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نقص فيروس الج لتوصيل عسهولة عدم وجود واألساسية المتعلقة بفجوات المشاكل وللةعاممراجعة  UN Womenمنظمةتبنت
النساء الساعيات للحصول التي تواجه عوائقتوضيح وتحديد اهم اللالمراجعةهذهسعى وتلنساء حول العالم.   لاليدز ا-بشريالمناعة ال

.  الصحيةالعالج والرعاية على

لتنسيق هذه الدراسة.AVAC, ATHENA, Salamander Trustتم اختيار المنظمات التالية وقد 

لة سانية التي تؤدي الى عدم سهونواإل ،فيةالثقوا،السياسيةعلى المستوياتألجتماعيةاة و يالبنيوالعوامل تأثير ستعراض ويدرس هذا اال
محاوالت توصيل العالج الى النساء والفتيات المتعايشات مع عندمعرفة الوصول الى الفجوات في هنالكوصول العالج الى المرأة.  

المعلومات والتوصيات عى لتقديمان نتعارف عليها.  نحن نسية التي نتمنى قوالعرري بكل اختالفاتهم النوعية فيروس نقص المناعة البش
البشري  فيروس نقص المناعةالفاعلة لمرضى رعاية منافع الخدمات الصحية العامة  والفردية والإدراك التي ستكون ذات اهمية في 

االيدز على المدى الطويل./

بلدان التي في اللعديد من الحاالت الخاصة ستعراض امثل المراجعة الكمية والنوعية  واطات إلجراء فعاليات ونشاة  هذه الدراسوتسعى 
بمجموعة اسيتم ادارتهاتاروح، وإجراء البشري وااليدز تفاقم فيها وجود عدد كبير من النساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعةي

التعرف على القضايا اتوارالحهمن خالل هذوسيتم ناعة البشري.  لماستشارية تتألف من النساء المتعايشات مع فيروس نقص ا
فيروس تماعية التي تؤدي الى عدم وصول عالج الهيكلية واألجعوائقتحديد الطنية والألساسية على المستويات الدولية والمحلية والو

(ART) والتوصيات لتوصيل العالج المضاد للفيروسات القهقرية نكتشف كذلك الممارسات األمثل سوالبشري الى المرأة. نقص المناعة
 Optionو(TaSP)ألستراتيجيات المبتكرة التي تعتني بالوقاية الصحية كطريقة للعالج لمع إيالء عناية خاصة بشكل إجماليالى النساء 

B+.

ذلكنرى إننا وار.الحقدنالمشروع ويرني لكي يديروس نقص المناعة البشرسيتم التعاون مع فريق من النساء المتعايشات مع فو
عالج المضاد للفيروسات تجاربهن وآمالهن واهتماماتهن المتعلقة باليمفيروس نقص المناعة البشري لتقدرصة للنساء المتعايشات مع كف

يدز في بلداننا ومجتمعاتنا. عالج فيروس نقص المناعة البشري وااللإطار االستجابة في هذا الوقت الحرج في ART) القهقرية (

: مع هذا المشروع من خاللاأللكترونيراسليمكن الت.هذا البحثإغناء اسئلة او افكار تساهم في ما توفرت لديكمنرجو األتصال بنا اذا   
womentxrights@gmail.com 

 


