
    
  ٦٩/٣١ج  التاسعة والستونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٦ نيسان/ أبريل ٢٢  من جدول األعمال المؤقت ١-١٥البند 
  A69/31    

  
  
  

  مسودة االستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة
  
  ٢٠٢١-٢٠١٦فيروس العوز المناعي البشري،  
  
 

  األمانةمن تقرير 
  

 

مـن هـذا التقريـر الـذي قـدم  نسخة سابقةالمائة على  بعد والثالثين اطلع المجلس التنفيذي في دورته الثامنة  -١
دة االستراتيجية والـروابط اإللكترونيـة علـى الشـبكة العالميـة للمعلومـات الـذي يتـيح النسـخة الكاملـة مـن وّ لمس اً ملخص
المجلس التنفيذي أن تنظر جمعية الصـحة العالميـة  ىوأوص ١.االستراتيجية بجميع اللغات الرسمية للمنظمةمسودة 

التاسعة والستون في مسودة االستراتيجية، وأن تقوم األمانة بصياغة مشروع قرار للنظر في إمكانية اعتماده. وتقـدم 
الملحــق) تفصــيالت إضــافية بمــا فــي ذلــك: تعريــف مصــطلح المقدمــة هنــا (انظــر مــن االســتراتيجية  النســخة المحّدثــة

مواءمـة االسـتجابة لسـياق البلـدان؛ تسـليط الضـوء علـى أهميـة الوقايـة الشـاملة مـن  ؛"المجموعات السكانية الرئيسـية"
ـــطة للمعالجـــة باألدويـــة المضـــادة للفيروســـات القهقريـــة ؛العـــدوى بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري  ؛بروتوكـــوالت ُمَبسَّ

األحكــام الــواردة فــي االتفــاق بشــأن الجوانــب المتصــلة بالتجــارة مــن رعايــة التفاضــلية؛ وتطبيــق، حســب االقتضــاء، ال
 ٢.، وترتيبات اإلبالغحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة الالزمة لحماية الصحة العامة

ون االســتراتيجية العالميــة لقطـــاع ، اعتمـــدت جمعيــة الصــحة العالميــة الرابعـــة والســت٢٠١١فــي أيــار/ مــايو و   -٢
الرؤيـة والتوجهـات االســتراتيجية  أنوأكـدت فيـه  ٢٠١٥٣-٢٠١١ والعـدوى بفيروسـه فــي الفتـرة األيـدزالصـحة بشـأن 

ــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري لالســــتراتيجية العالميــــة لقطــــاع الصــــحة بشــــأن  ، وأن ٢٠١٥-٢٠١١ فــــي الفتــــرةفي
، بمــا فــي ذلــك فيــروس العــوز المنــاعي البشــرياالســتراتيجية العالميــة تســتهدف توجيــه اســتجابة قطــاع الصــحة بشــأن 

اإلجـــراءات التـــي يوصـــى بهـــا علـــى الصـــعيدين القطـــري والعـــالمي، والمســـاهمات التـــي ينبغـــي للمنظمـــة أن تقـــدمها. 
رصـد التقـدم فـي تنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة  بجملـة أمـور مـن بينهـا العـامَّ  المـديرَ  ١٤-٦٤ج ص عالقراُر لب اط كما

 ٢٠١٥-٢٠١١ المكتسـب فـي الفتـرة يلمنـاعالعـوز االبشـري ومتالزمـة ي لمناعالعوز افيروس بشأن لقطاع الصحة 
مـــع التقـــارير الخاصـــة بوكـــاالت األمـــم المتحـــدة األخـــرى، إلـــى  ســـقه، ورفـــع التقـــارير بشـــأن هـــذا التقـــدم بمـــا يتوتقييمـــ
  .لمية الخامسة والستين والسابعة والستين والتاسعة والستين، من خالل المجلس التنفيذيالصحة العا اتجمعي

                                                           
  .١٣٨/٢٩ت  مالوثيقة    ١
وتــرد تعليقــات إضــافية مــن الــدول األعضــاء خــالل المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة والثالثــين بعــد المائــة فــي مشــروع    ٢

التنفيـــــذي فـــــي دورتـــــه الثامنـــــة والثالثـــــين بعـــــد المائـــــة، الجلســـــة ثـــــة، راجـــــع المحاضـــــر المـــــوجزة للمجلـــــس االســـــتراتيجية المحدَّ 
دة االســـتراتيجية وّ الخاصـــة بمســـ الفـــروع). وعلـــى وجـــه التحديـــد، (باإلنكليزيـــة) ٢/ ســـجالت/١٣٨/٢٠١٦م ت(الوثيقـــة  التاســـعة
  .٣-٣-٥؛ ٥-٥؛ ٣-٣-٤؛ ١-٣-٤؛ ٤-٢-٤؛ ٢-٢-٤؛ ٠-٤؛ ٤-٣ المنقحة:

  .٤الملحق  ،١// سجالت٦٤/٢٠١١ص عج والوثيقة  ١٤-٦٤ج ص عالقرار    ٣



             A69/31  ٦٩/٣١ج

2 

 حـــرز فـــي تنفيـــذعرضـــت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتون التقـــدم الماست ٢٠١٤وفـــي أيـــار/ مـــايو   -٣
التنميــة لمــا بعــد الــدول األعضــاء إلــى وضــع اســتراتيجية جديــدة فــي خطــة طلقتهــا أكــان هنــك دعــوة و  ١االســتراتيجية.

  ٢، وطالبت بأن يظل فيروس العوز المناعي البشري ضمن أولويات المنظمة.٢٠١٥ عام

 ٢٠١٥-٢٠١١ والعــدوى بفيروســه فــي الفتــرة األيــدزاالســتراتيجية العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن  أدَّتوقــد   -٤
عــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة. وفضــال ً فــي  توردتــي الو فــي بلــوغ الغايــات العالميــة المتعلقــة بــالفيروس  دورًا رئيســياً 

مــع االســتراتيجية المتعــددة القطاعــات لبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك  ةً جيــدمواءمــة فــإن االســتراتيجية تتــواءم ذلــك، 
 يالمنــاع العــوزكمــا أنهــا تسترشــد بــاإلعالن السياســي بشــأن فيــروس  ٢٠١٥،٣-٢٠١١ فــي الفتــرة األيــدزلمكافحــة 

وفــي  ٢٠١١.٤ام المكتســب الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــ يالمنــاع عــوزالالبشــري ومتالزمــة 
مليــون شــخص يتلقــون العــالج المضــاد للفيروســات القهقريــة. وتشــير  ١٥، كــان هنــاك أكثــر مــن ٢٠١٥نهايــة عــام 

مليـون وفـاة ناجمـة عـن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري  ٧,٨إلـى أننـا نجحنـا فـي تالفـي  ٢٠٠٠التقديرات منـذ عـام 
  .مليون حالة عدوى جديدة بالفيروس ٣٠وفي تالفي 

، بدأت األمانة عملية وضع مسودة االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشـأن ٢٠١٤ وفي أيلول/ سبتمبر  -٥
السـتراتيجيتين العـالميتين ل نيمـع وضـع مسـودت بالتضـامن ٢٠٢١-٢٠١٦ فيروس العوز المناعي البشري في الفترة

  ٥.على التوالي ،قطاع الصحة بشأن التهاب الكبد الفيروسي واألمراض المعدية المنقولة جنسياً ل

ــــــول/ ســــــبتمبر   -٦ ، اعتمــــــدت الجمعيــــــة العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة خطــــــة التنميــــــة المســــــتدامة ٢٠١٥وفــــــي أيل
صــة فــي التاليــة ذات األهميــة الخا ٣-٣ذلــك الغايــة لتــي أقــرت أهــداف التنميــة المســتدامة، بمــا فــي ا ٢٠٣٠،٦ لعــام

والســل والمالريــا واألمــراض المداريــة المهملــة ومكافحــة االلتهــاب الكبــدي  األيــدزوضــع نهايــة ألوبئــة هــذا الصــدد: "
  ."٢٠٣٠ األخرى بحلول عام (السارية) واألمراض المنقولة بالمياه واألمراض المعدية

التـي  ٢٠٢١-٢٠١٦لفتـرة فـي ا بشأن فيروس العوز المناعي البشـريثة دَّ المحوتهدف مسودة االستراتيجية   -٧
) كخطــر يهــدد انظــر ملحــق التقريــر الحــالي( وبــاء متالزمــة العــوز المنــاعي المكتســب إنهــاء إلــىوضــعتها األمانــة 

 وفضـالً  ر،ة وعافيـة فـي جميـع األعمـابصـحالجميـع حيـاة ن مضـي ، فـي سـياقٍ ٢٠٣٠ الصحة العموميـة بحلـول عـام
، حيث تركـز علـى ضـمان األمـن ٢٠٣٠ عن ذلك، فإن مسودة االستراتيجية تتواءم مع خطة التنمية المستدامة لعام
  ة.المالي واإلنصاف في الصحة من خالل التزامها بالتغطية الصحية الشامل

                                                           
  التقرير المرحلي ألف. ٦٧/٤٠الوثيقة ج   ١
(الوثيقــة  ٩نظــر المحاضــر المــوجزة لجمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتين، اللجنــة "أ"، الجلســة الثانيــة عشــرة، الفــرع ا   ٢
  .)(باإلنكليزية) ٣سجالت/ /٦٧/٢٠١٣ع ص  ج
انظــر الــرابط التــالي:  رنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدزلب ٢٠١٥-٢٠١١االقتــراب مــن الصــفر: اســتراتيجية    ٣

http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2010/20101

221_JC2034E_UNAIDS-Strategy_en.pdf ٢٠١٦آذار/ مارس  ٣١االطالع في  (تم(.  
البشـــري ومتالزمـــة  يالمنـــاع العـــوزاإلعـــالن السياســـي بشـــأن فيـــروس  - ٦٥/٢٧٧قـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة    ٤

البشــري واأليــدز، انظــر  يالمنــاع العــوزالمكتســب (األيــدز): تكثيــف جهودنــا مــن أجــل القضــاء علــى فيــروس  يالمنــاع العــوز
 تــــــم( http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/20110610_UN_A-RES-65-277_en.pdf الــــــرابط التــــــالي

  ).٢٠١٦آذار/ مارس  ٣١ في االطالع
 ٦٩/٣٣جدة االسـتراتيجية بشـأن التهـاب الكبـد؛ وانظـر ملحـق الوثيقـة وّ مسـ لالطـالع علـى ٦٩/٣٢ج انظر ملحق الوثيقـة   ٥

  ًا.دة االستراتيجية بشأن األمراض المعدية المنقولة جنسيوّ مس لالطالع على
 ي لاالت الرابطانظر  ،٢٠٣٠تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  -٧٠/١لألمم المتحدة، القرار  العامةالجمعية    ٦

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E  ٢٠١٦آذار/ مارس  ٣١ في االطالع(تم.(  
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العالمي للمنظمة والدول األعضاء من أجل العمل المشترك على الصعيد  وتوفر مسودة االستراتيجية إطاراً   -٨
البينــات المتاحــة الدالــة علــى فعاليــة ٕالــى و  موجــودة بالفعــلواإلقليمــي والُقطــري. وهــي تســتند إلــى الممارســات الجيــدة ال

  ة.النهوج والتدخالت المتعلقة بفيروس العوز المناعي البشري في قطاع الصح

جميع الشركاء الرئيسيين،  وقد شملت عملية التشاور الواسعة النطاق التي أسفرت عن مسودة االستراتيجية  -٩
بمـا فـي ذلــك الـدول األعضـاء، والمنظمــات داخـل منظومـة األمــم المتحـدة وغيرهـا مــن الوكـاالت المتعـددة األطــراف، 
 والجهـــات المانحـــة والوكـــاالت والمبـــادرات اإلنمائيـــة، والمجتمـــع المـــدني، والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، والمؤسســـات

ر ع الخــاص. وقــد ُأجريــت مشــاورات عديــدة بــين أصــحاب المصــلحة، وشــارك أكثــوالشــبكات العلميــة والتقنيــة، والقطــا
/ دولة عضو في المشاورات التي ُأجريت في جميع أقاليم المنظمة في الفترة من نيسـان/ أبريـل إلـى تمـوز ١٠٠ من

امـة . ومن أجل تكميل هذه المشاورات وضمان أكبر قدر من المشـاركة، استضـافت األمانـة مشـاورة ع٢٠١٥ يوليو
، ٢٠١٥ واســعة النطــاق علــى شــبكة اإلنترنــت لمــدة ســتة أســابيع فــي الفتــرة مــن نيســان/ أبريــل إلــى حزيــران/ يونيــو

 س العـوز المنـاعيو قدت جلسة إعالمية تقنية رسمية بشـأن االسـتراتيجيات الـثالث (التهـاب الكبـد الفيروسـي وفيـر وعُ 
  ن.لصحة العالمية الثامنة والستي) خالل جمعية اواألمراض المعدية المنقولة جنسياً البشري 

 يدة اســـتراتيجية عالميــة لقطــاع الصـــحة بشــأن فيـــروس العــوز المنـــاعو ، فــإن إعـــداد مســوكمــا أشــرنا ســـابقاً   -١٠
ستراتيجيتين أخريين لقطاع الصحة تسـتهدفان ال ن، جاء في عملية شملت مسودتي٢٠٢١-٢٠١٦البشري في الفترة 
وقــدمت  لمسـودات االسـتراتيجيات الـثالث. مشتركاً  هيكالً صحية الشاملة ووفر إطار التغطية ال .الفترة الزمنية نفسها

فـي المجـاالت التـي  األمانـة مسـاهمة كبيـرة فـي مسـودة االسـتراتيجية بشـأن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري، والسـيما
جميـع المكاتـب اإلقليميـة وبعــض المكاتــب مت في ذلك كما ساه ،فـي األنشـطة المتعلقـة بـالفيروسفيها إسهام كبير 

وتعــززت العمليــة بفضــل مســاهمات الفريــق المرجعــي للمجتمــع المــدني التــابع للمنظمــة والمعنــي بفيــروس  ،القطريـــة
العــوز المنــاعي البشــري، ومســاهمات اللجنــة االستشــارية العلميــة والتقنيــة التابعــة للمنظمــة والمعنيــة بفيــروس العــوز 

  ١انت عملية التشاور موسعة.، وكناعي البشريالم

وتوضـــــح مســـــودة االســـــتراتيجية العالميـــــة لقطـــــاع الصـــــحة بشـــــأن فيـــــروس العـــــوز المنـــــاعي البشـــــري فـــــي   -١١
فيمــــــا يتعلــــــق  ، التزامــــــات المنظمــــــة إزاء تحقيــــــق األهــــــداف والغايــــــات المتفــــــق عليهــــــا دوليــــــاً ٢٠٢١-٢٠١٦ الفتــــــرة

ي. وتجســــد االســــتراتيجية المقترحــــة بشــــأن الفيــــروس األهــــداف والغايــــات وبفيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــر  بالتنميــــة
فـي  األيـدزواألولويات التي تنص عليها االسـتراتيجية المتعـددة القطاعـات لبرنـامج األمـم المتحـدة المشـترك لمكافحـة 

  .٢٠٣٠ألهداف والغايات المتعلقة بالصحة المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام وا ٢٠٢١-٢٠١٦ الفترة

مكاسـب ضـخمة فـي االسـتجابة المتعـددة القطاعـات حتـى يومنـا هـذا، وقـد أقـرت بهـا مسـودة  تم تحقيقوقد   -١٢
 بمـا يكتسـ، و ٢٠٢١-٢٠١٦ االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري فـي الفتـرة

منـع عـودة  التـي تسـتهدف ضرورة اتباع مسار سـريع فـي االسـتجابة أهمية هو أن االستراتيجية المقترحة تؤكد أيضاً 
معــدالت العــدوى الجديــدة والوفــاة الناجمــة عــن الفيــروس مــن االرتفــاع مــن جديــد. ولــن تكــون مواصــلة العمــل بــالوتيرة 

ج الوبــاء الــذي يتطــور باســتمرار. فســوف تزيــد حــاالت العــدوى الجديــدة بــالفيروس وســوف يحتــا إلنهــاءالحاليــة كافيــة 
المزيــد مــن النــاس إلــى العــالج والرعايــة. كمــا ستســتمر تكــاليف الوقايــة والرعايــة والعــالج فــي الزيــادة. فبحلــول نهايــة 

                                                           
ـــائق الداعمـــة    ١ ـــة التشـــاور وبشـــأن مجموعـــة متنوعـــة مـــن الوث ـــد مـــن المعلومـــات بشـــأن عملي لمســـّودة لالطـــالع علـــى المزي

ــــرابط  ــــارير المــــوجزة انظــــر ال ــــاليااالســــتراتيجية والتق ــــم االطــــالع فــــي  /http://www.who.int/hiv/strategy2016-2021/en: لت (ت
  ).٢٠١٦آذار/ مارس   ٣٠
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 النطــاق( مليــون شــخص ٣٦,٩ عــدد األشــخاص المتعايشــين مــع الفيــروس قــد بلــغ مــا يقــدر بنحــو كــان، ٢٠١٤ عــام
  مليون). ٤١,٤ – مليون ٣٤,٣

  

دة االســـــتراتيجية العالميـــــة لقطـــــاع الصـــــحة بشـــــأن فيـــــروس العـــــوز المنـــــاعي البشـــــري فـــــي و وتتـــــواءم مســـــ  -١٣
فــــــي  األيــــــدزمواءمــــــة جيــــــدة مــــــع اســــــتراتيجية برنــــــامج األمــــــم المتحــــــدة المشــــــترك لمكافحــــــة  ٢٠٢١-٢٠١٦ الفتــــــرة
مـــن ومـــن خـــالل عمليـــة شـــملت مشـــاورات مشـــتركة فـــي عـــدد  معهـــاِضـــعت بـــالتوازي التـــي وُ  ٢٠٢١١-٢٠١٦ الفتـــرة

، بـأن االسـتجابة الفعالـة للفيـروس تتطلـب العمـل علـى صـعيد العديـد مـن القطاعـات دةهذه المسو األقاليم. وقد أقرت 
وهــي تهــدف إلــى توضــيح المســاهمة المحــددة لقطــاع الصــحة فــي االســتجابة المتعــددة القطاعــات وفــي اســتراتيجية 

المتعـددة القطاعـات. كمـا أنهـا تـدعم تقسـيم العمـل المتفـق عليـه بـين  األيـدزمم المتحدة المشترك لمكافحـة برنامج األ
      ٢.الجهات المشاركة في رعاية هذا البرنامج وتعززه

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
 

االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن فيـروس العـوز المنـاعي  دةوّ مس اعتماد إلى جمعية الصحة مدعوة  -١٤
  .٢٠٢١-٢٠١٦ البشري في الفترة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
: علــى المســار الســريع إلنهــاء األيــدز، وهــي ٢٠٢١-٢٠١٦اســتراتيجية برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدز    ١

   متاحة على الموقع:
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151027_UNAIDS_PCB37_15_18_EN_rev1.pdf  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم)

  ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ١االطالع في 
ة بوصـــفها إحـــدى الجهـــات المشـــاركة فـــي رعايـــة برنـــامج األمـــم المتحـــدة المشـــترك لمكافحـــ ،تعـــد منظمـــة الصـــحة العالميـــة   ٢

زمــام القيــادة فــي مجــال عــالج الفيــروس ورعايــة مرضــاه وفــي  ىولتــمســؤولة عــن اســتجابة قطــاع الصــحة للفيــروس، وتاأليــدز، 
بهذا الفيروس وبالسل في آن واحـد. وتشـترك منظمـة الصـحة العالميـة مـع اليونيسـيف فـي المسـؤولية المصاحبة مجال العدوى 

ل، وتعمـل مــع ســائر الجهــات المشــاركة فــي رعايــة البرنــامج علــى عـن الوقايــة مــن انتقــال العــدوى بــالفيروس مــن األم إلــى الطفــ
  ة.دعم العمل في جميع المجاالت األخرى ذات األولوي
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 الملحق

 االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة مسودة
 ٢٠٢١-٢٠١٦ ،فيروس العوز المناعي البشريبشأن 

  

 المقدمة والسياق

ق بالصــحة العموميــة بحلــول دباعتبــاره أحــد التهديــدات التــي تحــ األيــدزاء وبــاء إنهــالتــزم المجتمــع الــدولي ب  -١
التــي اعتمــدتها الجمعيــة العامــة لألمــم  ٢٠٣٠، وهــو غايــة طموحــة تبنتهــا خطــة التنميــة المســتدامة لعــام ٢٠٣٠ عــام

هــذه االســتراتيجية صــف مســودة وت .٢٠٢٠مــع وضــع غايــات مرحليــة لعــام  ٢٠١٥،١ســبتمبر  فــي أيلــول/المتحــدة 
ــح  تحقيــق هــذه الغايــات، مــن أجــلمســاهمة قطــاع الصــحة  أن منظمــة علــى الفعلــه ومــا أن تالبلــدان علــى مــا إذ توضِّ

ذ هذه اإلجراءات فإنها ستسّرع االستجابة لفيروس العوز ينفمسارات سريعًة في ت البلدان والمنظمةفإذا سلكت تفعله. 
 ة.واقع حقيقة "األيدز يةانهصبح "تالمناعي البشري وتكثفها لكي 

فــي االســتجابة العالميــة تحققــت للصــحة العموميــة االســتراتيجية إلــى إنجــازات غيــر عاديــة مســودة تســتند و   -٢
 ١٩٨٦،٢ فـــي عـــام األيـــدزبرنـــامج الخـــاص لمكافحـــة ال منظمـــةأطلقـــت المنـــذ أن  البشـــري لفيـــروس العـــوز المنـــاعي

قـد فعَّلـت و  ٣.شـاملةلبالتغطيـة اتواصل الزخم الذي تمخضت عنه األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة وااللتزامـات المتعلقـة يو 
فـي اآلونـة  ٢٠١٥٤–٢٠١١والعـدوى بفيروسـه فـي الفتـرة  األيـدزاالستراتيجية العالميـة لقطـاع الصـحة بشـأن مـرض 

وخـالل  وبـدء انحسـاره. األيـدزسـاعد علـى وقـف انتشـار وبـاء ، ممـا العالمي والقطريعلى الصعيدين العمل  ةر يخاأل
مليون  ١٥إذ تلقى ما يزيد على ًا، عيسر توسعًا فيروس العوز المناعي البشري  ةلجاعبمتغطية الوسعت تتلك الفترة، 

أعــداد ، وتراجعــت ٢٠١٥قريــة بنهايــة عــام شــخص مــن المتعايشــين مــع الفيــروس العــالج بمضــادات الفيروســات القه
نحـو القضـاء علـى انتقـال تقـدمًا فـي طريقهـا ت البلدان حقق عشرا، و هالجديدة بالفيروس والوفيات الناتجة عن عدوىال

 أنشــطة االســتجابة للفيــروس فــي البــرامج الصــحية واإلنمائيــة األوســع نطاقــًا.ِرَجــت دأُ الفيــروس مــن األم إلــى الطفــل، و 
 ،فـرص جديـدة يجـب اغتنامهـا تبـرز ف، ٢٠١١إذ تغيـرت أشـياء كثيـرة منـذ عـام  مـا تحقـق؛ة باعـنال مجال للق هنأ إال
السـتجابة وتيرة اتسـريعًا كبيـرًا لـ األيـدزوسيتطلب القضاء على وبـاء  تحديات جديدة كثيرة يلزم التغلب عليها.برزت و 

                                                           
ـــــــــة العامـــــــــة لألمـــــــــم المتحـــــــــدة    ١ ـــــــــرار الجمعي ـــــــــة المســـــــــتدامة لعـــــــــام  – ٧٠/١ق ـــــــــا: خطـــــــــة التنمي ـــــــــل عالمن ، ٢٠٣٠تحوي

آذار/  ١٥ فــــــي (تــــــم االطــــــالع http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E انظــــــر:
  .)٢٠١٦ مارس

ـــــي آذار/   ٢ ـــــدز: االســـــتراتيجيات وال١٩٨٧مـــــارس  ف ـــــامج الخـــــاص لمكافحـــــة األي ـــــة ال، نشـــــرت المنظمـــــة "البرن ـــــةهيكلبني : ي
 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/62299/1/WHO_SPA_GEN_87.1.pdf متـــــاح علـــــى:المتوقعـــــة"، وهـــــو  الحاجـــــات

 ١٩٩٥–١٩٨٧يـدز نشـر البرنـامج العـالمي لمكافحـة األفقـد ). باإلضافة إلى ذلـك، ٢٠١٦آذار/ مارس  ١٥في االطالع  (تم
 :" المتـــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــى١٩٩٥–١٩٩٤ثنائيـــــــــــــــــــة الن "التقريـــــــــــــــــــر النهـــــــــــــــــــائي مـــــــــــــــــــع تأكيـــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــى اعنـــــــــــــــــــو ب اً تقريـــــــــــــــــــر 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/65955/1/WHO_ASD_97.1.pdf ٢٠١٦ آذار/ مارس ١٥ في (تم االطالع.(  
اإلعــــــالن السياســــــي بشــــــأن فيــــــروس العــــــوز المنــــــاعي البشــــــري  - ٦٥/٢٧٧قــــــرار الجمعيــــــة العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة    ٣

جهودنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل القضـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى فيـــــــــــــــروس العـــــــــــــــوز المنـــــــــــــــاعي البشـــــــــــــــري واأليـــــــــــــــدز  تكثيـــــــــــــــف واأليـــــــــــــــدز:
http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/20110610_UN_A-RES-65-277_en.pdf فــــــي (تــــــم االطــــــالع 

  ).٢٠١٦ذار/ مارس آ ١٥
 متاحـــــة علـــــى: ٢٠١٥–٢٠١١فـــــي الفتـــــرة  والعـــــدوى بفيروســـــه االســـــتراتيجية العالميـــــة لقطـــــاع الصـــــحة بشـــــأن األيـــــدز   ٤

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44606/1/9789241501651_eng.pdf ٢٠١٦ ذار/ مارسآ ١٥ في (تم االطالع.(  
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وال يمكــن تحقيــق هــذا إال مــن  ومــا بعــده. ٢٠٣٠حتـى عــام  الً علـى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة ثــم عمــًال متواصــ
 خالل تجديد االلتزام السياسي، وتوفير موارد إضافية، وابتكارات تقنية وبرمجية.

بـالغ األهميـة في موقـع ستجابة قطاع الصحة لفيروس العوز المناعي البشري ااالستراتيجية وتضع مسودة   -٣
 كمـا تشـجع .الغايـات الصـحية األساسـية ألهـداف التنميـة المسـتدامةهـي إحـدى و لتحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة، 

ــيي نهــج تبنِّــ مســودة االســتراتيجية مبــادئ حقــوق اإلنســان واإلنصــاف وهــو نهــج راســخ الجــذور فــي  ،ز علــى النــاسركِّ
الجديــدة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري عــدوى ال أعــداد ث تراجــع كبيــر فــياحــدإفــي ها ماســهّي، إلــى جانــب إلصــحا
قدِّم وســت الفيــروس.هــذا ن صــحة وعافيــة جميــع األشــخاص المتعايشــين مــع يتحســفــي الوفيــات ذات العالقــة بــه، و و 

الوقايــة مــن فيــروس العـوز المنــاعي البشــري وتركيزهــا، وتيــرة جهـود لجهــود الراميـة إلــى تســريع التوجيــه لاالسـتراتيجية 
توفر عالجـــًا بمضـــادات ســـبـــالفيروس، و هم أو عـــدم إصـــابتم ابتهصـــمـــن حيـــث إتمّكن النـــاس مـــن معرفـــة حـــالتهم ســـو 

الفيروســات القهقريــة ورعايــة شــاملة طويلــة المــدى لجميــع األشــخاص المتعايشــين مــع الفيــروس، وتتصــدى النتشــار 
  اإلصابة بالفيروس.مييز بسبب الوصم والت

واإلنمائيــة األخــرى والــروابط القويـة مــع القضــايا الصـحية النطــاق والبـد مــن التأكيـد علــى الشــراكات الواسـعة   -٤
تامـًا مـع خطـة الصـحة والتنميـة وغاياتهـا اتسـاقًا االسـتراتيجية  مسـودة هـذهوتتسـق  في المرحلة التالية من االستجابة.

ــــدم  .٢٠١٥لمــــا بعــــد عــــام  ــــًا وضــــمن مســــاهمة قطــــاع الصــــحة فــــي اســــتجابة أوســــع االســــتراتيجية أيضــــًا وتق نطاق
فـــــي  األيـــــدزاتيجية برنـــــامج األمـــــم المتحـــــدة المشـــــترك لمكافحـــــة اســـــتر  تـــــهنيَّ بَ ذي علـــــى النحـــــو الـــــمتعـــــددة  قطاعـــــات

كما تتسق أيضًا مع استراتيجيات وخطـط الصـحة العالميـة األخـرى ذات العالقـة، بمـا فيهـا  ٢٠٢١.١–٢٠١٦ الفترة
االســــتراتيجيات والخطــــط المعنيــــة بــــاألمراض المنقولــــة جنســــيًا والســــل والتهــــاب الكبــــد الفيروســــي والصــــحة الجنســــية 

الخدمات الصحية المتكاملة واألمراض غير السارية و والصحة النفسية واإلنجابية وصحة األم والطفل ومأمونية الدم 
 اً الجهــود غيــر العاديــة التــي بــذلتها بلــدان كثيــرة إقــرار التوجيهــات مــن ت المســودة مدوقــد اســت ز علــى النــاس.ّكــرَ تــي تُ ال

فــي اعتبارهــا  ت االســتراتيجيةأخــذقــد و  منهــا بــأن البلــدان والمجتمعــات المحليــة عنصــران محوريــان فــي االســتجابة.
شــركاء  تــي وضــعهاالعــوز المنــاعي البشــري واالســتراتيجيات الصــحية األوســع نطاقــًا الاســتراتيجيات مكافحــة فيــروس 

والسـل والمالريـا وخطـة رئـيس الواليـات المتحـدة  األيـدزن، بمـا فـي ذلـك الصـندوق العـالمي لمكافحـة و التنمية الرئيسي
يجية فـــي تحقيــق أهـــداف وسيســـهم التنفيــذ الكامــل لمســـودة االســترات ٢.األيــدزالطارئــة للمســاعدة فـــي مجــال مكافحـــة 

التنمية المستدامة، فهي ستمنع الفقر وتخفف وطأته، وتحد من اإلجحاف في إتاحة الخدمات، وتشجع المساواة بين 
 الجنسين، وتعزز اإلنتاجية، وتتصدى لإلقصاء والوصم والتمييز.

 وتشـــملوتـــنص مســـّودة االســـتراتيجية علـــى رؤيـــة وأهـــداف وٕاجـــراءات لالســـتجابة العالميـــة لقطـــاع الصـــحة،   -٥
هات استراتيجية، وهي: تعزيز وتركيز البرامج والخطـط الوطنيـة المعنيـة بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري جُّ وَ خمسة تَ 

ـــد حزمـــة مـــن مـــن خـــالل المعلومـــات االســـتراتيجية الســـليمة والتصـــريف الســـديد للشـــؤون؛  خـــدمات األساســـية التحدي
خـدمات فيـروس العـوز الكاملـة لسلسـلة الفيـروس العـوز المنـاعي البشـري علـى امتـداد فـي ر يأثتـعاليـة الالوالتدخالت 

خــدمات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري لمختلــف المجموعــات الكاملــة لسلســلة الالمنــاعي البشــري؛ تكييــف وتقــديم 
لتمويــل الكامــل البلــوغ أعلــى مســتوى مــن الجــودة وتحقيــق التغطيــة العادلــة؛ تنفيــذ نظــم  ،الســكانية والمواقــع الجغرافيــة

                                                           
 ، انظـــــــــــــر:٢٠٢١–٢٠١٦اســـــــــــــتراتيجية برنـــــــــــــامج األمـــــــــــــم المتحـــــــــــــدة المشـــــــــــــترك لمكافحـــــــــــــة األيـــــــــــــدز فـــــــــــــي الفتـــــــــــــرة    ١

http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015/UNAIDS_PCB37_15-18 ــــــــــــــــــم االطــــــــــــــــــالع آذار/  ١٥ فــــــــــــــــــي (ت
  .)٢٠١٦ مارس

 للمزيــــد مــــن المعلومــــات عــــن خطــــة رئــــيس الواليــــات المتحــــدة الطارئــــة للمســــاعدة فــــي مجــــال مكافحــــة األيــــدز، انظــــر:    ٢
http://www.pepfar.gov/about/strategy/ ٢٠١٦آذار/ مارس  ١٥ في (تم االطالع.(  
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خدمات فيروس العـوز المنـاعي البشـري وللتقليـل إلـى أدنـى حـد مـن مخـاطر تعـرض مـن يحتـاجون الكاملة لسلسلة لل
  .)١(انظر الشكل  إلى الخدمات للضوائق المالية؛ تشجيع االبتكار لدفع عجلة التقدم

 .٢٠١٦مـــايو  فـــي أيـــار/ التاســـعة والســـتين ة الصـــحة العالميـــةحتـــى تنظـــر فيهـــا جمعيـــهـــذه الوثيقـــة مســـودة  ســـتبقى
يجوز تلخيصها أو االقتباس منها أو االستشهاد بها أو إعادة إنتاجها أو بثها أو توزيعها أو ترجمتهـا أو تعـديلها،  وال

 منظمة الصحة العالمية.كليًا أو جزئيًا، في أي صورة أو بأي وسيلة، دون إذن من 

 اإلطار العام لمسودة االستراتيجية

 نات رئيسية، وهي:تشتمل مسودة االستراتيجية على خمسة مكوِّ   -٦

 وأنشـــطة البشـــري المنـــاعي العـــوز فيـــروس ألوبئـــة القـــائم الوضـــع يســـتعرض - للوضـــع عـــام تقيـــيم  )١(
 االسـتثمار ضـرورة وينـاقش، المسـتقبل فـي تظهـر قـد التـي والتحـديات الفـرص ويحـدد، لهـا االستجابة
 ؛البشري المناعي العوز لفيروس الصحة قطاع استجابة أنشطة في الكافي

، الشــاملة الصــحية التغطيــة( لالســتراتيجية الثالثــة التنظيميــة األطــر يصــف - االســتراتيجية صــياغة  )٢(
 )؛العمومية الصحة ونهج، البشري المناعي العوز فيروس لخدمات الكاملة والسلسلة

 بـاألثر المتعلقـة الغايـات مـن مجموعـة بتقـديم - عالميـة وغايات أهداف ووضع عالمية رؤية تقديم  )٣(
 ؛االستجابة أنشطة عجلة لدفع ٢٠٣٠و ٢٠٢٠ لعامي الخدمة وتغطية

 سـتتخذها التـي السـريع المسـار ذات بـاإلجراءات توصـية وفيـه - األولوية ذات باإلجراءات التوصية  )٤(
هات من واحد كل ضمن العالمية الصحة ومنظمة البلدان  ؛ الخمسة االستراتيجية التوجُّ

 الشــراكات ذلــك فــي بمــا، االســتراتيجية تنفيــذ فــي الرئيســية للعناصــر شــرح وفيــه – التنفيــذ توجيــه  )٥(
 .التكاليف وتقدير والتقييم والرصد االستراتيجية

االستجابة لفيـروس العـوز المنـاعي وتيرة يع ر تساإلسراع في لماذا يجب على العالم   -١
 البشري

بدأت االسـتثمارات الهائلـة فـي االسـتجابة لفيـروس العـوز المنـاعي البشـري علـى مـدى الخمسـة عشـر عامـًا   -٧
االنخفاضــات الكبيــرة فــي اإلصــابات الجديــدة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري شــهد حيــث ت الماضــية تــؤتي ثمارهــا،

ت بالفعــل إلــى َهــبــالفيروس خــالل العقــد الماضــي علــى االلتزامــات والمــوارد واالبتكــارات التــي ُوجِّ والوفيــات المرتبطــة 
، بلغـت اإلصـابات الجديـدة بفيـروس العـوز ٢٠١٤ عـام وفـي مكافحة وباء فيروس العوز المنـاعي البشـري العـالمي.

