
 

 

ماذا حصل خالل االجتماع الثامن والعشرين للمجلس التنسيقي لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز 
 ؟2011يونيو / حزيران23 الى 21في جنيفا، سويسرا، من 

المندوب المناوب للمنظمات غير (ه جورج أياال قبل اللحظة المعهودة من الصمت التي يفتتح بها آل اجتماع، توّج
 .الى ذاآرة الصديق والمندوب السابق روبيرت آار) لحكومية من منطقة شمال أميرآاا

إن إطار . الهدف الرئيسي الجتماع المجلس على إطار الميزانية والنتائج والمساءلة الموّحد الذي أقّره المجلسرّآز 
متحدة المشترك المعني باإليدز، والذي الميزانية والنتائج والمساءلة الموّحد هو الميزانية الجديدة لبرنامج األمم ال

 بتنفيذ الدول الراعية  اإلطار، مبينَا آيف تقوم األمانة العامة وآذلكومراقبةطة يهدف الى إدراج مساءلة مبّس
 .محلياستراتيجية برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز المتفق عليها على الصعيد العالمي واإلقليمي وال

يزانية والنتائج والمساءلة الموّحد سيشكل مكانَا لرصد جميع مجاالت العمل، لذا من المهم جدًا أن يكون إن إطار الم
  .أن تكون المؤشرات مناسبة لقياس النتائجواإلطار واضحًا وآامًال 

سيحتاج المجتمع المدني إلى البحث عن فرص للمشارآة في إعادة النظر حول المؤشرات ووضع خطط عمل 
   .د خالل األشهر الستة القادمةـّلمسات األخيرة على إطار الميزانية والنتائج والمساءلة الموحضع الوو

خالل مرحلة تطوير إطار الميزانية والنتائج والمساءلة الموحد، آان أحد أهداف وفد المنظمات غير الحكومية 
 الوفد في لجنة الميزانية الفرعية، ةأدت مناصر. التأآد من إظهار التمويل للمجتمع المدني بصورة أآثر وضوحًا

 المدير التنفيذي، إلى نقطة اتخاذ قرار في جلسة المجلس ومعجتماعات مع الجهات المشترآة ال اخاللومن ثم 
ألمم المتحدة لوآاالت ا والجهات الراعيةوهذا يعني أن األمانة . تقديم التمويل للمجتمع المدني أآثر وضوحًالجعل 
 بالمجتمع المدني ًاعترافاهامة الخطوة ال ههذتشكـّل دعم المجتمع المدني؛ ل المخصصمال  المبلغظهر ـسوف ت

 والمجتمع  غير الحكوميةوفد المنظماتسيتابع . البشريةآشرآاء متساوين في االستجابة لفيروس نقص المناعة 
دنى لمشارآة األعيار الحد  في محاولة لوضع م المعني باإليدزالمدني العمل مع برنامج األمم المتحدة المشترك

 .المجتمع المدني

ومع ذلك، لم يتم وضع طريقة ثابتة وقابلة للقياس بهدف العمل مع المجتمع المدني في جميع الدول الراعية وآذلك 
 التقييم الثاني المستقل لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني ُمشار إليها فياألمانة العامة، على الرغم من توصية 

 ثار وفد المنظماتقد أو. ، واالعتراف بالشراآة مع المجتمع المدني في استراتيجية البرنامج2009إليدز عام با
مع أعضاء المجلس وخالل اجتماع  الجلسات التي تسبق االجتماعات  هذه المسألة في جميعغير الحكومية

 للقيام بذلك قبل اجتماع المجلس في آانون قًانتيجة لذلك، هناك اآلن اتفا. إنجاز هذا العمل المهمب مطالبًاالمجلس، 
 . 2011ديسمبر /األول

س نقص المناعة لفيرو  والمخصصةلجمعية العامة في األمم المتحدةاالستثنائية لدورة بعد الهذا االجتماع أتى 
دول  العديد من الخاللهمستوى في نيويورك، الذي أصر ال  المنعقدة خالل االجتماع الرفيع واإليدزالبشرية

 اجتماع خاللحاولت مصر . الصادرةوثيقة الاألعضاء بشأن إدراج فقرة تتعلق بسيادة الدولة والنسبية الثقافية في 
إطار في بذلك بني على هذه المسألة، ودفعت لالعتراف ت، أن  المعني باإليدز المشترك األمم المتحدةمجلس

