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  تقرير من األمانة
  

 
مازال األيدز والعدوى بفيروسه يشكل أشد األخطار المحدقة بالصحة العمومية في العالم، وقد أصيب،                -١

 مليوناً من بـين هـؤالء       ٢٠ مليون نسمة وتوفي أكثر من       ٦٠ عاماً،   ٢٠منذ بدء هذا الوباء منذ ما يزيد على         
ا يقارب خمسة ماليين إصابة جديدة به       ويتزايد عدد الذين يودي هذا الوباء بحياتهم عاماً بعد عام، مع م           . بسببه

  .٢٠٠٥ديسمبر / وموت أكثر من ثالثة ماليين في االثني عشر شهراً المنتهية في كانون األول
  
وقد ازداد زخم االستجابة العالمية ازدياداً مطرداً في السنوات األربع التي انقضت على اعتماد الجمعية   -٢

بشأن األيدز والعدوى بفيروسه، وتم توفير مـوارد ال يـستهان بهـا اآلن              العامة لألمم المتحدة إعالن االلتزام      
وقد أنشئ صندوق عالمي لتزويد البلدان النامية بالتمويـل اإلضـافي لمواجهـة األيـدز               . للتصدي لهذا الوباء  

ن ويقدم البنك الدولي منحاً كبيرة من خالل البرنامج المتعـدد البلـدا           . والعدوى بفيروسه وغيره من األمراض    
المعني باأليدز والعدوى بفيروسه الذي ينفذه، وقدمت آحاد البلدان المرتفعة الدخل دعماً ثنائياً متزايـد بـشكل                 

وتعمل العديد من المنظمات، سواء     . ملموس للدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية ووكاالت األمم المتحدة         
م أكاديمية أم مهنية أم تنتمي إلى القطاع الخاص على      كانت مجتمعية أم دينية أم خيرية أم غير حكومية دولية، أ          

  .تقديم وسائل االتقاء والعالج من خالل الدعوة، والتعليم والبحوث ورسم السياسات وإيتاء الخدمات
  
 أطلق كل من منظمة الصحة العالمية وبرنـامج األمـم المتحـدة             ٢٠٠٣ديسمبر  / وفي كانون األول    -٣

 ماليين نسمة يتعايشون مع األيـدز  ٣لدعم توسيع سبل حصول     " ٥ في   ٣"مبادرة  المشترك لمكافحة األيدز معاً     
والعدوى بفيروسه إلى المعالجة المضادة للفيروسات القهقرية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وذلـك              

 ، رحبت جمعية الصحة العالمية السابعة والخمسون، فـي القـرار          ٢٠٠٤وفي عام   . ٢٠٠٥بحلول نهاية عام    
وحثت الدول األعضاء، في جملة أمور، على اتخاذ سلسلة من التدابير           " ٥ في   ٣"، باستراتيجية   ١٤-٥٧ع ص ج

الرامية إلى ضمان قدرتها على إيتاء خدمات توقي األيدز والعدوى بفيروسه وعالج المصابين بـه ورعـايتهم          
واتبـاع مجموعـة مـن الـسياسات        وإيتاء خدمات الدعم في إطار االستراتيجيات الصحية الوطنية اإلجمالي          

  .والممارسات المالئمة بهذا الخصوص
  
وكانت  ".٥ في   ٣"وقد ارتقت العديد من الدول األعضاء إلى مستوى التحدي الذي ينطوي عليه هدف                -٤

سرعة التوسع في توفير سبل الحصول على العالج مشجعة إلى أبعد الحدود في أفريقيـا جنـوب الـصحراء                   
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 نسمة يتلقـون    ٥٠٠ ٠٠٠، حيث كان ما يقارب      )قة األشد تأثراً باأليدز والعدوى بفيروسه     وهي المنط (الكبرى  
.  شـهراً فقـط    ١٨، وهذا يشكل زيادة قدرها ثالثة أضعاف في غضون          ٢٠٠٥يونيو  / العالج بحلول حزيران  

ـ                   ون وتحقق تقدم ملحوظ أيضاً في كل من آسيا وأوروبا الشرقية ووسط آسيا، حيث تضاعف عدد الـذين يتلق
يونيـو  / العالج ثالث مرات في آسيا ومرتين في المناطق األخرى في االثنى عشر شهراً المنتهية في حزيران               

وتشير التقديرات إلى أن اثنين من كل ثالثة أشخاص يحتاجون للعالج في أمريكا الالتينيـة ومنطقـة                 . ٢٠٠٥
 ٥٠فقد تضاعف عدد الذين يتلقون العالج فـي         وعلى العموم،   . البحر الكاريبي يتلقيان ذلك العالج بالفعل حالياً      

