
A/58/184األمــم املتحـدة 

 

Distr.: Generalاجلمعية العامة 
25 July 2003
Arabic
Original: English

290803    290803    03-44348 (A)
*0344348*

الدورة الثامنة واخلمسون 
البند ٤٨ من جدول األعمال املؤقت* 

ـــتثنائية السادســـة  متابعــة نتــائج دورة اجلمعيــة العامــة االس
والعشــرين: تنفيــذ إعــالن االلـــتزام بشـــأن فـــريوس نقـــص 
  املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) 

التقــدم احملــرز يف تنفيــذ إعــالن االلــتزام بشــأن فــــريوس نقـــص املناعـــة 
  البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) 

 تقرير األمني العام 
موجز 

هذا التقرير مقدم عمال بالفقرة ١٠٠ من إعالن االلـتزام بشـأن فـريوس نقـص املناعـة 
البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسـب (اإليـدز) (قـرار اجلمعيـة العامـة د-إ ٢/٢٦، املرفـق)، 
الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة يف دورـا االسـتثنائية املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـــة البشــرية/ 
متالزمـة نقـص املناعـــة املكتســب (اإليــدز) يف ٢٧ حزيــران/يونيــه ٢٠٠١. وتكتســب ســنة 
ـــددة  ٢٠٠٣ أمهيـة خاصـة نظـرا إىل أـا السـنة الـيت حيـل فيـها موعـد حتقيـق أول األهـداف احمل
زمنيـا يف إعـالن االلـتزام. وتتعلـق معظـم األهـداف املقـررة لسـنة ٢٠٠٣ بإنشـاء بيئـــة متكينيــة 

للسياسة العامة، تهيئ املناخ لربنامج وأهداف عامي ٢٠٠٥ و ٢٠١٠ عميقة األثر. 
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ويستند التقرير بالدرجة األوىل على الردود الواردة من ١٠٠ دولـة عضـو بشـأن ١٨ 
مؤشرا عامليا ووطنيا وضعه برنامج األمم املتحدة املشترك بشأن اإليدز لقياس التقدم احملـرز يف 
تنفيذ اإلعالن وفيما يلي توزيـع الـدول الـيت قدمـت ردودهـا حسـب اإلقليـم: أفريقيـا جنـوب 
الصحراء الكربى – ٢٩؛ آسيا واحمليط اهلادئ – ١٥؛ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب 
– ٢١؛ شرق أوروبا ووسط آسيا – ١٣؛ مشال أفريقيـا والشـرق األوسـط – ٨؛ البلـدان ذات 
الدخـل املرتفـع – ١٤. والبلـدان الـيت ينتشـر فيـها الفـريوس انتشـارا كبـريا مجيعـها تقريبـا قــدم 
معلومات تتعلق مبسائل السياسة الـيت تتناوهلـا هـذه املؤشـرات. واملـراد باألنشـطة املذكـورة يف 
التقرير أن تكون على سبيل املثال ال احلصر فهي ال تشمل مجيع األنشـطة املضطلـع ـا تنفيـذا 

لإلعالن. 
ولقد جرى إحـراز تقـدم كبـري يف التصـدي علـى نطـاق العـامل لفـريوس نقـص املناعـة 
ــــذ صـــدور التقريـــر األول لألمـــني العـــام يف ١٢ آب/أغســـطس ٢٠٠٢  البشــرية/اإليــدز من
ــــدان املتـــأثرة تـــأثرا كبـــريا خطـــط  (A/57/227 و Corr.1). إذ يكــاد يكــون لــدى مجيــع البل
استراتيجية متعددة القطاعات بفريوس نقص املناعة البشــرية/اإليـدز، فضـال عـن جمـالس وطنيـة 
ـــري منــها مســؤولون علــى أعلــى املســتويات احلكوميــة. وقــد تزايــدت يف  لإليـدز، يـرأس كث
السـنوات األخـرية املـوارد املتاحـة لـربامج فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز علـــى الصعيــد 
القطري يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط تزايدا سريعا ويتوقع أن يقـارب جمموعـها 
٤,٧ مليون دوالر يف عام ٢٠٠٣، مبا يف ذلك اإلنفاق الثنائي واملتعدد األطراف. ومـع هـذا، 
ال يزال الرقم أقــل مـن نصـف الــ ١٠,٥ ماليـني دوالر الـيت سـتلزم حبلـول عـام ٢٠٠٥. وقـد 
ـــني  سـجل عـدد مـتزايد وإن كـان ال يـزال حمـدودا مـن البلـدان اخنفاضـا يف حـاالت العـدوى ب
ـــة هــذا  الشـباب. كمـا الـتزمت هيئـات إقليميـة عديـدة بالتعـاون الشـامل بعـدة بلـدان يف حمارب

الوباء. 
على أن التحديات اليت يفرضها هذا الوباء تظل من نواح هامة على ما هــي عليـه مـن 
الضخامة. ففي معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، يتفاقم أثـر الوبـاء بشـكل يدعـو 
إىل االنزعـاج الشـديد، كمـا يتجلـــى مــن الثالثــي املــهلك املتمثــل يف انعــدام األمــن الغذائــي 
وفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وفقدان القـدرة املؤسسـية. ومل حيـدث تقـدم يذكـر علـى 
نطاق العامل يف ختفيض عدد احلاالت اجلديدة لإلصابة بالعدوى، ومثة مؤشـرات علـى إمكانيـة 
تسارع معدل اإلصابة بالعدوى على صعيد العامل مع انتشار الوباء يف آسيا وأوروبـا الشـرقية. 
ورغم زيادة االلتزام السياسي والنمو يف املوارد الالزمة لفريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز، 

فالتقدير على صعيد العامل هو أن: 
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أقـل مـن شـخص مـن أربعـة أشـخاص معرضـني اللتقـاط العـــدوى مبســتطاعه  (أ)
احلصول على املعلومات األساسية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز؛ 

ـــدون معرفــة حالتــهم  ال يسـتطيع إال شـخص واحـد مـن تسـعة أشـخاص يري (ب)
املصليـة املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية احلصـــول علــى املشــورة الطوعيــة واخلدمــات 

املتعلقة بالفحوص واالختبارات الطبية؛ 
أقـل مـن امـرأة واحـدة مـن ٢٠ امـرأة حبلـى تطلـب الرعايـة يف مرحلـــة مــا قبــل  (ج)
الوالدة ميكنها احلصول على اخلدمات الالزمة للحيلولة دون انتقال الفريوس من األم إىل الطفل؛ 
ــالج  أقـل مـن ٥ يف املائـة مـن هـؤالء الذيـن يف اإلمكـان أن يسـتفيدوا مـن الع (د)

املضاد للفريوسات التراجعية، مبقدورهم احلصول على هذا العالج؛ 
يف معظـم البلـدان الـيت يكـون فيـها االشـتراك يف اسـتعمال املعـدات فيمـا بــني  (هـ)
مستعملي املخدرات عن طريق احلقن هو الطريقة الرئيسية لنقل فريوس نقص املناعة البشـرية، 

تقل تغطية برامج الوقاية والعالج ملستعملي املخدرات عن ٥ يف املائة. 
ومتثـل النسـاء والفتيـات اآلن نصـف عـدد احلـاالت الكلـي للمصـابني بفـريوس نقـــص 
املناعة البشرية على مستوى العامل، وما يعادل ٥٨ يف املائة يف أفريقيا. كما أن بعض القواعـد 
اتمعية تزيد من إمكانية تعرضهن لإلصابة وحتمل النســاء والفتيـات نصيبـا غـري متناسـب مـن 

عبء فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 
وعلى الصعيد العاملي، فقد ١٤ مليـون طفـل دون سـن الــ ١٦ واحـدا مـن والديـه أو 
كليهما بسبب فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، مبا يف ذلك ١١ مليون شـخص يف أفريقيـا 
جنوب الصحراء الكربى وحدها. ورغم هذا يفتقر ٣٩ يف املائة من الدول املبلغة اليت تتفشـى 
ـــال الذيــن جعلــهم فــريوس  ـا األوبئـة إىل االسـتراتيجيات الوطنيـة لألطفـال اليتـامى أو األطف

نقص املناعة البشرية/اإليدز يف مركز ضعيف. 
ولئن كان إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يوفـر إطـار العمـل 
الفعال يف هذا اال استنادا إىل أفضل األدلة املتاحة، فسـوف حيتـاج األمـر إىل إظـهار تصميـم 
مل يسبق له مثيل لرفع درجة االسـتجابة لدواعـي حماربـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز 

إىل املستوى الالزم لتحقيق أهداف اإلعالن. 
وهذا التقرير مقدم وفقا لقـرار اجلمعيـة العامـة ٢٩٩/٥٧ املـؤرخ ٢٠ كـانون األول/ 
ـــام أن يعــد تقريــرا شــامال  ديسـمرب ٢٠٠٢، الـذي طلبـت فيـه اجلمعيـة العامـة، إىل األمـني الع
وحتليليـا عـن التقـدم احملـرز يف الوفـاء بااللتزامـــات الــواردة يف اإلعــالن بغيــة حتديــد املشــاكل 

والعقبات واختاذ توصيات بشأن اإلجراءات الالزمة ملواصلة إحراز التقدم. 
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مقدمة   أوال -
ميثل إعالن االلتزام بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز (قـرار اجلمعيـة العامـة  - ١
دإ-٢/٢٦، املرفق) الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورـا االسـتثنائية املتعلقـة بفـريوس نقـص 
ــران/يونيـه ٢٠٠١، معلمـا بـالغ  املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) يف حزي
األمهية، يف مكافحة وباء فريوس نقص املناعة البشــرية/اإليـدز علـى الصعيـد العـاملي، وإذ يتخـذ 
من اهلدف الوارد يف إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة بوقـف انتشـار فـريوس نقـص املناعـة 
البشـرية/اإليـدز حبلـول عـام ٢٠١٥ والبـدء يف عكـس مسـاره، يحـدد إعـالن االلـــتزام، للمــرة 
األوىل، أهدافا حمددة زمنيا يسأل بشأا آحاد احلكومات واتمـع الـدويل. وحيـني موعـد أول 
هذه األهداف يف عام ٢٠٠٣، وهـو يتعلـق خبلـق بيئـة لسياسـة متكينيـة، تـهيء اـال للربنـامج 
واألهــداف القويــة األثــر يف عــامي ٢٠٠٥ و ٢٠١٠. وإذ يوضــح اإلعــالن تفـــاصيل إطـــار 
الستجابة غري عادية على الصعيد العاملي، فإنه يدعو إىل اختاذ إجراءات متضـافرة ملنـع حـدوث 
إصابـات جديـدة، وتقليـل إمكانيـة التعـرض للفـــريوس، وتعزيــز ســبل احلصــول علــى الرعايــة 
والدعم والعالج، ومحاية حقوق اإلنسان ومتكني املـرأة؛ وختفيـف حـدة الوبـاء؛ وتعبئـة املـوارد 

الكافية لدعم هذه اجلهود الضرورية. 
ومع أن هذا التقرير يسـتند بالدرجـة األوىل إىل الـردود الـواردة مـن الـدول األعضـاء،  - ٢
فقد استمدت معلومـات تكميليـة مـن مصـادر متعـددة، منـها الدراسـات الـيت كلـف بإجرائـها 
برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك بشـأن اإليـدز، واألمـم املتحـدة، واملنظمـــات الشــريكة لألمــم 
املتحدة. وستكون تغطيـة الربنـامج نقطـة تركـيز هامـة يف تقريـر األمـني العـام يف عـام ٢٠٠٥، 
مبينا األهداف اليت من املقرر الوفاء ا يف تلك السنة. لذا، فمـع أن املعلومـات املتعلقـة بتغطيـة 
الربنامج حمدودة يف الوقت احلاضر، فإنه جيري عرض هذه املعلومات حيثما كـان ذلـك متاحـا 

بغية حتديد خط لألساس منه يقاس التقدم الذي يتم إحرازه مستقبال. 
 

تنفيــذ إعــالن االلــتزام بشــأن فــريوس نقــص املناعــة البشــــرية/اإليـــدز:  ثانيا -
 النتائج الرئيسية 
أثر إعالن االلتزام   ألف -

ـــل شــبكات اتمــع املــدين إىل  جـرى تبـين إعـالن االلـتزام علـى نطـاق واسـع، مـن قب - ٣
حتالفـات القـادة السياسـيني، باعتبـاره أداة هامـة لتعزيـز ودفـع خطـى االسـتجابة العامليـة لزيــادة 
املساءلة يف جمال حماربة فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز. فخـالل الفـترة قيـد االسـتعراض، 
تزايد بشكل كبري عدد الدول األعضاء اليت حققت أهـداف السياسـة احملـددة يف اإلعـالن لعـام 
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A و Corr.1)، هنـاك بلـدان  ٢٠٠٣. على أنه، كمـا جـرى تبيانـه يف التقريـر السـابق (57/227/
كثرية على وشك التخلف فيما يتعلق جبوانب معينة من تنفيذ اإلعالن مـا مل يبـدأ العمـل فـورا 
على وضع السياسات الالزمة الختاذ التدابري الفعالة. وعلى سبيل املثال، من كل أربعـة بلـدان، 
هناك بلد على األقل ال ميلـك اسـتراتيجية وطنيـة لتقـدمي الرعايـة والدعـم الشـاملني لألشـخاص 
الذين يعايشون فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز ولألسـر املتـأثرة بالوبـاء. وهـذا أمـر جيـب 
معاجلته سريعا إذا ما أريد إحراز تقدم يف تقليل حاالت الظلم واحليـف يف هـذه اـاالت علـى 

الصعيد العاملي. 
 