وإطار ف استراتيجية برنامج األمم المتحدة المشترك وهذا يعني إضعا. الميزانية والنتائج والمساءلة الموّحد
ع بحجة سيادة الدولة من أجل عدم  الدول األعضاء التذّره بإمكان، آما أنالميزانية والنتائج والمساءلة الموّحد

 المخدرات، مستخدمي، آالرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال،  بها ال تعترفالتي الفئاتقضايا معالجة 
الصادرة عن االجتماع الرفيع وثيقة الشارة إلى وقد اتفق جميع أعضاء المجلس لإل.  الجنسامالتع/وعاملي
 وقد.  إصرارهاتلجعله مرجعية أساسية، وفي النهاية سحبالساحقة  مع المعارضة تالقت، ولكن مصر المستوى



بعد أن آانت  عن مصر، فسهابعض الدول األفريقية األعضاء ن ت فصلآيفهنا  الدينامية السياسية الهامة وّضحت
 .اتمارس القيادة الخاصة بهأصبحت ، وتتبعها أصًال

 تقرير المدير التنفيذي

 A Game-Changing،"لعبةيير اللحظة تغ"قـّدم المدير التنفيذي ميشال سيديبي تقريره السنوي، المعنون 
Moment االستجابة لإليدزموضوع  بعد االجتماع الرفيع المستوى في وضعنا/موقعنا الذي تحدث فيه عن. 

المتفق عليها في و الواردة في الوثيقة الصادرة إزاء بعض القيود قلقه  غير الحكومية عن المنظمات وفدوأعرب
 :الى التقدم بالخطوات التاليةك وأشاروا آذل. االجتماع الرفيع المستوى

عامالت الجنس ومستخدمي / الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، عاملي–تسمية الفئات الرئيسية  •
 المخدرات

 تسمية الفئات األآثر عرضة آالمهاجرين والسجناء •
 يةالبشراالعتراف بحقوق االنسان آعنصر أساسي في االستجابة العالمية لفيروس نقص المناعة  •
  البشريةاالعتراف بالحاجة الى تحدي الوصمة والتمييز بهدف مكافحة فيروس نقص المناعة  •
 2015 مليون شخص يتناولون العالج المضاد للفيروسات القهقرية بحلول عام 15تحديد هدف واضح لـ  •
 تأييد صريح للحد من ضرر المخدرات والهدف العالمي للحد من انتقال عدوى فيروس نقص المناعة •

 .2015 في المائة بحلول عام 50 بين األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن بنسبة البشرية
 

في .  في المستقبلالبشريةفيروس نقص المناعة الخاص ببالغ  اإلتفسيرل  غير الحكوميةوفد المنظماتأيضًا ودعا 
يتم ربط وف سوسنوي، بشكل يتم  سيظل البشريةحين أنه من الواضح أن اإلبالغ عن فيروس نقص المناعة 

 ما، وإذا 2015يحدث بعد عام سا ّمعلوفد ردود فعل واضحة لم يكن ل. األهداف اإلنمائية لأللفية باإلبالغ العالمي
 في  للمناصرةلنا جميعًامفتوح وهذا مجال . البشرية بفيروس نقص المناعة خاص تقييم عالميسيكون هناك 
 .األشهر المقبلة

دعى الى تشجيع أآبر   غير الحكوميةالمنظماتوفد ، ولكن الوطنية للملكية تأييدهلتنفيذي عن المدير اوقد أعرب 
لبلدان ذات الدخل ل" في تصنيف البنك الدولي البشريةفيروس نقص المناعة ب الخاصتمويل المواصلة بتزام ل االفي

وفد طلب  جديدة في هذا المجال، سيديبي عن رفع مستوى الوقاية واستثماراتتحّدث بينما ". المنخفض والمتوسط
 .الوقايةلجنة   الحصول على مزيد من المعلومات حول غير الحكوميةالمنظمات

فيروس نقص مع  المتعايشاتزيادة مشارآة النساء ب المتعلقةمالحظات غير الحكومية بالوفد المنظمات  بـّرح
 قرار مجلس حقوق اإلنسان ب، اعترافهرز الوفد أيضًاوأب. امل للتغييرآع النساء بين ودفع االستثمار البشريةالمناعة 

