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 األعمال املؤقت من جدول 10البند 
اجتماع مجلس تنسيق برنامج األمم المتحدة  متابعة

 المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/
 متالزمة نقص المناعة المكتسب )اإليدز(

   
تقرير عن تنفيذ مقررات وتوصــــــــــيات مجلس تنســــــــــيق برنامج األمم المتحدة   

ــاعــة  ــاعــة المشــــــــــترك المعني بفيروس نقص المن ــة/متالزمــة نقص المن البشــــــــــري
 المكتسب )اإليدز(

 

 موجز 
يتناول هذا التقرير تنفيذ مقررات وتوصــــــيات سلق تننــــــيم ارنامة األمم املتحدة امل ــــــ ك امل    

افريوس نقص املناعة الب ـــــــــرية/ اكيدال ويررز التقرير علمل تنفيذ املقررات املنبجقة عن األجتماع  األرا   
، علمل 2017   جمللق تننيم الربنامة، امل قودين يف حزيران/يونيه ورانون األول/دينمرب واحلادي واألرا

التوايلل ويلقي التقرير أيضـــا الضـــوم علمل منـــاجات ارنامة األمم املتحدة اكوا ي وصـــندوة األمم املتحدة 
 ملكتنب )اكيدا(لللنكان يف األستجااة املت لقة افريوس نقص املناعة الب رية/متالامة نقص املناعة ا

 مقرر عناصر 
قد يود اجمللق التنفيذي أن حييط علما االتقرير امل ـ ك لربنامة األمم املتحدة اكوا ي وصـندوة  

األمم املتحدة للنــكان ا ــنن تنفيذ مقررات وتوصــيات سلق تننــيم ارنامة األمم املتحدة امل ــ ك امل   
ـــــالامــــــــة نـــــقـــــص املـــــنــــــــاعــــــــة املـــــكـــــتنــــــــــــــــــــــب )اكيــــــــدا(   اـــــفـــــريوس نـــــقـــــص املـــــنــــــــاعــــــــة الـــــب ــــــــــــــــــــريــــــــة/مـــــت

(DP/2018/27-DP/FPA/2018/12ل) 
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 المحتويات

 الصفحة   الفصل
ل النياة -أوأل   ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  3  ل
ل مقررات وتوصيات سلق تننيم الربنامة -ثانيا   ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل  4  ل
ل وصندوة األمم املتحدة للنكانالنتا ة التحويلية اليت حيققها ارنامة األمم املتحدة اكوا ي  -ثالجا   ل ل ل ل ل ل ل  7  ل
ل خامتة -راا ا   ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  23  ل
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 السياق -أوال  
علمل واام  2030حتقم تقدم صـــــوغ الو  هدن التنمية املنـــــتدامة املت لم االقضـــــام  لول عام  - 1

، اخنفض عدد اكصـــااات ادديدة افريوس نقص 2000اكيدا اوصـــفه دديدا للصـــحة ال امةل ومنذ عام 
يف املا ةل واحتل ارنامة األمم املتحدة  50الب ــــــــرية يف أنريقيا جنوغ الصــــــــحرام الكرب   ا يقارغ املناعة 

امل ـــــ ك امل   افريوس نقص املناعة الب ـــــرية/اكيدا صـــــميم ادهود ال املية الرامية بت دعم الت جيل اتونري 
بل احلصــــــول علمل ال ال ل وألول مرة، متكن  خاص املصــــــاا  ااكيدا من يف املا ة من مجيع األشــــــ 53ســــــص

، ران 2017علمل عال  نريوس نقص املناعة الب ــــــــريةل و لول منتصــــــــ  عام  2017احلصــــــــول يف عام 
مليون  36.7مليون شــــــــــــخص من بمجايل ال دد املقدر ل شــــــــــــخاص املصــــــــــــاا  االفريوس، البال   20.9

، 2016ل امليل ويف عام شــــــخص، يتلقون ال ال  اال قاقري املضــــــادة للفريوســــــات الرج ية علمل الصــــــ يد ا
ران أرجر من ثلجي بمجايل األشــــــــــخاص املصــــــــــاا  االفريوس علمل الصــــــــــ يد ال املي علمل علم ا صــــــــــااتهم 
افريوس نقص املناعة الب ـــــــريةل ومن أصـــــــل األشـــــــخاص الذين رانوا علمل علم ا صـــــــااتهم االفريوس، أتي  

يف املا ة  82للفريوسات الرج ية، ومتّكن يف املا ة سبيل احلصول علمل ال ال  اال قاقري املضادة  77لننبة 
ل الفريوســــيل وافضــــل توســــيع ن اة ال ال ، اخنفض  من األشــــخاص الذين يتلقون ال ال  من ربت احل مل

ل 2016بت مليون شخص يف عام  2005مليون شخص يف عام  1.9عدد الونيات املرتب ة ااكيدا من 
مليون شــــخص علمل  30ي  لبلو  هدن حصــــول وافضــــل هذا التقدم، أصــــب  ال اس علمل املنــــار الصــــح

 ل2020ال ال   لول عام 
لكن التقدم احملرا يتنــــم االتباين، وت يم حتديات ر ينــــية عديدة ادهود الرامية بت القضــــام علمل  - 2

مليون شـــــــــــــخص من املصـــــــــــــاا  افريوس نقص املناعة الب ـــــــــــــرية  16ل نال يزال 2030اكيدا  لول عام 
 ال ل وي ــــوغ البطم ال ــــديد األخنفات يف م دألت اكصــــااة االفريوس وحتيد ينتظرون احلصــــول علمل ال

ادهود ال املية للوقاية من نريوس نقص املناعة الب ــرية عن األهدان املوعــوعة شوامس واســ ة، حي   ل 
مليون بصـــــــــــــااة، وهو ما  جل  1.7يقدر  ا عدده  2016عدد اكصـــــــــــــااات ادديدة ا  البال   يف عام 

ل وتتمجل األسباغ الر ينية األرا ة ورام ذلك يف 2010يف املا ة منذ عام  11ا اننبة أل تزيد علمل اخنفاع
وجود ث رات علمل صـــ يد القيادة النـــياســـية، وقصـــور القوان  والنـــياســـات، ونقص التمويل لربامة الوقاية 

قايةل وما نتئ عدد من نريوس نقص املناعة الب ـــــــــــــــرية، واألنتقار بت تدااري منهجية لتوســـــــــــــــيع ن اة الو 
اكصـــــــااات افريوس نقص املناعة الب ـــــــرية يتزايد يف أورواا ال ـــــــرقية ووســـــــط  ســـــــيا، وااألخص ا  عموم 

وااد عدد الونيات املرتب ة  2010يف املا ة منذ عام  60النــــــــــــــكان  وقد اادت هذه اكصــــــــــــــااات   دل 
ريقيا وادنوغ األنريقي، تتنم التحنينات يف املا ةل ويف مقاال التقدم احملرا يف شرة أن 27ااكيدا اننبة 

اليت حتققت يف غرغ ووســـــــــــط أنريقيا اب يها، حي  أل يتلقمل ال ال  بأل شـــــــــــخصـــــــــــا واحدا من رل أرا ة 
 أشخاص مصاا  االفريوسل

ويقدم هذا التقرير الذي اش ك يف بعداده ارنامة األمم املتحدة اكوا ي وصندوة األمم املتحدة  - 3
حمّدثة عن املقررات والتوصـــــــــــيات املنبجقة عن األجتماع  األرا   واحلادي واألرا    للنـــــــــــكان م لومات

جمللق تننــــــــــيم ارنامة األمم املتحدة امل ــــــــــ ك امل   افريوس نقص املناعة الب ــــــــــرية/متالامة نقص املناعة 
ل ومشلت ، علمل التوايل2017املكتنـــــــــــــــب )اكيدا(، امل قودين يف حزيران/يونيه ورانون األول/دينـــــــــــــــمرب 

املنـــــــــا ل اليت انصـــــــــب عليها اهتمام ارنامة األمم املتحدة اكوا ي وصـــــــــندوة األمم املتحدة للنـــــــــكان ، 
النموذ  الت ــــــــــــ يلي املنق  لربنامة األمم املتحدة امل ــــــــــــ ك امل   افريوس نقص املناعة الب ــــــــــــرية/اكيدا، 
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نام لة للف ة  ـــــص ، والتقرير املت لم االتقدم احملرا يف تنفيذ 2019-2018واكطار املوحد للميزانية والنتا ة واملـ
الوقاية ”خ ة ال مل امل  رة للربنامة، وادزم املواعي ي لالجتماع األرا   جمللق تننيم الربنامة امل نون 

 “ل: شرارة عاملية من أجل اكجناا2020من نريوس نقص املناعة الب رية  لول عام 
الباراة للنتا ة اليت حققها ارنامة األمم املتحدة اكوا ي وصندوة  ويورد هذا التقرير أيضا املالم  - 4

األمم املتحدة للنـــكان يف التصـــدي لفريوس نقص املناعة الب ـــرية يف ســـياة ال مل األعّم املت لم االصـــحة 
وحقوة اكننــــان والتنمية، يف ســــبيل دعم البلدان يف حتقيم أهدان التنمية املنــــتدامة والوعد املت لم ا دم 
بغفال أحدل و كن األطالع علمل مزيد من التفاصــــــــــــــيل ا ــــــــــــــنن النتا ة اليت حققتها املنظمتان يف التقرير 

، وســـــــــــون “UNAIDS UBRAF 2017 Performance Monitoring Report Parts I and II”امل نون
التوصيات خالصة للمقررات و  2018يتضمن ال رت ال فوي املقدم يف سياة الدورة ال ادية الجانية ل ام 

 ل2018املنبجقة عن األجتماع الجاين واألرا   جمللق تننيم الربنامة امل قود يف حزيران/يونيه 
  

 مقررات وتوصيات مجلس تنسيق البرنامج -ثانيا  
يقدم هذا الفصـــل حملة عامة وجيزة عن مقررات سلق تننـــيم الربنامة ذات الصـــلة اربنامة األمم  - 5

األمم املتحدة للنـكانل ويرد يف الفصـل الجال  مزيد من امل لومات عن ال ريقة  املتحدة اكوا ي وصـندوة
 اليت جيري شا تنفيذ هذه املقرراتل

 
نموذج التشـــــــــــليـــم المنق  لبرنـــامج األمم المتحـــدة المشـــــــــــترك المعني بفيروس نقص المنـــاعـــة   

 البشرية/اإليدز
يف املا ةل ويف  33األســـاســـية ال  م دله  نقصـــا يف ميزانيته 2016واجه الربنامة امل ـــ ك يف عام  - 6

ســــياة منــــاعي حتقيم األســــتقرار املايل للربنامة، اســــتجااة لدعوات ايادة ال ــــفانية والكفامة وال ريز علمل 
النتــا ة، وباام األحتيــاجــات املتنــاميــة املت لقــة اواــام اكيــدا، رّل  الربنــامة نريم اســـــــــــــــت رات عــاملي اتقـد  

ذجه الت ــ يلي وتدعيمهل وشــارك يف انتتام أعمال الفريم رل من هيل  رالرك، توصــيات تت لم اتنقي  وو 
ارك  مديرة ارنامة األمم املتحدة اكوا ي وقتها، ومي ــــيل ســــيدي ، املدير التنفيذي للربنامة امل ــــ ك، وت  ــــ 

 املية ســيك، وايرة الصــحة يف النــن ال، وليناري هيلميكر، ســفري الصــحة ال -يف ر اســته رل من أوا رول 
 الناام يف النويدل

وصــــــادة تقرير الفريم علمل القيمة املضــــــانة اليت حيققها الربنامة امل ــــــ ك، ودعا ات تدعيم  جه  - 7
املت دد الق اعات ودوره احملوري يف اهليكلية ال املية للصحة  ا يف ذلك ااعتباره شريكا حامسا يف الصندوة 

، وخ ة ر يق الوأليات املتحدة ال ار ة لإلغاثة من اكيدال وقدم ال املي ملكانحة اكيدا والنـــــــــــــل واملالريا
ري  التقرير توصـــــــــــــــيات يف ثالثة ساألت هي: )أ( الت يري ادذري لل مل امل ـــــــــــــــ ك علمل الصـــــــــــــــ يد الق 

 ت زيز الت بية والتخصيص امل  ر  للموارد  ) ( حتن  احلورمةل )غ(
عــع خ ة عمل لتنفيذ التوصــيات اليت جر  عرعــها وناقس الربنامة امل ــ ك توصــيات الفريم وو  - 8

يف األجتماع األرا   جمللق تننــــــــــــــيم الربنامةل ويررز النموذ  ادديد امل روت يف خ ة ال مل علمل ايادة 
األستجمارات علمل الص يد الق ري وايادة باراا حوانز ال مل امل  ك ومضاعفة األهتمام شا  ودعم ال ريز 

الربنامة امل ــــ ك ل وأخذا ا   األعتبار الت ور النــــريع للنــــياة الذي تصنفذ نيه  األســــ اتيجي علمل حورمة
خ ة ال مل، من اوايا الواام ومتويل الربنامة امل ــ ك واكصــالم األعّم يف األمم املتحدة، ســتصخضــع ا  ة 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20180606_UNAIDS_PCB42_Performance-Reporting_EN.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20180612_UNAIDS_PCB42_Performance-Reporting-Org-Reports_EN.pdf
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ال مل وطالب للرصـــد والتحدي  املنـــتمرينل وأاد  سلق التننـــيم ترحيبه اتقرير الفريم، وأاّنل علمل خ ة 
 اتنفيذهال

 
 2019-2018اإلطار الموحد للميزانية والنتائج والمـُساَءلة للفترة   

اليت صــي ت  2019-2018أقر سلق تننــيم الربنامة أيضــا يف اجتماعه األرا   ميزانية الف ة  - 9
ســية تقديرية، وت بية مع أخذ توصــيات الفريم ا   األعتبارل وتتضــمن امليزانية قيام األمانة أمع أموال أســا

أموال تكميلية عن طريم الت بية امل ـــــــ رة للموارد، رما تتضـــــــمن أيضـــــــا مجع أموال غري أســـــــاســـــــية تقديرية 
 (ل1)ال كل 

مليون دوألر ســـــــنويال وتتلقمل املؤســـــــنـــــــات  140و وجب النموذ  ادديد، تتلقمل أمانة الربنامة  - 10
صصا سنويا يبل  مليونا دوألر لكل منها لتونري حد امل اررة يف الرعاية وعددها بحد  ع رة مؤسنة، خم

