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تقرير مرحلي حول االستراتيجية اإلقليمية الستجابة القطاع الصحي
الع َوز المناعي البشري 4162-4166
لفيروس َ
مقدمة
.1

ِ
وضعت االسرتاتيجية اإلقليمية جملاهبة القطاع الصحي لفريوس العوز املناعي البشري  ،1122-1122وكانت هذه
أقرهتا الدول األعضاء يف الدورة
االسرتاتيجية مثرة عملية تشاورية واسعة مع مجيع اجلهات املعنية يف اإلقليم ،و َّ
السابعة واخلمسني للجنة اإلقليمية لشرق املتوسط مبوجب القرار ش م/ل إ /25ق .2وهتدف هذه االسرتاتيجية
إىل احلد من انتقال فريوس اإليدز ،وحتسني صحة املتعايشني مع عدوى هذا الفريوس.

.2

املرجوة من االسرتاتيجية اإلقليمية يف ما يلي :أ) حتسني املعلومات حول الديناميات احمللية
وتتمثَّل أهم النتائج َّ
عرضني خلطر اإلصابة
لوباء فريوس اإليدز مبا يساعد على اختاذ قرارات اسرتاتيجية؛ ب) زيادة تغطية األفراد امل َّ
بالفريوس أو انتقاله إليهم خبدمات الوقاية منه؛ ج) زيادة تغطية املتعايشني مع فريوس اإليدز خبدمات املعاجلة
والرعاية؛ د) تقوية قُ ُدرات النُظُم الصحية لتعزيز جودة خدمات مكافحة فريوس اإليدز والوقاية منه ،وتوسيع
نطاق التغطية هبذه اخلدمات واستدامتها ،فضالً عن اخلدمات األخرى.

.3

وحتدد االسرتاتيجية األولويات للبلدان آخذة يف حسباهنا الوضع الوبائي يف اإلقليم ،والعقبات والتحديات
الرئيسية اليت تواجهها احلكومات ،واجملتمع املدين ،وشركاؤمها .ويع ِرض هذا التقرير التقدُّم املحرز يف بلوغ
ُ
األغراض ،وتنفيذ األولويات والتدخالت االسرتاتيجية الواردة يف االسرتاتيجية اإلقليمية.

ُّ
حرز حسب الغرض
التقدم ُ
الم َ

الغرض  :6إنتاج معلومات مناسبة وموثوقة حول وباء فيروس اإليدز ،ومجابهته للتمكين من اتخاذ قرارات استراتيجية
.4

بنهاية عام  1122بلغ العدد التقديري للمتعايشني مع فريوس اإليدز يف اإلقليم  ،101111منهم  20211طفل
ترتاوح أعمارهم من صفر إىل  21سنة .وكان أكثر من نصف البالغني املتعايشني مع فريوس اإليدز من الرجال
( .)%20وبلغ عدد اإلصابات اجلديدة بالفريوس ( 25111منها  1511حالة بني األطفال) ،وتُوِّف بسبب اإليدز
 20111شخص .وبينما تظل نسبة عموم السكان من البالغني املتعايشني مع فريوس اإليدز ضمن النسب األقل
على الصعيد العاملي ( ،)%1.2فإن هناك بينات متزايدة تشري إىل تأثري هذا املرض على بعض الفئات السكانية
تأثرياً غري متناسب.

