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  راتدِّجلنة املخ
  الدورة السابعة واخلمسون

  ٢٠١٤مارس / آذار٢١- ١٣فيينا، 
  *تدول األعمال املؤقَّ من ج٩البند 

  تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل 
   املخدِّرات صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة

  الرفيع املستوى،  جلنة املخدِّراتمتابعة استعراض : العاملية
  بشأن مشكلة املخدِّرات االستثنائية جلمعية العامة ا لدورة متهيداً
      ٢٠١٦ املزمع عقدها يف عام ،العاملية

  رات دِّرات ومواءمتها بني جلنة املخالتشجيع على تنسيق املقرَّ    
      وجملس تنسيق برنامج األمم املتحدة املشترك بشأن األيدز وفريوسه

      األمانةرة من مذكِّ    
    مقدِّمة  -أوالً  

التـشجيع علــى  "املعنـون  ، ٥١/١٤ املخـدِّرات  رة عمـالً بقــرار جلنـة  أُعـدَّت هـذه املـذكِّ     -١
رات وجملـس تنـسيق برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك             دِّرات ومواءمتها بني جلنة املخ    تنسيق املقرَّ 

لـة  بني الـدول األعـضاء املمثَّ     ودعت اللجنة يف ذلك القرار إىل التعاون        ". بشأن األيدز وفريوسه  
ــة لٍّيف كــ ــدز       املخــدِّرات  مــن جلن ــشأن األي ــشترك ب ــم املتحــدة امل ــامج األم ــسيق برن وجملــس تن

لأليـدز وفريوسـه بغيـة       التـصدِّي    وفريوسه من أجل التشجيع على حتسني تنسيق ومواءمة تدابري        
يــة والرعايــة والعــالج ل يف إتاحــة خــدمات شــاملة للوقااملــضي قُــُدماً حنــو بلــوغ اهلــدف املتمثِّــ 
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ــدعم  ــملوالـ ــاطي املخـ ــدير التنفيـــذي مل دِّتعـ ــدة املعـــين  رات؛ وطلبـــت إىل املـ ــم املتحـ كتـــب األمـ
رات واجلرمية أن ُيطلع الدول األعـضاء، يف كـل دورة تعقـدها اللجنـة يف النـصف األول               دِّباملخ

رات رَّنـامج مـن مقـ     من السنة، بدءاً بدورهتا الثانية واخلمسني، على ما يتَّخذه جملس تنـسيق الرب            
ذات صلة؛ وطلبت إىل املكتب أن حييل إىل رئيس جملس تنـسيق الربنـامج كـل سـنة مـا تتخـذه                     

  .اللجنة من قرارات ذات صلة
    

رات دِّ من جلنة املخلٍّالتشجيع على إطالع الدول األعضاء املمثَّلة يف ك  -ثانياً  
  وفريوسه وجملس تنسيق برنامج األمم املتحدة املشترك بشأن األيدز 

    رات والقراراتعلى املقرَّ
 هيونيـ / حزيران ٥أُحيلت قرارات اللجنة ذات الصلة إىل رئيس جملس تنسيق الربنامج يف              -٢

ــاه بــصفة خاصــة إىل القــرار  جِّــوو. ٢٠١٣ ــة إىل  "، املعنــون ٥٦/٦ه االنتب تكثيــف اجلهــود الرامي
اعة البشرية ومتالزمة نقـص      بشأن فريوس نقص املن    ٢٠١١حتقيق أهداف اإلعالن السياسي لعام      

يف أوساط متعاطي املخـدِّرات، وال سـيما اهلـدف املتمثِّـل يف احلـّد مـن                 ) األيدز(املناعة املكتسب   
 يف املائـة   ٥٠انتشار فريوس نقـص املناعـة البـشرية يف أوسـاط متعـاطي املخـدِّرات بـاحلقن بنـسبة                    

ية لالستعراض الرفيع املـستوى     األعمال التحضري "، املعنون   ٥٦/١٢، والقرار   "٢٠١٥حبلول عام   
بــشأن تنفيــذ الــدول األعــضاء لإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب    

  ".استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية
 يف جنيـف يف الفتـرة       املعقوديف اجتماعه احلادي والثالثني،     تنسيق الربنامج   وأشار جملس     -٣

 يف جنيـف يف     املعقود، واجتماعه الثاين والثالثني،     ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٣  إىل ١١من  
ــرة مــن  ــران٢٧ إىل ٢٥الفت ــه / حزي ــامج املــشترك   نَّ، إىل أ٢٠١٣يوني  مجيــع جوانــب عمــل الربن

 مواءمـة تلـك اجلوانـب مـع األولويـات            ضـرورة  تسترشد باملبادئ التوجيهية التالية اليت تنص على      
إىل مشاركة جمدية وقابلـة للقيـاس مـن جانـب           فيها  االستناد  وجهات صاحبة املصلحة؛    الوطنية لل 

