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  األيدز والعدوى بفيروسه
  

  تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصيات فريق العمل العالمي
  يةبين المؤسسات الثنائ المعني بتحسين التنسيق

  والجهات المانحة الدولية في مجال األيدز
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
إتاحة الفرص أمـام الجميـع       دورته السابعة عشرة بعد المائة، في مسألة         فينظر المجلس التنفيذي،      -١

 خدمات الوقاية والرعاية والعالج الخاصة بمرض األيدز والعدوى بفيروسه، واتفـق المجلـس              للحصول على 
  ١.لهذا الموضوعقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية يتناول الجوانب التقنية آنذاك على ت

  
 " الثالثـة   المبـادئ  ، استثمار األموال   حسن :االستجابة العالمية لأليدز  " الذي انعقد حول  وفي االجتماع     -٢
 والنامية ووكاالت   ، اتفق قادة الحكومات والمجتمعات المدنية في البلدان المانحة        )٢٠٠٥مارس   / آذار ٩لندن،  (

األمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة األطراف والدولية على تشكيل فريـق عمـل عـالمي إلعـداد                  
ويعمل الفريق في سياق    .  توصيات بشأن تحسين الهيكل المؤسسي لالستجابة العالمية لأليدز والعدوى بفيروسه         

لدان، وعملية اإلصالح الجارية لألمم المتحدة، والجهود        على مستوى الب   ٢"العناصر الثالثة "ضرورة تنفيذ مبدأ    
 بـشأن تحـسين     اًوالمرامي اإلنمائية لأللفية، والقرارات المعتمدة دولي     " ٥ في ٣"العالمية الرامية لبلوغ مرمى     

 مونتيري، المكـسيك،  ( مثل توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية          اإلنمائيةمعونة  الجودة وفعالية   
  ).٢٠٠٥(وإعالن باريس بشأن فعالية المعونة ) ٢٠٠٢

 
 من البلدان المانحـة للمعونـة    ٢٥ ينوبون عن حكومات   رفيعي المستوى    ن الفريق من ممثلي   وقد تألف   -٣

والمتلقية لها ووكاالت األمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وهيئات المجتمعات المدنية، وركزت أعماله على              
يمكّن النظام المتعدد األطراف من توجيه اإلجراءات والممارسات وتبـسيطها وتحقيـق            تحديد األسلوب الذي    

 األيدز والعـدوى بفيروسـه      لمواجهة داخل البلدان    استجابات البلدان االتساق فيما بينها من أجل تحسين فعالية        
                                                      

انظـر أيـضاً   ). النص اإلنكليزي (٣، المحضر الموجز للجلسة الثامنة، الفرع ٢/سجالت/ ١١٧/٢٠٠٦م تالوثيقة    ١
 .٥٩/٣٩الوثيقة ج

فيروسه الذي يشكل قاعدة لتنسيق أعمال جميـع  العنصر األول هو إطار العمل المتفق عليه بشأن األيدز والعدوى ب   ٢
الشركاء؛ والعنصر الثاني هو السلطة الوطنية للتنسيق في مجال األيدز وهي ذات والية واسـعة ومتعـددة القطاعـات؛         

 .والعنصر الثالث هو النظام المتفق عليه للترصد والتقييم على المستوى القطري
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عاونـت علـى   ولقد شاركت المنظمة مشاركة نشيطة كعضو في الفريق وت  . وتقليص العبء الواقع على كاهلها    
  .العمل المعني بتنسيق الدعم التقني فريق ترؤس

  
 إذ تركـز  .  توصياته في أربعة مجاالت رئيـسية      ١وعرض فريق العمل العالمي في تقريره الختامي        -٤

 البلدان وتتعلق بضرورة تقاسم الحكومة والمجتمـع المـدني وسـائر المعنيـين              علىالمجموعة األولى منها    
 أوصـى   ولتمكين القيادات الوطنية بشكل كامل وتحميلها للمـسؤولية،       . وطنية لأليدز لمسؤوليات االستجابات ال  

الفريق باتخاذ بعض التدابير الخاصة بتحسين تخطيط االستجابات الوطنية لأليدز، ومن بينهـا وضـع خطـط                 
ق استراتيجية  ، بما في ذلك أورا    العامةأليدز وإدراجها في خطط التنمية      ا لمواجهةتشغيلية سنوية أو لمدة سنتين      