ممارسة الصفات القيادية فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز   باء -
خالل الشهور الـ ١٢ املاضية، كان عدد القادة السياسيني مـن البلـدان املتقدمـة النمـو  - ٤
والبلدان النامية على السواء، الذين أعربوا عن التزامهم الصريح مبكافحة فـريوس نقـص املناعـة 
البشـرية/اإليـدز أكـثر منـه يف العـام السـابق. وزادت التغطيـة اإلعالميـة لفـريوس نقـــص املناعــة 
البشرية/اإليدز زيادة كبرية يف شرق أوروبا وآسـيا، ممـا يشـري إىل ازديـاد الوعـي العـام. ولكـن 
قليلون هم القادة الذين اختذوا بالفعل تدابري يف تلك املناطق ذاا اليت ينتشر فيها الوبـاء أسـرع 
من أي منطقة أخرى واليت يغلُب أن يكون أثر العمل احلاسم فيها أقـوى مـن غريهـا. وليسـت 
مسـببات القلـق مقصـورة علـى شـرق أوروبـا وآسـيا فحسـب، حيـث أفـادت بلـدان مـن مجيــع 
األقـاليم بـأن عـدم كفايـة التدابـري علـى املسـتويات السياسـية العاليـة ال تـزال تعرقـل االســتجابة 
الوطنيـة الفعالـة. والتدخـل السياسـي علـى أعلـى املسـتويات الزم يف كثـري مـن البلـدان لكفايـــة 
ـــة البشــرية/  التصـدي السـريع للعقبـات الـيت تعـترض تنسـيق اسـتراتيجيات فـريوس نقـص املناع

اإليدز، وتنفيذها وتعزيزها. 
 

االستعانة جبميع الشركاء   جيم -
إن قيمة إشراك اتمع املدين يف التصدي علـى الصعيـد الوطـين لفـريوس نقـص املناعـة  - ٥
البشرية/اإليدز هـي حاليـا أمـر يسـلّم بـه الكافـة، وقـد عملـت املنظمـات الـيت متثـل األشـخاص 
ـــين،  الذيـن يتعايشـون مـع فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز واموعـات ذات املنطلـق الدي
ومنظمـات العمـال وقطـاع األعمـال علـى توسـيع نطـاق الـربامج واخلدمـات املتعلقـــة بفــريوس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز. ومهما يكن من أمر، فإشراك هـذه اجلـهات ال يـزال غـري كـاف. 
فلم تزد مشاركة اتمع املدين يف صياغة االستجابات الوطنيــة الـيت شـكلت مـادة هلـذا التقريـر 
على الثلثني. ومل يستطع بيان الدور الذي يؤديه األشخاص الذين يتعايشون مع فـريوس نقـص 
املناعة البشرية/اإليدز على وجه التحديــد يف ردودهـا الوطنيـة سـوى نصـف البلـدان املسـتجيبة 

أو أقل. 
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حقوق اإلنسان   دال -
رغم أن اإلعالن ينص على أن مجيع البلـدان سـتكون حبلـول عـام ٢٠٠٣، قـد قـامت  - ٦
بسن أو تعزيز أو إنفاذ تشريعات ملنـع التميـيز ضـد األشـخاص الذيـن يعايشـون فـريوس نقـص 
املناعـة البشـرية/اإليـدز وضـد اموعـات الضعيفـة، فلـم تـزد نسـبة البلـدان الـيت لديـــها قوانــني 
وسياسات حلماية األشخاص الذين يعايشون فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز أو املتـأثرين 
به من التمييز ضدهم على ٦٢ يف املائة من الدول اليت قدمت ردودها. ويقل عدد الـدول الـيت 
لديـها سياسـات حتظـــر التميــيز ضــد اموعــات الضعيفــة عــن ذلــك كثــريا (٣٨ يف املائــة). 
وال تزال الوصمة املرتبطة بفريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز تعرقـل املواجهـة العامليـة الفعالـة 
للوباء، وذلك مما يؤكد أمهية قيام الـدول بـالعمل فـورا علـى سـن وإنفـاذ السياسـات املناهضـة 

للتمييز املنصوص عليها يف اإلعالن. 
 

تعبئة املوارد   هاء -
زاد يف فترة الـ ١٢ شهرا املاضية زيادة كبرية االستثمار يف برامج فريوس نقص املناعـة  - ٧
البشرية/اإليدز يف البلدان النامية ذات الدخل املنخفض واملتوسـط، وسـيبلغ امـوع التقديـري 
هلـذا االسـتثمار خـالل العـام احلـايل ٤,٧ مليـون دوالر، شـامال اإلنفـاق علـى الصعيـد الوطـــين 
فضال عن اإلنفاق الدويل. وكما توخاه إعالن االلتزام، فإن الصنـدوق العـاملي حملاربـة متالزمـة 
نقص املناعة املكتسب/اإليدز والتدرُّن الرئوي واملالريا سائر إىل أن يصبح آلية صاحلة لتمويـل 
ـــة.  برامـج فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز وغريهـا مـن الـربامج الصحيـة يف البلـدان النامي
وحىت هذا التاريخ، تلَقى الصندوق العاملي ما يقرب من ٤,٦ بليون دوالر يف شـكل تعـهدات 
مالية ووافق على مقترحـات قيمتـها ١,٥ بليـون دوالر يف ٩٣ بلـدا. كمـا زاد التمويـل املقـدم 
من مصادر أخـرى، كاملـاحنني الثنـائيني وبرنـامج البنـك الـدويل املتعـدد البلـدان لفـريوس نقـص 
املناعة البشرية/اإليدز. ورفعت املناقشـات الـيت جـرت مؤخـرا يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة 
ــن  وفيمـا بـني الـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب مـن مسـتوى وحجـم مـا حيتمـل أن يقـدم م
تربعات مالية ملكافحة فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز علـى الصعيـد العـاملي، وللصنـدوق 
العاملي، رغم أن االجتاهات احلالية للتمويل مـا زالـت تشـري إىل أن متويـل برامـج فـريوس نقـص 
املناعة البشــرية/اإليـدز سـيقصر كثـريا عـن بلـوغ املبلـغ املقـدر بــ ١٠,٥ باليـني دوالر الالزمـة 

سنويا حبلول عام ٢٠٠٥. 
 

توسيع نطاق العمل، إحداث تغيري   واو -
رغم أن مجيع البلدان املتأثرة بشدة من الوباء قد وضعت استراتيجيات لفريوس نقـص  - ٨
املناعـة البشـرية/اإليـدز متعـددة القطاعـــات، فمعظمــها يقــابل صعوبــة كبــرية يف حتويــل هــذه 



03-443487

A/58/184

االستراتيجيات إىل برامج عريضة القاعدة. فعلـى الصعيـد العـاملي أقـل مـن شـخص واحـد مـن 
كل أربعة أشخاص معرضني للعدوى، متكنوا مـن احلصـول علـى املعلومـات األساسـية املتعلقـة 
بفريوس نقص املناعة البشــرية/اإليـدز. ويقـدر أن واحـدا مـن كـل ٨ أشـخاص يريـدون معرفـة 
حالتهم املصلية فيما يتعلق بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية، اسـتطاعوا احلصـول علـى خدمـات 
املشورة الطوعية والفحوص يف عام ٢٠٠١، وقـد اخنفـض هـذا الرقـم إىل واحـد مـن كـل ١٦ 
شخص يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. وعلى نطاق العامل، أقل من واحـدة مـن كـل ٢٠ 
امـرأة حـامال يف أوضـاع مـا قبـل الـوالدة، باسـتطاعتهن احلصـول علـى اخلدمـات املتعلقـة مبنـــع 
انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل، وأقل من ٥ يف املائة مــن النسـاء الالئـي 
ــة  ميكنـهن االسـتفادة مـن العـالج املضـاد للفريوسـات التراجعيـة يسـتطعن احلصـول علـى األدوي
الالزمـة. ويف ٧٠ يف املائـة مـن البلـدان الـيت يشـكل فيـها اشـتراك مسـتعملي عقاقـري احلقـــن يف 
استخدام األجهزة املستخدمة يف احلقن، طريقة رئيسية يف نقـل فـريوس نقـص املناعـة البشـرية، 
تقل تغطية برامج الوقاية والعالج ملستعملي هذه العقاقري عن ٥ يف املائــة. ورغـم أن كثـريا مـن 
األدلة يشري إىل أن الربامج الـيت تسـتهدف اموعـات الرئيسـية مثـل العـاملني يف حقـل اجلنـس 
ــة  والرجـال الذيـن ميارسـون اجلنـس مـع الرجـال، ذات فعاليـة كبـرية يف تقليـل معـدالت اإلصاب
بالفريوس، فقد ذكر أكثر مــن بلـد مـن كـل أربعـة بلـدان أن هنـاك حاجـة إىل إيـالء مزيـد مـن 
االهتمام للربامج املوجهة هلذه الفئات الضعيفة من السـكان. ومـن بـني مـا ذكرتـه البلـدان مـن 
عقبات رئيسية تقف حائال أمام تعزيز هذه الربامج نقص املوارد املالية والبشرية والتقنية فضـال 

عن القدرة احملدودة على الرصد والتقييم. 
 

تقييم األثر االجتماعي واالقتصادي   زاي -
من الـ ٤٢ مليون شـخص الذيـن يقـدر أـم يعايشـون فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/  - ٩
اإليدز يف اية عام ٢٠٠٢، كانت الكثرة الغالبة يف ريعان شبام وقمة قدرم على اإلنتـاج. 
ويف الوقت ذاته الذي تطالب فيه خمتلف القطاعات يف البلدان البالغة التضرر بتعزيـز مـا تسـهم 
بـه يف حماربـة فـريوس نقـص املناعـــة البشــرية/اإليــدز، يقــوض الوبــاء دعــائم هــذه القطاعــات 
ذاا. ويتناقص اإلنتاج الزراعي يف كثري من البلدان املتأثرة بشدة يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء 
الكـربى نتيجـة لوفـاة العمـال علـى وجـه اخلصـوص مـن جـراء فـريوس نقـص املناعـــة البشــرية/ 
اإليدز. وعالوة على ذلك، تتداعى النظم التعليمية نتيجة للخسائر يف أرواح املدرسـني بسـبب 
حـاالت املـرض والوفـاة املتصلـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية. وتشـتد حـدة هـذه اآلثــار، يف 
الوقـت احلـاضر، يف بلـدان اجلنـوب األفريقـي الـيت تواجـه ظروفـا متأزمـة يف القطـاع الزراعـــي، 
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واضمحـالال خطـريا يف القـدرة املؤسسـية واسـتمرار تزايـد معـــدالت اإلصابــة بفــريوس نقــص 
املناعة البشرية. 

 
النساء والفتيات وفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز   حاء -

ميثل النساء والفتيات نصـف جممـوع حـاالت اإلصابـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية  - ١٠
على صعيد العامل، ونسبة تصل إىل ٥٨ يف املائة من احلـاالت يف أفريقيـا كلـها. ورغـم أن ٦٩ 
يف املائة من البلدان اليت أفادت بردودهـا أوضـح أن سياسـاا الوطنيـة تفسـح اـال لالسـتفادة 
املتكافئة من اخلدمـات الصحيـة بصـرف النظـر عـن نـوع اجلنـس، فمـا فتئـت النسـاء والفتيـات 
يواجهن طائفة عريضة من املعوقات االقتصادية والقانونية واالجتماعية اليت تزيـد مـن ضعفـهن 

يف مواجهة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 
 

األطفال الذين يتمهم الوباء أو جعلهم مستضعفني   طاء -
إن احلاجــة امللحــة ألن تعتمــد البلــدان سياســات وبرامــــج لالســـتجابة الحتياجـــات  - ١١
األطفال الذين يتمهم فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز أو جعلـهم يف مركـز ضعيـف والـيت 
أشار إليها األمني العام يف تقريره لعام ٢٠٠٢، مل يتم التصدي هلـا علـى حنـو فعـال يف األشـهر 
الـ ١٢ املاضية. وتسعة وثالثون يف املائة من البلدان ذات األوبئة املتفشـية – املُعرفـة بأـا تفـشٍ 
بني الكبار أكثر باستمرار من واحد يف املائة يف املناطق احلضرية والريفيـة علـى السـواء – ليـس 
لديها استراتيجية رمسية ملعاجلة احتياجات األطفال امليتمني وغريهم من األطفـال املسـتضعفني. 

