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10

شـــــــابــــــــو – CHAPEAU
 ،Alexander Pastoorsمندوب أوروبا
انعقد االجتماع الخامس واألربعون لمجلس تنســـــير البرنامج
في أجواء هادئة مقارنة باالجتماعات الســـابقة للمجلس .وانعقد
االجتمـاع كـالمعتـاد في قـاعـة االجتمـاعـات التنفيـذـي ة لمنظمـة
الصـــحة العالمية في جنيف ،ســـويســـرا .وعُقد االجتماع في
الفترة من  10إلى  12كانون األول/ديسمبر  .2019وهذا هو
االجتمـاع األول للمـدير التنفيـذي الثـالـن لبرنـامج األمم المتحـدة
المشـــــترك المعني ـب اإليـدز المعيّن حـديثـا في تـاري البرنـامج
المشـترك ،وأول امرأة تشـ ل هذا المنصـب ،السـيدة Winnie
 Byanyimaمن أوغندا .وترأســ ت االجتماع الســيدة لي كوي
 Li Cuiمن الصين.
وقـد لقي تقريرهـا المقـدم إلى مجلس اإلدارة اســـــتقبـاال جيـدا بشـــــكـل عـام ،بمـا فيهم وفـد المنظمـات غير الحكوميـة .ومع اقتراب
اسـتراتيجية برنامج األمم المتحدة المشـترك المعني بااليدز الحالية من انتهاء صـححيتها في عام  ،2021أدى تقرير المدير التنفيذي
الى مناقشـة بين أعضـاء مجلس اإلدارة حول االسـتراتيجية التالية المحتملة لبرنامج األمم المتحدة المشـترك المعني بااليدز واالجراء
المعني .ارتبطت هذه المناقشة ارتباطا وثيقا ببند جدول األعمال الذي انعكس على تقرير وحدة التفتيش المشتركة.
كما في السـنوات السـابقة ،خصـص اليومان األوالن من مجلس تنسـير البرنامج لمناقشـة تقرير وفد المنظمات غير الحكومية والعديد
من البنود األخرى القائمة على السياسات والبرامج ،مثل الوقاية والحواجز التي تحول دون تمويل االستجابات المجتمعية والشراكة
العالمية للعمل من أجل القضــاء على جميع أشــكال الوصــم والتمييز المرتبطين بفيروس نقص المناعة البشــرية .وركز اليوم الثالن
من االجتماع على الجزء المواضــيعي إلبحأ أعضــاء مجلس تنســير البرنامج بشــأن اإلجراءات الممكنة للحد من تأثير اإليدز على
األطفال والشباب.

جدول :1.3

تقرير المدير التنفيذي

 ،Jonathan Gunthorpمندوب أفريقيا
وقدمت ويني بيانيما ،في تقريرها األول إلى المجلس بصــفتها
المديرة التنفيذية ،تقريرا مركزا وقويا وقائما على الحقوق ،مع
رؤيتهـا لبرنامج األمم المتحـدة المشـــــترك المعني ـباإليدز ،وما
ينب ي عمله لتحقير تلك الرؤية.
وقد رحـّب الوفد بتعيينها ،ورد بالنقاط التالية:
ما يجب علينا القيام به لتحقير النجاح:

 .1االعتراف بأنن االتأأأأتراتيجيأاو واألدواو الحأاليأة
للتصأأأأأد غير كأاييأة يي الوقأل الراهن ويجأ
تغييرها بسرعة.
 .2إعادة توجيه أنظمتنا الصــــحية للتعامل مع العقود القادمة
من العحج.
 .3وضـــع المتعايشـــين مع فيروس نقص المناعة البشـــرية وعاملي/عامحت الجنس وأفراد مجتمع الميم ومســـتخدمي المخدرات
والنساء والشباب في صميم مناهجنا "التي تركـّز على األشخاص".
 .4التحدير بإخفاقاتنا المتعددة في مجال الوقاية ،واالستثمار من أجل النجاح ،وتحويلها بسرعة.
 .5اســتخدام خطة  2030كفرصــة لمعالجة المحددات الســياســية واالجتماعية واالقتصــادية والتجارية للصــحة ،والعوائر الهيكلية
التي ال تزال تؤدي إلى عدم المساواة والعنف والوصم والتمييز.
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من يجب أن نكون وكيف يجب أن يكون التنظيم:
 .6اتباع النهج النسوي الجديد من قبل المدير التنفيذي ،وتطبيقه داخليا وخارجيا.
 .7تعيين أمانة شابة لخدمة الشباب في التصدي.
 .8الحفاظ على وتعزيز موظفي برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز الذين يطمحون للتصدي القائم على الحقوق.

