة، والنظام الصحي ضعيف عموماً.
•  اختبار فريوس العوز املناعي البرشي للنساء احلوامل، كمكون مندمج ضمن خدمات الرعاية السابقة للوالدة، 

    حمدود كثرياً، حتى يف البلدان التي تكون فيها تغطية الرعاية السابقة للوالدة عالية.
•  التزال القدرات املختربية والتشخيصية حمدودة يف بعض البلدان (كتعداد خاليا CD4 والتشخيص املبكر 

    للولدان غري متاحة بسهولة).
•  الوصم والتمييز ما زاال سائدين يف اإلقليم: ويشكالن عقبة رئيسية أمام االستفادة من  خدمات مكافحة فريوس 

    العوز املناعي البرشي والوقاية منه.
نظَر إىل الوقاية من عدو فريوس العوز املناعي البرشي بني عدد قليل نسبياً من األطفال كأولوية عند  •  قد ال يُ

    بعض واضعي السياسات. فقد تبدو تكاليف إجراء االختبار عىل أعداد كبرية من احلوامل منخفضات اخلطورة 
    ملعرفة العدد القليل من املصابات بعدو الفريوس عالية، وقد يتم االستفسار عن فعالية هذا اإلجراء مقارنة 

    بالتكلفة.
•  يبدو أن دمج الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل ضمن برامج الصحة 

    اإلنجابية، وصحة األمومة وحديثي الوالدة واألطفال قد يشكل حتدياً، فالربامج جيري تنفيذ عمودياً منذ زمن.
•  يعاين عدد من البلدان رصاعاً مدنياً أو أهنا يف أوضاع الحقة ألزمات، ولد هذه البلدان كثري من األولويات 

    الصحية املتزامحة؛ وال تعترب الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل أولوية حالياً.
•  تعتمد بعض البلدان كثرياً عىل املانحني وخاصة عىل الصندوق الدويل ملكافحة اإليدز والسل واملالريا. هلذا 
    يشكل املشهد احلايل للتمويل غري األكيد خطراً حقيقياً عىل برامج الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي    

    البرشي من األم إىل الطفل.

كام توجد يف اإلقليم فرص هامة.

•  إذ تظهر البلدان القليلة التي تنفذ تدخالت الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل 
    عىل نطاق واسع مقبولية التدخالت (كاختبار فريوس العوز املناعي البرشي عىل احلوامل) رغم وجود 

    حساسيات ثقافية، وتشري تقارير حديثة إىل أن بلداناً أخر ختطط حالياً للبدء يف تدخالت مشاهبة.
•  تدخالت الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل، رغم أهنا تتم عىل نطاق حمدود، 

    إال أهنا توجد سلفاً  يف عدد من البلدان. وهي بحاجة إىل التقوية والتوسيع لتحسني اجلودة والتغطية.
•  عاملياً، حدثت زيادة يف الدعوة إىل التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل، 

    وقامت وكاالت مانحة كرب مثل خطة الطوارئ للرئيس األمريكي إلغاثة املصابني بمرض اإليدز  
    PEPFAR والصندوق الدويل بالنظر إىل التخلص من عدو فريوس العوز املناعي البرشي عند األطفال 

    عىل أنه أولوية.
•  نرشت منظمة الصحة العاملية مؤخراً دليالً معيارياً حول الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من 
    األم إىل الطفل وتغذية الرضيع املصاب بفريوس العوز املناعي البرشي، ويقدم هذا الدليل فرصة هامة لتنفيذ 

    تدخالت عالية الفعالية، حتى يف األماكن قليلة املوارد.
•  قد تكون الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل نقطة دخول هامة ملعاجلة ورعاية 

    النساء يف بلدان رشق املتوسط/الرشق األوسط وشامل أفريقيا حيث يتم إجراء عدد قليل فقط من االختبار بني 
    النساء.

•  أظهرت حتاليل مردودية التكاليف التي أجريت يف بلدان أخر ذات انتشار منخفض لفريوس العوز املناعي 
    البرشي أن كلفة الرعاية طوال العمر لطفل مصاب بعدو الفريوس تفوق كثرياً تكاليف تدخالت الوقاية من 

    رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل.
•  ازداد فهم طبيعة األوبئة املحلية لفريوس العوز املناعي البرشي، كام زادت بالتايل إرادة التطوير واالستثامر 

    يف اسرتتيجيات معززة للوصول لألشخاص األكثر تأثراً واملعرضني للخطر.
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الختبار  خضعن  الاليت  للحوامل  املئوية  النسبة  وصلت  أفريقيا،  وشامل  األوسط  املتوسط/الرشق  رشق  إقليم  ويف   .األخر
فريوس العوز املناعي البرشي عام 2010 إىل أقل من 4%. عالوة عىل ذلك، نادراً ما حصلت النساء األكثر عرضة خلطر فريوس 

العوز املناعي البرشي عىل فرصة إلجراء اختبار الفريوس النعدام اخلدمات املالئمة حلاجاهتن.

عاملياً، بحلول عام 2010، كانت التغطية بالنظم العالجية األكثر فعالية واملضادة للفريوسات القهقرية للوقاية من رساية فريوس 
العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل يف مجيع البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل 48%. وتلقت نسبة 11% أخر من النساء 
نظامً عالجية أقل فعالية (جرعة وحيدة من النيفريابني). أما يف إقليم رشق املتوسط/الرشق األوسط وشامل أفريقيا، فإن أقل من 
املضادة  فعالية  األكثر  العالجية  النظم  تلقني  البرشي  املناعي  العوز  فريوس  مع  املتعايشات  للحوامل  املقدر  العدد  من   %5
جهوداً حيجب  املنخفض  اإلقليمي  املتوسط  هذا  لكن  الطفل.  إىل  األم  من  الفريوس  رساية  من  للوقاية  القهقرية  للفريوسات 

 .%26 عند  املغرب  تتلوها   %78 عند  تغطية  أفضل  امن حققت  عُ أن  التقارير  تفيد  املثال،  فعىل سبيل  البلدان.  بعض  هبا  قامت 
واستمرت بعض بلدان اإلقليم يف استخدام جرعة وحيدة من النيفريابني يف عام 2010 للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي 
وتلقوا  البرشي  املناعي  العوز  لفريوس  تعرضوا  الذين  للرضع  املئوية  فالنسبة  مشاهبة،  وبصورة  الطفل.  إىل  األم  من  البرشي 
املعاجلة الوقائية املضادة للفريوسات القهقرية للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل يف إقليم رشق 

املتوسط/الرشق األوسط وشامل أفريقيا منخفضة جداً عند 2% فقط.

الشعبة 4: تقديم معاجلة ورعاية مناسبة، ودعم مالئم لألمهات املتعايشات مع فريوس العوز املناعي البرشي وأطفاهلن 
وعائالهتن

 بعدو أصيبوا  الذين  والرضع  للمعاجلة،  رسيرياً  واملؤهالت  البرشي،  املناعي  العوز  فريوس  مع  املتعايشات  للنساء  بالنسبة 
الفريوس، تكون املعاجلة اجليدة املضادة للفريوسات القهقرية طوال العمر أساسية إلنقاص معدل املراضة والوفيات الناجم عن 
اإليدز وحتسني نوعية احلياة. يف عام 2010، كانت تغطية املعاجلة املضادة للفريوسات القهقرية يف اإلقليم أقل من 10%؛ حتى أن 
تغطية هذه املعاجلة كانت أقل عند األطفال. حيث تبدي بعض البلدان انخفاضاً كبرياً جداً يف براجمها اخلاصة باملعاجلة املضادة 
لفريوس العوز املناعي البرشي. وعموماً، ال توجد معطيات حول حاالت أمهات وأطفاهلن ممن فُقدوا عن املتابعة يف برامج 

الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل.

    4.2  حتديات تواجه الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل 
             يف اإلقليم وفرص االرتقاء هبا

توجد حتديات كثرية تواجه التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل يف اإلقليم.

•  معدل انتشار فريوس العوز املناعي البرشي منخفض بني السكان يف أغلب البلدان. وتعاين أغلب البلدان – عدا 
    أعضاء جملس التعاون اخلليجي حيث توجد فجوات جدية يف املعطيات – من أوبئة متمددة مرتكزة بني 

    املجموعات السكانية األكثر عرضة للخطر (أغلبها من الذكور)؛
•  غالباً ما تتجه الدالئل اإلرشادية العاملية إىل األماكن التي تعاين من معدالت عالية النتشار فريوس العوز 

    املناعي البرشي. ومل توثق جيداً بعد مناهج الوقاية من رساية الفريوس من األم إىل الطفل الفعالة لقاء التكاليف 
    واملناسبة يف إطار األوبئة منخفضة املستو واملرتكزة، وتزايد الوصم وحمدودية املوارد املتاحة.

•  اليزال فهم خطر وزيادة التعرض لعدو فريوس العوز املناعي البرشي عند النساء غري املنغمسات بسلوك 
    عايل اخلطورة (كتعاطي املخدرات عن طريق احلقن) حمدوداً لد السلطات الصحية واجلمهور.

•  ضعف إدراك اخلطر واخلوف من الوصم من أهم العوائق لتلقي االستشارة الطوعية وخدمات االختبار. لكن 
    إجراء االستشارة واالختبار منخفض عموماً، وهو أكثر انخفاضاً عند النساء نتيجة املحيط الثقايف.
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•  يعتمد نجاح التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل eMTCT عىل وجود 
    برنامج فعال لصحة األمومة وحديثي الوالدة واألطفال. ففي بعض البلدان، تكون تغطية الرعاية السابقة للوالدة 

    ونسبة الوالدات بواسطة طاقم صحي ماهر منخفضة، والنظام الصحي ضعيف عموماً.
•  اختبار فريوس العوز املناعي البرشي للنساء احلوامل، كمكون مندمج ضمن خدمات الرعاية السابقة للوالدة، 

    حمدود كثرياً، حتى يف البلدان التي تكون فيها تغطية الرعاية السابقة للوالدة عالية.
•  التزال القدرات املختربية والتشخيصية حمدودة يف بعض البلدان (كتعداد خاليا CD4 والتشخيص املبكر 

    للولدان غري متاحة بسهولة).
•  الوصم والتمييز ما زاال سائدين يف اإلقليم: ويشكالن عقبة رئيسية أمام االستفادة من  خدمات مكافحة فريوس 

    العوز املناعي البرشي والوقاية منه.
نظَر إىل الوقاية من عدو فريوس العوز املناعي البرشي بني عدد قليل نسبياً من األطفال كأولوية عند  •  قد ال يُ

    بعض واضعي السياسات. فقد تبدو تكاليف إجراء االختبار عىل أعداد كبرية من احلوامل منخفضات اخلطورة 
    ملعرفة العدد القليل من املصابات بعدو الفريوس عالية، وقد يتم االستفسار عن فعالية هذا اإلجراء مقارنة 

    بالتكلفة.
•  يبدو أن دمج الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل ضمن برامج الصحة 

    اإلنجابية، وصحة األمومة وحديثي الوالدة واألطفال قد يشكل حتدياً، فالربامج جيري تنفيذ عمودياً منذ زمن.
•  يعاين عدد من البلدان رصاعاً مدنياً أو أهنا يف أوضاع الحقة ألزمات، ولد هذه البلدان كثري من األولويات 

    الصحية املتزامحة؛ وال تعترب الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل أولوية حالياً.
•  تعتمد بعض البلدان كثرياً عىل املانحني وخاصة عىل الصندوق الدويل ملكافحة اإليدز والسل واملالريا. هلذا 
    يشكل املشهد احلايل للتمويل غري األكيد خطراً حقيقياً عىل برامج الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي    

    البرشي من األم إىل الطفل.

