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يا ااعر ي  ا   دىـة ييج    -   الجميع  ـه ييج ـا  زاايا اعـن  واـا ك اـا د   -   تيف ـــــــــيا واـئ ييج ـخدايا  و د ميا وـف اـا

م اامعةدل اامشـــع أ اامعني  ا ج اا األاا  يعنســـيراامجلس  لعم   األول ااالا  ياامنام ت ري  ااةميايم، ان

  ميل.ايضع تردي وةي  ،مس ةمعكجعع ف  يك أ وج إليدز حعل ييان  ةيا.  
 

 االختصــارات 

 
AIDS Acquired immunodeficiency syndrome  اع زام جرص اامن  م ااممعسب 

APN+  Asia-Pacific Network of People Living with HIV لمعع يشيج  ااه دئ ااامةيا شامم آسي  و

 في وس جرص اامن  م اااش يم اع 

CSEM  Civil Society Engagement Mechanism آايم اش إكم اامجعمع اامدجي 

ECOSOC (United Nations) Economic and Social Council  اامجلس االقعص دي واالاعم  ي  األام

 اامعةدل( 

GAP Global Action Plan for Healthy Lives and Well 
Being for All 

خطم ااعما ااع اميم اةي ل صةيم 

  ف ةيم الجميع او

GIPA Greater Involvement of People Living with HIV  اامش إكم األوسع المعع يشيج اع في وس

 جرص اامن  م اااش يم 

HIV Human immunodeficiency virus  في وس جرص اامن  م اااش يم 

Global Fund Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and 
Malaria 

ااصندوق ااع امي امم فةم اإليدز وااسا 

 واام إي 

GNP+  Global Network of People Living with HIV  ااشامم ااع اميم المعع يشيج اع في وس

 جرص اامن  م اااش يم 

ICASO International Council of AIDS Service 
Organizations 

 اإليدز  تاامجلس اادواي امنام ت خدا

INPUD  International Network of People Who Use 
Drugs 

 ااشامم اادوايم امسع داي اام دإات 

NGO Nongovernmental organization  انامم ري  حميايم 

NSWP Global Network of Sex Work Projects  ا ت ااجنس  ااشامم ااع اميم اا ااا   

PCB  Programme Coordinating Board اامجلس ااعنسيري الا ج اا 

SDGs Sustainable Development Goals  ةداف ااعنميم اامسعداام  

SRHR Sexual and Reproductive Health and Rights  ااصةم وااةريق ااجنسيم واالجج  يم 

UBRAF Unified Budget, Results and Accountability 
Framework 

 ط إ  ما ااميزاجيم واانع سا واامة سام  

 ااميحد 

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV and 
AIDS 

  ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني  

   إليدز 

UNDP United Nations Development Programme  ج اا األام اامعةدل االجم سي   

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime   امعب األام اامعةدل اامعني   ام دإات

 وااج يمم

WHO World Health Organization انامم ااصةم ااع اميم 
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 المقدمــــة 

ــر   ج اا 1995في        - 1 ــع أ اامعني  ،   جشـ  إليدز،  ن ًء  لل اا دئ ودإوس ااا ج اا ااع امي األام اامعةدل اامشـ

ــ  . في خطيل ري  اسايقم داخا انايام األام اامعةدل، تضم3اامعني   إليدز  ري    تمنامااج ااا ج اا ااجديد وفد ـــ

 .اجلس تنسيل ااا ج اا  :ةميايم في ةيما  داإتهاا

يصـ دف ةيا ااعر ي  اايك ى اا  اسـم وااعشـ يج ايفد اامنام ت ري  ااةميايم  ال   ج اا األام اامعةدل اامشـع أ   -2

ا ااضــيء  لل  اثلم ارا اءات واانع سا  ــــــ  ويســلم اامشــ إكم واألدام وتأري  اايفد حعل ا،ن، اامعني   إليدز. ويري 

افي وس جرص اامن  م اااشــ يم اج قاا   ااعصــديمين فيه ي  تيصــي ت المســعراا، في ســي ق يرد   جه  اا سيســيم. كم  

م  اامـش إ  ايه  -في وس جرص اامن  م اااـش يم، واانـس ء، وااـشا م واامه ا يج   واامعع يـشيج اع،   4ااـسم ن اا سيـسييج

ــم ماامجعمع اامةليفي ةيا ا ــل كث   ةميم اج  -واامجعمع اامدجيم  اعر ي    سـ ــي  ااعر ي   رلل   ي وقت اضـ . ويشـ

 .ذاته  اهدد وحريق اإلجس ن وااردإل اام ايم ووايد تلك اامنام ت وااشام ت في حد مااسي سي اافع ل ميل  ال  ن 

   سع دا  ر ث انهجي ت.  2020ااةميايم اع    صدإ وفد اامنام ت ري  ااةميايم تر ي  اامنام ت ري   -3

اصــدإ اج اجمي م اامصــ دإ  اثا اة ضــ  االاعم   ت،   100ت ا ااعم  كث  اج . تم  النصــو مراجعة  •

  ج اا األام اامعةدل اامشـع أ    5و إشـ دات ااةيكمم وتر إي  ااعرييم(. تمت االسـعف دل  شـما خ ن اج  إشـيف

ــ    وور سل ات م  في ذاك اار اإ  إليدز  لل اإلجع جت   اامعني   46اامعليا ت األسـ سـيم اجميع االاعم   ت ااــــ

ــيف وـفد اامناـم ت ري  ـكيـاك  ااعي  ـردت حعل ا،ن( و المناـم ت ري    6اً تر ي   26ااةمياـيم   ـم  في ذـاك     إشــ

ً  ي ج 30ااةميايم و   اجلس تنســـيل ااا ج اا، اع جصـــين اامداخ ت اامردام اج قاا اندو ي    تااعم    ت  7 

 اامنام ت ري  ااةميايم(.

اه انامم اع اجمي م اج  صـة م لمعلوماتل  الرئيسـيةمصـارر  المقابالت مع   • اعم  ـش  ار  لم ـش . تم  ا اء ـس

ــلم  عما وفد اامنام ت ري  ااةميايم. وك ن اج  يج ةؤالء امثلي و ــلةم ذوي ااصــ فيد اامنام ت ري  اامصــ

ــ ء، و ا جم   ج اا األام اامعةدل   ــ  رم وااة ايم، وا اقاي اامنام ت ري  ااةميايم، واادول األ ض ااةميايم ااس

ــع أ اامعني  ــع أ اامعني   اامشـ  1ااملةل  إااع إليدز. ]  إليدز، وااجه ت اا ا يم اا ج اا األام اامعةدل اامشـ

 ر سمم[.ااالةصيل  لل 

ــ استبي •  تم  ا اء اس   امع وجي   الغ ت ااع  يم وااصينيم واإلججليزيم وااف جسيم واا وسيم واإلسا جيم. وقد :  انــ

تم تيزيعه  لل اامجعمع و صـــة م اامصـــلةم في اامجعمع اامدجي امج اديهم خا ل اا شـــ ل اع وفد اامنام ت  

ــ ء ااي -ري  ااةمياـيم   ــ  ل  و ح اي،  و  حد   ضــ ــاـيا اامـث ل، كمـندوم ســ فد  و ا اقب اناـمم ري   لل ســ

 الةصيل  لل امةم  ج اامسعجيايج(. 2ااملةل   إااع ا  م   50حميايم. تم اسع   ا  اجمي ه 

من قبل أعضوواو و د المنظمات غير    2020تمت مراجعة مسووودة نصووور تقرير المنظمات غير الحكومية لعام    -4
وأصوووحال المصووولحة  ي المجتمع المدني من  من المجتمع ا  عضوووو 11لك من قبل لجنة مؤلفة من الحكومية، وكذ

. تم اةتيار أعضووواو المجموعة األةيرة بناو  علب ةبرت م  8جميع مناطق برنامج األمم المتحدة المشوووترك الةمسوووة
 ومعر ت م بعمل و د المنظمات غير الحكومية وال يئات المكونة ل ا.

 
 إليدز: ااســنيات  ؛ و  ج اا األام اامعةدل اامشــع أ اامعني  1997: ااعر ي  اانه سي، انامم ااصــةم ااع اميم،  1995-1987ااا ج اا ااع امي امم فةم اإليدز     3

  .2008،  إليدز ،   ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني  2007-1996ااعش  األوال 
ـــيم وفـريعم تـةدـيد ا   4 ـــم جـيم اا سيســ ــع أ اامعني     ً امجميـ  ت ااســ  إلـيدز اا ـا ل اامثلييج وري ةم اج اا ـا ل اـاييج ـ اـم  يلي: ميععا    ـج اا األام اامعـةدل اامشــ

مجمي  ت سـم جيم  ك،  اام دإات  ج ط يل ااةرج واسـع داي،    ي/    ات ااني  االاعم  يو    اجنس،   ااع ا ت/يم إسـين ااجنس اع اا ا ل، وااع اليج

يم   جن ء وري ةم اج   . إ عإسيـس  ال اايصـيل  ونفعر يا     ً ر اا، وةم في وس جرص اامن  م اااـش يم  الجعر لما خ ن  ضـين  ـشاع  اامععرليجامنه ير   أن ااـس

  ج اا األام اامعةدل اامشـــع أ اامعني   إليدز:    إليدز. انيف: لة ت اا ج اا األام اامعةدل اامشـــع أ اامعني   إشـــ دات اامصـــط ت  عاام في  ال اا دا ت م.  

2015.  
  إشيف اامجلس ااعنسيري اا ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني   إليدز،   ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني   إليدز   5

  https://www.unaids.org/en/whoweare/pcb( 
 األام اامعةدل اامشع أ اامعني   إليدز اا ج ااتر إي  اامنام ت ري  ااةميايم، وفد اامنام ت ري  ااةميايم ادى اامجلس ااعنسيري    6

  )reports/-https://unaidspcbngo.org/resources/ngo( 
 اااي جــــ ت، وفد اامنام ت ري  ااةميايم ادى اامجلس ااعنسيري اا ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني   إليدز   7

 )https://unaidspcbngo.org/resources/communiques/( 
 آسي  واامةيا ااه دئ( ؛   Gaj Gurung و  Greg Gray ف يري ( ؛    Marc Ndayiragijeو  Tendayi Westerhoff  ض ء اجنم اام ااعم ةم:   8

Ferenc Bagyinszki   و Pavel Aksenov  وإو  ( ؛  Alessandra Nilo    وAinsley Reid ك  اا تينيم وانطرم اااة  اام إياي( ؛   ي  ا

Nadia Rafif  وGeorge  Ayala  وRobin Montogomery  ك  ااشم ايم(. ي  ا  

 

https://www.unaids.org/en/whoweare/pcb
https://unaidspcbngo.org/resources/ngo-reports/
https://unaidspcbngo.org/resources/communiques/
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 المعني باإليدز المجلس التنسيقي لبرنامج األمم المتحدة المشترك  

ااصــ دإ  ج اامجلس االقعصــ دي   1994/24 إليدز  مياب اار اإ   جشــر   ج اا األام اامعةدل اامشــع أ اامعني    -5

 اامعني  ج اا اشـــع أ األام اامعةدل   تأايفوذ ك   ن ااغ ض انه ةي م(.  (ECOSOCواالاعم  ي األام اامعةدل 

 6 إليدز،  لل  ـس س ااملميم اامـشع كم، وااع طيا وااعنفيي ااعع وجي، وااعر ـسم اامنـصف المـسؤوايمم. ك ن الا ج اا  

 اج إ  ل األام اامعةدل. ف اد  ( 11 ا،ن 

ــ دي واالاعـم  ي    -6 ــيل ااا ـج اا اج خ ل ار إات الحـرم المجلس االقعصــ ــمـيا اجلس تنســ تـمت ااميافـرم  لل تشــ

م  1995/2و  1995/223  ي ـس يم في اميع اارضـ ي  اامععلرم   اـس (. ك ن  لل اامجلس  ن يعما  صـفعه ااهيئم اا س ـس

ً عأاف ح ايي ييم وااعمييا واا صد وااعرييم. وةواالسع اتيج  اهم إا يم. 11دوام  ضي و  22اج امثليج  ج   

يل  يضـم    -7 ع أ اجلس تنـس   ج اا األام اامعةدل اامـش

ــ    إلـيدز  ـ اامعني   ً  يضــ امثليج  ج اامناـم ت ري    

م   اـن و يج( اج اـن طل   5  ضـــــ ء و    5ااةمياـي

م:   م ا علـف ـــي  واامةيا ااـه دئ  اغ افـي ف يرـي  وآســ

م اااة  ااـم إياي   يو وإوـ   و ا م وانطـر ـك  اا تينـي

ميو ا ــمـ اـي ً . وفرـ 9 ـك  ااشــ م  مـا      اامجلس اط يـر

ــيري الا ج اا ، يممج امندو ي اامنام ت ري  ااعنســ

ــ ت اامجلس، امج ااةميايم ا ــ إكم في ان قشــ امشــ

 .10ايس اديهم ااةل في ااعصييت

 

 وفد المنظمات غير الحكومية 

 يروس نقر المناعة  المتعايشوووين معتتمثل م مة و د المنظمات غير الحكومية  ي: "تقديم وج ات نظر وةبرات    -8
، وكذلك المجتمع المناعة البشووورية وااليدز اللتقاط  يروس نقر  األكثر عرضوووة   والمتأثرين به واأل رادالبشووورية  
منصوف  ن ج ن ج قائم علب الحقوق وبيسوترشود اإليدز  م المتحدة المشوترك المعني بلضومان أن برنامج األم  ؛المدني

لضووومان الوصوووول ولب الوقاية الشووواملة من  يروس نقر المناعة البشووورية والع     االجتماعينوع القائم علب  
 ". يقوم و د المنظمات غير الحكومية ب ذه الم مة من ة ل:11والرعاية والدعم للجميع

 • ااسعي الةصيل  لل ادخ ت واسعم اج اامجعمع اامدجي.

 في وس جرص اامن  م اااش يم. اامعع يشيج اع• زي دل اش إكم 

 .اامجلس ااعنسيري الا ج اا• اامس  دل في وضع ادول   م ل 

 • دإاسم ااير سل.

 . اجلس تنسيل ااا ج ااآخ يج في زا ء  د يل• 

 • تعييج وتيايه اامندو يج ااجدد.

 • ااعع ون اع اامنام ت ري  ااةميايم اام اقام. 

 • اامش إكم في اجمي  ت ااعما. 

 • حضيإ االاعم   ت. 

 ترديم ااعر إي   ال اامجعمع اامدجي. • 

ــن   -9 ــعل  ال س ــما  ياياجب  مله. وه  في اميع  وادى اايفد اجمي م اج ااما دئ ااعي يس ــ إكم  ااد م زي دل  ذاكش مش

ــع ا ــيج اع األوســ ــ ـيملمعـع يشــ ، ، واانها ااـر سم  لل ااةريق، وـ د  ااعمييز ((GIPA  في وس جرص اامـن ـ م اااشــ

 .واألكث    ضمواامش إكم اانشطم السم ن اا سيسييج 

انامم اج اميع  جة ء ااع ام.  85اندو يج اج   108ا  اجمي ه حعل ا،ن وفد اامنام ت ري  ااةميايم   وقد ضــــم  -10

 
 . 2020اامعني   إليدز،   ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني   إليدز، دايا ااةيكمم،   ج اا األام اامعةدل اامشع أ     9

،   ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني   إليدز، ك جين األول/ديسما   (ـ   إليدز  انر ا ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني ا ينسيرااعمجلس ااط يرم  ما    10

2011. 
    إليدز. اامعنيا ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامجلس ااعنسيري اجم قيا د ااسليأ، وفد اامنام ت ري  ااةميايم  ال  اهمعن  وإؤيعن  وادو     11

"ون موقف المنظمات غير الحكومية  ي مجلس تنسويق برنامج 
إليودز م م للاوايوة من أجول  امم المتحودة المشوووووترك المعني بواأل

اإلدما  الفعال ألصووات المجتمع  ي منتد  السوياسوات العالمي  
ل  ووووووووالرئيسوووي لفيروس نقر المناعة البشووورية واإليدز. تمث  

 لود  المجلس التنسووووويقي للبرنوامج   المنظموات غير الحكوميوة  
  ين معالمتعوايشووووووج وات نظر المجتمع المودني، بموا  ي ذلوك  

 يروس نقر المناعة البشووورية، ضووومن سوووياسوووات وبرامج 
 برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز".
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ً ، تني مهنييجكارد الب اامندو ين، كأـش  ن و    ً   ااجندإيم واايـضع ااـصةي اج حيث ، اج حيث ااعم  وااهييم  ر ي 

واا ا ل اافنيم. يعم اخعي إةم اج  واألكث    ضــم واج حيث  اا سيســيم واامجمي  تفي وس جرص اامن  م اااشــ يم 

شـ وط ن ًء  لل اامعطلا ت ااميضـةم في وار  لم،   ف ز ي ضـعين اعمليم ةم و ، ل د يل افعيحم اعرديم ااطلا تخ

ً ل اامندو يج إـسمي. تعم ااميافرم  لاالخعصـ صـ ت ويعملين امدل   ايج اع  ام جيم   ؛اج قاا اجلس تنـسيل ااا ج اا   

 (.1995و ي اامنام ت ري  ااةميايم اني     الةصيل  لل ق سمم اند 3ااملةل  إااعتمديدة   ال ر رم  

ــيل ااا ج اا ااا األ  ددة    -11 ــ إأ وفد اامنام ت ري  ااةميايم في اميع ااعم   ت اجلس تنسـ حعل ا،ن،   46وقد شـ

ً  واعبيم ف يدل اج جي ه .  ام   دى  ال ط ح  صـيات وواه ت جا  وخا ات اعيشـ   صـة م اامصـلةم  دوإ   يضـ 

وضــع ااســي ســ ت اا سيســيم  يان - إليدز  في اميع  حداث ااةيكمم ااه ام اا ج اا األام اامعةدل اامشــع أ اامعني 

اخعي إ اامدي يج ااعنفييييج ااجدد، وتصـميم ااعرييم ت وااميافرم  لل ااميزاجيم ااميحدل واانع سا و ط  اامسـ ءام  حعل

UBRAFs).) 

ــ   ت ري  ااةميايم  ـشما امد اامناميعما وف -12 ااعم   ت اجلس تنـسيل ااا ج اا و رن ءة    تـسالف في اافع ل ااعي ثـــ

 ي ج ت و عدة . قاا ااعم   ت اجلس تنســـيل ااا ج اا، يعشـــ وإ   ضـــ ؤر اع دواس ةم اإلقليميم الةصـــيل  لل 

ش إأ في اجمي م انعامم اج الس ت اإلح طم األوايم ياياقف اايفد. كم    لل مدخ ت في  نيد ادول األ م ل واا

ــع أ  ــ ء وااجـه ت اا ا ـيم و ا جم   ج اا األام اامعـةدل اامشــ اع ا اقاي اامناـم ت ري  ااةمياـيم واادول األ ضــ

خ ل ااعم   ت اجلس تنســـيل ااا ج اا، يشـــ إأ وفد اامنام ت ري  ااةميايم في كا اج ااعمليم اامعني   إليدز. 

