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 ، نيويورك2021شباط/فبراير  1-4

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

متابعة اجتماع مجلس التنسيييييب البرامجي لبرنامج األمم المتحدة 
 بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدزالمشترك المعني 

  
تقرير عن تنفييذ ررارات وتصصيييييييييليات مجلس التنسييييييييييب البرامجي لبرنيامج األمم   

 المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز 
 

 موجز  
مشـــــترك يتناول هذا التقرير تنفيذ قرارات وتوصـــــجات ملتن التنلـــــي  البراملا لبرنامت األمم المتحدة ال  

المعنا بفيروس نقص المـناعـا البشــــــــــــــرـيا/انـيد ا ويررز عتل تنفـيذ القرارات الاــــــــــــــا رة عن ا جتـماعـات الراب   
واألربعين والخامن واألربعين واللـــــا س واألربعين لملتن التنلـــــي  البراملا المعقو ة فا يزيراا/يونج  ورانوا  

تقا التقرير أيضــا الضــوى عتل ملــاهمات  رنامت  ، عتل التوالاا وي 2020ويزيراا/يونج    2019األول/ يلــمبر 
 األمم المتحدة اننمائا وصندوق األمم المتحدة لتلكاا فا التادي لفيروس نقص المناعا البشريا/انيد ا 

   
 المحتصيات 

 الافحا   
ا اللجاق - أو   ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  2  ا

لبرنامت األمم المتحدة المشترك المعنا بفيروس نقص القرارات والتوصجات الاا رة عن ملتن التنلي  البراملا  -ثانجا 
ا المناعا البشريا/انيد  ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  3  ا

ا النتائت التحويتجا لبرنامت األمم المتحدة اننمائا وصندوق األمم المتحدة لتلكاا - ثالثا  ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  5  ا

ا الخالصا - رابعا  ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  22  ا
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 السلاق  -  أول  
ــريا/انيد  المعنوا   - 1 ــترك المعنا بفيروس نقص المناعا البشـــــ يبّين تقرير  رنامت األمم المتحدة المشـــــ
اغتنا  الفرصـا  معاللا أوج  عد  الملـاواة الراةـخا من أج   ، 2020الملـتلدات العالمجا بشـ ا انيد  لعا  ”

تحقي  الغايات العالمجا  ، أا العالم   يلــــــــير عتل الملــــــــار الاــــــــحج  المفضــــــــا  لل “القضــــــــاى عتل األوب ا
المتعتقا بفيروس نقص المناعا البشــــرياا فقد  تد عد  انصــــابات اللديدة بفيروس نقص المناعا    2020 لعا 

ــابـــا فا عـــا   1,7البشــــــــــــــريـــا  ، 2020، وهو عـــد  يفوق ال ـــدل العـــالما المحـــد  لعـــا  2019متيوا  صــــــــــــــ
ــاـبا،  ثالت مراتا وأيرو  تقـد  متحو ، و ا رـا 500 000 وهو ــديـد التفـاوت، فا  ـيا ة  مكـانجـا   صــــــــــــ ا شــــــــــــ

المتعت     90-90-90الحاــول عتل عالف فيروس نقص المناعا البشــرياا فقد يق  أربعا عشــر  تدا ال دل 
فا المائا من الماــــــــــا ين بالفيروس عتل   90بعالف فيروس نقص المناعا البشــــــــــريا فوالمتمث  فا أا يكوا 

هؤ ى األشــخاع عالجا مضــا ا لتفيروةــات العكوةــا،   فا المائا من 90عتم  وضــع م الاــحا، وأا يتتقل  
فا المائا من األشــــــــــخاع الذين يتتقوا هذا العالف من  توك مريتا السبت الفيروةــــــــــا ا وقد   90وأا يتمكن 

أ ى توةــج  نقاق العالف المضــا  لتفيروةــات العكوةــا  لل  نقاال يجاة ماليين األشــخاع والماــا ين اللد ا  
خص بلــــــــــــــبـب أمرا  متعتقـا بـانيـد  فا العـا  المـاضــــــــــــــا، وتعـذر عتل  ـشـــــــــــــ  690 000وم  اللـ،، توفا 

متيوا شـخص ماـا ين بفيروس نقص المناعا البشـريا، الحاـول عتل   38متيوا شـخص، من أصـ   12,6
 يجات ما عالف ينقذ

ــاواة   - 2 ــبب أوج  عد  الملـ و  تزال جائحا فيروس نقص المناعا البشـــريا تشـــك  أ ما عالمجا تتفاقم بلـ
األبعا  والمتداختاا فالعقبات التا تعتر  الوصــــــــول  لل خدمات جيدة لتوقايا من الفيروس وعالج    المتعد ة

  تزال قائما، و  ةجما فا صفول الف ات اللكانجا الضعجفا والم مشا التا تعانا أيضا من الوصم والتمييز  
ــا ين اللد  بالفيروس  لل  ــتوا فا المائا من الماـــــــــ ــجا  والعنفا وينتما اثناا وةـــــــــ ــكانجا رئجلـــــــــ   -ف ات ةـــــــــ

المشــــتغتوا باللنن، ومتعالو المخدرات بالحقن، واللــــلناى، ومغايرو ال ويا اللنلــــجا، والمثتيوا وغيرهم من  
الرجال الذين يمارةـوا اللنن م  الرجال، وشـررامهم اللنلـيواا وفا أفريقجا جنول الاـحراى السبرى، شـكتت  

ا ت انصــابا اللديدة بفيروس نقص المناعا البشــرياا وفا  فا المائا من جمج  ي 59النلــاى والفتجات نلــبا  
ــنا بالفيروس فا أفريقجا جنول    25و   15مراهقا وشــــابا تتراوم أعمارهن  ين   4 500ك  أةــــبوص، تاــــال  ةــ

  المكافحا انيد  اانخفض التموي  المخاـــص لالةـــتلابا العالمج، الاـــحراى السبرىا وعتل الاـــعيد العالما
ــبا  وتراجعت الموار  التا فا المائا  ين عاما   7توفرها الل ات المانحا والموار  المحتجا لمكافحا انيد   نلــ

ماليين  صـابا جديدة بفيروس    3,5ا وقد أةـفر عد  تحقي  الغايات المحد ة عن  يا ة قدرها 2019و   2017
بـما راا   مـقارنا  2015يالا وفاة  ضــــــــــــــايـجا مرتبقـا بانيد  مـنذ عا    820  000و   نقص المـناعا البشــــــــــــــريا

 ا 2020ةجكوا عتج  الحال لو أا العالم يلت، الملار الاحج  نحو تحقي  غايات عا  

ــبب جائحا روفيد - 3 ــوىا بلــ ــ  ةــ ــجا،   19-وقد ا  ا  هذا الوضــ ــاةــ التا أ ت  لل تعقي  الخدمات األةــ
 د العا   تغير المشـــ  19-وفا بعض الحا ت،  لل مزيد من انقاـــاى وانت اكات يقوق اننلـــااا ف  ما روفيد

المتعت  بفيروس نقص المناعا البشــريا والاــحا والتنمجا، ييه  ن ا تفاقم أوج  عد  الملــاواة التا تلــفر عن  
نتائت ةــــــي ا عتل ملــــــتويا الفيروس والاــــــحاا وفا المشــــــاورات غير الرةــــــمجا المشــــــتررا  ين  رنامت األمم  

صــــجات ملتن التنلــــي  البراملا لبرنامت  المتحدة اننمائا وصــــندوق األمم المتحدة لتلــــكاا بشــــ ا متابعا تو 
، 2020األمم المتحدة المشــــترك المعنا بفيروس نقص المناعا البشــــريا/انيد  التا عيقود/ت فا  ل/أغلــــقن 

دّو / في ما بعض النقاط الرئجلــــــــــجا المتعتقا بالسج جا التا يعم    ا   م/ت ورقا معتومات أةــــــــــاةــــــــــجا وعر  يي قيدّو
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ــ لتا فيروس نقص المناعا البشـــــــــريا البرنامت اننمائا وصـــــــــندوق األ مم المتحدة لتلـــــــــكاا عتل معاللا ملـــــــ
 ا  19-وروفيد

ــي    - 4 ــا س واألربعوا لملتن التنلـــ وقد عيقدت ا جتماعات الراب  واألربعوا والخامن واألربعوا واللـــ
عتل التوالاا وشــــــــــــــمتــت   2020ويزيراا/يونجــ   2019البراملا فا يزيراا/يونجــ  ورـانوا األول/ يلــــــــــــــمبر 

لملــــــــــــــائ  الرئجلـــــــــــــــجا التا تـناولتـ ا هذت ا جتـماعات التريـيب بالـمديرة التنفـيذيا اللـديدة لتبرنامت المشــــــــــــــترك ا
ومناقشـات بشـ ا ا ةـتراتجلجا العالمجا المقبتا لمكافحا انيد ت وتقرير ويدة التفتجل المشـتررا عن اةـتعرا   

   شؤوا التنظجم وان ارة لتبرنامت المشتركا

قرير المالم  الرئجلـجا لتنتائت التا يقق ا البرنامت اننمائا وصـندوق األمم المتحدة ويتضـمن هذا الت - 5
ــريا، فا ةـــــجاق عمت ما الداعم لتبتداا من أج  تحقي    ــكاا فا ملال مكافحا فيروس نقص المناعا البشـــ لتلـــ

التفاصـــــــي   أهدال التنمجا الملـــــــتداما والتع د بعد  ترك أي أيد ختف الرربا ويمكن ا لالص عتل مزيد من
بشـ ا النتائت التا يققت ا المنظمتاا فا تقارير رصـد أ اى انلار المويد لتميزانجا والنتائت والملـاىلا لتبرنامت  

ــترك فا الفترة  ــجقد  فا الدورة العا يا األولل 2019-2018المشــــــ ــفوي الذي ةــــــ ــمن العر  الشــــــ ــيتضــــــ ا وةــــــ
اللــــاب  واألربعين لملتن التنلــــي  البراملا  موجزا لتقرارات والتوصــــجات الاــــا رة عن ا جتماص  2021 لعا 

 ا2020الذي عيقود/ فا رانوا األول/ يلمبر 

  
القرارات والتصصيييييييلات النيييييييادرة عن مجلس التنسييييييييب البرامجي لبرنامج األمم  - ثانلا  

 المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز 

 المديرة التنفيذية الجديدة  

المديرة التنفيذيا اللديدة لبرنامت األمم المتحدة المشــــــــــترك المعنا بفيروس نقص المناعا عرضــــــــــت  - 6
ــي  البراملا  ــريا/انيد  أولويات ا فا الستما التا ألقت ا خالل ا جتماص الخامن واألربعين لملتن التنلـــ البشـــ

ــترك فا أربعا ــتركا وأعربت عن التزام ا  تسثجب عم  البرنامت المشــــــ ملا ت، ها  النلــــــــاى  لتبرنامت المشــــــ
ــجات وجع  العتم   ــكانجا الرئجلـ ــاا لتلمج ، بما فا الل، الف ات اللـ والفتجات فا أفريقجات والدفاص عن يقوق اننلـ
ــعيد العالماا ويمكن   وا  تسار والتسنولوججا فا متناول أيدي الناست وتموي  ج و  مكافحا انيد  عتل الاـــــــــــ

ب  البرنامت المشـــــــترك لتمضـــــــا قدما   ذت األولويات فا الفرص ا لالص عتل أمثتا عن العم  الذي اضـــــــقت  
 المتعت  بالنتائت فا هذا التقريرا

 

 الستراتلجلة العالملة المقبلة لمكافحة اإليدز  

فا ا جتماص الخامن واألربعين، ليتب  لل المديرة التنفيذيا لتبرنامت المشـــــــــــترك  جراى اةـــــــــــتعرا   - 7
ــتراتجلجا البرنامت لتفترة  ولتنفيذها، وتقديم نتائت هذا ا ةـــــــــتعرا ، والنظر فا األولويات   2021-2016 ةـــــــ

صــــــفت عمتجا  عدا  ا ةــــــتراتجلجا العالمجا المقبتا لمكافحا انيد  ب ن ا  2021ا ةــــــتراتجلجا لما بعد عا   ا ووي
س نقص المناعا  فرصـا نعا ة ت كيد الرميا الراهنا الرامجا  لل إ يلا  عالم خال من انصـابات اللديدة بفيرو 

البشـريا وخال من التمييز ومن الويجات المتاـتا بانيد  ، وتلديد ما تدعو  لج  الحاجا بشـك  متّ  من التزا  
 ةجاةا ونشاط ولموم من أج  التعلي  بإيرا  تقد  فا مكافحا الفيروسا  
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ا  عدا هاا وشــم   ، أجرى البرنامت المشــترك اةــتعراضــا لالةــتراتجلجا العالمجا وعمتج2020وفا عا   - 8
الل، مشـــــاورات افتراضـــــجا م  أصـــــحال الماـــــتحا المتعد ين أجريت فا  لار ملتن التنلـــــي  البراملا م   

مشـــاررا، ومناقشـــا  ةـــتعرا  األ لا، ونتائت  راةـــا اةـــتقاـــائجا عالمجا شـــارك في ا أكثر من    180أكثر من 
ات رثيرة فا التقد  المحر  فا  مقا تا متعمقاا وأظ ر اةـــــــــــتعرا  األ لا أا اختالف 65شـــــــــــخص و  8  300

ملال مكافحا الفيروس ها اختالفات غير متوقعا وغير  دي جاا فعتل ةـبي  المثال، البتداا التا تمت، القدر  
األكبر من الموار  لجلــــــت  ائما ها البتداا التا تتاــــــدى لتفيروس ب قاــــــل قدر من الفعالجا أو ا ةــــــتداماا  

النلــاى والفتجات لاصــابا بالفيروس بلــبب المعايير اللنلــانجا غير   و ضــافا  لل الل،، يتل م  ا  يا  تعر 
المتلـــــاويا، فإا النتائت التا تتحق  فا صـــــفول الرجال أةـــــوأ بشـــــك  عا  من النتائت الملـــــلتا فا صـــــفول  

فيروس نقص المناعا البشــريا وعالج ا وغالبجا الحا ت التا تتلــم في ا   النلــاى عتل ملــتوى ةــتلــتا فحوع
دي لفيروس نقص المناعا البشــريا بضــعف فا األ اى ها يا ت تيلــل  فا البي ات التا تتررز  تدا ير التاــ 

في ا األوب ا فا أوةـــــاط الف ات اللـــــكانجا التا غالبا ما تعانا من الت مجل وتيحر/  من الوصـــــول بلـــــ ولا  لل 
اآلونا األخيرة  الخدمات المتعتقا بالفيروس وةــــــــــــائر الخدمات الاــــــــــــحجاا ويتل فا المنال  التا يققت فا

مكاةـب مشـلعا فا ملال مكافحا وباى فيروس نقص المناعا البشـريا، مث  شـرق أفريقجا واللنول األفريقا، 
توجد  تداا وبي ات  وا ولنجا   تزال في ا ج و  التاـدي بعيدة جدا عن الملـار الاـحج ا وةـينظر ملتن  

