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  ٢٠٠٩الدورة املوضوعية لعام 
  ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١-٦جنيف، 

  *من جدول األعمال املؤقت) ز (٧البند 
  مسائل التنسيق والربنامج ومسائل أخرى

  
/ برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية       

  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب 
  

  ة من األمني العاممذكر    
  

ــدير           ــر امل ــاعي تقري ــصادي واالجتم ــس االقت ــل إىل اجملل ــأن حيي ــام ب ــشرف األمــني الع يت
متالزمـة نقـص    /التنفيذي لربنامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                 

  .٢٠٠٧/٣٢الذي أٌعد عمال بقرار اجمللس ) اإليدز(املناعة املكتسب 
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التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس   تقريــر املــدير     
  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /نقص املناعة البشرية

  موجز  
 الـذي  ٢٠٠٧/٣٢أُِعد هـذا التقريـر اسـتجابة لقـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي                

، تقريـرا ُيعـده   ٢٠٠٩لعام طلب فيه اجمللس إىل األمني العام أن حييل إليه، يف دورته املوضوعية       
متالزمـة  /املدير التنفيذي لربنامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                  

 مؤســسات وهيئــات منظومــة األمــم املتحــدة ، بالتعــاون مــع )اإليــدز(نقــص املناعــة املكتــسب 
  . ذات الصلةاألخرى
ائج ملموسـة يف االسـتجابة العامليـة    مت، خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، حتقيـق نتـ       قد  و  

 اإليـدز ميكـن أن حيقـق نتـائج         للتـصدي لوبـاء   لإليدز، مما يدل علـى أن التزامـا مجاعيـا وشـامال             
، ويغـري   تـه يتطلـب القيـام علـى وجـه الـسرعة           ومع ذلك، فإن حجم هذا الوباء وتعقيدا      . إجيابية

يف  معاجلــة تــأثري اإليــدز   مبواجهــة التحــديات القائمــة واجلديــدة، وكــذلك انقطــاع أو هــوادة،
  .الطويل األجل

 وتوسـيع بـرامج املراقبـة إىل تعـديل تقـديرات            وضع النمـاذج  وقد أدى حتسني أساليب       
معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية وانتشاره والوفيات النامجـة عنـه وخفـضها عمومـا      

ــاملي  ــصعيد الع ــى ال ــال   . عل ــة الواســعة النطــاق لعــالج الب ــبني التغطي غني واألطفــال مبــضادات  وت
 خدمات الوقايـة مـن انتقـال املـرض مـن األم إىل              فضال عن الوصول إىل   الفريوسات الرجعية، و  

الطفل يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، أن حصول اجلميع علـى العـالج               
ول وسـوف يتطلـب ضـمان حـص       . طموحا ولكن ميكن حتقيقه يف هنايـة املطـاف        أمرا  قد يكون   

 تّتبـع عـددا مـن     الوقاية تضافر جهود مزيج مـن االسـتراتيجيات الوقائيـة الـيت             سبل  اجلميع على   
ــُن ــة  ال ــسلوكية واهليكلي ــة وال ــة والطبي ــضا حلــصول    . هج البيولوجي ــة أي وجيــب أن تعطــى األولوي
فريوس على الرعاية والـدعم، وخاصـة لـضمان عـدم إغفـال             الألشخاص املصابني أو املتأثرين ب    ا

  .أصبحوا فريسة لليتم أو االستضعاف بسبب الفريوسطفال الذين محاية األ
عزز الربنامج املشترك دعمـه لالسـتجابة الوطنيـة مـن خـالل             يوعلى املستوى القطري،      
 برنامج مشترك للـدعم وبعـد       يف إطار اإليدز  ب املعنية املتحدة املشتركة    األمم ضمن أفرقة العمل  

ُحــسن ” ســاعد علــىة ملفــاهيم التنــسيق واملواءمــة، و مــصداقيممــا أعطــى ،تقــسيم العمــل الــتقين
  .“استثمار األموال
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 الوطنيـة   االسـتجابات  لتنـسيق    “العناصر الثالثـة  ”ويواصل مجيع الشركاء دعم مبادئ        
 اإليدز، مبا يف ذلـك احلكومـات واجلهـات املاحنـة الثنائيـة واملتعـددة األطـراف والوكـاالت                    إزاء

 هـذه العمليـة اجلهـود العامليـة     تصّدرتو. املدين والقطاع اخلاص  ومنظومة األمم املتحدة واجملتمع     
إطار اسـتراتيجي   توافر  لربامج الفريوس من خالل تعزيز      املوجهة  وتوجهها لزيادة فعالية املعونة     

  .وطين واحد وسلطة تنسيق واحدة ونظام للرصد والتقييم
منه وتـوفري الرعايـة     الوقاية من الفريوس والعالج     سبل  ويظل حتقيق وصول اجلميع إىل        

األولوية األساسـية لربنـامج األمـم املتحـدة املـشترك، ويقـدم الـدعم املتواصـل                مبثابة  والدعم هلم   
، بعدة طرق منها عمليات مـن قبيـل حتديـد األهـداف              مساره لبلدان لرصد التقدم احملرز وتتبع    ل

، وهـو رقــم   بلــدا١٤٧ونتيجــة لـذلك، قـدم   . ووضـع الـربامج واملؤشــرات ومتطلبـات اإلبـالغ    
قــدم تقريــر موحــد يف كمــا و.  املرحليــة إىل برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك اقياســي، تقاريرهــ

  . بشأن اإليدز٢٠٠٨جلمعية العامة عام الذي عقدته ااالجتماع الرفيع املستوى 
ــاء تتحــسن نتيجــة     طرائــقزالــت  مــاو   ــة هــذا الوب ــدان علــى معرف  ونظــم مــساعدة البل

الرصـد  عمليـات   وينطبـق هـذا علـى       .  الربنامج املشترك وأفرقة اإلحالة    لألعمال اليت يضطلع هبا   
املـوارد وحتليـل االحتياجـات      مـسار    تتبـع    إضـافة إىل  والتقييم ومراقبة الفريوس وعلـم األوبئـة، و       

الـيت تـشهدها الـصعد    تنـوع األوبئـة   بـشأن   مـن املعلومـات   يتـوافر املزيـد   ونتيجة لـذلك،    . املالية
 واجلغرافيـة للربجمـة     املواضـيعية  اسـتراتيجيات الوقايـة والتغطيـة         اسـتنارة  مما يتيح بـدوره   الوطنية،  

وميكـن لتحـسن التوقعـات بـشأن االحتياجـات مـن املـوارد مقرونـة بتحـسني                  . املعنية بالفريوس 
اجلهـود املبذولـة لتعبئـة املـوارد        تدعم   أن تعزز الدعوة على الصعيد العاملي و       ،التقديرات الوبائية 

النكمـاش  مـن ا  استراتيجي ملكافحـة اإليـدز، وخـصوصا يف املنـاخ احلـايل             ء  اختاذ إجرا من أجل   
ومع ذلك، فإن التخطيط الستجابة طويلة األجل للتصدي لإليدز، وتـأمني متويـل             . االقتصادي

  .القادمة  يف السنوات القليلةبالغ الضخامةحتديا سوف يشكالن موثوق وميكن التنبؤ به 
بعـض اجلوانـب    كانـت   ن  إ و الـزمن وتـتغري مـع     تتطور   من جوانب هذا الوباء      اكثريإن    

ــدو األساســية  ــة للتغّيــ تب ــا مل . رمقاوم ــة  تطــرأوم ــيريات جوهري ــى  تغ ــدات  عل املواقــف واملعتق
ملــصابني ا نبــذ و بــني اجلنــسني الوصــمة االجتماعيــة والتمييــز وعــدم املــساواة، ســتظلوالقــوانني

مجيـع  والدؤوبة الـيت يبـذهلا      ملتناسقة  ا اجلهود   تقوض ،بالفريوس والسكان األكثر تعرضا للخطر    
  . يف التصدي لإليدزالذين يسهمون

ــام،    ــإن ويف اخلتـ ــر    فـ ــتعراض التقريـ ــدعو إىل اسـ ــاعي مـ ــصادي واالجتمـ اجمللـــس االقتـ
  . الواردة فيهوالتوصيات
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 معلومات مستكملة عن الوباء  -أوال   

ألمـم املتحـدة املـشترك يف عـام         منذ التقرير األخري الذي قدمه املدير التنفيذي لربنـامج ا           - ١
٢٠٠٧) E/2007/56(     ل يعـد ت وتوسـيع بـرامج املراقبـة إىل     وضـع النمـاذج   ، أدى حتسني أساليب

 بـصفة   خفـضها عـدل اإلصـابة بـالفريوس وانتـشاره والوفيـات الناجتـة عنـه و              اخلاصة مب تقديرات  ال
ون شـخص يف     مليـ  ٣٣ أشـارت التقـديرات إىل أن        ٢٠٠٧ويف عام   . عامة على الصعيد العاملي   
 مليـون إصـابة جديـدة خـالل هـذا العـام،             ٢,٧بنحـو   ووقع ما يقدر    . العامل مصابون بالفريوس  

وتـويف مـا يقـرب مـن        . املـنخفض  وأئـة يف البلـدان ذات الـدخل املتوسـط           ا يف امل  ٩٦نـسبة   منها  
 .مليوين شخص ألسباب ذات صلة بالفريوس

ــدخل  شــخص ماليــني٣، متكــن ٢٠٠٧ديــسمرب /وحبلــول كــانون األول  - ٢  يف بلــدان ال
ات املتوســط مــن احلــصول علــى العــالج بالعقــاقري املــضادة للفريوســ بلــدان الــدخل املــنخفض و
. ٢٠٠٦ديـسمرب  / منذ كـانون األول  ةاملائ يف   ٤٧ بنسبة   ملحوظةميثل زيادة    ، وهو ما  العكوسة

يت ، زادت نـسبة النـساء احلوامـل املـصابات بـالفريوس اللـوا             ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٥وفيما بني عـامي     
ــسبة       ــل بن ــدوى مــن األم إىل الطف ــال الع ــع انتق ــتلقني خــدمات ملن ــ يف ٢٠ي ــن ةاملائ  إىل ١٥، م

ات  العـالج بالعقـاقري املـضادة للفريوسـ    شرعا يف تلقيولكن مقابل كل شخصني   . ةاملائيف   ٣٣
، وقعـت مخـس حـاالت جديـدة مـن اإلصـابة بـالفريوس، يف حـني أن                   ٢٠٠٧ يف عام    العكوسة

.  احلـصول علــى األدويـة الالزمــة  يتمكنـوا مــن  ملذين حيتـاجون إىل العــالج   مـن الــ ةاملائـ  يف ٧٠
وبوجه عام، ال تزال االستجابة ملرض اإليدز جهدا عامليا يتسم مبكاسب وأوجه تقـدم حقيقيـة                 

 .ال تبعث على التفاؤلوحتديات إحصاءات بقدر ما ينطوي على و
  

  اإلقليميةالتباينات  -ألف   
 الــصحراء هــي أشــد املنــاطق يف العــامل إصــابة بــاملرض حيــث مــا زالــت أفريقيــا جنــوب  - ٣

 يف املائـة  ٩٠ كمـا تـضم نـسبة      ،البـالغني املـصابني بـالفريوس     مجيـع    يف املائة مـن      ٦٦نسبة  تضم  
حـاالت  ثـالث   يف تلك املنطقة    وتقع  .  العامل على مستوى األطفال املصابني بالفريوس    مجيع  من  

 .متصلة باإليدزحاالت أربع وفاة بني كل 

األكثر تنوعا من حيـث طـرق انتقالـه، ممـا يـشكل جمموعـة واسـعة                 هو  والوباء يف آسيا      - ٤
ــا الــشرقية وآســيا الوســطى، تتركــز معظــم   . مــن التحــديات هلــذه املنطقــة الــشاسعة   ويف أوروب

متعـاطي املخـدرات بـاحلقن، ولكـن        مثـل    للخطـر    شـرائح سـكانية حمـددة ومعّرضـة       بـني   األوبئة  
األوبئـة يف أمريكـا الالتينيـة    أمـا  .  انتقـال املـرض  ستـضعفة ميكـن أن يعـزز      املالتداخل بني الفئات    

 فيهـا   تكـون فـي كـثري مـن البلـدان الـيت           فومـع ذلـك     . مـستقرة نـسبيا   فومنطقة البحـر الكـارييب      
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، ميكـن للوصـمة     اإلصـابة  الطريقـة الرئيـسية النتقـال        يدون وقاية بني الرجـال هـ      ممارسة اجلنس   
 مـن خـالل   مبـا يف ذلـك   - يف أحيـان كـثرية   املثليـة  ضد العالقات االجتماعية والتمييز املؤسسي  

 . ؤثرا على الوصول إىل اخلدماتي أن يبقيا األوبئة يف طي الكتمان و-طريق جترميها 
  

 املرأةفريوس نقص املناعة البشرية و  -باء   
تــشكل النــساء نــصف مجيــع املــصابني بــالفريوس يف مجيــع أحنــاء العــامل، وظلــت هــذه      - ٥

 يف املائة من البـالغني      ٦٠ومع ذلك، متثل النساء نسبة       .ة مستقرة على مدى العقد املاضي     النسب
وتتعــرض الـشابات والفتيــات خلطــر   .املـصابني بــالفريوس يف أفريقيـا جنــوب الــصحراء الكـربى   

 أن املـرجح بـاطراد  مـن   بـالفريوس يف هـذه املنطقـة؛ و        اإلصـابة جـراء    بصورة خاصـة مـن       جسيم
بـني  ، يف املتوسـط،      الاليت تتراوح أعمارهن   ، جنوب الصحراء الكربى   فريقياأتتعرض النساء يف    

 .مــن نفــس العمــرأضــعاف تعــرض الــشبان  ةثالثــمبقــدار لإلصــابة بــالفريوس  عامــا ٢٤ إىل ١٥
ومن حيث إمكانية احلصول على العالج، تتـساوى فـرص النـساء يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء           

ــاقري املــضا   ــة دة للفريوســات الكــربى يف احلــصول علــى العق ــد الرجعي ويف  .مــع الرجــال أو تزي
 فـرص وصـول النـساء إىل        إن قلـت   صـفوف النـساء، و     بنيمناطق أخرى تقل معدالت اإلصابة      

إال أن اإلحصاءات وحـدها ال تكـشف   . كثري من األوبئة املركزة   حالة ال العالج عن الرجال يف     
املـرأة  تفاوت يف تأثري هذا الوباء علـى  الكامل للالنطاق متاما تعقيدات تعرض املرأة لإلصابة، أو       

