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 المحتويات  جدول

 

 

 3            شـــــــابـــــو

 

 4          التنفيذي  المدير تقرير :1.3 أعمال جدول

 

 5       (CCO) الراعية  المنظمات لجنة رئيس تقرير :1.4 أعمال جدول

 

 5     2021 عام بعد اإليدزب  المعني  لمشتركا  المتحدة األمم برنامج  استراتيجية :3 أعمال جدول

 

 6     ( UBRAF)  المساءلة وإطار والنتائج الموحدة الميزانية :4 أعمال جدول

 

   التصدي عمليات حول المعني المهام  فريق إنشاء عن مرحلي تقرير :5 أعمال جدول

 7          إليدزل  المجتمعي

 

  ومراجعة المشتركة  التفتيش  وحدة بإدارة  نيالمع العامل الفريق تقرير :6 أعمال جدول

 7         اإليدز ب نيالمع  المشترك  المتحدة األمم لبرنامج اإلدارة

 

 8          االدارة عمل خطة تنفيذ تحديث :7 أعمال جدول

 

 9     البشرية  الموارد  إلدارة االستراتيجية  القضايا  تحديث  :8 أعمال جدول

 

 9      الخارجي  تدقيقال تقرير -  التنظيمية  لرقابةا تقارير :9 أعمال جدول

 

 المعني  المشترك المتحدة األمم مجبرنا موظفي رابطة ممثل من بيان :10 أعمال جدول

 10           اإليدزب
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 CHAPEAU – شـــــــابــــــــو

Pastoors Alexander، أوروبا مندوب 

 

في الفتبة   virtuallyافتباضاقا     لمجل  تنساق  العبنام االجتماع السااد  ااربععا   انعقد 

الجتماع  ا ت حضاااب جعل  COVID-19. ار  جائحة  2020 حزقبا /قانقا  25إلى   23م  

 االجتماع   ت لقد .   Interprefy، اساتصد  االجتماع منصاة في جنقف مساتحق     ةشاصصاقعصافة 

االفتباضااي مس ساالساالة م  التحدقات لأم م  بمانة عبنام  ارم  المتحدة المشااتب  المعني 

اإلقادز ابضضاااااا  مجل  تنساااااق  العبناام ، ناا قا  ض  مبامعي المجتمس المادني االادام عا 

 ارضضا  المبامعة.

 
امت االجتماع   تصفقض االفتباضي قأم  في   مجل  تنسق  العبنام بأعب بثب لتنظق  اجتماع 

. ا ذا قعني بنه ت  دفس الأثقب ةشااصصااقال  اتجتماضالالمصصاال لأم قا  اجتماع، مقابنة عا

، عما في ذل  تقبقب افد المنظمات أانا  ارام/م  عناد جدام ارضمام إلى اجتماع دقساامعب 

غقب الحأامقاة االجز  المااضاااااقعي حام سااااابحاا  ضن  البح  افقبا  نقل المنااضاة 

 عناد جدام ارضمام.  حسبالتي أا  قجب االتفاق ضلقها   اتبنه ل  قسمح عإجبا  الأثقب م  المفااضات حام القباب  العشبقة. أما

  
في ارسااعقس السااعقة لمجل  تنساق    حصالتالتي  التمهقدقةإجبا  االجتماضات    :ام  النتائ  ارصبى للتحام إلى اجتماع افتباضاي

ب  قعقد  حبح ارسااائلة. اأا  ضلى الافد بقضاااا  م   بضضاااا  المجل     اااااااا  اتمأالعبنام ، حقث ت  ضبض عناد جدام ارضمام  

المجتمس المدني، االمدقب ا  الباضقة  ارفبمة  اجتماضات ثنائقة متداصلة مس الدام ارضضاااا  في مجل  تنساااق  العبنام ، اأذل  مس

عالنساعة لمعظ   للغاقة  ععا  صا   بمبا    شاأ م  ذا الاامس.  ضام  جهات بصبىاإلقدز، م   ني عتنفقذي لعبنام  ارم  المتحدة المشاتب  المعال

المأالمات   الجبا   ا  با متلصب جد  ا  الحضااب إما في امت معأب جد  ، با االضاحباب إلىضب  العمممساللة  ، سااا  في بضضاا  الافد

 بقا  متتالقة.اذل  لعدة  ، مناحقه  الزمنياصت ف    حسب

  
التحدقات العدقدة، ت  االجتماع االفتباضاي عشاأم جقد. ال ساقما ر  افد المنظمات غقب الحأامقة نجح في دضاته لتمدقد  البغ  م ع

