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نحتفــل هــذا العــام بالذكــرى الثالثــن لليــوم العاملــي لإليــدز ،وهــو حــدث ســنوي تحتفــي بــه البلــدان حــول العــامل للدعــوة إىل اتخــاذ
إجـراءات أكــر اتســاقاً للوقايــة مــن فــروس نقــص املناعــة البرشيــة ،وتوفــر العــاج املن ِقــذ للحيــاة الــذي يحتــاج إليــه املتعايشــون مــع
الفــروس عــى نح ـ ٍو يحــرم حقوقهــم اإلنســانية ويحفــظ كرامتهــم .ومبناســبة االحتفــال هــذا العــام ،نُق ِّيــم التزاماتنــا العامليــة بتحقيــق
غايــات أهــداف التنميــة املســتدامة الراميــة إىل وضــع نهايــة لوبــاء اإليــدز باعتبــاره مشــكلة صحيــة عامــة بحلــول عــام  ،2030وتحقيــق
التغطيــة الصحيــة الشــاملة .لــذاُ ،يثِّــل هــذا اليــوم فرصــة الســتعراض التقــدم الــذي أحرزتــه البلــدان ،وتوســيع نطــاق اإلجـراءات املطلوبــة
لتحقيــق الغايــات العامليــة.
وعــى الرغــم مــن العمــل املحمــود الــذي تقــوم بــه الــدول األعضــاء ملكافحــة الوبــاء ،ال زلنــا نواجــه عوائــق وتحديــات يف ســبيل توفــر
العــاج املنقــذ للحيــاة والخدمــات ذات الصلــة .وبينــا يتناقــص العــدد الســنوي لإلصابــات الجديــدة بفــروس نقــص املناعــة البرشيــة
يف أقاليــم املنظمــة األخــرى ،ارتفــع يف الســنوات األخــرة عــدد هــذه اإلصابــات يف إقليــم رشق املتوســط .فقــد ازدادت األعــداد امل ُق ـ َّدرة
لإلصابــات الجديــدة بنســبة  ،%28إذ ارتفعــت مــن  29 000إصابــة يف عــام  2010إىل  36 000إصابــة يف عــام  ،2017مــا يجعلهــا أعــى
معــدل للزيــادة عــى مســتوى أقاليــم املنظمــة.
وبالرغــم مــن توافــر العــاج املنقــذ للحيــاة مبضــادات الفريوســات القهقريــة ،ال ي ـزال معــدل الوفيــات بــن املتعايشــن مــع الفــروس يف
اإلقليــم آخ ـذًا يف التزايــد .وتشــر التقدي ـرات إىل أن هنــاك  350 000شــخص مصــاب بالفــروس يف اإلقليــم ،يــدرك ثلثهــم فقــط أنهــم
مصابــون ،يف حــن يحصــل  %18فقــط منهــم عــى عــاج منقــذ للحيــاة .وعــى الرغــم مــن تضاعــف عــدد الحاصلــن عــى العــاج يف
الســنوات القليلــة األخــرة ،يســجل إقليــم رشق املتوســط  -مــن بــن أقاليــم املنظمــة كافــة  -أدىن معــدل لتشــخيص املصابــن بالفــروس
وربطهــم بربامــج للرعايــة والعــاج.
وســتواصل اإلصابــات الجديــدة بالفــروس الزيــادة بشــكل كبــر إذا ظلــت معــدالت تنفيــذ التدخــات عنــد مســتوياتها الحاليــة .فمــن
الــروري تطبيــق نُ ُهــوج مبتكــرة وحــزم متكاملــة وشــاملة لخدمــات الوقايــة واالختبــار والعــاج مــن أجــل الح ـ ّد مــن تزايــد أعــداد
اإلصابــات الجديــدة ،والوصــول إىل األشــخاص املعرضــن لإلصابــة بالفــروس وتزويدهــم بهــذه الخدمــات .واليــوم توجــد بــن أيدينــا وســائل
أكــر مــن ذي قبــل للوقايــة مــن العــدوى بالفــروس ،ســوا ًء مــن خــال وســائل الوقايــة التقليديــة ،أو أدويــة العــاج الوقــايئ مبضــادات
الفريوســات القهقريــة ،أو تدخــات الوقايــة مــن انتقــال الفــروس مــن األم إىل الطفــل ،أو العالجــات التــي تكبــت الفريوس لدى املتعايشــن
معــه وتح ـ ّد بشــكل كبــر مــن احتــال انتقالــه إىل اآلخريــن مســتقبالً .وضــان حصــول الجميــع عــى الخدمــات التــي يحتاجــون إليهــا
يتطلــب التزا ًمــا سياس ـ ًيا قويًــا بإزالــة املعوقــات التــي تحــول دون حصــول هــؤالء األشــخاص عــى تلــك الخدمــات ،كــا يتطلــب نُ ُهو ًجــا
وتدخــات مصممــة خصيصـاً مبــا يتــواءم مــع احتياجــات الفئــات األكــر تــر ًرا.
التوســع يف توفــر حــزم أشــمل
ومــع اتســاع رقعــة انتشــار وبــاء فــروس نقــص املناعــة البرشيــة يف اإلقليــم ،ال يســعنا االنتظــار عــى ُّ
لخدمــات الوقايــة واالختبــار والعــاج .وبينــا نتق ـ َّدم نحــو بلــوغ هــدف التغطيــة الصحيــة الشــاملة ،تســنح الف ـ َرص لتعزيــز اســتجابتنا
لفــروس نقــص املناعــة البرشيــة ووضــع نهايــة لوبــاء اإليــدز ،خاص ـ ًة يف مجــاالت ضــان الحاميــة مــن املخاطــر املاليــة ،وتوفــر فــرص
الحصــول عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية الجيــدة ،وتوفــر الرعايــة والعــاج املأمونــن والف ّعالــن ،لقــد حــان وقــت العمــل.
ومبناســبة اليــوم العاملــي لإليــدز ،ندعــو الــدول األعضــاء ،واملجتمــع املــدين ،والقطــاع الخــاص ،واألوســاط األكادمييــة للعمــل نحــو تحقيــق
الصحــة للجميــع ،وتعزيــز حصــول الجميــع عــى الخدمــات ،بهــدف إيقــاف تزايــد اإلصابــات الجديــدة بالفــروس ،والح ـ ّد مــن عــدد
الوفيــات الناجمــة عــن هــذا املــرض الــذي ميكــن الوقايــة منــه متا ًمــا وتدبــره عالجيًــا.
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