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 ة واخلمسونعالدورة التاس
  من جدول األعمال٤٣البند 
:  نتائج الـدورة االسـتثنائية السادسـة والعشـرين         متابعة

تنفيـــذ إعـــالن االلتـــزام بشـــأن فـــريوس نقـــص املناعـــة  
   )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية

مـة  متالز/فـريوس نقـص املناعـة البشـرية       باملعين  رفيع املستوى   الجتماع  الا  
 )اإليدز(نقص املناعة املكتسب 

  
رقة مناقشـة الجتمـاع املائـدة املسـتديرة املقـرر أن يعقـده بشـأن الوقايـة                  و  

صندوق األمـم املتحـدة للسـكان ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم                 
 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةووالثقافة 

  

 موجز 
 تشـــكل حـــافزا للمناقشـــات يف اجتمـــاع املائـــدة  الغـــرض مـــن هـــذه الورقـــة هـــو أن  

عن التقدم احملـرز صـوب      املقبل  املستديرة، وينبغي قراءهتا جنبا إىل جنب مع تقرير األمني العام           
متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب /فــريوس نقــص املناعــة البشــريةتنفيــذ إعــالن االلتــزام املتعلــق ب

 .)اإليدز(
توقع أن تتسم باحليويـة والصـراحة وتقـوم علـى           وستجري إحالة موجز للمناقشات، امل     

التفاعل، إىل اجللسة العامة الرفيعة املستوى اليت ستعقدها اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا السـتني يف                  
، حـىت ميكـن يف هـذه اجللسـة إجـراء اسـتعراض شـامل للتقـدم احملـرز يف                     ٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلول

حدة بشأن األلفية، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائيـة         الوفاء بااللتزامات الواردة يف إعالن األمم املت
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املتفـق عليهـا دوليـا، وللتقـدم احملـرز فيمـا يتصـل بالتنفيـذ واملتابعـة املتكـاملني واملنسـقني لنتـائج             
املتحـــدة يف امليـــادين االقتصـــادية  املـــؤمترات الرئيســـية ومـــؤمترات القمـــة الـــيت تعقـــدها األمـــم  

 .صل هبا من ميادينتواالجتماعية وما ي
 
 
 ماليـني إصـابة بعـدم كفايـة         ٥يشهد عدد اإلصابات السنوية اجلديدة الذي يربو علـى           - ١

ففـي  . اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   اإلجراءات العاملية اجلماعية اليت اختذت لتقليص وباء        
ة هــذا منــذ أمــد بعيــد أن الوقايــة تشــكل الدعامــة الرئيســية يف مواجهــ فيــه الوقــت الــذي يــذاع 

يف العـامل   فريوس نقـص املناعـة البشـرية     ال يتمتع بإمكانية الوصول إىل برامج الوقاية من         باء،  الو
زال االضـطالع بأنشـطة الوقايـة        ومـا . )١( ما يقل عـن واحـد مـن بـني كـل مخسـة أشـخاص                إالّ

الفعالة على نطاق واسع تعيقه املعارضة االجتماعيـة والثقافيـة ومعارضـة القيـادات للتعامـل مـع                  
اجلــنس والنشــاط اجلنســي والســلوكيات الــيت تنطــوي علــى خمــاطر بالغــة، إىل جانــب      مســألة 

اخلاصـة  استمرار استشراء الفقر وانعدام املسـاواة بـني اجلنسـني وعـدم احتـرام حقـوق اإلنسـان                   
ومـن األمهيـة مبكـان أن تركـز         . معدالت هذا الوبـاء   باجلميع، وهي كلها أمور تؤدي إىل زيادة        

سألة اإليدز بوصفها مسألة إمنائيـة ذات طـابع عاجـل وطويـل األجـل يف                اجلهود املبذولة على م   
، ومــن مث، أن جيــري العمــل يف نفــس الوقــت علــى تغــيري ســلوك األفــراد، وعلــى   الوقــت نفســه

 .إحداث تغيري اجتماعي وثقايف واقتصادي أعم
 

/ فــريوس نقــص املناعــة البشــريةالــربط بــني الصــحة اجلنســية واإلجنابيــة و   -أوال  
 دزاإلي
ــا نســبته   نظــرا ألن االتصــال اجلنســي يشــكِّ   - ٢ ــدوى فيم ــن  ٧٥ل مصــدر الع ــة م  يف املائ

حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعـة البشـرية، فـإن خـدمات الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة متثـل                    
وتعطـي  . مدخال استراتيجيا واضحا ملضاعفة تأثري جهود الوقاية من هذا الوباء إىل أقصـى حـد              

 مزيـدا مـن العمـق هلـذه         )٢(صدرت مؤخرا يف إطار مشروع األمـم املتحـدة لأللفيـة          التقارير اليت   

__________ 
لوقايـة مـن فـريوس      ا”،  ٢٠٠٤الفريــق العامــــل العاملــي للوقايـــة العامليـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية،                     )١( 

