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 إجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن إنهاء اإليدز ماذا

 2016يونيو  10-8 متى

 الواليات المتحدة األمريكية –مقر األمم المتحدة فى نيويورك  المكان

رؤساء الدول و بان كي مونم المتحدة ، واألمين العام لألمموغنس ليكيتوفتيلتقى كال من رئيس الجمعية العامة، التفاصيل: 

األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص والمجتمع المدني وممثلي المنظمات الدولية بكبار المسؤولين و والحكومات

 .إجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن إنهاء اإليدزخالل  المناعة البشرى

سراع ف  االستجابة لييروس نق  المناعة البشر  على مدى السنوات الخمس ويلقى االجتماع الضوء على أهمية اإل

 كجزء من أهداف التنمية المستدامة. 2030المقبلة لوضع العالم على الطريق الصحيح إلنهاء وباء اإليدز بحلول عام 

تقدم والوصول إلى ومن المتوقع أن تتبن  الدول األعضاء اإلعالن السياس  بشأن إنهاء اإليدز لتسريع وتيرة ال

إلطالع على المسوده األولية لإلعالن السياسى على ايمكن مجموعة من األهداف المحددة زمنيا.

http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/HLM_zero_draft 

 www.hlm2016aids.unaids.org  المعلومات ، لمزيد من

 

 اعتماد وسائل اإلعالم

 من األمم المتحدة  ينبغ  أن تتقدم بطلب إلى وحدة اعتماد وسائط اإلعالم ووحدة االتصال  من خالل الغير معتمدةوسائل اإلعالم 

 http://www.un.org/en/media/accreditation/index.shtml: الرابط

 

 :للتواصل اإلعالمي

 harriganf@un.org  | 5414 367 917 1+| هاتف:|فرانسين هاريجان|إدارة المعلومات العامة باألمم المتحدة

 |1697 791 22 41+هاتف:|نوت-تونسوف  بار|برنامج األمم المتحدة المشترك المعن  باإليدز
bartonknotts@unaids.org 

 
  سيتم بث جميع حلقات النقاش و المؤتمرات الصحيية عبر الرابط البث عبر اإلنترنت:

http://webtv.un.org/ برنامج األمم المتحدة المتحدة وكال من األمم ستكون متاحة من خالل باالجتماع  الخاصةوالصور
  /http://www.unmultimedia.org/photoعلى الرابط  المعنى باإليدز المشترك

https://goo.gl/photos/AAVY2D9yDAHygypEA 

http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/HLM_zero_draft
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/HLM_zero_draft
http://www.hlm2016aids.unaids.org/
mailto:harriganf@un.org
mailto:bartonknotts@unaids.org
mailto:bartonknotts@unaids.org
http://www.unmultimedia.org/photo/
https://goo.gl/photos/AAVY2D9yDAHygypEA
https://goo.gl/photos/AAVY2D9yDAHygypEA
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 األساسية ستكون متاحة على الرابط بالخليية وكذلك الصورة الخاصة 

https://goo.gl/photos/SYMApCHBPHEeSryJA 
 https://goo.gl/photos/T9uBshL7VXrXf6DX7و 
 

و على اليوتيوب الخا  ببرنامج األمم المتحدة المشترك  https://goo.gl/kGaHu3المواد ستكون متاحة على  -الفيديو
 www.youtube.com/user/UNAIDSالمعنى باإليدز 

 
مع الهاشتاج #  UNAIDS@تويتر عبرأسرة األمم المتحدة التغريدات من خالل  -ىاالجتماع لالتواصوسائل 

HLM2016AIDS 
 

 /  |1697 791 22 41+:هاتف|نوت-سوف  بارتون|برنامج األمم المتحدة المشترك المعن  باإليدزالمقابالت الصحفية_ 

bartonknotts@unaids.org+41 79 514 6896  
 smileyg@unaids.org | 2148 251 202 1+ | |جورج سمايلى

 

ن  ع ن  ال ع ة إ ن س ح ل ا ا  ي ا و ن ل ا ر  ي ف د س ي د كلج ر ت ش م ل ا ة  د ح ت م ل ا م  م أل ا ج  م ا ن ر ز ب د ي إل ا ب ى  ن ع م ل   ا

 يونيو 7الثالثاء    :تاريخال

 )قاعة المؤتمرات الصحيية(  237أس   ،مقر األمم المتحدة بنيويورك 11:30- – 11:00 المكانوالوقت 

المعنى  المشترك جديد لبرنامج األمم المتحدةدولى  حسنةنوايا  مؤتمر صحفي لإلعالن عن تعيين سفير الحدث

 باإليدز

 hollingdalem@unaids.org |مايكل هولينجديل  للتواصل

 

حإلا ا ت ت  ف

 يونيو 8األربعاء   : التاريخ

 الجمعية العامة لألمم المتحدة، مقر األمم المتحدة 11:00- – 10:00 الوقت والمكان

 لجمعية العامة لألمم المتحدة : خارطة الطريق النهاء اإليدزالجلسة العامة ل  الحدث

 موغنس ليكيتوفت، رئيس الجمعية العامة

 بان ك  مون، األمين العام لألمم المتحدة

 ل سيديب ، المدير التنييذ  لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنى باإليدزميشي

 لوويس ماتورو )زيمبابوى( المرشح من قبل فرقة عمل اإلجتماع الرفيع المستوى المعنية بأصحاب المصلحة

من العامليين فى مجال اإلستجابة لييروس نق  ناشط، وشخصية بارزة ندابا مندال حييد نيلسون مندال 

 اإليدزالمناعة البشرى /

 

 

 

https://goo.gl/photos/SYMApCHBPHEeSryJA
https://goo.gl/photos/SYMApCHBPHEeSryJA
https://goo.gl/photos/T9uBshL7VXrXf6DX7
https://goo.gl/kGaHu3
http://www.youtube.com/user/UNAIDS
mailto:bartonknotts@unaids.org
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ى م ال ع إ ر  م ت ؤ  م

 يونيو 8األربعاء   تاريخ: ال

  قاعة الجمعية العامةخارج  11:00 الوقت والمكان

 رئيس الجمعية العامة ،موغنس ليكيتوفت

 ، المدير التنييذ  لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنى باإليدزميشيل سيديبي

 

 

ت ا ص ن ش م ا ق  ن

 يونيو 8 األربعاء  تاريخ: ال

 نيويورك 46الجادة األولى شارع مجلس الوصاية، مقر األمم المتحدة، 013:00 – 11:00 الوقت والمكان

التنمية من أجل تحقيق اإليدز  إنهاءالمستدامة: التنمية هداف أاإليدز في إطار -النقاش األولى منصة الحدث

 لتحول االجتماعي اوالمستدامة 

)بما ف  ذلك القضاء على المستدامة أهداف التنمية على التقدم المحرز فى تحقيق بشكل مباشر ز لإليد ترتبط وتعتمد اإلستجابة

حول كييية النقاش  تمحوريو الصحة العامة.أهداف و(، القويةوالعدل والمؤسسات الجيد اليقر والمساواة بين الجنسين، والتعليم 

تساعد ف  تسريع وتيرة التقدم ف  تحقيق قد والتى يسية المستيادة ، فضال عن الدروس الرئهذا التآزرمن تحقيق أقصى استيادة 

 .أهداف التنمية المستدامة

 

 يونيو 8األربعاء   تاريخ: ال

 نيويورك 46الوصاية، مقر األمم المتحدة، الجادة األولى شارع مجلس 18:00- – 15:00 الوقت والمكان

 : نافذة الفرص تمويل ودعم إنهاء اإليدز- النقاش الثانية منصة الحدث

على مدى السنوات الخمس المقبلة أمر حاسم إلنهاء  ىستجابة لييروس نق  المناعة البشرفى اإلاتخاذ نهج المسار السريع 

وباء أن وتنذر بالضياع مهدده بالمكاسب الت  تحققت حتى اآلن فأن . وبدون تمويل كاف ومستدام، 2030اإليدز بحلول عام 

