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بمناســبة اليــوم العاملــي لإليــدز ،رأى فريــق عمــل املبــادرة املرصيــة للحقــوق الشــخصية إعــادة
نــر وتجديــد إصــدار (س/ج) «ســؤال وجــواب :مــا يجــب أن يعرفــه لك شــخص عــن ڤــروس نقــص
املناعــة البــري واإليــدز؟» الــذي أصدرتــه املبــادرة املرصيــة للحقــوق الشــخصية يف عــام .2011
يهــدف هــذا اإلصــدار إىل تعريــف الجمهــور العــام بڤــروس نقــص املناعــة البــري ،ومــرض
اإليــدز ،كمــا يهــدف إىل الحــوار مــع مقدمــي الخدمــات الطبيــة ،وغريهــا مــن الخدمــات االجتماعيــة
العامــة ،مــن موقــع يهــدف للتصــدي للوصــم والتميــز ضــد املتعايشــن مــع ڤــروس نقــص
املناعــة البــري واإليــدز.
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.1ما هو الفرق ينب اإليدز ( )AIDSوبني ڤريوس نقص املناعة البرشي ()HIV؟

ڤيروس نقص المناعة البشري ( )HIVهو ڤيروس يصيب جهاز المناعة عند البشر .و يصاب الشخص بڤيروس نقص المناعة

البشري ( )HIVإذا دخل الڤيروس إلى مجرى الدم وبدأ في التكاثر .قد لا تظهر على الأشخاص الحاملين للڤيروس أعراض
لمدة عشر سنوات أو أكثر .ولذلك فاختبار ڤيروس نقص المناعة البشري ( )HIVهو الطر يقة الوحيدة لمعرفة إذا ما كان

الشخص أصيب بالڤيروس ،واكتشاف الإصابة مبكرًا يسهل من فرص تلقي الرعاية الطبية مبكرًا وعدم تأثير الڤيروس على صحة
وحياة الشخص المتعايش معه.

يهاجم ڤيروس نقص المناعة البشري ( )HIVالجهاز المناعي وبدون تلقي الرعاية الطبية المناسبة يصبح الشخص حامل

الڤيروس بمرور الوقت غير قادر على مقاومة مجموعة من الأمراض التي تستفيد من ضعف مناعة حامل الڤيروس وتعرف باسم

«العدوى الانتهاز ية».

أما الإيدز ( ،)AIDSأو متلازمة نقص المناعة المكتسبة ،فهو أكثر مراحل العدوى بڤيروس ( )HIVتقدم ًا حيث تتدهور

المناعة إلى درجة لا تسمح للجسم بمحاربة العدوى الانتهاز ية وتبدأ ظهور أعراض واحد أو أكثر من أنواع تلك العدوى المرتبطة
بالڤيروس باختلاف خطورتها.

أي أن الشخص من الممكن أن يكون حامل ًا لڤيروس نقص المناعة البشري ( )HIVومتعايش ًا معه بدون أن يكون مصاب ًا
بالإيدز ،والاكتشاف المبكر للڤيروس وتلقي العلاج مبكرًا يرفع من احتمالية أن يعيش الشخص المتعايش مع ڤيروس ()HIV

بصحة جيدة وعمر طو يل.

 .2هل يعين هذا أن املتعايش مع ڤريوس نقص املناعة ( )HIVليس
بالرضورة مصا ًبا باإليدز؟

نعم ،لأنه كما شرحنا فالإيدز هو المرحلة التي يكون فيها الجهاز المناعي تدهور إلى درجة يصبح معها غير قادر على التصدي

للعدوى الانتهاز ية وتتراوح الفترة ما بين العدوى بڤيروس نقص المناعة البشري ( )HIVوالإصابة بالإيدز من  5سنوات إلى
 15سنة ولا تظهر أعراض مرضية مرتبطة بالإيدز خلال هذه الفترة .وبالتالي فمصطلح «مريض الإيدز» يجوز استخدامه

فقط في حالة إذا ما كان الشخص المصاب يعاني من أعراض مرضية مرتبطة بالإيدز ،أما غير ذلك فهو شخص متعايش مع
ڤيروس نقص المناعة البشري (.)HIV

وتختلف الفترة ما بين توقيت العدوى والتطور لمرض الإيدز من شخص إلى آخر وتقل في حال بقاء المصاب بدون علاج.

