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 المقدمـــــــة 

Xavier Biggs ، الداخل  كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيري مندوب أم 

في الفترة   تنســيق البرنامج انعقد االجتماع الحادي والخمســون لمجلس  

ن أول اجتماع  وكا  Chiang Maiديسمبر في شيانغ ماي    16إلى    13من 

وقد اســتضــافتو حكومة تايلند بصــفتها   عاًما. 14 يعقد خارج جنيف منذ

، دعت قبل االجتماع الرسـميتنسـيق البرنامج.    لمجلسالرئيس الحالي  

الحكومة التايالندية أعضـاء مجلس تنسـيق البرنامج للمشـاركة في عدد 

من الزيارات الميدانية لبرامج ومرافق فيروس نقص المناعة البشـــرية  

  في شيانغ ماي وحولها.

ــو في شــكل مختلم وامتد ألكثر من  أنصــاأ أيا .   4كان االجتماع نفس

ــره ــيق البرنامج   وال يمكن أن يحض ــاء مجلس تنس ــيًا إال أعض ــخص ش

ــاركة فعليًا من خالل ا وبإمكانووفودهم.   ــاء المراقبة والمراقبين من المنظمات غير الحكومية المشـ لدول األعضـ

ــر بين الوفد ومراقبي المنظمات غير الحكومية أالناء االجتماعات وبعدها  ــال المباش ــة نمنة. لذلك كان االتص منص

 صعبًا.

ــ  رك ــــــ تماع الحادي والخمســون لمجلس تنســيق البرنامج في المقا  األول على الحاجة إلى ســد الث رات  ز االجــــ

الرئيـسية التي تم تحديدها في برمجة فيروس نقص المناعة البـشرية، وأزمة تمويل برنامج األمم المتحدة المـشترك  

ة / اإلـيدز، والـحاـجة إلى تموـيل ــرـي اـعة البشــ ة الموـحدالميزانيـ   المعني بفيروس نقص المـن ـــب ائج والمـحاســ   ة والنـت

UBRAF .بالكامل إذا أردنا تعزيز سبب القضاء على وباء اإليدز 

ـــية على ـجدول األعـمال وـقا  وـفد المنظـمات غير الحكومـية بـمداخالت لـكل منـها في  ــبـعة بنود رئيســ تم طرح ســ

 محاولة لضمان تمثيل المجتمعات الرئيسية والمهمشة بشكل مناسب.

إلى األما  وتقديم التزاماتها بزيادة  المضـيدعا الرئيس الدول األعضـاء إلى التوصـل إلى توافق في ااراء بشـأن 

 )أو استمرار( التمويل حسب الحاجة وتحسين أوضاع المتضررين من فيروس نقص المناعة البشرية.
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  ةالتنفيذي ةتقرير المدير :1.3 أعمال جدول

 Jumoke Patrick ، مندوب أميركا الالتينية والبحر الكاريبي 

ــ  رك  Winnie Byanyimaالمديرة التنفيذية ويني بيانيما   تقريرز  ـــ

المتصـلة التي تثالر على على مسـاواة واسـتدامة مختلف القضـايا  

ــبيل   ــرية، على س ــتجابة العالمية لفيروس نقص المناعة البش االس

ا   ات حقون اإلنســـــان، وقضـــــاـي اـك د حواجز وانتـه ال، تزاـي المـث

المـساواة للنـساء والفتيات، واألطفال، والفتات الـسكانية الرئيـسية،  

ــاواة ــول إلى التطورات العلمية في   في  وتحقيق المس مجال الوص

 المناعة البشرية وما إلى ذلك. فيروس نقص 

وشــــاركت في تقريرها على نطان واســــع في اســــتخدا  أموال  

لدعم التخطيم الوطني   اإليدزوموارد برنامج األمم المتحدة المشـــترك المعني بفيروس نقص المناعة البشـــرية / 

رية وتنفيذها في البلدان والعمل بالنيابة عنها. وشـ   للتصـدي ا   ةالتنفيذي  ةالمدير تددلفيروس نقص المناعة البـش أيضـً

ن خالل الحوار المـستمر والدعم على أهمية إبقاء إنهاء المـساعدات على رأس جداول األعمال الـسياـسية الوطنية م

ــلحة، بما في ذلك المجتمعات  تقال ــحاب المصـ ني، ولكن األهم من ذلك، ملكية الدولة والحوار القوي مع جميع أصـ

  المحلية.