تيعيل كييية  المنصةتناقش هذه  مع مبادئ المسؤولية المشتركة والتضامن العالم  شيا  او تم نهاية. طول إلى ما القد ي اإليدز

 .على حد سواء المنخيضاألنتشار العالية أو  نسب ف  البلدان ذاتالمركز واليعال  األستثمار

 

 يونيو 9الخميس   تاريخ: ال

 نيويورك 46لمتحدة، الجادة األولى شارع الوصاية، مقر األمم امجلس 13:00– 10:00 الوقت والمكان

 90-90-90 هدف : برنامج عمل للوصول إلى الوشيكة العالج زمةأستباق ا-النقاش الثالثه  منصة الحدث

  عرضةالمتعايشين واألكثر ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع، بما ف  ذلك األشخا لتحقيق التنمية المستدامة البد من 

زيادة واستدامة الحصول على العالج أساسية وهى قضية   لمنصةاتناقش هذه . ومن كل األعمار ىناعة البشرلييروس نق  الم

٪ 90) 90-90-90 تحقيق هدفجهود كما تتناول بشكل خا  مناقشة  .ىمع فيروس نق  المناعة البشر المتعايشينلجميع 

 على علم بإصابتهم يتلقونالذين  المتعايشين٪ من 90، و على علم بإصابتهم  المتعايشين مع فيروس نق  المناعة البشر من 

ضمان ومن جميع األشخا  الذين يتلقون العالج المضاد للييروسات القهقرية يحققون الكبت للنسخ الييروسى( ٪ 90العالج، و 
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 بنود الخاصةالمتاحة بالأوجه المرونة ، بما ف  ذلك من خالل استخدام األدوية والسلع ذات الجودة وبأسعار معقولة الوصول إلى

 (تريبسبالتجارة من اتياقية حقوق الملكية اليكرية  )

 

 يونيو 9الخميس   تاريخ: ال

 نيويورك 46الوصاية، مقر األمم المتحدة، الجادة األولى شارع مجلس 18:00– 15:00 الوقت والمكان

ييز من خالل العدالة االجتماعية والتم الوصمة: إنهاء أحد فى الخلفترك ت ال- النقاش الرابعة منصة الحدث

 شاملةالوالمجتمعات 

، والت  تياقمت  من العوامل األساسية التى تزيد من مخاطر اإلصابة بييروس نق  المناعة البشر وتعد الوصمة والتمييز 

للتنمية  2030ف  جدول أعمال  المتاحة الير  منصةتناقش هذه البسبب عدم المساواة ف  الحصول على السلع والخدمات. و

واألشخا  ، للمتعايشينتعزيز مبادئ المساواة واإلدماج وتحقيق األهداف الصحية بهدف لتزامات االرؤية والالمستدامة لتحقيق 

 .اإلصابة بييروس نق  المناعة البشرىعرضة لخطر أكثروالمتأثريين أ

 

 يونيو 10الجمعة   تاريخ: ال

 نيويورك 46ر األمم المتحدة، الجادة األولى شارع الوصاية، مقمجلس 13:00– 10:00 الوقت والمكان

المراهقات والشابات: منع اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة األطفال و-النقاش الخامسة  منصة الحدث

 البشري

 لحياهاتمكين اليتيات المراهقات والشابات للمطالبة بحقوقهم، وحماية الصحة الجنسية واإلنجابية، والحصول على الخدمات و

تلبية االحتياجات الخاصة ل هذه المنصة السبل خالية من العنف والتمييز هو ف  صميم وضع حد لوباء اإليدز. وستناقشال

 .ألطيال واليتيات المراهقات والشابات ف  إنهاء وباء اإليدزبا

ة ي ب ن ا ج ت  ا ي ل ع ا  ف

ت ق ؤ م ل ا ل  ا م ع أل ا ل  و د  ج

 

 يونيو 6االثنين 

 اإليدز وباءإنهاء مدن: للالمسار السريع 

 نيويورك مدينةلالمكان: المكتبة العامة 

9:30 –16:00 

 ، بدعم من صندوقالمعنى باإليدز رئيس بلدية نيويورك، وبرنامج األمم المتحدة المشتركورئيس بلدية باريس، يجتمع كال من 

لمرضى لمقدم  الرعاية الرابطة الدولية حضور برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  واإليدز، ولدعم  MAC  ماك

الضوء على رؤى اإلجتماع  يسلطاجتماع رفيع المستوى لتسليط الضوء على الدور القياد  للمدن ف  إنهاء اإليدز.  فى اإليدز،

المستدامة  التنميةأهداف البتكارات إلنهاء اإليدز وتحقيق التقدم وابالحتيال لوتجارب المدن الذكية ف  جميع أنحاء العالم و

 .عمدة من المدن الكبرى جنبا إلى جنب مع المجتمع المدن  والمؤسسات والقطاع الخا  30حوال  يجمع الحدث بهم.  الخاصة

 .هذا الحدثالمعتمدة  وسائل اإلعالمتغطى 
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 بات فينيجان يمار يرجى إرسال أ  طلبات للحصول على أوراق اعتماد وسائل اإلعالم إلى

maripat@praytellstrategy.com. 

 .على مدار اليوملوسائل االعالم المعتمدة دعم لوجست  توفير  وسيتم

...... .. 

 يونيو 7الثالثاء 

 االبتكارات والتمويل إلنهاء اإليدز حشدالمسار السريع المدن: 

 المكان:

 الدخول بالدعوات فقط، 10:00– 8:00

 6السريع يوم مدن المسار. وعقب اجتماع ر جديدة بييروس نق  المناعة البشعبء اإلصابات الالنسبة كبيرة من تمثل المدن 

من  لإليدزإحراز التغيير الملحوظ فى مجال الصحة واإلستجابة لمدن الذكية قدرة اف  المقام األول على هذه الجلسة يونيو، تركز 

التكنولوجيا والتركيز على إستجابة المدن إلى استكشاف التحديات الرئيسية ف   الجلسة. وتهدف خالل أستخدام التكنولوجيا

واالبتكارات الجديدة ف  مجاالت تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الجوال والبيانات والتطورات ف  مجال العلوم واألدوية 

اإليدز.  إنهاءالمسار من أجل فى تسريع والتشخي ، وكذلك االبتكارات المالية الت  من شأنها أن تساعد المدن والدول األعضاء 

الضوء على الدروس والتحديات والير  ف  االستيادة من التكنولوجيا واالبتكارات والتمويل  هذه التياعليةالنقاش  وتلقى جلسة

 .إلنهاء اإليدز

 kakkatilp@unaids.org، كاكاتيل : براديبالمنسق

 

 ابتكارات السوقجلسة 

 الدخول بالدعوات فقط، 15:00– 10:00

 فندق جراند حياة، قاعة منهاتن  المكان: 

لعرض ، الصحة وفيروس نق  المناعة البشر مجموعة من المبدعين الذين يعملون ف  مجاالت ابتكارات السوق تجمع جلسة 

من والمحمول  ،، ، نقط الرعاية السريرية   iMonitorغرفة الطوارىء، أى مونيتربما ف  ذلك، على سبيل المثال، إبتكارتهم 

تتيح هذه الجلسة اليرصة لتقديم ابتكاراتهم ومبدع  20أكثر من  الجلسة . يحضر هذه ، وما إلى ذلكالصحة أجل الوصول إلى

 تساهم فى تسريع التعرف على أخر اإلبتكارات التكنولوجيه التىوزارات الصحة والمنيذين للتواصل من أجل و، نلزعماء المد

وزراء الصحة و، نمن زعماء المداش للنقمصغرة  منصاتعددا من يتخلل الجلسة و .نهاء اإليدز ف  سياقات كل منهماإل المسار

 .جديدة إلنهاء اإليدزالشراكات اليرصة لمناقشة النهج والالبتكار ويوفر لوالمبدعين والمنيذين 

  leperep@unaids.orgفيليب لوبار المنسق:

 

