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2022ديسمبر/كانون األول  13-16  | Chiang-Mai, Thailand  

UNAIDS  المجلس التنسيقي للبرنامج 

2022نوفمبر/تشرين األول  14دار: تاريخ االص  

   

 من جدول األعمال  1.4البند              المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدزبرنامج األمم المتحدة المشترك  
  (51) 22.29المجلس التنسيقي للبرنامج

 

 

 

 

 

 تقرير ممثل المنظمات غير الحكومية

 

 (U = U = U) :للعالج  الوصول الشاملغير قابل للكشف = غير قابل لالنتقال = 

فيروس نقص المناعة البشرية  فيما يختص بة عالمية مؤسسية للعدالة الصحية إستراتيجي

 المجتمع بقيادة

 



 
 ال شيء وثائق إضافية لهذا البند:

 مجلس تنسيق البرنامج مدعو إلى: -اإلجراء المطلوب في هذا االجتماع  

 بتقرير ممثل المنظمة غير الحكومية ؛ اً  علمأخذ ي 4.1

البرنامج المشتتترل لبرنامج األمم المتحدة المشتتترل المعني بفيروس نقص المناعة البشتترية / ا يد   يدعو 4.2

 إلى:

الميةم لمواءمة  دعم المشتتتتاورات الفنية ألصتتتتحاة المصتتتتلحة المتعددينم بقيادة منظمة الصتتتتحة الع . أ
وتطوير إرشتتتتتادات التنفيذ   (U=U)غير قابل للكشتتتتتف = غير قابل لالنتقتال  مفهوم  التعريف الحتالي ل

 ؛ U=Uبشأن 

  تحقيق  ودعم تنفيذ التوجيهات كإستتراتيجية للعدالة الصتحية نحو  U=U  مفهومق لتع ي  التعريف المنست   .ة
على النحو    مرتبطة بالفيروسوفيات صتفر أهداف القضتاء التام على التميي م وصتفر إصتابات جديدة و

من م ال ستتتتيما فيما يتعلق بمجموعة ح م الوقاية  المنصتتتتوص علي  في االستتتتتراتيجية العالمية ل يد 
إطار عمتل المي انيتة والنتتامج والمحتاستتتتتبتة الموحد    القتاممتة على األدلةفيروس نقص المنتاعة البشتتتتترية  

لحمتل  ل ختبتار المستتتتتتمرال وا دون انقطتا  للعالج  لمفهوم غير قتابتل للكشتتتتتف = غير قتابتل للالنتقتال  
 .الفيروسي

 الدول األعضاء إلى: يدعو 4.3

لمعتالجتة الحواج  القتانونيتة واالجتمتاعيتة   U=U  مفهوم  حولاالستتتتتتفتادة من األدلتة العلميتة الموجودة  أ. 
فيروس نقص المناعة البشتتتترية من  المتعايشتتتتين معوالثقافية واالقتصتتتتادية التي تمنع األشتتتتخاص 

 تحقيقها ؛الحصول على العالج والحفاظ علي  وتحقيق أعلى جودة للحياة يمكن 

وإرشتتاداتها التقنية في الخطط والمبادئ    U=U  مفهومف منظمة الصتتحة العالمية المنستتق لدمج تعري ة. 

 التوجيهية العالمية وا قليمية والوطنية ؛

االلت ام بتوفير االختبتارات الروتينيتة لفيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتةم والعالج والرعتايتة غير  ج. 
غير قابل للكشتف = غير   المناعة البشتريةم واختبار الحمل الفيروستي لتحقيقالمنقطعة لفيروس نقص  

 ؛ U=U قابل لالنتقال

بمتا في   U=U مفهوم  احترام دور الختدمتات والنهج التي يقودهتا المجتمع في توفير عوامتل التمكين من د. 
لرعاية  ذلل التثقيف بشتتتتأن فيروس نقص المناعة البشتتتترية والمعلومات والعالج والوصتتتتول إلى ا

 والخدمات المتماي ة ؛

وصتم والتميي  ل يادة الوصتول إلى التثقيف بشتأن  الكتدخل للعدالة الصتحية ومكافحة    U=Uاستتخدام   ت.ه
فيروس نقص المناعة البشتترية والمعلومات واالختبار وبدء العالج واستتتمرارن دون انقطا  واختبار  

 بالرعاية ؛ واالستمرارالحمل الفيروسي 

طبيق المستتتمر لتدابير الوقاية الشتتاملة من فيروس نقص المناعة البشتترية جنب ا إلى جنة مع تشتتجيع التو.  
 ؛ U=Uتدخالت 

 

 ال شيء اآلثار المترتبة على التكلفة لتنفيذ القرارات:
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 جدول المحتويات  
 4          اختصارات

 5          التنفيذي الملخص 

 7          المقدمتتتتتة 

 9          المنهجيتتتة 

 10          تحديد المصطلحات 

 13          الوضع الحالي

 17   م استراتيجية ا نصاف الصحي التأسيسي : U=U=U االستثمار من أجل التأثير 

 27          االستتتنتتاج

 27         نقاط القرار المقترحة  

 30          ات تتتتقترفتالم

 (UND) : برنامج قمع الحمل الفيروسي غير القابل للكشف1 حالةال دراسة 
 م Housing Works ؛ضين ل صابة بفيروس نقص المناعة البشريةلألشخاص المعر  

 30        ركيةيالواليات المتحدة األم

 فيروس نقص المناعة البشرية المتعايشات معالدولي للنساء  المجتمع: 2دراسة الحالة 
(ICW) 31         أرجنتينا 

 حول غير قابل للكشف =  : بناء فهم مشترل وتصميم الرسامل الرميسية3حالة ال دراسة 
 33     آسيا والمحيط الهادئفي منطقة  U=Uغير قابل لالنتقال 

 المجلس الدولي لمنظمات  من قبل : مسح المجتمع العالمي 4 دراسة الحالة
 34 ؟U=U غير قابل للكشف = غير قابل لالنتقالما الذي يدفع  :(ICASO 2022) خدمة االيد  

 ركية لمكافحة األمراض والوقاية منهام نيابة عن الهيمة  ي: المراك  األم5 حالةال دراسة 
 فيروس نقص المناعة البشرية   متعايشين معالفيتنامية لمكافحة ا يد  وشبكة فيتنام لل

 36        المجتمعمن وشركاء آخرين 

 37   (  Centre for Youth of Hope) : مرك  شباة األمل6حالة ال دراسة 

 U=U     39يف وتواصل عامة : حملة تثق7دراسة الحالة 

 41   : مرك  الصحة العامة التابع لو ارة الصحة في أوكرانيا 8حالة ال دراسة 

   : مؤسسة إلي ابيث جالسر لمكافحة ا يد  لألطفال9حالة ال دراسة 
(Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation )    42 

 Blue Diamond Society    43 : جمعية  10حالة ال دراسة 

 : دراستان كنديتان تعمالن مع شركاء المجتمع  جراء أبحاث مجتمعية 11دراسة الحالة 
 44    ف فيروس نقص المناعة البشريةش وبعدم قابلية ك U=U تبتتعلق 

 العمل مع الصحفيين  : U=U: إرشادات وسامل ا عالم للتقرير عن 12دراسة الحالة 
 45         وصمةالللحد من 

 47   (DoubleKnowledge#) : # المعرفة الم دوجة13الحالة دراسة 

 لتع ي  المساواة في الوصول إلى اختبار الحمل الفيروسي:  U=U: استخدام 14دراسة الحالة 
 تجربة العاملين المجتمعيين مع الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال في ياونديم

 48         الكاميرون
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 ارات ــــاختص

AIDS  متال مة نقص المناعة المكتسة 

ARV  مضادات الفيروسات القهقرية 

ART عالج مضاد للفيروسات 

CDC  مراك  التحكم في االمراض 

CSE  التربية الجنسية الشاملة 

Global Fund  الصندوق العالمي لمكافحة ا يد  والسل والمالريا 

HIV  فيروس نقص المناعة البشرية 

NGO  حكومية منظمة غير 

PEPFAR كي ل غاثة من ا يد ريخطة الطوارئ التي وضعها الرميس األم 

SDG  هدف التنمية المستدامة 

SRH  الصحة الجنسية وا نجابية 

STI جنسيا   المنقول  االلتهاة 

U=U   لالنتقال غير قابل للكشف = غير قابل 

UHC  تغطية صحية شاملة 

WHO  منظمة الصحة العالمية 

  

   

   

   
   
   
   



UNAIDS/PCB (51)/22.29 

 5/53 صفحة

 

 الملخص التنفيذي 

المعني بفيروس نقص المناعة البشتترية / ا يد  مج األمم المتحدة المشتتترل  ظهر أحدث بيانات برنات    -1
أن وتيرة التقدم في الوقاية من ا صتابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشترية ما  الت تتباطأ. ال 

 المتعايشتتين معت ال تحدث أعداد مقلقة من ا صتتابات الجديدة كل عامم وال ي ال عدد كبير جد ا من 
لعالج  ضتتتتين لخطر ا صتتتتابة ب  محرومين من خدمات افيروس نقص المناعة البشتتتترية أو المعر  

  1والوقاية المنقذة للحياة.

على الرغم من العديد من االستراتيجيات القاممة على األدلة التي ترسم مسارات "عالم خاٍل من الفقر     -2
م ال ت ال العتديتد من التقتارير العتالميتة  2لحيتاة أن ت دهر"لوالجو  والمرض والعو  وحيتث يمكن  

في بعض   الكافية  نهاء الدوافع االجتماعية والهيكلية لألوبمة الحالية.تظهر أننا ال نتحرل بالستترعة  
اتستا     يعد   .5  4 3بصتعوبةالحاالتم تؤدي التفاوتات الراستخة إلى عكس مستار المكاستة التي تحققت  

نطاق التفاوتات داخل البلدان وفيما بينها دافع ا رميستتتتي ا لفيروس نقص المناعة البشتتتترية وغيرن من  
القرود   يمالريا والكوليرا وا يبوال وجدرةم بما في ذلل على ستبيل المثال ال الحصتر الستل والاألوبم
 19.6-وكوفيد

تم اعتمتتادن من قبتتل الحكومتتات    قتتد  U=U  غير قتتابتتل للكشتتتتتف = غير قتتابتتل لالنتقتتالمفهوم  إن   -3
فيروس نقص المنتاعتة   المتعتايشتتتتتين معحيتاة ماليين    رات المتنوعتة حول العتالم. لقتد غي والمجتمعت 

البشتتتترية والمتأثرين ب م والوقاية من فيروس نقص المناعة البشتتتترية واالختبار والعالج والرعاية 
والتميي     وصتتمالهو نهج فعال للغاية للقضتتاء على    U=Uت ظهر األدلة القوية أن   والدعم بشتتكل عام.

ومات والمعرفة )التعليم(  بفيروس نقص المناعة البشتتتترية من خالل الوصتتتتول إلى المعلالمرتبطان  
  مالمفاهي من   بأن  "واحد  U=Uلستتياقات والمجتمعات المحلية. تم وصتتف  حستتة اوالدعوة المصتتممة 

 .7لوصمة فيروس نقص المناعة البشرية" األكثر فعاليةالمضادة 

م  وفد المنظمات غير الحكومية إلى مجلس تنستيق البرنامج التابع    التقرير الستنوي الذي قد  تتتتتت  يرك -4
على ا مكانات غير المعني بفيروس نقص المناعة البشترية / ا يد  لبرنامج األمم المتحدة المشتترل  

باعتبارها استتتراتيجية حيوية عالمية للعدالة الصتتحية لفيروس نقص المناعة    U=Uالمستتتغلة لتتتتتتت  
تحستتين صتتحة ونوعية حياة    U=Uيصتتف كيف يمكن لتتتتتتت  وهو ع المحلي.  البشتترية بقيادة المجتم

ةفيروس نقص المناعة البشتتتريةم والفمات الستتتكانية الرميستتتية والمجموعات   المتعايشتتتين مع   الهشتت 
-95-95في تحقيق أهداف العالج   U=Uلعب   يالدور األستتاستتي الذي يمكن أن  على  ؤكد م ويiاألخرى

 .2030وفي إنهاء ا يد  بحلول عام  95

ة لكثير من الناس. ألغراض  عديدعني أشتتتياء  ي  U=U  مفهوم من الواضتتتح عند إعداد هذا التقرير أن -5

 إلى مفهوم متعدد الوسامط وهو: U=Uشير يم هذا التقرير

مكبوت ال يمكن  نقل  الفيروستي  ذات الحمل الاستتناد ا إلى األدلة الطبية الحيوية على أن الشتخص   • 
 فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق االتصال الجنسي ؛

م مع ين مع فيروس نقص المناعة البشريةلمتعايشل  على الخبرات واالحتياجات العالجية  تتتتتت  ركي • 
فيروس نقص المناعة البشترية وأولمل الذين ال   لغير حاملينألدلة  دعم جهود الوقاية القاممة على ا

 ؛ وضعهمف على ي الون بحاجة إلى التعر  

 
i  األخرى مثل النساء والفتيات والمراهقين والشباة والمهاجرين المتأثرين بشكل غير متناسة بفيروس نقص المناعة  الهش ةالفمات السكانية الرميسية والمجموعات

 البشرية.
/www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB49_Decisions_EN_.pdfhttps:/ 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB49_Decisions_EN_.pdf
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فيروس نقص المناعة البشتترية وكبار   للمتعايشتتين معحملة مناصتترة من الجهود التعاونية  نشتتأت   • 
األدلة العلمية  فيروس نقص المناعة البشترية على أحدث   المتعايشتين معالعلماء لضتمان حصتول 

 التي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على صحتهم ورفاههم ونوعية حياتهم ؛

كتدخل طبي حيوي ومضاد للوصم إلى حركة عالمية    U=Uع يتجاو  الوصف المعياري لتتتت  توس   • 
فيروس نقص المناعة البشتترية للمستتاعدة في دعم األشتتخاص في تحقيق   المتعايشتتون معيقودها  

ا في الوقاية من فيروس نقص المن  الصتتتحة المثلى اعة  والحفاظ عليهام مع تحستتتين النتامج أيضتتت 
 ؛ وعالج الالبشرية والتشخيص والرعاية و

ا عالن في   U=Uكأداة جديدة لستتياستتة العدالة الصتتحية بقيادة المجتمع بعد إدراج    االعتراف ب  • 
 .بشأن فيروس نقص المناعة البشرية وا يد  2021السياسي رفيع المستوى لعام 

لظلم. ويتطلة تع ي  النظم الصتتتحية  إنهاء عدم المستتتاواة وا  2030يتطلة إنهاء ا يد  بحلول عام  -6
والمجتمعية التي يمكنها إعداد العالم بشتتكل أفضتتل للوقاية من األوبمة والتحديات الصتتحية وتحديدها  

إن تحقيق أهداف العالج العالمية لبرنامج األمم المتحدة المشتتتترل    .9  8لها في المستتتتقبل  والتصتتتدي
ا يد  يعني الوفاء بااللت امات بالتضتامن العالمي وضتمان المعني بفيروس نقص المناعة البشترية /  

حصتتتول الجميع على م يج جيد من الوقاية من فيروس نقص المناعة البشتتترية واالختبار والعالج  

 والرعاية والدعم للجميع.

 يتألف التقرير من ستة أقسام:  -7

جنب ا إلى جنة مع المصتطلحات الرميستية ومراجعة المنهجية المستتخدمة    مU=Uمقدمة لموضتو   • 

 في إعداد التقرير ؛

كاستتراتيجية عالمية للعدالة الصتحية لفيروس نقص    U=Uلتوفير ستياق لمناقشتة   الوضتعمراجعة   • 
لبرنتامج األمم   95-95-95المنتاعتة البشتتتتتريتة يقودهتا المجتمع وتتوافق مع أهتداف العالج العتالميتة  

لمتحدة المشتترل المعني بفيروس نقص المناعة البشترية / ا يد  واالستتراتيجية العالمية لمكافحة  ا
 ؛ (2026-2021)ا يد  

ومجاالت معينة من التوافق مع االستراتيجية العالمية    U=Uمناقشة القضايا الحاسمة المتعلقة بتتتت   • 
  ؛ لمكافحة ا يد 

ضمان البيمات  مع والتميي .    وصمالم بما في ذلل  U=Uلتت    رات الرميسيةملخص للتحديات والميس   • 
وستلستلة عالج فيروس نقص    U=Uشتة التي لم تشتارل بعد في  المهم    مجموعاتالتمكينية لدعم ال

م بما في ذلل في مجال تصتديالمجتمعية والقيادة وال  المناعة البشترية ؛ االستتثمارات في األنظمة

 ؛لوصول إلى التكنولوجيا واالبتكارلها ؛ وا تصديوالتأهة والامحة العالمية الوقاية من الج

 و ؛ فيها أعضاء مجلس تنسيق البرنامج لينظرات نقاط القراراقتراح  • 

في   U=Uدراستتتتة حالة توضتتتتيحية من الحكومة والشتتتتركاء غير الحكوميين الذين ينفذون  14 • 

 مناطق في جميع أنحاء العالم.

 

 النقاط الرئيسية 

الوقتايتة من فيروس نقص المنتاعتة وإن الوصتتتتتول المحتدود وغير المتكتافد إلى ختدمتات االختبتار    -8
البشتترية يعني عدم معرفة عدد كاٍف من الناس بوضتتعهم فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشتترية  

عالج فيروس نقص المناعة البشتترية المنقذ للحياة. هذا يهدد صتتحتهم ورفاههم ويستتهم في   وتلقيهم
 .10الدورة المستمرة النتقال فيروس نقص المناعة البشرية

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_en.pdf
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قاممة على هي عدة الشتعبيةم ونقلة نوعية في مجال الصتحة العامة على مستتوى القا  U=Uل  تتتتتتت  يمث -9
حياة كاملة   الشتتتتخص   عيشيأن   معنىم والتي تعيد صتتتتياغة مفهوم الحقوقم وقيادة المجتمع المحلي

وصتتحية مع فيروس نقص المناعة البشتترية دون وصتتمة أو خجل أو خوف من نقل فيروس نقص 
 رية إلى اآلخرين .المناعة البش

يقلل من األحمال الفيروسية إلى    القهقريةن األدلة العلمية أن العالج الفعال بمضادات الفيروسات  تت  تبي -10
مستتويات منخفضتة بحيث ال يستتطيع الشتخص نقل فيروس نقص المناعة البشترية إلى اآلخرين. ومع 

ة الستتكان الرميستتيين والفمات  لجميع    U=Uذللم فقد تم إجراء بحث محدود حول قابلية تطبيق     .الهشتت 
ض الستعي وراء عدم المستاواة الصتحية والدور القوي المحتمل للوصتول هذن الفجوة في البحث تقو  

الشتامل إلى العالج المضتاد للفيروستات القهقرية والتشتخيصتات والرعاية )الصتحية( المستتدامة في 

 البشرية.الحد من ا صابات الجديدة بفيروس نقص المناعة 

عندما يتم تصتميم الخدمات وتقديمها في   U=Uيتم تحستين ا مكانات التحويلية وغير المستتغلة لتتتتتت   -11
م  لى المرافق والتي يقودها المجتمع شراكة استراتيجية وداعمة مع مقدمي الخدمات الصحية القاممة ع

 :11برامج الحكوميةم والقص المناعة البشرية والمتأثرة ب مع فيروس ن ومجموعات المتعايشين

في التثقيف    U=Uفيروس نقص المناعة البشتترية من خالل دمج   المتعايشتتين معتحستتين رفاهية  • 
للمتعايشتتين  الجنستتي الشتتاملم وتحويل الحياة االجتماعية والجنستتية وا نجابية والحقوق القانونية  

والخوف من االنتقال الجنستي    الوصتمةفيروس نقص المناعة البشترية من خالل تحريرهم من   مع
 ؛ إلى شركامهم

  موالتميي    مالمنتاعتة البشتتتتتريتةتحتدي وتفكيتل الوصتتتتتمتة العميقتة الجتذور المتعلقتة بفيروس نقص  • 
 ؛ نتقال فيروس نقص المناعة البشريةر العام حول اوالتصو  

الوقتايتة من فيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة من خالل تقليتل  والعالج  دعم أهتداف الجمع بين   • 

 و ؛ الحواج  الهيكلية والقلق المرتبط باالختبار والعالج

حية القاممة على األدلة من أجل الوصتول الشتامل إلى  تع ي  حجة الصتحة العامة والمستاواة الصت  • 
اختبارات فيروس نقص المناعة البشتتترية والتشتتتخيص والعالج والرعاية التي ستتتتدعم تحستتتين  

 .12النتامج الصحية وتنقذ األرواح وتمنع ا صابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية

 

 المقدمــة 

 

 

ا   ا مع"بصتتفتي شتتخصتت  والفيروس عندي غير قابل للكشتتف = غير قابل فيروس نقص المناعة البشتتريةم   متعايشتت 
تدور حول التأكد من إمكاني الوصول إلى التشخيص األمثل وأنظمة العالج المثلى واألدوية   U=Uألن   لالنتقال:  

 فوامد. الدر من  دوية وأن يتم قمعها فيروستتي ا من أجل تحقيق أقصتتى قاألذات األستتعار المعقولةم ويجة أن ألت م ب
ا مستتؤولية جماعية  نشتتاء أنظمة بيمية تمكينية حيث ال يعتبر كونل مصتتاب ا بفيروس نقص  ومع ذللم هنال أيضتت 

مت   جريمتة     محبتتل لشتتتتتخص آخر المنتاعتة البشتتتتتريتة أو  حيتث ال تتوفر الختدمتات   U=U. لن يتم تحقيق عليهتا  جرَّ
م فإن الفشتل في  عندهام واألدوية غير ميستورة التكلفة. يالفيروست اختبار الحمل  الصتحيةم وال يمكن الوصتول إلى 

 هو فشل حكومي وليس فشلي ". U=Uتحقيق 
 مرك  المجتمع المدنيم جامعة كوا ولو ناتالم جنوة أفريقيا Vuyiseka Dubula-Majolaدكتور   -
 

"يمكننا كستتتة المعركة من أجل القضتتتاء على األوبمةم ولكن فقط إذا كنا جريمين بما يكفي  نهاء التفاوتات التي 
 حدوثها".  في تتسب ة

- Helen Clark  للهيمة المستقلة للتأهة لمواجهة األوبمة واالستجابة لها ةالمشارك ةالرميس 
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يقوم وفتد المنظمتات غير الحكوميتة لتدى مجلس تنستتتتتيق برنتامج األمم المتحتدة المشتتتتتترل المعني   -12
بفيروس نقص المناعة البشتتتترية / ا يد  بإعداد تقرير ستتتتنوي للمنظمات غير الحكومية يتم تقديم   
خالل أحد اجتماعات مجلس تنستيق البرنامج نصتف الستنوية. يختار الوفد موضتو  التقرير. ت عطى  

ولوية القصتوى لموضتو  يأتي في الوقت المناستةم وهو مهم للغاية للمجتمعات المحلية والمجتمع  األ 
أن  يتطلة إجراءات عاجلة على الصتعيدين العالمي والوطني من أجل القضتاء على   وي عتبرالمدنيم  

 .2030ا يد  بحلول عام 

كإستراتيجية    U=Uات غير المستغلة لتت    تقرير المنظمات غير الحكومية لهذا العام على ا مكانتت  يرك -13
حيوية عالمية للعدالة الصتحية لفيروس نقص المناعة البشترية بقيادة المجتمع المحلي لتحستين صتحة 

فيروس نقص المناعة البشترية والمستاهمة في أهداف العالج العالمية لت   المتعايشتين معونوعية حياة  
لعالج المضتاد للفيروستات القهقريةم والتشتخيص  من خالل تع ي  الوصتول الشتامل إلى ا  95-95 -95

 والرعاية المستدامةم مع الحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية.