القـضايا االجتماعيـة والثقافيـة      فيمـا يتعلـق ب    مبا يف ذلك، أثر عبء الرعايـة وأثـر القيـود             (والفتاة
وعلــى الــصعيد العــاملي، ). واحلمايــة القانونيــة، مبــا يف ذلــك تلــك املتعلقــة باملمتلكــات واملــرياث

الـضارة تـؤثر سـلبا      اجلنـسانية   ملعايري واملمارسـات    افضال عن   تزال عدم املساواة بني اجلنسني       ال
تـؤثر أوجـه عـدم    كمـا  . مـن حقـوق اإلنـسان   املرأة يف صـنع القـرار وتـشكل انتـهاكا          دور  على  

 .  التعرض لإلصابة بالفريوسعلىاملساواة هذه بدورها 
  

 األطفال والشباب وفريوس نقص املناعة البشرية  -جيم   
األطفــال املــصابون بــالفريوس اهتمامــا كافيــا حيــث   درجــت احلالــة علــى أن ال يتلقــى  - ٦
غــري املناســب اســتخدام نظــم العــالج  كمــا أنــه مــن ضــع،  الّربــنيفــريوس الصعب تــشخيص يــ

مـن  يف املائـة     ٩٠ويف أفريقيا جنوب الصحراء اليت يعيش فيها حـوايل          . املعيارية اخلاصة بالكبار  
 يف  ٣٣(ل املـتلقني للعـالج إىل الثلـث         تقل نـسبة األطفـا    يرجح أن   األطفال املصابني بالفريوس،    

ضـع  الّربـني   ةاملائـ  يف ٥٠عـالج، تبلـغ احتمـاالت الوفـاة نـسبة          ال بغـري و. مقارنة بالبـالغني  ) املائة
 تقــدم يف الــسنوات األخــرية مــع تطــور ت أوجــهوقــد أحــرز. الــذين تقــل أعمــارهم عــن ســنتني

ــشخيص  ــال ونظــم عالجهــم أمــراض أدوات ت ــرائن  وأكــدت .األطف ــيتالق ــدت ال يف عــام  تول
 .اإليــدزب حــاالت اإلصــابة علــى ضــرورة أن تراعــى بــرامج احلمايــة والرعايــة والــدعم   ٢٠٠٨
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 احملليـات ( يف املناطق اجلغرافية اليت يتفشى فيها الفريوس بدرجـة أعلـى   املالئموهذا يعين أنه من     
فـــال للوصـــول إىل مجيـــع األطاالســـتهداف نطـــاق توســـيع ، )واملقاطعـــات واألقـــاليم والبلـــدان

العــاملي الرابــع املعــين باألطفــال املــصابني باإليــدز لــشركاء ا منتــدى قــد أقــرو .املعرضــني للخطــر
الـذي عقدتـه وكالـة املعونـة األيرلنديـة وبرنـامج األمـم              ) ٢٠٠٨أكتـوبر   /دبلن، تـشرين األول   (

ــااملتحــدة املــشترك توافقــ  ــة  ا عاملي ــشأن  يف اآلراء حــول قاعــدة أدل ــدة ب ألطفــال املــصابني  ا وطي
ه االسـتثمارات حنـو زيـادة فـرص         يـ  الـيت مت توصـل إليهـا بـضرورة توج          النتـائج وتوصي  . اإليدزب

 اخلدمات األساسية، مما يـضمن الرعايـة البديلـة املناسـبة ويـوفر الـدعم االجتمـاعي                  الوصول إىل 
كمـا ظهـر أن التحـويالت االجتماعيـة فعالـة وخباصـة يف        . واحلماية من سـوء املعاملـة واإلمهـال       

إزاء  بلـدا اسـتجابات   ٥٠، وضـع  ٢٠٠٨وحبلول هناية عـام  .  أسعار املواد الغذائيةيادازدسياق  
خطــط عمــل وطنيــة لــصاحل األطفــال علــى وضــع أو إجنــاز  بلــدا ٣٢ عمــلاإليــدز؛ واإلصــابة ب

  .املصابني باإليدز
  

 التحديات واإلجنازات  -دال   
مـا  كّ صدرالبلـدان تـ    ألن عددا كـبريا مـن        “عرف وباءك إ”تتزايد إمكانية وعي شعار       - ٧

ومـع ذلـك، فـإن التحـدي يكمـن يف        . تـصلة بأوبئتـها   مـن البيانـات امل     وأشـد تعقيـدا      أكثر غزارة 
تنفيــذ فعلــي للوصــول إىل اجلمـــاهري    إىل  املتقدمــة إىل خطــط عمـــل مــستهدفة    املعرفــة ترمجــة  

ألمهيـة  مـن ا ويعد االرتقـاء بـالربامج العالجيـة أمـرا           . أو تعرضا للخطر   اجتياحاوالسكان األشد   
ظـل حجـر الزاويـة يف       ت ينقذ أرواحا ال حتصى، ولكن الوقاية من الفريوس يـتعني أن             مبكان ألنه 

ــا االســتجابة،  ــزام لعــام   علــى حنــو م ــسياسي لعــام  يف  و٢٠٠١ جــاء يف إعــالن االلت اإلعــالن ال
ــشأن  ٢٠٠٦ ــصادرين بـــ ــشرية  الـــ ــة البـــ ــريوس نقـــــص املناعـــ ــة  / فـــ ــة نقـــــص املناعـــ متالزمـــ
 ).اإليدز( املكتسب

  
 تقارير عن النتائج الرئيسية للربنامج املشتركلاتقدمي   –انيا ث  

إليدز هي األهداف والغايات الـواردة      إزاء ا الستجابة العاملية   لالرئيسية  املنطلقات  تظل    - ٨
 املتمثل يف حتقيق وصـول اجلميـع   ٢٠١٠هدف عام إىل جانب ، ٢٠٠١يف إعالن االلتزام لعام     

 أقــره علــى حنــو مــاهلــم، الج منــه وتــوفري الرعايــة والــدعم الوقايــة مــن الفــريوس والعــســبل إىل 
ــام    ــسياسي لع ــالن ال ــن  ، ٢٠٠٦اإلع ــضال ع ــام     ف ــول ع ــة حبل ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــق األه حتقي

، واصـل  ٢٠٠٧إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف عـام     مقـدم  ومنذ آخر تقريـر    . ٢٠١٥
وافقـت عليهـا الـدول      الـيت   يـا وزمنيـا     نوعألهداف احملددة   ا ل الربنامج املشترك عمله وعززه دعم    

يف   الــدول األعــضاء ومنظومــة األمــم املتحــدة واجملتمــع املــدين التــأم عقــد ممثلــي قــدو. األعــضاء
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، ٢٠٠٨يونيـه   /االجتماع الرفيع املستوى الذي عقدته اجلمعية العامة بشأن اإليـدز يف حزيـران            
إجـراء اسـتعراض شـامل      مـن أجـل       االستعراضات الـسنوية الـيت جتريهـا اجلمعيـة العامـة           يف إطار 

 .للتقدم احملرز يف االستجابة العاملية لإليدز

 األهـداف   علـى رسـم   لتزام الرئيسية العمـل مـع الـشركاء القطـريني           االوتشمل جماالت     - ٩
وتعزيـز التعـاون يف   إىل اخلـدمات  وصـول   التعمـيم سـبل     الوطنية وتنفيـذها وتقـدمي التقـارير عـن          

 املتحـدة  األمـم  ةفرقـ أل تقـسيم العمـل يف جمـال الـدعم الـتقين و     منظومة األمـم املتحـدة مـن خـال      
 املواءمـة وتعزيـز      يف إطـار مـسعى حثيـث حنـو         املشتركة ملكافحة اإليدز على املستوى القطـري،      

ويـــسترشد الربنـــامج املـــشترك يف هـــذا العمـــل خبمـــسة جمـــاالت . “العناصـــر الثالثـــة”مفهـــوم 
 :هي تركيز

 القيادة والدعوة؛  •  

 ت االستراتيجية والدعم التقين؛املعلوما  •  

 الرصد والتقييم؛  •  

  اجملتمع املدين وإقامة الشراكات؛دور  •  

 .حشد املوارد  •  
  

 القيادة والدعوة  -ألف   
احلـادي والعـشرين،     هوافق جملـس تنـسيق برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك، يف اجتماعـ                 - ١٠

ثــاين رجعــي إلجــراء تقيــيم مــستقل ، علــى اإلطــار امل٢٠٠٧ديــسمرب / يف كــانون األولاملعقــود
 ، األولويــاتقــديرتوالغــرض مــن التقيــيم هــو إعــادة  . ٢٠٠٨-٢٠٠٢للربنــامج يغطــي الفتــرة 

 وحتديد كيف ميكن لربنـامج األمـم املتحـدة املـشترك االضـطالع بـدور                ،جنازاتإلوالبناء على ا  
 . أكثر فعالية يف تعزيز التنسيق على الصعيد العاملي

مـستقلة، علـى أن تبـدأ       إشـرافية    جلنة   بتوجيه،  ٢٠٠٨ية التقييم يف عام     بدأت عمل قد  و  - ١١
وسـوف  . ٢٠٠٩أبريـل   /حىت نيسان بغري انقطاع   سبتمرب وتستمر   /فترة التقييم الرمسي يف أيلول    

 ليـه مـشاورات مـع     ت،  ٢٠٠٩مـايو   /يف أيـار  اإلشـرافية   لجنـة   التقريـر علـى     أول  يعرض مـشروع    
ــة ــراف املعنيـ ـــ . األطـ ــن املتوقـــع أن ي ــامج يف   ومـ ــسيق الربنـ ــهائي إىل جملـــس تنـ ــر النـ سلم التقريـ

يف  اخلـامس والعـشرين املعقـود   سـبتمرب للـسماح بـإجراء مناقـشات املتابعـة يف االجتمـاع             /أيلول
  .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول
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الــذي شــغل ة واليــة بيتــر بيــوت،  فتــر٢٠٠٨ديــسمرب /انتــهت يف كــانون األولقــد و  - ١٢
وخلفـــه يف كـــانون ، ١٩٩٦ه يف عـــام ئج املـــشترك منـــذ إنـــشااملـــدير التنفيـــذي للربنـــامموقـــع 
للربنامج املـشترك، الـذي كـرر       السابق  نائب املدير التنفيذي    ميشيل سيدييب    ٢٠٠٩يناير  /الثاين

للربنامج املـشترك الـذي     من أهم األولويات املؤسسية     ما زال   جلميع  باستفادة ا االلتزام  قوله بأن   
 .قيق أهداف الربنامج حتحنويعمل بشكل وثيق مع البلدان 

  
ــة العامــة عــام     -  ١    نقــص املناعــة  بــشأن فــريوس٢٠٠٨االجتمــاع الرفيــع املــستوى للجمعي

  اإليدز /البشرية
يـدز املعقـود يف   إلا/ نقـص املناعـة البـشرية   ضم االجتماع الرفيع املستوى بـشأن فـريوس        - ١٣

دة واجملتمــع املــدين أســرة األمــم املتحــومــن  األعــضاء ممــثلني مــن الــدول ٢٠٠٨يونيــه /حزيــران
 واإلعـالن الـسياسي   ٢٠٠١إلجراء استعراض شامل للتقدم احملرز يف تنفيذ إعالن االلتزام لعـام         

  .٢٠٠٦لعام 
أعــرب االجتمــاع عــن تقــديره للتقــدم امللمــوس الــذي حتقــق منــذ االجتمــاع الرفيــع    و  - ١٤

ن معلومـات    تقريـرا قطريـا، تتـضم      ١٤٧ توافر بشكل غري مـسبوق    وقد  . ٢٠٠٦املستوى لعام   
علـى  ات القائمـة    النظـرات مشـوال حـىت اآلن لالسـتجاب        أكثـر   فأتاحـت    مؤشرا أساسيا،    ٢٥عن  

إعــالن االلتــزام بــشأن ” املعنــون ومت توحيــد النتــائج يف تقريــر األمــني العــام .املــستوى القطــري
ــشرية  ــة البـ ــة    /فـــريوس نقـــص املناعـ ــريوس نقـــص املناعـ ــشأن فـ ــسياسي بـ ــدز واإلعـــالن الـ اإليـ

 “بعـــد انقـــضاء نـــصف املـــدة احملـــددة لتحقيـــق األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة  : يـــدزاإل/البـــشرية
)A/62/780( ،أمانة الربنامج املشتركوهو من إعداد  . 

ة يف رجعيــوعلــى الــرغم مــن التقــدم امللحــوظ يف جمــال التغطيــة املــضادة للفريوســات ال    - ١٥
خــدمات منــع انتقــال   املتوســط، ويف والبلــدان ذات الــدخل  املــنخفض  الــدخلذات البلــدان 

ســلط التقريــر الــضوء علــى  فقــد العــدوى مــن األم إىل الطفــل للحوامــل املــصابات بــالفريوس،  
 يف  ٨٥أن نـسبة    بـ  النتـائج الـيت تفيـد        ذلـك  ، مبـا يف   العديد من االحتياجات والغايات غري امللبـاة      

ــة مــن األطفــال  اامل ــذين أدىئ ــامى أو مستــضعفني   الفــريوس ال ــوا أي مل يتلإىل أن أصــبحوا يت ق
ــ يف ٣٠ إىل ٢٠، وأن نــسبة ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥شــكل مــن أشــكال املــساعدة بــني عــامي     ةاملائ

تـوفرت لـديهم املعرفـة األساسـية        يف بلـدان عديـدة       مقابلتـهم    تفقط من األشخاص الذين جـر     
ــالفريوس  ــصلة ب ــصل       . املت ــز املت ــن التميي ــة م ــة القانوني ــر إىل احلماي ــدان يفتق ــث البل ــزال ثل وال ي
  الدرجـة الـيت يـتم عنـدها تطبيـق تـشريعات            ال تتـضح   يف حالة وجود قـوانني،       بالفريوس، وحىت 

إىل ســبل  لــيس فقــط ، علــى ضــرورة وصــول اجلميــعامللموســة نــواقصوتؤكــد هــذه ال .احلمايـة 
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ذلـك  تـوفري الرعايـة والـدعم، مبـا يف          إىل  الفريوس و اإلصـابة بـ   لوقايـة مـن     إىل ا لعالج وإمنا أيضا    ا
 . يز والوصول إىل العدالةعدم التميب الربامج الكفيلة

جمــال  الربنــامج املــشترك يف بالــدور اجلــوهري الــذي يــضطلع بــهوقــد اعترفــت البلــدان   - ١٦
 املتحدة إىل دعم اجلهود الوطنية املبذولـة للمـضي قـدما حنـو               األمم ةموظمن تعيوُد. االستجابة

