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  من جدول األعمال45البند 

تثنائية       دورة االس ائج ال ة نت متابع
شرين  سادسة والع الن  : ال ذ إع تنفي

زام روس االلت شأن في ة  ب نقص المناع
شرية ة/الب ة   متالزم ص المناع نق
   )اإليدز(المكتسب 
  مشروع قرار مقدم من رئيس الجمعية العامة  

 
اع المتابع   يم اجتم ام تحضير وتنظ دورة 2006ة لع ائج ال شأن نت  ب

شرين سادسة والع تثنائية ال شأن : االس زام ب الن االلت ذ إع تنفي
شرية       ة نقص المناعة المكتسب        /فيروس نقص المناعة الب متالزم

 )اإليدز(
 
، 
القرار   ا ب ؤرخ 26/2 -دإالتزامه ران 27 الم ه /حزي ون 2001يوني ، المعن
شرية        إعالن” ة نقص المناعة      / االلتزام بشأن فيروس نقص المناعة الب متالزم

وم آامل       ، وإذ تشير إلى تعهدها بتخصيص     “)اإليدز (المكتسب  وقت آاف، وي
ين     على األقل من الدورة السنوية للجمعية العامة الستعراض  ده األم ر يع تقري

 ،ن التقدمإلحراز المزيد مالالزمة  العام وتقديم التوصيات بشأن اإلجراءات

ي     ددة ف ة المح ة المتابع ة عملي زام،  أهمي الن االلت ضمنت وضع  إع ي ت والت
داف ددة  أه ة مح ر زمني من أط ق ض امي تتحق ي ع ا ف ل أجله  2005يح
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امي    ي ع ا ف اه ف  ، وإذ 2010  و2005أجله ه االنتب صدد توج ذا ال ى  ي ه إل
ود في           ران  2اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعق  2005ه  يوني / حزي

االلتزامات المحددة في إعالن      لمكرس الستعراض التقدم المحرز في تنفيذوا
 االلتزام،

ؤتمر         ة لم المي     إلى الوثيقة الختامي ة الع ام   القم ي    )1(2005لع  اعتمدت في   الت
اع   رة من  االجتم ود في الفت ى  14المعق ول 16 إل بتمبر  /أيل ي 2005س ا ف ، بم

 امل إلعالن االلتزام،ذلك االلتزام بالتنفيذ الك

شرية      بإحراز تقدم في احتواء وباء       دز /فيروس نقص المناعة الب عدد   في  اإلي
دان   ن البل د م ن متزاي ل ولك شي   قلي ق إزاء تف ق القل ساورها عمي ل ي ، وإذ يظ
 الوباء وانتشاره بين اإلناث،

ذي     سي ال دور الرئي اتق   بال ى ع ع عل سؤ يق ات وبالم سية الحكوم ولية الرئي
صدي ل     ال الت ي مج ا ف ة به شرية   المنوط ة الب ص المناع روس نق دز/في ، اإلي

ق               وبالحاجة الماسة إلى جهود ومشارآة آافة قطاعات المجتمع من أجل تحقي
 التصدي الفعال،

دولي          دول األعضاء،       في بالدور الهام للمجتمع الدولي وللتعاون ال ساعدة ال  م
دا   وال ة،    سيما البل ة     ن النامي وطني          وفي تكمل صعيد ال ى ال ة عل ود المبذول الجه

 ،إليدزا/فيروس نقص المناعة البشريةمن أجل تحقيق التصدي الفعال ل

دني في التصدي                ه المجتمع الم دز لبالدور األساسي الذي يضطلع ب ا  إلي ، بم
ة        ة والدولي ة الوطني ر الحكومي ك المنظمات غي شبك  ،في ذل ات  والمنظمات وال

ي  شملالت صابين ت شرية  الم ة الب ص المناع روس نق دز/بفي ساء اإلي ، والن
ة            امى والمنظمات المجتمعي ة والرجال والشباب والفتيات والفتيان واليت  والديني

