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  الدورة اخلامسة والستون
   من جدول األعمال١٠البند 

تنفيذ إعالن االلتزام بـشأن فـريوس       
متالزمة نقص  /نقص املناعة البشرية  

واإلعالن ) اإليدز(املناعة املكتسب  
الــــسياسي بــــشان فــــريوس نقــــص 

        اإليدز/املناعة البشرية
ــدا  : االحتــاد مــن أجــل تعمــيم االســتفادة مــن اخلــدمات         ــق انع م حنــو حتقي

ــز،       ــدام التميي ــشرية، وانع ــدة بفــريوس نقــص املناعــة الب اإلصــابات اجلدي
  وانعدام الوفيات املرتبطة باإليدز

    
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
وعلى مدار تلك الفتـرة،     .  عاما من املعاناة من اإليدز     ٣٠ انقضاء   ٢٠١١يسجل عام     

وس عــدد جيـــاوز   مليــون شـــخص وأصــيب بـــالفري  ٢٥قــضى اإليــدز علـــى حيــاة أكثـــر مــن     
 شـخص،  ٧ ٠٠٠ومع ذلك، ال تزال جتّد يف كل يوم إصابات ألكثـر مـن           . مليون إنسان  ٦٠

وبـاء  ومل ينجح بلد واحد من البالء الذي حيملـه هـذا الوبـاء، الـذي هـو                  .  طفل ١ ٠٠٠منهم  
  .عاملي حبق
وعلى الرغم من ذلك، بـدأت بـرامج مكافحـة الفـريوس تـؤيت مثارهـا، حيـث تتنـاقص                    

ملعدالت العاملية لإلصابة بـالفريوس، ويتـسع نطـاق االسـتفادة مـن خـدمات العـالج، وحتتـشد                   ا
حركة عاملية غري مسبوقة للمطالبة باحترام كرامة كل املعرضـني خلطـر الفـريوس واملـصابني بـه                  
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وقد تغري عاملنا بفعل هذا الوبـاء وبفعـل جهـود التـصدي             . واحترام حقوق اإلنسان اخلاصة هبم    
ت مـسألة الغــنب العـاملي يف جمــال الــصحة إىل مكانـة متقدمــة علـى قائمــة األولويــات     لـه، فارتقــ 

ــة      ــاالت الـــصحة والتنميـ ــة يف جمـ ــود املبذولـ ــور اجلهـ ــبح اإلنـــسان حمـ ــة، وأصـ ــسياسية العامليـ الـ
  .اإلنسان وحقوق
. ويف حني أن هذه اإلجنازات تبحـث علـى األمـل، فإهنـا غـري كافيـة ومعرضـة للخطـر                      

ارسـات الوصـم والتمييـز وعـدم املـساواة بـني اجلنـسني ُتـضعف اجلهـود الراميـة إىل                  فال تـزال مم   
ويـضاف  . تعميم االستفادة من خدمات الوقاية والعـالج والرعايـة والـدعم املرتبطـة بـالفريوس              

إىل ذلك أن املسار املتصاعد للتكـاليف إىل مـستويات ال ميكـن حتملـها، مقترنـا بآثـار التراجـع                      
  .ي، يعرض مسرية التقدم للخطراالقتصادي العامل

وعلى مدار ثالثة عقود، ظلت األدلة الـيت تـساق إلثبـات صـالحية مـا يقتـرح يف هـذا                
اجملال حمل نقاش يف اجلمعيـة العامـة والربملانـات واجملتمعـات احملليـة وأمـاكن العبـادة واملنتـديات                    

 ببنيـان هائـل مـن املعـارف         ويدلف اجملتمع الدويل حاليا إىل العقد الرابـع وهـو مـدعوم           . العلمية
ومــصفوفة مــن األدوات اجلديــدة تتيحــان لــه إحــداث ثــورة يف جهــود الوقايــة والتوســع بقــدر   

  .ضخم يف إتاحة االستفادة من خدمات العالج والرعاية والدعم
 يتـيح   ٢٠١١فعـام   : وتواجه تدابري التصدي للفريوس حاليا حلظة من حلظـات احلقيقـة            

 من تقدم وإجراء تقييم انتقادي وأمني للعوائق اليت جتعلنـا مكـبلني             فرصة فريدة حلصر ما أُحرز    
  .بقيود واقع يندفع فيه الوباء خبطى أسرع من تقدم تدابري االستجابة

وال بد مـن أن ُتتخـذ قـرارات جـسورة إلجـراء إعـادة تـشكيل بالغـة لتـدابري التـصدي                         
عـدام التمييـز وانعـدام الوفيـات        وانبـالفريوس   لإليدز لبلوغ أهـداف انعـدام اإلصـابات اجلديـدة           

وهـذا يتطلـب جتديـد حيويـة االلتـزام الـسياسي جلعـل تـدابري التـصدي للوبـاء            . املرتبطة باإليـدز  
ــزا وكفــاءة واســتدامة  وهــو يــستلزم أن يكــون هنــاك إدراك ألن ممارســات عــدم   . أقــوى تركي

ود التــصدي التمييــز والتحلــي بــالروح العمليــة وروح التعــاطف ســتعود بالفوائــد ال علــى جهــ  
  .بالصحة والتنمية وحقوق اإلنسانة للفريوس وحدها بل وعلى مجيع األولويات املتعلق

  رأب الثغرات
والقـــضاء علـــى . يف مقابـــل كـــل شـــخص يبـــدأ العـــالج، توجـــد إصـــابتان جديـــدتان  •  

اإلصابات اجلديدة بالفريوس يقتضي تسخري قوى االبتكـار، وجعـل املـصابني باإليـدز              
دور حولـه تـدابري االسـتجابة، ومحايـة حقـوق اإلنـسان، والقـضاء علـى                 احملور الـذي تـ    

  .عدم املساواة بني اجلنسني
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وتقاسم املسؤولية أمر مطلـوب     . أصاب الركود الشديد املوارد العاملية ملكافحة اإليدز        •  
حلماية تـوافر اخلـدمات ألكثـر مـن سـتة ماليـني شـخص يتلقـون العـالج مـن اإلصـابة                       

  . للماليني اليت ال تزال مفتقرة إليهة البشرية وإلتاحة العالجبفريوس نقص املناع
وجيـب تركيـز املـوارد علـى     . يتصاعد مسار التكاليف إىل مستويات غري حمتملة إطالقا      •  

اإلجــراءات املعــززة باألدلــة، الــيت حتقــق الكفــاءة وتثمــر نتــائج مــستدامة، وتــشجع يف   
  .ري االستجابةالوقت نفسه على ملكية البلدان والناس لتداب

جيب أن تستفيد تدابري التصدي للفريوس من احتشاد الزخم العاملي مـن أجـل الـصحة       •  
ــز بــصفة خاصــة علــى نــوع اجلــنس، وأن تــصطف وتتكامــل مــع       ــة، مــع التركي العاملي

  .اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
فـالقوى الـسياسية    . ملساءلة مل تستغل بعد   هناك مصادر بالغة األمهية ملمارسة القيادة وا        •  

 مبـن  -الناشئة، والبلدان املتضررة، واملصابون بالفريوس واملعرضون خلطـر اإلصـابة بـه       
فــيهم الرجــال الــذين ميارســون اجلــنس مــع الرجــال، واألشــخاص الــذين يــشترون          

 أن جيـب    -املمارسة اجلنسية والذين يبيعوهنا، واألشخاص الذين يتعـاطون املخـدرات           
  .ميارسوا دورا أكرب يف إدارة تدابري التصدي للفريوس

  مخس توصيات: احلشد من أجل التأثري
  :يتضمن هذا التقرير التوصيات اخلمس التالية املوجهة إىل مجيع األطراف املعنية  
العمل على إحداث هنضة ثورية يف جمـال الوقايـة تـؤدي إىل اسـتغالل طاقـات                   )أ(  

االتـصال اجلديـدة الـيت يتحـول العـامل بفعلـها حاليـا، وإلغـاء قـوانني                الشباب وإمكانات وسائل    
العقوبات اليت تسد الطريق أمـام تـدابري التـصدي الفعالـة، وكفالـة تزويـد النـاس بالقـدرة علـى                      

  فقائهم وأسرهم من الفريوس؛محاية أنفسهم ور
هـدف تعمـيم    حتقيـق   صوغ إطـار مفعـم بالنـشاط للتـضامن العـاملي مـن أجـل                  )ب(  

ــول        اال ــالفريوس حبلـ ــة بـ ــدعم املرتبطـ ــة والـ ــالج والرعايـ ــة والعـ ــدمات الوقايـ ــن خـ ــتفادة مـ سـ
  ؛٢٠١٥ عام

  وقف املسار املتصاعد للتكاليف وإجناز برامج أكثر فعالية وكفاءة واستدامة؛  )ج(  
ــات        )د(   ــساء والفتي ــصحة الن ــززة ل ــصّدينا للفــريوس مع ــدابري ت ــة أن تكــون ت كفال

  وأمنهن وكرامتهن؛وحقوق اإلنسان اخلاصة هبن 
  .االلتزام بصوغ آليات قوية للمساءلة املتبادلة  )هـ(  
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  مقدمة  -أوال   
 يف األمــم املتحــدة مــن أجــل دورة  ٢٠٠١عنــدما اجتمعــت الــدول األعــضاء يف عــام     - ١

اجلمعية العامة االسـتثنائية الـسادسة والعـشرين املعنيـة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز،                    
ففــي . يكابــد اخلــسائر يف ميــدان الــصراع ضــد فــريوس نقــص املناعــة البــشرية        كــان العــامل  

، كان عـدد املـصابني بـالفريوس يف تزايـد، وكانـت العالجـات الـيت أحـدثت ثـورة           ٢٠٠١ عام
يف التــصدي للفــريوس يف البلــدان املرتفعــة الــدخل منعدمــة تقريبــا يف أشــد البلــدان تــضررا مــن   

ارد املنفقــة علــى أنــشطة مكافحــة الفــريوس يف البلــدان   الفــريوس، ومل تكــن نــسبة جممــوع املــو 
 يف املائة تقريبا مما أصـبح عليـه جممـوع اإلنفـاق             ١٠املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل تتعدى      

وكــان الوبــاء يــدحر عقــودا مــن التقــدم اإلمنــائي يف أفريقيــا جنــوب الــصحراء . ٢٠٠٩يف عــام 
  . تفاقم الُغنب العاملي يف جمال الصحةالكربى ويعرض االستقرار واألمن للخطر ويزيد من

 عـن إعـالن رؤيـوي يتـضمن أهـدافا حمـددة           ٢٠٠١ومتخضت الدورة االسـتثنائية لعـام         - ٢
وأفــضت الــدورة االســتثنائية إىل إنــشاء مؤســسة عامليــة كــربى . زمنيــا يف جمــال التــصدي للوبــاء

ومـن منطلـق التعهـد      . لتمويل الصحة، هي الصندوق العـاملي ملكافحـة اإليـدز والـسل واملالريـا             
باختاذ خطوات إضافية لتعزيـز تـدابري التـصدي، أخـذت الـدول األعـضاء علـى نفـسها جمموعـة                     
تكميلية من االلتزامات يف إطار اإلعالن السياسي بشأن فريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز      

الج العـ ، مبا يف ذلك التعهد بتحقيق هدف تعميم االستفادة من خدمات الوقايـة و             ٢٠٠٦لعام  
  .والرعاية والدعم املرتبطة بفريوس نقص املناعة البشرية

، أصـبح   ٢٠٠١واآلن بعد انقضاء عشر سنوات على الدورة االستثنائية التارخيية لعـام              - ٣
بلــغ األمثلــة روعــة للقــوة الــيت يتيحهــا التــضامن  أالتــصدي لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية رمبــا  

بيد أن هـذه اإلجنـازات، علـى الـرغم مـن أهنـا              . لتزام السياسي الدويل والعمل املعزز باألدلة واال    
  .تثلج الصدر، على درجة بالغة من اهلشاشة

البــشرية يف الوقــت الــراهن حلظــة مــن وتواجــه تــدابري التــصدي لفــريوس نقــص املناعــة    - ٤
مليـة  تنـاقص املعـدالت العا  تفالربامج املتعلقة بالفريوس تؤيت حاليا مثارها، حيث . حلظات احلقيقة 

لإلصــابة بــالفريوس، ويتــسع نطــاق إتاحــة العــالج، وحتتــشد حركــة عامليــة للمطالبــة بالكرامــة    
وكـذلك أحـدث التـصدي للفـريوس تغـيريات يف           . وحقوق اإلنسان لكـل مـن أصـابه الفـريوس         

عاملنا، فارتقى مبسألة الغنب العـاملي يف جمـال الـصحة إىل مكانـة متقدمـة علـى قائمـة األولويـات                      
ســهم يف إحــراز تقــدم يف تنفيــذ اجملموعــة الواســعة التنــوع مــن األهــداف    أعامليــة، والــسياسية ال

ــة    ــة، وجعــل اإلنــسان حمــور اجلهــود الــصحية واإلمنائي ــة لأللفي ــد أن هــذه اإلجنــازات  . اإلمنائي بي
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ــفالك. معرضــة للخطــر  ــة والتراجــع االقتــصادي العــاملي الــذي طــال أمــده    ل مــن تقــدمي  ل املعون
  .تقدمي الدعم مستقبال لبعض املبادرات الضروريةيعرضان للخطر إمكانات 

 معلمـا تارخييـا علـى طريـق التـصدي العـاملي لفـريوس نقـص املناعـة                   ٢٠١١وميثل عـام      - ٥
ز عرب العقد املنصرم ويـسجل انقـضاء   رالبشرية؛ فهو يتيح للمجتمع الدويل استعراض التقدم احمل 

اجملتمـع الـدويل هـذه الفرصـة للتفكـر       وجيـب أن يغتـنم   . عاما من الوجود حتت وطأة الوباء      ٣٠
يف الــدروس املــستفادة، وتنــشيط تــدابري التــصدي وإعــادة جتهيزهــا بــاألدوات اســتعدادا لألجــل  

  .الطويل، وتعظيم الفوائد العائدة على أشد الناس تضررا
ــدابري         - ٦ ــر تقييمــا ملــا أُحــرز مــن تقــدم ومــا يوجــد مــن ثغــرات يف ت ويعــرض هــذا التقري

 بلدا، وعلى استعراضـات وطنيـة وإقليميـة بـشأن           ١٨٢ى البيانات املقدمة من     التصدي، بناء عل  
تعميم االستفادة من خدمات الوقاية والعالج والرعايـة والـدعم املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة                  

  :وتتضمن النتائج الرئيسية ما يلي. )١(البشرية
اجلـدد بفـريوس نقـص      اخنفـض عـدد املـصابني       : الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية       •  

، ٢٠٠٩ديـسمرب   / يف املائـة يف العقـد الـسابق لكـانون األول           ١٩املناعة البـشرية بنـسبة      
 يف املائـة    ٢٥ بلـدا مبـا ال يقـل عـن           ٣٣حيث اخنفضت معدالت اإلصابة بـالفريوس يف        

