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 الدورة الثانية والستون
  من جدول األعمال٤٤البند 

إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة تنفيذ 
ــشرية ــشأن   /البـ ــسياسي بـ ــالن الـ ــدز واإلعـ اإليـ

    اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية
اإليدز واإلعالن  /إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية      تنفيذ    

بعد انقـضاء نـصف     : اإليدز/قص املناعة البشرية  السياسي بشأن فريوس ن   
 املدة احملددة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

  
 تقرير األمني العام  

  
  تنفيذيموجز 

إعـالن االلتـزام بـشأن فـريوس نقـص          يستعرض هذا التقرير التقدم احملرز يف جمال تنفيذ          
ــشرية  ــة البـ ــام  /املناعـ ــدز لعـ ــسياسي  ٢٠٠١اإليـ ــالن الـ ــة     واإلعـ ــص املناعـ ــريوس نقـ ــشأن فـ بـ

وتستند النتائج اليت توصل إليها هذا التقرير، يف املقام األول، إىل التقـارير الـيت       . اإليدز/البشرية
فريوس نقـص   يف جمال مكافحة     دولة عضوا عن التقدم احملرز على الصعيد الوطين          ١٤٧أعدهتا  

 ئع الـيت مجعـت حـىت اآلن بـشأن    ، أمشـل جمموعـة مـن الوقـا    اعة البـشرية، والـيت متثـل، جمتمعـة     املن
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وأُعـد هـذا التقريـر قبـل        . )أ(الـدخل مكافحة الفريوس يف البلدان املنخفضة واملتوسطة واملرتفعـة         

سنتني فقط من التاريخ الذي حدده العامل لنفسه لتوفري إمكانية حصول اجلميع علـى خـدمات                
دعم، وبعـد انقـضاء نـصف املـدة         الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية والعالج والرعاية والـ         

 .٢٠١٥احملددة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املقرر يف عام 
، بدأت تظهر يف العديد من املناطق معـامل التقـدم يف جمـال مكافحـة                ٢٠٠٦ومنذ عام    

فــريوس نقــص املناعــة البــشرية، وتــشكل معــامل التقــدم هــذه مــردودا لالســتثمارات اهلائلــة الــيت 
غري أن التقدم متفـاوت، واتـساع نطـاق انتـشار الوبـاء حبـد          . ذا اجملال حىت تارخيه   أجريت يف ه  

، جتـاوز عـدد اإلصـابات       ٢٠٠٧ويف عـام    . ذاته غالبا ما يتخطى وترية زيادة اخلدمات املقدمـة        
اجلديدة بالفريوس الزيادة يف عـدد األشـخاص الـذين يعـاجلون مبـضادات الفريوسـات العكـسية           

الـضعف، ممـا يؤكـد احلاجـة املاسـة إىل إبـداء التـزام أقـوى باملـساعدة                   مبا قدره ضعفان ونصف     
ومــا مل ُتحــرز أوجــه تقــدم أكــرب وأســرع يف بلــوغ احملتــاجني إىل   . علــى الوقايــة مــن الفــريوس 

اخلدمات األساسية، سيمضي عبء الوباء على األسـر املعيـشية واجملتمعـات احملليـة واجملتمعـات                
 .يف االزدياد

 
 سيةالنتائج الرئي  
 حالة الوباء  

ــانون األول          ــامل حــىت ك ــشرية يف الع ــة الب ــريوس نقــص املناع ــصابني بف ــدد امل ــدِّر ع  /قُ
ــسمرب ـــ ٢٠٠٧ دي ــون شــخص ٣٣,٢ ب ــدِّر عــدد املــصابني اجلــدد يف عــام   . )ب( ملي  ٢٠٠٧وقُ

 . مليون شخص٢,١مليون شخص، وبلغ عدد الذين توفوا من اإليدز  ٢,٥ بـ
 

 س نقص املناعة البشريةمعارف الشباب عن فريو  
 أن لـدى نـسبة      ٢٠٠٧تبني من الدراسات االستقصائية الوطنيـة الـيت أجريـت يف عـام               

 يف املائــة مــن الــشابات معــارف دقيقــة عــن  ٣٦ و)  عامــا٢٤-١٥( يف املائــة مــن الــشبان ٤٠
 يف املائـة مـن الـشباب الــذين    ٩٥ وهـذه نـسبة ال تـزال تقــل إىل حـد كـبري عـن الـــ       -الفـريوس  

غي أن ميتلكوا هذه املعارف، وهي النـسبة الـيت حـددهتا الـدول األعـضاء باإلمجـاع كهـدف                    ينب
 .اإليدز/يف إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

انــات املتعلقــة باملؤشــرات اخلاصــة بكــل بلــد، انظــر التقريــر املتعلــق         لالطــالع علــى التحليــل الكامــل للبي    )أ( 
أغـــسطس /آب( مـــا بعـــد منـــشورات األمـــم املتحـــدة، سيـــصدر يف (٢٠٠٨اإليـــدز يف العـــامل  لعـــام  وبـــاءب

رحليــــــة القطريــــــة عــــــرب زيــــــارة هــــــذه األثنــــــاء، ميكــــــن االطــــــالع علــــــى التقــــــارير امل  يف)). ٢٠٠٨
 :اإليـــدز/املـــشترك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية املتحـــدة ألمـــما لربنامــــــج إللكترونـــــيا املوقـــــع

http://www. unaids.org/en/KnowledgeCentre?HIVData/CountryProgress/2007CountryProgress.asp. 
 . مليون شخص٣٦,١ مليون و ٣٠,٦ بني العدديتراوح  )ب( 
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 مهات إىل األطفالمنع انتقال عدوى فريوس نقص املناعة البشرية من األ  
ارتفعت نسبة احلوامل املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية الالئـي حيـصلن علـى                    

 يف املائـة    ١٤مضادات الفريوسات الرجعية ملنع انتقال الفريوس من األمهات إىل األطفال، من            
 .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٣٤ إىل ٢٠٠٥يف عام 

 
 املناعـة البـشرية ألشـد الـشرائح الـسكانية عرضـة             توفري خـدمات الوقايـة مـن فـريوس نقـص            

 لإلصابة به
إن معظم متعاطي املخدرات عـن طريـق احلقـن والرجـال الـذين ميارسـون اجلـنس مـع                      

. رجــال ال حيــصلون علــى خــدمات ذات شــأن للوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية          
علـى هـذه اخلـدمات    والعاملون يف حقل اجلنس هم أوفر حظا إىل حد ما مـن حيـث احلـصول              

 .مع أن إمكانيات احلصول عليها حمدودة للغاية يف العديد من البلدان
 

 املرأة وفريوس نقص املناعة البشرية  
 يف املائــة منــها موجــودة يف ٨٥ يف املائــة مــن البلــدان، نــسبة ٨٠يطبــق مــا يربــو علــى  

دم املــساواة مــع أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى، سياســات لكفالــة حــصول املــرأة، علــى قــ  
وإن . الرجل، على خدمات الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية والعالج والرعايـة والـدعم          

فرص حصول النساء يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى على مضادات الفريوسـات العكـسية              
تتساوى مع الرجال أو حىت تتخطاها، إمنا العكـس هـو واقـع احلـال بالنـسبة للنـساء املـصابات                     

ومــع أن معظــم البلــدان وضــع أطــر عمــل اســتراتيجية  . باألوبئــة الــيت تتركــز يف أوســاط معينــة 
خلفض اإلصابات بالوباء يف أوساط النساء، فإن نسبة البلدان الـيت ختـصص يف ميزانيتـها دعمـا                  

 . يف املائة٥٣للربامج اليت تركز على النساء ال تتجاوز 
 

 معاجلة فريوس نقص املناعة البشرية  
 يف املائــة يف عــام ٤٢رتفــع مــستوى التغطيــة مبــضادات الفريوســات العكــسية بنــسبة   ا 
 ماليـني   ٣، فأصبح عدد الذين حيصلون عليها يف البلدان املنخفـضة واملتوسـطة الـدخل               ٢٠٠٧

وعلى الرغم من وجود عالج يسري التكلفـة        .  يف املائة ممن حيتاجون إليها     ٣٠شخص، أي حنو    
راد املـصابني بـالفريوس والـسل معـا الـذين حـصلوا علـى مـضادات             لداء الـسل، فـإن نـسبة األفـ        

 . يف املائة٣١ مل تتجاوز ٢٠٠٧الفريوسات الرجعية واألدوية املضادة للسل يف عام 
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 األطفال يتامى فريوس نقص املناعة البشرية أو األطفال الذين أضعف مناعتهم الفريوس
 بلـدا   ١١ ومشلـت أسـرا معيـشية يف         وفقا للدراسات االستقصائية اليت أجريـت مـؤخرا        

ــة مــن اليتــامى يعيــشون يف أســر   ١٥يرتفــع فيهــا مــستوى انتــشار الفــريوس، يقــدر أن     يف املائ
 يف املائـة املقـدرة الـيت        ١٠معيشية تتلقى شكال ما من املساعدة، وهذه زيادة طفيفة على نسبة            

 .٢٠٠٥ أفادت هبا البلدان اليت يرتفع فيها مستوى انتشار الفريوس يف عام
 

 التمييز والوصم  
على الرغم من أن عدد البلدان اليت تسري فيها قوانني حتمي املـصابني بفـريوس نقـص                  

، إال أن ثلـث البلـدان ال يـزال يفتقـر إىل هـذا               ٢٠٠٣املناعة البشرية من التمييز ارتفع منذ عام        
سياسـات لـضمان حـصول       يف املائة مـن البلـدان        ٧٤وبينما يعتمد   . النوع من احلماية القانونية   

مجيع الفئات الضعيفة املناعة، بالتساوي مع غريها، على اخلدمات ذات الصلة بـالفريوس، فـإن            
 . يف املائة منها قوانني أو سياسات تعيق احلصول على هذه اخلدمات٥٧لدى 

 
 التمويل  

ضة بلــغ متويــل األنــشطة ذات الــصلة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف البلــدان املنخفــ 
 يف املائـة  ١٢ وهـو ميثـل زيـادة نـسبتها          - ٢٠٠٧ باليـني دوالر يف عـام        ١٠واملتوسطة الدخل   

ويف البلـدان املنخفـضة     .  أضـعاف يف أقـل مـن عقـد         ١٠ وارتفاعا قدره    ٢٠٠٦على متويل عام    
الدخل والبلـدان ذات الـدخل املتوسـط األدىن، ارتفـع مـستوى اإلنفـاق احمللـي للفـرد ملكافحـة                     

 .٢٠٠٧  و٢٠٠٥أكثر من الضعف بني عامي الفريوس إىل 
 

 التوصيات الرئيسية  
 القيادة الوطنية  

ــريوس نقــص املناعــة         ــة ملكافحــة ف ــا سياســات وطني ــدان تقريب ــع البل ــدى مجي مــع أن ل
ــا ال خيــصص للعناصــر        ــا م ــها، وغالب ــا ال تنفــذ بأكمل ــسياسات مبعظمه ــإن هــذه ال ــشرية، ف الب

وينبغي لكبار الزعماء السياسيني يف البلدان، مبـساعدة        . يزانيةالرئيسية منها أي اعتمادات يف امل     
من اجلهات املاحنـة والوكـاالت الفنيـة واجملتمـع املـدين، قيـادة العمليـة بقـوة لكفالـة تنفيـذ هـذه                      

 .السياسات
 

 إدامة اإلجراءات املتخذة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية  
كافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية، أي جيــب علــى اجلهــات املــشاركة يف عمليــة م 
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الزعماء الـوطنيني واحلكومـات الوطنيـة واجلهـات املاحنـة والبـاحثني واملنظمـات غـري احلكوميـة                   
ومجيع أصحاب املصلحة، الشروع يف التخطيط ألجل طويل عـرب القيـام، يف سـياق مـساعيها،            

ييـف واجلماعيـة املـستمرة الـيت        بوضع استراتيجيات كفيلة بإدامـة اجلهـود اجلبـارة والقابلـة للتك           
 .سيلزم بذهلا لعدة أجيال

 زيادة عمليات الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية يف البلدان اليت يستوطنها الوباء  
نتـــشار فـــريوس نقـــص املناعـــة  ال ميكـــن مواجهـــة التحـــدي الـــذي يطرحـــه تواصـــل ا  
يهـا نـسبة الـسكان املـصابني بـالفريوس      هبذه الطريقـة املروعـة يف البلـدان الـيت تتجـاوز ف          البشرية
 يف املائة إال باالستنفار بشكل غـري مـسبوق علـى الـصعيد الـوطين وإشـراك كـل قطـاع يف                       ١٥

 .اجملتمع واستخدام كل وسيلة من وسائل الوقاية املتاحة
 

ــة البــ         ــريوس نقــص املناع ــة ملكافحــة ف ــات فعال ــيم عملي ــيت يتركــز   تنظ شرية يف األوســاط ال
 الوباء فيها

تعاين الشرائح السكانية األكثر عرضة لإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية شـديد                  
سـيما   املعاناة، حىت يف البلـدان الـيت تـنخفض فيهـا معـدالت اإلصـابات، مـن وطـأة املـرض، ال                     

ومتثل زيـادة االسـتراتيجيات املركـزة للوقايـة         . وأن أعدادا كبرية جديدة منها تصاب بالفريوس      
ملخصصة هلذه الشرائح السكانية أمـرا ملحـا ال بـد منـه حلمايـة الـصحة العامـة،                   من الفريوس وا  

 .وهي تتطلب درجة عالية من الشجاعة السياسية والقيادة السياسية اللتني غالبا ما ال تتوافران
 

مواصــلة زيــادة اإلجــراءات لعــالج فــريوس نقــص املناعــة البــشرية ويف الوقــت نفــسه تعزيــز     
 صابة بالفريوس والسل معاتدابري احلد من اإل

ينبغــي للبلــدان ، يف معــرض مواصــلتها بــذل اجلهــود وتعزيزهــا حلــصول اجلميــع علــى    
عالج لفريوس نقـص املناعـة البـشرية، مبـا يف ذلـك مـضادات الفريوسـات العكـسية، أن تتخـذ                      
على وجه السرعة مبادرات لزيـادة خـدمات الوقايـة مـن داء الـسل وتشخيـصه وعالجـه لـدى                     

 . املصابني بالفريوس ولتشخيص اإلصابة بالفريوس لدى األفراد املصابني بداء السلاألفراد
 

 معاجلة دور الالمساواة بني اجلنسني يف زيادة اإلصابات بوباء فريوس نقص املناعة البشرية  
ينبغي للبلـدان العمـل علـى تعبئـة الـسياسيني واجملتمـع بـشكل مجـاعي ملعاجلـة جوانـب                      

جلنــسني واملعــايري اجلنــسية ودور هــذه اجلوانــب يف زيــادة خمــاطر اإلصــابة        الالمــساواة بــني ا 
 .بالفريوس وضعف املناعة إزاءه
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 مقدمة - أوال 
بدأت معامل التقدم يف جمال احتواء وباء فريوس نقـص املناعـة البـشرية تظهـر منـذ عـام                      - ١

 للمــوارد يف العــامل، ويف بعــض األمــاكن األشــد افتقــارا .  يف مجيــع بلــدان العــامل تقريبــا ٢٠٠٦
يتزايــد تــوفري عالجــات الفــريوس الــيت تنقــذ احليــاة، وتــؤدي التغــيريات يف الــسلوك اجلنــسي إىل 

