
وفد المنظمة غٌر الحكومٌة  
 الى برنامج المجلس التنسٌقً لمنظمة برنامج األمم المتحدة المعنً باإلٌدز

 إعالن

 2009 حزٌران
 

 
ماذا حصل فً االجتماع الرابع والعشرٌن لبرنامج المجلس التنسٌقً لمنظمة برنامج األمم المتحدة المعنً باإلٌدز 

؟ 2009 حزٌران 24-22فً جنٌفا، سوٌسرا، 

 
 برنامج األمم المتحدة المعنً باإلٌدز، والمدعوم إن وفد المنظمة غٌر الحكومٌة لبرنامج المجلس التنسٌقً لمنظمة

وقد . من قبل عدد موثـق من المراقبٌن من قبل المجتمع المدنً، أثـّر على العدٌد من النقاط المهمة فً أجندة العمل
الوقاٌة بٌن متعاطً المخدرات، االستجابة المتعلقة بالحساسٌة حول الجنس البشري، السكان الرحـّل، : شملت

باإلضافة الى تقرٌر المنظمة غٌر الحكومٌة لهذا العام، فإن . وإمكانٌة تسهٌل مساندة جدٌدة للدول األفرٌقٌة األعضاء
وفد المنظمة غٌر الحكومٌة ركـّز على الوصمة والتمٌٌز كعائق أساسً للحصول الشامل على العالج وقد نجح فً 

 وضع عدم التمٌٌز كمبدأ أساسً لدى  ، وكذلك2010إدراج هذه المشكلة كبند من بنود أجندة اجتماع المجلس لعام 

ٌمكن قراءة كل مواد أجندة العمل، . تجدون أدناه موجزاً لنتائج االجتماع. برنامج األمم المتحدة المعنً باإلٌدز
: والقرارات والتوصٌات على الموقع االلكترونً لوفد المنظمة غٌر الحكومٌة للبرنامج على

www.unaidspcbngo.org 

 

لقد شكلتم جزءاً حٌوٌاً من عمل وفد المنظمة غٌر .  لمراقبً المجتمع المدنً الذٌن ساندوا ودعموا االجتماع كراًا 
. الحكومٌة ونتائج االجتماع

 
الجلسة الخاصة بالسكان الرحـّل 

التنقل القسري والمجموعات : السكان الرحـّـل"تم تخصٌص الٌوم األول لبرنامج المجلس التنسٌقً لموضوع 
شارك مندوبو المنظمة غٌر الحكومٌة لبرنامج المجلس التنسٌقً لبرنامج األمم المتحدة المعنً باإلٌدز ." المهاجرة

. فً مجموعة العمل التً ساعدت فً تخطٌط هذه الجلسة، كما أن شركاء المجتمع المدنً ساهموا فً كل الجلسات
عامالت الجنس /إن وفد المنظمة غٌر الحكومٌة عمل على شمل المجموعة األكثر تأثراً، خصوصاً عاملً

تّم طرح أربعة مواضٌع خالل الٌوم، باالضافة الى الفكرة األساسٌة . المهاجرٌن، فً كل جلسات االجتماع
:   المطروحة من قبل السٌد أنطونٌو جوترس، المندوب األعلى لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن

  الحصول الشامل على العالج والقٌود المتعلقة بدخول وإقامة األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص
المناعة البشري؛ 

  الحصول الشامل على العالج والتنّقل والعمل؛
 الحاالت االنسانٌة؛ /الحصول الشامل على العالج، التنقل القسري واألوضاع
 الحصول الشامل على العالج، األسباب االقتصادٌة والعوامل المؤدٌة للتنقل .
 

القرار األول ٌدعو الى شمل المهاجرٌن . قرارٌن وافق علٌهما المجلس عرض وفد المنظمة غٌر الحكومٌة
هذا ٌعنً بأنه سٌصبح بإمكان عاملً . واألشخاص الُمجبرٌن على النزوح فً المخططات المحلٌة واالقلٌمٌة لإلٌدز

برنامج األمم المتحدة المعنً باإلٌدز، على كل المستوٌات، من دعم دمج السكان الرّحـل فً الحصول الشامل على 

http://www.unaidspcbngo.org/pcb/about/index.php?s=8
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العالج؛ وهم مجبرون على االهتمام الخاص للتغلب على قٌود السفر الخاصة باألشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس 
القرار الثانً ٌتعلق بدعم برنامج األمم المتحدة المعنً باإلٌدز بمساندة الحكومات إللغاء . نقص المناعة البشري