وأشارت دول كثرية إىل أا بسبيل وضع هذه السياسات. 
 

القيادة   ثالثا -
القيـام، حبلـول عـام ٢٠٠٣، بوضـع اسـتراتيجيات يف شـأن فـريوس نقــص 
املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز)، ودمـج هـذه املســألة يف 
صميم التخطيط اإلمنائي، ووضع آليات إلشراك القطاع اخلاص واتمع املـدين يف 

التخطيط الستراتيجيات فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وتنفيذها* 
 

القيادة الوطنية   ألف -
يف استمرار لالجتاه الذي وردت اإلشارة إليه يف التقرير السابق إىل اجلمعية العامة عـن  - ١٢
تنفيـذ إعـالن االلـتزام بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـــرية/متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب 

 
 

أوجزت االلتزامات ذات الصلة الواردة يف إعالن االلتزامـات يف جمـال فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز  *
ويرد موجزها يف بداية كل من األجزاء التالية. 
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ـــة  (اإليـدز) (A/57/227 و Corr.1) يـتزايد عـدد القـادة الوطنيـني الذيـن يعربـون جـهرا عـن أمهي
ـــم رؤســاء الــدول عــن  إعطـاء األولويـة ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. ويتكل
حقـوق األشـــخاص الذيــن يعايشــون فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليــدز، كمــا يعقــدون 
اجتماعات وزارية بشكل منتظم لبحث كيفية التصدي للوباء علـى مسـتوى الوطـن. علـى أن 
٢٠ يف املائة من ردود الدول اليت تغطي مجيع األقاليم، تضمنت ما يفيد بـأن مسـتوى االلـتزام 
السياسي احلايل ال يزال غري كاف لتوليد وإدامـة االسـتجابة االسـتثنائية الالزمـة لعكـس مسـار 
الوباء. وحيتاج األمر إىل أن يتخــذ القـادة السياسـيون تدابـري حامسـة، ال سـيما يف آسـيا وشـرق 
أوروبا، نظرا لنمو الوباء السريع يف تلك املنـاطق. ويتعـني أن تكـون تلـك التدابـري باديـة جليـة 

على مستوى الوطن والناحية واملستوى احمللي إذا أريد وقف هذا االجتاه. 
وأفـاد أربعـة وتسـعون يف املائـة مـن اجلـهات املســـتجوبة بأــا وضعــت اســتراتيجيات  - ١٣
متعددة القطاعات لفريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، كمـا أفـاد ٩٢ يف املائـة مـن البلـدان 
ذات الدخل املنخفض بأا أدجمـت أنشـطة التصـدي لفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز يف 
التيار العريض ألدوات التنمية، مثل استراتيجيات استئصال الفقر فضال عن اعتمادات املوازنـة 
الوطنية وخطط التنمية القطاعية. وأوضح مثانية ومثانون من اجلــهات الـيت قدمـت ردودهـا بـأن 
لديها هيئات وطنية تعمل على التنسيق يف موضـوع فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز بـني 
ـــات الــيت مجعــها بشــكل  املصـاحل احلكوميـة والقطـاع اخلـاص واتمـع املـدين. وطبقـا للمعلوم
ــدز، زادت  مسـتقل برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية واإلي
نسبة البلدان اليت لديها استراتيجيات وطنية وآليـات ختطيـط مـن ٧٨ يف املائـة يف عـام ٢٠٠٢ 
إىل ٩٣ يف املائـة يف عـام ٢٠٠٣. ورغـم النجـــاح يف وضــع ُأطُــر اســتراتيجية لفــريوس نقــص 
املناعة البشرية/اإليدز، مل ينفذ على حنو فعال سوى قليل من االســتراتيجيات الوطنيـة، ويرجـع 

السبب يف ذلك، إىل حد كبري، إىل عدم كفاية املوارد املالية والتقنية والبشرية. 
 

القيادة على الصعيد اإلقليمي والعاملي   باء -
تواصل التعبئة اإلقليمية يف جمال مكافحة فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز خطوهـا  - ١٤
املتسارع خالل الفترة قيـد االسـتعراض. وجيـري إنشـاء املركـز األفريقـي إلدارة فـريوس نقـص 
املناعة البشرية لتوفري حتليالت السياسة ضمن أنشطة أخرى لدعم أعمـال جمموعـة رصـد حالـة 
اإليدز يف أفريقيا، وهي حتالف جمموعة من رؤساء الـدول األفريقيـة، ُأقيـم لرصـد تنفيـذ إعـالن 
أبوجـا ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز والسـل وغريهـا مـن األمـراض املعديـــة. 
ــة،  ومنتـدى قيـادات آسـيا واحمليـط اهلـادئ املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز والتنمي
ـــدول األعضــاء يف رابطــة أمــم  الـذي بـدأ أعمالـه يف آب/أغسـطس ٢٠٠٢ باجتمـاع وزراء ال
جنوب شرقي آسيا، يقوم اآلن بتنفيذ برنامج عمله بشكل نشط وأنشأت شراكة دول منطقـة 
البحر الكارييب، بدعم قوي من القادة السياسيني اإلقليميني، إطارا استراتيجيا إقليميـا لفـريوس 
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نقـص املناعـة البشـــرية/اإليــدز، يــهتدى بــه حاليــا يف وضــع خطــط التنفيــذ والعمــل الوطنيــة 
واإلقليميـة. وقـد أدى اعتمـاد برنـامج االسـتجابة السـريعة يف مكافحـــة فــريوس نقــص املناعــة 
البشـرية/اإليـدز يف مؤمتـر قمـة رابطـة الـدول املسـتقلة املعقـود يف أيـار/مـــايو ٢٠٠٢ إىل تعزيــز 
االسـتجابات الوطنيـة يف تلـك الـدول وذلـك باقتضـاء تعيـــني مســؤولني كبــارا خمولــني ســلطة 
اإلشراف على قطاعات متعددة. وقد عين شخصيات بارزة مبعوثني خـاصني لألمـني العـام يف 
شؤون فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز يف أفريقيـا وآسـيا ومنطقـة احمليـط اهلـادئ، وشـرق 
أوروبــا، وأمريكــا الالتينيــة، ومنطقــة البحــر الكــارييب. وعقــب مــا أعلنتــه حكومتــا فرنســـا 
والواليات املتحدة، أصدر أعضاء جمموعة البلدان الصناعية الكــربى الثمانيـة يف اجتمـاع القمـة 
الـذي عقدتـه يف عـام ٢٠٠٣ نـداء للبلـدان املاحنـة بزيــادة مســاعدا للبلــدان الناميــة يف جمــال 

مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 
ولدفع خطة التقـدم يف تنفيـذ اإلعـالن، كثفـت خمتلـف الكيانـات الداخلـة يف منظومـة  - ١٥
األمم املتحدة من جهودها داخل جماالت خربا، مبا يف ذلك التعليم، وبرنـامج التشـجيع علـى 
استعمال وسائل منـع احلمـل، واألطفـال اليتـامى واملسـتضعفني واألغذيـة واألمـن بغيـة حتسـني 
التنسيق ووضع القواعد اإلرشادية وتطويـر االسـتراتيجيات والشـراكات. وتعمـل أفرقـة األمـم 
ـــدا، كمــا  املتحـدة املواضيعيـة املعنيـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، حاليـا يف ١٣٤ بل
تعكس خطط عمل األمم املتحدة القطرية، على حنو متزايد زيادة التخطيـط التعـاوين، وجتميـع 
املـوارد والـربامج املشـتركة. ويف عـام ٢٠٠٣، اشـتركت هيئـات األمـم املتحـــدة يف اســتكمال 
ـــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليــدز، بتحديــد  خطـة األمـم املتحـدة االسـتراتيجية ملكافحـة ف
االستراتيجيات الرامية إىل مواجهة التحديات اجلديدة اليت يثريها الوباء وزيادة فعاليــة اسـتجابة 
ـــزداد إنفــاق  منظومـة األمـم املتحـدة لتحـدي فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. وسـوف ي
منظومة األمم املتحدة على اجلهود العاملية واإلقليميـة حملاربـة الوبـاء بـأكثر مـن ٥٠ يف املائـة يف 
فترة السنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥. وميكن احلصول على وثيقة تصـف اجلـهود الـيت تبذهلـا منظومـة 
األمم املتحدة للتعجيل يف تنفيذ اإلعـالن ورسـم بيـاين يبـني املؤشـرات الرئيسـية املسـتخدمة يف 
رصد تنفيذ اإلعالن، من املوقع الشبكي لربنامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص 

 .(www.unaids.org) املناعة البشرية واإليدز
 

دور الشركاء من اتمع املدين   جيم -
إن اإلعـالن، إذ يسـلم بـأن مواجهـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية ال بـد وأن يتجــاوز  - ١٦
جـهود احلكومـات، حيـث علـى إجيـاد آليـات علـى الصعيديـن الوطـين والعـاملي لضمـان اخنــراط 
اتمـع املـدين يف تلـك اجلـهود بشـكل نشـط، وال سـيما األشـخاص الذيـن يعايشـــون فــريوس 

نقص املناعة البشرية/اإليدز وقطاع األعمال. 
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ـــا مــن أصحــاب  وقـد ثبـت أن منتديـات الشـراكة الـيت تدعمـها األمـم املتحـدة وغريه - ١٧
املصلحـة هـي أدوات قيمـة لتشـجيع التعـاون بـني املصـــاحل احلكوميــة واتمــع املــدين وقطــاع 
األعمال. وأفاد تسعون يف املائة مـن البلـدان بأـا أنشـأت مثـل هـذه املنتديـات، معـززة بذلـك 
مشاركة القطاعات غري احلكومية يف التخطيط الوطين وصنع القرار يف ميدان مكافحة فـريوس 
نقص املناعة البشـرية/اإليـدز. علـى أنـه يبـدو أن مسـامهة اتمـع املـدين مل تلتمـس إال يف ثلثـي 
احلاالت اليت ُأبلغ عنها ألغراض هذه الوثيقة، مما يـدل علـى أن اشـتراك اتمـع املـدين ال يـزال 

غري كاف(١). 
املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز  - ١ 

جيـري حاليـا تنفيـذ شـراكة جديـــدة بــني االحتــاد الــدويل جلمعيــات الصليــب األمحــر  - ١٨
واهلالل األمحر والشبكة العاملية للمصابني بفريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز يف عـدد مـن 
بلدان العامل دف حماربـة الوصـم والتميـيز املرتبطـني بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز. 
وبـدأ التجمـع الـدويل للمصابـات بفـريوس نقـص املناعـة البشـــرية واإليــدز والتحــالف العــاملي 
جلمعيـات الشـابات املسـيحية وبرنـامج األمـم املتحـدة املشـــترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة 
البشـرية واإليـدز بتكويـن شـراكات حملاربـة الوصـم والتميـيز املرتبطـني بفـــريوس نقــص املناعــة 
البشرية واإليدز. ورغم هذه التطورات اهلامة، أشار أقل من ٤٠ يف املائـة مـن الـردود إىل دور 
معني أو مسامهة معينة لرابطات املصابني بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز يف العمليـات 

الوطنية لتنفيذ إعالن االلتزام. 
 

