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 CHAPEAU –شـــــــابــــــــو 

Alexander Pastoors ،مندوب أوروبا 

انعقد االجتماع الخامس واألربعون لمجلس تنســـــير البرنامج  
د وانعق في أجواء هادئة مقارنة باالجتماعات الســـابقة للمجلس. 

لمنظمـة  ةالتنفيـذيـ  االجتمـاعـاتفي قـاعـة كـالمعتـاد االجتمـاع 
ــحة العالمية   ــرا ،في جنيف الصـ ــويسـ وعُقد االجتماع في  .سـ

. وهذا هو 2019انون األول/ديسمبر ك  12إلى  10الفترة من 
اـلن لبرـنامج األمم المتـحدة  ذي الـث دير التنفـي اع األول للـم االجتـم

دز المعيّبـ المشـــــترك المعني  ا  اإلـي ديـث امج  ن ـح اري  البرـن في ـت
 Winnie المـشترك، وأول امرأة تـش ل هذا المنصـب، الـسيدة 

Byanyima  ــيدة لي كوي  تدا. وترأـسـ من أوغن االجتماع الس
Li Cui  .من الصين 

ا  د لقي تقريرـه اال  وـق دم إلى مجلس اإلدارة اســـــتقـب د المـق ام ا  جـي ل ـع ا فيبشــــــك د هم ، بـم ة. ووـف ات غير الحكومـي مع اقتراب المنظـم
تراتيجية   المدير التنفيذيتقرير  أدى، 2021 حالية من انتهاء صـححيتها في عامال برنامج األمم المتحدة المـشترك المعني بااليدز اـس

  واالجراء برنامج األمم المتحدة المـشترك المعني بااليدز لالتالية المحتملة ـستراتيجية المناقـشة بين أعـضاء مجلس اإلدارة حول االى 
 كة.. ارتبطت هذه المناقشة ارتباطا  وثيقا  ببند جدول األعمال الذي انعكس على تقرير وحدة التفتيش المشتر المعني

تقرير وفد المنظمات غير الحكومية والعديد لمناقـشة اليومان األوالن من مجلس تنـسير البرنامج  خـصصكما في الـسنوات الـسابقة، 
والشراكة   المجتمعيةمثل الوقاية والحواجز التي تحول دون تمويل االستجابات  ،على السياسات والبرامج  القائمةاألخرى  البنودمن 

جميع أشــكال الوصــم والتمييز المرتبطين بفيروس نقص المناعة البشــرية. وركز اليوم الثالن على العالمية للعمل من أجل القضــاء  
اإلجراءات الممكنة للحد من تأثير اإليدز على   من االجتماع على الجزء المواضــيعي إلبحأ أعضــاء مجلس تنســير البرنامج بشــأن

 األطفال والشباب.

 
 تقرير المدير التنفيذي :1.3جدول 

Jonathan Gunthorpمندوب أفريقيا ، 

األول إلى المجلس بصــفتها  تقريرهاوقدمت ويني بيانيما، في 

المديرة التنفيذية، تقريرا  مركزا  وقويا  وقائما  على الحقوق، مع 
اإليدز، وما بـ رؤيتـها لبرنامج األمم المتـحدة المشـــــترك المعني 

 نب ي عمله لتحقير تلك الرؤية.ي

 ورد بالنقاط التالية: ،وقد رحـّب الوفد بتعيينها

 ما يجب علينا القيام به لتحقير النجاح:

االعتراف بأنن االتأأأأتراتيجيأاو واألدواو الحأاليأة  .1

غير كأاييأة يي الوقأل الراهن ويجأ   للتصأأأأأد  

 .تغييرها بسرعة

العقود القادمة إعادة توجيه أنظمتنا الصــــحية للتعامل مع  .2
 .من العحج

المخدرات   وأفراد مجتمع الميم ومســـتخدمي الجنس وعاملي/عامحت فيروس نقص المناعة البشـــرية  المتعايشـــين معوضـــع   .3
 ."األشخاصز على ـّ مناهجنا "التي ترك صميموالنساء والشباب في 

 .بسرعة وتحويلهامن أجل النجاح،  واالستثمار ، الوقاية مجال إخفاقاتنا المتعددة فيب التحدير .4

والعوائر الهيكلية  ،كفرصــة لمعالجة المحددات الســياســية واالجتماعية واالقتصــادية والتجارية للصــحة 2030 اســتخدام خطة .5
 التي ال تزال تؤدي إلى عدم المساواة والعنف والوصم والتمييز.

