
لماذا يلزم اتخاذ إجراءات جريئة ضد 
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يدز 2021 تقرير اليوم العالمي للإ
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ا مميتا لأن العالم مازال غ�ي  امن مع كوفيد-19 ليحدث تأث�ي ز يدز ي�ت ية للتهديد من قبل قائمة موسعة من الجوائح. فالإ تتعرض الب�ش

ي الموارد لمواجهة جوائح اليوم وغدا.
ي من نقص �ز

مستعد بشكل كب�ي كما أنه يعا�ز

ي 
يدز �ز ي مكافحة الإ

ي الصحة العامة إىل نجاح ملحوظ �ز
نسان، والستثمار �ز ي العلوم، وحقوق الإ

وعىل مدى أربعة عقود، أدى التقدم �ز

ز بعض الفئات السكانية. وقد أظهر هذا التقدم ما يمكن أن يحدث عندما تعمل البلدان والمجتمعات معا ضد  بعض المواقع وب�ي

عدوى مميتة. 

ك العالم عرضة  يدز وت�ت ي طريق إحراز مزيد من التقدم ضد الإ
ة. إذ أن أوجه الالمساواة المتجذرة تقف �ز ول تزال هناك فجوات كث�ي

ي تحققت ح�ت الآن. 
ي أوجدها كوفيد-19 تهدد المكاسب ال�ت

ي المستقبل. إن التحديات الهائلة ال�ت
للجوائح �ز

ي الأمم المتحدة عىل نهج جديد - لمعالجة 
يدز لهذا العام، وافقت الدول الأعضاء �ز وقبل ستة أشهر فقط من اليوم العالمي لالإ

ي تحقيق الهدف 
ي قدما �ز

ي بحلول عام 2025، والم�ز وس نقص المناعة الب�ش ي الوصول إىل خدمات ف�ي
الالمساواة، وسد الفجوات �ز

. ز يدز بحلول عام 2030 – ولكن هذه الإجراءات المتفق عليها لم يتم اتخاذها بال�عة والنطاق المطلوب�ي ي إنهاء الإ
العالمي المتمثل �ز

ي والوفيات المرتبطة  وس نقص المناعة الب�ش يدز أن منحنيات الإصابة بف�ي ي بالإ
ك المع�ز وتظهر بيانات برنامج الأمم المتحدة المش�ت

ي تحققت ح�ت الآن سيؤدي إىل 7.7 مليون 
ي الستفادة من المكاسب ال�ت

نهاء الجائحة. إن الفشل �ز يدز ل تنخفض بال�عة الكافية لإ بالإ

يدز 2021- اتيجية العالمية لالإ يدز خالل هذا العقد.1 ومن الممكن تجنب معظم هذه الوفيات إذا اتبع العالم الس�ت حالة وفاة مرتبطة بالإ

ي وافقت عليها الجمعية العامة لالأمم المتحدة.
2026 وحقق أهداف 2025 ال�ت

ي جميع أنحاء العالم، يتم دفعها الآن إىل نقطة النهيار بسبب جائحة 
ليس هناك متسع من الوقت. فالنظم الصحية والمجتمعات، �ز

اء الأمراض المعدية وح�ت أفالم  ي لم يكن العالم مستعدا لها بشكل مذر، عىل الرغم من التحذيرات الواضحة من خ�ب
وس كورونا ال�ت ف�ي

ي إيجاد استجابة عالمية موحدة للجائحة الجديدة: الدول الغنية 
ز عىل أزمة كوفيد-19 فشلت ح�ت الآن �ز هوليوود الرائجة. إن مرور عام�ي

تخزن اللقاحات وتكافح من أجل إقناع نسب كافية من سكانها بالتطعيم، بينما تُركت البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط عرضة 

وس كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )لسارس-كوفيد- 2(.  للقوة الكاملة للموجة التالية من الإصابة بف�ي

يدز  نهاء الإ ي تحتاج إىل المزيد من القيادة السياسية والهتمام بالسياسات والتمويل لإ
يدز. فالإجراءات والتدخالت ال�ت إن الأمر أك�ب من الإ

نشاء إطار عالمي  ين لإ ورية أيضا لقلب التيار ضد كوفيد-19. وبينما يعمل قادة العالم والقتصادات الرئيسية داخل مجموعة الع�ش �ز

يدز لديهما  ي الستجابة لالإ
ي تحققت بشق الأنفس والفشل المرير �ز

للوقاية من الجائحة والستعداد والستجابة لها، فإن النجاحات ال�ت

ي جهود 
يدز مفقودة إىل حد كب�ي �ز اتيجية العالمية لالإ ي الس�ت

تجارب للمشاركة. وتكشف هذه التجارب عن أن هناك عنا� حاسمة �ز

ي غضون العقد المقبل، والتغلب 
يدز �ز وخطط الستعداد للوباء - أشياء يجب عدم إهمالها إذا كان العالم يريد الوفاء بتعهده بإنهاء الإ

ب�عة عىل كوفيد-19، ومواجهة الجوائح المستقبلية استباقيا. 

امنة ز جوائح م�ت

يدز ال “ ي والوفيات المرتبطة باالإ وس نقص المناعة الب�ش ان منحنياات االإصابة بف�ي
ي تحققت ح�ت االآن سيؤدي إىل 

ي البناء عىل المكاسب ال�ت
تنخفض ب�عة كافية. الفشل �ف

يدز خلل هذا العقد. 7.7 مليون حالة وفاة مرتبطة باالإ

ي ثابتة عند مستويات عام . 1 وس نقص المناعة الب�ش يدز إذا ظلت تغطية خدمة ف�ي ي بالإ
ك المع�ز ز 2021-2030 هو ما تتوقعة نماذج برنامج الأمم المتحدة المش�ت يدز ب�ي هذا التقدير: 7.7 مليون حالة وفاة مرتبطة بالإ

يدز يقدر أنه يمكن إنقاذ ما ل يقل عن 4.6 مليون من هذه الأرواح خالل العقد. ي بالإ
ك المع�ز يدز، وتم تحقيق أهداف عام 2025 فإن برنامج الأمم المتحدة المش�ت اتيجية العالمية لالإ س�ت 2019. ولكا إذا تم تنفيذ الإ



مقدمة وملخص



5 نهاء  اتيجية خمسية الإ اس�ت
يدز اللمساواة وإنهاء االإ

ي عام 2021: وضع 
ز �ز ي إنجازين رئيسي�ي وس نقص المناعة الب�ش حققت الجهود المبذولة لحماية وإعادة تنشيط الستجابة العالمية لف�ي

اتيجية عىل الالمساواة جنبا إىل  يدز مدتها خمس سنوات وموافقة الجمعية العامة لالأمم المتحدة عىل أن تركز الس�ت اتيجية عالمية لالإ اس�ت

جنب مع مجموعة شاملة من الأهداف العالمية لعام 2025.