علـى   مبـا يعـرب   س  ، وتعزيز برامج الوقاية من الفريو      على اخلدمات  جلميعا حصولحتقيق أهداف   
صحة الـ  هـو إحـدى قـضايا     وسلمت البلدان كـذلك بـأن اإليـدز          .احلقائق احمللية عن   أفضل   حنو
مت التطـرق حتديـدا     و .، مما يتطلب اسـتجابة متعـددة القطاعـات        إمنائيةعامة فضال عن أنه قضية      ال
 فعالـة، يف     السـتجابة  أمرا ال غىن عنه    قضايا حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني بوصفها         إىل

  .حني مت التأكيد على القيادة واملساءلة السياسية باعتبارمها أهم جزء من احلل
  

 التعجيل باإلجراءات املتصلة بالشؤون اجلنسانية: النساء والفتيات  -  ٢  

 متالزمة نقص/يعزز برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية  - ١٧

 الحتياجــات وشـواغل النــساء والفتيــات  حتــسني التـصدي وده الراميــة إىل املناعـة املكتــسب جهـ  
 عمـل مـشترك بـني الوكـاالت         فريقيتصل بفريوس نقص املناعة البشرية، من خالل إنشاء          فيما

ي دعـا إىل عقـده برنـامج األمـم          ذالـ  (الفريققوم  يو .املساواة بني اجلنسني  ب و يعىن باملرأة والفتاة  
 دوره الرائد فيما يتعلق بالـشؤون اجلنـسانية ضـمن تقـسيم العمـل يف           املتحدة اإلمنائي من خالل   

 يف رعايــة برنــامج األمــم  اجلهــات املــشاركة مجيــعبرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك ومبــشاركة  
وضـع اللمـسات    ي) املتحدة املشترك، واألمانة العامـة، وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة              

 الوكاالت يركز علـى التعجيـل بـاإلجراءات االسـتراتيجية           األخرية على إطار عمل مشترك بني     
ــصعيد القطــري املتخــذة  ــى ال ــم املتحــدة       .عل ــة األم ــة ألفرق ــوارد حتفيزي ــوفرت حــديثا م ــد ت وق

، ولتيـسري اإلجـراءات   بـاملرأة والفتـاة  لقـضايا املتـصلة    ل للتـصدي حتديـدا   املشتركة املعنية باإليـدز     
وجيـري اختـاذ مبـادرتني عـامليتني         .األطـراف املعنيـة   من  املعززة بالشراكة مع احلكومات وغريها      

 ميتعزيـز قـدرة هيئـات الـدعم الـتقين اإلقليميـة علـى تقـد               ) أ( :مشتركتني بني الوكاالت بغـرض    
 فيمــا يتعلــق باملــسائل اجلنــسانية وفــريوس نقــص بــاألطراف املعنيــة علــى الــصعيد الــوطينالــدعم 

فهـم أوجـه التـرابط بـني العنـف      ) ب(؛ و )دة اإلمنـائي بقيادة برنامج األمم املتح  (املناعة البشرية   
بقيـادة منظمـة    ( املـذكورة التـرابط   ضد املرأة وفريوس نقص املناعة البشرية واالسـتجابة ألوجـه           

 ).الصحة العاملية
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 إليدزا  إزاء وباءتعزيز استجابة األمم املتحدة  -  ٣  

 دعمتقسيم العمل وأفرقة األمم املتحدة املشتركة وبرامج ال  )أ(  

 علـى مواصـلة تبـسيط       ،٢٠٠٥فـق عليـه يف عـام        يساعد التقسيم التقين للعمل الـذي اتُ        - ١٨
 النـسبية لكـل   علـى أسـاس امليـزة    األمـم املتحـدة لتقـدمي الـدعم للبلـدان       تتخـذها اإلجراءات اليت   

 االتـساق داخـل منظومـة األمـم املتحـدة          مت تعزيـز  جهة من اجلهات املشاركة يف الرعايـة، بينمـا          
 بــرامج الــدعم املــشتركة  إضــافة إىلإنــشاء أفرقــة مــشتركة لألمــم املتحــدة تعــىن باإليــدزبفــضل 

 .التابعة لألمم املتحدة على الصعيد القطري

 إىل زيادة فعالية وتنسيق أداء منظومـة األمـم املتحـدة اسـتجابة               احلثيث  السعي وما زال   - ١٩
 أفرقـة األمـم     جمموعـة أدوات   ثالبوسـائل منـها مـ     ويقدم الـدعم العملـي       .متواصلةلإليدز عملية   

املتحدة املشتركة وبـرامج الـدعم املـشتركة التابعـة لألمـم املتحـدة بـشأن اإليـدز، فيمـا ال تـزال                       
ــة بتوصــيات عــام    ــسترشد العملي ــصادرة عــن فريــق العمــل العــاملي املعــين بتحــسني    ٢٠٠٥ت  ال

 الـدوليني، فـضال عـن    األطـراف واملـاحنني   التنـسيق بـشأن اإليـدز فيمـا بـني املؤسـسات املتعـددة       
 .التعليمات اليت أصدرها األمني العام وجملس تنسيق برنامج األمم املتحدة املشترك

  
 صناديق التعجيل بالربامج  )ب(  

 أفرقـة األمـم     تـستخدمها أنشئت آلية صناديق التعجيل بـالربامج باعتبارهـا أداة رئيـسية              - ٢٠
سـتراتيجية وحتفيزيـة ولتعزيـز تنـسيق منظومـة          ة لدعم االستجابة الوطنيـة مبـوارد ا       ياملتحدة القطر 

وبلغ االعتمـاد املخـصص لتلـك الـصناديق لفتـرة       .األمم املتحدة وفعاليتها على الصعيد القطري   
 . مليون دوالر٢٨ ما جمموعه ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 

ليــة اآل، تــساعد ٢٠٠٩-٢٠٠٨ومتــشيا مــع امليزانيــة وخطــة العمــل املوحــدتني للفتــرة    - ٢١
ســوف و .ى تكثيــف الــدعم الــتقين املقــدم بغــرض التوســع يف جمــاالت حمــددة       علــاملــذكورة 

فــضال عــن تــستهدف اجلهــود املبذولــة لتحــسني التنــسيق، بــشكل خــاص، أصــحاب املــصلحة   
الكيانات واملنظمات اليت تعمل على التصدي لفريوس نقص املناعة البشرية يف أوسـاط الفئـات               

وسـيؤدي التعـاون الوثيـق فيمـا بـني الوكـاالت             .يةالسكانية حمـل االهتمـام مـن الناحيـة اإلنـسان          
 وفريق األمم املتحـدة     ، املواضيعي املعين باإليدز    األمم املتحدة  هذه اجملاالت، من خالل فريق     يف

 واملنسق القطري لربنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص            ،املشترك املعين باإليدز  
 .ستجابة األمم املتحدة على الصعيد القطرياإليدز، إىل تعزيز ا/املناعة البشرية
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 اإليدز واألمن واالستجابة اإلنسانية  -  ٤  

أحرزت اجلهات املشاركة يف رعاية برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك تقـدما يف مواءمـة                    - ٢٢
إليدز مع تنسيق الشؤون اإلنسانية يف البلدان املتـضررة مـن حـاالت             ا  إزاء الوطنية االستجابات
ومت تنقـــيح توجيـــه اللجنـــة الدائمـــة املـــشتركة بـــني  .واألزمـــات اإلنـــسانية واألمنيـــة الطـــوارئ
أحـرزت مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني تقـدما يف كفالـة إمكانيـة                   ، بينما   الوكاالت
 الوقايـة والعـالج والرعايـة والـدعم فيمـا يتـصل              سـبل  مـن  الالجـئني واملـشردين داخليـا        استفادة

 يف املائــة ١٠٠فبالنــسبة لالجــئني، هنــاك حاليــا تغطيــة بنــسبة   .البــشريةبفــريوس نقــص املناعــة 
اخلدمات األساسـية للوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية؛ فيمـا حتـسنت نـسبة تغطيـة                        من

االسـتفادة   يف املائـة، وزادت فـرص        ٧٠ إىل   ٦٠التماس املشورة والفحوص بصورة طوعية من       
، ٢٠٠٨ويف عـام     . يف املائـة   ٧٥ إىل   ٤٤سة مـن نـسبة       العالج مبضادات الفريوسات العكو    من

 املتعلقـــة بفـــريوس نقـــص املناعـــة   اخلمـــسية يف تنفيـــذ اخلطـــة االســـتراتيجيةاملفوضـــيةشـــرعت 
لدعم وتعزيـز وتنفيـذ الـسياسات والـربامج املتـصلة بفـريوس             ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(اإليدز  /البشرية

اخليا وغريهم مـن األشـخاص موضـع         الالجئني واملشردين د   لصاحلاإليدز  /نقص املناعة البشرية  
وشرع كل مـن مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني وصـندوق األمـم املتحـدة             .االهتمام

املتـصل  فـريوس نقـص املناعـة البـشرية         ب املتعلقـة توجيهـات   ال ووضع   البحوثللسكان يف إجراء    
ــة ا    . يف حــاالت الطــوارئ بتجــارة اجلــنس  ــاملي تلبي ــة الع ــامج األغذي الحتياجــات ويواصــل برن

ــضررين مــن الرتاعــات         ــشرية املت ــة الب ــريوس نقــص املناع ــصابني بف ــدى امل ــة ل ــة والتغذوي الغذائي
ويـسرت منظمـة الـصحة العامليـة         . يف ذلـك الـسكان غـري املـشردين         مبـن الكوارث الطبيعيـة،     أو

 خدمات املشورة والفحص بشأن فريوس نقـص املناعـة البـشرية والعـالج املـضاد                زيادةمواصلة  
وقـام كـل مـن برنـامج األمـم       .وسات العكوسة وتدريب العاملني يف جمال الرعاية الصحية    للفري

 وأمانــة برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك  ، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ،املتحــدة اإلمنــائي
 والـشؤون اجلنـسانية يف   فريوسبـال  املتـصلة امـة  اهلعناصر الوإدارة عمليات حفظ السالم بإدماج  

 يف جمــال ملموســة  ذلــك أعمــاالواســتتبعالــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، عمليــات نــزع 
 . النظاميـة على صعيد الدوائر العـسكرية وغريهـا مـن الـدوائر    الوقاية والعالج والرعاية والدعم 

 منـع انتقـال اإلصـابة مـن األم إىل الطفـل             وزيـادة اجلهـود الراميـة إىل      ودعمت اليونيسيف تنفيذ    
وقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف أوســاط املــراهقني يف حــاالت  والــربامج اخلاصــة بال
ووفـــرت اجلهـــات املـــشاركة يف رعايـــة الربنـــامج وســـائل بنـــاء القـــدرات   .الطـــوارئ املعقـــدة

يتعلق بالوقاية من فـريوس نقـص املناعـة البـشرية والرعايـة والعـالج يف حـاالت الطـوارئ،               فيما
 .ى أساس قرائن تستند إليهاتكفل تنفيذ األنشطة علوأجرت حبوثا 
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 املعلومات االستراتيجية والدعم التقين  - باء  
يعمـــل برنـــامج األمـــم املتحـــدة املـــشترك علـــى تـــوفري معلومـــات موثوقـــة ومـــستكملة   - ٢٣

أفــضل املمارســات ومعــايري حقــوق اإلنــسان، بغــرض تقــدمي الــدعم    إىل  األدلــة وومــستندة إىل
ــل  ــتجاباتاألمثـ ــدان، السـ ــوفري  البلـ ــع تـ ــات     مـ ــع احتياجـ ــشيا مـ ــب متـ ــتقين املناسـ ــدعم الـ  الـ

 .ومطالبه بلدال
  

 األهداف الوطنية والعاملية: النهج الذي يركز على البلدان  -  ١  

ــ  - ٢٤ ــه ددُح ــا جمموع ــة إلتاحــة   ١١١  م ــداف الوطني ــدا األه ــع  ســبل بل  . االســتفادة للجمي
حيث التغطيـة والنتـائج   من  املتوخاة وباعتبارها عمليات تقودها ومتلكها البلدان، فإن األهداف    

املرجوة ختتلف من بلد إىل آخر، وإن كانت املبادئ الكامنـة وراءهـا واملوحـدة هلـا تقتـضي أن                    
شــاملة ومــستدامة علــى املــدى أن تكــون  ومعتدلــة ومتاحــة وبأســعار منــصفةتكــون اخلــدمات 

ال يتــوزع خطــر اإلصــابة  حيــث  . أمهيــة خاصــة يف هــذا الــصدد اإلنــصافويكتــسي  .الطويــل
 أوســاط ســكان خمتلــف  بــني متكافئــةوس نقــص املناعــة البــشرية وال أثــر املــرض بــصورة   بفــري

 االســتفادة مــن اخلــدمات أوجــه  زيــادةوجيــب أن تراعــي اجلهــود الوطنيــة الراميــة إىل   .البلــدان
فعلـى سـبيل املثـال،       .سـكانية بعينـها   الضعف اخلاصة واملعيقات اليت حتول دون اسـتفادة فئـات           

لوقايـة  ا مـصممة خصيـصا مـن أجـل        أن يركز جهوده على بـرامج        مكثفاء  ميكن لبلد يشهد وبا   
ــة     أكثــر والعــالج يف أوســاط  الــسكان عرضــة للخطــر؛ وميكــن لبلــد يــشهد نــسبة انتــشار عالي

رعايـة واسـعي النطـاق،      وعالجـا   يقـدم   أن يضع برامج للوقاية علـى صـعيد الـسكان و          للفريوس  
ومعتدلــة  إىل أن تــدجمهم بــصورة كافيــة البلــدان الــيت تستــضيف ســكانا مــشردين حباجــة  بينمــا
 . سياساهتا وبراجمها املتعلقة باإليدزضمن

هنـاك مـا يكفـي مـن األدلـة          فتتـسم بـالطموح،     غالبـا مـا     وعلى الرغم من أن األهداف        - ٢٥
ارتفـع  قـد   و.  حـاالت الطـوارئ     مـا تـشهده    على الصعيد العاملي إلثبـات جـدواها، مبـا يف ذلـك           

د للفريوسات العكوسة ليبلغ أكثر من مخسة أضـعافه يف كمبوديـا            معدل استخدام العالج املضا   
 كـان البلـد يف   ٢٠٠٧ديـسمرب  /، وحبلـول كـانون األول     ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٤يف الفترة بني عـامي      

ويف .  فــريوس نقــص املناعــة البــشريةمــنطريقــه إىل حتقيــق هــدف اســتفادة اجلميــع مــن العــالج 
ــست     ــا عــدد امل ــضاعف تقريب ــد، ت ــا وتايلن ــوب أفريقي ــضاد للفريوســات   جن فيدين مــن العــالج امل