وحققت عـشرة بلـدان مـن البلـدان ذات املعـدالت املرتفعـة النتـشار الفـريوس اهلـدف                    
 يف املائـة    ٢٥ خفض معدل انتشار الفريوس لدى صغار الـسن بنـسبة            العاملي املتمثل يف  

وعلى الرغم مـن ذلـك، ال يـزال الوبـاء أقـوى زمخـا مـن تـدابري التـصدي،                     . على األقل 
  .احلاجة إىل إحداث ثورة يف اجلهود الرامية إىل منع حدوث إصابات جديدةيربز  مما

، قُــدر عــدد ٢٠١٠ديــسمرب /وليف كــانون األ: العــالج املــضاد للفريوســات العكوســة  •  
الــذين يتلقــون العــالج املــضاد للفريوســات العكوســة يف البلــدان املنخفــضة الــدخل         

إىل ومع ذلك، فإن أغلبيـة احملتـاجني        . اليني شخص مواملتوسطة الدخل بأكثر من ستة      
  .زالوا ال يستطيعون احلصول عليه ماهذا العالج 

أصـبحت التغطيـة العامليـة بـالعالج     : ريةحنو جيـل خـال مـن فـريوس نقـص املناعـة البـش              •  
ــع االنتقــال الرأســي لفــريوس نقــص املناعــة        ــائي املــضاد للفريوســات العكوســة ملن الوق

 أعـوام بعـد ثبـوت       ١٠أنـه وقـد انقـضى أكثـر مـن           بيـد   .  يف املائـة   ٥٠البشرية تتجـاوز    

__________ 
نتيجة لتأخر ال مفر منه يف اإلبالغ من جانب البلدان، يعتمد هذا التقرير بصفة رئيسية على البيانات املتلقـاة                     )١(  

  . أو ما قبله٢٠٠٩ديسمرب / األوليف كانون
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العـامل  صالحية التدخالت ملنـع االنتقـال الرأسـي يف البيئـات احملـدودة املـوارد، ال يـزال           
  .بعيدا عن بلوغ هدف محاية حديثي الوالدة من اإلصابة بالفريوس

وى العـامل ثالثـة بلـدان تقريبـا          بلـدان علـى مـست      ١٠يوجـد مـن كـل       : حقوق اإلنـسان    •  
. تزال تفتقـر إىل القـوانني الـيت حتظـر التمييـز املـرتبط بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                     ال

أن لديها قوانني أو سياسات تقلـل علـى حنـو           وأفادت نسبة جتاوز النصف من البلدان ب      
وهنـاك كثـرة مـن    . غري مباشر أو غري مقصود مـدى تـوافر اخلـدمات للفئـات الـضعيفة             

  .البلدان اليت لديها قوانني مناهضة للتمييز ال جيري فيها إنفاذ صارم هلذه القوانني
ملناعـة البـشرية   زداد التمويـل املوجـه إىل بـرامج فـريوس نقـص ا      ا: متويل تدابري التـصدي     •  

انظـر  (على إحداث قفزة شاملة يف التمويل الـصحي العـاملي           ازديادا ضخما، مما ساعد     
ــه يف عــام  ). الــشكل األول ــد أن ــة   ٢٠٠٩بي ، اخنفــضت للمــرة األوىل املــساعدة الدولي

املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية على حنو يعكس صـورة مماثلـة لالخنفاضـات الـيت                
  .رى للمعونة اإلمنائيةحلقت باألشكال األخ

  
  الشكل األول

  ٢٠٠٩- ٢٠٠١جمموع املوارد السنوية املتاحة لربامج اإليدز، للفترة     
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): إليــدزا(ثالثــون عامــا حتــت وطــأة متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب          -ثانيا   
  استعراض املاضي، واستشراف املستقبل

، بلـــغ العـــدد التقـــديري للمـــصابني بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية   ٢٠٠٩يف عـــام   - ٧
). الثــاينانظــر الــشكل  (١٩٩٩ يف املائــة عــن عــام ٢٧بزيــادة نــسبتها مليــون شــخص،  ٣٣,٣

 سـنة، بينمـا   ٢٤أقـل سـنا مـن        يف املائة من املصابني بالفريوس على مستوى العـامل           ٢٣وحوايل  
.  يف املائــة٣٥ ســنة مــن جممــوع املــصابني اجلــدد بــالفريوس ٢٤-١٥تبلــغ نــسبة الفئــة العمريــة 

تــزال أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى هــي املنطقــة األشــد تــضررا يف هــذا اجملــال، حيــث  وال
ــا   ــا       ٦٨يوجــد فيه ــالفريوس، وحتــدث فيه ــصابني ب ــن جممــوع امل ــة م ــن   يف امل٦٩يف املائ ــة م ائ

غــري أن املنــاطق األخــرى .  يف املائــة مــن الوفيــات الناجتــة عــن اإليــدز٧٢ اإلصـابات اجلديــدة و 
 ماليــني مــن املــصابني بــالفريوس ١٠,٨إذ يوجــد أكثــر مــن تفلــت مــن كارثــة هــذا الوبــاء؛   مل

وال يــزال هــذا الوبــاء ماضــيا يف تعميــق هــوة الفقــر . خــارج أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى
 انتشار اجلوع وإبطاء معدالت التقدم بشأن صحة األم والطفل واإلسـهام يف اسـتفحال               وزيادة

  .األمراض املعدية األخرى
، مثلــت املــرأة ٢٠٠٩ففــي عــام . ويـضر هــذا الوبــاء إضــرارا خاصــا بالنــساء والفتيــات   - ٨

وس،  يف املائـة مـن مجيـع املـصابني بـالفري           ٥١حـوايل   (أغلبية بقدر طفيف من املنكـوبني بالوبـاء         
واحتمـال أن  ).  الكـربى ريوس يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء    يف املائة من املصابني بـالف  ٦٠وحنو  

تكــون املراهقــات والــشابات مــصابات بــالفريوس يف أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى يفــوق  
  .بعدة مرات االحتمال املناظر يف حالة الذكور من نفس الفئة العمرية

لإلصابة بفريوس نقص املناعـة البـشرية قـد اخنفـض،        العاملي  وعلى الرغم من أن املعدل        - ٩
ال يــزال االرتفــاع مــستمرا يف عــدد الــذين يــصابون بالعــدوى يف شــرق أوروبــا ووســط آســيا،  

والطابع الدوري الذي يغلـب علـى األوبئـة         . ومشال أفريقيا والشرق األوسط، وأجزاء من آسيا      
حيــث يــتعني تــدعيم اســتراتيجيات الوقايــة      احليطــة املــستمرة،  املنقولــة جنــسيا يــربز احلاجــة   

  .وتكييفها مع انتقال صغار السن إىل مرحلة النشاط اجلنسي
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  الشكل الثاين
األعداد التقديرية لإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البـشرية والوفيـات الناجتـة عـن               

  ٢٠٠٩-١٩٩٠اإليدز للفترة 
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اإليـدز، التقريـر املتعلـق بوبـاء        /رك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية          برنـامج األمـم املتحـدة املـشت       : املصدر
  .٢٠١٠اإليدز العاملي لعام 

    
 ضـعفاً   ١٣وبفضل ازدياد عدد َمن يتلقون العالج املضاد للفريوسات العكوسة مبقدار             - ١٠

  ، هـــبط عـــدد الوفيـــات املتـــصلة باإليـــدز بنـــسبة ٢٠٠٩ إىل عـــام ٢٠٠٤يف الفتـــرة مـــن عـــام 
ففي الفتـرة   . ولكن الوباء ما زال خيلّف عواقب وخيمة      . املائة خالل تلك الفترة نفسها     يف   ١٩

ــام   ــن ع ــام ٢٠٠٥م ــن      ٢٠٠٩ إىل ع ــدز م ــن جــراء اإلي ــوا م ــذين تيتم ــال ال ــدد األطف   ، زاد ع
  .  مليون طفل١٦,٦ مليون طفل إىل ١٤,٦

  
  قإطار إلحراز تقدم غري مسبو: ٢٠٠٦ و ٢٠٠١اإلعالنان الصادران يف عامي     

 علـى   ٢٠٠١اإليـدز لعـام     /ساعد إعالن االلتزام املتعلق بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية             - ١١
وُحـدِّدت مؤشـرات للنـواتج مـن أجـل رصـد حتقيـق              . توطيد العزم العاملي على دحر هذا الوباء      

، مع قيام البلدان بتقـدمي تقـارير مرحليـة مـرة كـل سـنتني إىل                 ٢٠٠١األهداف املعتمدة يف عام     
واضـطلع اجملتمـع    . اإليـدز /ألمم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية              برنامج ا 

املدين واملصابون بالفريوس بـدور حاسـم بـصفة خاصـة يف تتبـع مـسار التقـدم يف تنفيـذ إعـالين                
، وتقيــيم االســتجابات الوطنيــة علــى صــعيد الــسياسات، واإلســهام يف   ٢٠٠٦ و ٢٠٠١عــام 

  .لكل بلد على حدةاالستعراضات اليت جترى 

 النطاق السفلي  اإليدز،بسببالوفيات السنوية 
 الوفيات السنوية بسبب اإليدز

العلوي الوفيات السنوية بسبب اإليدز، النطاق
اإلصــابات اجلديــدة الــسنوية بــالفريوس،  

  النطاق السفلي
 اإلصابات اجلديدة السنوية بالفريوس

ــالفريوس،     ــسنوية ب ــدة ال اإلصــابات اجلدي
 النطاق العلوي

يني
ملال
با
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 إىل تعجيـل خطـى      ٢٠٠٦وأدى إقرار هدف تعمـيم االسـتفادة مـن اخلـدمات يف عـام                 - ١٢
 مــن البلــدان إىل إقــرار أهــداف وطنيــة  ١١٠فقــد بــادر أكثــر مــن  . الــزخم العــاملي بقــدر كــبري 

وعلى الرغم من أن أغلبيـة البلـدان        . واضحة وحمددة زمنياً فيما يتعلق بنطاق التغطية باخلدمات       
، فإن خطوات التقدم اليت حتققت على مـدى     ٢٠١٠مل تبلغ على األرجح أهدافها احملددة لعام        

العقد املاضي تثبت بصورة قاطعة أن تعمـيم االسـتفادة مـن اخلـدمات أمـر ممكـن وضـروري يف              
  .الوقت نفسه إلحراز النجاح الطويل األمد

  
نقـص املناعـة البـشرية،      حنو عامل ينعم بانعدام اإلصابات اجلديدة بفـريوس           -ثالثا   

  وانعدام التمييز، وانعدام الوفيات املرتبطة باإليدز
إن اإلجنازات اليت حتققت حىت اآلن إجنازات حقيقية، وكثري منها تارخيي، ولكـن الـنقص           - ١٣

ومن مث يلزم إحداث حتول يف تدابري       . ما زال يشوب سرعة التوسع يف التطبيق ومدى هذا التوسع         
، بــادر برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة ٢٠١٠ام ويف عــ. االســتجابة
اإليدز إىل صوغ رؤية جديـدة لتـدابري االسـتجابة، تتـوخى عاملـاً يـنعم بانعـدام اإلصـابات                    /البشرية

وهـذه الرؤيـة اجلديـدة قُـصد     . اجلديدة بالفريوس وانعدام التمييز وانعدام الوفيـات املرتبطـة باإليـدز     
  . تكون رؤية طموحة تتجلى فيها التطلعات الكبرية حلركة عاملية حمورها الناسعمدا أن

  انعدام اإلصابات اجلديدة  -ألف   
إن إحداث حتول يف االستجابة يقتضي أسـاليب العمـل مـن أجـل إجنـاز خفـض شـديد           - ١٤

س آخـذ   وعلى الرغم من أن املعدل العاملي لإلصابة بـالفريو        . لعدد من تناهلم اإلصابات اجلديدة    
ــة      ــداناً كــثرية مل تــف بالتزاماهتــا يف جمــال الوقاي ــإن بل ــاً، ف ــذلك،  . يف االخنفــاض حالي ونتيجــة ل

 التصدي له، حيث أنـه يف مقابـل كـل فـرد بـدأ يف تلقـي             تدابرييزال زخم الوباء يفوق زخم       ال
  .، أصيب فردان آخران بالفريوس٢٠٠٩العالج املضاد للفريوسات العكوسة يف عام 

 علـى أن الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية هـي                  ٢٠٠١ص إعـالن عـام      وقد ن   - ١٥
 أطر السياسات وأولويات اإلنفـاق الوطنيـة ال يتجلـى           فإن، ومع ذلك    “عماد تدابري التصدي  ”

 يف املائة من البلدان حـددت       ٩١وعلى الرغم من نسبة قدرها      . فيها بالقدر الكايف هذا االلتزام    
 يف املائة منـها فقـط هـي الـيت حـددت أهـدافاً بـشأن معـدالت                   ٣٣فإن  أهدافاً يف جمال العالج،     

 يف املائة منها فقط هـي الـيت لـديها أهـداف حمـددة قيـد                 ٣٤انتشار الفريوس بني صغار السن و       
  .التطبيق بشأن برامج الرفاالت

ويف حاالت كثرية، تتألف االسـتراتيجيات الوطنيـة يف جمـال الوقايـة مـن بـرامج متفتتـة                   - ١٦
 مترابطة ال توجد هلا مسارات سببية حمددة حتديـداً واضـحاً أو صـياغات ألوجـه التعاضـد             وغري

 يف املائة من موارد الوقاية املكرسـة لـربامج   ٩٠ففي آسيا، تركز . فيما بينها أو نواتج مستهدفة 
   الــشباب منخفــضة التعــرض للخطــر، وال تــضم ســوى     مــنالــدعم لــصغار الــسن علــى فئــة     
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وكذلك يف شرق أوروبا ووسط آسـيا، حيـث تتركـز        . بالفريوسن يصابون    يف املائة من الذي    ٥
األوبئة أساساً بني الذين يتعاطون املخدرات، تقع هذه الفئة املعرضـة ألعلـى درجـة مـن اخلطـر                   

  . يف املائة من االستثمارات املخصصة للوقاية٨٩خارج النطاق الذي يركِّز عليه 
  

   الرأسي لفريوس نقص املناعة البشريةالتقدم احملرز يف جمال منع االنتقال    
يف السنوات األخرية، أخذ عدد متزايد من البلدان يرسـي األسـاس الـالزم للقـضاء علـى                    - ١٧

 ١٥، كـان    ٢٠٠٩ديـسمرب   /ويف كـانون األول   ). انظر الشكل الثالث  (االفتعال الرأسي للفريوس    
طيــة احلوامــل املــصابات  بــأن تــصل نــسبة تغ٢٠٠١بلــدا قــد أجنــز اهلــدف احملــدد يف إعــالن عــام  

 يف املائـة علـى األقـل، وتراوحـت     ٨٠بالفريوس بالعالج الوقائي املضاد للفريوسات العكوسة إىل     
 يف  ٥٠نسب التغطية اليت أفادت هبا سبعة بلدان أخرى يف أفريقيا جنوب الصحراء الكـربى بـني                 