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20191210_PCB45_EXD_speech_en.pdf


 

 13من   6صفحة  

 

 من يجب أن نكون وكيف يجب أن يكون التنظيم:

 .ا  وخارجي ا  ، وتطبيقه داخليمن قبل المدير التنفيذي الجديد نسويالنهج ال اتباع .6

 .التصديأمانة شابة لخدمة الشباب في  تعيين .7

 .على الحقوق القائم للتصدي يطمحوناإليدز الذين بالحفاظ على وتعزيز موظفي برنامج األمم المتحدة المشترك المعني  .8

 المنظمات المشاركةتقرير رئيس لجنة  1.4جدول 

Jules Kim، آسيا والمحيط الهادئ ةمندوب 

ــ الوفد المنظمات غير الحكومية  تقرير إن  در هذا العام اـصــ
: لماذا لن تنجح ا  حق شامح  كون يأن  لهعنوان "إذا كان حمل 

فيروس نقص   المتعايشين معالت طية الصحية الشاملة بدون 
 ةالرئيســــي يةالســــكان الفئات المناعة البشــــرية وغيرهم من

باب". على الرغم من و جلـسة مواضـيعية  انعقادالنـساء والـش
يونيو واجتماع حزيران/حول الت طية الصــحية الشــاملة في 

أدى إلى ، مما الـصحية الـشاملةـستوى حول الت طية رفيع الم
ياـسي،  عر وفد المنظمات غير الحكومية أنه فلقد إعحن ـس ـش

للمتعايشـين من األهمية بمكان تسـليط الضـوء على ما يمكن 
ة ومع  اعـة البشـــــرـي ات فيروس نقص المـن انالفـئ ةالســــــك  ـي

والنســـاء والشـــباب تقديمه إلى الت طية الصـــحية  ةالرئيســـي
لتالشـاملة.  ــّ  للتصـديتي حققها المجتمع  النجاحات ال شـكــــ

ــول إلىلفيروس نقص المناعة البـشـــ   الفئات رية في الوصــ
ــحية ال ا  مهم ا  درـسـ ، ا  األكثر تهميـشـ  ــاملة للت طية الص كي  ش

  للجميع. ا  حق ةفعال تكون

مها وتم تجميعه في ســت مســاهمات رئيســية يمكن أن يقدّ  ،مندوب المنظمات غير الحكومية آلســيا والمحيط الهادا التقرير  عرض
إلى   الخاصـة بهم ـشبكاتالو منظماتالوالنـساء والـشباب و ةالرئيـسي يةالـسكانالفئات فيروس نقص المناعة البـشرية والمتعايـشون مع 

العديد من المقابحت ودراســــات الحالة ومراجعات  خحل ثلة على المســــاهمات الحيوية من الت طية الصــــحية الشــــاملة. تم أخذ أم
ات  النصـوص ليط الضـوء   خحل المجموعات البؤرية  والمناقـش بب عدم  ب، التقرير  فيالتي أجراها الوفد لتـس تقديم أدلة قاطعة على ـس

والنساء الشباب   ةالرئيسي يةالسكانالفئات المناعة البشرية وفيروس نقص مع  المتعايشين  وضع نجاح الت طية الصحية الشاملة بدون
 .الصميمفي 

اعترافا  بالدور الحاـسم لهذه المجتمعات والحاجة    ،ومراقبو المجتمع المدني بقوة يد من الدول األعضـاء والجهات الراعيةن العدتحدّ 
ل صــياغة، حين لم يتم التوصــّ ال قاعةر الحكومية إلى تقرير المنظمات غي اتقرار  نُقلتإلى دمجها في الت طية الصــحية الشــاملة. 
وشمل ذلك  .القراراتتم االتفاق على الجوانب الحيوية من وقد ل إلى اتفاق سريع ومهم، إلى توافر في اآلراء. ومع ذلك، تم التوصّ 

واالعتراف بالحاجة إلى معالجة الدوافع الهيكلية  للمجلس التنســـيقي للبرنامج،من اجتماعات ســـابقة  قراراتأولئك الذين اســـتدعوا 
  اتخاذ قرارات . وتجدر اإلشــارة إلىواالقتصــادية واالجتماعية لوباء اإليدز في النهوض باألهداف الصــحية العالمية األوســع نطاقا  
ــاء في تهيئة بيئة مواتية   ــلة دعم الدول األعضـ ــترك مواصـ ــين معجديدة طلبت من البرنامج المشـ فيروس نقص المناعة  للمتعايشـ

والنســاء والشــباب عن طرير معالجة العوائر االقتصــادية واالجتماعية والهيكلية  ةالرئيســي يةالســكانالفئات البشــرية وغيرهم من 
البرنامج المشــترك لبرنامج األمم   ادع قرار   . وهناكوالتمييز والتجريم وصــمالبما في ذلك  -لب عليها والتنظيمية ذات الصــلة والت 

فيروس الخاصـة بجميع عناصـر البرمجة الشـاملة اإليدز إلى مواصـلة دعم الدول األعضـاء في ضـمان بالمتحدة المشـترك المعني 
 ىكي تبق، (2021-2016)اإليدز بنقص المناعة البـشرية، على النحو المبين في اـستراتيجية برنامج األمم المتحدة المـشترك المعني 

  ةالرئيـسي يةالـسكان الفئات فيروس نقص المناعة البـشرية وغيرهم من لمتعايـشين معمن قبل اأو تصـبح متاحة ويمكن الوصـول إليها 
 والنساء والشباب بموجب أطر وسياسات الت طية الصحية الشاملة.