ويف بربـادوس، كـان ثالثـة أشـخاص تقريبـا           . ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٥العكوسة يف الفترة بـني عـامي        
يتلقـون  و مرحلة متقدمة من اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية             يعانونمن أصل كل أربعة     

بوتـسوانا آنـذاك    جزر البـهاما و   كل من   ، بينما كانت    ٢٠٠٧ديسمرب  /العالج يف كانون األول   
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قد حققت بالفعل هدف استفادة اجلميع من خدمات الوقاية من فريوس نقـص املناعـة البـشرية      
  .لوالدةا  علىيف األحوال السابقة

  
  )“ الثالثةالعناصر”(دعم التنسيق واملواءمة على الصعيد القطري   -  ٢  

وطين، وســلطة  إطــار العمــل االســتراتيجي الــ :وهــي “ الثالثــةالعناصــر”يظــل مفهــوم   - ٢٦
 علـى الـصعيد القطـري مبثابـة حجـر الزاويـة يف جمـال تعزيـز                  -التنسيق، ونظام الرصـد والتقيـيم       

أمـرا  وقـد أصـبح ذلـك       . امللكية الوطنية وحتسني تنسيق ومواءمة الـدعم مـع االسـتجابة الوطنيـة            
اسـتخدام   االقتصاد العاملي، وهو ما يـستدعي        بانكماش يف املناخ احلايل الذي يتسم       غىن عنه  ال

تعزيـز القيـادة الوطنيـة، وزيـادة األثـر االسـتراتيجي،        مـع   ، و  والفعـال  نحـو األمثـل   الاملوارد علـى    
  .واحلد من االزدواجية

: وهناك أطر عمل معمول هبا من أجل االستجابات الوطنيـة الفعالـة يف معظـم البلـدان                  - ٢٧
 يتصل بفـريوس نقـص املناعـة     يف املائة من البلدان استراتيجية متعددة القطاعات فيما      ٩٧فلدى  

 بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية، معنيــة هيئــة تنــسيق وطنيــة ها يف املائــة منــ٩٢البــشرية، ولــدى 
 يف املائــة مــن البلــدان خطــة وطنيــة للرصــد والتقيــيم معمــول هبــا أو قيــد اإلعــداد،     ٩٢ولــدى 
ص املناعــة  فــريوس نقــ مــسألةأدجمــت مجيــع البلــدان املنخفــضة الــدخل واملتوســطة الــدخل  وقــد

 يف املائة من البلـدان، ترمجـت أطـر العمـل الوطنيـة             ٦٩ويف  . البشرية يف اخلطط اإلمنائية الوطنية    
 مـصادر   تـشغيلية حمـسوبة وحمـددة مـن حيـث         املتصلة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية إىل خطـط            

  .التمويل
ا البنــك وقــدمت خدمــة االســتراتيجية وخطــة العمــل املتعلقــة باإليــدز، الــيت يستــضيفه    - ٢٨

الــدويل بالتعــاون مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واليونــسكو واليونيــسيف ومنظمــة العمــل 
ــدعم       ــامج األمــم املتحــدة املــشترك، ال ــة برن ــة وأمان ــة ومنظمــة الــصحة العاملي ــر مــن  الدولي ألكث

بنــاء يف بلــدا يف جمــال وضــع أطــر العمــل االســتراتيجية الوطنيــة أو تقييمهــا أو تنقيحهــا، و    ٥٠
  . وتقدير التكاليف والرصد والتقييموالتشغيليالقدرات يف جمال التخطيط االستراتيجي 

ومن خالل االستخدام االستراتيجي لالستعراضات الربناجمية الـسنوية املـشتركة إلطـار       - ٢٩
العمل االستراتيجي الوطين لبلد مـا، وبتطبيـق أداة التنـسيق واملواءمـة علـى الـصعيد القطـري يف                   

ية، ميكـن للبلـدان أن تواصـل تقيـيم وتعزيـز مـستويات تنـسيق وفعاليـة الـدعم املقـدم                      هذه العمل 
  .الستجابتها الوطنية

 التحسينات العامليـة فيمـا خيـص تقـدمي املـساعدة اإلمنائيـة الدوليـة واالسـتفادة                مت تقييم و  - ٣٠
وذلـك يف   ،  ٢٠٠٥منها على النحو املتفق عليه يف إعـالن بـاريس بـشأن فعاليـة املعونـة يف عـام                    
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. ٢٠٠٨سـبتمرب   /املنتدى الرفيـع املـستوى املعـين بفعاليـة املعونـة، الـذي عقـد يف غانـا يف أيلـول                    
 تتـصل بامللكيـة      كـان هنـاك ثالثـة حتـديات رئيـسية          على حنو ما حـدد يف برنـامج عمـل أكـرا،           و

القطريــــة، وبنــــاء شــــراكات أكثــــر فعاليــــة ومشــــوال، وحتقيــــق نتــــائج ملموســــة واخلــــضوع    
  .عنها للمساءلة

وميكن أن ينظـر إىل االسـتجابة لإليـدز علـى أهنـا مناِصـرة للـدعوة إىل إقامـة شـراكات                        - ٣١
، “ الثالثـة العناصـر ”أكثر مشوال، حيث إهنا كانـت رائـدة فيمـا خيـص مبـدأ امللكيـة مـن خـالل                 

  .املشتركوأحرزت تقدما ملموسا من حيث النتائج واملساءلة عرب التركيز 
  

  مرافق الدعم التقين  -  ٣  
تعزيــز ل يف الوقــت املناسـب و  واملقـدم توخيـا لزيـادة االســتفادة مـن الــدعم الـتقين اجليــد      - ٣٢

التعاون التقين فيما بني بلدان اجلنوب، أنشأ برنامج األمم املتحدة املـشترك سـتة مرافـق إقليميـة                  
ــتقين  ــا وجنــوب آســيا     تغطــيللــدعم ال ــا وغــرب ووســط أفريقي ــا وشــرق أفريقي  جنــوب أفريقي
  .سيا ومنطقة احمليط اهلادئ واملركز الدويل للتعاون التقين يف الربازيلوجنوب شرق آ

وتضطلع مرافق الدعم الـتقين بـدور مـزدوج، حيـث إهنـا هتـدف إىل بنـاء القـدرة لـدى                       - ٣٣
مبــا يــؤدي إىل اخلــرباء االستــشاريني اإلقليمــيني والــوطنيني علــى تقــدمي خــدمات الــدعم الــتقين،  

اعدة التقنيـة احملليـة اجليـدة يف الوقـت املناسـب، بينمـا تقـوم يف         فرص االستفادة مـن املـس    حتسني
 على إدارة مشاريع ومهام الـدعم الـتقين بـصورة           البلد الشريك الوقت نفسه ببناء قدرة موظفي      

ويتعــاون الربنــامج املــشترك أيــضا مــع الــسلطات   . ثــر املــساعدة التقنيــة أل اًأكثــر فعاليــة، تعزيــز 
تعزيـز مـساءلة   و حتـسني تنـسيق املـساعدة التقنيـة     علىركاء الدوليني   الوطنية املعنية باإليدز والش   

 .مقدمي املساعدة التقنية

تقـدير  و والتـشغيلي وبالتركيز على اجملاالت املستهدفة من قبيل التخطيط االسـتراتيجي        - ٣٤
التكــاليف وامليزنــة والرصــد والتقيــيم، تتعــاون مرافــق الــدعم الــتقين مــع العديــد مــن الــسلطات   

 . بلـــدا٩٠ مـــن أكثـــرة املعنيـــة باإليـــدز والـــوزارات والـــشركاء مـــن اجملتمـــع املـــدين يف الوطنيـــ
الـصندوق  ( مع الصندوق العـاملي ملكافحـة اإليـدز والـسل واملالريـا           ة وثيق بصورةتتعاون   كماو

حققت البلدان املدعومة مـن خـالل مرفـق         ( حتسني نوعية مقترحات البلدان      سواء على ) العاملي
 معــدل جنـاح بنــسبة  ٢٠٠٨ مـن مقترحـات الــصندوق العـاملي يف عـام     ٨ولــة الـدعم الـتقين للج  

أو مــن أجــل )  يف املائــة٤٩ مقارنــة مبعــدل النجــاح اإلمجــايل الــذي بلغــت نــسبته ،يف املائــة ٧٠
 يـوم مـن   ٢٠ ٠٠٠ مـن  أكثـر وقـدم مرفـق الـدعم الـتقين       .تنفيذ املـنح الـيت متـت املوافقـة عليهـا          

، وهـو مـا أدى إىل مقترحـات         ٢٠٠٨-٢٠٠٧ يف الفترة    ألساسيةااملساعدة التقنية يف اجملاالت     
 عنـدما فعلـى سـبيل املثـال،     . تدفقات املـنح بشأن متهيد الطريق أمامعدة أمثلة إىل طرح أقوى و
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، دعــم مرفــق الــدعم الــتقين لغــرب  ٢٠٠٦ُعلِّقــت منحــة الــصندوق العــاملي إىل تــشاد يف عــام   
يزانيـة وقـدم املـساعدة التقنيـة إىل آليـة التنـسيق             ووسط أفريقيـا تنقيحـا رئيـسيا خلطـة العمـل وامل           

ــة لتوضــيح األدوار واملــسؤوليات والــشروع يف اإلصــالحات الــيت حــسّ    ــةالقطري  .نت أداء اآللي
 . املنحة يف غضون سنةأُلغي تعليقونتيجة لذلك، 

  
 دعم إدماج مسألة اإليدز يف سياق التنمية  -  ٤  

 الوكالــة مبثابــة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يعــّدمتــشيا مــع التقــسيم الــتقين للعمــل،   - ٣٥
يف  الوطنيـة و ضمن خطط التنميـة الرائدة فيما يتعلق بإدماج مسألة فريوس نقص املناعة البشرية      

ومـن خـالل برنـامج مـشترك مـع البنـك             .صكوك من قبيل ورقات استراتيجية احلـد مـن الفقـر          
 برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي الـدعم لثالثـة            مالدويل وأمانة برنامج األمم املتحدة املشترك، قد      

منطقة البحر الكارييب وأوروبـا الـشرقية إلدمـاج         يف  ا جنوب الصحراء و   يوعشرين بلدا يف أفريق   
يف  ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر و           ضـمن  فريوس نقص املناعة البـشرية        إزاء االستجابات

الربنــامج إىل تعزيــز إدمــاج االســتجابات  وأدى  .العمليــات الوطنيــة لتخطــيط التنميــة وتنفيــذها 
ــات    ــط القطاعـ ــشرية يف خطـ ــة البـ ــريوس نقـــص املناعـ ــاطقلفـ ــيط   واملنـ ــات التخطـ ، ويف عمليـ

 .الوطنية وامليزنة

 التخفيــف مــن حــدة آثــار اإليــدز، أجريــت تقييمــات لألثــر  مــن أجــلولــدعم البلــدان   - ٣٦
ــصادي يف أفريق  ــاعي واالقت ــاالجتم ــصحراء و ي ــوب ال ــا يف ا جن ــة البحــر   أمريك ــة ومنطق الالتيني

ــشية         ــى صــعيد األســر املعي ــة عل ــار املترتب ــل اآلث ــهجيات لتحلي ــذ من الكــارييب، ومت وضــع وتنفي
إضــافة إىل ذلــك، قــاد برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وضــع إطــار عمــل مفــاهيمي      .آســيا يف

ــة     ــادة فعالي ــُنُهج االســتراتيجية لزي ــد ال ــاة لتحدي ــة ا  تعمــيم مراع ــريوس نقــص املناع ــشرية يف  ف لب
 . اليت ينخفض فيها معدل انتشار الفريوساألوساط

وضـع فريـق العمـل املـشترك بـني الوكـاالت املعـين بـالتعليم التـابع لربنـامج األمـم                      كما    - ٣٧
، جمموعـة أدوات ملـساعدة      مهـام انعقـاده    اليونـسكو    تتـوىل املتحدة املشترك، وهو الفريـق الـذي        

ائي علــى دعــم عمليــة تعمــيم مراعــاة فــريوس نقــص مــوظفي التعلــيم يف وكــاالت التعــاون اإلمنــ
وتــــستخدم جمموعــــة األدوات  .املناعــــة البــــشرية يف التخطــــيط والتنفيــــذ يف قطــــاع التعلــــيم 

الصعيد القطري لتقييم التقدم الذي حترزه البلدان فيما خيص تعميم مراعـاة فـريوس نقـص                 على
ــد    ــشرية؛ ولتحديــ ــة البــ ــاتاملناعــ ــرص  املنطلقــ ــبة والفــ ــةاملت املناســ ــات  احــ ــع أولويــ ؛ ولوضــ

 .والعمل لدعوةا
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 تعقب املوارد  -  ٥  

ــدخل        - ٣٨ ــدان املنخفــضة ال ــدز يف البل ــة املتاحــة ملكافحــة اإلي ــة واحمللي ــوارد العاملي ــا أن امل مب
 بـذلك   فـسجلت ،  ٢٠٠٨ بليـون دوالر يف عـام        ١٣,٨املتوسطة الدخل بلغت قيمتها     البلدان  و

 هـذه املـوارد أمهيـة     مـسار ، يكتـسي تعقـب  ٢٠٠٧ بليون دوالر يف عـام    ١١,٣ عن مبلغ    زيادة
 مــن أتــت ٢٠٠٨ يف املائــة تقريبــا مــن املــوارد املتاحــة يف عــام ٥٣وبــالنظر إىل أن نــسبة  .بالغــة

 آثـار  يـنجم عـن   يف املائـة مـن اجلهـات املاحنـة الثنائيـة، قـد        ٣١ نـسبة    جـاءت مصادر حملية فيمـا     
دى احلكومـات واجلهـات املاحنـة ضـرر بـالغ           األزمة االقتصادية العاملية على أولويات اإلنفـاق لـ        

 التقييم الدقيق لتدفقات املـوارد املتاحـة والالزمـة وللفجـوة            يعدو . االستجابة لإليدز  بالنسبة إىل 
 يف اإلبقـاء علـى مـستويات كافيـة مـن التمويـل، وال سـيما يف                أمـرا حامسـا   بـني االثـنني     الفاصلة  

لوقايـة والعـالج والرعايـة والـدعم فيمـا يتـصل         ا سبل املتمثل يف حتقيق     ٢٠١٠ سنةضوء هدف   
 .بفريوس نقص املناعة البشرية

ــة      - ٣٩ ــم األوبئ ــصحة وعل ــصاديات ال ــة أخــصائيي اقت ــم   ،وقامــت أفرق ــامج األم ــادة برن  بقي
ــشترك  ــدة املـ ــوعي   ،املتحـ ــاس املوضـ ــقل األسـ ــديرات بتحـــسني وصـ ــة،  لتقـ ــات املاليـ  االحتياجـ

