
فيروس نقص المناعة البشرية بحسب أنماط التعرض للفيروس في بعدوى  توزيع اإلصابات الحديثة
  المغرب 

، بناني عزيزة، علمي كماليالني، غ، حسين الحزيدو احمد، حلمي نھلة، قيومجيان ب. سيلفا غنى ر. ممتاز،
  أبو رداد ليثغيس،  دينيس بيتر ،اليانور غوس

  الملخص

عبر استخدام كمٍّ وافٍر من البيانات التجريبية الحديثة، تھدف ھذه الدراسة إلى تقدير نسبة توزيع األھداف: 
فيروس نقص المناعة البشرية في المغرب بحسب أنماط التعرض للفيروس ومن اإلصابات الحديثة بعدوى 

  خالل استخدام النموذج الحسابي الخاص بطرق انتقال العدوى. 

النموذج الخاص بطرق انتقال العدوى من خالل التعاون بين وزارة الصحة المغربية  تم تطبيقالمنھجية: 
تحديد المعطيات  جرى . اإليدز / بفيروس نقص المناعة البشرية المتحدة المشترك المعني وبرنامج األمم

ضمن النموذج ھذا بعد إجراء مراجعة شاملة لكافة البيانات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية 
دراسات حول فيروس نقص المناعة البشرية/ ال في المغرب بخاصة من خالل مشروعوالسلوكيات الخطرة 

ثوقية التقديرات قياس مومن أجل  قنأوجه عدم التي تحليل. وجرى شمال أفريقياو اإليدز في الشرق األوسط
  ليھا باإلضافة إلى قياس أوجه عدم التيقن حول ھذه التقديرات.إالتي تم التوصل 

، شكلت العامالت في حقل الجنس التجاري، وعمالئھّن، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجالالنتائج: 
التوالي من مجموع اإلصابات الحديثة % على 7% و14% و24%  و14ومتعاطو المخدرات بواسطة الحقن 

%) بفيروس نقص المناعة البشرية 67( حديثة بفيروس نقص المناعة البشرية. إثنتان من كل ثالث إصابات
حصلت لدى العامالت في حقل الجنس التجاري، وعمالئھّن، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، 

وشكلت ممارسة الجنس ركاء الجنسيين الثابتين لھذه الفئات. ومتعاطي المخدرات بواسطة الحقن أو لدى الش
%) وقعت عند النساء 52% من مجموع اإلصابات. أكثر من نصف اإلصابات (7الُمتباين بطريقة عارضة 

%) سببھا 89% من ھذه اإلصابات تّمت بواسطة زوج مصاب. غالبية اإلصابات بالعدوى لدى الرجال (71و
%) سببھا الحقن الطبية أو عمليات نقل 0.1بسيطة جداً من اإلصابات الحديثة (السلوكيات الخطرة ونسبة 

  الدم.

صابات بفيروس نقص المناعة البشرية لدى الفئات األكثر عرضة للخطر العامل األساسي تشكل اإلالخالصة: 
انتشار العدوى. في انتشار ھذا الوباء في المغرب وتشكل ممارسة الجنس التجاري النمط األكثر تأثيراً على 

رض على ھذه الفئات خاصة عبر عملية رصد انتشار اجة إلى تركيز اإلستجابة لھذا المتبرز الح ،من ھنا
وزيادة الخدمات وتوسيع نطاقھا الجغرافي خاصةً تشجيع استخدام الواقي الفيروس بطريقة استباقية ومستدامة 

شورة والفحوصات الطوعية، التقليل من الضرر الجنسي لدى العامالت في حقل الجنس التجاري، تقديم الم
  والعالج.

  


