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الحالة الوبائية لفيروس نقص المناعة البشري/ السيدا بالمغرب

•   قــدر عــدد األشــخاص املتعايشــن مــع الفــروس بـــ 22000 يف نهايــة 2016، بينــا قــدر عــدد الحــاالت الجديــدة بـــ 1000 وعــدد 
ــنويا ــات ب 700 س الوفي

•  تظل نسبة انتشار اإلصابة بفروس العوز املناعي البرشي/ السيدا منخفضة عند الساكنة العامة )0.1  ٪(

•  يمتركز الوباء عند الساكنة األكرث عرضة لإلصابة حيث :

  تقــدر النســبة املتوســطة لإلصابــة بـــ 1.3  ٪ عنــد عامــات الجنــس و 4.3  ٪ بــن الرجــال الذيــن ميارســون الجنــس مــع الرجــال و 8  ٪ 
عنــد متعاطــي املخــدرات عــن طريــق الحقــن  

  وترتفــع هــذه النســبة يف بعــض املــدن حيــث تصــل إىل 5.7  ٪ يف مراكــش بــن الرجــال الـــذين ميـــارسون الجنــس مـــع الـــرجال  
ــن متعاطــي املخــدرات بالحقــن و13.2  ٪ يف الناظــور و7.1  ٪ يف تطــوان ب

•  تحدث 67  ٪ من اإلصابات الجديدة عند الساكنة األكرث عرضة لخطر اإلصابة 

 • تتم إصابة 70  ٪ من النساء يف إطار الزواج

 • وارتفع العدد الرتاكمي لألشخاص املتعايشن مع الفروس إىل 322 13 يف نهاية يونيو 2017

 • سجلت 52  ٪ من الحاالت خال الخمس سنوات األخرة 

•  تتمركز أكرث من 50  ٪ من الحاالت املسجلة يف ثاث جهات )سوس ماسة، مراكش- آسفي والدار البيضاء- سطات(

أهم اإلنجازات والتطورات

إحراز تقدم كبير في مجال التغطية ببرامج الوقاية والكشف

تــم توســيع نطــاق برامــج الوقايــة لتشــمل 960 160 شــخصا مــن بــن الفئــات األكــرث عرضــة لخطــر اإلصابــة بالعــدوى خــال ســنة 
ــن ســنة 2017. ــة 388 123 يف النصــف األول م ــا متــت تغطي 2016.  ك

وقــد تــم توســيع برنامــج الحــد مــن املخاطــر عنــد مســتعميل املخــدرات يف كل مــن طنجــة وتطــوان والناظــور ليشــمل 4286 شــخصا، 
مــا مكــن مــن تغطيــة 1079 شــخصا بالعــاج البديــل بامليثــادون مــن بينهــم 634 مســتعميل الحقــن. كــا تــم إدمــاج هــذا العــاج 

داخــل بعــض الســجون.

وفيــا يخــص العــرض لخدمــات الكشــف فقــد تــم توســيعه ليشــمل 1200 مركــزا تابعــا لــوزارة الصحــة و 52 مركــزا منتميــا للمنظــات 
غــر الحكوميــة. كــا تــم يف 2016 إدمــاج هــذه الخدمــات داخــل املصالــح الصحيــة للمؤسســات الســجنية.

وارتفــع عــدد األشــخاص الذيــن أجــروا الكشــف عــن فــروس نقــص املناعــة البــرشي بنحــو 10 أضعــاف بــن 2011 و2016، حيــث انتقــل 
مــن 60446 إىل 605746، منهــم 236 155 لفائــدة النســاء الحوامــل و 16030 لفائــدة مــرىض الســل.

