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 الدورة التاسعة واخلمسون
  من جدول األعمال٤٣البند 

: متابعة نتائج الدورة االستثنائية السادسـة والعشـرين       
تنفيــذ إعــالن االلتــزام بشــأن فــريوس نقــص املناعــة       

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

 اإليدز/بشريةال
 

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 
ــة        ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــا لقـ ــر وفقـ ــذا التقريـ ــدم هـ ــؤرخ ٥٨/٢٣٦ُيقـ ــانون ٢٣ املـ  كـ
ــرا شــامال       ٢٠٠٣ديســمرب /األول ــد تقري ــام أن يع ــة إىل األمــني الع ــه اجلمعي ــت في ــذي طلب ، ال

ذ إعـالن االلتـزام بشـأن    وحتليليا عن التقدم احملرز يف تنفيذ االلتزامـات املنصـوص عليهـا يف تنفيـ        
ــه  /فــريوس نقــص املناعــة البشــرية   ــدز الــذي اعتمدت ــةاإلي ــران٢٧يف  العامــة اجلمعي ــه / حزي يوني

 البيانات، مبـا يف ذلـك البيانـات    رويستند التقرير إىل جمموعة واسعة النطاق من مصاد     . ٢٠٠١
ــدز مــن     ــة املتعلقــة باملؤشــرات الرئيســية بشــأن اإلي ــدا وإقليمــا يف  ١٧الوطني ــا وآســيا   بل أفريقي

، وغريهــا مــن الدراســات االستقصــائية الوطنيــة،  )١(ومنطقــة البحــر الكــارييب وأوروبــا الشــرقية 
األدلـة لتغطيـة الـربامج الرئيسـية        ا تكليـف، والتقـديرات القائمـة علـى          هلـ والدراسات اليت صدر    

ــدز  ــا      . بشــأن اإلي ــدم احملــرز عموم ــوجز التق ــاء وي ــة للوب ــة الراهن ــر احلال ــابع التقري ــذ ويت يف تنفي
يف اإلعالن، مع التركيز بصفة خاصة على االلتزامات احملـددة لعـام     املنصوص عليها   االلتزامات  

٢٠٠٥. 
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 يف عـدد قليـل   اؤه املشجعة اليت تشري إىل أن الوبـاء قـد بـدأ احتـو    الشواهدوبالرغم من   
معظـم  صـر  قت، مـع احتمـال أن    االنتشـار ولكن متزايد من البلدان، فإن الوباء ما زال آخـذا يف            

وباملثــل، فإنــه يف حــني أن التوســع يف  . لعــامل عــن الوفــاء باألهــداف احملــددة يف اإلعــالن  دول ا
 إىل إعـادة تنشـيط اجلهـود    ىاإليدز قد بعث أمال جديدا يف اجملتمعـات احملليـة وأد   عالج  برامج  

فـادي  يف جمال الوقاية والرعايـة، فـإن مسـتوى النـهوض بـربامج العـالج لـيس كافيـا لت                   اجملتمعية  
تعميق أثر الوباء علـى بعـض األسـر املعيشـية واجملتمعـات احملليـة والبلـدان األكثـر تعرضـا لـه يف                     

وما زالت الوفيات املتصلة باإليدز تتسبب يف تآكل القاعدة اهلشة لـرأس املـال البشـري                . العامل
يــة يف الــذي تعتمــد عليــه التنميــة الســليمة وهتــدد بتقــويض املؤسســات االجتماعيــة البالغــة األمه 

وتوافـق اآلراء علـى أن اإليـدز ميثـل مشـكلة اسـتثنائية تـربر أن         . البلدان الشـديدة التـأثر بالوبـاء      
يكون التصدي هلا استثنائيا يبشر بأن التصـدي لإليـدز علـى مسـتوى العـامل سـيكون أخـريا يف                     

 .وى خطورة الوباء من حيث نطاقه وتعقدهنفس مست
ويتضـــمن تخدم بيانـــات هنايـــة العـــام ، سيصـــدر تقريـــر شـــامل يســـ ٢٠٠٦ويف عـــام  

 .معلومات موسعة بشأن مجيع املؤشرات العاملية والقطرية
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 مقدمة -أوال  
ملكافحـة  ، حدث تغري كبري يف اإلجراءات املتخذة على الصـعيد العـاملي   ٢٠٠١منذ عام    - ١

لتــزام  واإلقليميــة والعامليــة درجــة االةوارتفعــت بدرجــة ملحوظــة علــى الصــعد الوطنيــ . اإليــدز
. كافحة اإليدز، الذي كـان مفتقـدا إىل حـد كـبري يف املراحـل األوىل لظهـور الوبـاء                 مبالسياسي  

يف العــامل، بــدأت املبــادرات املتخــذة علــى صــعيد القيــادات يف عــدد الســكان ويف أكثــر بلــدين 
ففي الصني، بدأ كبار الزعمـاء السياسـيني يف التحـدث علنـا بشـأن قضـايا                 . تعطي أثرا ملموسا  

 باشـتراك  -  برئاسـة رئـيس الـوزراء   -يدز، بينما أُنشئ يف اهلند اجمللس الوطين املعين باإليـدز     اإل
وجيــري يف منطقــة البحــر الكــارييب حتــول جــذري يف  . ممــثلني عــن خمتلــف الــوزارات القطاعيــة 

قيادات املنطقة وبالتعاون مع الزعماء السياسـيني فيهـا، حتـت مظلـة             التصدي لإليدز من جانب     
وتعهـدت البلـدان    . اإليـدز /الكاريبية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشـرية      بني البلدان    الشراكة

 يف مجيــع أحنــاء ٢٠٠٥لعــالج والرعايــة حبلــول عــام  لاألوروبيــة بكفالــة تــوفري إمكانيــة شــاملة  
ــا وآســيا  ــود   .  الوســطىأوروب ــدأت اجله ــا، ب ــذهلا  املبكــرة وامللموســة  ويف شــرق أفريقي ــيت تب ال
انتشـار فـريوس   اخنفـاض  بدء  بظهور عالمات مشجعة تدل على      سية تؤيت مثارها    القيادات السيا 

ويف عدد من بلدان أمريكا الالتينية، اخنفض معدل الوفيات منـذ التوسـع             . نقص املناعة البشرية  
باسـتطالع  وتقـوم البلـدان املاحنـة بصـورة نشـطة           . ات الرجعية فريوسلليف برامج العالج املضاد     

ويف مجيـع املنـاطق     . الربامج املتعلقـة باإليـدز والتنميـة الدوليـة        لتمويل  ارية  مستدامة وابتك آليات  
والبلدان، ما زال املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية يتصدرون اجلهـود الراميـة إىل التغلـب                

 . على الصمت الذي يكتنف اإليدز ويطالبون باختاذ إجراءات فعالة للتصدي للوباء
برامج الوقاية من فريوس نقـص املناعـة البشـرية مـا زاال             وانتشار   وبالرغم من أن كثافة    - ٢

 والكثافـة   بـاحلجم غري كافيني، فإن عددا أكرب من البلدان يعمل على تطبيق الدروس املسـتفادة              
الوقايـة، أخـذت بعـض البلـدان        التغطيـة يف جمـال      ومع تزايـد    . الالزمني إلحداث أثر على الوباء    

ــا، اخنفــض معــدل انتشــار   . بــني الشــبابملصــابني تقليــل أعــداد احتــرز تقــدما يف  ففــي كمبودي
ويف . ١٩٩٨فريوس بــني املشــتغالت بــاجلنس وعمالئهــن اخنفاضــا حــادا منــذ عــام  بــالاإلصــابة 

والوفيـات  انتشار الفـريوس  جزر البهاما، أدى التوسع يف هنج الوقاية والعالج إىل خفض معدل      
ومن األرجح أن تصـل املـوارد املاليـة املتاحـة           . بسبب اإليدز على مدى السنوات السبع املاضية      

نخفضة الـدخل واملتوسـطة الـدخل       امل للربامج املتعلقة مبكافحة اإليدز يف البلدان        ٢٠٠٥يف عام   
 وإمكانيـة احلصـول     .٢٠٠١علـى النطـاق العـاملي يف عـام          اليت أنفقت   إىل حنو ستة أمثال املبالغ      

علـى احليـاة يف املنـاطق املنخفضـة الـدخل، الـيت             على العالج املضاد للفريوسات الرجعية املبقـي        
يكن مـن املمكـن تصـورها يف بدايـة العقـد احلـايل، أخـذت تصـبح بسـرعة حقيقـة واقعـة يف                          مل

فـألول مـرة، بـدأت تظهـر اسـتجابات شـاملة حقـا لإليـدز، مبـا يف ذلـك                 . كثري من أحناء العـامل    
 .الوقاية والعالج من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
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قـرار اجلمعيـة    (اإليـدز   /وقد عمـل إعـالن االلتـزام بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية                 - ٣
بوصــفه آليــة حامســة جلهــود الــدعوة والشــفافية واملســاءلة يف احلملــة ) ، املرفــق٢٦/٢-العامــة دإ

وحيـدد اإلعـالن أهـدافا واضـحة حمـددة زمنيـا تـدعم األهـداف اإلمنائيـة           . العاملية ملكافحة الوبـاء   
اإليــدز حبلــول عــام /وقــف انتشــار فــريوس نقــص املناعــة البشــرية� ٦يــة، وخباصــة اهلــدف لأللف

ويقوم اجملتمـع املـدين بصـورة متزايـدة         . )٢(�...، وبدء احنساره اعتبارا من ذلك التاريخ      ٢٠١٥
 .بدور قيم يف رصد الوفاء هبذه اإللتزامات

يـة، مـا زال الوبـاء آخـذا يف          وبغض النظر عن هذا التقدم وغريه يف محلة املكافحة العامل          - ٤
 ماليــني ٤,٩(وباملقارنــة بالســنوات الســابقة، حــدث املزيــد مــن اإلصــابات اجلديــدة . االنتشــار
وميـوت يوميـا    . ٢٠٠٤يف عـام    )  ماليـني شـخص    ٣,١(واملزيد مـن الوفيـات باإليـدز        ) شخص

، ٢٠٠٤ديسـمرب  /وحىت كـانون األول .  شخص من احلاالت املتصلة باإليدز٨ ٠٠٠أكثر من  
وتشـكل املـرأة حاليـا      .  مليون شخص مصابني بفريوس نقص املناعة البشـرية        ٣٩,٤كان هناك   

وتعكـس هـذه الزيـادة يف تأنيـث الوبـاء احلالـة          . أقل قلـيال مـن نصـف عـدد املصـابني بـالفريوس            
فهن يواجهن تزايد التعرض لإلصـابة بـالفريوس، بـالرغم          : التناقضية اليت تواجه النساء والفتيات    

ــذكور      مــن كــوهن  ــل احتمــاال يف ممارســة الســلوك العــايل املخــاطر عــن شــركائهن مــن ال . ن أق
وباإلضــافة إىل ذلــك، مــا زال الوبــاء يــؤثر بصــورة ال تناســبية علــى املــراهقني والشــباب حيــث  

 مـن ماليـني     ٢,٣وهنـاك مـا يقـدر بــ         . حتدث نصف اإلصابات اجلديدة بني تلك الفئة العمريـة        
ــال دون ســن   ــيهم      ســنة مصــابني ١٥األطف ــذين انتقلــت إل ــن الرضــع ال ــهم م ــالفريوس، أغلب  ب

 .العدوى بالفريوس أثناء احلمل أو الوضع أو نتيجة للرضاعة الثديية
فعلى الصعيد العاملي، تتسبب اإلصابة باإليدز حاليـا        . وأثر اإلصابة على األطفال هائل     - ٥

 يف املائـة يف  ٥٠سـبة إىل     يف املائة من األطفال دون سن اخلامسة، وقد تصل هـذه الن            ٣يف وفاة   
 مليـون طفـل ويتوقـع أن        ١٥وأدت اإلصـابة باإليـدز إىل تيـتم         . البلدان اليت تشتد فيها اإلصـابة     

ويعيش املاليني من األطفال اآلخـرين يف       . يرتفع هذا الرقم ارتفاعا حادا خالل السنوات املقبلة       
 .أسر معيشية يوجد فيها شخص بالغ مصاب

ـــد العــا  - ٦ ـــد مــن بــني كــل   وعلــى الصعيــ ـــد شــخص واحــ  شخصــا بالغــا ٩٠ملي، يوجـــ
يف البلــــدان املنخفضــــة الدخل مصابا بفريوس نقص املناعة البشرية، مبـا ميثـل             )  سنة ٤٩-١٥(

وما زالت أفريقيـا جنـوب الصـحراء        .  يف املائة من اإلصابات بالفريوس على النطاق العاملي        ٩٥
 يف املائـة مـن اإلصـابات بـالفريوس علـى      ٦٤يـث تشـكل    الكربى هي املنطقة األكثر تضررا، ح     

إال أن االسـتقرار  . ٢٠٠٤ يف املائـة مـن مجيـع الوفيـات باإليـدز يف عـام       ٧٤مسـتوى العـامل، و   
الظاهر يف معدل اإلصابة بالوباء يف بعض البلـدان األفريقيـة حيـدث عنـد مسـتوى عـال بدرجـة                     
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. ه اآلن عـددا مسـاويا يف اإلصـابات اجلديـدة    غري مقبولة، ويعين أن عدد الوفيات باإليـدز يقابلـ     
ويف سـوازيالند، وهـو البلـد األكثـر إصـابة      . ومل يصل الوباء حـىت اآلن إىل نقطـة تشـبع طبيعيـة         

