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اية ألزمة    االجتماع اجلانيب بشأن مبادرة وضع 
  معاجلة املصابني بفريوس اإليدز 

  يف إقليم منظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط
  ومنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا

  لربنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز

  2013 أكتوبر/تشرين األول 28، مسقط، عمان
  
  

  أصحاب املعايل والسعادة،

  أشكركم كل الشكر على حضوركم معنا اليوم.

ة وباء الوقت احلاضر يف رتين التحدِّيات اليت نواجهها يف لقد اضطَّ  منظمة الصحة العاملية  اإليدز يف إقليمفريوس جما
، إىل ك ملكافحة اإليدزرَ مم املتحدة املشتَـ لربنامج األ منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقياويف إقليم  ،لشرق املتوسط

  الدعوة لعقد هذا االجتماع.
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، فإن األشخاص املتعايشني مع فريوس اإليدز يف هذا اإلقليم ال تُتاح هلم املعاجلة جهودنا املشرتكةى الرغم من لَ فعَ 
اية ّىت مبضادات الفريوسات القهقرية املنقذة للحياة؛ فحَ  من  %14ه املعاجلة سوى أقل من ، مل يكن يتلقَّى هذ2011 

ملا هو عليه احلال يف بقية مناطق العامل، حيث  بشكل صارخأولئك الذين هم يف حاجة إليها. ويأيت هذا األمر مناقضًا 
، بل إن العديد من البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة %60تقرتب نسبة التغطية مبعاجلة املصابني بفريوس اإليدز من 

  .%80ت غَ ق يف الوقت احلاضر هدف اإلتاحة الشاملة بنسبة تغطية عالجية بلَ الدخل قد حقَّ 

ر، هذا االرتفاع يف عدد اإلصابات اجلديدة بعدوى فريوس اإليدز الذي يشهده اإلقليم يف دْ ومما يثري القلق بنفس القَ 
  ة يف االخنفاض.السنوات األخرية، بينما جند أن وقوعات هذا الداء يف املناطق األخرى من العامل آخذ

م بال تشخيص، فال يكون مبقدورهم، بالتايل، االستفادة من ظَ وألن معظم املتعايشني مع فريوس اإليدز تَ  ل حاال
ر ًة خلطضَ رْ الت الوقائية والعالجية كثريًا ما ال تصل إىل األشخاص األشد عُ املعاجلة. وفضًال عن ذلك، فإن التدخُّ 

  حاجزاً رئيسياً لالستفادة من اخلدمات. نوالتمييز ميثِّالم صْ ل الوَ ظَ اإلصابة، يف حني يَ 

هناك إعالنات دولية وإقليمية عديدة، وخطط اسرتاتيجية وطنية متعاقبة، ومع ذلك فإن االلتزام واجلهود  ولقد كانت
  م ملموس يف حتقيق أهداف املعاجلة.َجم إىل أي تقدُّ رْ املبذولة حالياً يف غالبية البلدان ال تـُتَـ 

ه؛ فنحن حباجة إىل أن خنلق الطلب على اخلدمات، وضمان أن يتم تشخيص م ما الذي يتوجَّب عملنعلَ  وحنن
م يتلقّ  ون معاجلة حاالت املتعايشني مع فريوس اإليدز يف وقت مبكر، وأن يتم ربطهم خبدمات الرعاية، والتحقُّق من أ

 على البلدان أن حتسِّن من جودة التدخالت القائمة، عالية اجلودة، مع بقائهم يف نظام الرعاية مدى احلياة. ويتعنيَّ 
االسرتاتيجيات والسياسات اليت ال  اثبت جدواها. أمَّ بتوسيع نطاق تلك التدخالت اليت تُ  ،والقيام، على حنو عاجل

ة خلطر ضَ رْ األشد عُ الرئيسية إىل الفئات السكانية  للوصولة رَ ُجتدي نفعاً، فينبغي التخلُّص منها، وتطوير أساليب مبتكَ 
  اإلصابة.