ــن بفــروس العــوز  ــة وتوســيع مجــال العــرض لخدمــات الكشــف مــن رفــع نســبة املصاب  مكــن توســيع خدمــات  الوقاي
ــر 2016. ــة دجن ــن 22  ٪ ســنة 2011 إىل 63  ٪ نهاي ــم م ــون إصابته ــن يعرف ــرشي/ الســيدا الذي ــي الب املناع
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تحسين الولوج لخدمات الرعاية والعالج
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الرسم البياين 1: تطور عدد األشخاص

الذين اجروا الكشف عن الفريوس 2012 - 2016

الرسم البياين 3: تطور عدد األشخاص الخاضعني للعالج 

مبضادات الفريوسات القهقرية )2012-2016(

الرسم البياين 4: تطور معدل التغطية بالعالج عند األشخاص 

املتعايشني مع الفريوس عن طريق العالج )2012-2016(

الرسم البياين 2: تطور عدد النساء الحوامل الاليت اجرين 

الكشف عن الفريوس 2012-2016
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تــم اعتــاد مقاربــة »كشــف- عــاج« يف مايــو 2015، وترتكــز هــذه 
ــروس  ــع الف ــن م ــخاص املتعايش ــع األش ــاج جمي ــى ع ــة ع املقارب

ــة. ــم املصلي ــم بغــض النظــر عــن حالته مبجــرد تشــخيص إصابته

ــري/  ــي الب ــوز املناع ــروس الع ــن بف ــدد املصاب ــف ع ــد تضاع وق
الســيدا الذيــن يتلقــون العــاج مبضــادات الفروســات القهقريــة بــن 

ــن 4047 إىل 10645. ــل م ــث انتق ــنتي 2011 و 2016، حي س

ويســتفيد حاليــا 661 11 متعايــش مــع الفــروس مــن العــاج 
مبضــادات الفروســات القهقريــة مجانــا، منهــم 586 طفــا دون 

الخامســة عــرشة و 162 امــرأة حامــل.

وارتفعــت النســبة املئويــة لتغطيــة األشــخاص املتعايشــن مــع 
الفــروس بالعــاج عــن طريــق مضــادات الفروســات القهقريــة مــن 

14.5  ٪ ســنة 2011 إىل 48  ٪ ســنة 2016.

 )ARV( ارتفعــت نســبة التغطيــة مبضــادات الفروســات القهقريــة
ــال الفــروس مــن األم إىل الطفــل مــن  ــة مــن انتق يف إيطــار الوقاي

ــنة 2016. ــنة 2011 إىل 62  ٪ س 33  ٪ س
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الرسم البياين 5: تطور معدل التغطية عند النساء الحوامل 

اإليجابيات املصل بواسطة العالج مبضادات الفريوسات 

القهقرية )2012-2016(

مكنــت الجهــود يف مجــال الوقايــة و العــاج مــن تقليــص عــدد االصابــات الجديــدة التــي تحــدث ســنويا بنســبة 37  ٪ مــا 
بــن ســنتي 2011 و 2016، حيــث انتقلــت مــن 1600 اىل 1000.
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تعزيز الحكامة وتنمية الشراكة
يف إطــار المركزيــة االســتجابة، تــم تنزيــل املخطــط االســرتاتيجي الوطنــي إىل مخططــات إســرتاتيجية جهويــة مــع دعــم اللجــن الجهويــة 

)CRILS( البــن قطاعيــة ملكافحــة الســيدا

ويتم تعزيز النظام املجتمعي يف إطار رشاكة مع املجتمع املدين. 

وتــم بلــورة وتنفيــذ اســراتيجية وطنيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان وفــروس نقــص املناعــة البري/الســيدا، برشاكــة مــا بــن وزارة الصحــة 
واملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ) CNDH(، وتركــز هــذه االســراتيجية خاصــة عــى مكافحــة الوصــم والتمييــز ودمــج مقاربــة النــوع 

االجتاعي.

كا تم كذلك صياغة اسرتاتيجية خاصة للوقاية من فروس نقص املناعة البرشي/ السيدا لفائدة اليافعن والشباب.

وتــم تنفيــذ إجــراءات خاصــة تهــدف إىل تحســن ولــوج الســجناء إىل خدمــات الوقايــة والكشــف والعــاج وذلــك يف إطــار رشاكــة وطيــدة 
بــن وزارة الصحــة واملندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج.

وقد مكن إرشاك الحقل الديني من توسيع خدمات الوقاية والرفع من مستوى الوعي بخطر اإلصابة لفائدة عامة السكان.

