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ملّخص النتائج  –تقٌٌم برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز  
 

الغــــالف 

وفد المنظمات ؼٌر  تم إصدار نسخة ملّخصة من تقرٌر التقٌٌم المستقل الثانً من قبل متطوعٌن من
للبرنامج، وفرٌق االستشارٌٌن وفرٌق االتصاالت؛ وذلك بهدؾ مشاركة  المجلس التنسٌقً -الحكومٌة 

لقد أردنا تسهٌل الوصول الى النتابج . لمتحدة المشترك المعنً باالٌدزأوسع لنتابج تقٌٌم برنامج األمم ا
للقراء ؼٌر المتحدثٌن باللؽة االنكلٌزٌة والفرنسٌة؛ لذلك حضّرنا بسرعة هذه النسخة القصٌرة للترجمة 

 القسم الرسمً دعمهدؾ التقرٌر الى وي. الى اللؽات االسبانٌة والبرتؽالٌة والروسٌة والصٌنٌة والعربٌة
. والذي تم وضع توصٌاته من قبل فرٌق التقٌٌم( وهو مترجم أٌضاًا )الملخص من التقرٌر النهابً 

ٌمكن قراءة . دون تكرارها فً هذه النسخة القصٌرة قسمقد تم إدراج التوصٌات الخاصة بكل ؾوبالتالً، 
   .evaluation webpageالخاصة بالتقٌٌم الوثابق الخاصة بالتقرٌر على صفحة الوٌب  جمٌع

  
وكل . التً عقدت حول التقرٌر المعنٌٌناشترك اعضاء من المجتمع المدنً فً مشاورات األشخاص 

التعلٌقات موجودة على صفحة الوٌب الخاصة بالتقٌٌم، كما أن إدخاالت المجتمع المدنً مدرجة فً 
، لمدة خمس سنوات  لتقٌٌم الخاص بالصندوق العالمًوهً تشمل ا. بعض الفقرات من الوثٌقة النهابٌة

األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري، لومات المحلٌة الخاصة بالمشاركة مع والمع
فً عمل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز واالهتمام " النوع الجندري"تعمٌم مراعاة و

الخاصة بحقوق التصوٌت للمجلس  تعلٌقاتال لكن . لق بالوقاٌةبالتحدٌات وأوجه القصور فٌما ٌتع
ال ٌمكن لهذه النسخة أن تعكس عمق األفكار المدرجة . التنسٌقً للبرنامج ؼٌر مدرجة فً التقرٌر النهابً

. فً التقرٌر النهابً، لكن المقصود منها تسلٌط الضوء على بعض األمور الربٌسٌة وتشجٌع المناقشة
تقرٌر التقٌٌم الموضوع الربٌسً الجتماع المجلس التنسٌقً للبرنامج فً جنٌفا خالل  سٌشّكل: مالحظة

الرجاء المشاركة بأفكاركم وتعلٌقاتكم مع مندوبً المنظمات ؼٌر الحكومٌة (. دٌسمبر)شهر كانون األول 
إما باستعمال االٌمٌل  المرتدةٌمكنكم ارسال التؽذٌة   .هذا االجتماعلعقد  استعدادهمقبل 

(pcbcf.ssimon@gmail.com)  أو على موقعناwww.unaidspcbngo.org . 
  

  

http://www.unaidspcbngo.org/
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اق النص المقّدمــة وسً

الثانً لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز على كٌفٌة تأمٌن البرنامج  ٌترّكز التقٌٌم المستقل
ٌة لالستجابة للوباء؛ وتعزٌز التوافق العالمً للسٌاسات ونهج البرامج؛  وتعزٌز للقٌادٌة العالم الموّحد

والتأكد من تنفٌذ السٌاسات واالستراتٌجٌات الفّعالة والمناسبة  قدرة نظام األمم المتحدة لرصد االتجاهات
تنفٌذ المحلً؛ وتعزٌز قدرة الحكومات المحلٌة فً تطوٌر استراتٌجٌات محلٌة شاملة و الصعٌدعلى 

تعزٌز قاعدة ؛ والوطنً الصعٌداالٌدز على /قص المناعة البشرينبمواجهة نشاطات فعالة خاصة 
  والعالمً، الوطنً الصعٌدواالجتماعٌة للوقاٌة من ولمواجهة الوباء على  عببة السٌاسٌةللتعرٌضة 

. اإلٌدز/تعببة وتخصٌص الموارد الكافٌة لنشاطات مواجهة فٌروس نقص المناعة البشري شامالًا 
 

: التالٌة القضاٌاوٌتركز التقٌٌم على 
ٌّر- أ   السٌاق المتؽ

 توصٌات التقٌٌم المستقل تحدة المشترك المعنً باالٌدز لكٌؾ استجاب برنامج األمم الم
. األول

 الدور المتطور للبرنامج ضمن بٌبة متؽٌرة .

 ةالصحً ةمنظتعزٌز األ.  

  (. إصالح األمم المتحدة) الشاملتسلٌم التقرٌر

. كٌفٌة عمل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز- ب 

 إدارة وتوجٌه برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز .

  ،المنظمات والدولالجهات الراعٌة المشاركةتقسٌم العمل بٌن أمانة السر ، .

 موّحدإدارة البرنامج ال .

جوانب تنفٌذ األوامر - ج 

 نً والعمل معهإشراك المجتمع المد .

 أبعاد الوباء على النوع الجندري .

 الدعم التقنً لالستجابة المحلٌة لمشكلة اإلٌدز .

 حقوق االنسان .

 لألشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري اإلشراك األكبر والهادؾ .
 

اًا من االختصاصات وإطار( أنظر التقرٌر األولً)فرٌق التقٌٌم، بإشراؾ من لجنة الرقابة، منهجٌة  طّور
ساحل العاج )دولة  12وقامت بزٌارة (. المدرجة فً كل من االجزاء التالٌةأخذت منها اسبلة التقٌٌم )

، جمهورٌة الكونؽو الدٌموقراطٌة، أثٌوبٌا، سوازٌالند، كازاخستان، أوكرانٌا، إٌران، {كوت دٌفوار}
، وورشة عمل للدول الراعٌةخالل ورشتً عمل ، والمشاورة (الهند، اندونٌسٌا، فٌتنام، البٌرو، وهاٌٌتً

. لقادة الفرق المحلٌٌن، وتقارٌر مرحلٌة مختلفة الى لجنة الرقابة والمجلس التنسٌقً للبرنامج
 

الدور المتطور لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز ضمن بٌبة : القضٌة التً تناولها التقٌٌم
. متؽٌرة

 
 الموّحدوضوح دور البرنامج  القسمة المحلٌة واالقلٌمٌة والعالمٌة، ٌعالج هذا نظراًا للتؽٌر فً البٌا

خطة الربٌس الطاربة لإلؼاثة من عالقات العمل مع الصندوق العالمً، ووأولوٌاته، وبشكل خاص 
، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنً، ،  والجهات المانحة الثنابٌة(UNITAID)، وٌونٌتٌد (PEPFAR) اإلٌدز

. المنظمات اإلقلٌمٌة وؼٌرهاو
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: النتابــج

واالستجابة العالمٌة مستدامة . ل مشكلة صحٌة عالمٌةـّ ما تزال قضٌة فٌروس نقص المناعة البشري تشك 

، (UNGASS)الجمعٌة العامة االستثنابٌة التابعة لألمم المتحدة الصندوق العالمً، : من خالل مبادرات منها
لفٌروس نقص المناعة البشري واالٌدز بشكل كبٌر فً السنوات األخٌرة،  وقد زادت موارد التصدي .الخ

لكن توفٌر مضادات الفٌروسات القهقرٌة المجانٌة ما ٌزال ٌشكل . موّسعة دابرة الحصول على العالج
. قٌمة التكالٌؾ، وارتفاع معدل االصابات الجدٌدة، والحاجة الى الخط الثانً والثالث للعالج: تحدٌاًا بسبب
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: نفٌذ التوصٌات من قبل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدزت

فعالٌة الشاملة اللتحدٌد مدى المحلً واالقلٌمً  والصعٌدجرى تقٌٌم التنفٌذ على مستوى المقر الربٌسً 
. موّحدال والكفاءة واإلنصاؾ والقبول للبرنامج

 
: النتابــج

تحت السٌطرة المباشرة ألمانة برنامج األمم المتحدة المشترك لقد تم تنفٌذ ؼالبٌة التوصٌات التً كانت 
 الصعٌدتركٌز أكبر على : وأشار الفرٌق الى تقّدم األمانة حول. المعنً باالٌدز، وذات الموارد المتوفرة

ي، والعمل مع المجتمع المدنً، ودعم الصندوق وطنال الصعٌد، وكذلك رقابة وتقٌٌم على الوطنً
(PAF) األموال تعجٌلالنفقات العامة، وصندوق برنامج ة العالمٌة، ورصد العالمً، والمناصر

أمثلة  .2
المجلس االقتصادي مشاكل التوجٌه والمجلس التنسٌقً للبرنامج، : حول التقدم البطًء أو انعدامه شملت

ظمات لجنة المن  وتنقٌح مذكرة التفاهم، وإصالح الدول الراعٌة، توزٌع مسؤولٌة (ECOSOC)واالجتماعً 
فٌما ٌختص بالموارد  (UBW) وتقٌٌم تأثٌرها، وتطبٌق المٌزانٌة الموّحدة وخطة العمل (CCO)الراعٌة 
المحلً أقل فعالٌة، لكنه أقوى فً دعم الصندوق العالمً  الصعٌدجاء تنفٌذ التوصٌات على  .المحلٌة

   .، ودعم القدرة المحلٌة للرقابة والتقٌٌم3مجموعات القضاٌاو
 

                                                      
لتقدٌم مساهمة استراتٌجٌة لجأ الٌه منظمات األمم المتحدة هو مرفق تدٌره األمانة، وت األموال تعجٌلإن صندوق برنامج  -2

ملٌون دوالر من قبل المٌزانٌة الموّحدة وخطة العمل  لكل سنتٌن، ابتداء  16وقد خصص مبلػ ما ٌقارب . وطنٌةاللالستجابة 

.  2003-2002من 

المختصة بفٌروس نقص المناعة على الصعٌد المحلً، فً بداٌة فترة التقٌٌم، من خالل المجموعة  لقد تم التنسٌق -3
وكان دعم مجموعات القضاٌا ٌتم عادة  من  (UNCT) وكانت العضوٌة على مستوى فرٌق األمم المتحدة المحلً. االٌدز/البشري

ٌّن كبار الموظفٌن على الصعٌد المحلً، بصفة 2003وفً عام . قبل مجموعة عمل فنٌة واحدة أو أكثر ، ابتدأت األمانة تع

وتدبٌر التنسٌق هذا ٌكاد ٌكون فرٌداًا لمسألة فٌروس . (UCCs)ٌن لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز منسقٌن محلً
 .نقص المناعة البشري

لتطوٌر تنسٌق قضٌة االٌدز بٌن المؤسسات المتعددة األطراؾ والجهات المانحة الدولٌة،  (GTT)تأسس فرٌق العمل العالمً  -4

، بٌن زعماء من حكومات البلدان المانحة وحكومات البلدان النامٌة  2005( مارس)آذار  9ندن بتارٌخ خالل اجتماع ُعقد فً ل

واتؾ جمٌع الفرقاء على . والمجتمع المدنً ومنظمات األمم المتحدة ومؤسسات أخرى متعددة األطراؾ ومؤسسات عالمٌة
ؤسسً لالستجابة الى قضٌة فٌروس نقص المناعة ٌوماًا بهدؾ تحسٌن الهٌكل الم 80تطوٌر مجموعة من التوصٌات خالل 

تبسٌط ومواءمة اإلجراءات وجاء التركٌز على كٌفٌة توجٌه النظام المتعدد األطراؾ وبالتالً تسهٌل و. البشري واالٌدز
ر النهابً تم نشر التقري. للحد من العبء الملقى على كاهل البلدانالمحلً و الصعٌدلتحسٌن فعالٌة االستجابة على  والممارسات

؛  تمكٌن شمولٌة القٌادة والملكٌة الوطنٌة( 1: مع توصٌات أدرجت تحت أربعة عناوٌن ربٌسٌة 2005( ٌناٌر)حزٌران  14فً 

 .المساءلة والرقابة( 4أكثر فعالٌة؛  اإلصالح من أجل تحقٌق استجابة متعددة األطراؾ تكون( 3؛  المواءمة والتنسٌق(  2

. لنؽٌٌر النظم وأسالٌب العمل على قضٌة فٌروس نقص المناعة البشري تحت نظام المنسق المقٌموقد أدخلت الفرق المشتركة  -5
وقد . 2006مع دلٌل للمبادئ التوجٌهٌة المفصلة عام  2005وقد أدخل  نهج الفرقة المشتركة من قبل األمانة العامة فً أواخر 

المحلً، جعل لهذه  الصعٌدلترتٌبات داخل هٌبة التنسٌق على جعل الدعم المقدم على أعلى مستوى داخل األمم المتحدة وأسس ا
 .المبادرة أهمٌة أكبر من تقسٌم العمل

6-  

 



 