 بيانـات موثوقـة مـن خـالل منهجيـة تعقـب مـوارد               وفريلتـ تعاونت تعاونا وثيقا مع البلدان       فيما
  .تقييم اإلنفاق الوطين املتصل باإليدز

  
  البشرية املناعة نقص فريوس من الوقاية تكثيف  -  ٦  

 لوقـف  فعاليـة  األكثـر  الوحيـدة  الوسـيلة  هـي  البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  مـن  الوقاية  - ٤٠
 الـسياسي  واإلعـالن  ٢٠٠١ يف الـصادر  امااللتـز  إعـالن  مـن  كـل  ذلك أكد وقد الوباء، انتشار
 إلجـراءات  األساسـية  الركيـزة  تكـون  أن جيـب  الوقايـة  بـأن  اأقـرّ  عنـدما  ٢٠٠٦ عام يف الصادر
 نقـص  فـريوس  مـن  الوقايـة  وسـائل  إتاحـة  تعجيل بأن الدراسات وأوضحت .الفريوس مكافحة
ــشرية املناعــة ــع الب ــر وقــوع دون ســيحول للجمي ــدة اإلصــابات جممــوع نــصف مــن أكث  اجلدي
 مهيـة  األ يـبني  ممـا  ،٢٠١٥ عـام  حـىت  و القادمـة  الـسنوات  يف غياب تلك اإلجراءات مـن        املتوقعة

 األهـداف  حتقيـق  يتـسىن  لكـي  للجميـع  الوقايـة  وسـائل  إتاحـة  يف املتمثلـة  الغايـة  بلوغالقصوى ل 
 الــذي يستعــصى علــى التحقيــق العنــصر هــي الوقايــة أن أثبــت الواقــع أن غــري .لأللفيــة اإلمنائيــة

 البلـــدان جممـــوع مـــن فقـــط النـــصف حنـــو أن ذلـــك ويؤكـــد شـــاملة، اســـتجابةبالنـــسبة ألي 
 .بالوقايـة  تتعلـق  غايـات  بالفعـل  أدرجت للجميع العالج بإتاحة يتعلق فيما غايات حددت اليت

 يعــين ال ذلــك فــإن األثــر، ســريع عالجــي هنــج أو ‘‘ســحرية عــصا’’ وجــود عــدم مــن وبــالرغم
  .كذلك تكون أن ميكن ال أو جمدية ليست الوقاية أن
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 يف البــشرية املناعــة نقــص بفــريوس املعــين املــشترك املتحــدة األمــم برنــامجقــد أســهم و  - ٤١
 مـن  الكـارييب  البحـر  ومنطقة الالتينية أمريكا يف والصحة التعليم لوزراء األول االجتماع تنظيم
 بتوقيــع الجتمــاعا واخُتــتم .الفــريوس مــن الوقايــة تعزيــز الكفيلــة بســتراتيجيات االحتديــد أجــل

 فـريوس  بـشأن  للتثقيـف  وطـين  برنـامج  تنفيـذ  التكليـف ب   علـى  يؤكد تارخيي إعالن على الوزراء
 اإلعـالن  ويـدعو  .املنطقـة  أحنـاء  خمتلـف  عـرب  املـدارس  يف اجلنـسية  واملسائل البشرية املناعة نقص
 رساملـدا  مـن  كـل  يف التعلـيم  عناصـر  مـن  أساسـيا  عنـصرا  بوصـفه  شامل ‘‘جنسي تثقيف’’ إىل

  .املنطقة بوالثانوية االبتدائية
 األدلـة  مـن  واسـعة  جمموعـة ، ومن    شىت مناطق يف خمتلفة بلدان جتارب تقييم من ويتبني  - ٤٢

 .خمتلفـة  هنـج  بـني  اجلمـع    علـى  تقـوم  عنـدما  النتـائج  أفضل حتقق الوقاية استراتيجيات أن العلمية
ــشار ــه األســلوب هــذا إىل وي ــة’’ علــى أن ــة الوقاي ــار علــى ينطــوي حيــث .‘‘املركّب  مــزيج اختي
 فـريوس  مـن  للوقايـة  واهليكليـة  البيولوجيـة  والطبيـة  الـسلوكية  واألنشطة التكتيكات من مناسب
 جمتمعـة  تتـصدى  أهنـا  مبعـىن  ، على السواء  األجل وطويل قصري بطابع تتسم البشرية املناعة نقص
 .للفـريوس  التعرض طرخ من تزيد اليت الكامنة   االجتماعية الديناميات عن فضال املباشر للخطر
ــل  ــهج هــذاومث ــا يتطلــب الن ــاءك اعــرف’’( اســتراتيجيا إعالم  وجهــدا مــوارديقتــضي و )‘‘وب
 قلـيال  يـزال  ال مركـب  هنـج  تطبيق بدأت اليت البلدان عدد أن بيد الطويل، املدى على متواصال
ــة تــشري ذلــك، ومــع .اآلن حــىت ــا مــن املــستقاة األدل ــاع إىل أن ناميبي ــةللوقا مركــب هنــج اتب  ي
ــن ــريوس مـ ــاع إىل أدى الفـ ــستويات ارتفـ ــة مـ ــالفريوس املعرفـ ــادة بـ ــتخدام وزيـ ــاالت اسـ  الرفـ
 اجلـنس  ميارسـون  الـذين  األشـخاص  نـسبة  يف اخنفـاض  دوث حبـ  تفيـد  موثقة   تقارير وردت كما
  .واحد جنسي شريك من أكثر يتخذون الذين األشخاص نسبةيف و عاما، ١٥ سن قبل
 تقتـصر  أن مـن  بـدال  احملليـة  األوضـاع  واقـع  أساس على ومتق أن الوقاية لربامج وينبغي  - ٤٣
 تـوافر  يـساهم  نطاقهـا،  واتـساع  املراقبـة  أسـاليب  حتـسن  ضـوء  ويف .الوطنيـة  جمرد احلقـائق     على

 نطـاق   وضـمن  األوبئة بني فيما االختالف أوجه على الضوء تسليط يف تفصيال أكثر معلومات
 اإلصـابات  مـن اً  كـبري  حجمـاً    أن العـدوى  انتقـال  طـرق  حتليـل  خـالل  من وثبت .الواحد الوباء

 أوسـاط  يف حتـدث  األوبئة بني صـفوف املخـالطني جنـسياً إمنـا            تفشي حاالت بعض يف اجلديدة
 .احلقـن  طريق عن للمخدرات املتعاطني أوساط ويف الرجال مع اجلنس ميارسون الذين الرجال
 وحمـددة الئمة  م تكون وأن تاحةامل باألدلة تسترشد أن ينبغي الوقاية استراتيجيات فإن وبالتايل،
  .املستهدفة بالفئات صلة وذات
ــة الــصحة منظمــة وتقــدم  - ٤٤ ــدها طريــق عــن للبلــدان دعمهــا العاملي ــة باملــشورة تزوي  الفني
تعـد  و .للوقايـة  مناسـبة  بيولوجيـة  طبيـة  اسـتراتيجية  ذلـك  ميثـل  حيثمـا  الـذكور  خبتان يتعلق فيما
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ــة ــسبيا رخيــصة وســيلة الطفــل إىل األم مــن اإلصــابة انتقــال مــن الوقاي ــها ن ــة لكن ــة عالي  الفعالي
 العامليــة الــصحة منظمــة مــن قــوي بــدعم حتظــى حيــث للوقايــة اســتراتيجيةغــىن عنــها ألي  الو

 أجــل ومـن  ).ونيـسيف يال( للطفولــة املتحـدة  األمـم  ومنظمـة  للــسكان املتحـدة  األمـم  وصـندوق 
ــة للقــوى التــصدي ــاء، احملركــة اهليكلي ــامج يعمــل للوب ــائي املتحــدة مــماأل برن  حفــز علــى اإلمن
 إدمـاج  ويـدعم  والتمييـز  االجتمـاعي    الوصـم  خيـص  فيمـا  اجلهـود  بـذل  علـى    القطـريني  الشركاء
ــشؤون ــسانية ال ــها اجلن ــة االســتراتيجيات ضــمن وبرجمت ــريوس ملكافحــة الوطني ــة نقــص ف  املناع
 بلـدان  عـدد مـن ال     مـع  )اليونسكو( والثقافة والعلم للتربية املتحدة األمم منظمة وتعمل .البشرية
 ويف املــدارس يف البــشرية املناعــة نقــص فــريوس جمــال يف واجليــد املالئــم التثقيــف تــوفري لكفالــة
 نقـص  وفـريوس  بـالتعليم  املعنيـة  العامليـة  املبـادرة  طريـق  عـن  سـيما  وال املدرسني، تدريب برامج
 شــاملة رامجبــ تعمــيم للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق واليــة وتــشمل .اإليــدز/البــشرية املناعــة

 اجلنـسية  والـصحة  البشرية املناعة نقص فريوس بني والربط واإلناث الذكور رفاالت الستخدام
 احلكومـات  مـع  الـسكان    صـندوق  ويعمـل  .للمـرأة  الرعايـة  وتوفري للوقاية كمنطلقني   واإلجنابية
ــا ــة  مــن وغريه ــرامج لوضــع األطــراف املعني  اســتخدام يف ع التوســإىل هتــدف واســتراتيجيات ب

 وجتنـب حـاالت     البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  مـن  الوقايـة  ألغـراض  واإلناث الذكور الترفا
 األمـم  وبرنـامج ،  للـسكان  املتحـدة  األمـم  صـندوق  من كل خربة وتساهم .املقصود غري احلمل
 املتحـدة  األمـم  ومفوضـية  واجلرميـة  باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمـم  ومكتـب ،  اإلمنائي املتحدة
 بعينـها   فئـات  الحتياجـات  وفقـا  الـشاملة  الوقاية استراتيجيات وضع كفالة يف الالجئني لشؤون

 غـري امللـتحقني باملدرسـة أو املـشتغلني بتجـارة            الـشباب  قبيـل  من للخطر، معرضة أومستضعفة  
ــذين الرجــالاجلــنس أو  ــة ومغــايري الرجــال مــع اجلــنس ميارســون ال ــسية اهلوي ــسجناء اجلن  وال
  .واملشردين والالجئني قناحل طريق عن املخدرات ومتعاطيي

 واحلالـة  الغذائي األمن على سليب أثرية  غذ األ أسعار ارتفاع جنم عن    ،٢٠٠٨ عام ويف  - ٤٥
 بلــدان يف العــالج تعمــيم أدى بينمــا العــامل، يف ضــعفا األشــد الفئــات مــن العديــد يف التغذويــة
 .الغــذائي مالــدع علــى الطلــب تزايــد إىل الغــذائي األمــن انعــدام مــن مرتفعــة معــدالت تــشهد
 الـدعم  بتـوفري  مـستفيد  مليـون  ٢,٤ مـن  أكثـر  العـاملي  األغذيـة  برنامج ساعد ،٢٠٠٨ عام ويف

 عــدد وارتفــع البــشرية، املناعــة نقــص بفــريوس تتعلــق تــدخالت خــالل مــن والتغــذوي الغــذائي
 ذلـك  حتقـق  وقـد  .املائـة  يف ٨٧ بنـسبة  العكوسـة  الفريوسـات  مبـضادات  العـالج  من املستفيدين

 بفـضل  وأيـضا  للجميـع  العـالج  هـذا  إتاحـة  أجـل  مـن  الدويل واجملتمع احلكومات دجهو بفضل
 ويرجع ذلك بدرجة كـبرية إىل جهـود     العالج، يف والغذائي التغذوي الدعم بدور الوعي زيادة

  .الربنامج الغذائي العاملي
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  البشرية املناعة نقص فريوس عالج على احلصول فرص زيادة  -  ٧  
 العكوسـة  الفريوسـات  مبضادات العالج من املستفيدين عدد بلغ ،٢٠٠٧ عام هناية يف  - ٤٦
 ليمثـل  العـدد  هـذا جـاء   و .شخص ماليني ٣ حنو الدخل واملتوسطة الدخل املنخفضة البلدان يف

ــادة ،٢٠٠٦ ديـــسمرب/األول كـــانون منـــذ املائـــة يف ٤٢ بنـــسبةزيـــادة   أضـــعاف بعـــشرة وزيـ
 أشــارت فقــد حبــق، مرموقــاً كــسبام هــذا كــان ولــئن .املاضــية اخلمــس الــسنوات مــدى علــى

 األشـخاص  مـن  املائـة  يف ٧٠ لنحـو  متاح غري ما زال    العالج أن إىل الوقت نفس يف التقديرات
 دلـيال تنـهض   و لإلهلام مصدرا تكون أن ميكن فردية قطرية حاالت ومثة .العامل يف هيل إ احملتاجني

 شــبه ٢٠٠٣ عــام يف جيــةالعال التغطيــة كانــت ناميبيــا، ففــي : مــستحيالًلــيس النجــاح أن علــى
ــة ــها معدومـ ــت لكنـ ــة يف ٨٨ مشلـ ــن املائـ ــخاص مـ ــاجني األشـ ــالج احملتـ ــام يف للعـ  .٢٠٠٧ عـ

 تقريبـا  املائـة  يف ٦٠ إىل ٢٠٠٣ عـام  يف املائـة  يف ١ مـن  العالجيـة  التغطية ارتفعت رواندا، ويف
  .٢٠٠٧ عام يف
 حتقـق  ،٢٠٠٧ عـام  يف واالجتمـاعي  االقتصادي اجمللس إىل املقدم األخري التقرير ومنذ  - ٤٧
 جنـويب  أفريقيـا  يف وخاصـة  ملموس، أثر للعالج وكان لألطفال الطبية الرعاية يف ملموس تقدم

ــع إذ .الـــصحراء ــدد ارتفـ ــال عـ ــن املـــستفيدين األطفـ ــالج مـ ــن العـ ــو مـ  طفـــل ٧٥ ٠٠٠ حنـ
 عــدد ويقــدر ،٢٠٠٦ ديــسمرب/األول كــانون حبلــول طفــل ١١٥ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٥ عــام يف

ــال ــا ١٥ ســن دون األطف ــذين عام ــالج تلقــوا ال ــضادات الع ــة الفريوســات مب    حبلــول العكوس
 عــام يف  تــضاعف ذلــك، إىل إضــافة . طفــل٢٠٠ ٠٠٠ بنحــو ٢٠٠٧ ديــسمرب/األول كــانون
 للطـوارئ  املتحـدة  الواليـات  رئيس خطة طريق عن العالج يتلقون الذين األطفال عدد ٢٠٠٨
  .باإليدز املصابني إلغاثة
 .والعـالج  الرعايـة  علـى  األطفـال  حـصول  دعـم  يف رئيـسي  بـدور  اليونيسيف وتضطلع  - ٤٨