ــة-  ــات البيولوجي ــن الدراس ــد م ــت العدي ــج، أجري ــه الرام ــة لتوجي ــرتاتيجية الهادف ــات االس ــودة املعلوم ــن ج ــر وتحس ــار توف ويف إط
ــة. ــرث عرضــة ملخاطــر اإلصاب ــات األك ــز الفئ ــع مترك ــة لرصــد مواق ــا وضعــت رســوم خرائطي ســلوكية ك
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المخطط االستراتيجي الوطني لمكافحة السيدا 2021-2017

اإلطار المرجعي 

يتاءم املخطط االسراتيجي مع:

 • تحقيق أهداف التنمية املستدامة من أجل إنهاء الوباء سنة 2030

 • اإلعان السيايس الجديد لألمم املتحدة بشأن فروس نقص املناعة البرشي/ السيدا 2016 

 • االسرتاتيجية الثاثية 90-90-90 من أجل ترسيع االستجابة لرنامج األمم املتحدة املشرتك للسيدا 

 • اسرتاتيجية منظمة الصحة العاملية لقطاع الصحة 2016 - 2020

اإللتزام السياسي

•  عى أعى مستوى 

•  اعرتاف الدستور الجديد لسنة 2011 بالحق يف الصحة

 • إدماج املخطط االسرتاتيجي الوطني ملكافحة السيدا ضمن الرنامج الحكومي 

دعم الشركاء الدوليين

 • منحة الصندوق العاملي لفرتة 2018 - 2021 

 • برنامج دعم األمم املتحدة لفرتة 2017- 2021

األهداف 

1.  تقليص عدد اإلصابات الجديدة بالفروس بنسبة 75  ٪ 

2.  تقليص عدد الوفيات املتعلقة بفروس العوز املناعي البري بنسبة 60  ٪ وبلوغ أهداف العاج 

•  تعزيز الكشف لبلوغ نسبة 90  ٪ من األشخاص املتعايشن الذين يعرفون إصابتهم 

•  تحسن الولوج للعاج من أجل تغطية 90  ٪ من املتعايشن مع الفروس الذين يعرفون إصابتهم 

ــة  ــال نســبة حــذف الحمول ــل انتق ــن أج ــة م ــات القهقري ــاج مبضــادات الفروس ــتمرارية الع ــة اس ــات ومواكب •   تحســن جــودة الخدم
ــن 70  ٪ إىل 90  ٪ ــن م ــخاص املتعايش ــد األش ــية عن الفروس

3.  القضاء عىل انتقال الفروس من األم اىل الطفل

4.  مكافحة جميع أنواع الوصم والتمييز املتعلقان بفروس العوز املناعي البري
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أهم اإلجراءات المرتقبة

•  توســيع نطــاق برامــج الوقايــة املركبــة لفائــدة الســاكنة األكــرث عرضــة لإلصابــة والفئــات الهشــة يف مواقــع متركزهــا والتــي تســجل انتشــارا 
مرتفعــا للوبــاء وذلــك برشاكــة مــع منظــات املجتمــع املــدين

• تنفيد االسرتاتيجيات الخاصة باليافعن والشباب والنساء يف وضعية هشة

•  توســيع اســرتاتيجية الكشــف مبــا يف ذلــك الكشــف بواســطة الفاعلــن الجمعويــن واســتهداف الفئــات األكــرث عرضــة و الهشــة وتعميــم 
الكشــف ضمــن االستشــارات مــا قبــل الــوالدة للقضــاء عــى انتقــال الفــروس مــن األم إىل الطفــل

•  توســيع نطــاق خدمــات التكفــل الشــامل لألشــخاص املتعايشــن مــع الفــروس مــع توحيــد منظومــة الرعايــة وتعزيــز قــدرات املــوارد 
البرشيــة وتحســن جــودة الخدمــات

• مراجعة وإعادة التوجيه ملحاور االسرتاتيجية املتعلقة بحقوق اإلنسان وفروس العوز املناعي البرشي/السيدا

• تطوير الرشاكة وتعزيز النظام املجتمعايت

•  تنفيــد مقاربــة مــدن بــدون ســيدا )Approach Cities( لرنامــج األمــم املتحــدة املشــرتك للســيدا وتعبئــة البلديــات واملجالــس الجهويــة 
يف إطــار الجهويــة املتقدمــة

•  تعبئة املوارد املالية الوطنية للحد من االعتاد عى الدعم الدويل وضان استمرارية الرامج


