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 الدورة الخامسة والسبعون 
 األعمالمن جدول  10البند 

المنذذذا ذذذة   ازلم اش ن ذذذذذذذذذذذذمن عي و       تنفيذذذع ن ان 
الب ذذذذذذذذذ  ذةصمماممذة     المنذا ذة الم مسذذذذذذذذذذ   ا  ذدم   
وا  ا ين السذذذذذذذياأذذذذذذذيين ن ذذذذذذذمن عي و      المنا ة  

 الب   ةصا  دم 
   
معالجة أوجه  دش المسذذذذاواة والعولة نلم المسذذذذار ال ذذذذاي   او ال  ذذذذا    م    

 2030ا  دم نا ول  اش  
  
 ت     األمين العاش  

  

 موجز  
، يتضمن معلومات عن التقدم المحرز في 70/266هذا التقرير، المقدم عمال بقرار الجمعية العامة   

واإليدز: علــــــم الماار  الوفاء بااللتزامات المعلنة في اإلعـــالا الايايـــي ب ـــوا فقروا مقا المناعة ال  ـــرية  
.  2030الاــــــــــريب للتعجقف بمسافحة فقروا مقا المناعة ال  ــــــــــرية والقضــــــــــاء علم و اء اإليدز بحلول عام  

ــرية في بع  األما ن ولد    فقد ــ ملب بعمف مس ت وممفرز وقدم في مواجنة فقروا مقا المناعة ال  ـــــــ اضـــــــ
مما ن مخر  إلم وويـــــــــــــب رسعة و اء فقروا  بع  الفئات من الاـــــــــــــساا، ققنما م   التقاع  عن العمف في  

مقا المناعة ال  ـــــرية واروفا  عد  المووم. و عد مرور يـــــتة معوام علم وضـــــب الجمعية العامة هدفا عالميا  
، صـــــار الزخم يتو ف. ولم وتحقد األهداا العالمية التي مامر مقررة 2030طموفا إلمناء اإليدز بحلول عام 

في اإلعـــــالا الايايـــــي ب ـــــوا فقروا مقا المناعة ال  ـــــرية    2016ا في عام ، والتي اوُِّفد علقن2020لعام 
واإليدز: علــــــــــــــــــــــــم الماار الاريب للتعجقف بمسافحة فقروا مقا المناعة ال  رية والقضاء علم و اء اإليدز 

. ويؤمد الت اين الصــارب ققن فاالت النجاف في بع  المناطد وفاالت الف ــف في مناطد  2030بحلول عام 
ر  ما فقروا مقا المناعة ال  ــــــرية ال يزال جاتحة مقترمة بمداهر عدم الماــــــاواة. وللعو ة إلم الماــــــار  مخ

عقن اوخاذ إجراءات وحويلية عاجلة للحد من موجه عدم الماـــــــــــــاواة والقضـــــــــــــاء علقنا، ت الصـــــــــــــحي  يـــــــــــــوا ي 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/266
https://undocs.org/ar/A/RES/70/266


 A/75/836 

 

2/29 21-04320 

 

ــت مار المحلي والدولي في الندم المتعلقة بفقروا   ما ــقتعقن العمف علم زيا ة االيــ ــرية يــ مقا المناعة ال  ــ
ــجب الدول   ــي رة علقنا. ووم ـ ــامية والتوه  للجوات  والاـ ــتجابة اإلماـ ــحة والحمااة االجتما ية ومعمال االيـ والصـ
األعضـــــــــــــاء وجميب الجنات ذات المصـــــــــــــلحة علم اعتما  التوصـــــــــــــيات الوار ة في هذا التقرير، بما في ذل  

خم إلم التقـدم محو القضـــــــــــــــاء علم اإليـدز ووحققد ، وذلـ  إلعـا ة الز 2025المجموعـة الاـاملـة ألهـداا عـام  
 مهداا التنمية الماتدامة خالل عقد العمف من مجف وحققد مهداا التنمية الماتدامة.
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 م دمة  -   أوز  
منـذ ع ـــــــــــــرين عـامـا، عقـدت الجمعيـة العـامـة ل مم المتحـدة مول  ورة ايـــــــــــــت نـاتيـة لنـا علم اإلطال    - 1

ــتجابة لجاتحة مامر  ــحية  لاليـــ ــب  الموت والدمار علم م ا  هاتف، وومحمِلف المجتمعات المحلية والندم الصـــ واـــ
وِجه بالتضــــــــــــامن والعمف علم م ا  العالم.  م  اء ال طاسة لنا قنا. وماا اإليدز وحداا عالميا غقر ماــــــــــــبو ، وم

رل جميب البلداا وم  ر المجتمعات المحلي  فقد  ــِ ــترل مبتار ل مم المتحدة ام ــ ب منت م ــ ــِ ضــ ــنب وم ــررا في صــ ة وضــ
القرار ووقدام الخدمات. و دمت األ وية والتانولوجيات الصــــــحية المنقذة للحياة التي مامر متافة في البلداا المروفعة  

 الدخف وصف إلم الناا في البلداا المنخفضة الدخف والبلداا المتوي ة الدخف األ  ر وضررا من الفقروا. 

، وامخفضــــــر منذ ذل  2004صــــــلة باإليدز ذروونا في عام  و لغر الوفيات الناجمة عن ميــــــ ا  مت  - 2
في الماتة. وامخف  العد  الاـنو  لصصـابات الجديدة بفقروا مقا المناعة ال  ـرية بمعدل   60الحقن قناـ ة  

، وشــــــــــــــمـف ذـل  امخـفار فـاالت االمتـقال الرميــــــــــــــي للفقروا من األمنـات إلم 2001يتجـاوز ال ـلم مـنذ عـام  
تة. وما فتئر الننت القاتمة علم العلم والرفمة والحقو  وحف بخ م ثاقتة محف  في الما 68األطفال قناــــــــــــــ ة  

 الوصم واإلجراءات التمققزية القاتمة علم الخوا والعنصرية ومراهية الم لية الجناية واإلماار.

ويعبر هــذا التقــدم عن الايايــة التي وتحول قنــا الم ــف العليــا التي ســامــر علقنــا األمم المتحــدة منــذ  - 3
عاما إلم واسب عندما اعمف المجتمب الدولي ب ـسف وضـامني علم التصـد  لتنديد عالمي للصـحة والتنمية   75

واألمن. وســد مم ِمت العمــف العــالمي الرامي إلم مســافحــة فقروا مقا المنــاعــة ال  ــــــــــــــريــة في خ ــة التنميــة 
ــتدامة لعام  ــحة والرفان يت ل اا م  ر من مجر  ووفقر ا2030الماــــــ ــحية  ، باعت ار الصــــــ فنما  -لخدمات الصــــــ

يت ل اا مفالة التعليم، ويـبف العي  الماـتدامة، وفقو  اإلماـاا، والماـاواة ققن الجناـقن، و شـرال المجتمعات 
المحلية، و سامة شـرا ات متنوعة. ويتجلم هذا الننت في قرمامت األمم المتحدة الم ـترل المعني بفقروا مقا 

جنة م ــــارمة في رعايته من   11الخبرات والماــــاهمات التي وقدمنا    المناعة ال  ــــرية/اإليدز الذ  ااــــتفقد من
ــقف مموذجه   25الجنات التابعة لمندومة األمم المتحدة. وال يزال البرمامت، بعد مرور  ــاته، اصــ عاما علم إم ــ

 و صالفات مندومة األمم المتحدة اإلمماتية. 2030الفريد وم يا مب خ ة عام 

ــد  غقر ما الرفلــة ال وزال بعقــ  - 4 دة عن منــايتنــا. فبقنمــا مممِجز عمــف مس ت وممفِرز وقــدم في التصـــــــــــــ
لفقروا مقا المناعة ال  ــــــرية في بع  األما ن ولد  بع  الفئات الاــــــسامية، يــــــم  التقاع  عن العمف  
ــفة خاصـــة إغفال االفتياجات   ــار هذا الو اء ووزايد الوفيات. ومما ي عم علم القلد بصـ في مما ن مخر  بامت ـ

، فقم ال وزال هذن الفئات وعامي من التنمي  والتجريم باـــب  هوياونا  ( 1) فئات الاـــسامية الرتياـــيةالخاصـــة بال
الجناـامية مو مقولنا الجناـية مو يـبف  ي ـنا مو فاالت االروناا التي وعي ـنا مو لمجر  ممنا مصـابة بفقروا 

ــا ــقن والعنت الجناـ ــاواة ققن الجناـ ــب  امعدام الماـ ــرية. و اـ ــاء والمراهقات مقا المناعة ال  ـ مي، وتعرر الناـ
ــررا من الفقروا.  ــيما في البقئات األ  ر وضـــــ ــرية، وال يـــــ ــابة بفقروا مقا المناعة ال  ـــــ بحدة لخ ر اإلصـــــ
واألطفال المصـــــاقوا بالفقروا فدوينم في ولقي العال  مسف بس قر من فدوا ال الغقن، ومتاتجنم الصـــــحية  

إلم الماـتو  األم ف. وجاءت الجاتحة الناجمة عن مرر ميـوم بالندر إلم ما خدمات ط  األطفال ال ورسم 
 __________ 

المناعة ال  ـرية، هي فئات األشـخا  الفئات الاـسامية الرتياـية، مو الفئات الاـسامية الرتياـية األ  ر عرضـة لصصـابة بفقروا مقا   (1) 
الذين وزيد افتماالت وعرضـــــــــــنم للفقروا مو مقلنم له والذين واوا م ـــــــــــارمتنم بالغة األهمية للتصـــــــــــد  للفقروا قنجاف. وفي جميب  

جال الذين البلداا، و مف الفئات الاسامية الرتياية األشخا  المصاققن بفقروا مقا المناعة ال  رية. وفي معدم البقئات، اسوا الر 
ــامية، واألشــــــــــخا  الذين يتعاطوا المخدرات عن طريد الحقن،   ــوا الجن  مب الرجال، واألشــــــــــخا  مغايرو النوية الجناــــــــ اماريــــــــ

 واألشخا  الم تغلوا بالجن  وز اتننم م  ر عرضة لخ ر اإلصابة بالفقروا من الفئات األخر .
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ــد  لفقروا مقا المناعة 19-فقروا موروما ) وفقد ــافية هاتلة علم جنو  التصــــــ ــغوطا إضــــــ ــب ضــــــ ( لتضــــــ
ــب  ــتة معوام علم وضـ ــحية واألشـــخا  الذين احتاجوا إلم الخدمات. و عد مرور يـ ــرية وعلم الندم الصـ ال  ـ

، صــــــــــــــار الزخم يتـو ـف. ولم وتحقد ( 2) 2030نـاء اإليـدز بحلول عـام  الجمعيـة العـامـة لنـدا عـالمي طموف إلم 
في اإلعــــــــــــالا الايايـــــــــــي    2016، والتي اوُِّفد علقنا في عام  2020األهداا العالمية التي مامر مقررة لعام 

ب ـــــوا فقروا مقا المناعة ال  ـــــرية واإليدز: علــــــــــم الماار الاريب للتعجقف بمسافحة فقروا مقا المناعة 
 .2030ية والقضاء علم و اء اإليدز بحلول عام ال  ر 

 
 ال سف األول  
الم دش الما م منع لورة الجمعية العامة ازأذذذذذمةنالية المعنية نفي و      المنا ة الب ذذذذذ  ةصمماممة    

 2001    المنا ة الم مس   ا  دم  المع ولة عي  اش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 __________ 

د بع اروي   (2)  خف  اإلصـــابات   “ 2030إليدز قوصـــفه ونديدال للصـــحة العامة بحلول عام  القضـــاء علم ا” و  “ القضـــاء علم اإليدز” امقصـــب
، مقارمة بخط ميــاا ام ف 2030في الماتة بحلول عام    90الاــنوية بفقروا مقا المناعة ال  ــرية والوفيات المرو  ة باإليدز قناــ ة  

 .2010الوضب في عام 
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 قرمامت األمم المتحدة الم ترل المعني بفقروا مقا المناعة ال  رية/اإليدز. :المصدر 
  
ــف في مناطد مخر  ما  - 5 ــارب ققن فاالت النجاف في بع  المناطد وفاالت الف ــ ويؤمد الت اين الصــ

ــاواة. وـسد مدر المجتمب العـالمي  فقروا مقا المـناعـة ال  ــــــــــــــرـية ال يزال جـاتحـة مقترـمة بمدـاهر عـدم الماــــــــــــ
ني باإليدز و رمامت األمم المتحدة الم ـترل المعني بفقروا مقا المناعة ال  ـرية/اإليدز إلم األمور من المع

زاوية عدم الماــــــاواة لوضــــــب ايــــــتراويجية جديدة جريئة، بوهداا جديدة طموفة وشــــــديدة التفصــــــقف ومصــــــممة 
ــول موال إلم األ  ر بعدا عن الرم  ــا للوصــ ــيصــ ــتو  المقبف، الذ  وعقدن  . ويتي  االجتما  الرفيب ا( 3) خصــ لماــ

،  2021فزيراا/يوميه   10إلم  8الجمعية العامة ب ـــــوا فقروا مقا المناعة ال  ـــــرية واإليدز في الفترة من 
.  2025فرصـــــة فايـــــمة للمضـــــي سدما قنذن االيـــــتراويجية، وهي وتضـــــمن مهدافا عالمية جديدة وطموفة لعام  

ــقت ل  وحققد هذن األهداا اوخاذ إجراءات وحويلي  ــاء علقنا، ويــ ــاواة والقضــ ة عاجلة للحد من موجه عدم الماــ
ومذل  إلم زيا ة االيـــــــــت مار المحلي والدولي في مدم التصـــــــــد  لفقروا مقا المناعة ال  ـــــــــرية والصـــــــــحة  

 والحمااة االجتما ية وااليتجابة اإلماامية والتوه  للجوات  والاي رة علقنا.

 19- العالمية لصيدز في وسر وقل  فيه جاتحة موفقد ووووي هذن اللحدة المحورية في جنو  التصــــــد    - 6
ومحمِلف فتم الندم الصــــــــحية األ  ر  19-االستصــــــــا  العالمي وفياونا القومية رميــــــــا علم عق . فجاتحة موفقد

و ورا بو  اء ال طاسة لنا قنا، علم محو يزيد من وفاسم عدم الماـــاواة ققن الجناـــقن والعنت الجناـــامي، ويند  

 __________ 

(  2026-2021االيــــــــــــــتراويجيـة العـالميـة لمسـافحـة اإليـدز للفترة  .  “ القضـــــــــــــــاء علم موجـه عـدم الماـــــــــــــــاواة، والقضـــــــــــــــاء علم اإليـدز” ) (3) 
“End Inequalities, End AIDS”. Global AIDS Strategy 2021–2026  ايــتراويجية اعتمدها مجل  التناــقد البرامجي .