ي يزدهر عىل خطوط الصدع المتمثلة  وس نقص المناعة الب�ش يدز والأهداف العالمية لعام 2025 أن ف�ي اتيجية العالمية لالإ وتدرك الس�ت

وس  . إن ف�ي ي
يدز من الما�ز ها، ويجعالن معالجة الالمساواة هذه محور الجهود المبذولة لجعل الإ ي الالمساواة داخل المجتمعات وع�ب

�ز

ي صميم الآثار غ�ي المتكافئة لكوفيد-19، والسل، والمالريا، 
ي هذا الصدد: فالالمساواة الضمنية هي �ز

ي ليس وحده �ز نقص المناعة الب�ش

ا، والأمراض المعدية الأخرى.  يبول، والكول�ي والإ

ي ذلك العاملون بالجنس، ومتعاطي المخدرات بالحقن، والسجناء، ومغايري الهوية 
إن العديد من الفئات السكانية الرئيسية – بما �ز

وس نقص المناعة  هم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال – معرضون بشكل أك�ب لخطر الإصابة بف�ي ز وغ�ي الجنسانية، والمثلي�ي

ي 
ز ال�ت ز والعنف الذي يتعرضون له، والقوان�ي ي المجتمع، والتمي�ي

ه من الأمراض المهددة للحياة بسبب وضعهم المهمش �ز ي وغ�ي الب�ش

ي أبلغت عنها العديد 
يدز أن البيانات ال�ت ي بالإ

ك المع�ز تسعى لمعاقبة أفعالهم. ويظهر تحليل جديد أجراه برنامج الأمم المتحدة المش�ت

ي أمس الحاجة غ�ي 
ز من الأشخاص الذين هم �ز ات المالي�ي من البلدان يبدو أنها تقلل من حجم الفئات السكانية الرئيسية، مما يجعل ع�ش

وس )انظر فصل 5(. امج الوطنية المتعلقة بالف�ي ز تقريبا للخطط وال�ب مرئي�ي

ي يزدهر عىل خطوط الصدع المتمثلة “ وس نقص المناعة الب�ش أن ف�ي
ها. ومعالجة اللمساواة هذه  ي اللمساواة داخل المجتمعات وع�ب

�ز
 . ي

يدز من الما�ز يجب أن تكون محور الجهود المبذولة لجعل االإ

وس نقص  ز بف�ي ز الأشخاص المصاب�ي ففي أفريقيا جنوب الصحراء، مازال عدد المراهقات والنساء يفوق بكث�ي عدد الرجال والفتيان ب�ي

وس. ويعد الفقر ونقص  ي هذه المنطقة،  إىل خدمات اختبار وعالج الف�ي
ي. ومع ذلك، تقل احتمالية وصول الرجال، �ز المناعة الب�ش

ز المراهقات  وس. وتش�ي الدلئل الجوهرية إىل أن تمك�ي ي تحول دون خدمات الصحة والف�ي
التعليم من الحواجز الإضافية الهائلة ال�ت

وس فحسب، بل يوفر أيضا مجموعة واسعة من الفوائد الصحية والجتماعية مدى  والشابات ل يمكن أن يقلل من مخاطرالإصابة بالف�ي

وس بينما يساعد عىل بناء مجتمعات قوية ومرنة، مما يؤكد عىل  الحياة. ويقلل التعليم، عىل وجة الخصوص، من قابلية الإصابة بالف�ي

ي المدرسة.
ي تساعد عىل إبقاء الفتيات �ز

ي أنظمة التعليم بشكل عام – وعىل وجة التحديد الإجراءات ال�ت
أهمية الستثمارات الوطنية �ز

ي إطار شمل لالإجراءات التحويلية من أجل: تعظيم الوصول العادل 
ة والأدلة �ز يدز عقودا من الخ�ب اتيجية العالمية لالإ وتدمج الس�ت

وس نقص المناعة  ي تحول دون تحقيق نتائج ف�ي
ي، وتحطيم الحواجز ال�ت وس نقص المناعة الب�ش والمتساوي إىل خدمات وحلول ف�ي

ي أنظمة الصحة، والحماية الجتماعية، 
ي بشكل كامل وإدماجها �ز وس نقص المناعة الب�ش ي، وتوف�ي الموارد والستجابة الفعالة لف�ي الب�ش

نسانية، والستجابة للجائحة. والأوضاع الإ

ي الوقاية من جوائح المستقبل والستجابة لها.
يدز مهمة أيضا للمساعدة �ز اتيجية العالمية لالإ إن العديد من جوانب الس�ت



يدز الزمة لتعزيز الوقاية من الجوائح العالمية، واالستعداد،  اتيجية العالمية للإ خمسة عنارص حاسمة من االس�ت
وهيكل االستجابة

ي يقودها المجتمع وتمكن 
اك الشبكات والمنظمات ال�ت ي يقودها المجتمع والقائمة عىل المجتمع. عندما تقوم أنظمة الصحة العامة بإ�ش

البنية التحتية ال�ت

ي مواجهة المعلومات المضللة، وضمان استمرارية الخدمات الصحية، وحماية حقوق وسبل عيش 
را من الجوائح، فإنها تحقق نجاحا أك�ب �ف الفئات الأك�ش ت�ف

صابة. الفئات الأك�ش عرضة للإ

ي والأدوية  وس نقص المناعة الب�ش الوصول العادل إىل االأدوية، واللقاحات، والتقنيات الصحية. لقد استغرق الأمر عقودا ح�ت أصبحت اختبارات ف�ي