تفصـــيالً للتوقعات المالية لبرنامج األمم المتحدة المشـــترك المعني بفيروس نقص المناعة البشـــرية / مت ويني  قد  

ــيق البرنـامج ــين لمجلس تنســ القرارات    ؛اإليـدز لمتـابعـة االجتمـاع الخمســ وقـدمـت تحـديثـات ومعلومـات عن 

وأن  ،لى مســتوى تمويلهماالســتراتيجية بشــأن هذه المســألة. وشــاركت أن المانحين العشــرة األوائل قد حافظوا ع

ــرـكاء نخرين ـقد زادوا جميعهم من التزامهم الـمالي  ريالوالـيات المتـحدة األم ــترالـيا وشــ كـية وهولـندا وألـمانـيا وأســ

  لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز.

ــراكات الهادفة مع جميع وكاالت األمم زت مداخلة وفد المنظمات غير الحكومية في هذا  ـــــــ  رك التقرير على الشـ

والمجتمعات لتحقيق نتائج أفضـل وتحسـين الوضـع  ،والدول األعضـاء  ،المتحدة المشـاركة في البرنامج المشـترك

 المالي لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز.

ذا التـ  ان لـه ة بمـك ان من األهمـي الكراـمة  ـك ة ـب ــرـي ة البشــ اـع أالرة بفيروس نقص المـن ات المـت دـخل أن تحظى المجتمـع

ا  ة لوجودـن ــم والتجريم اـلذي ال يزال يمـثل لعـن ــيص عالـمات للوصــ واالحترا  واالعتراأ بهويتهم وـعد  تخصــ

 بو. ومتأالرينمع فيروس نقص المناعة البشرية  متعايشينكأشخاص 

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2022/PCB51_EXD_Report
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  ممثل المنظمات غير الحكومية تقرير: 1.4أعمال  جدول

Christian Hui مندوب أميركا الشمالية ، 

ة أحـد أكثر بنود جـدول  ات غير الحكومـي ان تقرير المنظـم ـك

إالـارةً  إلى    التقريراالجتمـاع. يهـدأ    خاللللجـدل    األعمـال 

ادة تعزيز العلم واإلمـكانـيات غير ا ــت ـلة لزـي مفهو  غير لمســ

في   U=Uبعد إدراج    U=U  قابل للكـشف   غير قابل لالنتقال

بشــأن فيروس نقص المناعة   2021اإلعالن الســياســي لعا   

 .البشرية / اإليدز

ب البرنامج المشــترك وأغلبية الدول األعضــاء في حين رح  

ـــيات التي ـقد   ــين وألـمانـيا وهولـندا وـتايالـند والمملـكة المتـحدة  ـبالتوصــ مـها التقرير، بـما في ذـلك كينـيا وكـندا والصــ

ظات بـشأن ـصحة ـص يًرا من الدول األعـضاء، مثل االتحاد الروـسي أعرب عن تحف  فإن عددًا  ؛الواليات المتحدة  و

المقترحة األصلية   ات، ونتيجة لذلك اقترح حذأ غالبية القرارU=U  مفهو  غير قابل للكشف   غير قابل لالنتقال

المحلي لمضادات وفي الوقت نفسو، قامت الدول األعضاء مثل الكاميرون بمداخلة دعت إلى دعم اإلنتاج    للتقرير.

 .في السيان األفريقي U=Uلدعم تحقيق  القهقريةالفيروسات 

المكثفة. وـسم المناقـشات الـساخنة    ات  الوفد مجموعة من القراربعد التـشاور مع العديد من أـصحاب المـصلحة، قد  

  بثقة من قبل منظمة الصــحة العالمية.  مفهو  غير قابل للكشــف   غير قابل لالنتقالفي غرفة الصــياغة، تم إالبات  

ولم تثد عملية التفاوض إلى توافق في ااراء بين جميع الدول األعضـاء في غرفة الصـياغة. في اليو  األخير من 

للتعبير عن عد  ارتباطو    ات، طلب االتحاد الروســـي إضـــافة حاشـــية إلى القراراجتماع مجلس تنســـيق البرنامج

ـــبب الترجـمة ا التقرير. وبســ ـبدا أـنو مجرد طـلب للتعبير عن   ،لمتضــــارـبة لـهذا الطـلب من قـبل المترجم الفوريـب

 مخاوأ بشأن التقرير.

