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 مقدمـــــــــة
 لبرنامج األمم المتحدة المش77تركمع البیان، "ھذا ھو أفض77ل األوقات، وأس77وأ األوقات"، افتتح المدیر التنفیذي 

یزداد عدد في حین  ھأن "، مؤكدالمجلس التنس77یقي للبرنامجل 39رقم جتماع المیش77ال س77یدیبي ا المعني باإلیدز
إلیدز والتأكید على دور وقیمة المنظمات غیر الحكومیة لالمس77ار الس77ریع لوض77ع حد  في اتباع برنامجالبلدان 

 ا"ص7777777راع یواجھالبرنامج المش7777777ترك فإن ، المجلس التنس7777777یقي للبرنامجووفد المنظمات غیر الحكومیة في 
في  "محوریا 39رقم  المجلس التنس77777یقي للبرنامج األمر كان كذلكو .لمعالجة النقص في میزانیتھ ا"مس77777تمر

 ي نقصف: التحدیث وھيلبرنامج المش7777777ترك لثنین الومجاالت التركیز المجلس لالتخطیط للخطوات المقبلة 
س نقص مع فیرو المتعایشینوالتمییز ضد األطفال والمراھقین والشباب  الوصماألطفال والقضاء على عالج 

رأس تفي الوص777ول إلى التش777خیص والعالج.  الملكیة الفكریة الخاص777ة بحواجز ؛ ومعالجة الالمناعة البش777ري
مع الدول األعض77777777اء والمجتمعات المحلیة والمجتمع المدني في اقتراح  العمل وفد المنظمات غیر الحكومیة

 معظمھا في نھایة المطاف. قد تم اعتمادو .حة واإلضافیةمن القرارات المنقَّ  عدد
 
الدور الحاس7777م للمجتمعات المحلیة في التص7777دي  39 المجلس التنس7777یقي للبرنامج رقماجتماع  "أیض7777اأبرز و

المقترحة في متابعة االجتماع  وضع جدول أعمال یوافق على القرارات ، مع المناعة البشري لفیروس نقص
دور المجتمعات المحلیة، وتقریر المنظمات غیر الحكومیة بشأن التمویل المستدام  حول 38 المواضیعي رقم

ي انحة والمؤسسات التي تلبیضم الوكاالت المو قمنا بتنظیمھجانبي لى جانب حدث افي مجال مكافحة اإلیدز 
 .بالدرجة األولى لمجتمعاتا حاجة

 
خوخة. والشی على فیروس نقص المناعة البشريللمجلس التنسیقي للبرنامج الجزء المواضیعي ھذا  زركـ77777777ّ 

عن  "، فضال"عاما 20ألكثر من  مع فیروس نقص المناعة البشري متعایشینالستماع إلى وأعطى فرصة ل
ى على المدو، يبرامج حول تحدیات العیش لفترة أطول مع فیروس نقص المناعة البش7777777رباحثین ومدیري 

 ةمتعلق حاالت ض77عفو الذین یعانون من حاالت مرض77یة أخرىمع و، مع عالج الفیروس77ات القھقریةالطویل 
 ."عاما 50تتجاوز أعمارھم و فیروس نقص المناعة البشريب
 

مالیة)، یر(أم Laurel Sprague  موالیتھ في نھایة المندوبین نودَع، ونحن "وأخیرا  Angelineوكا الش7777777
Chiwetani (أفریقیا)، و Simon Cazal المجلس كا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي)، وافق اجتماع (أمیر

 :2018-2017للفترة المنظمات غیر الحكومیة  على تعیین مندوبي 39التنسیقي للبرنامج رقم 
 
    Kene Esomبـ ، ممثلة )AMSHeR(الجنسیة حقوق الو أفریقیا: الرجال األفارقة للصحة  •
ممثلة  ،فیروس نقص المناعة البشري في مجال العاملةسود األ للمجتمعكا الشمالیة: الشبكة العالمیة ریأم •

  Marsha Martin ـب
      Alessandra Nilo  بـ ممثلة  ،Gestosكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي: ریأم •
 

، فیروس نقص المناعة البشري لمواجھة يمن التحالف الھند ةجدید ةكممثل   Sonal Mehta "أیضا توجاء
 (آسیا والمحیط الھادئ).  Simran Shaikhلتحل محل 

  
 

