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 الدورة السبعون

 من جدول األعمال   11البند 

االلتـاا  شأـ ن وـ وق   ـ      تنفيذ إعـنن  
ــة    ــ  املناعــ ــمةةنمتنامة   ــ ــة البأــ املناعــ
املكتســ) إلادةــداإل وادعن ــا السيا ــيا 
    شأ ن و وق     املناعة البأمةةنادةدا

 على املسار السمةع صوب ال ضاء على وشاء ادةدا  
  

 ت مةم األما العا   
  

 م دمة -أوال  
 أ ا ا متينا للمسار السمةع امللموقت د  ةووم إحماا ال  

ميثــا االلتــاا  العــاملض شال ضــاء علــى وشــاء ادةــداب علــى النحــو املــبا     ــة التنميــة    - 1
ب ومصة ال مثيا هلا للتغل) على أحد أشـد التحـدةاا اليـحية املعاصـمة     2030املستدامة لعا  

تعجيا شتح يـق  تـا     دمارا وكذلك لن تفادة من الا م احمل ق   التيدي لإلةدا من أجا ال
   مجيع جوا )   ة التنمية املستدامة.  

لفـ وق   جهـود التيـدي  وحىت عند مواجهة الن اق الوا ع لوشاء ادةدا العاملضب وـنن   - 2
  ـ  املناعــة البأــمةة   تغــ) عنـها م ل ــا كيمــة و ــملة كــا وـمد مــن املتضــمرةن مــن املــم     

ــا .     ــم   اليــحة والمو ــاحم وح ه ــاهلم وإحباهت ــع      وآم ــر م ــر شأــم  كضــاء وك ــد حتي ول 
أشخاص ةأاركون   التيدي لإلةداب مبا   ذلك أشـخاص ميـاشون شفـ وق   ـ  املناعـة      
البأمةة. ول د علمر شاليعوشاا اليت ةواجهوهنا   احليول على األدوةة املضـادة لف و ـاا   

ةـو . وكـد     ـو  ووصـم   كـا   ا ةعيأو   من النسخ العكسض اليت تب يهم على كيد احلياة ومب
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أعمب العدةد منهم أةضا عن إميان را خ ش ن من املمكن لنا أن  ضع حدا هلذا الوشـاء. وسسـد   
ــع األشــخاص الضــالعا   التيــدي        ــاهلم عــا  مجي ــيت عكــض عــن شــجاعتهم وآم ال يــ  ال
لإلةدا. واليو ب ال ميكننا أن   در الت د  امللحـو  الـذي أحما ـا  معـا وحسـ)ب ولكـن أةضـا        

 عن المك). عد  ختلف أي شخ ى علينا أن  ذه) لكفالة إىل أي مد

وال ة اق ما ح    التيدي لإلةدا من النتا   وحـدها. و ـد أوجـد هتموحـا وأ ا ـا       - 3
عملياب مبا   ذلك الت ـوراا ال بيـة والتـد نا والأـماكااب مـن أجـا ال ضـاء علـى الوشـاء          

ب أي احلل ــة املف ــودة الــيت مــم  ح ي ــة األ . وكــا مــا ةتــا ةــتعا تــوو   2030حبلــول عــا  
ــاا  السيا ــض شتنفيــذ     غاةــاا ــتحدد مــا إذا كا ــر   املســار الســمةع  ــتتح ق أ  الب هــو االلت

 أدواتنا اجملمشة تنفيذا كاويا ومنيفا.

نفذ عـمل تتلـف   ُةهو وةأما التيدي لإلةدا جهاا واعلة حكومية وغ  حكوميةب و - ٤
ــن       ــوق اد ســان. وم ــهاكاا ح  ــة وا ت ــدواوع االجتماعي ــاول ال ــتم   إهتــار  تن ال  اعــااب وة
دواعــض وخــمي أن أرى أن اال ــتثماراا   التيــدي لإلةــدا تفعــا الكــث  للــدوع إىل ت ــوةم    

أن  اعت ـادي النتم اليحيةب واحلماةة االجتماعيةب وكدرة اجملتمعاا احملليـة علـى اليـمود. و     
عما هبا على حنو مبتكم    ياق التيـدي لإلةـدا ميكـن أن تسـتخد        لنُُّه  واآللياا اليت ُةا

التغل) على التحدةاا العامة اليت تؤدي إىل تكمار تفأض األمما  وا تأار أوشئـة جدةـدة مـن    
األمـــما  املامنـــةب   الوكـــر الـــذي لـــمي ويـــ  العمـــا مـــن أجـــا ع يـــق التغ يـــة اليـــحية   

 فة.املني الأاملة

. وال ةسعنا أن خنسم املعمكة   ال ةاال هتوةنادةدا  ال مةق صوب ال ضاء على إال أن - ٥
التيدي لإلةدا. وتتيح السنواا اخلمـ  امل بلـة ومصـة ةـي ة دحـداري تغـي  جـذري   مسـار         

 نتعشالوشاء. ورغم ما ُأحما من ت د  ملحو ب إذا كبلنا شالوةع الماهن كما هو دون تغـي ب  ـي  
شاء من جدةد   عدد من البلدان املنخفضة واملتو  ة الد ا. و يياب عدد أكمل من الناق الو

مـع   ار ـة  شامل 2030شف وق     املناعة البأمةة وميوتون من األمما  املمتب ة شادةدا   عا  
. و تمتفع تكـاليف العـنب شأـكا حـاد. و ـيؤدي الفأـا   السـي مة علـى وشـاء          201٥عا  

 وةض اجلهـود الماميـة إىل ال ضـاء علـى السـاب و فـض معـدالا الوويـاا النفا ـية          ادةدا إىل ت
عنـق الـمحم. و ـتكون ا ـتثماراتنا اهلا لـةب       ـمهتان  ب وجـيم وووياا األهتفـالب والتـهاب الكبـد    

 وأكثم التحمكاا العاملية إهلاما من أجا إعمال احلق   اليحةب كد ذهبر  دى. 

على أن  عـيش ذلـك املسـت با ال ـاا. واليـو ب وـنن        ما من  ب) لعلنا ممغما ولكن - ٦
أمــم   متنــاول  2030ال ضــاء علــى وشــاء ادةــدا شوصــف  حدةــدا لليــحة العامــة حبلــول عــا     

ب 2020أةدةناب إذا كمنـا شتعجيـا التيـدي للوشـاء عـن هتمةـق األ ـذ شالغاةـاا ال موحـة لعـا            
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النـه  ال ا مـة علـى احل ـوقب     واةادة اال تثماراا وةخها منذ وكر مبكـم. ولـ) أن تعـاا    
  ذلك تلك الـيت تأـجع علـى ع يـق املسـاواة شـا اجلنسـا وأكـا املـمأة. ولـ) ةـمان             مبا

ــا       ــهميش والتميي ــا ون مــن الت ــذةن ةع ــم تضــمرا وال ــى اخلــدماا لاشــخاص األكث احليــول عل
اا ةــدهمب مبــا   ذلــك األشــخاص امليــاشون شفــ وق   ــ  املناعــة البأــمةة  والنســاء الأــاش

هن   العنكاا اجلنسية   أومة يـا جنـوب اليـحماء الكـملى  واألهتفـال واملماه ـون       ؤوشمكا
  كـــا مكـــان  والمجـــال املثليـــون و ـــا م المجـــال الـــذةن ميار ـــون اجلـــن  مـــع المجـــال     
واملأتغلون شاجلن  واشا نهم  ومتعاهتو املخدِّراا شـاحل ن  ومغـاةمو اهلوةـة اجلنسـا ية  و ـاالء      

 شخاص ذوو ادعاكة  واملهاجمون  والنجئون.السجون  واأل

ــا م       - ٧ ــمةة و ـ ــة البأـ ــ  املناعـ ــ وق   ـ ــدي لفـ ــدا التيـ ــى ادةـ ــاء علـ ــ) ال ضـ وةت لـ
ــاةب مبــا   ذلــك عنــدما ةكــون الأــخ       ــة هتــوال وتــمة احلي االحتياجــاا اليــحية واالجتماعي

يـول علـى   ب وعنـدما تتـاب الأـخ  للح       املناعة البأـمةة  معمةا خل م ادصاشة شف وق
العنب هتوال وتمة احلياةب وعندما ةتعا على ومد أو أ مة أو جمتمع حملض تـوو  المعاةـة لاةتـا     

ــدا تمكيــا املــوارد   البلــدان       ت لــ)ف وق. وةالواألشــخاص امليــاشا شــ   ــى ادة ال ضــاء عل
إىل وامل اهتعاا وامل اهتعاا الفمعية وأحيـاء املـدن األكثـم تضـمراب وتكييـف اخلـدماا امل دمـة        

السكان املعمةا للخ م واجملتمعاا اليت تعيش    ياكاا هأة. وهو ةت ل) اشتكـارا ةكـون   
حمــور  النــاقب شــدءا شتحوةــا وتعاةــا أداء اخلــدماا الــذي ة ــو  علــى اجملتمعــاا احملليــة وعلــى  
املماوق وا تهاء شت وةم منتجاا صحية أكثم وعالية وميسورة التكلفـةب مبـا   ذلـك التوصـا إىل     

 .ل  وعنبةد املم  ح ل ا

  هناةـة امل ـا  مـن     لـ) تغي  ال وا ا الع اشية والتميياةة املتعل ـة شـاملم . و   ةتعاو - ٨
معاجلـة املمتكـااا    مـن  ال ضاء على الوصم والتمييا والعنف ال ا م علـى  ـوا اجلـن . وال شـد    

ب والتعلـــيمب االجتماعيـــة واالكتيـــادةة لليـــحةب مثـــا األمـــن الغـــذا ض والتغـــذويب واد ـــكان
والعمالــةب والــتمكا االكتيــادي. و ي تضــض ال يــا  شــذلك أ واعــا جدةــدة مــن الأــماكة الــيت    
ــةب        ــية ادكليميـ ــاا السيا ـ ــااب واملؤ سـ ــدملب واحلكومـ ــع املـ ــا اا اجملتمـ ــن مسـ ــتفيد مـ تسـ

 واملنتماا الدوليةب واألو اط األكادمييةب واملنتماا الدةنيةب وال  اا اخلاص.

ا ـتخدا   شالتيـدي متعـدد ال  اعـاا لإلةـداب و       مـاد مسـار  ـمةع   ومن  ـنل اعت  - ٩
ا ــتماتيجض أكثــم ل ليــة الــيت ُةنأــئها التيــديب  ــيتم ت ــد  مســا اا م ــدرة   هتا فــة مــن   

شأــ ن مســا اا إلب مبــا   ذلــك 1ن٧0أهــدا  التنميــة املســتدامة إلا تــم كــمار اجلمعيــة العامــة  
ال ضــاء علــى الف ــمب واألمــن الغــذا ض والتغــذويب واليــحةب واملســاواة شــا اجلنســاب وتــوو     

ب للجميـع  العما الن قب واحلد من أوج  عد  املساواةب واملدنب والعدالةب واملؤ سـاا الأـاملة  

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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كا عـمل  اهلد ب أدعو مجيع الأمكاء إىل العما معا شأـكا أكثـم اتسـا    ذلكوالأماكة. وع ي ا ل
اخل وط الفاصلة على اليـعد السيا ـية والث اويـة والدةنيـة واملؤ سـية. وأحـع اجملتمـع الـدو          

ب 2030على دعم األمم املتحـدة لكـض تيـبح كـادرة علـى إطـاا   ـة التنميـة املسـتدامة لعـا            
شسبا منها تعاةا النـه  الفمةـد واملتعـدد اجلهـاا وال  اعـاا لمل ـام  األمـم املتحـدة املأـتم           

ب وتو ـيع   اكـ    شأ ن و وق     املناعـة البأـمةةنمتنامة   ـ  املناعـة املكتسـ) إلادةـداإل      
 .إل1إل201٥على حنو ما أعاد ت كيد  اجملل  االكتيادي واالجتماعض   عا  

الســنة احملــددة هــدوا لإلعــنن السيا ــض شأــ ن وــ وق   ــ      201٥وشــكلر  ــنة  - 10
مـن أجـا ال ضـاء علـى وـ وق   ـ  املناعـة البأـمةة          املناعة البأمةة وادةدا: تكثيف جهود ا

ب وكـذلك لاهـدا  ادئا يـة لالفيـة.     2011وادةداب الذي اعتمدتـ  اجلمعيـة العامـة   عـا      
وة د  هذا الت مةم ا تعماةا للغاةاا العأم لإلعنن السيا ـضب وةت لـع إىل مـا شعـد ذلـكب        

ــة املســتدامةب مــع تســلي    ط الضــوء علــى جمــاالا العمــا امللحــة    ــياق عــدد مــن أهــدا  التنمي
 والفمص املتاحة.  

وميثا االجتماا المويع املستوى املعين شف وق     املناعـة البأـمةةنادةداب امل ـمر أن     - 11
حمورةـة حلأـد   إل منا ـبة  22٨ن٧0إلا تم ال ـمار   201٦تع د  اجلمعية العامة   حاةماننةو ي  

االلتاا  العـاملض شغاةـاا املسـار السـمةع وادجـماءاا األ ا ـية الماميـة إىل ال ضـاء علـى ادةـدا           
ب علــى النحــو املــبا   ا ــتماتيجية شم ــام  األمــم املتحــدة املأــتم  للفتــمة  2030حبلــول عــا  

. وةتـــيح االجتمـــاا الفمصـــة “علـــى مســـار  ـــمةع لل ضـــاء علـــى ادةـــدا”ب 2021-201٦
فادة من الدروق املست اة من التيدي لإلةدا والعمـا مـع ال ـا ما علـى ذلـك التيـدي       لن ت

من الناق واملؤ ساا والأبكااب وال يا  ح ا شن لـة  وعيـة   هنـ  التنميـة املتكاملـة املتـو ى       
ــة املســتدامة. وشو ــعنا معــا ع يــق النجــاحب علــى أن ةكــون امل يــاق هــو أن        أهــدا  التنمي

 ةب وح وق اد سانب والكمامةب وال درة على االادهار   األجا ال وةا.   ضمن للناق اليح
  

ــذ      -ثا يا   ــهاون: حفــا الت ــد  ومعاجلــة أوجــ  ال يــور   تنفي ــا أال  ت لــ) علين
 2011ادعنن السيا ض لعا  

أدى ادعنن السيا ض شأ ن و وق     املناعـة البأـمةة وادةـدا إىل تعجيـا العمـا       - 12
. وشغية رصد الت ـد  احملـماب تبنـر    201٥غاةاا هتموحة لعا   10اء العا  شوةع   مجيع أحن

ةتـا  تـا  الت مةـم    والبلدان إهتارا أكوى للمساءلةب شدعم مـن شم ـام  األمـم املتحـدة املأـتم .      
__________ 

شأـ ن شم ـام  األمـم املتحـدة املأـتم  املعـين شفـ وق   ـ           2ن201٥كمار اجملل  االكتيـادي واالجتمـاعض    إل1إل 
 املناعة البأمةةنادةدا.
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عمليــاا رصــد التنميــة الدوليــة األكثــم  ةأــكا إحــدىالعــاملض عــن الت ــد    مكاوحــة ادةــدا 
 يماا اجملتمع املدمل.  اشتكارا   إشما  ت ي

إطـاااا ا ـتثنا ية وعـدةاا صـعبةب وضـن عـن       عـن  ا تعما  الت د  احملما وةكأف  - 13
األول مـوجاا   اجلـدول الدروق املستفادة ويما ةتعلق شـاجلهود ادئا يـة األو ـع   اكـا إلةتضـمن      

سـض إىل  إةيـال العـنب املضـاد لف و ـاا النسـخ العك      إطـاا  ميثـا ولكا غاةـة مـن الغاةـااإل.    
املوعـد النـها ض   كبا تسعة شهور مـن  مليون شخ  مياشا شف وق     املناعة البأمةة  1٥

ا تيـارا عامليـا ر يسـيا إلا تـم الأـكا األولإل. وكـد        201٥كا ون األولندةسممل أهم احملدد ش
أ ــهم التو ــع الســمةع   العــنب املن ــذ للحيــاة   احلــد مــن الوويــاا املمتب ــة شادةــدا شنســبة  

ب واة لع شدور ر يسض   حدوري اةادة حـادة   معـدل العمـم    200٤  املا ة منذ عا   ٤2
. و تــما اللتــاا   إل2إلاملتوكــع   البلــدان الــيت تعــامل شأــدة مــن وــ وق   ــ  املناعــة البأــمةة         

احلكومااب ومنتماا اجملتمـع املـدملب و  ـة ر ـي  الوالةـاا املتحـدة ال ار ـة للمسـاعدة           
ألمــم ب واليــندوق العــاملض ملكاوحــة ادةــدا والســا واملنرةــاب وشم ــام  ا جمــال مكاوحــة ادةــدا

ةــداب وجهــاا عدةــدة أ ــمىب عــول وشــاء مــن اليــ ق واملــوا إىل  املتحــدة املأــتم  املعــين شاد
 ا تجاشة من أجا اليحة واألما والكمامة.

