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 األمم المتحدة المشترك المعني باإليدزبرنامج   -   المجلس التنسيقي للبرنامج

 

 برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدزلمجلس التنسٌقً لماذا حصل خالل االجتماع السادس والعشرٌن ل
 ؟2202( ٌونٌو)حزٌران  22الى  22فً جنٌفا، سوٌسرا، من 

لعب المجتمع المدني دوراً حاسماً في هذا االجتماع من خالل وفد المنظمات غير الحكومية وعدد المراقبين الذذين 
التي أثيذرت عقب مناقشة مثيرة للجدل حول حقوق االنسان الخاصة بالمجموعات الرئيسية . شاركوا في االجتماع

لمجلس التنسيقي للبرنامج، برز قلق كبير حول إمكانية الطعن  بجدول األعمال والقرارات خالل الجلسة األخيرة ل
الجنس مع الرجال واألشذخا  المتييذرا الجذنس، والتي شملت الرجال الذين يمارسون )المرتبطة بهذا االجتماع 
ومحاولة بعض البلدان الحد من عمل برنذامج األمذا المتحذدة المشذترك المعنذي با يذدز ؛ (وكذلك الوصمة والتمييز

 .في هذه المجاالت

إن الوجذذود الكثيذذم للمجتمذذع المذذدني فذذي االجتمذذاع أتذذاو الارصذذة أمذذاا وفذذد المنظمذذات غيذذر الحكوميذذة لمزيذذد مذذن 
حيث تتا صياغة القرارات التي تتا )تشاور وزيادة الناوذ في المااوضات، ال سّيما في غرفة صياغة النصو  ال

وفذذي النهايذذة، تذذا تمريذذر نقذذاط القذذرارات الرئيسذذية، ال سذذيما القذذرار بشذذ ن بنذذد جذذدول (. مناقشذذتها واالتاذذاق عليهذذا
لرجذال الذذين يمارسذون الجذنس مذع الرجذال الحد من انتقال فيذروس نقذ  المناعذة البشذرا بذين ا"األعمال حول 

ارتكز على القرار المستكمل لبرنامج األما المتحدة المشذترك المعنذي با يذدز  هذا القرار". وبين المتييرا الجنس
الحذذد مذذن انتقذذال عذذدون فيذذروس نقذذ  المناعذذة البشذذرا بذذين الرجذذال الذذذين يمارسذذون الجذذنس مذذع الرجذذال حذذول 

برنامج األما المتحدة المشترك المعني با يدز وجميع الشركاء الى تكثيم الجهود  يدعو"وهو . والمتييرا الجنس
لتلبية االحتياجات الصحية للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال والمتييرا الجنس في سياق فيذروس نقذ  

وطنيذة واالقليميذة مشذاركتها المباشذرة فذي السياسذات والبذرامج ال"؛ وزيادة "المناعة البشرا وضمان عدا التمييز
 .في نهاية االجتماع، أليت إيران اقترانها بهذا القرار". والعالمية المرتبطة بايروس نق  المناعة البشرا

    

 !لمراقبي المجتمع المدني الذين حضروا االجتماعشكراً 
 

 

بفٌروس نقص  رتبطةالمالعملٌة  لتدّخالتاوالربط بٌن خدمات الصحة الجنسٌة واالنجابٌة : الجلسة المواضٌعٌة
 المناعة البشري

خذذدمات الصذذحة الجنسذذية الجلسذذة المواضذذيعية الجتمذذاع المجلذذس التنسذذيقي للبرنذذامج علذذى الذذربط بذذين  زتترّكذذ
: ، وقذذد قّسذمت الذذى أربذذع جلسذذات جانبيذذةتعلقذذة بايذروس نقذذ  المناعذذة البشذذراالم العمليذذة لتذذدخالتواالنجابيذة وا

دمذذج خذذدمات الصذذحة الجنسذذية : ية الشذذاملة؛ النمذذاذل، السذذحر والمعنذذىتمكذذين الشذذباب مذذن خذذالل التربيذذة الجنسذذ
واالنجابية مع الخدمات المرتبطة بايروس نق  المناعذة البشذرا؛  تمويذل فذر  دمذج خذدمات الصذحة الجنسذية 
واالنجابية مع الخدمات المرتبطة بايروس نقذ  المناعذة البشذرا؛ والعنذم القذائا علذى أسذاس النذوع االجتمذاعي 