 واألسر والقطاع الخاص،

راء   تعراضإج رز ف  اس دم المح امل للتق ي    ش ددة ف داف المح ق األه ي تحقي
زام  الن االلت روس إع شأن في شريةب ة الب ص المناع دز/نق ومي، اإلي  31 ي

ار ايو /أي ران 1 وم ه /حزي ع   2006يوني اع رفي د اجتم ى عق دعوة إل ، وال
شارآة    يرمي إل مواصلة       2006يونيه  /حزيران 2المستوى في    الم    م ادة الع ق

__________ 
 . 60/1انظر القرار  )1( 
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سألة                 مشارآة   املة لم ة ش ق استجابة عالمي الم في تحقي ادة الع روس نقص    ق في
 ؛إليدزا/المناعة البشرية

ضاء  دول األع ى   ال ستوى إل ى م ى أعل ين عل اد ممثل ى إيف راقبين إل  والم
 االجتماع الرفيع المستوى؛

 :أن تكون الترتيبات التنظيمية لالستعراض الشامل آما يلي 

سات استماع              )أ(  ة وجل سات عام اع االستعراضي جل يشمل االجتم
مية  ر رس رأي غي ادل ال ع لتب ي م دنيممثل ع الم اش، المجتم ات نق  ،وحلق

 تماعات مائدة مستديرة؛واج

يس            )ب(  تتضمن الجلسة العامة االفتتاحية بيانات يدلي بها آل من رئ
دة       م المتح امج األم ذي لبرن دير التنفي ام والم ين الع ة واألم ة العام الجمعي

شرية    المشترك المعني ب   دز اإل/فيروس نقص المناعة الب ل عن المجتمع       ي  وممث
 المدني؛

ر رس     )ج(   تماع غي سة اس د جل رأي  مية تعق ادل ال ع  لتب ع المجتم م
شطة من     شارآة ن نظم بم ه، وُت ة أو ممثل ة العام يس الجمعي ها رئ دني يرأس الم

 والمجتمع المدني على نطاق      اإليدز/فيروس نقص المناعة البشرية   المصابين ب 
دى            و ،أوسع شاري ل يحضرها ممثلون لمنظمات غير حكومية ذات مرآز است

اعي، ومن صادي واالجتم س االقت دعوة المجل دني الم ع الم ات المجتم ظم
 ن؛وعضاء ومراقباألدول الوالقطاع الخاص و

دد     )د(  صر ع ق، يقت ة والتعم شات بالحيوي سم المناق ى تت وحت
ين                    ى خمسة وأربع ين إل ى أربع ستديرة عل دة م اع مائ المشارآين في آل اجتم
ة         ات التابع ي الكيان راقبين وممثل ضاء والم دول األع شملون ال شارآا ي م

ة  رين،       لمنظوم دعوين اآلخ دني والم ع الم ات المجتم دة ومنظم م المتح األم
. يث تقتصر مشارآتهم على اجتماع واحد من اجتماعات المائدة المستديرة           بح
اة    وس ع مراع ادل، م ي ع ل جغراف ة تمثي ود لكفال صارى الجه ة  تبذل ق أهمي

روس                  شار في ضمان مشارآة مزيج من البلدان من حيث الحجم ومعدالت انت
ة؛ المن نقص  ستويات التنمي شرية وم ل عن آل مجموعة اعة الب يقوم ممث  وس

شترك في      إقليمية برئاسة آل اجتماع مائدة مستديرة بدعم من          الوآاالت التي ت
ة       ص المناع روس نق ي بفي شترك المعن دة الم م المتح امج األم ة برن رعاي
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شرية دز/الب دد . اإلي راوح ع ي ويت ات ممثل دآيان دني المعتم ع الم  ةالمجتم
د ل     ةعووالم ي آ ين ف شرة ممثل سة وع ين خم شارآة ب اع للم دة اجتم مائ

ستديرة،  ادل م ي الع ل الجغراف اة التمثي ع مراع دول م ع ال تيعاب جمي د اس وبع
 األعضاء؛