ــجيع ــاب  واألربعين الذي ةـــ فا مخقط    2020ق/د فا رانوا األول/ يلـــــمبر التنلـــــي  البراملا فا اجتماع  اللـــ
مشـــــروم لالةـــــتراتجلجا العالمجا المقبتا لمكافحا انيد ، وةـــــيتخذ قرارا بشـــــ ا ضـــــرورة عقد  ورة اةـــــتثنائجا فا  

 نقرار ا ةتراتجلجا اللديدة والبدى فا تنفيذها عتل الفورا 2021 الار/مارس 

جا المقبتا لمكافحا انيد ، التا تشــــم  غايات جديدة ومن المتوق  أا ييلــــترشــــد با ةــــتراتجلجا العالم - 9
، فا ا جتمـاص الريج  الملــــــــــــــتوى المقـب  لتلمعـجا العـامـا ل مم  2025وتـقديرات لاليتـجاجـات من الموار  لعـا  

ــدر عن الل، ا جتماصا   ــجاةــــــا الذي قد ياــــ ــافا  لل انعالا اللــــ ــاى عتل انيد ،  ضــــ ــ ا القضــــ المتحدة بشــــ
ــترما هذت الغايات الل ــحج  وبناى وةــــــ ــارها الاــــــ ديدة وا يتجاجات من الموار   لل  عا ة وتيرة التقد   لل ملــــــ

الزخم وا لتزا  اللــجاةــا لتحقي  الغايا المتمثتا فا القضــاى عتل انيد   وصــف  ت ديدا لتاــحا العاما بحتول  
 ا2030عا  

 
مج األمم المتحدة المشيترك تقرير وحدة التفتلش المشيترةة بشي ن اسيتعراؤ نياون التنولم واإلدارة لبرنا  

 المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز

ألتو / ملتن التنلـــــي  البراملا فا اجتماع  الخامن واألربعين عتل اةـــــتعرا  التفتجل المشـــــترك  - 10
الذي ررز عتل التخقجط ا ةـــــــتراتجلا والتشـــــــغيتا، والحورما، والمرا با والملـــــــاىلا، و  ارة الموار  البشـــــــريا، 

الخـــدمـــات ان اريـــاا وأيـــاط ملتن التنلــــــــــــــي  البراملا عتمـــا بـــالتقرير وأكـــد عتل  ورت فا تعزيز المرا بـــا  و 
ــجات ويدة التفتجل المشـــــــتررا رتما أما  ملتن   ــتعرا  توصـــــ ــ   ةـــــ ــاىلاا وألقل الفري  العام  المنشـــــ والملـــــ

ــا  ر  ان ارة عتل ويدة التفتجل الم شـــــتررا، ولتب  لل المديرة التنلـــــي  البراملاا وأياط الملتن عتما أيضـــ
التنفيذيا لتبرنامت المشـــــترك أا تلـــــتليب لتتوصـــــجات  برنامت وايد لتتغييرا ومن المقرر تقديم تقرير عن رتتا  

ثا ت قائم  ذات  بشــ ا ملــائ   واألربعين، والتزمت المديرة التنفيذيا بإضــافا  ند الملــ لتين فا ا جتماص اللــاب 
اةــــــــتعرا  المبا ه التوجي جا لتمنظمات المشــــــــاررا فا الرعايا، و قاما   العام  عاكف عتلالمرا باا والفري  

ــاررا فا الرعايا من أج  تعزيز   ــي  البراملا وال ي ات ان اريا لتل ات المشــــــــ روابط أقوى  ين ملتن التنلــــــــ
 ا تلاق عتل نقاق البرنامت المشتركا
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 ة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان النتائج التحصيللة لبرنامج األمم المتحد  -   ثالثا  

يلــتط هذا الفاــ  الضــوى عتل اننلا ات الرئجلــجا لبرنامت األمم المتحدة اننمائا وصــندوق األمم  - 11
نفت وفقا لملا ت النتائت ا ةـــتراتجلجا المحد ة فا انلار المويد لتميزانجا والنتائت   المتحدة لتلـــكاا التا صـــي

ا ويعم  البرنامت اننمائا وصــــــــندوق األمم المتحدة 2021-2016لمشــــــــترك فا الفترة والملــــــــاىلا لتبرنامت ا
لتلـــكاا،  وصـــف ما مؤةـــلـــتين مشـــاررتين فا رعايا البرنامت المشـــترك وج تين شـــريكيتين لتاـــندوق العالما،  

ــتداما لعا   أيد ختف  وا لتزا  بعد  ترك أي   2030عتل تقديم الدعم لتبتداا من أج  تنفيذ خقا التنمجا الملـــ
، قد   2020-2019الررب، فا  لار شـــــــــــراكا م  رجانات األمم المتحدة وج ات شـــــــــــريكا أخرىا وفا الفترة 

ــكاا الدعم لل و    81 مكتبا ققريا تابعا لتبرنامت اننمائا و  138 ــندوق األمم المتحدة لتلـــــــــ مكتبا تابعا لاـــــــــ
 التادي الولنجاا  

اتا فقد واف  ملتن التنلــــــــــــــي  البراملا فا اجتماع  و ا  البرنامت المشــــــــــــــترك ترريزت عتل التقيجم - 12
ــاب  واألربعين،   ــتيعر ، خالل ا جتماص اللـــــــــ الخامن واألربعين عتل خقا التقيجم لتبرنامت المشـــــــــــتركا وةـــــــــ

ــتق  لل و  منظوما األمم المتحدة فا ملال التاـــــــــــــدي لايد  فا الفترة  نتائت التقيجم األول، وهو تقيجم ملـــــــــــ
مج  الل ات المشـــاررا فا الرعاياا وير  أ نات وصـــف لتتقيجمات األخرى التا ، شـــاررت يج  ج2016-2019

 أجراها البرنامت المشترك فا اآلونا األخيرةا

ــكاا فا ملال مكافحا فيروس   - 13 ــندوق األمم المتحدة لتلــ ــتق  لتدعم المقد  من صــ وتناول التقيجم الملــ
ــريا فا الفترة  دا ير مكافحا الفيروس المدعوما من المنظما  ، التدخالت وت2019-2016نقص المناعا البشــــــ

عتل ر  من الاـعيد العالما وانقتجما والولناا وبينت ا ةـتنتاجات أا الاـندوق تمكن من اةـتخدا  تقلـجم 
فيروس نقص المناعا البشـريا، ييه شـارك   العم  فا  لار البرنامت المشـترك من أج  توجج   عم  لمكافحا

م/ت نعمال يقوق الف ات األكثر   نشــــاط فا مناــــات و لجات لتنلــــي   انجراىاتت وأا ملــــاهمات هاما قد قيدّو
ضـــــــعفا وتتبجا ايتجاجات ا، مث  المراهقات والشـــــــابات وغيرهن من الف ات اللـــــــكانجا الرئجلـــــــجات وأا الربط  ين  

عتقا  ملا ت الاـــــحا والحقوق اللنلـــــجا واننلا جا، وفيروس نقص المناعا البشـــــريا، والبرامت والخدمات المت
 بالعنف اللنلا واللنلانا، تحقي  التسام   ين ا، هو ن ت فعال لتقديم الخدماتا

ــارك فا عقـدت  - 14 وقـد أكمـ  التحـالف العـالما لتوقـايـا من فيروس نقص المنـاعـا البشــــــــــــــرـيا، اـلذي شــــــــــــ
  لتفترة صــندوق األمم المتحدة لتلــكاا وأمانا البرنامت المشــترك، اةــتعراضــا خارججا لتقيجم األثر و رشــا  خقق

ت وتوةــــج  العضــــوياا  2025ا وشــــمتت التوصــــجات مواصــــتا هذا التقيجمت وتقيجم األثر بعد عا  2021-2025
وييشــــــــــــــل   التحـالف عتل  يالى مزـيد من ا هتـما  لتبـتداا خـارف أفريقـجات والعـم  من أجـ  تموـي  الوـقاـيا األولـجا 

وعناصـر التمكين عتل الاـعيد الققريا ونظرا   والترريز عتل األثر المترتب من فيروس نقص المناعا البشـريات 
 لل أهمجا توةـــج  نقاق الترريبا الوقائجا الشـــامتا، يتز  تعزيز  شـــراك جمج  الل ات المشـــاررا فا الرعاياا وعقد  

 لتوجج  المريتا الثانجا من عمت ا   2020التحالف اجتماعا عتل الملتوى الو اري فا تشرين الثانا/نوفمبر 

يجم الملــــــتق  لتلنا العالمجا المعنجا بفيروس نقص المناعا البشــــــريا والقانوا، الذي أجرات وتناول التق - 15
ــاواة فا الاــــــــــــــحـا العـالمـجا، أهمـجا التلـنا وفعـاليت ـا   مع ـد جـامعـا جنول رـالجفورنـجا المعنا ـب وجـ  عـد  الملــــــــــــ

ــتدامت ا وأعمال المتابعا التا قامت   ا يتل يزيراا/يونج    ــتقتا تنعقد ا والتلنا العالم2019واةـــــــ جا هي ا ملـــــــ
 دعوة من البرنامت اننمائا باةــــــــم البرنامت المشــــــــتركا وختص التقيجم  لل أا عم  التلنا والدعم المقد   لل 
البتداا لمتابعا توصــــجات ا رانا ناجحين، م  انشــــارة  لل  يا ة مشــــاررا الف ات المعنجا الرئجلــــجا فا الملــــائ   
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ويقوق اننلــــــاات و شــــــراك الملتم  المدنات و يلا  الزخم الال   من   المتعتقا بفيروس نقص المناعا البشــــــريا
أج   يدات تغيير  يلا ا ومتموس عتل الملــــــــــتويات الولنا وانقتجما والعالما بشــــــــــ ا الملــــــــــائ  المتعتقا  
ــريا والقانوا ويقوق   ــااا فالعالقا الثالثجا  ين فيروس نقص المناعا البشـــــــــــ بالفيروس والقانوا ويقوق اننلـــــــــــ

ــا ــاى التلنا خارف نقاق الل ات التا تعم  مباشـــــرة فا  اننلـــ ا، التا لم يكن معترفا   ا بشـــــك  جيد قب   نشـــ
ــبحت اآلا   ــرورة اتخاال  جراىات متعد ة الققاعات من أج  ت ي ا  ي ات مؤاتجا، أصـــــــ الميداا،  لل جانب ضـــــــ

فيروس نقص المنـاعـا  تيف م عتل نقـاق واةــــــــــــــ  بـاعتبـارهـا بـالغـا األهمجـا من أجـ  نلـام التـدخالت المتعتقـا ب
 البشريا وغيرها من التدخالت الاحجاا 

 
 فحصص فيروس نقص المناعة البشرية وعالجه - 1مجال النتائج الستراتلجلة   

، راا  2019ا ففا رانوا األول/ يلمبر 90-90-90يواص  العالم  يرا  تقد  نحو تحقي  ال دل  - 16
فا    82فا المائا من الماـــــــا ين بفيروس نقص المناعا البشـــــــريا عتل عتم  وضـــــــع م الاـــــــحا، وراا  81

ت  صـــــــا ت م بفيروس نقص المناعا البشـــــــريا يتتقوا العالف المضـــــــا  اـــــــ/ خّو   المائا من األشـــــــخاع الذين شـــــــي
لتت نتائت أفضــــ  فا    88لتفيروةــــات العكوةــــا، وبتغت نلــــبا  فا المائا من م مريتا السبت الفيروةــــاا وةــــي

ــتا فحوع فيروس نقص المناعا البشـــــريا وعالج ، ويعزى الل،   ــتلـــ ــاى، مقارنا بالرجال، فا ةـــ صـــــفول النلـــ
 جزئجا  لل اةتخدا  المرأة لتخدمات الاحجا باورة أكثر انتظاماا  

امت اننمائا، بالشراكا م  الاندوق العالما، ج و  البتداا فا ملال التادي لفيروس  ويدعم البرن - 17
، تولل 2019-2018نقص المناعا البشـــريا واللـــ  والمالريا فا بعض من أشـــد البي ات صـــعوباا ففا الفترة  

 تدا  24تت  تدا، وثالثا  رامت  قتجمجا شـــــــــم  19منحا من الاـــــــــندوق العالما فا  32البرنامت اننمائا   ارة  
 ضــايجاا ويوفر البرنامت اننمائا الدعم لتحكومات فا تنفيذ  رامت واةــعا النقاق، و يا ة قدرة النظم الاــحجا  
ــحجاا ويعز  قدرات السجانات  ــات التا تسف  الحاـــــــول عتل الخدمات الاـــــ ــجاةـــــ ــمو ، وتعزيز اللـــــ عتل الاـــــ

، أن ل البرـنامت اننمـائا  ورت 2003ذ عـا  الولنجـا لسا تتمكن فا ن ـاـيا المقـال من تولا تنفيـذ المن ا ومنـ 
  تداا 25 تدا وثالت من   قتجمجا شمتت  31فا 

ذ/ت يجــاة 2003ومنــذ عــا   - 18 ماليين شــــــــــــــخص من خالل شــــــــــــــراكــا البرنــامت اننمــائا م    4,5، أنقــو
ــريكا ولنجا من أج  تزويد  ــندوق العالماا فالبرنامت اننمائا يتعاوا م  ج ات شـــ ــخص    1,4الاـــ متيوا شـــ

ماــــال بفيروس نقص المناعا البشــــريا بعالف مضــــا  لتفيروةــــات العكوةــــاا وشــــمتت النتائت الرئجلــــجا التا 
 ما يتا  2019-2018تحققت فا الفترة 

تتقا ثالثا عشــــر متيوا شــــخص فحص فيروس نقص المناعا البشــــريا والمشــــورة بشــــ ن ،  فأ  
  تدات 25يشم  ف ات ةكانجا رئجلجا فا  بما

امرأة يام  عتل مضــا ات لتفيروةــات العكوةــا لمن  انتقال الفيروس    172  000ياــول  فل  
 من األ   لل القف ت  

 يالا  صابا بالل ا 61 500النلام فا عالف  فف  

ــندوق العالما فا  - 19 ــات  لل  رامت الاـــ ــجاةـــ ــاعدة التقنجا والدعم فا ملال اللـــ  تدا،  31وقيدمت الملـــ
م/ت  لجات التنلـــــــي  الققريا  تداا ففا جنول اللـــــــو اا، عتل ةـــــــبي   18لتاـــــــندوق العالما فا  التابعا و يعو

المثال، ةـــــــــــاعد البرنامت اننمائا الحكوما عتل  يا ة عد  المراكز الاـــــــــــحجا التا تقد  عالف فيروس نقص  
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، ييه نيقوت/ت الموا   2019مررزا فا عا    74 لل    2016مررزا فا عا    26المناعا البشريا ثالت مرات، من 
كافحا فيروس نقص المناعا البشــــــريا جوا  لل المراكز المتضــــــررة من النزاعات العنجفا والقرق  األةــــــاةــــــجا لم