ابتدأت الجلسة االفتتاحية بتقديا  من قبل ليديا مونييريرا، مندوبة لمنظمة أفريقية . نق  المناعة البشرا وفيروس
عاملذة جذنس ومنظمذة للمجتمذع فذي ميانمذار؛ وكذذلك غير حكومية؛ كما شملت تقديا كل من ريكي سوان بيا فيو، 

جلسات المناصلة بشكل تااعلي وتسمح لمزيد صّممت ال. لويزا كابال، مديرة مركز الحقوق االنجابية في نيويورك
شذذملت كذذل جلسذذة متحذذدثين باسذذا المجتمذذع المذذدني ومقذذرر للمنظمذذات غيذذر . مذذن المناقشذذة والمشذذاركة التاصذذيلية

عقدت في نهاية اليوا جلسة مناقشة عامة مع المقررين الرئيسيين من كل جلسة وتا دمذج االسذتنتاجات . الحكومية



ّفر المزيد مذن المعلومذات، بمذا فذي ذلذك تقذارير الجلسذات المناصذلة واالسذتنتاجات النهائيذة سيتا قريباً تو. النهائية
 www.pcbngo.org: على الموقع االلكتروني لوفد المنظمات غير الحكومية

تحقيق نتائج ملموسة عن طريق اتخاذ قرارات من قبل مجلس االدارة، طلب المجلس التنسيقي للبرنذامج ولتشجيع 
 .بوضع الصحة الجنسية واالنجابية على جدول أعمال المجلس المقبل، وقد تا قبول هذا األمراتخاذ قرار 

 :الجلسات المواضيعية القادمة

  األمذذن اليذذذائي والتيذيذذة وفيذذروس نقذذ  المناعذذة (: "7202ديسذذمبر  –كذذانون األول ) 72االجتمذاع رقذذا

أ من البرنامج المذرتبط بايذروس نقذ  كجزء ال يتجز كيم يمكن ضمان األمن اليذائي والتيذية: البشرا
 "المناعة البشرا

  ال وجود لجلسات مواضيعية للسماو بزيذادة التركيذز علذى  (:7200يونيو  –حزيران ) 72االجتماع رقا

  إطار الميزانية والمساءلة

  فيذذروس نقذذ  المناعذذة البشذذرا وتمكذذين البيئذذة " (:7200ديسذذمبر  –كذذانون األول ) 72االجتمذذاع رقذذا

 ".يةالقانون

 تقرٌر المدٌر التنفٌذي

أبرز تقرير هذا العاا الى المجلس االنجذازات المحقذقّقة وكذذلك أيضذاً القصذور فذي تحقيذق الحصذول الشذامل علذى 
الوقاية والعالل والرعاية والدعا؛ ودعا الى تجديذد االلتزامذات المبينذة فذي االعالنذات السياسذية لتحقيذق الحصذول 

وفذي كذانون األول . 7200المستون فذي عذاا  واجتماع رفيع 7202د النهائي لعاا الشامل للجميع مع تمديد الموع

، "ثذورة وقائيذة"، دعذا ميشذال سذيديبي الذى 72الماضي خالل اجتماع المجلذس التنسذيقي للبرنذامج رقذا ( ديسمبر)

وأشار المدير . ضعياةوهي نقطة أقرها التقييا الثاني المستقل لبرنامج األما المتحدة المشترك المعني با يدز ب نها 
الثذذورة سذتكون مدفوعذذة مذن قبذذل "،  بذ ن 72المجلذذس التنسذيقي للبرنذذامج رقذا   التنايذذا فذي توجهذذى الذى اجتمذذاع

وصذذم االجذذراء الذذذا يشذذمل وضذذع لجنذذة وقايذذة رفيعذذة ، وقذذد "المحليذذة وألجذذل المجتمعذذات المحليذذة المجتمعذذات
جال أعمال وناشطين وقادة يعملون في المجال الخيرا، يين وربل األما المتحدة تضا زعماء سياسالمستون من ق