.5

وتطورت ال ُق ُدرات احمللية يف جمال إجراء املسوح حول َّ
معدل انتشار فريوس اإليدز بني
كما زادت اخلربات َّ
عرضة ملخاطر أعلى لإلصابة به .وقد وثَّقت الدراسات الوبائية ارتفاع َّ
معدل انشار فريوس
الفئات السكانية امل َّ
ُ
ؤخراً بارتفاع معدل
اإليدز بني هذه الفئات السكانية يف الكثري من املواقع ،إذ أفادت املسوح اليت أُج ِريت ُم َّ
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انتشار اإلصابة بالفريوس ليصل إىل  %05بني األفراد الذين يتعاطون املخدرات عن طريق احلقن ،و %20يف
أوساط السجناء يف ليبيا ،و %22.1بني العامالت باجلنس يف جيبويت ،و %22بني الرجال الذين ميارسون اجلنس
بعد البيانات اخلاصة مبعدل انتشار فريوس اإليدز يف أوساط الفئات
مع الرجال يف تونس .ب يد أنه مل تتوافر ُ
عرضة ملخاطر أعلى لإلصابة به يف معظم الدول األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي.
السكانية امل َّ
ُ
وخالل املدة  1122-1122أجرى كل من تونس ،ومجهورية إيران اإلسالمية ،وجيبويت ،والسودان ،واملغرب،
عرضة
دراسات بغرض تقدير نسبة حاالت اإلصابة اجلديدة بفريوس اإليدز واملنسوبة إىل الفئات املختلفة امل َّ
للخطر .وكشفت هذه الدراسات عن التنوع الكبري يف ديناميات وباء فريوس اإليدز يف البلدان املختلفة ُ:ففي
حيدث  %20من حاالت اإلصابة اجلديدة بالفريوس يف أوساط من يتعاطون املخدرات
مجهورية إيران اإلسالمية ُ
عن طريق احلقن ،و %21منها بني شركائهم يف العملية اجلنسية؛ أما يف املغرب فيحدث  %11من حاالت
اإلصابة اجلديدة بني العامالت باجلنس ،و %11بني زبائنهم من الرجال؛ ويف تونس يعود  %01من حاالت
اإلصابة اجلديدة إىل انتقال الفريوس بني الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال.3 ،2 ،1
ويزداد باطراد عدد بلدان اإلقليم اليت تُبلغ عن مؤشرات اإلتاحة الشاملة ،إذ بلغ عددها  11بلداً يف  .1122إال
أن جودة البيانات املبلَّغ هبا واكتماهلا يتفاوتان من بلد آلخر .وهناك حاجة إىل تقوية النُظُم املعمول هبا يف مجع
البيانات السريرية و ُ
اجملتمعية وبيانات الربامج ،وتصنيفها واإلبالغ عنها وتقييمها.

الغرض  :4زيادة إتاحة خدمات الرعاية والمعالجة للمتعايشين مع فيروس اإليدز
.8

شهد اإلقليم ُّ
تقدماً يف هذا الشأن :إذ ارتفع عدد األفراد املتعايشني مع فريوس اإليدز الذين حيصلون على
املعاجلة مبضادات الفريوسات القهقرية امل ِنقذة للحياة بني عامي  1122و 1122بوترية أسرع مقارنة بالسنوات
السابقة ،وبلغ عددهم  20212بنهاية ُ
عام ( 1122الشكل  ،2اجلدول  .)2وأبلغ كل البلدان يف اإلقليم عن
ارتفاع عدد املتعايشني مع الفريوس الذين يتلقون املعاجلة مبضادات الفريوسات القهقرية سنوياً منذ عام .1110
وخطت املغرب وتونس ،على وجه اخلصوص ،خطوات واسعة يف حتسني إتاحة املعاجلة مبضادات الفريوسات
ضمت مجهورية
القهقرية ،وبلغت التغطية هبذه املضادات  %10يف املغرب و %20يف تونس بنهاية  .1121كما َّ
إيران اإلسالمية حوايل  2111فرد جديد من األفراد املتعايشني مع الفريوس إىل املعاجلة كل عام ،وذلك على
5 ،4
مدار السنوات الثالث املاضية

1

Mumtaz GR, Kouyoumjian SP, Hilmi N, Zidouh A, El Rhilani H, Alami K, Bennani A et al. The distribution of new HIV
infections by mode of exposure in Morocco. Sex Transm Infect. 2013;89 Suppl 3:iii49-56.
2 Nasirian M, Doroudi F, Gooya MM, Sedaghat A, Haghdoost A. Modeling of human immunodeficiency virus modes of
transmission in Iran. J Res Health Sci. 2012;12 (2): 81-7.
3 HIV surveillance in the WHO Eastern Mediterranean Region: regional update 2012. Cairo: WHO Regional Office for the
Eastern Mediterranean; 2013.
4 Global AIDS response progress reporting, 2013 country reports.
5 Global AIDS response progress reporting, 2013 country reports.
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المصدر:

