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فـي  منتجني  اأفرادًا  يكونوا  واأن  وبال�سحة،  الطويل  بالعمر  ينعموا  اأن  الب�سرية  املناعة  نق�س  فريو�س  مع  املتعاي�سون  الأفراد  ي�ستطيع  اليوم، 
ية، واأي�َسر ا�ستعماًل، واأ�سهل كثريًا فـي تناوله من الأدوية ال�سابقة. وي�ستطيع املتعاي�سون  جمتمعاتهم. فالعالج امل�ساد لفريو�س الإيدز اأ�سبح اأقل �ُسمِّ
مع الفريو�س، الذين يح�سلون على التوليفة ال�سحيحة من الأدوية امل�سادة للفريو�سات القهقرية، اأن يتحكموا فـي الفريو�س حتى ينخف�س اإىل 
م�ستويات ل ميكن الك�سف عنها. وبهذا، يتمتع اجلهاز املناعي لديهم بالقوة الكافية ملكافحة حالت العدوى النتهازية وال�سرطان. ولكل فرٍد من 
الأفراد املتعاي�سني مع الفريو�س احلق فـي احل�سول على اأعلى م�ستوى ميكن بلوغه من ال�سحة عن طريق احل�سول، طيلة حياتهم، على اخلدمات 

الرفيعة اجلودة لعالج فريو�س الإيدز ورعاية امل�سابني به.
و�سوف ي�ساعد هذا العالج الناجع املتعاي�سني مع الفريو�س اأن يتفادوا انتقال العدوى منهم اإىل �سركائهم الأ�سحاء غري امل�سابني بالفريو�س. وباملثل، 
ت�ستطيع احلوامل املتعاي�سات مع الفريو�س، متى و�سل الفريو�س لديهن اإىل م�ستويات ل ميكن الك�سف عنها، اأن ي�سعن حملهن دون اأن ينتقل الفريو�س 
اإىل اأطفالهن. وتقليل الفريو�س اإىل م�ستويات ل ميكن الك�سف عنها، يقي الأفراد من الإ�سابة بالأمرا�س، وهذه منفعة خا�سة فـي طيها منفعة 
اأخرى تعود على ال�سحة العمومية ككل. فتنفيذ برامج العالج امل�ساد لفريو�س الإيدز والو�سول بالفريو�س اإىل م�ستويات ل ميكن الك�سف عنها على 
نطاق وا�سع، يقلل احتمال انتقاله من املتعاي�سني معه اإىل غريهم. وهذا مك�سب كبري من مكا�سب ال�سحة العمومية �سيوؤدي فـي نهاية املطاف اإىل 

دحر وباء فريو�س الإيدز.
وتتوا�سل اجلهود الرامية اإىل تو�سيع نطاق العالج امل�ساد لفريو�س الإيدز فـي الدول الأع�ساء باإقليم �سرق املتو�سط. ففي ال�سنة املا�سية، �سهد 
اإقليمنا زيادة ن�سبتها 46% فـي عدد الأفراد املتعاي�سني مع فريو�س الإيدز الذين يتلقون العالج امل�ساد للفريو�س، اإذ ارتفع هذا العدد من 25000 فـي 
ي اإىل زيادة كبرية فـي التغطية بالعالج امل�ساد للفريو�سات،  2012 اإىل اأكرث من 39000 فرد فـي 2013. وهذا جهد م�سكور، لكن مازال عليه اأن ُيف�سِ

والتي تبقى دون 25% من الأفراد الذين يحتاجون اإىل هذا العالج.
وحتى ن�ستطيع احل�سول على الفائدة العظمى من التطورات فـي معاجلة فريو�س الإيدز، هناك حاجة اإىل تقوية الُنُظم ال�سحية وتعزيز ُقدرتها 
الختبار،  خدمات  على  احل�سول  من  الفريو�س  مع  املتعاي�سني  بتمكني  تبداأ  الإتاحة  هذه  اإليه.  يحتاجون  من  جلميع  العالج  اإتاحة  �سمان  على 
واإجرائه، ومعرفة نتائجه. بعدها نحتاج اإىل التاأكد من ربط الأفراد الذين اأثبت الختبار اإيجابيتهم للفريو�س بخدمات رفيعة اجلودة للرعاية 
ال�سكانية  الفئات  من  وغريهم  املخدرات  يتعاطون  الذين  لالأفراد  تتوافر  التي  اخلدمات  لتقوية  ة  ما�سَّ حاجة  هناك  فاإن  عام  وبوجه  والعالج. 
الُنُظم  وعلى  خا�سًا.  حتديًا  والأطفال  ع  للُر�سَّ العالج  خدمات  اإتاحة  ل  ُتثِّ كما  اإليها.  يحتاجون  والتي  اإقليمنا  فـي  املتاأثرة  الأخرى  الرئي�سية 

ال�سحية اأن تتكيف مبا ي�سمن عدم ا�ستثناء الأفراد املحرومني والأكرث تهمي�سًا من خدمات الرعاية والعالج.
كما نحتاج اإىل تقييم ما نحققه من جناح فـي عالج الأفراد حتى يت�سنى لنا تقييم جناح برامج العالج التي ُننفذها. وهذا اأمر ميكن القيام به عن 
طريق اختبار احلمل الفريو�سي. ومما ُيوؤ�َسف له اأن اأكرث من ن�سف البلدان فـي اإقليمنا ل تزال تفتقر اإىل التكنولوجيا الالزمة لإجراء مثل هذا 

الختبار.
اإن عالج الإيدز ي�سيطر على الفريو�س. وهو ما يعني اأنه فـي مقدورنا، �سويًا، الق�ساء على الإيدز عرب اإتاحة الفر�سة اأمام كل الأفراد املتعاي�سني مع 
الفريو�س للح�سول على العالج، والو�سول باحلمل الفريو�سي لديهم اإىل م�ستويات “ل ميكن الك�سف عنها”. بيد اأن ذلك يعني اأي�سًا اأننا فـي حاجة 

اإىل اأن ن�ساعف جهودنا، واأن نغري حمور اهتمام �سيا�ساتنا وبراجمنا وخدماتنا، مبا يكفل عدم ا�ستثناء اأحد من العالج.
هذه هي بداية العام الثالث منذ اأن اأطلقت املبادرة الإقليمية “لإنهاء اأزمة معاجلة فريو�س الإيدز”. واإنني على يقني اأننا �سنوا�سل العمل جنبًا 
العام هو  اإدراك هذا الهدف. و�سعارنا هذا  املتعاي�سون مع الفريو�س ي�ستطيعون معًا  اإىل جنب؛ فاحلكومات وجمموعات املجتمع املدين والأفراد 
“عالج الإيدز ي�سيطر على الفريو�س. معاجلة للحياة، وقاية للحياة”. وهذا ال�سعار هو دعوتنا للعمل مبنا�سبة اليوم العاملي لالإيدز فـي 2014.