 لتنفيـذ البـرامج     وإنفاقها العـام  كما أوصى الفريق البلدان بضمان دعم أطر اقتصادها الكلي          .  الحد من الفقر  
 من برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز والجهات الراعية لـه، السـيما              كّلوتعهد  . الخاصة باأليدز 
ذا المجال، وذلك بالتعاون مع برنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي            في ه  بتوجيه اإلجراءات المتخذة  البنك الدولي،   

  .وصندوق النقد الدولي
  
وركزت مجموعة التوصيات الثانية على ضرورة تعاون المؤسسات المتعددة األطـراف والـشركاء               -٥

 بين  تناغموال تحقيق االتساق    من أجل الدوليين مع السلطات الوطنية التي تتولى تنسيق األنشطة الخاصة باأليدز           
 بـصفة   ،وينبغـي . الدعم الذي تقدمه وبين االستراتيجيات والسياسات والنظم والدورات وخطط العمل الوطنية          

 أن يسهم كّل من الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا والبنـك الـدولي  فـي عمليـات                   ،خاصة
وينبغـي للـصندوق    . يم برامجهما الخاصة  االستعراض السنوي المشتركة وأن يستخدماها كوسيلة أساسية لتقي       

 من تمويل المشاريع إلـى تمويـل        اً أن يتحولوا تدريجي   ، أيضاً، العالمي والبنك الدولي ولسائر الشركاء الدوليين     
  .البرامج

  
مجال اإلصالح من أجل زيادة فعاليـة االسـتجابة المتعـددة           فتناولت   مجموعة التوصيات الثالثة     أما  -٦

 المستوى العالمي، أوصى الفريق بتحسين أسلوب توزيع العمل بـين برنـامج األمـم               وفيما يخص . األطراف
المتحدة المشترك لمكافحة األيدز وبين الجهات الراعية له، مع تحسين تحديـد أدوار ومـسؤوليات كـل مـن                   

 فريق عمل وعلى صعيد البلدان، ينبغي إنشاء. الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا والبنك الدولي
وتـضمنت  . ألمم المتحدة لتولي مهمة وضع برنامج موحد لـدعم البلـدان          ا تحت مظلة  باأليدز   يعنىمشترك  

لتذليل العقبات في   التوصيات األخرى تشكيل فريق مشترك بين األمم المتحدة والصندوق العالمي لحل المشاكل             
آليـة  ي مجال الدعم التقني، بما في ذلك توسيع          التنفيذ على المستوى الوطني، وزيادة التمويل العالمي ف        مجال

  .التعجيل بالبرامج الخاصة ببرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز صندوق
  
 في المجال الرابع المـسؤولية واإلشـراف، بمـا فـي ذلـك التوصـية                وتخص التوصيات المقدمة    -٧

ألنشطة الخاصـة باأليـدز ألداء شـركائها        رسمي تجريه السلطات الوطنية المسؤولة عن تنسيق ا        باستعراض
 كاالستعراضات التي تجرى بمشاركة أصحاب المصلحة باستخدام وسائل مثل بطاقات إحراز النتائج -الدوليين 

لتحقيق التساوق والمناغمة بين المساعدات التـي تقـدمها الجهـات           التي تستند إلى المقاييس والمعايير القائمة       
 والتقيـيم الوطنيـة     الرصد باتخاذ مجموعة من التدابير المتنوعة لتعزيز آليات         اًض وأوصى الفريق أي   .المانحة

 والتقيـيم   الرصـد ولتحقيق التساوق بين الجهود الوطنية والدولية في هذا المجال، ويشمل ذلك تعيين موظفي              
التقييم في البلدان    و الرصدالدوليين للعمل داخل الوحدات الوطنية المعنية باأليدز، وتشكيل أفرقة مشتركة لدعم            