الر ي اا ووفر البرنامت اننمائا الدعم لتل و  الولنجا لمكافحا فيروس نقص المناعا البشــــريا فا ماــــر من  
 أج   تايا  مكانجا ا ةتفا ة ملد ا من موار  الاندوق العالماا

ــتمراريا الخدمات المتعتقا ويعم  البر  - 20 ــماا اةــــ نامت اننمائا م  ج ات شــــــريكا لدعم البتداا فا ضــــ
، عن لري  البرنامت المشترك، وشراكت  م  الاندوق  19-بفيروس نقص المناعا البشريا خالل جائحا روفيد

 يا الفوريا العالما، وبوصـــــــــــف  الل ا التقنجا الرائدة نلار األمم المتحدة لالةـــــــــــتلابا ا جتما جا وا قتاـــــــــــا
ــماا    118 تدا من أج  ت مين لوا   بقجما   140لتلائحاا وقد  البرنامت اننمائا الدعم  لل  متيوا  و ر لضــــــ

اةــــــتمرار تقديم الخدمات الاــــــحجا بشــــــك   منا ووّفر الدعم المكرس  ةــــــتمراريا الخدمات المتعتقا بفيروس  
ماا اةـــــــتمرار الحاـــــــول عتل التوا   المتعتقا   تدا، بما فا الل، ـضــــــ   55نقص المناعا البشـــــــريا وتسيجف ا فا 

 بالفيروس وعالج ا

ويتعاوا البرنامت اننمائا م  منظما الاـــــحا العالمجا وغيرها من الل ات صـــــايبا الماـــــتحا فا  - 21
 عم البتداا لتعزيز ا  تسار والوصول  لل التسنولوججات الاحجاا فعتل ةبي  المثال، عم  البرنامت اننمائا 

 تدا من اللماعا اننمائجا لتلنول األفريقا واللماعا ا قتاا يا   23ا تحا  األفريقا لتتنمجا لدعم  م  ورالا  
لـدول غرل أفريقجـا من أجـ    مـاف القـانوا النموالجا لالتحـا  األفريقا الخـاع  تنظجم المنتلـات القبجـا فا  

 نا أفريقجااالقوانين المحتجا، وهو القانوا الذي يلعل  لل تعزيز ويمايا صحا موال

 
 الخدمات الات الاتا بفيروس نقص المناعا البشريا فا يا ت القواره اننلانجا  

ــانجا 2019-2018فا الفترة  - 22 ــاعدات اننلـ ــال الملـ ــكاا من  ياـ ــندوق األمم المتحدة لتلـ ، تمكن صـ
ي  العام    تداا وشــارك،  وصــف  عضــوا فا الفر  56متيوا شــخص فا أكثر من   34والتوا   والمعتومات  لل 

المشـــــــــترك  ين الورا ت المعنا بالاـــــــــحا اننلا جا فا يا ت األ مات، فا اةـــــــــتسمال  ورة التعتم عن بعد  
من عيد  ملـتتزمات   12  200، تم تو ي  أكثر من 2019المتعتقا بملموعا الخدمات األولجا الدنجاا وفا عا  

ــحا اننلا جا فا  ــان 53الاـ ــتلابا اننلـ ــتفا  من ا يوالا  تدا فا  لار ج و  ا ةـ متيوا شـــخص   1,4جا، اةـ
ــجا/فيروس نقص المناعا البشــــريا  من المحتاجينا وشــــمتت هذت العيد  لوا   الوقايا من األمرا  المنقولا جنلــ

 وفحا ا، ولوا   متعتقا بان ارة اللريريا لحا ت ا غتاال، وفحوصات الد ا

 
 البرامت المتعتقا بالرفا ت  

ــكاا  تو ي  2019-2018فا الفترة  - 23 ــندوق األمم المتحدة لتلــــــــــ  تيوا من الرفا ت   2,53، قا  صــــــــــ
متيوا  و ر ا وتمكن    13,0متيوا من الرـفا ت األنثوـيا فبقجـما   28,8متيوا  و ر  و   56,5اـلذررـيا فبقجمـا 

، وهو  2018 و ر فا عا    0,37 لل   2017 و ر فا عا    0,45من خفض ةــــــــــــــعر الرفا ت األنثويا من 
، من المحتم  أا  2019-2018ى  لل تحقي  وفورات ةــمحت بشــراى مزيد من المنتلاتا وخالل الفترة  أ  ما

 صـــــــــــــابا  متيوا يالا   12,5يكوا اةـــــــــــــتخدا  الرفا ت التا أتاي ا الاـــــــــــــندوق قد أ ى  لل تلنب أكثر من 
البشـرياا وي دل الاـندوق  يالا  صـابا بفيروس نقص المناعا   300  000يوالا المنقولا جنلـجا و  باألمرا 

  لل ضماا أفض  ةعر ممكن لترفا ت وموا  التزلي  الخاضعا لمرا با اللو ةا
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، تعـاوا الاــــــــــــــنـدوق وورـالـا التنمجـا الـدولجـا التـابعـا لتو يـات المتحـدة 2019و  2018وفا عـاما  - 24
جا المتعتقا بالرفا ت ومؤةـــــــــلـــــــــا  ي  وميتيندا غيتن م  الاـــــــــندوق العالما لتدعوة  لل تموي  البرامت الولن

ــك  أوث  عتل  2019الذرريا واألنثوياا وفا عا   ــتراتجلجا يررز بشـ ــندوقا لتمبا رات ا ةـ ــندوق صـ ــ  الاـ ، أنشـ
 البرامت المتعتقا بالرفا تا

تحديات ربيرةا وتشـــم  هذت التحديات   90-90-90وتواج  الل و  الرامجا  لل تحقي  و عم ال دل  - 25
ــج  نقاق الن ت المتمايزة المتبعا فا ملال فحوع فيروس نقص  والحاج 19-جائحا روفيد ا المتحا  لل توةــــ

المناعا البشــــــريات وةــــــد الفلوات فا ملال  تايا فحوع الفيروس، وا ةــــــتفا ة من العالف، وا ةــــــتبقاى قيد 
   الرعايا، والسبت الفيروةـــــــــات وتتبجا ايتجاجات الف ات اللـــــــــكانجا الرئجلـــــــــجا من الفحوع والعالفا وةـــــــــجعم

ــترك عتل تحقي  أقاـــــــــــل قدر من أوج  السفاىة والوفورات فا خدمات فحوع فيروس نقص   البرنامت المشـــــــــ
المناعا البشـــــريا وعالج  والموا  األةـــــاةـــــجا الال ما لتوقايا من ، بلـــــب  من ا تلمج  عمتجات الشـــــراى، والني ت  

بات المتعتقا بحقوق اننلــــــاا،  المبتسرة فا ملال الفحوع، وانجراىات الملــــــتمرة الرامجا  لل التاــــــدي لتعق
 و عم البتداا فا جم   جانات مانفاا

 
 القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من األم إلى الطفل - 2لنتائج الستراتلجلة امجال   

رغم أا هدل القضـــاى عتل انصـــابات اللديدة فا صـــفول األلفال والحفا  عتل صـــحا األم ات  - 26
ــريا  ورفاه ن   يزال ــابات بفيروس نقص المناعا البشـــ ــاى الحوام  الماـــ ــبا النلـــ هدفا قا ال لتتحقي ، فإا نلـــ

فا المائا عتل الاــــــــعيد   82التواتا يحاــــــــتن عتل مضــــــــا ات الفيروةــــــــات العكوةــــــــا ظتت ثا تا عند نحو 
فا    12,7الـعالما، و  يزال متوةــــــــــــــط المـعدل الـعالما  نتـقال الـعدوى من األ   لل القـف  مرتفـعا، يـيه يبتد 

 صـــــابا جديدة بالفيروس لدى األلفال، عتل الاـــــعيد    36  000، رانت نلـــــبا تناهز 2019المائاا وفا عا  
العـالما، مرتبقـا بفقـداا األم ـات  مكـانجـا الحاــــــــــــــول عتل الرعـايـا الخـاصـــــــــــــــا بـالفيروس أثنـاى فترة الحمـ   

ــحا العالمجا ب ا  أو ــاعا القبجعجاا وأفا ت منظما الاــــ ــرة ومن    فا المائا من 68الرضــــ خدمات تنظجم األةــــ
 ا 19-الحم  قد تعقتت بلبب جائحا روفيد

متيوا  و ر فا لوا     174,5، اةـتثمر صـندوق األمم المتحدة لتلـكاا 2019-2018وخالل الفترة  - 27
ــائ  من  الحم  فا يا ت القواره، والرفا ت الذرريا واألنثويا، وعيد    الاـــــــــحا اننلا جا فبما فا الل، وةـــــــ

 تدا من  تداا إالملــــــــار اللــــــــري   فا  لار   22روس نقص المناعا البشــــــــريا، وموا  التزلي   فا فحوع في
 رنامت األمم المتحدة المشـــــترك المعنا بفيروس نقص المناعا البشـــــريا/انيد ا وأ ى الل،  لل تحقي  وفورات  

د فعتا لالةـتثمار  نلـبا متيوا  و ر فا تسالجب الرعايا الاـحجا المباشـرة، م  تحق  عائ  765,9تقدر بمبتد 
، عم  الاـندوق م  البتداا من أج  ضـماا اةـتعدا ها لتتقا نتائت  راةـا  2018فا المائاا وفا عا    4,38

وتعزيز التسـامـ   ين   “األ ـلا المتعتـقا بخـجارات من  الحمـ  والنـتائت المتعتـقا بفيروس نقص المـناعـا البشــــــــــــــرـيا”
ــتا بالف ــرة والخدمات المتاــــــــ ــندوق فا أوائ   خدمات تنظجم األةــــــــ ــارت النماالف التا أعّدها الاــــــــ يروسا وأشــــــــ

ــبب جائحا روفيد  2020 عا  ــائ  من  الحم  بلــ ــول عتل وةــ ــار الموار  وعد  الحاــ   19- لل أا تحوي  ملــ
ماليين يالا يم  عار  فا يال اةـتمرار تدا ير انغالق لمدة ةـتا أشـ ر وياـول   7ةـيؤ ياا  لل يدوت 

 حجاااضقرابات ربيرة فا الخدمات الا

ــندوق األمم المتحدة لتلــــكاا ومنظما األمم المتحدة لتقفولا فاليونجلــــف  ومنظما الاــــحا   - 28 وقد  صــ
ــترك المعنا بفيروس نقص المناعا البشـــــــــــــريا/انيد  ف لل جانب  العالمجا وأمانا  رنامت األمم المتحدة المشـــــــــــ
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الدعم  لل شــــــــبكات     2gether 4 SRHRف  “معا من أج  الحقوق والاــــــــحا اللنلــــــــجا واننلا جا” رنامت 
ــوتو ومالوي، و لل   ــريا وألفال ن فا  مبا وي ولجلــ ــابات بفيروس نقص المناعا البشــ ــابات الماــ األم ات الشــ

  رنامت األم ات المرشدات فا  ةواتينا، وجنول أفريقجا، ومو امبي ا

ــاى عت2019وفا عا   - 29 ــندوق مقالعا ريتجفا فا رينجا فا وضـــــــــ  خقا عم  لتقضـــــــ ل ،  عم الاـــــــ
انتقــال العــدوى من األ   لل القفــ  رلزى من الل و  الولنجــا الرامجــا  لل التحق  من القضـــــــــــــــاى عتل انتقــال 

ــريا والزهري الختقا من األ   لل القف  بحتول عا   ا وفا تونن، اعتمدت  2021فيروس نقص المناعا البشــــــ
ولو  فبما فا الل، القضــــــاى عتل  و ارة الاــــــحا خقا تشــــــغيتجا ميحد  ة التسالجب  ةــــــتراتجلجا صــــــحا األ  والم

انتقال العدوى من األ   لل القف  وفيروس نقص المناعا البشـريا ا واختيبور/ت ملموعا أةـاةـجا متعتقا باـحا 
األ  والمولو  فا و يتين أجري في ما مشـــــــروعاا تلريبجاا فو يتا نا   وقبتا ا وعز ت  ةـــــــواتينا وباكلـــــــتاا  

ــرة لتنلـــــاى  ــريا، ويلـــــنت البرا ي  الخدمات  وتوغو عمتجا تنظجم األةـــ الماـــــابات بفيروس نقص المناعا البشـــ
 المقدما  لل النلاى الفنزويتجات المشر ات فا ملال الوقايا من انتقال العدوى من األ   لل القف ا

ــعات   - 30 ــاى الحوام  والمرضـ ويتل م  اةـــتمرار التغقجا العالمجا المرتفعا نلـــبجا، هناك السثير من النلـ
التواتا   يتتقين مضــــــا ات الفيروةــــــات العكوةــــــاا فنلــــــبا التغقجا بالعالف فا صــــــفول الحوام  لم تتلاو   

فا المائا فا غرل ووةـــــط أفريقجاا وةـــــتيت خذ ملموعا من انجراىات لتتعلي  بالتقد  نحو القضـــــاى عتل   58
ــامـتا من ا لـتدخالت المتعتـقا ـبالاــــــــــــــحـا انتـقال العـدوى من األ   لل القـف ا وفا  لـار تنفـيذ الملموعـا الشــــــــــــ

ــندوق ج و ت الرامجا  لل   ماف  رامت الوقايا من فيروس نقص   ــجكثف الاـــــ ــجا واننلا جا، ةـــــ والحقوق اللنلـــــ
المناعا البشـــــريا لاـــــال  النلـــــاى والفتجات، مما يعز  التسام  م  خدمات تنظجم األةـــــرة والروابط م  خدمات  

 الفحص والعالفا

 
 الصراية من فيروس نقص المناعة البشرية في أوساط الشباب - 3الستراتلجلة  النتائجمجال   

فا المائا من انصــــابات اللديدة بفيروس نقص المناعا البشــــريا   31، رانت نلــــبا 2019فا عا   - 31
فا المائا من   26عاماا وتمث  المراهقات والشـابات  24و  15فا صـفول الشـبال الذين تتراوم أعمارهم  ين 

ــابات اللديدة فا  ان ــرق أفريقجا واللنول األفريقاا وعتل الرغم من انخفا  انصـــــــ ــابات اللديدة فا شـــــــ صـــــــ
، فإا العد  اللـــنوي 2010فا المائا عتل الاـــعيد العالما منذ عا    25صـــفول المراهقات والشـــابات  نلـــبا 

  تل الاـــــــعيد العالمالاصـــــــابات اللديدة فا تت، الف ا اللـــــــكانجا أعتل  ثالت مرات من العد  الملـــــــت دل ع
ــتراتجلجا، فإا ا فتقار  لل  جانات   جقا، و  ةـــــجما فا  2020 لعا  ــن المعتومات ا ةـــ ا وعتل الرغم من تحلـــ