الشكل  .6عدد األفراد الذين يحصلون على المعالجة بمضادات الفيروسات القهقرية في اإلقليم،

-4111

4163

الجدول  .6عدد المتعايشين مع فيروس اإليدز الذين يخضعون للمعالجة بمضادات الفيروسات القهقرية ،وعدد األمهات
الالتي يحصلن على العالج للوقاية من انتقال الفيروس منهن إلى أطفالهن ،ونسبة النساء الحوامل الالتي خضعن الختبارات
الكشف عن فيروس اإليدز ،حسب البلدان 4166 ،و4163
البلد

المتعايشون مع الفيروس الذين
يخضعون للمعالجة بمضادات
الفيروسات القهقرية

النساء الحوامل الالتي يحصلن على
العالج للوقاية من انتقال الفيروس
منهن إلى أطفالهن

نسبة النساء الحوامل الالتي خضعن
الختبارات الكشف عن الفيروس
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0

41
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1627

a

79

56
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51.8

3442

6899
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74
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0

غري متوافر

غري متوافر
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9
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اإلمارات العربية املتحدة

202

276

4

4

100

100
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625

901

17

13

0. 6
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اجملموع

23333

39101

1450
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قطر

b

جنوب السودان

المصادر:

Data obtained from Global Aids Response Progress Reporting Online Tool (GARPR).

مل يتم التحقق من صحة البيانات الواردة عن  ،1122وتُذكر حسبما أبلغت هبا البلدان.

)UNAIDS GARPR data accessed through AIDSinfo database 20.5.2014 (aidsinoonline.org

bكانت جنوب السودان دولة عضواً يف
.9

.11

a

إقليم شرق املتوسط حىت حزيران/يونيو 1122

ومع ذلك ،مل يصل التقدُّم احملرز إىل املستوى املطلوب حىت تؤثر التغطية باملعاجلة مبضادات الفريوسات القهقرية
يف اإلقليم تأثرياً جوهرياً ،إذ بلغ معدل التغطية  %22بنهاية  ،1121وهو معدل اليزال بعيداً عن اهلدف اإلقليمي
للوصول هبذه التغطية إىل  %21حبلول  ،1122بل وأكثر بُعداً عن هدف تعميم التغطية هبذه املعاجلة الذي يصل
إىل  .%01وعالوة على ذلك ،فإن الزيادة يف أعداد األفراد املتعايشني مع الفريوس ممن حيصلون على العالج قد
ُختفي التفاوت اهلام يف إتاحة اخلدمات .فعلى سبيل املثال ،زاد عدد األطفال الذين خيضعون للعالج زيادة
طفيفة يف السنوات اخلمس املاضية (حيث بلغ املعدل اإلقليمي لتغطية األطفال مبضادات الفريوسات القهقرية
 %0بنهاية  ،)1121بينما التزال الفئات السكانية األكثر عُرضة خلطر اإلصابة بالفريوس ،مثل متعاطي
املخدرات عن طريق احلقن ،تواجه عقبات متعددة يف سبيل احلصول على العالج يف غالبية البلدان.
ويف  ،1122أصدرت منظمة الصحة العاملية دالئل إرشادية جديدة لعالج فريوس اإليدز تُ ِ
وصي بتوسيع نطاق
األهلية للمعاجلة مبضادات الفريوسات القهقرية ،واستخدام أنظمة ُُم َّسنة للعالج هبا .6وقامت غالبية البلدان يف
اإلقليم بتحديث دالئلها اإلرشادية الوطنية مبا يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العاملية .ويرتفع عدد
6

Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection. Geneva: World Health
Organization; 2013.
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اإلصابات اجلديدة بالفريوس يف اإلقليم ارتفاعاً سريعاً .وعالوة على ذلك ،فإن توسيع نطاق األهلية للمعاجلة
مبضادات الفريوسات القهقرية يعين أن مزيداً من املتعايشني مع الفريوس حيق هلم اآلن الوصول للمعاجلة
مبضادات الفريوسات القهقرية .وُُتثل هذه األرقام ،اليت ُسرعان ما تتغري ،حتدياً أمام بلوغ أهداف التغطية
العالجية.
.11

ويُع ُّد اإلمداد املتواصل ،غري املنقطع ،مبضادات الفريوسات القهقرية أمراً ضرورياً لضمان احلصول على نتائج
جيدة للعالج .ونادراً ما يتم اإلبالغ عن حاالت نقص يف مضادات الفريوسات القهقرية يف اإلقليم :فمن بني
البلدان اليت أبلغت بالبيانات يف عام  ،1122وعددها  21بلداً ،عاىن بلدان اثنان فقط من نفاد خمزوناهتما من
يتحسن معدل اإلبقاء على من يتلقون املعاجلة
مضادات الفريوسات القهقرية خالل الفرتة املشمولة بالتقرير .كما َّ
مبضادات الفريوسات القهقرية ملدة  21شهراً :ففي  1122أبلغت  0بلدان من بني  22بلداً عن معدالت إبقاء
يف تلقي املعاجلة مبضادات الفريوسات القهقرية تتجاوز  .%01ومع ذلك ،تصل معدالت اإلبقاء على من يتلقون
املعاجلة مبضادات الفريوسات القهقرية يف عدد قليل من البلدان إىل معدالت منخفضة بشكل غري مقبول.
تدخالت الالزمة لتحسني معدالت اإلبقاء على
وتُقدم منظمة الصحة العاملية الدعم إىل هذه البلدان لتنفيذ ال ُّ
من يتلقون املعاجلة مبضادات الفريوسات القهقرية (مثل سجالت تتبُّع املرضى ،واسرتاتيجيات اإلبقاء).2

.12

ويُشكل اختبار الكشف عن اإلصابة بفريوس اإليدز نقطة دخول املتعايشني مع الفريوس إىل سلسلة ممتدة من
الرعاية والعالج .وُميثل كل من اخنفاض معدل انتشار فريوس العوز املناعي البشري يف عموم السكان ،وترُّكز وباء
همشة واملوصومة ،حتدياً رئيسياً أمام إيصال خدمات اختبار الكشف عن
فريوس اإليدز يف الفئات السكانية امل َّ
الفريوس واملشورة بشأنه إىل األفراد ُاملتعايشني مع الفريوس ممن ال يعلمون إصابتهم بالفريوس .وتو ِ
اصل الدول
األعضاء سعيها احلثيث لتحديد االسرتاتيجيات وهنج تقدمي اخلدمات األدىن ُكلفة ،واألقل استهالكاً للموارد ،من
أجل زيادة عدد األفراد املتعايشني مع الفريوس الذين يعلمون وضع إصابتهم بالفريوس.