هناك حتدِّيات كبرية ماثلة أمامنا، غري أنه صحيح أيضًا أن هناك فرصًا كثريًة متاحًة لنا. فقد اخنفض   نصحيح أ
بشكل كبري سعر األدوية املأمونة والفعَّالة من مضادات الفريوسات القهقرية، على مدى السنوات املاضية، كما أن 

وهناك ثروة من اخلربات  .ت يف متناول اجلميعحَ اليت تعكس أحدث املعارف العلمية، قد أصبَ  اإلرشادات املعيارية
مناذج ناجحة لتقدمي اخلدمات يف سياقات وبائية خمتلفة، كما أن العديد من الشركاء  من خاللوأفضل املمارسات 

ته.ني قد قاموا باالستثمار يف جمال التصدِّي لفريوس اإليدز و واملاحنني املهمّ    جما

ة احلايل؛ فال ميكن أن يظل إقليمنا هو اإلقليم الوحيد  إحداث حتول يفحاجة ماّسة إىل  فيوإننا لَ  يف أسلوب اجملا
ث تطوُّرات جديدة مثرية يف مواجهة فريوس اإليدز ب، والسيَّما يف هذا الوقت، حيث حتدُ كْ ف عن الَر املتخلِّ العامل 

اية لوباء والتصدِّي له، وحيث يتحدَّث العامل   اإليدز.فريوس ، بتفاؤل متجدِّد، عن وضع 

الت املعاجلة عامًال أساسياً لتحقيق اهلدف املتمثِّل يف جيل خاٍل من مرض اإليدز. وإىل جانب خفض معدّ  وتشكِّل
هذه  تبقىيسعنا أن  هذا الفريوس. وال انتقالاملراضة والوفيات، فإن معاجلة املصابني بفريوس اإليدز تقلِّل كذلك من 

ل كل من الفرد، والصحة العمومية على الفوائد النامجة عن ل املزيد كي حيصُ عَ فْ بل البد أن نَـ  الفرصة بغري استغالل؛
  املعاجلة.



 - 3  - 

 

 

اية ألزمة معاجلة املصابني بفريوس اإليدز، فإن املنظمة تؤكِّد جمدَّداً اإلقليمية لمبادرة للومن خالل إطالقها  وضع 
ع البلدان ومع الشركاء، من أجل إجياد احللول والُسُبل املبتَكرة لتوسيع نطاق اخلدمات بالسرعة الالزمة، التزامها بالعمل م

وبرنامج األمم املتحدة  ،حتقيق األهداف العاملية. والَرْيب أن يف حضور مديري منظمة الصحة العاملية االقرتاب منو 
على احلاجة امللحَّة حلل هذه املشكلة، وعلى االلتزام املشتَـَرك هلذه  املشتَـَرك ملكافحة اإليدز، والصندوق العاملي، دليالً 

  األطراف.

تقريرًا ُيسلِّط الضوء على األساليب ك ملكافحة اإليدز، رَ مع برنامج األمم املتحدة املشتَـ  باالشرتاكأعددنا،  ولقد
يتعلق بالوصول إىل عدد أكرب من األفراد ممن هم يات املستمرة يف ما ربز التحدّ الناجحة اليت تبنتها البلدان يف اإلقليم، ويُ 

ويعرض التقرير جملموعة من التوصيات بإجراءات عاجلة  .سم باجلودةيف حاجة إىل العالج من فريوس اإليدز خبدمات تتَّ 
ع بني يتعنيَّ على البلدان اّختاذها من أجل تسريع وترية إتاحة معاجلة املصابني بفريوس اإليدز. واليوم يسعدنا أن نض

  أيديكم هذا التقرير ملناقشته معاً.

ال نفوِّت هذه ، فدعونا يالحقنا ويكاد يدركناإننا اآلن يف حلظة حامسة، فاملوعد النهائي لبلوغ املرامي اإلمنائية لأللفية 
جديدة يف هات أنفسنا، وأن نستعد لتبينِّ توجُّ  لَِنِفَي بالعهود اليت قطعناها على باملزيد من اجلدية، وأن نعمل الفرصة

  .2015ما بعد عام  حقبةته يف التصدِّي لفريوس اإليدز وجما


