
 وفد المنظمات غير الحكومية
  برنامج األمم المتحدة المشترك -   المجلس التنسيقي للبرنامج

 المعني باإليدز

 

ا،   برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز  لمجلس التنسيقي ل   والعشرين ل  بعماذا حصل خالل االجتماع السا      في جنيف
 ؟2010) ديسمبر (آانون األول 9 الى 6سويسرا، من 

 . غير الحكوميةالمنظمات وفد بدعمالمعني باإليدز  المشترك المتحدة األمم لبرنامج الجديدة االستراتيجية المجلس اعتمد
 دعموت العقابية القوانين إزالة االستراتيجية تتناول المستند، من األخير اإلصدار من "تجريم" آلمة إلغاء من الرغم وعلى
المعني باإليدز  المشترك المتحدة األمم برنامج من قبل المحرز  التقدمآذلك المجلس ض واستعر.قوية لغةاإلنسان ب حقوق
 غير المنظمات وفد طلبقد  و. المعني باإليدزالمشترك المتحدة األمم لبرنامج المستقل الثاني التقييم توصيات تنفيذ في

 جوانب لعدة  الكاملةاالستجابة معني باإليدز الالمشترك المتحدة األمم برنامجمن  المجلس، أعضاء من غيرهمو الحكومية
 عن مرحلي تقرير المجلس  واستعرض.األنشطة عن يرتقررفع  مجرد من بدًال أآبر تأثير عن بحثًا التقييم، توصيات من

د آما أآـّ ؛البلد مستوى على هآافية عند طرح صيلاتفتصنيفه بأنه ال يحتوي على  تم الذي والفتيات، للنساء العمل برنامج
 األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز  لبرنامج  القادمةميزانيةال في التكاليف وتقدير المستقبلية األنشطة إدراج المجلس على

 التحليلية المناقشات  الشامل على العالج في أجندة العمل علىحصولال بند ملتيش  ولم).المساءلةو الموحـّدة الميزانية إطار(
الدراسة في  اجتماع إلى الوصول عملية على ذلك من بدًال رآـّز  غير الحكومية، ولكنهنظماتالم وفد هاطلب التي

 .يونيه/حزيران

 المجتمع شراآات وحدة استفادت وقد. االجتماع هذا في ذات تأثير مهم أخرى مرة المدني للمجتمع القوى الوجود وآان
 جانبيين اجتماعين استضافةهدف ب لمراقبينل كبيرال عددمن ال  المعني باإليدزالمشترك المتحدة األمم برنامج في المدني
 لألمم العامة لجمعيةاالستثنائية ل دورةلل المستوى رفيع اجتماع أي -  2011 يونيه/حزيرانالجتماع  تحضيربال انيتعلق

 المجلس استضافةب يجيللتخطيط االسترات واجتماع وأستراليا، بوتسوانا ،الميسرين مع واحد اجتماع عقد  قد وآان.المتحدة
 .)ICASO(  خدمات اإليدزلمنظمات الدولي

 

 

   

 !لمراقبي المجتمع المدني الذين دعموا وفد المنظمات غير الحكوميةشكرًا

 تقرير المدير التنفيذي

: النقود مقابل قيمةال "بعنوان ، العام  هذاالمجلس إلى ه المقّدمتقرير في الكفاءة على سيديبي ميشال التنفيذي المدير زرآـّ
 بذآاء ومن العمل إلى الحاجة عن وتحدث. أقل بأموال بالمزيد القيام آيفية على الترآيز مع" مضى وقت أي من أآثر اآلن

 المتحدة األمم لبرنامج الجديدة االستراتيجية وأشار الى. والوقاية العالج بين الفجوة سد على الترآيز نواصل ونحن القلب،
 أفضل نتائج تحقيق على بالترآيز العصيب الوقت هذا في الدولية السياسية القيادة تحفيزل "آوسيلة  المعني باإليدزالمشترك
 ."استثماراتنا عائد وتحسين