 HIV Prevention In The Era Of Expanded“(“ ناعـــة البشريـــة فـــي عصر التوسع فــي سبـل العـالج نقص امل

Treatment Access”.( 
 خطة عمليـة لبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          : االستثمار يف التنمية  ،  ٢٠٠٥مشروع األمم املتحدة لأللفية،      )٢( 

Investing in Development: A practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals)(  وتقـارير ،
 .٢٠٠٥يناير /متعددة قدمتها فرقة العمل يف كانون الثاين
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ــى املعلومــات         ــة ســبل احلصــول عل ــأن كفال ــد ب ــيت تفي ــدعم االســتنتاجات ال الصــالت، فهــي ت
واخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسـية واإلجنابيـة، مبـا يف ذلـك تنظـيم األسـرة الطـوعي، أمـر بـالغ           

 وأن املساواة بني اجلنسني، وهـي أمـر ال غـىن            )٣(داف اإلمنائية لأللفية  األمهية بالنسبة لبلوغ األه   
عنــه ملكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البشــرية، ال ميكــن حتقيقهــا دون كفالــة احلقــوق اإلجنابيــة     

فـريوس نقـص املناعـة    وقد أوصت أيضا فرقة العمل والفريق العامـل املعنيـان ب        . للنساء والفتيات 
عـان ملشـروع األلفيـة بـأن تـدرج احلكومـات مسـألة تـوفري سـبل احلصـول                     التاب اإليدز/ةـــالبشري

علـى خـدمات الصـحة اإلجنابيـة واجلنسـية أمــام اجلميـع يف صـلب أنشـطة مواجهـة اإليـدز الــيت           
 .)٤(تضطلع هبا

رفيعــة املســتوى إىل عامليــة ، مت التوصــل يف أثنــاء مشــاورة ٢٠٠٤يونيــه / ويف حزيــران - ٣
فريوس نقـص املناعـة     الربط بني   : دعوة نيويورك إىل االلتزام   ”اجها يف   استنتاجات مماثلة، مت إدر   

، اليت شـددت علـى أن املبـادرات املتعلقـة بالصـحة          “ والصحة اجلنسية واإلجنابية   اإليدز/البشرية
 جيـب أن تعـزز كـل منـها       اإليـدز /فريوس نقص املناعة البشرية   اجلنسية واإلجنابية وتلك املتعلقة ب    

ــدز      األخــرى، نظــرا لوجــود    ــة البشــرية واإلي ــريوس نقــص املناع ــة تقــف وراء ف أســباب جذري
واعتالل الصحة اجلنسية واإلجنابية، ومن هذه األسباب انعـدام التكـافؤ بـني اجلنسـني، والفقـر،                 

وستؤدي الروابط القويـة بـني الصـحة        . والتهميش االجتماعي ألشد اجلماعات السكانية ضعفا     
اإليـدز إىل زيـادة أمهيـة الـربامج وفعاليتـها      /ملناعـة البشـرية  اجلنسية واإلجنابية وبني فريوس نقص ا     

من حيث التكلفة، وتعزيز تأثريهـا، إذ سـيجري اسـتخدام اهلياكـل الرئيسـية القائمـة يف إيصـال                    
اخلــدمات املتعلقــة بصــحة األمهــات، والتعامــل مــع األمــراض الــيت تنتقــل عــن طريــق االتصــال    

 .إلرشادية على صعيد اجملتمعات احملليةظيم األسرة، وتقدمي اخلدمات ااجلنسي، وتن
 

 منع انتقال العدوى من األم إىل الطفل  -ثانيا  
بشـأن تنظـيم األسـرة وإصـابة        الختـاذ إجـراءات     غليـون   دعـوة   ركز  توعلى غرار ذلك،     - ٤

علـى الوقايـة مـن      ) ٢٠٠٤مـايو   /أيـار (اإليـدز   /النساء واألطفال بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية         
__________ 

متالزمـة نقـص    /فريوس نقص املناعة البشـرية    ب املتعلقإعالن االلتزام   يساهم حتقيق األهداف والغايات الواردة يف        )٣( 
 الدورة االستثنائية السادسة والعشرين للجمعية العامـة مسـامهة مباشـرة يف             ، املعتمد يف  )اإليدز(املناعة املكتسب   

اإليـدز  /وقـف انتشـار فـريوس نقـص املناعـة البشـرية       املتعلقـة ب   ٦حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ال سيما الغايـة         
 .وبدء احنساره

 Combating AIDS in the(“ ميمكافحـة اإليـدز يف العــامل النـا   ”، ٢٠٠٥مشـروع األمـم املتحـدة لأللفيـة،      )٤( 

Developing World( اإليدز واملالريـا والسـل وغريهـا مـن     / املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية٥؛ فرقة العمل
؛ الفريـق  )Access to Essential Medicines(“ سـبل احلصـول علـى العقـاقري األساسـية     ”األمراض الرئيسـية؛ و  