 
كتسـ)  ادعنن السيا ض شأ ن و وق   ـ  املناعـة البأـمةة ومتنامـة   ـ  املناعـة امل        

 غاةاا 10إلادةداإل: 

  املا ـة   ٥0احلد من ا ت ـال وـ وق   ـ  املناعـة البأـمةة شاالتيـال اجلنسـض شنسـبة          • 
 201٥حبلول عا  

  املا ة شا متعـاهتض املخـدراا    ٥0 فض ا ت ال و وق     املناعة البأمةة شنسبة  • 
 201٥عن هتمةق احل ن حبلول عا  

ــى ادصــاشاا   •  ــن     ال ضــاء عل ــال واحلــد شأــكا كــب  م ــا األهتف ــالف وق ش ــدة ش اجلدة
 الووياا النفا ية املتيلة شادةدا

__________ 

 UNAIDS, How AIDS changed everything: MDG 6: 15 years, 15 lessons of hope from the AIDS إل2إل 

response (Geneva, July 2015) ا : متاح على املوكع التwww.unaids.org/sites/default/files/media_asset/ 

MDG6Report_en.pdf إ كلتما  -. املمجو أةضا منحتة أن أحدري األركا  امل دمة من وكالة اليحة العامة
  املا ة من  ٧٥  اململكة املتحدةب جمى ت د  العنب إىل  201٤تورد ت دةماا مفادها أ  ب   عا  

ف وق     املناعة البأمةة إلالذةن ُشخير إصاشتهم شالف وق والذةن   تأخ  مجيع املياشا ش
   املا ة منهم لدةهم أمحال و و ية غ  مكتملة. ٧0إصاشتهم ش إل وأن 
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مليـون شـخ     1٥ لــ توو  العنب املضاد لف و اا النسخ العكسض واملن ـذ للحيـاة    • 
 201٥من املياشا شف وق     املناعة البأمةة حبلول عا  

ووصـول حجـم    201٥دةدا حبلـول عـا    ملكاوحة ا املكم ة  د وجوة املوارد العاملية • 
شليـون دوالر     2٤شليـون دوالر و   22اال تثمار العاملض السنوي إىل ما ةتماوح شا 

 البلدان املنخفضة واملتو  ة الد ا

ال ضاء علـى أوجـ  عـد  املسـاواة شـا اجلنسـا وإ ـاءة املعاملـة والعنـف علـى أ ـاق             • 
علـى محاةــة أ فسـهن مـن وـ وق   ــ        ـوا اجلـن ب واةـادة كــدرة النسـاء والفتيـاا     

 املناعة البأمةة

إاالــة الوصــمة املمتب ــة شفــ وق املناعــة البأــمةة وال ضــاء علــى التمييــا ةــد امليــاشا    • 
شالف وق واملتضمرةن من  شتعاةا ال وا ا والسيا اا اليت تكفا ادعمال التـا  جلميـع   

 ح وق اد سان واحلمةاا األ ا ية

موةة على د ول امليـاشا شفـ وق   ـ  املناعـة البأـمةة إىل البلـدان       روع ال يود املف • 
 وش ا هم وإكامتهم ويها

ــاب          •  ــا إدم ــن أجــا تعاة ــالف وق م ــة ش ــة للخــدماا املتعل  ــنتم املوااة ــى ال ال ضــاء عل
ــم       ــا  تـ ــن تعاةـ ــن عـ ــةب وضـ ــة العامليـ ــحية وادئا يـ ــود اليـ ــدا   اجلهـ ــة ادةـ مكاوحـ

 االجتماعية احلماةة

عدد الووياا من جماء داء السا شـا امليـاشا شفـ وق   ـ  املناعـة البأـمةة        فض  • 
 201٥  املا ة حبلول عا   ٥0شنسبة 
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 الأكا األول  

ــالعنب املضـــاد لف و ـــاا النســـخ العكســـض شـــا امليـــاشا شفـــ وق   ـــ        التغ يـــة شـ
 البأمةة املناعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
اخلطةةالااملية ةةالأثلـر أهــم املكا ـ)   عكــ  مســار الوشـاء شــا المةــع. وأ ـفما     و - 1٤

ل2015عةي للالقضيءلعلىلاإلصيبيتلاجلديدةلبفريوسلنقصلاةنيعالاابشريالبنيلاألطفيللحبلةلللل
ب اليت ُأهتل ر   االجتمـاا المويـع املسـتوى للجمعيـة العامـة شأـ ن       واحلفيظلعلىلح يةلأمهيهتم

عـن طـاح   ةسـبق لـ  مثيـا.       ب2011و وق     املناعـة البأـمةة وادةـداب املع ـود   عـا       
ب اخنفضـــر ادصـــاشاا اجلدةـــدة شـــا األهتفـــال إىل النيـــف وحســـ)و ـــنل أرشـــع  ـــنواا 

ــدان ا   ــدة شــ    البل ــا  ســبة ادصــاشاا اجلدة ــه ويه ــيت تبل ــال  الل ــا األهتف ــة.  ٩0ف وق ش   املا 
ــة شـــالف وق أكـــا    201٤عـــا   و  ــيبوا إصـــاشاا حدةثـ ــال الـــذةن أصـ ب شلغـــر أعـــداد األهتفـ
ــا مــن     ٥00 مــن ــع أحنــاء أممةكــا    2 000هتفــا   من  ــة البحــم الكــارةن وأك هتفــا   مجي

البلدان الـيت كـاد أن ُة ضـى ويهـا علـى املـم  شلغـر         النتينية. وعلى اليعيد العاملضب ة در أن
ــن      ٨٥ ــدة ع ــا ادصــاشاا اجلدة ــداب إذ ت  ــدد      ٥0شل ــدر ع ــنوةا. واحن ــال   ــا األهتف إصــاشة ش

عامــا والــنت ميــب أل ــباب ممتب ــة شادةــدا   ٤٩و  1٥الــنت تتــماوح أعمــارهن شــا  النســاء
 .  2010  املا ة منذ عا   3٥شنسبة 
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) كـب ة علـى اليــعيد العـاملض    فـض عــدد البـالغا امليــاشا      وكـد ع  ـر مكا ــ   - 1٥
حـدةثا شفــ وق   ــ  املناعـة البأــمةة   الســنواا العأــم التاليـة مل لــع األلفيــة. إال أن الت ــد     
احملما غ  كا ب وهو ةتباهت    كث  مـن األمـاكنب شينمـا تـاداد ادصـاشاا اجلدةـدة   شعـض        

ــمة مــن عــا     ــاهتق. و  الفت ــنخفض العــدد الســنوي للأــباب   201٤إىل عــا   2010املن ب   ة
ــالف وق  ــوى شنســبة     ــذةن ةيــاشون ش ــالغا ال ــى    ٨والب ــاملإل. وعل ــة إلا تــم الأــكا الث   املا 

اليعيد العاملضب ونن  سبة الأباب الذةن لدةهم معموة دكي ـة وشـاملة عـن  ـبا ا ت ـال عـدوى       
تتــا أ أــ ة التــموة  ال ــتخدا    املاةــيةب شينمــا 1٥ ـالفــ وق ا ــت ما  ــنل الســنواا الــ 

الــواكض الــذكمي وتواةعــ  غــ  كاويــة لتلبيــة احتياجــاا الأــباب   العدةــد مــن شلــدان أومة يــا   
جنــوب اليــحماء الكــملى. وحــىت مــع  هــور أدواا وُ ُهــ  جدةــدة للوكاةــةب ةــعفر شــمام    
ــة ال يــادةب وةــعف املســاءل          ــا عــد  كفاة ــة   الســنواا األ ــ ة شســب) عوامــا مث ةب الوكاة

 واخنفا  التموةا.
 

 الأكا الثامل

 ـنة وـ كثمإل    1٥ادصاشاا اجلدةدة شف وق     املناعة البأمةة شا البالغا إلمـن  ـن     
 201٤إىل عا   1٩٩0  الفتمة من عا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  املا ة من األشخاص املياشا حدةثا شف وق   ـ  املناعـة    ٩0وعلى المغم من أن  - 1٦

ةؤثم علـى كـا ركـن    و بشلدا و طب ال ةاال الف وق ةأكا وشاء عامليا 3٥البأمةة ةعيأون   
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 مــن أركــان العــا ب وةضــيف عبئــا كــب ا إىل األعبــاء اليــحية   العدةــد مــن املنــاهتق. شيــد أن   
ــا   ــا ا مــن كبي ــاء وت دمــ   مس ــ   والتحــدةاا  أئــاط الوش ــا كــب ا إلا تــم   تتبــاةن تب املتعل ــة ش اةن

 الماشعإل. الأكا

وةتا وشاء ادةدا ةـؤثم شأـكا غـ  متنا ـ) علـى أومة يـا جنـوب اليـحماء الكـملى           - 1٧
ب 201٤مليون شخ  من املياشا شف وق     املناعة البأـمةة. و  عـا     2٦اليت ةسكنها 

  املا ـة مـن    ٦٦مليـون إصـاشة جدةـدة شـالف وقب أي حنـو       1.٤ا  تلك املن  ـة حـو   شهدا
ــاال   ــاا اجملمــوا العــاملض. وال ت ــن ارتفــاا   ــم     الفتي ــا ا م املماه ــاا والنســاء الأــاشاا ةع

مليــون مــن الأــباب الــذةن تتــماوح   2.٨الفــ وق وإمكا يــة التعــم  لإلصــاشة شــ . ومــن شــا  
ــا   ــارهم ش ــ وق   2٤و  1٥أعم ــنة امليــاشا شف ــوب       ــا جن ــة البأــمةة   أومة ي ــ  املناع   

   املا ة.   ٦3ب كا ر  سبة اد اري شينهم 201٤اليحماء الكملى   عا  

وارتفــع عــدد األشــخاص امليــاشا حــدةثا شالعــدوى   أوروشــا الأــمكية وو ــط آ ــيا   - 1٨
اهتض ب وش در كب    أو اط متعـ 201٤إىل عا   2000  املا ة   الفتمة من عا   30شنسبة 

ــع تتمكــا ادصــاشاا        ــاب حي ــ) الأــمق األو ــط واــال أومة ي ــاحل ن. وإىل جا  املخــدراا ش
ــالب      ــع المجـ ــن  مـ ــون اجلـ ــذةن ميار ـ ــال الـ ــاجلن ب والمجـ ــتغلا شـ ــاط املأـ ــدة   أو ـ اجلدةـ

املن  ـتا  ـا الوحيـدتا     هـاتا  واألشخاص الذةن ةتعاهتون املخدراا عن هتمةق احل ـنب وـنن  
 .2000اجلدةدة شالف وق ويهما منذ عا  اللتا اادادا ادصاشاا 

إىل  2000و  أع ـــاب حـــدوري اخنفـــا  ملحـــو    الفتـــمة املمتـــدة مـــن عـــا          - 1٩
آ ــيا  ب ااداد أةضــا عــدد األشــخاص الــذةن ةيــاشون شــالف وق اادةــادا هتفيفــا    2010 عــا 
 مـدن    احمليط اهلادئ   السنواا ال ليلة املاةيةب وكـذلك عـاودا أوشئـة التهـور      من  ة و

أممةكا الأمالية وأوروشا الغمشيـة. وةواجـ  املثليـون و ـا م المجـال الـذةن ميار ـون اجلـن  مـع          
المجــال ومغــاةمو اهلوةــة اجلنســية واملأــتغلون شــاجلن  واشا نــهم واألشــخاص الــذةن ةتعــاهتون    
املخــدراا شــاحل ن تــاهتم عاليــة شأــكا  ــاص. وفــض الوالةــاا املتحــدةب علــى  ــبيا املثــالب    

 تمما االساهاا احلاليةب  يأـخص   يـف المجـال السـود الـذةن ميار ـون اجلـن  مـع         ا إذا
المجال ورشع المجال املنحدرةن من أصول أممةكية التينية الذةن ميار ـون اجلـن  مـع المجـال     

 .إل3إلشادصاشة شف وق     املناعة البأمةة   وتمة ما من حياحم

__________ 

 Centers for Disease Control and Prevention, “Half of black gay men and a quarter of Latino إل3إل 

gay men projected to be diagnosed within their lifetime” (Atlanta, 2016), available from 

www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/2016/croi-press-release-risk.html. 
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شا شف وق     املناعـة البأـمةة علـى    مليون شخ  ميا 22وال تيا ما جمموع   - 20
العــنب املضــاد لف و ــاا النســخ العكســض. واحليــول إىل العــنب عســ  جــدا شالنســبة إىل      

  املا ــة    ٥٤ب 201٤األهتفــالب حيــع شلغــر  ســبة األهتفــال الــذةن  ــالوا العــنب   عــا    
سبة حيول البـالغا علـى     املا ة   الأمق األو ط واال أومة يا. و  1٥ أممةكا النتينية و

  املا ـة.   1٤حيـع ال تتعـدصى   ب العنب هـض األد    من  ـة الأـمق األو ـط واـال أومة يـا      
  شلــدان مثــا اجلاا ــم وعمــان إمكا يــة شلــول  ســ) عاليــة للحيــول    ةتبــيصن احلالــمــع ذلــك و

ــى ــد  ــمصمل أن أرى ال مــوح العــا    ا ــتماتيجية اد     عل ــةب وك ــة  العــنب   املن   ــدا العمشي ة
 األاماا اد سا ية وغ ها من األاماا احملدكة شاملن  ة.   من مغمشالإل 2020-201٤إل

ورغــم مــا أحــما مــن ت ــد     أــم املعموــة عــن حالــة وــ وق   ــ  املناعــة البأــمةةب   - 21
ةاال  يف األشـخاص امليـاشا شـالف وق لهلـون وةـعهمب كـا ةؤكـد احلاجـة امللحـة إىل           ال

دماا الكأف عـن الفـ وق. وتـ  م تأـخي  ادصـاشة هـو أكـمل عـا ق أمـا           تو يع   اق  
فــ وق. واليــعوشة الكــب ة الــيت تواجــ  تو ــيع   ــاق عــنب األهتفــال  التو ــيع   ــاق عــنب 

 املياشا شالف وق هض تدمل  سبة  دماا الكأف املبكم لدى المةع.  
عون للعــنب املضــاد وعــنوة علــى ذلــكب تكــاوح  ســبة كــب ة مــن أولئــك الــذةن  ضــ - 22

ــالعنب      ــد شـ ــا الت يـ ــن أجـ ــض مـ ــخ العكسـ ــاا النسـ ــر الفـــ وق.    لف و ـ ــلون   كبـ وةفأـ
البلــدان مــن مجيــع مســتوةاا الــد ا صــعوشاا   مســاعدة امليــاشا شفــ وق   ــ      وتعــامل

اململكــة املتحــدة لملة ا يــا العتمــى  ب  2012عــا   املناعــة البأــمةة   كبــر الفــ وق: وفــض
  املا ـة م ار ـة    ٦1 سبة املياشا الـذةن توصصـلوا إىل كبـر الفـ وق      شلغرلية وأةملندا الأما

ــوب اليــحماء الكــملى      30شنســبة  ــا جن ــة وأومة ي ــاا املتحــدة األممةكي ــة   الوالة . إل2إل  املا 
 شفـ وق   ـ  املناعـة البأـمةة     امليـاشا  مجيـع  حتياجـاا ال الكاملـة  تلبيـة الوةؤدصي ال يور   
ف وق إىل تــدمل  ســ) األشــخاص الــذةن ُشخصيــوا وأش ــوا   المعاةــة  الة شــواملعمصةــا لإلصــاش

وطحوا   كبر الف وقب مبا ةتمت) على ذلك من آثار    ة على األوماد واليـحة العامـة.   
وةفاكم االوت ار إىل شيا اا مينفة حبس) اجلن  والسن والفئة السكا ية الع باا الـيت تعتـم    

ــنب لكــ     ــى إةيــال الع ــا عل ــنتم اليــحية      العم ــواهتن الضــعف   ال ــن م ــ . وُتنب ــن تتاج ا م
   واجملتمعيةب كما ةتضح من تفأض و وق إةبوال   غمب أومة ياب شالتحدةاا امل بلة.

 إىل جــينوكـد أدصى التيــدي لإلةـدا إىل أــتا الـنتم اليــحية   العدةـد مــن البلـدان و      - 23
جـاءا مـن     ـ  املناعـة البأـمةة     اخلـدماا اليـحية املتصيـلة شفـ وق     جعـا مكا ) كب ة   
. وتفيـد أعـداد متااةـدة مـن البلـدان عـن كيامهـا شـدم  اخلـدماا          شوجـ  عـا   اخلدماا اليـحية  

ــة علــى       اليــحية املتصيــلة شفــ وق   ــ  املناعــة البأــمةة و ــدماا اليــحة اجلنســية وادطاشي
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فـ وق  لادماا املأـورة والكأـف عـن    خل على   اق وا ع دم المستوى املماوقب وضن عن 
شــا  دم وتلــك املتعلة ــة شــاألمما  غــ  املعدةــة. وكــد أشلغــر شلــدان عــن درجــة عاليــة مــن الــ   

اخلدماا اليحية املتيـلة شفـ وق   ـ  املناعـة البأـمةة واخلـدماا اليـحية املتيـلة شالسـا.          
ف وق   ةتماجــع إال شنســبة الشيــد أن عــدد األشــخاص الــذةن ميوتــون شســب) الســا املــمتبط شــ  

 .  إل٤إل2010ا ة منذ عا    امل 1٨
من أجـا احلـد مـن السـلوكياا التميياةـة سـا  امليـاشا         هتفيفةد لر عسيناا وكد ُأ - 2٤

سـن كـوا ا ووةـع  يا ـاا وهتنيـة أكثـم مؤاتـاة. وإ ـين أثـين          لشف وق     املناعة البأمةة و
على التوصياا اليت كدصمتها اللجنة العاملية املعنية شف وق   ـ  املناعـة البأـمةة وال ـا ونب الـيت      
شجعر على إحماا الت د . وةؤدصي االعاد الململامل الدو ب شيفت  مأمصعا وأحـد كـادة اجملتمـع    

االـة  د   ـبيا دعـم الململا ـاا     األ يـة  حامسـة  و يفـة حلكـومضب  احمللض ومأـموا علـى العمـا ا   
الع بـاا السيا ـية الـيت تعتــم  التيـدي لفـ وق   ـ  املناعــة البأـمةة شفعاليـة. ومـع ذلــكب          

 .ف وقالةاال العا  شعيدا عن إاالة ال وا ا الع اشية اليت تد  الوصم والتمييا املتيلا ش ال
نسا ية الـيت تـد  عـد  املسـاواة  ـا دة   العدةـد مـن اجملتمعـااب         وما وتئر املعاة  اجل - 2٥

وهض تاةد من   م ادصاشة شف وق     املناعة البأمةة شـا النسـاء والمجـال علـى السـواء.      
  شعـض البلـدان كار ـاا    ةـواجهن  وتواج  النساء والفتياا   كا مكان التمييـا والعنـفب و  

ب 201٤أــوة  األعضــاء التنا ــلية لإل ــاري. و  عــا   ةــارة مثــا الــاواب املبكــم وال ســمي وت 
  املا ــة مــن مجيــع ادصــاشاا اجلدةــدة  ٥٦ شــكلر ادصــاشاا شــا الفتيــاا والأــاشاا  ســبة

  املا ـة مـن ادصـاشاا اجلدةـدة      ٦2  ـنة و  2٤ و 1٥ألولئك الـذةن تتـماوح أعمـارهم شـا     
كا الثالـعإل. وال ةـاال ادةـدا    عاما إلا تـم الأـ   1٩ و 1٥ألولئك الذةن تتماوح أعمارهم شا 

ــا. وأكــمص الــواراء وكثلــو       أةضــا الســب) الم يســض للووــاة شــا النســاء    ــن ادطــاب   أومة ي
احلكوماا املوكعـة علـى ادعـنن السيا ـض الـذي اعتمدتـ  جلنـة وةـع املـمأة مبنا ـبة الـذكمى            

ــاملمأة   دورحــا    ــع املعــين ش التا ــعة واخلمســا   عــا    الســنوةة العأــمةن للمــؤأم العــاملض الماش
ــااب وتعهــدوا شالســعض مــن أجــا       201٥ ــد املســاواة التامــة للنســاء والفتي ــق أي شل شعــد  ع ي

 .  2030ادعمال الكاما للمساواة شا اجلنسا وأكا املمأة والفتاة حبلول عا  
 

  

__________ 

 .WHO, Global Tuberculosis Report 2015 (Geneva, 2015) إل٤إل 
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 الأكا الثالع
الف وق شـا  إصاشة جدةدة من ادصاشاا شـ  220 000التواةع حس) اجلن  ملا عدد    

 201٤ نة   عا   1٩ و 1٥املماه ا الذةن تتماوح أعمارهم شا 
 
 
 
 
 
 
للل
 املناعـــة   ـــ  ومتنامـــة البأـــمةة املناعـــة   ـــ  شفـــ وق املعـــين املأـــتم  املتحـــدة األمـــم شم ـــام  :اةصدرل

 201٤ادةداب ت دةماا عا  ناملكتس)
  
توجيـ  االهتمــا  والعمـا علــى   إىل  إل2011إل 1٩٨3جملــ  األمـن ال ــمار   اختـاذ  وأدى - 2٦

املتيـلة شــالعنف اجلنســض واجلنسـامل وأكــا النســاء    زناعــاااليـعيد السيا ــض الـدو  دهنــاء ال  
المل ام  املأتم  وإدارة عمليـاا  من د من تعمةهن لإلصاشة شالف وق. وةعما كا هبد  احل

ب و ـي دمان ت مةـما عـن الت ـد  احملـما      إل2011إل 1٩٨3حفظ السن  على ت ييم تنفيذ ال ـمار  
 .201٦وة تمحان توصياا   وكر الحق من عا  