بالوبــاء، مــا زال معــدل انتشــار الوبــاء بــني البــالغني آخــذا يف االرتفــاع، حيــث وصــلت نســبة    
ــريوس نقــص املناعــ       ــت باالختبــار إصــابتهن بف ــيت ثب ــل ال ــرية يف عــام  احلوام  إىل ٢٠٠٤ة البش

 .يف املائة ٤٢,٦
أمــا خــارج أفريقيــا، فــإن انتشــار اإلصــابة بــالفريوس أعلــى مــا ميكــن يف منطقــة البحــر    - ٧

، بلـغ عـدد املصـابني بـالفريوس         ٢٠٠٤ديسـمرب   /وحىت كانون األول  ).  يف املائة  ٢,٣(الكارييب  
 شـخص أصـيبوا   ٨٩٠ ٠٠٠ ماليني شخص يف جنوب وجنـوب شـرق آسـيا، منـهم            ٧,١حنو  

، كـان هنـاك مـن املصـابني بـالفريوس يف أوروبـا الشـرقية             ٢٠٠٤ويف هناية عـام     . يف تلك السنة  
 ويف أمريكـا الالتينيـة، يوجـد أكثـر مـن            . سنوات ١٠وآسيا الوسطى تسعة أمثال املصابني منذ       

، زاد عـدد املصـابني بالوبـاء يف مجيـع           ٢٠٠٤ويف عـام    .  مليون شخص مصابني بالفريوس    ١,٧
ملناطق، مبا يف ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا الغربيـة، حيـث تراجـع النجـاح يف جهـود الوقايـة        ا

ويف مجيــع . يف الســنوات األخــرية زيــادات يف الســلوك اجلنســي اخلطــر     حــدثت يف الســابق و
املشــتغالت املنــاطق، يســتهدف الوبــاء بصــورة ال تناســبية أكثــر فئــات الســكان هتميشــا، مثــل    

لذين ميارسون اجلنس مع الرجال، ومستعملي املخـدرات بـاحلقن، وشـباب            باجلنس، والرجال ا  
 .الشوارع، والسجناء

وقد زادت زيادة كبرية أعداد املصـابات بـاملرض مـن النسـاء والفتيـات، وذلـك راجـع             - ٨
ومـن  . يف معظمه إىل الوضع املتدين للمرأة اجتماعيا واقتصـاديا وقانونيـا يف العديـد مـن البلـدان        

الـذين يعيشـون يف أفريقيـا جنـوب الصـحراء           )  سـنة  ٢٤ إىل   ١٥الفئة الُعمرية من     (بني الشباب 
وحـىت يف املنـاطق     .  مـن الـذكور املصـابني      ١٠ امرأة مصابة بالفريوس لكل      ٣٦الكربى، توجد   

د املصـابات بـالفريوس زيـادة       اعـد أتزايـد   تن املـرأة،    عـ اليت من األرجـح أن يصـاب فيهـا الرجـل            
 يف املائـة  ٤٨، وبنسـبة  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢ائة يف شرق آسـيا بـني عـامي     يف امل٥٦بنسبة  : سريعة

وعــالوة علــى زيــادة تعرضــهن لإلصــابة بــالفريوس، فــإن  . يف أوروبــا الشــرقية وآســيا الوســطى
 .من أعباء الرعاية والدعم املتصلة باإليدزمتكافئ  أيضا نصيبا غري نالنساء والفتيات يتحمل

يف الســـنوات املتعلـــق باإليـــدز  اإلنفـــاق وبـــالرغم مـــن حـــدوث زيـــادات مشـــجعة يف - ٩
عريضــة القاعــدة األخــرية، فإنــه مــا زال مــن املتعــذر حتويــل املشــاريع احملليــة الواعــدة إىل بــرامج 

ــاء تكفــي تغطيتــها  ــأثري علــى مســار الوب ــالفريوس والوفيــات   . للت ومعــدل اإلصــابات اجلديــدة ب
 إىل تزايـد الوبـاء يف آسـيا، حيـث           باإليدز آخذ يف التزايد، مع وجود عالمات مقلقة جدا تشري         

 . يعيش نصف سكان العامل، وذلك راجع إىل حد كبري إىل عدم اتباع ُنهج شاملة جتاه الوباء
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 تفاقم أثر اإليدز  
ــالرغم مــن أن التوســع يف بــرامج العــالج تبعــث علــى األمــل، مــن املمكــن أن يفقــد      - ١٠ ب
القـوى  حجـم    أكثر مـن ُعشـر       ٢٠٠٦م  بلدا يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى حبلول عا        ١١

وفيما قد يشكل حملة مبكرة لقدرة الوبـاء علـى املـدى الطويـل علـى           . العاملة فيها بسبب اإليدز   
اإليـدز علـى القطاعـات الزراعيـة دور حمـوري يف        واسعة النطاق، كـان ألثـر       التسبب يف أضرار    

: ر آثـار الوبـاء علـى أفريقيـا    وال تقتصـ . األزمة الغذائية اليت حدثت مؤخرا يف اجلنوب األفريقـي      
إذ تقــدر الدراســات الــيت أجراهــا برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة 

اإليدز ومصرف التنمية اآلسيوي أن اإليدز سيتسبب يف إبطـاء معـدل احلـد مـن الفقـر                  /البشرية
 .٢٠١٥ و ٢٠٠٣يف املائة بني عامي  ٦٠يف كمبوديا بنسبة تبلغ يف املتوسط 

وقــد يكــون أكثــر جوانــب اإلصــابة بــاملرض إضــرارا هــو ميلــه إىل قطــع الــروابط بــني     - ١١
عليها اجملتمعات يف نقل القيم واألعـراف الثقافيـة واملعـارف           تعتمد  األجيال، وهي الروابط اليت     

سلسـلة مـن األحـداث      يف  ويتسبب وبـاء اإليـدز، باسـتهدافه للشـباب يف سـن العمـل،               . العملية
وباختصـار، فـإن اإليـدز ميثـل مشـكلة اسـتثنائية تتطلـب              .  بتفكيـك جمتمعـات بأسـرها      اليت هتدد 

 . أسلوبا استثنائيا يف التصدي هلا
 

 النتائج الرئيسية -ثانيا  
يتطلب بلوغ الغايات الـواردة يف إعـالن االلتـزام واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة اسـتجابة                   - ١٢

لعامل منـذ   لثل وباء اإليدز، الذي مل يكن معروفا        ومي. شاملة من حيث كل من النطاق والتغطية      
 سـنة، هتديـدا فريـدا مـن نوعـه للتنميـة الدوليـة، يقـوض األمـل يف بلـوغ األهـداف            ٢٥أقل مـن   

 .اإلمنائية لأللفية
 

 معدل اإلصابات اجلديدة  
يتعرض الكثري من البلدان األكثر تأثرا خلطر القصور عـن بلـوغ الغايـة املتمثلـة يف                  - ١٣

 . سنة٢٤ و   ١٥سن   بني الشبان والشابات بني      ٢٠٠٥عدل اإلصابة حبلول عام     خفض م 
درجة من النجاح يف ختفيض مستويات اإلصابة بـني بعـض           حيقق  وبالرغم من أن بعض البلدان      

وبـالرغم مـن    . فئات السكان، فإن معدل انتشار الوباء يف مجيـع أحنـاء العـامل آخـذ يف التسـارع                 
بالفريوس، فإن استراتيجيات الوقايـة     ع حدوث إصابات جديدة     مؤكدة ملن وجود استراتيجيات   

املبقيـة  ويعد إيصـال خـدمات الوقايـة        . ال تصل إال إىل نسبة ضئيلة ممن حيتاجون إليها        األساسية  
للشـباب، الـذين ميثلـون نصـف مجيـع اإلصـابات          بالنسـبة   أمـراً حيويـاً بصـفة خاصـة         على احلياة   

 .واملستضعفنيمشني اجلديدة، وكذلك بالنسبة للسكان امله
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 توسيع نطاق إمكانية احلصول على العالج  
يتلقون العـالج املضـاد للفريوسـات الرجعيـة         بالرغم من أن عدد األشخاص الذين        - ١٤

، مل حتصـل سـوى نسـبة        ٢٠٠٤قد زاد بنحو مقدار الثلثني خالل النصـف الثـاين مـن عـام               
ات علـى ذلـك العـالج يف البلـدان          فريوسـ املضـاد لل   يف املائة ممـن حيتـاجون إىل العـالج           ١٢

ــدخل    ــدخل واملتوســطة ال ــد ســاعدت  .٢٠٠٤ديســمرب / األولكــانونيف املنخفضــة ال  وق
 منظمـة   ٢٠٠٣الـيت أطلقتـها يف عـام        ،  )٣()٢٠٠٥ثالثة ماليـني قبـل هنايـة        (� ٥ يف   �٣مبادرة  

اإليـدز،  /ةالصحة العاملية وبرنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـري                   
 -ويـوفر اآلن العـالج      . على استقطاب املزيد من االلتزام بتعزيز إمكانية احلصول علـى العـالج           

 فرصـة غـري مسـبوقة       -املـوارد    غري ممكن عمليا يف املنـاطق احملـدودة          السابقالذي كان يعترب يف     
يها جبهـود   اإليدز، اليت يضطلع ف   /لصياغة استجابات وطنية شاملة لفريوس نقص املناعة البشرية       
 .عماالرعاية والوقاية وختفيف أثر اإلصابة بأسلوب شامل ومتد

 
 حقوق اإلنسان واإليدز  

بــالرغم مــن أن الكــثري مــن الدراســات االستقصــائية لالســتجابات والسياســات         - ١٥
 فإن تلك التدابري كـثريا      ،جود ضمانات حلقوق اإلنسان   تشري إىل و  الوطنية املتعلقة باإليدز    

احملددة وآليات اإلنفاذ الالزمة للتصدي ملا يـرتبط هبـا مـن وصـمة              اإلجراءات    ما تفتقر إىل  
 وهنــاك العديــد مــن البلــدان الــيت مل تعتمــد بعــد  .ومتييــز قــائم علــى أســاس نــوع اجلــنسعــار 

عدد أقل من ذلـك     واعتمد  تشريعات حتظر التمييز ضد املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية،          
 .املستضعفةوق اإلنسان للفئات السكانية تدابري لتعزيز ومحاية حق

 
األيتام واألطفال الذين أصبحوا يف حالة ضـعف بسـبب اإلصـابة بفـريوس نقـص                  

 اإليدز/املناعة البشرية
يضطلع معظم البلدان اليت تنتشر فيها اإلصـابة بنسـبة عاليـة جبهـود كـبرية حلمايـة                   - ١٦

 الوبـاء ولكـن الشـواهد املتاحـة         األطفال الذين تيتمـوا أو أصـبحوا يف حالـة ضـعف بسـبب             
تشري إىل أن اجلهود املبذولة على الصعيد الـوطين ومسـتوى دعـم املـاحنني ال يرقيـان حاليـا                    

 .إىل املستوى الكايف للتصدي هلذه األزمة املتفاقمة
 

 بناء قدرات مستدامة  
باإليـدز  يتمثل أحد العوائـق الرئيسـية الـيت تعرقـل تنفيـذ الـربامج األساسـية املعنيـة                    - ١٧

املـدربني الــذين ميتلكـون املهــارات واخلــربات   يف األفــراد وتوسـيع نطاقهــا يف الـنقص احلــاد   
لبنــاء القــدرات الوطنيــة واحملافظــة عليهــا، مبــا يف ذلــك حتقيــق   وتوجــد اســتراتيجيات . الالزمــة

 مـا ختفـق     كثرياأقصى استفادة ممكنة من املوارد اجملتمعية، ولكن اجلهات املاحنة والبلدان املتلقية            
 .يف إدماج هذه النهج يف اجلهود الربناجمية
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 زيادة املوارد املالية، وإن كانت ما زالت غري كافية  
إذا ما استمرت االجتاهات الراهنة فيما يتعلق باإلنفاق، فإنـه سـيكون هنـاك عجـز                  - ١٨

ورة املتاحـة واملـوارد الالزمـة لتمويـل االسـتجابة بصـ           األموال   بني   ٢٠٠٧كبري حبلول عام    
.  ويرد مزيد من التفاصيل يف الفـرع السـابع أدنـاه           .النطاق والتغطية كل من   شاملة من حيث    

امللكيـة الوطنيـة لالسـتجابة،      تشـجيع   وستتم زيادة أثر املوارد على الصعيد القطـري عـن طريـق             
اآلحـاد  �أهداف تـدّعم مبـادرة      ووضع  وتنسيق اجلهود، وإنشاء أطر مؤسسية وإدارية مالئمة،        

 . تبنتها جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة يف مجيع أحناء العامل اليت )٤(�الثالثة
 

 الوقاية -ثالثا  
األساسـية  حيدد إعالن االلتزام الوقاية من فـريوس نقـص املناعـة البشـرية بوصـفها الدعامـة                - ١٩

يلولـة  للحيعكس االلتـزام العـاملي بتنفيـذ بـرامج شـاملة مسـتندة إىل األدلـة                 مما  لإليدز،  للتصدي  
ومعـدل حـدوث اإلصـابات اجلديـدة آخـذ يف التزايـد، وأصـبح          . دون حدوث إصابات جديدة   

والوقاية الفعالة مهمة بصفة خاصـة لـدعم اجلهـود          . من احملتم توسيع نطاق تغطية برامج الوقاية      
. العــالج يف املنــاطق احملــدودة املــوارداحلصــول علــى العامليــة الراميــة إىل توســيع نطــاق إمكانيــة  

 .ثل، فإن من شأن توسيع نطاق العالج والرعاية أن يعزز فعالية ونطاق برامج الوقايةوبامل
 يف املائـة مـن   ٩٠ أن حيصل ما ال يقـل عـن   ٢٠٠٥وفقا لإلعالن، ينبغي، حبلول عام     و - ٢٠