 سيسينو-فرنسواز باري: آرة الرئيسيةعنوان المذ

حول  دراسة المجلس الى متّدـق ،الوقاية لجنة رئاسة في شاركت يتالو نوبل، جائزة نوسي الحائزة علىيس-باري فرانسواز
 االجتماعية والعدالة  والعالج لوقايةبين ا الترابطب اـّرتنوذآ ،يومتاريخ ال حتى البشري المناعة نقص فيروس علم مراجعة
 .اإلنسان وحقوق

http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2010/12/20101206_27PCB_EXDreport_en4.pdf
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2010/12/pcb27_fbs_slides_en.pdf


 فترة الغذاء:  الوقايةتكنولوجيا 

 تكنولوجيا عن تقرير حول رفع المعني باإليدز سابقًا المشترك المتحدة األمم برنامج مجلس اتخذهآان  قرار بهدف معالجة
 الموضوع هذا حول جلسة  المعني باإليدزالمشترك المتحدة األمم برنامج عقد ،فـّمكثعمل  جدول ضمن الجديدة الوقاية

 المناعة نقص فيروس من الوقاية تكنولوجيا حول الواقع أرض على  والطاقة الزخم المقدمون وناقش. اثناء فترة الغداء
   قبل التعّرض لوقايةا دراسة نتائج قشت ونو.والبرامج األساسية السلع في المستثمرة البلدان بها تفي أن يجب التي ،البشري
(iPrEx)  ،ّدم ـآما ق .الفيروسي الحمل من الحد على آبير تأثيرلهما  هوامتصاصبالعالج  االلتزام أن وُعززت فكرة
. واألنثوي الذآري الواقي حول الموارد بـّتعق عن فضًال ،األنثوي الواقي من القادم الجيل عن مستكملة معلومات االعضاء

 مجال في الجديدة لتكنولوجياا في تحضير  المعني باإليدزالمشترك المتحدة األمم برنامج دور أهمية على المشارآون ددوش
 .والتمويل التنفيذ وبدء البحوث مثل الوقاية،

 2015-2011 برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز للفترة استراتيجية

 وتدعم. المجلس في اتمريره  غير الحكوميةالمنظماتوفد  فقد ساند االستراتيجية، في قيود هناك آانت حين وفي
 اإلنسان، لحقوق قوية لغةاستخدام  طريق عن واألآثر عرضة شةـّالمهم للفئات  على العالجالشامل صولالح ستراتيجيةالا

  ؛الستراتيجيةالقوية ل صياغةال مع باالرتياح أعضاء دول تشعر عدة لم '.تجريمال 'إلى مباشرة إشارة عدم من الرغم على
 المجلس وأقر ، األمرهذا  غير الحكوميةمنظماتال فدووآافح  ."الوطنية السياقات "مراعاةل بند إضافة إيرانأرادت و

 تحقيق على يدل وهذا. الحاشية في فقرة وإضافة ، هذاالقرار اتخاذ نقطة مع غير متعاونة يرانإ ببقاء دولة االستراتيجية
 .اإلنسان حقوق لغة يستجوب قمعي سياسي مناخ في قوي

 تقرير مرحلي عن التنفيذ: ل لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدزالتقييم الثاني المستق 

ع  في  النجاح  المعني باإليدز والتي تعكس    المشترك المتحدة األمم برنامجقبل   من مقدمةال المجلس ورقة من الرغم على  جمي
يم  توصيات  أن المجلس  أعضاء من وغيرهم  غير الحكومية  المنظمات وفد يجد لم التنفيذ، مجاالت شكل آامل      التقي ـّذة ب . منف
 :آاملة غير زالت ما التي االجزاء من العديدغير الحكومية الى  المنظماتوفد  وأشار

 تعتزم وهي المدني، المجتمع مع  المعني باإليدزالمشترك المتحدة األمم برنامج شراآة استراتيجيةبعد  تبدأ لم •
 فريق إنشاء  يجب.بشكل متماسك المدني المجتمع مع العامة نةواألما المشترآة الجهاتعمل  آيفية في نظرال

 الشفافية لضمان  غير الحكوميةالمنظمات وفد وسيشارك الشراآة، هذهاستراتيجية  بشأن المقبلة الخطوات لمناقشة
 .والمساءلة يةوالشمول