  . والتقييملرصدلآلية مشتركة وإقامة 
                                                      

١   Global Task Team on improving AIDS Coordination among Multilateral Institutions and International 
Donors: final report. Geneva, UNAIDS, 2005.                                                                                        
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، اعتمـد مجلـس     ٢٠٠٥يونيو   /ففي حزيران .  من المجتمع الدولي   اً واسع اًوتلقت تلك التوصيات دعم     -٨
 وحث األجهـزة    بحذافيرهاتنسيق البرامج التابع لبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز تلك التوصيات            

لكافة الجهات الراعية للبرنامج والصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريـا وسـائر             ابعة  التاإلدارية  
نتـائج  وأعربت الجمعية العامة لألمم المتحدة، في إطـار         . المؤسسات المتعددة األطراف على أن تحذو حذوه      

ود العالمية الراميـة لتـأمين    من الجهاً، عن دعمها للتوصيات باعتبارها جزء ٢٠٠٥ لعام   مؤتمر القمة العالمي  
  ٢٠١٠.١م العالج للجميع بحلول عا

  
  تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصيات فريق العمل العالمي

  
دعا فريق العمل العالمي منظومة األمم المتحدة، بما فيها منظمة الصحة العالمية، والنظـام المتعـدد                  -٩

األطراف، بما فيه الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا، إلى تنفيذ التوصيات المتعلقة بإنشاء أفرقة 
. ع العمل، وزيادة التمويل المخصص للدعم التقني      العمل المشتركة التابعة لألمم المتحدة، وتحسين أسلوب توزي       

 للتوصـيات،   اً حتـى اآلن تنفيـذ     ، على نحو وثيق، في كثير من األعمال التي أنجـزت          وقد شاركت المنظمة  
كما أصدرت األمانة وثيقة توجيهية ليسترشد بها موظفـو المنظمـة،           . واضطلعت بدور قيادي في عدة حاالت     

  . وذلك في تفسيرهم وتنفيذهم لتلك التوصيات المستوى القطري،والسيما الموظفون العاملون على
  
وقدمت المنظمة دعمها إلنشاء أفرقة العمل المشتركة المعنية باأليدز التابعة لألمم المتحـدة ولتعزيـز                 -١٠

ـ ،  ٢٠٠٥ديـسمبر    / كانون األول  ١٢ في   ،ولقد وجه األمين العام   . فعالية البرمجة المشتركة في البلدان      اًخطاب
وبناء على ذلك شجعت المنظمـة      . نسقي األمم المتحدة المقيمين لتكليفهم بإنشاء أفرقة مشتركة معنية باأليدز         لم

ممثليها القطريين على ضمان مشاركة موظفي المنظمة المعنيين العاملين في تلك البلدان كأعضاء فعليين فـي                
ويتوقـع مـن ممثلـي      . القطري وتنفيذها كامل في وضع برامج الدعم      ال النحواألفرقة المشتركة والعمل على     

المنظمة أن يقوموا بالتثبت من التنسيق الوثيق بين البرامج القطرية التي تنفذها المنظمة وبين بـرامج سـائر                  
وشجع ممثلو المنظمة   . الكامل في برامج الدعم القطري    على النحو   هيئات األمم المتحدة ومنظماتها، وإدراجها      

  . في األفرقة المشتركة باعتبارها أحد بنود تقييم أداء موظفيهم على إدراج المشاركةاًأيض
  
واضطلعت المنظمة بدور رائد في إنشاء فريق الدعم العالمي المشترك المعني بحل المشاكل والتنفيـذ                 -١١

منظمـة الـصحة    ( منظمة األمم المتحـدة      الذين ينتمون إلى   يجمع بين الشركاء     وهو،  ٢٠٠٥يوليو   /في تموز 
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األمـم المتحـدة              العالمية  

 .لتترأس الفريق ألول مرة   ومن البنك الدولي والصندوق العالمي، وانتخبت المنظمة        ) المشترك لمكافحة األيدز  
. لفريقل العالمي، أنشأت المنظمة أمانة      وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز والصندوق        

من أجل العمل على    ويجري فريق الدعم تحليالت سريعة للعقبات التي تعترض تنفيذ المنح الرئيسية في البلدان              
 اسـتطاع   وبفضل اإلجراءات التي اشترك في اتخاذها مع جهـات أخـرى          . اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلزالتها   

