
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ٥٩/٥٠ج) مسودة(   والخمسونالتاسعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٦  

  (Draft) A59/50  
  
  
  
  

  "أ" للجنة الثالثالتقرير 
  
  

  )دةومس(
  

  

  ).بيرو(مازيتي سولر .  برئاسة الدكتور ب٢٠٠٦مايو /  أيار٢٥جلستها السابعة في " أ"عقدت اللجنة 
  

قرر توصية جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين باعتماد القرار المرفق المتعلق ببند جدول             وقد ت 
  :األعمال التالي

  
  المسائل التقنية والصحية  -١١

  
  األيدز والعدوى بفيروسه  ٣-١١

  
  :قرار واحد بعنوان

  
فريق العمل العـالمي المعنـي      تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصيات        -

سيق بين المؤسسات الثنائية والجهات المانحة الدوليـة فـي   بتحسين التن 
  مجال األيدز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



          A59/50 (Draft)    ٥٩/٥٠ج) مسودة(

2 

   من جدول األعمال٣-١١البند 
  
  

  تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصيات فريق العمل العالمي المعني
  بين المؤسسات الثنائية والجهات بتحسين التنسيق

  المانحة الدولية في مجال األيدز
  

   العالمية التاسعة والخمسون، جمعية الصحة
  

بعد أن أحاطت علماً بالتقرير الخاص باأليدز والعدوى بفيروسه وتيسير حصول الجميع على خدمات              
  ١الوقاية والرعاية والعالج؛

  
وإذ تقر بدور منظمة الصحة العالمية كجهة مشاركة في رعاية برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة   

  األيدز؛
  

قرارات الدورة السابعة عشرة لمجلس تنسيق برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز            وإذ تذكر ب  
  ؛)، جنيف٢٠٠٥يونيو /  حزيران٢٩-٢٧(

  
وإذ تشيد بالتقرير الختامي لفرقة العمل العالمية المعنية بتحسين التنسيق بـشأن األيـدز فيمـا بـين                  

  ٢ية؛المؤسسات المتعددة األطراف والجهات المانحة الدول
  

ومع اإلحاطة علماً بأنه سيكون من الضروري، في هذا الصدد، تنسيق ومواءمـة الجهـود، وكـذلك                 
توزيع المسؤوليات بوضوح بين برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز والجهات المشاركة في رعايته،              

  فضالً عن التنسيق مع الشركاء على المستويين الوطني والعالمي؛
  

   التشديد على دعم العمل على الصعيد القطري وعلى تطوير االستجابة الوطنية؛إلى وإذ تشير
  

وإذ تقر بأن القيادة، والملكية الوطنية للخطط واألولويات، وتعزيز التعاون الفعال، ومواءمة وتنـسيق              
  :عالةالبرامج والدعم على المستوى الوطني، كل ذلك يمثل المحددات الرئيسية لالستجابة الوطنية الف

  
بشأن األيدز فيما بين المؤسسات المتعددة       توصيات فرقة العمل العالمية المعنية بتحسين التنسيق         تعتمد  -١

األطراف والجهات المانحة الدولية، واعتماد جميع القرارات ذات الصلة الواردة في تقريـر مجلـس تنـسيق                 
  ٣برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز في دورته السابعة عشرة؛

  

                                                      
 .٥٩/٨    الوثيقة ج١
فرقة العمل العالمية المعنية بتحسين التنسيق بشأن األيدز فيما بين المؤسسات المتعددة األطراف والجهات المانحـة      ٢

 .٢٠٠٥يونيو /  حزيران١٤التقرير الختامي، : الدولية
  .UNAIDS/PCB(17)/05.10الوثيقة    ٣
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عزيز القدرة المؤسسية بما في ذلك الموارد  الدول األعضاء على التعرف على العقبات الماثلة وت      تحثّ  -٢
  ١وفقاً لألوضاع السائدة في البلدان؛" العناصر الثالثة"البشرية، بغية اإلسراع بتنفيذ مبدأ 

  
  : المدير العام ما يليإلىتطلب   -٣
  

تنفيذ توصيات فرقة العمل العالمية المعنية بتحسين التنسيق بشأن األيدز فيما بين المؤسـسات             )١(
عددة األطراف والجهات المانحة الدولية، ووضع خطط عمل مناسبة، بالتعاون مع برنامج األمـم              المت

المتحدة المشترك لمكافحة األيدز وسائر الجهات المشاركة في رعايته، والحفاظ على قوة الدفع التـي               
 أحدثتها فرقة العمل العالمية، في حدود المواعيد النهائية المحددة؛

  
 المجلس التنفيـذي    إلىعن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات فرقة العمل العالمية          تقديم تقرير     )٢(

في دورته التاسعة عشرة بعد المائة وإلى جمعية الصحة العالمية الستين، وبعد ذلـك كـل عـامين،                  
 واستخدام هذا التقرير لتزويد مجلس تنسيق برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز بالمعلومات؛

  
 الحكومات، والتركيز، طبقاً لتوزيع العمل المتفق عليـه، علـى           إلىتقديم الدعم التقني الفعال       )٣(

المجاالت التي تتمتع فيها منظمة الصحة العالمية بميزة مقارنة بالهيئات األخرى، والسيما تعزيز النُظم      
 .الصحية والموارد البشرية الصحية، استجابة لجهود تعزيز التدخالت

  
  
  

    ==     =   

                                                      
فق عليه لمكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والذي يمثل األساس لتنسيق العمـل بـين   المبدأ األول، إطار العمل المت   ١

جميع الشركاء؛ والمبدأ الثاني هو سلطة التنسيق الوطنية المعنية باأليدز، والتي تتمتع باختـصاصات واسـعة ومتعـددة       
 .القطاعات، والمبدأ الثالث هو نظام الرصد والتقييم المعتمد على المستوى الوطني