 
5 

الشامل التقرٌر تسلٌم : لتً تناولها التقٌٌمالقضٌة ا

(GTT)إصالح األمم المتحدة، وفرٌق العمل العالمً 
وإعالن بارٌس حول الفعالٌة فً مواجهة االٌدز،  ،4

ٌّم تأثٌر هذه  القسمهذا . تؤثر جمٌعها فً سٌاق عمل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز ٌق
برنامج األمم  حولر الدول والجهات الراعٌة المشاركة والموظفٌن التؽٌرات على كٌفٌة وجهة نظ

(. خاصة المحلٌة منها)لتلبٌة احتٌاجاتها  المعنً باالٌدز؛ وعلى طرٌقة عملهالمتحدة المشترك 
 

: إصالح األمم المتحدة نتابــج

  المعنً باالٌدز إن إصالح األمم المتحدة لم ٌؤثر تأثٌراًا كبٌراًا على برنامج األمم المتحدة المشترك
. المحلً،  وٌعود ذلك جزبٌاًا الى التركٌز الكبٌر على اإلصالح المحلً الصعٌدعلى 

 التنبؤ بدعم فرٌق المدراء االقلٌمٌٌن   إنه من المبكر(RDT) مج األمم المتحدة المشترك لنهج برنا
 .المعنً باالٌدز

 امج األمم المتحدة المشترك ٌتوّجب على عملٌة اإلصالح األوسع أن تعّزز مباشرة فعالٌة برن
 .المحلً الصعٌدالمعنً باالٌدز على 

  لم ٌتم اعتماد نموذج برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز على نطاق أوسع من قبل
 .األمم المتحدة

 
ة الصحً ةمتعزٌز األنظ: القضٌة التً تناولها التقٌٌم

 ةالصحً ةمرك المعنً باالٌدز فً تعزٌز األنظمشتٌشمل التقٌٌم قٌاس دور برنامج األمم المتحدة ال
بشكل ٌدعم أهداؾ برنامج األمم  ةالصحً ةملتً ٌجب أن تطرأ بهدؾ تعزٌز األنظوتحدٌد التحسٌنات ا

.  المتحدة المشترك المعنً باالٌدز
 

: النتابــج

 نقص  ٌروساتخذ برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز موقفاًا واضحاًا وموحداًا تجاه ؾ
وبٌنما تعلن أمانة . ، وكان له تأثٌراًا عالمٌاًا محدوداًا ةالصحً ةمالمناعة البشري وتعزٌز األنظ

هذا الموقؾ ؼٌر  إنما ٌبقى. برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز عن موقفها الواضح
وّحد واضح ، وال وجود لموقؾ مالدول الراعٌةمعروؾ من قبل الجهات الفاعلة الخارجٌة أو 

وإن عدم وجود موقؾ مشترك قد أضعؾ . داخل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز
 .من تأثٌر البرنامج

  إن أدوار أمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز والمنظمة الصحٌة العالمٌة
  .والبنك الدولً ؼٌر واضحة( ومختلؾ اإلدارات فٌها)

  ّلكن هناك دلٌل محدود بالنسبة : األنظمة الصحٌة من خالل توجٌهاتها الراعٌةت الدول زعز
 .للقٌمة المضافة على البرنامج الموّحد

 قد ساهم برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز بوجود روابط بٌن االستراتٌجات 
 .ٌة لمواجهة فٌروس نقص المناعة البشريوطنوالخطط الصحٌة والخطط ال

  دلٌل على زٌادة تموٌل األنظمة الصحٌة من قبل الجهات المانحة الربٌسٌة لقضٌة فٌروس هناك
 .شّكل تحدٌاًا تزال متابعة التموٌل ما تلكن : نقص المناعة البشري

  بالرؼم من وجود مجموعة متزاٌدة للبحوث، ما ٌزال تأثٌر تموٌل برامج فٌروس نقص المناعة
 .ألنظمة الصحٌةالبشري ضعٌفاًا نسبٌاًا فٌما ٌتعلق با
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 ما ٌزال تعزٌز األنظمة حرجاًا فً القطاعات األخرى، وخاصة فٌما ٌتعلق بجهود الوقاٌة الفعالة .
  

 .3 و 1:  التوصٌات المناسبة
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توجٌه برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز 
 

:  القضٌة التً تناولها التقٌٌم

الخاصة ببرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز التوجٌه والمساءلة هذا القسم ٌستعرض هٌاكل 
 ؛ وكذلك عالقتها(المجلس التنسٌقً للبرنامج ولجنة المنظمات الراعٌة والمٌزانٌة الموحدة وخطة العمل)

ركة والمنظمات األخرى التابعة لألمم المتحدة فٌما ٌتعلق بمجموعة واسعة من بالجهات الراعٌة المشا
فرٌق العمل العالمً، ومشاركة المنظمات ؼٌر  تقدم الحاصل على توصٌاتوٌقٌس ال. القضاٌا

. المجتمع المدنً فً المجلس التنسٌقً للبرنامج/الحكومٌة
 

: معلومات أساسٌة

كبرنامج عالمً  1996( ٌناٌر)كانون الثانً  1تأسس برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز فً 

االٌدز، مع المجلس /العاملة فً مجال فٌروس نقص المناعة البشريموّحد لمنظمات األمم المتحدة 
تأسست من وقد  .عن الرقابة مسؤوالًا ع للجمعٌة العامة لألمم المتحدة بصفته االقتصادي واالجتماعً التاب

،  UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة)خالل ست جهات راعٌة مشاركة من منظمات األمم المتحدة 

،  UNESCO، الٌونسكو UNFPA، صندوق األمم المتحدة للسكانUNDPلمتحدة االنمابً ج األمم ابرنام
وقد توّسع فٌما بعد لٌشمل . ، وأمانة مصّؽرة( World Bank، والبنك الدولً WHOمنظمة الصحة العالمٌة

وبرنامج  ،ILOومنظمة العمل الدولٌة ، UNODCمكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة 

المجلس ٌحتفظ و  .UNHCR لشؤون الالجبٌن ةالسامً األمم المتحدة ٌة، ومفوضWFPذٌة العالمً األغ

ي بمسؤولٌة اإلدارة الرسمٌة فٌما ٌتعلق ببرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً االقتصادي واالجتماع
ة الى المجلس ولكن بحكم األمر الواقع، تم تفوٌض دور الرقاب. باالٌدز على مستوى عاٍل من الرقابة

والمجلس التنسٌقً للبرنامج فرٌد فً كونه هٌبة حاكمة  تابعة لألمم المتحدة، كونها . التنسٌقً للبرنامج
تشمل تمثٌالًا من قبل الدول االعضاء ومن قطاع المنظمات ؼٌر الحكومٌة ومن الجهات الراعٌة 

. المشاركة
 

 للبرنامج والجهات الراعٌة المشاركة من قبل ٌُفترض أن ٌتشّكل الرابط األساسً بٌن المجلس التنسٌقً
لجنة المنظمات الراعٌة، وهً اللجنة الدابمة للمجلس التنسٌقً للبرنامج التً تتألؾ من الرؤساء 

ال ٌوجد تسلسل هرمً لألهداؾ والؽاٌات أو . التنفٌذٌٌن للمنظمات الراعٌة المشاركة أو ممثلٌهم المعنٌٌن
، وبٌان بعثة برنامج األمم المتحدة المشترك س االقتصادي واالجتماعًأي رابط واضح بٌن أهداؾ المجل

المعنً باالٌدز، ومجاالت التركٌز الخمسة التابعة لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز 
    .والمٌزانٌة الموّحدة وخطة العمل

 
 :النتابــج

 عً أو فً الممارسة، ٌمكنها ربط ال ٌوجد آلٌة رسمٌة فً مٌثاق المجلس االقتصادي واالجتما
العمل وقرارات المجلس التنسٌقً للبرنامج مع العمل وقرارات المجالس التنظٌمٌة للراعٌن 

 .المشاركٌن
 علٌها المجلس التنسٌقً للبرنامج لتأمٌن  النسبة لألمور التً ٌجب أن ٌعملهناك عدم وضوح ب

اصة وأن المجلس التنسٌقً للبرنامج ٌلتبم الرقابة المناسبة دون السقوط فً االدارة الجزبٌة؛ خ
، وللمجلس لجان فرعٌة، وهو ٌحاول التركٌز –كل مرة لفترة ٌومٌن   –خالل السنةمرتٌن فقط 

 .على األعمال والنشاطات المستقبلٌة مقابل التركٌز على االداء السابق
 ٌّمون بالجدال فً أن قضٌة حقوق التصوٌت لوفد المنظمات ؼٌر ال حكومٌة ما تزال ٌستمر المق

تشّكل أقل من حاجة، كون المجلس التنسٌقً للبرنامج ٌعمل بتوافق اآلراء؛ وأن المنظمات 
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لٌست هٌبات تابعة لمنظمة األمم ( مثال الصندوق العالمً)األخرى التً تتمتع بحقوق التصوٌت 
 .المتحدة مثل المجلس التنسٌقً للبرنامج

 مجلس التنسٌقً للبرنامج فرٌدة من نوعها فً نظام إن مشاركة المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً ال
ٌّن القٌمة الواضحة لهذا األمراألمم المتحدة والتقٌٌم  هناك أمثلة جٌدة حول تأثٌر المجتمع . ٌب

إن مشاركة المنظمات ؼٌر الحكومٌة محدودة بسبب . المدنً على الهٌبة وعلى اتخاذ القرار
من المؤكد أن انشاء . عٌن ولدٌهم أعمال كثٌرةممارسة الربٌس وبسبب أن الموفدٌن هم متطو

 .سوؾ ٌساعد، مع أنه من السابق ألوانه قول ذلك CFفرٌق خدمة االتصاالت 
  فً المجلس التنسٌقً للبرنامج الدول الراعٌةقٌمة مشاركة /لنجاح أقل بالنسبةهناك دلٌل . 
  الن ؼٌر كافٌٌن وهناك فصل قرارات المجلس التنسٌقً للبرنامج ما ٌزاوالرقابة على تقٌٌم الإن

 .المحلً الصعٌدوالتأثٌر على   بٌن المٌزانٌة الموّحدة وخطة العمل
  فرٌق العمل  اًا للمجلس التنسٌقً للبرنامج، لكن الخبرة معتحدي قرارات المجلس متابعة شّكلت

      .كثر انتظاما أمر ممكناألنهج التجربة أن ن يّ ٌب العالمً

 
:  االستنتاجات

 ة لزٌادة فعالٌة لجنة المنظمات الراعٌة المشاركة وزٌادة الروابط مع المجالس هناك حاج
 .التنظٌمٌة للراعٌن المشاركٌن

 فإن تنوع ومع ذلك. ما تزال أهداؾ المجلس االقتصادي واالجتماعً مالبمة وتوّفر المرونة ،
ز ومؤخراًا فً فً األطر االستراتٌجٌة وتصرٌحات المهمة، ونقاط التركً وتؽٌر طبٌعة األهداؾ

فً                                                              دم وجود اتجاه واضح وعجمٌعها فً   المٌزانٌة الموحّدة وخطة العمل؛ قد ساهمت

 .ةضعؾ المساءل
 بٌن المجلس التنسٌقً للبرنامج والهٌبات التنظٌمٌة للراعٌن   ما تزال الترتٌبات الرسمٌة ضعٌفة

 .وهً قللت من التقّدم فً المساءلةاركٌن، المش
 للمجلس التنظٌمًمعقوالًا و على كونه مثاالًا فعاالًا واسع  المجلس التنسٌقً للبرنامج بشكلعتبر يُ و  .

 .لكن بوسعه القٌام بالمزٌد لتركٌز اهتمامه باداء البرنامج الموّحد وتحسٌن آلٌة المساءلة
 لجنة   واألمانة، لكن الدول الراعٌةمل فّعال بٌن وقد شّكل ظهور المنسقٌن العالمٌٌن رابط ع

 .المنظمات الراعٌة فشلت فً القٌام بدورها التنفٌذي
  تخضعبشكل فردي وال الدول الراعٌةتحدث فٌها تأدت الممارسة الحالٌة الى نشوء حالة ال 

وهناك مخاوؾ فً إمكانٌة بعض . لمساءلة خالل اجتماعات المجلس التنسٌقً للبرنامج
 .راءات، مثل فرٌق الصٌاؼة، بأن تقلّل من صوت المشاركٌن فً المجلس التنسٌقً للبرنامجاالج

 فابدتها ولم توّفر إطاراًا مرضٌاًا لرصد االداءن التؽٌٌر المتكرر فً األطر االستراتٌجٌة حّد من إ .
-2008ة إنه لمن المبّكر الحكم على نوعٌة التقرٌر بالنسبة للمٌزانٌة الموّحدة وخطة العمل لفتر

2009 . 
 