 تقبلواألمن: الماضي والحاضر والمس فيروس نقص المناعة البشري

10:00 –12:00 ، 

   3مؤتمرات األمم المتحدة رقم المكان: قاعة 

اية من ، الذ  يؤكد على ضرورة تكثيف الوق1983بشأن تنييذ قرار مجلس األمن الواردة التقارير  على تستند هذه الجلسةو

ومنع العنف ق  المناعة البشر  نييروس ل تعد اإلستجابةحيظ السالم. األمم المتحدة ل ف  عمليات فيروس نق  المناعة البشر 

عد عدم ترك كما يوباء اإليدز.  إلنهاءهامة العناصر ال النزاع منوما بعد  حاالت النزاع، واإلنسانية الجنس  ف  حاالت الطوارئ

mailto:leperep@unaids.org
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امة. المستد التنميةف  االستجابة نحو تحقيق أهداف  حاسما   أحد من المتضررين من حاالت الطوارئ اإلنسانية فى الخلف أمرا  

الحصول على  صعوبةول الخدمات يتعطدور فى والنزاعات  اإلنسانيةحاالت الطوارئ رتياع عدد أل كان 2014ف  عام 

تعطيل الشبكات االجتماعية قد زاد . ومتعايش مع فيروس نق  المناعة البشر مليون  1.7األدوية المنقذة للحياة ألكثر من 

كما زاد من أحتمالية العدوى بييروس  ن تعرض النساء واليتيات للعنف الجنس  أو التهجير المحل  م النزوح الجماع خالل 

نوع ف  العلى تحقيق أهداف المسار السريع وكذلك الوقاية من العنف القائم على  هذه الجلسة ركزت. ونق  المناعة البشر 

برنامج األمم المتحدة اصة بمجلس تنسيق الخ مداوالتالتأخذ بعين االعتبار  كما. نزاعحاالت الطوارئ اإلنسانية وحاالت ال

 .األزمات اإلنسانيةف  سياقات  باإليدزالمشترك المعن  

 ،daoudas@unaids.org، سيلي  داودا، diakitem@unaids.org: ماماد  دياكيت ، المنسق

 talugende@un.org ،  تالوجند ستيين

 

 ؟أم الخيال العلمى ى العلمعلالبناء  المية:اإليدز باعتباره تهديدا للصحة الع إنهاء

13:00 –15:00  

   3المكان: قاعة مؤتمرات األمم المتحدة رقم 

ويتطلب هو رؤية واضحة تستند إلى أدلة علمية سليمة.  2030وباء اإليدز باعتباره تهديدا للصحة العامة بحلول عام إنهاء 

األمم  برنامجوية والهيكلية والسلوكية. رؤية ت الطبية الحيعلى األدلة عبر المجاالالمبنى والتنييذ  األبحاثتحقيق ذلك مواصلة 

مع بين العلم وبناء الشراكات، وتقوية الدعوة وتعبئة الموارد وتعزيز حقوق اإلنسان ف  المتحدة المشترك المعنى باإليدزتج

التقدم المحرز  علىالضوء لجلسة وتسلط هذه ا. ييروس نق  المناعة البشر الخاصة ب لوقاية والعالج والرعايةلاإلتاحة الشاملة 

وسوف توفر فرصة لتقديم العلوم  .العلوم السلوكية اإلجتماعيةالتحديات الحالية والمستقبلية للعلوم الطبية الحيوية و وحتى اآلن، 

ر ف  هذا اإليدز والدعوة الستمرار االستثما إنهاءالمتطورة ف  سياق اآلفاق البحثية األخرى الت  من شأنها أن تأخذنا إلى 

 .المسعى العلم  العالم 

 bilgerc@unaids.org، بيلجر كاثرين maheshm@unaids.org .، ماهاش مهالينجم المنسق:

 

 2030برلمانيون من أجل إنهاء اإليدز بحلول عام 

15:00 –17:00  

   11المكان: قاعة مؤتمرات األمم المتحدة رقم 

أن لهم . حيث خدمات فيروس نق  المناعة البشر  فر  الحصول على يادةزللمساعدة ف   همؤهلفى وضع ي إن البرلمانيين

شعوبهم لاإليدز واقع  تجعل من إنهاء ر القيادة الحاسمة ف  تحقيق رؤية جديدةيتوف همإليدز، ويمكنل اإلستجابةفعال ف  مجال دور 

وثيقة الختامية لالجتماع الرفيع المستوى بشأن من ال المنبثقةالرئيسية العمل تقديم خطوط  ةالجانبي الجلسة ههدف هذتودولهم. و

يد على فيروس نق  المناعة ، إلى أقصى حد ممكن، السياسة الكامنة وراء إجماع عالم  جدتعرييهموللمشرعين إنهاء اإليدز 

تاحة أيضا فرصة للحوار بين البرلمانيين وغيرهم من أصحاب المصلحة حول سبل جمع الموارد الم جلسةوفر الت. وسالبشر 

اإليدز بحلول عام  وباءاليدز وتحديد اإلجراءات الرئيسية للبرلمانات لتسريع االستجابة لل لإلستجابةعلى المستوى الوطن  

 . 2030بحلول عام  وإنهاءه  2020

 bauerlec@unaids.org، بوريل  : شيريلالمنسق: 

 

 

mailto:bauerlec@unaids.org
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 رىتحضي الشباب اجتماع

 فقط التسجيل عن طريق،  18:00– 14:00

يتم  يوفر االجتماع الرفيع المستوى بشأن إنهاء اإليدز فرصة فريدة لتجديد االلتزام السياس  لضمان أن المراهقين والشباب ال

إعالن ف  إطالع المياوضات، والمساهمة  و اإلجتماعللشباب للمشاركة بنشاط خالل  كما يتيح  أيضا اليرصةتركهم فى الخلف.

المعلومات الضرورية للشباب  الجلسةوفر توخذ بعين االعتبار احتياجات الشباب وحقوقهم. يأ، إنهاء اإليدز بشأنسياس  قو  

 ليجواتن الير  واوالمشارككما يناقش للمشاركة بنشاط خالل االجتماع الرفيع المستوى وتحديد فر  المشاركة والدعوة. 

الحكومات بالتزاماتها بعد االجتماع الرفيع المستوى. وأخيرا، سيوفر الحدث اليرصة لمناقشة  والتحديات الت  تواجه مساءلة

من قبل صندوق األمم الشامله الذى يتم حاليا تطويره مركز التربية الجنسية  إطالعاألولويات حول التعليم الجنس  الشامل و

 .المتحدة للسكان بالتعاون مع الشباب

 esr@unaids.orgpag، المنسق: روبن بيدج

 

 الجديدة: ربع للوقاية الحد من اإلصابات

15:30 –17:30  

   3المكان: قاعة مؤتمرات األمم المتحدة رقم 

مليون  2أكثر من الزال هناك الماضية،  15كبير ف  اإلصابات الجديدة على مدى السنوات ال النخياض اإلعلى الرغم من و

. وقد تباطأت وتيرة االنخياض ف  سنويا، ثلثاهم ف  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المناعة البشرىإصابة جديدة بييروس نق  

بدأت فى  اإلصابات الجديدةفأن نسبة إنخياض   اإلصابات الجديدة ف  السنوات األخيرة، وف  بعض المناطق واليئات السكانية

ذا فى المقام األول على إتاحة خدمات الوقاية من ويعتمد ه. ى حق لكل أنسان. الوقاية من فيروس نق  المناعة البشراإلرتداد

 فيروس نق  المناعة البشر  فعالة، دون عوائق لليئات األكثر عرضة.

 dehnek@unaids.org، دينيه  : كارلالمنسق

 

 في ةالمساوا وعدم والفقر البشري المناعة نقص فيروس تناول قضية: اإليدز النهاء المساواة وعدم الشديد الفقر التعامل مع

 الحضرية المناطق

17:00 –18:30  

 11 رقم المتحدة األمم اتمؤتمر قاعة: المكان

 إنهاء البشر   وسيطلب المناعة نق  فيروس إلنتشار وباء الرئيسية العوامل من والخدمات األساسية، االجتماع  الحرمان يعد