كام توجد يف اإلقليم فرص هامة.

•  إذ تظهر البلدان القليلة التي تنفذ تدخالت الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل 
    عىل نطاق واسع مقبولية التدخالت (كاختبار فريوس العوز املناعي البرشي عىل احلوامل) رغم وجود 

    حساسيات ثقافية، وتشري تقارير حديثة إىل أن بلداناً أخر ختطط حالياً للبدء يف تدخالت مشاهبة.
•  تدخالت الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل، رغم أهنا تتم عىل نطاق حمدود، 

    إال أهنا توجد سلفاً  يف عدد من البلدان. وهي بحاجة إىل التقوية والتوسيع لتحسني اجلودة والتغطية.
•  عاملياً، حدثت زيادة يف الدعوة إىل التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل، 

    وقامت وكاالت مانحة كرب مثل خطة الطوارئ للرئيس األمريكي إلغاثة املصابني بمرض اإليدز  
    PEPFAR والصندوق الدويل بالنظر إىل التخلص من عدو فريوس العوز املناعي البرشي عند األطفال 

    عىل أنه أولوية.
•  نرشت منظمة الصحة العاملية مؤخراً دليالً معيارياً حول الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من 
    األم إىل الطفل وتغذية الرضيع املصاب بفريوس العوز املناعي البرشي، ويقدم هذا الدليل فرصة هامة لتنفيذ 

    تدخالت عالية الفعالية، حتى يف األماكن قليلة املوارد.
•  قد تكون الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل نقطة دخول هامة ملعاجلة ورعاية 

    النساء يف بلدان رشق املتوسط/الرشق األوسط وشامل أفريقيا حيث يتم إجراء عدد قليل فقط من االختبار بني 
    النساء.

•  أظهرت حتاليل مردودية التكاليف التي أجريت يف بلدان أخر ذات انتشار منخفض لفريوس العوز املناعي 
    البرشي أن كلفة الرعاية طوال العمر لطفل مصاب بعدو الفريوس تفوق كثرياً تكاليف تدخالت الوقاية من 

    رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل.
•  ازداد فهم طبيعة األوبئة املحلية لفريوس العوز املناعي البرشي، كام زادت بالتايل إرادة التطوير واالستثامر 

    يف اسرتتيجيات معززة للوصول لألشخاص األكثر تأثراً واملعرضني للخطر.



   1.3  القيادة وامللكية تعود للبلد
متلك احلكومات بالتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين، عملية التخطيط والتنفيذ وتقودها. فالتخطيط للتخلص من رساية 
فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل عىل مستو البلد أسايس يف التأكد من أن خطط التخلص من رساية فريوس 
العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل تأخذ بعني االعتبار الوبائيات املحلية، وقدرات اخلدمة الصحية واملوارد املتاحة. حتتاج 
البلدان ألن تتوىل امللكية واملسؤولية وااللتزام بخطط التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي. وحتى تصبح ملكية 
البلد حقيقة، جيب أن تتواز مجيع سياسات وبرامج فريوس العوز املناعي البرشي/اإليدز (بام فيها التخلص من رساية فريوس 
العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل) أيضاً مع ”الواحدات الثالث“: إطار عمل وطني واحد، وآلية تنسيق وطنية واحدة، 

ومنظومة واحدة للمتابعة والتقييم عىل املستو الوطني.

   2.3  املنهج الشامل للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل 
تتطلب الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل سلسلة متتالية من التدخالت التي تقدم عىل عدة 
مستويات متباينة، وبواسطة مقدمي خدمة خمتلفني. وبينام تتطلب التدخالت املركزية للوقاية من رساية الفريوس من األم إىل 
الطفل معرفة احلوامل املصابات بعدو فريوس العوز املناعي البرشي وتقديم تدخالت نوعية مضادة للفريوسات القهقرية، 
عَب (املكونات) األربع للمنهج  الشامل  فإن الوصول إىل أهداف التخلص من رساية الفريوس يتطلب القيام بجهود تتعلق بالشُ

لألمم املتحدة للوقاية من عدو فريوس العوز املناعي البرشي بني الرضع.

   3.3  العدالة يف الصحة (تلبية احتياجات النساء األكثر تأثراً واألكثر تعرضاً للخطر)

 يزداد عدد النساء املتعايشات مع فريوس العوز املناعي البرشي يف اإلقليم. وتصاب أغلب املتعايشات مع الفريوس بالعدو
من أزواجهن (6). ويف بعض البلدان، توجد نساء يعملن باجلنس، ولدرجة أقل، يتعاطني املخدرات عن طريق احلقن. فالنساء 
قد  يكن  أن  املحتمل  غري  ومن  اخلصوص،  وجه  عىل  الت  مَ هْ مُ نَّ  كُ اخلطورة  عايل  سلوكاً  يامرسون  لرجال  جنسياً  الرشيكات 
حصلن عىل توعية وثقيف بشأن فريوس العوز املناعي البرشي/اإليدز، ومن املستبعد أن يكن عىل دراية باخلطر املحدق هبن. 
جيب أن تكون خدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل، متاحة ومقبولة وتستجيب حلاجات 

مجيع النساء.

   4.3  املسؤولية واملساءلة املشرتكة
جيب أن تتقاسم األرس واملجتمعات واألجهزة الصحية واهليئات العامة والرشكاء اإلقليميني املسؤولية عن حتويل التخلص من 
رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل إىل واقع. كام جيب أن تكون هذه األدوار واملسؤوليات حمددة، وشفافة 

وهلا مؤرشات واضحة لقياس التقدم واملسؤولية.
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        فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل

        الطفل
   1.4  الرؤية واملرمى

الرؤية
رشق  إقليم  فيها  يشرتك  والتي  الطفل،  إىل  األم  من  البرشي  املناعي  العوز  فريوس  رساية  من  للتخلص  العاملية  الرؤية 
هذه  البرشي“.(7)  املناعي  العوز  بفريوس  مصابني  غري  أحياء  وأطفال  ”نساء  هي  أفريقيا،  وشامل  األوسط  املتوسط/الرشق 

الرؤية مشرتكة إلقليم رشق املتوسط مع الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

املرمى
املرمى هو التخلص من العداو اجلديدة بفريوس العوز املناعي البرشي بني األطفال بحلول عام 2015 وحتسني بقيا وصحة 

ف التخلص منه بأنه: رَّ عَ األمومة وحديثي الوالدة واألطفال يف إطار هذا الفريوس، حيث يُ

•  إنقاص العداو اجلديدة عند األطفال بفريوس العوز املناعي البرشي بنسبة 90% من اخلط القاعدي عام 2009
•  إنقاص معدل الرساية اإلمجالية لفريوس العوز املناعي البرشي بناء عىل السكان (عرب الوقاية من رساية فريوس 

    العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل) إىل أقل من %5

إن مرمى التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل جريء وطموح. كام أن العمل باجتاه هذا املرمى 
سوف يضمن أن رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل يتم التحكم فيها واحلد منها إىل مستو منخفض جداً، 
حتى ال  متثل  فيام بعد مشكلة من مشكالت الصحة العمومية. سيعمل اإلقليم نحو هذا املرمى، معترباً أن الوصول إىل أهداف 
2015 سيشكل حتدياً كبرياً لبعض البلدان. يقصد بغايات وأهداف التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم 
إىل الطفل عىل املستو العاملي واإلقليمي العمل كمحفز يشجع البلدان عىل العمل باجتاه إنقاص رساية فريوس العوز املناعي 

البرشي من األم إىل الطفل إنقاصاً كبرياً.

   2.4  أغراض الربنامج
يعمل اإلقليم نحو إنجاز األغراض التالية:

1.   إنقاص وقوع فريوس العوز املناعي البرشي بني النساء بعمر 15-49 سنة بنسبة %50.
2.   إنقاص احلاجة غري املحققة لتنظيم األرسة جلميع النساء إىل الصفر.

3.   زيادة عدد احلوامل الاليت يتم إجراء االختبار عليهن للكشف عن فريوس العوز املناعي البرشي مع معرفة 
        النتائج كي يصل إىل أكثر من %90.

4.   زيادة عدد احلوامل املصابات بعدو فريوس العوز املناعي البرشي والرضع املعرضني لإلصابة الذين 
       حيصلون عىل أدوية فعالة مضادة للفريوسات القهقرية إلنقاص رساية الفريوس من األم إىل الطفل ألكثر

        من %90.
5.   إنقاص الوفيات التي تعز لفريوس العوز املناعي البرشي عند الرضع واألطفال دون اخلامسة من العمر 

        بنسبة %90.
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   1.3  القيادة وامللكية تعود للبلد
متلك احلكومات بالتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين، عملية التخطيط والتنفيذ وتقودها. فالتخطيط للتخلص من رساية 
فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل عىل مستو البلد أسايس يف التأكد من أن خطط التخلص من رساية فريوس 
العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل تأخذ بعني االعتبار الوبائيات املحلية، وقدرات اخلدمة الصحية واملوارد املتاحة. حتتاج 
البلدان ألن تتوىل امللكية واملسؤولية وااللتزام بخطط التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي. وحتى تصبح ملكية 
البلد حقيقة، جيب أن تتواز مجيع سياسات وبرامج فريوس العوز املناعي البرشي/اإليدز (بام فيها التخلص من رساية فريوس 
العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل) أيضاً مع ”الواحدات الثالث“: إطار عمل وطني واحد، وآلية تنسيق وطنية واحدة، 

ومنظومة واحدة للمتابعة والتقييم عىل املستو الوطني.