صـفول الف ات اللـكانجا الرئجلـجا من المراهقين والشـبال، يقو  القدرة عتل توةـج  نقاق اللـجاةـات والبرامت  
 الفعالا ل ذت الف اا

ــمتت اننلا ات الت - 32 ــبال وشـ ــكاا فا ملال تمكين المراهقين والشـ ــندوق األمم المتحدة لتلـ ا يقق ا صـ
 ما يتا  2019-2018فا الفترة 

 تقوير الم ارات الحجاتجات من  رامتالم مشات ماليين من الفتجات  4,2اةتفا ة  فأ  

  تدات 37توفير التثقجب اللنلا الشام  فا المدارس فا  فل  

  تدات 42لشام  خارف المدرةا فا تقديم التثقجب اللنلا ا فف  
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ــبال فا  ف    ــجا واننلا جا لتمراهقين والشــــ ــحا اللنلــــ ــائ  الاــــ ــتراتجلجات تدمت ملــــ اعتما  اةــــ
  تدات  78ققاعين عتل األق  غير ققاص الاحا فا 

اةــــتحدات  لجات مؤةــــلــــجا خاصــــا بمشــــاررا الشــــبال فا يوار اللــــجاةــــات والبرملا فا  فه  
  تداا 82

رير المريتا اللــــــــــــــنوي عن الوقـايـا من فيروس نقص المنـاعـا البشــــــــــــــريـا فا ا جتمـاص ونوقل التق - 33
ــي  البراملاا وفا الفترة   ــايجا  لل 2019-2018الخامن واألربعين لملتن التنلــ ، انضــــمت ثالثا  تداا  ضــ

ــ  عد  الب ــوانا ومجانمار ، لجاـــ ــريا ف يراا وبوتلـــ تداا  التحالف العالما لتوقايا من فيروس نقص المناعا البشـــ
 تداا وانضــــــمت  لل التحالف أيضــــــا النرويت واللماعا اننمائجا لتلنول  28التا يناــــــّب الترريز عتي ا  لل 

األفريقا وائتالل  مـدا ات الاــــــــــــــحـا اننلـا ـجاا وعز  التحـالف اـلدعم انقتجما والققري، بمـا فا الـل، تـبا ل 
 جراىات تفايتجا لتعم ،    10وقايا فا ضوى المعارل  ين  تداا اللنول لتعزيز البرامت والقدرات فا ملال ال

ييه جرى ترريز ا ةــــــتثمار عتل خمن ررائز،  ضــــــافا  لل ةــــــلالت اننلا ، والمتاــــــقات، والمشــــــاورات  
ــاررجاا وشـــــــــم  الل، اتباص ن ت  رناملا أكثر ترريزا من أج  الوقايا من فيروس نقص المناعا   الققريا التشـــــــ

تنا ا  لل تحتي  البجانات المتعتقا بمعدل انصــابا بالفيروس عتل  البشــريا فا صــفول المراهقات والشــابات اةــ 
ــرة فا   ــراكا م  مبا رة تنظجم األةـــــ ــات البرامت الات األولوياا وبالشـــــ ــتخدا  مناـــــ ــعيد  وا الولنا وباةـــــ الاـــــ

 ، قا  التحالف بحار وتحديد ةب  تعزيز   ماف الوقايا من الفيروس فا  رامت تنظجم األةرةا 2020 عا 

وواصــــ  الاــــندوق  عم الدول األعضــــاى فا توفير الخدمات اللــــريريا المالئما لتشــــبال فا ملال  - 34
ــجا واننلا جا، بما فا الل، من  الحم ، وفحص فيروس نقص المناعا البشـــــــــــريا/ا ألمرا   الاـــــــــــحا اللنلـــــــــ

ــحا   ــكال الدعم فا ملال الاــــ ــورة وغيرها من أشــــ ــجا، و  ارة هذت الحا ت و يالت ا، وتقديم المشــــ المنقولا جنلــــ
ــروط موافقا األلرال الثالثا يجما يتعت    ــندوق  لل   الا العقبات مث  شـــــــ ــجا واننلا جاا وقد  عا الاـــــــ اللنلـــــــ

  الدعم لتقوير واةــــــــــتخدا  التسنولوججا التا  تقديم خدمات الاــــــــــحا اللنلــــــــــجا واننلا جا  لل المراهقينا وقد
يقو ها الشبال والني ت المبتسرة فا ملال الاحا والحقوق اللنلجا واننلا جا، بما فا الل، الوقايا من فيروس  
نقص المناعا البشـريا والتثقجب اللنلـا الشـام ا واةـتخد  الاـندوق أ اة يزما المبتدئين لتتقنجات المتنقتا فا  

أج  توفير الحتول الرقمجا التا تتج  الوصـــــول  لل الشـــــبال المعرضـــــين لخقر انصـــــابا  ملال الاـــــحا من
بــالفيروسا وتقو   يراا  تقوير تقبي  رقما لتوصــــــــــــــول  لل الف ــات اللــــــــــــــكــانجــا التا تختفــت عن الررــبا  

حا  الاــندوق موجزا تقنجا لضــماا  مكانجا مواصــتا تقديم خدمات التثقجب اللنلــا الشــام  فا ةــجاق جائ وأعدّ 
 ا  19-كوفيد

، أعّدت منظما الاــحا العالمجا وصــندوق األمم المتحدة لتلــكاا وشــررامهما متحقا  2019وفا عا   - 35
لملتا صــــحا المراهقين وشــــريط فيديو موجزا  ةــــتعرا  التقد  المحر  فا ملال الاــــحا والحقوق اللنلــــجا 

خالل اللنوات الخمن    -المناعا البشريا    بما فا الل، الملائ  المتعتقا بفيروس نقص  -واننلا جا لتمراهقين 
والعشــــــرين التا انقضــــــت منذ انعقا  المؤتمر الدولا لتلــــــكاا والتنمجا والتوقعات لتلــــــنوات الخمن والعشــــــرين  
المقبتاا ويعم  البرنامت الرئجلــــــــا التاب  لتاــــــــندوق والمعنا بالشــــــــبال فا شــــــــرق أفريقجا واللنول األفريقا، 

، بغجا تبا ل 19-، فا المنققا لمعرفا رج جا تعام  الشبال م  جائحا روفيد“التوفير الحمايا لتشب”المعنوا 
، وضــ  الاــندوق تاــورا 2019أفضــ  الممارةــات و لالص الشــبال عتل ةــب  التاــدي لتلائحاا وفا عا  

الاــــحا  ”لتنفيذ ن ت شــــام  متسام  عتل ملــــار الحجاة رلزى من التغقجا الاــــحجا الشــــامتا فا ورقا بعنواا 
ا وتيبرو  عدة  راةــــات لحا ت “اللنلــــجا واننلا جا  عناــــر أةــــاةــــا فا التغقجا الاــــحجا الشــــامتا والحقوق 
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ققريـا انعمـال التـدريلا لبرامت الخـدمـات وا ةــــــــــــــتحقـاقـات، بمـا فا اللـ، الوقـايـا من فيروس نقص المنـاعـا  
ققري مقد    مشــروص مقترم  30، اةــتعر  الاــندوق 2020البشــريا و مكانجا الوصــول  لل عالج ا وفا عا  

 لل الاـندوق العالما، مما أةـ م فا تعزيز ملموعا من الملا ت، وتحديدا ملال الوقايا من فيروس نقص  
 المناعا البشرياا

 تدا فأوغندا، وبوتلوانا، وجنول أفريقجا، و امبجا، و مبا وي، وةوا يتند،    13وةاعد البرنامت اننمائا   - 36
وي، ومو امبي ، وناميبجا  عتل تتقا أموال تحفيزيا من الاـــندوق العالما  والساميروا، ورينجا، ولجلـــوتو، ومال

 من أج  تنفيذ  رامت لفائدة المراهقات والشاباتا  

ــال  المراهقين فا أفريقجا  التاب   - 37 والبرنامت اننمائا شـــــــري، فا مررز إتلـــــــري  وتيرة اننلا ات لاـــــ
ــندوق البحوت فا ملال التحديات العالمجا فا ال ي  ا المعنجا بالبحوت وا  تسارات فا الممتسا المتحدةا  لاـــــــــ

ويعم  بايثوا من جامعا أكلفور  جنبا  لل جنب م  ج ات شريكا  ولجا، من ا البرنامت اننمائا واليونجلف  
وهي ا األمم المتحدة لتمرأة ومنظما الاــحا العالمجا، ويكومات فا مختتف أنحاى أفريقجا، وج ات مانحا مث   

عالما، ومبا رة الرئجن األمريكا القارئا لاغاثا من انيد ، ومنظمات غير يكومجا، والشـــبال،  الاـــندوق ال
لتحــديــد واختبــار ملموعــا من الخــدمــات تلم  التــدخالت فا الملــا ت الاــــــــــــــحجــا والتعتجمجــا وا جتمــا جــا  

لمراهقين واأللفال  متيونا من ا 20وا قتاــــا ياا ومن المتوق  أا يلــــ م المررز فا تحلــــين النتائت لما عد ت 
  تدا فا جمج  أنحاى أفريقجاا 34فا 

وتلــعل مبا رة إربط اللــجاةــا بالبرملا  التا ينفذها البرنامت اننمائا  لل تحلــين النتائت الاــحجا  - 38
لتف ات اللــــــكانجا الرئجلــــــجا الشــــــابا فا أنغو  و امبجا و مبا وي ومدغشــــــقر ومو امبي  من خالل ت ي ا البي ات 

ا المؤاتجا وأنشـــقا الدعوةا وتشـــم  اننلا ات التا تحققت تقديم مشـــروص قانوا يخفض ةـــن الرضـــا  اللـــجاةـــاتج
لتحاـــول عتل خدمات صـــحجا فا  مبا ويت و صـــالم اللـــلوا فا مدغشـــقر لزيا ة فرع ياـــول اللـــلناى  

ــحجا األخرىت و  راف الم ــريا والخدمات الاـ ــبال عتل الخدمات المتعتقا بفيروس نقص المناعا البشـ ــائ   الشـ لـ
 المتاتا بالف ات اللكانجا الرئجلجا فا مناهت تدريب الشرلا فا  امبجا ومدغشقر ومو امبي ا

وقد  البرنامت اننمائا الدعم  لل أربعا  تداا فتنزانجا وجنول أفريقجا وغانا ورينجا  فا وضــ  نماالف  - 39
ج   رنامل ا إالنقد م  الرعايا  وخقط محد ة التسالجب لتتموي  المشـتركا ووضـعت جنول أفريقجا نماالف لتوةـ 

ـناـتال، وأي رف هـذا الـتدخـ  فا لـتب التموـي  المتعت  بفيروس نقص المـناعـا   - من أجـ  المراهـقات فا روا ولو
البشــــــــــــــرـيا المـقد   لل الاـــــــــــــــندوق العـالماا وـقد  البرـنامت اننمـائا اـلدعم لتنموالف المتسـامـ  ألهـدال التنمـجا 

الملـاهما المثتل فا الميزانجا من ر  ققاص من ققاعات  بغجا الن و    الملـتداما فا مالوي من أج  تحديد
 باألهدال الم ما بالنلبا  لل الترريبا الوقائجا من فيروس نقص المناعا البشريا، بما يشم  الشبالا

وبدعم من النرويت، تعم  مبا رة التثقجب اللنلــــا الشــــام  إخارف المدرةــــا  التا يقدم ا صــــندوق   - 40
تحدة لتلـكاا  لل األشـخاع األشـد تختفا عن الررب، عتل التواصـ  م  الشـبال فا الف ات اللـكانجا  األمم الم

الررب باةــــــتخدا  انرشــــــا ات التقنجا الخاصــــــا بالبي ات الواقعا خارف المدرةــــــا بالتعاوا م   عن التا تختفت 
ا وغانا ورولومبجا ومالوي ،  منظما الاــحا العالمجا ومعاهد البحوت المحتجاا ففا خملــا  تداا ف ثيوبجا و يرا

تتّبا التدخالت ايتجاجات ملموعات الشــبال التا تختفت عن الررب، وتررز عتل تلارب ا الحجاتجا، وموالن  
ــتخدا  الحتول الرقمجاا وال دل من الل، هو  ناى قاعدة من األ لا  ــبال واةـــــ ــراك الشـــــ ــعف ا، من خالل  شـــــ ضـــــ
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ــجا وتوفيرها فا مختتف ا ــمجم المناهت الدراةـــــــ ــات الحا ت الققريا التا أجريت فا  لتاـــــــ لبتدااا وتبّين  راةـــــــ
 أ ر  النقاط الرئجلجا والممارةات الليدة والدروس الملتفا ةا 2019 عا 

وةــجشــرص صــندوق األمم المتحدة لتلــكاا، ومنظما األمم المتحدة لتتربجا والعتم والثقافا، واليونجلــف،   - 41
م المتحدة المشــــــــترك المعنا بفيروس نقص المناعا البشــــــــريا/انيد ،  وهي ا األمم المتحدة لتمرأة، وبرنامت األم

ا وتتج  هذت المبا رة منبرا ريج  الملـــــــــــــتوى  2021فا تنفيذ مبا رة جديدة ها مبا رة إالتعتجم المعز   فا عا  
ن  لتدعوة من أج  التعلي  بانجراىات وا ةــــتثمارات الرامجا  لل الوقايا من فيروس نقص المناعا البشــــريا ع

لري  تمكين المراهقات والشــابات وتحقي  الملــاواة  ين اللنلــين فا أفريقجا جنول الاــحراى السبرى، ويشــك   
ــتثمارات فا ملا ت   ــا لتعزيز ا ةـــ ــتراتجلجا في اا وتمث  هذت المبا رة فرصـــ التعتجم الثانوي نققا الدخول ا ةـــ

لــــــجا واننلا جا لتمراهقين، و ن اى  واف  التعتجم، والتثقجب اللنلــــــا الشــــــام ، وخدمات الاــــــحا والحقوق اللن
 األلفال، وضماا مشاررا الشبال مشاررا ها فاا

وعتل الاــعيد العالما، يمت، أق  من ناــف الشــبال المعرفا والم ارات الال ما لحمايا أنفلــ م من   - 42
فا التموي  فيروس نقص المناعا البشــرياا وقد شــ دت  رامت التلــوي  ا جتماعا لترفا ت تخ جضــات ربيرة  

المخاـــص ل ا فا اللـــنوات األخيرةا وقد تشـــك  لتقوانين المتعتقا بلـــن الرضـــا عقبات تعتر  الوصـــول  لل 
الخدماتا فقد ثبت أا خفض اللـن الذي يمكن يج  لتشـخص التعبير عن رضـات بشـك  ملـتق  يحلـن اللـتوك  

