
 

 بوكوفا إيرينا السيدة رسالة
 لليونسكو العامة المديرة

 بمناسبة اليوم العالمي لإليدز

 ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر   ١

 

 فريوسو  اإليدز مرض انتشار وقفيف د التقدم احملرز يدينبغي فيه حتالذي  العام ٢٠١٥عام  ميثل
   .يف اذا الال قائمةال تزال اليت  ثغراتال وسد البشرية املناعة نقص

اهلدف واملرتبطة ب البشرية املناعة نقص فريوساملتعلقة ب الغايات أن/يوليو املاضي، أُعِلن ويف متوز
 اإليدزومرض  البشرية املناعة نقص فريوس وقف انتشار، املتمثل يف اإلمنائي السادس لأللفية

، العكسي النسخ لفريوسات ضادامل عالجالعلى مليون فرد  ١٥ حصولوضمان  ،والقضاء عليهما
  .أيضاً  مت ختطيها مل يتم حتقيقها فحسب بل

 تدد اليت األمراض من بوصفه اإليدز القضاء علىإىل من املمكن التوصل  البحوث أن ظهروتُ 
السنوات  يف تصديه هلذا املرضإذا ما سر ا التمع الدويل  ،٢٠٣٠، وذلك حبلول عام العامة الصحة

 اخلمس املقبلة.

تنمية املستدامة اجلديد املتعلق بالصحة، وستكون اذه الرؤية غايًة من غايات ادف ال اذهومتثل 
خالل السنوات  العاملي الصعيد على اإليدز ملرض التصدي عمليةلالشامل  اهلدفالرؤية مبثابة 

  .اخلمس عشرة املقبلة

 نقر  أمجع. وجيب أن  العامل يفكرامته وللمجتمعات ضمان  حقوق اإلنسان و نفاذ إلباار  جناحواذا 
على وجه  املرااقني والشبابإمهال ب ن ه اقرتنإذ إمتفاوتًا  كانبأن التقدم احملرز   يف الوقت ذاته

 ١٩و ١٥ام بني ر اترتاوح أعمممن  فقط٪ من الفتيان ٣٣تيات و٪ من الف٢٦فهناك .  اخلصوص
 األمراض زالوال ت وكيفية الوقاية منه. البشرية املناعة نقص فريوسكيفية انتقال   يدركون متاماً عامًا 

 .اإلجناب سن يف النساءلدى املرااقني و لدى املسبب الرئيسي للوفيات إليدز يف أفريقيا املتعلقة با
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 نقص فريوسوقاية من من أجل ال للغاية يف تعليم الشابات والشبان أمرًا أساسياً  االستثماروميثل 
املرتبطة  الوصم والتمييزأشكال مجيع اجلهود للقضاء على بذل وعالجه ومواصلة  البشرية املناعة

 .البشرية املناعة نقص فريوسب

 املنظورضمان تعليم يراعي على ختطي عقبة التمييز و  املاضينياليونسكو خالل العقدين  عملت ولذا
آمنة تعلُّم وجيري يف بيئات  ،اإلجنابية والصحة يةبالرتبية اجلنس يتعلق فيمااألعمار  ويالئم اجلنساين
 كل أشكال العنف اجلنساين. ختلو من  وصحية 

تلتزم  ،باإليدز املعين املشرتك املتحدة األمم برنامججهة مشاركة يف رعاية  اليونسكو، بوصفها وإن  
االاتمام بوجه اليت تصب  ٢٠٢١-٢٠١٦اذا الربنامج اجلديدة للفرتة  اسرتاتيجيةتنفيذ ب اً تاماً التزام

املعارف واملهارات  ما يلزم من الشبابميتلك فيه " لعامل جريئة وترسم رؤيةعلى التعليم خاص 
بغض النظر عن املكان  البشرية املناعة نقص فريوسمن حلماية أنفسهم  والقوةواحلقوق  واخلدمات

 ."ةاجلنساني تهماوي وأ اجلنسي همميل الذي يعيشون فيه أو

يف  احلكومات والتمع املدين والقطاا اخلاص  ، أيالعاملي لإليدز، أدعو كل الشركاءيف اذا اليوم 
، بعد مرض اإليدز مل نتغلب على .يف اذا الال توحيد قواامإىل  ،األمم املتحدة كل وكاالت

 املرااقني والشباب. حولجهودنا  متحورت ما إذا التغلب عليه بإمكانناولكن 

 

 

 بوكوفا إيرينا


