
 

صفحة 112 من    
 

 

  بيان وفد المنظمات غير الحكومية لدى المجلس التنسيقي للبرنامج

 

للمجلس التنسيقي للبرنامج 44االجتماع رقم   

 برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإلي

 

2019يونيو/حزيران   

 

 

 

 



 

صفحة 212 من    
 

 

 واألربعونوفد المنظمات غير الحكومية أثناء العمل في الدورة الرابعة 

 

 للمجلس التنسيقي للبرنامج

 

    

 

 

 

    

  



 

صفحة 312 من    
 

 جدول المحتويات 

 

  4           وــــــــابـش

 

     5           تقرير المدير التنفيذي  1.3جدول 

 

 5      تقرير رئيس لجنة المنظمات المشاركة 1.4جدول 

 

 6 لتعزيز عمليات الرصد  جالمجلس التنسيقي للبرنام لدى تقرير الفريق العامل  :3جدول 

 ، بما في ذلك التحرش الجنسي، المضايقاتودور التقييم في عدم التسامح ضد 

 برنامج األمم المتحدة لاألمانة العامة  لدىف في استعمال السلطة والتعسّ  والتنّمر

    المعني باإليدز المشترك

 

  7     الموارد البشرية االستراتيجيةتحديث قضايا إدارة  :4جدول 

 

     8       (UBRAF)  وإطار المساءلةوالبرامج الميزانية الموحدة  :7جدول 

 
  8   التنفيذي المقبل لبرنامج األمم المتحدة المشترك المديرترشيح  : 8جدول 
 المعني باإليدز  

 

 9        الجزء المواضيعي  :9جدول 

  

  



 

صفحة 412 من    
 

 CHAPEAU –شابـــــو 

 آسيا والمحيط الهادئ منطقة  ، مندوب Jules Kim -جول كيم 

المليء   43 رقم في ظل اجتماع مجلس تنسيييا البرنامج
ما ، والذي 2018 كانون األول/بالتحديات في ديسيييييييمبر

في أذهاننا، كانت هناك مخاوف كبيرة بشيييي ن  زال قريبا  
مجلس لواألربعين ما يمكن أن نتوقعه في الدورة الرابعة 

 27و  25يييومييي  ي عييقييييدذاليييي لييبييرنييييامييجتيينسيييييييييييا ا
برئاسييية  .سيييويسيييرا –، في جنيف 2019 حزيران/يونيو

يد  ام للجنة الوطنية ، نائب المدير العXia Gangالسييييييي
تم عقد الدورة الرابعة واألربعين  .للصييييحة في الصييييين

في فندق سييتارلينو وليس في  للمجلس التنسيييقي للبرنامج
قيياعيية المجلس التنفيييذي لمنظميية أي  - المعتيياد مكييانال

ية. عالم حة ال جامحة موجة الحر  إن الصييييييي في جميع ال
درجيات حرارة توقّعنيا أننيا  أدّتأنحياء أوروبيا البربيية 

مناقشييييات السيييياخنة المتوقعة خالل اجتماعات خلفية مالئمة لل مشييييّكلة - سخالل أسييييبوع اجتماع المجلشييييديدة 
  المجلس التنسيقي للبرنامج.

"التدبير المنزلي" للجوانب اإلدارية  بمثابة اجتماع حزيران/في يونيو المجلس التسييييييييقي للبرنامج كان اجتماع
حيث سيتم مناقشة اختيار المدير   ا  أيض مجلس التنسيقي للبرنامجالهذا والحوكمة للبرنامج المشترك. ولكن كان 

التنفيذي الجديد، باإلضيييييييافة إلل خطة العمل اإلدارية وتقرير مجموعة العمل التابعة لمجلس تنسييييييييا البرنامج  
ش الجنسيييي ، بما في ذلك التحرّ اتايقضيييد المضييي ا  في عدم التسيييامح مطلق للمجلس لتعزيز دور الرصيييد والتقييم 

 في األمانة العامة لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز.وإساءة استخدام السلطة  والتنّمر

ا حتل الساعة  9تم التخطيط لجدول أعمال اليومين األولين من الساعة  مساء  مع يوم ثالث كامل للجزء  9صباح 
لفيروس نقص المناعة  الشامل التصدي: تعزيز وإدماج 3 رقم المواضيعي حول تحقيا أهداف التنمية المستدامة

 البشرية في النظم الصحية المستدامة للتبطية الصحية الشاملة.