 

 .19و  18و  17و  16و  15و  7:  التوصٌات المناسبة
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تقسٌم العمل والعمل المشترك 
 

:  القضٌة التً تناولها التقٌٌم

ٌستعرض هذا القسم عناصر برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز والعالقة التشؽٌلٌة بٌن األمانة 
ل الصندوق العالمً فً المقر الربٌسً وعلى المستوى اإلقلٌمً والهٌبات األخرى، مث والدول الراعٌة

وهذا ٌشمل تقٌٌم فعالٌة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز من حٌث التنسٌق . والمحلً
على العالقة التشؽٌلٌة فً البلد، " تقسٌم العمل"وتناسق وتوافق النشاطات واستراتٌجٌات البرامج، وتأثٌر 

هل أن برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً . عٌن االعتبار وجهة نظر الحكومات المحلٌةمع األخذ ب
باالٌدز ٌقوم بدور التنسٌق العالمً لقضٌة االٌدز؟ 

 
العالمً  الصعٌدعلى : جــالنتائ

  قد ساعد الهٌبات فً الحفاظ على قضٌة فٌروس نقص المناعة البشري ؾ، الدول الراعٌةكونها
ٍٍ مشاركمن أولوٌات ال  .سٌاسة العامة ووّسع نطاق قدرتها كراٍع

 اعضاء فً برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً  الدول الراعٌة الفوابد التالٌة، كونهارى ت
إمكانٌة التموٌل عن طرٌق المٌزانٌة الموّحدة وخطة العمل؛ دور األمانة والمدٌر : باالٌدز

وزٌادة الوعً البشري كقضٌة عالٌة األهمٌة؛ التنفٌذي فً ابقاء قضٌة فٌروس نقص المناعة 
 .بالقضاٌا واالتجاهات العالمٌة

  عم زٌادة قدرة الراعً دعن نجاحه و الدول الراعٌةأسفر أمر تعٌٌن منسقٌن عالمٌٌن من قبل
 .المشارك فً معالجة قضٌة فٌروس نقص المناعة البشري

  ن الهٌبات التً تستلم األموال من نحو المساءلة الضٌقة مع المجموعات ضمهناك اتجاه متزاٌد
والتً تكون مسؤولة عن واحد أو أكثر من األهداؾ المحددة من  المٌزانٌة الموّحدة وخطة العمل

مثل هذا النهج قد ٌؤدي الى مساءلة قوٌة، لكنه ال ٌؤٌد . قبل المٌزانٌة الموّحدة وخطة العمل
 .ةقضٌة فٌروس نقص المناعة البشري كقضٌة ذات أولوٌة واسع

  وبالتالً أصبح 2007-2006انخفض التزام التموٌل لقضٌة فٌروس نقص المناعة البشري منذ ،

العالمً  الصعٌدتموٌل المٌزانٌة الموّحدة وخطة العمل مهماًا فً الحفاظ على القدرة على 
 .واإلقلٌمً

 مٌزانٌة  كان القصد األساسً بأالّ تكون األمانة منظمة أخرى تابعة لألمم المتحدة؛ بل ان تكون
 .األمانة مماثلة أو حتى أكبر من مٌزانٌة بعض المنظمات األصؽر التابعة لألمم المتحدة

  هناك اتجاهاًا للنمو الكبٌر فٌما ٌتعلق بااللتزامات المالٌة من قبل المٌزانٌات العالمٌة واإلقلٌمٌة
االٌدز منذ فترة  والتكمٌلٌة للراعٌن المشاركٌن، وكذلك األمر بالنسبة للتموٌل األساسً لقضٌة

.  2007-2006وحتى  2004-2005

 

من المٌزانٌات العالمٌة  التزامات التموٌل 
 واالقلٌمٌة والتكمٌلٌة للراعٌن المشاركٌن

، كل سنتٌن ($USالحد األدنى )

التموٌل األساسً للراعً المشارك فً قضٌة 
، كل سنتٌن ($USالحد األدنى )اإلٌدز 

2004-2005 2006-2007 2008-2009 2004-2005 2006-2007 2008-2009 

المجموع من 

راعٌن  10قبل 

مشاركٌن 

252 709 417 86 114 67 

 
معلومات مستقاة من األمانة : المورد
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  ٌّد نهح المٌزانٌة الموّحدة وخطة العمل عملٌات البرمجة المشتركة على  .العالمً الصعٌدأ
  كلٌاًا الى احتٌاجات اعضاء المجلس التنسٌقً ما تزال المٌزانٌة الموّحدة وخطة العمل ال تستجٌب

ما تزال النتابج الحالٌة للمٌزانٌة الموحدة وخطة العمل ال تحّدد القٌمة المضافة التً . للبرنامج
ٌقوم بها برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز كبرنامج مشترك، بالمقارنة مع وجود 

 .منظمات راعٌة مشاركة مستقلة 10

 العالمً، لكنه لم ٌحّدد األدوار الرٌادٌة الصعٌدهم تقسٌم العمل فً فوابد محدودة على وقد سا   .
 

: المحلً الصعٌدعلى 

  5المحلً، مع أثر الفرق المشتركة الصعٌدكان لتقسٌم العمل تأثٌر أقوى على . 
 ى الفرق من المبكر جداًا الحكم النهابً عل. المحلً الصعٌدعلى  المشترك تحسن اداء فرٌق العمل

ن لبرنامج األمم المحلٌون قولكن المنسّ  . نواٌا البرمجةالمشتركة، كونها ستؽٌر جذرٌاًا فً 
ل وٌعلنون عن اداء العمل بشكل  أفضل كفرٌق، و سهولة الوص المتحدة المشترك المعنً باالٌدز

 .الشاملتقرٌر الالى الفرٌق من قبل الشركاء المحلٌٌن والتحّرك لتسلٌم 
 ّدٌات تعٌق تقدم نهج فرٌق العمل المشتركهناك عدة تح: 

الحفاظ على األدوار والمسؤولٌات  –مجموعات قضاٌا األمم المتحدة والفرق المشتركة  -
 ؛المنفصلة

 الحاجة الى قٌادة؛ -
محلٌٌن لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً المنسقٌن دور ال –إحتمال تضارب المصالح  -

 ؛باالٌدز
 المحلً؟ الصعٌدي المشترك الؽابب على الراع –البنك الدولً  -
 .اآلثار المترتبة على الدعم التقنً -

 ٌقّصر تقسٌم العمل فً األدوار المقّررة للهٌبات الرٌادٌة. 
 فلم تظهر أي من الدول االثنً عشر التً تم . وظهر أنه من الصعب تنفٌذ مفهوم الهٌبة الرٌادٌة

 .ن مقرراًا فً البداٌةزٌارتها عن أي دلٌل حول تنفٌذ المفهوم كما كا
  لٌس كل المعنٌٌن على علم بتقسٌم العمل، وبالتالً من هً الهٌبة التً ٌجب اللجوء الٌها لدعم

 .تقنً معٌن
  عموماًا، هناك القلٌل من األدلة التً تشٌر الى أن وزارة العمل قد دفعت بفرق العمل المشتركة

.  2005ٌقة تقسٌم العمل عام الى وضع النظم الخاصة بالدعم التقنً والمقترحة فً وث

 
: الدوافع للعمل المشترك

 لكن السلطة الفعلٌة لدى األمم المتحدة على إن الفرق المشتركة هً محاولة لتعزٌز المساءلة  ،
وٌحاول نهج الفرٌق المشترك بأن ٌحّول . المحلً، تقع على عاتق رؤساء المنظمات الصعٌد
ن فً أن رؤساء المنظمات لٌسوا مسؤولٌن عن اداء مكوالضعؾ الربٌسً ي. لة الى الفرٌقالمساء

 .عمل موظفٌهم فً الفرٌق المشترك
 المحلً تعنً  الصعٌدالمتعلقة باالداء والخاصة بكل منظمة على تقارٌر إن النظم المختلفة لل

 .تكرار العمل وأنه على الموظفٌن التركٌز على أولوٌات المنظمة التابعٌن لها
 اعتماد نهج البرمجة المشتركة أو تنفٌذ  أي لمعمول بها تجعل من الصعب إن االجراءات المالٌة ا

 .برنامج مشترك
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 من  المتوقعة المكاسب/فوابدالن لعدٌد متحقٌق الم ٌتم  ه، فإنلى الرؼم من االستثمارات الكبٌرةع
  .الفرق المشتركة

  
: النتابــج

 من خالل اآلثار  حصل هذا قدو .على الصعٌد العالمًتقدماًا البرمجة المشتركة  تقد أحرز
ٌة ومحتوى المٌزانٌة الموّحدة وخطة العمل؛ وبعض الترشٌد هٌكلالمستمر لتحسٌن للالمشتركة 

تقسٌم العمل من قبل فرٌق العمل العالمً؛ وكذلك فإن التنسٌق  لألدوار والمسؤولٌات بدافع من
قبل فرق العمل المشترك بٌن  لم تكن الترتٌبات المتخذة فً السابق من. العالمً لعب دوراًا مهماًا 

 .ذات تأثٌر ملحوظ (IATTs)المنظمات 
 نشاط على أي مستوى كان، حٌث ٌتم ترشٌد عدد /إن تقسٌم العمل لم ٌؤدي الى أي عملٌة

النسبٌة أو األهداؾ االستراتٌجٌة  مٌزةال حسبواألمانة  لدول الراعٌةالموظفٌن أو توزٌعهم بٌن ا
  .خطة العملالخاصة بالمٌزانٌة الموّحدة و

أدت مبادرات الفرق المشتركة وتقسٌم العمل الى اداء فرٌق عمل أفضل وحصول تحسٌنات  -
وجاء تأثٌر الفرق المشتركة أكبر وأهم . فً فعالٌة وكفاءة األمم المتحدة على الصعٌد المحلً

 .من تأثٌر تقسٌم العمل
األمم إطار عمل قبل  كالحاجة الى جولة جدٌدة من التخطٌط من ،تشٌر العوامل الهٌكلٌة -

لتمكٌن البرمجة المشتركة من أن تصبح نافذة المفعول،  (UNDAF)المتحدة للمساعدة االنمابٌة 
 .الى الوقت الطوٌل الضابع فً االصالح الشامل

على الصعٌد المحلً، لم ٌتم التنفٌذ الفعال للمفاهٌم المرتبطة بتقسٌم العمل مثل المنظمة  -
لم ٌتم اٌجاد أمثلة واضحة للتخطٌط . وتنسٌق الدعم التقنًالواحدة  المحورٌةنقطة الالرابدة و

  .ك للقدرات وتخطٌط التوظٌؾالمتماسك المتعلق بالدعم التقنً أو التحلٌل الموّسع والمشتر
ي، وال وجود الصعٌد الوطن للمنسق المقٌم سلطة مباشرة ضعٌفة على رؤساء المنظمة على -

محلٌٌن لبرنامج األمم المتحدة المشترك المنسقٌن بل اللمساءلة عمل الفرٌق المشترك من ق
األعمال ورؤساء المنظمات مسؤولون أمام المقر الربٌسً لمنظماتهم؛ وتتم . المعنً باالٌدز

تتوافق األولوٌات  .والمساءلة من قبل استراتٌجٌات المقر الربٌسً وأطر النتابج الشاملة
داء الشاملة تتماشى مع مؤشرات اداء برنامج ورفع التقارٌر فقط فً حال كانت مؤشرات اال

 .األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز
. والمركز المحلً لألمانة الدول الراعٌةتؤدي ترتٌبات التموٌل الى التجزبة والمنافسة بٌن  -

 إن الفرٌق المشترك وكذلك تقسٌم العمل ال ٌعالجان الحوافز المالٌة، على الرؼم من أن
ٌمكن أن  " كفرٌق مشتركالتسلٌم "البلدان الرابدة التً اعتمدت معمول بها فً الترتٌبات ال
. المرجو إلصالحتوفر نطاق ا

 
 .10و  8و  6و 4و  3:  التوصٌات المناسبة
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إدارة أمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز 
 

:  القضٌة التً تناولها التقٌٌم

ٌّم تطور االدارة  وممارسة عمل أمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز منذ هذا الجزء ٌق
نشوبها؛  وكذلك عالقاتها مع منظمة الصحة الدولٌة وبرنامج األمم المتحدة االنمابً؛ وأٌضاًا قدرتها على 

. الزمن، بما فً ذلك نقل الموارد الى الدول التً ظهرت على مرّ  مواكبة وتٌرة التؽٌر وأنواع المطالب
 

: النتابــج

  تخطٌط الموارد  – مجموعتٌن من القواعد واللوابح ونظم البٌانات للموظفٌن حسبتعمل األمانة
- (ERPs):  مقر الموظفٌن جنٌفا، وموظفٌن مهنٌٌن عالمٌٌن )منظمة الصحة العالمٌة  تتبعمجموعة

برنامج  تتبع؛ ومجموعة أخرى (المحلً واإلقلٌمً، وبعض الموظفٌن المحلٌٌن دعلى الصعً
 (.موظفون محلٌون، حٌث ال تعمل منظمة الصحة العالمٌة)األمم المتحدة االنمابً 

  بعض المشاكل  توحصل 2008التابع لمنظمة الصحة العالمٌة عام  مواردالتخطٌط أدخل نظام

 .فً التنفٌذ، مما أدى الى اإلحباط وعدم الكفاءة التشؽٌلٌة
 علٌهم  كان ، ٌوجد خلط فٌما لوألمم المتحدة االنمابًلبرنامج ا ٌنفٌما ٌختص بالموظفٌن التابع