 وطنيــة قــدرة بنــاء أجــل مــن وشــركائها اليونيــسيف جهــود تــضافرت املثــال، ســبيل فعلــى
 وبإمكـان  .كوترميوكـسازول  عقـار  اسـتخدام لزيـادة   و عالرضّـ  لـدى  للفريوس املبكر للتشخيص

 خطـرية  بـأمراض  اإلصـابة  مينـع  أو يـؤخر  أن واحلاسـم  والفعـال  التكلفـة  املـنخفض  التـدخل  هـذا 
  .البشرية املناعة نقص بفريوس املصابني عالرّضصفوف  بني
 لتوسـيع اً  حيويـ اً  أمـر  العكوسـة  للفريوسـات  املـضادة  العقـاقري  تكاليف ختفيضات   ظلتو  - ٤٩

تواصـلة  امل الـدعوة  أنـشطة  أدت   وقـد  .الطويـل  املـدى  علـى  اسـتدامتها  وكفالـة  العالجيـة  التغطية
 آخــرون رئيــسيون وشــركاء املــشترك الربنــامجكــذلك و اجملــال هــذا يف النــشطاء هبــا يقــوم الــيت
ــن ــل م ــق قبي ــدويل املرف ــشراء ال ــة ل ــونيكل ومؤســسة األدوي ــق يف، نت ــضات ملموســة  حتقي  ختفي
 .لألطفــال املناســبة العقــاقري ذلــك يف مبــا والثــاين، األول املــستويني مــن العــالج نظــم أســعار يف
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 شـــركات علـــى الـــضغط زيـــادة يف اجلنـــسية األدويـــة ةصـــناع مـــن جانـــب املنافـــسة وتـــساعد
  .األسعار خفض الصيدالنية من أجل املستحضرات

 .العـالج  على احلصول فرص حتسني على   الدولية الفكرية امللكية اتفاقات تساعدكما    - ٥٠
 اعتمـاد  علـى  القطريـة  القـدرات  بنـاء  يف اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنامج ساعد الصدد، هذا ويف

 املعنيــة اجلهــات دعــم ذلــك يف مبــا والــصحة، التجــارة جمــايل يف متكينيــة وتــشريعات سياســات
 املستحـضرات  بـراءات  فحـص  تـشجيع  أجـل  مـن  الالتينيـة  وأمريكا أفريقيا يف الرباءات بفحص

  .العامة لصحة لمنظور من الصيدالنية
  

ــوق  -  ٨   ــسان حقـ ــساين  وال اإلنـ ــد اجلنـ ــادةبعـ ــشاركة وزيـ ــخاص مـ ــصابني األشـ ــريو املـ  سبفـ
  شاملة أولويات :البشرية املناعة  نقص
 والــدعم  والرعايــة والعــالج الوقايــة خــدمات مــن اجلميــع اســتفادة حتقيــق ميكــن ال  - ٥١
 احملـددات   ومعاجلة فهم على بصورة كافية    العمل دون البشرية املناعة نقص بفريوس يتعلق فيما

 اجلنـسني  بـني  املـساواة  وانعـدام  يـز والتمي بالعـار  فالوصـم  .للوبـاء  واهليكليـة  والثقافية االجتماعية
 نقــص بفــريوس املــصابني شــخاصلألو للخطــر عرضــة األكثــر للفئــات االجتمــاعي والتــهميش

  .الشاملة االستجابة يف تقدم إحراز دون حتول عوامل كلها البشرية املناعة
 عــدد زيــادة ٢٠٠٨ لعــام املــستوى رفيــع الجتمــاع االيف املقدمــة املعلومــات وأظهــرت  - ٥٢
 .البـشرية  املناعـة  نقـص  بفـريوس  املـصابني  حتمـي  التمييـز  ملكافحـة  قـوانني  اعتمـدت  اليت انالبلد

 لكـي  حتتـاج إىل التعزيـز       التمييـز  مكافحـة  قـوانني  فـإن    إجيابيـا،  تطـورا  ميثـل  ذلـك  أن من وبرغم
 جنائيـة  عقوبـات  بفـرض    قـوانني  تـسن    الـيت  البلـدان  عدد يتزايد نفسه، الوقت ويف .فعالة تصبح
ــذين صاألشــخا علــى ــون ال ــريوس ينقل ــرين إىل الف ــر إىل يعرضــوهنم أو آخ ــه اإلصــابة خط  .ب
ــا ــ وفيم ــدافع أن حرّجي ــوانني وراء ال ــو الق ــة ه ــع يف رغب ــال من ــريوس انتق ــن الف  ردع خــالل م

ــاك فــإن املخــاطرة، ســلوكيات ــؤدي أن مــنة كــبريشية خــ هن  ردع إىل القــوانني هــذه نفــس ت
 العامـة  الـصحة  رسـالة  متويه أو بالفريوس، ةاإلصاب فحص عن    الختبار اخلضوع عن األشخاص

 ميكـن  كمـا  .يةاجلنـس  املخالطة   شركاء بني اجلنسية الصحة عن املشتركة املسؤولية على القائمة
 أفــراد علــى غــري متناســبة بــصورة تطبــق عنــدما العــدل إقــرار عــدم إىل القــوانني هــذه تــؤدي أن
 اجلــنس ميارســون الــذين الرجــال و أاجلــنس بتجــارة املــشتغلني قبيــل مــن املهمــشة، الفئــات مــن
 ســوء يفــضي أن ميكــنهبــذا و .املخــدرات ي متعــاطو أاجلنــسية اهلويــة مغــايري و أالرجــال مــع

 يفهمــون ال أو ن مــصابوأهنــم يعلمــون ال أفــراد مالحقــة إىل إنفاذهــا ســوء أو القــوانني صــياغة
 .للخطـر  ضاملعـر  للشخص بالفريوس إصابتهم عن يفصحوا مل أو الفريوس عدوى تنتقل كيف
 النساء الالئـي كـثرياً مـا يكـّن معرضـات للخطـر              محاية هو املشرعني هدف يكون عندما وحىت
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 قـد يـأيت علـى النقـيض،         األثـر  فـإن  الـذكور،  الـشركاء  أو لـألزواج  اجلنسية السلوكيات بسبب
 كـثري  يف يـتم  وبالتـايل،  الرجـال،  مـن  أكثـر  الـصحية  اخلـدمات  إىل يلجـأن  مـا  كـثريا  النساء ألن
ــن ــانا مـ ــشخيص ألحيـ ــابة تـ ــالفريوس اإلصـ ــديهن بـ ــد أوال، لـ ــهمن وقـ ــريوس جبلـــب” ُيتـ  الفـ
  . “لعالقةا إىل
 املتحـدة  األمـم  برنـامج  أمانـة  قامـت  مـستنرية،  قـرارات  اختـاذ  علـى    املساعدة إىل وسعيا  - ٥٣

ــشترك ــة نقـــص بفـــريوس املعـــين املـ ــشرية املناعـ ــدز/البـ ــامج اإليـ ــم وبرنـ ــدة األمـ ــائي املتحـ  اإلمنـ
ــسياسة مــوجز بإصــدار ،٢٠٠٨ أغــسطس/آب يف ــة لل  وتوضــيحات توجيهــات يتــضمن العام

ــشأن ــشرية املناعــة نقــص فــريوس نقــل جتــرمي ب ــة وواصــلت .الب ــامج أمان ــرويج املــشترك الربن  ت
 املناعــة نقــص فــريوس بــشأن الدوليــة التوجيهيــة املبــادئ ذلــك يف مبــا الرئيــسية، املنــشورات
 حلقــوق املتحــدة األمــم مفوضــية مــع اونبالتعــالــصادر ( اإلنــسان وحقــوق اإليــدز/البــشرية
 بفـريوس  للمـصابني  اإلنـسان  حقـوق وى  عـا  د يف إفرادية دراسات :املقاضاة حقوقو ؛)اإلنسان
 للمؤسـسات  اإلنـسان  وحقـوق  البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  عن دليلو ؛البشرية املناعة نقص
 :البـشرية  املناعـة  نقـص  بفـريوس  املـرتبطني  والتمييـز  الوصـم    من احلدو ؛اإلنسان حلقوق الوطنية
ــن جــوهري جــزء ــربامج م ــة ال ــدز ملكافحــة الوطني ــ .اإلي ــةو وه ــة  مرجــع مبثاب  لألطــراف املعّين
  .للفريوس التصدي يفالصعيد الوطين  على
 لفريـق  اجتمـاع  عقد إىل املشترك الربنامج أمانة دعت ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ويف  - ٥٤

 عــضوا ٤٠ ضــم البــشرية، املناعــة نقــص بفــريوس طــةاملرتب الــسفر بقيــود املعــين الــدويل العمــل
 .الرعايـة  يف املـشاركة  اجلهـات  ذلـك  يف مبـا  الدوليـة،  واملنظمات املدين واجملتمع احلكومات من

 بفـريوس  املرتبطـة  القيود واختاذ اإلجراءات من أجل إزالة       االلتزام حفز على العمل فريق وعمل
 تقريـرا  وقـدم  .بـه  واإلقامـة  والبقـاء  املعـين    البلـد  إىل بالـدخول  يتعلـق  فيمـا  البـشرية  املناعـة  نقص

ــصندوق إدارة جملــس إىل وتوصــياته باســتنتاجاته ــاملي ال ــشرين يف الع ــاين ت ــوفمرب/الث  ،٢٠٠٨ ن
  .٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون يف املشترك للربنامج التابع الربامج تنسيق جملس إىل مث

ــة، يف املــشاركني ضــمن ومــن  - ٥٥ ــامج ســاند الرعاي  ومكتــب اإلمنــائي املتحــدة مــماأل برن
 ومحايـة   تعزيـز  أجـل  مـن  للقـوانني  استعراضـات  إجـراء  واجلرميـة  باملخدرات املعين املتحدة األمم
 الـوطنيني  الـشركاء  إىل الـدعم  قـدما  كما   البشرية املناعة نقص بفريوس املرتبطة اإلنسان حقوق

 جنـوب  أفريقيـا  يف بـشرية ال املناعـة  نقـص  فـريوس  لنقـل  الـسليم  غـري  التجـرمي  حـاالت  معاجلة يف
 الفــين الــدعم وقُــدم .آســيا ووســط آســيا شــرق وجنــوب آســيا جنــوب ويف الكــربى الــصحراء
 حلمايــة عربيــة اتفاقيــة مــشروع وضــع أجــل مــن العربيــة البلــدان مجيــع ميثلــون الــذين للربملــانيني
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 ةاملتعلقــ للقــوانني تقييمــات آســيا يف أجريــت حــني يف بــالفريوس، املــصابني األشــخاص حقــوق
  .  وبتجارة اجلنس، واالجتار بالبشرواإلرث، امللكية يف املرأة حبقوق
 قــضايا يف متخصــصا قاضــيا ١٤٠ مــن أكثــر بتــدريب الدوليــة العمــل منظمــة وقامــت  - ٥٦

 ذات واملـسائل  البـشرية  املناعـة  نقـص  بفـريوس  اإلصـابة  أسـاس  علـى  القائم التمييز بشأن العمل
 حمــاكم عــن املــسؤولة والــسلطات احلكومــات مــن طلــب علــى بنــاء وذلــك باملوضــوع، الــصلة
 مـساعدهتا  الدوليـة  العمـل  منظمـة  قـدمت  كمـا  .واإلدارة العمـال  بـني  املنازعات وحماكم العمل
 أجــل مــن بلــدا ٧٠ يف املؤســسات وفــرادى والعمــال العمــل أربــاب ومنظمــات الــوزارات إىل

 علـى  و أ العمـل  مـاكن أ يف سـواء    البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  تتنـاول  سياسـات  وتنفيـذ  وضع
 تقريبـا  مؤسـسة  ٢٥٦ وأبـدت  .مؤسسة ٦٦٠ من أكثر يشمل مبا والوطين، القطاعي املستويني
 العمـل،  أمـاكن  يف البـشرية  املناعـة  نقـص  بفـريوس  تتعلـق  جديدة سياسات وضع على موافقتها

 مجبـرا  و املهنيـة  والـصحة  الـسالمة  برنـامج  ضمن   بالفريوس املتعلقة اخلدمات إدماج ذلك يف مبا
  .نيللعامل العامة الصحية اللياقة
 معيـار   وضـع  بعمليـة  ٢٠٠٨ عـام  طـوال  عملـها  يف الدوليـة  العمل منظمة واسترشدت  - ٥٧

 لـدعم  تقريـران  وأُعـد  .العمـل  ميـدان  يف البـشرية  املناعة نقص فريوس بشأن جديدعمايل دويل   
 الوطنيـة  والـسياسات  قـوانني  لل اآلن حـىت  جتميـع متـاح      أمشـل  األول التقريـر  وميثـل  .العملية هذه

 للـردود  حتليـل  عـن  عبـارة  فهـو  الثـاين  التقريـر  أمـا  .اإليـدز /البشرية املناعة نقص بفريوس املتعلقة
ــواردة ــة ١٣٦ منــها :اســتبيان علــى جهــة ٢٥٠ مــن أكثــر مــن  ال  بالتــشاور قامــت عــضوا دول
ــع ــبكات مـ ــصابني شـ ــريوس املـ ــة نقـــص بفـ ــشرية، املناعـ ــة ٦٤ و البـ ــاب منظمـ ــل، ألربـ  العمـ
 بفـريوس  تتعلـق  وطنيـة  سياسـات  وضـع  تعزيز إىل   اجلديد الصكيقصد  و .عمالية منظمة ٦٩ و

 الوطنيــــة والــــربامج االســــتراتيجيات مــــن كجــــزء العمــــل ألمــــاكن البــــشرية املناعــــة نقــــص
  .اإليدز ملكافحة

  
  والتقييم الرصد  - جيم  

ــة املنــسقة والتقيــيم الرصــد ُنهــج تكتــسي  - ٥٨  يف وقــةموث معلومــات إعــداد يف حامســة أمهي
ــاء بــشأن املناســب الوقــت ــه التــصدي وأنــشطة اإليــدز وب ــاطق البلــدان علــى اخــتالف ل  .واملن
 صـوب  إجنازاهتـا  قيـاس  يف   البلـدان ؤازرة  مـ  يف موحـدة  ومؤشـرات  تعريفـات  اسـتخدام  ويساهم
 نقـص  بفـريوس  يتعلق فيما والدعم والرعاية والعالج الوقاية خدمات من اجلميع استفادة حتقيق
  .املساءلة كفالة مع باألدلة معززة إجراءات اختاذ عن فضال شرية،الب املناعة
 الرصــد جهــود ودعــم تنــسيق يف رائــد بــدور القيــام املــشترك الربنــامج أمانــة وتواصــل  - ٥٩

