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 المقدمــــــة 

Alexander Pastoors  مندوب أوروبا ، 

  

ل  ــكـــــــ  ــيق برنامج األمم المتحدة  ش االجتماع الثامن واألربعون لمجلس تنس

ــترك المعني  يوليو،    2يونيو و   29، اـلذي عقـقد في الفترة بين 1اإلـيدزبـ المشــ

ــة   ــيق البرنامج )بما في الج الجلس االجتماع االفتراضــي الرابع لمجلس تنس

ــة لمدة يومين  ــهرالخاصــ ــبت التحديات  2021 آاار/مارس  خالل شــ ( بســ

ــتمرة   ــ  يرك .19- كوفيد  لجائحةالمس ــيق البرنامج في ـــــ ز اجتماع مجلس تنس

ــكـل تقليـدي عل   /يونيو   تحظ ، حيـث  ةالـداخليـ األمورتـدبير  حزيران بشــ

األعمــال  بــ  البرنــامج الجزء األكبر من جــدول  أباء  الرقــابــة عل   تقــارير 

 اع ، كانت هناك أيالـ هذه المرة  المـشترك واإلبارة، فاـلالع عن البيانات المالية.

ــوبة األول  ل ـطار ا ل المســ ة أخرى، مـث ــوـعات مهـم ائج  لموحـ  موضــ د لنـت

ــاءلةالموازن ــرية   .  ة والمس ــتوى حول فيروس نقص المناعة البش ــرة بعد االجتماع رفيع المس تم توقيت الج مباش

 الماضي في مقر األمم المتحدة في مدينة نيويورك. حزيران/يونيو 10إل   8واإليدز الذي عقد في الفترة من 

 

مع توفير الترجمة الفورية باللغات الرســمية الســت ل مم   Zoomناميبيا، باســتخدام منصــة بولة  وترأس االجتماع 

امن  ة، تم تخفي  االجتـماع الـث ة الســــابـق ـــي اـعات االفتراضــ ـــبة من االجتـم النظر إل  الخبرة المكتســ المتـحدة. وـب

وســبقأ أربعة   المواضــيعي. للجزءأنصــاأ أيام تاله يوم إضــافي  واألربعين لمجلس تنســيق البرنامج إل  ثالثة  

  ات، مع يوم إضــافي للتشــاور ومناقشــة جميع القرارحزيران/يونيو 22و   15يدية موضــوعية بين  اجتماعات تمه

ـــية التي عـقدت في حزيران/يونيو  25في  ـــياـغة االفتراضــ ــاـفة إل  غرأ الصــ  1و   حزيران/يونيو 30، ـباإلضــ

 .تموز/يوليو

 

تمر الـشكل االفتراضـي الجتماع  يقي للبرنامجاـس اركة،    المجلس التنـس اواة أمام المـش في طرح التحديات وعدم المـس

ــي  صــعت للغاية  الوضــع وفد المنظمات غير الحكومية ومراقبي المجتمع المدني. ثبت أن هذا فيما يخص ما  وال س

ــ  في ظل مناخ ـسياـسي متغي وجهاع لوجأ والمـشاورات مع وفوب الدول األعاـلاء،   التأثيرفي ظل غياب   أنأ  ر حيثـــ

الفئات الســكانية  اكر بدأ االتجاه المتمثل في محاولة محو   إل  توافق في اآلراء شــبأ مســتحيل.ل  أصــبا التوصــ  

  اتمارس الماـضي أثناء المفاوـضات بـشأن القرار/الرئيـسية والاـلعيفة واألبلة العلمية في الوثائق الرـسمية في آاار

عت إل  مسـتوى غير مسـبوم من التخريت  المصـاحبة العتماب االسـتراتيجية العالمية الجديدة لمكافحة اإليدز، وبقف

 
  https://www.unaids.org/en/whoweare/pcb/48عل  الموقع: للمجلس التنسيقي للبرنامج  48جتماع الالوثائق الخاصة با قراءةيمكن  1

https://www.unaids.org/en/whoweare/pcb/48


 

 12من  4صفحة 

 

أثبت االعتماب غير الناجا للتقرير الصابر عن جلسة    الدبلوماسي من قبل الدول األعالاء مع األنظمة االستبدابية.

