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 CHAPEAU   – شـــــــابــــــــو

Kim Jules، الهادئ   والمحيط آسيا مندوبة 

  المتحدة األمم برنامج  تنســــيق  لمجلس  واألربعون  الســــاب  االجتماع  عُقد

ــترك   إلى 15 من  الفترة في اإلنترنت عبر  إفتراضــيا   اإليدزب  نيالمع  المش

  للمجلس  افتراضــي  اجتماع  ثاني هوو ،2020  األول  كانون/ديســمبر 18

يقي  عُقد .COVID-19 أزمة بـسب  oomZ منصـة على  يُعقد للبرنامج  التنـس

ــة االفتراضــي ع االجتما  م   Zoom منصــة على  المتحدة الواليات  برئاس

ــمـية  المتـحدة األمم  بلـغات  الفورـية الترجـمة توفير ــت. الرســ  هو  كـما  الســ

 واألربعين  الســـادســـة  للدورة اإلنترنت عبر  الســـابق االجتماع  م   الحال

 واألربعين  الســاب  االجتماع   تخفيض  تم  فقد .للبرنامج  التنســيقي  للمجلس

 18 بين عيةيضـ امو  تمهيدية  اجتماعات  ـسبقته قدو  المواـضيعي. للجزء  إـضافي يوم م   اليوم، في ـساعة 3.5 × 3  إلى

 من العاـشر في  اتالقرار  جمي  ومناقـشة  للتـشاور  إـضافي يوم  م  ،األول  كانون/ديـسمبر 9 و  الثاني  تـشرين/نوفمبر

 .16 و 15 يومي عقدت التي االفتراضية الصياغة غرف إلى باإلضافة ديسمبر،

 

ــةالمخف    األوـقات إدارة أـجل  من   بمـتابـعة  المتعلـقة  األعـمال  ـجدول  بنود  ـفنن  األعـمال،  ـجدول  لبنود الكبير  والـعدد  ضــ

 المناعة نقص  وفيروس  العقلية  )الـصحة  واألربعين  الخامس البرنامج  تنـسيق مجلس  اجتماع  من المواـضيعي  الجزء

 وتم  ،الـسابقة االجتماعات  خالل  تهامناقشـ   تم قد  ،المجتم   بقيادة  لإليدز  تـصديال  حول  العمل فريق وتقرير  البـشرية 

ــكل  تقديمها ــيق  مجلس اجتماع   خالل وجيز بشـ ــاحبة.  اتالقرار  م   البرنامج  تنسـ ــة  من بدال    المصـ  خالل  المناقشـ

ــيق مجلس  اجتماع  ــة األوراق توزي  تم  قدف  ،البرنامج  تنسـ ــاركين على هذه األعمال جدول ببنود  الخاصـ  م  المشـ

 .2021 الثاني كانون/يناير 15 بحلول الخطية التعليقات لتقديم نهائي موعد تحديد

 

 في  المـساواة  وعدم  ياتالتحد    طرح في  اـستمر االفتراضـي  البرنامج  تنـسيق  مجلس اجتماع  ـشكل أن من الرغم على

  نتيجة هذا  أتى ربما  .حزيران/يونيو  اجتماع   من ما  حد إلى  ســالســة أكثر بشــكل  يســير االجتماع   بدا  المشــاركة،

 خالل  أخرى افتراضــية  اجتماعات  عن  ناهيك  ؛اإلنترنت عبر البرنامج  تنســيق  مجلس اجتماع   في  الســابقة  لخبرتنا

ــعوبة  من الرغم على  .الـعام ــطرار م   ،المختلـفة  لزمنـيةا  المـناطق إدارة صــ   غير   لمنظـماتا  مـندوبي  من  عدد اضــ

  ثنائية  اجتماعات عقد  من  الحكومية  غير  المنظمات وفد نــ  تمك ،صعبة  أوقات في  اجتماعات  حضور  إلى  الحكومية

ــاء الدول م    المجتم  ومراقبي باإليدز  المعني  المشــــترك  المتحدة األمم برنامج وأمانة  الراعية  والجهات  األعضــ

 البرنامج. تنسيق لمجلس واألربعين الساب  االجتماع  في التمثيلو الكاملة المشاركة لضمان نيالمد
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  التنفيذي المدير تقرير :1.3 أعمال جدول

Gunthorp Jonathan، أفريقيا  مندوب 

ــ  دير  تقرير  وصــ ذي  الـم امجل التنفـي دة  األمم  برـن ــترك المتـح   المعني  المشــ

 يمر عالم في  يبحر  اإليدز  لمكافحة  المشترك  تحدةالم األمم برنامج  أن اإليدزب

 .األمام إلى وتتطل  ا  وخارجي ا  داخلي  Byanyima eWinni زتـ  رك بأزمة.