، وازداد المجموع اإلجمالي العالمي للذين يتلقـون        ٢٠٠٥يونيو  /  وحزيران ٢٠٠٤يونيو  / بلداً ما بين حزيران   
  . إلى ما يقارب المليون نسمة في الفترة نفسها٤٤٠ ٠٠٠العالج من 

  
فعندما أطلقت  .  العالج ازدياداً ملحوظاً   وشهد االلتزام على الصعيد الوطني بتوسيع سبل الحصول على          -٥

 – بلداً تتحمل العبء األكبر ومن البلدان السريعة التـأثر  ٤٩كانت ثالثة بلدان فقط من أصل   " ٥ في   ٣"مبادرة  
، قد وضعت خططاً وطنية شاملة لتوسيع سبل الحصول علـى           "٥ في   ٣"وهي البلدان التي تركز عليها مبادرة       

 بلداً من هذه البلدان على      ٣٤ كان لدى    ٢٠٠٥يونيو  / وبحلول حزيران . ت القهقرية العالج بمضادات الفيروسا  
والتي كانـت قـد حـددت       " ٥ في   ٣"ارتفع عدد البلدان التي تركز عليها مبادرة        واألقل خطط معالجة وطنية،     

 ١٤ن هناك    بلداً على األقل، وكا    ٤٠ إلى   ٢٠٠٣مرمى وطنياً في مجال العالج من أربعة بلدان في نهاية عام            
". ٥ في   ٣" مع الهدف المتوخى من مبادرة       قبلداً على األقل تعالج نصف المحتاجين للعالج أو أكثر، بما يتطاب          

قد ساهم مساهمة كبرى في تعبئة الجهـود وتـسريع          " ٥ في   ٣" بأن التركيز على هدف      وقد أفادت بلدان كثيرة   
  .خطى التوسع في سبل الحصول على العالج

  
هدف حافزاً على المستوى العالمي أيضاً، وحظي بالتنويه كخطوة هامة في إطار الجهود             وشكل هذا ال    -٦

، أعلن ٢٠٠٥يوليو  / وفي تموز . العالمية األطول أمداً لبلوغ الغايات التي نصت عليها المرامي اإلنمائية لأللفية          
مم المتحدة المشترك لمكافحـة     قادة بلدان مجموعة الثماني نيتهم العمل مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج األ           

لوضع وتنفيذ مضمومة خدمات من أجل تـوقي فيـروس األيـدز وعـالج              "األيدز والهيئات الدولية األخرى     
، من بـين    "المصابين به، ورعايتهم والقصد من ذلك هو االقتراب أكثر ما يمكن من توفير سبل العالج للجميع               

 أعلن رؤساء الدول والحكومـات الـذين        ٢٠٠٥سبتمبر  / وفي أيلول . ٢٠١٠أولئك الذين يحتاجونه حتى عام      
حضروا الجلسة العامة الرفيعة المستوى للدورة الستين للجمعية العامة لألمم المتحدة، التزام بلدانهم بـاالقتراب               

  .٢٠١٠قدر اإلمكان من المرمى المتمثل في توفير فرص حصول الجميع على العالج بحلول عام 
  
طورات الشروع في إجراء مشاورات لضمان تلقي البلدان ما يلزم من اإلرشادات وتم في ضوء تلك الت  -٧

. والدعم التقني لتنفيذ مضمومة من التدخالت في القطاع الصحي ترمي إلى تأمين التغطيـة الـشاملة للجميـع                 
  .وسيقدم اإلطار الناجم عن نتائج هذه المشاورات فيما بعد إلى األجهزة الرئاسية

  
تقرير العملية المقترحة من جانب منظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة المشترك ويوجز هذا ال  -٨

لمكافحة األيدز لتحقيق االلتزام العالمي بالمرمى المتمثل في االقتراب ما أمكن من التغطية الشاملة بالوقاية من                
كما أنه يستعرض الـدروس     . ٢٠١٠مرض األيدز والعدوى بفيروسه وبالرعاية والعالج الالزمين بحلول عام          
  .المستخلصة من توسيع نطاق البرامج الوطنية لأليدز والعدوى بفيروسه

  
  العملية

  
يتضمن مفهوم التغطية الشاملة إرشادات هامة لمواصلة التوسع في المواجهة الشاملة لمرض األيـدز                -٩