جدول 1.4

تقرير رئيس لجنة المنظمات المشاركة

 ،Jules Kimمندوبة آسيا والمحيط الهادئ
إن تقرير وفد المنظمات غير الحكومية الصــــ ادر هذا العام
حمل عنوان "إذا كان له أن يكون شامح حقا :لماذا لن تنجح
الت طية الصحية الشاملة بدون المتعايشين مع فيروس نقص
المناعة البشــــرية وغيرهم من الفئات الســــكانية الرئيســــية
والنسـاء والشـباب" .على الرغم من انعقاد جلسـة مواضـيعية
حول الت طية الصــحية الشــاملة في حزيران/يونيو واجتماع
رفيع المسـتوى حول الت طية الصـحية الشـاملة ،مما أدى إلى
إعحن سـياسـي ،فلقد شـعر وفد المنظمات غير الحكومية أنه
من األهمية بمكان تسـليط الضـوء على ما يمكن للمتعايشـين
مع فيروس نقص المنـاعـة البشـــــريـة والفئـات الســـــكـانيـة
الرئيســـية والنســـاء والشـــباب تقديمه إلى الت طية الصـــحية
شـكــــــلت النجاحات التي حققها المجتمع للتصـدي
الشـاملة.
ّ
لفيروس نقص المناعة البشــــ رية في الوصــــول إلى الفئات
األكثر تهميشــ ا ،درســ ا مهما للت طية الصــحية الشــاملة كي
تكون فعالة حقا للجميع.
عرض مندوب المنظمات غير الحكومية آلســيا والمحيط الهادا التقرير ،وتم تجميعه في ســت مســاهمات رئيســية يمكن أن يق ّدمها
المتعايشـون مع فيروس نقص المناعة البشـرية والفئات السـكانية الرئيسـية والنسـاء والشـباب والمنظمات والشـبكات الخاصـة بهم إلى
الت طية الصــــحية الشــــاملة .تم أخذ أمثلة على المســــاهمات الحيوية من خحل العديد من المقابحت ودراســــات الحالة ومراجعات
النصـوص والمناقشـات خحل المجموعات البؤرية التي أجراها الوفد لتسـليط الضـوء في التقرير ،بتقديم أدلة قاطعة على سـبب عدم
نجاح الت طية الصحية الشاملة بدون وضع المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية والفئات السكانية الرئيسية والنساء الشباب
في الصميم.
تح ّدن العديد من الدول األعضـاء والجهات الراعية ومراقبو المجتمع المدني بقوة ،اعترافا بالدور الحاسـم لهذه المجتمعات والحاجة
التوص ـل
إلى دمجها في الت طية الصــحية الشــاملة .نُقلت قرارات تقرير المنظمات غير الحكومية إلى قاعة الصــياغة ،حين لم يتم
ّ
صل إلى اتفاق سريع ومهم ،وقد تم االتفاق على الجوانب الحيوية من القرارات .وشمل ذلك
إلى توافر في اآلراء .ومع ذلك ،تم التو ّ
أولئك الذين اســـتدعوا قرارات من اجتماعات ســـابقة للمجلس التنســـيقي للبرنامج ،واالعتراف بالحاجة إلى معالجة الدوافع الهيكلية
واالقتصــادية واالجتماعية لوباء اإليدز في النهوض باألهداف الصــحية العالمية األوســع نطاقا .وتجدر اإلشــارة إلى اتخاذ قرارات
جديدة طلبت من البرنامج المشـــترك مواصـــلة دعم الدول األعضـــاء في تهيئة بيئة مواتية للمتعايشـــين مع فيروس نقص المناعة
البشــرية وغيرهم من الفئات الســكانية الرئيســية والنســاء والشــباب عن طرير معالجة العوائر االقتصــادية واالجتماعية والهيكلية
والتنظيمية ذات الصــلة والت لب عليها  -بما في ذلك الوصــم والتمييز والتجريم .وهناك قرار دعا البرنامج المشــترك لبرنامج األمم
المتحدة المشـترك المعني باإليدز إلى مواصـلة دعم الدول األعضـاء في ضـمان جميع عناصـر البرمجة الشـاملة الخاصـة بفيروس
نقص المناعة البشـرية ،على النحو المبين في اسـتراتيجية برنامج األمم المتحدة المشـترك المعني باإليدز ( ،)2021-2016كي تبقى
أو تصـبح متاحة ويمكن الوصـول إليها من قبل المتعايشـين مع فيروس نقص المناعة البشـرية وغيرهم من الفئات السـكانية الرئيسـية
والنساء والشباب بموجب أطر وسياسات الت طية الصحية الشاملة.
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التقرير المرحلي السنوي لعام  2020حول فيروس نقص المناعة البشرية

