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  االستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة ةدوّ مس
 
 ٢٠٢١-٢٠١٦ ،فيروس العوز المناعي البشري  
 
  

  تقرير من األمانة
 
  
، اعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة الرابعــة والســتون االســتراتيجية العالميــة لقطــاع ٢٠١١فــي أيــار/ مــايو   -١

، وأكـدت فيـه جملـة ١٤-٦٤ج ص عفـي القـرار  ٢٠١٥،١-٢٠١١الصحة بشأن األيدز والعدوى بفيروسـه فـي الفتـرة 
من بينها الرؤية والتوجهات االستراتيجية لالستراتيجية العالمية لقطـاع الصـحة بشـأن األيـدز والعـدوى بفيروسـه  أمور
ـــرة فـــي ا ـــدز والعـــدوى ٢٠١٥-٢٠١١لفت ـــه اســـتجابة قطـــاع الصـــحة لألي ـــة تســـتهدف توجي ، وأن االســـتراتيجية العالمي

طــري والعــالمي، والمســاهمات التــي ينبغــي بفيروســه، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات التــي يوصــى بهــا علــى الصــعيدين القُ 
للمنظمــــة أن تقــــدمها. كمــــا طولــــب المــــدير العــــام فــــي هــــذا القــــرار بجملــــة أمــــور مــــن بينهــــا رصــــد التقــــدم فــــي تنفيــــذ 

وتقييمـــه، ورفـــع  ٢٠١٥-٢٠١١االســـتراتيجية العالميـــة لقطـــاع الصـــحة بشـــأن األيـــدز والعـــدوى بفيروســـه فـــي الفتـــرة 
الصـحة  جمعيـاتيتماشـى مـع التقـارير الخاصـة بوكـاالت األمـم المتحـدة األخـرى، إلـى  التقارير بشأن هذا التقدم بمـا

 الخامسة والستين والسابعة والستين والتاسعة والستين، من خالل المجلس التنفيذي.العالمية 
  
استعرضــت جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتون التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ  ٢٠١٤وفــي أيــار/ مــايو   -٢

، ٢٠١٥وأصدرت الدول األعضاء دعوة إلى وضع استراتيجية جديدة في خطة التنمية لما بعد عـام  ٢تراتيجية.االس
 ٣وطالبت بأن يظل فيروس العوز المناعي البشري ضمن أولويات المنظمة.

  
 ٢٠١٥-٢٠١١وقد لعبت االسـتراتيجية العالميـة لقطـاع الصـحة بشـأن األيـدز والعـدوى بفيروسـه فـي الفتـرة   -٣
الـواردة فـي األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة. وفضـًال عـن ذلـك، فيروس الرًا رئيسيًا فـي بلـوغ الغايـات العالميـة المتعلقـة بـدو 

فإن االستراتيجية تتواءم جيدًا مع االستراتيجية المتعـددة القطاعـات لبرنـامج األمـم المتحـدة المشـترك لمكافحـة األيـدز 
تسترشــد بــاإلعالن السياســي بشــأن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية ومتالزمــة كمــا أنهــا  ٢٠١٥،٤-٢٠١١فــي الفتــرة 

                                                           
  .٤، الملحق ١سجالت/ /٦٤/٢٠١١ج ص ع الوثيقة   ١
  التقرير المرحلي ألف. ٦٧/٤٠ج الوثيقة   ٢
  (الوثيقــة  ٩، الجلســة الثانيــة عشــرة، الفــرع "أ"انظــر المحاضــر المــوجزة لجمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتين، اللجنــة    ٣

 .(باإلنكليزية) )٣سجالت/ /٦٧/٢٠١٣ج ص ع

٤  Getting to zero: 2011–2015 strategy: joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), at: 
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2010/20101

221_JC2034E_UNAIDS-Strategy_en.pdf (accessed 1 December 2015).                                                                     
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، ٢٠١٥وفـي نهايـة عـام  ٢٠١١.١نقص المناعة المكتسـب الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة فـي عـام 
مليــــون شــــخص يتلقــــون العــــالج المضــــاد للفيروســــات القهقريــــة. وتشــــير التقــــديرات منــــذ  ١٥كــــان هنــــاك أكثــــر مــــن 

وفــاة ناجمــة عــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري وفــي تالفــي  مليــون ٧,٨إلــى أننــا نجحنــا فــي تالفــي  ٢٠٠٠ عــام
  مليون حالة عدوى جديدة بالفيروس. ٣٠
  
دة االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشـأن وّ ، بدأت األمانة عملية وضع مس٢٠١٤وفي أيلول/ سبتمبر   -٤

، بــالتزامن مــع وضــع مســودتي االســتراتيجيتين العــالميتين ٢٠٢١-٢٠١٦ة فيــروس العــوز المنــاعي البشــري فــي الفتــر 
  ٢لقطاع الصحة بشأن التهاب الكبد الفيروسي واألمراض المعدية المنقولة جنسيًا.

  
ــــــول/ ســــــبتمبر   -٥ ، اعتمــــــدت الجمعيــــــة العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة خطــــــة التنميــــــة المســــــتدامة ٢٠١٥وفــــــي أيل

التاليـــة ذات األهميـــة الخاصـــة:  ٣-٣ة المســـتدامة، بمـــا فـــي ذلـــك الغايـــة التـــي أقـــرت أهـــداف التنميـــ ٢٠٣٠،٣ لعـــام
"وضــــع نهايــــة ألوبئــــة األيــــدز والســــل والمالريــــا واألمــــراض المداريــــة المهملــــة ومكافحــــة االلتهــــاب الكبــــدي الوبــــائي 

  ."٢٠٣٠واألمراض المنقولة بالمياه واألمراض المعدية األخرى بحلول عام 
  
ية بشأن فيروس العوز المناعي البشري التي وضعتها األمانة (انظـر ملحـق هـذا االستراتيج مسّودةوتهدف   -٦

وبـــاء متالزمـــة العـــوز المنـــاعي المكتســـب  القضـــاء علـــىالتقريــر لالطـــالع علـــى ملخـــص مســـّودة االســـتراتيجية) إلـــى 
 ، فـي سـياق ضـمان تمتـع الجميـع بأنمـاط عـيش صـحية٢٠٣٠(األيدز) كخطر يهدد الصـحة العموميـة بحلـول عـام 
مـــع خطـــة التنميـــة المســـتدامة تتـــواءم مســـّودة االســـتراتيجية فـــإن وبالعافيـــة فـــي جميـــع األعمـــار. وفضـــًال عـــن ذلـــك، 

، حيث تركـز علـى ضـمان األمـن المـالي واإلنصـاف فـي الصـحة مـن خـالل التزامهـا بالتغطيـة الصـحية ٢٠٣٠ لعام
  الشاملة.