.13

.14

ِ
وتوصي منظمة الصحة العاملية ،يف املواقع اليت ينخفض فيها معدل انتشار الفريوس ،بالرتكيز على خلق الطلب
عرضة ملخاطر أعلى ،وتقدمي خدمات إجراء االختبارات
على إجراء االختبار يف أوساط الفئات السكانية امل َّ
الطوعية للكشف عن الفريوس بصفة روتينية إىل ُ
مرضى السل أو املصابني حباالت العدوى املنقولة جنسياً ،وإىل
األفراد الذين يتعاطون املخدرات عن طريق احلقن ،ممن يلتمسون خدمات العالج من املخدرات أو االستفادة
من الربامج اخلاصة باإلبر واحملاقن .وعلى البلدان الرامية إىل القضاء على انتقال الفريوس من األم إىل الطفل أن
أقر
صدن مواقع الرعاية باحلمل .و َّ
تُقدَّم اختبارات الكشف عن فريوس اإليدز إىل مجيع النساء احلوامل الاليت يق ُ
 21بلداً من  11بلداً يف اإلقليم سياسات تقضي بتقدمي خدمات إجراء اختبار روتيين أو اختبار شامل للكشف
ِ
السل الذين خضعوا الختبار
السل ،إال أن العدد اإلمجايل الذي أُبلغ عنه ملرضى ُ
عن فريوس اإليدز إىل مرضى ُ
الكشف عن الفريوس يف اإلقليم مل يتجاوز  22002مريضاً يف  .1121وأفادت أربعة بلدان بإجراء اختبار
الكشف عن فريوس اإليدز يف أوساط املرضى املصابني حباالت العدوى املنقولة جنسياً ،وبلغ العدد الكلي ملن
ُوقع عليهم االختبار  20051مريضاً.7
وأبلغت بضعة بلدان عن إحراز تقدُّم يف إيصال خدمات االختبار الطوعي للكشف عن الفريوس إىل العاملني
باجلنس ،والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال ،واألفراد الذين يتعاطون املخدرات عن طريق احلقن .ويف عام
WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean HIV surveillance questionnaire survey 2013.
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 ،1122وصلت التغطية اليت أُبلِغ عنها باختبار الكشف عن الفريوس يف أوساط العاملني باجلنس إىل أعلى
معدالهتا يف لبنان ( )%01واملغرب ( ،)%12بينما أفاد كل من أفغانستان ،وباكستان ،وتونس ،والسودان ،ومصر
عن تغطية ترتاوح بني  %2و .%22وباملثل ،أفاد ما بني  %22إىل  %25من الرجال الذين ميارسون اجلنس مع
الرجال خبضوعهم الختبار الكشف عن الفريوس خالل الشهور االثين عشرة املاضية يف لبنان ،ومصر ،واملغرب.
إال أن هذا الرقم ال يزال أقل من  %11يف أفغانستان وتونس والسودان .وأفاد ما بني  %11و  %12ممن يتعاطون
املخدرات عن طريق احلقن خبضوعهم لالختبار يف الشهور االثين عشرة املاضية يف أفغانستان ،ومجهورية إيران
اإلسالمية ،وتونس ،وتقل هذه النسبة كثرياً عن  %21يف باكستان ،ومصر ،واملغرب.2
.15

ويشيع يف اجملتمعات الوصم املرتبط باإليدز والعدوى بفريوسه ،كما تنتشر فيها االجتاهات واملمارسات التمييزية
حيال هذه الفئات السكانية الرئيسية ،وال نزال نواجه الوصم والتمييز يف مواقع الرعاية الصحية .وقام املكتب
اإلقليمي ،بالتعاون مع وزارة الصحة املغربية ،بإعداد دورة تدريبية للعاملني الصحيني حول املعارف األساسية
بفريوس اإليدز واحلد من الوصم ،ملساعدة الربامج الوطنية ملكافحة اإليدز يف إطار جهودها لتقليل الوصم
والقضاء على عقبة كبرية أمام االختبار الطوعي للكشف عن الفريوس.

.16

ويف عام  ،1122أطلقت منظمة الصحة العاملية ،بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة املشت رك ملكافحة اإليدز،
مبادرة إقليمية لوضع هناية ألزمة معاجلة فريوس العوز املناعي البشري ،من أجل التصدي الخنفاض التغطية
باختبار الكشف عن الفريوس وعالجه .وهتدف هذه املبادرة إىل حتفيز تسريع وترية معاجلة الفريوس يف البلدان
اليت حتظى باألولوية .وأعد املكتب اإلقليمي أدوات وإرشادات ملساعدة البلدان على إجراء التحليل التسلسلي
ملراحل عالج الفريوس "االختبار ،العالج ،اإلبقاء" ،الذي يعقبه إعداد خطط لتسريع وترية املعاجلة.9,8