 .خفض عدد اإلصابات اجلديدة بالفريوس
ين مثـرة االسـتثمارات غـري املـسبوقة الـيت أجريـت أثنـاء العقـد اجلـاري                   جبـ وشرع العـامل     - ٢

شجعة اليت ُسجلت يف العديد من املنـاطق مـا ميكـن إجنـازه              وتبني النتائج امل  . ملكافحة هذا الوباء  
ــتم إشــراك املــصابني         ــسياسي وي ــزام ال ــدى االلت ــاملي وُيب ــصعيد الع ــى ال ــزم عل ــوافر الع حينمــا يت

 . بالفريوس واجملتمعات احمللية املتأثرة بعواقبه مشاركة حيوية يف عملية املكافحة هذه
فاإلصــابات . ت بــني البلــدان وحــىت داخلــها   إال أن هــذه االجتاهــات اإلجيابيــة تتفــاو    - ٣

دمات األساسـية للوقايـة مـن       اجلديدة ال تنفـك تـزداد يف عـدة بلـدان، يف حـني أن التغطيـة باخلـ                  
مـا زالـت ضـئيلة للغايـة يف أحنـاء عديـدة          فريوس نقص املناعة البشرية والعالج والرعاية والدعم        
سـيما يف   وإن أثـر هـذا الوبـاء، ال   . الوبـاء يف العامل لدرجة أهنا ال حتدث كبري أثر يف جمرى هذه     

أكثــر البلــدان إصــابة بــه، مــاض يف الزيــادة، ترافقــه زيــادة يف أعــداد األســر املعيــشية الــيت تتــأثر   
وعـالوة  . بعواقبه وأعداد األطفال يتامى الفريوس أو األطفال الذين أضـعف مناعتـهم الفـريوس             

م اخلـسائر البـشرية املتواصـلة النامجـة         على ذلك، ال ميكن للتقدم احملرز مـؤخرا أن حيجـب حجـ            
 .  مليون شخص من اإليدز منذ ظهور الوباء٢٥سيما وفاة ما يقدر بـ  عن الفريوس، ال

وال يواكـــب مـــستوى التقـــدم يف جمـــال زيـــادة إمكانيـــات احلـــصول علـــى اخلـــدمات    - ٤
ال الوقايـة   األساسية اتساَع رقعة انتشار الوباء حبد ذاته، وهـذه ثغـرة بّينـة بـشكل خـاص يف جمـ                   

فبينما شرع مليـون شـخص إضـايف يتنـاولون مـضادات الفريوسـات العكـسية يف                 . من الفريوس 
وما مل يتحرك اجملتمع الدويل فـورا لـدفع         . ، أصيب بالفريوس مليون شخص جديد     ٢٠٠٧عام  

املبالغ اليت تعهـد بتقـدميها الختـاذ إجـراءات اسـتثنائية ملكافحـة الفـريوس، فـإن اخلـسائر البـشرية                     
 . االقتصادية النامجة عن الوباء ستمضي يف االرتفاعو

 
 آن األوان لتقييم التقدم احملرز - ثانيا 

ــام      - ٥ ــة يف ع ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــد األه ــضاء   ٢٠٠٠عقــب حتدي ــدول األع ، التزمــت ال
ــصافا      ــصحة وإن ــا بال ــا ومتتع ــر أمان ــامل أكث ــل الع ــام . بالعمــل جلع ــدول  ٢٠٠١ويف ع ــت ال ، تبن

إعـالن االلتـزام بـشأن فـريوس        اع جمموعة من األهداف احملددة زمنيا الواردة يف         األعضاء باإلمج 
ــشرية  ــدز /نقــص املناعــة الب ــة العامــة  (اإلي ــرار اجلمعي ــدول  . )، املرفــق٢٦/٢ -دإ ق وأعــادت ال
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اإليـدز لعـام   /اإلعالن السياسي بـشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية     األعضاء إعالن التزامها يف   
بتحقيــق األهــداف احملــددة زمنيــا الــيت اُتفــق  ) ، املرفــق٦٠/٢٦٢ العامــة قــرار اجلمعيــة (٢٠٠٦

 وبالعمل لتزويد اجلميع خبدمات الوقاية من فريوس نقص املناعـة البـشرية             ٢٠٠١عليها يف عام    
 .٢٠١٠والعالج والرعاية والدعم حبلول عام 

ــاء الفــريوس    - ٦ ــد ب وإن اإلجــراءات املتخــذة ملكافحــة وب  ٦اهلــدف الــيت ُربطــت بالتحدي
األهداف اإلمنائية لأللفيـة املتعلـق خبفـض انتـشار الوبـاء، تـساعد أيـضا علـى حتقيـق معظـم                       من 

فعلى سبيل املثال، يؤدي التقليص مـن رقعـة انتـشار الوبـاء إىل الـدفع قـدما                  . األهداف األخرى 
 الذي يرمـي إىل القـضاء علـى الفقـر واجلـوع يف العـامل، كمـا أن مكافحـة الفـريوس                       ١باهلدف  

وبوفـاة أكثـر مـن نـصف        ). ٣اهلـدف   (تساعد على متكني النساء وتعزيز املساواة بـني اجلنـسني           
مجيع الرضع املصابني بالفريوس قبل بلوغهم الثانيـة مـن عمـرهم، يـساعد منـع انتقـال الفـريوس                    
من األمهات إىل األطفـال وتـوفري العـالج لألطفـال، جمـتمَعني، علـى حتقيـق تقـدم باجتـاه حتقيـق                      

وتـؤازر مكافحـة الفـريوس أيـضا املـساعي      . الرامـي إىل خفـض نـسبة وفيـات الرضـع      ٤اهلـدف  
 وتـساعد علـى الـدفع باجتـاه زيـادة           ٢املبذولة لتوفري التعلـيم االبتـدائي للجميـع، دعمـا للهـدف             
وهكذا، فإن إحراز تقـدم     ). ٨اهلدف  (الوسائل االبتكارية والشراكات العاملية ألغراض التنمية       

 .  الفريوس يشكل حمور اخلطة اإلمنائية الدولية الشاملةيف وضع حد النتشار
إمكانيـة حـصول اجلميـع    ومبا أنه مل يتبق إال سنتان لبلوغ املوعد األقصى احملـدد لتـوفري     - ٧

علــى خــدمات الوقايــة مــن الفــريوس والعــالج والرعايــة والــدعم، ونظــرا النقــضاء نــصف املــدة 
، يقيم هذا التقريـر التقـدم احملـرز         ٢٠١٥ املقرر يف عام     احملددة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    

، ٢٠٠٨مــارس / آذار١٠وحــىت . حــىت اآلن يف جمــال مواجهــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  
 الـيت ُوضـعت     ٢٥  دولـة عـضوا معلومـات وطنيـة تتعلـق باملؤشـرات األساسـية الــ                ١٤٧قدمت  

. ٢٠٠١اإليــدز لعــام / البــشريةإعــالن االلتــزام بــشأن فــريوس نقــص املناعــة لتتبــع مــدى تنفيــذ 
وتغطي هذه املؤشرات جمموعة واسـعة مـن املـتغريات، مثـل مـدى انتـشار الفـريوس يف أوسـاط                     

ــني     ــراوح أعمــارهم ب ــذين تت ــشباب ال ــالعالج مبــضادات    ٢٤ و ١٥ال ــة ب ــسبة التغطي ــا؛ ون  عام
دمات الفريوسات العكسية وعمليـات التـدخل الرئيـسية الـيت تنفـذ للوقايـة مـن الفـريوس؛ واخلـ                   

املتوافرة لدعم األطفال يتـامى الفـريوس أو األطفـال الـذين أضـعف مناعتـهم الفـريوس؛ ومـدى                    
وأُرفـدت املعلومـات   . القيام على الصعيد الوطين باعتماد الـسياسات املوصـى هبـا بـشأن اإليـدز         

املستمدة من التقـارير املرحليـة الوطنيـة مبعلومـات أُخـذت مـن بيانـات أعـدهتا مـصادر أخـرى،                      
 الدراســات االستقــصائية الــيت مشلــت األســر املعيــشية، وتقــارير منظمــات اجملتمــع املــدين،    مثــل

ــة      ــذها احلكومـــات املاحنـ ــربامج الـــيت تنفـ ــد رصـــد الـ وامليزانيـــات، والبيانـــات الـــيت أُعـــدت بعـ
برنــــامج األمــــم املتحــــدة املــــشترك املعــــين بفــــريوس نقــــص املناعــــة واملــــشاركون يف رعايــــة 
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ويـرد يف املرفـق مزيـد مـن املعلومـات           . ت اخلرييـة ووكـاالت األحبـاث       واملؤسسا اإليدز/البشرية
برنـامج األمـم    عن العمل ذي الصلة مبكافحة الفريوس الـذي يـضطلع بـه املـشاركون يف رعايـة                  

 .اإليدز/املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية
ت تقـارير عـن املؤشـرات       طراد عـدد البلـدان الـيت قـدم        إويف السنوات األخرية، ازداد بـ      - ٨

 ).١الشكل (األساسية املتعلقة بالتقدم الذي حترزه 
 

 ١الشكل 
-٢٠٠٤النسبة املئوية للـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة الـيت قـدمت تقـارير يف الفتـرة                     

 ، حبسب املنطقة٢٠٠٨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يـة يف رصـد   شاركت منظمات اجملتمـع املـدين، يف مجيـع البلـدان تقريبـا، مـشاركة حيو            - ٩

التقدم احملرز يف تنفيذ املؤشرات األساسية املتعلقـة بـإعالن االلتـزام بـشأن فـريوس نقـص املناعـة                    
فـوفرت بيانـات إلضـافتها إىل التقـارير الوطنيـة،           . اإليدز ويف تقدمي تقارير عن تنفيـذها      /البشرية

ــة        ــارير موازي ــدت تق ــة وأع ــارير الوطني ــة بالتق ــل املتعلق ــات العم ــادت .وشــاركت يف حلق  وأف
 يف املائـة مـن البلـدان أن مـشاركتها يف املـساعدة علـى مكافحـة                  ٧٥منظمات اجملتمع املدين يف     

البحر الكارييب
)١٣( 

 

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

 

)العدد اإلمجايل للدول يف املنطقة األعضاء يف األمم املتحدة(

2004 2006 2008 
 member states)

2004 (102/189) 2006 (122/191) 2008 (147/192)

 اليت قدمت فيها الدول األعضاء يف األمم املتحدة تقاريرالسنة/العدد اإلمجايل للدول األعضاء يف األمم املتحدة

 صفر
 أمريكا 
 الالتينية

)٢٠( 

أوروبا الشرقية
 آسيا  و

 الوسطى
)١٩( 

أفريقيا جنوب
الصحراء 
 الكربى

)٤٧( 

جنوب 
وجنوب شرق

 آسيا
)٢٠( 

 شرق آسيا
)٥( 

 أوقيانيا
)١٤( 

أوروبا الغربية
 والوسطى

)٣٢( 

أمريكا 
 الشمالية

)٢( 

مشال أفريقيا 
والشرق 
 األوسط

)٢٠( 

يف املائة
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ــاء علــى الــصعيد الــوطين ازدادت بــني عــامي    ، مــع أهنــا أشــارت إىل أن  ٢٠٠٧  و٢٠٠٥الوب
 . مشاركتها هذه ما برحت غري كافية يف ربع البلدان تقريبا

 
 اعة البشريةحالة وباء فريوس نقص املن - ثالثا 

ــاد عــدد       - ١٠ ــاء ومــساره نتيجــة الزدي ــة لتقــدير مــدى انتــشار الوب حتــسنت اجلهــود املبذول
الدراسات االستقصائية اليت تشمل األسر املعيشية، واتساع بـرامج املراقبـة، وحتـسن منـهجيات              

وتتضمن أحـدث البيانـات بعـض املعلومـات املـشجعة، مـع أن أي مـرض معـٍد                   . وضع النماذج 
إذ قُـدِّر أن عـدد   . بلغ مستوى هذا الوباء من حيث انتشاره وحّدتـه يف الـزمن املعاصـر         آخر مل ي  

 مليـون شـخص يف      ٣٣,٢ مـا قـدره      ٢٠٠٧ديسمرب  /املصابني بالفريوس بلغ حىت كانون األول     
ويبدو أن املعدل السنوي لإلصابات اجلديدة قد تـدىن يف العقـد األخـري،      ). ٢الشكل  ( )١(العامل

 ١٩٩٨ مليون شـخص يف عـام        ٣,٢ملصابني اجلدد بالفريوس قد اخنفض من       إذ يقدر أن عدد ا    
واخنفــض عــدد الــذين توفــوا مــن اإليــدز ســنويا مــن  . ٢٠٠٧ مليــون شــخص يف عــام ٢,٥إىل 
ويعــود هــذا . ٢٠٠٧ مليــون شــخص يف عــام  ٢,١ إىل ٢٠٠١ ماليــني شــخص يف عــام  ٣,٩

ــذين       ــداد األشــخاص ال ــادة الكــربى يف أع ــا إىل الزي ــر جزئي ــضادة    األم ــة امل ــم األدوي ــرت هل وف
وعامليا، تشكل النساء نصف املـصابني بـالفريوس مـن الـشباب،       . للفريوس يف السنوات األخرية   

 .  يف املائة منهن من سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى٦١لكن 
 ٢الشكل 

العــدد املقــدر للراشــدين واألطفــال املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف الفتــرة         
 ، حبسب املنطقة٢٠٠٧-١٩٩٠

 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 . مليون شخص٣٦,١ و ٣٠,٦يتراوح العدد بني  )١( 

أوقيانيا
الشرق األوسط ومشال أفريقيا
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية والوسطى
آسيا
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

عــدد املــصابني
بفريوس نقـص

عة البشريةانامل

السنة

)
يني
ملال
با

( 
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 يف املائـة مـن      ٦٨، كانت أفريقيا جنوب الصحراء الكربى تـضم نـسبة           ٢٠٠٧يف عام    - ١١
 يف املائـة مـن األطفـال املـصابني بـالفريوس عامليـا            ٩٠مجيع الراشدين املصابني بالفريوس ونـسبة       

. ات مـن اإليـدز يف العـامل        يف املائـة مـن مجيـع الوفيـ         ٧٦وبلغت نسبة من توفوا فيها من اإليـدز         
ويبقى اإليدز يف هذه املنطقة السبب األول للوفيـات، مـع أن مـستوى انتـشاره خيتلـف بـصورة               

فوفقا للتقـديرات الوطنيـة الـيت اسـتندت إىل نظـم املراقبـة والدراسـات                . حادة باختالف البلدان  
وساطهم، تتفـاوت   االستقصائية اليت ركزت على السكان لتحديد عدد املصابني بالفريوس يف أ          

 عاما املصابني بـالفريوس، فهـي تـساوي         ٤٩  و ١٥نسبة الراشدين الذين تتراوح أعمارهم بني       
وإن مــستوى اإلصــابات .  يف املائــة يف ســوازيلند٢٥,٩ يف املائــة يف الــسنغال وتــصل إىل  ٠,٧

 سـيما الكـائن منـها خـارج أفريقيـا جنـوب       املنخفض يف أوساط الراشدين يف بلدان عديـدة، ال       
الــصحراء الكــربى، خيفــي مــستوى إصــابات أعلــى مــن ذلــك يف أوســاط بعــض أشــد الــشرائح  
السكانية عرضة لإلصابة به، مبا فيها العاملون يف حقل اجلـنس ومتعـاطو املخـدرات عـن طريـق          

