
 

 االجتماع رقم ثالثين للمجلس التنسيقي لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز
 2102حزيران/يونيو  7-5جنيف، سويسرا، 

 ماذا حصل؟

 فاحصة نظرة إلى ٌةالمال التحدٌثات من - القضاٌا من واسعة أنواع 03 رقم المجلس اجتماع أعمال جدولشمل 

من قبل  صعوبة االجتماع هذا عن الناشبة اتالقرار مناقشاتعلى  سٌطرت أخرى مرة. ستراتٌجًالا ستثمارلال
 والتجارة الفكرٌة والملكٌة ،والجنسٌة اإلنجابٌة الصحة وقوحق ،الربٌسٌٌن السكان عن تحدثبال الحكومات بعض

 المجتمع قضاٌا تناولٌ يالذ األعمال جدول بنود فً سٌما ال واضحا   هذا وكان .التجرٌم وقضاٌا باالتفاقات المتعلقة

 جتماعرة الاألخٌ المواضٌعٌة الدورة لؽاٌة متابعة) القانونٌة والمسابل ،(الحكومٌةالمنظمات ؼٌر  تقرٌر) المدنً
من  أقلٌة رفض سببت االجتماع، فً لحظة محددة خالل(. والقانون البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المعنً المجلس
 المجتمع ومراقبً ؼٌر الحكومٌة المنظمات وفدبوقوؾ  الربٌسٌٌن لسكانالخاص با العدالة فً الحق دعم الدول
جمٌع  فً ٌنموجود الربٌسٌٌن السكان ؤنب لمجلسالوفد ل روذك   .أفرٌقٌا مندوب كالمبشكل تضامنً عند  المدنً
 .البشرٌة المناعة نقص فٌروسل واألخالقٌة فعالةال المواجهة فً أساسٌٌن شركاء ما زالوا وأنهم العالم، مناطق

 مجال فً العاملة المدنً المجتمع على المترتبة المالٌة اآلثار على العام هذا الحكومٌةالمنظمات ؼٌر  تقرٌر ركـ ز
ؼٌر  المنظمات وفد وتمكن .المجلس أعضاء جمٌع من قبل واسع باهتمام وقد حظً البشرٌة، المناعة نقص فٌروس

 آلٌات تعزٌز ذلك فً بما الورقة، هذه عن الناشبة راتالقرا اتخاذ فً اإلٌجابٌة المكاسب بعض من تحقٌق الحكومٌة
 المدنً المجتمع قدرة زٌادة على تركٌزالو العالمً، لصندوقل الجدٌد الهٌكل ضمن والمساءلة المدنً المجتمع لدعم
 .الفكرٌة والملكٌة التجارة حواجز فً مجال الدعوة أعمال تحسٌن فً

 قدرات زٌادة على إثرت أن نؤمل داخلٌة انتقال لعملٌة الخضوع ً باإلٌدزالمعن المشترك المتحدة األمم برنامج ٌواصل
 على الضروري من سٌكون. البلد صعٌد على ،الجندري نوعالو اإلنسان حقوق مجاالت فً سٌما ال الموظفٌن،

 ضمان بؽٌة لٌةوالمح اإلقلٌمٌة المستوٌات على التؽٌٌرات هذه تنفٌذ كٌفٌةب وثٌق اهتمام اٌالء المدنً المجتمع نشطاء
 .داخل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز والمساءلة المشترك التقدم

 ؼٌر الحكومٌة المنظمات وفدل الداعمٌن والمنظمات المدنً المجتمع لمراقبً شكرا  

 جمٌببعب المجلببس تببذكٌر فببً حٌوٌببا   دورا   هببذا، لمجلببسا جتمبباعا فببً وتببدخلوا الببذٌن حضببروا المنظمببات مراقبببولعببب 
. اإلنترنبت شببكة علبى موقعنبا علبى مبكب الخاصبة األنشطة جمٌع على العثور ٌمكن. عملهم فً نلمتورطٌا األشخاص

ؼٌببر  المنظمببات منببدوبًب فٌمببا ٌخببتص والمسبباءلة العمببل علببى المجلببس اجتماعببات فببً المببراقبٌن مشبباركة عببززت
 منبدوبو التبً ٌبدٌرها التحضبٌرٌة دعواتموا بالبسباه البذٌن المدنً المجتمع شركاء جمٌع نشكر أن نود كما. الحكومٌة
 .الموضوعٌة الدورة تطوٌر وكذلك األمر دعموا ؼٌر الحكومٌة؛ المنظمات