ي اللقاحات لجائحة 
ف الأرواح عىل طول الطريق. إن اللمساواة �ف متاحة عىل نطاق واسع وبأسعار معقولة لجميع من يحتاجون إليها، ولكن تم فقدان ملي�ي

ي البلدان 
يدز. ففي بداية شهر نوفم�ب 2021، تم تطعيم 2% فقط من الأشخاص �ف ي الستجابة المبكرة للإ

ي العلج �ف
كوفيد-19 اليوم ترجع صدى اللمساواة �ف

، كان العدد اليومي للجرعات المعززة  ي منتصف شهر نوفم�ب
ي البلدان مرتفعة الدخل )1(. و�ف

منخفضة الدخل بشكل كامل ضد كوفيد-19، مقارنة بنسبة 65% �ف

ي البلدان منخفضة الدخل )2(. وقد أدى الغضب الناجم 
ي البلدان مرتفعة الدخل( أك�ب بست مرات من الجرعات الأولية �ف

ي تم تداولها عالميا )إىل حد كب�ي �ف
ال�ت

ي وأوائل القرن الحاىلي إىل إنشاء 
ي التسعينيات من القرن الما�ف

ي البلدان منخفضة الدخل �ف
وسات القهقرية �ف عن الحظر غ�ي المعقول للأدوية المضادة للف�ي

ي المتطورة ميسورة التكاليف ويمكن الوصول إليها ب�عة. يجب تعزيز هذه الآليات  وس نقص المناعة الب�ش آليات تجعل الإصدارات العامة من تقنيات ف�ي

بشكل أك�ب لضمان أن تكون جميع الأدوية، واللقاحات، والتشخيصات، والتقنيات الصحية الأخرى المطلوبة بشكل عاجل من المنافع العامة.

، ومقدمي الرعاية الصحية غ�ي مدفوعة الأجر  ف ، والمعلم�ي ف ف الجتماعي�ي ، والأخصائي�ي ف ف الصحي�ي ز عىل الخطوط االأمامية للجائحة. إن العامل�ي دعم العامل�ي

ي كث�ي من 
هم أبطال الستجابة للجائحة، إذ أنهم يخاطرون بصحتهم لتوف�ي الرعاية وضمان بقاء السلع والخدمات الأساسية متاحة. ومع ذلك، فهم يعملون �ف

ي ظروف عمل غ�ي آمنة واستغللية، ويتقاضون رواتب منخفضة بشكل كب�ي ويعانون من نقص الموارد، ول يتم تقديرهم خلل جميع الأزمات ما عدا 
الأحيان �ف

ي الوظيفة. 
بقائهم �ف ي يحتاجونها أمرا بالغ الأهمية لإ

ف وتزويدهم بالموارد والأدوات ال�ت ف الأساسي�ي أشد مراحلها حدة. ويعد رفع مستوى العامل�ي

نسان الثقة وتبعد الناس عن إجراءات الصحة العامة. ول يزال هذا يمثل عائقا أمام  ي قلب استجابات الجائحة. تقوض انتهاكات حقوق الإ
نسان �ز حقوق االإ

ي 
ة أن التقدم �ف ام الحقوق يقوض أيضا إجراءات كوفيد-19. وعىل العكس من ذلك، تظهر الأدلة والخ�ب ي العديد من الأماكن، كما أن عدم اح�ت

يدز �ف إنهاء الإ

ي ثقة الجمهور الحد من 
ي تب�ف

ف الصحة العامة. وتتضمن العنارص الرئيسية لستجابات الجائحة القائمة عىل الحقوق وال�ت نسان يؤدي إىل تحس�ي ملف حقوق الإ

نسان الفعالة، ومجموعات  ي لفرض إجراءات الصحة العامة، وتحديد انتهاكات الحقوق أينما تحدث، والمؤسسات القضائية وحقوق الإ
استخدام القانون الجنا�أ

ي القادرة عىل مساءلة الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى.
المجتمع المد�ف

ي تعزز 
ي عالم مىلأ بالبيانات، من السهل انتقاء واختيار نقاط البيانات ال�ت

ي تسلط الضوء عىل اللمساواة. �ف
أنظمة البيانات المتمحورة حول الناس وال�ت

ات وتحمي المصالح الشخصية والسياسية. ويجب أن تتشكل استجابات الجائحة من خلل أسلوب التثليث الموضوعي لمجموعة واسعة من البيانات.  ف التح�ي

ويعد جمع البيانات الكمية والنوعية، وتحليلها، واستخدامها – بطريقة أخلقية وبطرقة تحافظ عىل �ية المعلومات الخاصة بالأفراد – أمرا بالغ الأهمية لفهم 

ي المرض، ومن يتم الوصول إليه بالخدمات، ومن الذي لم يتم الوصول إليه ولماذا.
را أثناء تف�ش الأفراد الأك�ش ت�ف

A Cambodian man living with HIV has his hands sanitized before a medical check-up. Credit: UNAIDS/S. Dara 
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وسات القهقرية عىل مدار ستة أشهر، عىل مستوى العالم،  ي عدد الأشخاص الذين يتلقون العالج المضاد للف�ي
. شكل  1.  الزيادة �ز

من يناير 2019 إىل يونيو 2021

يدز، 2021. ي بالإ
ك المع�ز نامج الأمم المتحدة المش�ت المصدر: تحليل خاص ل�ب
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وس نقص  ة لالستجابة لف�ي ز ي أصبحت سمة مم�ي
ي العديد من الأماكن، استدعى الضطراب الناجم عن كوفيد-19 البتكار والمرونة ال�ت

و�ز

ي التكيف، والمرتكزة عىل مشاركة مجتمعية قوية للتعامل مع الأفضل.  
امج ذات الموارد الجيدة، والرغبة �ز ي. وتميل ال�ب المناعة الب�ش

وس نقص المناعة  امج الوطنية لف�ي وقد استلزمت القيود المفروضة عىل حركة كوفيد-19 ت�يع �ف الأدوية لعدة أشهر من خالل ال�ب

وس عىل الرغم من انقطاع الخدمة. وبالمثل،  ي تناول أدوية الف�ي
ي، وحقق هذا النهج نجاحا مدويا، مما مكن الناس من الستمرار �ز الب�ش

يطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إىل تقليل الوصم  ي المملكة المتحدة ل�ب
لية من العالج بمواد بديلة لأثر الأفيون �ز ز أدت الجرعات الم�ز

ام بالعالج لمتعاطي المخدرات بالحقن )5(. ز ز الل�ت وتحس�ي

ي والخدمات  وس نقص المناعة الب�ش اتيجية ناجحة، حيث تم الحفاظ عىل عالج ف�ي كما أثبتت الثقة بالمجتمعات المتأثرة أنها اس�ت

ها من الخدمات المتمايزة، واستخدام الخدمات الصحية  الحيوية الأخرى من خالل التحول إىل الخدمات المتمحورة حول المجتمع وغ�ي

اضية للحصول عىل المعلومات والدعم. وتم أيضا عمل مخططات ومواقع تسليم مجتمعية؛ وتم ترتيب  عن بعد والمنصات الف�ت

نت.  ن�ت خدمات التوصيل إىل المنازل؛ وتم نقل دعم العالج ع�ب الإ

ي مدعوم من قبل  وس نقص المناعة الب�ش ق وجنوب أفريقيا، عىل سبيل المثال، قام 2500 موقع لعالج ف�ي ي �ش
ي سبعة بلدان �ز

و�ز

وس بتوف�ي عبوات جديدة من الأدوية المضادة  يدز يخدم 1.8 مليون متعايش مع الف�ي غاثة من الإ خطة الطوارئ للرئيس الأمريكي لالإ

ات أطول من العالج )عادة 6 أشهر بدل من  ي تغطي ف�ت
ي المرافق المجتمعية، وُ�فت كميات أك�ب من الأدوية ال�ت

وسات القهقرية �ز للف�ي

ي الواقع إىل 
ي ستة من البلدان السبعة، أدت هذه التعديالت �ز

ي العيادات )6(.3 و�ز
3 أشهر(، واتخاذ إجراءات للتباعد الجتماعي والوقاية �ز

غالق، عانت نسبة  ي الربع الذي سبق الإ
ي جميع البلدان السبعة، �ز

انخفاض النسبة المئوية للمر�ز الذين عانوا من انقطاع العالج. و�ز

غالق، انخفض  ي الربع الذي تىل الإ
غالق، بينما �ز إضافية من المر�ز مقدارها 23% من انقطاع العالج مقارنة بما كان عليه الحال أثناء الإ

غالق. معدل انقطاع العالج بنسبة 10% من عدد النقطاعات خالل الإ

، وناميبيا، ورواندا، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوي.. 3 ي
البلدان السبعة هي: بتسوانا، وإسواتي�ز



التكيف والمرونة يحميان برامج 
ي الهامة وس نقص المناعة الب�ش ف�ي

ة، ل سيما  ي من دولة إىل أخرى. لقد كانت هناك انتكاسات كب�ي وس نقص المناعة الب�ش امج ف�ي ر الذي يلحقه كوفيد-19 ب�ب يختلف ال�ز

صابة بالأمراض والوفيات المرتبطة بكوفيد-19 )انظر  وس أك�ش عرضة لالإ خالل الأشهر الستة الأوىل من الأزمة، وكان المتعايشون مع الف�ي

المربع(. كما كان هناك أيضا العديد من الأمثلة الملهمة عىل التكيف والمرونة.

ي  وس نقص المناعة الب�ش ي إجراءات الوقاية من ف�ي
ي تعد حجر الزاوية �ز

ر لمتعاطي المخدرات، وال�ت لقد تعطلت خدمات الحد من ال�ز

ي عام 
ز )65%( من 130 دولة شملها الستطالع �ز وس فيما يقرب من الثلث�ي ز هذه الفئة السكانية الرئيسية المعرضة لخطورة الإصابة بالف�ي ب�ي

ي عام 2020، حيث قامت بعض الدول بتعليق هذه الإجراءات تماما. وتم 
ي الطوعي بشدة �ز 2020 )3(. كما تعطلت برامج ختان الذكور الط�ب

، ولكن مع تخفيف  ق وجنوب أفريقيا بهامش كب�ي ي �ش
ي 15 دولة ذات أولوية �ز

ي الطوعي �ز إغفال الأهداف المحددة لختان الذكور الط�ب

ي قبل 
ي نهاية عام 2020 )4(. وتوسعت برامج العالج الوقا�أ

امج بشكل مشجع عالمات النتعاش �ز القيود الجتماعية، أظهرت هذه ال�ب

وس.  ي عام 2020، لكن الوصول إليها ل يزال  بعيدا عن الأهداف العالمية لهذا الخيار الجديد للوقاية من الف�ي
التعرض للعدوى �ز

وس قد انخفضت  ي بشكل موحد تقريبا، وتش�ي الأدلة المتاحة إىل أن تشخيصات الف�ي وس نقص المناعة الب�ش ة اختبار ف�ي وانخفضت وت�ي

نامج الأمم  ي 40 دولة من أصل 50 دولة أبلغت هذه البيانات ل�ب
ي عام 2020 �ز

وس بدؤوا العالج �ز ز مع الف�ي وأن عددا أقل من المتعايش�ي

يدز. ي بالإ
ك المع�ز المتحدة المش�ت

ز يناير ويونيو من عام 2020 من 25.5  وسات القهقرية بنسبة 1.9% فقط ب�ي لقد ارتفع عدد الآشخاص الذين يتلقون العالج المضاد للف�ي

مليون شخص إىل 26 مليون شخص. وتبع ذلك �يعة بنسبة 4.9% من يوليو 2020 وح�ت ديسم�ب 2020 لتصل إىل 27.3 مليون شخص، 

وس يتلقون  ي نهاية يونيو 2021، كان هناك 28.3 مليون متعايش مع الف�ي
ثم زيادة بنسبة 3.4% خالل الستة أشهر الأوىل من عام 2021. و�ز

العالج عىل مستوى العالم2

ي “ وس نقص المناعة الب�ش ي خدمات ف�ي
لقد حدثت أك�ب االضطرابات �ز

ي النصف االأول من عام 2020، عندما قام العديد من البلدان بتطبيق 
�ز

وس تسعى جاهدة للتكيف.  غلق االأول وكانت برامج الف�ي إجراءات االإ

ي عىل مستوى العالم وتم تعميمها عىل بقية العالم.. 2 وس نقص المناعة الب�ش ز مع ف�ي بالغ عنها من 80 دولة تمثل 80% من المتعايش�ي ي منتصف العام إىل بيانات تم الإ
تستند تقديرات العالج �ز