املنظمات ذات املنطلق الديين  - ٢ 
يف أيـار/مـايو ٢٠٠٣، عقـدت املشـاورة الدوليـة الثانيـة بشـــأن فــريوس نقــص املناعــة  - ١٩
البشرية واإليدز يف ماليزيا، مما دلل على التعاون وااللتزام املتجددين للجماعـات اإلسـالمية يف 
التصدي لفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز. واستندت هذه املشـاورة إىل املشـاورة الدوليـة 
األوىل للقادة املسلمني وإىل جمموعـة كبـرية مـن األنشـطة الـيت اضطلـع ـا القـادة املسـلمون يف 
السابق، وال سيما يف غرب أفريقيا. وللكنائس خربة طويلة يف رعايـة املصـابني بفـريوس نقـص 
املناعة البشرية واإليدز ويف تقدمي املشورة هلم. ولقد جعلـت الكنيسـة األنغليكانيـة، بدعـم مـن 
حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، من فـريوس نقـص املناعـة البشـرية 
واإليـدز أولويـة عامليـة، مـع التركـيز يف البـدء علـى تعزيـز عمـل األبرشـيات يف أفريقيـا. ويقــوم 
ـــاملي،  االحتـاد اللوثـري العـاملي، بالتعـاون مـع التحـالف املسـكوين للدعـوة وجملـس الكنـائس الع
بتنفيذ استراتيجية خاصة بفريوس نقص املناعة البشـرية واإليـدز يف مجيـع الكنـائس اللوثريـة يف 
أفريقيا. ومتد الكنائس األفريقية األمريكيـة وغريهـا مـن الكنـائس القائمـة يف الواليـات املتحـدة 
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يد العون بشكل متزايد إىل أفريقيــا، مقدمـة إليـها املسـاعدة والتضـامن. ولقـد عملـت مؤسسـة 
كاريتـاس الدوليـة، وهـي منظمـة خرييـة كاثوليكيـة منتشـرة يف العـامل أمجـع، يف ميـدان فــريوس 
نقص املناعة البشرية واإليدز ملدة ١٦ عاما، وهي تقوم حاليـا بإدمـاج مكافحـة فـريوس نقـص 
املناعة البشرية واإليـدز يف مجيـع براجمـها يف شـىت أحنـاء العـامل. وبـدأت اجلاليـات اهلندوسـية يف 
ـــا احملليــة ويف  أفريقيـا تشـعر باآلثـار األليمـة لفـريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز يف جمتمعا
اتمعـات احمليطـة ـا، وقـد نفـذت برامـج ممتـازة للرعايـة والدعـم خاصـــة يف دربــان، جبنــوب 
أفريقيا. وكان الرهبان والراهبات البوذيون من أوائل رجال الدين الذين وضعوا مناذج حيتـذى 
ا يف جمال حماربة فريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز وذلـك مـن خـالل وضـع منـاذج رائـدة 
لتقـدمي املشـورة والرعايـة للمصـابني بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـــدز خــالل الســنوات 
العشرين املاضية. وغالبا ما ال حتظى أهـم األعمـال الـيت تؤديـها املنظمـات ذات املنطلـق الديـين 
باالنتباه، أي مساعدة فئـات اتمـع علـى فـهم احلقـائق الـيت يفرضـها أكـرب بـالء عرفـه اجلنـس 

البشري والتكيف معها. 
 

املنظمات غري احلكومية واملنظمات اخلدمية املعنية باإليدز  - ٣ 
يف شىت أرجاء العامل، تلجأ املنظمات غـري احلكوميـة واجلماعـات احملليـة األخـرى الـيت  - ٢٠
تسـعى إىل تعزيـز التصـدي لفـريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز علـى مجيـــع املســتويات إىل 
استخدام إعالن االلتزام كأداة رئيسـية يف جمـال الدعـوة. ويف الفـترة قيـد االسـتعراض، أقيمـت 
حتالفـات جديـدة عديـدة بـني املنظمـات غـري احلكوميـة وغريهـا مـن أصحـاب املصلحـة ــدف 
تعزيـز الدعـوة والتعـاون الربنـاجمي والبحـوث املتصلـة بالفـــريوس. فمبــادرة �اتمعــات احملليــة 
C)، علـى سـبيل املثـــال، تضــم  ORE) تتصـدى لوبـاء فـريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز�
منظمـة �كـري� الدوليـة، والتحـالف الـدويل ملكافحـة فـريوس نقـــص املناعــة البشــرية/اإليــدز، 
واملركز الدويل للبحوث املتعلقة باملرأة، وجامعة جان هوبكــرت، وجملـس الكنـائس العـاملي. ويف 
آب/أغسطس ٢٠٠٢، أطلق ممثلون عن منظمات اتمـع املـدين مـن ٢١ بلـدا أفريقيـا احلركـة 
األفريقية لكفالة إمكانية احلصول على العالج املضاد لفـريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز، 
اليت كرست نفسها لتعبئة اتمـع املـدين والدعـوة لتحقيـق هـدف زيـادة فـرص احلصـول علـى 
العالج املضاد للفريوسات التراجعية ملا ال يقل عن ٣ ماليني شخص يف البلـدان الناميـة حبلـول 

عام ٢٠٠٥. 
عامل العمل  - ٤

يف أيار/مايو ٢٠٠٣، يف احلوار حول سياسات االتفاق العاملي املتعلقة بفريوس نقـص  - ٢١
املناعة البشرية واإليدز، أصدر االحتاد الدويل لنقابات العمـال احلـرة واملنظمـة الدوليـة ألربـاب 
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العمل بيانا مشتركا بااللتزام مبحاربة الوبـاء. ولقـد تعـززت مشـاركة القطـاع اخلـاص يف جمـال 
فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز بنشوء التحالف العاملي لشركات األعمال املعـين بفـريوس 
نقص املناعة البشـرية/اإليـدز الـذي أصبـح يضـم أكـثر مـن ١٠٠ شـركة ملتزمـة علنـا مبحاربـة 
فـريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز، وكذلـك بإنشـاء جمـالس شـــركات األعمــال ملكافحــة 
اإلصابـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز علـى الصعيديـن الوطـين واإلقليمـــي. وخــالل 
الفترة قيد االسـتعراض، أعلـن عـدد مـن أربـاب العمـل الرئيسـيني يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء 
الكـربى عـن خطـط لتوفـري التـأمني الصحـي للعمـال املصـابني بفـريوس نقـــص املناعــة البشــرية 
واإليـدز. وتـدل دراسـات أجريـت يف الـربازيل والفلبـني وجنـوب أفريقيـا علـــى أن الشــركات 
الكبرية أفادت أن لدى ٥٢ و ٢٥ و ٦٠ يف املائة منها، على التوايل، سياسـات عامـة ألمـاكن 
العمل بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز. وعلـى الصعيـد العـاملي، مل يفـد سـوى ٢١ 
يف املائة من الشـركات عـرب الوطنيـة باعتمادهـا سياسـات عامـة ألمـاكن العمـل بشـأن فـريوس 
نقص املناعة البشرية واإليـدز. وسـيقتضي األمـر مـن أصحـاب املصلحـة يف عـامل العمـل تقـدمي 
التزامات إضافية كبرية من أجل الوفاء بااللتزام الوارد يف اإلعالن باعتماد برامج شـاملة بشـأن 
فـريوس نقـص املناعـة البشـــرية واإليــدز يف أمــاكن العمــل علــى الصعيــد العــاملي حبلــول عــام 

 .٢٠٠٥
 

فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز وحقوق اإلنسان   رابعا -
القيـام، حبلـول سـنة ٢٠٠٣، بسـن أو تعزيـز أو إنفـاذ، حسـب االقتضــاء، 
التشريعات والنظم وغريها من التدابري املناسبة من أجل القضاء على مجيع أشـكال 
ـــة متتــع هــؤالء  التميـيز ضـد املصـابني بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز وكفال
األشـخاص وأفـراد اجلماعـات املعرضـــة لإلصابــة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية 
واإليدز متتعا كامال جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مبـا يف ذلـك كفالـة 

حصوهلم على قدم املساواة على اخلدمات الرئيسية. 
يعترف إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعـة البشـرية واإليـدز بـأن محايـة حقـوق  - ٢٢
اإلنسان وتعزيزها هي مـن املبـادئ األساسـية للتصـدي بفعاليـة لفـريوس نقـص املناعـة البشـرية 
واإليدز. وأفاد بلد من كـل أربعـة بلـدان أن الوصـم والتميـيز املرتبطـني بفـريوس نقـص املناعـة 
البشرية واإليدز يعتربان عائقني رئيسيني يف وجه حتقيق جهود وطنيـة أكـثر فعاليـة يف التصـدي 

هلذا الوباء.  
وقد ال تتمكن بلدان عديدة من حتقيق أهـداف اإلعـالن املتفـق عليـها املتصلـة حبقـوق  - ٢٣
اإلنسان وفريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز. ورغـم التقـدم امللحـوظ الـذي حتقـق منـذ عـام 



1403-44348

A/58/184

٢٠٠٢، مل يشر سوى ٦٢ يف املائة من البلـدان الـيت أرسـلت ردودا إىل وجـود تدابـري قانونيـة 
معمول ا حتمي املصـابني بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز أو املتـأثرين بـه مـن التميـيز 
املمارس ضدهم وتكفل هلم احلصول على اخلدمات على قدم املساواة. ومـع ذلـك فـإن معظـم 
هـذه البلـدان أشـارت إىل وجـود قوانـني وتدابـري عامـة ملنـع التميـيز ال تدابـري حمـددة تســتهدف 
األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز. واملنـاطق الـيت وجـد ـا أكـرب عـدد 
من البلدان ذات القوانني العامة ملنع التمييز هي شرق أوروبا ووسط آسيا، حيـث أفـاد ٨٠ يف 
املائة من البلـدان بوجـود قوانـني ملنـع التميـيز لديـها. وكـانت األرقـام املقابلـة بالنسـبة ألمريكـا 
ـــى التــوايل؛  الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب والبلـدان املتقدمـة النمـو ٧٠ و ٦٧ يف املائـة، عل
وبالنسبة لشمال أفريقيـا والشـرق األوسـط وأفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى وآسـيا، ٥٠ و 

٥٢ و ٦١ يف املائة، على التوايل. 
ــــة خصيصـــا حلمايـــة  وكــانت الــردود اإلجيابيــة بشــأن تدابــري منــع التميــيز املوضوع - ٢٤
اجلماعات الضعيفة أقل من ذلك بكثري. ويف امل مل يفد سوى ٣٨ يف املائة من البلـدان عـن 
وجـود مثـل هـذه التدابـري، وتـراوح التصنيـف اإلقليمـي بـني مســـتوى عــال بلــغ ٥٠ يف املائــة 
بالنسبة لبلدان شرق أوروبا ووسط آسيا، و ١٢ يف املائة بالنسبة لبلدان مشال أفريقيا والشـرق 
األوسط. وكان التصنيف املقابل بالنسبة ألفريقيا جنـوب الصحـراء الكـربى وأمريكـا الالتينيـة 

ومنطقة البحر الكارييب والبلدان املتقدمة النمو ٣٩ و ٤٧ و ٤٤ يف املائة، على التوايل. 
والحظ العديد من الدول اليت أرسلت ردودها أنـه، حـىت يف حالـة وجـود تدابـري ملنـع  - ٢٥
التمييز، كانت معرفة العامة ا حمدودة، وكانت تفتقر إىل آليـات إلنفاذهـا. ورغـم أن العديـد 
ـــترفت بضــرورة اســتعراض  مـن البلـدان، مبـا فيـها فييـت نـام ومدغشـقر ونيبـال واهلنـد، قـد اع

وتعزيز قوانينها املتعلقة مبنع التمييز، فإن مثة ما يدعو إىل العمل على نطاق أوسع بكثري. 
 

الوقاية واحلد من التعرض لإلصابة   خامسا -
الوقاية  ألف -

ــــات  حبلــول ســنة ٢٠٠٣، وضــع أهــداف وقائيــة تتعلــق بالشــباب والفئ
األخرى الشديدة التعرض لإلصابة وتنفيذ تدابري احترازية يف أماكن تقدمي الرعايـة 
الصحيـة علـى مسـتوى العـامل للحيلولـة دون انتقـال عـدوى فـريوس نقـــص املناعــة 

البشرية. 
أفـاد ٨٨ يف املائـة مـن البلـدان باعتمـاد سياسـات وطنيـة شـاملة للوقايـة. ولكـــن هــذه  - ٢٦
السياسات الوطنية مل تؤد بعد إىل توافر واسع النطاق ألنشطة رئيســية يف جمـال الوقايـة. وعلـى 
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الصعيـد العـاملي، يقـدر أن أقـل مـن واحـد لكـل أربعـة أشـخاص معرضـني لإلصابـة قـادر علـــى 
احلصول على معلومات أساسية عن فريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز. وواحـد فقـط مـن 
كـل ٩ أشـخاص حيـاولون معرفـة حالتـهم املصليـة املتعلقـة بالفـــريوس أمكنــهم احلصــول علــى 
خدمات املشورة واالختبار الطوعيني يف عام ٢٠٠١. ويف أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى، 
حيـث ارتفعـت معـدالت اإلصابـة بالفـريوس يف عـدة بلـدان إىل مسـتوى أعلـى ممـا كـان ميكـن 
توقعه يف السابق، كان احلصول على خدمات الوقاية األساسية حمدودا جدا، إذ يطّلع أقـل مـن 
شخص واحد لكل ثالثة أشخاص معرضني لإلصابـة علـى برامـج الـترويج السـتعمال العـوازل 
وحيصل ١٤ يف املائة منهم فقط على خدمات الوقاية من األمـراض املنقولـة باالتصـال اجلنسـي 
ومعاجلتها. وأفاد صندوق األمم املتحدة للسكان بوجـود نقـص بـالغ يف توافـر العـوازل لذلـك 
الغرض، ولو أردنا التعبري عن ذلك بالدوالرات لبلغ ٨٠ مليـون دوالر يف عـام ٢٠٠٠، وهـي 