ويف آسيا، حيث تقل النسبة املئويـة للـسكان   . احلقن والرجال الذين ميارسون اجلنس مع رجال      
ىل حد كبري عن السكان املصابني به يف أفريقيا جنوب الـصحراء الكـربى،              املصابني بالفريوس إ  

ــذين       ــات يف أوســاط ال ــسبب األول للوفي ــزال ال ــدز ال ي ــر صــدر مــؤخرا إىل أن اإلي أشــار تقري
 . عاما٤٤  و١٥تتراوح أعمارهم بني 

وعلى الرغم من هبوط معدل اإلصابات اجلديدة بالفريوس عامليـا، أشـارت جمموعـات           - ١٢
عة النطاق من البيانات وطرائق التحليل اجلديدة إىل أن عـدد املـصابني اجلـدد قـد ارتفـع يف                    واس

ــصني، يف حــني أن         ــا وال ــسيا وأوكراني ــها االحتــاد الروســي وإندوني ــن بين ــدان، م ــن البل عــدد م
. اإلصابات بالفريوس ترتفع أيضا على ما يبدو يف بلدان االحتاد األورويب ويف أمريكا الـشمالية              

ــن خفض بعــد عــدد اإلصــابات اجلديــدة يف بعــض أكثــر البلــدان إصــابة بــه، مثــل ليــسوتو     ومل ي
عالوة على ذلك، ما زالت مستويات انتشار الوباء خميفة حـىت يف            . وسوازيلند وجنوب أفريقيا  

وما برح الفريوس، خاصة يف أفريقيا جنـوب        . البلدان اليت ثبت أو اخنفض فيها عدد اإلصابات       
 . أزمة إنسانية وأحد أخطر العوامل اليت هتدد التنميةالصحراء الكربى، يشكل

وسيمضي عدد املرضـى احملتـاجني إىل العـالج يف التزايـد بـوترية تتجـاوز وتـرية املـوارد                     - ١٣
وقد يـؤدي هـذا األمـر إىل وقـف تـوفري بـرامج العـالج يف        . املالية والبشرية واللوجستية املتوافرة 

 .ضا حادافض عدد اإلصابات اجلديدة بالفريوس خفوجيب عدم ادخار أي جهد خل. املستقبل
 

 حالة عمليات مكافحة وباء فريوس نقص املناعة البشرية - رابعا 
لوقايــة مــن فــريوس نقــص لقــد أُحــرز تقــدم كــبري يف جمــال زيــادة اخلــدمات األساســية ل - ١٤

ة الــيت تقتــضيها وإن املــوارد املاليــ. املناعــة البــشرية والعــالج والرعايــة والــدعم ملــن حيتــاج إليهــا 
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مكافحة الفريوس يف قطاعات متعددة ما زالت تزداد، ويعمـل العديـد مـن البلـدان حاليـا علـى                    
 . وضع السياسات والربامج الالزمة لتنظيم عمليات تستند إىل الوقائع ملكافحة هذا الوباء

ت غري أن قلة من البلدان طبقـت علـى نطـاق كـبري الطائفـة الواسـعة مـن االسـتراتيجيا                     - ١٥
 مثـل   -ومثـة خـدمات بالغـة األمهيـة         . الالزمة لتشكل قاعدة لبذل جهود شاملة ملكافحة الوبـاء        

كمـا أن   .  ال تزداد بنفس السرعة اليت تزداد فيها خـدمات أخـرى           -دعم األطفال يتامى الوباء     
بعض البلدان اليت أفادت بأهنا أحرزت جناحـا سـريعا يف مكافحـة الوبـاء تواجـه صـعوبة لـصون              

ففـي أوغنـدا، علـى سـبيل املثـال، حيـث أفـضى االلتـزام سـريعا          . ات اليت حققتـها سـابقا     اإلجناز
باختاذ ما يلزم من إجراءات قوية ملكافحة الفريوس إىل تغيري واسع النطـاق يف الـسلوك اجلنـسي                
وإىل اخنفــاض حــاد يف معــدالت اإلصــابات اجلديــدة بــالفريوس، كــشفت دراســات استقــصائية 

زيادة يف أنواع السلوك اليت تنطوي علـى خمـاطر شـديدة وتـدنّ يف               أجريت مؤخرا عن حدوث     
 .ما لدى الشباب من معارف عن الفريوس

وعلى الرغم من حجم املوارد اليت حشدت حىت اآلن، ال تزال الفجـوة بـني مـا يتـوافر        - ١٦
 أن  وتـشري االجتاهـات احلاليـة إىل      . منها وبني االحتياجات الفعلية تـزداد اتـساعا عامـا بعـد عـام             

العامل لن يتمكن من تزويد اجلميع خبدمات الوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية والعـالج                   
والرعايــة والــدعم، مــا مل حتــدث زيــادة كــبرية يف مــستوى املــوارد املخصــصة لــربامج مكافحــة   

 احلد األدىن مـن تقـديرات       ٣ويعرض الشكل   . الفريوس يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل     
 .  املالية الالزمة لإلبقاء فقط على املعدل احلايل لزيادة اخلدمات املقدمةاملوارد
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 ٣الشكل 
ــدة بــني عــامي      ــرة املمت ــسنوية املتاحــة يف الفت ــوارد ال ــوفري ٢٠٠٧  و٢٠٠٠جممــوع امل  لت

خدمات الوقاية من فريوس نقص املناعـة البـشرية والعـالج والرعايـة والـدعم واالجتاهـات                 
قـا للمعـدل احلـايل       وف ٢٠١٠  و ٢٠٠٨زمة للفترة املمتدة بني عامي      املتوقعة للموارد الال  

 لزيادة اخلدمات
 )بباليني دوالرات الواليات املتحدة(
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 اجلاهزية على الصعيد الوطين - ألف 

إن اإلجراءات اليت على البلدان اختاذها من أجل وضـع خطـط وطنيـة للتـدخل بـشكل             - ١٧
فينبغـــي هلـــا وضـــع . ة البـــشرية وتنفيـــذها حمـــددة بدقـــة فعـــال ملكافحـــة فـــريوس نقـــص املناعـــ 

استراتيجيات وخطط عمل متعددة القطاعات وحمددة التكلفة ومرتبة حبسب األولويـة وتـستند             
إىل وقـــائع أكيـــدة بـــشأن انتـــشار الوبـــاء فيهـــا، إىل جانـــب سياســـات شـــاملة تـــدعم بفعاليـــة   

 .اإلجراءات املتخذة ملكافحة الفريوس
 ٩٧فلـدى نـسبة     : بلدان أطر لإلجراءات الوطنية الفعالة ملكافحة الوبـاء       ولدى غالبية ال   - ١٨

 يف املائـة    ٩٢يف املائة من البلدان استراتيجية متعددة القطاعات ملكافحة الفريوس، ولدى نـسبة             
 يف املائة منـها خطـة وطنيـة للرصـد     ٩٢منها هيئة تنسيق وطنية معنية مبكافحة الفريوس، ولدى       

ور اإلعداد، وعمدت مجيع البلدان املنخفضة واملتوسـطة الـدخل إىل دمـج          والتقييم أو هي يف ط    
 يف املائة من البلدان، ُترمجـت أطـر         ٦٩ويف  . مسألة الفريوس يف صلب خططها اإلمنائية الوطنية      

االجتاهات املتوقعة للموارد املالية الالزمة
 وفقا للزيادة احلالية يف اخلدمات 

 املوارد املتوافرة

حدة
 املت
ات
والي
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الرا
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العناصر الثالثة كافةعنصرانعنصر واحد فقطوال أي عنصر

املؤشرات املركبة للسياسات الوطنية
 ) بلدا١٣٠  (٢٠٠٧

املؤشرات املركبة للسياسات الوطنية
 ) بلدا٩٤  (٢٠٠٥

 هيئة وطنية واحدة معنية مبكافحة اإليدز وإطار:“ملبادئ الثالثةا”عناصر
 استراتيجي وطين واحد ونظام وطين واحد للرصد والتقييم

ــصادر          ــا م ــة أُدرجــت فيه ــة حمــددة التكلف ــريوس إىل خطــط عملي ــة ملكافحــة الف العمــل الوطني
 . التمويل

ملساعدات اإلمنائيـة الدوليـة ومواءمتـها مـع االسـتراتيجيات واخلطـط        ولتحسني اتساق ا   - ١٩
 وهـي إنـشاء هيئـة    - يف البلدان “املبادئ الثالثة”اليت تتوىل زمامها البلدان، جيري ترويج إطار  

وطنية واحدة معنية مبكافحة اإليدز، وإطار عمل استراتيجي وطين واحد، ونظام وطـين واحـد               
الـشكل  (لـدان تقـدما مطـردا يف جمـال تطبيـق هـذه املبـادئ الثالثـة         وحققت الب . للرصد والتقييم 

، مع أن نوعية تطبيق اجلهات الفاعلة الوطنية هلذه املبـادئ تقتـضي التحـسني يف العديـد مـن       )٤
 .البلدان

 
 ٤الشكل 

إنـشاء هيئـة وطنيـة      : التقدم احملرز يف البلدان يف جمـال حتـسني نوعيـة تطبيـق املبـادئ الثالثـة                
ة مبكافحـة اإليـدز وإطـار عمـل اسـتراتيجي وطـين واحـد ونظـام وطـين واحـد                     واحدة معنيـ  

 للرصد والتقييم
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وفقـا للتقــارير احلكوميـة، تبلــغ نــسبة هيئـات التنــسيق الوطنيــة املعنيـة مبكافحــة فــريوس      - ٢٠
ارير منظمـات  وتـشري تقـ  .  يف املائـة ٨٣نقص املناعة البشرية اليت تضم ممثلني عن اجملتمـع املـدين           

اجملتمع املدين إىل أهنا شاركت يف استعراض االستراتيجيات الوطنيـة املتعلقـة مبكافحـة الفـريوس           
.  يف املائـة مـن البلـدان   ٥٩ يف املائة من البلـدان ويف إعـداد اخلطـط وامليزانيـة الوطنيـة يف        ٨٤يف  

ــدعم         ــى ال ــدين عل ــا منظمــات اجملتمــع امل ــيت حتــصل فيه ــدان ال ــسبة البل ــايل الكــايف  غــري أن ن  امل
 .  يف املائة١٩تتجاوز  ال

ومع أن اجلاهزية علـى الـصعيد الـوطين ملكافحـة الفـريوس قـد حتـسنت، إال أن العديـد                      - ٢١
فعلى سبيل املثال، لدى مجيع البلـدان تقريبـا أطـر عمـل          . من أطر العمل الوطنية ال ينفذ بفعالية      

ضة لإلصابة به، وقـدم أقـل مـن نـصفها      استراتيجية وطنية خمصصة للشرائح السكانية األكثر عر      
خدمات للوقاية من الفريوس ركزت على متعاطي املخدرات عن طريق احلقن والرجال الـذين              
ميارسون اجلنس مع رجال أو العـاملني يف حقـل اجلـنس يف مجيـع أو معظـم املنـاطق الـيت حتتـاج               

 .إىل هذه اخلدمات
 

 الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية - باء 
 أن الوقايـة    ٢٠٠١اإليدز لعـام    /اعترب إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية        - ٢٢

. “ركيــزة اإلجــراءات الــيت تتخــذ ملكافحــة الفــريوس ”مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية هــو  
والتزمــت الــدول األعــضاء بتنفيــذ اســتراتيجيات مــستندة إىل الوقــائع خلفــض عــدد اإلصــابات    

ولدعم الربامج احملددة األهـداف مـن أجـل منـع انتقـال الفـريوس يف أوسـاط                  اجلديدة بالفريوس   
بـشأن فـريوس   ومت التعهـد يف اإلعـالن الـسياسي      . الشرائح السكانية الـضعيفة األكثـر إصـابة بـه         

 بــالتحرك علــى كــل مــن الــصعد العــاملي واإلقليمــي ٢٠٠٦اإليــدز لعــام /نقــص املناعــة البــشرية
 .وسائل الوقاية من الفريوس اليت تنقذ احلياةوالوطين لكفالة تزويد اجلميع ب

ــام      - ٢٣ ــزام لع ــالن االلت ــن إع ــدد     ٢٠٠١وكجــزء م ــضاء خبفــض ع ــدول األع ، التزمــت ال
ــسبة     ــشباب بن ــالفريوس يف أوســاط ال ــام   ٢٥اإلصــابات ب ــول ع ــة حبل ــيم . ٢٠١٠ يف املائ ولتقي

ت اســُتمدت مــن التقــدم احملــرز يف درب حتقيــق هــذا اهلــدف، ضــمنت البلــدان تقاريَرهــا بيانــا   
الدراسات االستقصائية الـيت أجريـت يف العيـادات املخصـصة ملـا قبـل الوضـع مـن أجـل حتديـد                       

 بلـدا مـن البلـدان الـيت ينتـشر فيهـا       ١٢ويف . مدى انتشار اإلصـابات بـالفريوس لـدى الـشابات        
ومتتلــك بيانــات كافيــة لتبيــان املنحــى الــذي يــسلكه الفــريوس،   )٢(الفــريوس علــى نطــاق واســع

__________ 
ــابوي         )٢(  ــدا وزمب ــا املتحــدة وروان ــة ترتاني ــهاما ومجهوري ــدي وجــزر الب ــا فاســو وبورون ــسوانا وبوركين هــي بوت

 .وسوازيلند وكوت ديفوار وكينيا ومالوي وناميبيا
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، ٢٠٠١-٢٠٠٠ اإلصــابات بــالفريوس يف أوســاط الــشابات يف االخنفــاض منــذ الفتــرة  بــدأت
 يف املائة، وسجل اخنفاض أقـل يف أمـاكن      ٢٥وجتاوزت نسبة هذا االخنفاض يف بعض احلاالت        

إال أنه مل يالحظ حدوث اخنفاض يف عـدد املـصابني بـالفريوس يف أوسـاط الـشباب يف                   . أخرى
 . بيقجنوب أفريقيا وزامبيا وموزام

 
 زيادة معارف الشباب - ١ 

تعهــدت الــدول األعــضاء بــضمان تــوافر معرفــة دقيقــة وكاملــة بفــريوس نقــص املناعــة   - ٢٤
ــدى   ــشرية ل ــني     ٩٥الب ــارهم ب ــشباب املتراوحــة أعم ــن ال ــة م ــول  ٢٤و  ١٥ يف املائ ــا، حبل  عام

 ائـة مـن    يف امل  ٤٠، تبني من الدراسـات االستقـصائية الوطنيـة أن           ٢٠٠٧ويف عام   . ٢٠١٠ عام
 يف املائــة مــن الــشابات ميتلكــون معرفــة دقيقــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية،    ٣٦ و الــشبان

ــق بـــ       ــئلة تتعلـ ــسة أسـ ــستندة إىل مخـ ــصائية املـ ــات االستقـ ــته الدراسـ ــا قاسـ ــسب مـ فريوس الحبـ
وعلــى الــرغم مــن أن هــذه األرقــام تــبني توجهــا حنــو حتــسن مــستويات املعرفــة     ). ٥ الــشكل(

قة من هذا العقد، فإن املعدالت تظل منخفضة بـشكل كـبري عـن تلـك                لوحظت يف مرحلة ساب   
الكـربى، وعلـى    ويف بلـدان أفريقيـا جنـوب الـصحراء          . ٢٠٠١املتوخاة يف إعالن االلتزام لعـام       

