
 للمنظمات اإلیدز/البشریة المناعة نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم برنامج تنسيق مجلس وفد بالغ
  الحكومية غير

  
 2009 يناير

 
 نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم برنامج تنسيق مجلسل والعشرین الثالث جتماعاال في حدث ذاما

 ؟2008 دیسمبر، 17-15 سرا،سوی جنيف، في اإلیدز/البشریة المناعة
 
 للمنظمات اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم برنامج تنسيق مجلس وفد ساعد لقد
 فيماو  .الجلسة طوال وتوصياته المجلس قرارات على ثيرأالت في المدني المجتمع من المراقبينآذلك و الحكومية، غير
 والتوصيات القرار لنقاط الكاملة القائمة على اإلطالع ويمكنك. المتخذة والقرارات راءاتلإلج موجزًا عرضًا يلي
 المناعة نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم برنامج تنسيق مجلس وفدل اإللكتروني الموقع على

  blog/pcb/org.pcbngo.www://http/ على الحكومية غير للمنظمات اإليدز/البشرية
  
   مواضيعيةال جلسةال
  
 مواضيعية بجلسة االجتماع بدأ. القضايا من العديد بتغطية البرنامج تنسيق لمجلس والعشرين الثالث االجتماع قام

 :العالمي لصندوقوا اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم برنامج بين العالقة "بشأن
 إلى الحكومية غير المنظمات وفود شارك وقد. "والخاص العام القطاعين بين والشراآات الفني لدعمل الدولي الهيكل
 في المدني المجتمع ووفد اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم برنامج تنسيق مجلس
  .الفرق في المدني المجتمع شرآاء وتضمين المواضيعية لجلسةا تخطيط على ساعد ذيال العمل فريق

  
 آانت قدو. التنفيذ منحو العالمي صندوقلل المقترحة تنميةلل الفني الدعم توفير حول المناقشات من الكثير ترآزت وقد
 ).CCMs (ةالقطري التنسيق وآليات اإليدز، لمكافحة الوطنية السلطات بين للعالقة مكرسة خاصة أخرى دورة هناك
  .والخاص العام القطاعين بين الشراآات على بالترآيز النهائي الفريق وقام

  
 نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم برنامج يقوم أن هي المدني، المجتمع هاأبد التي القرارات أحد آان وقد

 تنطوي شاملة عملية خالل من راتيجيةاالست القدرات وتنمية به الخاص الفني لدعما تحديثب اإليدز/البشرية المناعة
 .يةعيضاالمو الجلسة من الواردة واالستنتاجات النقاط جميع مراعاة مع المدني، والمجتمع الدول تنفيذ على

 
 المناعة نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم وبرنامج اإليدز لمكافحة الوطنية السلطات المجلس ودعا

 الهيئات هذه مثل عمل في المثمرة المشارآة من لتمكينها المدني المجتمع قدرات تنمية في لالستثمار اإليدز/البشرية
 ).CCMs (ةالقطري التنسيق وآليات
 التحديد وجه على اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم برنامجمن  المجلس وطلب

 مع  الجنسية الهوية يومغاير ، من الجنسينالشواذو ،)ياتلفتوا لسيداتا (الجنسين بين المساواة بشأن العمل تسريعب
 اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروس حملوني الذين األشخاص إلى باإلضافة المجتمعات هذهل المثمرة المشارآة

)PLHIV (القطرية يقالتنس وآليات اإليدز، لمكافحة الوطنية لبرامجل المقترحة والتنمية االحتياجات تقييم لدعم.  
  

 اإلیدز/البشریة المناعة نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم لبرنامج الجدید التنفيذي المدیر
 
 منذ اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم برنامج على رأس آان الذي بايوت، بيتر قام

  يناير من األول من اعتبارا الجديد التنفيذي المدير سيديبيه  ميشال ونوسيك. منصبه من باالستقالة ،1996 في إنشائه
 en/org.unaids.www://http/ :على وداعال خطاب في بيوت بيتر قاله ما قراءة ويمكنك. 2009

 



 لترشيحه دعمهم بأن بتذآيره الحكومية غير ماتلمنظل البرنامج تنسيق مجلس وفود قامت سيديبيه، ميشال مع لقاء فيو
 المناعة نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم برنامج ةبقياد التزامه على قومي آان االختيار عملية خالل

 اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص مشارآة زيادة على ترآز رؤيةب اإليدز/البشرية
)GIPA(، لهذا الموضوع على مستوى  ستجابةاال في  المدني المجتمع لعبهي الذي الحاسم والدور نساناإل وحقوق