والتي أكدت على   MPACT  منظمة الـسكان الرئيـسية العالمية بها تتـضمنت تدخالت المجتمع المدني تلك التي قام

ال ينب ي أن يخلق فجوة فيروسـية بين أولتك القادرين   مفهو  غير قابل للكشـف   غير قابل لالنتقالأهمية أن تنفيذ  

من ـشأن هذا التأطير أن يـضمن اـستمرار جهود إل اء تجريم   على تحقيق كبت الفيروس وأولتك الذين ليـسوا كذلك.

إلى قمع الفيروس أو عد  إمكانية اكتـشافو،    ـستنادال فيروس نقص المناعة البـشرية دون ا المتعايـشين معاألـشخاص  

بالنســـبة  فيروس نقص المناعة البشـــرية لن يخضـــعوا لقوانين تنتهك حقون اإلنســـان   المتعايشـــين معيع وأن جم

 بفيروس نقص المناعة البشرية. للمتعايشين مع

 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB51_NGO_Report_Final_112322.pdf
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 متابعة الجزء المواضيعي من االجتماع الخمسين لمجلس تنسيق البرنامج : 2جدول أعمال 

Midnight Poonkasetwattana والمحيط الهادئ ، مندوب آسيا 

ــين  جاء  لمجلس  تقرير الجزء المواضــيعي من الدورة الخمس

امج ــيق البرـن ــعـة    تنســ في   اتمن القرارمع مجموعـة واســ

ات المثيرة   ــوـع د من الموضــ دـي دفع الـحدود في الـع ة ـل اوـل مـح

كـان الهـدأ من وفـد المنظمـات غير الحكوميـة هو   للجـدل.

الصـحة والحقون  و،  التربية الجنسـية الشـاملةضـمان أن تظل 

، وتم توـسيعها لتـشمل اتمرئية في القرارالجنـسية واإلنجابية  

كذلك )بداًل من العنف فقم(، والعنف الجنســــي والجنســــاني  

 .الجندرتصنيف البيانات حسب الجنس و

لقد اســت رن األمر وقتًا طويالً للتوصــل إلى اتفان أالناء عملية التفاوض، وفي نهاية المطاأ مع بعت الت ييرات  

 إليها:الل وية التي لم تحقق لألسف جميع األهداأ التي حددها وفد المنظمات غير الحكومية للوصول 

التثقيف والمعلومات الشــاملة، ذات الصــلة بالســياقات الثقافية، حول الصــحة الجنســية واإلنجابية والوقاية من  • 

ــتراتيجية   ــامل، على النحو المنصــوص عليو في االس فيروس نقص المناعة البشــرية، أو التثقيف الجنســي الش

 العالمية لمكافحة اإليدز.

 .الجنسية واإلنجابية، والصحة اإلنجابيةالصحة والحقون  • 

ــ  جمع البيانات المصـن •  فة حسـب الجنس والخصـائص السـكانية األخرى ذات الصـلة لفهم المشـاركة التعليمية  ــــ

والتقد  والتعلم بـشكل أفـضل، واـستخدا  البيانات التي تراعي الفوارن بين الجنـسين لوـضع الـسياـسات والتخطيم  

 .طنيةمع االعتراأ بالقدرات الو

ــية إلى القرار  أتت ــكانية الرئيســ  يفات  اإلضــافة الرئيس ــية حول تعريف الفتات الس ية على النحو  عبارة عن حاش

 .2026-2021كافحة اإليدز االستراتيجية العالمية لممن  8المحدد في الصفحة 

عي الخمسـين مناسـبة يضـ امداخلة وفد المنظمات غير الحكومية أن التوصـيات الصـادرة عن الجزء المو توالحظ

