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 ملخص

 التعاون بين، وبفي باكستان وانتشاره نقص المناعة البشريةفيروس فهم وضع وتحليل بهدف  األهداف:

المسحي برنامج الجيل الثاني من ال إنشاء الكندية للتنمية الدولية، تم   والوكالة الوطني لمكافحة اإليدز البرنامج

للمبادئ المرعية اإلجراء.  وفقا 4004و  4002بين عامي  اإليدز /فيروس نقص المناعة البشرية لرصد 

 يعرض هذا البحث نتائج الدورة الرابعة لبرنامج الجيل الثاني للرصد.

قبل الشروع بالدراسة، جرى تحديد الفئات السكانية األكثر عرضة بحسب المناطق الجغرافية  المنهجية:

تعاطو المخدرات بواسطة الحقن، العاملون في حقل الجنس ، وهذه الفئات هي: مهاأعدادتخمين وذلك لغرض 

تم  الهيجرا العاملون في حقل الجنس التجاري، والعامالت في حقل الجنس التجاري. بعد ذلك،، التجاري

 رصداً سلوكياً، بيولوجياً متكامالً في عشرين مدينة في باكستان.  إجراء

: توزعت أعداد األفراد ضمن الفئات األربعة المستهدفة في المدن العشرين على الشكل التالي: النتائج

هيجرا  43309متعاطو المخدرات بواسطة الحقن،  25360عامالت في حقل الجنس التجاري،  87098

. بلغت نسبة إيجابيي المصل عاملون في حقل الجنس التجاري 07007عاملون في حقل الجنس التجاري، و

ي ( لدى متعاط38.3 – 39.3% )فاصل الثقة: 39.8بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية حد ها األعلى، 

المخدرات بواسطة الحقن تتبعها نسبة إيجابيي المصل لدى الهيجرا العاملون في حقل الجنس التجاري 

( لدى العاملين في حقل الجنس 3.2-4.7% )فاصل الثقة: 3.0( ومن ثم 9.6-5.8%، فاصل الثقة: 9.4)

ل العديد من ( للعامالت في حقل الجنس التجاري. وتم تسجي0.0-0.2% )فاصل الثقة: 0.8والتجاري، 

الممارسات الخطرة كمشاركة الحقن بين متعاطي المخدرات بواسطة الحقن وعدم استخدام الواقي الجنسي 

 بطريقة منتظمة لدى األشخاس العاملين في حقل الجنس التجاري.

تمي ز وباء اإليدز في باكستان بالماضي بانتقال الفيروس بشكٍل رئيسي بين متعاطي المخدرات  الخالصة:

. أما اليوم، فقد ازداد انتقال الفيروس جنسياً بشكٍل الفت حيث تبي ن أن كافة األشخاص العاملين اسطة الحقنبو

 هنا تبرز الحاجة ئية مهمة.في حقل الجنس التجاري )الرجال والهيجرا والنساء( مصابون بالفيروس بنسٍب وبا

ضةلوضع خطٍط استراتيجية واضحة للفئات  الُمتاحة للوقاية ضمن مع التركيز على استخدام الموارد   المعر 

 الفئات األكثر عرضة أو األكثر ضعفاً.


