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  الدورة الرابعة والستون
   من جدول األعمال٤٤البند 

تنفيذ إعالن االلتزام بـشأن فـريوس نقـص املناعـة           
) اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتـسب      /البشرية

واإلعــالن الــسياسي بــشأن فــريوس نقــص املناعــة  
      اإليدز/البشرية

عـــة التقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ إعـــالن االلتـــزام بـــشأن فـــريوس نقـــص املنا     
واإلعــالن الــسياسي ) اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب  /البــشرية

  اإليدز/بشأن فريوس نقص املناعة البشرية
    

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
يلخــص هــذا التقريــر التقــدم الــذي أحرزتــه بعــض البلــدان حنــو تنفيــذ االلتزامــات             

 ٢٠٠١اإليــدز لعــام /عــة البــشريةاملنــصوص عليهــا يف إعــالن االلتــزام بــشأن فــريوس نقــص املنا
ــشرية     ــة الب ــريوس نقــص املناع ــشأن ف ــسياسي ب ــسب   /واإلعــالن ال ــة املكت ــة نقــص املناع متالزم

االسـتجابة العامليـة لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية، والـيت              قطعـت   وقـد   . ٢٠٠٦لعـام   ) اإليدز(
ا فيهــا، تــشكل اســتفادة اجلميــع مــن خــدمات الوقايــة والعــالج والرعايــة والــدعم عنــصرا هامــ  

عــدد قــدر ، ٢٠٠٨ديــسمرب /كــانون األولويف . خــالل األعــوام القليلــة املاضــية كــبريا شــوطا
ــذين يتلقــو   للفــريوس يف البلــدان املنخفــضة واملتوســطة الــدخل   عالجــا مــضادا ناألشــخاص ال

وتراجعـت  . مـسة أعـوام   ذلـك خب   قبـلهم أي عشرة أضـعاف عـدد-شخص ماليني٤حبوايل  
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 إىل  ٢٠٠١ يف املائـة يف الفتـرة مـن          ١٧نقص املناعة البشرية بنسبة     س  اإلصابات اجلديدة بفريو  
 ملنـع انتقـال العـدوى مـن         ،للفـريوس عالجـا مـضادا     ، وزاد عدد احلوامل الـاليت يـتلقني         ٢٠٠٨

األمر الـذي   ،  ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٤٥ إىل   ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ١٠ من   ،األم إىل الطفل  
أن ينتقـل إلـيهم    دون ، طفل ممن كانوا ُعرضـة لإلصـابة  ٦٠ ٠٠٠يزيد على   والدة ما أدى إىل   

وميــر الوبــاء مبرحلــة انتقاليــة ممــا ُيلقــي الــضوء علــى ضــرورة  .  وحــده٢٠٠٨الفــريوس يف عــام 
بلـد واحلاجـة إىل   كـل  توخي اليقظة باستمرار فيما يتعلق بأحدث طرق انتقال العـدوى داخـل     

  .توخي املرونة يف النهج الوطنية املتبعة
ــام ويف   كـــان بلـــد واحـــد مـــن بـــني كـــل مخـــسة مـــن البلـــدان املنخفـــضة     ٢٠٠٧ عـ

 يف املائـة باخلـدمات املوجهـة إىل منـع     ٥٠املتوسطة الدخل قد حقق تغطية بنسبة تزيد علـى      أو
انتقـــال العـــدوى بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية مـــن األم إىل الطفـــل، وكـــذلك يف العـــالج 

 أن ُتظهر بيانات جديـدة تـصدر يف وقـت الحـق             ومن املرجح . الفريوسات العكوسة مبضادات  
ــام         ــة لع ــيت حققــت أهــدافها القطري ــدان ال ــادة يف عــدد البل ــام زي ــذا الع ــة ٢٠١٠مــن ه  املتعلق

. باســتفادة اجلميــع مــن جمموعــة خمتــارة مــن اخلــدمات املتــصلة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   
. دي إىل حتقيق التزاماهتـا العامليـة  مل تضع أقدامها بعد على أول الطريق املؤ   عديدة  أن بلدان    بيد

إذ يــصاب مخــسة : لفــريوسلومــا زالــت معــدالت انتــشار الوبــاء تتجــاوز معــدالت االســتجابة 
 ٢٠١١ وسـيجري يف عـام   . للفريوسأشخاص جدد مقابل كل شخصني يبدآن عالجا مضادا     

  .٢٠١٠ألهداف القطرية املتعلقة باستفادة اجلميع حبلول عام ااستعراض 
فريوس نقص املناعة البشرية يشكل السبب الرئيسي للوفيـات بـني النـساء يف              وما زال     

وهو سبب رئيـسي ألمـراض األطفـال ووفيـاهتم يف األمـاكن الـيت               . سن اإلجناب يف العامل أمجع    
سـبب  هـو   اإلصـابة، ويـشكل عقبـة أمـام اخنفـاض معـدالت الفقـر واجلـوع، و             ةترتفع فيها نسب  

  . ال سيما السل،ظهورللأساسي لعودة أمراض معدية أخرى 
املصابني بفريوس نقـص املناعـة البـشرية واألفـراد          يالحقان  وما زالت الوصمة والتمييز       

 وهـم الرجـال الـذين ميارسـون اجلـنس مـع رجـال، ومـن         -املعرضني أكثر من غريهم لإلصـابة    
ــاجلنس    ــة  تــضعو. يتعــاطون املخــدرات عــن طريــق احلقــن واملــشتغلون ب  التحــديات االجتماعي

وطنيـة فعالـة لإليـدز يف العديـد         مكافحـة   أمـام أي    عقبـات ضـخمة     انونية حلقـوق اإلنـسان      والق
فـريوس واحلـد    الواختاذ إجراء فّعال يف قطاع الـصحة أمـر ضـروري لكـبح انتـشار                . البلدان من

ذهب أبعـد مـن ذلـك وتعـاجل القـوانني الـيت       يـ املـستدام جيـب أن   التـصدي  من الوفيات، بيـد أن    
  .فع االجتماعية للمرضالدوتنطوي على عقوبات وا
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  ألهداف اإلمنائية األخرى لأللفيةللإليدز دعم التصدي     
لأللفيـة بوقـف زحـف وبـاء نقـص          مـن األهـداف اإلمنائيـة        ٦اهلدف اإلمنائي رقم    يعىن    

لن يتسىن لنا حتقيـق هـذا اهلـدف    لكن . ٢٠١٥اإليدز وبدء احنساره حبلول عام      /املناعة البشرية 
  .ملموساجملتمع الدويل بشكل  جهودتتسارع ما مل 

فعـال  تـصد  كما أن أهدافا إمنائية أخرى لأللفية لن يتسىن حتقيقها يف ظل عدم وجـود                 
ختفــيض معــدل اإلصــابات اجلديــدة ومعــدالت اإلصــابة بــاألمراض والوفيــات يــرتبط و. لإليــدز

األهـداف   لـدفع كـل هـدف آخـر تقريبـا مـن              ا حيوي ااملرتبطة بفريوس نقص املناعة البشرية أمر     
  .اإلمنائية لأللفية

بـه  ويرتبط ختفـيض معـدالت اإلصـابة بـالفريوس وتـوفري العـالج لألشـخاص املـصابني                   
رقــم  وهــو اهلــدف - بتخفــيض معــدالت الفقــر واجلــوع ،ميارســوا حيــاة صــحية ومنتجــة كــي

اجليـل التـايل مـن األطفـال وهـم خلـو مـن              واليـة   وكفالـة   .  لأللفيـة  ةاإلمنائيواحد من األهداف    
 لأللفيـة وهـو ختفـيض معـدل         ةاإلمنائيـ  من األهداف    ٤رقم  ريوس نقص املناعة البشرية اهلدف      ف

  .وفيات األطفال
الــصحة الوطنيــة،   نظــم تعزيــز  بالتــصدي للفــريوس علــى   وتــساعد الــربامج املتعلقــة     

 واسـتحداث   ، وبناء القـدرات التنظيميـة     ،الصحةلقطاع  حيوية  وواجتذاب موارد مالية جديدة     
ة األمراض املزمنة ألول مـرة يف العديـد مـن األمـاكن ذات املـوارد احملـدودة، فأنظمـة                  هنج إلدار 

 - لأللفيـة  مـن األهـداف اإلمنائيـة        ٥رقـم    اهلـدف    -الرعاية الصحية األفضل تدعم صـحة األم        
  . لأللفيةةاإلمنائي من األهداف ٦رقم  اهلدف -وتقلل من األمراض املعدية الرئيسية 

  
  لإليدزللتصدي ائية األخرى لأللفية األهداف اإلمندعم     

الـيت تـسعى األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة إىل        واسـعة النطـاق     الاملكاسـب   وباملقابل، تعـزز      
 أثر الربامج والسياسات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البـشرية          حتقيقها يف جمايل الصحة والتنمية    

  .وتكفل استدامتها
ئة مـن املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف               يف املا  ٦٠وتشكل النساء أكثر من       

وتلعـب اجلهـود الدوليـة لتـشجيع املـساواة بـني اجلنـسني وهـي حمـور                  . أفريقيا جنوب الصحراء  
ــ مــن األهــداف ٣رقــم اهلــدف   دورا أساســيا يف احلــد مــن إمكانيــة تعــرض  - لأللفيــة ةاإلمنائي

  .النساء والفتيات لإلصابة
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 - لأللفيــة ةاإلمنائيــ مــن األهــداف ٢رقــم  اهلــدف -تعلــيم التعمــيم تــرتبط مبــادرات و  
ض الـشابات والفتيـات خلطـر اإلصـابة         بتأخري بدء ممارسة اجلنس وتقليل الـسلوكيات الـيت تعـرّ          

رقــم واحــد مــن األهــداف  اهلــدف -وتــؤدي اســتراتيجيات تعزيــز األمــن الغــذائي . فريوسالبــ
إضـافة  . الفريوسـات العكوسـة   يف جنـاح عـالج       إىل ختفيف أثر الوباء وتسهم       - لأللفية   ةاإلمنائي

 نتيجــة للحملــة املرتبطــة ، يــؤدي توســيع نطــاق خــدمات الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة،إىل ذلــك
 إىل التعجيـل باالرتقـاء باخلـدمات األوليـة لوقايـة      ، لأللفيةةاإلمنائي من األهداف ٥رقم باهلدف  
  .ع انتقال الفريوس من األم إىل الطفلملنالرامية إىل التدخالت طريق فريوس عن المن النساء 

إليــدز واألهــداف اإلمنائيــة األخــرى لأللفيــة،   مكافحــة االطبيعــي بــني التــرابط ورغــم   
. حيدث تركيز كاف على اقتناص تلك الديناميات الـيت يـدعم بعـضها بعـضا وتعظـيم أثرهـا                   مل
داف اإلمنائية لأللفيـة، فقـد   مل يتبق سوى مخسة أعوام على املهلة الزمنية احملددة لتنفيذ األه  إذ  و

آن األوان الختاذ خطوات عاجلة واستراتيجية إلطالق احلركة املناهضة لفـريوس نقـص املناعـة               
الشركاء وأصـحاب   مجيع  ، عن طريق العمل مع      حداثتهااإليدز بكامل قوهتا وقدرهتا و    /البشرية
ــائج ملموســة يف    مــن أجــل   ،املــصلحة ــؤدي إىل نت ــة  إجيــاد ارتباطــات ميكــن أن ت ــرامج التنمي ب
  .عام بشكل

  
  توصيات لتسريع التقدم    

يتضمن هذا التقرير توصيات خاصة لتـسريع التقـدم املُحـرز حنـو اسـتفادة اجلميـع مـن                     
ومـن بـني    . خدمات الوقاية والعـالج والرعايـة والـدعم املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                 

  :تلك التوصيات
 بشكل ملحـوظ للحيلولـة دون       اابة تكثيف جهوده  االستجاجلهات املعنية ب  جيب على     -  

 عــن طريــق اســتخدام االســتراتيجيات الــيت أثبتــت جناحهــا  ،حــدوث إصــابات جديــدة
االلتزام على حنـو صـارم      اجلهات املعنية   وعلى سبيل املثال ينبغي على      . على حنو أفضل  
ــة بالقــضاء علــى  انتقــال العــدوى مــن األم إىل الطفــل وحتــسني صــحة األمهــات    عملي

  .ملصابات بفريوس نقص املناعة البشرية وأسرهن إىل أقصى حد ممكنا
ونظــرا ألن العــالج املــضاد للفــريوس يــستمر مــدى احليــاة، فينبغــي علــى الــشركاء            -  

 مبـا يف ذلـك معاجلـة الزيـادة          ،الوطنيني البدء يف التخطيط اآلن الستدامة طويلة األجـل        
  .الثاين والثالث نيأنواع أدوية من اجليلعلى احلتمية يف الطلب 

االستجابة لفريوس نقص املناعة البشرية العمـل علـى حنـو           على اجلهات املعنية ب   وينبغي    -  
فعال مع شركاء خارج جمال هذا الفريوس لتعزيز وتقوية أوجـه االرتبـاط بـني فـريوس      
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وبـصفة خاصـة ينبغـي أن       . نقص املناعـة البـشرية واألهـداف اإلمنائيـة األخـرى لأللفيـة            
امج املتعلقة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية خصيـصا لتعظـيم دعمهـا لتعزيـز                 تصمم الرب 

  . األنظمة الصحية إىل أقصى مدى
االعتــراف بالفوائــد الــيت ميكــن أن تتــراكم يف املــدى البعيــد مــن االســتثمار يف الــربامج    -  

 حلكومـات الوطنيـة واملـاحنني     أن تستمر ا  املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية، وينبغي       
ــا       ــالفريوس وزيادهت ــة ب ــربامج املتعلق ــة لل ــسامهات املالي ــدمي امل ــدوليني يف تق ــدا . ال ومتهي

اإليـدز  /لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية       التـصدي   لالستعراض الشامل للتقـدم احملـرز يف        
 ينبغـي   ،٢٠١١من جانب اجلمعية العامة لألمم املتحـدة يف عـام           على الصعيد العاملي،    

بـــإجراء  - بـــدعم مـــن برنـــامج األمـــم املتحـــدة لإليـــدز -الـــشركاء الـــوطنيني تعهـــد 
مــشاورات مفتوحــة وشــاملة الســتعراض التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق األهــداف القطريــة  

  .اجلميععلى ستفادة بتعميم االاملتعلقة 
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  مقدمة  -أوال   
قـد  نظرا ألن وباء نقص املناعة البشرية اكُتشف للمرة األوىل منذ ثالثة عقود تقريبا، ف               - ١

ويعتمـد انتقـال    . تجاوز حدود قطاع الصحة   يالفعال للمرض جيب أن     التصدي  بدا واضحا أن    
.  ويـؤدي إىل تفاقمهـا  ،الفريوس علـى ظـروف الـضعف وعـدم املـساواة والتـهميش االجتمـاعي        

التهديـدات الرئيـسية للـصحة العامليـة،     أحـد  وما زال فريوس نقص املناعة البشرية اليـوم يـشكل          
الفعال لفريوس نقص املناعـة البـشرية ضـروري      التصدي  وكما أن   . ة واالستقرار والتنمية الدولي 

ــة،    ــة ذات األولوي ــإلحــراز تقــدم يف املؤشــرات اإلمنائي ــق مكاســب أكــرب يف   ي ــضا حتقي ساعد أي
  .الصحة والتنمية يف تعظيم أثر اجلهود املوجهة بشكل خاص لفريوس نقص املناعة البشرية