 :األعمال جدول بنود

 التنفيذي المدير من تقرير

 لهذا التصدي فً المتاحة والفرص والتحدٌات المحرز التقدم فٌها رىٌ حٌث مجاالتال المدٌر التنفٌذي تقرٌر وأبرز
 أفرٌقٌا وشمال األوسط والشرق أفرٌقٌا، فً جدٌدة سٌاسٌة التزامات فً المحرز التقدم على الضوء ألقى. الوباء

 تحقٌق أجل من العمل وفً الثمانً، ومجموعة الشرقٌة وأوروبا الكارٌبً، البحر ومنطقة الالتٌنٌة كاأمٌر ،(مٌنا)
 الربٌسٌة التحدٌات. اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس بشؤن المستوى الرفٌع االجتماعبالخاصة  والؽاٌات األهداؾ

 فٌروس أدوٌة وتورٌد التنمٌة فً السوق فشل واحتمال رجٌةالخا الموارد على االعتماد: هً تحدٌدها جرى التً
 اإلنسان. وحقوق البشرٌة المناعة نقص فٌروس فً مجال ثابت تقدم ضمان وكٌفٌة البشرٌة، المناعة نقص

 السٌاسٌة لمنظماتا وإمكان الشركاء والتزام االبتكار، االستراتٌجً، االستثمار: فً والمجاالت المإاتٌة للفرص هً
 .المستوى الرفٌع االجتماع أهداؾو السٌاسً اإلعالنب لنهوضبا افٌةوالثق
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 لسنة عامال هدؾال إلى للوصول بشكل واسع النطاق العالج على لحصولتحسٌن ال ؼٌر الحكومٌة المنظمات وفد دعا
 المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج استراتٌجٌة بشكل تام وفدالأٌـ د . شخص ملٌون 02 لتوفٌر العالج لـ 5302

 توسٌع على أٌضا   ركـ ز هلكن نموا . األقل والبلدان الناشا االقتصاد ذات البلدان فً المحلً اإلنتاج تشجٌعباإلٌدز ل
 الفكرٌة الملكٌة انتقال فترة لتؤجٌب التنفٌذي لمدٌرل العامة النداءات الوفد وأٌد .والثالث الثانً للخطٌن المحلً اإلنتاج

(IP) مساعدةب المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم برنامج الوفد ؛ وحث 5302 الى ما بعد نموا   األقل للبلدان 
ؼٌر  المنظمات وفد دعاكما  .(TRIPS) "ترٌبس" اتفاق فً المرونة جوانب من كاملة استفادة االستفادة على البلدان

 حقوق وضمان التمكٌنٌة البٌبة تحسٌن على البلدان مساعدةالمعنً باإلٌدز ل المشترك المتحدة األمم برنامج الحكومٌة
 واألهداؾ 5300ماع الرفٌع المستوى لـ لالجت سٌاسًال عالناإل التزامات تحقٌقأن  على مع التشدٌد للجمٌع، اإلنسان

. المستوٌات جمٌع على المصلحة أصحاب مختلؾقبل  من منسقة إجراءاتو إضافٌة قٌادة ٌتطلب لأللفٌة، اإلنمابٌة
 إلى إشارة أي لم ٌتضمن المدٌر التنفٌذي تقرٌر كون األمل بخٌبة ؼٌر الحكومٌة المنظمات وفد شعر ذلك ومع

 00كمشارك رقم  المتحدة األمم ؼٌر الحكومٌة بنساء منظمة المنظمات وفد رحب وأخٌرا ،. ةالمالٌ المعامالت ضرٌبة

 .المعنً باإلٌدز المشتركاألمم المتحدة  لبرنامج

 المشتركة المنظمات من تقرير

 ؼٌر الحكومٌة المنظماتأٌـ د وفد و ،5302ما بعد  أعمال جدول أهمٌة الى تقرٌرها فً المشاركة الجهات رتأثا

 التزامات تحقٌق نحو المشاركة الجهات بجهود وفد المنظمات ؼٌر الحكومٌة عترؾٌ حٌن وفً. االلتزام هذا بشدة
 على ا  مطلوب ٌزال ال القٌادة تطوٌر أن على ؼٌر الحكومٌة المنظمات وفد شدد ،2011 الرفٌع المستوى لـاالجتماع 