ة لرئاسيية الصييين، والتي شييملت قبل الموعد المحدد، وهو نتيجة محتمل كان ينتهيمن المثير للدهشيية أن كل يوم 
هاء تدخالتهم. تم االتفاق علل مجموعة نباالمراقبين كذلك و المجلس التنسيييقي للبرنامجإشييارات لتذكير أعضيياء 

 في كثير من األحيان قبل الوقت المحدد في جدول األعمال. في مقّر المجلس القراراتواضحة من 

لمؤتمر والجهيات الراعيية لعقيد وفيد المنظميات  ير الحكوميية اجتمياعيات جيانبيية عيدييدة مع المجتمع الميدني، 
، وإدارة مجاالت النزاع سييتماع وإثارة وجهات نظر مهمةوالدول األعضيياء لمناقشيية القضييايا ذات االهتمام، واال

 المجلس التنسييييقي للبرنامج. األهم من ذلك، أن دعوات المجتمع المدني اإلقليمية والعالمية قبل جلسيييات المحتملة
ت فرصة هامة بالنسبة لنا للحفاظ وفرّ  خالل الجلسة المجتمع المدنيالمعلومات مع مراقبي استخالص  وجلسات

 يتم تقديمها.لقضايا الرئيسية التي حول المجتمع فيما يخص امحور يتعلل منظور 

من قبل جميع  2030لعمل الجماعي إلنهاء اإليدز كتهديد للصيييييييحة العامة بحلول عام لدعم ا ا  كان هناك ت ييد
كان هناك دعم قوي ألهمية الحفاظ علل برنامج قوي ومسيييييييتقل لبرنامج األمم كما الحاضيييييييرين في االجتماع. 

 ا  الت خير، وأننا نحتاج إلل المضييي قدم تحّمل عدمبالمتحدة المشييترك المعني باإليدز. وكان هناك شييعور واضييح 

 تحقيا هذه األهداف.التدبير المنزلي" لتمكين التقدم من في "أعمال 

 



 

صفحة 512 من    
 

 تقرير المدير التنفيذي : 1.3جدول 

 ، مندوب منطقة آسيا والمحيط الهادئ Aditia Taslim -أديتا تسليم 

  
 باإليدزيمر برنامج األمم المتحدة المشيييييييترك المعني 

مدير تنفيذي م في وجوده، مع اختيار حاليا  بفصييل مه
ها خمس  مدت يدة  جد يد، ووضيييييييع اسيييييييتراتيجية  جد

وما بعده.  2025سييينوات، وتحديد أهداف جديدة لعام 
 -ميشيييييل سيييييديبي  -بما أن المدير التنفيذي السييييابا 

كارلسيييييييون  ر المنظمة، تولّل اد  Gunillaجونيال 

Carlsson  .ال  دور المدير التنفيذي، بصيييييييفة مؤقتة
، ضيييمان االنتقال السيييلس فحسيييب عللدورها  يتوقف

تسييييييهيل برنامج األمم المتحدة المشييييييترك  ا  بل أيضيييييي
المعني باإليدز بشكل أقوى من خالل تنفيذ خطة عمل 

 ، وخاصة الدول المانحة.اإلدارة واستعادة ثقة المجتمعات والشركاء والدول األعضاء
بعد. علل الر م من اإلنجازات العالمية، ال يزال التقدم  مفاده أن اإليدز لم يتم القضاء عليه ا  تقريرجونيال  سلّمت
لدان متفاوتا   . ال تزال التبطية المنخفضيييييييية للعالج، 2020مت خرة في بلوغ أهداف عام ال تزال . العديد من الب

ية من فيروس نقص المناعة وتزايد اإلصييييييييابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشيييييييرية، واألزمة في الوقا
، موضوعات منتظمة تتم مناقشتها في كل اجتماع. من الواضح أننا ال نفعل ما يكفي الوصمة والتمييزالبشرية، و

 وليس هناك مجال للرضا.