 والعمل الجنسين، بين بالمساواة االهتمام على والمحافظة الضعيفة الفئات احتياجات تلبيةب بتذآيره أيضًا وقمنا. العالم
  .2010 عام بحلول Universal Access الشاملصول حال لتحقيق

  
   البرنامج تنسيق مجلسل رئيسال ونائب الجدید الرئيس
 بمثابة ستكون وهولندا ثيوبيا،إ في البرنامج تنسيق لمجلس الجديد الرئيس سيكون ،2009 يناير من األول من اعتبارا
  .مقررآ جواتيماال وستستمر لرئيسا نائب

  
 الحكومية غير للمنظمات یدزاإل/البشریة المناعة نقص بفيروس المعني المشترك البرنامج تنسيق مجلس وفود
   ةالجدید

  
 المناعة نقص بفيروس المعني المشترك البرنامج تنسيق مجلس وفودل الجدد األعضاء على الموافقة تمت

  :2009 لعام الحكومية غير لمنظماتل اإليدز/البشرية
 ،)IPPF ،WHR (الغربي الكرة فنص ومنطقة األسرة، لتنظيم الدولي االتحاد ،جاريتا الكسندرا •

 الشمالية؛ أمريكا وفد ،األمريكية المتحدة الواليات
 بديل آندا، ،(OHTN) أونتاريو في البشرية المناعة نقص فيروس عالج شبكة آولينز، ايفان الدآتور •

  الشمالية؛ أمريكا
 وأوغندا، ،)TASO (اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروس مرضى دعم منظمة ،مونغريرا ليديا الدآتورة •

 و ،فريقياأ بديل
 .والكاريبي الالتينية أمريكا بديل جامايكا، الكاريبي،ب الضعيفة المجتمعات تحالف آار، روبرت الدآتور •

  
  العمل وخطة الموحدة الميزانية

 وخطة  ميزانية خالل من اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم برنامج عمل إرشاد يتم
 على والتأثير النتائج، على لترتكز حاليًا) UBW (العمل وخطة الميزانية هذه تحديث ويتم. سنتين آل اوضعه يتم العمل

 حسبب موزعة أآثر تفصيلية بيانات على وتحتوي اإلنسان، وحقوق الجنسين بين المساواة مثل شاملةال قضاياال
 المشترك المتحدة األمم برنامج تقييم إلى يةالحكوم غير المنظمات وفد وأشار. والعمر والجنس، ،والمشارآة ،الدولة
 إطار في النتائج من أآبر قدر يؤدي إلى مدخلآ المقبلة التخطيط عمليةو اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني
 والعالج، الوقاية مستوى ورفع ،يناألساسي السكان من الضعيفة لفئاتبا االهتمام من مزيدوال اإلنسان، حقوق

 االستراتيجيات في المدني المجتمع مشارآة زيادة إلى الحكومية غير المنظمات وفود تودع. الجنسين بين ةوالمساوا
 خطة مناقشة أيضًا الوفود واستخدمت. القطري الصعيد على البرامج في اليومية والمشارآة اإليدز، لمكافحة الوطنية
 وجود من الرغم على الجنسي، العمل بشأن توجيه سياسة يوجد ال أنه إلى إلشارةل آمكان الموحدة  والميزانية العمل
 المنظمات وفود قامت وأخيرا،. يالجنس والعمل البشرية المناعة نقص بفيروس المتعلقةالبرامج  لتعزيز رئيسية نتائج
 اإلطار من جزءًا كونت أن وينبغي ةمفقود الكبد التهاب عدوى في المشارآة أن إلى باإلشارة الحكومية غير
  .المستقبل في ستراتيجياال

  
 تم ،اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك البرنامج تنسيق مجلسل والعشرين الثالث االجتماع وفي

 من اثنين اللجنة هذه تشمل وسوف. 2011-2010 عمل وخطة ميزانية إلعداد فرعية لجنة على والموافقة اقتراح
 البرنامج وأمانة الراعية المشترآة الجهات من اثنين أعضاء، دول عشر عن فضًال الحكومية، غير المنظمات أعضاء
 اإللكتروني موقعال على بهم الخاصة التقارير نشر وسيتم. اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك

 المنظمات بوفود صالخا اإللكتروني الموقع وعلى اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك لبرنامجل
  .الحقا الفرعية اللجنة هذه في أعضاء تعيين عمليةسوف تأتي و. الحكومية غير