 تقریر المدیر التنفیذي
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لمجلس امیش7777ال س7777یدیبي أن المعني باإلیدز  المتحدة المش7777تركبرنامج األمم لاعترف تقریر المدیر التنفیذي 
ل األوقات وأس777وأ "أفض777یواجھان البرنامج المش777ترك والعالم كان  وقتفي  انعقد 39التنس777یقي للبرنامج رقم 

المسار السریع، وزیادة عدد األشخاص الذین یتلقون العالج وزیادة بالتزام البلدان سیدیبي ب األوقات". اعترف
لمنع  ، وذلكص7777ابات بفیروس نقص المناعة البش7777ريللنس7777اء الحوامل الم عالج الفیروس7777ات القھقریةتغطیة 
-90-90بعض الدول األعض7777اء نحو تحقیق األھداف  وكذلك بجھود ،/رأس7777يعموديالعدوى بش7777كل انتقال 

وراء  ةلمعالجة األسباب الكامن للمعطیاتوأشار إلى الحاجة لفھم أفضل  "أفضل األوقات". كدلیل على ، 90
شار  شريانت شريیلحیاة ولنھج دورة ل فیروس نقص المناعة الب ق مختلفة بطر عالج فیروس نقص المناعة الب

 وكذلك الفئات السكانیة الرئیسیة. دى ألطفال والمراھقین والشبابخاصة لفي مختلف األعمار، 
 

وقة واألحداث غیر المسب الھائلر یتغیالعدم الیقین، و ي یحددهذتسلیط الضوء على أسوأ األوقات ال من خالل
یة واإلقص7777اء عزاللقومیة واالنلجدیدة الس7777یاس7777یة الر المناخ على البلدان الفقیرة، والریاح یبما في ذلك أثر تغی

ي الوقت الحاضر، بما ف المطروحة فيالستفادة من الفرص لالحاجة  سیدیبي الىأشار تقریر وعدم المساواة، 
ذلك فرص7777ة لتعزیز وتحس7777ین البرنامج المش7777ترك من خالل زیادة الكفاءة والش7777فافیة واالس7777تثمارات المالیة. 

   ي رئیسي شریك تقني وسیاسبصفتھ المعني باإلیدز برنامج األمم المتحدة المشترك  أیضا أن " سیدیبيوأشار 
لدول ا وطلب منبالكامل"  یجب أن یتم تمویلھالعالمي،  لص7777ندوقلواالس7777تخدام الفعال تخص7777یص لل وممَكن 

 دعم البرنامج المشترك مع مساھمة مالیة.موقفھم حول  لتوحیداألعضاء 
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األولویات العالمیة تأثیر على تقریره، الحظ وفد المنظمات غیر الحكومیة على ض77777رورة إدراك مدى  "وردا
في كثیر من معالجتھا والتي یتم  –األخرى مثل االنعزالیة، والھجرة الجماعیة واإلقص7777777اء وعدم المس7777777اواة 

ً تؤثر  - األقبیةفي األحیان  صلة معالجة موال المجلس التنسیقي للبرنامجدعا  . كما أنھوباءالعلى سلوك "عالمیا
برنامج لالذي یواجھھا ا یات المالیة لتحدإزاء األثر الس777777لبي ل ناقلقرنا عن عبَ لقد ھذه القض777777ایا بش777777كل كلي. 

 طیرخوالتورط الالمعني باإلیدز،  لحض77777ور اإلقلیمي لبرنامج األمم المتحدة المش77777ترك ل بالنس77777بةالمش77777ترك 
ولقد ان. حقوق اإلنسالمتعلقة بتغییر السیاسات وإزالة الحواجز والدعوة، تقلیص في مجال  اإلقلیميو الوطني

والجھات الراعیة العامة ألمانة لدى االمناس7777ب  العمللض7777مان س7777یر المجلس التنس7777یقي للبرنامج ینا كذلكدع
 لتكون قادرة على تلبیة األھداف العالمیة. فیروس نقص المناعة البشري عملھم في مجال تأدیةالمشاركة في 

 
الس77777یاس77777ي واالس77777تثمار في  الجووازدیاد االنخراط مع المجتمع المدني، وتوس77777یع  على أكدت بیانات أخرى

وعھا في میزة فریدة من نكولبرنامج المش777ترك لللوالیة الرئیس777یة  أس777اس777یة كونھاالفئات الس777كانیة الرئیس777یة، 
 التصدي لإلیدز.