فيروس المتعايشييييين مع وأشييييارت كذلك إلل أنه في عصيييير تقلص مسيييياحة المجتمع المدني، ال تزال مجتمعات 
 علل. المحليتتعرض للهجوم علل المسييتوى العالمي وعلل المسييتوى  والفئات الرئيسيييةنقص المناعة البشييرية 

، في وضيييييييع من خالل برنامجه المشيييييييتركأن يبقل نموذجيا  اإليدز ب المعنيبرنامج األمم المتحدة المشيييييييترك 
فيروس نقص المناعة البشيييرية، ل ويعمل بشيييكل مناسيييب للتصيييدي، العمل محورفي  األشيييخاص األكثر تضيييررا  

 لسياسي، ودعم االستجابات التي يقودها المجتمع.واكتساب الدعم ا

 

 تقرير رئيس لجنة المنظمات المشاركة :1.4جدول 

Lucy Wanjiku Njenga مندوبة أفريقيا ، 

سعيد لحضور سيقي للبرنامج اجتماع  أنا  المجلس التن
األول في  . مقييارنيية  بحضيييييييوري االجتميياع44رقم 

الجو ، وجدت أن هذا 2018 كانون األول/ديسيييييييمبر
ونحن نتطلع إلل التبيير وتحقيا برنامج  ؛أكثر تقدما  

األمم المتحدة المشيييترك المعني باإليدز الذي نحتاجه. 
فيروس نقص المتعايشييييييين مع مشيييييياركة  الرائع  من

 المناعة البشييييرية بشييييكل أكبر وذات مبزى في عمل 
لداعمين، لدان ا لكخاصيييييييية في الب للحفاظ علل  ، وذ

المجتمعي المهم ورؤييية  اسيييييييتمرار العمييل التنظيمي
، وخاصة التي إن المنظمات المجتمعية ثمار التعاون.

، هي شيييييريك مهم ال يمكن تجاهله، السييييييداتتقودها 
ألمم المتحدة للسيييييكان صيييييندوق امن أجل البقاء. نظرا  لكون  تكافح ، ال يزال الكثير من هذه المنظماتومع ذلك

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20190625_PCB44_EXD_speech_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20190625_PCB44_EXD_speech_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20190625_PCB44_EXD_speech_en.pdf


 

صفحة 612 من    
 

UNFPA   للجنة المنظمات المشيييييياركة  رئيسيييييياCCO  المؤتمر ، يعدّ 2019عام المجلس التنسيييييييقي للبرنامج في 
المؤتمر الدولي للسيييييكان والتنمية  علل للمشييييياركة. ميدان محوري أيضيييييا    25ICPDالدولي للسيييييكان والتنمية 

ICPD25 ،أصيييوات المجتمع، األخذ بعين االعتبار كينيا،  -في نيروبي  2019 تشيييرين الثاني/في نوفمبر المنعقد
وخاصييييية الشيييييباب، والت كد من أن االلتزامات القادمة، واإلجراءات الملموسييييية المتخذة، تكون معهم ولهم ومن 

  ، وأن تدابير المساءلة موجودة.طرفهم

 Natalia Kanemم ما أذهلني هو عندما طلبت المديرة التنفيذية لصندوق األمم المتحدة للسكان السيدة ناتاليا كاني
عقييد اجتميياع مع وفييد المنظمييات  ير الحكومييية، للحصيييييييول علل وجهييات نظرنييا كممثلين للمجتمع المييدني 

ا ألن لألمين العام لألمم  بصيييدد التوصيييية بمرشيييح أو أكثر CCO لجنة المنظمات المشييياركة والمجتمعات. نظر 
ن بين المرشييييحين الخمسيييية المحددين. المشييييترك المعني باإليدز ممدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة لالمتحدة ل

المعني باإليدز كبرنامج  المشييترك األمم المتحدةبرنامج  وتذكير بسييبب وجودب ن أصييواتنا مهمة  كان هذا تذكيرا  

 .أمم متحدة مشترك

 

