
 
 
 
 

 

 

 

 للمجلس التنسٌقً  03االجتماع رقم 

 لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز

 سوٌسرا جنٌف،

 1321 ٌونٌو/حزٌران 7 – 5

 

 تقرٌر ممثل المنظمات غٌر الحكومٌة للمجلس التنسٌقً للبرنامج

 

 ملف معّد من قبل ممثلً المنظمات غٌر الحكومٌة للمجلس التنسٌقً للبرنامج
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 ال شًءلفات االضافٌة لهذا البند: الم
 

 إن المجلس التنسٌقً للبرنامج مدعو للتالً:   -فً هذا االجتماع  اإلجراءات الالزمة
 

 :54فقرة 

الحكومات  مع بالكامل لمموّ  وجود مجتمع مدنً للدفاع عن المعنً باالٌدز برنامج األمم المتحدة المشترك حثّ  -1

برنامج األمم المتحدة  علىوٌنبؽً   .للقٌام بذلك السلطة الداعٌة  ستخدامالصندوق العالمً، وذلك باالمانحة و

لمنظمات المجتمع  التموٌل المباشر نشاء للٌاتإل خصٌصا   الدعوة المعنً باإلٌدز المشترك

 .الجدٌد الصندوق العالمً بنٌة ضمن المدنً
الدول األعضاء، لدعم المجتمع المدنً،  الطلب من برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز، بالشراكة مع -2

 المالً الدعم ال سٌما فً مناطق أفرٌقٌا ولسٌا وأمٌركا الالتٌنٌة، لمناصرة الحصول على  العالج بتعببة وتجمٌع
 القدرات بهدؾ بناء المدنً للمجتمع التموٌل وتخصٌص الحصول علم دعم  جدٌد، إلى بالدعوة وكذلك الحالً،

 .المجال هذا فً
 المخصص لفٌروس التموٌل تناقص كٌفٌة تؤثٌر لدراسة المشترك المعنً باإلٌدز المتحدة األمم برنامج هتوجٌ -3

 االستثماري اإلطار" افتراضات ذلك فً بما الحالٌة، البٌبة على اإلٌدز استراتٌجٌات فً البشرٌة المناعة نقص
 المناعة نقص فٌروس بشؤن" سٌاسًال اإلعالن" فً المبٌنة األهداؾ تحقٌق على والقدرة ،"االستراتٌجً

 المدنً للمجتمع المركزي الدور تإكد على شاملة استراتٌجٌة وضع نحو كخطوة 3122 عام اإلٌدز،/البشرٌة
 الحادي االجتماع المعنً باإلٌدز تقرٌره خالل المشترك المتحدة األمم ٌقدم برنامج أن ٌنبؽً. الموارد وتعببة

 .والثالثٌن
 

 : ال شًء ى تكلفة القراراتاآلثار المترتبة عل
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 مقدمـــة -أ

 -تفاقمالمو -مدمرال ثراأل لبرنامجل ًتنسٌقال مجلسلل  3123 عامل المنظمات ؼٌر الحكومٌة تقرٌر ٌتناول  - 2
 مع المتعاٌشٌن ذلك فً بما المدنً، المجتمع على البشرٌة المناعة نقص فٌروسفً مجال  التموٌل تخفٌضاتل

والمتحولٌن  الرجال، مع الجنس ٌمارسون الذٌن الرجال مثل ،الربٌسٌة والمجموعات البشرٌة اعةالمن نقص فٌروس
 األدلة استعراض أساس على. وشركابهم/شركابهن بالجنس والعاملٌن/العامالت المخدرات ومستخدمً ،جنسٌا  

 :ذلك بتلخٌص ما ٌلً ٌبدأو .ؼٌر الحكومٌة المنظمات وفدل المكونة العناصرمن قبل  اإلفرادٌة الحاالت ودراسات
 

 فٌروس نقص المناعة البشرٌة: تخفٌضات فً التموٌل الثنابً فً مجال 2 األزمة
 : تخفٌضات فً التموٌل المتعدد األطراؾ فً مجال فٌروس نقص المناعة البشرٌة3األزمة 
 .عة البشرٌة: عدم كفاٌة التقدم المحرز بشؤن االستثمار الوطنً فً مجال فٌروس نقص المنا4األزمة 

 
 مساهماتمنهجٌته الحاسمة وو المدنً المجتمع على أزمة كلالحاد والبعٌد المدى ل ثراألعن  التقرٌر ٌبحث ثم

. البشرٌة المناعة نقص فٌروسفً مجال  التكلفة حٌث من فعالةالو األدلة ىعل المستندة الستجاباتاعلى  المناصرة
فً  المعنً باإلٌدز  المشترك المتحدة األمم برنامج التزم باتخاذه قد الذي الدور فً النظر بإعادةاألمر  ٌنتهً
   .الدور هذا تعزٌز كٌفٌة حول اقتراحات وتقدٌم التموٌل أزمة معالجة

  
 ؟ما أهمٌة هذا األمر البشرٌة؟ المناعة نقص فٌروسفً مجال  التموٌل تخفٌضات حجم هو ما: الوقائع -ب 

 وتشمل. العوامل من لعدد نتٌجة التناقص فً أخذ البشرٌة المناعة نقص فٌروسجال فً م التموٌل أن األدلة تبٌن  - 3
قبل  من المحدود والتقدم المانحة الجهات أولوٌات فً تؽٌٌرات العالمً، االقتصادي االنكماشالعوال:  هذه

 فً الدولً كالبن وذكر. البشرٌة المناعة نقص لفٌروس بلدهم ستجابةا فً االستثمار على الوطنٌة الحكومات
 عالجال الذٌن ٌتناولون الناس مع العالمً، االنكماش خالل نسانٌةإ أزمة تفادي إلى الحاجة ،:311 أبرٌل/نٌسان

 ،:311 عام فً الحق وقت فً .1"نجاةال قارب فً مكانتهم فقدان من خطر فًوهم " القهقرٌة للفٌروسات مضادال
 المدنً المجتمع منظمة من 568حول  المعنً باإلٌدز المشترك ةالمتحد األمم وبرنامج الدولً البنك دراسة وجدت
 مع تواصللل  76%و للوقاٌة  :6%و العالج، تموٌل ضاخفالن السلبٌة اآلثار من تعانًمنها   64%أن 

 دٌسمبر،/األول كانون فً برنامجللمجلس التنسٌقً لل والعشرٌن الخامسة الجلسة خالل.  2الربٌسٌة المجموعات
 حقٌقً سلبً أثر لها العالمٌة االقتصادٌة األزمة: "المعنً باإلٌدز التالً المشترك المتحدة األمم جبرنام أعلن

 .3"الدخل والمتوسطة المنخفضة البلدان جمٌع فًتقرٌبا   البشرٌة المناعة نقص فٌروس برامج على وملموس
باإلشارة  كاٌزر أسرة ومإسسة نً باإلٌدزالمع المشترك المتحدة األمم برنامجقام  ،3122 عام أؼسطس/لب بحلول  - 4

 عام فً التسوٌة بعد. 4البشرٌة المناعة نقص فٌروسفً مجال  الدولً التموٌل فً الزٌادات عقد انتهاء الى
 :.7 إلى أمٌركً دوالر ملٌار 8.7 من) 3121 عام فً 21% نسبةب انخفاض األولى، للمرة هناك، كان ،:311
 من 8 لـ البشرٌة المناعة نقص فٌروس مخصصاتمن  خفٌض بالعملة المحتسبة أصلٌا  تم الت(. أمٌركً دوالر ملٌار
 .دراستها التً تمت حكوماتمن ال 26 أصل

 
 على اإلنفاق ثلثا ٌؤتً أفرٌقٌا، فً. الوباء لهذا للتصدي حاسما   أمرا   الدولً التموٌل ما ٌزال خالله وقت فً هذا وٌؤتً - 5

 .5خارجٌة مصادر من البشرٌة المناعة نقص فٌروس
 
 جابةتركزت االست: "المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم لبرنامج التنفٌذي المدٌر سٌدٌبً، ٌشالا ٌقول مكم - 6

 واالعتماد علٌها التزاماتهاب التنبإ ٌمكن ال. التقلٌدٌة المانحة البلدان من نسبٌا   صؽٌرة حفنة من الهبات على العالمٌة

                                                           
1

 .:311نٌسان/أبرٌل بٌان صحفً: تفادي أزمة إنسانٌة خالل التباطإ العالمً، البنك الدولً،   
2
المعنً باإلٌدز  المشترك المتحدة األمم برنامج العالجٌة، والبرامج البشرٌة المناعة نقص فٌروس على الوقاٌة من االقتصادٌة األزمة أثر تحدٌث  

 .:311 دٌسمبر/األول كانون الدولً، والبنك
3

األمم المتحدة المشترك المعنً  لبرنامج للمجلس التنسٌقً  25 الجتماع رقما لإلٌدز، التصدي على العالمٌة والمالٌة االقتصادٌة األزمة أثر  

 .:311 أكتوبر/األول تشرٌن المشترك المعنً باإلٌدز، المتحدة األمم برنامج ،:311 دٌسمبر/األول كانون 11-8 باإلٌدز

  
4

 عابلة مإسسة ،3121 عام فً المانحة الحكومات من الدولٌة المساعدة تقدٌم: الدخل والمتوسطة المنخفضة البلدان فً لإلٌدز االستجابة تموٌل

  .3122 أؼسطس/لب فً ،المعنً باإلٌدز  المشترك المتحدة األمم وبرنامج كاٌزر ي هنري
5

  .3123أزمة تبعٌة اإلٌدز: مصادر  للحلول األفرٌقٌة، برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز،   



UNAIDS/PCB(30)/12.4     
   1/ 28 صفحة

     

 
 

 الوالٌات دتزوّ  ،3121 عام فً" 6.المالٌٌن حٌاة علٌها تعتمد ذلك ومع الحالً، ادياالقتص المناخ ظل فً
 و المتحدة، المملكة من 24% و ،"البشرٌة المناعة نقص لفٌروس الدولً التموٌل من 65.3% نسبة المتحدة

 .7الدانمركمن  3.6%و  ،ألمانٌامن  5.6% و هولندا من  6.2% و فرنسا،من  %6.9
        

: تخفٌضات فً التموٌل الثنائً فً مجال فٌروس نقص المناعة البشرٌة1مة األز  
 

 لفٌروس الدولٌة الموارد معظم تخصٌص ٌتم بموجبها التً الوسابل -الثنابً التموٌل فً كبٌرة تخفٌضات لوحظت - 7

 جمالًاإل لالنخفاض الربٌسً السبب التخفٌضات هذه شّكلت. 8(2111 عام فً 74%) البشرٌة المناعة نقص

 الوالٌات لحكومة االتحادٌة المٌزانٌة تشمل خاصة، ؤهمٌةوك. 21119 -2119 للفترة المذكورة 11%بنسبة 

 من إلؼاثةل الطاربة الربٌس خطة" فًكتخفٌض  أمٌركً دوالر ملٌون 511 من أكثر 2113 عامل المتحدة

 .10"اإلٌدز
 

 ٌعكس أٌضا  تؽٌٌرات ولكن ،نفسها المانحة البلدان صاداقت على العالمً التباطإ أثر فقط لٌس ٌعكس الوضع هذا - 7
 لتحوّ ك وصفها عامة ٌمكن ولكن المانحة، الجهة حسبهذه التؽٌٌرات  تختلؾو. والسٌاسات األولوٌات فً واقعٌة
 أو كالصحة  أوسعموضوع  ونحو البشرٌة المناعة نقص بفٌروس الخاصة التدخالت فً االستثمار عن بعٌدا  
 النقص: "أنباالٌدز  المعنً المشترك المتحدة األمم برنامجلدى  اإلنسان حقوقل  المرجعً الفرٌق وٌلّخص. النمو

 .11"األولوٌات أزمةبنتٌجة  ولكن قتصادٌة أزمة نتٌجةب لٌس البشرٌة المناعة نقص لفٌروس التموٌل فً الحالً
      

 ص المناعة البشرٌة: تخفٌضات فً التموٌل المتعدد األطراف فً مجال فٌروس نق2األزمة 
 

 ال – وتقلبات لتخفٌضات البشرٌة المناعة نقص لفٌروس األطراؾ متعددةال مخصصاتال خضعت األمر،كذلك  - 8

 للٌة ألؽت ،2111 نوفمبر/الثانً تشرٌن فً .والمالرٌا والسل اإلٌدز لمكافحة العالمً الصندوقب ٌتعلق فٌما سٌما

 كانت هذه. - 12الثالث الفصل بنهاٌةأمٌركً  دوالر ملٌار 2 ٌقارب ما بنقص هاعلمبعد  –11الجولة رقم  المجلس

 شكل فً فقط أمٌركً دوالر ملٌار 1117 حّققت مبلػ التً) 2111 عام فً للموارد الثالث للتجدٌد النهابٌة النتٌجة

 المانحة هاتالج وتؤخٌر لتنّصل أٌضا  مثلو( دنىاأل الهدؾ من بكثٌر أقلوهو مبلػ  ،2113-2111 للفترة تعهدات

 .تعهداتها من الحد أو/و

 
وواحتد متعتدد  بلتد 77) 2111 عتام المعنتً باإلٌتدز المشتترك المتحدة األمم برنامج لمكاتب استقصابٌة لدراسة وفقا   - 9

حالٌا ، لن ٌكون هناك . 13العالمً لصندوقل 11رقم  جولةال إلى اقتراح تقدٌم بلد 55 عن ٌقل ال ما إعتزم ،(األقطار

 علتى لحفتاظل  نتقالٌتةالا تموٌتلال للتدول التقتدم بطلتب التى للٌتة ٌمكن. األقل على 2114 عام حتى متاحة دةجدٌ منح

 متن العدٌد أو برامجال تطَورللٌة التموٌل االنتقالٌة  لن تمَول ذلك، ومع. 14سنتٌن إلى تصل لمدة' األساسٌة' الخدمات

                                                           
6

  ..3123ء: مٌشال سٌدٌبً، برنامج األمم المتحدة المتشرك المعنً باإلٌدز، نٌسان/أبرٌل رسالة موجهة الى الشركا  
7

 عابلة مإسسة ،3121 عام فً المانحة الحكومات من الدولٌة المساعدة تقدٌم: الدخل والمتوسطة المنخفضة البلدان فً لإلٌدز االستجابة تموٌل  

 .3122 أؼسطس/لب المعنً باإلٌدز،المشترك  المتحدة األمم وبرنامج كاٌزر ي هنري
8

 عابلة مإسسة ،3121 عام فً المانحة الحكومات من الدولٌة المساعدة تقدٌم: الدخل والمتوسطة المنخفضة البلدان فً لإلٌدز االستجابة تموٌل  

  .3122 أؼسطس/لب المشترك المعنً باإلٌدز، المتحدة األمم وبرنامج كاٌزر  هنري
9

 عابلة مإسسة ،3121 عام فً المانحة الحكومات من الدولٌة المساعدة تقدٌم: الدخل والمتوسطة المنخفضة البلدان فً إلٌدزل االستجابة تموٌل  

  .3122 أؼسطس/لب المشترك المعنً باإلٌدز، المتحدة األمم وبرنامج كاٌزر  هنري
10
 كاٌزر  هنري عابلة مإسسةمتتّبع السٌاسة،  

http://globalhealth.kff.org/Policy%20Tracker/Content/2012/February/13/FY13%20Budget%20Request.aspx       
11

: اإلنسان وحقوق البشرٌة المناعة نقص لقضٌة فٌروس شدٌدة نكسة - البشرٌة المناعة نقص تموٌل قضٌة فٌروس وأزمة العالمً الصندوق  

 كانون باالٌدز ، المعنً المشترك المتحدة األمم لدى برنامج اإلنسان وفٌروس نقص المناعة البشرٌة لحقوق المرجعً  الفرٌق وتوصٌات، بٌان
 .3123 ٌناٌر/الثانً

12
ٌّدة وا توقعَ : معلومات المجلس    تشرٌن 33-32 ؼانا، أكرا، للمجلس، 36 رقم االجتماع المنح، على ةللموافق لمتاحةااللتزامات ؼٌر المق

 .3122 نوفمبر/الثانً تشرٌن والمالرٌا، والسل اإلٌدز لمكافحة العالمً الصندوق ،3122 نوفمبر/الثانً
13

 ذلك فً البلدان نواٌا على ركزت وهكذا،. 22الجولة رقم  خالل العالمً الصندوق مجلس قرار بعد مباشرة تم تطبٌقها منشورة ؼٌر دراسة   

 على المترتبة اآلثار. أخرى أحداث بسبب  تؤثرت أو تؽٌرت الحٌن، ذلك منذ ربما، التً واإلجراءات بالخٌارات المتعلقة التنبإات مع – الوقت
برنامج  ،(ٌنشر لم) المشترك المعنً باإلٌدز، المتحدة األمم لبرنامج االستقصابٌة األولٌة للدراسة النتابج: العالمً للصندوق 22 رقم  الجولة إلؽاء

  .3122 دٌسمبر/األول كانون األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز،
14

