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 المقــدمـــــة 

 لمجلس تنسيق البرنامجاالجتماع السادس االفتراضي   لمجلس تنسيق البرنامج، التاسع واألربعين شكــــّل االجتماع 

ـــتان بين ـما( منـ  ــفر الدولي واالجتـماعات   19- جائـحة كوفـيد   تذ أن أدّ )بـما في ذل  الدورتان الـخاصــ إلى تقيـيد الســ

ة االجتمـاع   .2020وج ـا  لوجـف في عـام   ة أكثر تعـدي   في التعـامـل مع طريـق د المنظمـات غير الحكومـي كـان وـف

كانت االجتماعات التم يدية    .ةمشــاركالالســاعات التي يتطلب ا من حي     زيادة  االفتراضــية هذه، على الرغم من

االجتماع الرســمي لمجلس تنســيق البرنامج  أن  جراء الحد األدنى من المناقشــات. حتىحي  تم إ ،هادئة إلى حد ما

ــّ تألديـسمبر  10  إلى 7من نفـسف في الفترة   ف بـشكل أـساـسي من أعـ اء المجلس الذين قدموا البيانات المعتادة رد ا ـــ

الحاســمة، ال    اتاركانت التفاع ت أكثر كثافة في غرف الصــياغة حي  نوقشــت القر على بنود جدول األعمال.

ــيّ ــرات سـ ــأن تقرير المنظمات غير الحكومية، ومؤشـ ــع  ، والتقارير المتعلقة بUBRAFما بشـ فيروس نقص وضـ

على غرار اجتماعات مجلس   والتمييز. وـصمالم المحرز في اإلجراءات للحد من  المناعة البـشرية والـسجون والتقدّ 

بنفس الحجج، أي التشكي  في التعاريف  وتنسيق البرنامج السابقة، كانت الدول األع اء نفس ا تثير األسئلة نفس ا  

مثل الفئات الســكانية الرئيســية والعوامل التمكينية المجتمعية وما إلى ذل ، والتي تميل إلى تأخير أو عرقلة عملية 

لالقرار. ـسي ـصنع ــّ ا لمجلس تنـسيق البرنامج األمر اهذ  ـشكـــ وتحديدا  لوفد المنظمات غير الحكومية   ،تحدي ا مـستمر 

 في االجتماعات المقبلة. ومعالجتفلوضع استراتيجية بشأنف 
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 : تقرير المدير التنفيذي 1.3جدول أعمال 

Iwatutu Joyce Adewole   مندوبة أفريقيا ، 

ام   تقريرأشـــــار   ارزة في ـع الم الـب ا، إلى المـع انيـم ة، ويني بـي ذـي ديرة التنفـي الـم

ــتراتيجيـة العـالميـة لإليـدز  2021  2026-2021، وفي مقـدمت ـا اعتمـاد االســ

ــرية/اإليدز. ــأن فيروس نقص المناعة البشـ ــي الجديد بشـ ــياسـ   واإلع ن السـ

بصــرف النظر عن هذه اإلرشــادات الجديدة الخاصــة بفيروس نقص المناعة  

ــّ البشــرية، ســل ا على شــراكات البرنامج المشــتر   ــــ ط التقرير ال ــوء أي ــ 

ــ   عن  دني، ف ــ ة والمجتمع الـم االت التنمـي ات ووـك ــتمرة مع الحكوـم المســ

ــرـية على اإلن ــين تـقديم ـخدـمات فيروس نقص المـناـعة البشــ ـجازات في تحســ

 ما في منطقة إفريقيا.في العديد من البلدان، ال سيّ 19- كوفيدالرغم من تعطيل 

ــ أن تدعم الدول وتنف EXDتأمل منظمة   ع ذ األهداف الواردة في االـستراتيجية العالمية لمكافحة اإليدز، وتوسّـ ـــــّ ـــ

دعم لل ا  اـل ة   قودهي يذالـ   تصـــــدينـط انونـي ة الحواجز الـق اهج حقو  اإلنســـــان من خ ل إزاـل المجتمع، وتبني مـن