إىل األهــداف علــى الــصعيد العــاملي  املناعــة البــشرية لفــريوس نقــصالتــصدي ستند يــو  - ٢
 لأللفيـة علـى وقـف    ةاإلمنائيـ  مـن األهـداف    ٦رقـم   حيث ينص اهلـدف     . الثمانية إلعالن األلفية  

ــام     ــول عـ ــساره حبلـ ــدء يف احنـ ــريوس والبـ ــشار الفـ ــة  . ٢٠١٥انتـ ــة العامـ ــالل دورة اجلمعيـ وخـ
، تعهـدت   ٢٠٠١دز الـيت ُعقـدت يف عـام         اإليـ /االستثنائية املعنية بفريوس نقـص املناعـة البـشرية        

الــدول األعــضاء باإلمجــاع بــأن تــسعى جاهــدة إىل حتقيــق سلــسلة مــن األهــداف احملــددة زمنيــا  
، مبا يف ذلك ختفيض معـدالت انتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية بنـسبة                   ٢٠١٠عام  حبلول  
ــراوح أعمــارهم بــني     ٢٥ ــذين تت ــشباب ال ــة بــني ال ــا، وك٢٤ و ١٥ يف املائ ــة  عام حــصول فال
لـى املعلومـات املطلوبـة لتخفـيض إمكانيـة تعرضـهم لإلصـابة              عيف املائة من الشباب مجيعـا        ٩٥

انتقال الفـريوس مـن   دون  نسبة تغطية خدمات الوقاية تصل وأنبفريوس نقص املناعة البشرية،  
املناعـة  وخالل االجتماع الرفيع املستوى املعين بفريوس نقص        .  يف املائة  ٨٠األم إىل الطفل إىل     

، أكــدت الــدول األعــضاء مــن جديــد علــى األهــداف الــواردة يف ٢٠٠٦اإليــدز لعــام /البــشرية
 وتعهــدت كــذلك بتحقيــق اســتفادة اجلميــع مــن خــدمات الوقايــة ٢٠٠١إعــالن االلتــزام لعــام 

  . ٢٠١٠والعالج والرعاية والدعم املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية حبلول عام 
 ا بلــدا أهــداف١٢٠، وضــع مــا يزيــد علــى ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ني عــامي ويف الفتــرة مــا بــ  - ٣

بالـضرورة  “ استفادة اجلميـع  ”وال تتطلب أهداف    . ٢٠١٠حمددة الستفادة اجلميع حبلول عام      
ورغــم أن اهلــدف النــهائي هــو زيــادة      .  يف املائــة ١٠٠أن تــصل نــسبة تغطيــة اخلــدمات إىل    

ها علـى حنـو مـستدام، تـشري التجـارب      سرة واستخدامياالستفادة من خدمات عادلة وسهلة ومُ    
إىل أن بعض األشخاص الذين ُعرضت عليهم خدمات، من قبيـل إجـراء اختبـارات أو عـالج،                  

وهذا األمر صحيح بصفة خاصـة عنـدما يـسود شـعور بالوصـمة              . قد خيتارون عدم استخدامها   
.  املُهّمـشة  والتمييز والعنف ضـد املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية والنـساء واجلماعـات                 

اســتفادة اجلميــع التــزام الــشركاء علــى املــستوى القطــري  املتعلقــة بوتعكــس األهــداف الوطنيــة 
الوبـاء بـشكل حـاد وحتقيـق     اليت هتدف إىل تعديل مسار      باحلصول على تغطية كافية للخدمات      

  .نتائج ملموسة بالنسبة لألشخاص احملتاجني
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 االلتزامات العاملية بشأن فريوس نقـص      ويصف أحدث تقرير للجمعية العامة عن تنفيذ        - ٤
وحيــدد أوجــه الــضعف والقــصور يف اجلهــود   . حــرز حــىت اآلن املناعــة البــشرية التقــدم الــذي أُ  

ــل         ــاملي املتمث ــق اهلــدف الع ــدما حنــو حتقي ــة للمــضي ق ــة، ويوصــي باختــاذ إجــراءات عاجل احلالي
ة األجـل السـتجابة قويـة،       ولكفالة استدامة طويل  . “وقف انتشار الوباء والبدء يف احنساره     ” يف

لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  التــصدي يؤكــد هــذا التقريــر علــى عالقــة الــدعم املتبــادل بــني   
والربنامج اإلمنائي بصفة عامة، ال سيما األهداف اإلمنائية لأللفيـة، واحلاجـة إىل تعزيـز الـروابط                 

  .بني تلك اجلهود املختلفة
  

  تقرير حالة: الوباء    
 قُــّدر عــدد املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية ٢٠٠٨ديــسمرب /ول األكــانونيف   - ٥

 مليـــون ٢,٧، مـــن بينـــهم ) مليـــون٣٥,٨ - مليـــون ٣١,١( مليـــون شـــخص ٣٣,٤حبـــوايل 
  . وحده٢٠٠٨ باملرض يف عام إصابة جديدة)  مليون٣ -مليون  ٢,٤(
ناعـة  عـالج فـريوس نقـص امل      مـن   وحتققت مكاسب هائلة يف توسـيع نطـاق االسـتفادة             - ٦

 يف املائـة عـن عـام    ١٧البشرية، وتراجـع العـدد الـسنوي لإلصـابات اجلديـدة بنـسبة تزيـد علـى               
لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية أيــضا يف حتقيــق زيــادة تارخييــة يف    التــصدي ساعد يــو. ٢٠٠١

ه لــــربامج الــــصحة بــــصفة عامــــة يف البلــــدان املنخفــــضة الــــدخل وجَّــــاملــــوارد املاليــــة الــــيت ُت
  .خلالد واملتوسطة

وال يـزال فـريوس     . بيد أن هذا التقدم مل يكن كافيا لتعديل مسار الوباء بدرجة كـبرية              - ٧
نقص املناعة البشرية يشكل املرض املعدي الرئيسي القاتل يف العامل والسبب الرئيـسي للوفيـات       

فبعـد حـوايل ثالثـة عقـود مـن اكتـشاف هـذا           ).  عامـا  ٣٩ إىل   ١٥(بني النساء يف سن اإلجناب      
ء للمرة األوىل، مـا زالـت الوصـمة والتمييـز والقـوانني الـيت تنطـوي علـى عقوبـات تعرقـل                        الوبا

دّمرة بـصفة خاصـة   وث إصـابات جديـدة، وتكـون آثارهـا مـ     اجلهود الرامية إىل الوقاية من حـد     
احتياجــات األشــخاص الــذين يتعــاطون املخــدرات عــن طريــق   تلبيــة علــى اجلهــود الراميــة إىل  
وحتتــاج . ارســون اجلــنس مــع الرجــال واملــشتغلني بــاجلنس وزبائنــهم احلقــن، والرجــال الــذين مي

للــسكان الــذين يواجهــون حــاالت أزمــات إنــسانية ألن تكــون أكثــر  املقدمــة تغطيــة اخلــدمات 
، حيــث حجــم التــصديومــا زالــت معــدالت انتــشار الوبــاء تتجــاوز  . اتــساقا وأفــضل تنــسيقا

  .لقي العالج املضاد للفريوسحتدث مخس إصابات جديدة مقابل كل شخصني يبدآن يف ت
يف أفريقيـا اجلنوبيـة، الـيت       جليـة بـصفة خاصـة       آثار فريوس نقص املناعة البـشرية       تبدو  و  - ٨

ويف سـوازيلند الـيت توجـد هبـا أعلـى           . )١(تضم تسعة بلدان هبا أعلى معـدالت إصـابة بـالفريوس          
__________ 

  .يا، جنوب أفريقيا، سوازيالند، زامبيا، وزمبابويبوتسوانا، ليسوتو، مالوي، موزامبيق، ناميب  )١(  
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إىل ر االفتراضــي العمـ اخنفـاض  نـسبة إصـابة بـالفريوس علـى مــستوى العـامل، أدى الفـريوس إىل       
ــة     ــودا مــن املكاســب اإلمنائي ــا عق ــصر فعلي ــصف، ليخت ــا اخنفــض العمــر   . الن ــوب أفريقي ويف جن

. ، بـسبب فـريوس نقـص املناعـة البـشرية أساســا     ١٩٩٤ عامـا منـذ عـام    ٢٠االفتراضـي حلـوايل   
ال ختلـو منطقـة مـن منـاطق      فـ ورغم أن آثار الوباء أكثـر خطـورة يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء،                

  . منهالعامل
ج ُهمهية اليقظـة املـستمرة واملرونـة يف الـنُ         أ تلك حقيقةٌ  ُتْبرزوستمر الوباء يف التطور،     وي  - ٩

العديـد مـن البلـدان يف أفريقيـا جنـوب      يف يف جنوب آسيا وظهرت على سبيل املثال،  ف. الوطنية
 يف عالقـات  ذين يعيـشون    الـ  كبـار الـسن      حيـث أصـبح   الصحراء الكربى، أمناط وبائية جديدة،      

فـإن  ويف ليـسوتو،    .  نـسبة متزايـدة مـن األشـخاص املـصابني حـديثا            ونمستقرة طويلة األمد ميثل   
ــة يف ٦٢ ـيقــدر بــ  مــا ــالغني حــدثت  ٢٠٠٨ مــن حــاالت العــدوى يف عــام  املائ ــذين بــني الب  ال

  .  يف عالقات طويلة األمديعيشون
، علـى حنـو     يثة وجدت الدراسات احلد   ،يف البلدان األفريقية جنوب الصحراء الكربى     و  - ١٠

 املائــة يف ١٠ ، تتــراوح بــنيستويات عاليــةمبــنتــشر يفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  أن  ،منــتظم
 عمليـات إعـداد    تراشـ قـد أ  بني الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجـال، و         املائة، يف ٤٣ و

 االتــصال اجلنــسي بــنيانتقــال العــدوى ب إىل أن ،بلــدانيف العديــد مــن الالــيت أجريــت ذج االنمــ
يف و.  مـن مجيـع حـاالت العـدوى اجلديـدة          املائـة  يف ١٥ىل  إشكل مـا يـصل      يهؤالء الرجال قد    

بــني  ٢٠٠٧ اجلديـدة يف عــام  حـاالت العــدوى مــن تقريبـا   املائــة يف ١١ حــدثت نـسبة  ،الـصني 
ــذين ميارســون اجلــنس مــع الرجــال    ــريوو. الرجــال ال ــديرات   ،يف ب ــر مــن  أن إىل تــشري التق أكث

 بني الرجال الذين ميارسـون      حدثت ،٢٠٠٩ت العدوى اجلديدة يف عام       من حاال  املائة يف ٥٠
 اجلديدة بـني    حاالت العدوى  نسبة   ظلت،  األمريكيةيف الواليات املتحدة    و. اجلنس مع الرجال  

 ،ذ أوائــل تــسعينات القــرن املاضــي ارتفــاع منــ يفالرجــال الــذين ميارســون اجلــنس مــع الرجــال 
، وهـو   فريوسالبة من حاالت العدوى اجلديدة بـ      تشكل أكرب نس  أصبحت   ٢٠٠٦وحبلول عام   

  . أيضا يف عدد من الدول الغربية األخرىلُمشاَهدالنمط ا
  

  املستمرة  والتحديات،م حنو احنسار الوباءاتقدم هإحراز     
 يـا أدللمـرض    تـصدي  يف ال  يالقيـاد الـدور    إىل أن التضامن العاملي و     ديثةتشري األدلة احل    - ١١

  :و حمدد أدناه حسبما هإىل مكاسب هامة
الـشكل  انظـر   (اإلصـابات اجلديـدة علـى الـصعيد العـاملي           حدوث  تباطأ معدل     )أ(  
ــذ عــام  و). األول ــسبة  حــدث ،٢٠٠١من ــة يف ١٧ اخنفــاض بن  عــدد حــاالت العــدوى  يف املائ

، وزمبـابوي املتحدة،  ترتانيا  مجهورية   مبا فيها  -عدد متزايد من البلدان     أبلغ  و. ةسنويال اجلديدة
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ــاجلو ــة،ة الدومينيكمهوري ــاي إلصــابة ا تاخنفــاض يف معــدالعــن حــدوث  -مــايل و ، وكمبودي
   ؛انتشاره تمعدالفريوس أو الب

  
  األولالشكل     

   ٢٠٠٨- ١٩٩٠ ، التقديرات العاملية:اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
  
  

 
  
  

 
 

  
  
  

 
  
منظمـة الـصحة    /برنامج األمم املتحدة املشترك املشمول برعايـة متعـددة واملعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز                      :املصدر  

  .العاملية
    

لفريوســات يف ل العـالج املـضاد   يتلقـون كــانوا  ماليـني شـخص   ٤ نظـرا إىل أن   )ب(  
علـى   أضـعاف    عـشرة ادة  بزيـ أي   - ٢٠٠٨البلدان املنخفـضة واملتوسـطة الـدخل يف هنايـة عـام             

 تنقـذ أ قداحلصول على العالج    جمال إمكانية   التقدم يف   ُيقدَّر أن أوجه     - سنوات   مخس مدى
الــصحراء   مليــون يف أفريقيــا جنــوب١,١ منــهم ،٢٠٠٤منــذ عــام شــخص  مليــون ١,٤حيــاة 

 ونلقـ يت سـنة و   ١٥بلغ عدد األطفـال الـذين تقـل أعمـارهم عـن             ). الثاينالشكل  انظر  (الكربى  
ي أ، ٢٠٠٨  حبلـول هنايـة عـام    طفـل ٢٧٥ ٧٠٠ حـوايل    العكوسـة  ملـضاد للفريوسـات   االج  الع

  ؛٢٠٠٥عام أرقام عن  ونصف أمثالثالثة   قدرهابزيادة
  

    

–

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008

40

30

20

10

0
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008

1.2

0.9

0.6

0.3

0

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008

5

3

2

1

0

  
  

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008

5

3

2

1

0

 
 

4 4
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  اإليدز/عدد األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية

  اإليدز/عدد األشخاص املصابني حديثا بفريوس نقص املناعة البشرية  عدد الراشدين بني البالغني واألطفال النامجة عن اإلصابة باإليدز

  تقديرات الدنياالتقديرات العليا وال  تقديرات
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  الثاينالشكل     
 علـى  ،هوبدونـ  العكوسـة،  العالج املضاد للفريوسـات أخذ  للوفيات املرتبطة باإليدز مع    يريقدتالعدد ال     

   ٢٠٠٨- ١٩٩٦للفترة  ،الصعيد العاملي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 منـع    للفريوسـات العكوسـة بغـرض      ضاداملـ عـالج   بـنظم ال  تغطيـة   ال  نـسبة  بلغت  )ج(  
ــال ـــ انتقــ ــابة بـ ــن ال اإلصــ ــل فريوس مــ ــة يف ٤٥األم إىل الطفــ ــاماملائــ ــة ٢٠٠٨  يف عــ ، مقارنــ

األهـداف الوطنيـة املتعلقـة       بلـدا بالفعـل      ١٩حىت اآلن، حقـق     و. ٢٠٠٤ام  ع يف   املائة يف ١٠ ـب
ــةبســتفادة تعمــيم االب ــة يف ٨٠قــل عــن تال  تغطي ــع انتقــالاخلاصــة مبلخــدمات ل املائ  اإلصــابة ن
طفـال  ال يـستفيد مـن هـذه اخلـدمات األ    و). الثالـث الشكل انظر (األم إىل الطفل  فريوس من   الب