كما أن . إتباع برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز أو برنامج األمم المتحدة االنمابً
 .لفً منظمة الصحة العالمٌة بشكل أفضتتم معاملة موظ ههناك شعور بأن

  ًمتوازٌةإدارة هناك عدم كفاءة تشؽٌلٌة متعلقة بنظام.  
 مشاكل قدٌمة متعلقة بتوقٌت التحوٌل والنقل، وبطء عملٌة الموافقة وعدم كفاٌة المراقبة على 

   .التً تستعمل لتعزٌز االستجابات الوطنٌة األموال تعجٌلصندوق وبرنامج 
  ً1/4تابعٌن لمنظمة الصحة العالمٌة، وحوالً  3/4حوالً )موظؾ  1،000لدى األمانة حوال 

ق الدعم فً فر 2/3فً جنٌفا وحوالً  1/3مم المتحدة االنمابً، و حوالً تابعٌن لبرنامج األ

م بشدة خالل الخمس سنوات التً ؼطتها وهذا العدد قد تضخّ (. ٌةاإلقلٌمٌة والمكاتب الوطن
 .دراسة هذا التقٌٌم

  ّقة أو منطقٌة، ولم تتبع أسالٌب ان ازدٌاد العدد بأربعة أضعاؾ لم ٌكن مخططاًا له بطرٌقة منس
 . تخطٌط المتبعة لدى المٌزانٌة الموّحدة وخطة العملال

  ّع السرٌع فً عدد الموظفٌن، لم ٌمارس المجلس التنسٌقً للبرنامج مراقبة كافٌة خالل هذا التوس
 .الدول الراعٌةكما أنه لم ٌتم تنسٌق الرقابة مع 

  العدٌد . اًا كبٌراًا سنٌن، وٌتطلب تعوٌض 5عدم تجدٌد العقود ٌشّكل عملٌة صعبة ومعّقدة بعد خدمة

 .سنٌن خدمة فً السنٌن القلٌلة المقبلة 5ن سوؾ ٌتمون يمن الموظفٌن الحالً

 لكن للموظفٌن ستقصابٌةالدراسة االدرجة عالٌة فً على ثقافة الموظفٌن ومعنوٌات   حصلت ،
     .فٌه ، وإدارة التؽٌٌر أمر مشكوكالكفاءة اإلدارٌةالثقة فً 

  
 .24و  32و  22و  21و  20و 19 و 5:  التوصٌات المناسبة
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 إشراك المجتمع المدنً والعمل معه
 

:  القضٌة التً تناولها التقٌٌم

ن برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز من دعم، شمل وانخراط سنستعرض هنا ألي مدى تمكّ 
 العالقات الوظٌفٌةهً أنواع بطرٌقة مجدٌة وقابلة للقٌاس، وما  ات وقدرات المجتمع المدنًماهتما

 هذا  ٌنبؽً أن ٌكونوالجدٌر بالذكر أنه . ةالمختلؾ والشراكات التً تطورت على المستوٌات التشؽٌلٌة
  .التقٌٌم المستقل ال ٌتجزأ من كل المسابل التً سٌتناولها هذا جزءاًا 

 
: النتابــج

  ًمشترك المعنً برنامج األمم المتحدة اللٌس هناك نهج مشترك إلشراك المجتمع المدنً ف
. باالٌدز

لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً  من مجاالت النجاح العمل مع المجتمع المدنً كان واحداًا  

ال ٌوجد . استراتٌجً الفرص المتاحة لتحقٌق أقصى فعالٌة قد ضاعت بسبب عدم وجود نهجباالٌدز، لكن 
المدنً، وال أهداؾ مشتركة فً برنامج األمم مع المجتمع  إطار برنامج أو استراتٌجٌة مشتركة لالنخراط

. المتحدة المشترك المعنً باالٌدز
   

ٌجعل من الصعب وهذا . لعمل مع المجتمع المدنًا تقارٌر تسلٌممشترك أو الفرٌق للتوجد أهداؾ ال 
ٌق ال ٌوجد تخطٌط للفر. مشاركة المجتمع المدنًما ٌتعلق بتحدٌد القٌمة المضافة للبرنامج المشترك فً

؛ وللراعٌن عشر التً تمت زٌارتها لبلدان االثنًفً ؼالبٌة اللعمل مع المجتمع المدنً المشترك 
. المشاركٌن التخطٌط الخاص فٌهم للتعامل مع شركابهم من المجتمع المدنً

 

الدول الراعٌة والرصد والتقٌٌم لألمانة ولنشاطات  مشاركة المجتمع المدنً فً التخطٌط والتنفٌذتبدو 

. امج المشتركة للدعم، محدودةبرولل
 

  حتى على )أمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز مشاركة المجتمع المدنً تقود
(. الصعٌد المحلً

مرنة هً ، والحوار  على وانفتاحاًا  أكثر شموالًا  بأن األمانة الدول الراعٌةوبعض  المجتمع المدنً ٌعتقد
وٌعتقد  .األمم المتحدة نظامأخرى من  منظمات بالمقارنة معراطٌة وسرٌعة االستجابة وؼٌر بٌروق

   .عامة أقل اشتراكاًا من األمانة الدول الراعٌة هًالمعنٌون اآلخرون أن 
 

ؼالبٌة المستجٌبٌن الستقصاء التقٌٌم وافقوا على البٌان الذي ٌظهر أن األمانة تمكنت من الدعم 
لكن نسبة كبٌرة من شبكات المنظمات ؼٌر . المجتمع المدنًوالمشاركة والتعامل مع ومعالجة مشاكل 

ومنظمات األشخاص المتعاٌشٌن مع %( 31)، المنظمات المرتكزة على االٌمان %(28)الحكومٌة 

. لم توافق بشدة أنها لم توافق أو حتى%( 41)فٌروس نقص المناعة البشري 

 
رنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز، ألمانة ب ساسٌةاألولوٌة على الرؼم من أن الشراكة هً األ

فقد تبٌن أن فرٌق الشراكة مع المجتمع المدنً، فً جنٌفا، مّوسع جداًا، وهو ٌفتقر الى الدعم،  وقد ُهّمش 
إن مٌزانٌة فرٌق الشراكة مع المجتمع المدنً محدودة، وقد تقلّصت خالل . عند إعادة هٌكلٌة المنظمة

لكنه حصل زٌادة فً تخصٌص الموارد على الصعٌد المحلً خالل األربع . التقٌٌمالفترة التً ؼطاها هذا 
لكن لٌس لهؤالء . التعببة االجتماعٌة والشراكة  مدراءسنوات األخٌرة، خاصة فٌما ٌتعلق بتوظٌؾ 
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بالمقارنة مع مستشاري الرصد  ال ٌملكون نفس الفرص لتطوٌر المهاراتأهداؾ منسقة،  و المدراء
. والتقٌٌم

 
مٌزانٌة محدودة لمشاركة المجتمع المدنً وأن تخصٌص موارد  فرق الدعم االقلٌمٌةمن المالحظ أن ل

. للعمل مع المجتمع المدنً تختلؾ من بلد آلخر الدول الراعٌة
 

لقد تم عبر إدارة برنامج المساعدة الخاص بالبنك الدولً، التزام تموٌل بمبلػ ملٌار دوالر أمٌركً خالل 
 .المجتمع المدنًمنه تقرٌباًا للمبادرات التً نفذتها منظمات % 40؛ خّصص 2006الى  2000الفترة 

واآلالؾ من المنظمات ؼٌر الحكومٌة والمنظمات المرتكزة على االٌمان ومجموعات األشخاص 
وقد طلب وفد المجلس .  المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري والمجموعات المحلٌة، تلّقت منحاًا 

 الدول الراعٌة الحظتقً للبرنامج هذه المعلومة خالل اجتماعات المجلس التنسٌقً للبرنامج، لكن التنسً
. متابعة تموٌل المجتمع المدنً ٌشّكل تحدٌاًا بأن 

 

  ساهمت دعوة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز لتمثٌل المجتمع المدنً، فً زٌادة
 . والبرمجة والرصد والتقٌٌمإشراك المجتمع المدنً فً السٌاسات 

بٌنما تعترؾ ؼالبٌة الحكومات بدور المجتمع . لكن آراء الحكومة تختلؾ حول دور المجتمع المدنً
 المدنً فً اسداء الخدمات، ٌشعر البعض منها بارتٌاح أقل فً إشراك المجتمع المدنً فً مجال الدعوة

. والمناصرة
 

، وآلٌات التنسٌق فً (NPFs)ي لدى منتدٌات الشراكة الوطنٌة زٌادة فً تمثٌل المجتمع المدن توقد حصل
وأدت زٌادة التمثٌل الى مشاركة أكبر للمجتمع المدنً فً  .(NACs)اللجان الوطنٌة لإلٌدز و (CCMs)الدولة 

وتظهر زٌادة المشاركة فً الرصد . تطوٌر السٌاسات واالستراتٌجٌات وفً تنفٌذ البرامج والخدمات
الجمعٌة العامة االستثنابٌة التابعة لألمم المتحدة  ل ضم المجتمع المدنً فً تقرٌروالتقٌٌم من خال

(UNGASS) ،لبرنامج األمم المتحدة  2008حسب تقرٌر  2007و  2005تطور بٌن جوالت  والذي

 82وقد أعطى المجتمع المدنً المدخالت من قبل . المشترك المعنً باالٌدز حول الوباء العالمً لإلٌدز

 ، والمشاركة فً إنجاز2008 عام الدول التابعة للجمعٌة العامة االستثنابٌة التابعة لألمم المتحدة من% 
. بلد مشترك 147من أصل  132فً  (NCPI)  وطنٌةالسٌاسة ال بمركّ مؤشر 

 
ٌات االشراك الهادؾ للمجتمع المدنً دعماًا محدوداًا من قبل المانح لكً ٌلعب المجتمع المدنً تشمل تحدّ 

القدرة وسوء فهم السٌاسات والتشرٌعات، والتنسٌق الضعٌؾ وشبكات الربط، والدعوة والمساءلة،  دور
اإلدارة ومسابل والتمثٌل، ، االستراتٌجً المحدودة للمشاركة فً الحوار حول السٌاسات والتخطٌط

. والمساءلة
 

صنع الى سلطة و الهدؾر إلى تفتقتعتمد المشاركة الهادفة أٌضاًا على فعالٌة آلٌات المشاركة، وإال فهً 
الحكومات لٌست دابماًا على . للتأثٌر على سٌاسة الحكومةالمدنً لٌة للمجتمع اآلتوفر  ، وال القرار

استعداد لتقاسم مجال السٌاسة، ولٌس كل موظفً البرنامج المشترك منفتحٌن وقادرٌن على العمل مع 
. المجتمع المدنً
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 تقٌٌم منتظم  الابً، لكن ال توافق حول أهداف المشاركة ولمشاركة المجتمع المدنً تأثٌر إٌج
. وطنٌةالستجابات العلى ا لتأثٌرل

لتقدٌم وجهة و  ،يواقعاختبار لتوفٌر  هاممصدر  وتعتبر مشاركة المجتمع المدنً، على الصعٌد العالمً

. لفً تحدٌد جدول األعما دور هام وللعب ،نظر مختلفة فً المناقشات المتعلقة بالسٌاسات
  

الناتجة عن المشاركة المتزاٌدة فً  ملموسةالفوابد كما أشار المراقبون المحلٌون الى مجموعة من ال
السٌاسات واتخاذ القرارات، وخاصة فً فرص الحوار والدعوة مع الحكومة، لكن تختلؾ مدى ترجمة 

. ذلك الى التأثٌر الواقعً
 

م تمثٌل المجتمع المدنً ومشاركته فً صنع القرار ٌفتقر إطار المراقبة والتقٌٌم الى المؤشرات لتقًٌ
. وتأثٌره

 

( 2007، البنك الدولً) 2008-2006وجد التقٌٌم الحاصل على نتابج إدارة برنامج المساعدة االفرٌقٌة 

وجدت أن استخدام أموال  كما. لكن أهداؾ االلتزام والمشاركة ؼٌر واضحة أن المجتمع المدنً مشارك،
؛ وأن النشاطات فً كثٌر من األحٌان ال االستراتٌجٌة على أساس الطلب ولٌس المدنً هو المجتمع

. تحصل على األولوٌة الالزمة، وأن فعالٌة التكلفة ال تؤخذ بعٌن االعتبار
 

  سّهل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز بعض الزٌادات فً تخصٌص الموارد
. ٌز بناء قدرات المجتمع المدنًللمجتمع المدنً وأعطى الدعم المهم لتعز

، والذي ٌعتبر ل مزدوج المسارالصندوق العالمً الى تمويل تحوّ وعلى الصعٌد العالمً، هناك مثل 
إشارة هناك لٌس ، مع ذلك. كنتٌجة جزبٌة لتأثٌر وخبرة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز

من الصعب تحدٌد ما إذا كان هناك زٌادة  وبالتالً،. نًالمجتمع المد منظمات تموٌللالتجاهات فً  شاملة

ال ٌتم تعّقب التموٌل على الصعٌد العالمً، كما أن تحصٌل التموٌل للمجتمع المدنً . عامة فً التموٌل
. ٌشّكل تحّدٌاًا   -نفاق الوطنً على االٌدز عن طرٌق تقٌٌم اإل –على الصعٌد المحلً مثالًا 