جدول :3

 ،Aditia Taslim Limمندوب آسيا والمحيط الهادئ
كان وفد المنظمات غير الحكومية معنيا لل اية بهذا البند من
جدول األعمال ،حين بدا األمر وكأنه تكرار للمناقشـات التي
جرت في الجزء المواضيعي من االجتماع األربعين للمجلس
التنســـــيقي للبرنـامج حول الوقـايـة من فيروس نقص المنـاعـة
البشـرية  2020في حزيران/يونيو  ،2017ومتابعة المناقشـة
في االجتماع الحادي واألربعين لمجلس التنســــيقي للبرنامج
في كانون األول/ديســمبر  .2017ت ُظهر البيانات الواردة في
التقرير انخفـاضـــ ـ ا كبيرا في نظـام الوقـايـة من فيروس نقص
المناعة البشرية منذ عام  .2010ولكن إذا دقّــقــنا عن كثب،
فإن االتجاه السنوي ال يزال مماثح لل اية ،وقد زاد في بعض
البلـدان .بعض األمثلـة التي يمكننـا اســـــتخراجهـا من البيـانـات
هي ما جرى في جنوب أفريقيا التي شـهدت انخفاضـ ا بنسـبة
 ٪39منذ عام  ،2010ولكن مع انخفاض بنسبة  ٪11-10كل عام منذ عام .2015
تم اإلبحأ عن انخفاض بنســــبة  %29في إندونيســــيا منذ عام  ،2010ولكن مع انخفاض أقل من  %10كل عام منذ عام .2015
انخفاض ا بنسـبة  %36منذ عام  ،2010ولكن كان لديها انخفاض بنسـبة  %4فقط في عام  2017وزيادة بنسـبة %6
ـ
شـهدت أوغندا
في عام . 2018
تم تشـكيل التحالف العالمي للوقاية من فيروس نقص المناعة البشـرية في عام  2017لتسـريع جهود الوقاية وحفز االلتزام السـياسـي
بين الـدول األعضـــــاء في التحـالف .على الرغم من كـل التقـدم المحرز نحو تنفيـذ خريطـة الطرير ،ال يزال عمـل البلـدان غير كـاف
للحد من اإلصــابات؛ حتى أنها تراجعت في بعض الحاالت .تجادل الدول األعضــاء بأن األمر يحتاج إلى وقت لكي يظهر التحالف
تأثيره .ومع ذلك ،ذ ّكر وفد المنظمات غير الحكومية مجلس تنسـير البرنامج بأن الفئات الســكانية الرئيسـية والفئات األكثر تضــررا
ليس لديهم متّســع من الوقت .نحن بحاجة إلى ضــمان تحقير نســبة  ٪25من االســتثمار الموعود للوقاية ،وضــرورة توفير الواقي
التعرض
الـذكري واألنثوي وإتـاحـة الوصـــــول إليـه ،ويجـب تمويـل خـدمـات الحـد من المخـاطر ،ويجـب زيـادة اســـــتخـدام الوقـايـة قبـل
ّ
 ،PREPوالقضاء على االنتقال الرأسي ،اآلن!
يتم العمـل كـالمعتـاد لكن في إطـار طموح مختلف .يحتـاج برنـامج األمم المتحـدة المشـــــترك المعني ـب اإليـدز والـدول األعضـــــاء إلى
التوقف عن التظاهر بأنهم يفعلون شيئا مختلفا ،بينما هم يفعلون نفس الشيء تماما.

