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 المقدمـــــــة 

Aleksey Lakhovمندوب أوروبا ،    

يق البرنامج بتيييرات  تميّ ين لمجلس تنـس ز االجتماع الخمـس

ــترك المعني   امج األمم المتحـدة المشــ ل برـن ة في هيـك مهـم

ــريـة/اإليـدز، بمــا في  لـ    المنــاعـة البشــ بفيروس نقص 

ــتمر في تموـيل البرـنامج    التيييرات المتعلـقة ـبالنقص المســ

ــترك، والحرب في أونرانيا، والتي ال تؤفر فقل عل   المشـ

، بل تؤفر عل  العالم  منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسط 

  للتصـديويدعو الجهات المانحة إل  زيادة التمويل   ؛بأـسر 

 .لفيروس نقص المناعة البشرية العالمي

ات غير الحكومية بالكامل تقريبًا قبل هذا االجتماع، وقبول ســبعة مندوبين جدد في صــفوف . تم تجديد وفد المنظم

اوومرفق بفضـل دعم ااألقران الكبارا   ة نـشطة  العمل ب، تمكنوا من  راالتصـال والتـش ارنة في مناقـش ـسرعة والمـش

 غرف الصياغة. داخل اتالقراراتخا   بشأن

اني واالهتمـ ـهذا  ب تطلّـ  ابرتهم  العـمل األخير التـف دوبين، ولكن مـث اـبة عن المـن اـنم مثمرةام نـي : تم إدراج ـعدد من  ـن

إل  القرارات  باإلجماع ل االجتماع الخمـسين لمجلس تنـسيق البرنامج. تم التوصّـ  وفيقة قراراتاقتراحات الوفد في 

ممثل تايالند، البلد الذي سيستضيف االجتماع الحادي والخمسين لمجلس   - ، والتي نانم ميزة نبيرة للرئيس  نفسها

 .2022تنسيق البرنامج في ديسمبر 

نامج بإنشاء فريق عمل غير رسمي شامل بشأن خيارات االجتماع الخمسين لمجلس تنسيق البر قرارات  أحدتعلق  ي

ــّ . سيشك2023- 2022حل أزمة التمويل الفورية لفترة السنتين   ل أحد ممثلي وفد المنظمات غير الحكومية جزًءا ـــ

 ال يتجزأ من هذا الفريق.

  

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2022/PCB50_Decisions
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  يةالتنفيذ  ةتقرير المدير :1.3 أعمال جدول

Aleksey Lakhovمندوب أوروبا ،    

ــّ رن المديرة التنفيذية ويني بيانيما عل  الســيا     تقريرز  ـــــ

لإليدز،    العالمي  التصــدياألوســع والصــعب الذي يواج   

، والحرب في أونرانـيا واألزـمات COVID-19مـثل ـجائـحة  

، حول ، واالنكماش االقتصــادي العالمياألخرىاإلنســانية  

نيفية سعي برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس  

ـــ  اإليدز لمعالجة هذا الواقع ســــريع رية/نقص المناعة البشـ

دة  والتيير،   امج األمم المتـح ة لبرـن الـي ات الـم بشـــــأن التوقـع

ا لبرنامج األمم ل الجارية حاليً لية التحوّ عم بخصــو  اإليدز،  ني بفيروس نقص المناعة البشــرية/المشــترك المع

 اإليدز.ني بفيروس نقص المناعة البشرية/المتحدة المشترك المع

ــار ـــكل ـخا  إل  التـباطؤ الـعام في التـقدّ   ةالتنفـيذيـ  ةالـمدير  توأشــ ــاـبات الـجديدة  بشــ م المحرز في الـحد من اإلصــ

ــعي ــرية عل  الصــ فيروس نقص  وباء تزايد في يي  ذوالمزيد من المناطق الد العالمي  بفيروس نقص المناعة البشــ

اإل  الضـعف الخا  للـسكان الرئيـسيين في ـسيا  األزمات، نذل  األمر المناعة البـشرية، و تصـاعد العنف   وأيضـً

 .COVID-19 وحمل المراهقات الناجم عن ،وزواج األطفال ،والزواج القسري المبني عل  الجندر،

دخّـ تمحور   أفيرهـا المـدمّ   لـت ا وـت ة في أونرانـي ا حول الحرب الجـارـي ة في أوروـب ر عل  المنظمـات غير الحكومـي

ــرقية   ــيكون لها عواقب بعيدة المدى عل  منطقة أوروبا الشـ المجتمعات في المنطقة. وقد لوحظ أن هذ  الحرب سـ

 وآسيا الوسط  بأنملها.

