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ملخــص 
 

ة ــمقدم
 
ٌقّدم هذا التقرٌر استنتاجات ونتابج وتوصٌات تقٌٌم برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة  -1

 المعنً المشترك المتحدة األمم برنامجل يتنسٌقال مجلستم هذا التقٌٌم بتكلٌؾ من ال. اإلٌدز
. 2009وحتى آب  2008باالٌدز، وذلك منذ أٌلول 

وفعالٌة ونتابج برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز، بما  تهدؾ الدراسة تقٌٌم نجاعة -2
والمجلس التنسٌقً  الجهات الراعٌةفً ذلك أمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز، 

لبرنامج األمم المتحدة المشترك، على المستوٌات العالمٌة واإلقلٌمٌة والمحلٌة؛ وعلى وجه 
المجلس االقتصادي واالجتماعً لوالٌته واستمرار أهمٌة والٌته وأهدافه   التحدٌد مدى تحقٌق

 . فً البٌبة العالمٌة الحالٌة

ٌّر، كٌفٌة : اثنا عشر سإال تفصٌلً للتقٌٌم شّكلوا االطار التنظٌمً ألربعة مواضٌع -3 السٌاق المتؽ
والتحدٌات المستقبلٌة  عمل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز، جوانب إنجاز الوالٌة،

 .للبرنامج المشترك

استند تصمٌم التقٌٌم على مجموعة من األطر التً تشّكل اسبلة التقٌٌم والقضاٌا المرتبطة بها  -4
وهً ساعدت فً تحدٌد مجموعة الوثابق للمراجعة والمعلومات . كمإشرات ومصادر معلومات

ر علٌها لتوضٌح االختالفات بٌن دولة وقع االختٌا 12قد تم زٌارة . األساسٌة لكل موضوع
كوت )ساحل العاج : المناطق، على صعٌدي الخصابص االجتماعٌة واالقتصادٌة وطبٌعة الوباء

، جمهورٌة الكونؽو الدٌموقراطٌة، أثٌوبٌا، سوازٌالند، كازاخستان، أوكرانٌا، إٌران، (دٌفوار
ع البٌانات من خالل التشاور فً وقد تم أٌضاً جم. الهند، اندونٌسٌا، فٌتنام، البٌرو، وهاٌٌتً

منطقة المحٌط الهادئ، مراجعة األدلة الثانوٌة فً الوثابق، مقابالت شبه منظمة، واستبٌانٌن 
. بواسطة االنترنت

السٌاق المتغٌر 

فقد . ذات أبعاد لم ٌسبق لها مثٌل إن فٌروس نقص المناعة البشري ما ٌزال مشكل صحً عام -5
ملٌون فً جمٌع انحاء العالم وكذلك بانخفاض متوسط العمر  25و تسّبب بعدد تقدٌري للوفٌات ه

إن مناطق آسٌا وجنوب صحراء أفرٌقٌا . عاماً فً البلدان األكثر عرضة 20بؤكثر من 
هً األكثر تؤثراً، لكن للوباء تؤثٌر كبٌر على ( المصطلح الحدٌث جنوب الصحراء الكبرى)

 .قٌة، ووسط آسٌا وأمٌركا الشمالٌةأمٌركا الالتٌنٌة والكاراٌٌب، وأوروبا الشر

 33إن ثلثً العدد االجمالً لألشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري، وهو  -6
 2007ملٌون، موجود فً جنوب الصحراء الكبرى وثالثة أرباع الوفٌات من اإلٌدز خالل العام 

التقدٌرات . نٌة عشر عاماً وقد تسبب الوباء بالٌتم الثنً عشر ملٌون طفل دون الثما. حصل هناك
 .2007مالٌٌن متعاٌش مع فٌروس نقص المناعة البشري هناك عام  5فً آسٌا تشٌر الى وجود 

. وقد شهدت فترة التقٌٌم مبادرات متتالٌة. هناك تزاٌد عالمً مستمر فً التجاوب مع هذا التحدي -7
ر جدٌد عبر تؤسٌس الصندوق بدورة الجمعٌة العامة االستثنابٌة تاله استثما إن إعالن االلتزام
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، وكذلك خطة ربٌس 2002عام ( الصندوق العالمً)العالمً لمكافحة اإلٌدز والسل والمالرٌا 
جاءت األهداؾ التشؽٌلٌة . 2003عام  (PEPFAR)الوالٌات المتحدة الطاربة لإلؼاثة من اإلٌدز 

؛ 2003عام  "x 5 3"للحصول الشامل على العالج عبر مبادرة منظمة الصحة العالمٌة 
كل هذه .   2004عام " اآلحاد الثالثة"والجهود لتحسٌن التنسٌق على المستوى الوطنً عبر 

وااللتزام بالحصول الشامل على  2006األمور جنباً الى جنب مع متابعة اإلعالن السٌاسً لعام 
 .اإلٌدز/العالج تشّكل التزاماً سٌاسٌاً كبٌراً لمعالجة فٌروس نقص المناعة البشري

ولؽاٌة  2001مرة أكثر منذ  15زادت الموارد المخّصصة لفٌروس نقص المناعة البشري  -8
قد قّدر العجز  2008رؼم ذلك فإن برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز عام . 2008

 . ملٌار دوالر أمٌركً فً البلدان القلٌلة والمتوسطة الدخل 6،5بما ٌقارب 

شّكل التوّسع فً الحصول الشامل على العالج أحد . العالجازداد الحصول الشامل على  -9
ملٌون شخص تقرٌباً حصلوا على  3: النجاحات للتجاوب العالمً لفٌروس نقص المناعة البشري

ولكن هذا ٌمثل فقط . 2007العالج الثالثً فً البلدان القلٌلة والمتوسطة الدخل فً نهاٌة عام 
 .من تقدٌرات الحاجة العالمٌة% 31

 ال ٌمكن. أشخاص جدد تتم إصابتهم 5ابل كل شخصٌن ٌبتدآن بتناول العالج الثالثً، هناك مق -10

التؽلّب على وباء فٌروس نقص المناعة البشري بدون تحقٌق نجاح قوي ومستمر فً منع 
على برامج الوقاٌة تركٌز استراتٌجٌتها خاصًة على األشخاص . حصول إصابات جدٌدة

. خطرة والتً تتعاطى المخدرات بالحقن والمجتمعات ذات سلوك جنسٌة

تطّور عمل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز 

، أي بعد خمس 2002-2001تم تقٌٌم عمل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز فً  -11
توصٌة، كان لها تؤثٌراً كبٌراً على تطور البرنامج  29وقد قدم التقٌٌم . سنوات من العمل

تم تنفٌذ ؼالبٌة التوصٌات الواقعة تحت السٌطرة المباشرة ألمانة البرنامج، والتً . لمشتركا
حفـّز التقٌٌم الخماسً إعادة توجٌه برنامج األمم المتحدة المشترك . متوفرة  كانت لها موارد

علق المعنً باالٌدز نحو الدعم على المستوى المحلً، لكنه لم ٌؤت باإلصالح فً االدارة فٌما ٌت
. ومع أمانة البرنامج الجهات الراعٌة فٌما بٌنهابتطوٌر عمل 

. عمل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز مع الصندوق العالمً لبناء شراكة بناءة -12
جاءت نتٌجة التقٌٌم الخماسً للصندوق العالمً بؤنه من بٌن كل شركاء الصندوق، ٌتمتع برنامج 

 .لمعنً باالٌدز بؤفضل منهجٌة شراكة وأقربهااألمم المتحدة المشترك ا

. لم ٌإثر برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز كثٌراً على سٌاسة أو برمجة البٌبفار -13
. تختلؾ العالقة بٌن برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز والبٌبفار من بلد الى آخر

 .بالنسبة لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز وااللتزام مع البٌبفار ٌبقى بمثابة تحدٍد 

لبرنامج األمم المتحدة  الجهات الراعٌةلم تإثر التزامات إعالن بارٌس كثٌراً على نظرة  -14
 .المشترك المعنً باالٌدز أو على كٌفٌة عمله على المستوى المحلً
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على . وره حسب ظروؾ البلدعلى برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز أن ٌعّدل د -15
السٌاسات المحلٌة أن تتعّدل وتتؽٌر بما أن الوباء أصبح أكثر تنوعاً والمعلومات متاحة أكثر 

إن الحاجة للرإٌا االستراتٌجٌة لدور برنامج األمم المتحدة المشترك . حول دوافع مسببات الوباء
ن المانحٌن ٌنسحبون؛ لكن المعنً باالٌدز مهمة، خاصة فً البالد ذات الدخل المتوسط كو

 .الحاجة الى الدعم التقنً ذات القٌمة العالٌة ما ٌزال مطلوباً 

انشؤ برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز شراكات استراتٌجٌة، لكنه بحاجة الى  -16
 .توضٌح أهداؾ وآلٌة الشراكة

ٌّمة فً مجال البحث وتعقـّب -17 برنامج األمم المتحدة  الموارد حٌث أن  ثمة تضافر للجهود الق
المشترك المعنً باالٌدز استطاع أن ٌجمع مجموعات لها مصالح مختلفة وٌوفـّر معلومات مفٌدة 

 .لصانعً القرار

فً اإلجمال، أصبحت قٌادة ومساندة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز للسٌاسات  -18
من المسلّم به . المناعة البشري ؼٌر مناسبةوالبرامج الفّعالة المتعلقة بالوقاٌة من فٌروس نقص 

أن الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة البشري معّقدة، وتستوجب العمل من قبل مجموعة من 
القطاعات والجهات الفاعلة؛ واالستعداد لمعالجة العوامل الكامنة وراء زٌادة الوباء؛ ومعالجة 

لم ٌنجح برنامج .  الت بالسٌاق المناسبمشاكل المحّرمات الصعبة والحّساسة، ومزٌج من التددّ 
األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز بتقدٌم قٌادة مستمرة وفّعالة فً مجال الوقاٌة من فٌروس 

ما ٌمكنه أن ٌتسبب بالنجاح لم ٌطبـّق . نقص المناعة البشري خالل الفترة المؽطـّاة بهذا التقٌٌم
الكثٌر من النفقات كانت موجّهة نحو . ي الوقاٌةفقد كان هناك استثمار قلٌل ؾ. بشكل كامل

: نشاطات الوقاٌة التً لم ٌتم استهدافها بجدارة ولكن ؼالباً ما تكون مقبولة من الناحٌة السٌاسٌة
 . مثالً وسابل اإلعالم وبرامج الشباب

ؼم ، على أنه خطوة إٌجابٌة، بالر2005تم النظر الى التوجٌه نحو تكثٌؾ الوقاٌة المنشور عام  -19
اعترؾ برنامج األمم المتحدة المشترك . من أن العدٌد قد اعتبروا أن العمل به واسع النطاق

المعنً باالٌدز مإخراً بالحاجة الى دلٌل أفضل وبالتؤكد من أن هذا الدلٌل سٌعطً المعلومات 
ل ٌنعكس هذا على التركٌز حو. الالزمة لصانعً القرار فً الدولة حول سٌاسات وبرامج الوقاٌة

، والدعم المناسب لمبادرة طرق انتقال العدوى الذي "التجاوب/إعرؾ الوباء، إعرؾ الرد"
لدى البنك الدولً، وأمانة برنامج  (GAMET)ٌتصّدره فرٌق الرصد والتقٌٌم العالمً لالٌدز 

 . األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز

إصالح األمم المتحدة 

. 1977ك المعنً باالٌدز بثالث موجات من اإلصالح منذ عام تؤثر برنامج األمم المتحدة المشتر -20
العشرة  الجهات الراعٌةعلى المستوى العالمً، لم تإثر هذه الموجات بجدٌة على طرٌقة عمل 

لم ٌحمل أي  (RDT)على المستوى االقلٌمً، فان تؤسٌس فرٌق المدراء االقلٌمٌٌن . مع األمانة
إن االصالح على المستوى المحلً فقط، وكذلك بداٌة . تحسٌن كبٌر على فعالٌة آلٌة التنسٌق

لم . عمل الفرق المشتركة عّززا بعض التحّسن؛ لكن عدم وجود الحوافز المإسسٌة أعاقت التقّدم
. ٌُعتمد نهج برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز بشكل أوسع فً برامج األمم المتحدة

تعزٌز النظم الصحٌة 
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مج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز موقفاً واضحاً حول تعزٌز النظم لم ٌبلور برنا -21
إن عدم اتخاذ موقؾ وأهداؾ مشتركة حّد من نطاق . الصحٌة، وقد كان له تؤثٌر عالمً محدود

تؤثٌر برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز على نهج تعزٌز النظم الصحٌة من قبل 
سٌة، وعلى مبادرات الصحة العالمٌة وعملٌات التخطٌط االستراتٌجً الجهات المانحة الربً

 .الوطنً

إن أدوار أمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز والمنظمة الصحٌة العالمٌة والبنك  -22
على أن تعزٌز النظم الصحٌة أمر حاسم  الجهات الراعٌةلقد وافقت األمانة . الدولً ؼٌر واضحة

لكن مصادر المعلومات الدولٌة تقترح . هداؾ مكافحة فٌروس نقص المناعة البشريفً تحقٌق أ
بٌن األمانة، ومنظمة الصحة العالمٌة، والبنك الدولً، وبٌن   "تقسٌم العمل"بؤنه ٌجب توضٌح 

 .األقسام المختلفة داخل منظمة الصحة العالمٌة والبنك الدولً

باالضافة الى ذلك، فإن . بواسطة تعلٌماتها الراعٌةالجهات لقد تم تعزٌز النظم الصحٌة من قبل  -23
بٌن مخططات   برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز ساهم فً ضمان الربط

لكن هناك دلٌل . واستراتٌجٌات العمل الوطنٌة للصحة ولمكافحة فٌروس نقص المناعة البشري
 .المتماسك على المستوى المحلً محدود حول القٌمة المضافة للبرنامج المشترك أو للمنهج

زاد المانحون الربٌسٌون قٌمة التموٌل لتعزٌز األنظمة الصحٌة، لكن أمر تعّقب التموٌل ما زال  -24
وبالرؼم من تزاٌد البحوث، لكن الدلٌل حول مدى زٌادة تعزٌز مكافحة فٌروس . ٌشّكل  تحدٌاً 

ٌُعتمد نقص المناعة البشري أو تقوٌض وإضعاؾ النظم الصحٌة ما ٌزا ل ضعٌؾ نسبٌاً وال 
.      علٌه

كٌفٌة عمل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز 

إدارة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز  

إن أهداؾ المجلس االقتصادي واالجتماعً ما زالت مالبمة لتمكٌن منهج مرن من قبل برنامج  -25
ٌّد . ٌدزاألمم المتحدة المشترك المعنً باال إن أهداؾ المجلس االقتصادي واالجتماعً لم تق

ٌّرة مما ال شك  .برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز من التعدٌل حسب الظروؾ المتؽ
فٌه أن هذه المرونة قد مكّنت برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز من االستجابة بشكل 

 .أسٌس الصندوق العالمًت: منطقً الى التطورات، مثالً 

وضعت األهداؾ التشؽٌلٌة لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز فً الواقع كرد على  -26
وقد ُحّدثت االستراتٌجٌات بشكل متكرر، لكنها لم تساهم فً تطوٌر ترتٌب . االلتزامات العالمٌة