ا عتل الناس فا تحلــــــــــين معدل  الذي يكف  التماس الرعايا الاــــــــــحجاا وتلــــــــــاهم الن ت األكثر تسامال وترريز 
ا ةــــتفا ة من الخدمات والنتائت الاــــحجاا والتثقجب اللنلــــا الشــــام  فعال من ييه التستفا ويوفر معتومات  
ــريا  ــابا باألمرا  المنقولا جنلــــــجا وبفيروس نقص المناعا البشــــ وم ارات تؤ ي  لل انخفا  معد ت انصــــ

ئا وصـندوق األمم المتحدة لتلـكاا  عم هذت العناصـر فا  ويا ت الحم  العار ا وةـيواصـ  البرنامت اننما
  لار ج و  شامتا لمكافحا فيروس نقص المناعا البشرياا

 
الصراية من فيروس نقص المناعة البشيرية في صيفصا الفتات السيكانلة  - 4مجال النتائج السيتراتلجلة    

 الرئلسلة

الف ات اللــكانجا الرئجلــجا  خذا فا ا   يا ا فعتل   يزال العبى غير المتناةــب لتوباى فا صــفول  - 43
ــريا لدى متعالا المخدرات بالحقن   ــابا بفيروس نقص المناعا البشـــــــــــ ــعيد العالما، ظ  معدل انصـــــــــــ الاـــــــــــ
ــفول الرجال  ــابات اللديدة فا صــــــ ــانجا مرتفعا، م  تزايد انصــــــ ــتغتين باللنن ومغايري ال ويا اللنلــــــ والمشــــــ

فا المـاـئا من   23ن يـمارةــــــــــــــوا اللنن م  الرجـال واـلذين شــــــــــــــكتوا نلـــــــــــــــبا المثتيين وغيرهم من الرجـال اـلذي
 ا2019انصابات اللديدة فا عا  

وواصـــ  البرنامت اننمائا وصـــندوق األمم المتحدة لتلـــكاا، با شـــتراك م  منظما الاـــحا العالمجا  - 44
المشــــــــــــــترك المعنا بفيروس  ومكتـب األمم المتحـدة المعنا بـالمخـدرات واللريمـا وأمـانـا  رنـامت األمم المتحـدة 

نقص المناعا البشـريا/انيد ،  ذل الل و  لتبدى فا نشـر أ وات التنفيذ المتعتقا بالخدمات المقدما  لل الف ات 
اللـكانجا الرئجلـجا و عم ممثتا الملتمعات المحتجا لتمشـاررا فا التنفيذا وشـم  الل، تقديم عيدة من أ وات الوقايا  

األ وات ها يزما من  انجا الرئجلــجا من المراهقين والشــبال وبالتعاوا مع اا وعيدة من الفيروس  لل الف ات اللــك 
 االموار  التا تلاعد عتل التخقجط لبرامت الوقايا من الفيروس وتعزيزها لاال  تت، الف ات اللكانجا 

وخالل فترة اللـــــنتين، شـــــرص الاـــــندوق فا تتبجا ايتجاجات األشـــــخاع الوي ا يتجاجات الخاصـــــا،   - 45
لـــــب  من ا وضـــــ  اةـــــتراتجلجا لحمايا ربار اللـــــن، واألشـــــخاع الوي انعاقا، والمثتجات والمثتيين ومز وجا  ب
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المي  اللنلــــا ومغايري ال ويا اللنلــــانجا ويامتا صــــفات اللنلــــين، واألشــــخاع الماــــا ين بفيروس نقص  
ــندوق والبرن ــتيينا وقد قد  البرنامت اننمائا والاـ ــكاا األصـ ــريا، واللـ ــترك الدعم نتما  المناعا البشـ امت المشـ

 اةتراتجلجا اللماعا اننمائجا لتلنول األفريقا الخاصا بالف ات اللكانجا الرئجلجا فا المنققاا

ونظم البرنـــامت اننمـــائا يوارا  ين  تـــداا اللنول للم  الحكومـــات الولنجـــا والمحتجـــا ومنظمـــات   - 46
لبرا يـــــ ، وبنمـــــا، وبولج جـــــا، وبيرو، واللم وريـــــا   تـــــدا فاألرجنتين، وأوروغواي، وا 12الملتم  المـــــدنا من 

الدومينجكجا، واللـــــــتفا ور، وغواتجما ، وروةـــــــتاريكا، ورولومبجا، وهندوراس  من أج  تبا ل الخبرات فا ملال  
الن و  بحقوق اننلـــــاا وان ماف ا جتماعا وا قتاـــــا ي لمغايري ال ويا اللنلـــــانجاا وقد  البرنامت اننمائا 

 اخقط عم  تررز عتل تحلين ان ماف فا ملا ت العمالا والحمايا ا جتما جا والاحا والتعتجم الدعم لتنفيذ 

ــاف المثتجـــات والمثتيين  - 47 ــامت اننمـــائا،  نـــاى عتل لتـــب البتـــداا، عتل الن و  بـــإ مـ ويعمـــ  البرنـ
ــفات اللنلــــــــين، وتعزيز ياــــــــول م  ــانجا ويامتا صــــــ عتل  ومز وجا المي  اللنلــــــــا ومغايري ال ويا اللنلــــــ

الخـدمـات المتعتقـا بفيروس نقص المـناعـا البشــــــــــــــرـيا والخـدمـات الاــــــــــــــحـجا األخرىا وتعمـ  البرامت انقتجمـجا 
معنل ا نتماى  لل ملتم  المثتجات والمثتيين ومز وجا المي  اللنلـــــا ومغايري ال ويا اللنلـــــانجا  إ”المعنونا 

التا يواج ون ا و يا ة  شـراك م   من أج  تحلـين ف م القضـايا  Being LGBTIف“  ويامتا صـفات اللنلـين
ــتنا ا  لل التعاوا يجما  ين  تداا اللنول  اخ  المنققا الوايدة ويجما  ين   فا الل و  اننمائجا الولنجاا واةــــــــ

 ـتدا فا جمج  أنحـاى الـعالما فعتل ةــــــــــــــبـي  المـثال، قد  البرنامت اننـمائا  53المـنال ، نيفّـوذ/ت هذت البرامت فا 
غا ةـجاةـات   ماف مغايري ال ويا اللنلـانجا فا فييت نا ، وةـجاةـات مكافحا الوصـم الدعم  ةـتعرا  وصـجا

معنل ا نتمـاى  لل ”والتمييز فا بـاكلــــــــــــــتـااا وفا  لـار المبـا رة التا ألتق ـا البرنـامت اننمـائا تحـت عنواا 
للنلـــــــين فا  ملتم  المثتجات والمثتيين ومز وجا المي  اللنلـــــــا ومغايري ال ويا اللنلـــــــانجا ويامتا صـــــــفات ا 

، أجريــت أول  راةـــــــــــــــا عتل انلالق فا المنققــا بشـــــــــــــــ ا يقوق اننلـــــــــــــــاا لحــامتا “ منققــا البحر الســاريبا 
 االلنلين  صفات 

وهناك ندرة فا البجانات المتعتقا بإ ماف المثتجات والمثتيين ومز وجا المي  اللنلا ومغايري ال ويا  - 48
ــجاق  ــين فا ةــــ ــفات اللنلــــ ــانجا ويامتا صــــ ــتداما والتع د بعد  ترك أي أيد ختف  اللنلــــ أهدال التنمجا الملــــ

، أصــــــــــدر البرنامت اننمائا، بالتعاوا م  ج ات شــــــــــريكا فا األوةــــــــــاط األكا يمجا 2019الرربا وفا عا  
والملتم  المدنا واألمم المتحدة، مؤشـــــــر   ماف المثتجات والمثتيين ومز وجا المي  اللنلـــــــا ومغايري ال ويا  

صـــــفات اللنلـــــينا وةـــــجلـــــتخد  المؤشـــــر، الذي أصـــــب  جاهزا لتلريب  فا  تداا مختارة،   اللنلـــــانجا ويامتا
ــتوفر   51 ــجاا وةـ ــجاةـ ــاررا اللـ ــا لتقيجم التلارل فا ملا ت مث  الاـــحا والتعتجم والعمالا واألمن والمشـ مقجاةـ

مثتيين ومز وجا  البجانات والتحتيالت أةــاةــا لتعزيز اللــجاةــات القائما عتل األ لا من أج    ماف المثتجات وال
 المي  اللنلا ومغايري ال ويا اللنلانجا ويامتا صفات اللنلينا  

وعتل الاــعيد الققري، قد  صــندوق األمم المتحدة لتلــكاا الدعم لتبرامت اننمائجا المتعتقا بالف ات  - 49
فيروس نقص   تداا ونيفذت ملموعا متنوعا من التدخالت لتحد من خقر انصـابا ب 42اللـكانجا الرئجلـجا فا 

المناعا البشريا/األمرا  المنقولا جنلجا، والعنف وغيرت من انت اكات يقوق اننلاا، بما فا الل،  الخدمات  
المتسامتا لتف ات اللـكانجا الرئجلـجا ف ندونجلـجا، وبنغال يل، وجنول أفريقجا، وال ند ت ومعاللا ملـ لتا الوصـم  

لجشـــــــتا، وروبا ت وتعزيز منظمات   -جا، والبرا ي ، وتجمور والتمييز وتو جا مقدما الخدمات الاـــــــحجا فأورران
الملتم  المدنا فاللـــــو اا و مبا وي ت وتوفير مراكز  لتماس المشـــــورة فكينجا وناميبجا ت وتنفيذ تدخالت عتل  
ملــــتوى البتديات فأوغندا، وأوررانجا، وجنول اللــــو اا، وجورججا ت ووضــــ  اللــــجاةــــات فباراغواي وغواتجما  ت  



 DP-FPA/2021/1 

 

14/22 20-15640 

 

الف ات اللـكانجا الرئجلـجا فأوغندا، وتونن، ورواندا ت والعم  فا اللـجاقات اننلـانجا ف كوا ور، ومنققا   وتحديد
، تعاوا الاــندوق وأمانا البرنامت المشــترك،  وصــف ما مشــاررين  2020البحر الساريبا، وفنزويال ا وفا عا  

م  شـبكات الف ات اللـكانجا   البشـريا، فا تنظجم اجتماعات التحالف العالما لتوقايا من فيروس نقص المناعا
الرئجلــــجا والفري  العام  المعنا بالوقايا العالمجا لعقد ةــــتلــــتا من المناقشــــات المتعمقا لتوجج  عم  التحالف  

 وتقديم ملاهمات فا ا ةتراتجلجا العالمجا المقبتا لمكافحا انيد ا

ــ   رامت رامجا  لل مكافحا ا  - 50 ــندوق الدعوة لوضــ ــ  الاــ ــتغتين باللنن من  وواصــ ــم  المشــ تلار تشــ
ــا موجزا يميز  ين   ــخاع، وأعد عرضـــــ ــترك  ين الورا ت لمكافحا ا تلار باألشـــــ ــي  المشـــــ خالل فري  التنلـــــ

 لل المقررة الخاصــــــــا    2018ا شــــــــتغال باللنن وا تلار باألشــــــــخاع، والل، فا أعقال تقرير قيدّو  فا عا  
 المعنجا بإن اى ا تلار باألشخاعا  

م  التحديات ا نخفا  المزمن لملـتويات تموي  البرامت المخاـاـا لتف ات اللـكانجا الرئجلـجا وتشـ  - 51
والمعايير اللنلـانجا وا جتما جا المتلذرة التا ترفض توفير الدعم ل شـخاع الوي الميول اللنلـجا وال ويات  

ــجاا ويزيد من تقويض هذت ا ــكانجا الرئجلـــــ ــانجا المتنوعا، وتلريم الف ات اللـــــ لل و  نقصي أو عد ي وجو   اللنلـــــ
 جانات عن عد  اللـكاا، وتغقجا الخدمات، والحواجز التا تعتر   مكانجا الوصـول  لل الخدمات، والعوام   
ا جتما جا/ال جكتجا فمث  العنف  التا تعانا من ا الف ات اللـــــكانجا الرئجلـــــجاا وةـــــيواصـــــ  البرنامت اننمائا 

ثمار المحد  األهدال، ونشـر أ وات التنفيذ لاـال  الف ات اللـكانجا وصـندوق األمم المتحدة لتلـكاا  عم ا ةـت
الرئجلــــــــجا، ومؤشــــــــر   ماف المثتجات والمثتيين ومز وجا المي  اللنلــــــــا ومغايري ال ويا اللنلــــــــانجا ويامتا  
صــــــــفات اللنلــــــــين، وعيدة أ وات الوقايا من فيروس نقص المناعا البشــــــــريا لتف ات اللــــــــكانجا الرئجلــــــــجا من  

والشـــــبال، وةـــــيدعماا البتداا فا   راف المنظمات المعنجا بالف ات اللـــــكانجا الرئجلـــــجا فا تقبجقات   المراهقين
 الاندوق العالما وتشكي   لجات التنلي  الققرياا  

 
 المساواة بين الجنسين والعنف الجنساني - 5مجال النتائج الستراتلجلة   

ا ففا أفريقجا جنول الاـحراى السبرى، شـكتت النلـاى   يزال الوباى يؤثر بشـدة عتل النلـاى والفتجات - 52
فا المائا من انصــــــــــــابات اللديدة، وهناك مخالر مرتفعا بشــــــــــــك  خاع تتعر  ل ا   59والفتجات نلــــــــــــبا 

فا    24فا المائا من اللــكاا، لسن ن شــكتن  10ةــوى   2019المراهقات والشــابات التواتا لم يشــكتن فا عا  
روسا وعتل الرغم من تحقي  مكاةـب هاما فا ملال وصـ  النلـاى بخدمات  المائا من الماـا ين اللد  بالفي

العالف من فيروس نقص المناعا البشـــــريا،   يزال انيد  ةـــــببا رئجلـــــجا لتوفاة فا صـــــفول النلـــــاى فا ةـــــن  
اننلالا والتقد  المحر  فا ملال وقايا النلــاى والفتجات من فيروس نقص المناعا البشــريا تقوضــ  المعايير  

 لانجا غير المتلاويا، والعنف ضد المرأة، والتمييز  ين اللنلين، وأوج  التحيز المؤةلاااللن

وتضمنت  نلا ات صندوق األمم المتحدة لتلكاا فا ملال الملاواة  ين اللنلين وتمكين المرأة فا  - 53
 ما يتا  2019-2018الفترة 

 عتل الخدمات األةاةجاتمتيوا امرأة وفتاة تعرضن لتعنف من الحاول  1,2تمكين  فأ  

ماليين فتـاة عتل خـدمـات الوقـايـا و/أو الحمـايـا والرعـايـا المتعتقـا  زواف   3,1ياــــــــــــــول  فل  
 األلفال والزواف المبكر والزواف القلريت
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ملتمعا محتجا  وض  مناات لتدعوة   دل التختص من المعايير التمييزيا،   5  067 جا    فف  
 يجاتاللنلانجا من ا وا جتما جا الثقا

