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 الدورة التاسعة واخلمسون
  من جدول األعمال٤٣البند 

متابعـــة نتــــائج دورة اجلمعيــــة العامـــة االســــتثنائية السادســــة   
تنفيذ إعـالن االلتـزام بشـأن فـريوس نقـص املناعـة             : والعشرين
 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية

ــة       ــص املناعـ ــريوس نقـ ــأن فـ ــتوى بشـ ــع املسـ ــاع الرفيـ االجتمـ
 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية

ورقة مناقشة الجتمـاع املائـدة املسـتديرة بشـأن املـوارد الـذي              
ســـيعقده برنـــامج األمـــم املتحـــدة املشـــترك املشـــمول برعايـــة 

اإليـدز والبنـك    /متعددة واملعين بفريوس نقص املناعـة البشـرية       
   الدويل والصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا

 موجز 
هتدف هذه الورقة إىل تشجيع املناقشات يف اجتماع املائدة املستديرة وينبغـي أن تقـرأ                

بالتالزم مع التقرير املقبل لألمني العام عن التقدم احملرز حنو تنفيذ إعالن االلتزام بشـأن فـريوس                
 ).اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /نقص املناعة البشرية

ملناقشات، اليت مـن املتوقـع أن تتسـم باحليويـة واالنفتـاح والتفاعـل،               وسيحال موجز با   
 ٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلـول إىل اجللسة العامـة الرفيعـة املسـتوى للـدورة السـتني للجمعيـة العامـة يف                  

لتقــوم بــإجراء اســتعراض شــامل ملــا أُحــرز مــن تقــدم يف الوفــاء بااللتزامــات الــواردة يف إعــالن  
، مبـا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة الـيت اتفـق عليهـا اجملتمـع الـدويل،                    األمم املتحدة بشـأن األلفيـة     

والتقــدم احملــرز يف التنفيــذ املتكامــل املنســق ملــؤمترات األمــم املتحــدة الرئيســية ومــؤمترات القمــة 
 .ومتابعة نتائجها يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما
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 مقدمة -أوال  
 أخــريا إىل توافــق قــوي يف اآلراء بشــأن ضــرورة التصــدي حبــزم ملــرض     توصــل العــامل  - ١

 ضـعفا نتيجـة     ٢٠وازداد مقدار ما تقدمه دول العامل من أموال للتصدي ملرض اإليـدز             . اإليدز
مبادرات جديدة تضمنت إنشـاء الصـندوق العـاملي ملكافحـة اإليـدز والسـل واملالريـا وبرنـامج                   

افحة اإليدز، وآخرها االلتزامـات الرئيسـية للـدول األعضـاء يف            البنك العاملي املتعدد البلدان ملك    
جلنة املساعدة اإلمنائية، مثل خطـط الطـوارئ الـيت وضـعها رئـيس الواليـات املتحـدة األمريكيـة                  
لإلغاثة مـن اإليـدز وقـرار اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية اسـتثمار مبلـغ                    

اإليـدز يف  /األنشطة العاملية املتعلقة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية         بليون جنيه استرليين يف      ١,٥
وقدمت مؤسسـات خاصـة مثـل مؤسسـة بيـل وميلينـدا جيـتس               . ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٤الفترة من   

وازداد نتيجـــة ذلـــك جممـــوع األمـــوال املخصصـــة للتصـــدي ملـــرض . أيضـــا إســـهامات كـــبرية
 ٦,١ إىل مبلـغ     ١٩٩٦ دوالر يف عـام       مليـون  ٣٠٠يف البلدان النامية مـن مبلـغ يقـدر بــ             اإليدز

، ويشمل هذا الرقم مبلـغ بليـوين دوالر خصصـتها البلـدان الناميـة        ٢٠٠٤باليني دوالر يف عام     
 .حمليا
وســاعدت هــذه الزيــادات علــى ســد مــا يــدعى بــالفجوة املاليــة بــني املــوارد التقديريــة    - ٢