من املوثوقية يف ونا ها ااألدوار ال املية واكقليمية املنوطة شا،  ا يف ذلك اخنراطها مع الربنامة امل ـــــــــــــــ كل 
مليون دوألر للمؤســــنــــات امل ــــاررة يف الرعاية من أجل اســــتخدامه  22وجيري تونري خمصــــص  خر قيمته 

الدا من  33ري حتديدا يف شـــــــــكل مظاري  ق رية ترمي ات ت زيز ال مل امل ـــــــــ ك يف علمل الصـــــــــ يد الق 
الدان املنــــار النــــريع، ودعم النــــكان الذين متق حاجتهم يف الدان أخر ل وتظل هناك حاجة ات ت بية 

مليون دوألر من أجل التصــــــــدي  58م ــــــــ رة ملوارد بعــــــــانية يف شــــــــكل أموال تكميلية اقيمة تصــــــــل ات 
واا ية وق رية نريدةل وبذا صـــــادن هذا النموذ  النجام، ن ن مكل ذلك الو  املوارد األســـــاســــية لنـــــياقات 

 منتو  اكطار املوحد للميزانية والنتا ة واملناملة املمول متويال رامالل
 

 األموال المقرر تعبئتها )ســـــــــــنويا( لبرنامج مشـــــــــــترك مزود جيدا بالموارد  للفترة - 1الشـــــــــــكم   
2018-2019 

 
 المؤسسات المشاركة في الرعاية األمانة

ـــــيـــــة   ـــــل ـــــكـــــمـــــي ـــــوال ت    (1)أم

 مليون دوالر 15
 أموال غير أســــاســــية 

 مليون دوالر 20
  (2)أموال غير أســـــــــــاســــــــــيــة

 مليون دوالر 300
  

 مخصــــــــــص أســـــــــــاســــــــــي ل طــار الموحــد 
ــــة   ســــــــــــــاَءل ــــائج والمـــــــــــــــــــــُ ــــة والنت  للميزاني

 مليون دوالر 140

 

 

مخصــص أســاســي ل طار الموحد 
ســـاَءلة   للميزانية والنتائج والمــــــــــــــُ

 مليون دوالر 22

 مظــــــارية   ريــــــة 

 مليون دوالر 22
 

ــــــكــــــمــــــيــــــلــــــيــــــة  (3)أمــــــوال ت
 مليون دوالر 43

 

  

  
 أموال تكميلية لدعم التنييد النياسي وامل لومات األس اتيجية وت زيز اجملتمع املدينل - 1 
ادقة شـــديدة وأل  كن أن حتل انـــهولة حمل أموال أســـاســية أموال غري أســـاســـية ترصـــد يف أغلبها ألغرات حتدد  - 2 

 أررب يف درجة مرونتهال
 أموال تكميلية جتمع أهود م  رة لت بية املواردل - 3 
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 التقدم المحرز في تنفيذ خ ة العمم المشتركة للبرنامج  

اختذت املؤســــــــنــــــــات امل ــــــــاررة يف الرعاية وأمانة الربنامة خ وات مهمة لت زيز نصظمها من أجل  - 11
ب هار القيمة املتحققة لقام األموال، وبحداي قدر أررب من األثر ا رة ن الة من حي  التكلفة،  ا يف 

اممها ا ـــــكل أنضـــــل ذلك عن طريم تفريم ادهود الربناسية اليت تبذهلا يف البلدان وتصـــــميمها علمل  و يو 
مع حجم الواام وث رات األسـتجااةل ومشلت اكجرامات املتخذة ملضـاعفة الت اون ا  املؤسـنـات امل ـاررة 
يف الرعاية التاا ة للربنامة واألمانة، تنقي  تقنـــــــــــــم ال مل يف الربنامة ومواممته مع األســـــــــــــ اتيجية واكطار 

نــــــام لة للف ة  ــــــــــــــــــــص بقرار تقنــــــيم  2018ل وجر  يف أيار/مايو 2021-2016املوحد للميزانية والنتا ة واملـ
 ال مل املنق  )انظر املرنم(ل

ووصعـــــــــــــــ ــت اللمنــــــــــــــــات النهــا يــة علمل املظــاري  الق ريــة، اــاعتبــارهــا جزما من النموذ  ادــديــد  - 12
 مليون دوألر  22لتخصـــــــــــــــيص املوارد، وجر  تواي هــال وخصصـــــــــــــــص ثلجــا املبل  الــذي يصــــــــــــــــل مقــداره بت 

، 2018وألر( لبلدان املنــــــار النــــــريع، وخصصــــــص الجصل  الباقي لبلدان أخر ل ويف عام مليون د 15)أي 
دوألر، وتلقمل صــــــــندوة األمم املتحدة للنــــــــكان  2 151 900تلقمل ارنامة األمم املتحدة اكوا ي مبل  

 دوألر، ألغرات ال مل املت لم افريوس نقص املناعة الب رية علمل الص يد الق ريل 3 692 050مبل  
ل وتقوم ا  ة 2021-2018وصــا  الربنامة امل ــ ك خ ة م ــ رة جديدة لت بية املوارد للف ة  - 13

ادديدة علمل ثالي ررا ز هي: )أ( مواصـــــــــلة التمويل احلكومي وت زيزه  )غ( توســـــــــيع ن اة متويل الق اع 
األاتكاريل ا اص  ) ( األســـــتفادة من ال ـــــرارات األخر  )وااألخص مع الصـــــندوة ال املي( والتمويل 

ونضـــــال عن ذلك، عزات املؤســـــنـــــات امل ـــــاررة يف الرعاية جهودها من أجل ح ـــــد قدر أررب من املوارد 
ألغرات مكانحة اكيدا، مع استمرارها يف مراعاة منظوراته وبدماجها يف اراسها الق رية واكقليمية وال املية 

  دم بغفال أحدلالرامية بت حتقيم خمتل  أهدان التنمية املنتدامة والوعد ا
 

 2020 الو ــايـة من فيروس نقص المنــاعــة البشـــــــــــريــة بحلول عــام”الجزء المواضـــــــــــيعي المعنون   
 “شراكة عالمية من أجم اإلنجاز -
رصّرس ادزم املواعي ي لالجتماع األرا   جمللق تننيم الربنامة ملوعوع الوقاية من نريوس نقص  - 14

انة احملورية للوقاية يف األســـــــــــــــتجااات املت لقة االفريوس مبت دا عن املناعة الب ـــــــــــــــرية، وأارا األجتماع املك
األنفصــــــامية الزا فة اليت تضــــــع الوقاية مقاال ال ال ، مع التنريد علمل عــــــرورة اتباع  ة قا م علمل حقوة 

 اكننان يضمن متتع رل حمتا  خبدمات عالية ادودةل
اهليكلية،  ا ي ــــــــمل التصــــــــدي ل عران وشــــــــددت املناق ــــــــات علمل أجية التصــــــــدي للحواجز  - 15

والقوان  والنــــياســــات واملمارســــات الضــــارةل وألقت الضــــوم علمل دأللة وجود قيادة ســــياســــية قوية وبجرام 
مناق ـة مفتوحة للقضـايا احلنـاسـةل وجر  التنريد علمل أجية وعـع أهدان واعـحة قاالة للقياس يف سال 

النتا ة ومقارنتها وحتنــــــينهال ورص ي أيضــــــا عــــــرورة أن يتوانر الوقاية ورصــــــدها وتقييمها لكي يتنــــــ  تقدير 
التمويل الكايف،  ا يف ذلك للمجاألت املهملة رالوقاية من نريوس نقص املناعة الب ـــــــــــــــرية لد  نيات 

ت الراهن علمل التمويل الذي النــــــــــــــكان الر ينــــــــــــــية األرجر عصرعــــــــــــــة لإلصــــــــــــــااة اليت ت تمد اكجانة يف الوق
 املا ونل يقدمه
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نت أمانتا ارنامة األمم املتحدة اكوا ي وصــــندوة األمم 2017يف ت ــــرين األول/أرتوار و  - 16 ، دشــــّ
من وارام الصحةل واعتمد  12يف اجتماع حضره “ ية من اكيداالتحال  ال املي للوقا”املتحدة للنكان 

ة ت ــــــــــــــــاوريــة التــنم نيهــا أرجر من اليت أصعــدت عرب عمليــ“ 2020خــارطــة طريم الوقــايــة ل ــام ”األجتمــاع 
ا يف ذلك اجملتمع املدين وشــبكات األشــخاص املصــاا  افريوس نقص املناعة الب ــرية الدا ومنظمة،   40

ونيات النـــكان الر ينـــية ومنظمات دينية، ومنظمات ومؤســـنـــات دوليةل وجرت صـــياغة خ ة مؤلفة من 
صـــــ يد الق ريل ومنذ ذلك الوقت، ع ـــــر نقاع للت جيل االوقاية من نريوس نقص املناعة الب ـــــرية علمل ال

يذها واكاال  عنها، الدا اوعــــــــــــع خ  ه للما ة يوم األوت لت بيم ا  ة وتنف 25م أمانة، وقام بن ــــــــــــا مت
انضـــــــــــــــم بت ا  ة أيضـــــــــــــــا عدد  خر من البلدان وال ـــــــــــــــررامل وجيري املصـــــــــــــــادقة علمل ســـــــــــــــجالت  رما

را من ت  قدملللمتاا ة/ا اقات لتقييم األدام الق ري، ألغرات املـصن ام لة وألستخدامها يف قياس ما حيص
  

النتائج التحويلية التي يحققها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصــــــندوق األمم  -ثالثا  
 المتحدة للسكان

يلقي هذا الفرع من التقرير الضــــــوم علمل منجزات ارنامة األمم املتحدة اكوا ي وصــــــندوة األمم  - 17
ونقا جملاألت النتا ة األســــ اتيجية حنــــب ورودها يف اكطار املوحد للميزانية  املتحدة للنــــكان، ويهيكلها
 ل2021-2016والنتا ة واملـصنام لة للف ة 

ويضــ لع ارنامة األمم املتحدة اكوا ي وصــندوة األمم املتحدة للنــكان، اوصــفهما مؤســنــت   - 18
 الصــــــــندوة ال املي، اندوار مهمة يف دعم م ــــــــاررت  يف الرعاية تاا ت  للربنامة امل ــــــــ ك، وشــــــــريكت  يف

والوعد ا دم بغفال أحد، يف بطار شـــــــــرارة مع األمم  2030البلدان لتنفيذ خ ة التنمية املنـــــــــتدامة ل ام 
مكتبـا ق ريا تاا ـا لربنامة األمم املتحدة  127قدم  2017املتحـدة وأطران شـــــــــــــــريكـة أخر ل ويف عام 

مم املتحدة للنـــــكان دعما ألســـــتجااات وطنية يف سال نريوس مكتبا تاا ا لصـــــندوة األ 115اكوا ي و 
 نقص املناعة الب رية وال مل الصحيل

وتونر تقييمات أخرية أجراها الربنامة اكوا ي تقديرا بجياايا للمنـــــــاجات اليت يقدمها يف التصـــــــدي  - 19
مة الفريدة اليت يضــــــــــفيها لفريوس نقص املناعة الب ــــــــــرية وال مل الصــــــــــحي املتصــــــــــل اهل وتصربا التقييمات القي

الربنامة اكوا ي عند تناوله لقضـــــايا حنـــــاســـــة مجل الوصـــــم والتمييز املرتب   افريوس نقص املناعة الب ـــــريةل 
ة الربنامة اكوا ي اليت صــــــــــــادنها النجام، م ادة احملددات األقتصــــــــــــادية واألجتماعية للصــــــــــــحةل  ومشلت  ص

ســــــــــــــ اتيجيـــة والربامة ال ـــامليـــة والق ريـــة للربنـــامة اكوـــا ي، للخ ـــة األ 2017وألحظ تقييم أصجري يف عـــام 
، أن قوة املنظمة يف التصــــــدي لفريوس نقص املناعة الب ــــــرية وال مل الصــــــحي املتصــــــل اه، 2014-2017

تضـــمنت تقد  الدعم لت زيز األطر القانونية ذات الصـــلة افريوس نقص املناعة الب ـــرية وت وير قدرات النظام 
كجرام مناق ـــة للنـــياســـات علمل الصـــ يد ال املي واألخنراع مع نيات النـــكان الر ينـــيةل الصـــحي والتمك  

واالرغم من بقرار التقييم ااملنــاجات اكجيااية اليت يقدمها الربنامة اكوا ي، ألحظ أيضــا أن اة حاجة لزيادة 
ر ل وسون يتي  تقنيم صقل دور الربنامة يف سال نريوس نقص املناعة الب رية وأوجه ال مل الصحي األخ

ال مل املنق  للربنامة امل ـــــــــــــ ك، ومذررة التفاهم اليت وصق ت يف ا ونة األخرية مع منظمة الصـــــــــــــحة ال املية، 
، ترريزا مضـــــــــاعفا 2021-2018واحللول الر ينـــــــــية الواردة يف بطار ا  ة األســـــــــ اتيجية للربنامة اكوا ي، 

مة اكوا ي للربامة الوطنية يف سال نريوس نقص املناعة الب ــــــــرية للدعم املت دد الق اعات الذي يقدمه الربنا
 وال مل الصحيل

https://hivpreventioncoalition.unaids.org/meeting/global-hiv-prevention-working-group-meeting-new-york-8-9-march-2018/
https://hivpreventioncoalition.unaids.org/meeting/global-hiv-prevention-working-group-meeting-new-york-8-9-march-2018/
https://hivpreventioncoalition.unaids.org/meeting/global-hiv-prevention-working-group-meeting-new-york-8-9-march-2018/
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/hiv-prevention-2020-road-map
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/hiv-prevention-2020-road-map
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/hiv-prevention-2020-road-map
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ويدعم ترريز صندوة األمم املتحدة للنكان علمل ا دمات املتكاملة للصحة ادننية واكجنااية،  - 20
قاية من أل ســيما للمراهق  وال ــباغ والننــام ونيات النــكان الر ينــية، منصــة ر ينــية لإلجناا يف سال الو 

نريوس نقص املناعة الب ــــــــــرية واحلد من الوصــــــــــمل وي كق التقدم احملرا علمل الصــــــــــ يد ال املي تزايد بتاحة 
واســـــــتخدام ا دمات املتكاملة للصـــــــحة ادننـــــــية واكجنااية، حي  اســـــــتفاد من هذه ا دمات علمل مدار 