 تقرير الفريق العامل  لدى المجلس التنسيقي للبرنامج لتعزيز عمليات الرصد  :3جدول 
 ، بما في ذلك التحرش الجنسي، المضايقاتودور التقييم في عدم التسامح ضد  
 والتنّمر والتعّسف في استعمال السلطة لدى األمانة العامة لبرنامج األمم المتحدة  

  المشترك المعني باإليدز  

Alexander Pastoors مندوب أوروبا ، 

 خالل (IEP)بعد تقديم تقرير فريا الخبراء المسيتقلين 
للمجلس التنسييييييييقي  االجتميييياع الثييييالييييث واألربعين 

من  بيدا، 2018 كيانون األول/في ديسيييييييمبر للبرنيامج
الواضيييييييح أن بيئة العمل في األمانة العامة في جنيف 

لبرنييامج األمم  والوطنيييةومختلف المكيياتييب اإلقليمييية 
صيييييييورة ذلك المتحدة المشيييييييترك المعني باإليدز، وك

حدة المشيييييييترك المعني نبر سيييييييمعة و امج األمم المت
عدم وجود إجراءات إدارية سيييبب سيييلبا  ب ت ثّرا باإليدز

بة لحماية موظفيها ( )الجنسيييييييي التحّرشمن  مناسييييييي
وإساءة استخدام السلطة. تم إنشاء فريا عامل  والتنّمر

بش ن كيفية تعزيز دوره في الرصد والتقييم بش ن جميع أشكال  المجلس التنسيقي للبرنامج إلسداء المشورة إلل 

 سوء السلوك المذكورة أعاله في األمانة.

 اسيييداء الرأين وفد المنظمات  ير الحكومية، إيجابية للباية في إثنين مكانت مجموعة العمل التي تضيييم ممثلين 
التي وضييعتها األمانة من أجل القضيياء علل جميع أشييكال سييوء  (MAP)حة ـيييييييييّ بشيي ن خطة العمل اإلدارية المنق

 االدارية المنقّحةعمل الالتقرير وتوصيييييييياته لتنفيذ خطة  المجلس التنسييييييييقي للبرنامج هذاالسيييييييلوك هذه. اعتمد 
المجلس م تقاريره مباشيييرة إلل إنشييياء مكتب تقييم مسيييتقل يقدّ  المجلس التنسييييقي للبرنامج رمل. بعد ذلك، قرّ بالكا

 .التنسيقي للبرنامج

للمجلس ل إلل توافا في اآلراء بشيي ن عدد من القضييايا التي تتصييل مباشييرة بالدور الرقابي ومع ذلك، لم يتوصييّ 
وارد البشرية. علل الر م من أن هذا البند من جدول األعمال بدا شديد المتعلقة بالم األمورفي  التنسيقي للبرنامج
عن العمل الفعلي لبرنامج األمم المتحدة  ا  جد ا  وبعيد ،من مراقبي المجتمع المدنيبالنسيييييييبة للعديد  التركيز داخليا  



 

صفحة 712 من    
 

اإليدز، فإن جوهر هذا النقاش يكمن في مناقشيييات أسييياسيييية للباية بين الدول األعضييياء حول ني بالمشيييترك المع
 اإليدز كبرنامج مشترك.ب المعنيكيفية عمل برنامج األمم المتحدة المشترك 

قبل المجلس التنسيقي من ناحية، لديك عدد من الدول األعضاء التي تعتقد أن هناك حاجة إلل إشراف أفضل من 
لتجنب تكرار أي من األزمات  االدارية المنقّحة عمل العلل الموارد البشيييييييرية والتنفيذ الكامل لخطة  للبرنامج

تركيز جديد من قبل مع جديد  مدير تنفيذياألخيرة. من ناحية أخرى، يعتقد عدد من الدول األعضييييياء أن وجود 
للمجلس فيما إذا كان تبيير الدور الرقابي  ا  األعضاء أيضتلفت الدول سيكون كافيا . اخالمجلس التنسيقي للبرنامج 

 لألمم المتحدة  الموارد البشرية يتطلب العودة إلل المجلس االقتصادي واالجتماعي ما يخصفيالتنسيقي للبرنامج 

ECOSOC .للحصول علل قرار جديد بش ن برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز 