 .2021آذار/مارا  25و  24لبرمامت األمم المتحدة الم ترل المعني بفقروا مقا المناعة ال  رية/اإليدز في 
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ل ــ ا ، ويعرسف الوسااة من فقروا مقا المناعة ال  ــرية وو ــخيصــه والبدء في العال  منه. وعليم جقف من ا
الضـــــوء علم المرومة التي وتاـــــم قنا جنو  التصـــــد  لفقروا  19-وفي الوسر مفاـــــه، يـــــل ر جاتحة موفقد

ة من مقا المناعة ال  ـــــــــــــرية وعلم الفواتد العديدة غقر الم اشـــــــــــــرة التي ومجتنم في مجالي الصـــــــــــــحة والتنمي 
االيــت مار في التصــد  لنذا الفقروا. فويــلو  وقدام الخدمات بايا ة المجتمعات المحلية الذ  ايــتمحدثر في  
إطار التصــــــــد  لفقروا مقا المناعة ال  ــــــــرية ااــــــــاعد انا في وخ ي العا ات االيــــــــت ناتية التي موجدونا  

 .19-جاتحة موفقد

ــاء - 7 ــت يب القضــــ ــق ة. واو ا    وسد اجا ل ال ع  بوا العالم ال ااــــ علم اإليدز في هذن األوسات العصــــ
. ولم وعد 19-هذا الننت القصـــقر الندر هو بالضـــ ط ما جعف العالم في وضـــعية ه ـــاشـــة شـــديدة ممام موفقد

البلداا واــــــت يب ما وتحمف عواس  عدم االيــــــت مار بالقدر الاافي في التوه  للجوات  والتصــــــد  لنا. فاأل لة  
تجابة لفقروا مقا المناعة ال  ــرية ومدنر ما النقا الحا  والتوخر ال ــديد في  والدروا الماــتفا ة من االيــ 

االيــــــت مار ال يؤ ااا يــــــو  إلم إضــــــافة ماليقن األشــــــخا  إلم سواتم المحتاجقن للخدمات، وزيا ة المخاطر  
 وعدم اليققن، واروفا  التااليف في الماتقبف.

ب الدول األعضـــاء وجميب الجنات صـــاف ة ال - 8 مصـــلحة علم اعتما  التوصـــيات الوار ة في هذا ووم ـــجا
، من مجـف إعـا ة وحفقز التقـدم محو القضـــــــــــــــاء علم 2025التقرير، بمـا فقنـا المجموعـة الاـاملـة ألهـداا عـام  

 .ةاإليدز ووحققد مهداا التنمية الماتدامة خالل عقد العمف هذا من مجف وحققد مهداا التنمية الماتدام
  

ق ذذذذذذذذذ  النجذاا والذدرو  المسذذذذذذذذذمفذالة نعذد ىمسذذذذذذذذذة أ واش من العمذ    م   -  ثا يا  
 “ الس  ع  المسار ” 
منذ خماـــــة معوام، التزمر الجمعية العامة قوضـــــب جنو  التصـــــد  لفقروا مقا المناعة ال  ـــــرية   - 9

)امدر القرار    2020من خالل التعند بالتزامات جريئة ووضـــــــب مهداا طموفة لعام  “الماـــــــار الاـــــــريب”علم 
اإلعـــــــالا الايايـــــــي ب ـــــــوا فـــــــقروا مقـــــــا المناعـــــــة ال  ـــــــرية  ”، جاء 2016، المرفد(. وفي عام  70/266

ــقروا مقــــا المناعــة ال  رية والقضاء علم و اء اإليدز  ــة فــ ــار الاــــريب للتعجقــــف بمسافحــ واإليــدز: علــــم الماــ
بخ ة لوضــــــب العالم علم الماــــــار الصــــــحي  محو القضــــــاء علم اإليدز قوصــــــفنا ونديدا   “2030بحلول عام 

 .2030عاما، علم النحو الذ  ونا   به خ ة التنمية الماتدامة لعام  15للصحة العامة في غضوا 

وسد موفر ع ـــــرات البلداا في مختلت المناطد واألوضـــــا  االستصـــــا اة و قئات األو ئة بالا قر من  - 10
ــترل ققن هذن البلداا هو وجو   ه ــم الم ـــ ــحي  محو الوفاء قنا. والقايـــ ــار الصـــ ذن االلتزامات مو هي علم الماـــ

الايا ة الاـيايـية في مجال مواجنة اإليدز، وم ـارمة المجتمعات المحلية بقوة، واو ا  ممنت ساتمة علم الحقو   
 جيه العمف الجماعي.ومتعد ة الق اعات، واالعتما  بايتمرار علم األ لة العلمية في وو 

وال يزال وويـــــيب م ا  الوصـــــول إلم الخدمات المتعلقة بفقروا مقا المناعة ال  ـــــرية احقد فواتد  - 11
ن مثر هذن  صـــــحية و مماتية، مب ينور االقتاارات في وقنيات الت ـــــخيا والعال  ووقدام الخدمات التي ومحاـــــِل

و  التصــــــــــــــد  المتعلقة بالفقروا عززت م اء الندم  الخدمات وفعالقتنا ومفاءونا. مما ما االيــــــــــــــت مارات وجن
 الصحية وسدرونا علم الصمو .

إلم   2010في الماتة من عام    39وامخفضــــر الوفيات الناجمة عن ميــــ ا  متصــــلة باإليدز قناــــ ة   - 12
قلدا علم الماــــــار الصــــــحي  محو خف  الوفيات المرو  ة باإليدز   26، ويمضــــــي ما ال اقف عن  2019عام 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/266
https://undocs.org/ar/A/RES/70/266
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، مننا واـــــــعة قلداا في شـــــــر  مفريايا والجنو  األفريقي. ومب ذل ، 2030ي الماتة بحلول عام ف 90قناـــــــ ة 
يتجــاوز بس قر هــدا    2019وفــاة في عــام    690  000فــالعــد  المــذهــف للوفيــات المرو  ــة بــاإليــدز الــذ  قل   

 وفاة. 500 000المتم ف في خف  الوفيات إلم مسف من  2020 عام

ــابات ا - 13 ــر اإلصـــــــــ ــ ة وسد امخفضـــــــــ ــرية قناـــــــــ في الماتة منذ  23لجديدة بفقروا مقا المناعة ال  ـــــــــ
ــ ة   23. وماا  2010 عام ــابات قناــــ ــار الصــــــحي  محو خف  هذن اإلصــــ في الماتة بحلول   90قلدا في الماــــ
عد  يتجاوز ق الثة مضـعاا الندا العالمي  2019ملقوا شـخا في عام  1,7. غقر ما إصـابة  2030 عام

ــابة في عام   500 000بة الجديدة إلم مسف من المتم ف في خف  فاالت اإلصـــــــــــــا . وماا عد  2020إصـــــــــــ
ــاء الذ  قل    ــابات من الناــ ــابة الجديدة بالفقروا ققن ال ــ م بر  2019امرمة في عام  280  000فاالت اإلصــ

ــابــة إلم مســف من    2020ق الث مرات وقري ــا من هــدا عــام   . 100  000المتم ــف في خف  فــاالت اإلصـــــــــــــ
ــرية ققن األطفال )الذين وتراوف  150  000فدث ما اقدر قــــــــــــــــــ  وسد ــابة جديدة بفقروا مقا المناعة ال  ـ إصـ

المتم ف في خف  فاالت اإلصــــــابة   2020، مقارمة قندا عام 2019يــــــنة( في عام  14و  0معمارهم ققن  
 .20 000إلم مسف من 

لمناعة ال  ــــرية وال وزال الفئات الاــــسامية الرتياــــية خلت الرم . فقد زا ت اإلصــــابات بفقروا مقا ا  - 14
في الماتة ققن عامي   25ققن الرجال الم لققن وغقرهم من الرجال الذين اماريـــــــــــــوا الجن  مب الرجال قناـــــــــــــ ة  

، ولم احدث يـــــو  وغقر طايف في اإلصـــــابات الاـــــنوية ققن الم ـــــتغلقن بالجن  واألشـــــخا   2019  و   2010
وشــسف المنتموا للفئات الاــسامية الرتياــية  الذين يتعاطوا المخدرات عن طريد الحقن ومغاير  النوية الجناــية. 

 . 2019 في الماتة من جميب اإلصابات الجديدة في جميب ممحاء العالم في عام   62وشرماؤهم الجناقوا  
 

 ال سف ال امي  
توم ع ا صذانا  الجد دة نفي و      المنا ة الب ذ  ة بسذ  الف ا  السذ ا يةى   م ال ذعيد العالميى    

 2019عي  اش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 المناعة ال  رية/اإليدز.قرمامت األمم المتحدة الم ترل المعني بفقروا مقا  :المصدر 

 الم تغلوا بالجن 

People 
who in-

Gay men 
and other 

Clients of sex workers and sex 
partners of all key populations 

Transgender 

األشخا  الذين يتعاطوا  باسي الاساا
 المخدرات عن طريد الحقن

الرجال الم لقوا وغقرهم من الرجال 
 الذين اماريوا الجن  مب الرجال

 األشخا  مغايرو النوية الجناامية
قن بالجن  وال رماء الجناقوا ز اتن األشخا  الم تغل

 ل شخا  المنتمقن لجميب الفئات الاسامية الرتياية
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 الم دش الما م عي ت ديم الخدما  الممع  ة نفي و      المنا ة الب   ة   

إوافة وصــول الغالبية العدمم من المصــاققن بفقروا مقا   ( 4) 90-90-90يت ل  وحققد مهداا  - 15
. ويؤ   وحققد األهداا إلم 2020المناعة ال  ــرية إلم خدمات و ــخيا الفقروا والعال  منه بحلول عام  

ــرية، علم  73 بر الحمف الفقرويــــــي لد    ــاققن بفقروا مقا المناعة ال  ــــ في الماتة علم األسف من المصــــ
ــحتنم ويم ــار. وفي منااة عام محو احافظ علم صــ ــلة االمت ــ قلدا في    14، فقد  2019نب الفقروا من مواصــ

ــاققن، ققنما وجاوزت إيــــــــــــواوقني   73ثالث مناطد هدا مبر الحمف الفقرويــــــــــــي لد    في الماتة من المصــــــــــ
 .95-95-95ويويارا ب سف ملحوا هدا 

قن بفقروا مقا في الماتة من المصـــــــــاق  81، ماا 2019وعلم الصـــــــــعقد العالمي، في منااة عام  - 16
المناعة ال  رية علم علم بحالتنم المتعلقة بالفقروا، وماا م  ر من ال ل قن يتلقوا العال  المضا  لفقرويات 

، ماا ما اقدر 2020في الماتة مبر الحمف الفقرويي. و حلول فزيراا/يوميه   59الناخ العساي، ووحقد لـــــــــ 
وهو عد  وضاعت م  ر من ثالث مرات منذ  -عال  ملقوا شخا من المصاققن بالفقروا يتلقوا ال 26قــــــ 

 ملقوا شخا العال . 30المتم ف في ولقي  2020، لانه لم اصف إلم هدا عام 2010عام 

وامخفضـر اإلصـابات الجديدة بفقروا مقا المناعة ال  ـرية ققن األطفال بمعدل يزيد عن النصـت   - 17
بقر زيا ة ووفقر العال  المضـا  لفقرويـات الناـخ ، وهو وقدم اعس  إلم فد م2019إلم عام    2010من عام  

العساــي للحوامف والمرضــعات المصــابات بالفقروا. ققد ما الجنو  الرامية إلم القضــاء علم االمتقال الرميــي  
في الماتة في   53للفقروا سد و اطوت في الانوات األخقرة. فالتغ ية العالجية ل طفال المصاققن بالفقروا )

وهو مــا اعني عــدم ووفقر العال  والرعــااــة    -في المــاتــة(    68 قرا عن وغ يــة ال ــالغقن )( وقــف م2019عــام  
خاا   840  000 لـــــــــــ  طفف علم ماتو  العالم. ويت سف م  ر من مصت هذا العد  من مطفال م بر ينا لم وم ب

 فاالونم وهم رضب.

 ولة من  15فتم في  ملقوا رجف و   15وممجرير عمليات ختاا ب سف طوعي و قرار طبي أل  ر من  - 18
ملقوا شـــــــــــــــا  بحلول    25، مقــاقــف النــدا الــذ  مــاا محــد ا في ختــاا  2016الــدول ذات األولويــة منــذ عــام  

. وميــنم إ خال العال  الوساتي سبف التعرر في مجموعة م وات الوسااة من فقروا مقا المناعة 2020 عام
ي ممريسا ال ــمالية ومورو ا وميــتراليا ققن  ال  ــرية في امخفار فا  لحاالت اإلصــابة بالفقروا في عدة مدا ف

ــخا  الذين  ــدة عد  األشــــ ــوا الجن  مب الرجال. واروفب ب ــــ الرجال الم لققن وغقرهم من الرجال الذين اماريــــ
شــــخا في   2 000ممقِل  عن ولققنم هذا العال  الوساتي مرة وافدة علم األسف في العام الاــــاقد، من مسف من 

 .2019في عام  590 000إلم م  ر من   2016عام 

غقر ما التقدم في ووفقر الترمق ة الوساتية من فقروا مقا المناعة ال  ــــــــــــرية ال يزال ب قئا للغااة.  - 19
عبر الرماتز الرتياـــــــــــــــية للترمقـ ة الوساتـية مسف بس قر من األهداا العـالمـية.  2019فـقد مامر التغ ـية في عام  

في الماتة  90وزال معرفة ال ــ ا  ال ــاملة بحالتنم المتعلقة بالفقروا وقف ب ــسف ملحوا عن هدا الـــــــــــــــــ  وال
، وامخف  ايـتخدام ال ـابات وال ـ اا للرفاالت في عدة قلداا في مفريايا جنو   2020الذ  ماا متوخم لعام 

صــول إلم خدمات الوسااة من الصــحراء الابر . ووعجز الفئات الاــسامية الرتياــية في ع ــرات البلداا عن الو 
الفقروا. فالجنو  الرامية إلم وويــــــــــــيب م ا  العال  الوساتي سبف التعرر وتمرمز في عد  سلقف من البلداا، 

 __________ 

في الماتة من الذين   90في الماتة من األشـــــــخا  المصـــــــاققن بفقروا مقا المناعة ال  ـــــــرية اعرفوا فالتنم المتعلقة بالفقروا، و   90 (4) 
 . يي في الماتة من األشخا  الذ  يتلقوا العال  يتحقد لنم مبر الحمف الفقرو   90اعرفوا فالتنم المتعلقة بالفقروا يتلقوا العال ، و 
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ــف بعـد إلم هـدا عـام   ماليقن شــــــــــــــخا لنـذا العال    3المتمـ ف في ولقي   2020والتغ ـية العـالمـية لم وصــــــــــــ
ين يتعاطوا المخدرات فنو إما غقر موجو  إطالسا  الوساتي. مما الحد ال ــــــــامف من األضــــــــرار ل شــــــــخا  الذ

 غقر ماا في جميب البلداا بايت ناء عد  ضئقف مننا. مو

ويوجد العديد من جنو  التصـــد  لفقروا مقا المناعة ال  ـــرية التي وتاـــم باـــوء األ اء في ققئات   - 20
ف غقر متنايـ  من الوصـم والتنمي  وترمز فقنا األو ئة بس افة ققن الفئات الاـسامية الرتياـية التي وعامي ب ـس

 االجتماعي والتجريم الذ  اعرسف سدرة ول  الفئات علم الوصول إلم الخدمات.

وواـم  فالة عدم الماـاواة ققن الجناـقن، التي ودعمنا األعراا الجناـامية الضـارة، بمماريـة العنت  - 21
نتت عن ذل  من فقداا لحرية اإلرا ة ي  ط الجناـــــامي ووحد من سدرة الناـــــاء والفتيات علم اوخاذ القرار. وما ي 

ــاء والفتيات علم رف  مماريـــة الجن  غقر المرغو  فيه، والتفاور علم مماريـــة الجن  ب ريقة  سدرة الناـ
مومومة، والتخايف من خ ر اإلصـــــابة بفقروا مقا المناعة ال  ـــــرية، والحصـــــول علم الخدمات الصـــــحية  

 الصحة الجناية واإلمجاقية.المتعلقة بفقروا مقا المناعة ال  رية و  

ــاء وانثار الصــــــــــــحية   - 22 ويرو ط الفقر وامعدام األمن الغذاتي قتزايد ممماط الاــــــــــــلول الخ رة ققن الناــــــــــ
واالستصا اة واالجتما ية غقر المتناي ة ققن المصاققن بفقروا مقا المناعة ال  رية. فامعدام األمن الغذاتي 

المصــــاريف المتصــــلة بالرعااة الصــــحية في مويــــاط المصــــاققن وصــــعو ة وحمف مصــــاريف التنقف وغقرها من 
ـبالفقروا ذو  اـلدخـف األ  ر امخـفاضــــــــــــــا ااــــــــــــــنمـاا في الـتوخر في ـقدء العال  وامخـفار االلتزام ـبه واروـفا   

 معدالت الوفيات المرو  ة باإليدز.
 