 ،المعنً باإلٌدز المشترك األمم المتحدة برنامج أسرة داخل جراءاتاإل زٌادة تنسٌق ذلك فً بما - المستوٌات جمٌع
 وفد وطلب. المدنً والمجتمع المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم برنامج رعاٌة فً المشتركة الجهات بٌن وكذلك

أعمال  جدول فً التحدٌات لمناقشة القادمالمجلس التنسٌقً  اجتماع أعمال جدول بندا  على ؼٌر الحكومٌة المنظمات
 .5302ما بعد 

 (عرض) غير الحكومية المنظمات ممثل من تقرير

 تخفٌضاتل- تفاقمالمو -مدمرال تؤثٌرال على لبرنامجل ًتنسٌقال مجلسلل 5305 الحكومٌةالمنظمات ؼٌر  تقرٌر ركز

 نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن ٌشمل وهذا. المدنً المجتمع فً البشرٌة المناعة نقص فٌروسمجال  فً التموٌل
 األشخاص ،والمتحولٌن جنسٌا   الرجال، مع الجنس ٌمارسون الذٌن الرجال مثل ،الربٌسٌٌن والسكان البشرٌة المناعة
ؼٌر  المنظمات تقرٌر ٌعتمد .وشركابهم/شركابهن ٌن/العامالت فً الجنسوالعامل المخدرات ٌستخدمون الذٌن

 حالة دراسات ثمانً على مبنٌة وهً ؛المدنً المجتمعقبل  من عنها اإلبالغكذلك على و أوسع أدلة على الحكومٌة
 .ةالعالمٌؤزمة التموٌل ب المدنً لمجتمعالتؤثـ ر الكبٌر والمباشر ل توضح وطنٌة

 مع مفاوضات وبعد. التقرٌر عن الصادرة التوصٌات إلى استنادا   ،نقاط قرار ؼٌر الحكومٌة اتالمنظم وفداقترح 
نه من الطلب الى سروره عن ؼٌر الحكومٌة المنظمات وفدأعرب  ،المجلس التنسٌقً للبرنامج أعضاء  برنامج لتمك 
 المجتمع آلٌات تعزٌزو المدنً، للمجتمعالقابم  التموٌل استمرار إلى للدعوة المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم

المعنً  المشترك المتحدة األمم برنامجمن  أٌضا الوفد طلبكما  .العالمً لصندوقل الجدٌد الهٌكل ضمن المدنً
 المناعة نقص لفٌروس وكفإة فعالة استجابات إلى للدعوة المدنً المجتمع قدرة تحسٌن ،األعضاء والدول باإلٌدز
 ىعل صولوالدعوة للح البشرٌة المناعة نقص فٌروسب تعببة التموٌل الخاص على بالتركٌز عرفةالم وزٌادة البشرٌة
 معالجةب قدما   لمضًل سبل باقتراح المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم برنامج المجلس دعا وأخٌرا ،. العالج
 .النامٌة البلدان على خاصة إثرٌ والذي التموٌل، فً النقص

 متابعةلل القانونية البيئة وتمكين البشرية المناعة نقص بفيروس المعني الموضوع

 خالل القانونٌة والبٌبة البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المعنً الواسع النطاقو الهام المواضٌعً النطاق وعقب
 المشترك المتحدة األمم برنامج من العمل وطلب وقابع تلخص ورقة المجلس تلقى لبرنامج،ل ً األخٌرتنسٌقال مجلسال

 برنامج أنه لم ٌلزم كما الدورة ثراء ٌعكس ال التقرٌر هذان فإ ؼٌر الحكومٌة المنظمات وفد وبرأي. المعنً باإلٌدز
 وجهات اختالؾأدى . الحٌوي الموضوع هذا لمعالجة الحالً عملها تجاوز فً المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم
 الصٌاؼة ؼرفة فً ساعات تسع إلى الحالً المجلس أعضاء بٌن الربٌسٌٌن والسكان اإلنسان حقوق بشؤن النظر