بشتتأن    2021بإعالن األمم المتحدة الستتياستتي رفيع المستتتوى لعام  وفد المنظمات غير الحكومية    يقر   -14
نهاء : إنهاء عدم المستتاواة والستتير على المستتار الصتتحيح   فيروس نقص المناعة البشتترية وا يد 

م واستتراتيجيات قطا  الصتحة  2026-2021تيجية ا يد  العالمية  ام واستتر2030ا يد  بحلول عام  
فيروس نقص المناعة البشتتتترية والتهاة الكبد الفيروستتتي   حول  مالعالمية لمنظمة الصتتتتحة العالمية

والتميي     وصتمالكأداة فعالة للغاية للقضتاء على    U=Uواالعتراف بتتتتتت   ا  واألمراض المنقولة جنستي  
المرتبطين بفيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتةم وفوامتدن الهتامتة للوقتايتة من فيروس نقص المنتاعتة  

 .13البشرية

برنامج األمم المتحدة المشتتتتترل المعني بفيروس نقص المناعة البشتتتترية /  يشتتتتير التقرير إلى دعم -15
الصتتتتحة العامة  :  U=U 2018في وثيقة برنامج األمم المتحدة المشتتتتترل لعام    U=Uا يد  لمفهوم  

االستتتتراتيجية  والدعوة المتجددة للعمل في    الحمل الفيروستتتي لفيروس نقص المناعة البشتتترية وقمع
تنص االستتتتتراتيجية العالمية     نهاء أوج  عدم المستتتتاواة.  (2026-2021العالمية لمكافحة ا يد  )

على الطموح إلى "تحقيق إمكتانتات العالج كوستتتتتيلتة للوقتايتة" وإعطتاء األولويتة   2026-2021ل يتد   
ل دوات واالستتتتراتيجيات والنهج القاممة على األدلة التي ستتتتحو  "للتنفيذ العاجل وتوستتتيع نطاق األ 

ة االنقسامات االصطناعية تت  هو تجن  مواألهم من ذلل  مالمكاسة المت ايدة إلى نتامج تحويلية ... بينما
بين العالج والوقايةم والتركي  بدال  من ذلل على االستتتفادة الكاملة من التر ر بين الجمع بين الوقاية  

 .14والعالج"

على   عالمي قامم  وتصتديكدليل   U=Uوفد المنظمات غير الحكومية با مكانات التحويلية لتتتتتت   ً  يقر -16
مع فيروس نقص المناعة البشتتترية والمتأثرة ب  وحلفامهام    المتعايشتتتين مجموعات  تقوم بهاالحقوق  

   مع فيروس نقص المناعة البشتتتترية    للمتعايشتتتتينلمشتتتتاركة األكبر أي ا GIPA  مبادئكتجستتتتيد ل

 ضة ل صابة بفيروس نقص المناعة البشرية.والمشاركة الهادفة لجميع المجتمعات المعر  

مها الوفد إلى  التقارير الستتتابقة التي قد  يستتتتند تقرير المنظمات غير الحكومية هذا إلى ستتتلستتتلة من   -17
مجلس تنستتيق برنامج األمم المتحدة المشتتترل المعني بفيروس نقص المناعة البشتترية / ا يد م بما 

 في ذلل على سبيل المثال ال الحصر:

فيروس نقص المناعة البشتتترية والعوامل التمكينية المجتمعية في المعنيين ب: مجتمع ونمستتتتبعدال • 
مجلس  /المتحدة المشتترل لمكافحة ا يد   لفيروس نقص المناعة البشترية )برنامج األمم  التصتدي

   ؛ (rev.49/21.24)تنسيق البرنامج 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/undetectable-untransmittable_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/undetectable-untransmittable_en.pdf
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021-2026-global-AIDS-strategy
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021-2026-global-AIDS-strategy
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/jc1299-policybrief-gipa_en_0.pdf
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لمتعايشتتين مع اإذا أريد لها أن تكون عالمية حق ا: لماذا لن تنجح التغطية الصتتحية الشتتاملة بدون  • 
  يروس نقص المناعة البشتتتترية وغيرهم من الفمات الستتتتكانية الرميستتتتيةم النستتتتاء والشتتتتباةف

(UNAIDS/PCB (45)/19.23) ؛ 

 ؛ (UNAIDS/PCB (43)/18.20)ا يد   القضاء علىمفتاح  -األشخاص المتنقلون  • 

بقيادة    للتصتتديدون تمويل مستتتدام    2030ا يد  بحلول عام على   القضتتاء  نهاية غير محتملة:   • 

 ؛  (UNAIDS/PCB (39)/16.23)المجتمع 

الصتحة الجنستية وا نجابية وحقوق األشتخاص األكثر تضتررا  بفيروس نقص المناعة البشترية:   • 

 ؛ (UNAIDS/PCB (38)/16.4) الحق في التنمية 

من قبل لى العالج  عصتتتول  ححواج  الملكية الفكرية لضتتتمان ال  أخطاء: معالجة صتتتولح   عند • 
 ؛ و (UNAIDS/PCB (35)/14.19)فيروس نقص المناعة البشرية  المتعايشين معجميع 

لفيروس نقص    لى العالج والرعاية والدعمعصتتول غير المتكافد وغير العادل  حعج  العدالة: ال • 
 .(UNAIDS/PCB (33)/13.16)لمجتمعات الرميسية والمتضررة من قبل االمناعة البشرية 

 عنتد تطوير هتذا التقريرم قتام الوفتد بجمع تجتارة المجتمع والتفكير في االعتبتارات الرميستتتتتيتة حول -18
تم  . 19-يتدكوفالحتاليتة والمحتملتةم والتدروس المهمتة المستتتتتتفتادة من جتامحتة  م وفوامتدنU=U  مفهوم

والمجتمع المدني. يتم    المعنيوضتتع الرستتامل والتوصتتيات الرميستتية بالتشتتاور مع خبراء المجتمع  
من دراستات الحالة للقيادة المجتمعية وبحوث الممارستات الجيدة  توضتيحية  تقديمها هنا مع مجموعة 

 والسياسات والممارسات من جميع أنحاء العالم.

وفد المنظمات غير الحكومية الدول األعضاء وبرنامج األمم المتحدة المشترل المعني بفيروس    يحث    -19
لة للتصدي للتحديات التي ال ت ال تتت  نقص المناعة البشرية / ا يد  على اتخاذ إجراءات فورية ومعج

روس نقص بطد التقتدم نحو تحقيق األهتداف العتالميتة لبرنتامج األمم المتحتدة المشتتتتتترل المعني بفيت  
من خالل توسيع نطاق    U=Uلتتتت    15المناعة البشرية / ا يد  والعمل على "ا مكانات غير المستغلة"

فيروس نقص المناعة  بما يختص بللمستاواة في مجال الصتحة  األستياستية  عالمية  الستتراتيجية  ن اال هذ
 يقودها المجتمع المحلي.و مالبشرية

 المنهجيـــــة 

 بما في ذلل:   م تم استخدام نهج مختلط في إعداد هذا التقرير2022 وسبتمبربين يوليو  -20

برنامج األمم المتحدة  منشتتورات  مقاال  ومنشتتورا م بما في ذلل    90ألكثر من  االنصــوصمراجعة   • 
المشتتتترل المعني بفيروس نقص المناعة البشتتترية / ا يد  ومنشتتتورات األمم المتحدة األخرىم  

م والتقاريرم وموج ات الستتتتياستتتتاتم والموارد التي  األقرانوالمقاالت الصتتتتحفية التي راجعها 

 تها المجموعات التي يقودها المجتمع المحلي وشركاء المجتمع المدني.أعد  

م باستتخدام مجموعة أستملة شتب  منظمة. ستعت  الرئيسـيين  من المسـتجيبينفرًدا   18مقابالت مع  • 
ا  المقتابالت التي تم إجراؤهتا  إلى الحصتتتتتول على وجهتات نظر    Zoomتطبيق عبر  إفتراضتتتتتيت 

ي والمجتمع المدني ومقدمي الخدمات التي يقودها  عناستتات وتوصتتيات نشتتطاء المجتمع الموانعك
وممثلي الحكومتات والمنظمتات متعتددة األطراف والوكتاالت الشتتتتتريكتة لألمم المتحتدة.  المجتمع 

أجريتت المقتابالت في جميع المنتاطق الممثلتة في الوفتد: أفريقيتا وآستتتتتيتا والمحيط الهتادئ وأوروبتا 

 كا الشمالية.ريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريوأم

ل دعوة مفتوحة لتقديم الطلبات. تم تقديم عشتترين دراستتة  التي تم جمعها من خال  دراســات الحالة • 
حالة من قبل الحكومة والشتتتتركاء غير الحكوميين. وهي تعرض أمثلة على الممارستتتتات الجيدة  
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  ية والعالمية. وهي توضتتح كيف ستتاهمية وا قليممحلات المجتمعية على المستتتويات الوالتوصتتي
ل وإنصاف  وتحسين استيعاة خدمات االختبار  المجتمع في  يادة الوصو  ني يقودذال  U=U  مفهوم

 المجتمعات المتنوعة في البيمات منخفضة ومتوسطة وعالية الدخل. لدىوالعالج والرعاية 

من   الذي تمت مراجعت مستودة التقرير   عدة إصتدارات مننت  التي تضتم   عملية مراجعة األقران • 
خبيرا  من المجتمع المحلي    13قبتل األعضتتتتتاء العتاملين في وفتد المنظمتات غير الحكوميتةم و

والمجتمع المدنيم وممثلين عن الستتتكان الرميستتتيين في جميع المناطقم وأعضتتتاء أمانة برنامج 
 األمم المتحدة المشترل المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / ا يد .

الية المستتخدمة هو توفير بيانات كمية أو إنتاج قياستات أو بيانات رقمية أو  لم يكن الغرض من األست  -21
ا كمي ا للمعرفة أو المواقف أو الستتل وكيات أو الممارستتات  تحليل إحصتتامي. لذلل ال يقدم التقرير قياستت 

والبيانات النوعيةم بما في ذلل  للنص  القصتتتتد من ذلل هو تقديم مراجعة    U=U.  بمفهومفيما يتعلق  
 آراء المجتمع والخبراءم باستخدام مجموعة من األسالية.

 تحديد المصطلحات 

  الحامليشتتتتير إلى حقيقة مثبتة علمي ا أن الشتتتتخص     U=U  غير قابل للكشــــغ ر غير قابل لالنتقال-22
الذي يخضتع للعالج بمضتادات الفيروستات القهقرية التي تقلل كمية وفيروس نقص المناعة البشترية  ل

ال يمكن  نقل فيروس نقص المناعة    مأجستتتتامهم إلى مستتتتتويات غير قابلة لالكتشتتتتافالفيروس في  
البشترية عن طريق االتصتال الجنستي إلى شتخص آخر. يشتار إلى المستتوى المنخفض للفيروس في 
الدم على أن  حمولة فيروستتتية ال يمكن اكتشتتتافها. هذا يعني أن المستتتتوى الفيروستتتي منخفض جد ا  

  50عن طريق اختبار الحمل الفيروسي أو أن  أقل من عتبة متفق عليها )مثل    بحيث ال يمكن اكتشاف 
 .  ii 17نسخة / مل للحمل الفيروسي غير القابل للكشف( 200أو  16نسخة / مل

. عندما 18الهدف األول للعالج المضتاد للفيروستات القهقرية هو الحمل الفيروستي غير القابل للكشتف  -23
فيروس نقص المناعة البشتتتترية العالج ولديهم حموالت فيروستتتتية ال يمكن  المتعايشتتتتون معيتلقى  

اكتشتتتتافهام فإنهم يحمون صتتتتحتهم وال يمكنهم نقل فيروس نقص المناعة البشتتتترية إلى شتتتتركامهم 
من خالل معرفتة حتالتة الفرد ومن خالل الوصتتتتتول العتادل إلى    U=U. يتم تحقيق  19الجنستتتتتيين

مناعة البشتترية الفعالة واالختبار والعالج والرعاية والدعم للحفاظ على تشتتخيصتتات فيروس نقص ال
 قمع الفيروس.

أداة طبية حيوية حاستمة في مجموعة أدوات شتاملة للوقاية من فيروس نقص المناعة   وه  U=Uمفهوم   -24
ا أكثر من مجرد أداة للوصتتول بنجاح إلى أهداف العالج العالمية     .95-95-95البشتتريةم ولكنها أيضتت 

ويقودها المجتمع ويعيد تشتكيل فهم   مإن  يمثل نقلة نوعية في مجال الصتحة العامة قاممة على الحقوق
أو خجل  نقص المناعة البشرية دون وصمةما يمكن أن يعني  العيش حياة كاملة وصحية مع فيروس 

  أو خوف من نقل فيروس نقص المناعة البشرية إلى اآلخرين.

 

 
ii   ا يد  كبت الفيروس على أن : "الحمل الفيروستي على المستتوى الفردي هو المقياس الموصتى ب  ب  المعنييصتف ستجل مؤشترات برنامج األمم المتحدة المشتترل

ويشتير إلى االلت ام بالعالج وخطر انتقال فيروس نقص المناعة البشترية. تحدد عتبة الحمل الفيروستي التي تقل عن    م القهقريةلفعالية العالج بمضتادات الفيروستات 
بشتأن استتخدام األدوية المضتادة للفيروستات القهقرية لعالج ومنع   2016نستخة / مل نجاح العالج وفق ا ل رشتادات الموحدة لمنظمة الصتحة العالمية لعام   1000

على أنهم قاموا بتثبيط األحمال الفيروسية   م دوى فيروس العو  المناعي البشري. يجة اعتبار األشخاص الذين لديهم نتيجة اختبار الحمل الفيروسي أقل من العتبةع
ا لرصد األهداف العالمية بمرورتتتتتت  يوف ... ا موحد ا لنجاح عالج   م الوقت  ر قمع الفيروس بين األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية معيار  ومؤشر 

 عدادوباء ا يد . عند اعتبارن كنستتبة من عدد األشتتخاص الذين يتلقون العالج ) للقضتتاء علىفيروس نقص المناعة البشتترية والوقاية من م وهو أمر بالا األهمية 
: أن 95-95-95شتترل المعني بفيروس نقص المناعة البشترية / ا يد  من أهداف برنامج األمم المتحدة المالثالث   95  هدفال(م يرصتد هذا المؤشتر  2.2المؤشتر  

حموال95 ستتتتتيكون لتتديهم  القهقريتتة  الفيروستتتتتتات  بمضتتتتتتادات  العالج  يتلقون  التتذين  األشتتتتتختتاص  من  عتتام  ٪  فيروستتتتتيتتة مكبوتتتة بحلول   م "2025ت 
-viral-suppressed-have-who-hiv-living-https://indicatorregistry.unaids.org/indicator/people(

   ).D95%2D95%20targetloads#:~:text=Viral%20suppression%20is%20defined%20as,95%2 

https://indicatorregistry.unaids.org/indicator/people-living-hiv-who-have-suppressed-viral-loads#:~:text=Viral%20suppression%20is%20defined%20as,95%2D95%2D95%20target
https://indicatorregistry.unaids.org/indicator/people-living-hiv-who-have-suppressed-viral-loads#:~:text=Viral%20suppression%20is%20defined%20as,95%2D95%2D95%20target
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كج ء من   2016في عام   (PAC)الوقاية  على   صتتول  حالبواستتطة حملة    U=Uاستتت حدث مصتتطلح  -25
بالمتعايشتين    الخاص لمكافحة الوصتم التي تطورت إلى حركة عالمية يقودها المجتمع    تواصتلحملة  
والحكومات والشتتركاء    مم والناشتتطينم والباحثينوالمناصتترينفيروس نقص المناعة البشتتريةم   مع

في  U=U  تم دمج    اآلخرين من المجتمع والقطتا  الختاص الملت مين بتالقضتتتتتاء على وبتاء ا يتد .
دولة. على ستتتبيل المثالم تشتتتير المجتمعات في   105معات المحلية في أكثر من الستتتياقات والمجت

عرف ي  رنسية وا سبانية  م وبالفN=Nباسم    يشار إلي   :الروسيةاللغة  في   K=K.كتتتت    U=Uفيتنام إلى  
  測不到=不傳染كتت عرف ي  وفي الصينية  مI=Iسم إب

يشتير إلى أي طريقة  و  مهو نهج طبي حيوي للوقاية من فيروس نقص المناعة البشترية  العالج كوقاية -26
للوقاية من فيروس نقص المناعة البشترية تستتخدم العالج المضتاد للفيروستات القهقرية لتقليل مخاطر 
انتقال فيروس نقص المناعة البشتترية عن طريق االتصتتال الجنستتي أو عن طريق الدم أو من خالل 

الصتتتتدر(. ينبع التأثير الوقامي من  من الرأستتتتي )الحمل والوالدة والرضتتتتاعة الطبيعية /  االنتقال  
انخفاض الحمل الفيروستتتي المجتمعي نتيجة العالج المضتتتاد للفيروستتتات القهقرية داخل مجموعة 

تقلل المعالجة المضادة للفيروسات القهقرية الحمل الفيروسي لفيروس نقص المناعة البشرية    سكانية.
دم والستتامل المنوي والستتامل المهبلي وحلية الثدي وستتوامل المستتتقيم إلى مستتتويات منخفضتتة  في ال
م كتان لتدى العتديتد من  اونتيجتة لتذلتل تقلتل من انتقتال فيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة. تتاريخيت    .للغتايتة

فيروس نقص المناعة البشرية مخاوف بشأن مصطلح "العالج كوقاية" بسبة تركي ن مع   المتعايشين
م U=U. من خالل الجمع بين أدوات  iiiعلى كل من الوقاية والعالج  U=U   ت  يترك  الفريد على الوقاية.

"م  مهما كانتيدعم "نهج الحالة    PEP  والوقاية بعد التعرض   PrEPفإن العالج الوقامي قبل التعرض  

 
iii  للحصول على تاريخ تطورU=U :انطالق م يرجى االطال  علىU=U  2017في عام. Lancet HIV. 2017;4(1):e475 
)2/fulltext-3018(17)30183-www.thelancet.com/journals/lanhiv/article/PIIS2352(    

http://www.thelancet.com/journals/lanhiv/article/PIIS2352-3018(17)30183-2/fulltext)
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المثلى والحفاظ عليهام مع تحستين النتامج أيض ا    ةصتحمستتوى الوالذي يدعم األشتخاص للوصتول إلى  
 .20التشخيص والرعاية والعالجوفي الوقاية من فيروس نقص المناعة البشريةم 

ف  -27 لصتتتتتحة العالمية لعام  إرشتتتتتادات منظمة افي  PrEPض للفيروس  العالج الوقائي قبل التعر  ي عرَّ
ة المضتتادة للفيروستتات القهقرية  المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشتترية بأن  استتتخدام األدوي  2021

فيروس نقص المناعة البشتتترية لتقليل مخاطر ا صتتتابة  المتعايشتتتين معمن قبل األشتتتخاص غير 
بفيروس نقص المناعة البشتتترية. بناء  على األدلة المستتتتمدة من التجارة والدراستتتات ا رشتتتادية 

ض التعر    العالج الوقامي قبلبالمفتوحة والمشتتتاريع ا يضتتتاحيةم أوصتتتت منظمة الصتتتحة العالمية  
كخيار   2015في عام   Tenofovirي على تينوفوفيريحتو م وهويومي عن طريق الفمبشتكل    للفيروس

 ضين لخطر كبير ل صابة بفيروس نقص المناعة البشرية.وقامي إضافي لألشخاص المعر  

دة المحدثة بشتتتأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشتتترية والتهاة الكبد  ا رشتتتادات الموح  تقدم    -28
)يوليو    والتشتتتخيص والعالج والرعاية للستتتكان الرميستتتيين  االمنقولة جنستتتي    وااللتهاباتالفيروستتتي  

  Cabotegravirوهذا يشتتتمل استتتتخدام الكابوتغرافير    دات جديدة مهمة.( توصتتتيات وإرشتتتا2022

الحقن كخيار إضتتافي للوقاية من فيروس نقص المناعة البشتترية في مناهج بواستتطة  طويل المفعول  
ضين لخطر كبير ل صابة بفيروس نقص المناعة البشريةم بما في بة لألشخاص المعر  تت  الوقاية المرك

المثليين والرجتال اآلخرين التذين يمتارستتتتتون الجنس مع الرجتال  ولجنس  ا  عتاملي/عتامالتذلتل  
م األشتتخاص في الستتجون وغيرها من ivالمخدرات عن طريق الحقن  يستتتخدمونواألشتتخاص الذين  
وأشتخاص غير متوافقين مع   والمتنوعين جنستيا   النو  االجتماعي  وعابري/عابراتاألماكن المغلقةم  
م وتقنيات الوقاية األخرى مثل  PEPو  PrEPو  peoplediverse -gender  .U=U 21الهوية الجنستتتتتية

pocket"-in-exposure prophylaxis-post""    ض"العالج الوقتتامي في الجيتتة بعتتد التعرv  م والحلقتتة
طويلة المفعول القابلة للحقنم كلها أدوات    القهقريةم ومضتتتتادات الفيروستتتتات  Dapivirineالمهبلية  

 .22حاسمة للجمع الفعال بين استراتيجيات الوقاية والعالج من فيروس نقص المناعة البشرية

هو استتخدام األدوية المضتادة للفيروستات القهقرية في حاالت الطوارئ   ضالعالج الوقائي بعد التعر   -29
ضتتتتوا لفيروس نقص المناعة البشتتتترية.  نوا قد تعر  من قبل األشتتتتخاص الذين من المحتمل أن يكو

   .23ض ساعة من التعر   72في غضون  PEP الت ؤخذييجة أن للفعاليةم 

ــد   -30 هي إجراءات واستتتتراتيجيات تستتتعى إلى تحستتتين    viيعنالتي يقودها المجتمع الم أعمال التصـ
وتنفيذها بشتتتكل خاص من قبل   م بهاهمم والتي يتم إعالمهفراد مجتمعالصتتتحة وحقوق ا نستتتان أل 

ي تطور إلى  ذالفعال بقيادة المجتمع وال  للتصتتتديهو مثال رميستتتي    U=U  .24المجتمعات ومن أجلها
فيروس  المتعايشتتين معحركة عالمية تقودها القاعدة الشتتعبية لتحستتين صتتحة ورفاهية ونوعية حياة  

نقص المناعة البشتتتتريةم مع المستتتتاهمة في جهود الوقاية من فيروس نقص المناعة البشتتتترية عند 

 
iv " يمكن أن تقدم خدماتPrEP الجنسم ومن المحتمل  بواسطة  نتقال  الشركامهم الجنسيين فوامد في الوقاية من اكذلل األمر للألشخاص الذين يحقنون المخدرات و

ا   ن محل برامج تبادل ا بر والمحاق PrEPمن خالل ممارستات الحقن غير اآلمنة. يجة أال تحل خدمات  المنتقل  في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشترية  أيضت 
(NSPs). NSPs   فيروس نقص المناعة البشتتترية وااللتهابات األخرى المنقولة بالدمم بما في ذلل التهاة الكبدعدوى لها أكبر تأثير في منع انتقال  C (HCV) 

 .50المخدرات عن طريق الحقن." المبادئ التوجيهية الموحدة لمنظمة الصحة العالميةم ص   باستخدامالمرتبط 
v   يشتيرPIP ضتونلعالج الوقامي في الجية بعد التعرض" ويستتخدم من قبل األفراد الذين  إلى "ا منخفض التردد بشتكل  فيروس نقص المناعة البشترية  خطر ل  يتعر 

ا لت  28المختارين بوصفة طبية لمدة  األشخاصوعالي الخطورة. يتضمن النهج ت ويد   قبل حدوث التعرض. PEPيوم 
 .5/fulltext-2667(19)30152-https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468 

vi  فريق عمل أصتتتحاة المصتتتلحة   نشتتتاطجارية في ستتتياق    م يقودها المجتمعي تال  وأعمال التصتتتديالمناقشتتتات حول تعريف المنظمات التي يقودها المجتمع  إن
ل يد  بقيادة المجتمعم بناء  على طلة مجلس تنستيق برنامج األمم المتحدة المشتترل المعني بفيروس نقص المناعة البشترية / ا يد .   بالتصتدي  ينالمتعددين المعني

لشتباة بكل فيروس نقص المناعة البشتريةم والفمات الستكانية الرميستيةم والنستاء وا المتعايشتين معتم وضتع التعريف على أنها مصتطلحات جامعةم بما في ذلل قيادة 
 .هناتنوعهم. يمكن الوصول إلى التعريف قيد المناقشة 

  

https://www.who.int/publications/i/item/9789240031593
https://www.who.int/publications/i/item/9789240031593
https://www.who.int/publications/i/item/9789240052390
https://www.who.int/publications/i/item/9789240052390
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(19)30152-5/fulltext
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/PCB47_Report_Task_Team_Community-led_AIDS_Responses
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لفيروس   يخضعون لعالج فعال وهمحالة فيروس نقص المناعة البشرية لديهمم  ل  المدركيناألشخاص  
 ف.شكحمولة فيروسية غير قابلة لل ويتم دعمهم في الحفاظ علىم نقص المناعة البشرية

ا المجتمع  -31 ات التي يقودـه هي مجموعتات وشتتتتتبكتات يمثتل فيهتا غتالبيتة القتادة والموظفين    viiالمنظـم
والتي   اعضتتامهموالمتحدثين الرستتميين والعضتتوية والمتطوعين خبرات ووجهات نظر وأصتتوات 

 بقرارتتمتع برليات شتتفافة للمستتاءلة. تتمتع المنظمات والمجموعات والشتتبكات التي يقودها المجتمع  
أو المانحين. ليستتتت كل المنظمات المجتمعية    ارومة أو التج  تتأثر بأجندات الحكم وال  ذاتي ومستتتتقل

 .25المجتمع بقيادة

في أمتاكن أو مواقع ختارج المرافق الصتتتتتحيتة الرستتتتتميتة وتتديرها    المجتمعـية  أعـمال التصـــــد تم  ت  -32
 .26منظمات المجتمع المدني

قة التي تعمل إلى تطوير وإغناء المجتمعات المستتتنيرة والقادرة والمنستتَّ   تعزيز أنظمة المجتمعيشتتير    -33
ورصتتد وتقييم خدمات وبرامج على تحقيق صتتحة أفضتتل من خالل مشتتاركتها في تصتتميم وتقديم  

  أخرى.أوبمة جارية    أيةو  19-كوفيدالرعاية الصتحيةم بما في ذلل فيروس نقص المناعة البشتريةم و
وجميع   UHCتعد النظم الصتتحية والمجتمعية المرنة أستتاستتية للتقدم نحو التغطية الصتتحية الشتتاملة  

لفيروس نقص المناعة    والمستتتدام  الفعال  للتصتتديفهي أستتاستتية    . SDGsأهداف التنمية المستتتدامة  
 .28 27البشرية والتهديدات الصحية األخرى

 الوضع الحالي 

ا على ا بالغ عن أولى حاالت ا صتتتابة با يد . في   40م احتفل العالم بمرور 2021  ستتتنةفي   -34 عام 
األمتاكن التي توافقتت فيهتا االستتتتتتثمتارات مع الطموحتاتم حققنتا أربعتة عقود من التقتدم في معتالجتة  

ا وتعقيتد ا في العصتتتتتر الحتديتث ومع ذلتلم على الرغم من المعرفتة   .29واحتدة من أكثر األوبمتة فتكت 
ة حول فيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة وقتاعتدة أدلتة واستتتتتعتة النطتاق للنهج الفعتالتة للوقتايتة المتطور

بالقضتتاء والعالج والرعاية والدعمم فإن العالم ليس على المستتار الصتتحيح للوفاء بااللت ام العالمي  
ا للصتتتتتحتة العتامتة بحلول عتام  على فيروس نقص   ال  يال  . 30 2030  ا يتد  بتاعتبتارن تهتديتد ا عتالميت 

 .31أ مة صحية عالمية ملحةيشكت ل المناعة البشرية 

األستتتر والمجتمعات   غرق اقتصتتتادت  م ودمر النظم الصتتتحية واالجتماعيةت  19- ال جامحة كوفيدتال   -35
الكشتف عن نقص االستتثمار في أنظمة الصتحة العامة     19-كوفيد  والدول بأكملها في أ مة. يواصتل 

 
vii  نفس المرجع 

وألن عدم المستاواة يؤثر على الوصتول إلى االختبارات والتشتخيص   ."القضتاء على ا يد  بإنهاء عدم المستاواة
 .U=Uوالعالج والرعايةم فإن  يؤثر أيض ا على  

 ركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي يم أممجتمععضو  -
 

 

بما في ذلل معالجة نفاد مخ ون األدوية المضتادة   - لم يكن من الواضتح من قبل أن  يادة الوصتول إلى العالج 
 المتعايشتتتين مع ال تنقذ حياة   - U=U للفيروستتتات القهقريةم وإنهاء التجريم وإ الة الحواج  التي تحول دون

الرعاية الصحية كاليف فيروس نقص المناعة البشرية فحسةم بل تمنع أيض ا عمليات انتقال جديدةم وتقلل من ت
 .  التقدم نحو إنهاء الوباءسر  تم وفي النمو االقتصادي  سهمتم وعباءاألو

-  Win-Win agenda2022 لى الوقايةم حملة الحصول ع  
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وعدم المستتاواة المستتتمرةم والتصتتدعات الصتتارخة في النستتيج االجتماعيم  م  32والحماية االجتماعية
وتتأثير الحواج  االجتمتاعيتة والهيكليتة على الجهود المبتذولتة لتحقيق خطتة التنميتة المستتتتتتتدامتة لعتام  

2030 33. 