آخر سنة تتوفر بشأا معلومات كاملة. 
أمـا بالنسـبة لـربامج توفـري الرعايـــة والدعــم والعــالج، تشــري الــدول األعضــاء إىل أن  - ٢٧
االفتقـار إىل املـوارد املاليـة والفنيـة والبشـرية الالزمـة هـو العـائق الرئيسـي أمـام زيـادة خدمـــات 
ـــيت شــهدت اخنفاضــات كبــرية يف عــدد  الوقايـة مـن الفـريوس. ويف البلـدان املرتفعـة الدخـل ال
حاالت اإلصابة اجلديدة يف املراحل األوىل من انتشــار الوبـاء، مثـة دالئـل علـى احتمـال وجـود 
زيادة مطردة يف مستوى اازفة وعدد حاالت اإلصابة اجلديدة لـدى الرجـال الذيـن ميارسـون 
اجلنس مع الرجـال وبـني الشـباب مـن ذوي امليـول اجلنسـية الغرييـة، ممـا يؤكـد أمهيـة اسـتمرار 

اجلهود الوقائية وتعزيزها. 
إن عدم القدرة على تنفيذ برامج الوقاية من الفـريوس باملسـتوى املطلـوب ميثـل فرصـة  - ٢٨
حامسة ضائعة. وأفاد اخلرباء الذين اجتمعوا يف عام ٢٠٠٢، بدعوة مــن منظمـة الصحـة العامليـة 
وأمانـة برنـامج األمـــم املتحــدة املشــترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية واإليــدز، أن 
باإلمكـان تـاليف حـدوث ٢٩ مليـون إصابـة مـن أصـل ٤٥ مليـون حالـة إصابـة جديـدة يتوقـــع 
حدوثها بني عـامي ٢٠٠٠ و ٢٠١٠، لـو أمكـن حتقيـق احلـد األقصـى لتنفيـذ االسـتراتيجيات 
الوقائية القائمة. ومع ذلك قليلة هي البلدان اليت شهدت آثار االستراتيجيات الوقائيـة الواسـعة 
النطاق تنعكس يف اخنفاض معدالت حـاالت اإلصابـات اجلديـدة. وأوغنـدا أفضـل مثـال حـىت 

اآلن على بلد شهد مثل هذه اآلثار. 
ورغم عدم توفر معلومات مستكملة عن تنفيذ التدابري االحترازية على مستوى العـامل  - ٢٩
يف أماكن تقدمي الرعاية الصحية، فإن التغطيـة البالغـة ٩٦ يف املائـة لسـالمة الـدم تـدل علـى أن 
هذه التدابري موجودة على أقل تقدير يف معظم املؤسسات اليت تقـدم اخلدمـات املتعلقـة بـالدم. 
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ومع ذلك فإن منظمة الصحة العاملية تقدر أن حنو ٤٠ يف املائة من احلقن الـيت تعطـى ألغـراض 
الرعايـة الصحيـة يف العـامل أمجـع تنطـوي علـى إعـادة اسـتعمال ملعـــدات احلَقــن وأن ممارســات 

احلقن غري اآلمنة مسؤولة عن ٥ يف املائة من حاالت اإلصابة اجلديدة بالفريوس. 
 

الشباب   باء -
ختفيض معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشـرية بـني الشـبان والشـابات 
الذين تتراوح أعمارهم بني ١٥ و ٢٤ سنة بنسـبة ٢٥ يف املائـة، يف أشـد البلـدان 
تأثرا حبلول سنة ٢٠٠٥، وبنسبة ٢٥ يف املائة عامليا حبلول سنة٢٠١٠ ؛ وضمــان 
حصول ٩٠ يف املائة على األقل من الشـبان والشـابات علـى املعلومـات والتثقيـف 
وبرامج اكتساب املهارات احلياتية املطلوبـة للحـد مـن تعرضـهم لإلصابـة بفـريوس 
نقــص املناعــة البشــرية، واالرتفــاع ــذه النســبة إىل ٩٥ يف املائــــة مـــن الشـــبان 

والشابات حبلول سنة ٢٠١٠. 
سعيا لتحقيق تلك األهداف، أفـاد ٨٨ يف املائـة مـن البلـدان أنـه اعتمـد اسـتراتيجيات  - ٣٠
للنهوض بتثقيف الشباب يف جمال الصحة اإلجنابية واجلنسية. ولكن برامج التثقيـف واملـهارات 
احلياتية كانت يف مراحل مبكرة يف معظــم البلـدان ومل تطَـل سـوى جـزء قليـل ممـن حيتاجوـا. 
وكما يدل عليه االخنفاض املتواصل والطويل األمد يف انتشار اإلصابـة بالفـريوس بـني صفـوف 
الشباب يف أوغندا واالخنفاضات األخرية املدعمة بالوثـائق بـني الشـابات يف أجـزاء مـن إثيوبيـا 
ومـالوي، تكـثر األدلـة علـى أن برامـج الوقايـة الشـاملة ميكـن أن تـؤدي إىل خفـــض معــدالت 

اإلصابة يف صفوف الشباب. 
ومع ذلك، ال يتلقى حاليا سوى عدد قليل جدا من الشباب اخلدمات الـيت حيتاجوـا  - ٣١
لتفـادي انتقـال املـرض. ففـي مجيـع املنـاطق، ال تنجـح برامـج الوقايـة يف الوصـول إال إىل جـــزء 
ـــا جنــوب  قليـل جـدا مـن الشـباب الذيـن ال يرتـادون املـدارس، ويقـدر بــ ٨ يف املائـة يف أفريقي
الصحراء الكربى، و ٤ يف املائة يف أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، و ٣ يف املائـة يف 
آسيا واحمليط اهلادئ وشرق أوروبا ووسط آسيا. ومثة حاجة ملحة إىل خدمات وقايـة موجهـة 
للشـباب علـى وجـه خـاص يف شـرق أوروبـا ووسـط آسـيا حيـث يتفشـى الوبـاء بسـرعة أكــرب 
وحيث تظهر الغالبية العظمى من حـاالت اإلصابـة اجلديـدة لـدى الشـباب. ويف رابطـة الـدول 
املسـتقلة، يقـدر أن ٨٠ يف املائـة مـــن احلــاالت اجلديــدة الــيت ظــهرت بــني ١٩٩٧ و ٢٠٠٠ 

أصابت أشخاصا يقل عمرهم عن ٣٠ عاما. 
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النساء والفتيات   جيم -

القيـام، حبلـول ٢٠٠٥، بوضـع اســـتراتيجيات مــن أجــل تعزيــز النــهوض 
باملرأة وكفالة متتعها الكامل جبميع حقوق اإلنسان؛ وتوفـري األدوات الـيت حتتاجـها 
النساء والفتيات حلماية أنفسهن من خطر اإلصابـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية 

واإليدز. 
أفاد ٧٠ يف املائة من البلدان بوجود سياسات وطنية لكفالة حصـول الرجـال والنسـاء  - ٣٢
على اخلدمات على قدم املساواة. فاحلصول على اخلدمات على قدم املسـاواة، ولـو كـان أمـرا 
أساسيا، إال أنه، مبفرده، لـن ميكـن البلـدان مـن تقليـل إمكانيـة إصابـة النسـاء والفتيـات الالئـي 
كثريا ما يواجهن قدرا كبريا من العوائق االقتصادية والقانونيـة واالجتماعيـة الـيت تعيـق التقليـل 
ــيت  الفعلـي مـن خطـر اإلصابـة. وينبغـي لالسـتراتيجيات الوطنيـة أن تعـزز املعايـري االجتماعيـة ال
تؤكد على املسـاواة بـني اجلنسـني، وأن تدخـل إصالحـات علـى القوانـني والسياسـات لكفالـة 
حصول الفتيات يف العامل أمجع على التعليـم، وزيـادة القـدرات االقتصاديـة للنسـاء واسـتقالهلن 
الذايت، والتقليل من إمكانية ممارسـة العنـف ضـد النسـاء والبنـات. وإدراكـا مـن برنـامج األمـم 
املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز وشـركائه االسـتراتيجيني للحاجـة 
العاملية امللحة ملعاجلة األبعاد اجلنسـانية للوبـاء، فـإم يبذلـون جـهودا كبـرية للدعـوة عامليـا مـن 

أجل تعزيز العمل الفعال للتقليل من عبء الوباء على النساء والبنات. 
 

منع انتقال الفريوس من األم إىل الطفل   دال -
القيام، حبلول سنة ٢٠٠٥، باحلد من إصابة الرضع بفريوس نقـص املناعـة 
البشرية بنسبة ٢٠ يف املائة، مث بنسـبة ٥٠ يف املائـة حبلـول سـنة ٢٠١٠، وضمـان 
حصول ٨٠ يف املائة من احلوامل الالئـي تقـدم هلـن الرعايـة السـابقة للـوالدة علـى 

اخلدمات من أجل تقليل خطر انتقال الفريوس من األم إىل الطفل. 
ــــ ٠٠٠ ٨٠٠ رضيــع، ســواء قبــل  يقـدر عـدد الرضـع املصـابني بالفـريوس كـل عـام ب - ٣٣
احلمل أو خالله أو نتيجة للرضاعة الطبيعية. وأفاد ٨٨ يف املائة من البلدان على صعيـد العـامل، 
ولكن ٧٨ يف املائة فقط على صعيد آسيا، أن لديه سياسـات وطنيـة سـارية للتقليـل مـن خطـر 
انتقال الفريوس من األم إىل الطفل. وأفادت عدة بلدان، مبا فيـها هنـدوراس وتـايلند وأوغنـدا، 
ـــع انتقــال الفــريوس مــن األم إىل  بتحقيـق تقـدم يف زيـادة مسـتوى احلصـول علـى اخلدمـات ملن
الطفل. ويف بوتسوانا، زادت النسبة املئوية للحوامل املتلقيات للمشورة يف ما يتصل بالفـريوس 
يف مراحل قبل الـوالدة مـن ٦٠ يف املائـة يف عـام ١٩٩٩ إىل ٧٤ يف املائـة يف عـام ٢٠٠٢، يف 
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حني تضاعفت النسبة املئوية للحوامـل املتلقيـات لعـالج وقـائي مـن ٣٠ إىل ٦٠ يف املائـة. أمـا 
على الصعيد العاملي فيبقى احلصول على هذه اخلدمـات حمـدودا، وال سـيما يف أفريقيـا جنـوب 
الصحراء الكربى، حيث يقدر أنه مل حيصـل علـى خدمـات وقائيـة يف عـام ٢٠٠١ سـوى حنـو 

واحد يف املائة من احلوامل الالئي يتلقني رعاية سابقة للوالدة.  
إن املبـادرة املتعلقـة مبنـع انتقـال الفـريوس مـن األم إىل الطفـل مببلـغ ٥٠ مليــون دوالر،  - ٣٤
واليت تقودها جامعة كولومبيا ومتوهلا تسع مؤسسات مـن القطـاع اخلـاص، ترمـي يف مرحلتـها 
األوىل إىل اختاذ الربامج القائمـة مرتكـزا هلـا مـن أجـل منـع انتقـال اإلصابـة مـن األم إىل الطفـل 
وتقدمي الرعاية والعالج املتعلقني بالفريوس إىل ٠٠٠ ١٠ من األمهات واألطفال وغـريهم مـن 
أفراد األسرة املصابني. ويف نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، بـدأ أكـثر مـن ٢٠٠ امـرأة وفـرد مـن أفـراد 

األسر بتلقي الرعاية يف ١٢ موقعا للتجارب العملية. 
 