 
؛ أما المنظمات ؼٌر الحكومٌة األصؽر الشاملة والشبكات على المنظمات تعببة المواردلدعم الز ـّ رك

ن وعالوة على ذلك، هناك عدد قلٌل من اآللٌات التً تمكّ . فتواجه مشاكل فً الحصول على التموٌل
. القاعدٌة للحصول على تموٌل المنظمات

 

لكن جاء االقتراح بالحاجة . المدنً فً المجتمع  لقد تقّدمت األمانة بالدعم لبناء قدرة الشبكات االقلٌمٌة

الى التركٌز على البٌبة والشروط واآللٌات التً تمّكن إشراك المجتمع المدنً  ككل على الصعٌد 
. االقلٌمً، بدل من تقدٌم الدعم المباشر لبعض المنظمات المعٌنة

 
سٌاسة بناء  تمٌل  ي،لبناء قدرة المجتمع المدن لعدم وجود استراتٌجٌة واضحة ونهج فرٌق مشترك نظراًا 

ن تكون أالى  برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز لقدرة المجتمع المدنً على الصعٌد المحلً
بشكل منفرد مع شركاء المجتمع المدنً من خالل  والدول الراعٌة العاملة، مع وجود األمانة مجزأة

ت جهود األمانة فً بناء القدرات على وقد مال. مشارٌع محدّدة بدل من العمل بصورة استراتٌجٌة
. وكذلك على متلقً أموال الصندوق العالمً داخل المجتمع المدنً الشاملةالتركٌز على المنظمات 
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  التمثٌل والمساءلة ٌشّكالن تحدٌاًا .
مراقبٌن العالمٌٌن والمحلٌٌن حول كٌفٌة اختٌار أثارها تقرٌبا كل الالتً مشتركة القضٌة تمحورت ال

والممثلة فً السٌاسة المحلٌة والعالمٌة وهٌبات صنع التابعة للمجتمع المدنً  الشاملةات والشبكات المنظم
. القرار ومدى تمثٌلهم ومشاورتهم لناخبٌهم

 
وبالتالً نظراًا لحجم وتنّوع المجتمع المدنً،  تحدٌاًا خاصاًا على الصعٌد العالمًٌشكل التمثٌل والمساءلة 

. على تحسٌن المساءلة ترّكز جهود المجتمع المدنً
 

بوفد المنظمات ؼٌر علم ؼٌر على لوحظ، فً ؼالبٌة البلدان التً تم زٌارتها، أن مراقبً المجتمع المدنً 
. اتصال مع هذا الوفد مأو لٌس لدٌه الحكومٌة التابعة للمجلس التنسٌقً للبرنامج

 
من خالل مرفق االتصاالت والممّول  ٌعّزز وفد المنظمات ؼٌر الحكومٌة عملٌة التشاور والتؽذٌة المرتدة

 والدول الراعٌةوقد تساءل بعض المانحٌن . من قبل أمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز
بتحلٌل واقعً لمبلػ التموٌل المطلوب لدعم مشاركة وفد "هذا األمر، واقترحوا الحاجة الى القٌام 

المجتمع المدنً العالمً  وقلق ر اهتمامأثًوقد ". ٌقً للبرنامجالمنظمات ؼٌر الحكومٌة فً المجلس التنس
حول عدم التزام تموٌل  ومراقبً منظمات األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري

والدول مشاركة المجتمع المدنً، وباألخص اإلطار الزمنً المعطى لهم للرد          من قبل األمانة 
. ٌسمح بالتشاور المناسب مع ناخبٌهم وهذا األمر ال. الراعٌة

 
الذي ٌتطلب نظرة أكثر دقة عن " العدد الكبٌر وتنوع منظمات المجتمع المدنً"وتشمل التحدٌات، 

. المشاركة الناجحة وأن مجموعات المجتمع المدنً ؼالباًا ما تكون مرتبطة هامشٌاًا مع ناخبٌها
 

 تمام أقل نً حظٌت باهالقطاعات المهمة من المجتمع المد بعض
والدول األمانة  ٌُعتبر أن لكن. حاول برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز أن ٌكون شامالًا 

منح الدعم الالزم للتمثٌل وتنمٌة القدرات  ة أقل من بعض الناخبٌن وقد تجّنبتبفعالً الراعٌة قد تواصلت
الحقن والرجال الذٌن ٌمارسون الجنس العامالت بالجنس، متعاطً /مثل العاملٌن" الصعبة"للمجموعات 

ٌنطبق هذا الوضع على المنظمات المرتكزة على االٌمان، والنقابات العمالٌة، والقطاع . مع الرجال
.  الخاص، واإلعالم

 
ٌتفق ممثلو الشبكات العالمٌة للمنظمات المرتكزة على االٌمان بأن برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً 

مع المنظمات  والدول الراعٌةوقد تشاركت األمانة . خراًا جهوده للعمل مع هذه المنظماتباالٌدز كّثؾ مؤ
ودعمت نشاط القابدٌن الدٌنٌٌن فً ، الخدمات وتدرٌب المهنٌٌن الصحًٌ فً تقدٌمالمرتكزة على االٌمان 

لمجلس مواجهة الوصمة والتمٌٌز وعززت تمثٌل هذه المنظمات لدى وفد المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً ا
. التنسٌقً للبرنامج

 

 4 الى الذي أجراه المنتدى االقتصادي العالمً 2007فٌما ٌتعلق بالقطاع الخاص، أشار مسح عام 
اتحاد عمل محلً تدعم القطاع الخاص فً مواجهة فٌروس نقص  40اتحادات عمل أقلٌمٌة وأكثر من 

المعنً باالٌدز فً إشراك القطاع لكن مدى نجاح برنامج األمم المتحدة المشترك . المناعة البشري
     . الخاص ما ٌزال قٌد المناقشة

       

  

اإلشراك األكبر والهادف لألشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري 



 

 
17 

 
:  القضٌة التً تناولها التقٌٌم

ٌّمون مدى إمكانٌة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز من اإلشراك  األكبر والهادؾ ٌدرس المق
:  لألشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري من خالل

 الممثلٌن واختٌارعملٌة االختٌار الشفافة والدٌموقراطٌة  (1
 المشاركة فً تصمٌم السٌاسات (2
 المشاركة فً تنفٌذ البرامج (3
  .وتقٌٌم البرامج مراقبةالمشاركة فً  (4

 
: النتابــج

 شترك المعنً باالٌدز بفعالٌة إلشراك األشخاص المتعاٌشٌن مع دافع برنامج األمم المتحدة الم
. فٌروس نقص المناعة البشري

وهناك دلٌل واضح على الدور المهم   .وهذا إنجاز ربٌسً لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز
ت والقٌادٌة الخاصة ه لتعزٌز القدرالمعنً باالٌدز فً الدعم الذي قدملبرنامج األمم المتحدة المشترك ا

بالمنظمات المختصة بمواجهة فٌروس نقص المناعة البشري، ولزٌادة مشاركة األشخاص المتعاٌشٌن مع 
ٌة واالقلٌمٌة والعالمٌة، وفً البرمجة والرقابة الوطنفٌروس نقص المناعة البشري فً السٌاسات 

على مشاركة  محدودة هناك أدلة توحً بأن المحلٌةالنتابج المستخلصة من الزٌارات لكن . والتقٌٌم

األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري فً وضع وتنفٌذ ومراقبة وتقٌٌم برامج برنامج 
لضمان مشاركة  من العمل المتوجب القٌام بهٌزال هناك الكثٌر ال .األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز

. الفعالةمشاركة الالجة العوابق التً تحول دون ٌزال هناك المزٌد من الجهود لمعوال  ،فعالة
 

ظهور فً زٌادة أمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز، داخل نظام األمم المتحدة،  ساهمت
سنة  (+UN)+ األمم المتحدةإنشاء   األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري من خالل

ت ؼٌر الحكومٌة لدى المجلس التنسٌقً للبرنامج أن برنامج األمم المتحدة المنظما وٌعتبر مندوبو. 2005

أي المشاركة األكبر لألشخاص المتعاٌشٌن  – (GIPA)لمبدأ جٌبا المشترك المعنً باالٌدز هو نصٌر قوي 
 (+UN)+ األمم المتحدةتشكٌل  التطور المهم الحاصل من الى مشٌراًا    .فً مٌدان العمل -مع اإلٌدز 

على  الدول الراعٌةفً األمانة ولدى  لفٌروس نقص المناعة البشري إٌجابٌٌن موظفٌنعلنً لد جووو
    .الصعٌدٌن المحلً والعالمً

 

  عملت أمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز بنشاط كبٌر مع منظمات األشخاص
. المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري

خاصة بمشاركة األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص  و استراتٌجٌة مشتركةأ رؤٌةلٌس هناك من 
 توقد أفصح .المناعة البشري داخل البرنامج المشترك، أو بٌن الفرق المشتركة على الصعٌد المحلً

أنه قد تم مناقشة أمر مشاركة األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري  الدول الراعٌة
. عالمً لكن لٌس هناك من استراتٌجٌة شاملة حول هذا الشأنعلى الصعٌد ال

 
أقل التزاماًا وأقل انفتاحاًا من األمانة على تصورات ووجهات نظر األشخاص  الدول الراعٌة أنهاعتبر ت

 دول الراعٌةبالرؼم من وجود بعض األمثلة عن دعم ال. المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري
 .فً كل البالدمتجانساًا ع فٌروس نقص المناعة البشري، لكن هذا الوضع لٌس  لألشخاص المتعاٌشٌن م

والدلٌل ؼٌر كاٍؾ على معالجة مشاركة األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري فً 
  .عملهم

 



 

 
18 

  ّر برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز الدعم المهم للشبكات والمنظمات المحلٌة وفـ
. خاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشريلألش

، الدعم المهم -وعلى وجه الخصوص األمانة  -وفـّر برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز  
لتأسٌس الشبكات والمنظمات المحلٌة لألشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري، وكذلك 

أنها وفـّرت الدعم لتعزٌز القدرة المؤسسٌة والمالٌة والرقابة  كما. لتطوٌر الجمعٌات االعضاء فٌها
لكن هذا الدعم لٌس متجانساًا . والتقٌٌم لمنظمات األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري

وقد ركـّز الدعم على المستوى المحلً بشكل كبٌر على . فً كافة الدول وهو ٌتبع محدودٌة قدرته الذاتٌة
. المحلٌة الشاملةالمنظمات الشبكات و

 
مع  من منظمات األشخاص المتعاٌشٌنتلبٌة الطلب المتزاٌد  ٌة الربٌسٌة فًتحدٌات المستقبلتكمن ال

المتواصل  لحصول على الدعمفٌروس نقص المناعة البشري، المستفٌدة من الصندوق العالمً،  بهدؾ ا
مجموعات ذات االدارة صؽر حجماًا ودعم التعزٌز قدرات المنظمات األو، لبرامج والمساءلة المالٌةل

.  نٌة والمالٌة الضعٌفةوالقدرة الؾ
  

 فً  نقص المناعة البشري هناك دلٌل على زٌادة مشاركة األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس
. وضع السٌاسات وتنفٌذ البرامج والرقابة والتقٌٌم

ص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص لقد حصل تطور مهم على المستوى العالمً بالنسبة لتمثٌل األشخا
لكن الشبكات العالمٌة لألشخاص المتعاٌشٌن .  المناعة البشري فٌما ٌتعلق بالسٌاسات واتخاذ القرارات

، والوقت المتاح مع فٌروس نقص المناعة البشري ٌشكون من أن المشاركة أحٌاناًا ما تكون ؼٌر متناسقة
 خاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشريأن شبكات األش كما. ة ؼٌر كاؾٍ للمشاورة الفعال

وأن ر؛ م تؤخذ وجهات نظرهم بعٌن االعتباأو ل ٌتم استشارتهم فٌها،لم  إما ،حاالتالضوء على  تسلط
   ". مٌكانٌكً تأكٌد"المشاورات تمٌل الى كونها 

 
جوبٌن أن أمانة بالنسبة لردود الفعل على االستقصاء الخاص بالتقٌٌم، ٌظن أكثرٌة فبات المستلكن 

فً دعم مشاركة األشخاص المتعاٌشٌن مع  فعالة تبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز كان
ؼٌر أن منظمات  .ٌة واالقلٌمٌة والعالمٌةشري فً صنع السٌاسات الوطنفٌروس نقص المناعة الب

تدعً أن % 41، فنسبة األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري أقل اتفاقاًا مع ذلك

تدعً أن األمانة لم تكن فعالة جداًا % 36االقلٌمً والعالمً، و الصعٌداألمانة لم تكن فعالة جداًا على 

حول فعالٌة األمانة فً دعم مشاركة األشخاص المتعاٌشٌن  مماثلة وأتت الردود. على المستوى المحلً
. على الصعٌد العالمً واالقلٌمً والمحلً لتقٌٌممع فٌروس نقص المناعة البشري فً التنفٌذ والرقابة وا