، حل عدد من المشاكل الحادة وتقديم مساعدات طارئة في تسعة بلدان وإقليم             ٢٠٠٦أبريل   /الفريق، حتى نيسان  
وشوهدت آليات مماثلة في بعض البلدان أو األقاليم التي تعاونت األمم المتحـدة      ).  الكاريبي منطقة البحر (واحد  

 المـشاكل   من أجـل تقيـيم    ) مانحون ثنائيون وشركاء وطنيون وإقليميون    (فيها على العمل مع شركاء آخرين       
  .السبل الكفيلة بدعم تقديم المنح على نحو عاجلوالتوصل إلى 

  

                                                      
 .٦٠/١القرار    ١
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 مع برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز والجهات الراعيـة           ، بشكل وثيق،  وتعاونت المنظمة   -١٢
 ١.متع بهاالقوة التي تت لمواطن اًتحسين فعالية توزيع العمل من خالل إناطة المسؤوليات بمنظمة رئيسية وفقلله 

 مجـال   الذي يـدخل ضـمن     إلى منظمة األمم المتحدة في البلد        وتضطلع المنظمة الرئيسية بدور نقطة دخول     
المسؤولية المعني؛ وتنسق المدخالت التقنية من جميع وحدات األمم المتحدة ووكاالتها ذات الصلة؛ وتتعاون مع             

 تُنـاط بهـا   نظمة الصحة العالمية كمنظمة رئيـسية       وقد اختيرت م  . بقية الوكاالت على تقديم الدعم عند اللزوم      
مسؤولية الشؤون المتعلقة بالعالج المضاد للفيروسات القهقرية والعـدوى االنتهازيـة واالحتياطـات العامـة               

 ومعالجتها وترصد   اًالحقن وإسداء المشورة واالختبار وتشخيص األمراض المنقولة جنسي       عملية  ومأمونية الدم و  
وباإلضـافة  ). باالشتراك مع اليونيسيف  (قاية من انتقال فيروس األيدز من األم إلى الطفل          فيروس األيدز والو  

إلى هذه األنشطة ستواصل المنظمة تقديم المساعدة التقنية في عدد من المجاالت التي ال تضطلع فيها بمسؤولية                 
تـب األمـم المتحـدة المعنـي        مك: المنظمة الرئيسية  (حقناً المخدرات   ، تعاطي مثالً ،المنظمة الرئيسية، منها  

، والموارد البـشرية    )برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باأليدز     (، والمراقبة والتقييم    )بالمخدرات والجريمة 
  ).اليونسكو وصندوق األمم المتحدة للسكان(والشباب ) البنك الدولي(
  
 مـن   تعنـي كـالً   يل الدعم التقني     المتعلقة بتحقيق زيادة كبيرة في تمو      وتوصية فريق العمل العالمي     -١٣

المانحين ومنظمة األمم المتحدة، وهي مسؤولة عن وضع آلية الستخدام التمويل اإلضـافي بـصورة سـريعة                 
واستجابة لهذه التوصية، أعدت المنظمة، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيـدز              . ومرنة

وتشتمل الخطة على دعم تقنـي تـم    ٢٠٠٧.٢-٢٠٠٦التقني للفترة والجهات الراعية له، خطة موحدة للدعم 
 التي يقـدمها الـصندوق العـالمي        استثمار المنح الكبيرة  حساب تكلفته لألنشطة الرامية لمساعدة البلدان على        

  .، بشكل فعاللمكافحة األيدز والسل والمالريا ومصادر أخرى
  

   الصحة جمعيةاإلجراء المطلوب من 
  

  .٨ق١١٧م ت مدعوة للنظر في مشروع القرار الوارد في الوثيقة ةجمعية الصح  -١٤
 
 
  

=     =     =  

                                                      
١    UNAIDS Technical Support Division of Labour: Summary and Rationale, UNAIDS, August 2005. 

http://data.unaids.org/UNA-docs/jc1146-division of labour.pdf.                                                                 
٢   Making the money work through greater UN support for AIDS responses. The 2006-2007 Consolidated UN 

Technical Support Plan for AIDS. Geneva, UNAIDS, August 2005.                                                      
http://data.unaids.org/UNA-docs/JC_1115-MakingMoneyWork.pdf. 