بلدان شرق أوروبـا ووسـط    احملققة مرتفعة بصفة خاصة يف   التغطيةوكانت  .  يف املائة  ٨٠املائة و   
ونتيجة لتوسيع نطاق التغطية خبدمات الوقاية، اخنفض عاملياً عدد اإلصابات اجلديدة بني            . أفريقيا

  .٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٤ يف املائة يف الفترة من عام ٢٤األطفال بنسبة 
    

  الشكل الثالث
ي لفريوس نقص املناعة التغطية باألدوية املضادة للفريوسات العكوسة ملنع االنتقال الرأس    

البشرية يف البلـدان املنخفـضة الـدخل واملتوسـطة الـدخل، علـى مـستوى العـامل وحـسب               
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٥املنطقة اجلغرافية، للفترة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

اإليـدز،  /منظمة الصحة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية         :املصدر
توسـيع نطـاق    : حنو تعمـيم االسـتفادة مـن اخلـدمات        ”،  )اليونيسيف(ملتحدة للطفولة   ومنظمة األمم ا  

، التقريـر  “اإليـدز يف القطـاع الـصحي   /املبادرات ذات األولوية بـشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية           
  .٢٠١٠املرحلي لعام 
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والقــضاء علــى االنتقــال الرأســي للفــريوس يتطلــب التقــدم خبطــوات تفــوق بكــثري يف        - ١٨
. ها وسرعتها ما جيري حاليا، من أجـل زيـادة التغطيـة وتـوفري نظـم عالجيـة أكثـر فعاليـة                     حجم

ــة       ــار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف خــدمات الرعاي ويلــزم بــذل جهــود معــززة لــدمج اختب
السابقة للوالدة، حيث أن نسبة احلوامل الاليت أجري هلن هذا االختبـار، يف البلـدان املنخفـضة                 

ويـتعني ربـط اخلـدمات الراميـة     .  يف املائـة ٢٦ مل تتعد ٢٠٠٩ الدخل يف عام   الدخل واملتوسطة 
ــسية           إىل منــع انتقــال الفــريوس مــن األم إىل الطفــل ربطــا أكثــر وثاقــة بالرعايــة الــصحية اجلن

 يف املائة من متلقيات خـدمات الوقايـة يف مرافـق       ٣٠، كانت نسبة    ٢٠٠٩ويف عام   . واإلجنابية
ــوالدة   ــسابقة لل ــة ال ــا مــضادا للفريوســات العكوســة دون املــستوى    الرعاي ــاً عالجي ــتلقني نظام ي

  .األمثل ويتألف من جرعة واحدة، مما يربز أمهية حتسني إتاحة نظم عالجية مركبة أكثر فعالية
  اجتاهات مشجعة يف أوساط الشباب    

لـيت  ففـي فئـة البلـدان ا      . إن الشباب هم الـذين يقـودون الثـورة العامليـة يف جمـال الوقايـة                 - ١٩
 يف املائة، أفادت مثانيـة بلـدان حبـدوث        ٢تتجاوز فيها نسبة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية         

اخنفاضات ملموسة إحصائيا يف النسبة املئوية للفتيات الـاليت بـدأن املمارسـة اجلنـسية قبـل سـن                
سـة  اخلامسة عشرة، مع إفادة سبعة بلدان حبـدوث اخنفاضـات ملموسـة يف البـدء املبكـر للممار                 

وبدت أيضا اجتاهات مواتية لدى الـشباب بـشأن   ). انظر الشكل الرابع(اجلنسية يف فئة الصبان     
ــشباب    (اســتعمال الرفــاالت   ــسبة لل ــدان بالن ــشابات ويف مخــسة بل ــسبة لل ــدان بالن ، )يف ســتة بل

ــسية    ــة اجلن ــسبة للــشابات ويف   (وبــشأن عــدد الرفقــاء يف العالق ــدان بالن ــدان ١٠يف ســبعة بل  بل
وعلــى الــرغم مــن أن املعــارف املتــصلة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية قــد     ). لــشبانبالنــسبة ل

ــالفريوس مل تتجــاوز       ــة وشــاملة ب ــة دقيق ــسبة مــن أظهــروا معرف ــإن ن ــشباب، ف   ازدادت لــدى ال
 يف املائـة يف     ٩٥، وهي نسبة تقـل كـثريا عـن اهلـدف احملـدد بنـسبة                ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٣٤

وميكن أن يعاجل هذا النقص يف املعرفـة عـن طريـق اختـاذ إجـراءات             . ٢٠٠١إعالن االلتزام لعام    
ــيالروس وشــيلي، أثبتــت        ــا وب ــها إريتري ــدة، من ــداناً عدي ــضافرة يف هــذا اجملــال، حيــث أن بل مت

  . يف املائة٧٠إمكانية بلوغ معدالت النتشار املعارف املتصلة بالفريوس لدى الشباب تتجاوز 
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  الشكل الرابع
 سنة الـذين بـدأوا      ٢٥- ١٥نسبة الشباب من الفئة العمرية      : اجلنسيةالشباب واملخاطر       

املمارســة اجلنــسية قبــل بلــوغ ســن اخلامــسة عــشرة وكــان هلــم رفقــاء متعــددون يف فتــرة  
  عشر شهرا األخرية  االثىن

  
  
  
  
  
              

يـدز، التقريـر املتعلـق بوبـاء اإليـدز      اإل/برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية   : املصدر
  .٢٠١٠العاملي لعام 

    
، بالتوسع يف إتاحة السلع الـضرورية، مبـا فيهـا الرفـاالت     ٢٠٠١وقد نادى إعالن عام    - ٢٠

وعلى الرغم مـن أن تعمـيم تـوافر الرفـاالت مل يتحقـق، هنـاك اجتـاه واضـح                    . الذكرية واألنثوية 
  .التصاالت اجلنسية األكثر خطورةحنو ازدياد توافرها واستعماهلا خالل ا

  
نقــص االهتمــام املوجــه إىل احتياجــات الوقايــة لــبعض الفئــات الرئيــسية املعرضــة لدرجــة     

  أعلى من اخلطورة
لــن يكــون بوســع العــامل أن حيــدث ختفيــضاً حــاداً ملعــدل انتقــال فــريوس نقــص املناعــة     - ٢١

مــة لــبعض الفئــات الرئيــسية املعرضــة البــشرية دون أن يــويل االهتمــام الحتياجــات الوقايــة الالز
 متثـل يف أن نـسب البلـدان    ٢٠٠٩ومع ذلك فـإن الوضـع يف عـام     . بدرجة أكرب خلطر الفريوس   

 يف املائـة فيمـا يتعلـق باملـشتغلني          ٢٦اليت حددت أهدافاً يف جمال وقاية هذه الفئـات مل تتجـاوز             
ــاجلنس، و  ــا ٣٠ب ــة فيم ــاطون املخــدرات، و     يف املائ ــن يتع ــق مب ــق   ١٨يتعل ــا يتعل ــة فيم  يف املائ

وأغلبيـة البلـدان ال تبلـغ أي بيانـات بـشأن هـذه       . بالرجال الـذين ميارسـون اجلـنس مـع الرجـال        
أمـا املـوارد    . يكاد حييط حبجمها وتوزيعهـا العمـري واجلغـرايف         الفئات الرئيسية؛ وكثري منها ال    

. متدنيــة أو منعدمــةاملخصــصة خلــدمات الرقابــة الالزمــة هلــذه الفئــات فهــي يف معظــم احلــاالت 

 بالنسبة املئوية

ممارسة جنسية 
 ١٥قبل سن 

رفقاء متعددون 
يف االثىن عشر 
 شهرا األخرية

٢٠٠٣-١٩٩٩
٢٠٠٩-٢٠٠٤
٢٠٠٣-١٩٩٩
٢٠٠٩-٢٠٠٤

ذكورإناث
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ومن الفئات الرئيسية األخرى اليت تستلزم دعماً وقائيـاً مـشدداً الـسجناء واملهـاجرون ومغـايرو                 
  .اهلوية اجلنسية وذوو اإلعاقة

 بلـدا، فـإن نـسبة مـن اسـتعملوا خـدمات الوقايـة مـن                 ٢٧ووفقا للبيانـات الـواردة مـن          - ٢٢
ــذين يتعــاطون املخــدرات عــن طريــق احل    ــة يف عــام ٣٢قــن مل تتجــاوز الفــريوس مــن ال  يف املائ

، تـبني أنـه ال توجـد بـرامج          ٢٠١٠ويف معظم البلدان الـيت مشلـها االستقـصاء يف عـام             . ٢٠٠٩
لإلبر أو احملاقن وال للعالج بالعقاقري األفيونية البديلـة مـن أجـل خفـض معـدل انتقـال الفـريوس                     

  .املرتبط بتعاطي املخدرات
  

  اقعةجعل الوقاية املركبة حقيقة و    
إن إحداث هنضة ثورية يف جمال الوقاية يقتضي من البلدان أن تؤسـس براجمهـا الوطنيـة                 - ٢٣

وقـد أخـذت البلـدان     . على قاعدة من الفهم املتعمق للوباء ولتدابري التصدي له لدى كـل منـها             
حتــرص بــصورة متزايــدة علــى أن تؤســس اســتراتيجيات الوقايــة لــديها، ال علــى معرفــة العــدد     

، بـل علـى فهـم أفـضل        )معدل انتشار الفـريوس   (صابني بفريوس نقص املناعة البشرية      الكلي للم 
ونتيجـة لـذلك، اختـذت عـدة بلـدان          ). معدل اإلصابة بالفريوس  (لفئة املصابني اجلدد بالفريوس     

خطوات لتنقيح هنجها الوقائية بغية التصدي للتحديات الناشئة وتركيز مواردها احملـدودة علـى              
  .ن أن حتدث فيها أكرب قدر من التأثرياملواضع اليت ميك

وقد تعزز هنج الوقاية املركبة بظهور أدوات وقائية جديدة مهمة، مثـل ختـان الـذكور                  - ٢٤
البالغني، الذي يقلل خطر انتقال الفريوس من اإلناث إىل الذكور عن طريـق االتـصال اجلنـسي                 

الت العاليــة النتــشار الفــريوس  مــن البلــدان ذات املعــد١٣ومت يف .  يف املائــة٦٠بنــسبة تقــارب 
واملعدالت املنخفضة خلتان الذكور إجراء تقييمات للوضع الوطين ذي الصلة وُوضعت خطـط             

وخـــالل الـــسنتني املاضـــيتني، مت ختـــان أكثـــر مـــن . اســـتراتيجية للتوســـع يف اســـتعمال اخلتـــان
 ٩٠ ٠٠٠ رجل يف هذه البلدان ذات األولويـة الثالثـة عـشر، منـهم عـدد يتجـاوز            ٢٠٠ ٠٠٠

  .رجل يف مقاطعة نيانزا الكينية وحدها
 البيولوجية مدعومة جبهـود تعـاجل احملـدِّدات         -ويلزم أن تكون الُنهج السلوكية والطبية         - ٢٥

، وجـدت دراسـتان أجريتـا       ٢٠١٠ويف عـام    . االجتماعية األساسية لعوامل اخلطورة والـضعف     
أن اسـتعمال أسـلوب دفـع مبـالغ         يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى بـدعم مـن البنـك الـدويل              

مثل االستمرار يف التعليم املدرسي أو جتنب االتصال اجلنـسي          (نقدية مقابل التقيد بسلوك حمبذ      
ــا ينتقـــل عـــن طريـــق    )دون وقايـــة ــابة الـــشباب بـــالفريوس أو بغـــريه ممـ ، خفَّـــض احتمـــال إصـ
  .اجلنسي االتصال
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ايــة مــن فــريوس نقـــص     بيولوجيــة جديــدة وحامســة للوق   - ظهــور اســتراتيجيات طبيــة        
  البشرية  املناعة
 بيولوجيــة إضــافية خلفــض   -خــالل الــسنة املاضــية، اســتجدت اســتراتيجيات طبيــة        - ٢٦

ففـي  . احتمال أن يؤدي أي فعل جنسي واحد مبفرده إىل انتقال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            
بليـة ميكـن أن يقلـل    ، بيَّنت نتائج بعض التجارب اإلكلينيكية أن مبيداً للجراثيم امله ٢٠١٠عام  

وجتـرى حاليـاً جتـارب إضـافية لتأكيـد هـذه النتـائج           . احتمال إصابة املرأة أثناء اجلمـاع اجلنـسي       
وهـذه النتـائج، إذا تأكـدت، ستـساعد         . وتقييم مبيدات جرثومية أخـرى مرشـحة هلـذا الغـرض          

ن أن تطبقهـا  على سد ثغرة بالغـة اخلطـورة يف ُعـدَّة الوقايـة، بواسـطة طريقـة فعالـة للوقايـة ميكـ              
  .املرأة من تلقاء نفسها

 أيضا، وجدت دراسـة شـاملة لعـدة بلـدان أن اسـتعمال قـرص يـومي                  ٢٠١٠ويف عام     - ٢٧
حيتوي على العقـارين املـضادين للفريوسـات العكوسـة تينوفـوفري وإمتريـسيتاباين خيفِّـض بنـسبة                  

. جلــنس مــع الرجــال يف املائــة احتمــال انتقــال العــدوى فيمــا بــني الرجــال الــذين ميارســون ا٤٤
وعلى غرار ما جيري يف حالة مبيدات اجلراثيم، ُتنفّذ حاليا جتارب أخرى لتأكيد هـذه النتـائج،                 

  .مبا يف ذلك جتارب تشمل دراسات لألتراب الغرييني جنسياً
 البيولوجيـة يف جمـال الوقايـة    -وينطوي كل إجناز من هـذه اإلجنـازات التقدميـة الطبيـة               - ٢٨

ويقتضي هذا األمـر إجـراء دراسـات إضـافية تـستهدف الوصـول              .  ومعقدة على حتديات فريدة  
باملقبولية إىل الوضع األمثـل، وتعزيـز التقيـد بـالربوتوكوالت املقـررة، ورصـد احتمـال املقاومـة                   

وينبغـي أن يبـادر     . الفريوسية يف حالة التحويل املَْصلي، وحتديد النماذج املُثلى إلجناز اخلـدمات          
وطنيـــون إىل زيـــادة ســـرعة تـــدابري إدمـــاج األدوات اجلديـــدة الـــيت تثبـــت صـــانعوا القـــرارات ال

صالحيتها يف برامج الوقاية، حيثما يوصى باستعماهلا، عمال على زيادة جدوى جهـود الوقايـة               
  .املركّبة وتعزيز استدامتها

وقد تعـّرف البـاحثون علـى أجـسام         . وتتواصل البحوث أيضا للتوصل إىل لقاح وقائي        - ٢٩
عددة يبدو أهنا قادرة على حتييد فريوس نقص املناعة البشرية، ممـا يـوفر سـبال جديـدة                  مضادة مت 

  .مهمة ميكن أن تؤدي إىل التوصل إىل اللقاح املنشود
  

  تكامل الوقاية والعالج    
اإليـدز لعـام    /وفقا ملا أكد عليه اإلعالن السياسي املتعلق بفريوس نقص املناعـة البـشرية              - ٣٠