 .اتويش إأ في ان قش ت ر فم ااصي رم حيث يعم تنري  اار اإ  .م ري  اا سميمااعايإ سميم و مان قش ت ااع ام اا  

ــ ط  يعدخاوياا اايفد   -13 ــيل ااا ج اا. وة يج ا   نشـ ــ وإ ي ياعم   ت اجلس تنسـ ــا وااعشـ ري   ياك اج خ ل ااعياصـ

ايطنيم واإلقليميم وااع اميم.  مســـعيي ت اوانام ت اامجعمع اامدجي وااشـــام ت  لل اا اامجعمع اامةلياامســـعم  اع 

ً  يضــ   يوة ــيري الا ج اا، ضــي في امعب     ــ ت اجمي يو اامجلس ااعنس ــ إأ في ان قش ــيل   ما    تش اجلس تنس

  حيل  نيد ادول األ م ل اار دام. ااا ج اا

ــنيي المناـم ت ري  ااةمياـيم  -14 د    . ينطيي ازء اهم اج  ـما اايـفد  لل  صــــداإ تر ي  ســ    ول تر ي  في وـقد قـ 

ا ةير اامنـشيإات ااضـيء  لل اارضـ ي  ذات األواييم  . وتـسل  1997االاعم   اا ا ع امجلس تنـسيل ااا ج اا في      

ت اوحــت   المجعمع اامةلي قاــا قطــ  ــ ت  خ ى.  تمين ري  اع وفــم  و اهملــم اج  واامجعمع اامــدجي وااعي قــد 

  اعصــدي(، وااعمييا اامســعدا   2010يصــمم وااعمييز  في      اا ال  (2000في         GIPAااميضــي  ت اج 

(. يععمد كا تر ي   لل  ةث تـش إكي  2019( وااعغطيم ااصـةيم ااـش الم  في      2016 في       اامجعمع اامةلي

 الةصيل  لل ق سمم  عر إي  اامنام ت ري  ااةميايم(. 4ااملةل  إااعو مليم تش وإ  

د    -15 ــع وـف ــعرليج، في ـ  اي  خضــ م اعرييميج اســ . و دى ك ةـم   ال تعزيز 2012و    2007اامناـم ت ري  ااةمياـي

ً  يضـ  2012 ينم  سـ ةم ترييم   ؛اامم إسـ ت داخا اايفد ً ا وااعشـ وإ. تسـعضـيفه ح ايعياصـ في  جشـ ء ا فل ال    شـامم   

اســعرا د اايفد  د م زو  ي  يوة ( ؛+ APN   آســي  واامةيا ااه دئ المعع يشــيج اع في وس جرص اامن  م اااشــ يم  

، سـياء اع اامجعمع واشـ وإاته  وتياصـله  اي ااجيدل. ااهدف اا سيسـي الم فل ةي تسـهيا اإلداإل ااداخليم اليفد و

 إليدز واادول األ ض ء وااجه ت اا ا يم. وتشما  اامدجي األوسع واع  ا جم   ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني 

تعييج اايفد؛ تيايه اامندو يج ااجدد؛ تنسـيل   ؛اا  إاي ااعياصـا ؛ااداخلي ااعياصـام  يلي: االةعم       تهاخعصـ صـ 

ــا االاعم  ي؛ ت تيا ت  ــ سا ااعياصــ ــي جم اياقع ااييب ووســ تر ي  اامنام ت ري  ااةميايم؛ ت زيج ااير سل؛ صــ

 د م  ملي ت ؛ااســـف ؛  داإل  ريد االســـعشـــ إييج؛ تنســـيل اشـــ إكم اايفيد في ااعم   ت اجلس تنســـيل ااا ج اا

هيا اـش إكم يم ا اعر ء و ن ء  اادواس    اامـس ءام؛ تـس ع اتيجي اليفد واا ليات  ااف ن األـس ـس يل ااع طيا االـس ؛ تنـس

ف يل ووضـع االسـع اتيجي ت،  عد ااعم   ت اجلس تنسـيل ااا ج اا ااعي ت عرد ا تيج في ااسـنم( وااد م في تةليا 

 . 12ااسي س ت واايظ سف

 /https://unaidspcbngo.orgإااع  امزيد اج اامعليا ت حيل وفد اامنام ت ري  ااةميايم ،   -16
  
 
 
 

 
  ج اا اجلس تنسيل  إليدز، وفد اامنام ت ري  ااةميايم  ال    ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني  امجلس تنسيلدايا اندو ي اامنام ت ري  ااةميايم    12

   . إليدز األام اامعةدل اامشع أ اامعني 

https://unaidspcbngo.org/
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  نظرة عامة على المساهمات الرئيسية 

ــ  لل ادى ااسنيات اا -17 اام ضيم، ك جت ةن أ  دام كثي ل  لل األر  اإليج  ي ايفد اامنام ت ري  ااةميايم  لل  25 ـ

ــيل ــ ت وق اإات اجلس تنسـ ــع أ اامعني    ما وان قشـ ــةم في ةيا ااا ج اا اامشـ  إليدز. تم تةديد األاثلم ااميضـ

ــيم: اار اإ  ــ دإ إسيسـ ــيل ااا ج   اتااعر ي  اج ر رم اصـ األول  ال اني االاعم    اا ااميررم الاعم   ت اجلس تنسـ

 االاعم  وااعشـــ يج  ال    ااث جي اني االاعم   ج ت وفد اامنام ت ري  ااةميايم ااســـ دس واألإ عيج ؛  ي االاعم  

واالســعط   اايي تم المعليا ت  اع اامصــ دإ اا سيســيممجلس تنســيل ااا ج اا ؛ وار   ت  اااســ دس واألإ عيج 

 .لمنام ت ري  ااةميايم ا 2020    ر ي   ا اؤر اع

اج اج اامهم  ن ج حظ  ن ةيا ااعر ي  يع ض  اثـلم  لل اانـع سا ااعي يععا   ن وفد اامناـم ت ري  ااةمياـيم قد قد    -18

في كثي  اج األحي ن   اعع ون اع   ض ء آخ يج في اجلس تنسيل ااا ج اا تمين زل، ــ  اس ةمم كاي ل  و اةف خ اه 

  ال اايفد.فرا  ي  ن كا ةير األاثلم ت نسب ميايم واامجعمع اامدجي األوسع. وال يد  وا اقاي اامنام ت ري  ااة

٪ اج اامســعجيايج 64 ن   2020وادت اادإاســم االســعرصــ سيم ااعي  ا يت اعر ي  اامنام ت ري  ااةميايم اع    -19

ـــما ـ   ،  ن وـفد اامن ً اـم ت ري  ااةمياـيم ـقد  ـحدث مف قـ يععا ون،  شــ ــيل اجلس تنم في اً كاي        ـج اا األام ســ

 .13٪  جه  حدث م عغ االخع فم28اامعةدل اامشع أ اامعني   إليدز،  ينم  ي ى 

ً ط لب  -20 ــ  ــ ةمم ااعي قد     يضـ ــعيى اامسـ ــعجيايج ت تيب اسـ ــيل اج اامسـ اه  اايفد اجياجب اةددل اج  ما اجلس تنسـ

ــيمم فيم  يععلل م14ااا ج اا ــ ةمم اا سيسـ ــعيى اج ماامسـ ــ إ . وايحظ   لل اسـ ــ ي   األدام  إحضـ ، واالةعم     ارضـ

٪ اج اامســعجيايج(. و  رب ذاك: مد م   ج اا األام اامعةدل 84 اخع إة   ا   اامجلس ااعنســيري الا ج اا م  اامهملم

 وـسعم    واع اج ت رضـ ي     ااعصـديافي وس جرص اامن  م اااـش يم وإ ا   ااعصـدي إليدز اعطيي    اامعنياامـشع أ 

وااد يل اامســعم ل   اامجلس ااعنســيري الا ج ااامعب   ا  في وس جرص اامن  م اااشــ يم    قضــيم٪( ؛ م   از 79 

ــ ي  ذات األواييم المجعمع ت اامةليم واامجعمع اامدجي ــيل انايإ  قليمي     از ٪( ؛ و م78م  الرضـ  ال اجلس تنسـ

وقد ٪(. 71اامجعمع اامدجي اج ان طل اغ افيم اةددلم    / اامجعمع اامةلي وتسـليا ااضـيء  لل قضـ ي    ااا ج اا 

اامجلس ااعنـسيري الا ج اا   دجل اـسعيي ت ماامـس ةمم اا سيـسيمم اج  اا ماامـس ةمم في فع ايم واـس ءام  تم ا حام

٪( و مااعأري   لل ةي كا ااةيكمم في اامؤســســ ت ااصــةيم ااع اميم األخ ىم 63كهيما   امي إلداإل ااصــةمم  

 47.)٪ 

اإليدز، على النحو الذي حدده  ب ني برنامج األمم المتحدة المشترك المعمجلس تنسيق اهمات وفد المنظمات غير الحكومية في مس 
 المشاركون في االستطالع

بنود  من المشواركين تحديد المسواامات، علب سوبيل المثال:  ي   2020غير الحكومية لعام طلل االسوتط ع الةار بتقرير المنظمات 
ولب مجلس تنسووووويق البرنوامج. اوذه أمثلوة علب   15م وا و ود المنظموات غير الحكوميوةجودول األعموال والمنواقشوووووات والقرارات التي قود  

 :16الردود

 "قضايا التمييز  ي الرعاية الصحية" 

 Antoinette Barton-Gooden –  مشاركة من أميركا ال تينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 ل" اإليدز علب األطفال والشباتأثير تةفيض "

 Michelle Madamombe  –  مشاركة من أ ريقيا 

لضمان الفضاو المدني، لبناو المساولة أمام المجتمع المدني  للتأثير علب الدول األعضاو، وإلتاحة مساحة قيادة رئيسية  ي   "ضروري
   "لفيروس نقر المناعة البشرية  التصدي

 
م اامعةدل اامشع أ اامعني  في اجلس تنسيل   ج اا األا  ً وفد اامنام ت ري  ااةميايم ف ق  شما     ، ةا  حدثو: في إ يك، 5سؤال االسعط   اإلامع وجي    13

 . 50 ي إ واحد[. اجمي  اامش إكيج   ي ال ااعريد إليدز؟ ] 
اا األام اامعةدل اامشع أ اه  وفد اامنام ت ري  ااةميايم  ال اجلس تنسيل   ج : في إ يك، ا  ارداإ اامس ةمم ااعي قد 6اإلامع وجي إقم  االسعط  سؤال    14

 . 50اامش إكيج  ي إ واحد اما اس ةمم[. اجمي    ي ال ااعريد إليدز؟ ]  اامعني
ةا  :ااعي ت رب في اش إكعه ؟  لل سايا اامث ل 6: ةا ةن أ  ي  اثلم اةددل المس ةم ت اامدإام في ااسؤال 7اإلامع وجي  االسعط  سؤال    15

  ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني  دى ا  ً اعين  ً وفد اامنام ت ري  ااةميايم ف ق ةن أ  ي اياضيع  و  نيد في ادول األ م ل  حدث فيه 

 .40 اامش إكيج  إليدز؟ ]اا ا ء ااععليل[. اجمي  
: ةا تيافل  لل  ن يعم ذك أ في  10تم ااعم س اإلذن اج اسعجياي االسعط   انش  إدودةم في تر ي  اامنام ت ري  ااةميايم. سؤال اامس  اإلامع وجي إقم  16

 ؟ ]ي ال ااعريد   ي إ واحد[. 2020ااةميايم اع   تر ي  اامنام ت ري  
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 Tyler Crone – مشاركة من أميركا الشمالية 

سوويما  ي اذا الوقت الذي يتم  يه وسووكات أصوووات المجتمع المدني ون حضووور و د المنظمات غير الحكومية بمثابة منارة للمل، ال "
 من قبل العديد من الج ات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية

 مج ول، مشارك من محيط آسيا والمحيط ال ادئ 

اج حيث افت االجعا ر  ال قضيم تج يم في وس جرص اامن  م    ً إسيسي   ً اعلم 2011في ديسما   ااعنسيري الا ج اا   "شك ل اجتماع المجلس
إليدز و  ج اا األام اامعةدل    اااشـــ يم خ ل ايضـــي  ااايئم اار جيجيم. واني ذاك ااةيج، د م   ج اا األام اامعةدل اامشـــع أ اامعني 

 اامجعمع اامدجي في ااد يل  ريل ضد ةير اارياجيجم ،اإلجم سي وري ةم 

 Edwin Bernard  –  مشارك من أوروبا 

 " ي أماكن صنع القرار مواالستماع ولي  HIVالمتعايشين مع   الشبالوشراك  بشكل مباشر أامية  "لقد أظ ر

 Miguel Subero –  مشارك من أميركا ال تينية ومنطقة البحر الكاريبي 

  ن منمنظمات المجتمع المدني وممثلي  ا،ولب اياكل الحوكمة الةاصة ب  ،UNITAIDمؤسسات أةر  مثل الصندوق العالمي،  "جلبت
 "المجتمع

 Lillian Mworeko –  مشاركة من أ ريقيا 

يظل تقرير و د المنظمات غير الحكومية أداة بالاة األامية لضمان وبقاو القضايا الحية التي تؤثر علب المجتمعات التي تعيش مع  "
   البشرية والمتأثرة به علب جدول أعمال مجلس تنسيق البرنامج وتعميم ا  ي عمل البرنامج المشترك" يروس نقر المناعة 

 مج ول، مشارك من أميركا الشمالية 

تسووليط الضوووو علب القضووايا الةاصووة بكل منطقة، وال سوويما الحاجة ولب مواصوولة التركيز علب السووكان الرئيسوويين  ي منطقة آسوويا "
 "والمحيط ال ادئ

  ول مشارك من آسيا والمحيط ال ادئمج 

دعم الدول األعضوواو لبرنامج األمم المتحدة المشووترك المعني باإليدز عندما كان  ي ةطر مالتمويل، مشوواكل  ي "ضووروري لضوومان  
 القيادة ...( من ة ل التزامه وم اراته  ي مجال الدعوة وسنوات الةبرة  ي التصدي"

 مج ول، مشارك من أوروبا 

   

  ، 2020اامنام ت ري  ااةميايم اع    ن ًء  لل جع سا اادإاـسم االـسعرصـ سيم واامنهجي ت األخ ى اامـسع دام اعر ي    -21

ــ  ت ك ــ ةم ت وفد اامنام ت ري  ااةميايم ـــــ ــعم  اثلم ا ع إل اج اس ــفة ت ااع ايم  لل س   ج اا األام  ادىز ااص

 اامعةدل اامشع أ اامعني   إليدز:

 

ية
وم
حك
 ال
ير
غ
ت 

ما
ظ
من
 ال
فد
لو
ة 
سي
ئي
لر
 ا
ت
ما
ه
سا
لم
ا

نامج مجلس تنسيق البرأمامفيروس نقص المناعة البشرية قضيةوبراز  .1
مدنيوالدعوة المستمرة للقضايا ذات األولوية للمجتمعات المحلية والمجتمع ال

س لمجلالمهملة والمثيرة للجدلالقضاياوبراز األدلة والواقع والشاف ولب  .2
تنسيق البرنامج

لب قضايا وتسليط الضوو عمنظور إقليمي إلى مجلس تنسيق البرنامج  وبراز  .3
المجتمع المحلي والمجتمع المدني من سياقات متنوعة

المناعة التصدي لفيروس نقصدعم المجلس التنسيقي للبرنامج ب دف ربط  .4
بقضايا وعمليات أوسعالبشرية 

ترك برنامج األمم المتحدة المشحوكمةالمساامة  ي  عالية وكفاوة ومساولة  .5
المعني باإليدز

رىالمؤسسات الصحية العالمية األخالتأثير علب الحوكمة والشراكات مع  .6
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الرئيسية   البشرية    قضيةإبراز  :  1المساهمة  المناعة  نقص  البرنامج    أمامفيروس  تنسيق   مجلس 

 األولوية للمجتمعات المحلية والمجتمع المدني والدعوة المستمرة للقضايا ذات 

في وس جرص اامن  م رضـــيم  ع ش ايعمثا  حد األدواإ األســـ ســـيم ايفد اامنام ت ري  ااةميايم في جرا ااياقع اام    -22

 إليدز.  دون ني  اا ج اا األام اامعةدل اامـشع أ اامع يعنـسيراامجلس دى ااا ااع ايماااـش يم  ال اامداوالت ااـسي ـسيم 

ةيا ااعيااد، ةن أ خط   ن تصــا  ان قشــ ت اجلس اإلداإل  داإيم  و جا يم  شــما اف ط، دون فهم ســليم ا ر إ 

 ااعمليم ار اإات ااسي سم ااعي يعم ات  ذة .

 25 لل ـاداإ  تم تمثـيا وـفد اامناـم ت ري  ااةمياـيم  -23

اـ  ـا ً   ــيج اع  :  -هم ين  اجو  -   ف اد   اج قـا  اعـع يشــ

ــ يـم؛     ـ الي/ ـ ا تفي وس جرص اامنـ  ـم اااشــ

ــع ــدايااجنس؛    رنــ سييج  و  ياثلي  ؛اام ــدإات  اســ

ــين ااجنس   ااجنس  و ري ةم اج اا ا ل ااييج يم إس

ــ ل؛   اا ا ــ   ياع  ــ   ات/  ــ  ي    االاعم   ؛ ااني  

 ـش  ن اج ذوي اا ا ل في اج الت  ـشا م؛ جـس ء؛ و

ــجن ء و ــةم وااةريق  اةددل، اثا ااهج ل وااســ ااصــ

  تشــم ــــــلت في اميع األوق ت،    يم.ااجنســيم واإلجج 

ــ ء اج اامعع يشــــيج اع في وس جرص   ر اايم األ ضــ

ـــيم  اام ــ ـيم و /  و اافـئ ت اا سيســ واألكث  ـن ـ م اااشــ

كا امثا خا اته ااشــ صــيم واامهنيم،   قد    .  ضــم

.  اامجمي م ااعي يمثله    إلضـ فم  ال قضـ ي  وتةدي ت 

  ما اايفد.في جزاةم وش  يم  كمعلم ةميا وقد س 

واامجعمع    اامةلي  المجعمعاامـش إكم ااه دفم ةي اج اارضـ ي  األـس ـسيم ااعي دافع  نه  وفد اامنام ت ري  ااةميايم  -24

  ،  ا دفع   تج رف اايفد  إر إل ةير اارـضيم ا اإاً وتم اإاً افي وس جرص اامن  م اااـش يم. ام يمع  ااعـصدياامدجي في 

ايا اامث ل، خ ل اتاار اإ  يل اا. فعلل ـس  عأايج   اايفد ، ق  17 2009-2007ا ج اا في اافع ل  ااعم   ت اجلس تنـس

واامجعمع اامدجي واالةعم    هم في اجلس تنســــيل ااا ج اا  اامجعمع اامةلياجمي م اج ااعدا ي  ازي دل اشــــ إكم  

 ً تعزيز ق اإات تععلل  م  يلي:    ،. واج األاثلم  لل ذاكو ا   ملي ت   ج اا األام اامعةدل اامشــع أ األوســع جط ق 

؛ تطيي  اســع اتيجيم ااجندإيم إليدز  لل حريق اإلجســ ن واامســ وال  م اامعةدل اامشــع أ اامعني    ج اا األا ت كيز 

ع اتيجيم ـش اكم ذات  ةداف  اا دام في  ااد م اافني   م  في ذاك اامجعمع ت وارداي اامجعمع اامدجي( ؛ وتطيي  اـس

 في وس جرص اامن  م اااش يم.  واامعع يشيج اعيجي ت اعميزل العما اع كا اج اامجعمع اامدجي ق  لم الري س واسع ات

ــيل ااا ـج اا في ـ       االاعـم  في    -25 ــيعي  شـــــأن دوإ 2016ااـث اج وااث ريج امجلس تنســ ،  ـت ح ااعـم   اياضــ

ــ إكم  ايفد اامنام ت ري  ااةميايم  اامجمي  ت ــيل ااا ج اا  وااري دي  اامجعمع اامةليعنايم اشـ  ؛في اجلس تنسـ

عم   ااع ســع وااث ريج  االا  ارن ءاامع صــصــم. في الســم اع  عم  اه إاتهمنهم اج   ض  ملهم وتا دل ـــــــ  ام  ام

وسعت  ال االاعزا    اعما،  اامجمي  تدت دوإ  ــ  امجلس تنسيل ااا ج اا، تم االتف ق  لل سلسلم اج اار اإ ااعي  ك

 اثا:

 يشجع اادول األ ض ء  لل: 3-5م

اامدجي    .  المجعمع  اافع ام  اامش إكم  دون  تةيل  ااعي  وااثر فيم  ااعنايميم  ااةيااز  وااعغلب  لل  واع اجم  تةديد 
في وس جرص اامن  م اااش يم وري ةم اج ج اع ااامعع يش وضم ن اإلدا ج ااه دف المجعمع اامدجي،  م  في ذاك 

سي سم و  ماايطني  ط  األ  ضمجاع طيا، وكياك  اافئ ت ااسم جيم اا سيسيم وااشا م واانس ء في اميع اسعيي ت ا
ااسي س ت  وترييم  وتنفيي  تصميم  في  وااعأري   ااجيدل  واامش إكم  اام الم،  اامش إكم  اضم ن  اام جةيج،  و  ااا 

   م18.وااا ااا

 
، االاعم   ااث اث وااعـش ون امجلس تنـسيل  اامجلس ااعنـسيري الا ج اااج ادول األ م ل: زي دل اـش إكم اامجعمع اامدجي في ااعم    4 لل ـسايا اامث ل: اااند     17

 .2009اامسعرا ااث جي، االاعم   اا  اس وااعش ون امجلس تنسيل ااا ج اا، اج ادول األ م ل: ااعرييم   2؛ واااند   2008ااا ج اا،  
ــيل ااا ج اا: دوإ اامجعمع ت في اارضــ ء  لل اإليدز  ة 4اااند     18 ليل     اج ادول األ م ل: اع  عم ااجزء اامياضــيعي ا اعم   ااث اج وااث ريج امجلس تنس

   .2016ل ااا ج اا، ، االاعم   ااع سع وااث رين امجلس تنسي2030

نيوابوة  عن    -  ر ع الصووووووتمنوذ البودايوة، كوانوت م متنوا اي "
كانت أصووات م بحاجة ولب    ومنسووا  ي الار ة لي  منجميع 

 يجل معالجة مةاو  م."  ومن  ،أن تُسمع
 

Teresita Bagasao -  مندوبة المنظمات غير الحكومية
 1996-1995آلسيا والمحيط ال ادئ، 

 
 

دينواميكيوة مجمول  يؤثر و ود المنظموات غير الحكوميوة علب  "
أمام أشووةار    ا  البرنامج. عندما تكون جالسوو  تنسوويقمجلس  

    ميشوووو دون علب تحديات مجتمعات م، ال يمكنك تجاال م. 
يطرحون علب طاولة المفاوضوووات القضوووايا التي لن تكون  

 موجودة لوال ذلك. ون م يذكروننا بالواقع".
 