متجل أولوية للصــــندوةل وانتهمل مليونا من الننــــام وال ــــباغ يف البلدان اليت  58النــــنوات الجالي املاعــــية 
بت أن الربنامة اســــــت اع أن  (1)التقييم املنــــــتقل الذي أجرته شــــــرارة الوراألت النــــــت يف اجملال الصــــــحي

ع ن اة الت  ية نيما يت لم خبدمات الصــــــحة اكجنااية وصــــــحة األم والوليد وال فل واملراهم لت ــــــمل  يوســــــّ
 ن الذين هم يف أمق احلاجة بليهالمناطم ج رانية حمرومة من ا دمات ونيات النكا

وتصل بت مالي  عديدة من ال باغ، عرب الدعم الذي يقدمه صندوة األمم املتحدة للنكان،  - 21
م لومات عن الصحة ادننية واكجنااية  ا يف ذلك عن الوقاية من نريوس نقص املناعة الب رية ااألست انة 

، خلص التقييم املنــــــتقل للدعم 2017هلوات  احملمولةل ويف عام االربامة املدرســــــية واجملتم ية وت بيقات ا
، بت التنـــليم 2015-2008الذي قدمه صـــندوة األمم املتحدة للنـــكان للمراهق  وال ـــباغ يف الف ة 

  كانة الصندوة رقا د يف سال الصحة ادننية واكجنااية للمراهق  وال باغ ونصري للمراهقاتل
 

 ستراتيجية: الفحص والعالج من فيروس نقص المناعة البشرية للنتائج اال 1المجال   
قرااة مليون شــخص  2016يقّدر أن عدد الونيات انــبب األمرات املتصــلة ااكيدا ال  يف عام  - 22

مليون[، وأن اكيدا  ل ســــــببا ر ينــــــيا لونيات الننــــــام يف ســــــن اكجناغل  1.2بت  830 000]ما ا  
النبب الر يني لونيات األشخاص املصاا  افريوس نقص املناعة الب رية،  واستمرت اكصااة االنل متجل

 ل2016يف املا ة من عدد الونيات املتصلة االفريوس يف عام  40ومجّلت 
، ال  عدد من  الصــــــــــندوة ال املي اليت يديرها ارنامة األمم املتحدة 2018حزيران/يونيه  1ويف  - 23

الـدا  خرل ويـدعم الربنـامة اكوـا ي  27الثـة ارامة بقليميـة ت  ي الـدا، وث 18منحـة ت  ي  31اكوـا ي 
رجزم من شــــــــرارته مع الصــــــــندوة ال املي، تنفيذ من  الصــــــــندوة علمل أســــــــاس مرحلي يف عدد خمتار من 
البلدان ت اين قيودا ربرية يف سال القدرة، وحاألت طوارئ م قدة، وجزامات من جانب املا   وســـــــــــــــو  

البنام علمل خربة الربنامة اكوا ي يف سال النــــياســــات، يل ب الربنامة أيضــــا دورا ذلك من التحدياتل وا
داعماً للصـــندوة يف صـــياغة اســـ اتيجيته وســـياســـاته وحبارســـته املت لقة  قوة اكننـــان واملنـــاواة ادننـــانية 

ت اون وثيم ونيات النــــكان الر ينــــية وال مل يف اييات عملياتية صــــ بةل ويضــــ لع الربنامة شذا ال مل يف 
مع ال ررام، وينهم يف رنع منتو  ا ربة يف وراألت األمم املتحدة مجل صندوة األمم املتحدة للنكان 
ومنظمـة األمم املتحـدة لل فولـة ومنظمـة الصـــــــــــــــحـة ال ـامليـة وارنـامة األغـذيـة ال ـاملي، وســـــــــــــــو  ذلـك من 

 الوراألتل
مالي  من األروام،  3.1عن بنقاذ  وأســــــــــفرت شــــــــــرارة الربنامة اكوا ي مع الصــــــــــندوة ال املي - 24

مليون من املصـــــــــاا  افريوس نقص املناعة الب ـــــــــرية ال ال  يف الوقت الراهن عن طريم املن   2.2ويتلقمل 
__________ 

شـــرارة الوراألت النـــت يف اجملال الصـــحي هي شـــرارة قا مة ا  ارنامة األمم املتحدة امل ـــ ك امل   افريوس نقص املناعة  (1) 
ن، ومنظمة األمم املتحدة لل فولة، وهيية الب ــرية/متالامة نقص املناعة املكتنــب )اكيدا(، وصــندوة األمم املتحدة للنــكا

األمم املتحدة للمنـــــــاواة ا  ادننـــــــ  ومتك  املرأة، )هيية األمم املتحدة للمرأة( ومنظمة الصـــــــحة ال املية، وسموعة البنك 
 الدويل وترمي بت حتن  صحة املرأة وال فل وبنقاذ أرواحهمل
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اليت يديرها الربنامة،  ن يف ذلك شــخص واحد من رل ســتة أشــخاص مصــاا  االفريوس يتلقون ال ال  
مليون شـــــخص اســـــت ـــــارات ونحوصـــــات تت لم ااكصـــــااة  44منه يف أنريقيال ومنذ اداية ال ـــــرارة، تلقمل 

امرأة حبلمل ال ال  اال قاقري املضـــــــــــــــادة للفريوســـــــــــــــات الرج ية ملنع انتقال  811 000االفريوس، وتلقت 
حالة بصــــــااة  880 000اكصــــــااة االفريوس من األم بت ال فلل وبت جانب ذلك، أمكن انجام عال  

الدان ل دد  10يف املا ة، وختفيض  80 ال  الناج  ناقت الدا م دألت لل 16االنــل، تضــمنت حتقيم 
 يف املا ةل 50الونيات املتصلة ااكصااة االنل   دل يزيد علمل 

وتواصــــــــــــــل من  الصــــــــــــــندوة ال املي اليت يديرها الربنامة اكوا ي حتقيم أدام قويل وقد صــــــــــــــّن   - 25
 1 -واام  2 -وأل   1 -الفيات أل   يف املا ة من من  الربنامة اكوا ي يف 100الصـــــــــــــــندوة ال املي 

يف املا ة من املن   55  وشكل تصني  “(مال مة”أو “ منتونية للتوق ات”، أو “متجاواة للتوق ات)”
يف املـــا ـــةل  25البـــال   2010، ارتفـــاعـــا من امل ـــدل املتحقم يف عـــام 2-أو أل   1 -يف الفيـــات أل  

وينـــــهم النهة الذي ينخذ اه الربنامة اكوا ي، وهو  ة يدمة دعم التنفيذ وانام القدرات وتونري خربات 
يف سال النــــــياســــــات لربامة الصــــــحة ربرية الن اة، وااألخص يف البييات ال ملياتية الصــــــ بة والنــــــياقات 

 وحتقيم نتا ة بوا ية أل ت فل أحدال 3يف مناعدة البلدان علمل حتقيم هدن التنمية املنتدامة اهل ة، 
، واالتواؤم مع اســــــ اتيجية الربنامة اكوا ي لتنمية القدرات، أتي  ملا عدده 2018ويف أيار/مايو  - 26
ملن  الصـندوة ال املي، بعداد الدا  جل الربنامة اكوا ي نيها متلقيا مرحليا ر ينـيا  18الدا من أصـل  14

خ ط لبنام القدرات، وتواصـــــــــــــــل البلدان األرا ة األخر  حتضـــــــــــــــري مجل هذه ا  طل وقد ختار  الربنامة 
 الدال 31اكوا ي ا ن ختارجا رامال من دور املتلقي الر يني يف 

، االت اون مع األمم “رارة ادديدة من أجل تنمية أنريقياوال ــــــــــــ”وقدم رل من الربنامة اكوا ي  - 27
املتحدة وشــــررام من اجملتمع املدين الدعم لوعــــع قانون األحتاد األنريقي النموذجي لتنظيم املنتجات ال بية 

بل احلصــــول علمل املنتجات ال بية  2016وجر  اعتماده يف رانون الجاين/يناير  بقرارا ااحلاجة بت ايادة ســــص
الدا أنريقياًل ويهدن القانون النموذجي بت رفالة تناغم اللوا   ال بية يف املن قة األنريقية  45اة علمل ن 

 ا يكفل حتصـــــيل املوانقة علمل املنتجات ال بية ا ـــــكل أســـــرع وأرجر شـــــفانية وقاالية للتنبؤ علمل  و يتي  
بصل احلصـــــــــــــــول علمل املنتجات ال بية املنقذة للحياةل وي ك   لدا ا ن علمل بدرا  القانون ا 12ايادة ســـــــــــــــص

 النموذجي يف ت ري اته الوطنيةل
 

 خدمات الوقاية من نريوس نقص املناعة الب رية يف حاألت ال وارئ اكننانية  
يلتزم صـــــــندوة األمم املتحدة للنـــــــكان ا دم التجاوا عن تلبية األحتياجات الصـــــــحية ادننـــــــية  - 28

، وّنر الصندوة سموعات للصحة اكجنااية 2017انيةل ويف عام واكجنااية للننام يف أثنام األامات اكنن
يف حاألت ال وارئ حتتوي علمل م دات ولواام لت زيز الصــــــــــــــحة اكجنااية للنــــــــــــــكان الذين ت صــــــــــــــ  شم 

الداً عــــمن الدعم الذي قدمه الصــــندوة يف ســــياة األســــتجااات  50األامات، وجر  تونريها ألرجر من 
علمل موانع للحمل وم دات  دمات تنظيم األسرة )رناألت ذرورية وعواال  اكننانيةل وحتتوي اجملموعات

أنجوية ومواد حقن وأقراص ووسا ل رمحية وتداررية ملنع احلمل( ويقّدر الصندوة أن هذه اجملموعات حالت 
ل غري مرغوغ نيـــه نيمـــا ا  ننـــــــــــــــــا 97 000دون حـــدوي  م ونتيـــات أحـــاطـــت شن أحوال حـــالـــة محـــل

 ااملخاطرل حمفونة

http://www.nepad.org/
http://www.nepad.org/
http://www.nepad.org/
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نـــــــــــــــاعدة بننـــــــــــــــانية ملا عدده ، وّنر صـــــــــــــــندوة األمم املتحدة للنـــــــــــــــكان م2017وخالل عام  - 29
الداًل ومشلت هذه املنـــاعدة تونري م لومات وخدمات عن ال ن  القا م علمل  58يف  شـــخص مليون 16

الدا، وخدمات صــــــــــديقة لل ــــــــــباغ تت لم االصــــــــــحة  51مالي  شــــــــــخص يف  3.9نوع ادنق ملا عدده 
، ونّر 2017و  2016الدال ونيما ا  عامي  36مليون مراهم يف  1.5اية ملا عدده ادننـــــــــــــــية واكجنا

سموعة أدوات ملكانحة األمرات املنقولة عن طريم األتصــال ادننــي  2 950الصــندوة علمل ســبيل اهلبة 
 مليونا من النـــــــــــــــكان مل ادة 29الدا اقدر ران رانيا للونام ااحتياجات ما بمجاليه  50نيما يراو علمل 

 األمرات املنقولة عن طريم األتصال ادنني والت امل م ها والوقاية منهال
جيب  للحاألت اكننــــــــانية، وواصــــــــل صــــــــندوة األمم املتحدة للنــــــــكان تونري التدريب للمنــــــــت - 30
ذلك التدريب علمل است مال سموعات ا دمات األولية الدنيا، والتننيم واملبادئ التوجيهية، وبدارة  يف  ا
ومات نيما يت لم اال ن  القا م علمل نوع ادنق، اوســــــــا ل مشلت دورات دراســــــــية للت ّلم اكلك وينل امل ل

وأتيحـــت املبـــادئ التوجيهيـــة ملكـــانحـــة ال ن  القـــا م علمل نوع ادنق اـــاألنكليزيـــة والفرننـــــــــــــــيـــة وال رايـــةل 
نت الصــحة الدا ميزانيات   ط بننـــانية طار ة تضـــم 45، خصـــص 2017و  2014ا  األعوام  ونيما

ادننــــانية واكجنااية،  ا يف ذلك تونري خدمات لضــــحايا ال ن  ادننــــيل وأســــفرت توجيهات الصــــندوة 
وقيــادتــه عن بن ــــــــــــــــام جهــاا تننـــــــــــــــيم م ـــــــــــــــ ك ا  الورــاألت م   اــال ن  القــا م علمل نوع ادنق يف 

 ل2017املا ة من البلدان املتضررة انامات بننانية خالل عام  يف 77
 

 الرناألت  
مليون من  22.27اليون من الرناألت الذرورية، و  1.13وّنر صــندوة األمم املتحدة للنــكان  - 31

مليون ريق ملواد التده  ال خصية اكعانية، متيحا اذلك محاية ثالثية من  117.16ال واال األنجوية و 
ل غري املرغوغ نيهل ونيما  نريوس نقص املناعة الب ـرية واألمرات املنقولة عن طريم األتصـال ادننـي واحلمل

الداً بن ـــــام نصظم م لومات عاملة لإلدارة اللوجنـــــتية يف  30، أتي  ملا عدده 2017و  2014ا  عامي 
الدا اتنفيذ ارامة لت ميم است مال الرناألتل وادعم مقدم  59سال سلع الصحة اكجنااية، وقام ما عدده 

رة اليت أوصــمل شا الصــندوة مجيع ا  وات األراع الدا علمل الصــو  54، نّفذ 2016من الصــندوة يف عام 
الالامة ملرحلة وعــع ارنامة لت ميم اســت مال الرناألتل وأمكن علمل مد  النــنوات الجالي املاعــية جتّنب 

 حالة بصااة جديدة افريوس نقص املناعة الب ريةل 200 000وقوع ما يقرغ من 
نة أننري هيل  بت أن بجرام ايادة استجمارية وخلصت دراسة مّوهلا الصندوة ااألش اك مع مؤس - 32

يف بنتا  الرناألت الذرورية وتواي ها حيقم عوا د اقتصـــــــــادية مهمة للبلدان اليت ت ـــــــــ  نيها املوارد، رما أنه 
اليون دوألر يف الرناألت الذرورية يف  27.5 جل اســــتجمارا ذريال ومن شــــنن بجرام اســــتجمار بعــــايف اقيمة 

مجيع ال لبات غري املنـــــــــــــــتوناة ألغرات تنظيم  2030قلة ااألعبام أن يل   لول عام من البلدان املج 81
يف املا ة من األحتياجات للرناألت ألام  90األســـــرة رجزم من حزمة لوســـــا ل منع احلمل، بعـــــانة بت أن 

