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   والعدوى بفيروسهاأليدز
  

  مساهمة منظمة الصحة العالمية في حصول كل الناس على
   والرعاية والعدوى بفيروسه والعالجاأليدزخدمات الوقاية من 

  
  

  تقرير من األمانة
  

 
 
 األيـدز  مـن    حصول كل الناس على خدمات الوقايـة      مسألة  وافق المجلس التنفيذي في إطار بحثه ل        -١

 تقرير عن الجوانـب     تقديم على   ،خالل دورته السابعة عشرة بعد المائة     والرعاية،  والعدوى بفيروسه والعالج    
  .بذلك الطلبر  ويفي هذا التقري١.التقنية إلى جمعية الصحة

  
 الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحـدة        األيدز والعدوى بفيروسه  إعالن االلتزام بشأن     ّلمثولقد    -٢

اإلطـار  في الفتـرة الالحقـة،      ،  ٢٠٠١ المعقودة عام    األيدز والعدوى بفيروسه  خالل دورتها االستثنائية بشأن     
لى الصعيد العالمي وأدى إلى تعزيـز االلتـزام الـدولي            ع األيدز والعدوى بفيروسه  اإلرشادي للتصدي لوباء    

وطلبـت جمعيـة    .  في بلدان عديدة   لأليدز والعدوى بفيروسه  وتحقيق نجاح باهر في تكثيف عمليات التصدي        
ة عالمية لقطاع الـصح    المدير العام وضع استراتيجية      إلى ١٤-٥٣ج ص ع   العام التالي في قرارها      ، في الصحة

واستندت االسـتراتيجية   . األيدز والعدوى بفيروسه  تيجية لمنظومة األمم المتحدة بشأن      كجزء من الخطة االسترا   
إلى افتراض ضرورة إدراج العـالج والوقايـة والرعايـة          ) ٢٠٠٧ - ٢٠٠٣للفترة   (التي جاءت نتيجة لذلك   

  .والدعم في عمليات التصدي الوطنية الشاملة
  
 في معظم البلدان المتقدمة،     القهقريةالمضاد للفيروسات   العالج الناجع   وعلى الرغم من انتشار استخدام        -٣

ـ   ستة شخص من أصل     ٣٠٠ ٠٠٠ إال   ٢٠٠٣لم يستفد من مثل هذا العالج في أواخر عام           ر أنهـم   د ماليين يق
وبناء على ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالميـة        . يحتاجون إليه في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل       

برنامج  هو حالة صحية عالمية طارئة واستهلت بالتعاون مع          القهقريةالج المضاد للفيروسات    أن عدم إتاحة الع   
 القهقريةمبادرة عالمية لدعم البلدان في توفير العالج المضاد للفيروسات   األيدز لمكافحةاألمم المتحدة المشترك    

الدخل والمتوسطة الـدخل فـي       في البلدان المنخفضة     األيدز والعدوى بفيروسه  لثالثة ماليين شخص مصاب ب    

                                                      
انظـر أيـضاً   . )النص اإلنكليزي(، ٣، المحضر الموجز للجلسة الثامنة، الفرع ٢/سجالت/ ١١٧/٢٠٠٦م تالوثيقة    ١

 .٥٩/٨الوثيقة ج
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 سـنتين   التـي اسـتغرقت   ونشرت المنظمة خالل فترة تنفيذ المبادرة       "). ٥ في   ٣"الهدف   (٢٠٠٥أواخر عام   
 بلداً وقدمت الـدعم     ٤٠في أكثر من    " ٥ في   ٣"مجموعة من المسؤولين أو أفرقة قطرية متفانية معنية بمبادرة          

وعـالج   والعـدوى بفيروسـه      األيدزنطاق خدمات الوقاية من      بلد بغية توسيع     ١٠٠التقني إلى ما يزيد على      
  .مرضاه ورعايتهم ودعمهم