 ن ال وا ا ووةـع السيا ـاا والـملام  الـيت تتنـاول ح ـوق        على تأجيعالد ولةد وك - 2٧
الوصــم والتمييــا  كار ــاا عمــا علــى ال ضــاء علــى لاد ســان واحلمةــاا األ ا ــية ا ــا   ا 

ن وأتــاح إمكا يــة الوصــول إىل اخلــدماا ووالعنــف واال ــتبعاد الــيت ةواجههــا الســكان املهمأــ
إحماا ت دص  أكمل حنو جمتمعاا تأما اجلميع. ومـا الت ـد  الكـب     شالف وقب وضن عن  املتصيلة

احملما   إاالة كيود السفم املمتب ـة شفـ وق   ـ  املناعـة البأـمةة إال إحـدى النتـا   امللمو ـة         
 الع باا اهليكلية اليت تعتم  املساواة.   إاالةللمهمة اليعبة املتمثلة   

شليـون   2٤ و 22يـق هـد  إتاحـة مبلـه ةتـماوح شـا       وكان داوع الت دص  احملما هو ع  - 2٨
. وكــد 201٥دوالر لكــض تتيــدصى البلــدان املنخفضــة واملتو ــ ة الــد ا لإلةــدا حبلــول عــا    

وجصهــر مبــادئ املســؤولية املأــتمكة والتضــامن العــاملض جهــود تعبئــة املــواردب كمــا ةتضــح مــن 
تمكة والتضـامن العـاملض مـن أجـا     تنفيذ االعاد األومة ض خلمة ـة ال مةـق شأـ ن املسـؤولية املأـ     

http://undocs.org/ar/S/RES/1983(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/1983(2011)
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التيدصي ملتنامة   ـ  املناعـة املكتسـ) إلادةـداإلب والسـا واملنرةـا   أومة يـا. ومـن األمـور          
البالغة األ ية اةادة كفاءة شمام  و وق   ـ  املناعـة البأـمةة. و ـد ااداد التموةـا املخيـ        

ب وارتفـع عـدد   201٤وعـا    2011شـا عـا      الفتـمة    املا ة  11للتيدي للف وق شنسبة 
 .  إل٥إل  املا ة ٦0األشخاص الذةن ةتل ون العنب املضاد لف و اا النسخ العكسض شنسبة 

  املا ـة مــن امليـاشا شفــ وق   ـ  املناعـة البأــمةة ة يمـون   البلــدان       ٥٨ومبـا أن   - 2٩
الأـمكاء الـدوليا   تمتص) على ال ماراا اليت اتصخذها مـؤ ما العدةـد مـن    تاملتو  ة الد اب كد 

آثار كب ة شالنسـبة لكفالـة    201٧شاالشتعاد عن اال تثمار   البلدان املتو  ة الد ا شعد عا  
ا ــتممار إةيــال اخلــدماا وش ــاء الــملام  اهلامــة. و  حــا تاةــد احلكومــاا التموةــا احمللــض     

مار   لـــملام  التيـــدي لإلةـــداب ال تأـــما هـــذ  الاةـــادة   غالـــ) األحيـــان اةـــادة اال ـــتث  
. املعنيـــةالـــدعوة أو ح ـــوق اد ســـان أو الـــملام  الـــيت تمكـــا علـــى الفئـــاا الســـكا ية    جمـــال
أوروشا الأمكية وآ ـيا الو ـ ىب علـى  ـبيا املثـالب ال أـوصل احلكومـاا الوهتنيـة واحملليـة           وفض

ب ويمـا ميـوصل الأـمكاء    املعنيـة   املا ة من الملام  الـيت تمكـا علـى الفئـاا السـكا ية       1٩ وى 
   املا ة. ٨1الدوليون النسبة املتب ية والبالغة 

ــد أن       - 30 ــا للمضــض كــدما. شي وةــووةم الت ــدص  الكــب  احملــما   األهــدا  العأــمة ا ــا كوة
حمدودةــة الت ــد  احملــما   العدةــد مــن اجملــاالا احلامســة حــدد هتموحنــا إىل ال ضــاء علــى وشــاء    

مـدصحا  ـ   ـنواا ملواجهـة التحـدةاا       . وتسنح اآلن ومصة هأصـة 2030ادةدا حبلول عا  
 الم يسية والتعجيا شالتيدي لإلةدا.  

  

__________ 

 .UNAIDS, “‘15x15’: a global target achieved” (Geneva, 2015) إل٥إل 
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على املسار السمةع: العما عمل   ة التنميـة املسـتدامة مـن أجـا ةـمان       - ثالثا 
 أال ةتخلف أحد عن المك)  

ــا          - 31 ــا س ــتفك    ُ هجن ــادة ال ــة املســتدامة إع ــدا  التنمي ــذ أه ــ) النجــاح   تنفي ةت لة
التنمية. وُتلا  هذ  األهدا ب شاعتبارهـا جمموعـة مـن األهـدا  العامليـة وغـ  ال اشلـة للتجا ـةب         
مجيــع أصــحاب امليــلحة شالتعــاون. وةســهم التيــدي لإلةــدا   اكتأــا  مســاراا جدةــدة    

علـى حنـو ةأـما ك اعـاا متعـددة      ب 2030املسـتدامة لعـا    للعما عمل كا شنود   ة التنميـة  
 وةكون حمور  الناق.  

وةستلا  التعجيا شالتيدصي وتلبية االحتياجاا الكلية للمياشا شف وق     املناعـة   - 32
أمةة واملعمةا خل م ادصاشة ش  هتوال حياحم تنسي ا وثي ا مع اجلهـاا الـيت تبـذل اجلهـود     الب

وتوو  ومص احليول على احلماةة االجتماعية للجميـعب وعسـا    بمن أجا ال ضاء على الف م
األمن الغـذا ض والتغـذوي واحليـول علـى التعلـيم اجليـدب وةـمان اليـحة اجليـدةب واحلـد مـن            

وتعاةـا املـدن    باواةب وع يق املساواة شا اجلنساب وكفالـة تـوو  العمـا الن ـق    أوج  عد  املس
ــة         ــتمكا االكتيــادي واحلماة ــا أحــد. وةســهم ال ــش ويه ــاا ال ُةهمص ــدل وجمتمع اليــحية والع
ــة والــدعم الأــاملا   إش ــاء األشــخاص امليــاشا شفــ وق   ــ  املناعــة      االجتماعيــة والمعاة

صحة جيـدةب   حـا ميكـن أن تعـاصا الـنتم اليـحية املتكاملـة لت ـد             واملت ثمةن ش  البأمةة
الدعم التغذوي واخلدماا املتعلة ة شف وق     املناعة البأمةة النتـا   اليـحية. وميكةـن إأـا      

لأباب وتسصن وةـعهم االجتمـاعض واالكتيـادي وة لةـا مـن تـاهتم إصـاشتهم        لالتعليم الثا وي 
التيدي لإلةدا الـيت ت ودهـا املـدن الـنتم اليـحية و تـم احلماةـة         ف وق. وت وصي مبادرااالش

 حميأا. يةفئاا السكا الاالجتماعية   اجلهود املبذولة من أجا الوصول إىل أكثم 
وةت لةــ) تســمةع وتــ ة الت ــد  املســتدا  لل ضــاء علــى ادةــدا والف ــم وعــد  املســاواة     - 33

ــاا احمل    ــى صــعيد اجملتمع ــة عل ــى اليــعيد ال  ــمي    إجــماء عــوالا جذرة ــاا وعل ــة وامل اهتع لي
ــا الــدكيقب املســتند إىل األدلــة واملماعــض          ــض. وتأــما هــذ  التحــوالا: تعاةــا التمكي وادكليم
للح وقب على املواكع واجملموعاا السكا ية والتـد نا لتح يـق أعتـم األثـم  واال ـتثمار        

عامليــة  وختيــي  ا ــتثماراا  ال يـاداا وأكينــها وإشــما  اجملتمـع املــدمل شوصــف  منفعــة عامـة   
أوليـة كــب ة ومتنوعــة مـن أجــا ع يــق مكا ـ) صــحية وإئا يــة غـ  مســبوكة وجــين عا ــداا     
اكتيــادةة هامــة. وعلــى الــمغم مــن ةــمورة تســمةع اخل ــى   مجيــع البلــدانب تلــحص احلاجــة إىل  

ن الـذةن    املا ـة مـن السـكا    ٩0شلداب تضم جمتمعـة أكثـم مـن     3٥تمكيا اجلهود وتعجيلها   
 ةياشون شف وق     املناعة البأمةة   مجيـع أحنـاء العـا  إلا تـم الأـكا اخلـام إل. وتـمد         
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  املا ـة مـن    ٩0وشئة املياشا شاأل يت ةأكا ويها جمموااملموق كا مة شالبلدان ال من 2اجلدول 
   إمجا  املياشا هبذ  األوشئة   املن  ة.

إىل توجيـ  عمـا املسـار     2021-201٦وحد  ا تماتيجية المل ام  املأـتم  للفتـمة    - 3٤
الســمةع علــى اليــعيد العــاملض. وتتمحــور اال ــتماتيجية الــيت اعتمــدها جملــ  تنســيق المل ــام      

ب حول  سة أهدا  مـن أهـدا  التنميـة املسـتدامةب     201٥املأتم    تأمةن األولنأكتوشم 
اتيجية الـيت لـ) تعاةـا التعـاون ويهـا مـن أجـا ع يـق أثـم مأـتم .           أثا أهـم اجملـاالا اال ـتم   

الســمةعب علــى النحـــو   وجمــاالا العمــا التعــاومل ذاا األولوةـــة هــض   صــل) هنــ  املســـار       
 أد ا . املبا
 

 الأكا اخلام   
  املا ـة مـن ادصـاشاا اجلدةـدة شـالف وق علـى اليـعيد         ٩0 سة وثنثون شلدا مثلر   

   201٤   عا  العاملض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوالةاا املتحدة األممةكية



A/70/811 
 

 

16-05338 17/43 

 

ــع األعمــار إلاهلــد          ــة   مجي ــع ش ئــاط عــيش صــحية وشالمواهي ــع اجلمي مــن  3ةــمان أتص
 أهدا  التنمية املستدامةإل

  ذلــك لاشــخاص امليــاشا واملتــ ثمةن شفــ وق   ــ   إن ةــمان حيــاة صــحيةب مبــا - 3٥
ــة        ــول الغاة ــة املســتدامة. وشل ــق التنمي ــم أ ا ــض لتح ي ــة البأــمةةب أم ــن  ٩0-٩0-٩0املناع م

شالنســبة إىل األهتفــال واملــماه ا والبــالغا أمــم حمــوري لل ضــاء علــى الوشــاءب وةــووم   إل٦إلالعــنب
د سـان واملسـا ا اجلنسـا ية واحلـواجا     مدا ا متعددة لتأجيع اختاذ إجـماءاا شأـ ن ح ـوق ا   

االجتماعيــة واالكتيــادةة الــيت ةواجههــا النــاق   احليــول علــى اخلــدماا املتعل ــة شــالف وق. 
وةت ل) طـاح اجلهـود العامليـة الماميـة إىل  ـد الثغـماا    لسـلة العـنبب أأـيا مـع املبـادئ            

ب مبـا   ذلـك مـن  ـنل وةـع      إل٧إل201٥التوجيهية اليت وةـعتها منتمـة اليـحة العامليـة عـا       
ــف       كأــفا ــتماتيجياا  ــة للوصــول إىل تتل ــف اخلــدماا العنجي حمــددة األهــدا ب وتكيي

الفئاا السكا ية والبيئااب وكفالة أن ُةتاح العنب عند التأـخي  شادصـاشة وخت ـض احلـواجا     
من أجـا   االكتيادةة اليت تعتم  ت د   دماا المعاةةب وت د   دماا الدعم - االجتماعية

 تأجيع االلتاا  وال يا  مبتاشعة املياشا اخلاةعا للعنب شأكا منتتم.  
ــذةن تيــلون علــى عــنب       - 3٦ ــدمل  ســبة األهتفــال امليــاشا ال وةنبغــض مواجهــة مســ لة ت

شالت كد من أن  دماا التأخي  املبكم للمةع   متنـاول مجيـع األهتفـال املعمةـا لفـ وق      
ف وق. وةنبغـض عسـا مجيـع    ال  العنب جلميع األهتفال امليـاشا شـ      املناعة البأمةة وشتوو

فـ وقب مبـا   ذلـك عـن هتمةـق تو ـيع   ـاق ت يـض         لاخلدماا املوجصهة لاهتفـال املعمةـا ل  
احلــاالاب واعتمــاد  تــم مبتكــمة لتتبــع األمهــاا والمةصــع وت ــد  اخلــدماا الأــاملة هلــم مــن   

امل دصمــة لاهتفــال وم ــدمض شــالعنب عــم االلتــاا   ــنل المعاةــة املســتممةب واةــادة  ــدماا د 
لف و ـاا النسـخ العكسـض املنا ـبة      ةالمعاةة وعسينهاب وكفالة تواوم أكثم التمكيبـاا املضـاد  

 لاهتفال وعالية.
و ـــيت ل) روـــع مســـتوى العـــنب أن تعمـــا البلـــدان علـــى توحيـــد هتمة ـــة العـــنب    - 3٧

ة مـن النـه  ال ا مـة علـى  ـدماا ت ـدص   ـارب        وا تكمال اخلدماا امل دصمة   املماوق ش ا فـ 
املماوقب وتعاةا النتم لتوو  إدارة رعاةة األمما  املامنة. وليكون روع مستوى العـنب وعـاالب   

__________ 

  املا ة مـن امليـاشا شفـ وق   ـ  املناعـة       ٩0هض أن ةعم   2020من العنب لعا   ٩0-٩0-٩0الغاةة  إل٦إل 
ــى       ٩0البأــمةة وةــعهم  وأن تيــا   ــالف وق عل ــون أهنــم ميــاشون ش ــذةن ةعمو ــن األشــخاص ال ــة م   املا 

  وق.  املا ة من املياشا اخلاةعا للعنب إىل كبر أمحال الف ٩0العنب  وأن ةتوصصا 
 WHO, Consolidated Guidelines on the Use of Antiretroviral Drugs for Treating and Preventing HIV إل٧إل 

Infection: What’s New (November 2015). 
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ةنبغض اةادة  سبة اخلدماا املتيلة شف وق     املناعة البأمةة امل دصمة على صعيد اجملتمعـاا  
ــة مــن متو ــط عــاملض شلــه    ــة  ٥احمللي ــة    30إىل متو صــط ةبلــه  2013  عــا    املا    املا 

. و يكون من الضموري تكثيف اجلهود المامية إىل تنفيذ عوةـا املهـا    املماكـا    2030 عا 
ال بية من أجا تعتيم املكا ) الناسة عن اةادة الكفاءة والتيدي للن     املـوارد البأـمةة   

   ك اا اليحة.  
ــدو    - 3٨ ــى اجملتمــع ال ــة إىل ةــمان    ولــ) عل ــا ومواصــلة اجلهــود المامي ــا شتعاة  أن ةعجص

إمكا ية أن ةعيش مجيع األهتفال   م من من و وق     املناعـة البأـمةة وأن تكـون أمهـاحم     
علـى املواكـع الضـعيفة األداء وعلـى النسـاء        ذلـك  على كيد احلياة وشيحة جيـدةب وأن ةمكةـا   

ش ن دم  اخلدماا المامية إىل ال ضـاء علـى    املعمةاا خل م عد  احليول على العنب. ومن
ا ت ال و وق     املناعة البأمةة من األ  إىل ال فا   المعاةـة امل دصمـة كبـا الـوالدة وشعـدها      
و دماا تنتيم األ مةب أن ةيسصم احليول على اخلدماا شيورة روتينيةب و ـد تبـيصن أن عمـا    

 اهم   ت لـي  الوويـاا املمتب ـة شـالف وقب     اجملموعاا النسا ية اليت ت د  الدعم النفسض كد 
شأــكا كاشــا لل يــاق. وتأــكةا اجلهــود الماميــة إىل ع يــق ال ضــاء علــى وــ وق   ــ  املناعــة   

عن هتمةـق دمـ   ـدماا الكأـف والعـنب       بالبأمةة وعلى الاهمي اخلل ض لدى األهتفال معا
فـة شيـفة  اصـة للحـد مـن      ومصـة وعالـة مـن حيـع التكل     بعلى املواو ة للنساء احلواما ةال ا م

املواليد املوتى وووياا حـدةثض الـوالدة. وشالأـماكة مـع احلمكـة مـن أجـا تنفيـذ اال ـتماتيجية          
ف العما للتيـدي لإلةـدا مـن أجـا اةـادة      كثَّالعاملية ليحة املمأة وال فا واملماهقب ل) أن ُة

لفئــاا مــن النســاء التموةــا وأــتا السيا ــاا وعســا اخلــدماا املتكاملــة امل دصمــة ألةــعف ا 
واملماه ا واألهتفالب مبا   ذلك تلك املتصيـلة شفـ وق   ـ  املناعـة البأـمةة والتـهاب الكبـد        
وو وق الور  احلليمض البأمي و مهتان عنق الـمحمب وكـذلك األمـما  الناشـئة مثـا اةكـا.       

 ـا ما  وةلا  إةنء احتياجاا األهتفـال الـذةن تيتمـوا شسـب) وـ وق   ـ  املناعـة البأـمةة وال        
 على رعاةتهم ماةدا من االهتما .

وال ميكن ال ضاء على وشـاء ادةـدا إال إذا حيـا مجيـع امليـاشا واملتـ ثمةن شـالف وق         - 3٩
على منتجاا صحية جيصدة النوعية شتكلفة مع ولة. واالشتكار م لوب لتوو  إمكا يـة احليـول   

ة املثلـى وامليسـورةب مبـا   ذلـك     على  دماا التأخي    مماكا المعاةة وعلى أدواا الوكاة
التكنولوجياا اليت تبادر النساء شا ـتخدامهاب واألدوةـةب مبـا   ذلـك  تـم عـنب اخلـط الثـامل         

املضادة لف و اا النسخ العكسض وأدوةة والسا والتهاب الكبـد شـاء وجـيمب وضـن      بوالثالع
الــد ا تكــاوح لتــوو  عــن الل احــاا والعــنب. وإذ أ ــلةم شــ ن البلــدان مــن مجيــع مســتوةاا   

إمكا ية احليول على األدوةة والل احاا و دماا الكأـف اجليـدة وامليسـورة التكلفـةب و ـد      
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دعوا إىل ع د حل ـة   ـار رويعـة املسـتوى شأـ ن إمكا يـة احليـول علـى األدوةـة. وُةكلةـف           
ــمعا         ــوق املخت ــا ح  ــد  االتســاق السيا ــات ش ــول ملعاجلــة ع ــالت ييم والتوصــية حبل ــق ش  الفمة
ــم        ــةب و ــو  ة ــد  ت مة ــدو  حل ــوق اد ســان وكواعــد التجــارة واليــحة العام وال ــا ون ال

 .201٦النها ض   حاةماننةو ي  
 

مـــن أهــــدا    ٥  ع يـــق املســــاواة شـــا اجلنســــا وأكـــا النســــاء والفتيـــاا إلاهلــــد      
 املستدامةإل التنمية
شفــ وق   ــ  املناعــة البأــمةةب    املســاواة شــا اجلنســا ارتباهتــا وثي ــا   اعــدا متبط ةــ - ٤0

وةنبغض اةادة اجلهود المامية إىل معاجلة أوج  الت اهتع شينهما شأكا جذري ومنـهجض. وأـكــن   
كفالة املساواة شا اجلنسا الناق من الوكاةة من و وق   ـ  املناعـة البأـمةةب وعسـن وـمص      

حنو حيـاة  اليـة مـن العنـف.     احليول على اخلدماا اليحية والتعليم والعمالةب وأهد ال مةق 
ول) أن عمض ال ـوا ا والسيا ـاا واملمار ـاا ح ـوق املـمأةب مبـا   ذلـك ح ـوق امللكيـة          
وامل اريب واحلماةة من العنفب وعد  التعم  للتمييـا   جمـال التعلـيم و  مكـان العمـاب وأن      

اصـة أولئـك   تدعم ومص احليول على اخلدماا للنساء والفتياا على ا تن  مأـارهبنب و  
 النت ةنتما إىل اجملتمعاا األكثم ةعفا.