 على املعلومات والتثقيف واخلـدمات الالزمـة لوقايـة أنفسـهم            سنة ٢٤ و   ١٥  سن الشباب بني 
انتشار فـريوس نقـص املناعـة البشـرية     معدل كون ي، ينبغي أن    ٢٠٠٥ة عام   وبنهاي. من اإلصابة 

 يف املائـة    ٢٥ أقل بنسبة    تضررايف البلدان األكثر    )  سنة ٢٤ إىل   ١٥من  (بني الشبان والشابات    
كمـا يتـوخى    .  يف املائـة   ٢٠، ونسبة الرّضع املصـابني بـالفريوس أقـل بنسـبة            ٢٠٠١عنه يف عام    

اإليــدز يف دنيــا / لفــريوس نقــص املناعــة البشــريةالتصــدية تعزيــز اإلعــالن أن يــتم بدرجــة كــبري
انتقـال الفـريوس بـني العمـال املهـاجرين والرّحـل،            منـع   العمل، وتنفيذ اسـتراتيجيات ترمـي إىل        

واعتماد نطـاق عـريض مـن املبـادرات الراميـة إىل خفـض درجـة تعـّرض الشـباب وغريهـم مـن                        
 . السكانية البالغة الضعفاتالفئ
.  انتقـال العـدوى بـالفريوس   منع من املعلومات عن كيفية  اوفر حاليا قدر أكرب كثري    ويت - ٢١

مــن العــدوى بــالفريوس جمموعــة مــن النــهج تتضــمن تــوفري   األســاليب الفعالــة للوقايــة  وتــدمج 
وصـياغة  لإلبقاء على احلياة، وتشـجيع االسـتعفاف واإلخـالص بالعالقـات اجلنسـية،         معلومات  

وبنــاء املهــارات، وحفــز األفــراد علــى محايــة أنفســهم مــن العــدوى، معــايري اجتماعيــة جديــدة، 
كمـا تعمـل بـرامج    . وهتيئة البيئات االجتماعية واملادية اليت تشجع علـى خفـض خمـاطر اإلصـابة      
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ــة علــى مناهضــة وصــمة    باإليــدز والعمــل علــى ختفــيض األســباب   العــار املرتبطــة الوقايــة القوي
 حىت اآلن إىل حـد كـبري جـدوى الـربامج الـيت حتيـد                ثبتيومل  .  لزيادة التعّرض لإلصابة   ذريةاجل

التركيز بصـورة ال داعـي هلـا علـى اسـتراتيجيات معينـة مـع اسـتبعاد            بعن هذا النموذج الشامل     
ــة علــى الصــعيد     . اســتراتيجيات أخــرى  ــدان الــيت عكســت مســار انتشــار األوبئ ــع البل ويف مجي

 القيـادات طرد الذي حصـلت عليـه مـن         الوطين، استفادت برامج الوقاية من الدعم الصريح وامل       
 . السياسية الوطنية

ــى خــدمات         - ٢٢ ــذين حيصــلون عل ــدد األشــخاص ال ــاملي، تضــاعف ع ــى الصــعيد الع وعل
 يف املائة عدد النساء الـاليت قُـدمت إلـيهن           ٧٠، وزاد بنسبة    ٢٠٠١املشورة واالختبار منذ عام     

عــدد الشــباب الــذين حصــلوا خــدمات لوقايــة انتقــال العــدوى مــن األم إىل الطفــل، وتضــاعف 
 .على التثقيف يف جمال اإليدز

إذ مل يضـطلع  . ومتثل هذه االجتاهات املشجعة، لسوء احلـظ، االسـتثناء ولـيس القاعـدة            - ٢٣
ــؤدي إىل زيــادة التعــرض           ــم البلــدان حــىت اآلن جبهــد متضــافر للتصــدي للعوامــل الــيت ت معظ

لفئـات ضـعفا أو تلـك الـيت تـدّعم املشـاريع            وحىت بالنسبة للربامج املوجهـة إىل أكثـر ا        . لإلصابة
. اليت هلا سجل طويل من الشواهد اليت تدل على فعاليتها، ما زالت التغطيـة عنـد حـدها األدىن               

 يف ١٦ إال إىل نسـبة      ٢٠٠٣وعلى النطاق العـاملي، مل تصـل خـدمات الوقايـة املوجهـة يف عـام                 
 الـذين ميارسـون اجلـنس مـع الرجـال،            يف املائة من الرجـال     ١١املائة من املشتغالت باجلنس، و      

 يف املائـة ممـن   ٥ يف املائـة مـن أطفـال الشـوارع، وأقـل مـن       ٢٠ يف املائة من السـجناء، و      ٥٠ و
 مليـون شـخص علـى       ١٣,٢يستعملون املخدرات عـن طريـق احلقـن الـذين يصـل عـددهم إىل                

لبلـدان املتوسـطة     من البالغني يف البلدان املنخفضة الدخل وا       ٠,٤وحصل أقل من    . نطاق العامل 
ومل ُيســتثمر . ٢٠٠٣الــدخل علــى خــدمات املشــورة واالختبــار علــى أســاس طــوعي يف عــام    

ســوى قــدر ضــئيل نســبيا مــن املــوارد يف املبــادرات القائمــة علــى األدلــة والــيت ترمــي إىل منــع     
الشباب من استعمال املخدرات أو يف اخلدمات اليت تساعد األفراد على الشـفاء مـن اسـتعمال                 

 .دراتاملخ
وعلى الصعيد العاملي، ال تصل اخلـدمات الراميـة إىل منـع انتقـال العـدوى مـن األم إىل         - ٢٤

 يف املائـة مـن احلوامـل يف    ٥ يف املائـة مـن احلوامـل، مبـا يف ذلـك جمـرد               ٨الطفل سوى إىل نسبة     
ملناعـة   يف املائة من مجيع األطفـال املصـابني بفـريوس نقـص ا        ٩٠أفريقيا، اليت متثل تراكميا نسبة      

ــوالدة  ــد ال ــة لتخفــيض عــدد الرّضــع املصــابني      . البشــرية عن ــة املبذول ــا زالــت اجلهــود العاملي وم
ــة         ــى اخلــدمات الوقائي ــرأة عل ــة حصــول امل ــة إمكاني ــوالدة تعــاين مــن حمدودي ــد ال ــالفريوس عن ب

ومن شأن تعزيز إمكانية حصول املرأة على العـالج املضـاد     . والصحية األولية املتعلقة بالفريوس   
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 وتــوفري اخلــدمات الغذائيــة -لفريوســات الرجعيــة مــن أجــل احملافظــة علــى صــحتها الشخصــية ل
 أن يسـاعد علـى زيـادة مشـاركتها يف اخلــدمات     -والتغذويـة وغريهـا مـن اخلـدمات األساسـية      

ــن         ــة لكــل م ــائج الطبي ــل وحتســني النت ــال الفــريوس مــن األم إىل الطف ــع انتق ــيت تســتهدف من ال
 .ي الوالدةاألمهات واألطفال احلديث

ويف السنوات األخرية، أُحرز تقدم فيمـا يتعلـق بتنفيـذ اسـتجابة شـاملة لإليـدز يف دنيـا                - ٢٥
العمـــل مـــع تزايـــد أعـــداد أصـــحاب املصـــلحة الـــذين يقـــرون مدونـــة منظمـــة العمـــل الدوليـــة  

 يف  ٧٥وزاد بنسـبة    . )٥(اإليدز وعـامل العمـل    /للممارسات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية     
ائـة خــالل الســنة املاضـية عــدد الشــركات العاملـة يف البلــدان الــيت يتفشـى فيهــا املــرض والــيت     امل

وشــجع حتــالف املؤسســات . اإليــدز/اعتمــدت سياســات بشــأن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية 
التجارية العاملي قيادات األعمال التجارية على إحـداث تـأثري يف التغـيري اجلـاري علـى مسـتوى                   

ــاملني    السياســات العامل ــني الع ــار ب ــة ومعاجلــة وصــمة الع ــاب   . ي ــة ألرب ــة الدولي واختــذت املنظم
األعمــال واالحتــاد الــدويل لنقابــات العمــال احلــرة، بصــورة منفــردة ومجاعيــة، إجــراءات لتعزيــز 
التصــدي للمــرض يف أمــاكن العمــل، مبــا يف ذلــك إصــدار تعهــد مشــترك بالقيــام بعمــل تعــاوين  

 .ومكثف ملكافحة اإليدز
زم تكثيف اجلهود لتحقيـق هـدف كفالـة تـوفري خـدمات الوقايـة الشـاملة للسـكان                   ويل - ٢٦

، كان لـدى أقـل مـن نصـف البلـدان اسـتراتيجيات تسـتهدف تعزيـز                 ٢٠٠٣ويف عام   . املتنقلني
الوقاية من الفريوس بالنسـبة للمهـاجرين عـرب احلـدود إال أن مثـة جهـود جاريـة حاليـا للتصـدي            

 ففـي اهلنـد، حيـث بينـت دراسـة استقصـائية أُجريـت مـؤخرا أن                  .لإليدز بني السـكان املتـنقلني     
 يف املائــة مــن ســائقي الشــاحنات املســافرين يف اجلــزء اجلنــويب مــن البلــد مصــابون بفــريوس  ١٦

 مـن احملطـات الرئيسـية       ٥٠نقص املناعة البشـرية، جيـري تنفيـذ بـرامج للوقايـة مـن الفـريوس يف                  
ويتخــذ برنــامج األغذيــة العــاملي . تعلقــة باإليــدزلوقــوف الشــاحنات يف إطــار مبــادرة افاهــان امل

ــة مــن        ــة علــى خــدمات شــاملة للوقاي ــدابري لضــمان حصــول املتعاقــدين يف جمــال نقــل األغذي ت
 .الفريوس

وقد فشلت حكومات كثرية يف إيالء أولويـة ملبـادرات الوقايـة الـيت تسـتهدف الفئـات                - ٢٧
وبينـت دراسـة    .  تعـاين مـن وصـمة العـار        السكانية األكثر تعرضا خلطر العدوى، اليت مـا زالـت         

 بلـدا أن بعـض   ٢٦ بشـأن اإلنفـاق الـوطين علـى اإليـدز يف         ٢٠٠٤استقصائية أُجريـت يف عـام       
البلــدان يفضــل توجيــه مــوارده احملــدودة يف جمــال الوقايــة حنــو مبــادرات أقــل فعاليــة تركــز علــى 

فرصة بالغة األمهية ملنـع     ويضيع هذا النهج    . عموم السكان والفئات األقل عرضة خلطر اإلصابة      
 .الوباء الذي يتركز يف أكثر الفئات السكانية ضعفا من االنتشار إىل عامة السكان
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يــة مــن الج مــن أجــل تعزيــز الوقاــــلــى الععصــول اإلفــادة مــن زيــادة إمكانيــة احل  
 فريوس نقص املناعة البشرية

ز جهــود الوقايــة مــن  يــوفر تعزيــز إمكانيــة احلصــول علــى العــالج فرصــة فريــدة لتعزيــ    - ٢٨
ومن شأن توفري إمكانيـة العـالج املضـاد للفريوسـات الرجعيـة أن              . فريوس نقص املناعة البشرية   

تزيد من احلافز لالختبار للفريوس، وأن يساعد علـى احلـد مـن وصـمة العـار املرتبطـة باإليـدز،                     
ــة الصــحية الــيت ميكــن فيهــا تقــدمي وتــدعيم      التوجيهــات وأن جيتــذب األفــراد إىل مرافــق الرعاي

ولالستفادة من هذه الفرص، ينبغي أن تركز الربامج الوطنيـة واجلهـات املاحنـة              . املتعلقة بالوقاية 
علــى تقــدمي خــدمات الوقايــة يف العيــادات، وإنشــاء بــرامج جمتمعيــة للوقايــة ينفــذها أشــخاص     

ــهم    ــالفريوس وتنفــذ مــن أجل تتضــمن كلمــا أمكــن وحيثمــا يقتضــي األمــر تقــدمي    (مصــابون ب
، واعتمـاد مبـادرات للتثقيـف العالجـي هتـدف       )ات أساسية أخرى، مثـل الـدعم التغـذوي        خدم

 .إىل زيادة الفهم على مستوى اجملتمع لفوائد وحدود أساليب العالج املتاحة
 

 تعزيز الوقاية الفعالة للنساء والفتيات والشباب  
 يفرضـها الوبـاء   يلزم تكثيـف اجلهـود بصـورة جوهريـة للتصـدي لألعبـاء املتزايـدة الـيت                 - ٢٩

إذ ال يقتصر األمر على أن النساء أكثر قابلية لإلصـابة بـاملرض ألسـباب               . على النساء والفتيات  
فسيولوجية مبعدل ثالثة إىل أربعة أمثال قابلية الرجال لإلصابة أثناء االتصال اجلنسي، بـل إهنـن                

 الـيت تزيـد مـن تعرضـهن       يواجهن أيضا جمموعة من العوامل االقتصادية واالجتماعيـة والقانونيـة         
 . أدناه٦١ إىل ٥٦لإلصابة، كما هو مبني يف الفقرات من 

ومتثل زيادة إمكانية حصول النسـاء والفتيـات وشـركائهن يف العالقـات اجلنسـية علـى                  - ٣٠
وميكـن أن  . اخلدمات الصحية العالية النوعية يف الوقت املناسب أولويـة مهمـة ألغـراض الوقايـة       

ــاه إىل    تعــزز هــذه اخلــدمات إم  ــة حصــول املــرأة علــى املعلومــات والتثقيــف، وتوجــه االنتب كاني
احلواجز اليت تعرقـل اسـتخدام الرفـاالت وغريهـا مـن أشـكال خفـض املخـاطر، وحتسـن معرفـة                   
املرأة بوضعها فيما يتعلق باإلصـابة بـالفريوس، وتيسـر إمكانيـة التصـدي الفعـال لألمـراض الـيت                 

