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ازع ـ ن السيا ــأ أنــرين ــصو ـ املناعــة البن ـ نة وازنــدن ع ـ املســار
الس ـ ن ل تعجيــمب اكا حــة ــصو ـ املناعــة البن ـ نة وال ــا ع ـ وأــا
ازندن حب ول عاب 2030
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ازع ـ ن السيا ــأ أنــرين ــصو ـ املناعــة البن ـ نة وازنــدن ع ـ املســار
الس ـ ن ل تعجيــمب اكا حــة ــصو ـ املناعــة البن ـ نة وال ــا ع ـ وأــا
ازندن حب ول عاب 2030
 - 1حنن رؤ ا الدول واحلكومـا وثل ـو الـدول واحلكومـا وقـد اجتمعنـا األمـم
املتحدة الفت ة من  8الىل  10حمن انصنو يه  2016ؤكد من جدند التمامنا أال ـا ع ـ
وأا ازندن حب ـول عـاب  2030ليكـون ذـإا اززـان الاأـة ت كنـا ل جيـال احلاملـ ة وامل ب ـة
املناعة البنـ نة وال ـا ع ـ ازنـدن لتح يـ
وأتس ن وتكليف جهود مكا حة صو
ذإه الغانة وأاغتناب الف ص اجلدندة اليت تتيحها خطة التنمية املسـتدامة لعـاب  2030ل تعجيـمب
أازج ا ا والعادة تصميم هنجنا جتاه ازندن ملـو ازمكا ـا الـيت تنطـوي ع يهـا ذـدا
التنمية املستدامة من جمب تس ن اجلهود املت ا ة واملستدامة اا نف ـأ الىل ال ـا ع ـ وأـا
ازندن و تعهد أتكليف اجلهود ال امية الىل حت ي اهلد املتملمب ومل أ امج شـام ة ل وقانـة
وال عـ وال عانـة والـدعم تســاعد ع ـ الت يـمب الىل حـد كــبص مـن سـبة از،ـاأا اجلدنــدة
املناعة البن نة وازندن واملع ملـني لص،ـاأة
وننادة العم املتوق جلمي املصاأني أفصو
هبما واملت رنن منهما و اد ذم وحتسني وعيـة حيـا،م وتعمنـم يـ ح ـوس از سـان
اخلا،ة هبم وامانتها والعماهلا وحف ك امتهم
 - 2عيد تريكيد الع ن االلتـماب أنـرين ـصو ـ املناعـة البنـ نةصمت نمة ـ املناعـة
املكتســا يازنــدنال لعــاب  2001وازع ــني السيا ــيني أنــرين ــصو ـ املناعــة البن ـ نة
املناعة املكتسا يازندنال لعامأ  2006و  2011وال ـ ورة امل حـة لتكليـف
ومت نمة
جهود ا أنكمب م حوظ من جمب حت ي ذد التاحة أ امج الوقانـة النـام ة والعـ وال عانـة
والدعم ل جمي
 - 3عيد تريكيد خطة التنمية املستدامة لعاب  2030اـا للـت تصـميم الـدول األع ـا
ع ال ا ع وأا ازندن حب ول عاب  2030وخطة عممب دنس أاأا الصادرة عـن املـؤ
الدويل اللالث لتمونمب التنمية
ميلـاس األمـم
 - 4عيد تريكيـد احل ـوس السـيادنة ل ـدول األع ـا ع ـ النحـو املكـ
املتحدة ومل ورة و ا ي الب دان أااللتماما والتعهدا الواردة ذإا ازع ن اـا نتفـ
م ال وا ني الوطنية و ولونا التنمية الوطنية وح وس از سان املعت هبا دوليا
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 - 5عيد تريكيد ازع ن العاملأ حل ـوس از سـان والعهـد الـدويل اخلـاص أـاحل وس املد يـة
والسيا ــية والعهــد الــدويل اخلــاص أـــاحل وس االقتصــادنة واالجتماعيــة والل ا يــة والعــ ن
ومنها عممب أيجني و تـائج عم يـا ا تع املـهما والـويي تني اخلتـاميتني ل ـدورة اال ـتلنائية
اللاللة والعن نن ل جمعية العامة وأ امج عممب املؤ الـدويل ل سـكان والتنميـة وازجـ ا ا
األ ا ــية ملوا ،ـ ة تنفيــإه و تــائج عم يــا ا تع املــه و ح ـ الويــائ اخلتاميــة ملــؤ ا
اال ــتع اا ازق يميــة منــددنن ع ــ ن الويــائ اخلتاميــة ملــؤ ا اال ــتع اا ازق يميــة
تت من الرشادا خا،ة أكمب منط ة أعينها أنرين السـكان والتنميـة أعـد عـاب  2014أالنسـبة
لكمب منط ة من املناط اليت اعتمد الويي ة اخلتامية املعنيّـة واتفاقيـة ح ـوس الطفـمب واتفاقيـة
ال ا ع ـ يـ شـكال التمييـم ملـد املـ ة والويي ـة اخلتاميـة ل ـدورة اال ـتلنائية ل جمعيـة
العامة ل مم املتحدة لعاب  2016أنرين منك ة املخـدرا العامليـة وازعـ ن املتع ـ أال ـا
ع العنف ملد امل ة واتفاقية ح وس األشخاص لوي ازعاقة
 - 6نــص الىل ق ـ ار اا ــس االقتصــادي واالجتمــاعأ لعــاب  2015أنــرين أ ــامج األمــم
املناعة البنـ نةصمت نمة ـ املناعـة املكتسـا يازنـدنال
املتحدة املنت ك املعين أفصو
الـإي كـد مـن جدنـد قيمــة الـدرو املسـتفادة مـن التصــدي لصنـدن ع ـ الصـعيد العــاملأ
خطة التنمية ملا أعـد عـاب  2015وقـ ار ل ـس األمـن  1983أنـرين يـ وأـا ـصو ـ
املناعة البن نة حاال الزناع وما أعد ا تها الزناع وال ار الـإي اذإتـه جلنـة وملـ املـ ة
املناعة البنـ نة صازنـدن وقـ ارا ل ـس
دور،ا الستني أنرين امل ة والطف ة و صو
ح ــوس از ســان 17ص 14املتع ـ حب ـ كــمب ـ د التمت ـ أــريع مســتو كــن أ وغــه مــن
ياس التنمية واحلصول ع األدونـة و 16ص 28و 12ص 27أنـرين
الصحة البد ية والع ية
املناعة البن نة ومت نمـة ـ املناعـة املكتسـا
ياس صو
امانة ح وس از سان
ـياس حـ كـمب ـ د التمتـ أـريع
يازنـدنال و 12ص 24أنـرين احلصـول ع ـ األدونـة
مستو كن أ وغه من الصحة البد ية والع ية
 - 7ؤكــد مــن جدنــد ــه ننبغــأ الدمــا م اعــاة تعمنــم وامانــة واحت ـ اب ح ــوس از ســان
واحل نا األ ا ـية ل جميـ اـا يهـا احلـ التنميـة وذـأ ح ـوس عامليـة ال ت بـمب التجمئـة
املناعـة البنـ نة وازنـدن و ؤكـد
ي يا ا وأ امج صو
ومتكام ة ومت اأطة
املنـاركة واملسـا ة
من جدند ن اً ع ـ احلاجـة الىل اذـال تـداأص ت ـمن حـ شـخ
التنمية االقتصادنة واالجتماعية والل ا ية والسيا ية والتمت هبا وع ـ ملـ ورة النـ االذتمـاب
ع ـ قــدب املســاواة ملوملــوع تعمنــم ي ـ ح ــوس از ســان وامانتــها والعماهلــا والني ـ يــه
أصورة عاج ة

16-09119

3/40

A/70/L.52

ية ت عمنم التعاون الـدويل لـدعم اجلهـود الـيت تبـإهلا الـدول األع ـا مـن
 - 8ندد ع
جــمب أ ــوه األذــدا املتع ــة أالصــحة اــا للــت ذــد ال ــا ع ـ وأــا ازنــدن حب ــول
عــاب  2030وتــو ص المكا يــة حصــول اجلمي ـ ع ـ خــدما ال عانــة الصــحية والتصــدي
ل تحدنا ال ائمة لال الصحة
 - 9ــدرك ن خطـة التنميــة املســتدامة لعــاب ، 2030تــدي ا ا،ــد ميلــاس األمــم املتحــدة
ومبادئه ومن أينها احت اب ال ا ون الدويل احت اما كام  .وت تكم اخلطة ع ازعـ ن العـاملأ
حل وس از سان واملعاذدا الدولية حل ـوس از سـان والعـ ن األلفيـة والويي ـة اخلتاميـة ملـؤ
التنمية
ال مة العاملأ لعاب  .2005و،تدي اخلطة أصكوك خ من قبيمب الع ن احل
 - 10سـ م أــرين ــصو ـ املناعــة البنـ نةصازندن ال نــمال ننــكمب حالــة طــوار عامليــة
و لمب واحدا من كل التحدنا جسامة ماب حت ي التنميـة والت ـدب واال ـت ار لتمعاتنـا
و العــاب أري ـ ه ون ت ــأ تصـدنا ا ــتلنائيا وشــام ع ـ الصــعيد العــاملأ ن اعــأ ح ي ــة ن
املناعة البن نة كلصا ما نكون ـببا و تيجـة ل ف ـ وا عـداب املسـاواة و ن
ا تنار صو
التصــدي أفعاليــة لفــصو ـ املناعــة البنـ نة وازنــدن شـ ة حا ــم لتح يـ خطــة التنميــة
املستدامة لعـاب  2030أريأعادذـا الل يـة  -االقتصـادنة واالجتماعيـة والبيةيـة  -الـيت تسـ م أـرين
ال ا ع الف جبمي ،وره و أعاده اا للت الف املـدق ذـو كـد حتـد نواجـه العـاب
وش ة ال غىن عنه لتح ي التنميـة املسـتدامة و ن ك امـة از سـان مـ ا ـأ و ن ذـدا
التنمية املسـتدامة وغانا،ـا ننبغـأ ن ت تح ـ جلميـ األمـم والنـعوم وجلميـ شـ ائع ااتمـ
حبيث ال خي ف ال كا حدا ورا ه ع حنو نؤدي الىل حت ي آيار م اعفة و،يةة أيةـة مواتيـة
ي ذدا خطة التنميـة املسـتدامة لعـاب  2030مـ م اعـاة مـا تتسـم أـه
زح ان الت دب
اخلطة اجلدندة من طاأ عاملأ ومتكاممب وغص قاأمب ل تجمئة
 - 11دعو الىل اذال الج ا ا عاج ة ع مد السـنوا اخلمـس امل ب ـة مـن جـمب ملـمان
ال نتخ ــف حــد عــن ال كــا التصــدي لصنــدن و ن تتح ـ أالكامــمب عائــدا املكا ــا
واال ــتلمارا غــص املســبوقة الــيت شــهد،ا الع ــود املاملــية و ن تتعــمن اجلهــود أســبمب منــها
الت امن العاملأ واملسؤولية املنت كة وال يادة السيا ية وال يما أـالني الىل تمانـد عـدد الفةـة
العم نة دون ن  25عاما العدند من الب دان املل ة أعا امل ا أغية تفادي خط عـودة
تفنأ الوأـا أعـأ جـما العـاب والتصـدي لتمانـد معـدال م اومـة امليك وأـا ل ع ـاقص
امل ادة وذو ما من شري ه ن نؤدي الىل ننادة اخلسائ البن نة واالقتصادنة و عـ م عـن أـال
ال النا تك فة الت اعس مواجهة األنمة الوشيكة احلصول ع الع وتـوا ه وعـدب
كفانة الت دب احمل ن واملوارد لال الوقانة النام ة والع وال عانة والدعم
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 - 12ؤكد لددا ن الصحة ش ة مسب لتح ي التنمية املستدامة أريأعادذا الل ية يعهـا
و تيجة من تائجها ومؤشـ ع يهـا و ن حت يـ التنميـة املسـتدامة لـن نتسـىن الال ظـمب عـدب
ا تنار األم اا املوذنة املعدنة وغص املعدنة اا يها األم اا الناشةة واليت تعاود اليهور
 - 13درك ن الف و و الصـحة م تبطـان ارتباطـا ال ننفصـم و ن الف ـ كـن ن نمنـد
مــن خط ـ تفــاقم امل ـ ا مــن ــصو ـ املناعــة البن ـ نة الىل ازنــدن أســبا ا عــداب ـ ص
احلصول ع خدما الع النام ة والتغإنة الكا ية وخدما ال عانة وعـدب ال ـدرة ع ـ
اا للت الن مب
تغطية التكاليف املتص ة خبدما الع
 - 14نــدد ال ــيما ملــو املبــاد التوجيهيــة الصــادرة عــن منيمــة الصــحة العامليــة
عــاب  2015والــيت تو،ــأ أالبــد ع ـ ــورا الع ـ امل ــاد ل فصو ــا العكو ــة جلمي ـ
املناعة البن نة أغأ الني عن عدد خ نـا  CD4ع ـ ا ـتم ار يـة
املصاأني أفصو
اتبــاع هنــج كل ـ تكــام ومنهجيــة تيســص المكا يــة حصــول النــا ع ـ خــدما ال عانــة
ـياس تعمنـم احلـ
الصحية اجليدة اليت ت كم ع از سان وللت أط ن ة كلـ ووليـة
التمت أريع مستو كن أ وغه من الصحة البد يـة والع يـة وال ـاه و تـ اجلميـ أالصـحة
اجلنســية واززاأيــة وأــاحل وس اززاأيــة و ــا لد ــامج عمــمب املــؤ الــدويل ل ســكان والتنميــة
ومنها عممب أيجني والويائ اخلتامية ملؤ ا ا تع املهما وتو ص التغطيـة الصـحية النـام ة
واحلمانة االجتماعية ل شخاص الإنن نعينون وملـاعا ذنـة وتعمنـم يـم الصـحة واحلمانـة
االجتماعية ع كمب من الصعيد احمل أ والوطين والدويل اا للـت الـنيم ااتمعيـة وتعمنـم
اال تجاأا املتكام ة ل تصدي ل م اا غص املعدنـة و ـصو ـ املناعـة البنـ نة وازنـدن
والتريذا ملواجهة حاال تفنأ األم اا الناشةة ملمب النبـوال وننكـا واألمـ اا الـيت ب حتـدد
أعد والتهدندا الصحية األخ
املناعـة البنـ نة وع جـه وخـدما
 - 15ؤكد ن ملمان ا تدامة الوقانة من صو
ال عانــة والــدعم واملع ومــا والتل يــف أنــري ه وذــأ تــداأص نعــمن كــمب منــها ا خ ـ ن ت ــأ