 

ــ  رك  ،ا  داخليـ  ــعوبات  على زتـــــــ  بـعد  الثـقة  بـناء  وإعادة  الثـقافي،  لالتحو   صــ

 نحن  جديدة.  وإجراءات  ـسياـسات  ووـض   العدالة، وقـضايا  العـصيبة، األوقات

 موظفي  رابطـة  م   الحكوميـة  غير  المنظمـات  وفـد  حوار  خالل  من  نـدرك

  المجاالت هذه  كل أن ،اإليدزب  المعني  المشـــترك  المتحدة األمم برنامج  أمانة

ــعـبة  أن  في  يرغبون الموظفين  وأن األحـيان  من  كثير  في  للـجدل  ومثيرة صــ

 أسرع. التقدم يكون

 

ــيـاق،  على  التركيز  م   ،ا  ارجيـ خـ   على  وتـأثيرهـا  الحـاليـة،  COVID-19  أزمـة  عن  التنفيـذي  المـدير  ثتحـد    الســ

  الصحية.  النظم في  العالمي والضع   المساواة عدم على الضوء  طتــ  سل وكي  ،والمخزون  الخدمات  اضطرابات

ــد   ــ   نطاق على  الوفد  أثارها  التي  النقطة على دتوش ــرية  المناعة نقص   يروسلف  التصــد ي أن  وبثبات واس  قد  البش

 أعاد  COVID-19 أن  المدني  للمجتم   ا  أيضــ   المهم  من  .الشــاملة  لصــحةبا  تتعلق قيمة  ذات ومبادئ  أنظمة وضــ 

 العادل والوصـول  اللقاحات   في  )التفكير  الفكرية  الملكية على  المشـترك  البرنامج  وتركيز  العالمي  اإللحاح  عالتإشـ 

 األدوية. إلى

 

رت  للمســتقبل،  وبالتطل  دت،وأك 2020 عام  أهداف جمي   فقديســ   التصــدي أن  كر   المجاالت من  العديد بين من ــــــ 

ــول  ممكنو متـكامـلة  ـخدـمات إلى  الـحاـجة  على األخرى، ــان حقوق وأولوـية  ،إليـها  الوصــ ــاواة  اإلنســ  بين والمســ

ك وسرعة األشخاص  على والتركيز المرونة إلى والحاجة الجنسين،  األزمات. أوقات في التحر 

  

 

  

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/47th-PCB_Speech_December_2020_En.pdf
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  الحكومية غير  المنظمات ممثل تقرير :1.4 أعمال جدول

Pastoors Alexander، أوروبا  مندوب 

 عن -  ا  مختلفـ  ا  نوعـ  الـعام ـهذا  الحكومـية  غير  ـماتالمنظ وـفد اخـتار

اد ــوـعات  من  -  المعـت ات  لتقرير  الموضــ ة   غير المنظـم   .الحكومـي

 في  ومســاهماتنا  إنجازاتنا على الضــوء  طيســل   تقرير  تقديم رناقر  

  المـشترك  تحدةالم األمم برنامج  إنـشاء منذ  البرنامج  تنـسيق  مجلس

  االقتصــــادي  المجلس قبل  من  مشــــترك كبرنامج اإليدزب  المعني

ــب   وكان .1995 عام في  ECOSOC واالجتماعي   هذا  وراء  السـ

ار ــيق  مجلس  جـعل  هو االختـي امج،  تنســ  اتقرار خالل  من البرـن

  المـشترك  المتحدة األمم برنامج  إدارة  مجلس في  المدني  للمجتم   النـشطة المـشاركة  قيمة على  التأكيد  يعيد واـضحة،

ترك  البرنامج  ضـمن باإليدز  المعني  منصـوص  الحكومية  غير  المنظمات وفد  موق  أن من الرغم على ككل. المـش

  المصــلحة  أصــحا   من  العديد أن إال   باإليدز،  المعني  المشــترك  ةالمتحد األمم برنامج  سأســ    الذي  القرار في عليه

  المشـاركة  من  لليق أن  شـأنه  من أعمال جدول  إلى يوسـر   علني بشـكل يدفعون  كانوا  الماضـية  السـنوات مدى على

 البشرية. المناعة نقص  لفيروس التصدي تشكيل في المدني للمجتم  الهادفة

  

 ســتة  إلى  يســتند تقرير  بنعداد قمنا  ،Lee-Middleton Sarah لي  ميدلتون ســارة  الممتازة  مســتشــارتنا  من وبدعم