الجدام الزمني لاضاس اساتباتقجقة جدقدة لعبنام  ارم  المتحدة المشاتب  المعني عاإلقدز، مما قتقح مشاابأة بفضام للمجتمس المدني 

 .العملقة  ص م
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  : تقرير المدير التنفيذي1.3 أعمال جدول

 Kim Jules، الهادئ  والمحيط آسيا ةمندوب 

 

المادقب  مناذ تالقهاا داب    تنفقاذيمادقب أالثااني     ااتقبقب   Winnie Byanyimaمادمات  

.  2019 تشبق  الثاني/في نافمعب  قدز المتحدة المشتب  المعني عاإل التنفقذي لعبنام  ارم 

، اأقف بظهب الاعا  ب مقة االستثماب في  COVID-19ح تقبقب ا الضا  ضلى آثاب ا  اسل

فقبا  نقل المناضة العشابقة االنه  االعنقة التحتقة االصعبة التي تمتد إلى  مضاقة  معادئ 

عساعب   ظهابا  الذي بصاعح بأثب   الظلم  ض اقني  تلإلقدز. تحدث  التصاديما  ا بععد م   

 .COVID-19 اعا 

 
م  العلدا  التي ال تسااقب    ا  ار داف عالنسااعة لعدد أعقب جد   اتحدثت ض  مدى انحبافنا ض

. ال قزام  نا  الأثقب م  الافقات 90-90-90ضلى الحبق  الصاااحقح لتحقق  ار داف 

لادى الامااقاة م  اإلصااااااعاات الجادقادة  تحقق  المبتعحاة عااإلقادز، اتامفات المأااساااااب في  

  ؛المنااضاة العشااااابقاة فقبا  نقل  المتعااقشاااااق  مسرحفاام اتسااااابقس الع ا ل حفاام  ا

ب  "فقبا     ضلىاقني   شاد دتاالمبا قات االشااعات.    ةالبئقساق قةلساأانا  لفئاتلالاماقة عالنساعة بماب ااساتمبت الفجاة الصحقبة في 

  ".)التفاات االجتماضي( ضد  المساااة اامسنقل المناضة العشبقة  ا اعا  

 
فقبا  نقل المناضة  المتعاقشاااق  مسضلى ارشاااصال   COVID-19افد المنظمات غقب الحأامقة ضلى تلثقب   مداص تدت  شاااد  

الاصاام إلى مضاادات الفقباساات القهقبقة االزقادات في ضد  ، عما في ذل  انقحاع الصدمات اةالبئقساق قةالساأانالفئات العشابقة ا

 انتهاأات حقاق اإلنسا  االتهمقش االاص  االتمققز.

 
الذي قبشااد النه  المتعس في  اإلقدز ني عاقني ارضمام غقب المأتملة ضاام  إسااتباتقجقة عبنام  ارم  المتحدة المشااتب  المع تتناال

ثت ض  مزاقا الحفاظ ضلى البأائز الحاسمة  اإلقدز. اتحد  ني ععبنام  ارم  المتحدة المشتب  المعل  المقعلة ستباتقجقةالضملقة تحاقب ا

بالاقات  االسااااتباتقجقة الحالقة لتحدقد ا  ، الأنها ضززت بقضاااا 2025التي حققت نتائ  في االسااااتباتقجقة الحالقة، حتى نهاقة ضا   

نشاااحات   أا ضااما  أحماقة حقاق اإلنسااا     :ضلى سااعقم المثام  .المجاالت الحبجة المتلصبة االتي تحتاا إلى مزقد م  اال تما 

ت اقني الدام ارضضااا  ضلى االنضااما  إلى  ااااااا هذه الغاقة، حث  ل. الحتقاجات ارشااصال ارأثب تضااببا    ةمصاامم  لإلقدز   التصاادي

بجم إنها  الاصااا  االتمققز المبتعحق  عفقبا  نقل المناضة العشااابقة ااتصاذ إجبا ات فابقة، مثم الشاااباأة العالمقة للعمم م   

فقبا  نقل المناضة العشابقة االمثلقق  امزداجي المقم متعاقشاق  مس  ب ضلى الاإلض   ض  امف تحعق  القاانق  الضاابة التي تثث

الجن   ضااملي/ضاام ت  احااملي صااااافاات الجنساااااق  الجنادبي اضااعبي/ضااعبات الناع االجنساااااي امغااقبي الهاقاة الجنساااااانقاة  

 المصدبات.  امستصدمي/مستصدمات

 

 

 

 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB46_EXD_Report_EN.pdf
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=910&title=46th-pcb---intervention-by-jules-kim---report-of-the-executive-director
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 (CCO): تقرير رئيس لجنة المنظمات الراعية 1.4جدول أعمال  