 

 

 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/21112019_UNAIDS_PCB45_NGO_Report_EN.pdf
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  البشريةحول فيروس نقص المناعة  2020التقرير المرحلي السنوي لعام  :3جدول 

Aditia Taslim Lim، آسيا والمحيط الهادئ مندوب 

لل اية بهذا البند من    ا  وفد المنظمات غير الحكومية معنيكان  
التي وكأنه تكرار للمناقـشات األمر جدول األعمال، حين بدا 

للمجلس  األربعين االجتماع ن مفي الجزء المواضيعي  جرت 
حول الوـقاـية من فيروس نقص المـناـعة  التنســـــيقي للبرـنامج

  مناقـشةالمتابعة  و، 2017يونيو حزيران/في  2020البـشرية 
لبرنامج  ل  يتنســــيقالفي االجتماع الحادي واألربعين لمجلس 

انات الواردة في  ظهر البي. تُ 2017ديســمبر كانون األول/في 
ــ  التقرير  الوـقاـية من فيروس نقص نـظام في  ا  كبير  ا  انخـفاـضــ

عن كثب،    دقّــقــناولكن إذا  .2010المناعة البشرية منذ عام 
في بعض زاد وقد لل اية،   مماثح  السنوي ال يزال االتجاه  فإن

من البـياـنات  اســـــتخراجـها. بعض األمثـلة التي يمكنـنا البـلدان
بنسـبة   ا  قيا التي شـهدت انخفاضـ جنوب أفريما جرى في هي 
 .2015كل عام منذ عام  ٪11-10 ، ولكن مع انخفاض بنسبة2010منذ عام  39٪

ــبة تم اإلبحأ عن انخفاض  ــيا منذ عام  %29بنســ .  2015كل عام منذ عام  %10 ، ولكن مع انخفاض أقل من2010في إندونيســ
  %6وزيادة بنـسبة  2017فقط في عام  %4 ، ولكن كان لديها انخفاض بنـسبة2010منذ عام  %36 بنـسبة  ا  ـشهدت أوغندا انخفاضـ 

 . 2018في عام 

ياـسي  لتـسريع جهود الوقاية وحفز االلتز  2017تم تـشكيل التحالف العالمي للوقاية من فيروس نقص المناعة البـشرية في عام  ام الـس
 غير ـكاف   البـلدان عـمل زال ي، ال . على الرغم من ـكل التـقدم المحرز نحو تنفـيذ خريـطة الطريرالتـحالف بين اـلدول األعضـــــاء في

تحالف لا يظهر . تجادل الدول األعضــاء بأن األمر يحتاج إلى وقت لكي تفي بعض الحاالتراجعت أنها حتى  ؛للحد من اإلصــابات
األكثر تضــررا  الفئات  و ةالرئيسـي  يةالســكان الفئات. ومع ذلك، ذّكر وفد المنظمات غير الحكومية مجلس تنسـير البرنامج بأن هتأثير 

ــع منليس لديهم  الواقي توفير  وضــرورةاالســتثمار الموعود للوقاية،  من  ٪25نســبة نحن بحاجة إلى ضــمان تحقير   الوقت. متّس
 اســـــتـخدام الوـقاـية قـبل التعّرض ، ويـجب زـيادةالمـخاطر ، ويـجب تموـيل ـخدـمات الـحد من وإـتاـحة الوصـــــول إلـيه اـلذكري واألنثوي

PREP!والقضاء على االنتقال الرأسي، اآلن ، 

ــاء إلى بـ  ك المعنيطموح مختلف. يحـتاج برـنامج األمم المتـحدة المشـــــتر لكن في إـطار العـمل ـكالمعـتاد  يتم اإلـيدز واـلدول األعضـــ
 .ا  يفعلون نفس الشيء تمام بينما هم، ا  مختلف ا  قف عن التظاهر بأنهم يفعلون شيئالتو

 الحد من الوصم والتمييز بجميع أشكالهماتقرير عن التقدم المحرز في اإلجراءات الرامية إلى      :6جدول 

Alessandra Nilo ،الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أميركا ةمندوب  

ــّ لقد رح ، "تحدين اإلجراءات للحد من  التقرير بنا بنتائج  ـــــ
ل". والتمييز  وصمال جميع أشكال ــّ هذا البند من جدول   شكــ

ــراكة   ــبة لنا، حين أن الشــ ــة بالنســ األعمال لحظة خاصــ
العــالميــة نتجــت عن فكرة اقترحهــا وفــد المنظمــات غير  
الحكومية  في االجتماع الحادي واألربعين لمجلس تنســـير 

 .2017البرنامج في ديسمبر 

جميع المشـــــاركين في  قـبل من المـقدم لـقد شـــــكرـنا اـلدعم 
ــاع  ــة األم -االجتم ــامج األمم  هيئ م المتحــدة للمرأة، وبرن
دز المتحـدة الم اإلـي ة ، شـــــترك المعني ـب المـي ة الـع والشـــــبـك