Andy Seale –  منظمة الصحة العالمية 
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ــعم اإ  ج دوإ   -26 م ـ  ســ ار   التصـــــد وـقد دافع وـفد اامناـم ت ري  ااةمياـي  ـجه ال يناغي   اً ، اـةددالمجتمعي والقـي

ــب،  ا يجب تيفي  اامياإد اام  ــعداام اه . في      احع ااه  فةسـ ــ    ،2001فيم واامسـ ــهد االاعم   ااة دي  شـ شـ

ــيل ااا ـج اا تعزيز اايـفد الـة ـام  ال   ، في حيج إ ى والمجتمع الـمدني  للمجموـعات كث  فـع اـيم   تموـي امجلس تنســ

  /  اامجعمع اامةلييد ي  ال اـسع اتيجيم طييلم األاا اعزويد  اايفد   ع  ـش  امجلس تنـسيل ااا ج اا  ناالاعم   ااسـ 

 اإد.قط   اامجعمع اامدجي   امي

ألدام ا  ا ااعم 2012في االاعم   ااث ريج امجلس تنســـيل ااا ج اا، اســـع د  تر ي  اامنام ت ري  ااةميايم اع    -27

ــ ت ااة ام  اج ااا ازيا وامهيإيم ااميجغي ااديمر اطيم وازإ اامةيا ااه دئ( اعةديد األر  اام إري  لل   ودإاســ

في وس جرص اامن  م اااشــــ يم اج اامصــــ دإ ااثن سيم  اا  ن  أايإ  ت اامةليم  ســــاب اج ف ض ااعمييا  اامجعمع

  ال ا جب ااعرد  اااطيء في االسعثم إ اامةلي. ،واامععددل األط اف

االاعم   ااع ســع وااث ريج امجلس    خ لتمت    دل اانا  في ايضــي  ااعمييا في ااســنيات األخي ل،  م  في ذاك  -28

اارض ء  جه يم ري  اةعملم:   عنيان م اً منام ت ري  ااةميايم تر ي    وفد ااحيث قد    ،2016تنسيل ااا ج اا، في     
.  لل اا رم اج اامن قشـ ت  اامجعمع اامةلييدر  ي يرايا  العصـديدون تمييا اسـعدا    2030اإليدز  ةليل       لل

ــ ء   ــ ء  ال   اتاامجلس، جج  اايفد في تأايج اجمي م واســـعم اج اار اإ اامعردل  يج   ضـ ااعي د ت اادول األ ضـ

 ً ــ  ــع أ   اع اجم ااعياسل  ا   ااعمييا اامةلي المنام ت ااعي يريدة  اامجعمع. ود يا  يضـ   ج اا األام اامعةدل اامشـ

ـةم اـادواـيم وااـ  صــــم؛ ااةـف ظ  لل اامعني ـ  إلـيدز  ال: تةلـيا ااعياسل ااعي تةيل دون ااعميـيا اج ااجـه ت ااـم ج

  م  في ذاك ااالدان اامعيسطم اادخا( ؛ اا سيسيم  مااسم جي اج قاا اافئ تاامجعمع اامةلي   ري يريدياا  العصديااد م  

 .19اامجعمع اامةلي ي يريدرياا ااعصديوتمييف ا،اي ت اار سمم اد م اادول األ ض ء اععاع اسعثم إاته  في 

ــأام ااعمييا     -29 ، حيث  2018االاعم   ااث اث واألإ عيج امجلس تنســـيل ااا ج اا في      خ لتم افت االجعا ر  ال اسـ

  ي يريدرياا  العصدياسع د  وفد اامنام ت ري  ااةميايم  ند ادول األ م ل  شأن  فضا اامم إس ت العمييا اافع ل 

يم اامةددل  ليا ااضـيء  لل األةداف اا سيـس ي ـسي اع   اامجعمع اعـس     صـين اارضـ ء  لل  2016في اإل  ن ااـس

 نت اار اإات اامعفل  ليه  ا  يلي:ــ  . تضم20اإليدز 

 ع اادول األ ض ء  لل:ـ  . يشج10.3م

ــةم يممج  ليره،  م  في ذاك  .  ــعيى اج ااصـ ــل قدإ اج اامياإد اامع حم اليف ء   اةل في ااعمعع  أ لل اسـ  قصـ
مييا  ااع٪ اج 6و  ؛  ااا في وس جرص اامن  م اااشــــ يم ااعي يريدة  اامجعمع٪ اج خ ل  30ااعغطيم  نســــام 
ــ يم،  لل اانةي اامعفل  ليه في قضــيم   جةي  يااا ااعمميج االاعم  يماام صــص   في وس جرص اامن  م اااش

 اإليدز ؛ اارض ء  لل شأن   2016في اإل  ن ااسي سي اع   

 ت وا،اي ت ذات ااصــلم ا لل وااةف ظ  لل  يئم آانم واياتيم  ا ااعم وتعديا اارياجيج وااســي ســ ت واامؤســســ  .م
اريدز وتةريل  ةداف ور ي ت اارضـــ ء  لل اإليدز  ةليل   ااعصـــدييممج المجعمع اامدجي  ن يد م فيه   مف ءل  

 ؛ 2030    

ــعـ دا   دوات اام اقـام ااـع امـيم ارـيدز و تر ي  إفع   .ت اايطني  لل ترييم اإلجـف ق  دوات ج ااعغطـيم واانفـر ت ـ  ســ
 م.21اإليدز  لل  س س سنيي

كم  حدث في االاعم   ااسـ دس   -ان قشـ ت اامع  عم حيل ةيا ااميضـي   اال وفد اامنام ت ري  ااةميايم   وتط ق -30

ــيل ااا ـج اا في ييجيي ــعيإ ـ  إلاـة ح في االتـف ق  لل    -22  2020  حزي ان/واألإ عيج امجلس تنســ الععاي   ج شــ

 .19-، وال سيم  في سي ق ا سةم كيفيداري ديوا اامجعمعي ااعصديود م  ،ااعع إيف

ــ  ااعمميج االاعم  يم  -31 ــام المجعمع ت واامجعمع اامدجي د م وفد اامنام ت ري  ااةميايم  لل تةديد  ن صــ   انســ

 افي وس جرص اامن  م اااش يم. اافع ل ااعصديااعي متصنع  و تمس م و

شــ إأ فيه ، تو  بالمســاواة بيا الجنســيااإاً وتم اإاً  نيد ادول األ م ل اامععلرم   لل ســايا اامث ل،  ر إ اايفد ا    -32

 
  .2016اج ادول األ م ل: تر ي  امثا اامنام ت ري  ااةميايم، االاعم   ااع سع وااث رين امجلس تنسيل ااا ج اا،  7اااند     19
أن في وس جرص اامن  م اااـش يم واإليدز:  لل اامـس إ ااـس يع اعـس يع ام فةم في وس جرص اامن  م اااـش يم    20 ي  ـش ي ـس و  ء اإليدز   واارضـ ء  للاإل  ن ااـس

  .2016 حزي ان/ ةليل     ، ااجمعيم ااع ام األام اامعةدل، ييجيي
واألإ عين   اج ادول األ م ل:  فضا اامم إس ت  شأن ااعمييا اافع ل اعملي ت ااعصدي افي وس جرص اامن  م اااش يم  ري دل اامجعمع، االاعم   ااث اث 8اااند    21

 . 2018امجلس تنسيل ااا ج اا، 
ريدز  ري دل اامجعمع اامةلي، االاعم   ااس دس واألإ عين امجلس تنسيل ا   اعصدياج ادول األ م ل: تر ي  ا حلي  ج  جش ء ف يل ااعما اامعني  5اااند    22

  .2020ااا ج اا، 
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ــ اامعودـ    ال تياـيه االةعـم    ال اانســــ ء واافعـي ت  في تني هج ااـم ـاا،  ـم  في ذـاك   س جرص  في واع    تـع يشــ

ــ إ  ــ يم واامعضـ ــغا  يضـــ االاعم  يني   اااج ااعنف اار سم  لل    اتاامن  م اااشـ ً (، اع ااضـ   ااعف ةما  وإاء  اال   

. وكمث ل، د   اايفد في واألكث  ضــ إاً ااثن سي الســي ســ ت اامععلرم   اني  االاعم  ي اعشــما ااســم ن اا سيســييج 

ي تممج وإاء االاعم   ااـس دس  ـش  امجلس تنـسيل ااا ج اا  ال االةعم     اعيااا االاعم  يم وااثر فيم اامةددل ااع

ــ ء واافعي ت تأر   ــيري الا ج اااج  24و  23و   22  االاعم   ت؛ واانس ااني  االاعم  ي  العف ةم حيل اامجلس ااعنس

ــين ااجنس اع اا ـا ل   واامثلـي ت  ااجنس ورـن سيي  اعـم  ي  االوـ    ي ااني   اعلاـيم احعـي ـا ت اا ـا ل اـاييج يـم إســ

 ااجنس  ا  ااطيف ااجنس جي.و  الي/  ا ت  

وســ ةم ةيا اازخم في االاعم   اا  اس وااعشــ يج امجلس تنســيل ااا ج اا: ااميافرم  لل خطم تشــغيليم اســعج  م    -33

ــ يم؛  ــيج وفي وس جرص اامن  م اااشــ ــ وال  يج ااجنســ ــ ء واافعي ت واامســ اعما ف قم ااعما ااع اميم اامعنيم   انســ

ــع أ اامعني  ط إ  ما جع سا   ج اا األام اامعةدل ا تعزيز وااميافرم  لل  و ط إ ااعما  2011-2009 إليدز  امشــ
ين ااجنس اع اا ا ل   أن اا ا ل ااييج يم إـس يع ااا ااا ااـش الم الةد اج اجعر ل ااني  االاعم  ي  و    ي ـش اعيـس

 .23    ي ااني  االاعم  يوفي وس جرص اامن  م اااش يم  يج اا ا ل ااييج يم إسين ااجنس اع اا ا ل  

ــ  كم  سل  -34 ضد األش  ن  وصمة والتمييز وانتهاكات حقوق اإلنسان  الا اايفد ااضيء  لل ااياقع اار سي اامعمثا في ـ

ــايا اامث ل،    ز تر ي  اامنام ت  الجعر ل  دوىواامع ضــيج تأر اً األكث   ــ يم.  لل س في وس جرص اامن  م اااش

وس جرص اامن  م اااـش يم واا   يم وااد م كيف  ن اايـصيل ااـش اا  ال اايق يم اج في   2010ري  ااةميايم اع   

     وااعمييز. موااع ج واألةداف ااع اميم األخ ى ال يممج  ن تعةرل دون ات  ذ  ا اءات  شأن اايصم

ــ ت ري    -35 اامنام ــد  وف شــــــ إأ  األخي ل،  ــم  ا،وج في 

ااةميايم  نشــ ط في ســلســلم اج  نيد ادول األ م ل  

د اقع اح  م وااعمييز وااعي  دت،  ـع ـــم م ـ  ايصــ اامععلـر

واألإ عيج امجلس    قـداـه اايفـد  ال االاعمـ   ااةـ دي

ا اج  ،  ال  جشــ ء شــ اكم   اميم العمتنســيل ااا ج اا

ــ ء  لل اميع  شــــم ل  وااعمييز يصــــمم  اا اا اارضــ

ــ ـيمفي وس جر اام تاطيج  ــم .24ص اامـن ـ م اااشــ  ضــ

في وس جرص  اع   المعع يشــيجااعع ون ااشــامم ااع اميم  

ــ يـم ، وةيئـم األام اامعةـدل ( (+GNPاامنـ  ـم اااشــ

ـم  ل ـل ةــدل ،  UN Women  ـا ـع ـم اـا م  األـا ا  وـ  جــ ـا

ــع أ اامعني ((UNDPاإلجم سي  ــا  ، و  ج اا األام اامعةدل اامش ــندوق ااع امي امم فةم اإليدز وااس  إليدز، وااص

وااعمييز وســد فجيات اايق يم اج يصــمم  ااع ااعما ااع امي  شــأن واام إي   ااصــندوق ااع امي(. ويهدف  ال تســ ي

 .ا إ وااع جفي وس جرص اامن  م اااش يم واالخع

ً  يصــمم وااعمييز  نداً ااد م ااشــ اكم ااع اميم، ســ  د وفد اامنام ت ري  ااةميايم  لل ضــم ن  ر ء  و هدف   -36   انعام 

داوالت ااعي د مـه  اايـفد في االاعـم    ا اامـث ل،  دت ااـم ــاـي ــيل ااا ـج اا.  لل ســ  لل ـادول   ـم ل اجلس تنســ

  ال ات  ذ ق اإات ذات صلم،  م  في ذاك: 2019 اا  اس واألإ عيج امجلس تنسيل ااا ج اا في    

 يطلب اج ااا ج اا اامشع أ اا ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني   إليدز: 2-8م

دعم الدول األعضواو والمجتمع المدني وشوبكات السوكان الرئيسويين والشوركاو اآلةرين، بما  ي ذلك المؤسوسوات   أ.  
وال يئات الوطنية واإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسوووان، لتحديد أاداف وطنية ومؤشووورات برنامجية لتتبع التقدم 

 ". 25والتمييز  ي الرصد الروتيني و آليات اإلب غوصمة الالمحرز واإلب غ عن تأثير برامج الحد من  

 القضايا المهملة والمثيرة للجدل  إلى والواقع والشغفاألرلة    : إبراز2المساهمة الرئيسية 

 البرنامج  تنسيقلمجلس 

ــ ـي  اهـمم    وـفد اامناـم ت ري  ااةمياـيم ا اإاً  ـر إ   -37  واامجعمع ااـمدجي، وامج ـقد يعم تـج ةلـه   و  المجعمع اامةليقضــ

 
 . 2009امجلس تنسيل ااا ج اا، اج ادول األ م ل. تر ي  اامدي  ااعنفييي، االاعم   اا  اس وااعش ون  1.3اااند     23
 ، +GNPوااعمييز اام تاطيج  في وس جرص اامن  م اااش يم،  مااش اكم ااع اميم العما اج  اا اارض ء  لل اميع  شم ل اايصم   24
-gmasti-related-hiv-of-forms-all-eliminate-to-action-for-partnership-solutions/global-https://www.gnpplus.net/our 

discrimination/-and 
يصمم وااعمييز، االاعم   اا  اس واألإ عين امجلس تنسيل  اا  اميع  شم لاج ادول األ م ل: تر ي   ج ااعرد  اامة ز في  ا اءات ااةد اج  6اااند    25

 . 2019ااا ج اا، 

 ي ا   م مو  ا  لقود لعول و ود المنظموات غير الحكوميوة دور" 
وبقاو حقوق اإلنسووووان علب جدول أعمال مجلس تنسوووويق 
البرنامج. سووواو كانت معالجة القوانين والسووياسووات، أو  
حواجز الملكية الفكرية، أو التاطية الصووحية الشوواملة، أو  

وصمة والتمييز،  إن ا تبقينا  الالفئات السكانية الرئيسية أو 
 ل تفكيرنا".ووتشك   ثابتة  علب أسس

 
 

Ludo Bok – نامج األمم المتحدة االنمائي بر 

https://www.gnpplus.net/our-solutions/global-partnership-for-action-to-eliminate-all-forms-of-hiv-related-stigma-and-discrimination/
https://www.gnpplus.net/our-solutions/global-partnership-for-action-to-eliminate-all-forms-of-hiv-related-stigma-and-discrimination/
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 ا عا إة  حس سم اج قاا  عغ  صة م اامصلةم في اجلس تنسيل ااا ج اا.

ً  ن   -38 ا اامـث ل، تعطـلب فهـم  ــاـي م،  لل ســ ــ ـي م اج في وس جرص اامـن ـ م اااشــ ً   اايـق ـي اةـي ل ااـن س، واامـ  ط    دقيـر 

يم. في  عغ األحي ن،  ليكي ت االاعم  يم وااجنـس ضـتوااـس األوايي ت اصـ ا   ا عا إة  اج دوناايق يم ا ط   تع  

ادو  كث  وضــيح ً، اع جع سا يســها قي ســه (. د   وفد اامنام ت ري  ااةميايم يي قد ياع ج  واااامن قشــ ت حيل ا

 يم ألةميم ااة ســـمم اليق يم اج في وس جرص اامن  م اااشـــ ا وااث  تةعم   اامعجدد ا اإاً وتم اإاً ايس فرا  ال اال

ً ودوافعه ااهيمليم، وامج  يضـ  ايا     ع اتيجي ت ذات ااصـلم ـش الم واعم يزل. في ااعم   ت اععددل   لل ـس اجعا االـس

  تعزيز لل  ن اـسع اتيجي ت ، ـشدد اايفد  26اامث ل، االاعم   ن ااـس دس  ـش  وااـس  ع  ـش  امجلس تنـسيل ااا ج اا(

 اايق يم اج في وس جرص اامن  م اااش يم يجب  ن:

  تمين اعأصلم في حريق اإلجس ن • 

  اامس وال  يج ااجنسيج  تضمج• 

   تأر اً احعي ا ت األش  ن األكث   • تلاي

 وااعمييز؛ و معع ف  لل ااةيااز ااعي يشمله  اايصمت• 

 تمين ق سمم  لل األدام.• 

ب وفد ــ ، إت2012ام في االاعم   ااث ريج امجلس تنسيل ااا ج اا في     ــ  السم اياضيعيم حيل اايق يم اام كفي   -39

ــ ل  ج تـج إ هم في اـع اـجم   اامجعمع اامةلياامناـم ت ري  ااةمياـيم اممثلي  واامجعمع ااـمدجي اعـرديم تـر إي  اـا شــ

م. ك ــ ـي م اج في وس جرص اامـن  ـم اااشــ ب اةـددل اج اايقـ ـي م  ةز  اياـج مـ     ز وفـد اامنامـ ت ري  ااةمياـي

،  لل اا رم اج  ن اثا ةير اارضـ ي  تثي  في  عغ األحي ن  واألكثر عرضـةالـسكان الرئيـسييا  احعي ا ت وـشيارا 

 .تنسيل ااا ج اا اجلساجدل  يج  عغ اافئ ت األخ ى اج ا

دـا  ـك ن   ـج اا األام اامعـةدل   -40 ــاـيا اامـث ل،  ـن  لل ســ

 ول ايك ل  إشـــ ديم اه   إليدز يعد   اامشـــع أ اامعني  

ــ يم   ــأن في وس جرص اامـن  م اااشــ  لل اإلط ق  شــ

اافع ل    وااعمــا تعــ ون 27  2007-2006 ــ اجنس في   ،

ا اقــب  حــدى   وفــد اع  ااةميايــم  اامنامــ ت ري  

يــم يـا ـم ـة اـا ـي   ـر ـامــ ت  ـن ـم ـفي     NSWPاـا ـطـعج  ـل ـا

اامنـصين  ليه  اجمي م اياقف  اغ ء  ري م اإل دا   

في اامـسيدل األوال الميك ل  ااعي ام تـسعفد اج ااعـش وإ  

ا  اجمي ـ تاع   اايفـد و  ـ الي/ ـ ا ت  اجنس(. قـد  

NSWP    في وس جرص اامن  م اااشـ يم. امعع يشـيج اع اجنس،  مج فيهم اا  الي/  ا ت   دام اضـ دل اج انايإ

ــ  حف ام  ، جهج ً 2007، ااعي ج ش ت في     اانه سيمز اامن قش ت و دى  ال تنرية ت اسيدل ااميك ل. حددت ااميك ل ــ

 ً ــعر اـيم    ـ  اعـما ـم  ي عص لل ااةريق في  ـق سـم  ــ ـيم، اع ااع كيز  لل االســ ـ  اجنس وفي وس جرص اامـن ـ م اااشــ

وضــع األســس امجمي م اج وةيا األا  ااجســديم   دالً اج مااضــةيمم( وااعمميج االقعصــ دي   دالً اج ماإلجر ذم(. 

ــي ســـ ت ااةيييم واامياإد ااعرنيم،  م  في ذاك  ــ الم افي وس جرص اامن  م اااشـــ يم /ااسـ  االاعه   ت تنفيي   ااا شـ
، وااعي تم تطيي ة  اج خ ل تع ون جها  مليم اج ااعدخ ت ااعع وجيم:  ااجنس    الي/  ا ت ادى  ً اامنريام انســي

 .28 إليدز  وخمسم اج ااجه ت اا ا يم اا ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني  NSWP يج 

، مم فةم في وس جرص اامن  م اااشــ يماشــ الم وح اعهم  ال   ااا   الممدرات  بمســتمدمية   آخ   ويععلل اث ل  -41

 امســع داياامجعمع. و د م اج ا اقاي اامجلس ااعنســيري الا ج اا، اثا ااشــامم اادوايم   و ري دلق سمم  لل ااةريق  

  ااا ااةد    ال اغم دا مم  ري  ا ضـيم( ؛  ر اامسـأام  لل ا  ااسـنيج. ارد د اام دإات،  ر إ اايفد   سـعم اإ ةي

ــعـادال اإل   واامـة قج واامياد األفييجـيم( ؛ ااعي ـيم    اامـ  ط  اج      رـي دلااـر سـمم  لل األدـام   ـم  في ذـاك   ااا اســ

 اام دإات   م  في ذاك ا  يععلل   اعنف اار سم  لل ااني  االاعم  ي(.  ااعي تسع د األق ان؛ وااد م اامعا يج النس ء 

 
اج ادول  3؛ واااند  2004اايق يم اج في وس جرص اامن  م اااشــ يم، االاعم   ااســ دس  شــ  امجلس تنســيل ااا ج اا،    تعزيزاج ادول األ م ل:  3اااند     26

اايق يم اج في وس جرص اامن  م اااشــ يم، االاعم   ااســ  ع  شــ  امجلس تنســيل    تعزيزايقف   ج اا األام اامعةدل اامشــع أ امم فةم اإليدز:     ي ناأل م ل:  

  .2005ااا ج اا،  
 .2012وتةديثه       2007 جيس ن/ إليدز،    يا   اجنس،   ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني  وااعماايك ل  إش ديم حيل في وس جرص اامن  م اااش يم    27
ً اامنريام   االاعه   تتنفيي   ااا ـش الم افي وس جرص اامن  م اااـش يم /     28  ان ةا  مليم اج ااعدخ ت ااعع وجيم، انامم ااـصةم:   الي/  ا ت ااجنس ادى انـسي 

ــع أ اامعني   ـــم ن ؛   ـج اا األام اامعـةدل اامشــ ـــندوق األام اامعـةدل الســ ؛ صــ ـع امي؛   ـج اا األام اامعـةدل اإلجـم سي،  اااـنك  اا؛   NSWP إلـيدز ؛  ـ ااـع امـيم 

 .2013 تش يج األول/ كعي  

ون التعاون مع و د المنظمات غير الحكومية واسوووتةدام  "
كمنصوووووة عوالميوة لصووووونع  المجلس التنسووووويقي للبرنوامج

ننا من ورساو األسس وت يئة ن ج للمم  ووووووووالسياسات مك  
نوابض بوالحيواة ومحترم وقوائم علب حقوق عمول  ،  المتحودة

 الجنس  ي سياق  يروس نقر المناعة البشرية."
 