 لفيروس نقص المناعة البشرية.  التصديوالسياسية والبرنامجية والمجتمعية التي تعيق 

ــّ وأك ،  ن السـياسـي لعالمية لإليدز واإلع وفد المنظمات غير الحكومية على أولويات االسـتراتيجية ا  مداخلةدت  ــــ

،  كافحة فيروس نقص المناعة البـشرية والدور الم م لبرنامج األمم المتحدة المـشتر  لمكافحة اإليدز ليس فقط في م

ا عدم المســاواة في اللقاحات. وشــدّ    ،العالمي   التصــديد الوفد على أن نقص التمويل قد يؤدي إلى فشــل  ولكن أي ــ 

ــّ وكيف أث ــتر  المعني بفيروس نقص المناعة  رت عملية إعادة التنظيم على موظفيـــــ برنامج األمم المتحدة المش

،  بـشجاعة   صـعيدكامل والتبال UBRAFالدول األع ـاء والدول المانحة على تمويل  قمنا بح ّ البـشرية/اإليدز. كما 

ا في هذه األوقات. ستفعل ا، وفعلت ا، بالطريقة التي كانت   المجتمعات المتأثرة بالوباء دائم 

  

 

 

  

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB49_Report_UNAIDS_Executive_Director_EN.pdf
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=989&title=49th-pcb---intervention-by-iwatutu-joyce-adewole---agenda-item-13-report-of-the-executive-director


 

 14من   5 صفحة

 

  ممثل المنظمات غير الحكومية تقرير :1.4أعمال  جدول

Andrew Spieldenner مندوب أميركا الشمالية ، 

ا ي دف إلى التركيز على قـ ية    في كل عام، يعدّ  وفد المنظمات غير الحكومية تقرير 

لفيروس نقص المناعة البشـرية للمجتمع   التصـديمعينة تكون أسـاسـية أو ناشـئة في 

تقرير  ، غطى  2021المدني والسـكان الرئيسـيين والفئات الم مشـة األخرى. في عام 

ــديعوامل التمكين المجتمعية وأهميت ا في   المنظمات غير الحكومية لفيروس   التصـ

ــتمرة للعوامل  ــبة المقاومة المسـ ــوع بسـ ــرية. تم اختيار الموضـ نقص المناعة البشـ

وإع ن األمم المتحدة    2021لعام التمكينية المجتمعية في اـستراتيجية اإليدز العالمية 

 .السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية

ــف وـفد المنظـمات غير الحكومـية أن الـعدـيد من  اء البـح  في ـهذا التقرير، اكتشــ أثـن

الشـــركاء متعددي القطاعات يؤمنون بالعوامل التمكينية المجتمعية، لكن القليل من م  

ا أو ـق ا أو م ءمتـ  اتـ  ــّ اتفق على تعريـف ا للتوســ ة  ع. ـحدّ ابليتـ  اـع ــتر  المعني بفيروس نقص المـن امج األمم المتـحدة المشــ د برـن

المبني على النوع البـشرية/اإليدز ث ثة مجاالت كعناـصر تمكين مجتمعية للتـصدي لفيروس نقص المناعة البـشرية: إزالة العنف  

 ؛ القوانين والسياسات العقابية ؛ والوصم والتمييز.االجتماعي

ط التقرير ال وء على أضرار: العنف ونقص الحماية االجتماعية؛ التجريم ضد اإلصابة بفيروس نقص ـــّ ، يسللمنطلقمن هذا ا

ية، والممارســات الجنســية المثلية؛ وســياقات الوصــم  دربالجنس، وال وية الجن  والعملالمخدرات،   واســتخدامالمناعة البشــرية،  

ا ل ـستراتيجية العالمية  راتوالتمييز في الرعاية الـصحية والتعليم والتوظيف والمجتمعات. تـشير القرا إلى أكثر األهداف طموح 

 لفيروس نقص المناعة البشرية. التصديفي  10-10-10لإليدز واإلع ن السياسي، وتبرز أهمية است داف 

ع ودورها مع ما على ق ــايا قابلية التوســّ ال ســيّ -وفد المنظمات غير الحكومية أن التركيز على عوامل التمكين المجتمعية   لمع

