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   المقدِّمة.1
 مليون نسمة في العالم، في حين أن عدد 3.1، أودى مرض اإليدز بحياة حوالي 2004في عام 

 مليون نسمة أصابتهم عدوى فيروس 4.9 مليون نسمة، منهم 39.4المصابين بالمرض يقدر بنحو 
ايدة من النساء ومما يلفت النظر، أن هذا الوباء يصيب أعدادًا متز. اإليدز في العام الماضي وحَده

 .والفتيات

 جهود آبيرة وناجحة لتوسيع نطاق مواجهة مرض اإليدز على الصعيد 2001وُتبذل منذ عام 
، حددت المنظمة وبرنامج األمم المتحدة )3 × 5(وفي إطار مبادرة ثالثة في خمسة . العالمي

دات الفيروسات المشترك لمكافحة اإليدز، الهدَف الطموَح المتمثل في توفير المعالجة بمضا
 لثالثة ماليـين مصاب بمرض اإليدز أو بعدوى فيروسه، وذلك antiretroviral (ART)الَقْهَقرية 

بحلول عام ألَفْين وخمسة، مع َتمثُّل المرمى النهائي في توفير هذه المعالجة لجميع المصابين، مع 
ود العالمية المبذولة في وقد ترافقت الجه. سائر خدمات مكافحة ومعالجة العدوى بفيروس اإليدز

هذا المضمار مع خفٍض في أسعار األدوية المضادة للفيروسات القهقرية، والـُمْنِقذة للحياة، وتبسيط 
وآان من نتيجة ذلك أن التمويل العالمي لهذه الجهود قد تضاعف . لإلجراءات والُنُظم العالجية

 بليون دوالر في عام 6.1 إلى نحو 2001 بليون دوالر أمريكي في عام 2.1من (قرابة ثالثة أضعاف 
. ، آما تحسَّنت إمكانية الحصول على الخدمات الوقائية والرعائية األساسية تحسُّنًا ملحوظًا)2004

 700 000، ُقدِّر عدد الذين يتلقون المعالجة بمضادات الفيروسات القهقرية بنحو 2004وفي نهاية عام 
ر بمرحلة انتقالية، مما يمثِّل زيادة هائلة في أعداد الذين يتلقون في البلدان النامية والبلدان التي تم

عدد % 70وزاد بنسبة . 480 000 ال يتجاوز 2004 آان عدُدهم في أواسط عام إذْهذه المعالجة، 
وأصبح من الممكن . النساء الالتي ُتَقدَّم لهن خدمات الوقاية من انتقال العدوى من األم إلى طفلها

رض ومعالجته في البلدان التي توفِّر لمرضاها المعالجة بمضادات الفيروسات الوقاية من الم
ونتيجة لذلك، تتَّجه المواقف من المصابين بمرض اإليدز أو العدوى بفيروسه، إلى . القهقرية

التغيُّر، وَيْضُعُف االتجاُه إلى إنكار وجود اإليدز، ويقلُّ اإلحساُس بالوصمة االجتماعية المقترنة به 
ومع َتَزاُيد أعداد الناس الذين يريدون معرفة ما إذا آانوا مصابين . لتميـيز ضّد المصابين بهوا

 .بعدوى فيروس اإليدز، تتوافر ُطُرق جديدة لتعزيز الوقاية من العدوى

في إقليم شرق المتوسط، ونجح  3 × 5، قام المكتب اإلقليمي بتدشين مبادرة 2004وفي أوائل عام 
دان اإلقليم على االلتزام بالتوسُّع السريع في رعاية ومعالجة المصابين بمرض في حث عدد من بل

 .اإليدز أو بعدوى فيروسه

عبء وباء مرض اإليدز والعدوى بفيروسه وسائر األمراض المنقولة  . 2
 جنسيًا في اإلقليم 

 زيادة معدالت الوفيات والمراضة في إقليم شرق المتوسط بسبب   1.2
 دوى بفيروسه وسائر األمراض المنقولة جنسيًامرض اإليدز والع
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، بلغ العدد 2004فبنهاية عام .  لمحة عامة عن الوضع الراهن للوباء في اإلقليم)1الجدول (يعطي 
وُيقدَّر أنه .  حالة710 500التقديري اإلجمالي لحاالت مرض اإليدز والعدوى بفيروسه في اإلقليم 

في وقوعاتها، %) 60>(، مما يمثِّل زيادة آبيرة 2004 عام  حالة جديدة من العدوى في92 000وقعت 
وبمقارنة األعداد المطلقة، نجد أن حاالت اإلصابة الجديدة بعدوى فيروس . 2003مقارنة مع عام 

اإليدز في اإلقليم آانت أآثر من الحاالت التي وقعت في أوروبا الغربيـة وأمريكـا الشماليـة معـًا 
 ـة حاالت العدوى بفيروس اإليدز في اإلقليم سببهـا انتقــال وأآثريـ).  حالة65 000(
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 عبء مرض اإليدز والعدوى بفيروسه في بلدان اإلقليم. 1الجدول 
 