  دش كفاية الموارل   

جزتيـــا إلم النقا المزمن في   2020اعز  عـــدم قلوه مهـــداا التغ يـــة بـــالخـــدمـــات المتوخـــاة لعـــام   - 23
قلقوا  والر )بــالايمــة ال ــاقتــة لــدوالر الوالاــات المتحــدة في    19,8، مــاا مبل   2019االيــــــــــــــت مــار. ففي عــام  

( متافا لمواجنة فقروا مقا المناعة ال  ـــــرية في البلداا المنخفضـــــة الدخف والبلداا المتويـــــ ة  2016 عام
ــاء علم  26مبل    في الماتة عن  30الدخف، وهو ما اقف قنحو  ــنويا الذ  وافقر الدول األعضـــ قلقوا  والر يـــ

. وسد ممر االيـت مارات المحلية في مجال االيـتجابة لفقروا مقا المناعة ال  ـرية 2020وعبئته بحلول عام 
، و لغر ذروونا 2010في الماتة منذ عام  50في البلداا المنخفضـــة الدخف والبلداا المتويـــ ة الدخف قناـــ ة 

ــ ة    2017في عام  ــر قناـ ــنتقن التالقتقن )بالايمة الحاياية، بعد وعديلنا لمراعاة  2ثم امخفضـ في الماتة في الاـ
،  2019و   2010في الماتة فقط ققن عامي   7التضخم(. وزا  الدعم الذ  اقدمه المامحوا لنذن البلداا قنا ة 

ــاهمات التي وقدمنا الوالاات المتحدة في إطار ثناتي من خالل قرمامجنا   ووعز  غالبية هذن الزيا ة إلم الماـــــــــ
 .“خ ة الرتي  ال ارتة لصغاثة من اإليدز”المامم 

 
 نى اج ا  دم من الع لة   

م   وويــيب م ا  العال  المضــا  للفقرويــات العسويــة، والتحاــقنات التي وحققر في وقدام خدمات   - 24
خف  الوفيات المتصلة بالاف ققن المصاققن متااملة متصلة بفقروا مقا المناعة ال  رية و اء الاف، إلم 

،  2019وعام    2010في الماتة علم الصـــــــعقد العالمي ققن عام   63بفقروا مقا المناعة ال  ـــــــرية قناـــــــ ة 
ــم لعام   75إمجاز سري  من هدا  وهو . ومب ممه وم الننور م قرا بالعال  الوساتي 2020في الماتة الذ  رميـ

روا مقا المناعة ال  ـرية في الاـنوات األخقرة، ف ا  اء الاـف ادف  من  اء الاـف في صـفوا المصـاققن بفق 
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، لم يتلد 2019في طليعة ميـــــ ا  الوفاة في صـــــفوا المصـــــاققن بفقروا مقا المناعة ال  ـــــرية. وفي عام 
جلوا فدي ا لتلقي العال  المضـا  للفقرويـات العسوية   مصـت المصـاققن بفقروا مقا المناعة ال  ـرية ممن يـم

اتي من الاــــــــــــــف، ممـا لم يتلد هـذا العال ب م قروا آخروا ممن امعـالجوا ـبالفعـف من فقروا مقا العال  الوسـ 
 المناعة ال  رية.

ويمبلل  عن اإلصــابة بالتنا  الابد يــي المصــافب  بفقروا مقا المناعة ال  ــرية في جميب الفئات  - 25
مفدثر األ وية المضــا ة للفقرويــات الاــسامية الرتياــية، وال يــيما ققن متعاطي المخدرات عن طريد الحقن. و 

الم اشــــرةم المفعول ثورة في عال  التنا  الابد يــــي وال ــــفاء منه. وسد وزامنر التخايضــــات الحا ة في ميــــعار  
 الت خيا والعال  مب واار  ايتخدامنما، بما في ذل  ققن المصاققن بفقروا مقا المناعة ال  رية.

ي للوفيات الناجمة عن الاــــرطاا ققن الناــــاء في جميب ويــــرطاا عند الرفم هو رابب يــــب  رتياــــ  - 26
ممحاء العالم، والناــاء المصــابات بفقروا مقا المناعة ال  ــرية م  ر عرضــة لصصــابة باــرطاا عند الرفم  
قنحو يــــــر مرات من الناــــــاء غقر المصــــــابات بفقروا مقا المناعة ال  ــــــرية. ويرو ط هذا الخ ر بفقروا 

دو  شــــــاتعة ولان امسن الوسااة مننا. ووا يف التغ ية بالتلاي  ضــــــد فقروا  الورم الحليمي ال  ــــــر ، وهي ع
منت فعال   –إلم جام  زيا ة مبقرة في فحا وعال  يـــــــرطاا عند الرفم   –الورم الحليمي ال  ـــــــر  للفتيات 

من فقم التالفة للقضــــــاء علم يــــــرطاا عند الرفم، بما في ذل  ققن الناــــــاء والفتيات المصــــــابات بفقروا 
ــرية. ومب ذل ، ف ا مقا الم ــاء   118في الماتة( من ققن   1ملقوا امرمة فقط ) 1,4ناعة ال  ـــ ملقوا من الناـــ

الالتي فصــــــــــلن علم لقاف فقروا الورم الحليمي ال  ــــــــــر  فتم انا يوجدا في البلداا المنخفضــــــــــة الدخف  
 والبلداا المتوي ة الدخف.

 
 19- أث  عي و  كوعيد   

اة االيـت مارات في مجال الصـحة العامة، وايـتمرار موجه التفاوت عدم مفا 19-  ـفر جاتحة موفقد - 27
االستصــــا اة واالجتما ية العميقة، وه ــــاشــــة العديد من الندم والنمنت العالمية الرتياــــية. وونوء الندم الصــــحية  

ــلة بجاتحة موفقد بما ــية   19-افو  طاستنا، ووؤثر الققو  المتصـــــ ــر المعي ـــــ ــسف غقر متنايـــــــ  علم األيـــــ ب ـــــ
ــرية، والفئات المنخفضــــ  ــاققن بفقروا مقا المناعة ال  ــ ــخا  المصــ ــاء والفتيات، واألشــ ة الدخف، وعلم الناــ

 الاسامية الرتياية.

وسد وع لر خدمات فقروا مقا المناعة ال  ـــرية ويـــاليـــف اإلمدا  بالاـــلب األيـــايـــية باـــب  جاتحة   -   28
ــرية ، فقم مقلغر قلداا م قرة عن وراجب في عمليات الت ـــــخيا الجد 19-  وفقد  يدة لفقروا مقا المناعة ال  ـــ

علم االيـتجابة    19- . وو ـقر النماذ  إلم ما ووثقر جاتحة موفقد 2021ومواتف عام   2020و دء العال  في عام 
ــافية    293  000  و  123  000لفقروا مقا المناعة ال  ـــــــرية امسن ما يؤ   إلم فدوث ما ققن   ــابة إضـــــ إصـــــ

 فاة إضافية مرو  ة بمرر اإليدز علم الصعقد العالمي. فالة و  148  000إلم   69  000  بعدو  الفقروا و 

ــه، مقرزت جاتحة موفقد - 29 ــرية،   19-وفي الوسر مفاـــــــ ــتجابة لفقروا مقا المناعة ال  ـــــــ مرومة االيـــــــ
ن الندم الصـــــحية. فقد م   ايـــــتخدام  وميف ما االيـــــت مارات في مجال فقروا مقا المناعة ال  ـــــرية ومحاـــــِل

رية لتدري  العاملقن في مجال الرعااة الصـــــحية ووعزيز النيا ف األيـــــايـــــية  موار  فقروا مقا المناعة ال  ـــــ 
الاـــــريرية والمختبرية ورصـــــد األمرار إلم وعزيز التوه  العام للو اء والقدرة علم الصـــــمو . ووم وعبئة خبراء  

ــتجابة لجاتحة موفقد ــرية باـــرعة ايـ   ،2021. و حلول م لب عام  19-ومدم وموار  فقروا مقا المناعة ال  ـ
ــة   ــندو  العالمي سد وجه ما اقر  من قلقوا  والر من الموار  المالية إلم جنو  البلداا المنخفضـــــــــ  اا الصـــــــــ
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ــارمة في رعااة قرمامت األمم 19-الدخف والبلداا المتويــــــــ ة الدخف في مواجنة موفقد . ووقوم الوماالت الم ــــــ
خبراونا وموار ها لدعم الحسومات  المتحدة الم ــــــترل المعني بفقروا مقا المناعة ال  ــــــرية/اإليدز قتاــــــخقر  

ــية و عم يـــــــبف ماـــــــ  العي  للفئات الاـــــــسامية الضـــــــعيفة،   والمجتمب المدمي في ووفقر معدات الحمااة ال ـــــــخصـــــ
  . 19- سضــااا فقو  اإلماــاا المتعلقة بالققو  المفروضــة علم التنقف و جراءات الحجر باــب  جاتحة موفقد  ومعالجة 

ات والخدمات المتعلقة بفقروا مقا المناعة ال  ــــــــــرية، وال يــــــــــيما وال وزال االقتاارات في مجال الاــــــــــيايــــــــــ 
الم ارمة الن  ة للمجتمعات المتضررة، ودعم وقدام الخدمات لعال  فقروا مقا المناعة ال  رية والخدمات  

 الصحية علم م ا  مويب في مواجنة العا ات االيت ناتية.

 
 المك فة الب   ة الناجمة  ن الم  ي    

يزال التقــدم اإلجمــالي المحرز مســف بس قر من ماــــــــــــــتو  االلتزامــات العــالميــة، فقــم معــاســه عــدم ال   - 30
االهتمام الاافي بالقضـااا المجتمعية والنيسلية ومقا االيـت مار في الوسااة ال ـاملة من فقروا مقا المناعة 

ــ   ــسف غقر متنايـ ــخا  الذين ورمنم الرم  هم مولئ  الذين اعاموا ب ـ ــرية. واألشـ ــاواة ال  ـ من مثر عدم الماـ
ققن الجناـــــــــقن، والوصـــــــــم المرو ط بفقروا مقا المناعة ال  ـــــــــرية، والتنمي  االجتماعي، والتجريم. ومتيجة 

، ممــا ما الفجوة التمويليــة للتصـــــــــــــــد  لفقروا مقا 2020لـذلـ ، لم يتحقد م  من األهـداا العــالميــة لعــام  
 لمتوي ة الدخف آخذة في االواا .المناعة ال  رية في البلداا المنخفضة الدخف والبلداا ا

ماليقن شخا إضافي   3,5، مصق   2016وسد م   التقصقر إلم والفة ب رية موياوية: فمنذ عام  - 31
شـخا آخرين باـب  الوفيات المرو  ة باإليدز ألا العالم   820 000بفقروا مقا المناعة ال  ـرية، وووفي 

يحتا  الماليقن من المصاققن اإلضافققن بفقروا مقا )امدر ال سف ال الم(. و   2020لم احقد مهداا عام  
المناعة ال  ــــــــرية انا إلم عال  مضــــــــا  للفقرويــــــــات العسويــــــــة مد  الحياة، مما يزيد من والفة التصــــــــد  
للفقروا من انا فصـــــــــــاعدا، ويزيد الضـــــــــــغوط علم الندم الصـــــــــــحية الن ـــــــــــة، ويزيد من م  اء فياة الناا  

 والمجتمعات المحلية والبلداا.
 

 ال سف ال الم  
ا صذانا  الجد دة نفي و      المنا ة الب ذ  ة والوايا  الم تب ة نا  دم   م ال ذعيد العالميى ازتجال الفع ي م ار ة    

 2020نما كان يم ن تاقي ه لو تم ب وغ أهداف  اش  
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إصـــــــــــــــــابـــة جـــديـــدة من عـــام ما ين  3,5
م  ر ممـــــا لو وحققـــــر  2020إلم عـــــام  2015

 مهداا الماار الاريب
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ــترل المعني بفقروا مقا المناعة   Avenir Healthوحلقف خا  ممجزوه مندمة   :المصدر  ــتعقنة بالتقديرات الو اتية لبرمامت األمم المتحدة الم ـــــــــــ ماـــــــــــ

 .(/https://aidsinfo.unaids.org)امدر  2020ال  رية/اإليدز، لعام 
  

 : نلم أ ن  اماج أن  موجه 2025أهداف  اش   -  ثالةا  
الضــــرور  الخرو  من  اترة غقر ماــــتدامة متزايدة التالفة يتحقد مننا بع  التقدم في مسافحة  من  - 32

فقروا مقا المناعة ال  ـــــــرية، ولانه وقدم ال اسفي في منااة الم اا للقضـــــــاء علم الجاتحة. وهنال فاجة  
 ماية لتصحي  الماار.

مناعة ال  ــــــــرية/اإليدز مب مجموعة وعمف قرمامت األمم المتحدة الم ــــــــترل المعني بفقروا مقا ال - 33
وايعة من ال رماء علم مد  ينتقن لتحديد ما هو م لو  إلعا ة االيتجابة للفقروا إلم الماار الصحي . 

ــفرت هذن العملية عن مجموعة متااملة من األهداا ال موفة لعام  ــسف الرابب(. وهذن   2025وميــــــ )امدر ال ــــــ
مامجي لبرمامت األمم المتحدة الم ـــــــــــترل المعني بفقروا مقا األهداا، التي اعتمدها مجل  التناـــــــــــقد البر 

في إطار االيــتراويجية العالمية لمسافحة اإليدز، واــلط الضــوء    2021المناعة ال  ــرية/اإليدز في آذار/مارا 
 علم االفتياجات المختلفة لمختلت الفئات الفر ية.

 
  

 المتوسب “الماار الاريب” االوجان الفعلي
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وفاة جديدة من عام  م يون  820 000
م  ر ممــــــا لو وحققــــــر  2020إلم عــــــام  2015

 مهداا الماار الاريب

https://aidsinfo.unaids.org/
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 ال سف الرابب
 2025 ة لعاش  األهداف الممع  ة نفي و      المنا ة الب   

   
 اآلثار المموىاة 

 إصابة 370 000الحد من اإلصابات الانوية الجديدة بفقروا مقا المناعة ال  رية إلم مسف من 

 وفاة 250 000الحد من عد  الوفيات الانوية الجديدة المرو  ة باإليدز إلم مسف من 

الا ذذول   م الخدما  والا ول الخاصذذة  
 المنا ة الب   ةنفي و      

توعي  الموارل الكذام ذة لجدول الم ذذذذذذذذذذد  نفعذاليذة   كس  الاواج 
وب    ة ممكام ة لفي و      المنا ة الب ذ  ة 

 وتا يق اأمدامة هعل الجدول

في الماتة من األشــــــــخا  المعرضــــــــقن    95
لخ ر اإلصـــــــــــــــابـــة بفقروا مقا المنـــاعـــة 

الوساتية ال  رية ومـــــــتاف لنم خيارات الترمق ات  
المنـــايـــــــــــــ ـــة ذات األولويـــة والمتمحورة فول  
 األشخا  والفعالة، وياتفقدوا مننا بالفعف. 