 .ھنــــــاللحصول على التقریر الكامل، انقر على الرابط 
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 والوقایة والعالج والرعایة والدعم فیروس نقص المناعة البشري حوللثغرات لث یحدتحلیل 
 عند األطفال

 

 
 

جة عند األطفال في ال حول الثغراتجدول األعمال إن  عة ك یأتيمعال تاب  8.9و  8.6لنقطتي القرار رقم م
تحلیل ول حتقدیم تقریر البرنامج المشترك من الذي طلب للمجلس التنسیقي للبرنامج  35 خالل االجتماع رقم

طفال والعالج والرعایة والدعم لدى األ ایة من فیروس نقص المناعة البش7777777ريالوقب المتعلقة جدید للثغرات
مھ77ات واألطف77ال والمراھقین یواجھھ77ا ك77ل من األالھیكلی77ة التي  والعوائقوالتمییز،  وص7777777مالتحلی77ل آث77ار و

ة أن الفتر وفد المنظمات غیر الحكومیة ومع ذلك، الحظ . مع فیروس نقص المناعة البش7777777ري المتعایش7777777ین
البدایة،  . فية التقریرعلى جود التأثیرن ھذا من شأنھ القلق من أوأعرب عن إلعداد للتقریر،  الزمنیة قصیرة
وقَع توزیعھ مع تعلى أن یتم  نالكن وافقي للبرنامج. تنس77یقالمجلس الإلى  40رقم  تقریرتقدیم الاقترحنا تأجیل 

 .هتعزیزاقتراح نقاط قرارات ل
 

المجتمع المدني لوضع لدى زمالء ، عملنا مع للمجلس التنسیقي للبرنامج 39الجتماع رقم ل السابقةفي الفترة 
ناعة فیروس نقص المانتقال  :لھذا البند من جدول األعمال. وھذا یشمل اقتراح لتغییر اللغة من نقاط القرارات

دى ل معینة مثل التش777777خیص المبكرثغرات معالجة و، "إلى "االنتقال الرأس777777ي ،األم إلى الطفل من البش777777ري
مع فیروس نقص المناعة  المتعایش777ینرعایة األطفال والمراھقین والش777باب ب والض777م وااللتزام، عض777ـ7777777777َ الر
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 محول الوص7777777 األبحاثاقترحنا المزید من كما العمر.  راحلمعبر  متباینة، وتقدیم نماذج خدمة البش7777777ري
 ھذا التقریر.لمتابعة ك  والتمییز

 
ش777777عرت بعض الدول األعض777777اء أن إذ بعض المعارض777777ة.  االجتماعخالل "االنتقال الرأس777777ي"  تعبیر واجھ

ن عدوى لتدخل للحد مفي االمجتمعات حش7777د وفي إیص7777الھ،  ص7777عوبة ومن الممكن وجود ' 'طبيالمص7777طلح 
مع ذلك، . و"قیاسالص77عب ة بالوالدة، باإلض77افة إلى كونھ "في الفترة المحیط فیروس نقص المناعة البش77ري

ساتفي االنتقال الرأسي  مصطلحستخدم كونھا كانت ت، موقفنا الدول األعضاء بعضدعمت   ھارامجبو ھاسیا
ح ش777رلالوطنیة، على س777بیل المثال الوالیات المتحدة والھند. وعلى الرغم من المحادثات مع الدول األعض777اء 

إلى  نقل الفیروسفي األم  علىاللوم  یض77ع انتقال العدوى من األم للطفل" كونھ" مص77طلحالوارد في  وص77م ال
 تقبلال  زالتما  الدول االعض7777اء معظم ؛ إال أنش7777ركاء األمھات الوص7777ول الىطفلھا، وكذلك یحد من مدى 

 یترتب علیھ حول الموض7777وع قد بحثأي  في أن "بعض الدول األعض7777اء أیض7777ا ترددتتغییر المص7777طلح. 
لتقدیم  ااضطرین. في النھایة، برنامج المشتركال التي یواجھھاتمویل ال ةفي ضوء أزم إضافیة، وذلك تكالیف

ومع  .مص777طلح "انتقال العدوى من األم للطفل"للحفاظ على  المجلس التنس777یقي للبرنامجتنازالت بش777أن قرار 
مراقبي منظمات المجتمع المدني إلى تقدیم مداخالت  كما أننا حشدنا،  ناتدخالتمن خالل  وَضحنا الحالةذلك، 

 بشأن ھذه المسألة.
 