وقـد  . لة للتصـدي ملـرض اإليـدز   الالزمة واملوارد التقديريـة املتاحـة لتمويـل محلـة موسـعة وشـام         
أثار هذا األمر اآلمال يف أوساط املاحنني والبلدان املتأثرة والناس املصابني بفريوس نقص املناعـة               

علـى  . اإليدز يف أن تزداد جودة وكمية خدمات الوقاية والرعاية والعالج زيادة كبرية           /البشرية
البلـدان عرقلـت عمليـة توسـيع نطـاق تقـدمي        أن املوارد البشرية والبىن التحتية احملدودة يف بعض         

ــالتوازي مــع    . اخلــدمات املتعلقــة بتصــديها ملــرض اإليــدز   ــذا ينبغــي تــذليل هــذه الصــعوبات ب ل
 .ضرورة مواصلة زيادة املوارد املتاحة

 
 املوارد املتاحة -ثانيا  

ــامج األ      - ٣ ــع برن ــودة للمــاحنني، يتوق ــة والتربعــات املوع ــم اســتنادا إىل االجتاهــات احلالي م
اإليـدز أن تبلـغ     /املتحدة املشترك املشمول برعاية متعـددة املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية               

ــة التصــدي ملــرض اإليــدز علــى األرجــح       باليــني دوالر يف عــام ٨املــوارد املتاحــة لتمويــل محل
 يتضـــمن ٢٠٠٧واملبلـــغ املتوقـــع يف عـــام  . ٢٠٠٧ باليـــني دوالر حبلـــول عـــام ١٠ و ٢٠٠٥

ــاق احمل ــدز  اإلنفـ ــي علـــى اإليـ ــة   ) باليـــني دوالر٣(لـ ــات الدوليـ ــل املؤسسـ ــن قبـ ــل مـ ، والتمويـ
، ومصـادر أخـرى للمسـاعدة الدوليـة         ) مليـون دوالر   ٣٦٤(والوكاالت غري احلكومية الدوليـة      

 ). باليني دوالر٦,٧(
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وتدل تقديرات اإلنفاق الوطين على أن البلـدان املتـأثرة زادت مـا ختصصـه مـن أمـوال                    - ٤
وتشــكل األســر املعيشــية املتــأثرة نســبة هامــة مــن اإلنفــاق علــى    .  زيــادة كــبريةلــربامج اإليــدز

الصــعيد القطــري، ممــا خيفــض مســتوى املــوارد املتاحــة لتلبيــة احتياجــات أساســية مثــل الغــذاء     
، يتوقع أن يصل اإلنفاق احمللـي علـى اإليـدز مسـتوى يزيـد               ٢٠٠٧ويف عام   . والتعليم والسكن 

، ويعــود ســبب ذلــك بصــورة رئيســية إىل ٢٠٠٤ عليــه يف عــام  يف املائــة عمــا كــان٢٠بنســبة 
زيادة اإلنفاق العام على العالج والرعاية اللذين ميكن أن يؤديا إىل ختفيض اإلنفاق مـن املـوارد                 

 .اخلاصة
وزادت البلـدان املاحنـة مــن مسـاعداهتا الثنائيـة املباشــرة ومسـاعداهتا املتعـددة األطــراف        - ٥

وازداد اإلنفاق الثنائي بالفعل على مـرض اإليـدز         . اإليدز/عة البشرية ملكافحة فريوس نقص املنا   
ويقـدر أن تـزداد     . ٢٠٠٢ و   ٢٠٠٠ يف املائـة بـني عـامي         ٦٤يف البلدان املاحنة الرئيسـية بنسـبة        
 بليـون دوالر يف     ٢,٣ إىل   ٢٠٠٤ بليـون دوالر يف عـام        ١,٣املوارد الثنائية املتاحة لإليـدز مـن        

 .٢٠٠٧ باليني دوالر يف عام ٣,٦٥مبلغ يقدر بـ ، وأن تصل إىل ٢٠٠٥عام 
وازدادت أيضــــا املســــاعدات املتعــــددة األطــــراف ملكافحــــة فــــريوس نقــــص املناعــــة  - ٦