الخاصـة في اليوم األول من االجتماع أنأ مقدمة لبقية اجتماع مجلس تنسـيق البرنامج، حيث اسـتمرت   آاار/مارس

ية الدبلوماســية مثل تلج التي عقرضــت خالل االجتماع الرفيع المســتوى. في اليوم األخير من هذه األعمال التخريب

االجتماع، وألول مرة في تاريخ البرنامج المشـترك، كان عل  أعالـاء مجلس تنسـيق البرنامج التصـويت العتماب 

 تقرير االجتماع السابق لمجلس تنسيق البرنامج.

 

ض أللعاب سياسية تؤاي في يتعر   المجلس التنسيقي للبرنامج  مثل   منتدى تقني  المزعج للغاية أن نرىنجد أنأ من  

ــترك المالنهاية وتهم   ــخاا الذين يحتاب برنامج األمم المتحدة المش اإليدز إل  تقديم الخدمة لهم أكثر عني بش األش

ــرراع  ــفتنا المجتمعات األكثر تال ــنظل يقظين كما كنا  من غيرهم. بص ــرية، س من وباء فيروس نقص المناعة البش

 .بائماع 

  



 

 12من  5صفحة 

 

  : تقرير المدير التنفيذي1.3 أعمال جدول

Dr. Karen Badalyan مندوب أوروبا ، 

 

بيــانيمــا التنفيــذيــة   Winnie Byanyimaاكرت ويني  المــديرة   ،

ــترك المع اإليدز، في تقريرها المقدم  ني بلبرنامج األمم المتحدة المش

أثير   امج، الـت ــيق البرـن امن واألربعين لمجلس تنســ اع الـث إل  االجتـم

ــ   عل  كل مجال من مجاالت األولوية الخاصة    19- كوفيدالعميق لـــ

بفيروس نقص المناعة البـشرية/اإليدز. تقرير ويني هو بعوة عاجلة  

لفيروس   التصــــديالتـقدم ولجـعل المجتمـعات في طليـعة   للعـمل لمـعالـجة التـفاوـتات الـحابة والمـتداخـلة التي تعرـقل

القوانين والسياسات واألعراأ االجتماعية والخدمات    من خاللبت عل  التغييرات  كما شد    نقص المناعة البشرية.

 .2030المطلوبة إلعابتنا إل  المسار الصحيا للوصول إل  نهاية اإليدز كتهديد للصحة العامة بحلول عام 

 

 لمجلس تنســيق البرنامج ال  ، أثار وفد المنظمات غير الحكومية  لمجلس تنســيق البرنامججتماعات الســابقة  ال في ا

ــحي. في  ــتجابات النظام الصــ ــين كفاءة وتأثير اســ أهمية جمع البيانات الدقيقة في الوقت الحقيقي وتحليلها لتحســ

لفيروس نقص المناعة   التصــديأن اإلرابة الســياســية الفعالة والمســتمرة أمر حيوي لنجاح    ، اكرنا أيالــاع مداخلتنا

ـــمان ـعدم تخلم أـحد عن الرـكت من خالل  ــرـية/اإلـيدز. في ـهذا التقرير، اكرت ويني الجهوب المـبذوـلة لالــ البشــ

 تعزيز جمع البيانات الدقيقة، بما في الج التقديرات بون الوطنية في المزيد من البلدان.

 

ثنـ  ــغيرة ولكنهـا مهمـة نحو إبراب نهج غير  وأكثر مراعـاة للنوع   non-binaryائيـة  كمـا يتم اتخـاا خطوات صــ

في تطوير المؤشــرات،   :اإليدز، عل  ســبيل المثالب  مم المتحدة المشــترك المعنياالجتماعي في عمل برنامج األ 

ــيق البرنامج تقرير المدير  ــتهداأ التدخل، وإعداب التقارير. يقد ر وفد المنظمات غير الحكومية لمجلس تنســ واســ

 اإليدز.بليت والفلسفة في الرؤية الشاملة لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني التنفيذي لذكر هذه األسا

  