 ة بفـريوس نقـص املناعـة البـشري        املعرفة األساسية الصعيد العاملي، على حد سواء، كان مستوى        
ويـدرك معظـم الـشباب أن اسـتخدام     . الـشبان  لـدى  ليـه هـو ع  ممـا  الـشابات أكثر اخنفاضا لدى   

 ٨٠ تـدرك نـسبة   الواقيات الذكورية ميكن أن مينع انتقال املرض عن طريق االتصال اجلنـسي، و            
 حالـة يف املائة من الشبان والشابات أن وجودهم يف عالقة أحادية مع شخص مماثل من حيـث                 

 .لةفعا هو استراتيجية وقائية) التماثل املصلي(اإلصابة 
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 ٥الشكل 
 الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني         املعرفة الشاملة بفريوس نقص املناعة البـشرية لـدى الـشباب          

 ٢٠٠٥-١٩٩٥ عاما، ٢٤ و ١٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

الـيت ينتـشر فيهـا الوبـاء علـى نطـاق واسـع وتقـدم يف مدارسـها مـواد                     البلـدان   إن نسبة    - ٢٥
 يف املائة يف معظم أو مجيـع املقاطعـات،          ٧٠ عن   ة تقل بشأن فريوس نقص املناعة البشري    تثقيف  
وال ختـضع هـذه    . غري املسجلني يف املدارس   للوقاية منه للشباب     يف املائة منها برامج      ٦١ولدى  

 .إىل التقييمأغلب األحوال الربامج، حيث توجد، يف 
 

  عن طريق االتصال اجلنسيةفريوس نقص املناعة البشريانتقال احلد من  - ٢ 
، مثـل كينيـا   جمموعة خمتارة من البلـدان انات املستقاة يف السنوات األخرية من   تشري البي  - ٢٦
 علــى مــستوى الــسكان ريات مهمــة يف الــسلوك اجلنــسييأنــه ميكــن حتقيــق تغــ إىل ، زمبــابويو

ــبأكملــهم ــاء علــى الــصعيد    التحــوالت الــسلوكية ه ميكــن هلــذه، وأن أن تــؤدي إىل تراجــع الوب
 .الوطين
فــضة واملتوســـطة الــدخل، تتنــاقص النـــسبة املئويــة للــشباب الـــذين      ويف البلــدان املنخ  - ٢٧

هو اسـتمرار الجتاهـات لوحظـت     و- يف مجيع املناطق  ةميارسون اجلنس قبل سن اخلامسة عشر     
 اخنفــضت عامليــا نــسبة   ،٢٠٠٧ و ١٩٩٨وبــني عــامي  ). ٦الــشكل (هــذا العقــد  يف أوائــل 

يف املائـة إىل   ١٤ عامـا، مـن   ١٥قبـل سـن    بأهنم خـربوا املمارسـة اجلنـسية        أفادواالشباب الذين   
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 بـأهنم   ، أكثـر بكـثري مـن الفتيـات،        وعلى الصعيد العاملي، يـرجح أن يفيـد الفتيـان         .  يف املائة  ١٢
، حيــث  الكــربى باســتثناء بلــدان أفريقيــا جنــوب الــصحراء، عامــا١٥خــربوا اجلــنس قبــل ســن 

 يف  ٥٠جلـنس تزيـد حبـوايل       الالئي ميارسن ا  سن اخلامسة عشرة    املراهقات دون   يرجح أن نسبة    
 عامليـة واضـحة حنـو التـأخر يف بـدء ممارسـة        اجتاهات وعلى الرغم من وجود      .املائة على الفتيان  

حنـو الـشروع   االجتـاه  اجلنس، تبني االستقصاءات وجود فوارق كبرية بني البلدان، مبـا يف ذلـك     
املائـة مـن     يف ١٥ أفاد   وعلى املستوى العاملي،  . يف بعض البلدان  يف سن أبكر    يف ممارسة اجلنس    

 عامـا بـأهنم مارسـوا اجلـنس مـع أكثـر مـن        ٤٩و   ١٥ الذكور املتراوحـة أعمـارهم بـني         البالغني
 .النساء  يف املائة من٦ عشر املاضية، مقارنة بنسبة إلثينشريك يف األشهر ا

 
 ٦الشكل 

سب  عاما، موزعـة حبـ     ١٥لشباب الذين مارسوا اجلنس ألول مرة قبل سن         املئوية ل نسبة  ال
 نوع اجلنس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اإلصابة بهلسكانية األكثر عرضة خلطراالوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية للفئات  - ٣ 
فئات معينة أكثر عرضة لإلصـابة بفـريوس نقـص          توجد يف بلدان خمتلفة يف العامل أمجع         - ٢٨

ن والرجـال الـذين      املخـدرات عـن طريـق احلقـ        ومـن بـني هـذه الفئـات متعـاطو         . شريةاملناعة البـ  
 .رجال والعاملون يف حقل اجلنسميارسون اجلنس مع 
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 ٧الشكل 
 بـشأن اخلـدمات الوقائيـة لفئـات       ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٥البلدان الـيت قـدمت تقـارير يف عـامي           

  اإلصابة بالفريوسالسكان األكثر عرضة خلطر
   
 
 
 

most at risk 

 

 

 

فئــات عمــا لــدى أكثــر ، يتزايــد عــدد البلــدان الــيت تقــدم تقــارير ٧كمــا يــبني الــشكل  - ٢٩
ة مـن احتياجـات ذات صـلة هبـذا          بفـريوس نقـص املناعـة البـشري       اإلصـابة   السكان عرضـة خلطـر      

هلـذه الفئـات يف     الـيت تـوىل     ، وحيتمل أن يكـون ذلـك انعكاسـا لتنـامي الـوعي باألمهيـة                الفريوس
علـى معظـم البلـدان      يـتعني   يـزال    بيـد أنـه ال    . الـوطين إجراءات مكافحة الفريوس علـى الـصعيد        

 يف  ٣٤  نـسبة  على سبيل املثال، مل تقـم سـوى       ف. لفئاتخمصصة هلذه ا  تنفيذ برامج وقاية مركزة     
اليت يتركز فيها الوباء يف أوساط معينة أو معدالت اإلصابة بـه فيهـا منخفـضة                املائة من البلدان    

. لـدى متعـاطي املخـدرات عـن طريـق احلقـن      باء  خطر إصابة هبذا الو   بتنفيذ برامج للحد من      أو
 يف املائـة مـن متعـاطي املخـدرات عـن            ٤٦تقـارير، أفـاد     الـيت قـدمت      بلدا مـن البلـدان       ١٧ ويف

فــريوس نقــص املناعــة فحــصا ل هلــم يرجتــطريــق احلقــن بــأهنم يعرفــون األمــاكن الــيت ميكــن أن  
ــشرية  ــاالت  الب ــزودهم بالرف ــا . واحلقــن املعقمــة وت ــى مــستوى املن ــسبة  ،طقوعل  توجــد أعلــى ن

وجنـوب شـرق آسـيا حيـث        جنـوب   للتغطية الوقائيـة ملتعـاطي املخـدرات عـن طريـق احلقـن يف               
الـضرر  تضع بلدان مثل إندونيـسيا بـرامج شـاملة للحـد مـن              بينما  وهكذا،  .  يف املائة  ٦٢بلغت  

اإلفــادة مــن عناصــر  املخــدرات عــن طريــق احلقــن، تظــل إمكانيــات  الــذي يعــاين منــه متعــاطو 
بلـدان أوروبـا الـشرقية     حمدودة يف بلدان أخرى، مـن بينـها العديـد مـن    ية من هذه الربامج     رئيس

 .وبلدان آسيا الوسطى

2005 2007

 

2005 2007

Countries reporting on prevention for populations most at risk

٢٠٠٧٢٠٠٥ 

 بالفريوس البلدان اليت قدمت تقارير عن اخلدمات الوقائية املقدمة لفئات السكان األكثر عرضة للخطر باإلصابة 
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اليت يتركز فيها الفـريوس يف أوسـاط معينـة أو معـدالت              يف املائة من البلدان      ٣٩ونفذ   - ٣٠
نس مـع   للرجـال الـذين ميارسـون اجلـ       اإلصابة بـه خمصـصة      للحد من خماطر    اإلصابة به منخفضة    

 يف املائـة  ٤٠ نـسبة  توذكر. أو يف معظمها حتتاج إليها   مجيع املقاطعات اليت     يفوذلك   ،رجال
 بلـدا،   ٢٨الرجال الـذين ميارسـون اجلـنس مـع رجـال املـشمولني بدراسـات استقـصائية يف                    من

ميكــن أن جتــري هلــم فحــصا ، أو األمــاكن الــيت الرفــاالتبــأهنم يــدركون كيفيــة احلــصول علــى 
 ممـن ميكـن هلـم       ،نـسبة الرجـال الـذين ميارسـون اجلـنس مـع رجـال             وإن  . عـة البـشرية   لنقص املنا 

 مبــا فيهــا أرمينيــا وبــابوا غينيــا اجلديــدة وتركيــا -يف عــدة بلــدان قــل الرفــاالت تاحلــصول علــى 
ويتعني علـى وجـه الـسرعة زيـادة االلتـزام علـى الـصعيد               .  يف املائة  ٢٥واملكسيك واليونان عن    

للرجال الذين ميارسون اجلنس مع رجال، على حنـو         لتوفري خدمات وقاية    الوطين بتعزيز جهود    
هــذه الــسنة محلــة إعالميــة وطنيــة لتعزيــز أطلقــت اآلونــة األخــرية، الــيت  مــا أظهرتــه الربازيــل يف

الـذين ميارسـون    اإلصابة بـالفريوس، وذلـك يف صـفوف الـشبان           خماطر   منبوسائل احلد   الوعي  
 .اجلنس مع رجال

مـن  على خدمات الوقايـة     العاملون يف حقل اجلنس أوفر حظا للحصول        ة،  وبصفة عام  - ٣١
 يف  ٦١  نـسبة  وتفيد . رجال فريوس نقص املناعة البشرية من الرجال الذين ميارسون اجلنس مع         

قـدمت للعـاملني   بـأن خـدمات الوقايـة    اليت ينتشر فيها الوباء على نطاق واسع    املائة من البلدان    
 يف املائـة    ٦٠أفـاد   وعلـى الـصعيد العـاملي،       . معظمهـا يف  اطعات أو   يف مجيع املق  يف حقل اجلنس    

ــه ميكــن هلــ العــاملني يف حقــل اجلــنس  مــن  فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  فحــص ل إجــراء مبأن
يف عـدة   علـى الـرغم مـن أن إمكانيـة احلـصول علـى هـذه الرفـاالت                  ،  الرفـاالت واحلصول على   

 .لذين هم حباجة إليهااأولئك على ما يقل عن نصف ال تشتمل إال بلدان 
 

 األطفال إىل هاتمن األمالفريوس الوقاية من انتقال  - ٤ 
 هـات األم على الرغم من أن برامج الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البـشرية مـن               - ٣٢
قد اتضحت فعاليتـها مـن حيـث التكلفـة يف التـسعينيات، ال يـزال واحـد مـن كـل                 األطفال  إىل  
ووقعـت الغالبيـة   .  من األطفـال ٢٠٠٧ عام وس نقص املناعة البشرية يف   جدد بفري مصابني   ةست

 وميـوت معظـم   .نتيجة للرضاعة الطبيعية العظمى من هذه اإلصابات أثناء احلمل أو الوالدة، أو     
 . من عمرهمالوالدة قبل بلوغهم الثانيةفترة حول يصابون به األطفال الذين 

ن القــضاء الكامــل تقريبــا علــى خطــر انتقــال   الــدخل مــاملرتفعــة قــد متكنــت البلــدان و - ٣٣
مـن   ،بفـضل تنفيـذ تـدابري وقائيـة شـاملة     األطفـال   إىل هاتفريوس نقص املناعة البشرية من األم    

حـاالت احلمـل غـري املقـصود     به؛ وخفض عـدد  الوقاية األولية من اإلصابة   بينها توفري خدمات    
ــصابات    ــساء امل ــني الن ــه؛ وإجــراء فحــص لل  ب ــدمي املــ فــريوس ب ــدمي   شورة، وتق ــن مق ــادرة م مبب
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والـسرعة يف تـوفري أنظمـة العـالج الوقائيـة            ؛السابقة للوالدة الفترات  يف  وذلك  اخلدمات الطبية   
اللتـزام  ا نيف إعـال  تعهـدت البلـدان     و. وتوفري الرضاعة املأمونـة   مبضادات الفريوسات العكسية،    

 خـدمات الوقايـة مـن      ، بـضمان تقـدمي    ٢٠٠١ لعـام    يـدز إلا/بشأن فريوس نقـص املناعـة البـشرية       
من احلصول على الرعاية يف املرحلـة       يتمكن   يف املائة من احلوامل الالئي       ٨٠فريوس ملا نسبته    ال

، ازداد نطـاق التغطيـة العامليـة        املنقحـة املتعلقـة بالوبـاء     واسـتنادا إىل التقـديرات      . السابقة للوالدة 
 ٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام   ١٤من األطفال  إىل هاتمن األم الفريوس  لوقاية من انتقال    خبدمات ا 

 ).٨ الشكل (٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٢٧إىل 
يف بلـدان مثـل     علـى هـذه املعـدالت العامليـة، وذلـك           بيد أن هناك اسـتثناءات ملحوظـة         - ٣٤

، ٢٠٠٧ يف املائــة يف عــام ٨٠وصــلت نــسبة التغطيــة  حيــث بوتــسوانا وتايلنــد وجــزر البــهاما  
. علـى املـستوى القطـري ممكـن فعـال         لى اخلدمات الـصحية     حصول اجلميع ع  يبني أن حتقيق     مما

 إىل  هـات مـن األم  الفـريوس   احلكومـة الوطنيـة الوقايـة مـن انتقـال           فيها  حيث جعلت   فبوتسوانا،  
احلد من معدل إصابات األطفال الذين يولدون مـن أمهـات   متكنت من أولوية وطنية،  األطفال  

ــة ٤فريوس إىل المــصابات بــ  ــى جــدوى   ، ٢٠٠٧عــام يف  يف املائ ــل عل ــق هــذه  وهــذا دلي تطبي
 .حمدودة املواردأماكن الربامج وأثرها يف 

 
 ٨الشكل 

عــدد احلوامــل املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية الالئــي يــتلقني عالجــا ميــضادات   
  ٢٠٠٧-٢٠٠٥الفريوسات العكسية، ونسبتهن املئوية، 
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السنة

ــل   ا ــة للحوامــــ ــسبة املئويــــ لنــــ
املـــــصابات بفـــــريوس نقـــــص  
ــتلقني   املناعــة البــشرية الالئــي ي
ــضادات   ــات مبــــــــــ عالجــــــــــ

 الفريوسات العكسية

ــدد احلوامـــل ــصابات عـ  املـ
بفــــريوس نقــــص املناعــــة   
ــتلقني    ــي يــ ــشرية الالئــ البــ
عالجـــــــــــا مبـــــــــــضادات 

 الفريوسات العكسية
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فـريوس نقـص املناعـة البـشرية مـن األمهـات إىل             يظهر هذا التقدم إمكانية جعل انتقال        - ٣٥
وباإلفادة من أوجـه النجـاح الـيت أحـرزت يف اآلونـة األخـرية،               . األطفال أمرا نادرا يف املستقبل    