 كانون العالمً، الصندوق مناصري وشبكة والمالرٌا، والسل اإلٌدز لمكافحة العالمً الصندوق إعالمٌة، مذكرة: االنتقالٌة التموٌل للٌة  

 .3123 فبراٌر/شباط والمالرٌا، والسل اإلٌدز لمكافحة العالمً الصندوق بشؤن للٌة التموٌل االنتقالٌة، تكمٌلٌة وتوجٌهات ؛3122 دٌسمبر/األول

http://globalhealth.kff.org/Policy%20Tracker/Content/2012/February/13/FY13%20Budget%20Request.aspx
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 والمتتؤثرٌن لمتعاٌشتٌنا حٌتاة نوتحَست حفتظالتً ت -والدعم ةالرعاٌ مثل -المدنً المجتمعمن قبل  الربٌسٌة التدخالت
 .البشرٌة المناعة نقص بفٌروس

 

 على تإثر التً – الربٌسٌة السٌاسات من العدٌد على كبٌرة تؽٌٌرات العالمً الصندوق إدخال 2111 عام شهد كما -11

 اآلن معاٌٌرال أهلٌة: المثال سبٌل على .15النجاح واحتمال التدخل من نوع ألي تتقدم بالطلب أن ٌمكن التً البلدان
 بحد المساهمة الحكومات جمٌعمن  ٌتطلببالمقابل  تموٌلوال األعلى؛ المتوسط الدخل ذات البلدان معظم دتستبع
 عن فضال ،على للٌة التموٌل االنتقالٌة الجدٌدة السٌاسات تطبٌقٌتم . الوطنٌة لبرامج المرض الموارد من أدنى

 .القابمة المنح من 2 المرحلة تجدٌد

 
 : عدم كفاٌة التقدم المحرز بشأن االستثمار الوطنً فً مجال فٌروس نقص المناعة البشرٌة3األزمة 

 

 البلدان فً للحكومات البطًء التقدم جراء من البشرٌة المناعة نقص فٌروسقضٌة ل الدولً التموٌل انخفاض ٌتفاقم -11

 فً. التحدٌد وجه على البشرٌة المناعة نقص وفٌروس العامة الصحة المج فً المحلٌة هاموارد الستثمار النامٌة

 نفاقمن اال 15% تخصٌصل أبوجا إعالن هدؾ صوب معدوما   أو ضبٌال   تقدما   البلدان من العدٌد تقدم ،مثال   أفرٌقٌا

 ،17قٌاأفرٌ جنوب مثل البلدان، بعض حققت قد البشرٌة، المناعة نقص فٌروسوجود  . مع16الصحة على الوطنً
المعنً  المشترك المتحدة األمم لبرنامج وفقا. المزٌد من البلدان تقّصر فً ذلك ولكن المحلً، االستثمار فً زٌادات
 المسإولٌة ملكٌة تقاسم‘ لزٌادة الملحة الحاجة على الضوء سلطت ‘اإلٌدز تبعٌة أزمة‘فإن  أفرٌقٌا، فً ،باإلٌدز

 محوري كؤمر الوطنٌة االستثمارات من الرؼم على البطًء التقدم هذا وٌؤتً .18التموٌل مصادر وتنوٌع ‘المشتركة
 .البشرٌة المناعة نقص فٌروس بشؤن بالعمل للتعجٌل المطلوبة واالستثمارات الربٌسٌة لالستراتٌجٌات

 
 نوالصتٌ الهنتد روستٌا، البرازٌتل، متع ،BRICSلتـ التابعتة البلتدان دور فتً" تحتول نمتوذج" هنتاك أخترى، ناحٌة ومن -12

 فتً واالنخراط المانح لدور دورالمستلم من( مختلفة بدرجات) واالنتقال االقتصادي النفوذ كتسابال أفرٌقٌا وجنوب
 .19العالمٌة الصحة مجال

  
 ما سبب االهتمام باألزمة؟

 

كان  ،2111 عام فً. ما تزال بعٌدة المنال البشرٌة المناعة نقص لفٌروس االستجابة مهمة كون تموٌلال أزمةإن  -13

 ما زال بٌنما ،20جدٌدة إصابةملٌون  217و البشرٌة المناعة نقص فٌروس مع متعاٌش شخص ملٌون 34 هناك

. مثٌل لها ٌسبق لم فرصة عصر فً أٌضا   نحن ذلك، ومع. واقعة حقٌقة اإلنسان حقوق وانتهاكات والتمٌٌز الوصم

تم  ،2115 عام ومنذ ؛21% بنسبة لبشرٌةا المناعة نقص بفٌروس الجدٌدة اإلصابات انخفضت ،1997 عام منذف

 من الوقاٌة تجارب شبكة مع مثال   ،وأهم أكبر إنجازاتب وعد هناك.  21العالج خالل من وفاة ملٌون 215 تفادي

 96% بنسبة الجدٌدة اإلصابات من أن ٌحد ٌمكن العالج توفٌر أنعلى  والتً تدل البشرٌة المناعة نقص فٌروس

 .الوضع المصلً ؼٌر متجانسً الزوجٌن بٌن

 
 تم إعالمه فً كما. لإلٌدز حد وضعل المستقبلٌة الفرص وانتهاز السابقة المكاسب على للحفاظ حاسم أمر التموٌلإن  -14

 التً بالوعود للوفاء أساسً التموٌلفإن  ،2111 دٌسمبر/األول كانون ،29 رقم لبرنامجل ًتنسٌقال مجلسال اجتماع

                                                           
15

وشبكة مناصري  والمالرٌا، والسل اإلٌدز لمكافحة العالمً الصندوق المعلومات، مذكرة: األولوٌات وترتٌب وبالمقابل التموٌل األهلٌة 

 3123 ٌناٌر/الثانً كانون ً،العالم الصندوق

16
 فٌروس بشؤن األفرٌقً القمة مإتمر الصلة، ذات المعدٌة األمراض من وؼٌرها والسل اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس بشؤن أبوجا إعالن 

 .3112 أبرٌل/نٌسان 38-35 نٌجٌرٌا، أبوجا، المعدٌة، األمراض من وؼٌرها والسل اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص
17

 .3123 ترك المعنً باإلٌدز،شبرنامج األمم المتحدة الم األفرٌقٌة، الحلول مصادر: اإلٌدز تبعٌة أزمة  
18

 .3123 ترك المعنً باإلٌدز،شبرنامج األمم المتحدة الم األفرٌقٌة، الحلول مصادر: اإلٌدز تبعٌة أزمة  

  
19

   .3123 عام والتنمٌة، ٌةالعالم للصحة تشكٌلال BRICS الـتعاود دول  كٌؾ: النموذج تحوٌل
20

 تشرٌن المشترك المعنً باإلٌدز، المتحدة األمم العالمً، برنامج اإلٌدز ٌوم تقرٌر: وأفضل وأسرع أذكى: الصفر إلى الوصول كٌفٌة  

 .3122 نوفمبر/الثانً
21

 تشرٌن المشترك المعنً باإلٌدز، دةالمتح األمم العالمً، برنامج اإلٌدز ٌوم تقرٌر: وأفضل وأسرع أذكى: الصفر إلى الوصول كٌفٌة  

 .3122 نوفمبر/الثانً
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 نقص فٌروس بشؤن السٌاسً اإلعالن جّدد. 22المستوى رفٌعال المتحدة األمم اجتماعخالل  2111 عام فً قطعت

 المناعة نقص فٌروس من الوقاٌة على الجمٌع حصول لتحقٌق األعضاء الدول التزام اإلٌدز/البشرٌة المناعة

وس فٌر مع متعاٌش ملٌون 15 حصول مثل) 2115 لعام األهداؾ ضعو وتم. 23والدعم الرعاٌةو والعالج البشرٌة

 مستخدمً صفوؾ فً البشرٌة المناعة نقص فٌروس انتقال من والحد نقص المناعة البشرٌة على العالج

 الموارد فجوة سد" أجل من والعمل" والمساءلة شاملةالو حاسمةال قٌادةال" على وحث( 51%   بنسبة المخدرات

 ".2115 عام بحلول واإلٌدز البشرٌة المناعة نقص فٌروسل العالمٌة

 

 المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم برنامج استراتٌجٌة الصفر، إلى للوصول رإٌة لتحقٌق أساسً أمر التموٌل -15 

 االستثمار إطار فً علٌها المنصوص الذكٌة لالستثمارات" الخام المواد" تشّكل أنها . كما2111-211524

 جدٌدة إصابة ملٌون 1212 تجنبب والتً تعد – المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم برنامجاالستراتٌجً ل

 . وسٌتطلب212125 -2111 فترة فً باإلٌدز مرتبطة حالة وفاة ملٌون 714و البشرٌة المناعة نقص بفٌروس

 عام فً دوالر ملٌار 22 إلى 2111 عام فً كًٌرأم دوالر ملٌار 1616 من للتموٌل أولٌة زٌادة اإلطار استخدام

 ذلك عن الناتجة التكلفةفعالٌة فإن  ،بشكل كامل أٌضا   التنفٌذ وتم كاملبشكل  التموٌل فلو توّفر ذلك، ومع. 2115

 .2121 عام فً أمٌركً( دوالر ملٌار 1918) التموٌل ضاانخف تطلبست

 
أنته متن  –تظهتر المتحفظتة التقتدٌراتأن  حتتى. متا بشتًء القٌتام تكلفتة متن بكثٌتر أكبتر شًء بؤي القٌامعدم  تكلفةإن  -16

 نفقتاتال متن تقرٌبتا   91% استترداد ٌمكتن - البشرٌة المناعة نقص لفٌروس قوٌة ستجابةال كاملمسبق  موٌلتخالل 

 .26"تجنبها تمالتً  العالج تكالٌؾ فً التوفٌر خالل من 2121 عام بحلول
  

 كٌف ٌترابط هذا األمر مع المجتمع المدنً؟
 

 دون البشرٌة المناعة نقص لفٌروس العالمٌة االستجابة من القادمة للحقبة الربٌسٌة األطر من أي تحقٌق ٌمكنال  -17

 برنامج استراتٌجٌةو اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص فٌروس بشؤن السٌاسً اإلعالن ذلك فً بما – المدنً المجتمع

 ةطابف ٌضم القطاع. – االستراتٌجً االستثمار وإطار 2115-2111 المعنً باالٌدز للفترة المشترك المتحدة األمم

 الوطنٌةالشبكات كذلك و الحكومٌة ؼٌر للمنظمات الرسمٌة ؼٌر الجماعات مناألطراؾ المعنٌٌن،  من واسعة
. الربٌسٌة والمجموعاتمجموعات المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة  ذلك فً بما والعالمٌة، واإلقلٌمٌة

 - المدنً للمجتمع المضافة القٌمةفإن  الدولٌة، لتنمٌةل المتحدة المملكة وإدارة الدولً البنك تم تقٌٌمه من قبل كما
 شاملة الصحٌة، النتابج على والتؤثٌر االجتماعً رٌالتؽٌ على التؤثٌر الخدمات، على الحصول فرص زٌادة مثل

 .27البشرٌة المناعة نقص فٌروس بشؤن فعالة إجراءات تخاذال بالنسبة ةأساسٌهً  – الربٌسٌة المجموعات
 

 حقوق مناصرة لتشمل المدنً للمجتمع المضافة لقٌمةل المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم برنامج ارأش وقد -18

 السٌاسات وضع تحسٌنفً  الربٌسٌة والمجموعات المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة وإشراك اإلنسان
 المناعة نقص لفٌروس الوطنٌة اتاالستجابعن  كون المجتمع المدنً ٌلعب دور المسإول – الموارد وتخصٌص

 الوباء معرفةب" التً ُتعنى والتدخالت فعالةال التكلفةوذات  ةطالمبسّ بالنسبة للتدخالت  مهم القطاع هذا .28-البشرٌة

                                                           
لبرنامج  التنسٌقً للمجلس :3 رقم االجتماع ،3122باإلٌدز  الخاص المتحدة لألمم العامة للجمعٌة المستوى الرفٌع االجتماع لؽاٌة المتابعة  22

 المشترك المعنً باإلٌدز، المتحدة األمم وبرنامج ،3122 سمبردٌ/األول كانون 26-24 سوٌسرا، جنٌؾ، األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز،
 .3122 نوفمبر/الثانً تشرٌن

23
 الجمعٌة" اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص فٌروس" على القضاء" جهودنا تكثٌؾ: اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس بشؤن السٌاسً اإلعالن  

 .3122 ٌونٌه/حزٌران ،"المتحدة لألمم العامة
24

  .3121، برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز، كانون األول/دٌسمبر 3126-2111الوصول الى الصفر: استراتٌجٌة    
25

 .3122 عام اإلٌدز، البشرٌة، المناعة نقص لفٌروس العالمٌة لالستجابة لالستثمار جدٌد إطار   
26

  تخفٌضات: البشرٌة المناعة نقص فٌروس لخطر عرضة األكثر السكان ٌهدد كًاألمٌر الثنابً اإلٌدز على برنامج تموٌل التخفٌض إقتراح  

الجنس  ٌمارسون الذٌن للرجال العالمً والمنتدى العالمً، الصندوق دعم فً هامة زٌادات تناقض المتحدة  الوالٌات لحكومة االتحادٌةالمٌزانٌة 
 .3123 شباط/فبراٌر25 البشرٌة، المناعة نقص وفٌروس مع الرجال

 
27

إتحاد  االستثمار فً الجماعات لتحقٌق النتابج: تقرٌر ملخص عن نتابج تقٌٌم استجابة الجماعة لقضٌة فٌروس نقص المناعة البشرٌة/اإلٌدز،   

نمٌة الدولٌة، ، البنك الدولً وإدارة المملكة المتحدة للتالدولٌة للتنمٌة المتحدة المملكة وإدارة المملكة المتحدة حول اإلٌدز والتنمٌة الدولٌة،
 .3123شباط/فبراٌر 

28
ٌة دلٌل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز للمشاركة مع المجتمع المدنً، بما فً ذلك المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشر  

 .3122والمجموعات الربٌسٌة، برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز، كانون األول/دٌسمبر 
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 بالنسبة حٌوٌة تعتبر التً – الربٌسٌة للمجموعات الموجه الدعمالمزدوجة و، والوقاٌة 211 العالج مثل –" بلدك فً

 ضمنو أخرى، ناحٌة ومن .المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم لبرنامجالتابعة  211529-2111 ستراتٌجٌةال

 ومن المدنً، المجتمع بدعمالمعنً باإلٌدز  المشترك المتحدة األمم برنامجٌلتزم  مدمجة،ال التقنً الدعم استراتٌجٌة
 المانحٌن على االعتماد من والحد المحلً موٌلالت لزٌادة الضرورٌة السٌاسٌة الحوافز خلق: "األخرى التدابٌر بٌن

 ٌتضمن ،مدمجةال شراكةال استراتٌجٌة ضمن(." الدخل والمتوسطة الناشبة االقتصادات فً سٌما ال) الخارجٌٌن
 على خاص بوجه التركٌز مع - المدنً المجتمع: "أن المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم برنامجلالجدٌد  نهجال

 والجهات الحكومات إلى نضمٌ سوؾ -به  والمتؤثرٌن اٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة المتع شبكات
 وتقٌٌم ورصد تنفٌذ،الو الموارد، وشحن والدعوة، القٌادة فً كشركاء اآلخرٌن المصلحة وأصحاب المانحة

 ".البشرٌة المناعة نقص فٌروسل الوطنٌة االستجابات
 

 – ذلك فً بما البشرٌة، المناعة نقص لفٌروس الحالٌة االستجابات فً الفجوات معالجةل المفتاح هو المدنً المجتمع -19

للمجموعات األكثر عرضة  برامج -اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس بشؤن السٌاسً اإلعالن فً مبٌن هو كما
 االستجابات عترضت التً الحواجز معالجة بمكان األهمٌة من .30البشرٌة المناعة نقص بفٌروس إلصابةا لخطر

 كانون فً 29رقم  برنامجلل ًتنسٌقال مجلسال اجتماع خالل ؼٌر الحكومٌة المنظمات تقرٌر فً ورد كما - الفعالة

 مجرّ ت بلدا   79 مع العمل مثل) 31القانونٌة والبٌبات اإلنسان بحقوق المتعلقة تلك تشملالتً و -2111 دٌسمبر/األول

 الحواجز تشملو (.32الجنسالعمل ب مبلد تجرّ  111 على ٌزٌد وما ،برضاهم ؽٌنبال بٌن المثلٌة الجنسٌة العالقات

 الفٌروسات لمضادات عالٌة تكالٌؾ على تحافظ المثال، سبٌل على،  والتً هً والتجارٌة السٌاسٌة القٌود أٌضا  
 .للعالج لتخصٌصها البشرٌة المناعة نقص فٌروس مٌزانٌات من كبٌرة نسبا   وتتطلب القهقرٌة

 

ٌدٌره المجتمع وال ٌدٌره نوع  االستثماري اإلطار: "أن على المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم برنامجٌإكد  -21