وبرنامج  للمتعايشــــين مع فيروس نقص المناعة البشــــرية
ولكنـنا أعربـنا عن مـخاوف عميـقة  -األمم المتـحدة اإلنـمائي 

بشـــــأن التحديات الماثلة أمامنا. من الواضـــــح أن مكافحة  

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170623_PCB40_Background-Note_17.14_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170623_PCB40_Background-Note_17.14_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170623_PCB40_Background-Note_17.14_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170623_PCB40_Background-Note_17.14_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170623_PCB40_Background-Note_17.14_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20171107_UNAIDS_PCB41_40th_PCB_Thematic_segment_prevention_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/25112019_UNAIDS_PCB45_Annual-progress-report-on-prevention_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/25112019_UNAIDS_PCB45_Stigma-discrimination_EN.pdf
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ــّ حوالتمييز ضـرورة مل وصـمال ، ذكرنا  على ذلك لإليدز. كمثال منظم التي يجري فيها تصـديالبلدان   هاة في جميع البلدان، بما فيــــ
أو التمييز المرتبط بفيروس نقص وصـــم و/ال٪ من المشـــاركين من 64في البرازيل، حين يعاني   وصـــمالالنتائج األخيرة لمؤشـــر 

 المناعة البشرية.

أو االلتزاماو السياتية العالمية تتظل غير يعالة إذا  البياناو، لكن حيث الوقلة من هذه الشراكة يرصة مناتب تعتبر

 إليدز.ا مكايحةأو النهج التي تعالج قضايا حقوق اإلنسان يي  شاملة التصد   ؛ميزانياو تكاد تكون معدومة رايقتها

العديد من  بين في أال تكون هذه الشراكة واحدة من لكننا أعربنا عن أملنا  ؛ة في السياسات العامةمن المؤسف أن مجتمعاتنا تفقد الثق
اإلـيدز دون إبرامـها. ونـطاـلب بتوفير ـكل اـلدعم البشـــــري والـمالي بـ المـبادرات التي يـبدأـها برـنامج األمم المتـحدة المشـــــترك المعني 

  .ضررا  اإليدز  مساواالمطلوب لدعم الدول األعضاء في معالجة الحواجز الهيكلية التي تبقي على الوصم والتمييز بين أكثر 

 تقرير وحدة التفتيش المشتركة بشأن المراجعة اإلدارية والتنظيمية لبرنامج األمم المتحدة  :7جدول 
 المشترك المعني باإليدز

Alexander Pastoors ،مندوب أوروبا 

ة  إن  ة الـخارجـي ابـي ة الرـق وـحدة التفتيش المشـــــترـكة هي الهيـئ
المتـحدة المكلـفة بإجراء  المســـــتقـلة الوحـيدة في منظومة األمم 

ـيم ـي ـق ـت ـنـظومـــة.   اـل ـم قـــات ـعـلى ـنطـــاق اـل ـي ـق ـح ـت ـتـيش واـل ـف ـت واـل
ــتركة في  ــت وحدة التفتيش المشــ ــتعرضــ إدارة   اتقريرهاســ

امج المشـــــترك دا  وتنظيم البرـن امج األمم   ، وتحـدـي ة برـن أمـاـن
وعحقتــه مع الجهــات   اإليــدز بــ المتحــدة المشـــــترك المعني 

ة ا يتعلر  ،الراعـي امج فيـم ك دور مجلس تنســـــير البرـن ذـل وـك
وتم  2018 ســنة والتقييم فيبدأ التفتيش  بالرقابة والمســاءلة.

خحل الفترة التي أجرت فيهـا لجنـة الخبراء   ا  إيقـافهمـا مؤقتـ 
تقلة تحقيقاتها بـشأن منع التحرش  ، بما في ذلك  ومكافحتهالمـس

وإســاءة اســتخدام الســلطة في أمانة  التنّمر التحرش الجنســي؛ 
 اإليدز.م المتحدة المشترك المعني ببرنامج األم

التفتيش الشامحن من جانب وحدة التفتيش المشتركة بعدد من التوصيات الرسمية وغير الرسمية ألمانة برنامج ج التقييم ووّ ـــــ وقد تُ 
 برصـدوحدة التفتيش المشـتركة  سـتقومالجهات الراعية. كذلك اإليدز، ومجلس تنسـير البرنامج، وباألمم المتحدة المشـترك المعني 

خمس  وعددها المشــتركة التوصــيات غير الرســمية بشــأن التوصــيات الرســمية الثماني. ولن ترصــد وحدة التفتيش التقدم المحرز 
 عشرين.و

على التوصية  ،إلى حد كبير  ،تقرير وحدة التفتيش المشتركة يخصالمناقشة بين الدول األعضاء فيما ز ــــّ ترك أن ا  ولم يكن مست رب
  واســتمرت ، إدارة الموارد البشــرية.، وعلى وجه التحديدالمجلس التنســيقي للبرنامجمن قبل ألمانة في ابتعزيز الرقابة والمســاءلة 