جدول :6

تقرير عن التقدم المحرز في اإلجراءات الرامية إلى الحد من الوصم والتمييز بجميع أشكالهما

 ،Alessandra Niloمندوبة أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
لقد رح ّـــــــبنا بنتائج التقرير" ،تحدين اإلجراءات للحد من
شكــــل هذا البند من جدول
جميع أشكال الوصم والتمييز"ّ .
األعمال لحظة خاصــــة بالنســــبة لنا ،حين أن الشــــراكة
العــالميــة نتجــت عن فكرة اقترحهــا وفــد المنظمــات غير
الحكومية في االجتماع الحادي واألربعين لمجلس تنســـير
البرنامج في ديسمبر .2017
لقـد شـــــكرنـا الـدعم المقـدم من قبـل جميع المشـــــاركين في
االجتمــاع  -هيئــة األمم المتحــدة للمرأة ،وبرنــامج األمم
المتحـدة المشـــــترك المعني بـاإليـدز ،والشـــــبكـة العـالميـة
للمتعايشــــين مع فيروس نقص المناعة البشــــرية وبرنامج
األمم المتحـدة اإلنمـائي  -ولكننـا أعربنـا عن مخـاوف عميقـة
بشـــــأن التحديات الماثلة أمامنا .من الواضـــــح أن مكافحة
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الوصـم والتمييز ضـرورة ملح ّــــــة في جميع البلدان ،بما فيها البلدان التي يجري فيها تصـدي منظم لإليدز .كمثال على ذلك ،ذكرنا
النتائج األخيرة لمؤشـــر الوصـــم في البرازيل ،حين يعاني  ٪64من المشـــاركين من الوصـــم و/أو التمييز المرتبط بفيروس نقص
المناعة البشرية.

تعتبر هذه الشراكة يرصة مناتبة من حيث الوقل ،لكن البياناو أو االلتزاماو السياتية العالمية تتظل غير يعالة إذا
رايقتها ميزانياو تكاد تكون معدومة؛ شاملة التصد أو النهج التي تعالج قضايا حقوق اإلنسان يي مكايحة اإليدز.
من المؤسف أن مجتمعاتنا تفقد الثقة في السياسات العامة؛ لكننا أعربنا عن أملنا في أال تكون هذه الشراكة واحدة من بين العديد من
المبـادرات التي يبـدأهـا برنـامج األمم المتحـدة المشـــــترك المعني ـب اإليـدز دون إبرامهـا .ونطـالـب بتوفير كـل الـدعم البشـــــري والمـالي
المطلوب لدعم الدول األعضاء في معالجة الحواجز الهيكلية التي تبقي على الوصم والتمييز بين أكثر مساوا اإليدز ضررا.

جدول :7

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

 ،Alexander Pastoorsمندوب أوروبا
إن وحـدة التفتيش المشـــــتركـة هي الهيئـة الرقـابيـة الخـارجيـة
المســـــتقلـة الوحيـدة في منظومة األمم المتحـدة المكلفـة بإجراء
الـتـقـيـيـم والـتـفـتـيـش والـتـحـقـيـقـــات عـلـى نـطـــاق الـمـنـظـومـــة.
اســــتعرضــــت وحدة التفتيش المشــــتركة في تقريرها إدارة
وتنظيم البرنـامج المشـــــترك ،وتحـديـدا أمـانـة برنـامج األمم
المتحــدة المشـــــترك المعني بـ اإليــدز وعحقتــه مع الجهــات
الراعيـة ،وكـذلـك دور مجلس تنســـــير البرنـامج فيمـا يتعلر
بالرقابة والمســاءلة .بدأ التفتيش والتقييم في ســنة  2018وتم
إيقـافهمـا مؤقـت ا خحل الفترة التي أجرت فيهـا لجنـة الخبراء
المسـتقلة تحقيقاتها بشـأن منع التحرش ومكافحته ،بما في ذلك
التحرش الجنســي؛ التن ّمر وإســاءة اســتخدام الســلطة في أمانة
برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز.
وقد ت ُـــــ ّوج التقييم و التفتيش الشامحن من جانب وحدة التفتيش المشتركة بعدد من التوصيات الرسمية وغير الرسمية ألمانة برنامج
األمم المتحدة المشـترك المعني باإليدز ،ومجلس تنسـير البرنامج ،وكذلك الجهات الراعية .سـتقوم وحدة التفتيش المشـتركة برصـد
التقدم المحرز بشــأن التوصــيات الرســمية الثماني .ولن ترصــد وحدة التفتيش المشــتركة التوصــيات غير الرســمية وعددها خمس
وعشرين.
ولم يكن مست ربا أن ترك ّــــز المناقشة بين الدول األعضاء فيما يخص تقرير وحدة التفتيش المشتركة ،إلى حد كبير ،على التوصية
بتعزيز الرقابة والمســاءلة في األمانة من قبل المجلس التنســيقي للبرنامج ،وعلى وجه التحديد ،إدارة الموارد البشــرية .واســتمرت
المناقشــات في االجتماعين  43و  44للمجلس التنســيقي للبرنامج .وبما أن هذا التقرير هو التقرير الرابع على التوالي الذي يشــير
إلى االفتقـار الهيكلي للرقـابـة من قبـل المجلس التنســـــيقي للبرنـامج ،فقـد اســـــتلزم هـذا األمر أن يعـالجـه المجلس ولم يعـد من الممكن
تجاهله .إن القضـــية المطروحة هنا هي إيجاد توازن بين إبقاء هيكل البرنامج المشـــترك ناشـــطا ومرنا ،مع تعزيز الرقابة من قبل
المجلس التنسيقي للبرنامج ،من أجل المحافظة على ثقة البلدان المانحة في المنظمة.
وكان هذا هو الموقف الذي طرحه وفد المنظمات غير الحكومية في المفاوضــات التي جرت اثناء الصــياغة .قرر مجلس تنســير
البرنامج إنشــاء مجموعة عمل محدودة بالوقت كي تضــع توصــيات (خيارات) لمجلس تنســير البرنامج حول كيفية إنشــاء إشــراف
أفضــل .ســيتم تمثيل وفد المنظمات غير الحكومية في مجموعة العمل هذه ،وســ يقدم تقريرا نهائيا في االجتماع الســابع واألربعين
لمجلس تنسـير البرنامج في كانون األول/ديسـمبر  .2020وفي الوقت نفسـه ،سـيبل بند مسـتقل في جدول أعمال األمانة الى مجلس
تنســير البرنامج أمر مراجعة الحســابات الداخلية والخارجية واألخحقيات ،وســتدرج أيضــا مواضــيع أخرى بشــأن المســاءلة في
االجتماعات المقبلة.
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جدول :8