Ruth Morgan-Thomas    

the Global Network of Sex Work Projects  

 مراقل منظمة غير حكومية 
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ــ  2012ج في ـ      دى ـةيا ااعـما  ال اجف ا -42   فـئما وـفد اامناـم ت ري  ااةمياـيم في تغيي  ااع ـقم  يج  ،  ـندـا  تيســ

ــع داي اام دإات وامعب األام اامعةدل اامعني   ام دإات وااج يمم. في ذاك اايقت، ك ن امعب األام اامعةدل   اسـ

اامن  م اااشــ يم  اج   اامعني   ام دإات وااج يمم يرع ح ت فيغ اســعيى   ج اجه ااع امي امم فةم في وس جرص

خ ل داجه في شــعام  ســ ءل اســع دا  اامياد اام دإل(. و د م اج  عغ اادول األ ضــ ء وااجه ت اا ا يم و ا جم 

  ج اا األام اامعةدل اامشــع أ اامعني   إليدز، د   وفد اامنام ت ري  ااةميايم  ال   ج اا خ ن  في وس جرص  

ــ ـيم في امـعب األام اامعةـ  ــ  دل اامعني ـ  امـ دإات وااج يـمم و كاامـن ـ م اااشــ اـادوإ ااف ـيد المجعمـع ت  لل  د ـــــــ

ــ ةم ذاك في تأكيد ــ إل. وســ ــ دقم/اامعضــ ااا ج اا ااع امي امم فةم اإليدز ااع  ع اممعب األام اامعةدل اامعني   اصــ

إجشـــ ء ف يل اامجعمع اامدجي ااع  ع اممعب األام اامعةدل اامعني   ،2013في شـــا ط/فا اي   ؛ و  ام دإات وااج يمم

في وةي  ا،ن   في وس جرص اامن  م اااشـــ يم.اامعني  يضـــ ً  اام دإات و    ســـع دا   ام دإات وااج يمم واامعني  

  اه ااســــ  ع، و عمييا اج امعب األام اامعةدل اامعني   ام دإات وااج يمم، يعما ااف يل ك ايم اععزيز ااعنســــيل  

 .29وااعع ون  يج اسع داي اام دإات / اامجعمع اامدجي وااجهم اا ا يم

عيم إكزت  لل ةدف خفغ  عد ذاك، تضــمج االاعم   اا  اس وااث رين امجلس تنســيل ااا ج اا الســم اياضــي -43

األا    اةرج  مرداإ اانصف. في اع  عم اإلص   ت ااجديدل  في وس جرص اامن  م اااش يم  يج اسع داي اام دإات  

ــيل ااا ـج اا، دـ   وـفد اامناـم ت ري  ااةمياـيمخ ل ا  وجج  في ذـاك،  ،الاعـم   ااســــ دس وااث ريج امجلس تنســ

 ا تف ق  لل اجمي م  خ ى اج اار اإات،  م  في ذاك:

اام دإات،    اـسع دايتر    اة ام  ال تعزيز اإلا اءات العـصدي الجعر ل في وس جرص اامن  م اااـش يم  يج   8-2م 
م دإات تـسعند  ال األدام واحع ا  حريق اإلجـس ن، وتعزز خ صـم  ـشؤون ااـش الم اج خ ل ا عم د وتنفيي ـسي ـس ت  

ــعيى  ــةاج اا دا ت حل كا ف د في ااعمعع  أ لل اسـ ــ  نوت ؛م يممج  ليرهيااصـ يعم و .ةع   ك اام اميع األشـ
اامععلرم  في وس جرص اامن  م اااشــ يم واســع داي اام دإات،  لل    اام  ط  تدخ ت ااةد اج  اج خ ل    ره 

ـــةم ااـع امـيم، وامـعب األام اامعـةدل اامعني ـ  امـ دإات وااج يـمم، و  اانةي ااياإد اـاداـيا اافني في داـيا اناـمم ااصــ
ــ ـيم ا ــع أ اامعني ـ  إلـيدز الاـلدان اعـةدـيد  ـةداف اليـق ـيم اج في وس جرص اامـن ـ م اااشــ ا ـج اا األام اامعـةدل اامشــ
ع دايااع ج واا   يم و أن اايق يم    ؛اام دإات   اةرج  امـس وااما دئ ااعيايهيم ااميحدل امنامم ااصـةم ااع اميم  ـش

ــي ق ت   ــل اع ااس ــييج،  م  يعم ش ــم ن اا سيس ــ يص وااع ج واا   يم الس ــ يم وااعش اج في وس جرص اامن  م اااش
م ك، يناغي ت طيا    .اايطنـي ديم    ول  لل ذـا ي وا اقاـ تـر م   ـداـ ت  اا  م وترييموتنفـي  ـم في وس جرص اامـن اامععلـر
 م.30اام دإات  إدإاج اسع داي اام دإات  امسع داياااش يم 

ــعـف دل كاي ل    -44 ــعـف دت اهيد اـاد يل ـةير اســ ــ ء ينعمين  ال  كينوـقد اســ ــم   ضــ وـفد اامناـم ت ري  ااةمياـيم يضــ

ــيم  اامجعمع ت. م و  اميم اعلك ويمثلين  و ي تاطين  شـــام ت وطنيم و قليمي ،و كث  تأر اً اجمي  ت ســـم جيم إسيسـ

ً ر اا ــيم قييم تع أ اجطا  ا  يرد  ةؤالء اامندو ين     ً اداخ ت شــــ صــ ً قيي   ــ ء األادى    في اامجلس  ا،خ يج ضــ

. وفي اامر  ا، اـسعف د ةؤالء األ ضـ ء وانام تهم اج اـش إكعهم في اجلس تنـسيل ااا ج اا،  لل ااعنـسيري الا ج اا

 ال صـ جعي اار اإ ااع امييج  اامجمي م ااعي اجعد عهمي ا ت واط اب  اج خ ل  ت حم ااف صـم انرا احع ،ـسايا اامث ل

 وااد يل الت  ذ  ا اءات في انعدي ت األام اامعةدل.

 ال ا جب ااعدخ ت اا  ـصم   اـسم ن، جج  وفد اامنام ت ري  ااةميايم في تـسليا ااـضيء  لل اياجب اةددل اج  -45

ج  ن تشــما ا علف اامجعمع ت اا سيســيم وااضــعيفم.  لل ســايا افي وس جرص اامن  م اااشــ يم ااعي يمم  ااعصــدي

ــام ا اعم   ااث اث وااث ر ــع د اامث ل،   انسـ ــيل ااا ج اا، اسـ تر ي  اامنام ت ري  ااةميايم اع     يج امجلس تنسـ

ــيل  ال ااع ج ري  اعـم فرالع كيز  لل م جز    2013 م، اـايي اجعمس في االج ـف ض ري  اامعـن ســــب في اايصــ

 في وس جرص اامن  م اااش يم.اامعع يشيج اع  مض دات اافي وس ت اارهر يم  يج ااسم ن اا سيسييج 

ــعم  وااـة ز   رضــــ ـي     -46  خ ل.  حقوق الملكـية الككرـيةود م ـةيا ااعـما اةعـم   وـفد اامناـم ت ري  ااةمياـيم اامســ

 ندا  ، قد  وفد اامنام ت ري  ااةميايم تر ي ر 2014عم   اا  اس وااث ريج امجلس تنـسيل ااا ج اا في     االا
 في وس جرص    اامعع يشــيج اعوصــيل ااع ج اجميع  م حيااز ااملميم اافم يم اضــم ن  اع اج:  تســاب ااةريق خطأ
ااجلســم ااع ام  خ ل ايم واف وضــ ت امثفم . تســاب ةيا ااعر ي  ااصــ ي  واا اسد في ان قشــ ت حاامن  م اااشــ يم

 امجلس تنسيل ااا ج اا وفي ر فم ااصي رم.

 
ــعـ دا   معني ـ  امـ دإات وااج يـمم واامعنياممـعب األام اامعـةدل اا  اامجعمع ااـمدجي ااـع  ع  ف يل   29 ــ وط  اامـ دإات و  ـ  ســ ــ ـيم: ااشــ في وس جرص اامـن ـ م اااشــ

   م اااش يم.في وس جرص اامن اام دإات و    سع دا اام اعيم، ف يل اامجعمع اامدجي ااع  ع اممعب األام اامعةدل اامعني   ام دإات وااج يمم واامعني 
ــ دس وااث ريج امجلس تن 5اااند     30 ــيل ااا ج اا، االاعم   ااسـ ــيعي اج االاعم   اا  اس وااث ريج امجلس تنسـ ــيل  اج ادول األ م ل: اع  عم ااجزء اامياضـ سـ

 .2015ااا ج اا،  
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ــ  حف  -47  لل ات  ذ اياقف قييم  يج   ض ء اجلس تنسيل ااا ج اا،  م   2014ز تر ي  اامنام ت ري  ااةميايم اع   ـــ

ــةم ااع ام، ودوإ فيه    ــم، وكيفيم تةريل ااعيازن  يج اداول   م ل ااعج إل وااصــ ــيل  لل األدويم ااجنيســ ااةصــ

ــع أ اامعني   اامنهجيمم   ظه   يضــيح كيف تمنع ااةيااز  إليدز في ةير اامج الت. ك   ج اا األام اامعةدل اامش

 اامهمم،  م  في ذاك:  ات، و ر ت  لل اار اإ ااع ج ال  اامعأر يجوصيل ااسم ن 

 إليدز  ن يمثف تع وجه وتنسيره ااعملي اع انامم ااعج إل  يطلب  ال   ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني   . 4.4م
افم يم  شــأن اارضــ ي  اامععلرم   اصــةم ااع ام وااملميم اافم يم وااعج إل اععزيز ااع اميم واامنامم ااع اميم الملميم ا

 واالاعه   تااردإل  لل تةما ااعم ايف و ام جيم اايصيل و ت حم ااع ج وااعش يص افي وس جرص اامن  م اااش يم 
 في ااالدان اامن فضم واامعيسطم اادخا ؛ اامعزاانم

 إليدز،   اعع ون اع ااشــ ك ء اامعنييج،   ســع دا  خا اتهم   يطلب اج   ج اا األام اامعةدل اامشــع أ اامعني   4.5
 م.31ااعرنيم، امياصلم تطيي  ا،اي ت ااعع وجيم ا فغ األسع إ ازي دل اايصيل اع ضم ن ايدل اامنعج ت

حريق ااصـةم ااجنـسيم ةي  اامنامم ري  ااةميايم وط حعه  األخ ى الرضـ ي  ااةـس ـسم ااعي حددته    وتـشما األاثلم  -48

ــ  ن األكث   ــ ء    ضــمواإلجج  يم األش ــ يم،  م  في ذاك اانس ــ ت اع وتأر اً  في وس جرص اامن  م اااش اامعع يش

اام دإات  ج ط يل ااةرج  تم تن واه  في تر ي    واـسع دايفي وس جرص اامن  م اااـش يم واام اةر ت وااـش   ت 

ــيل ااا ـج اا(  خ ل، اامـرد   2016اامناـم ت ري  ااةمياـيم اـع    وـكيـاك   ؛  االاعـم   ااـث اج وااث ريج امجلس تنســ

في ااعم   اامجلس    اتتن واه  اج خ ل اار اإ كا إ ااســـج اامعع يشـــيج ن اع في وس جرص اامن  م اااشـــ يم  تم 

العدوى  ،  عد السم ايضي يم حيل ايضي  في وس جرص اامن  م اااش يم وااشي يخم(. اث ل آخ  ةي  32األإ عيج

. وقد تم تن ول ةير اامسـأام في تر ي  اامنام ت المرافقة لكيروس نقص المناعة البشـرية والتها  الكبد الكيروسـي

، واايي سـ ةم في ات  ذ تنسـيل ااا ج اااالاعم   ااث جي وااعشـ يج امجلس    خ ل، اامرد  2008   ري  ااةميايم اع

 إليدز سـيف تسـعمشـف ن سـاا  دء  ق اإ  أن انامم ااصـةم ااع اميم و ا جم   ج اا األام اامعةدل اامشـع أ اامعني 

  ال ااعم   ت اامجلس في اامسعراا.  ياك  ر ي  وترديم ت    الاعه   ت اامعزاانمااعما  يج ااجه ت اا ا يم فيم  يععلل  

 

 تسليط الضوء  و   مجلس تنسيق البرنامج منظور إقليمي إلى  : إبراز3المساهمة الرئيسية 

 المجتمع المدني ما سياقات متنوعة و المجتمع المحليعلى قضايا 
 

م  عـةدـيد   -49 ـق   وـفد اامناـم ت ري  ااةمياـي

م امنـ طل   ــ ـي  ذات األوايـي ا ا  اارضـــ

ــيـ قـ ت ااعمـ  يـم   اغ افيـم اةـددل وســ

ز ت كيز   ج اا األام ام  يعز  ســـي ســـيم، 

دز  لل  ــع أ اامعني ـ  إلـي اامعةـدل اامشــ

 ةميم ماع فم ااي  ء اا  ن  كم وتسليا 

ــ ي  ااعي قد يعم  ةم اه    ــيء  لل اارض ااض

  لل اامسعيى ااع امي.

 
 

ل    -50 ي ـس ت ااعدواجيم  ـشأن ااف ديم ا اايفد ااضـيء  لل األوضـ   ااهـشم وااط إسم في ااالدانــــــ وـس . تـشما األاثلم ااـس

ــع دا  ــيل ااا ج ا  خ لاام دإات  ااعي تم تن واه     اسـ ــ يج امجلس تنسـ ا( واجعه ك ت حريق االاعم   ااث جي وااعشـ

ــد  ــ ن ضــ ــعـ داياإلجســ ــيل  خ لاامـ دإات في اافلايج  تم تـن واـه     اســ االاعـم   ااـة دي واألإ عيج امجلس تنســ

يل ااا ج اا وفيم   ينه ، افت وفد اامنام ت ري  ااةميايم االجعا ر  يضـ ً  ال ااا ج اا(. خ ل ااعم    ت اجلس تنـس

االاعم   األإ عيج امجلس تنسـيل ااا ج اا،  ما اندوم اج  اال ا جب زام ااصـةم ااع ام اامسـعم ل في فنزوي .  

م في  ا ــ كـ   ياامناـم ت ري  ااةمياـي م اااة  ااـم إياي اع شــ م وانطـر ك  ـك  اا تينـي دجي   ـم  في ذـا  ء اامجعمع ااـم

Acción Ciudadana Contra el SIDAاامجلس ااـدواي ، وةي انامـم اجعمع اـدجي اةليـم في فنزوي ، و

ا اـقب المناـم ت ري  ااةمياـيم(  يضــــ ً  ، وةي اناـمم اجعمع ـادجي ـ  امـيم وICASO  امناـم ت ـخدـا ت اإلـيدز 

ــع أ اامعني   ــيل  لل اا   يم وااع ج افي وس جرص  امع اجم    إليدز  اةث   ج اا األام اامعةدل اامشـ  زام ااةصـ

اامن  م اااشـ يم في فنزوي ، واال ع اف   جعه ك ت حريق اإلجسـ ن ضـد ااسـم ن اا سيسـييج ود م ااسـم ن اامةلييج 

 
  .2014وااث رين امجلس تنسيل ااا ج اا، اج ادول األ م ل: تر ي  امثا اامنام ت ري  ااةميايم، االاعم   اا  اس  1.4اااند    31
 . 2017ج اا، اج ادول األ م ل: اع  عم ااجزء اامياضيعي اج االاعم   ااع سع وااث ريج امجلس تنسيل ااا ج اا، االاعم   األإ عيج امجلس تنسيل ااا  5اااند   32

يجمع و د المنظمات غير الحكومية أعضوواو من جنول وشوومال العالم،  " 
وكذلك من مةتلف المجتمعات ووج ات النظر. قد تكون المناقشات داةل 

من حيو  ويجواد توازن بين المنواطق واألولويوات.   -الو ود صوووووعبوة للاوايوة 
  تعد    وايومع ذلك،  إن النتيجة اي وج ة نظر مسوووووتنيرة ومشوووووتركة، 

 ." واحدة من نقاط القوة الرئيسية للو د
 

Mabel Bianco  -  مندوبة المنظمات غير الحكومية ألميركا ال تينية ومنطقة
 (2013-2011و   1997الكاريبي م
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 في وس جرص اامن  م اااش يم وانام ت اامجعمع اامدجي.اامعع يشيج اع 

و  إلضــ فم  ال ذاك، افت اايفد االجعا ر  ال اارضــ ي  ذات االةعم   اامســعم  في ان طل اعينم. ااهج ل،  لل ســايا   -51

اامث ل، ةي  واييم العديد اج اامجعمع ت و صـــة م اامصـــلةم في اامجعمع اامدجي في ااعديد اج اامن طل،  م  في 

  في ااجلـس ت في ااعم   ت اجلس تنـسيل ااا ج اا،  م ةير اارضـيم اةيإ  احعلتذاك انطرم آـسي  واامةيا ااه دئ.  

اايي تضـمج الـسم اياضـيعيم حيل ماألـش  ن اامعنرلينم. ـش إأ   2009ج في      يذاك االاعم   اا ا ع وااعـش  

ــ إكم اامجعمع ت وامثلي اامجعمع اامدجي في  وفد اامنام ت ري  ااةميايم في اجمي م  ما اادوإل وتأكد اج اشــ

ــيل  لل ق اإ  خ لر ش اميع حلر ت اان ــغا اج  اا ااةصـ تد ي  ا جم   ج اا   اتاادوإل. وقد جج  اايفد في ااضـ

 إليدز وااجه ت اا ا يم اعسـهيا داا ااسـم ن اامعنرليج في االسـع اتيجي ت اإلقليميم   األام اامعةدل اامشـع أ اامعني  

ي ـس ت اامععلرم   خعا إ واايطنيم اامععلرم  في وس جرص اامن  م اااـش يم، ود م ااةميا ت في تن يل اارياجيج وااـس ـس

 .33في وس جرص اامن  م اااش يم اضم ن االاعزا    امع يي  اادوايم

ااثـ اـث    حمـا  -52 ــيل ااا جـ اا  تر ي  اامنامـ ت ري  ااةميايـم اامرـد  في االاعمـ     نيان واألإ عيج امجلس تنســ

اميع تر إي  اامنام ت ري  ااةميايم، تم تطيي  ةيا ااعر ي   كم م. اإليدز  اارضــ ء  للافع ح    -اامعنرلم ااجم   تم

 83ار  لم اع  ـش  ن اعنرليج، و  27، و اانـصيناج خ ل  مليم تـش وإ واـسعم اانط ق، وااعي تـضمنت ا ااعم 

عرصـ سيم، واجمي م  عج  م اـس  عد اف وضـ ت امثفم في  .دإاـسم ح ام المم إـس ت ااجيدل 12واجمي م اج   ؤإيماـس

 ت إي يم، وااعي تضمنت: ات،  دى ااعر ي   ال ق اإ ادى اامجلس ااعنسيري الا ج اااصي رم ر فم ا

وانام ت اامجعمع اامدجي  اامجعمع اامةليااا ج اا اامشـع أ  ال د م اادول األ ضـ ء ،   اشـ اكم اع    د يل 4.6م
 الر جين وااسي ق واألوايي ت اايطنيم، اج  اا: ر ً ، وفوااش ك ء ا،خ يج ذوي ااصلم

ــ ـيم وااع ج واا ـ  ـيم واـاد م المـه ا يج   .  ــيل  ال ـخدـا ت اايـق ـيم اج في وس جرص اامـن ـ م اااشــ د م اايصــ
ا ائيج وااسم ن اامعض إيج اج األزا ت،  م  في ذاك، حسب االقعض ء ، اج خ ل  وكياك  وااسم ن اامعنرليج،
 واي ؛تعزيز ااعع ون ااد

ــ يم  ــيج تياف  اااي ج ت اايطنيم واإلقليميم واامةليم حيل في وس جرص اامن  م اااشـ ــ ةمم في تيايد وتةسـ م. اامسـ
 تةسيج ق  دل األدام اامععلرم   حعي ا ت ااسم ن اامعنرليج ؛ ،  هدفوااهج  

ــم ن اامع ــ ت ااعي تمنع اامه ا يج وااس ــ ت واامم إس ــي س نرليج، وكياك اا ائيج ج. ا ااعم وتمييف اارياجيج وااس
اج اايصـيل  ال ااع ج اامنري الةي ل، اع ااع كيز  ـشما خ ن  لل اافئ ت    ،وااـسم ن اامعضـ إيج اج األزا ت

 م. 34ااسم جيم اا سيسيم

أواييم امن طل اةددل  إرم كاندو ي اامنام ت ري  ااةميايم   تشــما األاثلم األخ ى الرضــ ي  اإلقليميم ااعي حددة   -53

ــعـ داي   اامـ  ط  واامجعمع ااـمدجي( ـا  يلي: ااـةد اج   المجعمع اامةلي ةميعـه    وااع ج ااـادـيا المياد األفييجـيم امســ

ــطل(؛ اايق يم اج في وس جرص اامن  م  ــي  اايسـ ــ ق  وإو   وآسـ ــايا اامث ل  واييم امنطرم شـ اام دإات   لل سـ

وري ةم اج اا ا ل ااييج يم إســـين ااجنس اع إا ل   لل ســـايا اامث ل  واييم  ااجنس   ورن سيياااشـــ يم المثلييج  

امنطرم ااش ق األوسا وشم ل  ف يري (؛ وااصةم ااجنسيم واإلجج  يم الم اةر ت وااش   ت   لل سايا اامث ل  واييم  

 امنطرم ش ق وانيم  ف يري (.