ينبغــي للحكومــات واجلهــات املاحنــة واألطــراف األخــرى صــاحبة املــصلحة مــضاعفة جهودهــا 
ــال       ــع انتق ــى اخلــدمات ملن ــاق احلــصول عل ــيع نط ــة إىل توس ــات إىل   اهلادف ــن األمه ــريوس م  الف

األطفال، مع بذل جهود خاصة لتوسيع نطاق هـذه اخلـدمات حبيـث تـصل إىل املنـاطق الريفيـة                    
 . واملناطق احلضرية على السواء

 
 البحث عن تكنولوجيات جديدة ملنع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية  - ٥ 

؛ الـيت عـززت   )٣( الـذكور الراشـدين  منذ إصدار نتائج التجارب السريرية املتعلقة خبتـان   - ٣٦
االســتنتاجات الــيت توصــلت إليهــا الدراســات القائمــة علــى املراقبــة بــأن اخلتــان حيــد مــن خطــر  

 يف املائـة تقريبـاً،      ٦٠انتقال الفريوس عن طريق االتصال اجلنـسي مـن األنثـى إىل الـذكر بنـسبة                 
 وُتجـرى دراسـات لتحديـد مـا إذا     .تقوم بلدان عديدة حالياً بتنفيذ برامج اخلتان، أو تزيد منها        

كان ختان الذكور الراشدين يعود على الشريكات والرجال الذين ميارسون اجلنس مع رجـال              
 .بفائدة مباشرة من حيث الوقاية من الفريوس

. ولكن التجارب اليت مشلت هنجاً وقائية أخرى حمتملة متخضت عن نتائج أكثر حتفظـاً              - ٣٧
فــت الدراســات املتعلقــة بلقــاح مــن أكثــر اللقاحــات الواعــدة   ، أوق٢٠٠٧ســبتمرب /ويف أيلــول

لفريوس نقص املناعة البشرية، بسبب عدم فعاليته كما أن الدراسات الـيت أجريـت علـى اجليـل             
األول من مبيدات امليكروبات مل تبني أن هلا أي فائدة وقائية، كما أُبلغ أيـضاً عـن نتـائج خميبـة                     

يــة ألغــشية منـع احلمــل األنثويــة، وللعـالج املــستخدم علــى   لآلمـال فيمــا خيــص اإلمكانيـة الوقائ  
لكـن  . لفـريوس احلـأل البـسيط مـن النـوع الثـاين           “ أسينيكلوفري”نطاق اجملتمعات احمللية باملضاد     

على الرغم من تبني عدم جناعة هذه العالجات، كان هلذه التجـارب فائـدهتا يف إثـراء اجتاهـات              
 امليكروبات، على سبيل املثال، ُشرع يف جتربـة اجليـل       وفيما خيص مبيدات  . البحث يف املستقبل  

الثــاين مــن املبيــدات، مــن بينــها مــواد الترطيــب اهلالميــة الــيت يــضاف إليهــا مــضاد للفريوســات   
ــاول      . العكــسية لالســتخدام املوضــعي  ــل تن ــة أخــرى، مث ــى طــرق جتريبي ويتواصــل البحــث عل

اً إىل أن الفتــرة الزمنيــة الالزمــة ونظــر. مــضادات الفريوســات الرجعيــة قبــل اإلصــابة بــالفريوس 
 الطبيــة يــرجح أن -حلــدوث فتوحــات جديــدة رئيــسية يف جمــال الوقايــة بالوســائل البيولوجيــة   

تكون طويلـة، فـإن ذلـك يزيـد مـن التـشديد علـى أمهيـة اإلفـادة القـصوى مـن االسـتراتيجيات                         
 . الوقائية الفعالة املتاحة حالياً

__________ 
 .أجريت التجارب السريرية يف جنوب أفريقيا وكينيا وأوغندا )٣( 
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 بشرية وخدمات الرعاية املتعلقة به عالج فريوس نقص املناعة ال -جيم  
، كان هناك عدد يقدر بثالثة ماليـني شـخص يف البلـدان املنخفـضة       ٢٠٠٧بنهاية عام    - ٣٨

واملتوسطة الـدخل يتلقـون العـالج مبـضادات الفريوسـات العكـسية، وميثـل ذلـك زيـادة قـدرها                     
ــة علــى العــدد املــسجل يف كــانون األول  ٤٢ ــادة ٢٠٠٦ديــسمرب / يف املائ قــدرها عــشرة  ، وزي

وعلى الصعيد العـاملي بلغـت نـسبة      . أضعاف على األعداد املسجلة يف السنوات اخلمس املاضية       
 ٢٠٠٧من يتلقون العالج مبضادات الفريوسـات العكـسية ممـن قُـّدر أهنـم حباجـة إليهـا يف عـام                      

 ). ٩الشكل . ( يف املائة تقريبا٣٠ًقدره  ما
 

 ٩الشكل 
ج مبضادات الفريوسات العكسية يف البلدان املنخفضة       عدد األشخاص الذين يتلقون العال    

 .٢٠٠٧-٢٠٠٢واملتوسطة الدخل 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة
  

ففـي ناميبيـا،    . لقد كانت الزيـادات يف احلـصول علـى العـالج هائلـة يف بلـدان عديـدة                  - ٣٩
، بلغـت نـسبة     ٢٠٠٣على سبيل املثال، حيث كانت التغطية العالجيـة ال تكـاد ُتـذكر يف عـام                 

األشخاص الذين كانوا يعاجلون مبضادات الفريوسات العكسية ممن كانوا حيتاجون إليهـا نـسبة           
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ــة يف ٨٨ ــام يف املائ ــضادات الفريوســات     . ٢٠٠٧ ع ــالعالج مب ــة ب ــدا، ازدادت التغطي ويف روان
ــا يف عــام  ٦٠ إىل ٢٠٠٣ يف املائــة يف عــام ١الرجعيــة مــن  ويف تايلنــد . ٢٠٠٧ يف املائــة تقريب

 .٢٠٠٧ و ٢٠٠٣ أضعاف بني عامي ١٠وفييت نام ازدادت التغطية العالجية بأكثر من 
ني يف مجيـع أحنـاء العـامل مـن حيـث التغطيـة مبـضادات                ويبدو أن مثة مساواة بـني اجلنـس        - ٤٠

غـري أنـه يف عـدد مـن البلـدان الـيت ينتـشر فيهـا الوبـاء علـى نطـاق واسـع                         . الفريوسات العكسية 
وعلـى نقـيض ذلـك، يـرجح أن تكـون           . تتجاوز نسبة التغطية يف صفوف اإلناث نسبة الذكور       

ات العكسية وحيصلن عليـه أقـل بـصفة    نسبة النساء الالئي حيتجن إىل العالج مبضادات الفريوس     
 . ملحوظة من نسبة الرجال يتركز فيها الوباء يف أوساط معينة

وعلـى الــرغم مــن اإلجنـازات الكــبرية يف جمــال توســيع نطـاق احلــصول علــى عالجــات     - ٤١
فريوس نقص املناعة البشرية اليت تنفذ احلياة، من الضروري إحراز تقـدم أكـرب بكـثري مـن أجـل           

وإذا مـا اسـتمر املـسار       . ميع بعالج لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية وبالرعايـة الالزمـة             تزويد اجل 
 ماليـني شـخص مـن احملتـاجني إىل العـالج سـيتلقون عالجـاً           ٤,٦احلايل يف تزايد العـالج، فـإن        

وهذه األرقام تقـل    . ٢٠١٥ ماليني يف عام     ٨ و   ٢٠١٠مبضادات الفريوسات العكسية يف عام      
 كـان عـدد األشـخاص املـصابني بفـريوس           ٢٠٠٧ب حتقيقهـا؛ ففـي عـام        عن التوقعات الـيت جيـ     

 ماليني، ومن املؤكد أن هـذا       ٩,٨نقص املناعة البشرية املستحقني طبيا للعالج هبذه املضادات         
الــرقم ســريتفع بتفــاقم املــرض لــدى األشــخاص املــصابني حاليــا بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  

 .  مليون شخص٣٣الذين يزيد عددهم على 
وبفضل جهود الدعوة اليت يقوم هبا الناشطون، وبرنامج األمم املتحـدة املـشترك املعـين                - ٤٢

، وشـركاء آخـرون، واملنـاخ التنافـسي بظهـور مـصّنعي             )االيـدز /(بفريوس نقص املناعة البـشرية    
أدويـــة ال حتمـــل األمســـاء التجاريـــة؛ وختفيـــضات األســـعار الكـــبرية الـــيت قامـــت هبـــا شـــركات 

ــة ــد مــن مــضادات الفريوســات العكــسية مــن       ،)٤(األدوي ــشكل حــاد أســعار العدي  اخنفــضت ب
وساعدت االتفاقات الدولية للملكيـة الفكريـة أيـضاً         . املستوى األول على امتداد العقد املاضي     

على زيادة حصول األشخاص املصابني بفريوس نقـص املناعـة البـشرية علـى األدويـة الـيت تنقـذ                  
دوث مزيـد مـن التخفيـضات يف أسـعار املـضادات املـذكورة         غري أنـه مـن الـضروري حـ        . احلياة

لضمان استدامة بـرامج العـالج، ال سـيما فيمـا خيـص األصـناف األحـدث مـن هـذه املـضادات               

__________ 
ريثونــافري بالنــسبة للبلــدان /للــدواء املركــب لوبينــافري) املتوســط(ل املثــال، اخنفــض الــسعر الــسنوي علــى ســبي )٤( 

 دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة    ١,١٣٧ إىل ٢٠٠٤ دوالرات يف عـام  ٤,٥١٠املتوسطة الدخل من    
الرات الواليـات    دوالراً مـن دو    ٢٧٩؛ وعلى امتداد الفترة نفسها، اخنفض سعر ثينافافري مـن           ٢٠٠٧يف عام   

 . دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة٢٢٥املتحدة إىل 
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والعقاقري للعالجات من املستويني الثاين والثالث، واليت تزيد تكلفة معظمها حاليـاً علـى الـنظم                
دات الفريوسـات العكوسـة ليـست غـري قابلـة      غـري أن أسـعار مـضا      . العادية مـن املـستوى األول     

ــة      ــا اتـــضح عنـــدما قامـــت مؤســـسة كلينتـــون واملرفـــق الـــدويل لـــشراء األدويـ للتخفـــيض كمـ
(UNITAID)   عن إجراء ختفيضات حادة يف األسعار لـستة عـشر           ٢٠٠٧مايو  / باإلعالن يف أيار 

 . نظاماً خمتلفاً تستند إىل مضادات الفريوسات العكسية من املستوى الثاين
وعلــى الــرغم مــن املكاســب املهمــة يف توقعــات األعمــار الــيت حتققــت لألشــخاص          - ٤٣

ــإن          ــالج، ف ــستويات الع ــشروع يف حتــسني م ــذ ال ــشرية من ــة الب ــريوس نقــص املناع ــصابني بف امل
األشخاص الذين يتلقون عالجات مبضادات الفريوسات العكسية يف البلدان املنخفـضة الـدخل             

ومـن العوامـل الـيت     . نظـرائهم يف البلـدان املرتفعـة الـدخل        يسجلون معدالت وفيـات أعلـى مـن         
ُيعتقــد أهنــا تــساهم يف هــذه النتــائج الطبيــة املتفاوتــة وجــود نــسبة انتــشار أعلــى ألمــراض غــري     

وفـضالً عـن ذلـك، يـزداد        . مشخصة أخرى وتبـاين إمكانيـات احلـصول علـى الرعايـة الـصحية             
لعكسية بـسبب ازديـاد خـدمات تقـدمي         شيوع ظاهرة عدم متابعة برامج مضادات الفريوسات ا       

هذه املضادات وفرض رسـوم علـى اخلـدمات الـيت تقـدمها يف إطـار هـذه الـربامج، واسـتفحال                      
 .ضعف املناعة عند الشروع يف العالج هبذه املضادات

 
 خصوصية حمنة األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية - ١ 

 املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية للعـالج        يقل بشكل كبري احتمال تلقي األطفال      - ٤٤
مبضادات الفريوسات العكـسية عـن معـدالت تلقـي الراشـدين املـصابني هبـذا الفـريوس للعـالج                     

وتتضح هذه الفروق يف التغطية بـني       . هبذه املضادات يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى       
 .الراشدين واألطفال بوجه خاص يف غرب أفريقيا

يــصعب تــشخيص اإلصــابة بــالفريوس لــدى األطفــال مقارنــة بالراشــدين، والعقــاقري    و - ٤٥
وحلــسن احلــظ، فــإن الفحوصــات  . املــستخدمة كعــالج اعتيــادي للراشــدين ال تالئــم األطفــال 

التشخيصية املوثوقة لإلصـابة بـالفريوس لـدى األطفـال أصـبحت أقـل تكلفـة وبـدأت جتـري يف                    
تخدام ملساعدة املساعدين الطبـيني يف إعطـاء اجلرعـات          وأعدت أدوات سهلة االس   . مواقع نائية 

املناسبة من مضادات الفريوسات الرجعية لألطفال، كما يتزايـد تـوفر تركيبـات األدويـة املعـدة           
ويلــزم اآلن بــذل جهــود متــضافرة لزيــادة احلــصول علــى هــذه األدوات واألدويــة يف . لألطفــال

ج فـريوس نقـص املناعـة البـشرية علـى قـدم             مجيع أحناء العامل لضمان حصول األطفال على عال       
 .املساواة مع الفئات األخرى
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 اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية ومرض آخر وضرورة املعاجلة املزدوجة - ٢ 
ال يزال داء الـسل أحـد األسـباب الرئيـسية للوفـاة لـدى األشـخاص املـصابني بفـريوس                      - ٤٦

قيــا جنــوب الــصحراء الكــربى وحــدها نــسبة نقــص املناعــة البــشرية، حيــث تــسجل بلــدان أفري
 يف املائــة فقــط ٣١لكــن مــا نــسبته . يف املائــة مــن حــاالت اإلصــابة بــالفريوس والــسل معــاً ٨٥
 يف املائـة مـن املـصابني هبمـا يف بلـدان          ٣٤األشخاص املصابني هبما علـى الـصعيد العـاملي و            من

ادات الفريوســات الرجعيــة أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى، تلقــوا عالجــا يف آن واحــد مبــض
 . ٢٠٠٧وعقاقري معاجلة السل يف عام 

 يف املائـة مـن اإلصـابات        ٩٧ بلدا اليت تـضم نـسبة        ٦٣ومن أصل البلدان البالغ عددها       - ٤٧
 يف املائـة  ٦٣املقدَّرة بالسل لدى األشخاص املصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية، وضـعت              

بيــد أن البيانــات الفعليــة املتعلقــة . الفــريوس والــسلمنــها خططــا وطنيــة تــدمج بــرامج ملكافحــة 
وعلى الـرغم مـن   . مبدى استخدام هذه الربامج تبني أن معظم هذه اخلطط مل تنفذ بشكل فعال 

 حــددت هــدفا عامليــا لفحــص ٢٠١٥ - ٢٠٠٦أن اخلطــة العامليــة لوقــف مــرض الــسل للفتــرة 
 مـصابني بفـريوس نقـص    مليون شخص من املصابني مبرض السل لكـشف عمـا إذا كـانوا          ١,٦