 بين والمساواة نساناإل حقوق مجال في المؤهلين األفراد من آاف عددتوظيف ب زاماتبااللت اإليفاء يتم لم •
 .بذلك للقيام واضحة خطط هناكليس  هأن ويبدو ؛الجنسين

 من الرغم على واضح غير الصحة نظم تعزيز في  المعني باإليدزالمشترك المتحدة األمم برنامج دور ما يزال •
 .المقبل مارس/آذار  فية واليتهالمنتهي العامل الفريق تشكيل

 .المناصرة والجهات العامة األمانة بين متفاهال مذآرةعلى  االتفاقلم يتم  •

 جنبًا ، غير الحكوميةالمنظمات وفدوقد أصّر . للتنفيذ قابلة ليستقد تم عرضها،  آما التقني الدعم استراتيجيةإن  •
 المجلس إلى يتم إعادة تقديمها فوسو آافية، تكن لم المقدمة االستراتيجية أن على األعضاء، الدول مع جنب إلى
 .2011 ديسمبر/األول آانون في

 ال الشامل على العالج حصولال لتحقيق العامة واألمانة المناصرة الجهات عمل آيفيةحول  للعمل الجديد التقسيم •
 ترافق أن ينبغي التي" التوجيهية المذآرة "المجلس أعضاء وينتظر. العمل أساليب في واضحة تغيرات يعكس
 .األدوار تحديد شرحتو المهام توزيع

http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2010/11/UNAIDS-Strategy_rev1_en.pdf
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2010/11/pcb27_sie_progress_report_en.pdf


 تقرير فريق عمل المجلس التنسيقي للبرنامج عن متابعة التقييم الثاني المستقل ذات الصلة بجميع جوانب اإلدارة

 حتفاظا لضمان  غير الحكوميةالمنظمات وفد ممثل وعمل. للتقييم متابعة من جزءباالدارة آ معني عمل فريق تشكيل تم
آما . المجلس في المدني المجتمع تمثيل قيمة التقرير هذاوقد عّزز  .المجلس اجتماعات في قوي بدور المدني المجتمع
 أهميةب التقرير اعتراف ممثل وفد المنظمات غير الحكومية وتعهـّد. الجلسات وسير المجلس موظفي دور التقرير أوضح
 .للتنفيذ قابلة مواد إلى باإلضافة سياسية، ببيانات اإلدالءتضمن  ستراتيجيا قرار نقاط وجود

 مراعاة حساسية النوع االجتماعي  في مواجهة اإليدز

الجنسين في بين مساواة  الخطة العمل الوطنية المعّجـلة المتعلقة بالنساء والفتيات وجلس بشأن تنفيذ الى المتم تسليم التقرير 
 فيالمنعقدة  الموضوعية الدورة بنتائج التقرير هذا اقترن الحظ، ولسوء. مواجهة فيروس نقص المناعة البشري

 وفد ناقش .البشري المناعة نقص فيروس برامج في اإلنجابيةو الجنسية الصحة إدراج بشأن 2010 يونيه/حزيران
 بشأن منفصلة مداخالت تقديم واختار من الموضوعين، كلب االهتمام على أنه يقّلل من هذا الدمج  غير الحكوميةالمنظمات

 ديمضامنًا بذلك تق ؛لعملا برنامج إلى  وأدخلهامحددةال القرار نقاط نجاحب  غير الحكوميةالمنظمات وفد وأيد. البندين هذين
 يةالمستقبل الميزانية إطار في لتنفيذه عمالاأل جدول إدراج عن فضًال ،2011 يونيه/حزيران في شموًال أآثر تقرير

 تخصيصهذا األمر اجراء تقدير التكاليف و سيضمن. المشترك المعني باإليدز المتحدة األمم برنامجل التابع والمساءلة
 .البلد مستوىعلى  رصدبالتالي يمكن اجراء عملية الو األموال