ال ت ال تقارير الحالة الصتتتادرة عن برنامج األمم المتحدة المشتتتترل المعني بفيروس نقص المناعة   -36
البشتتترية / ا يد  والكيانات العالمية األخرى ت ظهر أن ا صتتتابات بفيروس نقص المناعة البشتتترية  

ى الصتتعيد  عل  .34  2030والوفيات المرتبطة با يد  ال تتناقص بالستترعة الكافية لتحقيق أهداف عام 
؛ ومن   35حالة وفاة أستتتتبوعيا  إلى فيروس نقص المناعة البشتتتترية  13000العالميم ت ع ى أكثر من 

مليون حالة وفاة مرتبطة با يد  في العقد الحالي إذا فشل المجتمع    7.7ر بنحو  ما يقد    المتوقع حدوث
ا عالن الستياستي لعام  ها في المكاستة والوفاء بااللت امات التي تم التعهد ب االستتفادة منالدولي في 

 .36وا يد  بشأن فيروس نقص المناعة البشرية 2021

من المعترف ب  على نطاق واستع أن التوستع العالمي في العالج المضتاد للفيروستات القهقرية المنقذة    -37
لفيروس نقص المناعة البشترية حتى    العالمي  التصتديللحياة والوصتول إلي  هو أحد أعظم إنجا ات  

من معتدالت ا صتتتتتابتة   مبشتتتتتكتل كبير  م. ومع ذلتلم في حين نجحتت بعض البلتدان في الحتد37اآلن
. يستتتتتتمر  38فيروس نقص المنتاعة البشتتتتترية والوفيتاتم كان التقتدم متفتاوت ا داخل البلتدان وفيمتا بينهتاب

فيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة في التتأثير على ماليين األشتتتتتختاص والمجتمعتات في جميع أنحتاء  

 .39العالم

برنامج األمم المتحدة المشتتترل المعني بفيروس نقص المناعة البشتترية /  تتطلة أهداف استتتراتيجية    -38
ر البلدان خيارات فعالة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشتتترية لما ال يقل يتوف  2030لعام  ا يد  
التأكد  وضتتين لخطر ا صتتابة بفيروس نقص المناعة البشتترية ؛  األشتتخاص المعر    بينمن  ٪95عن 

من األشتخاص المتعايشتين مع فيروس نقص المناعة البشترية على دراية ٪ 95ن  من أن ما ال يقل ع
على األقل من األشتتتخاص الذين    ٪95التأكد من أن  وبحالة فيروس نقص المناعة البشتتترية لديهم ؛  

من  ٪95 يعرفون حالتهم يتلقون عالجات فعالة لفيروس نقص المناعة البشتتترية ؛ وأن ما ال يقل عن
ا لفيروس نقص المناعة البشرية يحققون كبت الفيروسجميع األشخاص الذي  .40ن يتلقون عالج 

فيروس نقص المنتاعة البشتتتتترية   المتعتايشتتتتتين معمن جميع  ٪  85 م كان ما يقرة من2021في عام   -39
بفيروس نقص   على علم بإصابتهمماليين شخص لم يكونوا    6  يعني أن حوالييعرفون حالتهم. وهذا  

على العالج    حصلوا  تهميعرفون حالكانوا  من األشخاص الذين  ٪ 88. ما يقرة من 41المناعة البشرية
 .42تم قمعهم فيروسي ام العالج اوت  تلقالذين من أولمل ٪ 92و 

ماليين ال   10مليون شتخص يعيشتون مع فيروس نقص المناعة البشتريةم ما يقرة من   38.4من بين   -40
وحمتايتة   U=Uيتلقون معلومتات عتاليتة الجودة واالختبتار والعالج والرعتايتة الال متة للوصتتتتتول إلى 

  المتعايشتين معبالنستبة للعديد من   .43وصتمة والقلق حول انتقال العدوىالصتحتهمم مع التخلص من 
 لى عالج وخدمات عالية الجودةم يعد  عصول حالبشرية والذين لديهم إمكانية المناعة  فيروس نقص ال

م فيها مدى الحياة. من خالل الدعم المناستتةم يمكن لألشتتخاص إدارة  تتتتتتت  الفيروس حالة يمكن التحك
ويمكن تمكينهم لتحقيق مستتتويات حمولة فيروستتية ال يمكن   مصتتحتهم بطرق تناستتة حياتهم اليومية

 .44اكتشافها

بشتكل جيد مع أهداف العالج العالمية لبرنامج األمم المتحدة المشتترل المعني بفيروس    U=Uينستجم   -41
فيروس نقص المناعة   للمتعايشتتين معا يمكن في   نقص المناعة البشتترية / ا يد  ألن  يتصتتور عالم  

تحستتتتين نوعية حياتهم ووقف انتقال فيروس نقص المناعة   م منم في غياة لقاح أو عالجالبشتتتترية
يمكن تحقيق ذلل من خالل معرفة حالة الشتتخص من حيث    ة عن طريق االتصتتال الجنستتي.البشتتري

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids
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ا صتتتابة بفيروس نقص المناعة البشتتترية والحصتتتول بشتتتكل عادل على العالج الفعال واالختبار  
 والدعم الضروري لتحقيق قمع الفيروس والحفاظ علي .

ا بالا    U=Uستتتياستتتة   الحمل الفيروستتتي وتعريف تعتبر المعايير الستتتريرية الشتتتامعة حول قمع -42 أمر 
كأداة ستتتياستتتية لتع ي  العدالة الصتتتحيةم مع مقاييس المراقبة والتقييم    U=Uاألهمية لالستتتتفادة من 

ن  حقيقة واقعة لجميع المتعايشتتين مع فيروس نقص المناعة البشتترية يحستت    U=Uإن جعل    المناستتبة.
وهو أمر   ؛فيروس نقص المناعة البشتترية  عايشتتين معالمتر حياة  تتتتتتت  صتتحة األفراد والستتكانم ويغي

 .45ضروري لتسريع التقدم نحو إنهاء الوباء

ا  إن فيروس نقص المناعة البشرية هو سبة و  -43 فيروس   مرافق. في جميع  47  46نتيجة للفقر والظلمأيض 
والرعاية والدعم على حواج  تحول دون الجمع بين الوقاية والعالج    هنالنقص المناعة البشتتتتريةم  

. وال ي ال الوصم والتميي  والتجريم والعنف القامم على  48المستويات الفردية والشخصية والمجتمعية
والفقر ومجموعة من أوج  عدم المستاواة االجتماعية والعرقية والعمرية والجنستانية    درينو  الجنال

وغتالبت ا ما    نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة.والمحتددات االجتمتاعيتة والهيكليتة للصتتتتتحتة تغتذي أوبمتة فيروس 
بستتتبة   من ارتفا  معدالت الوفيات والمرض  ت فرض الخستتتامر األكبر على الستتتكان الذين يعانون

الوصتتتول إلى برامج وخدمات الوقاية والعالج والرعاية والدعم   فرص عندهم األمراض والذين تقل  

 .49المنقذة للحياة

ضتتهم أوج  عدم مستتاواة متعددة ومتقاطعة تعر    viiiضتتون للخطروالمعر  يواج  الستتكان الرميستتيون    -44
د الحياة والتي  لمخاطر أعلى ل صتابة بفيروس نقص المناعة البشترية وغيرن من األمراض التي تهد  

الفمات الستتكانية    تشتتمل  .52 51  50(1ل قصتتاء االجتماعي والتهميش في المجتمع )الشتتكل   ضتتهمتعر  
المخدرات عن طريق الحقنم واألشتتخاص  ومستتتخدميالجنسم    عاملي/عامالتة  هشتت  الرميستتية وال

المثليين وم دوجي الميل  وجنستتتيا م    والعابرين/العابراتالموجودين في أماكن مغلقة مثل الستتتجناءم  
الجنستتيم وغيرهم من الرجال الذين يمارستتون الجنس مع الرجالم والمراهقات والنستتاءم والستتكان  

 األصليين والسكان المتنقلين.

العنف القامم على النو  االجتماعي في  يادة خطر  كذلل  ة بين الجنستتتتتين ويستتتتتتمر عدم المستتتتتاوا -45
  5000صتاة حوالي  ت  ض ل  النستاء والمراهقات.  ا صتابة بفيروس نقص المناعة البشترية الذي تتعر  
ا بفيروس نقص المناعة البشتتتترية    24و   15شتتتتابة في جميع أنحاء العالم تتراوح أعمارهم بين  عام 
من جميع ا صتابات   ٪63لت النستاء والفتيات  تتتتتت  أستبوعيا . في أفريقيا جنوة الصتحراء الكبرىم شتك
يجة دمج مناهج الوقاية المشتتتركة التي    .53  1202الجديدة بفيروس نقص المناعة البشتترية في عام 

لتحستين   في التثقيف الجنستي الشتامل  Dapivirineم والحلقة المهبلية  PEPم وPrEPم وU=Uتشتمل  
النو  عابرات   وعابرين/وحقوق النستتتاء والفتيات والفتيان والرجالم   الصتتتحة الجنستتتية وا نجابية

. إذا تمت معالجة أوج  عدم المستتتتاواة  وأشتتتتخاص غير متوافقين مع الهوية الجنستتتتية  االجتماعي

 (.1والعالج )الشكل م فسوف تتحسن نتامج الوقاية الكامنة/األساسية

 
viii  ض لفيروس نقص  ضتة لخطر أكبرم هي مجموعات األشتخاص الذين هم أكثر عرضتة للتعر  معر  "المجموعات الستكانية الرميستية أو الفمات الستكانية الرميستية ال

ا بالا األهمية لتحقيق ت  والذين   م المناعة البشتترية أو لنقل  ناجح لفيروس نقص المناعة البشتترية. في جميع البلدانم تشتتمل الفمات الستتكانية   تصتتديعد مشتتاركتهم أمر 

نس مع الرجالم  الرميستتية األشتتخاص المتعايشتتين مع فيروس نقص المناعة البشتتريةم في معظم البيماتم الرجال المثليين وغيرهم من الرجال الذين يمارستتون الج

أكثر عرضتتة ل صتتابة بفيروس   م وهمالجنس وعمالمهم وعاملي/عامالتالمخدرات عن طريق الحقن   تخدمونيستتيا م واألشتتخاص الذين ندرج  العابرات/والعابرين

ا للوباء   نقص المناعة البشرية من غيرهم. ها بناء  على السياق الوبامي مشاكلل  والتصديومع ذللم يجة على كل بلد تحديد الفمات السكانية المحددة التي تعتبر مفتاح 

 .8م الصفحة  9ستراتيجية العالمية لمكافحة ا يد م الحاشية  واالجتماعي". اال
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يرى وفد المنظمات غير الحكومية أن الالمستتتتاواة الصتتتتحية هي مفهوم معياري يصتتتتف الفروق   -46
 .فرعية غير عادلةالمنهجية في الصحة بين المجموعات السكانية ال

يقر النهج الموجت  نحو ا نصتتتتتاف بتأن عتدم المستتتتتاواة النظتاميتة والهيكليتةم وليس الستتتتتلوكيتات    -47
والممارستتتتات الفردية فقطم هي األستتتتباة الجذرية للتفاوتات الصتتتتحية التي تؤدي إلى التأثير غير 

يستتتل م النهج    ة.هشتت  الفمات الستتكانية الرميستتية والالمتناستتة لفيروس نقص المناعة البشتترية على  
ض بدرجة أكبر لخطر العدوى وقلة موج  نحو ا نصتتتاف استتتتهداف الفمات الستتتكانية التي تتعر  ال

  صتتتحة فرص الوصتتتول إلى ستتتلستتتلة متصتتتلة من الخدمات الجيدة القاممة على الحقوق التي تع   
د هذا النهج مبدأ أهداف التنمية المستتدامة المتمثل في عدم ترل  يجست   .54ورفاهية ونوعية حياة أفضتل

م وينطبق على رؤية القضتتتاء على فيروس نقص المناعة البشتتترية بقدر ما خلففي الأي شتتتخص  
م واألهتداف العتالميتة األخرى مثتل التغطيتة  والتصتتتتتديينطبق على الوقتايتة من الجتامحتة والتتأهتة  

 دامة على نطاق أوسع.الصحية الشاملة وأهداف التنمية المست

في حالة فيروس نقص المناعة البشتتتتريةم هنال حاجة إلى معالجة أوج  عدم المستتتتاواة التي تخلق    -48
في ستتلستتلة رعاية فيروس نقص المناعة البشتترية للتأكد من أن كل شتتخص مصتتاة   الخطأخطوط  

إليها    ية التي يحتاججيد والدعم والرعابفيروس نقص المناعة البشتتترية يعرف حالت  ويتلقى العالج ال
على تحستين صتحة ورفاهية جميع األشتخاص المتعايشتين    U=Uستتعمل نتامج    لتحقيق قمع الفيروس.

مع فيروس نقص المناعة البشريةم وتحسين نوعية حياتهمم وخفض معدالت ا صابة بفيروس نقص 
صتتتتحةم مما   كثرالمناعة البشتتتترية الجديدةم وتقليل تكاليف الرعاية الصتتتتحيةم وتؤدي إلى مجتمع أ

  .55يمكن تجنب  أو عالج الى ما و مسيسهم للنمو االقتصادي

  االمنقولة جنسيً  وااللتهابات اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية عدوى : العوامل المساهمة في 1الشكل  
 والتهاب الكبد الفيروسي لدى السكان الرئيسيين 

            
                            

 ا لت ا ات المنق لة  ن يا    الت ا  ال  د الفي         ي     قص المنا ة ال    ة

        

           

          

            

          

           

          

                    

                   

                                               

                              

                        :                               /     

ال  ام  ا  تما ية
                                   

                                         

        

ال  ام  ال ي ل  ية

                           :

1 .            

2  .            /     

                                                 

                                                  

                          

                         

      

 

 562022منظمة الصحة العالميةم المصدر: 



UNAIDS/PCB (51)/22.29 

 17/53 صفحة

 

ا موجه ا نحو ا نصتتتاف يعطي    (2026-2021)تستتتتخدم االستتتتراتيجية العالمية لمكافحة ا يد    -49 نهج 
ولستد    ماألولوية ل جراءات للوصتول أوال  إلى الستكان الرميستيين والذين يعانون من نقص الخدمات

الفجوات في الوصتول إلى الوقاية والعالج والرعاية التي تقوض فوامد العالج بمضتادات الفيروستات  
ر لح م الوقتايتة من فيروس نقص المنتاعتة  القهقريتة. تتدعو ا ستتتتتتراتيجيتة إلى "إعطتاء أولويتة أكب

البشتترية المصتتممة والمجمعة بشتتكل كبيرم بما في ذلل توستتيع نطاق أستتالية الوقاية غير المستتتغلة  
م حد من الضتتررالمجتمعم مثل التثقيف الجنستتي الشتتاملم وخدمات ال  ي يقودنذال  والتصتتديبالكامل  

 .   U=U"57و PrEPو

الموجهة  حجة قوية للفعالية    (2021)وآخرون   Quanرها الواليات المتحدة أجراها  ت  ر دراسة مقت  توف  -50
في   المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشتترية  ستتتراتيجياتال اتنفيذ  وتكلفة  من حيث  نحو ا نصتتاف 

 باالصتتاباتتقليل تكاليف الرعاية الصتتحية على المدى الطويلم فضتتال  عن تقليل الفوارق المرتبطة  
 .58دم المساواة الصحية في المجتمعات العنصريةوتدابير ع

)الواليات المتحدة( مثاال  على أفضتتتتل الممارستتتتات حول كيفية استتتتتخدام    1دراســــة الحالة تقدم   -51
  U=Uعلى ا نصاف في إطار إعدادات الرعاية المجتمعية    ةبتتت  التدخل الوقامي المرك  59استراتيجيات

لمعالجة التفاوتات المستتتتتتمرة في قمع الحمل الفيروستتتتتي والحواج  التي تحول دون رعاية الفمات  
أدى هذا العمل إلى    فيروس نقص المناعة البشتتترية.هشتتتاشتتتة لدى المتعايشتتتين مع  األكثرالستتتكانية  

من قبل ستبعة مقدمي خدمة   U=Uتدخل المستاواة الصتحية    تغييرات في الستياستة المؤستستية واستتخدام
 .60موقع ا في منطقة مدينة نيويورل 20إضافيين في 

 استراتيجية اإلنصاغ الصحي التأسيسي  ،U=U=Uير: االستثمار من أجل التأث   

م فإن تطبيق  على طرق انتقال أخرىم بما في ذلل الرضاعة U=Uعلى الرغم من الفوامد المؤكدة لتت  -52
من الثدي أو الصتدر واالنتقال عن طريق الدمم ال يخضتع للبحث الكافي ويتطلة م يد ا من االهتمام 

. تمت ا شتارة إلى الحاجة إلى م يد من البحث لمعالجة  61الستريريواالستتثمار والتوجي  الستياستي /  
بشتأن فيروس نقص المناعة    2021في ا عالن الستياستي لعام    U=Uأدلة    الفجوات الحالية في قاعدة

 .62البشرية وا يد 

التوصتيات والمبادئ التوجيهية الستريرية بشتأن فيروس نقص المناعة البشترية وتغذية الرضتع ليستت    -53
المتعايشتتين مع  األهلذات الموارد المحدودة من العالمم يدعو معيار الرعاية    المناطقواضتتحة. في 

فيروس نقص المناعة البشتتترية إلى إرضتتتا  أطفالهم رضتتتاعة طبيعية أثناء تلقيهم العالج المضتتتاد  
ولكن في البلدان ذات الدخل المرتفعم تدعو إرشتتتادات الصتتتحة العامة إلى   ؛  للفيروستتتات القهقرية

الحظ خبراء الصتتتتتحتة العتامتة والمجتمع المتدني وأعضتتتتتاء المجتمع أن التعقيتد    .63ةالتغتذيتة البتديلت 
يمثل تحدي ام ال ستتيما في الستتياقات التي يتم فيها   U=Uواالرتبال حول إرشتتادات التغذية في عصتتر

ظهر الدراستتات الحالية أن خطر انتقال فيروس نقص  تتتتتتت فيروس نقص المناعة البشتترية. ت    64تجريم
ت تت رضع من كبالم    ص تت الشخاني  تت ا يعتت ر عندمتت الصف  ىتت حتة  تت فض للغايتت تتتتتتتت ة منختت اعة البشريتت المن

 .68  67  66 65 الفيروس

فقط من ٪  38تعتبر اختبتارات الحمتل الفيروستتتتتي عالمتة رميستتتتتيتة لنجتاح العالج. ومع ذلتلم فتإن    -54
األشتخاص المتعايشتين مع فيروس نقص المناعة البشترية والذين يتلقون العالج المضتاد للفيروستات  

  يةمحدودأكثر القهقرية يمكنهم حالي ا الوصتول إلى اختبارات الحمل الفيروستي. بل إن الوصتول إليها  
روس نقص المناعة  فيها معدل انتشتتتار فيفي بعض أج اء العالمم ال ستتتيما في البلدان التي ينخفض  

في   U=Uالبشرية وضعف النظم الصحية. هنال حاجة لالستثمار في تكنولوجيا الحمل الفيروسي لتتت  

 .69البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
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وصتول للفيروس نقص المناعة البشترية    المتعايشتين مع  واألهلحوامل  لإمكانية ليجة أن يكون هنال   -55
لدعم استتتقالليتهم واتخاذهم قرارات مستتتنيرة عند التفكير   واألطرإلى المعلومات والموارد    بستتهولة

من البحوث التي  وذللم  )األرجنتين( نتامج البحوث   2  دراـسة الحالةفي خيارات تغذية الرضتع. تقدم  
 فيروس نقص المتعايشتات مع  المتوافقات الجنس  ء  يقودها المجتمع حول تجارة ووجهات نظر النستا

 المناعة البشرية في األرجنتينم با ضافة إلى توصيات للبحوث والسياسات والممارسات.

المخدرات.    لمستتخدمي  U=Uم ال ي ال هنال ندرة في األبحاث حول إمكانية تطبيق  وبصتورة مماثلة  -56
المخدرات عن طريق الحقن لن ينقلوا فيروس نقص المناعة البشترية    مستتخدميتشتير الدالمل إلى أن 

من خالل النشتاط الجنستي إذا كان لديهم حمولة فيروستية مكبوتة. على الرغم من أن األبحاث الستابقة  
ا من خطر انتقال فيروس كشت فيروستي غير القابل للأشتارت إلى أن الحمل ال(  2013) ف قد يقلل أيضت 

من خالل مشتتاركة ا برم إال أن نتامج البحث تظل غير حاستتمة بشتتأن هذن نقص المناعة البشتترية  
 .70المسألة

ا إلى البحث في قابلية تطبيق    -57 م وكذلل حول كيفية   71للستتكان األصتتغر ستتن ا  U=Uهنال حاجة أيضتت 

 للتبر  بالدم. السريريعلى السياسة والتوجي   U=Uتأثير 

ا للفوامد المثبتة علمي ا   -58 يروستتية إلى  لمضتتادات الفيروستتات القهقرية الفعالة التي تقلل األحمال الفنظر 
لجميع الفمتات    U=Uفهتا في التدمم فتإن البحتث المحتدود حول قتابليتة تطبيق  كشتتتتت مستتتتتتويتات ال يمكن  

ة األخرى يضتاعف التفاوتات الصتحية ويقوض جهود الوقاية  هشت  كانية الرميستية والمجموعات الالست 
 ية.البشرمن فيروس نقص المناعة 

م مدير المعهد الوطني للحستتتاستتتية واألمراض Anthony Fauciوصتتتف الدكتور    م2019في عام   -59
بأنها "أساس القدرة على إنهاء الوباء"م إلى جانة استخدام    U=Uالمعدية في الواليات المتحدةم حملة  

PrEP لتت مجموعتة كبيرة من األبحتاث إلى  . توصتتتتت  72للوقتايتة من فيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة
تواصتتل الواضتتح وا يجابي والقامم على األدلة حول استتتنتاجات مماثلةم مما يؤكد الفرصتتة الهاملة لل

 نهاء التميي  المرتبط بفيروس نقص المناعة البشتتتتريةم وتع ي  المستتتتاواة الصتتتتحية    U=Uقيمة  
. لتستخير هذن الفرصتةم يجة  73ا يد   والقضتاء علىفيروس نقص المناعة البشتريةم   للمتعايشتين مع

"U=U ا خارج     ضتتتتتعت يأخذ هذا العتةء بعيتد ام ويت    م ال يتعلق األمر بالنظر إليتل على أنل ناقل للمرضم ولكنت تمتام 
ا راحة  ذللم يمكنني تصتتتميم يلدي الخيار. إن  في يد  لتعرف أن  ويمك نلكرامتل  ويعيدنطاق الفرد  م ولكن أيضتتت 

 ا يد ".البال في معرفة أننا ج ء من حل  نهاء 

 أوروبام  ممثل المجتمع  -
 
"U=U  ا. ت  يسل هي أداة لألمل: يمكننا إنهاء    U=Uط الضوء حق ا على المشكالت الهيكليةم ولكن  يمنحنا األمل أيض 

 وصمة الداخلية".الجامحة ا يد  وا صابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية والقضاء على 

 م آسيا والمحيط الهادئالمجتمع ممثل -
 

م حقوقيتعلق بالإن    - وقبل كل شتتتيءم هنال الكثير من المفاهيم الخاطمة. لكن ثاني ام ال يتعلق األمر باالمتيا  "أوال  
إن  يتعلق بالوصتولم إن  يتعلق بالحصتول على رعاية صتحية جيدة ونوعية حياة يمكن ألي شتخص الوصتول إليها. 

ا من العالج. يمكن ألي بلد أن يكون لدي  ستتتتة  40ال يهم أين أنت. ال يعني ذلل بالضتتترورة أنل بحاجة إلى  خيار 
كون غير قابل للكشتتف. إنها فقط الطريقة التي يستتكان يمكن أن للحمل الفيروستتي   لخيارات وال ي ال يضتتمن أن  ا

 ت دار بها هذن الخيارات ".

  ينلسكان الرميسيل شبكة العالميةالم  ممثل المجتمع -
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  U=Uفيروس نقص المناعة البشتترية التأكد من دمج وتنفيذ  العاملين في مجال  شتتركاء  العلى جميع  
 باستمرار.