ا للجدل. كان الرعاة المشــــاركون يدعمون تقرير المنظمات غير الحكومية بأغلبية   -الســــكان الرئيســــيين   يمكن أن يكون مثير 

  القرارات ع ــاء في مجلس تنســيق البرنامج. كانت هنا  مفاوضــات طويلة حول صــياغة  ســاحقة، كما كانت غالبية الدول األ

وهو السـؤال الذي ظ ر   -وتعريف الفئات السـكانية الرئيسـية. أثار بعا الدول األع ـاء مسـألة توفير الموارد ل ذه المسـاعي  

ؤولية  تمرار حي  من المفتر  أن تتولى الدول األع ـاء المزيد من المـس لفيروس نقص المناعة البـشرية. في  ي مفي تصـدّ باـس

الن اية، نجح وفد المنظمات غير الحكومية في المســاهمة في زيادة إظ ار الحاجة إلى عوامل تمكين مجتمعية قابلة للتطوير في 

مشـــة  التعليم والتوظيف والرعاية الصـــحية والحماية االجتماعية وإلغاء تجريم الفئات الســـكانية الرئيســـية والمجموعات الم 

  جميع تنوع ن(. فياألخرى )بما في ذل  المراهقات والنساء 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB49_Report_NGO_Representative_EN_rev1.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB49_Report_NGO_Representative_EN_rev1.pdf
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 : الريادة في التصدي لإليدز 2جدول أعمال  

 Violeta Rossمندوبة أميركا الالتينية والبحر الكاريبي ، 

م عبد يلم الدكتور ســـ لإليدز، قدّ   التصـــديفي الجلســـة الخاصـــة بالقيادة في 

اإليدز حول بحاث  األ من مركز برنامج    Salim S. Abdool Karimالكريم  

ا   ــار ((CAPRISA  في جنوب إفريقـي لمـكافـحة فيروس نقص المـناـعة   المســ

التركيز على كيفيـة تـأثير الفيروس التـاجي   ــريـة، مع   coronavirusالبشــ

ــار إلى االحتـياـجات التي لم تتم تلبيتـ ا في  فيومتغيراـتف  ـــيا . وأشــ ـهذا ســ

ـــكانية  مـجال الوـقاـية من فيروس نقص المـناعـ  ــرـية، وإلى الفـئات الســ ة البشــ

-90الطويل لتحقيق األهداف   والمسـارا في مختلف المناطق،  األكثر ت ـررّ 

 .المتفق علي ا 90-90

ــمة المرتبطة  الإن عودة ظ ور   ــرية إلى جانة   بفيروسوصــ ــمة الناجمة عن فيروس النقص المناعة البشــ وصــ

ــئة نحتاإ إلى خوضــ ا. خ ل ما يقرب من  ا من   40كورونا هي معركة ناش لفيروس نقص المناعة   التصــديعام 

لفيروس كورونا ومتغيراتف، ال   التـصديالحق في الـصحة. بينما نواـصل    إدرا وـصمة في الالبـشرية، تعلمنا تأثير  

 .نقص المناعة البشريةفيروس الخاصة بوصمة اليمكننا السماح بعودة 

شرية لديف فيروس نقص المناعة الب متعايش معبشأن تقديم شخص   فــ لقــ قأعرب وفد المنظمات غير الحكومية عن  

، وألقت  األمر  لسـوء الح،، أسـاءت وسـائل اإلع م تفسـير هذا .  لديف  Omicronر متغيّ  مناعة ضـعيفة تم اكتشـاف

فيروس آخر. لقد طلبنا من الدكتور تواجد  فيروس نقص المناعة البشرية في  المتعايشين معباللوم على األشخاص 

 لم وغيره من العلماء استخدام هذه المعلومات بعناية، خاصة عند التعامل مع وسائل اإلع م.سا

ا على أن قيادة    ــ  ــدد الوفد أي ـ ــديوشـ ــرية أثناء جائحة الفيروس التا  التصـ جي تعني لفيروس نقص المناعة البشـ

ا القدرة على الحفاظ على المكاســة المحققة في 19- لكوفيدوالذكي   ســريعال  التصــدي لإليدز   التصــدي، ولكن أي ــ 

 واستدامت ا.