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=961&title=48th-pcb---intervention-by-dr-karen-badalyan---agenda-item-13:-report-of-the-executive-director
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  CCO: تقرير رئيس 1.4جدول أعمال 

Jonathan Gunthorp مندوب أفريقيا ، 

 

ــاركة في الرعاية  ت المناقشــة حول تقريرأقر    (CCO)  لجنة المنظمات المش

ولكن  ؛اع عام 25في البرنامج المشـــترك لمدة بمســـاهمة الرعاة المشـــاركين  

 خاللربما لم تشارك بشكل حاسم بما فيأ الكفاية في نقاط الالعم أو الفشل  

الخـدمـات    هـذه الفترة. ة عل  الفوز ـب درة األمم المتحـدة الجمـاعـي إن عـدم ـق

والحقوم الالزمة بشـكل أسـاسـي للمجتمعات الرئيسـية في العديد من مناطق  

ــارات الجوهرية    كـحالالـعالم يحـتاب إل  ـقدر من التفكير واالهتـمام  االنتصــ

ــكل خاا إل  هذا التفكير اآلن ك  التي تم تحقيقها. أقلية  ون  وهي تحتاب بشــ

وم المكتسـبة  موارب كبيرة لدفع الحقتقوم بتوجيأ  رة من الدول األعالـاء  كبي

ان إل  الوراء ـــك دبة األطراأ من أن الســ ات المتـع دـي ان في المنـت ، والحرـم

ــيين يحتاجون إل  حقوم أو خدمات، أو حت    ــتراتيجية عالمية جديدة ل يدز،    .أنهم موجوبونالرئيسـ إن التقاء اسـ

الصـابر عن االجتماع الرفيع المسـتوى، والجهوب المتالـافرة لعدب قليل من الدول  2021واإلعالن السـياسـي لعام 

ــتجابة   ــبة إلبخال حرب باربة جديدة في نظام األمم المتحدة، يعني بالتأكيد حقبة جديدة في االسـ ــاء الغاضـ األعالـ

ــأنها أن تتطلت تكتيكات جديدة من قبل جميع الالعبين، ولكن عل  وجأ الخ ــع العالمية التي من شـ صـــوا، وضـ

ــوأ يتطلع المجتمع المدني إل    ــتركين في الرعاية. ســ ــتراتيجيات بقيقة للمشــ تمويل أكثر اكاءع،   البحث عنإســ

 وتكتيكات أكثر جرأة، ومناصرة أكثر شجاعة للحقوم من قبل الرعاة عل  المستويات القطرية.

 

لفيروس نقص المناعة   العالمي  التصــــديللتنوع المتزايد وبور األشــــخاا المتنقلين في   اع ، نظرمن ناحية أخرى

ــرـية،  د البشــ د  فـق ة للهجرة  ـق ــغن عل  المنظـمة اـلدولـي ة الـحاـجة إل  النظر في الالــ م وـفد المنظـمات غير الحكومـي

(IOM)  اإليدز.مشترك المعني بللتقدم بصفتها الراعي لبرنامج األمم المتحدة ال 

 

  



 

 12من  7صفحة 

 

  : تقارير الرقابة التنظيمية 3جدول أعمال 

Alexander Pastoors مندوب أوروبا ، 

 

ــة ثالثة تقارير رقابة  3في إطار البند   من جدول األعمال، تم تقديم ومناقشــ

د   ة. تـع ارير الواربة من المر  تنظيمـي ارجيين بنوب التـق داخليين والـخ   اع اجعين اـل

شـهر يونيو.  يعقد في اجتماع   بائمة يتم عرضـها عل  مجلس اإلبارة في كل

ت  اقشـــــة التقرير األول من مكـت ارير، تمـت مـن ة إل  هـذه التـق ــاـف اإلضـــ ـب

ــيق البرـنامج في اجتـماـعأ الـخامس   األخالقـيات بـناءع عل  طـلت مجلس تنســ

 واألربعين.

