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الحكومیة غیر المنظمات وفد بیان  
37 رقم لبرنامجل التنسیقي المجلس  

اإلیدز لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج  
 
 

Chapeau – – شیخ سمران  الھادئ والمحیط آسیا   

على اللغة  لمكافحة اإلیدز  برنامج األمم المتحدة المشتركل 37 اجتماع المجلس التنسیقي رقم ت جلسةركـّـز
-2016( لمكافحة اإلیدز المشترك األمم المتحدة برنامج المتبعة من قبل الحدیثة ستراتیجیةاللالطموحة 

بعد مناقشات مثیرة للجدل بین أعضاء مجلس تنسیق البرنامج حول حقوق  والتي تم اعتمادھا)، 2021
ة عملی خالل وفد المنظمات شّددالصحة الجنسیة واإلنجابیة، وبعد أشھر من المشاورات والمفاوضات. 

صیاغة بشأن المساواة الالواقع الحالي للمجتمعات المحلیة، بما في ذلك  اللغة تعكس على أن ستراتیجیةالا
مع فیروس الفعالة للمتعایشین مشاركة البین الجنسین والحواجز التجاریة وقوانین الحمایة، والقیادة الشبابیة و

في المناقشات   وفد المنظماتتماع المجلس التنسیقي للبرنامج، شارك خالل اج .نقص المناعة البشري
 كونھاالجنسیة واإلنجابیة في االستراتیجیة، والحقوق وكسب التأیید لضمان إدراج العبارات المتعلقة بالصحة 

ً  عنصراً  ً فیروس نقص المناعة البشريل التصديفي  رئیسیا ّ ، یركاألمر ھذا مع . وتمشیا وفد ز تقریر ـ
-المنظمات غیر الحكومیة  -38 رقم لمجلس تنسیق البرنامج وتقدیمھ ھالذي طلبنا تأجیل  لصحة اعلى   
مع فیروس نقص  المتعایشینللمجموعات السكانیة الرئیسیة، بما في ذلك  والحقوق الجنسیة واإلنجابیة

، في إطار الحق في التنمیة.المناعة البشري  

تشمل حاالت حیث لإلى توسیع نطاق تعریف حاالت الطوارئ اإلنسانیة غیر الحكومیة وفد المنظمات دعا 
ضمن  أثرین بفیروس نقص المناعة البشريأو المت والمتعایشینیتم وضع المجموعات السكانیة الرئیسیة 

انسحاب الدعم التمویلي. االقتصادیة والضعف، بما في ذلك لمخاطر السیاسیة و/أو ل الفئات األكثر عرضة
ً  وقد دعینا من  ، وذلكمسألة المجموعات السكانیة الرئیسیة في السجون لمعالجة البرنامج المشترك أیضا
غیر وفد المنظمات ولقد ساھم  .لبرامج فیروس نقص المناعة البشريالتمویل صحة العامة وزیادة المنظور 

-2016  (UBRAF) المیزانیة الموحدةوالمساءلة والنتائج إطار الخاصة بـفي تطویر المناقشات الحكومیة 
.المقبلالعام  للمجلس التنسیقي للبرنامج 38رقم  في االجتماع واعتمادھا، المتوقع االنتھاء منھا 2021  

تسّبب ، كالمعتادیوم االثنین بدالً من یوم الثالثاء  تي بدأتال 37 رقم لجلسةل االعتیاديالجدول غیر إن 
، لیس اجتماع المجلس التنسیقي للبرنامج لدعوة قبللجھودنا  وأعاق غیر الحكومیة وفد المنظماتلتحدیات ب

 ً مع المشاركین وأصحاب المصلحة اآلخرین. وعلى الرغم من ھذه  فقط مع الدول األعضاء، ولكن أیضا
في مختلف بنود  اتقرارالالضغط من أجل الموافقة على من  غیر الحكومیة وفد المنظمات تمّكنالقیود، 

.والتفاوض مع الدول األعضاء لمناقشةا خاللجدول األعمال،   

 لمنظماتل بدیلینتعیین مندوبین للمجلس التنسیقي للبرنامج على  37رقم  جتماعاال تم االتفاق خاللوأخیراً، 
من المناطق التالیة: غیر الحكومیة  

الجنسیة وحقوق الصحة اإلنجابیة فیروس نقص المناعة البشري و حولتحالف شباب أوغندا أفریقیا: 
Lumumba Musah ىومبا موسبالسید لوم، ممثالً للمراھقین  