 مركزةال برامجال مثل) إلطارل التابعة ستةال البرنامج أنشطة لجمٌع محوري أمر المدنً المجتمع. 33"الخدمة
 ةالوصم من والحد ،والمناصرة المجتمع تعببة مثل)' األساسٌٌن نالمساعدٌ' عن فضال   ،(الربٌسٌة للمجموعات
والفحوصات  العالج مثل - البرامج تنفٌذ فً األساسٌة للتحوالت محوري أنه كما(. القانونٌة بالسٌاسات واالهتمام
 فبراٌر/شباط فً .34والوباء االستثمارات بٌن' لتصرٌؾا نقطة' لتحقٌق مطلوبةال –المحلً المجتمع ىعل المستندة

 وبرنامج الحكومات أبرمت .أفرٌقٌا فً المدنً للمجتمع ممثل 75 حضره ،تنزانٌا فً عقد اجتماع ،2112 عام

 هابلال دورال حجم زٌادة على ٌعتمد اإلطار وتنفٌذ تطوٌر مواصلة أنالمعنً باإلٌدز  المشترك المتحدة األمم
 .35والمناصرة الخدمات تقدٌم فً المدنً لمجتمعل

 

 ضتمن مستتوىال محتدد وعتالً ستتثمارا فً حال وجتود فقط نجحٌ أن ٌمكن االستثماري اإلطار أن أٌضا   الواضح من -21

 وجتتود ٌوضتح التتدولً البنتكمتن قبتتل  تحدٌتد النمتتوذجإن . األدلتتة إلتى مستتتندةو الربٌستٌة للمجموعتتات هادفتة بترامج
 انتشتار والتقلٌتل متن الرجتالالجتنس متع  ٌمارستون الذٌن للرجال المحددة التدخالت فً االستثمار زٌادة بٌن ارتباط
 بتٌن المجموعتات ولكتن ،الجتنس متع الرجتال ٌمارستون الذٌن الرجال بٌن فقط لٌس البشرٌة، المناعة نقص فٌروس

 .36أوسع نطاق على

 
 المدنً؟ المجتمع على البشرٌة المناعة نقص لفٌروس التموٌل تخفٌضات تؤثر كٌف: اتالتأثٌر -ج 
 

 علتى البشترٌة المناعتة نقتص لفٌتروس التموٌتل تخفتٌض تتؤثٌر علتى الجتزء هتذا زـٌرّكت ،صتفهالذي تم و السٌاق إلى استنادا  
 مثتتل الربٌستتٌة، والمجموعتتات المتعاٌشتتٌن متتع فٌتتروس نقتتص المناعتتة البشتترٌة  مجموعتتات ذلتتك فتتً بمتتا المتتدنً، المجتمتتع
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 .3121، برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز، كانون األول/دٌسمبر 3126-3122الوصول الى الصفر: استراتٌجٌة   
30

االعالن السٌاسً حول فٌروس نقص المناعة البشرٌة/اإلٌدز: تكثٌؾ جهودنا إلزالة فٌروس نقص المناعة البشرٌة/اإلٌدز، الجمعٌة العامة   

  .3122ان/ٌونٌه لألمم المتحدة، حزٌر
31

لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز، جنٌؾ،  :3تقرٌر ممثل المنظمات ؼٌر الحكومٌة المجلس التنسٌقً للبرنامج لدى االجتماع رقم   

 .3122، برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز، تشرٌن الثانً/نوفمبر 3122كانون األول/دٌسمبر  24سوٌسرا، 
32

 .3123: مٌشال سٌدٌبً، برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز، نٌسان/أبرٌل كتاب موجه الى الشركاء  
33

 على ٌحصلون اآلن القهقرٌة للفٌروسات المضاد عالجال لتناول المإهلٌن شخاصمن األ 61%  حوالً: صحفًبٌان . سٌدٌبً مٌشال من سااقتب  

 .3122 نوفمبر/الثانً تشرٌن ،المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم جبرنام للحٌاة، المنقذ العالج
34

 .3122استثماري جدٌد لالستجابة الكاملة لقضٌة فٌروس نقص المناعة البشرٌة، برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز،  إطار  
35

 .3123 فبراٌر/شباط ، 3123 فبراٌر/شباط  32-34 :تنزانٌا م،السال دار نتابج، وثٌقة: المجتمع تعببةو ياالستثمار طاراإل اجتماع  
36

 .3122الوباء العام لفٌروس نقص المناعة البشرٌة بٌن الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال، البنك الدولً،   
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 المختتتتدرات ونٌستتتتتخدم التتتتذٌن واألشتتتتخاص ،والمتؽٌتتتترٌن جنستتتتٌا   ،الجتتتتنس متتتتع الرجتتتتال ٌمارستتتتون التتتتذٌن الرجتتتتال
 :األزمة من مجاالت ثالثة إلى الجزء ٌنقسم. بالجنس العاملٌن/العامالتو

 
 البشرٌة المناعة نقص لفٌروس الثنائً التموٌل تخفٌض: المدنً المجتمع على 1 األزمة تأثٌر

 

 تبدي أوو/ تسقط المانحة الجهات معظممن  البشرٌة المناعة نقص لفٌروس الثنابٌة المساهماتفإن  ،صهو ملخّ  كماو -22

 مختلفة، بلدان من حالة دراسات خالل من – أدناه موضح هو كما. التنبإ على القدرة وعدم االستقرار عدم
 المناعة نقص لفٌروس الوطنٌة لالستجابات بالنسبة اآلثارفإن  – الدانمركو الهادئ المحٌط وجزر كالبرازٌل

 الثنابً التموٌل إن تخفٌض .ذلك من تسوء أكثر أن متوّقعومن ال. رةمدمّ  تكون المدنً المجتمع ودور البشرٌة

 فٌروس فً الوطنً االستثمار فً البطًء التقدمكذلك و ها،تفاقم من زٌدوٌ العالمً الصندوق ٌرتبط باألزمة مع

(، 2رقم  الحالة دراسة)أنظر  الدٌمقراطٌة الكونجو جمهورٌة مثل بلدان فً ظاهر هو كما. البشرٌة المناعة نقص

 من - الدولً البنك أواإلٌدز  من لإلؼاثة الطاربة الربٌس خطة مثل - الربٌسٌة الثنابٌة المانحة الجهات تحدّ  مادعن
ولٌس  للتموٌل قلٌلة أخرى بدابل مع أنفسهم اآلن المدنً المجتمع منظمات من العدٌدٌجد  ،البالد تؽادر أو مواردها

 .المناصرة وأعمال برامجهم إؼالق حتى أو الحجم لدٌهم الكثٌر من الخٌارات سوى تقلٌص

 
 على زـّ ترك التً تلك فٌها بما ،المناقصة ومنابر المدنً المجتمع منظمات لشبكات خاصة قاسٌة األزمة هذه وكانت -23

 جهة 21ـ ل استقصابٌة دراسةوقد وثـّـقت . الربٌسٌة والمجموعات المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة

المتعاٌشات مع فٌروس  للنساء الدولٌة لجماعةل  الهادئ والمحٌط سٌاآل فً الفصل المخصص – شبكة 21و مانحة

 فٌروس المتعاٌشات مع نساءال شبكات دعمت التً المانحة الجهات بؤن عدد – (ICW) نقص المناعة البشرٌة/اإلٌدز

 قصٌرة مشارٌع على ٌقتصر ٌكاد الحالٌة الفرصتركٌز  أنو ؛2111-2119 خاللانخفض  البشرٌة المناعة نقص

حصري  صوت توفر التً' )القاعدة' منظماتل كذلك األمر بالنسبة. 37الطوٌل األمد فً القدرات بناء من بدال   األجل
 نظم لدٌها التً الكبٌرة الحكومٌة ؼٌر المنظمات أمام تخسر( واحد للمتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة

 معأنها  أٌضا   تشعر بل أهدافها، تحقٌق على ةقادر ؼٌر شبكاتان ال: "وبالتالً. ال  مث الموارد وتعببة للرصد أقوى،
 ."جدد مانحٌن لجذب احتماال   أقل أقل،مال و مشارٌع

 
 استمرار مع - العامة للصحة هوبكنز جونز وكلٌة اإلٌدز ألبحاث كٌةٌراألم المإسسة تقرٌر ٌبرز ،وكذلك األمر -35

 الذٌن لرجالا برامجعلى ر ٌتؤثال -البشرٌة المناعة نقص لفٌروس الوطنٌة لمعالجةا ضمنمن أولوٌتها  التنقٌص
 المانحة الجهات قبل من واإلجراءات األولوٌات من كل فً لتؽٌراتالنسبة لب سٌما ال الجنس مع الرجال ٌمارسون
 فً بعناٌة النظر دون المانحة البٌروقراطٌة تبسٌط إلى الرامٌة الجهودٌتم بذل : "ه أن التقرٌر وٌستنتج. 38الثنابٌة
 اإلبالغ وخفض العامة الصحة نظم واالستثمار فً الموحد، التموٌل. السكان من األكثر عرضة الفبات على تؤثٌرها

 أو خطر فً هم الذٌن ألولبك األموال توجٌه إلى الرامٌة الجهود تقوض قد المطاؾ نهاٌة فً المتطلبات عن
  "39.الى المساعدة المحتاجٌن
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ملخص للمناصرة، الجماعة الدولٌة النساء احتٌاجات التموٌل لشبكات النساء المتعاٌشات مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة فً أفرٌقٌا الجنوبٌة:   

 .3123منطقة لسٌا والمحٌط الهادئ،  ”ICW“المتعاٌشات مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة/اإلٌدز 
38

 المناعة نقص لفٌروس برامج وتنفٌذ تموٌل: الجنس مع الرجال ٌمارسون الذٌن الرجال وسابر المثلٌٌن للرجال اإلٌدز من خال جٌل توفٌر  

 كانون ،العامة للصحة هوبكنز جونز وكلٌة اإلٌدز، ألبحاث األمٌركٌة المإسسةالجنس مع الرجال، و ٌمارسون الذٌن الرجال تستهدؾ البشرٌة
 .3123 ٌناٌر/الثانً

 لمناعةا نقص لفٌروس برامج وتنفٌذ تموٌل: الجنس مع الرجال ٌمارسون الذٌن الرجال وسابر المثلٌٌن للرجال اإلٌدز من خال جٌل توفٌر   39

 كانون ،العامة للصحة هوبكنز جونز وكلٌة اإلٌدز، ألبحاث األمٌركٌة المإسسةالجنس مع الرجال، و ٌمارسون الذٌن الرجال تستهدؾ البشرٌة
 .3123 ٌناٌر/الثانً
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 : إغالق الخدمات لألطفال المتعاٌشٌن أو المتأثرٌن بفٌروس نقص المناعة البشرٌة، البرازٌل 2رقم  حالة اسةدر

 أنشبت. رٌسٌفً فً مقرها حكومٌة ؼٌر منظمة( واالتصال الجندري والنوع ،+ البشرٌة المناعة نقص فٌروس) جٌستوس

 بٌن ٌجمع اعمله. المهمشة والمجتمعات ناعة البشرٌةالمتعاٌشٌن مع فٌروس نقص الم حقوق عن للدفاع 1993 عام فً

لوقاٌة  للمتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة والتثقٌؾ والدعم القانونً االجتماعً-النفسً الدعم خاصة) البرامج
 المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة أصوات إسماع لضمان المناصرة مع( والمهمشة الفقٌرة المجتمعات

 ،2111 عام فً جٌستوس بدأت. والدولٌة واإلقلٌمٌة والوطنٌة، المحلٌة السٌاسات وضع عملٌة فً المهمشة المجموعاتو

 وقد دعم. ال تتم خدمتها بشكل كاؾ   جماعة – البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المتؤثرٌن أو المتعاٌشٌن لألطفال برنامجا  

 الدعم النفس، علم أخصابً مع العالج ذلك فً بما – ضعت خصٌصا  هذه الخدمات التً و .طفال 61 بانتظام المشروع

 فً نوعها من الوحٌدة هً – األسرٌة والدورات المنزل فً الدعم ،(المدارس إلى بزٌارات القٌام ذلك فً بما) التعلٌمً
تلقى . األطفال ضد ؾالعن مستوٌات من والحد لألطفال المدرسة فً واألداء الذات احترام زٌادة النتابج وشملت. رٌسٌفً

 وعلى الصعٌد الدولً البرازٌل فً عرضه تم ما وكثٌرا   هولندا -أرض البشر أؼلبٌة المال من سنوات، 11 لمدة البرنامج

 .الجٌدة للممارسة كمثال
 

 لتن فؤنهتا بالنستبة للبرازٌتل، أولوٌاتهتا فتً للتؽٌٌترات أنته نظترا   لجٌستتوس، إشتعارا   أرستلت أرض البشتر ،2119 عتام فتً

 والبالؽتتة حتتوالً الستتنوٌة المٌزانٌتتة لتؽطٌتتة األختترى الخٌتتارات جمٌتتع تابعتتت جٌستتتوس. لألطفتتال برنتتامج تموٌتتل تواصتتل

فتً مجتال  العمتل فً اهتماما  ضعٌفا  جدا   أظهرت المانحة الدولٌة الثنابٌة الجهات أن تبٌن ولكن أمٌركً؛ دوالر 111,111

 التموٌتتل كتذلك األمتتر، كانتت قنتتوات (.للتتبالد االقتصتتادي للتصتنٌؾ ٌجتتةنت) وفتتً البرازٌتل البشتترٌة المناعتة نقتتص فٌتروس
 الوطنٌتة اإلدارة ختالل متن) الوطنٌتة الحكومتة تصتدر لم بٌنما إلٌها، الوصول ٌمكن ال أو مالبمة ؼٌر إمـّا العامة الحكومٌة
 اضتطرت. البشترٌة المناعتة نقتص فٌتروس متع المتعاٌشتٌن األطفال دعم إلى الرامٌة للمقترحات جدٌدة دعوات أي( لإلٌدز

 لتدعم" أمتان شتبكة" إنشتاء وحاولت. الرفٌعة الخبرة األربعة ذوي موظفٌها وتسرٌح األطفال، برنامج إؼالق إلى جٌستوس
 .الخدمات على الطلب ٌتزاٌد أخرى، ناحٌة ومن. بدٌل برنامج تقدٌم تستطع لم ولكنها الطوارئ، حاالت فً األطفال

 

فما  ،(116% حوالً) البرازٌل فً السكان عامة بٌن البشرٌة المناعة نقص فٌروس انتشار استقرار من الرؼم وعلى 

 ذلك فً بما) بلدٌات 11 فً أجرٌت التً الدراسات وأشارت. 40المهمشة المجتمعات بٌن عالٌة مستوٌات هناك ٌزال

 المخدرات، خدمونٌست الذٌن األشخاص بٌن 519% المعدالت التالٌة: إلى ،2119 و 2118 عامً فً( رٌسٌفً

 .بالجنس العامالت النساء بٌن 419%و الجنس مع الرجال ٌمارسون الذٌن الرجال بٌن 1216%و
 

 

 للفٌروسات عالج المضادلل - األطراف متعددالو الثنائً - المخفض لتموٌلل الكارثٌة اآلثار : 1حالة رقم  دراسة

 الدٌمقراطٌة الكونغو جمهورٌة ،القهقرٌة

 الكونؽو جمهورٌة فً البشرٌة المناعة نقص فٌروس انتشار فإن ،41حدود بال أطباء من قبل منظمة موثـّق هو وكما

من األم للطفل ٌشكالن  العدوى انتقال من والوقاٌة العالج المضاد للفٌروسات القهقرٌة تؽطٌة لكن ،115%الدٌمقراطٌة هو

 حاجة فً هم 311,111 حوالً بٌنما لعالج،ل االنتظار قابمة على مسجلون شخص تقرٌبا   150000. 1%و  14%فقط 

 لحٌن وصول. والوفٌات اإلصابة من مستوى أعلى إلى ٌإدي المناسب الوقت فً العالج على الحصول إن عدم. إلٌه
إن . شفاء ٌكون المرض إشتد علٌهم لٌشارفوا مرحلة أال حدود، بال أطباء منظمة من المدعومة العٌادات الى المرضى

 فً .البالد فً الحالٌة العالمً الصندوق منح تقلٌص إلى أدٌا مالبمة من قبل الحكومة ؼٌر تماد سٌاسةواع اإلدارة سوء

 لعدم نظرا  (. السابقة السنة عدد خمس) العالج المضاد للفٌروسات القهقرٌة إضافً مرٌض ألفً فقط ابتدأ ،2111 عام

إن أهداؾ العالج . الج المضاد للفٌروسات القهقرٌةالع فً الناس عن بدء العالج مقدمو ٌحجم التموٌل، حول الٌقٌن

مع  2114 عام شخص بنهاٌة 82,111 إلى الوصول بهدؾ المرتبطة بمنح الصندوق العالمً قد خفضت بعد مراجعتها،

  .شخص 28,111 احتمال انخفاض حوالً
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 اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس الخاصة المتحدة ألممل االستثنابٌة العامة الجمعٌة دورة الدول األعضاء فً بها أدلت والتزامات أهداؾ  