 عي الحادي والخمسين.يضاأيًضا للجزء المو

 

 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB51_Follow-up_ThematicSegment_50thPCB__FinalFS_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB51_Follow-up_ThematicSegment_50thPCB__FinalFS_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-strategy-2021-2026_en.pdf


 

1 | 7صفحة  3 

 

المجتمع بشأن اإليدز بناًء على توصيات فريق عمل   ي يقودهذ ال التصديالتقرير النهائي عن : 4جدول أعمال 

لبرنامج األمم المتحدة المشترك  ن  الحادي والخمسي أصحاب المصلحة المتعددين إلى مجلس تنسيق البرنامج

 المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز 

Mubanga Chimumbwa مندوب أفريقيا ، 

ــلـحة   فريق ـقد   ـــحاب المصــ المعني    ين،متـعددالعـمل أصــ

النهائي    التقرير ،المجتمع بشأن اإليدز  ي يقودهذال  بالتصدي

الكاملة من تأالير التدخالت  لالســتفادة   بناًء على توصــياتو.

المجتمعية، يتطلب تكييف وتنفيذ القوانين والســياســات التي  

ــ  تمك ن من التمويل المســــتدا  لالســــتجابات المجتمعية  ــــــ

ــ  التي تركوالمتكاملة   ، بما في ذلك من خالل فرادز على األ ـ

 التعاقد االجتماعي ونليات التمويل العا  األخرى.

القـضاء عـضاء في األمم المتحدة ـسلـسلة من االلتزامات في اإلعالن الـسياـسي بـشأن  ، قدمت الدول األ 2016في عا  

ــاـفة إلى االعتراأ ـباألدوار القـيادـية المهـمة التي تلعبـها المنظـمات المجتمعـية، التزـمت اـلدول   على اإلـيدز. ـباإلضــ

 .2030بحلول عا  من إجمالي تقديم الخدمات بقيادة المجتمع ٪ 30األعضاء بضمان أن يكون ما ال يقل عن  

موارد المن  ٪6أالار وفد المنظمات غير الحكومية مخاوأ بشأن التزامات الدول األعضاء باستثمار ما ال يقل عن 

أنـشطة التمكين االجتماعي، بما في ذلك الدعوة والتعبتة المجتمعية  في فيروس نقص المناعة البـشرية  لالمخـصـصة  

والسـياسـية ومراقبة المجتمع والتواصـل العا  وبرامج التوعية من أجل االختبارات والتشـخيص السـريع لفيروس 

 يز. والتمي وصمالنقص المناعة البشرية، وكذلك لبرامج حقون اإلنسان مثل القانون وإصالح السياسات، والحد من 

ا على ضـرورة قيادة   لفيروس نقص المناعة البشـرية حول نليات تقييم بيانات اسـتجابة    التصـديوشـدد الوفد أيضـً

المجتمع لإليدز في جميع أنحاء العالم على الرغم من االلتزامات التي تعهدت بها الدول األعضاء لدعم المجتمعات  

مع السـياسـات والمجتمعات    يتماشـ الوده المجتمع من أجل ي يقذإليدز الل  التصـديحدة لتقييم  في تطوير أدوات مو  

 الوطنية، بما في ذلك فعالية التكلفة.

ترك  ومن خالل اإلحاطة علمً  اس التقني لبرنامج األمم المتحدة المـش يق البرنامج األـس ا بالتقرير، أرـسى مجلس تنـس

ــرية / اإليدز ليكون قادرً  ــتجابات اإليدز الممولة تموياًل ا على قياس المعني بفيروس نقص المناعة البشــ ا  جيدً اســ

 والتي يقودها المجتمع المحلي والتي تحرك أجندة أصوات المجتمع على المستوى القطري.