اإليــدز، ويعــود ســبب الزيــادة بصــورة رئيســية إىل الصــندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز  /البشــرية
يـة املتاحـة حاليـا مـن خـالل      وتبلـغ املـوارد التقدير  . ٢٠٠٢والسل واملالريا الذي أنشئ يف عام     

اإليــدز بليــون دوالر، ومــن /قنــوات الصــندوق العــاملي ملكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البشــرية  
 .٢٠٠٧املقدر أن يتجاوز هذا املبلغ بليوين دوالر سنويا حبلول عام 

وتتضمن العناصر الرئيسية اليت ينبغي النظر فيها كيفية كفالة الوفاء بالتزامـات املـاحنني               - ٧
 .الدوليني والتربعات املوعودة يف املستقبل خالل السنوات املقبلة

 
 االحتياجات من املوارد -ثالثا  

جتري حاليا دراسات متعددة لتقـدير املـوارد الالزمـة للتصـدي بشـكل موسـع وشـامل                   - ٨
وستصبح آخر هذه التقديرات متاحة عند عقد اجتماع استعراض نتائج الـدورة            . ملرض اإليدز 

، وستسـتخدم هـذه التقـديرات       ٢٠٠٥ائية السادسة والعشـرين للجمعيـة العامـة يف عـام            االستثن
 مـن املصـادر   ٢٠٠٧بشكل خاص يف مناقشات املائدة املستديرة بشـأن املبـالغ الالزمـة يف عـام         

وإذا افترضــنا اســتمرار االجتاهــات احلاليــة يف املــوارد املتاحــة، فإنــه . الثنائيـة واملتعــددة األطــراف 
ــدة مــن      ســيلزم متو ــرة املمت  إىل ٢٠٠٥يــل إضــايف هــام يبلــغ عــدة باليــني دوالرات خــالل الفت
٢٠٠٧. 
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 لتمويل العناصـر الضـرورية      ٢٠٠٧وسيلزم إجراء زيادة كبرية يف املوارد املالية يف عام           - ٩
للوقاية والرعاية والعالج ولتوفري الدعم لليتامى واألطفال املعرضني لإلصابة وذلك بغية إحـراز             

ورمبا ليس هناك حيز كـبري ملواصـلة        . قي حنو األهداف اليت اتفق عليها اجملتمع الدويل       تقدم حقي 
زيــادة التربعــات الوطنيــة والشخصــية، وهلــذا ســوف حتتــاج الــدول املاحنــة إىل زيــادة التزاماهتــا    

 .لتأمني رد فعال للتصدي لوباء اإليدز
سساتية إىل تيسـري زيـادة املـوارد        وسيؤدي االستثمار اآلن يف البىن التحتية البشرية واملؤ        - ١٠

بيـد أنـه ال يـزال هنـاك افتقـار إىل الفهـم التـام        . املخصصة زيادة كبرية تتجاوز مستوياهتا احلالية    
ففــي املاضــي، مل يــراع تقــدير املــوارد الالزمــة مراعــاة . ألنــواع ومســتويات هــذه االســتثمارات

 .ؤسساتيةكافية املبالغ اليت حتتاجها البىن التحتية البشرية وامل
وتتضمن العناصر الرئيسية اليت حتتـاج إىل نظـر كيفيـة وضـع تقـديرات أفضـل للمـوارد           - ١١

املطلوبــة يف الســنوات املقبلــة ومراعــاة كيفيــة حتقيــق األهــداف البالغــة األمهيــة واملبــالغ الالزمــة    
 .لتعزيز النظم والبىن التحتية وعملية تأمني املوظفني

 
 تملةموارد التمويل احمل -رابعا  

كاحلكومـات الوطنيـة واملـاحنني      : ينبغي توفري موارد إضافية مـن مجيـع املصـادر احملتملـة            - ١٢
الثنــائيني واملتعــددي األطــراف واملؤسســات والشــركات التجاريــة، وشــركات التــأمني والســلع  

ولكن احلصة النسبية هلذه الزيادات جيب أن تراعـي قـدرة   . واخلدمات املمولة من موارد خاصة 
فمن املسـتبعد أن يـتمكن األشـخاص املتـأثرون وأسـرهم مـن دفـع                . ملصادر على التوسع  بعض ا 