وتكتسض محاةة وتعاةا احل وق اجلنسية وادطاشية للمـمأةب مبـا   ذلـك ح هـا   اختـاذ       - ٤1
كــماراا مســت لة شأــ ن النأــاط اجلنســض والــاواب وال ــنق واحلمــاب أ يــة ممكاةــة لــتمكا    

مةة. وتـبا األدلـة احلدةثـة األثـم الكـب  لتـوو        النساء من الوكاةة من وـ وق   ـ  املناعـة البأـ    
مــاة  مــن التحــوةنا الن دةــة والتغذةــة املدر ــية والــدعم النفســض واالجتمــاعض علــى أكــا    
املماه ــاا واملــماه ا مــن احلــد مــن الســلو  املن ــوي علــى تــاهتم عاليــةب إةــاوة إىل أثــم            

 .إل٨إلوعنف العأ التحوةنا الن دةة على احلد من كار ة اجلن  دون وكاةة 
وع ــق النــه  املتعــددة األوجــ  ملعاجلــة الــمواشط شــا ح ــوق اد ســان واملســاواة شــا      - ٤2

ــااب        ــان والفتي ــيت تأــما المجــال والنســاء والفتي ــ وق   ــ  املناعــة البأــمةةب ال اجلنســا وو
وتأــم  جمموعــة متنوعــة مــن أصــحاب امليــلحةب أكــمل كــدر مــن التــ ث . وإدمــاب شــمام  منــع  

ف وو وق     املناعة البأمةة   املنتـدةاا ادئا يـة احلاليـةب مثـا التموةـا البـاله اليـغم        العن
الــذي ت ــود  املــد مااب واحلماةــة االجتماعيــةب والتعلــيمب ةيســم إىل حــد كــب  كاشليــة التو ــع   
واال تدامة. ومن املهم جدا إشما  المجال   جهود الوكاةة من و وق     املناعة البأـمةةب  

اء شيفتهم شمكاء جنسيا أو أشخاصا هلـم احتياجـاحم اخلاصـة. وةت لـ) عـدي املفـاهيم        و
__________ 

 .UNAIDS, “2016-2021 Strategy: On the Fast-Track to end AIDS” (Geneva, 2015) إل٨إل 
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املسـؤولية   هموتـولي  بالمجال شوصفهم دعاة للمساواة شـا اجلنسـا   الت ليدةة للذكورة مأاركة
عـــن تغـــي  األعـــما  االجتماعيـــة والســـلوكياا وال والـــ) النم يـــة اجلنســـا ية الـــيت تكـــمق  

اة. وةتعم  المجـال والفتيـان أةضـا ألوجـ  ةـعف ممتب ـة شنـوا اجلـن ب         وعد  املساو التمييا
دماا املماعيــة لنعتبــاراا اخلــ  ذلــك العنــف اجلنســضب والــيت ةنبغــض معاجلتـها مــن  ــنل   مبـا 

 ف وق     املناعة البأمةة.ش ويما ةتعلق اجلنسا ية
 سـا يةب عنـدما   ا   حـاالا ال ـوارئ اد  شـموا مـا ةيـبح العنـف اجلنسـض أكثـم       غالباو - ٤3

تضعف  تم احلماةة الت ليدةة. ومن األ ية مبكان تعاةا مأاركة املـمأة   شنـاء السـن ب واحلـد     
ــاا      ــة حيــول    تلــكمــن ةــعف النســاء والفتي العنــف  ةــحاةااألوةــااب وةــمان إمكا ي

اجلنسض على المعاةة السمةمةةب مبا   ذلك الـدعم النفسـض واالجتمـاعض والعـنب الوكـا ض شعـد       
 التعم  للف وق للوكاةة من ا ت ال و وق     املناعة البأمةة.

ول) أكـا النسـاء والفتيـااب مبـن وـيهن امليـاشاا شفـ وق   ـ  املناعـة البأـمةةب            - ٤٤
شوصفهن كا داا. وةلا  ختيـي  أمـاكن ملأـاركة النسـاء   احملاوـا الم يسـية لوةـع جـداول         

أــمةة  ولــ) اال ــتثمار   املنتمــاا الــيت تناصــم  األعمــال املتيــلة شفــ وق   ــ  املناعــة الب 
املساواة شا اجلنسا  وةنبغـض تعاةـا ح ـوق املـمأة وأكينـها  وةنبغـض تسـهيا حأـد املأـاركة          

 على مستوى ال واعد الأعبية وشناء التحالفاا مع احلمكاا االجتماعية األ مى.
 

مـن   10أل ا ـية إلاهلـد    احلد من ا عدا  املساواة   احليول على اخلـدماا والسـلع ا    
 امةإلأهدا  التنمية املستد

شأـكا متااةـد علـى تعاةـا حـق مجيـع        جهـود التيـدي   و  ةعتمد الت ـد  احملـما      - ٤٥
النــاقب مبــن وــيهم الأــباب والنســاء والفئــاا الســكا ية الم يســيةب   احليــول علــى  ــدماا    

 لـ) كفالـة احليـول العـادل     شاملة ويما ةتعلق شفـ وق   ـ  املناعـة البأـمةة دون أييـا. وتت     
علـى اخلـدماا للمأـتغلا شــاجلن   والمجـال الـذةن ميار ـون اجلــن  مـع المجـال  ومتعــاهتض         
املخدِّراا شاحل ن  ومغاةمي اهلوةة اجلنسا ية  والسجناء  واملهاجمةن  واألشـخاص املتضـمرةن   

تــواوم  ــدماا و ــلع   اآل ــمةن املهمأــا مــن حــاالا ال ــوارئ  واملأــمدةن  واألشــخاص 
صحية ومتيلة شف وق     املناعة البأمةةب تكون وعالة ومن مةب   شيئة اجتماعية وكا و يـة  

 .التيدي و يا ية مؤاتيةب وضن عن املأاركة ذاا املغاى من جا ) هذ  اجملموعاا  
 ـوقب لـ)   ولموع مستوى شمام  التمكيبة الوكا ية املتسمة شالفعاليـة وال ا مـة علـى احل    - ٤٦

أن ةستخد  صا عو ال مار البيا ـاا الوشا يـة واالكتيـادةة واالجتماعيـة الوهتنيـة ودون الوهتنيـةب       
لغمم املناهتق اليت تمتفع ويها معدالا العـدوى مبـاة  مـن التـد نا امليـممة  يييـا لتلبيـة        
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احتياجــاا وئــاا معينــة مــن الســكان. وميكــن لــملام  الوكاةــة املمكــاة شيــورة أوضــا حســ)   
كان واملوكع أن تاةد من أثم الوكاةة دون اةادة النف اا. وهذا ال ةت لـ) ختيـي  املـوارد    الس

لتكثيف الملام  حيع تأتد احلاجة إليها وحس)ب شا ةت ل) أةضـا  فضـا   اد فـاق حيـع     
 ت ا احلاجة إىل هذ  الملام .

ام  الوكاةــة ومــن الضــموري عــدةع أهتــم التمكيبــة الوكا يــة ال  مةــةب وتعاةــا إدارة شــم  - ٤٧
وكــدراحاب وختيــي  التموةــا الكــا . وتــدعو احلاجــة إىل إ أــاء كــدرة مكم ــة للتنســيق شــا    
ال  اعاا والمصد والتوجي  ويما ةتعلق شـالملام  احملليـة لموـع مسـتوى التغ يـةب وتعاةـا عمليـة        

كاةـةب  الوكاةـةب وإكامـة اتيـاالا وعالـة شأـ ن الو     نتجـاا  الأماء و لسـلة ادمـداد ويمـا ةتعلـق مب    
  ذلــك مــن  ــنل و ــا ط ادعــن  اجلدةــدة والمكميــة. وتأــ  ت ــدةماا شم ــام  األمــم      مبــا

املتحدة املأتم  املعين شف وق   ـ  املناعـة البأـمةة ومتنامـة   ـ  املناعـة املكتسـ)نادةدا        
إىل أ   ةنبغض ختيي  رشع اال تثماراا العاملية   جمال مكاوحة و وق   ـ  املناعـة البأـمةة    
أل الي) الوكاةة غ  العنب املضاد لف و اا النسخ العكسضب مع تفاوا النسـبة احملـددة مـن    

 شلد إىل آ م.
ــاول علــى حنــو     ةو - ٤٨ ــةب ولــ) أن تيــبح   املتن ــة الفعال تــاح العدةــد مــن أ ــالي) الوكاة

ةـة   منـع   متااةد. وتؤدي شمام  الواكياا الذكمةة والعواال األ ثوةة واملالة اا دورا وعاال للغا
ا ت ــال وــ وق   ــ  املناعــة البأــمةة شاالتيــال اجلنســض واألمــما  األ ــمى املن ولــة جنســيا    
واحلما العار . وةووم اخلتان ال ن ال وعض للـذكور محاةـة كـب ة ملنةـا الأـبان   أومة يـا       
جنوب اليحماء الكملىب حيع تد من   م ا ت ال و وق     املناعة البأمةة شنسبة تيـا  

ميكــن أن ةأــكا العــنب الوكــا ض كبــا التعــم  عامــا تغــي  شالنســبة         و .إل٩إل  املا ــة ٦0ىل إ
لاشخاص املعمةـا شأـدة خل ـم ادصـاشة شـالف وق. وتأـ  ت ـدةماا المل ـام  املأـتم  إىل          

ذكمي  نوةا   البلدان املنخفضة واملتو ـ ة الـد اب وكـذلك    واٍق شليون  20ةمورة إتاحة 
ــنب الوكــ   ـــ   إتاحــة الع ــم  ل ــا التع ــا      3ا ض كب ــول ع ــا شــخ ب حبل ــبة 2020منة . وشالنس

ــى العــنب مبضــاداا         للميــاشا شفــ وق   ــ  املناعــة البأــمةةب ةســاعد احليــول املبكــم عل
احلمـا الف و ـض لفـ وق   ـ       كبـر و و اا النسخ العكسض وتوو  المعاةة اجليـدة علـى   
  املا ـة. وكـد ثبـر     ٩٦شنسبة تيـا إىل   املناعة البأمةة إىل درجة ةنخفض ويها   م العدوى

أن اخلدماا الأاملة للحد من الضمر وعالة للغاةة   الوكاةة مـن وـ وق   ـ  املناعـة البأـمةة      
 وغ   من األمما  املن ولة شالد .

__________ 

 .WHO, Fact sheet: Voluntary medical male circumcision for HIV prevention (July 2012) إل٩إل 
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عمـض اليـحة واحل ـوق     عـما  أن ال ـوا ا والسيا ـاا واأل   الت كـد مـن  ول) علينا  - ٤٩
ه ا والأبابب ال أن ت وةـها. ولـ) أال أنـع ال ـوا ا املتعل ـة شسـن       اجلنسية وادطاشية للمما

المشد الأباب من احليول شا ت نلية علـى املعلومـاا واخلـدماا الأـاملة واملن مـة للأـباب       
هنجــا ميثــا التث يــف اجلنســض الأــاما شــ ن  مثــة إكــماراملتعل ــة شفــ وق   ــ  املناعــة البأــمةة. و 

لتعلـيم عـن اجلـن  والعنكـاا       الناحية العممةـة ومنا ـبا ث اويـا    تسلسليا على حنو من م من ا
عن هتمةق ت د  معلوماا دكي ة علميا وواكعيـة دون أحكـا  مسـب ةب وكـد ثبـر أ ـ  ةسـهم          
احلد من و وق     املناعـة البأـمةة وغـ   مـن األمـما  املن ولـة جنسـيا واحلمـا العـار .          

عموة عـن ا ت ـال وـ وق   ـ  املناعـة البأـمةة شـا        و  ةوء ا تممار عد  كفاةة مستوةاا امل
هامـا للغاةـة. وة الـ) الأـباب شوةـوح شاةـادة وعسـا التث يـف          تث يـف الأبابب ةتا هذا ال

اجلنسض الأاما واخلدماا املتيلة شف وق     املناعـة البأـمةةب مبـا   ذلـك الـدعم النفسـض       
 واالجتماعض ودعم االلتاا .

    املناعـة   ؤ الفمص   احليول على اخلدماا املتعل ة شف وقوتتوكف كفالة تكاو - ٥0
ف وق والفئاا السـكا ية املهمأـة ك ـوة    الأةضا على مواصلة تعبئة وإشما  املياشا ش البأمةة

ــبكاا        ــون الأـ ــ) أن تكـ ــذها. ولـ ــميمها وتنفيـ ــتجاشة وتيـ ــول   إدارة اال ـ ــداري عـ دحـ
ف وق الاملعنيــة شاألشــخاص امليــاشا شــ تلــك يماواملنتمــاا الــيت ة ودهــا اجملتمــع احمللــض إلال  ــ

والنساء والأباب والفئـاا السـكا ية الم يسـيةإل حـمة   التنتـيم الـذات وككةنـة ماليـا و يا ـيا          
 لت و  شدور املناصمة واملماكبة للمساءلة والأماكة الكاملة.

 
إلاهلــد   التأـجيع علـى إكامــة جمتمعـاا ةســودها العـدل والســن  وال ُةهمصـش ويهــا أحـد        

 من أهدا  التنمية املستدامةإل  1٦
ومصـة وإلاامـا   ةسـبق هلمـا مثيـا لتو ـيع        2030تتيح   ـة التنميـة املسـتدامة لعـا       - ٥1

ــع       جهــود التيــدي  ــمواشط م ــا ال ــوق لفــ وق   ــ  املناعــة البأــمةة وتعاة ــى احل  ال ا مــة عل
ــمجم        ــا ون. ولــ) أن تت ــة و ــيادة ال  ــة االجتماعي ــوق اد ســان والعدال ــة حب  احلمكــاا املعني
االلتاامــاا ال ا و يــة والسيا ــية احلاليــة   جمــال ح ــوق اد ســان واملســاواة شــا اجلنســا إىل   

اا ملمو ة. ول) أن تمكى ال يادة على مجيـع املسـتوةاا وعـمل    ا تماتيجياا وشمام  وإجماء
وتــؤدي الفــموا التنفيذةــةب وأعضــاء الململــانب والســل ة        -ال  اعــاا إىل مســتوى احلــدري    

ال ضا يةب والاعماء الدةنيونب وكـادة اجملتمعـاا احملليـةب وال ـادة   جمـال المعاةـة اليـحية دورا        
 ة.حامسا   النهو  شالعدالة االجتماعي

ول) أن تاال وورا وهنا يا ال وا ا والسيا ـاا واملمار ـاا التميياةـة والع اشيـة الـيت       - ٥2
عــول دون احليــول علــى اخلــدمااب ال  ــيما شالنســبة لاشــخاص امليــاشا شفــ وق   ــ      
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املناعــة البأــمةةب والفئــاا الســكا ية الم يســيةب والأــبابب واألشــخاص الــذةن ميــمون ش وةــاا  
إهنــاء جــما م الكماهيــة ومجيــع أعمــال العنــف املمتكبــة ةــد الفئــاا الســكا ية   إ ســا ية. ولــ)

 الم يسيةب مبن ويهم األشخاص من تتلف التوجهاا اجلنسية واجلنسا ية.
وكث ا ما تـؤثم إ ـاءة ا ـتخدا  ال ـا ون اجلنـا ض  ـلبا علـى اليـحة وتنتـهك ح ـوق            - ٥3

وق   ـ  املناعـة البأـمةة وعـد  ادويـاح      اد سان. وةتناىف التجم  الوا ع جدا للتعم  لفـ  
ــا   جمــال اليــحة العامــة ومبــادئ ح ــوق اد ســان.       ــة دولي ــ  مــع التوصــياا امل بول عنــ  و  ل
وةأــكا ســم  العنكــاا اجلنســية الــيت تــتم شالتماةــض شــا البــالغا ا تــهاكا حل ــوق اد ســانب    

وق     املناعة البأمةة وتسـن  وإةفاء اليفة ال ا و ية ميكن أن ة لا من كاشلية التعم  لف 
وــمص احليــول علــى العــنب. وثبــر أن إلغــاء ســم  حيــااة وا ــتخدا  املخــدراا عــن هتمةــق 
احل نب ووةع ال وا ا والسيا اا اليت تتيح  دماا شاملة للحد من األةـمارب كـد أدا إىل   

شـاجلن  ميكـن     فض ا ت ال و وق     املناعة البأمةة. وشاملثـاب وـنن إلغـاء سـم  االشـتغال     
أن تد من العنف والتحمر و  م و وق     املناعة البأـمةة. وةنبغـض أن ةتمتـع املأـتغلون     
شــاجلن  حبماةــة ح ــوق اد ســان املكفولــة جلميــع األوــمادب مبــا   ذلــك احلــق   عــد  التمييــا    

 واليحة واألمن والسنمة.
شف وق   ـ  املناعـة البأـمةة    ةواج  املهاجمون والنجئون وهتالبو اللجوء املياشون و - ٥٤

ف وق أو تعيـدهم كسـما. و  عـدد مـن     الأيياا كب اب ألن شعض الدول ت يد د ول املياشا ش
البلدانب  ضـع املهـاجمون والنجئـون وهتـالبو اللجـوء لفحـ  إلاامـض للكأـف عـن ادصـاشة           

ــة ا    خليوصــية. شفــ وق   ــ  املناعــة البأــمةة دون إ ــداء املأــورة أو ت ــد  ةــما اا حبماة
وت ــد   ــدماا هتوعيــة   جمــال وــ وق   ــ  املناعــة البأــمةة واليــحة اجلنســية وادطاشيــة    
للمهاجمةن واألشـخاص املتضـمرةن مـن حـاالا ال ـوارئ اد سـا ية متجـذر ش ـوة   ال ـا ون          

  وق اد سان والسيا اا العامة وآداب مهنة ال ).الدو  حل ا ون الاد سامل الدو  و
ــع أحنــاء العــا ب ةعــمص  و  مج - ٥٥ ــع أشــكاهلما األشــخاص ذوي   ي ــا  مي   اد ــال والتميي

ادعاكة لإلصاشة شف وق     املناعة البأمةة. وتأـما التيـوراا اخلاهتئـة الأـا عة الـيت تـؤثم       
علــى التخ ــيط   جمــال اليــحة العامــة االعت ــاد شــ ن األشــخاص ذوي ادعاكــة غــ   اشــ ا    

عــاهتوا املخــدراا أو الكحــول. و تيجــة لــذلكب كــث ا مــا ةهمــا  جنســيا أو مــن املســتبعد أن ةت
األشخاص ذوو ادعاكة   خت يط السيا اا املتعل ة شف وق   ـ  املناعـة البأـمةةب وكـذلك     
  تــوو  المعاةــة اليــحية شن اكهــا األو ــع. وال شــد مــن معاجلــة هــذ  الفجــوةب شو ــا ا منــها   

 عسا مجع البيا اا املتعل ة شادعاكة.
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وعلينا أن حنمض حق مجيع الناق   الوصول إىل العدالة والتيدي ال تهاكاا ح ـوق   - ٥٦
اد سانب مثا التمييا واحلممان من اخلدماا   مجيع السياكااب مبـا   ذلـك العمالـة واليـحة     
والتعليم. ول) اةـادة اال ـتثماراا   شـمام  ح ـوق اد سـان الـيت تسـتعيد الكمامـة وعسـن          

ب مثـا إصـنح ال ـوا ا والسيا ـااب واحلـد مـن الوصـم والتمييـاب واحلـد مـن           النتا   اليـحية 
التمييا شا اجلنسا وعد  املساواةب وحمو األمية ال ا و يةب وتواوم اخلـدماا ال ا و يـة وإمكا يـة    
 احليول عليهاب وتوعية املأمعا ومو فض إ فاذ ال ا ون والعاملا   جمال المعاةة اليحية.