الــشركاء واألســر كمــا يــستفيد منــها أيــضا األمهــات تــستفيد منــها  بــل،  فقــط الــوالدةيحــديث
   ؛املتضررة
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  الثالثالشكل     
العــالج تفاديهــا مــن خــالل تــوفري  الــيت مت تقــديرات العــدد الــسنوي إلصــابات الرضــع       

ــائي مبــضادات الفريوســات العكوســة    ــساء احلوامــل املــصابات بــ  الوق فريوس، علــى الللن
   ٢٠٠٨- ١٩٩٦للفترة  ،الصعيد العاملي

  

  
  
  
  
  
  
  
    

ــالقيـــادةيف جمـــال شجاعة الـــعمـــال زالـــت األ ال  )د(   هم التـــضامن املـــستمر يف  تلـ
على سـبيل   ف. ائلةاهلقتصادية  التحديات ا  ال حىت يف وجه  ،  فريوس نقص املناعة البشرية   ل تصديال

ــال، ــد الــذي    تعهــدت احلكومــة املث ــا، البل  ألشــخاص عــدد مــن ا  أكــربيــضم يف جنــوب أفريقي
الوصـول  إمكانيـة   ، بإحـداث توسـع كـبري يف         ٢٠١٠فربايـر عـام     /، يف شـباط   فريوسالب صابنيامل

  ؛األدلة ب املدعومةالعالج والوقاية برامج إىل 
خـدمات ختـان    يف جمال زيادة     ذات األولوية    الثالثة عشر أجرت مجيع البلدان      )هـ(  
وضـعت   حتلـيالت للحالـة، و  ،نقص املناعة البـشرية للوقاية من فريوس   الرامية   الراشدينالذكور  

اخلتــان خــدمات  احلــصول علــىبــادئ توجيهيــة وطنيــة لتــسريع الــصيغة النهائيــة مل هاالعديــد منــ
 خـدمات ختـان الـذكور حبلـول عـام           سـتفادة مـن    تعمـيم اال   دف كينيـا إىل حتقيـق     وهتـ . الطوعية
   ؛سنويا الرجال من ٢٥٠ ٠٠٠ختان يتمثل يف ، يف حني وضعت زامبيا هدفا ٢٠١٣

 دوالر مــن مجيــع بليــون ١٥,٦، مت اســتثمار مــا يقــدر بنحــو ٢٠٠٨يف عــام و  )و(  
قـدرها  زيـادة   أي ب البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل،     يف   للفريوس عملية التصدي املصادر يف   

  . ٢٠٠٧  مقارنة بالعاماملائة يف ٣٩
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احملـرز حنـو وقـف      الكلـي   قـدم   التفـإن   هـات اإلجيابيـة،     الجتاكن علـى الـرغم مـن هـذه ا         ل  - ١٢
   :متواضعا وبدء احنساره ال يزال وباء اإليدزانتشار 

اإلصابات اجلديدة يف التزايد مرة أخـرى يف أوروبـا الـشرقية وآسـيا     أخذ عدد    )أ(  
، ٢٠٠٨يف عـام    حالـة تقريبـا      ٨٧ ٠٠٠ عـدوى الب ةاإلصـاب عـدد حـاالت      حيث بلغ الوسطى،  

ــ حالــة ٢٦ ٠٠٠ ـ الــأمثــالة ثالثــبــأكثر مــن  علــىأوهــو  يت أشــارت التقــديرات إىل أهنــا قــد  ال
 يف اجلنـــوب فـــريوسالوعلـــى الـــرغم مـــن اســـتقرار معـــدل انتـــشار  . ٢٠٠١ يف عـــام حـــدثت
  . دون اإلقليمية املنطقة تلك يف هائلةأبعاد هذا الوباء ال تزال أن ف، األفريقي
 تتخــذال املتوســطة الــدخل و البلــدان املنخفــضة  مــن مخــسةكــلأربعــة مــن إن   )ب(  

سـتفادة مـن    اال  تعمـيم  واملتمثلـة يف  دوليـا   واملسار الصحيح لتحقيق األهداف املتفق عليها وطنيا        
لفريوســات ا اتضاد مبــالتغطيــة العالجيــةوتظــل .  الوقايــة والعــالج والرعايــة والــدعم خــدمات

علــى ســبيل ف. تعمــيم االســتفادةأن حتقــق هــدف  أقــل بكــثري مــن ، يف معظــم البلــدانعكوســة،ال
يف منطقـة الـشرق األوسـط     لعـالج احملتـاجني ل  فقـط مـن األشـخاص       يف املائـة   ١٤حيصل   املثال،

 واليـد  غالبيـة النـساء وامل     ال تزال  ،وباإلضافة إىل ذلك  . هونطلبالذي ي على العالج   ومشال أفريقيا   
مــن األم إىل طفلــها، اخلاصــة مبنــع انتقــال الفــريوس   إىل فــرص احلــصول علــى اخلــدمات  تفتقــر
 خمـاطر اإلصـابة بفـريوس       ا ترتفع لـديه   يت ال ةلسكان الرئيسي ا جمموعات حصول   إمكانيةأن   كما

الوبـاء  وال يـزال تفـشى       بشكل غري مقبـول      ةزال حمدود ت اخلدمات ال     على نقص املناعة البشرية  
 اتضادمبـــ العـــالج يبـــدءانشخـــصني كـــل  فمقابـــل فـــريوس؛لل مـــن عمليـــة التـــصديأســـرع 

  . يدة باملرض إصابات جدمخستظهر ،  العكوسةلفريوساتا
كثـر مـن   أ ونميثلـ عامـا   ٢٥ن الذين تقل أعمارهم عـ  ص  اشخ أن األ  ونظرا إىل   )ج(  

ق يـ حتقتعكـس    ال تـزال   الستقصائيةاالدراسات  فإن  من حاالت العدوى اجلديدة،      املائة يف ٤٠
 البـشرية وسـط    بفـريوس نقـص املناعـة        فيمـا خيـتص   لـشاملة   ايف املعرفـة    فقـط   مكاسب متواضعة   

 املائـة  يف ٤٠أقـل مـن      وميلـك .  سـنة  ٢٤ و   ١٥لذين تتراوح أعمـارهم بـني       اات  الشبان والشاب 
ن عـ قـل بكـثري     وهـو رقـم ي     ،فـريوس الانتقـال   طـرق    بـشأن من الـشبان والـشابات معرفـة دقيقـة          

  .املائة يف ٩٥، وهو  إعالن االلتزاماحملدد يفدف اهل
ــزام   وأســند  )د(   ــصديإعــالن االلت ــشرية   ل الت  إعمــال إىلفــريوس نقــص املناعــة الب

يف كـثري مـن   بعـد   يتحقـق    ملاألمـر    لـك حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للجميـع، ولكـن ذ         
سـن قـانون حيظـر       ال يزال يف انتظار    بلدان ةثالثكل   مناحد  كان و ،  ٢٠٠٨يف عام   و. البلدان

لبلـدان تـشريعات حلمايــة   امعظـم  مل تكــن لـدى  ، وفريوسالألشـخاص املـصابني بـ   االتمييـز ضـد   
ــذ  ــال الـ ــال،   الرجـ ــع الرجـ ــنس مـ ــون اجلـ ــاملني يف  اوأين ميارسـ ــارةلعـ ــهم،  جتـ ــنس وزبائنـ  اجلـ
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 ن بلـدا  ١٠ كـل  ثالثـة مـن      زهـاء ويفتقر  .  التمييز ضد ،ملخدراتا الذين يتعاطون    ألشخاصا وأ
  . سيما العنف اجلنسي الو ،نع العنف ضد املرأةمت قوانني أو سياسات إىل

 ،دعمالــيــة والعــالج والرعايــة و الوقاســتفادة مــن خــدماتاال  تعمــيمتحقيـق ول  )هـ(  
لبـشرية  افـريوس نقـص املناعـة       ل عمليـة التـصدي   االستثمارات الـسنوية يف      إمجايل   جيب أن يصل  

يف الـيت متـت     مـن إمجـايل االسـتثمارات        املائـة  يف ٤٠وايل  حبـ أكثر  أي   دوالر،   بليون ٢٥,١إىل  
  ).الرابعالشكل انظر  (٢٠٠٨عام 

  
   الرابعالشكل    

املتاحــة ملكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف الفتــرة       الــسنوية د املــوارتقــديرات     
  ٢٠١٠- ٢٠٠٩ وتقديرات االحتياجات من املوارد للفترة ٢٠٠٨- ٢٠٠٠

  
  
  
  
  
  

  
  
  

 
      

 إىل تعـريض  يف مجيع أحنـاء العـامل       املزمنة  املصاعب االقتصادية   تؤدي   هناك احتمال بأن    - ١٣
. ، للخطـر  ىل سـد ثغـرات التغطيـة      إجلهـود الراميـة     اوكـذلك   املكاسب الـيت حتققـت حـىت اآلن،         

املتوسطة الدخل معرضـة بدرجـة      و من البلدان املنخفضة     املائة يف ٤٠فإن   ،ووفقا للبنك الدويل  
ــة  ألن تــؤدي اعاليــة  ــة التــصدي لاملخصــصة حــد مــن مواردهــا  للألزمــة االقتــصادية العاملي عملي

ــريوسلل ــشري ال. فـ ــة   وتـ ــن منظمـ ــصادرة عـ ــرية الـ ــات األخـ ــدان  توقعـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ  التعـ

حدة
 املت
ات
والي

ت ال
الرا

 دو
الين

مب
  

املوارد املتاحة  االحتياجات من املوارد
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 التعهدات اليت قطعتـها     عن حتقيق بلدان منظمة التعاون والتنمية      تقصراالقتصادي، إىل توقع أن     
  .  دوالر أمريكيبليون ٢١ ، مبقدار٢٠١٠ملساعدة اإلمنائية الدولية يف عام بشأن ا
مــم املتحــدة  مــن ِقَبــل برنــامج األ ٢٠٠٩أجريــت يف عــام الــيت ستقــصاءات الاوتــشري   - ١٤

ــشرية     ــة الب ــريوس نقــص املناع ــين بف ــشترك املع ــسب    /امل ــة املكت ــة نقــص املناع ــدز(متالزم ، )اإلي
 إىل ة، الرئيـسي ةاملاحنـ اجلهـات   و ،ومنظمات اجملتمع املدين  ،  املشتركلربنامج  لواملنسقني القطريني   

ــةاأن  ــار ســلبية ملموســة علــى   هلــاألزمــة املالي ــة التــصدي ل  آث ــدان فــريوس يف معظــم  لعملي البل
ــضة  ــدخل واملنخف ــد تأ و.املتوســطة ال ــائج ق ــن  ١٢  يفكــدت النت ــة  م ــة دراســات احلال اإلفرادي
ــة ــه . القطري ــا جمموع ــة يف ٥٩ وأعــرب م ــهم املــسح   املائ ــون  أعــن ممــن مشل حــدوث هنــم يتوقع

 املقبلـة نتيجـة لألزمـة       اإلثين عـشر  ختفيضات يف الدعم املايل خلدمات الوقاية على مدى األشهر          
. ختفيـضات يف اخلـدمات العالجيـة      حـدوث   ممـن مشلـهم املـسح        املائـة  يف ٢١ينما توقـع    باملالية،  

يف  البلـدان الـيت      مـن ِقَبـل    التمويـل     يف تخفيـضات املتوقعـة   العن   التبليغ   ، يأيت يف أغلب األحيان  و
ــساعدةأمــس احلاجــة ل  ــنخفض   وهــي  :لم ــدخل امل ــدان ذات ال ــيتالبل ــشر ي ال ــا نت ــريوس الفيه ف

  . املائة يف ٥تتجاوز مبعدالت 
ــرغم مــن أن    - ١٥ ــصادية  وعلــى ال ــيت التحــديات االقت ــشأتال ــة األخــرية   يفن ــشكل  اآلون ت

لتــصدي ل التمويــل الــضروري خلفــضكــون ســببا ت ا جيــب أن الأهنــإال  قلــق حقيقــي، مــصدر
فاإلنفـاق يف التـصدي     .  ما مت إجنازه حىت اآلن     إىلهذه االستثمارات   ويلزم أن تستند    . فريوسلل
د حيـ سفر عن فوائد مجة لألجيال املقبلـة، و   ُي  معاىف، مستقبلتحقيق  مقدمة ل  دفعية   ميثلفريوس  لل

املرتبطـة هبـذا    الكـبرية   االقتـصادية   ويـة   ولتنماتكـاليف   التفـادي   يـؤدي إىل    من املعاناة اإلنـسانية و    
  . الوباء
ن عـ عب االقتصادية اجملتمـع الـدويل       اصامل متنعه ال ينبغي أن     ة على أن  كثريتؤكد أمثلة   و  - ١٦

نظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي،           ملووفقـا   . يـة وة والتنم يالتزاماته الـصح  التمسك ب 
 وبلجيكـا والـدامنرك والـسويد       أيرلنـدا إسـبانيا و  هـي    -ما ال يقل عن تسعة بلـدان أوروبيـة          فإن  

علـى  ري  تس - الشمالية وهولندا    أيرلنداوفنلندا ولكسمربغ واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و      
 مـن دخلـها     املائة يف ٠,٧ختصيص  املتمثل يف    ٢٠١٠ىل هدف عام    إالطريق الصحيح للوصول    
لـسنة  للحكومـة األمريكيـة     لامليزانيـة التنفيذيـة     وعلـى الـرغم مـن أن        . القومي للمساعدة اإلمنائية  

يف زيـادات ملحوظـة   علـى  ملت تشـ إال أهنـا ا  تقديري،  ال اإلنفاق احمللي    ت مجد  قد ٢٠١١املالية  
  . املساعدة الصحية الدوليةجمال 
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  تحقيق نتائج حمددة بلتزام المضاعفة ا    
نفـذ  ي هذه الغاية،    ألجلو. نتائج ملموسة حتقيق  ز يف العامل على     يتركينصب ال جيب أن     - ١٧

متالزمــة نقــص املناعــة  /برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   
ــائج  الع” )اإليــدز(املكتــسب  ــائجإطــار : مــل املــشترك مــن أجــل النت ــامج األمــم املتحــدة  نت  برن

 للفتـرة   )اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         /املعين بفريوس نقص املناعـة البـشرية      املشترك  
االت  مـن اجملـ    ١٠ حتقيق نتـائج حمـددة يف        يرمي إىل جديد   ج تعاوين وهو هن ،  “٢٠١١-٢٠٠٩
  .  املشتركربنامججديدة لليجية ستراتاشكل صلب ولوية اليت ُتاألذات 
 من خالل تكثيف التعاون والتركيـز الربنـاجمي،     ،ؤهوشركااملشترك  ربنامج  التعهد  قد  و  - ١٨

اجلــدول انظــر  (انتــشار الوبــاءلمــساعدة علــى حتقيــق النتــائج الالزمــة لوقــف  باختــاذ إجــراءات ل
،  االســـتفادة تعمــيم قحتقيـــيف  حامســة  العــشر أمهيـــة ميـــع اجملــاالت ذات األولويـــة  جلو). أدنــاه 

دعم جـدول   كما سي  ، يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     االنجاح يف كل واحد منه    سيساهم  و
  .نطاقاأعمال التنمية األوسع 

      
ــار  ــائجإط ــشترك   نت ــم املتحــدة امل ــامج األم ــرة برن اجملــاالت :٢٠١١- ٢٠٠٩  للفت
    األولوية ذات