للرد على  2010 – 2007رة ُصّمم االطار االستراتٌجً لفت. األولوٌات أو التبلٌػ عن االداء
أصبحت بصورة متزاٌدة  (UBW)لكن المٌزانٌة الموّحدة وخطة العمل . 2006االعالن السٌاسً 

واختلؾ العرض والصٌاؼة بشكل كبٌر خالل السنٌن، . تشكـّل اآللٌة الربٌسٌة لوضع األهداؾ
ألخٌر للمٌزانٌة مع تحّول جوهري نحو تركٌز أكبر على النتابج، وهو ظاهر فقط فً التقرٌر ا

 .وخطة العمل لفترة التقٌٌم

ٌّرة ساهم فً مساءلة ضعٌفة -27 فً حٌن أنه باإلمكان وجود . إن التنّوع وطبٌعة األهداؾ المتؽ
بعض االستقرار فً بٌانات االستراتٌجٌة المتطّورة، ؼٌر أن ذلك لم ٌساعد البرنامج فً تحدٌد 

إن . المتحدة أن تجلب إلٌها أٌة قٌمة مضافة األولوٌات والتركٌز على المناطق حٌث ٌمكن لألمم
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. التؽٌٌر الهٌكلً عبر السنٌن أضعؾ إمكانٌة المجلس التنسٌقً للبرنامج على تتّبع االداء
ٌّرات المتكررة فً االطارات االستراتٌجٌة حالت دون االستفادة منها، ولم تمنح قط إطاراً  التؽ

نوعٌة التقارٌر اثناء المٌزانٌة الموحـّدة وخطة  إنه لمن السهل الحكم على. مرضٌاً لرصد االداء
 . 2009-2008العمل لفترة 

الرقابة، لكنه ؼٌر فّعال، والتدابٌر الحالٌة المّتخذة بإن المجلس االقتصادي واالجتماعً مكلّؾ  -28
ٌحتفظ المجلس االقتصادي واالجتماعً . مع المجلس التنسٌقً للبرنامج  تترك فجوة فً المساءلة

ة الرٌادٌة الرسمٌة فٌما ٌتعلق ببرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز على بالمسإولً
لكنه، فعلٌاً، قد تم تفوٌض الدور الرقابً لبرنامج األمم . مستوى الرقابة بشكل واسع النطاق

وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز وحٌد، من . المتحدة المشترك المعنً باالٌدز
والمجتمع  الجهات الراعٌةلهٌبات االدارٌة لألمم المتحدة، كونه ٌشمل تمثٌل من قبل حٌث ا

ال ٌتمتع المدٌر التنفٌذي لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً . المدنً والدول االعضاء أٌضاً 
تجاه  ة منهة مسإولةً بقى كل واحدت، حٌث الجهات الراعٌةباالٌدز بسلطة مباشرة على نشاطات 

 .التنظٌمً الخاص اسهمجل

أمام  لبرامج التابعة لألمم المتحدة وهً مسإولةضمن التموٌل وا الجهات الراعٌة هًأربعة من  -29
والدور المنوط   لكن العشرة اآلخرٌن هم منظمات متخصصة؛. المجلس االقتصادي واالجتماعً

وبصفة . ٌةبالمجلس االقتصادي واالجتماعً فٌما ٌختص برقابة هذه المنظمات أكثر محدود
عامة، تم تصنٌؾ اداء المجلس االقتصادي واالجتماعً على أنه ؼٌر فّعال، وذلك بعد مراجعة 

ال وجود لشرط رسمً . 2006الفرٌق الرفٌع المستوى التابع لألمٌن العام لألمم المتحدة له، عام 
م المتحدة للمجلس االقتصادي واالجتماعً أو أحد ؼٌره ٌتتّبع وٌرصد اداء أمانة برنامج األم

 .المشترك المعنً باالٌدز أو المدٌر التنفٌذي

ٌرّكر المجلس التنسٌقً للبرنامج بشكل خاص على االجراءات والخطط المستقبلٌة بدل التركٌز   -30
بالرؼم من مهام كثٌرة للمجلس التنسٌقً للبرنامج، فإنه ٌمٌل الى التركٌز على . على االداء

المنتظمة لمراجعة االداء فً اجراءات المجلس التنسٌقً  واالشارات ؼٌر. البرامج المستقبلٌة
 . للبرنامج لم تإدي الى أي اجراء هام

إن تؤثٌر حقوق التصوٌت على الصوت والنفوذ داخل المجلس التنسٌقً للبرنامج أقل من تؤثٌر  -31
ٌعمل المجلس التنسٌقً للبرنامج . النواحً األخرى التً ٌعمل بها المجلس التنسٌقً للبرنامج

ومع ذلك، فهناك مجموعة كبٌرة تعتقد أن قرارات المجلس التنسٌقً .  بالتوافق على اآلراء
للبرنامج محّددة سلفاً، بواسطة المشاورات المنعقدة داخل مجموعة صؽٌرة ولكنها مإثرة، خارج 

االعضاء ٌتؤثر بمهارات الشخص " صوت"إن . الجلسات الرسمٌة للمجلس التنسٌقً للبرنامج
هذه االجتماعات وٌدعو األطراؾ الى أن تتكلم؛ وكذلك بفرٌق الصٌاؼة؛ وبالترتٌبات  الذي ٌدٌر

هناك مخاوؾ بؤن التحركات نحو دورات إضافٌة لصنع القرار . الجهات الراعٌةالمّتخذة لتمثٌل 
وؼٌاب حقوق التصوٌت ٌضعؾ من مساهمة وفد ( كونها تحتاج الى موارد للمشاركة واالرتباط)

ومع ذلك، وفً الممارسة العملٌة، ال ٌصّوت المجلس التنسٌقً . قً للبرنامجالمجلس التنسً
للبرنامج على أٌة مسابل وقضاٌا؛ وهناك دلٌل واضح حول التؤثٌر الكبٌر لوفد المنظمات ؼٌر 

وبالتالً فإن هذا التقٌٌم ال ٌدعم التوصٌات السابقة لوفد المنظمات ؼٌر الحكومٌة : الحكومٌة
 .ٌتبخصوص حقوق التصو
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ال تشّكل الترتٌبات الحالٌة آلٌة فّعالة لربط المجلس التنسٌقً للبرنامج مع المجالس التنظٌمٌة  -32
الجهات ٌتوّقؾ تؤثٌر المجلس التنسٌقً للبرنامج على مدى عمل مجالس . للكفٌلٌن المشاركٌن

ٌة ال توجد حتى اآلن آلٌة رسم. فً أخذ أي قرار خاص بالمجلس التنسٌقً للبرنامج الراعٌة
تربط بٌن العمل وقرارات المجلس التنسٌقً للبرنامج مع عمل ومداوالت المجالس التنظٌمٌة 

 .للكفٌلٌن المشاركٌن العشر

هو  والجهات الراعٌةمن المفترض أن ٌكون الرابط األساسً بٌن المجلس التنسٌقً للبرنامج  -33
ات الشرٌكة أو الممثلٌن ، وٌضم الرإساء التنفٌذٌٌن للمنظم(CCO)عبر لجنة المنظمات الراعٌة 

 .المعٌنٌن

على الرؼم من المخاوؾ التً أثٌرت فً التقٌٌم الخماسً وما بعد ذلك، فإن التوصٌات إلصالح  -34
 .لجنة المنظمات الراعٌة لم تنّفذ؛ وهذه اللجنة لم تكن فّعالة بشكل كامل تجاه مهامها المقصودة

وقد تم فك ارتباط تدرٌجً من . راعٌةفً هذه االثناء، تطّورت طرٌقة عمل لجنة المنظمات ال -35
تعٌٌن كبار المسإولٌن عن البرنامج )قبل رإساء المنظمات وزٌادة الوفد للمنسقٌن العالمٌٌن 

لكن . واألمانة الجهات الراعٌةشّكل ظهور المنسقٌن العالمٌٌن رابط عمل فّعال بٌن (. المشترك
. المقصودلجنة المنظمات الراعٌة فشلت فً اداء الدور التنفٌذي 

والجهات الراعٌة تقسٌم العمل والعمل المشترك من قبل األمانة 

مّما ساعد المنظمات فً ابقاء فٌروس نقص المناعة البشري كسٌاسة لها األولوٌة وساعد فً  -36
فً أول فترة التقٌٌم كان  الجهات الراعٌةعدد . توسٌع قدرتها كشرٌك، هو كونها راعٌة شرٌكة

،  UNICEF، منظمة األمم المتحدة للطفولةUNDP  لمتحدة االنمابًبرنامج األمم ا: ثمانٌة
،  UNESCO، الٌونسكو WHO، منظمة الصحة العالمٌة UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان

والبنك  UNODC ، مكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة  ILOمنظمة العمل الدولٌة
د لٌصل الى عشرة راعٌن مشاركٌن بعد انضمام برنامج ثم ارتفع هذا العد.  World Bankالدولً

الجهات جد ت. 2004و المفوضٌة العلٌا لشإون الالجبٌن عام  2003األؼذٌة العالمً عام 
فوابد واضحة وملموسة لكونهم اعضاء فً برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً  الراعٌة
؛ دور األمانة والمدٌر (UBW)وخطة العمل  توافر األموال عن طرٌق المٌزانٌة الموّحدة: باالٌدز

التنفٌذي فً الحفاظ على واقع فٌروس نقص المناعة البشري كقضٌة مهمة؛ زٌادة الوعً 
دور مربً، والوصول الى مجموعة : وبالنسبة للوكاالت الصؽٌرة. بالقضاٌا واالتجاهات العالمٌة

 .واسعة من الخبرات والشبكات

ن فً األهمٌة المتزاٌدة للمنّسقٌن العالمٌٌن كواضعً سٌاسات ، حصل تؽٌٌر مهم ٌكم2003عام  -37
وٌكمن المإشر الربٌسً لهذا النجاح فً الزٌادة الكبٌرة فً القدرة على مكافحة . داخل منظماتهم

فزاد عدد مالك . فٌروس نقص المناعة البشري على المستوى االقلٌمً وداخل المقر الربٌسً
، أي ارتفع من %70ى المستوٌٌن االقلٌمً والعالمً بنسبة عل الجهات الراعٌةالموظفٌن لدى 

؛ وزاد عدد موظفً برنامج األمم 2008-2007الى  2005-2004فً الفترة من  878الى  515
 .المتحدة االنمابً وصندوق األمم المتحدة للسكان بنسبة ثالثة أضعاؾ

المساءلة الكبٌرة تقع . دةلم ٌقابل زٌادة عدد الموظفٌن وضوح فً المساءلة، وهً ما تزال معقّ  -38
العشرة  الجهات الراعٌةلكن أربعة فقط من أصل . الجهات الراعٌةعلى عاتق رإساء منظمات 

 (UBW)هذا االلتزام فً مإشرات اداء مشترك من قبل المٌزانٌة الموّحدة وخطة العمل  تترجم
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لمساءلة الضٌقة المرتبطة هنالك اتجاه متزاٌد نحو ا. الشاملة الدقٌقة والخاصة النتابجضمن إطار 
 .بتنفٌذ األهداؾ المحّددة للمٌزانٌة الموّحدة وخطة العمل

تموٌل المٌزانٌة الموحدة وخطة العمل مراكز الموظفٌن فً المقر الربٌسً وعلى   ٌدعم -39
الجهات وترتكز قدرة . المستوٌٌن المحلً واإلقلٌمً بدرجات متفاوتة حسب سٌاسات المنظمة

 ل التً ٌتم جمعها وتحوٌلها من قبل المٌزانٌة الموحـّدة وخطة العمـلعلى األموا الراعٌة
(UBW) .الى  2004خالل الفترة من  بالجهات الراعٌة ازدادت االلتزامات المالٌة الخاصة

 .ثم انخفضت خالل السنتٌن التالٌتٌن 2007

. ى العالمًدعمت عملٌة المٌزانٌة الموحدة وخطة العمل منهج البرمجة المشتركة على المستو -40
فالمٌزانٌة الموحدة وخطة العمل عززت التنسٌق واالستمرارٌة والتوافق بٌن األنشطة؛ لكن 

استنتج التقٌٌم الخماسً لبرنامج األمم المتحدة المشترك . تكالٌؾ المعامالت كانت مرتفعة جداً 
ٌّمة، لكنها صعبة الفهم ولها  المعنً باالٌدز أن المٌزانٌة الموحدة وخطة العمل، رؼم أنها عملٌة ق

لم ٌتؽٌر الوضع كثٌراً رؼم أن وثابق المٌزانٌة الموحدة وخطط العمل . أوجه قصور عدٌدة
النقطة االٌجابٌة فً األمر أن أسلوب المٌزانٌة الموحدة وخطة . المتتالٌة أصبحت أسهل وأوضح

ٌكون فرٌداً  العمل دعم اعتماد نهج البرمجة المشتركة على المستوى العالمً، وهذا وضع ٌكاد
 .إنه إنجاز قوي ولم ٌسبق له مثٌل فً أي عمل آخر لألمم المتحدة. ضمن األمم المتحدة

هناك عدة أدلة على التؤثٌر االٌجابً لتقسٌم العمل على المستوى العالمً فٌما ٌتعلق بتطور  -41
سلة من ، وهً تنعكس على سلوالجهات الراعٌةاألدوار والمسإولٌات المّتفق علٌها بٌن األمانة 

. فً امكانٌة االنتقال من األم الى الجنٌن  مثالً : بٌن الراعٌن العالمٌٌن" االتفاقات ؼٌر الرسمٌة"
واذا وضعنا هذه االمثلة على حدة، فإننا نشهد تطور محدود للوضوح على مستوى الدور 

زي مع وكان لتقسٌم العمل تؤثٌر أكبر على المستوى المحلً، حٌث تم إدخاله بالتوا. القٌادي
 .الفرق المشتركة

المحلً الفرق المشتركة على المستوى 

فً بداٌة فترة التقٌٌم، تم التنسٌق على المستوى المحلً من خالل مصالح المجموعة فً األمم  -42
وكانت العضوٌة على مستوى فرٌق األمم . اإلٌدز/المتحدة حول فٌروس نقص المناعة البشري

صالح المجموعات كانت مدعومة من قبل مجموعة عمل المتحدة المحلً؛ وبطبٌعة الحال فإن م
بدأت األمانة بوضع كبار الموظفٌن على المستوى المحلً  2003فً عام . فنٌة واحدة أو أكثر

وهذا التدبٌر . (UCCs)بصفة منسقٌن محلٌٌن لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز 
 .قص المناعة البشريالخاص بالتنسٌق شبه وحٌد فٌما ٌتعلق بفٌروس ن

تم إدخال الفرق المشتركة لتؽٌٌر األنظمة وأسالٌب العمل فً إطار فٌروس نقص المناعة  -43
وقد أدخل منهج الفرٌق المشترك من قبل األمٌن العام . (RC)البشري ضمن نظام المنّسق المقٌم 

لى أعلى إن الدعم المقّدم ع. 2006مع مبادئ توجٌهٌة مفّصلة صدرت عام  2005أواخر عام 
مستوى ضمن األمم المتحدة، وأسس الترتٌبات داخل هٌكلٌة التنسٌق المعمول بها على المستوى 