   2.3  املنهج الشامل للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل 
تتطلب الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل سلسلة متتالية من التدخالت التي تقدم عىل عدة 
مستويات متباينة، وبواسطة مقدمي خدمة خمتلفني. وبينام تتطلب التدخالت املركزية للوقاية من رساية الفريوس من األم إىل 
الطفل معرفة احلوامل املصابات بعدو فريوس العوز املناعي البرشي وتقديم تدخالت نوعية مضادة للفريوسات القهقرية، 
عَب (املكونات) األربع للمنهج  الشامل  فإن الوصول إىل أهداف التخلص من رساية الفريوس يتطلب القيام بجهود تتعلق بالشُ

لألمم املتحدة للوقاية من عدو فريوس العوز املناعي البرشي بني الرضع.

   3.3  العدالة يف الصحة (تلبية احتياجات النساء األكثر تأثراً واألكثر تعرضاً للخطر)

 يزداد عدد النساء املتعايشات مع فريوس العوز املناعي البرشي يف اإلقليم. وتصاب أغلب املتعايشات مع الفريوس بالعدو
من أزواجهن (6). ويف بعض البلدان، توجد نساء يعملن باجلنس، ولدرجة أقل، يتعاطني املخدرات عن طريق احلقن. فالنساء 
قد  يكن  أن  املحتمل  غري  ومن  اخلصوص،  وجه  عىل  الت  مَ هْ مُ نَّ  كُ اخلطورة  عايل  سلوكاً  يامرسون  لرجال  جنسياً  الرشيكات 
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        فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل
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•  إنقاص العداو اجلديدة عند األطفال بفريوس العوز املناعي البرشي بنسبة 90% من اخلط القاعدي عام 2009
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    العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل) إىل أقل من %5
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2.   إنقاص احلاجة غري املحققة لتنظيم األرسة جلميع النساء إىل الصفر.

3.   زيادة عدد احلوامل الاليت يتم إجراء االختبار عليهن للكشف عن فريوس العوز املناعي البرشي مع معرفة 
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4.   زيادة عدد احلوامل املصابات بعدو فريوس العوز املناعي البرشي والرضع املعرضني لإلصابة الذين 
       حيصلون عىل أدوية فعالة مضادة للفريوسات القهقرية إلنقاص رساية الفريوس من األم إىل الطفل ألكثر

        من %90.
5.   إنقاص الوفيات التي تعز لفريوس العوز املناعي البرشي عند الرضع واألطفال دون اخلامسة من العمر 

        بنسبة %90.
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سيكون الوصول إىل أهداف التخلص من فريوس العوز املناعي البرشي حتدياً كبرياً لبلدان اإلقليم، فعبء املرض عال جداً، 
وحتتاج النظم الصحية إىل تقوية بالرغم من حمدودية املوارد. ستحدد البلدان أهدافها اخلاصة، والتي تراعي أن تتناسب 

وظروفها اخلاصة واحلقائق عىل أرض الواقع. ويكون حتديد األهداف عىل املستويني الوطني ودون الوطني رضورياً إلثراء 
عمليات التخطيط، والتأكد من وجود مستو عال من املساءلة ويساعد أيضاً يف تعبئة املوارد.

تستطيع البلدان احلد بشكل كبري من احلاالت اجلديدة إلصابة األطفال بفريوس العوز املناعي البرشي وحتسني صحة األمومة 
والطفل وذلك باستعامل منهج مرحيل تصاعدي لتنفيذ تدخالت الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل 

الطفل.
لقد بني إطار العمل للتخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل مرتكزاً عىل أربع أولويات اسرتاتيجية  

ترتبط فيام بينها ويدعم بعضها البعض. وحتى يتم الوصول إىل أهداف التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي، من 
االسرتاتيجية  األولويات  تتوافق  الوطنية.  خلططها  وضعها  عند  االسرتاتيجية  األولويات  مجيع  دراسة  األعضاء  للبلدان  املهم 
واإلجراءات الرئيسية هلذا اإلطار مع التدخالت ذات األولوية التي حددهتا االسرتاتيجية اإلقليمية الستجابة القطاع الصحي 

جتاه فريوس العوز املناعي البرشي 2015-2011.

األولويات االسرتاتيجية هي:

1.   ضامن االلتزام بالتخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل. 
2.   حتسني تغطية وجودة خدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل.

3.   التأكد من إتاحة اخلدمات للنساء األكثر تأثراً.
4.   تعزيز التكامل/الراوبط مع الربامج الصحية ذات الصلة.

   1.5  ضامن االلتزام السيايس
الغرض الرئييس

 
أن متلك مجيع البلدان األعضاء خططاً وطنية للتخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل، مع تقدير 

تكاليف تنفيذ هذه اخلطط.

اختلفت درجة تنفيذ الربامج الوطنية ملكافحة اإليدز  لالسرتاتيجات املوىص هبا يف إقليم رشق املتوسط/الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا حسب عوامل كثرية منها درجة االلتزام السيايس، والرغبة والقدرة عىل معاجلة  قضايا حساسة ثقافياً وسياسياً بطريقة 

عملية.

ففي حزيران 2011، صدق مجيع رؤساء وملوك وأمراء بلدان إقليم رشق املتوسط/الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل اإلعالن 
السيايس العاملي لألمم املتحدة حول فريوس العوز املناعي البرشي/اإليدز. إضافة لذلك، خالل السنتني األخريتني، عرب كثري 
من أصحاب املصلحة اإلقليميني (راسمي  السياسات، ومنظامت املجتمعات املدين وشبكاهتا، ومجيعات األفراد املتعايشني مع 
فريوس العوز املناعي البرشي، والقادة  الدينيني ووكاالت األمم املتحدة) عن التزام واضح بتحقيق إتاحة شاملة للوقاية من 
الفريوس وعالجه ورعاية املصابني به ودعمهم. تشمل األمثلة عىل ذلك االسرتاتيجية اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية الستجابة 
القطاع الصحي لفريوس العوز املناعي البرشي 2011-2015، وقرار الدورة العادية السابعة والثالثني ملجلس وزراء الصحة 

العرب عام 2012 لوضع اسرتاتيجية مشرتكة ملحاربة فريوس العوز املناعي البرشي/اإليدز، وميثاق الرياض 2011.
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املناعي البرشي لبلدان إقليم رشق املتوسط/الرشق  الوقاية من رساية فريوس العوز  وقد عقدت أول مشاورة  بلدانية حول 
2009، ودعت هذه املشاورة إىل زيادة االلتزام  18 حزيران/يونيو عام  17 و  القاهرة، مرص يومي  أفريقيا يف  األوسط وشامل 
واالرتقاء بربامج الوقاية املتكاملة من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل، وهو ما دعت إليه أيضاً املشاورة 
البلدانية املشرتكة ملنظمة الصحة العاملية/ اليونيسيف حول الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل 
والتي عقدت يف بريوت، لبنان يف 25 أيلول/سبتمرب 2011، وأوىص فيها مديرو برامج اإليدز الوطنية ومديرو برامج الصحة 
اإلنجابية وصحة األمومة والطفل، وأصحاب مصلحة إقليميون آخرون رضورة أن يرتقي بلدان إقليم رشق املتوسط/الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا  بالسياسات واالسرتاتيجيات والربامج احلالية للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم 

إىل الطفل نحو وضع رؤية وأهداف التخلص االفرتايض من رساية هذا الفريوس.

 يتزايد االلتزام السيايس بالتخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل وقيادة هذا التوجه عىل  مستو
التخلص من رساية  السيدة األوىل يف املغرب والسيدة األوىل يف السودان لربنامج  املثال يف دعم  البلدان، كام يظهر عىل سبيل 
الفريوس، أما باكستان فقد صادقت رابطة أطباء النساء والتوليد مؤخراً عىل الربنامج الوطني للوقاية من رساية فريوس العوز 

املناعي البرشي من األم إىل الطفل.

إجراءات رئيسية

•  تركيز اجلهود عىل الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل يف اخلطط الوطنية 
    اخلاصة هبذا الفريوس يف مجيع األماكن الوبائية.

•  إرشاك واضعي السياسات يف مبادرة التخلص من الفريوس وحشد الدعم من مجيع أصحاب املصلحة.
•  التأكد من مشاركة ذات معنى للنساء واألمهات املتعايشات مع فريوس العوز املناعي البرشي يف وضع اخلطط الوطنية 

    للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل.
•  تشجيع القيادة السياسية واإلرادة السياسية عىل االرتقاء  باخلدمات الصحية للنساء واألطفال، بام فيها الوقاية من 

    رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل.
•  وضع  أهداف وطنية والعمل عىل حتقيق  مرامي التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم 

    إىل الطفل باستعامل منهج مرحيل تصاعدي.
•  وضع  خطط للتخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل مع تقدير تكلفة تنفيذها، 

    والتأكد من وجود استثامر مايل كاف يف مبادرات التخلص من رساية الفريوس من األم إىل الطفل عرب زيادة 
    االستثامرات املحلية، وعمل خرائط باملوارد احلالية واالستفادة منها عىل الوجه األمثل.

   2.5  حتسني تغطية وجودة خدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من 
            األم إىل الطفل

الغرض الرئييس

أن يتم إجراء اختبار فريوس العوز املناعي البرشي ملزيد من احلوامل وأن يتلقى مجيع احلوامل املصابات بعدو فريوس العوز 
املناعي البرشي والرضع املعرضني تدخالت جيدة مضادة للفريوسات القهقرية للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي 

من األم إىل الطفل.

إن التغطية باخلدمات احلالية للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل يف اإلقليم منخفضة جداً. وحتى 
يتم الوصول إىل مرامي التخلص من رساية هذا الفريوس من األم إىل الطفل، توجد حاجة ملحة لزيادة تغطية اختبار فريوس 
مضادة  فعالة  عالجية  نظامً  يتلقني   بالعدو املصابات  احلوامل  مجيع  أن  من  والتأكد  احلوامل  بني  البرشي  املناعي  العوز 

للفريوسات القهقرية للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل.
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3 دليل حول تقديم املشورة إيل األزواج بشأن فريوس العوز املناعي البرشي واختبار الكشف عنه، بام يف ذلك املعاجلة املضادة للفريوسات
القهقرية والوقاية عند األزواج غري املتوافقني مصلياً. توصيات بشأن منهج للصحة العمومية. حنيف، منظمة الصحة العاملية، 2012.