   اجلنسياإليدز عن طريق االتصال/احلد من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية  •  
  اإليدز/ الرضع بفريوس نقص املناعة البشريةإصابة عمنو األمهات  وفياتمنع  •  
   العالجونتلقاإليدز ي/فريوس نقص املناعة البشريةاملصابني ب األشخاصالتأكد من أن   •  
 باإليـدز مـن املـوت بـسب      /فريوس نقص املناعة البشرية   املصابني ب  ألشخاص ا وقاية  •  

  السل
  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشريةب  من اإلصابةمحاية مستخدمي املخدرات  •  
العــاملني يف جتــارة اجلــنس، محايــة الرجــال الــذين ميارســون اجلــنس مــع الرجــال، و   •  

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشريةب  اإلصابة من،ومغايرو اهلوية اجلنسية
 والتمييــز الــيت متنــع ،صــمةالو و، واملمارســات،إزالــة القــوانني العقابيــة والــسياسات  •  

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشريةل ةيفعالب تصديال
  وقف العنف ضد النساء والفتيات  •  
  اإليدز/ محاية أنفسهم من فريوس نقص املناعة البشريةمنمتكني الشباب   •  
  اإليدز/لبشريةنقص املناعة ا فريوسبتعزيز احلماية االجتماعية لألشخاص املصابني   •  
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تعزيـز   إمكانيـة  ئهاألمـم املتحـدة وشـركا     لج  ائإطـار النتـ    سـيتيح على الصعيد الـوطين،     و  - ١٩
 ويـستند .  حتقيـق النتـائج    مـن أجـل    اإليـدز /نقص املناعة البشرية   فريوسل تصديهمتركيز  إعادة  و

ملــشاركة يف اجلهــات ااجلهــود الــسابقة لتحقيــق املواءمــة بــني جــداول أعمــال   إىلنتــائج الإطــار 
واألمانـة العامـة    اإليدز  /رعاية برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية         

القـوة النـسبية،   أوجـه    وحتقيـق أقـصى قـدر مـن التـأثري، واسـتخدام              ، واضـحة  للتكليف بأهداف 
  .ودعم األولويات الوطنية

  
 مكافحـة  ربـط  :لأللفيـة  ائيـة اإلمن واألهـداف  البشرية املناعة نقص فريوس  - ثانيا  

 والتنمية للصحة نطاقا األوسع باجلهود البشرية املناعة نقص فريوس
 األفـراد،  قـدرات  وإطـالق  املـدقع  الفقـر  مـن  احلـد  إىل لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  ترمي  - ٢٠

 اخلـدمات  علـى  احلـصول  فـرص  ونقـص  واملرض اجلوع، من عاينت اليت واجملتمعات واجلماعات
كـان النجـاح حــافزاً    فيهـا،  كـبريا  جناحـا  لفــريوسالتـصدي ل  حقـق  الـيت  املنـاطق  ويف .األساسـية 
 صـحية  أهـدافا  وتـبين  املـدين  للمجتمـع  التامـة  املـشاركة مشلـت    ،كـبرية جمتمعيـة    تغرياتونتاجاً ل 
  .األلفية إعالن يف املتوخى النحو على احلقوق، على قائمة

  
 لتحقيـق  املبذولـة  واجلهـود  البـشرية  ملناعـة ا نقـص  فـريوس التآزرية بـني التـصدي ل      العالقة    

 لأللفية األخرى اإلمنائية األهداف

 األهـداف  مـن  واسـعا  نطاقـا  فـريوس ال مكافحة جمال يفاملتحصل عليها    النتائج مشلتو  - ٢١
 حاجـة  هنـاك ف اجلهـود،  اسـتدامة  وضمان التقدم ولتسريع ).أدناه اجلدول نظرا( لأللفية اإلمنائية
 بالتـصدي   اخلاصـة  املبـادرات  بـني  التـآزر  مـن  قـدر  أقـصى  لتحقيـق  وسـة ملم خطـوات  إىل ماسة

  .التنميةبو الصحةب الصلة ذاتبه  املتعلقة غرياملبادرات و فريوسلل

 تزيـد  الـيت  العوامـل  وطـأة  ختفيف إىل وسعأ نطاق على املبذولة اإلمنائية اجلهود تؤديو  - ٢٢
 املـساواة  عدم قبيل من ،البشرية ناعةامل نقص فريوس برامج تأثري من وحتد للعدوى التعرض من
 األمـن  انعـدام و خل،دال يف املساواة وعدم التعليم، على احلصول فرص وحمدودية اجلنسني، بني

 عمليـات ميكـن ل   وباملثـل،  .االجتماعيـة  واحلمايـة  الـصحة  نظـم  وضـعف  التغذيـة،  وسوء الغذائي
 اإلمنائيـة  لألهـداف  الكثريأن تقدم    هلا، نظري ال شعبية قاعدة من به تتمتع ملا فريوس،ال مكافحة
 لتوسـيع  حمفـز  حنـو  علىالتصدي للفريوس    عملية من االستفادة زيادة أجل ومن .نطاقا األوسع
 اخلـاص  والقطـاع  األطراف املتعددة واملنظمات احلكومات على جيب ،اإلمنائية املكاسب نطاق
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ــع ــدين، واجملتم ــوات اختــاذ امل ــل خط ــات تلــك لتفعي ــ ويف اإلمكان ــاظ نفــسه تالوق  علــى احلف
 .الوباء ميثلها اليت الفريدة التحديات ملواجهة كافية خصوصية

 نقـص  بفـريوس  املعـين  املـشترك  املتحدة األمم برنامج بني الشراكة نطاق توسيع يشكل  - ٢٣
 الفوائــد علــى مثــاال املــشروع، مــستوى علــى األلفيــة، قــرى ومــشروع اإليــدز/البــشرية املناعــة
 ويف .نطاقــا األوســع اإلمنائيــة واجلهــودالتــصدي للفــريوس  عمليــات بــني أوثــق لــشراكة احملتملــة
 يعمـل  األلفيـة،  قـرى  أجـل  مـن  الواحـد  للفرد اتدوالر ١١٠البالغ   املستهدف االستثمار إطار

 انتقــال مــن خاليــة منطقــة” إنــشاء علــى اإلمنــائيون وشــركاؤه املــشترك املتحــدة األمــم برنــامج
 مـع الـسعي     فريوسالبـ  الـوالدة  حـديثي  مـن  أي   بايص ال ثحبي ،“الطفل إىل األم من فريوسال
  .اإلضافية اإلمنائية الغايات من شاملة جمموعة لتحقيق نفسه الوقت يف

  
   لأللفية اإلمنائية األهداف خمتلف على البشرية املناعة نقص فريوسللتصدي ل احملتمل التأثري    

  
 أثر مكافحة اإليدز     هدف األلفية اإلمنائي

القـضاء علـى: ١ف  اهلد
 الفقر املدقع واجلوع

حيسن توفري عالج مضاد للفريوسات العكوسة مـن إنتاجيـة العمـل، ويـؤدي إىل مزايـا                   •  
 .اقتصادية وجينب األطفال اليتم

حتد الوقاية من فـريوس نقـص املناعـة البـشرية مـن تعـرض األسـر املعيـشية خلطـر الفقـر                •  
 . واجلوع

 . بالفريوس على احلد من تعرض األطفال خلطر اجلوعتساعد رعاية ودعم املصابني  •  
فــريوس إىل حتــسني الــصحة والتغذيــة لألســر املعيــشية ال  وطــأةميكــن أن يــؤدي ختفيــف  •  

 فريوس الاملتضررة من 
حتقيق تعمـيم: ٢اهلدف  

 التعليم االبتدائي
باملـدارس   االلتحـاق   فرصـة يتيح الدعم املقدم إىل اليتامى وغريهم من الفئـات الـضعيفة      •  

 واالستفادة من فرص التدريب األخرى 
ضـمان  يساعد توفري عالج مضاد للفريوسات العكوسة اآلباء املصابني بالفريوس على             •  

  أبنائهم إىل املدارسإرسال ة مواصلمتكنهم من
علـى احملافظـة علـى جمموعـة        منـها     والوقاية يساعد العالج املضاد للفريوسات العكوسة      •  

 سني يف املدارسكافية من املدر
تعزيــــــــز: ٣اهلــــــــدف 

ــ ــسنياملـ ــني اجلنـ ساواة بـ
 ومتكني املرأة

ــؤدي إىل   •   ــسني وت      ي ــني اجلن ــساواة ب ــدم امل ــى ع ــضوء عل ــسليط ال ــرأة وت ــز متكــني امل عزي
راعيــة للفــوارق بــني اجلنــسني، مبــا فيهــا تعزيــز الــصحة  مكافحــة الفــريوس املتــدخالت 

ــة واجلنــسية   بــشأن  احملليــةيف املــدارس واجملتمعــات وبــرامج تعليميــة ؛واحلقــوق اإلجنابي
الفريوس، والسلوك اجلنسي، والعنف اجلنساين؛ وخـدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة             

 ، الضعفاء؛ ودعم األطفال، وكبـار الـسن، واملرضـى         ولألشخاصللسكان بصفة عامة    
 للمرأةمما يسمح للنساء بالعمل؛ وتعزيز األمن االقتصادي 
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 أثر مكافحة اإليدز     هدف األلفية اإلمنائي

االجتماعيــة لليتــامى واألطفــال املعرضــني للخطــر علــى ضــمان تــساعد بــرامج احلمايــة   •  
 عدم تعرض الفتيات للتمييز فيما يتعلق حبصوهلن على فرص التعليم

ختفـــــــيض: ٤اهلــــــدف  
 معدل وفيات األطفال

 علـى قيـد     ألطفـال انتقال الفريوس من األم إىل الطفل من فرص بقاء ا         ضد  تزيد الوقاية     •  
 ورعايــة املعرضــني لإلصــابة   بــالفريوسإصــابتهماحلــد مــن حــاالت  احليــاة عــن طريــق  

ــهم ــة؛ وغــري ذلــك مــن      من ؛ ودعــم ممارســات إرضــاع الرضــع ورصــد النمــو؛ والتغذي
علـى سـبيل املثـال فيتـامني ألـف،          (بقـاء األطفـال علـى قيـد احليـاة           من أجل   التدخالت  

 )  التحصنيلقاحاتو
ا يــؤدي إىل حتــسني يــسهم متويــل مكافحــة اإليــدز يف تعزيــز نظــم الرعايــة الــصحية، ممــ  •  

 خدمات صحة األطفال
ــدف  ــسني: ٥اهلـــــ حتـــــ

 الصحة النفاسية
 انتقال الفريوس من األم إىل الطفل من فرص بقاء األمهات علـى قيـد           ضدتزيد الوقاية     •  

 تعزيـز احلياة وذلك عن طريق توفري العالج املـضاد للفريوسـات العكوسـة للحوامـل؛ و              
 وصــحة األم والطفــل والــصحة اجلنــسية ،والدةالــروابط مــع بــرامج الرعايــة الــسابقة للــ

؛ وتوفري خـدمات الفحـص يف سـياق الرعايـة الـسابقة              واإلحالة إليها  واإلجنابية الشاملة 
 وعالجه )السفلس(مبرض الزهري للوالدة الكتشاف اإلصابة 

يزيد التماس املـشورة والفحـوص بـصورة طوعيـة مـن فـرص بقـاء األمهـات علـى قيـد                        •  
ريق توفري اخلدمات األساسية يف جمـال الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة،            احلياة وذلك عن ط   

ــة الــسابقة للــوالدة وصــحة األم والطفــل والــصحة    تعزيــزو ــروابط مــع بــرامج الرعاي  ال
  واإلحالة إليهااجلنسية واإلجنابية الشاملة

 تسهم أنشطة الوقاية من الفريوس يف حتسني الصحة اجلنسية واإلجنابية  •  
مكافحة اإليدز يف تعزيز الـنظم الـصحية، ممـا يـؤدي إىل حتـسني خـدمات                 يسهم متويل     •  

 مهاتصحة األ
مكافحــــــة: ٦اهلــــــدف 

فــــريوس نقــــص املناعــــة
اإليـدز واملالريـا/البشرية

 وغريمها من األمراض 

 املرتبطـة   احلاالت املرضـية  /تسهم خدمات مكافحة الفريوس يف خفض انتشار الوفيات         •  
ــق باملال ــا عــن طري ــوفري ال ري ــع انتقــال    ت ــرامج من ــائي املتقطــع للحوامــل يف ب عــالج الوق

اإلصــابة بــالفريوس مــن األم إىل الطفــل؛ وتــوفري ناموســيات معاجلَــة مببيــدات حــشرية    
 تلــك الــربامج؛ وتــوفري ناموســيات    املــستفيدين مــن للحوامــل واألمهــات واألطفــال   

 للمصابني بالفريوس عن طريق برامج الرعاية املرتلية 
مكافحة اإليدز يف تعزيز الـنظم الـصحية، ممـا يـؤدي إىل حتـسني خـدمات                 يسهم متويل     •  

 مكافحة املالريا 
، ملـرض انتقـال ا  معـدالت   حيد فحص املرضى املصابني بالفريوس الكتشاف الـسل مـن             •  

احلــاالت املرضــية /د مــن الوفيــاتحيــإعطــاء عــالج وقــائي ولعالجــه أو فرصــة الويتــيح 
 املرتبطة بالسل

إليدز يف تعزيز النظم الصحية، ممـا يـؤدي إىل حتـسني اخلـدمات     صدي ل التيسهم متويل     •  
 الصحية وحتسني عمليات الكشف عن األمراض األخرى وعالجها
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 أثر مكافحة اإليدز     هدف األلفية اإلمنائي

إقامة شـراكة: ٨اهلدف  
:عاملية مـن أجـل التنميـة      

العقـاقري األساسـيةإتاحة  
 بأسعار ميسورة

يــدز إىل ختفيــضات يف أدت احلملــة املتعلقــة بإتاحــة إمكانيــة احلــصول علــى عقــاقري اإل   •  
 التمويـل  دة وزيـا أسعار العقاقري اليت ال حتمل امسا جتاريا الالزمة لعالج أمراض أخرى؛  

حتــسني معــايري النوعيــة؛ وتنــشيط     وحتــسني سالســل اإلمــدادات؛ و  لعقــاقري أخــرى؛ 
 طــب  مــع،تكيــف الةالبحــث والتطــوير فيمــا يتعلــق بــأمراض أخــرى؛ وتنــشيط عمليــ  

 كبة ذات اجلرعات الثابتة على سبيل املثالاألطفال واألدوية املر
    

 )١اهلدف (سوء التغذية وفريوس نقص املناعة البشرية املكتسب  واألمن الغذائي والفقر    

 )١ اهلـدف ( واجلـوع  املـدقع  الفقر على للقضاء العاملية احلملة لفريوسالتصدي ل  دعمي  - ٢٤
 مـن  األحيـان  مـن  كـثري  يف وحيد ،ذائيالغ األمن انعدام من ويزيد الفقر جذور الفريوس ويعمق
 أيـضا  بالفريوس اإلصابة وتزيد .الزراعية واإلمكانات املعيشية األسر   دخلمن  و العمل، إنتاجية
ــواد إىل اجلــسم حاجــة ــة، امل ــى   وحتــد املغذي ــاولالقــدرة عل ــواد امتــصاص وتعــوق الغــذاء تن  امل
 للمـرض  الـسلبية  االقتـصادية  النتـائج  جتنـب فرصة   جديدة إصابات حدوث منع ويتيح .الغذائية

