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 الدورة التاسعة واخلمسون
  من جدول األعمال٤٣البند 

متابعة نتائج دورة اجلمعية العامـة االسـتثنائية        
تنفيــذ إعــالن االلتــزام  : السادســة والعشــرين

متالزمـة  /بشأن فريوس نقص املناعـة البشـرية      
   )اإليدز(نقص املناعة املكتسب 

متالزمـة  /شـرية االجتماع الرفيع املستوى بشـأن فـريوس نقـص املناعـة الب             
 )اإليدز(نقص املناعة املكتسب 

جتمـاع املائـدة املسـتديرة بشـأن تـوفري العـالج والرعايـة وتقـدمي                ورقة مناقشـة ال     
 ه منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدوليةستعقدالدعم، الذي 

 
 موجز 

 أن تقـرأ    هتدف هذه الورقة إىل تشجيع املناقشات يف اجتماع املائدة املستديرة وينبغـي            
مني العام عن التقدم احملرز حنو تنفيذ إعالن االلتزام بشـأن فـريوس             لأل  املقبل تقريرالبالتالزم مع   

 .)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /املناعة البشريةنقص 
وسيحال موجز باملناقشات، اليت مـن املتوقـع أن تتسـم باحليويـة واالنفتـاح والتفاعـل،                  

 ٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلـول  للجمعيـة العامـة يف        للـدورة السـتني     املسـتوى  ةلرفيعـ  ا  اجللسة العامـة   إىل
يف الوفــاء بااللتزامــات الــواردة يف إعــالن   بــإجراء اســتعراض شــامل ملــا أُحــرز مــن تقــدملتقــوم

األمم املتحدة بشـأن األلفيـة، مبـا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة الـيت اتفـق عليهـا اجملتمـع الـدويل،                         
  التنفيــذ املتكامــل املنســق ملــؤمترات األمــم املتحــدة الرئيســية ومــؤمترات القمــةوالتقــدم احملــرز يف
 .يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبماومتابعة نتائجها 
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 مقدمة -أوال  
 اجلمعيــة الصــادر عــن اإليــدز/ بشــأن فــريوس نقــص املناعــة البشــريةأيــد إعــالن االلتــزام - ١

ــة  ــا يف دوالعام ــام  رهت ــة   ٢٠٠١ االســتثنائية السادســة والعشــرين ع ــدمي الرعاي ــدا شــديدا تق  تأيي
وال ُتعتــرب هــذه .  العــالج هلــمرياإليـدز وتــوف /والـدعم للمصــابني بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية 

. األشياء بالغة األمهية يف حـد ذاهتـا فقـط، بـل وألهنـا تسـهم يف التصـدي بصـورة شـاملة للوبـاء               
ــه والوبتشــجيع الطلــب علــى   ــروابط بــني    فحــوصالتوجي ــة وســرية، وحتســني ال  بصــورة طوعي

ــل العــالج املضــاد         ــإن اختــاذ إجــراءات مث ــة، ف ــات األهلي ــة الصــحية واجملتمع مؤسســات الرعاي
لــى املعلومــات والتوجيــه عصــول ســاعد بــدوره يف حتســني احليللفريوســات الرجعيــة ميكــن أن 

 .والوقاية
ن االلتــزام إىل ضــرورة تــأمني الوصــول إىل  وعنــدما تطرقــت الــدول األعضــاء يف إعــال  - ٢

العالج والرعاية والدعم، فإهنا كانت تدرك أن مثة عدة حواجز رئيسية تعرقـل اسـتجابة الكـثري          
مــن البلــدان املتــأثرة جــدا بــاملرض، وأن األبعــاد االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية واالقتصــادية    

ــة  . اد مترابطــةالنتقــال عــدوى فــريوس نقــص املناعــة البشــرية هــي أبعــ     فاحلصــول علــى الرعاي
أوال، حتتــاج املــوارد . والعــالج والــدعم يتطلــب بوجــه خــاص إجــراء حتســينات علــى جبــهتني   

لتمكن مـن إيصـال     لالبشرية والصحة الوطنية والبىن التحتية االجتماعية حاجة ماسة إىل حتسني           
. املرتليـة والـدعم الغـذائي     ال، مبا يف ذلك اخلـدمات التكميليـة مثـل الرعايـة             ااخلدمات إيصاال فع  