إجراءات رئيسية

•  االرتقاء بإجراء اختبار فريوس العوز املناعي البرشي للحوامل. فالتدخالت الرئيسية للشعبة 3 هي معرفة 
    احلوامل املصابات بعدو فريوس العوز املناعي البرشي وتقديم تدخالت فعالة مضادة للفريوسات القهقرية. 
    توجد حاجة ملحة يف اإلقليم لزيادة عدد احلوامل الاليت خيضعن إلجراء اختبار فريوس العوز املناعي البرشي. 

    ويمكن للبلدان أن تدرس عدة مناهج ملعرفة احلوامل املصابات بعدو فريوس العوز املناعي البرشي.

    -   إجراء اختبار روتيني لفريوس العوز املناعي البرشي لكل احلوامل (8). ينصح باالختبار الروتيني لفريوس العوز 
املناعي البرشي لكل احلوامل يف اخلطة العاملية؛ وهذا ما يقتيض إجراء االختبار جلميع احلوامل كجزء من الرعاية الصحية 
الروتينية لألم والطفل، الستعراف أكرب عدد من النساء اإلجيابيات لفريوس العوز املناعي البرشي لتقديم املشورة إليهن 

وقيدهن يف برامج الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل. جير اختبار الفريوس عادة مع 
اختبارات دم روتينية أخر لألم والطفل (كالزهري، واهليموغلوبني). وأفضل منهج عميل هو إجراء اختبار فريوس 

العوز املناعي البرشي وتقديم املشورة بواسطة  مقدم الرعاية الصحية كإجراء روتيني، وكجزء معياري من الرعاية 
السابقة للوالدة، ويفضل أن يتم عند أول زيارة للرعاية السابقة للوالدة، باستخدام اختبار رسيع مع ظهور النتائج بنفس 

اليوم وإدراج مجيع املصابات بفريوس العوز املناعي البرشي يف برنامج الوقاية من رساية هذا الفريوس من األم إىل الطفل 
كجزء من املشورة التالية لالختبار. أما بالنسبة للنساء الاليت مل خيضعن لالختبار خالل الزيارة األوىل السابقة للوالدة، أو 

الاليت يراجعن الرعاية السابقة للوالدة يف وقت الحق أو حتى أثناء املخاض والوالدة، يتوجب إجراء اختبار رسيع 
لفريوس العوز املناعي البرشي عند أول فرصة ممكنة.

   -   استهداف مناطق جغرافية أو ”بقع ساخنة“. ففي البلدان التي تتميز بوباء منخفض املستو وشح املوارد، ربام  ال يكون 
يكون من املمكن عملياً البدء باالختبار الروتيني جلميع احلوامل عىل املستو الوطني. أما البلدان التي تتميز بانخفاض 

مستو الوباء أو أوبئة مرتكزة بني جمموعات سكانية رئيسية، فيمكنها استعراف وحتديد املناطق اجلغرافية والبقع 
الساخنة التي يكون معدل انتشار فريوس العوز املناعي البرشي فيها أعىل من متوسط معدل االنتشار الوطني أو حيث 

حتدث معظم احلاالت اجلديدة. ومن األرجح أن تصاب النساء الاليت يقطن تلك املناطق. وسيؤدي اختبار فريوس 
العوز املناعي البرشي للحوامل يف تلك املناطق (عرب الرعاية السابقة للوالدة واخلدمات املجتمعية) إىل معرفة أغلب 

املصابات بعدو هذا الفريوس. قد تكون هذه الطريقة أكثر فعالية وأقل تكلفة من إجراء االختبار عىل أعداد كبرية جداً 
من احلوامل عرضة خلطورة منخفضة عىل املستو الوطني. جيب أن تضع البلدان خطة ارتقاء واستهداف حتقيق أغراض 

الربنامج. ومع ذلك، سوف تكون هناك حاجة ملراجعة منتظمة للمنهج املعمول به لدراسة الفعالية وتقييم األثر.
 

•  ربط مجيع احلوامل املصابات بعدو فريوس العوز املناعي البرشي بخدمات الوقاية من رساية هذا الفريوس 
    من األم إىل الطفل/املعاجلة املضادة للفريوسات القهقرية. ومهام كانت االسرتاتيجية املنفذة إلجراء االختبار 

    كجزء من خدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل، جيب أن تتأكد البلدان 
    من إتاحة احلد األدنى من حزمة خدمات الوقاية من الفريوس وعالجه ورعاية املصابني هبم ودعم النساء 

    وأطفاهلن وعائالهتن، سواء كان ذلك حملياً أو باإلحالة  إىل مراكز خمتصة.
•  مراجعة الدالئل اإلرشادية حول الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل لتعكس 

    املعرفة املهنية احلالية والتوصيات الدولية.
•  تقديم نظم عالجية فعالة مضادة للفريوسات القهقرية للحوامل املصابات بعدو فريوس العوز املناعي البرشي 

    والرضع املعرضني بشكل يتواز مع الدالئل الوطنية للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم 
    إىل الطفل.

•  تشجيع األزواج عىل احلصول عىل املشورة  واالختبار (بشكل يتواز مع التوصيات احلالية)3



املناعي البرشي لبلدان إقليم رشق املتوسط/الرشق  الوقاية من رساية فريوس العوز  وقد عقدت أول مشاورة  بلدانية حول 
2009، ودعت هذه املشاورة إىل زيادة االلتزام  18 حزيران/يونيو عام  17 و  القاهرة، مرص يومي  أفريقيا يف  األوسط وشامل 
واالرتقاء بربامج الوقاية املتكاملة من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل، وهو ما دعت إليه أيضاً املشاورة 
البلدانية املشرتكة ملنظمة الصحة العاملية/ اليونيسيف حول الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل 
والتي عقدت يف بريوت، لبنان يف 25 أيلول/سبتمرب 2011، وأوىص فيها مديرو برامج اإليدز الوطنية ومديرو برامج الصحة 
اإلنجابية وصحة األمومة والطفل، وأصحاب مصلحة إقليميون آخرون رضورة أن يرتقي بلدان إقليم رشق املتوسط/الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا  بالسياسات واالسرتاتيجيات والربامج احلالية للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم 

إىل الطفل نحو وضع رؤية وأهداف التخلص االفرتايض من رساية هذا الفريوس.

 يتزايد االلتزام السيايس بالتخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل وقيادة هذا التوجه عىل  مستو
التخلص من رساية  السيدة األوىل يف املغرب والسيدة األوىل يف السودان لربنامج  املثال يف دعم  البلدان، كام يظهر عىل سبيل 
الفريوس، أما باكستان فقد صادقت رابطة أطباء النساء والتوليد مؤخراً عىل الربنامج الوطني للوقاية من رساية فريوس العوز 

املناعي البرشي من األم إىل الطفل.

إجراءات رئيسية

•  تركيز اجلهود عىل الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل يف اخلطط الوطنية 
    اخلاصة هبذا الفريوس يف مجيع األماكن الوبائية.

•  إرشاك واضعي السياسات يف مبادرة التخلص من الفريوس وحشد الدعم من مجيع أصحاب املصلحة.
•  التأكد من مشاركة ذات معنى للنساء واألمهات املتعايشات مع فريوس العوز املناعي البرشي يف وضع اخلطط الوطنية 

    للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل.
•  تشجيع القيادة السياسية واإلرادة السياسية عىل االرتقاء  باخلدمات الصحية للنساء واألطفال، بام فيها الوقاية من 

    رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل.
•  وضع  أهداف وطنية والعمل عىل حتقيق  مرامي التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم 

    إىل الطفل باستعامل منهج مرحيل تصاعدي.
•  وضع  خطط للتخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل مع تقدير تكلفة تنفيذها، 

    والتأكد من وجود استثامر مايل كاف يف مبادرات التخلص من رساية الفريوس من األم إىل الطفل عرب زيادة 
    االستثامرات املحلية، وعمل خرائط باملوارد احلالية واالستفادة منها عىل الوجه األمثل.

   2.5  حتسني تغطية وجودة خدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من 
            األم إىل الطفل

الغرض الرئييس

أن يتم إجراء اختبار فريوس العوز املناعي البرشي ملزيد من احلوامل وأن يتلقى مجيع احلوامل املصابات بعدو فريوس العوز 
املناعي البرشي والرضع املعرضني تدخالت جيدة مضادة للفريوسات القهقرية للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي 

من األم إىل الطفل.

إن التغطية باخلدمات احلالية للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل يف اإلقليم منخفضة جداً. وحتى 
يتم الوصول إىل مرامي التخلص من رساية هذا الفريوس من األم إىل الطفل، توجد حاجة ملحة لزيادة تغطية اختبار فريوس 
مضادة  فعالة  عالجية  نظامً  يتلقني   بالعدو املصابات  احلوامل  مجيع  أن  من  والتأكد  احلوامل  بني  البرشي  املناعي  العوز 

للفريوسات القهقرية للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل.
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3 دليل حول تقديم املشورة إيل األزواج بشأن فريوس العوز املناعي البرشي واختبار الكشف عنه، بام يف ذلك املعاجلة املضادة للفريوسات
القهقرية والوقاية عند األزواج غري املتوافقني مصلياً. توصيات بشأن منهج للصحة العمومية. حنيف، منظمة الصحة العاملية، 2012.

إجراءات رئيسية

•  االرتقاء بإجراء اختبار فريوس العوز املناعي البرشي للحوامل. فالتدخالت الرئيسية للشعبة 3 هي معرفة 
    احلوامل املصابات بعدو فريوس العوز املناعي البرشي وتقديم تدخالت فعالة مضادة للفريوسات القهقرية. 
    توجد حاجة ملحة يف اإلقليم لزيادة عدد احلوامل الاليت خيضعن إلجراء اختبار فريوس العوز املناعي البرشي. 

    ويمكن للبلدان أن تدرس عدة مناهج ملعرفة احلوامل املصابات بعدو فريوس العوز املناعي البرشي.