 .وكانت أهمٌتها أكثر بكثٌر من تقسٌم العمل. المحلً جعل منها مبادرة مهّمة

تحّسن اداء عمل الفرٌق على المستوى المحلً، لكن تحقٌق الفوابد والمكاسب المتوقعة ٌعطً  -44
إنه لمن المبكر أن نحكم بشكل نهابً إذا ما كانت الفرق المشتركة ستؤتً . اختالطاً صورة أكثر 

كما ٌستلزم تحضٌر . بتؽٌٌر ملموس فً البرمجة، خاصة وأن العدٌد منها ما زال قٌد االنشاء



 8/28 

البرامج المشتركة جولة جدٌدة من التخطٌط من قبل إطار عمل األمم المتحدة للمساعدات 
المتحدة المشترك المعنً  ومع ذلك، فإن المنسقٌن المحلٌٌن لبرنامج األمم .(UNDAF)االنمابٌة 

أشارت نتابج المسح أٌضاً الى  .ٌعترفون بممارسة أفضل للعمل وللتحرك كفرٌق واحد باالٌدز
رأي األؼلبٌة أن العمل كفرٌق زاد من كفاءة وفعالٌة الدعم المقّدم من قبل األمم المتحدة لمكافحة 

 .لمناعة البشريفٌروس نقص ا

ٌّـد المزٌد من التقدم فً آلٌة العمل كفرٌق -45 وقد تم االشارة الى المكاسب . العدٌد من التحّدٌات ٌق
زٌادة الدعوة المشتركة الخارجٌة، وتماسكاً أكثر من الدعم المقدم من : المتوقعة من العمل كفرٌق

العملٌات مرتفعة جداً وهناك ومع ذلك، فإن تكالٌؾ . األمم المتحدة، والعمل كمستودع للمعرفة
أحٌاناً ارتباك حول استمرارٌة دور مجموعات المصالح؛ القٌادٌة ضرورٌة من قبل المنسق 
المقٌم؛ كما أن هناك تضاربات بٌن الدور المرتقب للمنسقٌن المحلٌٌن لبرنامج األمم المتحدة 

ال تتماشى طرٌقة . يورإساء المنظمات على المستوى المحل (UCCs)المشترك المعنً باإلٌدز 
ونتٌجة لذلك فإن البنك الدولً ٌبدو أقل . عمل البنك الدولً مع هذا المنهج على المستوى المحلً

    . التزاماً بالعمل مما ٌـوّد االفرقاء اآلخرون رإٌته

المحلً تقسٌم العمل وحوافز العمل المشترك على المستوى 

وقد صّممت التوصٌة المتعلقة . ء المنظماتٌنقص تقسٌم العمل دور التخطٌط الموضوع لرإسا -46
بهدؾ إٌجاد نظام لتحسٌن القٌمة المضافة   (GTT)بتقسٌم العمل من قبل فرٌق العمل العالمً

للدعم المقدم من األمم المتحدة تجاوباً مع الحاجة الوطنٌة، وذلك بناء على المٌزة النسبٌة بٌن 
 . واألمانة الجهات الراعٌة

ولم ٌتم التطبٌق . طة بالنسبة لتحسٌن وضوح األدوار على المستوى المحلًوتبدو الدالبل مختل -47
كالمنظمة الرابدة، ونقطة الدخول   (GTT)الفعلً للمفاهٌم التً أدخلها فرٌق العمل العالمً 

ال ٌوجد أمثلة عن أي خطة متماسكة حول الدعم التقنً، أو تحلٌل . الواحدة، وتنسٌق الدعم التقنً
السلطة االدارٌة للمنسق المقٌم والمنسقٌن المحلٌٌن . رك أو خطة للتوظٌؾموّسع لفرٌق مشت

ٌتمتع رإساء المنظمة بسلطة مهٌمنة، ومساءلة المنظمات تدٌرها : محدودة بسبب الحوافز
فقط فً حال انسجام مإشرات . استراتٌجٌات المركز الربٌسً وهٌكلٌة النتابج الشاملة والدقٌقة

اداء برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز، ٌكون هناك  االداء الشامل مع مإشرات
 .أولوٌات وأٌضاً تقرٌر متوافق

تركـّز المساءلة وتقرٌر االداء ونظم االدارة المالٌة على حاجات المنظمات الفردٌة، وهً لٌست  -48
الداء كما أن نظام المساءلة ونظام رصد ا. منّسقة، مما ٌتسّبب فً زٌادة كلفة العمل كفرٌق

الخاص بالمنظمة ال ٌعترفان بالعمل المشترك، مما ٌخلق المزٌد من العراقٌل للعمل المشترك 
 .وتقوٌض وإضعاؾ مبادرات العمل المشترك وتقسٌم العمل

الكثٌر من األمور ُمناطة بالمنسق المقٌم، لكن السلطة داخل النظام الذي ٌنتمً إلٌه تشكل نقطة  -49
ٌتمتع المنسق المقٌم بالقدرة على توجٌه رإساء المنظمات حول  ال. خالؾ داخل األمم المتحدة

وكذلك األمر، فإن . العمل الذي ٌنبؽً أن تإدٌه منظماتهم؛ وبالتالً فإن سلطته المباشرة ضعٌفة
كما أنه ال . المنسق المحلً لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز ٌلعب دور المٌّسر

راعٌن من المساءلة تجاه المنسق المحلً لبرنامج األمم المتحدة المشترك توجد أحكام للموظفٌن ال
 .المعنً باإلٌدز
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ومنهج الفرٌق المشترك ٌسعى الى . إن الفرق المشتركة هً محاولة لتعزٌز عمل المساءلة -50
ومدى مساءلة أفراد الفرق المشتركة عن . التحّول فً المساءلة من منظمات فردٌة الى الفرٌق

لكن نقطة الضعؾ . أصبحت اآلن مختلطة( باالضافة الى المهام المحددة بمنظماتهم)هذا العمل 
. الربٌسٌة هً أن رإساء المنظمات لٌسوا مسإولٌن عن عمل موظفٌهم داخل الفرٌق المشترك
وهذا مهم كون رإساء المنظمات هم من ٌسٌطرون على الموارد، وٌؤخذون القرار بالنسبة 

 . مكافؤة الموظفٌنللتوظٌؾ، وهم المخّولون ب

. ٌمكن لمصادر التموٌل المتعددة، على المستوى المحلً، أن تخلق عراقٌل نحو العمل المشترك -51
ال . والمكتب المحلً لألمانة الجهات الراعٌةتإدي ترتٌبات التموٌل الى التجزبة والمنافسة بٌن 

ؼم من أن الترتٌبات تعالج مبادرات الفرٌق المشترك أو تقسٌم العمل الحوافز المالٌة، بالر
 .المنصوص علٌها فً نظام إصالح األمم المتحدة قد تتٌح مجاالً للتؽٌٌر

إدارة األمانة العامة التابعة لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز 

تدٌر األمانة . دارٌة المعقـّدة قلّلت من كفاءة االدارة المالٌة وإدارة الموارد البشرٌةإن النظم اإل -52
إّما مع منظمة الصحة العالمٌة : دة برامج قواعد ونظم للموظفٌن، حسب نوع عقد الموظفٌنع
أو برنامج األمم المتحدة االنمابً ( جمٌع المعٌنٌن من الخارج وبعض المعٌنٌن من داخل البلد)
 وتتبع األمانة نظامها الخاص فٌما ٌتعلق بنظام تقٌٌم االداء،(.  بعض المعٌنٌن من داخل البلد)

 .باالستناد الى نظام لجنة الخدمة المدنٌة

بصفة عامة، ٌتفق من تجري مقابلتهم مع منظمة الصحة العالمٌة واألمانة على أن العالقة تعمل  -53
مّما سمح لألمانة بالحفاظ على . بشكل جٌد نسبٌاً، وهناك ترتٌبات الجراء تخطٌط مثمر

ومع ذلك . اً من منظمة الصحة العالمٌةما تزال  قانونٌاً، جزء استقاللٌتها بالرؼم من كونها
شهدت الكفاءة االدارٌة للعمل بإشراؾ هٌكلٌة منظمة الصحة العالمٌة، تدهوراً كبٌراً فً تخطٌط 

ومذّكرة . ، وما تزال تعانً من المشاكل فً بعض المواضٌع2008موارد المإسسات عام 
قد حل معظم المشاكل العملٌة،  2008التفاهم المنقـّحة مع برنامج األمم المتحدة االنمابً عام 

لكن ما تزال تعانً من النقص فٌما ٌتعلق بعقد الخدمة لتحدٌد المعاٌٌر المحددة للدعم المطلوب 
 .تقدٌمه

والقضاٌا . اللجوء الى أنظمة إدارٌة متعددة له عٌوب كبٌرة على الموارد البشرٌة والمالٌة -54
مشاكل؛ والتصور السابد بؤن الموظفٌن البارزة تشمل القصور فً استعمال نظامٌن لحل ال

المعٌنٌن بواسطة عقود مع منظمة الصحة العالمٌة ٌتمتعون بحقوق وامتٌازات أكثر من زمالبهم 
 . فً برنامج األمم المتحدة االنمابً

ٌّماً، لكنه ما ٌزال ٌعانً من التحوٌل  (PAF)ٌشّكل برنامج وصندوق التعجٌل  -55 مورداً هاماً وق
. تستؽرق وقتاً طوٌالً جداً، وسرعة منخفضة فً الموافقة ومراقبة ضعٌفة البطًء، وأسالٌب

األمانة تدٌر أعمال برنامج وصندوق التعجٌل التً تستخدمها منظمات األمم المتحدة لتقدٌم 
ملٌون دوالر  16قد تم تخصٌص تموٌل بما ٌقارب . مساهمة استراتٌجٌة لالستجابة الوطنٌة

وقد حصل . 2003-2002، كل سنتٌن منذ  (UBW)دة وخطة العمل أمٌركً من المٌزانٌة الموحّ 
وتفوٌض  الجهات الراعٌةتؽٌٌر كبٌر فً عملٌة الحصول على الموافقة، مّما زاد من التزام 

كما وأن انشاء . سلطة الموافقة أوالً الى المستوى االقلمً، ثم حدٌثاً، الى المستوى المحلً
وعٌة اقتراحات هذا البرنامج، وزاد عدد االقتراحات برنامج وصندوق التعجٌل قد حّسن من ن
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لكن كلفة تحوٌل التموٌل مرتفعة، والرقابة على استعمال . التً تم قبولها بعد أول مراجعة
 .التموٌل ما ٌزال ضعٌفاً 

إفتقرت مضاعفة عدد الموظفٌن فً أمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز بنسبة  -56
. ولم تتبع ممارسة الموارد البشرٌة الجٌدة. ، الى الرقابة2008و  2002 أربعة أضعاؾ بٌن

احتفظت األمانة، باالضافة الى مركزها الربٌسً فً جنٌفا، بثالث  2008اعتباراً من اوابل عام 
موظفاً  715وقد مأل المراكز . دولة 84فرق دعم إقلٌمٌة وتواجد فً  7مكاتب اتصال، و

موظفاً متعاقدٌن مع برنامج األمم المتحدة االنمابً؛  250العالمٌة ومتعاقدٌن مع منظمة الصحة 
 4واألمانة قد تضاعؾ حجمها . باالضافة الى عدد ؼٌر محدد تم توظٌفهم بعقود عمل محلٌة

مع عدد من الموظفٌن العاملٌن على موضوع اإلٌدز على المستوٌٌن  2008و  2002مرات بٌن 
 .ٌفوق أي من المنظمات الراعٌة المشاركة( 2008 فً نوفمبر 454)االقلٌمً والعالمً 

تم التوسع، وقد حصل منذ البداٌة بدافع من التقٌٌم الخماسً، فً ظل االفتراض أن التوسٌع فً  -57
ال توجد . واألمانة الجهات الراعٌةعدد الموظفٌن ٌجب أن ٌتم فً األمانة بدالً من التوزٌع بٌن 

للزٌادة فً الحجم سواء على المستوى المحلً ( ٌر التنفٌذيأو المد)أي إشارة الى مناقشة األمانة 
ولم تتم أي مراقبة على هذا النمو من قبل   (CCO)أو اإلقلٌمً داخل لجنة المنظمات الراعٌة 

 .المجلس التنسٌقً للبرنامج

تم اإلشارة الى توّسع تواجد األمانة على المستوى المحلً فً وثٌقة استراتٌجٌة عالمٌة فً شهر  -58
لكن هذه البداٌة المخطط لها . لدى اجتماع المجلس التنسٌقً للبرنامج 2003( ٌونٌو)ران حزي

جٌداً، قد تم تقوٌضها وإضعافها بعدم وجود لرقابة الحقة من قبل المجلس التنسٌقً للبرنامج 
وقد حصلت الزٌادة السرٌعة فً عدد الموظفٌن دون أي تخطٌط . ولجنة المنظمات الراعٌة

 .العاملة مقابل أهداؾ المنظمة أو أهداؾ البرنامج المشتركمنهجً للقوى 

مع ذلك، ٌنبؽً أن تسفر  التدابٌر الجدٌدة . لم تجاري العملٌات والثقافة االدارٌة توّسع األمانة -59
التً تم إدخالها، عن تحسٌن نظام الموارد البشرٌة ونظام اإلدارة المالٌة المعمول بها أواخر عام 

2010. 

برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز للقضاٌا الرئٌسٌة كٌفٌة معالجة 

إشراك المجتمع المدنً والعمل معه 

ال وجود لمنهج مشترك الشتراك المجتمع المدنً ضمن برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً   -60
لمدنً، استراتٌجٌة شاملة حول الشركة مع المجتمع ا 2003وقد طّورت األمانة فً عام . باالٌدز

كما أن األمانة طّورت إطاراً استراتٌجٌاً لشراكات المجتمع المدنً . 2008وقد تم مراجعتها عام 
والجهات ، بالتشاور مع المجتمع المدنً 2009-2008و  2007-2006للسنتٌن المالٌتٌن 

ك لكن هذه االستراتٌجٌات ال تبدو وكؤنها توّجه عمل المشاركٌن أو البرنامج المشتر. الراعٌة
 .على المستوى المحلً

ٌنظر . تإدي أمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز الى التزام المجتمع المدنً -61
الى األمانة على أنها أكثر شموالً واستجابة وعلى أنها  الجهات الراعٌةالمجتمع المدنً وبعض 

عامة ما ٌعتقد المعنٌون . متحدةؼٌر بٌروقراطٌة مقارنة بالمكاتب األخرى التابعة لنظام األمم ال
 .أقل التزاماً من األمانة الجهات الراعٌةاآلخرون أن 
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على الرؼم من أن الشراكات تمّثل أولوٌة مإسسٌة أساسٌة ألمانة برنامج األمم المتحدة المشترك  -62
ٌُعتبر فرٌق شراكات المجتمع المدنً   فً جنٌفا محّمالً فوق طاقته، (CSP)المعنً باالٌدز، لكن 

إن مٌزانٌة فرٌق . منتقصاً للدعم المإسسً ومهّمشاً من قبل إعادة الهٌكلٌة الحدٌثة للمنظمة
ومع ذلك، . شراكات المجتمع المدنً محدودة، وقد انخفضت خالل الفترة المؽطاة بهذا التقٌٌم

شهدت السنوات األربع األخٌرة زٌادة فً تخصٌص الموارد على المستوى المحلً، خاصة فٌما 
 .(SMPOs)ق بتوظٌؾ ضّباط التعببة االجتماعٌة والشراكات ٌتعل

ساهمت دعوة تمثٌل المجتمع المدنً من قبل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز الى  -63
ومع ذلك تختلؾ آراء . زٌادة مشاركة المجتمع المدنً فً السٌاسات والبرمجة والرصد والتقٌٌم

بٌنما تعترؾ أؼلبٌة الحكومات بدور المجتمع المدنً . المدنًالحكومة فٌما ٌختص بدور المجتمع 
بتقدٌم الخدمة المنشودة، هناك بعض الحكومات تشعر بارتٌاح أقل تجاه التزام المجتمع المدنً 

 .بالدعوة والمناصرة

، آلٌات التنسٌق (NPFs)حصلت زٌادة فً تمثٌل المجتمع المدنً داخل منتدٌات الشراكة الوطنٌة  -64
أدت زٌادة التمثٌل الى مشاركة أكبر . (NACs)، واللجان الوطنٌة لإلٌدز (CCMs) فً الدولة

أودع المجتمع . للمجتمع المدنً فً السٌاسات وتطوٌر االستراتٌجٌة وتطبٌق البرامج والخدمات
من البلدان التً رفعت تقارٌرها الى دورة الجمعٌة العامة % 82المدنً المدخالت فً 

من  132؛ كما شاركت فً تكملة مإشر مركب السٌاسة الوطنٌة فً  2008االستثنابٌة عام 
 .دولة قدمت تقارٌرها 147أصل 

دعم محدود للمجتمع المدنً من قبل الجهات : وتشمل تحدٌات اشتراك المجتمع المدنً ما ٌلً -65
المانحة للعب دور المناصرة والمساءلة؛ تنسٌق ضعٌؾ وبنٌة شبكات ضعٌفة؛ فهم ضعٌؾ 

تشرٌعات؛ قدرة محدودة للمشاركة فً حوار السٌاسات والتخطٌط االستراتٌجً للسٌاسات وال
 .وقضاٌا التمثٌل واالدارة والمساءلة

كان الشتراك المجتمع المدنً تؤثٌر إٌجابً، لكن لم ٌتم التوافق على أهداؾ المشاركة وال ٌوجد  -66
شاركة المجتمع المدنً على المستوى العالمً، تإمن م. تقٌٌم منهجً ألثره على الردود المحلٌة

مراقبة واقعٌة مهمة؛ وتعطً منظوراً مختلفاً لمناقشة السٌاسات؛ وتلعب دوراً مهماً فً إعداد 
وقد تم االشارة الى أن مشاركة المجتمع المدنً كانت حاسمة فً تؤمٌن شفافٌة . جدول األعمال

على قضٌة فٌروس  الصندوق العالمً، والدعوة للحصول الشامل على العالج، والرد الشامل
نقص المناعة البشري، وزٌادة التركٌز على السكان الربٌسٌٌن وابقاء التركٌز على حقوق 

 .االنسان

إن تقٌٌم األثر المتزاٌد للتمثٌل والمشاركة على فعالٌة الردود المحلٌة أمر صعب ألنه ال ٌتم جمع  -67
لتقٌٌم الى المإشرات الالزمة تفتقر أطر الرصد وا. النتابج بؤسلوب منهجً على المستوى المحلً

 . لقٌاس مدى تمثٌل المجتمع المدنً ومشاركته فً صنع القرار وتؤثٌر ذلك

سّهلت األمانة بعض زٌادات جمع الموارد للمجتمع المدنً، ومنحت دعماً مهماً لبناء قدرات  -68
ى  المسار تحّول الصندوق العالمً ال: ومثاالً على ذلك على المستوى االقلٌمً. المجتمع المدنً

المالً المزدوج، الذي تم مشاهدة جزء منه بسبب تؤثٌر وخبرة برنامج األمم المتحدة المشترك 
ومع ذلك، ال وجود لنظرة شاملة التجاهات التموٌل الخاصة بمنظمات المجتمع . المعنً باالٌدز

 .وبالتالً من الصعب تحدٌد حصول زٌادة عامة فً التموٌل. المدنً
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ج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز دعماً لبناء القدرات لشبكات ومنظمات قدمت أمانة برنام -69
ولكن، عدم وجود استراتٌجٌة واضحة ٌعنً . المجتمع المدنً على المستوٌٌن المحلً واالقلٌمً

أن بناء القدرات التً ٌقدمها برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز الى المجتمع المدنً 
بشكل فردي مع  تعمل والجهات الراعٌةستوى المحلً ٌبدو مجتزءاً، كون األمانة على الم

. شركاء المجتمع المدنً على مشارٌع محّددة، بدل من العمل حسب استراتٌجٌة موضوعة
حاولـت األمانة من خالل مجهود بناء القدرات، التركٌز على مظلة منظمات المجتمع المدنً 

 .   وق العالمًوالجهات المستفٌدة من الصند

المسؤلة المشتركة التً أثارها أؼلبٌة المراقبون المحلٌون . ٌشكل التمثٌل والمساءة تحدٌاً  -70
كٌؾ ٌتم اختٌار مظلة المنظمات والشبكات المتمثلة على مستوى السٌاسات : والعالمٌون هً

 .  المحلٌة والعالمٌة وكذلك صانعً القرار، وما هو مدى تمثٌل ومشاورة دوابرها

وحاول برنامج األمم المتحدة . لّقت بعض القطاعات المهمة من المجتمع المدنً اهتماماً أقلت -71
 والجهات الراعٌة عملتلكنه من المعتقد أن األمانة .  المشترك المعنً باالٌدز أن ٌكون شامالً 

ة، على الوصول بفعالٌة أقل لبعض الدوابر كالمنظمات القابمة على االٌمان، النقابات العّمالً
القطاع الخاص واإلعالم؛ على الرؼم من أن االرتباط مع المنظمات القابمة على االٌمان قد 

من قبل المنتدى االقتصادي العالمً أربعة  2007حّدد المسح الذي تم عام . تحّسن مإخراً 
تحالؾ عمل محلً، دعم القطاع الخاص فً مكافحة فٌروس  40ابتالفات اقلٌمٌة وأكثر من 

وقد دعم برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز ومنظمة العمل . البشري نقص المناعة
ومع ذلك، ما ٌزال هناك مخاوؾ من أن نشوء تحالفات . الدولٌة والبنك الدولً هذه التحالفات

عمل من قبل أمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز قد قّوض وأضعؾ رابطات 
 .أن ٌساهم فً بناء قدراتهاأرباب العمل بدل 

 مشاركة أكبر وذات مغذى لألشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري

تعتبر مشاركة األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري انجازاً ربٌسٌاً لبرنامج  -72
دوراً هناك دلٌل واضح على أن دعم البرنامج لعب . األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز

حاسماً فً تعزٌز القدرات والقٌادة لدى منظمات األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة 
البشري؛ وزاد من مشاركتهم فً السٌاسات المحلٌة واالقلٌمٌة والعالمٌة وكذلك البرمجة والرقابة 

لمتعاٌشٌن فً لكن نتابج الزٌارات الى الدول ال تجد دلٌالً كبٌراً لمشاركة األشخاص ا. والتقٌٌم
وما  .التخطٌط والتنفٌذ والرقابة والتقٌٌم لمخططات برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز

 .ٌزال هناك الكثٌر لتؤمٌن مشاركة هادفة ومواجهة للعقبات

رّكزت معظم ارتباطات أمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً على المنظمات التً تعمل  -73
وال وجود لرإٌة أو استراتٌجٌة مشتركة فٌما ٌخص . ٌروس نقص المناعة البشريعلى مكافحة ؾ

مشاركة األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري فً البرنامج المشترك، أو فً 
وفً البلدان التً تم زٌارتها بهدؾ التقٌٌم، عدد نسبٌاً . الفرق المشتركة على المستوى المحلً

شتركة التً لها استراتٌجٌة أو مخطط لتحدٌد مشاركتها مع األشخاص قلٌل من الفرق الم
فً أؼلب الدول  الجهات الراعٌةالمتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري؛ بالرؼم من أن 

 .بنشاط مع األمانة لدعم منظمات األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري تعمل

قل اشتراكاً وانفتاحاً على تصّورات ووجهات نظر األشخاص أ كانت الجهات الراعٌةٌُعتبر أن  -74
والشبكات العالمٌة . المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري مّما كانت علٌه األمانة
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الجهات لألشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري ٌجدون أن تؤثٌرهم على 
مع  المتعاٌشٌنالشبكة العالمٌة لألشخاص  ٌناهز الحد األدنى، مع أنه تم التشاور مع الراعٌة

خالل عملٌة تطوٌر  الجهات الراعٌةمن قبل  (+GNP) زاإلٌد/ البشرٌة  فٌروس نقص المناعة
 . اإلرشادات

قدم برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز دعماً مهماً للشبكات والمنظمات المحلٌة  -75
قدم برنامج األمم المتحدة المشترك . ة البشريلألشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناع

المعنً باالٌدز الدعم لتعزٌز الحكم والقدرات المإسسٌة والمالٌة وقدرة الرقابة والتقٌٌم لمنظمات 
خصوصاً المنظمات التً ستصبح عما )األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري 

مج األمم المتحدة االنمابً من خالل برنامج لعب برنا(. قرٌب مستفٌدة من الصندوق العالمً
تطوٌر القٌادة الذي ٌحقق التواصل بٌن األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري 

. والبرلمانٌٌن وموظفً الخدمة المدنٌة، لعب دوراً مهماً فً تسهٌل المشاركة فً سٌاسة الحوار
على المستوى المحلً، رّكز دعم برنامج . قدرةلكن الدعم لٌس ثابتاً عبر البلدان وهو محدود ال

 .األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز على الشبكات المحلٌة وؼطاء المنظمات

هناك داللة على زٌادة مشاركة األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرى فً  -76
هاماً على المستوى العالمً  كما شهد تطوٌراً . تطوٌر السٌاسات وتنفٌذ البرامج والرقابة والتقٌٌم

لتمثٌل األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري فً هٌبات صنع القرار 
ومع ذلك، تشٌر الشبكات العالمٌة لألشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة . والسٌاسات

 .المجدٌة أحٌاناً ولٌس لدٌها الوقت الكافً للمشاورات البشري أن المشاركة ؼٌر متناسقة

ٌُشهد لدعوة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز للحكومات كونها حققت مساهمة  -77
مهمة لزٌادة تمثٌل األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري فً هٌبات السٌاسات 

طنٌة ، ومنتدٌات الشراكة الو(CCM) الوطنٌةكـآلٌة التنسٌق : المحلٌة وصنع القرار والتنسٌق
(NPFs)ًمع داللة واضحة على ذلك فً التقٌٌم الجدٌد للصندوق العالم ،. 

أصبحت قٌادة األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري أقوى، لكن االدارة بقٌت  -78
بلد تمت زٌارته، أن القٌادة المحلٌة  12من أصل  8أجاب المسإولون فً . تمّثل تحّدٌاً 

على الرؼم من هذا، أعرب . ٌروس نقص المناعة البشري زادتلألشخاص المتعاٌشٌن مع ؾ
مساءلة الشبكات المحلٌة وشفافٌة التموٌل؛ القٌادة الضعٌفة نسبٌاً أو : المراقبون عن قلقهم تجاه

القٌادة المرّكزة على منظمة أو فرد واحد؛ عدم وجود تمثٌل لألشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس 
ٌُجرّ  عامالت الجنس المتعاٌشٌن مع فٌروس /عاملً: مثالً  -م سلوكهم نقص المناعة البشري الذي 

؛ والصراع والتنافس على التموٌل بٌن -نقص المناعة البشري أو متعاطً المخدرات بالحقن 
 .منظمات األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري

ر إٌجابً، لكن نتابج كان لمشاركة األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري تؤثً -79
وعلى الرؼم من شرحها فً اإلرشادات واألدوات التً .  المشاركة ال ُتقاس بشكل منهجً

، وفً "المجدٌة"و" النشطة"وضعتها المنظمات، ٌظهر ؼٌاب التفاهم المشترك بٌن المشاركة 
هذه وفٌما هناك اختالفات فً وجهات النظر حول . أهداؾ المشاركة أو كٌفٌة قٌاس النتابج

 .األهمٌة بؽٌاب األهداؾ الواضحة، ٌبقى القٌاس المنهجً لتؤثٌر المشاركة أمراً صعباً 
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ومع ذلك، هناك عدد من النقاط حٌث تعتبر مشاركة األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص  -80
وقد أضافت مشاركة هإالء األشخاص  ؼنى على المناقشات العالمٌة . المناعة البشري مإثرة

وضع الحصول على العالج الشامل : ماً فً التؤثٌر على السٌاسات العالمٌة، مثالً ولعبت دوراً ها
على جدول األعمال، والتؤثٌر على توجٌه منظمة الصحة العالمٌة وبرنامج األمم المتحدة 

المشترك المعنً باالٌدز فٌما ٌختص باالختبار والمشورة بمبادرة من المانح، وتسلٌط الضوء 
لحٌاة الجنسٌة واالنجابٌة من وجهة نظر األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس على قضٌا الحقوق وا
 . نقص المناعة البشري

ساهمت مشاركة األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري فً عدة بلدان على  -81
ضمان تطبٌق التشرٌعات لحماٌة الحقوق االنسانٌة والقانونٌة لألشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس 

عة البشري؛ تحدي التشرٌعات التً ٌمكن أن ُتجّرم عدوى انتقال فٌروس نقص نقص المنا
المناعة البشري؛ الحد من الوصمة والتمٌٌز؛ زٌادة الحصول الشامل على العالج؛ وضمان 

تكمن النتٌجة األكثر واقعٌة حٌث مّكن . كعالج بدٌل opioidتوفٌر التدّخالت الحاسمة باستعمال 
، منظمات األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة الوطنٌةسٌق التمثٌل لدى آلٌة التن

 .البشري من الحصول على موارد الصندوق العالمً

الدعم التقنً للرد الوطنً على اإلٌدز 

وقد  .قدرة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز على االستجابة للدعم التقنً تزاد  -82
عدد الموظفٌن  (UNFPA)كصندوق األمم المتحدة للسكان  اعٌةالجهات الرزادت األمانة وكذلك 

واتخذت أٌضاً تدابٌر أخرى لالستجابة . المحلٌٌن، وذلك بهدؾ زٌادة القدرة لتقدٌم الدعم التقنً
للطلب المتزاٌد للدعم التقنً للهٌكلٌات الموضوعة والمدعومة من قبل برنامج األمم المتحدة 

وخطة االٌدز استراتٌجٌة ، (TSFs)ٌها مرافق الدعم التقنً االقلٌمً المشترك المعنً باالٌدز بما ؾ
 والموجودة فً مراكز معرفة (ASAP)العامة  عمل الخدمات

(knowledge hubs)  البنك الدولً ومنظمة الصحة العالمٌة، وكذلك مرافق الدعم التقنً للمجتمع
، خلق فرص أكثر لحصول 2005لمانحٌن اآلخرٌن منذ وقد حصل أٌضاً توّسع كبٌر ل .المدنً