9 تفاقم أزمة كوفيد-19 
من اللمساواة

ر الأوسع الذي أحدثه  ي قدرتها عىل الصمود خالل أزمة كوفيد-19، فإن ال�ز وس نقص المناعة الب�ش ز أثبتت العديد من برامج ف�ي ي ح�ي
�ز

يدز بحلول عام 2030. نهاء جائحة الإ الوباء - والذي تشعر به الفئات السكانية المحرومة بالفعل - يهدد بتقويض الجهود العالمية لإ

ز لمدة جيل عىل الأقل. وبناء عىل التجاهات الحالية،  ز الجنس�ي ي تراجع المساواة ب�ي
وفقا للمنتدى القتصادي العالمي، تسبب كوفيد-19 �ز

ي الوظائف والدخل أثناء 
ز ما يقرب من 136 عاما، مقارنة بـ100 عام قبل كوفيد-19. فالخسائر �ز ز الجنس�ي سيستغرق سد الفجوة العالمية ب�ي

ي العنف ضد النساء 
ات الدراسات زيادة �ز ز النساء، وازدادت أعباء الرعاية غ�ي مدفوعة الأجر )30(. وقد وثقت ع�ش الجائحة كانت أعىل ب�ي

وس  والفتيات أثناء انتشار الجائحة؛ وتتعلق زيادة العنف هذه - إىل جانب الأذى الجسدي والعاطفي - أيضا بزيادة خطورة الإصابة بف�ي

ي 
ي ستة بلدان �ز

وس )31-33(. وكشف تقييم �يع لتأث�ي جائحة كوفيد-19 �ز ي ونتائج صحية أسوأ للمتعايشات مع الف�ي نقص المناعة الب�ش

ي مرحلة ما بالنسبة 
نجابية قد تعطل )34(.4 كما انقطع التعليم أيضا �ز عام 2020 عن أن الوصول إىل خدمات حقوق الصحة الجنسية والإ

ي العالم، ومن المتوقع أن 11 مليون فتاة قد ل يعدن أبدا إىل المدرسة بعد جائحة كوفيد-19 )35(.
لمعظم الأطفال �ز

ي العديد من البلدان حيث تم إغالق قطاعات التوظيف بأكملها، ولكن المساعدة غابت عن 
وقد تم توسيع الحماية الجتماعية مؤقتا �ز

هم عرضة لخطورة الإصابة. ومع انخفاض الدخل وارتفاع أسعار المواد الغذائية، يزداد انعدام الأمن  العديد من أفقر الأشخاص وأك�ش

ي عام 
ي �ز

: لم يتمكن حواىلي واحد من كل ثالثة أشخاص عىل مستوى العالم )2.4 مليار شخص( من الحصول عىل الغذاء الكا�ز ي
الغذا�أ

ي 
ي عام واحد، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة لالأغذية )36(. كما يؤثر انعدام الأمن الغذا�أ

2020، مما يعد زيادة قدرها 320 مليون شخص �ز

ام بالعالج )37(. ز ي ذلك الل�ت
ي، بما �ز وس نقص المناعة الب�ش ز مع ف�ي سلبا أيضا عىل المتعايش�ي

يا، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، والوليات المتحدة.. 4 البلدان الست هي: كولومبيا، وكينيا، ونيج�ي

A staff member from the civil society organization Diálogo Diverso hands out condoms to migrants from the Bolivarian Republic of Venezuela. Based in Quito, Ecuador, Diálogo Diverso works on 
the protection and promotion of human rights, with an emphasis on gender and lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex )LGBTI( people. Credit: UNAIDS
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وسات القهقرية لعد غ ي ذلك �ف الأدوية المضادة للف�ي

ي أوغندا، اسُتخدمت مجموعة من الأساليب المتمحورة حول المجتمع، بما �ز
و�ز

وسات القهقرية  ة ويجمعون الأدوية المضادة للف�ي أشهر، ونقاط تسليم وجمع الأدوية المجتمعية )حيث يشكل الناس مجموعات صغ�ي

وس  ي تعزيز تغطية عالج ف�ي
ية �ز وسات القهقرية النيج�ي ي غرب ووسط أفريقيا، نجحت مبادرة زيادة العالج المضاد للف�ي

بالتناوب( )7(. و�ز

ي وجودته رغم العراقيل الناجمة عن كوفيد-19 )انظر القصة الرئيسية(.  نقص المناعة الب�ش

وسات القهقرية لعدة  قبل أزمة كوفيد-19، قاومت بلدان عديدة توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن �ف الأدوية المضادة للف�ي

أشهر، بحجة أنها عملية معقدة للغاية ومحفوفة بالمخاطر. لقد ردد هذا القلق الذي ل أساس له من الصحة مخاوف ل أساس لها تم 

ها من المناطق  وسات القهقرية بقسوة من أفريقيا جنوب الصحراء وغ�ي عراب عنها قبل عقود، عندما تم منع الأدوية المضادة للف�ي الإ

ز بحيث ل  ز وغ�ي منضبط�ي منخفضة الدخل بسبب مخاوف من أن أنظمتهم الصحية كانت ضعيفة للغاية وأن مرضاهم غ�ي متعلم�ي

ي. وس نقص المناعة الب�ش يمكنهم التعامل مع الجرعات اليومية من عالج ف�ي

ي نفاد المخزون وتقييد التوسع 
وسات القهقرية بالتسبب �ز ي إنتاج وتوزيع الأدوية المضادة للف�ي

وقد هددت العراقيل المرتبطة بكوفيد-19 �ز

وسات  ي شحنات الأدوية المضادة للف�ي
ي بعض البلدان. وتُظهر بيانات الجمارك من الهند أن هناك انخفاض كب�ي �ز

ي التوزيع لعدة أشهر �ز
�ز

ة من مارس إىل يونيو 2020، عندما كان العديد من البلدان  ي الف�ت
القهقرية إىل البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأد�ز �ز