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2022/PCB51_Report_MTT_CLR
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ين بفيروس  رتبطالم تحديث بشأن الشراكة العالمية للقضاء على جميع أشكال الوصم والتمييز: 5جدول أعمال 

 نقص المناعة البشرية 

Cecilia Chungميركا الشمالية ، مندوبة أ 

ة تعـمل ـجاـهدة   المـي ــراـكة الـع اء أن الشــ الثـن دير ـب ومن الـج

فيروس نقص المناعة   المتعايشــين معلتمكين األشــخاص  

ــل  ــية. كما س ــكانية الرئيس م  ـــــــ  البشــرية والمجتمعات الس

دولة انضـــمت إلى   33الضـــوء على ما مجموعو    التقرير

القضـــــاء على   دت ـب د وتعـه ــمالهـذا الجـه والتمييز    وصــ

 المرتبطين بفيروس نقص المناعة البشرية.

والقوانين العقابية   ،ألمر مقلق لل اية أن التقرير أشــار إلى عد  المســاواة بين الجنســين وانتهاك حقون اإلنســانإنو  

من الدول األعضاء. ٪ 88وعد  الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية التي تم تواليقها في   ،بالجنس  العملضد 

 هي خدعة شفهية وخيالية؟ 10-10-10هل أهداأ 

الشــبكة العالمية للمتعايشــين مع فيروس نقص المناعة  وفرهاتأن المراقبة وبناء القدرات التي  ليس هناك شــك في 

ا أن تكون هناك يجب أن تستمر مع المزيد من الموارد المستثمرة في العمل. ومع ذلك، يجب أيضً  +GNP  البشرية

 لعمل ضد ما ورد في االستراتيجية العالمية لمكافحة اإليدز.مساءلة أما  البلدان التي تواصل ا

  

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2022/PCB51_Global_Partnership
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تقرير مكتب مجلس تنسيق البرنامج لتقديم توصيات إلى المكتب بشأن حالة تمويل برنامج  : 6جدول أعمال 

 األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز )فورية ومستدامة(

Aleksey Lakhov ،مندوب أوروبا    

تم اتخاذ قرار تشـكيل فريق العمل غير الرسـمي ألصـحاب 

ــيق   ــاء مجلس تنسـ ــلحة المتعددين المكون من أعضـ المصـ

المنظمـات   البرنــامج والمراقبين والجهــات الراعيــة ووفــد 

ـــحاب  ــيق البرـنامج، وأصــ غير الحكومـية في مجلس تنســ

المصـلحة ااخرين السـتكشـاأ خيارات لحل أزمة التمويل  

ــترك المعني بفيروس الفو ري لبرـنامج األمم المتـحدة المشــ

االجتماع الخمســـين    خاللنقص المناعة البشـــرية / اإليدز 

ــيق البرنامج. ــع مجموعة من  5 ومنذ ذلك الحين، عقد فريق العمل  لمجلس تنســ ــات عبر اإلنترنت ووضــ مناقشــ

بين أمور أخرى: معالجة تقلبات  وشـــملت من    التوصـــيات والخيارات لمعالجة أزمة تمويل البرنامج المشـــترك.

كي أو ريدوالر أم 1،000،000بمبلغ  2022دولة عـضو مانحة بزيادة مـساهماتها لعا   11، ومطالبة  أـسعار العمالت

ــو غير ـمانـحة من البـلدان    11مخطم لـها أو المتوقـعة(، وطـلب  من مســــاهـماتـها الـحالـية الأكثر أكثر ) دوـلة عضــ

 كي، إلخ.ريدوالر أم 500،000للمساهمة بمبلغ  المنخفضة والمتوسطة الدخل

ــ  رك بالكامل هو شـرط أسـاسـي لبقاء    ممواًل  امشـتركً   اكيف أن برنامجً زت مداخلة وفد المنظمات غير الحكومية  ــــ

، والمثليين من  الجنس  عامالت/بـشرية، وعامليفيروس نقص المناعة ال المتعايـشين معمثل  - المجتمعات المختلفة  

والنســاء   يجتماعالعابرين النوع اال الرجال وغيرهم من الرجال الذين يمارســون الجنس مع الرجال واألشــخاص  

ــتخدماتوالفتيات،   ــتخدمي/مسـ ــكانية  المخدرات  ومسـ ــالً عن الفتات السـ ــخاص في األماكن الم لقة، فضـ ، واألشـ

ــاء في مجلس  األخرى ذات األولوـية. ــاء اـلدول االعضــ ــيق البرـنامج  وـجد اعضــ على ـطاوالتهم، في ـبداـية  تنســ

كي، بما ريدوالر أم  1،000،000كي أو ريدوالر أم 500،000االجتماع، م لفات تحتوي على ـشيكات بداخلها بقيمة 

باإلضافة إلى ذلك، أشارت المداخلة إلى النفقات اليومية )المستقاة من المصادر   يتماشى مع توصيات فريق العمل.