    -   إجراء اختبار روتيني لفريوس العوز املناعي البرشي لكل احلوامل (8). ينصح باالختبار الروتيني لفريوس العوز 
املناعي البرشي لكل احلوامل يف اخلطة العاملية؛ وهذا ما يقتيض إجراء االختبار جلميع احلوامل كجزء من الرعاية الصحية 
الروتينية لألم والطفل، الستعراف أكرب عدد من النساء اإلجيابيات لفريوس العوز املناعي البرشي لتقديم املشورة إليهن 

وقيدهن يف برامج الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل. جير اختبار الفريوس عادة مع 
اختبارات دم روتينية أخر لألم والطفل (كالزهري، واهليموغلوبني). وأفضل منهج عميل هو إجراء اختبار فريوس 

العوز املناعي البرشي وتقديم املشورة بواسطة  مقدم الرعاية الصحية كإجراء روتيني، وكجزء معياري من الرعاية 
السابقة للوالدة، ويفضل أن يتم عند أول زيارة للرعاية السابقة للوالدة، باستخدام اختبار رسيع مع ظهور النتائج بنفس 

اليوم وإدراج مجيع املصابات بفريوس العوز املناعي البرشي يف برنامج الوقاية من رساية هذا الفريوس من األم إىل الطفل 
كجزء من املشورة التالية لالختبار. أما بالنسبة للنساء الاليت مل خيضعن لالختبار خالل الزيارة األوىل السابقة للوالدة، أو 

الاليت يراجعن الرعاية السابقة للوالدة يف وقت الحق أو حتى أثناء املخاض والوالدة، يتوجب إجراء اختبار رسيع 
لفريوس العوز املناعي البرشي عند أول فرصة ممكنة.

   -   استهداف مناطق جغرافية أو ”بقع ساخنة“. ففي البلدان التي تتميز بوباء منخفض املستو وشح املوارد، ربام  ال يكون 
يكون من املمكن عملياً البدء باالختبار الروتيني جلميع احلوامل عىل املستو الوطني. أما البلدان التي تتميز بانخفاض 

مستو الوباء أو أوبئة مرتكزة بني جمموعات سكانية رئيسية، فيمكنها استعراف وحتديد املناطق اجلغرافية والبقع 
الساخنة التي يكون معدل انتشار فريوس العوز املناعي البرشي فيها أعىل من متوسط معدل االنتشار الوطني أو حيث 

حتدث معظم احلاالت اجلديدة. ومن األرجح أن تصاب النساء الاليت يقطن تلك املناطق. وسيؤدي اختبار فريوس 
العوز املناعي البرشي للحوامل يف تلك املناطق (عرب الرعاية السابقة للوالدة واخلدمات املجتمعية) إىل معرفة أغلب 

املصابات بعدو هذا الفريوس. قد تكون هذه الطريقة أكثر فعالية وأقل تكلفة من إجراء االختبار عىل أعداد كبرية جداً 
من احلوامل عرضة خلطورة منخفضة عىل املستو الوطني. جيب أن تضع البلدان خطة ارتقاء واستهداف حتقيق أغراض 

الربنامج. ومع ذلك، سوف تكون هناك حاجة ملراجعة منتظمة للمنهج املعمول به لدراسة الفعالية وتقييم األثر.
 

•  ربط مجيع احلوامل املصابات بعدو فريوس العوز املناعي البرشي بخدمات الوقاية من رساية هذا الفريوس 
    من األم إىل الطفل/املعاجلة املضادة للفريوسات القهقرية. ومهام كانت االسرتاتيجية املنفذة إلجراء االختبار 

    كجزء من خدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل، جيب أن تتأكد البلدان 
    من إتاحة احلد األدنى من حزمة خدمات الوقاية من الفريوس وعالجه ورعاية املصابني هبم ودعم النساء 

    وأطفاهلن وعائالهتن، سواء كان ذلك حملياً أو باإلحالة  إىل مراكز خمتصة.
•  مراجعة الدالئل اإلرشادية حول الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل لتعكس 

    املعرفة املهنية احلالية والتوصيات الدولية.
•  تقديم نظم عالجية فعالة مضادة للفريوسات القهقرية للحوامل املصابات بعدو فريوس العوز املناعي البرشي 

    والرضع املعرضني بشكل يتواز مع الدالئل الوطنية للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم 
    إىل الطفل.

•  تشجيع األزواج عىل احلصول عىل املشورة  واالختبار (بشكل يتواز مع التوصيات احلالية)3
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•  وضع دالئل إرشادية وطنية لتشخيص فريوس العوز املناعي البرشي عند الرضع واألطفال دون 18 شهراً من 
    العمر.

•  بناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية يف الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل، 
    بام فيها التدريب عىل تنظيم األرسة وتقديم املشورة  حول  اخليارات اإلنجابية.

•  وضع وتنفيذ إجراءات عمل معيارية ومعايري الرعاية اخلاصة  بالوقاية من رساية فريوس العوز املناعي 
    البرشي من األم إىل الطفل.

دوا من املتابعة. •  وضع اسرتاتيجيات تقلل من عدد األمهات - األطفال الذين فُقِ
•  بناء القدرات يف تسجيل وإدارة وحتليل املعطيات.

   3.5  التأكد من إتاحة اخلدمات للنساء األكثر تأثراً باملخاطر وعائالهتن
الغرض الرئييس

وصول خدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل إىل النساء األكثر تأثراً.

هناك عدة جمموعات من النساء يف إقليم رشق املتوسط/الرشق األوسط وشامل أفريقيا معرضات بشكل خاص لفريوس العوز 
املناعي البرشي. تشمل هذه املجموعات النساء الاليت يتعاطني املخدرات عن طريق احلقن، والعامالت يف اجلنس، والعامالت 
املهاجرات، واحلوامل الاليت ال تتوافر هلن الرعاية السابقة للوالدة. تشمل جمموعات النساء األخر األكثر تعرضاً زوجات 
الذين  والرجال  املخدرات عن طريق احلقن،  للخطر (كمتعاطي  أكثرعرضة  رئيسية  املهاجرين، وزوجات جمموعات سكانية 

يامرسون اجلنس مع الرجال).

إجراءات رئيسية

•  حتديد احلواجز االجتامعية والقانونية واالقتصادية أمام إتاحة خدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي 
    البرشي من األم إىل الطفل  ملجموعات سكانية رئيسية.

•  التأكد أن اخلطط الوطنية للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل تأخذ بعني 
    االعتبار حاجات احلوامل املهمشات واألكثر تعرضاً للخطر.
•  حتديد نقاط الدخول املناسبة للوصول إىل النساء األكثر تأثراً.

•  عمل رشاكات اسرتاتيجية مع املنظامت غرياحلكومية ومنظامت املجتمع املدين العاملة مع املجموعات 
    السكانية الرئيسة.

•  تطوير/تقوية العالقة بني خدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل ومنظامت 
    املجتمع.

•  تشجيع األزواج عىل املشورة  وإجراء اختبار الكشف عن الفريوس، ووضع  اسرتاتيجيات وتطوير خدمات 
    الوصول إىل زوجات الرجال األكثر تعرضاً لإلصابة بفريوس العوز املناعي البرشي.

•  تطوير نامذج صديقة املستخدم عند تقديم خدمات الوقاية واملعاجلة والرعاية اخلاصة بفريوس العوز املناعي 
ل كي تالئم حاجات النساء األكثر تأثراً.     البرشي، وتُعدَّ

•  ربط خدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل مع خدمات الوقاية واملعاجلة 
    للمجموعات السكانية الرئيسية.

•  معاجلة/احلد من الوصم  والتمييز يف أماكن تقديم  الرعاية الصحية.

   4.5  تعزيز التكامل - الراوبط مع برامج صحة األمومة وحديثي الوالدة واألطفال،
            والصحة اجلنسية واإلنجابية والربامج األخر ذات  الصلة

الغرض الرئييس

ربط مرافق الصحة اجلنسية واإلنجابية وصحة األمومة وحديثي الوالدة واألطفال بخدمات الوقاية من رساية فريوس العوز 
املناعي البرشي من األم إىل الطفل، وتعزيز هذه اخلدمات وتقديمها.

إسهاماً  األمهات  حياة  واملحافظة عىل  األطفال  عند  البرشي  املناعي  العوز  فريوس  من  اجلديدة  احلاالت  من  التخلص  يسهم 
مبارشاً يف بلوغ عدد من املرامي اإلنامئية لأللفية. وقد يكون للخدمات الفعالة للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي 
من األم إىل الطفل أثر إجيايب عىل برامج صحة األمومة وحديثي الوالدة واألطفال وبرامج الصحة اجلنسية واإلنجابية. ويف نفس 
الوقت، قد يؤدي دمج تدخالت الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل يف الربامج الرامية إىل بلوغ 
املرامي اإلنامئية لأللفية وبرامج الصحة اجلنسية واإلنجابية إىل حتسني نتائج الوقاية من رساية هذا الفريوس من األم إىل الطفل.

وحتى يتم التأكد من إحراز التقدم نحو الوصول إىل التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل، جيب 
أن تتكامل خدمات الوقاية من رساية هذا الفريوس من األم إىل الطفل مع اخلدمات الصحية التي تقدم لألم وحديثي الوالدة  
واألطفال. وسوف يتوقف  التكامل عىل الواقع الوطني وقد حيدث عىل مستو السياسات، وتقديم الربامج واخلدمات. يتأكد 
التكامل من متابعة املصابني بفريوس العوز املناعي البرشي من األمهات واألطفال عرب سلسلة  كاملة من اخلدمات، وتشجيع 

االحتجاز، مع إمكانية استخدام املوارد املحدودة لتعزيز املحصالت الصحية املتعددة وضامن استمرارية هذه اخلدمات.(9)

تكامل  ويساعد  املتوسط.  العاملية لرشق  الصحة  ملنظمة  اإلقليمي  املكتب  أولويات   إحد والطفل هو  األمومة  حتسني صحة 
اجلنسية واإلنجابية وصحة  الصحة  برامج  الطفل مع  إىل  األم  البرشي من  املناعي  العوز  التخلص من رساية فريوس  وترابط 

األمومة وحديثي الوالدة واألطفال يف املشاركة يف الوصول إىل املرميني الرابع واخلامس من املرامي اإلنامئية لأللفية.

إجراءات رئيسية

•  دمج الربامج اخلاصة بصحة األمومة وحديثي الوالدة واألطفال وبرامج الصحة اجلنسية واإلنجابية يف وضع 
    اخلطط الوطنية الرامية إىل التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل.

•  تعزيز ودعم زيادة التعاون والتكامل بني الربامج.
•  تطوير آليات تنسيق بام يضمن التكامل الفعال والربط واإلحاالت بني برامج فريوس العوز املناعي البرشي، 

    وبرامج الصحة اجلنسية واإلنجابية، وصحة األمومة وحديثي الوالدة واألطفال.
•  تقديم املشورة حول اخليارات اإلنجابية وخدمات تنظيم األرسة للنساء املتعايشات مع فريوس العوز املناعي 

    البرشي.
•  التأكد من أن خدمات تنظيم األرسة/الصحة اجلنسية واإلنجابية تشجع، أو تقدم أو تربط النساء مع:

- تقديم املشورة  حول املامرسات اجلنسية األكثر أماناً  
- املعلومات والتثقيف والتواصل حول فريوس العوز املناعي البرشي/اإليدز  

- تقديم املشورة بشأن فريوس العوز املناعي البرشي وإجراء اختبار الكشف عنه  
- خدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل.  