Simran التحالف الھندي فیروس نقص المناعة/اإلیدز، ممثالً باآلنسة سمران شیخ آسیا والمحیط الھادئ: 
Shaikh  

  Bagyinszky Ferencأوروبا: إیدز أكشن في أوروبا، ممثالً بالسید فیرینك باجینسكي 
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  Stratton Trevorأمیركا الشمالیة: شبكة السكان األصلیین في كندا لإلیدز، ممثلة بالسید تریفور ستراتون 

 

– التنفیذي المدیر تقریر الشمالیة أمیركا ،Sprague Laurel سبراغ لوریل   

 الحالیة األوضاع اإلیدز، لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج في التنفیذي المدیر ،سیدیبي میشیل وصف
 المناعة نقص فیروس نھایة إلى خاللھا المتخذة القرارات ستؤدي 'تاریخال في حساسة لحظة' أنھا على
 نقص فیروسل للتصدي السریع االلتزام إلى ودعا والوفیات. صاباتاإل ازدیاد حدوث إلى أو كوباء لبشريا

-2016( حدیثة استراتیجیة اعتماد خالل من البشري المناعة ّ عب لقد ).2021  غیر المنظمات وفد رـ
ً  التحدث سیدیبي لسماع سروره عن الحكومیة  ذات للبلدان ألدویةبا الخاصة الفكریة الملكیة حواجز ضد علنا
 عن الناشئة القرارات لمتابعة اإلیدز لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج ومواصلة المنخفض، الدخل
 حقوق'ال' تتسبب عندما :للبرنامج التنسیقي للمجلس 35 رقم الجتماعا خالل ومیةالحك غیر المنظمات تقریر

 مع المتعایشین لجمیع العالج على الحصول إمكانیة لضمان الفكریة الملكیة حواجز معالجة األخطاء:ب
ھنا) (الرابط البشري. المناعة نقص فیروس  

 
 اللغة بین الفجوة ولح التنبیھ إلثارة ھنا) التدخل (رابط مالحظاتنا الحكومیة غیر المنظمات وفد استخدم
 بشكل مالال لدینا لیس ولكن سریع أسلوب لدینا ھأن بما التمویل. مستویات وتناقص الستراتیجیةل الطموحة
-2016( حدیثة استراتیجیة :التالیة لألمور كامل تمویل إلى األعضاء الدول دعینا ،سریع  تجدید )؛2021
 احتیاجات وتقّدر .البشري المناعة نقص لفیروس لتصديل المدني المجتمع وعمل ؛العالمي الصندوق موارد
الحالیة. التمویل مستویات إضعاف بثالثة األقل على األمور ھذه تمویل  

 
 المنظمات وفد في ھمع العمل شرف منا للعدید كان الذي Nana Joel نانا جویل ذكرىل مالحظاتنا خصصنا
.الحكومیة غیر  

 

– 2015 عام بعد التنمیة أعمال جدول في إلیدزل التصدي في التحدیث  ،King Charles كینغ شارل 
الشمالیة أمیركا  

 أن من للتأكد المشترك البرنامج بذلھا التي بالجھود سروره عن الحكومیة غیر نظماتالم وفد أعرب
  استجابةو ذلك، على عالوة  .2015 سنة بعد  المستدامة التنمیة أھداف ضمن إدماجھ تم قد إلیدزل التصدي
 الجدیدة اإلصابات من للحد 35 رقم للبرنامج التنسیقي لمجلسل المواضیعي االجتماع عن الصادرة للقرارات

 صحةال نھج تباعال قویة مناصرة إلى المشترك البرنامج دعا %،50 بنسبة بالحقن المخدرات مستخدمي بین
 مشكلة حول 2016 عام المتحدة لألمم العامة لجمعیةل االستثنائیة الدورة نع الصادر عالناإل في العامة

 وفدل وكان  بالمخدرات). المعنیة UNGASS االستثنائیة العامة الجمعیة (دورة العالم في المخدرات
 والتنفیذ التخطیط في المدني المجتمع إدراج إلى تدعو أولى مداخلة  .مداخلتین الحكومیة غیر المنظمات
 .ھنا) التدخل (رابط /اإلیدزالبشري المناعة نقص بفیروس لمعنيا  2016 عام مستوىال الرفیع لالجتماع
 تعدیل مع للبرنامج التنسیقي المجلس علیھا  وافق قد جدیدةال القرارات من وعةمجم دعمل ثانیة ومداخلة
 المشترك البرنامج یدعو للبرنامج التنسیقي المجلس جعل ىاألول . ھنا) المعتمدة اتالقرار (رابط جداً  بسیط