 لألمم المتحدة  ن العودة إلل المجلس االقتصيييادي واالجتماعيبقوي  تصيييورالحكومية  وفد المنظمات  ير لدى 
، ولكن األمم باإليدزبرنامج األمم المتحدة المشيييييييترك المعني ليس فقط في هذا المناخ العالمي الحالي، حيث أن 

المتحدة ككل تتعرض للتهديد، سيييييييضييييييعف البرنامج المشييييييترك ويحتمل أن يؤدي إلل فقدان المجتمع والمجتمع 
. نعتقد أن آليات الحوكمة الحالية بموجب قرار المجلس االقتصييييييادي داخل المجلس التنسيييييييقي للبرنامج المدني 

المجلس أعضيييياء تركيز  أنممكنة حيث  يةقة وسييييطكافية للمسييييتقبل، وأن هناك طريلألمم المتحدة واالجتماعي 
االزدهار  فيضمان حاجة طاقم العمل ستّؤمن األمانة  الصادرة منلموارد البشرية اتقارير و التنسيقي للبرنامج

 والتنفيذ.

  

 تحديث قضايا إدارة الموارد البشرية االستراتيجية :4جدول 

Millie Milton  البحر الكاريبيمنطقة الالتينية و أميركا، مندوب 

القوة العاملة المناسييبة للجميع مكان العمل المثالي  تعدّ 
 الذي تسيييييييعل أمانة برنامج األمم المتحدة المشيييييييترك 

قه. تتضيييييييمن إدارة الموارد ب المعني اإليدز إلل تحقي
البشييييرية كال  من المقاربات اإلسييييتراتيجية والشيييياملة 
إلدارة األفراد، فضيييييال  عن ثقافة مكان العمل والبيئة. 

ليس ا  سلبأثـّر  %25تخفيض عدد الموظفين بنسبة إن 
 ا  ، ولكن أيضيييالسيييلس لألمانة العمل تشيييبيلفقط علل 

 علل تنفيذ برامجها.

وفيييد المنظميييات  ير الحكوميييية إلل بعض أشيييييييييار 
 الطويل وقيتالالمسييييييييائيل الواردة في التقرير، مثيل 

السيبب أو  من جهة، وأن ممارسية التنقل السينوية يجب أن تكون أكثر تحديدا  المراكز الشيا رةملء المصيروف ل
، علل خالل عملية التوظيفأنه ال يوجد توازن بين الجنسين  ا  الحظنا أيضالمعايير المستخدمة لترقية الموظفين. 

 .ا  شخص متحول جنسي أنه قد تم توظيفذكر  يتمم سبيل المثال، ل

لتدريبات وجها  لوجه من المهم تحديد االحتياجات التدريبية وزيادة التدريب علل القيادة. ا :التدريب فيما يخص
 وينببي استكشافها أكثر. ا  أكثر ت ثير

 

  



 

صفحة 812 من    
 

 (UBRAF)  وإطار المساءلةوالبرامج الميزانية الموحدة  :7جدول 

Andrew Spieldenner مندوب أميركا الشمالية ، 

ثّ  تائج والمسيييييييياءلة تم طار الن ية الموحدة وإ ل الميزان
(UBRAF)  المجلس التنسييييقي حجر الزاوية الجتماع

هافي يونيو/حزيران،  للبرنامج تضيييييييمن األداء ت كون
حدة المشيييييييترك  ية لبرنامج األمم المت مال قارير ال والت
المعني باإليدز ومراقبي األمم المتحدة. نظمت تقارير 

UBRAF  جدول األعمال: األداء من حول ثالثة بنود
يار بعض  ية. في كل مجال، تم اخت ية والميزان مال وال

 UBRAFالدول األعضييياء لتسيييليط الضيييوء. تم قبول 
صييييية لتنسييييييا العمل علل المسيييييتوى مع مالحظة خا

عبر وكيييياالت األمم المتحييييدة، وتشيييييييجيع  المحلي
الحكوميات الميانحية علل تقيديم مسيييييييياهميات متعيددة 

 ة القادمة.يناع إلل عملية الميزـّ ، والتطل19-2018 للسنواتالسنوات والوفاء بالتزاماتها 