التى تساهم فى زيادة امكانية التعرض  نيوية الرئيسيةوالب لمعالجة العوامل االجتماعية القطاعات بين مشترك اإليدز نهج وباء

األخرى  التنمية أهداف وتعزيز والعالج  الوقاية تعزيز ف  الهيكلية األساليب من مجموعة فاعلية المتاحة تؤكد األدلة. للييروس

 عدم التجريم مثل التحويلية هجوالن االجتماعية، الحماية برامج إلى االقتصاد ، التمكين من ااألساليب هذه وتمتد. واحد فى آن

والتى تراعى  الحقوق على القائمة االستجابات. االجتماعية وذلك بهدف تغيير المعايير للتمييز المناهضة والحمالت والقوانين

 قكبيرة للحقو تعانى من انتهاكات التى الرئيسية السكانية لليئات خا  بشكل من العوامل الحاسمة  القطاعات المختلية ، تعد

 .الخدمات على الحصول دون تحول الت  وتواجه الكثير من العوائق

المدن  مبادرة لدعم واإلستجابات القائمة على الحقوق القطاعات بين المشتركة البرمجة وإمكانيات دور الجانبية تناقش الجلسة هذه

 المناعة نق  فيروس وباء وانتشار المساواة وعدم الشديد لليقر والهيكلية االجتماعية العوامل معالجة خالل من السريع للمسار

 .الحضرية المناطق ف  المستمر البشر 
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 اليقر، على للقضاء الصلة ذات معنية باألهداف الخبراء مشاورات من سلسلة إلى الدعوة ف  المشاركين قبل من الجلسة هذه تنظم

 قبل من مشتركة هذه المشاورات برعاية  الدول  البنك . وقد استضاف2030 عام بحلول اإليدز وباء المساواة وإنهاء وعدم

خطة رئيس و الدولية، العمل ومنظمة اإلنمائ ، المتحدة األمم وبرنامج المعنى باإليدز واليونيسيف المشترك المتحدة األمم برنامج

 .بنيويورك اإلسكان وجمعية األشغال الواليات المتحدة الطارئة لإلغاثة ف  مجال اإليدز

 f.malik@housingworks.org مالك، فرناز: المنسق

 

على المستوى  نجاحبال االحتفال: الطفل إلى األم من الزهري ومرض البشري المناعة نقص فيروس انتقال على القضاء

 القطرى

 (17:30)قد يتم تأخير الموعد حتى  18:30– 17:00

 يحدد الحقا  : المكان

 الزهر  ومرض البشر  المناعة نق  خدمات الوقاية من فيروس فى سعالتو أدى المرتيع، الدخل ذات البلدان من العديد ف 

 ال فإننا العالم ، الصعيد وعلى. الطيل إلى األم من العدوى انتقال على اليعل  القضاء ف  والمرضعات الحوامل للنساء والعالج

 خالل جديدة إصابة 220,000) األطيال بين البشر  المناعة نق  بييروس الجديدة اإلصابات عبء ارتياع نرى نزال

 السلبية من النتائج 350,000 بنحو يقدر ما مع الخلق ، الزهر  عن الناجمة والوفيات نسبة إنتشار المرض وارتياع( 2014

 خالل أو الحمل قبل الزهر  ومرض البشر  المناعة نق  بييروس ويسهم تشخي  إصابة النساء. 2012 عام ف  بين الرضع

الزهر   ومرض البشر  المناعة نق  فيروس المبكر فى خيض معدالت انتقال العالج وبداية الحمل، من ىاألول الثالثة األشهر

 عام. الصدد هذا ف  ملحوظا نجاحا الدخل والمتوسطة المنخيضة البلدان من العديد حقق وقد. كبير بشكل الطيل إلى األم من

 وقد. الطيل إلى األم الزهر  من ومرض البشر  المناعة ق ن فيروس انتقال على القضاء على التصديق ف  كوبا تم ،2015

. األخرى البلدان من عدد ف  القضاء على المصادقة ف  للنظر مؤخرا (GVAC) العالمية التحقق االستشارية لجنة اجتمعت

 المثير اإلنجاز هذا تحقيق ف  على المستوى القطرى وتحتيل بالنجاح  GVAC مداوالت نتائج تعلن االستثنائية الجلسة وهذه

 .لإلعجاب

 balla@who.int بول، أندرو: المنسق

 

 تمويل الفئات السكانيه األكثر عرضه

18:00 –19:30  

   3المكان: قاعة مؤتمرات األمم المتحدة رقم 

األكثر تهميشا من القضايا الملحة لليئات  لصحيةو الخدمات االجتماعية وا التنميةوإنخياض فر  العيش ارتياع عدم المساواة و

، والتنمية غير المتكافئة،  والمتياوتالسريع االقتصاد  لنمو الذى يتميز باهذا بصية خاصة ف  السياق العالم  ويتجلى واليقيرة. 

التنمية أهداف صميم  معالجة هذه اليوارق ه  ف  ليئة محدودة من المجتمع. وارتياع مستويات المعيشة ف  البلدان النامية

 .2015األمم المتحدة ف  سبتمبر بمن قبل الدول األعضاء المعتمدة المستدامة 

لإليدز الكثير من النجاح ف  ضمان الحصول على العالج والحد من اإلصابات  اإلستجابة تحققوعلى الصعيد العالمى فقد 

وتهميشا. ومع ذلك ال يزال هناك الكثير من العمل الذ  ة عرضالجديدة بييروس نق  المناعة البشر ، وخاصة لليئات األكثر 

سلط الضوء على الحاجة إلى وضع ي. التحديات الت  يشكلها وباء اإليدز اليوم فى الخلفيتم ترك الماليين كى ال يتعين القيام به، 

ة وباء فيروس مواجهستثمار فى لتركيز األجهود التنمية. هناك حاجة ملحة الخلف على أولويات ف   مالذين يتم تركه األشخا 

من  غير مبررة كثيرة يؤدى إلى حاالتعلى الوصول إلى الخدمات، مما  يينقادر غيرالزالوا الماليين ف. نق  المناعة البشر 

mailto:balla@who.int
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جزء  تعديعالة ال. أزمة العالج تلوح ف  األفق. زيادة االستثمارات لم يتم تشخيصهم األشخا مليون من  19. وفاه العجز أو ال

 .من الحلساسى أ

 لوضع اليئات السكانية الرئيسية على أولويات لياتتناقش اآل" تمويل اليئات السكانيه األكثر عرضه  " فأن جلسةف  هذا السياق 

الصحية إلى  المخاطرجدول أعمال الصحة العامة على الصعيد العالم ، وتأمين صحتهم، ف  الوقت الذ  تهدد األوبئة الجديدة و

المخاطر االجتماعية وتستعرض مجموعة المناقشة متوسطة الدخل. المنخيضة وال صابة بين سكان البالدفر  اإلزيادة 

 .تدعو إلى االلتزامات واالبتكارات الجديدة لتلبية احتياجاتهمكما كثر عرضة لليئات السكانية األواالقتصادية 

 guicharda@unaids.orgيشار، جآن كلير  المنسق:

 

 صالة مشتركة 

17:30 –19:30  

 ساحة األمم المتحدة 777–المكان: مركز الكنائس 

تعد دعوة التحالف المسكون  لمجلس الكنائس العالم  لصالة مشتركة  فرصة لإلتحاد فى الصالة من أجل كل الذين لقوا حتيهم 

تنييذ واإللتزام باإلعالن  بسبب أمراض مرتبطة باإليدز، وكذلك للتيكير ف  دورنا كمنظمات دينية ورجال الدين ف  الدعوة وفى

السياس  القو  المعنى بشأن إنهاء اإليدز؛ ولالحتيال بالتقدم المحرز حتى اآلن ف  االستجابة العالمية لإليدز. ويجتمع أشخا  