ــات في االجتماعين ا ــيقي للبرنامج 44و  43لمناقش ــير  للمجلس التنس . وبما أن هذا التقرير هو التقرير الرابع على التوالي الذي يش
ولم يـعد من الممكن  المجلس، فـقد اســـــتلزم ـهذا األمر أن يـعالـجه المجلس التنســـــيقي للبرـنامجفتـقار الهيكلي للرـقاـبة من قـبل إلى اال

مع تعزيز الرقابة من قبل ، مرنا  ناشـــطا  والقضـــية المطروحة هنا هي إيجاد توازن بين إبقاء هيكل البرنامج المشـــترك إن تجاهله. 
 في المنظمة. البلدان المانحة المحافظة على ثقة، من أجل للبرنامجالمجلس التنسيقي 

ــات التي جرت   ــير  اثناءوكان هذا هو الموقف الذي طرحه وفد المنظمات غير الحكومية في المفاوض ــياغة. قرر مجلس تنس الص
ل كيفية إنشــاء إشــراف  تضــع توصــيات )خيارات( لمجلس تنســير البرنامج حوكي وقت الالبرنامج إنشــاء مجموعة عمل محدودة ب

ـ  ،أفضــل. ســيتم تمثيل وفد المنظمات غير الحكومية في مجموعة العمل هذه في االجتماع الســابع واألربعين   ا  نهائي ا  يقدم تقرير وـس
مجلس  الى ألمانة اأعمال جدول في مـستقل بند ـسيبل  . وفي الوقت نفـسه، 2020ديـسمبر كانون األول/لمجلس تنـسير البرنامج في 

مواضــيع أخرى بشــأن المســاءلة في أيضــا  وســتدرج   ،الداخلية والخارجية واألخحقياتمراجعة الحســابات أمر تنســير البرنامج 
 االجتماعات المقبلة.

 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/14112019_UNAIDS_PCB45_JIU_REP_2019_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/14112019_UNAIDS_PCB45_JIU_REP_2019_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/14112019_UNAIDS_PCB45_JIU_REP_2019_EN.pdf
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 المعنيالدروس المستفادة من عملية ترشيح المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة المشترك  : 8 جدول 

 بااليدز

Alessandra Nilo ،أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ةمندوب  

ام  ة في  2019في ـع ات غير الحكومـي د المنظـم ــارك وـف ، شـــ
ذي ـجدـيد لبرـنامج األمم المتـحدة  ة العثور على ـمدير تنفـي عملـي

ترك المعني  اإليدز من خحل عضـويته في لجنة البحن.  بالمـش
ال   التقرير  أتى د من ـجدول األعـم ذا البـن ه في ـه ديـم ذي تم تـق اـل

عبارة عن تجميع للعمل المنجز والدروس المســــتفادة من قبل 
ــملتلجنة البحن، والتي  اثنين من مندوبي المنظمات غير   شــ

اندرا نيلو )أم منطقة البحر  كا الحتينية ور يالحكومية لدينا، أليـس
ا( ،  اـثان غونثورب )إفريقـي نشـــــكرهم  ونحن الـكاريبي( وجوـن

 تفاديهم. على

ار  ة الختـي الـي ذيأـحد القواـعد الـح دير التنفـي المجلس  هو أن  الـم
امج ة أو التنســـــيقي للبرـن ة في التوصــــــي ه كلـم القرار   ليس ـل

ــحي اعتبار يتم النهائي.  قبل الى حد ما من لجنة البحن  مرشــ
ــيقي للبرنامج ــيات النهائية إلى األمين العام لامم المتحدة، الذي يقوم بعد  الجهات الراعية هي من تقدم، لكن المجلس التنســ التوصــ
ير البرنامج. 45في الدورة أثيرت إمكانية ت يير هذه القاعدة وقد ذلك بتعيين المدير التنفيذي.   ومع ذلك، لم تحظ الفكرة  لمجلس تنـس

ي. يشــكر وفد المنظمات غير الحكومية لجنة البحن  ، ظلت العملية كما هالمناقشــةوبعد  ؛بتأييد كبير من الدول األعضــاء األخرى
     عملية االختيار هذه. لمعالجةرئيسها، جمهورية بيحروس، كذلك بأكملها و

 التقييم خطة :9 جدول   

Andrew Spieldennerمندوب أميركا الشمالية ، 

برزت وحــدة التقييم في برنــامج األمم المتحــدة المشـــــترك   
من الحاجة إلى تقييم مدى جودة عمل البرنامج  إليدز باالمعني 

ــات األخرى   ــان ــان، وتقييم أنواع البي المشـــــترك في أي مك
ــدة المشـــــترك المعني  ــامج األمم المتح ــان لبرن ــة. ك    الحزم