  التأكيد  أعادت  بطريقة  االقرار  بتـشكيل قمنا  لقد  المـشترك.  البرنامج في كبير  بـشكل الوفد  فيها  ـساهم  رئيـسية مجاالت

 الدعم تأمين من  ناتمك   ،4.6  القرار خالل  منو  ذلك، على عالوة .وتعزيزه  البرنامج  تنســيق  مجلس  من  موقفنا على

ــي   وال  ،كوفد  نحتاجه  الذي  المالي ــاو االتصــال مرفق  ماس   المدني  للمجتم  كممثلين  بمهامنا  الوفاء أجل من ،روالتش

ــيق  مجلس يف تنوعه بكل ــياغة حول  نقاش جرى  البرنامج.  تنســ  إلى  الذها   إلى  نادفع مما ،4.2  القرار  نقطة  صــ

ــاعدة  ولكن  غة.الصــيا  رفةغ ــيا مندو   بمس ــليم  أديتيا واليته  المنتهية  الهادئ  والمحيط  آس Taslim Aditia  ليم تاس

 Lim ــ تمك    العامة،  واألمانة   المجتم   دور حول  ا  مـسبق عليها  التفاوض  تم  التي  يحةالصـح  اللغة  إلى اإلـشارة  من  ناـــ

 المدني.

 

 هو الرعاة خاص  بـشكل  أـسعد وما  ـسواء. حد على والرعاة األعـضاء الدول عليه  ىوأثن  ،اـستحـسانا    التقرير  لقي وقد

ــتراك  قرار ــنيـفه   تم   وـقد  ـما،  لمنظـمة االدارـية الهيـئة في الحكومـية  غير  المنظـمات  وـفد  اشــ ــل  أـنه  على تصــ  أفضــ

  المتحدة. األمم في األخرى الحكم هيئات في المدني المجتم  أمام البا  يفتح أن نأمل  .الممارسات

  

 

 

 

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=925&title=47th-pcb-ngo-report:-engagement-evidence-and-impact:-25-years-of-the-ngo-delegation-to-the-unaids-pcb
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 2020 لعام البشرية المناعة نقص  فيروس من  الوقاية حول  المرحلي السنوي التقرير  :3 أعمال جدول

Lim Taslim Aditia، الهادئ والمحيط آسيا مندوب     

  تسـليط ا  أيضـ   تم حيث األهمية  بالغ  ا  موضـوع  الوقاية أعمال جدول شـك ــــــل

تمرة  التحديات على الضـوء تها  الوقاية جهود زيادة في  المـس   بنود في ومناقـش

ــة ــل  األعمــال  جــدول  من  مختلف ــذي،  المــدير  تقرير  مث ــل  تقرير  التنفي  ممث

  ســـتراتيجيةال ا  المجتم ،  بقيادة  لإليدز  التصـــد ي  الحكومية،  غير  المنظمات

ــة ــالمي ــدز  الع ــة  نقص   وفيروس  COVID-19  و  2026-2021  لإلي ــاع  المن

ــرية ــي  نحو  االهتمام  من  الكثير  توجيه تم  .البشـ   المتعلقة  الجهود  نطاق  توسـ

  منذ البرنامج  تنـسيق مجلس  اجتماعات في 2020 عام  أهداف  لتحقيق  بالوقاية

ــتمرة اـلدعوات  ـهذه  ـفنن ذـلك،  وم  .2015  ـعام  ـقد  لإللـحاح والمتكررة  المســ

  انخفضـــت حيث  الســـابق،  العقد فترة من  الحد في  فقط ٪1  بنســـبة  ســـاهمت

 2010 عامي بين ٪23 و ،2009 و 2000 عامي بين ٪22 بنسـبة  البشـرية  المناعة نقص  بفيروس  الجديدة  صـاباتاإل 

 .2019 و

 

 المهم من  ،ذلك  وم  األرقام. خفض  بأمل  البشــرية  المناعة نقص  فيروس  من  للوقاية  العالمي  التحال   تأســيس جاء

دم  أن نالحظ  أن د  اآلن  حتى  المحرز التـق د  وراءه   خل    ـق دـي ة  المجموـعات  من  الـع انـي ـــك ة الســ ـــي ا ،الرئيســ  همفي  بـم

  الـشامل النهج من الرغم على  ذلك،  إلى باإلـضافة  .جنـسيا    المتحوالت/والمتحولين  المخدرات  مـستخدمي/مـستخدمات

ــترك  للوقاية ــك    والقانونية  الهيكلية  القضــايا تزال  ال   ،المش ــية  الحواجز لـــــــ تش ــكان  احتياجات  تلبية في  الرئيس   الس