والعالج والرعاية هي تدابر متعاضدة وجيـب بالتـايل جعلـها مترابطـة فيمـا               ، فإن الوقاية    ٢٠٠٦
واألدلــة الــيت أخــذت تــستجد حاليــا علــى الفوائــد الوقائيــة املهمــة للعــالج  . بينــها ترابطــا وثيقــا
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املضاد للفريوسات العكوسة، من حيث أنه ُيخفّض اِحلمل الفريوسي ويقلل بالتايل قوة صـدور              
  .فريوس، إمنا تؤكد ضرورة حتقيق الترابط بني جهود الوقاية والعالجالعدوى من املصابني بال

وينـدر  . بيد أنه كثريا ما يؤخذ بـُنهج منفـصلة يف التخطـيط لكـل مـن الوقايـة والعـالج           - ٣١
ويغلـب أن تكـون نظـم اإلحالـة ملـن ُتثبـت             . وجود تكامل بينهما على مستوى إجناز اخلـدمات       

ومل ُتـدمج تـدابري التـدخل    . جمـزأة وغـري خاضـعة للرصـد    االختبارات إصـابتهم بـالفريوس نظمـا     
 مل جيـر تقيـيم      ٢٠٠٩الوقائي إدماجا تاما يف عديـد مـن املواقـع اإلكلينكيـة، حبيـث أنـه يف عـام                    

األهلية لتلقي العالج املضاد للفريوسات العكوسة حلوايل نصف احلوامل الاليت ثبـت باالختبـار              
 الوقايـة والعـالج، ومتكينـا للمـصابني بـالفريوس مـن             وتعزيـزا للـروابط بـني     . إصابتهن بالفريوس 

اإلسهام يف جهود الوقاية، انضم شركاء اجملتمع املدين إىل برنامج األمم املتحدة املـشترك املعـين                
اإليــدز يف املنــاداة بتنفيــذ اســتراتيجية يطلــق عليهــا اســتراتيجية   /بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

وهـذه االســتراتيجية ُتـدمج جهــود الوقايــة يف   . “مــة والوقايــةالتـدابري اإلجيابيــة للـصحة والكرا  ”
ــوق          ــالفريوس وحق ــصابني ب ــة للم ــي وتأخــذ يف احلــسبان االحتياجــات العالجي ــج كل ــار هن إط

  .اإلنسان اخلاصة هبم
  

  انعدام التمييز  -باء   
بعــد انقــضاء ثالثــني عامــا علــى حلظــة اإلحاطــة األوىل بوجــود هــذا الوبــاء، مــا زالــت     - ٣٢

ت حقوق اإلنسان حتول دون املناقشة الصرحية والعطوفـة للتحـدي النـاجم عـن فـريوس               انتهاكا
نقــص املناعــة البــشرية، وتــردع األفــراد عــن التمــاس مــا حيتاجونــه مــن خــدمات، وتزيــد درجــة 

وقد وجدت دراسة استقـصائية دوليـة بـشأن املـصابني بـالفريوس أجريـت يف                . تعرضهم للخطر 
أو للحرمـان مـن الرعايـة الـصحية         /رضوا لفقـدان وظـائفهم و      أن أكثر من ثلثهم تع     ٢٠١٠عام  
وعلـى النطـاق العـاملي،      . أو للكشف كرها عن إصـابتهم     /أو لإلقصاء االجتماعي أو املهين و     /و

تفيد احلكومات بأن الوصم هو العقبـة الكـربى الـيت متنـع التقـدم املعجَّـل علـى مـسار التـصدي                       
ــزم إحــداث حتــول يف املواقــ  . هلــذا الفــريوس  ــوارد   ويل ــد مــن ختــصيص امل ــة، وال ب ف االجتماعي

  .العتماد استراتيجيات ومبادرات أخرى ملكافحة الوصم تعزيزا حلقوق اإلنسان ومحاية هلا
  

  نقص احلماية من التمييز    
 مجيـع الـدول األعـضاء إىل تطبيـق تـدابري قويـة واجبـة اإلنفـاذ                  ٢٠٠١دعا إعـالن عـام        - ٣٣

وعلى الـرغم مـن أن      . الفريوس وغريهم من الفئات الضعيفة    للقضاء على التمييز ضد املصابني ب     
 يف املائـة يف عـام   ٥٦نسبة البلدان اليت أفادت بوجود قوانني مطبقة ملكافحة التمييـز زادت مـن            
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ــة  )انظــر الــشكل اخلــامس  (٢٠١٠ يف املائــة يف عــام ٧١ إىل ٢٠٠٦ ، فــإن مــن املقلــق أن ثالث
  . قوانني أو أنظمة من هذا القبيلتقريبا من كل عشرة بلدان ال تزال تفتقر إىل

    
  الشكل اخلامس

لنسب املئوية للبلدان الـيت توجـد لـديها تـدابري قانونيـة حلمايـة املـصابني بفـريوس نقـص                     ا    
  املناعة البشرية من التمييز، وآليات للجرب، كما أفادت هبا مصادر غري حكومية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠١٠اإليدز، التقرير املتعلق بوباء اإليدز العاملي لعام /عين بفريوس نقص املناعة البشريةبرنامج األمم املتحدة املشترك امل: املصدر
    

ــا       - ٣٤ ويف احلــاالت الــيت توجــد فيهــا تــدابري قيــد التطبيــق ملكافحــة التمييــز، ال جيــري غالب
 يف املائـة نـسبة البلـدان الـيت          ٦٠وعلـى مـستوى العـامل، تقـل عـن           . إنفاذها علـى الوجـه الفعـال      

ادت بأن لديها آلية لتسجيل وتوثيق ومعاجلـة حـاالت التمييـز املـرتبط بفـريوس نقـص املناعـة                    أف
ويف عديد مـن البلـدان، يعـيش املـصابون بـالفريوس حتـت وطـأة خطـر كـبري يهـددهم                      . البشرية

  .بفقدان منازهلم ووظائفهم وممتلكاهتم وإرثهم من جراء االفتقار إىل احلماية الكافية
مـسأليت الوصـم    )  يف املائـة   ٩١(، عاجلت األغلبية العظمى من البلدان       ٢٠١٠ويف عام     - ٣٥

 يف املائـة مـن      ٩٠والتمييز يف استراتيجاهتا الوطنية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البـشرية، وأفـاد             
بيد أنه ال توجد لدى معظـم البلـدان ميزانيـات           . البلدان عن أنشطة اضطلع هبا ملكافحة الوصم      

  .وصمألنشطة مكافحة ال

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
النسبة املئوية

 )١٧١(مجيع املناطق 

  )١٣(منطقة البحر الكارييب 

)١٩(أمريكا الوسطى واجلنوبية 

شرق وجنوب وجنوب شرق 
 )٢١(آسيا 

 )١١(شرق ووسط أوروبا 

أمريكا الشمالية وغرب ووسط 
 )٣٤(أوروبا 

)١٨(الشرق األوسط ومشال أفريقيا 

 )١٣(أوقيانوسيا 

)٤٢( الكربى أفريقيا جنوب الصحراء

نــسبة البلــدان الــيت أفــادت
بـــأن لـــديها قـــوانني لعـــدم
التمييــــز حتمــــي املــــصابني
بفــــريوس نقــــص املناعــــة

 البشرية من التمييز

نــسبة البلــدان الــيت أفــادت
ــسجيل ــة لت ــديها آلي ــأن ل ب

ومعاجلـــة حـــاالتوتوثيـــق 
التمييــــز الــــيت يتعــــرض هلــــا
ــص ــريوس نقـ ــصابون بفـ املـ

اتأو الفئـ  /املناعة البـشرية و   
ــة ــسية املعرضـ ــةالرئيـ  لدرجـ
 أعلى من اخلطر
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ــرض   - ٣٦ ــى دخــول        ٤٩ويف ــدا عل ــشكل أو آخــر قي ــات ب ــاليم والكيان ــدان واألق ــن البل  م
وقـد حتقـق قـدر مـشجع     . املصابني بفريوس نقص املناعة البـشرية وعلـى بقـائهم وإقامتـهم لديـه          

من التقدم يف هذا اجملال، حيث ألغـت كـل مـن أوكرانيـا والـصني وناميبيـا والواليـات املتحـدة                      
  . لديها من قيود مفروضة على السفر على أساس الوضع بالنسبة للفريوساألمريكية ما كان

  
  التمييز ضد الفئات الرئيسية املعرضة للخطر بدرجة أعلى نسبيا    

. تؤدي القوانني واملمارسات العقابية هي األخرى إىل إضعاف جهود التـصدي للوبـاء               - ٣٧
 منـها سـنَّت   ٢٠البـشرية، أكثـر مـن    فهناك عشرات من البلدان جترِّم نقل فريوس نقـص املناعـة         

وهذه القـوانني ُتلحـق الوصـم باملـصابني بـالفريوس           . قوانني من هذا القبيل يف السنوات األخرية      
وبالفئات الرئيسية املعرضة للخطـر بدرجـة أعلـى نـسبيا، بـدون العمـل علـى وضـع أهـداف يف                      

  .جمال الصحة العامة
قات اجلنسية املثلية بالتراضي بني البـالغني، وجيـرِّم          من البلدان واألقاليم العال    ٧٩وجيرِّم    - ٣٨

ويـؤدي اخلـوف واالسـتنكار    .  بلد جوانب خمتلفة ملمارسات االشـتغال بـاجلنس      ١٠٠أكثر من   
االجتماعي يف بعض البيئات يف أحناء العامل املختلفة إىل زيادة اخلطر الذي يتعـرض لـه الـسكان                  

ن ســلوكا عــايل اخلطــورة والنــاس املوجــودون يف  الرحَّــل والــسجناء واملراهقــون الــذين ميارســو 
وهــذا التمييــز يــؤدي إىل تعميــق مــستوى التــهميش      . وضــع االحتيــاج إىل املعونــة اإلنــسانية   

االجتمــاعي وزيــادة أخطــار التحــرش أو العنــف وُيقعــد الفئــات اجملتمعيــة عــن حــشد جهودهــا   
  .للتصدي للوباء

ــضا مــن إمكانيــ     - ٣٩ ــة أي ــسياسات التمييزي ــل ال ــضرورية   وتقلّ ــى اخلــدمات ال ة احلــصول عل
 مـن البلـدان عـن       ١٠٦ يف املائـة مـن       ٦٢وقد أفادت مصادر غري حكومية يف       . للوقاية والعالج 

ــة احلــصول علــى اخلــدمات      وجــود قــوانني أو أنظمــة أو سياســات قيــد التطبيــق تقلِّــص إمكاني
  ).شكل السادسانظر ال(بالنسبة لبعض الفئات الرئيسية املعرضة للخطر بدرجة أعلى نسبيا 
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  الشكل السادس
النسب املئوية للبلدان اليت أفادت مـصادر غـري حكوميـة فيهـا بوجـود قـوانني أو أنظمـة                         

تنشئ عقبات تعرقل التوفري الفعال خلدمات الوقايـة والعـالج والرعايـة والـدعم املتعلقـة                
سبيا بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية للفئــات الــسكانية املعرضــة للخطــر بدرجــة أعلــى نــ 

  ٢٠١٠- ٢٠٠٦وغريها من الفئات الضعيفة، للفترة 
  النسبة املئوية

  
  
  
  
  
  
  
  
اإليـدز، التقريـر املتعلـق بوبـاء اإليـدز العـاملي لعـام              /برنامج األمم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                 :املصدر  

٢٠١٠.  
منطقـة البحـر الكـارييب، والـشرق األوسـط         : أعـداد البلـدان للعـرض     املناطق التالية غري معروضة يف الشكل لعـدم كفايـة             :مالحظة 

  .ومشال أفريقيا، وشرق آسيا، وأوقيانوسيا، وأمريكا الشمالية
  

. وممارســة القيــادة القويــة تــساعد علــى التغلــب علــى مــا تبقــى مــن تــراث التمييــز             - ٤٠
سـون اجلـنس مـع      شهدت السنوات األخرية توسيع نطاق برامج الوقاية للرجال الـذين ميار           وقد

الرجال يف الصني، والتوسع يف اخلدمات املتمركزة يف اجملتمعات احمللية واملوجهـة إىل املـشتغلني               
باجلنس يف اهلند، واختاذ قرار من جانب عدد متزايـد مـن البلـدان بإزالـة القيـود املفروضـة علـى             

  .برامج تقليل األضرار اليت تلحق مبن يتعاطون املخدرات
  

  )اإليدز(الوفيات املرتبطة مبتالزمة نقص املناعة املكتسب انعدام   -جيم   
على الرغم مما حتقق من تقدم من اآلونة األخرية، ال يـزال اثنـان تقريبـا مـن كـل ثالثـة                        - ٤١

ولكــي حيــدث التحــول املنــشود يف . أشــخاص مــستحقني للعــالج ال يتــاح هلمــا احلــصول عليــه

 مجيع املناطق

 )١٩(أمريكا اجلنوبية والوسطى 

 )٨(غرب ووسط أوروبا 

 )٢٩(أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

 )١١(شرق أوروبا ووسط آسيا 

 )١٨(جنوب وجنوب شرق آسيا 

٢٠٠٦
٢٠٠٨
٢٠١٠
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افظة للحياة إىل مـن هـم حباجـة إليهـا، فـضال           جهود التصدي للوباء، يلزم إيصال العالجات احل      
  .عن ربطهم باجلديد من ُنهج العالج والرعاية والدعم اليت تتسم مبزيد من االستدامة

  
  التغطية تتزايد ولكنها ما زالت غري كافية    

شهدت اآلونة األخرية حتقيق مكاسب غري مسبوقة فيمـا يتعلـق بإتاحـة احلـصول علـى                   - ٤٢
، كانت مثانيـة مـن البلـدان املنخفـضة          ٢٠٠٩فبحلول هناية عام    ). ل السابع انظر الشك (العالج  

الدخل واملتوسطة الدخل قد أصبحت توفر العالج املضاد للفريوسات العكوسة لنـسبة ال تقـل               
وقد أُحرزت يف هذا الصدد مكاسب رائعـة يف شـرق           .  يف املائة من املستحقني للعالج     ٨٠عن  

  .أفريقيا واجلنوب األفريقي
  
  شكل السابعال

نــسب التغطيــة بــالعالج املــضاد للفريوســات العكوســة يف البلــدان املنخفــضة الــدخل             
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٢واملتوسطة الدخل، على مستوى العامل وحسب املنطقة، للفترة 

  
  
  
  
  
  
  
  
    
يـدز  اإل/منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                   :املصدر  

توسـيع نطـاق   : ، حنـو تعمـيم االسـتفادة مـن اخلـدمات       )اليونيـسيف (ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة       
اإليـدز يف قطـاع الـصحة، التقريـر       /التدخالت ذات األولوية للتصدي لفريوس نقـص املناعـة البـشرية          

