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الرئيس:
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افتتحت اجللسة الساعة .10/10
البند  10من جدول األعمال
تنفيذ إعالن االلتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/
متالزمة نقص المناعة المكتسب (اإليدز) واإلعالنين
السياسيين بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز
تقرير األمين العام ()A/72/815
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أرحب باألعضاء يف القاعة يف
املناقشة السنوية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز .إن
هذه فرصة للتعرف على التقدم احملرز وعلى العقبات اليت ما زلنا
نواجهها يف القضاء على اإليدز يف عاملنا .سـأثري ثالث نقاط
موجزة قبل إعطاء الكلمة لآلخرين.

أعدادا أقل من األمهات مينت أثناء احلمل أو ينقلن الفريوس
إىل أطفاهلن .وعموما ،فقد طرأ اخنفاض بنسبة  40يف املائة يف
عدد اإلصابات اجلديدة بني  2000و  .2016ولكن جيب
علينا أن نكون واضحني :ال يسعنا أن نتباطأ .فما زال الفريوس
حيدث تأثريا فتاكا ومدمرا على الناس يف مجيع أحناء العامل.
فقد مليون شخص أرواحهم بسبب األمراض املتصلة باإليدز
يف العام  ،2016واألدوية والعالجات اجلديدة ليست متاحة
للجميع  53 -يف املائة فقط من الناس ميكنهم احلصول على
العالج املضاد للفريوسات العكوسة .ولذلك جيب علينا العمل
بشكل أكثر جدية .وذلك هو سبب التزامنا بإهناء وباء اإليدز
حبلول عام  .2030وذلك هو سبب وجودنا هنا اليوم.

ثانيا ،ميكننا االستفادة من جلسة اليوم يف استكشاف
أوال ،ال يزال فريوس نقص املناعة البشرية يشكل حتديا فرص القيام باملزيد من العمل .وأود أن أسلط الضوء على اثنتني
هائال .وبالفعل كانت هناك قصص جناح ومت إحراز تقدم .منها حتديدا .الفرصة األوىل هي االجتماع الرفيع املستوى بشأن
السل ،املقرر عقده يف  26أيلول/سبتمرب ،والذي سيكون أول
فقد طورنا عالجا أفضل مضادا للفريوسات العكوسة .ويعيش
اجتماع من نوعه وسيكون له أثر كبري على العمل الذي نقوم
املصابون بالفريوس اآلن حياة أطول وبصحة أوفر .وما زلنا نرى
يتضمن هذا المحضر نص الخطب والبيانات الملقاة بالعربية وترجمة الخطب والبيانات
الملقاة باللغات األخرى .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية.
وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى:
) .Chief of the Verbatim Reporting Service، Room U-0506، (verbatimrecords@un.orgوسيعاد
المصوبة إلكترونيا في نظام الوثائق الرسمية لألمم المتحدة (http://documents.un.org
إصدار المحاضر َّ

)1817981 (A
**1817981

A/72/PV.94

12/06/2018

به هنا .إن املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أكثر عرضة املسرية .ولنواصل مكافحة الفريوس والوصمة املالزمة له .ولنتكلم
من غريهم بواقع  20إىل  30مرة لإلصابة بالسل النشط ،وهو بصوت أعلى إحياء لذكرى أولئك الذين توفوا ولدعم املصابني
ما ميثل مزجيا قاتال .ودون العالج املناسب ،فإن مجيع املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز اليوم.
بالفريوس تقريبا من املصابني أيضا بالسل سيموتون .ويف أيلول/
أعطي الكلمة اآلن ملعايل األمني العام أنطونيو غوترييش.
سبتمرب أيضا ،ستعقد اجلمعية العامة االجتماع الرفيع املستوى
األمين العام (تكلم باإلنكليزية) :إننا يف منتصف املدة
الثالث هلا بشأن األمراض غري املعدية ،األمر الذي سيشكل
فرصة كبرية أخرى .فاملصابون بفريوس نقص املناعة البشرية أكثر حنو الوفاء بالتزامات املسار السريع لعام  2020اليت وافقت
عرضة من غريهم بكثري لإلصابة باألمراض غري املعدية .وهلذا عليها اجلمعية العامة يف عام  .2016وحيرز العامل تقدما جيدا
السبب ،فإننا حباجة اآلن أكثر من أي وقت مضى إىل هنج صوب القضاء على انتشار وباء اإليدز حبلول عام .2030
أكثر تكامال .وجيب أن نستخدم هذين االجتماعني وغريمها واختبار فريوس نقص املناعة البشرية والعالج منه متاحان للمزيد
من املناسبات واملنابر للدفع قدما هبدفنا املتمثل يف القضاء على من الناس .ومنذ عام  ،1990ازدادت إمكانية احلصول على
هذا املرض حبلول عام .2030
العالج املضاد للفريوسات العكوسة لتشمل أكثر من  20مليون
ثالثا وأخريا ،ال ميكن أن ننسى أن العمل الذي نقوم به اليوم شخص .وبينما يواصل معدل انتقال العدوى من األم إىل الطفل
يرتبط بأهدافنا وغاياتنا األخرى .وال ميكننا أن نكتفي بالكالم الرتاجع ويصاب عدد أقل من األطفال بفريوس نقص املناعة
عن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز .فاألمر ال ينحصر يف البشرية ،فإننا نقرتب من حتقيق جيل خال من اإليدز .ولكن
الفريوس؛ وجيب علينا أيضا النظر يف سياقه .والواقع أننا ال نواجه التقدم متفاوت وهش .وتشهد مجيع القارات تزايد ختلف الفئات
حالة متكافئة .فاحتماالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية السكانية الرئيسية األكثر عرضة لإلصابة عن الركب ،وال تزال
ليست نفسها بالنسبة للجميع .واحتماالت النجاة من الفريوس الشابات عرضة للخطر بدرجة غري مقبولة يف البيئات اليت ترتفع
ليست نفسها بالنسبة للجميع .وليس هذا هو ما ينبغي أن فيها نسبة اإلصابة بالفريوس .وجيب علينا متكني الشباب من
يكون عليه احلال .وال يسعنا مواصلة ترك أشخاص يتخلفون محاية أنفسهم من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية .ويشمل
عن الركب .وتوفري الرعاية الصحية للجميع ميكن أن يساعد يف ذلك توفري جمموعة كاملة من خدمات وحقوق الصحة اجلنسية
إعطاء فرصة للجميع ويف ضمان تكافؤ الفرص .وحنن مجيعا نعلم واإلجنابية ووضع اسرتاتيجيات للحد من الضرر لألشخاص
أن الرعاية الصحية بالغة األمهية لتحقيق التنمية املستدامة .وهلذا الذين يتعاطون املخدرات وحلصول الشباب املصابني بالفريوس
السبب ،جرى تكريس هدف هلا يف خطة التنمية املستدامة لعام على العالج املضاد للفريوسات العكوسة.

 ،2030هو اهلدف  3من أهداف التنمية املستدامة .ولذلك،
التزمنا ،كجزء منها ،بتحقيق التغطية الصحية للجميع .وستُدرج
هذه املسألة يف جدول أعمال اجلمعية العامة يف عام .2019
وميكن لذلك أن يُعجل محلتنا للقضاء على اإليدز هنائيا.

إننا نسري على الطريق الصحيح .ولذلك ،ينبغي أن حيدونا
األمل ،ولكن دون أن نشعر أبدا بالرضا عما حققناه .فلنواصل
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إن الوقاية هي العامل الرئيسي لكسر حلقة انتقال
الفريوس .وتركز خريطة طريق الوقاية من فريوس نقص املناعة
البشرية لعام  2020صراحة على املراهقات والشابات والفئات
السكانية الرئيسية املعرضة للخطر .وزيادة الرتكيز على حقوق
اإلنسان والفئات السكانية الرئيسية واملساواة بني اجلنسني أمر
أساسي .كما أن تعزيز القيادة واالستثمار أمر أساسي إلزالة
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احلواجز االجتماعية والسياسية اليت جتعل احلصول على اخلدمات
الضرورية بعيدا عن متناول الكثريين.
تدعو خطة التنمية املستدامة لعام  2030إىل اتباع هنج
متكامل إزاء التحديات اإلمنائية .وترتبط جهودنا الرامية إىل
القضاء على فريوس نقص املناعة البشرية مبجاالت رئيسية
أخرى ،مثل املالريا والسل واحلصول على األدوية والتهديد املتزايد
ملقاومة مضادات امليكروبات .وحتقيق النجاح يقتضي منا تعزيز
الروابط بني هذه اجملاالت وبناء نظم صحية مستدامة وقادرة
على التكيف ،ترتكز على مبادئ حقوق اإلنسان واإلنصاف.
ويوفر اجتماعا اجلمعية العامة رفيعا املستوى هلذا العام بشأن
السل واألمراض غري املعدية ،اللذان أشار إليهما الرئيس توا،
فرصتني رئيسيتني الستكشاف طريقة جديدة للتفكري والعمل
تتجاوز ُنج األمس االنعزالية اليت تركز على أمراض بعينها.
ولنتطلع أيضا إىل اجتماع عام  2019الرفيع املستوى بشأن
توفري الرعاية الصحية للجميع لبناء االتساق عرب املشهد الصحي
العاملي بشأن التمويل والربجمة واملساءلة.
وما كنا لنتمكن من حتقيق تقدم يف القضاء على هذا
الوباء لوال املناصرة والتضامن القويني والتحلي بروح املسؤولية
املشرتكة .وجيب علينا احلفاظ على هذه الروح .ويصادف هذا
العام الذكرى السنوية اخلامسة عشرة ألحد أهم االلتزامات
بالقضاء على وباء اإليدز :خطة رئيس الواليات املتحدة الطارئة
لإلغاثة من اإليدز .ونشيد بالواليات املتحدة األمريكية على
التزامها الثابت والسخي .ويف الشهر املقبل ،سيجتمع العلماء
واملناصرون هلذه القضية من مجيع أحناء العامل ،والعديد منهم معنا
اليوم ،يف أمسرتدام يف إطار املؤمتر الدويل الثاين والعشرين املعين
باإليدز .ومنذ بداية االستجابة العاملية ،ساعد هذا التشابك بني
العلم والدعوة على تشكيل السياسات وتوسيع نطاق حصول
املاليني يف مجيع أحناء العامل على العالج والدعم القائمني على
احلقوق.
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ويف هذه اللحظة احملورية ،جيب أن جندد تركيزنا والتزامنا
املشرتك بإجياد عامل خال من اإليدز .فلم يتم القضاء على
الوباء بعد ،ولكن باإلمكان حتقيق ذلك .وجيب علينا مجيعا
القيام بدورنا .فلنمض قدما بروح شراكة جديدة جريئة لكسر
حلقة انتقال فريوس نقص املناعة البشرية ولتوفري الصحة والرفاه
للجميع.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر األمني العام على بيانه.
السيد أمايو (كينيا) (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين أن أديل
هبذا البيان باسم جمموعة الدول األفريقية .وقد كان من املقرر أن
يديل أخي ،املمثل الدائم ملوريشيوس ،هبذا البيان بصفته رئيس
اجملموعة هلذا الشهر ،ولكن لديه ارتباطات أخرى وطلب مين
أن أديل به نيابة عنه.
أشكر رئيس اجلمعية العامة واألمني العام على مالحظاهتما،
دعما للجهود الرامية إىل القضاء على وباء فريوس نقص املناعة
البشرية/اإليدز .وتود اجملموعة األفريقية أن تشكر رئيس اجلمعية
العامة على عقد هذا االجتماع السنوي األول الستعراض
اإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز:
على املسار السريع للتعجيل مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية
والقضاء على وباء اإليدز حبلول عام  ،2030الذي ا ُعتمد يف
حزيران/يونيه  .2016وحتيط اجملموعة علما بتقرير األمني العام
املعنون “االستفادة من التصدي لإليدز من أجل إصالح األمم
املتحدة والصحة على الصعيد العاملي” ( ،)A/72/815وكذلك
بالتوصيات الواردة فيه.
يف البداية ،تود اجملموعة األفريقية أن تؤكد من جديد
التزامها القوي مبكافحة وباء اإليدز .وتواصل أفريقيا ،بدعم من
الشركاء ،إحراز تقدم كبري يف التصدي لوباء اإليدز حيث استقر
معدل اإلصابات اجلديدة يف العديد من بلدان القارة .وال يزال
هناك الكثري الذي يتعني القيام به ،إذ يواصل فريوس نقص
املناعة البشرية واإليدز التأثري بشكل غري متناسب على أفريقيا
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جنوب الصحراء الكربى ،مع استمرار ارتفاع خطر اإلصابات اإلدارة ،من أجل مساعدة البلدان على التوصل إىل حلول
اجلديدة بني الشابات بصفة خاصة .وشكلت اإلصابات مستدامة وطويلة األجل.
اجلديدة بالفريوس  ٢٦يف املائة من مجيع اإلصابات املسجلة
ومع ذلك ،نالحظ بقلق أن مواجهة اإليدز فيما يتعلق
يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي يف عام  .2016وبينما جنري باألطفال ال تزال ضعيفة ،حيث يوجد اآلن ما يصل إىل 1.5
استعراض اليوم بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ االلتزامات الواردة يف مليون طفل مصاب بفريوس نقص املناعة البشرية يف أفريقيا
اإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز ،جنوب الصحراء الكربى .ولسوء احلظ ،يشكل ذلك نصف
وكجزء من اجلهود الرامية إىل كفالة حتقيق اهلدف العاملي املتمثل األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية على مستوى
يف القضاء على اإليدز بوصفه هتديدا للصحة العامة حبلول عام العامل .وال تزال مستويات العالج منخفضة كذلك ،حيث
 ،2030نؤكد جمددا ضرورة اتباع هنج عاملي شامل ومتكامل ال يتلقى العالج حنو  50يف املائة من األطفال املصابني بفريوس
إزاء الفريوس واإليدز ،مبا يف ذلك القيام باستثمارات من أجل نقص املناعة البشرية .وعالوة على ذلك ،ال حتصل مجيع
حتقيق هذه الغاية.
النساء احلوامل على العالج املضاد للفريوسات العكوسة ،أو
جيب تقدمي العالج جلميع املصابني بفريوس نقص املناعة ال يستفدن من اختبار فريوس نقص املناعة البشرية.
البشرية .ومن واجبنا أيضا محاية األجيال القادمة من اإلصابة
إننا نؤكد من جديد على ضرورة أن يستمر التصدي لإليدز
بفريوس نقص املناعة البشرية .كما جيب علينا القضاء على يف تعزيز التقدم الذي يهدف إىل القضاء على انتقال فريوس
اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية من خالل نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل أثناء احلمل والوالدة
وضع برامج قوية للتوعية ،والتعليم ملنع الناس من تبين سلوك والرضاعة الطبيعية .ويتعني أن حتظى زيادة إمكانية الوصول إىل
حمفوف باملخاطر .ويتعني علينا أن نعزز املبادرات الرامية إىل خدمات التشخيص والعالج املبكر لألطفال والرضع ،واليت
منع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل ،وأن تتطلب أنظمة وآليات صحية معززة ،باالهتمام الذي تستحقه.
نستثمر بشكل أكرب إلهناء تعرض الشباب ،ال سيما الشابات
ونالحظ على وجه اخلصوص أن التقرير يشري إىل أن
واملراهقات ،حلاالت إصابة جديدة يف أفريقيا.
الزيادة الكبرية يف عالج األطفال ال تسري على الطريق الصحيح
وقد اختذت دول االحتاد األفريقي تدابري هامة على خمتلف لتحقيق الغاية العاملية لعام  2018املتمثلة يف عالج  1.6مليون
املستويات ،مبا يف ذلك اعتماد خارطة الطريق بشأن املسؤولية طفل .ولذلك ،نؤكد من جديد احلاجة إىل ضمان استمرار
املشرتكة والتضامن العاملي فيما خيص مكافحة اإليدز واملالريا استفادة إجراءات مكافحة اإليدز من التقدم احملرز يف اجتاه
والسل .ويشكل تعهدها يف مؤمتر القمة اخلاص ،الذي عقد يف القضاء على انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل
أبوجا يف شهر متوز/يوليه  ،2013والتزامها املستمر بتخصيص الطفل .وسيتطلب القضاء على اإليدز حبلول عام  2030بذل
 15يف املائة من ميزانية الدولة للقطاعات الصحية ،دليال جهود مركزة على النساء واألطفال ،عن طريق حتسني برامج
واضحا على إرادهتا السياسية القوية لتعزيز امللكية واملساءلة مكافحة اإليدز الذي تعاين منه األمهات واألطفال ،يف مجيع
وإقامة الشراكات .كما أهنا ملتزمة أيضا بتسريع التقدم لتحقيق أحناء أفريقيا ،إذا أردنا بلوغ الغاية العاملية املتمثلة يف عالج 1.6
نتائج واضحة من خالل التمويل ،واحلصول على الدواء وحتسني مليون طفل.
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الذي عقد يف العام املاضي يف موسكو ،وكذلك التزامه اجلماعي
بتحقيق تغطية صحية شاملة ،مبا يف ذلك عن طريق توسيع
نطاق خدمات مكافحة مرض السل وفريوس نقص املناعة
البشرية اليت تركز على البشر .ونوافق متاما على التوصية بسد
فجوة التمويل البالغة  2.3بليون دوالر من خالل املوارد احمللية
والدولية من أجل تسريع عالج فريوس نقص املناعة البشرية وما
يرتبط به من مرض السل.

وعلى نفس املنوال ،نعتقد أنه ميكن بلوغ عدم ظهور أي
إصابات جديدة مطلقا ،والقضاء متاما على التمييز والوفيات
النامجة عن اإليدز قبل حلول عام  .2030ونؤكد من جديد
على أمهية الوقاية والتوعية والتثقيف بشأن أساليب احلياة
الصحية .ويتعني أن يكون العالج واالبتكار املتعلق باألدوية
اجلديدة ،مبا يف ذلك اللقاحات ،يف صميم جهودنا .وتعيد
اجملموعة األفريقية التأكيد على احلاجة إىل نقل التكنولوجيا
وبناء القدرات والوصول إىل األسواق ،والدعم لإلستفادة من
إن اجملموعة األفريقية تؤكد من جديد احلاجة إىل حتسني
جوانب مرونة حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة ،مبا يف الوقاية والتشخيص والعالج وأنظمة املراقبة القوية .وندعو
ذلك عن طريق تبسيط وتعزيز اإلجراءات التنظيمية املطبقة يف إىل تعزيز النظم واآلليات الصحية والوصول الشامل إىل هذه
اجملال الصحي.
اخلدمات .ومن املهم بنفس القدر توفري التثقيف الصحي اجلنسي
وعالوة على ذلك ،تقر اجملموعة بأن الفقر والبطالة يؤديان املرتبط بفريوس نقص املناعة البشرية .وميكن أن يساعد تضمني
إىل تفاقم اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز .الرتبية اجلنسية املالئمة للعمر يف املناهج املدرسية يف التوعية
ويتطلب القضاء على مرض اإليدز إحراز تقدم يف جمال املساواة بفريوس نقص املناعة البشرية وآثاره وكيفية إدارته ،وبالتايل التأثري
بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات من خالل اختاذ تدابري يف السلوك اجلنسي.
احلماية االجتماعية والدعم املايل واإلجناز التعليمي بني النساء
وتشعر اجملموعة بالقلق من استمرار الوصم والتمييز ضد
والفتيات للحد من املخاطر الشخصية اليت تواجهها املرأة .املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز ،األمر الذي
إننا نشيد بالتوصية الواردة يف التقرير بشأن تعزيز املساواة بني يقوض املكافحة الفعالة لإليدز ،مع استمرار مواجهة املصابني
اجلنسني والتمكني االقتصادي للنساء والفتيات كأدوات بالغة بفريوس نقص املناعة البشرية يف مجيع مناطق العامل .وتدعو
األمهية للحماية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية.
جمموعة البلدان األفريقية إىل زيادة املوارد املخصصة للمكافحة
الفعالة لفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز ،مبا يف ذلك تنفيذ
خطة عمل أديس أبابا ،وزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية لدعم
اخلطط واإلسرتاتيجيات الوطنية ،وكذلك وضع خطة متويل
وبذل جهود مشرتكة مﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف بغية ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬا اﳋﻄﺮ.

وتتطلع اجملموعة إىل عقد أول اجتماع رفيع املستوى
للجمعية العامة بشأن مكافحة السل ،سيعقد يف شهر أيلول/
سبتمرب .ونأمل أن حيدد االجتماع ويعتمد التزامات جريئة وقابلة
للتنفيذ من شأهنا أن تضعنا على الطريق إلهناء مرض السل
حبلول عام  ،2030وهو املرض الذي ال يزال السبب الرئيسي
أخرياً ،نعتقد أنه ال ميكن حتقيق القضاء على اإلصابات
للوفاة بني األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية اجلديدة متاما ،أو عدم التمييز ،أو اإلصابة مبرض اإليدز ،حبلول
واإليدز.
عام  ،2030إذا مت التأكيد كما قلت سابقاً ،على التعليم العايل
ولذلك ،نؤكد من جديد دعمنا للمؤمتر الوزاري ملنظمة اجلودة والوقاية والدعوة واحلصول على أدوية ميسورة التكلفة،
الصحة العاملية إلهناء مرض السل يف عصر التنمية املستدامة ،ونُظم صحية قوية.
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إمسحوا يل اآلن أن أديل ببيان ،ال يتجاوز دقيقتني ،بصفيت
املمثل الدائم لكينيا.
أشكركم سيدي الرئيس ،على عقد هذه اجللسة وإتاحة
الفرصة لنا للتحدث بشأن تنفيذ إعالن االلتزام بشأن فريوس
نقص املناعة البشرية/اإليدز وتبادل أفكارنا بشأن إعادة تنشيط
االستجابة ملكافحة اإليدز لتحفيز التنمية املستدامة .إننا نرحب
بتقرير األمني العام وحنيط علما بتوصياته.
لقد اجتمعت الدول األعضاء يف شهر حزيران/يونيه،
واتفقت على اسرتاتيجية سريعة بشأن القضاء على وباء اإليدز
حبلول عام  2030من خالل تسريع مكافحة فريوس نقص
املناعة البشرية .ويف منتصف الطريق إىل التزامات املسار السريع
لعام  ،2020حنيط علما حبقيقة أن التقدم احملرز حىت اآلن غري
كاف بشكل خاص فيما يتعلق برغبتنا يف القضاء على الوباء.
إن كينيا بلد يعاين من مشكل فريوس نقص املناعة البشرية،
حيث يعاين فيها ما يناهز  1.5مليون شخص من اإلصابة هبذا
الفريوس .ومما يؤسف له أن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز
ميثالن  29يف املائة من الوفيات السنوية يف بلدنا ويشكالن 15
يف املائة من العبء الكلي لألمراض.
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عام  .2017وقد مر سبعة وسبعون يف املائة منهم بتجربة
ناجحة لقمع احلمل الفريوسي .ويسعدين أن أذكر أن ذلك جنم
عنه اخنفاض مبقدار  52يف املائة من العدد املسجل للوفيات
املرتبطة باإليدز بني  2011و  .2017وباإلضافة إىل ذلك
 وأعتذر على هذا العدد الكبري من اإلحصاءات ،غري أهنامهمة  -سجل اخنفاض يف معدالت اإلصابة بفريوس نقص
املناعة البشرية بني البالغني بنسبة  56يف املائة يف الفئة العمرية
من  15إىل  49سنة ،بينما اخنفض عدد اإلصابات اجلديدة
بالفريوس بني األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  15سنة
بنسبة  57يف املائة.

