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  ؟)اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب /فيروس نقص المناعة البشريةهل األئمة في مصر مستعدون للمساعدة في إيقاف انتشار 
 

 

  أميمة الجبالي وخالد حميدة

 – األئمة الذين يعرفون باسم – في مصر رجال الدين االسالمىيبدو أن ) 2010أيار /مايو(
وطرق انتقاله، ) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب /قص المناعة البشريةيعرفون أآثر مما يعرفه المصري العادي عن فيروس ن

 إيجابية نحو األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة ليستلكن ثمة فجوات آبيرة في معرفة األئمة عن المرض، آما أن مواقفهم 
  . البشرية

ل من      دََّقحيث يُ : تعتبر مصر من البالد ذات االنتشار المنخفض لهذا المرض         روس       0.1ر أن أق الغين مصابون بفي سكان الب ة من ال  بالمائ
ل               انخفاض ال  االنتشار ال يعني    انخفاض  لكن  .  نقص المناعة البشرية   رة، مث ى مخاطر آبي ة عل سلوك المنطوي اط ال مخاطر؛ حيث أن أنم

تم ا           ،رجال يمارسون الجنس مع رجال آخرين     اآثرمن شريك جنسى و    وجود ا ي يوعًا مم ر ش ه    هي أآث الغ عن سي هو    .  إلب صال الجن االت
بالد                 ة    –الطريقة الرئيسية النتقال فيروس نقص المناعة البشرية في مصر، لكن الثقافة المحافظة في ال ا حمائي دة   ب مع أنه د  -طرق عدي  ق

سية      سلوك الجن اط ال سية وأنم اة الجن ال الحي ة صمت حي ت ثقاف ة خلق ي ثقاف و    ال ُت، وه د يتح رض ق ة م بالد لمحارب د ال اء ع ى وب .  ل إل
 وتمنع األشخاص من والوصمات التي تحيط باألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية تعوق عملية إعداد نظام مراقبة وطني       

  .  والسعي للحصول على الرعاية إذا آانت النتيجة إيجابيةإجراء الفحص

  إعالن القاهرة، لألئمة

ببها     ألزمة  لاستجابة   روس   العالمية التي س شرية     في ة نقص المناعة المكتسب         /نقص المناعة الب دز (متالزم دز       )اإلي امج اإلي ًا لبرن ، ودعم
رف باسم   ْع تُ 2004 عام    في الوطني في مصر والبرامج في البالد العربية األخرى، قام عدد من آبار رجال الدين اإلسالمي بإعداد وثيقة                

  : تالية لألئمة الذين يتصلون يوميًا مع الناسهذه الوثيقة المبادئ التوجيهية التقدم و.  إعالن القاهرة

شرية • روس نقص المناعة الب ليمة عن في ة س ة علمي اتهم بمعرف ين وتحديث معلوم ة للتمك اج األئم ة نقص المناعة /يحت متالزم
دز (المكتسب   ة         ) اإلي ادل آحجر الزاوي سي واإلخالص المتب اع الجن م لالمتن ضمان أن يكون فهمه روس نقص    لل ة من في لوقاي

 .لمناعة البشرية هو فهم صحيح لكنه غير آاف للتحكم في الوباء المحتملا
 الجنسية العالقات ُتَحرِّميحتاج األئمة أن يقبلوا حقيقة أن بعض الناس ال يعملون وفق اإلرشادات والتعاليم والمعايير الدينية التي    •

 .خارج إطار الزواج
 .   ات الصحيحة عن طرق الوقاية، بما في ذلك استخدام العوازل الذآريةيحتاج األئمة أن يكونوا قادرين على توصيل المعلوم •

ة أسيوط   لقسم الصحة العامة بولهذه الغاية، قدم صندوق األمم المتحدة للسكان الدعم     ة    كلية الطب بجامع يم معرف ة و   في تقي واقفهم  االئم م
دز (تالزمة نقص المناعة المكتسب       م/حول قضايا الصحة اإلنجابية، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية           ام     ).  اإلي ، 2009وفي ع