 

ات ال ارير الواربة من مراجعي الحســــاـب ـخارجيين  وعل  الرغم من أن التـق

ــ  واـلداخليين ترك الـمالـية لبرـنامج األمم   المعلـماتز في المـقام األول عل  ـــــــ

المتعلقة بانخفاض مسـتويات    المخاوأن كال التقريرين الالـوء عل  ــــــ  اإليدز، فقد سـلني بالمتحدة المشـترك المع

 بر عن مكتت األخالقيات.الثقة بين الموظفين واإلبارة العليا. وقد تم التأكيد عل  الج في التقرير األول الصا

 

ــتوـيات الثـقة باـخل األـماـنة ، فـقد تم اتـخاا  واعترأ وـفد المنظـمات غير الحكومـية أـنأ عل  الرغم من انخـفاض مســ

ــلطة. لك  اع خطوات جوهرية أيالــ  ــتخدام الس ــاءة اس ن  في تحويل المنظمة إل  مكان عمل خاٍل من المالــايقات وإس

 .بع  الوقتالتغييرات الثقافية تستغرم 

 

تقصـائية العالمية للموظفين وحث   وكذلج   ،وفد المنظمات غير الحكومية اإلبارة العليا عل  أخذ نتائج الدراـسة االـس

ــائية لرابطة موظفي أمان ــتقصـ ــة االسـ ــترك االدراسـ   ،اإليدز عل  محمل الجد لمعني بة برنامج األمم المتحدة المشـ

ــترك المعني  ــاعـفة الجهوب لجـعل برـنامج األمم المتـحدة المشــ اإلـيدز مـكان عـمل آمن لجميع موظفـيأ عل  بـ ومالــ

 اختالأ تنوعهم.
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 UBRAF)  )2016-2021المساءلة إطار  الميزانية الموحدة والنتائج و:  4جدول أعمال 

Charanjit Sharma مندوب آسيا والمحيط الهادئ ، 

 

نــاـقش ي   ـت ـف رنــاـمج  ـب اـل ق  نســــــي ـت ـلس  ـج ـم مــاعــات  ـت اـج

ائج  حزيران/يونيو ارير نـت ــمن  UBRAFتـق ، والتي تتالــ

ــد  UBRAFتقارير األباء والتقارير المالية.   هو آلية لرصـ

تتالــمن   التقدم المحرز في تنفيذ عمل البرنامج المشــترك.

تقارير األباء تقارير إقليمية وقطرية عن التزامات المسار  

ــرات  ــريع؛ اإلنجازات المتعلقة بتقرير مجاالت ومؤش الس

نتائج اإلســتراتيجية الثمانية )يغطي اإلســتراتيجية الســابقة  

ع للبرنامج المشـــترك. 11لذي يشـــمل ( ؛ والتقرير التنظيمي ا2016-2021 عكســـت التقارير التأثير الخطير    راعيا

بها الفرم   تصد تالتي    واألساليت 2020لفيروس نقص المناعة البشرية في عام   العالمي  التصديعل    19- كوفيدلــ 

 .الجائحةاإلقليمية والقطرية في سيام 

 

وفد المنظمات    االســــتراتيجية العالمية الجديدة لمكافحة اإليدز، يظلالجديد بما يتماشــــ  مع  UBRAFمع تطوير 

ابتـ  ة ـث ــخـاا   اع غير الحكومـي أ األشــ ذي يواجـه دور المركزي اـل ل اـل ــترك حت  ال يغـف امج المشــ أ للبرـن في بعوـت

تنافس األولويات ، ال ســيما في ســيام  فيروس نقص المناعة البشــرية والفئات الســكانية الرئيســية  المتعايشــون مع

ــحـية الـعالمـية.وا مع تحرك الـعدـيد من البـلدان نحو التموـيل المحلي، نالح  أن الكثير من ـهذا التمويل    لموارب الصــ

يأتي مع قيوب، بما في الج األنشـطة التمكينية االجتماعية، والدعوة لحقوم اإلنسـان، وأنشـطة المناهج التي تراعي 

ــ  وضوح إل  تقلتشير هذه الظروأ ب  الفوارم بين الجنسين/غير الثنائية. ص مساحات المجتمع المدني واألهم من ــ

ر جهوب أمانة برنامج األمم المتحدة المشــترك  المجتمع. نحن نقد    ي يقوبهذال  للتصــديص التمويل  ــــــ  تقلال   الج،  