مسـتوى تـدرة) م ـدمض المعاةـة اليـحية   جمـا  األ نكيـاا وح ـوق          ول) روع - ٥٧
اد ســانب وذلــك للت كــد مــن أن م ــدمض اخلــدماا ةعموــون ح ــوكهم   اليــحةب وتاوةــدهم   
شاملهــاراا واألدواا النامــة لضــمان إعمــال ح ــوق املمةــى   املواو ــة املســتن ة علــى مجيــع  

 اخلدماا اليحية و  السمةة وعد  التمييا.
ــا املتيــا شفــ وق   ــ  املناعــة       - ٥٨ ــة لل ضــاء علــى التميي ولــ) تو ــيع اجلهــود املبذول

البأـمةة   أمــاكن العمــاب وت بيـق معــاة  العمــا الدوليـة ذاا اليــلةب واال ــتفادة إىل أكيــى    
حد مـن شـمام  أمـاكن العمـا للت كـد مـن أن مجيـع املـو فا ميكنـهم احليـول علـى الفحـ              

ا ةتعلـق شفـ وق   ـ  املناعـة البأـمةةب وتتـووم هلـم إمكا يـة احليـول          واملأورة ال ـوعيا ويمـ  
علــى المعاةــة وةــما اا ال ــتممارهم   العمــا. وتت لــ) كفالــة شيئــاا عمــا  ــليمة تعاةــا   
الأماكاا شا شبكاا األشخاص املياشا شف وق     املناعة البأمةةب واألعمال التجارةـة  

 والن اشاا وأرشاب العما واألعمال التجارةة.اخلاصةب والوااراا املسؤولة عن العما 
 

 من أهدا  التنمية املستدامةإل 1٧تنأيط الأماكة من أجا ع يق التنمية املستدامة إلاهلد    
نميـة املسـتدامة أن تأــما   ت اشلـة للتجا ـة ألهـدا  ال   التت لـ) ال بيعـة املتكاملـة وغـ       - ٥٩

تنفيذب شناء على مبادئ الأماكة والتعـاون عـمل   مجيع اجلهود اليحية وادئا ية و ا ا مبتكمة لل
ال  اعــاا والتضــامن. و ــتكون شــماكاا أصــحاب امليــلحة املتعــددةن والتحالفــاا ال ا مــة 
على أ اق كضاةا حمددةب مبا   ذلك دا ا منتومة األمم املتحدةب مثا شم ام  األمـم املتحـدة   

 ـ  املناعـة املكتسـ)نادةداب الـذي     املأتم  املعين شفـ وق   ـ  املناعـة البأـمةة ومتنامـة       
ُةأم  احلكومااب واجملتمع املدملب واجلماعاا الدةنيـةب وال  ـاا اخلـاصب والو ـ ا العلمـض      

 واألكادميضب واملؤ سااب والسل اا احملليةب حامسة   ع يق الت د    مجيع األهدا .
تنوعـة وتمكيـا صـموها      وال ميكننا ال ضـاء علـى وشـاء ادةـدا شـدون اةـادة املـوارد امل        - ٦0

شنةـا دوالر     ٧.٤شداةة الفتمة. و يت ل) هن  املسار السمةع شلول اال تثمار ذروة كدرها 
شنةا دوالر   البلدان متو  ة الد ا من الأـمتة الـد ياب    ٨.2البلدان املنخفضة الد اب و 
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 2020حبلــول عــا   شنةــا دوالر   البلــدان متو ــ ة الــد ا مــن الأــمتة العليــاب   10.٥و 
إل. و يؤدي تنفيذ ا تجاشة عاملية لإلةدا كولـة أـوةن كـامن   مجيـع البلـدان      1إلا تم اجلدول 
مليــون حالــة ووــاة مبكــمة شــا عــامض    11مليــون إصــاشة جدةــدة و   1٧.٦ وكــوا إىل تفــادي
   البلدان املنخفضة واملتو  ة الد ا. 2030و  201٦
عاملض من أجا التيدي لإلةدا كد شله حدود  ال يـوى.   ن التضامن الشوهنا  تيور  - ٦1

وهــذا أشعــد مــا ةكــون عــن احل ي ــة. والعدةــد مــن البلــدان لــدةها ال ــدرة علــى اال ــتثمار أكثــم   
تفعا حاليا. ومن شا البلدان املمتفعة الد اب تستثمم أرشعة شلدان و ـط حيـة مـن جممـوا      كا

ك البلـدان مـن النـات  احمللـض ادمجـا  العـاملض.       املوارد الدوليـة املتاحـة لإلةـدا تتعـدى حيـة تلـ      
ول)ب على  بيا اال تعجالب أن ةكفا اجملتمع الدو  تعبئـة االحتياجـاا مـن املـوارد مب ـدار      

شليــون دوالر مــن أجــا التجدةــد اخلــام  ملــوارد اليــندوق العــاملض. وشاال ــتفادة مــن           13
ب حبلـول هناةـة   أن تبلـه هتمة هـا إىل   الت وراا العلمية وت بيق حلـول مبتكـمةب وـنن الأـماكة      

مليو ا من األرواح اليت أ  ذا منـذ إ أـا ها. و ـيؤدي التجدةـد      22ب ما جمموع  201٦عا  
ب وع يـق مكا ـ)   2020منةا شخ  إةا  حبلول عا   ٨الكاما التموةا إىل إ  اذ حياة 

 شليون دوالر على مدى السنواا امل بلة. 2٩0اكتيادةة تيا كيمتها إىل 
 

 1اجلدول   
االحتياجــاا الســنوةة مــن مــوارد املســار الســمةع للبلــدان املنخفضــة واملتو ــ ة الــد ا      

 إلأإلب حس) مستوى الد ا2020حبلول عا  
ل

ل)ببالينيلدوالراتلاالالييتلاةتحدة(
ل

ل)ب(2020اهلدفلاملي لل2014اةلاردلاةتيحاليفلعي لل
٥ إلبإلالبلدان املنخفضة الد ا    ,٥  ٧ ,٤  

 0,٩ 0,2 العامة احمللية املوارد

 ٦,٥ ٤,٧ املوارد الدولية

٤ إلبإلالبلدان متو  ة الد ا من الأمتة الد يا ,3  ٨ ,2  

 3,٧ 0,٧ املوارد العامة احمللية 

 ٤,٥ 2,٦ املوارد الدولية

٩ إلبإلالبلدان متو  ة الد ا من الأمتة العليا ,٤  10 ,٥  

 10,0 ٧,٦ املوارد العامة احمللية 

 0,٥ 1,٤ الدوليةاملوارد 
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ل)ب(2020اهلدفلاملي لل2014اةلاردلاةتيحاليفلعي لل
 جممـــوا االحتياجـــاا مـــن املـــوارد   البلـــدان    

1٩ إلبإلتو  ة الد اوامل املنخفضة ,2  2٦ ,2  

 1٤,٦ ٨,٦ املوارد العامة احمللية 

 11,٦ ٨,٨ املوارد الدولية

 
ب كــا ال ةأــما البلــدان 201٥شا ــتخدا  تيــنيف البنــك الــدو  لإلكــما  هبــد  اال ــتثمار لعــا     إلأإل 

 201٤علـى أهنـا مـن البلـدان املمتفعــة الـد ا  وجـمى تعـدةا املـوارد املتاحـة   عــا            امليـنفة اآلن 
 .2020إىل عا   201٦شالنسبة للبلدان اليت  تب ى منخفضة أو متو  ة الد ا   الفتمة من عا  

شالنسبة جلميع البلدان املنخفضة واملتو  ة الد اب شا تخدا   2020صدرا ت دةماا املوارد لعا   إلبإل 
ملد نا أو الت دةماا ال  مةة لكا شلدب مع اوتـما  إعـادة ختيـي  املـوارد املتاحـة ال ـتجاشاا       ا

أكثم وعالية حس) املوكع والسكان واعتماد هتما ق مبس ة خلدماا المعاةة املتعل ـة شـالعنب املضـاد    
 لف و اا النسخ العكسض.

 وال اخلاصة.ةأما املوارد اخلاصة احملليةب ال  يما النف اا من األم إلبإل 
  
اةادة التموةا احمللـض  الد ا املتو  ة  الد ا والبلدان  يتعا على البلدان املنخفضةو - ٦2

إىل حد كب  حس) كدرحا وعـ)ء املـم . وتأـجاع البلـدان علـى وةـع   ـط لن ت ـال إىل         
ــة   ــة حمــددة التكــاليف  ادعمــ اال ــتدامة واتفاكــاا تــبا االلتاامــاا احملليــة والدولي  خل ــط وهتني

تتضمن أهداوا تتوىل البلدان عدةدهاب وضن عن تو يع   اق هنـ  التموةـا املأـتم . وشتبـاهتؤ     
التموةا الدو  العا  ملكاوحة الف وق وعد  كدرة البلدان األشد تـ ثما علـى اةـادة احليـا املـا       

 أمم أ ا ض أةضا.  شالو ا ا الت ليدةةب ونن إكامة الأماكاا مع ال  اا اخلاص 
كما أن املكا ) الناسة عن اةادة الكفاءة  تساعد على ةمان احليـا املـا  ملكاوحـة     - ٦3

ادةدا. وةـتعا علـى معتـم البلـدان تو ـيع   ـاق اخلـدماا اليـحية اجليـدةب وتبسـيط ئـاذب            
ن المعاةــة وو ــا ألحــدري املبــادئ التوجيهيــة للعــنب مبضــاداا الف و ــاا المجعيــةب واحلــد مــ 

اهلــدر وا عــدا  الكفــاءة و فــض تكــاليف املنتجــاا اليــحية شســبا منــها تو ــيع   ــاق ت ــد   
اخلدماا اجملتمعية وتأجيع املناوسة شـا مـوردي املنتجـاا. وخلفـض األ ـعارب ال شـد للبلـدان        
ــاا       ــع املأــتمةاا وتيــميم عملي أن تســتفيد أامــا مــن إمكا احــا للتفــاو ب مبــا   ذلــك سمي

مــن آليــاا التــ ث  علــى الســوق ش مة ــة ا ــتماتيجية. وةنبغــض تو ــيع   ــاق     املناكيــة وغ هــا
الأماكاا شا احلكوماا وأو اط املياشا شالف وق وشـمكاا األدوةـة اجلنيسـة واألصـلية.     
و تعتمد اةادة كفاءة التيـدي للفـ وق أةضـا علـى مـا ةلـض: دعـم البلـدان   اال ـتفادة مـن           

كية الفكمةـة املتيـلة شالتجـارة  ودعـم البلـدان   التفـاو        أوج  املمو ة   جوا ) ح وق املل
األحكـا  ادةـاوية لنتفـاق املتعلـق  وا ـ) ح ـوق امللكيـة         شأ ن اتفاكاا التجارة احلـمة دون 
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الفكمةـة املتيــلة شالتجــارة الــيت مــن شــ هنا أن عـد مــن إمكا يــة احليــول علــى األدوةــة ش  ــعار   
ل درة على صنع املستحضـماا اليـيدال ية اجلنيسـة علـى     مع ولة  واختاذ تداش  ليون وتعاةا ا

ــة اللتاامــاا أكــا البلــدان ئــوا     ــمة اال ت الي مبوجــ) االتفــاق  اليــعيد احمللــض  وت ةيــد أدةــد الفت
ــا ــد ول املنتجــاا املبتكــمة إىل الســوقب        ويم ــا ش ــق شاملستحضــماا اليــيدال ية  والتعجي ةتعل

 ية وتعاةاها.شو ا ا منها تبسيط ادجماءاا التنتيمية اليح
ــادة اال ــتثماراا        - ٦٤ ولــ) كــذلك تأــجيع تــوو  املنتجــاا املبتكــمة عــن هتمةــق اة
أكثم وعالية شتكلفة مع ولـةب مبـا   ذلـك:    ش درة عما أكمل وري وت وةم منتجاا صحية والبح

ــامل        ــار الث ــالغا  وعنجــاا اخلي ــماه ا والب ــال وامل ــدا لاهتف مستحضــماا أشســط وأهتــول أم
 الثالع  وعملياا التأخي   وتكنولوجياا الوكاةةب مبا   ذلك الل احاا  والعنب.واخليار 
ولتح يق وووراا كب ة ال شد من اعتماد أدواا حدةثة شتكاليف إ تـاب أكـا للوكاةـةب     - ٦٥

والتأخي ب و تم العنب وا تباراا كياق احِلمـا الف و ـض. وةنبغـض إشـما  اتفاكـاا متعل ـة       
مبـا   ذلـك علـى  ـبيا املثـال ال احليـم اتفاكـاا التـما ي  ال وعيـة شـا            شن ا التكنولوجيـاب 

شمكاا اليت تنت  األدوةة األصلية واليت تنت  األدوةـة اجلنيسـةب  ـعيا إىل اةـادة تـواوم األدوةـة       
 وال درة على عما تكاليفها.  

مـع  و تعتمد اةـادة وعاليـة اال ـتجاشاا علـى تنفيـذ ا ـتخدا  العلـو  شوجـ  أوضـا جل          - ٦٦
أدلة جيدة ومستممة تستند إليها النه  لتح يق  تـا   أحسـن    ـياكاا معينـة. وميكـن دعـم       
ذلــك شعمليــاا ت يــيم علــى املســتوى ال  ــميب علــى النحــو امل لــوب   كــمار اجلمعيــة العامــة   

 .  23٧ن٦٩
يت تمكــا علــى النــاق شتعمــيم التغ يــة اليــحية علــى  و ــيلا  تعاةــا الــنتم اليــحية الــ  - ٦٧

اجلميع وشمام  احلماةة االجتماعية للمياشا شالف وقب والنسـاء والفتيـااب واأل ـم الضـعيفةب     
. و يتعا علـى البلـدان تعاةـا  تـم الأـماء و لسـلة       يةوم دمض المعاةة ووئاا السكان الم يس

املـوارد البأـمةة مـن أجـا ت ـد   ـدماا       و  تـو ادمداد ملنع  فاد تـاون املنتجـاا اليـحيةب و   
متكاملة   جمال اليحة ومكاوحة الف وق. وةنبغض أن تتنـاول اخلـدماا املتكاملـة ادصـاشاا     

ــهاب الكبــدب و واألمــما   ــةب مثــا الت ــة واليــحة  كــذلك املتاامن معاجلــة األ ب واليــحة الع لي
ال اجلنسـضب و ـمهتان عنـق الـمحمب     اجلنسية وادطاشيـةب مبـا   ذلـك األمـما  املن ولـة شاالتيـ      

. وةنبغـض اةـادة  ـبا احليـول علـى  ـدماا الوكاةـة        سـض االعتـداء اجلن  لضحاةاوتوو  المعاةة 
والتأخي  والمعاةة املتعل ة شالسـا املـمتبط شفـ وق   ـ  املناعـة البأـمةة عـن هتمةـق الملجمـة          

ــة املأــتمكة واملمكــاة علــى املمةــى     . ســاملكاوحــة الفــ وق والاملأــتمكة واخلــدماا املتكامل
 مــمو تـما الادةــاد عــدد األشــخاص امليـاشا شفــ وق   ــ  املناعــة البأـمةة والبــالغا مــن الع   

http://undocs.org/ar/A/RES/69/237
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ــة       ٥0 ــة التدرلي ــة لامــما  املامن ــمب  ــيتعا إدراب  ــدماا ةــمن  تــم المعاة  ــنة أو أكث
 األ مىب مبا ويها األمما  غ  املعدةة.  

  
عامليــة إىل غاةــاا إكليميــة الغاةــاا الى: مــن وجــدكثــم حنــو اختــاذ تــداش  أ - راشعا 

 ووهتنية وتعاةا رصد املساءلة أما  الناق  
 سار السمةع العاملية املغاةاا   

ب  لـ  اجمللـ  االكتيـادي واالجتمـاعضب وجملـ       201٥  النيف األول من عـا    - ٦٨
ةداب واللجنــة تنســيق شم ــام  األمــم املتحــدة املأــتم  املعــين شفــ وق   ــ  املناعــة البأــمةةناد 

املأتمكة شا شم ام  األمم املتحدة املأتم  املعـين شفـ وق   ـ  املناعـة البأـمةةنادةدا وجملـة       
النـهو  شاليـحة العامليـةب إىل أ ـ  ال شـد مـن تعجيــا        - ال سـر   ت مةمهـا عـن دحـم ادةـدا     

دا حبلـول  اال تثماراا واجلهود ش در كب  وال يا  هبـا   وكـر مبكـم لل ضـاء علـى وشـاء ادةـ       
املســار الســمةعب  غاةــاا. واعتمــد جملــ  تنســيق شم ــام  األمــم املتحــدة املأــتم   2030عــا  

ب   تأـــمةن 2020النمــاذب لتحدةــد معـــدل الت ــد  الــنا  حبلــول عــا        وةــع  ا ــتنادا إىل  
 إلا تم الأكا السادقإل.   201٥األولنأكتوشم 
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 الأكا السادق
  ا تماتيجية شم ام  األمـم املتحـدة املأـتم  املعـين شفـ وق   ـ  املناعـة        الواردة  2020غاةاا املسار السمةع لعا  

 2021-201٦البأمةةنادةدا للفتمة 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
ــة البأــمةة         - ٦٩ ــ  املناع ــ وق    ــة شف ــع املســا ا املتعل  ــاون ورصــد    مجي ــادة التع ولاة

واملســا ا اليــحيةب تأــجاع اجلهــاا املعنيــة أةضــا علــى اعتمــاد غاةــاا متو ــ ة األجــا شأــ ن  
 ب من كبيا ما ةلض:2030التحدةاا اليحية ذاا اليلة   املسار حنو عا  

 1الغاةة 
  املا ة من الناق إلاألهتفال  ٩0إدرا  

واملماه ون والبالغونإل املياشا شالف وق 
  املا ة من املياشا  ٩0حلالتهمب وتل ض 

العنبب شالف وق الذةن ةدركون حالتهم 
  املا ة  ٩0وإ اد احلما الف و ض لدى 

 كن ةتل ون العنب

٦الغاةة   
  املا ة من وئاا السكان  ٩0حيول 

الم يسيةب مبا   ذلك املأتغلون شاجلن  
والمجال الذةن ميار ون اجلن  مع 
المجال واألشخاص الذةن ةتعاهتون 