روس مع  واإلنجابية الجنسية الصحة خدمات إدماج ربط تم اعتماده، وهو يهدف ًاقرار  غير الحكومية المنظمات وفد وقدم  في
شري  المناعة  نقص  ة الب ساء  الصحية  االحتياجات  لتلبي ات للن سية  والمجموعات  والفتي ا  الرئي ـّن  هو آم تراتيجية في  مبي  اس
 .القادم والمساءلة الميزانية إلطار 2015-2011 للفترةالمعني باإليدز  لمشتركا المتحدة األمم برنامج

 اإليدز، الحماية واالستجابة االنسانية

 األعمال جدول من البند لهذا آمتابعة المجال، هذا في عمله عن تقريراًَ دز المعني باإليالمشترك المتحدة األمم برنامجقدم 
ولم  أظهر النشاطات التقرير أن  غير الحكوميةالمنظمات وفد شارأ .خالل االجتماع التاسع عشر للمجلس التنسيقي للبرنامج

 المنظماتوفد  بـّ ورح.2011  عاماألمن مجلس في معالجة هذا البند بعد اآتماًال أآثر تقريرًا طلب يظهر أثرها؛ وبالتالي
 المجاالت أحد يشكـّل هذا أن الحظ ولكنه اإلنسانية؛ واالستجابة البشري المناعة نقص فيروسمعالجة  ببند غير الحكومية
 .البشري المناعة نقص فيروسمكافحة  ومنظمات اإلنسانية المنظمات إدماج تحسينل حاجة هناك حيث يوجد

 الحصول الشامل على العالج 

 إلى التي أّدت األنشطة  أساسًاوضحت التي المقدمة، من الدراسة أمله خيبة عن  غير الحكوميةالمنظماتوفد  وأعرب
 المحتملة، المقبلة الخطوات لتحلـّ الحصول الشامل على العالج آما أنها ال قعوائ ال تعالج ولكن ،2011 يونيه/حزيران

 برنامج لقيادة انتقاده عن  وفد المنظمات غير الحكوميةأعرب  آذلك،.األعمال جدول من البند هذا تحضير في هطلبتم  آما
 بمبدأ الحصول الشامل على العالج لتزاماال لدراسة وإعادة ُيعتبر معالجة ضعيفة وما  المعني باإليدزالمشترك المتحدة األمم
 2010 يونيه/حزيرانفي  المجلسالتزام و والتمييز ةالوصم حول بالعوائق المجلس الوفد رـّ وذآ.متأخرال الوقت هذا في

 أعرب الفريق، أمام - وأستراليا بوتسوانا - نالميسري اثناء تقديم. المستوى الرفيع االجتماع محور والتمييز ةالوصم بجعل
 المجموعة  غير الحكوميةالمنظمات  وفددـّ وأي.االستراتيجية مناقشة عدم إزاء أملهم خيبة عن المجلس أعضاء من العديد

 مبدأ تمويل إلى الدعوة  المعني باإليدزالمشترك المتحدة األمم لبرنامج التنفيذي المدير من فيه يطلب قرار على األفريقية
 اجتماع في هاتكاليف تحمل على والقدرة النوعية والجودة ذات األدوية إلى الوصول كانيةوإم الحصول الشامل على العالج

 المتحدة األمم واجتماع ،2011 عام مايو/أيار فيالعالمية  لصحةا جمعية خالل يناإلقليمي األفارقة الصحة وزراءل جانبي
 .2011 يونيه/حزيران في المستوى رفيع

 

http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2010/11/pcb27_task_force_report_en.pdf
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2010/11/pcb27_20101119_gender_en.pdf
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2010/11/PCB27_20101117_shr_report_en.pdf
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2010/11/PCB27_20101117_universalaccess_en.pdf


 السلطة التنفيذيةاعضاء انتخاب 

رسميًا  على موفدي  الموافقة تـّتم. آمقرر ومصر للرئيس، نائبا بولنداوانُتخبت  الرئيس؛ دور إلى السلفادور تنتقل
 وشمال األوسط الشرق منطقة من للمنظمات غير الحكومية ولألا الممثل إلى واإلشارة ،المنظمات غير الحكومية الجدد

