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 أوقفوا األيدز وأوفوا بالعهود
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 "المساءلة: "الشعار
 ّفوا بالعهودأووقفو األيدز وأ
 

ى أشده          ة                 .اليزال وباء األيدز والعدوى بفيروسه عل ر مشكالت الصحة العمومي ه يظل أحد أآث ا أن التصدي ل  آم
 .وهناك حوالى أربعين مليون شخص ممن يتعايشون معه هم وأسرهم ومجتمعاتهم. إلحاحًا في جميع أنحاء العالم

 
 شخص منا، في إطار المؤتمر الدولي السادس عشر حول األيدز، 30 000ع أغسطس من هذا العام اجتم   / وفي آب 

ذا العمل يجب أن يكون     .  على العمل حثًافي تورنتو تلبية للنداء الذي أطلق في المؤتمر          وقد اتفق جميعنا على أن ه
ذا ا       . انعكاسًا للمزج المتوازن بين الوقاية والعالج والرعاية       دز له ام   وشعار اليوم العالمي لألي ساءلة "لع ذ " الم رنا ّآي

 .مرة أخرى بالمسؤولية المنوطة بنا فيما يتعلق بعمل االختيارات المناسبة
 

ا إجراءات                     ا أن نتخذ فيه ين علين ي يتع الي   ووفي تورنتو تحدثت عن المجاالت الثالثة الت ة    : هي آالت ال واألدوي الم
 .والقوة العاملة التي تملك من الحوافز ما يشجعها

 
ك    . ننا قد حققنا تقدمًا هامًا وبأننا سائرون ُقدمًا في هذا االتجاه    أ فإنني أقول ب   : المال إلىفإذا أتينا    ى ذل ة عل ومن األمثل

ا                     غ مجموعه المي، ويبل صندوق الع ا ال ي يعطيه ة الت نح المالي ة من الم  846أن ما يزيد قليًال على نصف آخر جول
دو  دز والع ة األي ى مكافح يذهب  إل ون دوالر أمريكي س هملي ي . ى بفيروس تمرار ف ى االس ة إل اك حاج ر أن هن غي
ى أولئك          . االلتزام في هذا الصدد ويجب استخدام الموارد بشكل فعال         والمساءلة هي من المواضيع الهامة بالنسبة إل

 .الذين يّودون تحقيق أفضل النتائج الممكنة من حيث إنقاذ األرواح البشرية
 

ع      نروملذي   فإن الهدف ا   :باألدويةأما فيما يتعلق     تفادة الجمي ى اس ة إل ة الرامي  تحقيقه يتمثل في تعزيز الجهود الدولي
ون العالج     . من خدمات الوقاية من فيروس األيدز والعالج والرعاية والدعم    ذين يتلق وتبين الزيادة في عدد أولئك ال

ة                  في أفريقيا  سنوات القليل ال في ال دادهم عشرة أمث غ تع دورنا  الماضية أن     جنوب الصحراء الكبرى الذين بل  أن بمق
ل              .  ذلك نصنع ه إذ هي تمث ام ب ا أن نواصل القي ين علين ا يتع اًال يوضح م وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تقوم مث

 .٪ من االحتياجات غير الملباة في مجال العالج على الصعيد العالمي70
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ك ا    ة ألولئ وفير األدوي ى ت ابرين عل ا مث ا أن نقطعه ي علين ق الت ة  إن الطري ة طويل زال طويل ا الت ذين يحتاجونه . ل
 .ولنتمكن من ذلك علينا أيضًا أن نعرف من هم الذين يحتاجون إلى العالج وإلى الرعاية

 
 

دة    م المتح امج األم ة برن ة وأمان صحة العالمي ة ال ا منظم ت عنه ي أعلن دز الت اء األي ات حول وب إن أحدث المعلوم
دز في         ان    21المشترك لمكافحة األي شرين الث ساعة                 / ي ت ى ال اء حت ر الصور وضوحًا عن الوب ا أآث وفمبر تعطين . ن

ات المهمشة                 ين الفئ يما ب ًا والس ر    . ويظل ترصد فيروس األيدز الحلقة الضعيفة في جميع األقاليم تقريب أن أآث ك ب ذل
ذين يمارسون الجنس               ذآور ال م ال شتغلون بتجارة الجنس،             مع الناس عرضة للخطر وه ذآور، والم رهم من ال  غي