 

 

  

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=996&title=49th-pcb---intervention-by-violeta-ross---agenda-item-2---leadership-in-the-aids-response
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 فيروس نقص المناعة البشرية في السجون وغيرها من األماكن المغلقة  واقع :3جدول أعمال 

 Jonathan Gunthorp مندوب أفريقيا ، 

الـسجون  المتحدة، تعدّ خدمات الـسجون لـسياقات غريبة. في الواليات  تخـ ع 

ات  التزاـم ــمح ـب الي ال يوجـد تفويا وطني يســ الـت ة، وـب دوـل من وظـائف اـل

ــجون في الـغالة  ريالوالـيات المتـحدة األم كـية. في أـماكن أخرى، تـندرإ الســ

ضمن مجموعات العدالة أو األمن في الحكومات، ويُنظر إلي ا في العديد من  

التأهيل. غالب ا ما تكون صــحة   األماكن على أن ا أدوات للعقاب وليس إلعادة

 .السجون معزولة وغير مسؤولة أمام وزارات الصحة

ذه د من األمور الشـــــاذةاألمور  تؤدي ـه دـي دول   ، والـع األخرى، في معظم اـل

س نقص المناعة البشـرية  ، إلى سـوء تمويل برامج الصـحة وفيرواألع ـاء

، وغالب ا ما تؤدي إلى نتائج صـحية ـسيئة لخـشخاص المـسجونين  في الـسجون

ــية.   المتعايشـــين مع االســـتخدام المتزايد  إن فيروس نقص المناعة البشـــرية وغيرهم من الفئات الســـكانية الرئيسـ

، جنب ا إلى جنة مع بالجنس  والعاملينالمخدرات    مسـتخدميما بين ، ال سـيّضـط اد القانوني للسـكان الرئيسـيينل 

 إلى تفاقم الوضع.يؤدي ، ذات البشرة الداكنةاألشخاص  سجنل والميل المنحرفألقليات والمعارضة السياسية ا

تواصـل أصـبح من الواضـح   يق البرنامج، أن مجموعة من الدول األع ـاء في جميع أنحاء العالم ـس في مجلس تنـس

، والحد من الحقو  الصــــحية  العالمي لإليدز  التصــــديالكفاح من أجل تعريف الســــجون على أن ا خارإ نطا   

مجال فيروس للســـجناء. يجدر التفكير في هذه المرحلة في أف ـــل الســـبل لمنظمات المجتمع المدني العاملة في 

حقو  الســجون، ووضــع إســتراتيجيات   العاملة علىنقص المناعة البشــرية للعثور على منظمات المجتمع المدني  

حول  - ادي ما في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصــ ال ســيّ  - لكيفية ركوب موجة من التفكير الجديد  

 جميع المناطق. فيإجراءات ب القيام ، وتوسيع نطا  التفكير إلىإص ح السجونوالعدالة 
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 المساءلة إطار الميزانية الموحدة والنتائج و مخرجات ومؤشرات  2022-2026  :4جدول أعمال  

UBRAF)  ) 2022-2023وخطة العمل المنقّحة 

 Jonathan Gunthorp مندوب أفريقيا ، 

ــين  ــراتتم تحســ تم تـقديمـ ا في االجتـماع    التي  UBRAF  وخـطة عـمل  مؤشــ

التاســع واألربعين لمجلس تنســيق البرنامج أكثر من النســب الســابقة. تم طلة  

لكن تم دمج العديد من ا. ومع و - بع  ا متناقا   - إجراء عشرات التغييرات  

ظنف أن بعا الدول األع ــاء نغفر للشــخص  ، في ن اية االجتماع، ربما ذل 

ــ   طريقت مر في الميزانية للحصـــول على المانحة قد لجأت إلى التنمّ    ةالخاصـ

ــتر  المعني بفيروس نقص   بشــــأن كيفـية ررـية برـنامج األمم المتـحدة المشــ

االمنـ  دمـ  ــي ـق دز يم ــ ة / اإلـي ــرـي اـنت  اـعة البشــ ا ـك اروـه ، وأن األداة التي اخـت

UBRAF. 