الجهات الراعية لأ، والهياكل الصــحية الوطنية في االســتجابة لحاالت الطواري لفيروس كذلج  اإليدز، وني بالمع

ا  .19- كوفـيد ــترك المع نـحث  إنـن بنفس   تينبوجالمز  الـجائحتيناإلـيدز عل  مـعالـجة ني بـ برـنامج األمم المتـحدة المشــ

 .التصدياألهمية وتخصيص الموارب من خالل عدم نسيان وضع المجتمعات في مركز 

  

  



 

 12من  9صفحة 

 

  باإليدزبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني  (USSA)بيان من ممثل رابطة موظفي :  7 جدول أعمال 

Andrew Spieldenner مندوب أميركا الشمالية ، 

 

ني  المشترك المع  برنامج األمم المتحدة  (USSA)رابطة موظفي  أصبا بيان 

ــيقالمجلس  الاجتـماـعات   خاللأكثر مركزـية   اع جزء اإلـيدزبـ  لبرـنامج.  ل  يتنســ

ــابقة،   ــنوات الس ــارتفي الس ــاكل الداخلية التي    ال   USSAبيانات   أش المش

التحرش  بشأن    نب هت المجلس التنسيقي للبرنامجيواجهها الموظفون، وكذلج  

مع القيابة الجديدة في عام   ر الذي يحدث في المنظمة.الجنسي الجسيم والتنم  

  مكان عمل أفالــل وفد المنظمات غير الحكومية يتطلع إل أصــبا، 2020

ــترك المع ا في برـنامج األمم المتـحدة المشــ ا أظهر  ني بـ لزمالئـن اإلـيدز. بينـم

أن بع   ــامج  البرن ــيق  لمجلس تنســ ــامن واألربعين  الث ــاع  االجتم تقرير 

ــ   ــر قد تحســ نت، ال يزال هناك انعدام للثقة وخوأ من االنتقام بين  العناصــ

التأكد من وظائفهم وأبلغوا عن تعرضـهم للتوتر. نحن ندرك أن   شـعر الموظفون بعدم  اإلبارة التنفيذية والموظفين.

دـهذا الموقم شــــائع خالل ـجائـحة   ا جميعـ   ،كوفـي اة والعـمل، وأن معظم   اع وأنـن اني من اختالل التوازن بين الحـي نـع

 .مؤكد/آمنغير  في وضعمنظماتنا 

 

 اإليدزني بالمشــترك المع  برنامج األمم المتحدة  (USSA)رابطة موظفي  يعترأ وفد المنظمات غير الحكومية بأن 

ل للموظفين. في   ــوت الممـث اهي الصــ ابة  ـمداخلتـن ة والمشــــارـكة المحترـمة بين القـي افـي ـــف د من الشــ ا بمزـي ، ـطالبـن

ــافة إل  الج، أربنا معرفة الم ــايقات التي ال والموظفين. باإلضـ وظفون المتعرض لها  يزال يزيد عن أنواع المالـ

 حيث تم تجميع البيانات، وكذلج نتائج التحقيقات السابقة.

 

  

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=968&title=48th-pcb---intervention-by-andrew-spieldenner---agenda-item-7:-statement-by-the-representative-of-the-unaids-secretariat-staff-association-(ussa)


 

 12من  10صفحة 

 

  متابعة الجزء المواضيعي من االجتماع السابع واألربعين لمجلس تنسيق البرنامج:  8جدول أعمال 

Violeta Ross مندوبة أميركا الالتينية والبحر الكاريبي ، 

 

ــاركتـنا في الجزء   ــرـطان عنق الرحم ـبدأ عـمل الوـفد بمشــ ــيعي )ســ المواضــ

ــرـية   ــاواة   -وفيروس نقص المـناـعة البشــ مـعالـجة الروابن وأوـجأ ـعدم المســ

مجلس لع واألربعين األخير لالشــائعة إلنقاا حياة النســاء( في االجتماع الســاب

ــيقال ــاء ل يتنسـ ــات معلبرنامج، حيث بافعنا بقوة عن احتياجات النسـ  المتعايشـ

ة في   ــرـي ة البشــ اـع ة تنوعهنفيروس نقص المـن اـف ا إل ـك ــرـن ا أشــ  . تنوع. كـم