  ين.الرئيسي

 

  المانحين، لوتحو    األرض  على  الحالية  األوضــاع   التحال   أعضــاء  عن  الصــادرة  الحالية  النتائج  بطاقة تعكس ال 

  ،العالم   أنحاء  جمي  في  الصـحية  النظم شـل في  COVID-19  جائحة اسـتمرار م   التمويل.  توجيه إعادة  عن فضـال  

 للحياة. المنقذة السل  هذه إلى الوصول في الحواجز من المزيد خلق إلى فقط يؤديس  األمر فنن

 

 أن يج   والتأثير.  التقدم من  المزيد  لتحقيق  الســياســية  القيادة تكريس إعادة  إلى  الحكومية غير  المنظمات وفد يدعو

ــتراتيجية تعكس   التأثير هذا مثل  إحداث  من  مناهــــــــ تعل   ما UBRAF  الجديد وإطارها  لإليدز  الجديدة  العالمية  اإلسـ

 الماضية. العشر السنوات في فقط الصغير

    

 

 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/47th-PCB_Speech_December_2020_En.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/47th-PCB_Speech_December_2020_En.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/47th-PCB_Speech_December_2020_En.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/47th-PCB_Speech_December_2020_En.pdf
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 التقييــــــم  :7 أعمال جدول

Spieldenner Andrew، الشمالية  أميركا مندوب 

 البرنامج في القـصور  وأوجه  الرئيـسية  النجاحات  المـستقل  التقييم  تقرير أظهر

 واإلقليمي،  المحلي  المســتويين على  تأثير  المشــترك  للبرنامج كان  المشــترك.

 من العديد عبر األعـضاء الدول  وأنـشطة  الراعية  بالجهات  يتعلق فيما  ـسيما ال 

يما  وال   البرامج، مل به.  وااللتزام  العالج على بالحصـول  المتعلقة  تلك  ـس  وتـش

  الرئيسـية؛  السـكانية  الفئات  حول  المشـتركة  والسـياسـات  التفاهمات  التحديات:

 -  و  البشـــرية؛  المناعة نقص  لفيروس  بالتصـــدي  االجتماعية  الحماية عالقة

ــتوى على ــاء  واـلدول الراعـية  الجـهات تُظهر  كي  -   ـعالميال المســ   األعضــ

 والتصـدي  يسـيةالرئ  السـكانية  الفئات حول وسـياسـات ولغة ا  مشـترك  ا  اهتمام

ــرـية. المـناـعة  نقص  لفيروس  إـطار أنبـ  التقرير  على اإلدارة  رد  ـطاـل   البشــ

 .إبرازها تم التي التحديات لمعظم الحل هو  (UBRAF  والمساءلة والنتائج الموحدة الميزانية

 

ـــ رك    رنامجالب  تقييم في  الرئيســيين  الســكان  دور علىو UBRAF على  الحكومية غير  المنظمات وفد  مداخلة زتــــ

 بشــكل  تعتمد كاملة غير  أداة يزال  ال  هوو  ؛الوضــوح حيث من UBRAF  إلى  الوصــول  ريتعذ   ما ا  غالب  المشــترك.

ــاء لـلدول  اـلذاتـية التـقارير  على مفرط  في ـمداخالت الحكومـية  غير  المنظـمات  وـفد مـقد   الراعـية. والجـهات  األعضــ

ــي ــاء،  للدول  الذاتية  التقارير  انتقدنا  حيث UBRAF  حول  الماضـ ــيما ال   األعضـ  االجتماعية  بالحماية  يتعلق  فيما سـ

 .وصمةال ضد والعمل بالعالج اموااللتز

 

  التشـخيصـات  غالبية  ألن  ا  نظر  بأنه  المسـتقل  التقييم تقرير حول  الحكومية غير  المنظمات وفد  داخلةم تأوصـ  كما

 يـشمل أن  فيج   العالم،  مـستوى على  الرئيـسية  الـسكانية  الفئات  بين تحصـل  البـشرية  المناعة نقص  لفيروس  الجديدة

ــ سيرك    أساسي.  نكمكو    الرئيسية  السكانية  المجموعات  ا  دائم  المشترك  البرنامج  لعام  المستقل  التقييم وحدة تقرير  زــ

 الرئيسية. السكانية الفئات على 2021

    

 

 

 

 

 

 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Independent_Evaluation_UN_Response_AIDS_EN.pdf
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=930&title=47th-pcb---intervention-by-andrew-spieldenner---agenda-item-7:-evaluation
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 2021 بعد باإليدز المعني  المشترك المتحدة األمم برنامج استراتيجية : 8 أعمال جدول