إصييرار  (1   :الميزانية الموحدة وإطار النتائج والمسيياءلة علل تدخالتألقل وفد المنظمات  ير الحكومية ثالثة 
 (2المال للمجتمع المدني؛  فيما يخصاإليدز أكثر شييفافية ب المعنيعلل أن يكون برنامج األمم المتحدة المشييترك 

سات ؛ و  سيا سات في مؤشرات ال سيا سة وتنفيذ ال سيا شجيع البرامج  (3إيالء اهتمام أكبر للتفاوتات بين قبول ال ت
 ر وحقوق اإلنسان.للتركيز علل نهج الحد من الضر المحليعلل المستوى 

مع مدخالت ذات معنل من الشيييييييبكات السيييييييكانية  البرامج المحليةلم يتم تطوير هعبر هذه التدخالت أنالحظنا 
سية، فضال  عن  ساء والفتيات. لقد حذّ  المناصرين لفئةالرئي اإليدز برنا برنامج األمم المتحدة المشترك المعني الن

ياسيييييييي المناخمن مراعاة  ح أن يتم تجاهل ، حيث من المرجّ المحليةوخطط االنتقال  البرامج المحليةفي  السييييييي
 لياالح. عالوة علل ذلك، من المهم أيضييييا  أن تتواصييييل المجتمعات مع المكتب من بيننا المهمشييييين والمجرمين

علل  هنافي عملية صييينع القرار. يمكن االطالع  بمكانةاإليدز وتطالب بلبرنامج األمم المتحدة المشيييترك المعني 

 (.8-7البلد )ص. برنامجقائمة مفصلة بالبلدان المستقبلة لتخصيص 

 

 التنفيذي المقبل لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز المديرترشيح  : 8جدول 

Jonathan Gunthorpمندوب أفريقيا ، 

لفيروس نقص المناعة البشرية، عندما يتم مناقشة مستقبل البرنامج المشترك  خالل فترة التصديفي وقت حرج 
ترك المعني باإليدز أمر بالو األهمية لنجاح الصييييحية العالمية، فإن قيادة برنامج األمم المتحدة المشيييي الهيكليةفي 

 لإليدز. العالمي التصدي

عملية جارية الختيار المدير التنفيذي التالي لبرنامج األمم المتحدة  تم اعتمادخالل األشيييييييهر القليلة الماضيييييييية، 
، تم تشيييكيل لجنة بحث من 2008لمدير التنفيذي في عام ل سييياباالختيار الاإليدز. في أعقاب ابالمشيييترك المعني 

ن من خمس دول أعضيييياء، وأربع رعاة مشيييياركين، وعضييييوين من وفد قبل المجلس التنسيييييقي للبرنامج المكوّ 
ز علل ـيييييييّ في مكتب المجلس التنسيقي للبرنامج. تم إجراء بحث عالمي يرك المتواجدينمنظمات  ير الحكومية ال

رفيع التوظيف هذا ال. بسيييبب سيييرية المرشيييحينجميع المناطا ويشيييتمل علل كال التطبيقين، وكذلك البحث عن 
. وهذا يعني أن علل عن أية معلومات الكشف، كان علل لجنة البحث ب كملها التوقيع علل اتفاقيات عدم المستوى
ي المنظمييات  ير الحكومييية العمييل بطريقيية  ير عييادييية من أجييل المجتمع المييدني؛ دون أي قييدرة علل منييدوب  

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?tag=UBRAF
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_PCB44_UBRAF_PMR_REG-COUNTRY_REPORT_EN.pdf


 

صفحة 912 من    
 

التشييياور أو تقديم التقارير، حتل داخل وفد المنظمات 
قيم ومبياد  المجتمع  نقال ير الحكوميية. ومع ذليك، 

 لس التنسيقي للبرنامجالمجمناقشات  الل داخلالمدني 
 .التي انتهت بمعايير البحث وعملية البحث نفسها

 

بعد عملية صارمة شملت قائمة مختصرة ومقابالت ء
مع اللجنة ومناقشيييييتها في اجتماع المجلس التنسييييييقي 

ألعضياء للبرنامج، أوصيت اللجنة بخمسية مرشيحين ل
. حزيران/المشيييياركين في األسييييبوع األخير من يونيو

ويوصون باسم واحد أو أكثر لألمين العام لألمم  تموز/المشاركون المرشحين الخمسة في يوليواالعضاء سيقابل 

 المتحدة الذي سيعين بعد ذلك مدير تنفيذي جديد.