باإلضـافة إل   ل ، أفيرت مسـألة اعتماد اسـتراتيجية قطاع الصـحة العالمية بشـأن فيروس نقص المناعة البشـرية  

. عل  وج  التحديد،  ُنر أن هناك الكثير من الجدل حول لية انقولة جنسـيً الم  وااللتهاباتوالتهاب الكبد الفيروسـي  

 تم لصالحها.دولة فقل صوّ  61هذ  االستراتيجية، وأن 

 

  

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/50_PCB_Speech_June%202022_En.pdf
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=1017&title=50th-pcb---intervention-by-aleksey-lakhov---agenda-item-13-report-of-the-executive-director
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  المنظمات الراعيةمن رئيس لجنة  تقرير:  1.4أعمال  جدول

Charanjit Sharma مندوب آسيا والمحيط الهادئ ، 

دير تقرير    تمّ  ات تـق ة المنظـم ةلجـن اـي ة في الرـع  المشـــــارـن

CCO ّــا .    ، وتم ــكر المنظمات الراعية لعملها الشـ  عل شـ

 ات أولوية  أن تكون  هذ  اإلجراءات التي تم الشــروع فيها  

جدول أعمال شـامل أسـاسـي إلنهاء اإليدز،  عل  قصـوى و

ة يعني    نون ــرـي ة البشــ اـع ث عن فيروس نقص المـن دـي الـح

ــتر ــاواة، نـما هو ـمذنور في االســ اتيجـية  إنـهاء ـعدم المســ

اإليــدز. ـلـمكــاـفحــة  ـبـمبــاد  اـلعــاـلـميــة  ـنـحـتفــل  رة  وـلهــذا، 

ــتراتيجيات العالمية التي   ــارنة في الرعايةذها  ـــــــ نفّ تاالس . لقد رأينا القيمة المضــافة للجهات  لجنة المنظمات المش

برنامج خاصـة بوخاصـة في البلدان التي لم تعد توجد فيها مكاتب    ،الراعية لبرامج فيروس نقص المناعة البشـرية

ــرية/اإليدز. لقد رأينا   ــترك المعني بفيروس نقص المناعة البشـ ــارن جهات راعيةاألمم المتحدة المشـ  تفاعلت ةمشـ

ــية و ات األولوية ــكانية الرئيس ــكل أنبر مع المجتمعات الس أصــواتهم إل  الحكومة. ومع  ل ، فإن   يرفعونو ،بش

 ا من نقص التمويل.يعاني حاليً  الراعيةعمل البرنامج المشترك والجهات المشارنة 

ــارنية  يقدّ  ــات التش ــرية/اإليدز مثااًل للممارس ــترك المعني بفيروس نقص المناعة البش م برنامج األمم المتحدة المش

رسـالة خاطةة   سـالسـيتم إربرنامج مشـترك ضـعيف أن  في حال وجود ، حيث  اتالقرار  اتخا الجيدة في عمليات 

ث لن يتمكن من تحمّـ  الم، حـي ات في جميع أنحـاء الـع ة عل  إل  المبرمجين والمجتمـع ات المطلوـب ل نفس االلتزاـم

 اإليدز. للقضاء عل  والوطنيالمستويين اإلقليمي 

ــينفيما يتعلق بالوصــم والتمييز ضــد األشــخا    ــاء والفتيات  مع    المتعايش فيروس نقص المناعة البشــرية والنس

التقييم وتوسيع نطا   داخل البلد  للبرنامج المشترك  ضروري الوجود  عل  التم تسليل الضوء والسكان الرئيسيين،  

،  وبالتالي التمييزية، بما في  ل  التجريم ا.  القوانين  وإزالة العقوبات   بهدفالســـياســـات والممارســـات المبتكرة  

ــو ــليل الضـ ــترك المعني بفيروس تسـ ء عل  أهمية تنويع موارد التمويل لدعم وتعزيز برنامج األمم المتحدة المشـ

 لفيروس نقص المناعة البشــــرية في جميع أنحاء العالم. وهذا يضــــرّ   والتصــــدينقص المناعة البشــــرية/اإليدز  