ــق با  ــراد مــن إلصــابةل ملعرضــنيفيمــا يتعل ــشية، األســر أف ــة واجملتمعــات املعي ــات، احمللي  واجملتمع
 وتعــزز املعيــشية األســر إنتاجيــة علــى للحيــاة املنقــذة العــالج وســائل حتــافظ نفــسه الوقــت ويف

 .الغذائي األمن

 مـن  التقليـل  علـى  أيـضا  واجلـوع  الفقر من احلد إىل الرامية املبادرات تساعد ،باملقابلو  - ٢٥
 .لفـريوس بالتـصدي ل   اخلاصـة  التـدخالت  تـأثري  زيـادة  وعلـى  بـالفريوس  إلصـابة ا خلطـر  التعرض
 حـدة  مـن  التخفيـف  إىل والراميـة  الفـريوس  ملكافحـة  واملراعيـة  املركَـزة  االسـتراتيجيات  وتساعد
التـصدي   عمليـة  ستفيدوتـ  .بـالفريوس  لإلصـابة  التعـرض  خطر خفض على ،الدخل يف التفاوت

 بـالفريوس  ملـصابني لـدى ا  املناعـة  أجهـزة  يضعف التغذية سوء ألن األغذية، برامج منللفريوس  
 املـــضاد العـــالج يف حمـــوري بـــدور الـــسليمة التغذيـــة وتـــضطلع .املـــرض بتطـــور يعجـــلقـــد و

ــد حيــث العكوســة، للفريوســات ــاة احتمــال يزي ــراد وف ــذين األف ــانون ال ــة ســوء مــن يع  التغذي
 ،أضـعاف   وثالثـة  ضعفالـ  بـني  يتـراوح  مبـا  العكوسـة  الفريوسـات  مبضادات للعالج ضعنيواخلا
 نبـأ  زمبـابوي،  يف مـؤخرا  أُجريـت  دراسـة  تفيـد و .سـليمة  تغذيـة  يتلقون الذين باملرضى مقارنة

ــدخالت ــة   الت ــبرية بدرجــة حتــسنيف جمــال التغذي ــن ك ــد م ــالعالج التقي ــضاد ب  للفريوســات امل
  .بالفريوس املصابني األشخاص أوزان يف ملحوظة زيادة إىل وتؤدي العكوسة

ــد  - ٢٦ ــادرات وحتـ ــة مبـ ــة احلمايـ ــدة ذات االجتماعيـ ــضة القاعـ ــن العريـ ــه مـ  الـــضعف أوجـ
 ضـعف  حالـة  يف أصـبحوا  أو تيتمـوا  الـذين  والـشباب  لألطفـال  والـصحية  والتعليمية االقتصادية

الـيت   الـربامج  أن   إىل بيـا زام يف النقديـة  التحـويالت  لـربامج  دراسـة  توصـلت  وقـد  .اإليدز بسبب
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 األسـر  فيهـا  مبـا  اإليـدز، التوعية املتعلقة ب   معايري باستخدام ،الفقر جيتاحها اليت املنازل استهدفت
 مـن  املائـة  يف ٧٥ إىل الوصـول متكنـت مـن      يتـامى،  لـديها  الـيت  وتلك العمل عن املعاقة املعيشية
  .اإليدز من املتضررة املعيشية األسر

  
 )٢ اهلدف( واإليدز البشرية املناعة نقص فريوسو التعليمتعميم     

 .٢ اهلـدف  إطـار  يف التعلـيم بالعمل على تعميم     وثيقا ارتباطا لفريوسالتصدي ل  رتبطي  - ٢٧
 انتـشار  مـستوى  فيهـا  يرتفـع  اليت البلدان يف العكوسة للفريوسات املضاد العالج زيادة وتساعد
 ســاعدت وقــد .والوفــاة املــرض جــراء التعلــيم ومــديري املدرســني فقــدان إبطــاء علــى الفــريوس
 علـى  احلـصول  فـرص  إتاحـة  مواصـلة  على أيضا املكافحة عملية طريق عن املمولة الدعم برامج
 .الوباء هذا جراء من ضعافا أصبحوا أو تيتموا نالذي لألطفال التعليم

 وصـل وت .لفـريوس يف جمال التـصدي ل     ملموسة فوائد إىل أيضا ٢ اهلدف حتقيق ويؤدي  - ٢٨
 تـدين  بـني  واضـحة  عالقـة  وجـود  إىل ،١٩٩٦ عـام  منـذ نفـذت    لدراساتأجري مؤخراً    حتليل

 خاصــة، بــصفة التعلــيمتعمــيم  وسيــساعد .بــالفريوس اإلصــابة خطــر وزيــادة التعلــيم مــستويات
 أن مطـرد  بـشكل أثبتت   الدراسات أن حيث والشابات، املراهقات ضعف أوجه من احلد على

 .الـزواج تأجيـل سـن     و األويل اجلنـسي  النـشاط بتأخر بـدء     قويا تباطاار يرتبطالعلمي   التحصيل
 عرضـة  األكثـر  الـشباب  معظـم  ضـعف  أوجـه  من للحد هائلة إمكانات التعليمي القطاع ولدى
 اجلـنس  ميارسـون  والذين احلقن، طريق عن املخدرات يتعاطون الذين سيما وال اإلصابة، خلطر
اليت تـشكل    املناطق يف خاصة بصفةو اجلنس، جمال يف العمل يف ينخرطون والذين الرجال، مع
بأنـه جيـب     متنـام    اعتـراف  ومثـة  .الوبـاء األشد تضرراً ب   الفئاتفيها   الشباب مناجملموعات   هذه
 وثيقــا ارتباطــا “للجميــع التعلــيم” إطــار يف األساســي التعلــيمتعمــيم  هــدف حتقيــق يــرتبط أن

 للـشباب  التعليميـة  االحتياجـات  ةوتلبيـ  علـيم، الت يف اجلنسني بني املساواة تدعم اليت بالتدخالت
 خاصـة  وبـصفة  األمية، وخفض املالئمة، احلياتية واملهارات التعليم برامج طريق عن والراشدين

 القـدرات  بنـاء و الفـريوس  مـن  الوقايـة  يف حاسم بدور التعليمي القطاع ويضطلع .الشابات بني
ــه علــى  بــني واملــساواة اإلنــسان، حقــوق تعزيــز طريــق عــن وذلــك ســواء، حــد علــى مكافحت

 مـن  احلـد  طريـق  وعـن  بـالفريوس،  املـصابني  الشباب ومشاركة واملهارات، واملعارف اجلنسني،
 .والتمييز الوصمة

  
 )٣ اهلدف( البشرية املناعة نقص وفريوس اجلنسانية القضايا    

رتبـاط   إىل توثيق عـرى اال     للوباء، الرئيسي احملرك ،اجلنسني بني الشديد لتفاوتايؤدي    - ٢٩
 وتفتقـر  .لفـريوس التـصدي ل   جنـاح  وبـني  )٣ اهلـدف ( اجلنسني بني املساواة أجل من احلملة بني
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 املثـال،  سـبيل  علـى  كينيـا،  ففـي  لعمـل، ل االقتصادية املنافع على احلصولاملساواة يف    إىل النساء
 يف ١ سبةنـ  فـإن  الزراعة، يف العاملة القوة من املائة يف ٧٠ ةنسب يشكلن النساء أن من بالرغمو

 الالزمــة الوســائل إىلرأة املــ تفتقــر مــا وكــثريا .الــيت تفلحهــا راضــياأل متلــك منــهن فقــط املائــة
 نــسبة النــساء تــشكل العــاملي، الــصعيد علــى والتغــيري إحــداثإىل  لــسعيل أولــصاحلها  للــدعوة

 .نالبلـدا  مـن  الكـثري  يف بكـثري  ذلـك ة عـن    نـسب وتقل هـذه ال    الربملانات، أعضاء من املائة يف ١٧
 ،شــخص مليــون ٧٥٢ عــددهم البــالغ ،العــامل يف األمــيني ثلثــي عــدد  يــشكلن النــساء وألن
ــ مــن كــثريات نــساء تــتمكَّن مل  منقــذا يكــون قــد الــذي ،بــالفريوس املتعلــق التثقيفاالنتفــاع ب

 .األساسي التعليم على احلصول فرص يف ملساواةا لعدم وذلك للحياة،

 ةلإلصــاب النــساء تعــرض خطــر مــن اجلنــسني بــني املــساواة عــدم آثــار زادت ولقــد  - ٣٠
 واالقتــصادية والقانونيــة االجتماعيــة، اجملــاالت يف العميقــة التفــاوت ألوجــه ونتيجــة .بــالفريوس

 اجلـنس  ممارسـة إىل القـدرة علـى االمتنـاع عـن           كـثرية  أحيـان  يففإهنا تفتقر    املرأة، تواجهها اليت
 الكـربى،  الـصحراء  جنوب أفريقيا ويف .الذكري الواقي شريكها يستخدم أن على اإلصرار أو

 .بالفريوس املصابني من املائة يف ٦٠ ةنسب النساء تشكل

 أن بلـدان،  أربعة يف أُجريت دراسة وأظهرت .مناعتها قلة من املرأة ضد العنف ويزيد  - ٣١
 دراســات دلــت كمــا .قــسرا كانــت للجمــاع األوىل ممارســتهن بــأن أبلغــن النــساء ربــعزهــاء 

ــتأُج استقــصائية ــا، .مــن كــل يف ري ــنغالديش، إثيوبي ــريو، وب ــ وب ــة ،دوتايالن ــا ومجهوري  ترتاني
 لالعتــداء بتعرضـهن  أبلغـن  النـساء  مـن  املائـة  يف ٦٠ و ٤٠ بـني  مـا  أنعلـى   وسـاموا،  املتحـدة، 
  .شركائهن أيدي على اجلنسي أو اجلسدي

 يجياتاالســترات أكثــر إحــدى اجلنــسني بــني املــساواة عــدم إىل التــصدي يــشكل ورمبــا  - ٣٢
 احملليـة  واجملتمعـات  املعيـشية  واألسـر  األفـراد،  قدرات ولتعزيز املناعة قلة من للحد فعاليةاملتاحة  
 عــدم مــن احلــد أن أثبتــت قــد التجربــة فــإن الواقــع، ويف .الفــريوس ألثــر بالتــصدي يتعلــق فيمــا

 ةالــسياس يف ومــستدامة ســريعة حتــسيناتحــدوث  إىل يــؤدي مــا كــثريا اجلنــسني بــني املــساواة
 مـن  املائـة  يف ٥٦نـسبة    النساء تشغل حيث رواندا، ويف .الفرد مناعة قلة من احلد وإىل ،العامة
 املـرياث،  يف املـرأة  حبقـوق  واالعتـراف  اجلنـساين،  العنـف  ملنـع  قـانون  ن س جرى الربملان، مقاعد
  .زوجها من إذن دون العمل يف احلق املرأة ومنح

 نطـاق  علـى  املبذولـة  جلهـود يف جمـال ا    موسـة مل فوائـد ونتجت عـن التـصدي للفـريوس          - ٣٣
 وتعزيـز  اجلنـسني  بـني  املـساواة  لعـدم  الـسلبية  اآلثـار  علـى  الـضوء  وتـسليط  املرأة، لتمكني واسع

 منـع  إىل الراميـة  اخلـدمات  زيـادة  أدت وقـد  .اجلنسني بني للتفاوت املراعية والربامج السياسات
 تتــسم الــيت املنــاطق يف للــوالدة الــسابقة ايــةالرع تعزيــز إىل الطفــل إىل األم مــن الفــريوس انتقــال
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 الفــريوس مكافحــة خــدمات بــني الــروابط تعزيــز يــسهم نفــسه الوقــت ويف املــوارد، مبحدوديــة
 منــع ويــسهم .بــالفريوس اإلصــابة مــن الوقايــةتعزيــز  يف واإلجنابيــة اجلنــسية الــصحة وخــدمات

 يف األسـرة،  تنظـيم  اتخـدم  تعزيـز  خـالل  مـن  ،بـالفريوس  للمـصابات  فيـه  املرغوب غري احلمل
 توسـيع  أيـضا  الفـريوس  مكافحـة  متويل ويدعم .الطفل إىل األم من الفريوس انتقال على القضاء
  .واإلجنابية اجلنسية الصحة خدمات فيها مبا باجلنس، املشتغالت شملتل اخلدمات نطاق

ــة وتــشري  - ٣٤  جلنــسانيةا الــشؤون علــى املرِكــزة الــربامج بــني الوثيقــة للــروابط أن إىل األدل
 ارتـبط  أفريقيا، جنوب ويف .بعضا بعضها يؤازر هامة فوائد الفريوس مبكافحة اخلاصة والربامج
 بتخفـيض  الـصغر  البـالغ  التمويل مبادرة يف الفريوس مبكافحة واملتعلق اجلنساين التدريب إدماج

 لرفـاه ا حتـسني  عن فضال الربنامج، يف املشاركني بني الشريك يد على للعنف التعرض معدالت
  .الشخصي والتمكني االجتماعي املال ورأس االقتصادي،

  
فــــريوس نقــــص املناعــــة البــــشرية واألهــــداف اإلمنائيــــة لأللفيــــة املتعلقــــة بالــــصحة             

  ) ٦  و  ٥  و  ٤  األهداف(
نظرا إىل أن املضاعفات املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية تتسبب يف وفيات يفـوق                - ٣٥

ألمراض املعدية األخرى، فإنه ال يتطلب التـصدي بقـوة لوقـف    عددها ما يسببه أي مرض من ا   
ــائج الــصحية األخــرى علــى الــصعيد العــاملي أيــضا       ــاء فحــسب بــل يــستدعي حتــسني النت . الوب

 مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، الـذي           ٦وباإلضافة إىل تسريع التقدم احملرز جتاه حتقيق اهلـدف          
بــشرية والــسل واملالريــا واألمــراض املعديــة  يركــز بــصفة خاصــة علــى فــريوس نقــص املناعــة ال  

األخرى، توفر الربامج املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية الـدعم للجهـود الراميـة إىل حتـسني          
ويفيد حتليل أجري مـؤخرا للبيانـات القطريـة         .  على التوايل  ٥ و   ٤صحة الطفل واألم، اهلدفان     

 مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتعلقـة بالـصحة       جتـاه حتقيـق اجملموعـة املتنوعـة    التقدم احملرز بأن  
  .فريوس على الصعيد الوطينالرتبط مباشرة مبعدل انتشار ب

لفريوس على وقف وفيات األطفال حديثي الوالدة وصـغار الـسن،           لويساعد التصدي     - ٣٦
 ويسهم يف حتقيق اهلدف العاملي املتعلق خبفض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبقـدار              

، يف  ٢٠٠٨حـىت هنايـة عـام       املتعلقـة بـالفريوس،     ربامج  الـ وأفلحـت   . ٢٠١٥الثلثني حبلـول عـام      
منع إصابة مـا ال يقـل عـن مـائيت ألـف مـن الرضـع بـالفريوس، أثنـاء احلمـل والـوالدة أو نتيجـة                            

وتوفر الربامج العالجيـة أيـضا      ).  طفال يف أفريقيا جنوب الصحراء     ١٣٤ ٠٠٠منهم  (للرضاعة  
الفريوسات العكوسة لألطفال الـذين تثبـت التشخيـصات إصـابتهم بـالفريوس،             عالج  خدمات  