 ٧٠٦ ٠٠٠، مل يتجـاوز عـدد األشـخاص الـذين فُحـصوا فعـال       ٢٠٠٦املناعة البـشرية يف عـام       
 يف املائــة مــن البلـدان الــيت ينتــشر فيهــا وبــاء فــريوس  ٤٢وباملثــل فــإن . ٢٠٠٦شـخص يف عــام  

نقص املناعة البـشرية علـى نطـاق واسـع أجـرت فحوصـات روتينيـة للكـشف عـن الـسل لـدى              
 يف املائة منـها فقـط تقـدم العـالج للوقايـة مـن الـسل                 ٢٧املصابني بالفريوس، ولكن    األشخاص  

 يف املائـة مـن   ٠,١وتلقـي مـا يقـل عـن     . يف مجيع املقاطعات إىل األشخاص املـصابني بـالفريوس       
 .٢٠٠٦األشخاص املصابني بالفريوس عالجات للوقاية من السل يف عام 

 املـــصابني بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية  وتنتـــشر أيـــضا بـــني الراشـــدين واألطفـــال  - ٤٨
اإلصــابات بالتــهاب الكبــد يف نــوع بــاء والتــهاب الكبــد يف نــوع جــيم وتقــل األعمــار املتوقعــة 

التــهاب الكبــد يف نــوع جــيم عــن أولئــك املــصابني بــالفريوس   /لألشــخاص املــصابني بــالفريوس
د يف نــوع جــيم الــذين التــهاب الكبــ/وحــده، لكــن تزيــد األعمــار املتوقعــة للمــصابني بــالفريوس

 . معاًنيتلقون عالجا للوباءي
 

 ضرورة تعزيز األنظمة الصحية - ٣ 
تعـوق معـدالت الـنقص احلـادة يف مقـدمي الرعايـة الـصحية حتـسني مـستويات معاجلــة           - ٤٩

فريوس نقص املناعة البشرية وخدمات الوقايـة منـه يف بلـدان عديـدة يتـسع فيهـا نطـاق انتـشار                       
 شـخص يف النـرويج، يوجـد طبيبـان          ١٠٠ ٠٠٠ طبيبـا لكـل      ٣٤٧جد  ففي حني يو  . الفريوس

ولقـد كـان التحـدي    .  شـخص يف مـاالوي أو مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة        ١٠٠ ٠٠٠فقط لكـل    
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املتمثل يف نقص املوارد البشرية يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل عامال حمفزا لتنفيـذ قـدر                
 الــسنوات األخــرية، كمــا يتــضح مــن مبــادرات كــبري مــن األنــشطة ومــن األســاليب املبتكــرة يف

التدريب والتثقيف اجلديدة والنهج املبتكرة اليت تعتمد لبناء القدرات وتقـدمي املـساعدة التقنيـة،               
وحتويل املهام من األطباء إىل املمرضني أو العاملني الطبيني يف مرافق الرعايـة الـصحية للوصـول             

وينبغـي إشـراك املنظمـات      . تويات تأثريهـا القـصوى    بقدرات هؤالء املختصني احملـدودة إىل مـس       
الدينية اليت تساهم حبصة كبرية يف معاجلة الفـريوس، وتقـدمي خـدمات الرعايـة للمـصابني بـه يف          
بلدان عديدة، جبعلها جزءا من اجلهود الوطنية املبذولة لتوسيع نطـاق احلـصول علـى مـضادات                 

 بـشرية إضـافية يف مرافـق الرعايـة الـصحية،            وبتزايد اجلهـود لبنـاء قـدرات      . الفريوسات الرجعية 
من الضروري القيام بعمل مماثل لتعزيز القدرات الوطنية لوضع الـنظم املتعلقـة باألدويـة وشـراء                

ــصية وإدارة إمــداداهتا  ــدان واجلهــات املاحنــة يف ســياق   . العقــاقري واألدوات التشخي وينبغــي للبل
 بناء قدرات املنظمـات اجملتمعيـة ملـساعدة         تعزيزها األنظمة الصحية، أن تسعى جاهدة أيضا إىل       

أفـــراد الفئـــات الـــضعيفة مـــن الـــسكان يف احلـــصول علـــى اخلـــدمات الـــصحية وخـــدمات          
 .األساسية الدعم

 
 احملددات اهليكلية للمخاطر والضعف -دال  

على الرغم من أن كل حالة من حاالت انتقـال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية النامجـة                     - ٥٠
نــسي أو تعــاطي املخــدرات تعــود إىل ســلوك شخــصي، فــإن خمــاطر اإلصــابة   عــن االتــصال اجل

بالفريوس واخنفـاض مقاومـة اإلصـابة بـه، غالبـا مـا ختـضع أيـضا لقـوى اجتماعيـة أوسـع نطاقـاً                         
فحـــاالت الفقـــر والالمـــساواة بـــني اجلنـــسني والتـــهميش  . خارجـــة عـــن ســـيطرة األشـــخاص 

 خلطـر اإلصـابة بـالفريوس جتعـل مـن الـصعب          االجتماعي اليت تعاين منها الفئات األكثـر عرضـة        
على األفراد احلد من خماطر إصـابتهم بـالفريوس أو حـصوهلم علـى اخلـدمات األساسـية للوقايـة             

وباإلضافة إىل إتاحة اإلمكانيـة لكـل شـخص يف احلـصول علـى              . منه والعالج والرعاية والدعم   
اق اجلهود املبذولة لكـبح انتـشار       املعلومات وسبل الوقاية األساسية، جيب أن تعاجل أيضا يف سي         
 .الوباء، العوامل اهليكلية اليت تزيد من خطر انتقال الفريوس

 
 محاية صحة املرأة والفتاة وتعزيزها - ١ 

تفــاقم أوجــه عــدم املــساواة بــني اجلنــسني مــن اســتمرار انتــشار فــريوس نقــص املناعــة      - ٥١
إلصــابة بــه عــن طريــق االتــصال   البــشرية، وحتــد مــن قــدرة النــساء علــى محايــة أنفــسهن مــن ا   

اجلنسي، وجتعلهن أكثر عرضة للعنف اجلنسي، وتضعهن يف ظروف تزيد مـن خمـاطر إصـابتهن                
ــالفريوس ــا   . ب ــساء حالي ــل الن ــالفريوس يف     ٦١ومتث ــصابني ب ــن جممــوع الراشــدين امل ــة م  يف املائ
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مـستويات  أفريقيا، ومستويات اإلصـابة بـني املراهقـات يف أفريقيـا هـي أعلـى بعـدة مـرات مـن                      
 .إصابة الفتيان ممن هم يف سنهن

 يف املائـة مـن      ٨٥ يف املائـة مـن البلـدان، مـن بينـها             ٨٠وعامليا، توجـد لـدى أكثـر مـن           - ٥٢
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى سياسات تكفل للمرأة احلصول، على قدم املـساواة مـع               

وفيمـا خيـص   . ة والـدعم الرجل، على خدمات وقائيـة مـن الفـريوس وخـدمات العـالج والرعايـ             
. مضادات الفريوسات العكـسية، متكنـت البلـدان بـصفة عامـة مـن تـأمني حـصول املـرأة عليهـا                     

مدى تنفيذ االستراتيجيات املراعية الحتياجـات املـرأة أمـر غـري واضـح، إذ إن لـدى معظـم                     إمنا
 يف املائـة    ٣٥البلدان أطـراً اسـتراتيجية للتخفيـف مـن انتـشار الوبـاء يف أوسـاط النـساء، ولكـن                     

 .منها فقط ختصص يف ميزانياهتا اعتمادات للربامج اليت تركز على املرأة
وفــضال عــن ذلــك، يقــوض أحيانــا عــدم وجــود قــوانني تعتــرف حبــق املــرأة يف حيــازة     - ٥٣

املمتلكــات أو وراثتــها مــن الــسياسات الــيت تــنص علــى تكــافؤ فــرص املــرأة يف احلــصول علــى    
هلذه األطر القانونية التمييزية أثرا سلبيا للغايـة بالنـسبة        أن ويف حني . اخلدمات مع فرص الرجل   

للنساء الالئي ترملن بسبب فريوس نقص املناعة البشرية، إذ أهنا جتّرد النساء والفتيات مجـيعهن               
 .من سلطتهن بزيادة اعتمادهن املايل على الرجال

 
  حقوق اإلنسانيف إطار يدز عمليات مكافحة اإلرساءإ - ٢ 

اإليـدز  /عهدت الدول األعضاء، يف إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعـة البـشرية            ت - ٥٤
  على الصعيد الـوطين يف      لفريوس نقص املناعة البشرية     عمليات مكافحتها  ، بإرساء ٢٠٠١لعام  
ومبـا أن    . هذا االلتزام أكثر من جمـرد مـسألة اإلنـصاف          لمشوي.  حلقوق اإلنسان  الواسعطار  اإل

 وإضـعاف   فريوسالليـة يف العديـد مـن اجملتمعـات تـساهم يف خطـر اإلصـابة بـ                 هناك عوامل هيك  
تغـيريات يف الـسلوك     ال  صـاحبت   األثر املرجـو منـها إال إذا       ه، حتقق جهود الوقاية من    املناعة إزاءه 

 .تغيريات أوسع يف اجملتمع املنطوي على خطر اإلصابة بالفريوس الفردي

ــامويف  - ٥٥ ــضاء ٢٠٠١ عـ ــدول األعـ ــة    ، وافقـــت الـ ــر قانونيـ ــق أطـ ــى تطبيـ ــاع علـ  باإلمجـ
 ويف .ية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املصابني بفريوس نقـص املناعـة البـشرية              اتوسياس
 قـوانني حلمايـة املـصابني بـالفريوس مـن          ا أن لـديه   لدان من أصـل كـل ثالثـة       ، أبلغ ب  ٢٠٠٧ عام

ض البلـدان يقلـص   عـ مييز، ويف بالقوانني املناهضة للتهذه ومن غري الواضح مدى إنفاذ   .التمييز
 .فريوسالتزايد حنو جترمي نقل امل جتاهالهذه األطر القانونية املواتية اأثر 

كـذلك   ٢٠٠١اإليدز لعـام    /وقد أقر إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية         - ٥٦
عمليـة  ضا  فـريوس يقوضـان أيـ     ال أمام   قل مناعة ن يستهدفان السكان األ   يأن الوصم والتمييز اللذ   
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ــه ــغ و. مكافحت ــه ٧٣أبل ــدا أن ــديها  بل ــيس ل ــدابري     ل ــة حتــدد ت ــوانني أو أنظم ــسكان  حلق ــة ال ماي
لـى خـدمات الوقايـة مـن     عصول  تزال هنـاك حـواجز كـربى حتـد مـن احلـ            لكن ال  .املستضعفني
صول حــسياســات حتــول دون تعتمــد أهنــا ب يف املائــة مــن البلــدان ٦٣وأفــادت نــسبة  ؛الفــريوس

وعلـى حنـو    .فريوس نقـص املناعـة البـشرية   كافحة لى اخلدمات املتصلة مبعني  السكان املستضعف 
هــا فيكلمــا ارتفــع دخــل البلــدان كلمــا زاد احتمــال أن تكــون    ،١٠مــا هــو مــبني يف الــشكل  

 . اخلدمات هذهلىعالسكان فئات أساسية من صول ححواجز حتد من 
  

 ١٠الشكل 
 صولحـ  تعرقـل  اتسياسـ  أو ةنظمأ أو ننيقوا وجود عن تبلغأ اليت للبلدان ئويةامل النسبة
 الدخل حسب، البشرية املناعة نقص فريوس  عالجخدمات لى عاملستضعفني السكان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــات  -هاء   ــة احتياجــ ــدز تلبيــ ــامى اإليــ ــذين   يتــ ــال الــ ــن األطفــ ــم مــ ــعف  وغريهــ  أضــ
 اإليدز مناعتهم

 أحــد والديــه  رهم الثامنــة عــشرة مــن عمــ    مليــون طفــل دون ١٢ـ فقــد مــا يقــدر بــ    - ٥٧
تـشري الدراسـات االستقـصائية      و.  الكـربى  كليهما بسبب اإليدز يف أفريقيا جنوب الصحراء       أو

 النسبة املئوية للبلدان

 املرتفعة 
 الدخل

 الـــــــــدخلذات 
 املتوسط األعلى

 الـــــــــدخلذات 
 املتوسط األدىن

 ة نخفضامل
 الدخل
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 حـديثا بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           وا أصـيب  اصـ اشخأ  تـضم  إىل أن عدد األسر املعيـشية الـيت       
 . يف اجلنوب األفريقي إصابة بهتزايد بسرعة يف بعض البلدان األكثري

اسـتراتيجيات وطنيـة   تنفيـذ  لبلـدان  ل ه ينبغـي  علـى أنـ  ٢٠٠١ االلتزام لعـام    ونص إعالن  - ٥٨
 يتـامى الفـريوس واألطفـال       لتعزيز القدرات احلكوميـة واألسـرية واجملتمعيـة علـى دعـم األطفـال             

 وغريهـم مـن     ىكمـا تعهـدت الـدول األعـضاء حبمايـة اليتـام           . الذي أضـعف مناعتـهم الفـريوس      
 الـيت تركـز     مجاربة للـ  أولويـ إعطـاء    علـى    ة املاحنـ  ت اجلهـات  قـ فت الوصم والتمييز، وا   مناألطفال  
 .لاطفعلى األ

 اسـتراتيجية وطنيـة لتلبيـة       اهدي أن لـ    ينتشر فيها الوباء على نطـاق واسـع         بلدا ٣٣وأبلغ   - ٥٩
بيـد أن العديـد     . يتامى الفـريوس واألطفـال الـذي أضـعف مناعتـهم الفـريوس            حاجات األطفال   

 الــيت ١١ ويف أوســاط البلــدان الـــ .فــذ القــسم األعظــم منــها مــا زال مل ينمــن هــذه الــسياسات
 يف املائـة أو أكثـر،       ٥ إىلتـصل   بنسبة  ين  شدايف صفوف الر   ينتشر فيها الوباء على نطاق واسع     

 يف املائــة مــن األيتــام ١٥، كــان  مــؤخراوحيــث أجريــت دراســات استقــصائية لألســر املعيــشية
ملساعدة مشلت الرعاية الطبيـة أو املـساعدات   أشكال اشكال من  يعيشون يف أسر معيشية تتلقى      

ــدعم املــايل أو اخلــدمات النفــسية   ــةاملدرســية أو ال ــادة طفيفــة    . االجتماعي ــل هــذا إال زي وال ميث
  اإلصـابة   يف املائة اليت أبلغت عنـها البلـدان الـيت ترتفـع فيهـا معـدالت انتـشار                  ١٠ نسبة الـ  لىع

 .٢٠٠٥ عام

،  يف املـستقبل    الـذات  احترام األطفال وإحساسهم بـ     قدرات  منو يعترب التعليم حامسا يف   و - ٦٠
يت تعـاين مـن ارتفـاع        ال ١٥ ويف البلدان الـ   .قل املعرفة والقيم بني األجيال داخل اجملتمعات      انتول

  الـيت أُجريـت مـؤخرا      لدراسـات االستقـصائية   ا  عـن  حيث تتوافر بيانـات    )٥(معدل الفريوس فيها  
 يف املائة عـن غـري    ٣نسبة  املتوسط ب ب األيتام باملدارس يقل     احتمال التحاق  لألسر املعيشية، كان  

