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 05البند  6502 سبتمبر/  أيلول 50

 

 

 تقارير عن االجتماعات األخيرة المتخصصة لالتحاد البرلماني الدولي

معني للجمعية العامة لألمم المتحدة الاالجتماع البرلماني بمناسبة االجتماع الرفيع المستوى  (د
 بفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز

 6102يونيو  7نيويورك، 

 

 51-8عقد االجتماع عالي المستوى المعني بإنهاء اإليدز في مقر األمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 
ناعة الم االلتزام بشأن فيروس نقص . واستعرض االجتماع التقدم المحرز في تنفيذ إعالن3152حزيران/ يونيو 

حول فيروس نقص المناعة ، 3155و 3112النات السياسية لعامي واإلع، 3115البشرية / اإليدز لعام 
البشرية / اإليدز. كما تمَّ اعتماد بيان جديد أيضًا لتوجيه االستجابة العالمية لإليدز في عصر األهداف 

 اإلنمائية المستدامة.

قد دعا االتحاد  ،(A/70/L.38متحدة الذي أرسى قواعد االجتماع الرفيع المستوى )إن قرار األمم ال
للمساهمة في هذا االجتماع. كما شجع الدول األعضاء على إشراك البرلمانيين في الوفود  ،البرلماني الدولي

 الوطنية في هذا الحدث.

ك المعني بفيروس نقص المناعة وبرنامج األمم المتحدة المشتر  ،وقد نظم االتحاد البرلماني الدولي
لقاًء جانبياً للبرلمانيين الذين يحضرون اجتماع األمم المتحدة. وقد أكَّد هذا اللقاء الجانبي  ،البشرية/اإليدز

 اإليدز. ومن أجل التمكن من العمل بفعالية، يجب للقضاء على مرضأن االلتزام الوطني يمثل عامالً حاسماً 
تحسين حياة  ،الوباء ومن هي الفئات األكثر ضعفاً. وينبغي أن يكون هدفهم األولعلى البرلمانيين فهم هذا 

 ناخبيهم، وخاصة المتضررين من فيروس نقص المناعة البشرية.
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سكان بأمثلة عن التدابير الجريئة المتخذة لتلبية احتياجات ال ،وخالل االجتماع، شارك العديد من البرلمانيين
سنة من  31لتشريعات والبرامج. ومع ذلك، فقد أشاروا مع األسف أنه بعد من خالل ا ،المعرضين للخطر

فإن القناعات الذاتية ال تزال سائدة بداًل من الوقائع واألدلة. ولذلك فإن التقدم تعوقه  ،انتشار وباء اإليدز
أداء أمام عقبة ك،العار والتمييز القانوني  برامج أقل فعالية وعمل محدود. في كثير من األماكن، تستمر وصمة

يمكن للبرلمانيين، بوصفهم قادة رأي، أن يمارسوا دوراً رئيسيًا في تنوير الناس. و الفحص والعالج الطوعي. 
على  ،فهم يمكن أن يكونوا قدوات وطنية، ويحاربوا الوصم والتحيز المرتبطان بفيروس نقص المناعة البشرية

 وفي دوائرهم االنتخابية المحلية. ،الصعيدين الوطني

عن قلقهم إزاء اإلفراط في االعتماد على تمويل الجهات المانحة   ،وأعرب العديد من البرلمانيين المشاركين
كجزء من االستجابة لمرض اإليدز، فهذه األموال سرعان ما تنضب في البلدان التي ترتقي نحو مستويات 

ة أكثر في زيادة تمويل برامج وطني ،الدخل المتوسط. كما أوصوا بأن يترجم االلتزام السياسي إلنهاء اإليدز
 وأخيراً، دعوا إلى بناء القدرات ودعم البرلمانات لضمان استجابة إيدز مستدامة وذات تمويل جيد.قوة. 

وبرنامج األمم  ،قد حثوا االتحاد البرلماني الدولي ،إن البرلمانيين الذين حضروا االجتماع الرفيع المستوى
ميع أنحاء ل مع البرلمانيين في جعلى العم ،المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز

. إن االتحاد البرلماني الدولي 3152لتنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في اإلعالن السياسي لعام  ،العالم
المنخرطين  لدعم جهود البرلمانيين ،قد وضعا األدوات والكتيبات التوجيهية ،وبرنامج األمم المتحدة المشترك
 .من المشاركين بمواصلة دعمهم لزمالئهم في البرلمانات األخرى في هذا المجال. وتعهد العديد
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The 2016 High-level Meeting on Ending AIDS took place at United Nations Headquarters 
in New York from 8 to 10 June 2016. The Meeting reviewed progress towards 
implementing the 2001 Declaration of Commitment on HIV/AIDS and the 2006 and 
2011 Political Declarations on HIV/AIDS. A new declaration was also adopted to guide 
the global AIDS response in the era of the Sustainable Development Goals. 
 
The UN Resolution that established the modalities of the High-level Meeting (A/70/L.38) 
invited the IPU to contribute to that Meeting. It also encouraged Member States to include 
parliamentarians in their national delegation to the event. 
 
The IPU and UNAIDS held a side event for the parliamentarians attending the UN 
Meeting. The side event highlighted that national engagement is critical to ending AIDS. 
To be able to act effectively, parliamentarians must understand the epidemic and know 
who the most vulnerable groups are. Their primary objective should be to make a 
difference in the lives of their constituents, particularly those affected by HIV. 
 
In the meeting, many parliamentarians shared examples of bold action they had taken to 
address the needs of vulnerable populations through legislation and programming. 
However, they noted with regret that 35 years into the AIDS epidemic, subjective 
perceptions still prevail over facts and evidence. Progress is therefore hindered by less 
effective programmes and limited action. In too many places, stigma and legal 
discrimination persist as an immense barrier to voluntary testing and treatment. As 
opinion leaders, parliamentarians can play a key role in enlightening people. They can be 
national role models, fighting HIV-related stigma and discrimination, both nationally and 
within their local constituencies.  
 
Several participating parliamentarians expressed concern at the overreliance on donor 
funding for the AIDS response, which is being swiftly depleted in countries graduating to 
middle-income levels. They recommended that the political commitment to ending AIDS 
be translated into more strongly financed national programmes. They called for capacity 
building and support to parliaments to ensure a sustainable, well-funded AIDS response. 
 
Members of parliament attending the High-level Meeting urged the IPU and UNAIDS to 
work with parliamentarians everywhere to implement the commitments of the 
2016 Political Declaration. The IPU and UNAIDS have developed tools and handbooks to 
support parliamentarians engaged in this work. Several participants pledged to continue 
providing peer-to-peer support to their colleagues in other parliaments. 
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