ولضمان أن يتزود الشباب باملهارات واملعرفة والقدرة على
محاية أنفسهم من فريوس نقص املناعة البشرية وأن حيصلوا على
خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية حبلول عام  ،2020يسر
احلكومة أن تعلن أن  70يف املائة من املصابات من النساء
يف سن اإلجناب بفريوس نقص املناعة البشرية حيصلن على
خدمات تنظيم األسرة ،األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض عام
بنسبة  40يف املائة يف عدد اإلصابات اجلديدة بني الشباب
الذين ترتاوح أعمارهم بني  15و  24سنة .وعالوة على ذلك،
سجل اخنفاض بنسبة  46يف املائة يف اإلصابات بفريوس نقص
وقد عرض فخامة الرئيس أوهوروكينياتا مؤخرا رؤيته للخطط
املناعة البشرية وسط الشابات ،إىل جانب اخنفاض بنسبة 58
األربع الكربى ،اليت تعيد تركيز أولويات كينيا اإلمنائية للسنوات
يف املائة يف اإلصابات بني الشباب.
اخلمس املقبلة .وتشمل األمن الغذائي والتغذية والسكن امليسور
وقد كانت حكومة كينيا كذلك ملتزمة بالقضاء على
التكلفة والصناعات التحويلية والرعاية الصحية الشاملة .وقد
اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية بني األطفال
أصدرت وزارة الصحة بالفعل مبادرة سريعة النتائج من أجل
حبلول عام  ،2020بضمان حصول األطفال على عالج فريوس
تسريع تنفيذ الرعاية الصحية الشاملة .وستشمل تلك املبادرة
نقص املناعة البشرية .وقد سجلت كينيا اخنفاضا عاما بنسبة
اختبارات فريوس نقص املناعة البشرية وخدمات الوقاية والعالج
 38يف املائة يف اإلصابات اجلديدة بالفريوس بني األطفال.
املضاد للفريوسات العكوسة كمجموعة ،األمور اليت تشكل أمرا
وكذلك كان هناك اخنفاض بنسبة  62يف املائة يف اإلصابة
بالغ األمهية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للكينيني.
بفريوس نقص املناعة البشرية بني النساء ،بينما تلقت  76من

وقد كان حواىل  75يف املائة من األشخاص املؤهلني الذين األمهات احلوامل املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية العالج
يعيشون بفريوس نقص املناعة البشرية يتلقون العالج حبلول هناية مبضادات الفريوسات العكوسة.
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سرعة للصحة العاملية وحاضنة إلصالح
إن كينيا ملتزمة بكفالة أن يتلقى األشخاص الذين يعيشون مواصلة العمل مبثابة ُم ِّ
بيننا املعرضون أو املتأثرون بفريوس نقص املناعة البشرية ،محاية منظومة األمم املتحدة اإلمنائية.
اجتماعية مراعية لفريوس نقص املناعة البشرية .وقد مت تنفيذ
السيد ميرو (مجهورية تنزانيا املتحدة) (تكلم باإلنكليزية):
نظام احلماية االجتماعية ،الذي يوفر حتويالت نقدية عادية يشرفين أن أديل بالبيان التايل بالنيابة عن اجلماعة اإلمنائية
وميكن التنبؤ هبا إىل األسر الفقرية والضعيفة ،بنتائج إجيابية جدا .للجنوب األفريقي .ويتوافق هذا البيان مع البيان الذي قدمه
وقد استفادت أكثر من  240 000أسرة معيشية  -ما يصل ممثل مجهورية كينيا بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية.
إىل ما يقرب من  500 000من األيتام واألطفال الضعفاء
يف البداية ،أعيد تأكيد التزام اجلماعة اإلمنائية للجنوب
اعتبارا من عام  - 2015من نظام احلماية االجتماعية.
األفريقي الثابت مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/
كما تدرك احلكومة أن املوارد املخصصة لربجمة مكافحة اإليدز .ولذلك ،فإننا نرحب هبذه الفرصة لتقييم التقدم احملرز
فريوس نقص املناعة البشرية تظل عنصرا حامسا لالستجابة الفعالة .والتحديات يف حتقيق األهداف واملعامل الرئيسية اجلريئة الواردة
وحنن ملتزمون بتطوير آليات للتنمية املستدامة واالستثمار يف يف إعالن  2016السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية
مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية الذي يستهدف العوائد .واإليدز :على املسار السريع للتعجيل مبكافحة فريوس نقص
وكذلك عملنا على إدماج فريوس نقص املناعة البشرية واألمراض املناعة البشرية والقضاء على وباء اإليدز حبلول عام ،2030
غري املعدية يف التحليالت النسبية للتكاليف والفوائد.
الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف االجتماع الرفيع املستوى الذي
وعلى الرغم من أن االستجابة لفريوس نقص املناعة البشرية عقد يف حزيران/يونيه  .2016وعلى الرغم من التقدم احملرز
كانت ممولة إىل حد كبري من اجلهات املاحنة ،زادت حكومة كينيا على الصعيد العاملي ،فإن العبء الواقع علينا من املرض ال يزال
التمويل احمللي الستجابة كينيا لإليدز بنسبة  29يف املائة منذ مرتفعا .وعلى الرغم من أنه قد مت خفض احلاالت اجلديدة
عام  - 2013من  20بليون شلن كيين خالل الفرتة  -2013لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية ،فإهنا ال تزال مرتفعة جدا
 2014إىل  26بليون شلن كيين يف  .2016-2015ونالحظ باملقارنة مع املناطق األخرى.
مع القلق أن املوارد املتاحة لالستجابة العاملية لإليدز ،ال تستويف
غري أن حكومات اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي قد
االلتزامات اليت قطعت يف  .2016وأدعو الدول األعضاء إىل خطت ،منذ اعتماد اإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص
االلتزام بسد فجوة االستثمارات البالغة  7باليني دوالر املطلوبة املناعة البشرية/اإليدز يف العام  ،2001خطوات واسعة على
للقضاء على اإليدز وحتقيق أهداف التنمية املستدامة.
الصعيدين احمللي واإلقليمي على السواء لتعزيز السياسات الرامية

ويف اخلتام ،فإن البلدان اليت تنوء بعبء ثقيل مثل كينيا
ال ميكنها أن حتقق تلك اإلجنازات واألهداف االسرتاتيجية من
دون التعاون وتكريس الدعم من الشركاء .ونود أن نشكر برنامج
األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/
اإليدز ،وأن نعرب عن دعمنا لشراكة الوكاالت الست ،على
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إىل حتسني االستجابة الحتياجات شعوبنا يف جمال الرعاية
الصحية .وتشمل تلك اخلطوات توقيع رؤساء دول وحكومات
اجلماعة على إعالن ماسريو لعام  2003بشأن مكافحة فريوس
نقص املناعة البشرية/اإليدز ،واإلنشاء الالحق لصندوق اجلماعة
اإلمنائية للجنوب األفريقي اخلاص ملكافحة فريوس نقص

7/41

A/72/PV.94

12/06/2018

املناعة البشرية واإليدز لدعم التدخالت اإلقليمية الستكمال األخرى ،ترأس وزراء الصحة وغريهم من كبار القادة السياسيني
اجتماعات ائتالفات وطنية مؤخرا.
االستجابات الوطنية.
وجتري تغيريات مؤسسية أخرى ،مثل إنشاء جلنة وطنية
ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية يف مجهورية الكونغو
الدميقراطية .ويف العديد من البلدان ،مبا يف ذلك زمبابوي٬
وليسوتو ٬ومالوي ٬وموزامبيق ،صممت جلان وطنية أو منتديات
قائمة أو منتديات شراكة ،مماثلة الئتالف ،أو أعيد تشكيلها،
لإلشراف على االستجابة الوقائية على الصعيد الوطين.

وقد بذلت الدول األعضاء يف اجلماعة ،إدراكا منها
بطابع املرض العابر للحدود ،جهودا جديرة بالثناء ،مبا يف ذلك
بتيسري تنفيذ مبادرة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز عرب
احلدود ،اليت أنشئت يف  2011بدعم من لصندوق العاملي
ملكافحة اإليدز والسل واملالريا و  12دولة خمتارة من الدول
األعضاء ،وهي :أنغوال ٬وإسواتيين ،وبوتسوانا ٬ومجهورية تنزانيا
املتحدة ٬ومجهورية الكونغو الدميقراطية ٬وجنوب أفريقيا ٬وزامبيا٬
ومن املهم اإلشارة إىل أن العديد من البلدان تعمل على
وزمبابوي ٬وليسوتو ٬ومالوي ٬وموزامبيق ٬وناميبيا.
تعزيز قيادهتا التقنية بشأن عناصر حمددة من برنامج الوقاية من
و اهلدف العام للمبادرة العابرة للحدود هو خفض عدد الفريوس .ويف تنزانيا ،جيري تعزيز اللجان الفرعية الثالث التابعة
حاالت األمراض املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز للفريق العامل التقين املعين بالوقاية ،اليت تعاجل املسائل املتعلق
والسل واملالريا ،فضال عن معدالت الوفيات واإلصابة باألمراض بالفئات السكانية الرئيسية والواقيات الذكرية والوقاية من الفريوس
املنقولة جنسيا يف أوساط السكان املتنقلني ،وال سيما املشتغلني بني املراهقات والشابات .ويف ناميبيا ،هناك أفرقة عاملة خمصصة
باجلنس وسائقي الشاحنات للمسافات الطويلة والعمال ألربع من الركائز اخلمس للوقاية  -عدا العالج الوقائي قبل
املهاجرين واجملتمعات اليت تعيش بالقرب من احلدود .وقبل اإلصابة بالفريوس ،وهو يف املراحل املبكرة من التنفيذ يف البلد
شهرين فقط ،سلمت األمانة العامة للجماعة اإلمنائية للجنوب  -بإشراف من اللجنة االستشارية التقنية الوطنية السرتاتيجية
األفريقي عيادة ثانية للسالمة من فريوس نقص املناعة البشرية الرتكيبة الوقائية.
واإليدز عرب احلدود  -تقع يف موقع تلوكوينغ احلدودي  -إىل
وإذ تُسلّم اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي باالحتياجات
وزارة الصحة والرفاه يف بوتسوانا.
اخلاصة للشباب ،وال سيما الشابات ،خبصوص تعرضهم لفريوس
واجلدير بالذكر أن عددا من البلدان األعضاء تشارك يف
التحالف العاملي للوقاية من الفريوس ،وقد أبلغت بأهنا إما أهنا
أنشأت حتالفات وطنية أو أهنا أسندت مسؤوليات هليئات مماثلة
قائمة بعضوية واسعة ،األمر الذي يعزز ،بالتايل ،من التنسيق
واإلشراف على جهود الوقاية.
كما أن هناك إشارات واضحة إىل زيادة الدعم السياسي
للوقاية .وقد التزم رئيسا جنوب أفريقيا وزامبيا ،شخصيا خبرائط
طريق أو أهداف للوقاية الوطنية .ويف العديد من البلدان
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نقص املناعة البشرية واإليدز ،فهي تؤمن بنهج شامل يهدف
إىل متكني الشباب ،ويأخذ يف االعتبار احتياجاهتم االجتماعية
واالقتصادية .ويف هذا الصدد ،ع ّدلت بعض الدول األعضاء يف
اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي اسرتاتيجياهتا الوطنية اخلاصة
بالواقي الذكري من أجل حتسني إمكانية حصول الشباب على
الواقيات الذكرية ،مبا يف ذلك عن طريق توسيع نطاق توزيعها إىل
خارج املرافق الصحية ويف املناطق الريفية ،يف حني أولت البلدان
األخرى أولوية لتعزيز سياسات قطاع التعليم بشأن فريوس نقص
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املناعة البشرية وبناء القدرات يف جمال الرعاية الصحية اجلنسية وخطة رئيس الواليات املتحدة الطارئة لإلغاثة من اإليدز،
تكتسي أمهية بالغة من أجل تكملة جهودنا الوطنية للتمويل.
واإلجنابية.
نشجع الشركاء اإلمنائيني اآلخرين ،فض ً
ال عن
وأخرياًّ ،
وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ،على مساعدة
اجلماعة والدول األعضاء فيها يف مكافحة هذه األوبئة ،يف حني
نُثين على اجلهود اليت تبذهلا قيادة الربنامج املشرتك املعين بفريوس
نقص املناعة البشرية/اإليدز ،واليت أيدتنا بطرق عديدة.

وعالوة على ذلك ،هنالك خطط لتكثيف اجلهود الرامية
إىل إشراك الفتيات املراهقات والنساء الشابات وسن تشريعات
جديدة بشأن العنف املنزيل بغية كفالة تزويد الشباب باملهارات
واملعرفة والقدرة على محاية أنفسهم من فريوس نقص املناعة
البشرية ومتكينهم من احلصول على خدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية .لقد استفادت بلدان اجلماعة اإلمنائية للجنوب
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للمراقب
األفريقي من الدعم املقدم يف إطار خطة رئيس الواليات املتحدة عن االحتاد األورويب.
الطارئة لإلغاثة من اإليدز يف األنشطة الوقاية ،مبا يف ذلك
السيد بارينتي (االحتاد األورويب) (تكلم باإلنكليزية):
اخلتان الطيب الطوعي للذكور ومبادرة “درميز” لفريوس نقص
يشرفين أن أتكلم بالنيابة عن االحتاد األورويب والدول األعضاء
املناعة البشرية ،من بني مبادرات أخرى.
فيه.
وعلى صعيد األمم املتحدة ،ما فتئت مجاعتنا تؤيد القرار
ال يزال االحتاد األورويب ملتزماً التزاماً كام ً
ال بتنفيذ أهداف
املتعلق باملرأة والطفلة وفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف
التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك اهلدف  3.3بشأن الصحة،
إطار جلنة وضع املرأة .وبينما نقيّم التقدم الذي أحرزناه يف
الذي يشمل غاية إهناء وبائي اإليدز والسل حبلول عام .2030
تنفيذ اإلعالن السياسي لعام  ،٢٠١٦فإننا ندعو مجيع الدول
ويستند هذا العمل إىل عملية التفكري بشأن اخلطوات املقبلة من
األعضاء إىل تعزيز اجلهود الرامية لتنفيذ القرار  ،٢/٦٠ألنه يبقى
أجل مستقبل مستدام اليت انطلقت يف عام  ٢٠١٦وتتضمن
قراراً وجيها بشأن االحتياجات احملددة جلميع النساء والفتيات
ال شام ً
حتلي ً
ال للتقدم احملرز والتقييم املستكمل لإلجنازات فيما
يف مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز.
يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة ضمن االحتاد األورويب.
إن هدف اإلعالن السياسي لعام  ٢٠١٦بشأن فريوس
ويرحب االحتاد األورويب بتقرير األمني العام بشأن االستفادة
ّ
نقص املناعة البشرية واإليدز هو احلد من اإلصابات اجلديدة
من التصدي لإليدز من أجل إصالح األمم املتحدة والصحة
بالفريوس بني البالغني إىل أقل من  ٥٠٠ ٠٠٠حالة حبلول
على الصعيد العاملي ( )A/72/815وتوصياته ،بوصفها إسهاماً
عام  ،٢٠٢٠بعد أن كانت أكثر من  1.8مليو ًن حالة يف عام
رئيسياً يف توجيه العمل يف هذا اجملال.
 ،٢٠١٠وتوسيع نطاق برامج الوقاية األولية والعالج من فريوس
ونشدد على أمهية الوقاية ألهنا حجر الزاوية يف اإلجراءات
نقص املناعة البشرية لتحقيق ذلك اهلدف.
الفعالة الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة .وهناك
ونعتقد أن اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ،مع االلتزام
صلة قوية بني فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز والصحة
الذي يبديه قادهتا ،ستحرز قدراً كبرياً من التقدم حنو حتقيق
واحلقوق اجلنسية واإلجنابية .وجيب علينا أن نعمل على ضمان
األهداف احملددة يف اإلعالن السياسي .ويف هذا الصدد ،ال تزال
حتسني إدماج الوقاية من الفريوس يف خدمات الصحة اإلجنابية
شراكات مثل الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا
1817981
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املتكاملة ،والعكس بالعكس .كما جيب علينا أن نبذل قصارى الصندوق العاملي .ومع ذلك ،يلزم املزيد من االستثمارات من
اجلهات املاحنة واملوارد احمللية.
جهدنا لضمان الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية للمرأة.
ولذلك جرى الرتكيز على دعم التشخيص املبكر بتشجيع
الفحص ،فض ً
ال عن تعزيز التوعية للفئات الضعيفة اليت يصعب
الوصول إليها ،مثل السجناء ومتعاطي املخدرات عن طريق
احلقن ،والرجال الذين ميارسون اجلنس مع رجال ،من أجل
التوصل إىل فهم أفضل للعوائق اليت حتول دون فعالية الوقاية
من هذه األمراض .وعالوة على ذلك ،فإن الرتكيز على النساء
والفتيات ،مع عدم نسيان الرجال والفتيان وأمهية تغيري املعايري
اجلنسانية ،أمر أساسي لنجاح خطة الوقاية.
ومن أجل حتقيق اهلدف املتمثل يف القضاء على وباء
اإليدز ،يشدد االحتاد األورويب كذلك على احلاجة إىل حصول
اجلميع على الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة ذات اجلودة
وامليسورة التكلفة ،وعلى التعليم ،مبا يف ذلك التثقيف اجلنسي
الشامل ،وعلى خدمات الرعاية الصحية ،فض ً
ال عن االلتزام
بالصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية.

ونشدد على احلاجة إىل البحوث القائمة على األدلة .ومنذ
مثانينيات القرن العشرين ،دعمت املفوضية األوروبية البحوث،
اليت ترتاوح من البحوث األساسية إىل تطوير واختبار اللقاحات
املرشحة ،واألدوات
والعالجات املبتكرة ومبيدات امليكروبات ّ
التشخيصية اجلديدة وحتسني إدارة املرضى .وبني عامي ٢٠٠٧
و  ،٢٠١٣استثمرت املفوضية األوروبية أكثر من  ١٧٥مليون
يورو يف فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف إطار برنامج
البحوث السابق .ونواصل دعم البحوث لتطوير أو األدوات
احملسنة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية ،وقد
املبتكرة أو ّ
التزمنا بأكثر من  ١١٥مليون يورو .إن فهم آلية املرض ،وترشيح
اللقاحات املبتكرة ،وإجياد عالج فعال لفريوس نقص املناعة
البشرية وحتسني متكني املريض من بني مسارات البحوث اليت
يدعمها الربنامج احلايل .ومن خالل هذه األعمال البحثية،
ال تسهم املفوضية األوروبية يف خطة البحوث العاملية فحسب،
بل تعزز أيضاً مشاركة أصحاب املصلحة املعنيني يف عملية
البحث ،فض ً
ال عن التأثري على صنع السياسات.

وإننا حنافظ على خطة قوية للصحة العاملية ونُساهم بصورة
فاعلة يف الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا ،ليس
ويدعم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه بصورة كاملة
ألجل دعم مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية والسل واملالريا
وحسب ،ولكن أيضاً لضمان مشاركة اجملتمعات احمللية وتعزيز مكافحة السل ،وهو من األمراض اإلضافية الرئيسية ملرض اإليدز.
إن مكافحة السل املقاوم لألدوية املتعددة هدف من األهداف
النظم الصحية.
الرئيسية على املستوى العاملي ،وهو أيضاً أحد العناصر اهلامة يف
لقد دعمت املفوضية األوروبية إنشاء الصندوق العاملي،
خطة العمل األوروبية لتوحيد األداء يف جمال الصحة ضد مقاومة
وهي من اجلهات املاحنة الرئيسية له ،وقد صرفت  1.8بليون
مضادات امليكروبات .واألهداف هي جعل االحتاد األورويب
يورو بني عامي  ٢٠٠٢و  .٢٠١٧ويف آذار/مارس ،٢٠١٦
منطقة ألفضل املمارسات ،وتعزيز البحث والتطوير واالبتكار
تع ّهدت اللجنة األوروبية بـتقدمي  ٤٧٥مليون يورو إىل الصندوق
يرحب االحتاد األورويب
وتشكيل خطة عاملية .ويف هذا السياقّ ،
العاملي للفرتة  ،٢٠١٩-٢٠١٧أي بزيادة  ١٠٥مليون يورو
باالجتماع الرفيع املستوى بشأن السل ،الذي ستعقده األمم
باملقارنة بالفرتة السابقة .ويبلغ جمموع مسامهات املفوضية
املتحدة يف أيلول/سبتمرب من هذا العام.
األوروبية والدول األعضاء حوايل  ٥٠يف املائة من متويل
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وباإلضافة إىل ذلك ،نشدد على أمهية الوقاية بوصفها حجر
الزاوية يف اإلجراءات الف ّعالة الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية
املستدامة .وجيب أن نكفل حصول املراهقني والشباب على
التثقيف اجلنسي الشامل والصحة اجلنسية املراعية العتبارات
الشباب وخدمات فريوس نقص املناعة البشرية.
وما فتئ تركيزنا منصبّاً على دعم التشخيص املبكر عن
طريق تشجيع االختبار ،مبا يف ذلك مواقع التجارب اجملتمعية،
فض ً
ال عن تشجيع املزيد من التوعية للفئات الضعيفة من أجل
الوفاء بالتزامنا املشرتك بعدم ترك أحد خلف الركب .وإننا نشيد
باجلهود اليت يبذهلا برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس
نقص املناعة البشرية/اإليدز إلعادة الرتكيز على الوقاية وإطالق
حتالف الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية يف عام .٢٠١٧
وأخرياً ،فإن مثة أمهية قصوى لوضع حد للوصم من أجل
محاية حقوق اإلنسان لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة
البشرية.

السيدة بيركس (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت
باإلنكليزية) :تشيد الواليات املتحدة بربنامج األمم املتحدة
املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز والصندوق
العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا واحلكومات الشريكة
بشأن التقدم اهلائل املشار إليه يف تقرير األمني العام عن التنفيذ
( .)A/72/815وباإلضافة إىل ذلك ،تشيد الواليات املتحدة
بالبيانات القوية اليت أدىل هبا كل من الرئيس واألمني العام
واملتكلم باسم جمموعة الدول األفريقية فيما يتعلق بالفجوات
الرئيسية اليت ال تزال قائمة ،واحلواجز اليت جيب التغلب عليها.
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وحمدد األهداف .وهلذه الغاية ،تتعاون الواليات املتحدة مع
احلكومات الشريكة واجملتمعات اليت خندمها ،والقطاع اخلاص
واملؤسسات املتعددة األطراف واجملتمع املدين ،واألهم من ذلك،
مع املنظمات الدينية .وتكفل الواليات املتحدة أن يكون لدينا
استثمارات قوية يف الوقاية والعالج  -حيي خنصص قرابة بليون
دوالر سنوياً للوقاية ،كما متت مناقشته ،مبا يف ذلك مبادرة
درميز  DREAMSالقوية اليت أطلقتها الواليات املتحدة  -وهي
مبادرتنا للمرأة صاحبة العزمية واجللَد وغري املهمشة والسليمة من
اإليدز واملتمتعة بالتوجيه والسالمة  -واليت تضمن أن ترتعرع
الشابات مزدهرات مع خلوهن من اإلصابة بفريوس نقص املناعة
البشرية.
ومن خالل عملنا معا ،جنحنا يف إنقاذ وحتسني حياة
املاليني ،بل ويف تغيري مسار الوباء ذاته .وقد سرعنا جهودنا
الرامية إىل الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وعالج
املصابني به .ومن أجل بلوغ األهداف العاملية ،90-90-90
تستخدم خطة رئيس الواليات املتحدة الطارئة لإلغاثة من اإليدز
البيانات للرتكيز على املناطق اجلغرافية وجمموعات السكان
احتياجا وحيث ميكن أن حتدث استثماراتنا أكرب تأثري.
األكثر
ً
ولن يتم الوصول إىل األهداف  90-90 - 90إال عندما
تتحقق لكل جنس وفئة عمرية وجمموعة معرضة للخطر ،مبن يف
ذلك السكان األكثر إمهاالً والذين يصعب الوصول إليهم .وحنن
نعرف اآلن بالضبط من الذين هنملهم ونقوم بتطوير برناجمنا
كل يوم للوصول إىل اجلميع عن طريق تعزيز النظام الصحي
على املستوى اجملتمعي وعلى مستوى للرتحيب باجلميع .وقد
استثمرت اخلطة الباليني إلنشاء ودعم نظام صحي أفقي ،وإن
كان ذلك من خالل برنامج رأسي.