هذا هو وكان  .في الســابر متناســقةأنشــطة تقييم غير  اإليدز ب
التقرير األول منـذ الموافقـة على وحـدة التقييم في االجتمـاع  

ــير البرنامج في حزيران يونيه  /الرابع واألربعين لمجلس تنسـ
ل . 2019 ــّ التقييم عنصـر أـساـسي في العديد من برامج  يـشكــــ

فيروس نقص المـناـعة البرامج الـخاصـــــة بالصــــــحة الـعاـمة و
المنظمــات أو الكبيرة البشـــــريــة، ولكن المنظمــات الــدوليــة 

  الصدارما ال تكون تحت نفس الض ط   ا  غالبالحكومية الدولية  
 منظماتنا غير الحكومية. كما هو حالالبيانات للممولين 

ن اإلشــراف متوقع ومطلوب، وشــككت بعض الدول األعضــاء في وحدة التقييم من حين ميزانيتها وكيفية قيامها بعملها. في حين أ
ــكيك في العملياا إال أن ــتمرار حتى يتم عرض النتائجلتش ــير المحدودية، أمر ت باس زت. ض ــّ مداخحت وفد المنظمات غير   ركـــــ

، باإلضـــافة إلى دعم تقييم أثر البرنامج المشـــترك حول  ةالرئيســـي يةلســـكانلفئات اأهمية التقييم الفعال ل علىالحكومية في هذا البند 
 .الجندريالعنف القائم على النوع 

أظهرت النتائج األولية بعض نقاط القوة وبعض الث رات في البرنامج المشــــترك. وتشــــمل نقاط القوة تأثير برنامج األمم المتحدة 
لفيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك   التصديبرنامج وتوجيه  اإليدز على الصعيد اإلقليمي من حين السياسات بترك المعني المش 

الجهات الراعية وتأثير الســياســات داخل الدولة. يمكن أن يســاعد هذا  بينأهمية التمويل المباشــر. تشــمل بعض الفجوات التنســير  
تحســــين العمل،    موقعوتصــــحيح  اإليدز في التفكير في كيفية عمله،بالنوع من البيانات برنامج األمم المتحدة المشــــترك المعني 

    وتعزيز العمل الذي يسير على ما يرام والحفاظ عليه.

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/14112019_UNAIDS_PCB45_Lessons-Learned-on-Search-Committee_EN.pdf
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 الضباطانتخاب  :11جدول 

Aditia Taslim Limمندوبة آسيا والمحيط الهادئ ، 

اجتماع مجلس تنســـير البرنامج هذا، تم اإلعحن عن عدة  خحل
ت ييرات في تكوين المجلس. وهذا يـشمل تكوين الدول األعضـاء  

، ووـفد المنظـمات الراعـيةـنة المنظـمات ، ورئيس لج22 وـعددـها
 .المجلس التنسيقي للبرنامجغير الحكومية، ومكتب 

 

 الدول االعضاء:  تأليف

 

 المنضمـّة المغادرة

 تونس الجزائر

 كينيا  مدغشقر

 تايحند  اندونيسيا 

 السلفادور  المكسيك

 الدانمارك فنلندا 

 كندا أستراليا

 لوكسمبورج بلجيكا

 سويسرا السويد

 : الكامل للدول االعضاء  التأليف

 برنامج األمم المتحدة االنمائي: رئيس لجنة المنظمات الراعية

رية/االيدز  وفد المنظمات غير الحكومية ين مع فيروس نقص المناعة البـش بكة المتعايـش : أميركا الحتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ـش
ا ة في جمـايكـا  ، (Gracia Violeta Ross Quiroga) في بوليفـي اعـة البشـــــرـي  وشـــــبكـة المتعـايشـــــين مع فيروس نقص المـن

(Jumoke Patrick) أوروبا: شبكة صحة الفئات السكانية الرئيسية األوراسية ؛(Caren Badalyan) 

 : الواليات المتحدة األميركية )رئيس(، ناميبيا )نائب الرئيس(، الهند )مقّرر((2020)مكتب المجلس التنسيقي للبرنامج 

  

 

 

 

 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCBMembership96-2022_en.pdf
https://unaidspcbngo.org/
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 الحد من تأثير اإليدز على األطفال والشباب -الجزء المواضيعي  :12جدول 

Lucy Wanjiku Njenga مندوبة أفريقيا ، 

ـلـلـمـجـلس  اـعـتـُبر اـلـجزء اـلـمواضــــــيـعي اـلخـــاـمس واألرـبـعون 
ــيقي للبرنامج  إليدز على األطفال  بشـــأن الحد من تأثير االتنسـ

اج اب ـن ه جمع أصـــــواتـ ا  حـ والشــــــب ة من مختلف   ا  ، ألـن مختلـف
ــات   ــتماع إليها. وكانت الجلسـ المجاالت التي تحتاج إلى االسـ

الخطاب الرئيســـي والعروض  هي واألكثر تصـــفيقا ،األبرز 
 النقاش جميع الشـباب في جلسـات التي قدمها وألقاها  والخطب 
ت  الثحن. اـن ة التي ـك ائر الحـي ارب والحـق د عرضـــــوا التـج لـق