الدماجها يم وخدما الصـحية الوطنيـة مـن جـمب التصـدي لص،ـاأا والع ـمب املصـاحبة
عن خدما ال عانة الصـحية
وال يما السمب وتعاطأ املخدرا واالملط اأا الع ية
اجلنسية واززاأيـة اـا للـت خـدما الوقانـة والفحـ والعـ لكـمب مـن التـهام الكبـد
الفصو أ و ـ طان عنـ الـ حم وكـإلت ـائ األمـ اا املن ولـة أاالتصـال اجلنسـأ اـا
للــت ــصو الــورب احل يمــأ البن ـ ي وخــدما التصــدي ل عنــف اجلنســأ واجلنســا م ـ
م حية مد تريي النسا والفتيا أنكمب خاص هبإه از،اأا والع مب املصاحبة
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 - 16سـ ـ م أـــرين ت بيـــة االحتياجـــا الك يـــة ل مصـــاأني أفـــصو ـ ـ املناعـــة البنـ ـ نة
واملع ملــني خلطــ از،ــاأة أــه واملت ــ رنن منــه طــوال حيــا،م والعمــال ح ــوقهم ذــد
يتط ا تنسي ا ويي ا م اجلها اليت تبإل اجلهود ال امية الىل ال ا ع ـ الف ـ واجلـوع
كمب مكان وحتسني األمن الغإائأ والتغإوي وتيسص المكا ية احلصول ع ـ التع ـيم االأتـدائأ
واللا وي لا ـا ودون ييـم وتعمنـم احليـاة الصـحية وال ـاه وتـو ص المكا يـة حصـول اجلميـ
املناعـة
ان يهم األطفال ع احلمانة االجتماعية امل اعية الحتياجا املصاأني أفصو
البن ـ نة واحلــد مــن وجــه عــدب املســاواة داخــمب الب ــدان و يمــا أينــها وحت ي ـ املســاواة أــني
اجلنسني و كـني كـمب النسـا والفتيـا وتـو ص العمـمب ال ئـ والـتمكني االقتصـادي وتعمنـم
املدن الصحية والسكن املست والجياد لتمعا نسودذا العدل وال نُهمش يها حد
 - 17س م أتعدد وتنوع األوأةة وأـرين حت يـ ذـد الوقانـة واهلـد  90-90-90الـإي
وملعه الد امج املنـت ك أنـرين العـ حب ـول عـاب  2020وال ـا ع ـ وأـا ازنـدن حب ـول
عاب  2030ن ت أ ن حت ـ عم يـا التصـدي لصنـدن قـدرا كـد مـن الكفـا ة وت كـم ع ـ
األدلة واملواق اجلغ ا ية و ةـا السـكان األكلـ ع ملـة لص،ـاأة وتـال ت ـدت اخلـدما
واالأتكارا والدامج اليت ـتح كـد األيـ و ذـإا الصـدد حـ احلاجـة الىل تنسـي
ا تجاأة األمم املتحدة من جمب مساعدة الب دان ع تصميم ا تجاأا عالة ت اعأ السـياس
الوطين اا للت خ ل الطوار از سا ية حاال الزناع وما أعد ا تها الزناع
 - 18ك ر التريكيد أ أال ع ن ن يا وال يما ن يـا جنـوم الصـح ا الكـد
تيمب كل املناط ت را و ـه ن ـمب اذـال الجـ ا ا عاج ـة وا ـتلنائية ع ـ يـ املسـتونا
ل حد من ا يار املدم ة هلإا الوأا وخبا،ـة ع ـ النسـا والفتيـا امل اذ ـا و نـوه أتجدنـد
احلكومــا األ ن يــة واملؤ ســا ازق يميــة التمامهــا أتو ــي طــاس جهــود التصــدي لفــصو
املناعة البن نة وازندن
املناعة البن نة وازندن نـؤي ان كـمب منط ـة
 - 19ع م عن أال ال ألن صو
من مناط العاب وألن منط ة البح الكارنيب ما نالت تنهد ع معـدال اال تنـار خـار
حــني ن عــدد از،ــاأا اجلدنــدة أــالفصو آخــإ
ن يــا جنــوم الصــح ا الكــد
االندناد وروأا الن قية وآ يا الو ط و ح ن  90املائة من األشـخاص املصـاأني
املناعة البن نة نعينون  35أ دا ط
حدنلا أفصو
 - 20حـــا أـــاجلهود ازق يميـــة ال اميـــة الىل حتدنـــد ذـــدا طموحـــة ووملـ ـ وتنفيـــإ
املناعة البن نة وازنـدن و نـج ذـإه اجلهـود وحنـيط ع مـا
ا ت اتيجيا أنرين صو
أكمب من ا ت اتيجية ازندن الع أية ي2020-2014ال وخارطة ط ن االحتاد األ ن ـأ أنـرين
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ازنـــدن والســـمب وامل رنـــا ي 2015-2012املمـــددة الىل 2020ال واال ـــت اتيجية ازق يميـــة
ل اأطــــة جنــــوم آ ــــيا ل تعــــاون ازق يمــــأ أنــــرين ــــصو ـــ املناعــــة البنــ ـ نةصازندن
ي2017-2013ال والع ن االلتماب الصادر عن راأطة مم جنوم شـ س آ ـيا حت يـ ا عـداب
از،ــاأا اجلدنــدة أــالفصو وا عــداب التمييــم وا عــداب الو يــا امل تبطــة أازنــدن وازطــار
املناعة البن نة وازندن ل فتـ ة
اال ت اتيجأ ازق يمأ ملنط ة البح الكارنيب أنرين صو
 2018-2014واتفاس التعاون أني أ دان راأطة الدول املست ة التصدي لعـدو ـصو
املناعة البن نة وخطة عممب االحتاد األورويب أنرين صو ـ املناعـة البنـ نةصازندن
االحتاد األورويب والب دان اااورة  2016-2014وخطة منط ة احملـيط اهلـاد املنـت كة
ل صحة اجلنسية وال اه ل فت ة  2019-2015و ائ اال ت اتيجيا لا الص ة
 - 21ؤكــد ن املنــاركة اادنــة مــن جا ــا األشــخاص املصــاأني أفــصو ـ املناعــة
البن نة واملع ملني خلط از،اأة أه واملت رنن منه و ةا السكان األكل ع ملة مـن غصذـم
لص،ــاأة أــالفصو تســهمب أ ــوه قــدر كــد مــن الفعاليــة عم يــا التصــدي لصنــدن و ن
املناعة البن نة واملع ملني خلط از،ـاأة أـه واملت ـ رنن منـه ننبغـأ ن
املصاأني أفصو
نتمتعــوا ع ـ قــدب املســاواة جبمي ـ ح ــوس از ســان وأاملنــاركة ع ـ قــدب املســاواة احليــاة
املد يـــة والسيا ـــية واالجتماعيـــة واالقتصـــادنة والل ا يـــة دون حتيـــم و و،ـــم و ييـــم مـــن
ي وع
 - 22نــيد أاملؤ ســا املاليــة دون ازق يميــة وازق يميــة والعامليــة اــا للــت الصــندوس
العاملأ ملكا حة ازندن والسمب وامل رنا ملا ت وب أـه مـن دور حيـوي حنـد التمونـمب الـ نب
مــن جــمب التصــدي لصنــدن ع ـ الصــعيدنن ال ط ـ ي وازق يمــأ اــا للــت لصــاحل ااتم ـ
املد و حتسني المكا ية التنبؤ أالتمونمب املد الطونمب اا للت اال ـتلمارا اللنائيـة
من جها تنممب خطة الطـوار الـيت وملـعها رئـيس الوالنـا املتحـدة لصغايـة مـن ازنـدن
و حــا أالــدعم امل ــدب مــن املــاحنني م ـ ازشــارة الىل ــه ال نــمال غــص كــا لتغطيــة املبــال
ال نمــة لمنــادة تعجيــمب الت ــدب ،ــوم التــبكص أ ــل اال ــتلمارا ل ــا ع ـ وأــا ازنــدن
حب ول عاب 2030
 - 23نيد أالعممب الإي ن ط أه امل الدويل لآلليا الصـحية املبتكـ ة وشـ ا األدونـة
ينو يتيــدال ا ــتنادا الىل مصــادر التمونــمب املبتك ـ ة والت كيــم ع ـ تيســص المكا ي ـة الو،ــول الىل
الع اقص امل ـادة ل فصو ـا العكو ـة وملـمان جود،ـا وخفـأ ـعارذا و حـا أتو ـي
طاس العممب الإي ن وب أه لم أ ا ا اخت اع األدونة الإي نست ـيفه اليو يتيـد مـن جـمب
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تعمنم الن اكا الطوعية من جمب التصدي اللتهام الكبـد الوأـائأ والسـمب وذـو مـا نعكـس
ية الدما مكا حة ازندن خطة الصحة العاملية األو طاقا
 - 24حنــيط ع مــا أاال ــت اتيجية العامليــة اجلدنــدة الــيت وملــعها األمــني العــاب لصــحة امل ـ ة
،ــفو
والطفــمب وامل اذ ـ والــيت ال تــمال حتنــد اجلهــود العامليــة خلفــأ عــدد الو يــا
األمها وامل اذ ني وال مل واألطفال دون ن اخلامسة أاعتبار للت مسريلة م حة
 - 25ح م الت دن اجلهود اليت نبإهلا االحتاد الدملـا الـدويل لـدعم الدملا ـا الوطنيـة
التغ ا ع الع اقيمب السيا ية والتن نعية ل مان ،يةة أيةة قا و ية كن من دعـم التصـدي
املناعة البن نة وازندن أفعالية ع الصعيد الوطين
لفصو
 - 26حنيط ع مـا أت نـ األمـني العـاب ل مـم املتحـدة املعنـون ”ع ـ املسـار السـ ن ،ـوم
ال ــا ع ــ وأــا ازنــدن“ وأا ــت اتيجية أ ــامج األمــم املتحــدة املنــت ك املعــين أفــصو
املناعة البنـ نةصازندن ل فتـ ة  2021-2016اـا للـت ذـدا ها وغانا،ـا وكـإلت
ا ـــت اتيجية منيمـــة الصـــحة العامليـــة ل طـــاع الصـــحة أنـــرين ــصو ــ املناعـــة البنــ نة
ل فت ة 2021-2016
 - 27حنــيط ع مــا م ـ الت ــدن أاال ــت اتيجيا الــيت وملــعتها اجلهــا املنــت كة رعانــة
أ ــامج األمــم املتحــدة املنــت ك املعــين أفــصو ـ املناعــة البن ـ نةصازندن لــال ـصو
ـ املناعــة البن ـ نة و نــيد اــا ت دمــه األما ــة العامــة واجلهــا املنــاركة ال عانــة مــن
لـال ازنـدن واـا ت دمـه مـن
السيا ا واملع ومـا اال ـت اتيجية والتنسـي
ال هاما
دعم الىل الب دان عن ط ن الد امج املنت ك
 - 28حـ التو،ــيا الــيت قدمتــها ال جنــة العامليــة املعنيــة أفــصو ـ املناعــة البنـ نة
وال ا ون الـيت اجتمعـت أـدعوة منـت كة مـن أ ـامج األمـم املتحـدة ازتـائأ وأ ـامج األمـم
املناعة البن نةصازندن وال جنة املنت كة أني أ امج األمـم
املتحدة املنت ك املعين أفصو
املتحــدة املنــت ك املعــين أفــصو ـ املناعــة البنـ نةصازندن ول ــة ” Lancetدحـ ازنــدن -
النهوا أالصحة العاملية“ امل أ قدما ،وم ال ا ع وأا ازندن
 - 29ــدرك الــدور الــإي تؤدنــه املنيمــا ااتمعيــة اــا يهــا املنيمــا الــيت نتــوىل قياد،ــا
والدار،ــا األشــخاص املصــاأون أفــصو ـ املناعــة البن ـ نة دعــم شــكال اال ــتجاأة
املناعة البن نة وازندن والو،ول الىل ي املصـاأني أـالفصو
الوطنية واحمل ية لفصو
وت ــدت خــدما الوقانــة والعـ وال عانــة والــدعم وتعمنــم الــنيم الصــحية وال ــيما هنــج
ال عانة الصحية األولية
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يـ جوا ـا التصـدي لفـصو ـ
 - 30حا أ وح ال يادة وااللتماب اليت تبدنها
املناعــة البن ـ نة وازنــدن كــمب مــن احلكومــا ووكــاال األمــم املتحــدة املعنيــة واملنيمــا
ازق يميــة ودون ازق يميــة الملــا ة الىل األشــخاص احلــام ني ل فــصو واملهــددنن أاز،ــاأة أــه
واملت ــ رنن منــه وال ــادة السيا ــيني وااتمعــيني والدملــا يني وااتمعــا احمل يــة واأل ــ
واملنيما الدننية والع ما و خصائيأ الصـحة واجلهـا املاحنـة واألو ـاة اخلصنـة وال ـو
العام ــة وال طــاع اخلــاص وو ــائط ازعـ ب وااتمـ املــد اــا للــت املنيمــا النســائية
واملنيما األذ ية واجلماعا النسائية واملنيما اليت ن ودذا النـبام واملؤ سـا الوطنيـة
حل ــوس از ســان واملــدا عني عــن ح ــوس از ســان و نــوه اســا ة ذــؤال يعــا حت يــ
اهلد  6من األذدا ازتائية ل لفية املتع أازندن و تنفيإ االلتمامـا املنصـوص ع يهـا
ازعــ ن السيا ــأ لعــاب  2011أنــرين ــصو ــ املناعــة البنــ نة وازنــدن و ــدعو
،حام املص حة حسا االقت ا الىل دعم الدول األع ا ال ياب ق م وقـت ثكـن
وأنفا ية ومسؤولية أتمونمب وتنفيـإ خطـط ا ـت اتيجية وطنيـة ملكا حـة ـصو ـ املناعـة
البنـ نة وازنــدن تكــون قط نــة املنحـ ولا مصــداقية ويســوأة التكــاليف ومســنودة أريدلــة
وشام ة ل جمي ومستدامة وم اعية ل عتبارا اجلنسا ية وشام ة
 2016 - 2011حملة عن الزانا