Njenga Wanjiku Lucy، أفريقيا مندوبة 

 

حدث  ، الأ   االفتباضاي مجل  تنساق  العبنام اجتماع  إمأانقة حصاامل  بتصقم بعدا  

ضلى البغ  م     ارمب اامعاا    . بحقي جمقعناا لجعاملهاذه الغااقاة  عجهاد أام م  ضمامذلا   

 عالنساعة  االتصاام، اصاصاةبااعح جمقس التحدقات التي ااجهنا ا مس اصت فات الامت ا

 ة  قضاالب  المشابأةح تقبقب بئق  لجنة المنظمات اا  للمبامعق  م  المجتمس المدني. سل

(CCO)   العمم الجماضي، ال سااقما في سااقاق اراعئة المزداجة    الضااا  ضلى ب مقة

ب .  COVID-19الفقبا  نقل المنااضاة العشااااابقاة / اإلقادز   التقبقب تحادقاات    أب 

COVID-19 فقبا  نقل اتاالثقبه ضلى  التفاااات االجتماااضي  إلى داب  ، مشاااااقبا  

العلد اأقف   بسالاب ضممبسائلة حام شافافقة   ت  حبحالمناضة العشابقة. ص م المنامشاة،  

قت    نقل المناضة العشااابقة اح  حقث  لفقبا التصاااديضلى   COVID-19ساااقثثب  

سااة التي ت  االسااتشااهاد  للاعا . ام  ارمثلة الملما التصااديتاجقه معظ  التماقم نحا 

، االذي قثثب عالفعم عشاااأم أعقب ضلى  COVID-19عها الاضاااس في بمبقأا ال تقنقة امنحقة العحب الأابقعي أمبأز ناشااا  لاااااااا 

 لفقبا  نقل المناضة العشبقة. الحالي التصدي

  
بثقبت مضااقة  امد اإلقدز.  ع المعنيعبنام  ارم  المتحدة المشااتب  ضمم  ض  دضمها لعملقة تحاقب اسااتباتقجقة  CCOأما بضبعت  

في العقا  الصتامي،  بشاااب  امد حاساامة حام أقفقة تااف  إسااتباتقجقات أم مقد  بضاقة مس اإلسااتباتقجقة العالمقة الجدقدة القادمة.  

قب  افد المنظمات غ  اصفه  بمب "نسا  مجعبات ضلى ممابسة العغا "، ا ا   العام ت عالجن       بئق  المأتب المبأزي ضلى ب 

ق ، ال قزام  ضلى مجتمعنا. بثنا  محابعة اعائ . ساانتاعس ارمب لمااصاالة منامشااة اتاضااقح  ذا المامف رنه قثثب عالمقل الحأامقة 

 ."ل صتفا   عصقح قمعلقالنا م ععضالدفس "نالحماقة االتقدقب. ال قمأننا ب  اجاد المجتمس المدني عحاجة إلى  

 

 2021مم المتحدة المشترك المعني باإليدز بعد عام : استراتيجية برنامج ال 3جدول أعمال 

Jonathan Gunthorpمندوب أفريقيا ، 

 

اما ععده جابقة اح  عشأم جقد مس مقا    2021إ  ضملقة االستباتقجقة الجدقدة لعبنام  ارم  المتحدة المشتب  المعني عاإلقدز لعا   

 عقا في االجتماضات السااااعقة افي باضاااحنا لقد افد المنظمات غقب الحأامقة عداب عابز في الفاز ععملقة بحام ابأثب ساااهالة.  

اإلنسااا ،   لعبنام  ارم  المتحدة المشااتب  المعني عاإلقدز، اااللتزا  عحقاق دض  أعقب  عاجاد ض  اضتقادنامجل  تنسااق  العبنام ، 

، امعالجة جمقس الحااجز الهقألقة  المبا قات/االتأامم مس الصااحة الجنسااقة ااإلنجاعقة، االتبأقز ضلى صااحة النسااا  االمبا قق 

المصدبات، االبجام الذق  قمابساااا  الجن  مس البجام،    لمساااتصدمي/مساااتصدماتاالساااقاساااات التي تمنس االساااتجاعات الفعالة 

فقبا  نقل المناضة العشاااابقة. في اجتماع مجل  تنسااااق    االمتعاقشااااق  مسالجن ،    ضام ت/لياضام  جن ال  اضاعبي/ضاعبات