  
االستراتيجية إطارًا للمنظمة والدول األعضاء من أجل العمل المشترك على الصعيد العالمي  مسّودةوتوفر   -٧

واإلقليمــــي والُقطــــري. وهــــي تســــتند إلــــى الممارســــات الجيــــدة القائمــــة والبيِّنــــات المتاحــــة الدالــــة علــــى فعاليــــة النهــــوج 
  والتدخالت المتعلقة بفيروس العوز المناعي البشري في قطاع الصحة.

  
االستراتيجية جميع الشركاء الرئيسيين،  مسّودةشملت عملية التشاور الواسعة النطاق التي أسفرت عن  وقد  -٨

بمـا فـي ذلــك الـدول األعضـاء، والمنظمــات داخـل منظومـة األمــم المتحـدة وغيرهـا مــن الوكـاالت المتعـددة األطــراف، 
والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، والمؤسســـات  والجهـــات المانحـــة والوكـــاالت والمبـــادرات اإلنمائيـــة، والمجتمـــع المـــدني،

                                                           
اإلعالن السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتالزمـة نقـص المناعـة المكتسـب (األيـدز): تكثيـف جهودنـا مـن    ١

، انظـر الـرابط ٦٥/٢٧٧أجل القضـاء علـى فيـروس نقـص المناعـة البشـرية واأليـدز، قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة رقـم 
ــــــــالي: (تــــــــم   http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/20110610_UN_A-RES-65-277_en.pdfالت

  ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٥االطالع في 
دات االســتراتيجيات الكاملــة بشــأن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري والتهــاب الكبــد واألمــراض يمكــن االطــالع علــى مســوّ     ٢

  راءات ذات األولوية المقترح تنفيذها من ِقبل المنظمة والبلدان، على الرابط التالي:المعدية المنقولة جنسيًا، التي تشمل اإلج
http://www.who.int/hiv/strategy2016-2021/en/  ؛٢٠١٥كـــــــــــــــــــانون األول/ ديســـــــــــــــــــمبر  ١٧(تـــــــــــــــــــم االطـــــــــــــــــــالع فـــــــــــــــــــي( 

  ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٥(تم االطالع في  /http://www.who.int/hepatitis/news-events/strategy2016-2021/enو
دة االســـتراتيجية بشـــأن التهـــاب الكبـــد؛ وانظـــر ملحـــق الوثيقـــة لالطـــالع علـــى مـــوجز مســـوّ  ١٣٨/٣٠م تانظـــر ملحـــق الوثيقـــة 

  لالطالع على موجز مسّودة االستراتيجية بشأن األمراض المعدية المنقولة جنسيًا.  ١٣٨/٣١ت م
، انظـــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــرابط التـــــــــــــــــــــــــــــالي: ٧٠/١لألمـــــــــــــــــــــــــــــم المتحـــــــــــــــــــــــــــــدة، القـــــــــــــــــــــــــــــرار الجمعيـــــــــــــــــــــــــــــة العموميـــــــــــــــــــــــــــــة    ٣

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E  تشـــــــــرين الثـــــــــاني/  ٥(تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي
  ).٢٠١٥ نوفمبر
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والشــبكات العلميــة والتقنيــة، والقطــاع الخــاص. وقــد ُأجريــت مشــاورات عديــدة بــين أصــحاب المصــلحة، وشــارك أكثــر 
دولة عضوًا في المشاورات التي ُأجريت فـي جميـع أقـاليم المنظمـة فـي الفتـرة مـن نيسـان/ أبريـل إلـى تمـوز/  ٩٠ من

يل هذه المشاورات وضمان أكبر قدر من المشـاركة، استضـافت األمانـة مشـاورة عامـة . ومن أجل تكم٢٠١٥ يوليو
. ٢٠١٥واســعة النطــاق علــى شــبكة اإلنترنــت لمــدة ســتة أســابيع فــي الفتــرة مــن نيســان/ أبريــل إلــى حزيــران/ يونيــو 

س العـوز المنـاعي وُعقدت جلسة إعالمية تقنية رسمية بشـأن االسـتراتيجيات الـثالث (التهـاب الكبـد الفيروسـي وفيـرو 
 البشري واألمراض المعدية المنقولة جنسيًا) خالل جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين.

  
قطــاع الصـــحة بشــأن فيـــروس العــوز المنـــاعي عالميــة لاســـتراتيجية  مســّودةوكمــا أشــرنا ســـابقًا، فــإن إعـــداد   -٩

جيتين أخـريين لقطـاع الصـحة تسـتهدفان ، جاء فـي عمليـة شـملت مسـّودتي اسـتراتي٢٠٢١-٢٠١٦البشري في الفترة 
دات االسـتراتيجيات الـثالث. وقـدمت وّ صحية الشاملة هيكًال مشـتركًا لمسـالفترة الزمنية نفسها. ووفر إطار التغطية ال

التــي األمــاكن  فــياألمانــة مســاهمة كبيــرة فــي مســّودة االســتراتيجية بشــأن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري، والســيما 
جميــع المكاتــب اإلقليميــة وبعــض المكاتــب الُقطريــة.  فــيمهمــة فــي األنشــطة المتعلقــة بــالفيروس و شــاركة تشــارك م

وتعززت العملية بفضل مساهمات الفريق المرجعي للمجتمع المدني التابع للمنظمة والمعني بفيروس العوز المناعي 
لمعنيـة بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري. البشري، ومساهمات اللجنـة االستشـارية العلميـة والتقنيـة التابعـة للمنظمـة وا

  ١وكانت عملية التشاور موسعة.
  

