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  عن تنفيذ االستراتيجية اإلقليمية اة القطاع الصحيتقرير مرحلي 
   - 20112015لفريوس العوز املناعي البشري 

 املقدمة
 )فريوس اإليدز( البشري املناعي العوز لفريوس الصحي القطاع اة اإلقليمية االستراتيجية جاءت لقد .1

 يف األعضاء الدول وأقرا اإلقليم يف املعنية هاتاجل مجيع مع واسعة تشاورية عملية مثرة 2015 – 2011
 هدفو). 5 ق/57 إ ل/م ش القرار( املتوسط لشرق اإلقليمية للّجنة واخلمسني السابعة الدورة

 وتركِّز. الفريوس هذا عدوى مع املتعايشني صحة وحتسني اإليدز فريوس انتقال من احلد هو االستراتيجية
 خدمات إتاحة وعلى بالفريوس املتعلقة املعلومات تعزيز على حتديداً، ستراتيجية،اال اهاتتوخ اليت األغراض
 .الصحية النظم تقوية وعلى والوقائية العالجية واخلدمات الصدد هذا يف الرعاية

 والعقبات اإلقليم يف السائدة الوبائية األوضاع مراعاة مع للبلدان استراتيجية أولويات االستراتيجية وحتدد .2
 التقدم التقرير هذا ويعرض. اوشركاؤمه املدين واتمع احلكومات تواجهها اليت الرئيسية حدياتوالت
حيث من االستراتيجية يف املعروضة االستراتيجية والتدخالت األولويات بتنفيذ يتعلق فيما زاحملر 

 .والتحديات والثغرات اإلجنازات

 الغرض حبسب احملرز التقدم
 قرارات اتخاذ من للتمكني تهوجما اإليدز فريوس وباء حول موثوقة مناسبة علوماتم اجإنت. 1 الغرض

 استراتيجية

3. اية حبلول شخص 560 000 اإليدز فريوس مع للمتعايشني التقديري العدد غَلَب أن ورغم. 2010 عام 
82 000 بلغ اجلديدة باتاإلصا عدد فإن) %02( منخفضاً ظلّ بالفريوس العدوى النتشار اإلمجايل لاملعد 
 املتوسط شرق إقليم اجلديدة اإلصابات عدد ارتفاع ويضع. 1)أطفال بني عدوى حالة 7400 منها( إصابة
 وتظل. وترية بأسرع اإليدز بفريوس العدوى أوبئة فيهما تنتشر العامل أقاليم من اثنني إقليمني ضمن

 من يكفي ما توافر لعدم نظراً البلدان، من عديدال يف الرضا علىباعثة  غري بالفريوس اإلصابة تقديرات
 املشترك املتحدة األمم برنامج قبل من املطبقة الرياضية التقدير مناذج يف إلدراجها البلدان يف البيانات
 جودا فإن البيانات تلك تتوافر وعندما. العاملية الصحة منظمة/بفريوسه والعدوى اإليدز ملكافحة

 الدقة، تعوزها التزال اال هذا يف التقديرات فإن وعليه،. حمدودتني تكونان ما كثرياً وموثوقيتها
 .كبرية فيها اخلطأ فهوامش

                                                 
1 Global HIV/AIDS response: epidemic updemic update and health sector progress towards universal access. 
Progress report 2011. Geneva. WHO/UNAIDS/UNICEF, 2011 
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 لوباء احمللية بالديناميات معرفتها حتسني أجل من كبرية استثمارات بلدان عدة وظفت األخرية، اآلونة ويف .4
 مع الوثيق بالتعاون املتوسط، لشرق مليةالعا الصحة ملنظمة اإلقليمي املكتب قدم وقد. اإليدز فريوس
 لتعزيز ومالياً تقنياً دعماً الدويل، والبنكوالعدوى بفريوسه  اإليدز ملكافحة املشترك املتحدة األمم برنامج
 العاملي الصندوق يعطيها اليت املنح تسهم كما. الترصد بعمليات القيام على احمللية املؤسسات قدرة