 .البالد على الدعم وخلق أٌضاً تحّدٌات كبٌرة للتنسٌق

 هاوالبعض من ،(TSFs)دابماً بمشاركة مباشرة مع مرافق الدعم التقنً  الجهات الراعٌة لٌست -83
موظفو وذكر . من التحوٌل عن الدور األساسً المتوّخى لمرافق الدعم التقنً أعرب عن قلقه

، إذ إن العدٌد الجهات الراعٌةأحٌاناً صعوبات فً المشاركة مع واجهوا مرافق الدعم التقنً أنهم 
 .منهم له آلٌة الدعم التقنً الخاصة به على المستوى االقلٌمً، بالرؼم من وجود استثناءات

ز تموالذي تم تؤسٌسها فً  (ASAP)تجري استراتٌجٌة االٌدز وخطة عمل الخدمات العامة  -84
، مراجعة سرٌة خارجٌة (GTT)فرٌق العمل العالمً  لالستجابة لتوصٌات 2006 (ٌولٌو)

لمشروع االستراتٌجٌات الوطنٌة وتقدم الدعم التقنً والمالً لمساعدة الدول على تعزٌز 
تستجٌب استراتٌجٌة . بلد 50تقدٌم الدعم ألكثر من  2008وقد تم منذ عام . استراتٌجٌة ردها
لطلبات الدول وتلزم أمانة برنامج األمم المتحدة  (ASAP)ل الخدمات العامة االٌدز وخطة عم

الٌونسكو، برنامج األمم المتحدة االنمابً، ) الجهات الراعٌةالمشترك المعنً باالٌدز وخمس من 
فً عملٌات ( منظمة األمم المتحدة للطفولة، منظمة العمل الدولٌة ومنظمة الصحة العالمٌة

 .الجهات الراعٌةوٌعتبر هذا األمر إٌجابٌاً من قبل . فً البعثات المحلٌةمراجعة األقران و
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لدعم تنفٌذ برامج  GTZ األلمانٌة مةالمنظإن دور مراكز المعرفة التً انشبت بدعم من  -85
مع عمل  الصندوق العالمً، ؼٌر مفهوم بوضوح وهناك بعض المخاوؾ بالنسبة لالزدواجٌة

 .لدى مكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة مثالً تقلٌل الضرر الناجم عن المخدرات 

خالل المراجعة المستقلة التً ٌقوم بها د المراقبون المخاوؾ التً حددها فرٌق العمل العالمً أكّ  -86
ٌفتقد برنامج . ودور كل واحد منهم واستدامتهم ،مانحً الدعم التقنً والمنافسة بٌنهم نشاط  على

المعنً باالٌدز الى استراتٌجٌة عمل متماسكة للدعم التقنً الذي ما ٌزال  األمم المتحدة المشترك
 . عرضة لالزدواجٌة والمنافسة؛ والمنافسات ما تزال ُتدار بشكل منفصل

وأمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز دعماً تقنٌاً واسعاً  الجهات الراعٌة تقدم -87
األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز نظام لتتّبع الدعم المقّدم  لكن لٌس لبرنامج. للردود المحلٌة

وبالتالً ٌكون من الصعب تقٌٌم حجم أو . من قبل منظمات األمم المتحدة على المستوى المحلً
 .م عبر البرامج المشتركةنوعٌة الدعم التقنً المقدّ 

دقٌقة لعملٌات الصندوق  لقد وّفر برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز مدخالت -88
.  اقتراحات 6من الجولة الخامسة للصندوق العالمً وكذلك % 85العالمً، وقدم الدعم التقنً لـ 

من مستوى المجهود على مستوى المكاتب المحلٌة موّجه لتقدٌم الدعم % 50تقّدر األمانة أن 
 .وهناك بعض المخاوؾ حول هذه التكلفة. لمنح الصندوق العالمً

ٌم الصندوق العالمً أظهر عدم كفاٌة فً الشراكة العالمٌة  فٌما ٌختص بتوفٌر المساعدة إن تقً -89
وٌجب النظر الى تداعٌات . التقنٌة كدعم لتنفٌذ المنحة، وٌالحظ أنه مطلوب جهد أكثر تماسكاً 

تحّول برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز والصندوق العالمً من التموٌل القابم على 
. المصّدقة وذات مسار التموٌل المزدوج  الوطنٌة الجولة الى دعم التطبٌقات االستراتٌجٌة

التضارب المحتمل فً المصالح ٌشّكل قضاٌا محّددة بٌن الدعم التقنً الستراتٌجٌة التنمٌة 
 .والمصادقة على االستراتٌجٌة واالحتٌاجات المتزاٌدة للدعم التقنً من قبل المجتمع المدنً

لعب الفرٌق العالمً لدعم التنفٌذ . نطاق معٌن لتحسٌن تخطٌط وتنسٌق الدعم التقنًٌوجد  -90
(GIST)  دوراً مهماً فً تؤمٌن الرابط بٌن نظام األمم المتحدة والصندوق العالمً وتحسٌن

كما ساعدت اجتماعات المنسقٌن العالمٌٌن لبرنامج األمم المتحدة .  التنسٌق العالمً للدعم التقنً
وتقسٌم العمل بٌن  (ASAP)مناقشة دور : مثالً . المعنً باالٌدز فً تحسٌن التنسٌق المشترك

 .فً مجال التخطٌط المحلً الدولًبرنامج األمم المتحدة االنمابً والبنك 

حّسنت الفرق المشتركة على المستوى المحلً تبادل المعلومات حول الدعم التقنً، لكنها لم  -91
. له عززت بشكل ملحوظ التخطٌطأو  قطة دخول للدعم التقنً؛لها أي كن تعمل كما كان مقرراً 

ٌّماً لبرنامج " 3×1"عّزز برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز مبدأ  -92 وقّدم دعماً تقنٌاً ق
مساهمات مهمة لبرامج التخطٌط واالستراتٌجٌة  الجهات الراعٌة توقد قدم. المراقبة والتقٌٌم

األمم وبرنامج ،  (ASAP)العامة  وخطة عمل الخدماتاالٌدز اتٌجٌة رالمحلٌة من خالل دعم است
المتحدة االنمابً والبنك الدولً بهدؾ دمج مشكلة فٌروس نقص المناعة البشري فً استراتٌجٌة 

 .عاماً  20الحد من الفقر خالل 

التقٌٌم لعبت أمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز، وكذلك مستشارو المراقبة و -93
 ومنظمة الصحة العالمٌة دوراً مهماً فً تطوٌر وتعزٌز النظم المحلٌة للرقابة والتقٌٌم وتقرٌر
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ومع ذلك فإن مستوى الموظفٌن لدى منظمة الصحة العالمٌة وأمانة . الجمعٌة العامة االستثنابً
القدرات  تنمٌةنامج تطّور األمانة بر. برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز ٌبدو مختلطاً 

 .لمستشاري المراقبة والتقٌٌم، على أساس إطار الكفاءات

فً تعزٌز المراقبة    (UNGASS)الجمعٌة العامة االستثنابٌة التابعة لألمم المتحدة ساهم تقرٌر  -94
والتقٌٌم، على الرؼم من أن السلطات المحلٌة العاملة على االٌدز فً بعض البلدان قد أشارت 

ومن المالحظ أن . اجات الصندوق العالمً أكثر إلزامٌة لتطوٌر المراقبة والتقٌٌمالى أن احتً
التركٌز على نوعٌة المراقبة والتقٌٌم محدود، وهناك بعض األمثلة القلٌلة، بٌن البلدان التً تمت 

 .المعلومات التً استخدمت بهدؾ تؽٌٌر النشاطات زٌارتها، عن

والخبرات األخرى،  والجهات الراعٌةتقٌٌم الذي ٌضم األمانة مراقبة والالمرجعً للفرٌق الٌُعتبر  -95
. لمإشراتابٌن مواءمة  تطور نحو : ، مثالً ساهم فً تطور ملحوظوقد . فّعال فً التنسٌق منتدى

المتحدة المشترك المعنً  لكن ٌجب مراجعة دور الرقابة والتقٌٌم والتنسٌق مع برنامج األمم
ن قبل األمانة، منظمة الصحة العالمٌة فرٌق الرصد والتقٌٌم وخاصة الدعم الممنوح م باالٌدز؛

، فً الجوانب التالٌة مثالً المراقبة، المعلومات لدى البنك الدولً (GAMET)العالمً لالٌدز 
  . النفقات ومتابعةاالستراتٌجٌة، تعزٌز كفاءة المراقبة والتقٌٌم 

دول احتٌاجات منفصلة من أمانة برنامج تستلم ال. تشّكل قلة المواءمة فً التقارٌر مشكلة أخرى -96
الجمعٌة العامة االستثنابٌة التابعة لألمم المتحدة األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز لتقارٌر 

(UNGASS)  حول مسؤلةوأٌضاً من منظمة الصحة العالمٌة لقطاع الصحة من أجل التقارٌر 
  .الحصول الشامل على العالج

شامالً وٌحصل فً الوقت المناسب، وهو أٌضاً ٌون أن الدعم التقنً ٌعتبر المشاركون المحل -97
كما أن الحكومة المحلٌة وشركاء المجتمع المدنً ٌقدرون الجودة العالٌة للدعم . مالبم وقٌـّم

لكن المقابالت والزٌارات المٌدانٌة الى الدول أشارت الى . التقنً المقدم من قبل األمم المتحدة
ٌرى الشركاء : ثانٌاً . لباً ما ٌرتبط الدعم التقنً لألمم المتحدة بالعرضؼا: أوالً . مسؤلتٌن

المحلٌون أنه من األفضل أن ٌقتصر دور األمم المتحدة على كونها المانح أو الوسٌط فً منح 
وتعزٌز النظم  الدعم التقنً على المدى القصٌر األجل؛ بدل من دعمها للتنفٌذ، وتنمٌة القدرات

 .األجل على المدى الطوٌل

ال تتم عملٌة رقابة منهجٌة أو تقٌٌم محلً للدعم التقنً من قبل برنامج األمم المتحدة المشترك  -98
وخطة االٌدز استراتٌجٌة و (TSFs)تم استعراض مرافق الدعم التقنً االقلٌمً . المعنً باالٌدز
لتقٌٌم  ات حالةدراس  (GIST)الفرٌق العالمً لدعم التنفٌذ  كلّؾ، و(ASAP)العامة  عمل الخدمات

لكنه لم ٌتم بصورة فّعالة مراقبة الدعم . فعالٌة الدعم التقنً المقّدم من قبل الصندوق العالمً
ولم ٌتم . التقنً على المستوى المحلً، باستثناء الدعم المقّدم من قبل مرافق الدعم التقنً االقلٌمً

 . ةبصورة جٌدة تقٌٌم الدعم التقنً المقّدم من قبل األمم المتحد

حقوق االنسان 

لعب برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز دوراً مهماً فً تسلٌط الضوء على قضٌة  -99
وٌعتقد أؼلبٌة المراقبٌن أن برنامج األمم المتحدة . فٌروس نقص المناعة البشري وحقوق اإلنسان

وس نقص المناعة البشري المشترك المعنً باالٌدز لعب دوراً قٌادٌاً عالمٌاً فعاالً فً قضٌة فٌر
مسلطاً الضوء على قضٌة حقوق االنسان، ووضع التوجٌهات الواضحة  –وحقوق االنسان 
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ٌُنسب الكثٌر من هذا النشاط الى أمانة برنامج األمم . والتعببة على العمل فً الوقت المناسب و
 .المتحدة المشترك المعنً باالٌدز والمدٌر التنفٌذي السابق والحالً

عض المراقبون العالمٌون أن للراعٌن المشاركٌن فهم محدود لقضاٌا فٌروس نقص ٌعتبر ب -100
وأنهم اتخذوا اجراءات أقل فً هذا المجال، وهم كما الحظ . المناعة البشري وحقوق االنسان

الجهات لكن جمٌع ". أقل رؼبة فً التحدث بصراحة عن القضاٌا المثٌرة للجدل : "أحدهم
واآللٌات الخاصة  التعلٌمات الصادرة عنها خالل من حقوق اإلنسان  ،اإلى حد م ،الراعٌة تتناول

   .بها

تعّرض برنامج . الربٌسٌة السكان فباتفً أمور حقوق  كان ممكناً للقٌادة أن تكون أكثر جرأة -101
ي األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز النتقادات من قبل بعض المعلّقٌن حول عملهم ؼٌر الكاؾ

رؼم وجود بعض االستثناءات، لوحظ تركٌز . الربٌسٌة السكان فباتلة حقوق لمعالجة مسؤ
شّكل . الربٌسٌة بدل  التركٌز على حقوقهم السكان فباتهود المحلٌة على الدعوة لخدمات الج

عدم التوافق فً اآلراء داخل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز وبٌن االدارة العلٌا 
ٌٌن داخل منظمات األمم المتحدة، خاصة حول قضاٌا كالحد من ضرر المخدرات والموظفٌن الفن

 .والعمل فً مجال الجنس، عابقاً أمام تحقٌق القٌادة الفعالة

مختلؾ الى مختلؾ الفبات السكانٌة الربٌسٌة الرابدة ل المنظماتدوار ساهم تقسٌم العمل بإسناد أ -102
قٌادي شامل؛ وكذلك األمر بالنسبة لالستجابة  ، بتجزبة وصعوبة تحقٌق برنامجالجهات الراعٌة

العامالت بالجنس الذٌن /احتٌاجات العاملٌن: على سبٌل المثال. الى العدٌد من االحتٌاجات
إن عدم . الرجال وٌبٌعون الجنس ٌتعاطون المخدرات، أو الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع

. ٌة، وفً بعض األحٌان، الى المنافسةالى االزدواج األوامر واالختالفات فً النهج أدىوضوح 
العالقة بٌن منظمة الصحة العالمٌة ومكتب األمم وقعت أحٌاناً إشكالٌات فً : على سبٌل المثال

 . المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة

على برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز أن ٌنّمً قدراته لمعالجة قضاٌا فٌروس  -103
بما أن عملٌة تقٌٌم االحتٌاجات بصورة منهجٌة ؼٌر . بشري وحقوق االنساننقص المناعة ال
من الصعب تحدٌد مدى إعاقة العمل على قضاٌا فٌروس نقص المناعة البشري مإكدة، فبالتالً 

ٌشهد برنامج األمم  .وحقوق االنسان بسبب الموارد البشرٌة والمالٌة ؼٌر الكافٌة وؼٌر المالبمة
من " مجموعة كاملة"معنً باالٌدز أن لدٌه فً المقر الربٌسً وفً المناطق المتحدة المشترك ال

ٌّرة على المستوى  الموظفٌن الضالعٌن فً مجال فٌروس نقص المناعة البشري؛ لكن قدرته متؽ
هناك توافق فً اآلراء بؤن موظفً برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز . المحلً

لً، الى المزٌد من فهم لقضاٌا فٌروس نقص المناعة البشري وحقوق ٌحتاج، على المستوى المح
 .االنسان، وكذلك الى المهارات لمعالجة المواضٌع المثٌرة للجدل بطرٌقة استراتٌجٌة