وسيساعد قبول . ٢٠١٠-٢٠٠٦لفترة  في ا– بما في ذلك الوقاية والعالج والرعاية والدعم –والعدوى بفيروسه 
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هذا المرمى على وجه الخصوص في حفز وتركيز الجهود على الخطوات الواجب اتخاذها اآلن لتذليل العقبات                
كما يتطلـب   . الرئيسية، مثل قصور قدرات الموارد البشرية وغيرها من القيود المفروضة على النظم الصحية            

ستراتيجيات واضحة لضمان استدامة برامج مكافحة األيدز والعـدوى         العمل على بلوغ التغطية الشاملة وجود ا      
بفيروسه وعدالتها وجودة نوعيتها على المدى الطويل، والتأكد من مساهمتها في تحقيـق المرامـي الـصحية                 

  .واإلنمائية الرئيسية
  
متعـددة األطـراف    المعنية بتحسين التنسيق فيما بين المؤسسات ال     "فرقة العمل العالمية  "وقد تم تشكيل      -١٠

 للنظر في الطريقـة التـي       ٢٠٠٥والجهات المانحة الدولية والمعنية باأليدز والعدوى بفيروسه في مطلع عام           
يونيـو  / وأوصت الفرقة في تقريرها النهائي الصادر في حزيران       . يمكن من خاللها توفير دعم أفضل للبلدان      

بلدان على استخدام هذه األموال، بما في ذلك العمل على           باتخاذ األمم المتحدة لتدابير من أجل مساعدة ال        ٢٠٠٥
 مع سلطات التنسيق الوطنية المعنية باأليدز لدعم خطط العمل الوطنية الخاصة باأليدز ذات األولوية               أوثقنحو  

العالية؛ وتشكيل أفرقة مشتركة تابعة لألمم المتحدة تعنى باأليدز على المستوى الوطني؛ وإيجاد فريـق لحـل                 
الت الناشئة مع أعضاء األجهزة في منظومة األمم المتحدة والصندوق العالمي لمكافحة األيـدز والـسل                المشك

والمالريا بغية تجاوز العقبات التي تعترض التنفيذ على المستوى القطري؛ وتوزيع العمل على نحو واضح فيما 
لصندوق العالمي؛ وكذلك زيادة وإعـادة      بين الجهات الراعية لبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز وا         

تركيز الصناديق الخاصة بالتعجيل بتنفيذ البرامج في إطار برنامج األمم المتحدة المـشترك لمكافحـة األيـدز                 
 ١ .إلفساح المجال لزيادة تمويل الدعم التقني

  
م آلية التمويل الخاصة بالتعجيـل       في تصمي  ٢٠٠٥يونيو  / وقد شاركت المنظمة عن كثب منذ حزيران        -١١

الفرقة العالمية المـشتركة لحـل   "بتنفيذ البرنامج الموسع ورسم خطة لتوزيع العمل والدعم التقني، كما ترأست   
  ".المشكالت ودعم التنفيذ

  
ومن المقترح إرساء قواعد عملية سريعة وتشاركية على المستوى القطري لتحديد األهداف الخاصـة                -١٢

، ووضع دليـل  ٢٠١٠ما يخص خدمات الوقاية والمعالجة والرعاية والدعم يتعين تنفيذها بحلول عام   بكل بلد في  
وستستند هذه العملية إلـى مبـدأ الملكيـة         . تفصيلي لبلوغ هذه األهداف، مع تحديد العقبات والفرص السانحة        

كمـا أوصـت    (يات القطرية   القطرية للتخطيط وتحديد األولويات، مع توفير الدعم الخارجي المتسق مع األولو          
  ).بذلك فرقة العمل العالمية

  
لى الجهود الحالية الرامية للتعجيل بمواجهة األيدز على        عومن المتوقع أن تؤسس العملية القطرية هذه          -١٣

واحـد  "مبـدأ   المستوى الوطني والتعجيل بالتنمية الوطنية في إطار االنسجام والتنسيق حسبما تم تعريفهما في              
حصيلة المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنميـة، مـونتيري،         (وتوافق اآلراء في جولة مونتيري      " ثالث مرات 
وعليه يتعين أن تقوم عملية تحديد أهداف طموحـة  . وإعالن باريس بشأن فعالية المساعدات) ٢٠٠٢المكسيك،  

هذه األهداف على الخطط     واألطر الالزمة لبلوغ     ٢٠١٠لكنها واقعية من أجل توسيع نطاق التغطية بحلول عام          
والتصدي لمرض األيـدز والعـدوى      ) من قبيل استراتيجيات الحد من الفقر     (الوطنية الراهنة، لكل من التنمية      

