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الصابــة
البــاغ عــن أوىل حــاالت إ
العـ َـوز المناعــي البـ شـري منــذ إ
لقــد بُذلــت جهــود عــى المســتويات العالميــة إ
والقليميــة والوطنيــة لمكافحــة وبــاء فـ يـروس َ
الفعالــة ،ممــا يعــزز قدرتنــا عــى الوقايــة مــن
البينــات المتعلقــة بالتدخــات ّ
بهــذا الفـ يـروس قبــل  40عامـاً تقريبـاً .وعــى مــدار هــذه الســنوات ،تطــورت ّ
ن
العـ َـوز المناعــي البـ شـري ،وتقديــم الرعايــة والعــاج للمتعايشـ يـ� معــه ،والســيطرة عــى انتشــاره .ونتيجــةً لذلــك ،اســتطاع قــادة العالــم
عــدوى فـ يـروس َ
ف
اليــدز بحلــول عــام 2030
أن يتعهــدوا بتحقيــق الغايــة الثالثــة مــن غايــات الهــدف الثالــث مــن أهــداف التنميــة المســتدامة المتمثلــة ي� القضــاء عــى إ
ف� إطــار الجهــود المشـ تـركة لتحقيــق هــذه أ
الهــداف .ووضــع قــادة العالــم أيض ـاً الغايــات « »90-90-90بوصفهــا عالمــة فارقــة عــى الطريــق المــؤ ّدي
ي
إىل تحقيــق ذلــك الهــدف ،وتتمثــل هــذه الغايــات ف� ضمــان تشــخيص  90%مــن المتعايشـ ي ن
العـ َـوز المناعــي البـ شـري ،وحصــول  90%مــن
ـ� مــع فـ يـروس َ
ي
ف
ـخ ي ن
ممــن يتلقــون العــاج ،عــى أن يتحقــق كل ذلــك بحلــول عــام .2020
المشـ َّ
وس ي� أجســام َّ 90%
هــؤالء ُ
ص� عــى العــاج ،وانخفــاض الحمــل الفـ يـر ي
ـ� لعــام  .2020ولذلــك فهــو فرصــة مثاليــة لتقديــر وتقييــم ٍّكل مــن إنجازاتنــا
ويحـ ّـل اليــوم العالمــي إ
لليــدز هــذا العــام قُبيــل ذلــك الهــدف المرحـ ي
ف
ن
ش
العـ َـوز المناعــي البــري وعــاج المصابـ يـ� بــه ورعايتهــم.
وإخفاقاتنــا ي� الوقايــة مــن فـ يـروس َ
وممــا يدعــو إىل أ
الســف أن إقليــم ش�ق المتوســط يعـ ن
ـا� وبــا ًء رسيــع ت ز
الصابــة الجديــدة ف ي�
ال�ايــد .وعــى الرغــم مــن أن المعــدل العالمــي لحــاالت إ
ي
ف
العـ َـوز المناعــي البـ شـري ،وزيــادة بنســبة  63%ف ي� الوفيــات
انخفــاض منــذ عــام  ،2015شــهد إقليمنــا زيــادة بنســبة  32%ي� إ
الصابــات الجديــدة بفـ يـروس َ
ف
بالقليــم
الصابــات الجديــدة .وتوجــد إ
اليــدز مقارنــةً بعــام  .2010وال بــد أن تُك ِّثــف البلــدان جهــود الوقايــة للتصـ ّـدي لهــذه الزيــادة ي� إ
الناجمــة عــن إ
فجــوة هائلــة ف� اختبــارات الفــروس لبلــوغ الغايــة التســعينية أ
الوىل ،أال وهــي تشــخيص  90%مــن المتعايشـ ي ن
ش
العـ َـوز المناعــي البــري.
ي
ـ� مــع فـ يـروس َ
ي
فمــن بـ ي ن
العـ َـوز المناعــي البـ شـري وفقـاً لتقديـرات عــام  ،2018كان  127ألــف شــخص منهــم ( )32%فقــط عــى
ـ�  400ألــف شــخص متعايــش مــع فـ يـروس َ
علـ ٍـم بحالتهــم ،ممــا أ ّدى إىل تــرك مــا يقــرب مــن  273ألــف شــخص دون تشــخيص .وهــذا أمــر ُم ِقلــق للغايــة نظـراً إىل مخاطــر انتقــال الفـ يـروس منهــم
ـدروا .أضــف إىل ذلــك أن  79%مــن المتعايشـ ي ن
العـ َـوز المناعــي البـ شـري ال يتل ّقــون مــا يحتاجــون إليــه إلنقــاذ
ـ� مــع فـ يـروس َ
إىل أشــخاص آخريــن دون أن يَـ ُ
الف�وســات القهقريــة.
أرواحهــم مــن العــاج القائــم عــى مضــادات ي
والســبب الرئيــ� ف� هــذه أ
الزمــة العالجيــة هــو تـ ن
العـ َـوز المناعــي البـ شـري وتقديــم المشــورة بشــأنه.