•  تطوير مناهج حملية الطابع بام يضمن تقديم خدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم   
    إىل الطفل عرب شبكة من اخلدمات املرتابطة.

•  ربط خدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل مع خدمات احلد من رضر 
    تعاطي املخدرات عن طريق احلقن.
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•  وضع دالئل إرشادية وطنية لتشخيص فريوس العوز املناعي البرشي عند الرضع واألطفال دون 18 شهراً من 
    العمر.

•  بناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية يف الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل، 
    بام فيها التدريب عىل تنظيم األرسة وتقديم املشورة  حول  اخليارات اإلنجابية.

•  وضع وتنفيذ إجراءات عمل معيارية ومعايري الرعاية اخلاصة  بالوقاية من رساية فريوس العوز املناعي 
    البرشي من األم إىل الطفل.

دوا من املتابعة. •  وضع اسرتاتيجيات تقلل من عدد األمهات - األطفال الذين فُقِ
•  بناء القدرات يف تسجيل وإدارة وحتليل املعطيات.

   3.5  التأكد من إتاحة اخلدمات للنساء األكثر تأثراً باملخاطر وعائالهتن
الغرض الرئييس

وصول خدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل إىل النساء األكثر تأثراً.

هناك عدة جمموعات من النساء يف إقليم رشق املتوسط/الرشق األوسط وشامل أفريقيا معرضات بشكل خاص لفريوس العوز 
املناعي البرشي. تشمل هذه املجموعات النساء الاليت يتعاطني املخدرات عن طريق احلقن، والعامالت يف اجلنس، والعامالت 
املهاجرات، واحلوامل الاليت ال تتوافر هلن الرعاية السابقة للوالدة. تشمل جمموعات النساء األخر األكثر تعرضاً زوجات 
الذين  والرجال  املخدرات عن طريق احلقن،  للخطر (كمتعاطي  أكثرعرضة  رئيسية  املهاجرين، وزوجات جمموعات سكانية 

يامرسون اجلنس مع الرجال).

إجراءات رئيسية

•  حتديد احلواجز االجتامعية والقانونية واالقتصادية أمام إتاحة خدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي 
    البرشي من األم إىل الطفل  ملجموعات سكانية رئيسية.

•  التأكد أن اخلطط الوطنية للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل تأخذ بعني 
    االعتبار حاجات احلوامل املهمشات واألكثر تعرضاً للخطر.
•  حتديد نقاط الدخول املناسبة للوصول إىل النساء األكثر تأثراً.

•  عمل رشاكات اسرتاتيجية مع املنظامت غرياحلكومية ومنظامت املجتمع املدين العاملة مع املجموعات 
    السكانية الرئيسة.

•  تطوير/تقوية العالقة بني خدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل ومنظامت 
    املجتمع.

•  تشجيع األزواج عىل املشورة  وإجراء اختبار الكشف عن الفريوس، ووضع  اسرتاتيجيات وتطوير خدمات 
    الوصول إىل زوجات الرجال األكثر تعرضاً لإلصابة بفريوس العوز املناعي البرشي.

•  تطوير نامذج صديقة املستخدم عند تقديم خدمات الوقاية واملعاجلة والرعاية اخلاصة بفريوس العوز املناعي 
ل كي تالئم حاجات النساء األكثر تأثراً.     البرشي، وتُعدَّ

•  ربط خدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل مع خدمات الوقاية واملعاجلة 
    للمجموعات السكانية الرئيسية.

•  معاجلة/احلد من الوصم  والتمييز يف أماكن تقديم  الرعاية الصحية.

   4.5  تعزيز التكامل - الراوبط مع برامج صحة األمومة وحديثي الوالدة واألطفال،
            والصحة اجلنسية واإلنجابية والربامج األخر ذات  الصلة

الغرض الرئييس

ربط مرافق الصحة اجلنسية واإلنجابية وصحة األمومة وحديثي الوالدة واألطفال بخدمات الوقاية من رساية فريوس العوز 
املناعي البرشي من األم إىل الطفل، وتعزيز هذه اخلدمات وتقديمها.

إسهاماً  األمهات  حياة  واملحافظة عىل  األطفال  عند  البرشي  املناعي  العوز  فريوس  من  اجلديدة  احلاالت  من  التخلص  يسهم 
مبارشاً يف بلوغ عدد من املرامي اإلنامئية لأللفية. وقد يكون للخدمات الفعالة للوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي 
من األم إىل الطفل أثر إجيايب عىل برامج صحة األمومة وحديثي الوالدة واألطفال وبرامج الصحة اجلنسية واإلنجابية. ويف نفس 
الوقت، قد يؤدي دمج تدخالت الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل يف الربامج الرامية إىل بلوغ 
املرامي اإلنامئية لأللفية وبرامج الصحة اجلنسية واإلنجابية إىل حتسني نتائج الوقاية من رساية هذا الفريوس من األم إىل الطفل.

وحتى يتم التأكد من إحراز التقدم نحو الوصول إىل التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل، جيب 
أن تتكامل خدمات الوقاية من رساية هذا الفريوس من األم إىل الطفل مع اخلدمات الصحية التي تقدم لألم وحديثي الوالدة  
واألطفال. وسوف يتوقف  التكامل عىل الواقع الوطني وقد حيدث عىل مستو السياسات، وتقديم الربامج واخلدمات. يتأكد 
التكامل من متابعة املصابني بفريوس العوز املناعي البرشي من األمهات واألطفال عرب سلسلة  كاملة من اخلدمات، وتشجيع 

االحتجاز، مع إمكانية استخدام املوارد املحدودة لتعزيز املحصالت الصحية املتعددة وضامن استمرارية هذه اخلدمات.(9)

تكامل  ويساعد  املتوسط.  العاملية لرشق  الصحة  ملنظمة  اإلقليمي  املكتب  أولويات   إحد والطفل هو  األمومة  حتسني صحة 
اجلنسية واإلنجابية وصحة  الصحة  برامج  الطفل مع  إىل  األم  البرشي من  املناعي  العوز  التخلص من رساية فريوس  وترابط 

األمومة وحديثي الوالدة واألطفال يف املشاركة يف الوصول إىل املرميني الرابع واخلامس من املرامي اإلنامئية لأللفية.

إجراءات رئيسية

•  دمج الربامج اخلاصة بصحة األمومة وحديثي الوالدة واألطفال وبرامج الصحة اجلنسية واإلنجابية يف وضع 
    اخلطط الوطنية الرامية إىل التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل.

•  تعزيز ودعم زيادة التعاون والتكامل بني الربامج.
•  تطوير آليات تنسيق بام يضمن التكامل الفعال والربط واإلحاالت بني برامج فريوس العوز املناعي البرشي، 

    وبرامج الصحة اجلنسية واإلنجابية، وصحة األمومة وحديثي الوالدة واألطفال.
•  تقديم املشورة حول اخليارات اإلنجابية وخدمات تنظيم األرسة للنساء املتعايشات مع فريوس العوز املناعي 

    البرشي.
•  التأكد من أن خدمات تنظيم األرسة/الصحة اجلنسية واإلنجابية تشجع، أو تقدم أو تربط النساء مع:

- تقديم املشورة  حول املامرسات اجلنسية األكثر أماناً  
- املعلومات والتثقيف والتواصل حول فريوس العوز املناعي البرشي/اإليدز  

- تقديم املشورة بشأن فريوس العوز املناعي البرشي وإجراء اختبار الكشف عنه  
- خدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل.  

•  تطوير مناهج حملية الطابع بام يضمن تقديم خدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم   
    إىل الطفل عرب شبكة من اخلدمات املرتابطة.

•  ربط خدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل مع خدمات احلد من رضر 
    تعاطي املخدرات عن طريق احلقن.
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ألغراض الرصد والتقييم، انظر الشكل 1 للتعرف عىل اإلطار املفاهيمي للتخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي 
من األم إىل الطفل.

الشكل 1. اإلطار املفاهيمي للتخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل

املرمى

التخلص من اإلصابات 
اجلديدة لفريوس العوز 

املناعي البرشي بني 
األطفال وحتسني صحة 

األمومة والطفل

األولويات االسرتاتيجية

األهداف العامة

1.   إنقاص احلاالت 
 اجلديدة لعداو  

  فريوس العوز 
  املناعي البرشي 

  عند األطفال بنسبة 
%90  

2.   إنقاص رساية 
  فريوس العوز 

  املناعي البرشي 
  من األم إىل الطفل 

  إىل أقل من %5

أغراض الربنامج

إنقاص وقوع فريوس العوز   .1
املناعي البرشي بني النساء   

بعمر 15-49 بنسبة %50  
إنقاص احلاجة غري املحققة   .2

لتنظيم األرسة عند مجيع النساء   
إىل صفر  

زيادة عدد احلوامل الاليت   .3
جيرين اختبار فريوس العوز   

املناعي البرشي ويعرفن   
النتيجة ألكثر من %90  

زيادة عدد احلوامل املصابات   .4
بعدو فريوس العوز املناعي   

البرشي والرضع املعرضني   
ويتلقون معاجلات فعالة مضادة   
للفريوسات القهقرية إلنقاص   

خطر رساية فريوس العوز   
املناعي البرشي من األم إىل   

الطفل ألكثر من %90  
إنقاص الوفيات التي تعز إىل   .5
فريوس العوز املناعي البرشي   
عند الرضع واألطفال دون 5   

سنوات بنسبة %90  

شجع التكامل/االتباطات 
مع برامج صحية أخر

تأكد من إتاحة خدمات 
الوقاية من رساية فريوس 
العوز املناعي البرشي من 

األم إىل الطفل للنساء 
األكثر تأثراً

حتسني تغطية وجودة 
خدمات الوقاية من رساية 

فريوس العوز املناعي 
البرشي من األم إىل الطفل

التأكد من االلتزام 
بالتخلص من رساية 

فريوس العوز املناعي 
البرشي من األم إىل الطفل

غالباً ما تكون معطيات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل التي تبلغ هبا  بلدان يف اإلقليم غري 
كاملة. وتتميز برامج فريوس العوز املناعي البرشي بعبء عالٍ لإلبالغ وغالباً ما يتوجب عىل البلدان أن تلتزم بمتطلبات متعددة 
ومتفاوتة لإلبالغ يشرتطها عدد من املانحني. عالوة عىل ذلك، بام أن خدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي 
وحدة جلمع املعطيات. أما وضع  من األم إىل الطفل غري مركزية ومندجمة يف برامج أخر، يراعى التأكد من استخدام أدوات مُ
التقارير حول التقدم نحو التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل فسيواجه عدة حتديات نوعية 
لإلقليم ألن بعض املعطيات األساسية غري موجودة أصالً (كوقوع  فريوس العوز املناعي البرشي عند النساء يف سن اإلنجاب). 
توجد حاجة ملتابعة األم والطفل فرتة من الزمن وعرب نقاط خمتلفة لتقديم اخلدمات. أما فيام يتعلق باألثر، فعىل البلدان أن تسجل 

اإلصابات التي تم اتقاؤها بفريوس العوز املناعي البرشي عند األطفال والبقيا دون اإلصابة هبذا  الفريوس.