من مذاهب دينية مختلية مع ممثلين من الحكومات والقطاع الخا ، والمتعايشين مع الييروس وشبكات المجتمع المدن  األخرى 

باإليدز. ويلتزم التحالف المسكون  لمجلس الكنائس العالم  بتعزيز  بشأن إنهاءصالة معا من أجل االجتماع الرفيع المستوى لل

العمل من أجل قضايا العدالة وحقوق اإلنسان ف  االجتماع الرفيع ب كما يلتزملمنظمات الدينية لمشاركة علنية وأكثر فعالية 

 .المستوى بشأن إنهاء اإليدز

 smiths@unaids.orgالمنسق: سال  سميث، 

 

 فى شوجا من أم تى الخامس الموسم إطالق

 الدخول لحاملى الدعوة 20:00– 18:00

 المكان: 

عبر رواية  تغيير السلوكتهدف ل ترانسميديا على قيد الحياة، هو حملةالبقاء مؤسسة  ، أم تى فى ، الت  تنتجها أم تى فى شوجا

، بما ف  ذلك سلسلة الدراما وسائل مختليةعبر مختلية  افتعرض القصة من زواييغ متعددة، منصات وصالقصة من خالل 

نيجيريا.  فى الثالث والرابع الموسمو ف  كينيا األول والثان الموسم  دور يأجزاء مختلية من أفريقيا . تدور فى التى التليزيونية و

 حتى اآلن ف  الرسائل أم تى فى شوجا لاألثر اإليجاب  التى توضح  جاأم تى فى شوعن تقديم نتائج دراسة البنك الدول  سيتم و

 .تدور أحداثة فى موقع جديدأم تى فى شوجا  كما سيتم إعالن عن حملة جديدة لتغيير السلوك للشباب. كذلك فى و المقدمة

ف  ذلك   تؤثر على الشباب، بما القضايا الرئيسية التبتوسيع نطاق الوع   فى  أم تى فى شوجاتغيير موقع التصوير لويساهم 

؛ األجيال بين الجنس، التعايش مع الييروس،نوعالالعنف المنزل  والعنف القائم على  ،، وصحة األمفيروس نق  المناعة البشر 

الحمل ف  سن المراهقة. الكحول وتعاط  المخدرات؛ والهوية الجنسية. وستركز الحملة على الشباب ف  المدرسة الثانوية 

 .الصغيرات اليتياتل خا  على القضايا الت  تؤثر على بشكو

 smileyg@unaids.org، سمايل: جريج المنسق

 

 

mailto:smileyg@unaids.org
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....... 

 يونيو 8االربعاء 

 العمل وقت حان: البشري المناعة نقص فيروس مع المتعايشين بين السلعن مرض  الناجمة الوفيات القضاء على

8:00 –9:30  

 7 رقم المتحدة مؤاتمرات األمم  قاعة: المكان

 المستوى الرفيع االجتماع مع بالتزامن جانبيه لمنصة وزارية جلسة السل، دحر شراكة مع بالتعاون العالمية، الصحة تعقد منظمة

 السبب( TB) يزال السل ال القهقرية، الييروسات بمضادات العالج عصر ف . اإليدز البشر / المناعة نق  فيروس بشأن

 قدر أن مرض السل سبب  ،2014 عام ف . البشر  المناعة نق  بييروس المصابين بين والوفيات المستشيى لدخول الرئيس 

 المناعة نق  المعنى بييروس 2016 المستوى الرفيع االجتماع يوفر. البشر  المناعة نق  فيروس عن الناجمة الوفيات ثلث

 ، البشرى المناعة نق  بييروس المرتبطة السل مشكلة على الضوء سياس  لتسليط مستوى أعلى ىعل فريدة فرصة البشر 

 نق  بييروس المصابين بين الوفيات من مقبولة الغير النسب الرتياع حد وضع شأنها من الت  اإلجراءات وكذلك صياغة

  المصالح وأصحاب الوطنية الحكومات التزام تجديدل فرصة كما يخلق. للشياء مثل السل قابل مرض الناجمة عن البشر  المناعة

 وتكثيف تحييز ف  الجلسة الجانبية من العام الهدف ويتمثل. المتعايشين مع الييروس بين السل وفيات على والقضاء العمل لتحييز

قوية على المستوى  وملكية راسخ، سياس  التزام خالل من المتعايشين مع الييروس األشخا  بين السل وفيات النهاء الجهود

 .كافية واستثمارات القطرى

 ttbhiv@who.in باديل ، أنابيل: المنسق

 

 أندونيسيا
13:15– 14:30 

 
 ny.org-ahmad.bawazir@indonesiamission باوزير، أحمد: المنسق

 

 أنتقال جلأ من الشراكات وبناء. الدخل متوسطة البلدان في البشري المناعة نقص مستدامة لفيروس  استجابة ضمان

  .المسئولية

13:15– 14:30 

 7 رقم المتحدة مؤاتمرات األمم  قاعة: المكان

 إيدز فوندز،– اآلن اإليدز أوقيوا ، البشر  المناعة نق  الدول  لييروس التحالف هولندا، لمملكة الدائمة البعثة: المنظمون
 !اإليجابية ومؤسسة المشاعر المتحدة المملكة ف  اإليدز أوقيوا
 الحقا يحدد: سقالمن

 

 جيل خال من اإليدز 

13:15 –14:30  

   3المكان: قاعة مؤتمرات األمم المتحدة رقم 
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والبرنامج الخا  بخطة رئيس الواليات المتحدة  المعنى باإليدز برنامج األمم المتحدة المشتركقبل خمس سنوات، انضم 

امية إلى القضاء على انتقال الييروس من األم إلى الطيل. وأصبح مع الدول ف  الجهود العالمية الرالطارئة لإلغاثة من اإليدز 

األمين العام فى الوقت نيسه أطلق ، 2011بشأن اإليدز عام للجمعية العامة لألمم المتحدة هذا الهدف جزءا من اإلعالن السياس  

والحياظ على  2015طيال بحلول عام لألمم المتحدة الخطة العالمية من أجل القضاء على اإلصابات الجديدة بالييروس بين األ

 و نحة والحكومات الشريكة والمنظماتالجهات الماتضافرت انذاك جهود كل من  أمهاتهم على قيد الحياة )الخطة العالمية(.

 . كما أنخيضتمن انتقال الييروس من األم إلى الطيلتاريخى فى الحد  تقدمأثمرت عن القطاع الخا  والمجتمع المدن  القوى و

اإلصابات  القضاء على هدف دولة على تحقيق  85شارفت أكثر ، وملحوظعدد اإلصابات الجديدة بالييروس بين األطيال بشكل 

من الموارد الالزمة وفر الكثير  كماحياة عدد ال يحصى اإلنجاز هذا  . أنقذالجديدة بييروس نق  المناعة البشر  بين األطيال

الضوء على اإلنجازات الت   بتسليط هذه الجلسةتقوم ف  مجال الصحة العامة.  اتحقيقهتم  التىالنجاحات أسرع من  واحد صبحلي

بحلول الوصول لجيل خال من اإليدز لتسريع هذه االستجابة الرائعة وحتى تاريخه كما ستناقش األولويات حققتها الخطة العالمية 

 .2020عام 

 s.orgzinkernageld@unaid: ديبورا فون زينكرناغل، المنسق

 

 عرضة األكثر للفئات والصحة الحقوق: ال تترك أحد بالخلف 

17:30–18:30 

 11 المتحدة رقم األمم مؤتمرات قاعة: المكان

 المبتكرة واالستراتيجيات اإلنصاف أهمية على المستدامة التنمية أهداف أطلقتها الت " أحد بالخلف تترك ال" دعوة أكدت
 على إلى نهج قائمة  هناك حاجة.  واقتصاديا اجتماعيا المهمشة اليئات إحتياجات ب وتل تصل الصحية الخدمات أن لضمان
للتغلب على التحديات التى تواجه اليئات السكانية  للنوع وذلك وتستجيب المحلية المجتمعات باعتبارات مدفوعة الحقوق