سة الخاصة  سيقي للبرنامج  كما ذُكر خالل الجل د وفد المنظمات  ير ـييييييييّ ، أك2019 آذار/في مارسبالمجلس التن
ذه الحركة لقيادة مثل ه )جنوب الكرة األرضيييييييية(ديد علل أهمية وجود شيييييييخص من الجنوب الحكومية من ج

فيروس نقص المناعة مع  المتعايشييين البية األشييخاص  اي ي تي منهتال ةالجبرافي ها البقعةالمهمة، بالنظر إلل أن
برنامج األمم المتحدة  تعزيزجديد من شييييييي نه  مدير تنفيذيالبشيييييييرية والمت ثرين به. نحن نتطلع إلل العمل مع 

مع وللسكان الرئيسيين وجميع المتضررين من فيروس نقص  العالمي التصدياإليدز وتوجيه ب المعني المشترك
 المناعة البشرية.

 

 المواضيعيالجزء  :9جدول 

Wangari Tharaoمندوب أميركا الشمالية ، 

 27الييذي انعقييد في  44يهييدف الجزء المواضييييييييعي 
إلل دراسييييية الطرق التي يمكن  2019 حزيران/يونيو

لفيروس نقص المناعة البشيييرية  التصيييديمن خاللها 
االسيييتفادة من الفوائد المحتملة من التبطية الصيييحية و

محتملة وتحسيييييييين  مخاطرالشييييييياملة، مع تجنب أي 
 التصييييييديالنجاحات والدروس المسييييييتفادة من خالل 

لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز. ألقل الخطب 
الرئيسيييية كل من ريكو  وسيييتاف، المدير التنفيذي لـ 

+GNP  قد با مايلو من كيوالسيييييييفير كليو يا. ل مان  قدّ
حول الفرص والتحييديييات التي يجييب تخطيهييا  يييارؤ

والوسائل الممكنة للمضي قدما  لضمان إدراج التبطية 
والنهج الشاملة لفيروس نقص المناعة البشرية. ذات الصلة ب هداف التنمية المستدامة المرتبطة الصحية الشاملة 

رت ز علل فيروس نقص المناعة البشرية والتي تطوّ ّـ التي تركزت علل: البرامج ـّـ وأعقب ذلك ثالث حلقات رك
ات متكاملة للخدمات الصييحية الشيياملة؛ اإلنجازات والتحديات في توفير خدمات شيياملة و ير تمييزية، إلل منصييّ 

بما في ذلك  ا  في الخدمات الصيييييحية األوسيييييع نطاق بما في ذلك خدمات فيروس نقص المناعة البشيييييرية المدمجة
في االنتقال إلل التبطية  الحوكمةلتي تسييييتهدف الفئات السييييكانية الرئيسييييية؛ وآليات التمويل وقضييييايا الخدمات ا

 الصحية الشاملة.



 

صفحة 1012 من    
 

فيروس نقص المعنيين بان الرئيسييييين إدراج  ير متسييياول للسيييك حصيييلالمناقشييية، أصيييبح من الواضيييح أنه  اثناء
لخدمات الشييياملة لفيروس نقص المناعة البشيييرية. فيما يتعلا بالسيييكان كذلك األمر بالنسيييبة لالمناعة البشيييرية و

والمتحولين المخدرات  يسيييتخدمونالرئيسييييين، كان اإلدماج الفعال للعاملين في مجال الجنس واألشيييخاص الذين 
س المتعايشين مع فيرومارسون الجنس مع الرجال ووالمثليين وثنائيي الجنس و يرهم من الرجال الذين يجنسيا  

في ذلك وكمن نوعه في التصيييدي لفيروس نقص المناعة البشيييرية، نقص المناعة البشيييرية جزء رئيسيييي وفريد 
روس نقص المناعة البشرية تشكيل السياسات. إلل جانب عالج فيروس نقص المناعة البشرية، شملت خدمات في

العقلية والدعوة القانونية. يهتم وفد ، والصيحة والحقوق الجنسيية واإلنجابية، والحد من الضيرر، والصيحة الوقاية
المنظمات  ير الحكومية بتحرك الرعاية الصييييحية الشيييياملة إلل األمام دون إدراج كل من السييييكان الرئيسيييييين 

 والخدمات الشاملة لفيروس نقص المناعة البشرية.