غص مسبوقة وتفكص يمن ت كهم ال كا

 - 31عت أرين جهود التصـدي لصنـدن ع ـت حتـوال حيـث ظهـ الطارذـا قـدر كـبص
من الت امن واملسؤولية املنت كة ع الصعيد العاملأ و تت أنُهُج النا الصحة العاملية مبتكـ ة
وشــام ة لعــدة قطاعــا يورذــا از ســان ومكنــت مــن أ ــوه مســتونا غــص مســبوقة مــن
البحث والتطون النام ني
 - 32حا أتح يـ مـا نتع ـ أفـصو ـ املناعـة البنـ نة وازنـدن مـن غانـا ملـمن
يـ األذـدا
اهلد  6من األذدا ازتائية ل لفية و س م أرين ت دما كـبصا قـد حـ ن
ازتائيـة ل لفيـة ومـ للـت نــتعني أـإل جهـود عاج ـة ال ــتكمال مـا ب ننجـم مـن األذــدا
ازتائيـة ل لفيــة وازعـ ن السيا ــأ لعـاب  2011الطــار تنفيـإ خطــة التنميـة املســتدامة لعــاب
 2030يما رمت الليه من ال ا ع وأا ازندن حب ول عاب 2030
 - 33ح ـ أ ـ أــال ن وأــا ــصو ـ املناعــة البن ـ نة ال نــمال حتــدنا عونصــا
لاال الصحة والتنمية وح وس از سان واحلالة االجتماعيـة حيـث نتسـبا معا ـاة ذائ ـة
يـ حنــا العــاب و ن عــدد املصــاأني أعــدو ــصو
ل ب ــدان وااتمعــا احمل يــة واأل ـ
املناعة البنـ نة منـإ أدانـة الوأـا نُ ـدر أــ  76م يـون شـخ و ن  34م يـون شـخ
ــن
ذ كــوا مــن ازنــدن و ن ازنــدن ذــو الســبا ال ئيســأ ل و ــاة أــني النســا وامل اذ ــا
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اززام يالفةـة العم نـة 49-15ال ع ـ الصـعيد العـاملأ و ن حـوايل  14م يـون طفـمب تيتمـوا
أســبا ازنــدن و ن  6 000شــخ نصــاأون نوميــا أعــدو الفــصو معيمهــم الب ــدان
الناميــة و ح ـ جبــمع ن مــن أــني  36.9م يــون شــخ حــام ني لفــصو ـ املناعــة
البن نة نوجد كل من  19م يون شخ ال ندرون حبالتهم
 - 34حا أاززان اهلاب املتملمب تو ي طاس احلصول ع الع امل اد ل فصو ـا
العكو ة لينممب كل من  15م يون شـخ حـام ني لفـصو ـ املناعـة البنـ نة عـاب
 2015ولكن ع م عن أال ال من ه ع ال غم مـن التو،ـية أتو ـي ح يـة احلصـول
ع ـ العـ امل ـاد ل فصو ــا العكو ـة لتنــممب يـ األشــخاص احلـام ني لفــصو ـ
املناعة البن نة إن كل من صـف العـدد الك ـأ ل شـخاص احلـام ني لفـصو ـ املناعـة
املناعة البنـ نة
البن نة غص دارنن حبالتهم و ن  22م يون شخ من احلام ني لفصو
ال نمالــون ال لصــ ون ع ــ العــ امل ـــاد ل فصو ـــا العكو ــة و ن ســـبة كـــبصة ثـــن
خي عون ل ع امل اد ل فصو ا العكو ة تعت ملهم ع با اجتماعية وذيك يـة حتـول دون
تعهم أصحة جيدة اا للت تد وعية ال عانـة وال يـود االقتصـادنة والو،ـم والتمييـم
واملمار ــا واملعت ــدا ال ــارة وقصــور تــال ت ــدت اخلــدما و ــو التغإنــة و ـ
الغـــإا وا يـــار اجلا بيـــة ل دونـــة وال ـــا ة ا ـــتخداب األدونـــة وا عـــداب احلمانـــة وال عانـ ـة
االجتماعيتني النام تني والدعم االجتماعأ النـاممب و تيجـة لـإلت ال نبـد ذـؤال العـ
الوقـــت املنا ـــا وجيـــدون ،ـــعوأة الت يـــد أـــالع ونفنــ ون حت يــ كبـــت النســـل
الفصو أ األم الإي نؤدي الىل تماند خطـ ظهـور ـ ال مـن الفـصو م اومـة ل ع ـاقص
املناعة البن نة
الع والوقانة الفع يني من صو
وذو ما نهدد أوقف التو
 - 35ح أبال ال املعدال املنخف ة الىل حد غص م بول لعم يا الفح والعـ
،فو األطفال الب دان النامية وذـإا مـ ـاتج عـن ع بـا ذيك يـة واجتماعيـة ثاي ـة
لت ــت الــيت نواجههــا الكبــار المل ـا ة الىل الع بــا امل تبطــة أفةتــهم العم نــة ومنــها ا فــاا
معدال التنخي املبك لد ال مل وعدب كفانة ا ت صا حاال األطفال خـار طـاس
من ا ت ال امل ا من األب الىل الطفـمب والتـريخ طـون قبـمب العطـا تـائج الفحو،ـا و ـو
واال ت ار الىل التدرنا الكا ل عام ني لـال ال عانـة الصـحية
رأط األطفال اصادر الع
ع الج ا اختبارا ـصو ـ املناعـة البنـ نة لـد األطفـال وع جهـم وت ـدت ال عانـة
هلم وحتدنا االلتماب ع املد الطونمب ويدودنة الت كيبا الفعالـة الصـاحلة ل طفـال مـن
م ــادا الفصو ــا العكو ــة وعــدب توا ذــا أكميــا كا يــة أعــأ الب ــدان واملنــاط
وظاذ ة الو،م والتمييم وا عداب احلمانة االجتماعية الكا ية ل طفال وم دمأ ال عانة
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أالت دب احمل ن منإ الط س اخلطة العاملية ل ـا ع ـ از،ـاأا اجلدنـدة أفـصو
- 36
املناعة البن نة أني األطفال واحلفـاظ ع ـ حيـاة مهـا،م اـا للـت اقتـ ام مـا ن ـدر
أنحو  85أ دا من ال ا ع ا ت ال امل ا من األب الىل الطفمب ولكن ح ه من الـ نب
أإل املمند من اجلهود
 - 37ؤكد من جدند ن حصول اجلمي ع ـ األدونـة والسـ األ ا ـية املريمو ـة والفعالـة
ـياس مكا حـة األوأةـة ملـمب ـصو ـ املناعـة البنـ نة
واملع ولـة التك فـة دون ييـم
وازندن عنص ا أ ازعمال التاب حل كمب ـ د التمتـ أـريع مسـتو كـن أ وغـه
من الصحة البد ية والع ية و ح أبال ال ـ ارتفـاع عـدد مـن ال لصـ ون ع ـ األدونـة
كما ح ن ا تدامة ت دت العـ املـريمون والفعـال وامليسـور التك فـة مـد احليـاة لعـ
املناعة البن نة ال تمال مهددة أعوامـمب مـن قبيـمب الف ـ واهلجـ ة وتعـإر احلصـول
صو
ع اخلدما وعدب كفانة التمونمب وعدب يباته ال ـيما أالنسـبة ملـن خ فهـم ال كـا ورا ه
و ندد ع ن احلصول ع األدونة من شري ه ن نن إ م نني األرواح
 - 38حا أا فاا عدد الو يا أـني احلـام ني لفـصو ـ املناعـة البنـ نة أعـأ
الب دان وع وجه اخلصـوص ا فـاا عـدد الو يـا املتصـ ة أالسـمب أـني احلـام ني لفـصو
املناعة البن نة حيث ا فأ العدد أنسبة  32املائة منإ عاب  2004ولكن حـ
أ ـ أــال ن الســمب ال نــمال ذــو الســبا ال ئيســأ ل و يــا والتــهام الكبــد الفصو ــأ لــد
احلــام ني لفــصو ـ املناعــة البن ـ نة و ــببا ذامــا مــن ــبام االعــت ل والو يــا و ن
المذ ي اخل أ ال نمال نؤي ع عداد كبصة من النسا احلواممب املع ملا لص،ـاأة أفـصو
املناعة البن نة وع طفاهلن ال مل
 - 39عــ ـ م عــــن أــــال ال ــ ـ مــــن ن النــــبام الــــإنن تتــ ـ اوح عمــــارذم أــــني 15
و  24ـنة ننـك ون كلـ مـن الل ـث مـن لمـوع از،ـاأا اجلدنـدة أفـصو ـ املناعــة
البنـ نة ،ــفو البــالغني الل نصــام نذــا  2 000شــام كــمب نــوب أــالفصو ومــن ن
الو يــا امل تبطــة أازنــدن تمانــد ،ــفو امل ـ اذ ني األم ـ الــإي جيعــمب ازنــدن الســبا
ال ئيســأ اللــا لو يــا املـ اذ ني ع ـ الصــعيد العــاملأ و حـ ن كــلصا مــن النــبام هلــم
ص يدودة احلصول ع التع يم اجليد والطعاب املغإي والعممب ال ئ و اال ـتفادة مـن
امل ا الت يهية كما ن ،هم يدودة احلصول ع ـ خـدما ال عانـة الصـحية اجلنسـية
واززاأيــة و اال ــتفادة مــن الــدامج الــيت تتــيع هلــم الس ـ األ ا ــية واملهــارا واملعــار
وال درا اليت لتاجون الليها ليحموا فسـهم مـن ـصو ـ املناعـة البنـ نة و ن 36
املائــة ــط مــن النــبان و  28املائــة مــن النــاأا ي الفةــة العم نــة 24-15ال هلــم مع ــة
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دقي ــة أفــصو ـ املناعــة البن ـ نة و ن ال ـوا ني والسيا ــا ال تتــيع ل نــبام أعــأ
احلاال المكا ية اال تفادة من خدما ال عانة الصحية اجلنسية واززاأيـة واخلـدما املتصـ ة
املناعة البن نة ملمب الج ا الفحوص أصفة طوعية و نة ل كنف عن از،ـاأة
أفصو
أــالفصو واحلصــول ذــإا النــرين ع ـ املنــورة واملع ومــا والتوعيــة و س ـ م الوقــت
فسه أري يـة احلـد مـن السـ وك املنطـوي ع ـ املخـاط ة وتنـجي السـ وك اجلنسـأ املسـؤول
اا للت املداومة ع اال تخداب الصحيع ل اال
أاحلاجة الىل تعمنم وامانة والعمال ح ـوس األطفـال األ ـ املعينـية الـيت نعي ـها
- 40
طفـال وال ــيما األ ـ املعينــية الــيت تعي ــها تيــا وذــأ حالــة تننــري مــن و ــاة األأــونن و
األو،يا ال ـا و يني و غـص للـت مـن األ ـبام االقتصـادنة واالجتماعيـة والسيا ـية و عـ م
عن عمي اال نغال من ن ا يار اليت خي فها وأا ازندن ومنـها املـ ا والو ـاة واملـمح ل
األ ـ ة املو ــعة وتفــاقم حــدة الف ـ والبطالــة والعمالــة الناقصــة واهلج ـ ة الملــا ة الىل التو ـ
احل ي همت ارتفاع عدد األ املعينية اليت نعي ها طفال
 - 41ال نمال نساور ا ق عمي من ن النسا والفتيا مـا نلـن كلـ الفةـا ت ـ را مـن
الوأا ع الصعيد العاملأ ونتحم ن النصيا األو ـ مـن عـا ت ـدت ال عانـة و حـ ن
الت دب احمل ن ،وم حت ي املساواة أني اجلنسني و كني كمب النسا والفتيـا كـان أطيةـا ع ـ
حنــو غــص م بــول و ن قــدرة النســا والفتيــا ع ـ امانــة فســهن مــن ــصو ـ املناعــة
البن نة ما نالت تتريي أالعواممب الفيسيولوجية و وجه عدب املسـاواة أـني اجلنسـني اـا للـت
عــدب تكــا ؤ ع قــا ال ــوة ااتمـ أــني النســا وال جــال وأــني الفتيــان والفتيــا وعــدب
املســاواة امل كــم ال ــا و واالقتصــادي واالجتمــاعأ وعــدب كفانــة ـ ص احلصــول ع ـ
خـدما ال عانــة الصــحية اــا للــت الصــحة اجلنســية واززاأيــة ـ عــن يـ شــكال
التمييــم والعنــف ااــالني العــاب واخلــاص اــا للــت االجتــار أاألشــخاص والعنــف اجلنســأ
واال تغ ل واملمار ا ال ارة
 - 42حـ أ ـ أــط الت ــدب احملـ ن احلــد مــن از،ــاأا اجلدنــدة ويدودنــة طــاس
اجلم أني أ امج الوقانة منددنن ع ـ ـه ننبغـأ لكـمب أ ـد حتدنـد ةـا معينـة مـن السـكان
اليت تعتد ا ية ملكا حة الوأـا وجلهـود التصـدي الـيت نبـإهلا الب ـد ملـو السـياس الوأـائأ
ن يــا جنــوم الصــح ا
احمل ــأ و ح ـ أ ـ أــال ن النســا وامل اذ ــا وال ــيما
الكد تفوس احتماال ال،اأتهن أالفصو يص،ا عنـد الفتيـان مـن فـس العمـ أـريكل مـن
ال ـــعف و حـ ـ ن ـــا ن كـــلصا مـــن الـــدامج الوطنيـــة ل وقانـــة مـــن الفـــصو وكنـــفه
أالفحو،ا والع منه تتيع ،ا غص كا ية ل حصـول ع ـ اخلـدما ل نسـا وامل اذ ـا
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ا ــية مــن الســكان تــبني دلــة ع ــم األوأةــة هنــا كل ـ ع ملــة لص،ــاأة
واملهــاج نن و ةــا
أالفصو ع الصعيد العاملأ وال يما متعاطو املخـدرا أـاحل ن حيـث تفـوس احتمـاال
ال،اأتهم أالفصو يص،ا عند البالغني مـن عمـوب السـكان أــ  24مـ ة واملنـتغ ون أـاجلنس
حيث احتمـاال ال،ـاأتهم أـالفصو كلـ مـن يص،ـا لـد غصذـم أعنـ مـ ا وال جـال
الــإنن ار ــون اجلــنس م ـ ال جــال حيــث احتمــاال ال،ــاأتهم أــالفصو تفــوس يص،ــا
عند غصذم أـ  24م ة ومغان و اهلونـة اجلنسـية حيـث احتمـاال ال،ـاأتهم أـالفصو تفـوس
أـ  49م ة يص،ا عند غصذم والسجنا حيث احتماال ال،اأتهم أـالفصو تفـوس خبمـس
م ا يص،ا عند غصذم من البالغني من عموب السكان
 - 43ح ـ ن أعــأ الب ــدان واملنــاط ح ـ ن ت ــدما كــبصا تو ــي طــاس الــدامج
اهلاد ة الىل احلد من املخاط واألمل ار لا الصـ ة أالصـحة و ـا ل تنـ نعا الوطنيـة ـ
عن الع امل اد ل فصو ا العكو ة وغص للت من التدخ لا الص ة اليت ن ا ت ـال
ــصو ـ املناعــة البن ـ نة والتــهام الكبــد الفصو ــأ واألم ـ اا األخ ـ املن ولــة أالــدب
امل تبطة أتعاطأ املخدرا وم للت ح عدب الح ان ت ـدب ع ـ الصـعيد العـاملأ احلـد
من ا ت ال صو ـ املناعـة البنـ نة أـني األشـخاص الـإنن نتعـاطون املخـدرا ال ـيما
ولةت الإنن نتعاطون املخدرا أاحل ن و وجه اال تبـاه الىل التغطيـة غـص الكا يـة الـيت تتيحهـا
ذــإه الــدامج والــدامج اهلاد ــة الىل ع ـ ازدمــان الــيت حتســن مــن مســتو االلتــماب خبــدما
الطــار
العـ مـن املخـدّرا ل مصـاأني أفــصو ـ املناعــة البنـ نة حســا االقت ـا
الدامج الوطنية والىل التهميش والتمييم ال ـإنن نطـاالن األشـخاص الـإنن نتعـاطون املخـدرا
عن ط ن تطبي قوا ني ت ييدنة ال يما ملد ولةت الإنن نتعاطون املخدرا أـاحل ن األمـ
الــإي لــول دون حصــوهلم ع ـ اخلــدما املتع ــة أفــصو ـ املناعــة البنـ نة و ذــإا
الصــدد نيـ المكا يــة ملــمان الو،ــول الىل ذــإه اخلــدما اــا للــت خــدما العـ
والتوعيــة الســجون و مــاكن االحتجــان األخـ و نــج ذــإا الصــدد ع ـ ا ــتخداب
الدليمب الفين املوجه ل ب دان لتحدند ذدا لوقانة ي متعاطأ املخدرا أاحل ن مـن ـصو
املناعة البن نة وتو ص الع وال عانة هلـم الصـادر عـن منيمـة الصـحة العامليـة ومكتـا
األمم املتحدة املعين أاملخدرا واجل ة وأ امج األمم املتحـدة املنـت ك املعـين أفـصو ـ
املناعـة البنـ نةصمت نمة ـ املناعــة املكتسـا و حـ أ ـ أــرين الو،ـم والتمييـم أســبا
وع اجلنس والسن كلصا ما نكون حاجما الملا يا لـول دون حصـول النسـا والنـبام الـإنن
نتعاطون املخدرا ع اخلدما ال يما ولةت الإنن نتعاطوهنا أاحل ن
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 - 44ع ـ م عــن أــال ال ـ مــن ــه ع ـ ال ـ غم مــن حــدو ت اج ـ عــاب املواقــف
املناعـة البنـ نة و الـإنن نفتـ ا
والسيا ا التمييمنة جتاه األشخاص احلام ني لفصو
هنم حام ون له و مهددون أاز،اأة أه و املت رنن منه ان ـيهم املصـاأون أالسـمب ن ـا
ال ــيما الب ــدان املل ــمب كاذ ــها أا تنــار الســمبص صو ـ املناعــة البنـ نة ــإن التمييــم
ما نال قائما ومن ن األط ال ا و ية والسيا اتية الت ييدنة اا للت ما نتصمب منها أا ت ـال
املناعة البن نة ال تمال تعوس النا و نعهم من احلصـول ع ـ خـدما
عدو صو
الوقانة والع وال عانة والدعم
ه ع ال غم من االعتـ ا أاحلاجـة الىل تعمنـم وامانـة والعمـال
 - 45ح أبال ال
ح وس از سان واحل نا األ ا ية ل شخاص لوي ازعاقـة اـا للـت احل ـوس املنصـوص
ع يهـا اتفاقيـة ح ــوس األشـخاص لوي ازعاقـة وع ـ الـ غم مـن ننــادة التعـ ا لص،ــاأة
املناعة البن نة اليت تواجه النسا والفتيا ال يت نعنن حباال العاقة ا ة عـن
أفصو
بام منها وجه التفاو االقتصادي وال ا و والعنف اجلنسأ وال ائم ع ـ ـوع اجلـنس
والتمييم واال تهاكا اليت تتع ا هلا ح وقهن اليت تدخمب ملمن ح وس از سان ـإن ،ـياغة
اال ـتجاأة العامليــة لصنـدن ال تــمال ملــعيفة مـن حيــث ذــدا ها وا فتاحهـا وجــه األشــخاص
لوي ازعاقة
 - 46ال نــمال ال ـ نســاور ا مــن ن ال ــوا ني والسيا ــا التمييمنــة الــيت ت يــد مــن ح كــة
املناعة البن نة قد تسف عن ملـ ر أـال واحل مـان مـن اخلـدما
النا احلام ني لفصو
املتع ة أالفصو معت ني الوقت فسه أـاخلطوا الـيت اذـإ،ا أعـأ الب ـدان زلغـا قيـود
الدخول وازقامة املؤقتـة وازقامـة الدائمـة ع ـ ـا احلالـة مـن حيـث ـصو ـ املناعـة
البن نة واناداة العدند من قادة الن كا جبدو بإ التمييم
 - 47حـ أبــال ال ـ ن االحتياجــا الك يــة وح ــوس از ســان ل نــبام واألشــخاص
احلــام ني لفــصو ـ املناعــة البنـ نة و املهــددنن أاز،ــاأة أــه و املت ـ رنن منــه ال تــمال
ال حتي أاالذتماب الكا ل ة التكاممب أني اخلدما ال ا و ية واحلمانة االجتماعية واخلـدما
الصــحية اــا للــت ال عانــة الصــحية اجلنســية واززاأيــة وخــدما ــصو ـ املناعــة
البن نة اا للت ل شـخاص الـإنن عـا وا مـن العنـف اجلنسـأ وال ـائم ع ـ ـوع اجلـنس
اا للت الع الوقائأ أعد التع ا ل فصو
 - 48حا أالت دب اهلاب احملـ ن البحـث عـن األدوا الطبيـة اجلدنـدة ل وقانـة ال ـيما
يما نتع أالع الوقائأ والع الوقائأ قبمب التعـ ا ومبيـدا امليك وأـا املعتمـدة ع ـ
م ادا الفصو ا العكو ـة وختـان الـإكور الطـيب الطـوعأ ولكننـا ـ ن ـا أري ـه جيـا
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تس ـ ن البحــث والتطــون اــا للــت يمــا نتع ـ أت كيبــا الع ـ
لا املفعــول الطونــمب األمــد وال احــا الوقائيــة والع جيــة لفــصو
الع جية
والتدخ

الوقــائأ قبــمب التع ـ ا
ـ املناعــة البنـ نة

 - 49س م أـرين كـمب أ ـد نواجـه حت يـ التنميـة املسـتدامة حتـدنا وعيـة و نـدد ع ـ
التحدنا اخلا،ة اليت تواجهها كل الب دان ملعفا وال ـيما الب ـدان األ ن يـة و قـمب الب ـدان
تــوا والب ــدان الناميــة غــص الســاح ية والــدول اجلمرنــة الصــغصة الناميــة والتحــدنا النوعيــة
اليت تواجهها الب دان املتو طة الدخمب و نص الىل ن الب دان الـيت تنـهد حـاال ـماع ن ممهـا
عنانة خا،ة
 - 50نوه اا حصمب من تعبةة مهمة ل موارد ع الصعيد العاملأ و ،ت الىل مـا نُ ـدر اب ـ
املناعة البن نة الب دان املنخف ـة الـدخمب
 19.2أ يون دوالر ل دامج املتع ة أفصو
والب دان املتو طة الـدخمب عـاب 2014ي1ال و ـ أري يـة الـدور الـإي املـط عت أـه مصـادر
التمونمب التكمي ية املبتك ة
 - 51حــا أنمــو اال ــتلمار احمل ــأ املتع ـ أفــصو ـ املناعــة البن ـ نة أنحــو ي يــة
ملعا أني عاب  2006وعاب  2014حيث ا ت املصادر احمل يـة أنسـبة  57املائـة مـن
عاب  2014و نص الىل الدور الإي دته ذإا الصدد خارطـة االحتـاد
ي اال تلمارا
األ ن أ أنرين املسؤولية املنت كة والت امن العاملأ مـن جـمب التصـدي ملت نمـة ـ املناعـة
ن يا
املكتسا يازندنال والسمبّ وامل رنا
التمونـــمب املتع ـ ـ أفـــصو ـ ـ املناعـــة
 - 52سـ ـ م أري ـــه مـــا نالـــت ذنـــاك جـــوا
البن ـ نةصازندن وأاحلاجــة الىل ننــادة التنــجي ع ـ ــمب التكنولوجيــا أن ـ وة متف ـ ع يهــا
وحتســني ـ ص احلصــول ع ـ األدونــة الب ــدان الناميــة والنــهوا أبنــا ال ــدرا والبحــث
والتطون
 - 53نــص الىل ن أ ــدا ا كــلصة تســتطي ن تســتلم كل ـ أكــلص ثــا ت ــوب أــه الوقــت
ال اذن من أني الب دان املت دمة النمو ذناك رأعة أ دان ـط ذـأ الـيت تسـتلم مـن لمـوع
املوارد الدولية املتاحـة ملكا حـة ازنـدن حصـة تتجـاون سـبة اجتهـا احمل ـأ از ـايل مـن النـاتج
از ايل العاملأ و ه ننبغأ ل ب دان املت دمة النمو ول ب دان النامية ع ـ حـد ـوا ن تعمـمب
__________
ي1ال ت نــ األمــني العــاب ’’ع ــ املســار الســ ن ،ــوم ال ــا ع ــ وأــا ازنــدن‘‘ يA/70/811ال اجلــدول 1
يالصفحة 20ال.
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ع ـ الحــدا ننــادة كــبصة التمونــمب اــا
املناعة البن نةصازندن
صو

للــت التمونــمب احمل ــأ املوجــه جلهــود مكا حــة

السـنوا
من وتصة التصـدي ع ـ طـاس الوقانـة والعـ
 - 54عت أري نا اللا ب
اخلمــس امل ب ــة أمنــادة و ،ـ اال ــتلمارا واالرت ــا أكلا ــة التغطيــة أاخلــدما املتع ــة
املناعة البنـ نة أغيـة احلـد مـن معـدل از،ـاأا اجلدنـدة أـالفصو والو يـا
أفصو
امل تبطة أازندن ـإن الوأـا قـد نعـود الىل التفنـأ أـوتصة كـد أعـأ الب ـدان نعجـم عـن
حت ي ما تت منه ذـإه الويي ـة مـن ذـدا والتمامـا طموحـة ويـددة ا جـال اـا للـت
ذد التسعينا الل الع جـأ حب ـول عـاب  2020لد ـامج األمـم املتحـدة املعـين أفـصو
املناعةصازندن واهلد املتملمب ومل حد لوأا ازندن حب ول عاب 2030
 2021 - 2016ال يادة العاملية توحيد املسـار السـ ن ملكا حـة ـصو
البن نة وازندن