 للبرازٌل، التقدم المرحلً تقرٌر: اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص لقضٌة فٌروس البرازٌل ، استجابة:311‐3119 – االستثنابٌة العامة الجمعٌة دورة
 .3121 مارس/لذار فٌروسً،ال الكبد اإلٌدز والتهاب وإدارة جنسٌا ، المنقولة األمراض ومراقبة األمانة البرازٌلٌة الصحة وزارة

41
، أطباء بال حدود، والسل اإلٌدز فٌروس محاربة خطربال ٌهددان العالمً للصندوق 22 رقم جولةال وإلؽاء التموٌل أن عجز كٌؾ: الموقؾ فقدان  

دود، كانون األول/دٌسمبر بسبب نقص التموٌل، أطباء بال حٌتؤخر التقدم كٌؾ  .؛ إبطال فٌروس نقص المناعة البشرٌة/اإلٌدز3123لذار/مارس 
3122.  
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لعالج المضاد للفٌروسات بمخزون ا لالرتقاء الدٌمقراطٌة الكونؽو لجمهورٌة حاسمة فرصة 11رقم  الجولة وكانت

 لفٌروس التموٌل من 95% حوالً جاء اآلن، وحتى. األطفال وطب الرأسً االنتقال القهقرٌة، خاصة المتعلق منها بمنع

لدى  البلدان المتعدد اإلٌدز برنامج انتهاء: حٌن الجولة حصل إلؽاء ذلك، ومع. الدولٌٌن المانحٌن من البشرٌة المناعة نقص

 بعض باستثناء تستثنً العالج المضاد للفٌروسات القهقرٌة، اإلٌدز من لإلؼاثة الطاربة الربٌس خطة دعم البنك الدولً؛

 تموٌل ٌنتهً أن المقرر ومن الزمن فقط؛ من محدودة لفترة الرأسً منع االنتقال برامج فً المسجالت الحوامل النساء

 دٌسمبر/األول كانون بحلول القهقرٌة عند األطفال، وللعالج المضاد للفٌروسات لالختبارات (UNITAID)الٌونٌتٌد 

 الكونؽو جمهورٌة فً البشرٌة المناعة نقص لفٌروس والرعاٌة إن العالج: "حدود بال أطباء منظمة تستنتج كما. 2112

 نتابج إلى ٌإدي وهذا. صرفه رـّ وتؤخ التموٌل نقص عن ناجمة "لهبوططرٌقها لدوامة فً " قبضة هما فً الدٌمقراطٌة

 استنادا   المتاح التموٌل فً التخفٌضات من مزٌد إلى بدوره ٌإدي مما ضعٌفة، برامج وأداء الفقراء متدنٌة لدى المرضى

 .42"األداء إلى

من  81% حوالً تلقت ًالت -"كونؽو AMO" مثل الوطنٌة، الحكومٌة ؼٌر المنظمات بٌن فٌما اآلثار تم مالحظة كما

 نهاٌة ومع البالد، فً الحكومٌة ؼٌر المنظمات أكبر إحدى كانت كونؽو AMO .43العالمً الصندوق من رصٌد منحها

العدد اإلجمالً للمتعاٌشٌن مع  ثلث حوالً  –مرٌض 11,111 إلى الوصول االلتزام فً توصل برنامج 2119 عام

 ألي اء العالجاعط بدء على اآلن قادرة ؼٌر الكونؽو AMO .البلد فً العالج المتلقٌن رٌةشفٌروس نقص المناعة الب

 إلى المرضى من وتم نقل العدٌد حالٌا . تعمالن عٌادتٌن فقط مع – عٌادة 13 إؼالق إلى وقد اضطرت جدٌد؛ مرٌض

للمؽادرة  اضطر ،2111و 2111 عامً بٌن. وكذلك متابعته وجودته توفٌر العالج ضمان ٌمكن ال حٌث العام القطاع

 للحفاظ جاهدة اآلنتصارع  الكونؽو AMO كما أن .المنظمة ىموظؾ براتب لد 281 موظؾ من بٌن 231 من أكثر

قوٌان تجاه المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة  والتمٌٌز الوصمة ٌكون فٌه إطار فً – المناصرة مجال فً عملها على

 .البشرٌة

 

 الهادئ المحٌط جزر ،القائد قلٌمًاإل المدنً للمجتمع : األزمة0دراسة حالة رقم 

 عدد تقرٌبا   تضاعؾ ،قلٌل االنتشار الهادئ المحٌط منطقة فً البشرٌة المناعة نقص فٌروس وباء الز ما حٌن فً

لإلٌدز  الهادئ المحٌط جزر إن مإسسة. 211944-2111 فترة خالل المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة

(PIAF) ًوالتً تمثل  البشرٌة المناعة نقص ٌروسف على حصرا   التً تركز الوحٌدة اإلقلٌمٌة المدنً المجتمع منظمة ه

 التموٌل تلقت السنوات، متعدد اتفاق إطار وفً ،2119-2113 فً فترة. المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة

 من إكمال المإسسة مكـّن مما .النٌوزٌلندٌة والتجارة الخارجٌة الشإون وزارة/فً نٌوزٌلندا المعونة برنامج من الربٌسً
 وشملت. المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة حقوق وتعزٌز الوصمة فً معالجة سٌما ال القٌادي، دورها

 2رقم  لدى الجولة إقلٌمً اقتراح فً العالج المضاد للفٌروسات القهقرٌة إدراج من فً مجال المناصرة العدٌدة نجاحاتها
برنامج  جمـّع الثنابً، دعمها وبدؾ استبدال ،2119 عام فً. الهادئ لإلٌدز المحٌط لجنة وتشكٌل العالمً للصندوق

صندوق المعالجة فً  فً الدولٌة للتنمٌة األسترالٌة الوكالة مع البشرٌة المناعة نقص لفٌروس تموٌله المعونة فً نٌوزٌلندا

 عن بعٌدا   فً نٌوزٌلندابرنامج المعونة  على التركٌز فً سٌاسٌا   تؽٌٌرا   وقد عكس هذا العمل جزبٌا .(PRF)الهادئ  المحٌط

 المساهمات تلقً PIAF واصلت مإسسة ،2111و 2111 عامً فً. االقتصادٌة التنمٌة وتحقٌق اإلنسانً والعمل الصحة

 تتلق ولم. متناقص مستوى على ولكن النٌوزٌلندٌة، والتجارة الخارجٌة الشإون وزارة/فً نٌوزٌلندا من برنامج المعونة

 كفاح المإسسة مع – PRF إلى األربعة مقترحاتها من فقط قبول اثنٌن تم هذه االثناء، وفً. 2112 لعام المإسسة التموٌل

 .األساسً للتموٌل توفٌر المإونة وعدم المشارٌع على الصندوق تركٌز لتوفٌر
 

                                                           
42

 .3122، أطباء بال حدود، كانون األول/دٌسمبر التموٌل نقص بسبب تقدمٌتؤخر ال كٌؾ اإلٌدز؟/البشرٌة المناعة نقص فٌروس إبطال  
43

masangu-mukumbi-henri-d-http://www.dailymotion.com/video/xpowkm_interview-كونؽو:  AMOمقابلة مع هنري موكومبا،   

congo_news?start=0#from=embedifram-amo-association  
44

 .3121 ،برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز المً،الع اإلٌدز وباء عن تقرٌر أوقٌانوسٌا،: وقابع وثٌقة  

http://www.dailymotion.com/video/xpowkm_interview-d-henri-mukumbi-masangu-association-amo-congo_news?start=0#from=embedifram
http://www.dailymotion.com/video/xpowkm_interview-d-henri-mukumbi-masangu-association-amo-congo_news?start=0#from=embedifram
http://www.dailymotion.com/video/xpowkm_interview-d-henri-mukumbi-masangu-association-amo-congo_news?start=0#from=embedifram
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الجولة  لدى( صؽٌرة جزٌرة 11) اإلقلٌمٌة من المنحة المستفٌدٌن أحد لإلٌدز هً حالٌا   الهادئ المحٌط إن مإسسة جزر

 البلدان دعم) القانونً باإلصالح المتعلقة البرامج  أنشطتها وضمن هذا المجال، شملت. العالمً الصندوق من 7 رقم

المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة  ودعم تدرٌب' )اإلٌدز وسفراء( 'وضد الوصمة الحقوق على قابم تشرٌع لوضع

طلب  سٌتم تقدٌم بٌنما. 2113 عام ٌونٌه/حزٌران فً المنحة هذه هًوستنت(. مناصرٌن لدى الجماعة كً ٌصبحوا البشرٌة

 بالنسبة سٌما ال) التموٌل فً مستوى ا  كبٌر ا  انخفاض لإلٌدز الهادئ المحٌط مإسسة جزر  تتوقع ،االنتقالٌة التموٌل للٌة الى

 فً المرض لعبء نظرا  ) نخفضةم أولوٌات وتحدٌد'( أساسٌة' باعتبارها تصنؾ ال قد والتً التدخالت الخاصة بها لنوع

 عام دٌسمبر/األول كانون فً الهادئ ٌنتهً صندوق المعالجة فً المحٌط أن المقرر من ذلك، على وعالوة (.المنطقة

 أخرى، ناحٌة من. المنطقة من البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المعنٌة األخرى الثنابٌة المانحة الجهات وتنسحب 2113

. البشرٌة المناعة نقص لقضٌة فٌروس المحلً للتموٌل مخصصاتها زٌادة على ضبٌلة إشارة الوطنٌة الحكومات تعطً

 ذلك فً الحٌاة، بما قٌد على للبقاء صارمة تدابٌر مإسسة جزر المحٌط الهادئ لإلٌدز األساسٌة، اتخذت األموال وبؽٌاب

مركز على المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة االلتزام الفرٌد ال وتخفٌض بترك العمل للموظفٌن والسماح المكاتب إؼالق

 فً اإلؼالق المنظمة تواجهس المستقبل، فً التموٌل تؤمٌن ٌتم لن فً حال. اإلقلٌمٌة السٌاسات صنع منتدٌات فً البشرٌة

  .2113 عام

 
 

 الدانمرك البشرٌة، المناعة نقص فٌروسل مناصرةال لشبكة التموٌل انتهاء: 4دراسة حالة رقم 

 فً ومقرها 2111 عام فً أنشبت البحثٌة ؼٌر الحكومٌة والمإسسات للمنظمات وطنٌة شبكة  (Aidsnet) تأٌدسنٌ

 فً الدانمرك من المقدم الدعم وسٌاسات البشرٌة المناعة نقص فٌروس برامج نوعٌة تحسٌن على وهً تعمل كوبنهاؼن،
 أٌضا   عملت قد. األدلة على القابمة الجٌدة الممارسات ادلوتب لألعضاء التقنٌة القدرات بناء عملها وٌشمل. النامٌة البلدان
 فترة خالل(. دانٌدا) الدانمركٌة الدولٌة التنمٌة لوكالة االستراتٌجٌات وإعالم مع للتعامل المشتركة للمناصرة كمنبر

 .متفرغ ؼٌر عدومسا متفرغ منسق توظٌؾ من مّما مكـّنها دانٌدا، من مباشرة المنح من أٌدسنٌت استفادت ،2113-2119

كما أنها خفضت  ،(منتدى المنظمات ؼٌر الحكومٌة) شبكة إدارة هٌبة طرٌق عن تمت المنح 2111 -2111 لكن خالل

 بنسبة انخفض ٌالحظ أن التموٌل ؛2111 وعام 2113 عام بٌن من خالل المقارنة. جزبً فقط بوقت العمل منسق لتؽطً

 اختصاصات أوسع مع األخرى المدنً المجتمع لشبكات المخصصة ردالموا مع – تماما   توقفت ،2112 عام فً. %41

 أعضاء/أفراد للبدء على اعتمادا   المخصص، أساس على اآلن أٌدسنٌت تعمل ذلك،وبنتٌجة . والتنمٌة للصحة نطاقا
 .المشروعات الموضوعٌة اتخاذ أو باالجتماعات

 
 فً طفٌفة زٌادة أو المستدام المالً االستثمار وقت ٌشهد ًالدانمرك، ف من قبل حكومة أٌدسنٌت تموٌل بوقؾ القرار ٌؤتً

 فٌروس تلقً مع – السٌاسٌة األولوٌات فً تحوال   ٌعكس فهو ذلك، ومع(. ودولٌا   محلٌا  ) البشرٌة المناعة نقص فٌروس
 نطاق إلى لدمجا وٌجري( الربٌسٌة الوطنٌة االستراتٌجٌات فً ذلك فً بما) بروزا   أقل البشرٌة اهتماما   المناعة نقص
 المجتمع شبكات عمل فً البشرٌة المناعة نقص فٌروس إدراج ٌمكن أن من الرؼم على أنه، وٌخشى .وتنمٌة أوسع صحة
 ال. مهملةشبه و أضعؾ،( الربٌسٌة والمجموعات الوصمة مثل) بالوباء المتعلقة المعقدة ستصبح المسابل األخرى، المدنً
مسإولٌة  الحكومة وتحمٌل البشرٌة المناعة نقص فٌروس بشؤن معا   للعمل المدنً معللمجت للٌة رسمٌة واحدة اآلن توجد

 .2111 رفٌع المستوى عام االجتماع الوعود المتدرجة من ذلك فً بما بوعودها، الوفاء

 

 البشرٌة المناعة نقص لفٌروس األطراف متعددة التموٌل فً تخفٌضات: 2 األزمة من المدنً المجتمع على التأثٌر
 

 سٌاقات فً. المدنً المجتمع على وخٌمة العالمً الصندوققبل  من التموٌل تخفٌضٌر/تؽٌ على المترتبة النتابجإن  -25

 تظهر (،6)أنظر دراسة حالة رقم  الكارٌبً البحر شرق ومنطقة (5دراسة حالة رقم  نظرأ) الفلبٌن مثل متنوعة

 على والمناصرة التنظٌمً لتطوٌرؽاٌة ال المجتمعٌة للحٌاة نقذةالم البرامج من المستوٌات، جمٌع على سلبٌةال ثاراآل
 أخرى، عدٌدة بلدان فً. والمنظمات والمكاتب المشارٌع إؼالق وتم سبق الحاالت، بعض فًو. الوطنً الصعٌد

 .ٌوم بعد ٌوما   أوشك اإلجراء هذا مثل حتمالٌؤتً حدوث ا
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وتإثر  العلوي والسفلً المتوسط الدخل تإثر على البلدان ذات عالمً،ال الصندوق القبول لدى أهلٌة فً تؽٌٌراتإن ال -26

 البلدان، هذه داخل. (7)أنظر دراسة حالة رقم  الجزابر مثل البشرٌة، المناعة نقص فٌروسل المركـّزة وببةعلى األ

 وقد. الربٌسٌة تالمجموعابالقرب من  لتدخالتا - الوحٌد المنفذ األحٌان، بعض فً وهو، – القطاع ٌقود ما ؼالبا  
 مع فرص أخرى قلٌلة -العالمً الصندوق على تام شبه اعتمادا   عتمدت الحاالت، من كثٌر فً الردود هذه أصبحت
 المجموعات لدعم الوطنٌة الحكومات تردد أو/و الثنابٌة المانحة الجهات انسحاب بسبب وجدت، إذا للتموٌل

 45."للجدل ةالمثٌر"

 

 باستخدام المتصلة المخاطر من الحد برامجعلى  التقدم أهلٌة تإثر أن ٌمكن الوسطى، ٌاولس الشرقٌة أوروبا وفً -27

 انتشار ٌواصل فٌها منطقة فً البشرٌة المناعة نقص فٌروس حاالت بمعظم والمرتبطة – حقنبال المخدرات

 اآلسٌوٌة األوروبٌة ةلشبكل وفقا   .46باالرتفاع المرتبطة باالٌدز فٌاتالوو واإلٌدز البشرٌة المناعة نقص فٌروس

 على فقط هذا إثرٌ لن. 47لٌة التموٌل االنتقالٌةالتقدم آل على ةقادر تكون ال قد البلدان بعض الضرر، من لحدل
 داعمة بٌبة ضمان فً القطاع هذال حٌويال دورال على أٌضا   ولكن المدنً، المجتمع فً للحٌاة المنقذة الخدمات

 االتحاد حصل حٌن فً. اإلنسان حقوق ومناصرة المجتمع نظم تعزٌز خالل من مثال   التكلفة، حٌث من فعال نهجو

 للخطر ما هو معّرض فهو ٌظهر( 8)أنظر دراسة حالة رقم  ،للتقدم من للٌة التموٌل االنتقالٌة استثناء على الروسً

 .الموارد تؤمٌن فً حال عدم

 
ما  ،البشرٌة المناعة نقص فٌروسبو جنس مع الرجالال ٌمارسون الذٌن بالرجال المعنً العالمً المنتدى وٌظهر -28