  تدا بإنشاى  لجات ولنجا نشراك الرجال والفتجااا 39 جا   ف   

ــين، والتاـــــــدي  71وقد  البرنامت اننمائا الدعم  لل  - 54 ــاواة  ين اللنلـــــ ــين الملـــــ  تدا فا ملال تحلـــــ
لتعنف اللنلــــانا، وتمكين النلــــاى والفتجات فا ةــــجاق فيروس نقص المناعا البشــــريا والاــــحاا وتراوم الدعم  
ــاا   الــذي قــّدمــ  البرنــامت اننمــائا  لل البتــداا فا هــذا الملــال  ين تخقا العقبــات المتعتقــا بحقوق اننلـــــــــــــ
والمعايير ا جتما جا التا تحول  وا الملاواة فا الحاول عتل الرعايا الاحجا، وتحلين الدعم المقد   لل 

هي ا األمم المتحدة لتمرأة وصــــــــــندوق   الناججات من العنف اللنلــــــــــاناا وعم  البرنامت اننمائا، بالتعاوا م 
 تدا فا الشــرق األوةــط وشــمال أفريقجاا  20األمم المتحدة لتلــكاا، عتل وضــ   رنامت لتعدالا اللنلــانجا فا 

ــذا البرنـــامت، قـــد  البرنـــامت اننمـــائا الـــدعم  لل األر ا ولبنـــاا نلغـــاى القوانين التا تلــــــــــــــم    وفا  لـــار هـ
ــبين بال رول من العدالا   ــبكات لتمغتاـــ ــحاياهما وعم  البرنامت اننمائا م  شـــ الا وافقوا عتل الزواف من ضـــ

ــاى  ــد النلـــــــ ــابات بفيروس نقص المناعا البشـــــــــريا نعدا  تقرير ملتمعا عن العنف ضـــــــ ــاى الماـــــــ من النلـــــــ
ــول عتل الخدمات، فا  ــابات بالفيروس، والعقبات التا يواج ن ا فا الحاــ ــر جا   12الماــ  تدا فا أوروبا الشــ

ــجا فا ــتاا، وأوررانجا، وبيالروس، وجم وريا مولدوفا،  ووةـــــط  ةـــ ــتونجا، وأو بكلـــ ــا، وأرمينجا، و ةـــ  تحا  الروةـــ
 وجورججا، ولاججكلتاا، وقيرغيزةتاا، ورا اخلتاا، و ت جا ا

وشـــارك البرنامت اننمائا وصـــندوق األمم المتحدة لتلـــكاا فا مبا رة تلـــتجط الضـــوى، وها شـــراكا  - 55
وبا واألمم المتحدة لتقضــــاى عتل جمج  أشــــكال العنف ضــــد النلــــاى والفتجات بحتول  عالمجا  ين ا تحا  األور 

 تدا عتل وضـــــ  ألر لمن  العنف اللنلـــــا واللنلـــــانا والتاـــــدي ل ماا    17ا وةـــــاعدت المبا رة 2030عا  
ــر   وقد ــانجا لدعم   ماف العناصــــــ ــائ  اللنلــــــ ــ  البرنامت اننمائا أ وات من قبي  القائما المرجعجا لتملــــــ وضــــــ

 مرا جا لتمنظور اللنلانا فا  رامت مكافحا فيروس نقص المناعا البشريا التا يدعم ا الاندوق العالمااال

ويقو  صـندوق األمم المتحدة لتلـكاا،  ما بشـك  منفر  أو بالشـراكا م  ج ا أخرى، بقجا ة مبا رتين  - 56
دمات األةــــاةــــجا التا  دأ تنفيذها  عالميتين رئجلــــيتين أخريين مرتبقتين بالعنف اللنلــــانا، هما  ملموعا الخ

 تدات والن ت الترابقا فا التاـــدي لتعنف اللنلـــانا فالاـــتا  ين العم  اننلـــانا والتنمجا واللـــال  ا   38فا 
وعتل الاـعيد الققري، عم  الاـندوق فا  ةـواتينا، ييه عز  توفير ةـب  تاـدي الققاص الاـحا لتعنف  

ــانا، والقجا  عتل ملـــتوى المنال   تقب ي  المبا ه التوجي جا الولنجا لتاـــدي الققاص الاـــحا لتعنف  اللنلـ
من الزعماى الدينيين والعامتين فا ملال الرعايا الاـــــحجات وفا    400اللنلـــــا، وشـــــارك فا هذا العم  نحو 

ليبريا، ةـــاهم الاـــندوق فا يشـــد الدعم الذي أ ى  لل  قرار ال ي ا التشـــريعجا الولنجا لقانوا العنف العائتات  
 يالا من يا ت العنف اللنلا واللنلانا فا مراف  يدعم ا الاندوقا 2 664 ة  ار وتمت 

، عقد البرنامت اننمائا وصــــــندوق األمم المتحدة لتلــــــكاا واليونجلــــــف وهي ا األمم 2019وفا عا   - 57
مم  المتحدة لتمرأة ومنظما الاــــــــــــحا العالمجا، بالتعاوا م  المع د الدولا لتاــــــــــــحا العالمجا التاب  للامعا األ

ــحا،   ــين فا ملال الاـ ــ ا ما نل  من الل و  المبذولا لمعاللا التفاوت  ين اللنلـ المتحدة، لتتفسير الناقد بشـ
ّد  رنامت   ويد ت هذت المنظمات ما يتز  لتحلــــــــين تعمجم مراعاة المنظور اللنلــــــــانا فا ملال الاــــــــحاا وأعو

ا بحوت لتعمجم مراعاة المنظور  عم  يتضــــمن أربعا ملا ت الات أولويا، ها  فأ  وضــــ   رنامت عم  وخق
فل   ناى قاعدة أ لا لتخقوات الناجعا فا ملالا الشــؤوا اللنلــانجا والاــحا، وأةــبال وةــب    اللنلــانات و
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ف   ا ةـــــــتثمار فا   فف  توليد أ لا جديدة فا ملا ت ناشـــــــ ا، و تنفيذها فا ملا ت أو ةـــــــجاقات أخرىت و
 اىلا الملتقتا والشفافااالخبرات والبجانات اللنلانجا، و لجات المل

ــابات   15  000وفا أوروبا الشــــر جا ووةــــط  ةــــجا، قد  البرنامت اننمائا الدعم  لل  - 58 امرأة وفتاة ماــ
بفيروس نقص المناعا البشــــريا لتمكين ن من ممارةــــا يقوق ن والحاــــول عتل الخدماتا وشــــم  هذا العم   

ــين فا تقديم الخدمات المتعت ــاواة  ين اللنلـــ ــين فرع  تعزيز الملـــ ــنا وال رةـــــ،ت وتحلـــ قا بالفيروس فا البوةـــ
الحاــول عتل العالف المضــا  لتفيروةــات العكوةــا و جراى الفحوع المتعتقا بفيروس نقص المناعا البشــريا 
وتقديم المشـورة بشـ ن  وتوفير خدمات الملـاعدة القانونجا فا لاججكلـتاات وتقديم الخدمات المتاـتا باللـ  فا  

 بحقوق المرأة فا أوررانجااتررمانلتاات والتو جا 

و عم البرنامت اننمائا  نشـاى شـبكا النلـاى الملـتضعفات فا منققا الشرق األوةط وشمال أفريقجاا  - 59
ــعف المرأة  ــبال السامنا وراى ضـــ ــبكا األةـــ ــاى المالا  -وتحت  الشـــ ــانا أو انقاـــ   -عوام  مث  العنف اللنلـــ

  تدا، ونلاى فا أ وار  جا ياا 12ثتين من وتداف  عن صحا المرأة ورفاه اا وتضم الشبكا مم

ويتعثر التقد  نحو تحقي  الملــاواة  ين اللنلــين والقضــاى عتل العنف اللنلــانا بلــبب الثغرات فا  - 60
توافر واةــــــــــــــتخـدا  البـجاـنات المتعتـقا بمعـد ت عنف العشــــــــــــــيرا فبرامت تقوير الم ـارات التقنـجا الات المنظور  

لولنجا لتنلـــــــــــي  مكافحا انيد ، األمر الذي يعي  ا عترال ب ثر المعايير  اللنلـــــــــــانا محدو ة فا ال ي ات ا
ــافا  لل الل،،   تيمن/    ــاويا فا التدخالت المتعتقا بفيروس نقص المناعا البشـــرياا و ضـ ــانجا غير المتلـ اللنلـ

نــامت المبــا رات الملتمعجــا لمكــافحــا الفيروس القــدر الســافا من األولويــا فا أغتــب األيجــااا وةــــــــــــــيــدعم البر 
المشـــــــترك توةـــــــج  نقاق التدخالت المرا جا لتمنظور اللنلـــــــانا التا تلـــــــتند  لل الملتم  المحتا وتخضـــــــ   
ــانجا غير   ــين النتائت المتعتقا بفيروس نقص المناعا البشـــــــريا، وتحوي  المعايير اللنلـــــ لقجا ت  من أج  تحلـــــ

والرعايا الاــحجا الخاصــا  المتلــاويا، ومن  العنف، وتوةــج  نقاق الحاــول عتل فحوع الفيروس وعالج 
 ب ، وتعزيز الدور القجا ي لشبكات النلاى الماابات بالفيروس ومشاررت اا

 
 حقصق اإلنسان والصصم والتمييز - 6مجال النتائج الستراتلجلة   

ــدي الفعال لفيروس نقص المناعا  - 61 ــكالا عائقين ربيرين أما  التاــــــــــ ــم والتمييز يشــــــــــ   يزال الوصــــــــــ
ــاىات اللــــكانجا، أعرل أكثر من   26البشــــرياا ففا  ــتقاــ ــتمدة من ا ةــ ــ ن ا  جانات ملــ فا    50 تدا تتوافر بشــ

شـــــــخاع الذين  المائا من المليبين عن مواقف تمييزيا   اى الماـــــــا ين بفيروس نقص المناعا البشـــــــرياا واأل
ــول م عتل الخدمات   ــخاع يق  ايتمال ياــ ــوا من ما، هم أشــ ــوى المعامتا أو يخشــ ــم أو ةــ يعانوا من الوصــ
ــي    ــريا أو اةــــــــتمرارهم فا تتقا الرعايا الاــــــــحجاا وتتقل ملتن التنلــــــ المتعتقا بفيروس نقص المناعا البشــــــ

لرامجا  لل الحد من الوصـــــــــــم والتمييز  البراملا فا اجتماع  الخامن واألربعين تقريرا مريتجا عن انجراىات ا
 بلمج  أشكال ا ويجما يتا أمثتا عن العم  الذي يوفر الدعم لتبتداا فا الل و  التا تبذل اا 

 تدا   89وقد  البرنامت اننمائا الدعم  لل الحكومات والملتم  المدنا وشــــــــــــرراى األمم المتحدة فا  - 62
عتقا بفيروس نقص المناعا البشــريا واللــ  وملــائ  صــحجا أوةــ   نصــالم القوانين واللــجاةــات التمييزيا المت

نقاقا تديم انقاــاى والت مجل وتلــ م فا ةــوى العواقب الاــحجاا ففا  يالروس، عتل ةــبي  المثال، أنشــ ت  
قانوا  ”الحكوما فريقا عامال  قترام تغييرات تشــريعجا تتعت   تلريم انصــابا بالفيروس، وفا اللــو اا، أيلغا 

الت  يباا وةـــــاهم هذا العم  أيضـــــا فا   راف الرفا ت وموا  التزلي  فا القائما الولنجا ل  ويا  “العا النظا  
األةـــــاةـــــجا فا جم وريا السونغو الديمقرالجا، و لغاى قانوا يلر  نق  الفيروس عن غير قاـــــد فا مو امبي ،  
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ــي ا ويعم  ا ــجشــــــ ــا فا ةــــــ ــجا مثتجا بالتراضــــــ ــتقا  و لغاى تلريم  قاما عالقات جنلــــــ لبرنامت اننمائا م  اللــــــ
القضــائجا لتعزيز ف م أوج  التقال   ين يقوق اننلــاا والقانوا وفيروس نقص المناعا البشــريا، بما فا الل،  

  ور القضاة فا تعزيز  ي ا قائما عتل الحقوق ل شخاع الماا ين بالفيروس والمعرضين ل ا

لمعنجا بفيروس نقص المناعا البشـــــــريا والقانوا  ، أصـــــــدرت التلنا العالمجا ا2018وفا تمو /يولج   - 63
ا وةــتقت الضــوى عتل التقورات األخيرة فا ملا ت العتو  والتسنولوججا  2012متحقا لتقريرها التاريخا لعا  

والقانوا واللغرايجا اللـــــــجاةـــــــجا والتموي  المتعتقا بفيروس نقص المناعا البشـــــــريا والتا تؤثر فا األشـــــــخاع  
ا  الماـايبا ل ، وقدمت قائما  توصـجات قا تا لتتنفيذ  لل الحكومات والملتم  المدنا الماـا ين ب  وباألمر 

ــير فا المتح   لل أن  رغم ما تنقوي عتج  تسنولوججات الاـــــــــــحا الرقمجا من   وج ات شـــــــــــريكا أخرىا وأشـــــــــ
اا   مكانات لدعم ج و  مكافحا فيروس نقص المناعا البشـــــريا، هناك مخالر ربيرة مرتبقا بلـــــوى اةـــــتخدام 

ــا  ــاعـ ــدة المشــــــــــــــترك المعنا بفيروس نقص المنـ ــامت األمم المتحـ ــا  رنـ ــانـ ــائا م  أمـ ــامت اننمـ ــاوا البرنـ ويتعـ
البشريا/انيد  والل ات المشاررا فا الرعايا لتعزيز اتباص ن ت قائما عتل الحقوق   اى اةتخدا  التسنولوججات 

ة عمتجا وضــــــــ   رشــــــــا ات مشــــــــتررا  ين  والبجانات الرقمجا ألغرا  متعتقا بالفيروس والاــــــــحا، ويتولل  جا 
الورا ت بشــــــــــ ا ا  تسارات الرقمجا والبرملا المتاــــــــــتا بالفيروس، بما فا الل، وضــــــــــ   لار لحمايا يقوق  

 األشخاع الماا ين ب  والف ات اللكانجا الرئجلجا فا الحيز الرقماا

والبرنامت المشترك ومع د    ، أعتن البرنامت اننمائا ومنظما الاحا العالمجا2020وفا تمو /يولج   - 64
أونيـ  لتقـانوا الاــــــــــــــحا الولنا والعـالما فا جـامعـا جورجتـاوا عن افتتـام مختبر القـانوا المرتبط بلـائحـا 

ــتنا ا  لل ما لدى تت، ال ي ات من خبرات فا ملال19-كوفيد ــرياا  ، والل، اةــــــــــ فيروس نقص المناعا البشــــــــــ
 تدا من    190وثائ  اللـــــــــجاةـــــــــات المعتمدة فا أكثر من ويلري فا  لار هذت المبا رة جم  وتبا ل القوانين و 