عرضين لخطر العدوى بفيروس اإليدز وانتقاله إليهم
الغرض :3زيادة إتاحة الخدمات الوقائية للمُ َّ
الوقاية من انتقال الفيروس من األم إلى الطفل
.17

عقب إطالق اخلطة العاملية للقضاء على حاالت العدوى اجلديدة بفريوس العوز املناعي البشري بني األطفال
حبلول عام  1122وإبقاء األمهات على قيد احلياة ،أُطلِق يف  1121إطار عمل إقليمي للقضاء على إصابة
األطفال بفريوس اإليدز .ومنذ ذلك احلني ،وضع العديد من البلدان خططاً وطنية للقضاء على انتقال فريوس
العوز املناعي البشري من األم إىل الطفل .وعلى الرغم من إحراز بعض ُّ
التقدم يف عدد قليل من البلدان ،التزال
التغطية بالوقاية من انتقال فريوس العوز املناعي البشري من األم إىل الطفل منخفضة جداً على املستوى
اإلقليمي :أقل من  %21بنهاية .1121

.18

وتكم ن العقبة الرئيسية يف اختبار النساء احلوامل للكشف عن إصابتهن بالفريوس .ويفيد  21بلداً يف اإلقليم أهنا
ُ
تُقدم اختبارات روتينية ،أو ُجتري اختبارات منهجية للكشف عن الفريوس بني كل احلوامل .وأبلغ ت  1بلدان أهنا
تُقدم إىل احلوامل اختباراً يقوم على تقييم املخاطر للكشف عن الفريوس .واليزال َّ
املعدل الكلي للتغطية باختبار
الكشف عن الفريوس يف مواقع الرعاية باحلمل يف اإلقليم منخفضاً للغاية ،إذ مل َّ
يتعد  %2منذ  .1121وأفاد كل
اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عُمان بارتفاع التغطية باختبار الكشف عن الفريوس يف أوساط النساء احلوامل،
8

Accelerating HIV treatment in the WHO Eastern Mediterranean and UNAIDS Middle East and North Africa regions. Cairo:
WHO Regional Office of the Eastern Mediterranean and UNAIDS; 2013.
9
HIV test-treat-retain cascade analysis. Guide and tools. Cairo: WHO Regional Office of the Eastern Mediterranean; 2014.
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لتصل إىل  %211يف اإلمارات و %00.2يف ُعمان .وأظهر السودان ،والصومال ،واملغرب زيادة ُمطَّردة يف التغطية
باختبار الكشف عن فريوس اإليدز بني النساء احلوامل منذ .1122
.19

وتواجه األمهات وأطفاهلن حتديات أخرى ُتتد عرب سلسلة الرعاية للوقاية من انتقال فريوس العوز املناعي البشري
من األم إىل الطفل؛ فال يلبث الكثري من النساء احلوامل ،بعد معرفة إصابتهن بالفريوس ،أن يتخلَّفن عن املتابعة،
َّ
ويتعذر عليهن االستفادة من اجملموعة الكاملة للتدخالت الرامية إىل القضاء على انتقال فريوس العوز املناعي
البشري من األم إىل الطفل .واجلهود جارية لبناء عالقات تعاون مع الربامج املعنية بصحة األمهات واألطفال،
وسائر الشركاء يف منظومة األمم املتحدة من أجل حتسني استجابة القضاء على فريوس العوز املناعي البشري من
األم إىل الطفل يف اإلقليم.