ويف منتصف املدة حنو بلوغ أهداف املسار السريع لعام
 ،2020اليت وضعناها معا يف عام  ،2016أصبحنا أقرب
إن تركيز برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص
إىل السيطرة على هذا الوباء .وما كان يعتقد الكثريون أنه
املناعة البشرية/اإليدز على إنتاج أكثر جمموعات البيانات مشوال
أمر مستحيل قبل عقد من الزمن ،بات اآلن ممكنا من خالل
يف العامل حول وبائيات الفريوس ،املعروف باسم بيانات اإليدز،
إقامة شراكات قوية ومن خالل اتباع هنج مجاعي اسرتاتيجي
1817981
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ال يزال ذا أمهية حامسة ،وهو يشكل خريطة طريقنا للسيطرة على
الوباء .ولدينا أهداف ملموسة للوفاء هبا من أجل القضاء على
وباء اإليدز حبلول عام  -2030اهلدف  3من أهداف التنمية
املستدامة  -ولكننا ال نستطيع القيام بذلك دون البيانات
الصحيحة لتتبع تقدمنا وحتديد احتياجاتنا غري امللباة ولتوجيه
املوارد بكفاءة وفعالية لتحقيق أقصى تأثري .وتدعم الواليات
املتحدة بقوة برنامج األمم املتحدة املشرتك وقيادته يف مكافحة
وباء فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز.
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اليوم ملستقبل لن يكون فيه فريوس نقص مناعة بشرية لنتصدى
له .ولكي نغتنم هذه الفرصة ،جيب علينا مجيعا أن نركز
جهودنا حيثما يكون عبء الفريوس/اإليدز هو األكرب .وجيب
أن نضمن حصول كل رجل وامرأة وطفل ال يزالون منسيني
وال نعرف وضعهم ،يف البلدان واملدن واجملتمعات احمللية األكثر
تضرراً ،على خدمات الوقاية والعالج املنقذة للحياة واليت تسمح
هلم بالبقاء واالزدهار وحتقيق أحالمهم.

السيد دوكي إسترادا ماير (الربازيل) (تكلم باإلنكليزية):
ونقدر أن برنامج األمم املتحدة املشرتك واملشاركني يف رعايته أود أن أبدي تعليقا شخصيا .كلنا ندرك التزام مجيع البلدان
سيخصصون يوما مواضيعي خالل االجتماع القادم جمللس إدارة مبكافحة اإليدز ،ولكن من احملزن رؤية القاعة فارغة.
الربنامج املقرر عقده يف شهر حزيران/يونيه ملناقشة االستجابة
يشرف الربازيل أن تشارك يف هذه املناقشة اليت تتاح فيها
املشرتكة الالزمة للقضاء على السل واإليدز .وحنن نعلم أن السل للدول األعضاء فرصة فريدة الستعراض ومتابعة تنفيذ التزامات
هو القاتل الرئيسي للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية /اجلمعية العامة مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف
اإليدز .ومع ذلك ،وكما ذكر الربنامج املشرتك ،تشري التقديرات سياق خطة التنمية املستدامة لعام  .2030وإذ نعيد التأكيد
إىل أن أقل من  60يف املائة من مرضى السل خضعوا الختبارات اليوم على االلتزامات اليت مت التعهد هبا من خالل اعتماد
كشف فريوس نقص املناعة البشرية يف عام  .2016ونعلم أيضاً اإلعالن السياسي لعام  2016بشأن فريوس نقص املناعة
أن عدداً كبرياً من املرضى املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية البشرية/اإليدز ،فإنه من املطمئن أنه ميكننا فعال أن نرى تقدما
ال خيضعون لفحوص كشف اإلصابة بالسل .ونظراً لالرتباط فيما يتعلق بتنفيذ غاياته العشر .ورغم التقدم احملرز ،يتعني على
القوي بني املرضني ،فقد التزمت حكومة بلدنا ،يف عهد الرئيس اجملتمع الدويل أن يظل يقظا وحذرا ،حيث أن هناك الكثري مما
ترامب ،بالتصدي هلذين الوباءين يف وقت واحد بطريقة عالية ينبغي عمله خالل السنوات القليلة املقبلة.
األثر تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة .وهذه نقطة
يف البداية ،يرحب وفد بلدي بتقرير األمني العام املعنون
حامسة ،وحنن نعد معا الجتماع األمم املتحدة الرفيع املستوى
“االستفادة من التصدي لإليدز من أجل إصالح األمم املتحدة
بشأن مرض السل يف خريف هذا العام.
والصحة على الصعيد العاملي” ( .)A/72/815ويف جمال اإليدز
إن التزام الواليات املتحدة بالقضاء على وباء فريوس نقص بالتحديد ،جيب أن تُرتجم اإلصالحات اليت يضطلع هبا األمني
املناعة البشرية/اإليدز ،من خالل حكومة ترامب ومن خالل العام بسرعة إىل إجراءات ملموسة من أجل متكيننا من حتقيق
دعم الكونغرس مبجلسيه وحزبيه ،ال يتزعزع .ولدينا كمجتمع هدفنا الرئيسي املتمثل يف عدم التخلي عن أحد .ويف هذا
عاملي فرصة تارخيية ،ألول مرة على اإلطالق ،للسيطرة على الصدد ،تؤيد الربازيل متاما توصيات األمني العام اخلمس اليت،
وباء ال يوجد لقاح وال عالج له ،على الرغم من أننا سنحتاج إذا مت تنفيذها يف الوقت املناسب ،ستضمن حصول كل شخص
إليهما للقضاء على الفريوس/اإليدز فعليا .إننا نرسي األساس
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حمتاج على خدمات فعالة للوقاية والفحص والعالج ،مما يسهم البشرية بغض النظر عن مستوى احلمل الفريوسي ،وهي توصية
أقرهتا منظمة الصحة العاملية بعد عامني من ذلك التاريخ.
بشكل حاسم يف القضاء على الوباء حبلول عام .2030
وكما مت اإلعراب عن ذلك خالل السنوات السابقة ،ترى
الربازيل أن التصدي لإليدز جيب أن يستند إىل ثالث ركائز:
تعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة
البشرية وتوفري خدمات الوقاية والعالج للجميع وضمان توافر
املوارد املالية الوطنية والدولية الالزمة.
لقد كان اجتماع األمم املتحدة الرفيع املستوى لعام 2016
بشأن القضاء على اإليدز حدثا تارخييا ،حيث أقر بأمهية الرتكيز
على اجملموعات السكانية الرئيسية .ولذلك ،جيب أن تكون
البلدان واملناطق قادرة على االستجابة ألمناط حمددة من الوباء،
مع إعطاء األولوية الحتياجات السكان األكثر عرضة لإلصابة
بالعدوى .وبالنظر إىل اخلصائص الوبائية لفريوس نقص املناعة
البشرية يف الربازيل ،واليت تسهم يف تسليط الضوء على ضعف
الشباب أمام العدوى ،فقد وضع بلدي اسرتاتيجيات لتشجيع
الوقاية من الفريوس يف أوساط تلك الشرحية من السكان،
وال سيما الشباب املثليني والرجال الذين ميارسون اجلنس مع
الرجال .وعالوة على ذلك ،ال ميكن النظر إىل اجملموعات
السكانية الرئيسية بطريقة سلبية ،ولكن بوصفهم شركاء أساسيني
يف تصميم وتنفيذ سياسات االستجابة.
لقد أحرزت الربازيل على مدى العقود الثالثة املاضية تقدما
كبريا يف مكافحة اإليدز بفضل نظام وطين قوي للصحة العامة،
يضمن استفادة اجلميع من خدمات العالج والتشخيص.
واعتمدنا يف عام  1996قانونا وطنيا ينص على إتاحة العالج
اجملاين جلميع األشخاص املصابني ،مما ساعد على وضع األساس
لربناجمنا الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز.
وأصبحنا بعد ذلك ،يف عام  ،2013أول بلد نام يتبىن هنج
العالج الوقائي ،الذي يوصي بتوفري العالج املضاد للفريوسات
العكوسة جلميع األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة
1817981

ومن أجل زيادة إمكانية إجراء فحوص الكشف عن
فريوس نقص املناعة البشرية بني السكان األكثر تضررا من
الوباء ،أنشأت وزارة الصحة برناجما جمتمعيا يف  ٢٠١٤يهدف
إىل تنمية قدرات منظمات اجملتمع املدين على إجراء فحوص
سريعة للكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية من خالل هنج
األقران .ويف بداية  ،٢٠١٨ومتاشيا مع األدلة العلمية احلديثة،
بدأت حكومة الربازيل بتوفري العالج الوقائي قبل التعرض على
نطاق شامل يف سياق تعزيز سياسات الرتكيبة الوقائية.
إن احرتام حقوق اإلنسان ،مع الرتكيز على القضاء على
أوجه عدم املساواة بني اجلنسني ،واستمرار مكافحة الوصم
والتمييز ،وتعزيز احلوار والتعاون مع منظمات اجملتمع املدين،
هي أيضا عناصر حمورية الربنامج الوطين يف الربازيل اليت أسهمت
إسهاما كبريا يف نتائجه اإلجيابية.
ومع اقرتاب املوعد النهائي لتنفيذ اهلدف ،90-90-90
فقد حان الوقت ملضاعفة جهودنا على الصعيدين الوطين
والدويل.
وإىل جانب توسيع نطاق االستفادة من خدمات
التشخيص ،زادت الربازيل االستثمار إىل من أجل تقليص الفجوة
بني تشخيص فريوس نقص املناعة البشرية وعالجه .ويقدر أنه
قد مت تشخيص  ٨٧يف املائة من املصابني بفريوس نقص املناعة
البشرية يف الربازيل .اليوم ،ومبا أن أكثر من  ٥٠٠ ٠٠٠شخص
يف البلد يستفيدون من عالج مضاد لفريوسات النسخ العكسي،
حققنا اهلدف املتمثل يف زيادة نسبة األشخاص الذين تلقوا
العالج ملدة ستة أشهر على األقل وكبحنا احلمل الفريوسي بأكثر
من  ٩٠يف املائة.
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ومبا أن التكاليف املتكبدة يف تعميم االستجابة تشكل
حتديا ،جيب علينا أن ندفع باجتاه ختفيض تكلفة العالج .إذ
جيب أن تسود دائما حتمية توفري الصحة العامة على املصاحل
التجارية .إن التنفيذ الكامل ألوجه املرونة املسموح هبا مبوجب
االتفاق املتعلق باجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية
الفكرية ،على النحو املتفق عليه يف إعالن الدوحة ،واالسرتاتيجية
وخطة العمل العامليتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار وامللكية
الفكرية التابعة ملنظمة الصحة العاملية ،ميثل أداة قوية وفعالة
لتحقيق أهداف استفادة اجلميع ،وال سيما بالنسبة للفئات
األكثر ضعفا يف اجملتمع.
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ونظرا ألن السل هو السبب الرئيسي للوفاة بني املصابني
بفريوس نقص املناعة البشرية ،سيكون لدينا خالل االجتماع
الرفيع املستوى بشأن السل الذي سيعقد يف أيلول/سبتمرب فرصة
تارخيية حلشد االلتزام السياسي بالقضاء على داء السل ،ومن مث
أيضا التحرك حنو القضاء على وباء اإليدز .ويف هذا السياق ،نود
أن ندعو إىل متابعة دقيقة لاللتزامات اليت قطعت يف االجتماع
الرفيع املستوى الذي عقد يف  ٢٠١٦بشأن مقاومة مضادات
امليكروبات لضمان أال تشكل مقاومة مضادات امليكروبات
عقبة أمام القضاء على اإليدز والسل واألمراض املعدية األخرى
يف السنوات املقبلة.
باإلضافة إىل ذلك ،نتطلع أيضا إىل االجتماع الرفيع
املستوى للجمعية العامة بشأن التغطية الصحية الشاملة ،الذي
سيعقد يف  .٢٠١٩وبوصف حتقيق التغطية الصحية الشاملة
أحد الركائز األساسية خلطة التنمية املستدامة لعام  ،٢٠٣٠فإنه
سيسهم يف إحراز التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

وبالنسبة للربازيل ،يشكل ضمان توفر األدوية بأسعار
عادلة أولوية يف جمال حقوق اإلنسان ما فتئت تثري قلقا بالغا
يف بلدنا .ويف هذا الصدد ،تولت الربازيل يف  ٢٠٠١مسؤولية
عرض مشروع قرار على جلنة حقوق اإلنسان آنذاك بشأن
احلصول على األدوية يف سياق جوائح ،مع الرتكيز بوجه خاص
على فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز .وكانت املرة األوىل
وبصفة الربازيل الرئيس احلايل ملبادرة السياسة اخلارجية
حيث مت إدراج هذه العالقة يف قرار من قرارات األمم املتحدة .والصحة العاملية ،إىل جانب جمموعة األعضاء اآلخرين يف
كما جيب اإلقرار بدور اآلليات املبتكرة مثل الصندوق املبادرة ،فإهنا ملتزمة بالعمل من أجل احلفاظ على الزخم
العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا؛ والتحالف العاملي السياسي ملناقشات الصحة العاملية اليت جتري يف اجلمعية العامة،
للقاحات والتحصني؛ ومبادرة العقاقري لألمراض املهملة ،واملرفق مما يسهم ليس يف حتقيق األهداف املتعلقة مبكافحة اإليدز
الدويل لشراء األدوية ،حيث إن هلا تأثريا إجيابيا ،وساعدت على فحسب ،لكن أيضا يف تنفيذ مجيع أهداف التنمية املستدامة.
املتصلة بالصحة
زيادة عدد املستفيدين من هذه األدوية.

توىل الرئاسة نائب الرئيس ،السيد تيفي (فانواتو).
ويف عصر أهداف التنمية املستدامة ،فإن استجابة معزولة
لفريوس نقص املناعة البشرية ،لن يكتب هلا النجاح .ولكي
تكون فعالة ،جيب أن تستند إىل هنج متكامل ومتعدد القطاعات
يأخذ يف احلسبان الروابط املتعددة بني اإليدز وحاالت العدوى
املرافِقَة واألمراض املتزامنة مثل التهاب الكبد والسل.
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إن خطة عام  2030واإلعالن السياسي لعام 2016
بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز :على املسار السريع
للتعجيل مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية والقضاء على
وباء اإليدز حبلول عام  ،٢٠٣٠قد وفرتا لنا األدوات املؤسسية
الالزمة لإلسراع يف إهناء وباء اإليدز .ولذلك ،جيب علينا أن
نتخذ إجراء اآلن من أجل التوسع يف تنفيذ هذه االلتزامات.
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وال ميكننا تفويت الفرصة الساحنة لرؤية عامل خال من اإليدز
يف جيلنا.
السيد سريفي هوك (تايلند) (تكلم باإلنكليزية) :يسرين
كثريا أن أمثل تايلند اليوم أمام اجلمعية العامة يف هذا االستعراض
السنوي للتقدم احملرز يف تنفيذ اإلعالن السياسي لعام ٢٠١٦
بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز :على املسار السريع
للتعجيل مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية والقضاء على وباء
اإليدز .وفيما نبلغ منتصف الطريق يف الوقت احملدد لالجتماع
بشأن املسار السريع لاللتزامات اليت تعهد هبا القادة قبل سنتني،
فإن تايلند تقدر هذه الفرصة لتبادل آخر املعلومات عن املرحلة
اليت وصلناها والتأكيد من جديد على التزامنا مبضاعفة جهودنا
لتحقيق ذلك اهلدف النبيل.
ما برحت تايلند تنفذ اسرتاتيجيتها الوطنية ملكافحة اإليدز
للفرتة  ،٢٠٣٠-٢٠١٧اليت تتماشى مع هدف خطة التنمية
املستدامة لعام  ٢٠٣٠املتمثل يف القضاء على وباء اإليدز حبلول
عام  ،٢٠٣٠من أجل إنشاء استجابات عالية األثر لفريوس
نقص املناعة البشرية عن طريق ،أوال وقبل كل شيء ،حتقيق
التزامات املسار السريع .ومبرور الوقت ،أثبتنا أننا بذلنا جهدا
شامال لتحقيق اهلدف  90-90-90حبلول عام .٢٠٢٠
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وجيب علينا أن نعزو الفضل للنهج الذي يقوده اجملتمع
وحموره البشر ،وساعد على توسيع نطاق تغطية فحوص
الكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية يف مجيع أحناء البلد،
وتبي أهنم مصابون بفريوس
مثل األشخاص الذين مت فحصهم ّ
نقص املناعة البشرية وحصلوا على الفور على العالج والرعاية.
وحنن ال نعاجل فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف عزلة.
بل نتبع هنجا متكامال .فعلى سبيل املثال ،تقدم اخلدمات املتعلقة
مبرض السل وفريوس نقص املناعة البشرية يف نقطة رعاية واحدة.
ويف اآلونة األخرية،أصبح األشخاص املصابون بفريوس نقص
املناعة البشرية واألشخاص الذين يتعاطون املخدرات باحلقن
مؤهلني لفحص الكشف عن التهاب الكبد  Cوعالجه جمانا.
مر عامان منذ جرى التثبت من كون تايلند أول بلد يف
منطقة آسيا واحمليط اهلادئ يقضي على انتقال عدوى فريوس
نقص املناعة البشرية والزهري من األم إىل الطفل .واليوم ،نواصل
بذل وتعزيز جهودنا فيما نستمر يف التواصل مع أولئك املعرضني
للخطر أو من هم يف أوضاع هشة ،سواء كانوا مواطنني تايلنديني
أو ال ،مبا يف ذلك الفئات السكانية الرئيسية األكثر عرضة
خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية .ونتيجة لذلك،
فقد واصل معدل االنتقال الرأسي لفريوس نقص املناعة البشرية
اخنفاضه ليصل إىل  1.7يف املائة .وهبذا املعدل ،فإننا على
يقني بأنه سينخفض إىل واحد يف املائة حبلول عام .2020
بيد أن اهلدف املتمثل يف حتقيق خفض بنسبة  75يف املائة يف
اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية ال يزال يشكل
حتديا بالنسبة لتايلند ،على الرغم من أن اإلصابات اجلديدة
بالفريوس اخنفضت بنسبة  56يف املائة مقارنة مبا كانت عليه
قبل مثاين سنوات.

وعقب اعتماد اإلعالن السياسي يف  ،٢٠١٦أحرزت
تايلند تقدما ملحوظا يف مجيع التزامات املسار السريع الـ ١٠
خالل  .٢٠١٧فقد حققت تايلند أول غاية من اهلدف -90
 ،90-90املتمثلة يف أن يعرف  90يف املائة من مجيع املصابني
بفريوس نقص املناعة البشرية أهنم مصابون .أما الغايتان األخريان
للهدف  90-90-90فهما يف املتناول ،وتتمثالن يف أن يتلقى
 75يف املائة ممن يتم تشخيص إصابتهم بعدوى الفريوس عالجا
وتايلند ملتزمة باالستفادة من التكنولوجيات املبتكرة
مستمرا باألدوية املضادة للفريوسات العكوسة ،وأن يتمكن 80
يف املائة ممن يتلقون عالجا مضادا للفريوسات العكوسة من بلوغ والتقدم التكنولوجي لتنفيذ األنشطة العالية األثر املتعلقة بفريوس
نقص املناعة البشرية .وعليه ،تستعد تايلند لتوسيع نطاق
مرحلة كبت النسخ الفريوسي.
1817981
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مشاريع العالج الوقائي قبل التعرض لإلصابة يف عدد كبري من
املرافق الصحية على الصعيد الوطين ،مستهدفة الفئات السكانية
الرئيسية األكثر عرضة لإلصابة بالفريوس .وعلى صعيد التمويل،
فإن االستثمارات يف هذا اجملال متوفرة مقدما .كما وافقت
احلكومة امللكية التايلندية ،على سبيل األولوية ،على زيادة
األموال لدعم برامج الوقاية للفئات السكانية الرئيسية ،مبشاركة
خمتلف منظمات اجملتمع املدين ودعمها احليوي.
وإذ تسلم بأن الوصم والتمييز ضد املصابني بفريوس نقص
املناعة البشرية يشكالن عقبةكبرية أمام جهودنا الرامية إىل القضاء
على وباء اإليدز ،تؤكد تايلند من جديد التزامها بالتصدي هلذه
املسائل من خالل محالت أقوى للتثقيف والتوعية.

12/06/2018

يف أرمينيا ،حيظى تنفيذ “اإلعالن السياسي بشأن فريوس
نقص املناعة البشرية واإليدز :على املسار السريع للتعجيل
مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية والقضاء على وباء اإليدز
حبلول عام  ”2030بالدعم من خالل تدابري االستجابة
ذات الصلة احملددة يف الربنامج الوطين بشأن فريوس نقص
املناعة البشرية/اإليدز للفرتة  ،2021-2017مبا يتماشى
مع االلتزامات املتفق عليها دوليا يف خطة التنمية املستدامة
لعام  2030واسرتاتيجية برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين
بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز للفرتة 2021-2016
واالسرتاتيجية العاملية للقطاع الصحي اليت وضعتها منظمة
الصحة العاملية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية للفرتة
 2021-2016وخطة العمل لتصدي قطاع الصحة لفريوس
نقص املناعة البشرية يف املنطقة األوروبية ملنظمة الصحة العاملية.