دعوة المدير ب بشكل خاصوآما هو موضح أعاله، رحب الوفد . التوجه الجنسيو يةهوية الجنستحديد البشأن 
 في إطار التطويرلميزانية في تمويل المجتمع المدني مع المؤشرات للحكم على الستخدام خطوط ا"التنفيذي 
 . والمساءلة الموّحد والنتائجالميزانية

 .تدّخل مجلس الوفد بشأن التقريرراجع 

 تقرير المنظمات المشارآة الراعية

اإلنفاق وتقارير تفاصيل  زيادة ة التي تظهرتفصيليالوفد المنظمات غير الحكومية باستمارة اإلبالغ الجديدة رّحب 
 على ردًا. من المنظمات الفردية، على الرغم من أن التقارير ما زالت غامضة في مجاالت الدعم للمجتمع المدني

الحد شراآة والهمية استراتيجية أل الوفد أشار، جالمجلس التنسيقي للبرنام الراعية قبل المنظماتاجتماعه مع 
 . وااللتزامالمعايير للمشارآةاألدنى من 

 .الوفد بشأن تقرير المنظمات المشارآة الراعية  تدّخلراجع

http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2011/06/2011_28thPCB_Speech_eng.pdf
http://unaidspcbngo.org/?p=14018
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2011/05/20110523_cco-report_final_200511_REVISED.pdf
http://unaidspcbngo.org/?p=14026


آيفية ضمان األمن الغذائي : البشريةاألمن الغذائي، والتغذية، وفيروس نقص المناعة : المواضيعية للجلسة تابع
 البشريةوالتغذية جزء ال يتجزأ من برامج فيروس نقص المناعة 

 القرار عقب الجلسة ونقاطنشطة األ تطوير على ةامل العالمجموعة في  غير الحكوميةشارك وفد المنظمات
  بتكليف برنامج األمم المتحدة المشتركًا المجتمع المدني قرارإتخذ. ديسمبر/ في آانون األول األخيرةالمواضيعية

بمواصلة إدماج عملها حول حقوق اإلنسان وذلك  للعمل على معالجة األسباب األساسية للضعف، المعني باإليدز
عن قلقه  وأعرب الوفد.  ضمن مخططات الحماية االجتماعيةالبشريةوبرامج فيروس نقص المناعة ء والغذا

 إطار الميزانية والنتائج والمساءلة الموّحد آجزء من عملية ومراقبتها  نشاطات المتابعة تكلفة جميعإلمكانية
حتاج إلى العمل ي بالتغذية ولكن سوف المتعلقة في معظم األعمال القيادةبرنامج األغذية العالمي سيتولى . الجديد

 . حول الحماية االجتماعيةبأي نشاطلقيام لمع البنك الدولي واليونيسيف والمجتمع المدني 

 .الوفد بشأن تقرير الجلسة المواضيعية تدّخلراجع 

 الفوارق بين الجنسين لالستجابة لإليدز

سراع بالعمل للنساء والفتيات،  لإلعمالاألتقرير الثاني للمجلس بشأن تنفيذ جدول من ال نسخة احتياطية تم تقديم
 التغذية علىيستند هذا التقرير .  على المستوى الوطنيالبشريةيروس نقص المناعة والمساواة بين الجنسين وف

 يبين بوضوح عدم التنفيذ الكامل وهو. جدول األعمالحتساب  ال نقاط مشارآة حول بطاقة دولة81المرتدة من 
 المناعة  فيروس نقصالمتعايشات معلنساء ا مشارآة ضعف عن لتمويل، فضًالاقلة لجدول األعمال نظرًا ل

 .، وعدم آفاية البيانات والتمويل الوطنيالوطنيعلى الصعيد وصنع القرار  في التخطيط البشرية

، وافق المجلس على أن هناك حاجة إلى والنتائج والمساءلة الموّحدالمراقبة بإطار الميزانية بينما سيتم ربط 
عمال األ جدول ه لم يتم تمويلتراف بأنمع االع. الفترةمنتصف  في 2012جدول أعمال عام منفصلة ل مراجعة