أن  حٌث – والمكسٌك والصٌن والبرازٌل األرجنتٌن مثل بلدانل العالمً الصندوق أهلٌة على تؽٌٌرات إدخال معنى
 التقدم للتجدٌد على رةقاد تكون لن -الجنس مع الرجال حٌوٌة/أساسٌة ٌمارسون الذٌن للرجال بالنسبة التدخالت

 .ً  48مستقبال التموٌل فرصألي  أو/و 2 رقم جولةفً ال العالمً دوقلصنلدى ا
 

 منح من 2 المرحلة  تجدٌد إطار فً المبذولة التكالٌؾمن  كبٌر بشكل المدنً المجتمعٌتؤذى  السٌاقات، بعض وفً -29

 11 رقم جولةال منح بشؤن التفاوض فً الكفاءة تدابٌرب القطاع ٌتؤثر أخرى، بلدان وفً. السابقة العالمً الصندوق

 فً بما ،1 لمرحلةفً ا كبٌرة تخفٌضاتل 11 رقم جولةال عرض خضع أوكرانٌا، فً المثال، سبٌل على. ناجحةال

 على أثربؤصرم  العالمً للصندوق 11 رقم جولةال إلؽاء ٌتسبب ذلك، ومع  .49المجتمع نظم  تعزٌز مبادرات ذلك

 والمكاتب القطريللمكتب  2111 عام دة المشترك المعنً باإلٌدزبرنامج األمم المتح لمسح ووفقا. المدنً المجتمع

 لهذه األساسٌة التدخالت نطاق لتوسٌع 11 رقم جولةال استخدم البلدان من العدٌدربما كان  األقطار؛ المتعددة

قد و ؛)على سبٌل المثال العالج المضاد للفٌروسات القهقرٌة( البشرٌة المناعة نقص لفٌروس الوطنٌة المعالجة
. 50(المحلٌة المجتمعات فًااللتزام  متابعة توفٌر المثال سبٌل على) أساسٌا   دورا   ضمنه المدنً المجتمعٌلعب 
 باستراتٌجٌاتها للتقٌد الالزم االحتٌاطً الحجم تحقٌق على قادرة البلدان تكون لن للدعم، الحاسم المصدر هذا بدون

 .على العالج الجمٌع حصول مكانٌةإ وتحقٌق البشرٌة، المناعة نقص لفٌروس الوطنٌة
 

 كانت ستشهد 11 رقم جولةأن ال كٌؾ المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم برنامجل االستقصابٌة الدراسة أبرزت -31

التً من  بلدانمن ال 43% بنسبة المثال سبٌل على المدنً، بالمجتمع الصلة ذات المحددة التدخالت على تركٌزا  

 23%و الجنس فً /العامالتللعاملٌن 41% ،الجنس مع الرجال ٌمارسون الذٌن للرجال برامج تشمل أن المحتمل

 إلى لتصل برامجعلى  سٌشتمل 11 رقم جولةال كان عرض باكستان، فً. المخدرات ٌستخدمون الذٌن لألشخاص

 الصندوقشكـّـل ": ما ٌلً إلى جٌبٌنستالم من العدٌد أشاروقد . البالد فً المتحولٌن جنسٌا   مجتمعمن  %61

 الصندوق تموٌل ؼٌاب فً وأنه لدى المجموعات األكثر تعرضا  للخطر، التدخالت لتموٌل الوحٌد المصدر العالمً

                                                           
45

 تشرٌن المشترك المعنً باإلٌدز، المتحدة األمم العالمً، برنامج اإلٌدز ٌوم تقرٌر: وأفضل وأسرع أذكى: الصفر إلى الوصول كٌفٌة  

 .3122 نوفمبر/الثانً
46

 تشرٌن المشترك المعنً باإلٌدز، المتحدة األمم العالمً، برنامج ٌدزاإل ٌوم تقرٌر: وأفضل وأسرع أذكى: الصفر إلى الوصول كٌفٌة  

 .3122 نوفمبر/الثانً
47

 .المخاطر من التقلٌل أوراسٌا شبكة الوسطى، ولسٌا أوروبا وشرق وسط فً العالمً للصندوق المالٌة ألزمةا معالجة: 3124-3123 عمل خطة  
48

الجنس  ٌمارسون الذٌن لمناصري الرجال إعالمٌة مذكرة: 3123 عام من مبكر وقت فً عنه ثالبحٌجب ا ومـ العالمً فً الصندوق التؽٌٌرات  

  الجنس مع الرجال. ٌمارسون الذٌن العالمً للرجال المنتدى مع الرجال،
49

 عن الناتجة سطىالو ولسٌا الشرقٌة أوروبا بلدان بعض فً اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس حالة على المحتمل لألثر ولًألا التحلٌل  

 .3123 مارس/لذار( مسودة) اآلسٌوٌة، األوروبٌة المنطقة -المخاطر من الحد شبكة العالمً، للصندوق منح سٌاسات فً التؽٌٌرات
50

المعنً  ركالمشت المتحدة األمم برنامجل االستقصابٌة للدراسة األولٌة النتابج: العالمً الصندوق من 22 رقم جولةال إلؽاء على المترتبة اآلثار  

 .3122 دٌسمبر/األول كانون ،برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز ،(ٌنشر لم) ،باإلٌدز
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 91%نسبة ) ". ؼالبٌة المستجٌبٌنالموارد إلى للوصول جدا   محدودة إمكانٌة الربٌسٌة للمجموعات كونست العالمً،

 الخدمات ة خطر ضعٌفة الى عالٌة فً عدم رفع مستوىالحظوا أن هناك نسب( التوالً على 89% و

 فرصة أٌضا 11 رقم جولةال تواعتبر. الجنس مع الرجال ٌمارسون الذٌن والرجال الجنس فً /العامالتللعاملٌن

 لدعم بثمن تقدر ال أنها أثبتت قد عملٌة وهً -العالمً الصندوقالى  البلدان-المتعددة/اإلقلٌمٌة العروض لزٌادة
 .الفردٌة القطرٌة التنسٌق للٌات عروض فً تدرج لن التً الربٌسٌة قرب المجموعات تالتدخال

 
 إلؽاءأن  كٌؾ اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروسمن  الدولً التحالؾمن قبل  ، تم التوثٌقالوطنً الصعٌد على -31

 :أوال  . 51شركابه على قوٌٌن ؤثٌرٌنت خاص بشكل له ،للٌة التموٌل االنتقالٌة محدودٌة إلى باإلضافة 11 رقم جولةال

 جمهورٌة فً المثال، سبٌل على .المدنً لمجتمعل‘ مضافة قٌمة‘ تجلب التً التدخالت استدامة على إثرٌ إنه

 اإلٌدز مكافحة خطةل التموٌل نقصمن  81% معالجةفً  حاسمة 11 رقم جولةال تكان حٌث – الجنوبٌة السودان

 والدعم والمناصرة من قبل الرعاٌةخدمات  تؽطٌة آللٌة التموٌل االنتقالٌة ا  مرجحلم ٌكن  – الولٌدة الوطنٌة
قرب  التدخالت فً المدنً لمجتمعل الوحٌد دورال على إثرٌ إنه :ثانٌا  . تمكٌنٌة بٌبة إلٌجاد المدنً المجتمع منظمات

 نطاق لتوسٌع وسٌلة أي ابولٌفٌ فً المدنً المجتمع منظماتلن ٌكون ل ،المثال سبٌل على. الربٌسٌة المجموعات
 .األصلٌٌن والسكان السجناء مثل المحلٌة للمجتمعات البشرٌة المناعة نقص فٌروس من الوقاٌة خدمات

 

 مع جنب إلى جنبا   –(HIV/AIDS Alliance) اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروسمن  الدولً التحالؾ أن كما -32

سلـّط الضوء  – (Stop AIDS Campaign) اإلٌدز مكافحةة حملو (RESULTS UK)" المتحدة المملكة نتابج"

مجال  فً ذكاء كثراأل لالستثمارات المركزٌة المتكاملة االستراتٌجٌات على 11 رقم جولةال إلؽاء على تؤثٌر

 منظمات لعبت حٌث – زامبٌا العالمً، السل ٌوم بمناسبة تقرٌر فًهو ٌذكر و. 52البشرٌة المناعة نقص فٌروس
 بٌن الروابط تعزٌز ذلك فً بما البشرٌة، المناعة نقص فٌروس/السل دمج فً ا  حاسم ا  دور لمدنًا المجتمع
الخاصة  للخدمات واقتصادٌة قانونٌة حواجزل والمناصرة الصحٌة والمرافق المجتمع على المرتكزة التدخالت

 السل منحةانتهاء  مع بٌنما، نا ،ممك ٌكون لن االرتقاء أنهنا  ٌعنً 11رقم  جولةال إلؽاء .األكثر عرضة لفباتبا

 -فعال   األثروقد ابتدأ الشعور ب. لخدماتل تعطلاألرجح  علىسٌشهد  ،2113 ٌونٌه/حزٌران فً البالد فً الحالٌة

والتً سٌتم  القهقرٌة فٌروساتالعالج المضاد للو لأللم نةـّ المسك الرعاٌة توفر التً المستوصفات من عدد مع
 المناعة نقص فٌروس) مرٌضمناصر و جوبا، ٌكلٌقول ما كما. القادمة ٌلةالقل األشهر فً إؼالقها
 اآلن لكن. زامبٌا فً هستثماراتإ بفضل الحٌاة قٌد على وأنا -العالمً الصندوق عمل رأٌت لقد: "(السلو/البشرٌة

 بدون. والسل اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس ضد المعركة فً هاأحرزنا التً المكاسب بإبطال نخاطر فإننا
 ".53كما أنا ،محظوظٌن واٌكون لن والرعاٌة العالج ما ٌزالون بانتظار نٌالذ هإالء بسرعة،و جدٌدة استثمارات

 

 ومنظمات الوطنٌة الحكومات قدرة صـّ ٌقل العالمً الصندوق موارد انخفاض ، إنحدود بال أطباء لمنظمة وفقا   -33

 العالج فًالمبكر  الشروع ؛للفٌروسات القهقرٌة للعالج المضاد ةالقابم برامجال: مضاعفة على المدنً المجتمع
 البشرٌة المناعة نقص فٌروس عقاقٌرلأفضل  أول خط ؛(العالمٌة الصحة منظمةل التوجٌهٌة المبادئ مع شٌا  اتم)

 ونقص -23%  بنسبة البشرٌة المناعة نقص فٌروس انتشارمع  –مثال   ٌسوتول فً .54والعالج التشخٌص السل،و

 المناعة نقص فٌروسفً أمور  محترفٌن ؼٌرمستشارٌن  ،الصحٌة الرعاٌة مجال فً العاملٌن بٌن شدٌد
 الدعم استشارات وفحوصات فً مجال فٌروس نقص المناعة البشرٌة وكذلك فً مجال أجروا السل مرض/البشرٌة

 تموٌلمع  ذلك، ومع. 66% ةالعالج المضاد للفٌروسات القهقرٌة بنسب تؽطٌة فً مساهمٌن بالعالج، بااللتزام

 العمال هإالء دعم على قادرا   البلد ٌكون لن ،11 رقم جولةال وإلؽاء 2112 عام فً المنتهً الحالً البرنامج

 .العالج مستوى رفعسٌتوقؾ و

                                                           
51

 المناعة نقص فٌروس مواجهة على والمالرٌا والسل اإلٌدز لمكافحة العالمً الصندوق ٌإثر النقص فً تموٌل كٌؾ: اآلن عدم التوقؾ  

 العالمً الصندوق تموٌل فً ٌإثر النقص كٌؾ: اآلن التوقؾ وعدم ؛3123 اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص فٌروسمن  الدولً التحالؾ البشرٌة،
 خالل التقدٌمً العرض) بلدان، خمسة فً األدلة جمعت: أفرٌقٌا فً البشرٌة المناعة نقص فٌروس على معالجة والمالرٌا والسل اإلٌدز لمكافحة
 الدولً التحالؾ ،(3123 مارس/لذار 33-31 أفرٌقٌا، جنوب تاون، كٌب الصحة، بتموٌل المعنً أفرٌقٌا الناشط فً االستراتٌجً للتخطٌط االجتماع

 .3123 مارس/لذار اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص فٌروسمن 
52

 اإلٌدز/البشرٌة لمناعةا نقص فٌروس من الدولً والتحالؾ المتحدة، المملكة نتابج األفق، فً تلوح أزمة مهددة: والمالرٌا والسل اإلٌدز تموٌل  

 .3123 عام مارس/لذار اإلٌدز، مكافحة وحملة
53

من  الدولً والتحالؾ المتحدة، المملكة نتابج البشرٌة؟، المناعة نقص وفٌروس السل المكتسبة حول هل ستتم خسارة التحقٌقات: صحفً بٌان  

 ].3123 ارسأذار/م :3 اإلٌدز، لمكافحة والحملة اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس
54

 فٌروس نقص المناعة البشرٌة مكافحة فً خطرا   ٌشكالن العالمً للصندوق 22 الجولة رقم وإلؽاء التموٌل فً أن النقص كٌؾ: الموقؾ فقدان  

   .3123 مارس/لذار حدود، بال أطباء منظمة السل، ومرض
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. ةابقالس العالمً الصندوق منح مع المالٌة التحدٌات رأس على 11 رقم جولةال أزمة تؤتً البلدان، بعض فً وأخٌرا ، -34

 55(مالٌٌن 516) العالم فً المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة من عدد ألكبر موطن - أفرٌقٌا جنوب فً

 لصندوقل ةالسابق منحال أموال صرؾ فً التؤخٌربسبب  ٌةالعالج جراءاتاإل لحملة الرابد العملوقد هدد  –

 تٌار فً 11و 9 منحالو البالد، فً 6 رقم جولةال طٌدوتو الربٌسً المستلم مع اإلدارٌة للمسابل نظرا   العالمً،

 الموظفٌن، عدد تقلٌصب والخطر النقدٌة، السٌولة فً حادة ؤزمةب ٌةجراءات العالجاالمما تسبب لحملة . 56واحد

 ونماذج عفر 131 من وشبكة ،لالخصابٌٌن العالجمعرفة  برنامج مثل) السابقة المكاسب وفقدان مكاتب وإؼالق

 (.تكرةمب قانونٌة
 
 

 الفلبٌن ،والمناصرة للمتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة خدمات خاصة تموٌل : تخفٌض5دراسة حالة رقم 

 تموٌل وتلقً. المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة من وطنٌة عاما  كشبكة 28 منذ Pinoy Plus أنشبت
 الصندوق من 7و 6و 4  الجوالت من البشرٌة المناعة صنق لفٌروس منح خالل من( الباطن كمستلم من) المشارٌع
ودعم  االجتماعً-النفسً الدعم توفٌر سٌما ال خدمات، بمسإولٌة تسلٌم Pinoy Plus قامت الموارد، هذه مع. العالمً

وساهم . حدٌثا   تشخٌصهم تم المتعاٌشٌن الذي فٌهم بما للمتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة، االلتزام بالعالج
 على المناصرة فً واالنخراط االعضاء مع بالتشاور التنسٌق، موظفً تعٌٌن -كشبكة العمل من فً تمكٌنها التموٌل
 تخشى وهً. منح 6و  4 الجولة رقم اختتام منذ التموٌل انخفاضا  فً Pinoy Plus شهدت ذلك، ومع .الوطنً الصعٌد

 على المترتبة اآلثار كانت اآلن، وحتى. 3123 عام نوفمبر/الثانً نتشرٌ فً 7الجولة رقم  منحة انتهاء عند أكبر لثار
 والدعم ستقبالاال مركز مثل األساسٌة، الخدمات تقلٌص إلى الشبكة اضطرت أوال ،. شقٌن منقسمة إلى الموارد انخفاض
 Pinoyدة بالنسبة لـمهد االستدامة تكون ثانٌا ، .أسرهم وأفراد للمتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة المنزلً
Plus ( للمتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة كصوت) دورها فٌه ٌكون وقت فً -وطنٌة مصلحة أصحاب كؤحد
"الحراسة  على قدرة أقل تكون عندها المكتب، وإٌجار المرتبات دفع أجل من ومع كفاحها. مضى وقت أي من أهمٌة أكثر

 .مسإولٌتها الحكومة وتحمل والرقابة"
 

 الوطنً الصعٌدٌن على المصلحة أصحاب من -السٌاسً االلتزام انخفاض شهد أوسع سٌاق ضمن التحدٌات هذه وتجري
 من الموارد إلى ؼٌر الحكومٌة للوصول للمنظمات متزاٌدة وتحدٌات الفلبٌن فً البشرٌة المناعة نقص لفٌروس – والدولً
 المعونة ووكالة الدولٌة التنمٌة وكالة من تموٌله وٌتم الهادئ، محٌطال جزٌرة شبه من جزء البلد أن الرؼم على. الحكومة