ــأن القضــايا التي تعيق  المفتوحة( لبعت ا لفيروس نقص المناعة البشــرية مثل شــن  التصــديلدول األعضــاء بش

ــية والحق اإلنجابي   ــحة الجنسـ ــكل فعال الصـ الحرب في أوكرانيا أو الحفاظ على وظائف المحكمة التي أنهت بشـ

 جهاض لماليين النساء.باإل  المرتبم

ــرة على الوف ــاء حقها في الرد مباشـ ــتخدمت إحدى الدول األعضـ د بعد مداخلة وفد المنظمات غير الحكومية، اسـ

تو على عد  "تسييس قضايا فيروس نقص المناعة البشرية". وهو يوضح أهمية صوت الوفد في اجتماعات ـــ  وحث

 مجلس تنسيق البرنامج.



 

1 | 10صفحة  3 

 

  اإلدارة على تقرير التقييم السنوي التقييم ورد  : 7جدول أعمال 

Erika Castellanos مندوبة أوروبا ، 

ــردً   التقرير  قد   ا لتنفيذ خطة تقييم برنامج األمم المتحدة  سـ

-7.3  اتلقرارا لوفقً  2023-2022المشترك لمكافحة اإليدز  

ــيق    من  7.4 ــع واألربعين لمجلس تنســ التـاســ االجتمـاع 

التقييم. ــان على خطــة  االتف ــامج، حيــث تم  حــددت    البرن

التعديالت التي يجب إجراؤها بســـبب القيود المالية لهجة  

تقييم   تزال وظيفــة  التقرير. ال  ــيطرت على  التقرير وســ

افي. تقرر في  ل الـك ــترك تفتقر إلى التموـي امج المشــ البرـن

 ا.من النفقات ستخصص لمها  التقييم. لم يكن هذا ممكنً  ٪1 ربعين لمجلس تنسيق البرنامج أنالدورة التاسعة واأل 

ــبة ــافة إلى ذلك، كان ال بد من خفت ميزانية مكتب التقييم بنســ . ونتيجة لذلك، تم تقليل كمية ونطان  ٪30  باإلضــ

ــارة إلى أن تأالير  لة بداًل من  و  اان في التقييـمات المـجدقد تم دمـجو  كوفـيدالتقييـمات التي تم إجراؤها. وتـجدر اإلشــ

 إجرائو كتقييم منفصل.

ــنوي. على الرغم من  ديره لتقرير التقييم الســ ة ـباإلنـجازات وأعرب عن تـق وأشــــاد وـفد المنظـمات غير الحكومـي

ــترك المعني بفيروس نقص المناعة  ــها المأزن المالي لبرنامج األمم المتحدة المش الصــعوبات العديدة، وعلى رأس

ــ  ــع الـمالي اله  إلى الـحد من الموارد  رـية / اإلـيدز، فـقد الحظـنا إحراز تـقد  في خـطة المراجـعة.البشــ أدى الوضــ

ــاـعدة إدارـية ــرـية إلى موظفين االنين دون أي مســ ــيص  ،البشــ ـنا اـلدول يللتقييـمات. لـقد حث ٪1  وـحاـلت دون تخصــ

على الدول وأنظمة الرعاية الصـحية، واألهم األعضـاء على التفكير في قيمة التقييم وكيف يمكن أن يكون لو تأالير  

اورلقد وافقنا على إجراء    من ذلك، على حياة البـشر. اء خطة التقييم المقبلة. لقد طلبنا    التـش تخد  إلنـش المخطم المـس

من برنامج األمم المتحدة المشــترك المعني بفيروس نقص المناعة البشــرية / اإليدز ضــمان أن يكون للمجتمعات  