 .االستراتيجية املعلومات مظُن تقوية يف واملالريا والسل اإليدز ملكافحة

 لومعد السلوكيات حول املعلومات مجع حيث من ملموساً تقدماً البلدان نصف من أكثر زأحر وقد .5
 فريوس أوبئة تركِّز مؤخراً تأكَّد وقد: عالية ملخاطر املعرضة السكانية الفئات بني اإليدز فريوس انتشار
 عدواه انتشار ملعدالتت أجري مسوحات بفضل وذلك باحلقن، ملخدراتا متعاطي بني اإليدز

 اإلسالمية إيران ومجهورية ،)%14( واملغرب ،)%21( وباكستان ،)%22( ليبيا يف املتبعة والسلوكيات
أوبئة فريوس اإليدز تزايداً بني اللواطيني، مبا يف  تشهدو هذا،. 2)%3( وتونس ،)%7( ومصر ،)13%(

وأوضحت الدراسات اليت ). %3(واملغرب  ،)%5(وتونس  ،)%6(ومصر  ،)%37(ن ذلك يف باكستا
البغايا(ت بني املشتغالت باجلنس أجري (ل انتشار العدوى بفريوس اإليدز يف جيبويت ارتفاع معد

 القليلة البلدان يف أما.2)%3(واملغرب  ،)%4(ومجهورية إيران اإلسالمية  ،)%4(وأفغانستان  ،)15.4%(
 ،اإلسالمية إيران مجهورية مثل خمتلفة، جغرافية مناطق ويفعلى مر الوقت  البيانات مجععلى  أبتد اليت

 .الواضحة األمور من احمللي الوباء وتنوع تباين أصبح وباكستان، ،واملغرب

 الكربى والتحديات الثغرات من يظل للمخاطر تعرضاً األكثر السكانية الفئات أعداد تقديربأن  علماً .6
 البلدان على املستحيل من جتعلهذه  املعرفية والثغرة. الصدد هذا يف موثوقة منهجيات إىل اللجوء ويتعين
 وباءعلى  تأثري من لرباجمها ما تقدير وبالتايل الوقائية، باخلدمات السكانية الفئات تلك تغطية تقدير
 .اإليدز فريوس

 اليت البلدان عدد أن إال. للفريوس يالتصد ليةعم وتقييم لرصد وطنية خطط البلدان نصف حوايل ولدى .7
 الرصد مظُن يف القصور مبواطن أيضاً تعترفمن البلدان اليت  عدد وهناك قليل اخلطط متويل يفأفلحت 
 عدم أن كما. باخلدمات التغطية وتقدير الوبائية االجتاهات تقدير العسري من جيعل مما الوطنية، والتقييم
 من اخلصوص، وجه على حيد، أعلى ملخاطر املعرضة السكانية بالفئات املتعلقة ياناتالب مةَءمال أو كفاية
 .اإليدز لفريوسللتصدي  فعالة إجراءاتوتنفيذ  وضع على البلدان قدرة

  فريوس اإليدزعدوى زيادة إتاحة خدمات رعاية ومعاجلة املتعايشني مع : 2الغرض 

8. ز إىل مثليه تقريباً يف اإلقليم يف العقد املاضي يف البالغني واألطفال ل الوفيات املرتبطة باإليدلقد ارتفع معد
وتظهر التوقعات املتعلقة بالسنوات اخلمس القادمة، أن باإلمكان مع حدوث زيادة سريعة . على السواء

ةأي حتقيق مرمى االستراتيجية اإلقليمي(يف مجيع أحناء اإلقليم  %50ل التغطية العالجية تصل إىل يف معد( ،
تباينت تدخالت القطاع الصحي 2010ويف عام . 20153حالة وفاة حبلول عام  25 000ب وقوع جتن ،

فقد حتسنت فرص احلصول على . من حيث توافرها وجودا واحلصول عليها تبايناً كبرياً من بلد إىل آخر
                                                 

2 Regional review of HIV surveillance systems 2011, country reports. 
3  UNAIDS Middle East and North Africa regional report on AIDS 2011. Cairo, joint UN Programme on 