  .٢٠١٠املرحلي لعام 
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االحتيـاج العـاملي    وعلى الرغم من ذلك، عجزت هذه اإلجنازات عن أن تالحق زخـم               - ٤٣
 ماليني شـخص مـن الـذين ميكـن أن يـستفيدوا          ١٠، كان حوايل    ٢٠٠٩ففي عام   . إىل العالج 

  .من هذا العالج ال يتلقون منه شيئا
  

  السعي إىل التوفري املنصف إلمكانية احلصول على العالج    
ل تقــل نــسبة التغطيــة بــالعالج بقــدر ملحــوظ، علــى مــستوى العــامل، يف حالــة األطفــا    - ٤٤

وتارخييــا، ُيعــزى الــنقص النــسيب يف مــدى  ).  يف املائــة٣٧(عــن حالــة البــالغني  ) يف املائــة ٢٨(
توافر العالج لألطفال إىل نقص املركبَّات اجملهزة لألطفال من العالجـات املـضادة للفريوسـات                
ــع،         ــة الرّض ــشرية يف حال ــة الب ــريوس نقــص املناع ــشخيص اإلصــابة بف العكوســة، وصــعوبات ت

ــال وارتفــاع تكــ  ــة اخلاصــة باألطف ــضادة للفريوســات    . اليف األدوي ــات م ــا مركبَّ ــوافر حالي وتت
العكوسة جمهزة لألطفال وتتميز بالفعالية من حيث التكلفة، وتوجد تكنولوجيات حمسَّنة تتـيح              

  .سرعة تشخيص اإلصابة بالفريوس
، والفئات املهمشة تشقى هي األخرى يف احلـصول علـى فرصـة منـصفة لتلقـي العـالج            - ٤٥

ويعزى هذا يف جـزء منـه إىل مـا تالقيـه هـذه الفئـات مـن تعنـت إزاءهـا مـن جانـب عديـد مـن                             
 بلدا أبلغت بيانات عن نـسبة اسـتعمال األفـراد    ٢١ومن بني  . العاملني يف جمال الرعاية الصحية    

 ١٤الذين يتعـاطون املخـدرات بطريـق احلقـن للعـالج املـضاد للفريوسـات العكوسـة، مل يـصل                     
  . يف املائة من هؤالء األفراد٥الج إال إىل أقل من بلدا هبذا الع

  
  التشخيص يف الوقت املناسب واستمرارية العالج    

على الرغم من إجراء اختبار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية زاد يف الـسنوات األخـرية،                    - ٤٦
ة  يف املائـ   ٤٠ كانت نسبة من يعلمون أهنم مصابون هبذا الفريوس أقـل مـن              ٢٠٠٩فإنه يف عام    

وهنـاك صـعوبة خاصـة يف احلـصول علـى خـدمات االختبـار بالنـسبة                 . من جممـوع املـصابني بـه      
للمــراهقني، وال تتجــاوز نــسبة مــن ُيجــرى هلــم اختبــار الفــريوس مــن الرضــع املولــودين لنــساء   

وقد ارتفعـت معـدالت االختبـار ارتفاعـا        .  يف املائة  ٦مصابات بالفريوس، على مستوى العامل،      
عديــدة بعــد تنفيــذ نظــام إجــراء االختبــار وإســداء املــشورة مببــادرة مــن اجلهــة شــديدا يف بلــدان 

  .املقدمة للخدمات، والقيام حبمالت وطنية مكثفة، وتنفيذ مبادرات االختبار املتنقلة
واحلفاظ على استمرارية الرعاية الصحية أمر ضروري للوصـول إىل نتـائج طبيـة جيـدة        - ٤٧

ــريوس نقــص امل    ــسبة للمــصابني بف ــشرية بالن ــة الب ــدخل    ٢٦ويف . ناع ــضة ال ــدان املنخف ــن البل  م
واملتوســطة الــدخل، ومــن جممــوع األفــراد الــذين يبــدأون يف تلقــي العــالج املــضاد للفريوســات  

 يف املائــة علــى األقــل يف تلقــي العــالج بعــد انقــضاء ســنة واحــدة علــى    ٩٥العكوســة، يــستمر 
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انظــر الــشكل (دىن كــثريا مــن ذلــك بيــد أن هنــاك بلــدانا عديــدة ُتبلــغ عــن معــدالت أ  . بدايتــه
، ويف أحــدها كــان أقــل مــن نــصف مــن بــدأوا العــالج املــضاد للفريوســات العكوســة    )الثــامن

  .مستمرين يف تلقيه بعد مرور سنة واحدة
  

  الشكل الثامن
معــدالت اســتمرار البــالغني يف تلقــي العــالج املــضاد للفريوســات العكوســة يف خنبــة مــن       

  ٢٠٠٩ شهرا، لعام ٤٨ - البلدان، على مدى صفر 
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
    

اإليــدز /منظمــة الــصحة العامليــة وبرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  :املصدر
توسـيع نطـاق   : ، حنـو تعمـيم االسـتفادة مـن اخلـدمات       )اليونيـسيف (ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة       

اإليـدز يف قطـاع الـصحة، التقريـر       /نقـص املناعـة البـشرية     التدخالت ذات األولوية للتصدي لفريوس      
  .٢٠١٠املرحلي لعام 

    
وهناك عدة عوامل حتول دون اإلقبال على تقلي العالج وتـسهم يف أسـباب االنقطـاع        - ٤٨

وتشمل هذه العوامل نقـص أو انعـدام وسـائل االنتقـال إىل املواقـع العالجيـة النائيـة،            . عن تلقيه 
عم، واآلثـار اجلانبيـة املرتبطـة بـنظم العـالج دون املثلـى، والتكـاليف                وعدم كفاية خـدمات الـد     

الــيت يتكبــدها املــصاب مــن مالــه اخلــاص بــسبب عناصــر اخلــدمات العالجيــة خــالف األدويــة،   
املرتبطة مبدة احلضور يف العيـادة الطبيـة، وعـدم          ) مثل فقدان الدخل  (وتكاليف الفرصة الضائعة    

  .خلدمات الصحةكفاية املوارد البشرية املكرسة 
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  معاجلة حاالت السل وغريها من احلاالت املصاحبة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية    
. ال يــزال الــسل أحــد املــسببات الرئيــسية لوفــاة املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  - ٤٩

 حتــسني واتبــاع هنــج أكثــر تكــامال يف إجنــاز اخلــدمات املتعلقــة هبــذا الفــريوس وبالــسل يــؤدي إىل 
 املتحـدة  األمـم واالسـتراتيجية الـيت ينتـهجها برنـامج     . النتائج الـصحية وتقليـل تكـاليف اخلـدمات     

ــشرية    ــرة  /املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة الب ــدز للفت ــة  ٢٠١٥-٢٠١١اإلي  واخلطــة العاملي
ناعة للقضاء على داء السل هتدفان إىل ختفيض عدد الوفيات بالسل بني املصابني بفريوس نقص امل            

  .، عن طريق تعزيز التعاضد بني اخلدمات٢٠٠٤ يف املائة باملقارنة بعام ٥٠البشرية بنسبة 
وقد حتققت إجنازات مهمة يف معاجلة حاالت اإلصـابة املترافقـة بفـريوس نقـص املناعـة          - ٥٠

، أُجـري   ٢٠٠٩ففـي عـام     . البشرية والسل، ولكن ال تزال توجد ثغرات هائلة يف هذا الـصدد           
ــار  ــسبة بلغــت    اختب ــشرية لن ــسل، بعــد   ٢٦فــريوس نقــص املناعــة الب ــة مــن املــصابني بال  يف املائ

 بلـدا   ٥٥وأفـاد   . ، ولكن هذا ال يزال أقل كثريا مما يكفي        ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٤كانت   أن
 يف املائـة علـى األقـل مـن املـصابني      ٧٥ لنسبة بلغت    ٢٠٠٩بأن اختبار الفريوس أُجري يف عام       

هـؤالء يف بلـدان أفريقيـة تنـوء بعـبء ثقيـل مـن جـراء فـريوس نقـص املناعـة            بالسل، وكثري مـن   
ــابتهم ٢٠٠٩ومـــن جممـــوع املـــصابني بالـــسل الـــذين أثبـــت االختبـــار يف عـــام   . البـــشرية  إصـ

ــالغ   ــالفريوس، البـ ــضاد    ٤٥٠ ٠٠٠بـ ــالج املـ ــون العـ ــذين يتلقـ ــسبة الـ ــاوز نـ ــخص، مل تتجـ  شـ
ة عدم توافر اخلدمات أوسع من ذلـك بكـثري          وأُفيد بأن ثغر  .  يف املائة  ٣٧للفريوسات العكوسة   

بالنسبة لفحـوص الكـشف عـن اإلصـابة بالـسل، حيـث مل تتجـاوز نـسبة مـن أُجـري هلـم هـذا                          
ومل يتلق العالج الوقـائي بعقـار       .  يف املائة  ٥الفحص من املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية        

  .ملائة يف ا٠,٢ بالفريوس سوى من املصابني) isoniazid(أيسونيازيد 
 إىل تنفيذ استراتيجيات إلجنـاز الرعايـة الـشاملة للمـصابني     ٢٠٠١وقد دعا إعالن عام       - ٥١

ونظـرا إىل أن املــصابني بـالفريوس أصــبحوا حييـون فتــرة أطــول    . بفـريوس نقــص املناعـة البــشرية  
بفضل مـا حتقـق مـن أوجـه التقـدم يف جمـال العـالج، ُيحتمـل أن يـزداد ظهـور أنـواع الـسرطان               

ــة بفــريوس نقــص املناعــة     وغريهــا ــة املعني  مــن العلــل املرتبطــة بالــشيخوخة يف املرافــق اإلكلينكي
  .البشرية، األمر الذي يربز احلاجة إىل التأهب لتوفري الرعاية والدعم باألسلوب الشامل

  
توفري الرعاية والدعم لألطفال الذين يتيتَّمون أو يتعرضون للخطـر بفعـل فـريوس نقـص                     

  املناعة البشرية
 الدول األعـضاء بتنفيـذ سياسـات ترمـي إىل تـوفري بيئـة داعمـة                ٢٠٠١ألزم إعالن عام      - ٥٢

لألطفال اليتامى واملعرضني للخطـر، مبـا يف ذلـك تـوفري فـرص احلـصول علـى التعلـيم املدرسـي                      
ويف البلـــدان املوبـــوءة بـــشدة . واملـــأوى والتغذيـــة الـــسليمة واخلـــدمات الـــصحية واالجتماعيـــة
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عة البـشرية، ُيعـزى إىل الفـريوس تيـتم أكثـر مـن طفـل واحـد مـن كـل ثالثـة                 بفريوس نقص املنا  
وعلى الرغم من أن مبادرات احلماية االجتماعية حتّسن النتائج املتعلقة بالفريوس بالنـسبة             . أيتام

. لألطفال، فإهنم ال يتلقون أي شكل من أشكال الدعم اخلارجي جمانا باستثناء قلـة قليلـة فقـط                 
 النــسبة الــيت تتلقــى ٢٠١٠ و ٢٠٠٥ البلــدان، اخنفــضت فيمــا بــني عــامي بــل إنــه يف عــدد مــن

دعمــا أساســيا مــن جممــوع األســر املعيــشية الــيت تــضم أطفــاال أيتامــا أو معرضــني للخطــر بفعــل 
وكثري من اجلهود اليت هتتم بتلبية احتياجات األطفـال ال يـزال ُيـضطلع هبـا علـى نطـاق                    . اإليدز

 مليـون طفـل علـى مـستوى العـامل تيتمـوا بفعـل          ١٦ثـر مـن     صغري، على الرغم من أن هنـاك أك       
  .اإليدز وماليني غريهم يكابدون اخلطر يوميا نتيجة هلذا الوباء

وتعزيزا لشبكة األمان االجتماعي اليت حتمي األطفال املتضررين بفعـل الوبـاء، اختـذت                - ٥٣
 لــصاحل األســر عــدة بلــدان خطــوات هتــدف إىل تنفيــذ بــرامج للتحــويالت النقديــة االجتماعيــة  

وتــشمل جمموعــة البلــدان الــيت توســعت يف إتاحــة املــساعدة النقديــة لألســر  . املعيــشية املتــضررة
  .املعيشية اليت تضم أطفاال معرضني للخطر زامبيا وغابون ومالوي وناميبيا

  
  املسائل الشاملة لعدة جماالت  -رابعا   

ات اجلديـدة بفـريوس نقـص املناعـة     إن حتقيق الرؤية اليت تنـشد عاملـا تنعـدم فيـه اإلصـاب           - ٥٤
البشرية وينعدم التمييز وتنعدم الوفيات املرتبطة باإليدز يستلزم إحراز قدر فائق من التقدم عـرب               

  .جمموعة متنوعة من املسائل الشاملة لعدة جماالت
  

  حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات    
قاية من فـريوس نقـص املناعـة البـشرية أمـر يتطلـب              إن إحداث هنضة ثورية يف جمال الو        - ٥٥

ومتثل هذه األولوية ضرورة حتميـة بـصفة   . إجناز تقدم فعلي صوب حتقيق املساواة بني اجلنسني       
 يف املائــة مــن مجيــع النــساء    ٧٦خاصــة يف أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى، حيــث يقــيم       

  . إصابات للرجال١٠كل  امرأة مقابل ١٣املصابات بالفريوس، وحيث ُتصاب بالفريوس 
وهذا االختالل ال يعكس فحسب شدة اخلطر الفسيولوجي الذي تتعرض لـه الفتيـات                - ٥٦

والشابات، بل يعكس أيضا انتشارا كـبريا للـشراكات فيمـا بـني األجيـال، واالفتقـار إىل طـرق                
انونيـة الـيت    الوقاية اليت تكون املبادرة فيهـا للمـرأة، واتـساع نطـاق الالمـساواة االجتماعيـة والق                

وتتناسـب فـرص إصـابة املـرأة        . تعوق الشابات عـن خفـض املخـاطر اجلنـسية الـيت يتعرضـن هلـا               
بفريوس نقص املناعة البشرية تناسبا عكسيا مع مستوى التحصيل التعليمـي، األمـر الـذي يـربز                 

ة وتتحمـل املـرأ   . دور مبادرات تعميم التعليم يف خفض احتماالت اخلطر املرتبطة هبذا الفريوس          
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أيضا نصيبا غري متناسب من أعباء توفري الرعاية املرتبطة بالفريوس، وهي يف كثري مـن احلـاالت        
  .األرجح تعرضا الحتمال أن تكون ضحية للتمييز

وعلى الرغم من هول البالء الذي جيره هـذا الوبـاء علـى النـساء والفتيـات، فـإن نـسبة                       - ٥٧
رتبطـة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية لـصاحل النـساء              البلدان اليت توفر ميزانيـة حمـددة للـربامج امل         

 يف  ٥٠ويـصل معـدل انتـشار العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس إىل                  . والفتيات تقل عن النصف   
املائة يف بعـض البلـدان، حيـث تفيـد واحـدة مـن كـل أربـع نـساء يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء                           