 وإٌران مصر اختارت العامة، الجلسة إلى ةالمقرر النهابٌة النقاط إعادة عند ولألسؾ، .اآلراء فً توافق إلى للتوصل
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 فً النظر إعادة: ذلك فً بما القانونٌة، البٌبة تمكٌن أجل من بالعمل األعضاء الدول تلزم النتابج. بنفسها تنؤى أن
 للنساء المحددة االحتٌاجات ةمعالج والتمٌٌز؛ ضد الوصمة برامجال زٌادة القضابً؛ النظام أعضاء توعٌة القوانٌن؛
 التً القانونٌة للعقبات والتصدي ؛(القانونٌة الحواجز عن فضال واإلنجابٌة، الجنسٌة الصحة ذلك فً بما) والفتٌات
 الفعلٌة التجربة واقعب مجلسال المدنً المجتمع مراقبًل معب رة كلمات ثالث ترـ  وذك .العالج على الحصول تعترض
     .البشرٌة المناعة نقص فٌروسب المتعلقة العقابٌة القانونٌة البٌبة وأثر الواقع أرض على الربٌسٌٌن للسكان

 واألداء المالية تقارير

 صرؾ أسعار تقلبات إدارة فً ألجلا الطوٌلة الحلول تحدٌد إلى الحاجة على ؼٌر الحكومٌة المنظمات وفد وشدد
 سرد مجرد من بدال   التقارٌر تقدٌم أثر على العام التقدم األداء تقرٌر أظهر. المال مقابل قٌمةال وضمان العمالت
 أكثر الجهات المشتركة وهً تنعكس بشكل بٌن التآزر أوجه رإٌة طلب ؼٌر الحكومٌة المنظمات وفد ولكن .األنشطة
 .الجدٌدة النتابج مصفوفة باستخدام -المستقبلٌة  تقارٌرال تقدٌم فً وضوحا  

 السكان معالمعنً باإلٌدز  المشترك المتحدة األمم برنامج عمل ؤهمٌةب ؼٌر الحكومٌة المنظمات وفد بـ  ورح
 ٌستخدمون الذٌن األشخاص إلى للوصول الجهود من المزٌد بذل إلى الحاجة األداء تقرٌر أكد ذلك، ومع ؛الربٌسٌٌن

 المفروضة والقٌود والتمٌٌز وصمةال على القضاء فً التقدم من مزٌد إحراز إلى الحاجة وكذلك بالحقن، مخدراتال
 المخدرات ٌستخدمون الذٌن الناس مع للعمل المخصصات أن قلقب ؼٌر الحكومٌة المنظمات وفد الحظ .السفر على

 منخفضة زالت ما وعاملً/عامالت الجنس، ٌا  جنس والمتحولٌن الرجال، مع الجنس ٌمارسون الذٌن الرجالو بالحقن
 المجتمع إلى بشكل مباشر التموٌل عن تبلـ ػ أمانة أو مانحة جهة أي بعدم رإٌة هأمل خٌبة عن الوفد وأعرب. نسبٌا  

 القادم للعام الموحدة المٌزانٌةو والنتابج المساءلة إطار مالحظة هذا األمر فً تقرٌر إلى تطلعوت المدنً،
(UBRAF.) 

 مإشرات وصقل تطوٌر مواصلة فً إعادة االلتزام فً رؼبته عن ؼٌر الحكومٌة المنظمات وفد أعرب وأخٌرا ،
 المشترك المتحدة األمم لبرنامج األساسً بالمبدأ مستشهدا   ،(UBRAF) الموحدة والمٌزانٌة والنتابج المساءلة إطار

 المجلس وافق. علٌهم تإثر التً السٌاسات فً لشمل المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة المعنً باإلٌدز
لتجدٌد  صندوق ءوإنشا الصندوق رصٌد من بالموظفٌن المتعلقة االلتزامات تؽطٌةب التنفٌذي المدٌر طلب على

 .انًمبال

 االستراتيجي االستثمار

 االستراتٌجً االستثمار طارإ حول المناقشات مواصلة إلى الحاجةب المجلس التنسٌقً للبرنامج أعضاء جمٌع مـ  وسل
(SIF .)على المبنٌة التدخالت دعمبهدؾ  العامة مبادبه قبولل بالنسبة راءاآل فً قوي توافق حصل عام، وبوجه 

 .أثرا   األكبر البشرٌة المناعة نقص فٌروس مواجهة مجال فً باستثمارات والقٌام ،الحق على ةوالقابم األدلة