HIV/AIDS, 2011. 
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 2009ادة يف الفترة بني عامي املعاجلة مبضادات الفريوسات القهقرية حتسناً مطرداً، حيث بلغت نسبة الزي
شخصاً من املتعايشني مع فريوس اإليدز الذين حيصلون  19 050إىل  15 473من ( %25، حوايل 2010و

غري أن نسبة التغطية ذه املعاجلة التزال يف ). 1الشكل ( 4)على املعاجلة مبضادات الفريوسات القهقرية
 .%10يع األقاليم، حيث تبلغ اإلقليم، من أكثر النسب اخنفاضاً من بني مج

من مضادات الفريوسات القهقرية  ومن املهم مالحظة أنّ مخسة بلدان يف اإلقليم تزيد احتياجاا التقديرية .9
، وهذه )شخص من املتعايشني مع اإليدز الذين حيتاجون هذه املعاجلة 190 900(على مستوى اإلقليم 

؛ ومجهورية إيران اإلسالمية )شخص يف كال البلدين 93 000(السودان وجنوب السودان : البلدان هي
ويتوقف بلوغ األهداف اإلقليمية فيما يتعلق .  4)22 000(؛ وباكستان )25 000(؛ والصومال )26 000(

بالتغطية ذه املعاجلة على قيام البلدان األربعة اليت ينوء ا أكرب األعباء بتعزيز استراتيجياا العالجية 
عن التزامها اجلاد بالتوسع يف جمايل حتري اإلصابة بالفريوس والتوعية بشأنه، باعتبار ذلك  الوطنية، فضالً

وهناك عدد كبري من الناس الذين يتعاطون املخدرات باحلقن . أكثر اخلطوات احلامسة على طريق العالج
والذين هم من  أظهر التشخيص إصابتهم بعدوى فريوس اإليدز يف مجهورية إيران اإلسالمية وباكستان،

 .الصعب محلهم على االلتزام بالرعاية املستمرة ومواصلة تلقيها

بلداً من بلدان اإلقليم بيانات بشأن إبقاء من يتلقون املعاجلة مبضادات  17، أبلغ 2010ويف عام  .10
مكن وتشري البيانات بوضوح إىل األثر اإلجيايب امل. شهراً 12الفريوسات القهقرية يف مرافق الرعاية بعد 

وأبلغت ستة بلدان عن . للمعاجلة مبضادات الفريوسات القهقرية على حياة املتعايشني مع فريوس اإليدز
فيما خيص البلدان  %82شهراً مبا يفوق املعدل العاملي البالغ  12معدالت إبقاء املرضى يف مرافق الرعاية 

منخفضة جداً منها جيبويت  املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل يف حني سجلت عدة بلدان معدالت
وإذا كانت بلدان كثرية يف اإلقليم، وخاصةً البلدان ذات الدخل األعلى، تفلح يف محل . والسودان واليمن

مجيع املتعايشني مع عدوى الفريوس، تقريباً، من الذين حيتاجون إىل العالج يف مرافق املعاجلة مبضادات 
ملعاجلة، فإن من األمهية مبكان اإلشارة إىل أن هناك أيضاً، يف الفريوسات القهقرية، على االلتزام ذه ا

بعض البلدان، تناقصاً هاماً يف أعداد املرضى الذين يعاجلون يف إطار برامج الرعاية يف مرحلة ما قبل 
 .املعاجلة مبضادات الفريوسات القهقرية

بقة للحصول على العالج، فإن وإذا كانت معرفة املريض بإصابته بعدوى فريوس اإليدز من الشروط املس .11
زيادة فرص االستفادة من خدمات حتري اإلصابة بالفريوس تظل من التحديات اخلطرية اليت تواجهها 

يف الفترة ما  %60ي اإلصابة بالفريوس اليت بلغت نسبتها حوايل ت اختبارات حتروقد أجري. بلدان اإلقليم
 ين يف حني مل تتجاوز نسبة االختبارات اليت أجريت على ، على العمال املهاجري2008و 1995بني عام