بة مدخل للخـدمات الـيت هتـدف إىل منـع انتقـال الفـريوس       تنتقل باالتصال اجلنسي، وتكون مبثا 
، تصـدر صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان عمليـة صـياغة               ٢٠٠٤ويف عـام    . من األم إىل الطفل   

وتأييـده علـى نطـاق واسـع، وهـو النـداء الـذي يـدعو إىل وضـع                   � دعوة نيويورك إىل االلتزام   �
إلجنابيـة إىل أقصـى حـد ممكـن لتعزيـز           إطار شامل لزيادة استخدام اخلدمات الصحية اجلنسية وا       

 .التصدي لإليدز على الصعيد العاملي
وسيتطلب حتقيـق الغايـات املتعلقـة بالوقايـة الـواردة يف اإلعـالن إحـراز قـدر أكـرب مـن                       - ٣١

وبــالرغم مــن حتســن . النجــاح يف تزويــد الشــباب باملعلومــات والتثقيــف واخلــدمات األساســية  
إن أكثـر مـن نصـف مـن أجريـت علـيهم دراسـة استقصـائية           مستويات املعارف بني الشباب، فـ     

 بلدان أفريقية جنوب الصحراء الكربى يفتقـرون إىل معلومـات شـاملة بشـأن الوقايـة مـن                ٩يف  



A/59/765
 

12 05-29507 
 

عـن اسـتخدام   )  سـنة ٢٤ إىل ١٥مـن   ( يف املائـة مـن الشـباب         ٦ويف إندونيسيا، أبلغ    . الفريوس
غت نسبة تقل عن السدس أهنـم اسـتخدموا         الرفال الواقي يف أول مرة مارسوا فيها اجلنس، وأبل        

الرفال الواقي أثناء آخر مرة مارسوا فيها عملية االتصال اجلنسي، أو عندما تعاملوا مؤخرا مـع                
وبــالرغم مــن أنــه توجــد حصــيلة هائلــة مــن البيانــات تــربز أمهيــة   . إحــدى املشــتغالت بــاجلنس

ــة لتخفــيض الســلوك احملفــوف باملخــاطر بــني     الشــباب، فــإن الدراســات  االســتراتيجيات الفعال
االستقصائية تشري باتساق إىل أن معظم الشباب يف العامل يفتقرون إىل إمكانية جمديـة للوصـول                

 .إىل خدمات الوقاية املوجهة حنو الشباب
 

ديدة لفـريوس   خفض مسامهة إساءة استعمال املخدرات باحلقن يف اإلصابات اجل          
 نقص املناعة البشرية

ــة شـــاملة ملكافحة اإلصــــابات اجلـــديدة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية،             للقيام حبـملـ  - ٣٢
يلزم تعزيز إمكانية الوصول إىل الـربامج الـيت تعـاجل دور اسـتعمال املخـدرات بـاحلقن يف تيسـري                     

وتشمل اخلدمات الرئيسـية يف هـذا الصـدد منـع إسـاءة اسـتعمال املخـدرات،                 . انتشار الفريوس 
ــة  (ى املخــدرات وعــالج االعتمــاد علــ  ــة  )مبــا يف ذلــك املعاجلــة مبخــدرات بديل ــوفري إمكاني ، وت

ــة   ــن معقم ــى أدوات حق ــزام مبكافحــة اســتعمال     . احلصــول عل ــني االلت ــوازن ب ــق ت وجيــب حتقي
املخدرات غري املشـروعة يف أوسـاط السـجناء وحقهـم يف الرعايـة الصـحية، مبـا يف ذلـك اختـاذ                       

.  العــدوى بــاملرض عــن طريــق اســتعمال املخــدرات  التــدابري الــيت ثبــت أهنــا حتــول دون انتقــال  
وللمساعدة يف بناء القدرات الوطنية للحـد مـن إسـهام اسـتعمال املخـدرات يف انتشـار الوبـاء،                    
ــذ مشــاريع           ــت احلــايل بتنفي ــة يف الوق ــين باملخــدرات واجلرمي ــب األمــم املتحــدة املع ــوم مكت يق

 .للمساعدة التقنية يف عدد من املناطق
 

 ديدة للوقايةتطوير وسائل ج  
هناك حاجة ماسـة إىل ابتكـار هنـج جديـدة للوقايـة لـدعم الوسـائل القائمـة الـيت ثبتـت                        - ٣٣

فعاليتها، وخباصة بالنسـبة للنسـاء والفتيـات الـاليت يفتقـرن عـادة إىل اسـتراتيجيات الوقايـة الـيت                   
وجيـــري حاليـــا اختبـــار مخســـة مبيـــدات حمتملـــة  . ميكـــن أن يـــتحكمن فيهـــا بصـــورة مســـتقلة 

وعـن طريـق تعزيـز التعـاون        . ميكروبات يف جتارب سريرية علـى نطـاق واسـع علـى اإلنسـان             لل
فيما بني الباحثني، يتوخى املشروع العاملي املعـين بإجيـاد لقـاح لفـريوس نقـص املناعـة البشـرية،                    
الذي يضطلع به حتت رعاية أصحاب املصلحة املتعددين، إىل إعطاء دفعة جديدة للبحـث عـن                

ولإلســـراع يف بـــدء التجـــارب الســـريرية والتعجيـــل  . لـــى الصـــعيد العـــامليلقـــاح للفـــريوس ع
باستحداث تكنولوجيات جديدة يف املسـتقبل للوقايـة تثبـت فعاليتـها، اعتمـد االحتـاد األورويب                 

 سياســـات جديـــدة ملســـاعدة البلـــدان الناميـــة، بنـــاء علـــى طلبـــها، يف إجـــراء   ٢٠٠٤يف عـــام 
 .دة اليت ُيعتزم استخدامها أساسا يف البلدان الناميةاستعراضات علمية تقنية للمنتجات اجلدي
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 التوصيات  
يوصــى باختــاذ اإلجــراءات التاليــة فيمــا يتعلــق بالوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة      - ٣٤

 :البشرية
السلطات الوطنيـة   اليت ثبت جناحها، حتت رعاية      التوسع يف أنشطة الوقاية      )أ( 

 ومع تعاون مجيع األطراف ذات املصلحة؛
توجيه جهود الوقايـة لتحقيـق أكـرب أثـر ممكـن، وال سـيما يف البلـدان الـيت                     )ب( 

  الفئات السكانية الشديدة الضعف؛بنيتتركز فيها اإلصابة باألوبئة 
مــع التوســع يف خــدمات العــالج، اغتنــام مجيــع بــالتزامن كفالــة أن جيــري،  )ج( 

 الفرص املتاحة لتعزيز الوقاية؛
تثقيـف والــدعم يف جمـال الوقايـة بالنسـبة للشــباب     زيـادة تـوفري خـدمات ال    )د( 

تتصــدى وتنفيــذ سياســات ) امللتحقــون باملــدارس وغــري امللــتحقني باملــدارس علــى الســواء(
 رتفاع معدالت التعرض للمرض بني النساء والفتيات؛ال

السـكان  مشـكلة    العمل واملبادرات اليت تعاجل      عاملتعزيز أنشطة الوقاية يف      )هـ( 
 .املهاجرين

 
 العالج والرعاية والدعم -رابعا  

يســلّم إعــالن االلتــزام بــأن العــالج والرعايــة والــدعم فيمــا يتعلــق باإليــدز متثــل عناصــر  - ٣٥
وهـو يـنص علـى أن تضـع البلـدان اسـتراتيجيات شـاملة للرعايـة               . أساسية يف االستجابة العامليـة    

 نظـم الرعايـة الصـحية بغيـة     وأن حتقق تقدما ملموسا يف تنفيـذ تلـك االسـتراتيجيات ويف تعزيـز      
زيــادة إمكانيــة احلصــول علــى األدويــة وتكنولوجيــات التشــخيص والتكنولوجيــات املتصــلة هبــا 
بأسعار معقولة، وتقدمي أعلى مستوى متـاح مـن الرعايـة املتعلقـة باإليـدز، مبـا يف ذلـك العـالج                

 .املضاد للفريوسات الرجعية
ــام  - ٣٦ ــأ توافـــق قـــوي يف اآلر ٢٠٠١ومنـــذ عـ ــة  ، نشـ اء علـــى أن تـــوفري العـــالج والرعايـ

للمصـــابني باإليـــدز ُيعـــد ضـــرورة إنســـانية وأخالقيـــة ملحـــة، أســـفرت عـــن إطـــالق مبـــادرة    
 من جانب منظمة الصحة العاملية وبرنـامج        )٣()٥ يف   ٣مبادرة   (�٢٠٠٥ماليني قبل هناية     �٣

 نطـاق إتاحـة العـالج       وهذه الدفعة الـيت ترمـي إىل توسـيع        . املشترك املعين باإليدز   املتحدة   األمم
بدرجة كبرية اكتسـبت زمخـا مـن خـالل تالقـي عـدد مـن العوامـل، مبـا يف ذلـك جتـدد اإلرادة                          

ويتطلـب حتقيـق    . السياسية والقيادات، واالخنفاض السـريع يف أسـعار العقـاقري، وتـوفر التمويـل             
نظــم هــذا اهلــدف وتــوفري إمكانيــة شــاملة للحصــول علــى اخلــدمات يف الســنوات املقبلــة اتبــاع  

قياسية للعالج، وأسـاليب جديـدة للتـدريب، واسـتخدام أخصـائيني صـحيني جمتمعـيني، ونظـم                  
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وتــوفر هــذه النــهج فرصــا جديــدة هامــة لتوســيع نطــاق املشــاريع  . أكثــر فعاليــة لتــوفري األدويــة
 .املتعلقة بالوقاية وتدعيم وتعزيز نظم الصحة العامة املتعثرة

 
 عالجتوسيع نطاق إمكانية احلصول على ال  

تسلّم كل اجلهات املاحنة الرئيسية بأن الـربامج املتعلقـة باإليـدز جيـب أن تعـاجل مسـائل                   - ٣٧
 بلـدا خططـا وطنيـة       ٤٠وقد وضـع أكثـر مـن        . الوقاية والعالج والرعاية والدعم بصورة شاملة     

ــن     ــر م ــالج، وحــدد أكث ــادرة    ٣٠للتوســع يف الع ــع مب ــدافا طموحــة للعــالج متشــيا م ــدا أه   بل
ونتيجة لذلك، زادت إمكانية احلصول على العـالج املضـاد للفريوسـات الرجعيـة              . �٥يف   �٣

زيــادة كــبرية يف مجيــع املنــاطق علــى مــدى الســنتني املاضــيتني، حــىت يف البلــدان الــيت تعــاين مــن  
ويف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسـطة الـدخل، زاد عـدد األفـراد         . حمدودية شديدة يف املوارد   

 شــخص يف ٤٠٠ ٠٠٠العــالج املضــاد للفريوســات مــن عــدد ُيقــدر بـــ   الــذين حيصــلون علــى 
ــران ــه /حزي ــول كــانون األول  ٧٠٠ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٤يوني ويف . ٢٠٠٤ديســمرب / شــخص حبل

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، بلغ اسـتعمال العـالج املضـاد للفريوسـات الرجعيـة أكثـر مـن               
ــام     ــن ع ــاين م ــة    وحــدث توســع كــبري يف  ٢٠٠٤الضــعف يف النصــف الث  عــدد املراكــز املقدم

ويف أوغندا وبوتسوانا وزامبيا وجنوب أفريقيا وكينيا، زاد عـدد األشـخاص الـذين              . للخدمات
ويـوفر  .  شـخص يف كـل بلـد علـى مـدى فتـرة سـتة أشـهر                 ١٠ ٠٠٠يتلقون العالج بأكثر من     

اجون اآلن كل من أوغندا وبوتسوانا وناميبيا العالج املضاد للفريوسات ألكثر من ربع من حيتـ              
 يف املائـة يف سـبعة بلـدان يف          ٥٠وقد جتاوزت التغطيـة بـالعالج املضـاد للفريوسـات نسـبة             . إليه

ويف آسـيا، بـدأت تايلنـد يف تـوفري العـالج املضـاد للفريوسـات الرجعيـة لعـدد                    . أمريكا الالتينيـة  
 شخص شهريا، يف حني زادت إمكانية احلصـول علـى العـالج             ٣ ٠٠٠إضايف من األفراد يبلغ     

 .٢٠٠٣ضاد للفريوسات يف كمبوديا عشرة أمثال منذ عام امل
ــاد       - ٣٨ ــالج املضـ ــى عـ ــول علـ ــة احلصـ ــع يف إمكانيـ ــا التوسـ ــري فيهـ ــيت جيـ ــدان الـ ويف البلـ

وتبلغ معدالت بقـاء املرضـى      . للفريوسات، بدأ املصابون باإليدز وأسرهم يف استعادة حيويتهم       
 يف  ٩٠ملنخفضة الدخل واملتوسطة الـدخل      الذين يتلقون العالج املضاد للفريوسات يف البلدان ا       

وقـد خفضـت الربازيـل      .  يف املائـة بعـد سـنتني       ٨٠املائة بعد سنة واحدة من بـدء العـالج وحنـو            
 عـن طريـق توسـيع نطـاق     ١٩٩٦ يف املائـة تقريبـا منـذ عـام     ٨٠معدل الوفيـات باإليـدز بنسـبة       

ويف البلـدان   . القطاع العام إمكانية احلصول على العالج املضاد للفريوسات الرجعية من خالل          
 يف ٧٠املرتفعة الدخل، اليت تتراوح فيها إمكانية احلصول على العالج املضاد للفريوسـات بـني            