عـن أعلـى مسـتوى  ٪٤١مليـون)، وهـو مـا يقـل بنسـبة  ٢,٢ –مليـون  ١,٩ النطاقالمناعي البشري حوالي مليونين (
تصــل بفيــروس العــوز تتراجــع عــدد األشــخاص الــذين يموتــون ألســباب أيضــًا  ٢٠١٤ عــام فــيو  ١٩٩٧.١لهــا فــي 

                                                           
تعتمــد معظــم البيانــات التــي يــتم عرضــها فــي مســودة االســتراتيجية علــى التقــارير القطريــة الدوريــة، ونظــم التبليــغ الخاصــة    ١

برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيـدز والعـدوى بفيروسـه مـن قبيـل النظـام العـالمي للتبليـغ  ية وبمنظمة الصحة العالم
  باالستجابة لمرض األيدز.
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مليــون) وفــاة، أي بانخفــاض  ١,٦ – ٩٨٠ ٠٠٠ النطــاقمليــون ( ١,٢المنــاعي البشــري، فقــد حــدث مــا يقــدر بنحــو 
العـــالج  فـــرص الحصـــول علـــى، وجـــاء هـــذا إلـــى حـــد كبيـــر نتيجـــة زيـــادة ٢٠٠٤ عـــام روتـــه فـــيعـــن ذ ٪٤٢نســـبته 

 ١بمضادات الفيروسات القهقرية.

 التحديات ١-١

على الرغم من التقدم الكبير فـي االسـتجابة، مازالـت أوبئـة فيـروس العـوز المنـاعي البشـري تمثـل مشـكالت   -٨
 .التي تحققت تلقي بظاللها على المكاسبهامة تحديات ي وه ،قاليمكبرى تواجه الصحة العمومية في جميع األ

يســير هــا نطاق الخــدمات الحاليــة غيــر كافيــة، ومعــدل توســيعبتغطيــة التعتبــر  - جهــود غيــر كافيــة وبطيئــة  -٩
كمـــا أن المنـــافع الكاملـــة لتـــدخالت وخـــدمات فيـــروس العـــوز المنـــاعي  أبطـــأ مـــن أن يحقـــق الغايـــات العالميـــة،بـــوتيرة 

 مليـــون شـــخص متعـــايش مـــع الفيـــروس فـــي نهايـــة ٣٧فعلـــى مســـتوى العـــالم، ومـــن أصـــل  تتحقـــق بعـــد.البشـــري لـــم 
مليون شخص  ٢٢مليون شخص يجهلون إصابتهم بفيروس العوز المناعي البشري، و ١٧، كان هناك ٢٠١٤ عام

 ١.ال يحصلون على العالج بمضادات الفيروسات القهقرية

يتوزع النجاح الذي تحقق في مكافحة فيروس  –إهمال الناس من جحاف و استمرار جوانب ضخمة من اإل  -١٠
حدوث فيروس العوز المناعي البشري حين أن ي يفتقد إلى العدل وٕالى اإلنصاف، فف وز المناعي البشري توزيعاً الع

فـي حيـث يبلـغ معـدل إصـابة المراهقـات والشـابات  ،قـاليمبوجه عـام، فإنـه يتزايـد فـي بعـض البلـدان واألآخذ بالتراجع 
التقـدم ، ثـم إن ن فـي األعمـارونهسـاو ذين يأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ضعف معدل إصابة الصـبيان والرجـال الـ

طر اخـلم اً عرضتالمحرز غير كاف أو غير سريع بما يكفي، إذ ال يصل إلى كثير من المجموعات السكانية األشد 
اك تفاوتات كبيـرة فـي مـدى إتاحـة العـالج والرعايـة، باإلضافة إلى ذلك، هن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري.

ومازالت انتهاكات حقوق اإلنسـان، باإلضـافة  حيث ينخفض مستواها بالنسبة إلى الصبيان والرجال في بلدان كثيرة.
إلــى تفشــي العنــف القــائم علــى نــوع الجــنس والوصــم والتمييــز، يحــوالن دون إتاحــة الخــدمات الصــحية، وخصوصــًا 

 ٢.اهقين والشابات والمجموعات السكانية الرئيسية المَعرَّضة للمخاطرلألطفال والمر 

  

  

                                                           
: التركيـز علـى االبتكـارات فـي ٢٠١٥-٢٠٠٠االستجابة العالمية لقطاع الصحة بشـأن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري،    ١

(تــم االطــالع  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/198065/1/9789241509824_eng.pdfأفريقيــا، انظــر الــرابط التــالي: 
  ).٢٠١٦آذار/ مارس  ١٥في 
 ألساســيةالعـوز المنــاعي البشـري تعريــف المجموعـات الســكانية الخاصـة بفيــروس ســتراتيجية االمســودة الحاليـة لالتسـتخدم    ٢

 المتاحــــة علــــى ،٢٠٢١-٢٠١٦األمــــم المتحــــدة المشــــترك لمكافحــــة األيــــدز علــــى الوجــــه الــــذي عرضــــته اســــتراتيجية برنــــامج 
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015/UNAIDS_PCB37_15-18  ــــــــــــــــــم االطــــــــــــــــــالع فــــــــــــــــــي آذار/  ١٥(ت

لمجموعـات السـكانية المعرَّضـة للمخـاطر هـي مجموعـات مـن النـاس الـذين يغلـب االمجموعات األساسـية أو : ")٢٠١٦ مارس
أن يتعرضــوا أكثــر مــن غيــرهم لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري أو لنقلــه، والــذين تعتبــر مشــاركتهم حاســمة لنجــاح االســتجابة 

فيـروس األيـدز، وفـي معظـم  للفيروس، وفـي جميـع البلـدان تتضـمن المجموعـات السـكانية المعرَّضـة للمخـاطر المتعايشـين مـع
ـــذين يتعـــاطون  ـــذين يمارســـون الجـــنس مـــع الرجـــال واألشـــخاص المتحولـــون جنســـيًا واألشـــخاص ال المواقـــع يتعـــرض الرجـــال ال
المخدرات حقنًا والعاملون في الجنس والزبائن الذين يتـرددون علـيهم، والمسـاجين لمخـاطر أكثـر مـن غيـرهم لإلصـابة بفيـروس 

إال أنــه ينبغــي علــى كــل بلــد علــى حــدة أن يضــع تعريفــًا للمجموعــات الســكانية المحــددة التــي تعتبــر العــوز المنــاعي البشــري، 
  .أساسية في الوباء فيها والتي يتم االستجابة استنادًا إلى السياق االجتماعي والوبائي"
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  ٢٠٢١-٢٠١٦ البشري، المناعي العوز فيروس بشأن الصحة لقطاعية العالم االستراتيجية إطار .:١ الشكل
  

 
 
 

  
  
  

انعدام حاالت العدوى الجديدة بفيروس العوز المناعي البشري، وانعدام الوفيات الناجمة  الرؤية:
التمييز المتعلق به، في عالم يتيح لألشخاص المتعايشين مع الفيروس أن ينعموا بحياة عنه، وانعدام 

  .طويلة ويتمتعوا بالصحة

  .٢٠٣٠كخطر يهدد الصحة العمومية بحلول عام  األيدزالقضاء على وباء  الهدف:

  ؛ وانعدام حاالت٥٠٠ ٠٠٠خفض حاالت العدوى الجديدة إلى أقل من  :٢٠٢٠غايات عام 
. ٥٠٠ ٠٠٠العدوى الجديدة بين األطفال. وخفض عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى أقل من 

  ٪ من المرضى؛٩٠مع الفيروس لالختبار؛ وعالج ٪ من األشخاص المتعايشين ٩٠وخضوع 
  ٪ منهم.٩٠وحدوث الكبت الفيروسي لدى 

  التغطية الصحية الشاملة، وسلسلة الخدمات، ونهج الصحة العمومية. ُأطر العمل:

  الشاملةالصحية  لتغطيةاألبعاد الثالثة ل

  التوجه 
 ٤االستراتيجي 

 ألغراضالتمويل 
  االستدامة

  
 التمويل

  التوجه 
   ٣االستراتيجي 

توفير الخدمات 
  لضمان اإلنصاف

  
 "كيف"

  التوجه 
  ٢االستراتيجي 

التدخالت الرامية 
  إلى إحداث األثر

  
 "ماذا"

  التوجه 
   ١االستراتيجي 

المعلومات توفير 
  إجراءات التخاذ

  مركزة
  

 "من" و"أين"

  التوجه 
   ٥االستراتيجي 

االبتكار من أجل 
  وتيرةتسريع 

    الخدمات
 المستقبل

  تنفيذ االستراتيجية:
 القيادة والشراكة والمساءلة والترصد والتقييم

عمل الشركاء الُقطريين

ييم
التق
د و
رص
ال

 

 العمل الُقطري

عمل المقر الرئيسي للمنظمة ومكاتبها 
عمل الشركاء الدوليين والُقطريةاإلقليمية 
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مـن األشـخاص  ٪٧٠تشير التقديرات إلى أن هناك نحـو  - تتطلب البلدان المتوسطة الدخل تركيزًا خاصاً   -١١
سيتحدد النجاح و في البلدان المتوسطة الدخل، موجودون المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري حول العالم 

الجهات لدى ولويات األفي ظل تغير و  ا.وّقفهالجهود المبذولة في هذه البلدان أو توتيرة العالمي أيضًا بمدى تسارع 
 وفـي الوقـت توسيع نظم تمويل الصحة العادلة والمستدامة أهميـة خاصـة للبلـدان المتوسـطة الـدخل.أصبح ل المانحة

نفســه، ستواصــل البلــدان المنخفضــة الــدخل اعتمادهــا علــى المســاعدة اإلنمائيــة الخارجيــة لضــمان حصــول خــدمات 
 فيروس العوز المناعي البشري الضرورية على التمويل الكافي.

 يواجه العـالم سلسـلة متزايـدة التعقيـد مـن التحـديات، - المجتمعات الهشة والمجموعات السكانية المتنقلة  -١٢
كــن أن يتســبب الصــراع والكــوارث الطبيعيــة واألزمــات االقتصــادية وتغيــر المنــاخ فــي وقــوع حــاالت طــوارئ حيــث يم

إنســانية تــدمر نظــم الصــحة المحليــة وتشــرد المجتمعــات وتجبــر أعــدادًا متزايــدة مــن النــاس علــى الهجــرة، مــع انقطــاع 
 الخدمات الصحية أو تدني توافرها.

غالبًا ما تخفق أنشطة االستجابة الوطنية لفيروس العـوز  - ياً افتوجيهًا كعدم توجيه التدخالت والخدمات   -١٣
المناعي البشري في تركيز تدخالتها على المجموعات السكانية والمواقع الجغرافية التي هي فـي أشـد الحاجـة إليهـا، 

 أثرها.لل من مما يزيد بالتالي أوجه عدم كفاءتها ويق

مــع  التوســع الســريع فــي بــرامج فيــروس العــوز المنــاعي البشــريعــّرض ي – ضــمان الجــودة والحفــاظ عليهــا  -١٤
تقويض فعاليـة هـذه البـرامج وتبديـد المـوارد الثمينـة والمسـاهمة فـي الحصـائل لمخاطر ضمان جودة الخدمات  إهمال

فضـمان جـودة  مـن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري. دويـةظهور سالالت مقاومة لألمثل حة العمومية، صللالسلبية 
 .أمر أساسيّ  سلع الوقاية والتشخيص والعالج في ظل تزايد الطلب واالستخدام

تشـهد الوفيـات نتيجـة اإلصـابة  - ازدياد عبء حاالت العدوى المصـاحبة واالعـتالالت المصـاحبة األخـرى  -١٥
ات فـي الحصول على العالج بمضادات الفيروسـات القهقريـة، لكـن االسـتثمار مدى انخفاضًا في ظل توسيع  األيدزب

والتهــاب  Bمعــدالت المراضــة والوفيــات المرتبطــة بالعــدوى المصــاحبة، كالتهــاب الكبــد  تزايــدالعــالج تواجــه تحــديات 
والسـكري واألمـراض  وأمراض القلـب واألوعيـة الدمويـة، واالعتالالت المصاحبة األخرى، بما فيها السرطان Cالكبد 

وعلـــى الـــرغم مـــن التوســـع فـــي العـــالج  .والصـــحة النفســـية (العقليـــة) وتعـــاطي مـــواد اإلدمـــان غيـــر الســـارية األخـــرى
فيـروس العـوز المنـاعي لالتحسـن فـي الوقايـة مـن عـدوى السـل المصـاحبة مجاالت بمضادات الفيروسات القهقرية، و 

ن واألطفـال المتعايشـين البشري وتدبيرها العالجي، مازال السل هو السـبب الرئيسـي لـدخول المستشـفيات بـين البـالغي
 لوفيات المرتبطة بفيروس العوز المناعي البشري.لالسبب الرئيسي هو مع فيروس العوز المناعي البشري، ويظل 

اإلبقـاء أن  يعنثابتة، والتي تاالستجابة النقطة بلغ الوباء العالمي  - ال يكفيزيادة العمل في مجال واحد   -١٦
مســتويات االرتفــاع فــي إلــى عــودة  فيهــا ســيؤدي ســريعاً  تــدريجيالع توّســالة أو يــحالعلــى التغطيــة عنــد مســتوياتها ال

ولــن يكــون الســير بــالوتيرة الحاليــة كافيــًا  .بــهالجديــدة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري والوفيــات المرتبطــة عــدوى ال
زداد عدد الجديدة بفيروس العوز المناعي البشري، وسي عدوىالحاالت وستزداد  للقضاء على وباء يتطور باستمرار،

. ففـــي تكـــاليف الوقايـــة والرعايـــة والعـــالجارتفـــاع تواصـــل يوس إلـــى العـــالج والرعايـــة،الـــذين ســـيحتاجون األشـــخاص 
مليـــون  ٣٦,٩ ، بلـــغ عـــدد األشـــخاص المتعايشـــين مـــع فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري حـــوالي٢٠١٤عـــام  نهايـــة

 مليون) حول العالم. ٤١,٤ومليون  ٣٤,٣ النطاق(

فقــدان االســتجابة لفيــروس  ســيؤدي إلــى "ل علــى مــا هــو عليــهعمــالفــي ســتمرار الا" :معضــلةويواجــه العــالم   -١٧
 اإلجـراءات المبينـة فـي هـذه المسـودة سـتتفادى تلـك الحصـيلة،إال أن  .بـل وتراجعهـازخمها لالعوز المناعي البشري 

عاليــة األثــر وتطويرهــا وتنفيــذها للوقايــة مــن فيــروس العــوز شــاملة تــدخالت وتيــرة العمــل فــي هــي تتضــمن تســريع ف
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علــى الحقــوق وعلــى النــاس، وتحديــد تمويــل مســتدام لبــرامج فيــروس ترتكــز نهــوج  تبــاعالمنــاعي البشــري وعالجــه، وا
صــحة التــدريجي لالســتجابة للفيــروس فــي بــرامج التكامــل والــدمج العــوز المنــاعي البشــري فــي المســتقبل، وضــمان ال

 .وسع نطاقاً وخدماتها األ

 االستعداد لقفزة كبيرة إلى األمام ٢-١

لــدفع االســتجابة إلــى مســار  تمضــ عامــاً  ١٥هنــاك فــرص هائلــة لالســتفادة مــن التقــدم المحــرز علــى مــدى   -١٨
قـــدم فـــي تومـــن الضـــروري أن يضـــطلع قطـــاع الصـــحة بـــدور قيـــادي مـــع ال .األيـــدزجديـــد نحـــو القضـــاء علـــى وبـــاء 

 االستجابة.

 لإلجراءات ذات المسار السريع  بالغة األهميةمجاالت   ١-٢-١  

لفيروس العوز المناعي البشري لكـي نسـتفيد مـن  ةحالياليجب أن ننطلق من الزخم الذي تشهده االستجابة   -١٩
هـو أكثـر لكـن األمـر يحتـاج إلـى مـا  د.تجـدِّ المالقاعدة المتينة من البرامج الوطنية الشاملة ونستغل االلتزام السياسـي 

 ٢٠٢٠فهناك ستة مجاالت ستتطلب التزامات وموارد جديدة وجهودًا مكثفة لبلوغ الغايات المحددة لعـامي  من ذلك.
 .٢٠٣٠و

هنـــاك إدراك تـــام بمـــا للعقـــاقير المضـــادة للفيروســـات  لوقايـــة بـــأدوات جديـــدة:المشـــتركة لوســـائل التـــدعيم   -٢٠
القهقريــة، مــن آثــار فــي الوقايــة مــن فيــروس العــوز المنــاعي القهقريــة، ومــن ضــمنها العــالج بمضــادات الفيروســات 

اســتخدام األدويــة ، بكمــا تأكــدت اإلمكانيــة الهائلــة التــي تنطــوي عليهــا اإلجــراءات االتقائيــة قبــل التعــرض البشــري،
ويمكـن للجمـع بطريقـة اسـتراتيجية  المضادة للفيروسات القهقريـة للوقايـة مـن عـدوى فيـروس العـوز المنـاعي البشـري.

وقايـة مشـتركة للوسـائل الالين العالج بمضادات الفيروسات القهقرية واإلجراءات االتقائيـة قبـل التعـرض، فـي إطـار ب
فـي الجـنس و فـي ممارسـة شـركاء الالفيـروس إلـى  انتقـالعلـى  من فيروس العوز المنـاعي البشـري، أن يقضـي تقريبـاً 

 لفيروس.السلبيين لتعاطي المخدرات 

إن  الذكور.لدى ختان الطبي الطوعي لمزيد من االستفادة من القدرة الوقائية لالقيق وهناك مجال رحب لتح  -٢١
تـي الـذكور فـي البلـدان اللـدى ختـان الطبـي الطـوعي لل ٪٨٠االبتكارات التي تقترب من تحقيق غاية التغطيـة بنسـبة 

"ذات أولويــة" ســوف تســاعد علــى حــدوث انخفــاض شــديد فــي اإلصــابات الجديــدة فــي بعــض تــم تعيينهــا علــى أنهــا 
 نتشار ألوبئة فيروس العوز المناعي البشري في العالم.معدالت االاألماكن التي تشهد أعلى 

لكـن  الدعامـة األساسـية لبـرامج الوقايـة، ، ومشاركتها مع الُمَزلِّقـات،يجب أن تظل العوازل الذكرية واألنثوية  -٢٢
مج التـرويج ابـر إعـداد حيـث يمكـن لالبتكـارات فـي  الفوائد الكاملة من وراء االستخدام المتسق للعوازل لم تتحقق بعد،

وســيكون تطــوير  الســتخدام العــوازل أن تعطــي االســتجابة لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري دفعــة قويــة إلــى األمــام.
تنضـّمان ولقاح لفيروس العوز المناعي البشري، إضافتين فعالتين لميكروبات في إبادة اة لاالفعّ موضعية المبيدات ال

 من تدخالت الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري.بما يتضمنه  تهتزايد قو ت ملفّ إلى 

مــن حيــث  ضــمان معرفــة جميــع األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري بحــالتهم  -٢٣
اختبــار فيــروس العــوز المنــاعي البشــري، بمــا فــي ذلــك االختبــار الــذاتي المتبعــة فــي  نهــوج الجديــدةال إن :اإلصــابة

ــمضــمونة الجــودةالتكنولوجيــات الجديــدة الالمجتمــع، و االختبــار الــذي يرتكــز علــى و  ر بــالتعرف علــى مزيــد مــن ، تبشِّ
ممـا يزيـد إمكانيـات  األشخاص المتعايشين مع فيـروس العـوز المنـاعي البشـري وربطهـم بـالعالج والرعايـة المبكـرين،
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خـــدمات اختبـــار ى لـــعلتركيـــز االســـتراتيجي لوســـيكون  الوقايـــة مـــن الفيـــروس وفعاليـــة عالجـــه إلـــى الحـــد األقصـــى.
 طر، وتشخيص الناس مبكرًا.اخملل اً عرضتفي الوصول إلى من هم أشد  ةحاسمأهمية الفيروس 

 فيـروس العـوز المنـاعي البشـري: جيـد النوعيـة لجميـع األشـخاص المتعايشـين مـعالالتوسع في العالج   -٢٤
مليـــون شـــخص إلـــى جميـــع األشـــخاص المتعايشـــين مـــع  ١٥يجـــب أن يكـــون ســـد الفجـــوة فـــي العـــالج، والتوســـع مـــن 

الجديـدة عـدوى مـن الحـاالت  ون حـدوثدول فيروس العوز المناعي البشـري، مـن األولويـات، وهـذا مـن شـأنه أن يحـ
لكـن البـدء فـي العـالج بمضـادات الفيروسـات القهقريـة لجميـع األشـخاص المتعايشـين مـع  هائـل، قـدرالوفيـات بمن و 

ويجـب إعـارة اهتمـام خـاص  جهـد غيـر مسـبوق.بـذل فيروس العوز المناعي البشري سيتطلب مـن البلـدان والشـركاء 
ع وأطفـال في إتاحة العالج بحيث يصل العالج إلى من تعرضـوا لإلهمـال، مـن رّضـ التفاوتجوانب للتصدي ألشد 

والبــــد مــــن ضــــمان جــــودة األدويــــة  ومراهقــــات ومــــراهقين ورجــــال ومجموعــــات ســــكانية رئيســــية معرضــــة للمخــــاطر.
كما يلزم وجود استراتيجيات للوصول إلى أقصى التزام بالعالج واالحتفاظ بالمرضى في الرعاية لتحقيـق  والخدمات.

 إمكانيات العالج كاملة.

 الشـمولية:الرعايـة ز علـى األشـخاص و ركِّـتـي تهم من خـالل الرعايـة الالحفاظ على صحة الناس وأرواح  -٢٥
البد من تلبية االحتياجات الصحية العامة لدى ماليين األشخاص المتعايشين مـع فيـروس العـوز المنـاعي البشـري، 

الــروابط بــين خــدمات  ؤديوتــ يتلقــون عالجــًا مــدى الحيــاة بمضــادات الفيروســات القهقريــة. أولئــك الــذينومــن بيــنهم 
لـــى إفيــروس العـــوز المنــاعي البشـــري وخــدمات الســـل والتهــاب الكبـــد الفيروســي والقضـــايا الصــحية الكبـــرى األخــرى 

تلك الروابط، بما فيها الروابط مع خدمات األمـراض ٕان تقوية و  .تقليصًا ملحوظاً تقليص معدالت المراضة والوفيات 
إن  ثـم األثر الكلي للبـرامج.ز زِّ عمما ي ،ز على األشخاصركِّ تومتكاملة  رعاية شموليةستضمن توافر غير السارية، 

دوى عـء اعبـأمج مكافحـة فيـروس العـوز المنـاعي البشـري والسـل فـي البلـدان التـي تشـهد أعلـى االمشترك لبـر اإلعداد 
 مــن فــرص زيــديســاعد علــى تعزيــز المزيــد مــن التكامــل، و يفيــروس العــوز المنــاعي البشــري لعــدوى  الســل المصــاحبة

ويتـــيح  فـــي الوقـــت نفســـه أقصـــى كفـــاءة فـــي اســـتخدام المـــوارد. ، ويحقـــقالحصـــول علـــى التـــدخالت المنقـــذة لـــألرواح
الحــاالت المزمنــة فــي عــالج المصــابين بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري ورعــايتهم فرصــًا  معالجــةاســتخدام نمــوذج 

والصــحة النفســية (العقليــة) واضــطرابات تعــاطي  لتلبيــة الحاجــات الصــحية األعــم وخصوصــًا األمــراض غيــر الســارية
مكونــًا حاســمًا مــن مكونــات أي اســتجابة شــاملة لقطــاع الصــحة، ممــا يســاعد  الملطفــةوتظــل الرعايــة  .مــواد اإلدمــان

 .التي يعانون منها عراض األخرىلألعلى حفظ كرامة الناس وضمان راحتهم في التدبير العالجي آلالمهم و 

تتجاهـل االسـتجابة لفيـروس العـوز  نلـ طر وحمـايتهم:للمخـالإلصـابة و  تعرُّضـاً  أشـدالوصول إلى مـن هـم   -٢٦
فيجــب أن تصــل  ل.اهمــكثــر معانــاة مــن اإلالمجموعــات الســكانية األشــد تضــررًا واألبعــد اليــوم المنــاعي البشــري 

تدخالت الوقاية الفعالة من الفيروس وتدخالت التمكين إلى الفتيات والشابات، الالتي يشكلن فئة مازالت هي األشد 
تضــررًا فــي مجتمعــات كثيــرة، وخصوصــًا فــي أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكبــرى التــي تــرزح األكثــر لإلصــابة و  تعّرضــاً 

ـ وستكون هناك حاجة األوبئة.من تحت عبء ثقيل  الخـدمات المجتمعيـة  قويـةزة كبيـرة لتإلى استثمارات جديدة ومركَّ
، والـذي يتعلـق أيضـًا من أجل توفير التدخالت المالئمة للمراهقين؛ والتصدي بفعالية للعنف القائم على نـوع الجـنس

فـي بـرامج  ض الفتيات والشابات لإلصابة؛ وٕادخال الرجال والفتيـان؛ والحد من تعرُّ بتعاطي الكحول على نحو ضار
الرجـال الـذين يمارسـون الجـنس والسـيما العالج؛ والوصول إلى المجموعـات السـكانية الرئيسـية المَعرَّضـة للمخـاطر (

بـرامج نطـاق لون جنسيًا، والسـجناء)؛ وتوسـيع مع الرجال، ومتعاطو المخدرات حقنًا، والعاملون في الجنس، والمتحوِّ 
والبـد مـن  .نـازحينتقـديم الخـدمات للمجموعـات السـكانية المتنقلـة والتقلـيص األضـرار لتشـمل متعـاطي المخـدرات؛ و 

لحـــق بهـــا المجموعـــات الســـكانية وت ســـبِّب تهمـــيشبـــذل المزيـــد مـــن الجهـــد إللغـــاء القـــوانين وتغييـــر السياســـات التـــي ت
 والتباينـاتهـذه التفاوتـات ضـفي علـى ع السلوكيات الخطرة، وتخلق عوائق أمام الخدمات الفعالة، وتُ ، وتشجِّ ةصمالو 

 .طابع االستدامة
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توســيع غيــر مســبوق فــي خــدمات فيــروس العــوز المنــاعي إن  خفــض التكــاليف وتحســين أوجــه الكفــاءة:  -٢٧
ال يمكــــن أن يتحقَّــــق نمائيــــة اإلولويــــات األيهــــا وتتنــــافس ففــــي بيئــــة محــــدودة المــــوارد  ٢٠٢٠البشــــري بحلــــول عــــام 

ويـة األساسـية والسـلع األخـرى وزيـادة أوجـه الكفـاءة فـي تقـديم وفورات كبيرة مـن خـالل خفـض أسـعار األد بإنجاز إال
 لموارد.اخصيص رشيد أكثر في تالخدمات باإلضافة إلى ت

 المنافع الهائلة المرتقبة  ٢-٢-١  

سـتراتيجية هذه االمسودة ق الغايات الواردة في االستجابة العالمية الفورية ذات المسار السريع التي تحقِّ  إن  -٢٨
 ).٣و ٢لصـحة العموميـة علـى الصـعيد العـالمي (انظـر الشـكلين لالوباء باعتبـاره أحـد التهديـدات  إنهاءستؤدي إلى 

ذات المسـار السـريع جهـود ذل ال، أن باأليدزالنماذج التي وضعها برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة وضِّح وت
ســــوف  االلتــــزام بحمايــــة حقــــوق اإلنســــان، تقويــــةحــــزم تــــدخالت عاليــــة األثــــر و ضــــافة إلــــى باإل ،لالختبــــار والعــــالج

 ١:إلى يؤدي

مليــون فــي  ٢,١الجديــدة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري بــين البــالغين مــن  العــدوىخفــض حــاالت  •
 ؛٢٠٢٠ عام في ٥٠٠ ٠٠٠إلى  ٢٠١٠ عام

 ؛٢٠٣٠و ٢٠١٥بالفيروس بين عامي عدوى مليون  ٢٨ ي حدوثتفاد  •

 ؛٢٠٣٠بحلول عام بين األطفال عدوى ماليين  ٦نحو  يتفاد •

 ؛٢٠٣٠و ٢٠١٥بين عامي  األيدزمليون حالة وفاة مرتبطة ب ٢١ يفادت •

ـــاد • فيـــروس العـــوز مـــن التكـــاليف اإلضـــافية علـــى عـــالج أمريكـــي مليـــون دوالر  ٢٤ ٠٠٠إنفـــاق  يتف
  ؛المناعي البشري

المنـــاعي فيـــروس العـــوز ســـتثماراتها فـــي مكافحـــة ضـــعفًا ال ١٥يبلـــغ ن البلـــدان مـــن جنـــي عائـــد يمكـــت  •
 .البشري

 اً كبيــر  اً ق أثــر قِّــتحأن الســتثمارات اإلضــافية فــي أنشــطة االســتجابة لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري يمكــن لو   -٢٩
)، بمـا فـي ذلـك الغايـات المتعلقـة ٣الغايات الصحية األخرى لهدف التنمية المستدامة المعنـي بالصـحة (الهـدف في 

اضطرابات الكبد الفيروسي، واألمراض غير السارية والصحة النفسية، و بصحة األمهات واألطفال، والسل، والتهاب 
 تعاطي مواد اإلدمان، والصحة الجنسية واإلنجابية، والتغطية الصحية الشاملة.

  

  

  
                                                           

  لرابط:، انظر ا٢٠٣٠فهم  المسار السريع: تسريع وتيرة العمل للقضاء على وباء األيدز بحلول عام    ١
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/201506_JC2743_Understanding_FastTrack_en.pdf  ـــــــــــــــــــــــــــــم (ت

  ).٢٠١٦آذار/ مارس  ١٥االطالع في 
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  الجديدة بفيروس العوز المناعي البشري عدوىتوقعات االنخفاض في ال: ٢الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   توقعات االنخفاض في الوفيات المرتبطة بفيروس العوز المناعي البشري :٣الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  على: ٢٠٢١-٢٠١٦، انظر االستراتيجية األيدزبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة  المصدر:
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151027_UNAIDS_PCB37_15_18_EN_rev1.pdf )متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ).٢٠١٦آذار/ مارس  ١٥ في االطالع
  

 مبررات االستثمارصياغة    ٣-٢-١  

إن معظــم األدوات المطلوبــة لتحقيــق الغايــات ذات المســار الســريع فــي متنــاول أيــدينا، وهنــاك العديــد مــن   -٣٠
فادة مـن أقصـى قـدر ممكـن مـن سـتاالبيـد أن  .بالغة األهمية التي قد تكونو  ة الظهوركيوشالالتحديثات واالبتكارات 

ــًا االســتثمارات ال فــي عيســر التعزيــز اليتطلــب فعاليتهــا  فــي االســتجابة لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، متــوافرة حالي
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فعالية وعلى المجموعات السكانية والمواقع الجغرافية التـي  كثروتركيز الموارد على كل من الخدمات والتدخالت األ
ت من جميع المصادر وازدادت الموارد التي ُحشد الفيروس وتعاني من أعلى عبء له. ت سريانتشهد أعلى معدال

أمريكـي مليـون دوالر  ٢٥٠لبرامج فيروس العوز المناعي البشري في البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل بمقـدار 
، ٢٠١٣ عام في أمريكي مليون دوالر ١٩ ١٠٠لتصل إلى  ٢٠١٢في عام الذي كانت عليه ن مستواها عإضافي 

فــي وجــاءت هــذه االتجاهــات  .٢٠١٥ عــام فــي أمريكــي ماليــين دوالر ٢١ ٠٠٧ثــم ازدادت مــرة ثانيــة إلــى حــوالي 
 .٢٠١٤عـام مـن إجمـالي المـوارد فـي  ٪٥٧ادة في المقام األول نتيجة ازدياد االستثمارات المحلية التي شـكلت زيال

ر مليـون دوال ٣١٩٠٠ومع ذلك، فسوف يتعين زيادة االستثمارات الموجهة إلى فيروس العوز المناعي البشـري إلـى 
إذا أريد تحقيق مكافحـة الوبـاء علـى  ٢٠٣٠في عام  أمريكي مليون دوالر ٢٩ ٣٠٠، وٕالى ٢٠٢٠في عام أمريكي 

 المدى الطويل.

لقد اكتسبت بلدان كثيرة خبرة واسعة فـي تصـميم وتنفيـذ خـدمات عاليـة التغطيـة وعاليـة الجـودة وشـاملة فـي   -٣١
علـــى الفيروس، و التعـــرُّض لمخـــاطر العـــدوى بـــمجـــال فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، وكـــان لهـــا أثـــر كبيـــر علـــى 

وهنـاك  األشخاص المتعايشين معـه. حياةوجودة حدوثه، ومعدالت المراضة والوفيات الناتجة عنه، ونوعية  تمعدال
تسـنى يفرص كثيرة أمام البلدان لتحقيق قفزة كبيرة في أنشطة استجابتها للفيروس والتعلم مـن البلـدان األخـرى بحيـث 

 سرعة.بلها تكييف السياسات والخدمات والتدخالت األشد فعالية وتنفيذها 

 هـاالتخطيط بعناية بحيث تضـع غايـات طموحـة لكن وفي ظل محدودية الموارد المتاحة، تحتاج البلدان إلى  -٣٢
وينبغـي أن تتضـمن مبـررات االسـتثمار مـا يســّوغ  مبـررات قويــة لالسـتثمار.صـياغة و علـى الصـعيد القطـري، واقعيـة 

علــى تحديــد الشــركاء العــالميين الــذين  ةســاعدالمالمــوارد الخارجيــة، و  حشــدر يتخصــيص مــوارد محليــة كافيــة، وتيســ
 ويجب أن تتضمن مبررات االستثمار ما يلي: سيساندون الجهود.