ــاء والجـهات الراعـية  وبرـنامج األمم المتـحدة  اـلدول األعضـــ
، في الوقت  حســـتماع إليهالحاجة ب اإليدز بالمشـــترك المعني 

ذي  ه  يتبلور اـل ل فـي ة شــــــك اـي ة والعحج والرـع اـي ة الوـق مراجـع
ــباب في أهداف    . نحن2030و  2020المقدمة لاطفال والشـ

فيما يختص الطموحة  همأهدافنعلم أن العالم يفشـــل في تحقير 
 المناعة البشرية.فيروس نقص ب

 :ومنها. بوضوحالخطوات التالية التي يجب القيام بها  ظهرت، القاعةمن خحل المناقشات التي جرت في 

فيروس نقص المناعة البشــرية من التصــميم والتنفيذ إلى   برامجالمشــاركة الهادفة للمراهقين والشــباب في  ظوحفضــمان  .1
 .الرصد والتقييم

 التشخيص المبكر للرضع. -الرعاية  ومركز لمضادة للفيروسات القهقرية المحئمة لاطفال الحاجة إلى زيادة األدوية ا .2

ــابات الجديدة )أححم(  DREAMSالحفاظ على ما نجح مثل برنامج  .3 ــاباتبين اللوقاية من اإلصـ ــراك  ،لفتيات والشـ وإشـ
)مؤســـســـة اليزابيت جحســـر لاطفال  EGPAF، باإلضـــافة إلى نن المؤثرين االجتماعيين في حياتهالدائرة الكاملة م

 ، مع األمهات المرشدات.المتعايشين مع االيدز(

 المنضمينأفكار من المندوبين 

ــيقي للبرنامجكان هذا أول اجتماع لي مع  ــبكة صــحة  ممثلة، المنظمات غير الحكومية في أوروبا ةبصــفتي مندوب المجلس التنس ش
يةالفئات  ية األوراـس ــّ ركيمندوبين من خمس مناطر، الفرير  بينيـسعدني أن أكون  .الـسكانية الرئيـس ويعمل حـسب  ز على النتائج ــــ
اإليدز والبلدان في ببتحســين المســارات والســياســات التي تدعم برنامج األمم المتحدة المشــترك المعني  ويلتزماإلنصــاف   مبادا

 لفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز. التصدي

بالنســــبة لي أن أشــــارك في االجتماع التوجيهي  جدا  مهم كان  
ــ ركالذي  للمجلس التنـسيقي للبرنامجالـسابر  ــــ ز على معالجة  ــــــّ
 ،والمنضــمين والتنوع بين المندوبين الحاليين والم ادرين  الوعي

المندوبين، بما في ذلك عمل وتحســين العمليات الحاســمة لنجاح 
ــد في  ــال إلى دور جــدي ــاظ واالنتق ــات غير االحتف ــد المنظم وف

ة امجاجلس تنســـــير مل الحكومـي د  .لبرـن ةلـق  أدركـت مـدى فعـالـي
  ودعم منأعضــاء الفرير   معبتعاون قوي   البدايةمشــاركتي منذ 

شـــــارك  اإليدز. بي برنامج األمم المتحدة المشـــــترك المعنأمانة 
وتبادلوا  ،بشـأن ما تعلموه وبشـكل علني بعمرزمحئي المندوبين  

ــا المعرفــة التي  ــن نقلوا إلين ــدوبين الجــدد، حي األفكــار مع المن
علينا . نامجر المجلس التنـسـسيقي للباكتـسبوها كونهم مندوبين عن 

الجدد    للمنضــمينعلى تقاليد تنظيم اجتماعات توجيهية  المحافظة
 في المستقبل.

ــ  تضـــّمن . هكاملبفد  للووالبعثات لكل مندوب والرئيســـية  ف على تنوعنا داخل المجموعة وتحديد األدوار التعرّ   ا  كان من المهم أيـض
عمل برنامج األمم  في  الجندريالمنظور  وإدماجفي ســــياق فيروس نقص المناعة البشــــرية/اإليدز  الجندريالتزامي تقديم النهج 

وكذلك اـستخدام البيانات القائمة على األدلة، وأـساليب البحن والتقييم لتحـسين الـسياـسات والبرامج  ؛اإليدز بالمتحدة المـشترك المعني 
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اإليدز على المـستويات الوطنية ببرنامج األمم المتحدة المـشترك المعني  والممارـسات لتعزيز مـشاركة المجتمع ومـشاركته في عمل
 واإلقليمية والدولية.