كما أن معظم اختبارات حتري فريوس اإليدز يف . %4الفئات السكانية الرئيسية املعرضة ملخاطر عالية 
اإلقليم إجبارية، وإذا توافرت خدمات املشورة واالختبارات الطوعية ذات اجلودة العالية فإا ال تكون 

وأبلغت عدة بلدان عن نقص االنتفاع خبدمات املشورة . ن هم أكثر عرضة للمخاطررة ملدائماً متيس
ويوصي املكتب اإلقليمي بأن تستعرض البلدان األساليب اليت . واالختبارات الطوعية حترياً للفريوس

ف على املتعايشني مع فريوس تنتهجها حيال االختبارات واملشورة من حيث كفايتها ومالءمتها للتعر
 . يدز والربط بينهم وبني خدمات الوقاية من الفريوس ورعايتهم وعالجهماإل

                                                 
 .2011 التقارير القطرية حول اإلتاحة الشاملة،   4
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الذين خيضعون للمعاجلة مبضادات  اإليدزعدد املتعايشني مع فريوس . 1الشكل 

  الفريوسات القهقرية يف إقليم منظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط

ئات معينة من املرضى يف املرافق الصحية، ويتزايد يف اإلقليم األخذ بالعرض املعتاد إلجراء اختبار لف .12
ي الفريوس، وذلك ضمن مبادرة من مقدمي خدمات حتري الفريوس واملشورة بشأنه، وإن كانت لتحر

يت مؤخراً يف املغرب وتشري التجارب، اليت أجر. هذه املبادرة يف مرحلتها األوىل والتغطية ا منخفضة
وعمان والصومال، إىل ارتفاع معدالت إجراء اختبارات حتري الفريوس عندما يعرض على احلوامل 

ت اختبارات حتري الفريوس واملشورة بشأنه اليت حوقد جنَ. اخلضوع لالختبار يف عيادات رعاية احلوامل
، من مرضى السل الذين %60يبويت ومن مرضى السل يف ج %55جتري مببادرة من مقدمي اخلدمات مع 

من مرضى السل من محلة  %10وكان . هم على علم حبالتهم فيما يتعلق باإلصابة بفريوس اإليدز
 .يف السودان %4و الفريوس، قد خضعوا الختبارات التحري يف جيبويت

  تقالهوان فريوس اإليدزب زيادة إتاحة اخلدمات الوقائية للمعرضني ملخاطر العدوى: 3الغرض 

إن العدد التقديري يف اإلقليم للحوامل املتعايشات مع فريوس اإليدز واحملتاجات إىل أدوية مضادة  .13
ويعد . امرأة 20 000للفريوسات القهقرية من أجل الوقاية من انتقال الفريوس من األم إىل طفلها يقل عن 

حيملون فريوس اإليدز سيزداد كل عام،  ذلك العدد قليالً نسبياً؛ غري أن عدد األطفال الذين يولدون وهم
ي إىل مضاعفة يف غياب التدخالت الالزمة للوقاية من انتقال فريوس اإليدز من األم إىل طفلها، مما سيؤد

، كانت النسبة التقديرية للتغطية خبدمات الوقاية من انتقال 2010ويف عام . العبء اإلمجايل للمرض
وزاد عدد األطفال الذين تقل . %4ت خفضة للغاية حيث بلغفريوس اإليدز من األم إىل طفلها من

سنة والذين يعاجلون مبضادات الفريوسات القهقرية زيادة طفيفة، حيث ارتفع من أقل  15أعمارهم عن 
أما بلدان اإلقليم . 2010طفالً يف عام  780، و2009طفل يف عام  600إىل  2008طفل يف عام  500من 

من التدخالت الناجحة من أجل الوقاية من انتقال فريوس اإليدز من األم إىل اليت تنفّذ جمموعة شاملة 
 ويتفاوت العبء املرضي للفريوس يف بلدان اإلقليم تفاوتاً واسعاً كما يتفاوت. طفلها فإا قليلة العدد