 آلیة ذلك في بما اإلنسان، حقوق ویحترم الناس، حول حورممت عامة صحة نھج اعتماد إلى بقوة "للدعوة
 لبرنامجا جعل ةالثانیو بالمخدرات. المعنیة تثنائیةاالس العامة الجمعیة لدورة الختامیة الوثیقة ضمن مساءلة"لل

 فیروس "لربط و البشري المناعة نقص لفیروس ةتماعیاالج للدوافع بالتصدي تزاملالل بقوة یدعو المشترك
 ھذا أتى وقد .المساواة..." وعدم الجوع على والقضاء المدقع الفقر على القضاء مع البشري المناعة نقص
 الخاصة متابعةال في للبرنامج التنسیقي للمجلس 35 رقم االجتماع في المتخذة اتالقرار على كإضافة القرار

 أكثر نھج اتباعب تركالمش البرنامج یلزم أنھ كما ،البشري المناعة نقص لفیروس ماعیةاالجت الدوافع شأنب
للتھمیش. ةاالجتماعی المسببات لمعالجة القطاعات ومتعدد شمولیة  
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-2016 اإلیدز لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج استراتیجیة تحدیث 2021 –  شیویتاني أنجلین 
Chiwetani Angeline، ،أكابا جیفري و أفریقیا Acaba Jeffry، الھادئ والمحیط آسیا  

- للبرنامج التنسیقي للمجلس  37 رقم جتماعالا خالل – مؤخراً  اختتم الذي   الحدیثة  االستراتیجیة اعتماد تم 
)2016-   الحدیثة ستراتیجیةاال اعتماد عرقلة عدم اختارت التي إیران باستثناء ،الجمیع قبل من )2021

 االستراتیجیة (رابط االستراتیجیة ضمن واإلنجابیة الجنسیة والحقوق الصحة مجال في ھمعن انفصلت لكنھا
 البشري المناعة نقص فیروسل للتصدي سریعال تعقبلل التوجیھیة الوثیقة االستراتیجیة مثلوت .ھنا) المعتمدة
- الحكومیة غیر المنظمات وفد وأقر العالمي. الصعید على  عملیة أثناء المشاورات في بحماس شارك يذال 
- االستراتیجیة وضع  فيف ذلك، ومع .اإلیدز مكافحةل المشترك المتحدة األمم برنامج یبذلھا التي الجھودب 
 تحفظات عن األعضاء الدول من العدید أعرب ،للبرنامج التنسیقي المجلس انعقاد سبقت التي األیام

 خالل واإلنجابیة. الجنسیة الحقوق بشأن سیما وال االستراتیجیة، في الحرجة المفردات لبعض ومعارضة
 المخففة الصیغة إلى والرجوع المفردات ھذه إلزالة دجھال تواصل تم ،للبرنامج التنسیقي المجلس اجتماع
 .'إلنجابیةا والحقوق واإلنجابیة الجنسیة الصحة' :2015 بعد  المستدامة التنمیة ھدافأل علیھا المتفق
 صیغة اداعتم تم نشاط،،الب المشارك الحكومیة غیر منظماتال وفد مع نشطة مفاوضات اجراء بعدو ،وأخیراً 
.'واإلنجابیة الجنسیة والحقوق 'الصحة  

 
 إطار ضمن الرئیسیة یةالسكان الفئات بحقوق االعتراف أھمیة الحكومیة غیر المنظمات وفد الحظ
 وكذلك الضعیفة، الفئات وسائر ،الشباب ،ھاتنوعات جمیع في النساء ذلك في بما ،ةحدیثال ستراتیجیةالا

 واالجتماعیة السیاسیة، الحقوق أھمیة نفس لھا واإلنجابیة الجنسیة الحقوق إن األصلیین. والسكان السجناء
 حصول ھناك یزال ال ،2030 عام بحلول اإلیدز على القضاء نتوقع حین وفي .واالقتصادیة والمدنیة
 یتم كي  ھأن الوفد ویعتقد بلداننا. من كثیر في مستمر بشكل یتضاءل والتمویل  ،یوم كل جدیدة إصابات
 مع المتعایشین قبل من أكثر فعالة مشاركة ینبغي المحلیة، المجتمعات قبل من االستراتیجیة ھذه اعتماد
الرئیسیة. السكانیة الفئات من وغیرھم البشري المناعة نقص فیروس  