  مـن حيـث االلتحـاق باملدرسـة،     بـني األيتـام وغـري األيتـام     التفـاوت  إىل أن ه إشارة هذ، و األيتام
 .التقلصالوباء بصدد انتشار  يف وقت سابق من ي لوحظذال
 

 حاالت الطوارئ اإلنسانية وبيئات ما بعد الرتاع -واو  
  أن علــى احلكومــات والفــاعلني يف اجملــال اإلنــساين ٢٠٠١إعــالن االلتــزام لعــام ذكــر  - ٦١

وبـالرغم مـن أن اجلهـود الراميـة          .فريوس نقص املناعة البشرية يف بيئات ما بعد الرتاع        مكافحة  
حـراز  ، فقـد مت إ     مجـة  اتصـعوب فريوس يف مثـل هـذه البيئـات تواجـه           الكافحة  ملإىل تنفيذ برامج    

__________ 
ــا الوســطى و   )٥(  ــة وهــي أوغنــدا وبوتــسوانا ومجهوريــة أفريقي ــا املتحــدة مجهوري ــا   ترتاني ــا وزامبي وجنــوب أفريقي

 .وزمبابوي وسوازيلند وغابون وكوت ديفوار والكامريون وكينيا ومالوي وليسوتو وناميبيا
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بيــد أن مثــة حاجــة إىل عمــل  .لــى اخلــدماتعصول املــشردين حــإمكانيــة تقــدم هــام يف حتــسني 
فريوس والعالج والرعايـة والـدعم      الن حصول اجلميع على خدمات الوقاية من        ألإضايف كبري،   

 .ني واملشردني الالجئ ُوسع نطاق هذه الربامج لتشمللن يتحقق إال إذا
 

 تعبئة موارد مالية كافية -زاي  
ــدول ا  - ٦٢ ــت الـ ــضاءالتزمـ ــام ألعـ ــني  ٢٠٠١ يف عـ ــا بـ ــة مـ ــني دوالر ١٠  و٧ بتعبئـ  باليـ
 حتقق هـذا اهلـدف يف       وقد. ٢٠٠٥ عامإليدز يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل       ا كافحةمل

 .٢٠٠٧عام 
فـريوس نقـص املناعـة      مكافحـة  متويـل بـرامج    زيـادة  يف   تسـامه  ت اجلهات الـيت   دتعدو - ٦٣

ــدان املنخفــضة واملتو  ــدخل البــشرية يف البل ــدز    .ســطة ال وكــان الــصندوق العــاملي ملكافحــة اإلي
 قـد التـزم حبلـول       ٢٠٠١والسل واملالريا الذي أنشئ كاستجابة مباشـرة إلعـالن االلتـزام لعـام              

 لعــدة  بلــدا١٣٦ باليــني دوالر لتمويــل بــرامج صــحية يف    ١٠,١ مببلــغ ٢٠٠٨مــارس /آذار
قدمت خطـة    و .فريوسال افحةمك ملبادرات    وُخصص القسم األعظم من هذه األموال      ،سنوات

 بليـون   ١٥ أكثـر مـن      )PEPFAR (رئيس الواليـات املتحـدة للطـوارئ إلغاثـة املـصابني باإليـدز            
فــريوس والعــالج   المــساعدات ماليــة للوقايــة مــن    ك  دوالرات الواليــات املتحــدة  دوالر مــن

 اتعدتوقع تواصـل زيـادة هـذه املـسا        وُيوالرعاية والدعم على مدى السنوات اخلمس األخرية،        
 مــن الــصندوق  إىل البلــدانفعــتُدالــيت  لغابــوصــلت امل، ٢٠٠٦ عــامويف . يف الــسنوات املقبلــة

 ومــن خطــة رئــيس الواليــات   دوالرات الواليــات املتحــدة مليــون دوالر مــن٦٤٠إىل العــاملي 
مكافحـة   ألنشطة   ةريي اخل  املايل الذي قدمته املنظمات    الدعمازداد  و . بليون دوالر  ٢,١املتحدة  

  مليـون دوالر ٩٧٩حيـث بلـغ   إىل الـضعف تقريبـا،    ٢٠٠٦  و ٢٠٠٤وس يف الفتـرة بـني       فريال
 . دوالرات الواليات املتحدةمن

 خاص إىل الزيادات اليت عرفتها مـؤخرا نفقـات البلـدان األكثـر            بشكل  وجتدر اإلشارة    - ٦٤
دخل ذات الــالبلــدان  وففــي البلــدان املنخفــضة الــدخل .فــريوس نقــص املناعــة البــشريةإصــابة ب

ــأكثر مــن  مكافحــة ال، زادت حــصة الفــرد مــن اإلنفــاق احمللــي علــى   املتوســط األدىن فــريوس ب
كــرب وســجل أ .، ومــا زالــت تــزداد)١١انظــر الــشكل  (٢٠٠٧  و٢٠٠٥  عــاميالــضعف بــني

ارتفاع يف حصة الفرد من النفقات يف مخسة بلـدان مـن البلـدان ذات الـدخل املتوسـط األعلـى               
 إىل مــا يقــارب  ٢٠٠٧ عــام صلتــتوقــع أن ، حيــث ُيالكــربى يف أفريقيــا جنــوب الــصحراء  

 . يف هذه البلدانادوالر ١٢
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 ١١الشكل رقم 
فـريوس نقـص   مكافحـة     املبـالغ الـيت أُنفقـت مـن مـصادر عامـة حمليـة علـى                حصة الفرد مـن   

 ٢٠٠٧-٢٠٠٤املناعة البشرية يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التحليالت، اتضح أن إعالن االلتـزام بـشأن         قب إجراء مزيد من   ر الوقت وع  ومع مرو  - ٦٥
 تطلبهاي يف تقـدير املـوارد املاليـة الـيت سـ      أقـل ٢٠٠١اإليـدز لعـام   /ة البـشرية فـريوس نقـص املناعـ   

 ملكافحــة   يف البلــدان املنخفــضة واملتوســطة الــدخل ة قائمــة علــى الوقــائعشــامل اختــاذ إجــراءات
، بــالرغم مــن الزيــادة يف املــوارد الــسنوية  ١٢  رقــم الــشكلهيوضــح مــا  حنــووعلــى. الفــريوس

حتياجـات   احلالية للزيادة لـن تفـي باال       املتوافرة للبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، فإن الوترية      
العــالج و  خــدمات الوقايــة مــن الفــريوسلــىعصول اجلميــع حــ لتحقيــق الزمــة املقــدرة الاملاليــة

 .٢٠١٠  عامحبلولوالرعاية والدعم 
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أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
 البلدان ذات الدخل املتوسط األعلى

البلدان ذات الدخل املتوسط األعلى
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

 دىنوسط األالبلدان ذات الدخل املت

ــدان   والبلـــدان الـــدخلاملنخفـــضةالبلـ
 دىن املتوسط األذات الدخل
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 ١٢الشكل رقم 
باليني بـ  (٢٠٠٧-٢٠٠٥،  ةاملتـوافر املوارد   و  التمويل من موارد  االحتياجاتبني  فجوة  ال

 )دوالرات الواليات املتحدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 خدمات الوقاية من فـريوس نقـص   لىعصول اجلميع  ح رك يف سبيل  حالت -خامسا  
 الختاذ إجراءاتتوصيات  :املناعة البشرية والعالج والرعاية والدعم

لـى  عصول اجلميع   حل  املوعد احملدد كهدف   جيب على العامل، وهو على بعد سنتني من        - ٦٦
تحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، أن يـستفيد مـن       بعـد انقـضاء نـصف املـدة احملـددة ل      العالج و 

صول اجلميـع إىل خـدمات الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة                حـ تحقيـق   ث اخلطـى ل   جناحاته حلـ  
ُيـرجح  ،   بـرامج مكافحـة الفـريوس      وما مل يزد معـدل زيـادة       .شرية ومعاجلته والرعاية والدعم   الب

ه قـد يتحقـق يف جمموعـة        بيد أن . ٢٠١٠  عام العالج حبلول ب اجلميع    من تزويد   العامل أال يتمكن 
 بوتـسوانا وتايلنـد    متكنـت  فعلـى سـبيل املثـال،   ؛ اجلميـع من البلدان أهداف فرعية حمددة تـشمل  

ــ ) شــاملةتغطيــة أو ( يف املائــة ٨٠ نــسبة  مــن تغطيــةهاما، إىل جانــب بلــدان أخــرى، وجــزر الب
 ما ينطوي على حتديات مماثلـة     و. لاطف إىل األ  هاتالوقاية من انتقال الفريوس من األم     خبدمات  

عكــس مــسار الــشروع يف  هـو حتقيــق الغايــة الــواردة يف األهــداف اإلمنائيـة لأللفيــة واملتمثلــة يف  
النـسبة    وُيقاس حتقيق هذه الغايـة خبفـض       ،٢٠١٥  عام  حبلول وطينلى الصعيد ال  ع اءانتشار الوب 
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 هذه التحـديات الكـربى،      غلب على لتلو. ئوية للشباب املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية      امل
 .واردة أدناهالالتوصيات الستعجال بتنفيذ ينبغي االهتمام على وجه ا

 
 القيادة  

اللتــزام والقيــادة القــويني واملــستمرين علــى املــستوى امــن ال بــد مــن وجــود إطــار  - ٦٧
السياسي، يشمل مجيع القطاعات املعنية يف اجملتمع واجملتمع املدين واملصابني بالفريوس، من            
أجل اإلفادة من النجاحات اليت حتققـت مـؤخرا والتحـرك بـشكل أسـرع حلـصول اجلميـع         

وتتجلـى  . لعالج والرعاية والدعم  على خدمات الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وا        
ففي العديـد مـن البلـدان، توجـد فجـوة بـني اُألطـر               . القيادة احلقيقية يف األفعال ال األقوال     

وينبغـي، حيــث توجـد هــذه الفجـوات، معاجلتــها    . االسـتراتيجية الوطنيــة وتنفيـذها الفعلــي  
ة حـصول   وكذلك األمر، جيـب علـى حكومـات البلـدان املرتفعـة الـدخل كفالـ               . وتقليصها

اجلميع على خدمات الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية والعـالج والرعايـة والـدعم،               
كما عليها أن تزيد بشكل كبري املساعدات املالية املقدمة إىل البلدان املنخفضة واملتوسـطة              

ويعتــرب . الــدخل لتمكينــها مــن حتقيــق األهــداف املتمثلــة يف حــصول اجلميــع علــى العــالج  
ع على خدمات الوقاية من فريوس نقـص املناعـة البـشرية والعـالج والرعايـة                حصول اجلمي 

والدعم ومواصلة تـوفري هـذه اخلـدمات أفـضل وسـيلة لكفالـة احلفـاظ علـى التقـدم الـذي                      
 .أحرزته البلدان مؤخرا وإمكانية توسيع نطاقه ليشمل بلدانا أخرى

 
 ناعة البشريةكفالة استدامة اإلجراءات املتخذة ملكافحة فريوس نقص امل

ما فتئت عملية مكافحة فريوس نقص املناعـة البـشرية حـىت اليـوم ُتـدار وُتعتـرب إىل              - ٦٨
وإن مكافحـة هـذا الوبـاء تتطلـب اختـاذ           . حد كبري كأهنـا جمهـود ُيبـذل ملعاجلـة حالـة طارئـة             
وجيـب أن تـصبح اسـتدامة هـذه العمليـة       . إجراءات مـستمرة وطويلـة األمـد للقـضاء عليـه          

ــذ هــذه     حمــور اخلطــ  ــات التخطــيط وتنفي ــع عملي ــصلة مبكافحــة الفــريوس يف مجي ط ذات ال
ولتحقيــق هــذا الغــرض، ينبغــي أن تكــون آليــات التمويــل قويــة ومــستمرة ألمــد   . اخلطــط

طويل، وينبغي تعزيزها حيث تبدو ضـعيفة وإنـشاؤها حيـث ال توجـد حاليـا؛ وجيـب تعبئـة                    
املنخفـضة واملتوسـطة الـدخل؛ وجيـب،        أعداد غري مسبوقة من املـوارد البـشرية يف البلـدان            

حيث يلزم األمر، بناء نظم جديدة أساسية واحلفاظ عليها لدعم مكافحة الفريوس بطريقة             
وجيب على القادة الوطنيني يف البلـدان الـيت تعـاين مـن الوبـاء وقـادة احلكومـات         . مستدامة

ين املــشاركني يف املاحنــة والبــاحثني واملنظمــات غــري احلكوميــة ومجيــع ذوي املــصلحة اآلخــر
 .مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية التخطيط على املدى البعيد
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 زيادة الوقاية الشاملة من فريوس نقص املناعة البشرية يف البلدان اليت يستوطنها الوباء
 يف املائـة    ١٥يف البلدان اليت تبلغ فيها نسبة انتشار اإلصابة يف صفوف الراشـدين              - ٦٩

تعبئة الشاملة على نطاق اجملتمع هـي وحـدها، دون سـواها، الـيت تـؤدي إىل                 أو أكثر، إن ال   
بيـد أن الـشباب يف العديـد مـن          . النجاح يف التغلب على املـشاكل الـيت يطرحهـا الفـريوس           

يزالــون يفتقــرون إىل املعلومــات الكافيــة املتعلقــة بــالفريوس، والتغطيــة        هــذه البلــدان ال 
وس متدنية للغاية، وقليلة هي أماكن العمل اليت تـوفر          باخلدمات األساسية للوقاية من الفري    
وجيب تعمـيم كـل الوسـائل املتاحـة مالئمـة للظـروف             . أنشطة أساسية للوقاية من الفريوس    

الــسائدة علــى الــصعيد الــوطين، مــن بينــها تنظــيم محــالت تــشمل مجيــع الــسكان للتوعيــة     
عا؛ والعمل حبيويـة لتعمـيم      باملخاطر النامجة عن إقامة عالقات مع أكثر من شخص يف آن م           

املعرفة لدى اجلميع بشأن اإلصابة بالفريوس؛ وختـان الـذكور الراشـدين؛ وبـرامج الوقايـة                
اليت تركز على الشباب والسكان األشد عرضة خلطر اإلصابة بالفريوس؛ وأنشطة الوقايـة             

وينبغي . ليف مكان العمل؛ واخلدمات الشاملة ملنع انتقال اإلصابة من األمهات إىل األطفا           
 .ربط خدمات العالج اليت تتزايد ربطا وثيقا جبهود الوقاية من الفريوس

 
تنظــيم عمليــات فعالــة ملكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف املنــاطق الــيت يتركــز           

 الوباء فيها
بالرغم من أن انتشار فريوس نقص املناعة البـشرية يظـل ككـل ضـعيفا يف البلـدان               - ٧٠

الوبـاء يف أوسـاط معينـة، إال أنـه يـصيب بـشكل اسـتثنائي فئـات سـكانية                  اليت يتركـز فيهـا      
فرعية هامة، منها متعاطو املخدرات عن طريق احلقن والرجال الذين ميارسون اجلـنس مـع               

ويف بعـض البلـدان الـيت يتركـز فيهـا الوبـاء يف أوسـاط                . رجال والعاملون يف حقـل اجلـنس      
لوبـاء بـني الـسكان األشـد عرضـة خلطـر       حيتمـل أن تنـشر ا     “ جـسور ”معينة، يطـرح وجـود      