 من منطلق أنه ال يمكن إنهاء. الخدمات على الحصول وعدم القانونية، والحواجز والعنف، والوصمه التمييز الرئيسية من
 على قائمة الجديدة استراتيجية العالم  الصندوق اعتمد اليئات السكانية الرئيسية، على نركز لم ما الشامل النياذ وتحقيق اإليدز
لكثير من الدول الت  تم ف  إستجابة ا الرئيسية السكانية اليئات وعلى الجنسين، بين والمساواة اإلنسان حقوق وحماية تعزيز

 .البشر  تركها فى الخلف المناعة نق  لييروس
 والتحالف والمالريا، والسل اإليدز لمكافحة العالم  والصندوق كندا، حكومة استضافتها ف  شارك وتتناول هذه الجلسة اللتى

المجتماعات المحلية فى  دور اإليدز، خدمات لمنظمات الدول  والمجلس والتنمية، باإليدز المعن  الوكاالت بين المشترك
 استراتيجيه لمعالجة والنهج واألدوات الجديدة كما تتناول األفكار البشرى ، المناعة نق  إستجابه شاملة أوسع أنتشارا  لييروس

 ف  بما الرئيسية، السكانية واليئات المهمشة اليئات تواجهها الت  الصلة ذات واألمراض البشر  المناعة نق  فيروس لعبء
 .واليتيات النساء ذلك

 cheryl.boon@international.gc.ca بون، شيريل: المنسق

 

 : خدمات متكاملة للفتيات المراهقات والشاباتالعزلهكسر 

18:30 –20:30  

   3المكان: قاعة مؤتمرات األمم المتحدة رقم 

عدد كبير لم يسبق له وهو سنة.  19-10ف  اليئة العمرية من  المراهقين من مليار شخ  1.2ناك وعلى الصعيد العالم ، ه

معدل الوفيات فى هذه اليئة العمرية بسبب و وتلبية احتياجات وتطلعات الشباب ستحدد مستقبلنا.  ية أستثمار. كييمثيل من الشباب

ن من  الحكومات، وسيناقش  ممثلومرتيع بشكل غير مقبول.  الزال األمراض السارية وغير السارية الت  يمكن الوقاية منها،

الجلسة هذه المنظمات الدولية والقطاع الخا  والجهات المانحة خالل  ون منواليتيات المراهقات والشابات، وكذلك ممثل

المصلحة والموارد على حشد أصحاب نحو االلتزام والعمل  وتجدد الجلسةالمراهقين. البرامج المعنية بوالسياسات الرائدة 

 .المراهقين، وخاصة بين المراهقاتب المعنيةالمستويات المحلية والوطنية والدولية لالستجابات 

mailto:cheryl.boon@international.gc.ca
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 waganh@unaids.org: هيج الوجن، المنسق

 

......... 

 يونيو 9الخميس 

 خالل األمم المتحدة المشترك المعنى باإليدز من جلبرنام السريع مسارال أهداف إلى للوصول الشباب إلشراك جديدة طرق

 الترفيهيالتعليم 

 09:30 – 8:00: الوقت

 3األمم المتحدة رقم  المكان :قاعة مؤتمرات

 ى تسريعالقادرة عل واإلبداعية االبتكارية النهج ف  االستثمار زيادة 2030 عام بحلول الوباء هذا إلنهاء العالم  يتطلب االلتزام

 ف  أجريت الت  التجربة أن المبادرات أثبتت وقد. الذين تم تركهم بالخلف واألشخا  الشباب إلى والوصول االستجابة مسار

 األفراد من الماليين وسلوكيات مواقف تغيير ف  إيجاب  بشكل تسهم أن يمكن قوية أداة تعد الجماهيرية اإلعالم وسائل مع شراكة

 تصاميم اإلعالم فى التعليم الترفيه  على بصورة مباشرة، تعتمد وسائل المعلومات تقديم دال منب .جدا منخيضة بتكلية

 الشخص  المستوى على  األحيان من كثير بحيث تكون أكثر تأثيرا ف  إيجابية بقدوة المشاهدين تزود والقص  التى الشخصيات

 .والعاطي  للمشاهد

 الشباب إلى لمشترك المعنى باإليدز بالشراكة مع شركة جلوبو لإلنتاج  بمبادرة للوصولقام برنامج األمم المتحدة ا البرازيل، ف 

 اإلنسان وحقوق والعالج القضايا المتعلقة بييروس نق  المناعة البشرى مثل الوقاية واالختبار من متنوعة مجموعة ومناقشة

 الجماهير ، االتصال حمالت تأثير لجلسة الجانبية ،تتناول هذه ا. لليئات السكانية األكثر عرضة والمتعايشون مع الييروس

 جلوبو لشركة االجتماعية المسؤولية مدير من ويستعرض كال ، السريع المسار أهداف إلى الوصول ف  اإلعالم وسائل ودور

 .'Eu só quero amar'“الشعبية   السلسلة  وإحد المؤلييين تجربتهما فى تأليف وإنتاج

 bragaorillardg@unaids.org أوريالر،-ابراغ جورجيانا: المنسق

 

 اإليدز إلنهاء القيادة: المخدرات متعاطي نقص المناعة البشرى بين لفيروس لالستجابة السريع المسار نهج

8:00 – 09:30 

 6 رقم المتحدة مؤتمرات األمم قاعة: المكان

 لخطر عرضة األكثر الرئيسية السكانية اليئات نيمثلو ومغايرى النوع اإلجتماعى بالحقن المخدرات يتعاطون الذين األشخا 

 بين مرة 24 أعلى البشر  المناعة نق  فيروس يعد معدل انتشار. الكبدى واالتهاب البشر  المناعة نق  اإلصابة بييروس

 روساتلليي المضاد من المتعايشين مع الييروس العالج٪ 14تلقى فقط  2014 عام وف  السكان، عامة بين هو اليئات مما هذه

العالم، متعايشون مع  مستوى على المخدرات متعاط  مليون من 12أصل  من شخ  مليون 1.7 ويقدر أن نحو. القهقرية

. الضرر من الحد خدمات من كافية تغطية أو بدون ذات الدول متكافئة بين بطريقة غير العالم  العبء و يتم تشارك. الييروس

الحد  خدمات إلى الوصول وحيث المتحدة، والواليات روسيا، مثل المخدرات بالحقن، البلدان ذات العبء الثقيل فى تعاطى ف 

 ٪.16 و٪ 37 التوال  على ه  البشر  المناعة نق  فيروس انتشار معدالت محدود فأن أو قانونا محظور من األضرار

 khalid@globalcommissionondrugs.org تيناستى، خالد: المنسق

 

 

 

mailto:waganh@unaids.org
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 الشباب بشكل فعال إشراك في االستثمار خالل من إال تحقيقه مكني ال اإليدز إنهاء

8:30 – 10:00 

  11 المتحدة رقم األمم مؤتمرات قاعة: المكان

 (،(+ GNP البشر  المناعة نق  فيروس مع المتعايشون لألشخا  العالمية الشبكة هولندا، لمملكة الدائمة البعثة: المنظمون
STOPAIDS UK (المتحدة كةالممل) وقف اإليدز، Stop AIDS Alliance اإليدز، تحالف وقف Aids Funds 

 International Planned Parenthood Federation اآلن، اإليدز أوقيوا Stop Aids Now/  اإليدز صناديق
  ر البش المناعة نق  التحالف الدولى لييروس International HIV/AIDS Allianceاألسرة،  لتنظيم الدول  واالتحاد

 المشترك المعنى باإليدز المتحدة األمم برنامج UNAIDSو 
 الحقا يحدد: المنسق

 

 تجميع براءات االختراع الطوعي

8:30 –10:00  

 الحضور بالدعوة فقطالمكان: 

يتطلب . 2020لتحقيق أهداف طموحة بحلول عام  المعنى باإليدز برنامج األمم المتحدة المشتركالمسار السريع لويهدف نهج 

وباء اإليدز، التضامن والشراكات العالمية. على مدى السنوات الخمس إنهاء المستدامة، بما ف  ذلك هدف  التنميةنجاح أهداف 