ت امل ّرعـــة ملنع اكصـــااة افريوس نقص املناعة الب ـــرية واألمرات املنقولة ااألتصـــال ادننـــي نيما ا  الفيا
مليون حالة بصــــااة ااألمرات املنقولة عن طريم  700ملخاطر عاليةل ومن شــــنن ذلك أن حيول دون وقوع 

مليون حالة محل غري  420مليون بصــــــــااة افريوس نقص املناعة الب ــــــــرية، و  17األتصــــــــال ادننــــــــي، و 
ية للوقاية من نريوس نقص مرغوغ نيه، وأن يرســــــم ارنامة ت ميم اســــــت مال الرناألت ااعتباره رريزة ر ينــــــ

 املناعة الب ريةل
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 للنتائج االستراتيجية: القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من األم إلى ال فم 2المجال   
صـــــــادنت ادهود الرامية بت رنع منـــــــتو  خدمات منع انتقال نريوس نقص املناعة الب ـــــــرية من  - 33

يف املا ة من الننــــام احلوامل يف من قة شــــرة  88، حصــــلت 2016األم بت ال فل جناحا ربريال ويف عام 
طفال الذين يف املا ة من اكصــــااات ادديدة االفريوس لد  األ 50أنريقيا وادنوغ األنريقي، وهي موطن 

عاما، علمل عال  ن ال اال قاقري املضادة للفريوسات الرج ية، وتلتها يف  14 -ت اوم أعمارهم ا  صفر 
يف املا ة، مث من قة شـــــرة  ســـــيا واحمليط اهلادئ  75الت  ية من قة أمريكا الالتينية والبحر الكاري  اننـــــبة 

يف املا ة( يدعو للقلم  49وســـــــط أنريقيا )ننـــــــبة يف املا ةل غري أن اخنفات الت  ية يف غرغ و  54اننـــــــبة 
 نظرا لكو ا املن قة اليت تتحمل ثاين أررب عبم لإلصااات ادديدة االفريوس ا  األطفالل

بل األنتفاع   لومات وخدمات الصــــحة ادننــــية  - 34 د ال مل الذي يؤديه الصــــندوة لزيادة ســــص وجينــــّ
ل رما أن األســــتفادة من رل (2)ااة االفريوس من األم بت ال فلواكجنااية، جهدا ر ينــــياً ملنع انتقال اكصــــ

عناصــــــــــــــر القوة اليت حيواها الصــــــــــــــندوة يف ساألت القرب الة وبجناا خدمات تنظيم األســــــــــــــرة  ا يف ذلك يف 
من أا اد منع انتقال اكصــــــــــااة من األم بت ال فل( ، يضــــــــــمن للننـــــــــام  2النــــــــــياقات اكننــــــــــانية )البص د 

رعـــــات لإلصـــــااة االفريوس األختيار يف مجيع نقاع تونري ا دمات ا  ادا ل ملنع احلمل املصـــــااات أو امل 
  كن هلن أن تنتخدمنها ا كل منمونل

وي مل الصـــــــــندوة مع الدان الربنامة امل ـــــــــ ك من أجل صـــــــــياغة ارامة منـــــــــتدامة وقا مة علمل  - 35
يع ســـــــــــــــكـا ـا،  ن نيهم الفيات احلقوة يف سـال تنظيم األســـــــــــــــرة، تكون قـادرة علمل تلبيـة احتيـاجـات مج

مليون شـــــخص، وجتن ب  28.3، متكن الصـــــندوة من الوصـــــول بت 2017-2016املهم ـــــةل ويف الف ة 
مليون حالة منها يف الدان املنــار النــريع(، نضـال  15مليون حالة محل غري مرغوغ نيه ) 26.7حدوي 

 يف الدان املنار النريع(لحالة منها  47 102حالة ونيات ا  األمهات ) 64 000عن جتّنب 
ويف رجري من البلدان قدم الصندوة دعمه للممارسات اديدة لت زيز النظام الصحي لكي تتمكن  - 36

من حتقيم تقدم صــــــــوغ منع انتقال الفريوس من األم بت ال فلل نفي رينيا، أصعّد بطاران وطنيان ا ــــــــنن: 
ة مناهة ، مع صــــــــــياغ(2016-2021))أ( منع انتقال نريوس نقص املناعة الب ــــــــــرية من األم بت ال فل 

دراســــــية متصــــــلة اه  )غ( الروااط ا  الصــــــحة ادننــــــية واكجنااية ونريوس نقص املناعة الب ــــــرية وال ن  
ل وعمل موجهون أقران مع الننــــــــام املقبالت (2018-2022) ادننــــــــي وال ن  القا م علمل نوع ادنق

يف ذلك منع احلمل والفحص علمل األمومة ألول مرة من أجل حتنــ  الرعاية النــااقة والالحقة للتوليد  ا 
__________ 

ملناعة الب ـــــــــــــــرية نيما ا  األطفال واحملانظة علمل حيوات أمهادم علمل يرتكز منع وقوع بصـــــــــــــــااات جديدة افريوس نقص ا (2) 
 اس اتيجية رااعية األا اد علمل النحو الوارد نيما يلي:

: منع اكصــااة االفريوس لد  الننــام يف ســن اكجناغ عــمن ا دمات املتصــلة االصــحة اكجنااية، رالرعاية النــااقة 1البص د   
ســــو  ذلك من نقاع تقد  ا دمات الصــــحية وا دمات املت لقة افريوس نقص املناعة الب ــــرية، للوألدة وأثنامها وا دها، و 

  ا يف ذلك ال مل مع اهليارل اجملتم يةل
: تونري امل ــــــورة والدعم النــــــليم  وموانع احلمل املناســــــبة للمصــــــااات االفريوس من أجل اســــــتيفام احتياجادن غري 2البص د   

 م األسرة واملباعدة ا  الوألدات، وت ظيم النواتة الصحية هلؤألم الننوة وأطفاهلنلامللّباة يف سايل تنظي
بل حصـــــــــوهلن علمل ال ال  اال قاقري املضـــــــــادة 3البص د    : رفالة توانر الفحص وامل ـــــــــورة للحوامل املصـــــــــااات االفريوس وســـــــــص

 طفاهلن يف أثنام احلمل والوألدة واكرعاع الجدييلللفريوسات الرج ية ملنع انتقال اكصااة افريوس نقص املناعة الب رية بت أ
 : تونري الرعاية وال ال  والدعم املت لق  افريوس نقص املناعة الب رية للننام واألطفال املصاا  االفريوس وأسرهمل4البص د   
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املت لم االفريوس، واكحالة بت ال ال  اال قاقري املضــــــــــــادة للفريوســــــــــــات الرج ية، ومنع األنتقال الرأســــــــــــي 
، تضــــــــــــّمن تقد  1مراهقة اتدخل مت يف بطار البص د  34 000للفريوسل ويف ســــــــــــواايلند، انتفع أرجر من 

ريوس نقص املناعة الب ــــــــرية   ا يف ذلك م لومات م لومات متكاملة عن الصــــــــحة ادننــــــــية واكجنااية ون
تت لم  مارسة ادنق املنمون واستخدام الرناألتل وجر  أيضا رنع منتو  تونري موانع احلمل للمصااات 

نت خدمات منع انتقال اكصــــــــااة من األم بت ال فل عن طريم 2االفريوس )البص د  (ل نفي نيجرييا، حصنــــــــّ
نة للصــــحة اكجنااية وصــــحة األم والرعــــيع وال فلل انام قدرات القااالت حىت ي تنــــ  تونري خدمات حمنــــّ

ويف توغو، قصّدم الدعم لجماين منظمات غري حكومية حبولة حديجا عن طريم ت اقد اجتماعي ووذجي من 
أجل تونري خدمات الفحص املت لم االفريوس للمراهقات وال ـــــــــــــــااات، وتونري موانع احلمل  ا يف ذلك 

 الاليت ثبتت بصااتهن االفريوسل للمت امالت
اليت  جل الصــــندوة أحد ال ــــررام الر ينـــي  “ 2020تنظيم األســــرة ل ام ”واســــت اعت شــــرارة  - 37

مالي  من الننام واملراهقات من استخدام  309نيها وي ارك يف ر اسة نريقها املرج ي، متك  أرجر من 
مليون منـــــتفيدة منذ اســـــتهالل  38.8ك ايادة قدرها ، حمققا اذل2017موانع احلمل املت ورة  لول عام 

 ، وهو بسهام مهم يف جهود منع انتقال اكصااة االفريوس من األم بت ال فلل2012ال رارة يف عام 
 

 للنتائج االستراتيجية: منع اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الشباب 3المجال   
 ــــــــباغ بت امل لومات املت لقة االصــــــــحة ادننــــــــية واكجنااية، ت ــــــــري البحوي بت انتقار غالبية ال - 38

بل اســتفاددم من ا دمات الصــديقة لل ــباغل ويؤدي ذلك بت ايادة ه ــاشــتهم باام الفريوس  ونقص ســص
رما  جل أحد األســـــباغ اليت تق  ورام امل دألت ال الية غري املتناســـــبة كصـــــااتهم االفريوسل ومن أصـــــل 

وعددها عاما،  15فريوس املبّل  شا ا  ال ـــــــــــــــبـاغ الذين تزيد أعمـارهم علمل اكصــــــــــــــــااات ادديدة اال
غ الذين ت اوم أعمارهم ا  يف املا ة من هذه اكصــااات يف صــفون ال ــبا 36يقع مليون بصــااة،  1.7
غ عامال وتتنــم املراهقات وال ــااات اضــ فهن علمل وجه ا صــوصل نفي شــرة أنريقيا وادنو  24 و 15

يف املا ة من اكصااات ادديدة االفريوس يف  26عاما( اننبة  24و  15 ت ال ااات )ا األنريقي حظي
 يف املا ة أل غري من بمجايل النكانل 10، رغم أ ن مجـّللنَّ 2016عام 
، 2021-2018وحدد صـــندوة األمم املتحدة للنـــكان يف خ ته األســـ اتيجية ادديدة للف ة  - 39

بل وصــول للصــحة ادننــية واكجنااية متاحة للجميعل  أولوياته لتمك  املراهق  وال ــباغ من ارتنــاغ ســص
مالي  مراهم وشاغ   لومات وخدمات الصحة ادننية واكجنااية  7.4، انتفع ما يراو 2017ويف عام 

نتاة يف  24 096مجاليه ، شـــــــارك عدد من الفتيات ب2017يف الدان الصـــــــندوة ذات األولويةل ويف عام 
متّكن املوجهون عن طريقها من “ ســـــينـــــتا تو ســـــينـــــتا”نواٍد خمصـــــصـــــة للبنات يف امبااوي م رونة ااســـــم 
شـــخصـــال واســـت اع قادة ال ـــباغ يف الفريم  518 156الوصـــول شذه امل لومات وا دمات ملا يصـــل بت 

ية لل ــباغ واملراهق  ا ــنن النــكان األســت ــاري ل ــباغ رينيا التااع للصــندوة، وهو نرع لل ــبكة األنريق
والتنمية يف رينيا، وشـــــــــبكة ال ـــــــــباغ ذوي اكعاقات، بعالم عملية تنقي  الدليل الوط  للتدريب يف سال 
ا دمات الصـــديقة لل ـــباغ واملراهق ، ووعـــع اكطار الوط  لتنفيذ النـــياســـات املمولة يف سال الصـــحة 

مراهقة ت ق ّن حّياً حضـــــــــــــــريا نقرياً يف مدينة  2 311يت، أنادت ادننـــــــــــــــية واكجنااية للمراهق ل ويف هاي
اي ي احلدودية املتامخة للجمهورية الدومينيكية، من التدريب املتام علمل  -   -راريفور، ويف الدة  ننـــي 

املهارات احلياتية، وم لومات الصـــــــــــــحة ادننـــــــــــــية واكجنااية، واتقام ال ن  القا م علمل نوع ادنقل ودعم 
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ة وطّور اســتخدام التكنولوجيات والنصهة األاتكارية اليت يقودها ال ــباغ يف سال الصــحة واحلقوة الصــندو 
ادننـــــية واكجنااية،  ا يف ذلك الوقاية من نريوس نقص املناعة الب ـــــرية والتجقي  ادننـــــي ال ـــــامل، ومن 

ساألت ال القات ادننية  اليت طصّورت يف تايلند لتدريب ال باغ يف“ ديزاين - ي ”ذلك األداة املنماة 
واملنـا ل ادننـانية وحقوة اكننـانل وران الصـندوة أيضـا شـريكا داعما ملبادرة ال مل ال املي امل ّجل من 

ملنــــــاعدة احلكومات علمل خت يط م ــــــاريع للرعاية الصــــــحية ملبية ( “!AA-HA”)أجل صــــــحة املراهق  
 ألحتياجات املراهق ل

حدة لل اية وال لم والجقانة )اليوننــــــكو( واال ــــــرارة مع صــــــندوة األمم واقيادة منظمة األمم املت - 40
املتحدة للنـكان، وارنامة األمم املتحدة امل ـ ك امل   افريوس نقص املناعة الب ـرية/متالامة نقص املناعة 
ة املكتنــــب )اكيدا(، ومنظمة الصــــحة ال املية وهيية األمم املتحدة للمرأة واليونينــــي ، و دخالت مقدم
من الربنامة اكوا ي ارتمل ال مل علمل برشـــــــــــــــادات األمم املتحدة التقنية الدولية املنقحة ا ـــــــــــــــنن ال اية 
ن ال مل شذه اكرشــــادات وجر  ال وية هلا علمل الصــــ يدين اكقليمي وال امليل وأارا هذا  ادننــــية، ودصشــــّ

ال ـــامل يف النـــياقات املوجودة  ال مل امل ـــ ك عـــرورة وعـــع توجيهات تكميلية يف سال التجقي  ادننـــي
خار  أسوار املدرسة، وهي مهمة يتوت الصندوة قياددال واال ادن مع ذلك، عصقد األجتماع التحضريي 

، اصـــورة م ـــ رة مع حكومة النروية 2019الرنيع املنـــتو  للقمة ال املية للتجقي  ادننـــي ال ـــامل ل ام 
جقي  ادننــــي ال ــــاملل وقدم الصــــندوة الدعم للتجقي  ا ية بن ــــام شــــبكة للدول األعضــــام الصــــديقة للت