 البلد
الوقوعات 
المقدَّرة في 

السكان 
البالغين 

 )أ((%)

العدد التقديري 
للمصابين 

بمرض اإليدز 
والعدوى 
 )ب(بفيروسه

حاالت 
اإليدز 

المبلغة عام
 )ج(2004

العدد التقديري 
للمحتاجين 
للمعالجة 
بمضادات 

الفيروسات 
 )د(القهقرية

التغطية العالجية 
المبلغة للحاالت 

المعروف احتياُجها 
للمعالجة بمضادات 

الفيروسات 
 )هـ(القهقرية

 %100 60 )و(6 416 <0.1 األردن
 غ م غ م غ م غ م غ م أفغانستان

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 %100  مغ غ م غ م غ م

 %0 7 000 )و(51 70 000 0.1 باآستان
 %100 <100 5 539 0.2 البحرين
 %100 224 )و(19 941 <0.1 تونس

الجماهيرية العربية 
 الليبية

 غ م 700 غ م 7 000 0.3

جمهورية إيران 
 اإلسالمية

0.1 000 30 73 200 3 10% 

الجمهورية العربية 
 السورية

 %100 <100 )و(18 339 <0.1

 %0 1 200 45 11 227 0.1 جمهورية اليمنيةال
 %18 1 370 214 9 000 2.9 جيبوتي
 %<10 77 000 454 512 000 2.3 السودان
 %0 6 450 غ م 43 000 غ م الصومال
 %100 <100 غ م )أ(<500 <0.1 العراق
 %100 1 400 )و(24 1 447 0.1 ُعمان

 %100 50 1 <500  فلسطين
 %100 60 غ م 600 غ م قطر

 %100 غ م 11 )أ(2 000 غ م الكويت
 %100 250 24 2 026 0.1 لبنان
 %<10 540 63 3 584 <0.1 مصر

 %100 1 500 )و(55 14 000 0.1 المغرب
المملكة العربية 

 السعودية
 %100 غ م 65 غ م غ م

؛ التقرير 2004العالمي، تقرير حول وباء اإليدز . برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإليدز: المصدر ) أ(
 العالمي الرابع

 التقديرات الُقطرية المبلَّغة إلى المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط: المصدر )ب(
 قاعدة معطيات المكتب اإلقليمي الخاصة بالتقارير الُقطرية: المصدر )ج(
 من العدد التقديري للمصابين بمرض اإليدز أو العدوى بفيروسه% 15 -% 10 ) د(
النسبة المئوية للمرضى الذين يتلّقون المعالجة الثالثية بمضادات (مسح مديري البرامج الوطنية  ) هـ(

 الفيروسات القهقرية من مجموع أولئك المحتاجين إليها، أو التقارير األخرى التي يتلقَّاها المكتب اإلقليمي
 معطيات ال تشمل ربع سنة على األقل )و(

 المعلومات غير متوافرة: غ م
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وبحلـول نهاية . العدوى عن طريق الِجمـاع، وتبادل أدوات الـَحْقن بين متعاطي المخدِّرات بالحقن
من العدد التراآمي لحاالت مرض اإليدز المبلغة في اإلقليم، ُمَتأتِّيًة من % 53، آان 2004عام 

 ألَفْين عن السودان والصومال وجيبوتي وحدها، وإن آانت جيبوتي والصومال ال تبلِّغان منذ عام
 .وقوعات العدوى فيهما

، فإن مرض اإليدز والعدوى بفيروسه )1(2003ووفقًا للتقرير الخاص بالصحة في العالم لعام 
 السبب الرئيسي الثاني للوفيات الناجمة 2002وسائر األمراض المنقولة جنسيًا قد أصبحت في عام 

ويبلغ معدل .  سنة في إقليم شرق المتوسط44-15عن األمراض الـُمْعِدية والطفيلية بين الفئة العمرية 
وفيات األطفال الذين هم دون الخامسة من العمر، من جرَّاء مرض اإليدز والعدوى بفيروسه 

من % 4.2من الوفيـات الـتي تسببهـا الحصبـة، و% 44وسائر األمراض المنقولة جنسيًا، نحو 
 آما أفضى مرض اإليدز والعدوى بفيروسه . الناجمة عن األمراض الـُمْعِدية والطفيليةالوفيات

 سنة من سنوات العمر الصحي المعبَّر عنها 2 872 978وسائر األمراض المنقولة جنسيًا إلى ضياع 
بسنوات العمر المصحَّحة باحتساب مدد العجز، والسيَّما بين النساء الالتي هن في سن اإلنجاب 

 ). سنة1 021 619(

 ية والمراحل الوبائيةاالختالفات دون اإلقليم  2.2
 حول معدل انتشار العدوى بفيروس اإليدز في فئات سكانية )البيانات(تشّح في اإلقليم المعطيات 

والمهمُّ أنه، وفقًا . معّينة، إذ ال يجمع تلك المعطيات ويبلغها إلى المكتب اإلقليمي سوى بضعة بلدان
ات التي أجريت في بلدان اإلقليم، فإن للمعطيات المبلغة من البلدان، وبناء على مختلف الدراس

