
  

 

 نشـرة صحفيـة 
 

 2015األمين العام لألمم المتحدة يحدد توصيات جديدة من أجل بلوغ األهداف المقررة لعام 
 بشأن مواجهة اإليدز

 
 للجهود التي  عامًايونيه، صدر تقرير مرحلي يقدم استعراضًا/ لالجتماع الرفيع المستوى المقرر عقده في حزيرانتمهيدًا

 على تحقيق هدف حصول الجميع على الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية وبلوغ يتعين بذلها لمساعدة البلدان
 . معدل صفري لإلصابات الجديدة بالفيروس والتمييز المتعلق به والوفيات المتصلة باإليدز

 
 لمواجهته في بعد ثالثين عامًا من ظهور وباء اإليدز، بدأت االستثمارات المخصصة ـ  2011مارس / آذار31نيروبي، 

االتحاد : ويحمل التقرير عنوان.  مون، األمين العام لألمم المتحدة-تحقيق نتائجها، وفقًا لتقرير جديد صدر اليوم عن بان آي 
الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية والتمييز المتعلق به  نحو بلوغ معدل صفري لإلصابات: من أجل تعميم الخدمات
، ويبرز التقرير أن المعدل العالمي لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية آخذ في االنخفاض، يدزوالوفيات المتصلة باإل

وأن هناك توسعًا في فرص الحصول على العالج، وأن العالم قطع شوطًا آبيرًا في الحد من انتقال الفيروس من األم إلى 
 . الطفل

 
 بلدًا في أفريقيا جنوب 22 بلدًا ـ بما في ذلك 33فيروس في ، انخفض معدل اإلصابة بال2009 و 2001وفيما بين عامي 

 ماليين شخص يتلقون 6، آان أآثر من 2010وبحلول نهاية عام .  في المائة25الصحراء الكبرى ـ بما ال يقل عن نسبة 
جاوزت ، وألول مرة، ت2009وفي عام .  في بلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخلالعكوسة  المضاد للفيروساتالعالج

 .  في المائة50التغطية العالمية للخدمات المتعلقة بمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من األم إلى الطفل نسبة 
 

ففي مقابل . ولكن على الرغم من اإلنجازات التي تحققت مؤخرًا، يشدد التقرير على الطابع الهش لما تنطوي عليه من مكاسب
 شخص 7 000وفي آل يوم، هناك . فيروسات العكوسة، تظهر إصابتان جديدتان بالفيروسآل شخص يبدأ العالج المضاد لل

ويعد ضعف الهياآل األساسية الوطنية، ونقص التمويل، والتمييز .  من األطفال1 000يتعرضون إلصابات جديدة، من بينهم 
ية إلى منع اإلصابة بالمرض ومعالجته ضد الفئات السكانية الضعيفة، من بين العوامل التي ال تزال تعوق الجهود الرام

 . وتوفير خدمات الرعاية والدعم لمواجهته
 

 بلدًا، ويقدم التقرير خمس توصيات رئيسية سيقوم قادة العالم 182ويستند تقرير األمين العام إلى بيانات مقدمة من 
 10 إلى 8باإليدز المقرر عقده في الفترة من باستعراضها في االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعني 

 . 2011يونيه /حزيران
 

إن لدى قادة العالم فرصة ”:  مون-وفي تصريحات صحفية في العاصمة الكينية، قال األمين العام لألمم المتحدة بان آي 
وعلينا أن نتخذ . ة اإليدزفريدة في هذا الوقت الحاسم من أجل تقييم اإلنجازات والثغرات في الجهود الرامية إلى مواجه

قرارات جريئة لتحقيق تحول آبير في مواجهة اإليدز بما يساعدنا على المضي قدمًا صوب جيل خال من اإلصابة بفيروس 
 .“نقص المناعة البشرية

 
انضم إلى وفي تصريحات أدلى بها المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز، ميشيل سيديبيه، الذي 

أن نعيد تنشيط  علينا  على ظهور ذلك الوباء، أصبح لزامًابعد مرور ثالثين عامًا”: األمين العام في إطالق التقرير، قال
لقد تحققت مكاسب هائلة في مجال الوقاية من فيروس ”:  وأضاف قائًال.“استجابتنا اليوم لتحقيق النجاح في السنوات المقبلة