وتوضـــــح مســـــّودة االســـــتراتيجية العالميـــــة لقطـــــاع الصـــــحة بشـــــأن فيـــــروس العـــــوز المنـــــاعي البشـــــري فـــــي   -١٠
ــًا فيمــا يتعلــق بالتنميــة ٢٠٢١-٢٠١٦ الفتــرة ، التزامــات المنظمــة إزاء تحقيــق األهــداف والغايــات المتفــق عليهــا دولي

بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري. وتجســـد االســـتراتيجية المقترحـــة بشـــأن الفيـــروس األهـــداف والغايـــات واألولويـــات و 
برنـــــامج األمـــــم المتحـــــدة المشـــــترك لمكافحـــــة األيـــــدز فـــــي لالمتعـــــددة القطاعـــــات ســـــتراتيجية االتـــــنص عليهـــــا  التـــــي
 .٢٠٣٠طة التنمية المستدامة لعام ، واألهداف والغايات المتعلقة بالصحة المحددة في خ٢٠٢١-٢٠١٦ الفترة

  
ــا هــذا، وقــد أقــرت بهــا مســّودة   -١١ وقــد ُحققــت مكاســب ضــخمة فــي االســتجابة المتعــددة القطاعــات حتــى يومن

. ومـا يكتسـي ٢٠٢١-٢٠١٦االستراتيجية العالمية لقطاع الصـحة بشـأن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري فـي الفتـرة 
ؤكــد أيضــًا ضــرورة اتبــاع مســار ســريع فــي االســتجابة مــن أجــل منــع عــودة أهميــة هــو أن االســتراتيجية المقترحــة ت

معــدالت العــدوى الجديــدة والوفــاة الناجمــة عــن الفيــروس مــن االرتفــاع مــن جديــد. ولــن تكــون مواصــلة العمــل بــالوتيرة 
ســوف الحاليــة كافيــة للقضــاء علــى الوبــاء الــذي يتطــور باســتمرار. فســوف تزيــد حــاالت العــدوى الجديــدة بــالفيروس و 
بحلــول فيحتـاج المزيــد مـن النــاس إلـى العــالج والرعايـة. كمــا ستســتمر تكـاليف الوقايــة والرعايـة والعــالج فـي الزيــادة. 

مليــون شــخص  ٣٦,٩، ســيكون عــدد األشــخاص المتعايشــين مــع الفيــروس قــد بلــغ مــا يقــدر بنحــو ٢٠١٤نهايــة عــام 
 مليون). ٤١,٤ - مليون ٣٤,٣النطاق (
  

االستراتيجية خمسة توجهـات اسـتراتيجية لتوجيـه عمـل الـدول األعضـاء واألمانـة، وردت فـي  مسّودةوتقترح   -١٢
  الملخص (انظر الملحق)، وهي موضحة بمزيد من التفاصيل في مسّودة االستراتيجية الكاملة.

  
  
 

                                                           
 ةدلمســـوّ  الداعمـــة الوثـــائق مـــن متنوعـــة مجموعـــة وبشـــأن التشـــاور عمليـــة بشـــأن المعلومـــات مـــن المزيـــد علـــى لالطـــالع   ١

 /http://www.who.int/hiv/pub/hep-strategy-background/en:التــــــــــالي الــــــــــرابط انظــــــــــر المــــــــــوجزة، والتقــــــــــارير االســــــــــتراتيجية
  ).٢٠١٥الثاني/ نوفمبر  تشرين  ٣٠(
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وتتـــــواءم مســـــّودة االســـــتراتيجية العالميـــــة لقطـــــاع الصـــــحة بشـــــأن فيـــــروس العـــــوز المنـــــاعي البشـــــري فـــــي   -١٣
ة مــــــع اســــــتراتيجية برنــــــامج األمــــــم المتحــــــدة المشــــــترك لمكافحــــــة األيــــــدز فــــــي جيــــــدمواءمــــــة  ٢٠٢١-٢٠١٦ الفتــــــرة
ــالتزامن معهــا  ٢٠٢١،١-٢٠١٦ الفتــرة مشــتركة فــي عــدد مــن مشــاورات عمليــة شــملت  مــن خــاللو التــي ُوضــعت ب

صـعيد العديـد مـن القطاعـات،  بـأن االسـتجابة الفعالـة للفيـروس تتطلـب العمـل علـىهذه المسّودة األقاليم. وقد أقرت 
قطــاع الصــحة فــي االســتجابة المتعــددة القطاعــات وفــي اســتراتيجية لالمحــددة مســاهمة الوهــي تهــدف إلــى توضــيح 

برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحـة األيـدز المتعـددة القطاعـات. كمـا أنهـا تـدعم تقسـيم العمـل المتفـق عليـه بـين 
 ٢.هز وتعزّ  برنامجالجهات المشاركة في رعاية هذا ال

  
  

 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
االسـتراتيجية العالميـة لقطـاع الصـحة بشـأن فيـروس العـوز  مسـّودةالمجلس التنفيذي مـدعو إلـى النظـر فـي   -١٤

وٕاصـــدار توصـــية بشـــأن إمكانيـــة  ٣، المتاحـــة علـــى الموقـــع اإللكترونـــي،٢٠٢١-٢٠١٦المنـــاعي البشـــري فـــي الفتـــرة 
  اعتمادها من ِقبل جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين.