  
 في البلدان المنخفـضة     القهقرية من العالج المضاد للفيروسات       مليون شخص  ١,٣استفاد حوالي   قد  و  -٤

على الـرغم مـن     ،  "٥ في   ٣"واكتسى الهدف   . ٢٠٠٥ديسمبر   /الدخل والمتوسطة الدخل بحلول كانون األول     
 همم عدة أطراف مؤثرة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى           فيما يتعلق باستنهاض   أهمية كبرى    ، تحقيقه عذّرت

 الجهود للوقاية   مضاعفة وشدد على الحاجة إلى      القهقريةتوسيع نطاق االستفادة من العالج المضاد للفيروسات        
 على عملية التصدي الشاملة أن تكون موضع        أن" ٥ في   ٣"وأثبتت المبادرة   .  في الوقت ذاته   األيدزمن فيروس   

وأبرزت أهمية  . التزام سياسي ومالي رفيع المستوى من جانب الحكومات الوطنية وعدة أطراف مؤثرة أخرى            
 والصحة الجنسية واإلنجابية والوقاية من انتقـال      السلسيما في مجاالت    د إلى نقاط االنطالق الراهنة وال     االستنا

العتماد على المخدرات بغية تـوفير العـالج المـضاد          ل والتدبير العالجي إلى الطفل    من األم    األيدزفيروس  
المقـدم  أن تعزيز الدعم المـالي الـدولي        كما بينت   .  وتوسيع نطاق الوقاية من الفيروس     القهقريةللفيروسات  

الـشراكات وسـرعة تطبيـق الـدروس        وتدعيم الرصد والتقييم وترسـيخ      المحرز  ووضوح مؤشرات التقدم    
فيروسه على  العدوى ب ولأليدز  مستخلصة وتكثيف التركيز على تدعيم النظم الصحية عناصر أساسية للتصدي           ال

  .الصعيد الوطني
  
 اإلنمائية لأللفيـة    المرامي للجهود األطول أمداً الرامية إلى تحقيق        زخماً" ٥ في   ٣"أعطت مبادرة   قد  و  -٥

يوليـو   / في تموز  الدول الصناعية الثماني الكبرى   ة  وفي هذا السياق، أعرب قادة مجموع     .  بالصحة ذات الصلة 
 وسـائر   األيدز لمكافحةبرنامج األمم المتحدة المشترك      مع منظمة الصحة العالمية و     نيتهم التعاون  عن   ٢٠٠٥

 والعالج والرعايـة وتنفيـذها      األيدزالهيئات الدولية من أجل تطوير مجموعة من خدمات الوقاية من فيروس            
وأقر رؤساء الدول والحكومـات     . ٢٠١٠ قدر المستطاع بحلول عام       لجميع من يحتاجونه   توفير العالج بهدف  

التي وثيقة الوتضمنت . المرمى بذلك ٢٠٠٥سبتمبر  / في أيلول٢٠٠٥ لعام مؤتمر القمة العالمي الذين حضروا   
 لأليـدز للتـصدي   التزام الجمعية العامة لألمم المتحدة بزيادة الموارد المخصصة         تتناول حصيلة ذلك المؤتمر     

  ١.فيروسهبالعدوى و
  
وللتحول بسرعة نحو التحضير لحصول الجميع على خدمات        " ٥ في   ٣" على إنجازات مبادرة     وللبناء  -٦

برنامج  تولى،  ٢٠٠٦ والعدوى بفيروسه والعالج والرعاية والدعم في الفصل األول من عام            األيدزالوقاية من   
 بلد من أجل إجراء مشاورات وطنية بشأن سبل         ١٠٠ما يربو على    دعم   األيدز لمكافحةاألمم المتحدة المشترك    

 عن ذلك إلى االستفادة من األنـشطة والخطـط القطريـة            األدلة التفصيلية الناجمة  وترمي  . تحقيق ذلك الهدف  
مهدت تلك المـشاورات الطريـق لتنظـيم    قد و. يدز على الصعيد الوطنيألعمليات التصدي ل  بلتعجيل  لالحالية  