ـ

املناعـة

 - 55تمب أاغتناب ذإه الف ،ة الساحنة ذإا املنعطف ع ـ ،ـعيد مكا حـة وأـا ـصو
ـ املناعــة البن ـ نة وأال يــاب مــن خ ـ ل قيــادة حاةــة مســؤولة شــام ة ل جميـ أتننــيط
الج ـ ا ا التصــدي ع ـ الصــعيد العــاملأ وع ـ حنــو شــاممب لفــصو ـ املناعــة البن ـ نة
وتكليفها عن ط ن جتدنـد االلتمامـا الـواردة العـ ن االلتـماب أنـرين ـصو ـ املناعـة
البنـ نةصمت نمة ـ املناعــة املكتســا يازنــدنال لعــاب  2001وازع ــني السيا ــيني أنــرين
ـــصو ـــ املناعـــة البنـــ نةصمت نمة ـــ املناعـــة املكتســـا يازنـــدنال لعـــاب 2006
وعاب  2011والو ا ع حنو تاب أااللتماما واألذدا والغانا الواردة ذإا ازع ن
 - 56تــمب أريذــدا عــاب  2020املتمل ــة العمــمب ع ـ خفــأ عــدد املصــاأني حــدنلا
املناعة البن نة ع الصعيد العاملأ الىل قـمب مـن  500 000ـنوناً وعـدد مـن
أفصو
وتـون مــن ــبام متصـ ة أازنــدن الىل قــمب مــن  500 000ـنونا الملــا ة الىل ال ــا ع ـ
املناعة البن نة
الو،م والتمييم امل تبطني أفصو
 - 57تــمب أتحدنــد جهــود التصــدي لصنــدن
واألولونا احمل ية واملسـببا ومـواطن ال ـعف
واملع وما واألدلة اال ـت اتيجية وأتحدنـد ذـدا
السياس الوأائأ واالجتماعأ تتنا ا م الي و

ع ــ ــا امل كيــة وال يــادة ال طــ نتني
والعوامـمب املنـددة والسـكان املت ـ رنن
كميـة طموحـة عنـد االقت ـا وحسـا
الوطنية اا ندعم ذإه األذدا

أرين حت ي ذـدا املسـار السـ ن كـن ن تـدعم اجلهـود املبإولـة عامليـا ل
- 58
ي شـكال الف ـ وعـدب املسـاواة ولتح يـ ذـدا التنميـة املسـتدامة وذـأ ذـدا
ع
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عاملية ومتكام ة وغـص قاأ ـة ل تجمئـة وننبغـأ لنـا ذـإا الصـدد ملـل املـوارد أدانـة الفتـ ة
وتنونعهـا لتسـ ن وتــصة التصــدي لصنــدن والحـ ان ت ــدب تســة لــاال ا ــت اتيجية متصـ ة
املناعة البن نة م ازق ار ن ا أرين اال تلمار اجلهـود املبإولـة لت بيـة طائفـة
أفصو
وا عة من ذدا التنمية املستدامة يدعم اجلهود ال امية الىل ال ا ع وأا ازندن
ملل املوارد

أدانة الفت ة وتنونعها م ان ا يان ل تس ن وتصة التصدي لصندن

 59ي ال  -تمب أمنادة اال تلمارا وملخها منإ وقت مبك لتح ي ذـدا املسـار السـ ن
حب ــول عــاب  2020أاعتبارذــا يطــة ا ــيا ،ــوم حت ي ـ ذــد ال ــا ع ـ وأــا ازنــدن
حب ول عاب  2030واملسا ة أنكمب الجيايب حت ي طائفة وا عة من النتائج ازتائية
 59يمال  -تمب أمنادة جهود التصدي لصنـدن و ون ـها أالكامـمب مـن يـ املصـادر اـا
للت التمونمب االأتكاري وأ وه مستو ا تلمارا مالية عامة الب دان النامية ال ن ـمب عـن
 26أ يــون دوالر الســنة حب ــول عــاب  2020حســا ت ــدن ا الد ــامج املنــت ك مــ
موا ،ة ر املستونا احلالية ل تمونمب مـن امل صـادر العامـة واخلا،ـة احمل يـة و ـا ل ـدرة كـمب
أ د ع حدة تكمّ ها املساعدة الدولية العامة واخلا،ة والت امن العاملأ املعمّن وحنـث يـ
،حام املص حة ع از هاب الزـاح التجدنـد اخلـامس ملـوارد الصـندوس العـاملأ ملكا حـة
ازندن والسمب وامل رنا وعم يا التجدند ال ح ة
 59ي ال  -دعو ي ،حام املص حة املعنيني الىل د جـوة املـوارد ال ائمـة ع ـ الصـعيد
العــاملأ لــال التصــدي لفــصو ـ املناعــة البن ـ نة وازنــدن أــني املــوارد املتاحــة اليــوب
واملوارد ال نمة لتح ي ذدا املسار الس ن حب ول عاب 2020
 59يدال  -عيـــد تريكيـــد التمامنـــا ال ـــوي أالتنفيـــإ الكامـــمب و الوقـــت املنا ـــا ل سيا ـــا
وازج ا ا امل مو ة اليت تت منها خطة عممب دنس أاأا من جمب ـد جـوة املـوارد ال ائمـة
املناعة البنـ نة وازنـدن وأتـو ص التمونـمب
ع الصعيد العاملأ لال التصدي لفصو
املناعة البنـ نةصازندن هبـد ال ـا ع ـ وأـا ازنـدن
الكاممب جلهود التصدي لفصو
حب ــول عــاب  .2030وتتع ــ خطــة عمــمب دنــس أاأــا أــاملوارد العامــة احمل يــة واملؤ ســا
التجارنة واملالية اخلا،ة احمل ية والدولية والتعـاون ازتـائأ الـدويل والتجـارة الدوليـة أو،ـفها
ي كــا ل تنميــة والــدنون وال ــدرة ع ــ حتمــمب الــدنون ومعاجلــة املســائمب النيميــة والع ــم
والتكنولوجيا واالأتكار وأنا ال درا والبيا ا وال ،د واملتاأعة
 59يذــــال  -سـ ـ م أـ ـرين السيا ـــا العامـــة وتعبةـــة املـــوارد احمل يـــة ـــل ن جلميـ ـ الب ـــدان
اللا ما ج تريكيد ا ابد املسؤولية الوطنية م ا أال األ ية ل سعأ املنت ك لتح يـ التنميـة
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املســتدامة اــا للــت حت يـ ذــدا
املوارد احمل ية وا تخدامها أصورة عالة

التنميــة املســتدامة و يــمب م تــممني أمنــادة تعمنــم تعبةــة

 59يوال  -س ـ م كــإلت أــرين األعمــال التجارنــة واال ــتلمارا واالأتكــارا اخلا،ــة ذــأ
ي كا رئيسية لص تاجية والنمو االقتصـادي النـاممب ل جميـ و ـ ص العمـمب وأـرين تـد ا
رؤو املال الدولية اخلا،ة وال يما اال تلمار األجـنيب املباشـ الىل جا ـا ا ـت ار النيـاب
املايل الدويل ذأ عنا ،حيونة مكم ة ل جهود ازتائية الوطنية
 59ينال  -ـ أــرين التمونــمب العــاب الــدويل نــؤدي دورا مهمــا تكم ــة اجلهــود الــيت تبــإهلا
الب دان لتعبةة املوارد ي يـا مـن مصـادر عامـة وال ـيما شـد الب ـدان ـ ا وملـعفا حيـث
املوارد احمل ية يدودة .وذو ما نتط ـا دعمـا دوليـا معـمنا و كلـ عاليـة اـا للـت التمونـمب
أن وة ميس ة وأن وة السوس
 59يحال  -كـ ر التريكيــد ع ـ ن الو ــا جبميـ التمامــا املســاعدة ازتائيــة ال ةيــة مــا نال
م ـ ا حاةــا .ونعيــد م ــدمو املســاعدة ازتائيــة ال ةيــة تريكيــد التمامــا كــمب منــهم املتع ــة
أاملساعدة ازتائيـة ال ةيـة وننـممب للـ ت االلتمامـا الـيت تعهـد هبـا أ ـدان عدنـدة مت دمـة
النمــو أتح ي ـ ذــد ذصــي ســبة  0.7املائــة مــن الــدخمب ال ــومأ از ــايل ل مســاعدة
ازتائيــة ال ةيــة وذصــي ســبة تت ـ اوح أــني  0.15املائــة و  0.20املائــة مــن الــدخمب
ال ومأ از ـايل ل مسـاعدة ازتائيـة ال ةيـة لفائـدة قـمب الب ـدان تـوا .وتنـجعنا ت ـت الب ـدان
ال ي ــة الــيت و ــت أالتمامهــا أتخصــي ســبة  0.7املائــة مــن الــدخمب ال ــومأ از ــايل
ل مساعدة ازتائية ال ةية و جتاونته وح ـت ذـد ذصـي سـبة تتـ اوح أـني 0.15
املائــة و  0.20املائــة مــن الــدخمب ال ــومأ از ــايل ل مســاعدة ازتائيــة ال ةيــة لفائــدة قــمب
الب دان توا و جتاونته .وحنث ي الب دان األخـ ع ـ تكليـف جهودذـا لمنـادة مسـاعد،ا
ازتائيــة ال ةيــة وأــإل جهــود الملــا ية م مو ــة لتح ي ـ ذــدا املســاعدة ازتائيــة ال ةيــة.
و حا أ ار االحتاد األورويب الإي كد يه لددا التمامه اجلمـاعأ أتح يـ ذـد ذصـي
سبة  0.7املائة من الدخمب ال ومأ از ايل ل مساعدة ازتائية ال ةية ملمن ازطـار الـممين
خلطة التنمية املستدامة لعاب  2030وتعهد أال ياب ع ـ حنـو ـاعأ أتح يـ ذـد ذصـي
سـبة تتـ اوح أـني  0.15املائــة و  0.20املائـة مـن الــدخمب ال ـومأ از ـايل ل مســاعدة
ازتائيــة ال ةيــة لفائــدة قــمب الب ــدان تــوا األجــمب ال صــص وأ ــوه ذــد ذصــي ســبة
 0.20املائة من الدخمب ال ومأ از ايل ل مساعدة ازتائية ال ةية لفائـدة قـمب الب ـدان تـوا
ملمن ازطار الممين خلطة التنميـة املسـتدامة لعـاب  .2030و نـج م ـدمأ املسـاعدة ازتائيـة
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ال ةيــة ع ـ النيـ حتدنــد ذــد نتملــمب ذصــي مــا ال ن ــمب عــن 0.20
الدخمب ال ومأ از ايل ل مساعدة ازتائية ال ةية لفائدة قمب الب دان توا

املائــة مــن

 59يةال  -أرين التعاون يما أني أ ـدان اجلنـوم عنصـ مهـم مـن عنا،ـ التعـاون الـدويل
من جمب التنمية أاعتباره عنص ا مكم ل تعاون أني النمال واجلنـوم ال أـدن عنـه .و سـ م
أري يته املتماندة ومامليه املخت ف وخصو،ياته و ؤكد ـه ننبغـأ النيـ الىل التعـاون يمـا أـني
أ دان اجلنوم أاعتباره تعبصا عن الت ـامن أـني شـعوم اجلنـوم وأ دا ـه ع ـ ـا جتارهبـا
و ذدا ها املنت كة .وننبغـأ ن نيـمب ذـإا التعـاون مست شـدا ابـاد احتـ اب السـيادة الوطنيـة
وامل كية الوطنية واال ت ل الوطنـــأ واملســـاواة وعـدب ـ ا النـ وة وعـدب التـدخمب
النؤون الداخ ية وحت ي املنفعة املتبادلة
 59ي ال  -حا أمنادة مسا ا التعاون يمـا أـني أ ـدان اجلنـوم ال ـا ع ـ الف ـ
وحت ي التنمية املستدامة .و نج الب ـدان الناميـة ع ـ ال يـاب طوعـا أتكليـف جهودذـا لتعمنـم
التعاون يما أني أ ـدان اجلنـوم وموا،ـ ة حتسـني عاليـة التنميـة و ـا ألحكـاب ويي ـة ـصويب
اخلتامية الصادرة عن مـؤ األمـم املتحـدة ال يـ املسـتو ل تعـاون يمـا أـني أ ـدان اجلنـوم.
و تمب ن ا أتعمنـم التعـاون الل يـأ أاعتبـاره و ـي ة لتسـخص التجـارم واخلـدا لا الصـ ة
خلدمة التعاون ازتائأ
 59يكال  -س م أرين التحدنا امل نمة ل درة ع ـ حتمـمب الـدنون والـيت تواجـه العدنـد مـن
قمب الب دان توا والدول اجلمرنة الصغصة النامية تتط ا ح وال عاج ة وكـإلت أري يـة ملـمان
ال درة ع حتممب الدنون ل ت ال السـ س ل ب ـدان الـيت ر ـ اةهـا مـن ةـة قـمب الب ـدان تـوا.
و س م ن ا أ ورة مساعدة الب ـدان الناميـة حت يـ ال ـدرة ع ـ حتمـمب الـدنون األجـمب
الطونمب من خ ل يا ا منسـ ة ،ـد الىل تعمنـم ونـمب الـدنون وذفيـف عـا الـدنون
والعادة ذيك ة الدنون والدار،ا ع حنو يم حسا االقت ا و نوا،مب دعـم أ يـة الب ـدان
املؤذ ة ل تفادة من املبادرة املتع ة أالب ـدان الف ـصة املل ـة أالـدنون الـيت تعمـمب ع ـ الكمـال
عم ية املبادرة
 59يلال  -نســاور ا ال ـ النا تــرييص التــد ا املاليــة غــص املن ـ وعة ع ـ ا تنـــما املــوارد
أعيدا عن قمب الب دان توا املت رة من صو ـ املناعـة البنـ نةصازندن .التـد ا املاليـة
غــص املنـ وعة هلــا تــرييص ـ يب ع ـ تعبةــة املــوارد احمل يــة وا ــتدامة املاليــة العامــة .كمــا تت ـ ر
التنميـــة أســـبا األ نـــطة الـــيت تســـتند الليهـــا التـــد ا املاليـــة غـــص املنــ وعة ملـــمب الفســـاد
واالخت واالحتيـال والتـه م ال ـ نيب واملـ لا ا منـة الـيت تننـ حـوا م لن ـمب األ،ـول
املس وقة الىل اخلار وغسمب األموال واال تغ ل غص املن وع ل موارد الطبيعيـة .و نـدد ع ـ
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ية العممب معا اا للت عن ط نـ ننـادة التعـاون الـدويل مـن جـمب ال ـا ع ـ الفسـاد
وكنف األ،ول املس وقة وجتميدذا وا ت دادذا والعاد،ا الىل أ داهنا األ ،ية ع حنـو نتسـ
م حكاب اتفاقية األمم املتحدة ملكا حة الفساد
 59يبال  -أرين النـ اكا أـني عـدة ،ـحام مصـ حة ملـمب التحـالف العـاملأ ل احـا
والتحصني والصندوس العاملأ ملكا حة ازندن والسمب وامل رنا ح ت تائج لال الصـحة.
و نج ع حتسني التنسي أني ذـإه املبـادرا و نـجعها ع ـ حتسـني مسـا تها تعمنـم
النيم الصحية
 59ينال  -حا أالت ـدب احملـ ن منـإ مـؤ مـو تصي لـال وملـ وحنـد الـدعم ملصـادر
وآليــا التمونــمب ازملــا االأتكــاري وال ــيما مــن جا ــا الف ن ـ ال ائــد املعــين أالتمونــمب
االأتكاري ل تنمية .و دعو املمنـد مـن الب ـدان الىل ن تن ـم طوعـا ل منـاركة تنفيـإ آليـا
و،كوك وط ائ اأتكارنة ال تل مب كاذمب الب دان النامية أريعبا ال داعأ هلا .و نـج النيـ
الكيفية اليت كن هبا ا تنسـا ا ليـا ال ائمـة ملـمب م ـ التمونـمب الـدويل ل تحصـني التـاأ
ل تحـالف العـاملأ ل احــا والتحصـني مــن جـمب ت بيــة االحتياجـا ازتائيــة األو ـ طاقــا.
و نـج ن ـا ا تكنـا آليـا مبتكـ ة الملــا ية ا ـتنادا الىل تـال جتمـ أـني املـوارد العامــة
واخلا،ــة ملــمب ــندا التحصــني لــدعم اال ــت اتيجيا الوطنيــة وخطــط التمونــمب واجلهــود
املتعددة األط ا ال امية الىل تس ن وتصة التصدي لصندن
 59ي ال  -ح ـ أبــال ال ـ ن عوامــمب مــن قبيــمب الف ـ وعــدب احلصــول ع ـ الع ـ
ـصو
والتمونمب غص الكا وغص املمكن التنبؤ أه ما نالت ،دد المكا ية ا تدامة تو ص عـ
املناعة البن نة الإي لتاجه املصاأون مد احلياة ال يما ملن ذ فوا عن ال كا و ـه
رغم ما ح ن من ت دب م حوظ اللا قب نا أالومل ال اذن كما ذو دون تغـيص ـينتعش الوأـا
من جدند عدد من الب دان الن امية و يصـام عـدد كـد مـن النـا أفـصو ـ املناعـة
البن ـ نة و وتــون مــن األم ـ اا امل تبطــة أازنــدن عــاب  2030أامل ار ــة م ـ عــاب 2015
و ه جيا أالتايل ع ـ ااتمـ الـدويل ن نكفـمب تعبةـة االحتياجـا
و ت تف تكاليف الع
من املوارد ا دار  13أ يون دوالر من جمب التجدند اخلامس ملوارد الصندوس العاملأ
 59يعال  -تمب أتعبةة االحتياجـا مـن املـوارد ا ـدار  13أ يـون دوالر مـن جـمب التجدنـد
اخلامس ملوارد الصندوس العاملأ .وأاال تفادة مـن التطـورا الع ميـة وتطبيـ ح ـول مبتكـ ة
ــإن النـ اكة ط ن هــا الىل ن تب ـ حب ــول هنانــة عــاب  2016مــا لموعــه  22م يو ــا مــن
األرواح اليت إ منإ ال نائها .و يؤدي التجدند الكاممب التمونمب الىل ال ال حياة  8م نـني
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شخ الملا حب ول عـاب  2020وحت يـ مكا ـا اقتصـادنة تصـمب قيمتـها الىل  290أ يـون
دوالر ع مد السنوا امل ب ة
كفالـــة اال ـــتفادة مـــن الفحـــ
البن نة وازندن