يقّل معدل (معدل انتشار وباء مرض اإليدز والعدوى بفيروسه منخفٌض في معظم بلدان اإلقليم 
في الفئات السكانية % 5في عموم السكان ويقّل عن % 1انتشار العدوى بفيروس اإليدز عن 

حيث يزيد معدل االنتشار (دان وجيبوتي بيد أنه بلغ مرحلة تعمُّمية في السو). at riskالمخَتَطَرة 
، ُأدخل في الصومال نظام الترصُّد 2004وفي عام ). 1الشكل ) (في عموم السكان% 1على 

وقد ُأبلغ .  للنساء الالتي يتلقين الرعاية السابقة للوالدةsentinel sero-surveillanceالمصلي المخفري 
 الحضرية في الصومال، مما يشير أيضًا إلى في بعض المناطق% 1عن معدالت انتشار تزيد على 

وتشير األرقام المبلَّغة من جمهوريـة إيران . آون الصومال معرَّضًا لخطر تعمُّم الوباء فيه
إذ يزيد معدل انتشار العدوى بينهم (اإلسالميـة إلى ترآُّز الوبـاء بين متعاطي المخدِّرات بالحقن 

 في هذا الصدد من باآستان والبحرين والجماهيرية العربية علمًا بأن األرقام المبلَّغة%). 5على 
 بين outbreaksالليبية وُعمان تبعث على االنزعاج، إذ تشير إلى مخاطر آامنة من وقوع فاشيات 

فعلى سبيل المثال، أفادت دراسة ُأجريت على متعاطي المخدِّرات . متعاطي المخدِّرات بالحقن
 %.23 معدل انتشار العدوى بفيروس اإليدز يبلغ بالحقن في آراتشي، بباآستان، أن

 التوزُّع العمري والجنسي  3.2
مـن مجمـوع حـاالت اإليـدز التراآميـة المبلَّغــة، يتبيَّن أنَّ أآثر الفئات العمرية تأثـُّرًا فـي 

عمر، ويمثِّل األطفال الذين هم دون الخامسة من ال%). 58.4( سنـة 39 و25اإلقليـم، تـتراوح بـين 
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فقد زادت . من إجمالي حاالت اإليدز المبلغة، ولو أن اتجاه العدوى بينهم هو في تصاعد% 1.9
من الحاالت المبلغة % 0.8نسبة حاالت اإليدز في األطفال الذين هم دون الخامسة من العمر من 

روس ، مما يشير إلى اإلخفاق في احتواء انتقال عدوى في2004في عام % 4في عام ألَفْين إلى 
من إجمالي حاالت اإليدز التراآمية المبلَّغة حتى اآلن، هي % 28ثم إن . اإليدز من األم إلى طفلها

 .بين اإلناث

 .2003جنيف، منظمة الصحة العالمية، . تغيـير مجرى التاريخ: 2003التقرير الخاص بالصحة في العالم ) 1(
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لعدوى بفيروس اإليدز في إقليم شرق المتوسطمعدالت انتشار وباء ا. 1 الشكل

 السل ومرض اإليدز والعدوى بفيروسه  4.2
-2002تتزايد معدالت العدوى بفيروس اإليدز بين مرضى السل، إذ بلغ متوسطها في الفترة 

في جمهورية إيران % 1.8في ُعمان، و% 2.0في اليمن، و% 3.3في السودان، و% 8.2 نحو 2004
من % 56.5أن ) 2004-2002(نت دراسة ُأجريت حديثًا في جمهورية إيران اإلسالمية وبيَّ. اإلسالمية

السجناء اإليجابيِّـين لعدوى فيروس اإليدز والذين يتعاطون المخدِّرات بالحقن، مصابون أيضًا 
 . بعدوى السل

 الفئات المخَتَطَرة والسريعة التأثـُّر  5.2
لفئات السكانية المعرَّضة بشدة لخطر انتشار العدوى ال تتوافر سوى معلومات محدودة جدًا عن ا

وقد أوضحت بعض بلدان اإلقليم، أن الفئات المعرَّضة لخطر اإلصابة بالعدوى . بفيروس اإليدز
ففي السودان يبلغ . البغايا، واللواطيِّـين، ومتعاطي المخدِّرات بالحقن، والسجناء: فيها تتمثَّل في

وال تتوافر معلومات عن سلوآيات البغايا إال من لبنان، ويتضح . ايابين البغ% 4.3معدل االنتشار 

معدل
منخفض

  معدل منخفض
وقوع بعض فاشيات العدوى بفيروس (

بين % 5>اإليدز مع بلوغ معدل االنتشار 
ق ال ات ِّ خ ال اط ت

  معدل منخفض
في بعض % 1>يبلغ معدل االنتشار (

متلقِّيات الرعاية السابقة المناطق بين 
الدة )لل

عدوى
مكثَّفة

عدوى
متعمِّمة

جيبوتي
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مع زبائنهن ومع ) العوازل الذآرية(من تلك المعلومات أن نسبة قليلة جدًا منهن تستعملن الرفائل 
، تراوحت معدالت االنتشار المبلَّغة 2004 إلى عام 1999وفي المدة من عام . قرنائهن المعتادين
في % 0.03في جمهورية إيران اإلسالمية و% 2.3إليدز في السجناء، ما بين للعدوى بفيروس ا