وشـهد عـام    . الذين يتوىف نصفهم خالل العـامني األولـني مـن حيـاهتم إن مل يـوفر هلـم العـالج                   و
وباملقابــل، تــؤدي املبــادرات .  يف املائــة٣٩ وحــده توســع نطــاق تغطيــة العــالج بنــسبة  ٢٠٠٨
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هداف اإلمنائية لأللفية إىل بنـاء اهلياكـل األساسـية للخـدمات،             من األ  ٤املطلقة يف إطار اهلدف     
اليت تدعم التشخيص املبكر والرصد املنتظم إلصـابات األطفـال، عـالوة علـى التغذيـة الـسليمة                  

  . لألطفال املصابني بالفريوس
ــة األخــرى املتعلقــة بالــصحة  ٥وال يواكــب حتقيــق اهلــدف    - ٣٧ ويــشري .  األهــداف اإلمنائي

الوفيـات النامجـة عـن الفـريوس، وسـط النـساء الـاليت يف سـن احلمـل علـى الـصعيد                جتاوز عـدد    
 حالة صحية أخرى إشارة واضـحة إىل االرتبـاط بـني التـصدي       ةالعاملي، للوفيات اليت تسببها أي    

وقد اخنفضت وفيات النساء يف الفئـة       .  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٥للفريوس وحتقيق اهلدف    
ــة  ــا       ســنة٤٩-٢٥العمري ــيت أدخــل فيه ــرة اخلمــس ســنوات ال الفريوســات عــالج ، خــالل فت

ــو   ــسبة   -العكوســة يف حمافظــة كوازول ــا، بن ــال جبنــوب أفريقي ــة٢٢ نات وأدى التوســع .  يف املائ
املطــرد يف خــدمات الوقايــة ضــد انتقــال الفــريوس مــن األمهــات إىل األطفــال إىل زيــادة فــرص   

يف ســن احلمــل والــشروع يف معاجلتــهن يف التــشخيص املبكــر لإلصــابات وســط النــساء الــاليت  
منظمـة الـصحة    أصـدرهتا   الوقت املناسب، على حنو يتسق مـع املبـادئ التوجيهيـة اجلديـدة الـيت                

. ، فيمـا يتعلـق بالوقايـة ضـد انتقـال الفـريوس مـن األمهـات إىل األطفـال                   ٢٠٠٩العاملية يف عام    
يـز التـصدي للفـريوس، مـن خـالل           من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف تعز        ٥حتقيق اهلدف   ويفيد  

  . تعزيز خدمات الرعاية الصحية األولية املتاحة للنساء واألطفال وتوسيع نطاقها
 من األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، عـززت الـربامج املتعلقـة بـالفريوس        ٦ويف إطار اهلدف     - ٣٨

 وإذ يقـدر أن     .اجلهود الرامية إىل السيطرة على األمراض املعدية األخرى، وخباصة مرض السل          
، فـإن وبـاء     ٢٠٠٨ مليون شخص من املصابني بالفريوس قد أصيبوا مبرض الـسل يف عـام               ١,٤

فريوس نقص املناعة البشرية هو القوة الدافعة وراء ازدياد معدالت اإلصابة بـاملرض يف املنـاطق                
كوسـة  وتـؤدي اخلـدمات العالجيـة املـضادة للفريوسـات الع     . اليت ترتفع فيها اإلصابة بـالفريوس     

إىل اخنفاض كبري يف إمكانية تطـور حـاالت املرضـى ذوي اإلصـابة املزدوجـة إىل مرحلـة الـسل            
وباملثل، توفر مرافق خدمات الرعاية املتعلقـة بالـسل أمـاكن ضـرورية لتـوفري اخلـدمات              . النشط

ســيما وأن نتــائج الفحوصــات الــيت أجريــت علــى    املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية؛ ال 
  .  يف املائة بالفريوس٢٢ أثبتت إصابة نسبة ،٢٠٠٨سل يف عام مرضى ال

وللتــصدي لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية أيــضا فوائــد واســعة النطــاق يف البلــدان            - ٣٩
وأدت . املنخفـــضة واملتوســـطة الـــدخل مـــن خـــالل تعزيـــزه لقـــدرات نظمهـــا الـــصحية اهلـــشة 

 إىل تــسريع إتاحــة ،عينــة ذات أولويــةاملبــادرات الــصحية العامليــة املوجهــة إىل معاجلــة أمــراض م 
إمكانيــة احلــصول علــى اخلــدمات واالســتفادة منــها، واســتقطبت قــدرا حمــسوسا مــن التمويــل    
للمرافق الصحية احملدودة املوارد، ويسرت مشاركة اجملتمعات احملليـة علـى حنـو أفـضل يف إدارة       
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حي يف مواقـع العمـل،      القطاع الصحي العام، وزادت الفرص لتدريب العاملني يف القطاع الـص          
. وعززت نظم إدارة املشتريات واإلمدادات، وزادت الطلـب علـى املعلومـات الـصحية احملـسنة              

ودعت مناقـشة فريـق خـرباء عقـدهتا منظمـة الـصحة العامليـة إىل اختـاذ إجـراءات عمليـة بـسبيل                        
لــصحية  لتــسريع نــبض العمــل الفعــال املــشترك للمبــادرات الــصحية العامليــة والــنظم ا  ،األولويــة

الوطنية، مبا يف ذلـك حتقيـق توافـق عمليـات التخطـيط السـتدرار إمكانـات املبـادرات الـصحية                     
العاملية مـن أجـل تعزيـز الـنظم الـصحية الوطنيـة، وزيـادة متويـل القطـاع الـصحي بـصفة عامـة،                         

  .وإنتاج بيانات أكثر مصداقية بشأن تعزيز قدرات النظم الصحية
  

  من األهداف اإلمنائية لأللفية) ٨الغاية (تنمية إقامة شراكات أقوى من أجل ال    
ــة     - ٤٠ ــواردة يف الغاي ــة بــشأن إقامــة   ٨متــشيا مــع الــدعوى ال ــة لأللفي  مــن األهــداف اإلمنائي

شراكة عاملية مـن أجـل التنميـة، أدت عمليـة التـصدي لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية إىل قيـام                        
 إىل تأسـيس صـندوق عـاملي        ٢٠٠١عـام   وأدى إعالن االلتزام ل   . شراكة رائدة من أجل الصحة    

شـراكة دوليـة    الـصندوق   ميثل  وفريوس نقص املناعة البشرية والسل واملالريا،       لتمويل التصدي ل  
، بالتــصديق علــى أكثــر مــن ٢٠١٠ينــاير /هــي األوىل مــن نوعهــا، قامــت، حــىت كــانون الثــاين 

 إىل  ،٢٠٠٩ وخلص تقيـيم مـستقل أجـري يف عـام         .  بليون دوالر لتمويل برامج صحية     ١٩,١
وعلـى الـرغم    . أن الصندوق العاملي أثبت وجوده باعتباره قنـاة فعالـة لتمويـل القطـاع الـصحي               

 جهـة ماحنـة دوليـة قـدمت مـسامهات ماليـة للـصندوق، فإنـه                 ٥٠من ذلك، ومـع أن أكثـر مـن          
 باليـني   ٤يواجه يف الوقت الراهن فجـوة ماليـة بـني املـوارد املتاحـة واالحتياجـات الفعليـة تبلـغ                     

، ٢٠١٠أكتـوبر  /للمجتمـع الـدويل، يف تـشرين األول   لقـاء   وسـينعقد   .  على أقـل تقـدير     ،الردو
ــصندوق،   يتــسم ب ــة ال ــة حامســة يف إعــادة تغذي ــه معســوأمهي ــة  تجري في اجلــة االحتياجــات املالي
  .األجل الطويلة
ضـريبة مفروضـة علـى اخلطـوط     يـستند إىل  ويقدم الصندوق الدعم، املستمد من متويل    - ٤١

 وتـوفري   ،طفـل  ٢٢٦ ٠٠٠فريوس ألكثر مـن     باللدولية، لتوفري خدمات العالج املتعلقة      اجلوية ا 
.  بلـدا ٢٢مـريض يف   ٥٩ ٠٠٠الثـاين املـضادة للفريوسـات العكوسـة ألكثـر مـن             اجليل  عقاقري  

لقائمــة وإعــداد نظــم متويــل  اوهنــاك حاجــة إىل وجــود قيــادة متــضافرة لتعزيــز آليــات التمويــل   
اسـتيفاء الطلـب علـى املـوارد املتعلقـة بالتـصدي للفـريوس وحتقيـق               جديدة ومبتكـرة، مـن أجـل        

  .األهداف اإلمنائية لأللفية يف األجل الطويل
وأحدثت االستجابة تغيريا جذريا يف ممارسات طال أمدها فيما يتعلـق باحلـصول علـى                 - ٤٢

 حتــول وتزعمــت اجلماعــة املعنيــة بــالفريوس، خــالل العقــد املاضــي، عمليــة. العقــاقري الــضرورية
وحتقق ذلـك التغـيري   . عاملية ترمي إىل توفري العقاقري واملنتجات الصحية األخرى بأسعار متفاوتة 
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العظيم األمهية من خالل قيام تعاون رائد فيما بني املـصابني بـالفريوس والـصناعات الـصيدالنية            
شكل يـ و. لعـاملي  واملاحنني الدوليني واحلكومات الوطنية وقادة الـرأي ا        اجلنسيةومنتجي العقاقري   
 القوة الدافعة وراء قيام أنواع جديدة من الشراكات من أجـل توسـيع نطـاق      التصدي للفريوس 

إمكانية احلصول على العالج، من قبيل إمكانية تأسيس مرافـق إقليميـة لتـسجيل العقـاقري وبنـاء            
  . القدرة على تصنيعها يف أفريقيا وغريها من املناطق األخرى

  
 بـني عمليـات التـصدي لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية واجلهـود                 “إلجيايبالتآزر ا ”اغتنام      

  اإلمنائية األوسع نطاقا
على الرغم من التـآزر الواضـح بـني عمليـات التـصدي لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                       - ٤٣

واجملموعــة الواســعة التنــوع لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، تظــل هنــاك حاجــة إىل بــذل املزيــد مــن  
 األوثـق بـني   ؤمأجـل تعظـيم تـأثري هـذا التـآزر، مـن خـالل التخطـيط املنـسق والتـوا               اجلهود مـن    

إذ يتعني، على سبيل املثال، أن يـصبح تعزيـز نظـم الرعايـة الـصحية بـؤرة                  . السياسات والربامج 
وهنـاك دالالت فعليـة علـى وجـود حركـة      . تركيز اجلهود املعنية بالفريوس على وجـه التحديـد     

، حــشد الــصندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز والــسل واملالريــا ٢٠٠٩ام ويف عــ. يف هــذا االجتــاه
واختـذت الواليـات   . مقترحات قطرية من أجل تعزيز نظـم الرعايـة الـصحية علـى نطـاق أوسـع         

املتحــدة األمريكيــة أيــضا خطــوات لالســتفادة مــن خطــة الطــوارئ الــيت أطلقهــا رئيــسها لتــوفري 
ــدز   ــن اإلي ــة م ــصحي  ،اإلغاث ــنظم ال ــز ال ــوطين   يف تعزي ــصعيد ال ــى ال ــك،  . ة عل وباإلضــافة إىل ذل

ــة،     فســتحتاج نظــم أخــرى خبــال   ــة االجتماعي ــك خــدمات احلماي ــا يف ذل ــصحية، مب ــنظم ال  ال
 علـى  هـا  كي تتمكن مـن أداء دور     ،واجملتمعات احمللية، والنظم التعليمية، إىل تعزيز قدراهتا أيضا       

  .املستوى األمثل يف جمال االستجابة الطويلة األجل
يتطلب الربط على حنو أفضل بني الـربامج الـصحية املتعلقـة باإليـدز وغـري املتعلقـة بـه          و  - ٤٤

وهنــاك حاجــة لوجــود  . التــصدي للفــريوسالتحلــي باملرونــة والقــدرة علــى التكيــف يف إطــار   
مؤشرات أداء جديدة وإجـراء دراسـات منهجيـة ونـشطة مـن أجـل بنـاء قاعـدة األدلـة الالزمـة                    

، مــع تعزيــز نظــم الرعايــة  عمليــة التــصدي للفــريوس غــرض تــسريع الختــاذ إجــراءات متزامنــة ب 
الــصحية وغــري الــصحية يف الوقــت نفــسه، وســيحتاج دعــاة التــصدي لإليــدز أيــضا إىل إقامــة     

اســتراتيجية جديــدة وأوســع نطاقــا مــن أجــل التــشجيع علــى اختــاذ إجــراءات منــسقة   حتالفــات 
  . ات األولويةخيتص بنطاق هائل من املسائل الصحية واإلمنائية ذ فيما
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معـرب حاسـم مـن    : االسـتفادة مـن العـالج   تعزيز التقدم احملـرز جتـاه تعمـيم        -ثالثا   
  أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

عقـاقري  ضـد فـريوس نقـص املناعـة البـشرية، و     االستفادة من العـالج الـواقي   ميثل تعميم    - ٤٥
به، معربا ضروريا جتاه حتقيـق اجملموعـة        عالج الفريوس واحلصول على الرعاية والدعم املتعلقني        

وبينمـا يتواصـل عمـل اجملتمـع الـدويل مـن أجـل اغتنـام         . الكاملة مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        
أوجه التآزر بني التصدي للفريوس والربنامج األوسع نطاقا لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتعظـيم                

  . يق نتائج يف جمال التصديهذا التآزر، جيب عليه أيضا أن يضاعف التزامه بتحق
  

  توفري الوقاية باعتبارها حمور التصدي للفريوس    
متالزمـة  /إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البـشرية       من  على الرغم من أن كال        - ٤٦

اإليـدز يـسلمان   /نقص املناعة املكتسب واإلعالن السياسي بشأن فريوس نقـص املناعـة البـشرية            
ى فريوس نقـص املناعـة البـشرية جيـب أن تكـون الدعامـة األساسـية الـيت                   الوقاية من عدو  ”بأن  

، فــإن اجلهــود املبذولــة حــىت اآلن يف بلــدان كــثرية قــد قــصرت “ترتكــز عليهــا عمليــة التــصدي
ومن الضروري تعزيز تأثري برامج الوقاية من أجل احملافظـة          . بشكل كبري عن حتقيق تلك الرؤية     
ــة األجــل مل    ــى االســتدامة الطويل ــالج عل ــادرات الع ــة    ،ب ــن االســتمرار يف زعزع ــاء م ــع الوب  ومن
  .القاعدة األوسعاخلطة اإلمنائية ذات املكاسب اليت حتققت على نطاق 

وينبــع التوســع املــستمر للوبــاء مــن تــواتر الفــشل يف تطبيــق اســتراتيجيات وقايــة جمربــة     - ٤٧
 احمللـي، عـالوة علـى       ومصممة على حنو يطابق الظـروف الواقعيـة للوبـاء الـسائدة علـى النطـاق               

تـتم االســتنارة  قـصور االسـتثمار بـصورة مزمنـة ومـستمرة يف جمــال إعـداد اسـتراتيجيات وقايـة         
 يف املائــة يف املتوســط مــن ٢١، أنفقــت البلــدان نــسبة ٢٠٠٧ويف عــام . األدلــة الواقعيــةفيهــا ب

وتـشري  . يدة جد اتمواردها املتصلة بالفريوس على اجلهود الرامية إىل الوقاية من حدوث إصاب          
أن إىل اإليــدز /تقــديرات برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