  



  البشریة المناعة نقص بفيروس المرتبطة  السفر على المفروضة القيودب المعني الدولي العمل فریق
  

 المشترك المتحدة األمم برنامج أنشأ ،2007 نوفمبر في العالمي الصندوق مجلسل عشر السادس االجتماع عقب
 على القضاء بهدف السفر على المفروضة القيودب معني العمل فريق اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني

 فريق حتويوي. البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين لألشخاص السفر من تحد التي والممارسات السياسات
 43 ،اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك البرنامج وأمانة النرويج رئاسته في يشارك الذي العمل،
 فيوليتا جراسيا آان وقد. الدولية الحكومية والمنظمات المتحدة األمم في األعضاء والدول المدني المجتمع من اعضو
  .العمل فريق من جزءًا الحكومية، غير اتالمنظم وفد في عضو وهو آيروغا، روس

  
 القيود على القضاء على األعضاء الدول لتشجيع قرارات واعتمد فريق،ال من المقدم التقرير ضااستعرب المجلس قام

 يتم أن المجلس وطلب. الخاصة البشرية المناعة نقص فيروسب المرتبطة والسكن واإلقامة الدخول على المفروضة
  .البرنامج تنسيق لمجلس القادم االجتماع في لعمليةا وتحديث التقرير، في الواردة تالتوصيا تنفيذ عرض

 فيروسبالمصابين  سفر على قيود تفرض دولة في البرنامج تنسيق لمجلس اجتماع يأ عقد يتم أال على المجلس وافقو
  .البشرية المناعة نقص

  
  اإلیدز/البشریة المناعة نقص بفيروس المعني شتركالم البرنامج تنسيق مجلس في المدني المجتمع مشارآة زیادة

  
 الحكومية غير للمنظمات اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك البرنامج تنسيق مجلس وفد أجرى

 ةمقابل 25 و ،فرق للمناقشة ثالث في لغات، بخمس إلكتروني تشاور خالل من 2008 سبتمبر في مرآزة استشارات
 مجلس اجتماعات في المدني المجتمع مشارآة لزيادة محددة إجراءات بشأن المجلس لىإ توصيات تقديم بغية متعمقة

 المعني المشترك البرنامج تنسيق مجلس لوفد اإللكتروني موقعال على آاملة ورقةال على اإلطالع ويمكنك. دارةاإل
   على الحكومية غير لمنظماتل اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس

/files/pcb/org.pcbngo.www://http   
  

 المناعة نقص بفيروس المعني المشترك البرنامج تنسيق مجلس وفد توصيات أحد آانت التشاور، أساس على
 خاص وطنيةال وفودلا داخل مدني مجتمع على األعضاء الدول تحتوي أن الحكومية غير للمنظمات اإليدز/البشرية

 وقد. 2008 عام في البشرية المناعة نقص بفيروس المعنية االستثنائية العامة الجمعية لدورة بالنسبة حدث آما ،مبه
  .الممارسة هذه تشجيع على المجلس وافق

  
 لحكوميةا غير للمنظمات اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك البرنامج تنسيق مجلس وفد نجح وقد
 طريق خرائط توفير في اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك البرنامج مانةأل طلباته في أيضًا
 لمزيدو  المحلية لترجمةل الوقت ذلك وسيتيح. مقدمًا أسابيع 8 المجلس ورق وطلب الرئيسية، مجلسال وثائق إلعداد
  .أوسع نطاق على المدني المجتمع مع التشاور من

  
 المناعة نقص بفيروس المعني المشترك لبرنامجل اإلقليمي الدعم فرق على يجب هأن على المجلس وافق ،وأخيرًا
 المناعة نقص بفيروس المعني المشترك البرنامج تنسيق مجلس بوفد الخاص االتصاالت مرفقو ،اإليدز/البشرية
 المناعة نقص بفيروس المعني المشترك رنامجالب تنسيق مجلس وفودو ،الحكومية غير للمنظمات اإليدز/البشرية
 أجل من القائمة االجتماعات حول قليميةإ مؤتمرات عقد على تعمل أن الحكومية غير للمنظمات اإليدز/البشرية
  .البرنامج تنسيق مجلس اجتماعات في المدني المجتمع مخاوف إلى االستماع

  
  لإلیدز التصدي في الجنسين بين الفروق مراعاة

  
 أن الحكومية غير للمنظمات اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك البرنامج تنسيق مجلس فدو طلب
 لمجلس المقبل االجتماع في تقريرًا بإعطاء اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك البرنامج يقوم