  
  

                                                           
، متـاح علـى: strategy: on the fast-track to end AIDS 2021–2016برنـامج األمـم المتحـدة المشـترك لمكافحـة األيـدز،     ١

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151027_UNAIDS_PCB37_15_18_EN_rev1.pdf  تــــــــــم)
  ).٢٠١٥كانون األول / ديسمبر  ١االطالع في 

ُتعـــد منظمـــة الصـــحة العالميـــة بوصـــفها إحـــدى الجهـــات المشـــاركة فـــي رعايـــة برنـــامج األمـــم المتحـــدة المشـــترك لمكافحـــة     ٢
لفيــروس، وتــولي زمــام القيــادة فــي مجــال عــالج الفيــروس ورعايــة مرضــاه وفــي لاأليــدز، مســؤولة عــن اســتجابة قطــاع الصــحة 

مجال العدوى بهذا الفيروس وبالسل في آن واحد. وتشترك منظمة الصحة العالمية مع اليونيسـيف فـي المسـؤولية عـن الوقايـة 
وتعمل مع سائر الجهات المشاركة في رعاية البرنامج على دعم العمـل فـي  من انتقال العدوى بالفيروس من األم إلى الطفل،

  جميع المجاالت األخرى ذات األولوية.
 مســـــــــــّودة االســـــــــــتراتيجية الكاملـــــــــــة بشـــــــــــأن فيـــــــــــروس العـــــــــــوز المنـــــــــــاعي البشـــــــــــري متاحـــــــــــة علـــــــــــى الـــــــــــرابط التـــــــــــالي:   ٣

http://www.who.int/hepatitis/news-events/strategy2016-2021/en/   ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٥(تم االطالع في.(  
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  الملحق
  

  االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأنملخص مسّودة 
  ٢٠٢١- ٢٠١٦فيروس العوز المناعي البشري في الفترة 

 
قطع المجتمع الدولي التزامًا بالقضـاء علـى وبـاء متالزمـة العـوز المنـاعي المكتسـب (األيـدز) كخطـر يهـدد   -١

 ٢٠٣٠التنميـة المسـتدامة لعـام ، ويمثـل ذلـك غايـة طموحـة مـن غايـات خطـة ٢٠٣٠الصحة العمومية، بحلول عام 
. ٢٠٢٠وقـد ُحـددت غايـات مؤقتـة لعـام  ٢٠١٥.١التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلـول/ سـبتمبر 

االسـتراتيجية هـذه، المسـاهمة التـي يقـدمها قطـاع الصـحة فـي سـبيل بلـوغ هـذه الغايـات. وهـي تضـع  مسـّودةوتوضح 
فــذت أن تضــطلع بــه البلــدان والعمــل الــذي ستضــطلع بــه المنظمــة. فــإذا مــا نُ الخطــوط العريضــة للعمــل الــذي يلــزم 

اإلجراءات المسّرعة هذه من جانب البلدان والمنظمة، فسـوف تـؤدي إلـى تسـريع االسـتجابة لفيـروس العـوز المنـاعي 
 البشري وتكثيفها كي يصبح "القضاء على األيدز" حقيقة واقعة.

  
ــ يجــب علــى العــالم التوســع فــي االســتجابة لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري علــى وجــه  مَ ِل

 السرعة
  
التراجع الكبير في حاالت العـدوى الجديـدة بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري وفـي الوفيـات الناجمـة عنـه  إن  -٢

هــت بالفعــل إلــىعلــى االلتزامــات التــي ُقطعــت والمــوارد واالبتكــارات التــي يشــهد خــالل العقــد الماضــي،   مكافحــة ُوجِّ
، ُقــدرت حــاالت العــدوى الجديــدة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري ٢٠١٤فــي عــام ف. لهــذا الفيــروسالوبــاء العــالمي 

عــن الــذروة الُمســجلة فــي  ٪٤١مليــون)،  أي مــا يقــل بنســبة  ٢,٢مليــون إلــى  ١,٩مليــون (النطــاق مــن  ٢,٠بنحــو 
 مــا يقــدر بنحــوعــددهم وتــون ألســباب متعلقــة بــالفيروس، حيــث بلــغ . وتراجــع عــدد األشــخاص الــذين يم١٩٩٧ عــام
 ُسـجلت التـي الـذروة عن ٪٤٢ بانخفاض ،٢٠١٤عام  في مليون) ١,٦ - مليون ٠,٩٨٠ (النطاق شخص مليون ١,٢
  القهقرية. للفيروسات المضاد العالج إتاحة في الزيادة إلى األول المقام في ذلك في الفضل ويعود ،٢٠٠٤ عام في
  
مازالت أوبئة الفيروس تطرح مخاطر كبيرة على فوعلى الرغم من التقدم الكبير الذي ُأحرز في االستجابة،   -٣

الصــحة العموميــة فــي جميــع األقــاليم. وُتعــد التغطيــة الحاليــة بالخــدمات غيــر كافيــة ومعــدل التوســع فيهــا مــن الــبطء 
ى نحـو غيـر متسـاو وغيـر منصـف. وفـي حـين أن بحيث ال يسمح ببلوغ الغايات العالمية. كما أن النجاح مـوزع علـ

معدل اإلصابة بالفيروس يتراجع في عمومه، فهـو يـزداد فـي بعـض البلـدان والمنـاطق. ومـع تغيـر أولويـات الجهـات 
إلــى التحــول إلـى تمويــل برامجهــا الخاصــة  ،المانحـة، ســيحتاج العديــد مـن البلــدان، والســيما البلــدان المتوسـطة الــدخل

لتمويل المحلي. وتفشل العديد من البرامج الوطنية لمكافحة الفيروس فـي تركيـز التـدخالت علـى بالفيروس بواسطة ا
السكان والمواقع األمس حاجة إليها. وقد شهدت بـرامج مكافحـة الفيـروس توسـعًا سـريعًا فـي نطاقهـا فـي شـتى أنحـاء 