Gunthorp Jonathan، أفريقيا  مندوب 

  لالهتمام  المثيرة  االتفاقات  بعض  م   األول  كانون/ديسـمبر  اجتماع   من  خرجنا

 مجـاالت  على  كبير  حـد  إلى  االتفـاق  تم  متوقعـة.  غير  خالفـاتاألمر  كـذلـكو

 والســــكان  المجتمعات، لدور هائل دعم وهناك  االســــتراتيجية،  من واســــعة

ــيين، ــبا ،  المراهقين على والتركيز  الرئيســ  على  التركيز إعادة ونهج  والشــ

أت .خاص األشـ   من أكثر غطى قد اإلطار كان  إذا ما حول  مفاجئة  خالفات نـش

  ،المقبلة   القليلة األســابي  في  ملخص  طرح  ســيتم  .كافيا  /مناســبا   كان أو  ،الالزم

ــموليـةب  يتعلق  فيمـا  التحقق  ا  جميعـ   لينـاوع  على  والتركيز  والمبـادئ  القيم  شــ

 المجتمعات.

ــ يت   عندما  نشـــهدها  التي  المخاطر بعض  إذن هي ما   النهائي  الشـــكل  ضـــحـــــ

 يج   أربعة  لكن  الكثير، هناك  بالمحتوى،  يتعلق  فيما  جديدة؟  استراتيجية  يـــ تبن    نحو  جهـــ ونت    ؛الكاملة  لالستراتيجية

 قبل من آخر ضـغط اإلنسـان؛  حقوق لغة  السـتبعاد األعضـاء الدول  من  قليل عدد قبل  من ضـغط  هي:  إليها  االنتباه

ــمية لعدم  فاعلةال  الجهات نفس من  العديد ــكانية المجموعات  تسـ ــية  السـ ــماح وذلك  ،التحديد  وجه على  الرئيسـ   للسـ

 حول خطير بشـكل وقمعية رجعية  كاتتحر   ،الوضـ  هذا م  باالرتباط  بتحديدها؛  الوطنية  لألولويات  "إفتراضـيا  "

 في  .بيةواإلنجا  الجنســــية  والحقوق  لصــــحةا  لغة لحذف  أوســــ   نطاق على المدعوم  والضــــغط  والهوية؛  الجندر

ــية  للعناصـــر األولى  المؤشـــرات  ســـتظهر ،2021  آذار/مارس  نظرة  إلقاء  ويج   الجديد،  UBRAF  إلطار  الرئيسـ

 تأخير  إلى  حوايلم   أن  يحتمل  الذين عند  يكمن  للعملية  النهائي  الخطر  االسـتراتيجية. ومراقبة تمويل لضـمان صـائبة

 مارس/آذار. بعد ما إلى اإليدز لمكافحة العالمية االستراتيجية اعتماد
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  باإليدز المعني المشترك المتحدة  األمم برنامج  موظفي رابطة ممثل من بيان : 9 أعمال جدول

Spieldenner Andrew، الشمالية  أميركا مندوب 

ــل  من العديد محور اإليدزب  المعني  المشــترك  المتحدة األمم برنامج شــك ـــــ

 عمل وثقافة موظفيه معاملة  ذلك في  بما  الحديث، تاريخه في  االســتفســارات

ــترك  المتـحدة األمم  برـنامج أـماـنة موظفي رابـطة تقرير أتى  المنظـمة.   المشــ

دبـ   المعني اجئـ  زاإلـي دة  ا  مـف ا .  لـع ـــب دم  أوال ،  أســ ة  تـق اـل ات  وـك دة  الوالـي   المتـح

ةرياألم ل  كـي ـــك ام  بشــ اع   ـع ــيفي  االجتـم ذي   حزيران/)يونيو الصــ  يغطي اـل

  المشترك. للبرنامج اإلدارية المسائل

 

 أتى    المنظمة. في  الشفافية  انعدام  استمرار على الضوء  التقرير  طــ سل    ثانيا ،

 واضــحا    التنفيذي  المدير  واســتجابة ركيةياألم  المتحدة  الواليات وكالة تقرير

ــعرت والعمل.  المنظمة  ثقافة تغير  كيفية  حول  مختلفة نظر وجهات  هناك بأن  كيةرياألم  المتحدة  الواليات وكالة شـ

 ذلك. حدوث نفى التنفيذي المدير لكن المنظمة، في هادئة تنظيم" "إعادة هناك أن

 

ــوت هي كيةرياألم  المتحدة الواليات  وكالة بأن  الحكومية  غير  المنظمات وفد  مداخلة  تر  ـــــــــ أق ــحيح الصــ   الصــ

 نعلم  نحن  ،المختلفة  مجتمعاتنا في  كقادة  المنظمة. في  والشــفافية  ،الموظفين  معنويات أهمية  ناقشــنا كما  للموظفين.