عُ البلدان عىل مراجعة وتنقيح نظام الرصد احلايل بام يسمح بجمع معطيات أكثر اكتامالً وموثوقية (10). يتوجب إجراء  جَّ تُشَ
الربامج،  القوة والضعف يف  لتقييم اإلنجازات، وتبادل اخلربات، وحتليل مواطن  البلد   للتقدم عىل مستو مراجعات سنوية 

وتشاطر املامرسات اجليدة، واستعراف نواحي التحسن وحتديد اإلجراءات التصحيحية.

   1.6  إطار الرصد والتقييم

الشعبة 1
إنقاص وقوع فريوس 

العوز املناعي البرشي بني 
النساء 15-49 سنة من 

العمر بنسبة %50

الشعبة 2
إنقاص احلاجة غري املحققة 

لتنظيم األرسة إىل صفر

الشعبة 3
إنقاص رساية فريوس 

العوز املناعي البرشي من 
األم إىل الطفل إىل أقل

من %5

الشعبة 4
إنقاص وفيات األمومة 

وحديثي الوالدة واألطفال 
بسبب فريوس العوز 

املناعي البرشي بنسبة %90

األهداف العامة
1- إنقاص عدد اإلصابات بفريوس العوز املناعي البرشي اجلديدة عند األطفال بنسبة %90

2- إنقاص معدل رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل إىل أقل من %5

األهداف
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ألغراض الرصد والتقييم، انظر الشكل 1 للتعرف عىل اإلطار املفاهيمي للتخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي 
من األم إىل الطفل.

الشكل 1. اإلطار املفاهيمي للتخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل
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التخلص من اإلصابات 
اجلديدة لفريوس العوز 

املناعي البرشي بني 
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إنقاص وقوع فريوس العوز   .1
املناعي البرشي بني النساء   

بعمر 15-49 بنسبة %50  
إنقاص احلاجة غري املحققة   .2
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إىل صفر  

زيادة عدد احلوامل الاليت   .3
جيرين اختبار فريوس العوز   

املناعي البرشي ويعرفن   
النتيجة ألكثر من %90  

زيادة عدد احلوامل املصابات   .4
بعدو فريوس العوز املناعي   

البرشي والرضع املعرضني   
ويتلقون معاجلات فعالة مضادة   
للفريوسات القهقرية إلنقاص   

خطر رساية فريوس العوز   
املناعي البرشي من األم إىل   

الطفل ألكثر من %90  
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فريوس العوز املناعي البرشي   
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الوقاية من رساية فريوس 
العوز املناعي البرشي من 
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غالباً ما تكون معطيات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل التي تبلغ هبا  بلدان يف اإلقليم غري 
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التقارير حول التقدم نحو التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل فسيواجه عدة حتديات نوعية 
لإلقليم ألن بعض املعطيات األساسية غري موجودة أصالً (كوقوع  فريوس العوز املناعي البرشي عند النساء يف سن اإلنجاب). 
توجد حاجة ملتابعة األم والطفل فرتة من الزمن وعرب نقاط خمتلفة لتقديم اخلدمات. أما فيام يتعلق باألثر، فعىل البلدان أن تسجل 

اإلصابات التي تم اتقاؤها بفريوس العوز املناعي البرشي عند األطفال والبقيا دون اإلصابة هبذا  الفريوس.

عُ البلدان عىل مراجعة وتنقيح نظام الرصد احلايل بام يسمح بجمع معطيات أكثر اكتامالً وموثوقية (10). يتوجب إجراء  جَّ تُشَ
الربامج،  القوة والضعف يف  لتقييم اإلنجازات، وتبادل اخلربات، وحتليل مواطن  البلد   للتقدم عىل مستو مراجعات سنوية 
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   1.6  إطار الرصد والتقييم

الشعبة 1
إنقاص وقوع فريوس 

العوز املناعي البرشي بني 
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لتنظيم األرسة إىل صفر
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إنقاص رساية فريوس 

العوز املناعي البرشي من 
األم إىل الطفل إىل أقل
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الشعبة 4
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بسبب فريوس العوز 
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1- إنقاص عدد اإلصابات بفريوس العوز املناعي البرشي اجلديدة عند األطفال بنسبة %90
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انتشار فريوس العوز 
املناعي البرشي عند  

احلوامل (15-49 سنة من 
العمر) ممن يراجعن مراكز 

الرعاية السابقة للوالدة.

انخفاض خمطط يف وقوع 
فريوس العوز املناعي 

البرشي بني مجيع النساء، 
مصنفة  حسب العمر، 

بحلول عام 2015 من اخلط 
القاعدي لعام 2010

حاجة غري حمققة يف تنظيم 
األرسة

نسبة احلوامل الاليت حصلن 
عىل املشورة واختبار 

فريوس العوز املناعي 
البرشي وعرفن نتائجهن

نسبة املصابات بفريوس 
العوز املناعي البرشي 

وتلقني معاجلة أكثر فعالية 
بمضادات الفريوسات 
القهقرية إلنقاص خطر 

رساية هذا الفريوس من 
األم إىل الطفل

النسبة املئوية للرضع 
املولودين ألمهات مصابات 

بفريوس العوز املناعي 
البرشي ويتلقني معاجلة 

مضادة للفريوسات 
القهقرية للوقاية من رساية 
هذا الفريوس من األم إىل 

الطفل

نسبة الرضع املولودين 
لنساء مصابات بفريوس 

العوز املناعي البرشي 
وخيضعن الختبار فريويس 

للكشف عن فريوس العوز 
املناعي البرشي خالل 

شهرين من الوالدة

نسبة األطفال املصابني 
بفريوس العوز املناعي 

البرشي بعمر 0-14 سنة 
ويتلقون حالياً معاجلة 

مضادة للفريوسات 
القهقرية

مؤرشات رئيسبة

2425

النسبة املئوية للحوامل 
الاليت أجرين اختبار 

فريوس العوز املناعي 
البرشي وتلقني النتيجة 
خالل احلمل، وخالل 

املخاض والوالدة، وخالل 
الفرتة التالية للوالدة 

(خالل 72 ساعة من 
الوالدة) بام فيهن 

املعروفات سابقاً بإجيابية 
فريوس العوز املناعي 

البرشي

النسبة املئوية للحوامل 
املصابات بفريوس العوز 

املناعي البرشي وتلقني 
األدوية املضادة 

للفريوسات القهقرية 
إلنقاص خطر رساية 

فريوس العوز املناعي 
البرشي من األم إىل 

الطفل

النسبة املئوية للرضع 
املولودين ألمهات 

مصابات بفريوس العوز 
املناعي البرشي ويتلقني 

األدوية املضادة 
للفريوسات القهقرية 

للوقاية من رساية فريوس 
العوز املناعي البرشي من 

األم إىل الطفل

العدد املقدر للمصابات 
بفريوس العوز املناعي 

البرشي وهن يلدن

عدد الرضع املولودين 
ألمهات مصابات 

بفريوس العوز املناعي 
البرشي ويتلقني األدوية 

املضادة للفريوسات 
القهقرية للوقاية من 
رساية فريوس العوز 

املناعي البرشي من األم 
إىل الطفل

العدد املقدر للحوامل 
املصابات بفريوس العوز 

املناعي البرشي

عدد احلوامل املصابات 
بفريوس العوز املناعي 

البرشي وتلقني األدوية 
املضادة للفريوسات 

القهقرية إلنقاص خطر 
رساية فريوس العوز 

املناعي البرشي من األم 
إىل الطفل

العدد املقدر للحوامل

مؤرش اإلتاحة الشاملة

مؤرش اإلتاحة الشاملة 
مع التصنيف  حسب نوع 

النظم العالجية
(B+ ،B ،A)

مؤرش اإلتاحة الشاملة عدد احلوامل الاليت أجرين 
اختبار فريوس العوز 

املناعي البرشي وتلقني 
النتيجة خالل احلمل، 

وخالل املخاض والوالدة، 
وخالل الفرتة التالية 

للوالدة (ضمن 72 ساعة 
من الوالدة)، بام فيهن 

املعروفات سابقاً بإجيابية 
فريوس العوز املناعي 

البرشي

مالحظات املقام (خمرج الكرس) البسط (صورة الكرس) املؤرش

2.6   تعاريف بعض املؤرشات الرئيسية



انتشار فريوس العوز 
املناعي البرشي عند  

احلوامل (15-49 سنة من 
العمر) ممن يراجعن مراكز 

الرعاية السابقة للوالدة.