 التطبيق إال قلة من الـربامج الـيت         وال يوجد قيد  . الكربى أن جتربتها اجلنسية األوىل جرت قسرا      
ترمي إىل إشراك الرجال والصبيان يف الربامج اهلادفة إىل القضاء على العنـف القـائم علـى نـوع                   

وجيـب أن يكـون تطبيـق مبـدأ عـدم التـسامح             . اجلنس وإىل إشراهبم معايري جنسانية أكثر صحة      
  .نيمطلقا مع العنف القائم على نوع اجلنس هدفا مشتركا بني اجلنس

  
  توفري التمويل القوي واملطرد لتدابري التصدي    

لــن ُيكفــل تــوافر املــوارد الكافيــة لتــدابري التــصدي يف الــسنوات املقبلــة إال بتــوافر شــعور    - ٥٨
، بلغـت حـصة البلـدان املنخفـضة         ٢٠٠٩ويف عـام    . مجاعي بالتـشارك يف املـسؤولية ويف املـساءلة        
بيد أنه  .  يف املائة  ٥٢لة بفريوس نقص املناعة البشرية      الدخل واملتوسطة الدخل من النفقات املتص     

  .ال تزال هناك كثرة من البلدان املنخفضة الدخل تكاد تكون معتمدة كليا على الدعم اخلارجي
وهناك بلدان عديدة، بعضها يعاين حاالت وبائيـة وخيمـة ومتعاظمـة، ال تـويل لتـدابري                   - ٥٩

لبلـدان املتوسـطة الـدخل، علـى وجـه اخلـصوص،            وينبغـي ل  . التصدي ما تـستحقه مـن األولويـة       
تغطـي مـا خيـصها مــن التكـاليف املتـصلة بــالفريوس، رمبـا باسـتثناء قلــة مـن البلـدان املوبــوءة           أن

أما البلدان املنخفضة الدخل، فستظل تعتمد بقـدر كـبري   . بشدة ستحتاج إىل استمرار املساعدة 
السنوات املقبلة، مما يربز احلاجة إىل زيـادة        على املساعدات الدولية املكرسة ملكافحة اإليدز يف        

الفعالية يف استخدام املوارد، وتبسيط اشـتراطات اإلبـالغ مـن جانـب اجلهـات املاحنـة، وحتقيـق               
غــري أنــه . التــساوق مــع االســتراتيجيات واملؤســسات الوطنيــة، وتعزيــز إمكانيــة التنبــؤ بالتمويــل

أن تؤديه يف متويـل تـدابري التـصدي ويف متلّـك            حىت البلدان املنخفضة الدخل هلا دور هام ينبغي         
واحتياج تدابري التصدي إىل التمويل الطويل األمد يلفت النظر إىل احلاجة املاسـة             . هذه التدابري 

  .إىل اطراد الدعم املقدم للصندوق العاملي
ومع تواصل اجلهود الرامية إىل تعبئـة مـوارد جديـدة مـن أجـل تـدابري التـصدي، جيـب                        - ٦٠

. ز بصورة مشددة على بلوغ أكـرب قـدر ممكـن مـن الكفـاءة يف اسـتخدام املـوارد املتاحـة                     التركي
ــهج املــسمى   ــه    “Treatment 2.0”ويهــدف الن ــد للعــالج شــرع يف تطبيق ــهاج جدي ، وهــو من

انظـر   (٢٠١٠اإليدز يف عام   /املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية      املتحدة   األممبرنامج  
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لوصول بالفوائد الطويلة األجل لعالج فـريوس نقـص املناعـة البـشرية إىل              ، إىل ا  )الشكل التاسع 
  .املستوى األمثل، إىل جانب تنفيذ تدابري تستهدف زيادة الكفاءة

    
  الشكل التاسع

  Treatment 2.0الركائز اخلمس للنهج     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

لع املرتبطـة بفـريوس     ومن العوامل البالغـة األمهيـة يف هـذا الـصدد خفـض تكـاليف الـس                  - ٦١
وقد اخنفض يف الـسنوات األخـرية عـدد البلـدان الـيت جتيـز األخـذ بتـدابري            . نقص املناعة البشرية  

املرونة يف قواعد امللكية الفكرية، فـضال عـن تزايـد االتفاقـات التجاريـة الثنائيـة واإلقليميـة الـيت                     
إىل أقـصى مـدى ممكـن تعزيـزا         ُتضِعف قدرة البلدان على التوسع يف تطبيق تـدابري املرونـة هـذه              

  .إلمكانية احلصول على األدوية الضرورية
  

  بناء القدرات املستدامة    
ــامي    - ٦٢ ــا عـ ــر إعالنـ ــصحية  ٢٠٠٦ و ٢٠٠١يقـ ــات الـ ــز املنظومـ ــة تعزيـ ــا بأمهيـ .  كالمهـ

والتحديات اليت يطرحها الوباء أمام املنظومات الـصحية اهلـشة تتـضح بوجـه خـاص يف منطقـة                    

  حشد جهود
 اجملتمعات احمللية

تطبيق النظم املثلى
 للعالج باألدوية

توفري إمكانية
التشخيص يف مواقع

 الرعاية

تعزيز منظومات إجناز خفض التكاليف
 اخلدمات
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حراء الكربى، اليت يوجد فيها أكثـر مـن اثـنني مـن كـل ثالثـة مـن املـصابني                     أفريقيا جنوب الص  
.  يف املائــة مــن جهــات تــوفري الرعايــة الــصحية ٣بــالفريوس يف العــامل، ولكــن لــيس هبــا ســوى  

وهنــاك بــوادر مــشجعة تــدل علــى صــمود املنظومــات الــصحية يف النــضال مــن أجــل النــهوض   
املرافق الصحية اليت تعطي العالج املضاد للفريوسـات        فقد زاد عدد    . بأعباء التصدي هلذا الوباء   

وتـبني الدراسـات أن الـربامج    . ٢٠٠٩ إىل عـام    ٢٠٠٨ يف املائـة مـن عـام         ٣٦العكوسة بنـسبة    
املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية ما برحت توفر بعض املنافع العامـة بالنـسبة إىل املنظومـات                  

ية، وتعزيز إدارة عمليات شـراء الـسلع األساسـية    الصحية، حيث تسهم يف جتديد العيادات الطب   
  .واإلمداد هبا، وبناء القدرات الوطنية للرصد والتقييم

ــزال مــواطن الــضعف األساســية الــيت تنطــوي عليهــا املنظومــات الــصحية حتــبط        - ٦٣ وال ت
 يف املائـة مـن البلـدان الـيت          ٣٨ففـي   . اجلهود الرامية إىل توسيع نطـاق االسـتفادة مـن اخلـدمات           

 حالة واحدة على األقـل مـن حـاالت نفـاد رصـيد البلـد       ٢٠٠٩دمت تقارير، حدثت يف عام     ق
والنماذج الراهنة لتوسيع نطاق توفري العالج، اليت تتسم بـشدة كثافـة اسـتخدامها              . من األدوية 

لألطباء واملستشفيات، تضاعف اآلثار النامجـة عـن الـنقص يف إعـداد العـاملني الـصحيني وتـربز                   
ــلّم       احلاجــة إىل ا ــسبيا يف س ــب األدىن ن ــة إىل الرت ــات اإلكلينكي ــام والواجب ــل امله لتوســع يف نق

ــاملني ــتعانة باملمرضـــني ومـــوظفي الرتـــب املتوســـطة    . العـ ــادة االسـ وتؤكـــد الدراســـات أن زيـ
والعــاملني العــاديني يف مواقــع العــالج املــضاد للفريوســات العكوســة ميكــن أن تــؤدي إىل نتــائج 

ويلـزم االسـتعانة بأسـاليب مبتكـرة مماثلـة          . ودة يف بعـض احلـاالت     صحية ممتازة، بل وفائقـة اجلـ      
  .إجناز خدمات الوقاية يف
ويف حــني أن القيــادة اجملتمعيــة يف جمــال إجنــاز اخلــدمات ســتكون عنــصرا حموريــا لكفالــة    - ٦٤

النجاح مستقبال، فإن كثريا من الفئات اجملتمعية تفتقر إىل القدرة على جعل مـسامهاهتا يف تـدابري                 
وينبغـي أن تـوفر اجلهـات املاحنـة مـا حتتاجـه الفئـات اجملتمعيـة           . التصدي الوطنيـة مـسامهات مثلـى      

املوارد والدعم التقين، مبا يف ذلك التعويض الكايف مقابل األعمال املنجـزة، وجيـب أن تكفـل               من
احلكومــــات الوطنيــــة أن تكــــون الفئــــات اجملتمعيــــة شــــريكة كاملــــة يف املــــشاركة يف صــــوغ  

ويلزم أيضا زيادة الدعم لتعزيز املنظومات      . جيات املتعلقة باإليدز ويف تنفيذها ورصدها     االستراتي
  .الوطنية للحماية االجتماعية بغية حتسني اجلهود الرامية إىل التخفيف من شدة تأثري الوباء

  
  توسيع قاعدة األدلة اليت تستند إليها األنشطة    

ــل خطــى       - ٦٥ ــة لتعجي ــة قوي ــذل جهــود حبثي ــزم ب ــشاف عــالج،   يل املــسعى الرامــي إىل اكت
وتطوير لقاح مأمون وفعال، وزيادة سرعة ظهور املزيـد مـن التكنولوجيـات الوقائيـة اجلديـدة،                 

ويلزم إجراء دراسـات    . وحتسني الفهم واملعاجلة للعوامل األساسية املسببة حلالة التعرض للخطر        
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دام، والتوصل إىل اسـتراتيجيات     مركزة لزيادة السرعة يف طرح أدوات الوقاية اجلديدة لالستخ        
أكثر فعالية لزيادة استخدام اختبار فريوس نقص املناعة البشرية، وتوصـيل األفـراد الـذين يثبـت        
ــدالت        ــادة مع ــة اجلــودة، وزي ــستمرة والعالي ــة امل ــالفريوس خبــدمات الرعاي ــار إصــابتهم ب االختب

زيــادة الــدعم املوجــه إىل ويلــزم بــذل جهــود خاصــة ل. املداومــة علــى اســتعمال األدويــة املقــررة
  .الدراسات اليت تنتجها الفئات اجملتمعية وإىل جهود التوثيق ألفضل املمارسات

  
  إدماج تدابري التصدي يف اجلهود الصحية واإلمنائية األوسع نطاقا    

يلــزم حتقيــق أقــصى قــدر ممكــن مــن التعاضــد بــني األولويــات املتعلقــة باإليــدز وغريهــا    - ٦٦
ويـصل العـدد التقـديري لوفيـات األطفـال ألسـباب مرتبطـة              . ية واإلمنائيـة  األولويات الـصح   من

 حالــة، ويــشكل فــريوس نقــص املناعــة البــشرية عــامال ٢٦٠ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٩باإليــدز يف عــام 
ويسهم هذا الفريوس يف تعميـق      . رئيسيا فيما ُيقدر بعشرين يف املائة من مجيع الوفيات النفاسية         

وع، وزيــادة معــدالت اإلصــابة بالــسل وغــريه مــن األمــراض هــوة الفقــر، وتفــاقم معــدالت اجلــ
وعلى العكس من ذلك، فـإن التقـدم بـشأن األولويـات اإلمنائيـة األخـرى، مثـل تعمـيم                    . املعدية

إتاحة التعليم املدرسي وحتقيق املساواة بني اجلنسني وتعزيـز املنظومـات الـصحية، يـساعد علـى                 
وحتقيق هذا التعاضد يتطلب إدمـاج تـدابري     . لبشريةتقوية تدابري التصدي لفريوس نقص املناعة ا      

التصدي لفريوس نقص املناعة البـشرية يف إطـار جـداول األعمـال اإلمنائيـة األوسـع نطاقـا علـى            
  .مستويات التخطيط االستراتيجي وإجناز اخلدمات وجهود الدعوة وتنمية الشراكات

  
  فريوس نقص املناعة البشرية واألمن    

ومــا يوجــد مــن . همــة علــى مــشهد األزمــات والرتاعــات الدميغرافيــةطــرأت تغــريات م  - ٦٧
حتديات آخذة يف التطور وخماطر مستجدة ُيعِلي من احلاجة إىل تعزيز تـدابري التـصدي لفـريوس                 

الراميـة إىل منـع نـشوب الرتاعـات وتعزيـز            املتحـدة    األمـم نقص املناعة البشرية يف سياق جهود       
واحلاجة تدعو إىل مسار جديـد للعمـل حبـشد جهـود            . لسالماألمن وتقوية الدول اهلشة وبناء ا     

 خــصوصا يف جمــال -املاليــني مــن أفــراد القــوات النظاميــة بوصــفهم مــن عناصــر التغــيري املهمــة 
 وجيعـل اسـتراتيجيات الوقايـة مـن الفـريوس متـساوقة مـع               -مكافحة ضروب العنف ضد املرأة      

  . انتهاء الرتاعات وعمليات بناء السالمعمليات تسوية الرتاعات والعمليات املضطلع هبا بعد
  

  مخس توصيات: دعوة إىل العمل  -خامسا  
من الضروري يف هذه املرحلة احملورية إجـراء إعـادة تـشكيل جـسيمة لتـدابري التـصدي                    - ٦٨

لفريوس نقص املناعة البشرية بغية حتقيق أهداف انعـدام اإلصـابات اجلديـدة بـالفريوس وانعـدام               
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وهـذا يتطلـب تنـشيط عنـصر القيـادة الـسياسية جلعـل              . لوفيات املرتبطة باإليدز  التمييز وانعدام ا  
ــع جــداول         ــساوقة م ــة أن تكــون مت ــاءة واســتدامة، وكفال ــزا وكف ــر تركي ــصدي أكث ــدابري الت ت

  .األعمال األوسع نطاقا بشأن الصحة والتنمية وحقوق اإلنسان
ففـي  : حـول هـذه يف مـسار الوبـاء    جبميع القيادات أن تغتنم نقطة الت      العام   األمنيويهيب    - ٦٩

املتناول حاليا بلوغ مرحلة انتقالية بشأن اإليدز يصبح فيهـا عـدد املـصابني اجلـدد بـالفريوس أقـل                    
وجيب على اجملتمع الدويل أن يكثف جهوده لكي يبلـغ،         . من عدد الذين يبدأون يف تلقي العالج      

لعالج والرعاية والدعم وغريه    ، هدف تعميم االستفادة من خدمات الوقاية وا       ٢٠١٥حبلول عام   
اإليـدز  /مما مل يتحقق من األهداف الواردة يف إعالن االلتزام بـشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية       

، وتنفيـذ  ٢٠٠٦اإليـدز لعـام    / واإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية       ٢٠٠١لعام  
: الوفـاء بالوعـد   ” واملعنونـة    ٢٠١٠جدول األعمـال الـوارد يف الوثيقـة اخلتاميـة الـصادرة يف عـام                

  ).٦٥/١ العامة انظر قرار اجلمعية(“  لأللفيةمتحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية
وجيب أن يعكس كـل جانـب مـن جوانـب تـدابري التـصدي التزامـا مـشتركا بإحـداث                    - ٧٠