إحراز التقدم نحو توصل الجميع      التي تحول دون     العقباتتماعات إقليمية تشاورية بشأن سبل مواجهة       خمسة اج 
تضم عدة شركاء وتعنى بمضاعفة الجهود من أجل توصل الجميع          عالمية   وتشرف لجنة توجيهية     .إلى الخدمات 
التقدم المحـرز    تقرير عن    تشارك فيها منظمة الصحة العالمية على العملية وستساهم في إعداد         و إلى الخدمات 

إتاحة الخدمات للجميع سيرسخ نتائج المشاورات القطرية واإلقليمية ويرفع إلى الجمعيـة العامـة لألمـم                نحو  
 االستعراض الخمسي عن التقدم     في إطار  ٢٠٠٦يونيو   /مايو إلى حزيران   /من أيار الممتدة  المتحدة في الفترة    
  .أليدز والعدوى بفيروسهاإعالن االلتزام بشأن المحرز في تنفيذ 

                                                      
 .٦٠/١القرار    ١
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وستتطلب مضاعفة الجهود من أجل إتاحة الخدمات للجميع استجابة شاملة من قبل القطاع الصحي في                 -٧
  والعدوى بفيروسه والرعاية   األيدزمن   إلى مجموعة من الخدمات الصحية األساسية للوقاية         هذا الصدد استناداً  

وينبغي .  النظم الصحية على نطاق أوسع     عزيزرة أيضاً في ت   وستساهم عملية التصدي المذكو   .  والدعم والعالج
 في قطاع الـصحة بنـاء       التدخالت الالزمة لتنظيم استجابة فعالة    أن تشمل أي مجموعة يعتمدها بلد معين باقة         

  .على احتياجات البلد والوبائيات
 
 ٢٠١٠حلول عـام    وستعتمد مساهمة منظمة الصحة العالمية في تحقيق هدف إتاحة الخدمات للجميع ب            -٨

 استراتيجية يرتبط كل منها بمجال يجب على قطاع الصحة أن يـستثمر فيـه إذا أرادت                 توجهاتعلى خمسة   
وقد حددت المنظمة مجموعة محدودة من الخدمات ذات األولوية القصوى في قطاع            . البلدان تحقيق ذلك الهدف   

  .األيدز والعدوى بفيروسهاليتها في مكافحة وباء  قاطعة على فعتوجه استراتيجي استناداً إلى بيناتالصحة لكل 
  
 االستراتيجي األول إلى تمكين عدد أكبر من الناس من االطالع على حالتهم الـصحية               التوجهويهدف    -٩

.  عن طريق إجراء اختبارات لتحري الفيروس والتوعية بشأنه مع مراعاة الـسرية            األيدز بفيروس   فيما يتعلق 
نسبة سكان عدد من البلدان التـي تقـع فـي     عن أحدث استقصاءات ديمغرافية إلى أن   وتشير البيانات المنبثقة  

 وضماناً لزيـادة    .٪١٠أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يدركون أنهم من حاملي فيروس األيدز تقل عن              
ية واالستفادة  بد من تعزيز إتاحة خدمات التوعية واالختبار الطوع       تهم المصلية فال  عدد الناس الذين يدركون حال    

) في مكان تعمم األوبئة خـصوصاً     (منها وتوفير المزيد من خدمات االختبار والتوعية بتلقين مقدمي الخدمات           
 واألمـراض المنقولـة     والسل تلك الخدمات في خدمات أخرى مثل الخدمات المتصلة بالصحة اإلنجابية            ودمج

وينبغي أن تكون خدمات االختبار والتوعية نقطـة  .  ومعالجة االعتماد على المخدراتالضررجنسياً والحد من   
األيـدز  انطالق مهمة للعالج والوقاية التي تشمل إخطار القرين واألنشطة الوقائية الموجهة إلـى المـصابين ب               