 :للعمم العبنام ، ضبضت المدقبة التنفقذقة اقني عقانققما ث ث حبق ممأنة

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=912&title=46th-pcb---intervention-by-jonathan-gunthorp---agenda-item-3:-unaids-strategy-beyond-2021
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 .2025 ضا  نهاقة  حتى  الزمني الجدام تمدقد مس  الحالقة، االستباتقجقة ا قأم  تبأقز   ضلى الحفاظ :1  الصقاب 

 نهاقة حتى  اضلقه  تقا  التي االمعادئ احماحها الحالقة  االسااتباتقجقة  في  نتائ   حققت التي  الحاساامة  البأائز   ضلى الحفاظ :2  الصقاب 

 .اال تما  م   مزقد إلى تحتاا االتي  المتلصبة  الحبجة  المجاالت بالاقات لتحدقد  الحالقة االستباتقجقة تعزقز  مس ،2025  ضا 

 .اإلقدز ع نيالمع  المشتب  المتحدة ارم   لعبنام  شاملة (الصفب   م ) جدقدة استباتقجقة اضس :3  الصقاب 

 
  ا   اماا  جقادا   قت   ماا  مباجعاة  ضلى  2021  آذاب /مااب  احتى  اح   م   العملقاة  تشاااااتمام

  في متعددق   مصااالحة  بصاااحاب مس افتباضاااقة عمشااااابة  ارمب  ساااقجتااا  أذل ، لق 

  لمجل   االسااتباتقجي العمم  إحاب   عصقابات ا  بقضاا   المباجعة  صااياتساا   .بقلام/سااعتمعب 

  أانا /دقساامعب  في  العبنام   تنسااق   مجل   اجتماع قصصاال ساااف العبنام . تنسااق 

  االسااااتباتقجقة سااااتعتمد  ث  ام   ؛االسااااتباتقجقة اجا ب   إحاب  في لتفأقب ل ا  امت ارام

 العبنام . تنسق   لمجل  صاصة  جلسة ص م 2021  آذاب /ماب   في الصاصة

 
  في  عالمشااابأة المدني المجتمس اشااعأات المجتمس الحأامقة غقب  المنظمات افد قنصااح

  المباجعة  ص م  مساااماضة  مجتمعأ   ابصااااات     بضمام  جدام ب  ااتلأد العملقة.  ذه

 .اامسال تعأ  االأمقة الناضقة العقانات اب 

 
  ضلى  للحصاااام معنا  ااتااصااال  . قناساااعأ الذي عاإلقدز  المعني  المشاااتب  المتحدة  ارم  عبنام  عنا  في ساااا ماا  اح .  ااشاااابأ

 معلامات.ال

  

 (UBRAF)  وإطار المساءلةوالنتائج الميزانية الموحدة : 4جدول أعمال 

Lim Taslim Aditia،  الهادئ  والمحيط  آسيا مندوب 

    

ضمم العبنام  المشاتب   إحاب المساا لة ااالنتائ   ةللمقزانقة الماحد/   UBRAF ققد 

لمجاالت النتائ  االساااتباتقجقة الحالقة لعبنام    ا  قاعم المثشااابات المحددة افقابدائه م

ز ضلى اجاد با غقاب  ااااااا  ما تبأ ا  غالع لأنهااإلقدز.  ني عارم  المتحدة المشااتب  المع

افد   مداصلةحت  اا  اجتماع مجل  تنسق  العبنام ، سل ص مالسقاسات، عدال  م  تنفقذ ا. 

  م  التقاح القصااال الحققققة  مباب   ضااابابةالمنظمات غقب الحأامقة الضاااا  ضلى  

العدقد م  النقاح البئقساااقة، حقث تظم ماانق  الماافقة   ا  بنا بقضااا ببض الاامس. لقد بث

دالة  33٪ م  88حااجز في جمقس المناح  ضلى البغ  م  ب   تشاااأ م   السااا ضلى  

العلدا  بما  لدقها سااقاسااات داضمة للصااحة الجنسااقة ااإلنجاعقة؛  ساابقسالمساااب التتعس  

-COVIDفي صضاا  جائحة  صصاااصااا   فمتباأة في الصلفالمساااب   ذا الععقدة ض   

 بدلة ضلى مقاامة مضادات الفقباسات القهقبقة. الدقها؛ 19

 
اإلقدز في تحاقب االساااتباتقجقة الجدقدة، ت  إق   الأثقب م  اال تما  لهذه ني عاعقنما قشااابع عبنام  ارم  المتحدة المشاااتب  المع

ضمم عبنام   ساتقق  رنه ساقحدد المثشابات التي   "الجدقد"  UBRAFب  قبامب  ا  اازاة ذل ، قجب ضلى المجتمس بقضا العملقة. في م