ـــي ع احتـياـجات الرـجال المتحولين جنســ ــرـطان عنق   ا اـلذين يمكن أن يـتأثروا بســ

 .الرحم وفيروس نقص المناعة البشرية

 

زت  ــــ  هذا بالتقرير ورك  امجالمجلس التنسيقي للبرنفي اجتماع   مداخلتنارحبت  

ــرطان عنق الرحم. لقد  ــرية وســ ــاواة التي تحين بالمرأة والتقاطعات بين فيروس نقص المناعة البشــ عل  عدم المســ

ــحث ــثـــ ـــــ ومتاحة للنساء من خالل البرامج التي تقوبها المجتمعات  ،نا عل  أن تصبا السياسات حقيقية واات صلةـــ

عمال هو تذكير بالمجاالت التي لم يتم االهتمام بها في برمجة سـياسـة فيروس  وخاصـة النسـاء. هذا البند من جدول األ

 نقص المناعة البشرية.

 

ضـــد فيروس    التلقياالناشـــئة عن االجتماع التي اعتبرناها مهمة هي: التمكين واالســـتثمارات لبرامج   اتالقرار

ــرـطان عنق الرحم مع الـخدـمات المـقد   اـية من ســ ــري، والفحص، والعالب، والوـق ـمة من قـبل الورم الحليمي البشــ

بما في الج تلج التي تقوبها المجتمعات؛ توســـيع نطام اإلرشـــابات التقنية للبلدان؛ والتكامل مع   ين،مختلفمنفذين  

 خدمات الصحة األولية.

 

 

  

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=969&title=48th-pcb---intervention-by-violeta-ross---agenda-item-8:-follow-up-to-the-thematic-segment-from-the-47th-pcb-meeting-cervical-cancer-and-hiv-%E2%80%93-addressing-linkages-and-common-inequalities-to-save-women%E2%80%99s-lives


 

 12من  11صفحة 

 

  والسكان المتنقلين فيروس نقص المناعة البشرية للمهاجرينل التصديتحديث تنفيذ :  9جدول أعمال 

Violeta Ross مندوبة أميركا الالتينية والبحر الكاريبي ، 

 

ــيق البرنامجالتحديث نتيجة لتقرير المنظمات غير الحكومية    أت    لمجلس تنســ

ــخاا المتنقلون، "الثالث واألربعين كان و، مفتاح القالــاء عل  اإليدز". األش

ــامالع ومفصــالع في العديد من البرامج عبر الجهات الراعية، لكنأ أظهر عدم  ش

لقد علمتنا   وجوب نهج متكامل لفيروس نقص المناعة البـشرية والتنقل والهجرة.

ــرية عل   ــات فيروس نقص المناعة البش ــياس ــنوات من الخبرة في صــنع س س

ــتوـيات الـعالمـية أن   ا التي ال يتم تـناولـها بحلول مـحدبالمســ ة من قـبل القالــــاـي

ــؤولة غالب ع الكيانات المسـ ما تقع خارب جدول األعمال. ومع الج، لم يتم قبول  ا

ت مجلس تنسيق البرنامج عل  استكشاأ إنشاء منصة بولية  ــ  مداخلتنا التي حث

 لرفع أهمية فيروس نقص المناعة البشرية والتنقل والهجرة.

 

ــيق البرنامجخالل  ــؤاالع مفتوحاالجتماع التمهيدي لمجلس تنسـ ــاركة المنظمة    اع ، طرحنا سـ ــباب عدم مشـ حول أسـ

المؤسـسـة البالغة من  هذه   كون، اإليدزبفي رعاية برنامج األمم المتحدة المشـترك المعني    (IOM)  الدولية للهجرة

ــبحـت وكـالـة تـابعـة ل مم المتحـدة في عـام    اع عـامـ   69العمر   نتفهم العمليـات والبروتوكوالت    . نحن2016أصــ

ــاركين، ولكن ال يزال من بواعي قلقنا عدم  ال  وكاالت األمم المتحدة   إمكانية تحويلالبيروقراطية حول   رعاة مش

 وجوب وكالة تابعة ل مم المتحدة تتمتع بصالحيات مهمة تعالج قالايا الهجرة والتنقل.