 .اإليدز/لبشريةالعامل املعين بفريوس نقص املناعة ا
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 األمهات واألطفـال، ويـربط بـني تنظـيم األسـرة            أوساطاإليدز يف   /عة البشرية فريوس نقص املنا  
الصـحة  خـدمات   تـوفري سـبل احلصـول علـى         لوميكـن   . ومنع انتقال العدوى من األم إىل الطفل      

اجلنسية واإلجنابية، مبا فيهـا الوقايـة األساسـية للمـرأة واتقـاء حـاالت احلمـل غـري املرغـوب فيـه                       
بــني اإلصــابة يــؤدي إىل خفــض نســبة س نقــص املناعــة البشــرية، أن بالنســبة للمصــابات بفــريو

، فمـن األمهيـة مبكـان    ومـن مث . )٥( يف املائـة يف بعـض البلـدان   ٤٥ و ٣٥بني  األطفال مبا يتراوح    
 .)٦(أن جيري توفري سبل احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية أمام اجلميع

 
 املرأة - ثالثا 

ــأثريا خطــ  أحــدث  - ٥ ــدز ت ــاء اإلي ــوايت ميــثلن   ريا علــى النســاء والفت وب يــات املراهقــات، الل
. )٧( يف املائة من مجيع املصـابني بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية علـى نطـاق العـامل                    ٥٠نسبته   ما

يف أغلـب األحيـان برعايـة املرضـى،     زء األكـرب مـن تـأثري هـذا الوبـاء، ويقمـن       فهن يـتحملن اجلـ    
باملـدارس، وهـن اللـوايت كـثريا        االلتحـاق   ل وفـرص    ــدخلادان  ــضا لفق ات تعرُّ ـــأكثر الفئ هــن  و

 مـن قبيـل عـدم       ،ةـ كامن مسائــلراء  ــني من ج  ـي يعان ـار والتمييز واللوات  ــما يواجهن الوصم بالع   
أوجـه  كسب العيش، مما يزيـد مـن        املتاحة ل  ضعف الفرص املساواة يف حقوق امللكية واملرياث و     

ميـثلن أكثـر مـن      ، حيـث     مـا تشـتد بـني الشـابات        أكثـر بصـفة خاصـة     تشتد اإلصـابة    و. ضعفهن
 ١٥يف املائة من مجيع املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني                   ٦٠
 .ما عا٢٤و 
ــأثري، ال  - ٦ ــدان لضــمان      ولوقــف هــذا الت ــد مــن اختــاذ إجــراءات واســعة النطــاق يف البل ب
مــن العــدوى للوقايــة  الالزمــةرف والوســائل اأن تتــوافر للمراهقــات والنســاء املعــ) أ: (يلــي مــا

ات العـالج علـى قـدم املسـاواة؛         تمتـع اجلميـع بإمكانيـ     أن ي ) ب(بفريوس نقص املناعة البشرية؛     
التشـجيع  أن جيـري    ) د(زل ملرضى ويتامى اإليـدز؛      ـالدعم ملقدمي الرعاية يف املن    أن يتوافر   ) ج(

أن جيــري ) هـــ(نويــة وعلــى حمــو أميــة املــرأة؛   يف املــرحلتني االبتدائيــة والثايــاتعلــى تعلــيم الفت
أن جيـري  ) و(عدم التسامح مطلقا مع مجيع أشـكال العنـف ضـد املـرأة والفتـاة؛      التشجيع على  

وجيـب أن يسـتمر إشـراك اجملتمـع املـدين      . ملرأة والفتاة ومحايتـها  اخلاصة با تعزيز حقوق اإلنسان    
__________ 

/ دعوة غليون الختاذ إجراءات بشأن تنظيم األسرة وإصـابة النسـاء واألطفـال بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية                      )٥( 
 .٢٠٠٤مايو / أيار٥-٣اإليدز، 

 .على النحو املشار إليه يف برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية )٦( 
 عـن وبـاء   ٢٠٠٤تقرير عام ،  ٢٠٠٤اإليدز،  / بفريوس نقص املناعة البشرية    برنامج األمم املتحدة املشترك املعين     )٧( 

ومع أن معدالت االنتشار بني النساء والرجال تتفاوت تبعا للمنطقـة ويف داخـل املنـاطق، فـإن                  . اإليدز يف العامل  
 .االجتاه العام لإلصابات بني النساء يدعو لالنزعاج
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ة واإليـدز، وهـو حتـالف عـريض القاعـدة           تحـالف العـاملي املعـين بـاملرأ       وغريه مـن الشـركاء، كال     
 .إىل احلفز على اختاذ إجراءات عملية واحلد من تأثري اإليدز املدمر على املرأة والفتاةيرمي 

 
 الشباب - رابعا 

ــوفر  - ٧ ــداف وت ــيت وضــعت   األه ــات ال ــتثنائية السادســة والعشــر   يف الغاي ــدورة االس ن يال
لراميــة إىل الوقايــة مــن اإلصــابة بفــريوس نقــص تركيــز للجهــود الوطنيــة احمــور للجمعيــة العامــة 