 تحديد حزم التدخالت والخدمات المطلوبة وتوفير ميزانية لها استنادًا إلى السياق القطري؛ 

  األعلى؛ذات المردود الدعوة إلى التدخالت 

  ــز فيهــا تحديــد المجموعــات الســكانية والمواقــع الجغرافيــة األكثــر تضــررًا واألمــاكن التــي ينبغــي أن تركَّ
 الموارد؛

 تحديد النماذج األكثر كفاءة وٕانصافًا في تقديم الخدمات؛ 

 التخصيص األنسب للموارد عبر مختلف مستويات النظام الصحي؛ توضيح 

 .تحديد مصادر التمويل المحتملة والموثوقة 

د جـدِّ تام مالتـي يمكنهـا تعزيـز األثـر، وٕالـى التـز و عـاد تركيزهـا تـي يوهناك حاجة إلى اإلجـراءات والتـدخالت ال  -٣٣
 االستراتيجية.مسودة هذه باالستثمار، وذلك طوال السنوات الست التي تغطيها 

ــلرات مبــرِّ  مســودة االســتراتيجيةوتقــدم   -٣٤ هــات اســتراتيجية لتركِّ عليهــا ز هــذا االســتثمار، حيــث تحــدد خمســة توجُّ
واالبتكـــارات ذات األولويـــة التـــي تبـــين التـــدخالت كمـــا منظمـــة الصـــحة العالميـــة، بـــرامج إجـــراءات البـــرامج القطريـــة و 
 يمكنها تحقيق أعظم األثر.
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 صياغة االستراتيجية -٢

 ،مـن ثـالث اسـتراتيجياتتتـألف تعتبر مسودة اسـتراتيجية فيـروس العـوز المنـاعي البشـري حلقـة فـي سلسـلة   -٣٥
هـــاب الكبـــد الت والتـــي تتضـــمن مســـودة اســـتراتيجية إلنهـــاء وبـــاء، ٢٠٢٠–٢٠١٦قطـــاع الصـــحة فـــي الفتـــرة وتتعلـــق ب

االسـتراتيجيات هـيكًال مشـتركًا،  مسـودةوتسـتخدم  المنقولـة جنسـيًا.عـدوى الواسـتراتيجية للقضـاء علـى وبـاء الفيروسـي 
لخــدمات الصــحية، ونهـــج ل الكاملــة سلســـلةالعتمــد علــى ثالثــة أطــر تنظيميـــة، وهــي: التغطيــة الصــحية الشــاملة، و لت

االســتراتيجيات الــثالث جميعهــا للمســاهمة فــي بلــوغ هــدف التنميــة المســتدامة مت هــذه وقــد ُصــمِّ  الصــحة العموميــة.
اســتراتيجية فيــروس العــوز المنــاعي البشــري الطريقــة التــي يمكــن أن مســودة وتصــف  ).٣المعنــي بالصــحة (الهــدف 

الصـحية " والتغطيـة األيـدز إنهـاءتسهم بها استجابة قطاع الصحة لفيروس العوز المناعي البشري في تحقيق غاية "
اســتراتيجية فيــروس العــوز المنــاعي مســودة كمــا تتســق  الشــاملة وغيرهمــا مــن الغايــات الصــحية واإلنمائيــة الرئيســية.

واســـتراتيجية برنـــامج  ١الســـل، إنهـــاءالبشـــري مـــع االســـتراتيجيات الصـــحية األخـــرى ذات الصـــلة، وأبرزهـــا اســـتراتيجية 
ر)، واســـتراتيجيات فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري األخـــرى (ســـالفة الـــذك األيـــدزاألمـــم المتحـــدة المشـــترك لمكافحـــة 

 (االستراتيجيات الخاصة بالشركاء الرئيسيين واالستراتيجيات ذات الطبيعة القطاعية ومتعددة القطاعات).

 تقديم التوجيه –أهداف التنمية المستدامة  ١-٢

وتشـكل الصـحة  ،٢٠٣٠ –٢٠١٦ تتضـمن أهـداف التنميـة المسـتدامة خطـة إنمائيـة طموحـة وشـاملة للفتـرة  -٣٦
، ممــا يعكــس دورهــا المحــوري فــي تخفيــف حــدة الفقــر وتيســير ٢٠١٥أحــد األهــداف الرئيســية فــي خطــة مــا بعــد عــام 

مجموعـــة مـــن التحـــديات ل) ٣الهـــدف المتعلـــق بالصـــحة مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة (الهـــدف صـــدى ويت التنميـــة.
وبـاء (دحـر)  إنهاء، وهو ما يشمل الساريةالمتعلقة باألمراض  ٣-٣بالغة األهمية للتنمية، وأبرزها الغاية الالصحية 
أيضـًا فـي الغايـات الصـحية األخـرى، ومـن ضـمنها خفـض  األيـدز إنهـاءوسوف تـؤثر الجهـود الراميـة إلـى  ٢.األيدز

دة واألطفــــال دون الخامســــة مــــن العمــــر وفيــــات حــــديثي الــــوالالوقايــــة مــــن ) و ١-٣معــــدل وفيــــات األمومــــة (الغايــــة 
) ٤-٣) وخفــض معــدل الوفيــات الناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية وتعزيــز الصــحة النفســية (الغايــة ٢-٣ (الغايــة

) ٧-٣) والصـحة الجنسـية واإلنجابيـة (الغايـة ٥-٣والوقاية مـن اضـطرابات تعـاطي مـواد اإلدمـان وعالجهـا (الغايـة 
ب) والتمويــل -٣) وٕاتاحــة أدويــة ولقاحــات ميســورة التكلفــة (الغايــة ٨-٣لة (الغايــة وتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــام

فـي  األيـدزوبـاء  إنهـاء، سيسهم ٣وباإلضافة إلى أثره على الهدف  ج).-٣الصحي والقوى العاملة الصحية (الغاية 
النســــاء والفتيــــات ) وتحقيــــق المســــاواة بــــين الجنســــين وتمكــــين ٢الجــــوع (الهــــدف ٕانهــــاء ) و ١الفقــــر (الهــــدف  إنهــــاء
) وتشجيع المجتمعات الشـاملة ١٠الخدمات والسلع (الهدف  الحصول على) والحد من عدم المساواة في ٥ (الهدف

  ).١٧) والتمويل وبناء القدرات من أجل التنفيذ (الهدف ١٦للجميع التي تشجع عدم التمييز (الهدف 
 
 إطار جامع -التغطية الصحية الشاملة  ٢-٢

مليــون شــخص كــل عــام  ١٠٠ نياعــيبكارثــة ماليــة و مليــون شــخص  ١٥٠صــاب المســتوى العــالمي، يعلــى   -٣٧
ز أهداف التنمية المسـتدامة علـى أهميـة وتركِّ  .جيوبهممن مباشرة ها األفراد دفعالفقر بسبب نفقات العالج التي يمن 

وتتحقـــق  طـــارًا لتلبيتهمـــا.ضـــمان األمـــن المـــالي واإلنصـــاف فـــي مجـــال الصـــحة، وتـــوفر التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة إ

                                                           
آذار/  ١٥ فــــــــــي (تــــــــــم االطــــــــــالع /http://www.who.int/tb/strategy/en الســــــــــل، انظــــــــــر:إنهــــــــــاء (دحــــــــــر) اســــــــــتراتيجية    ١

  ).٢٠١٦ مارس
ـــــــــة العامـــــــــة لألمـــــــــم المتحـــــــــدة    ٢ ـــــــــرار الجمعي ـــــــــة المســـــــــتدامة لعـــــــــام  – ٧٠/١ق ـــــــــا: خطـــــــــة التنمي ـــــــــل عالمن ، ٢٠٣٠تحوي

ر/ آذا ١٥ فـــــــــــي (تـــــــــــم االطـــــــــــالع http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E انظـــــــــــر:
  ).٢٠١٦ مارس
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) عنــدما يحصــل جميــع النــاس علــى الخــدمات الصــحية التــي يحتــاجون ٤التغطيــة الصــحية الشــاملة (انظــر الشــكل 
 ماليــة.لصــعوبات اة أولئــك النــاس عانــإليهــا، وتكــون هــذه الخــدمات ذات جــودة كافيــة إلحــداث تــأثير إيجــابي، دون م

طــاق الخــدمات الصــحية الضــرورية وجودتهــا وتوافرهــا (تغطيــة : تحســين نرابطــةوهــي تشــتمل علــى ثــالث غايــات مت
لـــى الحاجـــة إًا تنادنطـــاق الخـــدمات التـــي يحتـــاج النـــاس إليهـــا)، وتحســـين االنتفـــاع المنصـــف واألمثـــل بالخـــدمات اســـ

(تغطية المجموعات السكانية المحتاجة إلى الخدمات)، وخفض التكاليف وتوفير الحماية المالية لمن يحتاجون إلـى 
 مات (تغطية تكاليف الخدمات).الخد

مـــة، وتحســـين الكفـــاءة والقـــدرات، يمكـــن توســـيع نطـــاق الخـــدمات المقدَّ انـــب و توســـع جمـــع ازديـــاد المـــوارد و و   -٣٨
مباشـرة علـى مـن يحتـاجون التكـاليف مـن الأقـل قـدر مـع تحميـل  ،جودتها، وتغطية المزيـد مـن المجموعـات السـكانية

 تحقيق التغطية الصحية الشاملة تدريجيًا. يعنمما يإلى الخدمات، 

  األبعاد الثالثة للتغطية الصحية الشاملة :٤الشكل 

  
 اإلطار التنظيمي —خدمات فيروس العوز المناعي البشري الكاملة لة سللسلا ٣-٢

الكاملـــة أو سلســـلة التـــوفر التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة إطـــارًا جامعـــًا لمســـودة االســـتراتيجية، فـــي حـــين تـــوفر   -٣٩
وعلـى البلـدان تنفيـذ تـدخالت عاليـة األثـر  خدمات فيروس العوز المنـاعي البشـري إطـارًا تنظيميـًا للتنفيـذ.ل المتسلسلة

ســرعة تــي تشــمل تخفيــف لواسلســلة خــدمات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري، لل فــي النطــاق الكامــمســندة بالبّينــات 
)، ٥عايـة الحـاالت المزمنـة (انظـر الشـكل التأثر بـالفيروس والتعـرض للمخـاطر، والوقايـة، والتشـخيص، والعـالج، ور 

عاني من مع التركيز على المجموعات السكانية والمواقع الجغرافية التي يحدث فيها أعلى معدل النتقال الفيروس وت

  التكاليف المباشرة 
  نسبة التكاليف 

 المشمولة بالتغطية

  الخدمات
  ما الخدمات 

 المشمولة بالتغطية؟

  السكان
 من المشمول بالتغطية؟

خفض تقاسم التكاليف 
 والرسوم

التوسع لضم غير 
 المشمولين بالتغطية

  التغطية
 الحالية

 إدراج خدمات أخرى
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مختلــف المجموعــات الســكانية والبيئــات لــتالئم خــدمات ورصــدها كاملــة للسلســلة الالويجــب تكييــف  أعلــى عــبء لــه.
ة الشــــائعة، كالســــل والتهــــاب الكبــــد افقــــالمتر مــــراض جيــــد لألالالوقــــت نفســــه ضــــمان التصــــدي  وأنــــواع األوبئــــة، وفــــي

، الكاملـــة وتحـــدد مســـودة االســـتراتيجية الخـــدمات والتـــدخالت األساســـية علـــى امتـــداد هـــذه السلســـلة الفيروســـي أيضـــًا.
سلسـلة السلسـلة الكاملـة لمـع تحـرُّك النـاس ضـمن و  ضمن جودة الخدمات والبـرامج وتحسـينها.تسبل اتباع وتوصي ب

 تسلسليتسبب في حدوث  ذا التسربه متابعته؛ ألنيحدث نقص البد من خدمات فيروس العوز المناعي البشري، 
ويتمثــل الهــدف فــي إشــراك األفــراد فــي أقــرب وقــت ممكــن علــى امتــداد هــذه  ).٥االحتفــاظ بالمرضــى (انظــر الشــكل 

ة الكاملــة امتــداد السلســلأقــل قــدر ممكــن علــى لــى إالتســربات  صإانقــو ، واالحتفــاظ بهــم فــي الرعايــة، الكاملــة السلســلة
  .للرعاية

  
   االحتفاظ بالمرضى في الرعاية  تسلسلالسلسلة الكاملة لخدمات فيروس العوز المناعي البشري و  :٥الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 نهج الصحة العمومية ٤-٢
 

تستند مسودة االسـتراتيجية إلـى نهـج الصـحة العموميـة الـذي ُيعنـى بالوقايـة مـن المـرض، وتعزيـز الصـحة،   -٤٠
وهــي تهــدف إلــى ضــمان التوســع إلــى أقصــى حــد ممكــن فــي إتاحــة خــدمات عاليــة  أعمــار الســكان إجمــاًال.وٕاطالــة 

الجـودة علــى مسـتوى الســكان، وذلــك اسـتنادًا إلــى تـدخالت وخــدمات مبســطة وموحـدة يمكــن توسـيع نطاقهــا بســهولة، 
 يحقيـق اإلنصـاف الصـحويهـدف نهـج الصـحة العموميـة إلـى ت األمـاكن التـي تعـاني مـن قلـة المـوارد.لتشـمل حتـى 

ويعـزز  وتعزيز المسـاواة بـين الجنسـين وٕاشـراك المجتمعـات واالسـتفادة مـن القطـاعين العـام والخـاص فـي االسـتجابة،
القوانين واإلجراءات التنظيمية والسياسات عند  تتناول الصحة في جميع السياسات من خالل إصالحاتإدراج مبدأ 

التكامـل والـروابط بـين خـدمات فيـروس العـوز المنـاعي البشـري  قويـةإلـى تنهج الصحة العموميـة كما يهدف  اللزوم.
 والخدمات األخرى، مما يحسن كًال من األثر والكفاءة.

  جميع 
 األشخاص

األشخاص 
الذين تصل 
إليهم أنشطة 

 الوقاية

األشخاص 
الذين خضعوا 

 لالختبار

  األشخاص
الذين هم على 
 علم بحالتهم

األشخاص 
الذين ُألحقوا 
 بالرعاية

األشخاص 
الذين بدأ 
 عالجهم

األشخاص 
الذين اسُتكمل 

 عالجهم

األشخاص 
الذين تم 
 شفاؤهم

األشخاص الذين 
يحصلون على 
 الرعاية المزمنة

االختبار الوقاية الربط 
العالج بالرعاية الرعاية 

لة  المزمنة
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االستراتيجية إلى السبل الكثيـرة التـي سـاعدت بهـا أنشـطة االسـتجابة لفيـروس العـوز المنـاعي مسودة تستند   -٤١
وقامــت تلـــك  لصــحية فــي بلــدان كثيـــرة علــى نحــو أدى إلــى االرتقــاء بجــودة الخــدمات.البشــري علــى تعزيــز الــنظم ا

ســتراتيجيات خفــض أســعار الســلع والمخــاطر الماليــة التــي يتعــرض لهــا اللنمــاذج الماليــة و لرائــد ابتكــار بســتجابات اال
كتشــافات علميــة وقــد حفــزت تــدابير التصــدي لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري التوصــل إلــى ا األفــراد والمجتمعــات،

فــي األوضــاع بســرعة توســيع البــرامج الســريرية وبــرامج الصــحة العموميــة أن مــن الممكــن وتكنولوجيــة كبيــرة وأثبتــت 
الـدافع وراء حـدوث تحـوالت فـي أسـلوب تقـديم الخـدمات االسـتراتيجية بمثابـة كمـا كانـت  التي تنطـوي علـى تحـديات.

 التعــاون بــين القطاعــات. قويــةترابطــة، وٕاعــادة توزيــع المهــام، وتالصــحية، وذلــك مــن خــالل الخــدمات الالمركزيــة والم
وتتجلى فوائدها أيضـًا فـي تحسـين نظـم تـوفير رعايـة الحـاالت المزمنـة وزيـادة االلتـزام بالعالجـات التـي تسـتمر مـدى 

ر واألمــ الحيــاة واالحتفــاظ بالمرضــى فيهــا، فضــًال عــن تحســين الــنظم المعنيــة بالرصــد والتقيــيم، والشــراء، والتوزيــع.
فيــروس العــوز مكافحــة أنهــا ســاعدت علــى االســتفادة مــن مزايــا إشــراك المجتمعــات فــي تصــميم بــرامج  األكثــر أهميــة

التصــريف الســديد للشــؤون قويــة كــل مــن المنــاعي البشــري وتنفيــذها ورصــدها، وســلطت الضــوء علــى أدوارهــا فــي ت
  والمساءلة.

 الرؤية والهدف والغايات -٣
مجموعــة مــن الغايــات العالميــة، علــى هــدف عــالمي و علــى االســتراتيجية علــى رؤيــة عالميــة و مســودة تــنص   -٤٢

متعـــددة القطاعـــات لبرنـــامج األمـــم المتحـــدة المشـــترك الوكلهـــا يتســـق تمامـــًا مـــع رؤيـــة وهـــدف وغايـــات االســـتراتيجية 
 وأهداف التنمية المستدامة. األيدزلمكافحة 

 الرؤية ١-٣

العــدوى الجديــدة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، وانعــدام الوفيــات الناجمــة عنــه، انعــدام حــاالت  الرؤيــة:  -٤٣
أن وانعــدام التمييــز المتعلــق بــه، فــي عــالم يتــيح لألشــخاص المتعايشــين مــع هــذا الفيــروس أن ينعمــوا بحيــاة طويلــة و 

 يتمتعوا بالصحة.

 الهدف ٢-٣

ق بالصـحة العموميـة دوباء فيروس العوز المناعي البشري باعتبـاره أحـد التهديـدات التـي تحـ إنهاء الهدف:  -٤٤
 في كل األعمار. يةافعضمن تمتع الجميع بصحة وبي، وذلك في سياق ٢٠٣٠بحلول عام 

 ٢٠٢٠الغايات العالمية لعام  ٣-٣

أوبئـــة فيـــروس العـــوز  إلنهـــاء حاســـمةإن الفرصـــة ســـانحة أمـــام البلـــدان كـــي تقفـــز قفـــزة  الغايـــات العالميـــة:  -٤٥
كفـي لبلـوغ مجموعـة الغايـات الطموحـة المحـددة ذي يالمناعي البشري التي تشهدها، إذا ما عملت بسـرعة وبـالعزم الـ

األطفال والمراهقين والبـالغين؛ األغنيـاء والفقـراء؛ النسـاء والرجـال؛  :. وتنطبق هذه الغايات على الجميع٢٠٢٠لعام 
ويعتبـــر تتبـــع حـــاالت العـــدوى الجديـــدة بفيـــروس العـــوز  ة الرئيســـية المَعرَّضـــة للمخـــاطر.جميـــع المجموعـــات الســـكاني

بوصـفه مـن  األيـدزالمناعي البشري من المؤشرات المهمة في قياس التقدم صوب تحقيق هـدف القضـاء علـى وبـاء 
  .٢٠٣٠ عام تهديدات الصحة العمومية بحلول
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 البشري:الوفيات المرتبطة بفيروس العوز المناعي   
  ؛٥٠٠ ٠٠٠خفض عدد الوفيات العالمية المرتبطة بفيروس العوز المناعي البشري إلى أقل من 
  خفض عدد الوفيات الناجمة عن السل بين األشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري

 ؛٪٧٥بنسبة 
  خفــض عــدد الوفيــات الناجمــة عــن التهــاب الكبــدB وC بعــدوى مصــاحبة صــابين بــين األشــخاص الم

، وذلـك اتسـاقًا مـع الغايـات الخاصـة بالوفيـات بـين جميـع ٪١٠فيروس العوز المناعي البشري بنسبة ب
 .Cو Bالمصابين بعدوى مزمنة بالتهاب الكبد 

 والعالج: اتاالختبار إجراء   
  من حيـث  من األشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري بحالتهم ٪٩٠ضمان معرفة

 ؛بة بالفيروساإلصا
  ــ ٪٩٠ضــمان تلقــي ص إصــابتهم بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري عالجــًا بمضــادات يشــخم تممــن ت

 الفيروسات القهقرية؛
  ـــذيمـــن األشـــخاص المتعايشـــين مـــع فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، و  ٪٩٠ أنضـــمان ن يتلقـــون ال

 .يّ لفيروسيحققون كبتًا للِحْمل االعالج، 
 :الوقاية  
  ؛٥٠٠ ٠٠٠الجديدة بفيروس العوز المناعي البشري إلى أقل من  العدوىخفض حاالت 
  الجديدة بين الرضع. العدوىحاالت انعدام 
 التمييز:  
 التمييــــز المتعلــــق نعــــدام القــــوانين التمييزيــــة ذات الصــــلة بفيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري، وا انعــــدام

 الرعاية الصحية؛في مواقع وخصوصًا األوساط، بالفيروس في جميع 
 مــن األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري والمجموعــات الســكانية  ٪٩٠بــالغ إ

 عدم تعرضهم للتمييز في قطاع الصحة.عن الرئيسية المَعرَّضة للمخاطر 
  

 ل:ويمتاستدامة ال  
 ـــدان الســـتثمارات الماليـــة فـــي التصـــدي لألوصـــول إجمـــالي ا يـــدز فـــي البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل والبل

مليار دوالر أمريكي، مع ازدياد متواصل من المستويات الحالية  ٣٠ة الدخل لما ال يقل عن المتوسط
 ؛للموارد العمومية المحلية

  ضمان إدماج جميع البلدان لخدمات فيروس العوز المناعي البشـري األساسـية فـي الترتيبـات الوطنيـة
 للتمويل الصحي.
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 االبتكار:  
  اللقاحات واألدوية ذات الصلة بفيروس العوز المناعي البشري وزيادة تطوير زيادة البحوث في مجال

 تطويرها الستخدامها في العالج والوقاية؛
  خدمات صحية متكاملة تشمل فيروس العوز المناعي البشري على  الحصولمن البلدان  ٪٩٠توفير

 والصحة اإلنجابية واألمراض المنقولة جنسيًا. Cو Bوالسل والتهاب الكبد 

  ٢٠٢٠لعام قطري العلى المستوى الغايات  ٤-٣

ومـا بعـده مسترشـدة فـي  ٢٠٢٠على البلدان أن تطـوِّر وبأقصـى سـرعة ممكنـة غايـات وأهـدافًا وطنيـة لعـام   -٤٦
الحاالت المثلى بالغايات واألهداف العالمية، وأن تأخـذ هـذه األهـداف والغايـات فـي اعتبارهـا السـياق القطـري والـذي 

ديناميكيــة أوبئــة فيــروس العــوز المنــاعي البشــري فــي القطــر والمجموعــات الســكانية المتضــررة وبنيــة يشــمل طبيعــة 
وقدرات ُنُظم الرعاية الصحية والمجتمع والموارد التي يمكن حشـدها. وينبغـي أن تكـون الغايـات ممكنـة التحقيـق وأن 

المنـاعي البشـري، واتجاهاتـه واالسـتجابة تستند إلى أفضل البيِّنات التي يمكن أن تتـوافر حـول وضـع فيـروس العـوز 
غـــي أن تنطبـــق الغايـــات علـــى لـــه، ورصـــده مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن المعـــايير والمؤشـــرات التـــي يمكـــن قياســـها. وينب

 الجميع.

 هات االستراتيجية واإلجراءات ذات األولويةالتوجُّ  -٤
في خمسة مجاالت تعرف باسم ، البد من اتخاذ إجراءات ٢٠٣٠و ٢٠٢٠لتحقيق الغايات المحددة لعامي   -٤٧

ــه ضــمن كــل و  هــات االســتراتيجية"."التوجُّ  هــات االســتراتيجية هــذه هنــاك إجــراءات مُ َتَوجُّ البلــدان علــى ة دَ دَّ َحــمــن التوجُّ
ـ تتخـذها.أن  ومنظمة الصـحة العالميـة والشـركاء ينبغـي اإلجـراءات ذات األولويـة التـي  سـتراتيجيةاالمسـودة ح وتوضِّ

المقصـود مـن اإلجـراءات المقَتَرحـة توجيـه الجهـود التـي يبـذلها البلـد، و  ومنظمـة الصـحة العالميـة، تخـذها البلـدانأن ت
فاختيـــار البلـــدان لهـــذه اإلجـــراءات األكثـــر مالئمـــة ألوبئـــة فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري وللســـياق الُقطـــري، يأخـــذ 

ى تحقيــق أكبــر قــدر مــن التــآزر بــين أنشــطة تهــدف إلــباالعتبــار التشــريعات والقــوانين الوطنيــة. كمــا أن االســتراتيجية 
المواءمــة بــين اســتجابة قطــاع الصــحة ٕالــى مكافحــة فيــروس العــوز المنــاعي البشــري والمجــاالت الصــحية األخــرى، و 

 وبين االستراتيجيات والخطط واألهداف الصحية واإلنمائية العالمية األخرى.

هـــات االســـتراتيجية الخمســـة التـــي تو   -٤٨ اإلجـــراءات ذات األولويـــة التـــي ســـتتخذها هدي بهـــا ســـتفيمـــا يلـــي التوجُّ
  البلدان ومنظمة الصحة العالمية:

ـــرَ التخـــاذ إجـــراءات مُ تـــوفير المعلومـــات   :١ه االستراتيجي التوجُّ  ـــاء ا: (ةز كَّ ـــذي عـــرف الوب ـــه عـــتتال رض ل
  ).له واستجب

  الخدمات الالزمة).من طائفة بتغطية الألثر (الرامية إلى إحداث اتدخالت ال  :٢ه االستراتيجي التوجُّ 
(تغطيـة المجموعـات السـكانية التـي تحتـاج  اإلنصـــاف لضــمان الخــدمات تــوفير  :٣ه االستراتيجي التوجُّ 

  إلى الخدمات).
  (تغطية تكاليف الخدمات).االستدامة  ألغراض التمويل  :٤ه االستراتيجي التوجُّ 
 (التطلع إلى المستقبل). الخدماتاالبتكار من أجل تسريع وتيرة   :٥ه االستراتيجي التوجُّ 
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ستراتيجية العالمية لقطاع الصـحة بشـأن فيـروس مسودة االالتوجهات االستراتيجية الخمسة ل : ٦الشكل 
  ٢٠٢١-٢٠١٦العوز المناعي البشري، 

 

هيتناول كل   -٤٩ هات االستراتيجية مجموعة محددة من األسئلة: توجُّ  من التوجُّ
  ــه االســتراتيجي ــا  - ١التوجُّ يركــز علــى الحاجــة إلــى فهــم وبــاء فيــروس العــوز  – ؟هــو الوضــعم

اللتــزام السياســي والتخطــيط الــوطني لللتوعيــة و  سســااألباعتبارهمــا لــه المنــاعي البشــري واالســتجابة 
 وتحسين البرامج.وحشد الموارد وتخصيصها، والتنفيذ، 

  ه االستراتيجي أبعـاد يتصدى للبعد األول مـن  – الخدمات التي ينبغي تقديمها؟ هي ما – ٢التوجُّ
عالية األثر التي يجب تقـديمها اللتغطية الصحية الشاملة بوصف الحزمة الضرورية من التدخالت ا

لــوغ الغايــات القطريــة خــدمات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري لبالكاملــة مــن سلســلة العلــى امتــداد 
 والعالمية، والتي ينبغي أن ُينظر في إدراجها في حزم الفوائد الصحية الوطنية.

 

  الشاملةالصحية  لتغطيةاألبعاد الثالثة ل

  التوجه 
 ٤االستراتيجي 

 ألغراضالتمويل 
  االستدامة

  
 التمويل

  التوجه 
   ٣االستراتيجي 

توفير الخدمات 
  لضمان اإلنصاف

  
 "كيف"

  التوجه 
  ٢االستراتيجي 

التدخالت الرامية 
  إلى إحداث األثر

  
 "ماذا"

  التوجه 
   ١االستراتيجي 

المعلومات توفير 
  إجراءات التخاذ

  مركزة
  

 "من" و"أين"

  التوجه 
   ٥االستراتيجي 

االبتكار من أجل 
  وتيرةتسريع 

    الخدمات
 المستقبل

  تنفيذ االستراتيجية:
 القيادة والشراكة والمساءلة والترصد والتقييم

  الرؤية والهدف والغايات

  الصحية الشاملة؛ والسلسلة الكاملة للخدمات الصحية، التغطيةأطر العمل: 
  ونهج الصحة العمومية
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  ــه االســتراتيجي أبعــاد يتصــدى للبعــد الثــاني مــن  – كيــف يمكــن تقــديم هــذه الخــدمات؟ - ٣التوجُّ
خـدمات فيـروس الكاملـة مـن سلسـلة الالتغطية الصحية الشـاملة بتحديـد أفضـل السـبل والـنهج لتقـديم 

العــوز المنــاعي البشــري لمختلــف المجموعــات الســكانية وفــي مختلــف المواقــع الجغرافيــة، مــن أجــل 
 وضمان الجودة.ممكن أكبر أثر الوصول إلى تحقيق اإلنصاف و 

  ــه االســتراتيجي يتصــدى للبعــد  – كيــف يمكــن تغطيــة تكــاليف تقــديم حزمــة الخــدمات؟ - ٤التوجُّ
صــــحية الشــــاملة بتحديــــد نمــــاذج مســــتدامة وابتكاريــــة لتمويــــل أنشــــطة لتغطيــــة الأبعــــاد االثالــــث مــــن 

االستجابة لفيروس العوز المناعي البشري، ونهج لخفض التكاليف ونظم حماية مالية بحيث يتسنى 
 مالية.صاعب ممن ة نااعمالللناس الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها دون 

  ه االستراتيجي يحدد المجـاالت التـي بهـا ثغـرات  – مسار االستجابة؟كيف يمكن تغيير  - ٥التوجُّ
التكنولوجيات، وحيث يلزم االبتكار لتحويـل مسـار االسـتجابة لفيـروس العـوز في كبيرة في المعرفة و 

 .٢٠٣٠و ٢٠٢٠المناعي البشري بحيث يتسنى تسريع اإلجراءات وتحقيق الغايات المحددة لعامي 

ه االستراتيجي  ١-٤  ةز كَّ رَ تخاذ إجراءات مُ المعلومات ال توفير  :١التوجُّ

 صـممةلـه مـن أجـل تنفيـذ اسـتجابة م االسـتجابةو الـذي تتعـرض لـه  معرفة وباء فيروس العوز المنـاعي البشـري
 لتالئمه

الماضـــية،  عامـــاً االســـتجابة العالميـــة لفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري علـــى مـــدى الثالثـــين لقـــد نضـــجت   -٥٠
 في مجـال الصـحة العموميـة.من العمل مدعومة بمستوى غير مسبوق من االستثمارات المالية واالبتكارات التقنية و 

فـي الحصـول علـى الخـدمات  تفاوتاستمرت جوانب الهناك ثغرات كبيرة في الخدمات، و  فإنوعلى الرغم من ذلك، 
وقف نجـاح المرحلـة التاليـة مـن االسـتجابة علـى اتخـاذ وسـيت .من ذي قبلأكثر ضاغطة ت محدودية الموارد صبحوأ

 دة.و جال عاليةبيانات بة خصيصًا ومستدامة تسترشد بواقع البلدان و صممإجراءات أكثر كفاءة وم

ــفَ البيانــات "المُ إن   -٥١ فة حســب الجــنس والعمــر والخصــائص الســكانية األخــرى نَّ َصــالمُ  -عاليــة الجــودة اللة" صَّ
تمّكن من تركيز خدمات فيروس العوز المناعي البشري على نحـو  -عبر مختلف مستويات نظام الرعاية الصحية 

 .ون إليهـااجتـحن يذيالـأدق وأشد فعالية، وتتيح نشر الخدمات أو تكييفهـا للوصـول إلـى أعـداد أكبـر مـن األشـخاص 
تحســـين جـــودة أن تـــؤدي إلـــى زيـــادة إشـــراك المجتمعـــات وأصـــحاب المصـــلحة فـــي جمـــع البيانـــات وتحليلهـــا ل نكـــميو 

أمرًا بالغ األهمية لكي  لتطبيق الصارم للمعايير األخالقية في جمع البياناتيعتبر او  المعلومات وفعالية استخدامها.
وفـي ظـل محدوديـة المـوارد  .للمخـاطر والمجتمعاتسالمة األفراد تها ودون تعريض يَّ رِّ سِ دون انتهاك استخدامها  يتم

لمطالبـة بتخصـيص مـوارد لالمتاحة، يتعين على البلـدان اسـتخدام هـذه البيانـات لصـياغة مبـررات قويـة لالسـتثمار، و 
  حشد الموارد الخارجية.ل، و كافية محلية

 
 توفير البيانات من أجل اتخاذ القرارات –له فهم الوباء واالستجابة   ١-١-٤  

ســتراتيجية هــو حجــر الزاويــة فــي الــدعوة والتخطــيط االســتراتيجي االمعلومــات ســليم ومــرن للم اإن وجــود نظــ  -٥٢
ويجب دمـج نظـم معلومـات  .عدالً كثر األفضل و على النحو األلموارد االوطني وضمان المساءلة من أجل استخدام 

  الصحية.فيروس العوز المناعي البشري هذه في النظام الوطني األوسع للمعلومات 
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 "من" و"أين" –فهم الوباء   
 العــدوىم معلومــات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري قــادرة علــى: تحديــد أمــاكن حــدوث ُظــيجــب أن تكــون نُ   -٥٣

فيـروس  لسـرياننمـاط الرئيسـية األالجديدة بفيروس العوز المنـاعي البشـري واألشـخاص الـذين تحـدث بيـنهم؛ وتحديـد 
المجموعــات طر و اخــمضــة للالعــوز المنــاعي البشــري والســلوكيات الخطــرة؛ وتقــدير حجــم المجموعــات الســكانية المعرَّ 

المتضـررة؛ ورصـد العواقـب الصـحية ألوبئـة فيـروس العـوز المنـاعي البشـري، بمـا فـي ذلـك حـاالت العـدوى السكانية 
الظــــروف االجتماعيــــة والقانونيــــة عــــرف علــــى ؛ والتالشــــائعة المصــــاحبة للفيــــروس واالعــــتالالت المشــــتركة األخــــرى

 تأثر المجموعات السكانية بالعدوى. منواالقتصادية التي تزيد 

مازالــت المراهقــات والشــابات يعــانين مــن العــبء األكبــر مــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري فــي منطقــة و   -٥٤
يبلغ معدل اإلصابة بـالفيروس وانتشـاره بـين  ، حيثمنه األشد تضرراً ، وهي المنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

أوبئـــة بيتـــأثرون علـــى نحـــو غيـــر متناســـب الـــذين كمـــا أن  النســـاء الشـــابات أكثـــر مـــن ضـــعف معدلـــه بـــين الشـــباب.
الرجــال الــذين يمارســون الجــنس مــع الرجــال، واألشــخاص الــذين تــم تحديــدهم علــى أنهــم  الفيــروس فــي جميــع األقــاليم
ال تتــاح لهــم الخــدمات هــم الــذين ن جنســيًا، والســجناء. و و العــاملين فــي الجــنس، والمتحولــيتعــاطون المخــدرات حقنــًا، و 
وفــي أمــاكن عديــدة،  .إال بقــدر محــدود للغايــة اإلصــابة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــريالبالغــة األهميــة المتعلقــة ب

البشـري، ويرجـع ذلـك فـي  تندرج بعض المجموعات السكانية في نظـام الترصـد الروتينـي لفيـروس العـوز المنـاعي ال
 ومــن ضــمنها المراهقــون والرجــال والســكان المتنقلــون. الغالــب إلــى قلــة احتمــال حصــولها علــى الخــدمات الصــحية،

وبئــة المحليــة األويمكــن أن تــؤثر الهجــرة وتحركــات الســكان داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا تــأثيرًا كبيــرًا علــى ديناميــات 
والجهـــود يبـــرز أهميـــة إدراج الســـكان المتنقلـــين فـــي االســـتراتيجيات والخطـــط فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، ممـــا ل

 الوطنية المعنية بفيروس العوز المناعي البشري.واإلجراءات 

 رصد االستجابة وفهمها  

يعتبــر رصــد االســتجابة لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري وفهمهــا علــى المســتويين القطــري والعــالمي بــالغ   -٥٥
لوصــول ل، و العــوز المنــاعي البشــري المزيــد مــن االســتثمارات االســتراتيجية فــي بــرامج فيــروسالســتفادة مــن األهميــة ل

والبد من وجود بيانات جيدة النوعيـة لقيـاس تـوافر  بفعاليتها وقدرتها على االستجابة ومردوديتها إلى أقصى مستوى.
الكاملـة سلسـلة الة، والجـودة والمقبوليـة علـى امتـداد الخدمات واإلقبال عليها والمجموعات السكانية المشمولة بالتغطي

ويضـمن هـذا تحديـد الفجـوات وأوجـه القصـور، ممـا يضـمن بـدوره  خدمات فيـروس العـوز المنـاعي البشـري بأكملهـا.ل
خـدمات الكاملة لسلسلة الوحتى يتسنى قياس استجابة قطاع الصحة على امتداد  إمكانية تنفيذ إجراءات تصحيحية.