ثانيا، ال بد من مواصلة ختفيض تكاليف األدوية وغريها من املدخالت التكنولوجيـة الرئيسـية،                
 ١٨مبا يف ذلك حليب األطفال وتكنولوجيات التشخيص لألطفـال الـذين تقـل أعمـارهم عـن                  

 إلدارة الشراء واإلمـداد يف  فانعدام املواد الصيدالنية املتيسرة الثمن والبنية التحتية الفعالة       . شهرا
الكثري من البلدان اليت تنوء بأعباء كبرية، فضال عن العجـز احلـاد يف أعـداد املـوظفني املـدربني،                    

 .اإليدز/أدى إىل شلل قدرة العامل على مواجهة فريوس نقص املناعة البشرية
ســتثنائية اال العامــة اجلمعيــة دورة دوخــالل األعــوام األربعــة الــيت انقضــت علــى انعقــا   - ٣

، طـرأت تغـريات كـبرية علـى         اإليـدز / بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية          السادسة والعشـرين  
وكان أبرز مـا مييـز هـذا الـتغري هـو ازديـاد              . اإليدز/املشهد العاملي لفريوس نقص املناعة البشرية     

هـدف  ، ُحـدد    ٢٠٠٣ففي اليوم العاملي ملرض اإليـدز عـام         . االهتمام بالرعاية والعالج والدعم   
طموح لتوفري العالج املضاد للفريوسات الرجعية بثالثة ماليـني إنسـان مصـابني هبـذا املـرض يف          

، ممـا ميثـل نصـف األشـخاص         ٢٠٠٥البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية حبلول عـام           
لعـالج  الذين ُيقدر عددهم بستة ماليني يف مجيع أحناء العامل الـذين حيتـاجون حاجـة ماسـة إىل ا                  

ســنوات مــن األعمــال الــيت  إىل “ ٥ حبلــول ٣”واســتند هــدف . املضــاد للفريوســات الرجعيــة 
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 إىل تعبئـة  وكـان يرمـي  قامت هبا احلكومات واملاحنون واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املـدين   
احلكومات لتقومي جوانب الالمساواة يف العامل يف جمال احلصول علـى العـالج املنقـذ لـألرواح،           

كمـا مكّـن اهلـدف أيضـا مـن حتسـني            . ألهلية اليت دمرها الوباء األمل والطاقة     ح اجملتمعات ا  ومن
ملســاعدة البلــدان علــى توســيع نطــاق بــرامج العــالج    املتحــدة األمــماســتغالل مــوارد منظومــة  

والرعاية والدعم الشاملة على الصعيد الوطين واليت كانت تشمل تـوفري العـالج وتقـدمي الـدعم                 
 .ذائيالنفسي والغ

ــادرة    - ٤ ــام مبب ــات القي ــول ٣”وب ــدة كــبرية     “ ٥ حبل ــوارد عدي ــا بســبب ختصــيص م ممكن
وقـام الكـثري مـن البلـدان بزيـادة التزاماتـه املاليـة              . اإليـدز /ة فريوس نقص املناعـة البشـرية      فحاكمل

ــادة كــبرية  وعلــى الصــعيد الــدويل، قــام الصــندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز والســل    . احملليــة زي
يــا وخطــة الطــوارئ الــيت وضــعها رئــيس الواليــات املتحــدة لإلغاثــة مــن اإليــدز والبنــك  واملالر

 حـدود والكـثري مـن املنظمـات األخـرى بـأدوار             الالدويل ومؤسسـة كلينتـون ومنظمـة أطبـاء بـ          
 .هامة خالل السنوات األربع املاضية

 
  التغطيةتوسيع نطاق -ثانيا  

جتمعات األهلية اليت تفتقر إىل اخلدمات مـن        يشكل توفري العالج والرعاية والدعم للم      - ٥
بيد أنه أُحـرز يف األشـهر األخـرية تقـدم           .  حتديا كبريا ال ميكن التقليل من شأنه       ةالناحية التارخيي 