بما أن برنامج  .هناك عدم وضوح بالنسبة لدور كل من األمانة وبرنامج األمم المتحدة االنمابً -104
، 2005حقوق االنسان، الى تقسٌم العمل عام فً الدور القٌادي  أسند  األمم المتحدة االنمابً قد

لكن ما زالت أمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز ٌحتفظ بفرٌق للعمل على 
وهناك عالقة عمل متٌنة وقد تم االتفاق على جوانب حقوق االنسان التً . حقوق االنسان

بدبٌاً على جعل أمانة برنامج األمم المتحدة تدعم معاٌٌر وعمل تقسٌم العمل م. سٌؽطٌها كل منهم
العالمٌة وجعل برنامج األمم المتحدة االنمابً ٌدعم العمل التقنً المحلً مع الشركاء فٌما العمل 

 .ٌختص بحقوق االنسان وبالقانون
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زال وما ت. ؼٌر واضح، خاصة خارج نظام األمم المتحدة لكن ما ٌزال دور بعض المراقبٌن -105
كانٌة منح القٌادة فً أمور حقوق االنسان من قبل برنامج األمم المتحدة االنمابً على المستوى ام

المحلً سببؤ للقلق، بسبب القدرة المحدودة لبرنامج األمم المتحدة االنمابً فً بعض الدول 
 .وكذلك دور المنّسق المقٌم

أهداؾ مشتركة متعلقة  التحّدٌات التً تواجه الفرق المشتركة فً عملها تشمل عدم وجود -106
وهذا ما ٌعنً ؼالباً أن العمل مترتب . بقضاٌا فٌروس نقص المناعة البشري وبحقوق االنسان

على االلتزام الفردي ومدى رؼبة المنّسق المقٌم ورإساء المنظمة فً البلد على تزوٌد الموظفٌن 
ة حول إمكانٌة أو وٌختلؾ األمر، حٌث ٌعكس وجهات نظر مختلؾ.  بالدعم السٌاسً والمعنوي

 .ضرورة تحّدي األمم المتحدة للدول فٌما ٌتعلق بالمواضٌع الحساسة

لقد تمكن  .إن دعم برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز ؼٌر استراتٌجً وؼٌر متناسق -107
برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز من توفٌر الدعم الحاسم لقضاٌا حقوق االنسان 

. الربٌسٌة فً بعض الدول؛ لكن نشاطها كان محدوداً فً بعض الدول األخرى السكانٌة باتوالؾ
وٌرجع هذا ؼالباً الى حساسٌات الحكومة والصعوبات فً مواجهات السلوكٌات التً ُتجّرم فً 

المعنً باالٌدز حول دور أكثر  مخاوؾ برنامج األمم المتحدة المشتركتحصل  لم .هذه الدول
مع موظفٌن معٌنٌن فً الحكومة أو من خالل الخبرة فً بعض الدول حٌث ء مقابالت نشاطاً اثنا

تمّكن برنامج األمم المتحدة من الدعم الفعلً للدفاع عن حقوق االنسان من خالل تعزٌز قاعدة 
 .األدلة، ودعم المجتمع المدنً واتخاذ موقؾ مشترك فً سٌاسة الحوار

برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز حٌث  تبدو الدالبل مختلطة فٌما ٌختص بعمل -108
. وتعّزز قوتها وتدعم مشاركتها الفعالة ،الربٌسٌة السكانٌة تعكس االجراءات أولوٌات الفبات

وتوضح الدراسات أن الحاجة الى دعم أقوى وأشمل من قبل األمم المتحدة للعمل مع الفبات 
مخططات لالستجابة للفبات  مخّططات لدٌها الدول من عالٌة نسبة نجد ٌما .الربٌسٌةالسكانٌة 

األكثر عرضة لفٌروس نقص المناعة البشري؛ هناك أقل من النصؾ قد نّفد برامج الوقاٌة 
عامالت /لمتعاطً المخدرات بالحقن، والرجال الذٌن ٌتعاطون الجنس مع الرجال أو عاملً

فٌروس نقص المناعة البشري واالٌدز وقد الحظ تقٌٌم المساعدة من البنك الدولً لقضٌة . الجنس
قلّل من فعالٌة وتؤثٌر  الفشل فً الوصول الى الفبة األكثر عرضة"أن (  2005البنك الدولً، )

 ".المساعدة

برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز ٌدعو الى إشراك الفبات  كونعلى الرؼم من  -109
للرجال الذٌن ٌتعاطون الجنس مع . ما زال محدوداً الربٌسٌة، إال أن تمثٌل هذه الفبات السكانٌة 

عامالت الجنس /الرجال صوت أقوى من ذي قبل، لكن التطور أقل فٌما ٌختص بمشاركة عاملً
 .ومتعاطً المخدرات بالحقن

 وجاء تقٌٌم. حصل تقدم فً الجهود المبذولة لمعالجة الوصمة والتمٌٌز وتعزٌز األطر القانونٌة -110

لمسح المتجاوبٌن مع االمتحدة المشترك المعنً باالٌدز، حسب كل فبات  مساهمة برنامج األمم
وكانت الجهود . التقٌٌمً بخصوص معالجة الوصمة والتمٌٌز، على أنها مساهمة معتدلة أو قوٌة

وبهدؾ تعزٌز األطر . المبذولة لمعالجة الوصمة والتمٌٌز أكثر وضوحاً وفعالٌة فً بعض البلدان
ج األم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز مع البرلمانٌٌن، ودعم أٌضاً القانونٌة، عمل برنام

وقد ُبذلت الجهود للعمل مع القضاء ووزارات الداخلٌة وإلقامة . مراجعة وتطوٌر القوانٌن
شراكات مع مجموعات تعمل على حقوق االنسان وتحسٌن القوانٌن المتعلقة بفٌروس نقص 
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ن هذه الجهود ما تزال مجتزأة نوعاً ما فً البلدان التً تمت لك. المناعة البشري وإنفاذ القانون
. زٌارتها

  على النوع الجنسً لوباءابعاد أ

إن القٌادة العالمٌة لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز فٌما ٌختص بؤبعاد الوباء على  -111
حدة المشترك المعنً بالرؼم من كون أمانة برنامج األمم المت. النوع الجنسً ما ٌزال ضعٌفاً 

الجهات  إحدى تقال فً االستجابة للوباء،والبنات باالٌدز نصٌرة قوٌة لزٌادة اهتمام النساء 
 ".هناك الكثٌر من الكالم، لكن لم ٌواكبه العمل على المستوى المحلً" الراعٌة

امج للجدل حٌث الصعوبة فً التوصل الى توافق اآلراء داخل برن وكان النوع الجنسً مساحةً  -112
وقد أعرب بعض  .وبٌن المعنٌٌن على نطاق أوسع األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز

المراقبٌن عن مخاوفهم بؤنه سٌنتج عن قرار التركٌز على النساء والبنات وعلى األقلٌات الجنسٌة 
فشل مستمر فً معالجة دٌنامٌات النوع  –استجابة لتوجٌهات المجلس التنسٌقً للبرنامج  –

نسً، وعدم المساواة بٌن األجناس وأعراؾ األجناس؛ مما ٌزٌد من خطر اإلصابة بعدوى الج
كما سلّطت المقابالت العالمٌة الضوء على عدم وجود قٌادة . فٌروس نقص المناعة البشري

العنؾ القابم على الجنس عالمٌة متماسكة لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز حول 
 .لمناعة البشريوفٌروس نقص ا

كان  برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدزفً وضع سٌاسة وتوجٌهات  الُمحرزالتقدم  -113
المجلس التنسٌقً للبرنامج،  عدم وجود اتجاه واضح ٌوفره الجهات الراعٌةبعض نتقد ت .اً بطٌا

ٌدز فً دفع هذه العجز العام من قبل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باال وتنتقد بعضها
 .2009القضٌة الى األمام كسبب لعدم التقدم الكافً فً التوجٌهات العالمٌة لؽاٌة أوابل عام 

مساندة وقدرة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز على قضاٌا فٌروس  ٌجب تعزٌز -114
 ،  تشّكلقضٌة النوع الجنسً كقضٌة حقوق االنسان  .نقص المناعة البشري والنوع الجنسً

، وٌجب تعزٌز مساندتها فً العمل على قضٌة فٌروس نقص الجهات الراعٌةجمٌع  تشملمسؤلة 
، الى حد ما، على النوع الجنسً، الحظ الجهات الراعٌة كلعمل تفٌما . المناعة البشري

زٌادة التوسع فً معالجة هذه القضٌة ٌخلق نضاالً داخل  الموظفون على النوع الجنسً أن
ٌّر على مسؤلة العمل ل الصادق التنفٌذفً المقاومة على الضوء ، مسلّطٌن منظماتهم لنوع المتؽ
 .والتعامل مع النشاط الجنسً  الجنسً

إن قدرة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز على معالجة قضٌة النوع الجنسً  -115
ن لدى أمانة فون قلٌلوموظهناك . وفٌروس نقص المناعة البشري محدودة على المستوى العالمً

صندوق األمم المتحدة للسكان والبنك الدولً برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز و
ومنظمة الصحة العالمٌة،  مخصصٌن للعمل على قضاٌا النوع الجنسً وفٌروس نقص المناعة 

ه القضاٌا للمنظمات األخرى ممثل تنسٌقً، ولكن لٌس لهم موظفٌن ٌعملون على هذ. البشري
 .بشكل أساسً

بدوام  وظٌفةتنمٌة قدرة موظفٌه ودعم تخذ برنامج األمم المتحدة االنمابً الخطوات الالزمة لإ -116
وتعزٌز القدرة التقنٌة الشاملة لدٌه  (UNIFEM) االنمابً للمرأة كامل لدى صندوق األمم المتحدة

. ن على المستوٌات اإلقلٌمٌةفً انشاء مجموعة للنوع الجنسً فً المقر المركزي وتعٌٌن موظفً
أما على صعٌد المستوى المحلً، فقد ُبذلت الجهود لتعزٌز قدرة برنامج األمم المتحدة فً قضٌة 
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النوع الجنسً، لكن ال ٌوجد دلٌل كاؾٍد على العمل لتعزٌز هذه القدرة فً قضاٌا النوع الجنسً 
 .هاتٌن القضٌتٌن وفٌروس نقص المناعة البشري، أو وجود أي رابط بٌن العمل على

وأمانة  االنمابً للمرأة الدور الذي ٌقوم به برنامج األمم المتحدة االنمابً وصندوق األمم المتحدة -117
برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز والتحالؾ العالمً المعنً بالمرأة واالٌدز 

(GCWA) القٌادي  يتوجٌهالالعمل ٌرى برنامج األمم المتحدة االنمابً فً . ؼٌر واضح
لكن دور برنامج األمم المتحدة . تنسٌقاً وتعزٌزاً للتعاون المشترك بٌن المنظماتلمنظمته 

وعّبر المراقبون . االنمابً وأمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز ؼٌر واضح
ب إعادة النظر ٌج. العالمٌون عن مخاوفهم حول الهٌكلٌات الموازٌة واالزدواجٌة فً النشاطات

نامج األمم بالمقارنة مع بر  االنمابً للمرأة بالنسبة لدور ومسإولٌات صندوق األمم المتحدة
والتحالؾ العالمً المعنً  العالقة بٌن برنامج األمم المتحدة االنمابًكذلك المتحدة االنمابً، و

  .بالمرأة واالٌدز

وقد . لعمل على قضٌة النوع الجنسًكانت المشاركة مع سابر المنظمات محدودة فٌما ٌخص ا -118
والصنادٌق والبرامج  الجهات المانحة الثنابٌة ، وخاصةيمسح التقٌٌمالمتجاوبون مع الأعطى 

نشاء شراكات عالمٌة ومحلٌة مع المنظمات التً ترّكز عملها ال  بالنسبة  الدولٌة، تقٌٌماً ضعٌفاً 
 .على النوع الجنسً

على المستوى  لمعالجة أبعاد الوباءشترك المعنً باالٌدز إن دعم برنامج األمم المتحدة الم -119
وهناك إشارات قلٌلة فً الدول التً . ؼٌر مخطط لها النوع الجنسًب واالمور المتعلقة المحلً،

تمت زٌارتها على اتباع برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز نهجاً ثابتاً لتحلٌل أبعاد 
وقد  . تطوٌر السٌاسة الوطنٌة وتنفٌذهادعم النوع الجنسً، وب لقةوكافة األمور المتعالوباء 
دعم برنامج األمم المتحدة المشترك مدى اً نسبٌاً للمسح تقٌٌماً ضعٌؾالمتجاوبون مع اأعطى 

، من خالل ووضع خطط وبرامجلنوع الجنسً مور األ تحلٌالً  للدول كً تجريالمعنً باالٌدز 
  .البشري سٌاسة خاصة بفٌروس نقص المناعة

النوع ب األمور المتعلقة وبنتٌجة النقص فً النهج االستراتٌجً، ما زالت القدرة المحلٌة على -120
فمواضٌع النوع الجنسً فً االستراتٌجٌات . فٌروس نقص المناعة البشري ضعٌفةوالجنسً 

ول وفٌما أؼلبٌة الد. الوطنٌة لفٌروس نقص المناعة البشري ؼٌر مرتبطة بباقً الخطط الوطنٌة
تشٌر الى النوع الجنسً فً الخطط واالستراتٌجٌات الخاصة بفٌروس نقص المناعة البشري؛ 

 .برامج النوع الجنسً وفٌروس نقص المناعة البشريتكالٌؾ   مٌزانٌةٌضع  القلٌل منها فقط

االهتمام الكافً حتى وقت قرٌب العمل على أعراؾ النوع الجنسً واألقلٌات الجنسٌة  لقىلم ي -121
أصدر برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز موجزاً عن السٌاسات المعنٌة . نسبٌا

توجٌهات بشؤن األقلٌات ال، و2006بفٌروس نقص المناعة البشري والجنس بٌن الرجال عام 
ووزعه على المتقدمٌن ( الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال والمتحّولٌن جنسٌاً )الجنسٌة 

ٌتم بصفة عامة، معالجة  هلكن. 2008منة من الصندوق العالمً فً أوابل عام الى الجولة الثا
بشكل جٌد من خالل  قضاٌا الرجال الذٌن ٌتعاطون الجنس مع الرجال وكذلك المتحّولٌن جنسٌاً 

وٌشٌر المسح التقٌٌمً على عمل برنامج األمم المتحدة األكثر . إال مإخراً  البرنامج المشترك 
ولكن أؼلبٌة . مقارنة بعملها على أعراؾ النوع الجنسً باألقلٌات الجنسٌة فعالٌة فٌما ٌختص

ٌّموا عمل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً المتجاوبٌن مع ا لمسح التقٌٌمً، بكافة فباتهم، ق
 .باإلٌدز أنه فّعال الى حد ما
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باالٌدز سعى فً  على أن برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً الجهات الراعٌة اتفقتلكن  -122
ومنذ انشاء فرٌق من  .متابعة جدول األعمال بشؤن األقلٌات الجنسٌة فً الشهور األخٌرة

الموظفٌن، أسرع برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز الى انشاء فرٌق عمل بٌن 
المعنً  مكتب األمم المتحدةلمتحدة للسكان، الٌونسكو، صندوق األمم ا: المنظمات ٌضم كالً من