 يف املائة، اخنفض معدالت الوفيات باإليدز اخنفاضـا كـبريا كمـا اخنفضـت               ٩٠املائة وأكثر من    
 .أعداد األطفال املولودين مصابني بفريوس نقص املناعة البشرية
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ففـي  . وتتجاوز فوائد العـالج األفـراد واألسـر املعيشـية، حيـث تـؤثر يف اجملتمـع ككـل                   - ٣٩
إحدى بلدات جنوب أفريقيا، على سبيل املثال، بلغ عدد اجلماعات احملليـة الداعمـة للمصـابني              

وأدى تــوفر عــالج اإليــدز إىل زيــادة  . باإليــدز أكثــر مــن الضــعف منــذ بــدء اســتعمال العــالج  
 اجملتمــع احمللــي، كمــا أدى إىل زيــادة الطلــب علــى االختبــار لفــريوس نقــص  الــوعي باإليــدز يف

 .املناعة البشرية، وساعد على ختفيف أثر وصمة العار اليت يعاين منها املصابون بالفريوس
 

بالرغم من أن هاييت هي أدىن البلدان يف نصف الكرة الغريب من حيث نصيب الفرد من 
إهنا، مبساعدة الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، حترز الدخل القومي، ف

. تقدما كبريا يف توسيع نطاق إمكانية احلصول على العالج املضاد للفريوسات الرجعية
، حصل عشرات اآلالف من األفراد على مشورة ٢٠٠٤ديسمرب /وحبلول كانون األول

ناطق احلضرية واملركزية يف هاييت  شخص يف امل٢ ٠٠٠ومت اختبارهم، كما مت وضع 
 .على العالج املضاد للفريوس

  
ومما ساعد اخلطط الوطنيـة علـى توسـيع نطـاق إمكانيـة احلصـول علـى العـالج إعـالن                      - ٤٠

ــاطق        ــة يف املن ــة للعــالج املضــاد للفريوســات الرجعي ــادئ التوجيهي ــة للمب منظمــة الصــحة العاملي
عقـــاقري العـــالج املضـــاد للفريوســـات الرجعيـــة، وزيـــادة  احملـــدودة املـــوارد، والتأهيـــل املســـبق ل

مستويات الدعم التقين، وقيام املنظمة بتنسيق دائرة تشخيص وعالج اإليدز، اليت تقـدم الـدعم            
 .فيما يتعلق بشراء وإدارة عقاقري عالج اإليدز ووسائل تشخيصه

 وضـعها رئـيس    بليون دوالر املخصص يف إطار خطة الطوارئ الـيت   ١٥ويوفر مبلغ الـ     - ٤١
الواليات املتحدة األمريكية لإلغاثة من اإليدز مـوارد جديـدة كـبرية للـربامج الوطنيـة ملكافحـة                   

، ٢٠٠٥ينـاير  /وحـىت كـانون الثـاين   . اإليدز، مبا يف ذلك تيسري إمكانيـة احلصـول علـى العـالج         
 يف هنايـة  كان الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا قد وافق علـى متويـل يسـتهدف            

 مليــون شــخص يف املنــاطق ١,٦املطــاف دعــم تــوفري العــالج املضــاد للفريوســات ملــا يقــدر بـــ   
وتسـاعد تعبئـة   . كمـا زاد البنـك الـدويل مـن دعمـه للعـالج املضـاد للفـريوس        . احملـدودة املـوارد  

 .قطاع األعمال والشراكات بني القطاعني العام واخلاص على توفري رعاية ودعم شاملني
 

 بات اليت تعترض إمكانية حصول املصابني باإليدز على الرعاية والعالجالعق  
 من اإلخصائيني الصحيني واجملتمعيني لتوسـيع       ١٠٠ ٠٠٠يلزم تدريب عدد يصل إىل       - ٤٢

نطاق إمكانية العالج املضاد للفريوسات الرجعية يف مجيع أحناء العامل، وهو جهد جيـري دعمـه          
مثـل هنـج اإلدارة املتكاملـة ألمـراض املـراهقني والكبـار ملنظمـة            من خالل اعتماد هنج ابتكارية،      

ولتيســري التشــخيص املبكــر، ينفّــذ عــدد مــن البلــدان سياســات تشــجع تقــدمي   . الصــحة العامليــة
 .خدمات املشورة واالختبار لفريوس نقص املناعة البشرية روتينيا بأسلوب يتسم بالسرية
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ــالرغم مــن أن أســعار العــالج املضــاد    - ٤٣ ــة قــد اخنفضــت اخنفاضــا   وب للفريوســات الرجعي
 دوالر لنظم العالج املضاد للفريوسات مـن        ٣٠٠كبريا، فإن متوسط التكلفة السنوية اليت تبلغ        

ــتعماله      ــة التوســع يف اس ــت حتــول دون إمكاني ــا زال ــيتطلب التوســع يف  . املســتوى األول م وس
العمـل علـى زيـادة ختفـيض        إمكانية احلصـول علـى العـالج املضـاد للفريوسـات واملداومـة عليـه                

أسعار العالج مـن املسـتويني األول والثـاين وتكنولوجيـا التشـخيص والرصـد، والـيت مـا زالـت                     
 .مرتفعة التكلفة بصورة حمبطة يف كثري من أحناء العامل

 يف ٥ يف املائة من املصابني باملرض هم من األطفال، فإن أقـل مـن              ١٥وبالرغم من أن     - ٤٤
شخيصية لتحديد اإلصـابة بـالفريوس   واالختبارات الت. لعالج هم من األطفال  املائة ممن يتلقون ا   

ــن    يف  ــارهم عـ ــل أعمـ ــذين تقـ ــال الـ ــهرا ١٨األطفـ ــة  شـ ــب  مرتفعـ ــا أن التراكيـ ــة، كمـ التكلفـ
ــة ــاقري املضــادة للفريوســ    الدوائي ــال مــن العق ـــة لألطف ــة  ات الرجعي ــر تكلف ـــ شــحيحة وأكث ن ع

 .لغيـنة للباـيائـتراكيب الدوال
ضمان حتقيق أقصى فوائد ممكنة من النظم العالجية املتاحة حاليا، يلـزم بـذل جهـود                ول - ٤٥

ــاقري إىل احلــد األدىن     ــة للعق ــل احتمــاالت نشــوء مقاوم ــة لتقلي ة ـوتشــمل اجلهــود املبذولــ . عاملي
 وأدويــة   الرصد اإلنذاري ملقاومة العقـاقري املضـادة للفـريوس، واسـتخدام نظـم عالجيـة مبسـطة                

ثابتــة، وتقــدمي دعــم فيمــا يتعلــق بتثقيــف املرضــى وإســداء املشــورة هلــم  ـات مركبـــة ذات جرعــ
كما سيتم دعم مثابرة املرضى واستدامة الربنـامج مـن خـالل اتبـاع هنـج                .  على العالج  واملثابرة

اخلـدمات عنـد نقطـة تلقـي        يدفعهــا مستعملــو     تعتمد على رسـوم      منصفة وابتكارية للتمويل ال   
 .اخلدمة

 
 التوصيات  

 :يوصى باتباع اإلجراءات التالية فيما يتعلق بالعالج والرعاية والدعم - ٤٦
معرفـة  زيـادة التوســع فــي       استعراض سياسات االختبار الوطنيـة لتشـجيع         )أ( 

 درات االختبار؛احلالة املصلية، وزيادة الدعم املايل املقدم من املاحنني ملبا
ض أسـعار الـنظم العالجيـة    اختاذ إجراءات على الصعيد العاملي لزيـادة خفـ      )ب( 

ن األول والثاين، مبا يف ذلك نظـم عـالج األطفـال            ـلفريوس من املستويي  بالعقاقيـر املضـادة ل  
 ؛غالبا تاحةامللفريوس املرتفعة التكلفة وغري بالعقاقري املضادة ل

عزيز نظـم رصــد  ـتـ فنيـــة، بـمبسـاعدة اجلهــات املاحنـة والوكـاالت ال   القيــام،   )ج( 
ــات     اإلنصــاف يف تــ  ــات والفئ ــة احلصــول علــى العــالج بالنســبة للنســاء والفتي وفري إمكاني

 فري بيانات مفصلة حسب نوع اجلنس؛مبا يف ذلك عن طريق توستضعفة، السكانية امل
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زلية، ـإدمــاج الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية، والرعايــة املنــ         )د( 
والـدعم  االنـتهازيــة،   صـابات   واخلدمات النفسـية االجتماعيـة، ودعـم العـالج، وعـالج اإل           

ــة الشــاملة   لضــاد املالغــذائي والتغــذوي، مــع العــالج    لفريوســات بوصــفها عناصــر للرعاي
 للمصابني باإليدز؛

وظفني شبـه الفنيـيـن   من العاملني اجملتمعيني وامل   ممكنـة  حتقيق أقصى استفادة     )هـ( 
لعالج بغيـة   يع التقيــد بـا    الرجعية ويف تشـج   لفريوسات   ل ضاداملأو رصد العالج    /يف تقدمي و  

 .تعجيل توسيع نطاق اخلدمات العالجية
 
األيتام واألطفـال الـذين أصـبحوا يف حالـة ضـعف بسـبب فـريوس نقـص                   -خامسا  

 اإليدز/املناعة البشرية
واسـتراتيجيات   سياسـات    ٢٠٠٥وفقا إلعالن االلتزام، على البلدان أن تنفذ حبلـول عـام             - ٤٧

ز القدرات احلكوميـة واألسـرية واجملتمعيـة لتـوفري بيئـة داعمـة إلعالـة            وطنية ترمي إىل بناء وتعزي    
. اإليــدز واملتضــررين منــه/ والبنــات واألوالد املصــابني بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية)٦(األيتــام

ويشمل ذلـك تقـدمي املشـورة املالئمـة والـدعم النفسـي واالجتمـاعي، وضـمان حصـوهلم علـى                     
كمـا يـنص    . والتغذية على قدم املساواة مع األطفال اآلخرين      التثقيف والدعم الصحي واملأوى     

اإلعالن على أن تتخذ البلدان خطوات حلماية األيتام واألطفال املستضعفني من سوء املعاملـــة              
 .والعنــف واالستغالل والتمييز ومن االجتار هبم وفقداهنم املرياث

ل بسبب اإليـدز، وهـو رقـم يتوقـع أن            مليون طف  ١٥ـتــيــتَّـم  وعلى الصعيد العاملي، سي    - ٤٨
ووباء اإليدز هو املسؤول أساسا عـن االرتفـاع الكـبري           . يرتفع ارتفاعا حادا يف السنوات املقبلة     

بـني عـامي   ـُّـلـُــث  يف عدد األيتام يف أفريقيا جنوب الصـحراء الكـربى، الـذي زاد بـأكثر مـن الث              
ــد  . ٢٠٠٣ و ١٩٩٠ ــد فق ــا أحــد   ١٢وق ــل يف أفريقي ــون طف ــا بســبب    ملي ــوين أو كليهم األب

 .املرضاملرض، يف حني يعيش ماليني األطفال يف أسر معيشية يعاين أحد البالغني فيها من 
 

 تعزيز القدرات األسرية واجملتمعية  
ــام         - ٤٩ ــة األيت ــداد إطــار العمــل الشــامل حلماي ــة إع ــم املتحــدة للطفول ــامج األم تصــدر برن

اين مــن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية واإليــدز  وضــعاف األطفــال الــذين يعيشــون يف عــامل يعــ 
ــدعم هلــم   ــة وال ــه العمــل علــى الصــعيد    )٧(وتقــدمي الرعاي ــة لتوجي ــذي حيــدد األدوات الالزم ، ال

إمكانيـة احلصـول علـى العـالج     تـوفري  وتشمل االسـتجابات الربناجميـة حلمايـة األطفـال       . الوطين
بــوين أو كليهمــا حيــا ويف حالــة مــن أجــل اإلبقــاء علــى أحــد األ الرجعيـــة لفريوســات لضــاد امل

صحية جيدة، واملبادرات اليت تستهدف تعزيز األمن الغذائي واالقتصادي لألسر املتضـررة مـن              
 .تمعي لصاحل األطفال املتضرريناإليدز، ومبادرات التعليم املهين اجمل
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حتــرز وتشــري البيانــات املتعلقــة بالتحــاق األطفــال باملــدارس إىل أن الكــثري مــن البلــدان   - ٥٠
ويف حــني أن معــدل  . تقــدما يف احلفــاظ علــى الفــرص التعليميــة لألطفــال املصــابني باإليــدز       

 بالنســبة لأليتــام عنــه لغــري األيتــام، فــإن الدراســات ارـااللتحــاق باملــدارس كــان دائمــا أقــل كثيــ
ــرة بــني عــامي       يف تســعة ٢٠٠٣ و ٢٠٠١االستقصــائية لألســر املعيشــية الــيت أجريــت يف الفت

. غـري األيتـام   معــدل التحــاق     رب حاليـا    ـاقيـة تشـري إىل أن معـدل التحـاق األيتـام يقـ             بلدان أفري 
التشـديد علـى أمهيـة بـرامج التعلـيم الشـامل،            مــع   ويعد ضمان توفر التعلـيم أمـرا بـالغ األمهيـة،            

وإلغاء الرسوم املدرسـية، وتقـدمي الوجبـات يف املـدارس لتخفيـف اآلثـار الطويلـة األجـل للوبـاء             
 .بعلى الشبا

اعتمـاد مبـادرات يف جمـال السياسـات         يف هذا الصــدد     وتشمل اجلهود الفعالة األخرى      - ٥١
ــة حصــول       ــة إمكاني ــذاء، وكفال ــة األطفــال مــن التعــرض للضــرر واإلي واجملــال التشــريعي حلماي