خدمات الوقاية والعالج والرعاية والدعم املتعلقـة بـالفريوس         االستفادة من   حتقيق هدف تعميم    
امليـة املتاحـة    يف املائـة تقريبـا مـن املـوارد الع    ٤٥يتطلب أن يستهلك اإلنفاق علـى الوقايـة نـسبة          

للتصدي للفريوس، على الرغم من أن احلصة املثلى املخصصة لإلنفـاق علـى الوقايـة سـتتفاوت                 
  .  ومن منطقة ألخرى داخل البلدان،من بلد آلخر

  
  “خمتلفة للوقايةطرائق املزج بني ”    

 هـو النـهج األمثـل   “ خمتلفـة للوقايـة  طرائق املزج بني ”هناك اعتراف واسع النطاق بأن       - ٤٨
ومتثـل احلقـوق مرتكـز بـرامج        . من حيث الفعالية فيما خيـتص خبفـض عـدد اإلصـابات اجلديـدة             
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 فيهـا   االسـتنارة تتم  املختلفة للوقاية، وهي برامج مملوكة للمجتمعات احمللية و       الطرائق  املزج بني   
ــدخالت       ب ــن تـ ــتراتيجي مـ ــيط اسـ ــا خلـ ــستخدم فيهـ ــة، ويـ ــة الواقعيـ ــائي،  األدلـ ــب األحيـ الطـ

االجتماعيــة واهليكليــة املــصممة خصيــصا الســتيفاء احتياجــات      تــدخالت  وال،والــسلوكيات
  .األشخاص واجملتمعاتلدى الوقاية 
املختلفـة  الطرائـق   اع القرارات، من أجـل تنفيـذ بـرامج سـليمة للمـزج بـني                نوحيتاج صُ   - ٤٩

للوقاية، إىل معلومات مستكملة ميكن االعتماد عليها فيمـا يتعلـق باألوبئـة وعمليـات التـصدي                 
برنــامج األمــم املتحــدة  أصــدر وألغــراض بنــاء قاعــدة أدلــة مــن أجــل اختــاذ اإلجــراءات،    . هلــا

 بإجراء دراسة لقياس معدالت اإلصابة بالفريوس من الناحيـة الكميـة وتـصنيفها     ااملشترك تكليف 
). انظـر الـشكل الرابـع     (مـثال   واحد، غانا وسـوازيلند     البلد  الطريقة انتقال العدوى داخل     لوفقا  

الباحثون، مـن خـالل املقارنـة بـني اجتاهـات األوبئـة وأولويـات الوقايـة الوطنيـة يف كـل                      ومتكن  
بلد، من اكتـشاف فجـوات وجوانـب ضـعف خطـرية يف جهـود الوقايـة الوطنيـة، مبـا يف ذلـك                         

األكـرب مـن اإلصـابات    بالنـسبة  الفشل السائد يف تركيز املوارد علـى فئـات الـسكان الـيت تتميـز        
ــالفريوس  ــدة ب ــربامج الــيت تركــز علــى متعــاطي     وا. اجلدي ــان، أن ال كتــشف يف كــثري مــن األحي

املخدرات عن طريق احلقن، والرجال الذين ميارسون اجلنس مـع الرجـال، واملـشتغلني بـاجلنس                
وباإلضـافة إىل ذلـك،   . وزبائنهم، هي اليت تتسم بالقصور على وجه اخلصوص يف بلدان كـثرية      

لـى الـصعيد الـوطين يف بلـدان عديـدة يف أفريقيـا              كشفت الدراسات عن أن أولويـات الوقايـة ع        
 مل تتكيف على حنو فعال مع التحوالت اهلامة للوبائيـات، مثـل ازديـاد نـسبة                 ،جنوب الصحراء 

 وسـط فئـات الـسكان حـديثي         ،الراشدين األكرب سنا ذوي العالقات املستقرة والطويلة األجـل        
  .اإلصابة يف أجزاء كثرية من املنطقة
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  الشكل اخلامس
  ٢٠٠٨وزيع اإلصابات اجلديدة حسب طريقة التعرض للفريوس يف سوازيلند وغانا، ت

  

  . استخدمت يف حتليالت قياس درجة احلساسية يف سوازيلند مصادر خمتلفة للبيانات:ملحوظة
  ).٢٠٠٩(ومنغادي وآخرون ) ٢٠٠٩(بوسو وآخرون : املصدر
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 خمتلفـة للوقايـة لـيس فكـرة جديـدة فإنـه ال يـزال                ئـق طراوعلى الرغم من أن املزج بني         - ٥٠
 يف املائـة  ٤٠ومـع أن الـشباب ميثلـون أكثـر مـن          . حباجة إىل اجلدية يف التنفيذ يف معظم البلـدان        

من اإلصابات اجلديدة على نطاق العامل، فقد أبلغ املخربون بأن بـرامج الوقايـة الـيت أُقيمـت يف              
 يف  ٥١، ُنفـذّت يف     ٢٠٠٨هـا معـدالت اإلصـابة، يف عـام          املدارس، يف املقاطعات اليت ترتفع في     

  . بلدا١٤٧املائة فقط من البلدان اليت مشلتها الدراسة االستقصائية، البالغ عددها 
وعلــى وجــه اخلــصوص، تــنخفض فعاليــة اجلهــود الراميــة إىل إبطــاء ســرعة انتــشار            - ٥١

الـيت  واألدلـة،   تم االسـتنارة فيهـا ب     تالفريوس جّراء القصور الشديد يف االستثمار يف الربامج اليت          
 من أجل تيسري الوقاية من الفـريوس ومعاجلـة          ،تعزز وتدعم التغري االجتماعي يف األجل الطويل      

وميكـن للتـدخالت اهليكليـة املتعلقـة     . العوامل اجملتمعية أو اهليكليـة الـيت تزيـد قابليـة اإلصـابة بـه         
 مـن برنـامج جيمـع بـني التمويـل املتنـاهي       بالوقاية من الفريوس أن تكـون فّعالـة، حـسبما اتـضح        

. الــصغر والتعلــيم والــتمكني مــن أجــل النــهوض بــاملرأة، ُنفــذ بــصفة جتريبيــة يف جنــوب أفريقيــا 
 فعاليتـها أيـضا يف احلـد مـن      ،وأثبتت برامج الوقاية اليت تستخدم هنجا لتمكني اجملتمعـات احملليـة          

  .نس يف اجلمهورية الدومينيكية واهلنداجلبتجارة السلوكيات اخلطرة وسط مجاعات املشتغلني 
وبينما تنحصر الفجوات الرئيسية يف جمموعة أدوات الطـب األحيـائي املتعلقـة بالوقايـة             - ٥٢

وتعمـل  . من الفريوس، فقد حتققت مكاسب يف جمـال إعـداد أدوات جديـدة للوقايـة وتطبيقهـا                 
مات اخلتـان للـذكور   عـدة بلـدان ترتفـع فيهـا معـدالت اإلصـابة علـى توسـيع نطـاق تـوفري خـد           

 نتـائج واعـدة فيمـا       ٢٠٠٩وألول مـرة، أعطـت دراسـة إكلينيكيـة أُجريـت يف عـام               . الراشدين
أنه يقلل من خماطر اإلصـابة بنـسبة متواضـعة لكنـها ذات             اتضح  يتعلق مبشروع لقاح للفريوس،     

ة ترمـي  وعلى الصعيد العـاملي، جيـري تنفيـذ سـبع جتـارب إكلينيكيـ             .  يف املائة  ٣٠قيمة، إذ تبلغ    
قبـل التعـرض    تطبـق   الوقاية ضد الفريوسـات العكوسـة، الـيت         طرائق  لتقييم مدى سالمة وفعالية     

وعلـى  . هلا، وُينتظر أن تصدر قريبا نتـائج بعـض أوىل التجـارب املتعلقـة بفعاليـة هـذه األنـشطة                    
 مل تفلـح يف إثبـات   ٢٠٠٩ديـسمرب  /الرغم من أن نتائج التجارب اليت أُجريت يف كانون األول   

، فإنـه يوجـد زخـم كـبري يف هـذا اجملـال       PRO 2000فعاليـة العقـار التجـرييب إلبـادة الفريوسـات      
البحثــي، حيــث ُتبــذل جهــود متعــددة لدراســة منتجــات إبــادة الفريوســات الــيت تــشتمل علــى    

  .عقاقري مضادة للفريوسات العكوسة
  

  الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وحقوق اإلنسان    
 السنوات املاضية خطوات هامة جتاه تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان اخلاصـة              حتققت يف   - ٥٣

واختذت عدة بلدان، تـشمل اجلمهوريـة     . باملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أو املتأثرين به       
التشيكية ومجهورية كوريا والواليات املتحدة األمريكية، خطوات يف اآلونة األخرية جتـاه رفـع              
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وألغت احملكمة العليـا يف     . على السفر فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية       القيود املفروضة   
  .نيودهلي قانونا جيّرم االتصال اجلنسي بني أشخاص من نفس اجلنس

ــهاكات حقــوق         - ٥٤ ــستمر انت ــرغم مــن ذلــك، ومــع إحــراز مثــل هــذا التقــدم، ت وعلــى ال
وسـّن أكثـر مـن    . اإلصـابة بـالفريوس  اإلنسان يف إضعاف اجلهود الراميـة إىل وقايـة األفـراد مـن              

 بلدا قوانني تتعلق بفريوس نقص املناعة البـشرية علـى وجـه التحديـد، تقـضي بتجـرمي نقـل                     ٣٠
ــر مــن      ــه، واســتخدم أكث ــق  ٢٤الفــريوس أو تعــريض اآلخــرين لإلصــابة ب ــوانني ال تتعل ــدا ق  بل

 أن قدرا كـبريا     وعلى الرغم من  . بالفريوس على وجه التحديد حملاكمة أفراد على نفس األسس        
ــذين        ــالفريوس وســط الرجــال ال ــدة قــد أثبــت ارتفــاع معــدالت اإلصــابة ب مــن البيانــات املتزاي

عدد مـن البلـدان اجلهـود الراميـة إىل          أضعف  ميارسون اجلنس مع الرجال يف مجيع املناطق، فقد         
نفـاذ  توفري وقاية فّعالـة مـن الفـريوس هلـذه الفئـة مـن الـسكان األكثـر عرضـة لإلصـابة، سـواء بإ                        

تشريعات لتجرمي السلوك اجلنسي بني أفراد اجلنس الواحد أو النظر يف سن تشريعات من هـذا                
وحظر عدد كبري من البلدان توفري اخلدمات اليت ثبت أهنا تقلل خماطر اإلصـابة ملتعـاطي            . النوع

وتعطـي مثـل هـذه الـسياسات العقابيـة والقـسرية            . املخدرات أو وضع قيودا علـى توفريهـا هلـم         
س برتاهة استخدام حقـوق اإلنـسان مبثابـة أسـاس           متائج عكسية، من منظور الصحة العامة، و      نت

  .لتوفري وقاية فّعالة، يف نفس الوقت
ويعــوق منــاخ الوصــمة والتمييــز الــسائد يف أجــزاء كــثرية مــن العــامل إحــراز تقــدم جتــاه   - ٥٥

ــة      ــة للوقاي ــة األمهي ــق أحــد األهــداف البالغ ــادات ا  -حتقي ــو إشــراك قي ــصابني   وه ألشــخاص امل
وتبذل الشبكة العاملية لألشخاص املـصابني بفـريوس        . بالفريوس يف برامج الوقاية على حنو فّعال      

 نقــص املناعــة ساإليــدز وبرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريو   /نقــص املناعــة البــشرية 
 جتـاه دور  اإليدز جهودا مشتركة للتشجيع علـى اختـاذ هنـج جديـد يقـوم علـى احلقـوق              /البشرية

الـصحة والكرامـة والوقايـة    ”األشخاص املصابني بالفريوس يف برامج الوقاية، وهو هنـج يـسمى       
ويــدعو ذلــك النــهج إىل بــذل جهــود شــاملة إلشــراك األشــخاص املــصابني . “علــى حنــو إجيــايب

بــالفريوس يف بــرامج الوقايــة، وتكثيــف اإلجــراءات الراميــة إىل تــوفري احلمايــة حلقــوق اإلنــسان  
صة هبم وتعزيزها، وحماربة الوصمة والتمييـز، والـربط بـني جهـود الوقايـة واختـاذ إجـراءات                   اخلا

  .أقوى لكفالة إمكانية احلصول على العالج والرعاية
  

استمرار إحـراز تقـدم غـري راسـخ األسـس يف جمـال توسـيع نطـاق تعمـيم االسـتفادة مـن                            
  العالج
عكوسـة يف البلـدان املنخفـضة واملتوسـطة         مثل التوسـع الكـبري يف معاجلـة الفريوسـات ال            - ٥٦

 أحد اإلجنازات البـارزة يف جمـال الـصحة العامليـة املعاصـرة وتـاريخ        ،الدخل خالل العقد املاضي   
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ومل يعــد تــشخيص اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية مبثابــة حكــم باإلعــدام يف   . التنميــة
 يف سـياق التـصدي للفـريوس،        ظروف حمدوديـة املـوارد، نتيجـة للتـضامن علـى الـصعيد الـدويل              

  .ووجود القيادة الوطنية، ومسامهات أطراف مؤثرة متباينة
ويف . شـرائح واسـعة مـن الـسكان    االسـتفادة مـن العـالج     وتغطي فوائـد توسـيع نطـاق          - ٥٧

كثري من أرجاء العامل، متثل برامج معاجلة الفريوسـات العكوسـة أول حماولـة إلدخـال خـدمات                  
ويـــشري دعـــاة االهتمـــام . مراض املزمنـــة علـــى نطـــاق واســـع للراشـــدين الرعايـــة املتعلقـــة بـــاأل

باالحتياجات الصحية األخرى، يف ظروف حمدوديـة املـوارد، مثـل أمـراض القلـب والـسرطان،               
إىل النجاح احملرز يف توسيع نطاق توفري عالج الفريوس، باعتباره مـصدر إهلـام ومثـاال ُيحتـذى                  

وتــأيت مــع الــربامج . رة احلــاالت املرضــية املزمنــة األخــرىيف جمــال إدخــال الــربامج املتعلقــة بــإدا
العالجيــة تغــيريات ثوريــة يف ســياقات كــثرية، وتنــشأ عنــها نظــم جديــدة إلدارة املــشتريات         

ــدة إكلينيكيــ   ــدادات، وممارســات جدي ــسعي إىل   ةواإلم ــيريات يف ســلوكيات ال ــشغيلية، وتغ  وت
  .ءاحملافظة على الصحة، والتوقعات الطويلة األجل للعمال

ــالج        - ٥٨ ــم عـ ــادة حجـ ــدم يف زيـ ــراز تقـ ــتمرار إحـ ــة إىل اسـ ــة احلديثـ ــشري بعـــض األدلـ وتـ
ــسبة     ــة بن ــة العاملي ــة يف عــام  ٣٦الفريوســات العكوســة، حيــث ازدادت معــدالت التغطي  يف املائ

ــة، يف عــام   .  وحــده٢٠٠٨ ، وهــي تأخــذ يف اعتبارهــا  ٢٠٠٩وأعلنــت منظمــة الــصحة العاملي
 للتــبكري ببــدء معاجلــة الفريوســات العكوســة، عــن مبــادئ  ةكلينيكيــاألدلــة املتعلقــة بالفوائــد اإل