ي عام 2020 وظهور 
ي أواخر عام 2020 )8(. ويبدو أن تأث�ي كوفيد-19 �ز

غالق. ثم تعا�ز حجم الصادرات من الهند وزاد �ز ي أوىل عمليات الإ
�ز

وسات القهقرية من البلدان منخفضة  ي عام 2021 قد غ�ي أنماط مستويات طلبات الأدوية المضادة للف�ي
ي الهند وانتشاره العالمي �ز

متحور دلتا �ز

ي الأشهر الثمانية الأوىل من عام 2021 )8(.
ي تم تقديمها �ز

ومتوسطة الدخل مقارنة بالسنوات السابقة، لكنها لم تؤثر عىل تسليم الطلبات ال�ت

صابة بكوفيد-19 ي أك�ش عرضة للإ وس نقص المناعة الب�ش ز مع ف�ي ايدة عىل أن المتعايش�ي ز مربع: أدلة م�ت

 ،2-SARS-CoV وس كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة ي والإصابة بف�ي وس نقص المناعة الب�ش ز الإصابة بف�ي تظهر صورة أكمل للتفاعل ب�ي

ي. وتش�ي مجموعة قوية من الأدلة – من جنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة، والوليات  وس نقص المناعة الب�ش ز مع ف�ي ز المتعايش�ي والستجابة للقاح كوفيد-19 ب�ي

وس كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة معرضون  ي الذين يصابون بف�ي وس نقص المناعة الب�ش ز مع ف�ي المتحدة الأمريكية – إىل أن المتعايش�ي

ي  وس نقص المناعة الب�ش ز الأشخاص الذين ل يسيطرون عىل إصابتهم بف�ي بشكل كب�ي لخطر الإصابة بمرض خط�ي والموت )15(. والخطر مرتفع بشكل خاص ب�ي

وسات القهقرية )16,17(. باستخدام العالج المضاد للف�ي

ي الوليات المتحدة عوامل مذهلة محتملة من خالل تعديل 
ي 54 موقعا إكلينيكيا �ز

ة حديثة تستند إىل بيانات من 5.8 مليون شخص �ز وقد عالجت دراسة كب�ي

ي مرتبط بخطر أعىل بنسبة %20  وس نقص المناعة الب�ش الأمراض المصاحبة، والخصائص الديموغرافية، وعوامل نمط الحياة. ووجدت الدراسة أن التعايش مع ف�ي

ي التحليل البعدي لـ84 دراسة من 
للدخول إىل المستشفى نتيجة الإصابة بكوفيد-19 وخطر أعىل بنسبة 29% للوفاة جراء كوفيد-18. وقد تردد صدى هذا الكتشاف �ز

، وأوربا )19(. ز أفريقيا، وآسيا، والأمريكت�ي

ز من لديهم تعداد منخفض لخاليا CD4 أو لديهم  ي هي الأعىل ب�ي وس نقص المناعة الب�ش ز مع ف�ي ز المتعايش�ي ايدة عىل أن مخاطر النتائج الضارة ب�ي ز وهناك أيضا أدلة م�ت

ي. والجدير بالمالحظة  وس نقص المناعة الب�ش ي يمكن اكتشافها )18, 20-22(. ويؤكد هذا أهمية وفوائد العالج الناجح لف�ي وس نقص المناعة الب�ش وسية خاصة بف�ي حمولت ف�ي

ي والذين يعانون من انخفاض عدد خاليا CD4 قد يكونون أك�ش عرضة  وس نقص المناعة الب�ش ز مع ف�ي هنا، مع ذلك، هو وجود نتائج من دراسة أخرى تش�ي إىل أن المتعايش�ي

ي  وس نقص المناعة الب�ش وسي لديهم )23(. ويش�ي هذا إىل أن الأشخاص الذين بدؤوا مؤخرا مرحلة العالج من ف�ي لخطر نتائج كوفيد-19 السيئة ح�ت لو تم كبت الحمل الف�ي

ات طويلة قد يحتاجون إىل مراقبة عن كثب إذا أصيبوا بكوفيد-19. وتو�ي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأخذ  والذين عانوا من انخفاض عدد خاليا CD4 لف�ت

ي أو أولئك الذين ل يتلقون العالج )24(. وس نقص المناعة الب�ش ز بمرحلة متقدمة من ف�ي جرعة معززة من لقاح كوفيد-19 لالأشخاص المصاب�ي

افق مع ردود فعل سلبية عىل لقاحات كوفيد-19 الحالية. ولكن، هناك أدلة متضاربة من  ي قد ت�ت وس نقص المناعة الب�ش ول يوجد دليل عىل أن الإصابة بف�ي

ي لم تجد مثل 
ي يسببها اللقاح. وهناك العديد من الدراسات ال�ت

وس لديهم استجابات أضعف لالأجسام المضادة ال�ت الدراسات حول ما إذا كان المتعايشون مع الف�ي

وس مقارنة  ز مع الف�ي ي يسببها اللقاح لدى المتعايش�ي
هذا الختالف )28(. ومع ذلك، وجدت دراسة حديثة من الوليات المتحدة استجابة أقل لالأجسام المضادة ال�ت

. ومع  وسي ز الأشخاص الذي لم يكبتوا الحمل الف�ي وس، ويبدو أن التأث�ي يختلف  بحسب اللقاح )29(. وكانت أقل الستجابات ب�ي ز بالف�ي بالأشخاص غ�ي المصاب�ي

.T-cell ذلك، فإن الأجسام المضادة ليست هي المحدد الوحيد لالستجابة للقاح، وهذه الدراسة لم تقس استجابات الخاليا التائية
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يا ي نيج�ي

أثناء زيادة العلج �ز

وس نقص  ز مع ف�ي ز المتعايش�ي وسات القهقرية ب�ي يا وسط جهد مكثف لت�يع تغطية العالج المضاد للف�ي بت جائحة كوفيد -19 نيج�ي �ز

ي القوي المركز عىل المجتمع المحىلي  وس نقص المناعة الب�ش ي. وما حدث بعد ذلك كان مثال ملهما عىل قدرة برنامج ف�ي المناعة الب�ش

عىل أن يواجه الضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

غاثة من  ية المدعومة من قبل خطة الطوارئ للرئيس الأمريكي لالإ وسات القهقرية« النيج�ي لقد بدأت مبادرة »زيادة العالج المضاد للف�ي