صحيح أن مكافحة اإليدز مل تنته بعد .غري أننا مقتنعون
بأننا ،يف ظل الشراكة القوية مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص،
ويتمثل اهلدف العام للربنامج الوطين بشأن الوقاية من
واألهم من ذلك ،اجملتمعات احمللية وكل فرد دون استثناء،
فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف إعداد استجابة فعالة
سننتصر يف املعركة.
لوباء فريوس نقص املناعة البشرية للفرتة من عام  2017إىل
أخريا ،يتعني علينا اعتماد هنج متكامل شامل للمنظومة
عام  2021وحتديد الشروط املسبقة للقضاء على اإليدز حبلول
بأسرها للتصدي لكل حتد من التحديات الصحية القائمة أو
عام  .2030وتشمل أهداف الربنامج تقليل عدد اإلصابات
اجملهولة .وستعمل تايلند ،مع هنغاريا بصفتهما ميسرين مشاركني
اجلديدة بالفريوس ،مبا يف ذلك بني الفئات السكانية الرئيسية
لعملية التغطية الصحية للجميع ،بشكل وثيق مع الدول
األكثر عرضة خلطر العدوى ،واحلفاظ على مركز التثبت من
األعضاء والشركاء الرئيسيني اآلخرين بشأن طرائق االجتماع
قضاء البلد على انتقال عدوى الفريوس من األم إىل الطفل
الرفيع املستوى املعين بالتغطية الصحية للجميع ،الذي سيُعقد
وإجناز أهداف  ٩٠-٩٠-٩٠لربنامج األمم املتحدة املشرتك
يف العام املقبل خالل الدورة الثالثة والسبعني للجمعية العامة،
املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وخفض معدالت
إسهاما منا يف اجلهود الرامية إىل إجياد عامل أكثر صحة للبشرية
الوفيات جراء اإليدز والتصدي للوصم والتمييز.
ال يتخلف فيه أحد عن الركب.
ومينحنا سجل إجنازات أرمينيا الثقة ملواصلة مسار
السيد مارغاريان (أرمينيا) (تكلم باإلنكليزية) :ترحب
االستجابة الفعالة املتعددة القطاعات لوباء اإليدز ،فضال عن
أرمينيا بعقد جلسة اليوم وبتقرير األمني العام املعنون “االستفادة
الوقاية والعالج من الفريوس .ولدى أرمينيا اليوم نظام متكامل
من التصدي لإليدز من أجل إصالح األمم املتحدة والصحة
بشكل وثيق للخدمات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية/
على الصعيد العاملي” (.)A/72/815
اإليدز والسل وصحة األم والطفل ،مبا يضمن التشخيص املبكر
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وتوفري الرعاية الصحية اجليدة وأكثر العالجات فعالية ،فض ً
ال
عن اخلدمات الطبية األخرى ملن حيتاجون إليها.
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السيد مولينغا (زامبيا) (تكلم باإلنكليزية) :يف البداية ،أود
أن أشكر رئيس اجلمعية العامة على عقد هذا االجتماع السنوي
الثاين الستعراض تنفيذ “إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص
املناعة البشرية/اإليدز” و “اإلعالن السياسي بشأن فريوس
نقص املناعة البشرية واإليدز :على املسار السريع للتعجيل
مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية والقضاء على وباء اإليدز
حبلول عام  ،”2030املعتمد يف حزيران/يونيه .2016

إن منع انتقال الفريوس من األم إىل الطفل جمال هام من
جماالت التقدم املثبت يف أرمينيا ،وهو ما اعرتفت به األمم
املتحدة .ويف عام  ،2016كانت أرمينيا واحدة من أربعة بلدان
فقط تتثبت منظمة الصحة العاملية من قضائها على انتقال فريوس
نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل .ونرى أن هذا التقدم
خطوة هامة حنو الوفاء بااللتزام بالقضاء على اإليدز حبلول عام
ويؤيد وفدي البيان الذي سيديل به ممثل مجهورية كينيا
 .٢٠٣٠ويف عام  ،2017حصل املركز الوطين للوقاية من باسم اجملموعة األفريقية ،وممثل تنزانيا باسم اجلماعة اإلمنائية
اإليدز التابع لوزارة الصحة يف أرمينيا على جائزة األمم املتحدة للجنوب األفريقي.
للخدمة العامة يف الفئة املعنونة“ ،االبتكار والتفوق يف توفري
وحنيط علما بتقرير األمني العام وتوصياته ،الواردة يف الوثيقة
اخلدمات الصحية”.
 ،A/72/815املعنونة “االستفادة من التصدي لإليدز من أجل
ويف حني جرى إحراز تقدم ،مل يتم القضاء على اإليدز إصالح األمم املتحدة والصحة على الصعيد العاملي”.
بعد .وال يزال اخنفاض التمويل املقدمة من اجلهات املاحنة
منذ بداية الوباء ،عززت زامبيا استجابة قوية متعددة
الدولية يشكل حتديات خطرية جلهود التصدي لفريوس نقص القطاعات ،تتسم باالستمرارية واالتساق .وحنن نعمل بال كلل
املناعة البشرية يف أوروبا الشرقية .واستمرار االخنفاض يف التمويل من أجل إجياد حلول دائمة للقضاء على فريوس نقص املناعة
قد يقوض على حنو خطري استدامة برامج الوقاية والعالج يف البشرية واإليدز .وننفذ برامج لالختبار والعالج وأنشطة للوقاية
البلدان احملدودة املوارد ،مما يشكل خطرا كبريا على تنفيذ الغايات من انتقال العدوى من األم إىل الطفل واخلتان الطيب الطوعي
واألهداف الرئيسية الواردة يف اإلعالن السياسي لعام  2016للذكور وتوزيع الرفاالت اجملانية من خالل التعاون والشراكات
وأهداف التنمية املستدامة.
بني حكومة مجهورية زامبيا واملؤسسات الصحية والكنيسة
وكما ذكر األمني العام يف تقريره ،مل يتم القضاء بعد واملنظمات غري احلكومية والزعماء التقليديني.
على اإليدز ،ولكن ميكن القضاء عليه .ونعتقد أن ذلك ميكن
وبناء على ذلك ،شهدنا اخنفاضا يف عدد اإلصابات
حتقيقه من خالل استمرار االلتزام والتضامن والدعم على مجيع اجلديدة ،من حوايل  ٧٧ ٥٠٠إصابة يف عام  ٢٠١٠إىل
املستويات .ونتطلع إىل املزيد من الشراكة والتعاون مع وكاالت  ٤٦ ٠٠٠إصابة يف عام  .٢٠١٦ومت تعزيز اجلهود اليت بذلناها
األمم املتحدة ،مبا يف ذلك برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين على صعيد البلد بضمان إبقاء مكافحة فريوس نقص املناعة
بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ومنظمة الصحة العاملية البشرية جماال ذا أولوية يف مجيع وثائق السياسات العامة .ومت
والصندوق العاملي ،بغية ترمجة التزامات اإلعالن السياسي لعام تعميم أهداف املسار السريع يف خطة التنمية الوطنية للفرتة
 2016بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز إىل عمل ،٢٠١٧-٢٠٢١ .اليت تتسم بشمول اجلميع وال ترتك أي أحد
خلف الركب.
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باإلضافة إىل ذلك ،تضمن اخلطة االسرتاتيجية الصحية املناعة البشرية .ويف هذا الصدد ،ما برحنا ننظم ونرصد أنشطة
الوطنية ملكافحة اإليدز ،واإلطار االسرتاتيجي للفرتة  -٢٠١٧خمتلفة.
 ،٢٠٢١إىل جانب وثائق السياسات اهلامة األخرى ،أن التصدي
ومن أجل حتسني التمويل املستدام يف القطاع الصحي ،مبا
لإليدز شامل وتستهدف مجيع الفئات السكانية الرئيسية ،مع يف ذلك التصدي لإليدز ،ويف إطار جهودنا لتعبئة املوارد احمللية
الرتكيز على املراهقات والشابات .إن أكثر من نصف سكان من أجل حتقيق الرعاية الصحية الشاملة ،فقد سن برملاننا قانون
بلدنا هم دون سن ال ـ  ،٢٠ولذلك تكتسي مسائل صحة التأمني الصحي الوطين يف نيسان/أبريل .ونقدر املسامهات
املراهقني أمهية قصوى لضمان نتيجة إجيابية للجميع.
املقدمة من اجلهات املاحنة ،مبا يف ذلك االحتاد األورويب ،اليت

لقد قطعنا التزاما سياسيا قويا مبكافحة فريوس نقص املناعة مكنتنا من تسريع استجابتنا وحتقيق النتائج .وقدمت لنا الدعم
البشرية/اإليدز .ويف زامبيا ،يعرف  ٧٥يف املائة من الـ  1.2طوال تلك الفرتة خطة رئيس الواليات املتحدة للطوارئ لإلغاثة
مليون شخص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أهنم من اإليدز والصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا.
مصابون ،األمر الذي يعين أن  ٣٤٠ ٠٠٠شخص مصاب
إن التقليل من املوارد سيهدد حتقيق نتائج صحية سريعة
بفريوس نقص املناعة البشرية ال يزالون ال يعرفون أهنم مصابون .ذات مستوى مرتفع .وحنن ندعو شركاءنا إىل مواصلة جتديد
ونتيجة لذلك ،أطلق رئيس مجهورية زامبيا ،السيد إدغار شاغوا التأكيد على مسؤوليتهم العاملية واإلبقاء على مسامهاهتم ،لكي
لونغو ،محلة إلجراء الفحوص للكشف عن فريوس نقص املناعة نضمن السيطرة معا على وباء فريوس نقص املناعة البشرية،
البشرية واملشورة بشأنه وعالجه ،يف آب/أغسطس  .٢٠١٧ونتمكن حبلول عام  ٢٠٣٠من حتقيق جيل خال من اإليدز.
ومنذ ذلك احلني ،شهدنا زيادة قدرها  ٢٠يف املائة يف إجراء
وأود أن أسلط الضوء على بعض اإلجنازات اليت حققناها
الفحوصات وارتفاعا يف االستفادة من العالج قدره  ٤يف املائة،
خبصوص أهداف اليت وضعت يف االجتماع الرفيع املستوى بشأن
مما يعين أن  ٨٦٠ ٠٠٠شخص مصاب بفريوس نقص املناعة
فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز (انظر .)A/70/PV.97-102
البشرية يتلقون العالج املضاد للفريوسات العكوسة.
أما خبصوص غايات اهلدف  ،90-90-90فإن  ٧٥يف املائة
باإلضافة إىل ذلك ،يف اليوم العاملي لإليدز يف عام من األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية يف زامبيا
 ،٢٠١٧أطلق الرئيس محلة لزيادة العالج مبضادات الفريوسات يعرفون أهنم مصابون ،و  ٧٢يف املائة خيضعون للعالج ،و ٨٩
العكوسة من أجل حتقيق غايات اهلدف  .٩٠-٩٠-٩٠يف املائة من حاالت احلمل الفريوسي جرى كبحها .ومتكنا من
ويف الوقت نفسه ،أطلق أيضا محلة “اعرف إن كان طفلك حتقيق تغطية وطنية للوقاية من انتقال املرض من األم إىل الطفل
مصابا” لألطفال ،من أجل التعجيل باستفادة األطفال من بنسبة  ٨٩يف املائة ،وتبلغ نسبة حاالت انتقال الفريوس من األم
العالج .ومتاشيا مع التزام التحالف العاملي للوقاية من الفريوس إىل الطفل أقل من  ٥يف املائة .لقد شرعنا أيضا يف تنفيذ العالج
باحلد من اإلصابات اجلديدة بنسبة  ٧٥يف املائة حبلول عام الوقائي قبل التعرض يف إطار خيار الرتكيبة الوقائية .كما اتسع
 ،٢٠٢٠أطلق الرئيس التحالف الوطين للوقاية من الفريوس ،نطاق الرتبية اجلنسية يف املدارس ليشمل  ٩ ٠٠٠مدرسة عامة
برعاية السيدة األوىل للفريوس نقص املناعة البشرية ،من أجل ويغطي  1.7مليون طالب من الصف الرابع إىل احلادي عشر.
تنفيذ خريطة الطريق للحد من اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص
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وال تزال احلكومة ملتزمة باحلد من الفقر والضعف .وحتقيقا بنود التحالف العاملي للوقاية من الفريوس ؛ وثالثا ،إيالء األولوية
هلذه الغاية ،تشمل اسرتاتيجية احلماية االجتماعية برنامج للجمع بني ركائز الوقاية يف اخلطة االسرتاتيجية الوطنية اجلديدة
التحويالت النقدية االجتماعية الذي استفاد منه  ٧٠٠ ٠٠٠بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز.
أسر معيشية ضعيفة .باإلضافة إىل ذلك ،أدرجت احلكومة
إن إشراك اجلمهور يف مكافحة فريوس نقص املناعة
التصدي لإليدز من خالل توفري صالت مع اخلدمات األخرى،
أساسي للقضاء على الفريوس .ومثة حاجة
أمر
البشرية/اإليدز ٌ
ٌ
مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالسل ،والصحة اجلنسية واإلجنابية ماسة إىل االلتزامات الشخصية إذا أردنا أن حنرز أي تقدم.
واألمراض غري املعدية .وعلى وجه التحديد ،مت توسيع نطاق ويف هذا الصدد ،استكشفت ناميبيا سبال ابتكارية ملشاركة
فحص سرطان عنق الرحم على املستوى الوطين ،وحاليا مت الذكور ،وتوفري ابتكارات من قبيل الفحص الذايت للكشف
فحص  21.6يف املائة من النساء.
عن فريوس نقص املناعة البشرية ،والعالج الوقائي قبل التعرض،
ويف اخلتام ،أود أن أؤكد جمددا التزام وفد بلدي باجلهود
العاملية من أجل القضاء على وباء اإليدز حبلول عام .٢٠٣٠

السيد غيرتزي (ناميبيا) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد ناميبيا
البيان الذي أدىل به املمثل الدائم لتنزانيا ،بالنيابة عن اجلماعة
اإلمنائية للجنوب األفريقي ،،فضال عن البيان الذي أدىل به
املمثل الدائم لكينيا باسم اجملموعة األفريقية .أود أن أشكر
رئيس اجلمعية العامة على عقد هذه اجللسة اهلامة.

وإشراك اجملالس احمللية يف تعزيز قدر أكرب املساءلة ،واالخنراط
يف التصدي لفريوس نقص املناعة البشرية .كما تواصل احلكومة
الرتكيز على التدخالت الشديدة األثر اليت حتد من اإلصابات
اجلديدة بالفريوس والوفيات .ال يسعين إال أن أتفق مع األمني
العام غوترييش يف اقتناعه القوي بأن الوقاية هامة جدا يف كفاحنا
املشرتك للقضاء وباء الفريوس/اإليدز والتخلص منه.
وقد اتبعنا يف اإلطار االسرتاتيجي الوطين ملكافحة
فريوس نقص املناعة البشرية يف ناميبيا هنجا ذي شقني
يتضمن اسرتاتيجيات الوقاية واسرتاتيجيات العالج .ومن بني
اسرتاتيجيات الوقاية بدء اخلتان الطيب الطوعي للذكور وتكثيفه.
كما نواصل توفري الرفاالت جمانا ،وحنن ملتزمون بزيادة قنوات
التوزيع .وستستمر ناميبيا يف الدعوة إىل زيادة االستفادة من
خدمات الوقاية والعالج.

يف البداية ،أود أن أؤكد جمددا على التزام ناميبيا القوي
باإلعالن السياسي لعام  ٢٠١٦بشأن فريوس نقص املناعة
البشرية واإليدز :على املسار السريع للتعجيل مبكافحة فريوس
نقص املناعة البشرية والقضاء على وباء اإليدز حبلول عام
 .٢٠٣٠وحتقيقا هلذه الغاية ،يسرين أن أبلغ اجلمعية بأن ناميبيا
حترز تقدما جيدا يف إدماج اإلعالن السياسي من خالل اإلطار
وحنن ال نزال نواصل الرتكيز على حتديد فئات السكان
االسرتاتيجي اجلديد للبلد بشأن مكافحة فريوس نقص املناعة
البشرية/اإليدز لفرتة السنوات اخلمس  .٢٠٢٢-٢٠١٨ويرتبط املعرضة خلطر التخلف عن الركب .وهناك حاجة إىل أن نصمم
هذا اإلطار باخلطة اإلمنائية الوطنية اخلامسة ،اليت ،بدورها ،تدخالت تعاجل املشاكل اخلاصة بتلك الفئات ،مثل املراهقات
والشابات.
ترتبط خبطة التنمية املستدامة لعام .٢٠٣٠
وقد أعطينا األولوية للعالج الوقائي قبل التعرض كأحد
أخذت حكومة ناميبيا زمام املبادرة يف العديد من جماالت
خطة املسار السريع :أوال ،ختصيص  ٣٠يف املائة من ميزانية النهج الوقائية يف إطار االسرتاتيجية الوطنية اجلديدة للفرتة
مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية للوقاية .ثانيا ،تنفيذ معظم .٢٠٢٢-٢٠١٧
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إ ّن أي شخص عرضة خلطورة كبرية لإلصابة مبرض فريوس حنو فعال وحتسني تنفيذ اخلدمات ،وكفالة إدماج فريوس نقص
نقص املناعة البشرية بوسعه احلصول على العالج الوقائي املناعة البشرية يف النظام الصحي برمته وإخراجه من العزلة.
قبل اإلصابة يف املرافق الصحية العامة .ويركز الربنامج على
نعتقد أن خطط وسياسات الشراكة بني القطاع العام
اجملموعات السكانية ذات املخاطر العالية ،مثل األزواج غري والقطاع اخلاص تزيد أيضا من تعزيز الروابط الصحية يف إطار
املتوافقني والنساء املشتغالت باجلنس ،والرجال الذين ميارسون االقتصاد النامييب واخنراط الشركاء غري التقليديني يف االستجابة.
اجلنس مع الرجال .من الضروري أن نكفل إزالة العوائق اهليكلية إ ّن ناميبيا تسري على الطريق الصحيح لبلوغ أهداف -90-90
اليت حتول دون احلصول على اخلدمات العالجية للوقاية من  90لربنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة
فريوس نقص املناعة البشرية يف صفوف اجلماعات اجملتمعية البشرية/اإليدز .وحبلول هناية هذا العام ،ستفي ناميبيا باملزيد
احملددة اليت ال تستطيع احلصول بيسر على اخلدمات العالجية من أهداف املسار السريع من خالل وضع وتنفيذ خارطة طريق
للوقاية من هذا الفريوس.
بشأن القضاء على انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من األم

تود ناميبيا أيضا أن تربز أمهية الرتكيز على الوقاية من إىل الطفل ،مبا يف ذلك وضع اخلطط دون الوطنية وزيادة التفاعل
األمراض املعدية املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي وتشخيصها مع احلماية اجملتمعية ووضع النظم القانونية والسياسات العامة
وعالجها .إن اسرتاتيجياتنا العالجية تشمل ،من بني أمور لتهيئة بيئة أقدر على االستجابة لفريوس نقص املناعة البشرية
أخرى ،معاجلة مجيع املرضى املصابني بفريوس نقص املناعة
يف اخلتام ،ما فتئت ناميبيا ملتزمة باإلعالن السياسي
البشرية .لقد شرعنا يف تنفيذ محلة عالجية على الصعيد الوطين لعام  2016بشأن فريوس نقص املناعة البشرية .إننا نواصل
منذ عام  ،٢٠١٧وذلك متاشيا مع التوصيات الواردة يف اإلعالن العمل مع مجيع الشركاء الثنائيني ،ال سيما برنامج األمم املتحدة
السياسي لعام  ٢٠١٦للقضاء على اإليدز حبلول عام  .٢٠٣٠املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،وحنض

نؤمن إميانا راسخا بأنّه من احليوي األخذ بالالمركزية اجملتمع الدويل على تنفيذ اإلعالن السياسي تنفيذا تاما حىت
يف اخلدمات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية عن طريق نتمكن من القضاء على اإليدز حبلول عام .٢٠٣٠
الشروع يف العالج املضاد لفريوسات النسخ العكسي الذي
السيد غارسيا موريتان (األرجنتني) (تكلم باإلسبانية):
باشر به املمرضون ،وحنن ملتزمون باالستمرار يف تعزيز هذا بعد عامني من اعتماد اإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص
الربنامج اجلديد يف بلدنا .وجيري اآلن يف بلدنا أيضا تعزيز مناذج املناعة البشرية واإليدز :على املسار السريع للتعجيل مبكافحة
الرعاية املختلفة ،مثل العالج املضاد لفريوسات النسخ العكسي فريوس نقص املناعة البشرية والقضاء على وباء اإليدز حبلول
على صعيد اجملتمعات احمللية ،والنوادي اجملتمعية امللتزمة اليت عام  ،٢٠٣٠الذي أكدت فيه الدول جمددا التزامها ،على
تقدم مسامهة إجيابية .وتوىل أولوية عليا يف ناميبيا لتوسيع نطاق النحو املبني يف خطة التنمية املستدامة لعام  ،٢٠٣٠بالتعجيل
خدمات الفحص القليل التكلفة ،مثل مؤشر فحص الشريك .مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية والقضاء على وباء اإليدز
وتشمل خطواتنا التالية لعام  2020إعادة هيكلة وزارة حبلول عام  ،٢٠٣٠فضال عن تنفيذ برنامج األمم املتحدة
الصحة احلالية ،مما سيحسن التنسيق واستخدام املوظفني على املشرتك بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة
املكتسب (اإليدز)  ٢٠٢١-٢٠١٦ونطاق أهداف العالج
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 90-90-90لعام  ،٢٠٢٠فإننا بلغنا منتصف الطريق ولدينا
الفرصة لتقييم اإلجنازات والتحديات املتبقية.
كما ورد بالتفصيل يف تقرير األمني العام (،)A/72/815
حتققت منذ عام  2016إجنازات هامة فيما يتعلق باحلصول على
العالج املناسب واخنفاض عدد الوفيات عرب االلتزامات العشرة
الواردة يف اإلعالن السياسي .ومع ذلك ،ال تزال التحديات
قائمة وال يزال هناك الكثري مما يتعني القيام به .وينبغي أال منعن
يف اإلجنازات اليت حتققت؛ بل جيب أن نركز على املسار الذي
أمام بلداننا يف املستقبل لبلوغ اهلدف النهائي.
لقد تعهدت الدول بالقضاء على وباء اإليدز يف اهلدف
الثالث من أهداف التنمية املستدامة ،املتمثل يف عدم ختلف أحد
عن الركب .وينبغي أن يكون هذا املبدأ الفرضية األساسية ملعاجلة
التحديات املتبقية وهي :الوصم والتمييز واحلواجز االجتماعية
أو احلواجز اجلنسانية األخرى اليت حتول دون احلصول الفعال
على خدمات الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية والعالج
واملساعدة.

A/72/PV.94

لعام  2020وحتقيقا هلذه الغاية ،نتعهد حنن الدول األعضاء
بزيادة تركيز االستثمارات يف املراحل األوىل من االستجابة
الوطنية لإليدز والتوسع على حنو كبري يف تغطية اخلدمات
املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية .وللوفاء هبذه االلتزامات،
يتعني علينا توفري املزيد من املوارد ،وتعزيز التعاون التقين فيما بني
الدول واملنظمات الدولية وإقامة الشراكات االسرتاتيجية ،مثل
الشراكة يف إطار برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس
نقص املناعة البشرية/اإليدز.
وعالوة على ذلك ،نعتقد أنه جيب على السياسات
الصحية أن تعرتف مبواطن الضعف لدى بعض الفئات السكانية
اليت تواجه فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز .ويف هذا الصدد،
ينبغي النظر يف احلاالت احملددة للنساء واألطفال واملراهقني
والشباب ،مبا يف ذلك الفئات السكانية الرئيسية اليت تواجه وباء
فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واليت ليست معرضة على حنو
خاص للفريوس نفسه فحسب ،بل أيضا ألشكال متعددة من
التمييز والوصم والعنف واإلقصاء.
يف اخلتام ،نكرر مرة أخرى دعمنا القوي للعمل الذي يضطلع
به برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة
البشرية/اإليدز ،وندعو إىل تزويده بكل ما يلزمه من املوارد حىت
يتمكن من االضطالع بواليته لتحقيق اهلدف النهائي املتمثل يف
القضاء على وباء فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز حبلول عام
 .2030إن اجملتمع الدويل ملتزم التزاما راسخا مبكافحة فريوس
نقص املناعة البشرية ،وندعو إىل تكثيف اجلهود الرامية إىل
ضمان مستقبل يُدحر فيه فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز.

