
 وفد المنظماث غير الحكوميت لدى المجلس التنسيقي لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بااليدز

بيــــــان 
 2009كانون األول 

 
ماذا حصل خالل االجتماع الخامس والعشرين للمجلس التنسيقي لبرنامج األمم المتحدة المشترك 

. 2009كانون األول  10-8المعني باإليدز في جنيفا، سويسرا، 
 

على  ي رّكزجدول األعمال الذتم خالل االجتماع الخامس والعشرٌن للمجلس التنسٌقً للبرنامج، مناقشة 
وفد المنظمات غٌر التقٌٌم الثانً المستقل لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز، وذلك من قبل 

، وبدعم من مراقبٌن من المعنً باإلٌدزالحكومٌة لدى المجلس التنسٌقً لبرنامج األمم المتحدة المشترك 
، تقرٌر المدٌر التنفٌذيوإضافة الى مراجعة التقٌٌم، فقد شمل جدول األعمال . المجتمع المدنً األوسع

إلطار عمل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً  الخطة التشغٌلٌةمعلومات مستكملة عن أعطى   الذي
د أيّ ؛ ووالمساواة بٌن الجنسٌن وفٌروس نقص المناعة البشري تٌاتوالفلمعالجة قضاٌا النساء  :باإلٌدز

؛ وناقش أٌضاً الجنس غاٌريالمحقوق الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال وحقوق األشخاص 
كما ناقش المجلس  .تركٌزاً مجدداً على أمور الوقاٌة لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز

األزمة العالمٌة المالٌة واالقتصادٌة على استجابة برنامج األمم المتحدة المشترك تأثٌر تقرٌراً حول 
. المعنً باإلٌدز

 
بما أن التقٌٌم الثانً المستقل لبرنامج األمم المتحدة . تجدون أدناه لمحة عامة عن أهم نتائج االجتماع

، فلم ٌكن هناك جلسة حول المشترك المعنً باإلٌدز شكـّل المادة األساسٌة لجدول أعمال االجتماع
ٌمكن قراءة كافة بنود جدول األعمال والقرارات . موضوع آخر خالل اجتماع مجلس االدارة المذكور

والتوصٌات على موقع الوٌب الخاص بوفد المنظمات غٌر الحكومٌة لدى المجلس التنسٌقً للبرنامج 
.    هناولدى برنامج األمم المتحدة المتشرك المعنً باإلٌدز 

 

. مةـّ لمراقبً المجتمع المدنً، الذٌن ساندوا الوفد وقدموا مساهمات قً ششكراًا 

 

تقرٌر المدٌر التنفٌذي لدى برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز 

م مٌشال سٌدٌبً، المدٌر التنفٌذي لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً األول من االجتماع، قدّ  فً الٌوم
وقد نّوه بأن الفئات األكثر عرضة بحاجة . رٌره حول النشاطات المنفـّذة ورؤٌته للعام المقبلباإلٌدز تق

لمزٌد من الموارد ولتركٌز أكبر على المعاٌٌر االجتماعٌة التً تعزز التعّرض لفٌروس نقص المناعة 
 مصممالبرنامج لاكما أّكد مجّدداً على التزامه بالمساواة وباحترام حقوق االنسان كجزء من . البشري

وفً تقرٌره . ؛ وتعزٌز منهجٌة حقوق الصحة الجنسٌة واالنجابٌةلوقاٌة من األوبئة المحلٌةل خصٌصاً 
. هذا، سلّط الضوء على ثالث أمور أساسٌة، طّورها المجلس فً قرارات للمتابعة

 
ة قضاٌا النساء لمعالج :إلطار عمل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز الخطة التشغٌلٌة

 والمساواة بٌن الجنسٌن وفٌروس نقص المناعة البشري والفتٌات

، وعلى عالمٌة على النساء والفتٌاتالعمل ال أتت الخطة التشغٌلٌة للنساء والفتٌات كنتٌجة لعمل مجموعة
ذه وقد تم تكوٌن مجموعة العمل العالمٌة ه. المساواة بٌن الجنسٌن وعلى فٌروس نقص المناعة البشري

 فً للمجلس التنسٌقً للبرنامج بعد قرار متـّخذ من قبل المجتمع المدنً خالل االجتماع الرابع والعشرٌن
طلب المجتمع المدنً وعدد كبٌر من المراقبٌن تعٌٌن المدٌر التنفٌذي من قبل ، حٌث 2009حزٌران 



ة المشترك المعنً باإلٌدز المجلس للقٌادة فً تطوٌر قوة عمل وخطة تنفٌذٌة لعمل برنامج األمم المتحد
وقد رحـّب المجلس  .على قضاٌا النساء والفتٌات والمساواة بٌن الجنسٌن وفٌروس نقص المناعة البشري

دعم المجلس القٌادة المستمرة بشخص المدٌر . والخطوة الثانٌة هً التنفٌذ. بالخطة التشغٌلٌة القوٌة
ٌم تقرٌر المتابعة الى المجلس خالل االجتماع السابع التنفٌذي وطلب تنفٌذ الخطة فوراً وكذلك طلب بتسل