وقذذد أكذذقّد ميشذذال سذذيديبي علذذى االلتذذزاا المتجذذدد بالحصذذول الشذذامل علذذى العذذالل . وكذذذلك لجنذذة استشذذارية علميذذة

لبرنذامج األمذا المتحذدة المشذترك المعنذي " 7-2العذالل "وتحدث عن العالل كوسذيلة وقايذة تحذت الماهذوا الجديذد 

مذذن قبذذل برنذذامج األمذذا  7-2ثذذورة الوقايذذة والعذذالل ا  إطذذالق اللجنذذة الرفيعذذة المسذذتون المنبثقذذة مذذن سذذيت. با يذذدز

كمذا أطلذق سذيديبي خذالل اجتمذاع المجلذس  .المتحدة المشترك المعني با يدز خالل مؤتمر ا يدز الدولي في فيينذا
را والقانون الذا سوم يتا تنسيقى مع ، اللجنة رفيعة المستون حول فيروس نق  المناعة البشالتنسيقي للبرنامج

 .شهراً  02لمدة  وإدارتىبرنامج األما المتحدة االنمائي، والعمل مع الحملة العالمية لإليدز 

 تقرٌر المنظمات غٌر الحكومٌة حول الوصمة والتمٌٌز

اسذي للحصذذول األس العذذائق)لعذاا علذذى الوصذمة والتمييذز ركذقّز التقريذر السذذنوا للمنظمذات غيذر الحكوميذذة لهذذا ا
ضذمان عذدا "وتذا تقديمذى تحذت بنذد خذا  مذن جذدول األعمذال بعنذوان ( 7222الشامل والمحذدد فذي تقريذر عذاا 

تا تقديا التقرير من قبل مندوبذة المنظمذات األفريقيذة غيذر ." التمييز في االستجابة لايروس نق  المناعة البشرا
عذدا برنامج األما المتحدة المشترك المعني با يذدز حذول الحكومية، ليديا مونييريرا، وتاله تحديث من قبل أمانة 

من شبكة زمبيا لألشخا  المتعايشين مذع )، واستجابة المجتمع المدني من قبل كينلي سيكويسي العملالتمييز في 



، (ذة لمؤشر الوصمة لألشخا  المتعايشين مع فيروس نق  المناعة الشراقّ فيروس نق  المناعة البشرا ومنا
   .الذا قدا بعض األعمال الرائدة في بالده حة من السلاادور إدواردو أنطونيو إيسبينوزا فياللوسووزير الص

 7200، كما أيقّد تقيذيا رفيذع المسذتون فذي عذاا 7222و  7220جّدد المجلس التزامى باالعالنات السياسية لعامي 

توسذيع بذرامج الوصذمة والتمييذز وتذدريب دعمذت التقيذيا و نقاط القذرار االضذافية .مع االهتماا بالوصمة والتمييز
. الرئيسذية للمجموعذاتالمحذددة حتياجذات االالعاملين في مجال الرعاية الصحية، وال سيما حول الحياة الجنسذية و

اتاق المجلس على تعزيز أدوات القياس وإدرال األشخا  المتعايشين مع فيروس نق  المناعذة البشذرا وكذذلك 
وأيذذقّد المجلذذس تحسذذين المؤشذذرات العالميذذة والوطنيذذة . ير واسذذتخداا تلذذك األدواتفذذي تطذذو المجموعذذات الرئيسذذية

 . بالجموعات الرئيسيةوالبرنامجية لقياس التقدا الذا أحرزناه، ال سيما المؤشرات الخاصة 

ن دعوة الدول االعضاء الذى إزالذة القذوانين العقابيذة؛ والطلذب  مذ: تمحورت نقاط القرار األكثر إثارة للجدل حول
نقذذ  المناعذذة البشذذرا وكذذذلك  الذذدول االعضذذاء زيذذادة المشذذاركة المباشذذرة لألشذذخا  المتعايشذذين مذذع فيذذروس

لقذذد صذذدرت هذذذه النقطذذة عذذن المجلذذس بصذذيية لذذا تحذذّدد . فذذي البرمجذذة وجمذذع البيانذذات المجموعذذات الرئيسذذية
 . ى الائات السكنية، على الرغا من كون نقطة القرار األصلية  أشارت صراحة الالمجموعات الرئيسيية

