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على الصعيد العالمي، يتلقى نصف ا��طفال المصابين بفيروس
نقص المناعة الب��ية فقط (52%) ع��جا منقذا للحياة. وقد

تضافرت جهود برنامج ا��مم المتحدة المشترك المعني بفيروس
نقص المناعة الب��ية/ا��يدز ومنظمة ا��مم المتحدة للطفولة

(اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية ��نشاء تحالف جديد
يهدف إلى تقويم أحد أكثر أوجه التفاوت الفاضحة في ا��ستجابة

ل��يدز.

على الصعید العالمي، یتلقى نصف األطفال المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة فقط (52٪) عالجا منقذا
للحیاة، أي أقل بكثیر مقارنة بالبالغین الذین یتلقى ثالثة أرباع منھم (76٪) عقارات مضادة للفیروسات العكوسة،

وفقا للبیانات التي نشرت مؤخرا في تحدیث برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفیروس نقص المناعة البشریة/
اإلیدز العالمي لعام 2022. وبالنظر إلى القلق إزاء التعثّر في إحراز تقدم لصالح األطفال، واتساع الفجوة بین
األطفال والبالغین من حیث الحصول على العالج، أنشأ برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفیروس نقص

المناعة البشریة/اإلیدز والیونیسیف ومنظمة الصحة العالمیة والشركاء تحالفا عالمیا لضمان عدم حرمان أي طفل
مصاب بفیروس نقص المناعة البشریة من العالج بحلول نھایة العقد ووقایة الرّضع من اإلصابات الجدیدة بفیروس

نقص المناعة البشریة. 

وأعلنت شخصیات بارزة، في المؤتمر الدولي لإلیدز الذي یعقد حالیا في مونتریال بكندا، عن التحالف العالمي
الجدید للقضاء على اإلیدز لدى األطفال بحلول عام 2030. 

وباإلضافة إلى وكاالت األمم المتحدة، یضّم التحالف حركات المجتمع المدني، بما في ذلك الشـــبكة العالمیة
لألشـــخاص المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة، والحكومات الوطنیة في البلدان األكثر تضررا، والشركاء
الدولیین، بما في ذلك مبادرة الرئیس الطارئة لإلغاثة من اإلیدز والصندوق العالمي. وقد انضم إلى التحالف في

المرحلة األولى اثنا عشر بلدا: أنغوال، وأوغندا، وتنزانیا، وجنوب أفریقیا، وزامبیا، وزمبابوي، وزمبابوي، وجنوب
أفریقیا، والكامیرون، وكوت دیفوار، وكینیا، وموزامبیق، ونیجیریا. 

وحددت المشاورات التي أجراھا التحالف أربع ركائز للعمل الجماعي:

سد الفجوة في عالج المراھقات والحوامل والمرضعات المصابات بفیروس نقص المناعة البشریة وتحسین
استمراریة العالج؛
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الوقایة من اإلصابات الجدیدة بفیروس نقص المناعة البشریة والكشف عنھا في أوساط المراھقات والحوامل
والمرضعات؛

تیسیر إتاحة اختبارات التشخیص، والعالج المحّسن، والرعایة الشاملة للرضع واألطفال والمراھقین
المعرضین لفیروس نقص المناعة البشریة والمتعایشین معھ؛

معالجة المسائل المتعلقة بالحقوق والمساواة بین الجنسین والحواجز االجتماعیة والھیكلیة التي تعیق الوصول
إلى الخدمات.  

وذكرت لیمفو نتیكو من لیسوتو في كلمتھا أمام المؤتمر الدولي المعني باإلیدز كیف اكتشفت إصابتھا بفیروس نقص
المناعة البشریة في سن 21 عاما أثناء حملھا بطفلھا األول. ومن ھناك انطلقت مسیرتھا، حیث تعمل اآلن في برنامج
منظمة mothers2mothers الرائد الذي تقوده النساء. وأبرزت أن تمكین القیادة المجتمعیة ضروري لتقدیم

استجابة فعالة.  

وقالت السیدة نتیكو "علینا جمیعا أن نحّث الخطى للقضاء على اإلیدز لدى األطفال بحلول عام 2030". ولكي
یتأتى لنا النجاح، نحتاج إلى إعداد جیل من الشباب المستنیر ینعم بالصحة ویتحدث بحریة عن فیروس نقص المناعة
البشریة ویحصل على ما یحتاجھ من خدمات ودعم لحمایة نفسھ وأبنائھ من فیروس نقص المناعة البشریة. وقد نجح
برنامج منظمة mothers2mothers في القضاء تقریبا على انتقال فیروس نقص المناعة البشریة من األم

إلى الطفل في أوساط النساء المسجالت طوال ثماني سنوات متتالیة - وھذا یظھر ما یمكن تحقیقھ عندما تتاح
الفرصة للنساء والمجتمعات المحلیة لتھیئة حلول مكیفة وفق احتیاجاتھم في الواقع".  

وسیستمر التحالف على مدى السنوات الثماني المقبلة حتى عام 2030، بھدف تقویم أحد أكثر أوجھ التفاوت
الفاضحة في االستجابة لإلیدز. ویُجمع أعضاء التحالف في تقییمھم على أنھ یمكن التغلب على التحدي من خالل

الشراكة.  