ولذلك فا�لكشف المبكر للڤيروس مهم ج ً ّدا حيث أن الأدو ية المضادة للڤيروسات القهر ية بإمكانها تخفيف العبء الڤيروسي
وإبطاء تطور المرض لدى حامل ڤيروس (.)HIV
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“أنــا خريــج جامعــة ،بــس ماكنــش عنــدي معلومــات وال حــد قــايل معلومــات عــن [. AIDSبعــد
التحليــل] كانــت الصدمــة بالنســبة يل ســاعتها إين اكتشــفت حاجــة اســمها عــاج  .قالــوا يل فيــه
عــاج وعملــوا يل  ،CD4ابتديــت آخــد معلومــات عــن املــرض منهــم ..وابتــدوا يــدوين العــاج
و عرفــت إنــه هيتاخــد لك شــهر ،بــس عشــان آخــد العــاج كان الزم أروح القاهــرة ألن املــكان
املركــزي الوحيــد للعــاج كان القاهــرة”.

 .3هل يمكن للمتعايش مع ڤريوس نقص املناعة البرشي ( )HIVأن يعيش
بصحة جيدة؟

نعم ،فبرغم أنه ليس هناك حتى الآن لقاح ( )Vaccineيقي من الإصابة بڤيروس نقص المناعة البشري ( ،)HIVأو علاج

يشفي من الڤيروس ،فإن هناك أدو ية شديدة الفاعلية وقادرة على تعطيل الڤيروس وتخفيف العبء الڤيروسي وبالتالي تتيح

للمتعايش مع الڤيروس أن يعيش بصحة جيدة .فطبق ًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البر يطانية ( )NHSفمتوسط العمر المتوقع
لشخص متعايش مع ڤيروس نقص المناعة البشري ( ،)HIVويتلقى أدو ية مضادات الڤيروسات القهر ية ،ومستجيب للعلاج،

لا يختلف عن متوسط العمر المتوقع لغير الحامل للڤيروس ،ما يجعل الإصابة بڤيروس نقص المناعة البشري ( )HIVقريبة

للإصابة بمرض مزمن يمكن إدارته مثلما يحدث مع أمراض مزمنة أخرى.

 .4ما االختبارات اليت يجب إجراؤها الكتشاف اإلصابة بڤريوس نقص املناعة
البرشي ()HIV؟

لأي من الأمراض الانتهاز ية عليه حتى يلجأ إلى اختبار ڤيروس نقص المناعة
لا يجب أن ينتظر الشخص ظهور أي أعراض ّ ٍ
( ،)HIVفعند الشك في التعرض للعدوى ،يجب إجراء الاختبار للاطمئنان ،خاصة وأن أعراض الڤيروس قد لا تظهر على

الشخص ،رغم الإصابة ،لعدة سنوات.

و يكون الاختبار في هيئة تحليل لعينة دم ،وفي حالة ظهور التحليل إ يجاب ًي ّا  -بمعنى احتوائه لڤيروس نقص المناعة البشري
( )HIVأو أجسامه المضادة  -يعني ذلك أن الشخص حامل لڤيروس نقص المناعة البشري ( .)HIVو�لكن هناك فترة

ً
سلبي ّا رغم وجود الڤيروس ،و يحدث
تعرف باسم « »window phaseبعد التعرض للڤيروس مباشرة قد يظهر فيها التحليل

ذلك نتيجة لعدم تفاعل الجسم بشكل تام معه حيث يوجد الڤيروس بمستوى منخفض في الدم بحيث يصعب تشخيصه .ولذلك

ً
سلبي ّا ،يفضل إعادة التحليل بعد مرور ثلاثة أشهر على احتمال
في حالة التعرض لاحتمال العدوى ،حتى لو ظهر التحليل
حدوث العدوى للتأكد.
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ً
 .5أين يمكنين التوجه إلجراء تلك االختبارات املعملية
مجانا؟ وهل يجب عيل َّ
اإلفصاح عن اسمي؟

يقدم البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز التابع لوزارة الصحة عبر المعامل المركز ية بوسط القاهرة خدمات الفحص الطوعي وتقديم

المشورة .خدمات البرنامج م ُلتز َمة بمبادئ سر ية الفحص ،ما يعني أن الفحص لا يستلزم إفصاح الشخص عن اسمه أو أي
معلومات شخصية .كما أن الفحص مجاني.

وفي الإسكندر ية يمكن التوجه إلى مستشفى الحميات لإجراء التحليل .وفي الغربية يمكن التوجه إلى مستشفى حميات طنطا.