ورسخت منظمة الصحة العالمية مجموعة ال يستهان بها من الموارد المتصلة بالـسياسات             . والعدوى بفيروسه 
والمعايير في هذا المجال بالتركيز على إرشادات معيارية بشأن االختبار والتوعية وتقييم مواد االختبار وجودة               

 وبـين ناطق النائيـة     وإدارتها وضمان جودة اختبارات تحري الفيروس في الم        األيدزمختبرات تحري فيروس    
الرضع من أكبر المشاكل    ويظل التشخيص المبكر للعدوى بالفيروس لدى       . السكان الذين يصعب الوصول إليهم    

في عدة بلدان مع ضرورة تحسين خدمات تشخيص العدوى بالفيروس والتوعية بـشأنه المتاحـة               التي تواجه   
  .لألسر التي لديها رضع معرضون لإلصابة بالمرض

  
 سـتة إلى تعزيز مساهمة قطاع الصحة إلى أقصى حـد فـي            فيهدف   االستراتيجي الثاني    التوجهأما    -١٠

انتقـال  ) ٢( ؛انتقال الفيروس من األم إلى الطفـل      ) ١(:  هي التالية  األيدزمجاالت رئيسية للوقاية من فيروس      
إلنجابيـة   خـدمات الـصحة ا     بفـضل تشجيع عالقات جنسية مأمونة     ( العالقات الجنسية    عن طريق الفيروس  
شديدة التعـرض لإلصـابة     ال الشباب والفئات السكانية     التي تركز، بوجه خاص، على    الخدمات الصحية    وسائر

انتقال الفيروس في إطـار الرعايـة       ) ٤( حقناً؛انتقال الفيروس عن طريق تعاطي المخدرات         )٣( ؛)بالمرض
وستشمل الجهـود   . انة بالتكنولوجيا الجديدة  االستع) ٦(المتعايشون مع األيدز والعدوى بفيروسه؛       )٥( ؛الصحية

وسـتولى  . ضد المـرأة  الممارس  الوقائية أيضاً جوانب مرتبطة بعدم المساواة بين الجنسين بما في ذلك العنف             
التـي  وعناية خاصة لتطبيق العناصر األساسية الستراتيجية الوقاية من األمراض المنقولة جنسياً ومكافحتهـا              

شد الناس عرضة لإلصابة بمن فـيهم متعـاطو         أل الخدمات   تقديم مثل   األيدزل فيروس   يتوقع أن تحد من انتقا    
  . والسجناء والفئات السكانية المتنقلةحقناً وأولئك الذين يمارسون الجنس معهمالمخدرات 

  
 متواصـل   قـوي  االستراتيجي الثالث على ما تقدمه منظمة الصحة العالمية من دعـم             التوجهويشدد    -١١

وسـتظل المنظمـة تـنقح إرشـاداتها        . األيدز والعدوى بفيروسه  ت المعالجة والرعاية المتصلة ب    لتكثيف خدما 
ثها فيما يتعلق بالتغذية والوقاية من حاالت العدوى االنتهازية والمرافقـة وإدارتهـا والرعايـة               دالمعيارية وتح 
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 كمـا سيتواصـل     .القهقريةيروسات  العالج المضاد للف  ب وتزويد البالغين واألطفال   تسكين اآلالم    وتدبيرالملطفة  
ـ  للر القهقريـة تقديم الدعم من أجل إعداد تركيبات وجرعات مالئمة من األدوية المـضادة للفيروسـات                ع ض

بالعمل مع البلدان على تكييـف هـذا        (واألطفال والنهوض بنهج الصحة العمومية في مجالي الرعاية والعالج          
 لتتبع المرضى وتطبيقها لضمان حسن متابعة المرضـى         كفؤةنظم   وإقامة)  السائدة  الوطنية الظروفالنهج مع   