لعالج المضاد للفيروسات العكوسة، لكننا في حاجة إلى بذل المزيد من أجل وقف المزيد من نقص المناعة البشرية وا
 اإلصابة بفيروس نقص المناعة للوقاية من إننا اآلن، أآثر من أي وقت مضى، في حاجة إلى ثورة  وأردف قائًال.“اإلصابات
  .البشرية

 
بة بفيروس نقص المناعة البشرية وتعمل منسقة ميدانية مع وتحدثت في المؤتمر الصحفي ربيكا أوما أويتي، وهي أم مصا

وتوجهت بالشكر إلى حرآة وصول الخدمات إلى .  في آينيا، فعرضت حكايتها“النساء ضد اإليدز”المنظمة غير الحكومية 

دمات للجميعإلتاحة الخ اتحدوا
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بفضل حصولهم لقد ولد أبنائي الثالثة غير مصابين بالفيروس، وها أنا أراهم أمامي وهم يكبرون ”: الجميع، مضيفة قولها
 .“على العالج

 
 التعبئة إلحداث التأثير

 : يتضمن التقرير خمس توصيات قدمها األمين العام من أجل تعزيز االستجابة لمواجهة اإليدز
  تسخير طاقة الشباب للقيام بثورة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية؛ •
نقص المناعة البشرية، وعالجه، وتوفير الرعاية والدعم تنشيط قوة الدفع نحو تعميم خدمات الوقاية من فيروس  •

 لمواجهته؛ 
العمل مع البلدان من أجل جعل برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية أآثر فعالية من حيث التكلفة، وأآثر  •

 آفاءة ة واستدامة؛ 
 تعزيز أسباب الصحة، وحقوق اإلنسان، والكرامة، للنساء والفتيات؛ •
 . مساءلة المتبادلة في جهود االستجابة لمواجهة اإليدز من أجل ترجمة االلتزامات إلى أعمالضمان ال •

 
ويهيب األمين العام بجميع أصحاب المصلحة توفير الدعم للتوصيات التي يتضمنها التقرير واالستعانة بها في العمل من أجل 

 : بلوغ األهداف العالمية الستة التالية
صابة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى النصف ـ بما في ذلك بين فئات السكان الرئيسية، خفض معدالت نقل اإل •

آالشباب، والمثليين، في سياق األعمال المتصلة بالجنس؛ والعمل على منع حدوث أي إصابات جديدة بالفيروس 
 نتيجة للحقن بالمخدرات؛ 

  إلى الطفل؛ القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من األم •
س ن

  مليون نسمة؛ 13ضمان توفير العالج من فيروس نقص المناعة البشرية لما يبلغ عددهم  •
قص المناعة البشرية؛  •  خفض معدالت الوفيات بمرض السل إلى النصف بين المصابين بفيرو

 فيروس نقص المناعة البشرية خفض عدد البلدان التي ُتفرض قيوٌد على دخولها أو البقاء فيها أو اإلقامة بها بسبب •
 بمعدل النصف؛ 

ضعف بسبب اإليدز • لليتم أو ال . ضمان التمتع على قدم المساواة بفرص الحصول على التعليم لألطفال الذين تعرضوا 

، يشجع التقرير 2009 في عام ونظرًا النخفاض التمويل الدولي للمساعدة الخاصة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية
لدان على إعطاء األولوية لتمويل برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك البلدان المنخفضة الدخل الب

ويشدد التقرير أيضًا على أهمية تقاسم . والمتوسطة الدخل ذات القدرة على تغطية تكاليفها المتصلة بمكافحة الفيروس
 .  الكافية للتصدي لإليدز خالل السنوات المقبلةالمسؤوليات والمساءلة بغية ضمان توفير الموارد

 

 

ويمكن االطالع على التقرير وعلى المزيد من المعلومات عن االجتماع الرفيع المستوى المعني باإليدز على الموقع الشبكي 
 ./unaids.org/en/aboutunaids/unitednationsdeclarationsandgoals/2011highlevelmeetingonaids :التالي
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