الدروس المستفادة من عملية ترشيح المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني
بااليدز

 ،Alessandra Niloمندوبة أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
في عـام  ،2019شـــــارك وفـد المنظمـات غير الحكوميـة في
عمليـة العثور على مـدير تنفيـذي جـديـد لبرنـامج األمم المتحـدة
المشـترك المعني باإليدز من خحل عضـويته في لجنة البحن.
أتى التقرير الـذي تم تقـديمـه في هـذا البنـد من جـدول األعمـال
عبارة عن تجميع للعمل المنجز والدروس المســــتفادة من قبل
لجنة البحن ،والتي شــــملت اثنين من مندوبي المنظمات غير
الحكومية لدينا ،أليسـاندرا نيلو (أميركا الحتينية ومنطقة البحر
الكـاريبي) وجونـاثـان غونثورب (إفريقيـا)  ،ونحن نشـــــكرهم
على تفاديهم.
أحـد القواعـد الحـاليـة الختيـار المـدير التنفيـذي هو أن المجلس
التنســـــيقي للبرنـامج ليس لـه كلمـة في التوصـــــيـة أو القرار
النهائي .يتم اعتبار مرشــــحي لجنة البحن الى حد ما من قبل
المجلس التنســــيقي للبرنامج ،لكن الجهات الراعية هي من تقدم التوصــــيات النهائية إلى األمين العام لامم المتحدة ،الذي يقوم بعد
ذلك بتعيين المدير التنفيذي .وقد أثيرت إمكانية ت يير هذه القاعدة في الدورة  45لمجلس تنسـير البرنامج .ومع ذلك ،لم تحظ الفكرة
بتأييد كبير من الدول األعضــاء األخرى؛ وبعد المناقشــة ،ظلت العملية كما هي .يشــكر وفد المنظمات غير الحكومية لجنة البحن
بأكملها وكذلك رئيسها ،جمهورية بيحروس ،لمعالجة عملية االختيار هذه.