 فـي تـوفير اإلرشـادات       من األمور الحاسـمة    الشراكات   وستظل. ودقة رصد االستفادة المتزايدة من العالج     
  . والدعم التقني في تلك المجاالتالتقييسية

  
 أكثر فعالية   استجاباتتيجية لتوجيه    االستراتيجي الرابع إلى االرتقاء بالمعلومات االسترا      التوجهويدعو    -١٢

 وإتاحة بيانات مفيدة لرسم السياسات وتحسين تـوفير         األيدزعلى الصعيدين العالمي والوطني بتتبع مسار وباء        
وتتمثل مواطن قوة منظمة الصحة العالمية في ذلك المجال مقارنة بمنظمات أخرى في خبرتها التقنية . الخدمات
للتخطيط والتتبع في قطاع الصحة وعالقاتهـا مـع وزارات الـصحة ومختلـف               الصحية   بالحصائلالمتصلة  

الوكاالت الصحية وقدرتها على تيسير التحاليل العالمية واألقاليمية والشاملة لعـدة أقطـار وتنـسيقها ونـشر                 
 واألمـراض   األيدز والعـدوى بفيروسـه    وستركز المنظمة على وضع إرشادات معيارية لترصد        . المعلومات

ة جنسياً وتتبع عمليات التصدي في قطاع الصحة من حيث تغطيتها والنهـوض بأفـضل الممارسـات                 المنقول
 وتشجيع البحث الميداني ونشر نتائج    األيدز فيروس   أدوية عالج واستضافة أمانة الشبكة العالمية لترصد مقاومة       

حي فيما يتعلق بمـضاعفة   وستتولى المنظمة رصد استجابات البلدان في القطاع الص    .البحوث وتطبيقها بسرعة  
الجهود المبذولة من أجل حصول الجميع على الخدمات كما ستقدم تقارير سنوية حول التقدم المحرز في هـذا                  

  .الصدد
  
تنفيذ الخدمات والـسياسات  تقديم الدعم للبلدان من أجل   االستراتيجي الخامس هو     التوجهوالغرض من     -١٣

 إلى ترابط أنشطة    بالنظر في النظم الصحية ككل      يكون له أوقع األثر     بشكل األيدز والعدوى بفيروسه  المرتبطة ب 
المتوافرة  الموارد   وتتيح. بشكل عام  النظم الصحية    وتعزيز األيدز والعدوى بفيروسه  تكثيف الخدمات المتصلة ب   

ستراتيجية  فرصاً فريدة لتحسين أنشطة التخطيط واإلدارة االحالياً فيما يتعلق بالتصدي لأليدز والعدوى بفيروسه
 وتعزيز قدرات المختبـرات     وتوفير إمداداتها  نظم إدارية فعالة لشراء األدوية       وإقامةالوطنية في قطاع الصحة     

  . الرعاية الصحيةلضمان االستمرار في تمويلوالموارد البشرية ووضع استراتيجيات أطول أمداً 
  
 وحشد  العملالدعوة إلى   ) ١( :ة على  استراتيجي، ستعمل منظمة الصحة العالمي     توجهوفيما يخص كل      -١٤

 على فعالية مختلف خـدمات قطـاع الـصحة ونمـاذج            البيناتتعزيز البحث الميداني ونشر     ) ٢( ؛الشراكات
تحديـد القواعـد    ) ٤( ؛توضيح الخيارات السياسية العالمية واإلقليمية    ) ٣( ؛الممارسات الجيدة لتوفير الخدمات   

 ووضع السياسات والبـرامج والرصـد       من أجل التقييم   وتحديثها أو تكييفها     والدالئلوالمعايير وإعداد األدوات    
 في قطاع الصحة    لأليدز والعدوى بفيروسه  تقديم الدعم التقني إلى البلدان لتدعيم عمليات التصدي         ) ٥( ؛والتقييم