احلد من التعرض لإلصابة   هاء -
القيام، حبلول سنة ٢٠٠٣، بإجياد استراتيجيات وسياسـات وبرامـج حتـدد 
العوامل اليت جتعـل األفـراد معرضـني بصفـة خاصـة لإلصابـة بفـريوس نقـص املناعـة 

البشرية واإليدز والشروع يف التصدي هلا. 
تـدل اخلـربة الواسـعة علـى أن احتمـال اإلصابـة يتصـل يف كثـــري مــن األحيــان اتصــاال  - ٣٥
مباشـرا بـالوصم والتـهميش االجتمـاعي الـذي تعيشـه الفئـات املعرضـة لإلصابـة، مثـل متعــاطي 
املخدرات باستعمال احلقن، والرجال الذين ميارسون اجلنـس مـع الرجـال، والعـاملني يف حقـل 
اجلنس، والشباب غري امللتحقني بـاملدارس، وفئـات السـكان املتنقلـة، ونـزالء السـجون. ورغـم 
أن أكثر من ٨٠ يف املائة من البلدان أفاد بأن لديه سياسـات تعـزز الوقايـة مـن الفـريوس وغـري 
ذلـك مـن اخلدمـات الصحيـة األخـرى املقدمـة للسـكان املعرضـني لإلصابـة، فـإن ٣٨ يف املائـــة 
فقط من تلك البلدان قال بأنه اختذ تدابري حلمايـة هـذه الفئـات مـن التميـيز. ويف مشـال أفريقيـا 
والشرق األوسط، كانت هذه النسبة أقل مـن ١٢ يف املائـة. وأقـل مـن نصـف البلـدان عمومـا 
تنتهج سياسات وطنية لتوفري املعلومات واخلدمات الصحية يف ما يتعلق بفـريوس نقـص املناعـة 
البشرية واإليدز للمهاجرين الذين يعربون احلدود. أما أفريقيا جنـوب الصحـراء الكـربى (٦٣ 
يف املائة) وشرق أوروبا ووسط آسيا (٦٠ يف املائـة) فقـد كـانت النسـبة فيـها أعلـى قليـال مـن 

املتوسط. 
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الرعاية والدعم والعالج   سادسا -
احلصول على اخلدمات األساسية   ألف -

القيام، حبلول سنة ٢٠٠٣، بإعداد استراتيجيات تعاونيـة مـن أجـل تعزيـز 
نظـم الرعايـة الصحيـة، ومعاجلـة املسـائل املتعلقـة بتوفـري العقاقـري املتصلـة بفـــريوس 
ـــاحلصول علــى اخلدمــات الشــاملة الــيت تعــزز  نقـص املناعـة البشـرية، والتعجيـل ب
التوفـري التدرجيـي واملطـرد ألعلـى مسـتويات الرعايـة الـيت ميكـن تقدميـها للمصــابني 
بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز؛ وإعداد استراتيجيات وطنية لتقدمي الرعايـة 
النفسية لألفراد واألسر واتمعات املتأثرة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز. 
وحبلول سنة ٢٠٠٥، إحراز تقدم كبري يف توفري الرعاية الشاملة لألفـراد املصـابني 

بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز وألفراد أسرهم. 
يؤكد إعالن االلتزام بشأن فريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز أن الوقايـة والرعايـة  - ٣٦
والدعم والعالج متثل عناصر أساسية يف أي اسـتجابة فعالـة. ويف حـني أشـار ٧٧ يف املائـة مـن 
الردود إىل وجود سياسات وطنية لتوفري الرعاية الشـاملة والدعـم يف مـا يتعلـق بفـريوس نقـص 
املناعة البشرية واإليدز، فإن ٤٠ يف املائة من البلـدان الـيت أرسـلت ردودهـا مـن شـرق أوروبـا 
ووسط آسيا كانت تفتقر إىل مثل هذه اخلطط. ومل يكن لـدى واحـد مـن كـل مخسـة بلـدان، 
مبا يف ذلك واحد من كل ثالثة بلدان يف آسـيا واحمليـط اهلـادئ، أطـر عمـل تتعلـق بالسياسـات 

لزيادة إمكانية احلصول على األدوية ذات الصلة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز. 
ـــى العــالج يف  وشـهدت السـنة املاضيـة زمخـا مطـردا صـوب زيـادة فـرص احلصـول عل - ٣٧
البلدان منخفضة الدخل أو متوسطة الدخل. وأصدرت منظمة الصحة العاملية مبادئ توجيهيـة 
ـــوارد احملــدودة،  لزيـادة مـدى توفـري العـالج املضـاد للفريوسـات التراجعيـة يف األمـاكن ذات امل
وأضافت ١٠ عقاقري مضادة للفريوسات التراجعية إىل قائمتها املتعلقة باألدوية األساسـية. ويف 
٢٠٠٢، اشتركت منظمة الصحة العاملية وأمانة برنامج األمم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس 
نقص املناعة البشرية واإليدز والبنك الدويل مـع مؤسسـات خاصـة رائـدة ومنظمـات املصـابني 
بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز والتحـالف العـاملي لشـركات األعمـال املعـين بفـــريوس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز، من أجـل إنشـاء التحـالف الـدويل لكفالـة إمكانيـة احلصـول علـى 
العالج املضاد لفريوس نقص املناعـة البشـرية واإليـدز، الـذي يسـعى إىل تعزيـز التبـادل الـدويل 
ألفضل املمارسات بشأن زيادة إمكانيـة احلصـول علـى العـالج يف البلـدان الناميـة وعلـى حفـز 
الشراكات لتقدمي الدعم الفين على الصعيد القطري. وقدم الصنـدوق العـاملي ملكافحـة فـريوس 
نقص املناعة البشرية واإليدز والسـل واملالريـا منحـا كافيـة لتوفـري العـالج املضـاد للفريوسـات 
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التراجعيـة لــ ٠٠٠ ٥٠٠ شـخص. وقـد أطلقـت حكومـــة الواليــات املتحــدة مبــادرة جديــدة 
تسعى إىل كفالة توفري العالج املضاد للفريوسات التراجعيـة وغريهـا مـن أنـواع العـالج املضـاد 
لفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز ملليوين شخص يف ١٤ بلـدا يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء 

الكربى ومنطقة البحر الكارييب. 
وباستثناء الربازيل اليت يعيش فيـها أكـثر مـن ثلـث األشـخاص املتلقـني للعـالج املضـاد  - ٣٨
للفريوسات التراجعية يف البلدان املنخفضـة الدخـل واملتوسـطة الدخـل، فـإن اسـتعمال العقاقـري 
ـــامل  املضـادة للفريوسـات التراجعيـة يف عـام ٢٠٠٢ قـد زاد بنسـبة ٥٠ يف املائـة علـى نطـاق الع
وحبوايل الثلثني يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. ولكن احلصول علـى هـذا العـالج ال يـزال 
حمدودا يف البلدان قليلة املوارد، وال تزال الفجوات يف احلصول على العالج هائلــة بـني البلـدان 
املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة. ورغـم أن ٥,٥ مليـون شـخص يف البلـدان املنخفضـة الدخـــل 
واملتوسطة الدخل حباجة للحصول على العالج املضـاد للفريوسـات التراجعيـة، مل يكـن حيصـل 
على تلك األدويـة يف أواخـر عـام ٢٠٠٢ سـوى مـا يقـدر بــ ٠٠٠ ٣٠٠ شـخص. ويف حـني 
ال تعـد البلـدان املتقدمـة النمـو سـوى ٥ يف املائـة مـن املصـــابني بالفــريوس علــى صعيــد العــامل 
بأسـره، ومـع ذلـك فـهم يشـكلون ٦٠ يف املائـة مـن مجيـع األشـخاص املتلقـني للعـالج املضـــاد 

للفريوسات التراجعية. 
وقـد تركـز االهتمـام علـى زيـادة إمكانيـة احلصـول علـى العـالج املضـــاد للفريوســات  - ٣٩
التراجعيـة، ولكـن العنـاصر األخـرى للرعايـة الشـاملة غالبـا مـــا تكــون غــري متاحــة للمصــابني 
بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز. وتؤدي نفس العوامـل الـيت تعـوق توسـيع نطـاق برامـج 
العالج املضاد للفريوسات التراجعيـة، أي البـىن األساسـية احملـدودة وعـدم كفايـة املـوارد املاليـة 
والتقنيـة والبشـرية، إىل احلـد مـن إمكانيـة احلصـول علـى الرعايـة النفسـية االجتماعيـة واحلمايــة 

الوقائية والعالجية من األمراض االنتهازية املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية. 
 

األطفال الذين تيتموا وتضرروا بسبب فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز   باء -
القيـام، حبلـول سـنة ٢٠٠٣، بتنفيـذ سياسـات واسـتراتيجيات وطنيـــة مــن 
أجل رعاية األطفال الذين تيتمــوا وتضـرروا بسـبب فـريوس نقـص املناعـة البشـرية 

واإليدز. 
على الصعيد العاملي، أكثر مـن ١٤ مليـون طفـل تقـل أعمـارهم عـن ١٥ عامـا فقـدوا  - ٤٠
أحد األبوين أو كليهما بسـبب فـريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز، مبـن فيـهم ١١ مليـون 
ـــول ٢٠١٠، يتوقــع أن يزيــد ذلــك  طفـل يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى وحدهـا. وحبل
العـدد ليصـل إىل ٢٥ مليـون طفـل. ويف الوقـت نفسـه، يـؤدي فـريوس نقـــص املناعــة البشــرية 
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واإليدز إىل جعل العديد مـن األطفـال اآلخريـن والشـباب مسـتضعفني، مبـن فيـهم مـن يضطـر 
لترك املدرسة من أجل رعاية أفراد األسرة املرضى أو مـن أجـل العمـل للتعويـض عـن اخلسـارة 

املادية اليت تلحق باألسر املتضررة بسبب الفريوس. 
وعلى الرغم من التقدم الذي حتقق خالل السنوات املاضية يف وضـع سياسـات وطنيـة  - ٤١
لرعاية اليتامى وغريهم من األطفال الذين تتضـرروا بسـبب الفـريوس، مل يفـد سـوى ٦٠ بلـدا 
عـن انتهاجـهم مثـل هـذه السياسـات. وممـا يدعـو إىل االنشـغال بوجـه خـــاص أن العديــد مــن 
البلـدان الشـديدة التـأثر بالوبـاء هـي يف عـداد البلـدان املفتقـرة إىل هـذه السياسـات. ومــن بــني 
البلدان اليت ال يقـل فيـها معـدل انتشـار الفـريوس بـني البـالغني عـن واحـد يف املائـة بـني النسـاء 
احلوامل يف املناطق احلضرية والريفية، واليت قدمت ٢٨ منـها معلومـات، مل يكـن لـدى ٣٩ يف 
املائة منها استراتيجيات وطنية بشأن األطفـال الذيـن تيتمـوا أو تضـرروا بسـبب فـريوس نقـص 
املناعة البشرية واإليـدز. وأفـاد العديـد مـن هـذه البلـدان أنـه يف صـدد وضـع هـذه السياسـات. 
وما مل يتم اختاذ إجراءات عاجلـة، فـإن اتمـع الـدويل لـن يتمكـن مـن بلـوغ األهـداف املتفـق 

عليها. 
 

التخفيف من األثر االجتماعي واالقتصادي   سابعا -
القيام، حبلول سنة ٢٠٠٣، بتقييم األثر االجتماعي واالقتصادي لفـريوس 
نقص املناعة البشرية واإليـدز وإجيـاد االسـتجابات املناسـبة؛ ووضـع اسـتراتيجيات 
وطنية للقضاء على الفقر والتعجيل بتنفيذها دف التصدي لقدرة الفـريوس علـى 
مفاقمة الضعف يف االني االقتصـادي واالجتمـاعي؛ وإنشـاء أطـر وطنيـة يف اـال 
القانوين ويف جمال السياسة العامة للتصدي لفريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز 

يف أماكن العمل. 
يف أكثر البلدان تضررا، يؤدي الوباء نفسه إىل تقويض القدرة على التصـدي لفـريوس  - ٤٢
نقص املناعة البشرية واإليدز. ويف الوقت الـذي تكثـف فيـه اجلـهود لزيـادة قـوة االسـتجابة يف 
قطاعات التعليم والصحة واخلدمة املدنية، كثـريا مـا يفتـك الوبـاء باملؤسسـات القطاعيـة سـالبا 
البلـدان واتمعـات احملليـة مـن القـدرة البشـرية الـــيت هــي بــأمس احلاجــة إليــها. ويظــهر هــذا 
خصوصـا يف أفريقيـا اجلنوبيـة، حيـث أدى فــريوس نقــص املناعــة البشــرية واإليــدز إىل تفــاقم 
األزمة الغذائية اليت كانت حادة أصال. وأجرى ٧٨ يف املائة من البلدان اليت يزيد فيـها انتشـار 

الفريوس بني البالغني عن واحد يف املائة تقييما لألثر االجتماعي االقتصادي للوباء. 
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ومـن أجـل التصـدي لفـريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز علـى الصعيـد القطـــاعي،  - ٤٣
ينبغي إجراء ختطيط مسـبق يسـتند إىل الوقـائع، واحلصـول علـى املـوارد املاليـة والتقنيـة الالزمـة 
للقطاعات الرئيسية. وخالل الفترة قيد االستعراض، قدم البنك الدويل وبرنامج األمم املتحـدة 
اإلمنـائي وغريمهـا املسـاعدة إىل البلـدان مـن أجـل إجـراء حتـاليل اقتصاديـة ألثـر الوبـاء. وبفضــل 
هذه املساعدة اخلارجية، درست مالوي أثر فريوس نقص املناعة البشـرية واإليـدز علـى قطـاع 
اخلدمات العامة. ووضعت منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة 
أطرا لتعزيز قدرات قطاعي الصحة والتعليم من أجـل التصـدي لفـريوس نقـص املناعـة البشـرية 
واإليدز، وتواصل منظمة العمل الدوليـة العمـل مـع عناصرهـا الثالثـة مـن أجـل التشـجيع علـى 

تنفيذ مدونة قواعد املمارسات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز وعامل العمل. 
 