د متكينـهم مـن األخـذ باالجتاهـات والسـلوكيات الـيت حتـ             عن طريق   املناعة البشرية بني الشباب     
البيئات اليت يقيمون فيها، مبـا يف ذلـك القـيم واملعـايري             يف  فر  اتوي وكفالة أن    ،خماطر العدوى من  

 ،يـة أنفسـهم مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية             علـى محا  ما يدعم قدرهتم    ،   السائدة االجتماعية
رئيسية القائمة ضـرورة تزويـد املـراهقني        ومن التحديات ال  . هبذه القدرة كفالة أالّ تضر بيئاهتم     و

الذين يتجاوز عددهم البليون شخص املقبلني اآلن على البلوغ باملعلومات واخلدمات التثقيفيـة             
. ية أنفسـهم مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية             من أجل محا   والصحية اليت تشتد حاجتهم إليها    

ينشـطون  ن أعدادا كبرية من الشباب يف كثري من البلـدان           أهذه احلماية   ومما يضاعف من أمهية     
ــان جيــ ولكــن. جنســيا خــالل ســنوات املراهقــة   ــر األحي ــز اأو ري جتاهــل الشــباب   يف أكث لتميي

فعلـى  .  مـا بعـد فـوات األوان   ضدهم، وال تتاح هلم اخلدمات أو متنـع عنـهم حبكـم القـانون إىل          
ــرغم مــن مجيــع املخــاطر الــيت يواجههــا الشــباب، هنــاك قصــور شــديد في     مــا يقــدم هلــم مــن  ال

وكثريا ما تكـون مشـاركة القطاعـات الرئيسـية كقطـاع التعلـيم              معلومات وتثقيف وخدمات،    
 مـن الشـباب يوميـا،       ٦ ٠٠٠ و   ٥ ٠٠٠بـني   مـا   وبالنظر إىل إصابة من يقدر عـددهم        . ضعيفة

وهو عدد يشكل يف بعض املناطق نسـبة مئويـة كـبرية مـن الفئـات السـكانية الشـديدة التعـرض                     
 .بد من وضع احتياجات الشباب يف أعلى مراتب األولوية للخطر، فال

والتعليم عنصر حاسم وحمـوري لـتمكني النـاس مـن احلـد مـن كـل مـن خطـر اإلصـابة                        - ٨
وتــدل  . اإليــدز /قــص املناعــة البشــرية   والتعــرض لفــريوس ن  ،بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية   

ــرجم إىل األخــذ بأمنــاط للســلوك        ــيم يت ــا مــن التعل ــوغ مســتويات علي ــى أن بل اإلحصــاءات عل
واحلـد مـن التعـرض لإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة        ) منها تأجيل البدء فيـه    (اجلنسي أكثر أمانا    

ة يف أوســاط ، خاصــ)ياجلنســاالتصــال واألمــراض األخــرى الــيت تنتقــل عــن طريــق   (البشــرية 
مســألة ومــع ذلــك فــال يــزال التعلــيم االبتــدائي هــدفا صــعب املنــال كمــا أن إدراج   . الشــابات

وال بـد مـن الوفـاء      . ااإليدز يف املناهج املدرسية ال يضمن تدريسه      /فريوس نقص املناعة البشرية   
ق ، وحتقيــ٢٠٠٠يف داكــار عــام لــذي عقــد بااللتزامــات املقطوعــة يف منتــدى التعلــيم العــاملي ا 

 .األهداف الواردة يف األهداف اإلمنائية لأللفية
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برنـامج األمـم املتحـدة      مت يف أثناء مشـاورة عامليـة أجريـت بـني            ،  ٢٠٠٤مايو  /ويف أيار  - ٩
اإليـدز ومؤسسـات البحـوث وصـانعي السياسـات      /فريوس نقص املناعة البشريةاملشترك املعين ب 

مـة مـن الشـواهد الـيت ميكـن علـى أساسـها        لقائقاعـدة ا اسـتعراض ال وواضعي الربامج واملمـولني   
حتقيـق األهـداف العامليـة املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية                االضطالع بأنشطة مـن شـأهنا       

“ التأهـب ”و  “ التحضـري ”أنشـطة    هـي    ،يف فئات ثالث  هذه األنشطة   فت  صنِّقد  و. والشباب
تعلـيم الصـحة    ) أ: (شـمل الرئيسـية ت  األنشـطة   ويتـبني مـن التحليـل املبـدئي أن          . “االنطالق”و  

اجلنسية القائم على املهارات يف املـدارس، شـريطة احلفـاظ علـى معـايري النوعيـة احملـددة لفعاليـة                   
أساسـية للوقايـة مـن      تشتمل على أنشطة    اخلدمات الصحية اليت تراعي الشباب و     ) ب(الربامج؛  