البــرامج مهــددة مــن دونهــا.  العــالم. ومــع ذلــك فــإن ضــمان جــودة الخــدمات يعــد ضــروريًا، حيــث تصــبح فعاليــة هــذه
ويتراجـــع معـــدل الوفيـــات الناجمـــة عـــن متالزمـــة العـــوز المنـــاعي المكتســـب (األيـــدز) مـــع التوســـع فـــي إتاحـــة العـــالج 
المضــاد للفيروســات القهقريــة، ومــع ذلــك، فــإن االســتثمار فــي العــالج يواجــه تحــديًا نظــرًا لزيــادة معــدالت المراضــة 

، وغيرهمـــا مـــن Cوالتهـــاب الكبـــد  Bلمصـــاحبة، مثـــل العـــدوى بالتهـــاب الكبـــد والوفيـــات المرتبطـــة بحـــاالت العـــدوى ا
االعتالالت المصاحبة. وقد وصل الوباء العالمي إلـى مرحلـة يـؤدي فيهـا ثبـات االسـتجابة، أي اسـتمرار المسـتويات 

مـة عـن الفيـروس الحالية للتغطية أو التوسع فيها تدريجيًا، إلى عودة معدل حـاالت اإلصـابة الجديـدة والوفيـات الناج
  إلى االرتفاع في القريب العاجل. 

                                                           
انظــر  ٢٠٣٠تحويــل عالمنــا: خطــة التنميــة المســتدامة لعــام A/RES/70/1  -رقــم قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة    ١

تشــرين  ٣٠(تــم االطــالع فــي  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E: الــرابط التــالي
  ).٢٠١٥األول/ أكتوبر 
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الخطوط العريضة لمسّودة االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشـأن فيـروس العـوز المنـاعي  :  الشكل
  ٢٠٢١-٢٠١٦البشري في الفترة 

  

  
  
  
  

انعدام حاالت العدوى الجديدة بفيروس العوز المناعي البشري، وانعدام الوفيات الناجمة  الرؤية:
أن ينعموا بحياة عنه، وانعدام التمييز المتعلق به، في عالم يتيح لألشخاص المتعايشين مع الفيروس 

  .طويلة ويتمتعوا بالصحة

  .٢٠٣٠القضاء على وباء األيدز كخطر يهدد الصحة العمومية بحلول عام  الهدف:

  ؛ وانعدام حاالت٥٠٠ ٠٠٠خفض حاالت العدوى الجديدة إلى أقل من  :٢٠٢٠غايات عام 
. ٥٠٠ ٠٠٠العدوى الجديدة بين األطفال. وخفض عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى أقل من 

  ٪ من المرضى؛٩٠المتعايشين مع الفيروس لالختبار؛ وعالج ٪ من األشخاص ٩٠وخضوع 
  ٪ منهم.٩٠وحدوث الكبت الفيروسي لدى 

  التغطية الصحية الشاملة، وسلسلة الخدمات، ونهج الصحة العمومية. ُأطر العمل:

الصحية بالخدمات الشاملة لتغطيةاألبعاد الثالثة ل

  التوجه 
 ٤االستراتيجي 

 ألغراضالتمويل 
  االستدامة

  
 التمويل

  التوجه 
   ٣االستراتيجي 

توفير الخدمات 
  لضمان اإلنصاف

  
 "كيف"

  التوجه 
  ٢االستراتيجي 

التدخالت الرامية 
  إلى إحداث األثر

  
 "ماذا"

  التوجه 
   ١االستراتيجي 

المعلومات توفير 
  إجراءات التخاذ

  مركزة
  

 "من" و"أين"

  التوجه 
   ٥االستراتيجي 

االبتكار من أجل 
  وتيرةتسريع 

    الخدمات
 المستقبل

  تنفيذ االستراتيجية:
 القيادة والشراكة والمساءلة والترصد والتقييم

 الشركاء الُقطريينعمل 

ييم
التق
د و
رص
ال

 

العمل الُقطري

عمل المقر الرئيسي للمنظمة ومكاتبها 
عمل الشركاء الدوليين اإلقليمية والُقطرية
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ســـوف تـــؤدي االســـتجابة العالميـــة الفوريـــة ذات المســـار الســـريع التـــي تحقـــق الغايـــات الموضـــحة فـــي هـــذه   -٤
يهـدد الصـحة العموميـة العالميـة. وتبـين دراسـات النمذجـة التـي االستراتيجية إلى القضاء الفعلي على الوباء كخطـر 

أجراها برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز أن تنفيـذ حـزم تـدخالت الوقايـة العظيمـة األثـر وتسـريع جهـود 
  االختبار والعالج سيؤديان إلى ما يلي:

  
  مليـون فـي  ٢,١بين البالغين مـن خفض عدد حاالت العدوى الجديدة بفيروس العوز المناعي البشري

  ؛٢٠٢٠في عام  ٥٠٠ ٠٠٠إلى  ٢٠١٠عام 

  ؛٢٠٣٠و ٢٠١٥مليون من حاالت العدوى بفيروس العوز المناعي البشري بين عامي  ٢٨تالفي  

  ماليـــين مـــن حـــاالت العـــدوى بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري بـــين األطفـــال بحلـــول  ٦تالفـــي نحـــو
  ؛٢٠٣٠ عام

  ؛٢٠٣٠و ٢٠١٥مليون من الوفيات الناجمة عن العوز المناعي البشري بين عامي  ٢١تالفي  

  مليار دوالر أمريكي من التكـاليف اإلضـافية لعـالج العـدوى بفيـروس العـوز المنـاعي  ٢٤تجنب إنفاق
   البشري؛

  ضعفًا. ١٥تمكين البلدان من الحصول على عائد استثمار يساوي  
  

  صياغة إطار االستراتيجية
  
صــــممت االســــتراتيجية بحيــــث تســــهم فــــي بلــــوغ الهــــدف الخــــاص بالصــــحة فــــي خطــــة التنميــــة المســــتدامة   -٥