م  راتيجية العالمية لمكافحة ا يد  عبر األولويات االستتتتراتيجية الثالث المترابطة لالستتتت  U=U  يعبر -60
ستتتتتاهم في كتل مجتال من مجتاالت النتتامج العشتتتتترة. يمكن تحقيق هتذن ا مكتانتات يومن المحتمتل أن 

إذا تم تصميم الخدمات وتقديمها في شراكات استراتيجية وداعمة   U=Uالتحويلية غير المستغلة لتتتتتت  
  المتعايشتتتين مجموعاتم ومع مقدمي الخدمات الصتتتحية القاممة على المرافق والتي يقودها المجتمع

فيصتتتتتبح بتإمكتان  .  74البرامج الحكوميتةكتذلتل  بت م و  ينمع فيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة والمتتأثر

 الخدمات:

في   U=Uتحسين رفاهية األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية من خالل دمج  •  
وتحويل الحياة االجتماعية والجنستتتتية وا نجابية والحقوق القانونية    ،التربية الجنستتتتية الشتتتتاملة

والخوف من   ةمالوصتتت فيروس نقص المناعة البشتتترية من خالل تحريرهم من   للمتعايشتتتين مع
 االنتقال الجنسي لشركامهم ؛

تحتدي وتفكيتل الوصتتتتتمتة العميقتة الجتذور المتعلقتة بفيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة والتميي    •  
 ؛ والتصور العام حول انتقال فيروس نقص المناعة البشرية

تقليتل  دعم أهتداف الجمع بين الوقتايتة والعالج من فيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة من خالل   •  
 و ؛ الحواج  الهيكلية والقلق المرتبط باالختبار والعالج

تع ي  حجة الصتحة العامة والمستاواة الصتحية القاممة على األدلة من أجل الوصتول الشتامل إلى   • 
اختبتارات فيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة والتشتتتتتخيص والعالج والرعتايتة التي يمكن أن تتدعم  

األرواح وتمنع ا صتتتتتابات الجتديدة بفيروس نقص المنتاعة    نةم وتنقتذالنتتامج الصتتتتتحيتة المحستتتتت  
 .75البشرية

إذا قامت الدول األعضتتتاء والجهات الراعية لألمم    U=Uيمكن إطالق العنان للتأثير التحويلي لتتتتتتتت   -61
في االستتتتراتيجيات والمبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة    U=Uالمتحدة بدمج  

أمثلة من منطقة آستتتتيا والمحيط الهادئ ألهمية التأييد    3دراســــة الحالة البشتتتترية والصتتتتحة. تقدم  
فكل  يس  U=Uبشكل استراتيجيم فإن   ت ظهر التجربة أن  عند استخدام   .  U=Uالحكومي المبكر لتتتت  

تصتتدى للحواج  التي تحول يم ومضتتاد للفيروستتاتالعالج  ال يد الطلة على  يم وميي وصتتمة والتال
المنقذة للحياة وتقلل الخستتارة للمتابعة من خالل تع ي    عالج مضتتاد للفيروستتاتدون الوصتتول إلى  

 االلت ام.

ــة الحالةتوفر   -62 بين المجتمع    2022نظرة ثاقبة من دراستتة استتتقصتتامية عالمية أجريت عام   4  دراس
فهم المكونات الحاستمة للقدرة على تحقيق واستتدامة عةء فيروستي  يادة  المدني وشتركاء المجتمع ل

 المناعة البشتترية بشتتكل أفضتتل عند  غير قابل للكشتتف ولفهم تجارة المتعايشتتين مع فيروس نقص 

 .U=U تع ي 

ط المشاركون الرميسيون الذين تمت مقابلتهم الضوء على بعض الدروس ا يجابية المستفادة من تتت  سل  -63
لفيروس   والتصدي  U=Uلدفع حركة    19-كوفيدالتي يجة الحفاظ عليها بعد حقبة  و  19-كوفيدتجربة  

 :الدروس نقص المناعة البشرية على نطاق أوسع. وتشمل هذن

معات وتصتميم وتقديم برامج معقدة وخدمات وجهود مناصترة قوة التقنيات الرقمية في حشتد المجت •
باستتخدام منصتات افتراضتيةم بما في ذلل ضتمان الوصتول العادل إلى ا نترنت للفمات الستكانية  

 ة ؛هش  عيدة أو الرميسية والالب
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قوة المنصتات الرقمية على ا نترنت كقناة نشتر للتدريس وتوفير التدرية والوصتول إلى جمهور  •
 ر ا نترنت ؛أوسع عب

الصتحة والعالج وا نصتاف في اللقاحات لرفع النقاشتات والضتغط  حول دور  يادة الوعي العام   •
لحاالت الطوارئ    الفعال  التصتتتتديالعام حول العوامق التي تشتتتتكلها حقوق الملكية الفكرية أمام  

 الصحية العامة ؛

م بما  حول األوبمتة بشتتتتتكتل عتام  والتثقيفلتدى عتامتة النتاسم    العالجي  التثقيف يتادة الوعي بتأهميتة   •
 حول كيفية تطور األوبمة وعبورها للحدود الجغرافية ؛في ذلل الوعي 

م  والتغلة عليها   19-كوفيد يادة الوعي العام بالحاجة إلى أنظمة صتتحة عامة قوية  دارة جامحة   •
  19- كوفيد ت تجربة  ا يوفر فرصتة لتجديد االهتمام بوباء فيروس نقص المناعة البشترية. ع   مم  

م يجة أن يحصتتتتل الناس على فرص متستتتتاوية  بأن  من أجل التغلة على األوبمة  الستتتتامدالفهم  
 لالختبار والعالج والرعاية ؛

عدة أشتتتهر واختبار الحمل    لفترةالعالج المضتتتاد للفيروستتتات القهقرية  صتتترف  دليل على أن   •
الفيروستتتتي في نقاط الرعاية ستتتتاعد في تقليل تأثير انقطا  الخدمة على الوصتتتتول إلى العالج  

 ؛ و76اللت ام ب وا

دليل على أن التغيير الستريع والمنهجي ممكن عندما تكون هنال إرادة ستياستية واستتثمار وضتغط  •

 عام ودافع للتصرف بشكل مناسة.

ام من المهم أن يتم دمج هذن الدروس واالبتكارات وغيرها المستتتمدة من تجربة   -64 - كوفيدللمضتتي قدم 
م ال سيما في المناطق ذات الموارد المحدودة ومناطق  المراك عبر جميع    U=Uفي توسيع نطاق    19

 الن ا م للتخفيف من اضطرابات خدمة فيروس نقص المناعة البشرية والوصول إلى العالج.

م تم تحقيق  خم كبير  ضتتتفاء الطابع المؤستتتستتتي على الحملة. تم  2016في عام   U=Uمنذ ظهور   -65
للتنفيتذ من قبتل البتاحثين والنتاشتتتتتطين في مجتال فيروس نقص المنتاعتة  تقتديم موافقتات عتامتة وقتابلتة  

م والشتتركاء الثناميين والمتعددي األطراف )مثل خطة  ومنظمات المجتمع المدنيوالمجتمع  البشتتريةم  
م وبرنامج األمم المتحدة المشتتتترل  PEPFAR  الطوارئ لرميس الواليات المتحدة ل غاثة من ا يد 

م ومرك  الواليتات المتحتدة لمكتافحتة  UNAIDSا يتد المعني بفيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة/
)مثل كندا  الوطنية  الحكومات  و  ( WHOومنظمة الصتحة العالميةUS CDC األمراض والوقاية منها  

(م وكتذلتل المجالت األكتاديميتة البتار ة  وفيتنتام وغيرهتا الكثير  ixكيتةريوتتايالنتد والواليتات المتحتدة األم
 . 77كيةريمثل النسيتم ومجلة الجمعية الدولية لمكافحة ا يد م ومجلة الجمعية الطبية األم

وهي لوباء فيروس نقص المناعة البشترية.  فيتنام  بلد   تصتديفي قلة  هو   U=Uعلى ستبيل المثالم  و -66
من األشتتخاص الخاضتتعين للعالج    ٪95  أكثر من  لدىتحقق كبت ا فيروستتي ا   PEPFARأول دولة في  

. تؤكد ا رشتتتتتادات القطرية المحتدثة لخطة   78(5  ةدراســـــة حالد للفيروستتتتتات القهقرية )المضتتتتتا
PEPFAR (2022)  على الحاجة إلى دمجU=U ةالبشري ةالمناعنقص سلسلة رعاية فيروس  في. 

على نطاق واسع في قطا  فيروس نقص المناعة البشرية العالمي كأداة   معروف  U=U  مفهوم أصبح  -67
اتصتتال قوية ومثبتة علمي ا تجمع بين التقدم الطبي الحيوي والمعرفة المعاصتترة في العلوم الستتلوكية  

وانتقتال فيروس نقص المنتاعتة    U=Uالمعلومتات الختاطمتة حول  م تكثر  . ومع ذلتل79واالجتمتاعيتة
)بوتستتتوانا( مثاال  للممارستتتة الجيدة لألدوار الحاستتتمة التي تؤديها    6  لحالةدراســـة االبشتتترية. تقدم  

 
ix  تمت المصادقة علىU=U فيروس نقص المناعة ل للتصديركية يوتم جعلها قابلة للتنفيذ في السياسة والبرمجة على النحو المبين في ا ستراتيجية الوطنية األم

 (. 2025-2022البشرية / ا يد  )
 Strategy.pdf-AIDS-HIV-content/uploads/2021/11/National-https://www.whitehouse.gov/wp 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/11/National-HIV-AIDS-Strategy.pdf
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لتحستين نوعية  موالقاممة على األقران  مالتي يقودها المجتمع  U=Uاستتراتيجيات التواصتل والمعالجة  
وصتمة الالحياة ونتامج العالج لألشتخاص المتعايشتين مع فيروس نقص المناعة البشتريةم مع معالجة  

 والمفاهيم الخاطمة الشامعة حول اختبار فيروس نقص المناعة البشرية وعالج .الداخلية 

)كندا( حملة للتعليم العام واالتصتتتال عبر ا نترنت بقيادة الحكومة الكندية    7 دراســـة الحالةتعرض  -68
هدف إلى تبديد المعلومات غير الصتتحيحة المتعلقة بفيروس نقص وتاء المجتمع.  بالشتتراكة مع شتترك
وصتمة االجتماعية والتميي  المرتبطين بتشتخيص  العموم الستكانم مع الحد من   بينالمناعة البشترية  
  المعتالجتةعلى ا نترنتت بعنوان "خرآ  كنتديفيتديو تعليمي هنتال لمنتاعتة البشتتتتتريتة. فيروس نقص ا

"م تم تطويرن بالشتتراكة مع المجتمعات والتحالفات والشتتبكات )المعروفة ستتابق ا بشتتبكة ا يد  ةالقوي
مع فيروس نقص المناعة    المتعايشتينم مع الستكان األصتليين  CATIE( و  يناألصتليللستكان  الكندية  

يشتتتارل الفيديو معلومات دقيقة حول اختبار فيروس نقص المناعة البشتتترية    ومن أجلهم.البشتتترية  
ختبار ال فة والعافية مع المعرفة الغربية  وعالج  عن طريق نستتتج معرفة الستتتكان األصتتتليين بالثقا

فيروس نقص المناعة البشتترية وعالج . إن  يشتتجع الناس على الخضتتو  لالختبار والبدء في عالج 

 .80المناعة البشرية أو استمناف  أو االستمرار في  من أجل صحتهم وعافيتهمفيروس نقص 

يهدف إلى دعم ول  الحكومة  )أوكرانيا( تجارة برنامج رعاية ودعم وطني تمو    8  دراسة الحالةتقدم    -69
فيروس نقص المناعة البشتترية. تشتتمل األنشتتطة دعم  المتعايشتتين معقمع الفيروس بين األشتتخاص  

االلت ام بالعالج والوصتتتول إلى اختبار الحمل الفيروستتتي لمستتتاعدة األشتتتخاص على تحقيق قمع 
 .ى ذلللحفاظ علالفيروس وا

تدخال  متعدد البلدان بقيادة الشتتباة يشتتمل الشتتباة الذين تتراوح أعمارهم بين    9  دراســة الحالةتقدم   -70
ا في    29و  15 تم تطوير المبادرة استتتجابة لثغرة محددة    جنوة الصتتحراء.من دولة أفريقية    11عام 

ا لتسهيل حوارات   مرة مع المراهقين والشباة  المث  U=Uفي توفير المواد العملية والمصممة خصيص 
  U=Uفيروس نقص المناعة البشتتترية. توفر دراستتتة الحالة م يد ا من األدلة لدمج  مع  نتعايشتتتيالم

 .التربية الجنسية الشاملةفي برنامج  وأدوات الوقاية المركبة األخرى

 ما يلي: U=Uنت تأمالت المستجيبين حول القضايا واالعتبارات األكثر أهمية حول تضم   -71

ة وأداة لستتتياستتتة ا نصتتتاف الصتتتحي لتحستتتين  مناصتتتروالنهوض ب  كأداة لل  U=Uالتأكيد على   •
م بما في ذلل الوصتتتول والتشتتتخيص والعالج الجيد والرعايةالوصتتتول العادل إلى االختبارات  

 مثل الحقن طويلة المفعول ؛ العادل إلى التطورات الطبية

  لتغيير القوانين والستتياستتات الضتتارة التي تجرم    U=Uالبيانات التي تم إنشتتاؤها بواستتطة    قراءة •
 ضين لخطر ا صابة ب  ؛ ويروس نقص المناعة البشرية والمعر  مع فين تعايشاألشخاص الم

المنقولة    بااللتهاباتؤدي إلى ارتفا  معدالت ا صتتابة يستت   U=Uتبديد المخاوف الشتتامعة من أن  •
الناس على ممارستتتتتة الجنس بدون واقي ذكري. أظهرت بعض ذلل األمر   عإذا شتتتتتج    اجنستتتتتي  

م والذين يتمتعون بإمكانية  ين مع فيروس نقص المناعة البشتريةالدراستات أن األشتخاص المتعايشت 
الستكان.  الوصتول المنتظم إلى الرعاية الصتحيةم يميلون إلى التمتع بصتحة عامة أفضتل من عامة 

م با ضتتافة ارات الصتتحية المنتظمة / المتكررةال ي  U=Uع  شتتج  م  من وجهة نظر الطة الحيوي
 .اي  جنسالمنقولة االلتهابات بار الحمل الفيروسي واختاختبار األشخاص لإلى 

U=U  : والتحديات  سهلةالماألمور 

ة  هشتت  الستتكان الرميستتيين والفمات ال ال ت ال أوج  عدم المستتاواة الهيكلية والنظامية تؤثر على قدرة -72
األخرى على تجربة فوامد العالج الفعال لفيروس نقص المناعة البشتتترية. وهي تشتتتمل الفقر وعدم 
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وصتتتمة وتجريم فيروس نقص الالمستتتاواة في الحصتتتول على العالج واختبار الحمل الفيروستتتي و
ص هذا القستم العوامق الرميستية التي تحول دون تحقيق هدف القضتاء على تتتتتت  المناعة البشترية. يلخ

االفتقتار إلى البيمتات التمكينيتة لتدعم   ؛  وصتتتتتمتة والتميي ال. وتشتتتتتمتل  2030  بحلول عتام  ا يتد
وستلستلة عالج فيروس نقص المناعة البشترية ؛   U=Uالمهمشتة التي لم تشتارل بعد في   مجموعاتال

؛ ونقص الوصتتتتتول إلى التقنيتات   والتصتتتتتدياستتتتتتثمتارات غير كتافيتة في أنظمتة المجتمع والقيتادة  
 واالبتكارات.

 الوصمة والتمييز 

دت العديد من الدراستتتات الدور الجوهري لمقدمي الرعاية الصتتتحية في  يادة الوعي وتحستتتين  حد   -73
م  م با ضتتتافة إلى دورهم في تحقيق نتامج صتتتحية إيجابية. على الرغم من التقد  U=Uالمعرفة حول 

م فقد أظهرت األبحاث أن الوعي المحدود  U=Uالمحر  في السنوات الست الماضية من خالل حملة  
ضتتتين لخطر  فيروس نقص المناعة البشتتترية والمعر    المتعايشتتتين معبين األشتتتخاص    U=Uحول 

ا   ا كبير  المجموعات السكانية وحالة دخل الدولة. ت ظهر مجموعة   لدىا صابة ب  ال ي ال يمثل حاج  
مقتدمي الرعاية غير الصتتتتتحيتة مفيتدم فإن ل  U=U  مفهوم التثقيف حولية من األبحتاث أن  في حين  قو

 :تكون مناقشات المرضى مع العاملين في مجال الرعاية الصحية

 ؛ ام باألدوية ومعدالت كبت الفيروسااللت ببنتامج صحية عقلية وجنسية وعامة مواتيةم و  ةرتبطم •

 وقامية أولية فعالة ؛ ول أداة ت  أن تشك بإمكانها •

مع االلت ام األخالقي للعاملين الصحيين بعدم إلحاق األذىم وتوفير الرعاية المثلى ودعم   متماشية •

 .81المرضى في الوصول إلى المعلومات الدقيقة والتثقيف الصحي

ا للرعاية في التعليم الطبي والمبادئ التوجيهية السريرية U=Uم يجة اعتبار وهكذا  . 84 83 82معيار 

نيين المتحالفين معهم على تشتتير مجموعة األدلة هذن إلى قيمة تدرية مقدمي الرعاية الصتتحية والمه  -74
مكون ا إل امي ا لمعيار   U=Uصتتبح يم يجة أن  الصتتحة الجنستتية. عالوة على ذلل  وتقييم  U=U  تقييم

 الرعاية للرعاية الصحية األولية و يارات الرعاية المتخصصة لفيروس نقص المناعة البشرية.
  

م أو لنفترضم نوع ا من التعليمات لمقدمي    كمثال:م لميعايكون "أعتقد أن  من الرامع أن يكون لديل شتتتتيء   دليال 
م  كمثالم هنالال ت ال    مع المرضتتى أو مع أشتتخاص آخرين. ألن U=Uالرعاية الصتتحية  حول  كيفية مناقشتتة 

 مفاهيم مشكول فيها للعديد منهم".

 الشرقيةم أوروبا أخصائي طبي    -
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فيروس نقص المناعة البشرية الذين عانوا من الوصم والتمييز في   للمتعايشين مع. النسبة المئوية  2الشكل 
 2021-2018ها البيانات، فيالرعاية الصحية واألوساط المجتمعية، البلدان التي تتوفر مراكز 

 

 2021-2018م فيروس نقص المناعة البشرية المتعايشين معوصمة لألشخاص الالمصدر: استبيانات مؤشر 

بستتتبة حالة    من األمور التاليةض ألي    في أماكن الرعاية الصتتتحية يشتتتمل التعر  ملحوظة: الوصتتتم والتميي
الماضتية: الحرمان من الرعاية بستبة ا صتابة بفيروس   12 فيروس نقص المناعة البشترية في األشتهر التتتتتت

نقص المناعة البشتتريةم أو النصتتح بعدم ممارستتة الجنسم أو أن تكون موضتتوع ا للنميمة أو الحديث الستتلبيم 
التعرض ل يذاء اللفظيم والتعرض ل يذاء الجستتديم وتجنة االتصتتال الجستتدي ومشتتاركة حالة ا صتتابة 
من بفيروس نقص المناعة البشتترية دون موافقة. يشتتمل الوصتتم والتميي  في األوستتاط المجتمعية تجربة أي 

الماضتية: الشتعور   12 بستبة حالة ا صتابة بفيروس نقص المناعة البشترية في األشتهر التتتتتت األمور التالية
باالستتبعاد من التجمعات أو األنشتطة االجتماعيةم والشتعور باالستتبعاد من األنشتطة الدينية أو أماكن العبادةم  

فرصتتة عمل أو فقدان مصتتدر دخل أو  منح  والشتتعور باالستتتبعاد من األنشتتطة العامليةم ورفض التوظيف أو  
 وظيفة.

ي تم التعرض ل  في أماكن الرعاية الصتتحية خاصتتة بخدمات ذ ي  الملحوظة: البيانات المتعلقة بالوصتتم والتمي
فقط في جمهورية الدومينيكان ونيجيريا والستنغال وجنوة الستودان وتوغو  هي فيروس نقص المناعة البشترية 

 وأوغندا و يمبابوي.

بفيروس نقص . جنيف: برنامج األمم المتحدة المشتتتتترل المعني 2022المصتتتتدر: التحديث العالمي ل يد  
 2022 المناعة البشرية / ا يد  ؛

ة من هشتت  الفمات الستتكانية الرميستتية والال ي ال الوصتتم والتميي  من بين العوامق الرميستتية التي تمنع  -75
الحصتتتول على رعاية صتتتحية جيدة وفي الوقت المناستتتةم بما في ذلل خدمات الوقاية من فيروس 

بشتأن   2021ج والرعاية والدعم. ي ل م ا عالن الستياستي لعام  نقص المناعة البشترية واالختبار والعال

 
 

 



UNAIDS/PCB (51)/22.29 

 24/53 صفحة

 

من األشتتتتتختاص ٪ 10أقتل من يكون فيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة وا يتد  البلتدان بضتتتتتمتان أن 
ضتتين لخطر ا صتتابة ب  يعانون من الوصتتم فيروس نقص المناعة البشتترية والمعر   مع  ينمتعايشتت ال

ة ا يد  هدف ا فرعي ا لتتبع  يجية العالمية الحالية لمكافحأضتتافت االستتترات  .2025والتميي  بحلول عام 
والتميي  المختبرين في أماكن الرعاية الصتتحية الرستتمية. يؤكد تحديث ا يد  العالمي لعام    وصتتمال

استمرار انتشار هذا الحاج  للرعاية على الرغم من عقود من التعليم والدعوة. يوضح الشكل    2022
أقل من  يكون أن البلدان ال تستتير على المستتار الصتتحيح في تحقيق الهدف المتمثل في ضتتمان أن  2
والتميي  في  وصتتمالفيروس نقص المناعة البشتترية يعانون من  المتعايشتتين معمن األشتتخاص   10٪

 . 202585ساط الصحية والمجتمعية بحلول عام األو

على الحواج  في استتيعاة    ى  األولتتتتتت  ركت)كندا( نتامج دراستتين كنديتين.    11  دراسـة الحالةتقدم   -76
U=U    بين رجال األقليات الجنستيةم بينما يقدم الثاني رؤى حول توصتيل رستاملU=U    في الممارستة

)أستراليا( إرشادات للممارسات الجيدة لوسامل ا عالم حول فيروس   12دراسة الحالة  اليومية. تقدم  
التي  لتحسين جودة المعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية    U=Uنقص المناعة البشرية و

الحـــالـــة  تقتتدم    الصتتتتتحفيون.  ينقلهتتا ا عالميتتة  13دراســـــــة  الحملتتة  من  لقطتتة   )ألمتتانيتتا( 
DoubleKnowledge #    (#wissenverdoppeln)     إلى تحستتتتتين    وهتدفتتوصتتتتتمتة.  اللمكتافحتة

باستتخدام منصتات وستامط متعددة لنشتر    U=Uالمستتويات المنخفضتة من الوعي العام والمعرفة حول 
 معلومات دقيقة حول الوقاية والعالج من فيروس نقص المناعة البشرية الفعال والقامم على الحقوق.

 5-5-5البيئات التمكينية: الوصول إلى 

إلى تلل المجموعات الستتتكانية التي لم يتم الوصتتتول إليها من خالل الجهود    "5-5-5"يشتتتير مفهوم   -77
لعالج لبرنتامج األمم المتحتدة المشتتتتتترل المعني بفيروس نقص  لهتداف العتالميتة  األ المبتذولتة لتحقيق  

هي   5-5-5. غالب ا ما تكون المجموعات الستتكانية ضتتمن الفمة  95-95-95المناعة البشتترية / ا يد   
المرتك ة    ةالبشتتري  نقص المناعةويصتتعة الوصتتول إليها ببرامج وخدمات فيروس   اماألكثر تهميشتت  

 على المرافق.