ــق     ــيت تنتقــل عــن طري ــدز؛ /يةنقــص املناعــة البشــر  وفــريوس ياجلنســاالتصــال األمــراض ال اإلي
مارسـات  املمن نقـل فـريوس نقـص املناعـة البشـرية عـن طريـق           ألنشطة الرامية إىل الوقاية     ا )ج(

باملخـدرات، واخلـدمات الـيت تسـتهدف الفئـات األخـرى الضـعيفة              املتعلقة بـاحلقن    غري املأمونة   
وكـان  األنشطة اإلعالمية اليت حتـاكي تلـك الـيت أثبتـت فعاليتـها              ) د(الشديدة التعرض للخطر؛    

وأكدت االستنتاجات أنه ليس يف وسـع أي نشـاط       . أثرها متناسبا مع اجلرعة اإلعالمية املقدمة     
. مبفرده التصدي ملعدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية املرتفعـة بـني صـفوف الشـباب       

الـيت  ألنشـطة   ومن الواضح أهنـم حباجـة إىل جمموعـة واسـعة مـن ا            ،فئة متجانسة الشباب ليسوا   ف
 .إطارهااجل السياقات املتنوعة اليت يعيشون ويتعلمون ويكسبون عيشهم يف تع
 

 الفئات السكانية الضعيفة -خامسا  
كثريا مـا يعـاين َمـن ينخرطـون يف سـلوك جنسـي شـديد املخـاطرة، سـواء مـن األفـراد                         - ١٠

صـادي  بسبب التهميش والوصم بالعار والتمييز واحلرمان االقت      واجملموعات، من الضعف البالغ     
ويستدعي منع انتشار األوبئـة ووقفهـا وعكـس مسـارها بـني صـفوف هـذه الفئـات                   . والقانوين
تزيد من إمكانيات حصوهلا على املعلومات واخلدمات املتعلقـة بالوقايـة والرعايـة والـيت               أنشطة  

 .تعاجل األسباب اجلذرية لضعفها

يف ص املناعـة البشـرية      ومن أشـد املسـائل إثـارة للجـدل مسـألة الوقايـة مـن فـريوس نقـ                   - ١١
 مليونـا يف أحنـاء      ١٣,٢ البـالغ عـددهم      ،متعاطي املخدرات عن طريـق احلقـن الوريـدي        أوساط  
. وخبطـر تعرضـهم للعـدوى     هؤالء األشخاص   وجيب أن يعترف قادة احلكومات بوجود       . العامل

ي وينتشر فريوس نقص املناعة البشرية بسرعة بني متعاطي املخدرات عن طريـق احلقـن الوريـد               
احلصول علـى   ضعف إمكانية   من خالل االشتراك يف معدات احلقن، األمر الذي يتفاقم بسبب           

كمــا أن . خــدمات العــالج مــن تعــاطي املخــدرات والوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية
شركاءهم يف اجلنس ميكن أن يصابوا عن طريق السلوك اجلنسي غري املـأمون وكـثريا مـا تنتقـل                
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ــرية إىل  العـــدوى بفـــريوس ن ــة البشـ ــدهمقـــص املناعـ ــافة إىل ذلـــك، ُي. مواليـ ــدوإضـ ــن ِجـ  احلقـ
باملخدرات والوشـم وثقـب اجللـد والسـلوك اجلنسـي غـري املـأمون والعنـف اجلنسـي بيئـة عاليـة                      

 مـن   يـدخلون السـجن يف أي عـام       الذين   مليون شخص    ٣٠لألشخاص البالغ عددهم    اخلطورة  
 .األعوام

ــا   - ١٢ ــة ب ــى نطــاق واســع   ألنشــطة فا. لرد املناســبوليســت املشــاريع التجريبي ــة عل مطلوب
ويلــزم أن تتضــافر خمتلــف القطاعــات . للوصــول إىل غالبيــة هــذه اجملموعــات الســكانية وأســرها

على سبيل املثال، الصحة والعـدل والداخليـة والشـرطة والتعلـيم واملاليـة والتخطـيط                (احلكومية  
ــائي ــدد التخصصــات، يشــمل منظمــات اجمل    ) اإلمن ــق متع ــدمي     يف فري ــن أجــل تق ــدين، م ــع امل تم

 .اخلدمات املطلوبة
 

 أمن السلع  -سادسا  
اإليـدز، ينبغـي    / من إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعـة البشـرية          ٥٢وفقا للفقرة    - ١٣

اإليـدز غـري أنـه    /الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية      أن تتاح جمموعـة واسـعة مـن بـرامج           
ومــن األمثلــة علــى ذلــك بــرامج . رية يف كــثري مــن العناصــرزالــت توجــد حــاالت عجــز كــب مــا

الذكريــة، الــيت تشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن اســتراتيجيات الوقايــة مــن فــريوس نقــص  الرفــاالت 
 عـن طريـق االمتنـاع       سلوك جنسي مستنري ومسؤول ومـأمون     اتباع   اليت تشمل    ،املناعة البشرية 