ًا دون الكشف عن هو                  أربع   إمام من    300شارك أآثر من     تبيانًا ذاتي وا اس د  و.  يتهممحافظات في صعيد مصر في دراسة أسيوط وأآمل ق
ارهم من        عليها رجال   أجاببعض األسئلة في دراسة صندوق األمم المتحدة للسكان مشابهة لألسئلة التي            آانت   راوح أعم ى  15 تت  59 إل

  ).اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب / حول فيروس نقص المناعة البشرية2008سنة في االستقصاء الديموغرافي والصحي لعام 

  ما مدى استعداد األئمة؟

شرية                     ذآر روس نقص المناعة الب م سمعوا عن في ة نقص المناعة المكتسب        متال/ األئمة في دراسة صندوق األمم المتحدة للسكان أنه زم
ا   الذآور من عامة    معرفتهم العامة عن المرض وطرق انتقاله أعلى من معرفة           ت، وقد بد  )اإليدز( ًا لم روه السكان وفق  في االستقصاء   ذآ

روس                      % 74؛  )1شكل  (الديموغرافي والصحي    ل من خطر اإلصابة بفي سي يقل صال الجن اع عن االت  من األئمة آانوا يعرفون أن االمتن
ديموغرافي والصحي   المسح  من الرجال المصريين الذين شملهم      % 23نقص المناعة البشرية، مقارنة بـ       زال توجد فجوات      .  ال لكن ال ت

ل                  عازلفقط قالوا إن استخدام     % 45 حيث أن    –آبيرة في معرفة األئمة      شريكان الجنس يمكن أن يقل ا ال ارس فيه رة يم  ذآري في آل م
روس نقص ا       شرية   خطر اإلصابة بفي شرية من                       .  لمناعة الب روس نقص المناعة الب ال في ة عن انتق اهيم خاطئ ديهم مف ا آانت ل   خالل  آم

فقط من األئمة آانوا يعرفون آل المؤشرات % 17و.  ، مع أن معرفتهم بدت أعلى من عامة السكانبعوضةالمشارآة في الطعام أو لدغة 
  .1الخمسة المبينة في الشكل 

  موضوعات ذات صلة
صر،  ي م ع ف ي مرتف ف المنزل العن
  على الصحة اإلنجابية للمرأةيؤثر و
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  1شكل 

دز (متالزمة نقص المناعة المكتسب / فيروس نقص المناعة البشرية    نعمعرفة األئمة    سكان    دراسة  ) (اإلي م المتحدة لل ، )صندوق األم
سبة من   (، مصر  )2008 الديموغرافي والصحي المسح ( سنة في عامة السكان 59-15مقارنة بالرجال الذين تتراوح أعمارهم بين     ن

  ) يعرفون

 

سكان،      و: 2008 االستقصاء الديموغرافي والصحي بمصر    فاطمة الزناتي وآن واي،      :المصادر ة، مواقف   صندوق األمم المتحدة لل معرف
  )آت قريبًا (سالمالقضايا الجنسانية في سياق اإل/وممارسات الزعماء الدينيين حول قضايا الصحة اإلنجابية

 

ة،  ) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب /مع أن مواقف األئمة نحو األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية           لم تكن إيجابي
ي    ستجيبين ف ن الم ة م ر إيجابي ت أآث واقفهم آان إن م سحف صحي الم ديموغرافي وال كل ( ال ث أن ).  2ش ى أن % 37حي وا عل ط وافق فق

دريس؛          رَِّدالُم ي الت ارب المصابين       % 45س المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية ينبغي أن يستمر ف د األق ة أح ستعدين لرعاي انوا م آ
شرية      ة نقص المناعة المكتسب         /بفيروس نقص المناعة الب دز (متالزم ت؛ و    ) اإلي ة    % 73في البي دون أن تبقى حال  عضو األسرة  ال يري

شرية في                 فقط   %14لكن بصورة عامة، فإن     .  سرية من األئمة أوردوا موقف قبول نحو األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة الب
  . آل المؤشرات الثالثة

 