النظر فـي المناعي البشري بأكملها، فإن المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية توصي البلـدان بـ فيروس العوز
ــًا حي ٥٠اعتمــاد  علــى الصــعيد ن بينهــا للرصــد ؤشــرات مــم ١٠د يــحدوقــد تــم تمالئمــًا، ذلــك ن و كــيمــا نمؤشــرًا وطني

 ).٧العالمي (انظر الشكل 

  

  

  

 



   A69/31              Annex  الملحق        ٦٩/٣١ج

25 

الكاملـة  السلسـلة امتـداد علـى البشـري المنـاعي العـوز لفيـروس االسـتجابة لرصـد الرئيسـية المؤشرات: ٧ الشكل
  المرضى رعاية تسلسل ذلك في بما الفيروس لخدمات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 

الربط  االختبار الوقاية
 بالرعاية

العالج الرعاية 
 المزمنة

 الوباء معرفة

 المجموعة حسب الوبائي النمط
 المعرضة الرئيسية السكانية
 الجنس ونوع والعمر للمخاطر

 الجغرافية والمنطقة

 المدخالت

 مدخالت
 النظام وتمويل

 الصحي

 والحصائل المخرجات

 الكاملة لخدمات السلسلة
 المناعي العوز فيروس

 البشري

 األثر تقييم

 الحدوث معدالت من الحد
 والتفاوتات والوفيات

 جميع في الحصائل تقييم
 السلسلة مراحل

  )  الوفيات٩(
  

 عن الناتجة الوفيات عدد
 المناعي العوز فيروس
 الوفيات ونسبة البشري

 به المرتبطة

  الجديدة )  اإلصابات١٠(
  

   اإلصابة لحاالت٪ و عدد
   العوز بفيروس الجديدة

 البشري المناعي

وقاية المجموعات )  ٣(
السكانية الرئيسية 

  للمخاطرالمعرَّضة 
  

 بين العوازل الستخدام٪ 
المجموعات السكانية 

الرئيسية المَعرَّضة للمخاطر 
 متعاط لكل اإلبر أو

 حقناً  للمخدرات

معرفة حالة )  ٤(
اإلصابة بفيروس 
العوز المناعي 

  البشري
  

 مع المتعايشين٪ 
 تم الذين الفيروس

 تشخيصهم

الربط )  ٥(
  بالرعاية

  
 يتلقون لمن٪ و عدد

 إلصابتهم الرعاية
 العوز بفيروس
 البشري المناعي

 العالج ذلك في بما(
 الفيروسات بمضادات

 القهقرية)

 الذين يتلقون)  ٦(
 العالج حالياً 

 بمضادات
 الفيروسات
  القهقرية

  
 العالج لمتلقي٪ 

 بمضادات
 القهقرية الفيروسات

 االحتفاظ)  ٧(
 العالج بمتلقي

 بمضادات
 الفيروسات
  القهقرية

  
 االحتفاظ تم لمن٪ 
 قيد على وبقوا بهم

 لتلقيهم الحياة
 بمضادات العالج

 القهقرية الفيروسات

 الكبت)  ٨(
  الفيروسي

  
 العالج متلقي من٪ 

 بمضادات
 القهقرية الفيروسات

 لديهم تحقق الذين
 الفيروسي الكبت

  )  التمويل المحلي٢(
  

 لفيروس االستجابة من٪ 
 البشري المناعي العوز

 داخلياً  ممول

)  المتعايشين مع ١(
  الفيروس

  
 بفيروس المصابين عدد

 البشري المناعي العوز
 مع المتعايشين من٪ و

 الفيروس
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 للبلداناإلجراءات ذات المسار السريع 

 دة وفــي الوقــت المناســب باســتخدام مؤشــرات و جــرفيعــة اللتــوفير بيانــات ســتراتيجية اال معلومــاتلل بنــاء نظــام شــامل
ــوَ ومنهجيــات مُ معياريــة  وبرنــامج األمــم المتحــدة الصــحة العالميــة دة، مــع االسترشــاد بالمبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة حَّ

 .األيدزالمشترك لمكافحة 
  على مسـتويات المنـاطق والمجتمعـات المحليـة والمنشـآت ها وفق ما هو مالئم فيصنوت، البياناتفي فصيل التزيادة

التـي تحـدث فـي الطبية حسب العمر والجنس والمجموعة السكانية والموقـع الجغرافـي مـن أجـل تحسـين فهـم األوبئـة 
خـدمات فيـروس العـوز المنـاعي البشـري الكاملـة لسلسـلة الوتقيـيم األداء علـى امتـداد  )دون الوطنيـةجزء من البالد (

 زة.كَّ رَ المزيد من االستثمارات والخدمات المُ توجيه و 
 نطاقــاً  ربــط نظــم المعلومــات االســتراتيجية لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري ودمجهــا فــي الــنظم الوطنيــة األوســع 

 متكاملة للمعلومات االستراتيجية. )اتنصّ واقع إلكترونية (موالتعرف على فرص إقامة م للمعلومات الصحية
 ار السريع لمنظمة الصحة العالميةاإلجراءات ذات المس

 فــي ترّصـــد فيــروس العـــوز األيـــدز، بالتعـــاون مــع برنـــامج األمــم المتحـــدة المشــترك لمكافحــة تــوفير قيـــادة عالميــة ،
 المناعي البشري ورصد استجابة قطاع الصحة.

  َّالبيانــات وتحليلهــا واإلبــالغ عنهــا، بمــا فــي ذلــك  لجمــعثــة وأدوات تشــغيلية وضــع معــايير وتقــديم إرشــادات محد
للجيل الثاني من عملية ترصـد فيـروس  األيدزالمبادئ التوجيهية للمنظمة وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة 

 عة بشأن المعلومات االستراتيجية.مَّ جَ العوز المناعي البشري ومبادئ المنظمة التوجيهية المُ 
  لتكييـف وتنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة واألدوات الخاصـة بالمنظمـة وبرنـامج األمـم المتحـدة  للبلـدانتقديم الدعم التقنـي

بشــأن المعلومــات االســتراتيجية لتعزيــز نظــم البيانــات علــى المســتوى الــوطني والمنــاطق  األيــدزالمشــترك لمكافحــة 
تحسـين فـي د بهـا َشـرْ تَ سْ سية لكـي يُ الخدمات الصحية في البلدان الرئي تسلسالتومساندة تحليل  والمنشآت الصحية،

 الجودة.
 صــوب بلــوغ الغايــات الُمْحــَرز ســنويًا عــن اســتجابة قطــاع الصــحة لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري والتقــدم  اإلبــالغ

  .٢٠٣٠و ٢٠٢٠دة لعامي المحدَّ 

 تصريف الشؤون والتخطيط االستراتيجي الوطني والمساءلة   ٢-١-٤  

الهياكــــل الوطنيــــة إلدارة شــــؤون فيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري، كــــالبرامج الوطنيــــة لفيــــروس العــــوز  إن  -٥٦
دورًا بالغ األهمية في الدعوة تؤدي المناعي البشري ولجان فيروس العوز المناعي البشري وآليات التنسيق الوطنية، 

دعــم اتســاق فــي ى المســتوى الــوطني، و تخصــيص المــوارد علــفــي التخطــيط االســتراتيجي و فــي إلــى اســتجابة فعالــة، و 
مختلف أصحاب المصلحة، والمواءمـة بـين االسـتجابة لفيـروس  التي يؤديهاالسياسات، وتنسيق األدوار واإلجراءات 

القيـادة الحكوميـة تعتبـر و  وضمان تهيئة المناخ المالئـم.وسع نطاقًا العوز المناعي البشري وبين البرامج الصحية األ
فــي المركزيــة التــراف بأهميــة ذلــك رغــم وجــوب االعتحقيــق االتســاق والتنســيق، و فــي  األساســية مــن األمــور الوطنيــة

 صنع القرار حيثما كان مالئمًا.

لبيانات التي يوفرها النظام الوطني للمعلومات االستراتيجية لفيروس العوز المناعي البشـري أهميـة بالغـة لو   -٥٧
ـــذ،لوطنيـــة لفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري و فـــي تـــوفير المعلومـــات الالزمـــة لالســـتراتيجية ال وللجهـــود  خطـــة التنفي

ينبغـي أن تحـدد االسـتراتيجية غايـات وطنيـة ولإلجراءات األخرى ذات الصلة بفيروس العوز المناعي البشـري، كمـا 
ابير كمـــا يتعـــين أن تبـــين االســـتراتيجية التـــد تتســـق مـــع الغايـــات العالميـــة واإلجـــراءات المطلوبـــة لبلـــوغ هـــذه الغايـــات.

الهيكلية وتدابير السياسات والقوانين المهمة الواجب اتخاذها للتمكين من االستجابة لفيروس العوز المناعي البشـري 
  وتحسين هذه االستجابة.
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ينبغــي بيــان الــروابط بوضــوح بــين االســتراتيجية الصــحية لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري واالســتراتيجيات   -٥٨
األخــرى ذات العالقــة، بمــا فيهــا االســتراتيجيات القطاعيــة المعنيــة بــالفيروس؛ واالســتراتيجيات األخــرى ذات العالقــة 

السل والصحة الجنسية واإلنجابيـة؛ واالسـتراتيجيات كاالستراتيجيات المعنية بوبعوامل خطر ُمَعيَّنة، بأمراض محددة 
 الصحية واإلنمائية الوطنية األوسع نطاقًا.

 اإلجراءات ذات المسار السريع للبلدان

 لضـمان "القضـاء  استعراض الهياكل الوطنية إلدارة شؤون فيروس العـوز المنـاعي البشـري وٕاصـالحها عنـد اللـزوم
ــالفيروس بتعزيــز الــروابط المالئمــة ودمــج الخــدمات المعنيــة بــالفيروس داخــل برنــامج  علــى عزلــة" األنشــطة المعنيــة ب

 وتنسيق االستجابة للفيروس عبر القطاعات ذات العالقة. الصحة الوطني األوسع نطاقاً 
 باعتبـاره أحـد  األيـدزاستنادًا إلـى الغايـات العالميـة للقضـاء علـى  ٢٠٣٠و ٢٠٢٠لعامي  وضع غايات ومعالم وطنية

 التهديدات للصحة العمومية.
 ـح تكـي ل االستراتيجية الوطنية لفيروس العـوز المنـاعي البشـري وتحـديثها مراجعة الغايـات واألولويـات الوطنيـة وضِّ

 .االستراتيجيةتنفيذ محسوبة التكاليف ل الجديدة بشأن فيروس العوز المناعي البشري ووضع خطة
 عــن تنفيــذ البرنــامج الــوطني لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري  ةالمنتظمــتقــارير الرفــع ب المســاءلة عــن البــرامجقويــة ت

 .٢٠٣٠و ٢٠٢٠وتمويله وأدائه وأثره، بما في ذلك التقدم صوب الغايات المحددة لعامي 

 الصحة العالميةاإلجراءات ذات المسار السريع لمنظمة 
  لتخطــيط االســتراتيجي الــوطني لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري وتحديــد األولويــاتحــول ا رشــاداتاإل وضــع وتحــديث 

 .٢٠٣٠و ٢٠٢٠والتكاليف، مع التركيز على تحقيق الغايات المحددة لعامي 
 ثــره، ورصــد التقــدم ألدوريــة لبرنــامج فيــروس العــوز المنــاعي البشــري و  مراجعــاتإلجــراء  تقــديم الــدعم التقنــي للبلــدان

 القطري.على الصعيد المحرز صوب الغايات الوطنية والعالمية لفيروس العوز المناعي البشري، وتحسين التنفيذ 

  
ه االستراتيجي  ٢-٤  األثر إحداث إلى الرامية التدخالت :٢التوجُّ

 الكامل من خدمات فيروس العوز المناعي البشري التي يحتاجون إليها دىينبغي أن يحصل الناس على الم

ــًا وقــادرًا  ٢٠٢٠يتطلــب تحقيــق الغايــات المحــددة لعــام   -٥٩ بشــأن الوقايــة واالختبــار والعــالج نظامــًا صــحيًا قوي
المنـاعي البشـري خدمات الوقاية من فيروس العوز الكاملة لسلسلة العلى اجتذاب الناس واالحتفاظ بهم على امتداد 

خـدمات وقايـة فعالـة مـن فيـروس العـوز  حصولهم علـىويلزم أن يضمن هذا النظام للناس ما يلي:  ورعاية مرضاه.
تشــخيص لتحــري إصــابتهم بفيــروس العــوز المنــاعي الوفهمهــم  لهــم، الختبــار والتشــخيصٕاجــراء االمنــاعي البشــري؛ و 

يــروس العــوز المنــاعي البشــري أو إلحــاقهم ببــرامج الرعايــة؛ البشــري، وٕاحــالتهم إلــى خــدمات الوقايــة المالئمــة مــن ف
والبــدء مبكــرًا فــي عالجهــم بمضــادات الفيروســات القهقريــة إذا ُشخصــت إصــابتهم بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري؛ 

 يـةعالج ُنظُـمواالحتفاظ بهم في األطر التي تقدم لهم العالج الفعال لكبت الفيروس علـى نحـو مسـتدام؛ ونقلهـم إلـى 
الرعايـــة التلطيفيـــة ورعايـــة أن بإمكـــانهم الحصـــول علـــى ديلـــة بمضـــادات الفيروســـات القهقريـــة إذا أخفـــق العـــالج؛ و ب

  لكبيرة.من العدوى المصاحبة واالعتالالت المصاحبة اوالمعالجة الحاالت المزمنة، بما في ذلك الوقاية 
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 بفيروس العوز المناعي البشري ساسية للمصابينتحديد حزمة الفوائد األ  ١-٢-٤  
في لديه بفيروس العوز المناعي البشري  للمرضىية ساسالخدمات األ ةحزمقوم بمراجعة كل بلد أن ي على  -٦٠

د مجموعــة مــن التــدخالت والخــدمات واألدويــة ضــوء األوبئــة المتغيــرة ومــا يســتجد مــن معــارف وابتكــارات، وأن يحــدِّ 
وينبغـي  بفيروس العوز المناعي البشـري. للمرضى مة الفوائد الصحية الوطنيةتي ينبغي إدراجها ضمن حز والسلع ال

بـدفعها تغطية هذه الحزمة، كليـًا أو جزئيـًا، مـن خـالل التمويـل الحكـومي لتقليـل نفقـات العـالج التـي يتحملهـا األفـراد 
خـدمات الكاملـة لسلسـلة المن أموالهم الخاصة، وضمان إتاحة الخدمات لجميع من يحتاجون إليها، وتغطيـة مباشرة 

ويلـزم اختيـار التـدخالت  فيروس العوز المناعي البشري بأكملها، بما في ذلك الوقايـة والتشـخيص والعـالج والرعايـة.
أصــحاب المصــلحة الرئيســيون وتراعــي المعــايير التاليــة:  والخـدمات الضــرورية مــن خــالل عمليــة شــفافة يشــارك فيهــا

كمـا يجـب مراجعـة  والطلـب واألخالقيـات. مالءمـةوال )الجـدوىقابلية التنفيـذ (ساءلة و الفعالية والتكلفة والمردودية والم
التــدخالت المختــارة للتغيــرات فــي أوضــاع الوبــاء المحلــي والســياق القطــري،  إظهارهــا آلثــارالحزمــة بانتظــام لضــمان 

ومـن الضـروري أن  ر.اضـر األب ر أواثفي التكنولوجيات ونهوج تقديم الخدمات، والبينات المتعلقة باآل قدملتنب ااجو و 
ُينظر على وجه التحديد في مجموعات التدخالت، مع إدراك أن بعـض التـدخالت لـن يكـون فعـاًال أو يحقـق أقصـى 

 أثر له إال إذا ُقدم مقترنًا بتدخالت أخرى.

تـداد تقدم المبادئ التوجيهية لمنظمـة الصـحة العالميـة توصـيات بشـأن اختيـار واسـتخدام التـدخالت علـى ام  -٦١
فعاليـة مختلـف المتوافرة حـول ص البينات تلخِّ كما خدمات فيروس العوز المناعي البشري بأكملها، الكاملة لسلسلة ال

 كيفية تطبيق هذه التدخالت في مختلف الظروف. ات حولالتدخالت والخدمات، وتقدم اإلرشاد

 الفيروس واكتسابهَسَريان بفيروس العوز المناعي البشري و خفض التعرُّض لمخاطر اإلصابة   ٢-٢-٤  

 بنهايــــة ٪٧٥ســــيتطلب خفــــض عــــدد حــــاالت العــــدوى الجديــــدة بفيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري بنســــبة   -٦٢
والسلوكيات معدالت التعرُّض لإلصابة به ض كبير في يخفتحقيق ت ٢٠١٠عام لما كانت عليه مقارنة  ٢٠٢٠ عام
، واتبــاع نهــوج جديــدة فــي تقــديم التــدخالت الوقائيــة الفعالــة إلــى مــن يحتــاجون إليهــا، واســتحداث تكنولوجيــات ةطــر خال

 جديدة للوقاية. 

بوجه خاص لإلصابة بعدوى فيروس العوز المناعي البشـري الُمَعرَّضة هناك بعض المجموعات السكانية و   -٦٣
قـــدرتها علـــى تجنـــب المخـــاطر أو اســـتخدام التـــدخالت الفعالـــة أو عـــدم  للفيـــروس و/ تعرُّضـــًا شـــديداً  نظـــرًا لتعرضـــها

فيـــروس فـــي مواقـــع جغرافيـــة معينـــة وبـــين مـــن التعـــرُّض لل، فـــإن العوامـــل التـــي تزيـــد هذكـــر ســـبق وكمـــا  للوقايـــة منـــه.
التفــاوت  :مجموعــات ســكانية معينــة، وخصوصــًا بــين الفتيــات والشــابات فــي أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكبــرى، تشــمل

وبالنســبة للمجموعــات الســكانية  ين والعنــف القــائم علــى نــوع الجــنس والعنــف الجنســي والوصــم والتمييــز.بــين الجنســ
فـي  وألعـدوى بأوضـاعهم المعيشـية كالرجـال الـذين يعيشـون فـي مواقـع التعـدين النائيـة ل يترافق التعرُّضاألخرى، قد 

  .نازحينين وال، أو بعدم قدرتهم على الحصول على الخدمات كالمهاجر ازجحتالقع اامو 

وتكون أطر العمل الخاصة بالوقاية الشاملة والمسندة بالبيِّنات أكثر فعالية عند وجود نهوج سلوكية وطبيـة   -٦٤
يكــون فيــروس  الــذينبينهــا بحيــث تتضــمن الوقايــة األوليــة طرقــًا للوصــول للنــاس  بيولوجيــة وهيكليــة متشــاركة فــي مــا

العـوز المنــاعي البشــري لــديهم ســلبيًا، كمـا تتضــمن التركيــز علــى العمــل مـع المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي 
البشــري باعتبــارهم مــن الشــركاء الــذين لهــم أهميــتهم فــي الوقايــة مــن خــالل التأكيــد علــى النــواحي اإليجابيــة للصــحة 

 إدخـالهـائًال وسـريعًا مـع  اً اية من فيروس العوز المناعي البشري تغير يتغير المشهد الخاص بالوقو  والكرامة والوقاية
الفيـروس َسـَريان  التكنولوجيات والنهـوج الجديـدة، والسـيما اسـتخدام األدويـة المضـادة للفيروسـات القهقريـة للوقايـة مـن

طويــل فرة منــذ زمــن متــواعلــى التــدخالت الوقائيــة ال هــامــن الفيــروس اعتمادالمشــتركة الوقايــة واصــل وست .واكتســابه
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والتواصــل الــذي يســتهدف تغييــر الســلوكيات، زل الذكريــة والعــوازل األنثويــة، والتــي تتضــمن العــواوالشــديدة الفعاليــة، 
ومــع ذلــك،  طــات الشــاملة فــي أمــاكن الرعايــة الصــحية.تياحالتخــاذ اوتقلــيص األضــرار بــين متعــاطي المخــدرات، وا

لـن يسـتطيع العـالم مـع ذلـك تحقيـق غايـة فوّسـع نطاقهـا، تاق واسـع و علـى نطـالقبـول هـذه التـدخالت  القـت فحتى لو
ختــان الطبــي نطــاق الع يلفيروســات القهقريــة وتوســل ةمضــاددويــة الأللويمكــن لالســتخدام االســتراتيجي  .٢٠٢٠عــام 

ولتحقيــق غايــة  لــذكور للوقايــة مــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري أن يغّيــر مســار االســتجابة للفيــروس.لالطــوعي 
ـــ مشـــتركاً الوقايـــة، ســـوف تتطلـــب بـــرامج الوقايـــة مـــن فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري نهجـــًا  زًا وذلـــك باســـتخدام ومركَّ

ــَريان لعــدوى و لمخــاطر ا ضرُّ عــلتتخفيــف قابليــة اعاليــة األثــر لالالتــدخالت  مــن عــن طريــق الجــنس و للوقايــة مــن السَّ
ــَريان ال ــَريان المــن مــن خــالل تعــاطي المخــدرات حقنــًا و سَّ ــَريان المــن فــي أمــاكن الرعايــة الصــحية و سَّ مــن األم إلــى سَّ

 الطفل.

 عالية األثر في حزمة شاملة للوقاية من فيروس العوز المناعي البشري:الاج التدخالت التالية ر وينبغي إد  -٦٥

واألنثويـة مـن فعاليـة ومـا لهـا مـن رغـم مـا تتسـم بـه العـوازل الذكريـة  قـات:لِّ زَ العوازل الذكريـة واألنثويـة والمُ   -٦٦
دور مركــزي فــي الوقايــة مــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري وغيــره مــن األمــراض الُمْعِديــة التــي تنتقــل عــن طريــق 

اإلمكانيـات الهائلـة التـي المتاحـة لبلـوغ ومـن الفـرص  لتدخالت واإلقبال عليها مـازال متـدنيًا.اقبول هذه  الجنس، فإن
ــ توزيــع نطــاق ع يتســويق العــوازل؛ وتوســأســاليب ر بهــا هــذه التــدخالت: خفــض تكلفــة العــوازل األنثويــة؛ وتنشــيط تبشِّ

 .وفتح منافذ لتسويقها الخدمات المتنوعة

المبـادئ التوجيهيـة الموحـدة لمنظمـة الصـحة العالميـة  إن متعـاطي المخـدرات حقنـًا:دى تقليص األضـرار لـ  -٦٧
المنــــاعي البشــــري وتشخيصــــه وعالجــــه وتــــوفير الرعايــــة للمجموعــــات الســــكانية  بشــــأن الوقايــــة مــــن فيــــروس العــــوز

بــرامج اإلبــر والمحــاقن المعقمــة، والعــالج  وٕان الحزمــة الشــاملة مــن تــدخالت تقلــيص األضــرار.تحــدِّد  ١،٢الرئيســية
تــدخالت عاليــة تعتبــر المخــاطر حــد مــن لمــن أجــل اباالستعاضــة عــن المــواد األفيونيــة لمتعــاطي األفيــون والتواصــل 

خفضـًا كبيـرًا ومردوديـة الُمَعقَّمـة وتحقق برامج اإلبـر والمحـاقن  تقليص األضرار.األوسع نطاقًا لحزمة الاألثر ضمن 
ــًا. لَســَريانعاليــة  باالستعاضــة عــن  ةلجــاعمكمــا أن ال فيــروس العــوز المنــاعي البشــري بــين متعــاطي المخــدرات حقن

طر اخمض مدمني األفيون لمن سلوكيات الحقن التي تعرِّ  الفعالية في الحدِّ  ةدالمواد األفيونية لمتعاطي األفيون شدي
 ق هــذه الخــدمات تغطيــة مرتفعــة لكــي يكــون لهــا أثــر علــى الصــحة العموميــة.ويلــزم أن تحقِّــ العــدوى بــالفيروس.

معهـم العـالج  مـن إعـارة اهتمـام خـاص لمتعـاطي الكوكـايين والمنبهـات مـن نمـط األمفيتامينـات، الـذين ال يفلـح والبد
باالستعاضة عـن المـواد األفيونيـة، ولمتعـاطي المخـدرات بطـرق أخـرى غيـر الحقـن فـي األحـوال التـي قـد تكـون فيهـا 

 مخاطر االنتقال عن طريق الجنس مرتفعة.

                                                           
مبادئ توجيهية موحدة بشأن الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري وتشخيصـه وعالجـه وتـوفير الرعايـة للمجموعـات    ١

(تـــم االطـــالع  /http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/enطر، انظـــر: اخـــمالســـكانية الرئيســـية المعرضـــة لل
  ).٢٠١٦آذار/ مارس  ١٨في 
المبــادئ التوجيهيــة الموحــدة لمنظمــة الصــحة العالميــة بشــأن الوقايــة مــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري وتشخيصــه  إن   ٢

بـرامج اإلبـر والمحـاقن المعقمـة، والعـالج ة: ليـاتالتـدخالت لتعـاطي المخـدرات بـالحقن تشـتمل علـى اوعالجه وتوفير الرعايـة لم
لجات األخرى لالعتمـاد علـى األدويـة، وٕاجـراء االختبـارات لكشـف العـدوى بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري اعالمو باالستعاضة 

مـراض الُمْعِدَيـة التـي تنتقـل والمعالجـة والوقايـة مـن األ وٕاسداء المشورة حوله، والمعالجة باألدويـة المضـادة للفيروسـات القهقريـة
عــــن طريــــق الجــــنس، وبرنــــامج العــــوازل الذكريــــة واألنثويــــة لمتعــــاطي المخــــدرات بــــالحقن وشــــركائهم فــــي الممارســــة الجنســــية، 
والمعلومــات المســتهدفة، والتثقيــف والتواصــل مــن أجــل الحــّد مــن المخــاطر لــدى األشــخاص الــذين يتعــاطون المخــدرات بــالحقن 

مارسة الجنسية، واللقاح والتشخيص والمعالجة لاللتهاب الكبدي، والوقاية مـن السـل وتشخيصـه والوقايـة ولدى شركائهم في الم
    منه، والوقاية من تعاطي الجرعات المفرطة وتدبيره. 
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بإمكانيــات كبيــرة  المضــادة للفيروســات القهقريــةتتمتــع األدويــة  الوقايــة بمضــادات الفيروســات القهقريــة:  -٦٨
فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري واكتســـابه، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــالل اإلجـــراءات االتقائيـــة قبـــل  َســـَريانللوقايـــة مـــن 

بمضـادات  ةلجـاعممـن األم إلـى الطفـل ومـن خـالل ال الَسـَريانالتعرض وبعد التعرض للفيـروس، وذلـك بالوقايـة مـن 
وينبغـــي أيضـــًا النظـــر فـــي اإلجـــراءات االتقائيـــة قبـــل التعـــرض  ســـي.حقـــق الكبـــت الفيرو تي تـــالفيروســـات القهقريـــة ال

ألفـراد الشـديدي التعـرض دى اللفيروس بوصفها أداة إضافية فعالة في الوقايـة مـن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري لـ
لمخاطر اكتساب الفيروس، مع ضرورة إتاحة اإلجراءات االتقائية بعد التعرض للفيروس لألشخاص الـذين تعرضـوا 

المبــادئ التوجيهيــة الموحــدة لمنظمــة الصــحة العالميــة بشــأن اســتخدام العــالج بمضــادات وتتضــمن  بشــدة للفيــروس.
إرشادات حول اسـتخدام اإلجـراءات  الفيروسات القهقرية لعالج العدوى بفيروس العوز المناعي البشري والوقاية منها

 ١ت الفيروســـات القهقريـــة للوقايـــة مـــن الفيـــروس.االتقائيـــة قبـــل التعـــرض وبعـــد التعـــرض للفيـــروس والعـــالج بمضـــادا
 قــرار حــوللتخــاذ اويتعــين علــى البلــدان وضــع معــايير مالئمــة لتقيــيم المخــاطر، وٕاعــداد نمــاذج لتقــديم الخــدمات، وا

نهــج الوقايــة بمضــادات الفيروســات القهقريــة ونهــوج الوقايــة األخــرى اســتنادًا إلــى بــين األكثــر اســتراتيجية مشــاركة ال
وينبغــي إيـالء اهتمــام خـاص إلجـراء االختبــارات لفيـروس العـوز المنــاعي البشـري قبــل أن  .علـى حـدة دسـياق كـل بلــ

يباشــر النــاس باالتقــاء الســابق للتعــرُّض مــن أجــل تقليــل مخــاطر ظهــور المقاومــة لألدويــة المضــادة لفيــروس العــوز 
ـــد المقاومــة ل ألدويــة المضــادة لفيــروس العـــوز المنــاعي البشــري إلــى أدنــى قـــدر ممكــن، وينبغــي توســيع نطــاق ترصُّ
 المناعي البشري ليغطي خدمات االتقاء السابق للتعرض إذا ما تّم إدخالها بالفعل. 

ـــة مـــن عـــدوى الرُّ   -٦٩ ـــالوقاي ـــاعي البشـــري:بع ضَّ ـــروس العـــوز المن ، ٢٠١٤فـــي عـــام أشـــارت التقـــديرات  في
مليـون  ١,٥ الالئـي يبلـغ عـددهن حـواليمن الحوامل المتعايشات مع فيروس العـوز المنـاعي البشـري فقط  ٪٦٢ أن

َسـَريان وعلـى الـرغم مـن أن القضـاء علـى  ".+عالجًا بمضادات الفيروسـات القهقريـة مـن خـالل "الخيـار بقد تلقين 
فيــروس العــوز المنــاعي البشــري مــن األم إلــى الطفــل أمــر ممكــن، مازالــت معــدالت انتقــال الفيــروس مرتفعــة ارتفاعــًا 

الخطـــة العالميـــة للقضـــاء علـــى  ســـاعدت، ٢٠١١ عـــام ومنـــذ فـــي بلـــدان كثيـــرة. ٪١٠ غيـــر مقبـــول، حيـــث تزيـــد عـــن
والحفـــاظ علـــى حيـــاة  ٢٠١٥ عـــام حـــاالت العـــدوى الجديـــدة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري بـــين األطفـــال بحلـــول

متزايـدًا فـي البلـدان نشـاطًا ، تبـدي كـذلك وعلـى نحـو مماثـل .ى تلـك الحـاالتجهـود القضـاء علـ تسـريع فـي ٢أمهـاتهم
، سيتطلب بلـوغ الغايـة تحققتي توعلى الرغم من المكاسب ال ع.ضَّ العمل على القضاء على الزهري الخلقي بين الرُّ 

وتتمثــل العناصــر الحاســمة فــي هــذه االســتراتيجية  لكثيــر مــن البلــدان جهــودًا مكثفـة.أن يبــذل ا ٢٠٢٠ عــامالمزدوجـة 
ــــاة ب ــــى العــــدوى فــــي العــــالج مــــدى الحي ــــع الحوامــــل والمرضــــعات للقضــــاء عل ــــة لجمي مضــــادات الفيروســــات القهقري

ـــة و  ـــاعي البشـــري، والتشـــخيص المبكـــر للرضـــع، واإلجـــراءات االتقائي ـــةعالجالالمتعايشـــات مـــع فيـــروس العـــوز المن  ي
 للرضع.