سييتكون  ماالصييحية الشيياملة   التبطيةما يلي: ما مدى شييمولية كاليوم، تم طرح أسييئلة صييعبة تتراوح  علل مدى
الحزم األساسية، وكيف ومن سيقوم بتصميمها  كيف سيتم دمج العوامل التمكينية االجتماعية  ماذا عن الصحة 
والحقوق الجنسييية واإلنجابية  إلل أي مدى سييتكون هذه الخدمات متاحة للسييكان الرئيسيييين  ما هي اآلليات التي 

ع ميع  ما هي اآلليات التي سيييتم اسييتخدامها لضييمان أن يكون المجتمسيييتم إنشيياؤها لضييمان حا الوصييول للج
من حوكمة التبطية الصييييحية الشيييياملة  نوقشييييت مقترحات وحلول محددة،  ا  المدني والسييييكان الرئيسيييييين جزء

 طت المداخالت من الحضور الضوء علل الفجوات والحلول األخرى التي يتعين النظر فيها.ـّ وسل

ير الحكومية إلل جانب المتحدثين باسيييييم المجتمع المدني والمجموعة االسيييييتشيييييارية ر وفد المنظمات  وّ ـيييييييييييط
 الرسائل الرئيسية التالية: (CSAG)المواضيعية للمجتمع المدني 

ز االهتمام علل وضع "الميل األخير أوال " لتسهيل دمج جميع الفئات السكانية الرئيسية، وخاصة تلك ـيييييييّ يرك -1
 " إلل واقع ملموس.في الخلفالتي يتم تجريمها ودعم ترجمة "عدم ترك أي شخص 

لفيروس نقص المناعة البشييييرية من  التصييييديتحمي اإلجراءات المقترحة المكاسييييب التي تحققت بالفعل في  -2
التي يقودها المجتمع  النشيييياطاتدعم النظم الصييييحية الشيييياملة والمتمحورة حول الناس والتي تشييييمل  خالل

 المحلي والموارد المالية المخصصة لدعمها.

التبطية الصيييحية الشييياملة تسيييتخدم مقاربة قائمة علل الحقوق، وتسيييتند إلل اإلنصييياف،  حولأي إجراءات  -3

 السكان الرئيسيين.فئة والحقوق، ال سيما فيما يتعلا ب ومحددات الصحة والصحة الجنسية واإلنجابية

في االنتقال إلل التبطية الصييييييحية الشيييييياملة، مع إتاحة الفرص  ا  حيوي ا  قيادي ا  تلعب المجتمعات المت ثرة دور -4

 لصيا ة الخطط والحزم واآلليات المالية المؤدية إلل تطبيا التبطية الصحية الشاملة.

يخطط وفد المنظمات  ير الحكومية لمواصلة دفع هذه الرسائل للت ثير علل أي مناقشات سابقة وأثناء االجتماع 
آخذين . 2019 أيلول/لتبطية الصييييحية الشيييياملة الذي سيييييعقد في نيويورك في سييييبتمبرالرفيع المسييييتوى بشيييي ن ا

ش ن مسودة المشروع هي قيد التنفيذ، اعتمدنا  شاملةالتبطية الصحية بيان باالعتبار أن المفاوضات ب الصادر  ال
 .لالجتماع الرفيع المستوىكجزء من أنشطة الدعوة التمهيدية  2019 نيسان/في أبريل عن المجتمع المدني

وسيييييتم  كانون األول،/اجتماع المجلس التنسيييييقي للبرنامج في ديسييييمبر خاللسيييييتم تقديم تقرير عن الموضييييوع 
    وتكييفها. اتالتفاوض علل القرار

https://www.gnpplus.net/assets/GNP-UHC-Position-Paper-April-2019.pdf
https://www.gnpplus.net/assets/GNP-UHC-Position-Paper-April-2019.pdf