 

-2016 (UBRAF) الموحدة المیزانیةو والنتائج المساءلة إطار 2021 –  Simon  كازال سیمون  
Cazal، سبراغ ولوریل الكاریبي؛ البحر ومنطقة الالتینیة أمیركا Sprague Laurel، الشمالیة أمیركا  

 في عتمادلال كامل) المستند (ھنا المیزانیة ومخطط األولیة، المساءلة وإطار أوبراف، عمل خطة عرض تم
 عام في سیستمر المساءلة وإطار النتائج تطویر على العمل لكن ؛37 رقم للبرنامج التنسیقي المجلس اجتماع
 إقراره تم كماو  .38 رقم لبرنامجل يتنسیقال مجلسال لدى علیھ لموافقةا لحصول للمناقشة طرحوی ،2016
.النشاط ھذاب المستقلین الخبراء من فریق سیقوم ،36 رقم لبرنامجل يتنسیقال مجلسال في  

 
 السنوات عن زیادة أیة  تلحظ لم التي المیزانیة أن المداخالت اثناء الحكومیة غیر المنظمات وفد احتج

ً  كافیة غیر السابقة، ً شفاف أوبراف مفھوم كونی أن الى وطالبنا .تماما ً وواضح ا  المحلیة للمجتمعات بالنسبة ا
 قلقھم المنظمات مراقبو أعرب المشترك. البرنامج أنشطة لرصد قوة أكثر مؤشرات مع ،ھوفھم ھالستخدام

 الرئیسیة، السكانیة والمجموعات الشباب،و ،العالمي والصندوق لألطفال، بالعالج االھتمام أن من
 أمر المغلقة والمواقع السجون في المتواجدین والسجناء المخدرات ومستخدمي المجتمعات، في االستثمارو

 كل مخصصات ذلك في بما ،وُمبررة  واضحة میزانیة مخصصات على المتحدة المملكة تأصرّ  .كافٍ  غیر
 ھولندا طلبتو اإلقلیمیة. للبرامج المخصصة االعتمادات زیادة الھند أّیـدت ولقد المشتركة. الجھات

 من بمزید المساھمة على المتحدة الوالیات شجعت لقدو .أفضل مساءلة إثبات الراعیة الدول من والدنمارك
.الحدیثة الستراتیجیةل  األموال  

 
 سیتم أنھ وضمان المدني المجتمع بتمویل معني عمل فریق استحداث على ،رده في التنفیذي المدیر التزم لقد

.أوبراف داخل المحلیة والمجتمعات المدني للمجتمع األساسي الدور دعم رصد  
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 أخرى مواقعو السجون في البشري المناعة نقص فیروس قضیة تابعةم حول أساسیة معلومات ورقة
- مغلقة  ،Stratton Trevor ستراتون وتریفور أوروبا؛ ،Bagyinsky Ferenc باجینسكي فیرینك 
  الشمالیة أمیركا

 من یطلب منھا واحد :علیھا المنصوص القرارات حول  رضائھ عن الحكومیة غیر المنظمات وفد أعرب
 العامة والصحة اإلنسان حقوق نھج تعزیز في المدني والمجتمع األعضاء الدول دعم المشترك البرنامج
ً  التي نشطةاأل أن الحكومیة غیر المنظمات وفد وأكد السجون. في للصحة  من عالیة لدرجة تتعرض ما غالبا
- والتجریم الوصم  نفس مع الجنسیة العالقاتو ،البشري المناعة نقص فیروس حالة نع الكشف عدمك 
- الجنسب عملوال المخدرات استخدامو ،علیھ متوافق معین جنسي وعمل ،الجنس  من لھا التصدي ینبغي 
 یصبح أن على شددنا كما الجنائیة. العدالة نظامب معھا التعاطي من بدالً  العامة، صحةال نھج اتباع خالل

.أسھل أمر التأھیل وإعادة المحلیة المجتمعات ومجالس التصالحیة العدالة مثل السجن بدائل الى التوصل  
 