ــتغرق  التغيير أن ــرعة. وجه على  المخاوف هذه  معالجة  يج   ولكن  ،ا  وقت  يس   بالعدالة مهتمة  نظماتم  بصــفتنا الس

 أن على نايأـصر كما  ة.األـساـسي  قيمنا  توـضح  وـسياـساتنا  ممارـساتنا  حيث من  باألعمال  قيامنا  فيةكي  فنن  ،االجتماعية

 اإليدز.ب المعني المشترك المتحدة األمم برنامج في التنظيم إلعادة افةـشف   عمليات هناك تكون

  

  

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB47_USSA_Statement.pdf
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=932&title=47th-pcb---intervention-by-andrew-spieldenner---agenda-item-9:-statement-by-the-representative-of-the-unaids-staff--association
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  البشرية المناعة نقص وفيروس 19-كوفيد : 10 أعمال جدول

Badalyan Karen Dr.، أوروبا   ةمندوب 

ــترك  المتحـدة  األمم  برنـامج  بجهود  نـايأقر  قـدل   بـاإليـدز  المعني  المشــ

 في COVID-19 لفيروس  التصـدي في  الوطنية  الصـحية  النظم جهودو

ـــياق ــرـية/اإلـيدز. المـناـعة نقص   فيروس ســ   ـنايحث   فـقد ذـلك،  وم   البشــ

امج ــترك  المتحـدة  األمم  برـن دز  المعني  المشــ اإلـي  هـذه  معـالجـة  على  ـب

ــتغناء خالل من  ليس -   المزدوجة األوبئة ــدي  عن  االسـ  لفيروس  التصـ

ــ ل  لتصــديوا  البشــرية  المناعة نقص   خالل من ولكن ،COVID-19  ــــ

ــتمرار  لـدعم  واالبتكـار  بـالمرونـة  التحلي  نقص   فيروس  خـدمـات  اســ

 العناصــر في مناســ  بشــكل  والتوســ  ةاالســتفاد م   البشــرية  المناعة

 التالي: النحو على COVID-19 لـ التصدي ضرورة على الضوء طـتسل   رئيسية رسائل عدة طرحنا لقد الرئيسية.

 .الجنسين بين المساواة وممارسات ومبادئ اإلنسان بحقوق االسترشاد   1

 .البشرية المناعة نقص  لفيروس التصدي كيفية من التعلم من االستفادة   2

 .البرنامج أداء وتحسين المساءلة وزيادة اإلجراءات لتوجيه االستراتيجية المعلومات بيانات استخدام   3

ــل  المجتم  يقودها  التي  المنظمات  ألن ،مركزي  دور في  الرئيسيين  السكان مجتم  وممثلي  قادة  وض    4  تشك ـ

ية  التحتية  البنية  عناصـر تجابة  لنظم  الرئيـس بيل على  .المرنة  الصـحية  االـس   والتخطيط  الحوكمة في  :المثال ـس

 والمساءلة. المجتم  ومراقبة المباشرة الخدمات وتقديم

 

ــين  ،وتحليلها  ،الفعلي  الوقت وفي  الدقيقة  البيانات جم   أهمية ا  أيضــ   أثرنا  لقد ــتجابات  وتأثير كفاءة  لتحس   النظام  اس

ــحي. ــية اإلرادة أن  مداخالتنا في ذكرنا  الصـ ــياسـ ــتمر    الةالفع    السـ ــدي  لنجاح حيوي أمر  ةوالمسـ  لـ  الوبائي  التصـ

 19-COVID. 

  

  

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=934&title=47th-pcb---intervention-by-dr-karen-badalyan---agenda-item-10:-covid-19-and-hiv
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  لوحدة والتنظيم اإلدارة باستعراض المعني البرنامج تنسيق لمجلس العامل الفريق تقرير : 11 أعمال جدول

  التقدم  حول تحديث :12 األعمال وجدول اإليدز؛ب  المعني المشترك  المتحدة األمم لبرنامج المشتركة  التفتيش

 المشتركة  التفتيش وحدة توصيات تنفيذ في المحرز

Patrick Jumoke، الكاريبي البحر ومنطقة  الالتينية أميركا مندوب   

ــ يمث     العامل  الفريق  عمل ،األعمال جدول  من  البند هذا تقريرو  عرض  لـــــ

ــم  الذي ــاء الدول من ممثلين ضـ   المنظمات ووفد الراعية  والجهات  األعضـ

 البرنامج. تنسيق مجلس لدى الحكومية غير

 