ــ ء اع ج خايهم واج اامهم  ن   قم وفد اامنام ت ري  ااةميايم   ارضــ   -54 ــ وإ األ ض  ي  اإلقليميم ذات اتج ةيج. يعش

اامن قـش ت   ينرا األ ضـ ءكم   . ااعنـسيري الا ج اا  الاعم   ت اامجلس  مااع امي  اامنصـماط ح اارضـ ي  اإلقليميم  لل 

عيييج اإلقليمي واارط ي. وفي اايقت  حيلااع اميم  ال ااهيئ ت اامميجم،  ي ـس ت  لل اامـس جفـسه، ااد يل وصـنع ااـس

ــ ـي  اإلقليمـيم   ــعم   يج وـفد اامناـم ت ري     خ ليعزاـيد االةعـم   ـ  ارضــ ااعـم ـ  ت اامجلس اج خ ل ااعـع ون اامســ

ااةميايم واادول األ ضـ ء وف ق ااد م اإلقليميم / اامم تب اارط يم اا ج اا األام اامعةدل اامشـع أ اامعني   إليدز 

في وس جرص اامن  م اامعع يشـــيج اع واامجعمع اامدجي،  م  في ذاك   ياامةل  المجعمعوااشـــام ت اإلقليميم واايطنيم  

يم  . في ااعديد اج ااة الت،  ما اايفد اع  صـة م اامصـلةم اعةديد و   از واألكث  ضـ إاً اااـش يم واافئ ت اا سيـس

آاي ت   ج اا األام اارـض ي  اان ـشئم  و ااع الم  ـشما اـشع أ  لل اامـسعيى اإلقليمي، وااعي يعم    ازة   عد ذاك في 

 .اامعةدل اامشع أ اامعني   إليدز 

 

 
 . 2009اامياضيعي، االاعم   اا ا ع وااعش ون امجلس تنسيل ااا ج اا، اج ادول األ م ل: جعيجم  جع سا( ااجزء  1.3اااند    33
 . 2018اج ادول األ م ل: تر ي  امثا اامنام ت ري  ااةميايم، االاعم   ااث اث واألإ عيج امجلس تنسيل ااا ج اا،  1.4اااند    34
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 نقص المناعة البشرية بقضايا وعمليات أوسع 

اعــب  -55 ــد  دوإ   ار ــم  ااةمياي اامنامــ ت ري   ــد   اً وف

ً إسيـسي افي وس جرص   ااع امي  وااعـصديدفع  اافي    

اامن  م اااش يم  ال األا  ، اج خ ل ااعشميك في 

جها مااعما ك امعع دم ووضـع  ـسع اتيجي ت حيل 

ــت   ــ ج ك ــ الت،  ااة ــم. في  عغ  ــ اي ااع اا طيات 

ااعغيي ات ـض وإيم ال د  لل ااعطيإات ااـصعام  

في وس رضـــيم  واان شـــئم، اثا اج ف ض ااعمييا ا

اام جةيج  جرص اامن  م اااـش يم، و دخ ل ـسي ـس ت

. في 19- شــأن االســعداام واالجعر ل، وو  ء كيفيد

ح الت  خ ى،  مســت ااعغيي ات  واه ااعرد  في 

ــيـم   دـخ ل  ـةداف ااعنمـيم   األط  ااـع امـيم، وال ســ

  اامسعداام.

 لل ادى ااسـنيات اا مس وااعشـ يج اام ضـيم،   -56 

ــيل   د م وفد اامنام ت ري  ااةميايم اجلس تنسـ

ااا ج اا و  ج اا األام اامعةدل اامشــع أ اامعني 

ــيإ  ــع تصـ ــد ألطر ممتلكة   إليدز ايضـ ــايا اامث ل، في   العالمي  للتصـ ــ يم.  لل سـ افي وس جرص اامن  م اااشـ

ــ  واا ــيل ااا ج اا اا  اس  ش ــد  ااعم   ت اجلس تنس ــ  وااة دي وااث ريج، ش ــ دس  ش ــ إكم  دس  لل  ةميم اش

واامجعمع اامدجي في تطيي  وتنفيي حصــيل ااجميع  لل اايق يم اج في وس جرص اامن  م اااشــ يم   اامجعمع اامةلي

ــعثم إ االواا   يم وااد  ــع اتيجي اا ج اا األام اامعةدلم وااع ج ؛ مااث رمم ؛ و ط إ االســ ــع أ اامعني  ســ اامشــ

  إليدز. 

ج -57 ــعيى الجمعـيم ااـع ـام األام اامعـةدل  شــــأن اإلـيدز   ،وـفد اامناـم ت ري  ااةمياـيم  إو  االاعـم ـ  ت اا فيـعم اامســ

(، وااعي  ملت  لل تيايه وإصـــد  2016و  2011و   2006و  2001واإل  ج ت ااســـي ســـيم اان تجم  نه   في 

ي وس جرص   إا اءات  وسـع  شـأن ف اجلس تنسـيل ااا ج اا. و ياك، سـعل اايفد  ال إ ا اهيد ااع امي  ااعصـدي

ً امن  م اااشــ يم. ر ااا اع ق دل اامجعمع اامدجي ووفيد اامنام ت ري  ااةميايم في اامؤســســ ت ااع اميم   ا  تع ون  

 اامجعمع اامةلياألام اامعةدل تعن ول  وايي ت    ي ج تالعأكد اج  ن   UNITAIDاألخ ى  اثا ااصـندوق ااع امي و

 واامجعمع اامدجي.

ــي ســـي اع   اايفد   خعا  وفي  عغ ااة الت،    -58 ــايا اامث ل،  ينم  شـــهد اإل  ن ااسـ  شـــأن   2011خيام  اا.  لل سـ

اعغ اافئ ت ااســم جيم اا سيســيم، فرد  ةما تةديد   اا  صــم اامف داتفي وس جرص اامن  م اااشــ يم واإليدز  دخ ل  

ً . وامج ك جت ةن أ  يضـــ ااني  االاعم  ي     ي ــايا اامث ل، اعب   منام ت ري  ااةميايم وفد اا جج ح ت.  لل سـ

ً  سـ سـي اً دوإ   شـأن في وس جرص اامن  م اااشـ يم،  2016    خ ل في اادفع اعرد ااعم   إفيع اامسـعيى وشـ اا   

 لل اا رم اج  حج    عغ  ـصة م اامـصلةم. ك ن قـصد اايفد ةي   ر ء في وس جرص اامن  م اااـش يم  لل ادول 

االاعم   ااث اث وااث رين امجلس تنســـيل ااا ج اا  م اامســـعداام.  ق   األ م ل ااســـي ســـي  رن ء تطيي   ةداف ااعنمي

 شــــأن اقع اح ط ـحه وـفد اامناـم ت ري  ااةمياـيم ـاد يل ااجمعـيم ااـع ـام األام اامعـةدل اعـرد ااعـم   إفيع   اً ق اإ 

ــعيى ــي اان تا35اامس ــي س ــع اإل  ن ااس ــ يع الةرام ااع ايم اج    ج ذاك،  . وض ــ إ ااس   ااعصــديادول   م ل اامس

داف ااع ج   ك  ـة م،  ـم  في ذـا ــ ـي م اااشــ   ااني  االاعـم  ي  ـ    و  ذك  . كـم   36  90-90-90افي وس جرص اامـن ـ 

    عا إةم اج ااسم ن اا سيسييج.

، اد م وضــع اجلس   وا   عدة 2015في اافع ل ااعي تســال       ات ي وفد اامنام ت ري  ااةميايم خطيات  خ ى  -59

.  لل ـسايا اامث ل، في االاعم   ااث جي 37 2030ااا ج اا  ـشأن في وس جرص اامن  م اااـش يم في خطم       تنـسيل

ــيل ااا ـج اا في ـ      ااعي تعطـلب  ن تمين  ا اءات ـا   ـعد   ات، دـ   اايـفد  ال اار اإ 2013وااث ريج امجلس تنســ

 
 .2013، االاعم   ااث اث وااث رين امجلس تنسيل ااا ج اا،  2015اريدز في خطم ااعنميم ام   عد       ااعصدي خطماج ادول األ م ل: تةديث  3اااند     35
أن في وس جرص اامن  م اااـش يم واإليدز:  لل اامـس إ ااـس يع اعـس يع ام فةم في وس جرص اامن  م اااـش يم    36 ي  ـش ي ـس و  ء اإليدز   واارضـ ء  للاإل  ن ااـس

 .2016 حزي ان/معيم ااع ام األام اامعةدل، ييجيي، ااج2030 ةليل     
ــأن  2اااند     37 ــيل ااا ج اا،   ، 2015  م ل ااعنميم ام   عد      اريدز في ادول  ااعصـــدياج ادول األ م ل: تةديث  شـ االاعم   اا  اس وااث رين امجلس تنسـ

2014.  

 يروس نقر المنواعوة واقع  يتمثول دور الو ود  ي حموايوة أاميوة  "
من ة ل الحفاظ علب مكانته القوية  ي العالم المتاير،   -البشورية  
 يتمحور   . COVID أكان من أاداف التنمية المسوتدامة أوسوواو  

و يروس نقر المنوواعووة   المجتمعووات  الحفوواظ علب  العموول حول 
 " .البشرية وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز

Sasha Volgina –  مندوبة المنظمات غير الحكومية ألوروبا
2015-2016 

 

 يضمن   واو ي الصدارة.    دائما  و د المنظمات غير الحكومية او  "
التاييرات    - البشرية ال    -م ما كانت  المناعة  نقر  أن  يروس 

بتدة ت استراتيجية و ي الوقت   يقوم يسقط من جدول األعمال. 
المناسل من أجل ضمان التركيز المستمر علب الحاجة ولب تمكين  

والفتيات   مع النساو  البشرية   والمتعايشين  المناعة  نقر   يروس 
 والفئات السكانية الرئيسية. " 

Nazneen Damji –  ايئة األمم المتحدة للمرأة 
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. 38ي وس جرص اامن  م اااشـــ يماف  ااعصـــديج ق سمم  لل األدام ويجب  ن تســـعند  ال اادإوس اامســـعف دل ا 2015

 ً م  ال  حـ اـي  د اامناـم ت ري  ااةمياـي ــم وـف م   ءزا اا، ينضــ دجي ووفيد اامناـم ت ري  ااةمياـي ـق دل اامجعمع ااـم

يم إفيعم اامـسعيى ااعي تعما  لل ا اقام ااعرد  وتةديد اإلا اءات   ي ـس األخ ى في ااعملي ت اامععلرم   امنعدي ت ااـس

 ن ادول   م ل ااعنميم اامسعداام.اا زام  شأ

في ااســنيات األخي ل، د م وفد اامنام ت ري  ااةميايم اجلس تنســيل ااا ج اا في م خ اج في وس جرص اامن  م   -60

 3اج ااهدف  3.8اااشـ يم اج ااعزامم،  م  في ذاك اسـعمشـ ف ايقعه فيم  يععلل   اعغطيم ااصـةيم ااشـ الم  ااهدف 

  خ ل مـسعداام(.  لل ـسايا اامث ل، ـس  د اايفد في تنايم الـسم اياضـيعيم حيل ةيا ااميضـي   اج  ةداف ااعنميم اا

ــيل ااا ج اا في       ــ  ووف ،2019االاعم   اا ا ع واألإ عيج امجلس تنس ــيج اع   ـــــ في وس جرص اامن  م اعع يش

  اايفد تر ي  انامم االاعم   اا  اس واألإ عيج امجلس تنســيل ااا ج اا، قد   خ لاااشــ يم كمعةدريج إسيســييج. 

 اامعع يشــيج اعام ذا اج تنج  ااعغطيم ااصــةيم ااشــ الم  دون : حر ً   شــ الم ذا ك ن اه   ن تمين    ري  حميايم  عنيان
ــ  ـسل  اانـس ء وااـشا م.وفي وس جرص اامن  م اااـش يم وري ةم اج اافئ ت ااـسم جيم اا سيـسيم،   ا ةيا ااعر ي  ااـضيء  ـــ

صــيل  ال  لل ســايا اامث ل ااي -افي وس جرص اامن  م اااشــ يم   ااعصــديفي   اامجمي  ت لل اســ ةم ت تلك  

ً األكث  تهميشــ  اامجمي  ت وااعي يممج تطايره   و  -واع اجم اامةددات االاعم  يم واالقعصــ ديم األوســع الصــةم     

يع جط قه  ضـمج ااعغطيم ااصـةيم ااـش الم.  دى تر ي  اامنام ت ري  ااةميايم  ال ق اإات اهمم،  تم اإة   و تيـس

  م  في ذاك:

  إليدز  ال اياصلم د م اادول األ ض ء في . يد ي ااا ج اا اامشع أ اا ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني 4.6م
ــ يم،  لل اانةي اامايج في  ــ اـلم اامععلـرم  في وس جرص اامـن  م اااشــ ــ  ااا اـجم ااشــ ـــم ن  ـر ء اميع  ـن صــ ضــ

و ت حعه  المعع يشــــيج اع ا   ر سه (،  و 2021-2016اســــع اتيجيم   ج اا األام اامعةدل اامشــــع أ اامعني   إليدز  
اانســ ء وااشــا م في  ط إ ســي ســ ت و ط  واشــ يم وري ةم اج اافئ ت ااســم جيم اا سيســيم، في وس جرص اامن  م اا

 ااعغطيم ااصةيم ااش الم ؛ و

 عد  ت أ  ي ـش ص   2030يد ي اادول األ ضـ ء  ال اامـس ةمم في تةريل ااعزا  خطم ااعنميم اامـسعداام اع    4.7
 يم وري ةم اج اافئ ت ااســم جيم اا سيســيم واانســ ء في وس جرص اامن  م اااشــ اامعع يشــيج اع  ووضــع   ، لففي اا

كياك األا    انسـام  وااشـا م كشـ ك ء  سـ سـييج و صـة م اصـلةم في تصـميم وتنفيي ااعغطيم ااصـةيم ااشـ الم، و
  وتمين  ري دل  األف ادلـسي ـس ت وااا ااا ذات ااصـلم، اج  اا تعزيز اان ها اا  ضـعم المـس ءام وااعي تعمةيإ حيل ا

 م. 39اامجعمع

م  2020في  ـ      -61 د اامناـم ت ري  ااةمياـي دز    ـج اا األام اامعةـد  تصـــــدي، د م وـف ــع أ امـم فةـم اإلـي  ل اامشــ

ــ   لل ـسايا اامث ل، في االاعم   ااـس دس واألإ عيج امجلس تنـسيل ااا ج اا، جرا اايفد ااعأري  اامدا.  19-اميفيد    ـــ

واامجعمع اامدجي   اامجعمع اامةلي م اااشـ يم ااعي تدي ة  في وس جرص اامن اا  صـم  رضـيم  عدخ ت ااالي  ء  لل  

؛ زي دل اجعه ك ت حريق اإلجســ ن ااع ج؛ اج ف ض اايصــيل  ال   ت م  في ذاك اجرط   اا دا  ؛واج  اله اصــ اةه  

 .40وااعهميش واايصمم وااعمييز؛ وا  دل ت صيص اامياإد اام ايم واااش يم

ً وفد اامنام ت ري  ااةم وحث   -62    رضـيم لل ضـ وإل اسـع دا  اادإوس واانم ذج اامسـع لصـم اج ااعما  يايم  يضـ 

ــ ـيم   في   -واامجعمع ااـمدجي    اامجعمع اامةلي قـاا واصــــ ا اج    ، ااعـما ـم  في ذـاك  -في وس جرص اامـن ـ م اااشــ

 اداخلم امندوم انامم ري  حميايم  ال  ن: تافي وس كيإوج . خلص ااعصدي

ــ   ت ااجديدل  في وس م  ــ  د اعدالت اإلص ــعم ل وتيفي  اامياإد وااجهد وااع كيز، يممج  ن تعص دون اايرام اامس
ــ  جرص اامن  م اااش يم واايفي ت اام تاطم   إليدز. ةيا انعطف ح سم ييك اازخم. جفرد جفشا  و ج   أجه ال يممنن   ن ـــ

تعزيز اانها اار سمم  لل ااةريق، واع اجم اامةددات  اامجعمع ت في اام كز، و   ر ءضـم ن اة فام اج ااضـ وإي 
ااعصــدي   ارن ءااهيمليم وااعنايميم الصــةم اضــم ن تعزيز ااعصــدي افي وس جرص اامن  م اااشــ يم و د  فرداجه   

ــع أ اامعني ـ  إلـيدز اـايي   [Byanyima]. جـاا يرايج وـجأـاا  ن تريد ويني19-اميفـيد   ـج اا األام اامعـةدل اامشــ
في وس جرص اامن  م اااشــ يم ااطميحم في ةير ااايئم ااصــعام ... جيد  ن جنعهز ةير ام فةم جةع اه اعةريل  ةداف  

ــع أ اامعني   إليدز  ــلم د مه  اا ج اا األام اامعةدل اامشــ ــ ء  لل اياصــ ــم اةث اادول األ ضــ واادول  ،ااف صــ
 لل حـس م ااعـصدي افي وس  ايس  19-يمين ااعـصدي اميفيدمـشع أ العما اعن  اـضم ن  ن ااا ج اا ااواأل ـض ء 

 
 .2013، تنسيل ااا ج اااريدز في خطم ااعنميم ام   عد      ، االاعم   ااث جي وااث رين امجلس  ااعصدياج ادول األ م ل:   3اااند    38
 . 2019اج ادول األ م ل: تر ي  امثا اامنام ت ري  ااةميايم، االاعم   اا  اس واألإ عين امجلس تنسيل ااا ج اا،  1.4اااند    39
، 2020  حزي ان/ييجيي 23-25  ادى اجلس تنـسيل ااا ج اا: ااـس دس واألإ عيج ايفد اامنام ت ري  ااةميايم ااعم   اجلس تنـسيل ااا ج اا االفع اـضي ي ن    40

 .2020، ييجيي اامجلس ااعنسيري الا ج اا ادى   ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني   إليدزوفد اامنام ت ري  ااةميايم  ال  
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 جرص اامن  م اااش يم، يجب  ال جع أ في وس جرص اامن  م اااش يم وإاءج  م.

  

 

 المساهمة في فعالية وككاءة ومساءلة إرارة برنامج األمم المتحدة  : 5المساهمة الرئيسية 

 المشترك المعني باإليدز 

اـاـةـميـايــم  -63 ـرـي   اـاـمـنـامــ ت  وفــد  ـيرــد   ـام 

ــ ةمم اهمم في اية  ااعم   ت اجلس   اسـ

ــيل ااا ج اا ت ــب،  ا ك ن ازءنسـ ال   اً فةسـ

ـاج   ـعـجز   األـمم  ـي ـبرنــاـمج  إرارة  يــات  ـعـمـل

ــترك المعني ـباإلـيدز وتطيي     المتـحدة المشــ

ــع اتيجيم. ارد  ما اايفد كعضــي العز   االس

ــيل ااا ـج اا د في اجلس تنســ ةي  و  ،واجعـه

ــ ا  اـاديمر اطـيم  ــعـعد ـادفع ااـةدود اصــ اســ

 وااةمم اا شيد واامس ءام.

د اامن  -64 د شـــــ إأ وـف ري  ااةمياـيم    اـم توـق

اجلس تنســــيل ااا ج اا،   ما نشــــ ط في ةي

ــ ء في ااحيث  ما   ممثلين  نشــــ ط كأ ضــ

اـسنم،  م  في ذاك وضـع اداول  خ ل ايئم اـسؤوام  ج تنـسيل  ما اامجلس  . ةير ااهمكتب مجلس تنـسيق البرنامج

لمجلس  امهمم اارضـ ي   ااا ، وااع طيا الجلـس ت اامياضـيعيم، وتةلي ت  م ل االاعم   ت، وتنـسيل  وإاق االاعم  

ــ   اثا ااعرييم ت( وتع  المجلس ااعنسيري الا ج اااا سيسيم عملي ت اا اثا اإلا اءات(، وا اقام  ااعنسيري الا ج اا اع  ـ

عـش إيم ي ً في ةيا اامم ااه سا 41 ما اامهمم ااف ق واالج ن االـس . ارد ك ن وفد اامنام ت ري  ااةميايم اـس ةم ً إسيـس

ً اج ااعما،   واامجعمع اامدجي. اامجعمع اامةلي ن اار اإات ذات ااصلم تسع شد   حعي ا ت و وايي ت  ض ان 

في اار اإات االياســعيم امجلس تنســيل ااا ج اا.  لل ســايا اامث ل، في االاعم   اعؤر  اج ر  ءاا داايفد الب وقد  -65

ااث اث وااعشــ يج امجلس تنســيل ااا ج اا، ســ  د في ضــم ن ات  ذ ق اإ  أن اخعي إ ااالدان اامســعراليم الســعضــ فم  

ــيل ااا ج ااااعم   ت   ــف  اععلرم  في وس جرص اجلس تنســ ــمج مال قييد ســ اامن  م   خ إج انيف يجب  ن يعضــ

      اااش يمم في اامع يي .