 يروس نقص المناعة البشرية والمتعايشين معو دوًرا هاًما في المشاورات.المتأالرة بف

  

 

 

 

 

 

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2022/PCB51_Annual_Evaluation_Report_EN
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 القادمة  مجلس تنسيق البرنامج اجتماعات: 8جدول أعمال 

Midnight Poonkasetwattana مندوب آسيا والمحيط الهادئ ، 

مجلس المواضـيعية الجتماعات    لالجزاءالموضـوعات المتفق عليها 

 هي كما يلي: 2023تنسيق البرنامج في عا  

البرنــامج •  ــيق  تنســ ذات  :52م  رق  مجلس  ــكــان  ــة    الســ األولوي

عابري/عابرات النوع  السـكان الرئيسـيين، وخاصـة مجموعات و

اعي ات  2025، والمســـــار إلى أهـداأ  االجتـم اوـت : الحـد من التـف

  29-27هجية والمخصــصــة )الصــحية من خالل االســتجابات المن

 .في جنيف، سويسرا( 2023يونيو 

وفيروس نقص المناعة  االختبار   :53رقم  مجلس تنـسيق البرنامج •

 .في جنيف، سويسرا( 2023ديسمبر  14-12البشرية )

الســكان    كجزء من عابري/عابرات النوع االجتماعيباإلشــارة الصــريحة إلى    مجلس تنســيق البرنامجيرحب وفد 

الـسكان الرئيـسيين للجزء المواـضيعي التالي في يونيو، حيث ـسيكون هناك دعم متفاوت مجموعات  األولوية و  ذات

عابري/عابرات النوع نتطلع إلى مشــاركات أوســع مع نشــطاء ومنظمات   داخل أعضــاء مجلس تنســيق البرنامج.

ايا حقون لهذا الموضوع المهم لتسليم الضوء على االحتياجات الخاصة، وعد  المساواة الصحية وقض  االجتماعي

 ى خدمات فيروس نقص المناعة البشرية.علول حصلل عابرو/عابرات النوع االجتماعياإلنسان التي يواجهها 

اتخاذ خطوات في الوقت المناسـب لضـمان اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة في  تنسـيق البرنامجطُلب من مكتب  

 .2024في عا   55و  54ء المواضيعية لالجتماعين الدعوة واالتفان على األجزا

ــيق البرـنامج في ـعا  ل  57و   56ومـكان انعـقاد االجتـماعين    كـما تـمت الموافـقة على مواعـيد على   2025مجلس تنســ

 النحو التالي:

 ، جنيفا، سويسرا2025يونيو/حزيران  26- 24: 56اجتماع مجلس تنسيق البرنامج رقم  •

 ، جنيفا، سويسرا.2025 ديسمبر/كانون األول 11 – 9: 57اجتماع مجلس تنسيق البرنامج رقم  •
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 : انتخاب الضباط 9جدول أعمال 

Martha Clara Nakato مندوبة أفريقيا الواردة ، 

التابع لبرنامج األمم المتحدة    لمجلس تنسيق البرنامج 51رقم جاء االجتماع  

المشــــترك المعني بفيروس نقص المناعة البشــــرية / اإليدز مع ت ييرات  

كانون  /. في كل اجتماع في ديسمبرتنسيق البرنامججديدة في تكوين مجلس  

 .، ينتخب مجلس تنســيق البرنامج أعضــاء جدد من الدول األعضــاءاألول

ــيق البرنامج بعملية   يقو  وفد المنظمات غير الحكومية بإبالغ مجلس تنســ

التوظيف الخاصـة بو ليحل محل المندوبين الم ادرين. وفي هذه المرة أبلغ  

ــتبدال مندوب بمن ــيق البرنامج عن اس ا مجلس تنس دوب مناوب الوفد أيضــً

 شخصية.من نفس المنظمة بسبب ظروأ 

ــاء المكتب المنتخبين لعا   ــكيل أعضـ ــً  2023فيما يلي تشـ ا،  ؛ ألمانيا رئيسـ

 ا.وكينيا نائبا للرئيس، والبرازيل مقررً 

، ممثلة الصـحة والحقون الجنـسية  Martha Clara Nakato  وفد المنظمات غير الحكومية مندوبين جديدين:  كما قد  