  ).1اجلدول (برامج مكافحة الفريوس وبرامج صحة األم والطفل  وقوةتوافر املوارد 
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راية فريوس ن عبء املرض والتغطية بربامج صحة األم والطفل وبرامج الوقاية من سى تبايمد.  1اجلدول 
  اإليدز من األم إىل طفلها يف البلدان

التغطية  البلد
خبدمات 

الرعاية يف 
مرحلة 
 أ احلمل

من %
الوالدات 
اليت تتم 
بإشراف 
عاملني 
 أ متمرسني

العدد التقديري 
للنساء احلوامل 

يتعايشن  والّالئي
ع فريوس اإليدز م
حيتجن إىل  الّالئيو

مضادات 
الفريوسات 

القهقرية للوقاية من 
سراية الفريوس من 

األم إىل طفلها 
 ب )2010(

عدد النساء 
احلوامل الالئي 

خضعن 
الختبارات حتري 
الفريوس والالئي 
أبلغن بنتائج تلك 

االختبارات 
والنسبة (

التقديرية 
) لتغطيتهن باخلدمة

 ب )2010(

اء عدد النس
احلوامل 

اإلجيابيات 
لفريوس 
 ب اإليدز

عدد النساء 
املصابات 

بفريوس اإليدز 
الالئي تلقني 
مضادات 

للفريوسات 
القهقرية للحد 

من سراية 
الفريوس إىل 

أطفاهلن، 
 ب )2010(

النسبة املئوية 
التقديرية للنساء 

احلوامل 
اإلجيابيات 

لفريوس اإليدز 
والالئي حيتجن 
إىل مضادات 
للفريوسات 

لقهقرية للوقاية ا
من انتقال 

الفريوس إىل 
أطفاهلن، 

 ب )2010(
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 2011يونيو /يف حزيران املعقود ،الرفيع املستوى املعين باإليدز اع اجلمعية العامة لألمم املتحدةاجتمويف  .14
إليدز بني األطفال الرامية إىل القضاء على حاالت العدوى بفريوس ا العامليةأطلق األمني العام اخلطة 

وقد طلب مديرو الربامج الوطنية ملكافحة اإليدز، يف . واإلبقاء على حياة أمهام 2015حبلول عام 
، إىل منظمة الصحة العاملية واليونيسف والوكاالت الشريكة 2011اجتماعهم اإلقليمي الذي عقد يف عام 

ومن األمهية . 2011عام  يف م إىل طفلهافريوس اإليدز من األ انتقاللتخلُّص من لوضع إطار إقليمي 
املصابون يف وضع اإلطار وأن يتوىل وزراء و واخلرباءأن يشارك رامسو السياسات ومديرو الربامج  مبكان

 انتقاللوقاية من لاخلطة الوطنية  تنقيحواستناداً إىل اإلطار املتفق عليه ينبغي . 2012الصحة إقراره يف عام 
لضمان التغطية  من العدوى، التخلُّصباملتعلقة  األهدافىل طفلها حىت تتواءم مع فريوس اإليدز من األم إ

  .واالستفادة منها واحلصول عليهاالقطرية وحتسني جودة اخلدمات 

الفئات السكانية  بنيالتركيز على الوقاية  بقوةيف اإلقليم تدعم  اإليدزومن الواضح أن وبائيات فريوس  .15
باحلقن واللواطيون واملشتغالت باجلنس ما من يتعاطون املخدرات والسي املعرضة بشدة خلطر العدوى،

اخلربة والقدرة  مث إن. وختتلف الفئات السكانية الرئيسية املعرضة ملخاطر عالية باختالف البلدان. )البغايا(
ية أنسب االستراتيجيات ومناذج تقدمي اخلدمات لتلك الفئات السكانأكفأ و بوضعاملتاحتان فيما يتعلق 

 .التزاالن حمدودتني جداً

ن خططها إشارات إىل األشخاص الذين يتعاطون اإلقليم تضم يفبلداً  13وهناك، يف الوقت احلاضر،  .16
، ويشري )البغايا(املشتغالت باجلنس بلداً إىل  14، واللواطينيبلداً إىل  14فيما يشري  باحلقن،املخدرات 