لمجلس ل)، والتي تشمل التقریر المرحلي الرابط(انظر  نقاط القرارات التالیة المجلس التنسیقي للبرنامجاعتمد 
قاریر ال متابعة ب ملتزمون. ونحن المس77777777ألتین حول التنس7777777یقي للبرنامج یة في اجتماعات الت مجلس المرحل

 في المستقبل. التنسیقي
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"دور  حول للمجلس التنسیقي للبرنامج 38رقم عي في االجتماع یضاالمو الجزءمتابعة 
 "2030المجتمعات المحلیة في إنھاء اإلیدز بحلول عام 

 

 
 
وال تزال  لعبتأن المجتمعات  ،2016یونیو  30بتاریخ   38االجتماع رقم  ي خاللعیضاالجزء المود ـ777777َ أك

وتنظیم الحمالت والمش777اركة في المس777اءلة  المناص777رة من خاللفي التص777دي لإلیدز  "أس777اس777یا "تلعب دورا
بلت قوبالتالي، وتمویل والمجتمع. واألبحاث التش77777777اركیة والمجتمعیة )، الدعوةوتقدیم الخدمات (بما في ذلك 

(انظر نقاط القرارات  للمجلس التنس7777777یقي للبرنامج 39االجتماع رقم  معظم الدول األعض7777777اء في باإلجماع 
سا نتجت) التي الرابط سا سبب بعض التداخالع "أ شئة الن تن توصیات وفد المنظمات غیر الحكومیة. ب بین ا

اوض77777ات بعد عدة مف -، تم االتفاق لمجلس التنس77777یقي للبرنامجلتقریر المنظمات غیر الحكومیة  نقاط قرارات
غیر  في تقریر المنظمات البش7777ريفیروس نقص المناعة قض7777یة تمویل القرارات المحددة بأن تبقى   -مكثفة 

 .جدول األعمال ھذاسوف تناقش في إشراك المجتمع ب أن القرارات الخاصةفي حین  ؛الحكومیة
 

فوائد إش77راك المجتمع في الوص77ول، وتكلفة ونتائج  حولوتوثیق أدلة قویة إلص77دار لبرنامج المش77ترك ادفعنا 
 قد ناصرناو. حیثما تحصل، باعتبارھا وثیقة الممارسة الجیدة البشريفیروس نقص المناعة  التصدي لقضیة

ي تصمیم كشركاء ف إشراك المجتمعات فيالتنظیمیة والثقافیة بشكل خاص،  للعوائقمنھجیة الللدراسة  "أیضا
، وكذلك المش777اركة على مس777توى الس777یاس777ة البش777ريالرص777د لفیروس نقص المناعة خدمات وتطویر وتنفیذ 
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یج77اد طرق مبتكرة لزی77ادة ھ77ذه إلبرن77امج األمم المتح77دة المش7777777ترك  منطل77ب تم ك77ذل77ك ال، "الع77ام77ة. وأخیرا
 المشاركة.

ساعد المجتمعات  -في حال تنفیذھا  –القرارات ھذه  نقاط وأنھا   ماك، رضاألتأثیر على  حقیق أكبرتلسوف ت
فیروس نقص  حول قض777یة 2016 لعام في تنفیذ التوص777یات الواردة في اإلعالن الس777یاس777ي ةمحوری س777تكون
 واإلیدز. البشريالمناعة 
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  (UBRAF) وإطار المساءلة ةموحدالمراجعة المیزانیة 
 

 
 
األزمة المالیة  الىأش77ارت لمجلس التنس77یقي للبرنامج ل  39رقم جتماع الا خالل تمت مناقش77تھاكل قض77یة  إن

  نرى  ا"عادی ء"لقالقاء ال. بالتأكید، لم یكن المعني باإلیدز الحالیة والمتوقعة في برنامج األمم المتحدة المش77ترك
ذلك،  من "بدال .على المزید من مجاالت العمل للبرنامج المش7777777ترك ینكبَ  المجلس التنس7777777یقي للبرنامجفیھ 

 زاألمم المتحدة المش777ترك المعني باإلید لبرنامج الحاليتعزیز العمل  أكثر حول النظر في س777بلاللقاء  تمحور
 انخفاض التمویل . بظلوالجھات الراعیة المشاركة، 
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قض7777777ایا برنامج األمم  تمحورتفي یونیو من ھذا العام،  للمجلس التنس7777777یقي للبرنامج 38رقم جتماع النذ ام
عة مراجأعمال جدول ل المقدمتان ن االوثیقتقدمت . البرنامج تمویلحول  المعني باإلیدز المتحدة المش7777777ترك