 ا للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية.ل تهديدً ـّ بالبرنامج المشترك ويشك

أن يجب لفيروس نقص المناعة البشــرية    التصــدي  و اال شــيء عنا بدونناا، وأن GIPAوليس آخًرا، مبدأ   أخيًرا

 شمل بشكل هادف المجتمع المدني والسكان الرئيسيين و وي األولوية والمجتمعات المتأفرة.ي
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  تنسيق البرنامجمتابعة الجزء المواضيعي من االجتماع التاسع واألربعين لمجلس  : 2جدول أعمال 

Jumoke Patrick ،مندوب أميركا الالتينية والبحر الكاريبي 

ــاســــي  ُُ ت ــكل أســ عتبر البيانات والتكنولوجيا مهمة بشــ

لفيروس نقص المناعة البشـرية، خاصـة   العالمي  للتصـدي

عند ربل األشـخا  بالرعاية والتأند من وصـول خدمات 

  أينما نانوا. أراد   األشــخا  المعنيينالعالج والرعاية إل   

ــيقي للبرـنامج  ومـقدمي العرو  أن تعكس المجلس التنســ

ــّ  اتالقرار اـنات دقيـقة ومفصــ ـلة في وـتدعم الـحاـجة إل  بـي

بيانات واســتخدامها بشــكل صــحي  الوقم المناســب لفهم ال

 .للياية أن تبسيل البيانات مهم إتّض للبرامج الخاصة بالمنطقة والبلد. عالوة عل   ل ، 

ــأن ما إ ا نانم الدول  ــاء مخاوف قوية بشـ نان لدى وفد المنظمات غير الحكومية إل  جانب بعض الدول األعضـ

مة. نان محور المناقشــات في قاعة المجلس هو  جر  المهمشــة والمُ خاصــة للمجتمعات  محمية، بيانات  أنظمة   تضــع

ين معمجلس إدارة البرنامج أن حماية البيانات وخصـوصـية    إدراكالحاجة إل   فيروس نقص  األـشخا  المتعايـش

ــية يجب أن تكون جزًءا ال يتجزأ من   ــكانية الرئيســ ــرية والفةات الســ ــديالمناعة البشــ   اإلقليمي والوطني  التصــ

ــيّ أمران  ، فإن األمن وحـماية البـياناتونذل   ات.للمجتمعـ  ر العالقات  ما في البـلدان التي ال تزال تحظّ مهـمان، ال ســ

 ىمستومن فيروس نقص المناعة البشرية   المتعايشون معاألشخا    يعاني فيهاالبلدان التي  في  و  ،الجنسية المثلية

 .من الوصم والتمييز عالي

، ي أجراها في مجلس تنسـيق البرنامج، من خالل المشـاورات والدعوة التالحكوميةد حظي وفد المنظمات غير وق

ــيق البرنامج عند اقتراا إضــافات إل  القرار ــات حماية   اتبدعم باقي أعضــاء مجلس تنس ــياس ــير إل  س التي تش

  ايشــين مع المتعز وتدعم حماية األشــخا   البيانات. يعتقد وفد المنظمات غير الحكومية أن هذ  الســياســات ســتعزّ 

  المحتاجين إل  الحماية.نذل  األفراد شة والضعيفة وفيروس نقص المناعة البشرية وأفراد المجتمعات المهمّ 
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  الريادة في التصدي لإليدز : 3جدول أعمال 

Cecilia Chung مندوبة أميركا الشمالية ، 

معني  دعا مجلس تنســيق برنامج األمم المتحدة المشــترك ال

ـــندو   بفيروس نقص   ــرـية/اإلـيدز قـيادة الصــ المـناـعة البشــ

، ومنسـق اإليدز العالمي   Peter Sandsالعالمي، بيتر سـاندز

الطوارئ الرئاسية   ن حديثًا في الواليات المتحدة لخطةالمعيّ

اإليــدز مــن  جــون PEPFAR  لــإلغــافــة  الــدنــتــور   ،

ــون  اســ ام   Dr. John Nkengasongنكينـي ة أـم اء نلـم ، إللـق

 لإليدز. العالمي التصديالمجلس بشأن حالة 

ـــندو  ـعالمي متـجدّ   Nkengasongواـلدنتور   Peter Sandsث ـنل منتـحدّ  تموـيل د ـبالـكاـمل وعن أهمـية وجود صــ