جدول :9

خطة التقييم

 ،Andrew Spieldennerمندوب أميركا الشمالية
برزت وحــدة التقييم في برنــامج األمم المتحــدة المشـــــترك
المعني باإليدز من الحاجة إلى تقييم مدى جودة عمل البرنامج
المشـــــترك في أي مكــان ،وتقييم أنواع البيــانــات األخرى
الحزمــة .كــان لبرنــامج األمم المتحــدة المشـــــترك المعني
باإليدز أنشــطة تقييم غير متناســقة في الســابر .وكان هذا هو
التقرير األول منـذ الموافقـة على وحـدة التقييم في االجتمـاع
الرابع واألربعين لمجلس تنســـير البرنامج في حزيران/يونيه
ـكــــ ـل التقييم عنصـر أسـاسـي في العديد من برامج
 .2019يش ّ
الصــــحـة العـامـة والبرامج الخـاصـــــة بفيروس نقص المنـاعـة
البشـــــريــة ،ولكن المنظمــات الــدوليــة الكبيرة أو المنظمــات
الحكومية الدولية غالبا ما ال تكون تحت نفس الض ط الصدار
البيانات للممولين كما هو حال منظماتنا غير الحكومية.
وشــككت بعض الدول األعضــاء في وحدة التقييم من حين ميزانيتها وكيفية قيامها بعملها .في حين أن اإلشــراف متوقع ومطلوب،
ركـــــــزت مداخحت وفد المنظمات غير
إال أن التشــكيك في العمليات باســتمرار حتى يتم عرض النتائج ،أمر ضــير المحدوديةّ .
الحكومية في هذا البند على أهمية التقييم الفعال للفئات الســـكانية الرئيســـية ،باإلضـــافة إلى دعم تقييم أثر البرنامج المشـــترك حول
العنف القائم على النوع الجندري.
أظهرت النتائج األولية بعض نقاط القوة وبعض الث رات في البرنامج المشــــترك .وتشــــمل نقاط القوة تأثير برنامج األمم المتحدة
المشترك المعني باإليدز على الصعيد اإلقليمي من حين السياسات وتوجيه برنامج التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية ،وكذلك
أهمية التمويل المباشــر .تشــمل بعض الفجوات التنســير بين الجهات الراعية وتأثير الســياســات داخل الدولة .يمكن أن يســاعد هذا
النوع من البيانات برنامج األمم المتحدة المشــــترك المعني باإليدز في التفكير في كيفية عمله ،وتصــــحيح موقع تحســــين العمل،
وتعزيز العمل الذي يسير على ما يرام والحفاظ عليه.
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جدول :11

انتخاب الضباط

 ،Aditia Taslim Limمندوبة آسيا والمحيط الهادئ
خحل اجتماع مجلس تنســـير البرنامج هذا ،تم اإلعحن عن عدة
ت ييرات في تكوين المجلس .وهذا يشـمل تكوين الدول األعضـاء
وعـددهـا  ،22ورئيس لجنـة المنظمـات الراعيـة ،ووفـد المنظمـات
غير الحكومية ،ومكتب المجلس التنسيقي للبرنامج.

تأليف الدول االعضاء:

المنضمـّة

المغادرة

تونس

الجزائر

كينيا

مدغشقر

تايحند

اندونيسيا

السلفادور

المكسيك

الدانمارك

فنلندا

كندا

أستراليا

لوكسمبورج

بلجيكا

سويسرا

السويد

التأليف الكامل للدول االعضاء:
رئيس لجنة المنظمات الراعية :برنامج األمم المتحدة االنمائي
وفد المنظمات غير الحكومية  :أميركا الحتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،شـبكة المتعايشـين مع فيروس نقص المناعة البشـرية/االيدز
في بوليفيـا ) ،(Gracia Violeta Ross Quirogaوشـــــبكـة المتعـايشـــــين مع فيروس نقص المنـاعـة البشـــــريـة في جمـايكـا
)(Jumoke Patrick؛ أوروبا :شبكة صحة الفئات السكانية الرئيسية األوراسية )(Caren Badalyan
(مقرر)
مكتب المجلس التنسيقي للبرنامج ( :)2020الواليات المتحدة األميركية (رئيس) ،ناميبيا (نائب الرئيس) ،الهند
ّ
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جدول :12