في المـــاتـــة من خـــدمـــات الفحا والعال    30
وقو هــــا المجتمعــــات  المندمــــات التي  وقــــدمنــــا 

 .)م( المحلية

زيـا ة االيــــــــــــــت مـارات العـالميـة في مسـافحـة فقروا 
ــرية إلم  نويال  قلقوا  والر يـــ  29مقا المناعة ال  ـ

 .2025بحلول عام 

في الماتة من الناــــاء في    95ولبية افتياجات 
يـــــــــــــن اإلمجـــا  من خـــدمـــات فقروا مقا 

 المناعة ال  رية والصحة الجناية واإلمجاقية. 

في الماتة من الخدمات المقدمة إلم قرامت    80
الوســااــة من فقروا مقا المنــاعــة ال  ــــــــــــــريــة  
للفئات الاــــــــسامية الرتياــــــــية والناــــــــاء وقوم قنا  
مندمات المجتمعات المحلية والفئات الاــسامية 

 الرتياية والمندمات التي وقو ها النااء. 

بفقروا مقا   45 ــاققن  في المــــاتــــة من المصـــــــــــــــ
يدز، والمند ين باإلصـــــابة به المناعة ال  ـــــرية واإل

والمتضــــــــررين منه، امسننم الحصــــــــول علم وافدة 
 م  ر من مزااا الحمااة االجتما ية. مو

في المـاـتة من الحوامـف والمرضــــــــــــــعـات   95
ــابات بفقروا مقا المناعة ال  ــــرية  المصــ

 يتحقد لنن مبر األفمال الفقرويية. 

وحققد   60 وـــــــدعم  البرامت  من  ــاتـــــــة  المـــــ في 
ــا  عنـــاصــــــــــــــر ومسقن  يـــة مجتمعيـــة وتولم ونفقـــذهـ

 المندمات التي وقو ها المجتمعات المحلية. 

في الماتة من األشــــــخا  في الاــــــياسات ذات  95
ال ابب اإلماــــــــــامي المعرضــــــــــقن لخ ر اإلصــــــــــابة  
بفقروا مقا المناعة ال  ـرية ااـتخدموا خيارات  
المنـــــايــــــــــــــ ـــــة ذات األولويـــــة  الوســـــاتيـــــة  الترمق ـــــات 

 الة.والمتمحورة فول األشخا  والفع

ــار   ــال    95اخــت ـــــ األطـفـــــ مـن  ــة  ــاتـــــ اـلمـــــ ـفي 
المعرضــــقن لفقروا مقا المناعة ال  ــــرية 
ال ــالغقن شــــــــــــــنرين من العمر، ثم اخت ــارهم 

 بعد التوست عن الرضاعة ال بيعية.

في المـاتـة من البلـداا    10اسوا لـد  مسـف من  
ققئات سامومية ويــــــــــيايــــــــــاوية عقاقية وؤ   إلم 
إمســـــاميـــــة   وقققـــــد  الخـــــدمـــــات مو  الحرمـــــاا من 

 الحصول علقنا.

الدروا    90 األشــــــــــــــخـــــا  في  المـــــاتـــــة من  في 
ال ابب اإلماــــــــــــامي احصــــــــــــلوا علم خدمات   ذات

متااملة ضــــــد الاــــــف والتنا  الابد يــــــي وفقروا 
ــافـة إلم قرامت  مقا المـناعـة ال  ــــــــــــــرـية، ـباإلضــــــــــــ
ــامي )بمــا في ذلــ  عنت  لمعــالجــة العنت الجناـــــــــــــ
الع ــقر(، التي و ــمف العال  الوساتي بعد التعرر  
لفقروا مقا المناعة ال  ــــرية، والويــــاتف العاجلة  

 إليعافات األولية النفاية.لمنب الحمف، وا

في الماتة من جميب األطفال المصاققن    75
بفقروا مقا المناعة ال  ـــــــرية يتحقد لنم 

 2023 بر األفمال الفقرويية بحلول عام  
 (هدا مرفلي)

في الماتة من المصــــاققن بفقروا   10مسف من 
مقا المنـاعـة ال  ــــــــــــــريـة والفئـات الاــــــــــــــسـاميـة  

 الرتياية اعاموا من الوصم والتمققز.

في الماتة من المصـاققن بفقروا مقا المناعة    95
ال  رية والمعرضقن لخ ر اإلصابة به والمتضررين  
منه يتمتعوا بحمااة مفضــــــف من ال واري الصــــــحية  

 . 19- تحة موفقد واألو ئة، بما في ذل  جا 
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من مهـداا االخت ـار والعال    95-95-95
وتحقد في جميب الفئــــات الفر يــــة والفئــــات 
ــياسات الجغرافية، بما في ذل   العمرية والاــــــ
األطفال المصـــــاقوا بفقروا مقا المناعة 

 ال  رية.

في المـاـتة من الناــــــــــــــاء والفتيـات    10مسـف من  
واألشـــخا  المصـــاققن بفقروا مقا المناعة 

والفئات الاــسامية الرتياــية اعاموا من  ال  ــرية 
موجه عدم الماـــــاواة الجناـــــامية وجميب مشـــــسال 

 العنت الجناامي.

 

في الماتة من المصـــــــــــــاققن بفقروا مقا    90
 المناعة ال  رية يتلقوا عالجا وساتيا من الاف. 

  

في الماتة من المصاققن بفقروا مقا    90
ــاعـــة ال  ــــــــــــــريـــة والمعرضــــــــــــــقن لخ ر   المنـ
اإلصــــــــــــــاـبة ـبه يتم ر  نم بخـدمـات متاـامـلة  
الاــــــــــــــيــــاســــات  النــــاا ومحــــد ة  ورمز علم 
األخر ،  ــة  ــداـــــ المعـــــ األمرار  ــة  ــافحـــــ لمســـــ
واألمرار غقر المعداة، والصـــحة الجناـــية 
ــامي، والصــــــــــــــحــة العقليــة،  والعنت الجناـــــــــــــ

وا  المخـدرة، وغقرهـا ووعـاطي المخـدرات والم
من الخـدمـات التي احتـاجوا إلقنـا من مجـف  

 صحتنم ورفاهنم عموما.

  

 
(. قرمامت األمم المتحدة الم ـترل المعني بفقروا مقا المناعة ال  ـرية/اإليدز،  End Inequalities, End AIDS. Global AIDS Strategy 2021–2026) :المصدر 

 .2021آذار/مارا 
لعالجية، ومسومات  مب الترمقز علم وحاــــــقن فر  الحصــــــول علم اخت ار فقروا مقا المناعة ال  ــــــرية، والر ط بالعال ، و عم االلتزام وااليــــــت قاء، ومحو األمية ا )م( 

 وقدام الخدمات المتمايزة، م ف ووزيب األ وية المضا ة للفقرويات العسوية.
  

ــا في إ - 34 ــنا بعضـ ــاملة وضـــعر بعنااة. وال امسن للبلداا  واألهداا الفر اة اعزز بعضـ طار مجموعة شـ
ما وختار من األهداا ما وريد ووترل ما وريد. ومن الضــرور  قلوه مهداا التمسقن المجتمعي لتحققد مهداا 
مخر . ويتبقن من ممذجة األثر الاــلبي للوصــم والتمققز، ووجريم الفئات الاــسامية الرتياــية وعدم الماــاواة ققن  

عدم التصــد  لنذن الحواجز من شــومه ما اقور الجنو  الرامية إلم قلوه األهداا ذات الصــلة  الجناــقن، ما 
ملقوا من الوفيات اإلضـافية باـب  اإليدز ققن   1,7بخدمات فقروا مقا المناعة ال  ـرية، مما يـقؤ   إلم 

 فترة مفانا.ملقوا آخرين بعدو  فقروا مقا المناعة ال  رية خالل ال 2,5، و صابة  2030  و 2020عامي 

و ذا فقد مف قلد ومجتمب محلي المجموعة الااملة من األهداا في جميب المناطد الجغرافية وعبر   - 35
جميب الفئات الاــسامية، يــقنخف  العد  الاــنو  ل شــخا  المصــاققن فدي ا بفقروا مقا المناعة ال  ــرية 

ل شـــــــخا  الذين اموووا ، ويـــــــقنخف  العد  الاـــــــنو  2025شـــــــخا بحلول عام  370 000إلم مسف من 
)ال ــــــــــــسف الخام (،   2025شــــــــــــخا في عام  250  000باــــــــــــب  األمرار المرو  ة باإليدز إلم مسف من  

 .2030اضب االيتجابة العالمية لصيدز علم الماار الصحي  للقضاء علم اإليدز بحلول عام  مما
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 ال سف الخام 
 مع ق نإب ام الم دش   ى والمنبؤا  المنمعجة ايما 2020الم تب ة نا  دم بمم  داية  اش  ت د  ا  ا صذانا  نفي و      المنا ة الب ذ  ة والوايا   

 2030- 2021ى مع وجول  وام  تم ينية مجممعية أو بدو داى الفم ة  2025 او تا يق أهداف  اش  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 .Avenir Healthقرمامت األمم المتحدة الم ترل المعني بفقروا مقا المناعة ال  رية/اإليدز ومندمة  :المصدر 
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 م ا اة واقع  دش المساواة لمس  ع الم دش  -  رانعا  
. وورو ط 2020إا موجه عدم الماــــاواة هي الاــــب  الرتياــــي في عدم وحققد األهداا العالمية لعام  - 36

بعدة خصـاتا  امغرافية، بما في ذل  مو  الجن  والاـن والعر  والمقف الجناـي وماـتو  موجه عدم الماـاواة 
الدخف والحالة من فقم اإلصــــــابة بفقروا مقا المناعة ال  ــــــرية والحالة من فقم النجرة، ومف شــــــسف من 

في  مشــــسال عدم الماــــاواة اضــــاعت األشــــسال األخر . وم قرا ما واوا هذن األوجه من عدم الماــــاواة مسريــــة 
القوامقن والاــــــيايــــــات، ووتجاــــــد من خالل المماريــــــات التمققزية، وعدم الماــــــاواة في الحصــــــول علم الرعااة  

 الصحية وغقرها من الخدمات، والعنت، وضعت النتاتت المتعلقة بفقروا مقا المناعة ال  رية.

خا  المصـاققن  و القضـاء علم موجه عدم الماـاواة، وتحقد متاتت وفضـي إلم التغققر لمصـلحة األشـ  - 37
بفقروا مقا المناعة ال  ـــــــــرية والمجتمعات المحلية والبلداا. ويعد ومسقن المراهقات وال ـــــــــابات والتصـــــــــد  
ــرية. و  صـــالف القوامقن  ــتراويجية ساتمة علم األ لة للوسااة من فقروا مقا المناعة ال  ـ ــامي ايـ للعنت الجناـ

ققن بفقروا مقا المناعة ال  ـــرية والمتضـــررين  العقاقية ووحاـــقن معرفة الناا بحقوسنم، اصـــ   لد  المصـــا
ــتفا ة من خدمات المتعلقة بفقروا مقا المناعة ال  ــــــــــــرية. وودعم  منه القدرة علم الم ال ة بحقوسنم وااليــــــــــ
الحمااة االجتما ية وقدام الخدمات الخاصــــــة بفقروا مقا المناعة ال  ــــــرية، وودعم النتاتت الصــــــحية األويــــــب  

ــرية   م اسا، وو قي األطفال في  ــت مار في البنية التحتية لخدمات فقروا مقا المناعة ال  ـ المدارا. ويؤ   االيـ
 . 19- إلم ونقئة مدم صحية مسو  واوا م  ر سدرة علم التايف مب األزمات الصحية م ف جاتحة موفقد 

ونا  ووندر  الدروا الماــتفا ة من البلداا والمدا والمجتمعات المحلية التي مجحر في واــريب إجراءا - 38
ــتراويجية   ــية في صــــميم االيــ في التصــــد  لفقروا مقا المناعة ال  ــــرية علم مد  الاــــنوات الخم  الماضــ

 .2026-2021العالمية لمسافحة اإليدز للفترة 
 

 ن الة تن يط الم كيبة الوقالية من عي و      المنا ة الب   ة   

ة ال  ـــــــــــــرية علم وداققر الوسااة من   قرا ما وندر الموار  ال ـــــــــــــحيحة المتافة لفقروا مقا المناع - 39
ــئقف مو ال ومحدث م  مثر يمذمر.  ــتند إلم األ لة، ووفتقر إلم الترمقز، ويسوا لنا مثر ضـــــــ الفقروا التي ال واـــــــ
ويج  إع اء األولوية للوسااة من فقروا مقا المناعة ال  ـرية وفد ميـلو  مالتم للدروا وعالي األثر في  

 متعلقة بالفقروا.إطار يلالة شاملة من الخدمات ال

ــرية في البقئات التي وتحمف م  اء مبقرة ولبية   - 40 ــابة بفقروا مقا المناعة ال  ـــــــــ ويت ل  منب اإلصـــــــــ
ــاقتنن بفقروا مقا المناعة  ــابات، اللواوي وزيد افتماالت إصــــ االفتياجات المتعد ة ال  قات للمراهقات وال ــــ

مرة. ويج  وقدام خدمات الوسااة   2,6ن الذمور قــــــ ال  رية في مفريايا جنو  الصحراء الابر  عن مدراتنن م
ــية  ــحة والحقو  الجناـــــ ــرية إلم جام  الجنو  الرامية إلم ووفقر خدمات الصـــــ من فقروا مقا المناعة ال  ـــــ
واإلمجاقية، وووفقر وعليم ثامو  جقد ا ــــمف الت ايف الجناــــي ال ــــامف، والتصــــد  للعنت الجناــــامي والعا ات  

 قافية الاـــــلبية، وومسقن الناـــــاء والفتيات. ويج  ما اسوا من الاـــــنف علم الناـــــاء الجناـــــامية االجتما ية وال
المعرضات لخ ر اإلصابة ب سف مبقر ما احصلن علم العال  الوساتي سبف التعرر، بما في ذل  الترمق ات  

 الجديدة القاقلة للحقن والحلقات المنبلية.

ــول إلم خيارات   - 41 ــقوا إلم إمسامية الوصــــ ــرماؤهم الجناــــ ــية وشــــ ــسامية الرتياــــ ويحتا  مفرا  الفئات الاــــ
متعـد ة للوسـااـة من فقروا مقا المنـاعـة ال  ــــــــــــــريـة ولبي افتيـاجـاونم المتغقرة. فـالوسـااـة ال الثيـة التي ووفرهـا 
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ي والحمف غقر المرغو  فيه  الرفاالت ضـد فقروا مقا المناعة ال  ـرية واألمرار المنقولة باالوصـال الجناـ 
ال م قف لنا ققن جميب خيارات الوسااة األخر . ومب ذل ، ف ا العال  الوساتي سبف التعرر هو خيار إضــافي  
فايم األهمية للوسااة من فقروا مقا المناعة ال  رية عندما ال اسوا بمقدور مفرا  الفئات الاسامية الرتياية 

 تخدام الرفاالت بامتدام.وشرماتنم الجناققن التفاور علم اي

ــداا ممــه ين غي ووفقر مجموعــات من خــدمــات الوســااــة من فقروا  - 42 ووؤمــد األ لــة الوار ة من عــدة قل
مقا المـناعـة ال  ــــــــــــــرـية للمتحولقن جناـــــــــــــــيال والرجـال الم لققن وغقرهم من الرجـال اـلذين امـاريــــــــــــــوا الجن   

لتعرر والابـر الفقرويــــــــــــــي، في ققئـة وحترم ومـامـال الرجـال، بمـا في ذلـ  الرفـاالت والعال  الوسـاتي سبـف ا مب
فقو  الم ليات والم لققن ومز وجي المقف الجناــي ومغاير  النوية الجناــية وفاملي صــفات الجناــقن ومفرار  

 النوية الجناية.