 

يا المتعلقة بنقاط الالـعم المتزايدة لدى المهاجرين والسـكان سـيواصـل وفد المنظمات غير الحكومية إثارة القالـا

ــيابة الوطنية، واالنتهاكات المتعدبة لحقوم ا ــيام الهجرة  والتنقل المتنقلين وتقاطعاتهم، وحدوب الس ــان في س ،  إلنس

 وفيروس نقص المناعة البشرية.

  



 

 12من  12صفحة 

 

  الجزء المواضيعي:  10جدول أعمال 

Iwatutu Joyce Adewole ، مندوبة أفريقيا 

 

واألربعو ــامن  الث ــيعي  المواضــ الجزء  ــاء  ــامج  ن  ج للبرن ــيقي  التنســ للمجلس 

"COVID-19  المحققة    مكاـستال: الحفاظ عل  "وفيروس نقص المناعة البـشرية

بناء اســتجابات أفالــل وأكثر فيروس نقص المناعة البشــرية وإعابة   في مجال

فيروس نقص المناعة البشـرية" في الوقت المناسـت في ضـوء بخصـوا عدالع  

افتتا المؤتمر بخطاب رئيسـي قوي ألقتأ نينا خانا    المسـتمرة.  COVID-19أزمة 

Naina Khanna  في   المتعايشـــات  النســـاء، المديرة التنفيذية المشـــاركة لشـــبكة

ـــية المجتمـعات التي تتول  زمـ ريالوالـيات المتـحدة األم ام كـية، والتي ـقدـمت قالــ

ــديالمـبابرة في   ــاواة   اع ، نظرالتصــ ـــية وـعدم المســ ـــياســ إلخـفاـقات القـيابة الســ

عل    COVID-19طت الجلسـة الالـوء عل  تأثير  سـل   االجتماعية واالقتصـابية.

ــدي ــرية، ليس فقن عل  خف  التمويل، ولكن في عكس التقدم المحرز بالفعل.   التصـ لفيروس نقص المناعة البشـ

  سـكانية الرئيسـية من اضـطراب كبير في حياتهم، بما في الج الوفيات غير المبررة.عان  العديد من المجتمعات ال

القالايا الرئيسية التي تم تسلين الالوء عليها في العديد من البلدان في سيام تجريم فيروس نقص المناعة  جاءتو

البشــرية والتقاطع بين الصــحة العامة وعمل الشــرطة، حيث أبى الوباء إل  تفاقم أعمال الشــرطة في المجتمعات  

 بفيروسة البشـرية أكثر عرضـة ل صـابة فيروس نقص المناع  المتعايشـون معالسـكان الرئيسـيين.  بين المحلية و

 .19- كوفيدع الج فإن الغالبية العظم  منهم محرومون من الحصول عل  لقاحات ــالشديد والوفاة، وم  19- كوفيد

 

التي قام بها وفد المنظمات غير الحكومية، أكدنا عل  الحاجة إل  الحفاظ عل  التمويل ومعالجة أوجأ   المداخلةفي 

نا  ي حثأننا  وفيروس نقص المناعة البشــرية. كما  19- لفيروس كوفيد  التصــديصــر متقاطعة في عدم المســاواة كعنا

وـسيـشارك   ز عل  الصـحة العامة، والنهج القائمة عل  الحقوم، والتي يقوبها المجتمع.ـــــ  ركيي  ذال  التصـديعل  

  المواـضيعيةالناـشئة عن    اتالقرارالوفد في الدورة التاـسعة واألربعين لمجلس تنـسيق البرنامج المقبل للتأكد من أن 

فيروس نقص المناعة البشــــرية والفئات الســــكانية الرئيســــية   األشــــخاا المتعايشــــين مععكس وجهات نظر  ت

 شة األخرى وتستجيت الحتياجاتهم.ـ  والمجتمعات المهم

 

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=972&title=48th-pcb---intervention-by-iwatutu-joyce-adewole---agenda-item-10:-thematic-segment---covid-19-and-hiv:-sustaining-hiv-gains-and-building-back-better-and-fairer-hiv-responses