 لعامفعلي إنفاق  مقابل بند UBRAF من بالكامل  ممول بین بندمقارنة  وإطار المس77777777اءلة ةدموحَ الالمیزانیة 
 تخفیض لوجود "، نظرا 2017في عام  تقلیصالأو  للحذفتحتاج  التي س77777وفنش77777طة لألوتوقعات  2016

بة  100 ربایق ماب العامة األمانة موظفي في انخفاض إلى اإلجراءات ھذه أدت وقد .٪30 التمویل بنس7777777
 عام نھایةوظیفة في  100 لـ777777777777 المتوقع التقلًص من مزید یتبعھ وقد ھذا. 2015-2011 وظیفة خالل فترة

 في) 627موظف الى  862من ( ٪27 بنس77بة المش77اركة ةیعاالر الجھات موظفيلقد  انخفض عدد . 2016
 ). وإطار المساءلة ةموحدالمراجعة المیزانیة ل المؤقت التقریر على االطالع یرجى( 2016 عام

 
ش777777مل المتعددین (لت لجنة مراجعة مؤلفة  من المعنیینعلى توص777777یة لعقد المجلس التنس777777یقي للبرنامج وافق 

واإلیدز) إلنتاج "مجموعة توص777یات محددة  البش777ريمع فیروس نقص المناعة  والمتعایش777ینالمجتمع المدني 
یص77لح وظروف كل بلد، ل ا"نمتبای "لبرنامج المش77ترك نھجال العمليالنموذج  يتبنبش77أن اإلص77الحات لض77مان 

في الوقت المناس77777777ب ، وذلك تأثیر أكبر مع تعزیز المس77777777اءلة " إحداثعلى  ا"قادریكون لھذا الغرض، و
 .نامجلمجلس التنسیقي للبرل المقبللالجتماع 

 
 نةلجفي  منظمات المجتمع المدني  على تمثیلد ـ77777777َ وأك اللجنةعقد خطة بب وفد المنظمات غیر الحكومیة رحَ 

ل أمانة ن تلقینا تأكیدات من قب، ولكلم یتم ص77777یاغتھا بعد بعد ألنھ مواص77777فاتأي  نقرأ لم. المعنیین المتعددین
 .سیتم ذلك  ھأناألمم المتحدة المشترك المعني باإلیدز برنامج 

 
ال یجب و ،مھم"  إلیدزل البیئي النظام"  ـ7777777ب یسمى ما في ناشط كل أن الواضح من كان الوفد، في لنا بالنسبة

 الخطاب أن من الرغم على. أخرى جھات احتیاجاتاس7777777تبدال تجدید احتیاجات الجھات المانحة األخرى  ب
 ،یدزالمعني باإل المشترك المتحدة األمم برنامجل قوي مشترك برنامج إلى الحاجة على الضوء طیسلّ  الرسمي
 نامجبر أھمیة اس7777777تمرارب یتعلق فیما القض7777777یة ھذه تثیر) المدني المجتمع ذلك في بما( قطاعات ھناكإال أن 

الجھات  قبل من المس777اءلة من لمزید "أیض777ا األعض777اء الدول ودعت .المعني باإلیدز المش777ترك المتحدة األمم
 قصن فیروسلمواجھة  العالمیة التحتیة البنیة في عملھم أھمیة إظھار ضرورة ذلك في بما ،الراعیة المشاركة

 رنامجوالمجلس التنس777یقي للب ،المش777ترك البرنامج مس777تقبل حول كبیر قلق ھناك الواقع، في. البش777ري المناعة
جة على حریص ماعالا خالل المخاوف ھذه معال  عام یونیو في للمجلس التنس7777777یقي للبرنامج 40رقم   جت
2017. 
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دون  2030م اإلیدز بحلول عا انھاء: ةمحتملنھایة غیر تقریر المنظمات غیر الحكومیة: "
 )أرسلت صورتین لھذا الشأن" (لمجتمعلمواجھة من قبل اتمویل مستدام ل

 
وثائق  عدة، من بین 2016عام لاإلعالن الس7777یاس7777ي ب المقرون اإلجماع العالمي منذ بدایتھھذا التقریر  تناول
 زیدوبمالمجتمع. من قبل  البشريفیروس نقص المناعة  لمواجھة إمكانیات جیدةلحاجة إلى ل لإلشارة، أخرى

نس77اء والش77باب وال المتعایش77ینمجتمعات ش77بكة اإلنترنت مع ول الش77خص77یة وبواس77طةمن المش77اورات اإلقلیمیة 
غیر ا أعض7777777اء وفد المنظمات التي أجراھ ،والفئات الس7777777كانیة الرئیس7777777یة األخرى المخدرات ومس7777777تخدمي

عقیدات لفھم الت والمراقبین  والمش7777اركین الدول االعض7777اء المجلس التنس7777یقي للبرنامجتقریر الحكومیة، دعا 
س77یة التي الرئی العوائقالتقریر  عرضالتي تواجھھا المجتمعات المحلیة في الحص77ول على التمویل المس77تدام. 