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=913&title=46th-pcb---intervention-by-aditia-taslim-lim---agenda-item-4:-ubraf
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اإلقدز االجهات الباضقة ضلى المساتاى اإلملقمي االاحني في الساناات القادمة. ضلى مدى الساناات ني عارم  المتحدة المشاتب  المع

 قتجااباأقف ال    هتقققمما ال قت   الببي عصصااااالللغاقة في التععقب ض     حاسااااما  افد المنظمات غقب الحأامقة   الماضااااقة، أا 

UBRAF اامعنا. قجب ب  نأا  اسااتعامقق  في السااعي للمشااابأة في  ذه العملقة لضااما  مقا  الجاانب الحاساامة اب  نتمأ   مس

 م  مسا لة العبنام  المشتب  االعلدا  المنفذة.

 

 

 إليدز  لالمجتمعي  حول عمليات التصديإنشاء فريق المهام المعني  عنتقرير مرحلي : 5جدول أعمال 

Violeta Ross أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مندوبة 

  

الفعلي  جتماع  الا  ت  ضبض  ذا العند م  جدام ارضمام، الأ  دا  بي منامشة ص م 

العبنام ل تنسق   إلقها في  مجل   المأتاعة فقح إلدباجها االبجاع  العقانات  . امجدمت 

لمجل  تنسق  العبنام . ص م بسعاع الجلسات التمهقدقة، جبت ععض  التقبقب النهائي  

اأا  اإلجماع العا  ضلى إلحاحقة  ذا العمم؛ صاصة   ،المنامشات حام  ذا الماضاع

المجتمعات   COVID-19 جائحة   زم  في   تقاد  امت    التصديحقث  بي  م   بأثب 

 .مضى

 
مدمنا  الصحقة  مداصلتنافي   لعام ت REDTRASEXمثام  ،  إملقمقة  شعأة  ا ي   ،

 10000  عحشد مامت ص م ث ثة بشهب م  الحجب الصحي    أا ال تقنقة،  قب جن  في بمال

ز افد المنظمات غقب الحأامقة ضلى  ا  دالة. بأ  11الجن  في    لعام ت  ةغذائق  حصة

االلتزامات التي ااف  ضلقها مجل  تنسق  العبنام  عشل   ذا  ضلى    العمم   إلحاح فبق

 الماضاع. 

 
النهائقق  في فبق     25؟ نتامس م  ارمانة ب  تعل  ض  ارضضا  الا  ارضمامما  ي الصحاة التالقة فقما قتعل  عهذا العند م  جدام  

ضلى اح ع حام تقد  فبق      امجتمعات مصتلفة. سنعققأ  افد المنظمات غقب الحأامقة بسما  ببععة بشصال م  مناح   العمم. مد  

 م  متاععة شعأات التااصم االجتماضي الصاصة عنا. اا، لذا تلأد ذا العمم

 
 

اإلدارة لبرنامج المم   ومراجعة ني بإدارة وحدة التفتيش المشتركةتقرير الفريق العامل المع: 6جدول أعمال 

  (UNAIDS)باإليدزالمتحدة المشترك المعني 

Jumoke Patrick أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مندوب 

 

في االجتماع الصام  ااربععق  لمجل  تنسااق  العبنام  في دقساامعب/أانا  ارام  (JIU)بضحى تقبقب احدة التفتقش المشااتبأة  

في مهمة االساااتجاعة للتاصاااقات الاابدة م  احدة التفتقش    ا  ف لمجماضة ضمم مصتابة للمضاااي مدمشااابااإلا حبقة العمم  2019

المشااتبأة ل م  المتحدة. ت  تألقف مجماضة ضمم احدة التفتقش المشااتبأة التي تضاا  ضضاااق  م  افد المنظمات غقب الحأامقة، 

ذ إنشاائها في بعبقم/نقساا   احدة التفتقش المشاتبأة. منلبا غقب البسامقة    البسامقةتاصاقات لعااجب تنفقذ امتاععة مهمة االساتجاعة ل

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=905&title=46th-pcb---agenda-item-5:-progress-report-on-establishment-of-the-multi-stakeholder-task-team-on-community-led-aids-responses---written-statement-by-violeta-ross-latin-america-and-the-caribbean-on-behalf-of-the-pcb-ngo-delegation-
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  ة اتققق سااتشاااب الاامباجعة  ال، مامت مجماضة ضمم احدة التفتقش المشااتبأة ع2020

االتاجه االستباتقجي لعبنام  ارم   ا  ما  ا ماجاد حالقعنا   ضلى اجداا ا، التاصقات  

 .في التقد المتحدة المشتب  المعني عاإلقدز 

 
 

 