لإلطالع على قائمة موفدي المنظمات غير الحكومية لدى المجلس التنسيقي  org.unaidspcbngo.www راجع   .أفريقيا
 .للبرنامج والخاصة بهذه السنة

 جزء والتغذية الغذائي األمن ضمان آيفية: البشري المناعة نقص وفيروس والتغذية الغذائي األمن: الجلسة المواضيعية
 البشري المناعة نقص يروسف برامج من يتجزأ ال

 نقص فيروسبرنامج و والتغذية الغذاء تدخالت علىترّآزت الجلسة المواضيعية الجتماع المجلس التنسيقي للبرنامج 
 األمن خالل من إمتصاص العالج وااللتزام به ونجاحه تحسين) 1:  وقد قّسمت الى أربع جلسات جانبية.البشري المناعة
 السل،  الثالثي وعالجالعالج يـّتلقم األشخاصو ،البشري المناعة نقص فيروس للمتعايشين مع مةالمالئ والتغذية الغذائي
 والرعاية الغذائي األمن وانعدام البشري المناعة نقص فيروس) 2   ؛مداخالت انتقال العدوى من األم الى الطفل وفي

تجاه  المانحة الجهات ونهج المدني والمجتمع وطنيةال الحكومة) 3  البرمجة؛ على المترتبة واآلثار األدلة: االجتماعية
 الطوارئ حاالت في واألمن الغذائي البشري المناعة نقص فيروس) 4  و التغذية؛ وبرامج البشري المناعة نقص فيروس
 .المدني المجتمع باسم متحدثين  جلسةآل وشملت. اإلنسانية

وق  إطار على ترآيزال ضمان مدنيال المجتمع ومراقبي  غير الحكومية  المنظمات وفد وحاول  سان،  حق سليط  اإلن ضوء  وت  ال
ى  الحاجة  على شاملة  البرمجة  إل الج    ،ال ي تع دام ال األساسية  األسباب  الت ذائي  األمن  نع ر  ،الغ ة  عب ة  والعالج  الوقاي  والرعاي

دعم ى .وال يرد عل دول س ال ج س أعم ي المجل ران ف ه /حزي ديوني ة  بن شات لمتابع وم مناق سة النه الي ةوالجل د. ائي ن مزي  م
 قريبًا متاحة ستكون ائيةنهال ستنتاجاتاالو الفردية جانبيةال جلساتال من الواردة والتقارير العروض ذلك في بما المعلومات،

 . غير الحكوميةالمنظمات وفدل االلكتروني الموقع على

 الرسمي المجلس اجتماع خارج" المستوى الرفيع االجتماع "في المناقشات

 مشاوراتب سريعًا القيام ،الوطني المستوى على ،المدني المجتمع يحتاج. جانبيتان جلستان عقدت أعاله، ليهإ أشير وآما
 على للحصول. نيويورك في يونيه/حزيران اجتماع انعقاد قبل المدني المجتمع لمشارآة محدودة فرص هناك آون إقليمية
 المتحدة المشترك لدى برنامج األمم )org.unaids@thomsonk( آيت تومسون : ـ يرجى االتصال بالمعلومات، من مزيد

 لمنظمات خدمات اإليدز الدولي المجلس لدى )org.icaso@PaulineHG(غريغوري - هاريوت، بولينالمعني باإليدز
)ICASO(قع االلكتروني لوفد المنظمات غير الحكومية المووقراءة ؛.  

   

 مجددًا ما هو المجلس التنسيقي للبرنامج؟: تذآير

 22وهو مؤلف من . إن المجلس التنسيقي للبرنامج يشكـّل الهيئة االدارية لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بالإليدز
دة التي تشّكل برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بااليدز،  دول راعية من األمم المتح10دول اعضاء ناخبين، وآذلك 

يرجى زيارة موقعنا ). يتألف من مندوب واحد ومناوب واحد من آل من المناطق الخمس(ووفد المنظمات غير الحكومية 
 . العروض التقديمية  والقرارات والمناقشاتجميع  لقراءةorg.unaidspcbngo.www:  االلكتروني على
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