الدول األعضاء للحكومات والجهات المانحة من قبل  أصداء متكررة أتتهاء، تناإل قارب علىالكامل وان التمويل ب
النساء والفتيات، شاملة شؤون  وإننا بحاجة إلى مزيد من االستثمار في أولوية؛ تشكـّل نقطةأن النساء والفتيات ب
أنشطة النساء  بالخاصعمال األجدول التنفيذ الكامل لضمان ل، البشرية فيروس نقص المناعة يشات معالمتعالنساء ا

  .والفتيات

 .الوفد بشأن تقرير الفوارق بين الجنسين  تدّخلراجع

  لدول األفريقية االعضاءلدعم الآليات 

مشارآة أفضل في لعلى مدى العامين الماضيين، آان هناك دفعة من الدول األفريقية األعضاء لمزيد من الدعم 
 ج األمم المتحدة المشترك برناملدى مقّر آامل بدوامتقديم الدعم للفريق على  االقتراح األصلي ونّص. المجلس

ن للدعم لدى ون االقليميالحاليون المستشارو أن يقّدم هذا المجلس األخير علىوافق . المعني باإليدز في جنيفا
وفد أشار . المزيد من الدعم)  ألفريقياثالث مستشارينهناك (المعني باإليدز برنامج األمم المتحدة المشترك 

في الوقت والترجمة  الوثائق  تحضير مجموعة البلدان األفريقية حولخاوفم إلى أن  غير الحكوميةالمنظمات
شعر وفد المنظمات غير .  من الدعمعلى أن الفريق يحتاج مزيدًاالوفد  واتفق ؛ الخاصةمخاوفهمالمناسب تعكس 

وذلك  متحّمس لفريق المستشارين االقليميين للدعمشخص قبل تخفيض الدعم المحتمل من لالحكومية بخيبة أمل 
وجود صالح المجتمع المدني إنه من .  على دعم المجموعة األفريقية حسب الحاجة الوفدعملي وس؛ألسباب مالية

تكون أآثر تأثيرًا، أن  توافق اآلراء للعمل يسمح للدول األعضاء األآثر محافظة آون،  قويةدول أفريقية أعضاء
 . أفضلمستعدة بشكل أنها بما

   الدعم األفريقيةالوفد بشأن آليات تدّخلراجع 

 )2 ,1( إطار الميزانية والنتائج والمساءلة الموّحد

صدر إطار الميزانية والنتائج والمساءلة الموّحد، ولكن اتفق المجلس على ضرورة المزيد من العمل لتبسيط األداة 
. قاط الضعف هذهولذلك، طلب المجلس عملية تشاورية لمعالجة ن. وتعزيز المؤشرات في إطار المساءلة والنتائج

 . المجتمع المدنييتم مشارآةسوف تقترح األمانة طريقة للقيام بذلك على مدى األشهر الستة المقبلة، وسوف 

http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2011/05/20110518_Thematic-from-27-PCB-followup_final.pdf
http://unaidspcbngo.org/?p=14030
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2011/05/20110607_Gender-sensitivity-of-AIDS-responses_final.pdf
http://unaidspcbngo.org/?p=14038
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2011/05/20110509_Africa-paper_final.pdf
http://unaidspcbngo.org/?p=14044
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2011/05/20110526_UBRAF-Part-1_final.pdf
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2011/05/20110511_UBRAF-Part-2_final_en.pdf


نقطة اتخاذ لالمجلس تم تمرير األمر آذلك  و غير الحكوميةوفد المنظمات مفي هذا البند من جدول األعمال، قّد
 .أآثر وضوحًابشكل للمجتمع المدني احة المتموارد ال اإلبالغ عن عمليةضمان لقرار ال

 . اوأفريقي، وأوروبا، وأميرآا الشمالية، المحيط الهادئ-آسيا من المندوبين تدّخالتراجع 

، حيث 2011ديسمبر / آانون األول15 الى 13ا من لمجلس التنسيقي للبرنامج في جنيفسينعقد االجتماع المقبل ل
ة سيقدم وفد المنظمات غير الحكومية التقرير السنوي وسوف تنظر الجلسة المواضيعية بشأن فيروس نقص المناع

 . والقانونالبشرية

: "الوقاية دمج" لالجتماع الثالثين للمجلس التنسيقي للبرنامجعية يضاق المجلس على أن تكون الدورة الموواف
وذلك  ، على الصعيد العالميالبشريةتنشيط استجابات الوقاية من فيروس نقص المناعة لة ـالملّحالحاجة معالجة 