مبــالغ أكثــر، بــل ينبغــي يف احلقيقــة أن يــتم إعفــاؤهم مــن الكــثري مــن هــذا العــبء املــايل الــذي   
وتستطيع البلدان املتوسطة الدخل كمـا ينبغـي عليهـا أن تزيـد مـن اسـتثماراهتا                 . يواجهونه اآلن 

 .اجملتمع الدويل جيب أن يغطي اجلزء األعظم من زيادة التمويل املذكورةبيد أن . الوطنية
وإذا اســتمرت احلالــة الراهنــة، فــإن اآلثــار التضــخمية احملتملــة علــى املــدى القصــري مــن  - ١٣

جراء زيادة تدفقات التمويل على االستقرار االقتصادي الكلي للبلـدان لـن يكـون هلـا أي وزن                  
لـذا، فـإن احلـوار      . البعيـدة املـدى علـى اقتصـادات أكثـر البلـدان تـأثرا             باملقارنة مع حـدة اآلثـار       

اجلاري بني صندوق النقد الدويل وعدد من الشركاء املـاليني والتقنـيني والتنفيـذيني أخـذ حيقـق                  
 .تفامها أفضل للشواغل االقتصادية الكلية وكيف ميكن التغلب عليها

مكـن الوفـاء بااللتزامـات الثنائيـة واملتعـددة      ولعله من غري الواقعي االفتراض بأنه مـن امل         - ١٤
األطــراف يف املســتقبل، إذ إن قــدرا كــبريا مــن هــذه األمــوال ال يشــكل جــزءا مــن تشــريعات     

لذا، فإن الصندوق العـاملي حيتـاج إىل زيـادات كـبرية يف متويلـها لتلبيـة متطلبـات املـنح                  . امليزانية



A/59/CRP.5  
 

05-28690 5 
 

 ٣,٦ و   ٢٠٠٦ باليـني دوالر لعـام       ٣,٥ مببلـغ    وتقدر االحتياجات مـن املـوارد     . احلالية واملقبلة 
وجيـب اإلشـارة أيضـا إىل أنـه لـن يـتم صـرف مجيـع املـوارد الـيت مت                   . ٢٠٠٧باليني دوالر لعام    

 .االلتزام هبا، وأن مجيع املوارد املدفوعة ليست متاحة فعليا لالستخدام داخل البلد
 :تتضمن العناصر الرئيسية اليت جيب النظر فيها ما يلي - ١٥

كيــف نــوفر مــا يكفــي مــن التمويــل للمنظمــات املتعــددة األطــراف املختصــة مبكافحــة  � 
اإليــــدز، وال ســــيما الصــــندوق العــــاملي وبرنــــامج /فــــريوس نقــــص املناعــــة البشــــرية

قـــص املناعـــة املشـــمول برعايـــة متعـــددة واملعـــين بفـــريوس ن املتحـــدة املشـــترك  األمـــم
 اإليدز/البشرية

كيف نغيِّر االجتاهات احلالية يف جمال تعبئة املوارد، يف ضـوء أن األقـاليم والبلـدان الـيت                   � 
 هي يف أمس احلاجة تعاين من قدرات حمدودة على ختصيص هذه املوارد حبد ذاهتا

هم يف كيف نكفـل أن يقـوم القـادة الوطنيـون للبلـدان املتوسـطة الـدخل بزيـادة إسـهام                   � 
 مكافحة اإليدز ألغراض التزاماهتم الداخلية

 
تعزيــز وحتويــل القــدرات الوطنيــة علــى التصــدي لفــريوس نقــص املناعــة      -خامسا  

 اإليدز/البشرية
التصــدي للمــرض بصــورة  ســنويا لتمويــل ةإضــافة إىل تقــديرات املــوارد املاليــة الالزمــ  - ١٦

نـاء القـدرات لزيـادة فعاليـة األمـوال املتاحـة       شاملة، ال بد أن يرافق ذلك اسـتثمارات يف جمـال ب   
 .إىل أقصى حد