ا وتشــــــــــــــمـ   19-أجـ   عم  نشــــــــــــــاى وتنفـيذ ألر ـقانونـجا ـقائـما عتل األ ـلا والحقوق لتتاــــــــــــــدي للـائحـا روفـيد
انعالنات عن يالا القواره، وتدا ير الحلر الاــــــــحا، ورصــــــــد األمرا ، وتدا ير أخرى متعتقا بالاــــــــحا  

 عد البدنا، والوصول  لل التسنولوججات الاحجاا العاما مث  ارتداى األقنعا والتبا

وقد  البرنامت اننمائا، بالتعاوا م  الل ات المشــاررا فا الرعايا وأمانا البرنامت المشــترك، الدعم  - 65
ــجاةـــــات والبرامت من أج  تنفيذ هدل اةـــــتراتجلجا الاـــــندوق العالما المتمث  فا   الا العقبات  فا ملال اللـــ

 تداا    20التا تضـم  “كلـر الحواجز”نلـاا، بما فا الل، مبا رة الاـندوق العالما من أج  المتعتقا بحقوق ان
وقد تم الل، من خالل  عم عمتجات مراجعا واةـــــتعرا  القوانين واللـــــجاةـــــات المتعتقا بفيروس نقص المناعا  
البشـريا واللـ  فا أنغو ، وبوتلـوانا، و مبا وي، واللـنغال، وةـجشـي ت و قاما يوارات ولنجا  ين ج ات متعد ة 

تمرت وتقديم التوجج  اللـجاةـاتا لبرامت مكافحا فيروس  من أصـحال الماـتحات و جراى البحوتت والرصـد الملـ 
 نقص المناعا البشريا والل  القائما عتل الحقوقا

ــم  - 66 ــكال الوصـ ــاى عتل جمج  أشـ ــراكا العالمجا لتعم  من أج  القضـ ــارك فا تنظجم اجتماعات الشـ ويشـ
ــتا بفيروس نقص المناعا البشـــريا ر  من البرنامت اننمائا، وال برنامت المشـــترك، وهي ا األمم  والتمييز المتاـ

المتحدة لتمرأة، والشـبكا العالمجا ل شـخاع الماـا ين بفيروس نقص المناعا البشـرياا وتقد  الل ات الشـريكا  
 تدا فا وض  وتنفيذ خقط عم  فا الملا ت الات األولويا مث  نظا  العدالا، و وائر الرعايا   16الدعم  لل  

ت اننلــانجا من أج  التاــدي لتوصــم والتمييز المرتبقين بفيروس نقص  الاــحجا، ويا ت القواره واللــجاقا
المناعا البشـــــــــــــرياا وقد  صـــــــــــــندوق األمم المتحدة لتلـــــــــــــكاا الدعم لتقوير الشـــــــــــــراكا العالمجا وبدى تنفيذها،  

 الل، التوجي ات والموار  الققريا والترويت فا أوةاط الرعايا الاحجاا فا بما
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ــندوق  يا ة ا هت - 67 ــجا واننلا جا فا وأيد الاــــ ــحا اللنلــــ ــوى النتائت الملــــــلتا فا ملال الاــــ ما  بلــــ
صــــــفول النلــــــاى الم مشــــــات مقارنا بغيرهن، بما فا الل، صــــــحا األم ات ويمايت ن من العنف اللنلــــــاناا 
وشـــــــم  الل، تعزيز الملـــــــاىلا الولنجا بشـــــــ ا الملـــــــاواة  ين اللنلـــــــين والحقوق المتعتقا بالاـــــــحا اللنلـــــــجا 

الل، الوقايا من فيروس نقص المناعا البشريا، عن لري  توثي  التقد  المحر  فا تحقي     واننلا جا، بما فا
ــااا وفا الفترة   ــتداما، والتعاوا م  اآللجات الولنجا والدولجا لحقوق اننلـ ، 2019-2018أهدال التنمجا الملـ

ــندوق قدرات  ــاا وفّع  التعتم المتبا ل يجما  ين  11عز  الاـــ ــا ولنجا لحقوق اننلـــ ــلـــ ــدر  ليال مؤةـــ  ا، وأصـــ
، نشـر  لارا  2020نجراى التحقجقات الولنجا والتقيجمات الققريا بشـ ا الاـحا اللنلـجا واننلا جاا وفا عا  

ي دل  لل توفير انرشــا ات لتبتداا من أج  مواىما اللــجاةــات والقوانين المتعتقا بالاــحا والحقوق اللنلــجا 
األفريقا، وتعزيز مواىما هذت القوانين واللـجاةـات م  الاـكوك   واننلا جا لتمراهقين فا شـرق أفريقجا واللنول

 الدولجا وانقتجمجاا

فا العديد من    ورغم تزايد الموار  المحتجا المخاـــــــــــاـــــــــــا لمكافحا فيروس نقص المناعا البشـــــــــــريا - 68
بحقوق  البتــداا، فــإن ــا فا رثير من األيجــاا   توفر الــدعم الال   لتبرامت التا تتاـــــــــــــــدى لتعقبــات المتعتقــا 

اننلـاا أو يقوق الف ات اللـكانجا الرئجلـجاا ويشـك  الوصـم والتلريم التذاا يتعر  ل ما الماـا وا بالفيروس  
وغيرهم من الف ات اللــــكانجا الرئجلــــجا، والتمييز ضــــدهم عقبات ملــــتمرة تحول  وا مكافحا الفيروس باــــورة 

ظمــات الملتم  المــدنا التا تعمــ  فا  فعــالــاا ويؤثر ا  يــا  القيو  المفروضــــــــــــــــا عتل الحيز المــدنا فا من
الخقوط األمامجا لل و  التاـــــدي لفيروس نقص المناعا البشـــــرياا ففا العديد من البتداا، ييلـــــتبعد متتملـــــو  
التلوى والالج وا وغيرهم من الم اجرين من البرامت الولنجا الخاصــا بالتاــدي لتفيروس ويخضــعوا لفحص  

نامت اننمائا  جا ة الل و  المشـتررا  ين الورا ت بشـ ا انرشـا ات  لزاما لسشـف انصـابا ب ا وةـيتولل البر 
ــيتواصـــ  العم  من   ــتا بفيروس نقص المناعا البشـــرياا وةـ ــايا المتاـ ــائجا فا القضـ المتعتقا بالماليقات القضـ
أج  ضـــــماا عد  التمييز فا الحاـــــول عتل خدمات جيدة فا ملال الاـــــحا اللنلـــــجا واننلا جا، و شـــــراك  

 لمشر ين  اختجا فا ج و  مكافحا الفيروس عتل الاعيد الولنااالالج ين وا

 
 الستثمار والكفاءة - 7لنتائج الستراتلجلة امجال   

  يزال ضــماا ا ةــتداما يشــك  تحديا، والنقص فا تموي  الموار  الخاصــا بفيروس نقص المناعا  - 69
ــريا  خذ فا ا   يا ا ففا عا   ــوى 2019البشــ ــدي لايد ،    18,6، لم يكن متايا ةــ  تيوا  و ر لل و  التاــ

 تيوا  و را ورـانـت المنـال  التا  26,2فا المـائـا عن المبتد المقتول وقـدرت  30وهو مبتد يقـ   نلــــــــــــــبـا 
لتت في ا الحاــا األكبر من النقص انجمالا فا الموار  فا البتداا المنخفضــا الدخ  والمتوةــقا الدخ   ةــي

فا المائا ، وأوروبا الشـــــر جا ووةـــــط   26ئا ، و ةـــــجا والمحجط ال ا ه ففا الما 32ها غرل ووةـــــط أفريقجا ف
 فا المائا ا 17 ةجا ف

وقـد  البرنـامت اننمـائا اـلدعم لتنفيـذ ني ت مبتسرة لزيـا ة الحيز المـالا المحتا، وةــــــــــــــاعـد الحكومـات  - 70
شـــريا والاـــحا  وغيرها من الل ات صـــايبا الماـــتحا عتل تحلـــين مراعاة محد ات فيروس نقص المناعا الب

وتموي  انجراىات المتعتقا   ا عتل نحو أفضــ ا وشــم  الل، العم  م  الاــندوق العالما وشــرراى من أج   
 تقديم خدمات تتلم بالفعالجا والسفاىة من ييه التستفا  لل الف ات اللكانجا الرئجلجاا

وها تحتيالت مفاـــــــتا  -ويتعاوا البرنامت اننمائا م  البتداا نعدا   راةـــــــات جدوى لالةـــــــتثمار - 71
لتقريقا التا يمكن من خالل ا لالةـــــــــتثمار الحكوما فا ققاص الاـــــــــحا أا يلـــــــــ م فا تحقي  وفورات مالجا 
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ــاتا والتقنا المقد  من البرنامت اننمائا  لل  ــجاةــــــ ــاهم الدعم اللــــــ  تداا فا أوروبا    10و نقاال األرواما فقد ةــــــ
رات فا مكافحا فيروس نقص المناعا البشـرياا فعتل  الشـر جا ووةـط  ةـجا فا تحقي  أقاـل قدر من ا ةـتثما

ةـبي  المثال، أ ى التعاقد ا جتماعا لتمنظمات غير الحكومجا ووضـ  نماالف لالةـتثمارات فا  رامت مكافحا  
الفيروس، باةـــــــــتخدا  ن ت قائم عتل الحقوق،  لل تحقي  نتائت، من ا قرار اللب  األةـــــــــو  تخاـــــــــجص تموي   

لفيروس التا تقدم ا المنظمات غير الحكومجا، و جا  صـــــــــربجا بإعدا  ملموعات  محتا لتخدمات المتاـــــــــتا با
 الخدمات الدنجا المتعتقا بالفيروس لاال  الف ات اللكانجا الرئجلجاا

ــا  - 72 ــحا من أج   يا ة الموار  المحتجا فرصــــ ــر بالاــــ ــرائب عتل المنتلات التا تضــــ ويتج  فر  ضــــ
، 2018يروس نقص المناعا البشــريا والبرامت الاــحجاا ففا عا  لزيا ة الموار  المخاــاــا لبرامت مكافحا ف

فا المائا عتل السحول لتموي   رامل ا المتعتقا بمكافحا    2عتل ةــبي  المثال، فرضــت أوغندا ضــريبا  نلــبا 
الفيروس والحـــد من ا عتمـــا  عتل التمويــ  المقـــد  من الل ـــات المـــانحـــاا وقــد  البرنــامت اننمـــائا ومنظمـــا  

لمجا وأمانا اتفا جا منظما الاـــحا العالمجا انلاريا بشـــ ا مكافحا التبد الدعم فا الملال التقنا الاـــحا العا
والدعوة من أج  فر  الضـرائب عتل المنتلات المضـرة بالاـحا من أج  تحلـين الوضـ  الاـحا، وخفض  

مار فا األمرا   التسالجب الناجما عن ةوى الاحا، و يا ة انيرا اتا وشم  الل،  عم  راةات جدوى ا ةتث
  تداا  28غير المعديا ومكافحا التبد فا 

وقد  البرنامت اننمائا الدعم لتنمجا القدرات من أج   نشـاى مؤةـلـات ولنجا ومحتجا تشـم  اللمج    - 73
وتخضــ  لتملــاىلا وتلــتليب لاليتجاجات القائماا وةــاعد العم  فا ملال مكافحا الفلــا  عتل ضــماا   ارة 

، أعتن البرنامت اننمائا والاـــــندوق العالما ومنظما  2019 تايت ا لتاـــــال  العا ا ففا عا  الموار  بكفاىة و 
الاــحا العالمجا عن  نشــاى التحالف/ المعنا بمكافحا الفلــا  وبالشــفايجا والملــاىلا من أج  الاــحا لمعاللا  

 الاحاا  تيوا  و ر ةنويا الناجما عن الفلا  فا الققاص 455الخلائر العالمجا التا تبتد 

وواصــ  صــندوق األمم المتحدة لتلــكاا تقديم الدعم لتقوير واةــتخدا  التقنجات والني ت المبتسرة التا  - 74
يقو ها الشـبال فا ملال الاـحا والحقوق اللنلـجا واننلا جا، بما فا الل، الوقايا من فيروس نقص المناعا  

  فا شـــــــرق أفريقجا TuneMeف “تيوا ما”  فا تايالند وأ اة I-Designف“   يزاين – ي ”البشـــــــريا، مث  أ اة 
واللنول األفريقا، ييه توفر هاتاا األ اتاا معتومات عن الفيروس والاــــــحا اللنلــــــجا واننلا جا  واةــــــقا  

فا المـاـئا من الشـــــــــــــــبال اـلذين   30أا  2019ال واتف المحموـلا فا عـدة  ـتدااا وأظ ر تقيجم أجري فا عـا  
ياــتوا عتل خدمات الاــحا والحقوق اللنلــجا واننلا جاا ونظم البرنامت اننمائا  “وا ماتي”اةــتخدموا أ اة 

ــتوى من  ــؤولين الحكوميين ريجعا الملـــ ــتا عالمجا من الدورات التدريبجا لتملـــ ــتلـــ  تدا من   40والبن، الدولا ةـــ
عتم القرار  أج   ناى القدرات فا ملال تحتي  البجانات الضــــــــــــخما والذراى ا صــــــــــــقناعا واةــــــــــــتخدا  نماالف 

ــا  تقوير   يجما ــحا العالمجا أيضـ ــكاا ومنظما الاـ ــندوق األمم المتحدة لتلـ ــحا والتغذياا ويقو  صـ يتعت  بالاـ
تتضــــمن معتومات رقمجا عتل ملــــتوى الملــــتخد  تتعت   تنظجم األةــــرة والاــــحا   “عيد  ملــــتتزمات المبتدئين”

وج   الشـروص فا عمتجا   ارة المتقتبات وتغيير اللنلـجا واننلا جا لتمراهقين، من أج  ملـاعدة المنفّوذين عتل
 اةتخدا  األ وات الرقمجا القائماا

ــبكا  - 75 ــندوق ييزا عتل شــــ ــ  الاــــ ــا، أنشــــ ــام  خارف المدرةــــ ــا الشــــ ومن خالل  رنامت التثقجب اللنلــــ
ين  اننترنت لتبا ل الممارةــات الليدة  ين الخبراى واألخاــائيين الاــحيين والدعاة وشــبكات الشــبال والملــؤول

الحكوميينا وقد  المكتب انقتجما لتاـندوق فا منققا  ةـجا والمحجط ال ا ه الدعم  لل اليونجلـف فا تحديد 
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مناـــــات التثقجب اللنلـــــا الرقمجا فا المنققا وايتجاجات الشـــــبال يجما يتعت  بإمكانجا الوصـــــول  لل الحيز  
 الرقما لتحاول عتل المعتومات المتاتا بالاحا اللنلجا واننلا جاا

وهـناك فلوات ربيرة عتل ملــــــــــــــتوى السـفاىة فا تو ي  الموار  فا عدة ملـا ت، مـث  الخـدمات التا  - 76
تيخاــص لتف ات اللــكانجا الرئجلــجا والوقايا من فيروس نقص المناعا البشــرياا وةــيتز  تحلــين أوج  السفاىة 