شاحل ن ومغاةمو اهلوةة اجلنسية املخدراا 
والسجناءب وضن عن املهاجمةنب على 

 اخلدماا املمكبة للوكاةة من الف وق

٩الغاةة   
شلول جمموا اال تثماراا املالية للتيدي 
لإلةدا   البلدان املنخفضة الد ا والبلدان 

شليون  30املتو  ة الد ا ما ال ة ا عن 
دوالرب مع ا تممار الاةادة على املستوةاا 

 العامة احملليةاحلالية من امليادر 

2الغاةة   
ال ضاء أاما على ادصاشاا اجلدةدة لدى 
األهتفال وش اء األمهاا على كيد احلياة 

 و  حالة جيدة

 3الغاةة 
  املا ة من الأبان شاملهاراا  ٩0تاوةد 

واملعار  وال دراا النامة حلماةة أ فسهم 
 من الف وق

 ٤الغاةة 
  املا ة من النساء والمجالب  ٩0حيول 

ال  يما الأباب واألشخاص الذةن ةعيأون 
  األماكن اليت تمتفع ويها  سبة ادصاشةب 
على اخلدماا املمكبة للوكاةة من الف وق 

 و دماا اليحة اجلنسية وادطاشية

 ٥الغاةة 
مليون رجا آ م هتوعيا    2٧ تان 

األماكن اليت تمتفع ويها  سبة ادصاشة ةمن 
 دماا اليحة اجلنسية وادطاشية املتكاملة 

 امل دمة للمجال

 ٧الغاةة 
  املا ة من النساء والفتياا  ٩0عيش 

دون التعم  لعد  املساواة والعنف 
اجلنسامل من أجا التخفيف من   م 

 الف وق وت ث  

 ٨الغاةة 
  املا ة من املياشا  ٩0عد  إشنل 

شالف وق أو املعمةا لإلصاشة ش  أو 
 يما   جما  املت ثمةن ش  عن التميياب ال 

 اليحة والتعليم و  أماكن العما

10الغاةة   
  املا ة من األشخاص  ٧٥ا تفادة 

املياشا شالف وق أو املعمةا لإلصاشة ش  
واملت ثمةن ش  الذةن تتاجون إىل محاةة 
 اجتماعية مماعية للف وق من هذ  احلماةة
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ــا    •  ــول ع ــيض احلــاالا  2020حبل ــاء     ب ختف ــد الف و ــض ش ــهاب الكب ــن الت ــدة م اجلدة
ــامن شنســبة   وجــيم ــد جــيم إىل      30امُل ــهاب الكب ــ وق الت ــة وإةيــال عــنب و   املا 

 إل10إلمنةا شخ  3
  املا ــة مــن احلوامــا للكأــف عــن  ٩٥ب وحــ  مــا ال ة ــا عـن  2020حبلـول عــا    • 

احلوامـــا   املا ـــة مـــن  ٩٥  املا ـــة مـــن البلـــدان  ووحـــ   ٧0مـــم  الاهـــمي   
  املا ـة مـن امليـاشاا شفـ وق      ٩0للكأف عن و وق     املناعة البأمةة وتل ض 

   إل11إل    املناعة البأمةة العنب الفعال
ب وحــ  كــا امــمأة ميــاشة شفــ وق   ــ  املناعــة البأــمةة تتل ــى 2020حبلــول عــا   • 

 إل12إلالمعاةة للكأف عن  مهتان عنق المحم
يــة احليــول علــى املعلومــاا واخلــدماا واللــواا    ب تو ــيع إمكا 2020حبلــول عــا   • 

شلــدا مــن البلــدان  ٦٩مليــون امــمأة ووتــاة أ ــمى    120املتعل ــة شتنتــيم األ ــمة إىل 
   إل13إلذاا األولوةة

ب  فض عدد الووياا النامجة عن داء السا لدى املياشا شفـ وق  2020حبلول عا   • 
   إل1٤إل  املا ة ٧٥    املناعة البأمةة شنسبة 

  املا ــة مــن إمجــا  الوويــاا النامجــة   2٥ب ختفــيض  ســن شنســبة 202٥حبلــول عــا   • 
ادصــاشة شــ مما  األوعيــة الدموةــة أو الســمهتان أو الســكمي أو أمــما  اجلهــاا     عــن

   إل1٥إلالتنفسض املامنة
__________ 

 منتمــة اليــحة العامليـــةب مســودة اال ــتماتيجية العامليـــة ل  ــاا اليــحة شأـــ ن التــهاب الكبــد الف و ـــضب         إل10إل 
 إل.201٥ب األوىل من  وعها إل2021-201٦

اا اليـحة شأـ ن األمـما  املعدةـة املن ولـة جنسـيا         منتمة اليحة العامليةب مسودة اال تماتيجية العاملية ل   إل11إل 
 .إل201٥إل 2021-201٦الفتمة 

 WHO, Guidelines for Screening and Treatment of Pre-Cancerous Lesions for Cervical Cancer إل12إل 

Prevention (2013). 
إلشــماكة عامليــة تستضــيفها مؤ ســة األمــم املتحــدةب وأحــد الأــمكاء         2020األ ــمة حبلــول عــا    تنتــيم  إل13إل 

 األ ا يا   حمكة األما العا  من أجا صحة املمأة وال فاب كا اممأة كا هتفاإل.
منتمة اليحة العامليةب مسـودة اال ـتماتيجية العامليـة ل  ـاا اليـحة شأـ ن وـ وق العـوا املنـاعض البأـمي              إل1٤إل 

 .إل201٥إل 2021-201٦الفتمة 
من إهتار المصد العـاملض ملنتمـة اليـحة العامليـة شأـ ن األمـما  غـ  املعدةـةب الـذي ةتتبـع تنفيـذ   ـة العمـا               إل1٥إل 

المصـد وادشـنل عـن    عـن هتمةـق    2020-2013العاملية للوكاةة من األمما  غ  املعدةة ومكاوحتـها للفتـمة   
ب كيا ا علـى  ـط أ ـاق حمـدد     202٥ع يق الغاةاا العاملية التسع املتعل ة شاألمما  غ  املعدةةب حبلول عا  

 .2010  عا  

http://undocs.org/ar/S/RES/2021(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2021(2015)
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  املا ـة مـن التكنولوجيـاا واألدوةـة األ ا ـية       ٨0ب ع يق تواوم 202٥حبلول عا   • 
مبـا   ذلـك التكنولوجيـاا واألدوةـة األ ا ـيةب الـيت تأـما األدوةـة         ش  عار مع ولةب 

اجلنيســةب امل لوشــة ملعاجلــة األمــما  غــ  املعدةــة الم يســيةب   املماوــق العامــة واخلاصــة 
 إل1٦إلعلى حد  واء

 
 سار السمةع ادكليمية  املغاةاا   

املن  ـض والفـمص املتعل ـة    ةوةح ا تن  أئاط الوشاء   مجيع مناهتق العـا  األ ـاق    - ٧0
ــه  ادكليميــة ســا  تســمةع التيــدي لإلةــدا. وتــاداد أ يــة الــدور الــذي تؤدةــ  ال يــادة            شالن
واملأاركة على اليعيد ادكليمض   التنمية شاعتبار ا صلة وعالة شا املستوةا العاملض والـوهتين  

ــت ين     ــدعم ال ــادل املعــار ب وت ــد  ال ــادة السيا ــيةب وتب ــيت  وميــدرا لل ي ــا ب واملســاءلة ال  وامل
ةتوالها األكمان. و عيا إىل إحداري االلتاا  السيا ض واملساءلة علـى اليـعيد ادكليمـضب أشـجع     

مكيفـة حسـ) السـياكاا     2020مجيع مناهتق العا  على اعتماد غاةاا للمسـار السـمةع لعـا     
الغاةـاا علـى اليـعيد     الوشا ية   املناهتق املعنية. وةمد   املموق جـدول لتأـجيع ودعـم عدةـد    

 .  إل1إلا تم املموقب اجلدول  ادكليمض
 

 2اجلدول   
 حنــــو عدةــــد غاةــــاا إكليميــــة لإلصــــاشاا اجلدةــــدة شــــالف وق: البــــالغون إلمــــن  ــــن    

 إل1٧إل نة و كثمإل 1٥
 

ل2010األشخيصلااذينلأص بلالبيافريوس،ل اةنطقا
:ل2010هةةةةةةةةدفلعةةةةةةةةي لل

ليفلاةيئال75ختف ضلبنسبال
2  اجملموا         000  000  ٥00  000  

2٨0  آ يا واحمليط اهلادئ  000  ٨٨  000  

  1٨0 000رجال:  ٩3 000 ساء:  

120  أوروشا الأمكية وآ يا الو  ى  000  ٤٤  000  

٤٩ 000 ساء:   ٧٤ 000رجال:     

٩٩0  شمق أومة يا واجلنوب األومة ض  000  210  000  

__________ 

 إهتار المصد العاملض ملنتمة اليحة العاملية شأ ن األمما  غ  املعدةة. إل1٦إل 
دول وغ   من اجلداول الواردة   هذا الت مةـم أثـا ال يمـة    ةمجى اال تبا  إىل أن األركا  اليت ةتضمنها هذا اجل إل1٧إل 

الو  ية ةمن كيم تتلفة. وملاةـد مـن املعلومـاا عـن تتلـف ال ـيمب ُةمجـى االتيـال شمل ـام  األمـم املتحـدة            
 املأتم  املعين شف وق     املناعة البأمةةنادةدا.
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ل2010األشخيصلااذينلأص بلالبيافريوس،ل اةنطقا
:ل2010هةةةةةةةةدفلعةةةةةةةةي لل

ليفلاةيئال75ختف ضلبنسبال
    

 

   ساء
1٥-2٤ :000 2٤0 

2٥ :+000 310    ٤30 000رجال:  

٩٨  أممةكا النتينية ومن  ة البحم الكارةن  000  ٤0  000  

32 000 ساء:   ٦٦ 000رجال:     

1٩  الأمق األو ط واال أومة يا  000  ٦  200  

٥ ٨00 ساء:   13 000رجال:     

3٦0  غمب وو ط أومة يا  000  ٦٧  000  

 

   ساء
1٥-2٤ :000 ٨0  

2٥ :+000 130  

1٦0 000رجال:   

 

والو ــــ ى وأممةكــــا أوروشــــا الغمشيــــة 
٨٦  الأمالية  000  ٥3  000  

1٨ 000 ساء:   ٦٨ 000رجال:     

 
جمى ت دةم األثم لثنثا شلدا أو أكثم من البلدان اليت تتحما أكمل ع)ء مـن املـم . أمـا الت ـدةماا      

 ادكليمية وهض مستنب ة من البلدان اليت اتُّخذا ئاذب   املن  ة املعنية.
  

 3اجلدول 
  نة و كثمإل 1٥عدةد غاةاا إكليمية للتغ ية العنجية: البالغون إلمن  ن حنو   

 اةنطقا
لاألشخيصلااذينليتلقلنلااملالج

ل2020هدفلعي لل2014)نسبالااتغط ا(،لعي ل
1٤ 100 000  اجملموا         000 ٩00 2٧  

1 ٧00 000  آ يا واحمليط اهلادئ  000 100 ٤  

 
ــاء:   ٧٤0 000 ســــــــ

   املا ةإل ٤3إل
ــال:    ٩٨0 000رجــــــــــــــــــــ

    املا ةإل 32إل

 1 ٤00 000 2٧0 000  أوروشا الأمكية وآ يا الو  ى

 
ــاء:    110 000 ســــــــ

   املا ةإل 1٩إل
ــال:    1٥0 000رجــــــــــــــــــــ

    املا ةإل 1٧إل

 1٤ 100 000 ٨ ٥00 000  شمق أومة يا واجلنوب األومة ض

 
  ٥ ٤00 000 ســــاء: 

   املا ةإل ٥2إل
  3 100 000رجـــــــــــــــــال: 

  املا ةإل   ٤2إل

ــة ومن  ــة البحــم    أممةكــا النتيني
 1 ٦00 000 ٨٩0 000  الكارةن
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 اةنطقا
لاألشخيصلااذينليتلقلنلااملالج

ل2020هدفلعي لل2014)نسبالااتغط ا(،لعي ل
    
 

ــاء:   330 000 ســــــــ
   املا ةإل ٤٩إل

   ٤٥إل ٥٦0 000رجـــــال: 
  املا ةإل

 210 000 30 000  الأمق األو ط واال أومة يا

 
  13 000 ســــــــــــــاء: 

   املا ةإل 1٨إل
  1٧ 000رجــــــــــــــــــــــــــال: 

    املا ةإل 12إل

 ٤ ٥00 000 1 ٥00 000  غمب وو ط أومة يا

 
 1 100 000 ســــاء: 

   املا ةإل 31إل
ــال:    ٤٦0 000رجــــــــــــــــــــ

    املا ةإل 1٩إل

ــ ى   ــة والو ــــ ــا الغمشيــــ أوروشــــ
 2 000 000 [1 ٥00 000-٨10 000]  وأممةكا الأمالية

 
 : ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

[000 1٨0-000 330] 
 رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال:

[000 ٦30-000 200 1]  
  

 ٤اجلدول 
اجلدةدة شالف وق والتغ يـة العنجيـة: األهتفـال مـن     حنو عدةد غاةاا إكليمية لإلصاشاا   

 إل1٨إلعاما 1٥حىت  ن  يندامل

 
األطفيللااذينلأص بلال

للبيافريوس
يتلقلنللناألطفيللاةصيبلنلبيافريوسلااذي

لااملالجلاةضيدلافريوسيتلاانسخلااملكسي
ل2020هدفلعي ل 2014ل2020هدفلعي لللل2010لاةنطقا

 000 200 1  000 ٨20 000 20  000 3٦0 اجملموا       

إل%3٥إل  000 ٧3 000 2 000 2٦ آ يا واحمليط اهلادئ  ٩٥ 000 
٥00> ٩00 1 أوروشا الأمكية وآ يا الو  ى إل%٨3إل  000 1٤   ٦ ٧00 

إل%3٨إل  000 ٦00 000 10 000 200 شمق أومة يا واجلنوب األومة ض  ٦٩0 000 

٥00> ٩00 ٤ أممةكا النتينية ومن  ة البحم الكارةن إل%٥٤إل  000 23   1٧ 000 
٥00> 300 2 الأمق األو ط واال أومة يا إل%1٥إل  000 2   ٨ 000 

إل%13إل  000 ٩3 000 ٦ 000 130 غمب وو ط أومة يا  3٤0 000 

أوروشــــا الغمشيــــة والو ــــ ى وأممةكــــا  
٥00> الأمالية  <٥00  [٥00 2-٥00 ٧]  1 300          

__________ 

ــا    إل1٨إل  ــاا لعـ ــمةع ا    2020الغاةـ ــار السـ ــوذب املسـ ــن ئـ ــتمدة مـ ــا   مسـ ــتكما لعـ ــاا  201٦ملسـ ــذ غاةـ ب وتنفيـ
الواردة   ا تماتيجية المل ـام  املأـتم ب وأحـدري املبـادئ التوجيهيـة ملنتمـة اليـحة العامليـةب واألدلـة           التغ ية

 اجلدةدة ادةاوية.
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كا مــة علــى احل ــوق    جهــوداأل ــذ حبلــول التنميــة املســتدامة لتســمةع      - امسا  
 لإلةدا: توصياا  للتيدي 

ةت لـ) منـا أن  عمـا شأـكا      2030إن التاامنا شال ضاء على وشاء ادةدا حبلول عـا    - ٧1
. 2030مجــاعض لتســمةع اال ــتجاشة واغتنــا  الفــمص الكامنــة     ــة التنميــة املســتدامة لعــا   

ــ ة   ــم وعــد       وتســمةع وت ــا  الف  ــذي ةســتند إىل ادطــاااا الما ــخةب وةع ــد  املأــتم  ال الت 
ة تضـض عمـن مأـتمكا     باملساواة اللذةن اشتلض هبما عاملناب وةكفا عد  ختلف أحد عن المكـ) 

واجملتمـع املـدمل والأـمكاء       شـ   من البلدان واملياشا شف وق     املناعة البأمةة واملتـ ثمةن 
 ألمم املتحدة وال  اا اخلاص و ا م الأمكاء الم يسيا.التنمية ومنتومة ا

ــا        - ٧2 ــاا املســار الســمةع لع ــى اعتمــاد غاة ــدان عل ــ  الت ــد ب تأــجع البل  2020ولتوجي
املتمثلة   ختفيض عدد األشخاص املياشا حدةثا شف وق   ـ  املناعـة البأـمةة واألشـخاص     

شـخ      ٥00 000ب إىل أكـا مـن   الذةن ميوتون أل باب ذاا صـلة شادةـداب علـى التـوا     
ــذي       ــع املســتوى ال ــاد  ال ــالف وق. واالجتمــاا الموي ــا املتيــا ش ــى التميي الســنةب وال ضــاء عل
 تع د  اجلمعية العامة شأ ن ال ضاء على ادةدا ةتيح ومصة شالغة األ ية لوةـع غاةـاا كميـة    

اا امل تمحـــة   إىل الغاةـــ شاال ـــتنادهتموحـــة علـــى اليـــعيد العـــاملض لـــدعم هـــذ  األهـــدا ب  
. وأحع البلـدان علـى كفالـة    2021-201٦ا تماتيجية شم ام  األمم املتحدة املأتم  للفتمة 

مأاركة رويعة املستوى ومتنوعـة   هـذا االجتمـاا. وتأـجيعا لـموح ال يـادة وع يـق النتـا           
على مجيـع املسـتوةااب ةنبغـض شعـد ذلـك تيـنيف الغاةـاا حسـ) املن  ـة واال تمشـاد هبـا              

 عدةد غاةاا ك مةة مكيفة حس) التمو  الوهتنية.
ولتعاةا املساءلةب ل) متاشعة الت د  احملما حنو ع يق أهـدا  وغاةـاا املسـار السـمةع      - ٧3

وا تعماة  ش مة ة شاملة وتأاركية وشفاوة. وأدعو المل ام  املأتم  إىل اال ـتممار   تـوو    
ا وت ـد  ت ـارةم  ـنوةة عـن اال ـتجاشة لإلةـدا ش يـادة        ال يادة شأ ن الت ييم املنتتم للت د  احملـم 

البلدان دشنل اجلمعية العامـة واملنتـدى السيا ـض المويـع املسـتوى. وال ـتكمال ادشـنل علـى         
اليعيد العاملضب ال شد من إجماء ا تعماةـاا منتتمـة لاكـمان علـى اليـعيد ادكليمـض تأـار         

ــة    ــوااراا غــ  املعني شاليــحةب وكــادة املــدننال ادة احملليــون واجملتمــع   ويهــا وااراا اليــحة وال
املدمل. و  املست باب ةنبغـض للـدول األعضـاء أن تنتـم   ع ـد اجتمـاا رويـع املسـتوى شأـ ن          

ال تعما  الت ـد  احملـما ويمـا ةتعلـق شاألشعـاد       2022ادةدا وأهدا  التنمية املستدامة   عا  
املسـار السـمةع ملكاوحـة ادةـداب وشاملسـا اا         االجتماعية واالكتيادةة والسيا ية   تـداش  

 .2030الت د  عمل   ة التنمية املستدامة لعا  
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وال ةــاال التيــدي لإلةــدا ميــدرا لنشتكــار وادهلــا ب ةــبا مــا ميكــن ع ي ــ  شتوحيــد   - ٧٤
مـن املسـتوى الأـعن إىل املسـتوى     و ل ة العلم والعمـا اجملتمعـض الناشـط وال يـادة السيا ـية.      