 (JASL) . ممـثل ـجاـمايـكا ـلدعم اإلـيدز من أـجل الحـياة  ، Xavier Biggs، أوغـندا( و  SRHR Allianceواإلنـجابـية )

، هي  Trans United Europe، التي تمثل Erika Castellanosعالوة على ذلك، أبلغ الوفد مجلس تنسـيق البرنامج أن 

 .Dinah Bonsالمندوبة المناوبة التي تحل محل 

ة  ســــيرأس لجن   UNODCكما أُبلغ مجلس تنســــيق البرنامج أن مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  

 عا  المقبل.لل (CCO)المنظمات المشاركة في الرعاية 

دوبين الثالاـلة الـجدد ألمرحـ   المـن ا وـقد  ريب الـمدير التنفـيذي ـب ا وأوروـب ة البحر الـكاريبي وأفريقـي ة ومنطـق   ـكا الالتينـي

 شكر خاص للمندوبين الم ادرين.

خالل فترة خدمتهم.  أظهروهاتم اإلشــادة بالضــباط المنتهية واليتهم والدول األعضــاء الحالية للقيادة الخيرية التي  

برنامج األمم ل  يتنســيقالمجلس  الالمنتهية واليتو، بشــكل خاص لدعمو رؤية وتطلعات   الكرســيوأالني على تايلند،  

 ي بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز.المتحدة المشترك المعن
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 : الجزء المواضيعي 10جدول أعمال 

Gastón Devisichمندوب أميركا الالتينية والبحر الكاريبي ، 

ــين   ــيعي لالجتـماع الـحادي والخمســ تـناول الجزء المواضــ

ــيق البرنامج موضــوع "فيروس نقص المناعة    لمجلس تنس

إعــادة   ــا  يمكنن تنوعهم: كيف  ــة والرجــال، بكــل  ــري البشــ

 استجاباتنا إلى المسار الصحيح؟".

اطق   ات ومـن ــمـنت مجموعتين من المتـحدالين من خلفـي تضــ

ــيء واـحد مفقود: تـحدـيد   اك شــ ة، ومع ذـلك، ـكان هـن مختلـف

ــديالت خالل  في الخلفأولويات احتياجات هذه المجموعات التي تُترك  ــرية.    صـ وهو  لفيروس نقص المناعة البشـ

 تركيز ال غنى عنو يمكن ضمانو بشكل خاص من خالل جعل المجتمع يتحدث عن حقيقتو بصي ة المتكلم.

ــ  بينما ترك  ،ومع ذلك، فإن خبرة الرجال في كل تنوعهم تم إهمالها إلى دور الانوي زت المناقشة على ما كان يفعلو  ـ

كبير كل ـشخص في ال رفة "يعرأ كل ـشيء بالفعل"، لذلك لم يكن هناك مجال   .النظا  بالفعل للرجال بـشكل عا

 الجلسة األولى، كان وفد المنظمات غير الحكومية قد غادر القاعة بقرار جماعي باإلجماع. انتهاءللتعلم. بحلول 

لتنعتقد أن هذه النتيجة غير المرغوب فيها   ــكــــــــ  لما تمر بو المجتمعات كل يو  وكيف أن برنامج األمم  مثااًل   شـ

المتحدة المشــترك المعني بفيروس نقص المناعة البشــرية / اإليدز ليس محصــنًا ضــده. بما أن البرنامج المشــترك  

يجب أن يكون مثااًل يحتذى بو، فإن هذا يشـكل فرصـة مثالية إللقاء الضـوء على كيفية التعامل مع إدراج أصـوات 

مع فيروس نقص المناعة البشــرية، والمتضــررين منو واألكثر عرضــة لخطر اإلصــابة بو،   المتعايشــينالســكان 

تبين أن إشــراك أصــحاب المصــلحة من المجتمع هو أكبر .  في الخلفوخاصــة تلك المجموعات التي تُركت حاليًا  

  لبرنامج.درس اليو ، وهو درس سيواصل وفد المنظمات غير الحكومية متابعتو في مجلس تنسيق ا

  

 

 

 