رالتشاور قاد الذي مبوٌا للسفٌر تقدٌره عن ؼٌر الحكومٌة المنظمات أعرب وفد  تعببة فً االستثمار أهمٌة ، وكر 
. نطاقا األوسع اإلنمابٌة القطاعات مع النشاطً التوافق أوجه وتشكٌل الحاسمة التمكٌنٌة للعناصر والتصدي المجتمع
 -المعنً باإلٌدز  المشترك لمتحدةا األمم برنامج أمانة مإخرا   وضعتهاالتً  داةؼٌر الحكومٌة األ المنظمات وفدالحظ 
 الصقل من مزٌد إلى تحتاج محددة مجاالت واقترح - اإلٌدز بهدؾ انهاء الناس حول حورةمالمت ستثمارالا أداة

 بمواصلة المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم برنامجالى  ؼٌر الحكومٌة  المنظمات وفد أوصى .والمناقشات
 المخطط لها المشاورات لسلسلة الملموسةو الزمنٌة والنتابج الخرسانة، بوضع الثؽرات هذه لمعالجة سبل استكشاؾ

 المشترك المتحدة األمم برنامج أٌضا   ؼٌر الحكومٌة المنظمات وفد ودعا .الالتٌنٌة كاٌروأم آسٌا فً للتنفٌذ أصال  
 صعٌدال على االستثمار االستراتٌجً سٌاق فً التقنً الدعم تنسٌق لتحسٌن المشتركة والجهات المعنً باإلٌدز

 التشاور طرٌق خارطة بوضع المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم برنامج بشكل خاص على واقترح الوطنً.
 مع ثماراتها،ستال تخطط التً البلدان لمساعدة األداة مع الستخدامها التوجٌهٌة المبادئ من مجموعة ووضع

االستثمار  حول المحادثات فً المصلحة أصحاب من واسعة ومجموعة المدنٌة المجتمعات تنشٌط فً االستمرار
 .هآثارو تطبٌقه إمكانٌةو ،االستراتٌجً
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 المعني باإليدز المشترك المتحدة األمم برنامجي لالتقن الدعم

 كنت لم التقنً الدعم استراتٌجٌة أن بتكراره ،52رقم  البرنامج ًتنسٌقال مجلسال منذ هو فاعل كما المجلس، واصل

 جٌةاالستراتٌ مستوىعلى  أكبر ، وهً بحاجة الهتمامواإلقلٌمٌة الوطنٌة لالحتٌاجات لالستجابة فٌه الكفاٌة بما قوٌة
المعنً  المشترك المتحدة األمم برنامج المجلس حث  قد و. المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة األمم لبرنامج الشاملة
 وفد ونجح .الوطنٌة باالستراتٌجٌة اتساما   أكثرتنسٌقا  و أفضل تقنً دعم تقدٌم تسهٌلل دوره ممارسةب باإلٌدز

 التقنً الدعم حول ظاهري توجٌهً فرٌق إنشاء للبحث عن المجلس دعم على الحصول فً ؼٌر الحكومٌة المنظمات
 المدنً لمجتمعأمام ا الفرص لتوسٌع األمانةقبل  من التزامات على الحصول أٌضا   تم. المدنً المجتمع ٌشمل الذيو
 المدنً مجتمعال مشاورة فً لمساهمةل الفرٌقٌا الكبرى الصحراء جنوبو وشمال أفرٌقٌا )مٌنا( األوسط الشرق فً

 .التشاور هذا من استخالصها ٌمكن التً العامة التوجٌهٌة والمبادئ التقنً الدعم تقدٌمل مإخرا  

 اإلنسانية واالستجابة ناواألم اإليدز

 العالمً، األؼذٌة وبرنامج الالجبٌن لشإون المتحدة األمم مفوضٌةو منظمٌن،ال عمل بشكل أساسً التقرٌر هذا قدم
 لعام المتحدة األمم أمن مجلس قرار لتمرٌر المتابعة وأنشطة البشرٌة المناعة نقص لفٌروس االستجابة مجال فً

 من األثر معرفة الصعب من أنه إلى أشار لكنه للتقرٌر تقدٌره عن المنظمات ؼٌر الحكومٌة وفد وأعرب. 0890