ضـاً لإلصـابة    اجملتمع املدين، وخصوصاً املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية والفئات األكثر تعرُّ          
إىل أفـضل األدلـة   فيهـا  إىل حقوق اإلنسان واملساواة بـني اجلنـسني؛ واالسـتناد      فيها  به؛ واالستناد   

لأليـدز جتمـع     للتـصدِّي    على اختاذ تـدابري شـاملة     فيها  العلمية واملعارف التقنية املتاحة؛ والتشجيع      
  .إىل مبدأ عدم التمييزفيها بني الوقاية والعالج والرعاية والدعم؛ واالستناد 

 وتوصَّـل إىل  يف اجتماعـه احلـادي والـثالثني مناقـشات          تنـسيق الربنـامج     وأجرى جملـس      -٤
 اســتنتاجات بــشأن مجلــة أمــور منــها مراعــاة اجلانــب اجلنــساين يف تــدابري  وت توصــياوقــرارات 
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ة الربنــامج املــشترك  وأحــاط علمــاً بتقريــر اســتعراض منتــصف املــدة خلطــ  )١(.زلأليــدالتــصدِّي 
طرية املعجلة املتعلقة بالنساء والفتيات واملساواة بني اجلنـسني ومكافحـة فـريوس             قُلإلجراءات ال 

 وطلب اجمللس إىل الربنامج املشترك، بالتعاون مـع احلكومـات والـشركاء             .نقص املناعة البشرية  
لفـريوس   التـصدِّي    م إىل البلـدان مـن أجـل تقيـيم تـدابري           دَّذوي الصلة، زيادة تنـسيق الـدعم املقـ        

نقص املناعة البشرية من منظور املساواة بـني اجلنـسني بغيـة تقـدمي معلومـات بغـرض التخطـيط                    
ل يف املواقـف    وُّلأليـدز الراميـة إىل حتقيـق حتـ         التـصدِّي    ة وتنفيـذ جهـود    وتقدير التكاليف وامليزنـ   

  . الربنامج املشترك لصاحل النساء والفتياتخلطةاجلنسانية، هبدف التنفيذ الكامل 
كمــا طلــب اجمللــس إىل أمانــة الربنــامج املــشترك واجلهــات املــشتركة يف رعايتــه تنفيــذ      -٥

 وضـمان اإلبـالغ املوضـوعي عـن النتـائج مـن          ،دةالتوصيات الـواردة يف اسـتعراض منتـصف املـ         
ــ املواإلطــارخــالل  ــهاملــساءلة اخلاصــةالنتــائج وو للميزانيــةد ّح   الربنــامَج اجمللــُسثَّكمــا حــ.  ب

املشترك، بالتعاون مـع احلكومـات والـشركاء، علـى حتـسني مجـع البيانـات املـصنفة، وال سـيما                     
  .حسب نوع اجلنس والعمر، وحتليلها واستخدامها

وطلب اجمللس أيضاً إىل الربنامج املشترك والدول األعضاء دعـم البلـدان لتعزيـز فـرص                  -٦
فيمـا يتعلـق     املساواة بني اجلنـسني      ، ولتعزيز احلصول على متويل مستدام لصاحل النساء والفتيات      

مـن  تمويـل مـن جمموعـة متنوعـة مـن املـصادر             الفريوس نقص املناعة البشرية، فضالً عن تـوفري         ب
 النــساء مــن الفئــات الــسكانية الرئيــسية والــشركاء اآلخــرين مــن اجملتمــع  وعــات منــهاأجــل جمم

ل يف املواقـف    وُّللفريوس الرامية إىل حتقيق حتـ      التصدِّي   املدين الذين يعملون صوب تنفيذ جهود     
كمــا طلــب إىل الربنــامج املــشترك والــدول األعــضاء واجملتمــع املــدين، عــالوة علــى   . اجلنــسانية

اف أخــرى منــها النــساء مـن الفئــات الــسكانية الرئيــسية، واجلهــات األخــرى  احلكومـات وأطــر 
فــريوس نقــص املناعــة باملــسائل املتعلقــة صـاحبة املــصلحة، تعزيــز وتيــسري حتــسني الــصالت بــني  

ــة يف إطــار      ــة، واحلقــوق اإلجنابي البــشرية، واملــساواة بــني اجلنــسني، والــصحة اجلنــسية واإلجنابي
 من أجل حتسني النتائج الصحية والدفاع عن حقـوق          ،٢٠١٥ بعد عام    اخلطة العاملية للتنمية ملا   

  .بكل ما ينطوي عليه ذلك من تنوُّعاإلنسان للنساء والفتيات 
وتوصَّـل  وأجرى جملس تنسيق الربنامج أيضاً يف اجتماعه احلـادي والـثالثني مناقـشات                -٧
ــرارات إىل ــش وتوصــيات و ق ــ. أن االســتثمار االســتراتيجي اســتنتاجات ب ــامج  أُا ودع ســرة الربن