وال يتمتــع قطــاع الصــحة يف بلــدان كــثرية بشــكله احلــايل مبــا يكفــي مــن القــوة لتــوفري   - ١٧
اخلدمات الالزمة من خالل توسيع نطاق محلـة التصـدي ملـرض اإليـدز، وال سـيما فيمـا يتعلـق                 

ومـن أسـباب ذلـك االفتقـار إىل االسـتثمارات           . ةبالعالج بالعقاقري املضادة للفريوسـات الرجعيـ      
يف البنية التحتية الصحية، وعدم كفاية احملتـرفني العـاملني يف قطـاع الصـحة وانعـدام االسـتعداد                   

 .تمويل ازدياد تكاليف العمليات وخصوصا املرتباتللدى املاحنني 
وتتطلـب  . شـرية وتتمثل إحدى االحتياجـات امللّحـة يف التعامـل مـع أزمـة القـدرات الب                - ١٨

هذه األزمة هدم احلواجز املنظومية اليت تعترض بناء قدرات أقوى يف قطاع الصحة وغـريه مـن                 
القطاعات، ووقـف هجـرة اليـد العاملـة املـاهرة مـن قطـاع اخلـدمات العامـة إىل املنظمـات غـري               

د مـن  احلكومية والقطاع اخلاص فضال عن هجرهتا مـن البلـدان الفقـرية إىل البلـدان الغنيـة واحلـ              
بــنفس مثــة ضــرورة مهمــة و. التحامــل بــني املنــاطق احلضــرية والريفيــة يف جمــال تــوفري اخلــدمات 
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النظر يف مناذج جديدة لتوفري الرعاية الصـحية تفيـد إىل أقصـى حـد مـن مجيـع                   تتمثل يف   املقدار  
وميكن هلذا النهج إزاء الصحة العامة أن يفيد من القـدرات        . مستويات موظفي الرعاية الصحية   

 .املتاحة وجيعل توسيع نطاق اخلدمات حقيقة واقعة يف األجل القصري
وسيحتاج بناء القدرات الوطنية لتوسيع نطاق برامج مكافحـة اإليـدز واالسـتمرار هبـا                - ١٩

فعلى سبيل املثال، مثة حتديات كبرية على الصـعيد         . اعتماد استراتيجيات قصرية وطويلة األجل    
وهذه التحديات تسـتلزم التأكيـد بشـدة علـى إضـفاء            . مات فعليا القطري قبل البدء بتوفري اخلد    

طابع مؤسسي على نظـم املعلومـات والرصـد؛ وتوظيـف اسـتثمارات كـبرية وبعيـدة األجـل يف                   
معاهد التدريب ذات اجلودة العالية قبل تقـدمي اخلـدمات، سـواء أكانـت معاهـدة عامـة أو غـري                     

ظفـون والـدعم الـتقين والـبىن التحتيـة والشـراء            رحبية أو مرتبطة بعقـود خاصـة، مبـا يف ذلـك املو            
كما يلزم حتديد وكفالة أشكال ومستويات كافيـة مـن   .  األجل ةوبرامج االستبقاء املرنة الطويل   

 .مشاركة وزراء املالية والتخطيط فضال عن إصالح اخلدمة املدنية والقطاع العام
 :ليتتضمن العناصر الرئيسية اليت ينبغي النظر فيها ما يو - ٢٠

 كيفية تعزيز برامج التعلم للنظم الصحية � 
هـل  ( متويـل مـا يـنجم عـن ذلـك مـن ارتفـاع تكـاليف تشـغيل القطـاع الصـحي                  يةكيف � 

ميكن القيام بذلك من خالل األموال اليت يقـدمها املـاحنون لتمويـل التكـاليف اإلداريـة                 
 )وتكاليف التشغيل يف األجل املتوسط إىل األجل البعيد؟

هــل (ســني آليــة اإلدارة واملراجعــة اخلاصــة باالســتجابة الوطنيــة ملــرض اإليــدز كيفيــة حت � 
 )ميكن حتسني تنسيق االستجابة ملرض اإليدز بني الوزارات؟