ل لصتالح األقلية ستتعمل  يعني أن نماذج الرعاية الصتحية التي تعم م"الوصتول إلى الميل األخير أوال    -78
ا   فيروس   المتعايشتين معكانت هذن مستاهمة مهمة قدمتها الشتبكة العالمية لألشتخاص   -ألغلبية"  لأيضت 

التغطية الصتتحية الشتتاملة. إن   حولإلى االجتما  رفيع المستتتوى   ((+GNPنقص المناعة البشتترية  
ا في قلة البرامج والخدمات أمر بالا األهمية   وضتع احتياجات أفقر أعضتاء المجتمع وأكثرهم تهميشت 

م الوصتول إلى الميل األخير  95-95-95لفيروس نقص المناعة البشترية. في ستياق األهداف    للتصتدي
بطرق تدعم قدرتها على التمتع   5-5-5يعني الوصتتتتول أوال  إلى المجتمعات التي تقع ضتتتتمن  مأوال  

 ا يد . القضاء علىم مع تسريع التقدم نحو U=Uبالصحة وجودة الحياة بفوامد 

 

  في الواقع الين واليانا  العالج والوقاية كقوى متعارضتتتة عندما هما   بين"هنالم على ما أعتقدم انقستتتام خاطد   
yin and yang ا ال يتلقون العالج والرعاية المناستتبينم. ألن  إذا يتم   طالما كشتتفم الفلماذا   رأيت أشتتخاصتت 

م ويجعل الناس ال يريدون الخروجم وال يريدون حتى  همأو يتم تجريم  -يحبط األشتتخاص    فذلل - التميي  ضتتدهم
لمناعة البشترية  فيروس نقص ا  المتعايشتين مع وعندما تجعل    .الم خبأ ا شتارة إلى فيروس نقص المناعة البشترية

يقفون ويقولونم لقد خضتتتعت لالختبارم تلقيت العالجم ستتتأعيش إلى األبدم ال يمكنني نقل فيروس نقص المناعة 
ظهار كل   أدواتم إنها طريقة مهم أن يكون لنا م مهمة  تهام معرفالبشتتترية ... حستتتن ام هذن رستتتامل قوية للغاية
 ".األدوات الجديدة المتوفرة لدينا. إن  شيء ضخم  

 كا الشماليةر يم أمممثل المجتمع  -
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. فهذن  5-5-5 عبرا  ا وتهميشتت  البيمات التمكينية هي مفتاح الوصتتول وإشتترال المجتمعات األكثر فقر   -79
ر القضتاء على الوصتم والتميي م وت يل أو تقلل العقبات مثل  م وتيست  شتخاص البيمات تحمي حقوق األ 

القتتامم على   القتتانونيتتة العقتتابيتتةم والتميي  الجنستتتتتتاني والعرقيم والعنف  نو   الالتجريم واألطر 
يؤكد الشتتتتركاء    م والبطالة والفقرم وستتتتوء الوصتتتتول إلى التعليم والحماية االجتماعية.االجتماعي

 المتعايشين معم األشخاص  على آثارن ا يجابية في البيمات القانونية التي تجر    U=Uوالمدافعون عن 
 .86هش ةالفمات السكانية الرميسية والفيروس نقص المناعة البشرية وأفراد 

كما الحظ ستتتتيفان بارال وآخرونم فإن استتتتراتيجيات تنفيذ عالج فيروس نقص المناعة البشتتترية   -80
  فقط  تتت  هة إلى المجتمعات األكثر تهميش ا سيكون لها اختالفات مهمة مقارنة بالبرامج التي تركالموج  
ال م تشتتتمل االعتبارات الحاستتتمة ضتتتمان أU=U. في هذا العصتتتر الجديد من 87العالج  كمياتعلى 

تؤدي التحوالت في البيمتات القتانونيتة إلى م يتد من ا يتذاء أو التهتديتد لألفراد التذين لم يتم قمعهم 
ام أو تع ي  التفتاوتتات والتميي  المرتبطين بفيروس نقص المنتاعتة    م أو إذكتاء الوصتتتتتمفيروستتتتتيت 

 .88البشرية

 الستثمار في أنظمة المجتمع والقيادة والتصد   ا

المجتمع المحلي شتتتريان حياة حيوي للمجتمعات التي انقطعت عن   ي يقودنذال  التصتتتدير  تتتتتتتت  وفي -81
  التصتديستاعد  يم  ةصترف النظر عن تحديات الصتحة العامالخدمات الصتحية واالجتماعية الرستمية. ب

المجتمع على ضتتتمان عدم تخلف أحد عن الركة. ت ظهر الدروس المستتتتفادة من جامحة    ي يقودنذال
ا رميستتية في الحفاظ على يي يقودن المجتمع  ذن الالمر  التصتتديالمستتتمرة أن   19-كوفيد لعة أدوار 
 .91 90 89هش ة حة الناس وحماية المجتمعات الص

مع فيروس نقص المنتاعتة    ينالمتعتايشتتتتت  مجموعتاتمهتا تلعتة المنظمتات والختدمتات التي تقودهتا وتقتد   -82
ا ا حاستتتم  لفيروس نقص المناعة    الوطني  التصتتتديبشتتتكل خاص في و  مالبشتتترية والمتأثرة ب  دور 

بصتتتتتفتهتا حركة عالمية  .   93  92  فعتاليتة برامج الوقاية والعالج والرعاية والدعمتع   كمتا    مالبشتتتتترية
دولةم فإن   105شتريل مجتمعيم في كل قارة وعبر   1100يقودها المجتمع المحلي مع ما يقرة من 

U=U  فيروس نقص المناعة البشتتتترية  مثال ستتتتاطع للقوة التحويلية للقيادة المجتمعية في مجال   وه
يروس نقص المناعة  ف  المتعايشين معلتحسين صحة ونوعية حياة األشخاص    ةالعالمي  ةالصحي  بيمةوال

 م للقضاء على وباء فيروس نقص المناعة البشرية.وصمة وتسريع التقدالالبشريةم والقضاء على 

  األشتتخاص المجتمع المحلي تأثير قابل للقياسم وإمكانية الوصتتول إلى    يقودن  يذال  والتصتتديللنظم    -83
. ومع 95 94  على نطاق واستتعم وخدمة الستتكان الذين ال يحصتتلون على الخدمات الصتتحية الرستتمية

يقودها م بما في ذلل المراقبة التي  المجتمعي  والتصتتتتديي لألنظمة  ذللم ال ي ال الدور األستتتتاستتتت 
ترتيبها حستتة  بشتتكل عام  ال يتم  وم يعاني من نقص حاد في التمويل وال ي عترف ب .  المجتمع المحلي

مجال  بدون موارد كافية و  .96أو دمجها في الخطط الوطنية أو مي انيات الصتتتحة المحليةاألولوية و/
 حداث تأثير دامم في معالجة    المجتمعي  والتصتتتديانات النظم  مدني واستتتتقالليةم ستتتتظل إمك عمل

. النقص في مضتادات الممارستة في كثير من الحاالت وبينالنظرية واألدلة  بينهنال فجوة واستعة  الحقيقة أن"
ا خالل  القهقريةالفيروستات    وات ضتح ؛COVID-19 جامحة    في البلدان المتوستطة والمنخفضتة الدخل كان كبير 

ضلنتا أنت  أي   خاللتتأثر بشتتتتتدة  أنهتا تالعلم أو   لنتا  مهتاوالنهج األخرى التي قتد     يمكن خستتتتتارة الوقتايتة قبتل التعر 
 ." جامحة

 الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ركايم أمممثل المجتمع  -
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ة"  الفوارق الصتتتتحية التي تؤثر على أفقر أفراد المجتمع وأكثرهم تهميشتتتتا  "إمكانات غير مستتتتتغل
 لفيروس نقص المناعة البشرية . العالمي للتصدي

 الوصول إلى التكنولوجيا واالبتكار  

يشتتتمل الوصتتتول الخالي من العوامق إلى خدمات الوقاية واالختبار والعالج والرعاية والدعم الجيدة   -84
توستتيع نطاق  والقاممة على الحقوق والتي تشتتمل الوصتتول العادل إلى التكنولوجيا واالبتكار. يتطلة  

الوصتول إلى العالج واألدوية ذات األستعار المعقولة تمكين البلدان من االستتفادة الكاملة من المرونة  
على ستتتتتبيتل   مفيمتا يتعلق بحقوق الملكيتة الفكريتة في اتفتاقيتات التجتارة التدوليتة الحتاليتة )بمتا في ذلتل

دويتة  بتديلتة لتحفي  تطوير األ كمتا يتطلتة اتختاذ مبتادرات    الترخيص ا جبتاري(.  مالمثتال ال الحصتتتتتر
ا ابتكارات  و موالحصول عليها بشكل عادلبأسعار معقولة   أخرى الستجابة احتياجات    اتكنولوجيأيض 

 الصحة العامة.

لي  -85 الوصتول إلى اختبار الحمل الفيروستي الروتيني ونفاد مخ ون األدوية المضتادة للفيروسات    شتكتتتتتت 
الناتج عن االضتتتتطرابات في أنظمة ستتتتلستتتتلة التوريد والمشتتتتتريات حواج  كبيرة للنظم    القهقرية
م وال ستتتتيما  95-95-95من األبحاث إلى أن تحقيق األهداف العالمية   عدد كبيرشتتتتير  ي.  97الصتتتتحية
ض للخطر في العديد من البلدان المنخفضتتتة والمتوستتتطة الدخل بستتتبة  معر    النهاميم "95"الهدف  

التوريد    ةستلوستلية  لفيروست انتامج األحمال لم والمتابعة الضتعيفة  الثغرات في تغطية الحمل الفيروستي
 .99 98 التبريدم خاصة في المناطق النامية( ونفاد مخ ون المعالجة أماكنالضعيفة )مثل 

حددت عدة وآخرون   Phamبواستتطة    2022ن شتترت في يونيو  التي  شتتاملة  المنهجية  المراجعة  إن ال  -86
ختبار الحمل الفيروستتي ؛ عدم وجود متابعة مناستتبة  ال  كافٍ فجوات حرجة. وشتتملت عدم وصتتول  

ة المريض( ؛ ونقص الوصتتتول إلى الخط الثاني والثالث من األدوية لنتامج الحمل الفيروستتتي )إدار
تثير هذن المراجعة أستملة حيوية حول أفضتل الستبل لتقديم خدمات   .100المضتادة للفيروستات القهقرية

نماذج الرعاية  إمكانية توفيرة. تشتتير نتامجها إلى  هشتت  وستتي في بيمات النظام الصتتحي الالحمل الفير
تغطية عالية للحمل الفيروستتي. ومع   -  التي يتم تنفيذها مع الستتلطات الصتتحية المحلية  -  المجتمعية

دراســة الحالة . تتحدث ستتياستتة خطة العمل  وتوجي ذللم هنال حاجة إلى معايير ستتريرية مشتتتركة 
وفي   U=Uرستامل   )نيبال( عن الحاجة إلى معايير ستريرية مشتتركة يمكن أن تدعم االتستاق في  10

 وثامق السياسة الوطنية.

ث"م  النمتاذج الالمرك يتة لعالج ورعتايتة فيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة مثتل نهج "المحور والتحتد   -87
والرعاية المتباينةم ونوادي االلت ام"م وتقنيات الحمل الفيروستتي الجديدة في نقاط الرعايةم وعيادات 

ختبار الحمل الفيروستتتتي  بشتتتترية المجانية )بما في ذلل االبحث مع خدمات فيروس نقص المناعة ال
نطاق العالج  ب صتيم وتول فشتل العالجتتتتتت  م وتقلن جودة الرعايةدعم صتحة أفضتلم وتحست  تالمجاني(  

األهم من ذللم في حين أن قيود الموارد قد تؤدي    .101الفعال في البيمات منخفضتتة ومتوستتطة الدخل
كتأداة   U=Uع في اختبتار الحمتل الفيروستتتتتيم إال أنهتا ال ينبغي أن تعرقتل تكتامتل  إلى إبطتاء التوستتتتت  

ا  القرار والمجتمع المدني  بينما تتصتدى هيمات الصتحة العالمية وصتن    ؛لستياستة ا نصتاف الصتحي
للظلم المستتتتتمر في الموارد العالمية. لقيود الموارد آثار واقعية على األشتتتتخاص المتعايشتتتتين مع 

لناعة البشتريةم ال ستيما فيما يتعلق بقضتايا التجريمم والتي  فيروس نقص الم ا    ما ت ال تشتكتتتتتت  حاج  
برنامج األمم المتحدة المشتتترل  ا يد  العالمية ل  الستتتراتيجية  10-10-10رميستتي ا أمام تحقيق أهداف  

 ا يد . المعني بفيروس نقص المناعة البشرية /

ل من الواليات المتحتدة بقيتادة  )الكتاميرون( تجربة مشتتتتترو  مجتمعي ممو    14  دراســـــة الـحالةتقتدم   -88
Humanity First Cameroon Plus  على تع ي  قتدرات العتاملين الصتتتتتحيين  تتتتتتتتتت  والتذي رك  
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المجتمعيين على جمع عينات الدم وتستتتليمها إلى المختبرات كوستتتيلة ل يادة الوصتتتول إلى اختبار  
 ة البشرية.الحمل الفيروسي لفيروس نقص المناع

 االستنتــاج 

ل  تتتتتت  التي تشتتكو  متدرل المؤستتستتات الصتتحية العالمية أن التغلة على التفاوتات اآلخذة في االتستتا   -89
م  2030فنا وغاياتنا العالمية لعام  محددات اجتماعية رميستية للصتحة هي األولوية القصتوى لبلوغ أهدا

ا للصتتحة العامةم وتستتريع وتيرة التغطية الصتتحية  بما في ذلل القضتتاء على ا يد  باعتبارن تهديد  
 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. والتصديالتأهة والشاملة والوقاية من األوبمةم 

90- U=U    ر حاستتم للوفاء بااللت امات العالمية التي أقر تها  كاستتتراتيجية للعدالة الصتتحية هو عامل ميستت 
بشأن فيروس نقص المناعة البشرية )وفي   2021لعام    الدول األعضاء في االجتما  الرفيع المستوى

بشأن فيروس نقص المناعة البشرية وا يد (. ومع ذللم فإن التحديات    2021ا عالن السياسي لعام  
  إلى: لذام هنال دعوة  .U=U الهاملة تقف في طريق تحقيق ا مكانات الكاملة لت

والنظامي والهيكليم مثل العنصتترية النظامية واألطر الحد من الوصتتم والتميي  )التميي  الفردي   •

 ة( ؛هش  م الفمات السكانية الرميسية والالقانونية العقابية التي تجر  

  U=Uالتي لم تشتتارل بعد في  ة  هشتت  والضتتمان البيمات التمكينية لدعم الفمات الستتكانية الرميستتية   •
 وسلسلة عالج فيروس نقص المناعة البشرية ؛

 ؛ والتصدياالستثمار في أنظمة المجتمع والقيادة  •

 الصحية واالبتكارات ؛ و االوصول إلى األدوية والتكنولوجي يادة  •

التخفيف من القيود المتاليتة والحقتامق االقتصتتتتتاديتة التي تعيق البرامج والختدمتات في العتديتد من  •
 من فيروس نقص المناعة البشرية.ا البلدان األكثر تضرر  

    برنامج األمم المتحدة المشتترل المعني بفيروس نقص المناعة البشترية / ا يد  مجلس تنستيق  يتمتع   -91
كوستتيلة    U=Uبوضتتع فريد لدفع العمل على الصتتعيدين العالمي والوطني وتستتريع نشتتر واستتتيعاة  

 االستمتا  بالصحة الفردية والعامة والرفاهية الشخصية وتحسين نوعية الحياة. من لجميعان ت  مكت

ى اتخاذ  وفد المنظمات غير الحكومية الدول األعضتاء عل  مع هذا التقرير والتوصتيات المقدمةم يحث    -92
إجراءات فوريتة ومعجلتة لمواجهتة التحتديتات التي تؤدي إلى إبطتاء التقتدم نحو األهتداف العتالميتة  

كاستتتراتيجية مؤستتستتية    U=Uمن خالل توستتيع نطاق    102والعمل على "ا مكانات غير المستتتغلة"
ادتنا يقودها المجتمع المحلي للمستتاواة في الصتتحة  عفيروس نقص المناعة البشتترية  بشتتأن  عالمية  

 .2030إلى المسار الصحيح  نهاء ا يد  بحلول عام 

 نقاط القرار المقترحة 

 :إن مجلس تنسيق البرنامج مدعو إلى

 بتقرير ممثل المنظمة غير الحكومية ؛ اً  علمأخذ ي •

الدول األعضتتتاء وبرنامج األمم المتحدة المشتتتترل المعني بفيروس نقص المناعة البشتتترية /  يدعو •

 ا يد  والجهات الراعية إلى:

o في الخطط ا ستراتيجية العالمية وا قليمية    مفهوم غير قابل للكشف = غير قابل لالنتقال تضمين
 فيروس نقص المناعة البشرية ؛لوالوطنية ودون الوطنية للصحة و / أو الخطط ا ستراتيجية 
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o  م من خالل مناهج التربية الجنستتتتية الشتتتتاملة المحدثة وعبر وصتتتتمةالالتدخالت لمكافحة   تع ي
بار والعالج والرعايةم حيث يتم توفير  ستتلستتلة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشتترية واالخت

التي يقودها    مفهوم غير قتابتل للكشتتتتتف = غير قتابتل لالنتقتاللمبتادرات  وبحتاث  لألالموارد الجيتدة  
 المجتمع ؛ و

o مفهوم االستفادة من  تضمين  U=U   لدعم جهود المساواة الصحية الموسعة لتحسين صحة ورفاهية
فيروس نقص المناعة البشتترية والمتأثرين ب م وال ستتيما أفراد الفمات   المتعايشتتين معاألشتتخاص 

ةالستتتكانية الرميستتتية والمجموعات   م مثل النستتتاء والفتيات والمراهقين والشتتتباة  األخرى  الهشتتت 

 والمهاجرون ؛

o التقدم  عادة االستتتجابة العالمية لفيروس نقص المناعة البشتترية إلى المستتار الصتتحيح   تستتريع
التنمية المستتتدامة من خالل التتبع الستتريع للوصتتول العادل إلى مجموعة الوقاية  لتحقيق أهداف  

من فيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة واالختبتار والعالج والرعتايتة والتدعم من خالل التخطيط  
القاممة على الحقوق والقاممة على   U=U مفهومتقييم برامج  لوالتكلفة والتنفيذ واالرتقاء والرصتتد 

الخدمات ورصتتدهام بما في ذلل التوستتع الستتريع في تشتتخيص الحمل الفيروستتي    األدلةم وتقديم
واستتتتتتراتيجيات اختبار الحمل الفيروستتتتتي دون التضتتتتتحية بمبادرات الوقاية والعالج األخرى  

 المخطط لها ؛

 برنامج األمم المتحدة المشترل المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / ا يد  إلى: يدعو •

o مفهومحول االستتخدام متعدد الوستامط ل  وعة األدلة المت ايدةاالستتفادة من مجمU=U  م والتأكد من
استتكمال وتع ي  تحقيق أهداف  ستياستة  لكاستتراتيجية رميستية للعدالة الصتحية وأداة    U=Uدمج

م بما في ذلل  (60-80-30م  10-10-10م  95-95-95)لالستتتتراتيجية العالمية ل يد     2021-2026
 بواسطة:و

 تحقيق أهداف الوقاية والعالج من فيروس نقص المناعة البشرية ؛ -

تع ي  المبتادرات لتدعم المهنيين والمتحتالفين الصتتتتتحيينم وإنفتاذ القتانونم وصتتتتتانعي القرارم   -
 األخرى ؛ الهش ةوأعضاء المجموعات السكانية الرميسية والمجموعات 

ل يادة الوصتتول إلى العالج    U=U  مفهوم غير قابل للكشتتف = غير قابل لالنتقال االستتتفادة من  -
 والتشخيص واالختبار الفعال ؛

تع ي  البيمات التمكينية والداعمة على المستتويات العالمية وا قليمية والوطنية ودون الوطنية ؛    -
 و

دعم تحستتين النتامج الصتتحية والرفان ونوعية الحياة لألشتتخاص المتعايشتتين مع فيروس نقص    -

 المناعة البشرية ؛

o   غير قابل لالنتقال  غير قابل للكشتف  لمفهومعقد مجموعة عمل ألصتحاة المصتلحة المتعددين =  
  U=U مفهوم  قة لبقيادة مشتتركة من منظمة الصتحة العالمية لدعم تطوير تعريف )تعاريف( منست  

مة لتستريع الوصتول العادل والخالي من العوامق إلى عالجات  كاستتراتيجية عدالة صتحية مصتم  
الصتحية وابتكارات التكنولوجيا الصتحية    موادالوفيروس نقص المناعة البشترية بأستعار معقولةم  

لفيروس نقص المناعة البشتتترية. على مجموعة عمل أصتتتحاة المصتتتلحة    التصتتتديفي إطار  
 :المتعددين تقديم المشورة بشأن المعايير التالية

تعريف )تعاريف( ستتتياستتتة مشتتتتركة مصتتتحوبة بمقاييس تقييم لدعم وتشتتتجيع االتستتتاق عبر   -
 السياسات والبرمجة والتوجي  الفني ؛

معيار )معايير( ستريرية شتامعة بشتأن كبت الحمل الفيروستيم بما في ذلل تحديث هذا التعريف    -

 )التعاريف( عندما تتوافر أدلة جديدة ؛
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جيات المالممة متعددة الوستتتامط  دراجها في الدعم الفني للدول  توصتتتيات بشتتتأن االستتتتراتي  -
؛    غير قابل للكشتف = غير قابل لالنتقال مفهوم  األعضتاء والجهات الراعية بشتأن تكامل وتنفيذ

 و

في تقارير المراقبة العالمية ل يد     U=U  لمفهوممقاييس المناستتتبة  الهداف واأل يجة تضتتتمين   -

 .UBRAF إطار عمل المي انية والنتامج والمحاسبة الموحد وتقارير
 

 [فيما يلي المرفقات ]
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 المـرفقــات 
 

 1دراسة الحالة 

لألشخاص المعرضين لإلصابة بفيروس نقص المناعة   (UND) برنامج قمع الحمل الفيروسي غير القابل للكشغ

     Housing Works   ؛البشرية
 ركيةيالواليات المتحدة األم

  

 األهــداغ 

التغيير التنظيمي لرفع كبتتت الحمتتل    (1)م من خالل:  U=Uلتع ي  الحقيقتتة التحويليتتة المتمثلتتة في أن  
القضتاء  لتي تعتبر حاستمة اللت امنا بالفيروستي كهدف رميستي عبر مؤستستتنا المجتمعية متعددة الخدمات وا

حملة تستويق اجتماعي واستعة النطاق تحت عنوان األبطال الخارقين لمكافحة الوصتمم  ( 2)الوباء ؛  على
  (3)الوباء ؛ و  للقضتتتتاء علىي صتتتتحة الفرد والمجتمع  بقمع الحمل الفيروستتتتي كعمل بطولي يحم  تقر  

مجموعة أدوات الستتراتيجيات االلت ام القاممة على األدلةم بما في ذلل الحواف  الماليةم المصتممة لتع ي   
فيروس نقص   المتعايشتتين معالعدالة الصتتحية لفيروس نقص المناعة البشتترية من خالل دعم األشتتخاص  

ى الحواج  االجتماعية والهيكلية التي تحول دون تحقيق واستتتدامة قمع الحمل  المناعة البشتترية للتغلة عل
 الفيروسي.

 النتــائــج 

فيروس نقص المناعة البشتتترية الذين   المتعايشتتتين معقمع مستتتتدام للحمل الفيروستتتي بين األشتتتخاص  
الفيروسي ؛  من عدم المساواة في معدالت قمع الحمل    يواجهون حواج  في الحصول على الرعاية ؛ الحد  

االحتفال باألشتخاص    ؛ وصتمة تتمحور حول القضتاء على وباء ا يد الثقافة تنظيمية خالية من الخوف و
 المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية كأبطال للحفاظ على صحة أنفسهم ومجتمعاتهم.

 المعنية  المجموعات

البشرية الذين يواجهون حواج  اجتماعية وهيكلية  فيروس نقص المناعة   المتعايشون معأظهر األشخاص  
أن   م   (n-502)من بين المشتاركين في المشترو  ا يضتاحي    ملاللت ام بالعالج والقمع الفيروستي المستتمر

عانوا من التشتترد    ٪60  استتتخدموا عقاقير غير منظمة و٪ 63تشتتخيص صتتحة نفستتيةم و منهم ٪ 50لدى  
ا ؛شت   24خالل فترة الدراستة التي استتمرت   /    استبانيمن أصتل   ٪20  ؛  البشترة الداكنة هم منمن  ٪71  هر 

 .النو  االجتماعي عابريمن ٪ 2إناث و  ٪27 التينيم

 أصحاب المصلحة 

منظمات المجتمع   ؛  نون الصتتتتحيو؛ المهني  مع فيروس نقص المناعة البشتتتترية  المتعايشتتتتين مجموعات
والوطنيون والعتالميون( ؛ منستتتتتقو حتاالت فيروس نقص  ؛ المستتتتتؤولون الحكوميون )المحليون   المتدني

 المناعة البشرية / مديرو الحاالت.

 الملخـص 

الرامدةم ومعالجة التفاوتات المستتمرة في قمع الحمل الفيروستيم والتقدم في   U=Uمشتاركة رستالة بهدف  
نستتلفانيا  مع جامعة ب  New York City Housing Works  تعاونت  م2014الوباءم في عام  القضتتاء على

يستتتتخدم هذا  .   (UND) (liveundetectable.org)  الحمل الفيروستتتي قمعبرنامج لتطوير وتنفيذ وتقييم  
ا تحت عنوان األبطال الخارقينم    مستتفيدم  على التتتتتت  النموذج الذي يرك والتستويق  تستويق ا اجتماعي ا مبتكر 

وتغيير ثقافي للوكالة ومجموعة أدوات الستتتتراتيجيات االلت ام بمضتتتادات  االجتماعي ضتتتد الوصتتتمة ؛  
كي(  ريدوالر أم  100الفيروستتات القهقرية القاممة على األدلة )بما في ذلل حواف  مالية ربع ستتنوية بقيمة  
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الحمل الفيروستتي والحفاظ  قمع فيروس نقص المناعة البشتترية لتحقيق   المتعايشتتين معلدعم األشتتخاص 
 نسخة / مل(. 200<علي  )

فيروس نقص المناعة البشتتترية حواج  صتتتحية اجتماعية   المتعايشتتتين معيواج  العديد من األشتتتخاص  
  وهيكلية وستلوكية لقمع الحمل الفيروستيم بما في ذلل الفقر والتشترد وقضتايا الصتحة العقلية والعنصترية

لجنس أو عوامل أخرى. يضتتيف  المخدرات أو الهوية الجنستتية أو العمل با  استتتخدامأو التهميش بستتبة  و/
تخطيط ا فردي ا لاللت ام بمضتتتادات الفيروستتتات القهقرية إلى خدمات إدارة الرعاية الطبية    UNDبرنامج 

فيروس نقص   المتعايشتتتين معلألشتتتخاص    تالحاال عن  والستتتلوكية والرعاية المتكاملةم عبر مؤتمرات  
تتمي  حملة   الحواج  ومجموعة أدوات دعم االلت ام.المناعة البشتترية وأعضتتاء فريق الرعاية للنظر في 

إنهم يكافحون    ."The Undetectables" التستتتويق االجتماعي الواستتتعة بأبطال خارقين ي عرفون باستتتم  
غير   الحمل الفيروستيشتف  ككيف أن  ظهار   U=Uوصتمة والالمباالةم ويؤكدون على عناصتر رستالة  ال

مما يجعل الفرد بطال  في مكافحة وباء فيروس نقص المناعة   ؛  والمجتمعصتحة الفرد  من ن  يحست  المقروء  
ا )العدد  24التقييم المنشتورة  ثبات مدت   أظهرت نتامج    البشترية. ا إيجابية كبيرةم مع n    =502  شتهر  ( آثار 

  24في التتتتتت    ٪82إلى    ٪67نستبة النقاط ال منية المكبوتة لكل مشتارل )من في متوستط    ٪15   يادة بنستبة
ا   في نستبة المشتاركين المكبوتين فيروستي ا في   ٪23و يادة بنستبة   ( p <0.0001موبعدن  التستجيلقبل  شتهر 

النقتتاط ال منيتتة )من التستتتتتجيتتل وبعتتدنم  ٪  62إلى    ٪39  جميع  اختفتتت التبتتاينتتات  (.  p <0.0001قبتتل 
 التسجيل.العرقية الكبيرة في قمع الفيروس الموجودة في األساس بعد االجتماعية/

ا من عام  م قامت إدارة الصتتحة والنظافة العقلية بمدينة نيويورل بتوستتيع نطاق التدخل ليشتتمل  2016بدء 
موقع ام ويتم تضتتمين التدخل اآلن في مستتتود     20في    UNDستتبعة م ودين إضتتافيين يقدمون برنامج  

 .IAPACالتابع لت أفضل الممارسات 

Further reading: https://liveundetectable.org/assets/images/Ghose-et-al-2019-
Undetectables-evaluation.pdf  
  

 2دراسة الحالة 

  ICW فيروس نقص المناعة البشرية المتعايشات معالمجتمع الدولي للنساء 

  أرجنتينا

  

 األهــداغ 

على الرضاعة هي موضو  غالب ا ما يتم إهمال  في سياق   ةطبيعية لألشخاص الذين لديهم قدرالرضاعة ال
U=U.    عم يمكن الترويج  فيها معدالت وفيات الرضت  في البلدان المنخفضتة والمتوستطة الدخل التي ترتفع

األمر للحد من الضتتتترر. في أج اء أخرى من العالمم هذا    اجراءبشتتتتدة للرضتتتتاعة الطبيعية باعتبارها  
عند ق بالفعل التوصتتيات األولى بشتتأن الرضتتاعة الطبيعية  تتتتتتت  محظورم في حين أن بعض المناطق تطب

ا على األقل وحتى    12 "لمدة  الستماح  وف  لحمل الفيروستي غير القابل للكشت ا ا أو أكثرم على   24شتهر  شتهر 

 ". ومع ذللم ال يوجد إجما  واضح حول هذا الموضو .فماتغرار عامة ال

هذا الوضتعم على أستاس أن الحقوق ا نجابية هي  حولرات  ستعت هذن الدراستة إلى التحقيق في التصتو  
ملت النستاء في ستن ا نجاة   فيروس نقص المناعة البشترية والعضتوات  تعايشتات مع المحقوق ا نستان. ست 

عن الخيارات التي يتم تقديمها في حالة استتتحالة الرضتتاعة الطبيعيةم وكيف يواجهن    أرجنتينا  ICWفي  
 ذللم والتدخل المحتمل ذي الصلة من أجل معالجة المشكلة.