 
البلـــدان التـــي يرتفـــع فيهـــا معـــدل انتشـــار فيـــروس  يتشـــير التقـــديرات فـــ لـــذكور:لختـــان الطبـــي الطـــوعي ال  -٧٠

ــــ ٪٨٠ن ختــــان إلــــى أالمنــــاعي البشــــري فــــي أفريقيــــا جنــــوب الصــــحراء الكبــــرى،  العــــوز ذين تتــــراوح مــــن الرجــــال ال
ــــول ٣,٣منع حــــدوث ســــينــــوا مــــن قبــــل نســــنة ممــــن لــــم ُيختَ  ٤٩–١٥ أعمــــارهم  مليــــون حالــــة عــــدوى بــــالفيروس بحل

ولتحقيــق هــذه التغطيــة، البــد مــن التوســع  .أمريكــي مليــون دوالر ١٦ ٥٠٠يحقــق وفــورات تبلــغ  ، ممــا٢٠٢٥ عــام
المســـتوى فـــي اســـتخدام أجهـــزة ختـــان الـــذكور المأمونـــة التـــي تمّكـــن العـــاملين مثـــل مبتكـــرة بتطبيـــق أســـاليب الســـريع 

                                                           
لعــالج العــدوى بفيــروس العــوز المنــاعي  مبــادئ توجيهيــة موحــدة بشــأن اســتخدام العــالج بمضــادات الفيروســات القهقريــة   ١

  ).٢٠١٦آذار/ مارس  ١٨(تم االطالع في  /http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/enالبشري والوقاية منها، انظر: 
بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري بـين األطفـال والحفـاظ علـى حيـاة لقضاء على حاالت العدوى الجديـدة ا :الخطة العالمية   ٢

-http://www.unaids.org/en/resources/documents/2011/20110609_JC2137_Global-Plan-Elimination أمهـــــاتهم، انظـــــر

HIV-Children_en.pdf  ٢٠١٦آذار/ مارس  ٢٢(تم االطالع في.(  
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ـــام بهـــذا اإلجـــراء، و لالمتوســـط  ـــة الصـــحية مـــن القي ـــين مثـــل لرعاي ـــان ب ـــادة الطلـــب علـــى الخت الحمـــالت الموجهـــة لزي
 يها خطر التعرض لفيروس العوز المناعي البشري.فيها معدالت الختان ويرتفع ف دنىالمجموعات السكانية التي تت

مـن المـرجح أن عمليـات الحقـن فـإن علـى الـرغم مـن االفتقـار إلـى بيانـات موثوقـة،  :الـدممأمونية الحقـن و   -٧١
وتمثــل  الجديــدة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري. عــدوىكبيــرة مــن ال أعــدادالطبــي والــدم غيــر المأمونــة مســؤولة عــن 

مــن المقومــات  طــات الشــاملةتياحتخــاذ االوٕامــدادات الــدم المأمونــة، باإلضــافة إلــى ا المــأمون عمليــات الحقــن الطبــي
مأمونيــة الحقــن حــول سياســة منظمــة الصــحة العالميـة  إطـالقوقــد ركــز  أي نظــام صـحي جيــد األداء.ة فــي محوريـال
ز اهتمامًا أكبر على القضية، و  ٢٠١٥ عام في التـي تمـت هندسـتها التحول إلى استخدام أدوات الحقن المأمونـة عزَّ

نهاياتهــا اإلصــابات بتقــي مــن و  هانــع إعــادة اســتخدامتمي وصــنعها إلعطــاء الحقــن الطبيــة وللتطعــيم باللقاحــات بحيــث
 الحادة.

لوكية التـي يمكنهـا تـوفير المعلومـات والمهـارات هناك مجموعـة مـن التـدخالت السـ تدخالت تغيير السلوك:  -٧٢
ز األضـرار، قليص وتوقاية األولية الكًال من التي تساند  وتتصـدى للعوامـل التـي تزيـد مـن السـلوكيات الخطـرة، وتعـزِّ

زيــد اإلقبــال علــى خــدمات تو ، فيــروس العــوز المنــاعي البشــري انَســَريمــن تقــي و التحــوُّل إلــى ســلوكيات أقــل خطــرًا 
هة وخاصة التواصل أن تحقق األثر المنشود إذا كانت موجَّ ألساليب رسائل تغيير السلوك و ل ويمكن الناجعة.الوقاية 

وتتطلب  ومرتبطة بتوافر المزيد من سلع الوقاية كالعوازل وأدوات الحقن المعقمة. ُمَعيَّنةسكانية وبمواقع بمجموعات 
الرتفــاع لالعــدوى و  لخطــر تعّرضــهناهتمامــًا خاصــًا نظــرًا لالمراهقــات والشــابات فــي أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكبــرى 

 حدوث الفيروس الذي تشهده بعض المجتمعات المحلية.معدالت الشديد في 

لقــد أصــبح مــن  :والتــدبير العالجــي لهمــا الجــنس والعنــف الجنســينــوع العنــف القــائم علــى الوقايــة مــن   -٧٣
لعنـف لالجـنس و نـوع بوجـه خـاص للعنـف القـائم علـى  عرضـاً أكثـر تواسـع أن النسـاء والفتيـات المعروف علـى نطـاق 

هـــذا العنـــف البـــد مـــن وللوقايـــة مـــن  أيضـــًا. ذلكن جنســـيًا معرضـــون لـــين الصـــبيان والرجـــال والمتحـــول أالإالجنســـي، 
ولتعـاطي الكحـول جتمـع، ملالمعـادي للسلوك لالجنس و المرتكز على جحاف إلالتصدي لمتينة البنيان مثل تدخالت 

قطـاع الصـحة فـي تـوفير الرعايـة لمـن  يؤديـهوهنـاك دور مهـم  .ولعوامـل الخطـر الرئيسـية األخـرى علـى نحـو ضـار
  تعرضوا لهذا العنف، بما في ذلك الرعاية بعد االغتصاب وتوفير اإلجراءات االتقائية بعد التعرض للفيروس.

 اإلجراءات ذات المسار السريع للبلدان

  مج اســـتخدام العـــوازل الذكريـــة واألنثويـــة ابـــر إعـــداد ، بمـــا فيهـــا عاليـــة األثـــرالإعطـــاء أولويـــة للتـــدخالت الوقائيـــة
 تغيير السلوك.ذي يستهدف لاوالتواصل  الدمومأمونية الحقن و 

  ابهـ ةلجاعمتغطية ال نطاق بتوسيع من الفوائد الوقائية للعقاقير المضادة للفيروسات القهقريةقدر تحقيق أكبر 
ن شــتركة تجمــع بــيمــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري وتنفيــذ اســتراتيجية مألشــخاص المتعايشــين اتشــمل جميــع ل

 التدخالت الوقائية األخرى.و وبعد التعرض للفيروس  التعرض اإلجراءات االتقائية قبل
 بوضع غايات وطنيـة وتـوفير  عوالزهري الخلقي بين الرضَّ  الخلقي القضاء على فيروس العوز المناعي البشري

كر االتشـــخيص البـــنطـــاق العـــالج مـــدى الحيـــاة بمضـــادات الفيروســـات القهقريـــة للحوامـــل والمرضـــعات، وتوســـيع 
 للرضع وتوفير العالج الفوري بمضادات الفيروسات القهقرية لجميع الرضع الذين تشخص إصابتهم بالفيروس.

 ألنمـاط المحليـة تالئم االمصـممة خصيصـًا لـ قلـيص األضـرارواسع النطاق لحزمة شاملة من تـدخالت تال التنفيذ
لتــدخالت العاليــة األثــر والمالئمــة والتــي تشــمل وينبغــي إعطــاء األولويــة ل .وللســياق القطــري لتعــاطي المخــدرات

 حــول تقلــيص األضــرارمعلومــات تقــديم المــة والعــالج باالستعاضــة عــن المــواد األفيونيــة و قَّ عَ تــوفير أدوات حقــن مُ 
 والعالج من إدمان المخدرات.
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  لمــراهقين والفتيــات والشــاباتدى امــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري لــالمشــتركة لوقايــة لإعطــاء األولويــة ،
التـــي تـــرزح تحـــت عـــبء مرتفـــع فـــي أفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء الكبـــرى، وذلـــك باســـتخدام  مواقـــعوخصوصـــًا فـــي ال

العدوى والسلوكيات الخطرة، بما في ذلـك العنـف القـائم لمخاطر  عرُّضكل من التل من قليالتتدخالت تهدف إلى 
 .والسلوك الجنسي الخطر الذي يرافق تعاطي الكحول ومواد اإلدمان األخرى الجنس والعنف الجنسينوع على 

 اإلجراءات ذات المسار السريع لمنظمة الصحة العالمية

  بمـا فـي  ،المشـتركة فـي سـياق الوقايـةيـة الجديـدة ئالوقااألسـاليب تكنولوجيـات و نطـاق التوسيع دعم الدعوة إلى
وبعـــد التعـــرض التعـــرض واإلجـــراءات االتقائيـــة قبـــل  ،ذلـــك تنفيـــذ العـــالج المبكـــر بمضـــادات الفيروســـات القهقريـــة

 لذكور في البلدان ذات األولوية.لختان الطبي الطوعي الوكذلك للفيروس، 
  تـدخالت الإدمـاج  واإلسـراع فـيمـن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري، المشـتركة تقديم اإلرشادات حول الوقاية

مختلـف ضـمن قطاع الصحة في حزمة الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري في المسندة بالبينات و الجديدة 
والفتيـات والنسـاء والمجموعـات السـكانية الرئيسـية وللمراهقـات اهتمـام خـاص للمـراهقين يـالء سياقات األوبئـة مـع إ

 المَعرَّضة للمخاطر (بما في ذلك المجموعات الشابة المَعرَّضة للمخاطر).
 مساندة زيادة االلتزام والموارد واإلجراءات للقضاء على العدوى بفيروس العوز المناعي البشري بين األطفـال ،

لزهري مـن األم والتحقق من القضاء على انتقال فيروس العوز المناعي البشري وا ف.يوذلك بالتعاون مع اليونيس
 إلى الطفل في البلدان.

  موجـودة بالفعـلالقطـري لمعـايير المنظمـة وسياسـاتها بشـأن التـدخالت الوقائيـة العلى الصعيد تعزيز التنفيذ ،
  .الدمجيدة النوعية ومأمونية الحقن و القات لِّ زَ بما في ذلك برامج العوازل الذكرية واألنثوية والمُ 

  
 فيروس العوز المناعي البشرياختبارات نطاق    ٣-٢-٤  

مــن األشــخاص المصــابين بفيــروس العــوز المنــاعي  ٪٩٠الغايــة المتمثلــة فــي أن يعــرف  ســيتطلب تحقيــق  -٧٤
واسـتراتيجيات وتكنولوجيـات جديـدة فعالـة  نهـوجنطـاق االسـتخدام لع يتوسـ ٢٠٢٠بحلول عـام بأمر إصابتهم البشري 

البشري، وفي الوقت ذاته ضمان جـودة االختبـار والممارسـات األخالقيـة في اختبار العدوى بفيروس العوز المناعي 
والمواقــع الجغرافيــة التــي  منــاطقفــي مجــال االختبــار. ويلــزم أن تســتهدف خــدمات االختبــار المجموعــات الســكانية وال

أن و س ا النـاويجـب أن يكـون االختبـار برضـ تشهد أعلى مستويات لمخاطر وانتقال فيروس العوز المناعي البشري.
 .ةالمعلومات والمشورة المالئمتقديم سريًا ومصحوبًا بيكون 

تعتبــر اختبــارات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري الخطــوة األولــى علــى طريــق تمكــين المصــابين بفيــروس   -٧٥
بخـدمات الوقايـة مـن الفيـروس وعالجـه ورعايـة المصـابين  االختبـار العوز المناعي البشري من معرفة حـالتهم وربـط

الجهـود الراميـة إلـى ضـمان فعاليـة العـالج علـى المـدى الطويـل  ل أثـريـلتقإلـى لتأخر في التشخيص ا ؤدييقد و  به.
علــــى الصــــعيد العــــالمي بــــأن حــــوالي نصــــف األشــــخاص  اتر يقــــدتشــــير التو  وتقليــــل األثــــر المحتمــــل علــــى الوقايــــة.

كمـا يتـيح اختبـار فيـروس العـوز المنـاعي  المتعايشـين مـع فيـروس العـوز المنـاعي البشـري حاليـًا ال يعرفـون حـالتهم.
مـــع ذلـــك لتحـــري األمـــراض واألحـــوال الصـــحية األخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك األمـــراض المنقولـــة  ةازيـــمو البشـــري فرصـــة 

ـــرًا والســـل والتهـــاب الكبـــد الفيروســـي، وهـــو مـــا يـــرجح أن يســـهم  جنســـياً  فـــي تقلـــيص معـــدالت المراضـــة إســـهامًا كبي
كر لفيـروس العـوز المنـاعي البشـري بـين الرضـع المولـودين لنسـاء متعايشـات البـوُيعتبر التشخيص ا بشدة. والوفيات

المضـادة العـالج المنقـذ لـألرواح باألدويـة مع فيروس العوز المناعي البشري بـالغ األهميـة لضـمان سـرعة البـدء فـي 
مـن الرضـع المعرضـين لإلصـابة  ٪٥٠لم يـتم اختبـار إال أقـل مـن  ٢٠١٣ عام ففي ،للفيروسات القهقرية، ومع ذلك

 بالفيروس.
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نهـــوج واســـتراتيجيات اختبـــار فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري علـــى  بـــين مشـــاركةاختيـــار أنســـب عتمد ســـيو   -٧٦
ـــيح النهـــوج الجديـــدة  األوضـــاع الوبائيـــة للفيـــروس والمجموعـــات الســـكانية المتضـــررة والنظـــام الصـــحي المحلـــي. وتت

على سبيل المثال، ومنها خدمات االختبار وجودتها ومردودها، بتغطية ي نطاق الفوالموجهة فرصًا للتوسيع السريع 
إجراء االختبار روتينيًا لجميع المجموعات السـكانية الرئيسـية المَعرَّضـة للمخـاطر فـي أمـاكن الرعايـة األوليـة عرض 

ر الـذاتي واسـتخدام االختبـار والسريرية بمـا فـي ذلـك خـدمات السـل واختبـار األزواج واالختبـارات المجتمعيـة واالختبـا
باإلضــافة إلــى تكنولوجيــات االختبــار التــي ربمــا تكــون مســتخدمة فــي مركــز  غيــر المتخصصــينبمعرفــة األشــخاص 

المـردود مـع قـدر مـن التـي تحقـق أكبـر ع عنـدما تكـون المـوارد محـدودة، ينبغـي توجيـه االختبـار إلـى المواقـو  الرعاية.
تغطيــة االختبــار اهتمامــًا خاصــًا لضــمان جــودة وســائل التشــخيص نطــاق ويتطلــب توســيع  الحفــاظ علــى اإلنصــاف.

وتتضـمن  وخدمات االختبار للحد من مخاطر الخطأ في تشخيص حالـة اإلصـابة بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري.
إرشـادات  المبادئ التوجيهية الموحدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن خدمات اختبار فيروس العـوز المنـاعي البشـري

  شاملة حول نهوج واستراتيجيات اختبار الفيروس.

 اإلجراءات ذات المسار السريع للبلدان

 بمبـــادرة مـــن مقـــدمي الخـــدمات  اتاالختبـــار إجـــراء بـــالجمع بـــين  نهـــوج وخـــدمات االختبـــارفـــي ع تنـــوّ تحقيـــق ال
واالسـتفادة مـن خـدمات اختبـار الفيـروس  ،المجتمـع، وتشـجيع المركزيـة الخـدماتالتي ترتكز علـى  اتواالختبار 

 الختبار وتحري اإلصابة باألمراض واألحوال الصحية األخرى.

 التـــي تشـــهد أعلـــى عـــبء للفيـــروس  تركيـــز خـــدمات االختبـــار للوصـــول إلـــى المجموعـــات الســـكانية واألمـــاكن
 ولتحقيق اإلنصاف.

  لرضع.عة بتكنولوجيات التشخيص المبكر لولوية للتغطية الموسَّ األ إعطاء 

  معايير الجودة.للمعايير األخالقية و لضمان استيفاء خدمات اختبار فيروس العوز المناعي البشري 

 اإلجراءات ذات المسار السريع لمنظمة الصحة العالمية

  التحديث المنتظم للمبادئ التوجيهية الموحدة بشأن اختبار فيروس العـوز المنـاعي البشـري واختبـار حـاالت
نهـــج االختبـــار واالســـتراتيجيات حـــول الجديـــد مـــن إلرشـــادات للســـريع لدمـــاج اإل، و المصـــاحبة الشـــائعةالعـــدوى 

 ووسائل التشخيص.

 مـع االسترشـاد بالبيانــات حـول الخطـأ فـي التشــخيص  مسـاندة البلـدان لتنفيــذ بـرامج لضـمان جــودة االختبـارات
 والخطأ في التصنيف.

 ثــة دَّ مــن خــالل اإلرشــادات المح اعي البشــري بــين األطفــالاختبــار فيــروس العــوز المنــ نطــاق مســاندة توســيع
كران للرضــع فــي البيئــات التــي تقــل فيهــا معــدالت اوالــدعم التقنــي للبلــدان بمــا فــي ذلــك التشــخيص واالختبــار البــ

 االنتشار.

لمصــاحبة مــراض االعــالج بمضــادات الفيروســات القهقريــة والتــدبير العالجــي لألنطــاق توســيع    ٤-٢-٤  
 الرعاية للحاالت المزمنةوتوفير 

مـن األشـخاص المتعايشـين مـع فيـروس العـوز المنـاعي  ٪٩٠ معالجـةسيتطلب تحقيق الغايـة المتمثلـة فـي   -٧٧
التوسـع فـي هـذا العـالج وتحسـين االحتفـاظ وتيـرة تسـريع  ٢٠٢٠البشري بمضادات الفيروسات القهقريـة بحلـول عـام 

ن يعالجون بمضادات ن الذيم ٪٩٠المتمثلة في كبت الفيروس لدى وسيتطلب تحقيق الغاية  بالمرضى في الرعاية.
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ـــالعالج، و  ـــزام ب ـــرة فـــي االلت ـــة تحســـينات كبي ـــد للعـــالج بمضـــادات نظمـــًا الفيروســـات القهقري ـــل جي ـــة وتحظـــى بتقّب قوي
ص نقـاالفيروسات القهقرية، وترصدًا فعـاًال لمقاومـة أدويـة فيـروس العـوز المنـاعي البشـري، وأنظمـة لرصـد السـمية إل

المضـــادة للفيروســـات ة العالميـــة حـــول اســـتخدام األدويـــة وتقـــدم المبـــادئ التوجيهيـــة لمنظمـــة الصـــح إخفـــاق العـــالج.
لمعالجـة مـن خـالل توصـيتها والمساعدة فـي تبسـيط بروتوكـوالت البـدء با ٪٩٠القهقرية الوسيلة لتحقيق غاية تغطية 

المضـادة للفيروسـات لديه بالمعالجـة باألدويـة ري كل شخص يتم تشخيص فيروس العوز المناعي البشبضرورة بدء 
القهقرية في أقرب وقت ممكن بعد التشخيص. وعلى البلدان أن تضع خططها الوطنية للمعالجـة التـي تكـون بمثابـة 

المضــادة للفيروســات القهقريــة مــن خــالل الرعايــة ق الحصــول علــى المعالجــة باألدويــة خريطــة طريــق لتوســيع نطــا
الحصول علـى المعالجـة بسـرعة وبإنصـاف والسـيما للنـاس الـذين يعـانون مـن مرحلـة متقدمـة التفاضلية التي تضمن 

 من المرض المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري .

ومـع ذلـك  ،٢٠١٥مليون شـخص للعـالج فـي مطلـع عـام  ١٥لقد تحققت الغاية العالمية المتمثلة في تلقي   -٧٨
مـن األشـخاص المتعايشـين مـع فيـروس العـوز المنـاعي البشـري، والـذين ينبغـي أن  ٪٤٠فإن هذا العدد ال يمثل إال 

الوضـع سـيئ بخاصـة فيمـا يتعلـق باألطفـال المتعايشـين مـع فيـروس العـوز  ويبـدو أن يحصل جميعهم على العالج.
كـذلك  .٪٣٢إال  ٢٠١٤المناعي البشري، الذين لم يكن يتلقى منهم العالج بمضادات الفيروسات القهقرية في عـام 

فــإن مــن ينتمــون إلــى المجموعــات الســكانية الرئيســية المَعرَّضــة للمخــاطر عــادة مــا يتــدنى مســتوى حصــولهم علــى 
ذين لــيس لــديهم باإلضــافة إلــى ذلــك، فمــع عــالج المزيــد مــن األشــخاص الــ العــالج بمضــادات الفيروســات القهقريــة.

تقيــيم  للــديهم مــن أجــل الفيروســي المهــم اختبــار الِحْمــلفيروســات القهقريــة، ســيكون مــن ل ةمضــاداألدويــة الأعــراض ب
ومــن الضــروري أن يــتم  فيــروس العــوز المنــاعي البشــري.المضــادة لدويــة لألمقاومــة الفعاليــة العــالج ومنــع ظهــور 

فيـروس العـوز المنـاعي البشـري علـى مسـتوى السـكان لرصـد جـودة بـرامج العـالج المضـادة لدوية لألمقاومة الترّصد 
 ةمضـــاداألدويـــة البيـــة العالج الـــنُُّظمومـــازال الحصـــول علـــى الخـــط الثـــاني والثالـــث مـــن  .يـــةالعالج ُظمالـــنُّ واختيـــار 

ـحلفيروسات القهقريـة محـدودًا بشـدة فـي معظـم البلـدان المنخفضـة الـدخل والمتوسـطة الـدخل، ممـا يل منـع أهميـة  وضِّ
 عالج الخط األول.في خفاق اإل

لفيروسات القهقرية، يعاني األشخاص المتعايشـون ل ةمضاداألدوية الب ةلجاعمالبتغطية نطاق الومع اتساع   -٧٩
مـــع فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري أيضـــًا مـــن مجموعـــة واســـعة مـــن المشـــكالت الصـــحية األخـــرى، مـــن ضـــمنها 

الفيـروس، والعـدوى المصـاحبة واالعـتالالت هـذا عـالج بالمتعلقة بعدوى فيروس العوز المنـاعي البشـري و مشكالت ال
احبة غيـــر المرتبطـــة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، والشـــيخوخة، وكلهـــا تتطلـــب رعايـــة وتـــدبيرًا عالجيـــًا المصـــ

 شاملين.

يــة لألدويــة الجالع إن الــنُُّظم لفيروســات القهقريــة:ل ةمضــاداألدويــة الب ةلجــاعبالمتغطيــة نطــاق الع يتوســ  -٨٠
التقبـل بالميسـورة و بالتكلفـة طة و االبسـبة و يـالمأمونوتتسم بالخط األول التي ُتسَتْخَدم في  فيروسات القهقريةة للمضادال
األدويــة مــن التوســيع الســريع والمســتدام للعــالج بتمكِّــن باســتخدام توليفــات ثابتــة الجرعــة بقــرص واحــد يوميــًا، و جيــد ال
السـمية، مـع بشـأن ج و تقيـيم المسـتمر للبينـات بشـأن نجاعـة العـالٕان الو  لبـالغين.دى الفيروسـات القهقريـة لـة لمضادال

التحـــديثات المنتظمـــة للمبـــادئ التوجيهيـــة الموحـــدة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن مضـــادات الفيروســـات القهقريـــة، 
استرشـاد المبـادئ التوجيهيـة والبروتوكـوالت الوطنيــة للعـالج بأحـدث البينـات العلميـة واألدويـة والتكنولوجيــات تضـمن 

توليفـات ٕالـى كر للرضـع و اويشـكل االفتقـار إلـى التشـخيص البـ العـالج. نطـاق توسـيعالجديدة والتجـارب القطريـة فـي 
لفيروســـات ل ةمضـــادمـــن األدويـــة الستســـاغة متركيبـــات ٕالـــى ثابتـــة الجرعـــة و اللفيروســـات القهقريـــة ة لمضـــاداألدويـــة ال

عالجيـة، ينبغـي الحصائل قدر ممكن من الولتحقيق أقصى  القهقرية عوائق خاصة أمام التوسع في عالج األطفال.
وضِّح مـدى البدء في العالج بمضادات الفيروسات القهقرية في أقرب وقت ممكن لكل من البالغين واألطفال، مما ي

بـالعالج لمـن يثبـت االختبـار إصـابتهم بفيـروس العـوز المنـاعي  ةبط الفعالـواالـر ٕالـى كر و الحاجة إلـى التشـخيص البـا
 البشري.
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أسـفرت فعاليـة  السل وتـدبيرها العالجـي:بعوز المناعي البشري المصاحبة الوقاية من العدوى بفيروس ال  -٨١
التدبير العالجـي المشـترك للسـل وفيـروس العـوز المنـاعي البشـري عـن تراجـع عـدد األشـخاص الـذين يموتـون نتيجـة 

لكن السل يظـل السـبب  .٢٠١٤و ٢٠٠٤السل المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري بمقدار النصف بين عامي 
الرئيسي للمراضة بين األشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، وتشير التقديرات العالمية إلـى أنـه 

حاالت السل نصف من  أكثركما تشير إلى أن  يشكل نحو ثلث الوفيات المرتبطة بفيروس العوز المناعي البشري.
إمكانيــة الحصــول علــى العــالج  قلِّــل مــن، ممــا ياهتم كشــفيــلــم البشــري  فيــروس العــوز المنــاعيحبة للعــدوى باالمصــ

مـن أجـل خفــض معـدالت المراضـة والوفيـات ذات العالقـة بالســل و  المنقـذ لـألرواح بمضـادات الفيروسـات القهقريـة.
ن ، بمـــا فـــي ذلـــك التحـــري المنهجـــي للســـل بـــيبكثافـــة البـــد مـــن التنفيـــذ المكثـــف للتـــدخالت الرئيســـية واإلقبـــال عليهـــا

اختبــار تحــري ٕاجــراء األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري، والعــالج الوقــائي باإليزونيازيــد، و 
فيــروس العــوز المنــاعي البشــري لكــل األشــخاص الــذين يثبــت التشــخيص إصــابتهم بالســل أو مــن يفتــرض إصــابتهم 

 .اءات االتقائية بالكوتريموكسازولبالسل، وسرعة البدء في العالج بمضادات الفيروسات القهقرية واإلجر 

ــاعي البشــري المصــاحبة   -٨٢ ــدبيرها بالوقايــة مــن العــدوى بفيــروس العــوز المن ــد الفيروســي وت التهــاب الكب
 Cوحالــة العــدوى المزمنــة بفيــروس التهــاب الكبــد  Bتعتبــر حالــة العــدوى المزمنــة بفيــروس التهــاب الكبــد  العالجــي:

بين األشخاص المتعايشين مع فيروس العـوز المنـاعي البشـري فـي مجموعـة مـن سببين متزايدين للمراضة والوفيات 
 Cفيــروس التهــاب الكبــد بوترتفــع معــدالت اإلصــابة بالعــدوى بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري المصــاحبة  البلــدان.

ولفيـروس العـوز المنـاعي البشـري  قـاليم،يـؤثر فـي جميـع األ أمـرأعلى ما يكون بين متعـاطي المخـدرات حقنـًا، وهـو 
، ممــا يتســبب فــي ارتفــاع معــدالت Cوفيــروس التهــاب الكبــد  Bتــأثير عميــق علــى العــدوى بفيــروس التهــاب الكبــد 

طر التشــّمع الكبــدي اخــمف الكبــد مــع ازديــاد تليُّــإلــى قم فــاتوتيــرة الالعــدوى المزمنــة بفيــروس التهــاب الكبــد وتســريع 
والبـد مـن تـوفير التـدبير العالجـي المتكامـل  رتفـاع معـدالت الوفيـات المرتبطـة بالكبـد.وا ةالكبديـ يـاالخالكارسـينومة و 

همـا كرين للعدوى بكل منافيروس التهاب الكبد، مع التشخيص والعالج البوبللعدوى بفيروس العوز المناعي البشري 
لمنـــاعي البشـــري وفيـــروس اســـتنادًا إلـــى المبـــادئ التوجيهيـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن عـــالج فيـــروس العـــوز ا

 .Cوفيروس التهاب الكبد  Bالتهاب الكبد 

يتبــاين انتشــار وأثــر  فيــروس العــوز المنــاعي البشــري:بالعــدوى المصــاحبة مــن التصــدي لحــاالت أخــرى   -٨٣
العدوى المصـاحبة، االنتهازيـة منهـا وغيـر االنتهازيـة، بـين األشـخاص المتعايشـين مـع فيـروس من حاالت األخرى ال

لـتالئم ذلـك البلـد  كـل منهـا ممَّ َصـتُ العوز المنـاعي البشـري حسـب البلـد والمجموعـة السـكانية، ممـا يتطلـب اسـتجابات 
المكاسـب لِّـل مـن فمـن شـأنها أن تقوٕاذا لـم يـتم التصـدي لحـاالت العـدوى المصـاحبة هـذه وتلك المجموعـة السـكانية. 

كمــا ينبغــي إيــالء اهتمــام  لفيروســات القهقريــة.ة لمضــادالاألدويــة مــن خــالل التوســع فــي العــالج بهــا قيحقتــي تــم تال
ــيَ بْ داء المُ مثـل العــدوى المصـاحبة الشــائعة، مـن حـاالت األخــرى للعــالج الكر و االبـ كتشــافلاللوقايـة و خـاص ل ات، ضَّ

المنقولــة جنســيًا، والمالريــا، للعــدوى مــي البشــري واألمــراض األخــرى يْ فيــروس الــورم الُحلَ العــدوى ب، و اتالمســتخفيداء و 
 .وااللتهاب الرئوي بالمتكيسة الجؤجؤية

لمنـع ظهـور  إن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري:المضـادة لدويـة لألمقاومـة لل العالجي تدبيرالالوقاية و   -٨٤
أهميـة حاسـمة فـي وقـت لتلـك المقاومـة العالجي  تدبيرالالعوز المناعي البشري و فيروس المضادة لألدوية لالمقاومة 

فيــروس العــوز المنــاعي البشــري لعــالج المضــادة لدويــة األاســتخدام نطــاق توســيع كــل مــن يمضــي فيــه العــالم نحــو 
ز المنــاعي فيـروس العـو المضـادة ل األدويــةويعتبـر التصـدي لمقاومـة  .ومـن التبكيــر فـي ذلـك لوقايـة منـهلالفيـروس و 

أدويــة إلــى االنتقــال إلــى جــة احالدي اتفــالبشــري بــالغ األهميــة لتحقيــق الكبــت الفيروســي والتصــدي إلخفــاق العــالج و 
األدويــة العــالج ب ُنُظــممــن  -مــن أدويــة الخــط األولأكثــر تكلفــة وأشــد ســمية ي أدويــة وهــ –الخطــين الثــاني والثالــث 

فيــروس العــوز المنــاعي البشــري ة المضــادة لدويــلألمقاومــة الد والبــد مــن دمــج ترّصــ لفيروســات القهقريــة.ة لمضــادال
ورصد مؤشرات اإلنذار المبكر في الخدمات الوطنية لعالج فيـروس العـوز المنـاعي البشـري وجهـود تحسـين الجـودة 

 كروبات.يمضادات الملمقاومة الونظم المعلومات الصحية الوطنية بشكل أعم، بما في ذلك ما يخص 
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 المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري:من ز على األشخاص للحاالت المزمنة ركِّ تتوفير رعاية   -٨٥
األشخاص المتعايشـين مـع لدى ة اعافالمة العامة و يالصحالحالة ن الة أن تحسِّ يمكن لتدخالت الرعاية البسيطة والفعَّ 

ة الكافيـــة الميـــاه المأمونـــة واإلصـــحاح والرعايـــة تغذيـــالتـــوافر ، ومـــن تلـــك التـــدخالت فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري
ويعتبـــر األشـــخاص المتعايشـــون مـــع فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري معرضـــين بصـــورة زائـــدة لمخـــاطر  التلطيفيـــة.

اإلصــابة بمجموعــة مــن األمــراض غيــر الســارية نتيجــة عــدواهم بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري أو اآلثــار الجانبيــة 
والسـكري وأمـراض الرئـة  دمويـةأمـراض القلـب واألوعيـة البمـا فـي ذلـك  بتقـدمهم فـي السـّن،ذات العالقة بعالجهم أو 

األخــرى الشــائعة ذات العالقــة بالصــحة النفســية مــن االعــتالالت المصــاحبة و  المزمنــة ومختلــف أمــراض الســرطان.
وينبغــي أن تشــمل خــدمات الرعايــة المقدمــة لحــاالت  اإلدراك. فــي االكتئــاب والقلــق والخــرف واالضــطرابات األخــرى

لرعايـــة بمـــا فـــي ذلـــك تحـــري الكاملـــة لسلســـلة تشـــمل الي البشـــري تـــدخالت اإلصـــابة المزمنـــة بفيـــروس العـــوز المنـــاع
ن مــع فيــروس العــوز المنــاعي يألشــخاص المتعايشــبــين ا المخــاطر الصــحية واالعــتالالت المصــاحبة األكثــر شــيوعاً 

عــبء ســرطان عنــق الــرحم المتزايــد بــين المتعايشــات مــع كــل مــن ويتطلــب  البشــري، ورصــدها وتــدبيرها العالجــي.
 مـعسـيما وال ،فيروس الورم الحليمي البشـري، اهتمامـًا خاصـاً بعدوى الرتبط بذي يالو العوز المناعي البشري، فيروس 

ويعتبـر التـدبير العالجـي  وتوافر التحري والعالج النـاجعين. ،ال مضاد لفيروس الورم الحليمي البشريتوافر لقاح فعّ 
يضًا تـدخالت ضـرورية ينبغـي إدراجهـا فـي خـدمات فيـروس الحياة أة ايفي نهرعاية الو  الملطفةالفعال لأللم والرعاية 

 العوز المناعي البشري.

 اإلجراءات ذات المسار السريع للبلدان

 والبروتوكـــوالت الوطنيـــة لعـــالج ورعايـــة مرضـــى فيـــروس العـــوز  والتحـــديث المنـــتظم للمبـــادئ التوجيهيـــة مراجعـــةال
 ة وتدبيرها العالجي.ائعالمناعي البشري، بما فيها اإلرشادات حول الوقاية من االعتالالت المصاحبة الش

 باإلضـافة إلـى االنتقـال فـي الوقـت  ، والرعايـة التفاضـلية،لضـمان اسـتمرارية العـالج ةلجـاعالمخطـط  وضع وتحديث
 جديدة.يب الُنُظم وأسلعالج إلى ل أساليب قديمةم و ظُ المناسب من نُ 

 ــذ اســتراتيجيات ل ــة لألمقاومــة يــل اللتقتنفي ــروس العــوز المنــاعي البشــريالمضــادة لدوي إلــى أقــل قــدر ممكــن  في
 لفيروسات القهقرية.ة لمضادة الاألدويالبيانات بشأن بدئ التوجيهية والسياسات الوطنية رشاد المباواست

 وٕاتاحة حزمة منظمـة الصـحة العالميـة للتـدخالت الضـرورية  توفير خدمات الرعاية العامة ورعاية الحاالت المزمنة
المنـزل، وضـمان تـوافر وعلـى  مجتمـعتـي ترتكـز علـى الوتـوفير الرعايـة ال ١لألمراض غيـر السـارية للرعايـة األوليـة،

 .حياةلية اافي نهرعاية الللتدبير العالجي لأللم و  األدوية األفيونية
 اإلجراءات ذات المسار السريع لمنظمة الصحة العالمية

 بـين األشـخاص المتعايشـين مـع فيـروس العـوز المنـاعي  األسـباب الرئيسـية للمراضـة والوفيـات واتجاهاتهـاجعة رام
 والمجموعة السكانية ونوع الجنس.، مع تصنيفها حسب المنطقة الجغرافية واإلبالغ عنهاالبشري 

 عـالج فيـروس فـي لفيروسات القهقريـة ة لمضاداألدوية الثة بشأن استخدام محدَّ و دة مبادئ توجيهية موحَّ  إعداد
ــه  ــاعي البشــري والوقايــة من ــالعــوز المن تم والوقايــة مــن االعــتالالت المصــاحبة الشــائعة وتــدبيرها العالجــي لكــي ي

الســـريع والمســـتدام لعـــالج جميـــع األشـــخاص المتعايشـــين مـــع فيـــروس العـــوز المنـــاعي التوســـيع فـــي د بهـــا استرشـــاال
مراحــل مختلفــة مــن إصــابتهم بعــدوى ب رونمــية للمرضــى الــذين يلتفاضــوتقــديم اإلرشــادات بشــأن الرعايــة ال البشــري.