الجزء المواضيعي  -الحد من تأثير اإليدز على األطفال والشباب

 ،Lucy Wanjiku Njengaمندوبة أفريقيا
اعـت ُـبـر الـجـزء الـمـواضـــ ـيـعـي الـخـــامـس واألربـعـون لـلـمـجـلـس
التنســـيقي للبرنامج بشـــأن الحد من تأثير اإليدز على األطفال
والشـــــبـاب نـاج ـح ا ،ألنـه جمع أصـــــواـت ا مختلفـة من مختلف
المجاالت التي تحتاج إلى االســـتماع إليها .وكانت الجلســـات
األبرز واألكثر تصـــفيقا ،هي الخطاب الرئيســـي والعروض
والخطب التي قدمها وألقاها جميع الشـباب في جلسـات النقاش
الثحن .لقـد عرضـــــوا التجـارب والحقـائر الحيـة التي كـانـت
الـدول األعضـــــاء والجهـات الراعيـة وبرنـامج األمم المتحـدة
المشـــترك المعني باإليدز بحاجة لحســـتماع إليها ،في الوقت
الـذي يتبلور فيـه شـــــكـل مراجعـة الوقـايـة والعحج والرعـايـة
المقدمة لاطفال والشـــباب في أهداف  2020و  .2030نحن
نعلم أن العالم يفشـــل في تحقير أهدافهم الطموحة فيما يختص
بفيروس نقص المناعة البشرية.
من خحل المناقشات التي جرت في القاعة ،ظهرت الخطوات التالية التي يجب القيام بها بوضوح .ومنها:
 .1ضــمان وحفظ المشــاركة الهادفة للمراهقين والشــباب في برامج فيروس نقص المناعة البشــرية من التصــميم والتنفيذ إلى
الرصد والتقييم.
 .2الحاجة إلى زيادة األدوية المضادة للفيروسات القهقرية المحئمة لاطفال ومركز الرعاية  -التشخيص المبكر للرضع.
 .3الحفاظ على ما نجح مثل برنامج ( DREAMSأححم) للوقاية من اإلصـــابات الجديدة بين الفتيات والشـــابات ،وإشـــراك
الدائرة الكاملة من المؤثرين االجتماعيين في حياتهن ،باإلضـــافة إلى ( EGPAFمؤســـســـة اليزابيت جحســـر لاطفال
المتعايشين مع االيدز) ،مع األمهات المرشدات.

أفكار من المندوبين المنضمين
كان هذا أول اجتماع لي مع المجلس التنســيقي للبرنامج بصــفتي مندوبة المنظمات غير الحكومية في أوروبا ،ممثلة شــبكة صــحة
الفئات السـكانية الرئيسـية األوراسـية .يسـعدني أن أكون بين فرير المندوبين من خمس مناطر ،يرك ّــــــز على النتائج ويعمل حسـب
مبادا اإلنصــاف ويلتزم بتحســين المســارات والســياســات التي تدعم برنامج األمم المتحدة المشــترك المعني باإليدز والبلدان في
التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز.
كان مهم جدا بالنســــبة لي أن أشــــارك في االجتماع التوجيهي
السـابر للمجلس التنسـيقي للبرنامج الذي رك ّــــ ـــــ ـ ز على معالجة
الوعي والتنوع بين المندوبين الحاليين والم ادرين والمنضــمين،
وتحســين العمليات الحاســمة لنجاح عمل المندوبين ،بما في ذلك
االحتفــاظ واالنتقــال إلى دور جــديــد في وفــد المنظمــات غير
الحكوميـة لمجلس تنســـــير البرنـامج .لقـد أدركـت مـدى فعـاليـة
مشــاركتي منذ البداية بتعاون قوي مع أعضــاء الفرير ودعم من
أمانة برنامج األمم المتحدة المشـــــترك المعني باإليدز .شـــــارك
زمحئي المندوبين بعمر وبشـكل علني بشـأن ما تعلموه ،وتبادلوا
األفكــار مع المنــدوبين الجــدد ،حيــن نقلوا إلينــا المعرفــة التي
اكتسـبوها كونهم مندوبين عن المجلس التنسـسـيقي للبرنامج .علينا
المحافظة على تقاليد تنظيم اجتماعات توجيهية للمنضــمين الجدد
في المستقبل.
التعرف على تنوعنا داخل المجموعة وتحديد األدوار الرئيســـية والبعثات لكل مندوب وللوفد بكامله .تضـ ـ ّمن
كان من المهم أيضـ ـ ا
ّ
التزامي تقديم النهج الجندري في ســــياق فيروس نقص المناعة البشــــرية/اإليدز وإدماج المنظور الجندري في عمل برنامج األمم
المتحدة المشـترك المعني باإليدز؛ وكذلك اسـتخدام البيانات القائمة على األدلة ،وأسـاليب البحن والتقييم لتحسـين السـياسـات والبرامج
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والممارسـات لتعزيز مشـاركة المجتمع ومشـاركته في عمل برنامج األمم المتحدة المشـترك المعني باإليدز على المسـتويات الوطنية
واإلقليمية والدولية.