 من 91% محتسبا  ) البشرٌة المناعة نقص لفٌروس الربٌسٌة المانحة ٌشكل الجهة العالمً الصندوق ما ٌزال األسترالٌة،
 التكالٌؾ من تؽطٌة ٌةكان بإمكان أي طلب ناجح الى للٌة التموٌل االنتقال حٌن ،3123 عام فً(. الخارجٌة األموال
 نوع لتموٌل قلٌلة بدابل هناك .(للعالج المضاد للفٌروسات القهقرٌة الحالٌة المستوٌات على الحفاظ مثل) األساسٌة
 توجه ولكن بشكل مباشر، الحكومٌة ؼٌر المنظمات تمول المانحة تعد الجهات لم .Pinoy Plus من المقدمة الخدمات
 ذلك، ومع. المحلٌة الحكومة من قبل وحدات الصحٌة للخطط تطلق أموال مع حكومٌة،ال اإلدارات طرٌق عن أموالها
مستوى  على نفسه، الوقت وفً. المدنً المجتمع مبادرات تكالٌؾ بدعم أو باالعتراؾ كبٌر حد إلى الخطط هذه مثل تفشل

 Pinoyمثل  األصؽر االتصال شبكات من بدال   الكبٌرة، الحكومٌة ؼٌر المنظمات إلى عادة تذهب العقود الوطنً، الصعٌد
Plusمنظمات بعض مع المدنً، المجتمع قطاع داخل والمنافسة التوتر زٌادة إلى الوضع هذا . وعلى العموم، أدى 

 Pinoy فً حال أن .خبرتهم مجال تتجاوز التً المنح التً تتقدم بطلب – لالستمرار كوسٌلة  –مثال   المدنً المجتمع
Plus فً التزام المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة  انخفاضا   األثر سٌشمل الموارد، مٌنتؤ على قادر ؼٌر

 أخرى، ناحٌة ومن(. المتابعة انخفاض إلى نظرا  ) الرعاٌة نظام فً المرضى للعالج المضاد للفٌروسات القهقرٌة وفقدان
 الجدٌدة الحاالت فً (69)% حادة زٌادة مع الهادئ، المحٌط ومنطقة لسٌا فً األسرع األوببة من واحد الفلبٌن فالوباء فً

 .311:57-3119 الفترة خالل
 

 

                                                           
55

 تشرٌن المشترك المعنً باإلٌدز، المتحدة األمم مً، برنامجالعال اإلٌدز ٌوم تقرٌر: وأفضل وأسرع أذكى: الصفر إلى الوصول كٌفٌة  

 .3122 نوفمبر/الثانً
56

 االتفاق مع العالمً الصندوق إال فً حال توافق – 3123 ٌناٌر/الثانً كانون فً ستضطر الى التوقؾ عن العمل  العالجٌة اإلجراءات حملة  

 .3123 ٌناٌر/الثانً كانون حملة االجراءات العالجٌة، التعاقدي،
57

 والخاصة المتحدة ألممل االستثنابٌة العامة الجمعٌة دورة واإلٌدز، البشرٌة المناعة نقص فٌروس بشؤن االلتزام إعالن متابعة: القطري التقرٌر  

 .الفلبٌنً الوطنً اإلٌدز مجلس ،:311 دٌسمبر/األول كانون إلى 3119 ٌناٌر/الثانً كانون باإلٌدز،
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 الكارٌبً البحر شرق اإلقلٌمٌة، البشرٌة المناعة نقص فٌروس عمل على 22 رقم جولةال إلغاء : أثر6دراسة حالة رقم 

 أي فً نسبة أعلى ثانً) 2% حوالً الكارٌبً البحر منطقة فً بٌن الراشدٌن البشرٌة المناعة نقص فٌروس ٌبلػ انتشار
 ٌمارسون الذٌن والرجال الجنس فً العاملٌن/العامالت بٌن بكثٌر أعلى مستوٌات إلى البحوث وتشٌر(. العالم من منطقة

 دول لمنظمة العامة األمانة أصبحت ،3116 عام فً.  58حقندون ب المخدرات المنشطة ومستخدمً الجنس مع الرجال
 دعم برنامج السنوات الخمس وقدره .العالمً الصندوق من 4 الجولة رقم منحة من الربٌسً ٌدالمستف الكارٌبً شرق

 وسانت ونٌفٌس، كٌتس وسانت وؼرٌنادا، ودومٌنٌكا، وبربودا، أنتٌؽوا)  بلدان 7 برنامج دوالر أمٌركً، :90119078
المتعاٌشٌن مع فٌروس  من ممثلون ذلك فً بما إقلٌمٌة، تنسٌق للٌة دٌرهت توكان( ؼرٌنادٌن وجزر فنسنت وسانت لوسٌا

 الشاملة والعالج والرعاٌة الوقاٌة خدمات مستوى رفع على البرنامج أكد .الربٌسٌة والمجموعات نقص المناعة البشرٌة
 المركز البشرٌة المناعة نقص وباء فٌروس سٌاق فً المدنً، المجتمع ٌنفذها التً األنشطة من العدٌد مع -المنال والسهلة

متعاٌش مع فٌروس نقص المناعة  818 العالج المضاد للفٌروسات القهقرٌة الى تقدٌم نتابجه شملت. الوصمة المرتفعةو
 على والرد لتلقًا للٌات مثل الوطنٌة، النظم تطوٌر أٌضا تشمل وهً. 2:0951 للناس واالختبار والمشورة البشرٌة،
 من أربعة نفسها، الفترة خالل نفسه، الوقت وفً .البشرٌة المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة ضد التمٌٌز حوادث
 البنك من قروضا   تلقت أٌضا   -ونٌفس كٌتس وسانت ؼرناطة ؼرٌنادٌن، وجزر فنسنت وسانت لوسٌا، سانت -البلدان
 .البشرٌة المناعة نقص فٌروس برامج تنفٌذ لمواصلة الدولً

 
 شرق دول منظمة بدأت ذلك، على ردا  . 3122 عام فً مًالعال الصندوق ومنح 3121 عام فً البنك انتهت قروض

تستهدؾ  موسعة رعاٌة مجموعة تجرٌب على وركزت -العالمً الصندوق من 22رقم  للجولة مقترح بوضع الكارٌبً
 لم تجد منظمة – قد انتهت السابقة أن المنح وكما – االقتراح إٌقاؾ تم الجولة، إلؽاء مع. والشباب الربٌسٌة المجموعات

 فٌروسلمعالجة  المتبقٌة الربٌسٌة المانحة إن الجهة  .للتقدم الى للٌة التموٌل االنتقالٌة مإهلة نفسها الكارٌبً شرق دول
 عام فً تنتهً أن المقرر منو – اإلٌدز من لإلؼاثة الطاربة الربٌس خطة المنطقة هً من قبل فً البشرٌة المناعة نقص

 المرتبات، كما ٌؽادر دفع وٌتعذر البرامج تحجٌم ٌتم المدنً، المجتمع فداخل .الوضع هذا لثار وبالفعل ظهرت. 3124
مإسسة " جوان، التنفٌذي دٌدٌٌه المدٌر أوضح كما المحلٌة، المجتمعات فً. عالٌا   تدرٌبا   المدربون القطاع الموظفون

 العالمً، الصندوق منح خالل. تونٌمو الناس من المزٌد نشاهد هو أننا األهم األثر" ":اإلٌدز للعمل على لوسٌا سانت
الذي ٌحتاجون إلٌه  والتؽذٌة االجتماعً الدعم ألن ال ٌلتزم األشخاص بالعالجف اآلن أما. الوفٌات أقل معدالت كانت

 فً بما أخرى، مصادر من تموٌل بتؤمٌن الكارٌبً شرق دول األمانة العامة لمنظمة تسعى ".موجودا   لاللتزام بالعالج لٌس
 فً البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المتصلة التكالٌؾ وإدراج المحلٌة المساهمات لزٌادة الصحة وزارات إلى وةالدع ذلك

 ٌواجه هذه االثناء، وفً. تحدٌا   ٌشكل التموٌل فجوة وضرورة سد فإن حجم ذلك، ومع. نطاقا   األوسع الصحة برامج
 بما حٌث كان للقطاع، -العالمً الصندوق التً أوجدها دعما   األكثر البٌبة االستفادة من بعد .مزدوجا   تحدٌا   المدنً المجتمع

ٌرٌد أن  وكذلك بٌبة مالٌة تحدِ  أكثر سٌاسٌة بٌبة ٌواجه اآلن فإنه -الطاولة"  حول "مكان الربٌسٌة، المجموعات ذلك فً
 .الصوت ٌوصل/ٌرفع فٌها

 

  
 المناعة نقص فٌروس فً المحلً االستثمار بشأن المحرز التقدم كفاٌة عدم: 3 األزمة من المدنً المجتمع على التأثٌر

 البشرٌة
 

 هً بتكلٌؾ من البشرٌة المناعة نقص فٌروسأمور  فً المحلً االستثمار زٌادةفإن  ،هو مذكور فً الملخص كما -46
 فً تالحكوماقبل  من البشرٌة المناعة نقص لفٌروس ٌةالمستقبل للمعالجة محورٌة تعتبر التً والعملٌات األطر
 قضٌة فً المحلً الستثمارل لحكوماتا مستوى رفع زال ما االستثناءات، بعض من الرؼم وعلى ذلك، ومع. العالم

 ؼٌر توقعات أٌضا   اآلن تواجه الحكومات نفس أخرى، ناحٌة ومن. للؽاٌة بطٌبا البشرٌة المناعة نقص فٌروس
 لمكاتبل االستقصابٌة دراسةإن ال. الثنابٌة المانحة والجهات العالمً الصندوق هاتركالتً " الفجوة سدل" واقعٌة
 :كٌفٌة على الضوء تسلط 3122 عامل المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم برنامجاألقطار ل المتعددةو القطرٌة

 زمالال للتموٌل بدٌلة مصادر تسعى لتحدٌد فً حٌن أنها باستمرارٌة برامجها الحتفاظتدافع ل البلدان من العدٌدان "
 األجل فً الثؽرات هذه تؽطٌة من المحلً التموٌل ٌتمكن أن محتملال فمن ؼٌر ذلك، ومع - برامجها نطاق لتوسٌع
األكثر  ستكون المحلً المجتمع جماعات تدٌرها التً وتلك الربٌسٌة المجموعات برامجمن المحتمل أن . القصٌر
 59. تضررا  
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 .3122 المشترك المعنً باإلٌدز، المتحدة األمم العالمً، برنامج اإلٌدز ٌوم تقرٌر: وأفضل وأسرع أذكى: رالصف إلى الوصول كٌفٌة  
59

برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز  لدراسة األولٌة النتابج: العالمً لصندوقل 22 رقم جولةال إلؽاء على المترتبة اآلثار  

 .3122 دٌسمبر/األول كانون ،المعنً باإلٌدز المشترك دةالمتح األمم برنامج االستقصابٌة،
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 لتوفٌر للٌات أنشؤتالتً  المحلٌة أو الوطنٌة الحكومات لدى حتى الحالة، دراسات بعض فً شرحه سبق كما -47

 منظمات إلى للوصول ةقابل ؼٌر أو مالبمة ؼٌر تكون ما فهً ؼالبا   البشرٌة، المناعة نقص لفٌروس التموٌل
 كونت ال قد اآللٌات هذه مثلف -[8حالة دراسة  انظر] الجزابر فً الحال هو كما -المثال سبٌل على. المدنً المجتمع
 ٌتم الذٌن ،الجنس مع الرجال ٌمارسون الذٌن الرجال مثل الربٌسٌة، للمجموعات التدخالت لتموٌل مفتوحة
 أو[ 4 حالةدراسة  انظر] الهادئ المحٌط جزر مثل بٌبات فً اآللٌات هذه .ونٌجرم حتى أو سٌاسٌا   تهمٌشهم
 سبٌل على المدنً، المجتمع لمنظمات محددةال االحتٌاجات إلى تستجٌب ال قد ،[6 حالة راسة د انظر] الفلبٌن
 مشارٌع مع بالمقارنة) القدرات بناء احتٌاجات توفٌر أو لمداخالتهم الكاملة بالتكالٌؾ االعتراؾ حٌث من المثال
 (.األجل قصٌرة

 
 لمحلٌةا المعالجات تموٌل للٌاتتكون  -تؽادرهاالتً  الثنابٌة المانحة الجهات مع –BRICSدول الـ  بعض داخل  -48

 المثال، سبٌل على. المدنً مجتمعمن قبل ال إلٌها الوصول مكنم أو دابما   كافٌة ؼٌر البشرٌة المناعة نقص لفٌروس
 البرازٌل فً الضرر، بٌنما من الحد برامج الحكومً التموٌللن ٌدعم ( 9الروسً )أنظر دراسة حالة  االتحاد فً
 مناصرة دعم فً الحكومً التموٌلمن قبل  الدولٌة المانحة الجهات ردولم ٌتم بعد استبدال  ،[2دراسة حالة   انظر]
التً ( الربٌسٌة المجموعات وتهمٌش الجنسٌن بٌن المساواة عدم مثل) السٌاسٌة-االجتماعٌة لعواملل المدنً لمجتمعا

 .البشرٌة المناعة نقص لفٌروس التعرض تزٌد من
 
 

 المجموعات معالهام/الحرج  العمل دتهد المحلً التموٌل تحدٌاتو العالمً الصندوق أهلٌة : عدم7دراسة حالة رقم 

 الجزائر الرئٌسٌة،

 من واحدة الجزابر كانت كً،أمٌر دوالر :70:56039 قدرهاو البشرٌة المناعة نقص فٌروسل 4 رقم جولةال منحةمع 
فٌها  تكونت المنطقة فً دولة وأول العالمً الصندوق من لالستفادة( مٌنا) أفرٌقٌا وشمال األوسط الشرق فً البلدان أوابل

 الصندوق دعملقد  .حالتها عن صراحةب تحدثت امرأة مع مجموعة من المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة
 والرجال الجنس فً العامالت سٌما وال ،الربٌسٌة المجموعات مع الرابد العمل لتنفٌذ المدنً المجتمع منظمات العالمً
 المناعة نقص فٌروس انتشار معدل انخفاض من الرؼم وعلى وضع حٌث أنه فً -جنس مع الرجال ال ٌمارسون الذٌن

 /العامالتللعاملٌن 6:.4% مثال  ) بكثٌر أعلى الربٌسٌة المجموعات بٌنٌكون مستوى انتشاره  الناس، عامة بٌن البشرٌة
وقد حّدت من   -منحةال فً والشفافٌة الحكم مع كبٌرة تحدٌات الجزابر شهدت الوقت، مرور مع .60(الجنس مجال فً

 من لمزٌد مقترحات الفنٌة المراجعة فرٌق رفض أخرى، ناحٌة ومن .صرؾال فً التؤخٌرب وتسببت القرار اتخاذ فعالٌة
 بلدا   بوصفها ،-األهلٌة معاٌٌر فً للتؽٌرات نظرا   – الجزابر بٌنما اإلؼالق، قٌد فً حالٌا   4 رقم جولةال منحو. التموٌل

 .العالمً الصندوق بطلب الى بعد من التقدم مكنتٌلن  ،مرتفع متوسط دخل ذات
 

 منظمات بعض اضطرت. ودوره المدنً لمجتمعقاسٌة على ا والسٌاسٌة المالٌة التحدٌات عن المترتبة العواقب جاءت
 الحكومٌة ؼٌر تالمنظما بعض واستمرت. الربٌسٌة الموجهة للمجموعات برامجها تقلٌص أو ؼالقلإل المدنً المجتمع
 كما المثال، سبٌل على .الدولٌة الحكومٌة ؼٌر المنظمات سٌما ال أخرى، مصادر من الدعمتؤمٌن  خالل من عملها الكبٌرة
المناصرة لدى  قدرة بنًت  (APCS)فإن جمعٌة الحماٌة ضد اإلٌدز  ،:3 رقم برنامجلل ًتنسٌقال مجلسال اجتماعنقل فً 

المتعاٌشٌن مع  ضد والتمٌٌز ةالوصم لمحاربة القانونٌة القضاٌا وتتبنى مناعة البشرٌةالمتعاٌشٌن مع فٌروس نقص ال
 فٌروس ختبارال الوحٌد والمجانً األول دٌر المركزت اأنه كما .61الربٌسٌة فٌروس نقص المناعة البشرٌة والمجموعات

القالبل التً  المدنً المجتمع منظمات من ةواحد وهً ؛وهران منطقة فً إلٌه الوصول ٌمكنالذي  البشرٌة المناعة نقص
الجمعٌة  تشعر ذلك، ومع. البشرٌة المناعة نقص فٌروس النساء المتعاٌشات مع دعمتو الرأسً ٌعالج موضوع االنتقال

 قٌودا   تواجه ،نفسها الحكومٌة، ؼٌر الدولٌة المنظماتكون  -التموٌلٌة القاعدته األجل الطوٌلة االستدامة حول بالقلق
 .مواردها على متزاٌدة
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 بشؤن االستثنابٌة العامة الجمعٌة لدورة" الوطنٌة الحالة تقرٌر: "الجزابر 3121 الجمعٌة العامة االستثنابٌة دورة تقرٌر. 3118 عام بٌانات  

: اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس بشؤن المتحدة االستثنابٌة لألمم العامة الجمعٌة دورة االستثنابٌة، الدورة عن الصادر االلتزام إعالن متابعة
 .االستشفابً واإلصالح والسكان الصحة وزارة والشعبٌة الدٌمقراطٌة الجزابرٌة (، الجمهورٌة:311-3119: فترة الدراسة)

61
 التنسٌقً للبرنامج :3 الجلسة: أساسٌة تنسٌق ومعلومات مذكرة: التمكٌنٌة القانونٌة والبٌبة البشرٌة المناعة نقص فٌروس: المواضٌعً الجزء  

 المتحدة األمم برنامج ،3122 دٌسمبر/األول كانون 26-24 سوٌسرا، جنٌؾ، للمجلس التابع لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز،
 .3122 نوفمبر/الثانً تشرٌن المشترك المعنً باإلٌدز،
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 نلخرو نمانحو البلدوقد ؼادر  العالمً، الصندوق على ا  عتمدم أصبحالجزابر  فً المدنً المجتمع كون كبٌر، قلق وهناك
 لفٌروس محلٌة موارد تخصص الحكومة أن من الرؼم علىو نفسه، الوقت وفً. البشرٌة المناعة نقص فٌروسبرنامج ل

 ٌمارسون الذٌن والرجال بالجنس العامالت مثل لمجموعات برامج فً االستثمار فً تتردد فهً البشرٌة، المناعة نقص
جمعٌة الحماٌة ضد عزٌز تاج الدٌن، ربٌس  صّرحوكما  .المخدرات ٌستخدمون الذٌن واألشخاص الجنس مع الرجال

 هذه إبقاءب: أٌضا   عنىوتـُ . الخدمات وتقدٌم األنشطة ٌتجاوزالمشابهة  المدنً المجتمع لمنظمات المالً الدعم :اإلٌدز
حالة  مكافحةوب الناس؛ لجمٌع منصفة رعاٌةو الجودة عالً دعموب ؛والمناصرة العالمً الحوار مع على ارتباط المنظمات
 المجتمع منظمات  جعلإن  .لألفراد اإلنسان بحقوق والتمسك النظام؛ فً ةمتؤصل تكون ما التً ؼالبا   والتمٌٌز ةالوصم
 األمم برنامج تقرٌر إطالق عند. العمل بهذا القٌام على قدرتها ٌهدد المحلً التموٌل على فقط تمدتعالمشابهة  المدنً
 الدعم فرٌق مدٌر عثمان،-الخطٌب هندصّرحت السٌدة  ،3122 دٌسمبر/األول كانون فً المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة
 مع العمل" :المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز ما ٌلً وشمال أفرٌقٌا لدى برنامج األمم األوسط لشرق لبرنامج اإلقلٌمً

 من المقدم الدعمإجمالً  وٌكون فٌها والتمٌٌز وصمةال مستوٌات فٌها ترتفع خلفٌات فً صعب أمر الربٌسٌة المجموعات
 من دةواح تصبح منطقة مٌنا الماضً، العقد فً تقرٌبا   تتضاعفالتً  الجدٌدة الحاالت عدد مع.  62"محدودا   الحكومات

 من اعتبارا  و أخرى، ناحٌة ومن. البشرٌة المناعة نقص فٌروس وباءلاألسرع التً تشهد النمو   العالم فً المنطقتٌن هاتٌن
  .فقط 9%كحد وسطً  المنطقة فً العالج المضاد للفٌروسات القهقرٌة إلى الوصولبلؽت نسبة  ،3121 عام

 
 

 الروسً االتحاد ،التقدم الى آلٌة التموٌل االنتقالٌة لطلب استثنائً إذنب ٌسهم المحلً التموٌل : تقٌٌد8دراسة حالة رقم 

 باستخدام مرتبطة ما تزال الحوادث معظم. 63البشرٌة المناعة نقص فٌروس وباءل ا  متزاٌد ا  انتشار الروسً االتحادٌشهد 
 ووفقا   .64معروفة ة انتقالطرٌق عن حدٌثا   المسجلة الحاالت من 69.3% مع احتساب ،3122 عام فً – المخدرات حقن

 البشرٌة المناعة نقص فٌروس انتشار تضاعؾفقد  بطرسبرغ، سانت فً المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم لبرنامج
 وقد. 65(71% بـ ٌقدر ما) األخٌرة سنوات خمسال فترة مدى على المخدرات ٌستخدمون الذٌن األشخاص صفوؾ فً
الجولة رقم  ،(نقص المناعة البشرٌة فٌروس) 4 الجولة رقم خالل من العالمً، لصندوقا من منح 5 الروسً االتحاد تلقً

 منحكان تركٌز ال حٌن فً (.نقص المناعة البشرٌة فٌروس) 6 الجولة رقمو( والسل البشرٌة المناعة نقص فٌروس) 5
 ذلك فً بما الشامل، الضرر ضخف ة نحواألخٌر أصبح توجٌه المنح ،العالج المضاد للفٌروسات القهقرٌة علىالسابقة 
 ومقدارها 3117 سبتمبر 2 فًابتدأت منحة الخمس سنوات . واإلحاالت االجتماعً-النفسً والدعم قنوالح اإلبر تبادل

 'ٌروفاس' لضررمن ا لحدل الروسٌة الشبكة) هو مدنًال مجتمعمن ال الربٌسً المستفٌد كانو ،2504190499
ESVERO .)دعمل -أهدافها تجاوزت أو وبلؽت البشرٌة المناعة نقص فٌروسالمعنٌة ب لمنحامن  تؽطٌة كبروتمتع بؤ 
 .66مدٌنة 44 فً  جماعة داخل المجتمع 59 طرٌق عن المخدرات ٌستخدمون صشخ 25:0739

 
كبلد ذات  ا  صنفم الروسً االتحاد كون. كبٌر تحد على تنطوي متؽٌرة سٌاسٌةو اقتصادٌة بٌبة داخلعمله  ٌرواسف أنجز
 مكتفٌة كً تصبح ا  متزاٌد ا  تصمٌم الحكومة تأظهرو البلد الربٌسٌة الثنابٌة المانحة الجهاتؼادرت  ،عال   متوسط دخل
 عام فً المخدرات لمكافحة الوطنٌة الستراتٌجٌةل"  تسامح صفر" النهج إطار فًو ذلك، ومع. المالٌة الناحٌة من ذاتٌا  

 فً التحدٌاتبسبب  الحالة خفض المخاطر. وتتفاقم على لعملل تبحث عن مورد  وال  الحكومةتعترؾ  ال ،3121
 مارس/لذار فً العالمً الصندوق قرار وا فًساهم المثال، سبٌل على ،الذٌن الوطنٌٌن المصلحة أصحاب بٌن فٌما التنسٌق

 .البالد فً المعتمدةالسل  لمكافحة منحةمن  21 رقم جولةال لؽاءال 3123 عام
 

                                                           
62

 ولكن 3121 عام فً المنطقة فً بفٌروس نقص المناعة البشرٌة اإلصابات من عدد أعلى أفرٌقٌا وشمال وسطاأل تسجل الشرق: مقالة خاصة  

 .3122 دٌسمبر 5 المشترك المعنً باإلٌدز، المتحدة األمم برنامج بالخٌر، ٌبشر مإخرا أحرز الذي التقدم
http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2011/december/20111204menareport/  

63
حدة المشترك برنامج األمم المت ، 3121 حول الوباء العالمً البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج تقرٌر  

 .3121 باإلٌدز،المعنً 
64

 .3122 روسيا، باإليدز، المعني والمنهجية العلمي االتحادي المركز ،3122 عام في الروسي االتحاد في البشرية المناعة نقص فيروس عدوى  
65

برنامج األمم المتحدة  ، 3121 رٌةالبش المناعة نقص باإلٌدز حول الوباء العالمً لفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج تقرٌر  

 .3121 المشترك المعنً باإلٌدز،
66

: العالمً للصندوق االنتقالً التموٌل آللٌة األهلٌة وشروط روسٌا فً 6 الجولة رقم واإلٌدز والمالرٌا السلالصندوق العالمً لمكافحة  برنامج  

 .3123 فبراٌر/شباط ،ESVEROٌرو فاس مذكرة،

http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2011/december/20111204menareport/
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 من الرؼم على. الهام عمله لمواصلة خٌارات استكشاؾ حاول ،3122 أؼسطسلب/ 42 فً وٌرفاس عند انتهاء منحة
 تحت المستقبل فً العالمً الصندوق دعم على الحصول أهلٌة على الحفاظعمل على  روسٌا، فً االقتصادي الوضع

 الخدمات بمتطلبات ؾِ ٌ لم كونه - آللٌة التموٌل االنتقالٌة مللتقدٌ مإهل ؼٌر أنه بٌد .67"ؼٌر الحكومٌة المنظمات قاعدة"
 منظمات من وؼٌرها ٌروفاستوجهت . 3125 مارسلذار/ 42-3123 ٌناٌركانون الثانً/ 2 خالل المتعطلة األساسٌة
 ، 6 رقم الجولة ةمنح فعالٌة الضرر، من للتقلٌل األدلة قاعدة عن معبرة   -العالمً الصندوق إلى بالدعوة ،المدنً المجتمع

 العالمً الصندوق مجلس منح ،3123 مارسلذار/ 9 فً .68البدٌل التموٌل إلى واالفتقار الخدمات وقؾت الوفٌات بسبب
 فً الضرر خفض لخدمات كعنصر خالص/حٌاة القرارب وٌرحب. 69للتقدٌم آللٌة التموٌل االنتقالٌة ٌروالسف استثنابً إذن

 جوانب جمٌع التموٌل ؽطًٌ لن ،للٌة التموٌل االنتقالٌة ٌٌرلمعا وفقا  . التموٌل تؤمٌن بعد ٌتم لم ذلك، ومع. الروسً االتحاد
 .االستثناء أمـّنت الحصول على التً المناصرة نوعو تعزٌز نظم المجتمع مثل ٌرو،اسف فً العمل

 
 الرد: ما هً االجراءات التً اتخذت بشأن التخفٌضات فً التموٌل فً مجال فٌروس نقص المناعة البشرٌة؟ –د 
 

 جدول بنود من عددا   المعنً باإلٌدز المشتركلدى برنامج األمم المتحدة  لبرنامجل ًتنسٌقال مجلسالج الع بالفعلو -49
 تقدٌم على مع التركٌز -البشرٌة المناعة نقص لفٌروس التموٌل فً بالتخفٌضات المتعلقة القرارات ذواتخ األعمال
 فً 31اجتماع المجلس التنسٌقً للبرنامج رقم أنه خالل  ربٌسٌة،ال مثلةاأل وتشمل. الوطنٌة للحكومات الدعم

 الموجودة، الدراسات على بناءالتقدم  مستقل، تقٌٌم" ":لبرنامجل ًتنسٌقال مجلسال طلب ،3118 ٌونٌه/حزٌران
 العالمً الصندوقو الوطنٌٌن، المصلحة أصحابو المعنً باإلٌدز، المشترك المتحدة األمم برنامج مع بالتشاور

 المناعة نقص فٌروس تموٌل استدامة وتقٌٌم لمراجعة لخرٌن، وشركاء ،والمالرٌا والسل اإلٌدز لمكافحة"
 إلى أرجا ولكن ،33رقم  لبرنامجل ًتنسٌقال مجلسال اجتماع فً البند هذا من المتعٌن إدراج كان ".اإلٌدز/البشرٌة

 إدراج من الرؼم على) نامجلبرل ًتنسٌقال مجلسال على التحدٌد وجه على ولم ٌتم عرضه. 35و  34 االجتماعات
 (.الالحقة االجتماعات فً ذات الصلة قضاٌاال

 
 األزمة تؤثٌر عن بندا   :311 دٌسمبر/األول كانون فً برنامجلل ًتنسٌقال مجلسلل 36رقم  اجتماع تضمن -:4

 :ٌدز ما ٌلًالمعنً باإل المشترك المتحدة األمم برنامج ورقة فً الواردة التوصٌات وشملت. العالمٌة االقتصادٌة
 فٌروس فً مجال الستثماراتل األقوى ثراأل إلظهار صرامة أكثر أولوٌات وضع األعضاء الدول على ٌنبؽً
 منظمةال المعالجة لضمانبعضهم  مع ٌزٌدوا من المشاورات أن على الممولٌن الربٌسٌٌن البشرٌة؛ المناعة نقص

 المناعة نقص فٌروس برامج لتؽطٌة األوسع حٌةالص المبادرات تموٌل إلى التحول استمرارضمان و لألزمة
 والدخول المانحة، الجهات مع اجتماعات عقد المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم برنامجعلى  ٌنبؽًو البشرٌة.

 .70الموارد وتعببة األولوٌات تحدٌد مثل مجاالت فً التقنً دعمها زٌوترك االبتكاري التموٌل بشؤن دولً حوار فً
 من شاملة مجموعة رٌتوف: "على هوشركاء األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز برنامج ًتنسٌقال جلسمال دعا

 الحالٌة لألزمة السلبً األثر الحتواء ثقٌل، عبءالتً تعانً من  للبلدان خاص اهتمام إٌالء مع للبلدان، التقنً الدعم
فً مجال  الممولٌن لتقرٌب التنظٌمٌة سلطته ستخداموا هتخفٌفو اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس مواجهة فً

 العالمً الصندوق فً جارٌة مماثلة أعمال مع بالتنسٌق ذلك أمكن حٌثما اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص فٌروس
  .71" (UNITAID)الٌونٌتٌد ذلك فً بما المبتكرة التموٌل للٌات من وؼٌرها والمالرٌا لالسو اإلٌدز لمكافحة

 

                                                           
، المتلقون الرسمٌة اإلنمابٌة للمساعدة والتنمٌة التعاون لمنظمة التابعة اإلنمابٌة المساعدة لجنة قابمة على مدرجة لٌست أومٌكس: 22 القسم  67

 حكومٌة ؼٌر قبل منظمة من الطلب تقدٌم تم إذا إال واإلٌدز البشرٌة المناعة نقص عن فٌروس مقترحات تموٌل لتقدٌم طلب مإهلٌن ؼٌر التسعة
 التنسٌق للٌاتالى  طلب شكل فً هذا ٌؤتً أن ٌمكن. تموٌل علٌها أي البلد هذا حكومة تتسلم لن والتً األنشطة فٌه، تنفٌذ سٌتم الذي البلد داخل

 فً األوببة وعلم األدلة تدعمها التً األساسٌة، للخدمات توجٌهها هذه التموٌل طلبات تثبت .الفردٌة أو بشكل أي طلب لخر ساري المفعول القطرٌة
 األهلٌة بمعاٌٌر المتعلقة السٌاسة. السٌاسٌة للحواجز ؼٌر متوفرة نظرا   المستهدفة الخدمات بؤن الطلبات قبل مقدمً من التؤكٌد كما ٌتم. دالبال

 والسل اإلٌدز لمكافحة العالمً الصندوق العالمً، الصندوق من بتموٌل المتعلقة لالقتراحات األولوٌات وتحدٌد النظٌر التموٌل ومتطلبات
 .3122 عام ماٌو/أٌار المالرٌا،و

68
: العالمً للصندوق االنتقالً التموٌل آللٌة األهلٌة وشروط روسٌا فً 6 الجولة رقم واإلٌدز لدى الصندوق العالمً  والمالرٌا السل برنامج  

 .3123 فبراٌر/شباط اسفٌرو، مذكرة،
69

  B25/EDP/12  - للٌة التموٌل االنتقالٌة ترتٌبات RUS 506  - G05، 9 والمالرٌا، والسل اإلٌدز لمكافحة العالمً الصندوق إدارة مجلس 

 .3123 لذار/مارس
70

التنسٌقً للبرنامج، برنامج األمم المتحدة  المجلس لبرنامج 36 رقم االجتماع لإلٌدز، التصدي على العالمٌة والمالٌة االقتصادٌة األزمة أثر  

 .:311 أكتوبر/األول تشرٌن المشترك المعنً باإلٌدز، المتحدة األمم برنامج ،:311 مبردٌس/األول كانون 21-9 المشترك المعنً باإلٌدز
71

 جنٌؾ، ،التابع لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز برنامجلل  ًتنسٌقال للمجلس 36 رقم االجتماع واستنتاجات، وتوصٌات قرارات  

 .:311 دٌسمبر/األول كانون ،المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم برنامج ،:311 دٌسمبر/األول كانون 21-9 سوٌسرا،
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 هذه وتشمل. التموٌل ألزمة استراتٌجٌة معالجات المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم برنامج مقد كما -51
 جدول ٌحددو.  72األفرٌقٌة الحلول مصادر إلى والتنّبه االستراتٌجً، االستثمار إطار مع جنب إلى جنبا   المعاجات،

 تنوعا ؛ أكثرتموٌل  مصادر استخدام خالل من ةاإلنمابٌ لالستثمارات األفرٌقٌة الملكٌة تعزٌز: علىٌتركز  أعمال
 فً لألدوٌة المحلً اإلنتاج زٌحفتو الجودة؛ وضمان لألدوٌة أسرع تنفٌذ لبدء األفرٌقٌة ألدوٌةل تنظٌم وكالة إنشاءو