وقالت المدیرة التنفیذیة لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفیروس نقص المناعة البشریة/اإلیدز، ویني بیانیما،
"إن الفجوة الواسعة في تغطیة العالج بین األطفال والبالغین تبعث على الغضب. ومن خالل ھذا التحالف، سنحول
ھذا الغضب إلى عمل. ومن خالل الجمع بین األدویة المحّسنة الجدیدة، وااللتزام السیاسي الجدید، والنشاط الحازم
للمجتمعات، یمكننا أن نكون الجیل الذي ینھي اإلیدز لدى األطفال. ویمكننا الفوز في ھذه المعركة - لكن فوزنا لن

یتأتى إال بعملنا الجماعي".  

وقالت المدیرة التنفیذیة للیونیسف كاثرین راسل "على الرغم من التقدم المحرز في الحد من انتقال العدوى من األم
إلى طفلھا، وزیادة اختبارات التشخیص والعالج، وتوسیع نطاق الوصول إلى المعلومات، ال یزال احتمال حصول
األطفال على خدمات الوقایة والرعایة والعالج من فیروس نقص المناعة البشریة في جمیع أنحاء العالم أقل بكثیر

من احتمال حصول البالغین على تلك الخدمات". وأضافت قائلة "یشكل إطالق التحالف العالمي للقضاء على اإلیدز
لدى األطفال خطوة مھمة إلى األمام - والیونیسیف ملتزمة بالعمل جنبا إلى جنب مع جمیع شركائنا لتحقیق مستقبل

خال من اإلیدز."  

وقال الدكتور تیدروس أدحانوم غیبیرییسوس، المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة "ال ینبغي أن یولد أي طفل وھو
مصاب بفیروس نقص المناعة البشریة أو أن یكبر وھو مصاب بھ، وال ینبغي أن یتاح العالج ألي طفل مصاب

بفیروس نقص المناعة البشري". وأردف قائال "إن كون نصف األطفال المصابین بفیروس نقص المناعة البشري
فقط یتلقون مضادات الفیروسات القھقریة ھو فضیحة ووصمة عار في ضمیرنا الجماعي. ویمثل التحالف العالمي

للقضاء على اإلیدز لدى األطفال فرصة لتجدید التزامنا تجاه األطفال وأسرھم بتوحید جھودنا والحدیث والعمل
الھادفین والتضامن مع جمیع األمھات واألطفال والمراھقین".  
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وتعھد الدكتور أوساغي إیھانیري، وزیر الصحة في نیجیریا، "بتغییر حیاة األطفال الذین تركوا خلف الركب" من
خالل وضع النظم الالزمة لضمان تلبیة الخدمات الصحیة الحتیاجات األطفال المصابین بفیروس نقص المناعة

البشریة.  

وأعلن الدكتور إیھانیر أن نیجیریا ستستضیف اإلطالق السیاسي للتحالف في أفریقیا في اجتماع وزاري في تشرین
األول/أكتوبر 2022.  

نبذة عن برنامج األمم المتحدة المشتََرك المعني بفیروس نقص المناعة البشریة/اإلیدز

یتولى برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفیروس نقص المناعة البشریة/اإلیدز قیادة وإلھام العالم لتحقیق رؤیتھ
المشتركة المتمثلة في عدم حدوث إصابات جدیدة بالفیروس، وانعدام التمییز، وانعدام الوفیات المرتبطة باإلیدز.

ویوّحد برنامج األمم المتحدة المشتََرك المعني بفیروس نقص المناعة البشریة/اإلیدز جھود 11 منظمة من منظمات
األمم المتحدة - مفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف)،

وبرنامج األغذیة العالمي، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة للسكان، ومكتب األمم المتحدة
المعني بالمخدرات والجریمة، وھیئة األمم المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، ومنظمة العمل الدولیة،

ومنظمة التربیة والعلم والثقافة (الیونسكو) منظمة الصحة العالمیة، والبنك الدولي - ویعمل بشكل وثیق مع شركاء
على الصعیدین العالمي والوطني من أجل القضاء على وباء اإلیدز بحلول عام 2030 في إطار أھداف التنمیة

المستدامة. ویمكن االطالع على المزید من المعلومات من خالل زیارة الموقع www.unaids.org والتواصل
معنا على فیسبوك وتویتر وإنستغرام ويوتیوب.

نبذة عن الیونیسف

تعمل الیونیسف في بعض أكثر أماكن العالم صعوبة من أجل الوصول إلى األطفال األكثر حرمانا في العالم. ونحن
نعمل من أجل كل طفل، في كل مكان، في أكثر من 190 بلدا وإقلیما في سبیل بناء عالم أفضل للجمیع. ویمكنك

متابعة أخبار الیونیسف على تویتر وفیسبوك.

نبذة عن منّظمة الصّحة العالمیّة

تكّرس منظمة الصحة العالمیة جھودھا لتحقیق رفاه جمیع الناس وتسترشد بالعلم وتقود وتناصر الجھود العالمیة
الرامیة إلى منح الجمیع، في كل مكان، فرصة متساویة في التمتع بحیاة آمنة وصحیة. ونحن وكالة األمم المتحدة
المعنیة بالصحة التي تربط بین البلدان والشركاء والناس للعمل في الخطوط األمامیة في أكثر من 150 موقعاً -
نتولى قیادة استجابة العالم للطوارئ الصحیة والوقایة من األمراض ومعالجة األسباب الجذریة للمشاكل الصحیة

وتوسیع نطاق إتاحة األدویة والرعایة الصحیة. وتتمثل مھمتنا في تعزیز الصحة والحفاظ على سالمة العالم وخدمة
الضعفاء. یمكنك االطالع على المزید من المعلومات من خالل زیارة الموقع www.who.int ومتابعة منظمة
الصحة العالمیة على تویتر وفیسبوك وإنستغرام ولینكد إن وتیك توك وبینتیریست وسناب شات ویوتیوب وتیوتش. 
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