اإليدز. اغتنم وفد المنظمات غير  ني بفيروس نقص المناعة البشـــرية/برنامج األمم المتحدة المشـــترك المعنامل ل

مال غير المكتملة في الواليات المتحدة مع المحكمة العليا التي  الحكومية هذ  الفرصــة لتســليل الضــوء عل  األع

ية واإلنجابية منذ حدّ  تمرار التمييز ضـد المتحوّ  50دت الحقو  الجنـس تكون أهداف عاًما واـس يًا. ـس و  2025لين جنـس

 بال معن  إ ا لم تضيل القيادة والدول األعضاء بقوة أنبر من أجل التيييرات.  10/10/10و  2030
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 UBRAF)) 2012 – 2016 المساءلةإطار الميزانية الموحدة والنتائج و مخرجات ومؤشرات  : 4ل أعمال جدو

Mubanga Chimumbwa مندوب أفريقيا ، 

ــين   ــيقي للبرـنامجتم عـقد االجتـماع الخمســ  للمجلس التنســ

يًا بعد عامين من جائحة  افتراضــ بشــكل هجين شــخصــيًا و

COVID-19  . التقـارير الهـامـة التقرير المـالي لفترة ومن 

ــّ ويبي .2021-2016التنفيذ   ن التقرير أن البرنامج المشترك  ــ

ــترك المعني بفيروس نقص  لبرنـامج األمم المتحـدة المشــ

ــرـية/ اإلـيدز يواـج  تـحدـيات ـمالـية عل  الرغم المـناـعة البشــ

ــّ من االلتزامات التي تم التعه د بها في السنوات الماضية. ـــ

اك   ــترك الهـن امج األمم المتـحدة المشــ ــترك لبرـن امج المشــ ة مهـمة عل  أن البرـن اـعة أدـل معني بفيروس نقص المـن

ــرـية/  UBRAF  من    الـحد األدن  المعتـمد  أـقل منمليون دوالر    25اإلـيدز يـعاني من نقص التموـيل مع تـقدير البشــ

 لإلطار العام الحالي لإليدز.

ــّ  ا يوضــ ــترك لبرنـم امج المشــ ــترك المع  التقرير أن البرـن امج األمم المتـحدة المشــ اـعة ـن ني بفيروس نقص المـن

مليون دوالر من ســعر الصــرف في الســو  ســنويًا. من المؤســف للياية أن  12اإليدز يخســر حوالي  البشــرية/

أن  بدون البرنامج المشترك    أهم التداعيات  .COVID-19، مع الحرج  الوقم ات التمويل مقلقة خاصة في هذاتجاها

ــترك المعالمموّ  ــرـية/اإلـيدزل ـبالـكاـمل من برـنامج األمم المتـحدة المشــ ، لن يحقق  ني بفيروس نقص المـناـعة البشــ

أهداف    الوطنيفيروس نقص المناعة البـشرية عل  المـستوى  المعنية بقـضية  برامج  الالـصندو  العالمي وغير  من  

 عات المحلية والفةات السكانية الرئيسية من المراهقات والشابات.المقصودة في سد الفجوات في المجتم

  



 

  صفحة9 31من  

 

  ومصادر والمؤشرات والمعالم واألهداف UBRAF 2026-2022مصفوفة المؤشرات لـ  : 5جدول أعمال 

 2023-2022البيانات لخطة العمل والميزانية 

Christian Hui مندوب أميركا الشمالية ، 

قام وفد المنظمات غير الحكومية بدمج تعليقات األشـخا  

ــين مع ، وأعضــاء فيروس نقص المناعة البشــرية المتعايش

ا ، والسـكانية الرئيسـية و ات األولويةالفةات   مجتمع  الأيضـً

مشــــاورات المجتمع  نا الشــــمالية وريالمدني من منطقة أم

 .مداخلتهم، في المدني العالمية

ة.    ينتم قبول قرار ات غير الحكومـي د المنظـم ا وـف اقترحهـم

ــادنم بعض التعليقات المقدّ تضــمّ  ــارنة خبراء تقييم المجتمع المدني في مجموعة   القرار األول مة ما يلي: أش بمش

ـــبة الموـحد   عـمل ــترك لخبرات UBRAFإـطار الميزانـية والنـتائج والمـحاســ هم الفنـية في واعترـفم ـبالبرـنامج المشــ

، وأمانة برنامج األمم المتحدة  ل بالكاملالمموّ  UBRAF  وضعأن   أبرز القرار الثاني  تطوير إطار للرصد والتقييم.