انخفاض خمطط يف وقوع 
فريوس العوز املناعي 

البرشي بني مجيع النساء، 
مصنفة  حسب العمر، 

بحلول عام 2015 من اخلط 
القاعدي لعام 2010

حاجة غري حمققة يف تنظيم 
األرسة

نسبة احلوامل الاليت حصلن 
عىل املشورة واختبار 

فريوس العوز املناعي 
البرشي وعرفن نتائجهن

نسبة املصابات بفريوس 
العوز املناعي البرشي 

وتلقني معاجلة أكثر فعالية 
بمضادات الفريوسات 
القهقرية إلنقاص خطر 

رساية هذا الفريوس من 
األم إىل الطفل

النسبة املئوية للرضع 
املولودين ألمهات مصابات 

بفريوس العوز املناعي 
البرشي ويتلقني معاجلة 

مضادة للفريوسات 
القهقرية للوقاية من رساية 
هذا الفريوس من األم إىل 

الطفل
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مالحظات املقام (خمرج الكرس) البسط (صورة الكرس) املؤرش

2.6   تعاريف بعض املؤرشات الرئيسية
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النسبة املئوية للرضع 
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مصابات بفريوس العوز 
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العوز املناعي البرشي 
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شهرين
ب) أول اختبار فريويس 

لفريوس العوز املناعي 
البرشي بعد شهرين

ج) اختبار مصيل أويل بني 
األشهر 9 و12 (رضع 

دون اختبار فريويس 
سابق)

د) اختبار مصيل أويل بعد 
12 شهراً

هـ) أطفال فقدوا من 
املتابعة قبل تقييم حالة 
فريوس العوز املناعي 

البرشي عندهم

النسبة املئوية للرضع 
الذين ولدوا ألمهات 

مصابات بفريوس العوز 
املناعي البرشي وتم  البدء 
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الوالدة
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املصابني بفريوس العوز 

املناعي البرشي بعمر 
0-14 عاماً ويتلقون حالياً 
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العدد املقدر للحوامل 
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األشهر 12 األخرية

مؤرش اإلتاحة الشاملة 
(يشمل البسط االختبار 

األويل فقط كي يتم جتنب 
دِّ الرضع مرتني) إجراء عَ

مؤرش اإلتاحة الشاملة

مؤرش اإلتاحة الشاملة

عدد الرضع، خالل األشهر 
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املناعي البرشي ممن أجري 
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بوليمراز تسلسيل نوعي يف 
الشهرين األولني

ب) محل فريويس أو تفاعل 
بوليمراز تسلسيل نوعي بعد 

الشهرين األولني
ج) اختبار  أويل لألجسام 
املضادة بني األشهر 9 و12
د) إجراء االختبار بعد 12 

شهراً
هـ) الاليت مل يتم تقييمهن 
(ربام بسبب فقدان املتابعة 

بحلول الشهر 12، أو 
املوت)

عدد الرضع الذين ولدوا 
ألمهات مصابات بفريوس 
العوز املناعي البرشي وتم 

البدء بإعطاء املعاجلة 
الوقائية خالل شهرين من 
الوالدة يف األشهر الـ 12 

السابقة

عدد األطفال بعمر 14-0 
عاماً ويتلقون معاجلة 

مضادة للفريوسات 
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العدد املقدر لألطفال بعمر 
0-14 عاماً وبحاجة ملعاجلة 

مضادة للفريوسات 
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مالحظات املقام (خمرج الكرس) البسط (صورة الكرس) املؤرشات الرئيسية كلها مؤرشات عن اإلتاحة الشاملة التي تقدم البلدان يف األصل تقارير عنها. يمكن االطالع عىل مؤرشات املؤرش
العاملية حول رصد  الصحة  الطفل يف وثائق منظمة  إىل  البرشي من األم  املناعي  العوز  بالوقاية من رساية فريوس  تتعلق  أكثر 
وتقييم خدمات الوقاية من رساية هذا الفريوس من األم إىل الطفل4. إضافة لذلك، يمكن ملعطيات برامج أخر أن ترصد عدد 
النساء األكثر تأثراً والاليت تتوافر هلن  خدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل، وهي أولوية 

اسرتاتيجية من أولويات هذا اإلطار.

   3.6  توثيق صحة/اإلشهاد عىل التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من 
            األم إىل الطفل  

املرتسامت  ملختلف  املناسبة  القياس  وطرق  األثر  مؤرشات  تعريف  عىل  رشكائها،  مع  بالتشاور  العاملية،  الصحة  منظمة  تعمل 
العوز  التخلص من رساية فريوس  الوبائية. إضافة لذلك، ال يزال العمل مستمراً حول متطلبات توثيق صحة/اإلشهاد عىل 

املناعي البرشي من األم إىل الطفل. تقوم هذه املتطلبات عىل:

•  دليل عىل إنجاز أهداف التخلص من فريوس العوز املناعي البرشي لفرتة 3 سنوات متعاقبة عىل األقل.
•  وجود نظام ترصد مناسب.

•  وجود بينات موثقة حول قدرات الربنامج للمحافظة عىل أهداف وأغراض التخلص من رساية فريوس العوز 
     املناعي البرشي.

يتم حالياً تطوير مزيد من الدالئل اإلرشادية حول رصد وتقييم التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل 
الطفل، وتعاريف وإجراءات توثيق صحة/اإلشهاد عىل هذا التخلص.
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اخلطوات التالية   .7

  1.7  عىل مستو البلدان
يتميز اإلقليم بمعدل انتشار منخفض جداً لفريوس العوز املناعي البرشي يف املجموع العام للسكان، ولكنه إقليم يتميز أيضاً 
بأقل تغطية للمعاجلة املضادة للفريوسات القهقرية يف العامل. توجد تباينات كبرية بني البلدان حول املرتسامت الوبائية لفريوس 
العوز املناعي البرشي، ونطاق وجودة استجابة القطاع الصحي وجماهبته لفريوس العوز املناعي البرشي وإتاحة وجودة خدمات 
ينافس بعضها  البلدان حالياً يف حالة أزمة وعنده أولويات صحية  صحة األمومة وحديثي الوالدة واألطفال. لكن عدداً من 

بعضاً، بينام تعتمد كثرياً االستجابة لفريوس العوز املناعي البرشي يف عدد من البلدان عىل املانحني.

إن اهلدف الرئييس لإلطار اإلقليمي للتخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل هو التحفيز عىل تنفيذ 
تدخالت واسعة النطاق وذات جودة للوقاية من رساية هذا الفريوس من األم إىل الطفل. فباستخدام هذا اإلطار، سوف حتدد 
البلدان إجراءات نوعية للتخلص من العداو اجلديدة لفريوس العوز املناعي البرشي بني األطفال بام يتناسب والوقائع املحلية 

لكل بلد منها.

ينصح أن تقوم البلدان بام ييل: 

•  إجراء تقييم اسرتاتيجي لرباجمها اخلاصة بالوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل 
    واستعراف الفجوات والعوائق؛

•  تأسيس هيئة تنسيقية تديرها احلكومة ووضع آليات للتخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم 
    إىل الطفل جتمع اإلدرات احلكومية الرئيسية، وخاصة تلك املعنية بصحة األمومة وحديثي الوالدة واألطفال، 

    وأقسام صحة األرسة والصحة اإلنجابية، واملنظامت الرشيكة، وممثيل املجتمع املدين وجمموعات األفراد 
    املتعايشني مع فريوس العوز املناعي البرشي؛

•  وضع  خطة وطنية للتخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل تتضمن أصحاب 
    املصلحة، ووضع أهداف وغايات تتناسب والواقع املحيل، مع وضع  خطة ارتقاء تستعمل منهجاً مرحلياً 

    تصاعدياً؛
•  مراجعة السياسات، والدالئل واألدوات بام يسهل من االرتقاء بخدمات الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي 

    البرشي من األم إىل الطفل، وبناء القدرات؛
•  تقوية دمج املجتمع وإرشاكه يف هذا اخلصوص؛

•  تأسيس آليات مساءلة نوعية للبلد وإدارة تقوم عىل األداء؛
•  تطوير منهجيات وأدوات لتتبع التقدم؛

•  حشد  املوارد للتأكد من استمرار التمويل الالزم لتنفيذ تدخالت الوقاية من رساية فريوس العوز املناعي البرشي 
    من األم إىل الطفل، وتقديم الرعاية إىل األطفال فيام يتعلق بفريوس العوز املناعي البرشي.
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   2.7  عىل مستو اإلقليم

ستقوم منظمة الصحة العاملية، واليونيسف، ووكاالت رشيكة بدعم البلدان كي تفعل إطار التخلص من رساية فريوس العوز 
التقني  السياسات والدعم  املنظمة، عىل وجه اخلصوص، توجيهات حول  الطفل حملياً. وستقدم  إىل  البرشي من األم  املناعي 
لتحسني التغطية باختبار فريوس العوز املناعي البرشي للحوامل وتقديم تدخالت جيدة للمعاجلة املضادة للفريوسات القهقرية 
عمل   فريق  تكوين  تم  وقد  الفريوس.  هبذا  لإلصابة  املعرضني  والرضع  البرشي  املناعي  العوز  بفريوس  املصابات  للحوامل 
إقليمي لألمم املتحدة (منظمة الصحة العاملية، واليونيسف، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وبرنامج األمم املتحدة املشرتك 
املعني بمكافحة اإليدز) حول التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل، وسوف يقوم هذا الفريق 
ز يف القضاء عىل اإلصابات اجلديدة بفريوس العوز املناعي  بدور منتد لدعم استجابة منسقة لتطوير وتنفيذ وتتبع التقدم املُنجَ

البرشي بني أطفال اإلقليم.

سيقوم فريق العمل عىل وجه اخلصوص بام ييل:

•  تأييد وجود  مبادرة واحدة للتخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل يف اإلقليم؛
•  االلتزام بمرامي وأغراض إطار التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل يف 

    اإلقليم؛
ز يف تنفيذ  •  معاجلة قضايا تتعلق بالسياسات، واالسرتاتيجيات، وحشد  املوارد وختصيصها، وتتبع  التقدم املُنجَ

    تدخالت التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل يف اإلقليم؛
•  التأكد من وجود روابط، وتنسيق وتشارك املعلومات بني وكاالت األمم املتحدة والرشكاء اآلخرين حول 

    التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل يف اإلقليم؛
•  تعزيز التنسيق واالنسجام بني اإلرشادات اخلاصة بالسياسات والربامج؛

•  املشاركة يف وضع املنتجات التقنية للتخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل 
    (اإلطار، والتقارير، وخطط التخلص من رساية فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل واخلاصة بكل 

    بلد، وإطار الرتصد والتقييم، إلخ)، ومراجعتها يف الوقت املناسب.
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إطار مفاهيمي للرشق األوسط وشامل أفريقيا

WHO-EM/STD/144/A

رساية  من  للتخلص  مشرتك  منهجي  بأسلوب   اإلقليم  تزود  كي  الوثيقة  هذه  صممت 
املصادقة  لدعم  كأداة  اإلطار  وخيدم  الطفل.  إىل  األم  من  البرشي  املناعي  العوز  فريوس 
يف  الرشكاء  الوثيقة  هبذه  املقصودون  القراء  يشمل  هذه.  التخلص  مبادرة  عىل  احلكومية 
العوز فريوس  مع  املتعايشني  األفراد  وشبكات  والرسيريني  الربامج،  ومدراء  التنفيذ، 

املناعي البرشي.

نحو التخلص
من رساية

فريوس العوز املناعي البرشي
من األم إىل الطفل
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