 اإلنسانٌة الجوانب بٌن أقوى عالقة هناك تكون أن ،الطمبنانبهدؾ ا الوفد وطلب .المختلفة األنشطة عن اإلبالغ
 القلق عن وتم اإلعراب. اإلنسان حقوق حول ضعٌؾتركٌز و نااألم على شدٌد تركٌز التقرٌر ظهر فً كما واألمنٌة

 واؼتصاب الجندري نوعال على القابم نؾالع فً الزٌادة حول هاٌتً فً النسابٌة المجموعات من مستقلة تقارٌر بشؤن
 اإلنسانٌة االستجابة على أكبر تركٌز على وجوب الوفد اقترح .األمرهذا  متابعة طلبتم و المخٌمات فً النساء
 مشاركة هناك وطلب أٌضا  أن تكون المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرٌة، شبكات مع شراكة فً والعمل

 .المنظمات بٌن المشتركة العمل فرق فً دابم بشكل ص المناعة البشرٌةللمتعاٌشٌن مع فٌروس نق

 الشاملةالوقاية نهج : المواضيعي الجزء

 ةلوقاٌا نهج)نهج دمج استخدام أسالٌب مختلفة للوقاٌة(.  الشاملة الوقاٌة على لهذا االجتماع المواضٌعً الٌوم ركز
 ثالث مع الٌوم بدأ. وبابٌةال السٌاقات مختلؾ فً األوجه، الضرورٌة والمتعددة الشاملة البرامج طبٌعة على ركزٌهذا 

 واقترحت .المختلفة واألوببة للتدخالت االستجابات فعالٌة ودلٌل العلمحول  خاللها التحقٌق تم قصٌرة عامة جلسات
 الحٌوي الطب نهج خارج األدلة من مزٌد إلى الحاجة بلجٌكا فً االستوابً الطب معهد من Laga ماري الدكتورة

 أهمٌة عن الهند، فً سانجرام من ،Seshu مٌنا توتحدث. الربٌسٌٌن للسكان الوقاٌة برامج فً سٌما ال فقط،

 بؽٌة –الجنس مجال فً العامالت مع منظمتها عمل مثالال سبٌل على مستخدمة – الحقوق إلى المستندة التدخالت
 ،وٌلبورن ألٌس الدكتورة طتـ  سل .تجرٌمال وقؾ إلى ودعت ٌها؛ف فعالٌة أكثر البرامجأن تكون  ٌمكنحٌث  بٌبة خلق

 لمجتمعا ٌتعلم أن ٌمكن وكٌؾ بالعالج االلتزام ومسابل التجارب على الضوء ،نقطة االنطالق برنامج مإسسة
 .العالج الحفاظ على إلى المرضى ٌمٌل وحٌث الطوعً الفحصعلى القٌام ب تشجع بٌبة دعمٌو األوسع

 لبقٌة الٌوم مع التركٌز على الجوانب المختلفة لنهج الوقاٌة الشاملة: "الوصول إلى  تم تنظٌم أربع دورات منفصلة
 قرارات اتخاذ: البلد حقابق" ؛"البشرٌة المناعة نقص فٌروس من الوقاٌة بشؤن تحدثٌ الشباب: جدٌدةصابات إ صفر
 فٌروس من الوقاٌة مجال فً الخاص والقطاع المدنً المجتمع منظمات دور: المصلحة أصحاب حشد" ؛"صعبة

.ب و ج" الفٌروسً الكبد التهاب مع تالزم العدوىو البشرٌة المناعة نقص فٌروس"و ؛"البشرٌة المناعة نقص  

 تذكير: مجددا  ما هو المجلس التنسيقي للبرنامج ؟
 

إن المجلس التنسٌقً للبرنامج ٌشكـ ل الهٌبة االدارٌة لبرنامج األمم المتحبدة المشبترك المعنبً باإلٌبدز. وهبو مإلبؾ 
ل  03دولة اعضاء ناخبٌن، وكذلك  55من  برنامج األمم المتحبدة المشبترك دول راعٌة من األمم المتحدة التً تشك 

المعنببً باالٌببدز، ووفببد المنظمببات ؼٌببر الحكومٌببة )ٌتببؤلؾ مببن منببدوب واحببد ومنبباوب واحببد مببن كببل مببن األقببالٌم 

ض جمٌبع العبرو لقراءة http://www.unaidspcbngo.orgالخمس(. ٌرجى زٌارة موقعنا االلكترونً على:  

 التقدٌمٌة  والقرارات والمناقشات.
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