ستديرة   )هـ(  دة الم ات المائ اء اجتماع وم رؤس تماع يق سات االس وجل
وجز    ديم م دني بتق ع الم ع المجتم رأي م ادل ال مية لتب ر الرس ة غي التفاعلي

 ؛2006يونيه /حزيران 1لجلسة العامة المقرر عقدها في لمناقشات إلى ال

ولى  شترك أن يت دة الم م المتح امج األم دعم من برن ة، ب ة العام يس الجمعي  ئ

اإليدز وبالتشاور مع الدول األعضاء،      /المعني بفيروس نقص المناعة البشرية    
صيغةوضع  ة  ال ة لالالنهائي ات التنظيمي تعراض للترتيب شامل س اع ال واالجتم

دني                   ل المجتمع الم د ممث ور، تحدي ة أم ك، في جمل ا في ذل رفيع المستوى، بم
سة         ة   الذي سيلقي آلمة في الجل د مواضيع اجتماعات        العام ة، وتحدي االفتتاحي

ستديرة،  دة الم ات  المائ ي اجتماع شارآين ف ين الم ستديرة، وتعي دة الم المائ
ين          اش، وتعي دة      الوتحديد الصيغة النهائية لحلقات النق رؤساء الجتماعات المائ

 غير الرسمية لتبادل الرأي؛المستديرة، وتحديد شكل جلسة االستماع 

ي  ة الت ودهم الوطني ي وف شرآوا ف ى أن ُي راقبين عل ضاء والم دول األع  ال
ين للمج   ات ممثل ي االجتماع شارك ف ة    ت ي جمل ك، ف ي ذل ا ف دني، بم ع الم تم

ل المصابين ب بكات تمث ات وش ة ومنظم ر حكومي ات غي ور، منظم روس أم في
شرية   ة الب ص المناع دز/نق ساء ، اإلي امى و والن شباب واليت ات الوال منظم

 الدينية والقطاع الخاص؛منظمات المجتمعية وال

اء   ر     رؤس ا الب ا فيه دة، بم م المتح ة األم ات منظوم صناديق آيان امج وال
االت  ة،    والوآ المي     المتخصصة واللجان اإلقليمي صندوق الع ذا ال لمكافحة  وآ

 والمبعوثون الخاصون لألمين العام المعنيون بفيروس       اإليدز والسل والمالريا  
شرية ة الب دز/نقص المناع ع اإلي اع الرفي تعراض واالجتم ي االس شارآة ف  للم

 المستوى حسبما يكون مناسبا؛

ة              دى الجمعي  المنظمات الحكومية الدولية والكيانات التي لها مرآز المراقب ل
س      دى المجل شاري ل ز االست ة ذات المرآ ر الحكومي ات غي ة، والمنظم العام

اعي و  صادي واالجتم سيق    االقت س تن ي مجل وميين ف ر الحك ضاء غي األع
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دة     م المتح امج األم ابع لبرن رامج الت سيق الب س تن ي مجل ي   ف شترك المعن الم
روس نق شريةبفي ة الب دز/ص المناع تعراض اإلي ي االس شارآة ف ى الم ، إل

 ؛واالجتماع الرفيع المستوى

وم        إلى  ة أن يق ة العام ر  /شباط  15 في موعد ال يتجاوز         ، رئيس الجمعي فبراي
دول األعضاء،           ، و 2006 ة مع ال شاورات الالزم ة   بوضع    بعد إجراء الم قائم

ماء  اقي بأس دني ب ع الم ي المجتم ين المعنممثل صابين  ، ي ات الم يما جمعي الس
دز /بفيروس نقص المناعة البشرية    ا           اإلي ة ، بم ر الحكومي ا   والمنظمات غي فيه

والشباب والفتيات والفتيان والرجال، والمنظمات       المنظمات التي تمثل النساء     
ى  وممثلي العمال، استنادااألدوية سيما شرآات   والقطاع الخاص، ال   الدينية  إل

امج ا  يات البرن شتركتوص ع ملم ي    ، م ل الجغراف دأ التمثي اة مب ادل، راع الع
ى      ا عل دول األعضاء لتنظر فيه راض     وبتقديم القائمة إلى ال أساس عدم االعت