والعـــ

الطـــار مكا حـــة ـــصو

ـــ

املناعـــة

 60ي ال  -تمب أتح يـ ذـدا التسـعينا الـل ي2ال مـ كفالـة ن نت ـ  30م يو ـا مـن
البــالغني املصــاأني أفــصو ـ املناعــة البن ـ نة الع ـ حب ــول عــاب  2020م ـ الت كيــم
خصو،ا ع تموند  1.6م يون طفمب يثن تت اوح عمارذم أـني ،ـف و  14ـنةال أـالع
امل اد ل فصو ا العكو ـة حب ـول عـاب  2018و ن نعـ األطفـال وامل اذ ـون والبـالغون
املصاأون أفصو ـ املناعـة البنـ نة وملـعهم ون ـدب هلـم ع ـ الفـور وع ـ حنـو متوا،ـمب
ع جيد نسهمب احلصول ع يه أري ـعار مع ولـة ل ـمان العاقـة النسـل الفصو ـأ و ؤكـد
ذإا الصدد احلاجة امل حة الىل د الفجوة ال ائمة لال الفح
 60يمال  -تمب أاتباع ا ت اتيجيا وط ائ متعددة اا يها حيلمـا مكـن الفحـ ع ـ
املستو احمل أ أط ن ة طوعية و نة وعن مع ة تامـة و ـا ل سـياس الـوطين وأالو،ـول الىل
م نــني األشــخاص الــإنن ال نع ــون وملــعهم اــن ــيهم املصــاأون أفــصو ـ املناعــة
البن نة وأتو ص املع وما ال نمة قبمب الفحو،ا واملنورة وازحالة أعـد الفحـ واملتاأعـة
اا ننممب م اقبـة مفعـول دونـة العاقـة النسـل
لتسهيمب ال أط خبدما ال عانة والدعم والع
اـا للـت
الفصو أ وتإليمب الع با االجتماعية واالقتصـادنة الـيت تعيـ الفحـ والعـ
الع اقيمب ال ا و يـة والتنييميـة الـيت تعيـ الفحـ ع ـ املسـتو احمل ـأ و تـمب أتو ـي طـاس
املناعة البن نة ل شـخاص الـإنن ن غبـون
تو ص الفحوص ل كنف عن از،اأة أفصو
الج ائها احأ الراد،م وأس نة وتو ص املنورة ذإا الصدد اا للت تـو ص الفحـوص
واملنورة اليت نبادر م دمو خدما ال عانـة الىل ت ـد ها وتكليـف احلمـ الوطنيـة ل تـ ونج
لفحــوص الكنــف عــن از،ــاأة أفــصو ـ املناعــة البنـ نة وغــصه مــن األمـ اا املن ولــة
جنسيا
 60ي ال  -تمب أاذال ي التداأص ال نمة ل ا ع ـ از،ـاأا اجلدنـدة أفـصو ـ
املناعة البن نة أـني األطفـال وكفالـة احلفـاظ ع ـ ،ـحة مهـا،م ور ـاذهن مـن خـ ل تـو ص
__________
املناعـة البنـ نة ع ـ مع ـة
ي2ال  90املائة من األشخاص يمن طفال وم اذ ني وأالغنيال املصاأني أفصو
أوملعهم و  90املائة من املصـاأني أفـصو ـ املناعـة البنـ نة الـإنن نع ـون وملـعهم نت ـون العـ
و  90املائة من األشخاص اخلاملعني ل ع نتناولون دونة زعاقة النسل الفصو أ
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الع هلن ع الفور ومد احلياة اا ننممب النسا احلواممب وامل ملـعا املصـاأا أفـصو
املناعة البن نة عن ط ن التنخي املبك لد ال مل وال ـا ع ـ المذـ ي اخل ـأ
فــس الوقــت وتــو ص العـ لنـ كائهن الــإكور واعتمــاد يــم مبتكـ ة لتتبـ األمهــا
مل وت دت اخلدما النـام ة هلـم مـن خـ ل ال عانـة املسـتم ة وتو ـي طـاس الكنـف
وال ّ
ي اة دخول ياب ال عانة الصـحية وحتسـني الـ أط
عن حاال از،اأة أني األطفال
وننــادة خــدما دعــم االلتــماب أــالع وحتســينها وومل ـ تــال ل عانــة األطفــال
أــالع
مصــنفة حســا الفةــا العم نــة وال ــا ع ـ الو يــا النفا ــية الــيت كــن الوقانــة منــها
واذال التـداأص ال نمـة ل حصـول ع ـ
والش اك الن كا الإكور خدما الوقانة والع
شــهادة مــن منيمــة الصــحة العامليــة تؤكــد ال ــا ع ـ حــاال ا ت ــال ــصو ـ املناعــة
البن نة من األب الىل الطفمب
 60يدال  -تـــمب أبنـــا يـــم ،ـــحية يورذـــا از ســـان مـــن خـ ـ ل تعمنـــم الـــنيم الصـــحية
واالجتماعية اا للت لصاحل الفةا السكا ية اليت تبني دلـة ع ـم األوأةـة هنـا كلـ ع ملـة
لص،اأة من غصذا ومن خ ل تو ي طاس ت دت اخلـدما أ يـادة ااتمعـا احمل يـة لينـممب
ما ال ن مب عن  30املائة من لموع اخلـدما حب ـول عـاب  2030ومـن خـ ل اال ـتلمار
املــوارد البنــ نة ال نمــة ل صـــحة وكــإلت املعـــدا واألدوا واألدونــة ال ــ ورنة
وتنــجي قيــاب ت ــت السيا ــا ع ـ ــا غــص ييــمي لت ـ ب ح ــوس از ســان ونعمنذــا
ولميها ومن خ ل أنا قدرا منيما ااتم املد ع ت دت خـدما الوقانـة والعـ
املناعة البن نة
املتع ة أفصو
 60يذال  -العمــمب مــن جــمب حت ي ـ تغطيــة ،ــحية شــام ة نســتفيد يهــا اجلمي ـ ع ـ حنــو
منصف من خدما ،حية جيدة تنممب الصحة اجلنسـية واززاأيـة واحلمانـة االجتماعيـة
اــا للــت احلمانــة مــن املخــاط املاليــة والمكا يــة حصــول اجلميـ ع ـ األدونــة وال احــا
األ ا ــية املريمو ــة والفعالــة واجلّيــدة أري ــعار مع ولــة اــا ننــممب ومل ـ تــال جدنــدة لت ــدت
اخلدما ،د الىل حتسـني الكفـا ة وخفـأ التكـاليف وكفالـة ت ـدت خـدما كلـ تكـام
املناعـة البنـ نة والسـمب والتـهام الكبـد الفصو ـأ واز،ـاأا
لال مكا حة صو
املن ولــة أاالتصــال اجلنســأ واألم ـ اا غــص املعدنــة اــا يهــا ـ طان عن ـ ال ـ حم والدمــان
املخدرا والدعم الغإائأ والتغإوي و،ـحة األمهـا واألطفـال واملـ اذ ني و،ـحة ال جـال
والصــحة الع يــة والصــحة اجلنســية واززاأيــة والىل التصــدي ل عنــف اجلنســا واجلنســأ
مــن جــمب تمونــد ااتمعــا احمل يــة اهلنــة اــا ن ممهــا ل تعامــمب م ـ ذــإه املســائمب وم ـ تفنــأ
األم اا مست ب
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 60يوال  -تمب أاذال الجـ ا ا ورنـة ع ـ الصـعيدنن الـوطين والعـاملأ حسـا االقت ـا
زدمــا الــدعم الغــإائأ والتغــإوي الــدامج املعــدة ل مت ـ رنن مــن ــصو ـ املناعــة
البن نة ملما ا حلصوهلم ع طعاب كـا ومغـإ وغـص ملـار ن ـيب احتياجـا،م الغإائيـة ليحيـوا
حياة م ؤذا النناة والصحة كجم من اجلهد الناممب ل تصدي لفصو ـ املناعـة البنـ نة
وازندن
 60ينال  -االلتماب أالعمـمب ع ـ حت يـ ذـد خفـأ الو يـا امل تبطـة أالسـمب أـني املصـاأني
أفـصو ـ املناعـة البنـ نة أنسـبة  75املائــة حب ـول عـاب  2020ع ـ النحـو املــبني
ا ت اتيجية منيمـة الصـحة العامليـة ل ـا ع ـ السـمب ـ عـن االلتـماب أالتمونـمب والتنفيـإ
لتح ي األذدا احملددة اخلطة العامليـة ل ـا ع ـ السـمب  2020-2016لنـ اكة دحـ
السمب ولتح ي ذدا التسعينا الل ل و،ـول الىل  90املائـة مـن لمـوع األشـخاص
الإنن لتاجون الىل ع السمب اا للت  90املائة من السكان املع ملـني خلطـ شـدند
وحت ي سبة زـاح العـ ال ت ـمب عـن  90املائـة أو ـائمب منـها تو ـي طـاس اجلهـود
ال اميــة الىل مكا حــة الســمب اــا للــت الســمب امل ــاوب ل ع ــاقص ومــن خ ـ ل حتســني الوقانــة
والفحــ والتنــخي والعــ امليســور التك فــة والمكا يــة احلصــول ع ــ العــ امل ــاد
ل فصو ا العكو ـة وحت يـ سـبة تغطيـة تصـمب الىل  100املائـة الطـار تكليـف جهـود
الكنــف عــن حــاال از،ــاأة أالســمب أــني يـ األشــخاص املصــاأني أفــصو ـ املناعــة
البن نة م الن اذتماب خاص ل فةا احمل ومة واملع ملة ل خط أنـكمب خـاص اـا للـت
األطفــال وا ــتخداب دوا جدنــدة اــا للــت الفحو،ــا اجلمنةيــة الس ـ نعة عــن ط ن ـ
الدلة املنت كة واخلدما املتكام ة املنـت كة وامل كـمة ع ـ امل ملـ ملكا حـة ـصو ـ
املناعــة البن ـ نة والســمب وملــمان حتــدنث الدوتوكــوال الوطنيــة املتع ــة حبــاال از،ــاأة
املتمامنــة أفــصو ـ املناعــة البنـ نة والســمب غ ــون ــنتني لــتعكس ح ـد تو،ــيا
منيمة الصحة العاملية
 60يحال  -تــمب خبفــأ املعــدال امل تفعــة لص،ــاأة املتمامنــة أفــصو ـ املناعــة البنـ نة
والتهام الكبد الوأائأ أا وجيم وكفالـة ن نـتم حب ـول عـاب  2020أـإل اجلهـود لتخفـيأ
احلاال اجلدندة لص،اأة أالتهام الكبد الفصو أ أـا وجـيم املـممن أنسـبة  30املائـة و ن
نت  5م نني شخ من املصاأني أفصو التهام الكبد أـا العـ و ن نكـون  3م نـني
ع ـ ن تؤخـإ االعتبـار
من املصاأني أفصو التهام الكبد جيم املـممن قـد ت ـوا العـ
ن ا ال واأط م جهود التصدي لصندن والدرو املستفادة منها ملمب تعمنم ح ـوس از سـان
وامانتها واحلد من الو،م والتمييم والش اك ااتمعا احمل ية وتعمنم تكاممب ت ـدت خـدما
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املناعة البن نة والتهام الكبد الوأائأ أا وجيم وأإل اجلهـود ل ـمان
مكا حة صو
المكا ية احلصول ع األدونة أري عار مع ولة وال ياب أتـدخ وقائيـة عالـة ال ـيما لصـاحل
الفةــا الســكا ية ال ــعيفة وت ــت الــيت تــبني دلــة ع ــم األوأةــة هنــا كلــ ع ملــة لص،ــاأة
من غصذا
 60يةال  -تمب أاذـال التـداأص ال نمـة لكفالـة احلصـول ع ـ األدونـة اـا للـت األدونـة
اجلنيســة وخــدما التنــخي والتكنولوجيــا الصـــحية لا ،ــ ة أط ن ــة مريمو ــة و عالـــة
وأري ـــعار مع ولـــة وأا ـــتخداب يـ ـ األدوا املتاحـــة خلفـــأ ـــعار الع ـــاقص وخـــدما
التنخي املن إة ل حياة و ح ال نا الف ن ال ي املستو املعين أإمكا ية احلصـول ع ـ
األدونة ابادرة من األمني العاب
 60ييال  -أاأل ية احلاةة لتو ص األدونـة أري ـعار مع ولـة اـا يهـا األدونـة اجلنيسـة
املناعة البن نة أري ـعار مع ولـة و ـ كـإلت
صو
تعمنم المكا ية احلصول ع ع
أ ـ ورة االمتلــال اذــال التــداأص حلمانــة ح ــوس امل كيــة الفك نــة وال فالذــا التفــاس منيمــة
التجــارة الدوليــة املتع ـ أاجلوا ــا املتص ـ ة أالتجــارة مــن ح ــوس امل كيــة الفك نــة وأ ـ ورة
تفسصذا وتنفيإذا ع حنـو نـدعم حـ الـدول األع ـا امانـة الصـحة العامـة وخبا،ـة
تعمنــم المكا يــة حصــول اجلميـ ع ـ األدونــة و حــا أاعتمــاد ل ــس الدارة اتفــاس اجلوا ــا
املتصـ ة أالتجــارة مــن ح ــوس امل كيــة الفك نــة تنـ نن اللــا ص و مد  2015ل ـ ار املتع ـ
أتمدند الفتـ ة اال ت اليـة اوجـا املـادة  1-66مـن االتفـاس لصـاحل قـمب الب ـدان األع ـا تـوا
أنرين التماما معينة تتع أاملنتجا الصيدال ية
 60يكال  -حـ مـ ال ـ ن الـنيم والسيا ــا واملمار ــا اــا يهــا ت ــت الــيت ت يــد
التجارة املن وعة األدونة اجلنيسـة كـن ن حتـد أنـدة مـن المكا يـة احلصـول ع ـ عـ
ــصو ـ املناعــة البن ـ نة وغــصه مــن املنتجــا الصــيدال ية أري ــعار مع ولــة الب ــدان
املنخف ــة الــدخمب واملتو ــطة الــدخمب و سـ م أري ــه كــن تصــحيع ذــإا الوملـ أو ــائمب منــها
التن نعا والسيا ا التنييميـة والدارة سـ ة ازمـداد ع ـ املسـتو الـوطين و حـ
الوقت فسه ه كن حبث السبمب الكفي ة أاحلد مـن ال يـود املف وملـة ع ـ املنتجـا املع ولـة
التك فــة مــن جــمب تو ــي طــاس احلصــول ع ـ منتجــا جيــدة أري ــعار مع ولــة ل وقانــة مــن
املناعة البن نة ومواد تنخيصه واألدونة والسـ األ ا ـية املسـتخدمة عـ
صو
الفـــصو اـــا للـــت األمـــ اا اال تهاننـــة واألمـــ اا الـــيت تتـــمامن از،ـــاأة هبـــا مـــ
از،اأة أالفصو
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 60يلال  -تمب أرين عمـمب حيلمـا مكـن ع ـ تـإليمب الع بـا الـيت حتـد مـن قـدرة الب ـدان
املنخف ـــة الـــدخمب واملتو ـــطة الـــدخمب ع ــ تـــو ص منتجـــا وخـــدما تنـــخي و دونـــة
ومست مما ومنتجا ،يدال ية خـ عالـة وأري ـعار مع ولـة ل وقانـة والعـ مـن ـصو
ـ املناعــة البن ـ نة وع ـ تــو ص ع ـ األم ـ اا اال تهاننــة واألم ـ اا واز،ــاأا الــيت
تتمامن از،اأة هبا م از،اأة أالفصو وت يمب تكاليف ال عانة املممنة اليت لتاجهـا املصـام
مد احلياة أط س منها تعدنمب ال وا ني واأل يمة الوطنية و ما تـ اه كـمب حكومـة منا ـبا
حت ي ا ملا ن أ ع النحو األملمب
اال ــتفادة ع ـ حنــو تــاب مــن امل و ــة الــيت نتيحهــا اتفــاس اجلوا ــا املتص ـ ة
ي ال
أالتجــارة مــن ح ــوس امل كيــة الفك نــة الــإي نهــد حتدنــدا الىل تعمنــم ـ ص احلصــول ع ـ
األدونة وت عمنم جتار،ا والعممب تس يما منـا أري يـة يـاب ح ـوس امل كيـة الفك نـة املسـاعدة
ع ـ ننــادة عاليــة الجـ ا ا التصــدي لصنــدن ع ـ احلي ولــة دون ن ت ــوا حكــاب ح ــوس
امل كيــة الفك نــة اتفاقــا التجــارة ت ــت امل و ــة و ـ مــا جـ تريكيــده العـ ن الدوحــة
أنرين االتفاس املتع أاجلوا ا املتص ة أالتجارة مـن ح ـوس امل كيـة الفك نـة والصـحة العامـة
والدعوة الىل ال بول أس عة أتعدنمب املـادة  31مـن االتفـاس الـإي اعتمـده اا ـس العـاب ملنيمـة
التجارة العاملية ق اره املؤر  6كا ون األولصدنسمد 2005
يمال التصدي ل ع با واأل يمـة والسيا ـا واملمار ـا الـيت حتـول دون تـو ص
املناعة البن نة أري عار مع ولة عن ط ن تنجي منا سة األدونـة اجلنيسـة
صو
ع
مـن جـمب املسـاعدة ع ـ خفـأ تكـاليف ال عانــة املممنـة الـيت لتاجهـا املصـام مـد احليــاة
وتنــجي يـ الــدول ع ـ تطبيـ تــداأص والجـ ا ا ز فــال حكــاب ح ــوس امل كيــة الفك نــة
أنكمب نتجنا الجياد ع با تعت ا التجارة املن وعة ل دونة وتو ص مـا ن ـمب مـن ملـما ا
ملد ال ا ة تطبي ذإه التداأص وازج ا ا
ي ال تنـجي اال ــتخداب الطـوعأ حســا االقت ـا لآلليــا اجلدنـدة مــن قبيــمب
الن اكا واملنع واجلوائم والتسعص املتعدد املستونا وتبادل أـ ا ا االختـ اع املفتوحـة
املصدر والعممب أنياب أ ا ا االخت اع اامعة لصاحل ي الب دان النامية عن ط نـ كيا ـا
مــن قبيــمب لمـ أـ ا ا اختـ اع األدونــة ل مســاعدة ع ـ خفــأ تكــاليف العـ وتنــجي
املناعة البنـ نة اـا للـت دونـة ـصو ـ
صو
تطون م كبا جدندة لع
املناعة البن نة وخدما التنخي اليت ت دب م اكم ال عانة وال يما ل طفال
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 60يبال  -تمب أومل يـم عالـة ل ،ـد ظهـور ـ ال مـن ـصو ـ املناعـة البنـ نة
و ـاة األشـخاص احلـام ني
م اومة ل دونة أـني السـكان وم اومـة م ـادا امليك وأـا
ل فصو ومن للت والتصدي له
 60ينال  -تمب أالعممب ع ا تم ارنة الوقانة من الفصو وتـو ص العـ وال عانـة والـدعم
ل مصــاأني أــه وت ــدت لموعــة مــن تــداأص ال عانــة ل شــخاص احلــام ني لفــصو ـ املناعــة
البنـ نة والســمب وص و امل رنــا حــاال الطــوار از ســا ية وحــاال الــزناع ألن املنـ دنن
واملت ــ رنن مــن حــاال الطــوار از ســا ية نواجهــون حتــدنا متعــددة تنــممب ارتفــاع
ويدودنـة ـبمب احلصـول ع ـ ال عانـة
احتماال از،اأة أالفصو وخط ا طاع العـ
الصحية اجليدة واألطعمة املغإنة
الســعأ الىل التصــدي لصنــدن ع ـ حنــو كفيــمب أــالتغيص لص ــهاب
اجلنسني و كني كمب النسا والفتيا