  2شكل 

ة نقص المناعة المكتسب         /مواقف األئمة نحو األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية         دز (متالزم صندوق  دراسة   ) (اإلي
 الديموغرافي والصحي    المسح( سنة في عامة السكان      59-15بالرجال الذين تتراوح أعمارهم بين      مقارنة  ) 209األمم المتحدة للسان    

  )نسبة مئوية(، مصر )2008

ال يمكن لفيروس اإليدز أن ينتقل بمشارآة 
  الطعام مع شخص مصاب   

ن خالل مال يمكن لفيروس اإليدز أن ينتقل 
     بعوضةلدغة 

يمكن لشخص يبدو متمتعًا بصحة جيدة أن 
      باإليدزًاصابيكون م

يمكن لألشخاص أن يقللوا خطر اإلصابة 
باإليدز عن طريق االمتناع عن االتصال 

     الجنسي

اص أن يقللوا خطر اإلصابة يمكن لألشخ
باإليدز باستخدام عازل ذآري في آل مرة 

  يمارسون فيها الجنس
صندوق األمم المتحدة 

  2009للسكان 
 الديموغرافي المسح

  2008والصحي 
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سكان،      و: 2008 لصحي بمصر االستقصاء الديموغرافي وا   فاطمة الزناتي وآن واي،      :المصادر ة، مواقف   صندوق األمم المتحدة لل معرف
  )آت قريبًا (القضايا الجنسانية في سياق اإلسالم/وممارسات الزعماء الدينيين حول قضايا الصحة اإلنجابية

  )اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب /في محاربة فيروس نقص المناعة البشريةأساسيون  األئمة

شمل    في مصر،   ة تغيير سلوك الناس وأفكارهم       عملي تشملأن   دوة     يجب أن ت م ق ذين ه ة ال شجعوا    ويحظون األئم نهم أن ي االحترام ويمك  ب
اً  ة  علن سلوك اإليجابي اط ال ون بحاجة لتحسين        .   أنم نهم ال يزال اس، لك ة الن ي عام ة من الرجال ف ر معرف ي مصر أآث ة ف دو أن األئم ويب

روس نقص                   من األئم % 72وفي حين أن    .  معرفتهم اس حول في م يتحدثون مع الن الوا إنه سكان ق م المتحدة لل ة في دراسة صندوق األم
دز (متالزمة نقص المناعة المكتسب     /المناعة البشرية  إن     خطب ي  في   ) اإلي ة أو المناسبات األخرى، ف روا فقط  % 8وم الجمع د   ذآ م ق  أنه

  ).اإليدز(لمناعة المكتسب متالزمة نقص ا/حصلوا على تدريب حول فيروس نقص المناعة البشرية

 يتطرق إمام يحتاجون معلومات حول موضوع حساس ثقافيًا 50000تمثل عملية تدريب األئمة في مصر تحديًا هائًال؛ حيث أن أآثر من          
ا ز              .  الذآريقضايا صعبة مثل الميول الجنسية والصحة الجنسية واستخدام العازل          ل ة، آلم دريب األئم م اإلسراع في ت دد   لكن آلما ت اد ع

  .يتم توفيرهاسالموارد التي آلما آثرت يتم إنقاذهم وساألشخاص الذين 

 

ال    .  آلية الطب بجامعة أسيوط في مصر        قسم الصحة العامة     مدرس مساعد في     خالد حميدة أستاذة صحة عامة و   أميمة الجبالي    ذا المق ه
 فيروس منعالمتحدة للسكان حول استعداد األئمة للقيام بدور في يقدم بعض النتائج الرئيسية للبحث الذي أجرياه بتمويل من صندوق األمم 

  .والوقاية منهفي مصر ) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب /نقص المناعة البشرية

  

 .المراجع
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صاب  المعضو األسرةال يريدون أن تبقى حالة 
  بفيروس نقص المناعة البشرية سرية 

مصاب بفيروس ال األسرة عضومستعدون لرعاية 
  نقص المناعة البشرية في البيت 

يعتقدون أنه ينبغي السماح للمدرسين المصابين 
بفيروس نقص المناعة البشرية أن يستمروا في 

صندوق األمم دراسة   التدريس
  2009المتحدة للسكان 

 الديموغرافي المسح 
  2008والصحي 
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