 ومرض فيروس العوز المناعي البشري.

                                                           
ــــدخالت الضــــرورية لألمــــراض غيــــر    ١ ــــة الســــارية للرعايــــة الصــــحية األوليــــة فــــي حزمــــة الت  المــــوارد، انظــــر:المواقــــع القليل

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/pen2010/en/ ) ٢٠١٦آذار/ مارس  ٢٢تم االطالع في.(  
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 وبروتوكـوالت وطنيـة لعـالج فيـروس العـوز المنـاعي  إلعداد وتنفيذ مبـادئ توجيهيـة وخطـط تقديم المساعدة للبلدان
 البشري استنادًا إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية.

  فيـروس العـوز المنـاعي البشـري والوقايـة مـنالمضـادة ل دويـةلألمقاومـة التقديم اإلرشادات للبلدان بشأن ترّصـد 
 عالميًا.ها واتجاهات هاواإلبالغ بانتظام عن انتشار  وتدبيرها العالجيتلك المقاومة 

  
ه االستراتيجي  ٣-٤  اإلنصــاف لضــمان الخــدمات تــوفير :٣التوجُّ

ينبغي أن يحصل جميع الناس على الخـدمات التـي يحتـاجون إليهـا، وأن تكـون هـذه الخـدمات ذات جـودة كافيـة 
 إلحداث تأثير إيجابي

 صـارماً المتعلقة بفيروس العوز المناعي البشري نظامًا صحيًا  ٢٠٢٠سيتطلب بلوغ الغايات المحددة لعام   -٨٦
ومرنًا يتضمن: نظامًا قويًا للمعلومات الصحية، ونماذج تتسم بالكفـاءة لتقـديم الخـدمات، وقـوى عاملـة كافيـة ومدربـة 

قويـــة القيـــادة ال، و يكــافالصـــحي التمويـــل الية، و ساســاألجيــدًا، وٕاتاحـــة يعــول عليهـــا للمنتجـــات والتكنولوجيــات الطبيـــة 
تبلــغ التــدخالت الخاصــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري أقصــى درجــة مــن الفعاليــة ن. و شــؤو ســديد للتصــريف الالو 

فـي البيئـات االجتماعيـة والقانونيـة والسياسـاتية والمؤسسـاتية المالئمـة التـي تشـجع النـاس وتمّكـنهم م تنفيذها تما يعند
وبالتـالي يجـب  الحصول على الخـدمات واالنتفـاع بهـا، وعنـدما تخلـو هـذه الخـدمات ذاتهـا مـن الوصـم والتمييـز. من

أن تستند هذه التدخالت إلى بيئة مالئمة تشجع اإلنصـاف وحقـوق اإلنسـان فـي مجـال الصـحة، وتشـتمل علـى نظـم 
 صحية ومجتمعية مدعومة جيدًا.

مـن مجـاالت الصـحة العموميـة التـي تشـهد تفاوتـات كبيـرة مـن حيـث  يعتبر فيروس العوز المناعي البشـري  -٨٧
ويجــب أن تــوازن  طر، وتــوافر الخــدمات، والحصــائل الصــحية واالجتماعيــة.اخــمعــرض للتســرعة التــأثر بالعــدوى وال

مـن جهـة األثـر قـدر ممكـن مـن البلدان بين تركيز أنشطة استجابتها لفيروس العوز المنـاعي البشـري لتحقيـق أعظـم 
، وخصوصًا األطفال والمراهقين، والفتيات والنسـاء، والمجموعـات السـكانية من جهة أخرى ن عدم إهمال أحدوضما

وينبغــي إعطــاء األولويــة للوصــول إلــى المجموعــات  الرئيســية المَعرَّضــة للمخــاطر، ومــن يعيشــون فــي منــاطق نائيــة.
 الكبيرة.السكانية والمواقع التي هي في أشد الحاجة والتغلب على التفاوتات 

مختلــف المجموعــات تالئم خــدمات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري لــل الكاملــة سلســلةالتكييــف    ١-٣-٤
 السكانية والمواقع

خدماتـه تبعـًا لمختلـف الكاملـة لسلسـلة الفيروس العوز المنـاعي البشـري و الخاصة بتدخالت التكييف نبغي ي  -٨٨
د المبـادئ وتحـدِّ  الفئات األشد تضررًا ولضمان عـدم إهمـال أحـد. المجموعات السكانية والمواقع، وذلك للوصول إلى

مــع الشــركاء حزمــًا أساســية مــن تــدخالت بالتعــاون ت دَّ ِعــالتوجيهيــة لمنظمــة الصــحة العالميــة وأدوات التنفيــذ التــي أُ 
ذلـك حـزم فيروس العوز المنـاعي البشـري ونمـاذج تقـديم الخـدمات لمختلـف المجموعـات السـكانية والبيئـات، بمـا فـي 

خاصــة للمــراهقين، والنســاء والفتيــات، ومتعــاطي المخــدرات، والعــاملين فــي تجــارة الجــنس، والرجــال الــذين يمارســون 
 الجنس مع الرجال، والمتحولين جنسيًا، والسجناء.

فيـروس العـوز خاصـة ب مختلفـة فـي تقـديم خـدمات اً مختلف مستويات النظام الصـحي أدوار ل إن الالمركزية:  -٨٩
 هـافرصـًا لزيـادة توافر بينهـا والـربط االسـتراتيجي تكامـل لخـدمات والامركزيـة الوتتـيح  .مـا يتعلـق بـهالبشـري و  المناعي

إشــراك المجتمــع وتحســين تــوافر الخــدمات  تقويــةوبإمكــان المركزيــة الخــدمات  تغطيتهــا ومقبوليتهــا وجودتهــا.مــدى و 
 وتعزيز سلوك التماس الرعاية واالحتفاظ بالمرضى في الرعاية.
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ومــــع تطــــور المبــــادئ اإلرشــــادية الوطنيــــة نحــــو تقــــديم المعالجــــة باألدويــــة المضــــادة الرعايــــة التفاضــــلية:   -٩٠
للفيروســات القهقريــة لجميــع المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري بغــض النظــر عــن أوضــاعهم الســريرية 

ي البشري تحديات تدبير العدد المتزايـد مـن (اإلكلينيكية) والمناعية، ستواجه خدمات المكافحة لفيروس العوز المناع
المرضــى الــذين ُيعــاَلجون، وتزايــد المجموعــات المتنوعــة مــن احتياجــات المرضــى. وتشــتمل الرعايــة التفاضــلية علــى 
تقديم ِحَزم مختلفة من الرعاية للمرضى الـذين ُيعـاَلجون باألدويـة المضـادة للفيروسـات القهقريـة اسـتنادًا إلـى المراحـل 

لوا إليهـا فـي العـدوى بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري وٕالـى ثبـاتهم فـي المعالجـة وٕالـى االحتياجـات النوعيـة التي وص
للرعاية. فإن المرضى الذين ثبتت حاالتهم في المعالجة، على سبيل المثال، يمكن تحويلهم إلى الرعاية التي ترتكز 

بأعبـاء جسـيمة أن تركِّـز علـى المرضـى ذوي الحـاالت  على المجتمـع، ممـا يتـيح لمواقـع الرعايـة السـريرية التـي تنـوء
السيئة سواًء بسبب عدم ثبات حاالتهم في المعالجة باألدوية المضادة للفيروسـات القهقريـة أو بسـبب حضـورهم إلـى 
  العيادة وهم في مرحلة متقدمة من اإلصابة بفيروس العوز المناعي البشري أو إلصابتهم بأمراض مصاحبة كبيرة. 

يعــاني األشــخاص المتعايشــون مــع فيــروس العــوز المنــاعي  ز علــى الشــخص:كِّــرَ تــي تُ رعايــة المتكاملــة الال  -٩١
البشـــري والمجتمعـــات المتضـــررة مـــن طائفـــة عريضـــة مـــن المخـــاطر والمشـــكالت الصـــحية، وبالتـــالي يلـــزم أن تقـــدم 
خــدمات فيــروس العــوز المنـــاعي البشــري والخــدمات ذات العالقـــة التــدخالت المالئمــة مـــن أجــل التصــدي لألحـــوال 

تقـــدم األعمـــار فـــي لفيروســـات القهقريـــة و ة لمضـــاداألدويـــة الوفـــي ظـــل فعاليـــة العـــالج ب .شـــائعة الحـــدوثالالصـــحية 
أن تتطـــور خـــدمات  أصـــبح مـــن الضـــروريلمجموعـــات الســـكانية المتعايشـــة مـــع فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، ا

اض غيـــر التــدبير العالجـــي لألمــر  تضـــمنفيــروس العـــوز المنــاعي البشـــري لتــوفير رعايـــة شــاملة للحـــاالت المزمنــة ت
والتنســيق بــين الخــدمات الخاصــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري وســائر  ربطن المزيــد مــن التكامــل والــإ و  الســارية.

قــل جنســيًا، والصــحة تــي تنتالخــدمات الخاصــة بالمجــاالت الصــحية ذات الصــلة (بمــا فــي ذلــك األمــراض الُمعديــة ال
، والتهـــاب الكبـــد، والســـل، ومأمونيـــة الـــدم، نمـــادإلد اامـــو تعـــاطي اضـــطرابات الجنســـية واإلنجابيـــة األوســـع نطاقـــًا، و 

أوجـه الكفـاءة وٕالـى  ةداخفـض التكـاليف وزيـسـيؤدي إلـى الجـنس)، نـوع واألمراض غير السارية، والعنف القـائم علـى 
والـــربط علـــى الســـياق القطـــري والنظـــام الصـــحي، وينبغـــي أن  تكامـــلالنمـــاذج المالئمـــة لل مدتعتســـو  حصـــائل أفضـــل.

ُنظـم المعلومـات الصـحية ، مثـل وينبغي أن يجري التخطيط المشترك للمجـاالت الشـاملة ية.ناديمتسترشد بالبحوث ال
والرصــد والتقيــيم، وخــدمات المختبــرات والتشــخيص، وتخطــيط المــوارد البشــرية وبنــاء القــدرات، والشــراء وٕادارة سلســلة 

 إلمداد، وحشد الموارد.ا

االســتراتيجي  تكامــليتــيح الــربط وال الســل:خــدمات الــربط بــين خــدمات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري و   -٩٢
ـــاعي البشـــري و  ـــرامج فيـــروس العـــوز المن ـــرامج لخـــدمات وب ـــربط.خـــدمات وب ـــدًا لل ـــادئ  الســـل نموذجـــًا جي وتحـــدد المب
فيـروس العـوز المنـاعي  في مجـاالت نشطة التعاونيةاألالمعنية ب التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية للبرامج الوطنية

خـــدمات فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري  تحقيـــق التكامـــل بـــيننشـــاطًا تعاونيـــًا يجـــب تنفيـــذها ل ١٢البشـــري والســـل 
المسـتمدة مـن مطبوعـة المنظمـة "دليـل رصـد الخاصـة بتقبُّـل الخـدمات و ويساعد اسـتخدام المؤشـرات  السل.خدمات و 

البلــدان علــى  ١)،٢٠١٥ عــام فيــروس العــوز المنــاعي البشــري" (مراجعــة مكافحــة الســل/لنشــطة التعاونيــة األيم وتقيــ
ويمكن لتطبيق اإلبالغ اإللكترونـي ونظـم شـبكة اإلنترنـت  تحديد الروابط الضعيفة داخل تسلسل الرعاية والحد منها.

كــال البرنــامجين أن ييّســر التشــغيل البينــي الســلس فــات فريــدة لهويــة المرضــى بحيــث يســتخدمها رِّ عَ التــي تتضــمن مُ 
 وينهض بمستوى متابعة المرضى.

ـــى الإشـــراك المجتمـــع والخـــدمات ال  -٩٣ اإلشـــراك الهـــادف  إن مـــن الضـــروري أن يـــتم: مجتمـــعتـــي ترتكـــز عل
فعالية تقديم الخدمات الخاصة في للمجتمع، وخصوصًا األشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، 

                                                           
، انظـــر ٢٠١٥ عـــام مراجعـــة :فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري مكافحـــة الســـل/لنشـــطة التعاونيـــة األدليـــل رصـــد وتقيـــيم    ١

http://www.who.int/tb/publications/monitoring-evaluation-collaborative-tb-hiv/en/  آذار/  ٢٢فــــــــــــــــي (تــــــــــــــــم االطــــــــــــــــالع
  .)٢٠١٦ مارس
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وبـــين المجموعـــات مواقـــع ، وخصوصـــًا فـــي النطاقـــاً  عوســـبفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري والخـــدمات الصـــحية األ
ويعــزز إشــراك المجتمعــات علــى كــل المســتويات جهــود الــدعوة  الســكانية المتضــررة مــن الوصــم والتمييــز والتهمــيش.

ــ المســاءلة، ويمكــنقــوِّي ويواتســاق السياســات والتنســيق بــين البــرامج،   للعوامــل التــي تــؤثر فــي تــوافر ىتصــدأن ي هل
 االستجابة لفيروس العوز المنـاعي البشـري. وحصائلخدمات فيروس العوز المناعي البشري واإلقبال عليها وأدائها 

المنظمـــات والشـــبكات المجتمعيـــة دورًا أساســـيًا فـــي تقـــديم الخـــدمات لألشـــخاص الـــذين ال تصـــلهم الخـــدمات  ؤديوتـــ
فيـروس العـوز حـول معلومـات للم الوطنيـة ظُ نُّ الـنتاج معلومات استراتيجية قد ال تكون متاحة من خالل إ الحكومية، و 

رات المجتمعيـة مـن خـالل التـدريب واإلشـراف وتسـاعد تنميـة القـد حقـوق اإلنسـان. ةالمناعي البشري، وتعزيـز وحمايـ
بــرامج فيــروس العــوز  حيتــوينبغــي أن ت المجتمــع.التــي ترتكــز علــى الكــافيين علــى تحســين جــودة الخــدمات والبــرامج 

 .هاقدمتي تللمنظمات المجتمعية وأجورًا كافية عن الخدمات البه نبؤ يمكن التالمناعي البشري الوطنية تمويًال 

خاصـة ترتفـع فيهـا مسـتويات التـأثر بفيـروس العـوز المنـاعي  مواقـعهنـاك  الخاصـة: مواقـعالتلبية حاجات   -٩٤
 تدنياً  طره، وقد يتدنى فيها توافر الخدمات األساسية الخاصة بفيروس العوز المناعي البشرياخمعرض لتالبشري وال

 القلــق مــن الناحيــة اإلنســانية. ، كمــا فــي الســجون ومراكــز االحتجــاز ومخيمــات الالجئــين واألمــاكن التــي تثيــريداً شــد
 .األوسـع نطاقـاً للمجتمـع  ةمتـوافر خـدمات الية للو اسـم مواقعوينبغي أن تكون الخدمات المقدمة لألفراد في مثل هذه ال

مـن ، بما في ذلك المتضـررون مـن الصـراعات والكـوارث الطبيعيـة و نازحينالمجموعات السكانية المتنقلة وال سببوت
عـــن مجتمعـــاتهم وعـــن  بعيـــدونألن أفـــراد هـــذه المجموعـــات الســـكانية ، تحـــديات خاصـــة ،اقتصـــاديةالهجـــرة ألســـباب 

في استمرارية ما يتلقـون مـن خـدمات للوقايـة  ؤدي إلى انقطاعشبكات الدعم والخدمات الصحية المنتظمة، مما قد ي
صــول علـى الخـدمات الخاصــة فعلـى سـبيل المثـال، ربمــا ال يكـون أمثـال هــؤالء قـادرين علـى الح والعـالج والرعايـة.

بفيروس العوز المناعي البشري والخدمات الصحية األخرى أو االستفادة منها نتيجة لعدم امـتالكهم للوثـائق الالزمـة 
 تمتعهم بأي صورة من صور الحماية المالية كالتأمين الصحي. وعدمرتفاع تكاليف الخدمات الأو 

ينبغي أال يـؤدي التوسـع السـريع فـي البـرامج مـن أجـل تحسـين التغطيـة  ضمان جودة التدخالت والخدمات:  -٩٥
 يسـهم فـي اإلجحـاف فـي إتاحـة الخـدمات وفـي الحصـائل الصـحية.ال جـودة الخـدمات، وأن ليل من مسـتوى تقالإلى 

تحديــد ديها، مــن أجــل خــدمات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري لــالكاملــة لسلســلة الالبلــدان أن ترصــد ســالمة علــى و 
وتحقيـق إلى أقل قدر ممكن من "التسرب"  قاللكما يلزم تنظيم هذه الخدمات لإل واضع التي تحتاج إلى تحسين.الم

 قبــولدى الوتشــمل التحــديات الرئيســية: مــ االلتــزام بــالعالج.فــي االحتفــاظ بالمرضــى فــي الرعايــة و  ياتأعلــى مســتو 
لمشـــورة الخاصـــة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري ة واإلقبـــال عليهـــا؛ توجيـــه االختبـــارات والـــافعتـــدخالت الوقايـــة الل

لتحقيــق أكبــر مــردود؛ ضــمان جــودة االختبــارات للحــد مــن التشخيصــات الخاطئــة؛ ربــط مــن يــتم تشخيصــهم بخــدمات 
الوقاية والعالج المالئمة في أقرب وقت ممكن؛ ضمان االلتزام بالعالج واستمراريته؛ توفير الرعاية للحاالت المزمنة 

عتالالت المصاحبة وتدبيرها العالجي، بما في ذلـك السـل والتهـاب الكبـد الفيروسـي؛ رصـد الحصـائل للوقاية من اال
لفيروســات القهقريــة والكبــت الفيروســي لضــمان التحــول فــي الوقــت ة لمضــاداألدويــة الالعالجيــة، بمــا فــي ذلــك ســمية 

 فيروس العوز المناعي البشري.مقاومة ألدوية الالمناسب إلى الخط الثاني والثالث من العالج ولمنع ظهور 

ويمكن تحقيق أعظم األثر لجودة الرعاية بضمان التزام خـدمات فيـروس العـوز المنـاعي البشـري، بمـا فيهـا   -٩٦
خدمات االختبار والمختبرات، بالقواعد والمعايير الوطنية والدولية، ورصدها وتحسينها باستمرار، وجعلها أكثر قبـوًال 

وينبغـي أن تتعامـل مؤشـرات وآليـات رصـد جـودة الخـدمات مـع  حاجاتهم وأفضـلياتهم.تلبية للمرضى وأنسب لوٕاتاحًة 
قضـــايا قـــوائم االنتظـــار، وأوقـــات االنتظـــار فـــي المراكـــز الصـــحية، وتكـــرار الزيـــارات، وكفـــاءات العـــاملين فـــي مجـــال 

ــيهم. العــوز المنــاعي  وفــي النهايــة، يجــب قيــاس جــودة التــدخالت الخاصــة بفيــروس الرعايــة الصــحية واإلشــراف عل
 البشري بقدرتها على تحسين صحة الناس وعافيتهم.
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 اإلجراءات ذات المسار السريع للبلدان

  خـدمات فيـروس العـوز المنـاعي البشـري اسـتنادًا إلـى الكاملـة لسلسـلة تشـمل جميـع مراحـل ال ومعـايير وطنيـة قواعـدوضع
 المبادئ التوجيهية الدولية والمعايير األخرى ورصد تنفيذها.

 لمجموعات السكانية والمواقـع تالئم امصممة خصيصًا ل تحديد وتنفيذ حزمة من تدخالت فيروس العوز المناعي البشري
 الجغرافية المعينة، بما يضمن مالءمة الخدمات ومقبوليتها وتوافرها للمجموعات السكانية األشد تضررًا.

  المصـممة خصيصـًا لـتالئم أشخاصـًا فـي مسـتويات مختلفـة مـن خـالل تقـديم ِحـَزم مـن التـدخالت تقديم الرعاية التفاضلية
 من مرض العوز المناعي البشري ولتلبي االحتياجات المختلفة للمعالجة.

  مـع التكامل والروابط مـع المجـاالت الصـحية األخـرى ولتحقيـق اإلنصـافتقوية  لمن أجتكييف نماذج تقديم الخدمات ،
 ات والرجال والمجموعات السكانية الرئيسية المَعرَّضة للمخاطر.تركيز خاص على الوصول إلى المراهقين والشاب

 وضمان أن تيسر األطر القانونية والتنظيمية تعاونًا وشراكات أقوى  وبناء قدراتها التمكين من اإلشراك الفعال للمجتمعات
 ات المجتمعية وبين القطاعين العام والخاص.مجموعمع ال

  المنـاعي  لضـمان اسـتمرارية خـدمات فيـروس العـوز فـي خطـط الطـوارئ الوطنيـةإدماج فيـروس العـوز المنـاعي البشـري
اإلنسـانية، مـع التركيـز بوجـه خـاص  البشري الضـرورية أثنـاء حـاالت الطـوارئ وفـي األمـاكن التـي تثيـر القلـق مـن الناحيـة

وتوفير التـدريب للعـاملين األساسـيين فـي مجـالي خـدمات الطـوارئ والخـدمات الصـحية  العالج. ات فينقطاعاالعلى منع 
استنادًا إلى المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالتدخالت فـي مجـال مـرض 

 ١الطوارئ. مواقعوالعدوى بفيروسه في  األيدز
  بمـا فـي ذلـك تنفيـذ الحزمـة الشـاملة مـن تـدخالت فيـروس العـوز المنـاعي األوسـاط المغلقـةإنصاف في بتقديم الخدمات ،

علــى النحــو الــذي أعدتــه منظمــة الصــحة العالميــة ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي حتجــاز االفــي مواقــع البشــري للســجناء و 
 بالمخدرات والجريمة.

 اإلجراءات ذات المسار السريع لمنظمة الصحة العالمية

  ُونمــاذج تقــديم  تفاضــليةلرعايــة الافيــروس العــوز المنــاعي البشــري و األساســية لم زَ ِحــالثــة بشــأن دَّ حَ تقــديم إرشــادات م
ـــيَّ عَ مُ مواقـــع ول الســـكانمـــن نـــة يَّ عَ الخـــدمات لمجموعـــات مُ  ن والمجموعـــات الســـكانية المتنقلـــة و لمراهقـــا، بمـــا فـــي ذلـــك ةَن

اإلنسانية (منظمة الصـحة العالميـة بالتعـاون مـع المفوضـية التي تثير القلق من الناحية  عاقمو والمجموعات السكانية في ال
والسـجناء (منظمـة الصـحة العالميـة بالتعـاون مـع مكتـب األمـم المتحـدة المعنـي  السامية لألمم المتحـدة لشـؤون الالجئـين)،

 بالمخدرات والجريمة) والمجموعات السكانية الرئيسية المَعرَّضة للمخاطر.
  وذلك استنادًا خدماتها الخاصة بفيروس العوز المناعي البشريالكاملة لسلسلة المساندة البلدان في جهودها لتكييف ،

 بالمرضى في الرعاية. إلى تحليل وضعها، مع التركيز بوجه خاص على تحسين االلتزام بالعالج واالحتفاظ
 فيـروس العـوز المنـاعي  عالميـة بشـأن أنشـطة مكافحـة السـل/سياسـة منظمـة الصـحة ال تقديم الدعم التقني للبلـدان لتنفيـذ

 ٣فيروس العوز المناعي البشري. مكافحة السل/لنشطة التعاونية األودليل رصد وتقييم  ٢البشري التعاونية
  ،وٕاشــراك المجتمــع المــدني فــي إعــداد سياســات المنظمــة تقــديم اإلرشــادات بشــأن الخــدمات المجتمعيــة وٕاشــراك المجتمــع

 وٕارشاداتها وتنفيذها.
 إلجـراء تقييمـات فـي الوقـت المناسـب لالحتياجـات الصـحية فـي األمـاكن التـي  تقديم المسـاعدة التقنيـة للبلـدان والشـركاء

 ن المجتمعات المحلية الهشة.ضمتثير القلق من الناحية اإلنسانية و 

                                                           
األيــدز فــي حــاالت الطــوارئ، انظــر:  المبــادئ التوجيهيــة المعنيــة بالتــدخالت فــي مجــال فيــروس العــوز المنــاعي البشــري/   ١

http://www.who.int/3by5/publications/documents/en/iasc_guidelines.pdf  ٢٠١٦آذار/ مارس  ٢٢في (تم االطالع.(  
مبـادئ توجيهيـة  فيروس العوز المناعي البشري: مكافحة السل/لنشطة التعاونية األسياسة منظمة الصحة العالمية بشأن    ٢

  للبرامج الوطنية وأصحاب المصلحة اآلخرين، انظر:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44789/1/9789241503006_eng.pdf?ua=1 ٢٠١٦  سآذار/ مار  ٢٢ في (تم االطالع(.  

    السل، انظر: فيروس العوز المناعي البشري/لنشطة التعاونية األدليل رصد وتقييم    ٣
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2015_guide_monitoring_evaluation_collaborative_TB-HIV_activities_en.pdf  ـــــــــــــم (ت

  ).٢٠١٦مارس آذار/  ٢٢في  عاالطال
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 الموارد البشرية الصحية ةيقو ت   ٢-٣-٤  

فيـــروس العــوز المنــاعي البشــري لتحقيـــق الغايــات المتعلقــة بفيــروس العـــوز ســيترتب علــى توســيع خــدمات   -٩٧
وســـوف يتعـــين علـــى  طلـــب غيـــر مســـبوق علـــى القـــوى العاملـــة الصـــحية. ٢٠٣٠و ٢٠٢٠المنـــاعي البشـــري لعـــامي 

خــدمات فيــروس الكاملــة لسلســلة المختلــف كــوادر العــاملين فــي مجــال الرعايــة الصــحية القيــام بــأدوار مختلفــة عبــر 
كمـا سـتتطلب نمـاذج تقـديم الخـدمات الجديـدة مـن أجـل بلـوغ الغايـات األكثـر طموحـًا تعزيـز  لمناعي البشري.العوز ا

األدوار والمهام المنوطة بالعاملين في مجال الرعاية الصحية ونشرهم عبر مختلـف  جعةامر القوى العاملة الصحية و 
وباإلضافة إلى توفير خدمات فيروس العوز المناعي البشري الروتينية، ستكون هناك حاجـة متزايـدة إلـى  الخدمات.

ُمَعيَّنــــة، بمــــا فيهــــا تمتــــع العــــاملين فــــي مجــــال الرعايــــة الصــــحية بالكفــــاءة فــــي تقــــديم الخــــدمات لمجموعــــات ســــكانية 
يم رعايـــة الحــــاالت المزمنـــة لألشــــخاص وفـــي تقــــد ،والمهمشــــةالُمَعرَّضــــة للمخـــاطر الرئيســـية المجموعـــات الســــكانية 

وينبغــي للخطــة الوطنيــة الشــاملة للقــوى العاملــة الصــحية أن تلبــي  المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري.
احتياجات النظام الصحي في مجملها، باإلضافة إلى ما هو مطلوب لتقديم سلسلة خـدمات فيـروس العـوز المنـاعي 

 البشري بأكملها.

إطــار اإلصــالحات األعــم للمــوارد البشــرية لتحســين تــوافر كجــزء مــن د اســتخدام إعــادة توزيــع المهــام ويتزايــ  -٩٨
وقد أتاحت هذه النهوج بالفعل سرعة التوسع في اختبار فيـروس العـوز المنـاعي البشـري  الخدمات والكفاءة والجودة.

متزايــد األهميــة فــي توســيع قــدرات وعالجــه والخــدمات األخــرى الخاصــة بــه فــي ظــروف شــح المــوارد، وســتلعب دورًا 
وفي سياق إعادة توزيع المهـام وتقاسـمها، يلـزم وضـع آليـات داعمـة موضـع التطبيـق بمـا فـي  م الرعاية الصحية.ظُ نُ 

ويســتطيع العــاملون فــي مجــال دعــم األقــران تقــديم خــدمات ثمينــة،  ذلــك اإلرشــاد واإلشــراف لضــمان جــودة الخــدمات.
دمات المجتمعية والصحية، وينبغي بالتالي أن يتلقوا تدريبًا منتظمًا وٕارشـادًا وٕاشـرافًا ويمكنهم المساعدة على ربط الخ

 وأجرًا مناسبًا على عملهم.

ونظرًا لمخاطر انتقال فيروس العوز المنـاعي البشـري فـي أمـاكن الرعايـة الصـحية، ينبغـي حمايـة العـاملين   -٩٩
ــ ةلصــحة المهنيــفــي االصــحيين ببــرامج شــاملة  ر ســلع الوقايــة يطــات الشــاملة، وتــوفتياحز االيــتعز ل ةوالســالمة المهني

كـــالعوازل واإلجـــراءات االتقائيـــة فـــي أعقـــاب التعـــرض بشـــدة لفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، واالختبـــارات الســـرية 
لعـوز لتحري فيروس العوز المناعي البشـري، وعـالج العـاملين فـي مجـال الرعايـة الصـحية المتعايشـين مـع فيـروس ا

 المناعي البشري ورعايتهم.

 اإلجراءات ذات المسار السريع للبلدان

  فيـروس العـوز المنـاعي البشـري ورصـد تنفيـذها وتحـديثها فـي مجـال وضع خطة وطنية للقوى العاملة الصـحية
واألولويــات الوطنيــة علــى أن تكــون جــزءًا مــن خطــة أشــمل للقــوى العاملــة الصــحية وأن تتســق مــع الخطــة  بانتظــام

 لصحية الوطنية.ا
 بتحديـد الكفـاءات األساسـية لمختلـف األدوار فـي تقـديم خـدمات فيـروس العـوز  تنمية قدرات القوى العاملة الصحية

 المناعي البشري الشاملة، وتوفير التدريب ذي العالقة، واستحداث عمليات مناسبة لالعتماد ومنح الشهادات.
 لتوسيع قـدرات القـوى العاملـة الصـحية وتطبيـق نظـام التـدريب واإلطـار التنظيمـي  تحديد فرص إعادة توزيع المهام

 المناسبين بما في ذلك ما يخص العاملين الصحيين المجتمعيين.
 من خالل الحوافز المناسـبة، وخصوصـًا ضـمان األجـور الكافيـة لكـل العـاملين  االحتفاظ بالعاملين الصحيين تعزيز

  .غير المتخصصينالمجتمع والعاملون ة صحفي ن الصحيين، بما في ذلك العاملو 
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 اإلجراءات ذات المسار السريع لمنظمة الصحة العالمية

 ــتللتركيــز علــى تقــديم رعايــة  الــدعوة إلــى تــدريب العــاملين الصــحيين تتصــدى للتمييــز فــي قطــاع و ز علــى النــاس ركِّ
 َعرَّضة للمخاطر.الصحة، بما في ذلك التمييز ضد المجموعات السكانية الرئيسية المُ 

  خـدمات فيـروس العـوز المنـاعي البشـري، بمـا فـي الكاملة لسلسلة العبر تقديم إرشادات بشأن إعادة توزيع المهام
لتقــديم خــدمات معينــة، مثــل اختبــارات فيــروس العــوز المنــاعي غيــر المتخصصــين ذلــك بشــأن اســتخدام األشــخاص 

لفيروســات القهقريــة، والوقايــة ة لمضــاداألدويــة الوتقــديم العــالج بالبشــري ومســاندة اإلجــراءات االتقائيــة قبــل التعــرض 
  من االعتالالت المصاحبة الشائعة وتدبيرها العالجي.

 ميسورة التكلفةالجيدة النوعية و التأمين إمدادات األدوية ووسائل التشخيص والسلع    ٣-٣-٤  

تـــدخالت الوقايـــة مـــن فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري وتشخيصـــه بلتغطيـــة ا فـــي يتوقـــف التوســـيع الســـريع  -١٠٠
عاليــة الميســورة التكلفــة و الوعالجــه علــى تــوافر إمــدادات مضــمونة مــن األدويــة ووســائل التشــخيص والســلع األخــرى 

فيروس العوز المناعي  في مجال مكافحة سلع األساسيةمن ال متدنية النوعية والمتقطعةال مداداتؤدي اإلوت الجودة.
ذكور أم وسـائل تشـخيص أم أدويـة أم سـلعًا اللبشري، سواء أكانت هذه السلع عوازل أم أدوات حقن أم أجهزة ختان ا

مقاومــة الخــاطر إخفــاق الوقايــة والعــالج، بمــا فــي ذلــك ظهــور عرِّضــها لمالبــرامج وتنطــاق توســيع  ةعرقلــإلــى أخــرى، 
 فيروس العوز المناعي البشري.المضادة لألدوية ل

العــالمي لجميــع ســلع فيــروس العــوز وعلــى الصــعيد  القطــريعلــى الصــعيد ويلــزم التنبــؤ الــدقيق بالحاجــات   -١٠١
وقـدرتهم علـى تلبيـة الحاجـات المتوقعـة وضـمان اسـتمرارية  همن بهـا فـي تـأهبو المناعي البشـري لكـي يسترشـد المنتجـ

إمكانيــة خفــض األســعار وضــمان  وينبغــي أن تؤخــذ قــدرة التصــنيع المحليــة بعــين االعتبــار، فــي ظــل اإلمــدادات.
وينبغــي كــذلك أن تلبــي الخطــط والميزانيــات الوطنيــة لفيــروس العــوز المنــاعي  اإلمـدادات وتشــجيع الملكيــة الوطنيــة.