، والبرنامج المشترك ضروري لدعم برنامج األمم المتحدة  وس نقص المناعة البشرية/اإليدزالمشترك المعني بفير

اإليدز والبرنامج المشــترك في تحقيق أهداف مصــفوفة مؤشــر  ية/ني بفيروس نقص المناعة البشــرالمشــترك المع

UBRAF االســــتراتيجية العالمية لمكافحة من  2026-2021أهداف  ، ونذل  المســــاهمة في الوصــــول إل   الجديدة

  الشباب. بقيادة والتصديعل  التمويل الكافي للرصد بقيادة المجتمع بشكل خا  ينبيي الترنيز  اإليدز.

ــيل ادة المجتمع من خالل جهود الضــ ات بقـي اـن ة إل  جمع البـي اـج دا الـح دة ونـن ات المتـح ل من الوالـي   ،، أدرـجم ـن

ــاء والفتيات   ــاواة المنهجية والهيكلية التي تواج  النس ــابات في إفريقياومعالجة أوج  عدم المس إل  جنب   ، جنبًاالش

 والسكان األصليين عل  مستوى العالم في تدخالتهم. األشخا   وي البشرة الداننةمع 

   

 

  

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=1022&title=50th-pcb---intervention-by-christian-hui---agenda-item-5-indicator-matrix-for-the-2022-2026-ubraf-and-indicators--milestones-targets-and-data-sources-for-the-2022-2023--workplan-and-budget


 

  صفحة10 31من  

 

  تحديث في قضايا إدارة الموارد البشرية االستراتيجية : 6جدول أعمال 

Gastón Devisichمندوب أميركا الالتينية والبحر الكاريبي ، 

ــين لمجلس  م في االجتمـاع  ُّ تنـاول التقرير المقـد الخمســ

ــرية الحالية في برنامج  ــيق البرنامج حالة الموارد البش تنس

ــترك المع ني بفيروس نقص المنـاعـة  األمم المتحـدة المشــ

ــة/ ــري أقرّ البشــ ــدز.  ــة    اإلي الحكومي ــات غير  المنظم ــد  وف

بتفـاني الموظفين   ــاء  والجهـات الراعيـة والـدول األعضـــ

د وإدارة   ومرونتهم واتفقوا عل  أن الهيـكل التنظيمي الـجدـي

المصـفوفة والالمرنزية في الوظائف سـيسـهمان في زيادة 

ز عل  النوع االجتماعي ــــــــّ عملية بنهج يرنهذ  اليجب أن تســــتمر  الكفاءة وتوفير التكاليف دون إعاقة الفعالية.  

ـــعاف نبير ل،  UBRAFمن قـبل  ـكاـملالموـيل  الت  في ـحال نقص ،  لكنع. ووالتنوّ  ـــبب األمر ـبإضــ ــيتســ لبرـنامج  ســ

 .عن الوجود بتوقيف أو حت   ،لفيروس نقص المناعة البشرية للتصديالمشترك والدعم الحاسم 

الثقة بين اإلدارة العليا وموظفي برنامج   استعادةل وفد المنظمات غير الحكومية الضوء أيًضا عل  ضرورة  ـّــ وسل

ــترك المع ــرية/األمم المتحدة المشـ  نية ريأفادت ونالة الواليات المتحدة األم  اإليدز.ني بفيروس نقص المناعة البشـ

USSA    ،ــارنة ومعلومات نافية من جانبهم حول آفار إعادة التنظيم ــعروا بعدم وجود مشـ  أفر مّماأن الموظفين شـ

ـــكل نبير عل  رـفاهـية الموظفين. مع تحوّ  ــع  ل ـهذابشــ ب مجلس إدارة إل  تـحد نبير إلدارة التييير، يرحّـ  الوضــ

 بتحديثات بشأن االستراتيجيات التي يتم وضعها لمعالجة هذ  المشكلة.البرنامج 

،  مصلحة في جميع عمليات صنع القرار لطالما نان البرنامج المشترك فخوًرا بالمشارنة الشاملة لجميع أصحاب ال