  فبق  العمم التاعس  ، نسااا  تنساااق  العبنام معم االجتماع السااااد  ااربععق  لمجل   

م    مجل  تنفقاذ العبناام مباجعاة حبققاة ضمام  للاحادة التفتقش المشاااااتبأاة اجتمااضق   

بجم تاضااقح بداابه امسااثالقاته اآلقات اإلشااباف االمسااا لة لعبنام  ارم  المتحدة 

ادئ التاجقهقة للبضاقة ، اصاااااحة المعانة العامةارمأذل  ني عاإلقدز االمشاااااتب  المع

دض  فتح حااب مس ارمق  العاا  ل م  المتحادة عشااااال  المادة لا ، المنظمااتلالمشاااااتبأاة  

ض    لمجل  تنسااق  العبنام االجتماع الساااد  ااربععق   ت  تعلقغ للمنصااب.  الااضااحة  الزمنقة للمدقب التنفقذي اتامعات اردا

امم االتقد  الذي بحبزه. امس الفبق  الع مجل  تنسااق  العبنام  عمنه اضتبف  امد،  أة التاععة للاحدةالتفتقش المشااتب احدة   ضمم

، عما ب  مجماضة ضمم احدة التفتقش المشاااتبأة أانت ال تزام تشااااب  في ضملقة اضاااس اللمساااات ارصقبة ضلى التاصاااقات  ذل 

بضضاا  مجل  تنساق  العبنام  تأا  بأثب ضملقة عدال   معم التعلققات المأتاعة م المقدمة إلى مجل  تنساق  العبنام ، فقد تقبب ب  

ل  تنسااق  مجانعقاد جلسااة  معم    عقانه  افد المنظمات غقب الحأامقة مد  ا أذا، م  المنامشااة في اجتماع مجل  تنسااق  العبنام .  

 العبنام .

  

 

 : تحديث تنفيذ خطة عمل االدارة  7جدول أعمال  

Pastoors Alexander، أوروبا مندوب 

 

، ععد تقبقب  2018  أانا  ارام/في دقسااامعب   (MAP)ت  اضاااس صحة ضمم اإلدابة 

ش االتحبش الجنسااي اإسااا ة اسااتصدا  الساالحة  فبق  الصعبا  المسااتقم المعني عالتحب  

العدقد م  ار داف االغاقات م  بجم القضااااا   االدابةلدى صحة ضمم   المنظمة.داصم  

شضلى جمقس بشأام   اإسا ة استصدا  السلحة امنح ماظفي عبنام  ارم  المتحدة   التحب 

بضحى التحدقث    اإلقدز المزقد م  الحماقة ابداات بفضم ل نتصاف.ني عالمشتب  المع

نظبة ثاامعاة ضلى ضادد    لمجل  تنساااااق  العبناام االجتمااع السااااااد  ااربععق     ص م

لمجل   ار داف التي ت  تحقققها با ضلى الحبق  الصااحقح لتحقققه. أا  الشااعاب العا   

بنه ت  إحباز الأثقب م  التقد  في تنفقذ مصتلف عبام  اإجبا ات صحة   تنساق  العبنام 

ة جقادة ر  العادقاد م  العلادا  الماانحاة لعبناام   . ا اذا في حاد ذاتاه ض ما االدابة  ضمام

 االدابةاإلقادز ماالات إ  التنفقاذ الجقاد لصحاة ضمام  ني عا ارم  المتحادة المشاااااتب  المع

 ضبابي م  بجم الحفاظ ضلى الدض  المالي.

 

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=906&title=46th-pcb---agenda-6:-report-of-the-working-group-on-the-joint-inspection-unit-management-and-administration-review-of-the-united-nations-joint-programme-on-hiv/aids-(unaids)---written-statement-by-alexander-pastoors-europe-on-behalf-of-the-pcb-ngo-deleg
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ضلى المساااب الصااحقح، في حلعه لعذم المزقد م  الجهاد في تل  المجاالت التي ل  تسااقب ععد   مجل  تنسااق  العبنام تمت ماا مة 

مثم نظا  االنتصااف م  ص م منظمة الصاحة العالمقة. ض اة ضلى ذل ، بدلى ععض بضضاا  مجل  تنساق  العبنام ، عما في ذل  

لمنصااااب مدقب مأتب  الم ئ تساااابقس ضملقة اصتقاب الشااااصل  العامة قحلب م  ارمانة  عقا ااااااااا عافد المنظمات غقب الحأامقة، 

 اح . ا  قات المستقم الذي قت  ملثه مثمتارص م

 

 

 

  القضايا االستراتيجية إلدارة الموارد البشريةتحديث :  8جدول أعمال 

Dr. Karen Badalyanمندوبة أوروبا ، 

 