المشــــتر   بدا أن اللعبة الن ائية تقول، "لن نقوم بتمويل برنامج األمم المتحدة  

على اإلشراف  إجراء تخفي ات كبيرة اآلن؛ ونصرّ  عليكم؛  اإليدز بالكاملالمعني بفيروس نقص المناعة البشرية/

ا ا مف وم  ــونف وما تحتفظون بف". ربما يكون هذا أمر  ــراف على  ،على ما تقصـ وحتى يمكن تبريره من خ ل اإلشـ

ة ) ــراـئ ة عن ال ــ اتـج انحين الـن امج    القرارفـ   ،مع ذـل وأموال الـم ل البرـن الي تعطـي الـت ل وـب د بنقص التموـي المتعـم

غتفر(. ولف نتيجة مؤسـفة ويبدو أن ا مقصـودة لتحريف مواءمة البرنامج المشـتر  مع  المشـتر  جزئي ا هو أمر ال يُ 

 االستراتيجية العالمية لمكافحة اإليدز، إلى عملية خفا الميزانية.

ة الـ  ـــل ات إلى مواصــ دني والمجتمـع اإ المجتمع الـم ل  يحـت امج األمم   UBRAFدعوة إلى تموـي اـمل وتعزيز برـن الـك ـب

المتحدة المشـتر  المعني بفيروس نقص المناعة البشـرية/اإليدز الذي يتم تمكينف لدعم وتسـ يل تنفيذ االسـتراتيجية  

ــاءلة  تنفيذ  العالمية لمكافحة اإليدز و ــفافية ومجموعة من المس ــي. لكن دعوتنا تحتاإ إلى دعم الش ــياس اإلع ن الس

 ، وكذل  بشأن ق ايا تمويل تقديم الخدمات المجتمعية.كل المستويات ومع الج ات الراعيةاألف ل على 

  

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB__49_UBRAF_2022-2026_Outputs_Indicators_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB__49_UBRAF_2022-2023_Workplan_EN.pdf
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 : التقيـــيـــم 5جدول أعمال 

 Alexander Pastoors مندوب أوروبا ، 

د من ـجدول األع اول ـهذا البـن ــنوي للتقييم وخـطة التقييم    التقريرـمال  تـن الســ

ة  2023-2022لخعوام   اـنت ورـق ة بـ ذا عـمل  . وـك اـعات المتعلـق ة االجتـم غرـف

تقرير   ــارة عن  عب ــال  األعم ــد من جــدول  ــامج    حولالبن البرن ــل  تقييم عم

 المشتر  بشأن منع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي لف.

وبصـفة عامة، تحدث أع ـاء مجلس تنسـيق البرنامج بشـكل إيجابي للغاية  

أن األورا  والتقارير التي قدمت ا األمانة. يبدو أ اء مكتة تقييم  بـش نف منذ إنـش

نت جودة م تقاريره مباشــرة إلى مجلس تنســيق البرنامج، تحســّ مســتقل يقدّ 

تنســيق البرنامج،   مجلسوأهمية البرامج التي يتم تقييم ا. كما اتفق أع ــاء  

مة هابما في ذل  وفد المنظمات غير الحكومية، على أن الموضـوعات المختارة ليتم تقييم ا في خطة التقييم كانت 

 .الجديد UBRAFإلطار وء مجاالت النتائج االستراتيجية ذات صلة في ضو

ــأن   ــيق البرنامج بش ــاء آخرين في مجلس تنس ــئلة التي أثارها وفد المنظمات غير الحكومية وأع  ردا  على األس

التوصــيات قد تم دمج ا  معظم، أبلغتنا األمانة أن االجتماعاتغرفة   عمل  متابعة التوصــيات الموضــحة في ورقة

 فترة السنتين المقبلة.عمل لـالخطة كذل  في و UBRAFبالفعل في أحدث نسخة من 

 

 

 

  

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB49_Annual_Evaluation_Report_Plan2022-2023_EN__rev1.pdf
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 لمجلس تنسيق البرنامج  48: متابعة الجزء المواضيعي من االجتماع 6جدول أعمال  