 نقص بفیروس المرتبطة المسائل معالجة على المعنیین والشركاء المشترك البرنامج شجع األمر، كذلك
 الكامل واالنخراط الزخم من واالستفادة المغلقة المواقع من وغیرھا السجون في والصحة البشري المناعة
 2016 لعام المستوى العالي االجتماع وفي 2016 عامل UNGASS المخدرات حول االستثنائیة الدورة في
 مكنالم الصحة من مستوى أعلى منح یتم سوف ھأن الوفد دوأك /اإلیدز.البشري المناعة نقص فیروس حول
ً  الوفد الحظو الناس. لجمیع متساویة معاملة إلى دعا كما ؛نوالسج في لألشخاص  بلوغھ  تتمكن لن أننا أیضا
-90 أھداف تحقیق من  في للناس األدلة على القائمة الممارسات أفضل ستخدمن ال زلنا ما أننا طالما  90

.المغلقة والمواقع السجون  
 

 المناعة نقص فیروس : للبرنامج التنسیقي للمجلس 36 رقم االجتماع من المواضیعي الجزء متابعة
– الطوارئ سیاق في البشري الھادئ والمحیط آسیا ،Acaba Jeffry أكابا جیفري   

 حول سیما ال قویة، قرارات الحكومیة غیر المنظمات وفد طرح المدني، المجتمع من الشركاء مع بالتشاور
 وضمان الرئیسیة، السكانیة للمجموعات الطوارئ حاالت تشمل التي الطوارئ لحاالت أوسع تعریف اعتماد
 الطوارئ حاالت سیاق في الخدمات تقدیم وتنفیذ تخطیط من جزء المحلیة المجتمعات منظمات كون

 أي نعكسی لم ،لكن .العامة األمانة تقریر في بھما التوصیة وتمت وضوحب الموقفین كال نقاش تم ة.اإلنسانی
 العالمي األغذیة برنامج مع الوفد عمل التقریر. مع قُدمت التي المقترحة القرارات في مناسب بشكل  منھا
)WFP(، الالجئین شؤونل المتحدة األمم ومفوضیة )UNHCR( ھذین جدولة في توافق إلى وتوصلوا 

 الطوارئ حاالت تعریف نطاق توسیع دض صد صدور توقع من الرغم على أخرى، أمور بین القرارین
اإلنسانیة.  

 
 قوي بالتماس الحكومیة غیر المنظمات وفد تقدم ،للبرنامج التنسیقي المجلس اجتماع من الثاني الیوم في

 المجموعات ضد الجنسي للعنف حد وضع إلى ینادع أننا كما  .الرابط) (راجع التعریف ھذا نطاق لتوسیع
ً  المتحوالت والنساء الرجال مع الجنس یمارسون الذین الشباب ضد سیما ال الرئیسیة، السكانیة  (راجع جنسیا
 آراء توافق على لحصولبا الرسمیة، غیر جلسةال صیاغة غرفة داخل االقتراحین كال فشل لكن .الرابط)
 دعمت المتحدة الوالیات حكومة مثل األعضاء الدول بعض أن حین في .للبرنامج التنسیقي المجلس أعضاء
 بأنھ مدعیة ،ذلك ضرورةب تقر لم األعضاء الدول معظم لكن التعریف، نطاق توسیع إلى الداعي االقتراح
 االجتماع لھذا التأیید حشد عملیة في والقیود التحدیات من الرغم وعلى مسبقاً. علیھ متفق تعریف یوجد
 المجتمعیة المنظمات دعمل األولویة إیالء إلى الدعوة على اً قادر الحكومیة غیر المنظمات وفد كان ،بالذات
 في بما الطوارئ، حاالت في المشترك العمل فریق أعضاء بعض أشار الطوارئ. حاالت سیاق في العاملة
 لحاالت التعریف نطاق توسیع إلى الداعي االقتراح بدراسة االھتمام إلى لالجئین، العلیا المفوضیة ذلك

الطوارئ.  
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 Angeline  شیویتاني أنجلین -  العالمي التضامنو المشتركة المسؤولیة لمواضیعي:ا الجزء
Chiwetaniىموس لومومبا و ؛ Musah Lumumba، أفریقیا  

 والتضامن المشتركة 'المسؤولیة على للبرنامج التنسیقي للمجلس 37 رقم لالجتماع المواضیعي الجزء ركــّز
 بقلق الحكومیة غیر المنظمات وفد والحظ .البشري المناعة نقص فیروس قضیة تمویل مسألة في العالمي'
 بتجدید االلتزام ذلك في بما ،البشري المناعة نقص فیروسل للتصدي مویلتال في الكبیر االنخفاض بالغ
 لوفد سابقة مندوبة ،نیلو ألیساندرا المدني المجتمع باسم ةالرئیسی المتحدثة تأشار .العالمي لصندوقا موارد