                                                         
 احلادي والثالثني متاحة على املوقع ه إليها اجمللس يف اجتماعتوصَّلالقرارات والتوصيات واالستنتاجات اليت   )1(  

   : التايلالشبكي
www.unaids.org/en/aboutunaids/unaidsprogrammecoordinatingboard/pcbmeetingarchive/name,71107,en.asp.  

www.unaids.org/en/aboutunaids/unaidsprogrammecoordinatingboard/pcbmeetingarchive/name,71107,en.asp
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شركاء لـدعم   الـ  إىل العمل معاً ومع      - األمانة واجلهات املشتركة يف رعاية الربنامج        -املشترك  
ــات التخطــيط     ــق الفكــر االســتثماري يف عملي ــدان يف تطبي ــيت تقودهــا البل  جهــات هــاالَّتتوو ال

ليـة تكلفـة    ملـوارد، وحتـسني فعا    ا فيمـا خيـص   وطنية، ويف تنفيـذ بـرامج لتعزيـز وضـع األولويـات             
ــص  ــة للت ــدابري الوطني ــا   دِّالت ــشرية وأثره ــة الب ــق باســتعراض  . ي لفــريوس نقــص املناع ــا يتعل وفيم

مشاركة املنظمات غري احلكومية واجملتمـع املـدين يف جملـس تنـسيق الربنـامج، طلـب اجمللـس إىل             
 غـري   أمانة الربنامج املـشترك واجلهـات املـشتركة يف رعايتـه تعزيـز التعـاون مـع وفـود املنظمـات                    

الوفـود مـن    هـذه   طري واإلقليمي وعلى صعيد املقر، ومواصـلة دعـم          قُ ال الصعيداحلكومية على   
خالل النهج األكثر فعالية من حيث التكلفة، ومناصـرة إشـراك اجملتمـع املـدين يف خطـة التنميـة                    

  .، بالتعاون مع الدول األعضاء٢٠١٥ملا بعد عام 
 املتعلــقيف إطــار بنــد جــدول األعمــال  )٢(ثني،د اجمللــس يف اجتماعــه الثــاين والــثالوأكَّــ  -٨

، علــى أمهيــة العمــل علــى ٢٠١٥خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام إطــار ي لأليــدز يف دِّبتــدابري التــص
 خطـة ملناعـة البـشرية واأليـدز يف إطـار          ي لفريوس نقـص ا    دِّتدابري التص ل العناصر احلامسة    تدارس

 يف لــدويل بالنـسبة جلميـع املنـاطق والبلــدان   ، وعلـى أمهيـة التعـاون ا   ٢٠١٥التنميـة ملـا بعـد عــام    
كمـا دعـا اجمللـس الربنـامج        .  مع اخلصائص الوبائية املختلفة    وضع هذه التدابري، على حنو يتواءم     

املـسائل املتعلقـة بفـريوس      يف  لنظـر   ل والتـرويج املشترك إىل القيام بعدة أمور منها تـدعيم القيـادة           
، مبــا يتجــاوز جمــال ٢٠١٥ التنميــة ملــا بعــد عــام نقــص املناعــة البــشرية واأليــدز يف إطــار خطــة

  .الة وبناء شراكات فعَّ املساواة واالعتبارات اجلنسانيةانعدامالصحة إىل جماالت مثل 
 ،٢٠١٥-٢٠١٤ مبيزانية الربنـامج املـشترك للفتـرة       املتعلقويف إطار بند جدول األعمال        -٩
 والتوزيع املقترح هلذا املبلـغ    ة هلذه الفترة،     مليون دوالر للميزانية األساسي    ٤٨٥ اجمللس مبلغ    رَّأق

  .املشاركة يف رعاية الربنامج املشترك وأمانتهاإلحدى عشرة بني اجلهات 
، سوف ُتعَرُض على اللجنة يف دورهتـا الـسابعة واخلمـسني            ٥١/١٤وعمالً بقرار اللجنة      -١٠

ــيا  ــرَّرات والتوصـ ــتنتاجاتاملقـ ــا   ت واالسـ ــسيق الربنـ ــس تنـ ــدها جملـ ــيت اعتمـ ــه  الـ   مج يف اجتماعيـ
  .احلادي والثالثني والثاين والثالثني

  

                                                         
على املوقع  والثالثني متاحة الثاين ه إليها اجمللس يف اجتماعتوصَّلالقرارات والتوصيات واالستنتاجات اليت   )2(  

  : التايلالشبكي
www.unaids.org/en/aboutunaids/unaidsprogrammecoordinatingboard/pcbmeetingarchive/name,81184,en.asp.  

www.unaids.org/en/aboutunaids/unaidsprogrammecoordinatingboard/pcbmeetingarchive/name,81184,en.asp