ا. ومع  ل ويجب أ ــمل  ل  طاقم  أيضــً ــتير  وقتًان يش ــيس برنامج  تمكنيولن  ،، فإن التييير الثقافي التحويلي س

من الوفاء بالتزامات االسـتراتيجية العالمية    المتحدة المشـترك المعني بفيروس نقص المناعة البشـرية/اإليدزاألمم 

 ل بالكامل.لمكافحة اإليدز إال بوجود برنامج قوي ومخصص وآمن وشفاف وسريع االستجابة ومموّ 

  

 

  



 

  صفحة11 31من  

 

نقص المناعة   األمم المتحدة المشترك المعني بفيروسبيان من ممثل رابطة موظفي برنامج   : 7جدول أعمال 

 (USSA)  البشرية/اإليدز

Jumoke Patrick مندوب أميركا الالتينية والبحر الكاريبي ، 

ــدة   المتح ــات  الوالي ــة  ــال ــان ون بي يزال  في رياألمال  ــة  ني

االجتماع الخمسـين لمجلس تنسـيق البرنامج يثير المخاوف  

ا التي تؤفر عل    دة  والقضـــــاـي امج األمم المتـح موظفي برـن

اإليدز في ني بفيروس نقص المناعة البـشرية/المـشترك المع

ــاً عل األمانة  الموظفين في المناطق والبلدان   ونذل  أيضــ

نانم القـضايا والتحديات تنشأ   ـسواءفي جميع أنحاء العالم.  

ــة   ــائح ج التنظيم، ونقص COVIDعن  ــادة  إع ــة  ، وعملي

 .بقدرة اإلدارة عل  التعامل مع التحديات بفعاليةالتمويل والمخاوف المتعلقة 

ومن المهم مالحظة أن إدارة برنامج األمم المتحدة المـشترك المعني بفيروس نقص المناعة البـشرية/اإليدز حظيم  

عل  اتخا  العديد من التدابير من أجل تحســين الثقافة التنظيمية لبرنامج األمم المتحدة المشــترك المعني    بالتوصــية

يروس نقص المناعة البشـرية/اإليدز ومنع المضـايقات والتصـدي لها، بما في  ل  توفير مسـتشـار للموظفين مع بف

 االعتراف بإمكانية عمل المزيد.

، فإن القضــايا التي  مجلس تنســيق البرنامج أدرك وفد المنظمات غير الحكومية أن  بالنســبة للعديد من اجتماعات

ــتناداً إل  التقرير   ،متكررة USSA ظهرت في بيانات ــارك وجهة فإن  واسـ يتم تعزيز    أنبنظر  الال يبدو أنها تشـ

ــل   ــل وأنثر إنـتاجـيةالتيييرات اإليـجابـية أو عالـقة عـمل أفضــ ــين أفضــ برـنامج األمم المتـحدة   ـلدى  من أـجل تحســ

د المنظمات غير الحكومية  مقلقًا تماًما لوف  األمر  المشـترك المعني بفيروس نقص المناعة البشـرية/اإليدز. نان هذا

ــرانة التـعاونـية مع نل من موظفي وإدارة برنامج األمم المتحدة   ـــخا  عل  الشــ الذي يعتـمد نمجموعة من األشــ

ــترك المع ــرية/المش ــخا  ني بفيروس نقص المناعة البش ــين معاإليدز إلنجاز عمل  لألش فيروس نقص   المتعايش

 .المناعة البشرية والمتأفرين ب 

ــاءـلة عن    أن يكونوا  الموظفيناإلدارة وعل   ــكالت مع تحمـيل ـنل منهـما الخر للمســ ا عل  ـحل المشــ أنثر انفـتاحـً

ــرية/اإليدز.   ــترك المعني بفيروس نقص المناعة البش ــين معنويات  وهذابرنامج األمم المتحدة المش ــأن  تحس من ش

لفيروس   التصــديوعدم المســاواة، حت  يتمكنوا معًا من اتخا  خطوات قوية في   اليبن، ومعالجة  مالموظفين وفقته

 استراتيجية عالمية تقدمية لمكافحة اإليدز. يتم تنفيذوبينما  ،نقص المناعة البشرية

 



 

  صفحة12 31من  

 

  



 

  صفحة13 31من  

 