 

 النتــائــج 

https://liveundetectable.org/assets/images/Ghose-et-al-2019-Undetectables-evaluation.pdf
https://liveundetectable.org/assets/images/Ghose-et-al-2019-Undetectables-evaluation.pdf
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 المتعايشات معطت المقابالت الضوء على أن تقديم معلومات محدثة عن الرضاعة الطبيعية للنساء  تتتتت  سل
   تتتتت  فيروس نقص المناعة البشرية يتطلة مراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية والجغرافية التي تمي

 لضرورية لحياتهن وحياة أطفالهن. حياتهنم وتمكينهن من الوصول إلى المعلومات ا

في سن ا نجاة على وهي   في األرجنتينم  فيروس نقص المناعة البشرية المتعايشات معع النساء  ج  ت ش  ال 
الرضتتتتتاعتة الطبيعيتةم لكن ليس لتديهن إمكتانيتة الوصتتتتتول إلى معلومتات محتدثتة فيمتا يتعلق بتالخيتارات  

طلة المعلومات  . إنهم يميلون إلى  بخصوص ذللعن األسباة الكامنة  وا مكانيات المتاحة لديهنم فضال  
من الستتلطات الصتتحيةم لكنهم غالب ا ما يجدون أن الستتلطات ال تقدم المعلومات أو تدير االستتتفستتارات  

ل انتهاك ا لحقهم في الحصتتول على المعلوماتم والصتتحةم والرضتتاعة تتتتتتت  بطريقة مرضتتية. وهذا يشتتك
 الطبيعيةم واتخاذ القرارات بشأن أجسادهم.

وصم األم "السيمة"م المرتبط بشكل أساسي بعدم الرضاعة الطبيعية. "إذا كنت  كيؤثر الوصم على النساء:  
 ا ألحد الذين تمت مقابلتهم.ال ترضعينم فأنت أم سيمة"م وفق  

 المعنية  مجموعاتال

 .فيروس نقص المناعة البشرية في سن ا نجاة من األرجنتين المتعايشات معالنساء 

 إشراك أصحاب المصلحة 

ن منظمات المجتمع المدني؛  ون الصتحيومع فيروس نقص المناعة البشترية ؛ المهنيين  المتعايشت  مجموعات
 المسؤولون الحكوميون )المحليونم الوطنيونم العالميون(

 الملــخـــص 

I=I  م أيU=U    فيروس نقص المناعة   المتعايشتتتتين معهي حركة تحويلية لألشتتتتخاص  باللغة األستتتتبانية
البشتتترية. توثق العديد من الدراستتتات كيف أن النستتتاء في كل تنوعهن أكثر عرضتتتة للتعبير عن العنف  

ليستتت استتتثناء  من ذللم حيث لم تتعمق األبحاث بشتتكل كبير في من الثدي  والتميي . الرضتتاعة الطبيعية  
وقد أدى ذلل إلى عدم وجود   .  U=Uد  تأثير كبح الحمل الفيروستي على االنتقال عبر ا رضتا  منذ اعتما

توافق في اآلراء بشتتأن ما إذا كان يمكن لألشتتخاص الذين لديهم القدرة على الحمل إرضتتا  أطفالهم من 
فها. الدول المختلفة لديها إرشتتتادات مختلفةم بل ديهم حمولة فيروستتتية ال يمكن كشتتت كان ل في حال  مالثدي

 .بهذا الشأن متناقضة

 الــــوصـــغ 

يروس نقص  ف  والمتعتايشتتتتتات مع  الهويتة الجنتدريتة المعيتاريتةذوي  امرأة من   27وأجريتت مقتابالت مع  
ملوا عن تجاربهم في الرضتتتتاعةم وأهمية هذن  المناعة البشتتتترية من مقاطعات مختلفة في األرجنتين. ستتتت 

بالرضتتتتاعة الطبيعية لدى  الستتتتياستتتتات العامة الحالية المتعلقة  إدارة  ب تهممعرفوالممارستتتتة في حياتهمم  
 فيروس نقص المناعة البشرية. المتعايشين معاألشخاص 

 الدروس المستفادة 

ثةم األمر الذي ل  تداعيات في أظهرت المقابالت الضتتتترر الناجم عن عدم الوصتتتتول إلى معلومات محد  
  ثقافةاألجستتتادم والم وممارستتتة ستتتيادة  م والمجال العاطفيم والصتتتحة الجستتتديةالخاصتتتة  ةالحميم  الحياة
ا لعدد قليل من األشخاص ةالجماعي  ةالسياسي ويجة عدم   م. ال ينبغي أن يكون الوصول إلى المعرفة امتيا  
ي ة. قبل كل شتيءم ال وال ينبغي تقديمها بطريقة متح؛    أو الرأي  تتتتتت  المعلومات من خالل التحي  تصتنيف

 مة المكافحة الحيوية.كون في خدتبدون التعاطف أو أن  المعلومات ينبغي تقديم
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 الخطوات التالية 

لنستاء وجميع األشتخاص ذوي  من قبل اختيار  الللى إثراء الحوار بشتأن إطار أوستع  تهدف هذن الدراستة إ
وتقديم توصيات ألولمل الذين لديهم سلطة مؤسسية في مجال الصحةم والذين يجرون   ؛القدرات المرضعة

 .رم يال في مجال ا نتاج والنشاطهم أو الذين  مأبحاث ا حول هذا الموضو  

 

 3 دراسة الحالة

آسيا والمحيط  في منطقة  U=Uحول غير قابل للكشغ رغير قابل لالنتقال   بناء فهم مشترك وتصميم الرسائل الرئيسية

 ،  الهادئ

 آسيا والمحيط الهادئ

  

 الجهة المنف ذة 

APCOM  م منطقة آستتتتيا والمحيط الهادئ )إندونيستتتتيا واليابان ومالي يا ونيبال والفلبين وكوريا الجنوبية

  وتايوان وتايالند وفيتنام(

 معلومات أساسية  

أي أن األشخاص  تتتتتتتتتت    U=Uل نتقال  قابل للكشف يساوي غير قابل  أن "غير   PARTNERS2اكتشاف  
  تتتتتتت  اجنستي     ال يستتطيعون نقل  الفيروس لديهم المناعة البشترية الذين يتم قمع  المتعايشتين مع فيروس نقص 

ا. ومع ذللم ال ي ال الوعي حول  فيروس  المتعايشتتين معبين األشتتخاص    U=Uكان اكتشتتاف ا علمي ا بار  
ا.نقص المناعة ال إن وصتتتتولهم إلى اختبار الحمل    بشتتتترية في منطقة آستتتتيا والمحيط الهادئ منخفضتتتت 

الفيروستتتتتي الروتيني محتدودم وال تتوفر اختبتارات الحمتل الفيروستتتتتي في كثير من األحيتان في عيتادات  
بين مقدمي    موجودة  U=Uالمعلومات المضتتتللة حول وكذلل األمر فإن فيروس نقص المناعة البشتتترية.  
هذا هو أحد أستتباة استتتمرار الوصتتم والتميي  المرتبطين بفيروس نقص  والرعاية الصتتحية في المنطقة.  

 المناعة البشرية ضد السكان الرميسيين في أماكن الرعاية الصحية.

 األهـــداغ 

  مة حول ستياقإلى مجموعات من الرستامل المفهومة المصتم    PARTNERS2النتامج العلمية لتتتتتت    ةترجم
بلدان المنطقةم وتبادل االستتراتيجيات والرستامل الرميستية ألولمل الذين  فيروس نقص المناعة البشترية في  

 .U=Uأطلقوا حمالت 

 على وج  التحديدم هذن المبادرة:

ا مشتتتترك ا حول   وضتتتع • بين المنظمات المجتمعية والستتتكان الرميستتتيين على المستتتتويين    U=Uفهم 

  ا قليمي والقطري ؛

 مستتاعدة فنية للمنظمات المجتمعية الشتتريكة على المستتتوى القطري في تطوير الرستتامل حول   تقد م •
U=U   بالحصتتتول على العالج المضتتتاد للفيروستتتات القهقرية    متعلقةفي ستتتياقاتها الخاصتتتة. وهي

فيروس نقص المناعة البشرية والوصم والتميي     المتعايشين معواختبار الحمل الفيروسي لألشخاص  
 صحة العقلية ؛وال

استتتراتيجيات االتصتتال للمنظمات المجتمعية الشتتريكة لتكييف المراحل والرستتامل الرميستتية    تقوية •
عات ومقدمي الخدمات الصتتتتحية وبرامج فيروس نقص وملتوجي  المشتتتتاركات النشتتتتطة مع المج

 المناعة البشرية الوطنية ؛ و
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 .U=Uمنصة لتبادل المعرفة للمنظمات المجتمعية حول  تكوين •

 نــــهج ــال

على المستتتتوى    U=Uلرستتتم المبادرات الحالية حول   U=Uمشتتتاورات إقليمية حول   APCOMرت  يستتت  
مثلة الممارستتتات الجيدة من أل آستتتيا    في  طبيقالتيم عدة جلستتتات لتحديد مدى قابلية  القطري. كما تم تنظ

في برامج   U=Uوجهات نظرها حول دمج عات  وملمجاستتتمحت المشتتتاورات بمشتتتاركة  ف  .بلدان أخرى
في ا رشتتتتادات    U=Uفيروس نقص المناعة البشتتتترية الوطنيةم خاصتتتتة فيما يتعلق بالتحديات في دمج 

في الستتتتياستتتتات    U=Uأو الصتتتتندوق العالمي في دمج   PEPFARالوطنية وتحديد دور )أدوار( خطة  

 الوطنية.

مصتممة ألصتحاة المصتلحة المعنيين بفيروس    U=U  معلومات/الدعم في تطوير وقامع  APCOMمت  قد  
فيروس  المتعايشتين معبين األشتخاص   U=Uحول الوعي    نستبةالوقامع    هذننقص المناعة البشترية.  ادت 

والتميي  في أماكن   وصتتتماللمقدمي الرعاية الصتتتحية  المقترحة  وقامع  نقص المناعة البشتتترية. تناولت ال
 عن العالج بمضادات الفيروسات القهقرية.وساعدت في تقليل التوقف  ؛الرعاية الصحية

 الدروس المستفادة 

بنجاح    U=Uأن التتأييتد الحكومي المبكر هو المفتتاح لدمج   U=Uأظهرت أمثلتة الممتارستتتتتات الجيتدة حول 
في لفيروس نقص المناعة البشترية. ومع ذللم تمنع المستتويات العالية من الوصتم والتميي     التصتديفي  

ومن ثمم فمن   .مضتتاد للفيروستتاتالعالج  ال  ض الوصتتول إلىوتقو    U=Uدمج من بعض البلدان في آستتيا  
فيروس  المتعايشتتين معن الصتتحيين واألشتتخاص  عامليلكل من ال  U=U حول  التفاصتتيلالضتتروري تقديم  

 نقص المناعة البشرية.

ا  U=Uظهر  يال  في ا رشتتادات الوطنية الخاصتتة بفيروس نقص المناعة البشتترية. عند استتتخدام    مرار 
مضتتتتاد  العالج  الوالتميي م وي يد الطلة على    وصتتتتمالمن   U=Uبشتتتتكل استتتتتراتيجيم يمكن أن يقلل  

المنقذ للحياةم    مضتتاد للفيروستتاتالعالج  الم ويعالج الحواج  التي تحول دون الوصتتول إلى  للفيروستتات
 .بالعالج فقدان المتابعة من خالل تع ي  االلت اممن ويقلل 

 إضافية  معلومات

https://www.apcom.org/wp-content/uploads/2021/12/Factsheets-APCOM_UNAIDS-HIV-
treatment_v3.pdf 
https://www.apcom.org/contextualizing-uu-at-countries-in-asia/ 
https://www.apcom.org/experiences-of-uu-campaign-in-tokyo/ 
https://www.apcom.org/uu-in-taiwan-no-track/ 
https://www.apcom.org/uu-in-korea-the-repeal-article-19-movement-and-beyond/ 
https://www.apcom.org/getting-to-zero-leveraging-uu-for-community-empowerment-eliminating-
stigma/ 
https://www.apcom.org/no-time-for-excuses-uu-in-asia-pacific-at-rrrap-con-2020/ 

 
 

 4دراسة الحالة 

غير قابل ما الذ  يدفع  :(ICASO 2022) المجلس الدولي لمنظمات خدمة االيدزمن قبل مسح المجتمع العالمي 

 ؟ U=U لالنتقالللكشغ ر غير قابل 

 يتتتالمتتع

 

 الـغــايــات 

https://www.apcom.org/wp-content/uploads/2021/12/Factsheets-APCOM_UNAIDS-HIV-treatment_v3.pdf
https://www.apcom.org/wp-content/uploads/2021/12/Factsheets-APCOM_UNAIDS-HIV-treatment_v3.pdf
https://www.apcom.org/contextualizing-uu-at-countries-in-asia/
https://www.apcom.org/experiences-of-uu-campaign-in-tokyo/
https://www.apcom.org/uu-in-taiwan-no-track/
https://www.apcom.org/uu-in-korea-the-repeal-article-19-movement-and-beyond/
https://www.apcom.org/getting-to-zero-leveraging-uu-for-community-empowerment-eliminating-stigma/
https://www.apcom.org/getting-to-zero-leveraging-uu-for-community-empowerment-eliminating-stigma/
https://www.apcom.org/no-time-for-excuses-uu-in-asia-pacific-at-rrrap-con-2020/
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 المتعايشتين معالحمل الفيروستي وتجارة األشتخاص  كبح لتحستين فهم العوامل الحاستمة لتحقيق واستتدامة  
 .U=Uفيروس نقص المناعة البشرية نتيجة لتع ي  

 األساليــب 

من خالل استتتطال     -الحصتتول على تعليقات    ICASOم طلبت  2022أبريل   من شتتهرخالل أستتبوعين 
يمتا يتعلق بتأستتتتتملتة البحتث )أهتداف(  ف مدولتة 16من قتادة المجتمع في    50كثر من  من أ - عبر ا نترنتت

ها إلى  صتنيفاألفكار التي قام الباحثون بتلمشترو . قدمت ا جابات مجموعة من وجهات النظر واآلراء ول
تمت ترجمة دراستتتة استتتتقصتتتامية عالمية تستتتتهدف    .بحثستتتؤالي الكل ستتتؤال من فمات بناء  على    10

وتم توفيرها بثالث لغات )ا نجلي ية والفرنسية    مفيروس نقص المناعة البشرية  المتعايشين معاألشخاص  
وا ستتبانية(. تم الترويج لالستتتطال  عبر وستتامل التواصتتل االجتماعي ورستتامل البريد ا لكتروني. لقد  

فريدة لكل لغة من اللغات المختلفة. على مدى خمستة أستابيع )منتصتف أبريل   QRثالثة رمو    استتعملت
ا    549للمستح  (م استتجاة  2022ى منتصتف مايو إل ا معشتخصت  من   مفيروس نقص المناعة البشترية متعايشت 

  19  ية ؛ العدد =استتتبيان اللغة ا نجلي   229اللغة ا ستتبانية ؛ العدد =    استتتبيان  295دولة )العدد =   56
ام بمتوستتتط    80و    19بين تراوحت أعمار المستتتتجيبين    اللغة الفرنستتتية(.  استتتتبيان ا. شتتتكل   41عام  عام 
-gender-nonوغير المطتابقين للجنس    عتابري/عتابرات النو  الجنتدريم و٪35م والنستتتتتاء  ٪60الرجتال 

conforming people  5 ٪.من العينة  

 الــنتــائـج

 البحث. المطروحين في سؤالينالتوضح الجداول أدنان التصنيفات والنتامج فيما يتعلق ب

 النتيجة  مجموع النقاط  المرتبة

تمكين المتعايشين مع فيروس نقص المناعة  6.58 1
 البشرية

خوف انتقال فيروس نقص المناعة تخفيض  6.50 2
 البشرية

وصمة المتعلقة بفيروس نقص المناعة التقليل  6.10 3
 البشرية

تحسين االلت ام بأدوية فيروس نقص المناعة  6.06 4
 البشرية

 الجنسية وا نجابيةتحسين الصحة  5.79 5

 جودة حياة أعلى  5.77 6

 أطول عمر متوسط  5.67 7

 تحسين الترابط االجتماعي  5.57 8

 مشاركة أفضل في الرعاية الصحية  4.97 9

 تحسين المرونة  4.96 10

  
 عامل مساعد  مجموع النقاط  المرتبة

لى أدوية فيروس نقص عصول المستمر حال   7.33 1
 البشريةالمناعة 

 االلت ام بأدوية فيروس نقص المناعة البشرية  6.94  2

 خدمات رعاية صحية عامة عالية الجودة  6.08  3

إلى اختبارات الحمل   المتواصلالوصول  6.04  4
 الفيروسي

دواء فيروس نقص المناعة البشرية بأسعار   5.78  5
 معقولة 
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  نوعية حياة جيدة 5.76  6

 والتميي  وصم الالتحرر من  5.74  7

 دعم استشاري يمكن الوصول إلي  5.36  8

  دعم من األقران 4.95  9

 نظرة أمل للمستقبل 4.88  10

 

 االستنتاجات 

ل   م وكذللالوصتتول المستتتمر وااللت ام بعالج فيروس نقص المناعة البشتترية الميستتور التكلفة  ي شتتكتتتتتتت 
أمر بالا األهمية والحيوية للقدرة على تحقيق واستتتتدامة حمولة    مخدمات الرعاية الصتتتحيةوالتشتتتخيص  

 المتعايشتتين معتأثيرات كبيرة على تمكين األشتتخاص   U=Uرستتالة تحمل  فيروستتية غير قابلة للكشتتف.  
لها تأثير كبير على م وبالعالجااللت ام  تحسين  فيروس نقص المناعة البشريةم وتحسين الصحة الجنسيةم و

بفيروس نقص المناعة البشترية والخوف من انتقال فيروس نقص المناعة البشترية إلى    المرتبطة  الوصتمة

 الشركاء الجنسيين.

 

 5دراسة الحالة 

األمراض والوقاية منها، نيابة عن الهيئة الفيتنامية لمكافحة اإليدز وشبكة فيتنام للمتعايشين  المراكز األميركية لمكافحة 

  مع فيروس نقص المناعة البشرية وشركاء آخرين من المجتمع

 فيتنتتتتام 

 

 األهـــداغ 

  الحكومة والمجتمع  ن طريقوالتعاون والتنستتيق ع  اتمت ام الشتتامل للبرنامج ضتتمن الستتياستت لتع ي  االل
 لفيروس نقص المناعة البشرية في فيتنام. للتصديأساس ا  U=Uلجعل  المعني

 ــائــج تالن

في برامج واستتتجابات فيروس نقص   U=Uأمر بالا األهمية لتركي     اتااللت ام الستتياستتي والستتياستت  .1
 المناعة البشرية.

إلى تغيير تصتتتورات الوصتتتمة لفيروس نقص   U=Uيمكن أن تؤدي الرستتتامل العامة المؤثرة على  .2
 المناعة البشرية وتمكين المجتمعات المتضررة من فيروس نقص المناعة البشرية.

أن يكونوا  الخدمات الصتتحية   يمقدم  على الصتتحية    المراك شتتاملة في   U=Uتقديم رستتامل    بهدف .3

 .U=U واسطة علممجه ين وواثقين ومفعلين ب

للمجموعات الستتكانية    U=Uخلقت الدعوة المجتمعية والطلة والنشتتر بيمة إيجابية لتصتتميم رستتامل  .4
 .الرميسية

 المعنية  مجموعاتال

؛ قادة المجتمع والمنظمات واألعضتاء ؛ مقدمي الخدمات الصتحية؛ المؤثرين وقادة    نين الحكومييالمستؤول

 وعامة الناس. ؛ الفكر

 المصلحة أصحاب 
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منظمات المجتمع  ؛ مع فيروس نقص المناعة البشتتتترية ؛ المهنيين الصتتتتحيين    مجموعات المتعايشتتتتين
ن( ؛ الوكاالت الدولية والجهات المانحة )بما  ين والعالميين والوطنيين )المحليين الحكومييالمدني؛ المسؤول

 .LGBTQ عين-الميممجتمع ( ؛ شركة إعالمية يقودها PEPFARفي ذلل خطة 

  الــملخـص

فيروس نقص المناعة   المتعايشتتين معفي فيتنامم استتتفادت و ارة الصتتحةم والشتتبكة الوطنية لألشتتخاص  
  للبرنامج  تتتتتتت حف  مباللغة الفيتنامية( ك K=K)   U=U  منالبشتتريةم وقادة المجتمع بشتتكل ستتريع وشتتامل 

  .وتحقيق أهداف مكافحة الوباء   ؛بفيروس نقص المناعة البشترية  المرتبطةوصتمة الللقضتاء على  ومح رل 
K=K  وصتمة التي تدفع أولويات برنامج فيتنام الكتشتاف  لاهو مفهوم متعدد االستتخدامات يتجاو  الحد من

الحاالت وبدء العالج بمضتتادات الفيروستتات القهقريةم خاصتتة بين الرجال المثليين وغيرهم من الرجال  

 جنس مع الرجال.الذين يمارسون ال

مل /    200أقل من   ستياستات لتوثيق قمع الحمل الفيروستي K=Kم أطلقت حركة  2017منذ بدايتها في عام  
في الممارستة الصتحية. واجهت ثالث حمالت عامة  K=Kوإدماج إل امي لرستامل    يمنستخة كنجاح عالج
م ثم على المستتتتتوى الوطني( التصتتتتورات العامة حول Ho Chi Minh  ومدينة  Hanoiناجحة )أوال  في

على نطاق    K=Kنت المنح المقدمة إلى المنظمات المجتمعية نشتر تتتتتت  فيروس نقص المناعة البشترية. ضتم
مع فيروس نقص المناعة البشتتريةم وخاصتتة   تعايشتتينالماألشتتخاص  شتتبكات  وواستتع للستتكان الرميستتيين  

 الرجال المثليين في المناطق الحضرية وغيرهم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال.