. وهــي توضــح كيــف يمكــن الســتجابة قطــاع الصــحة لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري أن ٣الهــدف  - ٢٠٣٠ لعــام
الرئيســية للصــحة تســهم فــي بلــوغ غايــة "القضــاء علــى األيــدز"، والتغطيــة الصــحية الشــاملة، وغيرهمــا مــن الغايــات 

والتنمية. كما أن مسّودة االستراتيجية بشأن فيروس العوز المناعي البشري تتواءم أيضًا مع غيرها مـن اسـتراتيجيات 
واستراتيجية برنامج األمم المتحـدة المشـترك لمكافحـة  ١الصحة ذات الصلة، والسيما استراتيجية القضاء على السل،

تراتيجيات بشــأن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري (االســتراتيجيات التــي وضــعها األيــدز الســالفة الــذكر، وســائر االســ
الشــركاء الرئيســيون، واالســتراتيجيات ذات الطــابع القطــاعي والمتعــدد القطاعــات). وتســتفيد االســتراتيجية مــن ثالثــة 

نــاعي البشــري؛ ُأطــر تنظيميــة، تتمثــل فــي التغطيــة الصــحية الشــاملة؛ وسلســلة الخــدمات الخاصــة بفيــروس العــوز الم
  ج الصحة العمومية (انظر الشكل).ونه
  

  الرؤية والهدف والغايات
  

  الرؤية العالمية
  
انعــدام حــاالت العــدوى الجديــدة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، وانعــدام الوفيــات الناجمــة عنــه، وانعــدام   -٦

  ينعموا بحياة طويلة ويتمتعوا بالصحة.التمييز المتعلق به، في عالم يتيح لألشخاص المتعايشين مع الفيروس أن 
  

                                                           
ـــرابط التـــالي:    ١ (تـــم االطـــالع فـــي   /http://www.who.int/tb/strategy/enاســـتراتيجية القضـــاء علـــى الســـل متاحـــة علـــى ال
  ).٢٠١٥كانون األول / ديسمبر   ٢
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  الهدف
  
، فــي ســياق ضــمان تمتّــع ٢٠٣٠القضــاء علــى وبــاء األيــدز كخطــر يهــدد الصــحة العموميــة بحلــول عــام   -٧

  الجميع بأنماط عيش صحية وبالعافية في جميع األعمار.
  

  ٢٠٢٠الغايات المحددة لعام 
  
فارقــة صــوب القضــاء علــى أوبئــة متالزمــة العــوز المنــاعي أمــام البلــدان كــي تقفــز قفــزة ســانحة إن الفرصــة   -٨

. ٢٠٢٠المكتســب التــي تشــهدها، إذا مــا عملــت بســرعة وبــالعزم الكــافي علــى بلــوغ الغايــات الطموحــة المحــددة لعــام 
وتنطبـــق هـــذه الغايـــات علـــى الجميـــع: األطفـــال والمـــراهقين والبـــالغين؛ األغنيـــاء والفقـــراء؛ النســـاء والرجـــال؛ وجميـــع 

  ات السكانية الرئيسية.المجموع
  

  الوفيات الناجمة عن فيروس العوز المناعي البشري
  
  تشمل الغايات ما يلي:  -٩
  

  وفاة؛ ٥٠٠ ٠٠٠خفض الوفيات العالمية الناجمة عن فيروس العوز المناعي البشري إلى أقل من  
  المنـــاعي خفــض الوفيــات الناجمــة عــن الســل فــي أوســاط األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس العــوز

  ؛٪٧٥البشري بنسبة 
  خفض الوفيات الناجمة عن التهاب الكبدB  والتهاب الكبدC أيضـاً  في أوساط األشخاص المصابين 

، بمــا يتماشــى مــع الغايــات المتعلقــة بمعــدل الوفيــات فــي جميــع ٪١٠بفيــروس العــوز المنــاعي بنســبة 
  .Cكبد والتهاب ال Bاألشخاص المصابين بالعدوى المزمنة بالتهاب الكبد 

  االختبار والعالج
  

  تشمل الغايات ما يلي:  -١٠
  

  من األشخاص المتعايشين مع فيـروس العـوز المنـاعي البشـري يعرفـون حـالتهم فيمـا  ٪٩٠ضمان أن
  يتعلق بالفيروس.

  مـــن األشـــخاص التـــي ُشخصـــت إصـــابتهم بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري يتلقـــون  ٪٩٠ضـــمان أن
  وسات القهقرية؛العالج باألدوية المضادة للفير 

  من األشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري الذين يتلقون العـالج،  ٪٩٠ضمان أن
  كبت الحمل الفيروسي. تحقق لديهمي
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  الوقاية
  

  تشمل الغايات ما يلي:  -١١
  

  حالة؛ ٥٠٠ ٠٠٠خفض حاالت العدوى الجديدة بفيروس العوز المناعي البشري إلى أقل من  

  الرّضعانعدام حاالت العدوى الجديدة بين. 
  

  التمييز
  

  تشمل الغايات ما يلي:  -١٢
  

  انعـــدام القـــوانين والسياســـات التمييزيـــة فيمـــا يتعلـــق بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، وانعـــدام التمييـــز
  المتعلق به في جميع األماكن، والسيما األماكن التي تقدم الخدمات الصحية؛

 من األشخاص المتعايشين مع فيـروس العـوز المنـاعي البشـري والمجموعـات السـكانية الرئيسـية  ٪٩٠
  غ عن عدم التعرض للتمييز في قطاع الصحة.لّ تب

  االستدامة المالية
  

  تشمل الغايات ما يلي:  -١٣
  

  مـــن األشـــخاص المتعايشـــين مـــع فيـــروس العـــوز  ٪٩٠ضـــمان الحمايـــة مـــن المخـــاطر الماليـــة لنســـبة
  المناعي البشري؛

  مــن  ٪٩٥ضــمان أن االســتثمارات المحليــة فــي البلــدان المتوســطة الــدخل مــن الشــريحة العليــا تغطــي
ــــة مــــن المــــوارد الالزمــــة لمكافحــــة االحتياجــــات الوطن ــــاعي البشــــريي ، وتوظيــــف متالزمــــة العــــوز المن

مليـــون دوالر أمريكـــي لمكافحـــة فيـــروس العـــوز المنـــاعي  ١٢ ٧٠٠اســـتثمارات دوليـــة ســـنوية قيمتهـــا 
  البشري في  بلدان الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل؛

  ضمان أن جميع البلدان قد أدرجت الخدمات األساسية الخاصـة بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري فـي
  الترتيبات الوطنية لتمويل الصحة.