 
 استخدام املوارد بكفاءة  -سادسا  

تتوقف فعالية زيادة متويل مكافحة مرض اإليدز يف املستقبل يف جـزء كـبري منـها علـى                   - ٢١
ومـن العوامـل الـيت تعرقـل        . لقيـة علـى اسـتخدام هـذه املـوارد اسـتخداما فعـاال             قدرة البلـدان املت   

الفعالية املثلى هلذه املوارد فشل احلكومـات يف التركيـز علـى األشـخاص الـذين حيتـاجون إليهـا                    
أمّس احلاجة، وعدم تنفيذ املبادرات بفعالية علمية أثبتـت جـدواها والعراقيـل البريوقراطيـة الـيت                 

 . واستخدام املوارد املتاحةتعترض سرعة صرف
ومعظــم البلــدان لــيس جمّهــزا بآليــات متطــورة لرصــد املــوارد املخصصــة ملــرض اإليــدز   - ٢٢

ــة واملعــاجلني      ــد مقــادير املــوارد املتدفقــة إىل املستشــفيات واملستوصــفات ولشــراء األدوي لتحدي
 الرصـد والتقيـيم     وهلـذا ازدادت أمهيـة ربـط نظـم        . التقليديني واملنظمات غري احلكوميـة وغريهـا      
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القطريــة مبعلومــات عــن التكــاليف واإلنفــاق حــىت تتخــذ القــرارات املتعلقــة بالربجمــة بنــاء علــى   
 .معلومات عن اإلفادة من املوارد ومدى فعاليتها

ويشــكِّل إزالــة العقبــات احملتملــة الــيت تعتــرض ســري تــدفق األمــوال وإجــراء حتســينات      - ٢٣
دمات علـى مجيـع املسـتويات خطـوات بالغـة األمهيـة             جذرية على آليـات إيصـال األمـوال واخلـ         

 .للحد من القيود املنظومية اليت تعرقل حتقيق استجابة واسعة النطاق لوباء اإليدز
 :وتتضمن العناصر الرئيسية اليت ينبغي النظر فيها ما يلي - ٢٤

كيف نكفل بصورة أفضـل أن يظـل أصـحاب املصـلحة، وخصوصـا يف اجملتمـع املـدين                    � 
وساط اجملموعات املعّرضة لإلصابة واملهّمشة، يقومون بدورهم يف تنفيذ الـربامج           ويف أ 
  يكون التمويل شامال ويصل إىل املستفيدين منه املقصودينحىت

كيف نقلل القيود البشرية والقيود املتعلقة بالبنية التحتيـة املؤسسـاتية للسـماح بتوسـيع                � 
 ل للموارد على وجه السرعةنطاق املبادرات الرئيسية واالستخدام الفعا

 
 مواءمة املساعدة اليت يقدمها املاحنون وتنسيقها  -سابعا  

. يشكِّل حتسني املواءمة عامال بالغ األمهيـة لتعجيـل االسـتجابة ملـرض اإليـدز وتنفيـذها           - ٢٥
ــة         ــريوس نقــص املناع ــة بف ــربامج واملشــاريع املتعلق ــل وال ــدد احلــايل ملصــادر التموي ــؤدي التع وي

شــكلة االســتجابة إىل مبالعديــد مــن احلكومــات الــيت تعــاين ضــيقا اصــطدام اإليــدز إىل /البشــرية
وهـذا األمـر يضـعف قـدرة        . طائفة معقّدة من متطلبات املاحنني لكفالة مواصلة الدعم التمويلي        

فالعقبــات الـيت تواجههــا يف احلصـول علــى   . البلـدان علــى تطـوير بــرامج فعالـة ملكافحــة اإليـدز    
تـدفقات غـري مؤكـدة علـى املـدى القصـري       :  عقبات كثرية وتشتمل على ما يلي  األموال املتاحة 

ــة يف نظــم اإلدارة والرصــد        ــرهقتني؛ وازدواجي ــع وشــراء م ــييت توزي ــل؛ وعمل ــدى الطوي إىل امل
 .والتقييم الرامية إىل تلبية خمتلف احتياجات املاحنني

كفالة اختاذ إجراء فعـال بشـأن    ليدا واحدة   وأبدى اجملتمع الدويل التزاما قويا يف العمل         - ٢٦
ويتمثل هذا يف قيادة برنامج األمم املتحدة املشترك بشأن اإليدز للجهود العامليـة            . مرض اإليدز 