بما فً ذلك : االختبار االجباري، والتأكد من كون السٌاسات المحلٌة المتعلقة باالختبار تتماشى مع المعاٌٌر العالمٌة
الموافقة عن علم واطالع، المشورة قبل وبعد االختبار، والتحوٌل الى الرعاٌة والعالج ومعاٌٌر حقوق االنسان 

. المناسبة
 

تقرٌر الرئٌس التنفٌذي الجدٌد لبرنامج األمم المتحدة المعنً باإلٌدز 

، أكد مٌشٌل سٌدٌبً مرة ثانٌة إلتزام برنامج األمم المتحدة المعنً باإلٌدز فً من خالل تقدٌم رؤٌته الى المجلس
تأمٌن الحصول الشامل على العالج والتنسٌق مع المجتمع المدنً بما فً ذلك الجماعات التً تمثـّل المجموعات 

وقد أكـّد للمجلس دعمه للبرامج الوطنٌة فً تشجٌع كل عمل ٌساهم فً تأمٌن المساواة فً الجنس . األكثر تأثراً 
وحماٌة حقوق النساء والبنات، والعمل على زٌادة التعاون بٌن الصندوق العالمً وبرنامج األمم المتحدة المعنً 

ولقد تعّهد بزٌادة النتائج وتأثٌرها، وتوسٌع . باإلٌدز، وتشجٌع أي مبادرة من أجل اتخاذ السٌاسات المتعلقة بالحقوق
. المشاركات وجعل برنامج األمم المتحدة المعنً باإلٌدز أكثر فعالٌة

 
تقرٌر المنظمة غٌر الحكومٌة  

إن تقرٌر وفد المنظمة غٌر الحكومٌة أكد على الحاجة الهتمام أكبر بحقوق االنسان، وذلك من خالل االستجابة الى 
األمور المتعلقة باإلٌدز، والتغلب على الوصمة والتمٌٌز؛ والحاجة الى مؤشرات أكثر مالءمة لدمج المجموعات 

 إن القرار الذي تم الموافقة علٌه من قبل المجلس ٌوافق على إدراج . األكثر تأثراً فً الحصول على العالج الشامل

كما أنه اتخذ القرار بجعل مبدأ عدم التمٌٌز كمبدأ من . 2010الوصمة والتمٌٌز كبند هام وأساسً فً أجندة عام 

 ونتائج التقرٌر الكاملٌمكن قراءة . المبادئ الستة الرٌادٌة لجمٌع توصٌات واستنتاجات برنامج المجلس التنسٌقً
. البحث الكامل التً شكلت أساس التقرٌر، على العنوان االلكترونً لوفد المنظمة غٌر الحكومٌة

 
المٌزانٌة الموحدة وخطة العمل 

وقد وافق . ٌتم عمل برنامج األمم المتحدة المعنً باإلٌدز حسب مٌزانٌة وخطة عمل ٌتم تطوٌرها لفترة عامٌن
 مع اقتراح توزٌع الموارد على 2011 – 2010المجلس فً هذا االجتماع على مٌزانٌة موحدة وخطة عمل للعامٌن 

 ملٌون دوالر لسركتارٌا 182،4 جهات متكافلة؛ مبلغ 10 ملٌون دوالر أمٌركً ٌشترك فٌه 161مبلغ : الشكل التالً

 ملٌون 5 ملٌون دوالر لنشاطات المنظمات الداخلٌة ؛ ومبلغ 136،4برنامج األمم المتحدة المعنً باإلٌدز؛ مبلغ 

اشترك عضوان من وفد المنظمة غٌر الحكومٌة فً اللجنة الفرعٌة العاملة على المٌزانٌة . دوالر ألي طارئ
اعتبر كل المشتركٌن هذه الخبرة مفٌدة، كما طالب وفد المنظمة غٌر الحكومٌة  . الموحدة وخطة عمل هذٌن العامٌن

سوف ٌقرر المجلس، فً االجتماع المقبل للمجلس التنسٌقً . استمرار اشتراك المجتمع المدنً فً وضع المٌزانٌة
. ، مبدأ تشكٌل لجنة فرعٌة للعمل على المٌزانٌة الموحدة وخطة العمل(2009كانون األول )

 
 (وقد وافق المجلس على ذلك)كما أن وفد المنظمة غٌر الحكومٌة طالب أٌضاً برنامج األمم المتحدة المعنً باإلٌدز 

بتحضٌر تقرٌر حول التأثٌر الُمسبق لألزمة المالٌة على قدرة الدول من تحقٌق هدفها للحصول على العالج الشامل، 
. وذلك لعرضه فً االجتماع القادم

 
الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة الب ري بٌن متعاطً المخدرات بالحقن 