عرضة لمخاطر أعلى
الوقاية من انتقال فيروس العَ َوز المناعي البشري مع استهداف الفئات السكانية الرئيسية المُ َّ
.21

ت نُص االسرتاتيجية اإلقليمية جملاهبة القطاع الصحي لفريوس العوز املناعي البشري على مخسة أهداف ،ثالثة منها
عرضة ملخاطر أعلى .وتعزز
ترمي إىل زيادة التغطية بالوقاية من الفريوس يف أوساط الفئات السكانية الرئيسية امل َّ
االسرتاتيجية حزم شاملة من خدمات الوقاية من الفريوس املقدَّمة إىل الرجال الذين ُميارسون اجلنس مع الرجال،
والعاملني باجلنس ،إىل جانب املعاجلة ببدائل األفيون والربامج اخلاصة باإلبر واحملاقن لألفراد الذين يتعاطون
املخدرات عن طريق احلقن ،وتستهدف االسرتاتيجية أن حتقق معدالت تغطية تصل إىل  %11على األقل هبذه
احلزم الشاملة من اخلدمات.

.21

ويواجه قياس التقدُّم صوب بلوغ اهلدف اإلقليمي حتدياً يتمثَّل يف غياب تقديرات دقيقة حلجم السكان يف أكثر
بلدان اإلقليم .وقد أجرى كل من تونس ،واجلمهورية اليمنية ،والسودان ،واملغرب تقديرات حلجم السكان من
الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال .وساعدت هذه التقديرات ،إىل جانب بيانات الربامج ،يف حتديد
معدل التغطية بربامج الوقاية من فريوس العوز املناعي البشري يف  1122يف املغرب ( ،)%22وتونس (،)%25
واليمن ( .)%10وباملثل ،فقد أفاد كل من باكستان ،وتونس ،والسودان ،واملغرب بتقدمي إحدى جمموعات
الوقاية من فريوس العوز املناعي البشري إىل  %21من العامالت باجلنس يف باكستان ،و %10يف تونس ،و%0
يف السودان ،و %11يف املغرب .ومل ترد هذه البيانات من أي بلد آخر2.

.22

وأدخل كل من لبنان واملغرب ،بعد مجهورية إيران اإلسالمية ،العالج ببدائل األفيون من أجل الوقاية من فريوس
العوز املناعي البشري يف أوساط من يتعاطون املخدرات عن طريق احلقن بني عامي  1122و .1122وتُنفذ
أفغانستان وباكستان مشروعات ارتيادية أثبتت اجلدوى العملية للعالج ببدائل األفيون ومدى فعاليته يف كال
البلدين .ولكن تواجه هذه املشروعات االرتيادية خطراً بسبب رفض السلطات املعنية مبكافحة املخدرات السماح
باستخدام امليثادون والبوبرينورفني يف عالج األفراد الذين يتعاطون املخدرات عن طريق احلقن ،علماً بأن امليثادون
والبوبرينورفني مها الدواءان املختاران يف العالج ببدائل األفيون .وُتتلك مجهورية إيران اإلسالمية تغطية واسعة
النطاق بالعالج ببدائل األفيون بني من يتعاطون املخدرات عن طريق احلقن وغريه من الوسائل ،مبا يتجاوز %20
من إمجايل متعاطي املواد األفيونيةَّ .
ويتعذر حتديد نطاق التغطية هبذا العالج يف لبنان يف ظل غياب تقدير دقيق
وموثوق حلجم متعاطي املواد األفيونية من السكان .وال يزال على املغرب أن يُوسع نطاق إتاحة العالج ببدائل
األفيون ،إذ يبلغ معدل التغطية لديه حالياً .%22
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ونظراً للتغريات اليت طرأت على املؤشرات العاملية اليت تتسق معها املؤشرات اإلقليمية ،فإن البيانات اجلاري مجعها
من البلدان يف الوقت احلايل ال تسمح بقياس التقدُّم املحرز صوب بلوغ اهلدف اإلقليمي املتمثل يف حتقيق %11
على األقل من التغطية يف أوساط من يتعاطون املخدُرات عن طريق احلقن ممن يستفيدون بانتظام من الربامج
اخلاصة باإلبر واحملاقن .ومن املمكن استخدام عدد احملاقن ،اليت تُوزَّع سنوياً على كل شخص يتعاطى املخدرات
عن طريق احلقن ،كمؤشر تقرييب .وأبلغ كل من أفغانستان ،وباكستان ،وتونس ،ومجهورية إيران اإلسالمية،
ومصر عن توزيع ما يرتاوح بني  2.2وُ 222مقناً سنوياً لكل شخص ممن يتعاطون املخدرات عن طريق احلقن.
ويُعترب هذا املستوى من التغطية منخفضاً يف مجيع بلدان اإلقليم باستثناء مجهورية إيران اإلسالمية (اليت تُوزع 222
ُمقناً/شخص/سنوياً) ،وفقاً لألهداف اإلرشادية ملستويات التغطية الالزمة للتأثري على معدل حدوث العدوى
بفريوس العوز املناعي البشري.2