ــامف، بما في ذل  ووزيب اإلقر والمحاسن  - 43 واألثر اإلاجاقي علم الصــــحة العامة للحد من الضــــرر ال ــ
لـبدـيف للموا  األفقومـية المفعول والعال  في فـاـلة الجرعـة الزاـتدة، رايــــــــــــــخ في األ قـيات العلمـية. ووعـد  والعال  ا

البقئات القامومية والاـــــــــيايـــــــــاوية التي وتجن  المعاد ة علم وعاطي المخدرات ووجريمه، ووتخذ منجال للصـــــــــحة  
د من الضــــــرر وحدل ب ــــــسف مبقر من العمومية إزاء إ ماا المخدرات، بالغة األهمية لتوفقر خدمات شــــــاملة للح

رات.  اإلصابات الجديدة بفقروا مقا المناعة ال  رية، ووعزز االلتزام بعال  الفقروا ققن متعاطي المخدِل

وفي المناطد التي وروفب فقنا معدالت امت ــــــار فقروا مقا المناعة ال  ــــــرية، اقلف الختاا ال بي  - 44
نوية الجناــية الغقرية لصصــابة بفقروا مقا المناعة ال  ــرية ال وعي للذمور من وعرر الذمور من ذو  ال

ــساا للوسااة من فقروا مقا  ــتو  الاــــ ــناما مبقرا في الجنو  المبذولة علم ماــــ ــنم إيــــ ــيا، وياــــ المنقول جناــــ
 المناعة ال  رية.

وال يزال اخت ار فقروا مقا المناعة ال  ـــــــرية وعالجه عنصـــــــرين فايـــــــمقن في الترمق ة الوساتية.  - 45
اسوا لد  األشخا  الحاملقن لفقروا مقا المناعة ال  رية الذين اخضعوا لعال  فعال من الفقروا  ماول

فمف فقرويـــــــــــي من الضـــــــــــعت بحقم ال امسن الا ـــــــــــت عنه ويجعلنم ال ينقلوا الفقروا لغقرهم عن طريد  
  الحاملقن (، ف ا ذل  اغقر فياة األشـــخاU = Uال امسن مقله مو   = مماريـــة الجن  )ال يتاـــنم ا ت ـــافه

 للفقروا، ويحررهم من الوصمة المرو  ة بحمف الفقروا.

 

 ج ممبا نة نما  اىمبارا  ك ف عي و      المنا ة الب   ة و اجه د       

إا ال غرات في المعرـفة بحـاـلة اإلصــــــــــــــاـبة بفقروا مقا المـناعـة ال  ــــــــــــــرـية، وم ـا  وغ ـية العال   - 46
ــا  لفقرويـــات الناـــخ العساـــي وم   الحمف ــاققن بالفقروا وحد من فعالية    المضـ الفقرويـــي في صـــفوا المصـ

الترمق ة الوساتية، وو  ئ الجنو  الرامية إلم خف  ماــــــ  االعتالل والوفاة المتصــــــلقن باإليدز. وهذن ال غرات  
 بقرة ب ـــــسف خا  لد  األطفال، وال ـــــ ا ، والرجال ال الغقن والفئات الاـــــسامية الرتياـــــية. ويت ل  يـــــد هذن 

ــول والقبول وياـــــر  ال غرات ولب  ــسامية فر ية علم فدة ومفالة إمسامية الوصـــ ية االفتياجات المتنوعة لاف فئة يـــ
 التالفة وجو ة الخدمات.

 -ويتعقن ما واوا االيـــــــــــــتراويجيات المت اينة الخت ارات م ـــــــــــــت فقروا مقا المناعة ال  ـــــــــــــرية   - 47
ــيف واالخت ارات الذاوية ذل  االخت ارات التي وقو ها المجتمعات المحلية، واخت ار  في بما ــممة   -ات التا ـ مصـ

خصــيصــا لمواجنة األو ئة المحلية وولبية افتياجات فرا   الاــساا المعرضــقن ب ــدة لخ ر اإلصــابة بفقروا 
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ــا  لفقرويــــــات الناــــــخ العساــــــي لجميب األشــــــخا    مقا المناعة ال  ــــــرية. وين غي إوافة قدء العال  المضــــ
ذل   في بما -م اشـــــرة بعد الت ـــــخيا. ومماذ  الرعااة المت اينة  المصـــــاققن بفقروا مقا المناعة ال  ـــــرية 

ــيط، ووحويف المنام، والالمرمزية والخدمات القاتمة علم األسراا   ــب الناا في محور اهتمامنا،   –الت اـــــــــ وضـــــــــ
ووياـر وخصـيصـا م  ر فعالية للموار ، ووصـف إلم فئات يـسامية فر ية ال وحصـف علم خدمات مافية، ووعمف 

 و ية الرعااة والحياة.علم وحاقن م 

ــي   - 48 ومن العناصــــر الحايــــمة في الرعااة المت اينة ووزيبم العقاسقر المضــــا ة لفقرويــــات الناــــخ العساــ
بسميات وافي لعدة مشـنر علم األشـخا  المصـاققن بفقروا مقا المناعة ال  ـرية الماـتقرة فالتنم يـريريا،  

والمندومات الصــــحية إهدار يــــاعات ال فصــــر  ووقليا الزيارات إلم المصــــحات ووجنق  مف من المرضــــم 
الضــوء علم فعالية ووزيب إمدا ات وافي لمدة ثالثة مشــنر   19-لنا. ولقد ملقر األزمة المرو  ة بجاتحة موفقد

 إلم يتة مشنر، ويرلعر باعتما  قرامت العال  لنذن ال ريقة.

للعال  مو ف ــــــله. وواــــــت يب  ووعتبر اخت ارات الحمف الفقرويــــــي م اة فايــــــمة لرصــــــد عدم االمت ال - 49
منصــــات اخت ار الحمف الفقرويــــي في مقاط الرعااة ما واــــلم النتاتت باــــرعة، بما احاــــن الجنو  المبذولة في  
ــيا  خدمات التو ية المجتمعية المقدمة إلم يــــــساا المناطد   ــيما في يــــ مجال إ ارة الف ــــــف الفقرويــــــي، ال يــــ

 الرياية والناتية.

ــي الجديدة لل الغقن واألطفال، من سبقف ولقد سلصـــــــر األ وية الم - 50 ــخ العساـــــ ــات الناـــــ ــا ة لفقرويـــــ ضـــــ
الترمق ــات ال ــاقتــة الجرعــة التي و ــــــــــــــمــف عقــار  ولوويغرافقر، من انثــار الجــامبيــة، وزا ت من مبــر الحمــف  
الفقرويي وعززت الوسااة ضد مقاومة العقاسقر. وو عم الندم طويلة األجف الجديدة علم األمف وين غي جعلنا 

 ر والفة وم رها في جميب البلداا في مير  وسر ممسن. ماا
 

 ال  ا    م از م ال ال أأي لفي و      المنا ة الب   ة وإ دا  باز  نصانة األطفال نا  دم   

يــــــاهمر عدة عوامف في الت اطؤ األخقر للتقدم محو هدا القضــــــاء علم االمتقال الرميــــــي لفقروا  - 51
  الابد الفقرويــي و اء الزهر . وفي البلداا فقم ووجد معدالت سدرة ايــتيعاقية  مقا المناعة ال  ــرية والتنا

منخفضــة للرعااة سبف الوال ة، ال واــتفقد العديد من الناــاء من خدمات مسافحة فقروا مقا المناعة ال  ــرية 
ــية واإلمجاقية. وفي البلداا التي يوجد قنا ع ء ثققف لفقروا مقا المناعة ال  ــــر  ية ووغ ية والصــــحة الجناــ

عالجية مروفعة في صــفوا الناــاء الحوامف والمرضــعات، وبرز وحداات فيما اخا و ــخيا فاالت الناــاء  
اللواوي اصــــــــبن بفقروا مقا المناعة ال  ــــــــرية في المرافف األخقرة من الحمف وخالل الرضــــــــاعة ال بيعية، 

ة. ووقور العوامف االجتما ية  ومذل  في جعف الناـــاء يواصـــلن العال  طوال فترة الحمف والرضـــاعة ال بيعي 
 والبنقوية، بما في ذل  العا ات الجناامية المضرة، فصول النااء علم الخدمات.

ــتراويجيات متعد ة  - 52 ــا ، والدعم المجتمعي، و  ما   -وسد مقرزت ايــــــــــ ــرال الرجال، واإلرشــــــــــ م ف إشــــــــــ
العالجية وااللتزام لد  النااء الحوامف والمرضعات فعالقتنا في زيا ة التغ ية    -الخدمات ومراعاة االختالفات  

ــتراويجيات المبتارة، م ف الت ـــخيا الم سر  ــابات بفقروا مقا المناعة ال  ـــرية. ووؤ   األ وات وااليـ المصـ
ــما   ــية،  ورا فايــــــ ــر المعي ــــــ ــر واأليــــــ ــب في مرا ز الرعااة والننت القاتمة علم االخت ارات  اخف األيــــــ للرضــــــ

 طفال المصاققن بفقروا مقا المناعة ال  رية بالعال .اخا ر ط جميب األ فيما
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و قنما وحاـنر عالجات األطفال خالل الاـنوات األخقرة، ي قم ووافر الندم التي موصـر قنا مندمة   - 53
الصـــــــحة العالمية محدو ا. ويتعقن عمف المزيد من مجف و وير وم ـــــــر مدم م لم ل   األطفال، عالوة علم 

المتغقرة ل طفـال الـذين امعـالجوا من فقروا مقا المنـاعـة ال  ــــــــــــــريـة وضــــــــــــــمـاا  وقـدام الـدعم لالفتيـاجـات  
 ايتمرارية الرعااة ققنما امروا بفترة المراهقة ثم ينتقلوا إلم مرفلة الانولة.

 
 مجممعا  ما ية عي ال دارة   

والمتوثرين به وم ف مجتمعات األشـــخا  المصـــاققن بفقروا مقا المناعة ال  ـــرية والمعرضـــقن له   - 54
عما  التصـــــــد  لفقروا مقا المناعة ال  ـــــــرية. وسد فد ت الم ا رات التي اقو ها األشـــــــخا  المصـــــــاقوا 
بفقروا مقا المناعة ال  ـــــــــرية، والناـــــــــاء، والفئات الاـــــــــسامية الرتياـــــــــية، وال ـــــــــ ا  وغقرهم من الجماعات  

ــاواة والفجوات الرتياــــــــة في الخدمات وعملر عل م معالجتنا؛ و افعر عن فقو   المتضــــــــررة موجه عدم الماــــــ
الجنات التي وم لنا؛ وويـــــــــعر ب ـــــــــسف مبقر ساعدة األ لة من مجف وداققر فعالة ضـــــــــد فقروا مقا المناعة 
ال  ـرية؛ وسدمر الدعم في التخ يط لجنو  التصـد  الوطنية و رامت الجنات المامحة، وفي وناـيقنا وونفقذها؛  

 19-ا. وسد منضــر هذن المجتمعات في وجه جاتحة موفقدوويــعر مد  الخدمات الصــحية، وم اسنا وموعقتن
من مجف ووفقر المعلومات ومعدات الوسااة ال ــخصــية للمجتمعات المحلية الضــعيفة والمنم ــة، وللحفاا علم 
ووفقر الخدمات الرتياــــــية المرو  ة بفقروا مقا المناعة ال  ــــــرية. وووفر المجتمعات المحلية ماضــــــا واجنة  

 ار الجنو  الرامية إلم وعزيز الرعااة الصحية األولية.بالغة األهمية في إط

ووقدم االيــتجابة الفعالة لفقروا مقا المناعة ال  ــرية ما اسفي من الموار  والدعم لجنو  التصــد   - 55
زيا ة إشــــــــرال األشــــــــخا  المصــــــــاققن بفقروا مقا ”التي وقو ها المجتمعات المحلية. ويضــــــــمن ونفقذ مبدم 

ــرية/اإلي  ــرية في عملية   ( 5) “دزالمناعة ال  ـــ ــاققن بفقروا مقا المناعة ال  ـــ ــارمة الفعالة والمجداة للمصـــ الم ـــ
ــتداما و عما وقنيا   ــ ساونا ومويال ماـــ ــنب القرارات التي وؤثر علم فياونم. ووحتا  المندمات المجتمعية وشـــ صـــ

في شــرا ات مب   الذ  ودخف الحسومات بموج ه -لالضــ ال  بو وارها الحايــمة. وسد قرز التعاسد االجتماعي 
قوصــــــــــــفه خيارا امحتمف ما يؤ    ورا سويا في الوصــــــــــــول إلم الفئات   -المجتمب المدمي وواــــــــــــتعقن بخدماوه 

 الاسامية المنم ة، و ا لم اسن ماتخدما بما اسفي.

 تا يم الاواج  من أج  تا يق النمالج الممع  ة نفي و      المنا ة الب   ة   

مف من مجف القضــــــــاء علم جميب مشــــــــسال الوصــــــــم والتمققز المتصــــــــلة ال ــــــــرا ة العالمية للع”وعمف  - 56
ــرية ــرماء من مجف الننور بالدور المحور  لحقو     “بفقروا مقا المناعة ال  ــــــ ــعة من ال ــــــ مب طاتفة وايــــــ

 اإلمااا وعدم التعرر للتمققز في القضاء علم اإليدز قوصفه ونديدا للصحة العامة. 

ال امو  ااـاعد علم وسااة الفتيات من اإلصـابة بفقروا مقا المناعة ووؤمد األ لة ما إومام التعليم   - 57
ال  ــــــرية، مب وحققد فواتد اجتما ية واستصــــــا اة مويــــــب من ذل . ووعالت الننت ال ــــــاملة المتعد ة الق اعات،  
وهي وتضــــــــمن ودخالت الرعااة الصــــــــحية و بقاء الفتيات في المدارا والحمااة االجتما ية ومم ــــــــ ة التمسقن 

معية، الدوافبب المتعد ة التي وغذ  عدم الماـــاواة ققن الجناـــقن، ومخاطرب فقروا مقا المناعة ال  ـــرية المجت 
 التي وواجننا المراهقات وال ابات. 

 __________ 

ــاققن بفقروا مقا المناعة ال  ـــــرية/اإليدز” مبدم  يندا (5)  إلم إعمال فقو  وماـــــؤوليات األشـــــخا    “ زيا ة إشـــــرال األشـــــخا  المصـــ
 .ونمالمصاققن بالفقروا، بما في ذل  فقنم في الم ارمة في عملية صنب القرارات التي وؤثر علم فيا
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بما في ذل  الاـــيايـــات التي وجرم االشـــتغال بالجن ،  -ويياـــر إلغاء القوامقن والاـــيايـــات العقاقية   - 58
ــي، ــامية، والمقف الجناـــــ ــاتية، والتعرر   والنويةب الجناـــــ ــية الم لية الرضـــــ ووعاطي المخدرات، والعالسات الجناـــــ

ــابة به مو مقله  وقدامب الخدمات المتعلقة بفقروا  -لفقروا مقا المناعة ال  ــــرية، وعدم اإلفصــــاف عن اإلصــ
مقا المناعة ال  ـــــــــــرية، وياـــــــــــنم في وقليا المخاطر المتعلقة بالفقروا. وسد وبقن وجو  ارو اط ققن فرر  

ــابة بعدو  فقروا مقا المناعة  عقو ات ــية الم لية واروفا  خ ر اإلصــــ ــية علم العالسات الجناــــ جناتية سايــــ
مضـــــــــعاا مقارمة بالاـــــــــياسات التي ال ومفرر فقنا م ف هذن العقو ات. وهنال عالسة   4,7ال  ـــــــــرية بما اعا ل 

الشــــــتغال بالجن  وامت ــــــار من قلداا مفريايا جنو  الصــــــحراء الابر  ققن القوامقن القمعية المتعلقة با  10 في
فقروا مقا المنــاعــة ال  ــــــــــــــريــة. وووجــد م لــة  امغــة ور ط وجريم وعــاطي المخــدرات بــاروفــا  خ ر العــدو  

 بفقروا مقا المناعة ال  رية.