.  وهو برنامج حيظى برعاية مشتركة من ِقبـل وكـاالت األمـم املتحـدة     -ملكافحة مرض اإليدز    
ا للتوفيـــق بـــني بـــراجمهم وتفتـــرض عمليـــة املواءمـــة أن يقـــوم الشـــركاء يف التنميـــة بالعمـــل معـــ

ــة  وهــذا األمــر ســيجعل مــن األســهل علــى   . واالســتراتيجيات والعمليــات ذات الصــبغة الوطني
البلــدان املتلقيــة أن تزيــد مــن املزايــا النســبية ملختلــف املــاحنني إىل احلــد األقصــى مــن أجــل دعــم 

ــتراتيجيات  ــذها     االس ــى تنفي ــل عل ــة وتعم ــات الوطني ــا احلكوم ــيت تتبناه ــن  وميكــن لل. ال حــد م
االزدواجية يف الترتيبات املالية وإجـراءات الرصـد وآليـات اإلبـالغ، بوجـه خـاص، فضـال عـن                    
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القيام ببعثات قطرية مشتركة إىل تبسيط تدفقات التمويل واإلبالغ، وتعزيز قدرة البلدان علـى              
 .استخدام األموال بأقصى حد ممكن من الفعالية وُحسن التوقيت

يق ضروري ومهم بنفس املقدار علـى الصـعيد القطـري، حيـث             ومثة اعتراف بأن التنس    - ٢٧
ــدين          ــع امل ــة واجملتم ــات احلكومي ــع القطاع ــذي تتخــذه مجي ــال ال يشــكِّل اإلجــراء املشــترك الفع

وأخذ فهم ضرورة تشـكيل شـراكات واقتسـام         . ملرض اإليدز التصدي  والقطاع اخلاص أساس    
وهــذا . ظم القطريــة يــزداد وضــوحااملعلومــات ومواءمــة أنشــطة املــاحنني حــول األولويــات والــن

الذي أيده املاحنون والبلـدان الناميـة خـالل اجتمـاع شـارك      � اآلحاد الثالثة�اإلطار يوفره هنج   
برعايته برنامج األمم املتحدة املشترك بشأن اإليدز واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا             

ويـنص  . ٢٠٠٤أبريـل عـام   / قد يف نيسـان  الشمالية والواليات املتحدة األمريكية يف اجتماع عُ      
 :النهج على ما يلي

سلطة تنسيق وطنية واحدة معنيـة باإليـدز مفوضـة بواليـة ذات قاعـدة عريضـة تشـمل                    � 
عــدة قطاعــات، تــدعمها منتــديات شــراكة ذات قاعــدة عريضــة تضــم مجيــع أصــحاب 

 املصلحة
فر قاعــدة لتنســيق اإليــدز يــو/إطــار عمــل واحــد خــاص بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية � 

أعمال مجيع الشركاء ويسعى إىل التوفيق بني املاحنني وأصـحاب املصـلحة العـاملني يف               
 امليدان والقيادة الوطنية

نظام واحـد متفـق عليـه للرصـد والتقيـيم علـى الصـعيد القطـري، ونظـام واحـد جلمـع                        � 
ــن املــ         ــيب احتياجــات كــل م ــى الصــعيد القطــري يل ــة عل ــات العملي ــل البيان احنني وحتلي

 ومنفذي الربامج
 :تتضمن العناصر الرئيسية اليت ينبغي النظر فيها ما يلي - ٢٨

كيف ميكن دفع هذا الربنامج إىل األمام مع التركيز علـى تلبيـة االحتياجـات اإلقليميـة                  � 
واخلاصة ببلدان منخفضة ومتوسـطة الـدخل مـن حيـث املؤسسـات واملسـاعدة التقنيـة                 

 وااللتزام السياسي؛
يــة تبســيط املبــادرات العامليــة الراميــة إىل دعــم تصــدي احلكومــات الوطنيــة ملــرض   كيف � 

 اإليدز؟
 


