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 عددمعدالت العدوى بفيروس األيدز تنخفض في عدة بلدان لكن 
  يرتفعبرح مااألشخاص المصابين بهذا الفيروس في العالم 

 
 

 ضرورة زيادة الجهود الهادفة إلى الوقاية من فيروس األيدز وعالجه للحد من
 مساره، حسب تقرير جديد مشترك بينسرعة انتشار وباء األيدز وعكس 

 برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز ومنظمة الصحة العالمية
 
 

ف،  اني21جني رين الث وفمبر / تش دز    -2005 ن روس األي دوى بفي دالت الع ى أن مع دة عل ة جدي ة أدل ثم
 –العدوى   السلوك الهادفة إلى اتقاءالبالغين انخفضت في بلدان معينة وعلى أن التغيرات التي حدثت في أنواع          لدى

ل عدد الشرآاء الجنسيين                        ى، وتقلي ية األول ة الجنس أخير التجرب ة، وت وازل الذآري د لعبت     –آازدياد استخدام الع  ق
ال                      . رئيسيًا في ذلك االنخفاض   دورًا   ة النتق ى أن االتجاهات العام د يشير أيضًا إل م المتحدة الجدي إال أن تقرير األم

ة                         مابرحز  فيروس األيد  دز بغي روس األي ة من في ي مجال الوقاي ر ف ت تتزايد وإلى أنه البّد من بذل جهود أآبر بكثي
 .الحد من سرعة انتشار الوباء

 
ى          بلدانوُسجل في آينيا وزمبابوي وبعض       دز عل روس األي ي معدالت انتشار في  منطقة البحر الكاريبي انخفاض ف

 ٪10روة بلغت   لعدوى لدى البالغين في آينيا من ذ      المعدالت اإلجمالية ل  مدى السنوات القليلة الماضية، إذ انخفضت       
ى  عينات إل ي أواخر التس ام ٪7ف ي ع اء 2003 ف دى النس الفيروس ل دالت اإلصابة ب ة بانخفاض مع ادت األدل  وأف
ام    ٪26الحوامل في زمبابوي من      ي ع ى  2003 ف ام   ٪21 إل ي ع دى      . 2004 ف روس ل دل انتشار الفي وانخفض مع

ام     ٪4 الحوامل الصغيرات السن في المناطق الحضرية من بورآينا فاصو من حوالي             النساء ل     2001 في ع ى أق  إل
 .2003 في عام ٪2بقليل من 

 
ي       ة ف تنتاجات الحديث ذه االس د ُنشرت ه ر السنوي الصادر عن     ،  AIDS Epidemic update 2005 وق التقري

ذي يرآز              برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز ومنظمة       ر المشترك، ال د صدر التقري ة وق  الصحة العالمي
المي                  وم الع ول الي ل حل دز، قب ي غ             هذا العام على الوقاية من فيروس األي الم ف ه الع ل ب ذي يحتف دز ال انون   لألي رة آ

 .ديسمبر /األول
 

اريبي         ويحمل   ة البحر الك ي منطق ؤخرًا ف ا   (عدد من التطورات التي حدثت م ي جزر البهام ادو ف  ودام س وبر وبرب
ايتي    ة وه ة الدومينيكي اؤل الحذر   ) والجمهوري ى التف ي معدالت انتشار       إذ-عل وحظ بوضوح بعض االنخفاض ف  ل

اد            ا وازدي دى البغاي ذآري ل ازل ال اد استخدام الع ى ازدي فيروس األيدز لدى النساء الحوامل، آما لوحظت دالئل عل
 .يم المشورة في هذا الشأنعمليات االختبار الطوعية للكشف عن فيروس األيدز وتقد
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روس                       الي لألشخاص المصابين بفي دد اإلجم ابرح الع ة، م دان معين دل العدوى في بل وعلى الرغم من انخفاض مع
اريبي           ي              . األيدز يزداد في جميع مناطق العالم، باستثناء منطقة البحر الك ين عدوى أخرى ف د حدثت خمس مالي فق

ـ  در عدد    ق األيدز في العالم أعلى مستوى له، إذا      وبلغ عدد المصابين بفيروس     . 2005عام    40.3هؤالء األشخاص ب
دره    2003مليون شخص، وهو رقم يزيد عن الرقم المقدر في عام            ون شخص    37.5 وق ى       .ملي د عل ا يزي وفي م  وت