  االبتكار
  
  يلي:تشمل الغايات ما   -١٤
  

  زيــــادة البحــــوث الخاصــــة باللقاحــــات واألدويــــة المتعلقــــة بفيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري وتطويرهــــا
  الستخدامها في العالج والوقاية؛

 مكتســـبإتاحـــة خـــدمات الصـــحة المتكاملـــة التـــي تشـــمل حـــاالت العـــدوى بفيـــروس العـــوز المنـــاعي ال ،
لقــة بالصــحة اإلنجابيــة واألمــراض المعديــة ، والعــدوى المتعCوالتهــاب الكبــد  Bوالســل، والتهــاب الكبــد 

  من البلدان. ٪٩٠المنقولة جنسيًا في 
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  التوجهات االستراتيجية واإلجراءات ذات األولوية
  

، يلـزم العمـل فـي خمسـة مجـاالت يشـار إليهـا ٢٠٣٠ولعـام  ٢٠٢٠من أجل تحقيق الغايـات المحـددة لعـام   -١٥
 للبلـدان ومنظمـة الصـحة العالميـة والشـركاء اتخـاذ إجـراءات محـددة تنـدرجبمسمى "التوجهات االستراتيجية". وينبغي 

  ضمن هذه التوجهات االستراتيجية.
  

إن نظــام المعلومــات االســتراتيجية  تــوفير المعلومــات التخــاذ إجــراءات مركــزة. - ١التوجــه االســتراتيجي   -١٦
الــذي يتســم بــالقوة والمرونــة والقــدرة علــى توليــد البيانــات العاليــة الجــودة، يمثــل حجــر الزاويــة فــي الــدعوة، والتخطــيط 

وتمّكن البيانات العاليـة الجـودة والتـي  شأن أفضل وأعدل استخدام للموارد.الوطني االستراتيجي، وضمان المساءلة ب
كبير من التفاصيل مـن وضـع االسـتراتيجيات الوطنيـة بشـأن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري التـي  تحتوي على قدر

  يمكنها أن تركز االستثمارات حيثما كانت ضرورية من أجل تحقيق أعظم األثر وضمان اإلتاحة المنصفة.
  

راجـع حزمـة التـدخالت ينبغـي لكـل بلـد أن ي التدخالت الرامية إلى إحداث األثر. - ٢التوجه االستراتيجي   -١٧
األساسـية الخاصـة بفيـروس العـوز المنــاعي البشـري فـي ضـوء تغيــر األوبئـة، والمعلومـات واالبتكـارات الجديــدة، وأن 
يحــدد مجموعــة أساســية مــن التــدخالت والخــدمات واألدويــة والمنــافع الخاصــة بــالفيروس إلدراجهــا فــي حزمــة المنــافع 

لتـــدخالت كامـــل سلســـلة الخـــدمات الخاصـــة بـــالفيروس بمـــا فـــي ذلـــك الصـــحية الوطنيـــة. وينبغـــي أن تغطـــي حزمـــة ا
يلــــي: وضــــع بــــرامج العــــوازل الذكريــــة والعــــوازل األنثويــــة؛ وتقلــــيص األضــــرار بــــين األشــــخاص الــــذين يتعــــاطون  مــــا

المخــدرات؛ واســتخدام األدويــة المضــادة للفيروســات القهقريــة كعــالج وقــائي قبــل التعــرض للعــدوى بــالفيروس وبعــده؛ 
من عدوى الرضع بالفيروس؛ وختان الـذكور الطبـي الطـوعي فـي األمـاكن التـي تشـهد ارتفـاع معـدل انتشـار  والوقاية

مأمونيـــة الحقـــن والـــدم؛ والتواصـــل الـــذي يســـتهدف تغييـــر ضـــمان الفيـــروس فـــي أفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء الكبـــرى؛ و 
لعــدوى بــالفيروس؛ وتقــديم العــالج الســلوك؛ والوقايــة مــن العنــف القــائم علــى نــوع الجــنس والعنــف الجنســي؛ واختبــار ا

المضـــاد للفيروســـات القهقريـــة؛ والوقايـــة مـــن حـــاالت العـــدوى المصـــاحبة الرئيســـية وتـــدبيرها العالجـــي، بمـــا فـــي ذلـــك 
العدوى بالسل والتهاب الكبـد؛ والرعايـة المزمنـة لألشـخاص المتعايشـين مـع الفيـروس؛ والوقايـة مـن مقاومـة الفيـروس 

  لألدوية وٕادارتها. 
  