 االستراتٌجٌة هذه جدوى بعد تقٌٌم ٌتم لم ذلك، ومع .الناشبة االقتصادات من وؼٌرها BRICS دول الـ مع شراكة
 .المدنً والمجتمع األعضاء الدول ذلك فً بما المصلحة، أصحاب جمٌع بلق من
 

 الجلسة - لمجلسل ًتنسٌقال برنامجال والموافق علٌها من قبل العالمً، الصندوق مع ةالمنقح التفاهم مذكرةتضمنت  -52
ٌّدـالمعنً باإلٌدز ٌت المشترك المتحدة األمم برنامج بؤن ،33  التحلٌل توفٌر مثل شراكة،ال فً الربٌسٌة لمهامبا ق

 الشرٌكٌن كال: "أن على التفاهم مذكرة تنصو. 73التقنً والدعم السٌاسات مجال فً والمشورة االستراتٌجً
 االلتزام وتم تفصٌل ."للوباء ومستدامة شاملة الستجابة الكافٌة الموارد تعببة من للتؤكد سٌعمالن معا  فً المناصرة

 أجل من البلدان إلى الدعمبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز  تقدٌم: رالستثمال عابد أقصى تحقٌق فً
 على) األمانة دور أن ٌبٌن وهذا.  743122 ٌونٌه/حزٌران فً تم نشر ذلك ،العالمً صندوقأموال ال عمل

 تعببة راتٌجٌة؛االست األولوٌات تحدٌد الشركاء؛ إشراك: على ٌركز( والقطرٌة واإلقلٌمٌة العالمٌة المستوٌات
 .الداعمة المنح وتنفٌذ الموارد؛

 
 المجتمع مع للشراكات 3122 عام توجٌهات ضمنٌلً  ماالمعنً باإلٌدز  المشترك المتحدة األمم برنامجذكر  -53

 الكافٌة الموارد تؤمٌن: "والمجموعات الربٌسٌة البشرٌة المناعة نقص فٌروس المتعاٌشٌن مع ذلك فً بما المدنً،
 النشطة المشاركة ٌشمل الذيو – البشرٌة المناعة نقص لفٌروس وفعالة قوٌة لمعالجة التحدٌد، وجه على ٌلوالتمو

تؤمٌن  سٌظل. – البشرٌة المناعة نقص فٌروس والمتعاٌشٌن مع الربٌسٌة الجماعات سٌما ال، المدنً للمجتمع
 على للزمالء وكذلك اإلٌدز، نى بشإونالتً تع ةالمشترك المتحدة األمم فرقل ومهمة أساسٌة أولوٌة الموارد

 فً إدماجه إلى حتاجٌ الموارد تعببة عملإن : "التالً على نص كما أنه "75.والعالمً اإلقلٌمً الصعٌدٌن
اطار مساءلة و لمٌزانٌاتل اإلقلٌمً فرٌقالو ،المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم برنامجل القطرٌة المٌزانٌات

 إقامة أجل من القدرات بناءكٌفٌة  تحدد أن ٌجب . نتٌجة هذا العمل المتكامل(UBRAF)حدة نتابج المٌزانٌة المت
 ٌمكن كٌؾ تحدٌد عن فضال المدنً، والمجتمع األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز برنامج بٌن فٌما شراكات

 المجتمع أجل من الموارد لتعببة الدعم مستوى ورفع تكثٌؾ المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم برنامجل
   ".المدنً

 
 اإلٌدز؟برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالجراءات العاجلة: ما هو الدور القٌادي الذي ٌجب أن ٌلعبه  -هـ 
 

 لفٌروس التموٌل فً راتٌالتؽٌ/التخفٌضات وطبٌعة حجم 3123 عامل الحكومٌةالمنظمات ؼٌر  تقرٌر صلخّ  وقد -54
المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص  على سٌما ال المدنً، المجتمع فً المتفاقمالسًء  وأثرها البشرٌة المناعة نقص

 ،المتحولٌن جنسٌا   ،الجنس مع الرجال ٌمارسون الذٌن الرجال مثل الربٌسٌة والمجموعات المناعة البشرٌة
 المتحدة األمم برنامج ذهااتخ التً الخطوات أٌضا   حظال وقد. بالجنس والعاملٌن/العامالت المخدرات مستخدمً

الذي  الوقت هذا فً -أن الشدٌد قلقه عن عربٌ ؼٌر الحكومٌة المنظمات وفد أن بٌد .للرد المشترك المعنً باإلٌدز
 ٌتعلق فٌما سٌما ال القٌادي، بدوره االضطالع فشل البرنامج ًتنسٌقال مجلسال - األزمة فً تارٌخ مثٌل له ٌسبق لم

 قٌادة على قادرة جهةكونها  المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم لبرنامج نوعه من فرٌد منصب على بالحصول
 دعوٌ ،وهكذا. المدنً المجتمع ٌإدٌه أن ٌمكن الذيهام ال دورال تماما   تدركاستجابة  ،وتنسٌقا   تنظٌما   أكثر استجابة

 :ٌلً ماالى  برنامجلل ًتنسٌقال مجلسال ؼٌر الحكومٌة المنظمات وفد
 

                                                           
72

 .3123 برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز، األفرٌقٌة، الحلول مصادر: اإلٌدز تبعٌة أزمة  
73

 .3119 والمالرٌا، لسلوا اإلٌدز لمكافحة العالمً والصندوق المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم برنامج ،التفاهم مذكرة  
74

 األمم برنامج ،العالمً أموال الصندوق عمل أجل من البلدانبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز  دعم: تحقٌق أقصى عابد لالستثمار  

 .3122 ٌونٌه/حزٌران المشترك المعنً باإلٌدز، المتحدة
75

للمشاركة مع المجتمع المدنً، بما فً ذلك المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة  دلٌل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز  

 .3122والمجموعات الربٌسٌة، برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز، كانون األول/دٌسمبر 
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 - عالمًال صندوقلل تموٌل كامل وعملً ضمانبهدؾ  العام هذال إمكانٌاته حدود ضمن الخطوات جمٌع اتخاذ (2
المتعاٌشٌن مع فٌروس  مع سٌما ال المدنً، لمجتمعا نوعه الذي ٌلعبه من فرٌدةال عملال لدعم حاسمة كآلٌة

 :ذلك وٌشمل. الربٌسٌة نقص المناعة البشرٌة والمجموعات
 

 مجال فً المشورة تقدٌم ذلك فً بما) العالمً الصندوق مع تفاهم مذكرة فً االلتزاماتب اءالوف أوال :
 ؛(الموارد لتعببة المشتركة الدعوة وتنفٌذ االستراتٌجً والتحلٌل السٌاسات

 
 3123 عام وقت مبكر من فً التموٌل نافذة وفتح طوارئال حاالت فً مانحةال للجهات مإتمر دعم ثانٌا :

 ؛(36 رقم لبرنامجل ًتنسٌقال مجلسلل الثالث البند من :4 الفقرة فً إلٌه أشٌر كما 6 قمر القرار)
 

 : جعل إلى المانحة الحكومات إلى الدعوة ثالثا :
 عمل دعم فً الفرٌد لدورها تقدٌرا   خاص وبوجه العالمً، لصندوقل تعهداتال تعزٌز أو تنفٌذ -أ 

  المدنً؛ المجتمع
 الناجمة تلك مثل) البشرٌة المناعة نقص فٌروس قضٌة تموٌل فً العاجلةو الحرجة الفجوات سد -ب
 المجتمعتموٌل  ذلك فً بما ،(آللٌة التموٌل االنتقالٌة محدودة واختصاصات 22 رقم جولةال إلؽاء عن

 .المدنً
 

 المعنً باإلٌدز لمشتركا المتحدة األمم برنامجل التابع لبرنامجل ًتنسٌقال مجلسال حثٌ أن ٌنبؽً التوصٌة، بهذه وللوفاء
 للقٌام سلطته باستخداموذلك  العالمً، والصندوق المانحة الحكومات من قبل بالكامل ممول مدنً مجتمعالى  دعوةعلى 
 العالج على الحصول أجل من الدعوة ،التحدٌد وجه على ،المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم برنامج على ٌنبؽً. بذلك

 المباشر التموٌل وتخصٌص جدٌدة، لتؤمٌن للٌات تموٌل الدعوة عن فضال ،الحالٌة التموٌل لٌاتل حشدوذلك عن طرٌق 
 .المجال هذا فً القدرات لبناء المدنً للمجتمع

 
 

 بشؤن التموٌل أزمة على المترتبة اآلثار لمعالجة القطري المستوى على النهج وتوسٌع تنشٌط عاجلة، بصورة -3
 كلل" المضافة القٌمة" مٌعظـّ  أن مما ٌجب. المدنً بالمجتمع ٌتعلق فٌما سٌما ال ة،البشرٌ المناعة نقص فٌروس

 كل األعضاء والدول المشاركة والجهات واألمانة ،ككل المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم برنامج من
 :النهج على ٌنبؽً. حدة على

 
 إعادة االقتضاء، حسب. البشرٌة المناعة نقص لفٌروس الثنابً الدعم فً زٌادة أو للصٌانة الدعوة – أوال  

 فً بما البشرٌة، المناعة نقص لفٌروس الموارد تناقص إلى أدت التً والعملٌات السٌاسات ومراجعة النظر
 .المدنً المجتمعتموٌل  ذلك

 
 ركٌزمنخفض مع ت انتشار معدلذات  البلدانو الدخل المتوسطة للبلدان الكافً التموٌل على الحفاظ -ثانٌا  

 الربٌسٌة للمجموعات الوحٌد الرد هو البلدان، من العدٌد فً المدنً المجتمع أن واإلدراك  ؛الوباءجٌوب 
 .المتضررة

 
 نقص وفٌروس للصحة المحلً التموٌل لزٌادة خطط ووضع أهداؾ لوضع الوطنٌة الحكومات دعم -ثالثا  

المدنً  لمجتمعل والتً ٌمكن المالبمة الوطنٌة الموارد وجود منضمن هذا اإلطار  التؤكد. البشرٌة المناعة
والتً ٌتم  والمهمشة المتضررةالربٌسٌة  والمجموعات مع ٌعملون الذٌن أولبك ذلك فً بما ،إلٌها الوصول
 .تجرٌمها

 
 المعامالت ضرٌبة ذلك فً بما الطوٌل، المدى على مبتكرة تموٌل للٌات وضع على الحكومات تشجٌع -رابعا  

 من وؼٌرها البشرٌة المناعة نقص فٌروسمعالجة ل ومنتظم إضافً تموٌل تؤمٌن إلى ادفةواله المالٌة،
 .العالمٌة الصحٌة األولوٌات

 
 المناعة نقص لفٌروس فعالةال التكلفة استجابات من التجارٌةو السٌاسٌة الحواجز إزالة إلى الدعوة -خامسا  
 ثنابٌة وكاالت للحكومة، الربٌسٌة لقطاعاتوا الوطنٌٌن، المصلحة أصحاب إشراك ذلك وٌشمل. البشرٌة
 من االستفادة من البلدان تمكـّن التً طرٌقةبالالضرر  عدم  االستراتٌجٌة بحٌث تضمن هذه األطراؾ ومتعددة
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 - والمتوسط األعلى المتوسط الدخل ذات البلدان وأن ؛(TRIPS) ترٌبس تفاقال التابعة المرونة مواطن
 األساسٌة. األدوٌة تحصل على –التفاوض  طرٌق عن الطوعٌة للتراخٌص المفروضة الشروط من الرؼمب
 

 األدوٌة إلنتاج الوطنٌة/المحلٌة القدرات وتنمٌة االستراتٌجٌة المعلومات إلى بالحاجة االعتراؾ -سادسا  
 .إلٌه المحتاجٌن لجمٌع العالج لضمان أساسً كؤمر الجنٌسة

  
المعنً  المشترك المتحدة األمم برنامجمن  طلبال إلى مدعو للبرنامج نفسه ٌجد المجلس التنسٌقً التوصٌة بهذه للوفاء

فً  -الالتٌنٌة  كاوأمٌر ولسٌا أفرٌقٌا مناطق فً سٌما ال المدنً، المجتمع لدعم األعضاء، الدول مع شراكةبال -باإلٌدز 
 .المجال هذا فً القدرات لبناء المالً الدعم بتقدٌم العالج على للحصول الدعوة

 
 تموٌل معالجة فً المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم لبرنامج شاملة استراتٌجٌة وضع عاجلة، بصورة -4

 بٌن سٌاسات الجهات المانحة والسٌاسات العالمٌة ٌربط الذي البشرٌة المناعة نقص فٌروسبخصوص  األزمة
 المتصلة العالمٌة المالٌة االلتزامات :ههذ وتشمل. األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز برنامجب الصلة ذات

المعنً  المشترك المتحدة األمم برنامج استراتٌجٌة الصفر؛ إلى الوصول اإلنسان؛ وحقوق بالنوع الجندري
 للشراكةالمعنً باالٌدز  المشترك المتحدة األمم توجٌه برنامج التقنً؛ الدعم مرافق وعمل التقنً للدعم باإلٌدز

 الجهات قبل من المستخدمة االستراتٌجٌات من وؼٌرها االستراتٌجً؛ االستثمار إطار المدنً؛ المجتمع مع
 إلى الصادرة العالمً الصندوق توجٌه مستندات" االستراتٌجٌة واستراتٌجٌة سوجً" مثل) الربٌسٌة المانحة
 سٌقوم كٌؾ اتٌجٌةاالستر توضح أن وٌنبؽً(. اإلٌدز من إلؼاثةل الطاربة الربٌس خطة ،المحلٌة التنسٌق للٌات

 :المعنً باإلٌدز بالتالً المشترك المتحدة األمم برنامج
 

 وتوثٌق المدنً، للمجتمع الثؽرات تعٌٌن تموٌل ذلك فً بما االستراتٌجٌة، المعلومات وتوفٌر جمع -أوال  
ل وللٌة التموٌ 3 رقم المرحلة تجدٌد عملٌات تنفٌذ بدء ورصد المدنً المجتمع خدمات فً االختالالت
 العملٌة؛ هذه خالل المحلٌة والمجتمعات الربٌسٌة للمجموعات الدعم وتقدٌم إدراج ضمانل ،االنتقالٌة

 
 المالٌة الفجوات بتحلٌل للقٌامقدرات  بناءو أدوات وتوفٌر المدنً لمجتمعول للبلدان محدد دعم تقدٌم -ثانٌا  

 .لمٌزانٌةلمتابعة او دفةها لتدخالت التكالٌؾ المحددة الوطنٌة الصحٌة والخطط الوطنٌة،
 

 للحكومات المتؽٌرة االحتٌاجات معالجة" لهدؾ مالءمتها" لضمان التقنً الدعم استراتٌجٌة تكٌٌؾ -ثالثا  
للٌة التموٌل  متطلبات وتنفٌذ العالمً لصندوقا إعادة برمجة منح المثال، سبٌل على ،المدنً والمجتمع
 .الموارد لتعببة تكٌٌؾالو االنتقالٌة

 
 المتحدة األمم برنامجل االستراتٌجً االستثمار طارإل المدنً المجتمع تركٌز والتؤكد من ناشط تعزٌز -رابعا  

 :التالً شملٌ أن ٌنبؽً مما. المعنً باإلٌدز المشترك
 

 التطوٌر المستقبلً فً المدنً لمجتمعوكذلك األمر بالنسبة ل األعضاء لدولل مشاركة كاملة ضمان -خامسا  
 .االستثمار إطار تنفٌذ وبدء

 
، التكلفة حٌث من فعالةالو األدلة إلى المستندة لالستجابات المدنً للمجتمع المركزي الدور على التؤكٌد -سادسا  

المجموعات  ذلك فً بما) ضةعر األكثرالمجموعات  تستهدؾ التًو البشرٌة المناعة نقص روسفٌالمتعلقة ب
 .للمال قٌمة وتوفٌر ةالمجربّ  التدخالت مع( الربٌسٌة

 
المعنً باإلٌدز  المشترك المتحدة األمم برنامج لتوجٌه ا  لبرنامج مدعول ًتنسٌقالمجلس ال ٌكون التوصٌة، هذه ولضمان
 بما الحالٌة، البٌبة أثر اإلٌدز استراتٌجٌات فً البشرٌة المناعة نقص فٌروسفً قضٌة  التموٌل ناقصتأن ل كٌؾ لدراسة

" السٌاسً اإلعالن" فً المبٌنة األهداؾ تحقٌق على والقدرة ،"االستراتٌجً االستثماري اإلطار" االفتراضات ذلك فً
 الدور تإكد التًو ،شاملة استراتٌجٌة وضع نحو كخطوة 3122 عام اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص فٌروس بشؤن

 مرةالمعنً باإلٌدز تقدٌم التقرٌر  المشترك المتحدة األمم برنامج على ٌنبؽً. الموارد وتعببة المدنً للمجتمع المركزي
 .والثالثٌن الحادي االجتماع فً أخرى