فقد ثبر ما إلغاء القوامقن المتعلقة بالموافقة التي و ـــــترط الحصـــــول علم إذا الزو  مو الوالدين من  - 59
ــتفا ة من خد ــرية مجف االيـــ ــية واإلمجاقية وخدمات الوسااة من فقروا مقا المناعة ال  ـــ ــحة الجناـــ مات الصـــ

واخت ار الا ــــــت عنه والعال  منه، يؤ   إلم وحاــــــقن ممماط الاــــــلول التي وافف التماا الرعااة الصــــــحية.  
ايـــــ   و الم ف، ف ا إلغاء القوامقن والاـــــيايـــــات التي ومنب المدارا من ودري  الت ايف الجناـــــي ال ـــــامف المن 

للاـن يتي  ومسقن ال ـ ا  من فمااة ممفاـنم من اإلصـابة بفقروا مقا المناعة ال  ـرية، واألمرار المنقولة 
 باالوصال الجناي، والحمف غقر المرغو  والعنت الجناي والجناامي.

ــم والتمققز المرو  قن بفقروا مقا المناعة  - 60 ــب فد للوصــــــ ــمف الجنو  الفعالة الرامية إلم وضــــــ وو ــــــ
ة ال حوثب وجنو ب التواصـف التي وقو ها المجتمعات المحلية بايـتخدام مؤشـر وصـم األشـخا  الحاملقن ال  ـري 

لفقروا مقا المناعة ال  ـــرية، إلم جام  معالجة الوصـــم والتمققز في س اعي الصـــحة والتعليم، وفي مما ن 
ــياسات مخر . وسد وبقن ما التدري  بغرر التو ية لفاتدة الع ــا ن ويـــــــــــ املقن في مجال الرعااة  العمف والماـــــــــــ

الصـــــــــــحية ااـــــــــــاهم في الحد من المواست والمماريـــــــــــات التمققزية المرو  ة بفقروا مقا المناعة ال  ـــــــــــرية 
ققئات الرعااة الصــحية. ويعتبر ايــتعرار مماريــات إمفاذ القاموا و صــالفنا ممرا ضــروريا لافالة  عمنا  في

نا، بما في ذل  إلغاء المماريـــــــــــات التمققزية  لجنو  التصـــــــــــد  لفقروا مقا المناعة ال  ـــــــــــرية عور إعاست 
ــفر المرو  ة بفقروا  مو ــاية مو العنيفة، واالخت ار مو العال  مو االفتجاز اإلج ار ، و مناء سقو  الاــــــــ التعاــــــــ

مقا المناعة ال  ـرية واالخت ار اإللزامي. وياـاعد الت ايف القامومي والمعومة القضـاتية األشـخا  المصـاققن  
 عة ال  رية علم الم ال ة بحقوسنم والحصول علم وعوي  سامومي في فالة امتنا نا. بفقروا مقا المنا

 الممو   الكام  لجدول الم د  نفعالية لفي و      المنا ة الب   ة   

مسن التمويف المخصـــــــا لفقروا مقا المناعة ال  ـــــــرية خالل العقو  الماضـــــــية من إمقاذ ماليقن   - 61
ووحاــقن التنمية االجتما ية واالستصــا اة في ع ــرات البلداا. و فضــف جنو   األرواف، ووعزيز الندم الصــحية

ــحي في المجتمعات  ــرية، ووجد معدا  مبقرة من العاملقن في المجال الصـ ــد  لفقروا مقا المناعة ال  ـ التصـ
المحلية، ووعززت المعلومات الصـــــحية ومدم المختبرات، ووقوت مدم إ ارة الم ـــــتريات ويـــــلاـــــلة اإلمدا ، ووم 
ون ـــــيط مدم الصـــــحة المجتمعية، فااا مف ذل  إيـــــناما فريدا صـــــار له القوم ماضـــــا  ور منم في التصـــــد  

 .19-لجاتحة موفقد

ققد ما االيـــــت مارات المتعلقة بفقروا مقا المناعة ال  ـــــرية في الاـــــنوات األخقرة مامر مسف بس قر  - 62
ساتمة إلم سدر مبقر من الموار  الجديدة،   . والحاجة2030مما هو ضرور  إلمناء جاتحة اإليدز في مفد عام  
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يـــــــــواء الموار  الداخلية مو المقدمة من الجنات المامحة، من مجف وضـــــــــب االيـــــــــتجابة لفقروا مقا المناعة 
ــنوية المتعلقة بفقروا مقا  ــت مارات الاـ ــار الصـــحي . ويت ل  وحققد األهداا زيا ة االيـ ال  ـــرية علم الماـ

ــرية في البلداا الم ــف إلم المناعة ال  ــ ــ ة الدخف لتصــ ــة الدخف والبلداا المتويــ قلقوا  والر بحلول   29نخفضــ
 .2025عام 

وين غي ما ورمز الموار  علم الم ــــا رات العــــاليــــة الفعــــاليــــة والافــــاءة التي ونــــدا إلم الوصــــــــــــــول  - 63
  التويـب الفئات الاـسامية األشـد فقرا ويـد ال غرات القاتمة في مجال الخدمات. فعلم يـبقف الم ال، يـقت ل إلم

ــريب لخيارات الوسااة المروازة علم األ لة  ــية وغقرها من الفئات  -الاـ ــسامية الرتياـ ــ ة للفئات الاـ ــيما بالناـ ال يـ
ما يروفب اإلمفا  علم الوسااة األولية من   -المعرضــــة ب ــــدة لخ ر اإلصــــابة بفقروا مقا المناعة ال  ــــرية 

ال  ــــــــــــــريــــة من   قاليقن  والر في مفد    9,5إلم    2019عــــام  قاليقن  والر في    5,3فقروا مقا المنــــاعــــة 
 .2025 عام

ــاققن بفقروا مقا المناعة ال  ــــــــــرية الذين يتابعوا   - 64 ولن وؤ   زيا ة عد  األشــــــــــخا  المصــــــــ
، يـــــــــو  إلم زيا ة  95– 95–95، وماشـــــــــيا مب مهداا  2025في الماتة في مفد عام    35العال  قناـــــــــ ة  

الموار  المرو  ة بالعال  إذا ما ممسن زيا ة موجه الافاءة،  الماتة في االفتياجات من فقم    في   17قنا ة  
وذل ، م ال، من خالل وخايضــات في ميــعار العقاسقر المضــا ة لفقرويــات الناــخ العساــي وفي وااليف  

 الخدمات.  وقدام

قلقوا  والر  3,1ويج  ما يبل  التمويف الاـــــــــنو  المخصـــــــــا لتحاـــــــــقن البقئة المجتمعية المواوية  - 65
، بما في ذل  زيا ات هامة في االيـت مارات في مجال المعرفة القامومية والخدمات القامومية 2025م بحلول عا

المتعلقة بفقروا مقا المناعة ال  ـــــرية، والبرامت الرامية إلم الحد من الوصـــــم والتمققز المرو  قن باإلصـــــابة  
 بالفقروا، وول  الرامية إلم و جيب المااواة ققن الجناقن.

ي اإل ما  التدريجي للخدمات المتعلقة بفقروا مقا المناعة ال  ــــــــــــرية في ومويف الرعااة  ويستاــــــــــــ  - 66
الصـــحية ال ـــاملة واإلمفا  االجتماعي مهمية بالغة بالناـــ ة لبناء فلول ومويف ماـــتدامة ومنصـــفة، ومن شـــوا 

ــرية ــد  لفقروا مقا المناعة ال  ـــــــ ــافيا لجنو  التصـــــــ . ويتعقن  وخايف ع ء الدين ما افرز فقزا ماليا إضـــــــ
وضــــــــب عملية م بر لجمب البيامات الدديقة، والمصــــــــنفة فاــــــــ  الجن  والاــــــــن، والبيامات التي وتت ب التمويف 
المخصـــا للفئات الاـــسامية الرتياـــية، والناـــاء والفتيات والفئات التي لم واـــتفد بما اسفي من االيـــتجابة، من 

ــفافقتنا، و  ــاوية، وشـ ــيايـ ــتفا ة مجف وعديم مثر الموار  والقرارات الاـ ــومنا وفعالقتنا، ققنما ين غي االيـ ــاءلة ب ـ الماـ
ــقن التدخالت من فقم   م  ر من وحلقف البيامات والت ورات التانولوجية من مجف  عم الجنو  الرامية إلم وحاـ

  فاءونا وم اسنا و مصافنا وفعالقتنا.

ــا فدا لزيا ة االفتياجات م - 67 ــب قلوه هذن األهداا المتعلقة بالموار  ماضـــــ ــيضـــــ ــنة إلم مخر   ويـــــ ن يـــــ
ــة الدخف والبلداا المتويــــ ة   فيما ــرية في البلداا المنخفضــ اخا الموار  المتعلقة بفقروا مقا المناعة ال  ــ

 .2025الدخف بحلول عام 
 

 نلماج عي و      المنا ة الب   ة عي أ ظمة ال اة والاماية ازجمماعية   

ــاملة ما  - 68 ــوا التعجقف بالتقدم محو وغ ية صــــحية شــ ااــــاعد األمدمة الصــــحية علم قلوه معلم من شــ
ماليقن وفاة في الاــــــــنة في   8,6المعايقر الممسنة للصــــــــحة والرفاهية للجميب. وو ــــــــقر التقديرات إلم ما محو 
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ــ ة الدخف )مننا محو  ــة الدخف والبلداا المتويـــــــ ــفوا األشـــــــــخا     300البلداا المنخفضـــــــ ملت وفاة في صـــــــ
 مسن ما وعز  إلم االشتغال غقر الم الي ألمدمة الصحة.المصاققن بفقروا مقا المناعة ال  رية(، ا 

ــرة  - 69 ــقة، ومتياـ ــاا، وواوا متااملة ومناـ ــم في وقدام خدمات محورها اإلماـ و  ما  الخدمات منت فايـ
في جو من االفترام والفعالية. ويحتا  األشــــــخا  المصــــــاقوا بفقروا مقا المناعة ال  ــــــرية والمعرضــــــوا  

  الاامف للخدمات  لصصــابة به إلم إم ــاء روابط ققن الخدمات المتعلقة بفقروا مقا المناعة ال  ــرية والن ا
التي احتــاجومنــا لل قــاء بصــــــــــــــحــة جقــدة، بمــا في ذلــ  الخــدمــات المتعلقــة بــاألمرار المعــداــة وغقر المعــداــة، 
واألمرار العقلية، والحد من الضــــــــــرر، و  ماا الاحول والمخدرات، والصــــــــــحة الجناــــــــــية واإلمجاقية والعنت 

ية والتعليم. ويياــــــــــــــر إ را  الخدمات المتعلقة الجناــــــــــــــامي، والخدمات الداعمة الحقوية م ف الحمااة االجتما 
 بفقروا مقا المناعة ال  رية في ايتحقاسات الرعااة الصحية ال املة واامف الخدمات.

ومن الممسن زيا ة وقليا فاالت اإلصابة بالاف والوفيات باب ه ققن فاملي فقروا مقا المناعة  - 70
م الصــعقد المجتمعي في إطار افترام الحقو ، ووويــيب  ال  ــرية، عن طريد وويــيب م ا  وت ب المخال قن عل

م ا  الوصـول إلم آخر التانولوجيات الخاصـة بالا ـت عن الاـف، وو ـخيصـه، وعالجه والوسااة منه، ومفالة 
وجو  روابط م لم مب اخت ارات م ـــــت فقروا مقا المناعة ال  ـــــرية وعالجه لد  األشـــــخا  الذين اجر  

 و خيا إصاقتنم بالاف.

يعتبر وويــيب م ا  الخدمات المتااملة المتعلقة بفقروا مقا المناعة ال  ــرية، والزهر ، والتنا  و  - 71
ــروريا في الخدمات القدمة سبف   ــيا، وغقرها من األمرار، ممرا ضــــــ الابد الفقرويــــــــي، واألمرار المنقولة جناــــــ

ــع ــياسات. إلم جام  ذل ، ف ا التغ ية الوايــــــ ة بعملية التلاي  المتعلقة الوال ة و عدها، وفي غقر ذل  من الاــــــ
ــد   ــرورياا للتصــ ــرطاا وعالجه، ممراا ضــ ــت عن الاــ ــيب م ا  الا ــ ــر ، ووويــ بفقروا الورم الحلبيمي ال  ــ

 لزيا ة امت ار يرطاا عند الرفم في صفوا النااء المصابات بفقروا مقا المناعة ال  رية.

رار المنتقلة رميـــــيا واإلقاله عننا علم وين غي ما ومدمت مدم واـــــجقف البيامات المتعلقة قبرامت األم - 72
 محو م  ر اوااسا في مدم قيامات الصحة ومذل  مب س اعات مخر  م ف الرعااة والحمااة االجتماعقتقن.

 
 تع    األمن ال اي وال درة   م الم د  ل جوال  ولااز  ال وارئ األى ى   

التفاوت وتعرر فيه النااء والفئات ما يوجد من وصدعات في عالم شديد   19-  فر جاتحة موفقد - 73
الاسامية الرتياية لفقداا يبف العي ، واإلخالء من الماا ن واالمتنال. وم فر الجاتحة ماضا مخاطر مقا 

 االيت مار في الصحة العامة والتوه  للجوات .

 ماضـــــــا مهمية االيـــــــتفا ة من جنو  التصـــــــد  لفقروا مقا المناعة 19-وسد مينرت جاتحة موفقد - 74
ــية المرو  ة  ــتعدا  للجوات  المقبلة، من خالل وحفقز الننور الاــــــــريب باالقتاارات الرتياــــــ ال  ــــــــرية في االيــــــ
ــحية القوية، ووانولوجيات االخت ار الذاوي،  ــرية، ومن ققننا مدم المعلومات الصــــــ بفقروا مقا المناعة ال  ــــــ

مية من مجف وقدام الدعم والم ـــــــورة  وووزيب األ وية بسميات وافي لعدة مشـــــــنر، وايـــــــتخدام المنصـــــــات االلاترو 
 وم ر المعلومات.

ما الندم  19-ويتضــ  من ممج  الجنو  في مجال التصــد  لفقروا مقا المناعة ال  ــرية وموفقد - 75
ــتفقد من  عم فسومي ثاقر وو ــــــــرل  ــاا، والتي واــــــ ــحية القوية، والقاقلة للتايف والمتمحورة فول اإلماــــــ الصــــــ

سـدرة علم الصــــــــــــــمو  ممـام التحـدـاات النـاتلـة التي و رفنـا الجوات . وـ الندر المجتمعـات المحليـة، واوا م  ر  
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، يتعقن قذل جنو  ماتعجلة لتمسقن الخدمات المتعلقة بفقروا مقا 19-انثار العميقة والماتمرة لاوفقد إلم
و  المناعة ال  ــرية وجنو  التصــد  ل مرار المعداة ب ــسف عام من التعافي باــرعة، ومذل  للتوه  علم مح 

ــد ــة، م ـــف خ ر وف ــــــــــــــي موفقـ ــات المقبلـ ــداـ ــة   19-مفضــــــــــــــــف للتحـ ــاشــــــــــــــئـ ــد ا وغقر ذلـــ  من الجوات  النـ مجـ
 الصحية. وال واري 

ووت ل  مدم رصـــــــد الجوات  ومعلومات الصـــــــحة المزيد من التعزيز، بما في ذل  قناء سدرات لجمب  - 76
 قيامات آمية ولصنب القرار واتجق  ب سف مير  لتف ي األمرار.