كبري بازدياد عدد الناس الذين يتعاطون العالج املضـاد للفريوسـات الرجعيـة يف البلـدان الناميـة                  
 مـن   ٢٠٠٤ديسـمرب   /يونيه وكـانون األول   /ني شهري حزيران  والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية ب     

 يف املائـة مـن حنـو        ١٢وميثـل هـذا الـرقم حنـو         .  إنسـان  ٧٠٠ ٠٠٠ إىل ما ُيقـدر بــ        ٤٤٠ ٠٠٠
 ماليــني إنســان حيتــاجون حاليــا إىل العــالج ويتضــمن األشــخاص الــذين يتلقــون العــالج    ٥,٨

خطـة الطـوارئ الـيت وضـعها رئـيس      ، والرجعية بدعم من الصـندوق العـاملي   املضاد للفريوسات   
وتـدل هـذه األرقـام      . الواليات املتحدة لإلغاثة من اإليدز والبنـك الـدويل وغـريه مـن الشـركاء              

علــى أن اجلهــود الــيت يبــذهلا اجملتمــع الــدويل واجملتمــع املــدين لإلســراع يف توســيع نطــاق بــرامج  
 .املعاجلة قد أخذت تعطي مثارها

الكربى، تضاعف عدد األشـخاص الـذين حيصـلون علـى           ويف أفريقيا جنوب الصحراء      - ٦
ويف أوغنـدا وبوتسـوانا وكينيـا       .  خالل فترة ستة أشـهر     ٣١٠ ٠٠٠ إىل   ١٥٠ ٠٠٠عالج من   

وجنــوب أفريقيــا وزامبيــا، ازداد عــدد األشــخاص الـــذين يتلقــون العــالج بنســبة أكثــر مـــن          
ات الرجعيـة يف  وتتجـاوز نسـبة تغطيـة العـالج املضـاد للفريوسـ          .  شخص يف كل بلد    ١٠ ٠٠٠

عــدد مجيــع األشــخاص الــذين حيتــاجون إىل  يف املائــة مــن ٢٥أوغنــدا وبوتســوانا وناميبيــا اآلن 
ويوجـد حاليـا    . التغطيـة نطـاق    يف املائـة مـن       ١٠ بلدا يف املنطقة     ١٣عالج، وجتاوز عددهم يف     
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 ومـع   . موقع يستطيع توفري العـالج املضـاد للفريوسـات الرجعيـة           ٧٠٠يف هذه املنطقة أكثر من      
ذلك، فإن إمجـايل التغطيـة يف أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكـربى ال يـزال منخفضـا إذ بلـغ حنـو                          

 .يف املائة ٨
فبلــغ عــدد األشــخاص : ويف شــرق وجنــوب آســيا، حتســن نطــاق تغطيــة العــالج أيضــا - ٧

، ٢٠٠٤ شــخص بنهايــة عــام ١٠٠ ٠٠٠الــذين يتلقــون العــالج املضــاد للفريوســات الرجعيــة 
كمـا أحـرز برنـامج تايلنـد جناحـا ملحوظـا،       .  العدد املبلّغ عنه قبل ستة أشـهر      وهذا ميثل ضعف  

 مرفــق للعــالج املضــاد ٩٠٠إذ ازداد احلصــول علــى العــالج يف مجيــع املنــاطق بنســبة تزيــد عــن 
ويف .  شـخص بتنـاول العـالج يف كـل شـهر           ٣ ٠٠٠للفريوسات الرجعية، وقـد بـدأ أكثـر مـن           

ر الكــارييب، تضــمن الربازيــل منــذ حنــو عقــد مــن الزمــان حــوض البحــمنطقــة أمريكــا الالتينيــة و
جلميــع ســكاهنا احلصــول علــى العــالج املضــاد للفريوســات الرجعيــة، ومثــة تســعة بلــدان أخــرى 

ــة اآلن    ــة التقديري ــة٥٠تتجــاوز فيهــا معــدالت التغطي ــا أُحــرز مــن تقــدم يف   .  يف املائ ولكــن م
ــا والشــرق     ــا الشــرقية وآســيا الوســطى ومشــال أفريقي ــه أبطــأ بكــثري   أوروب األوســط كــان معدل