وستكون من األهمية بمكان بالنسبة للعمل علـى الـصعيد   . بفيروسه، باالقتران مع عمليتي مراجعتها وتحديثها     
 والقطاع  ، ومنها الوزارات  ، القرار اتخاذمن الجهات المؤثرة في     القطري المساهمات المتأتية من طائفة واسعة       

الخاص، والمنظمات الدينية، والمجتمع المدني، والشبكات التي تضم أولئك الذين يتعايشون مع األيدز والعدوى              
وسيتم، في األوضاع المثالية، حـشد الـشراكات الوطنيـة          . بفيروسه، والشركاء الثنائيين والمتعددي األطراف    

                                                      
١   Global Task Team on Improving AIDS Coordination among Multilateral Institutions and International 

Donors: final report. Geneva, UNAIDS, 2005.                                                                                         
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كما أن استمرار البلدان في جمع وتحليـل        . لقائمة، وإجراء مراجعات مشتركة للخطط الوطنية المتعلقة باأليدز       ا
البيانات إلدراجها في التقارير المرحلية الوطنية بشأن تنفيذ إعالن األمم المتحدة المتعلق بااللتزام بشأن األيـدز       

  .األهداف والتخطيط لتحقيق التغطية الشاملةوالعدوى بفيروسه سيوفر معلومات ثمينة من أجل تحديد 
  
وستعتمد هذه العملية اعتماداً شديداً على قيام التجمعات دون اإلقليمية بتيسير األمور وتحديد العقبـات                 -١٤

وستجمع هذه التجمعات إلى أقصى حد ممكـن،        . الشائعة أمام التغطية الشاملة التي تواجه البلدان األعضاء فيها        
  .حاليين في مجال مواجهة األيدزبين الرواد ال

  
وسيتم إنشاء لجنة توجيهيه عالمية تضم عضويتها عدة شركاء، ويـضطلع برنـامج األمـم المتحـدة                  -١٥

علـى  وستقوم هذه اللجنة باستكشاف الحلـول    . كي تستهل هذه العملية   المشترك لمكافحة األيدز بتنسيق عملها،      
اغة خطة عمل عالمية كي تنظر فيها الجمعية العامـة لألمـم   المستوى العالمي، واستعراض عمل البلدان وصي  

. ٢٠٠٦سـبتمبر   / المتحدة في دورتها االستثنائية المعنية باأليدز والعدوى بفيروسه التي سـتعقد فـي أيلـول              
وستعكس هذه الخطة المسؤولية المشتركة عن توسيع نطاق خدمات الوقاية والعالج والرعاية والدعم في الدول               

  .٢٠١٠ منظمة الصحة العالمية واالقتراب ما أمكن من تحقيق التغطية الشاملة بحلول عام األعضاء في
  

   المستفادةالدروس
  
عن دروس قّيمة فيما يخص مواصـلة توسـيع نطـاق    " ٥ في  ٣"تكشفت الجهود الرامية لبلوغ هدف        -١٦

ات القهقرية بكفاءة وفعالية في     ويمكن إيتاء العالج بمضادات الفيروس    . برامج مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه    
مختلف األماكن واألوضاع، بما في ذلك البلدان التي تختلف األنماط الوبائية فيها، والمجتمعات التي تعاني من                

وفي مطلق األحوال، كان    . قيود حادة على الموارد، والمناطق الريفية ونظم الرعاية الصحية الشديدة االختالف          
المستوى والمستدام، بما في ذلك تخصيص الموارد المحلية، شـرطاً مـسبقاً لتحقيـق              االلتزام السياسي الرفيع    

وثمة أسلوب في مجال الصحة العمومية تعضده التدابير العالجية المبسطة والمقّيسة والرصد السريري             . النجاح
جحـة أيـضاً ببـذل      وقد تمّيزت البرامج النا   . يساعد على استخدام الموارد والقدرات المتاحة االستخدام األمثل       

 بما فيها خدمات السل والصحة اإلنجابية واإلدمان        –الجهود المنسقة لدمج العالج في الخدمات الصحية الحالية         
  . كي يتيسر استخدام البنية األساسية والقدرات المتاحة إلى أقصى حد ممكن–على المواد 

  
 عدة مجاالت استراتيجية البلدان علـى       وقد ساعدت مراجعة القوانين والسياسات الصحية الوطنية في         -١٧

ويشجع النموذج الخاص بتدريب مقدمي الرعاية الـصحية،        . تيسير التوسع السريع في البرامج وزيادة فعاليتها      
 تشجيعاً شديداً على األخـذ      – بلداً   ٣٠طبق حالياً فيما ال يقل عن       ي والذي   –الذي وضعته المنظمة مع شركائها      