ادننـــــي ال ـــــامل يف مجيع الدان شـــــرة أنريقيا وادنوغ األنريقي والدان م ـــــمولة  ناطم أخر  من أجل 
صـــــــــــياغة أطر قانونية وتنفيذية ومناهة دراســـــــــــية، وتونري التدريب النـــــــــــاام علمل ا دمة ويف حملها، ورفالة 

ية، وحتليل البيانات، ورفالة الت اون ا  الدان ادنوغ من أجل تنم  حصــــــول امل ــــــاررات اجملتم ية واألاو 
بصل األســــتفادة من خدمات التجقي  ادننــــي ال ــــامل  ال ــــباغ امللتحم االت ليم الجانوي وادام ي علمل ســــص
 وخدمات الصـــــــحة ادننـــــــية واكجناايةل وقدم اانية وثالثون الدا تقارير ا ـــــــنن مواممة مناهجها الدراســـــــية

 الوطنية للتجقي  ادنني ال امل مع امل ايري الدوليةل
ويف رينيا، قدم الصــــــــــندوة دعما تقنيا وماليا لواارة الت ليم والرياعــــــــــة كدما  التجقي  ادننــــــــــي  - 41

ااعتباره أحد التدخالت األســـــــ اتيجية الر ينـــــــية يف ا  ة األســـــــ اتيجية ا منـــــــية ادديدة لق اع الت ليم 
رات هذه ا  ة أيضا التجقي  ادنني رنحد اجملاألت الر ينية للبحوي اليت تصزمع (ل وأا2017-2022)

الواارة األســتجمار نيها خالل هذه الف ةل ووّنر الصــندوة الدعم التق  للواارة ألغرات اســت رات النــياســة 
ننــــي يف الصــــحية املدرســــية ووعــــع اللمنــــات األخرية عليها، وهي النــــياســــة اليت تنظم تونري التجقي  اد

 النياقات املدرسيةل
وعمل الربنامة اكوا ي واليونينــــــي  وجام ة أرنــــــفورد، يف شــــــرارة مع املبادرة الت اونية للتوعية  - 42

والبح  يف سال طب األطفال ونريوس نقص املناعة الب ـــــــــــــــرية التاا ة للجم ية الدولية لإليدا، من أجل 
طب األطفال واملراهق  ونريوس نقص املناعة ”ا نوان بعداد ملحم خاص جمللة ادم ية الدولية لإليدا 

ويتناول هذا “ل 2030الب ـــــرية علمل عـــــوم أهدان التنمية املنـــــتدامة: ال ريم بت املنـــــتقبل صـــــوغ عام 
قاية من نريوس نقص املناعة الب ـــــــــــــرية والتكار ال دد ا اص تدخالت طب األطفال واملراهق  يف سال الو 

اينها علمل ن اة أهدان التنمية املنـــتدامةل وت  ي املوعـــوعات امل ـــمولة اال دد، ا ثار النامجة عن تونري 
ا دمات اجملم ة علمل الونيات اليت يتنــــبب نيها الفريوس ا  املراهق  يف جنوغ أنريقيا، وعــــرورة اخنراع 

كل جاد رقادة يف جهود األســــــتجااة لفريوس نقص املناعة الب ــــــرية، واألثر الذي املراهق  وال ــــــباغ ا ــــــ

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/17582652/21/S1
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/17582652/21/S1
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/17582652/21/S1
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/17582652/21/S1
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ترتّبه اييات جتر  اســـــتخدام املخدرات والنـــــياســـــات ال قااية علمل صـــــحة املراهق ، وخماطر انتقال نريوس 
 نقص املناعة الب ريةل

 
بالتعاون مع فئات  للنتائج االســـــــــــتراتيجية: الو اية من فيروس نقص المناعة البشـــــــــــرية 4المجال   

 السكان الرئيسية ومن أجلها
تظهر ايانات ارنامة األمم املتحدة امل ـــــــــ ك امل   افريوس نقص املناعة الب ـــــــــرية/متالامة نقص  - 43

، أن نيات النكان الر ينية األرجر عصرعة UNAIDS 2017 data 2017املناعة املكتنب )اكيدا( ل ام 
املجليون وســا ر الرجال الذين  ارســون ادنق مع الرجال وامل ــت لون اادنق وم ايرو  -لإلصــااة االفريوس 

 ــكلون ي -اهلوية ادننــانية ومت اطو املخدرات ااحلقن والنــجنام، وم هم شــرراؤهم يف املمارســة ادننــية 
يف املا ة من احلاألت ادديدة لإلصــــااة افريوس نقص املناعة الب ــــرية خار  أنريقيا جنوغ الصــــحرامل  80

ال أن هذه الفيات الر ينية والفيات اليت ت اررها يف املمارسة ادننية داخل أنريقيا جنوغ الصحرام متجل 
نامة األمم املتحدة اكوا ي وصندوة األمم يف املا ة من احلاألت ادديدة لإلصااة االفريوسل ويقوم ار  25

املتحدة للنـــكان اتننـــيم جهود الربنامة امل ـــ ك اليت يررز نيها علمل وعـــع برشـــادات وتنفيذها والتمك  
للبييات القانونية والنــياســاتية ورنع منــتو  ا دمات اليت تقدم لفيات النــكان الر ينــية بعــانة بت ايادة 

 املقدرات اجملتم يةل
واجته الربنامة امل ــــــ ك بت توســــــيع ن اة الربسة مع امل ــــــت ل  اادنق والرجال الذين  ارســــــون  - 44

ادنق مع الرجال، تنســــينــــا علمل ان الة ال مل يف شــــرة أنريقيا وادنوغ األنريقي وغرغ ووســــط أنريقيا 
امل ــــــــــــت ل  اادنق وشــــــــــــرة أورواا ووســــــــــــط  ســــــــــــيا واحمليط اهلادئ والبحر الكاري  انداة التنفيذ املت لقة ا

(SWIT( وأداة التنفيــذ املت لقــة اــالرجــال الــذين  ــارســـــــــــــــون ادنق مع الرجــال )MSMIT ل وعقــب بجنــاا)
، أعد برشــــــــــادات بقليمية 2016الصــــــــــندوة عمليات تدريب يف شــــــــــرة أنريقيا وادنوغ األنريقي يف عام 

ل مــل مع م ــايري اهلويــة الربنــامة اكوــا ي ن ـــــــــــــــر األداة املت لقــة اــاا ــــــــــــــــنن اســـــــــــــــتخــدام األدات ل وتوت 
ن نراننينكو لصحة م ايري اهلوية ادننانية التااع ( يف شرارة مع مررز امتياا ساTRANSIT) ادننانية

دام ة راليفورنيا، والربنامة امل ـــــــــ ك وصـــــــــندوة األمم املتحدة للنـــــــــكان ومنظمة الصـــــــــحة ال املية ورلية 
الومرب  للصــــــحة ال امة التاا ة دام ة جون هواكنز، وورالة التنمية الدولية التاا ة للوأليات املتحدة وخ ة 

ي ال ار ة لإلغاثة من اكيدال وقدم الصـــــــــــــــندوة الدعم ل مجة األداة بت اكســـــــــــــــبانية وتوت الر يق األمريك
الدا يف أمريكا الالتينيةل وعصقدت يف اانية الدان يف أمريكا الالتينية وســـــــــــتة الدان  13تواي ها علمل ن اة 

ع املدين اليت يتوت قياددا يف ادنوغ األنريقي، ااكعــــــــانة بت اهلند، دورات تدريب بقليمية ملنظمات اجملتم
 م ايرو اهلوية ادننانية وحتال  مونري ا دماتل

وقدم الربنامة اكوا ي يف شــــــــرارة مع صــــــــندوة األمم املتحدة للنــــــــكان ومكتب األمم املتحدة  - 45
الــدا من أجــل بجرام تقييمـات  22امل   اــاملخــدرات وادر ــة وأمــانــة الربنــامة امل ـــــــــــــــ ك الــدعم ملــا عــدده 

لبييات القانونية والنــياســاتية املت لقة افيات النــكان الر ينــية، انتهت بت بعداد خ ط عمل قا مة علمل ل
 احلقوة موجهة صوغ هذه الفيات يف اانية الدانل

وقدم الربنامة اكوا ي، ااعتباره أحد املتلق  الر ينـــــي  ملن  الصـــــندوة ال املي، دعما لزيادة بدما   - 46
 الداًل 24الدا، وألرا ة من  بقليمية ت  ي قرااة  17تهدن نيات النكان الر ينية يف ا دمات اليت تن

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170720_Data_book_2017_en.pdf
http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/en/
http://www.unfpa.org/publications/implementing-comprehensive-hiv-and-sti-programmes-men-who-have-sex-men
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/implementing-comprehensive-hiv-and-sti-programmes-with-transgend.html
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الدا يف شـــــــــرة أنريقيا وادنوغ األنريقي  15وقدم صـــــــــندوة األمم املتحدة للنـــــــــكان دعمه بت  - 47
كدرا  ارامة ختص امل ــــــــت ل  اادنق ونيات ســــــــكانية ر ينــــــــية أخر  يف مق حات الصــــــــندوة ال امليل 

مت للم ت ل  اادنق والرجال الذين  ارسون ادنق مع الرجال خدمات شاملة قا مة علمل احلقوة وقصد
يف سال الصــــحة ادننــــية واكجنااية ونريوس نقص املناعة الب ــــرية  ا يف ذلك يف اوتنــــوانا ورينيا ولينــــوتو 

ا دمات أيضـــــــــــا مل ايري اهلوية ومالوي وناميبيا ورواندا وجنوغ أنريقيا وأوغندا واامبيا وامبااويل وأتيحت 
ادننــــــــــــانية ومت اطي املخدرات ااحلقن يف عدد ربري من هذه البلدان اســــــــــــتكملت أهود ستم ية للدعوة 
اقيادة األقران، ووصجهت صوغ نيات النكان الر ينيةل وقصدم دعم بت ادماعة اكوا ية للجنوغ األنريقي 

اتونري  2018ن الر ينــــــية مع التخ يط للقيام يف عام من أجل صــــــياغة اســــــ اتيجية تت لم افيات النــــــكا
تدريب ألعضــام ادماعة ألغرات التوعيةل ويف من قة  ســيا واحمليط اهلادئ، دعم الصــندوة الربسة املت لقة 
افيات النـــــــــكان الر ينـــــــــية يف ان الديس والصـــــــــ  وبندونينـــــــــيا ومياوار ونيبال واارنـــــــــتان، م زاا تقد  

كاملة املت لقة االصـــحة ادننـــية واكجنااية ونريوس نقص املناعة الب ـــرية، اليت تنـــدي ا دمات الوقا ية املت
غالبا االت اون مع امل ـــــــــــت ل  اادنق والرجال الذين  ارســـــــــــون ادنق مع الرجال، ومن أجلهمل وقدمت 

ل ــــــبكات نيات  الربامة املت ددة األق ار للدول ادزرية الصــــــ رية يف من قيت احمليط اهلادئ والكاري  دعماً 
النـــــكان الر ينـــــية وأعانت يف انام قدرات يف سال الربسة الوقا ية من نريوس نقص املناعة الب ـــــرية اقيادة 

 اجملتم ات احملليةل
، قدم صـــــندوة األمم املتحدة للنـــــكان واليونينـــــي  الدعم يف بثيوايا ولينـــــوتو 2017ويف عام  - 48

 غري املني   بت احللول ال بية األحيا ية والنلورية واهليكلية ملبادرات تنتهدن ايادة سصبل وصول املراهق 
املبنيــة علمل األدلــة وعــاليــة األثر،  ــا يف ذلــك مجــاعــات دعم األقران والربامة اجملتم يــة األخر   ودعم يف 
مواامبيم مجع مدخالت مت ددة املصـــــــــــــــادر عن ال لب علمل ا دمات ااســـــــــــــــتخدام تكنولوجيا امل لومات 

  رما قدم الدعم يف رينيا لتونري حّيز  من للمراهق  غري املني   والفيات ال ـــــبااية الر ينـــــية واألتصـــــاألت
لتمكينهم من بادام شـــــواغلهم واألخنراع يف عمليات الربسة  وأســـــهم يف مالوي يف تينـــــري األنتفاع املتزايد 

ورة يف سال الوقاية من خبدمات الصـــــحة ادننـــــية واكجنااية وعمل بحاألت كجرام الفحوص وتقد  امل ـــــ
 نريوس نقص املناعة الب ريةل

قدم  (3)“أن تكون نردا يف ستمع اكلل جيل يبل يتل  ي”ومن خالل املبادرات اكقليمية امل نونة  - 49
رل من الربنامة اكوا ي وورالة التنمية الدولية التاا ة للوأليات املتحدة والورالة النــــــــــــــويدية للتنمية الدولية 

ية األمم املتحدة النـــــامية حلقوة اكننـــــان واليوننـــــكو ومنظمة ال مل الدولية ومنتد   ســـــيا واحمليط ومفوعـــــ
الدا من أجل ت زيز ومحاية حقوة  53اهلادئ ملؤســنــات حقوة اكننــان وشــررام  خرون، دعمهم ملا عدده 

مشول النياسات والربامة الرجال الذين  ارسون ادنق مع الرجال وم ايري اهلوية ادننانية من خالل رفالة 
بل حصـــوهلم علمل خدمات الوقاية من  اكقليمية والوطنية للجميع وتلبيتها ألحتياجادم،  ا يف ذلك بتاحة ســـص
نريوس نقص املناعة الب ــــــــــــــرية عرب تدعيم احلوار اكقليمي والوط ، ورفالة التيام احلكومات واجملتمع املدين، 

 كصالحات النياساتية ون ر املمارسات اديدةلوت زيز القوان  ال املة للجميع، وا
وأجر  الربنامة امل ـــــ ك اســـــتجمارات لدعم مبادرات تّنفذ اقيادة ستم ية، من قبيل الدعم الذي  - 50

قدمه صـــــــــــــــندوة األمم املتحدة للنـــــــــــــــكان وارنامة األمم املتحدة اكوا ي ومكتب األمم املتحدة امل   

__________ 

 ومزدوجو امليل ادنني وم ايرو اهلوية ادننانية وحاملو صفات ادنن ل هم املجليات واملجليون (3) 
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امة امل ــ ك بت ال ــبكة ال املية مل ــاريع األشــت ال اادنق، واملنتد  ال املي ااملخدرات وادر ة وأمانة الربن
للرجال الذين  ارســـــــــــــــون ادنق مع الرجال، واملنصـــــــــــــــة ال املية للدعوة التاا ة له، واللجنة التوجيهية امل نية 