جهـود عريضـة    تعبئــة   األطفال على اخلدمات األساسية، واختـاذ إجـراءات لرفـع الـوعي العـام و              
االحتياجـات التغذويـة لألسـر      تلبيــة   اجملتمع ككل، وتنفيذ برامج هتدف إىل        القاعدة من جانب  

جيات وغريهـا إىل تعزيـز قـدرة األسـر علـى      يوترمـي هـذه االسـترات   . املعيشية واجملتمعـات احملليـة    
 ٢٠٠٤وتشـري دراسـة استقصـائية أُجريـت يف عـام            . محاية األطفال املصابني باإليدز ورعايتـهم     

إلعالـــة  ن قـوانني    ـهـذه البلـدان سـ     ثـُـلـُــث    جنوب الصحراء الكربى إىل أن       البلدان األفريقية يف  
إال أن بلدا واحدا فقط ذكر أن لديه املـوارد الكافيـة إلنفـاذ تلـك                . األيتام ومحايتهم من اإليذاء   

 .القوانني إنفاذا كامال
  

بسبب ـمـوا ـَّتـيـَـ من األطفال الذين ت١٦٠ ٠٠٠حترز رواندا، وهي موطن ملا ُيقدر بـ  
اإليدز، تقدما كبريا يف معاجلة أثر الوباء على األيتام واألطفال الذي أصبحوا يف حالة ضعف 
بسبب اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز وكان من أول البلدان اليت وضعت 

 .سياسات شاملة تركز على األطفال
 

 التوصيات  
 باأليتــام واألطفــال والــذين أصــبحوا يف حالــة تقــدم التوصــيات التاليــة فيمــا يتعلــق - ٥٢

 :اإليدز/ضعف بسبب اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
تنفيذ إطار العمل حلماية األيتام وضعاف األطفـال الـذين يعيشـون يف عـامل                )أ( 

ي من فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز وتقدمي الرعاية والدعم هلم عن طريق اختاذ ـيعان
 من األدوات الرئيسية إلطار العمل؛لكـل اجلة لوضع وتفعيل خطط عمل خطوات ع
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ــادة ت      )ب(  ــاء الرســوم املدرســية، وزي ــي إىل إلغ ــيت ترم ــود ال ــل اجله ـــة تعجي غطي
برنامج الوجبـات املدرسـية، وإزالـة العوائـق األخـرى الـيت تعـوق األيتـام واألطفـال الـذين                     

 ملناعة البشرية واإليدز؛أصبحوا يف حالة ضعف بسبب اإلصابة بفريوس نقص ا
ألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة     اوضع ورصد أهداف وطنية لعالج       )ج( 
 .البشرية

 
 حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني -سادسا  

ار وانعــدام املســاواة بــني اجلنســني تغــذي انتشــار فــريوس  ـمــا زال التمييــز ووصــمة العــ - ٥٣
ن االلتـزام بـأن إعمـال حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية          ويسلم إعال . نقص املناعة البشرية  

، ينبغـي جلميـع   نووفقـا لإلعـال  . أساسي خلفض درجة التعرض لإلصـابة شـرط بالنسبة للجميع  
البلدان أن تقوم بوضع وإنفاذ تدابري وقائيـة جمديـة ضـد التمييـز القـائم علـى اإلصـابة بـالفريوس                      

كمــا يــدعو اإلعــالن إىل  . ضة لإلصــابة بــالفريوسعرـوحظــر التمييــز ضــد الفئــات الســكانية الــ 
، علــى وضــع وتســريع تنفيــذ اســتراتيجيات وطنيــة لــتمكني املــرأة، ٢٠٠٥العمــل، حبلــول ســنة 

والنهوض باملرأة، وتعزيز ومحاية متتعهـا الكامـل جبميـع حقـوق اإلنسـان، وتنفيـذ تـدابري لزيـادة                    
 .البشريةصابة بفريوس نقص املناعة قدرات النساء واملراهقات على محاية أنفسهن من خطر اإل

 
 البشريةضمان املشاركة الكاملة من جانب األفراد املصابني بفريوس نقص املناعة   

اجتاهات األوبئة علـى الصـعيد الـوطين، كـان أحـد            فيها  كست  ـُـيف مجيع البلدان اليت ع     - ٥٤
إلنسـان وعـدم التمييـز      العناصر املشتركة يف االستجابة الوطنية هو وجـود التـزام قـوي حبقـوق ا              

ولسـوء احلـظ،    . فعـاال يف هـذا الشــأن      وإشراك املصابني بفريوس نقص املناعـة البشـرية إشـراكا           
يف كثري من البلدان تعمل على إدامة منـاخ مـن الصـمت              زالت وصمة العار املرتبطة باإليدز     ما

 ســيما يف يــؤدي إىل إحجــام املصــابني بــالفريوس عــن الكشــف عــن حالتــهم، وال واإلنكــار ممــا
ما يقرب من نصـف البلـدان األفريقيـة جنـوب            ٢٠٠٣مل يعتمد بعد حىت عام      و. أماكن العمل 

من البلدان على مستوى العامل، تشريعات ملنع التمييـز         تقريبا  يف املائة    ٤٠الصحراء الكربى، و    
 بـل إن عـددا أقـل مـن البلـدان          . ضد األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز        

 .سن قوانني حلماية الفئات السكانية الضعيفة من التمييز، مبا يف ذلك املشردون والالجئون
لــى خــدمات الوقايــة والعــالج عصــول هاك احلقــوق إىل عرقلــة إمكانيــة احلويــؤدي انتــ - ٥٥

والــدعم بالنســبة للفئــات املهمشــة األكثــر عرضــة لإلصــابة، مبــا يف ذلــك مســتعملي املخــدرات  
يواجــــه و. ت بـــاجلنس، والرجـــال الـــذين ميارســـون اجلـــنس مـــع الرجـــال  بـــاحلقن، واملشـــتغال

 االجتـار مـن   املشردون، وخباصة النساء واألطفال املتضررين من النـزاع أو حاالت الطـوارئ أو             
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وكـثريا مـا يواجهـون العنـف اجلنسـي واالسـتغالل واالسـتبعاد مـن                غري عاديـة   ، وصمة عار    هبم
الـيت    مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني،          وقـد عمـدت   . احلصول على خـدمات الـدعم     

أصــبحت مــن اجلهــات املشــاركة يف رعايــة برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــين باإليــدز           
، إىل تعزيز قدرهتا على حتديد انتهاكات حقوق اإلنسان املتصلة بفـريوس نقـص    ٢٠٠٤ عام يف

ــن املشــ       ــم م ــيت ترتكــب ضــد الالجــئني وغريه ــة البشــرية وال ــك   املناع ــالغ عــن تل ردين، واإلب
 .تصـدي هلــااالنتهاكات وال

 
 تزايد تعرض النساء لإلصابة  

تتعرض النساء والفتيات بصورة متزايدة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشـرية، بغـض          - ٥٦
النظر عن سلوكهن املنخفض املخاطر، وذلك نتيجة لوضـعهن املتـدين واعتمـادهن االقتصـادي               

 وقد بيَّنت الدراسات االستقصائية اليت أُجريت علـى الشـباب يف أفريقيـا              .الشديد على الرجال  
صورة متسقـة أن الشابات أقـل احتمـاال مـن الشـبان ألن تتـوفر هلـن                جنوب الصحراء الكربى ب   

 فـرص المعارف شاملة عن الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية، وهو مـا يـنم عـن حمدوديـة                   
 .التعليمية املتاحـة للفتيـات

قوق امللكيـة أو املـرياث      حب ية كاف جـةويف كثري من البلدان، ال تتمتع املرأة املتزوجة بدر         - ٥٧
ويف كــثري مــن معــــوزة، ولــدى طالقهــا أو وفــاة زوجهــا، غالبــا مــا تتــرك املــرأة   . املعتــرف هبــا

ل وبافتقـار النسـاء والفتيـات إىل االسـتقال        . األحيان يكون لـديها أطفـال يـتعني عليهـا رعايتـهم           
 يف العالقـات، فـإهنن يكـن يف كـثري مـن احلـاالت عـاجزات عـن                ـناالقتصادي وانعدام مساواهتـ   

 -هلـــــن محايـــة أنفســـهن مـــن اإلصـــابة بفـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية ألن األدوات املتاحـــة 
تتطلـب عـادة التعـاون مـن         -الذكرية واالستعفـاف   والرفاالت  اإلخالص يف العالقات اجلنسية     

 .يف العالقات اجلنسية من الذكورجانب شركائهن 
اإلصـابة بسـبب احلالـة    خاطــر  وحىت يف العالقـات املسـتقرة، قـد تكـون املـرأة عرضـة مل            - ٥٨

املصلية لشريكها من حيث فريوس نقص املناعة البشرية وممارسته لسلوك عايل املخـاطر خـارج    
ن مـ ي صـغرية السـن أقـل        فعلى سبيل املثال، بينمـا تكـون املـرأة الـيت تتـزوج وهـ              . إطار الزوجية 

ن، تشـري الدراسـات   ونظرياهتا غري املتزوجـات مـن حيـث احتمـال أن يكـون هلـا شـركاء عديـد              
إىل أن احتمال أن يكون الرجـال املتزوجــون مصابيــن بـالفريوس             اليت أجريت يف كينيا وزامبيا      

 .مصابات بهيبلـغ حنـو ثالثـة أمثـال احتمال أن تكون شريكاهتم من الشابات غري املتزوجات 
وتفيـد نسـبة   .  مـن أقصـى مظاهر انعدام املسـاواة بـني اجلنسـني   العنف ضد املرأةويعــد   - ٥٩

 دراســات استقصــائية يف ـن يف املائــة مــن النســاء الــاليت أُجريــت عليهــ  ٦٠ و ٣٠تتــراوح بــني 
 مـن   بلدان يف أفريقيا وآسيا ومنطقـة احملـيط اهلـادئ وأمريكـا اجلنوبيـة وأوروبـا أهنـن عـانني                    ١٠
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 ٢٠كمـا تفيـد نسـبة تتـراوح بـني          . مـع شـريك محـيم     يف عالقتهــن    العنف اجلسدي أو اجلنسي     
 سـنة أن أوىل     ٢٥ و   ١٠ يف املائة مـن الفتيـات والشـابات الـاليت تتـراوح أعمـارهن بـني                  ٤٨ و

املـرأة بفـريوس نقـص املناعـة        عــدوى   يزيـد مـن احتمـال       قســـر   وهـذا ال  . قســـرا خرباهتن كانت   
 .استعمال الرفاالتبشـأن يزيد من خوفها من التفاوض البشرية كما 

ـــة ومــع  - ٦٠ ــا     قـلـ ــإهنن يضــطررن أحيان ــات، ف ــارات االقتصــادية املتاحــة للنســاء والفتي اخلي
ويف كـثري مـن     . كوسيلة لكسب الرزق ألنفسهن وأسرهن    جتاريــة  للدخول يف عالقات جنسية     

 .ف النساء والفتيات على االشتغال باجلنسشبكات االجتار بالبشر آالتـُــكـِره أحناء العامل، 
من عبء رعاية أفـراد     غري متكافـئ   وعالوة على ذلك، تتحمل النساء والفتيات نصيبا         - ٦١

لثالث مقاطعات يف جنـوب أفريقيـا أن        أُجريـت  وقد بيَّنت دراسة استقصائية     . األسرة املصابني 
ا إصابات باإليدز ترأسـها إنـاث، ونسـبة         ثالثة أرباع األسر املعيشية اليت توجد هب      يقـرب من    ما

الرعايـة هــذا   بء ـيزيـد مـن تفـاقم عـ    مـمــا  و. كبرية منهن يعانني من أمراض ذات صلة باإليدز 
ــة    ســـوء الفقــر واجلــوع و اخلــدمات العامــة، األمــر الــذي يــؤدي إىل عواقــب صــحية واجتماعي

ــة  ركمــا تتحمــل املــ . واقتصــادية بعيــدة املــدى بالنســبة للنســاء والفتيــات   ــا أكــرب يف رعاي أة عبئ
 .األطفال الـمـُـيـَـتـَّـمني

  
مشروع قانون إلغاء (ت بوتسوانا تشريعات لتحسني وضع النساء والفتيات ـَّـسن 

يف مكافئـا مبا يعطي املرأة املتزوجة حقا ) الزواج، على سبيل املثالالسلطات املتعلقة ب
لإلبقاء على الفتيات يف املدارس،  شاملكما جيري وضع نظام . التصرف يف ممتلكات األسرة

 .ل املراهقات، وإعادة إحلاق األمهات الشابات يف املدارس بعد الوضعـمـوخفض معدل ح
 

 معايري ثقافية جديدةصياغـة   
الطويل األجـل للحـد مـن انتشـار فـريوس نقـص املناعـة البشـرية                 يـتطلب أيضا الكفاح     - ٦٢

علـى أفضـل حنــو إذا    د، وهـو مـا ميكـن أن حيـدث           تغيريات يف مواقف الرجـال واألوال     حـدوث  
ــا ــال  م ـــة   مت إشــراك األطف ــة يف ســن مبكــرة  بصــورة مالئم ــذه  . يف أنشــطة اجتماعي ــذ ه ولتنفي
ومنـذ تشـكيل    . ات اجلذرية يف املعايري الثقافيـة، يلـزم القيـام بأنشـطة دعـوة غـري مسـبوقة                 ـريالتغي

عمــل التحــالف علــى توحيــد جهــود ي، ٢٠٠٤التحــالف العــاملي املعــين بــاملرأة واإليــدز يف عــام 
أصــحاب املصــلحة املتبــاينني يف برنــامج موحــد للــدعوة لزيــادة الــوعي بــأثر الوبــاء علــى النســاء 