ااميزاجيم ااميحدل واانع سا و ط  اامســ ءام  :واج اامج الت اا سيســيم ااعي شــ إأ فيه  وفد اامنام ت ري  ااةميايم  -66

UBRAF)  ) ــع اتيجـيم   ـج اا األام ــع أ اامعني ـ  إلـيدز، وةي األدال ااعي تع ام اســ   ـج اا األام اامعـةدل اامشــ

 ال  جـشطم واـسؤواي ت تنايميم اميام.  لل ـسايا اامث ل، د   اايفد  في االاعم    اامعني   إليدز  اامعةدل اامـشع أ

اارضــ ي  ااشــ الم اثا حريق اإلجســ ن   اع اجماإلط إ    لل  يناغي هااث اث وااعشــ يج امجلس تنســيل ااا ج اا(  ال  ج

ااث اج وااعشـ يج امجلس تنسـيل ااا ج اا، د   اايفد   ج اا األام اامعةدل . في االاعم   42واامسـ وال  يج ااجنسـيج

 ً .  43 ج تيفي  اامياإد و شــ اأ اامجعمع اامدجي في اإلط إ  اامشــع أ اامعني   إليدز  ال ترديم تر إي   كث  وضــيح 

 اام  ال اؤشـ ات   لل  ضـ فم ازيد اج ااصـرا وااصـ  في االاعم   ااث جي وااث ريج امجلس تنسـيل ااا ج اا، حث  

 .44واامجعمع اامدجي  شما  فضا المجمي  تاإلط إ اج  اا قي س اامش إكم ااه دفم 

د    -67 ــيل ااا ـج اا، ـق م األخي ل، في االاعـم   اا ا ع واألإ عيج امجلس تنســ م وفي ا،وـج د اامناـم ت ري  ااةمياـي   وـف

تيريل تمييا اامجعمع اامدجي  اج خ لإلط إ ااعي د ت  ال ازيد اج ااشف فيم في ا UBRAFادخ ت في ان قش ت 

عت اامدخ ت ااا ااا  لل اامسعيى ــ  و ال ازيد اج االةعم     اعا ين ت  يج قايل وتنفيي اؤش ات ااسي سم. كم  شج

 .45اام  ط   لل ااع كيز  لل جها حريق اإلجس ن وااةد اج  ،اارط ي

 
  https://www.unaids.org/en/whoweare/governance الا ج اا،   ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني   إليدز، ور سل امعب اامجلس ااعنسيري    41
 .2008المسعراا، االاعم   ااث اث وااعش ون امجلس تنسيل ااا ج اا، اج ادول األ م ل: ااميزاجيم ااميحدل وخطم ااعما: إصد ااعنفيي وااع طيا  2اااند    42
 . 2011، االاعم   ااث اج وااعش ون امجلس تنسيل ااا ج اا، 2015-2012اج ادول األ م ل: ااميزاجيم ااميحدل واانع سا و ط إ اامس ءام  6اااند    43
،  ط إ ااميزاجيم ااميحدل واانع سا واامس ءام، االاعم   ااث جي وااث رين  -2012 إليدز الفع ل   اامعني  اج ادول األ م ل:   ج اا األام اامعةدل اامشع أ   4اااند     44

 .2013امجلس تنسيل ااا ج اا، 
 .2019اج ادول األ م ل: تر ي  األداء، االاعم   اا ا ع واألإ عين امجلس تنسيل ااا ج اا،  7.1اااند     45

تال الو د  رصته علب مر السنين للعمل مع الدول األعضاو، بما  سا"
احتياجات قضايا   ي ذلك من منطقة أ ريقيا، لبناو الثقة والتفاام، مثل  

 ي منطقتنا لوال اذا   لم يكن ممكنا  للتصدي من التقدمالسكان الرئيسيين.  
 العمل. "

Felicita Hikuam –  2010مندوبة المنظمات غير الحكومية أل ريقيا-
2012 

  

كدول أعضوووواو وك يئة حوكمة، نريد أن نفعل الصوووووال. يعتبر و د "
المنظمات غير الحكومية عام   رئيسوويا   ي تزويدنا بالشووعور باإللحا   

من حي    -للوباو. ونه بمثابة اةتبار للواقع وتذكيرنا بالجانل اإلنسواني 
 عواقل قرارات مجلس اإلدارة علب حياة أناس حقيقيين."

Anne Hassberger - البعثة الدائمة لسويسرا لد  األمم المتحدة  ي جنيف 
 
 

 
  

https://www.unaids.org/en/whoweare/governance
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ــ ةم وفد اامنام ت ري  ااةميا  -68 ــنيج، سـ ــلم اج و لل ا  ااسـ ــلسـ ــد سـ ــ ً في تطيي  وتنفيي وإصـ  ا ااع تيم  يضـ

واسع اتيجي ت   ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني   إليدز.  لل سايا اامث ل،   انسام العرييم اامسعرا ااث جي  اايي 

يشــما تمت ان قشــعه في االاعم   ااة دي وااعشــ يج امجلس تنســيل ااا ج اا(، ك ن اليفد دوإ فع ل في ضــم ن  ن 

يج وحريق اإلجـس ن  ع أ اع اامجعمع اامدجي وااعما  لل اامـس وال  يج ااجنـس اخعصـ ن ااعرييم   قم ااا ج اا اامـش

عاـش إكم  و يج اع   وـس . ح اي ً، يرد  وفد اامنام ت ري  ااةميايم GIPA  46 في وس جرص اامن  م اااـش يمالمعع يـش

ع اتيجيم   ج اا األ ع اتيجيم في تطيي  اـس . وفي 2021ام اامعةدل اامـشع أ اامعني   إليدز ام   عد      ادخ ت اـس

 حد امثلي اايفد   ج اا األام   ، حث  2020  حزي ان/االاعم   ااسـ دس واألإ عيج امجلس تنسـيل ااا ج اا في ييجيي

يم اج ال يعم احعـس  هم إليدز  لل  د   ةم ل م اامعةدل اامـشع أ اامعني   ،   ضـ إاً واألكثم  اافئ ت ااـسم جيم اا سيـس

انس( في وضـع اـسع اتيجيم ا يئم تضـمج  ن   و  الي/  ا ت و    ي ااني  االاعم  ي،  اام دإات  كمـسع داي

 .47افي وس جرص اامن  م اااش يم ااعصدي  ندال تزال تةعسب   اامجمي  تةير 

ــد وفد اامنام ت ري  ااةميايم  مليم ت شـــي  واخعي إ اامدي يج ااعنفييييج اا ج اا   -69 األام اامعةدل اامشـــع أ  ي ـــــ

ــيل ااا ـج اا في ـ      ـ اامعني   ــ يج امجلس تنســ ــاـيا اامـث ل، في االاعـم   ااـث جي وااعشــ  2008 إلـيدز.  لل ســ

، د   وفد اامنام ت ري  ااةميايم  نج ح  ال 2019واالاعم   اا ا ع واألإ عيج امجلس تنـسيل ااا ج اا في      

 واامجعمع اامدجي في اجنم اااةث. اامجعمع اامةلي ش اأ امثلي 

عصـعيدم اج خ ل االج  اط في  كث  ااجياجب صـعي م في  داإل   ج اا األام  اق   وفد اامنام ت ري  ااةميايم م   -70

تنســــيل   لس ن في ااف يل ااع اا اامعني  مجاامعةدل اامشــــع أ اامعني   إليدز.  لل ســــايا اامث ل، شــــ إأ امث

قضـ ي  ااعة ش  . وتن ول ااف يل ااع اا2018 ؤر  رب تر ي  ف يل اا ا اء اامسـعرا في      اايي تم  جشـ   ااا ج اا

داخا   ج اا األام اامعةدل اامـشع أ اامعني   إليدز. في االاعم   ااث جي واألإ عيج امجلس تنـسيل  وااعـسلا  ااجنـسي

ً ، ات ي اايفد ايقف48ااا ج اا ً قيي    ــأام،  م  في ذاك اام   ط اام  نها شـــ اا  ا    ج اا األام اامعةدل  شـــأن ةير اامسـ

يي ت اامشع أ  أكمله   م  في ذاك تصميم ااا ااا واامياإد اااش يم وااعمييا وااعدإيب وااعرييم( و لل اميع اامسع

 لل   (. وط اب اايفد  نها م د  ااعسـ ا م ود    ال ااعزاا ت سـي سـيم وا ايم، اشـدداً  اارط ي واإلقليمي وااع امي

م  ال اع اجم االسعغ ل و س ءل اسع دا  ااسلطم، وةي جفس اارض ي  ااعي تؤدي  ال اجعش إ و  ء في وس جرص  ااة ا

 اامن  م اااش يم.

ً و  دى اايفد  يضــ ً تصــميم  -71 ً قيي   ــيل ااا ج اا امع  عم اارضــ ي  حعل يعم    ــع دا  آاي ت و ا اءات اجلس تنس  لل اس

تةريل جعيجم ارايام.  لل سايا اامث ل، في االاعم  يج ااث جي وااعش يج وااث اث وااعش يج امجلس تنسيل ااا ج اا، 

  ج اا  ه  وااعي و د   اجنس،    اعماث ت  شــأن ح ام ااســي ســم اامععلرم  طلب اايفد  إصــ اإ ااةصــيل  لل تةدي

 األام اامعةدل اامشع أ اامعني   إليدز امنه ام ينفية   عد.

وفد اامنام ت ري  ااةميايم اجلس تنســيل ااا ج اا  لل تةديد ااما دئ اا سيســيم وااةف ظ  ليه .  لل ســايا    حث    -72

م اامجلس:  اردامااا ج اا، م  االاعم   ااع ســــع  شــــ  امجلس تنســــيل  خ ل  ترديماامث ل، اعات دوإاً إسيســــي ً في 

ـــما ـةير اامـا دئ م لل  ســــ س حريق  اجميـ م اج اامـا دئ ااعيايهـيم ااعي تنطال  لل اميع اياـجب  مـله. وتشــ

اإلجســـ ن واامســـ وال  يج ااجنســـيجم و م لل  ســـ س اامشـــ إكم ااه دفم واار  لم الري س المجعمع اامدجي، وال ســـيم   

ش يم وااسم ن األكث    ضم ارص  م  في وس جرص اامن  م اااش يمم. في في وس جرص اامن  م اااج اع ياامعع يش 

  ااعم   اامجلس اا ا ع وااعش يج، د   اايفد  نج ح  ال  ض فم  ا إل م لل  س س ااد   د  ااعمييزم.

دون ادوى   لاامن ســا ت، ســعاامث ل، في  دد اج .  لل ســايا اامن صــ ل/وام ينج  اايفد في اميع اج الت ااد يل  -73

ً ، انا ال ااةصــيل  لل حريق ااعصــييت اام الم  ال انب اع   ضــ ء آخ يج في اجلس تنســيل ااا ج اا، و م    

يعم شل اع اامم إس ت ااجيدل ااعي تدي ة  اج اس آاي ت ااصةم ااع اميم اامععددل األط اف األخ ى، اثا ااصندوق  

 جيجي  أن ان  حريق ااعصــييت الدول ري  األ ضــ ء يعطلب تغيي اً اية ي ً في . ويدإأ اايفد ااعيايه اار49ااع امي

اجلس ايث ق األام اامعةدل. واع ذاك، تاا ةير ااةريق اســأام ااد  اهمم. ةيا ةي ااة ل  شــما خ ن  عد ااعم   

 
  .2007 إليدز، االاعم   ااة دي وااعش ون امجلس تنسيل ااا ج اا،  اج ادول األ م ل: ااعرييم اامسعرا اا ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني   2اااند     46
منظمات غير الحكومية ولب  ، و د ال2020يونيو    25-23اجتماع مجلس تنسووويق البرنامج اال تراضوووي السوووادس واألربعين لو د المنظمات غير الحكومية  ي     47

  .2020، يونيو اإليدزببرنامج األمم المتحدة المشترك المعني  مجلس تنسيق 
ر، بما  ي ذلك التحرش الجنسوي ومعالجتهمنع التحرش  حولمن جدول األعمال: تحدي  لفريق الةبراو المسوتقل مالفريق(   2البند     48 ووسواوة اسوتةدام   والتنموووووو 

 .2018، البرنامج، االجتماع الثاني واألربعون لمجلس تنسيق اإليدزبالسلطة  ي أمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعني  

 
لعشوووورون لمجلس اع امشوووواركة المنظمات غير الحكومية / المجتمع المدني  ي مجلس تنسوووويق البرنامج، االجتم مراجعةمن جدول األعمال: نتائج  3.2البند     49

 .2007يونيه /اإليدز، حزيرانب، برنامج األمم المتحدة المشترك المعني  تنسيق البرنامج
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 حيث، ألول ا ل في ااعم   اامجلس، تم اسع دا  ااعصييت كعمليم صنع اار اإ( وفي سي ق يةعما  تنسيل ااا ج اا

ً  ن يعرد فيه اامزيد اج ااعم   ت اامجلس م  ااشما اايي قد يؤدي  ال االسع دا  اامعم إ العصييت(.م   فع اضي 

ــعمد اايفد قيته    -74 ــيل ااا ج اا يد مين  كينواســ ــ ء اجلس تنســ ، فرد وااه وفد . واع ذاكاامجمي  تر اايم   ضــ

،  م  في ذاك  إليدز  اامنام ت ري  ااةميايم تةدي ت في اـش إكعه في  داإل   ج اا األام اامعةدل اامـشع أ اامعني 

و  1995/223اج خ ل ااد يات اج  عغ اادول األ ضــ ء ام ااعم ق اإات اامجلس االقعصــ دي واالاعم  ي  

ــدد كثي     ـ د في اامجلس.ارـ اايـفد ( ااعي انـةت  1995/2 ـــ  ن  لل ااةل   اً ا اإاً وتم اإاً، شــ اـاديمر اطي األشــ

في وس جرص اامن  م اااشــ يم في  ن يمين اهم صــيت في اار اإات ااعي تؤر  في جه يم اامط ف ا   ضــماألكث  

  لل حي تهم.

ــ اأ وتعائم    -75 يم  يععلل  إداإل   ج اا األام ف ا ضــ سهكم  وااه وفد اامنام ت ري  ااةميايم  عغ ااعةدي ت في  ش

ــع أ اامعني   إليدز. وةيا يعمس حريرم  ن  وااجه ت ااف  لم في اامجعمع اامدجي قد ال  اامجعمع اامةلياامعةدل اامشـ

 و ـصنع   اامجمي  تت ى ااـصلم  يج اامداوالت ااع اميم اا ج اا األام اامعةدل اامـشع أ اامعني   إليدز و ملهم في 

 ن ااعديد اج اامنام ت تفعر   ال ااردإل واامياإد المشــ إكم في ااد يل، وال   األا   ااســي ســ ت اايطنيم. كم  يعمس

ــعل وفد اامنام ت ري  ااةميايم  ا ــعيى ااع امي. وقد س ــيم   لل اامس ــعج  م امثا ةير ااعةدي ت.  س رد  جعا فل االس

جلس تنســـيل اي ج ت ااعي تيضـــ  كيف مت ع امم جع سا ااعم   ت ســـهلم االســـع دا    م  في ذاك ااا  تياصـــااياد 

ــ إكـيم؛    ا ىواااـلدان( ؛    المجمي  تاا ج اا ا ــ وإ تشــ اامميج ت  ف ن  ـن ء ااـردإات؛ وحيثم   إ ا  ملـي ت تشــ

،  لل ـسايا اامجلس ااعنـسيري الا ج اا امج، الب  صـة م اامصـلةم  لل اامـسعيى اارط ي اا ـش ل  ال اداوالت  

 خ ل ااجلس ت اامياضيعيم.اامث ل 

 ظه  وفد اامنام ت ري  ااةميايم اـسععدادر العةلي   اـشف فيم واامـس ءام، وااععلم اج جر ط قيته وضـعفه  صـفعه  حد   -76

ــ الم  ــع أ اامعني   إليدز. كم  ايحظ، تم  ا اء ترييم ت ش  صــة م اامصــلةم في  داإل   ج اا األام اامعةدل اامش

ــعرـلم اليفد في   ا ــ يج  2012و   2007ي  واســ ــيل ااا ج اا ااعشــ ، اع   ض اانـع سا  لل ااعـم  ي اجلس تنســ

عةســــيج لوااة دي وااث ريج  لل ااعيااي. وســــ ةمت ااعيصــــي ت اامناثرم  ج تلك ااعرييم ت في ااعملي ت ااج إيم ا

عم  إل ياايات ايا  فم  ملها اءاته واا دسه ورراج قاا وفد اامنام ت ري  ااةميايم، اج حيث ااععزيز اامـس ،  لل ـس

 اامث ل فيم  يععلل  ععييج األ ض ء ااجدد واخعص ص تهم.

 

 التأثير على الحوكمة والشراكات مع المؤسسات الصحية العالمية األخرى : 6المساهمة الرئيسية 

ــيل ااا ـج اا  لل اجلس   ـج اا األام اامعـةدل   -77 وـقد  ر   دإاج و ـما وـفد اامناـم ت ري  ااةمياـيم في اجلس تنســ

اامـشع أ اامعني   إليدز، فضـ ً  ج ااةيكمم وصـنع اار اإ وااـش اكم في اامؤـسـس ت وااما دإات ااصـةيم ااع اميم 

ــندوق العالمياألخ ى.   ــع لل  ،. اج اامع وف لل ذاك ةي اث ل  الص ــيل ااا ج اا ادى   ن ،جط ق واس  اجلس تنس

ا اصـدإ  اه   انميذج اجلس ااصـندوق ااع امي، اايي يضـم ــــــ    ج اا األام اامعةدل اامـشع أ اامعني   إليدز يـشم

ــ ت  اـثا اااـلدان ااـن اـيماج    حمياـيمفيد اناـم ت ري  وووفيد اج اااـلدان اامعـردام و  اجمي  ت . اج خ ل اامـن قشــ

يم في األ م ل في ااعم  ي اجلس تنســيل ااا ج اا ااة دي  شــ  وااث اث  شــ ، وااجلســم اامياضــيع نيد ادول  

ام اا ج اا األام اامعةدل  ،ـس  د وفد اامنام ت ري  ااةميايم في  إـس ء ااد   جه  ،االاعم   ااث اث وااعـش يج(   انـس

م   دوق ااـع امي، يـجب  ن تعـج وز اشـــــ إـك ـــن دز وااصــ ــع أ اامعني ـ  إلـي واامجعمع ااـمدجي   مجعمع اامةلياااامشــ

د م الرطـ  ،  مـ اج   م وااـه دـف م ااـم اـل ــ إـك مم. يجـب  ن يععلل األا  ـ  الاعزا  ـ  امشـــ د  لل ااطـ وـا ك مارـع   في ذـا

 .األكث  تض إاً  اامجمي  ت
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، اج ااصعب تةديد اامس ةمم اادقيرمفي حيج  جه    -78

ــلةم  ال وفد  ــة م اامصـ ــي  ااعديد اج  صـ يشـ

ــيل  تنســ ااةميايــم  ال اجلس  اامنامــ ت ري  

ااا ج اا    عا إر ـس  رم اهمم اهي كا واا دإات 

م األخ ى. ــةـم ااـع امـي م    داإل ااصــ واج األاثـل

ــ    .  GAVIو  UNITAID لل ذاــك اجلســـ

تشــما األاثلم األخ ى ةي كا اشــ إكم اامجعمع 

اامدجي اامععلرم  ش اكم ااعغطيم ااصةيم ااش الم  

، اـثا آاـيم اشــــ إـكم اامجعمع ااـمدجي 50  2030

وخطم ااعما  2030ال   يم ااصـــةيم ااشـــ الم  

ــةـيم وإـف ةـيم الجميع ـــةم   12يجمع ااهيـما األخي   يج  .51ااـع امـيم اج  ـاا حـي ل صــ وـك ـام اعـعددل األط اف الصــ

عداام اامععلرم   اصـةم ما  فضـا اعةريل ترد  في  ةداف ااعنميم اامـس ويعضـمج  ؛وااعنميم واإلجـس جيم اد م ااالدان  ـش

ً اسـ    / اامجعمع اامدجي. في ااعديد اج ااة الت،  ق   وفد اامنام ت ري  ااةميايم ا،ن  اامجعمع اامةليم امشـ إك    

ــةم ااع اميم   ا سمم  ق ت  ــمج ةيما ااصـ ــم ل اديدل اج اااع ةير ااهيئ ت، وااعما ضـ ــ يع ااعغي  اعطيي   شـ سـ

اامجعمع اامدجي /األكث  ضـ إاً م جيم اع ضـم ن اشـ إكم ااسـم ن اا سيسـييج واافئ ت ااسـ   ؛اععددل األط اف  ااعصـدي

 .ااعي تعنيهم  ارض ي  ذات األواييم واالةعم   

  

 االستنتــاجـــات 

ــ  في تر ي  اامناـم ت ري  ااةمياـيم اـع     -79 ً ـ  اـ  25د اامناـم ت ري  ااةمياـيم   وفـ ، ـقد  2020كـم  ةي ايضــ اج    

ــ إكم واألدام وااعأري   ال  ــيل ااا ج اا ادى اامشـ ــع أ اامعني اجلس تنسـ  إليدز. يممج    ج اا األام اامعةدل اامشـ

 مجلس  ن يف    هيا ااع إيخ.لا

 إليدز وحيكمعه. معةدل اامشـع أ اامعني  وفد اامنام ت ري  ااةميايم اسـ ةم ت ف يدل وة ام اا ج اا األام اا قد    -80

اجلس تنـسيل ااا ج اا ودافع  إصـ اإ  ج اارضـ ي  ذات األواييم    ا  في وس جرص اامن  م اااـش يم     زقضـيمارد 

يل اا ا        ز واامجعمع اامدجي. ارد   المجمي  ت أن اارضـ ي  اامهملم   اااينما ج اا اجلس تنـس غف  ـش ه ل وااـش وااـش

ً  قليمي اً انايإ     ز واامثي ل الجدل. ارد   اامجعمع اامةليااضيء  لل قض ي    ، حيث سلا ال اجلس تنسيل ااا ج اا   

ــي ق ت اعني م. ــيل ااا ج اا في تطيي    واامجعمع اامدجي اج سـ ــديكم  د م اايفد اجلس تنسـ افي وس جرص    ااعصـ

 م اااشــ يم وإ طه  رضــ ي  و ملي ت  وســع. وقد ســ ةم في فع ايم وكف ءل واســ ءام  داإل   ج اا األام اامعةدل اامن 

 ز ااش اك ت اعه .في حيكمم اامؤسس ت ااصةيم ااع اميم األخ ى و ز    إليدز. وقد  ر   اامشع أ اامعني 

ــ سه، ااييج الايا   -81 ــما كاي  اج   ض ــيل ااا ج اا،  ش ــعف د وفد اامنام ت ري  ااةميايم، و دوإر، اجلس تنس ارد اس

خا ل ة سلم و صـي ل وط قم. في اامر  ا، حصـا ةؤالء اامندو ين وانام تهم  لل فياسد اعا دام اج اشـ إكعهم،  م  

جمفي ذاك اج خ ل ف ن تيضــي   وايي ت  ، واايصــيل  ال صــ جعي اار اإ مااع امي  اامنصــم لل    ااهيئ ت ااممي 

 اا سيسييج و ن ء قدإاتهم في اج ل ااد يل.