عالج األقرب إلى المجتمعات المحلية وتفويض الممرضات والعاملين في مجال الصحة بالالمركزية في مواقع ال
المجتمعية المتدربين بشأن الجوانب الروتينية من الرعاية، فقد ثبت أن هذه التحوالت الرئيسية فـي الـسياسة                 

جلـّي أن سياسـة     ومـن ال  . المتبعة تعزز العدالة وتساعد على االستفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة          
التمويل الصحي في عدد متزايد من البلدان يمكن تعديلها بنجاح الستبعاد الرسوم التي يدفعها المستفيدون مـن                 

ويساهم ذلك مساهمة كبيرة في زيادة االنتفاع بالعالج وتحـسين          . عالج فيروس األيدز في موقع إيتاء الخدمات      
  .معدالت االمتثال لها

  
 ومزمنة  –دان التي تشهد توسيع نطاق البرامج، الكشف عن مواطن ضعف شديدة            ويتم، في معظم البل     -١٨

وتشمل هذه فجوات في النظم الراهنـة إلدارة وتوريـد األدويـة ووسـائل              .  في نظم الرعاية الصحية    –عادة  
وتساعد كـل مـن   . التشخيص، وسوء البنية األساسية للمختبرات وقدرات محدودة فيما يخص الموارد البشرية         

برات والبحوث الميدانية على توجيه وضع سياسات واستراتيجيات وبرامج وأساليب جديدة وتنفيـذها ممـا               الخ
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سيساعد على تجاوز هذه الصعوبات ويضمن إسهام توسيع نطاق الوقاية من مرض األيدز والعدوى بفيروسـه                
  .وعالج ورعاية المصابين به في تدعيم النظم الصحية بصورة إجمالية

  
ت المنظمة الدعم من خالل الموارد البشرية على المستوى القطري للمساعدة علـى تنـسيق               وقد وفر   -١٩

الجهود مع الشركاء المحليين ومعالجة القضايا التقنية المتصلة باأليدز والعدوى بفيروسـه وعـالج ورعايـة                
  .المصابين به واتقائه

  
من ازدياد الموارد العالمية المتوافرة     وعلى الرغم   . ومازالت العديد من البلدان تواجه مشكالت كبرى        -٢٠

 مليون دوالر أمريكـي خـالل       ١٨ ٠٠٠لمكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، فإن هناك فجوة في التمويل تبلغ           
إذ إن أسعار أدوية الخط األول مازالت مرتفعة في بعض البلدان التي لم تـتمكن مـن                 . ٢٠٠٧-٢٠٠٥الفترة  

 أن تكلفة عالجات الخط الثاني باهظة إلى حد ال قبل معه للعديد مـن    التفاوض على تخفيض األسعار، في حين     
والبد من إيالء اهتمام خاص الحتياجات األطفال العالجية، بما في ذلـك التركيبـات الجديـدة                . البلدان بتحمله 

ـ         . المضادة للفيروسات القهقرية والخاصة باألطفال     ات وتبعث قلة القدرة على إنتاج األدوية وندرة بعض مكون
والبد من ضمان سبل التغطية المنصفة بـالعالج     . المستحضرات الصيدالنية الفاعلة على القلق بصورة متزايدة      

والوقاية والرعاية والدعم للفئات السريعة المستضعفة كالشباب والبغايا، ومتعاطي المخدرات حقناً واللـواطيين             
تغطية بالبرامج بغية توقي انتقال فيروس األيدز من        والبد من بذل المزيد من الجهود لتوسيع نطاق ال        . والسجناء

 أمـراً وتعد زيادة االستثمار في جميع جوانب قطاع الصحة كله وأولها تنمية الموارد البشرية              . األم إلى الطفل  
أساسياً في حين من شأن إشراك المجتمعات المحلية والخدمات الصحية التابعة للقطاع الخاص على نحو أوثق                

وأخيراً، فـإن   . ى تعبئة الموارد التي لم تستخدم أن يساعد في مكافحة األيدز واألمراض األخرى            للمساعدة عل 
مواصلة االستثمار في البحوث الرامية إلى العثور على أدوية وتكنولوجيات جديدة، كالعوامل الجديدة المضادة              

، واللقاحات ومبيدات المكروبات    للفيروسات القهقرية، والتركيبات الدوائية المبسطة، وتحسين عملية التشخيص       
  .الفعالة تعد أمراً حاسم األهمية

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  .المجلس التنفيذي مدعو لإلحاطة علماً بهذا التقرير  -٢١
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