    

 

 

1- Caren Badalyan ،أوروبا / شبكة صحة الفئات السكانية الرئيسية األوراسية، المندوبة الواردة 

 

مجلس  اإليدز بعد ســنوات عديدة، أعتقد أن ببرنامج األمم المتحدة المشــترك المعني مجلس تنســير البرنامج لدى في  موجودةكوني 
ظمات غير  اإليدز يبدو أكثر تنظيما  ومحءمة ل رـضه. يـستحر وفد المنني ببرنامج األمم المتحدة المـشترك المعتنـسير البرنامج لدى 

لوفد  التقني، مقدم الدعم CCFلم يكن مرفر االتصــال واالســتشــارة ، (2009-2007)في الوفد مشــاركتي  الحكومية تقديري. عند
ويـسعدني  .وناـصرنا النـشائه  CCFفكرة مرفر االتـصال واالـستـشارة أنا وزمحئي  عرـضنابعد.  ا  ، موجودالمنظمات غير الحكومية

 .نينتائج االستثمار في المجتمعات والمجتمع المداآلن أرى وأنا أنه حصل على الموافقة.  ا  جد

اع الـخامس واألربعين   ــل جزء من االجتـم ة لي، أفضـــ النســــــب ـب
الذي تمحور  هو الجزء المواضــيعي   للمجلس التنســيقي للبرنامج

ــــّر حول تأثير اإليدز على األطفال والشباب.  انخفاض االنتقال  أث
 طبابة  ســوق مهامالرأســي لفيروس نقص المناعة البشــرية على 

فيروس نقص المناعة البشـرية. ألسـباب  المتعايشـين مع ألطفال ا
ا ديـن فيروس  مع ـعدد أـقل من األطـفال المولودين ، هـناك وجيـهة ـل

  جذبا  دو أقل يب الضــيرالســوق هذا نقص المناعة البشــرية، ولكن 
ــّ أكالصيدالنية. و لصناعة المستحضرات ـــ د وفد المنظمات غير  ـ

ــير البرنامج  ــرورة علىالحكومية في مجلس تنسـ يحظى  أن  ضـ
ــتحقه.  ــتيقظهذا الواقع بالتقدير الذي يس ! أطفالنا يموتونف، وااس

 هذا ما قلناه.

، بعد الفترة الصـعبة التي Winnie Byanyimaاإليدز، بلبرنامج األمم المتحدة المشـترك المعني  ةالجديد  ةالتنفيذي ةأعجبت بالمدير 
 المرحلة التالية. ستنقلنا الىويني السيدة من أن  ةاإليدز. أنا واثقبمر بها برنامج األمم المتحدة المشترك المعني 

2- Gracia Violeta Ross Quiroga للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز، المندوبة ، الشبكة البوليفية
 الواردة/أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 

كا الحتينية ومنطقة البحر الكاريبي في برنامج األمم المتحدة المشترك ر يمندوبي أم واحد من اثنين من  لتمثيلكاريبي  إنضمام شاب 
ريةاإليدز، يعني بالمعني  بة له ولمن يمثلهم، بما في ذلك المجتمعات المتأثرة بفيروس نقص المناعة البـش في عمله مع  ،الكثير بالنـس

 المجتمع المدني.

ــور أول  ــير البرنامجكان حضـ ــلته بالحوكمة  اجتماع لمجلس تنسـ ــمحت لي بفهم نظام األمم المتحدة من حين صـ بمثابة تجربة سـ
ــتراتيجي فيما يتعل ــنع القرار االسـ وكيفية اســـتخدام أنظمة  ؛ر بفيروس نقص المناعة البشـــرية / اإليدز على الصـــعيد العالميوصـ

ية مع   كي تضـمنالحكومة واإلجراءات  ياـس ان وحماية المجتمعات في جميع أنحاء  مثح :، الحاجات  توافر اإلرادة الـس حقوق اإلنـس
   العالم.

ــّــ الذي رك نسير البرنامجمجلس تت بشكل خاص بالجزء المواضيعي من اجتماع يلقد اهتم ز على المراهقين والشباب، حين سمح  ــ
.  على الصـــعيد العالميعملون على األرض ويدافعون ذلك بإجراء محادثة وتفاعل مباشـــر مع التكنوقراط وممثلي المجتمع الذين ي

بينما نمضـي نحو أهداف المسـار   ،وكيف يجب أن تسـتمر  الفعالة، وقد مثل هذا بالنسـبة لي جوهر ما يجب أن تبدو عليه االسـتجابة
 السريع.
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ل إن التقارب بين المجتمعات / المجتمع المدني والحكومات ــّ ـــــ ،  لآلية قوية تتيح التقاطعات والترابط من أجل التأثير والتحوّ  يشكـــ
لى الحضـور والمشـاركة في جميع بفيروس نقص المناعة البشـرية. أتطلع إ للخطر بسـبب إصـابتهمخاصـة للمهمشـين والمعرضـين 

   للمنظمات غير الحكومية. مندوبا  وبصفتي  بمجلس تنسير البرنامج، العمليات المتعلقة 

  

3- Jumoke Patrick ،شبكة المتعايشين في جامايكا، المندوب المنضم/ أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

  

 

 

  

 والمناصرة العالمي لدى برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدزالصور تقدمة مكتب االتصاالت 