ص المناعا البشــرياا ومن الم م  لفيروس نق فا تو ي  موار  البرامت ملــتقبال م  مراعاة تقور تدا ير التاــدي
تحقي  التـساـم  الفـعال  ين الخـدـمات المتعتـقا بفيروس نقص المـناعـا البشــــــــــــــرـيا واألخـذ  ن ت متعـد  الققـاعـات  

 يررز عتل الناس من أج  توةج  نقاق  رامت مكافحا الفيروسا

 
لبشيييييييرية والخدمات إدماج الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة ا - 8مجال النتائج السيييييييتراتلجلة    

 النحلة

ا  ا ت فرع   مـاف الخـدمـات المتعتقـا بفيروس نقص المنـاعـا البشــــــــــــــريـا فا الل و  المبـذولـا فا  - 77
ا 2019-2018الاـحا والحمايا ا جتما جا وغير الل، من الل و  الققا جا األوةـ  نقاقا فا الفترة   ملالا

اللجاةا لالجتماص الريج  الملتوى بش ا التغقجا الاحجا ، اعتمدت اللمعجا العاما انعالا 2019ففا عا  
الشـــــــامتا، وهو تتويت لتل و  الرامجا  لل جم  الملتم  الاـــــــحا العالما تحت مظتا وايدةا وم  الل،، تظ   
هناك ياجا واضـــحا  لل  يا ة   ماف ةـــب  خدمات التاـــدي لفيروس نقص المناعا البشـــرياا فال يزال اللـــ   

فا    32فا صـفول الماـا ين بفيروس نقص المناعا البشـريا،  ال يمث  ما ييق/د ر  نلـبا  اللـبب الرئجلـا لتوفاة
ا وم  الـل،، فـإا نلــــــــــــــبـا 2018يـاـلا وفـاة فا عـا   770 000المـائـا من الويجـات المرتبقـا ـبانـيد  وعـد هـا 

وتوفير   الماـا ين بفيروس نقص المناعا البشـريا الذين يعانوا أيضـا من  اى اللـ  والذين تم رشـف  صـا ت م
فا المائا نلبا الماا ين بفيروس    48، ولم تتلاو  2018فا المائا فا عا     56عالف الل  ل م لم تتلاو  

 نقص المناعا البشريا والل  الذين تتقوا مضا ات الفيروةات العكوةاا

 وشــــمتت اننلا ات الرئجلــــجا التا يقق ا صــــندوق األمم المتحدة لتلــــكاا فا ملال   ماف الخدمات - 78
 ما يتا  2019-2018المتعتقا بمكافحا الفيروس فا الفترة 

 تدا  وضــــــ  خقا ولنجا لتاــــــحا اللنلــــــجا واننلا جا تعقا األولويا لتخدمات  55 جا   فأ  
 التا تقّد  لتف ات الم مشات

 متيونا من النلاى والشبالت 60توفير خدمات الاحا اللنلجا واننلا جا لما عد ت  فل  

من مـقدما وـمديري الخـدـمات الاــــــــــــــحـجا لجاــــــــــــــبحوا ـمدرّوبين فا ملـال  21  567ـتدرـيب   فف  
 ملموعا الخدمات األولجا الدنجاا

ــجا  - 79 ــاةـ ــريا فا ورقا المعتومات األةـ ــالت اللوهريا بفيروس نقص المناعا البشـ ــندوق الاـ ويد  الاـ
ا  “اــــحجا الشــــامتاالاــــحا والحقوق اللنلــــجا واننلا جا  عناــــر أةــــاةــــا من عناصــــر التغقجا ال”المعنونا 

فمؤتمر قما نيروبا  وتشـك  أ اة رئجلـجا لتوجج   25أيعدت هذت الورقا لتمؤتمر الدولا لتلـكاا والتنمجا    وقد
 العم  فا هذا الملالا  

 تدا من أج   يرا  تقد  فا لائفا واةــــــــعا من   37، قد  الاــــــــندوق الدعم  لل 2019وخالل عا   - 80
نلا جا وملموعات الخدمات المتسامتاا وشــــمتت هذت الخدمات  خدمات  روابط الاــــحا والحقوق اللنلــــجا وان

 تدا ت وملموعات متسامتا من  رامت الرعايا الاـــــحجا   20الاـــــحا اللنلـــــجا واننلا جا المتسامتا لتمراهقين ف
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ا   تداا ت والتسام  م  الخدمات المتعتق 9 تداا ت وخدمات متسامتا لتف ات اللــــــــكانجا الرئجلــــــــجا ف 10األولجا ف
ــابات ف ــانا والخدمات األوةــــ  نقاقا المقدما  لل المراهقات والشــ ــاى   5بالعنف اللنلــــا واللنلــ  تداا ت والقضــ

  تداا ا 3باورة شامتا عتل انتقال فيروس نقص المناعا البشريا من األ   لل القف  ف

األ ، ونشــر صــندوق األمم المتحدة لتلــكاا خقا عمت  الات الاــتا بالاــندوق المواضــجعا لاــحا  - 81
، بمـــا فا اللـــ، الل و  الرامجـــا  لل الحـــد من تـــ ثير فيروس نقص المنـــاعـــا البشــــــــــــــريـــا 2022-2018لتفترة 

واألمرا  المنقولا جنلـجا عتل النلـاى ومواليدهن الرضـ  وأةـرهنا ويشـم  الاـندوق المواضـجعا الذي يعم   
لقدرات فا ملال خدمات   تدا، معاللا ا نتقال الرأةـــــــــــاا وعز  صـــــــــــندوق األمم المتحدة لتلـــــــــــكاا ا 39فا 

ــابات بفيروس نقص المناعا البشـــــــريا، من أج    ــاى الماـــــ القبالا، بما فا الل، توفير الرعايا قب  الو  ة لتنلـــــ
ــبال،   ــجا واننلا جا المالئما لتشـــ ــحا اللنلـــ ــا ات عمتجا لخدمات الاـــ د ت  رشـــ ــاا وأعو الحد من ا نتقال الرأةـــ

لتشـــبال فا اللـــجاقات اننلـــانجا، والتثقجب اللنلـــا الشـــام     فا الل، خدمات الاـــحا اللنلـــجا واننلا جا بما
 خارف المدرةاا

 2030ومن خالل أنشــــــقا الدعوة والعم  المتعت  باللــــــجاةــــــات، عز  البرنامت اننمائا خقا عا   - 82
 وصــــــــــــف ا  لارا لما يتا  فأ  ضــــــــــــماا ياــــــــــــول اللمج  عتل الخدمات الاــــــــــــحجا التا تررز عتل الناس،  

ات أصـــــــــــحال الماـــــــــــتحا المتعد ين المتعتقا بمحد ات فيروس نقص المناعا البشـــــــــــريا تعزيز  جراى فل  و
ــحجا الولنجا عتل مكافحا األمرا    ــم  عم  البرنامت اننمائا تعزيز قدرات النظم الاـــــــــــ ــحاا وشـــــــــــ والاـــــــــــ
ــورة التستفا فانظر ملال النتائت  ــجا المجلـــــ ــاةـــــ ــول عتل األ ويا األةـــــ ــايبا، ورفالا الحاـــــ وا عتال ت الماـــــ

 ، وا رتقــاى بــالحمــايــا ا جتمــا جــا التا تراعا ا عتبــارات المتعتقــا بفيروس نقص المنــاعــا 1اتجلجــا ا ةــــــــــــــتر 
 البشريا  لل الملتوى األمث  وتوةج  نقاق اا

و ا  البرنامت اننمائا تعاون  م  الاـندوق العالما فا معاللا ا عتال ت الماـايباا ومن خالل  - 83
ققار المعنا بفيروس نقص المناعا البشــــــريا/اللــــــ  غرل المحجط ال ا ه لتفترة البرنامت المتسام  المتعد  األ

ــاواة فا ياــــــــــــــول اللمج  11، يعمـ  البرـنامت اننمـائا فا 2018-2020 عتل    ـتدا من أجـ  تعزيز الملــــــــــــ
الداى اللـكري وفيروس نقص المناعا البشـريا  - التشـخجص الليد لتلـ  واللـ  المقاو  ل  ويا المتعد ة واللـ 

   الل  الماايب ل ، وتوفير العالف المناةب ل ااومر 

 تدا فا ملال الحمايا ا جتما جا التا تراعا ا عتبارات المتاــــــتا   38وقد  الاــــــندوق الدعم  لل  - 84
ــمولين بمبا رة  ــانجا اآلا مشـ ــب  مغايرو ال ويا اللنلـ ــبي  المثال، أصـ ــرياا فعتل ةـ بفيروس نقص المناعا البشـ

وها مبا رة ولنجا فا رمبو يا ت دل  لل تحديد األةـر المعجشـجا الفقيرة  ، Poor IDف “بقاقات هويا الفقراى”
والبت فا مدى أهتيت ا لالةــــــــتفا ة من مختتف  رامت الحمايا ا جتما جا، ويعو  الفضــــــــ  فا الل، جزئجا  لل 

ذين يتعالوا  الدعم المقد  من البرنامت اننمائاا وتشـــــــــم  هذت المبا رة يالجا ف ات أخرى ها األشـــــــــخاع ال
المخدرات، والعامتوا فا الم ن الترفي جا، واألشخاع الماا وا بفيروس نقص المناعا البشريا، واألشخاع  

 الوو انعاقاا

وقا  البرنامت اننمائا وصـــــــــــــندوق األمم المتحدة لتلـــــــــــــكاا، تحت  جا ة منظما الاـــــــــــــحا العالمجا  - 85
،  وضــ  خقا العم  العالمجا لتحجاة الاــحجا والرفات  وبالتعاوا م  تلــ  مؤةــلــات أخرى تابعا ل مم المتحدة

، تحلــين التواف  والملــاىلا والتعاوا فا ملا ت  2030لتلمج ا وتلــت دل هذت الخقا، فا  لار خقا عا  
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من أهدال التنمجا الملــتداما وما يرتبط  3رئجلــجا من أج  التعلي   تحقي  النتائت المتوخاة فا  لار ال دل 
 ال الاحا عتل الملتوى الققرياب  من غايات فا مل

واألخـذ  ن ت ملــــــــــــــار الحـجاة  قرارم ـب ا الـناس ـلدي م ايتـجاجـات مختتـفا ومتغيرة فا ملـال الاــــــــــــــحـا  - 86
اللنلــجا واننلا جا عتل امتدا  مراي  يجات ما ويلب وضــ  تدخالت محورها الناس تياــمم عتل نحو يراعا  

المتعتقا بفيروس نقص المناعا البشريا، وفقا لخجارات الناس    ا يتجاجات الملتقبتجا، بما فا الل، ا يتجاجات
ــك  خاع،   ــعجفا بشـــ ــار الحجاة ايتجاجات الف ات الضـــ ــارات يجات ما ويلب أا يراعا ن ت ملـــ وظروف م وملـــ
مثــ  األشــــــــــــــخــاع الوي انعـاقـا والمراهقين والمثتجــات والمثتيين ومز وجا الميــ  اللنلــــــــــــــا ومغــايري ال ويـا  

ت اللنلين، واآلثار المترتبا عتل التشريعات المتعتقا بالحاول عتل خدمات الاحا  اللنلانجا ويامتا صفا
اللنلـجا واننلا جا وةـن الرضـا، عتل ةـبي  المثالا وشـمتت المناقشـات التا أجريت بشـ ا ا ةـتراتجلجا العالمجا  

 اجاجات الاحجا المقبتا لمكافحا انيد   مكانجا توةج  نقاق الن ت التسامتا فا ملموعا أوة  من ا يت 

  
 الخالصة  -  رابعا  

ةـــــــــنوات فقط لتحقي  أهدال التنمجا الملـــــــــتداما،  عا قا ة العالم فا  10فا الوقت الذي بقيت يج   - 87
 لل عقد من العم ا وتع دوا    2019مؤتمر القما المعنا ب هدال التنمجا الملـتداما المعقو  فا أيتول/ةـبتمبر 

ــعيد الولنا لتحقي  األهدال، بما فا ال ــد التموي  وتعزيز التنفيذ عتل الاــــ ــاى بحشــــ ل، الغايا المتعتقا بالقضــــ
، من  وا ترك أي أيد ختف الرربا و  يزال 2030عتل انيد   وصــــــف  ت ديدا لتاــــــحا العاما بحتول عا  

، وينبغا يمايا ما تحق  من  2020العالم بعيدا عن الملــــــــــار الاــــــــــحج  المفضــــــــــا  لل تحقي  غايات عا  
ــب فا ملال مكافحا انيد ،  لل جانب  يا ة الل و   ــج  نقاق تدا ير المكافحا وتحديد مكاةـ الرامجا  لل توةـ

وأوج  عد  الملــاواة   19-األهدال بغجا ضــماا  يا ة الفعالجاا ويز ا  هذا األمر صــعوبا بلــبب جائحا روفيد
 التا تسشف النقال عن ا وتؤ ي  لل تفاق ما و يلا هاا  

ت ديدا لتاــحا العاما، ويمكن   وموالن قوة البرنامت المشــترك أةــاةــجا لتقضــاى عتل انيد   وصــف  - 88
، والل، من خالل  تشــــــكي  شــــــراكا عالمجا من أج   19-أا تلــــــ م  ةــــــ اما ربيرا فا التاــــــدي للائحا روفيد

ــاواة  ين   ــاا والملــــ ــانجا ويقوق اننلــــ ــررا والدفاص عن السراما اننلــــ ــامن م  الناس األكثر تضــــ العم ت والتضــــ
ا وملــــــــــاىلا اآلخرين عن النتائتت و عم القجا ة الققريا  اللنلــــــــــينت ويشــــــــــد الموار ت و جراى الملــــــــــاىلا الذاتج

الشـامتاا فال يزال القضـاى عتل انيد  جزىا   يتلزأ من تحقي  أهدال التنمجا الملـتداما، والنظم القا رة عتل  
 19-، والتع ـد بعـد  ترك أي أيـد ختف الررـبا ولم تغير جـائحـا روفيـد2030الاــــــــــــــمو  لتحقي  خقـا عـا  

 جعتت  أكثر  لحاياا  المقم ،     هذا

ــتوفر   - 89 ــترك وةـ ــتراتجلجا العالمجا المقبتا لمكافحا انيد  فا توجج  عم  البرنامت المشـ ــاهم ا ةـ ــتلـ وةـ
ــتراتجلجا  خريقا لري  وماـــــــــــدر  ل ا  لمكافحا انيد  عتل الاـــــــــــعيد العالماا ومن الم م أا تحما ا ةـــــــــ

س الرئجلــجا لمعاللا المكاةــب المتفاوتا  ين البتداا  المكاةــب المحققا وأا تلــتند  لي ا، وأا تلــتفيد من الدرو 
 والملتمعات المحتجا، بغجا ضماا عد  ترك من هم فا أشد الحاجا ختف الرربا

 