 ،الكاریبي البحر منطقةو الالتینیة ركایأم منطقة من للبرنامج التنسیقي لمجلسا لدى الحكومیة غیر المنظمات
 التنمیة أھداف في علیھا متنازع كمفردات تعتبر كانت العالمي' والتضامن المشتركة 'المسؤولیة أن إلى

 ألموالا تخصیص یتم التي الطریقة في ھیكلیة تغییرات إلى حاجة وھناك .2015 سنة بعد مال  المستدامة
 النص (راجع األطراف المتعددة المانحة والجھات الحكومات قبل من البشري المناعة نقص فیروس لقضیة
 المجتمعات حصول بأن االعتراف مع المحلي، التمویل لزیادة للحكومات متكررة دعوات تمت .ھنا) الكامل
 وصمةال بسبب جداً  محدود أمر البلدان، من العدید في البشري المناعة قصن فیروس لقضیة تمویل على

 مجتمعاتال لصالح التمویل لضمان المساءلة آلیات استدعاء تم الرئیسیة. السكانیة المجموعات ضد والتجریم
 المشترك البرنامج الحكومیة غیر المنظمات وفد دعا .البشري المناعة نقص فیروسب رراً تض األكثر المحلیة
 القضاء أجل من السریع المالي لاللتزام األعضاء والدول اإلیدز لمكافحة المشترك المتحدة األمم لبرنامج
ً  المدني والمجتمع الحكومیة غیر المنظمات وفد ممثلو وأشار .2030 عام بحلول اإلیدز على  أن الى أیضا
 أھداف حققت لن الدخل، المتوسطة والبلدان خلالد المنخفضة البلدان وكذلك األفریقیة، البلدان من العدید
90- ً  دوراً  یلعب العالمي الصندوق أن بما .لھا كافیة موارد رصد یتم لم حال في 90  عملیة في مھما
 فيت كي العالمي لصندوقل الكامل التمویل إلى األعضاء ولالد المدني المجتمع مراقبو دعا لذلك تمویل،ال

.ريالبش المناعة نقص لفیروس بالتصدي التمویل أھداف  
 

– المنظمات ممثل تقریر الھادئ والمحیط آسیا ،Acaba Jeffry أكابا جیفري   

 الصحة موضوع حول 2015 عام لبرنامجل يتنسیقال مجلسلل الحكومیة غیر المنظمات تقریر تمحور
 "الحقوق عنوان تحت الرئیسیة. السكانیة لمجموعاتا تنمیة في الحق سیاق في واإلنجابیة الجنسیة والحقوق
 نقص بفیروس تضرراً  األكثر للسكان اإلنجابیة والصحة اإلنجابیة والحقوق الجنسیة، والصحة الجنسیة
 العترافا ضرورة حول قضیة إحداث لتقریرل لمتوخىا من كان "، التنمیة في الحق  :البشري المناعة
 االعتراف عدم أن وكیف التنمیة، في الحق الى التوصل في اإلنجابیةو الجنسیة الحقوقو الصحة  وحمایة
.2030 عام في زاإلید وباء على یقضي لن الحقوق ھذه إدراج وعدم  

 
-2016( حدیثةال ستراتیجیةالا اعتماد حول مكثفة مناقشات حصول توقع مع ذلك، رغم إطار و )2021

 مناقشة یتطلب الذي التقریر موضوع لحساسیة ونظراً  (أوبراف)، المیزانیة الموحدةوالمساءلة والنتائج 
 38 رقم االجتماع تقریر وعرض دیمتق تأجیل الحكومیة غیر المنظمات وفد  من لبـطُ  مستفیض، تداولو

 للمجموعات العالمیة الشبكاتو الرئیسیة المجتمع فئات خبراء مع التشاور بعد .للبرنامج التنسیقي للمجلس
 حدوث غایةل التقدیم تأجیل على الحكومیة غیر المنظمات وفد وافق لتقریر،ا في المساھمین الرئیسیة لسكانیةا

   .2016 عام حزیران/یونیھ في 38 رقم للبرنامج التنسیقي لمجلسا اجتماع