 بأهداف الوفاء على الدول مساعدة على عملها تعزز سوف التي الطريقة حول ،2009 يونيو في البرنامج تنسيق
 تقديرات لوضع الدعوة يتضمن وهذا. اإليدز / البشرية المناعة نقص لفيروس استجابة في الجنسين بين المساواة

 على آًال)  LGBT (الجنسية الهوية يومغاير ، جنسيا من الجنسينالشواذ مجتمعاتو والفتيات النساء الحتياجات
 المتحدة األمم منظومة داخل الوآاالت بين مشترآة استراتيجية لوضع وآذلك القطري، الصعيد على للعمل حدة،

 آما. الجنسية األقلياتب يتعلق فيما تم لما مماثل نحو على والفتيات والنساء البشرية المناعة نقص لفيروس للتصدي
 الجنس يمارسن الالتي والنساء ،الرجال عم الجنس يمارسون الذين الرجال معتعامل لل للحاجة تقديره عن الوفد أعرب
 في تقرير تقديم اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس لمعني المشترك المتحدة األمم برنامج على أنهو ،النساء مع

  .تيناالستراتيجيتطور تنفيذه لهاتين  عن البرنامج تنسيق لمجلس المقبل االجتماع
  

 يالجنس والعمل لبشریةا المناعة نقص فيروس بشأن توجيهية مذآرة
 
 جتماعاال فيو. عامين قبل يالجنس والعمل البشرية المناعة نقص فيروس بشأن التوجيهية المذآرة إعداد بدأ لقد

 نقص بفيروس لمعني المشترك المتحدة األمم برنامج يواصل بأن المجلس أوصى 2007 يونيو في عقد الذي العشرين
 ومع. اإلرشادات وضعب يتعلق فيما المتضررة، الفئات فيها بما المعنية، الجهات مع بالتشاور اإليدز/البشرية المناعة
 الحكومية غير المنظمات وفد طلب على اإلجابة يتم لم ،والعشرين الثالث البرنامج تنسيق مجلس اجتماع فيف ذلك،

  . التوجيهية المذآرة حالة توضيحل
  

  المخدرات لجنة
  

 غير للمنظمات اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك لبرنامجا تنسيق مجلس وفد مبادرة على بناء
 والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب من يطلب قرارا البرنامج تنسيق مجلس تبنى الحكومية،

)UNODC(، تحقيق لىع العمل ،اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك البرنامج رعاة من باعتباره 
 عكست التي العالمية المخدرات مشكلةل 2009 لعام) UNGASS( االستثنائية العامة الجمعية دورة ستعراضال نتيجة
 يتعاطون الذين األشخاص بين صابةاإل في ةشارآالمو البشرية المناعة نقص فيروس انتقال خفض أهمية بدقة

  .المخدرات
  
 الحوار على التأثير محاولة في وخاصة المجتمع على الضرر وتقليل ي،العالم المدني للمجتمع جيدة فرصة هذه تعدو

 نقص بفيروس المتعلقة القضايا االعتبار في تأخذ المتحدة مملأل التابعة المخدرات مكافحة سياسة أن من للتأآد العالمي
  .ةالبشري المناعة
 أخرى؟ مرة البرنامج تنسيق مجلس هو ما: تذآير

  
 المناعة نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم برنامج إدارة مجلس هو جبرنامال تنسيق مجلس يعد

 برنامج يتكون وبذلك الرعاة 10 الـو التصويت، على بناءًا األعضاء الدول من 22 من يتألف وهو. اإليدز/البشرية
 من تكوني التي (الحكومية غير المنظمات ووفد ،اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم
 األساسية، المعلومات ورقات ذلك في بما التفاصيل، من ولمزيد). الخمس المناطق آل من واحد مناوبو واحد وفد

 الحكومية غير لمنظماتل البرنامج تنسيق مجلس وفدل اإللكتروني الموقع زيارة يمكنك
10=s?php.index/about/pcb/org.pcbngo.www://http 
 أو 

asp.default/Governance/AboutUNAIDS/en/org.unaids.www://ttph  
  
 

  المزید؟ التعرف على یمكنني آيف
 المعني المشترك البرنامج تنسيق مجلس وفد حول المعلومات من لمزيد جديدال اإللكتروني الموقع زيارة جىري

  :الحكومية غير للمنظمات اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس
 org.pcbngo.www 