 . طفل500 000 منهم أآثر من ،2005ثالثة ماليين شخص بسبب األمراض المتصلة باأليدز في عام 
 

يا الوسطي               وحسب ما جاء ف    ا الشرقية وآس ي أوروب دز ف روس األي ي التقرير، حدثت أشد الزيادات في العدوى بفي
بة ( ادة بنس ى ٪25زي ون1.6 إل يا)  ملي رق آس ا الو. وش ن أفريقي ر   الك ت أآث رى مازال وب الصحراء الكب ة جن قع

 ).ر من ثالثة ماليين شخصأآث (٪64حاالت عدوى جديدة بنسبة فيها إذ حدثت  - المناطق تعرضًا لإلصابة عالميًا
 

ي        توقد صرح الدآتور بيتر بيوت، المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة المش           ا يل ا نجد    "رك لمكافحة األيدز، بم إنن
روس     ما يشجعنا في المكاسب التي تم تحقيقها في بعض البلدان وفي آون البرامج المستدامة الخاصة بالوقاية من في

ود       .رئيسيًا في تخفيض حاالت العدوىاأليدز قد لعبت دورًا   ازال يتخطى الجه دز م اء األي  ولكن الحقيقة هي أن وب
إن من الواضح أن هناك حاجة ملحة إلى زيادة حجم ونطاق           "، وأضاف قائًال    "هالعالمية والوطنية المبذولة الحتوائ   

دز روس األي ن في ة م رامج الوقاي غيرة ذات اآل. ب رامج الص ن الب ال م ا االنتق ى وعلين ل إل يرة األج اق القص ف
 ".االستراتيجيات الشاملة الطويلة األجل

 
 األثر الناجم عن عالج فيروس األيدز

 
امين الماضيين                 اك  . يعترف التقرير بأن الفرص المتاحة لعالج فيروس األيدز تحسنت تحسنًا ملحوظًا خالل الع فهن

دان منخفضة             ي بل دخل يعيشون اآل      ومأآثر من مليون شخص ف م يخضعون           توسطة ال اة أطول وأفضل ألنه ن حي
ين             ا ب اة م ام بسبب     350 000و 250 000لعالج بمضادات الفيروسات القهقرية، وقد تم تفادي وف ذا الع  شخص ه

 .زيادة الفرص المتاحة لعالج فيروس األيدز
 

ام       ر ع املة لمرض                 2005ويعلق تقري ة الش د أن المواجه ة والعالج فيؤآ ين الوقاي أثير المحتمل للتكامل ب ى الت  عل
ائي وهو إتاحة فرص                  هاأليدز والعدوى بفيروس   ق الهدف النه  تتطلب تسريعًا متزامنًا لجهود الوقاية والعالج لتحقي

 .الوقاية والعالج والرعاية للناس في العالم أجمع
 

غ           وقال   دآتور جون ة، ال ة الصحة العالمي ي،     - المدير العام لمنظم ة            "ووك ل دة الجلي رى الفائ ا نستطيع اآلن أن ن إنن
ًا      " ". معًا وليس آعمليتين غير مترابطتين     ه عالج فيروس األيدز واتقائ    لتعزيز افزًا قوي ويتيح توفر فرص العالج ح

ه       للحكومات آي تدعم توفير المعلومات والمشورة بشأن فيروس           ،األيدز والفحوص المختبرية الطوعية للكشف عن
قاية الفعالة  ويمكن أيضًا أن تساعد الو    . ولألفراد آي يسعوا إلى طلب هذه المعلومات والمشورة وإجراء االختبارات         

دد األ ن ع د م ى الح ق  عل ة تحقي ن إمكاني يزيد م ذي س ر ال ة المطاف، األم ي نهاي ة ف يتطلبون الرعاي ذين س راد ال ف
 ."فرص واسعة للعالجواستدامة 

 
  في المستقبلالتحديات التي تواجه تعزيز الوقاية من فيروس األيدز

 
ا الشرقية،                    ة وأوروب تدل المعطيات الجديدة على أن الجمع بين تعاطي المخدرات بالحقن والبغاء في أمريكا الالتيني

