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انًزع انذ٘ ًٚكٍ  ( HIV/AIDSْٕ) يزالسيخ َقض انًُبعخ انًكزظجخفٛزٔص َقض انًُبعخ انجشزٚخ / 

أٌ ٚٓذد انًجزًع كهّ يٍ انفئخ انعًزٚخ يخزهفخ أٔ انجُض أٔ انغجقخ االقزظبدٚخ. ٚٓبجى ْذا انفٛزٔص انجٓبس انًُبعٙ 

ًٚكٍ أٌ رؤ٘ إنٗ انجشز فحظت، ثم ًٚكٍ أٌ ٚؤد٘ إنٗ ضغٕط َفظٛخ يثم انزٕرز ٔانقهق ٔانغضت ٔ انخجم أٔ انقجٕل 

االكزئبة. فٙ حٍٛ أٌ فٛزٔص َقض انًُبعخ انجشزٚخ َفظٓب ثٍٛ عبيخ انظكبٌ ال رشال رعزجز ٔطًخ عبر ٔقهخ انًعزفخ 

انعبيخ حٕل فٛزٔص َقض انًُبعخ انجشزٚخ ْٕ انحذ األدَٗ ، ثى انجًٕٓر نذّٚ يٕقف ، َظزح َحٕ انفقزاء انًظبثٍٛ 

ٛزٔص َقض انًُبعخ انجشزٚخ / اإلٚذس (، ٔحزٗ انزًٛٛش ضذ انًظبثٍٛ ثبإلٚذس . ْذِ ثبإلٚذس ) انُبص انذٍٚ ٚعٛشٌٕ يع ف

األشٛبء ًٚكٍ أٌ رجعم انُبص انذٍٚ ٚعٛشٌٕ يع فٛزٔص َقض انًُبعخ انجشزٚخ ثبالكزئبة . نزحقٛق حٛبح أفضم، ثى 

يع انضغظ انُفظٙ ٔ االجٓبد انُبص انذٍٚ ٚعٛشٌٕ يع فٛزٔص َقض انًُبعخ انجشزٚخ ٚجت أٌ ركٌٕ قبدرح عهٗ انزعبيم 

انجذَٙ انُبجى عٍ يزضّ . ل ْذِ األطجبة ، ٔانُبص انذٍٚ ٚعٛشٌٕ يع فٛزٔص َقض انًُبعخ انجشزٚخ ٚزغهت يٕقفب 

 يزَب . انًزَٔخ ْٙ حبنخ ٚكٌٕ فٛٓب انفزد قبدرا عهٗ اطزعبدح نٛبقزّ يٍ انًٕاقف انعظٛجخ فٙ حٛبرّ.

ًزَٔخ نذٖ األشخبص انًظبثٍٛ ثفٛزٔص َقض انًُبعخ انجشزٚخ / ٔرٓذف ْذِ انذراطخ إنٗ رحذٚذ جٕاَت ان

اإلٚذس ) انًظبثٍٛ ثبإلٚذس ( ، ٔانزٙ رشكم عٕايم انًزَٔخ نذٖ األشخبص انًظبثٍٛ ثفٛزٔص َقض انًُبعخ انجشزٚخ / 

خ / اإلٚذس ) اإلٚذس ) انًظبثٍٛ ثبإلٚذس ( ، ٔانعٕايم انٕقبئٛخ انزٙ رؤثز عهٗ انُبص يع فٛزٔص َقض انًُبعخ انجشزٚ

انًظبثٍٛ ثبإلٚذس ( ٔانًزاحم يزَٔخ يع فٛزٔص َقض انًُبعخ انجشزٚخ / اإلٚذس ) انًظبثٍٛ ثبإلٚذس ( . طزخذو ْذِ 

انذراطخ انُٕعٛخ دراطخ حبنخ انجحٕس. انًٕضٕعبد فٙ ْذِ انذراطخ ثبطزخذاو شخظٍٛ يع يعبٚٛز يحذدح طهفب . جزٖ 

ٔ انًزاكش انظحٛخ ٔ اإلقبيخ ْذٍٚ انًٕضٕعٍٛ . كبَذ يجًٕعخ يٍ  يٕقع انذراطخ ٔ انًُظًبد غٛز انحكٕيٛخ

 انجٛبَبد انًظزخذيخ فٙ ْذِ انذراطخ انًقبثالد ٔ انًالحظخ.

ٔأظٓزد َزبئج انذراطخ أٌ ْذٍٚ انًٕضٕعٍٛ قذ ٔطهذ انًزَٔخ. ُْبك انعذٚذ يٍ انجٕاَت انزٙ رؤثز فٙ 

ذا، ُْبك انعٕايم انزٙ رؤثز عهٗ قذرح رُظٛى انعبعفخ ، انظٛغزح رشكٛم انًزَٔخ انزٙ أَب، نذ٘ ٔ أطزغٛع. إنٗ جبَت ْ

عهٗ االَفعبالد ٔانزفبؤل ٔ انزعبعف، انكفبءح انذارٛخ ، ٔانزحهٛم انظججٙ ٔانزٕاطم . فٙ حٍٛ أٌ انعٕايم انٕقبئٛخ انزٙ 

نًُبعخ انجشزٚخ ، رؤثز عهٗ رشكٛم يزَٔخ انذعى يٍ األطزح ٔاألطذقبء ثٍٛ انُبص انذٍٚ ٚعٛشٌٕ يع فٛزٔص َقض ا

ٔاألعفبل ٔ انزشجٛع انذارٙ ، يظزٕٖ انزذٍٚ ، ًَٔظ حٛبح طحٙ . يزد ْذٍٚ انًٕضٕعٍٛ أٚضب جًٛع يظزٕٚبد 

 انًزَٔخ انزٙ رظزظهى ٔانجقبء ٔاالَزعبع ٔ رًُٕ ثظزعخ.

 