ياسات ذات ال ابب اإلماــــــامي، وفتقر الندم الصــــــحية ب ــــــسف خا  للموار ، وهو ما يؤ    وفي الاــــــ  - 77
بما ا ـمف   -مقا في وقدام الخدمات الصـحية األيـايـية. وغال ا ما وواجه الفئات المتضـررة من األزمات  إلم

لوصـــــــــــول  عا ات ومنعنا من ا -الالجئقن والم ـــــــــــر ين  اخليا والمناجرين وغقرهم من األشـــــــــــخا  المتنقلقن  
الخدمات المتعلقة بفقروا مقصـــــــف المناعة ال  ـــــــرية، بما في ذل  الققو  القامومية مثناء العبور وفي قلداا  إلم

المقصـــد. واألشـــخا  المصـــاقوا بالفقروا وغقرهم من الفئات الاـــسامية الرتياـــية هم من ققن األ  ر عرضـــة  
 لآلثار االجتما ية واالستصا اة الناجمة عن يروا ال واري.

ولمعالجة ول  التحداات يلزم وضـــــب خ ط ايـــــتجابة وطنية مصـــــممة خصـــــيصـــــا لاـــــياسات محد ة،  - 78
وووفرم المجموعةب الدميا من الخدمات النموذجية المتعلقة بفقروا مقا المناعة ال  ــرية ل شــخا  المصــاققن 

 القامومي. المتضررين من فاالت ال واري اإلماامية، بغ  الندر عن وضعنم من فقم اإلسامة ومرمزهم
 

  دج م م ك   م   اق األمم الممادة ل   ا    م ا  دم   

ــريسا بال    - 79 ــرية/اإليدز شـــــــــ ــترل المعني بفقروا مقا المناعة ال  ـــــــــ اعد قرمامت األمم المتحدة الم ـــــــــ
ــاء علم اإلـيدز بحلول عـام  ، وذـل  2030األهمـية في الوسـر اـلذ  يتقـدم فـيه العـالم محو وحققد هـدا القضــــــــــــ

الدور الفريد الذ  وض لب به األمم المتحدة والخبرات المتنوعة لد  ميامات األمم المتحدة اإلفد  ع ر بفعف 
 الم ارمة في رعااة البرمامت الم ترل ولد  ممامة البرمامت الم ترل.

عاما، وحفقز الايا ة الاـيايـية والتضـامن العالمي ضـد   25ومواف البرمامت الم ـترل، منذ إم ـاته سبف  - 80
إليــدز، ووعبئــة الموار  المتــوويــة من الجنــات المحليــة والجنــات المــامحــة وووجيــه ايــــــــــــــتخــدامنــا، و عم البرامت ا

الوطنية لمسافحة فقروا مقا المناعة ال  ـرية، ووعزيز ال ـرا ات ققن الحسومات والمجتمب المدمي واألويـاط  
م األشـــــــــخا  المصـــــــــاققن بالفقروا األ ا امية والق ا  الخا ، ووعزيز و عم الدور الحايـــــــــم الذ  اعو  إل

ويــــــاتر المجتمعات المحلية المتضــــــررة منه في التصــــــد  للفقروا، ووت ب التقدم المحرز في وحققد األهداا  
 وااللتزامات العالمية.

ويواصــــــف البرمامت الم ــــــترل االيــــــتفا ة من واليته ومفاءاوه الجما ية ومناراوه وموار ن لتقدام الدعم  - 81
ــتراويجي إلم  جميب البلداا والمجتمعات المحلية من مجف وضــــــب ووحققد مهداا والتزامات عالمية جديدة االيــــ

ــترل، ومندمة   ــارل في ديا ونا البرمامت الم ــ ــبقف الم ال، التي ا ــ وطموفة. فم ا رة ’التعليم المعزز‘، علم يــ
ــساا، ومندمة األم ــندو  األمم المتحدة للاــ م المتحدة لل فولة، وهقئة األمم المتحدة للتر ية والعلم وال قافة، وصــ

األمم المتحدة للماــــــــاواة ققن الجناــــــــقن وومسقن المرمة )هقئة األمم المتحدة للمرمة(، وناصــــــــر فقو  الفتيات في  
مفريايا جنو  الصـــحراء الابر  في التعليم، باعت ارن من لقا للوسااة من الفقروا وايـــتراويجية لمعالجة العوامف 

 ام موجه عدم المااواة.االجتما ية والنيسلية التي ود
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ــات،   - 82 ــصــــــــــ ــترل مهمية او ا  منت متعد  الق اعات ومتعد  التخصــــــــــ وسد مقرز مموذ  البرمامت الم ــــــــــ
والحوممة ال ـــــاملة للجميب، ووحديد مولويات االيـــــت مار علم الصـــــعقد الق ر ، والتو قد علم النتاتت بالناـــــ ة 

واف إشـــــــرال معضـــــــاء من المجتمب المدمي ام لوا  ل شـــــــخا  من خالل او ا  ممنمت م  ر ومايـــــــسا وواامال. وم
األشــــخا  المصــــاققن بالفقروا والفئات الاــــسامية الرتياــــية المتضــــررة في مجل  التناــــقد البرامجي لبرمامت 
األمم المتحدة الم ــــترل إثراء الحوار ققن الدول األعضــــاء والاــــساا المتضــــررين، ويوفر مموذجا للاياية التي 

 الحوممة في األمم المتحدة وخضوعنا للمااءلة. امسن قنا زيا ة شمول مدم
  

 الموصيا   – ىامسا   
للننور بعقد العمف من مجف وحققد مهداا التنمية الماتدامة، ووضب العالم علم الماار الصحي   - 83

، وواـــــــريب التقدم محو وحققد مهداا 2030للقضـــــــاء علم اإليدز باعت ارن ونديدا للصـــــــحة العامة بحلول عام 
ــيات الوار ة م مان علم التنمية   ــاء وجميب الجنات المعنية علم ونفقذ التوصـــ ب الدول األعضـــ ــجا ــتدامة، وم ـــ الماـــ

 يبقف االيتعجال.
 

 1الموصية    

ــاء  - 84 ــاء علم الحد من التفاووات الحا ة والمتداخلة التي وعرسف التقدم محو القضـــــــ ومحم الدول األعضـــــــ
 خالل الايام بما يلي:علم اإليدز، و مناء هذن التفاووات، من 

ــاواة،  2025االلتزام قتحققد المجموعة المتااملة ألهداا عام  )م(  التي وعالت موجه عدم الماــــــ
فالة، والوفيات الاــنوية  370  000وورمي إلم التقلقف من اإلصــابات الجديدة الاــنوية بالفقروا إلم مسف من  

 ؛ 2025بحلول عام  250 000المتصلة باإليدز إلم مسف من 

ــقلية الدديقة   ) (  ــاء مدم للرصـــد والتققيم الو اتي والاـــلومي والبرمامجي ووفر البيامات التفصـ إم ـ
 الالزمة للوصول إلم الاساا الذين ومرموا خلت الرم  في الوسر الحالي؛

ــاققن بالفقروا  ) (  ــخا  المصـــــــــ ــاوية و رمامجية وحمي فقو  األشـــــــــ ــيايـــــــــ ــب مطر يـــــــــ وضـــــــــ
رين منه طوال فياونم في مجاالت الرعااة الصــــــحية والتعليم ومساا المعرضــــــقن لصصــــــابة به مو المتضــــــر  مو

العمـف واإليــــــــــــــسـاا والندم القـاموميـة والقضــــــــــــــاتيـة وفـاالت ال واري اإلماــــــــــــــاميـة وفي يــــــــــــــيـاسـات المجتمعـات  
 واألير؛ المحلية

إع ـاء األولويـة للتمويـف واإلجراءات التي وتي  مواءمـة الحلول المبتارة التي ثبتـر جـدواهـا   ) ( 
مجف إفداث مثر، ايــــتنا ا إلم مفضــــف األ لة العلمية والمعرفة التقنية المتافة، وفي بحم وو وير ميــــالق   من 

 م  ر فعالية للوسااة والعال  من الفقروا، بما في ذل  لقاف الفقروا وعالجه الوييفي.
 

 2الموصية    

ــاء علم إع اء األولوية للوسااة من فقروا مقا المن  - 85 اعة ال  ـــــــــرية وضـــــــــماا  ومحم الدول األعضـــــــ
في الماتة من األشــخا  المعرضــقن لصصــابة بالفقروا إلم خيارات الترمق ات الوساتية المنايــ ة  95وصــول  

، وذل  من 2025ذات األولوية والمتمحورة فول األشـــخا  والفعالة، وايـــتخدامنم لنذن الخيارات بحلول عام 
 خالل ديامنا بما يلي:
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وخصــــــــــــــيا الموار  للترمق ـات التي ثبتـر جـدواهـا في الوسـااـة من زيـا ة الايـا ة الوطنيـة و  )م( 
الفقروا، بمـــا في ذلــ  ورويت الرفــاالت وووزيعنـــا، والعال  الوســاتي سبـــف التعرر، والختـــاا ال بي ال وعي  

 للذمور، والحد من الضرر، وونقئة البقئات القامومية والاياياوية التمسقنية والت ايف الجناي ال امف؛

الفتياجات المتنوعة المتعلقة قوسااة الفئات الاــــــــــــــسامية الرتياــــــــــــــية من الفقروا،  ولبية ا ) ( 
ذل  الم لقوا وغقرهم من الرجال الذين اماريــــــوا الجن  مب الرجال، واألشــــــخا  الذين يتعاطوا   في  بما

المخدرات عن طريد الحقن، ومغايرو النوية الجناــــــــامية، ومن في الاــــــــجوا وغقرها من األما ن المغلقة،  
 ميب األشخا  المصاققن بالفقروا؛وج

ــاـبة ـبالفقروا والحمـف العـارر لـد  المراهقـات  ) (  وقـدام خـدمـات متاـاملـة للوسـاـاة من اإلصــــــــــــ
والناــــــــــــاء، بما في ذل  التمسقن االستصــــــــــــا  ، وفمااة صــــــــــــحتنن وفقوسنن الجناــــــــــــية واإلمجاقية ووعزيزها،  

 والتدخالت التي وغقر المعايقر الجناامية غقر المتاافئة؛

وعزيز  ور س ــا  التعليم بـاعت ــارن من لقــا للوسـااـة من الفقروا، واخت ــارن وعالجـه، و منــاء  ) ( 
الوصـم والتمققز، إضـافة إلم  ورن في في التصـد  للعوامف االجتما ية والنيسلية التي ودام موجه عدم الماـاواة 

 ووزيد من خ ر اإلصابة بالفقروا؛

ــامي ومالتم إوافة إمسامية الحصـــول علم و ايف ج )ه(  ناـــي شـــامف جقد ومرا  للمندور الجناـ
 للان،  اخف المدرية وخارجنا علم الاواء، يتناول الحقاتد التي يواجننا المراهقوا وال  ا  علم ونوعنم؛

إزالة شــــــرط موافقة الوالدين والزو  للحصــــــول علم خدمات الصــــــحة الجناــــــية واإلمجاقية،  )و( 
 ه.والوسااة من الفقروا، واخت ارن وعالج

 
 3الموصية    

ومحم الدول األعضـــــــاء علم يـــــــد ما يوجد في اخت ار فقروا مقا المناعة ال  ـــــــرية وعالجه وفي  - 86
ــد  للفقروا، ووحققد مهداا   ــي من فجوات وحد من مثر وداققر التصــــ لالخت ار  95-95-95الابر الفقرويــــ

عمريــة والاــــــــــــــيــاســات الجغرافيــة،  في جميب الفئــات الاــــــــــــــســاميــة الفر يــة والفئــات ال  2025والعال  بحلول عــام  
 ذل  األطفال المصاقوا بالفقروا، وذل  من خالل الايام بما يلي: في بما

ــتخدم وانولوجيات ومنجا متعد ة فعالة الخت ار  )م(  ــتراويجيات وراعي االختالفات واــ ــب ايــ وضــ
و ـــــخيا فاالونم الفقروا، بما في ذل  االخت ار الذاوي للا ـــــت عن الفقروا، ور ط األشـــــخا  الذين يتم  

 فدي ا بالعال  علم وجه الارعة؛

ايــتخدام مماذ  وراعي االختالفات لتقدام خدمات االخت ار والعال ، بما في ذل  الخدمات   ) ( 
التي وقو ها المجتمعات المحلية والخدمات المجتمعية التي وتي  التغل  علم التحداات م ف ول  التي و رفنا  

   إلم األشخا  األشد افتياجا فق ما ماموا؛قتقدام العال 19-جاتحة موفقد

وحققد إمسامية الحصــــول علم محو منصــــت وموثو  علم األ وية والاــــلب والتانولوجيات  ) ( 
عن طريد التعجقف قت ويرها و خولنا إلم األيــــــــوا ، وخف     الصــــــــحية العالية الجو ة والمياــــــــرة األيــــــــعار،

لقدرة علم صــــــــنعنا وووزيعنا، باــــــــبف مننا مواءمة القواعد وااليفنا، ووعزيز و ويرها علم الصــــــــعقد المحلي وا
 التجارية ومهداا الصحة العامة في إطار فقو  اإلمااا، ومذل  الت جيب علم إم اء ميوا  إسليمية؛
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ــيب إمسامية الحصـــول علم مفدث وانولوجيات الوسااة من الاـــف وفحصـــه وو ـــخيصـــه  ) (  وويـ
اققن بفقروا مقا المناعة ال  ــرية علم العال  الوساتي في الماتة من المصــ  90وعالجه، وضــماا فصــول  

 .2025من الاف بحلول عام 
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ومحم الدول األعضــــــــــاء علم القضــــــــــاء علم االمتقال الرميــــــــــي للفقروا من األم إلم ال فف و مناء   - 87
 فاالت إصابة األطفال باإليدز، من خالل الايام بما يلي:

ــد  )م(  ــابة بفقروا مقا المناعة وحديد ويــ ــلة الخدمات المتعلقة بمنب اإلصــ ــلاــ ال غرات في يــ
ال  ـقرة لد  الحوامف والمرضـعات، وو ـخيا وعال  الحوامف والمرضـعات المصـابات بالفقروا، ومنب امتقال 

 الفقروا من األم إلم ال فف؛

لمناعة في الماتة من الحوامف للا ـت عن فقروا مقا ا 95ضـماا إجراء فحا لناـ ة  ) ( 
في الماتة من الحوامف والمرضــــــــعات في البقئات التي  95، و عا ة فحا  Bال  ــــــــرية والزهر  والتنا  الابد  

خالل المرفـلة األخقرة من الحمـف وفي فترة مـا بعـد الوال ة، مقا المـناعـة ال  ــــــــــــــرـية  يروفب فقنـا عـ ء فقروا 
لمضـــا  للفقرويـــات العسويـــة مد   وفصـــول جميب الحوامف والمرضـــعات المصـــابات بالفقروا علم العال  ا

 ؛2025، مف ذل  بحلول عام الماتة مننن الابر الفقرويي سبف الوضب في 95الحياة، بحقم وحقد 

في الماتة من األطفال المعرضـــــــــــــقن  95لما ماـــــــــــــبته    2025إجراء اخت ارات بحلول عام  ) ( 
، وضـــــــــــــماا وزويد األطفال  للفقروا سبف قلوغنم شـــــــــــــنرين من العمر و عد التوست عن الرضـــــــــــــاعة ال بيعية