 الدروس المستفادة 

ا بالا األهمية لوضتع   تبرعي   في مرك  استتراتيجية    K=Kااللت ام المنستق بين و ارة الصتحة والمجتمع أمر 
برنتامج فيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة. على الرغم من التتأييتد العتالميم كتان مقتدمو الرعتايتة الصتتتتتحية  

  رستتتاملالأوضتتتحت مواد بستتتيطة وقوية بصتتتري ا  .K=Kمترددين في البداية في إبالغ المرضتتتى بفوامد  
ألم إلى الطفلم ونقل الدمم والوقاية  وعالجت المخاوف المتعلقة بمنع انتقال العدوى من ا مK=K  الخاصة بت

أجريتت الحمالت األوليتة في المتدن حيتث يمكن للنجتاح أن يؤثر   األخرى المنقولتة جنستتتتتيتا .  االلتهتابتاتمن 
نام. ردا  على ذللم  تفي في  المدهشتتتةالفيروس  واالستتتتفادة من معدالت قمع   معلى االلت ام األوستتتع نطاقا  

دت المنتديات المجتمعية  تتتتت  صدرت إرشادات التنفيذ الوطنية. أكوأ K=Kبتتتتت  ت و ارة الصحة رسميا   أقر  
 وجود رسامل متباينة إقليميا  ومنصات مفضلة للنشر الفعالم فضال  عن تصميم حملة وطنية.على 

K=K   م أصتتبحت  2019لفيروس نقص المناعة البشتترية. في ستتبتمبر    الوطني  التصتتديأحدث ثورة في
من قمع الحمل    ٪95الرستمية وتوثق   U=U / K=Kتنشتر إرشتادات    PEPFARنام أول دولة من خطة  تفي

للفيروستات القهقرية.    المضتاد  الذين يتناولون العالجمرضتى  النستخة / مل بين    200 أقل من  الفيروستي
نام الرستامل  م جمعت فيت2021نستخة / مل. في عام   50قل من أ لمستتوى ٪97  م وصتلت إلى2021في عام 

فيروس نقص المناعة   المتعايشتتتين معحول العالج بمضتتتادات الفيروستتتات القهقرية الفعالة لألشتتتخاص  
ضتتين  PrEPض للفيروس  البشتترية والوقاية من التعر    صتتابة بفيروس  لخطر كبير ل لألشتتخاص المعر 

ا  المضتتتادة للفيروستتتا  لألدويةبحيث يوفر االستتتتخدام الوقامي    ؛نقص المناعة البشتتترية ت القهقرية مستتتار 

ا للسيطرة على وباء فيروس نقص المناعة البشرية.  واضح 

 

 6دراسة الحالة 

 ( Centre for Youth of Hope) مركز شباب األمل

 بوتسوانتتتتتا 
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 ؟مالموصوفة في دراسة الحالة الخاصة بك  مما هي أهداغ عملك 

  العالجي  التثقيفمن مثقفي األقران المتعتايشتتتتتين مع فيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة على  15تتدريتة  
  التدرية بشتتكل رميستتي على الدورة الفيروستتية لفيروس نقص المناعة البشتترية  تتتتتتت  . ركاألستتاستتي

م هذا  ة في الدورة الفيروستية. قد  قهقريختلفة من مضتادات الفيروستات الوا جراءات التي تقوم بها فمات م
  التثقيفلت جلستات  تتتتتت شتك    .U=U  الفهم األستاستي لقمع الفيروس في ستياقلدينا  األقران   لمثقفيالتدرية  

ا من هذا التدرية. تؤكد الدراستات أن   لتدرية. تم تضتمينفي ا U=U  تم استتخدام   البحثية األستاستية ج ء 

HPTN052م ودراسة  Opposite Attract  م ودراساتPARTNER 1/2    الخاصة بفيروس نقص المناعة

 في منهج التدرية.البشرية 

من مثقفي األقران المتعايشتتين مع فيروس نقص المناعة البشتترية على استتتراتيجية التواصتتل   15 تدرية

 .مع المريض  U=Uاألساسية 

 وتحديد األهداف  الحاضترينين على الرستامل الصتحية والتواصتل مع التركي  على تحليل  ثقفتم تدرية الم
فيروس  ل العالجي األستاستي  التثقيف. ستاعد U=U  محددة لتتتتتت  وصتياغة رستاملالقصتيرة والطويلة األجل 
 شتتخص   2000بدقة إلى    U=Uين على بناء الثقة والقدرات  يصتتال رستتالة  مثقفنقص المناعة البشتترية ال

ا )أبريل    12   خالل  Gaboroneمع فيروس نقص المناعة البشتتتترية في   متعايش مارس   -  2021شتتتتهر 
العتتالمي  2022 المراك  األم  U=Uو  U=U(. تم استتتتتتختتدام ا جمتتا   لمكتتافحتتة األمراض ريمن  كيتتة 

 .  PEPFARو

 ؟مما هي النتائج الرئيسية التي تتناولها دراسة الحالة الخاصة بك

لى األرض والذين يستتاهمون  العاملين عن مع فيروس نقص المناعة البشتترية  المتعايشتتيقيمة األشتتخاص  
 أفراد مجتمعهم.نشاط ب

 ؟ مما هي المجموعات السكانية التي شاركت في دراسة الحالة الخاصة بك

 فيروس نقص المناعة البشرية. المتعايشون معاألشخاص 

 ؟ مغ في دراسة الحالة الخاصة بكمن هم أصحاب المصلحة الذين شاركوا في العمل الموصو 

منظمات المجتمع  و ؛  المهنيين الصتتتحيينومع فيروس نقص المناعة البشتتترية ؛  المتعايشتتتين   مجموعات
 المدني.

 المـــلخــص 

المتعايشتتين مع فيروس نقص المناعة    شتتخاص لأل  U=Uدمنا نهج تقييم نوعي لتقييم نتامج رستتامل  خاستتت
. قارنا البيانات  Gaboroneلعالج بمضتتتادات الفيروستتتات القهقرية في لصتتتحية لا  المراك البشتتترية في  

ا الحالية. فيما يلي نتامج المستوى:  األساسية وبيانات االثني عشر شهر 

الجتماعية والجنستتية  ألشتتخاص المتعايشتتين مع فيروس نقص المناعة البشتترية )الحياة اانوعية حياة   •
فيروس نقص ب  المرتبطعن انخفاض في القلق   شتتتتخص مشتتتتترل  2000من   ٪89  وا نجابية(: أبلا

 المناعة البشرية وحياتهم الجنسية وا نجابية ؛

بين   ٪89  وصتتتمة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشتتترية: انخفضتتتت الوصتتتمة الداخلية بنستتتبةال •
 المشاركين ؛ و

ا للبقاء في العالج والرعاية(. كان هنال    U=Uأهداف العالج ) • بالرعاية الصتحية    الت امأضتاف حاف  
ا. 12 ( خالل الدراسة التي استمرت2000=  عدد)٪ 99بنسبة   شهر 
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 االستنتـــاج 

م وهو ما حققت  بوتسوانا.  95-95-95  عالميال  هدفالكحاف  لتسريع إنجا ات    U=Uيمكن استخدام رسامل  

 الرسامل في برامج االختبار والرعاية الحالية.يمكن دمج 

 

 :7دراسة الحالة 

 U=Uحملة تثقيغ وتواصل عامة 

 كالة الصحة العامة الكنديةم وكندا 

  

 األهـــــداغ 

لمشتاركة وجهات    غير قابل للكشتف = غير قابل لالنتقال  U=Uمفهوم  حول تم استتخدام شتهادات الفيديو   
فيروس نقص المناعة البشتتترية بطريقة إيجابية وراقية ورحيمة وذات    المتعايشتتتين معنظر األشتتتخاص 

بفيروس نقص المناعة البشترية و يادة الوعي بتأثير    المرتبطةوصتمة  المغ ىم مع التركي  على الحد من 
U=U. 

األشتخاصم وكيف تغيرت حياتهم وكيف يمكن أن وصتمة على  الرت  تتتتتت  تستتكشتف مقاطع الفيديو كيف أث
يستتعون إلى تمثيل وجهات نظر   وهموالبحث عن شتتركاء.   وحياتهم العاطفيةم بما في ذلل عالقاتهم  تتغير

م بطريقة  المختلفة  الفمات العمرية ومنمتنوعةم بما في ذلل وجهات نظر أفراد الفمات الستتكانية الرميستتية  
  وصتمالتهدف إلى الحد من    والتواصتتل  للتثقيف  U=Uدراستتة حالة لحملة    غير نمطية. تقدم مقاطع الفيديو

 والتميي  المرتبط غالب ا بتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية.

 الــنتـــائـــج 

بفيروس    المرتبطةوصتتتمة ال والحد من  U=U يادة الوعي بمفهوم بتامج األولية لشتتتهادات الفيديو  الن  أتت
 نقص المناعة البشرية.

 عملت مقاطع الفيديو على  يادة فهم الجمهور للرسامل الرميسية التالية:

فيروس نقص   المتعايشتتون معاألشتتخاص    يستتيطرم  من خالل االلت ام بخطط العالج الخاصتتة بهم •
 الحياة على أكمل وج  ؛ وايمكن أن تعيش  تعني أن U=Uالمناعة البشرية على صحتهم. 

فيروس نقص المناعة البشتترية   المتعايشتتين معوصتتمة القاملة بأن األشتتخاص  التحدى  ي  U=U مفهوم •

 يجة تجنبهم ووصمهم ؛وم اخطر  ون ليشك هم أو أضعف جنسية يتمتعون بحياة

ض   تستتتتتاعتد أدوات الوقتايتة مثتل • ض وبعتد التعر  على منع انتقتال    PEPو  PrEP  الوقتايتة قبتل التعر 
 إلى الشريل الجنسي ؛ فيروس نقص المناعة البشرية

  ؛ يكون العالج بمثابة وقايةعني أن ي U=U مفهوم •

فهو غير  -مع العالجم يصتتتتبح فيروس نقص المناعة البشتتتترية حالة غير مرمية يمكن التحكم فيها   •
 حقيقي مع مظاهر جسدية ونفسية واجتماعية وروحية عرضية )جيدة وسيمة( ؛واقع مرمي ولكن  

مع فيروس نقص   الحيتاة الحميمتةوالمواعتدة مع فيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتةم وإيجتاد شتتتتتركتاء   •
ض لخطر نقل فيروس عني أن العالقات الجنستتتية ممكنة دون التعر  ي  U=Uالمناعة البشتتترية ممكن. 

 نقص المناعة البشرية ؛ و

 للناجين على المدى الطويل. U=Uماذا تعني  •
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الفيديو هو الحصتتتول على تمثيل من جميع الفمات الستتتكانية الرميستتتية األكثر كان الهدف من شتتتهادات  
ا من فيروس نقص المناعة البشرية آخرين. ساعد تضمين مقطع عرضي م با ضافة إلى مشاركين تضرر 

  حقيقة أن أي شتتخص يمكن أن يصتتاة بفيروس نقص  واستتع من المشتتاركين في تجنة الوصتتمم وع   
ف علي . حصلت  الم يد من الفرص للمشاهدين للعثور على منظور يمكنهم التعر   رتت  المناعة البشريةم ووف

 النسختان ا نجلي ية والفرنسية(.)  YouTubeمشاهدة على  43684على  U=Uشهادات فيديو 

 المعنية  مجموعاتال

 فيروس نقص المناعة البشرية )الشباة(م مع األشخاص المولودون  •  
 نموالسكان األصلي •
 على المدى الطويلم  لمتعايشون مع الفيروسكبار السن وا •  
الجنسم ثناميو/ثناميات الميول الجنسيةم  المثليات والمثليي)  +LGBTQ2S عين-الميم أعضاء مجتمع •  

 ن/المتسامالتم كويرم وذوي الروحين(عابرات النو  الجندريم المتساملي/عابري

 م قد استخدموهاالمخدرات أو  يستخدموناألشخاص الذين  •  
 م و مغايرات الجنس •  
 ذوي البشرة الداكنة. الكنديون  •  

  

 أصحاب المصلحة 

مع فيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة ؛ منظمتات المجتمع المتدني؛ المستتتتتؤولين    مجموعتات المتعتايشتتتتتين

 الحكوميين )محليينم وطنيينم وعالميين(.

 الملـــــخـــص

لشتهادات تستلط الضتوء على الكندية ستلستلة من مقاطع الفيديو  م أنتجت وكالة الصتحة العامة  2019في عام 
المشترو  إلى الحد  هدف  فيروس نقص المناعة البشترية.   المتعايشتين مععلى حياة األشتخاص    U=Uتأثير  
بفيروس نقص المناعة البشتتتترية من خالل إ الة الغموض عن المفاهيم الخاطمة    المرتبطةوصتتتتمة المن 

 ودعمت تغيير المواقف المجتمعية. U=Uومعالجتها. رفعت القصص الملهمة الوعي حول إمكانات 

متعايشتين  هذنم من وضتع المفاهيم إلى التنفيذم لجنة توجيهية مؤلفة من أشتخاص مقاطع الفيديو    إدارةقاد  
فيروس نقص المناعة البشترية وأصتحاة المصتلحة في المجتمع. حددوا الموضتوعات / القصتص ذات   مع

اللجنة  روا أسملة المقابلة. وقدمت  حددوا األفراد الذين ستتم مقابلتهمم وطو  كما  م األولوية التي سيتم وصفها
ا تعليقتات على شتتتتتكتل ونهج كتل مقطع فيتديو. واقترحوا أن يكون التركي  على تتأثير المحتددات   أيضتتتتت 

ر بعض الستكان بشتكل غير متناستة بفيروس نقص المناعة البشتريةم من تتتتتت  االجتماعيةم وكذلل ستبة تأث
ا للوصتول إلى األشتخاص أجل تجن   الذين لم   ة الوصتم. ستمح التعاون باستتراتيجية نشتر مصتممة خصتيصت 
وأظهرت    المشتتتاهدينبالفعل. كفل توجيههم ورؤيتهم الثاقبة أن تلقى مقاطع الفيديو صتتتدى لدى    ينخرطوا

 فيروس نقص المناعة البشرية. المتعايشين معحساسية وتعاطف ا مع األشخاص 

م مقطع فيديو تمهيدي تجميعي مجموعة متنوعة من األشتتخاص المتعايشتتين مع فيروس نقص المناعة  قد  
مقاطع  شتهادات  كشتفت  نقص المناعة البشترية في كندا.  م حقامق أستاستية حول وباء فيروس البشترية وقد  

 تجارة خمسة أشخاص في التعايش مع فيروس نقص المناعة البشرية.عن الفيديو المقدمة 

ديو  م وتم إنتاج مقتطفات فيYouTubeحكومة كندا وموقع ل  االلكترونيموقع  التم نشتر مقاطع الفيديو على 
عبر حستابات وستامل التواصتل االجتماعي المتنوعة التابعة للحكومة الكندية. تم    لستلستلة المقاطعللترويج  

ا الترويج لمقاطع الفيديو من خالل شتركاء المجتمعم بما في ذلل   عن وستيط المعرفة الكندي  مؤستستة  أيضت 
م CATIEم وجنستتتتتيت ا  التي تنتقتلوالتدم  بت المنقولتة    االلتهتابتاتمعلومتات فيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة /  



UNAIDS/PCB (51)/22.29 

 41/53 صفحة

 

. تم عرض والشتركاء ا قليميينوغيرها من المنظمات المجتمعية المعنية بفيروس نقص المناعة البشترية  
  مقاطع الفيديو في المؤتمرات وعلى وسامل التواصل االجتماعي بشكل مستمر.

 8ة الحالة  دراس

 مركز الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في أوكرانيا 

 أوكرانيا 

 

 ؟مالموصوفة في دراسة الحالة الخاصة بك مما هي أهداغ عملك

لة من مي انية  فيروس نقص المناعة البشتتترية الممو    المتعايشتتتين معخدمات الرعاية والدعم لألشتتتخاص  

 الدولة.

 ؟متتناولها دراسة الحالة الخاصة بكما هي النتائج الرئيسية التي 

دمات الرعاية والدعم في وا ختتتتتتتتت فيروس نقص المناعة البشرية الذين تلق المتعايشين مععدد األشخاص  

 على حساة مي انية الدولة من خالل المنظمات غير الحكومية. 2021عام 

 ؟ مما هي المجموعات السكانية التي شاركت في دراسة الحالة الخاصة بك

 فيروس نقص المناعة البشرية. المتعايشون معاألشخاص 

 

 ؟ ممن هم أصحاب المصلحة الذين شاركوا في العمل الموصوغ في دراسة الحالة الخاصة بك

 المسؤولين الحكوميين )محليينم وطنيينم وعالميين(.منظمات المجتمع المدني ؛ 

 المـــلخــص 

م هنال  2021ا يد  في أوكرانيا في عام   المناعة البشتتتترية /وفق ا للتقييم الوطني لوضتتتتع فيروس نقص 
مناطق التي تستتتيطر عليها  فيروس نقص المناعة البشتتترية في ال متعايش معشتتتخص    000م174حوالي  

ا  2019منتذ عتام    .((https://npsi.phc.org.ua/Wiki/717الحكومتة   م ينفتذ مرك  الصتتتتتحتة العتامتة برنتامجت 
فيروس نقص المناعة البشتترية. يتم تنفيذ األنشتتطة من  المتعايشتتين معحكومي ا لرعاية ودعم األشتتخاص  

فيروس نقص    المتعتايشتتتتتين معخالل المنظمتات غير الحكوميتة ذات الخبرة في العمتل مع األشتتتتتختاص 
مرك  الصتحة العامة    يراقة  مناعة البشترية. يتم تغطية تكلفة تقديم هذن الخدمات من قبل مي انية الدولة.ال

ويقدم توصتيات لتحستين جودة الخدمات وفعالية    مي تقوم ب  المنظمات غير الحكوميةمؤشترات العمل الذ
ا بخدمات الرعاية والدعمم    720م32م تمت تغطية  2021البرنامج. وهكذام خالل عام  منهم  ٪ 98شتتتخصتتت 

  اروا الطبية بانتظام وتلقوا العالج المضاد للفيروسات القهقرية دون انقطا .

لبرنتامج التدولتة للرعتايتة والتدعم اتجتاهين للعمتل: "تكوين االلت ام بعالج فيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة  
المخدرات بالحقن في توفير    يستتتخدمونوالحفاظ علي  تحت إشتتراف طبي" و "إشتترال األشتتخاص الذين  
ت ام بمضتتتتتادات  االلبت  والتكوين فيمتا يتعلقالرعتايتة الطبيتة فيمتا يتعلق بفيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة  

في البرنامج لمدة ستتتتة أشتتتهر. أستتتاس البرنامج هو   المشتتتتركينيتم تضتتتمين   ".الفيروستتتات القهقرية
عالج فيروس نقص المناعة البشتتترية واكتستتتاة  لبدء    المشتتتتركيناالستتتتشتتتارات التي تهدف إلى تحفي   

إلى المرافق الطبيتة    المشتتتتتتركينالمهتارات الال متة لتنتاول األدويتة بتانتظتام. يقوم مقتدمو الختدمتات بتإحتالتة  
وتطوير مهاراتهم للعناية بصتتتتحتهم. يتم تستتتتجيل نتامج الفحوصتتتتات الطبيةم وال ستتتتيما اختبار الحمل  

 .المشتركينالفيروسيم في بطاقة مختبر 

https://npsi.phc.org.ua/Wiki/717)
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ا   إحدى الجلستات االستتشتارية للبرنامج مخصتصتة لموضتو  الصتحة ا نجابية. يعمل مقدمو الخدمات أيضت 
على مهارات الستلول اآلمنم ويناقشتون االستتعداد للكشتف عن حالة فيروس نقص المناعة    المشتتركينمع 

ى  يادة االلت ام  البشرية لألقارةم وإبالغهم حول الحد من مخاطر إصابة الشريل. تهدف هذن األنشطة إل
 .ف شال يمكن ك ىالفيروسية إلى مستو بالعالج وتقليل األحمال

   

 9دراسة الحالة 

  ( Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation) مؤسسة إليزابيث جالسر لمكافحة اإليدز لألطفال

 متعدد البلدان م أفريقيا جنوة الصحراء 
 

 ؟مالموصوفة في دراسة الحالة الخاصة بك مما هي أهداغ عملك

مع المراهقين والشتتتتتباة    U=Uالهتدف العتام هو تطوير أداة عمليتة توفر التوجيت  لبتدء المنتاقشتتتتتات حول 
في ستيناريوهات مختلفة الستتخدامها من قبل العاملين في مجال الرعاية الصتحية واألقران الشتباة   وتكمن

عي. كان من المهم أن يكون تطوير هذن األداة بقيادة الشتتتباة  الدعم النفستتتي واالجتما مراك في مختلف  
جة أن تستتتجية  و  لشتتباة وتجاربهم بشتتكل واقعي. كما لضتتمان أن تكون القصتتص حقيقية وتمثل حياة ا

 وأن تقدم حلوال  للصعوبات التي يواجهها الشباة. مللثغرات في الرسامل

 ؟مالتي تتناولها دراسة الحالة الخاصة بك الرئيسيةما هي النتائج 

 م بما في ذلل:األفرادم وكذلل ربط  بحياة U=U يادة فهم مفهوم 

فيروس نقص   المتعايشتتين معللمراهقين والشتتباة    U=Uنظرة أعمق إلى الوستتامل الفعالة لرستتامل   •
ا ضتافة إلى وستامل المناعة البشتريةم والفمات الستكانية الرميستيةم والمراهقين والشتباة بشتكل عامم ب

مع جميع   العاملينبين مقدمي الخدمات والميستتترين المراهقين والشتتتباة    U=U يادة قدرة ووعي  ل

 فيروس نقص المناعة البشرية ؛ و عالمتعايشين مالمراهقين والشباة 

األدوات ذات  إضتتافة إلى األدلة المتعلقة بالمشتتاركة الهادفة للمراهقين والشتتباة والقيادة في تطوير   •
 الصلة والعملية للمراهقين والشباة.

 ردود الفعل األولية من الشباة أثناء جمع المدخالت ا ضافية: 

 وجاذبية المراهق للشباة" ؛ U=U مفهوم"األداة تشرح جيد ا 

 "األداة جيدة ورامعة وتستجية بشكل مباشر لمعظم احتياجات الشباة".

 ؟ مشاركت في دراسة الحالة الخاصة بكما هي المجموعات السكانية التي 

ا في لجنة مستتشتاري الشتباة األفريقيين التابعة    29و   15لذين تتراوح أعمارهم بين  شتارل الشتباة ا عام 
لمؤستستة إلي ابيث جالستر لألطفال كشتركاء في تطوير األداة. طلبت اللجنة رؤى إضتافية من المراهقين  

ا. 24و  15شباة الذين تتراوح أعمارهم بين وال  عام 

 أصحاب المصلحة 

 

 .مع فيروس نقص المناعة البشرية والمراهقون والشباة مجموعات المتعايشين

 الملخـــــص 
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ا لتستتتهيل حوارات     U=Uاستتتتجابة للفجوة المعترف بها في توفير المواد العملية والمصتتتممة خصتتتيصتتت 
فيروس نقص المناعة البشتتتريةم فإن لجنة مستتتتشتتتاري   متعايشتتتين معالالمثمرة مع المراهقين والشتتتباة  

م  Cape Townم بدعم من جامعة  CAYAالشتتباة األفريقيين التابعة لمؤستتستتة إلي ابيث جالستتر لألطفال  
  29و   15قادة شتباة تتراوح أعمارهم بين  هم   CAYAشترعت في استتخدام أداة مصتممة للشتباة. أعضتاء 

ا من     U=Uفجوة لتجنتة التكرار بين أدوات التم إجراء تحليتل  .جنوة الصتتتتتحراء ادولتة أفريقيت  11عتامت 
 فيروس نقص المناعة البشرية. المتعايشين معالحالية التي ترك  على المراهقين والشباة 

وحددت الشتكل المعين الذي يجة أن   ممجاالت التركي  CAYAحددت المناقشتات االفتراضتية مع أعضتاء 
م الرستتامل. من خالل عملية تكراريةم تمت صتتياغة مجموعة قصتتصتتية قصتتيرة مبنية على يتخذن تستتلي

والحوارات. بدعم من   رستاملال  وحبكةبتطوير ملفات تعريف الشتخصتيات   CAYAالرستوم. قام أعضتاء  
مناقشتتتات التحقق األولية مع المراهقين    CAYAالموجود في أوغندام قاد أعضتتتاء   Urithiفريق تصتتتميم  

والشتباة في شتبكاتهم )بما في ذلل مجموعات الدعم النفستي واالجتماعي وشتبكات الشتباة المتعايشتين مع 
ما يقرة   األفكار  في   شتارل  فيروس نقص المناعة البشترية( باستتخدام استتبيان موحد لجمع رؤى إضتافية.

وس نقص المناعة البشترية في كينيا ومالوي وأوغندا. تم تستليط  فير متعايشتين معمراهق ا وشتاب ا    190من 
الضتتوء على الحاجة إلى لغة يومية أبستتطم وتصتتميم شتتخصتتيات بمظهر أكثر شتتباب ا وضتتمان إجراء  

 المحادثات في أماكن سرية في القصص. القصص النهامية قيد التطوير.

 10دراسة الحالة 

 Blue Diamond Society جمعية 
 نيبتتتال 

 

 األهــــــداغ 
  U=U؛ الشرو  في تدخل شامل لقمع الحمل الفيروسي ؛ ودمج وتنفيذ    U=Uتوصيل الرسامل المناسبة لتت  

 .اتبشكل صحيح في وثيقة السياس

 النـتـائــج  
 . اتفي وثيقة السياس  U=Uالرسامل الصحيحة وتنفيذ 

  

 عات المعنية و مالمج
 .الرميسيةجميع المجموعات السكانية  

 

 أصحاب المصلحة 
منظمات المجتمع  والمهنيين الصتتتتحيين  ومع فيروس نقص المناعة البشتتتترية ؛   مجموعات المتعايشتتتتين

 المسؤولين الحكوميين )محليينم وطنيينم وعالميين(.والمدني؛ 

 

 الملــخـــص 

- 2021)خالل المشتتتتتاورات لتطوير المبتادئ التوجيهيتة الوطنيتة حول اختبتار فيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة وعالجت   

  الرامتدة   منظمتةالم   Blue Diamond  م دعتت العتديتد من المنظمتات غير الحكوميتة المحليتة )بمتا في ذلتل جمعيتة(2026
فيروس نقص المنتاعتة  برامج  والتتأكيتد على تنفيتذهتا في    U=Uفي نيبتال( بقوة إلى إدراج    +LGBTIQ  عين-لمجتمع الميم

التي تشتتير إلى الحاجة إلى " يادة التركي   م  في ا رشتتادات الوطنية U=Uأدى ذلل إلى إدراج   البشتترية المحلي / ا يد .
  على ذلل: إن لامثك  .لستتتكانية الرميستتتيةعلى رستتتامل التوعية الفعالة حول فيروس نقص المناعة البشتتترية لجميع الفمات ا

أفضتتتتتتتل صتتتتتتحتتيتتتة  نتتتتتتامتتج  إلتتى  يتتؤدي  التتحتتيتتتاةم    مالتتعتتالج  قتتيتتتد  عتتلتتى  التتبتتقتتتاء  ذلتتتل  فتتي  إلتتخ".U=Uبتتمتتتا     م 
  )English.pdf-2026-2021-2026/NHSP-2021-ication/NHSPhttp://www.ncasc.gov.np/uploaded/publ( 

http://www.ncasc.gov.np/uploaded/publication/NHSP-2021-2026/NHSP-2021-2026-English.pdf
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في وثيقة ستتتياستتتتهام فإن الصتتتياغة مختصتتترة وتستتتتند إلى    U=Uبينما أدمجت حكومة نيبال بستتترعة  
غير على أن   التعريفات الستريرية )على ستبيل المثالم في المبادئ التوجيهيةم يتم تحديد الحمل الفيروستي  

  1000في حين أن كبتت الفيروس هو أقل من    ؛ نستتتتتختة / مل  200أقل من  ما يكونالقتابل للكشتتتتتف عنتد
بشتتأن استتتخدام    2016ادئ التوجيهية الموحدة لمنظمة الصتتحة العالمية لعام  نستتخة / مل(. تتبع نيبال المب

ر أعضتاء يقد    األدوية المضتادة للفيروستات القهقرية لعالج ومنع ا صتابة بفيروس نقص المناعة البشترية.
كبت الفيروس على   يتم تعريف  كون في وثيقة الستياستة. ومع ذللم فإنهم مرتبكون   U=Uالمجتمع إدراج  

نستتخة / مل من فيروس نقص المناعة البشتترية وفق ا لمرك  الستتيطرة على   200حتوي على أقل من أن  ي

 األمراض في الواليات المتحدة.