 واحلــد مــن عــدد شــركاء اجلــنس، ة،عــن ممارســة اجلــنس، وتــأخري ســن البــدء يف هــذه املمارســ 
مثة مضامني بالغـة األمهيـة ال بـد مـن قبوهلـا والتصـرف وفقـا هلـا، ومنـها                     و. واستعمال الرفاالت 

احتمـاالت أن تـؤدي     الرفاالت هي أكثر التكنولوجيات املتاحة كفاءة يف احلد من          ) أ: (يلي ما
ريه من األمراض الـيت تنتقـل عـن         فريوس نقص املناعة البشرية وغ    املمارسة اجلنسية إىل اإلصابة ب    

جيب توفري الرفاالت الذكرية واألنثويـة بسـهولة للجميـع، سـواء     ) ب(طريق االتصال اجلنسي؛   
باجملـــان أو بتكلفـــة زهيـــدة، والتـــرويج هلـــا بطـــرق تســـاعد علـــى اجتيـــاز العوائـــق االجتماعيـــة 

دة املتعلقـة بنـوع   جيـب التغلـب علـى العوائـق املعقـ     ) ج(والشخصية اليت حتـول دون اسـتعماهلا؛     
ــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية   الــالزم كفالــة التثقيــف مــن أجــل اجلــنس والثقافــة  للوقاي

تؤدي الرفـاالت دورا حامسـا يف جهـود الوقايـة مـن فـريوس       ) د(واالستخدام الفعال للرفاالت؛    
أهنــا ا  كمــ،نقــص املناعــة البشــرية يف كــثري مــن البلــدان وخاصــة الــيت تعــاين بكثافــة مــن األوبئــة 

زيـادة سـبل احلصـول علـى        تـؤدي   ) هــ (تشجع على السلوك اجلنسي األكثر أمانا بصفة عامـة؛          
إىل ة  يـ املضـادة للفريوسـات الرجع    لعقـاقري   اإلرشاد والفحص الطوعي وعلـى العـالج با       خدمات  

إضـافة إىل ذلـك، ميكـن إلتاحـة         .  وهتيئة الفرصة لـذلك    حاجة للتعجيل بالترويج للرفاالت   إجياد  
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حلقن املعقمة ملتعاطي املخدرات عن طريق احلقن الوريـدي يف سـياق اخلفـض الشـامل      معدات ا 
 .للطلب على املخدرات أن تسهم يف خفض معدل انتقال فريوس نقص املناعة البشرية

 
 أماكن العمل  -سابعا  

 العمل مكانا ممتازا لتقدمي برامج الوقاية من فـريوس نقـص املناعـة البشـرية،          ليشكل حم  - ١٤
الــربامج الــيت تصــل إىل املــوظفني وأســرهم وجمتمعــاهتم احملليــة واجلهــات الرئيســية األخــرى    أي 

املعلومـات بشـأن احلـد مـن املخـاطر والوقايـة علـى كـل مـن                  عن طريق توفري    صاحبة املصلحة،   
صعيد العمل والصعيد الشخصي، وإلقامة صالت حيوية بني خمتلف شـرائح السـكان وخمتلـف               

 ةويتـيح مكـان العمـل منتـدى هامـا للتشـجيع علـى إزالـة الوصـم                 . األمـر اجملموعات اليت يهمها    
 هنـج خمتلفـة لتحسـني الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة                 تبـاع ، وا  املـرتبطني هبـذا املـرض      والتمييز

مستدامة وفعالة حتـدث تغـريات يف االجتاهـات والسـلوكيات           وعملية  أنشطة  البشرية من خالل    
ــتغريات     ــذه ال ــا ودالشخصــية، وتيســري ه ــاملني      عمه ــيت تصــل إىل الع ــادرات ال ــن خــالل املب م

 .وأسرهم
الـيت جيـري االضـطالع هبـا        عملية لكفالة النجاح والتنسـيق للـربامج        ختاذ تدابري   جيب ا و - ١٥

تنفيـذ االسـتراتيجيات الوطنيـة والدوليـة؛ وتطـوير اهلياكـل            : لتدابرييف مكان العمل، ومن هذه ا     
الرسـائل  جيـه   تو التقنيـة والـدعم الـتقين؛ و       اتالقـدر وفري  تـ األطر التنظيميـة؛ و   وضع  األساسية؛ و 

 .واملنظمات واملوارد) الشبابن فيهم مب(اإلعالمية؛ وتعبئة أصحاب املصلحة 
 

 الطوارئحاالت   - ثامنا 
ــاالت   - ١٦ ــاس يف حـ ــوارئللنـ ــة مجالطـ ــن    ا، وخاصـ ــة مـ ــة عريضـ ــئني، طائفـ ــات الالجـ عـ