ذا                   ة قاصرة عن معالجة ه رامج الوقاي ى أن ب ة، وعل يا، يغذي األوبئ داخل وخاصة آس ر آيف أن    . الت ين التقري ويب
دى                المستدامة  البرامج المكثفة    دز ل روس األي في مختلف الظروف قد ساعدت على إحداث انخفاض في اإلصابة بفي

ي          الحقن ف اطي المخدرات ب دى متع د، ول بانيا  أالشباب في أوغندا وتنزانيا، ولدى البغايا وزبائنهن في تايلند والهن س
 .والبرازيل

 
إن                 ويشير التقر  دز، ف روس األي دون         ٪35ير إلى أنه في حال عدم اتخاذ تدابير للوقاية من في ذين يول ال ال  من األطف

دوى من األم         . من أمهات يحملن هذا الفيروس سيصابون به     ال الع ى انتق ًا عل م القضاء تقريب ه ت وعلى الرغم من أن
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إ      قديم الخدمات آخذ في إلى الطفل في البلدان الصناعية ومن أن نطاق ت     اآن األخرى، ف ر من األم ي آثي ن التحسن ف
وثمة حاجة ماسة إلى تسريع تعزيز      . هذين األمرين لم يتحققا حتى اآلن في أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى           

 .الخدمات للتقليل من عدد اإلصابات وهو أمر ال يمكن القبول به
 

ي              والتزال مستويات المعرفة بالممارسة الجنسية المأمونة وبفي       ى ف دان، وحت ر من البل ي الكثي روس األيدز متدنية ف
ابات    . البلدان التي ينتشر فيها هذا الفيروس انتشارًا آبيرًا ومتزايداً    اء الش ا النس راوح عمرهن    (ويفتقر ثلث واتي يت الل

رى                24أو أآثر في    )  سنة 24 و 15بين   وب الصحراء الكب ة جن دان الواقع دًا من البل اميرون وآوت     ( بل  وتشمل الك
ا   ا ونيجيري وار وآيني دا ديف نغال وأوغن دز      )  والس روس األي ال في ة انتق املة بطريق ة ش ى معرف ة  . إل د دراس وتفي

دون أن              ٪90 بأن   2003استقصائية آبيرة أجريت في الفلبين عام        ازالوا يعتق م استجوابهم م ذين ت  من األشخاص ال
 .فيروسفيروس األيدز يمكن أن ينتقل بتقاسم وجبة طعام مع شخص مصاب بال

 
اريبي والشرق                       ترصدفإن ضعف   ،  وأخيرًا ة البحر الك ة ومنطق ا الالتيني ي أمريك اطق ف دة من ي ع  فيروس األيدز ف

ر عرضة للخطر                    ان أن األشخاص األآث ر من األحي أي -األوسط وشمال أفريقيا يعوق جهود الوقاية ويعني في آثي
ن         ياللواطي ق الحق يهم              ال - ن، والبغايا ومتعاطي المخدرات عن طري ة أو الوصول إل ة الكافي  يمكن شمولهم بالرعاي

 .عبر استراتيجيات الوقاية والعالج الخاصة بفيروس األيدز
 

دز        "ويبرز   اء األي ة بوب اء           " التحديث السنوي للمعلومات المتعلق ذا الوب ة به ة المتعلق وفر  . آخر التطورات العالمي وت
ة، أحدث        2005طبعة   ديرات إقليمي ائر         ، التي تتضمن خرائط وتق ببه من خس ا يس اء وم ديرات عن نطاق الوب  التق

 .بشرية، ويستكشف االتجاهات الجديدة في تطور الوباء، ويتضمن قسمًا خاصًا يتناول الوقاية من فيروس األيدز
 
 
 

ة                      :مالحظة إلى المحررين   دز ومنظم دة المشترك لمكافحة األي م المتح امج األم ين برن ر المشترك ب  سيصدر التقري
وفمبر   / تشرين الثاني  21لمية يوم   الصحة العا  ي    2005ن الم          19 ف اء الع ع أنح ي جمي ة ف يحتفل   .  مدين ، بإصداره وس

 .بشكل رئيسي في نيودلهي بالهند
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