ي 10 وليات وأقاليم 
ي بمقدار 500.000 �ز وس نقص المناعة الب�ش ز مع ف�ي ي أبريل 2019 بهدف مدته 18 شهرا لزيادة عدد المتعايش�ي

يدز �ز الإ

يدز )39(.   غاثة من الإ ية يتلقون العالج المدعوم من خطة الطوارئ للرئيس الأمريكي لالإ نيج�ي

يا بسبب قلة حضورهم إىل  ي نيج�ي
ي برنامج العالج �ز

ا بشكل خاص �ز ي تحديا كب�ي وس نقص المناعة الب�ش ز مع ف�ي وقد كان تشخيص المتعايش�ي

ة  ي الأخ�ي
ي المناطق الريفية منخفضة الدخل. وللتغلب عىل هذا التحدي، استخدمت المبادرة بيانات المسح الوط�ز

المرافق الصحية، خاصة �ز

وس واختبار  وس الذين لم يتم تشخيصهم، وأداة لفحص مخاطر الإصابة بالف�ي ز مع الف�ي ة من المتعايش�ي ي بها أعداد كب�ي
ز عىل المناطق ال�ت ك�ي لل�ت

اتيجيات الداعمة للربط ال�يع لالأشخاص الذين تم تشخيصهم حديثا بالعالج )40(. وس ، والعديد من الس�ت المؤ�ش لت�يع تشخيص الف�ي

وسات  وقد حقق الختبار المجتمعي، والربط النشط بالرعاية، وبدء العالج الفوري وتوف�ي »حزم المستلزمات الأولية« من الأدوية المضادة للف�ي

وس نقص  ، زاد العدد الأسبوعي لختبارات ف�ي ة. ففي الوليات والأقاليم الع�ش ة زمنية قص�ي ي غضون ف�ت
القهقرية لمدة 30 يوما مكاسب مبهرة �ز

يجابية بنسبة %239،  ي تم إجراؤها بنسبة 518% من أبريل 2019 إىل مارس 2020، وزاد العدد الأسبوعي لنتائج الختبارات الإ
ي ال�ت المناعة الب�ش

وس حديثا والذين بدؤوا العالج زاد بنسبة 272% )شكل 11( )41(. كما زاد  والعدد الأسبوعي لالأشخاص الذين تم تشخيصهم بالإصابة بالف�ي

 .)41(559.488 ي الوليات والأقاليم الع�ش بنسبة 43% خالل السنة الأوىل من المبادرة ليصل إىل إجماىلي
العدد الإجماىلي لمتلقي العالج �ز

، إيمو، لجوس، ناساراوا وريفرز، والمنطقة هي منطقة العاصمة الفيدرالية.. 5 ي الوليات هي أكوا إيبوم، بينوي، دلتا، إينوجو، إقليم العاصمة الفيدرالية، غوم�ب

A staff member from the civil society organization Diálogo Diverso hands out condoms to migrants from the Bolivarian Republic of Venezuela. Based in Quito, Ecuador, Diálogo Diverso works on 
the protection and promotion of human rights, with an emphasis on gender and lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex )LGBTI( people. Credit: UNAIDS



 االستعداد للجائحة
ودروس االستجابة

ي تمت مواجهتها خالل أزمة كوفيد-19 والجهود 
. وسلطت التحديات ال�ت ز ز الماضي�ي يدز خالل العام�ي لقد نمت مهمة إنهاء جائحة الإ

ي دعت إليها 
ي استجابات الجائحة. إن تصحيحات المسار ال�ت

المبذولة للتغلب عليها الضوء أيضا عىل بعض العنا� الأساسية للنجاح �ز

ي المستقبل. 
ورية لحماية العالم من الجوائح �ز يدز بحلول عام 2030 فحسب؛ بل، إنها �ز ي عىل الإ

يدز لن تق�ز اتيجية العالمية لالإ الس�ت

ي قلب 
ورة وضع الأشخاص والمجتمعات الأك�ش عرضة لخطورة الإصابة �ز ف ب�ز يدز عىل أوجه الالمساواة يع�ت اتيجية الإ ز اس�ت إن ترك�ي

ي أمان.
استجابات الجائحة. ل أحد بأمان ح�ت يصبح الجميع �ز

دارة واستدامة الستجابات الفعالة للجائحة. فقد  ويؤكد التاريخ أيضا عىل الأهمية الأساسية لوجود تمويل كاف يمكن العتماد عليه لإ

ي تتمتع بتمويل يمكن العتماد عليه ونواة قوية 
ي الأك�ش مرونة خالل أزمة كوفيد-19 هي تلك ال�ت وس نقص المناعة الب�ش كانت برامج ف�ي

نفاق الصحي الطموح، وليس تقليله، يمثل  ي الصحة العامة الذين يعملون بشكل وثيق مع قادة المجتمع. إن زيادة الإ
ز �ز من المتخصص�ي

ي والسل )38(.  وس نقص المناعة الب�ش أولوية إذا كان العالم يريد السيطرة عىل جائحة كوفيد-19 والقضاء عىل جوائح ف�ي

كات  ي مرة أخرى، حيث يتم إعطاء الأولوية للنمو القتصادي قص�ي الأجل، وحصص ال�ش
وهناك خطر صارخ من تكرار أخطاء الما�ز

ي السوق، والمستقبل السياسي الشخ�ي لقادة الحكومة عىل الصالح العام طويل الأجل الذي يمكن تحقيقه عندما تُمنح 
العمالقة �ز

النظم الصحية الموارد والدعم الذي تحتاجه لالستجابة لالأزمات الصحية، وحيث تشارك المجتمعات بشكل بناء لمواجهة الالمساواة 

يدز وكوفيد -19، والجوائح الأخرى. وضمان عدم إهمال أحد بسبب الستجابات لالإ

ي عام 2022، هناك خمسة عنا� أساسية تتطلب اهتماما أك�ب من 
ومع استمرار مفاوضات الوقاية من الجوائح والتأهب والستجابة لها �ز

ي يقودها المجتمع والقائمة عىل المجتمع؛ و)2( تكافؤ فرص الحصول عىل الأدوية، واللقاحات، 
قبل قادة العالم: )1( البنية التحتية ال�ت