ً   ا 25نام ت ري  ااةميايم امدل ارد  ـسف ت اـش إكم وفد اام -82  ج ااعديد اج اانع سا ااملميـسم. ام يمج اج اامممج   

ــ ت وام تمج ااـعدـيد اج اار اإ  اط يـرم  و إ ـم  حعل  لل اإلط ق( ـ دون اععةرل   نفس ا  ات ـرد ااـعدـيد اج اامـن قشــ

  ز  اايفد و مله.

واامجعمع اامدجي اثا حريق اإلجســ ن واامســ وال  يج  اامجعمع اامةليوفد اامنام ت ري  ااةميايم قضــ ي      دخاارد  -83

ً ا ج اا. وقد ااعد ةيا ااعما  يضااجنسيج واامش إكم ااه دفم في صميم اداوالت اجلس تنسيل اا ةي   عد اج  ال ا     

وسـ  د في ضـم ن  ن يمين   ج اا األام اامعةدل اامشـع أ   ؛جماارضـ ي  ااعي تؤر   شـما اا شـ   لل ااهيئ ت ااممي  

ً  إليدز   ج اج اامعني  ً اشع ك   ً اةميا    ً وق سم اً ايد   ً  لل ااما دئ وخ ضع    المس ءام داخا األام اامعةدل.  

 

 
50  https://csemonline.net/  
51 plan/about-action-global-https://www.who.int/initiatives/sdg3  

د و ود المنظموات غير الحكوميوة ولب برنوامج األمم  وووووووووولقود م   " 
اإليدز الطريق لمشوواركة المجتمع  ي بالمتحدة المشووترك المعني  

لت ممارسوةأنواع أةر  من ايئات الصوحة العالمية. لقد    شوكوووووو 
  تقد أظ رو.  ا  وانتشووووار ا  جيدة أصووووبحت اآلن أكثر توقعة  رائد

 وائد قوية  وكيف تجلول ،كيف أن اذه المشووووواركة ال واد ة ممكنوة
 لجودة ونتائج عمل مجلس اإلدارة. "

 
Laurel Sprague - ني  أمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المع

 اإليدزب
 
 
 

 
  

https://csemonline.net/
https://www.who.int/initiatives/sdg3-global-action-plan/about
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اج األةميم  مم ن ا حام  ن اســعر اإ وايدل  ما وفد اامنام ت ري  ااةميايم قد تم تعزيزةم   شــما كاي  اج  -84

ــ  في اـردـام ـةيا ااعر ي ، ـفإن اـهيا اامـي ن ااـعدـيد اج األدواإ   ااعياصــــاخ ل ا فل   وااعشــــ وإ. كـم  ةي ايضــ

وذاك ل   قيي تياصـــاايم ااجيدل، فضـــ ً  ج واامســـؤواي ت اامهمم،  م  في ذاك تيفي   جامم و ملي ت تنايميم   

ــ  كم   جه يسـه اؤسـسـيم. ا ااف ن األسـ سـيم اليفد،  لل سـايا اامث ل اعنفيي اام ااع ت وااع طيا االسـع اتيجي،  ــــ

يم المندو يج ا   خلياتو ا اء  ع اتيجي ت ـش صـي ف صـم  ـس ـس ً اعم   ووضـع االـس يل  عد ااعم   ت     اجلس تنـس

نم ااا ج اا ج   ضـ ء اايفد  ااميايديج في اميع ــــــ  إ  ثمج تمم(. ةير ااردإات واألصـيل ااعي ال ترد  ا تيج في ااـس

  جة ء ااع ام وااييج يعملين  شما تطي ي( اج ااعما  مهنيم وكف ءل،  صيت ايحد.

اج  ي وقت اضل. ةن أ تةدي ت    اً جرص اامن  م اااش يم  كث  تعريدافي وس   ااعصدي،  صاةت  يئم  2020في      -85

صاسعم ل، اثا  ــ  ــ  ااعمييا، وااايئ ت اار جيجيم ااعر  يم، وترل  ترلــ ص اس حم اامجعمع اامدجي. تعف قم  ساب األزا ت ــ

م اامعطيإل  اـثا كيفـيد م  ، (19-ااـع امـي ـــي م ااةييـيم  اـثا قضــ أر  ـ  اة ـك ت ااـع امـي  Black Lives Matterوتـع

ــ  عغيااو لا ااضـيء  لل  ن  ما وفد اامنام ت ري  ااةميايم ام ينعه  عد. ي  اامن خــــ ج   ن زلعاا واعد (. وةيا يـس

واامجعمع اامدجي  كث  اج  ي وقت  اامجعمع اامةليفي وس جرص اامن  م اااـش يم، ةن أ ح ام  ال  صـيات  قضـيم  

ر اإ وااد يل الحعي ا ت إل ر ء في وس جرص اامن  م اااشـــ يم  لل ادول األ م ل، واســـ ءام صـــن   اا -اضـــل  

 ااةريريم. واامجمي  تاان س ااةريرييج 

ً مضــي قداال -86  إليدز اســع اتيجيعه ااع ايم ويعيد تأكيد ايقعه في  إ   ج اا األام اامعةدل اامشــع أ اامعني ،  ينم  يطي   

ادى   ج اا ااا ج اا   تنســـيلةيما ااصـــةم ااع امي ســـ يع ااعطيإ، ياا وفد اامنام ت ري  ااةميايم في اجلس  

ــ وإياألام اامعةدل  ــع أ اامعني   إليدز ضـ ً اامشـ اإته وقيمعه وتأري ر. يجب حم يعه وتزويدر   امياإد . ارد  رات اد 

   اج االزدة إ في اامسعراا. هوتممين

 

بتتتاإليتتتدز،   التمتعتنتي  التمشتتتتتتترك  التمتتتحتتتدة  األمتم  بترنتتتامتج  تتنستتتتتيتق  متجتلتس  التى  التحتكتومتيتى  غتيتر  التمتنتظتمتتتات  وفتتتد   مستتتتتتتقتبتتتل 
 كما حدده المشاركون في االستقصاء االلكتروني

 
راوات لتحسوين واسوتدامة عمل  من المسوتجيبين تحديد اإلج  2020طلل االسوتط ع االلكتروني لتقرير المنظمات غير الحكومية لعام  

 .53.  يما يلي أمثلة علب الردود52و د المنظمات غير الحكومية لد  مجلس تنسيق البرنامج

وووووول مصوالا واحتياجات ومطالل  من الضوروري لو د المنظمات  " غير الحكومية أن يظل و يا  لرسوالته وأعماله األسواسوية... التي تمث 
مجلس تنسووووويق البرنامج. قد تةتلف االجراوات التي يتم اتةاذاا مع األاداف الفعلية، ولكن الحفاظ علب المجتمعات التي يمثلون ا  ي 

 ".صوتنا الفريد يجل أن يظل موضع تركيز

Ferenc Bagyinszky – من أوروبا  مشارك 
  

الي  ء،   ااع امي  وااعصـدي كا  في ام فةم في وس جرص اامن  م اااـش يم  ًا  األخ ى تلعب دوإ ألن اامؤـسـس ت ااصـةيم ااع اميم  اً مجا 
في اســع دا  اام حلم  امجلس تنســيل ااا ج ااامنام ت ري  ااةميايم ا ص ااةيز اامدجي  لل اســعيى ااع ام، فرد ي رب وفد  ــــــوترل  

م ااع اميم. ـسععطلب اام حلم ااع ايم اج االـسعج  م ااع ايم اج  مله اري دل ح كم اعمثيا اجعمعي ام را في ةيما  داإل اامؤـسـس ت ااـصةي
 م. قيى و كث  ماؤسسيمم في اامجعمع وتمثي ً   ً ااصةيم ااع اميم صيت

 
 من أميركا الشمالية مشاركمج ول، 

 

و ود المنظموات غير الحكوميوة موجود كجزو م م من النظوام البيئي لبرنوامج األمم المتحودة المشوووووترك المعني بواإليودز. علب غرار   ون"
و د المنظمات غير الحكومية كجزو من مجلس تنسويق   ومكانةتاي وووووور المنان،  إن المنان السوياسوي العالمي الذي يشوكل ت ديدا  لوجود  

عاما ، واآلن أكثر من أي وقت مضوب، يجل   25 شول برنامج األمم المتحدة المشوترك نفسوه. وبالتالي، بعد  البرنامج، لن يؤدي وال ولب
    ".الحفاظ علب مساحة و د المنظمات غير الحكومية وحمايت ا

 
Jeff Acaba  - من آسيا والمحيط ال ادئ مشارك 

 
ولب مجلس تنسوويق   :  ي المسووتقبل، ما اي اإلجراوات التي توصووي ب ا لتحسووين واسووتدامة عمل و د المنظمات غير الحكومية8 االلكتروني  سووؤال المسووا   52

 .45البرنامج؟ ]الرجاو التعليق[. مجموع المجيبين 
: "ال توا ق  10سوتط ع لنشور ردودام  ي تقرير المنظمات غير الحكومية، و ق ا لسوؤال االسوتط ع اإللكتروني   ي اال  المشواركينتم الحصوول علب وذن من    53

 ."؟ ]يرجب تحديد ةيار واحد[2020 ي تقرير المنظمة غير الحكومية لعام  ردكعلب أن يتم ذكر 
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 التــــوصيـــات 

ــعنـع ـا ت ااياإدل في تر ي  اامناـم ت ري  ااةمياـيم اـع    -87  ــل، اج  ـاا د م  2020 ـن ًء  لل اانـع سا واالســ ، ييصــ

 إليدز،   اامشـع أ اامعني   اا ج اا األام اامعةدل  يعنسـيراامجلس  ااااةميايم  ال واسـعداام  ما وفد اامنام ت ري  

  ض وإل قي    صة م اامصلةم اامعنييج  م  يلي:

ــميم  •  ــ إكم اا ســ ــعراليم،    دل تأكيد ااعزااهم   امشــ ــع اتيجي ت وط ق ااعما اامســ  المجمي  تفي  ط إ االســ

واامجعمع اامدجي في اجلس تنســـيل ااا ج اا،  لل اانةي اامنصـــين  ليه في ق اإات اامجلس االقعصـــ دي  

 (.1995/2و  1995/223 إليدز   واالاعم  ي ااعأسيسيم اا ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني 

وااعـش وإ ايفد اامنام ت ري  ااةميايم، ك ايم  ـس ـسيم   ااعياـصاـضم ن تيفي  اامياإد اامـسعم ل واام الم ام فل  • 

 اضم ن ااجيدل ااع ايم وااعما اافع ل اليفد.

اامجعمع    تعزيز وتنفيي ااعدا ي ،  م  في ذاك اامؤـش ات وآاي ت اإل  ،، اري س وإصـد واإل  ،  ج جط ق وتأري • 

  إليدز. ا ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني اامجلس ااعنسيري ا ادىواامجعمع اامدجي  اامةلي

م  مكيفم( •  ـــي دإوس واانـع سا جـع ج ايإد اياز ييرل ااعملـي ت اا سيســ ً  ـ اـ   25  خ ل  ، واـا وفـد وايد  اج     

 إليدز ايمين  مث  م  دال  اا ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني  يعنسيراامجلس  اا  ادىاامنام ت ري  ااةميايم 

 اامجعمع اامةلي ااع  عم األام اامعةدل إلـش اأ  واامؤـسـس ت ااع اميم األخ ى  إل    وحـشد اامؤـسـس ت ااـصةيم 

    عا إر ااد  ام األس سيم اهي كا ااةيكمم اا  صم  هم. ،اامدجياامجعمع و

 
 

 المقترحة لالجتماع السابع واألربعيا لمجلس تنسيق البرنامج القرارات 

، ييصـــل االاعم   ااســـ  ع 2020 ن ًء  لل اانع سا واالســـعنع ا ت ااياإدل في تر ي  اامنام ت ري  ااةميايم اع     -88

 ااع ايم: ات ار اإ  واألإ عين امجلس تنسيل ااا ج اا 

 :ارداــــم

ــ إل  ال 4.1 ــ  رم  اج ااعم        اإلشــ ــيل ااا ج اا  ند ترديم تر ي  ااعرييم،   2012اار اإات  ااســ امجلس تنســ

 . 54  إلض فم  ال اار اإات األخي ل وذات ااصلم اامععلرم  مش إكم اامجعمع اامدجي(

صـدي   أن اامشــ إكم اامجديم  المجمي  ت واامجعمع اامدجي  ا    األ األةميم و نصــ   ســ ســي الع اال ع اف 4.2

 .55اافع ل افي وس جرص اامن  م اااش يم  لل ط يل اارض ء  لل اإليدز 

 ريمم واســ ةمم وفع ايم وتأري  وفد اامنام ت ري  ااةميايم في اجلس تنســيل ااا ج اا    عا إة    اال ع اف 4.3

ــ   فضا ام إسم، ال سيم  في تسليا ااضيء  لل ااشيارا ااملة وس جرص  في  اامعع يشين اع  م ااعي ييااهه  ــ

ــا م واامه ا ون، اج  اا اال ــ ء وااشـ ــيين واانسـ ــم ن اا سيسـ ــ يم وااسـ ةعم   اافيإي وات  ذ اامن  م اااشـ

 اإلا اءات.

 ااعر ي . تدويج 4.4

اادول األ ضـ ء وااا ج اا اامـشع أ  ال ااعأكيد  لل تفييغ اامنام ت ري  ااةميايم كعنصـ   ـس ـسي   يد ي 4.5

في  داإل اجلس تنسـيل ااا ج اا وضـم ن  يئم اياتيم السـعم اإ اشـ إكعه ااه دفم، وتمثيا  صـيات وواه ت 

 .اامجعمع اامدجي ن ص  جا  اامجعمع األصيلم، وااعياصا اع اجعمعه و

 
ل جتمواع الثوالو     10.3و    7.5لمجلس تنسووووويق البرنوامج ؛ القراران   ل جتمواع الةوامس واألربعين  8.3و    8.2و    7.5و    7.4و    4.5و    4.2القرارات     54

 من اجتماع مجلس تنسيق البرنامج الحادي واألربعين. 7.3و  7.2و  4.4و  4.3واألربعين لمجلس تنسيق البرنامج ؛ القرارات  
 . إليدز  شأن   ج اا األام اامعةدل اامشع أ اامعني  2019اامجلس االقعص دي واالاعم  ي اع    قرار   55
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ــيل   يةث 4.6 ــ إكم اام الم وااه دفم اعمثيا اامجعمع اامدجي في اجلس تنسـ ــم ن اامشـ ــع أ  لل ضـ ااا ج اا اامشـ

وااعش وإ   ااعياصاااا ج اا اج خ ل وفد اامنام ت ري  ااةميايم،  م  في ذاك اسعم اإ ااد م اام اي ام فل  

  م  يعن سب اع وظ سفه.

ــ اأ  يطلب 4.7 ــع اتيجي ت  شـ ــم ن تم يس اسـ ــع أ ضـ واامجعمع اامدجي في  اامجعمع اامةلياج ااا ج اا اامشـ

 .االسع اتيجيم ااع اميم اامرالم امم فةم اإليدز 

واامجعمع اامدجي، ال ـسيم  اافئ ت ااـسم جيم اا سيـسيم  اامجعمع اامةلي لل اادإوس اامـسعف دل اج اـش إكم    ياني 4.8

افي وس    ااع امي واإلقليمي واايطني واامةلي  ااعصـــديفي وس جرص اامن  م اااشـــ يم في    واامعع يشـــيج اع

 جرص اامن  م اااش يم،  م  في ذاك  لل سايا اامث ل ال ااةص :

 . ملي ت صنع اار اإ  في إم ااةيم اامع فم اامعجسدل افي وس جرص اامن  م اااش يم وااعج    از  ةميم   . 

في وس جرص اامن  م اااشـــ يم واامعأر يج  ه، وا  اايي ينج  وام ذا ال   اامعع يشـــيج اعم. اع فم احعي ا ت  

 .تعما ااعدخ ت األخ ى  لل اامسعيى اارط ي

 .  اجم في وس جرص اامن  م اااش يمد في اامف ءل في ت طيا واسع دا  اامياإ  ج. 

 .فع ايم ااا اجم اامجعمعيم وترديم اا دا ت اا  صم  في وس جرص اامن  م اااش يم د. 

 

 ]تتبع الم حق [  
 

 



 

 : قائمة المقابالت 1ملحق 
 

 المنظمووووووووووووة  االسووووووووووم 
1 Bai Bagasao والمحيط  ا  مسابق آسيا  منطقة  حكومية  ي  غير  منظمة  مندول   )

 ال ادئ
2 John Rock  والمحيط  ا  مسابق آسيا  منطقة  حكومية  ي  غير  منظمة  مندول   )

 ال ادئ
3 Mabel Bianco  كا ال تينية ومنطقة  ر ي( مندول منظمة غير حكومية  ي أما  مسابق

 البحر الكاريبي 
4 Malu Marin  مر ق االتصاالت والتنسيق لو د المنظمات غير الحكوميةا  محالي ) 
5 Sasha Volgina   العالمية معالشبكة  البشرية    للمتعايشين  المناعة  نقر   يروس 

(GNP+)    
 مسابق ا( مندول المنظمات غير الحكومية  ي أوروبا 

6 Nadia Rafif  MPact Global Action    من أجل صحة وحقوق الرجال المثليين
(MPact) 

  ريقياأمسابق ا( مندول منظمة غير حكومية  
7 Erika Castellanos  GATE Trans  ،  أجل  لدعوة  لالعمل بين  من           الجندرين التنوع 

Gender Diverse and Intersex   
كا ال تينية ومنطقة  ر ي( مندول منظمة غير حكومية  ي أما  مسابق

 البحر الكاريبي 
8 Felicita Hikaum  ريقياأجنول  ي  تحالف اإليدز والحقوق   (ARASA) 

  ريقياأ( مندول المنظمات غير الحكومية  ي ا  مسابق
9 Mat Southwell  شركاوCoact  المةدراتالمتعلقة بسياسات لاالتحاد الدولي لو   

 مسابق ا( مندول المنظمات غير الحكومية  ي أوروبا 
10 Ruth Morgan-Thomas  بالجنس العام ت لمشاريعالشبكة العالمية  (NSWP) 
11 Anne Hassberger البعثة الدائمة لسويسرا لد  األمم المتحدة  ي جنيف 
12 Laurel Sprague اإليدزب مج األمم المتحدة المشترك المعنيأمانة برنا 

 الشمالية كا ر ي( مندول منظمة غير حكومية  ي أما  مسابق
13 Morten Ussing 

Samia Lounnas  
 اإليدزب مج األمم المتحدة المشترك المعنيأمانة برنا

14 Helen Frary اإليدزب مج األمم المتحدة المشترك المعنيأمانة برنا 
15 Ludo Bok  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(UNDP) 
16 Nazneen Damji  للمرأةايئة األمم المتحدة 
17 Andy Seale  منظمة الصحة العالمية(WHO) 

 
  



 

 المشاركيا في المسح  ملف تعريف/: وصف2ملحق 
 
. يلةر ما يلي  ا  رد 50ما مجموعه  2020الحكومية  ب االستط ع اإللكتروني الذي تم وجراؤه لتقرير المنظمات غير وتلق  
 المستجيبين:  عن تعريفال
 ما اسمتتتتك؟  -1

 42المستجيبين = اجمالي 
 
 ةيار واحد[ ب التقيد] ما هي المنطقة التي تقيم فيها؟ -2

 49المستجيبين =  عدد  اجمالي

 11 أ ريقيا  .أ

 11 آسيا والمحيط ال ادئ . ل

 7 ا ووووأوروب  .

 10 أميركا ال تينية ومنطقة البحر الكاريبي د. 

 10 أميركا الشمالية او.