ن عـن املسـاواة   ـوويعمـل املدافعـ  . ثقافية جديدة رـيـوالفتيات وحلشد الدعم من أجل وضع معاي    
 بـه مـن     ، وتستحق ما يضطلعون   البلدان يف مجيع أحناء العامل     يف خمتلف اجلسـورون  بني اجلنسني   

 .جهود كل دعم مايل وسياسي
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 التوصيات  
 :يوصى باختاذ اإلجراءات التالية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني - ٦٣

قوانني جمدية حلظر التمييز ضد املصابني بفريوس نقـص املناعـة   سن وتنفيـذ    )أ( 
تلـك القـوانني    شة واملشردة، وإنشاء آليات إلنفـاذ       اإليدز والفئات السكانية املهم   /البشرية

 بصورة جادة؛ومتابعتها 
ــة         )ب(  ــاذ خطــوات فوري ــني اجلنســني، واخت ــق املســاواة ب ــادرات حتقي ــز مب تعزي

لالرتقاء بوضع النساء والفتيات، مبا يف ذلـك عـن طريـق تـوفري فـرص توليـد الـدخل هلـن،                
 رجال واألوالد؛جديـدة بني الوالترويج النشط ملعايري اجتماعية 

 حقـوق امللكيـة     ن قوانني وطنية لكفالـة حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني يف             ـس )ج( 
 واملرياث؛
االضطالع جبهود لتعزيز معارف املرأة حبقوقها القانونية، ومكافحة العنف          )د( 

 ضد املرأة، وتكثيف اجلهود من أجل القضاء على االجتار بالبشر؛
بــرامج تقــدمي  الشــامل للفتيــات واألوالد وكــذلك تشــجيع التعلــيم اجملــاين )هـ( 

 .الوجبات يف املدارس
 

 واردــمـال -سابعا  
، دعا إعـالن االلتـزام إىل حشـد مبلـغ يتـراوح             ٢٠٠١استنادا إىل األدلة املتاحة يف عام        - ٦٤

، علــى الــربامج األساســية   ٢٠٠٥ باليــني دوالر لإلنفــاق ســنويا، حبلــول عــام     ١٠ و ٧بــني 
ــالملكافحــة  اء يف البلــدان املنخفضــة الــدخل واملتوســطة الــدخل ويف البلــدان الــيت تعــاين مــن     وب

ذلــك  أو حيتمــل أن تواجــه خطــر    اإليــدز/االنتشــار الســريع لفــريوس نقــص املناعــة البشــرية     
املـوارد املتاحـة مـن مجيـع املصـادر مبـا يف       بدرجــة كبيــرة   ومنـذ ذلـك الوقـت، زادت       . االنتشار

ويقـدر أنـه أتـيح يف عـام         . لدان املنخفضة الـدخل واملتوسـطة الـدخل       ذلك اإلنفاق الوطين يف الب    
ــغ ٢٠٠٤ ــرامج شــاملة يف   ٦,١ مبل ــذ ب ــدان املنخفضــة   ١٣٥ باليــني دوالر لتنفي ــدا مــن البل  بل

 يف املائـة عـن النفقـات التقديريـة يف          ٢٣مبلغ ميثل زيادة بنسبة     هـو  الدخل واملتوسطة الدخل، و   
واسـتنادا إىل االجتاهـات     . ١٩٩٦ت يف عـام     غ الـيت أنفقـ     ضعفا املبـال   ٢٠ كما ميثل    ٢٠٠٣عام  

والتزامــات التمويــل، يتوقــع برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــين باإليــدز أن   السائـــدة حاليــا 
 ٢٠٠٥ـــي عـام   ن دوالر فـــ باليي ٨رب مـن   ــقـا ي ــل إىل م  ــصـذه البلدان ست  ـهـة ل ــاملوارد املتاح 

 باليـني دوالر مـن    ٣ألــف املبلـغ األخيــر مــن         ، وأن يت  ٢٠٠٧ باليني دوالر حبلـول عـام        ١٠ و
ــة و   ــادر حمليـ ــاعد  ٦,٧مصـ ــن املسـ ــني دوالر مـ ــة و ات باليـ ــن  ٣٦٤ الدوليـ ــون دوالر مـ  مليـ

 . احلكوميةرـاملؤسسات واملنظمات غي
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وتشري تقديرات اإلنفاق الوطين إىل أن البلدان املتضررة قد زادت أيضا بدرجـة كـبرية                - ٦٥
صــلة باإليــدز مــن خــالل زيــادة االعتمــادات العامــة وزيــادة مــا يتحملــه األفــراد مــن   نفقاهتــا املت
 يف املائـة  ٢٠ بنسـبة  ٢٠٠٧ومن املتوقـع أن يزيـد اإلنفـاق احمللـي علـى اإليـدز يف عـام             . نفقات

إىل زيــادة اإلنفــاق العــام علــى العــالج أساســـا ، ويرجــع ذلــك ٢٠٠٤علــى األقــل عنــه يف عــام 
مـن نفقـات    حـىت اآلن    ض العـبء عـن األفـراد فيمـا يتعلـق مبـا تكبـدوه                والرعاية، مبـا خيفـف بعـ      

ومع ذلك، مـا زالـت البلـدان املنخفضـة الـدخل واملتوسـطة الـدخل تفتقـر إىل الوسـائل                    . باهظة
 .املالية الالزمة لسد ثغرة املوارد املتعلقة باإليدز

األطـراف للتصـدي    وقد زادت البلدان املاحنة ما تقدمه مـن مسـامهات ثنائيـة ومتعـددة                - ٦٦
لإليـدز قـد    للتصــدي   ويقـدر أن املـوارد الثنائيـة املتاحـة          . اإليـدز /لفريوس نقـص املناعـة البشـرية      

 مـن باليـني الـدوالرات يف عـام          ٢,٣ إىل   ٢٠٠٤ من باليني الـدوالرات يف عـام         ١,٣تزيد من   
كمــا وجهــت البلــدان . ٢٠٠٧ باليــني دوالر يف عــام ٣,٦٥، لتصــل إىل مــا يقــدر بـــ  ٢٠٠٥

ضاعف مـا تقدمـه مـن متويـل     تملاحنة موارد إضافية من خالل املنظمات املتعددة األطراف، اليت  ا
ومـن  . ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٣ باليني دوالر بـني عـامي        ٣ بليون دوالر إىل     ١,٥تعلق باإليدز من    مـ

اجلدير باملالحظة بوجه خاص، أن الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسـل واملالريـا قـد التـزم                 
 . بليون دوالر على هيئة مواد إضافية لإليدز١,٧ن بأكثر م
وبالرغم من أن اجلهود املبذولـة لتعبئـة املـوارد وفقـا ملـا هـو مطلـوب يف اإلعـالن يبـدو            - ٦٧

أهنــا متضــي حســب مــا هــو خمطــط هلــا، فــإن التحلــيالت اإلضــافية القائمــة علــى البيانــات الــيت     
ات املقبلـة زيـادة املـوارد بدرجـة كـبرية         تشري إىل أنـه سـيلزم يف السـنو         ٢٠٠١أجريت منذ عام    

وبصفة خاصة، سـيلزم ختصـيص اسـتثمارات ماليـة وتقـدمي دعـم تقـين                . لتحقيق استجابة شاملة  
على نطاق واسع لتمكني البلدان احملدودة املوارد من أن تـربمج بصـورة فعالـة املسـتوى املرتفـع                 

رد كافيــة للوصــول بــالربامج وإذا مــا أريــد حشــد مــوا. مــع املــوارد الــذي جيــري تــوفريه حاليــا 
األساسية إىل احلجم املطلوب، سـيلزم وفقـا للتوقعـات األوليـة لربنـامج األمـم املتحـدة املشـترك                    

وجتـري حاليـا دراسـات      . املعين باإليدز توفري موارد إضافية سيأيت معظمهـا مـن اجملتمـع الـدويل             
حتياجـات املاليـة الـيت سـتكفل     متعددة لزيادة تنقيح التقديرات وإجياد توافـق يف اآلراء بشـأن اال        

ومـن املتوقـع أن تكـون التقـديرات املنقحـة متاحـة             . حتقيق استجابة شاملة علـى مسـتوى العـامل        
 .٢٠٠٥حبلول منتصف عام 

 تفعيل دور األموال: اآلحاد الثالثة  
واحتمال اتساع الفجوة بـني املـوارد       . تعد نوعية املعونة مهمة بنفس قدر أمهية كميتها        - ٦٨
. احة واملوارد الالزمة يؤكد أمهيـة اسـتخدام املـوارد املتاحـة بأقصـى قـدر ممكـن مـن الفعاليـة                     املت

وكانت القدرة الوطنية احملدودة لكثري من البلدان تسترتف فيما مضى بسبب تعـدد احتياجـات    
التمويل املطلوبة مـن خمتلـف اجلهـات املاحنـة، الـيت كـثريا مـا كانـت تفشـل أيضـا يف ضـمان أن                   

 .جمها داعمة لألهداف االستراتيجية الوطنية املتعلقة باإليدزتكون برا
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وقــد توصــلت القيــادات الوطنيــة واجلهــات املاحنــة والوكــاالت املتعــددة األطــراف إىل    - ٦٩
توافق يف اآلراء على مدى السـنتني املاضـيتني بشـأن اسـتراتيجية وحيـدة، تعـرف باسـم اآلحـاد                     

 الصعيد القطري، يتمثل هـدفها يف الوصـول بعمليـة      ، لتخطيط األنشطة ورصدها على    )a(الثالثة
وسـتركز إحـدى األولويـات الرئيسـية يف     . التنسيق إىل الوضع األمثل وختفيض ازدواجية اجلهـد   

 .األجل القريب على تشجيع تقيد مجيع األطراف صاحبة املصلحة بنهج اآلحاد الثالثة
 

 بناء قدرات مستدامة  
إلنفاق على اإليدز يف املستقبل، إىل حد كـبري، علـى قـدرة             ستتوقف فعالية الزيادة يف ا     - ٧٠

وباإلضـافة إىل تقـديرات املـوارد       . البلدان املتلقيـة علـى اسـتخدام تلـك املـوارد اسـتخداما فعـاال              
املاليــة الالزمــة ســنويا لتمويــل االضــطالع بربنــامج شــامل، يلــزم أن تكــون هنــاك اســتثمارات     

 .استفادة ممكنة من األموال املتاحةمصاحبة يف القدرات من أجل حتقيق أقصى 
ــوارد البشــرية        - ٧١ ــة حــادة يف امل ــر تضــررا أزم ــدان األكث  يف -كمــا يواجــه كــثري مــن البل

وتنتـهج بلـدان شـىت      . القطاعات الصحية والنظم التعليميـة واإلدارة العامـة والشـركات اخلاصـة           
 املاحنة هلـذه املبـادرات غـري    استراتيجيات ابتكارية لتعزيز القوى العاملة، وإن كان دعم اجلهات  

وتضــطلع منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة يف الوقــت  . كــاٍف يف الوقــت الــراهن
اإليدز والتعلـيم لتعبئـة مزيـد مـن الـدعم           /احلايل مببادرة عاملية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية       

يـة وبنائهـا وإدامتـها يف القطاعـات         واملوارد للتدابري اليت تستهدف احملافظة علـى القـدرات الوطن         
وتتوخى مبادرة بنـاء القـدرات يف اجلنـوب األفريقـي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي              . التعليمية

مســاعدة البلــدان يف وقــف تــدهور القــدرات بســبب اإليــدز ويف النــهوض باألهــداف اإلمنائيــة   
 .لتلك البلدان

ن يف الوقــت احلــايل بضــعفها الشــديد  وتتســم القطاعــات الصــحية يف كــثري مــن البلــدا   - ٧٢
يتعلــق بتقــدمي اخلــدمات الالزمــة لتوســيع نطــاق التصــدي لإليــدز، وخباصــة فيمــا يتعلــق       فيمــا

وتتضمن أسـباب ذلـك الوضـع االفتقـار إىل االسـتثمار يف      . بالعالج املضاد للفريوسات الرجعية 
ــيني ا       ــداد األخصــائيني الفن ــة أع ــدم كفاي لصــحيني، وإحجــام  اهلياكــل األساســية الصــحية، وع

 .اجلهات املاحنة عن متويل التكاليف التشغيلية، وال سيما املرتبات
وتــؤدي أوجــه القصــور املماثلــة يف اهلياكــل األساســية وحمدوديــة القــدرات إىل عرقلــة     - ٧٣

اجلهود الوطنية لرصد الوباء، ومنع حـدوث إصـابات جديـدة، وإعالـة األيتـام واألطفـال الـذين           
ــة ضــع   ــدز أصــبحوا يف حال ــة     . ف بســبب اإلي ــوارد البشــرية إزال ــة امللحــة يف امل وتتطلــب األزم

ــات          ــاع الصــحي والقطاع ــدرات يف القط ــز الق ــادة تعزي ــول دون زي ــيت حت ــات املتأصــلة ال العقب
ــة إىل املنظمــات غــري         ــة العام ــاهرة مــن جمــال اخلدم ــة امل ــزف القــوى العامل األخــرى، ووقــف ن
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رية إىل البلدان الغنية، وخفـض التحيـز القـائم بـني            احلكومية والقطاع اخلاص، ومن البلدان الفق     
 .اجلهات احلضرية والريفية يف تقدمي اخلدمات

وتشمل احللول املمكنة هلذه املشاكل حتقيق أقصى استفادة ممكنة من املوارد اجملتمعيـة،          - ٧٤
، نشـر   وتوسيع نطاق الربامج التدريبية لألخصائيني الفنيني وشبه الفنيني، وحيثما يقتضي األمـر           