يتطلـــب تقـــديم سلســـلة الخـــدمات الخاصـــة  : تـــوفير الخـــدمات لضـــمان اإلنصـــاف.٣التوجـــه االســـتراتيجي   -١٨
بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري إلــى مختلــف المجموعــات الســكانية وفــي مختلــف المواقــع أن يتســم نظــام الصــحة 
بــالقوة. ويلــزم تكييــف الخــدمات الخاصــة بــالفيروس وفقــًا للســياق المحلــي مــن أجــل تقــديم الرعايــة التــي تركــز علــى 

ركزيــة والتكامــل فــي الخــدمات الخاصــة بــالفيروس والمشــاركة القويــة للمجتمعــات األشـخاص. وينبغــي أن تهــدف الالم
المحلية، إلى تحسين مدى وصول هذه الخدمات إلى الناس وفعاليتها وقبولها وجودتها وأثرها. وسوف يؤدي التوسع 

ية، فـــي الخـــدمات الخاصـــة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري إلـــى طلـــب غيـــر مســـبوق علـــى القـــوى العاملـــة الصـــح
سيتطلب نماذج جديدة من تقديم الخدمات، بما في ذلك المزيد من التركيز علـى إعـادة توزيـع المهـام. ومـن أجـل  ما

ضــمان عــدم انقطــاع الخــدمات الخاصــة بــالفيروس، ينبغــي دمــج شــراء وٕادارة إمــدادات األدويــة ووســائل التشــخيص 
لشـراء وٕادارة اإلمـدادات. وتتطلـب االسـتجابة الفعالـة نظـام الـوطني األوسـع نطاقـًا لالوالسلع األخرى الخاصة به، فـي 

للفيروس بيئة اجتماعية وقانونية وسياسية داعمة تشجع الناس على الحصول على الخدمات واسـتخدامها، وتمكـنهم 
  من ذلك.  

  
ــل ألغــراض االســتدامة. :٤التوجــه االســتراتيجي   -١٩ ســيتطلب تنفيــذ اإلجــراءات المســّرعة الراميــة إلــى  التموي
لقضــاء علــى وبــاء متالزمــة العــوز المنــاعي المكتســب قــدرًا كبيــرًا مــن االســتثمارات العالميــة والمحليــة الجديــدة مــن ا

جانب القطاعين العـام والخـاص كليهمـا. كمـا سـيتطلب دمـج التـدخالت والخـدمات األساسـية الخاصـة بـالفيروس فـي 
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ى األفـراد واألسـر إلـى أدنـى حـد ممكـن، عـن طريـق حزمة الفوائد الصحية الوطنية، وتقليـل العـبء المـالي الواقـع علـ
الدفع المسبق وتجميع تمويل الصحة، وتحقيق وفورات البرامج وتالفي اإلهدار، واستخدام التمويل المتاح على نحو 

  من الكفاءة واإلنصاف.  
  

يتـيح البحـث واالبتكـار أدوات ومعـارف  : االبتكار من أجل تسريع وتيـرة الخـدمات.٥التوجه االستراتيجي   -٢٠
في إمكانها أن تغّير مسار االستجابة لفيروس العوز المناعي البشري، وتحّسن فعاليتها وجودتها، وتحقق اإلنصاف 
فيها، وُتعظم أثرها. واالبتكار مطلـوب علـى مـدى سلسـلة الخـدمات الخاصـة بـالفيروس مـن أجـل تطـوير الجديـد مـن 

وسائر التكنولوجيات، وتنفيذ النمـاذج المسـتحدثة فـي تقـديم الخـدمات، واسـتخدام األدوات  األدوية ووسائل التشخيص
  الموجودة بالفعل بمزيد من الكفاءة وتكييفها بحيث تواءم مختلف المجموعات السكانية والظروف واألغراض. 

  
  تنفيذ االستراتيجية

  
إن التنفيــذ الفعــال لالســتراتيجية يتوقــف علــى تضــافر جهــود جميــع أصــحاب المصــلحة فــي اســتجابة قطــاع   -٢١

ـــزم إبـــرام الشـــراكات القويـــة مـــع المجتمـــع المـــدني والجهـــات المانحـــة  الصـــحة لفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري. ويل
ك لمكافحة األيدز اإلطار للعمـل المتعـدد والوكاالت اإلنمائية والشركاء التقنيين. ويوفر برنامج األمم المتحدة المشتر 

  القطاعات داخل منظومة األمم المتحدة، مع تولي منظمة الصحة العالمية زمام القيادة في استجابة قطاع الصحة. 
  

وسوف يجري رصد تنفيذ االستراتيجية على أربعة مستويات باستخدام اآلليات القائمة بالفعل، وهـي: رصـد   -٢٢
بلـوغ األهـداف والغايـات العالميـة والتبليـغ بشـأنه؛ ورصـد االسـتجابة علـى الصـعيدين اإلقليمـي  التقدم الُمحرز صـوب

والُقطــري وتقييمهــا؛ وتطبيــق إطــار المنظمــة الخــاص بــاإلدارة القائمــة علــى تحقيــق النتــائج؛ وتطبيــق إطــار المســاءلة 
  الخاص ببرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز.

  
االســـتراتيجية باالســـتناد إلـــى حســـاب تكلفـــة اســـتراتيجية برنـــامج األمـــم المتحـــدة تنفيـــذ وقـــد تـــم حســـاب تكلفـــة   -٢٣

. ومن المقدر أن تزيـد التكـاليف اإلجماليـة لالسـتراتيجية العالميـة ٢٠٢١-٢٠١٦المشترك لمكافحة األيدز في الفترة 
مليـون  ٢٧ ٠٠٠إلـى مـا يزيـد قلـيًال علـى  ٢٠١٦مليون دوالر أمريكي تقريبًا في عام  ٢٠ ٠٠٠لقطاع الصحة من 

ـــــغ ٢٠٢٠دوالر أمريكـــــي فـــــي عـــــام  ـــــنخفض بعـــــض الشـــــيء لتبل ـــــون دوالر أمريكـــــي فـــــي  ٢٦ ٠٠٠، قبـــــل ان ت ملي
من المجموع.  ٪٣٦. ويتطلب العالج المضاد للفيروسات القهقرية أكبر قدر من الموارد، إذ تبلغ نسبته ٢٠٢١ عام

، ثم ٪١٣المخدرات حقنًا العنصر التالي من حيث الحجم، حيث تبلغ نسبتها  وتعد وقاية األشخاص الذين يتعاطون
  .٪١١تليها خدمات اختبار العدوى بالفيروس التي تبلغ نسبتها 
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