وتحتاج الخطة أن تطّبـق على المستوى الوطنً؛ وبالتالً . للمجلس التنسٌقً للبرنامجوالعشرٌن المقبل 
على المنّسق المحلً لبرنامج األمم المتحدة المشترك . د من حدوث هذا األمرـّ التأك منكششمنحن نطلب 

دٌر الشراكة مع برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز، اإلطـاّلع على  كٌفٌة المعنً باإلٌدز أو م
. طرح هذا النشاط فً البلد

 
ٌرجى إعالم برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز عن أهمٌة هذا العمل، والسؤال عن كٌفٌة 

! لخطةإننا بحاجة للتأكد من تنفٌذ ا. مشاركتكم فً طرحه داخل البلد
 

المغٌري الجنس األشخاص حقوق الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال ووحقوق حقوق اإلنسان، 

مال السٌاسٌة األخٌرة حول التمٌٌز ضد الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال فً ضوء األععلى 
ع الرجال التشرٌعات المحلٌة، اتـّخذ المجلس قرار دعم إدراج الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس م

فً قائمة أولوٌات برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز وتوسٌع  المغاٌري الجنسواألشخاص 
بٌن الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال  انتقال فٌروس نقص المناعة البشريالبرامج للحد من 

الرجال الذٌن ٌمارسون إن الحوارات الحادة التً حصلت حول حقوق االنسان و. مغاٌري الجنسوبٌن 
، تذّكرنا بكثرة العمل الواجب القٌام به كمجتمع عالمً الحترام ومغاٌري الجنسالجنس مع الرجال 

بعض الدول عارضت دعم حقوق االنسان وحقوق الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع . حقوق االنسان
عامالت الجنس /لًالرجال، بٌنما رغبت بعض الدول األخرى بتوسٌع القرار لدعم حقوق عام

بما أنه لم ٌتم الموافقة على القرار، فإنه سوف ٌطرح مجدداً فً . واألشخاص الذٌن ٌتعاطون المخّدرات
. 2010اجتماع المجلس التنسٌقً للبرنامج فً حزٌران 

 
التركٌز على الوقاٌة 

دٌر التنفٌذي عن حاجة تماشٌاً مع نتائج تقٌٌم برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز، تحّدث الم
مجلس االهتمام ببرنامج وقد دعم ال. التركٌز على برنامج الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة البشري

 برنامج شمليأن  ٌدعو فٌه برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز قرار ذا ودعا الىالوقاٌة ه
فً بٌان عمله وفً خطة االستراتٌجٌة    ٌةوٌعتبره كأولو من فٌروس نقص المناعة البشري الوقاٌة
ٌّته فً انشاء لجنة رفٌعة المستوى للنظر فً خطة وقاٌة فعالة من . الجدٌدة وقد عّبر المدٌر التنفٌذي عن ن

وبئة وحقوق اال علم ٌقوم على متعدد القطاعاتوشامل ودعا قرار المجلس الى منهج . حٌث التكلفة
برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز إستمرار مناصرة  كما طالب المجلس أٌضاً من. اإلنسان

؛ وشملها فً (microbicidesالواقً الذكري واألنثوي، اللقاحات، ومبٌدات الجراثٌم )أدوات الوقاٌة 
تحدٌث الموارد ومتابعتها خالل االجتماع السابع والعشرٌن للمجلس التنسٌقً للبرنامج فً كانون األول 

2010 .
 
 
 
 

لتقييم الثاني المستقل لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز ا



ٌتمعـّن المجلس بتفاصٌل نتائج التقٌٌم الثانً المستقل لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز، لم 
تقدم  .إدارة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز لكنه ركـّز على توصٌات فرٌق التقٌٌم ورد

ٌمكن قراءة ملخص . ل أداة مناصرة محتملةـّ الوثٌقة عدة نتائج مهمة للمجتمع المدنً، كما أنها تشك
وتعرٌف التقرٌر، ورد وفد المنظمات غٌر الحكومٌة، والتوقٌع على الرسالة المقدمة الى المجلس، وكذلك 

ٌمكن استعمال المعلومات .  www.unaidspcbngo.org: تقرٌر التقٌٌم الكامل والملحقات على الموقع
الواردة فً تقرٌر التقٌٌم بعد االجتماع، وذلك بهدف تحسٌن عمل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً 

ٌدز ومن المهم أننا، كمجتمع مدنً، نتابع تغٌٌرات برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإل. باإلٌدز
. على ضوء هذا التقرٌر

 
المتابعة الرسمٌة للتقٌٌم، وافق المجلس على خلق فرٌق عمل ٌتابع قضاٌا العمل وٌشرف على بهدف 

المنوي تشكٌله فً  هذا فرٌق العملو. تنفٌذ التوصٌات من خالل وضع ورصد خطة عمل مرتبطة بالتقٌٌم
. المجتمع المدنًسٌشمل  2010كانون الثانً 