 
وقد اقترحت الهند أن . ؼالباًا ما تبقى المشاركة على الصعٌد المحلً أقل من فعالة، بالرؼم من التطور

وقد ُطرح ". رمزٌة"التمثٌل بحاجة أن ٌكون فعاالًا أكثر، ووصؾ متعاٌشً الزوازٌالند مشاركتهم بأنها 
الهادئ إذا ما كان لألشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري السؤال فً منطقة المحٌط 

. تمثٌل حقٌقً أم ال
 

البشري والتً  وتشمل التحدٌات التً حددتها منظمات األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة
: ٌلً تواجه المشاركة الفعلٌة فً البلدان التً تمت زٌارتها ووردت فً تقٌٌم الصندوق العالمً ما

الفقر والتعلٌم المحدود لؽالبٌة اعضاء منظمات األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص  -
 .المناعة البشري

 .الوصمة والتمٌٌز -
 .ضعؾ االدارة والقدرة المالٌة، خاصة فً المنظمات الصؽٌرة -
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 .  نقص الخبرات الفنٌة والمهارات وفهم العملٌات -
  .ةالرمزٌة وعدم فهم الحكومة للمشاركة الفعال -
 .اللؽة والحواجز اللوجستٌة -
 .دخبرة فً مجال الدعوة وكسب التأًٌقلة ال -
عدم وجود مؤشرات فً أطر المراقبة والتقٌٌم المحلٌة لقٌاس مدى مشاركة األشخاص  -

 .المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري
  

 لسلطة ما أصبحت قٌادة األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري أقوى، لكن ا
. تزال تشّكل تحدٌاًا 

التً تمت زٌارتها، أفاد المستجٌبون أن القٌادة المحلٌة لألشخاص  فً ثمانٌة من البلدان االثنً عشر
: بالرؼم من هذا، عبـّر المراقبون عن قلقهم حول ما ٌلً. المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة قد زادت

أو فرد واحد؛ عدم وجود تمثٌل لألشخاص المتعاٌشٌن مع قٌادة تركز على منظمة قٌادة ضعٌفة نسبٌا أو 
اإلٌجابٌٌن عامالت الجنس /مثالًا عاملً ،:فٌروس نقص المناعة البشري ذوي السلوك الذي ٌجّرمون علٌه

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

 

  كان لمشاركة األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري تأثٌراًا إٌجابٌاًا، لكن
. نتائجها ال تقاس بشكل منهجً

األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص  منظمات وضعتهاواألدوات التً الدلٌل  وصؾعلى الرؼم من 

الفعالة؛ وأهداؾ "أو " النشطة"تفاهم مشترك بٌن المشاركة  المناعة البشري، ٌبدو أنه ال ٌوجد أي
هذا األمر، فً حٌن أن هناك اختالفات فً وجهات النظر حول أهمٌة . المشاركة أو كٌفٌة قٌاس النتابج

. القٌاس المنتظم لتأثٌر المشاركة أمر صعبدون وجود أهداؾ واضحة؛ ٌصبح 
 

اركة األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة على الرؼم من ذلك، هناك مواقع أثبتت فٌه مش
لقد أؼنت مشاركة األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري . البشري تأثٌرها االٌجابً

نقطة الحصول إدراج : المناقشات العالمٌة ولعبت دوراًا هاماًا فً التأثٌر على السٌاسات العالمٌة، مثالًا 
منظمة الصحة العالمٌة وبرنامج األمم المتحدة  توجٌه ، التأثٌر علىعلى العالج على جدول األعمال

بمبادرة من الجهة المانحة؛ وتسلٌط الضوء على  فً شأن االختبار والمشورةالمشترك المعنً باالٌدز 
الصحة الجنسٌة واالنجابٌة ومسابل الحقوق من وجهة نظر األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص 

. المناعة البشري
 

د ساهمت مشاركة األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري فً العدٌد من البلدان، فً وق
لألشخاص المتعاٌشٌن مع  القانونٌة ضمان سن التشرٌعات الالزمة لحماٌة حقوق اإلنسان والحقوق

ناعة فٌروس نقص المناعة البشري؛ والطعن فً التشرٌعات التً من شأنها تجرٌم نقل فٌروس نقص الم
؛ وضمان توفٌر الخدمات البشري؛ والحد من الوصمة والتمٌٌز؛ وزٌادة الحصول الشامل على العالج

 تمثٌلالن ـّ مكي  حٌثملموسة النتابج المعظم  وتكمن.  بوصفها عالج بدٌل  (opiod)الحاسمة كاألوبٌود 
قص المناعة البشري منظمات األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نحصول  ،لدى آلٌات التنسٌق فً الدولة

  .الصندوق العالمً موارد على
 

الخاصة بفٌروس نقص المناعة  فً االستراتٌجٌات والخطط الوطنٌةGIPA مبادئ زٌادة إدماج إن مرّد 
لكن وضع هذه . البشري ٌعود الى مشاركة األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري
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     ".سقط من جدول األعمال"قد  GIPAعدٌد من المراقبٌن اعترفوا بأن المبادئ قٌد التنفٌذ ٌشّكل تحدٌاًا، وال

  
 

 :االستنتاجات

  شكـّلت مشاركة المجتمع المدنً مع منظمات األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة
البشري حجر الزاوٌة فً نهج برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز، كما أنها ساهمت 

شاركتهم فً صنع السٌاسات والبرمجة والمراقبة والتقٌٌم على الصعٌد المحلً فً زٌادة م
 .واإلقلٌمً والعالمً

  تأثٌر على صنع السٌاسات على الصعٌد العالمً، وإلى حد أقل على حول ال قوٌةبٌنما هناك أدلة
 .، ما تزال هناك عوابق للمشاركة الفعالة على الصعٌد المحلًالمستوى اإلقلٌمً

 عمل المجتمع المدنً مع األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة  دول الراعٌةلدعم ات
البشري؛ لكن لٌس هناك رؤٌا مشتركة داخل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز أو 

وُتـعتبر األمانة على أنها الرابدة فً هذا المضمار . أي مشاركة متماسكة بٌن الفرق المشتركة
بٌن  تعززها استثمارات كبٌرة فً مجال التعببة االجتماعٌة والشراكةالمحلً،  على الصعٌد

 .المدراء
 المحلٌة،  الشاملةركـّز على الشبكات والمنظمات  الدعم من أجل تعببة الموارد وبناء القدرات

ومن المرّجح أن . مجتزأة لدول الراعٌةتنمٌة القدرات والدعم الفنً من قبل األمانة واأصبحت و
 .داد طلبات الدعم نتٌجة المسار المزدوج للتموٌل من قبل الصندوق العالمًتز

  ال وجود ألهداؾ مّتفق علٌها لمشاركة المجتمع المدنً أو األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس
 الصعب تقٌٌم أثرٌصبح من ، قابلة للقٌاسوأهداؾ واضحة وبدون . نقص المناعة البشري

 .مشاركةال
 ركة مع القطاع الخاصفً المشام االهتما ٌنبؽً زٌادة .     
 

 .14و  13و  12و  11و  9و  2:  التوصٌات المناسبة
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الدعـم التقنـً 
 

:  القضٌة التً تناولها التقٌٌم

ٌؽطً هذا القسم الدعم التقنً الذي ٌقدمه برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز عبر النشاطات، 
تكالٌؾ المعامالت، كمٌة ونوعٌة الدعم المقدم، بما فً ذلك دان المتأثرة، ووكذلك احتٌاجات وأولوٌات البل

كالفرق المشتركة التابعة لألمم المتحدة وؼٌرها من  التنسٌق وسهولة الحصول على التموٌل، وآلٌات
إلى أي مدى ٌسمح برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز  .التً تهدؾ الى تقدٌم الخدمات الفرق

ًّ ب  المحلٌة واالقلٌمٌة؟ ؾ مع مختلؾ الحاالتإجراءات مرنة قابلة للتك
 

: معلومات أساسٌة

. وهناك أمثلة على العمل الممتاز. هو محل تقدٌر كبٌر من جانب البلدان المتلقٌة التقنً توفٌر الدعمإن 
. ي مجال الوقاٌةوقد شهدنا نقص فً االستثمار ؾ. هناك مجاال لتحسٌن التنسٌق للحد من االزدواجٌةلكن 

من  قبوالًا  ولكن ؼالبا ما تكون أكثر بشكل جٌد ؼٌر الهادفة  نحو أنشطة الوقاٌة مبلػ كبٌر  قد تم توجٌه

   .مثل وسابل اإلعالم وبرامج الشباب الناحٌة السٌاسٌة

  
: النتابــج

   ومنظمات رك المعنً باالٌدز الدعم لبناء قدرات شبكات تشقّدم برنامج األمم المتحدة الملقد
لكن عدم وجود استراتٌجٌة واضحة ٌعنً أن . المجتمع المدنً على الصعٌدٌن المحلً واالقلٌمً

واألمانة بشكل منفرد مع  الدول الراعٌةعمل تمجتزءاًا، إذ  الدعم على الصعٌد المحلً ٌأتً
 جهودوقد مالت . استراتٌجًالعمل بشكل شركاء المجتمع المدنً على مشارٌع محددة بدل 

ومتلقً  المجتمع المدنًفً  الشاملة منظماتالالى التركٌز على فً بناء القدرات  مانةاأل
 .الصندوق العالمً

  لقد قدم برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز دعماًا مهماًا للشبكات والمنظمات المحلٌة
 .كل البالدثابت فً  لكن الدعم ؼٌر .لألشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري

الى التركٌز على الشبكات  متحدة المشترك المعنً باالٌدز أدتومحدودٌة قدرة برنامج األمم ال
 .المحلٌة والمنظمات الشاملة على الصعٌد المحلً

  توّسعت قدرة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز لالستجابة الى الطلبات، لكن الطلب
مثل  ،الدول الراعٌةلقد زادت األمانة وكذلك .  حدٌاًا لعمل التنسٌقالمتزاٌد كان ٌعنً أٌضاًا ت

األمم المتحدة للسكان، عدد الموظفٌن المحلٌٌن لزٌادة الدعم التقنً؛ وقد أسست أو صندوق 
مثالًا مرافق )دعمت أٌضاًا منظمات أخرى تابعة لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز 

 ة االٌدز وخطة عمل الخدمات العامة الموجودة لدى مراكز معرفةالدعم التقنً، استراتٌجً
knowledge hubs البنك الدولً ومنظمة الصحة العالمٌة .) 

 منها  البعض توقد عّبر. بطرٌقة مباشرة بمرافق الدعم التقنً معنٌةدابماًا  تلٌس الدول الراعٌة
 .يبالنسبة للدور المتوخى أصالًا لمرافق الدعم التقن عن مخاوفها

 خارجٌة سرٌة لمشروع  دراسة تجري استراتٌجٌة االٌدز وخطة عمل الخدمات العامة
البلدان وتعزٌز استجابتها  ة، وتقدم  الدعم التقنً والمالً لمساعدوطنٌةالستراتٌجٌات الا

 . بلد 50، تم تقدٌم الدعم ألكثر من 2008لؽاٌة عام . االستراتٌجٌة

 دعم  –لتعاون مع دعم ألمانً نشبت باإن دور مراكز المعرفة التً اGTZ  لتنفٌذ دعم الصندوق
وهناك بعض المخاوؾ من االزدواجٌة، مثالًا . ؼٌر مفهوم بشكل واضحهو عموماًا  –العالمً 

  .مع عمل تقلٌل المخاطر التابع لمكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة
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 لفرٌق العمل العالمً حول  ة المستقلةوقد شّدد المراقبون على المخاوؾ التً وردت فً الدراس
 إال أن. وأدوار واستدامة هؤالء الموفرٌن االنتشار والمنافسة بٌن مقدمً خدمات الدعم التقنً

للدعم متماسك ستراتٌجً فتقر إلى إطار اي برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز
   .م إدارة معظم المبادرات بشكل منفصلوتت. الذي ما ٌزال معرضاًا لالزدواجٌة والمنافسة التقنً

  لقد قدمت أمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز مجموعة واسعة للدعم التقنً فٌما
 اًا لكن لٌس لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز نظام. ٌختص باالستجابات الوطنٌة

وبالتالً ٌصبح من . على الصعٌد المحلً م المتحدةلمتابعة الدعم التقنً الذي تقدمه منظمات األم
 .الصعب تقٌٌم حجم ونوعٌة الدعم التقنً المقدم عبر البرنامج المشترك

  لقد وفر برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز المعلومات الهامة لعملٌات الصندوق
الدورتٌن الخامسة والسادسة   حاتاقترلتقنً لـخمسة وثمانٌن بالمبة من إالعالمً، وقدم الدعم ا

من مجهود المكاتب الوطنٌة موجه الى تقدٌم الدعم % 50وتقّدر األمانة أن . للصندوق العالمً

 .تكالٌؾ الفرصة البدٌلةنح الصندوق العالمً؛ وهناك بعض المخاوؾ حول لمِم 
  ًالمساعدةفً إطار الشراكة العالمٌة من أجل توفٌر  اًا قصوروقد وجد تقٌٌم الصندوق العالم 