ي قلب استجابات الجائحة؛ 
نسان �ز ي الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة؛ و)4( حقوق الإ

ز �ز والتكنولوجيات الصحية؛ و)3( دعم العامل�ي

ي يتعرض لها المتعايشون مع 
ي تسلط الضوء عىل الالمساواة. وتعت�ب المخاطر ال�ت

و)5( أنظمة البيانات المتمحورة حول الأشخاص وال�ت

ز الأك�ش عرضة لخطورة الإصابة،  ي وأولئك المعرضون لخطورة العدوى مرتفعة بشكل ل يصدق. إنهم من ب�ي وس نقص المناعة الب�ش ف�ي

لكنهم ليسوا بمفردهم: النتشار ال�يع لـسارس-كوفيد-2 والآثار الواسعة لكوفيد-19 هي مأساة عالمية تؤثر عىل الجميع تقريبا. ومع 

طار عالمي شامل  ز لإ ي وتعبئة القيادة والستثمار الالزم�ي
ذلك، فإن هذه الأزمة هي أيضا فرصة غ�ي مسبوقة للتعلم من أخطاء الما�ز

يدز، وإنهاء الجوائح. بوسعه إنهاء أوجه الالمساواة، وإنهاء الإ

إن كوفيد -19 أزمة رهيبة. كما أنها فرصة غ�ي مسبوقة للتعلم من أخطاء “
طار عالمي شامل بوسعه  ز الإ ي وتعبئة القيادة و االستثمار اللزم�ي

الما�ز
يدز، وإنهاء الجوائح.  إنهاء أوجه اللمساواة، وإنهاء االإ
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وسات القهقرية ومؤ�ش بديل  ي الذين تم تشخيصهم حديثا والذين بدؤوا العالج المضاد للف�ي وس نقص المناعة الب�ش ز بف�ي شكل  2.  عدد المصاب�ي
ي برنامج »زيادة العالج المضاد 

ية التسعة المشاركة �ز وسات القهقرية )%(، * حسب الأسبوع - الوليات النيج�ي لالرتباط بالعالج المضاد للف�ي
2020 ، وسات القهقرية«، 4 مايو، 2019 - 26 سبتم�ب للف�ي

 Note: Nine Nigerian states participated in the Antiretroviral Therapy Surge Initiative: Akwa Ibom, Benue, Delta, Enugu, Gombe, Imo, Lagos, Nasarawa and Rivers. One territory also participated:
.the Federal Capital Territory

 February. Following that, the 28 case. It activated an Emergency Operations Center on 19-the Nigeria Centre for Disease Control confirmed the first confirmed COVID ,2020 February 27 Note: On
 March( and statewide stay-at-home 23 March(, international travel bans )beginning 19 mitigation efforts, including school closures )beginning 19-Government of Nigeria implemented COVID

.)March 30 orders )beginning

 pandemic—nine states, 19-Source: Dirlikov E, Jahun I, Odafe SF, Obinna O, Onyenuobi C, Ifunanya M et al. Rapid scale-up of an antiretroviral therapy program before and during the COVID
.6–421:)12(70;2021 .MMWR Morb Mortal Wkly Rep .2020 ,30 September–2019 ,31 Nigeria, March
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HIV testing in creek community in Southern Akwa Ibom State, Nigeria. Credit: PEPFAR Nigeria

ي أوائل عام 2020، ضاعف مديرو برنامج مبادرة »زيادة العالج« من النهج 
وعندما بدأت القيود المتعلقة بكوفيد-19 تؤثر عىل الحضور إىل المرافق الصحية �ز

ي والفحص،  وس نقص المناعة الب�ش ي تركز عىل المجتمع. فقد عملت فرق التوعية مع المنظمات المجتمعية المحلية لتكييف التثقيف بشأن ف�ي
ال�ت

وس إمدادات  وس والبقاء فيه )42(. وتم إعطاء الأشخاص الذين بدؤوا عالج الف�ي والستشارة، والختبار لالمتثال لقيود كوفيد-19، ولتسهيل تلقي عالج الف�ي

وسات القهقرية لمدة 90 يوما لتقليل زيارات المرافق الصحية. وتم إنشاء نقاط تسليم مجتمعية إضافية لتوزيع الأدوية المضادة  من مضادات الف�ي

ورة الحصول عىل الأدوية الجديدة، وعناوين نقاط التجميع القريبة. كما تم  وسات القهقرية، وتم إرسال رسائل هاتفية محمولة تذكر الأشخاص ب�ز للف�ي

وسات القهقرية عىل مدار عدة أشهر )ثالثة إىل ستة أشهر( ليشمل جميع الأشخاص الذين يتلقون بالفعل عالجا  توسيع نطاق �ف الأدوية المضادة للف�ي

ز والعمالء  ز الموظف�ي ، وتعزيز نظافة اليدين ب�ي ز ي. وتضمنت تداب�ي التخفيف من حدة كوفيد-19 توف�ي كمامات الوجه للموظف�ي وس نقص المناعة الب�ش لف�ي

خالل الزيارات ال�يرية، وإجراءات التباعد الجسدي )43(. وقد كانت معظم التعديالت سارية بحلول أبريل 2020 )44(.

ي سبتم�ب 2020 ، 
ي مارس 2020 إىل 80% �ز

ي المرافق الصحية( من 67% �ز
ي مجتمعاتهم )وليس �ز

وقد زادت نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم �ز

وسات القهقرية لعدة أشهر، كما تم تسليم معظم  وحصل 90% من الأشخاص الذين يتلقون العالج عىل وصفات طبية لالأدوية المضادة للف�ي

ي الوقت المحدد )41(. وبحلول مايو 2020، عادت أنشطة المبادرة إىل مستويات ما قبل الجائحة )أي قبل أواخر 
ي يتم إعادة �فها �ز

الأدوية ال�ت

ة من أبريل إىل سبتم�ب 2020، بدأ 161.444 شخصا بالعالج وزاد العدد الإجماىلي لالأشخاص الذين  ي الزيادة: خالل الف�ت
مارس 2020( واستمرت �ز

يتلقون العالج بنسبة 29% أخرى ليصل إىل 720.932 )41(.
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