عنوان المعامل المركز ية وسط القاهرة 19 :شارع الشيخ ر يحان ،باب اللوق ،ميدان التحرير.
عنوان مستشفى الحميات بالإسكندر ية :ش إمبروزو ،الحضرة ,الإسكندر ية.

عنوان مستشفى الحميات بطنطا :ش طه الحكيم  -طنطا  -الغربية.

كما يمكنك الاطلاع بشكل أكثر تفصيل ًا على الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة المصر ية إلى المتعايشين ،مثل مراكز

المشورة والفحص الطوعي لڤيروس نقص المناعة البشري ( )HIVوعناوينها في البحيرة وجنوب سيناء والغربية وأسوان
والشرقية والإسماعيلية وكفر الشيخ وبني سو يف والبحر الأحمر وأسيوط من هنا .

ً
ً
متعايشا مع
شخصا
 .6هل هناك صفات أو أعراض يمكنين بها أن أعرف أن
ڤريوس نقص املناعة البرشي ( )HIVأو اإليدز؟

لا .المتعايش مع ڤيروس ( )HIVأو مع الإيدز مثله مثل أي شخص آخر .حتى في حال إصابته بأحد الأمراض الانتهاز ية
المرتبطة بالإيدز فهي نفس الأعراض التي تظهر على أي شخص مصاب بإحدى هذه الأمراض.

وكما ذكرنا ،قد تمر سنوات طو يلة يكون فيها الشخص حامل ًا لڤيروس نقص المناعة البشري ( )HIVبدون ظهور أي أعراض
إكلينيكية عليه ومع ذلك يكون قادر ًا على نقل العدوى .ولذا فالتحاليل فقط يمكنها أن تظهر إذا ما كان الشخص مصاب ًا أو
حامل ًا للڤيروس من عدمه ،فا�لكشف المبكر عن الڤيروس دائمًا ما يساعد في تيسير التعايش معه وتوفير جودة حياة أفضل.

 .7كيف ً
إذا يمكنين تجنب العدوى بالڤريوس إذا كان من املستحيل التفريق
بني الشخص الحامل أو املتعايش مع الڤريوس وأي شخص آخر؟

مرض الإيدز من الأمراض المعدية وليس من الأمراض السار ية .الأمراض السار ية هي تلك الأمراض التي تنتقل عن
طر يق الاختلاط اليومي العادي بين الأشخاص .ومن أشهر الأمراض السار ية مثل ًا الإنفلونزا.

أما فيروس نقص المناعة البشري ( )HIVفهو مرض م ُعدٍ ينتقل فقط عندما يختلط دم أو سائل منوي أو سائل مهبلي من
شخص حامل للڤيروس مع مجرى دم شخص آخر ،عندما يكون تكاثر الڤيروس عند حامله غير محجم باستخدام الأدو ية المضادة

للڤيروسات القهر ية  .Viral Suppressionولذلك فهو لا ينتقل إلا من خلال عمليات نقل دم مل َو ّث بالڤيروس ،أو تبادل
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إبر أو أدوات حا َدّة أخرى مل َو ّثة بالڤيروس ،أو من الأم إلى مولودها أثناء فترة الحمل أو الولادة أو من خلال الرضاعة .كما

ينتقل عبر العلاقات الجنسية غير المحمية باختلاف أشكالها ،بما في ذلك الجنس الفَمِّي ،بينما ترتفع احتمالات العدوى إلي

أعلى معدلاتها في حالة الإدخال المهبلي فالشرجي.

طرق انتقال ڤيروس نقص المناعة البشري ( )HIVمعروفة ومحددة وبالتالي طرق الوقاية منه أيضًا محددة وهي :ممارسة

الجنس الآمن عن طر يق استخدام الواقي الذكري أو العازل الأنثوي ،عدم تبادل الإبر أو استخدام أدوات جراحية حادة غير
معقمة ،وهو ما يوجب التزام المؤسسات الصحية باحتياطات مكافحة العدوى والتأكد من خلو أكياس الدم من الڤيروسات

قبل استخدامها في عمليات نقل الدم .وهي كلها نفس طرق الوقاية من العديد من الأمراض المعدية وتمثل معايير ثابتة يجب

اتباعها بغض النظر عن وجود شك في إصابة أحد الأشخاص بالڤيروس وبالتالي فمعرفتك بتعايش شخص ما مع الڤيروس لا
توفر لك حماية من العدوى أفضل من الإجراءات الوقائية المتعارف عليها.