 .عام بوجه
 

 الشراكات -ثالثا  
بفــريوس نقــص املصــابني يشــكل احلصــول علــى العــالج والرعايــة والــدعم لألشــخاص  - ٨

ــرية  ــة البشـ ــا       /املناعـ ــات ووكاالهتـ ــاركة احلكومـ ــرد مشـ ــب ال جمـ ــدا يتطلـ ــديا معقـ ــدز حتـ اإليـ
ــل ــا    بـ ــاص أيضـ ــاع اخلـ ــاركة القطـ ــة والع -ومشـ ــركات التجاريـ ــال  كالشـ ــركات -مـ  والشـ

تطورت التعبئـة الدوليـة لتـوفري العـالج         و. واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين    واملؤسسات  
إذ إن هنـاك اآلن     . والرعاية والدعم للمصابني بالفريوس يف الشهور األخرية إىل شراكة ناضجة         

مستشــارين  شـريكا يقومــون بــأدوار رمسيــة كمـدافعني ومــاحنني ثنــائيني و  ١٣٦مـا ال يقــل عــن  
ــتقين، وتقــوم منظومــة     ــه   املتحــدة األمــمومتعــاونني ومقــدمني للــدعم املــايل وال بــدور مل تقــم ب

 .قبل من
ويف هذه األثناء، قامت شبكة من األشخاص املصـابني بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية                  - ٩

ة وتقـدمي   واملنظمات األهلية، وخباصـة يف أفريقيـا، بـدور بـالغ األمهيـة يف تـوفري العـالج والرعايـ                   
 ال مـن جمـرد      - لوحـدها يف البدايـة تقريبـا         -فقد متكّنت هذه الشبكات واملنظمـات       . )١(الدعم

طرح مسـألة العـالج يف الربنـامج الـدويل للسياسـات، ولكنـها كانـت أيضـا مبثابـة اخلـط األول                 
ت لالستجابة بالنسبة لكثري من اجملتمعات األهلية، فقدمت التوجيه والدعم، بـل حـىت إهنـا قـدم          

ففي بوروندي، على سبيل املثال، يتلقى معظم النـاس أدويـة العـالج             . العالج يف حاالت كثرية   
وقد أهلمت اجلهود اليت تبـذهلا مجاعـات        . املضاد للفريوسات الرجعية عن طريق منظمات أهلية      
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ــوفري العــالج،       ــزام سياســي بت ــأمني الوصــول إىل العــالج واحلصــول علــى الت ــة لت ــدعوة األهلي ال
كمــا لعبـت بــرامج العــالج والرعايــة يف  . شــاهبة يف أفريقيــا وآسـيا وأوروبــا الشــرقية منظمـات م 

 .أماكن العمل دورا مهما يف استكمال مبادرات املنظمات غري احلكومية والقطاع العام
 

االلتـــزام وجنـــاح العـــالج ومقاومـــة أدويـــة العـــالج املضـــاد للفريوســـات   -رابعا  
 الرجعية

اعـة البشـرية حتـوُّال مسـتمرا خـالل عمليـة استنسـاخ نفسـه يف                 يتحّول فريوس نقص املن    - ١٠
. اخلاليا البشرية، وبعض هذه التحوُّالت تقلل فعالية أدوية معاجلة فريوس نقص املناعة البشـرية             

فإذا كان االلتزام بالعالج ضعيفا، ميكن أن تظهر أنواع مقاومة من الفريوس وتـؤدي إىل فشـل                 
العـالج مصـممة تصــميما حسـنا وأعطيـت يف أوقاهتـا وكــان      بيـد أنـه إذا كانــت نظـم    . العـالج 

ولــيس مثــة دليــل يشــري إىل أن . االلتــزام هبــا عاليــا، قــل احتمــال ظهــور أنــواع مقاومــة لألدويــة  
التوسع يف استعمال العالج املضـاد للفريوسـات الرجعيـة يف البلـدان الناميـة جيعـل إدارة انتشـار                    

ومل تــزد حــىت اآلن . ناعــة البشــرية أكثــر صــعوبة أنــواع مقاومــة لألدويــة مــن فــريوس نقــص امل  
 .مقاومة العقاقري عن النسبة اليت أبلغت عنها البلدان الصناعية الغنية