بيل  عن  لةمفصـ   معلومات  التقرير مقد     والذي  ،قدما   للمضـي عليه  المتفق  الـس

  البرنامج،  تنسـيق مجلس  ومسـاءلة  الرقابة أدوار لتوضـيح قرارات  نتضـم  

  المخاطر إدارة وتعزيز  الخارجية،  للرقابة  مسـتقلة اسـتشـارية  لجنة  وإنشـاء

ــيق  لمجلس امج، تنســ دير  ودعوة البرـن ذي  الـم امج التنفـي   تـحدةالم  األمم  لبرـن

ــترك دز  المعني  المشــ اإلـي ديم  إلى  ـب ث  تـق ــ   حول  دوري  تحـدـي ذ  وضــ   تنفـي

 المشتركة. التفتيش وحدة توصيات

 

ــافة ــج    والتي  الراعية،  لجهاتا قبل من  حةالمنق    التوجيهية  بالمبادئ علما   العرض   أحاط  ذلك،  إلى باإلضـ  على  تشـ

 يتضـــمن بأن  التوصـــية تمت  الموضـــوعية،  الناحية  من األدلة.  على  القائمة  النهج على التركيز م   المبادئ  تنفيذ

ــيق  مجلس  تقرير ــادي  لمجلسا  إلى  المقــدم  البرنـامج  تنســ   المجلس  من  ا  طلبــ   ECOSOC  واالجتمــاعي  االقتصـــ

 لمنصـ   سـنوات أرب   لمدة فترتين  تحديد  عن  تقرير  لتقديم  المتحدة  لألمم  العام  األمين  إلى واالجتماعي  االقتصـادي

 منظومة  ممارســات معايير أفضــل م   بالتماشــي اإليدز،ب  نيالمع  المشــترك  المتحدة األمم  لبرنامج  ذيالتنفي  المدير

 المتحدة. األمم

 

ــ ات   تم  خالف.  أي أو  النطاق واـسعة  مناقـشة هناك يكن ولم  فقط  ـشكلية إلجراءات  األعمال جدول من  البند هذا  باع ـــ

ــاء  وافق ــيق  مجلس  أعضــ ــيات على كبير  حد  إلى البرنامج  تنســ  عمله على العامل  للفريق  ثناءال وقدموا  ،التوصــ

  غير   المنظـمات  وـفد  موق  ـتأكـيد  إلـعادة  بـمداخـلة وـقام اتالقرار الحكومـية  غير  المنظـمات  وـفد  دـــــــــ أي   وتقريره.

ــ يؤم    مشــترك  برنامج  في  المانحين  ثقة  اســتعادة لدعم  الحكومية   الحكومات لدعم عنها غنى  ال   منظمة مســتقبل نــــ

 اإليدز. على للقضاء النضال في والمجتمعات المدني والمجتم 

 

 

 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB47_Report_%20JIU_WG_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB47_Report_%20JIU_WG_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB47_Report_%20JIU_WG_EN.pdf
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=935&title=47th-pcb---intervention-by-alexander-pastoors---agenda-item-11:-report-of-the-pcb-working-group-on-the-joint--inspection-unit-management-and-administration-review-of-the-united-nations-joint-programme-on-hiv/aids--(unaids)
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   البشرية المناعة نقص  وفيروس الرحم عنق  سرطان عي:اضيالمو  الجزء : 15 أعمال جدول

  النساء حياة إلنقاذ الشائعة المساواة عدم وأوجه الروابط معالجة

Ross Violeta، الكاريبي  البحر ومنطقة الالتينية أميركا مندوبة 

ــيعي،  الجزء عقد تم ــرطان  المواضــ   المناعة نقص   وفيروس  الرحم  عنق ســ

ــرية: ــاواة عدم وأوجه  الروابط معالجة  تمت  البشـ ــائعة  المسـ   حياة إلنقاذ  الشـ

 غير  اتلمنظم ا  وفد  بصـــفتنا .2020 األول  كانون/ديســـمبر 18 في  النســـاء

  لتقديم ،(CSAG)  المدني  للمجتم   اســتشــارية  مجموعة  بتنظيم  قمنا حكومية،

ات ذكرة  على تعليـق ة  ـم ة  الخلفـي دـم امج  من  المـق دة  األمم  برـن ــترك المتـح   المشــ