“[بعــد مــا أتشــخصت بفــروس نقــص املناعــة] يف املقابلــة مــع الشــخص ده ،فضــل يســألين
«إنــت رحــت رشم قبــل كــده؟ رحــت طابــا قبــل كــده؟ ســافرت دولــة أجنبيــة قبــل كــدا ؟» قلتلــه أنــا
ماخرجتــش بــرا إســكندرية و القاهــرة ومخرجتــش بــرا مــر نهــايئ  .و ســألين «إنــت صايــم وال
فاطــر؟ طــب إنــت بتصــوم رمضــان؟ وال مبتصمــش؟» حاجــات زي كــده ،معرفــش كان عايــز ايــه
مــن وراهــا .يمكــن كان بيشــوف هــل أنــا متديــن وال أل ”.

 .8إذا كان الڤريوس ال ينتقل إال بهذه الطرق ،فما هو ً
إذا رس الخوف السائد
من اإليدز؟

نحن نخشى ما لا نعرفه .ولسنوات طو يلة ظل مرض الإيدز يحيطه الغموض إلى أن توصل العلماء إلى معرفة طرق انتقال

شاف من ڤيروس نقص المناعة،
ٍ
الڤيروس وتطور المرض وطرق الوقاية من العدوى .كما أنه بالرغم من عدم وجود علاج
فإن العلم توصل إلى مجموعة من الأدو ية لڤيروس نقص المناعة البشري ،تعمل على إبطاء تكاثر الڤيروس داخل الجسم وبالتالي

كِن المتعايش من ممارسة حياة طبيعية و يعمل على تحسين جودة ومتوسط عمر المتعايشين.
خفض حدة أعراضه على نحو يم ّ

وهكذا خرج الإيدز من إطار المرض القاتل الذي كان بمثابة حكم إعدام لحاملي الڤيروس منذ اكتشافه في أوائل الثمانينيات
وحتى تطور العلاج وتغير فهم العلماء والأطباء للمرض.

كما ساهمت الوسائل الإعلامية لفترات طو يلة في نشر الفكر السلبي الخاطئ عن الإيدز كونه مرضًا قاتل ًا ومخيف ًا ،كما ساهمت
بشكل كبير في وصم المتعايشين مع ڤيروس نقص المناعة البشري والإيدز كمجرمين ومذنبين يستحقون العقاب.
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 .9كيف تؤثر النظرة السلبية للمجتمع عىل املتعايشني مع ڤريوس نقص
املناعة البرشي ومرىض اإليدز؟

إن الوصم المحيط بڤيروس نقص المناعة البشري ( )HIVومرض الإيدز يمنع المتعايشين في أحيان كثيرة من السعي إلى
العلاج ،أو تلقي الرعاية الطبية ،بل يمنعهم حتى من مجرد ا�لكشف عن إصابتهم بالڤيروس .ويتعرض المتعايشون مع الڤيروس

أو حتى المشتبه بإصابتهم به ،لرفض بعض مقدمي الخدمات الطبية من تقديم الرعاية الطبية إليهم .كما يتعرضون أحيان ًا للتمييز

في السكن والحصول على أوالاحتفاظ بالعمل.

بل ويتعرض كثير من المتعايشين مع ڤيروس نقص المناعة ( ،)HIVأو مرضى الإيدز ،للنبذ من قبل الزملاء والأصدقاء

والعائلة .كل تلك الأشكال من التمييز تمثل عبئًا عليهم يكاد يكون أكبر من عبء المرض نفسه.

وبالرغم من توافر المعلومات عن طرق العدوى والوقاية ،وظهور الأدو ية التي تسيطر على تقدم المرض ،فقد بقي الوصم والتمييز
وانتهاك حقوق الإنسان من أكبر العوائق في طر يق الوقاية الفعالة من ڤيروس نقص المناعة البشري والإيدز ،وبالتالي فإن
الوصم والتمييز ضد المتعايشين لا يؤثر فقط على المتعايش بل على المجتمع ككل وطر يقة تعاطيه مع المرض والمتعايشين معه.

النظرة السلبية للمجتمع في طر يقة التعاطي مع ڤيروس نقص المناعة تعوق أي جهود للوصول إلي المصابين بالڤيروس لتقديم

الرعاية الصحية لهم بشكل دوري وحماية شركائهم من الإصابة عن طر يق التوعية ببعض الممارسات الصحية.