نعتقد أنه جيب على الدول أن تعمل من أجل ضمان
وصول مواردها إىل أعداد أكرب من الناس وأن يتمكن هؤالء
الناس من االستفادة من السياسات العامة .وحتقيقا هلذه الغاية،
من الضروري تنفيذ حقوق اإلنسان والنهج اجلنساين للقضاء
على اإليدز بوصفه هتديدا للصحة العامة ،مع إعادة التأكيد
على كرامة املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أو املعرضني
للوباء .ويف هذا الصدد ،يتمثل هدفنا املستقبلي يف القضاء على
التمييز والوصم ،وتيسري احلصول على اخلدمات ،وحتسني نوعية
السيدة رودريغيس كاميخو (كوبا) (تكلمت باإلسبانية):
الرعاية الطبية ،وزيادة مشاركة األشخاص املصابني بفريوس
إننا ممتنون للتقرير ( )A/72/815الذي قدمه األمني العام عن
نقص املناعة البشرية/اإليدز يف عملية صنع القرار.
إ ّن األرجنتني ستواصل دعم التنفيذ الكامل السرتاتيجية املوضوع قيد النظر .كما تبني الوثيقة ،جرى إحراز تقدم يف
برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز منذ عام .٢٠٠١
البشرية/اإليدز فضال عن نطاق أهداف العالج  90-90-90بيد أن فرص احلصول على اخلدمات الصحية ال تزال غري
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متكافئة .ويف هذا الصدد ،إن إحراز التقدم والنجاح يف معاجلة
فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،يتطلب إدخال إصالحات
واسعة للنظام الدويل احلايل وتعزيز الروح احلقيقية للشراكة من
أجل التضامن.
لقد قالت الدكتورة كاريسا إتيني ،مديرة منظمة الصحة
للبلدان األمريكية ،ذات مرة إنه
“جيب على كل بلد أن جيد سبيال لتحقيق
التغطية الصحية الشاملة ،على أساس خلفيته التارخيية
واالجتماعية واالقتصادية اخلاصة به ،مع تعزيز احلوار
االجتماعي الواسع النطاق”
وهذا بالضبط هو ما قمنا به يف كوبا منذ تنفيذ برناجمنا
الوطين للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ومكافحته
منذ أكثر من ثالثة عقود ،مما يضمن فعالية الوقاية والتشخيص
والعالج .وقد مت توسيع نطاق الربنامج وحتديثه ،مبا يتفق مع
التغيريات يف املعايري اليت أوصت هبا منظمة الصحة العاملية
وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة
البشرية/اإليدز .وتقوم اسرتاتيجية كوبا للتصدي للفريوس/
اإليدز ،شأهنا يف ذلك شأن نظام الرعاية الصحية لدينا بأسره،
على مبدأ أن الصحة حق أساسي من حقوق اإلنسان وعلى
هنج شامل ،يستند إىل قدرات التكنولوجيا احليوية اليت مكنتنا
من إجراء أحباث واستحداث أدوية جنيسة وتوعية املواطنني
بدرجة كبرية مما أكسبهم الثقة يف نظامهم الوطين للصحة العامة.
كما أن لدينا برناجما شامال للرتبية اجلنسية يغطي مجيع فئات
السكان؛ ونتيح الفحص اجملاين دون الكشف عن اهلوية ملن
يطلب ذلك؛ ونوفر العالج اجملاين املضاد للفريوسات العكوسة؛
ونقدم للمرضى جمموعة واسعة من خدمات االستشارات والتقييم
والدعم؛ ويشارك اجملتمع املدين مشاركة فعالة يف األنشطة الوقائية
ويشارك املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية يف تصميم هذه
الربامج وتنفيذها وتقييمها.
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والنتائج واضحة يراها اجلميع .ففي عام  ،2015شهدت
منظمة الصحة العاملية بأن كوبا أول بلد يف العامل يتمكن من
القضاء على انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل
الطفل؛ والنسبة املئوية للسكان املصابني بالفريوس/اإليدز يف
الفئة العمرية من  15إىل  49عاما تقل كثريا عن واحد يف
املائة؛ وحنرز تقدما مستمرا يف إذكاء الوعي يف جمتمعنا بشأن
القضاء على مجيع أشكال التمييز املتصل بنوع اجلنس أو امليل
اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية أو حالة اإلصابة بفريوس نقص
املناعة البشرية .باختصار ،لقد أظهرت التجربة الكوبية أن توفر
اإلرادة لدى احلكومة ،إىل جانب اتباع هنج تشاركي ومتكامل،
ميكن أن يكون له أثر إجيايب على الوقاية من الفريوس/اإليدز،
فضال عن توفري احلياة الكرمية للمصابني به ،حىت عندما تعني
علينا التعامل ،كما يف حالتنا ،مع اآلثار السلبية لنظام دويل
غري عادل ،يزيد من وطأته احلصار االقتصادي والتجاري واملايل
املفروض على بلدي من قبل الواليات املتحدة والذي ال يزال
ُمطبقا بالكامل ،وقد أدى إىل أوجه قصور مادية كبرية يف قطاع
الصحة العامة لدينا.
إن املمارسة الكاملة للحق يف التعليم والصحة أمر ضروري
إلهناء ذلك الوباء .وجيب أن نعزز التعاون الدويل بغية تعزيز
خدمات الرعاية الصحية األولية وأنشطة الرتويج والوقاية يف
البلدان األكثر احتياجا .وتؤكد كوبا من جديد استعدادها
للتعاون مع البلدان احملتاجة ،على أساس جتربتنا وإجنازاتنا ،وجندد
التزامنا السياسي باملساعدة على تسريع التصدي لفريوس نقص
املناعة البشرية/اإليدز عامليا.
السيد كونونوتشينكو (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
نشكر األمني العام على تقريره الشامل ( )A/72/815عن التدابري
الرامية إىل تكثيف التعاون من أجل مكافحة انتشار فريوس
نقص املناعة البشرية وتقدمي الدعم االجتماعي والطيب للمصابني
بالفريوس.
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للمواد األفيونية املفعول وبني اخنفاض عدد حاالت فريوس نقص
املناعة البشرية .ويتم اخللوص إىل االستنتاجات بشأن مدى
فعاليتها يف حل املشاكل املتعلقة بتعاطي املخدرات واجلرائم
املتصلة باملخدرات .ويف هذا الصدد ،نود أن نرى معلومات
موثوقة علميا بشأن الكيفية اليت ميكن هبا لقيام الدولة بتوزيع
مواد ممنوعة أن مينع تعاطي املخدرات .ونعتقد أن املهمة
الرئيسية للصحة العامة ال تقتصر على احلد من األضرار املرتبطة
باملخدرات ،ولكن أيضا القضاء التام على استعمال املخدرات
ألغراض غري طبية .ويف رأينا أن عالج إدمان األفيون باالستعاضة
عنه عقار بعقار آخر يتعارض بشكل أساسي مع النهج العلمية
للوقاية والعالج من إدمان املخدرات.

يلتزم االحتاد الروسي التزاما راسخا باألهداف واملبادئ
الواردة يف اإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية
واإليدز الصادر يف عام  ،2016ونرى أنه أداة هامة حلشد
اجلهود الدولية الرامية إىل مكافحة العدوى .ونؤيد التقييم الوارد
يف التقرير للتقدم احملرز يف منتصف املدة حنو الوفاء بالتزامات
املسار السريع لعام  2020للقضاء على هذا الوباء .ونرحب
بآخر النتائج يف مكافحة انتشار الوباء ،مبا يف ذلك توسيع
نطاق االختبار والعالج املضاد للفريوسات العكوسة واحلد
من انتقال الفريوس من األم إىل الطفل ،ونالحظ االخنفاض
التدرجيي يف عدد حاالت اإلصابة اجلديدة .ونؤمن بأمهية كفالة
إمكانية حصول املرضى على احلماية واخلدمات االجتماعية
على الصعيد احمللي وزيادة التمويل املتاح هلذه التدابري .وتكتسي
ويف فرع التقرير املتعلق بتزويد الشباب باملهارات واملعارف
التوصيات الرامية إىل حتقيق األهداف  90-90-90ومنع الالزمة حلماية أنفسهم من الفريوس ،جيري الرتكيز على توسيع
اإلصابات واألمراض املتصلة هبا نفس األمهية كما كانت دائما .نطاق احلصول على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية .ويف
كما نعتقد أن برامج العالج والوقاية من فريوس نقص حني أننا نؤمن بالتأكيد بأمهية هتيئة بيئة يشعر فيها الشباب
املناعة البشرية/اإليدز ينبغي أن تتبع هنجا يركز على مناطق بالقدرة على طلب املساعدة والرغبة يف ذلك ،يبدو أن اجلانب
جغرافية وبلدان وفئات سكانية حمددة ،وهو جزء ال يتجزأ من الوقائي من فريوس نقص املناعة البشرية ليس مشموال بالكامل.
النجاح يف مكافحة الفريوس .ومع ذلك ،نالحظ أيضا التعليقات ومن املهم إيالء مزيد من االهتمام ملنع السلوكيات العالية اخلطورة
بشأن احلاجة إىل القضاء على احلواجز االجتماعية واالقتصادية وعدم قصر مكافحة انتشار الفريوس على التدابري الطبية ،بل
والثقافية اليت قد متنع املرضى يف بعض احلاالت من احلصول على توعية السكان التباع هنج أكثر مسؤولية جتاه صحتهم بوجه
اخلدمات الطبية .وبطبيعة احلال ،فيما يتعلق هبذه املسألة ،بينما عام.
نعتقد أنه جيب أخذ حقوق مجيع األفراد يف االعتبار ،فمن املهم
ونؤيد اتباع هنج متكامل ملعاجلة مسألة مكافحة الوباء إىل
أيضا احلفاظ على االحرتام الصارم للحالة الدينية والثقافية اليت جانب أمراض أخرى .ووفقا للتقديرات الرمسية ،فإن احتماالت
ينفرد هبا كل بلد واالمتثال لتشريعاته الوطنية ،على حنو ما يؤكد إصابة األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية
اإلعالن السياسي لعام .2016
بالسل تزيد بواقع ما بني  20و  37مرة عن احتماالت إصابة
طالعنا باهتمام البيانات املتعلقة باستخدام الرتكيبة الوقائية ،األشخاص األصحاء به.
مبا يف ذلك املمارسات املثرية للجدل وغري املعرتف هبا عامليا
ونأمل أن جيري التعبري عن هذا اجلانب يف الوثيقة اخلتامية
للحد من الضرر .وتربط اإلحصاءات الواردة يف التقرير ربطا لالجتماع الرفيع املستوى لألمم املتحدة املعين مبكافحة السل
مباشرا بني برامج تبادل اإلبر واحملاقن واستخدام العالج البديل املقرر عقده يف  ٢٦أيلول/سبتمرب.
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فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز لعام  .2016ومع ذلك،
فإنه نظرا ألن عام  2020قد أصبح عل األبواب ،نشعر بالقلق
إزاء الثغرات الكبرية اليت ال تزال قائمة يف حتقيق األهداف
العاملية .ونرحب بتقرير األمني العام ( ،)A/72/815وحنن ممتنون
على التوصيات الواردة فيه واليت هتدف إىل تسريع وترية التقدم.
وعلى وجه اخلصوص ،فإننا نتشاطر الرأي القائل بأنه جيب علينا
مواصلة تكثيف جهودنا الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان
واملساواة بني اجلنسني .وهذا هو السبب يف أن كندا أطلقت
سياستها األوىل للمساعدة الدولية النسوية ،واليت شرعنا اآلن يف
وضعها موضع التنفيذ .وتركز هذه السياسة على النساء األشد
فقرا واألكثر ضعفا ،وال سيما النساء يف البيئات اهلشة واملتضررة
من النزاعات .وميثل جعل احلقوق اإلنسانية للنساء والفتيات يف
صميم ما نقوم به أمرا أساسيا للقضاء على اإليدز.

ويرى االحتاد الروسي أن مكافحة هذا الوباء على الصعيدين
الوطين والعاملي أمر يف غاية األمهية .وحنن ننفذ اسرتاتيجية
حكومية ملكافحة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية ،مع اتباع
هنج شامل لتوفري املساعدة الطبية للمصابني بالفريوس .ونستخدم
التكنولوجيا ألغراض التكيف االجتماعي وإعادة التأهيل ،فضال
عن اختاذ تدابري للدعم االجتماعي ونقوم حبملة إعالمية واسعة
النطاق .ويف عام  ،٢٠١٧أجرى  ٣٤مليونا من مواطنينا ،وهو
عدد مل يسبق له مثيل ،فحوص الكشف عن الفريوس .والدولة
توفر للروس السلسلة الكاملة من تدابري مكافحة فريوس نقص
املناعة البشرية ،مبا يف ذلك اخلطوات الوقائية واألدوية جمانا.
ويف عام  ،٢٠١٧تلقى  320 000مريض العالج املضاد
للفريوسات العكوسة .وبغية هتيئة بيئة اجتماعية ال متيز ضد
املصابني بالفريوس ،فإننا ننظر يف إدخال تعديالت على قائمة
األمراض اليت تُعترب من أسباب منع شخص ما من تبين األطفال
وهدفنا هو أن نوفر ألكثر الفئات اليت يصعب الوصول
أو كفالتهم.
ما حتتاجه وتستحقه من خدمات الوقاية والعالج والرعاية يف
ومن النتائج املهمة اليت حققها االحتاد الروسي الوقف ما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية .ويشمل ذلك العمل
الفعال النتقال فريوس نقص املناعة البشرية رأسيا من األم على عدة جبهات صوب إهناء الوصم والتمييز اللذين تواجههما
إىل الطفل .ولقد حققنا مؤشرات اسرتاتيجية  90-90-90الفئات الضعيفة واملهمشة مثل املثليات واملثليني ومزدوجي امليل
لسكاننا من األطفال .وبدعم من احلكومة الروسيةُ ،عقد املؤمتر اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني،
الدويل السادس املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف فضال عن األقليات العرقية والشعوب األصلية ومتعاطي
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى يف موسكو يف نيسان/أبريل .املخدرات عن طريق احلقن.
ويشكل ذلك املنتدى منربا رئيسيا للتعاون وتبادل اخلربات يف
وباملثل ،فإننا نتشاطر الشاغل الذي يربزه تقرير األمني العام
هذا اجملال بني بلدان املنطقة .وركزت املناقشة على أربعة جماالت :خبصوص أن الكثري من الشباب يفتقرون إىل املعارف واملهارات
العلوم والطب وتعزيز التنمية الدولية والوقاية الفعالة ومشاركة الالزمة للوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية ،وأنه
اجملتمع املدين .ونتيجة لذلك ،اعتمدنا إعالنا يؤكد جمددا التزامنا نتيجة لذلك ،ال يدرك أعداد كبرية منهم باملرة وضعهم من حيث
بأهداف التنمية املستدامة ،وال سيما اهلدف املتمثل يف القضاء اإلصابة بالفريوس .وهذا أمر غري مقبول .ويف كندا ،ندرك أيضا
على وباء اإليدز حبلول عام .٢٠٣٠
أمهية ضمان وصول الشباب إىل املعلومات الصحية للوقاية من
السيدة بلي (كندا) (تكلمت باإلنكليزية) :تفخر كندا العدوى ،وحنن ملتزمون بدعم إتاحة املعرفة الالزمة هلم خبصوص
بالزخم الذي ولده هنج املسار السريع واإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واألمراض املنقولة جنسيا والوقاية
24/41

1817981

12/06/2018

والفحص والعالج والرعاية .وخالل مؤمتر قمة جمموعة السبعة
مؤخرا ،بقيادة رئيس الوزراء ترودو ،اتفق الوزراء على أن استثماراهتم
يف مساعدة الفتيات املراهقات جيب أن تكون شاملة ومتكاملة
ومتعددة القطاعات مع اتباع هنج متعدد اجلوانب .وسلط العديد
من املشاركني الضوء على أمهية كفالة إدماج احتياجات املراهقني
بشكل كامل يف السياسات الوطنية وإمكانية حصوهلم على
خدمات مراعية الحتياجات الشباب .وكما نعلم مجيعا ،فإنه
عندما يتم متكني الشباب باملعارف واملهارات املتعلقة بصحتهم
اجلنسية ،تزيد احتماالت سعيهم ألن جيروا فحوص الكشف عن
الفريوس وبدء العالج يف وقت أبكر.
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إىل برنامج األمم املتحدة املشرتك من أجل تعزيز املساءلة عن
نتائج اتباع اسرتاتيجية قائمة على حقوق اإلنسان للتصدي
للوباء ،وتوجيهنا على الطريق حنو القضاء على اإليدز حبلول
عام .٢٠٣٠
السيد سباربر (ليختنشتاين) (تكلم باإلنكليزية) :إن
مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز هي واجهة عرض
لآلثار اليت ميكن أن يشهدها اجملتمع الدويل إذا ما وحدنا قوانا
مجيعا .ومع ذلك ،فإهنا متثل أيضا تذكرة بكيف ميكن أن يكون
التقدم احملرز هشا ،إذا ما خلدنا إىل الراحة أو توانينا يف قطع
الشوط األخري .ومن مث ،فإن من املهم للغاية أن تناقش اجلمعية
العامة بانتظام سياساهتا يف هذا اجملال وأن تعيد تكييفها .وعلى
مدار أكثر من ثالثة عقود ،سبب وباء الفريوس/اإليدز معاناة
بشرية هائلة يف مجيع أحناء العامل ،وخلف آثارا مدمرة على
املتضررين وعلى جمتمعاهتم احمللية .غري أنه وبينما ال يزال هناك
الكثري مما ينبغي القيام به ،فإن القضاء على الوباء حبلول عام
 ،٢٠٣٠على النحو املتفق عليه يف أهداف التنمية املستدامة،
أمر ممكن .ويف منتصف املدة قبل الوفاء بالتزامات املسار
السريع اليت تعهدنا هبا يف عام  ،٢٠١٦يشري تقرير األمني العام
( )A/72/815إىل حدوث تقدم جدير بكل ترحيب .وينبغي أن
نغتنم هذا الزخم للتأكد من أننا سنفي بوعدنا بصورة مجاعية
وشاملة.

وحنن نتشاطر الرأي القائل بأن االجتماع الرفيع املستوى
املقبل لعام  ٢٠١٨بشأن مكافحة داء السل والذي يُعقد يف
هذا اخلريف ميثل منربا فعاال وفرصة هائلة لرتكيز االهتمام الدويل
على احلاجة إىل تسريع وترية التقدم احملرز بشأن السل ،مبا يف
ذلك عن طريق تعزيز التصدي بصورة متكاملة للسل وفريوس
نقص املناعة البشرية من أجل القضاء على الوباءين حبلول عام
 .٢٠٣٠وترى كندا أن معاجلة األبعاد اجلنسانية للسل أمر بالغ
األمهية ،وحنن نريد تكييف النُهج اليت نتبعها .وجيب أن ندرك
أيضا أنه من أجل القضاء على السل حبلول عام  ،٢٠٣٠من
الضروري استخدام األدلة العلمية لتوجيه إجراءاتنا واستثماراتنا.
وتؤيد كندا وضع إطار متعدد القطاعات للمساءلة استنادا إىل
استعراض مستقل وبناء وإجيايب للتقدم احملرز ،ال سيما يف البلدان
لقد عرفنا منذ وقت طويل أن فريوس نقص املناعة البشرية/
املثقلة باألعباء.
اإليدز ليس جمرد مسألة تتعلق بالصحة العامة ،بل له أيضا
بعد هام فيما يتعلق بالتنمية املستدامة وحقوق اإلنسان .ومن
(تكلم بالفرنسية)
يف اخلتام ،حنن ملتزمون بتحقيق اهلدف العاملي املتمثل يف املشجع أن عددا من البلدان قد اختذت خطوات إجيابية
القضاء على اإليدز والتهاب الكبد الفريوسي واألمراض املنقولة للقضاء على وصم األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة
جنسيا حبلول عام  .٢٠٣٠ونؤيد برنامج األمم املتحدة املشرتك البشرية/اإليدز ،على سبيل املثال من خالل محاية حقوق
املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واجلهود اليت بذلت السكان املهمشني وحظر التمييز على أساس اإلصابة بفريوس
ُ
حىت اآلن لتعزيز النموذج التشغيلي احلايل .وسنواصل اللجوء نقص املناعة البشرية/اإليدز .ويف الوقت نفسه ،نشعر باجلزع
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إزاء استمرار التمييز القانوين والفعلي يف العديد من البلدان .حباجة إىل املعاجلة ،ألن التقدم احملرز يف جمال احلد من اإلصابة
واستمرار جترمي املثلية اجلنسية يف  60بلدا تقريبا ال يزال عائقا بفريوس نقص املناعة البشرية قد تباطأ.
رئيسيا أمام التصدي الفعال للوباء .فاألشخاص األكثر عرضة
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن التزاماتنا ينبغي أن تُرتجم على
لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية ،مبن يف ذلك متعاطو حنو أكثر اتساقا إىل استثمار وإجراءات يف امليدان .والتمويل
املخدرات باحلقن واملشتغلون باجلنس والسجناء ومغايرو اهلوية يتناقص بصورة كبرية مقارنة بااللتزامات اليت تعهدنا هبا يف
اجلنسية والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال ال يزالون عام  ٢٠١٦واألدوات واالسرتاتيجيات املبتكرة ،مثل النماذج
يعانون من الوصم ،الذي غالبا ما مينعهم من التمتع الكامل اجملتمعية الختبار فريوس نقص املناعة البشرية واالختبار الذايت
حبرياهتم األساسية وحقوق اإلنسان ،وقبل كل شيء ،احلق يف لفريوس نقص املناعة البشرية واختبار احلمل الفريوسي ال تزال
الصحة.
غري مستغلة استغالال كامال .وعالوة على ذلك ،يتعني بذل

إن التصدي على حنو شامل ومستدام لفريوس نقص
املناعة البشرية/اإليدز جيب أن يستند إىل اإلقرار جبميع العناصر
األساسية ملخاطر فريوس نقص املناعة البشرية وأوجه اإلصابة به.
وتسهم عدم املساواة بني اجلنسني واألعراف اجلنسانية الضارة
يف االرتفاع غري املقبول ملخاطر إصابة النساء والفتيات بفريوس
نقص املناعة البشرية .ولذلك جيب أن تكون حاالهتن حتديدا
يف قلب استجابتنا .وتقدمي خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية
للنساء والفتيات ميكننا من النجاح يف الوقاية من الفريوس/
اإليدز ،ويسهم بالفعل إسهاما كبريا يف القضاء انتقال العدوى
من األم إىل الطفل .ومع ذلك ،ال االعرتاف حبقوق النساء،
وال توفري اخلدمات الصحية هلن قد حتققا على الصعيد العاملي؛
ويتعرضن للحرمان والتهميش يعلى الرغم معرفتنا حبالتهن بصورة
أفضل ،وحنن نتحمل مسؤولية أخالقية مجاعية لوقف ذلك.

املزيد من اجلهود لكفالة حصول الشباب على ما يلزم من
مهارات ومعرفة وقدرة بغية محاية أنفسهم من فريوس نقص املناعة
البشرية .وهذا هو اجملال الذي ينبغي أن نركز عليه اهتمامنا لكي
نشق طريقنا صوب حتقيق أهدافنا على حنو مجاعي وشامل.