افريوس نقص افريوس نقص املناعة الب ــــرية واألشــــت ال اادنق، والفريم األســــت ــــاري األســــ اتيجي امل   
املناعة الب ــــــرية ومت اطي املخدرات ااحلقن، والتحال  األورويب ا ســــــيوي امل   اصــــــحة الذرور، وحتال  
 ســـــيا واحمليط اهلادئ امل   اصـــــحة الذرور، وراا ة الرجال األنريقي  ملناصـــــرة احلقوة الصـــــحية وادننــــية، 

وســــــط  ســــــيا ملناصــــــرة حقوة امل ــــــت ل  والتحال  األنريقي للم ــــــت ل  اادنق، وشــــــبكة شــــــرة أورواا و 
اادنق، وشبكة أمريكا الالتينية والبحر الكاري  مل ايري اهلوية ادننانية، وجتّمع ال باغ القيادي، وجتمع 
دعاة اكنصـــات ألصـــوات ال ـــباغ، وال ـــبكة القانونية اكقليمية ل ـــرة أورواا ووســـط  ســـيا امل نية افريوس 

شبكة ال رة األوسط للمناعدة القانونية، وراا ة شرة أورواا للمناواة يف نقص املناعة الب رية/اكيدا، و 
 احلقوة، وهييات عديدة أخر ل

وقــدم الربنــامة اكوــا ي دعمــه ملبــادرة األم  ال ــام الراميــة بت توطيــد ال مــل علمل ن ــاة املنظومــة  - 51
م ــكلة املخدرات ال املية، وهي ا ــنن  2016لدعم تنفيذ توصــيات دورة ادم ية ال امة األســتجنا ية ل ام 

التوصــيات اليت تتصــد  ملنــا ل الصــحة وحقوة اكننــان والتنمية املنــتدامةل وقام الربنامة اكوا ي عــمن 
هذه ادهود واالت ــــاور مع مفوعــــية األمم املتحدة النــــامية حلقوة اكننــــان ومكتب األمم املتحدة امل   

 مم املتحــدة، ومن خالل شـــــــــــــــرارــة مع املررز الــدويل حلقوة اــاملخــدرات وادر ــة وريــانــات أخر  تــاا ــة ل
اكننـــان وســـياســـات مكانحة املخدرات التااع دام ة بينـــكق، اوعـــع مبادئ توجيهية دولية عن حقوة 

 اكننان ومكانحة املخدراتل
، تواصــــــــــل ادهات امل ــــــــــاررة يف الرعاية التاا ة للربنامة 2020ودعما  ارطة طريم الوقاية ل ام  - 52

امل  ك بارام شرارات ا نن م اريع عاملية وبقليمية وق رية مرّرزة تنتهدن ج ل خدمات الوقاية املـصوام مة 
متاحة لفيات النـكان الر ينـية عن طريم تنم  اخنراع هذه الفيات واحلكومات واجملتمع املدين وأصحاغ 

يف بدخال ت يريات عـــــرورية يف املصـــــلحة ذوي الصـــــلة ا خرين نيهال ويتضـــــمن ذلك تقد  الدعم للبلدان 
اجملال  النـــــياســـــايت والقانوين لتهيية ايية متكينية لربامة الوقاية، وبشـــــراك نيات النـــــكان الر ينـــــية يف تقد  
خدمات الوقاية من نريوس نقص املناعة الب رية، عرب استهالل ال مل اندوات التنفيذ ذات الصلة االوقاية 

ولتكملة هذه ادهود،  ضـــــــــــــي صـــــــــــــندوة األمم املتحدة للنـــــــــــــكان  من الفريوس اليت ختص هذه الفياتل
ومنظمة الصحة ال املية وشررام  خرون قصدصماً يف وعع اس اتيجيات تنتهدن ايادة تونري خدمات الصحة 
ادننـــــية واكجنااية/ مكانحة نريوس نقص املناعة الب ـــــرية علمل  و متكامل،  ا يف ذلك لفيات النـــــكان 

 يز علمل تقليل التمييز يف سياقات الرعاية الصحيةلالر ينية مع ال ر
 

 للنتائج االستراتيجية: عدم المساواة بين الجنسين والعنة القائم على نوع الجنس 5المجال   
علمل الرغم من اخنفات م دل اكصـــــــــــااات ادديدة افريوس نقص املناعة الب ـــــــــــرية يف أوســـــــــــاع  - 53

املاعية، أل تزال الننام والفتيات م رعات ا دة   ر اكصااة الننام علمل مد  الننوات ا مق ع رة 
االفريوسل وينـــــاهم اســـــتمرار أوجه عدم املنـــــاواة ا  ادننـــــ  وال ن  القا م علمل نوع ادنق يف ت ّرت 

يف املا ة من املراهقات يف ا ض النياقات، انن جتراتهن  45الننام   ر اكصااة االفريوس ، حي  أناد 
 وت رانت قهريةلادننية األ
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الدا كتاحة سبيل تصاعدي حلصول ادميع علمل خدمات  82وقدم الربنامة اكوا ي الدعم بت  - 54
أســـــــاســـــــية تتضـــــــمن، الت زيز املؤســـــــنـــــــي الذي يررز علمل بحداي حتوألت يف ال القات ادننـــــــانية والنفوذ 

 ام ال ن  عــد املرأة، ادننــاين من خالل وعــع ســياســات وقوان  جديدة، وبعداد خ ط عمل وطنية ك
وايادة الربامة اليت متّكن املصــااات االفريوس من الوصــول بت القضــام، وتونري ا دمات املتكاملة لضــحايا 
ال ن ، والدعوة وبجرام البحوي ا ــــنن البييات القانونية والنــــياســــاتية اليت حتمي حقوة اكننــــان للمرأة، 

دعمه  ــــــــــــــريةل وقدم صــــــــــــــندوة األمم املتحدة للنــــــــــــــكان  ن نيهن املصــــــــــــــااات افريوس نقص املناعة الب
لدا ألغرات بدما  منع ارتكاغ ال ن  القا م علمل نوع ادنق واحلماية منه والتصدي له يف ا 56 عدد ملا

الربامة الوطنية للصــحة ادننــية واكجناايةل وجر  تدريب مقدمي الرعاية الصــحية علمل الت امل مع ال ن  
يف  - ا يف ذلك يف النــياقات اكننــانية  - ادة النــريرية حلاألت األغتصــاغ القا م علمل نوع ادنق وامل

ان الديس وهاييت ورينيا ولينوتو ونيجرييا والصومال وسواايلند وأوغندال وأن ن الصندوة أيضا يف أوررانيا 
الوقاية من ع ــر نقاع لتقد  خدمات ال وارئ املت لقة االصــحة ادننــية واكجنااية من أجل تونري ال ال /

األمرات املنقولة عن طريم األتصال ادنني عمن نيات النكان األشد عصرعة للمخاطر، واودها اكانة 
سموعات األدوات الضـــــــرورية للصـــــــحة اكجنااية واملو ف  ال بي  املدرا  علمل تقد  املنـــــــاعدة الالحقة 

 األجتماعيل -ني لوقوع األغتصاغ، اليت مشلت أيضا بتاحة روااط لتونري الدعم النف
وس يا بت تدعيم ادهود اليت تبذهلا البلدان كدما  أولويات املناواة ادننانية يف األس اتيجيات  - 55

الوطنية للوقاية من الفريوس ويف املذررات املفاهيمية للصــــــــــندوة ال املي، وعــــــــــع الربنامة امل ــــــــــ ك أدوات 
ررة اكرشادية ا نن ت بيم املنار النريع للوقاية من ومذررات برشادية وقام اتجريبهال وتضمن ذلك: املذ 

الفريوس علمل الفتيات وال ــــااات اليت أعدها رل من أمانة الربنامة امل ــــ ك واليونينــــي  وصــــندوة األمم 
املتحدة للنـــــــــكان ومنظمة الصـــــــــحة ال املية  وننـــــــــخة منقحة جملموعة أدوات انام القدرات امل ـــــــــ رة ا  

ندوة ال املي، اليت اشــتملت علمل قنــم ا ــنن ادهات التمكينية احلامسة للمنــاواة الصــ -الربنامة اكوا ي 
ادننــــــانية وحقوة اكننــــــان  واملبادئ التوجيهية املوحدة ملنظمة الصــــــحة ال املية ا ــــــنن احلقوة الصــــــحية 
ادننــــية واكجنااية للمصــــااات االفريوس، اليت وصعــــ ت االت ــــاور مع مصــــااات االفريوس وصــــندوة األمم 
املتحدة للنـــكان ومفوعـــية األمم املتحدة النـــامية حلقوة اكننـــان وأمانة الربنامة امل ـــ ك  وورقة موق  
وأداة علمل اكن نت لصــندوة األمم املتحدة للنــكان ا ــنن بشــراك الرجال والفتيان يف حتقيم املنــاواة ا  

 ادنن  ورفالة احلقوة الصحية ادننية واكجناايةل
الربنامة اكوا ي وصـــــــــــــــندوة األمم املتحدة للنـــــــــــــــكان وهيية األمم املتحدة للمرأة وقدم رل من  - 56

منــــــــــاعدة للبلدان كدما  املنــــــــــاواة ا  ادننــــــــــ  يف األســــــــــ اتيجيات الوطنية ملكانحة الفريوس وخ ط 
 الت ـــــــ يل وأطر الرصـــــــد والتقييم وامليزانياتل ونتيجة لذلك، تضـــــــمنت الردود املت لقة افريوس نقص املناعة

الدا )الكامريون والصـــــــــــــ  وراااخنـــــــــــــتان وامل رغ وســـــــــــــرياليون وجنوغ أنريقيا  11الب ـــــــــــــرية املقدمة من 
وطاجيكنـتان وتونق وأوغندا وأوررانيا وامبااوي( قضـايا تت لم ااملنـاواة ا  ادننـ  وحقوة املرأةل وقدم 

ريوس نقص املناعة الب ــــــــــــرية الدا يرمي بت بدما  قضــــــــــــايا مكانحة ن 11الربنامة اكوا ي دعما ملا عدده 
 وقضايا الصحة ادننانية يف تقييمات األثر البيييل

نت األمم املتحدة مع األحتاد األورويب  - 57 وخالل الدورة الجانية والنـــــــــــــــب   للجم ية ال امة، دشـــــــــــــــّ
اليت تنـــتهدن القضـــام علمل مجيع أشـــكال ال ن  عـــد الننـــام والفتيات، وقدم “ مبادرة تنـــليط الضـــوم”

مليون يورول ويونر رل من هيية األمم املتحدة للمرأة وارنامة  500د األورويب بســـــــــــهاما مبد يا قدره األحتا
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األمم املتحدة اكوا ي وصــــندوة األمم املتحدة للنــــكان الدعم التق  للبلدان يف ســــبيل ت زيز الربسةل ويف 
ال ن  القا م علمل نوع ادنق أنريقيا، تررز هذه املبادرة امل ــــــــــــ رة علمل القضــــــــــــام علمل ال ن  ادننــــــــــــي و 

واملمارســـــات الضـــــارة اليت حتد من قدرة الننـــــام، وااألخص ال ـــــااات، علمل اتقام اكصـــــااة افريوس نقص 
 املناعة الب ريةل

وقدم رل من ارنامة األمم املتحدة اكوا ي وصـــــــــــــــندوة األمم املتحدة للنـــــــــــــــكان وهيية األمم  - 58
دعمهم لتصميم وتنفيذ خ ط عمل وطنية غايتها ب ام ال ن  عد املتحدة للمرأة ومنظمة الصحة ال املية 

املرأة، يف رل من األرجنت  وااراغواي واريو ونييت نامل وأســـفر الدعم الذي قدمه صـــندوة األمم املتحدة 
للنــــــكان وهيية األمم املتحدة للمرأة يف نييت نام عن بعداد م ــــــروع مواعــــــي ي وط  ا ــــــنن منع ال ن  

يتضـــــمن تدااري ملنع ارتكاغ ال ن  ادننــــي  2020-2016ادنق والتصـــــدي له للف ة القا م علمل نوع 
والتصــدي له وتنفيذ خدمات متكاملة تت لم اال ن  القا م علمل نوع ادنق/نريوس نقص املناعة الب ــريةل 
بل وصـــول عـــحايا ال ن  بت القضـــام عن طريم بن ـــام حمارم  ودعم الربنامة اكوا ي اامبيا يف حتنـــ  ســـص
ذات منــــارات ســــري ة يف ســــت من مقاط ادا ال  ــــرل وأســــفرت هذه ادهود عن ختفيض ن ة اســــت رات 

، وايادة عدد 2017يوما يف عام  30، بت 2012القضـــــــــــــــية من ســـــــــــــــنت ، رما ران عليه احلال يف عام 
اع من عــــــــــــــب 341احلاألت املّبل  شال ويف جنوغ النــــــــــــــودان دعم ارنامة األمم املتحدة اكوا ي تدريب 

ال ـــــــــــرطة واحملقق  وال امل  األجتماعي  والقضـــــــــــاة والقادة اجملتم ي  علمل بجرام التحقيقات يف حاألت 
 ال ن  القا م علمل نوع ادنق والتصدي هلال

أســــــــــــهم ارنامة األمم املتحدة اكوا ي وصــــــــــــندوة األمم املتحدة  ،2017 و 2016ويف عامي  - 59
القا م علمل نوع ادنق افريوس نقص املناعة الب ـــــــــــــــرية واختاذ للنـــــــــــــــكان يف التدليل علمل ارتباع ال ن  

اكجرامات ا ــــن مال وعلمل ســــبيل املجال، أجر  الربنامة اكوا ي وصــــندوة األمم املتحدة للنــــكان وهيية 
األمم املتحدة للمرأة ادعم من دنة األمم املتحدة األقتصــادية واألجتماعية ل ريب  ســيا )اكســكوا(، تقييما 

ارنامة م  ك ملننلة ال ن  املرتكب عد املرأة والقانون يف الدول ال رايةل وغ مل التقييم القانون  يف سياة
ادنا ي وقانون األســــــــــرة وقانون ال مل يف ع ــــــــــرين من البلدان ال راية من أجل الوقون علمل ما بذا رانت 

روااط ’’ويف شرارة مع م روع تتماشمل مع م ايري القانون الدويل وما بذا ران جيري ت بيقها يف املمارسةل 
و جام ة وينـــت ‘‘ عرب ســـلنـــلة خدمات نريوس نقص املناعة الب ـــرية لفيات النـــكان الر ينـــية املتضـــررة

