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رسالة من املحرر

Letter from the Editor

سُيعقد اليوم العاملي ملكافحة اإليدز يف األول من كانون األول/ديسمرب، وهو يستهدف رفع مستوى الوعي حول مرض اإليدز والعدوى بفريوسه يف مجيع 
م يف الوقاية من اإليدز، ومعاجلة مرضاه، وتقديم الرعاية هلم.  أرجاء العامل، من أجل إحراز التقدُّ

وعىل الرغم من أن معظم بلدان اإلقليم تبلِّغ عن مستويات انتشار منخفضة للعدوى باإليدز )تقل عن 1%( بني جممل السكان، وتقل عن 5% بني املجموعات 
ر أن 000 400–000 530 من السكان كانوا متعايشني  املعّرضة الختطار مرتفع للعدوى، فإن املعلومات املوثوقة التزال شحيحة. فوفقًا للبيِّنات املتوافرة، ُيقدَّ

مع فريوس اإليدز يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف هناية عام 2009، مما يشكل ازديادًا بمقدار 165% عام كان عليه العدد عام 2001.

وهناك جمموعات تعترب ُمَْتَطَرة أو سهلة التعّرض للعدوى بفريوس اإليدز، بمن فيهم السجناء والشبان. ويمكن لزيادة مستوى الوعي واملعارف وللتداخالت 
التي تستهدف تغيري السلوك لدى هذه املجموعات أن تبطِّئ من وترية انتقال العدوى. ويتضّمن هذا العدد مقالة حول املواقف واملعارف واملعتقدات حول 
مرض اإليدز والعدوى بفريوسه، تستهدف 1760 سجينًا يف إيران. ويف حني أظهرت النتائج وجود معارف جيدة نوعًا ما حول اإليدز والعدوى بفريوسه، 
فإن املفاهيم املغلوطة كانت كثرية. إذ يعتقد ما يقرب من 40% من املساجني يف إيران أهنم لن يصابوا باإليدز حتت أي ظروف كانت. ويعتقد 34% أن فريوس 

اإليدز والعدوى بفريوسه ال تؤثر عىل مجهورية إيران اإلسالمية.

فر: صفر من حاالت العدوى اجلديدة باإليدز، صفر من التمييز، صفر  سيكون شعار األيام العاملية ملكافحة اإليدز يف األعوام بني 2011 و2015 “إحراز الصِّ
من الوفيات النامجة عن اإليدز”، فالوصمة املصاحبة لإليدز والتمييز ضد املصابني بعدوى اإليدز اليزاالن منترَشْين عىل نطاٍق واسع؛ حتى إن بعض العاملني 
الصحيني يتحيزون ضد املصابني باإليدز وحيرمُوهَنُم من تقديم الرعاية هلم. ومن هنا جاء الرتكيز عىل األيام العاملية ملكافحة اإليدز يف عام 2011 يف اإلقليم عىل 
التصّدي للتمييز الذي يامرسه العاملون الصحيون ضد املصابني باإليدز، ويتضح ذلك يف الرسالة التي وّجهها الدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري، املدير 

اإلقليمي لرشق املتوسط، يف اليوم العاملي ملكافحة اإليدز، واملنشورة يف هذا العدد.

World AIDS Day is held on 1 December. It aims to raise awareness about HIV/AIDS around the world to help advance HIV/AIDS 
prevention, treatment and care.

While most countries in our Region report low prevalence rates of HIV infection (< 1%) in the general population and < 5% in at-risk 
groups, reliable data are lacking. According to the available evidence, it is estimated that between 400 000 and 530 000 people were 
living with HIV in the Middle East and North Africa at the end of 2009, an increase of around 165% from 2001.

Certain groups are considered at risk of or vulnerable to HIV infection, including prisoners and young people. Increasing awareness 
and knowledge and behaviour change interventions among such groups can slow the spread of the infection. Included in this issue is 
a paper on the knowledge, attitudes and beliefs related to HIV/AIDS among 1760 prisoners in the Islamic Republic of Iran. While 
the results showed that respondents had fairly good knowledge about HIV/AIDS, misconceptions were evident. Around 40% of 
prisoners believed they would never be infected with HIV/AIDS under any circumstances and 34% believed that HIV/AIDS does 
not affect the Islamic Republic of Iran.

The theme of World AIDS Days between 2011 and 2015 is “Getting to zero: zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero 
AIDS related deaths”.  Stigma associated with AIDS and discrimination against people infected with HIV still prevail; even some 
health workers may hold prejudices and deny care to HIV-infected people. Therefore the focus of World AIDS Days 2011 within the 
Region is on addressing such discrimination among health-workers as highlighted in the Message of Dr Hussein A. Gezairy, WHO 
Regional Director for the Eastern Mediterranean, on the occasion of World AIDS Day, which is published in this issue. 