   ).2012 ويوني/ حزيران7-5(بانتشار وباء اإليدز اإلطاحة بدء و التآزر لوقف  أوجهبرفع مستوى وتحقيق

 جلسات وجبة الغذاء اثناء اجتماع المجلس التنسيقي للبرنامج

 على الوقاية من فيروس نقص الشاملحصول اللدولية بشأن االستشارية ا دى المجموعةن لو المشارآالرؤساء نظم
أهمية وجود المجموعة االستشارية  الغداء لشرح ناقشة اثناء جلسةم ، والعالج والرعاية والدعمالبشريةالمناعة 
لبيان ل المجتمع المدني ن آيفية استخدام عغير الحكومية مندوب المنظمات تحّدث.  في المستقبلاوقيمته الدولية 
الحظ أن  ه لكن؛ االجتماع الرفيع المستوى  تحضيراتاثناء الصادر عن المجموعة االستشارية الدولية  التوافقي

 ومع ذلك،  .هتأثير ، مّمـا يقّلل منىاالجتماع الرفيع المستو من موعد انعقاد جدًا قريبالمجموعة موعد انعقاد 
ترآيز على ال، مع الشامل على العالجحصول التقدم نحو في مراقبة ال  ذات قيمةموردآ المجموعة اعتباريمكن 

 .نجاز والمساءلةاإل

  غير الحكوميةمندوب المنظمات تحّدث. اء االجتماع الرفيع المستوى ونتائجهغذالدورة واحدة في وقت تناولت 
 عدم وجود  على الحقوق، وأيضًاةلغة القائم الاستخدام بعض البلدان تردد وعدم رغبة: يات المتبقية التحّدعن

  عن طلبهلكاريبيآا الالتينية ومنطقة البحر ايرمجتمع المدني من أمال إعالن وصّرح.  المتابعةلياتآلتعريف 
 اجتماع رفيع المستوى في خالل والى تقييم 2013لتقدم المحرز في عام قياس ا منتصف المدة لمراجعة إلجراء 

   .2016عام 

عالج فيروس والمتعلقة بالوقاية األولى  إلطالق المبادئ التوجيهية ًا جانبيًامنظمة الصحة العالمية اجتماععقدت 
 للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال من االلتهابات المنقولة جنسيًاا  وغيرهالبشريةنقص المناعة 

المجتمع آذلك مع المبادئ التوجيهية بالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وتم وضع هذه . جنسيًالمتحولين ول
ى أهمية اتباع نهج حقوق  علوتؤآدفعالية التدخالت المتاحة، المبادئ التوجيهية م تقّي .المدني من جميع أنحاء العالم

 .اإلنسان في الرعاية الصحية لهؤالء الفئات

 غذاء جلسة بالمخدرات والجريمة  باإليدز ومكتب األمم المتحدة المعنيبرنامج األمم المتحدة المعني استضاف
ناقشت " . لها، الخبرات واالحتياجاتتتعرضلمخاطر التي ا مراجعة:  المخدرات بالحقنتستخدم التيالنساء "بشأن 
 المخدرات في جنوب آسيا وأظهرت الممارسات الجيدة لخدمات الوقاية النساء التي تتعاطى العمل مع اللجنة

 متعاطي وشريكات الجنس شاملّة عامالت(متعاطي المخدرات اإلناث ل المقّدمةوالعالج والرعاية من الفيروس 
 .ها في بلدان أخرىالتي يمكن تكراروفي المجتمع وفي السجون ) المخدرات الذآور

 ما هو المجلس التنسيقي لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز؟: تذآير

وهو مؤلف . إن المجلس التنسيقي للبرنامج يشكـّل الهيئة االدارية لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بالإليدز
حدة التي تشّكل برنامج األمم المتحدة المشترك  دول راعية من األمم المت10 دول اعضاء ناخبين، وآذلك 22من 

يتألف من مندوب واحد ومناوب واحد من آل من المناطق (المعني بااليدز، ووفد المنظمات غير الحكومية 
العروض التقديمية  جميع  لقراءة rgo.unaidspcbngo.www:  يرجى زيارة موقعنا االلكتروني على). الخمس

 .والقرارات والمناقشات

!لمراقبي المجتمع المدني الذين دعموا وفد المنظمات غير الحكوميةشكرًا   
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