 بالجهود الخاصة بالوقاٌة من فٌروس نقص المناعة البشري بٌن متعاطً تقرٌر تقدم العمل المتعلقراجع المجلس 
وقد أبدى المجلس اهتماماً بعبارة تخفٌض المخاطر واالجراءات المستندة على الواقع الذي . المخدرات بالحقن

مثل برامج الحقن وبدائل المخدر المهددة بالخطر على ضوء عمل الهٌئة الخاصة بالمخدرات لهذا العام : تشمله
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Narcotic Drugs على العكس من ذلك، فإن المجلس  أكد على ". تخفٌض المخاطر"، والتً تغاضت عن ذكر عبارة
إن القرارات اإلحدى . التعبٌر وعلى االلتزام بالجهود المتعلقة بتخفٌض مخاطر فٌروس نقص المناعة البشري

عشرة المتخذة من قبل المجلس عالجت مشاكل مثل حاجة الحكومات المحلٌة فً إعادة تأكٌدها االلتزام بتخفٌض 
المخاطر وتماشً القوانٌن المحلٌة المختصة بفٌروس نقص المناعة البشري واستعمال المخدرات من وجهة نظر 

وكذلك الحاجة لتقوٌة برنامج األمم المتحدة المعنً باإلٌدز واالعضاء . الصحة العامة واحترام حقوق االنسان
المتكفلٌن فً عمله مع الممولٌن والحكومات من أجل تأمٌن موارد إضافٌة ودعم السلطات المحلٌة فً وضع 

لقد طلب المجلس من برنامج األمم المتحدة زٌادة مساعدة المجتمع المدنً فً المدافعة عن تخفٌض . السٌاسات
وقد شملت القرارات عدة مجموعات فرعٌة لمتعاطً المخدرات، بالحقن وبدون حقن، وكذلك . المخاطر

كما نادى وفد المنظمة غٌر الحكومٌة بزٌادة التركٌز . زوجات وشركاء األشخاص الذٌن ٌتعاطون المخدرات/أزواج
  .  على العدوى المتزامنة مع فٌروس الكبد الوبائً سً وبً

 
دعم اآللٌات فً الدول : التعاون بٌن المجلس التنسٌقً والصندوق العالمً لمحاربة اإلٌدز والسل والماالرٌا

األفرٌقٌة 

دعم المجلس انطالق نقطة اتصال مركزٌة بٌن الدول االفرٌقٌة االعضاء لزٌادة مشاركتها فً اجتماعات برنامج 
وقد نجح وفد المنظمة غٌر الحكومٌة فً دمج شرط دعم المبدأ . المجلس التنسٌقً ومجلس الصندوق العالمً

. األساسً للمشاركة الفعلٌة والفعالة للمجتمع المدنً فً اتخاذ القرار
 

االستجابة المتعلقة بالحساسٌة حول الجنس الب ري 

حسب إطار الجنس، للنساء لقد أخذ المجلس علماً بالصٌغة الُمستحدثة والمعمول بها من قبل المنظمات لنشاط العمل 
كما سجل . رحـّبت بإطار نشاط العمل لفئة الرجال الذٌن ٌتعاطون الجنس مع الرجال ومتحّولً الجنس، وقد والبنات

وفد المنظمة غٌر الحكومٌة نقاط الضعف المتعلقة بإطار العمل للنساء والبنات واقترحت تشكٌل مجموعة عمل 
إستشارٌة مؤلفة من خبراء فً شؤون النساء وفٌروس نقص المناعة البشري، وتمثٌل منظمات النساء والنساء 

المتعاٌشات مع فٌروس نقص المناعة البشري للعمل مع المجلس التنفٌذي فً وضع وتطوٌر وتنفٌذ مخطط عملً 
وقد تم االتفاق على هذا األمر من قبل المجلس، مع الطلب من برنامج األمم المتحدة المعنً باإلٌدز . لهذا اإلطار

. 2009ببدء العمل ابتداء من تشرٌن األول 

 
ما هو برنامج المجلس التنسٌقً ؟ : تذكٌر

 22وهو مؤلف من .  الجهة الحاكمة فً برنامج األمم المتحدة المعنً باإلٌدزPCBشّكل برنامج المجلس التنسٌقً ي

دولة عضو لها الحق فً التصوٌت، وكذلك المتكافلٌن العشرة الذٌن ٌشّكلون البرنامج، وأٌضاً وفد المنظمة غٌر 
 . (مؤلف من مندوب واحد وبدٌل واحد من المناطق الخمسة)الحكومٌة 

 

: للمزٌد من المعلومات

للمزٌد من المعلومات، ٌرجى زٌارة موقعنا االلكترونً الجدٌد بخصوص وفد المنظمة غٌر الحكومٌة لبرنامج 
 www.unaidspcbngo.org: المجلس التنسٌقً
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