 
توصٌات العدٌدة التً تهدف الى تحسٌن طرق العمل، ال سٌما بٌن الراعٌن المشاركٌن على ومن ضمن ال

: المستوى المحلً، هناك عدة توصٌات مهمة  للمجتمع المدنً بشكل خاص

  األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز استراتٌجٌة شراكة ممٌزة للعمل مع سٌضع برنامج
وهذا ٌتضمن . اإلٌدز/ٌن مع فٌروس نقص المناعة البشريالمجتمع المدنً واألشخاص المتعاٌش

سٌسعى وفد المنظمات غٌر . وتمكٌن السكان الرئٌسٌٌن تطوٌر رؤٌة مشتركة لهذه الخطة
الحكومٌة الى تعزٌز شراكة وحدة المجتمع المدنً داخل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً 

 جتمع المدنً والمشاركة فً أجزاء من اجتماعاتقلٌمٌة مع الماإلعات ـّ تجمالإدراج وباإلٌدز؛ 

    .تحسٌن مشاركة المجتمع المدنًلسبل كاالقلٌمٌة دارة اإل

  ستقدم استراتٌجٌة الدعم التقنً لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز الى اجتماع
على كومٌة وقد أشار وفد المنظمات غٌر الح . 2010المجلس التنسٌقً للبرنامج فً حزٌران 

على هذه االستراتٌجٌة توضٌح دور المجتمع المدنً . ضرورة شمولٌة وتماسك هذه االستراتٌجٌة
 .ومٌزته النسبٌة

  وباالستناد الى نتائج التقٌٌم الخاصة باالداء الضعٌف فً هذا المجال، فقد قرر المجلس دعوة
ز على قضاٌا حقوق االنسان برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز الى تعزٌز التركً

وقد أشار . المتشابكةلتقسٌم العمل حول المسائل  مراجعةتضمن يوسوف   .وحقوق الجنسٌن
المجلس الحاجة الى تحدٌد أهداف عالمٌة واضحة للعمل على قضاٌا فٌروس نقص المناعة 

سٌٌن بما ئًالبشري والنوع االجتماعً، والمساواة بٌن الجنسٌن، وحقوق االنسان والسكان الر
فٌهم النساء والفتٌات؛ وعلى أن تحلٌل المساواة بٌن الجنسٌن وحقوق االنسان ٌجب أن ٌكون 

. واشتراك برامج الدعم لالستجابة الوطنٌة "معرفة الوباء"جزءاً ال ٌتجزأ من 

إليدز تأثير األزمة العالمية المالية واالقتصادية على استجابة برنامج األمم المتحدة المشترك المعني با

إلجراء جاء هذا التقرٌر كمتابعة لقرار المجتمع المدنً للمجلس التنسٌقً للبرنامج الثالث والعشرٌن 
وحسب التقرٌر فإن . لقضٌة اإلٌدز الحالة االقتصادٌة العالمٌة الراهنة على االستجابة لتأثٌر مراجعة

ات المجتمع المدنً ومبادرات النقاط التً تم تأثـّرها بشدة بسبب األزمة المالٌة هً تموٌل مجموع
وقد رّحـب المجلس بهذا التقرٌر وطلب من برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز دعم . الوقاٌة

وقد دعا المجلس أٌضاً من برنامج األمم المتحدة . البلدان  فً التخفٌف من تأثٌر األزمة االقتصادٌة
اإلٌدز كالصندوق /ٌة فٌروس نقص المناعة البشريالمشترك المعنً باإلٌدز الجمع بٌن ممولً قض

http://www.unaidspcbngo.org/


سٌتم تحضٌر تقرٌر . لمعالجة قضاٌا التموٌل المتعلقة باألزمةالعالمً والجهات المانحة الثنائٌة للعمل معاً 
لمجلس التنسٌقً للبرنامج والذي سٌنعقد السابع والعشرٌن لجتماع المتابعة لمراقبة الوضع، وسٌقدم الى ا

.  2010فً كانون األول 
 

مدراء المجلس الجديد 

: نائب الرئٌس، والٌابان: ، ستصبح هولندا هً الرئٌس، السلفادور2010كانون الثانً  1ابتداء من 
. المقرر للمجلس التنسٌقً للبرنامج

 
ما هو المجلس التنسيقي للبرنامج؟ : تذكير

 . متحدة المشترك المعنً باإلٌدزهو الهٌئة التشرٌعٌة فً برنامج األمم ال المجلس التنسٌقً للبرنامجإن 
راعٌن مشاركٌن من األمم المتحدة ٌؤلفون برنامج األمم  10دولة عضو ناخبة،   22وهو مؤلف من 

مؤلفة من مندوب  وبدٌل من كل )المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز، ووفد من المنظمات غٌر الحكومٌة 
(. منطقة من المناطق الخمس

 
  

كيف أعرف أكثر؟ 
 www.unaidspcbngo.org: زٌارة موقعناٌرجى 

 