  اإلدارة  وتصديتقارير الرقابة التنظيمية المستقلة   : 8جدول أعمال 

Midnight Poonkasetwattana والمحيط الهادئ ، مندوب آسيا 

ب تنظيمية. رحّ ال  الرقابةتم عر  ومناقشـــة أربعة تقارير 

ــل مات غير الحكومية بجميع التقاريروفد المنظ ــّ ، وسـ ل  ـــــ

المتخذة    ع المبادراتالضوء عل  التطورات اإليجابية وشجّ 

، عل  الرغم من اإلشارة إل  أن لمعالجة شكاوى الموظفين

ــ  العالمي للموظفين أظهر ن ــة من فقة  المسـ ــبة منخفضـ سـ

أـن  ذ ايلن    الموظفين ـب ة إ ا أبليوا عن   تتـخ ــلبـي عواـقب ســ

 ف. حالة تعسّ حصول  

راع بتتبع التوصـيات التي   ، ويضـمن  طال انتظارها من التدقيق الداخليواقترا وفد المنظمات غير الحكومية اإلـس

تمويل المستدام  اإليدز اللمناعة البشرية/فريق اإلدارة العليا لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص ا

 الجديد. UBRAF، بحيث يتم تضمين مؤشر حقو  اإلنسان في إطار لبرامج  األساسية

ا أن  يودّ  عواقب سـلبية إ ا أبليوا  تتخذ اي لن   يرى تحسـنًا في فقة الموظفين بأن وفد المنظمات غير الحكومية أيضـً

 .لموظفينل العالمي القادمستطالع ال عن حالة سلوك مسيء في ا

  

  



 

  صفحة14 31من  

 

وصم والتمييز المرتبطين  الالجزء المواضيعي: التعلم اإليجابي: تسخير قوة التعليم إلنهاء   :10جدول أعمال 

 المناعة البشرية  شامل لفيروس نقصال التصديبفيروس نقص المناعة البشرية، وتمكين الشباب، وتوفير  

Iwatutu Joyce Adewole أفريقيا ، مندوبة 

ــب   جاء الجزء الموضـــوعي الخمســـين في الوقم المناسـ

التي   ــات  ــل والتحــدي التموي ــتمرار نقص  اســ إل   ــالنظر  ب

ــباب افتت     .تواجهها المنظمات والمبادرات التي يقودها الش

  Yana Panfilova  قوي ألقـت  ـياـنا ـبانفيلوـفاالمؤتمر بخـطاب  

قضـية المراهقين والشـباب المتضـررين من   مي عرضـ تال

ا وغيرـها من األوضــــاع اإلنســــانـية.  األ  زـمة في أونرانـي

ــباب من ضــمّ  ــة متحدفين ش ــيا  ريأممناطق  م الجلس نا وآس

ل هؤالء المتحدفون الـشباب فةات مختلفة من الـشباب. ناقـشوا التحديات  رالف وجويس وإريكا وإيلينا. يمثّ   :وأفريقيا

الشاملة، والفةات السكانية الرئيسية من الشباب، ونذل  التحا   المتعلقة بقيادة الشباب، والتمويل، والتربية الجنسية  

 الفتيات بالمدارس.

للمراهقين   دنا عل  الحاجة إل  جعل المدرسة أنثر أمانًاـّ ، أنم بها وفد المنظمات غير الحكوميةالتي قا  المداخلةفي 

ــباب بكل تنوعهم ــية    وصــمال، والقضــاء عل  والش ــية، وتعزيز التربية الجنس والتمييز والعنف في البيةات المدرس

ــاملة   ــة  للفةتينالش ــباب قادة   ،في المدرس ــباب غير الملتحقين بالمدارس مع الترنيز عل  جعل الش ــارنينوالش  مش

ــرن ــاووش ــلّ   التصــدين في ياء متس أخرى الضــوء عل    مداخلة خالل  المنظمات غير الحكوميةل وفد لإليدز. وس

 الشباب. بقيادة للتصديتقاطع مران لتعزيز النهج الي يقودها الشباب، وتعليم األقذال التصديأهمية تعزيز 

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=1030&title=50th-pcb---intervention-by-iwatutu-joyce-adewole---agenda-item-10-thematic-segment
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=1029&title=50th-pcb---intervention-by-gaston-devisich---agenda-item-10-thematic-segment