روس                 وأ وقي في ق استراتيجيات ت وق بتطبي شكل موث يهم ب ذر الوصول إل ًا يتع اطون المخدرات حقن ذين يتع ولئك ال
 .األيدز وعالج مرضاه

 
د              ون أف ذين يحمل دز    حوفي مؤتمر تورنتو آان هناك اندفاع قوي نحو التصدي الحتياجات أولئك ال اء األي اء وب  أعب

ات ساء والفتي م الن و . وه ك أن نح ا40ذل ن ح ذين  ٪ م شباب ال ين ال دز تحدث ب روس األي دة بفي دوى الجدي الت الع
شون مع                  24 و 15تتراوح أعمارهم بين     ذين يتعاي  عامًا، مع العلم بأن معظم الزيادات لفتًا لالنتباه في أعداد أولئك ال

 .فيروس األيدز قد ُسجلت في شرق آسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
 

دوى            هم أآثر عرضة    الذينإن أولئك    سهم من الع ًا آيف يحمون أنف ون دوم روس ال يعرف رهم لمخاطر الفي من غي
ائل عالج  ة ووس اقن النظيف ر والمح ة واإلب دة الواقي ل األغم ة مث ة بالحماي ائل الكفيل ا ال يملكون الوس رًا م م آثي وه

روس األ            . األمراض المنقولة جنسياً   دون مخاطر وبفي ضًا    ويظل مستوى المعرفة بأمور ممارسة الجنس ب دز منخف ي
صدد          ذا ال ل  . في العديد من البلدان ويمكن أن نقول الشيء ذاته عن الوعي بالمخاطر التي يتعرض لها الناس في ه ب

د        إن نسبة آبيرة من السكان، حتى في البلدان التي يؤثر فيها الوباء أّيما أثر، مثل سوازيلند                ا، ال تعتق وب أفريقي  وجن
د                 . نها معرضة لمخاطر اإلصابة بالعدوى    أ دواه المزي دز يصيب بع روس األي إن في ة ف وحيثما تقاعست جهود الوقاي

 .من الناس
 

ا يضمنان             دز وهم روس األي وهناك عنصران أساسيان في هذا الصدد وهما التوعية وإجراء االختبارات لتحري في
د رصيدهم من       معرفة الناس لحالتهم والسعي إلى الحصول على خدمات الرع         دما يزي لوآياتهم عن اية وإلى تغيير س

رهم  ى غي روس إل راية الفي ة دون س ك للحيلول ارف وذل ذي. المع ك ال ان أولئ ا أن بإمك ارات نآم م االختب  ُتجرى له
 .استخدام معرفتهم بحالتهم حماية أنفسهم

 
شجعها         أما   ا ي صحي        :القوة العاملة التي تملك من الحوافز م املين ال ل الع اءات والحوافز         فهي تمث ين من ذوي الكف

دًا  15ويجري اآلن في   . الذين يمكنهم إيتاء الخدمات األساسية وهم الحلقة المفقودة الحاسمة في العديد من البلدان            بل
ة          " بالعالج والتدريب واالستبقاء  "تطوير خطة المنظمة المتعلقة      من أجل التوافر على قوة عاملة صحية تنعم بالعافي

 .وتحظى بالدعم
 

ر     م أآث ذين ه ك ال ات أولئ ى احتياج ا عل ين ترآيزه ه يتع ا إال أن ة تعطي نتائجه اس إن الوقاي عرضة لإلصابة الن
ولقد تم تسجيل العديد من النجاحات في هذا المضمار، حيث انخفض            . بفيروس األيدز والبد، بالتالي، من استدامتها     

 عامًا في السنوات الخمس الماضية      24 و 15اوح بين   معدل انتشار ذلك الفيروس في صفوف الفئة العمرية التي تتر         
اء              11 من أصل      8في   أثرًا بالوب الم ت دان الع ر بل دًا من أآث د من                .  بل ك النجاحات وأن نتأآ ستفيد من تل ا أن ن وعلين