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

كوني موجودة في مجلس تنســير البرنامج لدى برنامج األمم المتحدة المشــترك المعني باإليدز بعد ســنوات عديدة ،أعتقد أن مجلس
تنسـير البرنامج لدى برنامج األمم المتحدة المشـترك المعني باإليدز يبدو أكثر تنظيما ومحءمة ل رضـه .يسـتحر وفد المنظمات غير
الحكومية تقديري .عند مشــاركتي في الوفد ( ،)2009-2007لم يكن مرفر االتصــال واالســتشــارة  ،CCFمقدم الدعم التقني لوفد
المنظمات غير الحكومية ،موجودا بعد .عرضـنا أنا وزمحئي فكرة مرفر االتصـال واالسـتشـارة  CCFوناصـرنا النشـائه .ويسـعدني
جدا أنه حصل على الموافقة .وأنا أرى اآلن نتائج االستثمار في المجتمعات والمجتمع المدني.
بـالنســـــبـة لي ،أفضـــــل جزء من االجتمـاع الخـامس واألربعين
للمجلس التنســيقي للبرنامج هو الجزء المواضــيعي الذي تمحور
حول تأثير اإليدز على األطفال والشباب .أث ـ ّـر انخفاض االنتقال
الرأســي لفيروس نقص المناعة البشــرية على مهام ســوق طبابة
األطفال المتعايشـين مع فيروس نقص المناعة البشـرية .ألسـباب
وجيهـة لـدينـا ،هنـاك عـدد أقـل من األطفـال المولودين مع فيروس
نقص المناعة البشــرية ،ولكن هذا الســوق الضــير يبدو أقل جذبا
ــــــد وفد المنظمات غير
لصناعة المستحضرات الصيدالنية .وأك ّ
الحكومية في مجلس تنســـير البرنامج على ضـــرورة أن يحظى
هذا الواقع بالتقدير الذي يســتحقه .اســتيقظوا ،فأطفالنا يموتون!
هذا ما قلناه.
أعجبت بالمديرة التنفيذية الجديدة لبرنامج األمم المتحدة المشـترك المعني باإليدز ،Winnie Byanyima ،بعد الفترة الصـعبة التي
مر بها برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز .أنا واثقة من أن السيدة ويني ستنقلنا الى المرحلة التالية.

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

إنضمام شاب كاريبي لتمثيل واحد من اثنين من مندوبي أميركا الحتينية ومنطقة البحر الكاريبي في برنامج األمم المتحدة المشترك
المعني باإليدز ،يعني الكثير بالنسـبة له ولمن يمثلهم ،بما في ذلك المجتمعات المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشـرية ،في عمله مع
المجتمع المدني.
كان حضـــور أول اجتماع لمجلس تنســـير البرنامج بمثابة تجربة ســـمحت لي بفهم نظام األمم المتحدة من حين صـــلته بالحوكمة
وصـــنع القرار االســـتراتيجي فيما يتعل ر بفيروس نقص المناعة البشـــرية  /اإليدز على الصـــعيد العالمي؛ وكيفية اســـتخدام أنظمة
الحكومة واإلجراءات كي تضـمن توافر اإلرادة السـياسـية مع الحاجات ،مثح :حقوق اإلنسـان وحماية المجتمعات في جميع أنحاء
العالم.
ــــــز على المراهقين والشباب ،حين سمح
لقد اهتميت بشكل خاص بالجزء المواضيعي من اجتماع مجلس تنسير البرنامج الذي رك ّ
ذلك بإجراء محادثة وتفاعل مباشـــر مع التكنوقراط وممثلي المجتمع الذين يعملون على األرض ويدافعون على الصـــعيد العالمي.
وقد مثل هذا بالنسـبة لي جوهر ما يجب أن تبدو عليه االسـتجابة الفعالة ،وكيف يجب أن تسـتمر ،بينما نمضـي نحو أهداف المسـار
السريع.

صفحة  12من 13

والتحول،
يشكــــــــــل آلية قوية تتيح التقاطعات والترابط من أجل التأثير
إن التقارب بين المجتمعات  /المجتمع المدني والحكومات
ّ
ّ
خاصـة للمهمشـين والمعرضـين للخطر بسـبب إصـابتهم بفيروس نقص المناعة البشـرية .أتطلع إلى الحضـور والمشـاركة في جميع
العمليات المتعلقة بمجلس تنسير البرنامج ،وبصفتي مندوبا للمنظمات غير الحكومية.

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

الصور تقدمة مكتب االتصاالت والمناصرة العالمي لدى برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز
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