ــع مرضــى        او - ١١ ــثال، مضــمون جلمي ــل، م ــة يف الربازي ــالج املضــاد للفريوســات الرجعي لع
 عـدد  اخنفضـت    فقـد : وقد كان تأثري برنامج هذا العالج على جمرى الوباء تأثريا عميقا          . اإليدز

؛ واخنفـض عـدد     ١٩٩٩ و   ١٩٩٥ يف املائة بني عـامي       ٥٠بنسبة  الوفيات بسبب مرض اإليدز     
حاالت اإلصابة بوجه عام اخنفاضا حادا؛ كما اخنفض انتشار املـرض إىل نصـف املعـّدل الـذي                  

ــام    ــان مســقطا يف ع ــامج بث   . )٣)(٢(١٩٩٢ك ــذ الربن ــدء تنفي ــد ب ــوبع ــدد   م ــغ ع ــنوات، بل اين س
 ١٤٠ ٠٠٠ن يتنــاولون العــالج املضــاد للفريوســات الرجعيــة يف الربازيــل حنــو األشــخاص الــذي

وأظهرت دراسة مقطعيـة ملرضـى خيضـعون للعـالج يف مصـحات عامـة لفـريوس نقـص                   . إنسان
ــة   واملناعــة البشــرية يف ريــو دي جــانري   معــدالت اســتجابة للعــالج املضــاد للفريوســات الرجعي

وظلـت نسـبة املقاومـة      . )٥)(٤(رير من بلدان متطـورة النمـو       ملا أفادت به تقا    زمواوالتزام بتعاطيه   
وتكـررت هـذه التجربـة يف       . )٦( منخفضـة يف الربازيـل     ١ - لعقار فريوس نقص املناعـة البشـرية      

العـالج  ”ديفوار وأوغندا، حيث اعتمد العالج املضاد للفريوسـات الرجعيـة بعيـد جمـيء        كوت
 .)٧( مبادرة الوصول املتسارعمن خالل“ الثالثي
وتركِّز اجلهود الدولية اآلن على العمل مع البلدان من أجل وضع نظـم ملراقبـة ورصـد                  - ١٢

ــة البشــرية     ــريوس نقــص املناع ــار ف ــة عق ــرامج   . مقاوم ــاء، تلعــب ب ــذه األثن االســتعداد ”ويف ه
دورا ال غىن عنه يف احلفاظ علـى مسـتويات االلتـزام بـالعالج، ومـن خالهلـا يسـتطيع                    “ للعالج

ن بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية وغريهــم مــن أفــراد اجملتمــع األهلــي أن يقومــوا النــاس املصــابو
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للمسـاعدة يف تثقيـف أولئـك بشـأن تعـاطي العـالج، ولتقـدمي الـدعم                 “ داعمـي العـالج   ”بدور  
وقـد ثبـت أن هـذه املبـادرات تزيـد معـدالت جنـاح العـالج                 . ملداومة العالج يف األجل الطويـل     

 .عتراف بدور كفاية الطعام والغذاءكما يزداد اال. )٨(زيادة كبرية
 

 ،التحديات الراهنة يف توسيع نطاق معاجلة فريوس نقص املناعـة البشـرية            -خامسا  
 والرعاية والدعم

يتمثــل أحــد التحــديات الرئيســية الراهنــة يف تطــوير بنيــة حتتيــة وآليــات علــى الصــعيد      - ١٣
ن والــربامج تكتســب خــربات أوليــة ورغــم أن البلــدا. القطــري إلدارة شــراء العقــاقري وإمــدادها

بصورة سريعة يف جمال شراء أدوية العالج املضـاد للفريوسـات الرجعيـة، فإنـه مـن املهـم للغايـة                     
أن تــدعم بالتــدريب علــى الشــراء وبنظــام للــدعم، وتقــدمي املســاعدة هلــا يف جمــال التنبــؤ حبجــم   