من خالل تسريع الوصول ستجابة لييروس نق  المناعة البشر  الفى تسريع ا "مؤسسة أسر براءات األدوية"الماضية، ساهمت 

من منظور تستعرض هذه الجلسة بأسعار معقولة ف  عدد كبير من البلدان النامية. و عالج فيروس نق  المناعة البشر إلى 

كما  حتى اآلن  الخاصة بمؤسسة أسر براءات األدويةالحكومات والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية بعض النجاحات 

، والمساهمة ف  توسيع نطاق رىعلى المستوى القط جديدةالتى تحول دول وصول األدوية الالتحديات تستعرض أيضا بعض 

 .المتابعة وتحسين نتائج العالج

 ، اريكا ديناس: المنسق

eduenas@medicinespatentpool.org 

 

 ماذا يتطلب؟ – العمل إلى السياسة من": للجميع العالج"

13:15 – 14:30 

 11المتحدة رقم  األمم اجتماعات قاعة: المكان

 األمريكية المتحدة والواليات وتايالند أفريقيا وجنوب العاج ساحل هذه الجلسة برعاية* 
 من والوقاية للعالج للييروسات المضادة العقاقير استخدام بشأن جديدة توصيات العالمية الصحة منظمة أطلقت 2015 عام ف 

العالمية بأن يتلقى جميع األشخا  الذين تم تشخيصهم باإلصابة  البشر . توصى منظمة الصحة المناعة نق  فيروس
 للعالج المبكر البدء حيث تبرهن الدالئل أن. لديهم المناعى الوضع عن النظر العالج  بغض البشر ، المناعة نق  بييروس
تؤهل هذه  .البشر  ةالمناع نق  فيروس انتقال ويمنع الصحة ويحسن األرواح، ينقذ( ART) القهقرية للييروسات المضاد
 ذلك، بالرغم من. القهقرية للييروسات المضاد العالج على للحصول متعايش مع الييروس شخ  مليون 37 الجديدة التوصية

شخ  تم تشخيصهم وال  مليون 22و بالييروس إصابتهم يعرفون من األشخا  ال مليون 17 هناك كان 2014 عام في 
 البدء: على التركيز يتطلب على مستوى القطرى للعمل لتوصيات والتوجيهات العالميةا من االنتقال. يحصلون على العالج
 متباينة خدمات تقديم بالييروس، اختبارات ذكية للكشف عن اإلصابة ،(ART) القهقرية للييروسات المضاد المبكر فى العالج 

 على الحصول فر  تعظيم لألدوية، مقاومة ظهور ومنع مراقبة الرعاية، ف  واالحتياظ بالعالج االلتزام والمركزية ، تحسين

mailto:eduenas@medicinespatentpool.org
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 استعراض الجلسة إلى هذه وتهدف. الوطنية الصحية الميزانيات خالل من ذلك ف  بما المستدام، والتمويل ، الوقائ  العالج
 الدول تجارب كما تستعرض الدروس المستيادة من  المتعايشين جميع إلى للوصول العالج وبدء بسرعة للتوسيع السبل أفضل
ويمكن لبلدان أخرى اإلستيادة  "للجميع العالج" توصيات الدول من مجموعة باليعل وتتبنى.بأفضل الممارسات فعال تلتزم الت 
 اليئات األكثر إحتياجا . إلى وضمان المساواة والوصول  فى العالج  هذه الخبرات للتوسيع من

 balla@who.int بول، أندرو: المنسق

 

 الصحيةالمعنية ب والموارد البشرية 90-90-90الهدف 

13:15 –15:00  

   3المكان: قاعة مؤتمرات األمم المتحدة رقم 

فضال عن كهدف عالج طموح  90-90-90االستيادة من الجهود العالمية لتحقيق الهدف  تستعرض هذه الجلسة كيييةوسوف 

وتركزالجلسة بشكل خا  التنمية المستدامة للجميع. تحقيق  لصحة وبا المعنيةلموارد البشرية ا لتيعيل التقدم بخطوط سريعة 

 90-90-90 دور نهجوتناقش  وباء اإليدز باعتباره تهديدا للصحة العامة، فى إنهاء  90-90-90على الدور المحورى لنهج 

الخدمات وتعزيز إمكانية حصول الجميع على حة فى مجال الصمستدامة وتسريع الجهود الرامية إلى بناء قوى عاملة  فى

مجال الصحة تحييز التوظيف والتدريب ونشر العاملين ف  الييروس ودور ذلك فى عالج كما تناقش توسيع نطاق  . الصحية

. وسوف يتم فى الوقت نيسه ومعالجة األولويات الصحية األخرى 90-90-90هدف العالج حقيق ت حتى يثنى لهمية عالمجتم

مناقشات اجتماع  بعين اإلعتبار أيضا الجلسةهذه تأخذ  وقضايا السياسة ذات الصلة واللوجستية وحقوق اإلنسان.  عراضأست

 .والصحة المستدامة وتهدف إلى توضيح الخطوات القادمة وسبل المض  قدما 90-90-90 بخصو  نهجالوزار  أديس أبابا 

 sambb@unaids.org: بادارا سامب، المنسق

 

 عالج أجل من والشركاء المدني المجتمع ومنظمات المانحة للجهات( جديد) دور: اإليدز لمرض ومركزه ة فعالةإستجاب

 مستدام

13:00– 15:00 

 6 رقم المتحدة مؤتمرات األمم قاعة: المكان

 المشترك المعنى باإليدز المتحدة األمم برنامج ماالو ، كينيا، ألمانيا، إيطاليا،: المنظمون
 التدخل عمليات ف  والكياءة اليعالية: مثل رئيسية موضوعات اإليدز لمرض اإلستجابة الجلسة الخاصة بتمويل تتناول هذه
 والمبتكرة الجديدة المحلية الموارد وتعبئة. مستدامة نتائج لتحقيق المتعددين المصلحة أصحاب بين الشراكات اإليدز؛ لمعالجة

 .المرضى على يطاق ال عبء تجنب أجل من
 ilario.schettino@esteri.it سنشينو ، إيالريو: قالمنس

 

  هول للشباب تاون اجتماع

13:15 – 14:30 

 1 رقم المتحدة مؤتمرات األمم قاعة: المكان

المعنى باإليدز  المشترك المتحدة األمم لبرنامج التنييذ  األمم المتحدة للسكان والمدير لصندوق التنييذ  يتناول كال من المدير
أستخدام  موضوع يتم عرض. 2030 عام بحلول العامة للصحة تهديدا باعتباره اإليدز وباء تسريع إنهاء ف  بالشبا دور

  المشترك المتحدة األمم برنامج خالل حملة  من الشباب بين البشر  المناعة نق  بييروس الوع  لزيادة فعال كنهج الرياضة
 ".الصير إلى سباق: "السيارات رياضة ومبادرة "حماية الهدف" المعنى باإليدز لحملة

 goueden@unaids.org نيكوالس جوود ،. hewsona@unaids.org هيوسون، أدريانا: المنسق
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 2030 عام بحلول اإليدز إلنهاء المحلية األدوية إنتاجية رفع

18:15 – 20:30 

 1 رقم المتحدة مؤتمرات األمم قاعة: المكان

. 90-90-90 أهداف وتحقيق السريع المسار نهج تنييذ يتطلب العامة، للصحة تهديدا باعتباره اإليدز عكس المسار وإنهاء
 من المحل  اإلنتاج فر  تعظيم % كبت النسخ الييروس   يتطلب90و %العالج،90و تشخي ،٪ 90 إلى فالوصول
 تم وقد. الصحية للنظم الشامل والتعزيز الوصول الهيكلية، حواجز إزالة جانب إلى القهقرية للييروسات المضادة األدوية
 خالل من ،(ECOWASالمجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا )الخمس عشر دولة األعضاء فى   ف  كبير تقدم إحراز
والبنوك  ،(WAPMA) أفريقيا غرب مصنع  ورابطة  المتحدة األمم ، بالشراكة مع2020-2014 الدوائية اإلقليمية الخطة
 تعتمد تزال ال أفريقيا لكن(. PMPA) األدوية األفريق  لصناعة الالتحاد خطة إطار ف  ذلكو الشريكة والبلدان اإلقليمية
 تعوق كبيرة تحديات وهناك ،(القهقرية للييروسات المضادة الت  األدوية من٪ 98 حوال ) المستوردة األدوية على كبير بشكل
 المصنعين بين التعاون وألن لألدوية الخارجية مساعداتال على االعتماد وارتياع سوق محدود، – المحل  اإلنتاج ف  التقدم