عنــدما تنــهار الــدعائم التقليديــة، يــزداد خطــر ف. ســالمةاالحتياجــات اهلامــة للبقــاء والصــحة وال
أن يضطر السكان املقيمون واملشـردون إىل       وميكن  . انتقال عدوى فريوس نقص املناعة البشرية     

كمـا يكثـر    .  اليـائس عـن الغـذاء واملـأوى        ممبمارسـات سـلوكية حمفوفـة بـاخلطر يف حبـثه          األخذ  
ــذاء اجلنســي يف هــذه احلــاالت    ــة ملنــع انتشــار   ومــن ا. حــدوث االســتغالل واإلي لوســائل الفعال

اإلجراءات الرئيسية املتعلقة بفريوس نقـص      فيها  فريوس نقص املناعة البشرية الربامج اليت تدمج        
 املعنيـة بفـريوس   فرقـة العمـل  املبـادئ التوجيهيـة الـيت وضـعتها     املبينـة يف  اإليـدز،  /املناعـة البشـرية  

عـــة للجنـــة الدائمــة املشـــتركة بـــني  التاباإليـــدز يف حـــاالت الطــوارئ،  /نقــص املناعـــة البشــرية  
 . وذلك، من قبيل األنشطة اخلاصة باألمن الغذائيالوكاالت
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 مجاعات املهاجرين والعمال الرّحل -تاسعا  
إن احلاالت اليت تواَجه يف اهلجرة، وخاصـة الفقـر واالسـتغالل واالنفصـال عـن األسـر                - ١٧

خلطـر اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة          والشركاء، هي اليت تعرض املهـاجرين والعـاملني الرحـل           
ضـهم  يـزداد فيهـا تعرُّ    أوضـاع   ومثة وعي متزايـد بـأن املهـاجرين كـثريا مـا يعيشـون يف                . البشرية

ــريوس ن ــلف ــيني، و   ق ــة البشــرية عــن الســكان احملل ــة    ص املناع ــات احمللي ــودهتم إىل اجملتمع ــدى ع ل
العدوى، وهو ما حيـدث كـثريا   مثة خطر من أن يقوموا بنشر  يكون  والبلدان اليت ينتمون إليها،     

عن غري قصـد، وال بـد مـن معاجلـة أوجـه الضـعف البـالغ الـيت تتسـم هبـا هـذه اجلماعـات أمـام                             
 .فريوس نقص املناعة البشرية

 
 ة الوقاية والعالج والرعاية والدعميمتوال - عاشرا  

مـن جانـب    تشـمل الوقايـة     متوالية لالسـتجابة    تشكل الوقاية والعالج والرعاية والدعم       - ١٨
املتمثـل يف   تحـدي   المواجهـة   ال بـد مـن      و. املصابني بفريوس نقص املناعة البشـرية ومـن أجلـهم         

إدماج الوقاية بشكل كامل يف عملية تقدمي العالج والرعاية، ألن فعاليتها تتحسن حتسنا هـائال               
كثر تـوفري  يصبح من املتعذر أكثـر فـأ  فبدون الوقاية الفعالة،    . عند االستعانة جبميع هذه العناصر    

ألنشطة الـيت جيـري االضـطالع هبـا         ومن الضروري ترتيب أولويات ا    . مستدام على حنو العالج  
 واألخذ باستراتيجية زيادة املشاركة مـن       ،ضا للخطر السكانية األكثر تعرُّ  يف أوساط اجلماعات    

ــة اشــتراكهم       ــدز، وذلــك خاصــة لكفال جانــب املصــابني بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية واإلي
 .مل يف جهود الوقايةالكا

 تكثيف الوقاية  -حــــادي عشـر 
قائمــة يكشــف عنــه اخنفــاض لمثــة قصــور حــاد يف تلبيــة جهــود االســتجابة للحاجــات ا - ١٩

 يف املائــة بــني صــفوف متعــاطي    ٥الــيت تقــل نســبتها مــثال عــن     (االســتعانة بأنشــطة الوقايــة   
لنســبة ملنــع انتقــال فــريوس نقــص  يف املائــة با٥ وعــن )٨(املخــدرات عــن طريــق احلقــن الوريــدي
وينبغـي أن يكـون مـن    . )٩( يف املائة بالنسـبة للرفـاالت  ٤٢املناعة البشرية من األم إىل الطفل، و     

دواعي القلق الرئيسية أن أكثر الناس تعرُّضا للعدوى ال يتمتعون يف أغلب األحيان بإمكانيـات               
الوباء ووقفه يف هناية املطـاف،      فالوقاية هي أفضل وأصلح النهج لعكس مسار هذا         . الوقاية

__________ 
 . واجلرميةمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات )٨( 
لوقايـة مـن فـريوس      ا”،  ٢٠٠٤الفريــق العامــــل العاملــي للوقايـــة العامليـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية،                     )٩( 