حت ي ـ املســاواة أــني

 61ي ال  -س م أرين عدب املسـاواة الوملـ االجتمـاعأ واالقتصـادي ل مـ ة ن ـوا قـدر،ا
ع من از،اأة أالفصو و التخفيف من يـ ازنـدن و ـ أـال واأط املتداعمـة ال ائمـة أـني
حت ي املساواة أـني اجلنسـني و كـني كـمب النسـا والفتيـا وال ـا ع ـ الف ـ و ؤكـد مـن
جدنــد ن تعمنــم مــا ل م ـ ة مــن ح ــوس از ســان واحل نــا األ ا ــية وامانتــها واحت امهــا
ي السيا ا والدامج ال امية الىل ال ا ع الف
مسائمب ننبغأ ن تعمم
 61يمال  -ندد ذإا الصدد ع ن عدب امانة وتعمنم ح وس از سـان املكفولـة جلميـ
النســا و،ــحتهن اجلنســية واززاأيــة وح ــوقهن اززاأيــة و ــا لد ــامج عمــمب املــؤ الــدويل
ل سكان والتنمية ومنها عممب أيجني والويائ اخلتامية ملؤ ا ا تع املـهما وعـدب كفانـة
ص احلصول ع ع مستو كـن أ وغـه مـن الصـحة البد يـة والع يـة مـور تفـاقم يـ
الوأــا ال ــيما أــني النســا والفتيــا ثــا نمنــد مــن خط ـ تع ملــهن لص،ــاأة ونهــدد أ ــا
األجيال احلالية وامل ب ة
 61ي ال  -تعهد أال ا ع عدب املساواة أـني اجلنسـني وع ـ اال تـهاك والعنـف ال ـائمني
ا وع اجلنس وأمنادة قدرة امل ة وامل اذ ة ع ات ا خط از،اأة أفـصو ـ
ع
املناعــة البن ـ نة أط ـ س هــا تــو ص ال عانــة واخلــدما الصــحية لــاال منــها الصــحة
اجلنســية واززاأيــة والتاحــة المكا يــة احلصــول ع ـ مع ومــا وا يــة وع ـ التل يــف ذــإا
النرين وأ مان كني امل ة مـن ثار ـة ح هـا امـت ك نمـاب مـور حيا،ـا اجلنسـية اـا
للت ما نتصمب أصحتها اجلنسية واززاأية واذال ق ارا،ا ذإا النرين أنكمب حـ ومسـؤول
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دون الك ـ اه و ييــم وعنــف اــا نمنــد مــن قــدر،ا ع ـ ات ــا از،ــاأة أفــصو ـ املناعــة
البن ـ نة وأاذــال ي ـ التــداأص ال نمــة لتهيةــة أيةــة مؤاتيــة لــتمكني امل ـ ة وتعمنــم ا ــت هلا
االقتصــادي و ك ـ ر ذــإا الســياس تريكيــد يــة دور ال جــال واألوالد حت ي ـ املســاواة
أني اجلنسني
 61يدال  -تمب أتح ي املساواة أني اجلنسني و كني كمب النسا والفتيا وأاحت اب وتعمنـم
وامانة ما هلن من ح وس از سان وخدما التع يم والصحة اـا للـت ،ـحتهن اجلنسـية
واززاأية عن ط ن اال تلمار هنـج م اعيـة ل عتبـارا اجلنسـا ية وملـمان تعمـيم املنيـور
اجلنســا ع ـ ي ـ املســتونا ودعــم املــط ع امل ـ ة أــريدوار قيادنــة التصــدي لصنــدن
والش اك ال جال والفتيان مـ التسـ يم أـرين املسـاواة أـني اجلنسـني واملعـانص اجلنسـا ية ازجياأيـة
املناعة البن نة
تعمن عالية التصدي لفصو
 61يذـال  -تمب أالتصدي ل ع ا االجتماعية أو ائمب منها معاجلة الـدوا الويي ـة الصـ ة
أاملوملوع اليت ت أ عبةا غـص متنا ـا ع ـ النسـا والفتيـا نتملـمب ال عانـة غـص املد وعـة
املناعة البن نة
األج والعممب املزنيل املتع ني أتو ص ال عانة حلام أ صو
 61يوال  -تمب أاحلد من عدد امل اذ ا والناأا ال يت تتـ اوح عمـارذن أـني  15و 24
املناعة البن نة ع ـ الصـعيد العـاملأ كـمب ـنة الىل قـمب
عاما ال يت نصنب حدنلا أفصو
من  100 000حب ول عاب 2020
ن يا جنـوم الصـح ا الكـد
 61ينال  -تمب أاذال الج ا ا عاج ة وال يما
ومعاجلة ا يار املدم ة اليت خي فها ذإا الوأا ع النسا وامل اذ ا

ملنـ

 61يحال  -تــمب أإهنــا ي ـ شــكال العنــف والتمييــم ملــد النســا والفتيــا ملــمب العنــف
اجلنســا واجلنســأ والعــائ أ وعنــف العنــص أو ــائمب منــها ال ــا ع ـ اال ــتغ ل اجلنســأ
ل نسا والفتيا والفتيان واالجتار أاألشخاص وقتمب از ا وازنـإا واالغتصـام كـمب
و ي ـ الي ـ و وغــص للــت مــن شــكال العنــف اجلنســأ وال ــوا ني التمييمنــة واألع ـ ا
ـ عـن املمار ـا
االجتماعية ال ارة اليت تُدت عـدب املسـاواة وملـ النسـا والفتيـا
ال ــارة مــن قبيــمب تــمونج األطفــال والــموا املبك ـ والــموا ال س ـ ي واحلمــمب ال س ـ ي
والتع ــيم ال سـ ي وال ــيما ل نســا احلــام لفــصو ـ املناعــة البنـ نة وازجهــاا
ال س ي وال ه ي وتنـونه األع ـا التنا ـ ية لص ـا اـا للـت حـاال الـزناع وأعـد
ا تها الزناع وحاال الطوار از سا ية األخ ألهنـا كـن ن تتـ ك آيـار خطـصة وطون ـة
األجمب ع ،حة ور اه النسا والفتيا ع امتداد دورة احلياة وتمند من احتمـال تع ملـهن
املناعة البن نة
لص،اأة أفصو
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 61يةال  -تمب أاعتماد وا تع اا وتعجيمب التنفيإ الفعال ل وا ني جت ب العنـف ملـد النسـا
والفتيــا وكــإلت تــو ص تــداأص ل وقانــة واحلمانــة وخــدما االدعــا العــاب تتســم أالنــمول
وتعدد التخصصا وم اعاة االعتبارا اجلنسا ية من جمب ال ا ع ـ كـمب شـكال العنـف
ملد ي النسا والفتيا ومنعها األماكن العامة واخلا،ة وكإلت املمار ا ال ارة
 61ييال  -تمب اعاجلة ي ا يار الصحية اا للت ا يار ع الصـحة البد يـة والع يـة
والصحة اجلنسية واززاأية النا ة عن العنف ملد النسا والفتيا عـن ط نـ ت ـدت خـدما
رعانة ،حية متاحة أسهولة تعاجل الصدما وتنممب ت دت دونة آمنـة و عالـة وجيـدة النوعيـة
وأري ـــعار مع ولـــة وتـــو ص الـــدعم األوّيل ومعاجلـــة از،ـــاأا والـــدعم ااـــال النفســـأ
االجتماعأ والصحة الع ية والو ائمب العاج ة ملنـ احلمـمب وازجهـاا ا مـن عنـدما تسـمع
ال وا ني الوطنية هبإه اخلدما والع الوقائأ أعـد التعـ ا لص،ـاأة أفـصو ـ املناعـة
البن ـ نة وتنــخي وع ـ األم ـ اا الــيت تنت ــمب عــن ط ن ـ االتصــال اجلنســأ وتــدرنا
العام ني ااال الطيب ع حتدند النسا ال يت تع ملن ل عنف ومعاجلتهن ـ عـن الجـ ا
حوص الطا الن عأ ع ندي خمتصني ت ّوا تدرنبا م ئما
ي الب دان ت مأ أنـكمب
 61يكال  -تمب أومل وتعمنم يا ا ومعانص وتداأص وطنية
مباش ـ الىل التوعيــة جبمي ـ شــكال العنــف والتمييــم ملــد النســا والفتيــا ومنعهــا ومعاقبــة
عن ومل يا ـا ت مـأ الىل منـ العنـف اجلنسـأ وت ـدت رعانـة شـام ة الىل
م تكبيها
األطفال وامل اذ ني الإنن تع ملوا ال تهاك جنسأ
 61يلال  -تمب أ مان حصول اجلمي ع ـ خـدما ومع ومـا ومسـت مما لا وعيـة
جيدة وميسـورة التك فـة وشـام ة لـال ال عانـة الصـحية اجلنسـية واززاأيـة و ـصو ـ
املناعــة البن ـ نة اــا للــت مســت مما الوقانــة الــيت تبــادر امل ـ ة أا ــتخدامها اــا للــت
ال اال األ لونة والع الوقائأ قبمب وأعد التع ا لص،ـاأة وو ـائمب منـ احلمـمب العاج ـة
وغصذا من شكال الو ائمب احلدنلة ملن احلمـمب أنـا ع ـ االختيـار أصـ النيـ عـن السـن
و احلالة المواجية والتريكد من ن اخلـدما تلـمب ملعـانص ح ـوس از سـان ومـن النالـة وحيـ
ي شكال العنف والتمييم واملمار ا ال س نة ماكن ت دت ال عانة الصحية
و اة امل اذ ا والناأا عن ط نـ
 61يبال  -تمب أاحلد من خط از،اأة أالفصو
تموندذن اع وما وتع يم وتوجيه وامانـة اجتماعيـة وخـدما اجتماعيـة لا وعيـة عاليـة
وذــأ ثــا تنــص األدلــة الىل ــه نســهم خفــأ خط ـ از،ــاأة أــالفصو أكفالــة حصــول
الفتيــا ع ـ التع ــيم وا ت ــاهلن الىل التع ــيم اللــا وي والتع ــيم العــايل وأالتصــدي ل ع بــا الــيت
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تعت ا موا ،ة تع يمهن وأتموند امل ة أالدعم النفسأ االجتماعأ والتدرنا املهين من جـمب
تيسص ا ت اهلا من التع يم الىل عممب الئ
 61ينال  -تمب أدعم وتنجي كيا ا األمم املتحـدة واملؤ سـا املاليـة الدوليـة واجلهـا
املعنية لا الص ة ع دعم تطـون وتعمنـم قـدرا الـنيم الصـحية الوطنيـة وشـبكا ااتمـ
امل ـد مــن جــمب ت ــدت مســاعدة مســتدامة ل نســا احلــام لفــصو ـ املناعــة البن ـ نة
ول مهددا أاز،اأة أه واملت را منه حاال الزناع وما أعد ا تها الزناع
 61ي ال  -تــمب أ ــمان ن تعــاجل ن ــا ا ــت اتيجيا املســاواة أــني اجلنســني ي ـ املعــانص
اجلنســا ية ال ــارة اــا للــت ـ وك تــريخص التمــا ال عانــة الصــحية وا فــاا مســتو
املناعة البن نة والع منه وارتفاع معدل الو يا املتصـ ة
التغطية أفحو،ا صو
،فو ال جال من جمب ملمان حتسني النتائج الصحية لد ال جال واحلد مـن
أالفصو
ا ت ال الفصو الىل الن كا
ملمان احل صول ع خدما ومست مما ووقانة من وعية عالية لال صو ـ
املناعة البن نة م تو ي طاس التغطية وتنونـ النـهج املتبعـة وتكليـف اجلهـود ال اميـة
الىل مكا حة الفصو وال ا ع وأا ازندن
 62ي ال  -س ـ م أــرين تس ـ ن وتــصة التصــدي لصنــدن ال كــن ن نتح ـ الال ن عــن ط ن ـ
تو ص احلمانة وتعمنم بمب احلصول ع مع ومـا وتل يـف وخـدما منا ـبة وعاليـة اجلـودة
وقائمة ع األدلة لال صو ـ املناعـة البنـ نة دون و،ـم و ييـم و ظـمب االحتـ اب
الكامــمب ل حـ اخلصو،ــية والسـ نة واملوا ــة املســتنصة و ؤكــد مــن جدنــد ع ـ ن أـ امج
املناعة البن نة جيا ن تنـكمب
الوقانة النام ة والع وال عانة والدعم لال صو
املناعة البن نة
حج الماونة اال تجاأا الوطنية وازق يمية والدولية لوأا صو
املناعة البن نة أصورة غـص ييمنـة
 62يمال  -تعهد ا اعفة جهود الوقانة من صو
من خ ل اذال ي التداأص ال نمة لتنفيـإ هنـج وقائيـة شـام ة وقائمـة ع ـ األدلـة ل حـد مـن
از،ــاأا اجلدنــدة أــالفصو أو ــائمب منــها تنيــيم ام ـ ل توعيــة العامــة و نــطة تل يــف
يددة اهلد لمنادة وعأ اجلمهور أالفصو
 62ي ال  -تــمب أتس ـ ن اجلهــود ال اميــة الىل التو ـ التل يــف النــاممب املنا ــا عم ن ـًا
والــدقي ع مي ـًا وامل اعــأ ل ســياقا الل ا يــة والــإي ُنــمود امل اذ ــا وامل ـ اذ ني والنــاأا
والنبام داخمب املدر ة وخارجها واا نتف م قدرا،م املتطورة اع وما عن الصـحة
املناعة البن نة واملسـاواة أـني اجلنسـني و كـني
اجلنسية واززاأية والوقانة من صو
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املـ ة وح ــوس از ســان والنمــا اجلســدي والنفســأ و ــن الب ــوه وال ــوة الع قــا أــني
النســا وال جــال لتمكينــهم مــن أنــا احت ـ اب الــإا واذــال ق ـ ارا مســتنصة واكتســام
مهارا االتصال واحلد من املخاط وتطون ع قا يت مـة شـ اكة كام ـة مـ النـبام
والنــاأا وا أــا واألو،ــيا وم ــدمأ ال عانــة واملع مــني وم ــدمأ ال عانــة الصــحية
املناعة البن نة
لتمكينهم من امانة فسهم من از،اأة أفصو
 62يدال  -تمب أتغطية املناط اليت تتسم أارتفاع معـدال از،ـاأة أـالفصو اجموعـة مـن
التـــدخ الوقائيـــة املنا ـــبة اـــا للـــت التوعيـــة عـــن ط نـ ـ و ـــائط ازعـ ـ ب الت يدنـــة
واالجتماعيـة وا ليـا الـيت ن ودذــا النيـ ا وأـ امج ال ــاال الإكورنـة واأل لونـة واخلتــان
الطيب الطوعأ ل إكور واذال تـداأص عالـة ت مـأ الىل الت يـمب الىل د حـد مـن ا يـار السـ بية
لتعـــاطأ املخـــدرا ع ــ الصـــحة العامـــة وآيـــاره االجتماعيـــة اـــا للـــت أــ امج العــ
أا ــتخداب األدونــة وأ ـ امج تــو ص معــدا احل ــن والع ـ الوقــائأ قبــمب التع ـ ا أالنســبة
ل شخاص املع ملني أندة خلط از،ـاأة أـالفصو والعـ امل ـاد ل فصو ـا العكو ـة
والتدخ األخ لا الص ة الكفي ة ان ا ت ـال الفـصو مـ الت كيـم أوجـه خـاص ع ـ
النــبام وال ــيما النــاأا والفتيــا والتنــجي ع ـ ت ــدت الــدعم املــايل والــت ين مــن
الن كا الدوليني حسا االقت ا
 62يذـال  -نج ع ال نا خدما شام ة ومنا بة ل وقانـة مـن الفـصو والتاحـة ا ـتفادة
ي النسا وامل اذ ا واملهاج نن والفةا السكا ية ال ئيسية منها
 62يوال  -نج الدول األع ا اليت تنهد معدال م تفعـة لص،ـاأة أـالفصو ع ـ اذـال
ي اخلطوا املنا بة ل ـمان حصـول  90املائـة مـن املع ملـني خلطـ از،ـاأة أـالفصو
ع خدما وقانة شـام ة وحصـول  3م نـني شـخ مـن املع ملـني أنـدة خلطـ از،ـاأة
أالفصو ع الع الوقائأ قبمب التع ا وختان  25م يـون شـام الملـا يني طبيـا وأصـورة
طوعية حب ول عاب  2020املناط اليت تنهد معـدال م تفعـة لص،ـاأة أـالفصو وملـمان
توا  20أ يون ر الة الب دان املنخف ة الدخمب واملتو طة الدخمب
 62ينال  -تمب أ مان كفا نة املوارد املالية ال نمـة ل وقانـة و ن تنـكمب مـا ال ن ـمب عـن رأـ
األموال املنف ة ع مكا حة ازندن ع ـ الصـعيد العـاملأ املتو ـط و ن تسـتهد التـداأص
الوقائية ال ائمة ع األدلة الـيت تعكـس الطبيعـة احملـددة ل وأـا السـائد كـمب أ ـد مـن خـ ل
الت كيــم ع ـ املواق ـ اجلغ ا يــة والنــبكا االجتماعيــة والســكان األكل ـ ع ملــة لص،ــاأة
أــالفصو و ــا ملــد تنــكي هم لص،ــاأا اجلدنــدة كــمب ــياس وللــت ملــما ا ز فــاس
املــوارد املخصصــة ل وقانــة مــن الفــصو أــريكد قــدر ثكــن مــن الفعاليــة مــن حيــث التك فــة
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وكفالــة النـ اذتمــاب خــاص هلــؤال الســكان املع ملــني أنــدة خلطـ از،ــاأة أــالفصو
ل ي و احمل ية