لصاحل ت بضعة بلدان بالتدريج من نطاق تدخالا الوقائية عوعالوة على ذلك وس. بلداً إىل السجناء  15
 ،وجيبويت ،ومجهورية إيران اإلسالمية ،وتونس ،وباكستان ،ومنها أفغانستان، تلك الفئات السكانية

يف  باحلقنتعاطي املخدرات املعنية مبالضرر  تقليصوفيما عدا برامج . واملغرب ،ومصر ،ولبنان ،والسودان
 نطاق ظل، ياجلنس يف املغربب للمشتغالتوباكستان وخدمات الوقاية املقدمة  مجهورية إيران اإلسالمية

 .منخفضاًالتدخالت 

  م الصحيةظُاملسامهة يف تقوية الن:  4الغرض 

من  ويثري عدد. تتفاعل برامج مكافحة فريوس اإليدز يف بلدان اإلقليم مع النظم الصحية بطرق شىت كثرية .17
واملتوسطة  الدخل ما يف البلدان املنخفضةوالسي ،لنظم الصحيةلتحديات بعض المكونات تلك الربامج 

وأكثر املشكالت اليت تنطوي على . الدخل اليت مل تبلغ فيها النظم الصحية درجة عالية من النضج
ب خضوع املريض حتديات واليت تواجهها برامج مكافحة الفريوس تتمثل يف طبيعة املرض املزمنة اليت تتطل

، وضرورة التواصل مع الفئات السكانية اليت متيل إىل املستمرةيف مرافق الرعاية ه للعالج طوال حيات
 ما تنتهجه من سلوكيات دها وجترميحتاشي خدمات الرعاية الصحية بسبب الوصمة والتمييز املمارس ض

هلها والتزال النظُم الصحية يف العديد من البلدان يف وضع ال يؤ. باحلقنجنسية أو تعاطيها للمخدرات 
كافحة فريوس اإليدزمل النوعيةهذه احلاجات  جيداً لسد .يقدمهاح اليت وهناك عدة بلدان تنتفع باملن 

  .لنظم الصحيةمعينة لواليت تشمل ختصيص أموال لتقوية وظائف  ،الصندوق العاملي
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لتقييم وقد وضع املكتب اإلقليمي، بالتشاور مع مديري الربامج الوطنية ملكافحة اإليدز، منهجية  .18
وتستكشف تلك املنهجية الفرص الساحنة . التفاعالت بني برامج مكافحة الفريوس وبني النظم الصحية
املترتبة على االستثمارات املوظفة غري املباشرة لتحقيق التكامل واستفادة النظم الصحية من اآلثار اإلجيابية 

الصحية  النتائجض تعزيز بغريف برامج مكافحة الفريوس وضرورة تكييف وتقوية النظم الصحية 
 .كافحتهمل

 اخلطط املستقبلية
من هم حباجة إىل الوقاية من فريوس اإليدز وإىل خدمات الرعاية  يف تغطيةبالنظر إىل الثغرات اهلامة  .19

ومنظمة الصحة منظمات اتمع املدين، من مديري الربامج الوطنية ملكافحة اإليدز، و اتفق كلّ ،والعالج
كاالت الشريكة، على التعجيل باجلهود اليت تبذهلا للتركيز على التدخالت التالية ذات العاملية والو

 .2013- 2012األولوية خالل الفترة 

 الفريوس من األم إىل طفلها؛ انتقاللتخلص من لتنفيذ مبادرة إقليمية  •

خاصة  ائطخرتقدير أعداد تلك الفئات ووضع (ى تعزيز معارف الفئات السكانية املعرضة ملخاطر أعل •
 ؛)وحاالت العدوى املنقولة جنسياً اإليدزوالسلوكيات، ومعدل انتشار فريوس  ا،

اخلدمات من أجل الوقاية من الفريوس والعمـل  لتعزيز وضع مناذج لتقدمي اخلدمات وخطط منهجية  •
 على إيصال العالج للفئات السكانية املعرضة ملخاطر أعلى؛

 .اية الصحيةخدمات الرع تقليص الوصمة بني مقدمي •

  