الغرض  :4المساهمة في تقوية النُظُم الصحية
.24

وال تزال النُظُم الصحية يف الكثري من البلدان املنخفضة الدخل وبلدان الشرحية الدنيا من الدخل املتوسط يف
اإلقليم يف وضع ال يؤهلها جيداً لسد االحتياجات النوعية لربامج مكافحة فريوس اإليدز .وتستفيد البلدان من
املنح اليت يُقدمها الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا يف تقوية وظائف النُظُم الصحية ،مبا يف ذلك
تقدمي اخلدمات ،وإدارة املشرتيات واإلمداد ،وإدارة املعلومات الصحية .ومع ذلك ،ال تزال برامج مكافحة فريوس
اإليدز يغلُب عليها ،وإن كان بدرجات متفاوتة ،االستثمار يف أنظمة موازية واالعتماد على هذه األنظمة.
ويُشجع املكتب اإلقليمي الدول األعضاء على تقييم التفاعالت بني برامج مكافحة فريوس اإليدز والنُظُم
التعرف على الفرص الساحنة للتكامل وتقوية النُظُم الصحية.10
الصحية تقييماً دقيقاً ،و ُّ

الخطط المستقبلية
.25

يف عام  ،1122حثت اللجنة اإلقليمية يف قرارها ش م/ل إ/01ق 2وزراء الصحة على وضع أهداف وطنية
يتسّن حتقيق األهداف اإلقليمية
طموحة لالختبار واملعاجلة ،ووضع خطط عمل لبلوغ هذه األهداف .وحىت َّ
والعاملية لعام  ، 1122فال بد من تسريع وترية اجلهود اليت تبذهلا مجيع البلدان .وسيكون التزام البلدان األربع اليت
تُس ِهم بنسبة  %01من االحتياجات اإلقليمية من املعاجلة مبضادات الفريوسات القهقرية وجناحها عاملني حامسني
يف ما حيققه اإلقليم ككل من إجنازات؛ وهذه البلدان هي :السودان ،ومجهورية إيران اإلسالمية ،والصومال،
وباكستان.

.26

وينبغي أن تُركز اجلهود املتسارعة على ما يلي:


تقليل الوصم والتمييز يف مواقع الرعاية الصحية.



عرضة ملخاطر أعلى (تقديرات حجم السكان ،وتوصيف السلوكيات ،ومعدل
تعزيز معرفة الفئات السكانية امل َّ
انتشار فريوس اإليدز وحاالت ُالعدوى املنقولة جنسياً).
حتديد األسباب وراء اخنفاض معدل التغطية باختبارات الكشف عن فريوس اإليدز وعالجه (التحليل
التسلسلي ملراحل عالج الفريوس "االختبار ،املعاجلة ،اإلبقاء").



10

Guide for rapid assessment of interactions between HIV programmes and health systems. Cairo: WHO Regional Office of
the Eastern Mediterranean; 2014.
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وضع أهداف طموحة الختبار الكشف عن فريوس اإليدز وعالجه ،وإعداد خطط عمل عاجلة لسد
الفجوات يف التغطية.



تنفيذ االسرتاتيجيات ونُ ُهج تقدمي اخلدمات على النحو الذي أوصت به الوثيقة بعنوان "تسريع وترية معاجلة
فريوس العوز املناعي البشري يف إقليم شرق املتوسط ومنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا".