دةـدا  ميـع أشعـاد . وتسـاعد هـذ  اآلليـة علـى        ا ملواجهـة آلية  جهود التيديعاملضب هتورا ال
إشــما  اجلهــاا الفاعلــة مــن الــدول ومــن غــ  الــدولب وتعمــا   تتلــف ال  اعــااب وتعــا    
الدواوع االجتماعية وا تـهاكاا ح ـوق اد سـان. وهـض آليـة تنفـمد هبـا اليـحة العامليـة ولـ)           

ا ملواجهــة التحــدةاا الــيت ةأــكلها تكــمار تفأــض  نى حنــو أوضــا   هنوةــاال ــتفادة منــها علــ
األمما  واألوشئـة اجلدةـدة مـن األمـما  املامنـةب مـع املضـض كـدما   ع يـق التغ يـة اليـحية            
املنيفة للجميع. كما أشجع اجملتمع الدو  علـى النتـم   وةـع اتفاكيـة إهتارةـة شـاملة شأـ ن        

 تها.اليحة العاملية واالعتما  ش يم
وا تممار الت د    التيدي لإلةدا ةبعع على الث ة ش  نا علـى وشـك ع يـق أهـدا       - ٧٥

التنمية املستدامة. وشا تغنل الا م والسعض إىل ع يق أوج  تآار شا التيدي لإلةـدا و  ـة   
ــا   ــا        2030ع ــول ع ــة حبل ــدا لليــحة العام ــار  حدة ــدا شاعتب ــاء ادة ــى وش ــا ال ضــاء عل ب ميكنن
د ماا شالت ـد    جمموعـة مـن األهـدا    حل ـة إلاشيـة. وإذ  سـعى إىل ع يـق         ب وا2030

ــذ          ــا شتنفيـ ــى التعجـ ــة علـ ــاا املعنيـ ــع اجلهـ ــاء ومجيـ ــدول األعضـ ــجع الـ ــدا ب أشـ ــذ  األهـ هـ
 التالية: التوصياا
ــه   إلأإل  ــتثماراا تبلـــ ــوو  ا ـــ ــا دوالرب و  ٧.٤تـــ ــون دوالر  ٨.2شنةـــ شليـــ

ــدما   10.٥ و ــا دوالر م  ــدان     ل للتيــديشنة ــد ا والبل ــدان املنخفضــة ال ــدا   البل إلة
املتو ــ ة الــد ا مــن الأــمتة الــد يا والبلــدان املتو ــ ة الــد ا مــن الأــمتة العليــا علــى  

ب ب شسبا منها طـاح سدةـد مـوارد اليـندوق العـاملض للمـمة اخلامسـة       2020التوا    عا  
ة ودولية و اصة ميكن التنبؤ هبـا لـدعم   ا تنادا إىل اتفاكاا لن تدامة املالية عدد التااماا حملي

   ط وهتنية حمددة التكاليف 
للفح  والعـنب   مجيـع البلـدان ولـدى     “ ٩0-٩0-٩0”شلول اهلد   إلبإل 

ــع الســكان  ــى   مجي ــة أن ةتل  ــع كفال ــالغا و    2٨ب م ــن الب ــا م ــال    1.2مليو  ــن األهتف ــون م ملي
    2020املياشا شف وق     املناعة البأمةة العنب حبلول عا  

ال ضـاء علــى ادصـاشاا اجلدةــدة شـالف وق لــدى األهتفـال واحلفــا  علــى      إلبإل 
ــالف وق  ب شالتوصــاصــحة األمهــاا  ةإصــاش 20 000إىل مــا ة ــا عــن    فــض ادصــاشاا ش

ــول عــا     ــدى األهتفــال حبل ــدة ل ب شندمــاب  ــدماا مكاوحــة الفــ وق و ــدماا   2020جدة
اليحة اجلنسـية وادطاشيـةب وةـمان حيـول مجيـع احلوامـا واملمةـعاا امليـاشاا شـالف وق          
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على العنب مبضاداا الف و اا المجعيةب وإشما  الأمكاء الـذكور   الوكاةـة مـن الفـ وق     
 أاملة وال اشلة للتكييف   جمال تنمية ال فا مع تعاةا الينا شاجلهود ال

تكثيف الملام  املمكبـة للوكاةـة مـن الفـ وقب الـيت تأـما احليـول علـى          إلدإل 
ب والعــنب الوكــا ض كبــا التعــم  لإلصــاشةب واخلتــان ال ــن ال ــوعض        الواكيــاا الذكمةــة 

تن ــم  اجلنســض الأـاماب والـيت   ث يـف اجلنسـض للحــد مـن األةـمار والت    ث يـف للـذكورب والت 
الفئـاا السـكا ية واألمـاكن والتــد نا مـن أجـا ع يـق أكيــى كـدر مـن التـ ث ب ورصــد          

وكفالة ختيي  ما ال ة ا عن رشع موارد مكاوحة ادةـدا للوكاةـة    بموارد كاوية هلذ  الملام 
حس) السـياق ال  ـميب مـع إةـنء اهتمـا   ـاص دشـما  املماه ـاا والأـاشااب واملأـتغلا           

مب والمجال الذةن ميار ـون اجلـن  مـع المجـالب واألشـخاص الـذةن ةتعـاهتون        شاجلن  واشا نه
والســجناءب إةــاوة إىل املهــاجمةن واألشــخاص   باملخــدراا شــاحل نب ومغــاةمي اهلوةــة اجلنســية 

ذوي ادعاكـة والسـكان   حـاالا ال ـوارئ والسـكان املتضـمرةن شـالزنااب وإح ـاق احل ــوق         
 ميع اجلنسية وح وق اليحة ادطاشية للج

 فض عدد الأاشاا املياشاا حدةثا شفـ وق   ـ  املناعـة البأـمةة كـا       إلـإله 
ب شتعاةــا املســاواة شــا اجلنســاب وال ضــاء علــى  2020حبلــول عــا   100 000عــا  إىل 

ب شو ا ا تأـما العمـا علـى ال ضـاء علـى ال ـوا ا       العنف اجلنسامل وأكا النساء والفتياا
لــيت تــد  الوةــع غــ  املتكــاون للنســاء والفتيــااب وتنفيــذ        التميياةــة واألعــما  اجلنســا ية ا  

اال تماتيجياا اليت تعاا حيئة شيئة مواتية للتمكا االجتماعض والسيا ض واالكتيـادي للمـمأةب   
 ش مق من شينها إشما  الفتيان والمجال 

ــى اخلــدماا        إلوإل  ــن املســ ة وةــمان احليــول عل ــا ع ــم  أحــد متخلف ــد  ت ع
ب  ا الع اشيـة والسيا ـاا واملمار ـاا الـيت تنتـهك ح ـوق اد سـان       هتمةق إاالـة ال ـوا   عن
ــا ــةب و    مب ــاا اجلنســية املثلي ــك ســم  العنك ــوا   ذل ــول اجلنســية تن ــاهتض املخــدرااب   باملي وتع

واالشتغال شاجلن ب والتجم  الوا ع لعد  الكأف عن ادصاشة شف وق     املناعـة البأـمةة   
متب ـة شفـ وق   ـ  املناعـة البأـمةة والفحـ  ادلاامـضب        والتعم  ل  و  ل ب وكيود السـفم امل 

وال وا ا املتعل ة شسن المشد اليت ت يد حق املماه ا   احليول على المعاةـة اليـحية ومجيـع    
 أشكال العنف ةد الفئاا السكا ية الم يسية 

اال ــتثمار   ت ــد  اخلــدماا الــيت ت ودهــا اجملتمعــاا احملليــةب واملــوارد         إلاإل 
تعاةــا ت ــد  اخلــدماا الــيت ةكــون لةة مــن أجــا اليــحة والتغ يــة اليــحية الأــاملة البأــم

إدمــاب اخلــدماا املتعل ــة مبكاوحــة وــ وق   ــ  املناعــة    ب شو ــا ا مــن شينــها حمورهــا النــاق
البأمةةب والساب واليحة اجلنسية وادطاشيةب و مهتان عنـق الـمحم وغـ   مـن األمـما  غـ        
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واالة ماشاا النامجة عن تعاهتض املخدراا والدعم الغذا ض والتغذويب املعدةةب والتهاب الكبدب 
 من أجا تلبية احتياجاا األوماد من المعاةة اليحية مدى احلياة ش مق م بولة هلم 

ــة املســببة        إلحإل  ــة واالجتماعي ــا اهليكلي ــن أجــا معاجلــة العوام ــا م ــادة التموة اة
منــها التعلــيمب   يــة ت ــال عــدة ك اعــاالفــ وق   ــ  املناعــة البأــمةة والــيت هلــا  تــا   إئا 

وتعاةـا   بواحلماةة االجتماعية غ  التميياةة واملتسمة شاحلسا ية لفـ وق   ـ  املناعـة البأـمةة    
ــدا مــن أجــا     ل ــوارئ ا مواجهــة حــاالاح ــوق اد ســانب وا ــتخدا  أجهــاة التيــدي لإلة

 اد سا ية وواألمنية  األ مى اليحية
ــتثماراا   أ   إلطإل  ــف اال ـ ــاشا    تكثيـ ــادي للميـ ــدور ال يـ ــدعوة والـ ــ ة الـ أـ

لتمثيـا ميـا     واملت ثمةن شفـ وق   ـ  املناعـة البأـمةة والأـبابب واملـمأة واجملتمـع املـدمل        
ــة    ــة اهلأ ــاا احمللي ــع اجملتمع ــاب شيــورة مأــموعة  مجي ــا واد يــا       وحف ــوح والتموة ال م

املا ـة مـن جممـوا       ٦التيدي لإلةداب كجاء من جهد أو ع لكفالة ختيـي  مـا ةيـا إىل    
املــوارد املخييــة ملكاوحــة ادةــدا علــى اليــعيد العــاملض لعناصــم الــتمكا االجتمــاعضب مبــا    

واحلـد   بوالتعبئة السيا ـيةب وإصـنح ال ـوا ا والسيا ـااب واالتيـاالا العامـة       بذلك الدعوة
 من الوصم 
ــاق        إليإل  ــدة وتو ــيع    ــة جدة ــول علمي ــة للتوصــا إىل حل الســعض   ــى واث 

وإلاد  تم عنب أ ها وأكثـم   ب تثمار   البحع والت وةم من أجا عسا التأخي اال
كبوالب وتوو  الل احـاا العنجيـة وغ هـا مـن التكنولوجيـاا الوكا يـة وضـن عـن العـنب          

وكفالة ال درة على عما التكـاليف عـن هتمةـق مواءمـة ال واعـد التجارةـة وأهـدا          بالو يفض
 ح وق اد سان اليحة العامة ةمن إهتار 

ةمان أن تكون األمم املتحدة كادرة على ع يق  تا   شأ ن   ـة التنميـة    إل إل 
من  نل تعاةا النه  الفمةد املتعدد ال  اعـاا واملتعـدد أصـحاب     2030املستدامة لعا  

 امليلحة الذي ةتبع  شم ام  األمم املتحـدة املأـتم  املعـين شفـ وق   ـ  املناعـة البأـمةةن       
ــدا وت ــا علــى النتــا          و ــيع   اكــ  ادة ــاق اال ــتماتيجضب والتنســيقب والتمكي ليأــما االتس

 بواددارة الأاملة   التيدي لإلةدا مـن أجـا إحـداري آثـار علـى اليـحةب وح ـوق اد سـان        
 على اليعيد ال  مي. بوالتنمية املستدامة
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 املموق
 

 اجلدول األول
 : الت د  احملما والتحدةاا املتب ية 201٥العأم لعا   غاةااال

 
لااتحدييتلاةستمرةلاامللامللاةؤديالإىللااتقد لااتقد لاحملرز

 مليون من املياشا شف وق     املناعة البأمةة 1٥إىل  سضالعكالنسخ إةيال العنب شاألدوةة املضادة لف و اا    
ــ ــول .رع  ـ ــون شـــخ   1٥.٨ حيـ ــىمليـ  علـ

العنب املضاد لف و ـاا النسـخ العكسـض حبلـول     
 .  201٥حاةماننةو ي  

 الكأــف عــن ادصـــاشة   تو ــيع   ــاق ا تبــاراا   
فــــ وق   ــــ  املناعــــة البأــــمةةب وال  ــــيما   ش

 أومة يا جنوب اليحماء الكملى.  

 ةؤدي الوصم والتمييا إىل ت وةض اجلهود املبذولة.  

 تأـخي  والاألدوةـة  اةادة إمكا يـة احليـول علـى     
. تــــوو   تــــم عــــنب مبســــ ة شتكلفــــة ميســــورة

ــها وموحــدة و ــا ملإل ميكــن عمل ــة  وو  ــادئ توجيهي ب
 عاملية ووهتنيةإل

 ةعــم  مــا ة ــمب مــن  يــف امليــاشا شــالف وق   ال
مـن   مبتيا ما ة ـ  وال بحالة إصاشتهم ش  شيئا عن

  املا ــة منــهم علــى العــنب املضــاد لف و ــاا    ٦0
علـــى العـــنب األهتفـــال النســـخ العكســـض. حيـــول 

عــدل مــنخفض املضـاد لف و ــاا النســخ العكسـض مب  
 .علي  البالغا مع معدل حيولتنا ) ال ة

ت ــد  اخلــدماا املبتكــمةب مثــا ت ــد  اخلــدماا       
 .دعم االلتاا  شالعنباجملتمعية و وادي 

ــ  مب     ــر متـ ــنب   وكـ ــاق العـ ــن النـ ــث  مـ ــدأ كـ ةبـ
ــى احلــواجا      ــهم للتغلــ) عل وتكــاوح  ســبة كــب ة من

الجتماعيــة واهليكليــة الــيت عــول دون الب ــاء   دور ا
ــة. وال ــر النســخ الف و ــض     المعاة ــة كب ــه ممحل ةبل

 ــوى عــدد كليــا مــن األشــخاص امليــاشا شفــ وق  
     املناعة البأمةة

شليـون دوالر     2٤ر إىل شليـون دوال  22والوصـول شاال ـتثمار السـنوي العـاملض مـن       201٥ د الن   العاملض   موارد مكاوحة ادةـدا حبلـول عـا     
 البلدان املنخفضة واملتو  ة الد ا

وأتيح مـا ة ـدر مببلـه     .إىل حد كب  الغاةة رع  
شليون دوالر لملام  مكاوحة و وق      ٧.21

ــمةة   البلــدان املنخفضــة واملتو ــ ة      ــة البأ املناع
 .201٥الد ا   عا  

ــ وق    ــة وـ ــض   مكاوحـ ــتثمار احمللـ ــاعف اال ـ تضـ
املناعة البأمةة ثنري مـماا ت مةبـا   الفتـمة        

ــن عــــا    ــا   200٦مــ ب وشــــكلر 201٤إىل عــ
ــة   ــوارد      ٥٧امليــادر احمللي ــع امل ــة مــن مجي   املا 

 .201٤عا  

اال ةتعا على معتم البلـدان تعبئـة املـوارد احملليـة      ما
مبا ةتنا ) مع حجم الثموة الوهتنية وع)ء مكاوحـة  

   و وق     املناعة البأمةة.

اادا املســاعدة الدوليـــة ملكاوحـــة وـــ وق   ـــ    
ــن   ــمةة مـ ــة البأـ ــا   ٧.٩املناعـ ــا دوالر   عـ شنةـ

 .201٤شنةا دوالر   عا   ٨.٨إىل  2010
أدا املكا ) الناسة عن اةادة الكفـاءة إىل تعاةـا   
ــ وق      ــا احملــدود املخيــ  ملكاوحــة و ــم التموة أث

     املناعة البأمةة.

شلـدان ممتفعـة   عـدة  املساعدة امل دمـة مـن    ال تتنا )
ــد ا ملكاوحــة وــ وق   ــ  املناعــة البأــمةة     ــعال  م

  ييبها من االكتياد العاملض.
ــتوى     ــن املسـ ــة عـ ــة والمل اجميـ ــاءة التواةعيـ ــا الكفـ ت ـ
األمثاب مبا   ذلك حمدودةـة املـوارد الـيت تمكـا علـى      

 السكان األكثم معا اة من املم .
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لااتحدييتلاةستمرةلاامللامللاةؤديالإىللااتقد لااتقد لاحملرز
 شادةدا اليلة ذاا النفا يةووياا الواحلد شأكا كب  من  201٥جلدةدة شف وق     املناعة البأمةة شا األهتفال حبلول عا  ال ضاء على ادصاشاا ا   

ــما  ــد  أحـ ــوقت ـ ــي) ملمـ ــا  220 000. أصـ هتفـ
 - 201٤شفـــ وق   ـــ  املناعـــة البأـــمةة   عـــا  

   ٤٥شنسـبة   200٩عـا   عن  ما ميثا اخنفاةاوهو 
ــا    ــذ عـ ــة. ومنـ ــاء  2010املا ـ ــدد النسـ ــض عـ ب اخنفـ

ــض  ــة  الن ـ ــواويهن املنيـ ــن  تـ ــا  ـ ــنة ٤٩و  1٥شـ   ـ
   املا ة. 3٥أل باب ممتب ة شادةدا شنسبة 

ــخ    ــاا النسـ ــادة لف و ـ ــاك  مضـ ــوو  ع ـ ــادة تـ اةـ
العكســض أكثــم وعاليــة للنســاء احلوامــا امليــاشاا      
شفــ وق   ــ  املناعــة البأــمةةب مبــا   ذلــك اةــادة  

ــا أن الو  العــنب للنســاء امليــاشاا شــ تــو ف وق كب
ةيبحن حواما وتغي  السيا اا العامـة   العدةـد   
من البلدان لتوو  العنب املضـاد لف و ـاا النسـخ    
العكسض للنساء احلواما مدى احلياة. وشلغـر  سـبة   
األهتفــال امليــاشا شــالف وق الــذةن ةتل ــون العــنب 

ــض أ    ــاد لف و ـــاا النســـخ العكسـ ــن  املضـ كثـــم مـ
ــعفب  ــن  الضـــ ــع اادا مـــ ــة    1٤حيـــ   املا ـــ

 . 201٤  املا ة   عا   32إىل  2010 عا 

عد  توو  ال در الكا  مـن الوكاةـة األوليـة للنسـاء       
 ن ادطاب وعـد  كفاةـة وـمص الوصـول إىل تنتـيم      

 األ مة.
 اةـــاراا للمعاةـــة الســـاش ة للـــوالدة ٤ةـــعف تنفيـــذ 

وصــر شــ  منتمــة تــد نب علــى النحــو الــذي أ 13 و
 اليحة العاملية.