وتشكل األدوية ووسـائل  احتياجات الشراء وٕادارة سلسلة اإلمداد.وسع نطاقًا البشري والخطط والميزانيات الصحية األ
ويعتبـر  مكونًا مهمًا من مكونات تكاليف برامج فيـروس العـوز المنـاعي البشـري الوطنيـة.التشخيص والسلع األخرى 

وتقـدم منظمـة  اختيار المنتجات المناسبة ذات الجودة الكافية بـالغ األهميـة لتحقيـق أحسـن الحصـائل بسـعر ميسـور.
ا في ذلـك مبـادئ توجيهيـة حـول الصحة العالمية مجموعة من المبادئ التوجيهية للبلدان لتيسير عملية االختيار، بم

استخدام األدوية المضادة للفيروسات القهقرية لعالج فيروس العـوز المنـاعي البشـري والوقايـة منـه، وقائمـة المنظمـة 
ــــة األساســــية، واســــتراتيجيات االختبــــار ل ــــت لهــــا ا لمنتجــــاتة المنظمــــة ل، وقائمــــاتألدوي  ةمســــبق اتر اختبــــالتــــي أجري
 لصالحية.ل

دمج شراء وٕادارة إمدادات سـلع على البلدان ، ينبغي للبلدان دات مضمونة على المدى الطويلولتأمين إمدا  -١٠٢
الطلــب علــى عــالج  أدىوقــد  فيــروس العــوز المنــاعي البشــري فــي النظــام الــوطني األعــم للشــراء وٕادارة اإلمــدادات.

اســتراتيجيات شــاملة لخفــض أســعار أدويــة فيــروس العــوز  إلــىميســور التكلفــة مــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري 
وتشــمل االســتراتيجيات  المنــاعي البشــري يمكــن تطبيقهــا علــى األدويــة ووســائل التشــخيص والســلع الصــحية األخــرى.

عنـدما يكـون ذلـك مالئمـًا، والتـي الجنيسـة، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل الـرخص الطوعيـة، على األدوية تعزيز المنافسة 
البــراءات وعــاء  ِقَبــلوبنــودًا للحصــول المســبق مثــل الشــروط والبنــود التــي تــم التفــاوض عليهــا مــن  تتضــمن شــروطاً 

اتفـــاق منظمـــة التجـــارة العالميـــة المتعلـــق بالجوانـــب المتصـــلة  ، حســـب االقتضـــاء، اســـتخدام أحكـــامتطبيـــقالطبيـــة، و 
وبمــا يتماشــى مــع الصــحة العموميــة،  المتعلقــة بأوجــه المرونــة الالزمــة لحمايــةالفكريــة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة 

بما في ذلك الرخص اإللزامية االستراتيجية العالمية وخطة العمل حول الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية، 
وتقديم االعتراضات على براءات االختراع، والتسعير التفاضلي، والمفاوضات المباشرة على األسعار مع المنتجين، 

وتحتفظ المنظمة بقاعدة بيانات حول أسعار أدوية فيـروس العـوز المنـاعي البشـري  التصنيع المحلي.باإلضافة إلى 
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لمسـاعدة  ١البـراءات وعـاءحـتفظ بقاعـدة بيانـات حـول تي تـبـراءات األدويـة، الوعـاء ووسائل تشخيصه، وتتعاون مع 
 البلدان على الحصول على أفضل أسعار ممكنة لهذه السلع.

شراء أدويـة فيـروس العـوز المنـاعي البشـري ووسـائل  إلنفاق قدر أقل علىأيضًا فرصًا كثيرة كما أن هناك   -١٠٣
تشخيصه وسلعه، وتحسين أوجه الكفاءة في إدارة اإلمداد، كالشراء بكميـات كبيـرة علـى أن يـتم التسـليم علـى مراحـل 

مـن اإلهـدار باالحتياجـات لتجنـب  بالنسبة للسلع ذات صالحية االستعمال القصيرة، والشراء المسبق وتحسين التنبـؤ
  منتهية الصالحية.الخالل المنتجات 

 اإلجراءات ذات المسار السريع للبلدان

 بضـمان دمجهـا فـي  تعزيز الهياكل والعمليات الوطنية لشراء وٕادارة إمدادات سلع فيروس العوز المنـاعي البشـري
 للشراء وٕادارة اإلمدادات.نطاقًا  عوسالنظام الوطني األ

 شــراء اللقاحــات واألدويــة ووســائل التشــخيص والعــوازل وأجهــزة ختــان الــذكور والســلع األخــرى المرتبطــة  ضــمان
 ةرات المنظمـة المسـبقاختبـا، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل اسـتخدام بفيروس العوز المناعي البشري المضمونة الجـودة

 صالحية.لل
 لخفـض أسـعار األدويـة ووسـائل  عي البشـريتخطيط وتنفيذ اسـتراتيجية إلتاحـة أدويـة وسـلع فيـروس العـوز المنـا

ي اســتخدام  التشــخيص والســلع األخــرى المرتبطــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري بمــا فــي ذلــك واردة ف ام ال األحك
ة الصحة  االتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة الالزمة لحماي

 .العمومية
  وذلـك مـن خـالل  ةصـالحيلل ةمسـبقاالختبـارات الالمنظمـة أجرت لها ضمان وتوسيع توافر األدوية الجنيسة التي

 توسيع اتفاقيات الترخيص، وتسريع التسجيل على المستوى الوطني.

 اإلجراءات ذات المسار السريع لمنظمة الصحة العالمية

  األخـــرى لفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري واالعـــتالالت علـــى األدويـــة ووســـائل التشـــخيص والســـلع التنبـــؤ بالطلـــب
المشتركة الخطيرة وتوافرها واإلقبال عليها، واستخدام هذه المعلومات للدعوة إلى امتالك المنتجـين القـدرة التصـنيعية 

 ، ويتضمن ذلك، في المجاالت المالئمة، في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل.الكافية
 ـــامج ا ـــةتشـــجيع برن ـــار المســـبق لصـــالحية األدوي للســـماح بتعجيـــل تســـجيل األدويـــة والســـلع ذات  لمنظمـــة لالختب

 األولوية، ولضمان وتوسيع توافر أدوية ووسائل تشخيص مضمونة الجودة.
  بمعرفة البـرامج الوطنيـة والجهـات المانحـة تقديم اإلرشادات بشأن اختيار منتجات فيروس العوز المناعي البشري

ؤولة عــن إدارة التنفيــذ مــن خــالل إنتــاج ونشــر معلومــات اســتراتيجية حــول األســعار ومنتجــي أدويــة والهيئــات المســ
 .التي ترتبط به سلع األخرىالفيروس العوز المناعي البشري ووسائل تشخيصه و 

  فيــروس العــوز المنــاعي البشــري التــي تــرتبط بســلع الضــرورية الللتنبــؤ بالحاجــة إلــى تقــديم الــدعم التقنــي للبلــدان
وٕادراجها في خططهـا الوطنيـة للشـراء وٕادارة اإلمـدادات، ووضـع اسـتراتيجية للتفـاوض علـى تخفيضـات فـي األسـعار 

 مع المنتجين.
  فـي التقيـيم وتسـجيل أدويـة ووسـائل تشـخيص فيـروس العـوز المنـاعي البشـري الجديـدة مساندة السـلطات التنظيميـة

 .هابعد تسويق هافي األسواق، وترصد هاطرح قبل
 فيــروس األساســية لويــة عــداد اســتراتيجية شــاملة لخفــض األســعار لضــمان إتاحــة األدإلالــدعم التقنــي للبلــدان  تقــديم

 التي ترتبط به. سلع األخرىالالعوز المناعي البشري ووسائل تشخيصه و 
                                                           

  ).٢٠١٦مارس آذار/  ٢٢ في (تم االطالع /http://www.medicinespatentpool.org براءات األدوية، انظر: عاءو     ١
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  كينمتال بيئة ةتهيئة واستدام   ٤-٣-٤  
تتطلب االستجابة الفعالة لفيروس العوز المناعي البشري بيئة اجتماعية وقانونيـة وسياسـاتية داعمـة تشـجع   -١٠٤

ويتطلب الوصول إلى المجموعات السكانية المتنوعة في  الناس وتمّكنهم من الحصول على الخدمات واالنتفاع بها.
تشـجع اإلنصـاف فـي مجـال الصـحة  كـينمتة دعم جيد، وبيئتحظى بمختلف المواقع نظمًا صحية ومجتمعية قوية و 

 والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان.
م قطــاع الصــحة التزامــًا كبيــرًا بضــمان أن تكــون السياســات ز تــلي السياســات والقــوانين واللــوائح التنظيميــة:  -١٠٥

ة ؤيــدبالقطاعــات األخــرى، موالقــوانين واللــوائح التنظيميــة، بمــا فيهــا السياســات والقــوانين واللــوائح التنظيميــة الخاصــة 
وبإمكــان القــوانين والسياســات التــي  نشــطة االســتجابة الوطنيــة لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري.أل ةســاندمللصــحة و 

من  قلل، أن تعلى نحو مالئمبين الجنسين وتحمي حقوق اإلنسان وتعززها، عندما يتم إنفاذها  الفروقتقضي على 
توسع إتاحة الخدمات الصحية وزيـادة أن ى بفيروس العوز المناعي البشري، و سرعة التأثر والتعرض لمخاطر العدو 

 .الُمَعرَّضة للمخاطر نطاقها وجودتها وفعاليتها، وخصوصًا بالنسبة للمجموعات السكانية الرئيسية
غيــــر أن هنــــاك طائفــــة مــــن العوائــــق التــــي مازالــــت تحــــول دون حصــــول مجموعــــات ســــكانية معينــــة علــــى   -١٠٦

التــي يمكــن أن تؤخــذ فيهــا الموافقــة مــن ســن التــي تحــدد القــوانين الالــة واالنتفــاع بهــا، مثــل خــدمات الفعّ التــدخالت وال
السـلوكيات بعـض بعـض المجموعـات السـكانية و وسـم جتماعيـة، و االلحمايـة للمهـاجرين والمشـردين د المراهقين، وفقا

بـرامج فيـروس العـوز لو  ).مـع الرجـاللجـنس لالجـنس وممارسـة الرجـال العمل في تعاطي المخدرات و مثل (بالجريمة 
المناعي البشري دور مهم في رصد السياسات والقوانين واللوائح التنظيمية في القطاعات األخرى لتحديد مضـامينها 
المحتملة فيما يخص فيروس العوز المناعي البشري واالستجابة الصحية إجماًال، ومواضـع وجـود العوائـق مـن أجـل 

 لصحة.تعزز احصائل الحصول على عات وٕاصالحات لضمان جامر ما يلزم من الدعوة إلى إجراء 

 اإلجراءات ذات المسار السريع للبلدان

 اإلنصـاف فـي تـوفير الخـدمات المتعلقـة بفيـروس العـوز  تعيـق إصالح السياسـات والقـوانين واللـوائح التنظيميـة التـي
 .السريعة التأثر بها لفئات األخرىلو الُمَعرَّضة للمخاطر المناعي البشري، وخصوصًا للمجموعات السكانية الرئيسية 

 الرعايـة الصـحية) وتحديـدًا  مواقـع تقـديم(وخصوصـًا فـي اء السياسات والممارسـات التـي ترسـخ الوصـم والتمييـز نهإ
 .والمجموعات السكانية الرئيسية المَعرَّضة للمخاطر األشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري تجاه

  تكفـل األمـان للنـاس للحصـول علـى خـدمات فيـروس العـوز المنـاعي البشـري دون تهيئة بيئـات مؤسسـية ومجتمعيـة
وجودتهـــا  فـــرص الوصـــول إليهـــاالمجتمعـــات فـــي تخطـــيط الخـــدمات وتقـــديمها لتحســـين  خـــوف مـــن التمييـــز، وٕاشـــراك

 وفعاليتها.
 بدمج التدخالت المسندة بالبينات في الخطط واالستراتيجيات الوطنية لفيروس العـوز  التصدي للتفاوت بين الجنسين

 المناعي البشري.
 اإلجراءات ذات المسار السريع لمنظمة الصحة العالمية

  ة للصــحة اســتنادًا إلــى األخالقيــات عــزز لصــياغة قــوانين وتــدابير م الصــحة العموميــةفــي بّينــات الالــدعوة الســتخدام
 وحقوق اإلنسان ومبادئ الصحة العمومية.الطبية 

  للتفـاوت بـين الجنسـين  بوضـوحالتـي تتصـدى  سياسـات منظمـة الصـحة العالميـة ومبادئهـا التوجيهيـةتعزيز وضع و
والعنــف القــائم علــى الجــنس والوصــم والتمييــز وحقــوق اإلنســان والمجموعــات الســكانية الرئيســية المَعرَّضــة للمخــاطر 

 الصحة العمومية. وبدائل التجريم في مجال
 زالــة الجــنس والتعامــل معــه وإ نــوع بشــأن منــع العنــف القــائم علــى  وضــع إرشــادات وأدوات للتنفيــذ وتحــديثها وتنفيــذها

ق الهيكلية أمام الحصول على خدمات فيروس العوز المناعي البشري األساسية لمختلـف المجموعـات السـكانية وائالع
 والمجموعات السكانية الرئيسية المَعرَّضة للمخاطر.بما في ذلك األطفال والمراهقون 



   A69/31              Annex  الملحق        ٦٩/٣١ج

45 

ه االستراتيجي  ٤-٤  االستدامة ألغراضتمويل ال :٤التوجُّ

 ماليةن صعوبات ة منااعمالالناس الخدمات التي يحتاجون إليها دون  كافة ينبغي أن يتلقى

يتطلـب اسـتثمارات  ٢٠٣٠بحلـول عـام  األيـدزإن تنفيذ اإلجراءات ذات المسار السريع للقضـاء علـى وبـاء   -١٠٧
مليــون دوالر  ٣٢ ٠٠٠إلــى  ٢٠١٥ عــام فــيأمريكــي مليــون دوالر  ٢١ ٧٠٠مــن تهــا عالميــة جديــدة كبيــرة مــع زياد

سلســـلة الر االســـتثمارات فـــي بدايـــة الفتـــرة، يمكـــن بســـرعة توســـيع نطـــاق وتـــدخالت وفيوبتـــ .٢٠٢٠ عـــام فـــيأمريكـــي 
 البشري.خدمات فيروس العوز المناعي الكاملة ل

ويتطلب توفير التمويل من أجل استجابة مستدامة لفيـروس العـوز المنـاعي البشـري بـذل الجهـود فـي ثالثـة   -١٠٨
 مجاالت:

 لــدفع تكــاليف تــدخالت وخــدمات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري، مــع التركيــز علــى  زيــادة اإليــرادات
تحسين جمع الضرائب الداخلية (بما في ذلك اإليـرادات العامـة ومسـاهمات التـأمين الصـحي اإللزامـي 

 ؛ةح واإليرادات الخاصنَ على السواء) على أن تكّملها المصادر الخارجية كالمِ 

  بمـا فـي ذلـك إنشـاء آليـات منصـفة لتجميـع ليـمو تالمصـادر الحماية من المخـاطر الماليـة وتجميـع ،
الكاملــة سلســلة الل فــي عمــوم القطــاع الصــحي لضــمان التغطيــة الكافيــة علــى امتــداد يــو تمالمصــادر 

 خــدمات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري، والحــد مــن العوائــق الماليــة أمــام تقــديم الخــدمات مــع تــوفيرل
 حماية من المخاطر المالية في الوقت نفسه؛

 تغطيـة أكثـر فعاليـة لخـدمات فيـروس العـوز هيئـة في استخدام موارد النظم الصحية لت تحسين الكفاءة
المناعي البشري، بما في ذلك خفض تكاليف أدوية فيروس العوز المناعي البشري ووسائل تشخيصه 

النظـام الصـحي مـع مـع البـرامج األخـرى و  هامـةلفرعية المن ازدواجية النظم اتقليل وسلعه األخرى، وال
وينبغــي أن  المعلومــات االســتراتيجية والمــوارد البشــرية وٕادارة الشــراء واإلمــدادات.مثــل ، نطاقــاً  عوســاأل

بيانات التمويـل مصـادر المعلومـات عنـد تحديـد و يكون االستخدام المنهجي لدراسات وبرامج التكاليف 
  أولويات البرامج.

لفيـروس العـوز المنـاعي البشـري باإلضـافة إلـى جميـع  يتمويـل الصـحللنظـام الـوطني الينبغي أن يتصـدى   -١٠٩
اإلنصــاف غايــة قنــوات التمويــل وتحقيــق  يءالصــحية الوطنيــة األخــرى ذات األولويــة، مــع تجنــب تجــز حتياجــات اال

  .يالصح

 التمويل الجديدة أساليبزيادة االستثمارات من خالل التمويل المبتكر و    ١-٤-٤  

 ٢٠٢٠لتحقيــــق الغايــــات المحــــددة لعــــامي  الموجــــودة حاليــــاً ال تكفــــي التزامــــات التمويــــل الدوليــــة والمحليــــة   -١١٠
تمويـــل تقتصـــر علـــى وســـيتعين إيجــاد مصـــادر جديـــدة للتمويـــل، ال  المبينــة فـــي مســـودة االســـتراتيجية هـــذه، ٢٠٣٠و
بفيروس العوز المناعي البشري فحسب، بل أيضًا لسد الفجوات مستدام للتدخالت والخدمات ذات العالقة التوسيع ال

لقد حفزت االستجابة لفيروس العوز المناعي البشري بالفعل االبتكـار  التمويلية الناشئة عن تبدل أولويات المانحين.
 فــي تمويــل قطــاع الصــحة، علــى المســتويين العــالمي والقطــري، كاســتخدام الرســوم المفروضــة علــى تــذاكر الطيــران

والبد من التوصل إلى ابتكـارات أخـرى لتـوفير المـوارد المطلوبـة مـن أجـل  والهواتف الجوالة وانتهاء بضرائب الدخل.
  استجابة مستدامة.
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إجمــالي ل لزيــادة ذَ ْبــتُ يجــب أن تكــون زيــادة تمويــل فيــروس العــوز المنــاعي البشــري جــزءًا مــن جهــود أوســع   -١١١
ان إمكانية توسيع جميع الخـدمات الصـحية ذات األولويـة وصـوًال إلـى ، وذلك لضميمجال الصحالاالستثمارات في 

ويعتبر التمويل العمومي المحلي عنصرًا محوريًا في تمويـل الخـدمات الصـحية األساسـية  التغطية الصحية الشاملة.
ك وقــد وضــع برنــامج األمــم المتحــدة المشــتر  والمســتدامة، بمــا فــي ذلــك مــا يخــص فيــروس العــوز المنــاعي البشــري.

تــوفير تمويــل  ومنهــاللتمويــل المحلــي لبــرامج فيــروس العــوز المنــاعي البشــري،  ٢٠٢٠غايــات لعــام  األيــدزلمكافحــة 
متوسطة الدخل النيا من البلدان دُ بالنسبة للشريحة ال ٪٤٥للبرامج في البلدان المنخفضة الدخل و ٪١٢محلي بنسبة 

ويمكن زيـادة اإلنفـاق العـام علـى الصـحة إمـا بتحصـيل  الدخل.متوسطة البالنسبة للشريحة العليا من البلدان  ٪٩٥و
المزيد من اإليـرادات الضـريبية (زيـادة القـدرة الماليـة للحكومـة) وٕامـا بتخصـيص نصـيب أكبـر مـن األمـوال الحكوميـة 

تشــارك ويجــب علــى وزارات الصــحة أن ت اإلجماليــة للصــحة (إعطــاء الصــحة أولويــة أكبــر فــي الميزانيــة العموميــة).
مسـائل التـي تثيـر فعالية مع وزارات المالية بشأن المسائل المتعلقة بالميزانيات ونظم إدارة المالية العامة، والعمل ببال

وينبغـي اسـتخدام مبـررات االسـتثمار فـي فيـروس العـوز المنـاعي البشـري للـدعوة إلـى  ز المـالي العـام.حيِّـالقلق فـي ال
 لتفاوض على ذلك.لعوز المناعي البشري و للموارد العمومية لفيروس ال ةعادلحصة تخصيص 

سيواصــل معظــم البلــدان المنخفضــة الــدخل والشــريحة الــُدنيا مــن البلــدان المتوســطة الــدخل اعتمادهــا علــى   -١١٢
التمويـــل الخـــارجي وتمويـــل القطـــاع الخـــاص لخـــدماتها وتـــدخالتها المتعلقـــة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري حتـــى 

ـــة مـــن هـــذه المصـــادر تمـــام االتســـاق مـــع ومـــن  ومـــا بعـــدها. ٢٠٢٠ عـــام ـــرادات اآلتي ـــدفقات اإلي المهـــم أن تتســـق ت
هــا فــي خطــة وطنيــة إدراج متــي تــاألولويــات والبــرامج والخطــط الوطنيــة المتعلقــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري وال

انقطـــاع مـــن مخـــاطر تقليـــل للبهـــا لتنبـــؤ يمكـــن امـــع ضـــرورة أن تكـــون هـــذه التـــدفقات مســـتقرة و  ة للصـــحة،كســـمامت
 الخدمات.

مـن المخـاطر لهـم الخـدمات وتـوفير الحمايـة  حصـول النـاس علـىللعقبات المالية أمام  صديالت  ٢-٤-٤
 المالية

الناس من أموالهم الخاصة للحصول علـى جميـع الخـدمات  إنفاقتزيد نظم التمويل الصحي التي تقلل من   -١١٣
ة إلـى كارثيـولتقليـل المـدفوعات الصـحية ال لفقـر.امن الوقـوع فـي  همالصحية الضرورية من توافر هذه الخدمات وتقي

 من إجمالي اإلنفاق الصحي. ٪٢٠–١٥حدها األدنى، ينبغي أال تتجاوز هذه النفقات 

الكاملـة سلسـلة ال الموجودة فـي وينبغي إدراج التدخالت الضرورية الخاصة بفيروس العوز المناعي البشري  -١١٤
باإلضافة إلى  المناعي البشري، في حزمة الفوائد الصحية الوطنية، وتقديمها بصفة مجانية.خدمات فيروس العوز ل

) لخفــض التكــاليف صــالتاالمو  لوســائل ذلــك، فــإن تــوفير ترتيبــات مســاندة (مثــل المركزيــة الخــدمات أو تقــديم قســائم
ـــ مـــة وأثرهـــا.غيـــر المباشـــرة التـــي يتحملهـــا المســـتفيدون بالخدمـــة، يمكنـــه تحســـين اإلقبـــال علـــى الخد الرســـوم  ؤديوت

االسـتفادة مـن  ل مـنلّـتفاوتات في إتاحة عالج فيروس العوز المنـاعي البشـري، وتق إلىالمفروضة على المستفيدين 
الخدمة، وتسهم في ضعف االلتزام بالعالج، وتزيد مخاطر إخفاق العالج، وتشكل أعباء ماليـة غيـر ضـرورية علـى 

 األسر.

مـن المخـاطر الماليـة والحصـول علـى الخـدمات الالزمـة لألشـخاص المتعايشـين مـع توفير الحمايـة  مدتعوي  -١١٥
فيــروس العــوز المنــاعي البشــري والمجموعــات الســكانية األخــرى المتضــررة علــى وجــود نظــام وطنــي أوســع للتمويــل 

االعتمــاد علــى اإليــرادات غلبــة وُتعــد نظــم التمويـل العموميــة للصــحة، التــي تتضـمن  العــدل.بالصـحي يتســم بــالقوة و 
األشـد إنصـافًا هـي الـنظم أو ضـرائب الـدخل للتـأمين الصـحي اإللزامـي،  من الضرائب العامـة و/ هاليتحصيتم التي 

للمـوارد  النطـاق وينبغـي أن تسـتند آليـات المـدفوعات المسـبقة هـذه إلـى القـدرة علـى الـدفع، مـع تجميـع واسـع وكفـاءة.
 ون إليها، بما في ذلك من ال يقدرون على سداد االشتراكات في هذا النظام.إلتاحة توفير المنافع لمن يحتاج
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 خفض األسعار والتكاليف وتحسين أوجه الكفاءة  ٣-٤-٤  

تفــرض الضــغوط الماليــة علــى البلــدان اختيــار التــدخالت والنهــوج األشــد فعاليــة، وتوجيــه هــذه األنشــطة إلــى   -١١٦
خفــض أســعار األدويــة وســائر الســلع ٕالــى األثــر، و قــدر مــن أعظــم فيهــا تحقــق التــي يالمجموعــات الســكانية والبيئــات 

ن يإثبـات تحقيـق مـردود جيـد مقابـل التكلفـة وتحسـ يمكنهـاوتعتبر البرامج التي  زيادة كفاءة الخدمات.ٕالى الصحية، و 
وهنــاك  لمطالبــة بتخصــيص عــادل للمــوارد وحصــولها علــى مســاندة ماليــة خارجيــة.مــن غيرهــا فــي االكفــاءة أفضــل 

 .العديد من الفرص لتحسين أوجه الكفاءة وخفض التكاليف

مـن بعـد اسـتمدادها هـا منتحسين كفاءة تدفق الموارد وتخصيصها واالسـتفادة يمكنها  إلدارة الجيدة للبرامجا  -١١٧
تحســين تنســيق تمويــل  إلدارة الجيــدة للبــرامجشــمل اتو  مصــادر خارجيــة لتقــديم الخــدمات.مــن الميزانيــة الوطنيــة أو 

المانحين واالتساق مع الخطط الوطنية والنظام الصحي األوسع وتجميع الموارد والتمويل المستند إلـى األداء وزيـادة 
 المحاسبة على كل المستويات وعبر جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المنفذون والممولون.

ميســورة الخــرى األصــحية الســلع التشــخيص و الدويــة ووســائل مــن األ مــداداإلشــراء و التحســين االختيــار و   -١١٨
ه االستراتيجي  ر.اهدخفض تكلفة الخدمات والقضاء على اإلإذ يمكن لذلك  التكلفة  هذه النهوج. ٣ويبين التوجُّ

أن تحقـق وفـورات كبيـرة مـع تحسـين الحصـائل ويمكنهـا  زيادة الكفاءة والجودة العالية في تقديم الخـدمات  -١١٩
ـه االسـتراتيجي  الصـحية. بالفعـل فـرص تحسـين نمـاذج تقـديم الخـدمات، بمـا فـي ذلـك تحسـينها مـن  ٣ويتنـاول التوجُّ

غيـر المتخصصـين خالل التكامل والروابط والالمركزية وٕاعادة توزيع المهام واسـتخدام مقـدمي الرعايـة الصـحية مـن 
لتحســـين أوجـــه الكفـــاءة؛ إذ ســـتحقق الخـــدمات  وُيعتبـــر ضـــمان جـــودة الخـــدمات ضـــرورياً  وتعزيـــز الـــنظم المجتمعيـــة.

وسيؤدي االلتزام الجيد بالعالج واالحتفاظ بالمرضى في  دوالر ينَفق.كل ل مقابجيدة النوعية مكاسب صحية أكبر ال
إلــى التحــول إلــى الخطــين تقليــل الحاجــة الرعايــة، علــى ســبيل المثــال، إلــى تقليــل الحاجــة إلــى دخــول المستشــفيات و 

تنسـيق تـدخالت وخـدمات فيـروس العـوز المنـاعي البشـري مـع كما سـيؤدي  ث من العالج األكثر تكلفة.الثاني والثال
إلـى  ةالنتـائج المرجـوَّ زيـادة ل أوجه القصور وعـدم الكفـاءة و يقلإلى ت البرامج الصحية األخرى والنظام الصحي إجماالً 

 أقصى قدر ممكن نتيجة لذلك.

 اإلجراءات ذات المسار السريع للبلدان

 للدعوة إلى التخصـيص الكـافي للمـوارد  صياغة مبررات قوية لالستثمار في عالج فيروس العوز المناعي البشري
 التمويل الخارجي.بم دعال وحشدالمحلية 

  ووضــع خطــط، عنــد اللــزوم،  فيــروس العــوز المنــاعي البشــريالالزمــة للمــوارد مــن اتقــدير االحتياجــات الوطنيــة
لالنتقال من التمويل الخارجي إلى التمويل العمومي المحلـي لخـدمات فيـروس العـوز المنـاعي البشـري، مـع التركيـز 

 على التمويل الخارجي لتفادي انقطاع الخدمات. داً مااعتكثر بوجه خاص على حماية الخدمات األساسية األ
 ها األفـراد مـن أمـوالهم الخاصـة للحصـول يـدفعنهـاء التـدريجي للنفقـات التـي ، بمـا فـي ذلـك اإلليل العقبات الماليـةذت

 على خدمات فيروس العوز المناعي البشري والخدمات الصحية األخرى.
 تغطــي جميــع المجموعــات التــي ، و تــوفير الحمايــة الصــحية الشــاملة ضــد المخــاطر الماليــة المرتبطــة بالصــحة

 ه الحماية بما في ذلك نظم التمويل الصحي اإللزامية العمومية.وتحديد أنسب طريقة لتحقيق هذ ،السكانية
 مــن خـالل النظـام الــوطني  رصـد النفقـات والتكــاليف الصـحية ومردوديـة خــدمات فيـروس العــوز المنـاعي البشـري

 للرصد والتقييم من أجل تحديد الفرص لخفض التكاليف وتحقيق الوفورات.
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 بمـا فـي ذلـك تحديـد الفـرص لتوحيـد الـنظم الصـحية األساسـية، كـنظم  ،التنسيق مع البرامج الصحية األخـرى تقوية
 وٕادارة الشراء واإلمدادات. المعلومات االستراتيجية والموارد البشرية

 اإلجراءات ذات المسار السريع لمنظمة الصحة العالمية

 بالتعــاون مــع برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة ة لهــا منتظمــتقــدير االحتياجــات إلــى المــوارد والمراجعــة ال)
 .٢٠٣٠و ٢٠٢٠) لتحقيق الغايات المحددة لعامي األيدز

  االلتزام السياسي تجاه التمويـل الـوطني  ءابنبالدعوة إلى التمويل الكامل الستجابة فيروس العوز المناعي البشري
 األيــدزشــراكات التمويــل االســتراتيجية، بمــا فــي ذلــك الشــراكات مــع الصــندوق العــالمي لمكافحــة  زيــزالمســتدام وبتع

ارئ للمســـاعدة فـــي مجـــال و لطـــلوالســـل والمالريـــا، والمرفـــق الـــدولي لشـــراء األدويـــة، وخطـــة رئـــيس الواليـــات المتحـــدة 
 ندا غيتس وغيرها.ي، ومؤسسة بيل وميلاأليدزمكافحة 

  ــدان لصــياغة مبــر ــاعي البشــري مســاندة البل ــة فــي فيــروس العــوز المن وخطــط انتقاليــة ماليــة رات اســتثمار وطني
 للتحول من التمويل الخارجي إلى المحلي.

  ،ومسـاندة البلـدان العتمـاد منصـة توفير اإلرشادات واألدوات لتقييم ورصد تكاليف الخـدمات الصـحية ومردوديتهـا
 ١منظمة الصحة العالمية الُقطرية للحسابات الصحية.

 إلــى إدراج تــدخالت وخــدمات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري األساســية فــي حــزم الفوائــد الصــحية وة البلــدان دعــ
 الوطنية وٕازالة العوائق المالية أمام الحصول على خدمات وسلع فيروس العوز المناعي البشري.

  
ه االستراتيجي  ٥-٤  الخـدمات وتيـرة تسريع أجل من االبتكار :٥التوجُّ

 مسار االستجابة لتحقيق الغايات الطموحةتغيير 

يمكنهــا تغييــر مســار االســتجابة العالميــة لفيــروس العــوز  تــيتــوفر البحــوث واالبتكــارات األدوات والمعرفــة ال  -١٢٠
ومن المستبعد أن  األثر. قدر من أعظمالوصول إلى المناعي البشري وتحسين الكفاءة والجودة وتحقيق اإلنصاف و 

فيمـــا يخـــص فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري لـــو  ٢٠٣٠و ٢٠٢٠الطموحـــة المحـــددة لعـــامي  يـــتم تحقيـــق الغايـــات
اقتصــرت البلــدان فــي اعتمادهــا علــى معــارف وتكنولوجيــات ونهــوج تقــديم خــدمات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري 

 .موجودة حالياً ال

يتجــاوز ذلــك  فحســب، بــلتطــوير تكنولوجيــات ونهــوج جديــدة ى لــعاالبتكــار ال يقتصــر ســبب الطلــب علــى و   -١٢١
 ة بشكل أكثر كفاءة ولتكييفها تبعًا لمختلف الفئات السكانية أو األماكن أو األغراض.موجوداستخدام األدوات الإلى 

لكــي تكــون فعالــة فــي مكــان آخــر،  هندســتها"إعــادة "وقــد تتطلــب التــدخالت التــي ُطــورت وُرســخت فــي أحــد األقــاليم 
ور فـي األمـاكن التـي ترتفـع فيهـا معـدالت االنتشـار فـي منطقـة أفريقيـا الجنوبيـة كمفهوم إعادة توزيع المهـام الـذي طُـ

تــم وســوف تتطلــب بــرامج تقلــيص األضــرار التــي  فــي أوروبــا الشــرقية أو آســيا. جديــداً  ويجــري تكييفــه بوصــفه نهجــاً 
ســريع للمعــارف أن ويمكــن للنقــل ال لمتعــاطي األفيــون نهوجــًا مبتكــرة لجعلهــا مالئمــة لمتعــاطي الكوكــايين.هــا ر يطو ت

يســاعد البلــدان علــى تحقيــق قفــزة كبيــرة فــي أنشــطة اســتجابتها لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، بحيــث تــتعلم مــن 
كمـا يمكـن للبحـوث  بسـرعة وتكّيفهـا.تـي تبشِّـر أكثـر مـن غيرهـا بالنجـاح تجارب اآلخرين لتحدد التدخالت والنهـوج ال

                                                           
للمزيـــــــد مـــــــن المعلومـــــــات حـــــــول نهـــــــج منصـــــــة منظمـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة القطريـــــــة للحســـــــابات الصـــــــحية، انظـــــــر:    ١

http://www.who.int/health-accounts/platform_approach/en/ ٢٠١٦آذار/ مارس  ٢٢في (تم االطالع(.  
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خـدمات فيـروس العــوز المنـاعي البشـري لضـمان تحقيـق أعظــم  فـي سـينتحإلـى جوانــب الد ارشـقـدم اإليـة أن تميدانال
 األثر من االستثمارات.قدر من 

فـي قـدرات الوتساند المنظمة بحوث فيروس العوز المناعي البشري فـي أربعـة مجـاالت رئيسـية وهـي: بنـاء   -١٢٢
فـي الشركاء حول تحديد أولويات البحـوث؛ وضـع قواعـد ومعـايير للممارسـات الجيـدة تجميع ُنظم البحوث الصحية؛ 

وعلى الرغم  سياسات مستنيرة بالبّينات.ٕالى ث؛ تيسير ترجمة البينات إلى تكنولوجيات صحية ميسورة التكلفة و و البح
مــع الشــركاء فــي  قــربمــن اضــطالع المنظمــة بــدور محــدود جــدًا فــي البحــوث وتطــوير المنتجــات، فإنهــا تعمــل عــن 

التــي تســتعمل فــي مكافحــة األساســية و تكنولوجيــات الجديــدة المجــال البحــوث والتطــوير والمنتجــين لضــمان أن تكــون 
 فيروس العوز المناعي البشري متاحة وميسورة التكلفة للبلدان بأسرع ما يمكن.