ـد� مســتوى إ
القبــال عــى خدمــات اختبــار فـ يـروس َ
ي
ي ي
أ
العـ َـوز
وعــى وجــه الخصــوص ،ال ت ـزال خدمــات االختبــار والمشــورة المتاحــة ال تصــل إىل الفئــات الســكانية الرئيســية الكـ ثـر عرضــة إ
للصابــة بفـ يـروس َ
واللوط ُّيــون ،والمشــتغلون بالجنــس ،والمتحولــون جنســياً ،والســجناء.
المناعــي البـ شـري ،وهــم الذيــن يتعاطــون المخــدرات بالحقــن،
ِ

أ
ن
ـا� ف ي� الغالــب حــاالت عــدوى مصاحبــة تشـ تـرك ف ي� أنمــاط
كمــا أن الفئــات الســكانية الرئيســية الشــد تـ ضـرراً مــن وبــاء فـ يـروس َ
العـ َـوز المناعــي البـ شـري تعـ ي
مماثلــة مــن انتقــال العــدوى ،مثــل التهــاب الكبــد  Bو Cأ
والمـراض المنقولــة جنســياً ،أو حــاالت عــدوى ناجمــة عــن الظــروف المعيشــية لتلــك الفئــات
الســكانية ،مثــل الســل .وغالب ـاً مــا تكــون للمتعايشـ ي ن
ـ� مــع الفـ يـروس احتياجــات صحيــة بخــاف مــا يتعلــق بإصابتهــم بالفـ يـروس أو ســهولة تعرضهــم
أ
للمـراض ،مثلهــم ف ي� ذلــك مثــل أي شــخص آخــر.
ونحــن عاكفــون عــى اتخــاذ خطــوات ضخمــة لدعــم البلــدان فيمــا تقــوم بــه مــن عمــل ف ي� ســبيل تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة ،والتأكــد مــن عــدم
ـ� والفعا َلـ ي ْ ن
تخلــف أحــد عــن الركــب .وتعـ نـ� التغطيــة الصحيــة الشــاملة حصــول الجميــع عــى الرعايــة والعــاج المأمونَـ ي ْ ن
تكبــد مشــقة ماليــة.
ـ� دون ُّ
ي
ش
اليــدز ف ي� إطــار ذلــك الســياق .ويجــب دمــج خدمــات فـ يـروس العــوز المناعــي البــري
وينبغــي أن يُن َظــر إىل تدخالتنــا الراميــة إىل القضــاء عــى وبــاء إ
دمجـاً تامـاً ف� خدمــات الرعايــة الصحيــة أ
الوليــة بــكل بلــد .فســوف يُســاعد ذلــك عــى بــذل أقــى الجهــود للوصــول إىل الجميــع ،وتفــادي إهــدار الفــرص
ي
المتاحــة لتشــخيص َمــن ليســوا عــى درايــة بحالتهــم وربطهــم بمــا يحتاجــون إليــه مــن رعايــة وعــاج ،والحــد مــن َو ْصــم المصابـ ي ن
العـ َـوز
ـ� بفـ يـروس َ
ن
ش
ـ� تكامــل الخدمــات أن النظــام الصحــي يســتطيع تلبيــة االحتياجــات الصحيــة لــكل فــرد عــى نحــو متســق وشــامل ،بــدال ً مــن
المناعــي البــري .ويعـ ي
ت
ال�كـ ي ز
العـ َـوز المناعــي البـ شـري.
ـر فقــط عــى إصابتهــم بفـ يـروس َ

العـ َـوز المناعــي البـ شـري وتشــخيص المصابـ ي ن
ـ� بــه وعالجهــم ورعايتهــم.
لقــد حــان الوقــت لهــدم جــدار العزلــة المفروضــة عــى الوقايــة مــن فـ يـروس َ
والشــخاص أ
ـ� مــع فــروس العــوز المناعــي البـ شـري أ
ف
فمــن حــق المتعايشـ ي ن
ـةً
عاملــوا مثــل أي فــرد آخــر ي� نظــام يخلــو مــن
ي
أن
ـه
ـ
ب
ـة
ـ
صاب
لل
ـ
عرض
الكـ ثـر
إ
ََ
ي
ُ َ
ف
الوصــم ويُقـ ِّـدم لهــم رعايــة صحيــة سلســلة وشــاملة ومتاحــة بســهولة .وتماشــياً مــع رؤيــة منظمــة الصحــة العالميــة ي� إقليــم ش�ق المتوســط« ،الصحــة
ْ
للجميــع وبالجميــع» ،أدعــو الجميــع –المنظمــة ،ودولنــا أ
ـ� ،والمجتمــع المـ ن
ـ� والدوليـ ي ن
العضــاء ،والـ شـركاء الوطنيـ ي ن
ـد�– إىل البــدء ف ي� المـض ي ّ نحــو تقديــم
ي
ـ� بفــروس العــوز المناعــي البـ شـري ضمــن خدمــات الرعايــة الصحيــة أ
الوليــة.
خدمــات متكاملــة للمصابـ ي ن ي
َ َ
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