 المصاققن بالفقروا بومدمة ووصفات عالجية ولبي افتياجاونم علم النحو األم ف؛

وحديد األطفال األ بر يــــــــــــنال الذين لم يتم إخضــــــــــــاعنم للا ــــــــــــت ووزويد جميب المراهققن   ) ( 
ــلة متوالية من خدمات العال  والرعااة والحم ــلاــ ــاققن بفقروا مقا المناعة ال  ــــرية باــ ااة االجتما ية  المصــ

التي وبقن ممنا وحاـــــــــن النتاتت الصـــــــــحية مثناء مموهم ووقدمنم في ا لاـــــــــن من مرفلة ال ـــــــــ ا  وصـــــــــوال إلم 
 الانولة. ين

 
 5الموصية    

ومحم الدول األعضـــــاء علم وضـــــب الماـــــاواة ققن الجناـــــقن وفقو  اإلماـــــاا للناـــــاء والفتيات علم  - 88
 ايف من خ ر الفقروا ومثرن، من خالل الايام بما يلي: ونوعنن في طليعة الجنو  الرامية إلم التخ

ــا اال قوايـــــ ة التدري  علم  )م(  ــابات في التعليم، وومسقن المرمة استصـــ إعمال فد الفتيات وال ـــ
المنارات و وافة فر  العمف، وزيا ة ودخالت الحمااة االجتما ية لصــال  الفتيات وال ــابات، و شــرال الرجال  

مس فة الرامية إلم التصــــــــــــــد  للعا ات الجناــــــــــــــامية االجتما ية وال قافية غقر المتاافئة، والفتياا في الجنو  ال
 والقضاء علم النزعات الذمورية الضارة؛

وقدام خدمات مصــممة خصــيصــال لمنب العنت الجناــامي والجناــي، و ــمف ودخالت وعالت  ) ( 
ــاء ال ــابات بفقروا مقا المناعة ال  ــــرية، مشــــسال التمققز والعنت المتعد ة والمتداخلة التي وواجننا الناــ مصــ

وماــــــــاء ال ــــــــعو  األصــــــــلية، والناــــــــاء ذوات اإلعاسة، ومغايرات النوية الجناــــــــامية، والم ــــــــتغالت بالجن ، 
 والمناجرات، وياتر فئات الاساا المنم ة؛
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في الماتة من الناــاء ممن هن في يــن اإلمجا  من خدمات مسافحة   95ولبية افتياجات   ) ( 
 ؛2025مناعة ال  رية والصحة الجناية واإلمجاقية، بحلول عام فقروا مقا ال

ــرية  ) (  ــاققن بفقروا مقا المناعة ال  ـــــ ــاء والفتيات واألشـــــــخا  المصـــــ وخاي  عد  الناـــــ
والفئات الاـــــــــسامية الرتياـــــــــية التي وعامي من عدم الماـــــــــاواة القاتمة علم مو  الجن  والعنت الجناـــــــــامي إلم 

 .2025حلول عام في الماتة ب  10يزيد عن   ال ما
 

 6الموصية    

ومحم الدول األعضــاء علم و بقد مبدم ”زيا ة إشــرال األشــخا  المصــاققن بفقروا مقا المناعة  - 89
ال  ـرية/اإليدز“ وومسقن مجتمعات المصـاققن بالفقروا والناـاء والمراهققن وال ـ ا  والفئات الاـسامية الرتياـية 

 لفقروا، من خالل الايام بما يلي:من الايام بو وارها الحايمة في التصد  ل

ضــماا إشــرال شــ ساونا العالمية واإلسليمية والوطنية و وا الوطنية في عملية اوخاذ القرار،   )م( 
 ووزويدها بالدعم التقني والمالي الاافي؛

وناي  واعتما  وونفقذ القوامقن والاــيايــات التي وتي  التمويف الماــتدام الالزم لتقدام خدمات   ) ( 
ورة فول اإلماــــــــــــــــاا و ايــا ة المجتمعــات المحليــة لمســافحــة الفقروا، ب ر  مننــا التعــاســد االجتمــاعي متمح
 ذل  من آليات التمويف العام؛ وغقر

 عم مم ـــــ ة الرصـــــد وال حوث التي ومجر  بايا ة المجتمعات المحلية، وضـــــماا ايـــــتخدام  ) ( 
ــاققن بالفقروا وغقرهم من البيامات المجتمعية لتاقيف التداققر الرامية إلم فمااة فقو    األشـــــــــــخا  المصـــــــــ

 الفئات الاسامية الرتياية وولبية افتياجاونم؛  

وحققد زيا ة مبقرة في ماـــــ ة خدمات مسافحة الفقروا المقدمة من المندمات التي وقو ها  ) ( 
ــاء، بما في ذل  ضــــــــماا ديام المندمات التي و  المجتمعات المحلية والفئات ــية والناــــــ قو ها  الاــــــــسامية الرتياــــــ
 .2025في الماتة من خدمات الفحا والعال  بحلول عام  30المجتمعات المحلية قتوفقر 
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ومحم الدول األعضــــــاء علم افترام فقو  اإلماــــــاا ل شــــــخا  المصــــــاققن بفقروا مقا المناعة  - 90
اا مال يتعد  من ال  ـــــرية والمعرضـــــقن لصصـــــابة به والمتضـــــررين منه، وفمااة ول  الحقو  و عمالنا، وضـــــم

في الماتة بحلول   10يتعرر من المصـــــــاققن بالفقروا والفئات الاـــــــسامية الرتياـــــــية للوصـــــــم والتمققز ماـــــــ ة  
 ، وذل  من خالل الايام بما يلي:2025 عام

ــيايــــــــات والمماريــــــــات العقاقية والتمققزية التي وعوسد جنو  التصــــــــد    )م(  إلغاء القوامقن والاــــــ
ا القوامقن والاـيايـات والمماريـات التي وجرم االشـتغال بالجن ، والنوية الجناـامية،  بما فقن -بفعالية للفقروا  

والمقف الجناـــــي، ووعاطي المخدرات، والعالسات الجناـــــية الم لية القاتمة علم التراضـــــي، والتعرر للفقروا، 
خت ــار وعــدم الا ــــــــــــــت عن الفقروا مو مقلــه، وولــ  التي وفرر سقو ا علم الاــــــــــــــفر مرو  ــة بــالفقروا واال

بحقم اضـــــــــمن ذل  مال وتجاوز ماـــــــــ ة البلداا التي لنا ققئات سامومية ويـــــــــيايـــــــــاوية عقاقية وؤ     - اإللزامي
 ؛2025في الماتة بحلول عام  10الحرماا من إمسامية الحصول علم الخدمات مو الحد مننا  إلم
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ــحة والتعليم   ) (  ــات وافف إعمال الحد في الصــــ ــات ومماريــــ ــيايــــ ــريعات ويــــ اعتما  و مفاذ و ــــ
واـلدعم الغـذاتي والتغـذو  والاــــــــــــــسن والعمـف والحمـاـاة االجتمـا ـية، وومنب ايــــــــــــــتخـدام القوامقن الجـناتـية والعـامـة 

 للتمققز ضد المصاققن بالفقروا والفئات الاسامية الرتياية؛

االيــــــــــت مار في عوامف التمسقن المجتمعية في البلداا المنخفضــــــــــة الدخف  وويــــــــــيب م ا    ) ( 
، وواـــــريب التدخالت الرامية إلم القضـــــاء  2025قاليقن  والر بحلول عام   3,1والبلداا المتويـــــ ة الدخف إلم 

 علم الوصم والتمققز؛

ــري  ) (  ــلة بفقروا مقا المناعة ال  ـ ــاا المتصـ ــاءلة عن امتنا ات فقو  اإلماـ ــماا الماـ ة ضـ
القضاء   بسفالة إمسامية لجوء األشخا  المصاققن بالفقروا مو المتضررين منه والفئات الاسامية الرتياية إلم

من خالل قرامت للت ايف القـامومي، وزيـا ة فر  فصــــــــــــــول مولئـ  األفرا  علم الـدعم القـامومي والتم قـف ممـام 
 التو ية. وغقرهم من المسلفقن بالمنام علمالمحا م، وووييب م ا  ودري  العاملقن في مجال الرعااة الصحية  
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ــد   - 91 ــد الفجوة في الموار  المتعلقة بالتصـــــ ــامن العالمي لاـــــ ــاء علم وعزيز التضـــــ ومحم الدول األعضـــــ
لفقروا مقا المناعة ال  ـــــرية وزيا ة االيـــــت مارات الاـــــنوية لمسافحة الفقروا في البلداا المنخفضـــــة الدخف  

 ، وذل  من خالل الايام بما يلي:2025قلقوا  والر بحلول عام  29الدخف إلم والبلداا المتوي ة 

وعبئة موار  محلية إضــــــافية لاليــــــت مار في مسافحة الفقروا عن طريد مجموعة وايــــــعة   )م( 
ــرا ات ققن الق اعقن العام والخا ، و لغاء الديوا و عا ة هيسلتنا، و  ما  ومويف  من انليات، مننا إسامة ال ـ

  للفقروا ودريجيا في الندم المحلية لتمويف الصـــــحة والحمااة االجتما ية ومعمال التصـــــد  لحاالت  التصـــــد
 ال واري والجوات ؛

ايــــــــــــــتامـال الموار  المحلـية قزـيا ة التعـاوا فيمـا ققن قـلداا الجنو ، و قن قـلداا ال ــــــــــــــمـال   ) ( 
علم الماــــــــــــــتويقن ال نــاتي والمتعــد   و لــداا الجنو ، والتعــاوا ال الثي، ووجــديــد التزامــات الجنــات المــامحــة  

قتمويف االفتياجات   -بما في ذل  عن طريد الصــندو  العالمي لمسافحة اإليدز والاــف والمالريا  - األطراا
ــيما االفتياجات المتعلقة بوم ـــــ ة التصـــــد  للفقروا في البلداا ذات القدرة المالية  المت اية من الموار ، ال يـــ

الواج  لتمويف الخدمات المقدمة إلم الفئات الاـسامية الرتياـية ومم ـ ة التصـد   المحدو ة، مب إيالء االهتمام 
 التي وقو ها المجتمعات المحلية.
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ومحم الدول األعضــاء علم واــريب التقدم محو وحققد التغ ية الصــحية ال ــاملة ووقوية مدم الرعااة   - 92
ــف وم  ر عدالل ل ــحية األولية، وونقئة آفا  مفضـ ــامية، ووعزيز  19-لتعافي من جاتحة موفقدالصـ واألزمات اإلماـ

 األمن الصحي العالمي والتوه  لجوات  الماتقبف، وذل  من خالل الايام بما يلي:

االيت مار في مدم صحية واجتما ية متقنة ومرمة ومنصفة وممولة من الق ا  العام ووفر  )م( 
ا واألشــخا  المعرضــقن لخ ر اإلصــابة به خدمات  في الماتة من األشــخا  المصــاققن بالفقرو  90لناــ ة 

متااملة متمحورة فول اإلماـــاا ومالتمة للاـــيا ، لمسافحة فقروا مقا المناعة ال  ـــرية وغقرن من األمرار  
الاـــــارية واألمرار غقر الاـــــارية، والصـــــحة الجناـــــية، والعنت الجناـــــامي، والصـــــحة العقلية، و  ماا الاحول  
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دمات التي احتاجنا مولئ  األشـخا  من مجف صـحتنم ورفاهنم عموما بحلول  والمخدرات، وغقر ذل  من الخ
 ؛2025عام 

االيــــــــــــــتفـا ة من التجر ـة والخبرة والبنيـة التحتيـة والتناــــــــــــــقد المتعـد  الق ـاعـات إلجراءات   ) ( 
مسـافحـة فقروا مقا المـناعة ال  ــــــــــــــرية في مختلت الق ـاعات، مـ ف الصــــــــــــــحـة، والتعليم، والـقاموا والعـدالة،  

ــامية واال ــا ، والمالية، والتجارة، واإلعالم، والحمااة االجتما ية، وفي معمال التنمية والماـــــــــــاعدة اإلماـــــــــ ستصـــــــــ
 الاالم؛ و ناء

من ســدرة علم التايف   19-االيــــــــــــــتفــا ة ممــا مقــدوــه الندم المجتمعيــة مثنــاء جــاتحــة موفقــد ) ( 
للفقرويــات العسويــة    وية المضــا ةواالقتاار في إاصــال الخدمات الصــحية األيــايــية، بما في ذل  ووفقر األ 

، وغقر 19-وغقرها من األ وية المنقذة للحياة بسمات وافي لعدة مشــــــــنر، واخت ار الا ــــــــت عن فقروا موفقد
 ذل  من الخدمات الصحية واالجتما ية، إلم المجتمعات المحلية المتضررة؛

نا ب ـــــــسف عا ل زيا ة ووافر األ وية األيـــــــايـــــــية والتانولوجيات الصـــــــحية وضـــــــماا ووزيع ) ( 
ققن البلـداا و اخلنـا قوايــــــــــــــ ـة آليـات وجميب عمليـات ال ــــــــــــــراء، والترخيا ال وعي، والحوافز المـاليـة،   فيمـا

 وااليتخدام الاامف ألوجه المرومة في االوفا  المتعلد بالجوام  المتصلة بالتجارة من فقو  الملاية الفارية.
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ــت  - 93 ــاء علم االيـــــ فا ة من وجر ة قرمامت األمم المتحدة الم ـــــــترل المعني بفقروا  ومحم الدول األعضـــــ
عامال في قناء إجراءات وعاومية متعد ة الق اعات   25مقا المناعة ال  ــرية/اإليدز وخبروه وواليته علم مد  

ومتعد ة الجنات المعنية وساتمة علم الحقو  من مجف القضـــــاء علم اإليدز ووحققد الصـــــحة للجميب باعت ار 
 فعة عامة عالمية، وذل  من خالل الايام بما يلي:ذل  من 

وزويـد البرمـامت الم ــــــــــــــترل بـالتمويـف الاـامـف و عم جنو ن الراميـة إلم وحاــــــــــــــقن مموذجـه   )م( 
إصالف   الت غقلي الفريد ووعزيزن فتم يتمسن من مواصلة ديا ة الجنو  العالمية لمسافحة اإليدز ويدف راتدا في

 األمم المتحدة؛

ــوا الحالة الو اتية لفقروا مقا إقاله الب  ) (  ــنويا عن التقدم المحرز ب ـــــ ــترل يـــــ رمامت الم ـــــ
المناعة ال  ــرية ومم ــ ة التصــد  له علم الصــعقد الوطني، بايــتخدام مدم رصــد متقنة وحد  الفجوات العاتدة 

ة  إلم عدم الماـــــــــــاواة في التغ ية بالخدمات ومتاتت التصـــــــــــد  للفقروا، من مجف وقدام معلومات إلم الجمعي 
 العامة والمجل  االستصا   واالجتماعي والمنتد  الايايي الرفيب الماتو  المعني بالتنمية الماتدامة.

ــاء ما وندر في او ا  منت ملي وشــــامف في ايــــتعرار  - 94 ــتقبف، ين غي للدول األعضــ ــت ــــرافا للماــ وايــ
األهـداا العـالميـة المتفد   ، بمـا في ذلـ  وحققد2021التقـدم المحرز في ونفقـذ االلتزامـات المق وعـة في عـام  

، في االجتماعات الرفيعة الماــــــــتو  ذات الصــــــــلة التي ومعقد في الماــــــــتقبف، م ف االجتما  2025علقنا لعام 
، ووعس  ال ابب المتعد  2023الرفيب الماــــــــتو  ب ــــــــوا التغ ية الصــــــــحية ال ــــــــاملة الذ  يــــــــيعقد في عام 

 .2030لول عام الق اعات للجنو  الرامية إلم إمناء جاتحة اإليدز بح

 