كإجراء استراتيجي للمبادئ التوجيهية الوطنية. يتطلة التكامل الناجح    U=Uهنال حاجة للتنفيذ السليم لتتتت  
لاللت ام بالعالج وكج ء من   U=Uمثل الرسامل الدقيقة وخدمات الجودةم والترويج لتت  )  U=Uوالشامل لتت 

مراقبة يقودها المجتمع. على مستتوى األنظمةم ينبغي  (  PrEPتدخالت الوقاية الشتاملة جنب ا إلى جنة مع 
  معن العالج المضاد للفيروسات القهقرية   لعدم االنقطا  كأساس منطقي مدعوم باألدلة    U=Uستفادة من  اال 

وكذلل للوصتتول الموستتع واألكثر إنصتتاف ا إلى تكنولوجيا اختبار الحمل الفيروستتيم وأدوات التشتتخيصم  
 واختبار الحمل الفيروسي المنتظم.

 

 11دراسة حالة 

وبعدم قابلية اكتشاغ فيروس   U=Uبـاء المجتمع إلجراء أبحاث مجتمعية تتعلق دراستان كنديتان تعمالن مع شرك 

 نقص المناعة البشرية 

 كنتتتتتدا 

  

 ؟مالموصوفة في دراسة الحالة الخاصة بك مما هي أهداغ عملك

من رجال األقليات الجنستية المتنوعين الذين لديهم    بعقالنيةم  تتتتتت  كولومبيا البريطانية: كان الهدف هو التعل
  كشتتف الحمل الفيروستتيلفهم ما يعني  عدم إمكانية    ممصتتل مختلف لفيروس نقص المناعة البشتتريةحالة  

وغير  ةمتطور  بيمةوستتتط    حولها جدالم  التي  ذلل أهميت  الجنستتتية والتفستتتيرات  بما في ؛  بالنستتتبة لهم
استتتتتتراتيجيتتات الوقتتايتتة    يتتةمتستتتتتتاو البشتتتتتريتتة الطبيتتة الحيويتتةمن  المنتتاعتتة  فيروس نقص    من 

020.1776397#:~:text=We%20deschttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691058.2(
).ribe%20this%20as%20a,who%20have%20sex%20with%20men 

  االلتهاباتأونتاريو: كان الهدف هو فهم أفضل لكيفية قيام مقدمي خدمات فيروس نقص المناعة البشرية /  
خدمات في )مثل الممرضتتتتات والعاملين في مجال الصتتتتحة العامة واألطباء ومقدمي ال  اجنستتتتي  المنقولة  

لمستتخدمي خدمات الصتحة الجنستية في   U=Uالصتحة الجنستية( بإيصتال رستالة   ومثقفيالخطوط األمامية  
في الممارستتة اليوميةم بما في ذلل    U=Uأونتاريوم كندا. كنا مهتمين بشتتكل خاص بفهم توصتتيل رستتالة  

 الحواج  التي يواجهها مقدمو الخدمة لنقل رسالة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية باستمرار
).e?id=10.1371/journal.pone.0271607https://journals.plos.org/plosone/articl(  

 ؟مما هي النتائج الرئيسية التي تتناولها دراسة الحالة الخاصة بك

 الصحي لمستخدمي الخدمة ومقدمي الرعاية الصحية. التواصلمعوقات 

 ؟ مما هي المجموعات السكانية التي شاركت في دراسة الحالة الخاصة بك

الرجتال المثليون وم دوجو الميتل الجنستتتتتي وغيرهم من الرجتال التذين يمتارستتتتتون الجنس مع الرجتال ؛  
)مثل الممرضتات والعاملين في   اجنستي  المنقولة    االلتهاباتمقدمو خدمات فيروس نقص المناعة البشترية /  

 جنسية(.الصحة ال ومثقفيمجال الصحة العامة واألطباء ومقدمي الخدمات في الخطوط األمامية 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691058.2020.1776397#:~:text=We%20describe%20this%20as%20a,who%20have%20sex%20with%20men
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691058.2020.1776397#:~:text=We%20describe%20this%20as%20a,who%20have%20sex%20with%20men
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0271607
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 ؟ ممن هم أصحاب المصلحة الذين شاركوا في العمل الموصوغ في دراسة الحالة الخاصة بك

 .مع فيروس نقص المناعة البشرية ؛ المهنيين الصحيين منظمات المجتمع المدني  ينمجموعات المتعايش

 الملــــــخــــص

U=U  فيروس نقص المناعة البشتترية  المرتبطة بوصتتمة  الرستتالة صتتحية عامة تم تصتتميمها لتقليل   وه
  اجنستتي  ينتقل  والمستتاعدة في إيصتتال ا جما  العلمي على أن فيروس نقص المناعة البشتترية ال يمكن أن 

فيروس نقص المناعة البشتتتتترية حمولة فيروستتتتتية غير قابلة   المتعايش مععندما يكون لدى الشتتتتتخص  
مجموعات تركي  مع مقدمي    3قة وتتتتت  مقابلة متعم  11م أجرينا  2021وفبراير   2020. بين أكتوبر  فللكش

الممرضتات والعاملين في الممرضتين/)  المنقولة جنستي ا  االلتهاباتخدمات فيروس نقص المناعة البشترية /  
في   الصتتتتحة الجنستتتتية(  ومثقفيمجال الصتتتتحة العامة واألطباء ومقدمي الخدمات في الخطوط األمامية  

لمستتخدمي خدمات الصتحة    U=Uهو فهم كيفية توصتيل   من ذللم  الهدفو  (.18عدد =  كندا )  أونتاريوم
  على تحستين  تتتتتت  دراستة أكبر تركالجنستية في تفاعالت الرعاية الصتحية. تم تضتمين أستملة المقابلة في  

 .انسي  جالمنقولة  االلتهاباتالوصول إلى اختبار فيروس نقص المناعة البشرية / 

كتقتدم طبي حيوي في الوقتايتة من فيروس نقص المنتاعتة    U=Uأكتد معظم مقتدمي الختدمتة على أهميتة  
حواج     4في الممارستتتة اليومية. اكتشتتتفنا    U=U إيصتتتالالبشتتتريةم لكنهم واجهوا بعض التحديات في 

التحديات التي يتصتورها مقدم الخدمة مع رستامل "صتفر خطر"    U=U :(1)مترابطة عند توصتيل رستالة
  (2))على ستتتتبيل المثال الرغبة في "ترل هامش" لخطر ا صتتتتابة بفيروس نقص المناعة البشتتتترية( ؛ 

حة الجنستية )على ستبيل المثالم من أجل توفير  الصت حول مهتمين بتلقي معلومات  مستتخدمو الخدمة غير 
إذا كان مستتخدمو الخدمة    U=U"م ال يشتارل بعض مقدمي الخدمة رستامل  المستتفيد"رعاية تتمحور حول 

  في حال يجة اعطاءأو    اجنستتي  المنقولة    االلتهاباتة /  مهتمين فقط باختبار فيروس نقص المناعة البشتتري
قبل فيروس نقص المناعة البشتتترية من ب  المرتبطة وصتتتمةالالشتتتل و( 3)( ؛ لمناقشتتتات أخرى  األولوية

تردد بعض مستتخدمي الخدمة في قبول   ستبةالخدمة )على ستبيل المثالم أوضتح مقدمو الخدمة    مستتخدمي
الوقاية من فيروس نقص المناعة البشتتترية والوصتتتمة   حول  رستتتاملمن الإرث    بستتتبة  U=Uرستتتالة  

الحاجة إلى موارد أكثر مالءمة ثقافي ا )على ستتتبيل   (4)يروس نقص المناعة البشتتترية( ؛ و  المستتتتمرة لف
المثالم مجتمعات أخرى غير رجال األقليات الجنسية والجندريةم مستخدمو الخدمات غير الناطقين باللغة  

 ا نجلي ية(.

إلى القيود والعواقة    م با ضتتافةU=Uنناقش طرق التغلة على العوامق التي تحول دون توصتتيل رستتالة  
في ستتياق الوصتتول غير المتكافد إلى الوقاية من فيروس نقص    U=Uالمحتملة غير المقصتتودة لتأطير  

 المناعة البشرية وعالج .

  

 12دراسة حالة 

 وصمةالالعمل مع الصحفيين للحد من   : U=Uإرشادات وسائل اإلعالم للتقرير عن 

 أوستراليتتتتا 
  

 األهـــداغ  

تطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية لوستتتامل ا عالم لمستتتاعدة الصتتتحفيين الذين يكتبون عن فيروس 

 من أجل: U=Uلتشجيع إدراج معلومات واقعية ومناسبة حول  منقص المناعة البشرية
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وصتتتتتمتة المرتبطتة بفيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة التي ال ت ال موجودة في التقتارير  الالحتد من   •
ستترالية عن فيروس نقص المناعة البشتريةم ال ستيما فيما يتعلق با بالغ المبالا في  عن ا خبارية األ 

 مخاطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية ؛ و

وصتتتتتمتة المرتبطتة بفيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتريتة المرتبطتة بتغطيتة األخبتار المثيرة  الالحتد من   •
فيروس نقص المناعة البشتتريةم واألشتتخاص المتعايشتتين مع فيروس نقص المناعة   حولوالستتلبية  

 البشرية.

 

 النتـــائـــج 

فيروس نقص   المتعايشتين معتم تطوير ونشتر المبادئ التوجيهية لوستامل ا عالم بالتشتاور مع األشتخاص  
. تم تو يعها على شتبكات  المناعة البشترية والصتحفيين العاملين في وستامل ا عالم ا خبارية األستترالية

فيروس نقص      موضتو وتم االستتشتهاد بها في التقارير ا خبارية األستترالية حول  مالصتحفيين األستتراليين
 .المناعة البشرية

 المجموعات المعنية 

 المتعايشون/المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشرية
 

 أصحاب المصلحة 

مع فيروس نقص المناعة البشتتترية ؛ ممثلين من مجموعة واستتتعة من المنظمات    مجموعات المتعايشتتتين
فيروس نقص المناعة البشترية ؛ الصتحفيون   المتعايشتين معل األشتخاص  تتتتتت  المجتمعية األستترالية التي تمث

في وستتامل ا عالم ا خبارية األستتترالية يتحدثون عن فيروس نقص المناعة البشتترية ؛ شتتبكات أوستتع  
 في مونتلاير. 2022 فيون يحضرون مؤتمر ا يد  الدوليللصحفيين ا خباريين األستراليين ؛ صح

 الخلفية / الغرض

مة.  صت واقص المناعة البشترية والمواقف الأظهرت األبحاث وجود صتلة بين انخفاض المعرفة بفيروس ن
م  ويقللون من صالحيت  لمبدأ  في ا ينمشكك  U=Uقد يكون الصحفيون الذين ليسوا على دراية باألدلة وراء  

 فيروس نقص المناعة البشرية في تقاريرهم. حالةمما يساهم في وصم 

 مإرشادات وسامل ا عالم عبارة عن ح م معلومات للصحفيين لتوجي  التقارير حول مواضيع متخصصة
إلى    U=Uوقد تم استتخدامها ل بالغ عن مواضتيع مثل االنتحار. يهدف تطوير إرشتادات وستامل ا عالم  

دعم الم يد من التقارير الواقعية عن انتقال فيروس نقص المناعة البشتتتترية وتقليل وصتتتتم األشتتتتخاص  

     فيروس نقص المناعة البشرية. المتعايشين مع

 النــهــــج 

حددت مراجعة شتاملة  رشتادات وستامل ا عالم الحالية واستتخدامها في وستامل ا عالم األستترالية أفضتل 
الممارستتتتات للتطوير والتنفيذ. أجريت المقابالت مع الصتتتتحفيين لتحديد معرفتهم بفيروس نقص المناعة  

مل الصتحفيون عن العوامق التي قد تمنعهم من استتخدام ا رشتادات ا عالمية المتاحة.  .  U=Uالبشترية و ست 
نظرهم حول   فيروس نقص المناعة البشتترية وجهات  المتعايشتتون معفي المقابالتم شتتارل األشتتخاص  

وكيف يمكن معالجة ذلل.    مشترية في وستامل ا عالم ا خباريةفيروس نقص المناعة البل  الوصتف الواصتم
بناء  على هذا البحثم تم تطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية لوستتامل ا عالم لتحستتين فهم الصتتحفيين  

المبادئ التوجيهية إلى جهات    تقديم  تم.  U=U  لمخاطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية فيما يتعلق بتتت 
 االتصال ا عالمية.
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 النتائج/األثر 

في وستتامل ا عالم ا خبارية ستتاهم    U=Uقال األشتتخاص الذين تمت مقابلتهم إن إغفال المعلومات حول 
ا عليهم وعلى اآلخرين. قال الصتتحفيون إن االفتقار   في ظهور وجهات نظر كاذبة ووصتتمة تشتتكل خطر 

لوصتتتول إلى معلومات موثوقة وواضتتتحة وضتتتغوط الوقت كانت عامق ا أمام  يادة فهمهم إلى ستتتهولة ا

   .U=U مفهوملت

وضتعت المبادئ التوجيهية في الحستبان بيمات العمل المضتغوطة للصتحفيين األستتراليين وقدمت معلومات  
ة  ظهار فيروس نقص المناعة البشتتري  حول  صتتماوالواضتتحة وموج ة. تم استتتخدام أمثلة على ا بالغ  

صتمة لألشتخاص المتعايشتين مع فيروس اصتور الوال  إلى تقليل  U=Uكيف يمكن أن يؤدي تضتمين رستامل 
  .نقص المناعة البشرية

وتمت مشتتتاركتها   ؛  2022تقديمها للصتتتحفيين في ا يد  وتم    ةمدولي  جماعةتكييف المبادئ التوجيهية ل  تم
ا خبارية في أستتتراليام بما في ذلل جمعية الصتتحفيين العلميين في مع العديد من المؤستتستتات ا عالمية 

أستتتتتراليا. يتم استتتتتخدام المبادئ التوجيهية من قبل الصتتتتحفيين الذين يكتبون عن فيروس نقص المناعة  

  البشرية في أستراليا.

 اإلبتكار واألهمية  

ا لنشتتتتاط    وهي تقدمم.  هذن هي المبادئ التوجيهية األولى التي يتم إنتاجها على مستتتتتوى العال مثاال  مبتكر 
 ممارسة وسامل ا عالم بالتجربة والخبرة السريرية والمجتمعية.ب المرتبطةوصمة الالحد من 

 

 13دراسة الحالة 

 #DoubleKnowledge 

 م ألمانيا  Deutsche Aidshilfeالمساعدات األلمانية 

 

 ؟ مالحالة الخاصة بكما هي المجموعات السكانية التي شاركت في دراسة 

 Deutsche  تتتتتتتت الرميستتية ل  المجموعاتفيروس نقص المناعة البشتتريةم   المتعايشتتون معاألشتتخاص 

Aidshilfe.م عامة الناس 

 ؟ ممن هم أصحاب المصلحة الذين شاركوا في العمل الموصوغ في دراسة الحالة الخاصة بك

منظمات المجتمع   ؛  مع فيروس نقص المناعة البشتتتترية ؛ المهنيين الصتتتتحيين  مجموعات المتعايشتتتتين

 البرلمانيين. المدني؛

 ؟مالموصوفة في دراسة الحالة الخاصة بك مما هي أهداغ عملك 

 
  U=Uتوليد التوعية ونشر المعرفة بت 

 ؟مما هي النتائج الرئيسية التي تتناولها دراسة الحالة الخاصة بك

 الرميسية. والفماتبين الجمهور العام  U=Uرفع مستوى الوعي بحقيقة 

 الملخــــص 
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#wissenverdoppeln     وترجمتهتتا(#DoubleKnowledge )   هي حملتتة عبر وستتتتتتامتتل ا عالم أطلقتهتتا
Deutsche Aidshilfe    كان الهدف العام هو نشتر رستالة  2020-2018في .U=U  اق أوستع من على نط
والتميي  المرتبطين بفيروس نقص المناعة البشترية. كان طلة نشتر المعرفة    موصت الالجمهور والحد من 

لعمل"  لدعوة  الل مالء( هو ")من خالل مشتاركتها على وستامل التواصتل االجتماعي أو إخبار األصتدقاء وا

 توعية وتغطية صحفية قوية.بالحملة  ساهمتللحملة.  مرك يكهدف 

 معلومات أساسية 
م والذي أظهر  2017حتى يعلم الجميع يتعلق بمسح أ جري في عام   U=Uالهدف من مضاعفة المعرفة بتتت  

فقط من عامة الناس في ألمانيا يعرفون أن فيروس نقص المناعة البشتترية ال يمكن أن ينتقل عن   ٪10أن 
 Bundeszentraleطريق االتصتال الجنستي من قبل شتخص مكبوت فيروستي ا. تم تمويل الحملة من قبل 

für gesundheitliche Aufklärung /    المرك  الفيدرالي للتثقيف الصتحي BZgA    ت  في ستياق الحمال
 السنوية حول اليوم العالمي ل يد  في األول من ديسمبر.

 عناصر الحملة 

بتاللغتة األلمتانيتة(م ومقتاطع فيتديو مع    www.wissen-verdoppeln.hiv) الكتروني موقعبالحملتة   تمي  ت
 نماذج يحتذى بهام وإعالنات رقمية ومطبوعة وهدايا.

المنظمتتات الم العتتديتتد من  الحملتتة من قبتتل    Deutsche Aidshilfeحليتتة األعضتتتتتتاء في  كمتتا تم دعم 
فيروس نقص المناعة البشتريةم والذين تم ت ويدهم  المتعايشتين معوالمجتمعات المنظمة ذاتي ا لألشتخاص  

 بالمواد ا عالمية والمساعدة في نشر الرسالة.

 النتـــائـــــج 
البار ين المعلومات في ملفات تعريف أدت الحملة إلى انتشتار واستع للغاية. شتارل العديد من األشتخاص  

وستامل التواصتل االجتماعي )مثل الفنانين والستياستيين( وكانت هنال تغطية إعالمية واستعة )بما في ذلل  
على هيمة البث العامة(. وحققت مقاطع الفيديو الخاصتتتة بالحملة أكثر من مليون مشتتتاهدة على وستتتامل  

  بينقد  ادت بشكل كبير   U=Uأن المعرفة بت    2020عام   مسح فيالمتابعة    تالتواصل االجتماعي. أظهر
 المتعايشتين مع( وانخفضتت بعض المعتقدات التميي ية فيما يتعلق باألشتخاص  ٪18عامة الجمهور )بنستبة  

 فيروس نقص المناعة البشرية.

 

 14دراسة الحالة 

تجربة العاملين المجتمعيين مع الرجال الذين   لتعزيز المساواة في الوصول إلى اختبار الحمل الفيروسي: U=Uاستخدام 

 الكاميرون يمارسون الجنس مع الرجال في ياوند ، 

Humanity First Cameroon Plus ، الكاميرون 
 

 ؟مالموصوفة في دراسة الحالة الخاصة بك مما هي أهداغ عملك

لتع ي  الوصتول إلى اختبار الحمل الفيروستي للستكان الرميستيينم وتدرية العاملين    U=Uم نهج ااستتخد
 في المجتمع على إجراء جمع عينات الدم والنقل اآلمن إلى المختبرات لالختبار.

 ؟ مما هي النتائج الرئيسية التي تتناولها دراسة الحالة الخاصة بك 

ويمكنهم العيش دون خوف من نقل فيروس   ديهممل  يعرف الستتتكان الرميستتتيون اختبار الحمل الفيروستتتي
 حقيقة وليست مجرد شعار. U=Uأن  إدرالنقص المناعة البشرية إلى اآلخرين. 

 ؟ مما هي المجموعات السكانية التي شاركت في دراسة الحالة الخاصة بك
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 الرجال المثليون وغيرهم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال. 
 

 المصلحة أصحاب 

منظمات المجتمع  ؛ مع فيروس نقص المناعة البشتتتترية ؛ المهنيين الصتتتتحيين    مجموعات المتعايشتتتتين

 المدني.

 

 معلومات أساسية 

ف  من أجل عالج ناجح لفيروس نقص المناعة البشترية  ن تحقيق عةء فيروستي ال يمكن كشت غالب ا ما يكو
محفوفت ا بتالتحتديتات. في البلتدان المنخفضتتتتتة والمتوستتتتتطتة التدختلم على الرغم من بتذل العتديتد من الجهود  

فيروس نقص المناعة البشتترية وربطهم بعالجهمم ال ي ال الوصتتول  المتعايشتتين معالختبار األشتتخاص 
مع وجود عدد قليل جد ا من المختبرات التي تجري هذن االختبارات.    إلى اختبار الحمل الفيروستي صتعب ام

عالوة على ذللم فإن التميي  الذي يتم مواجهت  في المرافق الصتتتتحية يمنع الفمات الستتتتكانية الرميستتتتية  
وضتتعت منظمة    ضتتة بشتتدة ل صتتابة بفيروس نقص المناعة البشتترية من الوصتتول إلى الخدمات.المعر  

Humanity First Cameroon Plus (HFC+)  م من خالل تنفيذ مشتتروCHAMP  ( ستتلستتلة متصتتلة
ا لتع ي  قتدرة  للوقتايتة والرعتايتة والعالج مع الستتتتتكتان األكثر عرضتتتتتة للخطر في الكتاميرون( م برنتامجت 

إلى الحد من   CHAMPيهدف مشرو    العاملين في المجتمع على جمع عينات الدم ونقلها إلى المختبرات.
المجموعات الستتتتكانية الرميستتتتية   ععة البشتتتترية عن طريق بدء العالج مقص المناانتشتتتتار فيروس ن

حمولة فيروستية غير  المتعايشتين مع فيروس نقص المناعة البشترية حتى يتمكنوا من تحقيق والحفاظ على

 ف.كشلقابلة ل

 الــــوصـغ 

هي  +HFCبتدعم من حكومتة الواليتات المتحتدة.    2014في الكتاميرون منتذ عتام    CHAMPتم تنفيتذ برنتامج  
منظمة مجتمعية تستتفيد من هذا البرنامج وتعمل مع الرجال المثليين وغيرهم من الرجال الذين يمارستون 

  15ار الحمل الفيروستيم تم تدرية  . لتستهيل الوصتول إلى اختبYaoundé  الجنس مع الرجال في ياوندي
 حصها في المختبرات.رجال  على جمع عينات الدم ونقلها لف

 الدروس المستفادة 

  912م  عينة دم ونقلناها إلى المعامل  960م جمعنا  19-كوفيدل أ مة فيروس م خال2021في الستتنة المالية  
. من خالل هذا العمتلم أدركنتا أن  من المهم  ٪(95)  منهتا كان لديهتا حمولة فيروستتتتتيتة غير قابلتة للكشتتتتتف

ا إذا أردنا جعل   حقيقة واقعة. U=Uتضمين المجتمعات األكثر تضرر 

 الخطوات التالية 

باستتخدام معدات أقل   يمستتوى المجتمعالستوف ندعو إلى إجراء اختبار الحمل الفيروستي مباشترة على  
 ا .عقيدت

 شكر وتقدير 

مة ودراستتات الحالة القطرية التي  تتتتتتت  للوقت والتفكير العميق والمستتاهمات القينعرة عن خالص تقديرنا  
ا للسريةم    المستجيبينشاركها المشاركون الرميسيون في مقابلة   وخبراء المجتمع المدني والمراجعين. نظر 
 الرميسيين هنا. المستجيبينلم يتم ذكر أسماء المشاركين في مقابالت 
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 ة ت الرئيسيمقابالالطق في تمثيل المنا

 المنطقة عدد المقابالت ٍ  

 أفريقيتتا  4

 آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط وشمال أفريقيا 3

 أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى  2

 أوروبتتتا  3

 كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبير يأم 2

 أميركا الشمالية 4

18  

 

 لتقرير المنظمات غير الحكومية خبراء المجتمع المدني من مراجعة األقران 

 االســــم  المنظمــــة  البلد والمنطقة 

 ICASO Brent Allan عتالتمتتي

 International Treatment جنوة إفريقيا )إفريقيا( 
Preparedness Coalition 

Solange Baptiste Simon 

كا الالتينية ر ياألرجنتين )أم
 ومنطقة البحر الكاريبي(

Plataforma VIH 2025 Javier Hourcade-Bellocq 

 CATIE Laurie Edmiston كا الشمالية(ر يكندا )أم

 HIV Legal Network Sandra Ka Hon Chu كا الشمالية(ر يكندا )أم

 GATE Erika Castellanos هولندا )أوروبا( 

 Positive Young Women Voices Lucy Wanjiku Njenga كينيا )أفريقيا( 

 International Drug Policy المملكة المتحدة )أوروبا( 
Consortium 

Mat Southwell 

 Asia Pacific Network of Sex تايالند )آسيا والمحيط الهادئ(
Workers 

Kaythi Wynn 

 

  

 ]نهاية الوثيقة[ 
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