نقل تموٌل  تأثٌرات تحتاج .ذلك جهد أكثر تماسكاًا نحة؛ والحظ أنه مطلوب للدعم تنفٌذ المِم   التقنٌة

 الى دعممن التموٌل المرتكز على الجولة  للنظر فٌها وذلك بسبب نقلها الصندوق العالمً
تحصل محددة  وهناك مشاكل. والمسار المزدوج للتموٌل المعتمدةتطبٌقات االستراتٌجٌة الوطنٌة 

ستراتٌجٌة من الالستراتٌجٌة التنمٌة واالتقنً  تضارب محتمل فً المصالح بٌن تقدٌم الدعم نتٌجة
 .تأٌٌد االستراتٌجٌة وازدٌاد احتٌاجات الدعم التقنً من قبل المجتمع المدنًأجل التحقق من 

  لكنها لم  الوطنً،وقد حّسنت الفرق المشتركة تبادل المعلومات حول الدعم التقنً على الصعٌد
ق تنسًالتخطٌط والتعزٌز ل تعمل كما كان مخطط لها كنقطة دخول للدعم التقنً أو كجهة واضحة

 .الخاص بالدعم التقنً
 لكن . ٌأتً الدعم التقنً بمجمله فً الوقت المناسب، وهو مالبم ومقّدر من قبل الشركاء الوطنٌٌن

؛ وٌعتقد الشركاء الوطنٌون أن األمم المتحدة ؼالباًا ما ٌكون الدعم التقنً متماشٌاًا مع العرض
 .أفضل فً تقدٌم المدخالت التقنٌة القصٌرة المدى بدل من تقدٌم الدعم الطوٌل المدى

  ال ٌتم مراقبة وتقدٌر الدعم التقنً لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز على الصعٌد
 .الوطنً بصورة منتظمة

 د للمجتمع رة المشترك المعنً باالٌدز بعض الزٌادات فً تعببة المواسّهل برنامج األمم المتحد
 .المدنً وقدم دعماًا هاماًا لبناء قدرات المجتمع المدنً

  وقد سّهل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز، وبشكل خاص األمانة، زٌادة الحصول
 .على تموٌل للمجتمع المدنً

  التموٌل المطلوب، وسّهل  لمٌزانٌةلفرٌق الدعم اإلقلٌمً قدم أما على الصعٌد االقلٌمً، فقد
تدرٌب المجتمع المدنً فً تطوٌر االقتراحات، ولجأ الى صندوق برنامج تعجٌل األموال من 

 .ي أموال الصندوق العالمًـّ أجل بناء قدرات الشبكات بهدؾ تأهٌلها لتلق
 آلٌات التنسٌق فً الدولة ودعوة برنامج  تمثٌل المجتمع المدنً فً قد أثمرعلى الصعٌد الوطنً، ل

فً اقتراحات الصندوق  دراج منظمات المجتمع المدنًاألمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز إل
فاألمانة تدعم أٌضاًا فرٌق عمل المجتمع المدنً الذي ٌساعد منظمات المجتمع المدنً  .العالمً

دوراًا مهماًا فً تطوٌر  دول الراعٌةال توقد لعب. نح من الصندق العالمًللحصول على مِم 
 .نحاقتراحات الصندوق العالمً وفً التأكد من حصول المجتمع المدنً على المِم 

 تواجه المنظمات ت الشاملة؛  بٌنما المنظماو الشبكات على الدعم من أجل تعببة المواردز ـّ رك
 .مشاكل فً الحصول على التموٌل ؼٌر الحكومٌة الصؽٌرة
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 كٌز جهود بناء القدرات على المنظمات الشاملة لدى المجتمع المدنً وكذلك حاولت األمانة تر
ي الصندوق العالمً، وذلك ٌرجع جزبٌاًا الى الموارد المحدودة والتواجد الوطنً ـّ على متلق

.  المحدود
  

: االستنتاجات

  ّالدعم التقنً القدرة على االستجابة لطلبات  عتتوس. 

  مجموعة واسعة من الدعم التقنً الجٌد عٌةالدول الراقّدمت األمانة وكذلك. 
  الدعم التقنً  تنسٌقلمزٌد من تحسٌن تخطٌط و مجالهناك. 

   ّدم دعماًا المعتمد، وق نظامه الثالثًلقد عّزز برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز مبدأ
 .تقنٌاًا مهماًا للمراقبة والتقٌٌم

  ًنونًالشركاء الوط وٌقّدرهلمناسب، فً الوقت ا  المالبمالتقنً الدعم ٌأت. 
   ال تتم بانتظام عملٌة مراقبة وتقٌٌم الدعم التقنً لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز

. على الصعٌد المحلً
  

 .12و  11و  3و  2 :  التوصٌات المناسبة



 

 
24 

حقوق االنسان والنوع الجندري 
 

حقوق االنسان 
 

: ٌمالقضٌة التً تناولها التقً

ٌؽطً هذا القسم مساهمة برامج وسٌاسات برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز فً تعزٌز 
حقوق الجماعات المعّرضة، وكٌفٌة معالجتها ألمور الجندر النوعً، وعدم المساواة، والوصمة والتمٌٌز، 

لجماعات المعّرضة وتمكٌن الجماعات المعّرضة، والتأكد من أن أهداؾ البرنامج تعكس أولوٌات ا
. وهذا ٌشمل اآللٌات لتمكٌن المشاركة الفّعالة للجماعات المعّرضة فً وضع السٌاسات والبرامج. نفسها

 
: النتابــج

 دوراًا مهماًا فً تسلٌط  ،وخاصة األمانة ،لعب برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز
 .النسان، وذلك على الصعٌد العالمًالضوء على مشاكل فٌروس نقص المناعة البشري وحقوق ا

  إن برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز بحاجة الى تعزٌز القدرات للتعاطً مع حقوق
 .االنسان

 األمانة، ودور برنامج األمم هناك عدم وضوح بالنسبة ألدوار برنامج األمم المتحدة االنمابً و
 .اتعادة تقٌٌم االحتٌاجإالمتحدة االنمابً فً 

 العمل على الصعٌد المحلً ؼٌر استراتٌجً وؼٌر متناسق. 
 ربٌسٌة لتصبح أكثر جرأة؛ فتمكٌن كان باالمكان تعزٌز القٌادة المتعلقة بحقوق المجموعات ال

 .المجموعات الربٌسٌة ودعم مساهمتها الفعالة أمر مختلط
  اًا تحديكـّل ما ٌزال ٌشولكن التنفٌذ  ،م فً تعزٌز األطر القانونٌةأحرز تقدّ لقد. 
 ومذكرات إحاطة بشأن  التوجٌه فً مجال السٌاسات، على المستوى العالمًت األمانة وقد أنتج

بما فً ذلك حقوق الرجال الذٌن ٌتعاطون ) حقوق اإلنسانفٌروس نقص المناعة البشري و
ان لصالح نهج حقوق اإلنس التحُدث علناًا  ، وكذلك(الجنس مع الرجال، التجرٌم وأدوات المناصرة

المتعلقة   المبادئ التوجٌهٌة الدولٌة من أجل والعمل مع مكتب المفوض السامً لحقوق اإلنسان

 .االٌدز وحقوق االنسان/بفٌروس نقص المناعة البشري
 ؼرب ووسط نشاطات فً منطقة المحٌط الهادئ ووعلى الصعٌد االقلٌمً، فقد تمت بعض ال

أجل الصٌؽة القانونٌة، وتقٌٌم القوانٌن الوطنٌة  كورش عمل وتدرٌبات وبناء القدرات من: أفرٌقٌا
وللبلدان الداعمة بهدؾ مواجهة أفضل الحتٌاجات  تعلقة بفٌروس نقص المناعة البشري؛الم

 .المجموعات الربٌسٌة
  تعتبر المجموعة المرجعٌة لحقوق االنسان التابعة لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز

ناعة البشري وحقوق االنسان، ما ٌختص بفٌروس نقص المفهم محدود فً دٌهال الدول الراعٌةأن 
للتحدث علناًا عن القضاٌا المثٌرة للجدل مقارنة مع  ةؼٌر مستعد وأنها قامت بنشاطات قلٌلة وهً

 .األمانة
 المفروضة على سفر األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص  ل الدولً حول القٌودإن فرٌق العم

ري، ٌعطً المثل عن عمل األمم المتحدة والتؽٌٌر المهم الذي ٌمكن أن تحدثه، المناعة البش
 . ز التعاون بٌن الدول الراعٌةيتعزعن  وكذلك 

  بالرؼم من هذه الجهود، ما ٌزال برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز ٌفشل فً تحدي
اطً المخدرات عن الخدمات عامالت الجنس ومتع/تجرٌم المثلٌة الجنسٌة واستبعاد عاملً

الصحٌة واالهتمام بالرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال، خاصة على الصعٌد الوطنً 
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حٌث ٌحتاج برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز أن ٌواجه احتٌاجات هذه المجموعات  
 . وٌتحدث عن حقوقها

 دون أي استراتٌجٌة وتناسق فً اداء دوره  برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز عمل
ر توتّ  وحصل. فً مساعدة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها الدولٌة فٌما ٌختص بحقوق االنسان

مثالًا؛ وبالتالً افتقر الى قٌادة متماسكة  العمل فً الجنسو تقلٌل المخاطر بسبب عدم االتفاق على

حول عدم اإلشراك الفعال  كالسٌكٌاًا  نس مثاالًا العمل فً مجال الج اتتوجٌه ومّثلت. وفعالة
  -ن قبل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز م  -عامالت الجنس/لشبكات عاملً

 . وتسلٌط الضوء على التوتـّر الحاصل بٌن الجهات الراعٌة حول وجهات النظر المختلفة
  دة المشترك المعنً باالٌدز والعمل وشرذمة برنامج األمم المتحٌساهم تقسٌم العمل فً تجزءة

على مواجهات االحتٌاجات المختلفة للمجموعات المتأثرة، حٌث تكون األحكام ؼٌر واضحة 
 .والتعاون صعب، خاصة على المستوى الوطنً

  هناك نقص فً األهداؾ المشتركة للفرق المشتركة والبرامج الداعمة المشتركة، بٌن قضٌة
وهذا ٌعنً أنه ؼالباًا ما تتـّكل القٌادة على . وقضٌة حقوق االنسانفٌروس نقص المناعة البشري 

دولة واحدة )من بٌن البلدان االثنً عشر التً تم زٌارتها، باستثناء الفٌٌتنام  .االلتزام الشخصً
وأوكرانٌا، ال تتحدث منظمة األمم المتحدة بصوت واحد عن قضٌة فٌروس نقص ( تجرٌبٌة

. متباٌنةوكثٌر من األحٌان مواقؾ متناقضة فً سان وإنما هناك المناعة البشري وحقوق االن
 .الجهات الراعٌةاألمانة وعلى وٌعتمد بشكل منفصل على  فٌأتً دعم الدول مجتزءاًا 

  للجمعٌة  2008وتظهر تقارٌر عام  . ٌشكـّل عدم وجود البٌانات قٌداًا بالنسبة لعمل األمم المتحدة

المتحدة عن بٌانات حول التقدم والنتابج بالنسبة للمجموعات  العامة االستثنابٌة التابعة لألمم
الربٌسٌة؛ لكن هناك نقص فً المؤشرات المناسبة والبٌانات المتعلقة بالمجموعات الربٌسٌة 

هناك عابق . األكثر مالءمة مع حركة الوباء وباألخص مع حقوق االنسان والحماٌة القانونٌة
 .الجمعٌة العامة االستثنابٌة التابعة لألمم المتحدة لتزاماتذ ام المحرز فً تنفًأساسً لرصد التقدّ 

 مع الرجال  وعلى الصعٌد الوطنً، ما ٌزال تمثٌل الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس
 .محدوداًا فً البرامج والسٌاسات والرقابة والتقٌٌم ،ومتعاطً المخدرات عامالت الجنس/وعاملً

  المعنً باالٌدز ودعم العمل على مواجهة الوصمة إن قٌادة برنامج األمم المتحدة المشترك
حسب تقارٌر الجمعٌة العامة   .والتمٌٌز قوٌٌن؛ لكن التحدي ٌكمن فً تحفٌز العمل الوطنً

مؤشرات أو معاٌٌر األداء من الدول التً تستخدم % 33االستثنابٌة التابعة لألمم المتحدة، هناك 

على  وٌنبؽً. مع فٌروس نقص المناعة البشري والتمٌٌز المتالزمٌن وصمةالمن أجل الحد من 
 إجراءات عملٌةب ُمستكملةحملة اتباع نهج  برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز

كما هو مشار إلٌه فً  مرتبطة بأهداؾ واضحة وقابلة للتحقٌقلمواجهة الوصمة والتمٌٌز 

 .التوجٌهات المحلٌة لالستجابة الى قضٌة االٌدز
  برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز حول األطر القانونٌة لحماٌة حقوق جاء عمل

لكن البرنامج مدرك بهذا . المجموعات المعّرضة أقل من عمله فً محاربة الوصمة والتمٌٌز
الوضع، وهو ٌعمل على اتباع االجراءات المناسبة لتعزٌز األطر القانونٌة لحماٌة المجموعات 

   .الربٌسٌة
 
بعاد الوباء على النوع الجندري أ
 

: القضٌة التً تناولها التقٌٌم

كجزء ال ٌتجزأ من عمل برنامج األمم المتحدة  يالجندرالنوع ٌظهر هذا القسم الى أي مدى تم دمج 
المشترك المعنً باالٌدز على الصعٌد العالمً والوطنً، والى أي مدى تم دمج هذه القضاٌا فً 
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برنامج األمم المتحدة المشترك  هارـّ وؾ ذيال الدعم وهو ٌشمل درجة. ت المحلٌةاالستراتٌجٌات والنشاطا
  .على النوع الجندري الوباء إلى التصدي ألبعاد فً جهودها الرامٌة المعنً باالٌدز للبلدان

  
: النتابــج

 القٌادة العالمٌة كانت ضعٌفة. 
  وضع توجٌهات السٌاسة كانت بطٌباًا. 
 حاجة إلى تعزٌزفً هذا المجال ب درة على العملوالق النوع الجندري دمج.   