البحث والتطوير  ثامنا –
القيــام، حبلــــول ســـنة ٢٠٠٣، بكفالـــة أن تتـــوىل جلـــان مســـتقلة معنيـــة 

بأخالقيات املهنة تقييم مجيع بروتوكوالت البحوث. 
ونظرا لعدم وجود عالج شـاف أو لقـاح وقـائي، ال يـزال البحـث والتطويـر املتصلـني  - ٤٤
بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز ميثالن أولية ملحة على الصعيد العـاملي. ويدعـو اإلعـالن 
البلدان إىل زيادة االستثمار يف جمال اللقاحات املتعلقـة بالفـريوس وتعزيـز القـدرة الوطنيـة علـى 
البحـث والتطويـر، وزيـادة التعـاون العـاملي يف جمـال البحـــوث املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة 
البشرية واإليدز، وكفالة أن جترى االختبارات البحثيـة املتصلـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية 
واإليـدز وفقـا للمعايـري واملبـادئ التوجيهيـة األخالقيـة املعـــترف ــا. وأفــاد ٧٠ يف املائــة مــن 

البلدان بأنه وضع سياسات من هذا القبيل. 
وتبعث التطورات البحثية اليت جرت خـالل العـام املـاضي علـى األمـل ولكنـها تؤكـد  - ٤٥
مع ذلك التحديات اليت ال تزال قائمـة. ورغـم أن نتـائج أول اختبـار مـن نوعـه جلـدوى لقـاح 
أخفقت يف إثبات جدواه بالنسبة مل األشخاص الذين أجري عليـهم االختبـار، إال أن ذلـك 
االختبار وفر دروسا مفيدة عن كيفية إجراء اختبارات على نطاق واسـع للقاحـات التجريبيـة. 
وقـدر التمويـل العـاملي للبحـوث اخلاصـة بلقـاح مضـاد للفـريوس يف عـام ٢٠٠١ حبــوايل ٤٧٠ 
مليون دوالر، ويشمل هذا مسـامهات مقدمـة مـن احلكومـات واملؤسسـات املتعـددة األطـراف 
ـــري احلكوميــة وشــركات املســتحضرات الصيدالنيــة. وقدمــت معــاهد الصحــة  واملنظمـات غ
الوطنية للواليات املتحدة ما يقدر بـ ٢٦٩ مليون دوالر من ذلك املبلغ، ويتوقع أن تزيـد هـذه 

املسامهة يف عام ٢٠٠٣ لتصل إىل ٤٢٢ مليون دوالر. 
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وحــىت تارخيــه، كــانت تضطلــع مبــهام البحــث والتطويــر اخلاصــة مببيــدات اجلراثيــم  - ٤٦
املؤسسات البحثية غري الرحبية واملؤسسات األكادميية وشركات التكنولوجيا احليوية الصغـرية، 
وقد دعمت تلك اجلهود بشكل رئيسي مبنح قدمتها حكومـة الواليـات املتحـدة بلـغ جمموعـها 
٦٢ مليون دوالر يف عام ٢٠٠١. وسوف يدخل ستة من مبيدات اجلراثيـم التجريبيـة مراحـل 
االختبار على نطاق واسع ملعرفة جدواها يف املستقبل القريب. وتقدر مؤسسة روكفلـر أن مثـة 
حاجة إىل حنو ٧٧٥ مليون دوالر خالل السنوات اخلمس القادمة من أجـل التوصـل إىل نـاتج 

مأمون وفعال حبلول عام ٢٠١٠. 
 

فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليــدز يف املنــاطق املتــأثرة بالصراعــات  تاسعا -
 والكوارث 

القيام، حبلول سـنة ٢٠٠٣، بوضـع اسـتراتيجيات وطنيـة ملكافحـة انتشـار 
فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز بـني أفـراد القـوات النظاميـة، ووضـــع وبــدء 
ـــــريوس نقــــص املناعــــة  تنفيـــذ اســـتراتيجيات وطنيـــة جتعـــل عنـــاصر التوعيـــة بف
البشـرية/اإليـدز، والوقايـة منـه ورعايـة وعـالج املصـابني بـه، جـزءا مـــن إجــراءات 

التصدي حلاالت الطوارئ. 
سبق قرارا جملس األمن ١٣٠٨ (٢٠٠٠) و ١٣٢٥ (٢٠٠٠) اعتماد إعـالن االلـتزام  - ٤٧
ـــدز) وركــزا علــى  بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب (اإلي
مسألة توفري برامج التوعية والتدريب ألفراد عمليات حفظ السـالم الدوليـة. ومتاشـيا مـع تلـك 
ـــة بفــريوس  الواليـة، وضـع برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بـاإليدز اسـتراتيجيات للتوعي
نقص املناعة البشرية/اإليدز والوقايـة منـه لفـائدة أفـراد عمليـات حفـظ السـالم، مشلـت تعميـم 
معلومات عن فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز (مترمجة إىل ١١ لغة)، فضال عن منشـورات 

فنية لدعم إدماج فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف الربوتوكوالت التدريبية. 
وقد أفاد مثانية وسـبعون يف املائـة مـن البلـدان بأـا وضعـت سياسـات ألفـراد القـوات  - ٤٨
النظامية أدجمت يف معظم احلاالت يف اخلطط واالستراتيجيات الوطنية املتعلقة مبكافحة فـريوس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز. وميثل هذا األمر حتسنا هاما مقارنة بعام ٢٠٠٠: فلم يبلـغ سـوى 
٢٥ يف املائة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى عن وضع سياسات من هـذا القبيـل يف 

عام ٢٠٠٢، بينما أوضح ٩٠ يف املائة منها أا اعتمدت هذه السياسات يف عام ٢٠٠٣. 
ومـن جممـوع ٥٤ بلـدا ردت علـى دراسـة اسـتقصائية أجراهـا برنـامج األمـم املتحـــدة  - ٤٩
ـــين بــاإليدز يف أوائــل عــام ٢٠٠٣، أفــاد ١٦ بلــدا فقــط (٢٩ يف املائــة) باختــاذ  املشـترك املع
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إجراءات منسقة بني اهليئة الوطنية لإلغاثة الطارئة وآلية التنسيق الوطنيـة املعنيـة بفـريوس نقـص 
املناعـة البشـرية/اإليـدز. وعلـى حـني أفـادت التقـارير بـأن منظمـات اإلغاثـة اإلنســـانية نفــذت 
سياسات وبرامج ملكافحة هذا الوباء يف أماكن العمـل يف عـدد يقـل قليـال عـن نصـف البلـدان 

املبلغة، فإن األرقام اخلاصة بأفريقيا كانت أعلى بكثري حيث بلغت ٧٥ يف املائة. 
 

املوارد   عاشرا -
القيـام، حبلـول سـنة ٢٠٠٥، عـن طريـق جمموعـــة مــن اخلطــوات املتتابعــة 
بتحقيق هدف عام يتمثل يف كفالة إنفاق سنوي علـى مكافحـة الوبـاء يـتراوح بـني 
٧ و ١٠ باليــني مــن دوالرات الواليــات املتحــدة يف البلــدان املنخفضــة الدخـــل 
واملتوسطة الدخل ويف البلدان اليت تعاين من االنتشار السـريع للوبـاء أو حيتمـل أن 

تواجه خطر هذا االنتشار السريع. 
 

 حشد املوارد الكافية 
يعكـس إعـالن االلـتزام بشـأن فـريوس نقـــص املناعــة البشــرية/متالزمــة نقــص املناعــة  - ٥٠
ـــاء يســتوجب عمليــة حشــد  املكتسـب (اإليـدز) اعترافـا عامليـا بـأن التصـدي بفعاليـة هلـذا الوب
للمـوارد مل يسـبقها مثيـل. ومبوجـب هـذا اإلعـالن، ينبغـي أن تصـل املـوارد املخصصـة لـــربامج 
مكافحة هذا الوباء يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل إىل ما يتراوح بـني ٧ و ١٠ 
باليـني دوالر يف عـام ٢٠٠٥. وتشـري حتليـالت أجراهـا خـرباء يف أواخـر عـام ٢٠٠٢ مجعــهم 
برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بـاإليدز إىل أن مقـدار املـوارد الالزمـة لـرد عـــاملي فعــال 
سيكون أكرب بكثري خالل السـنوات الالحقـة. ووفقـا ملـا جـاء يف تلـك التوقعـات، فـإن حتقيـق 
التغطية املثلى ألعمال الوقاية والرعاية والدعم والعالج يف البلدان املنخفضة الدخـل واملتوسـطة 
الدخـل سـيقتضي نفقـات سـنوية ال تقـل عـن ١٠,٥ بليـون دوالر حبلـول عـام ٢٠٠٥ وقرابــة 
ـــام ٢٠٠٧. وتســتثىن مــن هذيــن اهلدفــني االســتثمارات يف البنيــة  ١٥ بليـون دوالر حبلـول ع

األساسية الضرورية لدعم برامج مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 
وقد تزايدت األموال املخصصة لربامج فريوس نقص املناعة البشــرية/اإليـدز يف البلـدان  - ٥١
النامية من مبلغ يقل عـن ٣٠٠ مليـون دوالر يف عـام ١٩٩٦ إىل مـا ينـاهز ٤,٧ بليـون دوالر 
يف عام ٢٠٠٣. وحىت بعد حدوث هذه الزيادات اهلامـة، سـيكون لزامـا توفـري أمـوال جديـدة 
ضخمـة لبلـوغ األهـداف العامليـة احملـددة للمـوارد. وسـيكون مـن الـالزم إنفـاق مـا يزيـد علـــى 
ضعف مبالغ عام ٢٠٠٣ للوصول إىل اهلدف املتوخى يف عــام ٢٠٠٥ وسـيقتضي األمـر ثالثـة 

أضعاف هذا الرقم حبلول عام ٢٠٠٧. 
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ومع أن حتدي حشد املوارد حتد هائل، مثة مؤشرات تدل على تزايـد اسـتعداد اتمـع  - ٥٢
الدويل للتحرك. وكان من بني اخلطوات اهلامة إنشاء الصندوق العاملي ملكافحــة فـريوس نقـص 
املناعـة البشـرية/اإليـدز والسـل واملالريـا، والـذي دعـا إليـه اإلعـالن، والـذي ميثـل قنـاة جديــدة 
بالغة األمهية لتمويل اإلجـراءات الوطنيـة املوسـعة ملكافحـة وبـاء اإليـدز. وقـد تلقـى الصنـدوق 
العاملي حىت اآلن تعهدات مالية بدفـع ٤,٦ بليـون دوالر ووافـق علـى مقترحـات قيمتـها ١,٥ 
بليـون دوالر لتنفيـــذ أنشــطة يف ٩٢ بلــدا. ومــن جممــوع األمــوال املوافــق عليــها حــىت اآلن، 
ـــتزايد  سيسـتخدم ٦٥ يف املائـة لـربامج مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. هـذا وي
حجم الطلبات املقترحة ممـا جيعـل النقـص احملتمـل يف األمـوال الـيت ميكـن توفريهـا بسـرعة أمـرا 
يدعو إىل القلق الشديد. ومثة حاجة إىل مبلـغ قـدره ٣ باليـني دوالر بنهايـة عـام ٢٠٠٤ لكـي 
يتسىن للصندوق العاملي متويل مقترحات البلـدان الـيت يتوقـع املوافقـة عليـها يف املسـتقبل متويـال 

كامال. 
هذا وقد أنفقت منظومة األمم املتحدة منذ البدايـة ومـا زالـت الوقـت واجلـهد لفكـرة  - ٥٣
ـــة برنــامج األمــم املتحــدة  الصنـدوق العـاملي وإنشـائه حتـت رعايـة األمـني العـام. وتواصـل أمان
املشترك املعين باإليدز واملشـاركون يف متويلـه توفـري الدعـم األساسـي للبلـدان يف مـا تبذلـه مـن 
جمهودات لالستفادة من موارد الصندوق، مبا يف ذلك إنشاء آليــات للتنسـيق القطـري وصياغـة 
املقترحـات املناسـبة ودعـم عمـل هـذه اآلليـات حيثمـا يبـدأ. كمـا يقـدم الربنـامج الدعـم الفــين 
واملتعلق بالسياسة العامة على الصعيد العاملي يف مناطق عديدة. وتربز مذكرة التفاهم اليت وقـع 
عليـها مؤخـرا الربنـامج والصنـدوق العـاملي تكـامل قومـا والتزامـهما مبســـاعدة البلــدان علــى 

حتقيق أقصى حد ممكن من استخدام املوارد اجلديدة بفعالية. 
وقد زاد بعض املاحنني الثنائيني إىل حد بعيد من دعمه لـربامج مكافحـة فـريوس نقـص  - ٥٤
املناعة البشرية/اإليدز وأصبح البنك الدويل خيصص مـا يزيـد علـى ١,١ بليـون دوالر للجـهود 
الراميـة إىل مكافحـة هـذا الوبـاء يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى ومنطقـة البحـر الكــارييب 
على مدى فترة متعددة السنوات. وتشري آخر املعلومات املتوافرة إىل أن إنفـاق األمـم املتحـدة 
السنوي على مكافحة هذا الوباء بلغ جمموعه حـوايل ٧٠ مليـون دوالر يف عـام ٢٠٠٠، وهـو 

رقم يتوقع أن يزيد إىل ٣٥٠ مليون دوالر يف عام ٢٠٠٣. 
 