ويف اخلتام ،أود أن أعرب عن تأييدنا الكامل لتوصيات
األمني العام وأن أشيد مبوظفيه على عملهم الدؤوب من أجل
ترمجة اإلعالن السياسي لعام  ٢٠١٦بشأن فريوس نقص املناعة
البشرية واإليدز ،وخطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠وغريها
من االتفاقات اهلامة إىل واقع .وليختنشتاين ملتزمة هبذا املسعى،
سياسيا وماليا .وسنواصل دعم املشاريع املتعلقة بفريوس نقص
املناعة البشرية/اإليدز من خالل الصندوق العاملي ملكافحة
اإليدز والسل واملالريا وغريه من األدوات ،مع إعطاء األولوية
للوقاية .وباستثمارنا يف الوقاية ،لدينا أفضل فرصة لتحقيق نتائج
ويتضمن تقرير األمني العام بيانات مشجعة بشأن جهودنا مستدامة يف األجل الطويل.
بلوغ لبلوغ األهداف “ .”90-90-90ويعرف سبعون يف
السيدة كوهين (أسرتاليا) (تكلمت باإلنكليزية) :يف
املائة من األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية على كل عام ،جنتمع يف هذه املناسبة للتفكري يف محلتنا منذ ٣٧
الصعيد العاملي أهنم مصابون ،و ٧٧يف املائة منهم حيصلون على سنة من أجل إهناء فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز .وهذا
العالج املضاد للفريوسات العكوسة و ٨٢يف املائة منهم متكنوا العام ،ترحب أسرتاليا باملكاسب اليت حققناها يف العديد من
من كبح مجاح احلمل الفريوسي .ومع ذلك ،فإن الثغرات اهلامة غايات املسار السريع لعام  .٢٠٢٠وحيصل حنو  ٢١مليون من
يف جمال اختبار فريوس نقص املناعة البشرية وعالجه ال تزال األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية على العالج
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املضاد للفريوسات العكوسة .وقد أدت هذه الزيادة بصورة
مباشرة إىل اخنفاض يف الوفيات املرتبطة باإليدز بنسبة  ٤٨يف
املائة منذ الذروة اليت بلغتها يف عام  .٢٠٠٥ويف منطقتنا ،منطقة
آسيا واحمليط اهلادئ ،اخنفضت اإلصابات اجلديدة بالفريوس
بنسبة  ١٣يف املائة بني عامي  ٢٠١٠و .٢٠١٦
وقد وضع اإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص املناعة
البشرية واإليدز :على املسار السريع للتعجيل مبكافحة فريوس
نقص املناعة البشرية والقضاء على وباء اإليدز حبلول عام
 2030حقوق اإلنسان يف قلب االستجابة للفريوس على
الصعيد العاملي .وأقر باحلاجة إىل متكني النساء والفتيات من
خالل التثقيف اجلنسي الشامل ،وحصول اجلميع على خدمات
وحقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية والقضاء على العنف
اجلنساين .كما سلم أيضا باحلاجة إىل استمرار الرتكيز على
الفئات األكثر عرضة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية،
استنادا إىل األدلة الوبائية .وعالوة على ذلك ،أقر بأن القضاء
على الوصم والتمييز ومقاومة التجرمي كانا مها السبيلني الوحيدين
إلخراج الناس من دائرة الظل بغية الوفاء حبقهم يف احلصول على
الوقاية والتشخيص والعالج.
ويف عام  ،٢٠١٦أعربت أسرتاليا عن ارتياحها ألن
اإلعالن مثل خطوة هامة إىل األمام مقارنة بسلفه الصادر يف
عام  .٢٠١١بيد أننا أكدنا حينئذ بوضوح أن اإلعالن حدد
احلد األدىن الالزم إلهناء وباء فريوس نقص املناعة البشرية .وقد
نواجه خطر ضياع تلك املكاسب اليت حتققت بشق األنفس.
وبفعل البطء الشديد للمعدل احلايل لالخنفاض ،يتعذر حتقيق
األهداف العاملية .ويساورنا القلق بصفة خاصة ألنه أصبح من
الصعب على حنو متزايد التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن
مسائل الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية وإهناء الوصم والتمييز
ضد الفئات املهمشة من السكان .وتقع تلك املسائل يف صميم
التصدي الفعال للفريوس.
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وال ميكننا حتقيق األهداف دون التعاطف مع الفئات
السكانية الرئيسية والتفاهم معها واحرتامها وإقامة الشراكة معها،
ليس فقط ألن ذلك هو اإلجراء الالئق ،بل ألنه ثبت أنه النهج
األكثر فعالية للتصدي للوباء .وحنن حباجة أيضا إىل معاجلة
العوامل اهليكلية املتسببة يف الوباء من خالل اتباع هنج شامل،
يرتكز على الوقاية األولية والتغطية الصحية الشاملة واملساواة من
حيث احلصول على اخلدمات الصحية.
وهذا النهج املتكامل فيما يتعلق بالصحة أمر حيوي أدى
إىل اخنفاض يف الوفيات املتصلة بالسل بني املصابني بفريوس
نقص املناعة البشرية .ويف هذا العام ،ستنظر الدول األعضاء
يف األمم املتحدة يف جمموعة من القرارات املتصلة بالصحة ،مبا
يف ذلك السل واألمراض غري املعدية والتغطية الصحية الشاملة.
وهي قرارات مرتبطة ارتباطا ال ينفصم ،وإذا مل ننظر إليها من
منظور بناء نظم صحية قوية تكفل مع حصول اجلميع على
العالج ،فلن نتمكن من الوفاء بتوقعات اجملتمعات اليت خندمها.
ويضطلع برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس
نقص املناعة البشرية/اإليدز بدور حيوي يف حشد وتعزيز
االستجابة العاملية لإليدز ،ونقدر عمله اهلام .ونشكر األمانة
العامة لربنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة
البشرية/اإليدز على معاجلة العجز يف متويل الربنامج وزيادة تعبئة
موارده من خالل خطة عمل الربنامج املشرتك ،ونتطلع إىل تلقي
معلومات عن الكيفية اليت يشارك برنامج األمم املتحدة املشرتك
يف العمل ويوائمه مع منظومة األمم املتحدة اإلمنائية األوسع
نطاقا لعملية اإلصالح.
السيد خيمينيز (النرويج) (تكلم باإلنكليزية) :عندما ننظر
إىل الوراء مستحضرين سنوات بداية األلفية ،جند أن هناك أسبابا
وجيهة لالحتفال بنجاحنا يف جمال فريوس نقص املناعة البشرية/
اإليدز .إن عالج فريوس نقص املناعة البشرية حييي األمل
يف نفوس ماليني األفراد وأسرهم ،وعندما حنافظ على صحة
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األشخاص ويكون مبقدورهم إعالة أنفسهم وأسرهم ،ترتتب عن
ذلك آثار مضاعفة على اجملتمعات احمللية واجملتمعات قاطبة.
وعلى مدى السنوات الـ  ١٥املاضية ،شهدنا اخنفاضا
يف الوفيات املرتبطة باإليدز ،ال سيما يف أكثر املناطق تضررا،
شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي .ولعل االخنفاض املطرد يف معدل
انتقال العدوى من األم إىل الطفل وما حنم عنه من ختفيض يف
نسبة وفيات األطفال هو أكرب جناح على اإلطالق ،ألن تلك
األرقام مت ختفيضها إىل النصف يف غضون ستة أعوام فقط.
وبعبارة أخرى ،فإن معظم أوجه االخنفاض يف نسبة اإلصابات
والوفيات اجلديدة ميكن أن يعزى إىل االخنفاض يف اإلصابات
اجلديدة بني األطفال ،ال سيما املرتبطة بنجاح عالج النساء
احلوامل .ويف الوقت نفسه ،يتزايد عدد القتلى يف أوروبا الشرقية
وآسيا الوسطى والشرق األوسط ومشال أفريقيا .إن الوباء آخذ
يف االنتشار يف معظم املناطق خارج أفريقيا جنوب الصحراء
الكربى ،كما ينتشر بشكل خطري يف أوروبا الشرقية وآسيا
الوسطى.
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خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية ،أما يف اليت تكون
فيها نسبة اإلصابة منخفضة ،فإن معظم األشخاص املصابني
ينتمون إىل ما نسميه بالفئات السكانية الرئيسية .ويف مجيع
احلاالت ،تفتقر هذه اجلماعات إىل طائفة من اخلدمات وجيدون
أنفسهم يف ظروف غري مواتية مع قدرة حمدودة على التقليل
إىل أدىن حد من السلوك املنطوي على خماطر واحلصول على
املعلومات واخلدمات.

وال ينبغي بل ال ميكن معاجلة فريوس نقص املناعة البشرية
مبعزل عن غريه؛ وجيب أن تكون استجابتنا شاملة وأن يتم تناوهلا
مع مراعاة احلاجة إىل تقدمي خدمات لألشخاص املصابني.
وفيما يتعلق بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية ،فإننا
نتكلم أساسا عن إمكانية احلصول على خدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية ،وخدمات احلد من األضرار .ولألسف فإن
هذه املواضيع حساسة متاما وهذه هو أحد األسباب الرئيسية
أيضا يف أن العامل مل يشهد سوى جناح حمدود يف الوقاية من
الفريوس .والوقاية تتعلق أيضا بالشمول والشراكات .إن بناء
وهكذا ،فإن األساس املنطقي قوي للرتكيز جمددا على الشراكات والثقة مع األشخاص املصابني ،وإعطاءهم دورا
الوقاية ،وترحب النرويج بإنشاء التحالف العاملي للوقاية من رئيسيا يف أعمال الوقاية أمر بالغ األمهية من أجل حتقيق النتائج.
أود أن أركز على جمموعتني :أوال ،املراهقني ،وال سيما
فريوس نقص املناعة البشرية .وقد أضاف التحالف وبلدانه
الشريكة التزامات سياسية رفيعة املستوى ،وتنسيق اجلهود الوقائية الفتيات والشابات؛ وثانيا ،األشخاص الذين يتعاطون
األساسية واإلشراف عليها على الصعيدين اإلقليمي والوطين .املخدرات .وتبني البحوث أن الشباب الذين لديهم معرفة جيدة
ونرحب جبهود التحالف العاملي للوقاية من الفريوس الرامية عن النشاط اجلنسي مييلون إىل تأجيل بدئه .فاملعرفة تؤدي
إىل معاجلة املسائل الصعبة واحلساسة اليت حتتاج إىل معاجلة حىت إىل املزيد من القرارات املسؤولة وتعطي األشخاص اخليارات
يتسىن لنا أن ننجح يف مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية يف حياهتم .ولذلك ميثل تزويد الشباب بالثقافة اجلنسية وسيلة
هامة للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وغريه من األمراض
بفعالية.
املنقولة جنسيا .ويف الوقت نفسه ،مينع ذلك أيضا احلمل املبكر
وحنن نعلم أن تكلفة العالج عالية ،وحنن حباجة إىل تكثيف
وغري املرغوب فيه ،وقد يؤمن فرصا تعليمية للشباب.
اجلهود الوقائية لتجنب اإلصابات اجلديدة .حنن نعلم أيضا أن
ولذلك تؤيد النرويج نشر التثقيف اجلنسي الشامل يف
هناك منطني مميزين من أمناط املخاطر .ويف البيئات اليت تكون
فيها نسبة اإلصابة مرتفعة ،فإن الشابات هن األكثر عرضة العامل ،وحنن نثين على اليونسكو ،وصندوق األمم املتحدة
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للسكان والشركاء اآلخرين الذين نشروا وثائق توجيهية بشأن وليس بوسع سوى اإلدماج والتمكني احلقيقيني من زيادة القدرة
على محاية الذات واآلخرين.
هذا املوضوع ،وحنن نشجع البلدان على اتباعها.
إن مبدأ احلد من الضرر مبدأ أخالقي جيد وهام بالنسبة
للوقاية .وحىت إذا كان هناك سلوك بعينه ال يشجعه اجملتمع،
فمن املهم بالنسبة للمجتمع والفرد واألسرة جتنب إحلاق الضرر
باألشخاص .وتربر هذه احلجة توفري الرفاالت واختاذ تدابري
لتجنب اإلصابات اجلنسية حىت وإن كان يفضل اجملتمع أن ميتنع
الشباب عن إقامة عالقات جنسية .وينطبق املنطق ذاته على
تقاسم األُبَر املستخدمة حتت اجللد ،على الرغم من أن ممارسات
احلقن باملخدرات غري قانونية يف معظم البلدان .فالضرر اإلضايف
املتمثل يف اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية ال يساعد أحدا
وينبغي جتنبه.

وحنن نعلم أن األوبئة اليت تنتشر بفعل اإلصابة بفريوس
نقص املناعة البشرية نتيجة الستخدام املخدرات مستمرة يف
االزدياد ،وأننا ننا مل نقرتب من هدف القضاء على فريوس
نقص املناعة البشرية بني متعاطي املخدرات .وحنن يف النرويج
ال تقع لدينا سوى سبعة أو مثانية إصابات جديدة بالفريوس يف
صفوف هذه الفئات سنويا .ويف الواقع ،أظهر متعاطو املخدرات
النروجييون أن بوسعهم تغيري سلوكهم واملشاركة بنشاط يف احلد
من أضرار تعاطي املخدرات .ولدى البلدان األخرى خربات
مماثلة ،والحظت أن مبدأ احلد من الضرر ،إىل جانب إدراج
اسرتاتيجيات التمكني ،يؤدي إىل نتائج جيدة.

أود أن أختتم كلميت بإعطاء مثال من بلدي النرويج .ومن
نواح عديدة ،بدأت مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية حتوال
منوذجيا يف السياسات االجتماعية والصحية يف النرويج ،كما
يف العديد من البلدان يف مجيع أحناء العامل .ولئن كان احلقن
باملخدرات مت اعتباره سلوكا سلبيا جدا ينبغي وصع حد له،
هناك أيضا إدراك أنه ال خيدم أي أحد أن يصاب مستعمل
املخدرات بفريوس نقص املناعة البشرية  -ال النظام الصحي
أو اجملتمع ككل .وبعبارة أخرى ،أدت شواغل الصحة العامة
والشواغل بشأن األفراد إىل مبادرات رئيسية للوقاية من الفريوس
تتضمن تدابري احلد من األضرار  -أوال وقبل كل شيء ،احلصول
على املياه النظيفة ،واإلبر ،والعالج اإلبدايل عن طريق الفم يف
وقت الحق .ويتزايد عدد اخلدمات املقدمة واملضافة منذ ذلك
احلني.

فقبل مخسة عشر عاما ،قرر اجملتمع العاملي أن يتخذ اخلطوة
اجلسورة املتمثلة يف دحر فريوس نقص املناعة البشرية .وكان حتديا
حقيقيا ،وكان هناك العديد من األصوات املشككة ،ولكن بوجه
عام ،كانت النتائج مشجعة .ومع ذلك ،فإننا مل نستسلم .إننا
حباجة إىل مواصلة التحلي باجلرأة والشجاعة وأخذ حتدي الوقاية
جبدية حىت نتمكن من بلوغ األهداف العاملية اليت حددناها معا.

كما اختارت النرويج اتباع مبدأ املشاركة ومتكني األشخاص
واجملموعات األشد تضررا .وكما يصفها ذلك أحد اخلرباء يف
جمال تعاطي املواد املخدرة فإن األشخاص املهمشني واملوصومني
ليسوا يف وضع ميكنهم من التفكري يف املخاطر أو احلد منها.
1817981

السيد غونثاليث (كولومبيا) (تكلم باإلسبانية) :إن
كولومبيا ممتنة لعقد هذه املناقشة ،وهي تشكر األمني العام على
تقريره ( )A/72/815وتوصياته القيّمة.

وتأيت هذه اجللسة بعد عامني من اعتماد اإلعالن السياسي
لعام  ٢٠١٦بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز :على
املسار السريع للتعجيل مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية
والقضاء على وباء اإليدز حبلول عام  ،2030الذي يهدف إىل
تسريع وترية مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية ،وحتديد مسار
القضاء على وباء اإليدز حبلول  ،٢٠٣٠كجزء من االلتزامات
اليت تعهدت هبا الدول باعتماد خطة التنمية املستدامة لعام
.٢٠٣٠
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وتدرك كولومبيا التحديات الرئيسية اليت ال تزال قائمة يف
الكفاح العاملي ضد الوباء .ال يزال اإليدز يشكل مسألة صحة
عامة وإمنائية ،ويتطلب التزاما سياسيا قويا وتعاونا دوليا قوبا
وعمال مستمرا.

وأخريا ،ال بد من االعرتاف بأن الكفاح ضد هذا الوباء
ميثل حتديات كربى للدول ،ال سيما من الناحية املالية ،وأن
املوارد يف جمال الصحة العامة شحيحة وتزامحها أولويات أخرى.
إن االسرتاتيجيات املبتكرة للتعاون الدويل ضرورية للتعجيل
يف إحراز التقدم يف الكفاح العاملي ضد لفريوس نقص املناعة
البشرية ،مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا ونشرها بشروط مواتية ،ومبا
يشمل االمتيازات والشروط التفضيلية للبلدان النامية.

عملية الكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية من أجل حتقيق
غايات اهلدف  90-90-90املتعلقة بأهداف عام ٢٠٢٠
وهي املعرفة والتشخيص والعالج .ثانيا ،إن االجتماع الرفيع
املستوى للجمعية العامة بشأن مكافحة داء السل  -األول يف
تاريخ اجلمعية  -املقرر عقده يف أيلول/سبتمرب يوفر فرصة تارخيية
لتكثيف اجلهود الرامية إىل القضاء على السل واألمراض األخرى
املرتبطة به ،وسيكون أيضا مبثابة منرب للتعجيل بالتصدي للسل،
مبا يف ذلك السل املرتبط بفريوس نقص املناعة البشرية .ثالثا،
جيب علينا أن حنمي حقوق اإلنسان ونعزز املساواة بني اجلنسني
من خالل استخدام مناذج تقدمي اخلدمات اليت يكون حمورها
السكان واألطر القانونية والسياساتية الداعمة.

السيد أروتشا رويث (بنما) (تكلم باإلسبانية) :بعد مضي
سنتني على اختاذ القرار  ،٢٦٦/٧٠املعنون “اإلعالن السياسي
بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز :على املسار السريع
للتعجيل مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية والقضاء على
وباء اإليدز حبلول عام  ،”2030الذي اقرتحنا مبوجبه خريطة
طريق تتواءم مع خطة التنمية املستدامة لعام  ،٢٠٣٠ميكننا
القول بأننا أحرزنا تقدما بال شك .وتلتزم بنما متاما بذلك
اإلعالن وباإلجراءات العاملية املتخذة لصاحل حقوق اإلنسان
وعدم التمييز والوصم ،هبدف ضمان أن يعيش مجيع الناس يف
ظروف من االحرتام والكرامة.

ومما يثلج الصدر أن نعرف أن األمني العام يف تقييمه يشري
إىل أن القضاء على اإليدز بوصفه هتديدا للصحة العامة حبلول
 ٢٠٣٠هدف يف متناول أيدينا .بيد أن التقرير نفسه يطلق نداء
وحنن على اقتناع بأنه ما زال أمامنا الكثري من العمل الذي
ال لبس فيه؛ املعدل البطيء للتقدم احملرز يف احلد من اإلصابات
اجلديدة يسلط الضوء على أوجه القصور واملشاكل اليت جيب ينتظرنا ،على الصعيدين الوطين والدويل .ولذلك السبب تؤكد
كولومبيا اليوم من جديد التزامها السياسي مبكافحة فريوس
علينا التصدي هلا من أجل حتقيق هدفنا النهائي.
ومن مث ،يبدو أنه من املهم اإلشارة إىل التزاماتنا والنظر بعناية نقص املناعة البشرية/اإليدز بغية القضاء على الوباء حبلول عام
يف توصيات األمني العام .أوال ،جيب علينا القيام حبملة لتكثيف .2030

واإلجراءات اليت اختذهتا كولومبيا مت انتهاجها من منظور
قائم على احلقوق من أجل تعزيز احرتام حقوق اإلنسان داخل
اجملتمع احمللي .ويسلّم بلدنا بأن احلقوق اجلنسية واإلجنابية هي
حقوق إنسانية غري قابلة للتصرف ،وأنه جيب االعرتاف هبا
ومحايتها جلميع األشخاص دون أي متييز.
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واتسع نطاق التزام البلد بإهناء هذا التهديد للصحة العامة
ليشمل مجيع أحناء املنطقة والعامل منذ عام  ،٢٠١٥عندما ُعينت
السيدة األوىل يف مجهورية بنما ،صاحبة املقام لورينا كاستيو
دي فاريال ،سفرية خاصة معنية باإليدز لربنامج األمم املتحدة
املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف أمريكا
الالتينية .ومبوجب ذلك الدور ،فإهنا تقود ،بوصفها املتحدثة
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العاملية باسم حركة انعدام التمييز ،جهودا هامة وأصبحت صوتا الوقت املناسب لفريوس نقص املناعة البشرية وسرطان الثدي يف
املناطق الريفية اليت يصعب الوصول إليها ويف جمتمعات الشعوب
بارزا مدافعا عن اإلدماج واالحرتام.
ونرحب بتقرير األمني العام ( ،)A/72/815املعنون األصلية النائية للغاية واألشد ضعفا يف البلد.
وإذ أدرك الثمن الفادح واملأساوي الذي اضطرت البشرية
“االستفادة من التصدي لإليدز من أجل إصالح األمم املتحدة
والصحة على الصعيد العاملي” .وهو يضع األشواط الواسعة اليت واجملتمع لدفعه جراء هذا الوباء ،ال ميكنين تفادي القول بأن
قُطعت يف الوفاء بالتزامات خفض عدد الوفيات بسبب اإليدز اهلدف املتمثل يف القضاء على اإليدز  -أي القضاء التام على
وحتسني إمكانية احلصول على العالج يف إطارها الصحيح ،كما الفريوس نقص املناعة البشرية الذي يسبب اإليدز  -جيب أن
يؤكد التحديات اليت يشكلها فريوس نقص املناعة البشرية أمام يكون اهلدف األمسى جلهودنا .ويشرفين أن وفد بلدنا اليوم
حتقيق األهداف  ،90-90-90وهو التزام يتقيد به بلدي على يضم الدكتور آدن ريوس ،طبيب عالج األورام البنمي املشهور
دوليا ،الذي يكرس جهودا هائلة لتطوير لقاح وقائي معطل
أعلى املستويات السياسية.
وكجزء من جهودنا الوطنية ،أنشأنا جلنة للوقاية من فريوس املفعول ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية ،وذلك يف حماكاة
نقص املناعة البشرية ومكافحته ،وهي حمفل أوجدت املؤسسات للجهود السابقة خبصوص أمراض معدية أخرى مثل احلصبة
العامة واجملتمع املدين والوكاالت املتعاونة أوجه تآزر يف إطاره وشلل األطفال.