 .تكرارها
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ي       درات، وه ن المخ ات حق ن ممارس ل م ضرر التقلي ن األذى وال د م شاملة للح رامج ال ائج الب ن نت م أن م ا نعل إنن
وهناك استجابات فعالة في    . ممارسات محفوفة بالمخاطر، وأنها تؤدي إلى انحسار معدالت العدوى بفيروس األيدز          

ل  ين البرازي راوح ب دان تت د من البل ي العدي صدد ف ذا ال صين ه ران اإلسالمية وال ة إي سياوجمهوري ذه . وإندوني وه
 .التجارب تضرب أمثلة جيدة لعل باقي البلدان تحتذيها

 
ام نظرًا                      وهناك د من االهتم رة بالمزي ة األخي  عنصر رئيسي آخر في هذا الوباء أال وهو السل الذي حظي في اآلون

سل                       ى الضرورة الملحة لمكافحة ال ا يعطي إشارة إل ة مم سبب     . لنشوء نوع منه شديد المقاومة لألدوي سل هو ال فال
 .الكامن وراء وفاة حوالى نصف أولئك الذين يحملون فيروس األيدز

دًا وح                     هذا الوباء و ر المشكالت تعقي ى ألآث ة ّد إنما يوفر لنا أدلة واضحة ناصعة على أن بإمكاننا التصدي بنجاح حت
غير أن رؤية تكرر هذا النمط اإليجابي تتطلب إرادة سياسية أمضى وتوفير المزيد من       . في مجالي الصحة والتنمية   

 .الموارد
 

ذا المسعى         إن قدرتنا على االستجابة للتغيرات الطارئة      ا النجاح في ه ا أردن  . على الوباء إنما هي عامل حاسم إذا م
ة            ى بّين سائدة، وأن نكون عل وعلينا أن نلزم الحذر والتيقظ إزاء التحوالت في ديناميات الوباء والظروف القطرية ال

 . لنعكس هذا األمر     التي تصيب قدرًا من النجاح وتكون من المرونة بحيث تمكننا من تكييف استجابتنا             األساليبمن  
بل إننا بحاجة إلى أن نلتزم بالتبصر في األمور التي تعمل وتلك التي ال يحالفها النجاح             "  المزيد"إننا ال نحتاج إلى     

 .وأن نكون على أهبة االستعداد لتطبيق ما نعرفه
 

اء         ومن األمثلة في هذا الصدد أننا إذ نقر بالدور الحاسم الذي تضطلع به الفئات المستضعفة               ذا الوب  والمهمشة في ه
ا أن                   علينا أن نستثمر في نماذج إيتاء الخدمات التي تقدم إلى تلك الفئات، وأن نضمن توفير خدمات عادلة وجيدة آم

 .بإمكاننا أن ندعم بشكل مستدام أآثر الشرائح معاناة في هذا المضمار
 

ًا ومن الواض      25ولقد مضى اآلن من عمر هذا الوباء ما ينوف عن             روس             عام شون مع في ذين يتعاي ح أن أولئك ال
ى أرض                          ائج ملموسة تتحقق عل ة نت ى رؤي م في حاجة ماسة إل ا ه ين ظهرانيه شون ب األيدز والمجتمعات التي يعي

ر           .الواقع رق طرق خطي ى مفت وم عل ام       .  فنحن الي ين الع د دشن األم ى             ،فق ان، في األسبوع الماضي المبن وفي أن  آ
امج األ      ا           الجديد المشترك بين برن دز ومنظمتن م المتحدة المشترك لمكافحة األي ؤوي اآلن موظفي         . م ى ي ذا المبن وه

دة    م المتح امج األم ق برن ع فري ى جنب م ًا إل ا جنب سل والمالري دز وال روس األي االت في ي مج املين ف ة الع المنظم
ق وا                 . المشترك لمكافحة األيدز   ى العمل آفري ا عل ى عزيمتن زام    . حد وال شيء أوضح من هذا األمر يرمز إل ه الت إن

بالتعاون والتعاضد ويترافق ذلك بالتزامنا أيضًا بموضوع المسؤولية تجاه أولئك الذين يتعايشون مع فيروس األيدز               
 .وتجاه أولئك الذين يجب حماية أرواحهم من سطوته