 Violeta Ross الكاريبي، مندوبة أميركا الالتينية والبحر 

ــيعي للدورة الثامنة واألربعين   ــيق   في متابعة للجزء المواضــ لمجلس تنســ

امج د  "  :البرـن ة    وفيروس  19- كوفـي ــرـي اعـة البشــ اظ على   - نقص المـن الحـف

 رســـمفيروس نقص المناعة البشـــرية وإعادة المحققة في شـــأن مكاســـة  ال

وفد  دشدّ أف ل وأكثر عدال  لفيروس نقص المناعة البشرية"،   خطط تصدي

المنظـمات غير الحكومـية على األدوار المتنوـعة التي ـقاـمت بـ ا المجتمـعات  

ــة ــرية والمـتأثرة بف خ ل جائحة    المتـعايشــ مع فيروس نقص المـناعة البشــ

ــخا  19- كوفيد ــون معص  وحتى يومنا هذا. ال يزال األشــ فيروس  المتعايشــ

نقص المناعة البشـرية والمجتمعات المت ـررة يعانون من اآلثار المباشـرة  

ــرة لوـباء  ، ليس فقط في المـناطق التي تعتبر بؤرة 19- كوفـيد  وغير المـباشــ

ـــتداـمة المـبادرات    .للوـباء، ولكن في جميع مـناطق الـعالم ــاء إلى اســ ــيق البرـنامج اـلدول األع ــ دـعا مجلس تنســ

ــّ أق  .19- كوفيدالمجتمعية والقائمة على المجتمع للتصـــدي لفيروس نقص المناعة البشـــرية ووباء  ر المندوبون ـــــ

ا جـائحـة  ة التي تحـدى بـ  الطريـق دـب دم المحرز في التطعيم    19- كوفـي ة. على الرغم من التـق ــحـي معظم النظم الصــ

ــّ ـتدابير المتخـ وال ــادة ي فيروس كوروـناذة للتخفيف من تفشــ ــطراـبات في توفير األدوـية الم ــ ، ـكاـنت هـنا  اضــ

والتمييز   وـصمال، فـ    عن عودة ظ ور ية من فيروس نقص المناعة البـشريةللفيروـسات الق قرية وإمدادات الوقا

ــطرابات. مع دخولـنا ـــكال جديدة من   والعنف الـقائم على النوع االجتـماعي وزيادة هذه االضــ الموجة الرابـعة بأشــ

يروس نقص المناعة البشــرية والمجتمعات المت ــررة  تعايشــين مع ف، من الم م لخشــخاص المونافيروس كور

 فيروس نقص المناعة البشرية في جدول أعمال التنمية.   ي ملزيادة الوعي حول التأثير غير المباشر للوباء، الذي  

ــيّة أن يتحوّ يأمل وفد المنظمات غير الحكومي  ــحي العالمي، ال سـ ــة إلعادة فتح النقال الصـ ما ل الوباء إلى فرصـ

 .19- كوفيدالمناعة البشرية وفيروس نقص ل للتصديالتمويل المستدام 

  

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=999&title=49th-pcb---intervention-by-violeta-ross---agenda-item-6---follow-up-to-the-thematic-segment-from-the-48th-pcb-meeting:-covid-19-and-hiv:-sustaining-hiv-gains-and-building-back-better-and-fairer-hiv-responses
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=999&title=49th-pcb---intervention-by-violeta-ross---agenda-item-6---follow-up-to-the-thematic-segment-from-the-48th-pcb-meeting:-covid-19-and-hiv:-sustaining-hiv-gains-and-building-back-better-and-fairer-hiv-responses
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=999&title=49th-pcb---intervention-by-violeta-ross---agenda-item-6---follow-up-to-the-thematic-segment-from-the-48th-pcb-meeting:-covid-19-and-hiv:-sustaining-hiv-gains-and-building-back-better-and-fairer-hiv-responses
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 وصم والتمييز ال : تقرير عن التقدم المحرز في إجراءات الحد من جميع أشكال7جدول أعمال  

Jumoke Patrick ،أميركا الالتينية والبحر الكاريبي  مندوب 

دم المحرز في اإل  التقريرـناقش   التـق ة إلى الـحد من المتعلق ـب جراءات الرامـي

ــمال ــم والتمييز في   وصــ ة معـالجـة الوصــ ف كيفـي ــكـاـل والتمييز بجميع أشــ