  ص م  (HRM) بة الماابد العشااااابقة االساااااتباتقجقةت  ضبض تحدقث لقضااااااقا إدا

إلى مسااااضي ارمانة   ا  ، مشاااقب االجتماع السااااد  ااربععق  لمجل  تنساااق  العبنام 

في جدام بضمالها الحماح ضعب البأائز اربعس الساتباتقجقة إدابة  ا  للمضاي مدمالعامة 

، ( تعزقز ثقافة اردا 2،  ارشصال( االستثماب في 1  :2021-2016الماابد العشبقة 

ح التقبقب الضا   لااااا  أما س  ( ضما  مأا  ضمم تمأقني.4( إلها  الققادة الجماضقة ا 3

د العشابقة للحفاظ ضلى الأبامة االمساا لة ضلى الجهاد الجابقة التي تعذلها إدابة المااب 

، اذأب  حادة المشاااااتب  المعني عااإلقادز االبفاا قاة في مأاا  ضمام عبناام  ارم  المت

ب عقئة قشااعب فقها ااااااا اإلقدز قاف  ني ععاضاااح ب  عبنام  ارم  المتحدة المشااتب  المع

بجم  العمم، اقت  دضمه  اتمأقنه  م     اقشااااعبا  عالسااااعادة اثنا الماظفا  عارما   

 لفضم ما لدقه  م  مدبات.ع العمم

 
انتعاه بضضاا  مجل  تنساق  العبنام  لقضااقا المسااااة عق   ا  فد المنظمات غقب الحأامقة بقضا امس االضتباف عالجهاد الحالقة، بثاب ا

أمثشب    ا  للماظفق  الذي قت  بصذه تلقائق مصااف محددة حام الجن  العقالاجي  لناااااا  تدصالجنسق  داصم إدابة الماابد العشبقة. بثاب 

دضانا ارمانة العامة إلى إدباا التناع عق   لقد  .الجندبيتصاانقف  لرشااصال، اأذل  النه  الثنائي لاجن   لتحدقد التعبقف الذاتي ل

الجنسااق  في أامم نحامه في جمقس تقابقب إدابة الماابد العشاابقة في المسااتقعم، مس تساالقح الضااا  ضلى ب مقة االضتباف عالتناع  

 لفقبا  نقل المناضة العشبقة / اإلقدز. العالمي التصديالبائس في مجتمعاتنا في 

  

  الخارجي التدقيق تقرير  -تقارير الرقابة التنظيمية : 9جدول أعمال 

Andrew Spieldennerمندوب أميركا الشمالية ، 

العامة إلى ب     المباجعةاالجتماع السااااد  ااربععق  لمجل  تنساااق  العبنام . ابشاااابت    ص م  الصابجي التدمق  تقبقب  ت  تقدق 

 التدمق   لساااا  اإلدابة المالقة. أما بعبز  لدقه ضاااااعح مالقة أافقة دا  اجاد نتائ   لمعني عاإلقدز عبنام  ارم  المتحدة المشاااتب  ا

 ةلمقزانقة الماحدا إع غ : تنمقة الماابد العشااابقة انظ  ال تزام متصلفة عما في ذلأانت ععض المجاالت البئقساااقة التي    الصابجي

، حقث تساااا لنا ضما إذا أانت UBRAFضلى ضقاب اإلع غ الذاتي في    تدصلناز  اااااااا  بأ.  UBRAF/ إحاب المساااا لةالنتائ   اا

 االمجماضات المهمشة ارصبى. ةالبئقسق قةالسأانالفئات الحأامات ستعلغ ض  إصفاماتها الصاصة في حماقة 

   

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=914&title=46th-pcb---intervention-by-alexander-pastoors---agenda-7:-update-on-the-implementation-of-the-management-action-plan
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=915&title=46th-pcb---intervention-by-dr-karen-badalyan---agenda-item-8:-update-on-strategic-human-resources-management-issues
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=916&title=46th-pcb---intervention-by-andrew-spieldenner---agenda-9:-organizational-oversight-reports:-report-of-the-external-auditor
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. التدمق ضلى بجزا  مصتلفة م   مجل  تنسااق  العبنام ز بضضااا  آصبا  م  اااااا  ابأ

تقاد  في معناقاات الماظفق  اإح  ععاد   أاا  معنقاا  منه   الععض     ، اماد    تحاقب باز 

ش اإسا ة المعاملة في المنظمة. ح آصبا  الضا  ضلى تابقخ التحب  اااااا  امتباحات. اسل

