
 
 

  2013تشرين األول/أكتوبر  9  اللجنة اإلقليمية
  لشرق المتوسط

  نالستو الدورة 

  2013تشرين األول/أكتوبر  30 – 27، ُعمان، مسقط

  اجتماع تقني

  المبادرة اإلقليمية إلنهاء أزمة معالجة فيروس اإليدز وإطالق التقرير:
  »تسريع وتيرة معالجة فيروس اإليدز«

  االجتماع أهداف

اء اإلقليمية املبادرة تعزيز •  ؛اإليدز فريوس معاجلة أزمة إل

 الشرق وإقليم العاملية الصحة ملنظمة املتوسط شرق إقليم يف اإليدز فريوس معاجلة وترية سريعت" بعنوان التقرير إطالق •
 ".اإليدز ملكافحة كرَ املشتَـ  املتحدة األمم لربنامج أفريقيا ومشال األوسط

  أساسية ومعلومات تقديم

ا ،العامل يف اإليدز بفريوس اجلديدة العدوى حاالت أعداد صتتناقَ  حني يف  يف مرتفعة التومبعدّ  االزدياد لتواص فإ
 ملكافحة كرَ املشتَـ  املتحدة األمم لربنامج أفريقيا ومشال األوسط الشرق وإقليم العاملية الصحة ملنظمة املتوسط شرق إقليم

 حيتاجون الذين اإليدز فريوس مع املتعايشني األفراد أعداد تزداد اجلديدة العدوى حاالت أعداد ازدياد ومع اإليدز،
 العقد ىمدَ  على اإلقليم بلدان مجيع يف القهقرية لفريوساتا مبضادات املعاجلة مشكورة جهود بذل ورغم اجلة،للمع

 هذا وما ؛بأمجله العامل يف األخفض لاملعدّ  ليكون %14 يتجاوز مل 2011 عام يف املعاجلة بتلك التغطية لمعدّ  فإن املنصرم،
 يف اإليدز ملكافحة حالياً  ا املعمول والربامج االسرتاتيجيات يف والضعف الفشل واطنمَ  متراكُ  نتيجة إال املنخفض املعدل

  اإلقليم.

ا إقليمية مبادرة إىل اإليدز ملكافحة املتحدة لألمم املشرتك والربنامج العاملية الصحة منظمة تعَ دَ  وقد  معاجلة أزمة ءإل
 ملا القهقرية للفريوسات املضادة باألدوية باملعاجلة تغطية إىل بالوصول فاهلد لمتثَّ  وقد .تهمعاجل وترية وتسريع اإليدز فريوس

 إىل والوصول 2015 عام حبلول للمعاجلة حيتاجون الذين اإليدز فريوس مع املتعايشني األشخاص من %50 عن يقل ال
 شرق إقليم يف اإليدز وسفري  معاجلة وترية تسريع« التقرير نتضمَّ  وقد .2020 عام حبلول املعاجلة بتلك شاملة تغطية

 على »اإليدز ملكافحة املشرتك املتحدة األمم لربنامج أفريقيا ومشال األوسط الشرق وإقليم العاملية الصحة ملنظمة املتوسط
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 أن كما الصحيحة. واالستثمارات السياسات خالل من أهدافها لبلوغ جهودهم يف وشركائها احلكومات لتوجيه توصيات
  املبادرة. هذه لنجاح ضروري الصحة وزراء لدى والقيادة لكاملةا بامللكية الشعور

  المتوقعة النتائج

 ؛للمعاجلة اإلقليمية األهداف حتقيق باإلمكان يصبح حىت التقرير يف الواردة والتوصيات املبادرة تنفيذ حنو سياسي التزام •

 ؛زإليدا ومبعاجلة باالختبار لالرتقاء إضافية حملية موارد بتخصيص االلتزام •

 اإليدز. لفريوس لألرواح املنقذة املعاجلة وترية تسريع إىل ترمي اليت وباخلطط باملبادرة اإلعالم وسائل عرب الناس توعية •