وفي اإلقليم الفرعي المتمثِّل في منطقة الشرق األدنى، والتي تشمل األردن والجمهورية . مصر
من إجمالي حاالت اإليدز % 16.2العربية السورية وفلسطين ولبنان ومصر، تمثِّل نسبة اللواطيِّـين 

ال تتوافر معلومات أخرى حول هذه الفئة السكانية، إال في دراسة سلوآية ُأجريت في و. المبلَّغة
لبنان يتضح منها ارتفاع معدل العالقات الجنسية التي يمارسها اللواطيون من دون وسائل وقائية، 

 .مع ارتفاع عدد الُقَرَناء الَعَرضيِّـين آسلوك عام في هذه الفئة

 إلى تعاطي 2004 و1999اإليدز المبلَّغة في الفترة بين عاَمْي من جميع حاالت % 7.7وُتعَزى 
وقد أدَّى الرصد المنهجي لعدوى فيروس اإليدز بين متعاطي المخدِّرات . المخدِّرات بالحقن

بالحقن، إلى اآتشاف ارتفاع معدل انتشار العدوى باّطراد في هذه الفئة في جمهورية إيران 
من حاالت العدوى بين الرجال % 38وُتعزى .  في باآستانoutbreaksاإلسالمية، واآتشاف فاشيات 

من جميع حاالت العدوى المبلَّغة في % 64آما ُتْعَزى . في تونس إلى تعاطي المخدِّرات بالحقن
من جميع الحاالت المبلغة في جمهورية إيران اإلسالمية إلى تعاطي المخدِّرات % 74البحرين و

بين متعاطي % 51الجماهيرية العربية الليبية، انتشار العدوى بنسبة ويتَّضح من تقرير من . بالحقن
، ارتفاُع معدَّالت اإليجابيِّـين 2003ولوحظ في عام . المخدِّرات بالحقن الذين ُأدخلوا أحد المستشفيات

للعدوى بين متعاطي المخدِّرات الذين ُأجريت لهم فحوص، ارتفاعًا مثيرًا لالنزعاج في البحرين 
ومع التفاوت الكبير في عدد متعاطي المخدِّرات . 2004 ثم انخفاض تلك المعدالت في عام وُعمان،

الذين ُتجرى لهم فحوص لتحرِّي العدوى فيهم بفيروس اإليدز، فمن المرجَّح أن يؤدِّي خطأ 
االختيار إلى تشويه الصورة، ويحول دون استخالص نتائج موثوقة بخصوص االتجاهات الفعلية 

ويتضح من الدراسات السلوآية التي ُأجريت في .  الفئات السكانية التي ُيجَرى فحٌص لهافي أيٍّ من
 .لبنان ومصر، أن تبادل معدَّات الحقن بين متعاطي المخدِّرات بالحقن يمثِّل ممارسة عامة

، المعرَّضة لخطر العدوى بفيروس bridging populationأّما ما ُيسَمى بالفئات السكانية الوسيطة 
 العالية االختطار، ونقل العدوى إلى الفئات السكانية المنخفضة الفئاتإليدز من خالل مخالطة ا

االختطار، فتتمثَّل في المخالطين الجنسيِّـين لمتعاطي المخدِّرات بالحقن، وسائقي المسافات 
عدة وتشير . الطويلة، والعاملين بالقطاعات العسكرية، والمشرَّدين داخل أوطانهم والمهاجرين

دراسات سلوآية ُأجريت في بعض بلدان اإلقليم إلى قلة وعي الشباب بُطُرق انتقال فيروس اإليدز 
وُطُرق اتِّقائه، وانخراطهم في سلوآيات جنسية غير شرعية ومن ثـَمَّ غير مأمونة، آالعالقات 

  ).العوازل الذآرية(الجنسية العارضة، أو المتعددة، مع قلة استعمال الرفائل 

 األمراض المنقولة جنسيًا سائر  6.2
إذ إن ترصُّد هذه . ال ُيعرف جيدًا عبُء سائر األمراض المنقولة جنسيًا في معظم بلدان اإلقليم

وبناًء على المعطيات . األمراض في بلدان اإلقليم ال يقوم إال على اإلبالغ الروتيني للحاالت
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مستقاة من المحدَّدة المبلَّغة إلى المكتب اإلقليمي عن األمراض المنقولة جنسيًا، والمعطيات ال
الدراسات القليلة التي ُأجريت بهذا الشأن في اإلقليم، يمكن القول بأن جميع هذه األمراض ُيالحظ 

. )2الجدول (وجودها في اإلقليم، وأن معدالت اإلصابة بها تكون أحيانًا باعثـة علـى االنزعـاج 
، ثم gonorrhoeaداء السيالن ، يليه trichomoniasisوأآثر هذه األمراض شيوعًا هو داء الـُمشعَّرات 