بنديز، اســــــــــــتكمل الربنامة اكوا ي دراســــــــــــة بقليمية عن ال ن  القا م علمل نوع ادنق ونيات النــــــــــــكان 
فادور وهاييت وترينيداد وتوااغول وتظهر النتا ة أن الر ينية ونريوس نقص املناعة الب رية يف اراادوس والنل

القوان  والنـــــــياســـــــات التمييزية تنـــــــتمر يف بعـــــــفام ال ـــــــرعية علمل ايية اجتماعية تتزايد نيها حدة ال ن  
 املرتكب  م نيات النكان الر ينيةل

نــي  وهيية وقدم رل من صــندوة األمم املتحدة للنــكان وارنامة األمم املتحدة اكوا ي واليوني - 60
األمم املتحدة للمرأة والربنامة امل ــــ ك دعما دهود تنفيذ القوان  الرامية بت وعــــع حد لزوا  األطفال يف 
أنريقيال وســـــــــــاعد الربنامة اكوا ي وصـــــــــــندوة األمم املتحدة للنـــــــــــكان املنتد  الربملاين للجماعة اكوا ية 

ون النموذجي ملنع اوا  األطفالل وقدم صــــندوة للجنوغ األنريقي يف وعــــع اللمنــــات األخرية علمل القان
الدعم لكل من اوررينا ناســـــو ومواامبيم “ نتيات أل عرا ق”األمم املتحدة للنـــــكان واليونينـــــي  وراا ة 

وأوغندا واامبيا من أجل وعــــــع خ ط عمل وطنية للقضــــــام علمل اوا  األطفالل وأســــــهم صــــــندوة األمم 
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من أنراد اجملتم ات احمللية، وايادة  285 000نتاة و  65 000املتحدة للنـــــــــــــــكان يف متك  أرجر من 
 م ارنهم وسصبل وصوهلم بت خدمات الصحة ادننية واكجنااية من أجل احلؤول دون اوا  األطفالل

 
 للنتائج االستراتيجية: حقوق اإلنسان والوصم والتمييز 6المجال   

ا ية اليت تق  حجر عجرة اوجه  جل التخلص من القوان  والنـــــــــــياســـــــــــات واملمارســـــــــــات القضـــــــــــ - 61
، 2030األســــــــتجااات لفريوس نقص املناعة الب ــــــــرية م لبا حامسا لتحقيم خ ة التنمية املنــــــــتدامة ل ام 

واكعالن النــــــــــياســــــــــي ا ــــــــــنن نريوس نقص املناعة الب ــــــــــرية/متالامة نقص املناعة املكتنــــــــــب )اكيدا(، 
وس نقص املناعة الب ـــــــــــــرية/متالامة نقص املناعة واســـــــــــــ اتيجية ارنامة األمم املتحدة امل ـــــــــــــ ك امل   افري 

وأل يزال تقرير اللجنة ال املية امل نية ااكيدا والقانون يونر بطارا  ل2016-2021 املكتنـــــــــــــــب )اكيدا(،
مهما للجهود ادارية النــاعية بت ت زيز األســتجااات املبنية علمل احلقوة يف مواجهة الفريوسل ويف مناســبة 

ســنوات علمل صــدور تقرير اللجنة، نّظم ارنامة األمم املتحدة اكوا ي م ــاورة خربام األحتفال  رور مخق 
صـــاد نة يف تنفيذ توصـــيات اللجنة يف ســـياة خ ة التنمية  عاملية ألســـت رات التقدم احملرا والتحديات املـــــــــــــــــــص

 ل2030املنتدامة ل ام 
من  18رام  خرين، أناد وادعم من الربنامة اكوا ي وصـــــــــندوة األمم املتحدة للنـــــــــكان وشـــــــــر  - 62

الدان أنريقيا جنوغ الصــــــــحرام عن حتقيم نتا ة تتصــــــــل اتوطيد البييات القانونية والنــــــــياســــــــاتية للصـــــــحة 
ادننية واكجنااية والوقاية من نريوس نقص املناعة الب رية والنل )أن وأل واوررينا ناسو والكامريون وروت 

وغانا ورينيا ولينــــــوتو ومالوي ومواامبيم ونيجرييا وســــــرياليون ديفوار ومجهورية الكون و الد قراطية وغااون 
 وجنوغ أنريقيا وسواايلند ومجهورية تنزانيا املتحدة واامبيا وامبااوي(ل

واالبنام علمل الت اون القا م ا  الربنامة امل ـــــــــ ك ودنة األمم املتحدة األقتصـــــــــادية واألجتماعية  - 63
ر تق الدا يف التصـدي للحواجز القانونية والنـياسـاتية  30د  الدعم لقرااة  سـيا واحمليط اهلادئ، الذي ينـّ

امل يقة لوجود اســـــــــــــــتجااات ن الة لفريوس نقص املناعة الب ـــــــــــــــرية، قدم الربنامة اكوا ي الدعم يف سال 
اســت رات وصــياغة قوان  وســياســات تت لم االفريوس يف اوتان ومجهورية ألو الد قراطية واارنــتان وتايلند 

ييت نام، واعتماد القانون امل    كانحة نريوس نقص املناعة الب ــــــرية يف اهلند، وال مليات والربملانية يف ون
 جزر روك ونيبال وااألول

، أســـــــــــــــهم الربنامة اكوا ي يف مبادرة الصـــــــــــــــندوة ال املي الرامية بت 2017-2016ويف الف ة  - 64
ال وأتام الربنامة اكوا ي دعما سياساتيا وارناسيا ل دة الد 20األرتفاع  نتو  ارامة حقوة اكننان يف 

الدان منها مجهورية الكون و الد قراطية ورينيا وقريغيزستان ومالوي ومواامبيم وناميبيا والنن ال وامبااوي، 
ا ية صـــــــــياغة طلبات التمويل املقدمة بت الصـــــــــندوة ال املي مع بيالم ال ريز للت ري  االتدخالت وتقدير 

 متها من أجل التصدي للحواجز املت لقة  قوة اكننان واحلواجز املتصلة االبص د ادنناينلقي
ويف بطار شــــــرارة الربنامة اكوا ي مع الصــــــندوة ال املي يف أنريقيا، ي مل الربنامة مع منظمات  - 65

بكة الكينية امل نية ر ينــــــــــية للمجتمع املدين منها حتال  ادنوغ األنريقي للحقوة املت لقة ااكيدا، وال ــــــــــ
االقضــــــايا القانونية واألخالقية املتصــــــلة افريوس نقص املناعة الب ــــــرية واكيدا، وراا ة بيندا ســــــانيت، ومررز 
التقاعي للجنوغ األنريقي شدن دعم البلدان يف القضام علمل احلواجز القانونية واملت لقة  قوة اكننان 

 ن الفريوس والنل يف ع رة الدان أنريقيةلاليت حتول دول األنتفاع خبدمات الوقاية م



 
DP/2018/27 

DP/FPA/2018/12 

 

20/25 18-11102 

 

وقام الربنامة اكوا ي أيضــا، رجزم من شــرارته مع الصــندوة ال املي يف جنوغ  ســيا، واالت اون  - 66
هيية وطنية م نية  قوة  17مع منتد  املؤســــــنــــــات الوطنية حلقوة اكننــــــان يف  ســــــيا واحمليط اهلادئ و 

اوعــــع خ ة  اكننــــان، منها مخق يف جنوغ  ســــيا )أن اننــــتان وان الديس واهلند ونيبال وســــري ألنكا(،
عمل لت زيز حقوة اكننـــــان ومحايتها يف ســـــياة امليول ادننـــــية واهلوية ادننـــــانيةل وأن ـــــنت مؤســـــنـــــات 
حقوة اكننـــان يف ان الديس ونيبال و ا   مكّرســـة للتصـــدي لالنتهارات اليت تواجهها نيات النـــكان 

 ن قةلاألرجر عصرعة للمخاطر، ورانت اذلك أول من يصقردم علمل هذا اكجرام يف امل
، واـــالت ـــاون مع املنظمـــة الـــدوليـــة لقـــانون التنميـــة، قـــدم ارنـــامة األمم املتحـــدة 2016ويف عـــام  - 67

اكوا ي دعما لتمك  منظمات اجملتمع املدين من امل ــاررة يف تقد  املنــاعدة القانونية للمصــاا  افريوس 
أســـــــفر ذلك عن بن ـــــــام شـــــــبكة نقص املناعة الب ـــــــرية ونيات ســـــــكان ر ينـــــــية أخر  يف الدول ال رايةل و 

املنـــاعدة القانونية اال ـــرة األوســـط لدعم قدرة اجملتمع املدين علمل تونري املنـــاعدة القانونية وت زيز الدعوة 
 القا مة علمل احلقوةل

وعمل الربنامة اكوا ي عن رجب مع شــــــرارة القضــــــام علمل دام النــــــل لصــــــياغة مبادئ توجيهية  - 68
لبيية القانونية احملي ة ادام النــــــل واســــــتهالل ال مل شا، علمل  و يكفل م ــــــ رة ا ــــــنن بجرام تقييمات ل

تواؤمها مع الدليل الت ـــ يلي لتقييم البيية القانونية لفريوس نقص املناعة الب ـــرية و ّكن من بجرام تقييمات 
 م  رة للقوان  والنياسات املتصلة االفريوس والنلل

ذ خ ة ال مل لربنامة رفالة األن دام التام للتمييز يف ، وعلمل منـــــــــــــــار دعم تنفي2017ويف عام  - 69
م ايان األمم املتحدة امل ــــ ك ا ــــنن ب ا”من ريانات األمم املتحدة  12ســــياقات الرعاية الصــــحية، أصــــدر 

، وأادوا التزاما اال مل يدا ايد لدعم الدول األعضــــــــام يف اختاذ “التمييز يف ســــــــياقات تقد  الرعاية الصــــــــحية
بجرامات متنــقة ومت ددة الق اعات للقضــام علمل التمييز يف ســياقات تقد  الرعاية الصــحيةل واامل ــاررة مع 

 ــــــــــــ ك وشــــــــــــررام  خرين، عقد الربنامة اكوا ي يف ورالة التنمية الدولية التاا ة للوأليات املتحدة والربنامة امل
امل ـــــاورة اكقليمية  ســـــيا ا ـــــنن التصـــــدي للوصـــــم والتمييز املرتب   افريوس نقص املناعة  2017أيار/مايو 

حكومة ومنظمة للمجتمع املدين وحبجلون  120الب ـــرية يف ســـياقات تقد  الرعاية الصـــحية، صـــا  يف بطارها 
 ل ق رية من أجل التصدي للوصم والتمييز يف سياقات تقد  الرعاية الصحيةلخ ة عم 12لق اع الصحة 

ودعم صــــــندوة األمم املتحدة للنــــــكان تونري خدمات الصــــــحة ادننــــــية واكجنااية القا مة علمل  - 70
احلقوة واملتمحورة حول الناس يف عدد ربري من البلدان منها ان الديس ومصـــر وبندونينـــيا ورينيا ومياوار 

ال واارنـــــــــــــــتان والفلب  وجنوغ النـــــــــــــــودان واامبيا وامبااوي، مؤردا علمل عـــــــــــــــمان منع التمييز  م ونيب
 امل ت ل  اادنق ونيات سكان ر ينية أخر ل

ن ام لة علمل الص يدين ال املي والق ري نيما يت لم  - 71 ـــــــــــص ويف سبيل تدعيم البحوي املت لقة اكليات املـ
ااحلقوة الصــــحية ادننــــية واكجنااية، قدم صــــندوة األمم املتحدة للنــــكان دعما لتوثيم دراســــات بنرادية 

قوة الصــحية ادننــية تناولت البلدان اليت ت زا مؤســنــات حقوة اكننــان، وأجري اســت راعــاً لقضــايا احل
واكجنااية وحتليالً عاملياً لكيفية الت بري عن هذه القضـــــــــــــــايا، واختذ بجرامات يف الدورة الجانية لالســـــــــــــــت رات 
الدوري ال امل، وساعد أيضا يف وعع احلقوة الصحية ادننية واكجنااية يف مكانة اس اتيجية يف سياة 

ل سلق حقوة اكننــانل ويتصــد  ســتة وســتون ااملا ة من املفاوعــات احلكومية الدولية،  ا يف ذلك داخ

http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/ending-discrimination-in-health-care-settings
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/ending-discrimination-in-health-care-settings
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/ending-discrimination-in-health-care-settings
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/ending-discrimination-in-health-care-settings
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لقضـــايا احلقوة الصـــحية ادننـــية واكجنااية،  2017خ ط التنمية ال املية واكقليمية اليت صـــي ت يف عام 
 واحلقوة اكجنااية واملناواة ا  ادنن  واحتياجات املراهق  وال باغ والديناميات النكانيةل

 
 ستراتيجية: االستثمار والكفاءةللنتائج اال 7المجال   

أل يزال التمويل واألســــــــتجمار املنــــــــتدامان ي ــــــــكالن حتديا ر ينــــــــيال وحنــــــــب تقديرات الربنامة  - 72
اليون دوألر  31.1امل  ك تتكل  استجااة املنار النريع ملتالامة نقص املناعة املكتنب )اكيدا( قرااة 

ل ويف غضــــــــــــــون ذلك، يقدر الربنامة امل ــــــــــــــ ك أن 2030اليون دوألر يف عام  29.3و  2020يف عام 
 3.5تنفيذا رامال، ت اوم ا   2030حجم األســــــــــــتجمارات الالامة لتنفيذ خ ة التنمية املنــــــــــــتدامة ل ام 

ة علمل قدر أررب من التكامل وايادة  5 و تريليونات دوألر يف النــــــــــــــنةل ولين رانت هناك حاجة ألتباع  ص
يضاً م ادة أوجه القصور التخصيصي والتق  يف املوارد واألصول الراهنة ن اة التمويل األاتكاري، تؤدي أ

 بت ت زيز استدامة األستجااة، وأل سيما يف سياة متويل دويل متناقصل
وأحد التحديات اليت تواجه حتقيم األســتدامة هو بدرا  نريوس نقص املناعة الب ــرية عــمن بطار  - 73