وجيـب حتديـد وضـمان الُنسـق     . موظفني مدربني من البلدان األخرى على أساس قصـري األجـل          
واملســـتويات الكافيـــة ملشـــاركة وزاريت املاليـــة والتخطـــيط وإجـــراء إصـــالحات يف اخلدمـــة        

 .القطاع العام/املدنية
يف أوسـلو  وخالل املشاورة املعنية بتنمية املوارد البشرية ألغراض الصحة، اليت عقـدت         - ٧٥

، قدمت توصيات لوضع منهاج عمل عاملي ميكـن أن يـؤدي إىل اتبـاع               ٢٠٠٥فرباير  /يف شباط 
سياسات والقيام بأنشـطة للـدعوة تتسـم بالتماسـك وتسـتند إىل األدلـة، وال سـيما فيمـا يتعلـق                      

ويلزم بصفة خاصة، كفالة تضمني املوارد البشرية بصورة كافيـة بوصـفها جـزءا              . بتعبئة املوارد 
 .سيا يف ختطيط قطاع الصحةأسا
 

ــا يف جمــال العــالج املضــاد للفريوســات       ــة تقريب ــرامج تدريبي نظــرا لعــدم وجــود أي ب
ــة قبــل عــام   ــة    ٢٠٠٣الرجعي ــة األملاني ــا الشــرقية، تكفلــت الوكال ــا وأوروب  يف وســط أوروب

للتعاون التقين مبشروع دويل إلنشاء مركز إقليمي للمعارف املتعلقة بفـريوس نقـص املناعـة               
وقــام ذلــك املركــز خــالل الســنة األوىل . ٢٠٠٤البشــرية يف أوكرانيــا، بــدأ تنفيــذه يف عــام 

 مــن مقــدمي الرعايــة بــدعم مــايل مــن الصــندوق العــاملي والتحــالف    ٦٦إلنشــائه بتــدريب 
 .اإليدز/الدويل ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية

 
 اإلنفاق على حبوث مكافحة اإليدز  

لدولية للقاحات ضد اإليدز أنه قد أنفق على اللقاحـات ضـد اإليـدز يف              تقدر املبادرة ا   - ٧٦
ــراوح بــني  ٢٠٠٢عــام  ــغ يت ــون دوالر و ٦٢٤ مبل ــه   ٦٧٠ ملي ــا قدم ــون دوالر، شــكل م  ملي

 ١٤٣، أنفـق مـا يقـدر بــ     ٢٠٠٤ويف عـام  .  يف املائة مـن ذلـك اإلنفـاق      ٦٧القطاع العام نسبة    
ت امليكروبـات، وشـكلت الواليـات املتحـدة أكـرب           مليون دوالر على النطاق العاملي على مبيدا      

وجيــري حاليــا التعــاون مــن أجــل تنقــيح تقــديرات االحتياجــات املطلوبــة مــن . مصــدر للتمويــل
 .املوارد يف املستقبل يف هذا اجملال
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 التوصيات  
 :تقدم التوصيات التالية فيما يتعلق باملوارد - ٧٧

تمع الـدويل لكـي يتسـىن بصـورة عاجلـة           تعبئة املوارد املالية الالزمة من اجمل      )أ( 
شــاملة، اســتنادا إىل   بصــورة موســعة و  للوبــاء للتصــدي تــوفري التمويــل الكامــل الــالزم    

االحتياجات اليت حددها برنامج األمم املتحدة املشترك املعين باإليدز والشركاء اآلخرين،           
والســل واملالريــا، مبــا يف ذلــك تــوفري التمويــل الكامــل للصــندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز  

 بوصفه إحدى القنوات الرئيسية لتمويل هذا اجلهد العاملي؛
تقليص العجز املتوقع عن طريق ضمان التزام القيادات الوطنية يف البلدان  )ب( 

املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل بزيادة االعتمادات املخصصة ملكافحـة اإليـدز، حيثمـا             
 أمكن، من امليزانيات احمللية؛

وضع ومتويـل خطـط قصـرية األجـل وطويلـة األجـل لبنـاء قـدرات وطنيـة                    )ج( 
 تكـاليف التشـغيل األساسـية وتطـوير      ويل، ومت للتصدي للوباء على مستوى رفيع    مستدامة  

 اهلياكل األساسية؛
تبسيط وزيادة تنسيق الدعم املقدم إىل االستجابات الوطنية لإليدز لزيادة           )د( 

القـدرات اإلداريـة    عـاتق    علـى    العـبء امللقـى    وختفيـف    أثر ذلك الـدعم علـى وبـاء اإليـدز         
والتقنيــة للبلــدان، وتشــجيع امللكيــة الوطنيــة لالســتجابة لإليــدز عــن طريــق تنفيــذ املبــادئ  

 الواردة يف مبادرة اآلحاد الثالثة؛
 اإلبالغ عن فعالية متويل وتنفيذ الربامج املتعلقة باإليدز بغية كفالـة            سنيحت )هـ( 

ــدز و   اســتجابة السياســات  ــاء اإلي ــك   واملمارســات للتحــديات املســتجدة لوب ــتباقها لتل اس
 .التحديات

 
 الرصد والتقييم -ثامنا  

علــى مــدى الســنتني املاضــيتني، اختــذت خطــوات هامــة لتعزيــز رصــد وتقيــيم اجلهــود    - ٧٨
وقامـت أمانـة برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين          . املبذولة على الصعيدين العاملي والقطـري     

إليــدز واجلهــات املشــتركة يف رعايتــه، مــع الصــندوق العــاملي، بتنقــيح مؤشــرات قيــاس تنفيــذ با
اإلعالن، وأجرت أو كلفت بـإجراء العديـد مـن الدراسـات االستقصـائية لقيـاس االسـتجابات                  

وهي أيضا أكثر قدرة علـى      . الوطنية، ووفرت دعما فنيا كبريا لتحسني نظم املعلومات الوطنية        
ــة ل  ــة املســتهدفة ملشــاريع حمــددة يف     تقــدير التغطي ــد مســتويات التغطي لمشــاريع الرئيســية وحتدي
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كما حتسنت على مدى السنتني املاضـيتني بدرجـة كـبرية        . خمتلف املناطق اليت ينتشر فيها الوباء     
القدرات العاملية على رصد تدفق املسامهات من اجلهـات املاحنـة، وكـذلك القـدرة علـى تقـدير                   

كمـا  . تاحـة لـربامج اإليـدز يف البلـدان املنخفضـة الـدخل واملتوسـطة الـدخل                املوارد اإلمجاليـة امل   
تعززت النظم الوطنية ملراقبة الوبائية، مما أدى إىل زيادة موثوقية التقديرات على الصـعد العامليـة       

 .واإلقليمية والقطرية فيما يتعلق بالوباء
انـب ضـعف هامـة تقلـل        ومع ذلك، فإن جهود الرصد والتقييم ما زالت تعاين من جو           - ٧٩

من قدرة العامل على اسـتجالء االجتاهـات والقضـايا املسـتجدة املتعلقـة باإليـدز واالسـتجابة هلـا              
وال ميكن ألحـد أن يصـنف مبوثوقيـة الكيفيـة الـيت جيـري هبـا إنفـاق املـوارد                     . على وجه السرعة  

، وذلـك راجـع     )تـام، اخل  أي على الوقاية، العالج والرعاية، إعالـة األي       (املتاحة يف معظم البلدان     
وباملثـل،  . جزئيا إىل الصعوبة الـيت يصـادفها كـثري مـن املـاحنني يف حتليـل اإلنفـاق املتعلـق اإليـدز              

فإنه بـالرغم مـن أن كفالـة إمكانيـة احلصـول علـى اخلـدمات األساسـية بصـورة منصـفة للنسـاء                 
ستضـعفة، تقـع قـرب    والفتيات واأليتام وغريهم من األطفال، والشـباب، والفئـات السـكانية امل          

قمة قائمة األولويات العاملية فيما يتعلـق باإليـدز، فـإن نظـم الرصـد والتقيـيم املسـتخدمة حاليـا                      
ليســت لــديها أي قــدرة تــذكر علــى حتليــل بيانــات اســتعمال اخلــدمات حســب نــوع اجلــنس     

 .السن أو التصنيف االجتماعي أو
 

 التوصيات  
 : يتعلق بالرصد والتقييميوصى باختاذ اإلجراءات التالية فيما - ٨٠

 نظام وطين رئيسي للرصد والتقيـيم يعطـي         إنشاءتعزيز اجلهود الرامية إىل      )أ( 
 بيانات عالية النوعية لتحليل أداء البلدان بالنسبة إىل إطار العمل الوطين املعين باإليدز؛

 زيادة االستثمار يف بناء القدرة على الرصد والتقيـيم علـى الصـعد العامليـة               )ب( 
 واإلقليمية والوطنية؛

حتليل بيانات برامج الرصد والتقييم املتعلقة باسـتعمال اخلـدمات، حسـب             )ج( 
 رصــد وتقيــيم درجــة إنصــاف وفعاليــة  بغيــةالســن ونــوع اجلــنس والتصــنيف االجتمــاعي  

 االستثمارات الوطنية يف برامج اإليدز؛
، مبـا يف ذلـك      تصنيف بيانات اإلنفـاق علـى اإليـدز وفقـا لألنشـطة املمولـة              )د( 
 .ة األيتامة الوقاية والعالج والرعاية وإعالأنشط
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 االستنتاجات -تاسعا  
بالرغم مـن أن االلتـزام السياسـي بالتصـدي لوبـاء اإليـدز قـد أصـبح أقـوى كـثريا                       - ٨١
، فإنه ما زال غري كاف يف كثري مـن البلـدان الـيت بـدأ الوبـاء                  ٢٠٠١كان عليه يف عام      امم

ومن املهـم بصـفة خاصـة أن تتـوفر قيـادات قويـة ونشـطة يف                 . ئيسيةفيها يظهر كمشكلة ر   
مجيع البلدان يف آسيا وأوروبا الشرقية، حيث أخذت فرصة منع تفشي الوباء يف التضاؤل            

ووجود قيادات قوية أمر بالغ األمهيـة كـذلك يف البلـدان املرتفعـة الـدخل إلعـادة        . بسرعة
 بني املوارد املتاحـة واملـوارد الالزمـة ملكافحـة      تنشيط جهودها يف جمال الوقاية ولسد الثغرة      

 .اإليدز على الصعيد العاملي
، ســتتلقى اجلمعيــة العامــة تقريــرا شــامال عــن التقــدم احملــرز علــى ٢٠٠٦ويف عــام  - ٨٢

اإليـدز مـع    /الصعيد الـدويل يف تنفيـذ إعـالن االلتـزام بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية                   
ه املناسـبة   ومن شـأن اقتـراب هـذ      . ٢٠٠٥ احملددة لعام    ألهدافإىل ا اإلشارة بصفة خاصة    

 القيـادات  يف االستجابة العامليـة أن حيفـز القيـادات مـن شـىت منـاحي احليـاة، وخباصـة                     ةاهلام
ومـع تزايـد ظهـور أثـر        .  لإلسهام يف إجياد استجابة فعالـة      على مضاعفة جهودها  ،  ةالسياسي

إليـدز أمـر يصـعب التعـايش معــه،     اهبـة ا الوبـاء علـى عاملنـا، فـإن جمـرد تصـور إخفاقنـا يف جم       
 .أن حدوث ذلك أمر حمتوم ما مل ُتتخذ إجراءات فعالة يف هذا الشأن إال
 

 
 احلواشي

ــاغو،         )١(  ــداد وتوب ــادوس، وبوتســوانا، وتريني ــا، وبرب ــيال، وأوكراني ــيا، وأنغ ــا، وإندونيس ــاد الروســي، وإثيوبي االحت
 .غانا، وغينيا، وكمبوديا، وكوت ديفوار، ومونتسرياتوجامايكا، ورواندا، وزامبيا، والسنغال، و

 .١٩، الفقرة )٥٥/٢قرار اجلمعية العامة (إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية  )٢( 
 ماليني شخص مصابني باإليدز يف البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت     ٣إلتاحة العالج املضاد للفريوسات الرجعية لـ      )٣( 

 .٢٠٠٥انتقالية حبلول عام متر اقتصاداهتا مبرحلة 
 )a(  املتحــدة األمــم، الــيت أعلنــت يف اجتمــاع رفيــع املســتوى عقــد برعايــة برنــامج �اآلحــاد الثالثــة�تــروج مبــادئ 

املشترك املعـين باإليـدز، واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، والواليـات املتحـدة األمريكيـة                       
 متفـق عليـه بشـأن اإليـدز يـوفر األسـاس لتنسـيق عمـل                 واحدإطار عمل   :  يلي ، ما ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٢٥ يف

للتنسـيق بشـأن اإليـدز ذات واليـة واسـعة النطـاق ومتعـددة القطاعـات؛                 واحـدة   مجيع الشركاء؛ وسلطة وطنية     
 . للرصد والتقييم متفق عليه على املستوى القطريواحدونظام 

مدونــة �ولالطــالع علــى الــنص، انظــر . ٢٠٠١يونيــه / يف حزيــراناعتمــده جملــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة )٥( 
مكتــب العمــل الــدويل، جنيــف،   (�اإليــدز وعــامل العمــل /فــريوس نقــص املناعــة البشــرية املمارســات املتعلقــة ب

٢٠٠١.( 
 . سنة، تويف أحد والديه على األقل١٨ُيعّرف اليتيم بأنه طفل دون سن  )٦( 
 .٢٠٠٤يوليه /، نيويورك، متوزللطفولة املتحدة األممبرنامج  )٧( 