هذا، ولم ُتجَر إال في مصر دراسٌة النتشار هذه األمراض شيوعًا . ، بدرجة أقلsyphilisالزهري 
بين الفئات المعرضة بشدة لخطر عدواها، آالبغايا واللواطيِّـين، وقد أظهرت هذه الدراسة أن 

  .بين اللواطيِّـين% 23غايا، وبمعدل بين الب% 36.5تنتشر بمعدل ) بأيٍّ من هذه األمراض (العدوى

 اآلثار الصحية واالقتصادية المحتملة  7.2
إن الوباء المستفحل لمرض اإليدز والعدوى بفيروسه، إضافًة إلى إزهاقه آلالف األرواح، 
 ُيَرجَّح أن يؤثـِّر تأثيرًا بالغًا في اقتصاد بلدان اإلقليم، سواء من حيث النفقات الصحية المباشرة، أو

ويقدِّر البنك الدولي أن متوسط . التكاليف غير المباشرة للتغيُّب عن العمل والخسائر في االنتاجية
% 1.5و% 0.2معدل نمو الناتج المحلي المحتمل يمكن أن يقل، نتيجًة للوباء، بنسبة تتراوح بين 

ي إلى زيادة ومن ناحية أخرى، فإن السياسات الناجحة التي تؤد. 2025-2005سنويًا خالل الفترة 
، والتوسُّع في إمكانية الحصول على إبر مأمونة )العوازل الذآرية(معدل استعمال الرفائل 

 .لمتعاطي المخدِّرات بالحقن، يمكن أن يؤديا إلى تحقيق وفورات ضخمة
 دراسات مختارة حول انتشار األمراض المنقولة جنسيًا. 2الجدول 

  المتوسطبين مختلف الفئات السكانية في إقليم شرق
 

حجمه الفئة السكانية السنة البلد
 ا

الزهري 
لإليجابيِّـ(%

 )ين

النَّْيَسريَّة 
البنية 

لإليجابيِّـي(%
 )ن

المتدثـِّرة 
 الـَحثـَرية

لإليجابيِّـ(%
 )ين

داء 
الـُمَشعَّرات 
المهبلية 

لإليجابيِّـي(%
 )ن

الجماهيرية 
العربية 
 الليبية

المصابون 1991/1992
باألمراض 

 جنسيًاالمنقولة 
     

 غ م غ م 36.0 19.0 187 ذآور  
 غ م غ م 4.0 40.0 1562 إناث  

 مصر
اإلسكندرية(
( 

المصابون  1999
 بأمراض جلدية

     

 0 غ م 14.8 5.6 54 ذآور  
 8.3 غ م 0 0 36 إناث  

 19.2 7.7 7.7 5.8 52 البغايا
 1.3 8.8 8.8 7.5 80 اللواطيون

عاطو مت
 المخدِّرات حقنًا

150 1.3 2.7 2.7 0.7 

 مصر
 )القاهرة(

2001 

 0.7 1.3 2.0 0 607 م ر س و

 7.7 0 0 0.4 600 م ر س و 2002 باآستان
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اليمن 
 )صنعاء(

 29.9 غ م 10.3 1.5 68العيادة الخارجية  2002

 18.5 غ م 5.0 0 200العيادة الخارجية2003/2004 
      إناث  

مريضات  2003 األردن
لنساءأمراض ا
 والوالدة

 12 1.2 0.7 غ م 1248

 معدالت انتشار األمراض المنقولة جنسيًا غير قابلة للمقارنة بين الدراسات لتباين الطرائق المختبرية المتَّبعة* 
 متلقِّيات الرعاية السابقة للوالدة: م ر س و

  المعلومات غير متوافرة: غ م
 
 
 
 
 
 
 
 
   اإليدزمواجهة القطاع الصحي لوبـاء مرض.  3

 في اإلقليم 3 × 5والعدوى بفيروسه ومبادرة 
 التوسُّع في إمكانية الحصول على معالجة مرض اإليدز   1.3

 والعدوى بفيروسه ورعاية المصابين بهما

منهم % 72.7 مصاب بمرض اإليدز أو بعدوى فيروسه، 110 000يقدَّر أنه يوجد في اإلقليم 
وهنالك . ن إلى المعالجة بمضادات الفيروسات القهقريةيعيشون في السودان وحده، وهم يحتاجو

وع من المعالـجة، والسيَّما في بلـدان اإلقليم المحدودة ـنقص هائل في إمكانية الحصول على هذا الن
وال َيْخَفى أن هذا يؤدِّي إلى ارتفاع . الموارد، التي يعانـي العديـد منها من عبء جسيم للمرض

ولو أن الحصول على المعالجة . مرض اإليدز والعدوى بفيروسهمعدالت وفيات المصابين ب
بمضادات الَفْيروسات الَقْهَقرية، قد أصبح ممكنًا للجميع، بفضل التخفيضات الكبيرة في أسعار 
األدوية المضادة لهذه الَفْيروسات، إضافًة إلى االلتزام العالمي بدعم البلدان المحدودة الموارد في 