 أدوار الجهات الراعٌة ؼٌر واضحة. 
 مشاركة المنظمات التً تعمل على النوع الجندري كانت محدودة. 
 ًنهج العمل ؼٌر استراتٌج. 
 اهتمام ؼٌر كاٍؾ حتى وقت قرٌب. 
  القوٌة فً قضاٌا النوع فشل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز من تأمٌن القٌادة

وعدم الكفاءة  العمل هناك شعور باإلحباط إزاء بطءو. الجندري وفٌروس نقص المناعة البشري
فرٌق  لم ٌكن. النوع الجندري فً نظام األمم المتحدة قضاٌاباعتراؾ  البٌروقراطٌة وعدم وجود

وفٌروس نقص المناعة بالعمل على قضاٌا النوع الجندري  ةالمختص الهٌباتالعمل المشترك بٌن 
 .اختفىوبالتالً قد  ،فعاالًا  البشري

 إن قضٌة النوع الجندري تثٌر مجاالًا للجدل، وقد كان من الصعب تحقٌق توافق آراء حولها .
على العمل فً مجال فٌروس نقص ٌنبؽً  إذا كان :مثالًا  ،خالفات استراتٌجٌة تقدم العمل تعوق

شؤون النساء والبنات أو التركٌز على على ٌز الجندري التركنوع ال المناعة البشري أو
عدم وجود توافق فً اآلراء حول كٌفٌة وٌعوقه كذلك . بٌن النساء والرجال الجندرٌةالدٌنامٌات 

 .ي والعمل فً مواجهة فٌروس نقص المناعة البشريالنوع الجندرتحدٌد 
 وتخلى برنامج . ةزـّ كوببة المراألمالبم فً أنه ؼٌر  ، وأعلن"تأنٌثال"وم وتمت مواجهة مفه

اآلخرون الذٌن  ستخدام هذا المصطلح بعد أن واجههن االمتحدة المشترك المعنً باالٌدز عاألمم 
  .االلتزام الضعٌؾ بقضٌة النساء والبناتٌرون فً هذا األمر إشارة الى 

  صل بشكل منؾ والبنات واألقلٌات الجنسٌة قرار بالتركٌز على النساءالقلق من أن اتخاذ وظهر
التً تزٌد من مخاطر فٌروس  الجندرٌةالفشل فً معالجة الدٌنامٌات  سوؾ ٌؤدي إلى استمرار

 .نقص المناعة البشري
 لمعالجة عدم المساواة بٌن  متواضعةمساهمة  برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز قدم

 .الجنسٌن
 لجنس وعلى فٌروس نقص المناعة كان هناك عدم وجود قٌادة متماسكة حول العنؾ القابم على ا

 .البشري
  األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز تحقٌقه،  برنامجما ٌهدؾ  حولالحاجة إلى اتفاق واضح

أهمٌة . وأدوار كل من الهٌبات الراعٌة حول النوع الجندري وفٌروس نقص المناعة البشري
لعدم  كسببالرابدة المنظمة  اتترتٌبوتقسٌم العمل المنظمات األخرى  عدم استخدامبضمان ال

 .ري وحقوق االنساندقضاٌا النوع الجنعلى  العمل
 كما لٌس . الجنسً والتعامل مع النشاط حول النوع الجندري، القٌام بعمل تحوٌلً حقٌقً مقاومة

للعمل على النوع الجندري وفٌروس نقص واضحة مندمجة استراتٌجٌة  هناك داخل المجلس
    .المناعة البشري

 قد حّدد برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز القدرة على معالجة النوع الجندري و
وفٌروس نقص المناعة البشري على الصعٌد العالمً بتوظٌؾ ثالثة أشخاص داخل التحالؾ 

؛ ولصندوق األمم المتحدة للسكان والبنك الدولً (GCWA)العالمً المعنً بالمرأة واالٌدز 



 

 
27 

 لبشري؛ؼٌر مخصصٌن كلٌاًا لقضاٌا النوع الجندري وفٌروس نقص المناعة اموظفٌن اثنٌن 
بٌنما لمنظمة الصحة العالمٌة موظؾ واحد فً فرٌق الصحة الخاص بالنوع الجندري والنساء 

مراكز اتصال  األخرى الراعٌة وللجهات. ٌعمل على قضاٌا فٌروس نقص المناعة البشري
نقص المناعة البشري، دون وجود موظؾ ربٌسً بقضاٌا النوع الجندري وفٌروس  تعتنً

 .مسؤول
 والمحٌط الهادئ وفً جنوب -لقد زاد برنامج األمم المتحدة االنمابً من قدرة موظفٌه فً آسٌا

شرقً أفرٌقٌا وفً المقر الربٌسً، كما أوجد وظٌفتٌن ترّكزان على قضاٌا الرجال الذٌن 
 .ٌمارسون الجنس مع الرجال وعلى التنـّوع الجنسً

  فاعلٌة محدودة فً تطوٌر القدرة الداخلٌة  لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدزفقد كان
هناك القلٌل من األدلة التخاذ و. النوع الجندري وفٌروس نقص المناعة البشريعلى أساس 

فً قضاٌا النوع الجندري وفٌروس نقص المناعة البشري   لتحسٌن القدرة الالزمة جراءاتاإل

 .كما لم ٌتم اجراء أي تقٌٌم رسمً للخبرات. على الصعٌد الوطنً
 للمرأة إن أدوار برنامج األمم المتحدة االنمابً وصندوق األمم المتحدة UNIFEM  وسكرتارٌا

، GCWAبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز والتحالؾ العالمً المعنً بالمرأة واالٌدز

 .شأن الهٌاكل الموازٌة، وإمكانٌة حدوث ازدواجٌة فً األنشطةب وهناك مخاوؾ. ؼٌر واضحة
 ٌجب إعادة النظر فً دور صندوق األمم المتحدة للمرأة، وقد أعٌق عمله كونه جهة ؼٌر راعٌة. 
  ٌرّكز دور التحالؾ العالمً المعنً بالمرأة واالٌدزعلى المناصرة العالمٌة وعلى الدالبل وتطوٌر

للنساء،  نشوء تحالفات محلٌة وتدرٌب قٌاديودعم  ،لقد أخرج تقارٌر. السٌاسات والدعم الوطنً
وهناك تساؤالت حول عالقته مع األمانة التً تستضٌؾ  .وجودهل الحاجةحول  هو لكن التساؤل

وهناك قلق من االزدواجٌة مع األمامة . وتمّول التحالؾ، وتأثٌرات مواجهته لألمم المتحدة
 .يوبرنامج األمم المتحدة االنمائ

  ي إقامة الشراكات العالمٌة ؾ كان اداء برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز ضعٌفاًا
ولم تتوصل األمانة والجهات . النوع الجندريتعمل على أساس  ٌة مع المنظمات التًوطنوال

وكان هناك مخاوؾ بالنسبة للمنظمات النسابٌة ؼٌر . العمل بفعالٌةو التوّسع الراعٌة الى
شاركة فً المشاورات حول إطار العمل أو فً عملٌات رفع تقارٌر الجمعٌة العامة االستثنابٌة الم

 .التابعة لألمم المتحدة فً العدٌد من الدول
  ،واقتصرت مشاركة برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز مع الوزارات المعنٌة بالنساء

. مع صندوق األمم المتحدة للسكان قات الثنابٌةالعال فً جمٌع الدول التً تمت زٌارتها، على
وتمت المشاركة، على الصعٌد الوطنً، مع شبكات النساء االٌجابٌات لفٌروس نقص المناعة 

، فً البلدان االثنً عشر التً تم هناك القلٌل من األدلةو. عامالت الجنس/البشري أو عاملً
 لتحلٌل أبعاد ثابتاًا  نهجاًا  قد اتخذ عنً باالٌدزبرنامج األمم المتحدة المشترك الم على أن زٌارتها،

تنّفذ ؼالبٌة نشاطات النوع الجندري وفٌروس نقص المناعة البشري . على النوع الجندري لوباءا
بشكل منفرد من قبل األمانة والجهات الراعٌة، بدل من تنفٌذها من قبل فرٌق مشترك؛ وبالتالً 

 .نّسـقةمجتزأة وؼٌر مبأنها هذه النشاطات  تّتصؾ
 إن القدرات الوطنٌة فً مجال النوع الجندري وفٌروس نقص المناعة البشري ما تزال ضعٌفة .

ستراتٌجٌات الوطنٌة لقضٌة فٌروس نقص المناعة فقضاٌا النوع الجندري المدرجة تحت اال
وال تتشارك اللجان الوطنٌة لالٌدز . البشري ما تزال ؼٌر مرتبطة بالخطط الوطنٌة األخرى

نقص فً وهناك . ت التنسٌق فً الدولة  مع المنظمات النسابٌة أو الوزارات الحكومٌةوآلٌا
 .رجمة االلتزامات إلى عمل برنامجًالقدرة على ت

 وجدت أن  األمٌن العام عملنفٌذ التوصٌات الصادرة عن فرقة م المحرز فً تالتقدّ  إن مراجعة
عملٌات بلٌست مرتبطة  البشري  الخاصة بالنوع الجندري وفٌروس نقص المناعة عملالخطط 

الضارة  النوع الجندريمعاٌٌر لم تكن المنظمات التً تتناول  .ٌة الموّسـعةناالتخطٌط والمٌز
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كما تم التركٌز على . االستجابات الوطنٌةبرامج  فً لم ٌتم إدراجهاأو  ،جٌداًا  تموٌالًا  لةمموّ 
 .برنامجٌةالستجابات اللتحدٌد ودعم ا اهتمام ؼٌر كاؾٍ السٌاسات والمناصرة مع 

 فة حسب ـّ مصنالالمؤشرات  بشأن الجمعٌة العامة االستثنابٌة التابعة لألمم المتحدة تقارٌر تازداد
ت جزبٌاًا بفضل دعم برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً زاد قد  ،البلدانقبل من ، نوع الجنس

   .باالٌدز

  ًالجنس  باالٌدز قضاٌا الرجال الذٌن ٌمارسونولم ٌعالج برنامج األمم المتحدة المشترك المعن
   .ر الجنسً بشكل جٌد إال من وقت قرٌبـّ مع الرجال وكذلك قضاٌا التؽً

  الجهات الراعٌة، من قبل  المناصرةهناك مجموعة من السٌاسات والعمل فً مجال كان
 ربالتماشً مع إدراج مؤشرات الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال فً إطار تقري

 دمجلم ٌتم بعد لكن . 2010 – 2008الجمعٌة العامة االستثنابٌة التابعة لألمم المتحدة للعامٌن 

. منظماتلل المبادرات بشكل جٌد فً االستراتٌجٌات الشاملةهذه 

  وقد طّور برنامج األمم المتحدة االنمابً فً جدول أعماله حول األقلٌات الجنسٌة منذ نشوء
عمل حول الحصول الشامل على العالج من قبل الرجال الذٌن ووضع إطار  .فرٌق موظفٌن

واضحة واألدوار ال هداؾاأل تحدٌد ٌمارسون الجنس مع الرجال ومن قبل مؽاٌري الجنس بهدؾ
وببرنامج األمم المتحدة االنمابً وبالجهات الراعٌة األخرى؛  ألمانةالخاصة باوالمسؤولٌات 

برنامج طلب تقدٌم اقتراحات لتشجٌع ت العملٌة وبالنسبة لوضع سلسلة من االجراءا وكذلك 
على قضاٌا الرجال  -على الصعٌد الوطنً  – لعملل فرٌق المشتركاألمم المتحدة االنمابً وال

 .الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال
 ًؼرب ووسط أفرٌقٌا، منطقة : تم العمل بجدٌة على قضاٌا األقلٌات الجنسٌة على الصعٌد االقلٌم

 .ادئ، أمٌركا الالتٌنٌة والكاراٌٌبالمحٌط اله
  ثبت برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز فعالٌة فً نشاطه مع األقلٌات الجنسٌة أوقد

  .أكثر من عمله على األعراؾ المتعلقة بالجنسٌن
 

 .2و  14:  التوصٌات المناسبة
 
  

 