كما أشــــار التقرير إلى الج ود   .  UBRAF اســــتراتيجية اإليدز العالمية و

القطرية التي يدعم ا البرنامج المشـتر  إلن اء الوصـم والتمييز المرتبطين  

بفيروس نقص المناعة البشـرية بطر  عديدة، من خ ل الج ود المشـتركة  

، ومن خ ل الشـراكة العالمية للعمل من أجل  بالمنظمات ود الخاصـة  والج

ــلين بفيروس نقص  ــم والتمييز المتصـ ــكال الوصـ ــاء على جميع أشـ الق ـ

 الشراكة العالمية(.)المناعة البشرية 

  ،وطالة التقرير بمواصـلة الج ود للحد من جميع أـشكال الوصـم والتمييز   

ــيّ ــية، ال سـ ــياسـ ــاء لتحقيق أهداف عام ودعا إلى تجديد االلتزامات السـ . وخلص 2025ما من جانة الدول األع ـ

وكذل  والتمييز المرتبطين بفيروس نقص المناعة البشـرية ال يزاالن يعيقان الوصـول إلى   وصـمالالتقرير إلى أن 

، ويشـــك ن عقبات رئيســـية أمام ر والع إمناعة البشـــرية واالختباخدمات الوقاية من فيروس نقص الاســـتخدام  

 .2030الق اء على اإليدز كت ديد عام بحلول عام 

جاء هذا البند من جدول األعمال بعد إجراءات شـكلية خ ل مجلس تنسـيق البرنامج ولم يكن هنا  مناقشـة واسـعة 

ــات حول  ، أنف بينما كانت هنا  بعا المناق. ومن المثير ل هتمامحولف   فالنطا  أو أي خ ــجّ ذالالقرار  ش  عي ش

كان معظم أع ـاء مجلس تنسـيق البرنامج متفقين إلى حد   ؛ى االن ـمام إلى الشـراكة العالميةالدول األع ـاء عل

ذّكر مجلس و  ،إلعادة تأكيد موقفنا  بمداخ ت وقام  القرارات. دعم وفد المنظمات غير الحكومية  اتالقراركبير مع 

فيروس   المتعايشين مع، ونستثمر أكثر ون تم أكثر" باألشخاص بأنف "حان الوقت ألن نفعل المزيدتنسيق البرنامج  

، ل ـمان المسـاواة واإلنصـاف للجميع وإن اء ، والسـكان الرئيسـيين، والمجتمعات المتأثرةنقص المناعة البشـرية

 ميع أشكالف.التمييز المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية بج

 

  

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB49_Stigma__Discrimination_EN.pdf
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=1000&title=49th-pcb---intervention-by-jumoke-patrick---agenda-item-7---report-on-the-progress-on-actions-to-reduce-stigma-and-discrimination-in-all-its-forms
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 ل نستمع  ــ ية، همحلات اإلقليمية والـانـ رنا البيـاذا تخبــ"م -: الجزء المواضيعي 10جدول أعمال 

 ؟" 2030و   2025وكيف يمكننا االستفادة من هذه البيانات والتكنولوجيا ذات الصلة لتحقيق أهدافنا لعامي 

 Jonathan Gunthorp مندوب أفريقيا ، 

ــول إلى   ة لمســــاـعدة المجتمـعات على الوصــ افـي ات ـك اـن ا بـي ديـن متى تتوفر ـل

من  ، ومتى يكون لدينا القليل جد ا؟ـ لخدمات أفـ ل وتحقيق نوعية حياة أف

ل  دة، ـه اـي ات مـح اـن ل البـي ا؟ ـه ل نثق ب م جميعـ  ات، وـه اـن امعي البـي ة ـج يراـق