ملساعدة السكان املتضررين وأولئك املعرضني للخطر ،ألننا نؤمن
بقيمة اجلهود اجلماعية الرامية إىل حتقيق هنج اإلجراءات املعجلة.
وعالوة على ذلك ،أطلقنا محالت للتوعية ،مثل “الفحوص اليت
تنقذ األرواح” وبشأن القضاء التام على التمييز ،واليت تسعى إىل
توعية اجلمهور بأمهية إجراء الفحص  -الذي ُيرى أيضا باجملان
من أجل خفض معدالت انتقال املرض والوفاة.
وكما يشري تقرير األمني العام ،فإن القضاء على انتقال
فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل ال يزال هدفا
قابال للتحقيق .وإذ نضع ذلك يف اعتبارنا ،أطلقنا مبادرة بعنوان
“أفضل اختبار حلبك” ،واليت هتدف إىل اإلسهام يف القضاء
على انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل.
وعالوة على ذلك ،وبالنظر إىل أن مكتب السيدة األوىل
للجمهورية يشدد على أمهية تويل املرأة لألدوار القيادية من أجل
ضمان وضع برامج وسياسات تليب احتياجاهتا يف التصدي
للفريوس ،جيري أيضا الرتويج لربنامج العيادات املتنقلة “حب
على عجالت” هبدف الوقاية من املرض وتوفري تشخيص يف
1817981

إن مكافحة هذه اآلفة على الصعيد العاملي تلهمنا ويف
هذا الصدد ،وبدافع من إمكانية بدء جهود إضافية ترمي
إىل إنقاذ األرواح ،تود بنما أن توجه انتباه اجلمعية العامة إىل
“مشروع ماهناتن” املقرتح ،وهو جهد مجاعي وتعاوين ستسهم
فيه مجيع الدول لتعزيز تطوير لقاح للوقاية من فريوس نقص
املناعة البشرية .واليوم ،فإن بوسعنا إحداث تغيري ،وستذكر
األجيال املقبلة اللحظة اليت وحد فيها الرجال والنساء صفوفهم
حتت مظلة األمم املتحدة ،وحشدوا مواهبهم وقدراهتم اإلبداعية
وجهودهم العلمية والبشرية من أجل حتقيق هذا اهلدف السامي.

وتلتزم بنما التزاما راسخا بتسريع االستجابة لفريوس نقص
املناعة البشرية من أجل حتقيق أهداف املسار السريع -90
 90-90وانعدام التمييز حبلول عام  ،2020على النحو
املنصوص عليه يف اإلعالن السياسي .وحنن حنرز تقدما يف هذا
االجتاه .وميثل برنامج األمم املتحدة املشرتك ،يف سياق تلك
اجلهود ،حليفا اسرتاتيجيا لبلدي وسيظل كذلك ،وحنن ندرك
قيمة تعاونه.
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يف اخلتام ،من الضروري ،اآلن أكثر من أي وقت مضى،
أن نكون حنن التغيري الذي نتمناه.
السيد لوبير (سويسرا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أبدأ
بتكرار املشاعر اليت أعرب عنها زميلي ،ممثل الربازيل ،صباح هذا
اليوم ،وكذلك اإلعراب عن أملي يف أال تكون املشاركة الضعيفة
يف جلسة هذا الصباح جتسيدا جلهودنا املشرتكة املبذولة لتنفيذ
اسرتاتيجيتنا املشرتكة للقضاء على وباء الفريوس/اإليدز حبلول
عام  .٢٠٣٠من الواضح أنه يتعني علينا القيام بعمل أفضل
وتركيز جهودنا ومشاركتنا إذا كنا نريد أن ننجح يف اسرتاتيجية
املسار السريع اليت اعتمدناها قبل عامني يف القرار ٢٦٦/٧٠
والقضاء على الوباء حبلول عام  ،٢٠٣٠وفقا ملا وعدنا به.
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وجيب إتاحة املعلومات واخلدمات ألشد فئات السكان
ضعفا ،مبن فيهم النساء والفتيات الاليت يتعاطني املخدرات
عن طريق احلقن والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال،
والفئات السكانية الرئيسية األخرى ،وال بد من احرتام حقوقهم
ومحايتها .وحنن نشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء تراجع مستوى
الدعم املقدم للشركاء من اجملتمع املدين ،بدال من أن يزيد ،على
حنو ما كان متوخى يف “اإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص
املناعة البشرية واإليدز :على املسار السريع للتعجيل مبكافحة
فريوس نقص املناعة البشرية والقضاء على وباء اإليدز حبلول عام
 ،”٢٠٣٠رغم أهنم يقفون على اخلطوط األمامية يف مكافحة
الفريوس.

ونشجع األمم املتحدة على أن تواصل ،من خالل برنامج
(تكلم بالفرنسية)
األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/
وأود أن أعرب عن تقديرنا للتقرير التحليلي واملقتضب
اإليدز ،هنجها املتعدد القطاعات ملكافحة اإليدز ولتوجيه عمل
الذي قدمه األمني العام ( .)A/72/815وتوفر التوصيات ،اليت
منظومة األمم املتحدة بأسرها وشركائها.
نؤيدها متاما ،توجيهات واضحة بشأن ما الذي يتعني الرتكيز
وباملثل ،فإننا نشجع شراكة الوكاالت الست  -برنامج
عليه يف سياق التصدي لإليدز .ومع ذلك ،وعلى الرغم من
اجلهود اجلديرة بالثناء والتقدم اهلام احملرز حىت اآلن ،ال يسعنا إال األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/
أن نقر بأن تنفيذ هنج املسار السريع مل يصل بعد إىل املستوى اإليدز واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان وهيئة
والوترية الالزمني للقضاء على وباء اإليدز بوصفه هتديدا للصحة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ومنظمة
الصحة العاملية والبنك الدويل  -على كفالة إدراج مسألة فريوس
العامة حبلول عام .٢٠٣٠
نقص املناعة البشرية/اإليدز بانتظام يف املناقشات العامة بشأن
وخالفا للحالة قبل  ٢٠عاما ،فإن املعارف واألدوات
الصحة ،كما هو احلال يف التغطية الصحية للجميع.
متاحة اليوم للقضاء على الوباء .ولذلك ،فقد حان الوقت
السيدة تيرنر (جامايكا) (تكلمت باإلنكليزية) :تعيد
لتسريع اتباع هنج مركب حيال الوقاية وتوفري إمكانية إجراء
الفحوص واحلصول على العالج ،وال يقل أمهية عن ذلك تعزيز حكومة جامايكا تأكيد التزامها باإلعالنات السياسية املتعلقة
حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني .ويف هذا الصدد ،نود بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وبتنفيذها الفعال صوب
التأكيد على أنه جيب اتباع هنج املسار السريع بطريقة حتد من حتقيق اهلدف  3من أهداف التنمية املستدامة ،وال سيما الغاية
أوجه عدم املساواة القائمة وتكفل أال يتخلف أحد عن الركب ،3.3 .للقضاء على وباء اإليدز حبلول عام .2030
ويذكر وفدي بأحدث التزام تعهد به رؤساء دولنا يف قاعة
اجلمعية هذه يف عام  ،2016بشأن املسار السريع للتعجيل
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مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية والقضاء على وباء اإليدز
حبلول عام  .2030إننا نرحب هبذه الفرصة ،يف مرحلة منتصف
الطريق هذه ،لتقاسم التقدم احملرز يف السياق الوطين يف حتقيق
االلتزامات الـ  10للمسار السريع .2020
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مصابني بفريوس نقص املناعة البشرية يف جامايكا  88 -يف
املائة  -حالة إصابتهم .وهذه هي أعلى نسبة مئوية يف منطقة
البحر الكارييب الناطقة باإلنكليزية وقريبة من هدف الـ  90يف
املائة .وهذا إجناز جيد للبلد نظرا إىل أن البيانات الوبائية لعام
 2010أشارت إىل أن نصف عدد املصابني بفريوس نقص
املناعة البشرية فقط كانوا يعرفون حالة إصابتهم .ويعزى هذا
النجاح إىل جمموعة خيارات االختبار اليت أتيحت ،مبا يف ذلك
هنج التوعية اجملتمعية واالختبارات مببادرات من مقدمي اخلدمات
واخلدمات املركزة للفئات السكانية الرئيسية.

ونشكر األمني العام ،يف ذلك الصدد ،على تقريره
( )A/72/815وحنيط علما بالتوصيات الواردة فيه لدعم جهود
الدول األعضاء للحد من الوفيات املرتبطة باإليدز على الصعيد
العاملي إىل أقل من  ،500 000وخفض اإلصابات اجلديدة
بالفريوس إىل أقل من  500 000على الصعيد العاملي والقضاء
وباإلضافة إىل ذلك ،اخنفض معدل الوفيات بسبب اإليدز
على الوصم والتمييز املرتبطني بفريوس نقص املناعة البشرية -
من  ٢٥وفاة لكل  100 000شخص يف عام  2004إىل
كل ذلك حبلول .2020
لقد مت تشخيص إصابة  35 904أشخاص يف جامايكا ما يتجاوز بقليل  13حالة وفاة لكل  100 000شخص يف
بفريوس نقص املناعة البشرية ،منذ عام  ،1982ال يزال  72.6العام  ،2016وهو ما ميثل اخنفاضا بنسبة  48يف املائة منذ بدء
يف املائة منهم على قيد احلياة .وبنهاية العام  ،2016قدر أن استفادة اجلميع من العقاقري املضادة للفريوسات العكوسة يف عام
ما يقرب من  30 000شخص مصابني بفريوس نقص املناعة  .2004وعالوة على ذلك ،ظل معدل انتقال اإلصابة من األم
البشرية يف جامايكا ،مبعدل انتشار يبلغ  1.7يف املائة .غري أنه إىل الطفل يرتاجع يف فرتة السنوات الثالث املمتدة من 2014
مت تسجيل معدالت انتشار أعلى للفئات املعرضة للخطر مثل إىل  ،2016مع انتقال عدوى نقص املناعة البشرية لـ  2يف املائة
من الرضع يف العام  2014و  1يف املائة يف العام .2016
املشتغلني باجلنس التجاري والسجناء واملتشردين.
ورغم أننا نشيد هبذه اخلطوات ،فإننا نظل مدركني
للتحديات املتبقية ويظل تركيزنا منصبا على التصدي هلا .يف
عام  ،2016جرى إبالغ وزارة الصحة عن  2015حاالت
مشخصة حديثا .ومن بني تلك احلاالت أبلغ عن  15يف املائة،
أي  305حاالت للمرة األوىل كحاالت وفاة .وهذه إشارة إىل
أنه على الرغم من النجاح اهلائل يف االختبارات يف عام ،2016
ال تزال هناك حاجة إىل توسيع نطاق إجراء االختبارات.

إن هنج املسار السريع املعجل أداة قيمة يف حتقيق الغايات
 :90-90-90يف أنه ،حبلول العام  ،2020سيعرف  90يف
املائة من األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية حالة
إصابتهم بالفريوس ،وسيتلقى  90يف املائة من األشخاص الذين
يعرفون حالة إصابتهم بالفريوس العالج وسيكون  90يف املائة
من األشخاص الذين يتلقون عالج فريوس نقص املناعة البشرية
بلغوا مرحلة كبت احلمل الفريوسي ،حىت تظل أجهزهتم املناعية
وال تزال هناك ثغرات كبرية فيما يتعلق بالعالج .ويف ذلك
قوية وينخفض احتمال نقلهم الفريوس واملرض إىل غريهم بنسبة
الصدد ،تعتزم احلكومة مضاعفة جهودها لضمان ربط الناس
كبرية.
وقد أحرزت جامايكا تقدما جتاه حتقيق تلك األهداف مبجرد تشخيصهم بالعالج وإبقائهم حتت الرعاية وبلوغهم
يف جماالت الرتكيز التالية .يعرف أربعة من كل مخسة أشخاص مرحلة كبت احلمل الفريوسي .وعلى الرغم من أنه مت إحراز
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تقدم كبري حنو حتقيق هدف القضاء على انتقال العدوى من
األم إىل الطفل ،فثمة تباطؤ يف حتقيق مؤشرات الرصد الرئيسية.
وتؤيد جامايكا التصدي لفريوس نقص املناعة البشرية/
اإليدز على حنو شامل ،وال سيما عن طريق معاجلة تداخل
وبائي فريوس نقص املناعة البشرية والسل .ويسرنا أن نشري،
يف ذلك الصدد ،إىل أن االجتماع األول الرفيع املستوى املعين
بالسل سيعقد يف وقت الحق من هذا العام ،وحنن نؤيد الربط
القوي بني فريوس نقص املناعة البشرية والسل يف الوثيقة اخلتامية
لذلك االجتماع.
وحتافظ حكومة جامايكا على تركيزها على هنج متعدد
القطاعات يشمل احلكومة بأسرها واجملتمع بأكمله للتصدي
لوباء فريوس نقص املناعة البشرية من خالل إشراك األشخاص
املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واجلهات األخرى صاحبة
املصلحة من اجملتمع املدين والقطاع اخلاص والشركاء اإلمنائيني
الدوليني ،وكذلك الشركاء من داخل احلكومة .وقد ظلت هذه
الشراكات تسرتشد باخلطة والربنامج الوطين لالستجابة لفريوس
نقص املناعة البشرية ،اليت صيغت يف العام  ،1988ونأمل يف
تعزيز الشراكات القائمة مع إقامة تعاون جديد من أجل التنفيذ
الفعال للسياسات الوطنية املوجهة حنو كبح ،ويف هناية املطاف
القضاء على ،وباء اإليدز.
ويتطلع وفد بلدي إىل االستماع إىل التقدم الذي أحرزته
الدول األعضاء األخرى يف تنفيذ إعالن االلتزام بشأن فريوس
نقص املناعة البشرية/اإليدز ،وسيظل متواصال لتبادل املعلومات
بشأن أفضل اجلهود الرامية إىل القضاء على وباء اإليدز حبلول
عام .2030
السيد دلودلو (إسواتيين) (تكلم باإلنكليزية) :أود
يف البداية أن أعرب عن امتنان وفد بلدي للمبادرة املتخذة
الستضافة االستعراض السنوي بشأن تنفيذ إعالن االلتزام بشأن
فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز لعام  .2016وإذ أن هذه
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هي نقطة منتصف املدة لبلوغ غايات املسار السريع ،2020
فإهنا توفر لنا مجيعا فرصة لتقييم ما أحرزناه من تقدم يف مقابل
أهدافنا وللتعلم من بعضنا البعض ،وتقدير جهود بعضنا البعض
يف سبيل حتقيق تلك الغاية.
وأود أن أعرب ،بالنيابة عن وفد مملكة إسواتيين ،عن
تقدير بلدي لألعمال اليت اضطلع هبا برنامج األمم املتحدة
املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص
املناعة املكتسب (اإليدز) يف حشد االلتزام السياسي على أعلى
املستويات ويف إشراك اجملتمع العاملي ،وال سيما اجلهات املاحنة
اليت احتشدت حول اإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص
املناعة البشرية واإليدز :على املسار السريع للتعجيل مبكافحة
فريوس نقص املناعة البشرية والقضاء على وباء اإليدز حبلول
عام  .2030إن العمل الذي أجنز يف ذلك الصدد جدير بالثناء
حقا.
وقد كانت النتائج اليت حتققت يف التصدي لإليدز يف
أفريقيا استثنائية .وهي تعزى إىل عدد من العوامل ،مبا يف ذلك
الدور القيادي احليوي لربنامج األمم املتحدة املشرتك املعين
بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز إىل جانب اإلرادة السياسية
والدور القيادي للدول ،اليت نسقت بفعالية الستجابة املسار
السريع ودفعته حىت اآلن.
وتظل مملكة إسواتيين تلتزم التزاما شديدا بالقضاء على
اإليدز يف بلدنا حبلول العام  .2022ذلك قبل مثاين سنوات
من املوعد احملدد يف اهلدف العاملي .وقد ظل البلد ،م خالل
قيادة صاحب اجلاللة امللك مسوايت الثالث ،على املسار
لتحقيق ذلك اهلدف .ففي عام  ،1999أعلن جاللة امللك
فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز كحالة طوارئ يف اململكة
ووجه املوارد الالزمة ملكافحة تلك اآلفة .وقد ساهم ذلك
يف خفض اإلصابات اجلديدة إىل النصف ،وال سيما خالل
السنوات اخلمس املاضية ،من  2.8يف املائة يف عام ،2011
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إىل  1.36يف املائة يف العام  - 2016أي اخنفاض بنسبة 44
يف املائة .كما حدث اخنفاض كبري يف الوفيات املرتبطة باإليدز،
من  4 767يف العام  2010إىل  3 315يف العام 2015
و  3 178يف العام .2018
وقد أسفر ذلك عن حتول إسواتيين إىل واحدة من عدد قليل
فقط من البلدان اليت حققتكبت احلمل الفريوسي بنسبة 91.9
يف املائة بني من يتلقون العالج املضاد للفريوسات العكوسة.
ويف اخلتام ،أود أن أغتنم هذه الفرصة ألجدد التزام مملكة
إسواتيين بتعزيز جهودها من أجل التصدي لإليدز على املسار
السريع لتحقيق أهداف الوقاية لعام  2020وأهداف خطة
التنمية املستدامة لعام .2030
السيد سيسا (بوتسوانا) (تكلم باإلنكليزية) :تثين بوتسوانا
على رئيس اجلمعية العامة يف دورهتا الثانية والسبعني على عقد
جلسة اليوم العامة بشأن تنفيذ إعالن االلتزام بشأن فريوس
نقص املناعة البشرية/اإليدز واإلعالنات السياسية بشأن فريوس
نقص املناعة البشرية/اإليدز.
وتؤيد بوتسوانا البيانني الذين أدىل هبما يف وقت سابق اليوم
ممثل كينيا باسم اجملموعة األفريقية ،وممثل تنزانيا باسم اجلماعة
اإلمنائية للجنوب األفريقي.
إن بوتسوانا ،مبا لديها من طموحات جريئة يف صميم
مسارها اخلاص بفريوس نقص املناعة البشرية ،تقف على أعتاب
حتقيق إجناز تارخيي فيما خيص مكافحة األوبئة ،مما يضمن هلا
مستقبال خاليا من فريوس نقص املناعة البشرية ،على النحو
املتوخى يف رؤيتها الوطنية لعام  .2036ففي حزيران/يونيه
 ،2016أطلق رئيسنا السابق السيد سرييتسي خاما إيان
خاما اسرتاتيجيتنا “العالج للجميع” كدليل آخر على التزام
بوتسوانا السياسي بالتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية
واإليدز .وحبلول هناية كانون األول/ديسمرب  ،2017كان 86
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يف املائة من مواطنينا املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية -
 323.385شخص  -على دراية بإصابتهم بفريوس نقص
املناعة البشرية؛ وكان  84يف املائة  317.945 -شخص
 يتلقون العالج املنقذ للحياة ،ومت كبت احلمل الفريوس يفجسم  81يف املائة  306.817 -من املصابني .وستكفل
هذه األرقام أن يظل األشخاص املصابون بفريوس نقص املناعة
البشرية/اإليدز أصحاء وأن يسهموا إسهاما كبريا يف الوقاية من
انتقال اإلصابة بالفريوس حلاالت جديدة.
وقد وضعت احلكومة وشركاؤها مبادرات لتحقيق أهداف
املسار السريع  90-90-90والسيطرة على الوباء .وتشمل
التدابري اختبار حمدد اهلدف لفريوس نقص املناعة البشرية
للسكان ،مثل املصابني باألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي،
واملرضى املصابني بالسل ،واملرضى املقيمني ،واألمهات احملتمل
إصابتهن بفريوس نقص املناعة البشرية اللوايت ميثل منع انتقاله من
األم إىل الطفل بالنسبة هلن أمرا هاما ،وكذلك الفئات السكانية
الرئيسية ،مثل املشتغالت باجلنس والرجال الذين ميارسون اجلنس
مع الرجال؛ واالبتكارات اجلديدة مثل الفحوصات على املستوى
احمللي ،اليت تشمل الفحص املنزيل والفحص املفهرس واالختبار
الذايت لفريوس نقص املناعة البشرية؛ وتعزيز خدمات فحص
فريوس نقص املناعة البشرية املراعية العتبارات الشباب ملناشدة
الشباب ،وإدماج النهج املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية،
والصحة اجلنسية واإلجنابية ،والسل ،واألمراض غري املعدية.
وتشمل اسرتاتيجيات أخرى شرعنا يف تنفيذها لتغيري احلالة
الراهنة تعزيز اخلتان الطيب الطوعي للذكور وتوفريه؛ وبرامج تعميم
استخدام الواقيات الذكرية والتسويق االجتماعي؛ وتكثيف
تدخالت التغيري االجتماعي والسلوكي؛ ومعاجلة العوامل
اهليكلية وغريها من املسائل الشاملة مثل العنف اجلنساين
وتعاطي الكحول واملخدرات ،وتعزيز الروابط باخلدمات.
وباإلضافة إىل ذلك ،توفر املرافق الصحية خدمات متكاملة
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يسهل حصول الفئات السكانية الرئيسية عليها .ويتم تقدمي
خدمات من قبيل العالج املضاد للفريوسات العكوسة ،وإدارة
األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي ،والواقيات الذكرية ومواد
التدهني إىل منظمات اجملتمع املدين العاملة مع هؤالء السكان.
والعالج الوقائي قبل التعرض متاح حاليا من خالل مقدمي
اخلدمات من القطاع اخلاص ويستخدم كاسرتاتيجية إضافية
للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية.
وقد حتقق جناح ملحوظ بشأن منع انتقال فريوس نقص
املناعة البشرية من األم إىل الطفل ،بزيادة نسبتها  96يف املائة
يف عام  ،2017مما يشري إىل أن القضاء الفعلي على انتقال
الفريوس من األم إىل الطفل  -ونسبته حاليا  1.4يف املائة  -ميثل
احتماال قد يتحقق يف جيلنا .وعلى الرغم من هذه النجاحات
املختارة ،فإن أحدث األدلة تشري إىل حدوث زيادة طفيفة 4 -
يف املائة  -يف اإلصابات اجلديدة بالفريوس ،لتزداد من 208
 13حالة عام  2010إىل  13 799حالة عام  .2017وعالوة
على ذلك ،حتدث  61إصابة جديدة بالفريوس كل أسبوع
يف أوساط املراهقات والشابات .لذلك ،هناك حاجة ملحة
إىل تنشيط الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية إىل جانب
العالج ،مع الرتكيز بشكل خاص على املراهقات والشابات بني
سن  10أعوام و  24عاما وعلى الفئات السكانية الرئيسية.
وتشري دالئل أخرى إىل تعرض  67يف املائة من النساء يف عمر
 18عاما وأكرب للعنف اجلنساين ،يف حني يبلغ معدلنا الوطين
حلمل املراهقات  9.7يف املائة .وحيتاج الرجال يف عمر  35عاما
وأكرب إىل عناية خاصة ،حيث عادة ما يقوم الرجال باختبار
فريوس نقص املناعة البشرية وبدء العالج يف مرحلة أكثر تأخرا
من النساء.
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ودافعا لتنشيط الوقاية األساسية من اإلصابة بفريوس نقص
املناعة البشرية .ويدعم ذلك بقوة النقلة النوعية األخرية من
جانب احلكومة يف جمال الرعاية الصحية األولية لتوفري الرعاية
الصحية العامة .ويعد انضمامنا مؤخرا إىل التحالف العاملي
للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية واملشاركة النشطة يف
خطة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن تنشيط الوقاية
من فريوس نقص املناعة البشرية قرارات جديدة أخرى ستساعد
على كفالة أن نتمكن من السيطرة على الوباء.