اإلصابة به وعامة السكان احتمال أن يصبح الوباء واسع االنتشار يف غياب تدابري وقائيـة               
وتشكل زيـادة االسـتراتيجيات املركـزة للوقايـة مـن الفـريوس واملخصـصة للـسكان           . فعالة

وتظـل  . عامـة األشد عرضة للخطر إحدى الضرورات امللحة اليت تقتضيها محايـة الـصحة ال            
تغطية هذه اجملموعات خبـدمات الوقايـة مـن الفـريوس منخفـضة للغايـة لـيس بـسبب تعقيـد               

ــسياسية     ــاب اإلرادة ال ــسبب غي ــام األول ب ــا يف املق ــة، إمن ــادة   . هــذه املهم ــى الق وجيــب عل
الوطنيني العمل على سن قوانني ووضع سياسـات حتمـي وتعـزز حقـوق اإلنـسان للـسكان                  

بة بفريوس نقص املناعـة البـشرية؛ وتنفيـذ الـسياسات الـيت تزيـد               األشد عرضة خلطر اإلصا   
 الفــريوس والعــالج والرعايــة والــدعم؛ وإلغــاء  مــنفــرص احلــصول علــى خــدمات الوقايــة 

القوانني والسياسات والـشروط الـيت حتـول دون احلـصول علـى هـذه اخلـدمات، وترتيـب                   
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دم التقريـر األخـري للجنـة     ويقـ . برامج الوقاية املخصـصة هلـذه اجملموعـات حبـسب األولويـة           
الختاذ إجـراءات قويـة ودائمـة ملكافحـة فـريوس      املعنية باإليدز يف آسيا خريطة طريق ممتازة      

واألمـاكن  نقص املناعة البشرية يف األماكن الـيت تـنخفض فيهـا مـستويات اإلصـابة بالوبـاء             
 .اليت يتركز فيها الوباء يف أوساط معينة، على السواء

 
 زيادة العالج ويف الوقت نفسه تعزيز تدابري احلد من اإلصابة بفريوس            التسريع يف مواصلة  

 نقص املناعة البشرية والسل معا
بالرغم من أن الزيادات اليت شهدها مؤخرا عدد الذين حصلوا على العـالج متثـل        - ٧١

تــؤدي إىل حــصول اجلميــع عليــه، فيبقــى ماليــني   لــن إجنــازا كــبريا، إال أن وتريهتــا احلاليــة  
ــاهتم   املـــصا ــاذ حيـ ــا إلنقـ ــرومني مـــن العالجـــات الـــيت حيتاجوهنـ ــالفريوس حمـ وينبغـــي . بني بـ

للحكومات الوطنية واجلهات املاحنة وغريمها من ذوي املصلحة العمل علـى تـسريع وتـرية               
ويتطلـب هـذا األمـر زيـادة املـساعدات املاليـة بـشكل         . زيادة فرص احلصول علـى العـالج      

ى العـالج؛ وإنـشاء وتعزيـز نظـم وطنيـة متينـة             متواصل من أجل زيادة فـرص احلـصول علـ         
للمشتريات وإدارة اإلمدادات ووضع أنظمة لألدوية وضمان اجلودة وتدريب العاملني يف     

وبالرغم من إمكانية عالج السل والشفاء منـه يف أغلـب احلـاالت،             . جمال الرعاية الصحية  
س نقص املناعة البـشرية      املصابني بفريو  العتالليظل هذا الداء أحد أكثر األسباب شيوعا        

ويف الوقت الـذي تواصـل فيـه البلـدان جهودهـا وتعززهـا حلـصول اجلميـع علـى                    . ووفاهتم
مــضادات الفريوســات الرجعيــة، ينبغــي هلــا أن تــضطلع علــى وجــه االســتعجال مببــادرات    
لزيادة خدمات الوقاية من السل وتشخيصه ومعاجلتـه مـن أجـل احلـد مـن االنتـشار اهلائـل                    

 .اط املصابني بفريوس نقص املناعة البشريةللسل يف أوس
 

إلصــابات بوبــاء فــريوس نقــص    التــصدي لــدور عــدم املــساواة بــني اجلنــسني يف زيــادة ا      
 البشرية املناعة
مبا أن فريوس نقص املناعة البـشرية ينتقـل يف أغلـب األحيـان عـن طريـق االتـصال          - ٧٢

ــسا     ــساوية بــني الرجــال والن ــإن العالقــات غــري املت ــة  اجلنــسي، ف ء، وكــذا القوالــب النمطي
وبالتايل، من األمهية احليوية مبكان أن جتعل احلكومـات         . اجلنسانية، تغذي انتشار الفريوس   

من التعبئة السياسية واالجتماعية اجلماهريية جزءا من جهودها لوضع حد لالمـساواة بـني              
وجيـب أن   . اجلنسني واملعايري اجلنسية يف عملية مكافحتـها للفـريوس علـى الـصعيد الـوطين              

تقوم الربامج على التزام حبماية حقوق اإلنسان للفتيـات والنـساء وأن تـسعى إىل متكينـهن          
من محايـة أنفـسهن مـن اإلصـابة بـالفريوس وإشـراك الرجـال بـشكل كـبري يف هـذا املـسعى                        

وينبغي لعمليات مكافحة الفريوس الوطنيـة أن تكفـل للمـرأة إمكانيـة احلـصول               . كشركاء
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لكاملــة مــن اخلــدمات املتعلقــة بالــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، وأن ُتتخــذ يف  علــى اجملموعــة ا
سياقها إجراءات ضد العنف الـذي يـستهدف املـرأة بـسبب نـوع جنـسها، ومحايـة حقـوق                    

. املرأة يف امللكية واملرياث، ووضع حد لعبء الرعاية الذي تتحملـه املـرأة مقارنـة بالرجـل                
جلنــساين يف خطــط عملــها الوطنيــة، وختــصيص  وينبغــي للحكومــات كفالــة دمــج املنظــور ا 

األموال الالزمة لذلك، ومشاركة املرأة مشاركة تامة يف عمليات مكافحـة الفـريوس علـى               
 .الصعيد الوطين
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 املرفق
ــة          ــريوس نقــص املناع ــات مكافحــة ف ــز عملي ــم املتحــدة يف تعزي دور األم

 البشرية ودعمها
 

اإليـدز، يف   / بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية        جيمع برنامج األمم املتحـدة املـشترك املعـين         
ميزانيــة وخطــة عمــل واحــدة لفتــرة ســنتني، األنــشطة املتــصلة مبكافحــة فــريوس نقــص املناعــة     

 جهات مـن تلـك املـشاركة يف رعايتـه، وتواصـل األمانـة العامـة لألمـم         ١٠البشرية اليت تنفذها    
 شــعبة الــدعم الــتقين التابعــة املتحـدة عملــها املتــصل مبكافحــة الفــريوس مبــا يتفـق مــع توجيهــات  

 :٢٠٠٧ويف ما يلي األنشطة املضطلع هبا سنة . للربنامج
قدمت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، من خالل تعاوهنا الوثيـق مـع شـركاء                • 

األمم املتحدة واحلكومات واملنظمات غري احلكومية، الـدعم الـتقين واملـايل ألكثـر مـن                
 رمسيــة بــشأن كيفيــة مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة   وأصــدرت توجيهــات.  بلــدا٧٠

البشرية يف السياقات اإلنسانية وحاالت مـا بعـد الـرتاع، وقـادت التقييمـات املـشتركة                 
 بلـــدان، ١٠بـــني الوكـــاالت لـــربامج مكافحـــة الفـــريوس يف مثـــل هـــذه احلـــاالت يف  

ــادة كــبرية يف اســتخدام مــضادات الفريوســات العكــسية يف      وســامهت يف إحــداث زي
 .ساط الالجئني واملشردينأو

زيـادة خـدمات الوقايـة مـن انتقـال          ) اليونيـسيف (تدعم منظمة األمم املتحـدة للطفولـة         • 
فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية مـــن األمهـــات إىل األطفـــال علـــى الـــصعيد الـــوطين؛  
وتشخيص فـريوس نقـص املناعـة البـشرية لـدى األطفـال وعالجهـم؛ ومحايـة األطفـال                   

ورعايتــهم ودعمهــم؛ والوقايــة مــن انتقــال الفــريوس إىل املــراهقني يف املــصابني باإليــدز 
 . بلد١٠٠أكثر من 

 بلـدا ملعاجلـة الـصالت القائمـة بـني           ٩٠دعم برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أكثـر مـن              • 
وقدم الربنامج اإلمنائي وشركاؤه العـون للبلـدان        . فريوس نقص املناعة البشرية والتنمية    

افحة الفريوس يف الورقات االستراتيجية للحـد مـن الفقـر واخلطـط             لتعزيز أولويات مك  
اإلمنائية الوطنية، كما يسر اجلهود الوطنية املبذولة إلبـداء املرونـة إزاء اتفاقـات امللكيـة                

وعقـد الربنـامج    . الفكرية حبيث يتسىن زيادة إمكانية احلـصول علـى األدويـة األساسـية            
املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة وأمانـة برنـامج األمـم            اإلمنائي، باالشتراك مـع صـندوق األمـم         

اإليـدز، اجتماعـا تـشاوريا عامليـا        /املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعـة البـشرية        
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بشأن النساء واإليدز إلعداد توجيهـات تتعلـق هبـن يف عمليـات مكافحـة اإليـدز علـى                  
 .الصعيد الوطين

املبـادرة العامليـة املتعلقـة      ) اليونـسكو (والثقافـة   تقود منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم        • 
 أنـشطة يف    ٢٠٠٧اإليـدز الـيت ُنفـذت عـام         /بالوقاية من فـريوس نقـص املناعـة البـشرية         

.  بلــدا٣٩ بلــدا، منــها حتديــد اإلجــراءات ذات األولويــة علــى الــصعيد الــوطين يف  ٦٠
ــصلة مبكافحــة الفــري      ــشطة ذات ال ــا لألن ــا مكثف ــا تقني ــسكو دعم ــدمت اليون وس يف وق

قطاعات التعليم يف مجيع أحناء العامل، مشل عقد سبع حلقـات عمـل دون إقليميـة لبنـاء                  
 .٢٠٠٧القدرات عام 

 بلـدا لزيـادة فـرص احلـصول علـى           ١٥٤قدم صندوق األمم املتحدة للسكان الدعم لــ          • 
خدمات ولوازم الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك زيـادة الـربامج الـشاملة لتوزيـع                

ــاالتا ــن    . لرف ــة م ــاث املوزع ــاالت اإلن ــدد رف ــام  ١٣,٩وزاد ع ــون ع  إىل ٢٠٠٥ ملي
وقـدم الـصندوق، باالشـتراك مـع مفوضـية األمـم املتحـدة              . ٢٠٠٧ مليون عـام     ٢٥,٩

 رفـال   ٣٠٠ ٠٠٠ مليون رفـال للـذكور ومـا يقـارب           ٢٨لشؤون الالجئني، أكثر من     
 . بلدا٣٢لإلناث من الالجئني يف 

تحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة الـدعم الـتقين واملـايل ملـا ال يقـل                  قدم مكتب األمم امل    • 
 بلــدا لتــوفري خــدمات الوقايــة مــن الفــريوس والرعايــة املتعلقــة بــه إىل متعــاطي  ٣٠عــن 

ومشل هذا الدعم وضع إطـار ملـساعدة البلـدان          . املخدرات عن طريق احلقن والسجناء    
فــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف علــى صــياغة اســتراتيجيات وطنيــة فعالــة للوقايــة مــن 

الـــسجون، ووضـــع معـــايري لعـــالج إدمـــان املخـــدرات، وإعـــداد دليـــل تقـــين للبلـــدان  
ليساعدها على املضي قـدما حنـو حـصول مجيـع متعـاطي املخـدرات عـن طريـق احلقـن               

 .على خدمات الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية والعالج والرعاية والدعم
 الـدعم الـتقين للحكومـات واجلهـات أربـاب           ٢٠٠٧الدولية عام   قدمت منظمة العمل     • 

 بلدا يف مجيع املناطق، وفقا للمبـادئ املنـصوص عليهـا            ٧٠العمل والعمال يف أكثر من      
يف مدونــة منظمــة العمــل الدوليــة اخلاصــة باملمارســات املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة   

فـني بتوعيـة أقـراهنم التابعـة        وتعمـل شـبكة الـشباب املكل      . اإليدز وعـامل العمـل    /البشرية
 مـساعدة املنظمـة يف      ٢٠٠٧ بلـدا عـام      ٢٨ بلـدا، وتلقـى      ٤٧ملنظمة العمل الدولية يف     

 .وضع أو تنقيح القوانني والسياسات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية
 مـستفيد  ٣٣٠ ٠٠٠قدم برنامج الغذاء العـاملي مـساعدات غذائيـة إىل مـا يزيـد علـى                  • 

 أفريقيــا خــالل بــدء عالجهــم مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية، وذلــك   بلــدا١٦يف 
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 ٥٠كجزء من الدعم الذي يقدمه للوقاية من الفـريوس والعـالج والرعايـة والـدعم يف                 
، قدم برنامج الغذاء العـاملي مـساعدات غذائيـة إىل الـربامج الـيت               ٢٠٠٧ويف عام   . بلدا

 بلـدا، وذلـك بالعمـل عـن         ١٤طفـال يف    ُتنفذ ملنع انتقال اإلصـابة مـن األمهـات إىل األ          
كثب مع احلكومات ومنظمات اجملتمع املـدين وأسـرة برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك                 

 .اإليدز/املعين بفريوس نقص املناعة البشرية
شجعت منظمة الصحة العاملية زيادة فحوصات فـريوس نقـص املناعـة البـشرية وتقـدمي                 • 

ــة برنــامج األمــم املتحــدة   املــشورة بــشأنه يف املؤســسات الــصحية،   وتعاونــت مــع أمان
ــشرية    ــدز مــن أجــل اســتحداث أدوات   /املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة الب اإلي

تشغيلية لتقدمي خدمات ختان الذكور، ودعمت زيادة الـربامج املركـزة علـى الـسكان               
كمــا ســاعدت املنظمــة البلــدان علــى . ملنــع انتقــال اإلصــابة مــن األمهــات إىل األطفــال

تقدير االحتياجات من املوارد البشرية وتطوير التدريب واالحتفاظ باملوظفني وحتويـل            
وقد مت تبسيط نظم العالج مـن املـستويني األول والثـاين        . املهام متاشيا واخلطط الوطنية   

لكــل مــن الراشــدين واألطفــال، وقُــدم الــدعم للبلــدان عــرب عقــد ترتيبــات عامليــة معهــا 
 . املستوى الثاينبشأن مشتريات األدوية من

مول البنك الدويل برامج وطنية وإقليمية ملكافحة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية وقـدم                  • 
الدعم لتسريع تنفيذ الربامج وساعد على تعزيز قدرات البلدان علـى الرصـد والتقيـيم،               

 بلـدا عـن طريـق       ٥٦وذلك جزئيا عن طريق الدعم املباشر ألنشطة الرصد والتقييم يف           
وعن طريق خـدمات    . اإليدز/لعاملي لرصد وتقييم فريوس نقص املناعة البشرية      الفريق ا 

استراتيجية وخطـة عمـل برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة                    
 مـساعدة تقنيـة مباشـرة لتعزيـز         ٣٩اإليدز الـيت حيتـضنها البنـك الـدويل، تلقـى            /البشرية

 .استراتيجياته وخطط عمله الوطنية
 