 
 ةيار واحد[ ب التقيد] تمثلها؟ ما نوع المنظمة التي تعمل معها أو    -3

 49 المستجيبين = عدد  اجمالي

ممث    .أ 18 مجتمعية  شبكة  أو  مع  منظمة  المجموعات    المتعايشين  أو  البشرية  المناعة  نقر   يروس 
 السكانية الرئيسية(

 وطنيةمنظمة أو شبكة مجتمع مدني  . ل 11
 وقليميةمنظمة أو شبكة مجتمع مدني  . ت 6
 دولي منظمة أو شبكة مجتمع مدني  .   10
 غيووره ميرجب التحديد( .  4

 

  اإليدز؟ م المتحدة المشترك المعني ب كيف اشتركت مع وفد المنظمات غير الحكومية في مجلس تنسيق برنامج األم -4
 ]يرجب تحديد أي عدد تريده من الةيارات[ 

 50 المستجيبين = عدد  اجمالي

  ي و د المنظمات غير الحكومية كنت عضوا   .أ 15
 اجتماع مجلس تنسيق البرنامج ة لمنظمة غير حكومية مراقبا   ي كنت  . ل 15
 لقد ساامت  ي أبحا  وتقارير و د المنظمات غير الحكومية . ت 19
 لقد تلقيت بيانات و د المنظمات غير الحكومية والمواد اإلع مية .   22
استشارية للمجتمع المدني تابعة لو د المنظمات غير الحكومية أو  رقة  لقد شاركت  ي مجموعة   .  21

 عمل أو مجموعات عمل مةصصة
 لم أشارك  ي و د المنظمات غير الحكومية .  7
 غيووره ميرجب التحديد( .ن 4

 
  

 

  



 

 : الئحة باالعضاء السابقيا والحالييا في وفد المنظمات غير الحكومية3ملحق 

ــ ـسه في ـ     ــ إأ وـفد اامناـم ت ري  ااةمياـيم في ااـعدد اإلاـم اي ااـع اي المناـم ت  1995اـني  جشــ ، شــ

 واألف اد.
 األفرار  المنظمات  المنطقة

 24 21  ف يري 

 23 16 آسي  واامةيا ااه دئ

 22 17  وإو  

 20 15 ك  اا تينيم وانطرم اااة  اام إياي  ي ا

 19 16  اي ك  ااشم ايم

 108 85 اامجمــــي 

 

 : اميع األ ض ء ااس  ريج وااة اييج في وفد اامنام ت ري  ااةميايم  ااع ايااجدول يشما 

     أفريقيــــا
 حقوق الصحة الجنسية واالنجابية  •

SRHR Africa Trust (SAT) 
(2019-present) - Jonathan Gunthorp 

 اإليجابيات  الشابات المتعايشاتأصوات  •
Positive Young Women Voices (PYWV) 

(2019-present) - Lucy Wanjiku 

ائتالف شبا  أوغندا بشأن حقوق الصحة اإلنجابية  •

 الجنسية للمراهقيا وفيروس نقص المناعة البشرية
Uganda Youth Coalition on Adolescent 
Sexual Reproductive Health Rights and 

HIV (CYSRA-Uganda) 
(2016-2018) - Musah Lumumba El-Nasoor 

 الرجال األفارقة ما أج  الصحة والحقوق الجنسية  •
African Men for Sexual Health and Rights 

(AMSHeR) 
(2017-2018) - Kene Esom (2017), 

Humphrey Ndondo (2018) 

• Widows Fountain of Life 
(2015-2016) - Angeline Chiwetani 

 للمجتمع االفريقيالمجلس االستشار   •
African Community Advisory Board 

(AFROCAB) 
(2014-2015) - Kenly Sikwese (2014), 

Obatunde Oladapo (2015) 

 الرجال األفارقة ما أج  الصحة والحقوق الجنسية  •
African Men for Sexual Health and Rights 

(AMSHeR)  (2012-2013) - Joel Nana 

 محاربة السيدا جمعية  •
Association de Lutte Contre le Sida (ALCS) 

(2011-2013) - Nadia Rafif 

 تحالف العامالت بالجنس األفارقة •
African Sex Workers Alliance 
(2012) - Nomonde Mihlali Meji 

 تحالف اإليدز والحقوق للجنو  األفريقي •
AIDS and Rights Alliance for Southern 

Africa (ARASA)  
(2010-2011) – Felicita Hikaum 

• The AIDS Support Organization (TASO) 
(2009-2010) - Lydia Mungherera 

   اإليدز  اتلمنظمات خدم األفريقيشبكة الجنو    •

The Southern African Network of AIDS 
Service Organizations (SANASO)  

(2008-2009) - Mercy Machiya (2008), 
Amelia Ranotsi (2009) 

شبكة الكامرون لجمعيات المتعايشيا مع فيروس  •

 نقص المناعة البشرية/االيدز

• Cameroon Network of Associations of  
PLWHA(RECAP) 

 (2007-2008) - James Clovis Kayo 

 شبكة النساء في رواندا  •
Rwanda Women’s Network 

(2006-2007) - Mary Vuningoma Balikungeri 

 شبكة النساء المتعايشات مع اإليدز في كينيا •
Kenya Network of Women with AIDS 

(2005-2006) - Asunta Wagura    

 إعالميون ضد اإليدز •
Journalists Against AIDS 

(2004-2005) -Omololu Falobi 

  الموزمبيقي جمعية الصليب األحمر  •

Mozambique Red Cross Society 
(2002-2004) - Fernanda Teixeira 

 شبكة غانا لمكافحة اإليدز •
The Ghana HIV/AIDS Network 

(2001-2003) - Alice Lamptey 

 الشبكة النيجيرية لمكافحة اإليدز  •
Nigerian Network against AIDS 

(1999-2000) - Jiuka Jegede 

 محاربة اإليدز في كينيانساء في  •
Women Fighting AIDS in Kenya 
(1998-1999) - Dorothy Odhiambo 

 الرابطة الطبية للكنائس في زامبيا  •
Churches Medical Association of Zambia 

(1995-1998) - Mazuwa Banda Zambia 



 

 آسيا والمحيط الهارئ 

• Rumah Cemara 
(2018-present) - Aditia Taslim Lim 

• Scarlet Alliance 
(2019-present) - Jules Kim 

• India HIV/AIDS Alliance 
(2016 -2018) - Simran Shaikh (2016), Sonal  

Mehta (2017-2018) 

• Youth Lead 
(2015 - 2017) - Jeffry Acaba 

 شبكة آسيا والمحيط الهادئ لعامالت الجنس •
Asia Pacific Network of Sex Workers  (APNSW)  

(2014 - 2015) - Khartini Slamah (2014),  
Rani Ravudi (2015), Kay Thi Win (2015) 

• International Treatment Preparedness  
Coalition (ITPC) 

(2012-2014) - Attapon Ed Ngoksin (2012),  
John Rock (2013-2014) 

 HIV/AIDS آسيا والمحيط الهادئ للمتعايشين معشبكة  •

Asia Pacific Network of People Living  
with HIV/AIDS  

(2011-2013) - Abdullah Denovan (2011), 
Jane Bruning (2011-2013) 

 شبكة آسيا والمحيط الهادئ لعامالت الجنس •
Asia Pacific Network of Sex Workers 

(APNSW) 
(2010-2011) - Rathi Ramanathan 

تحالف آسيا والمحيط الهادئ للشبكات اإلقليمية المعنية   •
 بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز 

Asia Pacific Coalition of Regional  
Networks on HIV/AIDS 

(2008-2010) - Vincent Crisostomo 

• AntiAIDS Association 
(2008-2009) - Gulnara Kurmanova 

• Gram Bharati Samiti (GBS)   
(2006-2007) - Bhavani Shanker Kusum India  

 HIV/AIDS شبكة آسيا والمحيط الهادئ للمتعايشين مع •

Asia Pacific Network of People Living 
with HIV/AIDS 

(2005-2007) - Rachel Ong 

• AMAL Human Development 
(2002, 2004-2005) - Syed Imran Rizvi 

• Hong Kong AIDS Foundation 
(2000-2003) - O.C. Lin 

• Equal Ground 
(2001) - Charles Nigel De Silva 

• HIV/AIDS Development Network Australia 
(HIDNA) 

(1997-1999) - Bill O’Loughlin 

• Malaysian AIDS Council 
(1997) - Marina Mahathir 

• Kabalikat ng Pamilyang Pilipino  
Foundation Inc. (HIV/AIDS Network 

Philippines) 
(1995-1996) - Teresita Bagasao 

 أوروبـــــا 

 يا حية لسكان منطقة أوراسيا الرئيسيالشبكة الص •

Eurasian Key Populations Health Network  
(2020-present) – Karen Badalyan 

• HIV Vereniging  
(2019-present) - Alexander Pastoors 

لمتعايشيا مع فيروس نقص  األوكرانية لشبكة  •

 المناعة البشرية
All-Ukranian Network of People Living 

with HIV 
(2017-2019) - Vitali Tkachuk (2017), Valeriia 

Rachynska (2018-2019) 

• AIDS Action Europe (AAE) 
(2016-2018) - Ferenc Bagyinsky 

  للمتعايشين معاتحاد شرق أوروبا وآسيا الوسطى  •
 فيروس نقص المناعة البشرية 

East Europe & Central Asia Union of  
People Living with HIV (ECUO) 

(2015-2016) - Sasha Volgina 

 المجموعة األوروبية لعالج اإليدز  •
European AIDS Treatment Group 

(2013–2015) - Ninoslav Mladenovic (2013); 
Bryan Teixeira (2013 - 2015) 

 المخاطر الشبكة األوروبية اآلسيوية للحد من  •
Eurasian Harm Reduction Network 

• Evangelischer Entwicklungsdienst 
(EED)/ Church Development Service 

(2008-2009) - Sonja Weinreich 

 الشبكة الروسية للحد من المخاطر  •
Russian Harm Reduction Network 

(RHRN) 
(2007-2009) - Vitaly Zhumagaliev (2007-

2009), Pavel Aksenov (2009) 

لشباب حول الحقوق الجنسية  لشبكة األوروبية ال •
 واإلنجابية

European Youth Network on Sexual and 
Reproductive Rights – YouAct 

(2006-2007) - Paulo Vieira 

• AIDS Infoshare 
(2004-2006) - Alena Peryshkina 

فيروس نقص  مع  المتعايشاتالمجتمع الدولي للنساء  •
 المناعة البشرية / اإليدز 

International Community of Women 
Living with HIV/AIDS 

(2004-2005) - Maria Jose Vazquez (2004-
2005), Promise Mthembu (2005) 

• ABRACO 
(2000-2003) - Pedro Silverio Marques 

• AIDES 
(1995-1999) - Arnaud Marty- Lavauzelle 



 

(2013-2014) - Dasha Ocheret  

 المبادرة الدولية للقاح اإليدز  •
International AIDS Vaccine Initiative 

(2010-2012) - Rhon Reynolds (2010-2011), 
Laura Kirkegaard (2012) 

 الشبكة الدولية لمستخدمي المخدرات  •
International Network of People Who Use  

Drugs (INPUD) 
(2010-2012) - Matthew Southwell 

الكنائس من أجل الصحة، مجلس الكنائس   نشاط •
 العالمي 

CMC-Churches’ Action for Health, World 
Council of Churches 

(1997) - Erlinda N. Senturias 

 أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

• Nacional REDBOL 
(2007-2009, 2020-present) - Gracia Violeta 

Ross Quiroga 

 الشبكة الجامايكية لإليجابية المصلية  •

Jamaican Network of Seropositives  
(2020-present) – Jumoke Patrick 

 فيروس نقص المناعة البشرية والتواصل والجندرية  •
GESTOS - HIV+, Communication and 

Gender 
(2012-2014, 2017-2019) - Alessandra Nilo 

 Guyana Trans  النوع االجتماعي لعابريجويانا  •

United  
(2018-2019) - Millie Milton 

شبكة تعاونية لألشخاص المتعايشين مع فيروس   •
 نقص المناعة البشرية 

Collaborative Network for Persons Living  
with HIV (CNET +) 

(2016-2017) - Erika Castellanos (2016), 
Martha Angelica Carrillo (2017) 

• Somosgay 
(2015-2016) - Simon Cazal 

فيروس   للمتعايشين معشبكة الكاريبي اإلقليمية  •
 نقص المناعة البشرية 

Caribbean Regional Network of People  
Living with HIV (CRN+) 

(2014-2015) - Yolanda Simon (2014), 
Ainsley K. Reid (2015) 

 مؤسسة دراسات وبحوث المرأة •  •

Fundación para Estudio e Investigación 
de la Mujer (FEIM) 

(1997, 2011-2013) - Mabel Bianco 

• Corporación Kimirina 
(2010-2011) - Amira Herdoiza 

 في منطقة البحر الكاريبي هّشةتحالف المجتمعات ال •
Caribbean Vulnerable Communities  

Coalition 
(2009-2010) - Robert Carr (2009),  

Ian McKnight (2010) 

• Red Latinoamericana de Reducao de  
Danos (RELARD 

(2006-2008) - Sandra Batista 

 شبكة مشاريع عامالت الجنس  •
Network of Sex Work Projects 

(NSWP) (2005-2006) - Gabriela Silva Leite 

فيروس نقص   للمتعايشين مع كا الالتينية ريشبكة أم •
 المناعة البشرية / اإليدز 

Red Latinoamericana de Personas  
Viviendo con el VIH/SIDA (RED LA+) 

(2002-2005) - Javier Luis Bellocq (2002-
2003), Jacqueline Rocha-Cortes (2004), 

Luis Leiva (2005) 

 منظمة لدعم الجنس الشامل ضد اإليدز  •
Organizacion de Apoyo a una Sexualidad 

Integral frenta al SIDA (OASIS) 
(2000-2004) - Ruben Mayorga 

 مركز الدراسات الجنسية  •
Centro de Estudios de la Sexualidad 

(1995-1999) - Luis Gauthier 

 أميركا الشماليتتتتة 



 

 صحة المرأة في أيد  المرأة  •
Women’s Health in Women’s Hands CHC 

(WHIWH)  
(2019-present) - Wangari Tharao 

فيروس نقص المناعة البشرية   المتعايشيا معتجمع  •

 في الواليات المتحدة 
The United States People Living with HIV  

Caucus (the HIV Caucus)  

(2019-present) - Andrew Spieldenner 

 شبكة اإليدز الكندية للسكان األصليين •
Canadian Aboriginal AIDS Network 

(CAAN) 
(2016-2018) - Trevor Stratton 

العاملين في    لذوي العرق الداكنالشبكة العالمية  •
 مجال فيروس نقص المناعة البشرية 

Global Network of Black People Working  
in HIV 

(2017-2018) - Marsha Martin 

فيروس نقص  للمتعايشين معالشبكة العالمية  •
 ركا الشمالية يالمناعة البشرية، أم

The Global Network of People Living with  
HIV, North America 

(2014-2016) - Laurel Sprague 

• Housing Works Inc 
(2013-2015) - Charles King 

المجتمع الدولي للمتعايشات مع فيروس نقص  •
 أميركا الشمالية   –االيدز /ةالمناعة البشري

International Community of Women with  
HIV/AIDS – North America   

(2011-2013) - Ebony Johnson 

المنتدى العالمي حول الرجال الذين يمارسون   •
 الجنس مع الرجال وفيروس نقص المناعة البشرية 
Global Forum on MSM and HIV (MSMGF) 

(2011-2012) - George Ayala 

شبكة عالج فيروس نقص المناعة البشرية في   •
 أونتاريو

Ontario HIV Treatment Network 
(2008-2010) - Evan Collins 

 نصف الكرة الغربي  -الدولي لتنظيم األسرة  االتحاد •
International Planned Parenthood  
Federation - Western Hemisphere 

(2009-2010) - Alexandra Garita (2009), 
Maria Antonieta Alcalde Castro (2009-2010) 

 التحالف المشترك بين الوكاالت حول اإليدز والتنمية  •
Interagency Coalition on AIDS and  

Development (ICAD) 
(2006-2008) - Michael O'Connor 

 التحالف الدولي لصحة المرأة  •
International Women’s Health Coalition 

(2007-2008) - Zonibel Woods 

 للصحة مشروع الوصول العالمي   •
Health Global Access Project (Health  

GAP) 
(2004-2006) - T. Richard Corcoran 

 اللجنة االفريقية للخدمات  •
African Services Committee 

(2004-2005) - Kim Nichols 

 المخدرات ب للسياسات الخاصةالمؤسسة الكندية  •
Canadian Foundation for Drug  

Policy/IHRA 
(1999-2003) - Diane Riley 

فيروس نقص  للمتعايشين معالشبكة العالمية  •
 المناعة البشرية / اإليدز 

Global Network of People Living with  
HIV/AIDS 

(1997-2001) - Jairo Pedraza 

فيروس نقص للمتعايشات مع  المجتمع الدولي •
 المناعة البشرية / اإليدز 

International Community of Women  
Living with HIV/AIDS 

(1995-1997) - Martina Clark (1995-1996), 
Cherryl Brown (1997) 

 



 

 : مواضيع تقارير المنظمات غير الحكومية 4ملحق 

 

 
  ال تر ي ( ييايي  PCB – 13-14  1 االاعم   1995

  ال تر ي ( جيفما   PCB – 13-15  2 االاعم  
  ال تر ي ( ييجيي  PCB – 10-11 3 االاعم   1996
 اارض ي  ذات األواييم ايفد اامنام ت ري  ااةميايم    يا  PCB – 2 -7 4االاعم    1997

 اارض ي  ذات األواييم ايفد اامنام ت ري  ااةميايم جيفما   PCB – 16-18 5االاعم   
 األواييم ايفد اامنام ت ري  ااةميايماارض ي  ذات  ا يي  PCB – 25-27 6االاعم    1998

 اارض ي  ذات األواييم ايفد اامنام ت ري  ااةميايم ديسما   PCB – 9-11 7االاعم   
 اارض ي  ذات األواييم ايفد اامنام ت ري  ااةميايم ييجيي  PCB –  28-29 8االاعم    1999
واامعأر يج  في وس جرص   اع اامعع يشيجزي دل اش إكم     ا يي PCB –  25-26 9االاعم    2000

 اامن  م اااش يم / اإليدز

 اارض ي  ذات األواييم ايفد اامنام ت ري  ااةميايم    ديسما   PCB – 14-15 10االاعم   
 اارض ي  ذات األواييم ايفد اامنام ت ري  ااةميايم     ييجيي 1–ا يي PCB – 30 11االاعم    2001
 اارض ي  ذات األواييم ايفد اامنام ت ري  ااةميايم ا يي  PCB – 29-31 12االاعم    2002

  ال تر ي ( ديسما   PCB – 11-12 13االاعم   
 اارض ي  ذات األواييم ايفد اامنام ت ري  ااةميايم ييجيي  PCB – 26-27 14االاعم    2003
 اارض ي  ذات األواييم ايفد اامنام ت ري  ااةميايم ييجيي  PCB – 23-24 15االاعم    2004

 اارض ي  ذات األواييم ايفد اامنام ت ري  ااةميايم ديسما   PCB – 14-15 16االاعم   
 اارض ي  ذات األواييم ايفد اامنام ت ري  ااةميايم ينيي  PCB – 27-29 17االاعم    2005
 اارض ي  ذات األواييم ايفد اامنام ت ري  ااةميايم ييجيي  PCB – 27-28 18االاعم    2006

  ال تر ي ( ديسما   PCB – 6-8 19االاعم   
 اارض ي  ذات األواييم ايفد اامنام ت ري  ااةميايم ييجيي  PCB – 25-27 20االاعم    2007

  ال تر ي ( ديسما   PCB – 17-18 21االاعم   
  ال تر ي (    يا PCB – 23-25 22االاعم    2008

  ال تر ي ( ديسما   PCB – 15-17 23االاعم   
 حيااز اليصيل ااش اا  ييجيي  PCB – 22-24 24االاعم    2009

  ال تر ي ( ديسما   PCB – 8-10 25االاعم   
 يصيل ااجميع ااوااعمييز كةيااز تةيل دون يصمم اا ييجيي  PCB – 22-24 26االاعم    2010

  ال تر ي ( ديسما   PCB – 6 – 8 27االاعم   
  ال تر ي ( ييجيي  PCB – 21-23 28االاعم    2011

 افي وس جرص اامن  م اااش يم وااعصدياارض ي  اار جيجيم  ديسما   PCB – 13-15 29االاعم   
اااش يم  لل  ر  اج ف ض ااعمييا افي وس جرص اامن  م  ييجيي  PCB – 5 – 7 30االاعم    2012

 اامجعمع اامدجي 

  ال تر ي ( ديسما   PCB – 11-13 31االاعم   
  ال تر ي ( ييجيي  PCB – 25-27 32االاعم    2013

: اايصيل ري  اامعم فر وري  ااع دل  ال  اامس وال جز  ديسما   PCB – 17-19 33االاعم   

في وس جرص اامن  م  اا  ن  واا   يم وااد م ع ج اا

 اااش يم المجعمع ت اامعض إل اا سيسيم
  ال تر ي ( ييايي  PCB – 1 – 3 34االاعم    2014

 ندا  تعساب مااةريقم في حدوث  خط ء: اع اجم  ديسما   PCB – 9 -11 35االاعم   

حيااز ااملميم اافم يم اضم ن اايصيل  ال ااع ج  

 في وس جرص اامن  م اااش يم شيج اعاامعع ياجميع 
  ال تر ي ( ييايي   2–ييجيي PCB – 30 36االاعم    2015

  ال تر ي (  كعي    PCB – 26-28 37االاعم   
   



 

ااصةم ااجنسيم واإلجج  يم وحريق األش  ن األكث   ييجيي  PCB – 28-30 38االاعم    2016

  في وس جرص اامن  م اااش يم: ااةل في ااعنميم  تأر اً 

اإليدز  ةليل      اارض ء  للجه يم ري  اةعملم:  ديسما   PCB – 6 – 8 39االاعم   

 اامجعمع  يريدر  يياا العصدي دون تمييا اسعدا   2030
  ال تر ي ( ييجيي  PCB – 27-29 40االاعم    2017

  ج اا األام اامعةدل   -في اا لف   حد قضيم  د  ت أ ديسما   PCB – 12-14 41االاعم   

: اايصيل  ال ااصف  يشملن    إليدز  اامشع أ اامعني 

ً اميع    10-10-10) 
  ال تر ي ( ييجيي  PCB – 26-28 42االاعم    2018

 مفتا  القضاو علب اإليدز  -األشةار المتنقلون  ديسما   PCB – 11-13 43االاعم   
 (تر ي  مال  ييجيي  PCB – 25-27 44االاعم    2019

ً  ذا ك ن اه   ن تمين  ديسما   PCB – 10-12 45االاعم    : ام ذا اج تنج  ااعغطيم ش الم حر 

في وس جرص   اامعع يشيج اعااصةيم ااش الم  دون 

اامن  م اااش يم وري ةم اج اافئ ت ااسم جيم اا سيسيم، 

 اانس ء وااشا مو
 (تر ي  مال  ييجيي  PCB – 23-25 46االاعم    2020
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