 .اإلبـالغ  آليـات  وضعو القطرية البيانات وحتليل جلمع ونظم أدوات تطوير خالل من والتقييم



E/2009/70  
 

09-33446 23 
 

 الوكـاالت  بـني  املـشترك  املرجعـي  الفريـق  بتوجيهـات  اهذ عمله يف املشترك الربنامج ويسترشد
  .استخدامها وسبل للمؤشرات معايري حيدد الذي والتقييم بالرصد املعين

  
  ديدة اجلتطوراتال  -  ١  

 للمعلومــاتاً مركزيــاً مــستودع تــشغيل املــشترك الربنــامج بــدأ ،٢٠٠٩ مــارس/آذار يف  - ٦٠
 جيـد  املؤشـرات  سـجل  ويف .لوبـاء ستجابة إزاء ا   اال جهود لتعقب املستخدمة باملؤشرات املتعلقة

ــوناملهنيــون  ــيم بالرصــد املعني ــة التعريفــات والتقي ــع الكامل ــسية املؤشــرات جلمي  قاعــدة يف الرئي
 الوبــاء لرصــد املناســبة املؤشــرات ختيــار املــستخدميه الــسجلتــيح وي .واحــدة مركزيــة بيانــات

 الـيت  املتوائمـة  املؤشـرات اً علـى    ، كمـا ويـسلط الـضوء حتديـد        لـه  التـصدي  وجهود معني بلد يف
 فئـة  وتتمثـل  .الدوليـة  واملنظمـات  األطـراف  املتعـددة  الوكـاالت  مـن  واسـعة  طائفة بتأييد حتظى

 مبكافحـة  املعنيـة  الوطنيـة  السلطات يف املؤشرات سجل يستهدفهم الذين الرئيسيني املستخدمني
ــدز ــة اإلي ــى والعاكف ــد عل ــيم رصــد خطــة اســتعراض أو حتدي ــة جهودهــا وتقي  ملكافحــة الوطني

  .بالفريوس املتعلقة براجمها برصد تقوم اليت التنفيذ جهات إىل إضافة الفريوس،
 منظمـة  مـن  بـدعم  الوكـاالت  مـن  العديـد  جهـد  مثرة املؤشرات سجل تطوير جاء   وقد  - ٦١

 إلغاثـة  للطوارئ املتحدة الواليات رئيس وخطة العاملي والصندوق واليونيسيف العاملية الصحة
ــصاب ــدز نياملـ ــة باإليـ ــامج وأمانـ ــشترك، الربنـ ــل املـ ــه يف ظـ ــق مـــن توجيـ  املعـــين املرجعـــي الفريـ
  .والتقييم بالرصد

  
  القطرية االستجابات وتقييم رصد  -  ٢  

 بـه  تـضطلع  فيمـا  البلـدان  ملـساعدة  القطرية باالستجابات املتعلقة املعلومات نظام وضع  - ٦٢
 والبيانـات  املؤشـرات  بيانـات  مجـع  سريتيـ  يف النظـام  هـذا  ويـساهم  .والتقيـيم  الرصـد  جهود من

 وإجـراء  جديـدة  مؤشرات بإضافة يسمح كما .وحتليلها عنها واإلبالغ املشاريع وبيانات املالية
 النظــام هــذا يتــيح كمــا .املــتغرية التحليليــة االحتياجــات ويــدعم للبيانــات حمــدود غــري تــصنيف
 للجمعيـة  االسـتثنائية  الـدورة ف   خبـال  الـوطين  لرصـد  الالزمة ل  طط اخل من تشكيلة   إدراج املتطور
 للجميـــع، العـــالج إتاحـــة ومؤشـــرات اإليـــدز/البـــشرية املناعـــة نقـــص بفـــريوس املعنيـــة العامـــة

 العـاملي،  والصندوق باإليدز املصابني إلغاثة للطوارئ املتحدة الواليات رئيس خطةمثالً   هامنو
  .وتقاريرما تضمه من مؤشرات وأهداف  بكل
 بلــدا ١٤٧ قــدم ،٢٠٠٨ لعــام املــستوى الرفيــع االجتمــاع نعقــادويف إطــار التمهيــد ال  - ٦٣

 احملــرز للتقــدم اآلن حــىت اســتعراض أمشــل تــشكل وهــي املــشترك، الربنــامج إىل مرحليــة تقــارير
 نقـص  بفـريوس  يتعلـق  فيمـا  والـدعم  والرعايـة  والعـالج  الوقايـة  علـى  اجلميـع  حـصول  حتقيق يف
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 املطروحـة  والتحـديات  احملرز بالتقدم املتعلقةلبيانات   الثروة من ا   هذه وُتستخدم .البشرية املناعة
ــى ــصعيد عل ــشورات يف القطــري ال ــن من ــل م ــر قبي ــ التقري ــاءصادر عــن ال ــدز وب ــامل يف اإلي  الع
ــام ــا لالســتنارة ،٢٠٠٨ لع ــسياسات وضــع يف هب ــة ألغــراض االســتراتيجيات وال ــوارد، تعبئ  امل
  .االلتزام إعالن زاءإ البلدان مساءلة إمكانية على مباشرا دليال تشكل كما

  
  والتقييم الرصد جمايل يف الوطنية القدرات بناء  -  ٣  

ــدى يوجــد  - ٦٤ ــة يف ٩٢ ل ــن املائ ــدان م ــة خطــة البل ــة وطني ــد أو قائم ــداد قي  للرصــد اإلع
ــة وتتواصــل .والتقيــيم ــنظم تطــور اســتمرار مــع القــدرات بنــاء عملي  .واملؤشــرات واألدوات ال

 والتقيــيم الرصــد ملستــشاري تدريبيــة عمــل حلقــة دتعقــ ،٢٠٠٨ أكتــوبر/األول تــشرين ويف
 إطـار  إىل التـدريب  واسـتند  .بلـدا  ٦٠ مـن  أكثر يف والتقييم بالرصد املعنيني الوطنيني ونظرائهم
ــارف ــارات املع ــاءات وامله ــا حــديثا، املطــور والكف ــل مب ــايري اســتخدام يكف ــشأن موحــدة مع  ب
 العناصـر ’’ ملبـدأ  دعمـا  واإلداري الفين النياجمل يف والتقييم للرصد الرئيسية والكفاءات املهارات
  .للجميع العالج وإتاحة ‘‘الثالثة
ــيم الرصــد لــدعم العــاملي الفريــق ويعــّد  - ٦٥  البــشرية املناعــة نقــص فــريوس جمــال يف والتقي
ــةعناصــر ال مــن ــة القــدرات بنــاء يف األخــرى الرئيــسية الفعال  .والتقيــيم بالرصــد املتعلقــة القطري

 تعزيـز  علـى  الـدويل،  البنـك  يف واختـذ موقعـه      املشترك الربنامج أنشأه الذي قالفري هذا ويساعد
 والتقيـيم  الرصـد  أخـصائيي  يـضم  دويل فريق خالل من والتقييم الرصد جمايل يف الوطنية القدرة
 ومرنـا  ومكثفـا  سـريعا  دعمـا  األخـصائيون  هؤالء ويقدم .النامية البلدان يف أساسا مقره ويتخذ
ــا  .بلــدا ٣٥ مــن أكثــر إىل والتقيــيم الرصــد جمــايل يف ومــستنداً إىل اخلــربة مباشــرا وفنيــا وعملي
 بـالفريوس  يتعلـق  فيمـا  والتقيـيم  الرصـد  نوعيـة  حتـسني  يف العـاملي  للفريق املركزية املهمة وتتمثل

  .الثالث ‘‘العنصر’’ حتقيق دعم على الوطنية القدرة بناءويف 
  

  علم األوبئة  -  ٤  
إزاء السـتجابة العامليـة     ركيـزة تـستند إليهـا ا      يف جمال علـم األوبئـة       تعد البيانات املوثوقة      - ٦٦

  .وباء اإليدز
وتوســيع أســاليب املراقبــة نمــاذج الإعــداد حتــسني طرائــق ومثـة أدوات جديــدة تواكــب    - ٦٧

 ومن األمثلة علـى ذلـك طريقـة         .عرفتها باألوبئة اليت تصيبها   النهوض مب ساعد البلدان على    ومما ي 
 املعـدل الـذي حتـدث بـه         ، فيمـا تـدرس    ، وهـذه الطريقـة تـدرس      .لمـرض ابة ل اإلصـ حتليل انتقـال    

اإلصــابات اجلديــدة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية والفئــات املعرضــة أكثــر مــن ســواها لكــي    
ــصاب هبــذا املــرض  ــام أحــد . ت ــد ق ــق     وق ــاع طرائ ــصحراء باتب ــويب ال ــا جن ــدا يف أفريقي  عــشر بل
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ــدعم    ، بعــد أ٢٠٠٨لتحلــيالت انتقــال العــدوى يف عــام   ــدعم مــن جانــب فريــق ال ن تلقــت ال
 وأدى ذلـك إىل     . أفريقيـا  اإلقليمي التابع لربنامج األمم املتحدة املـشترك ملنطقـة شـرقي وجنـويب            

وعلـى سـبيل   . عها وال سيما يف جمـال الوقايـة  إدخال تعديالت على استراتيجيات اإليدز اليت تتبّ     
ــال،  ــسبة    وجــد املث ــدر بن ــا يق ــدا أن م ــل يف أوغن ــدة     يف٤٣التحلي ــن اإلصــابات اجلدي ــة م  املائ

مبـن يف ذلـك     “ املنخفـضي اخلطـورة   ”ثنائيـات األشـخاص     حدثت علـى مـا يبـدو فيمـا بـني             قد
ويف كينيـا، وجـدت طـرق    . على مستوى أو آخر بفريوس نقص املناعـة البـشرية  أفراد مصابون  

ى سـواء   تـأت أكثر من إصابة واحدة بني كل عشر من اإلصـابات اجلديـدة ت            حتليالت اإلصابة أن    
وباإلضـافة إىل ذلـك، تـشري       . من ممارسة اجلنس بني الرجال أو مـن اسـتخدام حقـن املخـدرات             

 يف انتـشار اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف كـل أحنـاء            اأن مثة تـسارع   إىل  التحليالت  
 نتيجــة زيــادة املعاشــرات اجلنــسية الــيت تــتم باتفــاق  الــشبكات اجلنــسية عنــدما يــدخل الفــريوس

  .فهاأطرا
  

   اجملتمع املدين والشراكات األخرىدور  -دال   
فئـات  اليت اضـطلعت هبـا      احلركية  يف كثري من البلدان، تصدرت اإلجراءات واألنشطة          - ٦٨

حـدوث  اجملتمع املدين االستجابات احملليـة والوطنيـة إزاء وبـاء اإليـدز يف الـسنوات املبكـرة مـن                    
املــصدر الرئيــسي لتهيئــة ســبل الوقايــة  اليــوم ملــدين  ويف كــثري مــن البلــدان يعــد اجملتمــع ا .الوبــاء
 فإن اجملتمع املدين يتمتع بالقدرة علـى أن يكـون قـوة          وهبذا. الج والرعاية وخدمات الدعم   والع

ــة  دافعــة مــن أجــل تعمــيم ســبل احلــصول عليهــا وضــمان      ــة اجلــدوى واألمهي التكــاليف وفعالي
  .املتخذة زيادة اإلجراءات األهداف املقترحة واألنشطة اليت ترمي إىلبيتصل  فيما
ــامج األمــم املتحــدة         - ٦٩ ــسبة إىل برن ــسية بالن ــة رئي ــسم بأمهي ــة علــى شــراكة تت ومــن األمثل

 وهــذه الفئــة مــن النــاس .بفــريوس نقــص املناعــة البــشريةبــاألفراد املــصابني املــشترك مــا يتــصل 
 .يــدزتــشارك يف نطــاق واســع مــن األنــشطة علــى مجيــع مــستويات االســتجابة إزاء مــرض اإل    

 يعمل برنـامج األمـم املتحـدة        ،هلذه الفئة يف تلك االستجابة    الفعالة  ولكفالة املزيد من املشاركة     
 مبـا يف ذلـك   ،املشترك بصورة وثيقة مع الشبكات الرئيـسية الـيت تـضم هـذه الفئـة مـن املـصابني               

ــة   ــشبكة العاملي ــشرية  للمــصابني ال ــة ل /بفــريوس نقــص املناعــة الب ــدز واجلماعــة الدولي ــساء اإلي لن
مكاتــب تستــضيف وعلــى الــصعيد القطــري . اإليــدز/املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية

كما يستضيف الربنـامج    اليت تضم املصابني بالفريوس،     نظمات  املبرنامج األمم املتحدة املشترك     
يف منظومـة األمـم املتحـدة الـيت         صابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية          فئـة املـوظفني املـ     املشترك  

  .م عضويتها مجيع وكاالت األمم املتحدةتض
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   الرفيع املستوى٢٠٠٨اجتماع   -  ١  
 الرفيـع املـستوى،     ٢٠٠٦على حنو مماثل لالستعدادات اليت متت بالنسبة الجتماع عام            - ٧٠

عمل برنامج األمـم املتحـدة املـشترك علـى تيـسري مـشاركة اجملتمـع املـدين يف االجتمـاع الرفيـع                       
 ودعـي للحـضور مـا يقـرب مـن           ،جملتمع املدين اخالل عقد قوة عمل      من   ٢٠٠٨املستوى لعام   

  . من مجاعات اجملتمع املدين٧٠٠
ويف جلــسة االســتماع التفاعليــة للمجتمــع املــدين وجــه ممثلــو منظمــات اجملتمــع املــدين     - ٧١

سـبل  مـن املـسائل املتعلقـة بتحقيـق         عريـضة   خطاهبم إىل الدول األعضاء واملراقبني بشأن طائفـة         
مــن املنظــورات املختلفــة ومنــها مــثال فــريوس نقــص املناعــة    جمموعــة وبــشأن ة اجلميــع اســتفاد

املخـدرات  ومتعاطو   ، واألقليات اجلنسية  ، واملشتغلون بتجارة اجلنس   ،البشرية وحقوق اإلنسان  
واملرأة والفتاة والطفل وسبل احلصول على العالج وقيود السفر املتـصلة بفـريوس نقـص املناعـة            

واستجابات مواقع العمـل ومـشاركة اجملتمـع املـدين واملـساءلة             التنقل واهلجرة    وحاالتالبشرية  
  .اإليدز بشأن
مجيــع البلــدان ممــا يكــاد يكــون اجملتمــع املــدين مجاعــات وباإلضــافة إىل ذلــك شــاركت   - ٧٢