النتقـاء  رصد الخدمات وتقييمها وتـوفير الـدعم للبلـدان          ) ٦( ؛على الصعيد الوطني وبناء القدرات الوطنية     
  .مؤشرات مالئمة وتحديد األهداف المنشودة

  
 الوسائل التي سـتقدم     التي برهنت على رسوخها وعلى تجاوبها في هذا المجال         المكاتب القطرية    وتُعد  -١٥

مـن المتخصـصين فـي      ويوفر حالياً موظفون متفانون     . من خاللها منظمة الصحة العالمية الدعم إلى البلدان       
 مكتباً قطرياً تابعاً للمنظمة الدعم التقني اليـومي لـوزارات الـصحة             ٦٩ في   بفيروسهشؤون األيدز والعدوى    

قـد  و. المنظمـة الذي تقدمه دعم الالوطنية غير أن هذا العدد صغير قياساً بتوقعات الدول األعضاء بخصوص          
بالنجاح في أمريكا    واحتياجات معينة     مع ظروف  ملوالتي تتعا تكلل نشر األفرقة دون اإلقليمية التابعة للمنظمة        

 وتعزيزهـا  أفرقة إقليمية ودون إقليمية أخـرى        وهناك نية في توطيد دعائم    . الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي   
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تزويد البلدان بخدمات الدعم التقني علـى الخطـوط         والسيما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بغية         
  .األمامية

  
 مستوى المنظمة بشأن مـساهمة منظمـة الـصحة العالميـة            ويجري إعداد خطة عمل خمسية على       -١٦
 والعـدوى بفيروسـه     األيـدز خدمات الوقاية من    ى   عل الجميعحصول  مضاعفة الجهود المبذولة من أجل       في

 المستهلة مـن خـالل      األخذ بالالمركزية وستواصل المنظمة عملية    . ٢٠١٠-٢٠٠٦ للفترة   والعالج والرعاية 
وتستجيب لتوصيات فرقة العمل العالميـة المعنيـة        " العناصر الثالثة "نفيذ مبدأ   كما ستشجع ت  " ٥ في   ٣"مبادرة  

 الخطـة  وستستهدي ١.متعددة األطراف والمانحين الدوليينال فيما بين المؤسسات األيدز بتحسين التنسيق بشأن
 سـنوية    كما سترفع تقارير   ، وتتسق معها  ٢٠١٣-٢٠٠٨ للحقبة األجلبخطة المنظمة االستراتيجية المتوسطة     

  .حول التقدم المحرز
  
ويطرح النهج االستراتيجي المتبع لتحقيق هدف إتاحة الخدمات للجميع على المجتمع الدولي عمومـاً                -١٧

 األيدز والعدوى بفيروسـه    في مجال  في توفير خدمات شاملة      تحدياً هاماً وهو يتمثل   وقطاع الصحة خصوصاً    
بد من حشد موارد طائلة علـى الـصعيدين الـوطني           وال. بلةمن يحتاجونها خالل السنوات الخمس المق     لجميع  

طاقات والدعم التقني لـضمان اسـتخدام تلـك         المزيد من ال  ومن الضروري أيضاً توفير     . والدولي تحقيقاً لذلك  
التـي  " ٥ في   ٣" مساهمات العديد من الشركاء في مبادرة        وقد تم اكتساب خبرات وافرة بفضل     . بفعاليةالموارد  

 على الرغم األيدز والعدوى بفيروسه لمكافحةكز عليها الجهود المتواصلة لتطوير البرامج الوطنية ينبغي أن ترت
وال يتيح العمل على توفير الخدمات للجميع فرصة اسـتثنائية          .  التحدي التي ينطوي عليها ذلك   من المصاعب   

  . أيضاًتحسين النظم الصحيةلو والعدوى بفيروسه ومعالجته فحسب بل األيدزلتعزيز فعالية الوقاية من مرض 
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
  .جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علماً بالتقرير  -١٨
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