
 

 
 

  
RESOLUTION  

  
   EM/RC57/R. 5  اللجنة اإلقليمية
   5 –ق /57ل إ/ش م  لشـرق املتوسط

  2010أكتوبر /تشرين األول  الدورة السابعة واخلمسون 
  من جدول األعمال )ج( 4البند 

  القطاع الصحي لفريوس اإليدز لـمجابهةراتيجية اإلقليمية ـاالست
2011 - 2015    

  اللجنة اإلقليمية،
  ، )1( القطاع الصحي لفريوس اإليدز لـمجابهةراتيجية اإلقليمية ـد أن استعرضت الورقة التقنية حول االستبع

اخلاص باإلعالن السياسي املعين مبرض  A/RES/60/262قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  ستذكرت وإذْ
  ؛ى ما يتطلّبه اإليدز من وقاية ومعاجلة ورعايةعلى حصول اجلميع علاحلكومات بالعمل  والتزاماإليدز وفريوسه، 

ا مللجميع باإلتاحة الشاملة ل وثيقاً يرتبط ارتباطاً ،قة بالصحةاملتعلِّبلوغ املرامي اإلمنائية لأللفية  إدراكاً منها لكونو
  ؛يتطلّبه اإليدز من وقاية ومعاجلة ورعاية

حصول اجلميع يف اإلقليم على ما يتطلّبه اإليدز من حتول دون ة اليت يات امللحيساورها القلق من جراء التحد وإذْ
  ؛وقاية ومعاجلة ورعاية

 مرامي اإلتاحة الشاملة هلـذه اخلـدمات   بلوغيف  مسامهةً رئيسيةأن القطاع الصحي ميكنه املسامهة  تدرك أيضاً وإذْ
   ؛يف إطار االستـراتيجيات املتعددة القطاعات، املتعلقة مبرض اإليدز

الرعايـة الصـحية    مبـادئ رتكـز علـى   مبجاـة هـذا املـرض جماـةً ت     رك أمهية االستثمار وااللتزام السياسيتد وإذْ
  والثقايف واالقتصادي لكل بلد؛ اعيواالجتمالسياق الوبائي،  مبا يالئما ميتم تكييفهواألولية، 
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ز ضمن إطار االستـراتيجية اإلقليمية لتعزيز جماة التقدم الـمحرالحظ أن االستـراتيجية اجلديدة تنطلق من ت إذْو
  ؛9.ق/52ل إ/مدت يف القرار ش ماليت اعت 2010 – 2006القطاع الصحي ملرض اإليدز وفريوسه 

اليت لمجموعات السكانية لخدمات الوقاية من اإليدز ورعاية حاالته ومعاجلتها،  ضرورة توفريد على تشد إذْو
رهي عالرجال ن الرجال ذوي العالقة اجلنسية معمانتقال الفريوس إليها،  إىل ومتـزايدةبصورة خاصة ةٌ ض ،

  ؛راتاملخد ، ومتحاقـينعامالت اجلنسو

  ؛2015 – 2011لفريوس اإليدز  القطاع الصحي لـمجابهةاإلقليمية راتيجية ـاالست علىتصادق    .1

  :يليمبا  القيامالدول األعضاء على  ثحت.   2
ترتيب  بغيةَومكافحته راتيجيات الوطنية للوقاية من فريوس اإليدز ـاالست وتنقيح ض ومراجعةاستعرا    1.2

  وفقاً للسياق احمللي للوباء؛ومبا يتماشى مع االستـراتيجية اإلقليمية  التدخأولويات الت
اخلطط  عناصرمن أساسياً  عنصراًورعاية حاالته بوصفها  ،من الفريوسواملعاجلة دخالت الوقاية إدراج ت    2.2

 األطفالاملعنية بالصحة اإلجنابية والصحة اجلنسية، وصحة ووالربامج الشاملة للقطاع الصحي 
  فسية ومكافحة السل؛، والصحة الننيواملراهق

3.2    قَبات حتديدقلاليت  العرعيف النظم الصحية الوطنية، هدماتبرنامج مكافحة اإليدز وإيتاء خ إدماج ت ،
ة هذه العقبات؛ واالستثمارا يف تقوية النظم الصحية  

ن ضمن قَحـالتأكُّد من عدم تناقُل فريوس اإليدز خالل التدخالت الطبية، ومن ضمنها نقل الدم وال  4.2
  ؛على حد سواء اخلاصوالعام  نيمؤسسات القطاع

ول اموعات الرئيسية اليت يزداد التـركيز يف البلدان اليت ينخفض فيها انتشار الوباء وينحصر، على حص  5.2
الرجال ذوي العالقة اجلنسية مع وفيها احتمال االنعداِء بالفريوس، من قبيل متحاقـين املخدرات، 

  ؛، على املشورة واالختبار الطوعيني لفريوس اإليدز وخدمات الوقاية والرعايةعامالت اجلنسوالرجال، 
ملني الصحيني لضمان عدم حرمان األشخاص إزالة الوصم املرتبط باإلصابة بفريوس اإليدز بني العا  6.2

  املتعايشني مع فريوس اإليدز من الرعاية الطبية؛
ستوى الوعي يف اتمع ككل والسيما مب لالرتقاءحتقيق مزيد من االستخدام الفعال للوسائل اإلعالمية   7.2

  بني الشباب حول فريوس اإليدز؛
وضمان تلقي خدمات  له، ضيةاإلصابة بفريوس اإليدز والتعر حفز التعاون عرب احلدود للتصدي ملخاطر  8.2

  بني السكان املهاجرين؛يف ما الوقاية والرعاية واملعاجلة يف حال التـرحال و
من  الـمثْلَى االستفادة مبا ميكّن منبناء قدرات كل من املؤسسات احلكومية ومنظمات اتمع املدين   9.2

  ؛ة القطاع الصحي لإليدز جماةً متكاملةجمايف املسامهة يف  طاقاا
مع إيالء اهتمام خاص للمراهقني والبالغني املنخرطني يف سلوكيات  إنشاء نظم لتـرصد فريوس اإليدز 10.2

  جنسية أو إدمانية شديدة االختطار؛
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  ع املستجدات؛االستثمار يف رصد وتقييم الربنامج لتيسري وجود إدارة للربنامج قادرة على التجاوب م  11.2
 وافيةوختصيص نسبة القطاع الصحي لفريوس اإليدز،  لـمجابهة حمسوبة التكاليف ميدانيةإعداد خطط   12.2

  .لتنفيذ هذه اخلطط اإلنفاق الصحيمن 

  :إىل املدير اإلقليمي ما يليتطلب   .3
  ؛قليميةلجنة اإلإىل ال عنها دوري وتقدمي تقريراإلقليمية راتيجية ـاالسترصد تنفيذ     1.3
راتيجيات ـهـا يف االستـ  وإدماج التـدخالت  تكيــيف  للدول األعضاء من أجل تقدمي الدعم التقينمواصلة     2.3

ــاع الصــحي    ــة للقط ــط الوطني ــى واخلط ــة عل ــ املبني ــذه   راتيجية ـاالست ــذ ه ــل تنفي ــن أج ــة، وم اإلقليمي
  .الالزمة هلا وحشد املوارد طط ورصدهاراتيجيات واخلـاالست