إىل أقـل   اخلاليا اللمفاوية   توجيهية جديدة للعالج، يوصى فيها ببدء املعاجلة حال اخنفاض عدد           
ــن  ــة للمليمتــ ٣٥٠م ــددها     ر خلي ــارب ع ــار إىل أن يق ــن االنتظ ــدال ع ــب، ب ــة ٢٠٠ املكع  خلي

وتـدعو املبـادئ التوجيهيـة اجلديـدة أيـضا إىل           . لـك  املكعب أو يـنخفض إىل مـا دون ذ         رللمليمت
الـيت يـسهل حتملـها بدرجـة أكـرب، عـالوة            وتوسيع استخدام نظم العالج األكثر سالمة وفعالية        

ويتمثـل  . على توسيع الفحوصات املختربية مـن أجـل حتـسني اجلـودة النوعيـة للعـالج والرعايـة                 
ة يف أهنـا جتعـل ماليـني إضـافية مـن املـصابني            أحد اآلثار العملية هلـذه املبـادئ التوجيهيـة اجلديـد          

  .لتلقي العالج“ مؤهلني”بالفريوس 
وقد يثري ازدياد عدد املرضى املؤهلني لتلقي العالج مبوجب املبادئ التوجيهية اجلديـدة               - ٥٩

قــضايا صــعبة يف جمــاالت الــسياسات والــشؤون املاليــة والتنفيذيــة أمــام صــناع القــرار علــى           
وقــد يواجــه صــناع القــرار، يف ظــل حمدوديــة امليزانيــات والزيــادة   . دويلالــصعيدين الــوطين والــ

السريعة يف الطلب على عالج الفريوسات العكوسـة، خيـارات صـعبة فيمـا يتعلـق مبجموعـات                  
وفيما يتعلـق بالبلـدان الـيت هتـدف إىل          . تلقي العالج املرضى اليت يتعني حتديد أولوياهتا من أجل        

يف أقرب وقت ممكن ألكرب عدد من املرضى، قد يتطلب هـذا            الفريوسات العكوسة   عالج  بدء  
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النهج إحداث تغيريات يف االستراتيجيات الوطنية للفحص، مـن أجـل الوصـول إىل عـدد أكـرب                  
  .من األفراد الذين تبدو عليهم أعراض اإلصابة

ويف البلـدان   . ويعترب عـالج الفـريوس عمليـة تـستمر طـوال العمـر يف البلـدان الـصناعية                   - ٦٠
نخفضة واملتوسطة الدخل توجد الغالبية العظمى من األفراد الذين يتلقون عالج الفريوسـات             امل

 يف املائـة مـن      ٩٩؛ وتشري تقارير منظمة الـصحة العامليـة إىل أن نـسبة             من اجليل األول  العكوسة  
بيـد أنـه ال مندوحـة مـن         . تتفق مع املبادئ التوجيهية الدولية للمعاجلة     عالجات  املرضى يتلقون   

الثــاين والثالــث مبــرور الوقــت يف ظــل ظــروف  اجلــيلني مــن العالجــات ن يــزداد الطلــب علــى أ
وقـد احتـاج شـخص    . األولعـالج اجليـل   عقـاقري  لحمدودية املوارد مع ازدياد مقاومـة الفـريوس       

 تلقــي عــالج الفريوســات العكوســة، يف بــدؤواواحــد مــن بــني كــل مخــسة مرضــى مــن الــذين  
وترتفـع تكلفـة   . الثـاين خـالل مخـسة أعـوام    لعقاقري من اجليـل  يا،  جبنوب أفريق  اخايليتشمقاطعة  
األول يف الوقـت  اجليـل  الثاين والثالث بقدر كبري عن تكلفـة عقـاقري       اجليلني  من  العالجية  النظم  
ويــتعني علـى البلــدان أن تبـدأ اآلن التخطــيط للكيفيــة الـيت تعتــزم هبـا معاجلــة موضــوع     . الـراهن 

وينبغي أن يضاعف القطاعان العـام واخلـاص جهودمهـا          . الطويلالطلب على العالج يف األجل      
املشتركة، وكذلك الوكاالت املتعددة األطراف وقادة العمل اخلريي، من أجل كفالـة إمكانيـة              

  .احلصول على عالج مفيد يف األجل الطويل
تطلب كفالة استدامة عالج الفريوسات العكوسة أيضا استثمارات جديدة يف جمـال            تو  - ٦١
وبينما أثبت القطاع اخلاص فعاليته الشديدة يف إنتاج مركبـات عالجيـة جديـدة ويف               . حوثالب

 املالية ليست موجهة على النحـو األمثـل حنـو تعظـيم             زحتسني التكنولوجيات احلالية، فإن احلواف    
ــل يف ســياق        ــاء هبــا إىل املــستوى األمث ــة واالرتق ــواتج البحــوث الطبي ــى ن ــة احلــصول عل إمكاني

ــة املــ  ــة التكلفــة وميكــن     . واردحمدودي ــاك حاجــة لوجــود عمليــات تــشخيص مبــسطة وقليل وهن
االعتماد عليها من أجل توفري اإلرشاد يف جمال صنع القرار اإلكلينيكي، مثل توفري األدلة علـى                

  .مقاومة الفريوس للعقاقري يف وقت باكر
ن ويتــيح التعــرف علــى حالــة الــشخص الــذي يتعــرض للفــريوس، يف أقــرب وقــت ممكــ  - ٦٢

وازداد .  املعاجلة يف الوقت املناسب وحتـسني نـواتج األنـشطة الطبيـة            ءعقب تعرضه، إمكانية بد   
 بلـدا مـن البلـدان املنخفـضة واملتوسـطة           ٣٩جمموع عدد فحوصـات الفـريوس الـيت أُجريـت يف            

الدخل، اليت تقدم بيانات عن إجراء فحوصات متكـررة كـل عـام، بـأكثر مـن الـضعف خـالل                  
ومــع ذلــك، هنــاك ضــرورة ملحــة الســتمرار إحــراز تقــدم يف جمــال   . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧عــامي 

 يف املائـة    ٤٠الفحوصات، حيث يقدر عدد األشخاص املدركني حلالتـهم إزاء الفـريوس بنـسبة              
  . فقط من عدد املصابني به
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عــالج الفريوســات العكوســة أن يــدعم  تعمــيم االســتفادة مــن  ومــن شــأن التوســع يف    - ٦٣
لدراسات اليت أُجريت يف سياقات متباينة إىل أن التشخيصات املتعلقـة           إذ تشري ا  . جهود الوقاية 

ــه      ــذين تثبــت إصــابتهم ب ــراد ال ــضرورة إىل أن يعــدل األف ــؤدي بال ــالفريوس ت ســلوكياهتم مــن ب
ويتــيح الرصــد الطــيب املنــتظم حلالــة اإلصــابة بــالفريوس فرصــا جديــدة أيــضا لتوصــيل    . اخلطــرة

وتــشري األدلــة املتاحــة أيــضا إىل أن تقلــيص انتــشار  . حواهــاالرســائل املتعلقــة بالوقايــة وتعزيــز ف
الفريوس يف اجلسم، نتيجـة عالجـات الفريوسـات العكوسـة، يـؤدى علـى األرجـح إىل خفـض                    

وتظل مسألة ما إذا كانت هناك إمكانية للقضاء علـى الوبـاء مـن    . إمكانية نقل األفراد للعدوى   
 املعاجلـة موضـوع مناقـشات واسـعة يف      خالل تعميم الفحوصات الطوعيـة والـشروع املبكـر يف         

  .هذا اجملال وبؤرة تركيز عدد متزايد من الدراسات
  

  توصيات من أجل اختاذ إجراءات: آفاق املستقبل  -رابعا   
تبقت بضعة أشهر فقط قبل انقضاء األجل احملدد لبلوغ النقـاط املرجعيـة املتفـق عليهـا                    - ٦٤

 واإلعـالم الـسياسي     ٢٠٠١اإليـدز لعـام     /ة البـشرية  يف إعالن االلتزام بشأن فريوس نقـص املناعـ        
. ٢٠٠٦متالزمــة نقــص املناعــة البــشرية املكتــسب لعــام  /بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

وبينما أُحرز تقدم هام فيما يتعلـق بـااللتزام بـشأن الفـريوس علـى الـصعيد الـدويل، فـإن معظـم                       
الوقايـة  االسـتفادة مـن خـدمات       مـيم   البلدان مل تسلك بعد الطريق املوصل إىل حتقيـق هـدف تع           

  .٢٠١٠ بنهاية عام ،الدعم املتعلقني بهو والرعاية هس وعالجوضد الفري
، نووأنا أناشد مجيع اجلهـات الفاعلـة، مبـا فيهـا احلكومـات الوطنيـة، واملـاحنون الـدولي                    - ٦٥

 أجــل والوكــاالت املتعــددة األطــراف ومنظمــات اجملتمــع املــدين، جتديــد التــزامهم وتعزيــزه مــن 
ــة معــرب    االســتفادة مــن العــالج الوصــول إىل تعمــيم  ــتعني أن تكــون مبثاب ــة الــيت ي ، وهــي املرحل

إجناز التقدم يف ذلك الـصدد، يـتعني تنفيـذ          تسريع  وألغراض  . لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   
  :اإلجراءات التالية على وجه العجالة

ــشاورية مفتوحــة      )أ(   ــات ت ــدأ عملي ــدان أن تب ــا   أناشــد البل ــشارك فيه ــاملة، ت  وش
احلكومات والـشركاء اإلمنـائيون ومنظمـات اجملتمـع املـدين وشـبكات املـصابني بفـريوس نقـص                   

اجملتمعيــة، مــن أجــل اســتعراض التقــدم احملــرز جتــاه حتقيــق األهــداف    الفئــات املناعــة البــشرية و
  ؛االستفادة من العالجالقطرية املتعلقة بتعميم 

 على فريوس نقص املناعة البشرية فيمـا يتعلـق باإلنـسان            املترتبةاآلثار  نظرا إىل     )ب(  
وينبغـي علـى مجيـع      . واجملتمع واالقتصاد فإن اتباع األسـاليب املعتـادة يف العمـل مل يعـد مقبـوال               

األطراف الفاعلة يف اجملموعات املعنية بـالفريوس أن تعمـل علـى تعزيـز الـروابط الـيت تـؤدي إىل         
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ــصحية واإلمنائيــ   ــادرات ال ــضافر املب ــها    ت ــه واالســتفادة من ــة ب ــالفريوس وغــري املتعلق ــة ب . ة املتعلق
ويـتعني  . وسيتطلب هذا إقامة حتالفات استراتيجية جديدة مع شركاء صحيني وإمنائيني خمتلفني          

على الوكاالت الدولية للبحوث واملنظمات املتعـددة األطـراف واحلكومـات الوطنيـة أن جتـري           
اعـدة األدلـة مـن أجـل تعظـيم جوانـب التـرابط بـني          ث تضامنية ينصب اهتمامها على بناء ق      وحب

  الربامج املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية واجلهود الصحية واإلمنائية األخرى؛
أناشــد احلكومـــات الوطنيــة واملـــاحنني الــدوليني أن يعـــززوا جهــودهم بقـــدر       )ج(  

امج الوطنيـة إىل    ينبغـي أن تـؤدي الـرب      . ملموس من أجل وقايـة األفـراد ضـد اإلصـابة بـالفريوس            
 والتـدخالت   األحيـائي اليت جتمـع بـني تـدخالت الطـب          املتوائمة  االرتقاء بالربامج االستراتيجية    

االجتماعيـة اهليكليـة، مثـل متكـني املـرأة وختفيـف الوصـمة              والتدخالت  يف جماالت السلوكيات    
ت اجلديـدة   ويـتعني علينـا مجيعـا أن نلتـزم، يف جمـال مكافحـة اإلصـابا               . ومحاية حقـوق اإلنـسان    

والوقاية منها، بعدم ترك أي شخص بـدون عنايـة، مبـا يف ذلـك متعـاطو املخـدرات عـن طريـق               
  اجلنس وزبائنهم؛تجارة احلقن والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال واملشتغلون ب

ويــتعني أن تعمــل مجيــع األطــراف الفاعلــة يف جمــال التــصدي لفــريوس نقــص      )د(  
ــشرية مـــن أجـــل   ــة البـ ــتيفاء    املناعـ ــل، واسـ ــال الفـــريوس مـــن األم إىل الطفـ القـــضاء علـــى انتقـ

واالرتقـاء  االحتياجات ذات الطابع املتفرد لوقايـة الـشباب، والقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة،                   
شـد  للفئـات األ  ربامج احلماية االجتماعية من أجل استيفاء االحتياجات ذات الصلة بـالفريوس            ب

  يف حالة أزمات إنسانية؛ ضعفا، مبا يف ذلك الفئات اليت تعيش 
ويتعني على البلدان، وهي تعمل علـى االرتقـاء بعـالج الفريوسـات العكوسـة                 )هـ(  

ويـتعني أن  . الثاين يف املـستقبل   عالجات اجليل   األول، أن ختطط الزدياد الطلب على       اجليل  من  
لتغذيـة  تتضمن املبـادرات العالجيـة مـصفوفة شـاملة للرعايـة، تـشمل الـدعم املناسـب يف جمـال ا                 

وأنا أناشد مجيع البلدان االلتزام باختـاذ إجـراءات فوريـة           . واخلدمات الصحية اجلنسية واإلجنابية   
  ؛مرض السلللحيلولة دون تعرض املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية للموت بسبب 

وينبغــي أن حتــشد الــربامج املعنيــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية علــى وجــه      )و(  
 املتعلـق بـالفريوس مـن أجـل تعزيـز قـدرات نظـم اخلـدمات الـصحية والتعليميـة                     التحديد الـدعم  

. واالجتماعية الوطنيـة، الـيت تتطلـب زيـادة املـوارد املتحـصل عليهـا مـن مـصادر وطنيـة وعامليـة                
ن اإلنفــاق املتعلــق بــالفريوس بــسبب ووينبغــي أال ختفــض احلكومــات الوطنيــة واملــاحنون الــدولي 

االســتمرار يف زيــادة بي، بــل يــتعني علــيهم االلتــزام بــدال عــن ذلــك   الكــساد االقتــصادي العــامل
االسـتفادة مـن خـدمات    التمويل من أجل الوفـاء بااللتزامـات املتفـق عليهـا فيمـا يتعلـق بتعمـيم                 

ــريوس وعالجــ    ــة ضــد الف ــه   هالوقاي ــتعلقني ب ــدعم امل ــة وال ــاحنون   .  والرعاي ــل امل ــي أن يكف وينبغ
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ندوق العـاملي ملكافحـة اإليـدز والـسل واملالريـا، وإعـداد             الدوليون تـوفري التمويـل الكامـل للـص        
ــافية ومبتكــــرة للتمويــــل، مــــن أجــــل كفالــــة    ــتدامة التــــصدي للفــــريوس يف  آليــــات إضــ اســ

  الطويل؛ األجل
ويف انتظــار االســتعراض الــشامل للتقــدم احملــرز يف تنفيــذ إعــالن االلتــزام لعــام    )ز(  
 يــتعني أن يركــز االجتمــاع الرفيــع ،٢٠١١، يف عــام ٢٠٠٦ واإلعــالن الــسياسي لعــام ٢٠٠١

، ملناقــشة التقــدم احملــرز جتــاه ٢٠١٠ســبتمرب /املــستوى للجمعيــة العامــة، املقــرر عقــده يف أيلــول
التــرابط القويــة بــني   حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، اهتمامــه بوجــه خــاص علــى أوجــه         

  .العمليات هذه
  
  