وجيـب أن حيفـز هـذا    . تغيري اجتمـاعي حتـويلي فيمـا يتعلـق بالـصحة والتنميـة وحقـوق اإلنـسان            
وجيـب كفالـة إبقـاء تـدابري     . قيادات على اختاذ إجراءات جسورة ترمي إىل حتقيق هـذا التغـيري        ال

التصدي يف عداد األولويـات الـسياسية، وإخراجهـا مـن حيـز العزلـة، واالسـتفادة هبـا يف تقويـة           
وجيـب أن تعـزز هـذه التـدابري املنظومـات الـيت تـصل باخلـدمات                 . النسيج االجتمـاعي جملتمعاتنـا    

  .ة إىل أشد أفراد جمتمعاتنا ضعفا وهتميشاالضروري
  

  إهناء حدوث إصابات جديدة بفريوس نقص املناعة البشرية  -ألف   
إن إهناء حدوث إصابات جديـدة يتطلـب االسـتجابة الحتياجـات عـامل سـريع الـتغري،                     - ٧١

وبعـد قـضاء ثالثـني      . يتسم بصورة متزايـدة بالتمـدد احلـضري والتنقـل البـشري وانعـدام األمـن               
عاما حتت وطأة هذا الوبـاء، يتزايـد حاليـا توحيـد جهـود الوقايـة والعـالج كـي تتحقـق، مبزيـد                   

ومـن مث،   . الكفاءة، النتائج املشتركة املتمثلة يف تقليـل اإلصـابات اجلديـدة وتقليـل الوفيـات               من
وجيـب إدراك أن مشـول      . فإن جعل املصابني بالفريوس حمورا لتـدابري التـصدي أمـر بـالغ األمهيـة              

ــدابري       اجل ــى ت ــد ال عل ــة والتعــاطف ســتعود بالفوائ ــي بالرتعــة العملي ــز والتحل ــع وعــدم التميي مي
التــصدي للفــريوس فحــسب، بــل علــى جممــل األولويــات املتعلقــة بالــصحة والتنميــة وحقــوق     

  .اإلنسان أيضا
ومــن مث فــإن األمــني العــام يهيــب بالــدول األعــضاء واجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص      - ٧٢

الفاعلــة األخــرى أن تعمــل علــى إحــداث هنــضة ثوريــة يف جمــال الوقايــة تــؤدي إىل   واألطــراف 
استغالل طاقات الشباب وإمكانات الوسائط اجلديـدة لالرتبـاط واالتـصال الـيت يتحـول العـامل                 
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بفعلها حاليا، وإلغاء قوانني العقوبات اليت تـسد الطريـق أمـام تـدابري التـصدي الفعالـة، وكفالـة                    
اية أنفسهم ورفقائهم وأسرهم من فريوس نقص املناعة البشرية، عن طريـق            متكني الناس من مح   

  :اختاذ اإلجراءات التالية
االلتزام بتفادي أكرب عدد ممكن من اإلصابات بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية            )أ(  

مقابــل كــل دوالر يــتم إنفاقــه، وذلــك بتركيــز اجلهــود املعــززة باألدلــة والقائمــة علــى إعمــال     
الفئات اليت حتدث فيها النسبة الكربى من اإلصابات اجلديدة، وغمر املواقـع الـيت              احلقوق على   

يــشتد فيهــا انتقــال الفــريوس بالتــدخالت الــيت ثبتــت فعاليتــها، مثــل تــرويج الرفــاالت األنثويــة    
والذكرية، وختان الذكور، والعالج على سـبيل الوقايـة، واحلـد مـن األضـرار الـيت تـصيب مـن           

اليت تـربط بـني     “ التدابري اإلجيابية للصحة والكرامة والوقاية    ”وتطبيق هنج   يتعاطون املخدرات،   
  االحتياجات االجتماعية والصحية للمصابني بالفريوس يف إطار من حقوق اإلنسان؛ 

كفالــة أن تكــون األوضــاع القانونيــة والــسياسية واالجتماعيــة مواتيــة لــتمكني   )ب(  
 مبا يف ذلـك عـن طريـق قـوانني احلمايـة،      -ة البشرية   تدابري التصدي الفعالة لفريوس نقص املناع     

 من أجـل القـضاء علـى        -والدعم من جانب جهات إنفاذ القوانني، وتيسري اللجوء إىل العدالة           
الوصم والتمييز املرتبطني بالفريوس، وتوفري إمكانية احلصول على حنو منصف علـى املعلومـات              

ون املخــدرات، والرجــال الــذين ميارســون واخلــدمات املرتبطــة بــالفريوس، خــصوصا ملــن يتعــاط
اجلــنس مــع الرجــال، واألفــراد الــذين يــشترون املمارســة اجلنــسية والــذين يبيعوهنــا، والــشباب،   

  والكتل السكانية املتضررة باألوضاع اإلنسانية؛
ــادة ســرعة تطــوير اللقاحــات، وأســاليب         )ج(   ــة لزي ــتثمارات البحثي ــضخيم االس ت

نـاث، ومبيـدات اجلـراثيم، وغـري ذلـك مـن وسـائل الوقايـة، وتعزيـز                  الوقاية اليت تتحكم فيها اإل    
التعــاون فيمــا بــني العلمــاء والقطــاع اخلــاص واحلكومــات واجملتمعــات احملليــة للتعجيــل بطــرح    
األدوات اجلديــــدة الثابتــــة الــــصالحية لالســــتخدام وتــــوفري إمكانيــــة احلــــصول عليهــــا علــــى 

  .منصف حنو
  

  لكية حتقيقا للنتائج املستدامةتقاسم املسؤولية وبناء امل  -باء   
 نـاهزت   ٢٠١٠يف حني أن املوارد املتاحة لتدابري التصدي على مستوى العامل يف عـام                - ٧٣

بليون دوالر، فإنه ال تزال توجد فجوة كـبرية بـني االحتياجـات االسـتثمارية واملـوارد املتاحـة،                   
 اجملـال، مبـا يف ذلـك محايـة         وال بد من كفالة اسـتدامة اجلهـود يف هـذا          . وهي آخذة يف االتساع   

إمكانيــة احلــصول علــى اخلــدمات ألكثــر مــن ســتة ماليــني شــخص يتلقــون العــالج يف البلــدان  
املنخفــضة الــدخل واملتوســطة الــدخل وكفالــة تــوفري هــذه اإلمكانيــة ملاليــني األشــخاص الــذين  

ا الـصدد، علـى     وجيب أن تلتـزم البلـدان ببنـاء التـضامن العـاملي يف هـذ              . يزالون مفتقرين إليها   ال
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وجيـب أن ميـارس   . أسس من مبادئ تقاسم املسؤولية وامللكية الوطنيـة احلقـة واملـساءلة املتبادلـة      
. اجلنوب العاملي قدرا أكرب من القيـادة يف إدارة تـدابري التـصدي لإليـدز علـى مجيـع املـستويات                    

حقــا مــن فلــتكن تــدابري التــصدي لإليــدز منــارة للتــضامن العــاملي مــن أجــل أن تكــون الــصحة  
حقوق اإلنسان ولتمهيد الطريق املوصِّل مستقبال إىل إبرام اتفاقية إطارية لألمـم املتحـدة بـشأن                

  .الصحة العاملية
ومن مث فإن األمني العام يهيـب بالـدول األعـضاء وجبميـع األطـراف الفاعلـة يف ميـدان                      - ٧٤

وغا إلطــار نــشط التــصدي لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية أن تــضطلع بــاإلجراءات التاليــة صــ  
للتضامن العاملي من أجل الوصول إىل تعميم االستفادة من خـدمات الوقايـة والعـالج والرعايـة          

  :٢٠١٥والدعم املرتبطة بفريوس نقص املناعة البشرية حبلول عام 
ممارسة القيادة على حنـو مـستوعب للجميـع وخاضـع للمـساءلة، وفـتح اجملـال                   )أ(  

ــشأن األولويــات واال   ــدابري   لنقــاش وطــين ب ــة والت ــة االجتماعي ســتثمارات االســتراتيجية واحلماي
القانونية توسيعا لنطاق امللكيـة وتعزيـزا لفـرص احلـصول علـى االسـتحقاقات، علـى حنـو ميكِّـن               

 مـن أن  - شـبابا وكبـارا   -املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واملعرضني خلطر اإلصـابة بـه           
   وتصميمها وإجنازها وتقييمها؛يكونوا شركاء يف حوكمة تدابري التصدي

الوفــاء باألنــصبة العادلــة مــن االلتزامــات بقــدر يكــافئ احتياجــات االســتثمار،   )ب(  
وذلك بـأن تفـي اجلهـات املاحنـة علـى حنـو ميكـن التنبـؤ بـه بالتزاماهتـا التمويليـة الطويلـة األمـد،                   

وسـطة الـدخل، وتـضطلع      ويزداد بقدر كبري االستثمار احمللي يف البلـدان املنخفـضة الـدخل واملت            
القوى الـسياسية واالقتـصادية الناشـئة باحلـصة الـيت ختـصها يف جمـال القيـادة الدوليـة واإلقليميـة                      

  لتدابري التصدي لإليدز، وجيري التوسع يف استخدام آليات التمويل املبتكرة؛
القيام على حنو نشط بـدعم وتعزيـز قـدرات املؤسـسات الوطنيـة واملنظومـات                   )ج(  
ة واملوارد البشرية يف قطاع الصحة لالضطالع بتدابري التصدي املعززة باألدلـة والقائمـة              اجملتمعي

علــى إعمــال احلقــوق، مبــا يف ذلــك عــن طريــق التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب واســتخدام      
  .املصادر اإلقليمية للدعم التقين

  
  وقف املسار التصاعدي للتكاليف  -جيم   

.  التـصدي الوطنيـة مـن إدارة األزمـات إىل إدارة التغـيري             جيب أن تتحول وجهـة تـدابري        - ٧٥
ويتوقف النجاح على تركيز املوارد على اإلجراءات الـيت تتحقـق هبـا النتـائج وتتحقـق الكفـاءة                    

وتعزيـز املؤسـسات الوطنيـة واجملتمعيـة        . وتتعزز هبا يف الوقـت نفـسه ملكيـة البلـدان والنـاس هلـا              
 حــل املــشاكل مؤدامهــا جعــل تــدابري التــصدي أكثــر   وإضــفاء الطــابع الــدميقراطي علــى عمليــة 



A/65/797  
 

11-28034 31 
 

مالءمة لألحوال احمللية وتوسيع نطاق ملكيتها، وجعل خدمات الرعاية تتمحـور حـول املتلقـي               
  .هلذه اخلدمات مع ختفيض تكاليفها، وسيكون هذا قوة دافعة لالستدامة الطويلة األمد

دين والقطـاع اخلـاص واجلهـات       ومن مث فإن األمني العام حيث احلكومـات واجملتمـع املـ             - ٧٦
الفاعلــة األخــرى علــى أن تلتــزم باختــاذ اإلجــراءات التاليــة لوقــف املــسار التــصاعدي للتكــاليف 

  :وإجناز برامج أكثر كفاءة واستدامة
حتفيز االبتكارات احملققة للكفاءة يف جمـال إتاحـة العـالج، مبـا يف ذلـك تطبيـق                    )أ(  
ام، بالتعاون مع قطـاع الـصناعة الـصيدالنية، بتطـوير     ، عن طريق القي“Treatment 2.0”منهاج 

 وأقــل ُســميِّة وأطــول تــأثريا وأيــسر وأكثــر صــمودا نظــم للعــالج باألدويــة تكــون أيــسر تكلفــة 
استخداما، وتوسيع نطاق االسـتفادة مـن خـدمات التـشخيص وأدوات الرصـد اإلكلينيكـي يف                 

مـن تـدابري املرونـة املتـضمنة يف إعـالن       مواقع الرعاية، ودعم البلدان يف حتقيق كامـل االسـتفادة           
الدوحة بشأن االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة والصحة العامـة،             
وكفالة أال تؤدي االتفاقات التجارية األخرى إىل إضعاف تدابري املرونـة هـذه، وتوسـيع نطـاق                

احلـصول علـى مجيـع األدويـة الـضرورية          جممعات براءات االختراع املـشتركة، وتعزيـز إمكانيـة          
  بأسعار ميكن حتملها؛

بلــوغ احلــد األقــصى للكفــاءة فيمــا يتعلــق بالتكــاليف غــري املتــصلة باألدويــة،      )ب(  
وذلك جبملة وسائل منـها جعـل اخلـدمات ال مركزيـة، وحتويـل املهـام إىل الرتـب األدىن نـسبيا                      

ــاء قــدرات العــاملني الــصحيني يف   ــة، وتعزيــز املنظومــات  يف ســلّم العــاملني وبن  اجملتمعــات احمللي
  اجملتمعية والُنهج القائمة على إعمال احلقوق يف جمال إجناز اخلدمات؛

العمل مع الـشركاء علـى كفالـة اسـتغالل أوجـه التعاضـد املمكنـة بـني تـدابري                      )ج(  
لفيـة،  التصدي لفريوس نقص املناعـة البـشرية واجلهـود الراميـة إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأل                  

وذلك جبملة وسائل منها توسيع نطـاق اجلهـود الراميـة إىل املعاجلـة املتـساوقة حلـاالت اإلصـابة                    
املترافقة بفريوس نقص املناعة البـشرية والـسل، واالسـتفادة بتـدابري التـصدي لإليـدز يف حتـسني                   
ــة، وإدمــاج اخلــدمات        ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــائج خــدمات صــحة األم وصــحة الطفــل وال نت

تبطة بفريوس نقص املناعة البشرية مع الدعم الغذائي والتغذوي، حيثما يكون هـذا مالئمـا،             املر
اخلدمات املرتبطة باألمراض املزمنة، مبا يف ذلك توفري الرعايـة املخففـة لـآلالم ومعـاجل األمخـاج                  
النـــاهزة وأمـــراض القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة ومـــرض الـــسكري واإلصـــابة بفـــريوس التـــهاب 

  .“C” الكبد
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  إحداث ثورة اجتماعية لصاحل املرأة والفتاة  -دال   
يتسبب عدم املساواة بـني اجلنـسني واألعـراف اجلنـسانية الـضارة والعنـف يف إضـعاف                    - ٧٧

قدرة النساء والفتيات على محاية أنفسهن من فريوس نقص املناعة البشرية، األمر الذي يـؤجج               
متحدون مـن أجـل     ” ، فضال عن احلملة املسماة    وإنشاء هيئة األمم املتحدة للمرأة    . هليب الوباء 

، يـسجل بـدء مرحلـة جديـدة يف سـياق التـزام األمـم املتحـدة والـدول                    “إهناء العنف ضد املـرأة    
وجيـب أن تـسود الوحـدة بـني احلركـات           . األعضاء بتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة       
املرأة للعمل على متكني النـساء والفتيـات،        املعنية مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية واملعنية ب       

وخباصة الشابات، من معرفة حقـوقهن واملطالبـه هبـا، مبـا يف ذلـك احلمايـة مـن القـسر والعنـف                       
اجلنسيني وإتاحة االستفادة من الربامج املرتبطة بفريوس نقص املناعة البشرية اليت تتـسم مبراعـاة           