م توص77یات واض77حة بش77أن كیفیة التغلب علیھا من تم تحدیدھا من قبل المجتمعات المحلیة في كل منطقة، وقدّ 
 أجل توفیر التمویل وبناء قدرات المنظمات الشعبیة.

  
قي المجلس التنس7777ی ھا من قبلعتمادال اتس7777لس7777لة من القراراقترح وفد المنظمات غیر الحكومیة في التقریر 

لفیروس نقص المناعة  لتص77777777ديافي یقودھا المجتمع التي للمس77777777اعدة في معالجة أزمة التمویل  برنامجلل
جانب  إلى مكثّفمقترحاتنا بش7777777كل حول تم التفاوض المجلس التنس7777777یقي للبرنامج اجتماع  خالل. البش7777777ري

 جتماع الس777ابقالالمجتمعات في ا حولالناش777ئة عن الجزء المواض777یعي وذات الص777لة  القراراتمجموعة من 
مجتمعات في كثر أھمیة للاألالمقترحات اعتماد لحصول على ااستراتیجیتنا  ھدفت. للمجلس التنسیقي للبرنامج

أقل أھمیة من تقریر المنظمات غیر الحكومیة بھذه القرارات  وكان إرفاق. القراراتواحدة من مجموعتي 
المتحفظة عض77777777اء األدول المزید من الكنا قادرین على العمل مع   دھا بش7777777كل عام.اعتماالحص7777777ول على 

من بعض الدول األعضاء  متأتیةمتبقیة وحیدة  معارضةالمقترحة، مع  القرارات حولللحصول على موافقة 
 ظلي ي فعمل إضافب القیام المعني باإلیدز قدرة برنامج األمم المتحدة المشتركبفي االتحاد األوروبي المعنیة 

 فیروسل واجھھا التص777ديیالتي تحدیات التمویل  ىیمكن التغلب عل ھأن لقد أجبنا .  التمویل الخاص777ة بھأزمة 
ع المجتم وعملالس777777تثمار في عمل القاعدة الش777777عبیة لكان ھناك زیادة  فقط في حال نقص المناعة البش777777ري

 .من قبلناجمیع القرارات المقترحة اعتماد في النھایة، نجحنا في الحصول على والمحلي. 
 

 التمویل وأنظمة لیاتآل طارئة دراس7777777ةالقیام ب: إلى األعض7777777اء الدول دعوة على المقترحةالقرارات  ركزت
 دامةومس7777777ت فعالة تمویل آلیات إنش7777777اء المحلي؛ المجتمعمنظمات  التي تواجھ لتمویلا عوائق لتحدید المحلیة

 البرامج مع ريالبش7777777 المناعة نقص فیروسل التص7777777دي إدماج إلىو ؛المحلي المجتمع یقوده يالذ للتص7777777دي
   أن یجب البش777777ري المناعة نقص فیروسالتص777777دي لو الص777777حة أمور بأن االعتراف مع األخرى، الص777777حیة

 یاسیةوالس النظامیة للعوائق تحلیل إجراء "أیضا المشترك البرنامج علىو .اإلنسان حقوق إطار ضمن تندرج
 يالمحل المجتمع یقودھا التي الردود دمجوالتي تحول دون  ،حدة على بلدداخل كل  واالجتماعیة والقانونیة

 تقریرقراءة  یمكن. الحواجز تل777ك إلزال777ة الممكن777ة الحلولاعط777اء و اإلی777دز لمك777افح777ة الوطنی777ة خططال في
 ).الرابط انظر( ھنا النھائیة القرارات مع الحكومیة غیر المنظمات
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 الفكریة لملكیةحول ا تقریرال متابعة
 

 
 
 القرارینمن  ") لمدة عامین، وكان ھذا واحداالرابطھذا التقریر (انظر نتظر وفد المنظمات غیر الحكومیة ا