 .األمثل يكون أن بعد هو الوطنية والسلطات التنمية ف  والشركاء والتقنية المحليين
هذه  مشترك المعنى باإليدز بشكل المشترك المتحدة األمم وبرنامج( WAHO) أفريقيا لغرب الصحة كال من منظمة  تعقد

 المضادة العقاقير من المحلية األدوية إنتاج ف  أفريقيا تقدم وتسريع التحديات لمواجهة الجديدة الير  ةالجانبية لمناقش الجلسة
 المبتكرة والشراكات التكنولوجيا، نقل ذلك ويشمل. الجودة ومضمونة معقولة بأسعار األخرى الصحية للييروس والسلع

 أن كيف و. الثالث  والنهج الجنوب- والشمال الجنوب، -الجنوب دانبل بين فيما ذلك ف  بما الدول ، التعاون من جديد ونموذج
 المنافع تحقيق و الصحية، النتائج وتحسين القهقرية، الييروسات بمضادات العالج أزمة معالجة يمكن المقابل، ف  هذا

 .للجميع فى الوقت نيسه المباشرة وغير المباشرة واالقتصادية االجتماعية
 backoryj@unaids.org جوى باكورى،: المنسق 

 

 التصدي لحاالت الطوارئ الصحية العالمية: الدروس المستفادة من اإليدز فيروس إيبوال، زيكا، وغيرها من األوبئة المستجدة

18:30 –20:30  

   3المكان: قاعة مؤتمرات األمم المتحدة رقم 

نتشار أى وباء ا . ف  بدايةفى األونة األخيرة اليبوال وزيكافيروس اتيش  و فيروس نق  المناعة البشر  را بينهناك تشابها كبي

حيث . بحياة الكثيرينااليبوال  واإليدز  من كال ودىقد أ. ومحدودة أصل تيش  المرض وطريقة انتقالعن تكون المعلومات 

والتمييز ضد األفراد والمجتمعات. وقد أظهرت األوبئة الثالثة  ةصمالولخوف، وا وسبل اإلستجابة عنالنق  ف  المعرفة  يسير

متعدد القطاعات، والجمع بين التدخالت الطبية البيولوجية والسلوكية مستدام واتباع نهج إلى الحاجة إلى القيادة السياسية، و

تعزيز النظم الصحية واالستجابات طبيقها لية تالدروس المستيادة وكيي تستعرضوالهيكلية، وأهمية إشراك المجتمعات من البداية. 

 .المجتمعية، فضال عن استثمارات مستدامة طويلة األجل ف  مجال الخدمات والبحوث

 bilgerc@unaids.org، بيلجر  : كاثرينالمنسق

.......... 

 يونيو 10الجمعة، 

 النساء هما تريد

7:30 –9:30  

  andriamialisona@unaids.orgأندريامياليسون،   أوريل ى جلسة مغلقة. برجاء توجيه إستعالمات الصحييين إل

فى عماد تحقيق تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء واليتيات  هدفلمرة األولى، ل 2030يضع جدول أعمال عام  

وااللتزامات الواردة  ام للمرأة والطيل وصحة المراهقين،يجية العالمية لألمين العااللتزامات الواردة ف  االستراتتعطى ولتنمية. ا
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القوى وتضيى صيغة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة،  2030وباء اإليدز بحلول عام  أهداف التنمية المستدامة إلنهاء ف 

السياس  ديد من التحديات حيث أن الدور والزال هناك الع. فى الخلفلضمان عدم ترك أ  امرأة أو فتاة  كافيةتشريعية 

وتغيير  التحديات ولمواجهة. يوجد تأييد كافى لدورالقيادات الشابة من النساءف  التقل  وال  للمنظمات الت  تقودها النساء آخذ

 خم العالم، ويصل هذا الزأنحاء ف  جميع  WhatWomenWant# عبر اإلنترنت المد والجزر، بدأت أثينا شبكة حملةحركة 

المجتمع المدن  الت  تقودها النساء. ويهدف هذا الحدث مؤساسات إلى االجتماع الرفيع المستوى المعن  باإليدز مع وجبة فطور 

تقدم بشأن أولويات الإلى تحقيق بالدعوه دعو لاللتزام تإلى توضيح الرؤى وأولويات النساء واليتيات على اختالفها وتنوعها، و

أيضا خيارات لتنسيق وقيادة مشتركة لدعم المنظمات الت   يناقش. وسوف أكثرللييروس، و اإلستجابة ف   محددة للنساء واليتيات

المجتمع المدن  مؤساسات وفهم ما هو مطلوب من حيث االستثمار ف   -تقودها النساء وتعزيز الدور القياد  للمرأة الشابة 

 .النسائية لتحقيق هذه األهداف

 andriamialisona@unaids.org، مياليسونأندريا  : أوريل المنسق

  yler.crone@gmail.comtتايلور كرون من شبكة أثينا   

 

 لة التقنية الصناعية : حاالبشري المناعة نقص وفيروس المخدرات العلوم المعنية بتعاطى

8:00 – 09:30 

  11 المتحدة رقم األمم مؤتمرات قاعة: المكان

 الرواد، أحدث يقدم خالل هذه الجلسة العلماء. المدن  والمجتمع األكاديمية، واألوساط السياسات، صانع  هذه الجلسة  تستهدف
 المخدرات، يتعاطون الذين لألشخا  والرعاية عالجالبشر  وال المناعة نق  فيروس من الوقاية مجال ف  العلمية التطورات

 المشاركون ويستعرض. والجريمة بالمخدرات المعن  المتحدة األمم لمكتب 2016 و 2014 العلمية خالل عام واالستشارات
 .قدما للمض  ويناقشون السبل البيانات
 fabienne.hariga@unodc.org هاريجا، فابيان: المنسق

 

 3رقم  هدف المستدامة التنمية لتحقيق العالج لىع الحصول فرص زيادة

13:00 – 14:30 

 1 رقم المتحدة األمم قاعة مؤتمرات: المكان

 المشترك المعنى باإليدز المتحدة األمم وبرنامج اإلنمائ  المتحدة األمم برنامج: المنظمون
 ورفاه صحة لتحسين العالج ، على الحصول فر  زيادة من المستيادة الجلسة الجانبية امكانية تطبيق الدروس وتتناول هذه

 بالرغم من التقدم .من خطة التنمية المستدامة 3رقم  الدولة، طبقا لهدف أو نوع المرض، عن النظر بغض الناس، جميع
خالل  من العالج ف  اليجوة تضخيم يتم. نسب تلقى العالج إال أن الماليين اليزالوا  متروكيين فى الخلف ف  الملحوظ 

 المستدامة للتنمية 2030 أعمال جدول اعتمدت عندما 2015 عام ف  المتحدة األمم ف  األعضاء للدول الطموح تزاماتاالل
 ومجموعة( SDG3) الناس جميع ورفاه صحة بضمان التزمت وأنها بذلك، القيام ف (. SDGs) المستدامة التنمية وأهداف

 للصحة تهديدا باعتباره المهملة االستوائية واألمراض والمالريا سلوال اإليدز لألوبئة حد وضع ذلك ف  بما األهداف، من
 .المعدية األمراض من وغيرها المياه طريق عن تنتقل الت  واألمراض الكبد التهاب ومكافحة العامة،
 wiklundj@unaids.org ويكالند، جوزفين: المنسق
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