 .دويةالحصول على تلك األ

، َتعزَّز في بلدان اإلقليم االلتزاُم الوطني بتوفير الرعاية والمعالجة الفعَّالة 2004وخالل عام 
 للتثقيف 2004فبراير /ففي أعقاب اجتماع إقليمي ُعقد في شباط. والدعم الفعَّال للمحتاجين إليها

 وجمهورية إيران ، قامت باآستان والجماهيرية العربية الليبية3 × 5واإلحاطة حول مبادرة 
اإلسالمية وجيبوتي والسودان والصومال ومصر واليمن، باإلعالن رسميًا عن التزامها بتوسيع 
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برسائل إلى ) عدا باآستان(وبعثت سبعة بلدان منها . إمكانيات الحصول على المعالجة والرعاية
وتم، . ا إلى المبادرة، وتطلب ضّمه3 × 5مبادرة المدير العام للمنظمة تؤآد فيها التزامها بمرمى 

بالتشاور مع بلدان اإلقليم، تحديُد هدف إقليمي يتمثَّل في توفير المعالجة بمضادات الَفْيروسات 
 مصاب بمرض اإليدز أو العدوى بفيروسه، ممن يحتاجون إلى هذا 70 000الَقْهَقرية لـَِما مجموُعُه 

 .النوع من المعالجة

آَّزت الجهود على ضمان استعداد البلدان للتوسُّع في ، تر2005 وأوائل عام 2004وخالل عام 
وُقدِّم الدعم التقني إلى البلدان في عدد من المجاالت، . إمكانية الحصول على المعالجة المطلوبة

منها حشد الموارد، وإعداد الدالئل اإلرشادية، وبناء القدرات، وإدارة المشتريات والتوريدات، 
وقام المكتب اإلقليمي بنشر وتوزيع اإلطار االستراتيجي . معالجةوتخطيط عملية التوسُّع في ال

آما تعمل المنظمة على تقوية مكاتبها الُقطرية بما يمكِّنها من توفير الدعم .  بالعربية3 × 5مبادرة ل
للسودان، ) 3 × 5مبادرة مسؤول (وقد تم تعيـين موظف دولي . التقني المكثَّف في الوقت المناسب

وقد آان من العقبات الرئيسية التي قوبلت في . على إنشاء وظيفة مماثلة لجيبوتيويجري العمل 
 لم تتوافر إذْ؛ 3 × 5مبادرة  التأخُّر في حشد الموارد المالية والبشرية ل2005 وأوائل عام 2004عام 

ان أبريل األموال الالزمة لدعم األنشطة المبذولة في البلد/للمكتب اإلقليمي إال في أوائل نيسان
 .األخرى غير السودان

 تسريع أنشطة الوقاية  2.3

 مأمونّية الدم، ومكافحة العدوى

، وحاالت اإليدز المبلَّغة المنسوبة إلى نقل الدم ومشتقاِتِه تتناقص باطِّراد، إذ 1993منذ عام 
غير أنـه . 2003من إجمـالي حاالت اإليدز المبلَّغـة عام % 0.4إلى % 12.1انخفضت نسبتها من 

، بسبب ارتفـاع عـدد هـذا %0.5 زيادة مفاجئـة في هـذه النسبـة، إذ بلغت 2004وحظت في عام ل
 4(، والمملكة العربية السعودية ) حاالت5(، ومصـر ) حـاالت7(النـوع من الـحاالت فـي باآستـان 

ذا ، علمًا بأن هذه البلدان آانت تبلغ في السنوات السابقة عن عدم وقوع حاالت من ه)حاالت
وتدلُّ هذه األرقام على ما تبذله البلدان من جهود جاّدة لضمان . القبيل، أو وقوع حالة واحدة ال أآثر

 2004مأمونية الدم ومكافحة العدوى؛ ولو أن االرتفاع الباعث على االنزعاج الذي حدث في عام 
 .يدلُّ على ضرورة المواظبة على بذل الجهود ومضاعفتها في هذا المضمار

 للمعطيات المتوافرة لدى المكتب اإلقليمي، فإن ممارسات َنْقل وَحْقن الدم المأمون ووفقًا
 في آلٍّ من األردن إنفاذُهاومشتقات الدم المأمونة، هي ممارساٌت ينظمها القانون، ويجري 

واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس وجمهورية إيران اإلسالمية والجمهورية العربية 
وال يوجد مثل هذا القانون .  وجيبوتي والعراق وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصرالسورية

 .وال َتِرُد معلومات بهذا الشأن من سائر بلدان اإلقليم. في آلٍّ من السودان والصومال وُعمان

 الوقاية من انتقال العدوى من األم إلى طفلها
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عدوى من األم إلى طفلها، في ما تشمل، تشمل االستراتيجيات المعروفة للوقاية من انتقال ال
وقايَة النساء الالتي هن في سن اإلنجاب من العدوى بفيروس اإليدز، وتوقِّي حاالت الحمل غير 
المرغوب فيه بين النساء المصابات بالعدوى، والوقاية من انتقال العدوى من الحوامل المصابات 