إن الدروس المستفادة من التجربة العالمية أثبتت أن احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة ڤيروس نقص المناعة البشري

والإيدز لا يقلل فقط من معاناة المصابين به بل يحافظ على حياتهم وكرامتهم ويحمي أيضًا الصحة العامة للمجتمع و يحقق النجاح

في وقاية المجتمع من العدوى.

 .10كيف يمكنين التصدي للتميزي والوصم ضد املتعايشني مع ڤريوس
نقص املناعة ومرىض اإليدز؟
يمكننا جميع ًا التصدي لهذا التمييز والوصم عبر عدة طرق:

•نشر المعرفة الصحيحة حول الڤيروس والمرض في دوائرنا المحيطة.

•تصحيح المعلومات المغلوطة عن طرق العدوى وطبيعة الڤيروس والمرض.

•التحدث عن الڤيروس والمرض مثلما نتحدث عن أي نوع آخر من العدوى أو المرض ،وعدم تصويره كحكم بالموت.
•السعي إلى التحليل وتشجيع الآخرين على التحليل ،خاصة لو كانوا أكثر عرضة للتعرض للڤيروس والعدوى.
•التعامل مع المتعايشين مع الڤيروس ومرضى الإيدز كما يجب أن نعامل أي مريض باحترام وتقبل.
•احترام خصوصية المتعايشين مع الڤيروس ومرضى الإيدز.

كثير ًا ما يكون الوصم والتمييز ضد المتعايشين مع ڤيروس نقص المناعة البشري ومرضى الإيدز متقاطع ًا مع أشكال أخرى من

ً
اجتماعي ّا ،الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال،
التمييز ،مثل التمييز ضد الأفراد ذوي الهو يات والميول الجنسية غير المقبولة
والعاملات والعاملين في الجنس ،ومستخدمي المخدرات ،أو كل من يفترض بهم ذلك .ولذلك لو رغبنا في التصدي للوصم
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والتمييز ضد المتعايشين مع ڤيروس نقص المناعة البشري ،أو مرضى الإيدز ،فيجب علينا في الوقت نفسه ،التصدي لأشكال

التمييز والوصم المتقاطعة معه.

“وكنــت محتــاج مــكان أشــوف فيــه دكتــور جلديــة ،ورحــت عــى مستشــفى الحــوض املرصــود
 .البــي آدم الوحيــد الــي لقيتــه مــد إيــده ليــا كويــس ،هــو دكتــور هنــاك يف الحــوض املرصــود
دخلــت عليــه قلــت ليــه أبــوس ايــدك أنــا اســمي فــان الفــاين وعايــزك تكشــف عليــا وعنــدي
الحالــة الفالنيــة .ولــو مــش عايــز تكشــف عليــا براحتــك مــش هزعــل .فالرجــل قــايل تعــاىل وإنــت
بتقــول إيــه وازاي تقــول كــدا  ،وقــايل عــى شــوية أســامي لجمعيــات يف إســكندرية .وقــايل يف
حاجــة اســمها جمعيــات دعــم وإنــت هتعيــش ،فأنــا حســيت اين بحلــم .وكنــت خــارج مــن عنــده
وناقــص أبــوس ايــده مــن الفرحــة”

“نقطــة كمــان أن يف دكاتــرة مبرتضــاش تعمــل عمليــة لشــخص ملــا يعرفــوا إن عنــده HIVو
بنعــاين كثــر عشــان نقنــع دكتــور يعمــل عمليــة لحــد مــن زمايلنــا”

 .11أنا مقدم خدمة طبية ،كيف يمكنين محاربة الوصم والتميزي ضد
املتعايشني مع ڤريوس نقص املناعة ومرىض االيدز؟

أول ما يمكنك فعله هو تقديم الخدمة الطبية إلى المر يض الحامل للڤيروس كما تقدم الخدمة إلى أي مريض آخر ،متبع ًا
بروتوكولات الوقاية القياسية ،فتلك معايير ثابتة يجب اتباعها بغض النظر عن وجود شك في إصابة أحد الأشخاص بالڤيروس

وبالتالي فمعرفتك بإصابة شخص ما بالڤيروس لا توفر لك حماية من العدوى أفضل من الإجراءات الوقائية المتعارف عليها،
خاصة وأن احتمالية العدوى بأي مرض م ُع ٍد لا تتأثر بكون المر يض الذي تقدم إليه الخدمة يعرف عن وضعه الصحي أم لا.