-COVIDثثب عها قالحبق التي مد  مجل  تنساق  العبنام   ععض بضضاا  ، مد  ابصقبا  

اإلقادز. أاانات البساااااالاة  ني عا ضلى ضملقاات عبناام  ارم  المتحادة المشاااااتب  المع 19

ل  مجل  تنساق  العبنام  بباد ب  قأا  لدقه المزقد م  الثقة في أقفقة إدابة عااضاحة 

اإلقدز أمنظماة، صاصاااااة تحات مقاادة المادقب ني عا عبنام  ارم  المتحادة المشاااااتب  المع

اإلقادز اقني عقاانقماا. م  ص م  ني عا مشاااااتب  المعالتنفقاذي لعبناام  ارم  المتحادة ال

تساااالقح الضااااا  ضلى الزقادات في الماابد م  بلمانقا  ذا العا ، عالبد   بتىاالجتماع،  

 اأذل  تشجقس الدام ارضضا  ارصبى ضلى االجتماع ازقادة مسا ماتها.

 

 

 اإليدز ب المشترك المعنيبيان من ممثل رابطة موظفي برنامج المم المتحدة : 10جدول أعمال 

Wangari Tharao مندوبة أميركا الشمالية ، 

 

الذي بعلغ عقا  باعحة ماظفي بمانة عبنام  ارم     2020ح مساح الماظفق  لعا   اااااا  سال

الضاا  ضلى ععض القضااقا العالقة التالقة:    (USSA)اإلقدز ني عالمتحدة المشاتب  المع

االشاافافقة، ال سااقما في مجاالت التاظقف االتبمقة ب( اسااتمباب االفتقاب إلى اإلنصاااف  

حااالت ت  اإلع غ    3) ؛ب( التمققز   ؛االتنقام الاظقفي، ا ا ضاامام ماد قتقح المحسااااااعقاة

)ت  اإلع غ   فظاظةفقبا  نقل المناضة العشااابقة(، تعاقش مس ضنها ضلى بساااا  حالة  

إلع غ ضنهاا حااالت ت  ا  3٪ م  الماظفق (، االتحبش الجنساااااي )  43م  معام    اضنها 

(، االتصاقف اإسا ة استصدا  السلحة؛ ا( شعبت بغلعقة 2019في ضا   8مقابنة عاااااا 

الماضاقة، مقابنة    ا  زادت ص م االثني ضشاب شاهب ٪( ب  بضعا  ضمله  مد  73الماظفق  )

 الشااغب شاغبة لفتبات حاقلة.المباأز مس عقا   2019٪ في ضا   50عا 

  

  عشااال   ملقق  أنا فقد  ،االدابة   ضمم صحة تنفقذ في  المحبز  التقد  م   البغ   ضلى علنه الحأامقة غقب  المنظمات افد  مداصلة  تاضتبف

 اصحقة  ماثامة عقئة لصل   جهاد بي  ضلى المحتملة السلعقة احثاب   ضلى  الضا  عقاننا حااااا  سل المنظمة. ثقافة تغققب  في العحي  التقد 

 ارضضاا   الدام معم  م  نفساها االمصااف  القضااقا  بثقبت امد بض ه. المذأابة  المشاأ ت  اساتمبت  إذا  للماظفق   اتمأقنقة  امنصافة

 االدابة. ضمم صحة تنفقذ ععملقة  اإلسباع  ضلى عشدة اإلقدز ع نيالمع  المشتب  المتحدة  ارم  عبنام  تشجقس ات      (،(MS المصتلفة

 
  المشااتب   المتحدة ارم   عبنام   بمانة ماظفي  باعحة عقا  إلع غ المسااح عقانات  لتفصااقم  الملحة  الحاجة إلى  االنتعاه عقاننا لفت أما

 اعهذه المثابة.  القضااااقا  ضلى  الماظفق   بداد  ضلى االجن   العبق تلثقب   أقفقة  حام  تاضاااقحال  م  لمزقد ،USSA  عاالقدز  المعني

  بات القد  لعنا  م  مة بأثب   عبنام   لاضااس  ال زمة المعلامات اإلقدز ع نيالمع  المشااتب  المتحدة  ارم  عبنام  لدى  سااقأا  الحبققة

 ساااقما  ال العنصااابقة، م   للحد الحالقة العالمقة  )الحبأات(  الحبأة مس  التااف  لضاااما  للغاقة ا  مهم  ا  بمب   ذا نعتعب  نح  لماظفقه.

 اارنظمة.  المثسسات  داصم للساد المعادقة العنصبقة

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=917&title=46th-pcb---intervention-by-wangari-tharao---agenda-10:-statement-by-the-representative-of-the-unaids-secretariat-staff-association

