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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في سوريا
الصندوق العالمي لمكافحة االيدز والسل والمالريا

 



 ال يوجد ترصد بيولوجي منتظم بين فئات السكان األساسية المعرضة
اإلبالغ والترصد الخفر لمجموعات سكانية ومراكز (للخطر 

)  المشورة
 من قبل وزارة الصحة 2005أخر الدراسات أقيمت في عام

 البيانات السلوكية حول فئات السكان المعّرضة للخطر محدودة بعدد
قليل من من دراسات المعرفة والمواقف والممارسات





 المستوى المنخفض من الوباء في سورية
وأنواع فئات السكان األكثر عرضة للخطر

من أجل ) وهو دراسات بيولوجية وسلوكية : (يعد ترّصد الجيل الثاني
. اإليدز مهم جداً في هذا الجانب/فيروس نقص المناعة البشري

 إضافة إلى ترّصد فيروس نقص المناعة البشري واإلبالغ عن حاالت
اإليدز

 ترّصد األمراض المنتقلة جنسياً لمراقبة انتشار هذه األمراض بين الفئات
األكثر عرضة لإلصابة لخطر فيروس نقص المناعة البشري والترّصد 

.  السلوكي، لمراقبة اتجاهات السلوكيات الخطرة مع الزمن



 عينات ممثلة بينما تربط نتائج اختبار فيروس نقص المناعة البشري بالسلوك
. المسّجل للمشاركين

 يتّم تحديد فئات السكان األكثر عرضة للخطر والتحقق منها، وتربط عوامل وسلوك
.  المخاطرة مباشرة بالعدوى بفيروس نقص المناعة البشري

:ألّن فئات السكان األكثر عرضة للخطر
  عادةً توصم.
سلوك غير قانوني.
ومن الصعب الوصول إليها، والحصول على عينات ممثلة أمر صعب مخفية .



-لذا رأى الصندوق العالمي وشركاؤه، على البدء بالمسح البيولوجي
السلوكي المتكامل األول في سورية كأداة ترصد ممكنة مستخدمين 

:طريقة المعاينة التي يقودها المجيب على االستبيان 
(Respondent-Driven Sampling)  والتي تعتبر نموذجية في حالة

وهي السياقات منخفضة الوباء مع فئات السكان المهّمشة المعرضة 
للخطر



 الصندوق العالمي لمكافحة (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في سوريا
)اإليدز والسل والمالريا

 البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز ( وزراة الصحة(
 منظمة الهالل األحمر السوري
 جمعية تنظيم األسرة السورية
 جمعية الشام للصحة
 الجمعية السورية لمكافحة االيدز واألمراض المشابهة



السلوكية -ستؤّمن النتائج معلومات أساسية لمقارنة البيانات البيولوجية
ولقياس فاعلية برامج التدخل الهادفة إلى الحد من سلوك المخاطرة 

. للفئات األكثر عرضة للخطر

 كما . مع تكرار المسوح، يمكن تحديد التغيرات التي تحدث مع الزمن
 (UNGASS)يمكن أن تستفيد مؤشرات

United Nations General Assembly Special Session on HIV/AIDS 

.  عن سورية أيضاً من هذه المسوح



 تقدير انتشار فيروس نقص المناعة البشري وغيره من األمراض
المنتقلة جنسياً بين فئات السكان األكثر عرضة للخطر في المحافظات 

السورية

 تقييم سلوكها الذي يعرضها للخطر من خالل الحصول على معلومات
بيولوجية وسلوكية عن هذه الفئات من السكان التي تعتبر األكثر عرضة 

.  للخطر

 ثالثة أشهر: المدة المعينة



 المعاينة التي يقودها المجيب على االستبيان باستخدام طريقة RDS  
 القطركل محافظات سيغطي
 سيشملها المسح هيالسكان األكثر عرضة للخطر التي فئات :

 بالجنس العامالت
 المخدرات بالحقن متعاطو
 الذين يمارسون الجنس مع ذكور الذكور
السجناء  .

:حجم العينة من كل فئة
 شخصاً بعد بضع موجات 400يمكن نظرياً الوصول إلى حجم عينة يبلغ .
دور الشركاء في انتقاء المشاركين وتحديد البذور .