بالإضافة إلى ذلك ،يجب على مقدم الخدمات الطبية تحديث معلوماته الطبية والتوعية بالمعلومات الطبية الصحيحة حول طرق

العدوى وطبيعة الڤيروس.

“أنــا إتمســكت بالعــاج و اتعمــي قضيــة ورحــت النيابــة تقريبًــا كان ســنة  ،2005كنــت جبــت
العــاج بتاعــي ومــايش مــع صاحــي يف الشــارع ،وأمــن الرشطة ســألين قــايل ايــه ده ،كان معايا
صاحــي فقــال ده دواء ايــدز ،فاألمــن قبــض علينــا وقــال إننــا مــرىض ايــدز هربانــن يف الشــارع.
و بيتنــا يف القســم ،وودونــا املستشــفى تــاين يــوم والدكتــور زعقلهــم إن ازاي يقبضــوا علينــا،
فاملحامــي بتاعنــا جــه وطلــب مــن وكيــل النيابــة اإلفــراج عننــا ،فقــال مقــدرش أفــرج عنهــم ألن
أمــن الدولــة عايزهــم ،رحنــا أمــن الدولــة الــي يف الســاحل ،و احنــا هنــاك املحامــي ســأل الظبــاط
عايزينهــم يف إيــه ،رد ظابــط قــال إننــا كنــا عايزيــن نشــوف شــكلهم عامــل ازاي ”..
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 .12ما هي آخر اإلحصاءات الخاصة بأعداد املتعايشني مع ڤريوس نقص
املناعة؟ وملاذا نتحفظ عىل تلك األرقام؟

ً
رسمي ّا الأعداد بشكل
للأسف لا نملك أرقام ًا دقيقة لعدد حاملي ڤيروس نقص المناعة في مصر ،لأن وزارة الصحة لا تعلن
دوري ،و�لكن يقدرها موقع برنامج الأمم المتحدة المشترك لڤيروس نقص المناعة البشر ية/الإيدز في  2018عند  22ألف
شخص متعايش مع ڤيروس نقص المناعة البشري ،وهو نفس الرقم المذكور على الموقع منذ  .2011ورغم أن هذا الرقم يضع

مصر في دائرة الدول ذات النسب غير العالية من المتعايشين مع الڤيروس ،فالموقع نفسه يضع مصر في موقع مقلق من حيث
معدلات العدوى الجديدة إذ بلغت  196٪بين عامي  2010و( 2018مقارنة بمعدل الشرق الأوسط وشمال إفر يقيا عن نفس

الفترة والذي لم يتجاوز الـ  ,)10%نظرًا إلى أن عام  2108وحده شهد  3600عدوى جديدة ،ومعدل التغير في حالات الوفاة
المرتبطة بالڤيروس  107%في مصر عن نفس الفترة( ،بالمقارنة بـ  9%في الشرق الأوسط وشمال إفر يقيا عن الفترة نفسها).

ولا يمكننا التأكد من عدد الأفراد المتعايشين مع الڤيروس في مصر لعدة أسباب ،أولها صعوبة المسح السكاني ،وعدم انتشار
ثقافة تحليل ڤيروس نقص المناعة ،بالإضافة إلى تعامل الدولة مع ملف ڤيروس نقص المناعة بعقلية أمنية تمنع فيها الإفصاح

عن أرقام محدثة وموثوقة.

 .13ما دوري أنا كشخص غري حامل للڤريوس تجاه املتعايشني بڤريوس نقص
املناعة البرشي/اإليدز؟

يجب علينا كأفراد احترام حقوق وخصوصية المتعايشين كما نتمنى أن ت�حترم حقوقنا .إن كرامة أي فرد في المجتمع من كرامة

الجميع وانتهاك حقوق فئة من المواطنين قد تؤدي إلى انتهاك حقوقنا جميع ًا .تعامل مع المتعايش كما تحب أن تُعام َل و تذكر أننا
إذا جردنا الشخص المتعايش من كرامته فهذا يجردنا جميع ًا من إنسانيتنا.

* اعتمد هذا الإصدار على الإصدار السابق للمبادرة« :سؤال وجواب :ما يجب أن يعرفه كل شخص عن ڤيروس نقص المناعة

البشري والإيدز» ،وكتيب« :سؤال وجواب حول فيروس نقص المناعة البشري والإيدز» الصادر عن وزارة الصحة بولاية
نيو يورك ،ومواد هيئة الخدمات الصحية الوطنية البر يطانية التعر يفية بالفيروس.
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