ــه االســتراتيجي المجــاالت لشــركاء فــي مجــال االبتكــار، يبــين هــذا ا الــذي يؤديــه ونظــرًا للــدور الحيــوي  -١٢٣ التوجُّ
ونظـرًا لألفـق الزمنـي  الرئيسية لالبتكار التي ستتطلب جهدًا مشتركًا من جانب البلدان والمنظمـة والشـركاء اآلخـرين.

، ينبغي النظر في تحديد أولويات بحثية علـى المـدى القصـير والمتوسـط ٢٠٣٠ عام سنة لتحقيق غايات ١٥البالغ 
 هذه االستراتيجية على األولويات على المدى القصير والمتوسط.وتركز مسودة  والطويل.

 المثلى من فيروس العوز المناعي البشري بلوغ الوقاية  ١-٥-٤  

 فيــروس العــوز المنــاعي البشــريفــي تــدخالت ال ملفــاتعــززت االبتكــارات الحديثــة فــي تكنولوجيــات الوقايــة   -١٢٤
اكتسـابه، مـن ، بما في ذلك استخدام األدوية المضادة للفيروسات القهقرية للوقاية من انتقـال الفيـروس و تعزيزًا شديداً 

ــع فــي و  لــذكور للوقايــة مــن اكتســاب الفيــروس.لختــان الطبــي الوالتوســع فــي  االســتخدام المكثــف لهــذه ســيؤدي التوسُّ
 األثر. ةدازي إلىير، التطو بمراحل بعضها بالفعل يمّر التي و البتكارات األخرى، لالفرص و 

 العــوز المنــاعي البشــري وســيتطلب تحقيــق اإلمكانيــات الكاملــة لإلجــراءات االتقائيــة قبــل التعــرض لفيــروس  -١٢٥
، بمــا فــي ذلــك التركيبــات القابلــة للحقــن الموضــعي اتالخــدمتقــديم ونمــاذج  هاونظــم تقــديمالدوائيــة تحســين التركيبــات 

لـذكور لختـان الطبـي الوينبغي أن تهدف االبتكارات في تصميم العوازل الذكرية واألنثوية وأجهـزة  ة المفعول.الطويلو 
لقاحـــات فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري حـــول بحـــوث الوســـوف تظـــل يهـــا. واإلقبـــال عللهـــا إلـــى تحســـين المقبوليـــة 

مـــن المنـــاعي البشـــري  والجهـــود الراميـــة إلـــى العثـــور علـــى عـــالج نـــاجع لألشـــخاص المتعايشـــين مـــع فيـــروس العـــوز
 المعلومـــــاتفــــي تكنولوجيــــات الجديــــدة الوينبغــــي اســــتخدام  الفيـــــروس.حــــول بحــــوث ال لخطــــط ةرئيســــيال تمكونــــاال

شبكة التي تعتمد على  باستخدام التطبيقاتلتقديم تدخالت وقائية فعالة، من خالل الصحة اإللكترونية  واالتصاالت
 المتنقلة.اإلنترنت 

 وسائل االختبار والتشخيص لفيروس العوز المناعي البشريمن مثل بلوغ الحد األ  ٢-٥-٤  

نة إلى تشخيص مبكر أكثـر وأدق لفيـروس سَّ حَ ستؤدي تكنولوجيات التشخيص ونهوج االختبار الجديدة والمُ   -١٢٦
ويمكـــن للتطـــورات الجديـــدة فـــي  وهنـــاك فـــرص عديـــدة لالبتكـــار. العـــوز المنـــاعي البشـــري وتعزيـــز رصـــد المرضـــى.

ر الذاتي لتحري فيروس العوز المناعي البشري أن تسفر عن توسع هائل في اختبار فيروس العوز المنـاعي االختبا
ــًا البشــري، لكــن ســيتعين ضــمان جودتهــا وربطهــا  خــدمات فيــروس العــوز المنــاعي بباالختبــار التأكيــدي و ربطــًا كافي

والموثوقــة لتشــخيص فيــروس العــوز المنــاعي ن الوســائل البســيطة والميســورة التكلفــة وســتمكِّ  .نطاقــاً  عوســالبشــري األ
البشــــري بمراكــــز الرعايــــة، بمــــا فــــي ذلــــك التشــــخيص المبكــــر للرضــــع ورصــــد المرضــــى وخصوصــــًا لقيــــاس الِحمــــل 

ويمكـن لتطـوير  الفيروسي، من إجـراء اختبـارات الفيـروس ورصـد مرضـاه فـي المجتمعـات المحليـة والمنـاطق النائيـة.
حـاالت للفيروس العوز المناعي البشـري و شترك االستخدامات أو متكاملة للتشخيص الم ةات تشخيصية متعددمنصّ 
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ــأن ، كالســل والتهــاب الكبــد الفيروســي والزهــري، أن يزيــد أوجــه كفــاءة الخــدمات و لــه العــدوى المصــاحبة ن رعايــة يحسِّ
 المرضى.

 العالجية  هُنُظمدوية فيروس العوز المناعي البشري و ألالُمثلى الحدود  بلوغ   ٣-٥-٤  

مقبوليـة األدويـة المضـادة للفيروسـات القهقريـة فـي قـوة و فـي على الرغم من التطورات الكبيـرة فـي مأمونيـة و   -١٢٧
وفي حين أنه تحقـق تقـدم كبيـر  تحسينات.البتكارات و تطلب المزيد من االالعالج بها، مازالت هناك مجاالت تُنُظم و 

حاجـة ل اللفيروسـات القهقريـة، التـزاة لمضـادال األولخـّط الأدويـة الـة بوتركيبات بسيطة وفعّ  يةعالج ُنُظمفي تطوير 
وينبغـي أن تهـدف  بسـيطة وقويـة مـن الخطـين الثـاني والثالـث.و عالج ثابتة الجرعـة  ُنُظمإلى االبتكار لتطوير ماثلة 

إلـى تـوفير المعلومـات الالزمـة  المضـادة للفيروسـات القهقريـةعلى الجرعات المثلى من األدويـة  البحوث التي تجرى
وخفـض دواء وآخر منهـا التفاعالت فيما بين من من السمية و تقليل الفعالة وفي الوقت نفسه ال يةالعالجالنُُّظم  لحو 

ُنُظــم إلــى الكثيــر مــن االبتكــار فــي تطــوير تركيبــات مضــادة للفيروســات القهقريــة و ماّســة حاجــة الومازالــت  التكــاليف.
ـــنُُّظم ا فـــي ذلـــك التركيبـــات البســـيطة والمستســـاغة للرضـــع واألطفـــال، و ة، بمـــتناســـقم يـــةعالج للمـــراهقين  يـــةالعالجال

التـي تؤخـذ عـن طريـق الفـم وبـالحقن لتحسـين االلتـزام الطويلة األمـد ا، والتركيبات هب هموالتزامتهم لها لتحسين مقبولي
أشـــد فعاليـــة للوقايـــة مـــن العـــدوى  يـــةعالج ُنُظـــموفـــي الوقـــت نفســـه، البـــد مـــن تطـــوير عقـــاقير و  والكبـــت الفيروســـي.

 الخطيرة وتدبيرها العالجي.و المصاحبة واالعتالالت المصاحبة األخرى 

 لخدماتاألمثل لقديم بلوغ الت   ٤-٥-٤  

لفيروســات القهقريــة ة لمضــاداألدويــة اليمكــن أن يعــزى جانــب كبيــر مــن نجــاح التوســع الســريع فــي العــالج ب  -١٢٨
يعـزز  وهـو نهـج العمومية في عالج فيروس العوز المناعي البشري ورعايـة المصـابين بـه،لصحة اإلى اعتماد نهج 

لمختلـف ذي يتسـم بالكفـاءة الموحدة، ويـؤدي إلـى االسـتخدام الـالمعيارية المبسطة و ساليب استخدام البروتوكوالت واأل
وبالمثــل، فــإن العديــد مــن النجاحــات التــي  مســتويات الخــدمات الصــحية والمشــاركة التامــة مــع المجتمعــات المحليــة.

تحققـت فــي مجــال الوقايــة مــن فيـروس العــوز المنــاعي البشــري يمكــن أن تعـزى إلــى االبتكــارات فــي مجــال الخــدمات 
كثـر ل التدخالت الفعالة إلى المجموعـات السـكانية األيوصتالصحية وتعزيز ُنظم المجتمعات المحلية، بحيث يمكن 

 طر.للمخا اً ضعرُّ تو  تأثراً 

لكن مع وصول برامج فيروس العوز المناعي البشري إلى مرحلة النضج، يلزم تكييفهـا للتصـدي للتحـديات   -١٢٩
كمــا يتعــين إيجــاد تــوازن دقيــق يمكــن مــن  الجديــدة وتوســيع نطاقهــا وتعزيــز اإلنصــاف فــي الحصــول علــى خــدماتها.

، وفـي الوقـت نفسـه الحفـاظ علـى مسـتوى معـين لمجموعـات السـكانية المعينـةلو مواقـع خالله تكييف الخـدمات تبعـًا لل
وقـد سـلطت الخبـرة المسـتمدة  من البسـاطة والتوحيـد المعيـاري للسـماح بالتوسـع الكـفء والمسـتدام علـى نطـاق كبيـر.

مــن توســيع العــالج بمضــادات الفيروســات القهقريــة الضــوء علــى ضــرورة مراعــاة تقــديم عــالج ورعايــة مختلفــين فــي 
عي البشــري لالســتجابة لمختلــف االحتياجــات العالجيــة لــدى األشــخاص المتعايشــين مــع مجــال فيــروس العــوز المنــا

اعــتالالت مصــاحبة وجــود لالســتجابة للعــالج، و لمرحلــة المــرض، و لللعمــر، و  فيــروس العــوز المنــاعي البشــري (تبعــاً 
 لسياقات المحلية).لوأحوال صحية أخرى، و 

لوصـول إلـى عـدد مـن المجموعـات ى الـتهـدف إرة َكـتَ ُمبْ وينبغي التركيز بشكل خاص على تطـوير خـدمات   -١٣٠
علــى وجــه الحاجــة  وتمــسُّ  تقــديم حــزم معينــة مــن التــدخالت.ى لــعرعايــة و الالســكانية وٕاشــراكها واالحتفــاظ بهــا فــي 

رة للتعامـل مـع ارتفـاع معـدل حـدوث فيـروس العـوز َكـتَ بْ مُ وسـائل الوقايـة ال التـي تضـم توليفـاتمـن الإلى حـزم السرعة 
عي البشري بين بعـض المجموعـات السـكانية مـن المراهقـات والشـابات وخصوصـًا فـي أفريقيـا جنـوب الصـحراء المنا

ويتطلــب ضــعف االلتــزام بــالعالج  ولزيــادة إشــراك الصــبيان والرجــال فــي كــل مــن خــدمات الوقايــة والعــالج. ،الكبــرى
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ين المـراهقين المتعايشـين مـع فيـروس وانخفاض معدالت االحتفاظ بالمرضى في الرعايـة وازديـاد معـدالت الوفيـات بـ
ختـان الطبـي المـع ضـرورة التصـدي النخفـاض معـدالت تغطيـة  ،مهتماإيالء األولوية في االالعوز المناعي البشري 

  لذكور بين الصبيان المراهقين والرجال األكبر سنًا.لالطوعي 

 التكاليفالشراكات والمساءلة والرصد والتقييم وتقدير  تنفيذ االستراتيجية: -٥
فــي اســتجابة القطــاع  األطــراف المعنيــة التنفيــذ الفعــال لهــذه االســتراتيجية علــى تضــافر جهــود جميــع يعتمــد  -١٣١

ويلـزم  ويتطلـب النجـاح شـراكات قويـة لضـمان اتسـاق السياسـات والبـرامج. الصحي لفيروس العوز المناعي البشـري.
 بأمراض محددة والبرامج الشاملة داخل قطاع الصحة.والمعنية عية نو إرساء وتعزيز الصالت بين مختلف البرامج ال

 التعاون مع الشركاء ١-٥

بالجمع بين شتى الجهات والقطاعات والمنظمات المعنية  اً مهم اً تنظيمي اً منظمة الصحة العالمية دور  ؤديت  -١٣٢
وباإلضـــافة إلـــى العمـــل مـــع  فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري.تجـــاه قطـــاع الصـــحة للـــدعم اســـتجابة منســـقة ومتســـقة 

 مع شركاء رئيسيين آخرين من ضمنهم: قربوزارات الصحة بالدول األعضاء، تعمل أمانة المنظمة عن 

ــة والصــناديق والمؤسســات:  -١٣٣ ــددة األطــراف والوكــاالت اإلنمائي ــة األطــراف والمتع  الجهــات المانحــة الثنائي
فيـروس العـوز المنـاعي البشـري  لحو تعاونية أخرى  وضعت منظمة الصحة العالمية خطط عمل مشتركة وترتيبات

مع مجموعة من كبرى الوكاالت المانحة في مجال فيروس العوز المناعي البشـري بمـا فـي ذلـك الصـندوق العـالمي 
ارئ للمسـاعدة و لطـلوالسل والمالريا، والمرفـق الـدولي لشـراء األدويـة، وخطـة رئـيس الواليـات المتحـدة  األيدزلمكافحة 

 .األيدزفي مجال مكافحة 

لمجتمــع المــدني بشــأن فيــروس العــوز لأنشــأت منظمــة الصــحة العالميــة فريقــًا مرجعيــًا  المجتمــع المــدني:  -١٣٤
ة بفيــروس عنيــع مــن المجموعــات وشــبكات المجتمــع المــدني المواســالمنــاعي البشــري يجمــع بــين ممثلــين مــن نطــاق 

الفريق المشورة للمنظمة بشأن سياسات فيروس العوز المنـاعي البشـري وبـرامج  ويسدي هذا العوز المناعي البشري.
تقنــي و  ق عامــليــفر  كــلوللمجتمــع المــدني ممثلــون فــي  العمــل، وييســر نشــر سياســات المنظمــة وٕارشــاداتها وتنفيــذها.

وهنــاك  وأدواتهــا.المعنــي بوضــع سياســات المنظمــة ومبادئهــا التوجيهيــة العامــل ق يــتــابع للمنظمــة، ومــن ضــمنها الفر 
نهــا مـــن حضــور اجتماعـــات كّ مجموعــة مــن منظمـــات المجتمــع المــدني تربطهـــا عالقــات رســمية بالمنظمـــة، ممــا يم

 مراقب، بما في ذلك حضور جمعية الصحة العالمية. ةمختلف األجهزة الرئاسية في المنظمة بصف

تعتمــد المنظمــة،  :ووكــاالت األمــم المتحــدة الشــريكة األيــدزبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة   -١٣٥
، علــى منظومــة األمــم المتحــدة األيــدزايــة برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة عر مشــاركة فــي باعتبارهــا جهــة 

وتسهم الجهـات الراعيـة العشـر  األوسع في تقديم استجابة شاملة متعددة القطاعات لفيروس العوز المناعي البشري.
، بجانـــب أمانـــة البرنـــامج، فـــي اســـتجابة قطـــاع الصـــحة األيـــدزلبرنـــامج األمـــم المتحـــدة المشـــترك لمكافحـــة األخـــرى 

المجـــاالت ّضـــح لفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، مسترشـــدة بجـــدول "تقســـيم العمـــل" الخـــاص بالبرنـــامج والـــذي يو 
 أسرة البرنامج. الرئيسية للمسؤوليات في

أنشـــأت المنظمـــة لجنـــة استشـــارية اســـتراتيجية وتقنيـــة معنيـــة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي  نيـــون:تقالشـــركاء ال  -١٣٦
مكافحـــة فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري لبـــرامج الوطنيـــة الالبشـــري تتـــألف مـــن مجموعـــة مـــن الخبـــراء التقنيـــين مـــن 

ن سياســات المنظمــة والمنظمــات المنفــذة والمعاهــد البحثيــة والمجتمــع المــدني إلســداء المشــورة إلــى المــدير العــام بشــأ
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 عالعمل التابفريق الشركاء التقنيون دورًا حاسمًا في ؤدي وي المعنية بفيروس العوز المناعي البشري وبرنامج عملها.
 المسؤول عن وضع سياسات المنظمة ومبادئها التوجيهية. ةللمنظم

 القطريعلى الصعيد العالمي و  دعلى الصعيالمساءلة  ٢-٥

 نظـــراً  كبيـــرةً  أهميـــةً  قويـــةٍ  مجتمعيـــةٍ  جيـــدة األداء والشـــفافة التـــي تتمتـــع بمشـــاركةٍ الآليـــات المســـاءلة  بتكتســـ  -١٣٧
اســتجابة فعالــة لفيــروس لحصــول علــى لأصــحاب المصــلحة ممــن يعتبــر وجــودهم ضــروريًا التســاع طائفــة الشــركاء و 
القيـادة القويـة والتصـريف السـديد للشـؤون، إنشـاء فـي هـذا الشـأن  ساسـيةنـات األبِ وتشـمل اللَّ  العـوز المنـاعي البشـري.

تضـــح فيهـــا ت صـــريحةووضـــع غايـــات وطنيـــة  أصـــحاب المصـــلحة،المشـــاركة الكاملـــة مـــع جميـــع  علـــى: وتتضـــمن
حيث يكون ذلك مالئمًا، كما تتضح فيها األهداف المدرجة في هذه االستراتيجية إلى  ،ية المستدامةائنمهداف اإلاأل

التـدخالت وتغطيتهـا وجودتهـا  فراو تـلاستخدام مؤشرات مالئمة مع  الصعيد العالمي؛جانب االلتزامات األخرى على 
وهنـاك أدوات موجـودة بالفعـل  التقدم؛ وترسـيخ عمليـات شـفافة وشـاملة للتقيـيم واإلبـالغ.مسار  اقتفاء لمن أجوأثرها 

الرصـد المتسـق واإلبـالغ المنـتظم كل من ويعتبر  ).كينيةمتالبيئة لقياس التقدم المحرز (بما في ذلك أدوات لتهيئة ال
 المساءلة.من األمور البالغة األهمية لتقوية عن التقدم على المستويين القطري والعالمي 

 الرصد والتقييم واإلبالغ ٣-٥

 ة بالفعل:موجودسيجري رصد تنفيذ االستراتيجية على أربعة مستويات باستخدام اآلليات ال  -١٣٨

  األهداف والغايات العالمية واإلبالغ عنه؛رصد التقدم الُمحرز نحو 

 رصد االستجابة على المستويين اإلقليمي والقطري وتقييمها؛ 

 تطبيق إطار منظمة الصحة العالمية لإلدارة القائمة على تحقيق النتائج؛ 

  األيدزتطبيق إطار المساءلة الخاص ببرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة. 

 والغايات العالمية واإلبالغ عنه الُمحرز نحو األهدافرصد التقدم    ١-٣-٥  

ـــدم المحـــرز فـــي مختلـــف االلتزامـــات والغايـــات،مراجعـــعلـــى الصـــعيد العـــالمي، ســـتقّيم ال  -١٣٩  ات المنتظمـــة التق
مـــن البلـــدان مـــن خـــالل مختلـــف آليـــات وٕاجـــراءات الرصـــد والتقيـــيم  عـــات إلـــى البيانـــات المتلقـــاةمراجوستســـتند هـــذه ال

الحالية، مثل النظام العالمي لإلبالغ عن التقدم المحرز في االستجابة لأليدز، على أن تكملها بيانات إضافية عنـد 
لة سلسـالعلـى امتـداد  هـامينظت متـمـن عشـرة مؤشـرات عالميـة رئيسـية تتكـون وقـد حـددت المنظمـة مجموعـة  اللـزوم.

خـــدمات فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، وينبغـــي اســـتخدامها للرصـــد واإلبـــالغ عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي الكاملـــة ل
 ).٧استجابة قطاع الصحة لفيروس العوز المناعي البشري (انظر الشكل 

سـودة وسيتم بانتظام تقييم التقدم المحرز على الصعيدين العالمي واإلقليمي نحو الغايات الموضـوعة فـي م  -١٤٠
أو المقارنـات بـين البلـدان وفـي داخـل كـل  -كما سيجري أيضًا استخدام أسس المقارنة المرجعيـة  االستراتيجية هذه.

وقــد ُصــممت هــذه االســتراتيجية لتكــون مرنــة بمــا يكفــي لتتضــمن أولويــات  لتقيــيم األداء فــي بلــوغ الغايــات. -بلــد 
ولهـذا  ابة قطـاع الصـحة لفيـروس العـوز المنـاعي البشـري.إضـافية أو لسـد الثغـرات التـي قـد يـتم تحديـدها فـي اسـتج

الغــرض ستواصــل المنظمــة عملهــا مــع شــركائها لتقــديم المســاندة للبلــدان مــن أجــل الجمــع المنســق والموحــد للبيانــات 
ة للمنظمــة بشــأن المعلومــات االســتراتيجية وحــدحــول المؤشــرات الرئيســية، وذلــك اســتنادًا إلــى المبــادئ التوجيهيــة الم
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تدعو االقتراحات إلى و  وفي إعداد التقارير العالمية واإلقليمية، ١وس العوز المناعي البشري في قطاع الصحة،لفير 
 رفع تقارير منتظمة بالبيانات.

كما سترصد  ،أصحاب المصلحةستنفذ المنظمة إطارًا للرصد والمساءلة خاصًا باالستراتيجية بالتشاور مع   -١٤١
االســتفادة بمبادئهــا التوجيهيــة المعنيــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري وأيضــًا حــول التقــدم وتتبــادل البيانــات حــول 

 تشجيع أفضل الممارسات.لالمحرز في تنفيذ االستراتيجية، لتسليط الضوء على العقبات و 

 رصد وتقييم االستجابة على المستوى القطري   ٢-٣-٥  

 باســتخدامينبغــي تقيــيم التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ اســتجابة قطــاع الصــحة لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري   -١٤٢
مؤشـــرات حـــول التـــوافر وحاصـــل التغطيـــة واألثـــر، مـــع أخـــذ التوصـــيات األخـــرى ذات العالقـــة لرصـــد التنفيـــذ بعـــين 

م تضـبمجموعة أساسية موحـدة  بشأن المعلومات االستراتيجية وحدةمبادئ المنظمة التوجيهية الموتوصي  االعتبار.
بحيـــث تســـتخدمها البلـــدان فـــي الرصـــد واإلبـــالغ عـــن برامجهـــا الوطنيـــة لفيـــروس العـــوز المنـــاعي  مؤشـــرًا وطنيـــاً  ٥٠

وسيتم تتبع التقدم المحرز صوب تحقيـق  البشري وأنشطة استجابتها الوطنية الكلية لفيروس العوز المناعي البشري.
 داف التنمية المستدامة المرتبطة بفيروس العوز المناعي البشري واإلبالغ عنها.أه

ــُنظم الصــحية قويــة مؤشــرات رصــد ت دّ مَ تَ ْســوتُ   -١٤٣ لرصــد وتقيــيم االســتراتيجيات الصــحية  ةمشــترك ّصــةمن مــنال
تنفيـذ السياسـات والتـدابير وهنـاك أيضـًا وسـائل لتقـدير التقـدم المحـرز فـي ، قينسقوم المنظمة فيها بدور التالوطنية ت

 القانونية والهيكلية الرامية إلى تعزيز االستجابة لفيروس العوز المناعي البشري.

 إطار منظمة الصحة العالمية لإلدارة القائمة على تحقيق النتائج   ٣-٣-٥  

رفيعــة المســتوى رؤيــة اســتراتيجية  ٢٠١٩٢–٢٠١٤للفتــرة  العمــل العــام الثــاني عشــر للمنظمــة يــوفر برنــامج  -١٤٤
وتنــدرج معظــم األنشــطة المتعلقــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري فــي  لعمــل المنظمــة، ويبــين ســتة مجــاالت عمــل.

لكن هناك أنشطة أخرى مهمة متعلقة بفيروس العـوز المنـاعي البشـري تنـدرج فـي فئـات  األمراض السارية.: ١الفئة 
ا فيها تعاطي مواد اإلدمان والصحة النفسية ورعاية الحاالت : األمراض غير السارية (بم٢أخرى، وخصوصًا الفئة 

(بمـــــا فيهـــــا صــــحة األم والمراهـــــق والطفـــــل والصـــــحة الجنســـــية تعزيـــــز الصـــــحة طيلــــة العمـــــر  :٣المزمنــــة)، والفئـــــة 
لخدمات، والمعلومات قديم المتكامل لتالاألدوية ووسائل التشخيص، و الحصول على (بما فيها  ٤واإلنجابية)، والفئة 

فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري والتهـــاب الكبـــد الفيروســـي،  ١وينـــدرج فـــي الفئـــة  االســـتراتيجية، والمـــوارد البشـــرية).
مجال عملهما الخاص الذي توضع له خطط عمل ثنائية السـنوات مـع مجموعـة مـن الحصـائل المتفـق عليهـا  ولهما

 وميزانية.

ـــــات مـــــن ثـــــالث  هـــــذهاالســـــتراتيجية  مســـــودةوتغطـــــي   -١٤٥ ، ٢٠١٩–٢٠١٨، و٢٠١٧–٢٠١٦( الســـــنواتثنائي
نهايــة كــل لتقريــر المرحلــي حــول التقــدم المحــرز فــي ويــتم رصــد تنفيــذ خطــة العمــل مــن خــالل ا ).٢٠٢١–٢٠٢٠و

 .اجعة في منتصف الثنائية لتيسير التنفيذر القيام بمثنائية، مع 

                                                           
 لمعلومـــات االســـتراتيجية لفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري فـــي قطـــاع الصـــحة، انظـــر:ا وحـــدة بشـــأنمبـــادئ توجيهيـــة م    ١

http://who.int/hiv/pub/guidelines/strategic-information-guidelines/en/ ٢٠١٦آذار/ مارس  ٢٢االطالع في  (تم(.  
تحـــــــــرر مـــــــــن المـــــــــرض، انظـــــــــر: : لـــــــــيس مجـــــــــرد ال٢٠١٩–٢٠١٤لفتـــــــــرة لبرنـــــــــامج العمـــــــــل العـــــــــام الثـــــــــاني عشـــــــــر     ٢

http://www.who.int/about/resources_planning/twelfth-gpw/en/ ٢٠١٦آذار/ مارس  ٢٢االطالع في  (تم(.  
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 األيدزإطار المساءلة الخاص ببرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة    ٤-٣-٥  

يتضح عمل المنظمة في مجال فيروس العوز المناعي البشري في الميزانية وخطة العمل المتضمنتين في   -١٤٦
ــــة الموحــــدة لبرنــــامج األمــــم المتحــــدة المشــــترك لمكافحــــة   ١ونتائجــــه وٕاطــــار المســــاءلة الخــــاص بــــه، األيــــدزالميزاني

والميزنــة المشــتركين فيمــا بــين الجهــات الراعيــة يــدعم التخطــيط  ٢٠٢١–٢٠١٦إطــارًا واحــدًا فــي الفتــرة  فــرضي الــذي
وتوضع خطـط عمـل وميزانيـات مفصـلة للثنائيـات طـوال فتـرة هـذه االسـتراتيجية بـدءًا  اإلحدى عشرة وأمانة البرنامج.

مسؤولية تنفيذ مجموعـة مـن األنشـطة العامـة البرنامج ية ارعمشاركة في  وتتولى كل جهة .٢٠١٧–٢٠١٦بالثنائية 
مـــم المتحـــدة المشـــترك برنـــامج األوفـــق جـــدول تقســـيم العمـــل والـــدعم التقنـــي فـــي و  ةها التنظيميـــاتتصاصـــالمتعلقـــة باخ

هـا وفقد مؤشـرات يقـاس إطار لرصد األداء يحـدِّ ، ويترافق إطار الميزانية الموحدة والنتائج والمساءلة باأليدزلمكافحة 
ســنوي حــول التقــدم الُمْحــَرز إلــى مجلــس تنســيق  يــتم تقــديم تقريــر مرحلــيالتقــدم فــي تنفيــذ الميزانيــة وخطــة العمــل، و 

 .األيدزبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة في امج البر 

 تكلفة تنفيذ االستراتيجية ٤-٥
  تصـــــــــف االســـــــــتراتيجية العالميـــــــــة لقطـــــــــاع الصـــــــــحة بشـــــــــأن فيـــــــــروس العـــــــــوز المنـــــــــاعي البشـــــــــري فـــــــــي   -١٤٧
العـوز المنـاعي البشـري باعتبـاره أحـد  مـرضمساهمة قطـاع الصـحة فـي هـدف القضـاء علـى  ٢٠٢١-٢٠١٦الفترة 

على تقدير  ءً ر تكلفة تنفيذ االستراتيجية بناتم تقدي وقد .٢٠٣٠ق بالصحة العمومية بحلول عام دالتهديدات التي تح
التــي اســتخدمت و ، ٢٠٢١-٢٠١٦فــي الفتــرة  األيــدزتكــاليف اســتراتيجية برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة 

 لتدخالت المدرجة في االستراتيجية.في اوحدات معينة ولغايات للتكاليف 

اســُتمدت البيانــات الخاصــة بتقــدير التكــاليف مــن التقــديرات الديمغرافيــة التــي أعــدتها شــعبة الســكان بــاألمم   -١٤٨
وتقـديرات  ٢)،األيـدزمؤشـرات مسـح يـة والصـحية و ديموغرافلات امسـوحالـوطني لألسـر (المسـح المتحدة، ودراسـات ال

لعــبء فيــروس العــوز المنــاعي البشــري حســب البلــدان، والتقــارير  األيــدزبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة 
وتم حسـاب التكـاليف بالنسـبة ٣ القطرية من خالل النظام العالمي لإلبالغ عن التقدم المحرز في االستجابة لأليدز.

  بلدان المائة والعشرين المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل عبر أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة.لل

عــات لدراســات تقــدير التكــاليف، وقــد راجعهــا خبــراء مــن مجموعــة مــن جامر وتســتند تكــاليف الوحــدات إلــى   -١٤٩
وتفترض  لفيروسات القهقرية.ة لمضاداألدوية الوقدم فريق من الخبراء تقديرات للتكاليف المستقبلية للعالج ب البلدان.

لفيروسـات القهقريـة وانخفاضـات فـي كـل ة لمضاداألدوية التلك التقديرات حدوث بعض التراجع المستمر في أسعار 
مع تحويل بعض المرضى إلـى الرعايـة  ،ختبار) وتكاليف تقديم الخدماتُنًظم االمن تكاليف المختبرات (مع تبسيط 

ا غايــات التغطيــة المســتقبلية فهــي مســتمدة مــن اســتراتيجية برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة أمــ المجتمعيــة.
 .٢٠٢١-٢٠١٦في الفترة  األيدز

                                                           
ُطرح هذا اإلطار خالل االجتماع السابع والثالثين لمجلس تنسيق البرامج التابع لبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحـة    ١

الميزانيــة الموحــدة لبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك  ) وكــان عنوانــه:٢٠١٥تشــرين األول/ أكتــوبر  ٢٨-٢٦األيــدز (جنيــف، 
  ، انظر: ٢٠٢١-٢٠١٦الخاص به في الفترة  لمكافحة األيدز ونتائجه وٕاطار المساءلة

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151103_UNAIDS_UBRAF_PCB37_15-19_EN.pdf  تـــــــــــــــــــــــــم)
  ).٢٠١٦آذار/ مارس  ٢٢في االطالع 

 (تـــــم http://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS.cfm الـــــديمغرافي والصـــــحي، انظـــــر:مســـــح برنـــــامج ال   ٢
  ).٢٠١٦آذار/ مارس  ٢٢االطالع في 

  التقدم المحرز في االستجابة لأليدز، انظر: النظام العالمي لإلبالغ عن    ٣
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/globalaidsprogressreporting  آذار/  ٢٢االطـــــالع فـــــي (تـــــم

  ).٢٠١٦مارس 
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مليـون  ٢٠ ٠٠٠التقديرات إلـى أن التكـاليف اإلجماليـة لمسـودة هـذه االسـتراتيجية سـترتفع مـن نحـو  شيروت  -١٥٠
 مليـون دوالر ٢١ ٠٠٠و ٢٠٢٠ عـام فـي أمريكـي ليـون دوالرم ٢٢ ٠٠٠ نحـوإلـى  ٢٠١٦ عـام فـيأمريكي دوالر 
لفيروســات القهقريــة أكبــر قــدر مــن ة لمضــاداألدويــة الويتطلــب العــالج ب .)٨انظــر الشــكل ( ٢٠٢١ عــام فــي أمريكــي

تليهــا  ٪١٣بنســبة مــن حيــث الكبــر  وهتلــذي يالمكــون الــ ؛ ويمثــل منفــذو البرنــامجمــن المجمــوع ٪٤٧المــوارد، بنســبة 
 .٪٩ خدمات اختبار فيروس العوز المناعي البشري بنسبة

جنــوب أفريقيــا  المــوارد كافــة، وهــي: ثلــثأكثــر مــن هنــاك أربعــة بلــدان (مرتبــة حســب العــبء) تحتــاج إلــى   -١٥١
المطلوبـــة للبلـــدان المنخفضـــة الـــدخل والبلـــدان نصـــف المـــوارد كافـــة  علـــىمـــا يزيـــد و  ونيجيريـــا والبرازيـــل والصـــين.

والمتمثلة في اإلقليم األمريكـي بنحـو  ١يليها بعد ذلك أكبر أقاليم ،)٥٥المتوسطة الدخل يخصص لإلقليم األفريقي (
وفـي اإلقلـيم األوربـي  .٪٨حـوالي ببمـا يقـدر  آسـياوٕاقليم جنوب شرق  ٪١٣بنحو  وٕاقليم غرب المحيط الهادئ ٪١٦

وتحتاج البلـدان المنخفضـة الـدخل إلـى  .٪٤ إلىمتوسط شرق المن الموارد كما يحتاج إقليم  ٪٥هنالك حاجة لنحو 
، كمــا تحتــاج نيا مــن البلــدان متوســطة الــدخل إلــى نحــو ربعهــاهــذه المــوارد، فــي حــين تحتــاج الشــريحة الــدُ  ربــعنحــو 

 .الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل إلى ما يقل قليًال عن نصفها

  )بالدوالر األمريكيالتكاليف حسب التدخل والسنة ( :٨الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=     =     =  
                                                           

مـن البلـدان المنخفضـة الـدخل والبلـدان المتوسـطة  ١٢٠تشير األقاليم إلـى أقـاليم المنظمـة السـتة، حيـث تغطـى البيانـات     ١
 الدخل.
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 السنة

 العوازل

 حقناً  المخدرات متعاطو

 تغيير السلوكالتواصل الذي يستهدف 

من األم  الفيروس انتقال من الوقاية
 الطفل إلى

 الطوعي للذكور الطبي الختان

 التعرض بعد االتقائية اإلجراءات
 التعرض قبل االتقائية اإلجراءات

 العالج

 االختبار

 قبل العالج

 للبرنامج المساعدة العوامل

 االجتماعية المساعدة العوامل

 الُنظم الصحية