اإلفـادة عـن    مع  مشاركة فعالة يف رصد التقدم احملرز بشأن املؤشرات األساسية إلعالن االلتزام            
يف حلقـات العمـل الـيت       انات لتكميـل التقـارير الوطنيـة وشـاركت          طرحت بي كما  . قدمهذا الت 
 يف املائـة مـن البلـدان،    ٧٥ويف . إصـدار تقـارير الظـل   يف علـى املـستوى الـوطين و    عما يتم   تفيد  

فـريوس نقـص املناعـة    إزاء أفادت مجاعات اجملتمع املدين بـأن مـشاركتها يف االسـتجابة الوطنيـة         
ت إىل أن    برغم أهنا أشـار    ٢٠٠٨-٢٠٠٧الفترة   و ٢٠٠٦-٢٠٠٥ني الفترة   البشرية حتسنت ب  

  .مثل هذه املشاركة ما زالت قاصرة فيما يقرب من ربع البلدان
  

  بادرات اجملتمع املدين األخرى م  -  ٢  
 يف املائـة مـن هيئـات التنـسيق الوطنيـة            ٨٣طبقا ملا أفادت بـه التقـارير احلكوميـة، فـإن              - ٧٣

مجاعـات  جملتمـع املـدين كمـا أن تقـارير     عـن ا  ص املناعـة البـشرية تـضم ممـثلني          املعنية بفريوس نقـ   
ســتراتيجيات االاجملتمــع املــدين تــشري إىل مــشاركتها يف االســتعراض الــذي أجــري بالنــسبة إىل   

 يف املائــة مــن البلــدان ويف عمليــات    ٨٤نقــص املناعــة البــشرية يف   الوطنيــة املتعلقــة بفــريوس   
ومع ذلك فإن هـذه اجلماعـات       .  يف املائة من البلدان    ٥٩ اليت متت يف     التخطيط وامليزنة الوطنية  

  . يف املائة من البلدان١٩ال تستطيع احلصول على الدعم املايل الكايف إال يف 
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  تعبئة املوارد   -هاء   
األمـوال املتاحـة لالسـتجابة يف البلـدان املنخفـضة الـدخل             علـى   زيـادة ملموسـة     طرأت    - ٧٤

ــدان املتوســطة   ــام    والبل ــزام يف ع ــذ إعــالن االلت ــدخل من ــن  ١١,٣، فبلغــت ٢٠٠١ال ــون م  بلي
ــ ــام الـ ــام  ١٣,٦ مث ٢٠٠٧دوالرات يف عـ ــون يف عـ ــدار    . ٢٠٠٨ بليـ ــادة مبقـ ــذا زيـ ــل هـ وميثـ
جناز فكـانوا   ا املسامهون الرئيسيون يف هذا اإل     أم. أضعاف يف أقل من عقد واحد من الزمن        ١٠

، ٢٠٠١جابة مباشــرة إلعــالن االلتــزام عــام  الــصندوق العــاملي الــذي مت إنــشاؤه يف إطــار اســت  
التـزم  فقـد   الـصندوق العـاملي     أمـا   . وخلطة الرئيس األمريكي الطارئة لإلغاثـة مـن مـرض اإليـدز           

 بلــــداً بينمــــا أمكــــن إتاحــــة مبلــــغ ١٤٠ بليــــون دوالر للــــربامج الــــصحية يف ١٥,٦بتقــــدمي 
  .٢٠٠٣خطة اإلغاثة املذكورة أعاله منذ عام بليون دوالر من خالل  ١٨,٨
علـى مـضاعفة    البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الـدخل نفـسها          وقد عملت     - ٧٥

 وباتـت اآلن تـساهم      ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٥فريوس نقـص املناعـة البـشرية بـني عـامي            بشأن  إنفاقها  
ــة مــن مجيــع النفقــات املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف    ٥٣معــا بنــسبة  تلــك  يف املائ

مببلـغ  املعـين باإليـدز     املتعـدد البلـدان     البنـك الـدويل     ضافة إىل ذلـك، التـزم برنـامج         وباإل. البلدان
 بليون دوالر على املستوى العاملي بينمـا وصـل الـدعم املقـدم مـن خـالل القطـاع اخلـريي              ١,٦

  .إىل ما يقرب من بليون دوالر
وألن . ة املـوارد  املشترك بالتنوع يف إطار عمليـة تعبئـ       األمم املتحدة   ويتسم دور برنامج      - ٧٦
 فهـو يـدعم االنتفـاع مـن     “حـسن اسـتثمار األمـوال   ”ربنامج املشترك هو القوة الدافعة خلف  ال

ــة املتاحــة    ــوارد املالي ــأكثر امل ــة  الطــرق ب ــاءة وفعالي ــصعيد القطــري   كف ــى ال ــدر اإلمكــان عل . ق
مــم وباإلضــافة إىل ذلــك، فمــن خــالل متابعــة مــسار تــدفق املــوارد العامليــة، يــساعد برنــامج األ  

ومن خالل تقيـيم االحتياجـات      . عملية اإلنفاق املتحدة املشترك على كفالة عنصر املساءلة عن        
ــامج األمــم املتحــدة املــشترك هــو املــصدر الرئيــسي       ــوافر املــوارد، مــا زال برن ــة ومــدى ت العاملي

ط ويـرتب . اجلغرافيـة واملواضـيعية  النـاحيتني  لتحديد الثغرات احلاصـلة يف جمـال املـوارد سـواء مـن            
طبيعــة الوبــاء بــاالقتران مــع الثغــرات  : اســتفادة اجلميــع مــن اخلــدماتهــذا مباشــرة مــع حتقيــق 

اخلاصة اليت حتول دون هذه االستفادة وتسود يف جماالت بعينها، وينبغـي أن حتـدد موقـع تـدفق      
ويف ضـوء ذلـك يقـدر برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك               . املوارد الكفيلة بتحقيق اإلفادة املطلوبة    

 أفريقيا جنويب الصحراء سوف حتتاج بـشكل عـام إىل نـصف مجيـع املـوارد املتاحـة لفـريوس              أن
مث )  يف املائــة٣٠(نقــص املناعــة البــشرية يليهــا يف ذلــك جنــوب شــرقي أســيا واحملــيط اهلــادئ     

 وآسـيا الوسـطى   وبعدها أوروبا الشرقية    )  يف املائة  ١٢(أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب      
  ). يف املائة٣ (اوأخريا الشرق األوسط ومشال أفريقي) ائة يف امل٦(
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يف هـذا اجملــال فلــسوف يواصــل  عامليــا وباعتبـار برنــامج األمــم املتحـدة املــشترك داعيــة     - ٧٧
. وضع اإلسقاطات واإلعـالن عـن الثغـرات الـيت تفـصل بـني تـوافر املـوارد واالحتياجـات منـها                    

ــإن التوصــل إىل    ــة ف ــق اســتف وهبــذه الطريق ــع حتقي ــام  ادة اجلمي ــول ع ــوفري  ٢٠١٠حبل ــضي ت  يقت
 ومـن شـأن ذلـك أن يقتـضي ردم           .٢٠١٠ و   ٢٠٠٩ بليون دوالر يف عامي      ٢٥يقدر مببلغ    ما

احنني املــ بليــون دوالر ويــتم ذلــك يف أغلــب األحيــان علــى يــد       ١١,٣ثغــرة مــوارد قوامهــا   
لـه   ذلك بالذات حتـدياً  العاملية الراهنة فقد يبدو االقتصادي االنكماش ويف ضوء أزمة  .دولينيال

بالــذات ومــع ذلــك فــإن الكلفــة النامجــة عــن عــدم التوصــل إىل ذلــك اهلــدف    طابعــه اخلــاص، 
 إذ أن هـذا سـيترجم مباشـرة إىل مـا يقـدر              ،ستكون فادحة وال ميكن أن تغتفر يف هناية املطـاف         

  .مليون حالة وفاة بسبب مرض اإليدز ١,٣  مليون إصابة جديدة و٢,٩نحو ب
  

   الطويل األجل واملستدام لفريوس نقص املناعة البشرية التمويل    
من التحـديات الرئيـسية الـيت تواجـه االسـتجابة العامليـة فيمـا يتـصل بـاملوارد مـا يتمثـل                        - ٧٨
 والتخطـيط هلــا فيمـا يتــصل   ٢٠١٠االسـتعداد للفتـرة الطويلــة األجـل الـيت تتجــاوز أهـداف       يف

وقـد تأصـلت    . ٢٠١٥منائيـة لأللفيـة حبلـول عـام         األهـداف اإل  بتحقيق استفادة اجلميـع وحتقيـق       
أمــاكن العمــل يف  واجملتمعــات بــصفة عامــة واحملليــاتجــذور فــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف 

  .فإن األمر حيتاج إىل متويل قابل للتنبؤمث ونظم الصحة يف طول العامل وعرضه ومن 
 مـن البـشر، يـستلزم األمـر         وفيما ُيتاح باضطراد ُسـبل العـالج بالنـسبة إىل أعـداد أكـرب               - ٧٩

وسـوف يقتـضي األمـر أن       . احليـاة طـوال   االستمرار  تعينهم على   بنفس القدر إتاحة املوارد اليت      
أو ضـياع االلتـزام ميكـن    الرضا باألمر الواقع تظل الوقاية يف صدارة جدول األعمال باعتبار أن       
ك إىل أن تــصل ُســبل وحيتــاج األمــر كــذل. أن يــؤدي إىل املزيــد مــن حــاالت اإلصــابة بــاملرض 

 يف ١٥الرعاية واملؤازرة إىل املزيد مـن البـشر بـأكثر ممـا هـو عليـه احلـال اآلن باعتبـار أن نـسبة                      
  .املائة فقط من األيتام هم الذين يتلقون أي شكل من أشكال املساعدة

لــشراء األمــم املتحــدة ومرفــق ويف ظــل وجــود أدوات وآليــات مثــل الــصندوق العــاملي   - ٨٠
ــة و ــا   األدوي ــدز يف أفريقي ــة مكافحــة اإلي ــادرات املبتكــرة أهنــا قائمــة    “ رد”محل فقــد أثبتــت املب

اخليـارات األخـرى املتاحـة تزايـد اسـتخدام متويـل الـسلة الـذي يكفـل           ومفيدة يف آن معـاً ومـن   
يقدمه عدد من اجلهات املاحنة من مـوارد لـدعم االسـتراتيجيات واألولويـات الوطنيـة                 جتميع ما 

ــل    ث تـــستطيع البلـــدان  حبيـــائتمانيـــة دائمـــة  إىل اعتمـــادات املـــنح بـــرامج فـــضالً عـــن حتويـ
  .عليها التعويل
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واألمــر الــذي سيتــصّدر أيــاً مــن هــذه العمليــات واملبــادرات يتمثّــل يف حتــسني وزيــادة     - ٨١
 تقليــل حــاالت االزدواج وتلبيــة املتطلبــات يف جمــال اإلدارة وتقــدمي   :املواءمــة والتوافــقعنــصر 
ويف هـذا اجملـال مثـة       .  واملتعدد التخصصات  ل على تعزيز التنسيق االستراتيجي    عم مع ال  ،التقارير

“ العناصـر الثالثـة  ”دور رئيسي يضطلع به برنامج األمم املتحدة املشترك منطلقاً من جتربته مع          
لتوجيــه االلتزامــات العامليــة بــشأن فعاليــة املعونــة واالســتخدام األمثــل للمــوارد إىل حيــث تتــاح  

  .ر استدامة لوباء اإليدزاستجابة أكث
  

ــيات وال  - ثالثا   ــراءات اإلتوصــ ــرحجــ ــذها  املقتــ ــصادي  أن يتخــ اجمللــــس االقتــ
  واالجتماعي

  :نظر يف اختاذ اإلجراءات التاليةقد يرغب اجمللس يف ال    

لتحقيـق اسـتفادة اجلميـع مـن     أن ُيثين على الـدعم الـذي يقدمـه الربنـامج املـشترك            - ١
عـن  تقـارير   الساعدة البلـدان علـى تقـدمي        وخاصة مل  والدعم   يةوالرعاالوقاية والعالج   سبل  

 بلداً كما حدث ١٤٧مبا أفضى إىل توافر تقارير من التقدم الذي حترزه إىل اجلمعية العامة 
رسم صورة أمشل مـا تكـون بالنـسبة لالسـتجابة الـيت متـت حـىت اآلن             ي ومبا   ٢٠٠٨يف عام   

  .على الصعيد القطري
ــسلّ  - ٢ ــل اأن ي ــيما الوصــم      م بالعوام ــاء وال س ــن وراء الوب ــيت تكم ــة ال ــة واملزمن خلبيث

، وأن يــشجع علــى  وعــدم احتــرام حقــوق اإلنــساناجلنــسنيوالتمييــز وعــدم املــساواة بــني 
التصدي على األصعدة كافة     اليت يبذهلا الربنامج املشترك مبا يكفل        مضاعفة جهود الدعوة  

ع مـن اخلـدمات مبـا يف ذلـك تلـك            حتقيـق اسـتفادة اجلميـ     الـيت تكمـن وتعـوق       هلذه العقبات   
  .املقدمة إىل السكان املنقوصي اخلدمات والسكان املستضعفني

 ويــشجع الربنــامج ،وبــاء اإليــدزإزاء أن يــسلّم بأمهيــة الوقايــة يف إطــار االســتجابة   - ٣
مـن خـالل توجيـه       “املركّبـة الوقايـة   ”يقـوم علـى     يف اتباع هنـج     املشترك على دعم البلدان     

يــق فريــق األمــم املتحــدة املــشترك املعــين باإليــدز اســتناداً إىل التقــسيم    رطمــساعداته عــن 
  .للعمل التقين

ه باملكتــسبات الــيت حتققــت مــن حيــث ســبل الوصــول إىل العــالج ويــشجع ن ينــّوأ  - ٤
  .الربنامج املشترك على أن يعزز بالذات إمكانية احلصول على العالج لألطفال والرّضع
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مجيـع  يف  بفريوس نقص املناعة البشرية     املصابني  هرية لألفراد   أن ُيسلّم باألمهية اجلو     - ٥
الـيت تـضطلع    عمال  األ وجبهود الدعوة العاملية و    ،جوانب االستجابات الوطنية لوباء اإليدز    

 ويــشجع علــى زيــادة الــدعم املقــّدم إىل قــدرات ،منظومــة األمــم املتحــدة بــشأن اإليــدزهبــا 
حتقيـق اسـتفادة اجلميـع مـن        ود الدعوة وصوالً إىل     اجملتمع املدين لتنفيذ الربنامج ولبذل جه     

  . والدعموالرعايةسبل الوقاية والعالج 
  