ة ذ الجمعي ي تتخ ةآ شارآة العام شأن الم ا ب رارا نهائي تعراض  ق ي االس  ف
ات               ستديرة وحلق دة الم واالجتماع رفيع المستوى، بما في ذلك اجتماعات المائ

 النقاش؛

رة  ي الفق ة ف ات المبين شكل الترتيب ابقة8 أال ت اله س ات   أع سبة ألي فعالي بالن
  أخرى مماثلة؛

ديم   د تق رام مواعي ى احت دول األعضاء عل ع ال ا جمي شأن تقاريره ة ب  الوطني
ول                  ارير بحل ك التق ديم تل ى طلب تق انون  31تنفيذ إعالن االلتزام، وتشير إل  آ

  بوصفها إسهامات في تقرير األمين العام؛2005ديسمبر /األول

ل من           ى األق ابيع عل تة أس ل س  إلى األمين العام تقديم تقرير شامل وتحليلي قب
ديات          رز والتح دم المح اول التق ه، يتن ة في ة العام ر الجمعي د نظ ول موع حل

ة  شأن المتبقي ك        ب يما تل زام، الس الن االلت ي إع ددة ف ات المح ذ االلتزام تنفي
 ؛2005لمحددة لعام ا

 بفيروس نقص المناعة   أن تقوم أمانة صندوق األمم المتحدة المشترك المعني        
ات             اإليدز/البشرية سهيل عملي ساعدة في ت  والجهات المشترآة في رعايته بالم

حاب     ع أص شاور م ا الت ا فيه ع، بم ة للجمي ون مفتوح دان وتك ضعها البل ت
نهم المنظم   ين، وم صلحة المعني دني   الم ع الم ة والمجتم ر الحكومي ات غي

روس نقص               شأن في ة ب ة القائم والقطاع الخاص، ضمن االستراتيجيات الوطني
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شرية روس نقص المناعة الب شأن في ة /ب ستوى الوقاي ع م دز، من أجل رف اإلي
ان        والعالج والرعاية والدعم فيما يتعلق بالفيروس        در اإلمك راب ق بهدف االقت

اجون توفيرمن بلوغ هدف  ه  العالج لجميع من يحت المي    إلي صعيد الع ى ال   عل

ى   ،، بطرق منها زيادة الموارد    2010بحلول عام     والعمل من أجل القضاء عل
ى    وزيادة إمكانية ال  ،   والتمييز ضدهم   بالمصابين ةالملتصق الوصمة حصول عل

اليف سورة التك ة مي ن ،أدوي ف م ا   والتخفي رض له د يتع ي ق اطر الت المخ
شرية     المصابون   دز ا/بفيروس نقص المناعة الب انون      إلي ذين يع سائل  من   وال م

رى،  حية أخ ضعفونص امى والمست ال اليت يما األطف سن،وال س ار ال ؛  وآب
ضا، وو ام، وتطلب أي ين الع ر األم ديم تقري ي المحدد لتق ا للجدول الزمن أن فق

ع المستوى     يقدم البرنامج المشترك، لنظر      ا   ،االستعراض واالجتماع رفي تقييم
ى المع   ستند إل ات ي ذه العملي شمل    له ضاء وي دول األع ن ال واردة م ات ال لوم

ة   ق تحسن، وتوصيات لمعالج ي تحول دون تحقي شائعة الت ات ال يال للعقب تحل
 تلك العقبات ولتعجيل وتوسيع نطاق اإلجراءات؛

د من                 ى التأآي  الدول األعضاء إلى النظر في اعتماد إعالن مقتضب يهدف إل
الن االل  ل إلع ذ الكام ى التنفي د عل شأن جدي زام ب ة ت ص المناع روس نق في

شرية دز/الب شمل  اإلي ا ي زام، بم ك االلت د ذل الء النظر  واإلعراب عن تجدي إي
تقرير األمين   وفي   12مور في جملتها التقييم المشار إليه في الفقرة         الواجب أل 

 .العام
 