الملكیة الفكریة لضمان  عوائق: معالجة ا"أضرار  تسبب" الحقوق" "حیث، 2014عام لن تقریرنا ع ینالناشئ
تأجیل لس77باب الرئیس77یة األ أحد". البش77ريفیروس نقص المناعة  المتعایش77ین معالحص77ول على العالج لجمیع 

المس7777توى  ةألمم المتحدة الرفیعا لجنةنتائج  ناانتظار كان بس7777بب ي للبرنامجتنس7777یقالمجلس الھذا التقریر إلى 
وفد المنظمات غیر الحكومیة المس777777ألة مع غیاب  وتناول. العالجبش777777أن توص777777یات تقریر الحص777777ول على 

 دوللاعمل مباش7777777رة مع حلفاء ال) و"تقریرال مالحظةفي التقریر التجمیعي (باس7777777تثناء " المالئمین القرارین
الدعم  :وقد دعونا أیض77ا" لمناص77رةالمس77توى.  ةالرفیع اللجنةتوص77یات باعترفت  القتراح قرارات االعض77اء

ذلك  ، بما فيالجھات المعنیةمع المعني باإلیدز والتنس77777یق من جانب برنامج األمم المتحدة المش77777ترك  التقني
منظمات المجتمع المدني، في البلدان المنخفض7777ة والمتوس7777طة الدخل؛ زیادة التنس7777یق مع الص7777ندوق العالمي 

 المتحّولةالبلدان  الى البش7777ريبفیروس نقص المناعة  الخاص العالجمن أجل ض7777مان وص7777ول  UNITAIDو
بنود  تنفّذوجمع معلومات مقارنة عن الفرق في األس7777عار بین البلدان والمناطق التي  ؛ن الص7777ندوق العالميع

 برنامج األمم المتحدة المشترك "أیضا نادفع وقد. TRIPS  المرونة المتعلقة بالصحة الواردة في اتفاق تریبس
رة الداخلیة لحفاظ على الخبلبناء وتعزیز الدعم التقني في مجال الملكیة الفكریة، بما في ذلك ا المعني باإلیدز
 بین موظفیھا.
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 لحقوق المرجعي الفریق رئیس ،Michael Kirby القاض77777ي ألقى االجتماع، جلس77777ة الملكیة الفكریة في خالل
. الغةب حفاوة واجھتھا) الرابط انظر( تصریحات اإلیدز،لدى برنامج األمم المتحدة المشترك المعني ب اإلنسان

 غرف77ة في المن77اقش777777777ات تح77دث77 .طویل77ة فترة القرارین لح77ل المف77اوض777777777ات اتخ77ذت ،ا"متوقع77 ك77ان كم77او
 الجزء خالل  فقط الثالث الیوم في توافق إلى التوص77777777ل مع العامة، الجلس77777777ة وفي التحض7777777یر/الص7777777یاغة

جتمع من الم مراقبینلل وكذلك األمر بالنس77بة ،مداخالتھا "تقریبا األعض77اء الدولعرض77ت جمیع . عياض77یالمو
األمم المتحدة المش77777ترك المعني باإلیدز  برنامج أن من لتأكدا) 1: ھما اثنین مجالین على زناـ777777777777ّ رك .المدني

) 2 و على العالج؛ ص7777ولالح أمام "رئیس7777یا "عائقا باعتبارھا الفكریة الملكیة قض7777ایا على التركیز یواص7777ل
 إزالة في عملي استنتاج إلى التوصل أجل من الفكریة الملكیة قضایا مناقشة المجلس التنسیقي للبرنامج ستمری

 ومن. الرابط في المعتم77دین موجودین والقرارین. الجمیع على العالج ص7777777وللح كح77اجز الفكری77ة الملكی77ة
 .للمجلس التنسیقي للبرنامج 41رقم   جتماعالا في مرحلي تقریرإصدار  المتوقع

  



	 13	

 والشیخوخة البشري المناعة نقص فیروسب الخاص المواضیعي الجزء
 

 
 

 المناعة نقص فیروس عن الناش7777ئة القض7777ایا 39للمجلس التنس7777یقي للبرنامج رقم  عياض7777یالمو الجزء تناول
 مع. عاما" 50 والذي تجاوز عمرھم البشري المناعة نقص فیروس مع نالمتعایشی أي والشیخوخة، البشري

شین یمكن للفیروسات، المضاد العالج تقدم    العالج لىع الحاصلین البشري المناعة نقص فیروس مع للمتعای
األش7777خاص غیر المتعایش7777ین مع فیروس نقص المناعة  متوس7777ط عمر یس7777اوي متوقع عمر متوس7777طب التمتع