البيانات    تصـــارعتيمكن أن تكون ضـــارة، وهل يمكننا تخفيف ال ـــرر؟  

هذه مع  تنسيق البرنامجالموضوعية في االجتماع التاسع واألربعين لمجلس  

 الجيدة.أمثلة للممارسات كذل  ، واألسئلة مع الحلول الممكنة

بحلول ن اية الجلسة، كانت بعا األشياء واضحة للغاية. البيانات ضرورية  

ا وأف ــل جودة للجميع، ولكن   للصــحة. ليس فقط لتحقيق صــحة أكثر تركيز 

ا من أجل تصــميم وتنفيذ أكثر فعالية لبرامج فيروس نقص المناعة البشــرية وتوفير الصــحة للجميع. يمكن   أي ــ 

من بياناتي الصــحية أن يف مني بشــكل أف ــل ويعالجني    العديدالى    الوصــولنف  الذي يمك  ةالصــحي لمقدم الرعاية

ــولويحيلني  ات    للحصــ اـن ا زادت البـي ل، كلـم اـب المـق ة. ـب ات المطلوـب دـم ا من الـخ ة وغيرـه اعـي ات االجتـم دـم على الـخ

ا  كاسـرةي، زادت مخاطر إسـاءة االسـتخدام. المصـالح التجارية  نة عنالمخزّ  .  لطيفة ، والدول األع ـاء ليسـت دائم 

يين وغيرهم و تخدم البيانات للتمييز ضـد الـسكان الرئيـس   المنظماتم اجمت م واضـط ادهم. تواجف  كذل   ك هما اـس

 في االعتراف بذل  علن ا أو حتى لنفس ا. الكبيرة العاملة في مجال الصحة صعوبة  

ة حقو  األفراد في التحكم  زيادوإن المطلوب بإلحاح هو زيادة مشـــاركة المجتمع في جمع البيانات واســـتخدام ا؛  

 في بيانات م الخاصة؛ وآلية عالمية ل عتراف بخصوصية البيانات كحق من حقو  اإلنسان.

ابدأت هذه المحادثة   .2022 حزيران/في يونيو لمجلس تنسيق البرنامج  50رقم  جتماع ال وستستمر حتى ا مؤخر 
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ترة ث ث سنوات الذين ق وا ف  )المنت ية واليت م(  مندوبينا الخارجينيود وفد المنظمات غير الحكومية أن يشكر   

 مجلس تنسيق البرنامج: لدىومساهمات كبيرة في المناقشات والمداوالت  ج دبالتزام ثابت و

• Jonathan Gunthorp ،الصندو  االستئماني للصحة الجنسية واإلنجابية في أفريقيا، أفريقيا 

• Jules Kim ،تحالف القرمزي  الScarlet Alliance  بالجنس األســترالية، آســيا والمحيط    العام ت، رابطة

   ال ادئ

• Alexander Pastoors،  ــرـية ــين مع فيروس نقص المـناـعة البشــ ،  Hiv Verenigingجمعـية للمتـعايشــ

   أوروبا

• Andrew Spieldenner،  ّالواليات ع األشـــخاص المتعايشـــين مع فيروس نقص المناعة البشـــرية في تجم

 ركا الشماليةيالمتحدة، أم

  

انود أي  إلى  2022  كانون الثاني/ا بمندوبينا الجدد الذين سـيخدمون فترة واليت م من ينايرا حار  ة ترحيب  أن نرحّ    ـ 

 :2023 كانون األول/ديسمبر

• Mubanga Chimumbwa  ، البـشريةالـشبكة الزامبية للـشباب المتعايـشين مع فيروس نقص المناعة Zambian 

Network of Young People Living with HIV، إفريقيا 

• Midnight Poonkasetwattana مؤسسة أبكوم ،APCOMآسيا والمحيط ال ادئ ، 

• Aleksey Lahov،    المخاطر  الرابطة األوروبية اآلسيوية للحد منEurasian Harm Reduction Association ،  

 أوروبا

• Dinah Bons ، أوروبا عابري النوع االجتماعيTrans United Europe  – ــبكة عابري النوع االجتماعي  شـ

BPOC BPOC Trans Networkأوروبا ، 

• Christian Hui حملة منع الوصول ،Prevention Access Campaign أميركا الشمالية ، 

• Cecilia Chung  ،قانو االجتماعيمركز  النوع  عابري  المتحدة  Transgender Law Center  ن  الواليات   ،

 ركيةياألم