.  االعتمـاد عليهـا    الطلب ووضع نظـم ميكـن أن تكفـل إعـادة إمـداد التسـهيالت بصـورة ميكـن                  
ومساعدة البلدان على تطوير إدارة كفـوءة للشـراء واإلمـداد لـيس أمـرا بـالغ األمهيـة فقـط مـن                
أجل توسيع نطاق العالج املضاد للفريوسـات الرجعيـة بـل ولتعزيـز القـدرة علـى تـوفري العـالج             

 .ألمراض مزمنة أخرى مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم
صول علـى الرعايـة والعـالج مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية،                 ومع اتساع نطاق احل    - ١٤

مـن األطبـاء    بـدءا   عمـال الرعايـة الصـحية املهـرة،         االفتقـار إىل    مثة عائق مستمر ومهم يتمثل يف       
 عامـل  ١٠٠ ٠٠٠وقد حيتاج األمـر إىل  . املختصني ومرورا باملساعدين وعمال الدعم األهليني 

وسيحتاج األمر إىل عدد أكرب مـن ذلـك بكـثري           . “٥ حبلول   ٣”صحي مدّرب لتحقيق هدف     
.  بغية حتقيق هدف حصول اجلميـع علـى العـالج املضـاد للفريوسـات الرجعيـة            ٢٠٠٥بعد عام   

وتوفِّر برامج التدريب وبناء القدرات اليت جيـري تنفيـذها اآلن هنجـا سـليما مـن الناحيـة التقنيـة                  
ء إىل املمرضات ومقـدمي الرعايـة العـاديني،         إزاء نقل مهام اإلدارة السريرية الروتينية من األطبا       

ن بفـريوس   ومبا يف ذلـك اجملتمعـات األهليـة الـيت تعمـل يف اخلـط األمـامي للوبـاء والنـاس املصـاب                      
كمـــا يعـــزز التـــدريب علـــى تـــوفري العـــالج املضـــاد . اإليـــدز أنفســـهم/نقـــص املناعـــة البشـــرية

رد البشرية احملـدودة اسـتخداما      للفريوسات الرجعية النظام الصحي، وذلك عندما تستخدم املوا       
/ ومثة إدراك أيضا بـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية            . أمثل وجيري توحيد خمتلف أمناط الرعاية     

 .اإليدز يثري شواغل حمددة بالنسبة لعمال الصحة والعالج
وحيتاج توسيع نطاق العالج والرعاية أيضا إىل زيادة كبرية يف النسبة املئوية املنخفضـة               - ١٥
عـن حالـة إصـابتهم    بيا للناس الذين يعيشون يف بلدان تنوء حتت أعباء كبرية والذين يعرفون         نس
وتدرك الربامج الوطنيـة بازديـاد أن الفحـص والتوجيـه يشـكالن      . فريوس نقص املناعة البشرية   ب

ــدان اآلن باعتمــاد         ــدعم، وأخــذ الكــثري مــن البل ــة والعــالج وأنشــطة ال ــة والرعاي ــاح الوقاي مفت
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لفحــوص فــريوس نقــص “ العــرض الــروتيين”ت وسياســات فحــص ســريعة تشــجع تكنولوجيــا
 .)٩(املناعة البشرية يف نطاق أوسع للخدمات الصحية

ورغـم مـا أحــرز مـن تقـدم يف اآلونــة األخـرية، ال تـزال تكــاليف األدويـة والتشــخيص         - ١٦
جـودة  ات  مرتفعة أيضا، ومثة حاجـة إىل زيـادة عـدد املنـتجني القـادرين علـى تـوفري منتجـات ذ                    

وحتتاج البلدان إىل زيادة فعالية استخدامها لألحكـام املرنـة املتاحـة هلـا مبوجـب االتفـاق                  . ةعالي
املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة وإعالن الدوحة، وأن تكفـل يف الوقـت               

إلقليمـي تـوافر    ذاته أن تعزز اتفاقات التجارة ونظم امللكيـة الفكريـة علـى الصـعيدين الـوطين وا                
ويلـزم اختـاذ إجـراءات علـى الصـعيد العـاملي لزيـادة              . ة عاليـة  جـود أدوية رخيصـة الـثمن وذات       