 متابعة تقٌٌم برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز

المعنذذي بذذاالدارة، عقذب التقيذذيا المسذذتقل  فريذذق العمذلوالتوصذذيات الصذادرة عذذن  التقريذر المرحلذذيتمذت مراجعذذة 
إحذدن تشذير . وأيذد المجلذس التوصذيات حذول سذبل عمذل االعضذاء الذراعين وكذذلك طذرق عمذل المجلذس. الثاني

التوصيات الى الحاجة لزيادة المشذاركة مذن منطقذة الشذرق األوسذط وشذمال أفريقيذا والمنذاطق والذدوائر األخذرن 
؛ وسذيتا نقذل (بمشذاركة المجتمذع المذدني)سذوم تعذاود اللجنذة الارعيذة للميزانيذة االجتمذاع . الممّثلة تمثيالً ضعيااً 

بهذدم متابعذة ( باسذتثناء وقذت مراجعذة الميزانيذة)دارة الجلسات المواضذيعية لليذوا الثالذث مذن اجتمذاع مجلذس اال
التوصية الصذادرة عذن تابع وفد المنظمات غير الحكومية خالل االجتماع، . أفضل للموضوع في االجتماع التالي

دز التقييا المستقل الثاني للت كد من أن استراتيجية الشراكة الجديدة بين برنامج األما المتحدة المشترك المعني با ي
 .والمجتمع المدني متميزة عن غيرها من الشركاء، وهي ترّكز على المستون الوطني

 ورسالة جدٌدةأصدر برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز رؤٌة 

صذار . تمييذز( عذدا)صذار . صار إصذابة جديذدة بايذروس نقذ  المناعذة البشذرا: "فيما يلي بيان الرؤية الجديدة
وقد دعا وفد المنظمات غير الحكومية بيانذات الرؤيذة والمهمذة، لكنذى أشذار الذى وجذوب ." يدزوفيات مرتبطة باال

 .د من اشتراك المجتمع المدنيحدّ كون ذلك يالارنسية واالنكليزية،  الليتين تجاوز االستشارة الى

 مواجهة اإلٌدزفً   مراعاة حساسٌة النوع االجتماعً

خطذذة العمذذل الوطنيذذة المعّجذذقلة المتعلقذذة بالنسذذاء والاتيذذات ومسذذاواة   تذذا اعطذذاء تحذذديث الذذى المجلذذس بشذذ ن تنايذذذ
وقذد أثيذرت مخذاوم قويذة مذن داخذل المجتمذع المذدني بشذ ن . الجنسين في مواجهة فيروس نق  المناعة البشرا
 وقد تبّنقى المجلس نقطة قذرار تلقذي الضذوء حذول الحاجذة الذى. عدا إحراز تقدا في التنايذ على المستون الوطني

( 7202فذي كذانون األول  72ليشذّكل بنذداً مهمذاً خذالل اجتمذاع المجلذس التنسذيقي للبرنذامج رقذا )التحديث المقبذل 

 .  درال فقرة حول السياسة والتقدا البرنامجي الحاصل على المستون الوطني

 برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدزبٌان أدلى به ممثل رابطة موظفً 



، والذذا طلبذت فيذى الخا  بهذا التقريررابطة موظاي برنامج األما المتحدة المشترك المعني بااليدز قدمت أمانة 
الشركاء الجنسيين من ناس الجنس للحصول على المساعدة والدعا للموظاين المتعايشذين مذع فيذروس نقذ  دعا 

 .لىالمناعة البشرا، الذا تا دعمى من قبل وفد المنظمات غير الحكومية خالل تدّخق

 

 مجدداً ما هو المجلس التنسٌقً للبرنامج؟: تذكٌر

وهو مؤلم من . لبرنامج األما المتحدة المشترك المعني بالإليدز الهيئة االدارية إن المجلس التنسيقي للبرنامج هو
دول راعية من األما المتحدة التي تشّكل برنامج األما المتحدة المشترك  02اعضاء ناخبين، وكذلك ك ةدول 77

يت لم من مندوب واحد ومناوب واحد من كل من المناطق )المعني بااليدز، ووفد المنظمات غير الحكومية 
 (. الخمس
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