 .عد الوالدة من خالل اإلرضاع من الثديبها إلى مواليدهن أثناء الحمل والوالدة، وآذلك ب

، إلى تحسين أنشطة 2004وقد دعت المنظمة، من خالل الحملة العالمية لمكافحة اإليدز لعام 
التثقيف والتوعية، والمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق في المعالجة والرعاية، واسترعت 

ل الجهود لتوسيع إمكانية الحصول على آما أن بذ. انتباه البلدان إلى أهمية استهداف النساء
المعالجة بمضادات الفيروسات القهقرية، من شأنه أن ُيعين أيضًا على الحدِّ من انتقال العدوى من 
األم إلى طفلها، إذ إن الُنُظم الحالية لهذا النوع من المعالجة تؤدي إلى خفض إمكانية انتقال 

 %.4لى إ% 30الفيروس من األم إلى رضيعها من حوالي 

 االستنصاح والفحص الطوعي

لقد أثبتت خدمات االستنصاح والفحص الطوعي أنها تساعد على التعرُّف على المصابين 
وفي البلدان التي تقوم بالتبليغ عن نتائج الفحوص التي ُتجرى . بمرض اإليدز أو بعدوى َفْيروسه

، لوحـظ ارتفـاع معـدل للتحرِّي عن فيروس اإليدز في مرافق االستنصاح والفحص الطوعــي
في مصر %) 0.06(الفحوص اإليجابيـة لعـدوى فيروس اإليدز، مقارنـًة مـع عموم السـكان 

وعلى الرغم من البيِّنات المؤآَّدة . في السودان%) 14.9(في جمهورية إيران اإلسالمية و%) 1.4(و
ُتحتمل إصابتهم على فعالية خدمات االستنصاح والفحص الطوعي في اجتذاب األشخاص التي 

بالعدوى، فإن هذه الخدمات ال تتوافر في جميع بلدان اإلقليم، وإذا توافرت فإن التغطية بها تكون 
 .مقصورة على مناطق أو فئات سكانية معيَّنة

 
 

 الشباب والفئات المعرَّضة للعدوى: الـُمداخالت المستهدفة

ية، باتِّخاذ إجراءات حازمة للوقاية من لم تقم بلدان اإلقليم، باستثناء جمهورية إيران اإلسالم
فال توجد لدى معظم بلدان اإلقليم أي .  بين الفئات المهمَّشة والمعرَّضة للعدوىoutbreaksالفاشيات 

وقد تكون لدى بعض . مشاريع تستهدف وقاية هذه الفئات من مرض اإليدز والعدوى بفيروسه
ويستثنى من . منخفضة التغطية على األغلبالبلدان مشاريع صغيرة الحجم محدودة الفعالية، و

بلدان اإلقليم جمهورية إيران اإلسالمية التي حقَّقت تقدُّمًا آبيرًا في الحدِّ من أضرار تعاطي 
المخدِّرات، بإدخال برامج لتبديل اإلبر والمحاقن، والمعالجة االستبدالية لالعتماد على المواد 

 .األفيونية المفعول داخل السجون وخارجها



 1/وثيقة إعالمية/52ل إ/ش م 
 11الصفحة 
 

وتتخاطب معظم البلدان مع فئات الشباب، والسيَّما من خالل ُمداخالت اإلعالم والتثقيف 
َبْيد أن التغطية بهذه الـُمداخالت تتفاوت تفاوتًا واسعًا من بلد إلى آخر في اإلقليم، إذ إنها . واالتصال

وثـَمَّة . مدينتينتتراوح بين التغطية الوطنية الشاملة وبين التغطية المحدودة لمدينة آبرى أو 
العوازل (ُمداخالت أخرى موجَّهة للشباب، مثل خدمات االستنصاح والفحص وتوزيع الرفائل 

، وهي ُمداخالت التزال محدودة من حيث عدد البلدان التي تنفذها ومن حيث التغطية )الذآرية
 .الداخلية بها

 تقوية أنشطة الترصُّد والبحوث الميدانية  3.3

لترصُّد في اإلقليم غالبًا بالَضْعف الشديد، إذ إنها تعتمد في معظم البلدان على َتتَّسم أنشطة ا
آما تعاني . التبليغ عن الحاالت، والدراسات الَعَرضية أو أنشطة الترصُّد المصلي غير المنتظمة

.  التبليغُنُظم الترصُّد من نقص التبليغ، واإلخفاق في التقاط أشد الفئات تعرُّضًا للعدوى، والتأخُّر في
ويؤدِّي ذلك إلى قيام فجوات ضخمة في فهم ديناميكية الوباء، مما يؤثـِّر على آل جوانب مواجهة 