 العالج املضاد للفريوسات الرجعية لكـل مـن عالجـي اخلـط األول والثـاين                أدويةخفض أسعار   
ولتطوير عالجات مناسبة لألطفال، وهي العالجـات الـيت تكلِّـف حاليـا سـتة أضـعاف األدويـة           

 ومثــة حاجــة إىل اســتثمارات جديــدة لتطــوير تكنولوجيــات أرخــص مثنــا  . لــيت يتناوهلــا الكبــارا
وختفـيض أسـعار التكنولوجيـات      ،  CD4 حسـاب خاليـا   لحمـل الفريوسـي، و    ل للرصد السريري 

 .املوجودة
/ وحىت عندما يتوافر العالج والرعاية والدعم للمصابني بفريوس نقـص املناعـة البشـرية              - ١٧

 احلواجز االجتماعية واالقتصادية والثقافية غالبا مـا حتـد النـاس الـذين هـم يف أمـّس       اإليدز، فإن 
ــة  ، مبــا يف ذلــك النســاء والفقــراء ومتعــاطو حقــن    مــن احلصــول عليهــا احلاجــة إىل هــذه األدوي

املخدرات، والرجال الذين يقيمون عالقات جنسية مع الرجال، واملشـتغلون بـاجلنس وغريهـم               
وهذه العوامل تشتمل على وصمة العار والتمييز ضـد النـاس املصـابني           . ةمن اجملموعات املهمش  

وينبغـي أن تتضـمن     . اإليدز والوضع االجتمـاعي املهّمـش للنسـاء       /بفريوس نقص املناعة البشرية   
اجلهود املبذولة لتحسني اإلنصـاف يف احلصـول علـى العـالج والرعايـة هلـذه اجملموعـات وضـع                     

جـال علـى العـالج والرعايـة اسـتنادا إىل احلاجـة التقديريـة؛        أهداف وطنيـة حلصـول النسـاء والر      
ورصــد وتقيــيم الــربامج اســتنادا إىل بيانــات موزعــة حســب اجلــنس والعمــر وحتديــد هويــة           
األشخاص الذين مت الوصـول إلـيهم وأولئـك الـذين مل يـتم الوصـول إلـيهم؛ ومشـاركة اجملتمـع                      

ــديالت      ــذها وإدخــال تع ــربامج وتنفي ــي يف تصــميم ال ــى االســتراتيجيات والسياســات   األهل عل
الرامية إىل حتقيق الوصول املتكافئ من خالل التصدي للحواجز اليت تعرقـل الوصـول واملتمثلـة                

 .يف آليات استرداد التكاليف
ــي         - ١٨ ــام اجملتمــع األهل ــد حتســني إمل ــد البعي ــى األم ــا لالســتدامة عل ومــن الضــروري حتقيق

دعم قدرة األسر وأفراد اجملتمع األهلي على دعـم         مبستلزمات العالج خللق طلب على العالج و      
ويلـزم بـذل جهـود أكـرب أيضـا لزيـادة اسـتعداد اجملتمـع األهلـي                  . األشخاص اخلاضـعني للعـالج    

 .للعالج والتثقيف ولزيادة نطاق مشول الرعاية األهلية واملرتلية
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 احلواشي

 االستنتاجات -سادسا  
اإليدز ضرورة  / املناعة البشرية  إن معاجلة ماليني األشخاص املصابني بفريوس نقص       - ١٩

، فـإن   اإليـدز /بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية         وكما أشري يف إعـالن االلتـزام        . إنسانية
التــدخل الوقــائي والتــدخل العالجــي يعــزز أحــدمها اآلخــر وباتــا يعتــربان بصــورة متزايــدة   

وقعـون  وعنـدما يسـعى امل  . االسـتجابة الشـاملة   عنصرين متكاملني ال منفصـلني مـن عناصـر          
على اإلعالن للوفاء بوعـودهم، ينبغـي أن تتضـمن الشـواغل ذات األولويـة توسـيع نطـاق                   

 ملرضــى اإليــدز، ومواصــلة اجلهــود لبنــاء قــدرة املــوارد البشــرية صتــوفري التوجيــه والفحــو
والنــهوض هبــا لتــوفري العــالج والرعايــة والــدعم والوقايــة؛ وحتســني آليــات شــراء الســلع     
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