بالمخدرات والجرٌمة، ومنظمة الصحة العالمٌة على وضع وتطوٌر إطار عمل حول الحصول 
. الشامل على العالج للرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال وللمتحّولٌن جنسٌاً 

 
االستنتاجات والتوصٌات 

اداء برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز 

تعكس النتابج واألدلة المقّدمة، وهً ملّخصة فً هً ٌة كل فصل، وتظهر االستنتاجات فً نها  -123
رد برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز على : * والنقاط الربٌسٌة هً.  9الفصل 

بعض نواحً السٌاق المتؽٌر، لكنه كان أقل نجاحاً فً إدارة تؽٌٌرات رقابة وإدارة البرنامج 
منخفضة فً إدارة  نامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدزبرمساءلة وكفاءة * المشترك؛ 

ما ٌزال برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز وثٌق الصلة وأثبت فعالٌته فً * ؛ األداء
 .من األوامر بعض المحاور الربٌسٌة 

. 24/1994 (ECOSOC)وقد تم تحدٌد ستة أهداؾ خالل قرار المجلس االقتصادي واالجتماعً  -124
وتتم عملٌة  .كما تم تقٌٌم اداء برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز فً التقٌٌم الخماسً

ومن . من التقٌٌم، وُتدرج االستنتاجات فً نهاٌة كل فصل 12إعادة النظر والتحدٌث فً الجدول 
ماً، وثالثة نجاحها ناجح عمو منهاٌعتبر التقدم فً اثنٌن منها ناجحاً؛ واحد  :أصل األهداؾ الستة

تعزٌز التعببة  : "منها كونها تطّورت بعد التقٌٌم الخماسً التقدم فً هدفٌن وتم تقٌٌم. جزبً
؛ "االٌدز/واالجتماعٌة الواسعة لمعالجة والحد من فٌروس نقص المناعة البشريالسٌاسٌة 

تعببة وتخصٌص والدعوة الى التزام سٌاسً أكبر على المستوٌات العالمٌة والمحلٌة، شاملة "
توافق الالمتعلق بانجاز وتعزٌز "بٌنما تم تقٌٌم التقدم الحاصل فً الهدؾ ". الموارد الكافٌة

 . التقٌٌم الخماسً مرحلةقل نجاحاً من األعلى أنه " عالمً حول نهج السٌاسات والبرامجال

إن مفهوم  .مجالخاصة بالتوجٌهات المستقبلٌة للبرنا األموراستكشاؾ عدد من  10ٌتم فً الفصل  -125
ما ٌزال صالحاً، بالنظر الى العوامل المحددة التً تدفع بهذا الوباء وتإثر فً " االستثناء"االٌدز 

لكن المطلوب هو مقاربة  .، وتؤثٌر فٌروس نقص المناعة البشري فً بعض المناطقاالستجابة
 .أكثر دقة تعترؾ بتنوع االوببة وتشّكل دعماً لظروؾ البلد

. لحاجة الى تعزٌز النظام الصحً لتقدٌم عالج فٌروس نقص المناعة البشريهناك اعتراؾ با -126
للحفاظ على القٌادة والدعوة التباع  سٌحتاج لكن برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز

 .لوقاٌة من فٌروس نقص المناعة البشريٌشمل القطاعات المالبمة ل نهج متعدد القطاعات

 انتشار خدماتوتوسٌع  استدامةعلى الدول قدرة فً  المالٌة العالمٌة زمةاألٌبدو احتمال تؤثٌر  -127
. النشاط لدراسة كفاءة وفعالٌة كما قد ٌتٌح فرصاً . وزٌادة تؽطٌة خدمات الوقاٌة المعالجة

وسٌكون الدور الهام لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز فً العمل مع الدول 
توازن مناسب لتخصٌص الحماٌة وضمان  جهودل محددةالهداؾ ألوالمانحٌن لضمان تسدٌد ا

 .على الوقاٌة والعالج والرعاٌة والدعم دالموار
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كانت الطموحات عالٌة جداً، فً األٌام األولى لنشوء برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً  -128
وتثبت  .مم المتحدةجعل البرنامج المشترك ٌستلم القٌادة بالنسبة إلصالح نظام األباالٌدز، بهدؾ 

وسٌتحقق مزٌد من التقدم البسٌط . على حالها تبقىلهٌكلٌة والحوافز لالقضاٌا األساسٌة الخبرة أن 
نحو برامج مشتركة فّعالة على المستوى المحلً، دون المزٌد من اإلصالحات األساسٌة فً 

 .مجال المالٌة والمساءلة؛ وتقدٌر العمل المشترك فً تقٌٌم اداء األفراد

ٌثبت الوباء المستمر أن عمل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز لم ٌنته بعد ولن ٌنته  -129
أكثر تطابقاً لدعم األمم المتحدة مع احتٌاجات البلد، ولتحسٌن لكن هناك حاجة الى منهج . قرٌباً 

 .فعالٌة تكلفة الدعم من قبل األمانة، وذلك على جمٌع المستوٌات

ات قائمة بالتوصً

فبات تنطلق من هٌكلٌة هذا  5، وهً مجموعة ضمن 11وصٌة تم ذكرها فً الفصل  24هناك  -130
أكثر تركٌزا وأكثر برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز عمل لجعل  التقرٌر، وتسعى

. ة وأكثر مرونة واستجابة وأكثر عرضة للمساءلة وأكثر كفاءةاستراتٌجً

ز برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز تحسٌن تركً: 1 الفئةتوصٌة 

للمجلس التنسٌقً  1التوصٌة . لتحدٌد االتجاه العام للسنوات الخمس المقبلةالربٌسٌة التوصٌة هً هذه 
بمساندة خطة استراتٌجٌة جدٌدة   مع أهداؾ قابلة للقٌاس ومحددة زمنٌا جدٌد وضع بٌان مهمة: للبرنامج

لبرنامج المشترك العادة تركٌز الدعم على المستوٌٌن االقلٌمً والمحلً ٌوضح كٌفٌة وضع وموقؾ ا
. لعكس سٌاق الوباء واحتٌاجات البلد

استراتٌجٌة أكبر فً النهج : 2 الفئةتوصٌة 

مع   ربٌسٌة على وضع استراتٌجٌة شراكة الجهات الراعٌةعمل األمانة مع : للمدٌر التنفٌذي 2التوصٌة 
مع الصندوق العالمً  بما فً ذلك نصوص صرٌحة للعمل فً شراكة، اسأهداؾ واضحة وقابلة للقً

      .(PEPFAR) خطة الربٌس الطاربة لإلؼاثة من اإلٌدزو

التوصٌات الفرعٌة 

o  وضع رإٌا مشتركة للفوابد المحتملة والمتوّقعة من مشاركة المجتمع المدنً واألشخاص
اتباع وعة واضحة من األهداؾ والمتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري؛ ووضع مجم

. نتابجالنهج أكثر انتظاما لتوثٌق 

o  للنعامل مع المجتمع المدنً ومنظمات  األمانة العامة والجهات الراعٌة لدىوضع نهج مشترك
. قدرتهاتعزٌز األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري و

o الربٌسٌة السكانٌة مشاركة الفباتتعزٌز الدعم على المستوٌٌن العالمً والمحلً لتمكٌن و .

o  تعزٌز الجهود للتعامل مع القطاع الخاص، بما فً ذلك التصّدي ألدوار األمانة ومنظمة العمل
. الدولٌة

الجهات الراعٌة  بٌنلمدة زمنٌة محدودة   تؤلٌؾ مجموعة عمل: للجنة المنظمات الراعٌة 3التوصٌة 
التقسٌم التنفٌذي للعمل ٌتعلق بتموٌل "وذلك بؽٌة توضٌح . ةالمعنٌة والصندوق العالمً، بدعم من األمان
. إدارة المنظمات المعنٌة إلقرارها من قبل مجالسلطرحه  " وتوفٌر الدعم التقنً لتعزٌز النظام الصحً
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 2010على األمانة والجهات الراعٌة أن تقدم خالل اجتماع عام : لألمانة والجهات الراعٌة 4التوصٌة 
للمجلس التنسٌقً للبرنامج،  2010( دٌسمبر)الراعٌة، ومن ثم الى اجتماع كانون األول  للجنة المنظمات

التخطٌط : بما فً ذلك، ولكن ؼٌر مقتصرة على دعم)اقتراحاً حول كٌفٌة حسم التداخل واالزدواجٌة 
قابة والتقٌٌم الربٌسٌة، الرالسكانٌة الوطنً  وااستراتٌجٌة التنمٌة، حقوق االنسان، النوع الجنسً، الفبات 

: وٌنبؽً أن تشمل التالً(. وث العملٌات، والمراقبةبحعلى المستوى المحلً، 

؛ المستوى العالمً أفضل علىبشكل  ٌعمل مفهوم المنظمة القابدةكٌؾ ٌمكن أن 

و 

. (IATT)فرٌق العمل المشترك بٌن المنظمات   نهج باّتباعمدى حل هذه القضاٌا 

الطلب من  األمانة والجهات الراعٌة  تطوٌر أسلوب : سٌقً للبرنامجتوصٌات فرعٌة الى المجلس التن
 باالعتماد على الخبرة المكتسبة من اآللٌات األخرىعمل لفرقاء العمل المشتركٌن بٌن المنظمات، 

، مع عمل حول القٌود المفروضة على السفرالفرٌق و(MERG)   قتصادٌاتالطبٌة االبحاث األمجموعة ك
ومستندة على المهام؛ وذلك بهدؾ إدارة   محددة زمنٌاً  لتعٌٌن أهداؾ المنظمة الرابدة حتٌاجاتامراعاة 

. أعمالها مع رفع تقارٌر االداء الدورٌة الى المجلس التنسٌقً للبرنامج

الترتٌبات التنظٌمٌة لمكاتب األمانة على ضبط حجم وعدد الموظفٌن و: للمدٌر التنفٌذي 5التوصٌة 
   .1االحتٌاجات الوطنٌة والتداعٌات المترّتبة من التوصٌة المستوى المحلً لتعكس 

مبادئ توجٌهٌة تقدٌم اقتراحات الى مجموعة األمم المتحدة االنمابٌة لوضع : للمدٌر التنفٌذي 6التوصٌة 
من قبل الفرٌق المشترك، مستندة على أساس المبادئ والنهج الذي ٌعكس احتٌاجات مواجهة  حةمنقّ 

. الداعمة أو االقلٌمالوباء فً الدولة 

 عرض القرارات فً الهٌبات الرباسٌةلالعمل مع الزمالء داخل حكوماتهم : للدول االعضاء 7التوصٌة 
للجهات الراعٌة كً ٌشمل تقٌٌم اداء رإساء المنظمات، على المستوى المحلً، واداء الفرٌق المشترك 

  .والدعم من قبل المنظمة حٌثما كان ذلك مناسباً 

تموٌل العمل على قضٌة فٌروس نقص المناعة البشري من السٌطرة على : للدول االعضاء 8الوصٌة 
قبل األمم المتحدة، على المستوى المحلً، لدعم الفرق المشتركة بدل من إدارتها الثنابٌة من قبل جهات 

.  راعٌة فردٌة أو مكتب األمانة المحلً

أكثر مرونة واستجابة : 3 الفئةتوصٌة 

تعزٌز العمل المشترك فً مجال البحوث و تتّبع الموارد وإدارة  :مانة والجهات الراعٌةلأل 9التوصٌة 

، على المستوى "إعرؾ الوباء"المعرفة، مع التركٌز بشكل خاص على المعلومات بهدؾ دعم نهج 
. المحلً، وتحسٌن صنع القرار المبنً على الدالبل

:  وعلى وجه التحدٌد. العالمً والمحلً تعزٌز التقٌٌم على المستوٌٌن: لألمانة 10التوصٌة 

o  تؤلٌؾ مجموعة عمل(قتصادٌاتالطبٌة االبحاث األمجموعة رّبما تحت رعاٌة ك MERG ) تضم
موظفٌن من األمانة ومن الجهات الراعٌة ومن الصندوق العالمً، ٌعملون على التقٌٌم وعلى 

 متماسكةو  ة مشتركةعالمً من أجل وضع خطة تقٌٌم ، قضٌة فٌروس نقص المناعة البشري
 . تتمحور حول المجاالت ذات األولوٌة للوباء
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o  المشاركة فً تخطٌط وإدارة مٌزانٌة التقٌٌم على المستوى المحلً، تحت رعاٌة الفرٌق
المشترك، والعمل بالتعاون مع الصندوق العالمً، والممولٌن اآلخرٌن والشركاء المحلٌٌن وفقاً 

 .  اللتزامات إعالن بارٌس

o النظام الحالً للبحث عن المعلوماتلمزٌد من االستثمارات فً وقؾ ا(CRIS)   ستمرار الأو فً ا
 .به خارج نطاق االستخدام الحالً كشكل معتمد لتقدٌم التقارٌر

o  ،مسٌاسة التعامل بشؤن نتابج التقًٌوتوفٌر االعتمادات الكافٌة لإلبالغ عن، ونشر.  