من منظمة الصــحة ال املية والبنك الدويل والربنامة اكوا ي منــاعدة الت  ية الصــحية ال ــاملةل ويقدم رل 
تقنية ومتويال كعانة البلدان علمل حتديد منــــار منــــتدام للت  ية الصــــحية ال ــــاملةل وقدم الربنامة اكوا ي 
الدعم لنـــــــــــــــب ة الدان يف أنريقيا جنوغ الصـــــــــــــــحرام يف سال التمويل املت دد الق اعات املت لم االفريوس 

لصــــحة، والت  ية الصــــحية ال ــــاملةل وأســــفر ذلك، علمل ســــبيل املجال، عن بدرا  جنوغ أنريقيا عنصــــرا وا
لتمويل م ــــــــــــــ ك م   االفريوس والنــــــــــــــل واألمرات املنقولة عن طريم األتصــــــــــــــال ادننــــــــــــــي يف خ  ها 

 ل2022-2017األس اتيجية الوطنية للف ة 
ك الدويل والربنامة امل ــــ ك دعم م الب اســــتجمارية ويواصــــل ارنامة األمم املتحدة اكوا ي والبن - 74

وم الب لت ظيم ختصــــيص املوارد اليت تص  ي أولوية للمواقع ونيات النــــكان والربامة اليت تنيت انتا ة عالية 
ة متويل منتدامة تت لم االفريوس والصحة ل  رة الدان يف  األثرل وقدم الربنامة اكوا ي الدعم لصياغة  ص

ووسط  سيال وأعان الربنامة اكوا ي أيضا احلكومات واجملتمع املدين علمل بعداد خرا ط طريم شرة أورواا 
 للت اقد األجتماعي تينر تنفيذ اجملتمع املدين للخدمات املتصلة االفريوسل

ويف سياة جهود الربنامة اكوا ي لت زيز التمويل املنتدام لالستجااات الوطنية باام الفريوس اليت  - 75
ت نيها ترريز خاص ألنتفاع نيات النــكان الر ينــية اا دمات، يت ــارك الربنامة مع مؤســنــات اجملتمع يو 

املفتوم والصــــــــندوة ال املي كجرام م ــــــــاورة عاملية ا ــــــــنن الت اقد األجتماعيل وجر  حتليل تنــــــــ ة واذ  
نـــــــــــــــ  اســـــــــــــــتدامة للت اقد األجتماعي وصـــــــــــــــياغة توجيهات تت لم شذا الت اقد شدن دعم البلدان يف حت

األســــــتجااة للفريوس،  ا ي ــــــمل تونري ا دمات لفيات النــــــكان الر ينــــــيةل وقد اات الت اقد األجتماعي 
 يتنم انجية متزايدة يف سياقات البلدان املتوس ة الدخل اليت تتجه املناعدة الدولية نيها بت األخنفاتل

 
 لبشرية وإدماج الخدمات الصحيةللنتائج االستراتيجية: فيروس نقص المناعة ا 8المجال   

ي مل الربنامة امل ــــــــ ك امل   افريوس نقص املناعة الب ــــــــرية/اكيدا، من خالل أن ــــــــ ة م ــــــــ رة  - 76
وأن  ة نردية، علمل عمان انتفاع املصاا  افريوس نقص املناعة الب رية، أو امل رع  لإلصااة اه، خبدمات 

فريوس والنــــل والصــــحة ادننــــية واكجنااية وختفيض األذ  والدعم متكاملة  ا يف ذلك ا دمات املت لقة اال
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ال ذا ي والت ذويل وي مل الربنامة امل ــ ك أيضــا مع ال ــررام كدما  قضــايا نريوس نقص املناعة الب ــرية يف 
 ارامة أخر   ا يف ذلك األستجااات اكننانية والتجقي  وال مل الال م وحقوة اكننانل

من ال امل  يف سال الرعاية الصـــــحية،  1 500مم املتحدة للنـــــكان تدريب ودعم صـــــندوة األ - 77
ســ يا بت ايادة بدما  خدمات الصــحة ادننــية واكجنااية/نريوس نقص املناعة الب ــرية/ال ن  القا م علمل 
 نوع ادنق عن طريم مضــاعفة عدد املرانم اليت تونر هذه ا دمات يف اوتنــوانا ولينــوتو ومالوي وناميبيا
وســواايلند وجنوغ أنريقيا واامبيال وجر  بدرا  ســياســات واســ اتيجيات وأطر وتقييمات وحتليالت وطنية 
جديدة، أو م ــــــاريع هلا، يف عمليات لإلدما  أصعــــــ  لع شا يف رل من اوتنــــــوانا والصــــــ  ورولومبيا ورينيا 

لدعم الذي قصدم بت املنظمات وقريغيزســتان )تت لم افيات النــكان الر ينــية( ويف مالوي واامبيال وســاعد ا
من املراهق   38 000غري احلكومية يف ســـــــــــــــواايلند علمل بيصـــــــــــــــال م لومات وخدمات متكاملة لزهام 

من ال ــــااات املقبالت علمل األمومة  1 086وال ــــباغ  ومتكن املدراون األقران يف رينيا من الوصــــول بت 
منهن مصـــــــــــــــااات االفريوس وجرت  32ن ســـــــــــــــنة، وقد تب  أ 24و  10ألول مرة ت اوم أعمارهن ا  

بحالتهن لل ال ل وأد  اختالن واذ  تقد  ا دمات يف ان الديس )مرارز ايارة دون حجز منـــــــــــــــبم( 
ومجهورية مولدونا )مبادرات بجيااية( وطاجيكنـــــتان )نقاع موثوقة( وأوررانيا )دعوة وبحاألت( واملكنـــــيك 

بل الوصول املتاحة أمام نيات النكان الر ينيةل وقدم )عال  وقا ي ساام للت رت للفريوس( بت ايادة سص 
 -صـــــــــندوة األمم املتحدة للنـــــــــكان والربنامة امل ـــــــــ ك دعما لكينيا وجنوغ أنريقيا وســـــــــواايلند وأوغندا 

كجرام حتليل موق ي ا ـــــنن بدما  الصـــــحة ادننـــــية واكجنااية/نريوس نقص املناعة الب ـــــرية/ال ن  القا م 
 ا يف  2020ل دعم الدان حتال  الوقاية يف تنفيذ خارطة طريم الوقاية ل ام علمل نوع ادنق، ويواصـــــــــــــــ

 ذلك من أجل وعع أهدان وطنية للوقايةل
ومن خالل م ــروع متوله الورالة النــويدية للت اون اكوا ي الدويل لزيادة تونري ا دمات املتكاملة  - 78

وال ن  القا م علمل نوع ادنق يف ع ــرة الدان يف للصــحة ادننــية واكجنااية/نريوس نقص املناعة الب ــرية 
شـــرة أنريقيا وادنوغ األنريقي، وثّم صـــندوة األمم املتحدة للنـــكان والربنامة امل ـــ ك وتقامسا م لومات 
عن املمارسات اديدة ومتكنا من الو  عدد من امل اس الر ينيةل وعلمل سبيل املجال، أصدر صندوة األمم 

ة الصـــحة ال املية واألحتاد الدويل لتنظيم األســـرة موجزات ق رية تتضـــمن م لومات املتحدة للنـــكان ومنظم
الداً،  ا يونر حملة عامة عن البيانات  25مصـــــــــــورة تبّ  روااط الصـــــــــــحة ادننـــــــــــية واكجنااية والفريوس يف 

ننية مؤشرال ويواصل الربنامة ت زيز سجل روااط الصحة اد 150املتاحة علمل الص يد الق ري ألرجر من 
واكجنااية والفريوس، الذي يتي  لوحة ايانية جام ة لجالث  مؤشـــــــرا تت لم ااكدما  من أجل املنـــــــاعدة يف 
تتب ع التقدم احملرا وت زيز الدعوة وايادة ن اة امل ارن عن حمررات الروااط وا ثار اليت حتدثها وبلقام الضوم 

 الدال 60علمل نجوات البيانات علمل ن اة 
وحتت مظلة سموعة األمم املتحدة للتنمية املنـــــــتدامة، يقدم الربنامة اكوا ي عونا لتحقيم أهدان  - 79

قدم  2017-2016التنمية املنتدامة ااتباع  ة قا م علمل الت ميم والت جيل والدعم النياسايتل ويف الف ة 
رات املتضمنة هلذا النهة، عن طريم من امل ار  27الفريم امل   افريوس نقص املناعة الب رية دعما ملا عدده 

تونري حتليل ق ري للحالة املت لقة افريوس نقص املناعة والصـــــــــحة وحتديد الفرص األســـــــــ اتيجية كدما  هذه 
ل وجيري 2030القضـــــــايا يف خرا ط ال ريم اليت توعـــــــع لدعم البلدان يف تنفيذ خ ة التنمية املنـــــــتدامة ل ام 

 ل2018ة بعانية من هذه املهام يف عام مهم 23التخ يط لتنفيذ ما يصل بت 



DP/2018/27 

DP/FPA/2018/12 
 

 

18-11102 23/25 

 

ويواصل ارنامة األمم املتحدة اكوا ي االت اون مع شررا ه تقد  الدعم للبلدان لبنام نصظم صحية  - 80
منتدامة قادرة علمل الصمودل وتضمن هذا الدعم: انام قدرات ال امل  يف اجملال الصحي، وت زيز قدرات 

االة احلواجز املت لقة  قوة اكننــــــــــــان واحلواجز ادننــــــــــــانية اليت حتول احلكومات علمل تقد  ا دمات، وب
دون تونري خدمات مكانحة الفريوس، وال مل علمل مكانحة ال لل املصـــــــــــــــاحبة، وت زيز اداهزية ملواجهة 
حاألت ال وارئ الصــــــــــحيةل وعلمل ســــــــــبيل املجال، أعان الربنامة اكوا ي وواارة الصــــــــــحة يف امبااوي علمل 

ل يف الق اع الصــــــحي انظام بدارة املالية ال امة التااع لواارة املالية، وجنم عن ذلك بتاحة امليزنة بطالة ال م
مقاط ة، واتباع  59يف الوقت احلقيقي، وت بيم التنـــــــــــــــديد اكلك وين يف مجيع املقاط ات البال  عددها 

امليل وأعد الربنامة اكوا ي نظام حماســــ  علمل صــــ يد املررز واكقليم واملقاط ة ألغرات من  الصــــندوة ال 
اســـ اتيجية لبنام القدرات ترمي بت قيام نظم صـــحية منـــتدامة وقادرة علمل الصـــمود، وهي مرانقة جملموعة 

 األدوات احلالية لبنام القدرات املتاحة علمل اكن نتل
  

 خاتمة -رابعا  
م املتحدة علمل النحو الذي ت زيز الت اون يف األم 2030تقتضـــــــــي خ ة التنمية املنـــــــــتدامة ل ام  - 81

(، ا ــنن بعادة A/72/684-E/2018/7) 2017رانون األول/دينــمرب   21األم  ال ام املؤرخ  تقريرحيدده 
ا ــنن  2018أيار/مايو  31املؤرخ  72/279تنظيم منظومة األمم املتحدة اكوا ية، وقرار ادم ية ال امة 

بعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اكوا ية يف ســـــياة األســـــت رات ال ـــــامل الذي جيري رل أراع ســـــنوات 
لنـــــياســـــة األن ـــــ ة التنفيذية اليت تضـــــ لع شا منظومة األمم املتحدةل و جل ووذ  الت ـــــ يل املنق  لربنامة 

م املتحدة امل ــ ك امل   افريوس نقص املناعة الب ــرية/متالامة نقص املناعة املكتنــب )اكيدا( خ وة األم
بت األمام  و قيام شـــــــــــــــرارة أقو ، ويقدم للبلدان دعما أررب وأرجر تكامال من أجل الو  هدن التنمية 

 ل2030مة ل ام املنتدامة ا نن اكيدا، واكسهام اوجه أعم يف حتقيم خ ة التنمية املنتدا
واســـــــتجااة ل لبات من الدول األعضـــــــام، تتضـــــــمن ا  ط األســـــــ اتيجية لربنامة األمم املتحدة  - 82

اكوا ي وصندوة األمم املتحدة للنكان ومنظمة األمم املتحدة لل فولة وهيية األمم املتحدة للمرأة نصال 
أجية حامسة يف سال األســـــتجااة لفريوس م ـــــ را يهدن بت ايادة الت اون يف ساألت خمتلفة تن وي علمل 

نقص املناعة الب ـــرية، ت ـــمل علمل وجه ا صـــوص القضـــام علمل الفقر وحتنـــ  صـــحة املراهق  واألمهات 
وحتقيم املنـــــاواة ا  ادننـــــ  ومتك  الننـــــام والفتيات وعـــــمان قدر أررب من بتاحة واســـــتخدام البيانات 

 املفصلة ألغرات التنمية املنتدامةل
ا ــــــــــــــنن نريوس نقص املناعة  2018ومتاشــــــــــــــيا مع تقرير األم  ال ام بت ادم ية ال امة يف عام  - 83

اوصفه دديدا للصحة ال امة  2030( يت لب القضام علمل اكيدا  لول عام A/72/815الب رية/اكيدا )
بل الوصول بت خدمات اذل جهود متضانرة واستجمارات وشرار ات من أجل حتقيم ما يلي: )أ( ايادة سص

الفحص املت لم افريوس نقص املناعة الب ـــــــرية وتنـــــــريع وتريدا  )غ( ت جيل جهود القضـــــــام علمل النـــــــل 
من أجل  2020وســــــــــــــا ر اكصــــــــــــــااات املتزامنة وال لل املصــــــــــــــاحبة  ) ( تنفيذ خارطة طريم الوقاية ل ام 

ادديدة افريوس نقص املناعة الب ــــرية  )د( ايادة ال ريز علمل حقوة اكننــــان الت جيل اتقليل اكصــــااات 
واملنــاواة ادننــانية ونيات النــكان الر ينــية  )هــــــــــــــــــ( األســتفادة من خربات الربنامة امل ــ ك يف بحداي 

 التنثري واملناجة يف جهود بصالم األمم املتحدةل

https://undocs.org/ar/A/72/684-E/2018/7
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/72/815
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وصندوة األمم املتحدة للنكان ر ريك  راعي   وسون يواصل ارنامة األمم املتحدة اكوا ي - 84
مؤســــنــــ  للربنامة امل ــــ ك، دعم البلدان يف بجياد اســــتجااات ن الة ورفؤة وقا مة علمل احلقوة من أجل 

 2030الو  األهدان الوطنية املت لقة افريوس نقص املناعة الب رية يف سياة خ ة التنمية املنتدامة ل ام 
 أحدل وحتقيم الوعد ا دم بغفال
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