وإضافًة إلى مشكالت . ومن ثـَمَّ، فإن رصد الوباء على الصعيد اإلقليمي يمثِّل تحدِّيًا عظيمًا. الوباء
. ليمي أيضًا بالتأخُّر وعدم االّتساقالترصُّد على الصعيد الُقطري، يتَّسم التبليغ على الصعيد اإلق

، لم تقم خمسة عشر بلدًا من بلدان اإلقليم االثنين والعشرين بإنجاز 2005مارس /فحتى نهاية آذار
األردن واإلمارات العربية :  وإرسالها إلى المكتب اإلقليمي، وهذه البلدان هي2004تقاريرها لعام 

بية الليبية وجمهورية إيران اإلسالمية والجمهورية المتحدة وباآستان وتونس والجماهيرية العر
 .العربية السورية والسودان والصومال والعراق وُعمان وقطر والكويت والمغرب واليمن

ويقوم المكتب اإلقليمي سنويًا بدعم عدد من البحوث الميدانية، في مجال مرض اإليدز والعدوى 
من خالل برنامجه للِمَنح الصغيرة لبحوث بفيروسه وسائر األمراض المنقولة جنسيًا، وذلك 
 2002فقد قام البرنامج خالل المدة من عام . أمراض المناطق المدارية وسائر األمراض السارية

 بحثًا حول مرض اإليدز والعدوى بفيروسه وسائر األمراض المنقولة 22، بدعم 2004إلى عام 
تشار العدوى في فئات سكانية خاصة، جنسيًا، شملت مجاالت مكافحة العدوى، والسلوآيات، وان

 .ومراجعات البرامج

 حشد الموارد 4.3

 مليون دوالر أمريكي من الميزانيات 23، ُخصِّص ألنشطة المكافحة ما يزيد على 2004في عام 
ونجح عدد من بلدان اإلقليم في حشد موارد إضافية لدعم أنشطة برامج . الوطنية لبلدان اإلقليم

وحصلت ثمانية من بلدان اإلقليم على موافقة الصندوق . والعدوى بفيروسهمكافحة مرض اإليدز 
.  دوالرًا أمريكيًا146 513 212على تمويل مشاريع فيها بما إجماليُّه ) حتى الجولة الرابعة(العالمي 

وقد ساهمت المنظمة . ويقوم البنك الدولي بدعم أنشطة المكافحة في باآستان وجيبوتي والصومال
 .ألمم المتحدة المشترك لمكافحة اإليدز بحوالي مليوَنْي دوالر لهذا الغرضوبرنامج ا
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   التحدِّيات والفرص في المستقبل.4
يجدر بالتنويه أنه يتحقَّق تقدُّم ملحوظ آلَّما آانت القيادة السياسية قوية وداعمة للبرامج الوطنية 

ولو أن . ني على بذل جهود مشترآةلمكافحة اإليدز، وحيثما يتعاون القطاع العام والمجتمع المد
االستثمارات في مجال الوقاية من مرض اإليدز والعدوى بفيروسه ورعاية المصابين بهما هي 

وإضافًة إلى أن الكثيرين من المصابين بعدوى فيروس . استثمارات غير آافية في العديد من البلدان
ز، والتميـيز ضد المصابين به، وغير اإليدز ال يدرون أنهم مصابون بها، فإن إنكار وجود اإليد

ذلك من المواقف السلبية التزال تعوق على نحو خطير إمكانيات الوقاية من مرض اإليدز 
آما أن إمكانية الحصول على المعالجة بمضادات . والعدوى بفيروسه ورعاية المصابين بهما

مع التفاوت المجحف الواضح الفيروسات القهقرية التزال منخفضة في اإلقليم إلى حد غير مقبول، 
 .في هذا الصدد بين البلدان القليلة الموارد والبلدان التي هي أغنى نسبيًا

وفي العديد من بلدان اإلقليم، والسيَّما أشد البلدان تأثـُّرًا بوباء اإليدز، يواجه القطاع الصحي 
وجود تنافس بين العديد من عجزًا شديدًا في الموارد البشرية والمالية والبـِْنَية األساسية، مع 

آما أن العديد من بلدان اإلقليم تعاني من طوارئ معقدة أو تمر . أولويات البرامج الصحية
باألوضاع التالية النتهاء الصراعات فيها، مما يؤدِّي إلى ارتفاع معدالت تنقُّل السكان ونزوحهم، 

 .ألساسيةوقيام تحدِّيات ضخمة أمام توفير حتى ألزم الخدمات الصحية ا

فبإمكان بلدان اإلقليم االستفادة من . على أن السنوات القادمة تبشِّر بجلب فرص عظيمة معها
ذخيرة وافرة من المعارف والخبرات المجمَّعة على مدى عشرين عامًا، من الجهود العالمية في 

الالزمة آما أن التصميم العالمي على زيادة الموارد . مواجهة مرض اإليدز والعدوى بفيروسه
للوقاية، يتيح فرصًا جديدة للتوسُّع في المعالجة المنقذة للحياة، باستخدام مضادات الفيروسات 
القهقرية، وإلجراء بحوث في األساليب الوقائية والعالجية، من خالل مبادرات من قبيل الصندوق 
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