 حادي عشر – املتابعة والرصد والتقييم 
إنشاء آليات ووسائل مالئمة للرصد والتقييم وإجراء استعراضات وطنيـة 
دورية لتيسري أعمال املتابعة والقيام، حبلول ســنة ٢٠٠٣، بإنشـاء أو تعزيـز أنظمـة 
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للرصـد الفعـال، حيثمـا اقتضـى األمـر، مـــن أجــل تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان 
لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 

وإذ تقصـد الـدول األعضـــاء إىل جعــل إعــالن االلــتزام بشــأن فــريوس نقــص املناعــة  - ٥٥
البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) وسيلة للمساءلة، فقـد حـددت عمليـة منظمـة 
للمتابعة، تشمل اجتماعات سنوية رفيعة املسـتوى للجمعيـة العامـة الغـرض منـها تقييـم التقـدم 
احملـرز حنـو تنفيـذ هـــذه االلتزامــات وتبيــان املشــاكل والقيــود ومعاجلتــها. ومــن املقــرر عقــد 

االجتماع املقبل للجمعية العامة يف ٢٢ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣. 
ولتيسـري الرصـد اجلـاري للتقـدم احملـرز عامليـا يف تنفيـذ هـذا اإلعـالن، تشـــاور برنــامج  - ٥٦
ـــين بــاإليدز مــع احلكومــات الوطنيــة وشــركائه مــن أجــل وضــع  األمـم املتحـدة املشـترك املع
مؤشرات أساسية مرتبطة باألحكام األساسية الـيت نـص عليـها اإلعـالن. وميكـن تصنيـف هـذه 
املؤشرات على النحو اآليت: (أ) مؤشرات عاملية تعكس االعتبـارات العامـة مثـل حشـد املـوارد 
وإشراك الشركات املتعددة اجلنسية يف مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز وفعاليـة 
جـهود الدعـوة إىل مكافحتـه؛ (ب) ومؤشـرات مرتبطـة بالسياسـات العامـة والـربامج الوطنيــة؛ 
(ج) ومؤشـرات لألثـر تعكـس األهـداف احملـددة لعـامي ٢٠٠٥ و ٢٠١٠. ومـن أجـل وضـــع 
هذه املؤشــرات، طلـب برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بـاإليدز إجـراء دراسـات وأطلـع 
على مصادر أخرى للبيانات وتوجد نتائج هـذا العمـل موجـزة يف موضعـها املناسـب مـن هـذا 

التقرير. 
ـــترك وشــركاء  ولكـل مـن هـذه املؤشـرات، تقـوم البلـدان، بالتعـاون مـع الربنـامج املش - ٥٧
األمم املتحدة واملاحنني الثنائيني والباحثني، بوضع خطـوط األسـاس املناسـبة، فضـال عـن صقـل 
الربوتوكوالت اخلاصة جبمع البيانات ذات الصلة. وسريد بيان بنتائج جـهودها تلـك يف تقريـر 
موسـع سـيعده الربنـامج املشـترك وسـيصدر يف أيلـول/ســـبتمرب ٢٠٠٣، ويف التقــارير الســنوية 

لألمني العام والتقارير اليت يصدرها عادة الربنامج املشترك. 
وقـد ذكـرت البلـدان مـرارا أن قدراـــا احملــدودة للرصــد والتقييــم متنعــها مــن تقــدمي  - ٥٨
املعلومات ذات الصلة باملؤشرات الوطنية. ومع أن بناء القدرات الكافية على الصعيد القطـري 
للرصد والتقييم يظل حتديا، فقد أحرز تقدم هام خالل الفترة املوجودة قيــد االسـتعراض. وقـد 
أنشئ الفريق العاملي لدعم الرصد والتقييم يف جمال فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز، الـذي 
يوجـد مقـره يف البنـك الـدويل، لدعـم جـهود الرصـد والتقييـم علـى الصعيـد القطـري. ويعطــي 
الربنـامج املشـترك األولويـة حلشـد املـوارد ألعمـال الرصـد والتقييـم علـــى الصعيــد القطــري يف 

ميزانيته لفترة السنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥. 
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 ثاين عشر – التوصيات 
خيشى أن تعجز عدة دول أعضـاء عـن الوفـاء بالتزامـات عـام ٢٠٠٣ املتفـق عليـها يف  - ٥٩
إعالن االلتزام بشأن فريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز). 
ـــم سياســاا  ينبغـي للبلـدان بدعـم مـن أعلـى املسـتويات احلكوميـة، أن تبـادر علـى الفـور بتقيي
الوطنية من حيث أحكام اإلعالن اخلاصـة بعـام ٢٠٠٣ وأن تعجـل بوضـع وتنفيـذ السياسـات 

الالزمة لكي تتقيد به. وجيب التركيز خاصة على ااالت التالية: 
القيــادة الوطنيـــة – القيـــادة السياســـية اجلريئـــة والعمـــل الفعـــال أمـــران  (أ)
ضروريان، خاصة يف آسيا ومنطقــة احمليـط اهلـادئ ويف شـرق أوروبـا وآسـيا الوسـطى، ملنـع 
ـــع أن االلــتزام السياســي  تفشـي فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/(اإليـدز) بشـكل كبـري. وم
مبكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز قـد تزايـد إىل حـــد كبــري خــالل الســنوات 
القليلة املاضية، فإن قلة قليلـة مـن الزعمـاء السياسـيني هـم الذيـن يقـودون حبمـاس اجلـهود 

الوطنية للتصدي هلذا الوباء؛ 
إشــراك فئــات اتمــع املــدين، خاصــة املصــابني بفــــريوس نقـــص املناعـــة  (ب)
البشرية/اإليدز - ينبغي للدول األعضاء أن تعطي أولوية ملسـألة إشـراك املصـابني بفـريوس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز واتمع املدين عموما. وينبغي أن تطبق مجيع الشركات مدونة 
املمارسات املتعلقة بفريوس نقص املناعــة البشـرية/اإليـدز وعـامل العمـل، الـيت سـنتها منظمـة 
العمـل الدوليـة. ومـع أن التصـدي هلـذا الوبـاء يتعـدى اآلن اختصـاص وزارات الصحـــة يف 

معظم البلدان، فما زالت مشاركة الفئات اهلامة غري كافية؛ 
حقوق اإلنسان والوصم بالعار والتمييز – كمـا ورد يف اإلعـالن، جيـب أن  (ج)
يكـون أولويـة سـن وإنفـاذ سياسـات وطنيـة تعـاجل ظـاهرة التميـيز وتشـجع التمتـع الكـــامل 
حبقـوق اإلنسـان، خاصـة مـن قبـل املصـابني بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. فوصــم 
هــؤالء األفــراد بالعــار والتميــيز ضدهــم مينعــهم مــن التعريــف حبالتــهم واالســتفادة مــــن 

اخلدمات؛ 
الوقايــة – جيب تكثيــف اجلــهود لــتزويد الشــباب مبــا حيتــاجون إليــه مـــن  (د)
معلومات وخدمات ودعم حلماية أنفسهم. ولن يتسىن حتقيـق النجـاح علـى املـدى الطويـل 

إال عن طريق تقليص عدد حاالت اإلصابة اجلديدة تدرجييا؛ 
النسـاء والفتيـات – ينبغـــي للــدول األعضــاء أن تقيــم وتصحــح القوانــني  (هـ)
والسياسـات واملمارسـات الـيت تزيـد مـن اسـتضعاف النسـاء والفتيـات. وينبغـي للــدول أن 
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ــــها  تؤكــد مســاواة املــرأة والرجــل يف القيمــة واملرتبــة، وذلــك مــن خــالل أمــور مــن بين
االسـتراتيجيات الـيت تعـزز وضعـها االقتصـادي وحتـد مـن خطـر العنـف القـــائم علــى نــوع 
اجلنس. وهذا أمر أساسي للحد عموما من خطـر تعـرض النسـاء والفتيـات لفـريوس نقـص 
املناعة البشرية/اإليدز. وال ميكن املغاالة يف تأكيد الضرورة امللحة إلقامة تعـاون فعـال عـرب 

احلدود من أجل القضاء على االجتار باجلنس؛ 
الفئـات الشـديدة الضعـف – جيـب أن تبـادر الـــدول األعضــاء إىل اعتمــاد  (و)
وتنفيذ وإنفاذ تدابري حتد من االستضعاف عن طريـق محايـة احلقـوق وتيسـري سـبل احلصـول 
على اخلدمات املوجهة لالحتياجات اخلاصة للفئـات الشـديدة الضعـف. ويقتضـي اإلعـالن 
االهتمام خاصة باحتياجات الفئـات الشـديدة الضعـف مثـل املتعـاطني للمخـدرات بـاحلقن، 
والرجال الذين ميارسون اجلنس مع أمثاهلم من الرجال، واملشتغلني بـاجلنس ذكـورا وإناثـا، 

والشباب الذين توقفوا عن الدراسة، واملساجني والسكان الرحل؛ 
الـــربامج الشـــاملة – ينبغـــي للـــدول األعضـــاء كافـــة أن تضـــــع وتنفــــذ  (ز)
استراتيجيات وطنية لتوفـري خدمـات شـاملة مـن حيـث الوقابـة والعـالج والرعايـة والدعـم 

ألولئك املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز؛ 
اليتامى – ينبغي جلميع الـدول األعضـاء الـيت استشـرت فيـها األوبئـة علـى  (ح)
ـــذ اســتراتيجيات وطنيــة تلــيب احتياجــات العــدد املــتزايد مــن  نطـاق واسـع أن تضـع وتنف
األطفــال الذيــن تيتمــوا وفقـــدوا كـــل أســـباب احلمايـــة بســـبب فـــريوس نقـــص املناعـــة 

البشرية/اإليدز؛ 
التمويـل – لتمويـل االســـتجابة العامليــة باألزمــة لكفالــة الوفــاء بالتزامــات  (ط)
اإلعـالن مســـتقبال، جيــب أن تضــاعف حبلــول عــام ٢٠٠٥ األمــوال الســنوية املخصصــة 
لـربامج مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز ثالثـة أضعـاف مقارنـــة باملســتويات 
احلاليـة وسـبعة أضعـاف حبلـول عـام ٢٠٠٧. وجيـب أن تتسـارع خطـر الزخـم اهلــادف إىل 
مجع مزيد من األموال لتغطية تكاليف جهود مكافحة فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز 

يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل وكذلك من قبل املاحنني؛ 
بنـاء القـدرات واالسـتدامة – يتعـني تنفيـذ االسـتراتيجيات الراميـة إىل بنــاء  (ي)
القـدرات املؤسسـية وإدامتـها إذا أريـد للبلـدان أن تبقـي علـــى اســتجابة عالجيــة فعالــة يف 
األجل الطويل. وعند زيادة الدعم جلـهود مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، 
ينبغي للماحنني أن جيعلوا من أولويام نقل التكنولوجيا وإجياد القدرات التقنية وغـري ذلـك 

من اآلليات اهلادفة إىل بناء القدرات الوطنية دعما للتصدي هلذا الوباء بفعالية؛ 
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اجلنـوب األفريقـي – ال بـد لطائفـة واسـعة مـن املـاحنني الدوليـني املتحــالفني  (ك)
وغــريهم مــن أصحــاب املصلحــة مــن القيــام بعمــل عــاجل دؤوب ومتضــافر لالســـتجابة 
لألوضاع املأساوية اليت تسود بلدان اجلنوب األفريقي. وال بد أن يكون الرد حبجم الوبـاء 
سواء من حيث تعقيداته أو من حيـث حجمـه، هـذا ويـهدد فقـدان القـدرات املؤسسـية يف 

القطاعات الوطنية الرئيسية بتسارع خطي دورة الفقر وعدم االستقرار الشديد؛ 
الرصد والتقييم واملتابعة – جيب تعزيز نظم الرصد والتقييم الوطنية، واليت  (ل)
ال بد من تزويدها بسرعة بالدعم التقين واملايل الكبري. ويستوجب وضـع سياسـات سـليمة 
احلصول على معلومات موثوق ا. هذا ويفتقد ثالثة أربـاع الـدول الـيت أفـادت بردودهـا 

إىل القدرة على رصد هذا الوباء وتقييم اإلجراءات الرامية إىل التصدي له. 
 
احلواشي 

نظرا ملا هلا من أمهية، أختريت مسألة اشتراك اتمع املدين يف االستراتيجيات الوطنية الرامية إىل حماربة متالزمـة  (١)
نقص املناعة املكتسب موضوعا للمناقشات احلية غري الرمسية لألفرقة، اليت ستعقد يف اليوم اخلاص لالجتماعات 
الرفيعة املستوى املعنيــة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز املقـرر تنظيمـها خـالل الـدورة الثامنـة واخلمسـني 

للجمعية العامة. 