شیخوخة ل یمكن لكن .البشري  ةرعایو صحیة رعایةو  عالج تتطلبأخرى  مرضیة أن تتزامن مع أوضاعل
 عن لینممثقبل  من رئیسیة /رسائلكلمات خالل من القضایا ھذه عياضیموال الیوم تناول  .إضافیة جتماعیةإ

 .البشري المناعة نقص فیروس مع والمتعایشین الرئیسیة السكانیة والفئات المدني والمجتمع الطبي المجال
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 في ختلفةم أفواج نقص المناعة البشري لدى فیروس مع المبكرة للمتعایشین الشیخوخة تم تناول درس قضیة

 المتحدثین أحد روك، جونإلیھ  أش77777777ار كما - نفس77777777ھ الفیروس عن الناجمة االلتھاباتو العالم؛ أنحاء جمیع
سیین  منھا ایةالوق یمكنأخرى   مرضیة وحاالت شدیدة جانبیة آثار إلى ؤديت أن یمكن - االفتتاح خالل الرئی

 .المبكر والعالج التشخیص طریق عن فقط
 

 فیما رئیس77ي قلق مص77در األخرى األدویة مع والتفاعالت الجانبیة اآلثار وكذلك ،العالج الطویل األجل یش77كل
 عن میةالحكو غیر المنظمات وفد أعرب. البش7777ري المناعةالمتعایش7777ین مع فیروس نقص  حیاة بنوعیة یتعلق
 الدول لدعم المش7777777ترك البرنامج ودعا العالج. وتس7777777عیر الحالي، المكلف والتطویر البحث نظام إزاء قلقھ

 .جیدة نوعیة ذات الجعلى ع المستمر صولالح للجمیع یمكن بحیث الحالیة ممارساتھا لمراجعة األعضاء
  

نقص  روسفی مع المتعایشین ضد االجتماعیة والرعایة الصحیة الرعایة مؤسسات في والتمییز وصمالیشكـّل 
 قلق مصدر ،البشري المناعة نقص فیروس مع المتعایشین الرئیسیین السكانباألخص ضد و المناعة البشري

شین ألن رئیسي، ستخدام إلى حاجةب البشري المناعة نقص فیروس مع المسنین المتعای شكل ب الخدمات ھذه ا
 اص777777ةالخ الطبیة الجوانب حول التدریب لتلقي واالجتماعیة الص777777حیة الرعایة أفراد یحتاج. أكثر من غیرھم

 والجوانب االجتماعیة الفیروس معللتعایش  االجتماعیة الجوانبكذلك و البش7777777ري المناعة نقص فیروسب
 .للجمیع شاملة خدماتتقدیم و قبول أردنا إذا ینرئیسیال لسكانل
  
 كایرأم ةمندوب ،Erika Castellanos -" عض777777و ذكري لدیھن النس777777اء عضوب ،مھبل لدیھم الرجال بعض"

 .الكاریبيالبحر و الالتینیة
 

واحدة  خاللفوق  ماوسنة  50تتراوح أعمارھم بین  نالذی لألشخاصمناقشة احتیاجات الوقایة أیضا" وتمت 
ج برام ض7777777من البش7777777ريالوقایة من فیروس نقص المناعة  برنامجفي العدید من البلدان،  یأتي. اللجانمن 

عدد متزاید من  ،على مستوى العالم. ونتیجة لذلك، ھناك 50 ـ77777777نتھي قبل سن الیالصحة اإلنجابیة وبالتالي 
الص77حة برامج إن . 50 س77ن الـ77777777 وھم فوق البش77ريبفیروس نقص المناعة  تش77خیص77ھماألش77خاص الذین یتم 

ة، بما جمیع الفئات العمریل ضروریة البشريالوقایة من فیروس نقص المناعة و والحقوق الجنسیة واالنجابیة
 في ذلك السكان المسنین.

." 49 الـ سنفي  الجنس ممارسة إنھاء قبول ال یمكنني لكن سنة، 49 عند اإلنجاب سن یمكنني قبول انھاء"
- Sonal Mehta  - الھادئ والمحیط آسیا ةمندوب. 

 
سیر الیوم  "كان وفد المنظمات غیر الحكومیة راض عموما  سلوك وتی ضیعيالعن  ونود أن نعرب عن  .موا

 عملنا في األعمال التحضیریة. التي دعمتتقدیرنا للمجموعة االستشاریة للمجتمع المدني 
 