  الجزء في  ســـتناقش  التي  للقضـــايا ملخص   عن عبارة وهو ،اإليدزب  نيالمع

  من   المتحدثين  لجمي  ممتنون نحن  المتحدثين. اســماء والقتراح  المواضــيعي

دني  المجتم  ةالفعـ    مســـــاهمتهم  على الـم ة اـل ــوعـي داخالتهم  والموضــ  في وـم

 .مناقشةال

 

ــ رك  المتحدثين، وخاصة  المدني  للمجتم   ستشاريةال ا  مجموعةال  بيانات/مدخالت على  بناء   ـ ــ    غير   المنظمات وفد زـ

  الرئيسية: الرسائل هذه على الحكومية

 الرحم. عنق بسرطان لإلصابة عرضة أكثر البشرية المناعة نقص  فيروس م  المتعايشات النساء  ●

طين لألـشخاص   البـشري  الحليمي  الورم  فيروس  انتقال  يحدث أن يمكن  ● يا ،  النـش هم عن النظر بغض    جنـس  جنـس

 الجنسية. حياتهم أو

 والمتحولين  والفتيات  النســـاء  ذلك في بما  -  رحم عنق  لديه  فرد أي  الرحم عنق  ســـرطان يصـــي  أن يمكن  ●

  الخارجية  التناســــلية  األعضــــاء بين  تناقض   لديهم intersex   أفرادو  binary-non   الثنائيين  وغير  جنســــيا  

 فيروس م  المتعايشــون  المتحولون  يحصــل أن  يج   والمبايض .  )الخصــيتان  الداخلية  التناســلية  واألعضــاء

 الخدمة. من المستوى نفس على الرحم وعنق الرحم لديهم يزال ال  والذين البشرية المناعة نقص 

  المؤســســي  العن  مثل  الضــارة  األمور في تداخل الهامش  على  يشتع  التي  وتلك  )الشــابات  النســاء  تواجه  ●

 والرعاية. والدعم والعالج الوقاية إلى الوصول على وآثارها والفقر يةدالما والحواجز

 

  ومتقاطع   متكامل  وتصد ي  ،بــــمرك    وقائي  نهج  تنسيق اإليدزب  نيالمع  المشترك  المتحدة األمم برنامج على  ينبغي

ــي  والتوجه  والجنس  العرق  عن  الناتجة  المتعددة والهويات  التنوع  مراعاة م   ونتائجهما،  والتمييز  ةللوصــم   الجنس

ـــ يتعي  كما  أخرى.  أمور  بين  من االقتصـادي، والوضـ  ترك  البرنامج على  نـــ   ودعم   للبلدان  التقني الدعم  تقديم  المـش

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB47_Thematic_Segment_BN__EN.pdf
https://unaidspcbngo.org/resources/?tag=47th%20PCB%20Meeting
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 البشـرية  المناعة نقص  وفيروس لرحما  قعن سـرطان  لتالقي  التصـدي تضـمني أن  يج   المسـتدام.  مويلللت الدعوة

 الجنسية. للصحة استقالليتنا من تحد التي  العادلة  غير  االجتماعي  النوع  أنظمة كش 

 

  حزيران/يونيو في  البرنامج  تنسيق  لمجلس  القادم   جتماع ال ا  خالل  المواضيعي  الجزء  هذا  اتقرار  تقديم  رالمقر   من

2021. 

 

 :2020 عام في مواليته فترة هواأن لذينا نايلمندوب امتنانه عميق عن يعرب أن الحكومية غير المنظمات وفد يود  

- Lim Taslim Aditia :  Cemara Rumah  – الهادئ  والمحيط آسيا 

- Njenga Wanjiku Lucy :   اإليجابية الشابات  أصوات  Voices Women Young Positive-   ،و إفريقيا 

- Tharao Wangari :  المرأة أيدي  في  المرأة  صحةCHC Hands Women’s in Health Women’s -    

 الشمالية.  كاريأم

 

 الجدد:  بمندوبينا   حارا   ترحيبا   بنرح   أن  نود   كما

- Sharma Charanjit  :  المخدرات مستخدمي لالهندي منتدىال Forum Users Drug Indian  - آسيا  

 الهادئ  والمحيط

- Adewole Joyce Iwatutu :  فريقيةالا الطفلة ودعم تنمية  مبادرة Development Child Girl African 

Initiative Support and - ،و  أفريقيا 

- Owino Maureen :  اإليدز عالجل الوصول  لجنة  Treatment AIDS Accessible for Committee -  

 الشمالية.  كايرأم

 موقعنا. على  الخاصية هذه  زيارة خالل من أكثر عليهم فتتعر   قد 

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=940&title=incoming-pcb-ngo-delegates---2021-2022