وال يزال التزام بوتسوانا السياسي الرفيع املستوى واضحا
ال لبس فيه .وقد أعلن الرئيس موكغويتسي ماسيسي ،يف
اخلطاب الذي ألقاه عند تنصيبه يف  1نيسان/أبريل ،أن فريوس
نقص املناعة البشرية/اإليدز سيكون إحدى أولويات حكومته،
ودعا إىل جتديد االهتمام بالطريقة اليت تستجيب هبا لفريوس
نقص املناعة البشرية واإليدز .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن حكومة
بوتسوانا تواصل االستثمار يف تصديها لفريوس نقص املناعة
البشرية وتساهم بأكثر من  57يف املائة من إمجايل ميزانيتها
الصحية يف مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز.
وبوتسوانا ملتزمة بدمج وربط هنجها املتعلقة بفريوس نقص املناعة
البشرية والسل وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وسرطان
عنق الرحم ووفيات األمهات واملواليد وخدمات صحة الطفل.
وسيساعد ذلك على مواجهة العبء الثقيل الذي يلقيه على
عاتقنا مرض السل وارتفاع معدل وفيات األمهات ،بغية الوفاء
هبدفنا املتمثل يف خفض نسبة الوفيات مبعدل  21حالة لكل
 100 000مولود حي .وعلى غرار بلدان أخرى ينتشر فيها
فريوس نقص املناعة البشرية بصورة كبرية ،تواجه بوتسوانا أيضا
تفشي عدد متزايد من األمراض املزمنة األخرى مثل التهاب الكبد
ويشكل إطار بوتسوانا االسرتاتيجي الوطين ملكافحة فريوس الوبائي باء وجيم وغريه من األمراض غري املعدية .وقد اختذنا
نقص املناعة البشرية واإليدز من عام  2018إىل عام  ،2023إجراءات للتصدي هلذه األمراض املزمنة ،وال سيما األمراض غري
الذي جيري وضعه حاليا ،فرصة إلحداث حتول اسرتاتيجي كبري املعدية ،من خالل اسرتاتيجيتنا الوطنية لألمراض غري املعدية اليت
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اكتملت للتو .وتشمل التحديات اليت نواجهها يف القضاء على
هذا الوباء عدم كفاية االستثمار يف التدخالت الرامية إىل تغيري
السلوك االجتماعي ،وانتشار املخدرات اإلدمانية غري املشروعة،
وتنافس واجملتمع املدين واملنظمات اجملتمعية اليت تفتقر إىل املوارد
من أجل احلصول على املوارد املالية والبشرية.
ويف اخلتام ،تؤكد بوتسوانا من جديد التزامها بتنفيذ إعالن
االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واإلعالنات
السياسية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز والقضاء
على وباء اإليدز حبلول عام .2030
السيد شو جونغ شينغ (الصني) (تكلم باإلنكليزية):
مير العامل مبنعطف حاسم يف االستجابة العاملية لوباء نقص
املناعة البشرية/اإليدز .وجيب أن نستعرض جهودنا املشرتكة
وحندد ما قطعناه من أشواط يف تنفيذ إعالن االلتزام بشأن
فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وحتقيق أهدافنا حبلول عام
 .2020وستساعدنا جلسة اليوم على تكثيف جهودنا وهتيئة
عامل لألجيال املقبلة لن يشكل فيه وباء اإليدز هتديدا للصحة
العامة ،كما وعدنا يف خطة التنمية املستدامة لعام .2030
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مطرداً يف التصدي لوباء فريوس نقص املناعة البشرية املتغري
باستمرار .إن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية عن طريق
عمليات نقل الدم ومنتجات الدم قد توقفت إىل حد كبري.
واخنفض مع ّدل اإلبالغ عن احلاالت اجلديدة ملتعاطي املخدرات
باحلقن من  19.1يف املائة عام  ٢٠١٠إىل  3.4يف املائة
عام  ،2017ما جلب الثناء الدويل للصني على برناجمها
للتدخل من أجل ختفيض اإلصابة .يف الصني ،تتمتع مجيع
النساء احلوامل خبدمات الكشف عن اإليدز جماناً ،وتتمتع
النساء احلوامل املصابات بالفريوس وأطفاهلن الرضع خبدمات
تدخل جمانية ملنع انتقال العدوى من األم إىل الطفل .كما أن
ّ
اخلدمات العالجية للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية جتري
باطراد ّ
وتغطي  ٨٠يف املائة من السكان احملتاجني .ومع توسيع
اخلدمات العالجية ،اخنفض عدد الوفيات النامجة عن فريوس
نقص املناعة البشرية بشكل كبري أيضاً .ومن أجل زيادة توسيع
نطاق اخلدمات وكفالة أال يتخلف أحد عن الركب ،أنشأت
الصني صندوقاً مبتكراً يرمي إىل متكني املنظمات االجتماعية من
املشاركة يف هذه األنشطة .وتق ّدم احلكومة الصينية الدعم املايل
من خالل اجلمعيات احمللية من أجل تعزيز جمموعة أوسع من
خدمات التوعية لألشخاص الذين يعيشون يف مناطق يصعب
الوصول إليها واملعرضني بشكل كبري خلطر اإلصابة .ونود أن
نشكر برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة
البشرية/اإليدز على الدعم التقين يف تفعيل هذا الصندوق.

ترحب احلكومة الصينية بتقرير األمني العام ()A/72/815
وتؤيده .وحنن بصدد الرد باإلجياب على نداء األمني العام
يف تقريره لزيادة تعزيز جهودنا لضمان إهناء وباء اإليدز .لقد
حافظت الصني على التزام سياسي قوي يف استجابتها لفريوس
نقص املناعة البشرية/اإليدز .وفيما يتعلق بأهداف -90-90
ومن بني أمور أخرى ،تؤّدي الصني أيضاً دوراً يف مساعدة
 90على الصعيد العاملي اليت وضعها برنامج األمم املتحدة
بلدان أخرى على حتقيق أهداف املسار السريع حبلول عام
املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،تتبع
 ٢٠٢٠بإتاحة فرص التدريب والتعلم للموظفني ،وإجياد
اسرتاتيجياتنا الوطنية للتكيف خطة العمل ملواصلة الوقاية من
املنتجات الصحية املبتكرة ،وتشجيع التعاون بني بلدان اجلنوب
اإليدز يف الصني.
هبدف تعزيز النظام الصحي .وهذه التدابري ،اليت تستند إىل
إن الصني عضو يف التحالف العاملي للوقاية من يروس مبدأ التنمية املرتكزة على التعاون املربح للجميع ،قد أسهمت
نقص املناعة البشرية وقد أعطت األولوية القصوى للوقاية يف يف اجلهود املشرتكة لبناء عامل حيظى بالتغطية الصحية للجميع.
إطار خطة الصني الصحية لعام  .2030لقد أحرزنا تقدماً
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وشأن العديد من البلدان األخرى ،تواجه الصني العديد من
التحديات ،وال سيما تلك املتعلقة بصعوبات الوقاية من انتقال
فريوس نقص املناعة البشرية والسيطرة عليه .وتوّد الصني أن تغتنم
هذه الفرصة لتتق ّدم بالشكر إىل برنامج األمم املتحدة املشرتك
املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز على قيادته وتعاونه
الوثيق مع الصني .ونق ّدر اجلهود اليت يبذهلا يف توحيد اجلهود
العاملية الرامية إىل حتقيق أهداف املسار السريع لعام ٢٠٢٠
وإهناء اخلطر على الصحة العامة من وباء اإليدز حبلول .٢٠٣٠

السيد ساندوفال منديوليا (املكسيك) (تكلم
باإلسبانية) :تعرب املكسيك عن تقديرها لتقدمي األمني العام
تقريره ( )A/72/815وعن التقدم احملرز يف تنفيذ إعالن االلتزام
بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واإلعالن السياسي
ونرحب بالتقدم احملرز
بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدزّ .
على الصعيد العاملي يف حتقيق االلتزامات السياسية الـ  ١٠الواردة
يف اإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز
لعام  ،٢٠١٦والذي انضم إليه بلدي بعزم .ومع ذلك ،نوّد
التأكيد على أمهية تنشيط إجراءات العمل املقرتحة للقضاء على
املنسق
فريوس نقص املناعة البشرية ،واحلاجة إىل العمل املتّسق و ّ
من منظومة األمم املتحدة يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة
لعام  ٢٠٣٠لتحقيق األهداف ذات الصلة .ونتّفق على أنه
رغم التقدم احملرز ،ال تزال التحديات قائمة يف جماالت التغطية
الصحية للجميع ،وإمكانية احلصول على خدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية والرعاية الطبية للفئات السكانية الرئيسية،
حيث ال يزال الوباء مرتكزاً.
وأود اآلن أن أبرز بعضاً من التقدم الذي أحرزته املكسيك
فيما يتعلق هبذا املوضوع .نظراً لضيق الوقت ،لن أرّكز إال على
االلتزامات اليت أحرزنا فيها تقدماً كبرياً .لدى املكسيك سياسة
وطنية حلصول اجلميع اجملاين على عالج فريوس نقص املناعة
البشرية/اإليدز منذ عام  .٢٠٠٣حنن نرى أن الرعاية الصحية
38/41

12/06/2018

حق من حقوق اإلنسان غري القابلة للتصرف .وحتقيقاً هلذه
الغاية ،استثمرنا يف استجابتنا الوطنية لفريوس نقص املناعة
البشرية ،اليت هتدف إىل ضمان الرعاية الطبية الشاملة واجملانية
لألشخاص املصابني بالفريوس .إن الربنامج الوطين ملكافحة
فريوس نقص املناعة البشرية واألمراض األخرى املنقولة عن طريق
االتصال اجلنسي ينظر إليها يف اسرتاتيجياته بوصفها جزءاً هاماً
من عملية الرعاية الطبية.
وينبغي أن تكون الوقاية حمور استجابتنا .ويف جتربتنا الوطنية،
تكون السياسات الوقائية فعالة من حيث التكلفة باملقارنة مع
التدخالت األخرى للسيطرة على فريوس/اإليدز .يف املكسيك،
حققنا زيادة قدرها  ٨٩يف املائة يف االستثمار االحتادي يف
املشاريع املشرتكة للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية بني
عامي  ٢٠١٣و  ،٢٠١٨وحظينا على ذلك بإشادة دولية
من برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة
البشرية/اإليدز على أفضل املمارسات اليت منارسها .حنن ندرك
أيضاً أن اكتشاف املرض أمر أساسي .ونعتقد أن الفحوص
احملددة األهداف بني الفئات السكانية الرئيسية احملددة يف
فرادى اجملتمعات هي استثمار أفضل للموارد من الفحوص
العامة للجماهري .ويف نفس الوقت الذي حتدد فيه الفئات
الرئيسية ،فهي أكثر فعالية يف الوصول إىل األشخاص املصابني
بفريوس نقص املناعة البشرية وتقدمي العالج هلم ،متشياً مع
مبادرة  .90-90-90وقد ارتفع يف املكسيك عدد األشخاص
الذي مت تشخيص إصابتهم بفريوس نقص املناعة البشرية من
 ٤٣يف املائة إىل  ٥٧يف املائة يف الفرتة من عام  ٢٠١٣إىل عام
 ،٢٠١٦وهو ما ميثل تقدماً ويبني أن الكشف عامل هام يف
توفري الرعاية املتعلقة بالفريوس .ومن أجل القضاء على اإلصابات
اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،يرمي بلدي إىل
احلد من عدد احلاالت اجلديدة بنسبة  ٨٤يف املائة بنهاية عام
 .٢٠١٨وتُظهر األرقام األولية لعام  ٢٠١٧أننا حققنا بالفعل
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اخنفاضاً بنسبة  ٤٠يف املائة .وتتمثّل مهمتنا الرئيسية لتحقيق
التخفيضات املقررة يف زيادة الكشف عن فريوس نقص املناعة
البشرية لدى احلوامل.
وإذ تُسلّم املكسيك بأن عدم املساواة والعقبات اليت تعوق
الوصول الفعال إىل اخلدمات الصحية جلميع السكان ال تزال
قائمة ،فقد تعهدت بوضع بروتوكول لرعاية املثليات واملثليني
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية واملخنثني
ومغايري اهلوية اجلنسانية وثنائيي اجلنس كجزء من التزامنا باليوم
الوطين ملكافحة كراهية املثلية اجلنسية يف أيار/مايو .٢٠١٧
وقد مت وضع الربوتوكول واملبادئ التوجيهية احملددة بشأن عدم
التمييز يف الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية للمثليات
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وثنائيي
اجلنس استناداً إىل التوصيات الدولية ،كما مت إفرادها بوصفها
من أفضل املمارسات من جانب برنامج األمم املتحدة املشرتك
املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز.
وبلدي ملتزم متاماً بالعمل من أجل حقوق املراهقني
ومنوهم .ويف هذا الصدد ،أصدرنا يف شباط/فرباير ٢٠١٦
اسرتاتيجيتنا الوطنية ملنع محل املراهقات هبدف ضمان احلصول
على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ،والوقاية من األمراض
املنقولة باالتصال اجلنسي ،والتشجيع على اتباع أسلوب حياة
الرعاية الذاتية بني الشباب .وهتدف تلك االسرتاتيجية إىل احلد
من معدالت احلمل بني املراهقات الاليت ترتاوح أعمارهن بني
 ١٥و  ١٩سنة بنسبة  ٥٠يف املائة وإهناء احلمل بني الفتيات
اللوايت ّ
تقل أعمارهن عن  ١٤سنة حبلول عام .٢٠٣٠
إن الوفيات املرتبطة باجتماع اإلصابة بفريوس نقص املناعة
البشرية مع السل هي أيضاً مسألة بالغة األمهية ،ألهنا سبب
رئيسي للوفاة بني املصابني بالفريوس ،وبالتايل فإننا خنترب اإلصابة
بالسل لدى مجيع املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية،
والعكس بالعكس.
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لنفي بالتزاماتنا
وتدرك املكسيك أننا ما زلنا أمام شوط طويل َ
يف جمال مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،ونكرر يف
هذا الصدد التزامنا باجلهود ونتّفق مع األمني العام يف تقريره بأن
هنج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز ،إىل جانب مبادرة
األمم املتحدة لإلصالح الشامل ،ستتيح فرصاً لتسريع التقدم
حنو القضاء على هذا الوباء وحتقيق أهداف التنمية املستدامة.
السيد ري توي (كمبوديا) (تكلم باإلنكليزية) :إن يل
عظيم الشرف أن أخاطب اجلمعية العامة بالنيابة عن احلكومة
امللكية لكمبوديا .وترحب حكومة بلدي بإتاحة هذه الفرصة
الثمينة لتقييم التقدم احملرز يف حتقيق االلتزامات العشرة الواردة
يف اإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز
لعام  .2016لقد أدى اإلعالن السياسي دورا بالغ األمهية يف
االرتقاء مبستوى االستجابة لفريوس نقص املناعة البشرية يف
كمبوديا .وأود إبراز ما يلي من بني النتائج اليت حتققت.
يف عام  ٢٠١٧كان يقدر عدد املصابني بفريوس نقص
املناعة البشرية يف كمبوديا حبوايل  70 000شخصا .واخنفض
معدل انتشار الفريوس بني عامة السكان من  1.8يف املائة يف
عام  ١٩٩٨إىل  0.6يف املائة  0.6يف عام  .٢٠١٦واخنفضت
اإلصابات اجلديدة بالفريوس من حوايل  20 000مصاب يف
عام  1996إىل  654مصابا يف عام  .2017ويف عام ٢٠١٧
توفرت لنسبة  81يف املائة من النساء احلوامل املصابات بفريوس
نقص املناعة البشرية اخلدمات الالزمة ملنع انتقال العدوى من
األم إىل الطفل .وحققت كمبوديا أعلى معدل تغطية للعالج
املضاد للفريوسات العكوسة يف املنطقة بني البلدان املنخفضة
واملتوسطة الدخل بنسبة  ٩٧يف املائة  ٥٨ ٣١٥ -شخص -
العدد التقديري للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز
امللمني بوضعهم فيما خيص العالج املضاد للفريوسات العكوسة
حبلول هناية عام  .٢٠١٧واخنفض عدد الوفيات املرتبطة باإليدز
من حوايل  ٩ ٠٠٠حالة يف عام  ٢٠٠٢إىل  1 594حالة يف
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عام ُّ .٢٠١٧
وتعد كمبوديا واحدة من سبعة بلدان متكنت من
بلوغ اهلدف  90-90-90على نطاق العامل يف عام .٢٠١٧
شرعنا قانونا متعلقا بالرتخيص اإللزامي يضمن
ويف أيار/مايوّ ،
حصول كمبوديا على األدوية امليسورة التكلفة لعالج فريوس
نقص املناعة البشرية وغريه من األمراض املعدية وغري املعدية.
وتلتزم احلكومة امللكية لكمبوديا بتمويل سنوي قدره 2.2
مليون دوالر سنويا لتوفري العقاقري املضادة للفريوسات العكوسة
واملوارد البشرية للفرتة من  ٢٠١٨إىل  .٢٠٢٠ويعود الفضل يف
جناح برناجمنا ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية إىل السياسة
واإلطار االسرتاتيجي السليمني اللذين وضعنامها منذ ما يزيد
على عقدين من الزمن .وتكمل أهدافنا واسرتاتيجياتنا الوطنية
إطارنا القانوين مبا يساعد عموما على هتيئة بيئة مواتية للتصدي
لفريوس نقص املناعة البشرية.
ومتكنا من حتقيق هذا النجاح من خالل التزامنا السياسي
الرفيع املستوى واملتعدد القطاعات ،والتعاون الفعال بني احلكومة
امللكية لكمبوديا واجملتمع املدين وبرنامج األمم املتحدة املشرتك
املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واجلهات الراعية له
وشركاء التنمية ،وكذلك اعتمادنا يف وقت مبكر تدابري وقائية،
مبا يف ذلك سياسة التقيد باستخدام الرفاالت بنسبة ١٠٠
يف املائة ،فضال عن االختبارات املبتكرة بقيادة اجملتمع احمللي
والتعجيل بتحسني احلصول على العالج .وإىل جانب هذا
العمل على هتيئة بيئة متكينية ،بدأنا أيضا بذل جهود ترمي
إىل زيادة القيادة احمللية ملكافحة وباء فريوس نقص املناعة
البشرية واإليدز ،مثل إدماج برنامج فريوس نقص املناعة البشرية
واإليدز يف سياسات سالمة اجملتمعات القروية ،ووضع إجراءات
عملياتية موحدة إلدماج فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف
خطط التنمية اجملتمعية احمللية وإدماج الفقراء املصابني بالفريوس
يف عملية حتديد اهلوية للفقراء.
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وقد اعتمدت هذه اإلجنازات اعتمادا كبريا على الدعم
اخلارجي التقين واملايل .وبلغت االستثمارات الدولية نسبة ٨٢
يف املائة من متويل التصدي للفريوس يف بلدنا يف عام .٢٠١٥
وبي التحليل الذي أجراه برنامج األمم املتحدة املشرتك يف
ّ
عام  ٢٠١٧أن من املرجح أن يستمر اخنفاض دعم اجلهات
املاحنة خالل السنوات املقبلة .وإدراكا هلذا االنتقال الوشيك
أنشيء فريق تقين عامل معين باالستدامة برئاسة اهليئة الوطنية
ملكافحة اإليدز وبرنامج األمم املتحدة املشرتك .وحتت اإلشراف
يسر الربنامج تقييم التأهب
العام للهيئة الوطنية ملكافحة اإليدزّ ،
للمرحلة االنتقالية وحدد املخاطر الرئيسية للفريوس يف مرحليت
االنتقال واالستدامة يف جماالت تقدمي اخلدمات والتكلفة
والتمويل ومشاركة اجملتمع املدين .ومشلت التقييمات شدة
التعويل على التمويل اخلارجي خلدمات العالج والوقاية للفئات
السكانية الرئيسية ،ونقص التمويل الذي ّ
ميكن اجملتمع املدين من
العمل على حنو فعال ،األمر الذي يضعف القدرات احلالية يف
جمال الدعوة ،واحلاجة امللحة إىل تعزيز نظم املعلومات الصحية
والقدرات الوطنية على التنبؤ وشراء األدوية والسلع األساسية.
وقبل  ١٢يوما فقط ،اجتمع خالل يومي  31-30أيار/
مايو ممثلون لدعم برنامج األمم املتحدة املشرتك وأصحاب
املصلحة الوطنيني ،مبن يف ذلك ممثلو احلكومة امللكية لكمبوديا
واجملتمع املدين واألوساط األكادميية ومنظمات األمم املتحدة
والشركاء اإلمنائيني واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة
البشري لوضع إجراءات للتخفيف من املخاطر اليت مت حتديدها
ووضع خريطة طريق الستدامة التصدي لإليدز .وبذلك،
أصبحت كمبوديا أول بلد يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ يضع
خريطة طريق الستدامة التصدي لإليدز .وستكون خريطة
الطريق لتحقيق االستدامة  -اليت تشمل مصفوفة من التوصيات
اليت يتعني تنفيذها على مدى  10سنوات للتخفيف من حدة
املخاطر يف األجلني القصري واملتوسط  -مبثابة منتدى لوضع
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اخلطة االسرتاتيجية الوطنية املقبلة املتعددة القطاعات ملكافحة خبمس سنوات سابقة للتاريخ املتفق عليه عامليا .ويف اخلتام ،أؤكد
جمددا التزام حكومة بلدي الثابت بتسريع وترية إحراز التقدم يف
فريوس نقص املناعة البشرية للفرتة من .٢٠٢٣ - ٢٠١٩
وعلى الرغم من أن احلكومة امللكية لكمبوديا قد واصلت مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وباإلعالن السياسي
تدرجييا زيادة التمويل احمللي للتصدي لإليدز ،فال تزال الربامج بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز لعام .2016
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا إىل املتكلم
اليت تركز على الفئات السكانية الرئيسية حباجة إىل املزيد من
االستثمارات ،مثلما كانت ممولة بالكامل من الصندوق العاملي األخري يف املناقشة بشأن هذا البند هلذه اجللسة .وسنواصل
ملكافحة اإليدز والسل واملالريا ،الذي أنشأه اجملتمع املدين .ويف املناقشة بعد ظهر اليوم يف هذه القاعة ،بعد االنتهاء من النظر يف
عام  ٢٠١٧توفرت خدمات الوقاية من فريوس نقص املناعة البند  ٣٥املعنون “الصراعات اليت طال أمدها يف منطقة جمموعة
البشرية لنسبة  ٦٠يف املائة من النساء العامالت يف جمال املهن بلدان جورجيا وأوكرانيا وأذربيجان ومولدوفا وآثارها على السالم
الرتفيهية ،ونسبة  ٥٦يف املائة من الرجال الذين ميارسون اجلنس واألمن والتنمية على الصعيد الدويل”.
مع الرجال ،و  80يف املائة مغايري اهلوية اجلنسانية ،يف حني
توفرت خدمات احلد من الضرر لنسبة  ٣٣يف املائة من متعاطي
رفعت اجللسة الساعة .13/10
املخدرات باحلقن .وبعبارة أخرى ،فإن الربامج اجملتمعية للفئات
الرئيسية من السكان هي األكثر تضررا من غريها نتيجة لتوقف
املاحنني عن االستثمار يف االستجابة لإليدز يف كمبوديا .ونظرا
هلذه املسألة ،تطلب كمبوديا أن يواصل برنامج األمم املتحدة
املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واجلهات
الراعية له وكذلك الشركاء الدوليون اآلخرون الرتكيز ليس على
بلدان املسار السريع فحسب ،بل أيضا على البلدان اليت هي
على وشك القضاء على اإليدز بوصفه هتديدا للصحة العامة إال
أهنا تواجه حتديات يف سد الثغرات املالية .إن تقليص املساعدة
يعرض للخطر من هم يف أشد احلاجة
اإلمنائية يف كمبوديا ّ
إليها ويهدد التقدم اجلماعي احملرز صوب رؤية عاملية النعدام
اإلصابات اجلديدة بالفريوس وانعدام الوفيات املرتبطة بالفريوس،
وكذلك انعدام التمييز املتصل بالفريوس.
وبعد اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠اليت
التزمنا فيها بعدم السماح بتخلف أحد عن الركب ،حددت
احلكومة امللكية لكمبوديا هدفا طموحا هلا يتمثل يف القضاء
على اإليدز بوصفه هتديدا للصحة العامة حبلول عام  ٢٠٢٥أي
1817981
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