  .نسانيةاملنظور اجلنساين وتسهم يف تطوير املواقف اجل
ومــن مث فــإن األمــني العــام حيــث مجيــع األطــراف املعنيــة علــى كفالــة أن يكــون وضــع     - ٧٨

النساء والفتيات يف جمتمعاتنا ويف إطار جهودنا املبذولة للتصدي لفريوس نقـص الناعـة البـشرية            
معززا لصحتهن وحقوق اإلنسان اخلاصة هبـن وأمنـهن وكرامتـهن، عـن طريـق مجلـة إجـراءات                  

  :ليمنها ما ي
اختاذ تدابري حمددة، من جانب األسر املعيـشية وغريهـا صـعودا إىل الربملانـات،                 )أ(  

لتمكني النساء والفتيات عن طريق دحـر األعـراف اجلنـسانية الـضارة، وكفالـة أن تـوفر األطـر                    
القانونيــة للنــساء والفتيــات املــساواة يف احلقــوق ويف إمكانيــة التمتــع بالعدالــة واألمــن، ومحايــة   

النساء والفتيات املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية، مبا يف ذلـك صـحتهن اجلنـسية         حقوق  
واإلجنابيــة وحقــوق اإلنــسان اخلاصــة هبــن، وتعزيــز احلمايــة والرعايــة االجتمــاعيني والــدعم          
االجتماعي لألطفال املتضررين من جراء اإليدز، وتوسيع نطاق الربامج الـيت ترمـي إىل القـضاء            

ائم علـى نـوع اجلـنس باعتبـاره مـن أسـباب اإلصـابة بـالفريوس ومـن عواقبـها،                     على العنـف القـ    
  واليت ُتشرك يف ذلك أيضا الرجال والصبيان؛

كفالــة أن تلــيب تــدابري التــصدي الوطنيــة احتياجــات النــساء والفتيــات املتعلقــة    )ب(  
فجـوات  حتديدا بفريوس نقص املناعة البشرية على مدى حيـاهتن وأن تواجـه علـى حنـو فعلـي ال                  

النامجة عن عدم املساواة بني اجلنسني يف إمكانية احلصول علـى املعلومـات واخلـدمات والـسلع                 
املتصلة بالفريوس، مبا يف ذلك بالنسبة للنساء والفتيـات املتـضررات بفعـل األوضـاع اإلنـسانية،             

  وأن تقضي على هذه الفجوات؛
ول أعمـال برنـامج األمـم       دعم االستراتيجية العاملية لصحة املرأة والطفل وجد        )ج(  

اإليـدز بـشأن اإلجـراءات القطريـة املعجَّلـة          /املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية      
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املتعلقة بالنساء والفتيات واملساواة بـني اجلنـسني وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية، هبـدف إجنـاز                    
ناعة البشرية والـسل والـصحة      جمموعة شاملة ومتكاملة من اإلجراءات املتعلقة بفريوس نقص امل        

اجلنسية واإلجنابية تليب االحتياجات الصحية األوسع نطاقا للنساء واألطفال، مبن فـيهم األيتـام،             
وتتخذ من اخلـدمات املقدمـة ملنـع االنتقـال الرأسـي لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية مـدخال إىل                   

  .تقدمي جمموعة متنوعة من اخلدمات للنساء واألطفال واألسر
  

  كفالة املساءلة املتبادلة بشأن تعميم االستفادة من اخلدمات  -هاء   
على الرغم من أن توافر االلتزام الـسياسي املطـرد واملـوارد البـشرية والـدعم املـايل أمـر                      - ٧٩

ومفتـاح  . ضروري لتحقيق هدف تعميم االستفادة من اخلدمات، فإنه ال يـضمن حتقـق النتـائج              
وجيـب أن تكـون يف طليعـة ذلـك نظـم      . ر نظـم قويـة للمـساءلة   النجاح يف هذا الصدد هـو تـواف       

جلمع البيانات وحتليلـها ُتنـتج سياسـات وبـرامج مهيـأة لتناسـب الفئـات املقـصودة هبـا؛ وأمنـاط                      
ــة يف        ــة والبنيويــ ــة والقانونيــ ــرات الربناجميــ ــة؛ والثغــ ــاع اجلغرافيــ ــريوس؛ واألوضــ ــال الفــ انتقــ

  .التصدي تدابري
ام يوصي بأن تلتـزم الـدول األعـضاء واجملتمـع املـدين واألطـراف           ومن مث فإن األمني الع      - ٨٠

املعنية األخرى بصوغ آليات قوية للمساءلة املتبادلـة بـشأن ترمجـة االلتزامـات إىل أعمـال، عـن                   
  :طريق اختاذ اإلجراءات التالية

قيام البلدان بتحديد أهداف وطنية طموحة تنشد التعميم التام لالسـتفادة مـن               )أ(  
؛ والعمـل   “ف وباءك، واعرف تدابريك للتصدي لـه      اعر”بناء على األساليب املعنونة     اخلدمات  

اإليدز علـى صـوغ إطـار       /مع برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية         
 الــيت تــستجيب لاللتزامــات واألهــداف العامليــة اجلديــدة،   ساســيةمــنقح للمؤشــرات العامليــة األ 

ت دورية شاملة ومعززة باألدلة وقائمـة علـى إعمـال احلقـوق للتقـدم صـوب                 وإجراء استعراضا 
حتقيق األهداف الوطنية؛ والقيام، بدعم من برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقـص           

اإليدز، بتقدمي تقرير مرحلي إىل األمني العام وفقا لعملية اإلبـالغ العـاملي بـشأن               /املناعة البشرية 
ائية لأللفيـة يف احلـدث اخلـاص للجمعيـة العامـة بـشأن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                    األهداف اإلمن 

   واالستعراضات التالية لألهداف اإلمنائية لأللفية؛٢٠٠٣املعقود يف عام 
ترتيــب استعراضــات إقليميــة ســنوية علــى مــستوى األقــران، تنظمهــا اهليئــات     )ب(  

م املتحدة اإلقليميـة ذات الـصلة وبرنـامج األمـم     السياسية اإلقليمية املختصة بدعم من جلان األم 
اإليـدز، وُتيـسر مـشاركة وزارات الـصحة         /املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية      

ــصة        ــوزارات املخت ــل ال ــسية، مث ــة رئي ــة، وإن كانــت ذات أمهي ــوزارات غــري التقليدي وبعــض ال
  بالعدل واملالية واألمن العام وإنفاذ القوانني؛
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ــة   )ج(   ، وكــذلك الــدعم املــايل،  )مثــل املــشاركة يف الرئاســة (حتديــد أدوار جوهري
ــات         ــدين والفئ ــع امل ــود اجملتم ــب وف ــن جان ــة م ــة واإلقليمي للمــشاركة يف االستعراضــات الوطني
اجملتمعيـــة املتـــضررة، مبـــا فيهـــا املـــصابون بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية، والـــذين يتعـــاطون  

ن اجلـنس مـع الرجـال، والـذين يـشترون املمارسـة اجلنـسية           املخدرات، والرجـال الـذي ميارسـو      
  .والذين يبيعوهنا، والشباب

  
  ٢٠١٥األهداف العاملية لعام     

التزامــا بالرؤيــة الــيت تنــشد انعــدام اإلصــابات اجلديــدة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية     
ــدز، جيــب أن ُيخــضع اجملتمــع ا      ــات املرتبطــة باإلي ــدام الوفي ــز وانع ــدام التميي ــسه  وانع ــدويل نف ل

  .للمساءلة عن التوصل إىل أهداف مشتركة تعيد رسم املستقبل ألجيال عدة
ــة        ــدة املـــشترك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـ ــامج األمـــم املتحـ ــتراتيجية برنـ ومتثـــل اسـ
 عــددا مــن األهــداف الطموحــة لقيــادة منظومــة األمــم  ٢٠١٥-٢٠١١اإليــدز للفتــرة /البــشرية

  .رمتها، وحتفيزمها على إجناز النتائج احملدثة للتحولاملتحدة، واالستجابة العاملية ب
وبغية تعجيل خطى التقدم صوب حتقيق مجيع األهداف احملددة يف اسـتراتيجية برنـامج                

اإليدز، وااللتزام بتحقيـق تـأثري قابـل        /األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية       
ز اجلهـود علـى أشـد ركـائز االسـتجابة أمهيـة، حيـث               للقياس يف حياة أشد الناس تضررا، وتركي      

  :٢٠١٥األمني العام على أن يعتمد اجملتمع العاملي األهداف التالية لعام 
والتكـاليف البـشرية واالجتماعيـة      . الوقاية ضـرورة حتميـة ال بـد أن نواجههـا            )أ(  

صدد سـتكون   واالقتصادية، ومن مث التكـاليف الـسياسية، النامجـة عـن قـصور العمـل يف هـذا الـ                   
ومن مث فـإن األمـني العـام حيـث الـدول األعـضاء علـى االلتـزام بتحقيـق اخنفـاض                      . فادحة للغاية 

ــصال       ٥٠بنــسبة  ــق االت ــشرية عــن طري ــة الب ــريوس نقــص املناع ــال ف ــة يف معــدالت انتق  يف املائ
 مبا يف ذلك فيما بني الفئات الرئيسية، مثل الشباب والرجال الذين ميارسون اجلـنس               -اجلنسي  

 ومبنـع مجيـع اإلصـابات اجلديـدة بـالفريوس نتيجـة             -مع الرجـال ويف سـياق االشـتغال بـاجلنس           
  لتعاطي املخدرات عن طريق احلقن؛

ــر مــن ســتة ماليــني مــن املــصابني        )ب(   ــر العــالج ألكث إن التــضامن العــاملي قــد وف
وإجنـاز  وعـن طريـق االبتكـار، يف منظومـات األدويـة والتـسعري              . بفريوس نقص املناعـة البـشرية     

اخلــدمات، ميكــن خفــض التكــاليف ومنــع اإلصــابات اجلديــدة وحتقيــق هــدف تعمــيم إمكانيــة    
ــدول األعــضاء أن تكفــل تلقــي     . احلــصول علــى العــالج  ومــن مث فــإن األمــني العــام يهيــب بال

  .٢٠١٥مليون شخص لعالج فريوس نقص املناعة البشرية حبلول عام  ١٣
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فاة بـني املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة           ال يزال السل هو السبب الرئيسي للو        )ج(  
ومـن مث فـإن األمـني العـام يهيـب           . البشرية، برغم أن من املمكن الوقاية منه والشفاء منـه أيـضا           

 يف املائـة يف عـدد الوفيـات بـسبب الـسل             ٥٠بالدول األعضاء أن تلتزم بتحقيق اخنفاض بنـسبة         
  بني املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية؛

ــه لظ  )د(   ــشرية يف كــل      إن ــصاب بفــريوس نقــص املناعــة الب ــم عــاملي جــسيم أن ي ل
 من املواليد اجلدد يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، بينمـا قُـضي              ٣٧٠ ٠٠٠ عام

ومــن مث فــإن األمــني العــام . تقريبــا علــى االنتقــال الرأســي للفــريوس يف البلــدان املرتفعــة الــدخل
عــا مــن أجــل القــضاء علــى االنتقــال الرأســي للفــريوس،  يهيــب بالــدول األعــضاء أن تتــضامن م

ــساء        ــحة النـ ــسِّن صـ ــال وُتحـ ــتُّم األطفـ ــول دون تيـ ــات وحتـ ــاة األمهـ ــى حيـ ــذلك علـ ــي بـ فُتبقـ
  واألسر؛ واألطفال
ال يزال الوبـاء يـضر إضـرارا شـديدا باألطفـال، ممـا يـضع أعبـاء جـسيمة علـى                      )هـ(  

لوالـدين تقـل إمكانيـة حـصوهلم علـى          واألطفـال الـذين يفقـدون كـال ا        . كاهل مقـدمي الرعايـة    
ومن مث فإن األمـني العـام حيـث الـدول األعـضاء علـى االلتـزام                 . التعليم عن نظرائهم غري األيتام    

بكفالة دعم أشد األطفال تضررا وتعرضا للخطر بفعل اإليدز لكي يـستمر بقـاؤهم يف التعلـيم                 
يــة مــن الوصــم وتوســيع نطــاق املدرســي، جبملــة وســائل منــها هتيئــة بيئــات تعليميــة مأمونــة ونق

احلماية االجتماعية وبرامج الرعاية والدعم ألشد األسر تعرضا للخطـر، هبـدف حتقيـق التكـافؤ                
  ؛٢٠١٥بني األيتام وغري األيتام يف إمكانية احلصول على التعليم حبلول عام 

إن التمييز املؤسسي الذي يـستهدف املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                  )و(  
ومن مث فإن األمني العام حيث الـدول        . ال يقوض كل جهد ُيبذل يف إطار التصدي لإليدز        ال يز 

 يف املائـة يف عـدد البلـدان الـيت تفـرض قيـودا               ٥٠األعضاء على االلتزام بتحقيق اخنفـاض بنـسبة         
  .مرتبطة بالفريوس على الدخول والبقاء واإلقامة

. ألهـداف الـستة أهـداف ميكـن حتقيقهـا     واألمني العام مقتنع اقتناعـا جازمـا بـأن هـذه ا          - ٨١
ويستند هذا االقتناع إىل تاريخ جهود التصدي لإليدز، وهو تاريخ حافل بالـشجاعة اإلنـسانية               
ــشرية، وأعــاد تــشكيل التطلعــات اإلنــسانية،       قــاد مــسريته املــصابون بفــريوس نقــص املناعــة الب

  ى حنــــووأحــــدث حتــــويال يف املؤســــسات وحقــــق نتــــائج رائعــــة خالفــــا للتوقعــــات علــــ        
  .ال نظري له

وال يـزال برنـامج األمـم املتحـدة         . وقد أدت األمم املتحدة دورا مهما يف هـذا التـاريخ            - ٨٢
ويف خـضم تكـاثر     . اإليـدز هـو حمـور هـذه اجلهـود         /املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية     

وم بــه األمــم اجلهــود اإلمنائيــة، مثَّــل هــذا الربنــامج منوذجــا عمليــا للجهــد اإلصــالحي الــذي تقــ 
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املتحدة، ووحَّد اجملتمع العاملي حول جدول أعمال مشترك، عرب به عن مطالب النـاس، وكـان                
  .حمفزا لاللتزام والعمل على مجيع املستويات

ــق هــذه           - ٨٣ ــع الــدويل أن حيق ــذه التوصــيات، ميكــن للمجتم ــويا يف تنفيــذ ه ــل س وبالعم
 وموحدة صوب عـامل يـنعم بـصفرية    ، وأن خيطو خطوة غري عادية    ٢٠١٥األهداف حبلول عام    

اإلصــابات اجلديــدة بــالفريوس وصــفرية التمييــز وصــفرية الوفيــات املرتبطــة باإليــدز، وُيرمــز لــه  
  .“صفر، صفر، صفر”بعبارة 

  
  