تبعــا

 62يحال  -تــمب أ ــمان م اعــاة احتياجــا األشــخاص لوي ازعاقــة وح ــوقهم ،ــياغة
ي شكال التصدي ل فصو والتاحة اال تفادة من أ امج الوقانة والعـ وال عانـة والـدعم
املناعة البنـ نة ـ عـن خـدما ال عانـة الصـحية اجلنسـية واززاأيـة
املتع ة أفصو
ل شخاص لوي ازعاقة
 62يةال  -نــج الــدول األع ــا ع ـ تعمنــم الــنيم الوطنيــة ل حمانــة االجتماعيــة وامانــة
الطفمب لكفالة ا ـتفادة  75املائـة مـن األشـخاص املعـوننن احلـام ني ل فـصو و املهـددنن
أاز،اأة أه و املت رنن منه حب ول عاب  2020من امانـة اجتماعيـة م اعيـة لص،ـاأة هبـإا
الفصو اا للت التحون الن دنة واملسـاواة احلصـول ع ـ السـكن وأـ امج الـدعم
ل طفــال وال ــيما األنتــاب و طفــال النــوارع والفتيــا وامل اذ ــون احلــام ون ل فــصو
و املهددون أاز،اأة أه و املت رون منـه وكـإلت ـ ذم وم ـدمو ال عانـة هلـم أو ـائمب
منها تـو ص ـ ص متكا ةـة لـدعم تـا األطفـال الىل ن نب غـوا كامـمب المكا ـا،م وال ـيما مـن
خ ل تكا ؤ ص احلصول ع اخلدما املتع ة أالنما م ح ة الطفولة املبكـ ة والـدعم
ـياس م ـ ورذم ا ح ــة امل اذ ــة
التعــا مــن الصــدما و ااــال النفســأ والتع ــيم
و،يةة أيةا آمنة وغص ييمنة ل تع م وتـو ص يـم قا و يـة وتـداأص امانـة داعمـة اـا للـت
يم التسجيمب املد
 62ييال  -تمب أإنالة احلواجم اا للت الو،م والتمييم ماكن ال عانـة الصـحية مـن
جمب ملـمان حصـول اجلميـ ع ـ خـدما شـام ة لـال تنـخي الفـصو والوقانـة منـه
وع جـــه وت ـــدت ال عانـــة والـــدعم حلام يـــه و املهـــددنن أاز،ـــاأة أـــه و املت ـ ـ رنن منـــه
ول شخاص احملـ ومني مـن ح نتـهم ول نـعوم األ،ـ ية واألطفـال واملـ اذ ني والنـبام
والنسا والفةا ال عيفة األخ
التنــجي ع ـ اعتمــاد قــوا ني و يا ــا وثار ــا ،ــد الىل التاحــة اال ــتفادة مــن
املناعة البن نة
اخلدما وومل حد ل و،م والتمييم امل تبطني أفصو
 63ي ال  -ؤكد من جدند ن ت اجلمي أصورة كام ة حب وس از سان واحل نـا األ ا ـية
ندعم التصدي العاملأ لوأا ازندن اا للت لاال الوقانـة والعـ وال عانـة والـدعم
و عت أرين التصدي لو،ـمة العـار والتمييـم ملـد يـ احلـام ني ل فـصو و الـإنن نفتـ ا
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هنم حام ون له و مهددون أاز،اأة أه و ذـم مـن املت ـ رنن منـه ننـكمب عنصـ ا حاةـا
املناعة البن نة ع الصعيد العاملأ
مكا حة وأا صو
 63يمال  -تــمب أتعمنــم التــداأص املتخــإة ع ـ الصــعيد الــدويل وازق يمــأ والــوطين واحمل ــأ
وع ،عيد ااتمعا احمل ية من جمب منـ ارتكـام اجلـ ائم و عمـال العنـف ملـد األشـخاص
احلــام ني ل فــصو و املهــددنن أاز،ــاأة أــه و املت ـ رنن منــه والنــإا ذم وأتعمنــم التنميــة
االجتماعيــة والنــمول والدمــا ذــإه التــداأص لمــمب جهــود ال فــال ال ــوا ني و السيا ــا
والـدامج النـام ة املتع ـة أفـصو ـ املناعــة البنـ نة أاعتبـار للـت عنصـ ا ا ـيا لب ــوه
غانــا املســار الســ ن ملكا حــة ازنــدن ع ــ الصــعيد العــاملأ و ذــدا التنميــة املســتدامة
وأا تع اا وال،ـ ح التنـ نعا حسـا االقت ـا الـيت قـد ت ـ حـواجم و تعـمن الو،ـم
والتمييم من قبيمب قوا ني ن ال شد وال ـوا ني املتع ـة أعـدب الكنـف عـن از،ـاأة أفـصو
املناعة البن نة والتع ا ل فصو و ه واألحكاب واملباد التوجيهية السيا ـاتية الـيت
حتد من المكا ية حصول املـ اذ ني ع ـ اخلـدما وال يـود املف وملـة ع ـ السـف والفحـوص
ازلمامية اا للت ح احلواممب ال يت ننبغأ تنجيعهن ع الج ا اختبار الكنـف عـن
صو ـ املناعـة البنـ نة زنالـة ا يـار السـ بية الـيت تعـوس تـو ص أـ امج الوقانـة والعـ
وال عانــة والــدعم املتع ــة أفــصو ـ املناعــة البن ـ نة أنجــاح و عاليــة وال صــا لفائــدة
األشخاص احلام ني ل فصو
 63ي ال  -تــمب أتكليــف اجلهــود الوطنيــة لومل ـ ط ـ قا و يــة واجتماعيــة وع ـ مســتو
كمب ياس وطين من جمب ال ا ع الو،م والتمييم والعنـف أسـبا از،ـاأة
السيا ا
مـاكن
املناعة البن نة اا للت عـن ط نـ الـ أط أـني م ـدمأ اخلـدما
أفصو
ال عانة الصحية و ماكن العممب والبيةا الت أونـة واألمـاكن األخـ وتعمنـم التاحـة خـدما
الوقانـة مــن الفــصو والعـ وال عانــة والــدعم والتاحــة التع ــيم وال عانــة الصــحية والتوظيــف
واخلدما االجتماعية دون ييم وتو ص احلمانة ال ا و يـة ل شـخاص املصـاأني أفـصو ـ
املناعــة البنـ نة واملع ملــني لص،ــاأة أــه واملت ـ رنن مــن از،ــاأة أــه اــا للــت يمــا نتع ـ
حب وس ازر واحت اب اخلصو،ية والس نة وتعمنم ي ح وس از سان واحل نا األ ا ـية
وامانتها
 63يدال  -ؤكد ملـ ورة التخفيـف مـن يـ الوأـا ع ـ العمـال و ـ ذم ومعـاليهم و مـاكن
عم ـهم واقتصـادا،م أسـبمب منـها م اعـاة يـ اتفاقيـا منيمـة العمـمب الدوليـة والتوجيهــا
الواردة تو،يا منيمة العممب الدولية ذإا الصدد اا للت التو،ية املتع ة أفـصو
املناعة البن نة وازندن وعاب العممب لعاب  2010يالتو،ية رقم 200ال و ـدعو رأـام
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العممب واحتادا و اأا العمال واملوظفني واملتطـوعني الىل اذـال تـداأص ل ـا ع ـ الو،ـم
والتمييم وامانة ح وس از سـان وتعمنمذـا واحت امهـا وتيسـص احلصـول ع ـ خـدما الوقانـة
املناعة البن نة والع وال عانة والدعم
من صو
 63يذ ــال  -تــمب أومل ـ ا ــت اتيجيا وطنيــة ل تصــدي لصنــدن كــن األشــخاص املصــاأني
املناعـة البنـ نة واملع ملـني لص،ـاأة أـه واملت ـ رنن مـن از،ـاأة أـه مـن مع ـة
أفصو
ح وقهم والو،ول الىل العدالة واخلدما ال ا و ية ملنـ ا تـهاكا ح ـوس از سـان والتصـدي
هلــا اــا للــت ا ــت اتيجيا وأــ امج ،ــد الىل توعيــة مــوظفأ ال فــال ال ــا ون و ع ــا
الس طتني التن نعية وال ـائية وتـدرنا العـام ني لـال ال عانـة الصـحية ع ـ عـدب التمييـم
واحلفاظ ع الس نة وكفالة املوا ة عن ع م ودعم احلم الوطنيـة ل ـتع م لـال ح ـوس
از ســان ور،ــد ي ـ البيةــة ال ا و يــة الوقانــة مــن ــصو ـ املناعــة البن ـ نة والع ـ
وال عانة والدعم
 63يوال  -تمب أتعمنـم ال ـوا ني والسيا ـا الـيت تكفـمب تـ األطفـال واملـ اذ ني والنـبام
جبمي ـ ح ــوس از ســان واحل نــا األ ا ــية ال ــيما األشــخاص املصــاأني أفــصو ـ
املناعــة البنـ نة واملع ملــني لص،ــاأة أــه واملت ـ رنن مــن از،ــاأة أــه مــن جــمب ال ــا ع ـ
ما نواجهو ه من و،م و ييم
 63ينال  -نــج الــدول األع ــا ع ــ التصــدي الحتمــاال تعــ ا املهــاج نن و ةــا
السكان املتن ني الملا ة الىل ال جةني و ةا السكان املت رنن من األنما لفـصو ـ
املناعة البن نة وت بية احتياجا،م احملددة لال ال عانـة الصـحية واذـال خطـوا ل حـد مـن
الو،ــم والتمييــم والعنــف وكــإلت ا ــتع اا السيا ــا املتع ــة أــال يود املف وملــة ع ــ
ا ومل األشخاص من حيـث از،ـاأة أفـصو ـ املناعـة البنـ نة أغيـة
الدخول ع
النالة ذـإه ال يـود ووقـف العـادة األشـخاص ع ـ ـا وملـعهم مـن حيـث از،ـاأة ودعـم
املناعة البن نة والع وال عانة والدعم
حصوهلم ع خدما الوقانة من صو
الشــ اك األشـــخاص املصـــاأني أفـــصو ــ املناعـــة البنــ نة واملع ملـــني لص،ـــاأة أـــه
واملت رنن مـن از،ـاأة أـه وغصذـم مـن ،ـحام املصـ حة املعنـيني جهـود التصـدي
لصندن وت دت الدعم هلم
 64ي ال  -ـــدعو الىل ننـــادة وموا،ــ ة اال ـــتلمار الـــدور الـــدعوي وال يـــادي ل شـــخاص
املصــاأني أفــصو ـ املناعــة البنـ نة واملع ملــني لص،ــاأة أــه واملت ـ رنن مــن از،ــاأة أــه
والنســا واألطفــال ومنــاركتهم و كينــهم مـ م اعــاة دوار ومســؤوليا ا أــا والنــبام
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وال ــــيما النــــاأا والفتيــــا وال ــــادة احمل ــــيني واملنيمــــا ااتمعيــــة وااتمعــــا
احمل يــة ل نــعوم األ ،ـ ية وااتم ـ املــد أصــورة عــم الطــار جهــد و ـ طاقــا لكفالــة
ذصي ما ال ن مب عن  6املائة مـن يـ املـوارد املخصصـة ملكا حـة ازنـدن ع ـ الصـعيد
العاملأ لعنا ،التمكني االجتماعأ اا للت الدعوة والتعبةـة ااتمعيـة والسيا ـية ور،ـد
ااتمعا احمل ية واالتصـاال العامـة وأـ امج التوعيـة مـن جـمب ننـادة ـ ص احلصـول ع ـ
ـ عـن أـ امج ح ــوس از ســان ملــمب ال،ـ ح
االختبـارا السـ نعة وخــدما التنــخي
ال وا ني والسيا ا واحلد من الو،م والتمييم
 64يمال  -تمب أتنجي ودعـم املنـاركة الفعالـة ل نـبام وال ـيما النـاأا اـن ـيهم
املصاأني أالفصو وتوليهم دوارا قيادنة مكا حة الوأا ع الصعد احمل ـأ والـوطين ودون
ازق يمأ وازق يمأ والعاملأ و وا ع ت ـدت الـدعم الىل ذـؤال ال ـادة اجلـدد ل مسـاعدة
ومل تداأص يددة حلفم منـاركة النـبام جهـود مكا حـة ـصو ـ املناعـة البنـ نة
اا للـت ااتمعـا احمل يـة واأل ـ واملـدار ومؤ سـا التع ـيم العـايل وم اكـم الت يـه
و ماكن العممب
 64ي ال  -ؤند تعمنـم املنـاركة اال ـت اتيجية مـ ال طـاع اخلـاص و نـجعها لـدعم الب ـدان
ــمب
الــيت ت ــوب أا ــتلمارا وكــإلت أريعمــال خ ـ مــن أينــها ت ــدت اخلــدما وتعمنــم
ازمــداد ومبــادرا مــاكن العمــمب والتســون االجتمــاعأ ل سـ الصــحية و عمــال دعــم تغــيص
الس وك من جمب ومل جهود التصدّي ع املسار الس ن
البحـــث والتطـــون النـــام ني لـــتمكني
 64يدال  -حنـــث أ ــوة ع ــ ننـــادة اال ـــتلمارا
الو،ــول الىل خــدما تنــخي يســنة وميســورة التك فــة م اكــم ال عانــة و ـ الوقانــة
اــا للــت ال احــا الوقائيــة والع جيــة و ـ الوقانــة الــيت تكــون األ ل ـ ذــأ املبــادرة
أا ــتعماهلا والتكنولوجيــا واملنتجــا الصــحية الــيت كــن حتمــمب ترييصا،ــا كل ـ مــن غصذــا
وتكون كل عالية و نس تك فة اا للـت ت كيبـا دوائيـة أسـط و كلـ عاليـة ل طفـال
واملـ اذ ني والبــالغني وع جــا اخليــار اللــا واخليــار اللالــث وع ــاقص وخــدما تنــخي
جدنــدة ل ســمب و دوا ر،ــد احلمــمب الفصو ــأ ومبيــدا اجل ـ اييم وع ـ وظيفــأ م ـ
السعأ الىل كفالة ن تومل ن ا يـم مسـتدامة لنـ ا ال احـا وتوننعهـا العـادل و نـج
ذــإا الســياس األشــكال األخــ مــن احلــوا م ع ــ ال يــاب أالبحــث والتطــون مــن قبيــمب
ا تكنا يم حوا م جدندة اا للت الـنيم الـيت تُفصـمب يهـا تكـاليف البحـث والتطـون
عن عار املنتجا

34/40

16-09119

A/70/L.52

 64يذال  -أالدور اهلاب الإي نؤدنه ال طاع اخلاص البحـث والتطـون لـال األدونـة
املبتكـ ة و نــج ع ـ اال ــتعا ة حســا االقت ــا أآليــا ونــمب أدن ــة ل بحــث والتطــون
أاعتبارذا قوة دا عة الأتكار دونة جدنـدة وا ـتخداما جدنـدة ل دونـة وع ـ ا تكنـا
الف ص املمكنة لفصمب تكاليف البحث والتطون عن ع املنتجا الصحية
 64يوال  -تمب أتح ي األي الكامـمب ل أتكـار البحـو والع ـوب والتكنولوجيـا وأالسـعأ
الىل كفالة ن تدعم التجـارة و ـائ السيا ـا التجارنـة ذـدا الصـحة العامـة ملـمن الطـار
من ح وس از سان والتنمية
السـياس والوأــا وجهــود التصـدي تتط ــا التو ـ ت ــدت
 64ينال  -ـ أــرين الــتغصا
الدعم الت ين اجليد من جمب تعمنم ال درا واملؤ سا املتوائمة م مباد تويل نمـاب املبـادرة
وال يادة ع الصعيد الـوطين و عاليـة املعو ـة وال يمـة م اأـمب املـال و ن ا ـتدامة الو،ـول
املناعة البن نة اا للـت مـن خـ ل
األجمب الطونمب الىل املنتجا لا الص ة أفصو
از تا احمل أ ل منتجا الصيدال ية تتط ا تعمنم الن مب الطـوعأ ل تكنولوجيـا أنـ وة متفـ
ع يها اا للت ت ا م الدرانة واخلدة الفنية من جمب تعمنم ال درة احمل ية ع التصني
 64يحال  -تمب أدعم ت تيبا مب التكنولوجيا اليت تمند من توا األدونـة والتكنولوجيـا
الصحية لا الص ة وال درة ع حتممب تكاليفها و نج ذإا الصدد ع ـ اال ـتفادة مـن
املنتــد املتعــدد ،ــحام املص ـ حة املعــين أتســخص الع ــم والتكنولوجيــا واالأتكــار ألغ ـ اا
ذدا التنمية املستدامة الـإي نـ كعنصـ مـن عنا،ـ آليـة تيسـص التكنولوجيـا لتحدنـد
لال التكنولوجيا
ودرا ة االحتياجا واللغ ا
 64يةال  -دعم و نج عن ط ن التمونمب احمل أ والـدويل وتـو ص املسـاعدة الت نيـة تنميـة
قدرا ر املال البن ي الىل حد كبص وتطـون اهلياكـمب األ ا ـية الوطنيـة والدوليـة لـال
البحو وننـادة قـدرة املختـدا وحتسـني يمـة ال قاأـة و ـ البيا ـا وجتهيمذـا وتوننعهـا
وتدرنا ال ائمني أالبحو األ ا ية والس ن نة وع ما االجتماع والفنيني م الت كيـم ع ـ
الب دان األكل ت ـ را مـن ـصو ـ املناعـة البنـ نة و /و الـيت ننتنـ و لتمـمب ن ننتنـ
يها الوأا ا تنارا نعا
تسخص ال ياد ة واملؤ سا
جهود التصدي لصندن