: وعلى وجه التحدٌد. زٌز ترتٌبات الدعم التقنًتع: لألمانة والجهات الراعٌة 11التوصٌة 

o  األمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً  أدوارالمزاٌا النسبٌة لكل منها، وتوضٌح
مجال فً باالٌدز وآلٌات الدعم التقنً المرتبطة بها وؼٌرهم من مقدمً خدمات الدعم التقنً 

 .بناء القدرات على المستوى المحلًالقصٌر األجل ودعم  توفٌر الدعم التقنً

o  تحدٌد دور برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز فً مجال الدعم التقنً المقدم من
 .الصندوق العالمً

o ًلبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز، على   تعزٌز التخطٌط والتنسٌق والدعم التقن
األمر ٌعكس احتٌاجات الدولة وأولوٌاتها بدالً من جدول  المستوى المحلً، والتؤكد من أن هذا

 .أعمال منظمات األمم المتحدة

o  ترشٌد دعم الرقابة والتقٌٌم بٌن أمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز، والبنك
ومنظمة الصحة  (World Bank GAMET)وفرٌق الرصد والتقٌٌم العالمً لالٌدز   الدولً

 .العالمٌة

o  تعزٌز آلٌات الدعم التقنً الموضوع من قبل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز
 .بصفتهم مقدمٌن للبرنامج المشترك

o  إدخال الرقابة والتقٌٌم المنتظمٌن على الدعم التقنً الذي ٌقدمه برنامج األمم المتحدة المشترك
على عالقة ببرنامج األمم المتحدة المشترك  الذٌن هممانحو الدعم التقنً ٌقدمه و ؛المعنً باالٌدز

  .المعنً باالٌدز، على المستوى المحلً

، وتحسٌن (PAF)مواصلة قدرة عمل برنامج وصندوق التعجٌل : للمجلس التنسٌقً للبرنامج 12التوصٌة 
: وتشمل التؽٌٌرات ما ٌلً. الممارسات التشؽٌلٌة الحالٌة

o رنامج وصندوق التعجٌل تقرٌر دوري حول نتابج استعمال تموٌل ب(PAF)  المقدم الى المجلس
التنسٌقً للبرنامج؛ و 

o  اقتراحات من قبل المدٌر التنفٌذي والجهات الراعٌة المتربسة للمنظمات خالل اجتماع المجلس
، بهدؾ خفض تكالٌؾ المكاسب اثناء 2010( دٌسمبر)التنسٌقً للبرنامج فً كانون األول 

. جهات الراعٌةتحوٌل التموٌل بٌن منظمات ال

التؤكد من أن ( 1: القٌام بما ٌلً (RST)فرٌق الدعم اإلقلٌمً  علىوٌنبؽً  :للمدٌر التنفٌذي 13التوصٌة 
التركٌز ( 2؛  بند فٌروس نقص المناعة البشري مدرجة فً مداوالت الفرق النامٌة للمدٌرٌن االقلٌمٌٌن

( 3والتً تعكس استجابتها الخاصة للوباء ؛  على دعم تنمٌة قدرات األمم المتحدة على المستوى المحلً
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وتشجٌع استخدام تحلٌل  (RST ESA)شرق وجنوب أفرٌقٌا /  االعتماد على خبرة فرٌق الدعم االقلٌمً 
   .والتصمٌم لدعم جمٌع الجهات الراعٌة، ولٌس فقط األمانة(  4؛ و " إعرؾ الوباء"الفجوات و

االنسان وحقوق النوع  على تعزٌز حقوقلتركٌز ا اد مسإولٌةإسن: للمجلس التنسٌقً للبرنامج 14الوصٌة 
: وعلى وجه التحدٌد .برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز الجنسً الى

o  وحقوق  الجنسًالخاصة بالنوع المتشعبة العامة وبشؤن المسابل إعادة النظر فً تقسٌم العمل
التنسٌق بٌن هذه النواحً داخل البرنامج  بهدؾ استالم األمانة الدور الرٌادي فً اإلنسان

 .المشترك

o التحالؾ العالمً المعنً بالمرأة واإلٌدزو ة، توضٌح أدوار صندوق األمم المتحدة االنمابً للمرأ 
(GCWA)، ًبالنسبة للعمل على قضاٌا فٌروس نقص المناعة البشري والنوع الجنس. 

o  نقص المناعة البشري والنوع الجنسً تعزٌز قدرة موظفً األمم المتحدة فً قضاٌا فٌروس
  .وقضاٌا فٌروس نقص المناعة البشري وحقوق االنسان

o  دعم برنامج األمم المتحدة االنمابً للتقّدم بدورها الرٌادي فً العمل على قضاٌا الرجال الذٌن
 .ٌمارسون الجنس مع الرجال وقضاٌا فبات السكان الربٌسٌة

o ًمشتركة فرقة عمل ما ٌتعلق بالفبات السكانٌة الربٌسٌة وٌإلؾ تعزٌز الدعوة والقٌادة العالمٌة ف
وبرنامج األمم   مكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة  المنظمات لتضم من داخل

وتنسٌق  السٌاسات والبرمجة تماسكلضمان المتحدة االنمابً وصندوق األمم المتحدة للسكان 
   .ربٌسٌةالعمل الفعال مع الفبات السكانٌة ال

o  تحدٌد أهداؾ عالمٌة ربٌسٌة واضحة للعمل على قضاٌا فٌروس نقص المناعة البشري والنوع
 ابوصفه الجنسً وحقوق االنسان والفبات السكانٌة الربٌسٌة؛ والتؤكد من ضم هذه األهداؾ

ٌنبؽً على تحلٌل النوع . على المستوى المحلً فرٌق المشتركعمل العنصرا أساسٌا فً 
فً دعم  وللبرامج المشتركة" لمعرفة الوباء"حقوق االنسان أن ٌكون كامالً الجنسً و

 .االستجابات المحلٌة

o  التركٌز على دعم برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز للدول بترجمة األطر والتوجٌه
 الى برامج عملٌة لمعالجة أمور فٌروس نقص المناعة البشري والنوع الجنسً، وفٌروس نقص

 .المناعة البشري وحقوق االنسان
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تحسٌن المساءلة واالدارة : 4 المحورتوصٌة 

: للمدٌر التنفٌذي والمجلس التنسٌقً للبرنامج ولجمٌع رإساء منظمات الجهات الراعٌة 15التوصٌة 
تنشٌط دور لجنة المنظمات الراعٌة من خالل اجتماع عادي رسمً واحد فً السنة للجنة المنظمات 

  :ساندة ما ٌلًبم الراعٌة

إعادة النظر فً طرٌقة عمل لجنة المنظمات الراعٌة كً تعكس زٌادة فعلٌة لدور المنسقٌن  -
. العالمٌٌن

زٌادة االستثمار من قبل المنسقٌن العالمٌٌن واألمانة إلعداد جدول أعمال وإطار المواد االعالمٌة  -
قرارات ( 1: ظمات علىللجنة المنظمات الراعٌة بهدؾ ضمان تركٌز مداوالت رإساء المن

( 2التً تحتاج للمناقشة مع المجالس التنظٌمٌة للجهات الراعٌة؛ و  المجلس التنسٌقً الربٌسٌة
 .والدروس المتعلقة بتقسٌم العمل على المستوى المحلً التقدم المحرز فً تنفٌذ استراتٌجٌة جدٌدة

لجنة لتفاهم الصادرة عن مراجعة مذكرة ابٌن الراعٌن الفردٌٌن وذلك بعد تعزٌز المساءلة  -
، إلى الحد الممكن ن ضمت سوؾ ن الجهات الراعٌةإ: كً تنص على ما ٌلًالمنظمات الراعٌة 

والمإشرات المناسبة المّتفق علٌها فً إطار النتابج على المستوى العالمً تحقٌق األهداؾ ، عملٌا
نتابج المجموعة، أو ما لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز وإدراجها فً إطار 

   .ٌعادلها، لكل جهة راعٌة

االعتماد على التقدم الذي تم إحرازه للتؤكد من أن قضٌة فٌروس نقص المناعة البشري أصبحاً   -
على المجلس التنسٌقً للبرنامج العمل . جزءاً من جدول األعمال العادٌة لؽالبٌة الجهات الراعٌة

 مداوالتالشمل استمرارٌة  ،، حٌثما أمكن ذلكة كً ٌضمنمع المدٌر التنفٌذي والجهات الراعً
     .لمناقشة القرارات الربٌسٌة الخاصة بالمجلس التنسٌقً للبرنامج

برنامج األمم المتحدة المشترك  دارةإلل المسإولٌة الفعالة تحمّ : للمجلس التنسٌقً للبرنامج 16التوصٌة 
: ه للتؤكد من األمور التالٌةأن ٌعٌد تركٌز عمل سٌقً للبرنامجعلى المجلس التن. المعنً باالٌدز

o مبنٌة على أولوٌات  ،خطط توفٌر الدعم على المستوى المحلً من قبل األمانة والجهة الراعٌة
. ة لألمم المتحدةيالوباء والمزاٌا النسب

o الخطط المستقبلٌة تعكس االداء السابق لألمانة والجهات الراعٌة. 

o االحدى عشرة فً تعزٌز قدرة األمم المتحدة على المستوى المحلً، المنظمات  لتزاماتاالوفاء ب 
ال تتحمل األمانة لعب . ومخصصات التموٌل  المقبلة األدوار درسوأخذها بعٌن االعتبار عند 

 .أي دور ممكن أن تقوم به الجهة الراعٌة

o كفاءة وفعالٌة األمانة. 

برنامج األمم المتحدة المشترك  إلدارةٌة الفعالة تحّمل المسإول: للمجلس التنسٌقً للبرنامج 17التوصٌة 
. على المجلس التنسٌقً للبرنامج إعادة النظر فً أسالٌب عمله لتحسٌن فعالٌة اجتماعاته. المعنً باالٌدز

: وتشمل التؽٌٌرات ما ٌلً

o  والتحقق من لتنسٌقلهٌبة   فقطبوصفها   مكتب المجلس التنسٌقً للبرنامج دورالمحافظة على ،
روس المستفادة من التجارب السابقة ودورات مجموعات العمل، كمقدمة لزٌادة استخدام هذه الد

 .المجموعات
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o  المحور والشعاع المحٌط" إعادة النظر فً نموذج" “hub and spoke”  ًالذي تستعمله األمانة ك
تثمار أكبر ُتطلع من خالله الدوابر المنفردة قبل اجتماعات المجلس التنسٌقً للبرنامج، بهدؾ اس
 .فً إقامة روابط واتصاالت بٌن هذه الدوابر قبل اجتماعات المجلس التنسٌقً للبرنامج

o  لتحدٌد كٌفٌة ترأس اجتماعاته، وتركٌز إعادة النظر فً طرٌقة عمل المجلس التنسٌقً للبرنامج
ل عمل االجتماعات على أخذ القرار السرٌع والفعال، مع الحفاظ على الصوت المناسب داخل ك

 .مجموعات المشتركٌن الربٌسٌة

o  خالل اجتماع المجلس التنسٌقً للبرنامج بتارٌخ  2008تقٌٌم فعالٌة تؽٌٌرات طرٌقة عمل عام
ي من شؤنها تعزٌز كفاءة وفعالٌة الت؛ وتحدٌد المزٌد من التعدٌالت 2010( دٌسمبر)كانون األول 

فرٌق  فً كٌفٌة عمل  ؼٌٌراتتقٌٌم فعالٌة الت ،على وجه الخصوصٌنبؽً و. ممارسات العمل
. الصٌاؼة

تخصٌص ل بالنسبة التنفٌذي مدٌرمحاسبة اللمجلس على اٌنبؽً : للمجلس التنسٌقً للبرنامج 18التوصٌة 
: وهذا ٌعنً. التً تجمعها األمانة، بٌن األمانة والجهات الراعٌة الفردٌة األموال

o ظهر بشكل واضح  التوزٌع أن يُ المنظمات ٌجب لتموٌل المشترك بٌن ل المتوقعتخصٌص أن ال
 .بٌن األمانة والجهات الراعٌة

o  أن تخصٌص تموٌل المٌزانٌة الموّحدة وخطة العمل الذي تم جمعه من األمانة ٌنبؽً أال ٌكون
 ،على أساس االستحقاق وزٌادة النسبة، ولكن على أساس أولوٌات الوباء واداء الجهات الراعٌة

 .الراعٌة على المستوٌٌن العالمً واالقلٌمً والتموٌل الذي تحصل علٌه الجهات

o إذا كان  ما ( 1: العالمً المستوىعلى  األمم المتحدةستجابة الممولٌن الربٌسٌٌن ال ٌةنظر
من شؤنه أن ٌزٌد فً رده على عبر برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز التموٌل 

 مدٌرال علىوإلى أي مدى ٌنبؽً ( 2مبنٌة على أساس االداء؛ و   التحول إلى مخصصات
 لزٌادة موارد األمم المتحدة على المستوى العالمً أو هل أن    أخذ زمام المبادرةي التنفٌذي أن

  الجهة الراعٌة؟ مسإولٌةأكثر فؤكثر كون يجمع األموال ٌنبؽً أن 

o  نمٌة قدرة األمم المتعلقة بت لتزاماتالحول ا اً محدداألمانة والجهة الراعٌة وٌنبؽً أن ٌكون أداء
هذا ما ٌنبؽً أن ٌحّمل المجلس التنسٌقً للبرنامج المسإولٌة . المتحدة على المستوى المحلً

صفتها /بصفته)وكذلك للمدٌر التنفٌذي للمنسقٌن العالمٌٌن، كونهم الممثلٌن الربٌسٌٌن لمنظماتهم، 
. ؛ وبالتالً هذا ما سوؾ ٌتضمنه التقرٌر السنوي(ربٌساً لألمانة

ٌجب إعادة النظر فً دور  :للمجلس التنسٌقً للبرنامج، واألمانة والجهات الراعٌة 19توصٌة ال  
: وما بعد من أجل 2012ومحتوٌات المٌزانٌة الموّحدة وخطة العمل ابتداء من 

( 2إظهار مدى قدرة الجهات الراعٌة الفردٌة واألمانة على المستوى المحلً؛ و ( 1: تركٌز على- 
. لضمان تنفٌذ القدرة على التخطٌطتخصٌص التموٌل 

فً راج التموٌل لتقٌٌم مدى قدرة األمم المتحدة، على المستوى المحلً، من تحقٌق مساهمة فعالة - 
. االستجابة لقضٌة فٌروس نقص المناعة البشري فً البلد

كفاءة أكبر : 5المحورتوصٌة 
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بهدؾ إصدار   وتحلٌلها  القدرة  جاتحتٌاال وضع تقٌٌم: الى المجلس التنسٌقً للبرنامج 20التوصٌة 
للترشٌد الجماعً للموظفٌن على  –األمانة وكل الجهات الراعٌة  –توصٌات للبرنامج المشترك 

، مع 1المستوٌات العالمٌة واالقلٌمٌة والمحلٌة، بالترابط مع استراتٌجٌة العمل المذكورة فً التوصٌة رقم 
. ٌة للوباءاألخذ باالعتبار كافة االحتٌاجات االقلٌم

تؤكٌد دور األمانة التً تساهم فً التنسٌق داخل البرنامج : الى المجلس التنسٌقً للبرنامج 21التوصٌة 
المشترك، وربما أٌضاً دور المنظمة فً ملء الفجوات التً ال ٌمكن للجهات الراعٌة مألها؛ وإسناد 

الموظفٌن للمدى المتوسط وكٌفٌة تقدٌم مهمة تقدٌم التوصٌات الى المدٌر التنفٌذي، مع ذكر أدوار وقدرة 
. 2010هذه التوصٌات الى اجتماع المجلس التنسٌقً للبرنامج عام 

أواخر  طاقته كاملبباالفتراض أن نظام منظمة الصحة العالمٌة ٌعمل  :للمدٌر التنفٌذي 22التوصٌة 
ٌّن لجنة مراجعة أوابل 2010 لى تطبٌق تخطٌط موارد اللجوء ا  على التكالٌؾ والفوابد بسبب 2011، تع

المإسسات، الخاصة ببرنامج األمم المتحدة االنمابً أو منظمة الصحة العالمٌة، على كل إدارات 
. المنظمة

تكلٌؾ المدٌر التنفٌذي بتقدٌم تقرٌر الى اجتماع المجلس  :الى المجلس التنسٌقً للبرنامج 23التوصٌة 
ٌظهر فٌه مدى التطوٌر الكامل للنظم والسٌاسات  2010( دٌسمبر)كانون األول  فًالتنسٌقً للبرنامج 

ونظام الموارد البشرٌة؛ ومدى عملها وتنفٌذها؛ ومدى استعمالها بفعالٌة واستمرارٌة كما هو المالٌة 
. متوّقع لها من قبل مدراء المنظمة

ٌح إطار ٌعمل على توض( 1الطلب من المدٌر التنفٌذي أن  :الى المجلس التنسٌقً للبرنامج 24التوصٌة 
كفاءة متكامل لهذه األدوار ؛ ٌتؤكد من تقٌٌم كل الموظفٌن الحالٌٌن على أساس إطار الكفاءة الموضوع؛ 

مع اجراءات  2010( دٌسمبر)وتقدٌم التقرٌر خالل اجتماع المجلس التنسٌقً للبرنامج فً كانون األول 
متعون بالكفاءات واالختصاصات تفصٌلٌة للتؤكد من كون الموظفٌن المالك، على المستوى المحلً، ٌت

. المطلوبة

  

  

  

 