ــع     ــاشة المةـ ــم دصـ ــخي  املبكـ ــا  التأـ ــول اخنفـ تـ
شف وق   ـ  املناعـة البأـمةة دون حيـول األهتفـال      
امليــاشا شــ  علــى العــنب املضــاد لف و ــاا النســخ   

 االلتـاا  شينما ة و  ا عدا  المعاةة والـدعم   بالعكسض
ص وفحــــل  ضـــع ب   201٤العنب. وفـــض عـــا    شـــ 

  املا ـة مـن األهتفـال املعمةـا      ٤٩  وى ةتأخييي
مــن البلــدان ذاا األولوةــة  21ف وق   إلصــاشة شــالل

   أومة يا   غضون الأهمةن األولا من احلياة.
 إاالة ال يود املتيلة شف وق     املناعة البأمةة املفموةة على الد ول والب اء وادكامة

ــة ع  ــر م ــا  و .كا ــ) هام ــدا ألغــر   1٤هن شل
ال يــود أو أوةـــحر رمسيـــا أن  يا ـــاا الســـفم  

ادصــاشة الوهتنيــة لــدةها ال أيــا علــى أ ــاق حالــة  
فــــ وق   ــــ  املناعــــة البأــــمةةب كــــا أدى إىل  ش

اخنفا  عدد البلدان الـيت تفـم  هـذ  ال يـود إىل     
 شلدا. 3٥

شـــا  عـــد  التمييـــا كضـــيةكـــادة الأـــمكاا   اصـــم
حاجتـهم  إىل  ا ـتنادا ب ك ـاا األعمـال    املو فا 

ــدا       ــ هين  جيـ ــؤهلا تـ ــو فا املـ ــال املـ إىل إر ـ
ــع ادصــاشة      ــن حي ــهم م ــار حلالت اخلــارب دون اعتب

 شف وق     املناعة البأمةة.

االر ال وا ا والسيا ـاا التميياةـة ت يـد حمكـة      ما
األشـخاص امليـاشا شفــ وق   ـ  املناعـة البأــمةةب     

ــمأوتـــؤدي إىل  ــة مـــن كبيـــا  ر اةـ ــن شالغـ ــان مـ احلممـ
ــة مب  ــ وق. كاوحــة اخلــدماا املتعل  ــااوالف ــك  تع تل
 مفادهـا معت ـداا ال أ ـاق هلـا     ال وا ا والسيا اا

أن املهــاجمةن ةاةــدون املخــاهتم املتعل ــة شــالف وق   
ــامن  مـــن ه وهـــض تعيـــق و باجملتمعـــاا املضـــيفة التضـ

 .مع املياشا ش  والتعاهتف
 201٥  املا ة حبلول عا   ٥0 شنسبة فض عدد الووياا من جماء داء السا شا املياشا شف وق     املناعة البأمةة 

كا ــ) هامــة. اخنفــض عــدد األشــخاص ع  ــر م
الذةن ميوتون شسـب) السـا املـمتبط شفـ وق   ـ       

إىل  200٤  عـا    ٥٧0 000املناعة البأمةة من 
ــا   3٩0 000 كب ذلـــــــ ومـــــــع. 201٤  عـــــ
ــا      ــا شـ ــلة شالسـ ــاا املتيـ ــدد الوويـ ــنخفض عـ ةـ

ـــ  ــاشا شـ ــا  الامليــ ــبة  201٤ف وق   عــ إال شنســ
 .2010كان علي    عا   عما  املا ة  1٨

ارتفـــع عـــدد األشـــخاص املســـجلا    ـــدماا     
ــة شفــ وق   ــ  املناعــة البأــمةة       ــة املتعل  المعاة
البلدان املبلغة الذةن ا وحيـهم ملعموـة حالتـهم مـن     

ــع  ــن  ادحيـــ ــا مـــ ــاشة شالســـ ــون    2.3صـــ مليـــ
ــا  ــا 2010 عـ ــارب  لييـــا إىل مـ ــا    ٧ة ـ منةـ
. وارتفعــر  ســبة ممةــى الســا الــذةن 201٤ عــا 

ف وق الشـ  ةصـاش من حيع اد تهمهم على وعض حبال
ــن     املا ــــةب وارتفعــــر  ٥1  املا ــــة إىل  33مــ
العنب املضـاد لف و ـاا النسـخ    شـ تغ يـة  ال حاالا

ــعة آال   ــن شضــ ــا   العكســــض مــ  إىل 200٤  عــ
. وشله عدد األشـخاص  201٤  عا   3٩2 000

املياشا شف وق     املناعة البأمةة الذةن ةتل ون 
لعــنب ادصــاشة   عنجــا وكا يــا شع ــار أةســو يااةد   

ب أي 201٤  عــــا  شخيــــا  ٩33000شالســــا 
 .2013  املا ة منذ عا   ٦0شاةادة كدرها 

ا امليــاشا مــا اال الســا الســب) الم يســض للووــاة شــ  
شفــ وق   ــ  املناعــة البأــمةةب وميثــا ثلــع جممــوا    

ــا     ــدا   ع ــة شادة ــاا املمتب  ــا201٤الووي اال  . وم
أدواا الوكاةــة والتأــخي  والعــنب األ ا ــية  وو تــ

ــاد    ــنب املضــ ــق العــ ــا. و  ةتلــ ــتوى األمثــ دون املســ
لف و اا النسخ العكسض  ـوى شـخ  واحـد مـن     

ــة أشــخاص ميــاشا شفــ و   ق   ــ  املناعــة كــا ثنث
 .201٤البأمةة من الذةن أصيبوا شالسا   عا  

اال وةع   ـط وشـمام  منفيـلة ملكاوحـة السـا       ما
وو وق     املناعة البأمةة ةعوق إمكا يـة احليـول   

 على اخلدماا املتكاملة والمعاةة املتواصلة.
امل ــاو  لادوةــة املتعــددة       هــور  ــنالا الســا    

 البلدان. شعض
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لعامليـة  على النتم املوااةة للخدماا املتعل ة شف وق     املناعة البأمةة من أجا تعاةـا إدمـاب مكاوحـة ادةـدا   اجلهـود اليـحية وادئا يـة ا       ال ضاء    

 وضن عن تعاةا  تم احلماةة االجتماعية
   ٩0أواد أكثم مـن  و د كا ) هامة. ع  ر م

 ن شـ  201٤املا ة من البلـدان املبلغـة   هناةـة عـا      
وـ وق   ــ  املناعـة البأــمةة كـد أدمــ    األهتــم    

  املا ـة   ٧0 ميضـض  ادئا ية األو ـع   اكـاب شينمـا   
ــاا      ــق االلتاام ــى املســار اليــحيح لتح ي ــها عل من

 على اليعيد الوهتين. دماباملتعل ة شاد

الدم  شا املأورة والفح  ويما ةتعلق شـالف وق  
ــا     ــة السـ ــدماا مكاوحـ ــن   ٩0و ـ ــة مـ   املا ـ

أشله أكثم من  يفها عن تـوو    اليتالبلدان املبلغةب 
 ــدماا مأــتمكة للعــنب والفحــ  ويمــا ةتعلــق   

 و وق     املناعة البأمةة والسا.  
دم   ـدماا مكاوحـة وـ وق    شـ أواد ثلثـا البلـدان   

  ــ  املناعــة البأــمةة و ــدماا اليــحة اجلنســية   
ــاد    ــق  وأو ــى مســتوى املماو ــة عل ــدا  33وادطاشي شل

دماا املتعل ـــة شفـــ وق   ـــ  املناعـــة دم  اخلـــشـــ
البأمةة واألمما  غـ  املعدةـة و ـدماا املأـورة     

 والفح .
ــ  مكاوحــة وــ وق   ــ  املناعــة البأــمةة         دم
اخلــــدماا الأــــاملة امل دمــــة لاشــــخاص الــــذةن  

 ةتعاهتون املخدراا.

شعد تلبية االحتياجاا الكلية للفئاا السكا ية  تتم  
 الكا . الم يسية والأباب شال در

ب واةـادة كـدرة النسـاء والفتيـاا علـى محاةـة أ فسـهن مـن         اجلـن    ـوا  أ اق علىال ضاء على أوج  عد  املساواة شا اجلنسا وإ اءة املعاملة والعنف 
 و وق     املناعة البأمةة

السيا ـاا الوهتنيـة    أهتـم ت م وأحما شعض الت د . 
شأـــكا متااةـــد مبمكاةـــة املســـا ا اجلنســـا ية       
التيــدي لإلةــدا. شيــد أن ا ــتممار عــد  املســاواة  
شــا اجلنســا والعنــف اجلنســامل ةعمةــان النســاء    

 والفتياا خل م أكمل.  

ااداد عدد البلدان الـيت ألغـر السيا ـاا الـيت أيـا      
 .تداش  ملواجهة العنف اجلنسامل ةد املمأة و فذا

ــاق الفتيـــاا    ُك ـــع شـــوط كـــب      معـــدل التحـ
شاملـــدارقب وارتفعـــر مأـــاركة املـــمأة   ال ـــوة     

 العاملة   شعض املناهتق.  

  من النساء والفتياا غ  كادراا على التفـاو   كث
ــا.    ــم أما   وا ــتممشأــ ن كار ــة اجلــن  ش مة ــة أكث

االوت ـــار إىل أ ـــالي) وكا يـــة منبث ـــة عـــن مبـــادراا 
  املا ـة   3٥ ر سا ية. وعلى اليعيد العاملضب تعمة
ةـمتبط   وهـو مـا  من النساء للعنف البدمل أو اجلنسضب 

شاةادة تعم  النساء لفـ وق   ـ  املناعـة البأـمةة.     
واجهن ع بـاا كـب ة   ةاالر الفتياا والأاشاا  وما

 .تث يف  احليول على ومص ال
  أومة يا جنوب اليحماء الكملىب ت ـا احتمـاالا   
التماق إجماء ا تبار الكأـف عـن ادصـاشة شفـ وق     

 يـة العنج الـملام   والتسـجيا        املناعة البأمةة
كمـــا تـــاداد احتمـــاالا ا   ـــاعهم      شـــا المجـــال  

 العنب.   عن
ــف     ــول   العنــ ــار للكحــ ــتعمال الضــ ــهم اال ــ ةســ

 اجلنسامل.
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عـن هتمةـق تعاةـا ال ـوا ا والسيا ـاا الـيت تكفـا        شـ    واملتـ ثمةن لوصم والتمييا ةـد األشـخاص امليـاشا شفـ وق   ـ  املناعـة البأـمةة        ل ضاء على اا   

 ادعمال الكاما جلميع ح وق اد سان واحلمةاا األ ا ية
ــد .    ــض الت ـ ــما شعـ ــا  وأحـ ــا هنـ ــا     اخنفـ عـ

ــاشا    ــخاص امليــ ــا  األشــ ــة ســ املواكــــف التميياةــ
شف وق     املناعـة البأـمةة. شيـد أ ـ    حـوا       

ــدان الــيت أجمةــر    ٤0 درا ــاا   املا ــة مــن البل
ويهاب أشله أكثم من  يف البالغا عـن    يةا ت يا

ــاشا    ــخاص امليـــ ــا  األشـــ ــة ســـ ــف أيياةـــ مواكـــ
 ف وق.الش

ــ ــة وا  ل ــة ال ا و ي ــو األمي ــاحل وق  ملام  حم ــف ش لتعمة
  أكا النـاق   أثم وعال  ا و يةالدماا اخلوتوو  

 ومحاةة ح وكهم.
   ٦٤أوـــاد  ب201٤شلـــدا   عـــا   ٧٤مـــن شـــا 
وجــود كـــوا ا  ــارةة عتـــم التمييــا ةـــد    شاملا ــة  

امليــاشا شفــ وق   ــ  املناعــة البأــمةة. واادا   
تـــداش  مكاوحـــة التمييـــا ةـــد املأـــتغلا شـــاجلن  

ــاجمةن  ــباب  واملهـ ــجناء والأـ ــاء والسـ و   .والنسـ
ب اخنفــض 201٥إىل عــا   200٦الفتــمة مــن عــا   

عدد البلدان الـيت سـم  األوعـال اجلنسـية املثليـة مـن       
 .شلدا ٧٥إىل شلدا  ٩2

االـر األهتـم ال ا و يـة والسيا ـاتية الع اشيـة تـؤ م        ما
وجــود ش  املا ــة مــن البلــدان  30. وةفيــد اال ــتجاشة
يا اا لدةها عـول دون وعاليـة   أو   لوا حكوا ا أو 

الوكاةــة والعــنب مــن وــ وق   ــ  املناعــة البأــمةةب  
وت ـــد  المعاةـــة والـــدعم للمجـــال الـــذةن ميار ـــون  
اجلــن  مــع المجــالب واألشــخاص الــذةن ةتعــاهتون      
ــاجلن ب     املخــدراا عــن هتمةــق احل ــنب واملأــتغلا ش

 ةوجــد ســم  وضــفا  وومغــاةمي اهلوةــة اجلنســا ية.  
 شلدا. ٦1ف وق   ال عدوىلن ا  للغاةة

   201٥  املا ة حبلول عا   ٥0و وق     املناعة البأمةة عن هتمةق االتيال اجلنسض شنسبة   ت الا معدل  فض
 2010مــن عــا   الفتــمةفــض وت ــد  ش ــضء. أحــما 

ــنوي  201٤إىل عــــــا   ــدد الســــ ب اخنفــــــض العــــ
لاشخاص املياشا شالف وق حدةثا إلالذةن تاةـد  

  املا ـة و ـط    ٨ ـنة إل شنسـبة    1٥أعمارهم عـن  
 على   اق العا .

ــة ليــا       ــة الفعال ــمام  الوكاة التو ــع احملــدود   ش
 الأباب والفئاا السكا ية الم يسية.  

للــذكور ألكثــم مــن إجــماء اخلتــان ال ــن ال ــوعض  
ــا جنـــوب اليـــحماء   ةـــامن 10 رجـــا   أومة يـ

 .201٥الكملى حبلول هناةة عا  
العنب املضــاد لف و ــاا شــتغ يــة التســاهم اةــادة 

وتــ ة الن ــا. ا ــتممار النسـخ العكســض    فــض  
شا ــــتخدا  األدوةــــة  وثبــــر أن العــــنب الوكــــا ض

املضـادة لف و ــاا النســخ العكسـض كبــا التعــم    
 أداة وكا ية وعالة. لإلصاشة

املخـــاهتم املتعل ـــة ت لـــا احلماةـــة االجتماعيـــة مـــن  
 سلوكياا املماه ا مب دار  سة أةعا .ش

اال تنفيـذ أهتـم الوكاةـة الـيت سمـع شـا اال تمشـاد         ما
شاألدلـة واال ـتناد إىل احل ــوق غـ  كــا  و ـادرا مــا     

 الن اق امل لوب. هذ  األهتم تغ ض
 اةا السلو  اآلمـنب ومـا  تعثما اجلهود المامية إىل تع

ــة التــــموة  ال لاا ــاا الذكمةــ ــتخدا  الواكيــ دون   ــ
ــا  ــق    ــبيا    املســتوى الكــا  وم ــا  عوا  ــر هن اال

 حيول الفئاا السكا ية الم يسية على اخلدماا.
شهدا اال تثماراا   الوكاةة حالة مـن المكـود أو   

 .التماجع

 201٥  املا ة حبلول عا   ٥0متعاهتض املخدراا شاحل ن شنسبة احلد من ا ت ال و وق     املناعة البأمةة شا 
حــــاالا  تتماجــــع   إذ ت ــــد  متفــــاوا.ع ــــق 

ادصاشة شف وق     املناعة البأمةة شا متعـاهتض  
. وشينمـا شـهد   2010املخدراا شاحل ن منذ عـا   

ــض البلــدان اخنفاةــاب شــهدا شلــدان أ ــمى       شع
 اةادة   عدد هذ  احلاالا.

  تغ ية شعض عناصم احلـد   حمدودةاةادة حدوري 
 ن كبيــا تواةــعمــ الضــمر علــى اليــعيد العــاملضمــن 

 ونةتعاهتالذةن ص اشخاأل مجيعاحملاكن وادشم على 
 املخدراا شاحل ن.

شمام  وعالـة للغاةـة للحـد مـن األةـمار       تنتيماال  ما
شلدا من أصا  ٧٩ وومب 201٤غ  كا . و  عا  

شلــدا مبلغــا عنجــا مبــواد شدةلــة ألثــم األويــونب    1٩2
شلدا شـمام  تـوو  ادشـم واحملـاكن. وةعمكـا       ٥٥ أ أ و

ــة    ــاحل ن إمكا ي حمــيش وســم  متعــاهتض املخــدراا ش
ــى احليــول ــة مب  عل ــة اخلــدماا املتعل   وــ وقكاوح

ــة البأـــمةة  ــا  ةأـــكا. و  ـــ  املناعـ الوصـــم والتمييـ
من األحيان ع بة إةـاوية   هتمةـق      كث  ياناجلنس

 النساء النت ةتعاهتا املخدراا عن هتمةق احل ن.  
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 2اجلدول   
  املا ــة مــن األشــخاص امليــاشا   ٩0 ةوجــد هبــاالبلــدان الــيت األوشئــة حبســ) املن  ــة:    

   201٤  عا  شالف وق   كا من  ةب 
للل2014ليفلعي لعددلاإلصيبيتلاجلديدةلبفريوسلنقصلاةنيعالاابشريال
آ يا واحمليط اهلادئ    (٤10 000-210 000) 2٩0 000  

 000 ٨٩ اهلند 

 000 ٦٩ إ دو يسيا

 صفم اليا 

 000 20 شاكستان 

 000 1٥ ويير  ا  

 ٧00 ٨ ميائار

) من  ة البحم الكارةن ٦00 ٩-000 1٧ ) 13 000  

 ٨00 ٦ هاةيت

 ٤00 2 اجلمهورةة الدومينيكية

 100 2 كوشا

 ٥00 1 جاماةكا

  000 1٤0 (000 110-000 1٦0) أوروشا الأمكية وآ يا الو  ى

  000 110 االعاد المو ض

 صفم أوكما يا

  000 ٨٧ (000 ٧0-000 100) أممةكا النتينية

 صفم الملااةا

 ٥00 ٧ املكسيك

 ٥00 ٦ كولومبيا

 ٤00 ٦ األرجنتا

إلالبوليفارةة -وزنوةن إلمجهورةة   ٥ ٥00 

 ٩00 2 غواتيماال

 ٤00 2 شيلض

 300 2 ش و

 ٩00 1 شاراغواي

أومة يامن  ة الأمق األو ط واال   (33 000-13 000) 22 000  

إلاد نمية - إةمان إلمجهورةة  ٤ ٧00 

 200 ٥ السودان

 300 3 اليومال 

 000 2 املغمب

 200 1 ميم 
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للل2014ليفلعي لعددلاإلصيبيتلاجلديدةلبفريوسلنقصلاةنيعالاابشريال
 000 1 اجلاا م  

  000 ٤20 (000 3٨0-000 ٤٦0) غمب وو ط أومة يا

 000 230  يج ةا 

 000 ٤٨ الكام ون

 000 2٩ مجهورةة الكو غو الدمي ماهتية

 000 2٥ كوا دةفوار

 000 1٤ تأاد

 000 12 ما 

 000 11 غا ا

 200 ٨ مجهورةة أومة يا الو  ى

 200 ٧ غينيا

) شمق أومة يا واجلنوب األومة ض 000 1  000-٨٦00 000) ٩٤0 000  

 000 3٤0 جنوب أومة يا

 000 100 أوغندا

 000 ٨٨ موامبيق

 000 ٦٤ امباشوي

 000 ٦2 مجهورةة تزنا يا املتحدة

 000 ٥٦ كينيا

 000 ٥٦ اامبيا

 000 ٤2 منوي

 000 2٦ أ غوال

 صفم إثيوشيا 

  000 ٨٥ (000 ٤٨-000 130) أوروشا الغمشية والو  ى وأممةكا الأمالية

 صفم الوالةاا املتحدة األممةكية

ةملندا أاململكة املتحدة لملة ا يا العتمى و
 صفم  الأمالية

اوم س  صفم 

 صفم إة اليا

 صفم أملا يا 

 صفم إ با يا

 صفم كندا

 صفم الملتغال

 صفم تمكيا

 صفم شلجيكا

 صفم اليو ان
 