 HIV Prevention In The Era Of Expanded“(“ نقص املناعـــة البشريـــة فـــي عصر التوسع فــي سبـل العـالج 
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ومـن مث، فـال بـد أيضـا مـن إيـالء           . وجيب أن تظل هي األساس يف أي نوع من االسـتجابات          
اجلهود املبذولة ملعاودة تكثيف عملية الوقاية من فـريوس نقـص املناعـة البشـرية نفـس االهتمـام                   

ائل الرئيسـية الـيت     وتشـمل املسـ   . امللح الذي يقف وراء محلة توسيع سبل احلصول على العـالج          
 :يتعني النظر فيها ما يلي

كيف ميكن زيادة التعاضد بني الوقاية والعـالج والرعايـة إىل أقصـى حـد؟                )أ( 
اإليـدز  /وقد ميثل التكامـل بـني الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة وفـريوس نقـص املناعـة البشـرية                   

 إحدى اإلجابات اهلامة يف هذا الصدد؛
شـراك وزارات  إلاليت يتعني التغلـب عليهـا حتقيقـا    ما هي املسائل الرئيسية    )ب( 

يف االسـتجابة الوطنيـة؟ وعلـى سـبيل املثـال، كيـف ميكــن       بشـكل فعـال   ومجاعـات متعـددة   
 ؟ثقيفاحلفز على املشاركة الواسعة النطاق يف الت

إحراز تقدم مستدام يف مواجهة الوباء بدون أن تتوقع بلدان كيف ميكن لل )ج( 
لية الكامنة، ومنها كفالة حقوق اإلنسان، واملساواة بـني اجلنسـني،           التصدي للمسائل اهليك  

 ومتكني املرأة، واحلد من الفقر؟
بالنظر إىل احلساسيات املتأصلة، كيف ميكن تعزيـز خطـط العمـل الوطنيـة               )د( 

ــة ت     ــاس ضــعفا وكفال ــر الن ــاء باحتياجــات أكث ــربامج عامــللتحســني الوف مــع اجلماعــات   ال
على سبيل املثال، هل ميكن تكوين      فلوكيات تعرضها خلطر شديد؟     السكانية اليت متارس س   

شــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص الختــاذ إجــراءات فعالــة بشــأن بــرامج منــع إســاءة  
 استعمال املخدرات وعالج اإلدمان؟

طــر القائمــة يف كيــف ميكــن أن نكفــل االعتــراف مبســتويات الضــعف واخل )هـ( 
مجـع بيانـات مصـنفة بشـكل        شـكِّل   لب عليها؟ وميكن أن ي    أوساط الشباب، وفهمها، والتغ   

ــة   ــك، كيــف ميكــن لل  . أفضــل حســب الســن نقطــة للبداي ــدان أن تلــيب  عــالوة علــى ذل بل
 ظروفهم وحتترم حقوقهم؟تتعامل مع احتياجات الشباب اخلاصة و

أن تكفل بشكل أفضل االشتراك الكامـل مـن جانـب           بلدان  كيف ميكن لل   )و( 
السكانية املعرضة للخطر واألشـخاص املصـابني   جلماعات اب واملرأة وا اجملتمع املدين والشب  

بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف مجيع مراحل االستجابة من التخطيط والتنفيذ إىل 
 الرصد والتقييم؟
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كيــف ميكــن تعزيــز الــنظم والقــدرات اخلاصــة بالرصــد والتقيــيم مــن أجــل  )ز( 
مــة يف جمــال الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية  قــوى للشــواهد القائتــوفري قاعــدة أ
 ؟احملققة يف هذا اجملالوتعزيز النتائج 

بنــاء علــى  تعزيــز جهــود الوقايــة علــى أفضــل وجــه؟ بلــدانكيــف ميكــن لل )ح( 
يف ذلك االسـتعانة    الشواهد القائمة، سوف تشكل األنشطة املستنرية اليت ثبت تأثريها، مبا           

د منـاخ يتسـم بعـدم التمييــز    االثقافيــة الـيت تشـجع علـى إجيــ    - اعيـة بـالقيم واملعـايري االجتم  
 أحد العناصر الضرورية جهود الوقاية والرعايةمن أجل إضفاء الفعالية على وعدم الوصم 
 .يف هذا الصدد

اإليدز داخل األوسـاط    /ويتزايد االلتزام السياسي مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية        - ٢٠
وقـد أصـبحت أوجـه التعاضـد بـني          . موال قد أخذت تتـوافر بشـكل متزايـد        العاملية، كما أن األ   

الوقاية والرعاية والعالج أمرا مفهوما، كما يوجـد إدراك أكثـر وضـوحا لألنشـطة الفعالـة الـيت                   
وما يلزم اآلن هو مزيد من االلتزام باحترام حقوق اإلنسان للجميع، مبـا يف ذلـك                . تبشِّر باخلري 

أسـس   السكانية األشد ضعفا، ومزيد من العمل الذي يقـوم علـى             عاتالشباب والنساء واجلما  
 .بني اهلياكل األساسية القائمة ضمانا للقدر األقصى من التغطية والتأثريناجحة، والربط 

 