 بطريقة كرة الثلج، وفيها يجنّد أعضاء الفئات األكثر عرضة للخطر نظراء لهم من شبكاتهم
. عدد اإلحاالت محدود لضمان دوائر اجتماعية متنوعة. االجتماعية

تجنيداً مباشراً للقرناء على يد قرنائهم
 مزدوج ) مكافآت(نظام حوافز
نظام قسائم  .

 ويستمر على شكل موجات، يكلف كل من  ‘البذور“يبدأ العمل بمجموعة أوليّة من ،
فيها أول موجة من المجيبين، والموجة األولى تكلف الموجة الثانية، وهكذا، حتى ‘ البذور’

.  الوصول إلى حجم العينة النهائي
سيكافأ المجيبون مقابل إكمال المقابلة وكذلك مقابل كل نظير ينجحون في تجنيده  .

أي عدد القرناء الذين يستطيع شخص أن (وسيستخدم نظام القسائم لمراقبة حصص التكليف 
، وتستخدم معلومات التكليف لربط المكلفين  بالمكلفين)يجندهم في الدراسة





السلوكيالمنشور لمسوح الترصد ) FHI(استبيان خاص يعتمد على دليل 

 كل فريق من مشرف وعناصر اتصال يتألف . ميدانية متعددة في كل محافظةفرق
. بالمجتمع المحلي وفني مخبري ومنفّذي المقابالت

 للمقابلةلوجه في مكان خاص أعّد خصوصاً -وجهمقابالت

 أن يكون المكان في بناء مركز المشورة والفحص الطوعيعلى األرجح  .

 مكثّف لجميع العاملين الميدانيين على ضوء الطبيعة الحساسة لألسئلة تدريب
.  السلوكية

 دراسة استطالعية .



 حسب البروتوكول المخبري للبرنامج الوطني

 سحب عينات دم وريدية

 اإليدز والتهاب الكبد /نقص المناعة البشريسيتم فحص عينات المصل من أجل فيروس

).  HBC( Cوالتهاب الكبد الفيروسي ) B )HBVالفيروسي

 السلبية بنتائجهم عن طريق مركز المشورة والفحص الطوعي ذوي النتائج إبالغ المشاركين سيتم

،في المحافظة

  في فيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد الفيروسي النتائج اإليجابية أّما المشاركين ذوي

فسيتم إبالغهم عن طريق البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز في وزارة الصحة،  Cو Bمن النمط 

.  وستتم متابعة حالتهم من أجل العالج والمزيد من االختبارات



 فيروس نقص المناعة البشريانتشار.
 ًانتشار األمراض المنتقلة جنسيا.
 المعرفة بفيروس نقص المناعة البشري واألمراض المنتقلة

) UNGASS(المكونات الفردية ومؤشرات معرفة (جنسياً 
).للفئات األكثر عرضة للخطر

المعرفة بطرق الوقاية.
 ًاإلبالغ الذاتي عن أعراض األمراض المنتقلة جنسيا.
الجنس مع شركاء خارج إطار الزواج حسب نوعهم .
استمرار العمل في الجنس وتعاطي المخدرات بالحقن.



 استخدام الواقي الذكري في آخر مرة في عالقة جنسية تجارية.
ة /ة جنسي/استخدام الواقي الذكري في آخر مرة في عالقة مع شريك

.ة حسب نوعها/غير تجاري
االستخدام الثابت للواقي الذكري مع الشركاء التجاريين وغيرالتجاريين.
االشتراك في استخدام معدات الحقن بين متعاطي المخدرات بالحقن.
تلقي اختبارات فيروس نقص المناعة البشري ونتائجها.
 استخدام الواقي الذكري في الجنس الشرجي بين الذكور الذين يمارسون

).تجاري وغير تجاري(الجنس مع ذكور حسب نوع الشريك 
المواقف من األشخاص المتعايشين مع اإليدز  .