ع

الصعيد ازق يمـأ مـ ملـ وري مـن جـمب ننـادة عاليـة

 - 65نج ي األقاليم ع العممب م املنيما ازق يمية ودون ازق يميـة واألشـخاص
املصـاأني أفـصو ـ املناعــة البنـ نة واملع ملـني لص،ـاأة أــه واملت ـ رنن مـن از،ـاأة أــه
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ومنيما األمم املتحدة لا الص ة وال طاع اخلاص و ،ـحام املصـ حة املعنـيني ا خـ نن
من جمب حت ي األذدا التالية حب ول عاب  2020ع غ ار النمـول الـوارد هنـج املسـار
الســ ن ل ــا ع ــ وأــا ازنــدن حب ــول عــاب  2030و ــدعو ذــإا الصــدد الىل تعمنــم
الت امن العاملأ واملسؤولية املنت كة من جمب ملـمان تـوا األمـوال الكا يـة لـدعم املنـاط
ذإا املسع
 65ي ال  -العممب من جمب خفـأ عـدد از،ـاأا اجلدنـدة أـني النـبام والبـالغني ي 15ـنة
مــا ــوسال أنســبة  75املائــة آ ــيا واحملــيط اهلــاد الىل  88 000و وروأــا الن ـ قية
وآ ــيا الو ــط الىل  44 000و ش ـ س ن يــا واجلنــوم األ ن ــأ الىل  210 000و
م نكــا ال تينيــة والكــارنيب الىل  40 000و النـ س األو ــط ووــال ن يــا الىل 6 200
و غ م وو ط ن يا الىل  67 000و وروأا الغ أيـة والو ـط و م نكـا النـمالية الىل
53 000
 65يمال  -العممب من جمب خفـأ عـدد از،ـاأا اجلدنـدة أـني األطفـال واملـ اذ ني ،ـغار
الســن يدون ــن اخلامســة عنـ ةال أنســبة  95املائــة آ ــيا واحملــيط اهلــاد الىل 1 900
و وروأا الن قية وآ يا الو ط الىل قـمب مـن  100و شـ س ن يـا واجلنـوم األ ن ـأ
الىل  9 400و م نكا ال تينية والكـارنيب الىل قـمب مـن  500و النـ س األو ـط ووـال
ن يـــا الىل قـــمب مـــن  200و غـ ـ م وو ـــط ن يـــا الىل  6 000و وروأـــا الغ أيـــة
والو ط و م نكا النمالية الىل قمب من  200أني األطفال
عــــاب  2020الىل
 65ي ال  -العمــــمب مــــن جــــمب ننــــادة عــــدد مــــن نت ــــون العــــ
مـــا ال ن ـــمب عـــن  81املائـــة مـــن عـــدد النـــبام والبـــالغني ي 15ـــنة مـــا ـــوسال حبيـــث
نب ـ عــددذم آ ــيا واحملــيط اهلــاد  4.1م نــني و وروأــا النــ قية وآ ــيا الو ــط
 1.4م يـــون و شـ ـ س ن يـــا واجلنـــوم األ ن ـــأ  14.1م يـــون و م نكـــا ال تينيـــة
والكارنيب  1.6م يون و النـ س األو ـط ووـال ن يـا  210 000و غـ م وو ـط
ن يـا  4.5م نـني و وروأـا الغ أيـة والو ــط و م نكـا النـمالية  2م يـون مـ ملــمان
المكا ية حصول النسا وال جال ع الع ع قدب املساواة
عــاب  2020مــا ال ن ــمب عــن 81
 65يدال  -العمــمب مــن جــمب كفالــة ن نت ـ العـ
املائة من عدد األطفال وامل اذ ني ،غار السن يدون ن اخلامسة عن ةال حبيث نب عـددذم
آ ــيا واحملــيط اهلــاد  95 000و ش ـ س ن يــا واجلنــوم األ ن ــأ  690 000و
الن س األو ط ووال ن يـا  8 000و غـ م وو ـط ن يـا  340 000و وروأـا
النــ قية وآ ــيا الو ــط  7 600و م نكــا ال تينيــة والكــارنيب  17 000و وروأــا
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الغ أيــة والو ــط و م نكــا النــمالية  1 300طفــمب م ـ ملــمان المكا يــة حصــول الفتيــا
والفتيان ع الع ع قدب املساواة
 - 66نج و دعم تبادل املع وما والبحو واألدلـة و ـمب املمار ـا واخلـدا أـني
الب دان واملناط مـن جـمب تنفيـإ التـداأص والو ـا أااللتمامـا املتصـ ة أالتصـدي ع ـ الصـعيد
املناعة البنـ نة وازنـدن وال ـيما التـداأص وااللتمامـا الـواردة ذـإا
العاملأ لفصو
ازع ن وكإلت التعاون والتنسي ع الصعد دون ازق يمـأ وازق يمـأ واألقـاليمأ وتعبةـة
الدور ال يادي الف ند ل مؤ سا السيا ية واالقتصادنة ع ت ت الصعد
 - 67وا،مب تنجي اا س االقتصادي واالجتمـاعأ ع ـ ن نط ـا الىل ال جـان ازق يميـة
ن تدعم كـمب منـها حـدود والنتـه واملـوارد املتاحـة لـه الجـ ا ا تع املـا دورنـة شـام ة
ل جهــود الوطنيــة والت ــدب احملـ ن املنــاط الــيت ــار يهــا نــاطها ملكا حــة ــصو ـ
املناعة البن نة وع ن نؤكد ذإا الصدد ية النمول ال يّم الإي و تـه ا ليـة األ ن يـة
الجـ ا ا تع املـا
ال تع اا األق ان التاأعة ل حتاد األ ن أ وننيـ حسـا االقت ـا
ق ان الق يمية منتيمة جلهـود التصـدي لصنـدن الـيت تيسـ الشـ اك ونارا الصـحة وغصذـا مـن
الــونرا وقــادة املــدن وال ــادة احمل ــيني وت ــمن املنــاركة اادنــة ملنيمــا ااتم ـ املــد
املناعة البنـ نة وااموعـا النسـائية والنـباأية
وال يما األشخاص املصاأني أفصو
ولموعا خ
جــه ال ــارة األ ن يــة حن ـث ع ـ
 - 68الل ريخــإ اعتبار ــا التحــدنا الكــلصة الــيت توا َ
موا،ـ ة ت ــدت الــدعم ل عم يــا املتع ــة أإ نــا امل كــم األ ن ــأ ملكا حــة األمـ اا والوقانــة
منها من جمب دعم الب دان األ ن ية اجلهود املبإولة ل وقانـة مـن حـدو حـاال طـوار
يـ ـ
واكتنـــا ها واال ـــتجاأة هلـــا وأنـــا ال ـــدرا ال نمـــة حلمانـــة ااتمعـــا احمل يـــة
حنا ال ارة
 - 69تمب أتعمنم ال درا ازق يمية ودون ازق يمية والوطنيـة واحمل يـة ع ـ تطـون وتصـني
وت دت األدونة امل مو ة اجلودة لا األ عار املع ولة ملمب األدونة الـيت ال حتمـمب اةـا جتارنـا
وخدما التنخي واألدوا املويوقة ل يا از،اأة و الوقانة الطبية األحيائية وغـص
للــت مــن السـ اــا للــت عــن ط ن ـ ،يةــة أيةــا قا و يــة و يا ــاتية وتنييميــة مؤاتيــة
و نــج ع ـ ال نــا ــواس الق يميــة اــا للــت مــن خ ـ ل تعمنــم التعــاون أــني النــمال
واجلنوم و يمـا أـني أ ـدان اجلنـوم والتعـاون الل يـأ و ؤكـد ع ـ ملـ ورة ننـادة االعتمـاد
ي املناط اا للـت عـن ط نـ ننـادة
ع الإا يما نتع أازمدادا من الع اقص
ال درا احمل ية ل ب دان النامية لايل از تا والتصـني وعم يـا النـ ا اجلمـاعأ والتنبـؤ
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الــدقي وازيبــا املســب ألذ يــة األدونــة الوقــت املنا ــا لتحســني أــ امج الوقانــة مــن
الفـــصو والعــ وال عانـــة والـــدعم وكـــإلت الـــدامج املتع ـــة أالســـمب والصـــحة اجلنســـية
واززاأية وال عانة الصحية ل ب والطفمب وامل رنا
ـــــيؤدي تعمنـــــم احلوكمـــــة وال ،ـــــد واملســـــا لة الىل حت يــــ تـــــائج لصـــــاحل النـــــا
وأاملناركة معهم
 - 70تــمب أا ــتحدا آليــا تنفيإنــة عالــة قائمــة ع ـ األدلــة ل مســا لة املتبادلــة تتســم
أالنفا ية والنمول اناركة نـطة مـن األشـخاص املصـاأني أفـصو ـ املناعـة البنـ نة
واملع ملني لص،اأة أه واملت رنن من از،اأة أه وغصذم من ،ـحام املصـ حة املعنـيني مـن
ااتمـ املـد وال طـاع اخلـاص مـن جـمب دعـم تنفيـإ ور،ـد الت ـدب احملـ ن خطـط املســار
الس ن الوطنية املتعددة ال طاعا ل و ا أااللتماما الواردة ذإا ازع ن
 - 71س ع اجلهود ال امية الىل الحدا ننادة كبصة توا أيا ا جيدة وحسنة التوقيـت
ومويوقة اا للت أيا ا عن از،اأة أالفصو وا تناره مصنفة حسا الـدخمب واجلـنس
وط ن ة ا ت ال الفصو والسن ياا للت ل عمار من  10نوا الىل  14نة و ـوس ـن
التا ــعة واألرأعــنيال واال تمــا الع قــأ وازيــين واحلالــة مــن حيــث اهلج ـ ة وازعاقــة واحلالــة
الموجية واملوق اجلغ ا وغص للت من اخلصائ لا األ ية السياقا الوطنيـة وكـإلت
تعمنم ال درا الوطنية ع ـ ا ـتخداب وحت يـمب ت ـت البيا ـا وع ـ ت يـيم اجلهـود ال اميـة الىل
حتسني ت دن ا حجم السكان وذصي املوارد حسـا السـكان واملوقـ والمكا يـة احلصـول
البيا ا األ ا ية وتوجيه ومل السيا ا ع ـ حنـو عـال
الىل اخلدما و د اللغ ا
م الن االعتبار الواجا ملبد الس نة واألخ قيا املهنية وتعمنم الدعم امل ـدب لـال أنـا
ال درا الىل الب دان النامية اـا يهـا قـمب الب ـدان تـوا والب ـدان الناميـة غـص السـاح ية والـدول
اجلمرنة الصغصة النامية حت ي ـا هلـإا الغـ ا وتـو ص التعـاون الـدويل اـا للـت مـن خـ ل
ت دت الدعم الت ين واملايل من جمب موا ،ة تعمنم قدرة اهليةا واملكاتا ازحصائية الوطنية
 - 72ط ـــا الىل أ ـــامج األمـــم املتحـــدة املنـــت ك املعـــين أفـــصو ــ املناعـــة البنــ نة
املناعة املكتسـا يازنـدنال موا،ـ ة ت ـدت الـدعم الىل الـدول األع ـا الطـار
ومت نمة
والنــة كــمب مــن املنيمــا املنــاركة رعانتــه ل تصــدي ل عوامــمب االجتماعيــة واالقتصــادنة
والسيا ية واهليك ية املسببة لتفنأ الوأا أو ـائمب منـها تعمنـم املسـاواة أـني اجلنسـني و كـني
امل ة واحت اب ح وس از سان من جمب حت يـ تـائج التائيـة متعـددة اـا للـت ازجـ ا ا
ال اميــة الىل ال ــا ع ـ الف ـ و وجــه عــدب املســاواة وتــو ص المكا يــة احلصــول ع ـ احلمانــة
االجتماعية وامانة الطفمب وحتسني األمن الغإائأ وتو ص السـكن املسـت والمكا يـة احلصـول
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ع ـ التع ـيم اجليـد والفـ ص االقتصـادنة وحت يـ املسـاواة أـني اجلنسـني و كـني يـ النســا
والفتيا وتعمنـم املـدن الصـحية وااتمعـا العادلـة الـيت ال نُهمّـش يهـا حـد و ط ـا الليـه
ن ــا موا،ـ ة از ــهاب اجلهــود املنــت كة أــني ال طاعــا ال نمــة لب ــوه األذــدا العامليــة
يـ البيةـا
يـ ذـدا خطـة عـاب 2030
لال الصـحة وملـمان الحـ ان ت ـدب
اا للت احلـاال از سـا ية مـن جـمب حت يـ اهلـد األ ا ـأ املتملـمب عـدب تـ ك حـد
متخ فا عن ال كا اناركة كام ة من الدول األع ا و ،حام املص حة املعنيني
 - 73دعو ااتم الدويل الىل ا تخداب آليـة مواجهـة ازنـدن مـن جـمب التصـدي ل تحـدنا
الصــحية العامليــة األو ــ طاقــا وملــمان عــدب ذ ــف حــد عــن ال كــا جهــود التنميــة
املستدامة
 - 74من ن تكون األمم املتحدة قادرة ع حت ي تـائج أنـرين خطـة عـاب  2030مـن
خ ل تعمنم النهج الف ند املتعدد ال طاعـا واملتعـدد ،ـحام املصـ حة وال ـائم ع ـ التنميـة
واحل ــوس الــإي نتبعــه أ ــامج األمــم املتحــدة املنــت ك املعــين ــصو ـ املناعــة البن ـ نة
ومت نمــة ـ املناعــة املكتســا يازنــدنال و ؤكــد مــن جدنــد ذــإا الصــدد و ــا ل ـ ار
اا ــس االقتصــادي واالجتمــاعأ  E/RES/2015/2ن الد ــامج املنــت ك نــو ملنيومــة األمــم
املتحـــدة ملـــاال مفيـــدا نـــتعني خـــإه االعتبـــار حســـا االقت ـــا ع ـ ـ تعمنـــم االتســـاس
اال ت اتيجأ والتنسي والت كيم ع النتـائج واحلوكمـة النـام ة ل جميـ واأليـ احملـد ع ـ
الصعيد ال ط ي وللت ا تنادا الىل السياقا واألولونا الوطنية
 - 75نج و دعم تبادل املع وما والبحو واألدلة واخلدا أني الب ـدان واملنـاط مـن
جمب تنفيإ التداأص والو ا أااللتماما املتصـ ة أالتصـدي ع ـ الصـعيد العـاملأ لفـصو ـ
سـ
املناعــة البن ـ نة وازنــدن وال ــيما التــداأص وااللتمامــا الــواردة ذــإا ازع ـ ن و ي ّ
تكليف التعـاون أـني النـمال واجلنـوم و يمـا أـني أ ـدان اجلنـوم والتعـاون الل يـأ والتعـاون
والتنسي ع الصعد دون ازق يمـأ وازق يمـأ واألقـاليمأ و وا،ـمب ذـإا الصـدد تنـجي
اا س االقتصادي واالجتمـاعأ ع ـ ن نط ـا الىل ال جـان ازق يميـة ن تـدعم كـمب منـها
حدود والنته واملوارد املتاحة لـه الجـ ا ا تع املـا دورنـة شـام ة ل جهـود الوطنيـة والت ـدب
املناعة البن نة
احمل ن املناط اليت ار يها ناطها ملكا حة صو
املتاأعة تس ن وتصة الت دب
 - 76ط ا الىل األمني العاب أدعم من أ امج األمم املتحدة املنت ك املعـين أفـصو ـ
املناعة البن نةصازندن ن ن دب الىل اجلمعية العامة الطار ما جت نـه مـن ا تع املـا ـنونة
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ت ن ا نونا عن الت دب احمل ن حت ي االلتمامـا الـواردة ذـإا ازعـ ن و ط ـا ا ـتم ار
الـدعم امل ـدب مـن الد ـامج املنـت ك ملسـاعدة الب ـدان ع ـ ت ـدت ت ـارن ـنونة عـن التصـدي
لصندن
 - 77ط ــا الىل األمــني العــاب أــدعم مــن الد ــامج املنــت ك ن نســاذم ا تع املــا
املنتـد السيا ـأ ال يـ
الت دب احمل ن أنرين خطة التنمية املستدامة لعاب  2030الـيت جتـ َ
املســتو أغيــة ملــمان ن ت ـيّم عم يــا املتاأعــة واال ــتع اا الت ــدب احملـ ن لــال التصــدي
لصندن
 - 78ط ــا الىل األمــني العــاب ن نعــمن التعــاون أــني وكــاال منيومــة األمــم املتحــدة لا
الص ة حتت قيادة أ امج األمم املتحدة املنت ك املعين أفـصو ـ املناعـة البنـ نةصازنـدن
من جمب تعمنم التصـدي لصنـدن ع ـ املسـار السـ ن و ط ـا الىل الد ـامج املنـت ك ن ن ـدب
الدعم الىل الدول األع ا اا للت من خ ل تعمنم آليا املسا لة وتيسـص منـاركة يـ
،ــحام املصـ حة مــن جــمب تنفيــإ تــائج ذــإا ازعـ ن اــا نتماشـ مـ والنــا وقــدرا
وموارد كمب منها
املناعة البن نة وازندن من جـمب
 - 79ر ع د اجتماع ر ي املستو أنرين صو
ا تع اا الت دب احمل ن يما نتع أااللتماما اليت قطعت ذإا ازع ن ل ـا ع ـ وأـا
ازنـدن حب ـول عـاب  2030وأنـرين كيفيــة ا ـتم ار جهـود التصـدي أعادذـا االجتماعيــة
واالقتصادنة والسيا ـية از ـهاب ع ـ النحـو األملـمب الت ـدب احملـ ن أنـرين خطـة التنميـة
املستدامة لعاب  2030واألذدا العاملية لال الصـحة و ـ ر ن تو،ـمب الىل اتفـاس أنـرين
تارنل ع د االجتمـاع ال يـ املسـتو امل بـمب أنـرين ـصو ـ املناعـة البنـ نة وازنـدن
موعد قصاه الدورة اخلامسة والسبعني ل جمعية العامة
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