 موافقة لجنة أخالقيات بحثية
مراعاة االعتبارات التالية  :

الموافقة المطلعة
الحد من األذى

دفع المكافآت:
سيتم تعويض جميع المشاركين مقابل انتقالهم إلى المكاتب التي سيتم  

فيها جمع البيانات



 المجموعات تهدف إلى بناء الشراكة والتشاور مع الشركاء حول
. الفرعية األكثر عرضة للخطر، ومناقشة جدوى البحث معهم

المسائل التي ستناقش مع الشركاء تشمل:
 الجدوى
أفضل طريقة لتنفيذ الدراسة على أرض الواقع
 المعاينة وحجم العينة ومعقولية الطريقة
 الفئات عالية الخطر وطرق الوصول إليها
 المتحكمون بالشبكات وعوائق الحصول عليها
كثافة الشبكة وحجمها وانتقاء البذور
الحوافز مستوى
الحاجة حسب أخرى  



عكست النتائج األولية للمسوح عدة من أنواع السلوك منقسمة 
:الى ما يلي

في السجون:

النسبة األكبر:     التعاون 

النسبة األقل:غير متعاون 

نسب قليلة :         متردد

نسبة قليلة : مستهزء 
نسبة عالية : متحمس 



المعلومات :
 

  النسبة األكبر:  معلومات جيدة

نسبة ال باس بها : معلومات قليلة أو ملخبطة

 نسبة منخفضة: واثق بالدراسة

 نسبة متوسطة : الفضول للتعلم



طرق الوقاية : 

نسبة قليلة جداً : من يستخدم

 النسبة األكبر: من ال يستخدم

 نسب قليلة : من يثق بأن هذه الطرق تق االصابة

نسبة جيدة : من ال يعرف



:الممارسات أو السلوكيات الخطرة
:المخدرات  

  نسبة كبيرة: يتعاطون المخدرات

 نسبة قليلة : األدوية المخدرة

 نسبٮة جيدة: المشاركة مع الصديق

 نسبة كبيرة : إعارة الحقنة

  نسبة جيدة  : الحقنة المستعملة  ووجودها ألكثر من مرة



: السلوك الجنسي
:الواقي الذكري•

نسب قليلة : استخدام الواقي

نسب عالية : ال يستخدم الواقي

 نسبة متوسطة : رافض الفكرة

النسبة األكبر  :مقابل أجر



صعوبة الوصول لتلك الفئات بسبب األوضاع الحالية في سوريا

صعوبة إقناع الفئات للمشساركة بالدراسة

  عدم وجود الخبرة الكافية بين الشركاء في هكذا عمل

 صعوبة التنسيق بن األطراف المعنية



شكراً إلصغائكم 



 إلى فئات السكان األكثر عرضة لخطر فيروس تشير :للخطراألكثر عرضة الفئات
وهي تشمل أساساً العامالت بالجنس . نقص المناعة البشري في السياق السوري

.ومتعاطي المخدرات والذكور الذين يمارسون الجنس مع ذكور والسجناء
أي أنثى يبلغ عمرها ثمانية عشر عاماً أو أكثر، سواء كانت : العامالت بالجنس

تغوي زبائنهاالذكور (أو ال تعمل في مؤسسة ) نادي ليلي/حانة(تعمل في مؤسسة 
، وقد قامت ببيع )في المنازل أو في الشوارع أو في أجواء ال عالقة لها بحانة أو نادٍ 

.الجنس مقابل نقود مرة على األقل في آخر ستة أشهر
تشير إلى أي ذكر مارس أي نوع من : الذكور الذين يمارسون الجنس مع ذكور

.الجنس، مأجوراً أو غير مأجور، وفي أي سياق، مع ذكر آخر في آخر ستة أشهر
أي فرد يبلغ عمره ثمانية عشر عاماً أو أكثر، قام بحقن : متعاطو المخدرات بالحقن

.المخدرات ألسباب غير طبية مرة على األقل في آخر ستة أشهر
من ‘ تصيّده’عاماً، جرى  60و 18أي رجل عمره بين : زبائن العامالت بالجنس

نقاط اإلغواء التي تستخدمها العامالت بالجنس، وقد دفع مقابل ممارسة الجنس مع 
. امرأة في آخر شهر

تشير إلى المجموعة التي سجنت ألسباب تتعلق بالجنس أو أي سبب آخر: السجناء .
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