
 
 

 المتحدة المشترك المعني باإليدز للمجلس التنسيقي لبرنامج األمم 13رقم االجتماع 

 1031 ديسمبر/األول كانون 31-33 سويسرا، جنيف،

 ماذا حصل؟

 البشصرٌة المناعصة نقص  فٌروسوااللتزام بقضٌة  مشاركة المجتمع المدنً،  مواضٌعجدول أعمال االجتماع  شمل
 بصارز  كانص  5102أعمصال مصا ب صد  جصدول بشصؤن المناقشصا كمصا أن . تمٌٌصزال وعدم الجنسٌن بٌن الفوارق وقضاٌا

 .ال المً الحوار فً باالنخراطالم نً باإلٌدز  المشترك المتحد  األمم برنامج لتزاما فٌما ٌخ 

 مصع مراج صة المجلصس التنسصٌقً اجتمصاع فصً المحور الرئٌسصً غٌر الحكومٌة  المنظما  وفد وقٌمة دور وقد شّكل
 مصن قلٌصل عصدد عنه رعبّ  يالذ الرفض من الرغم على. الماضٌة الخمس السنوا  التً حصل  خالل للتنمٌة ةشامل
غٌصر الحكومٌصة   المنظمصا  وفصد المت لقصة بقصرارا  واالقتراحصا  التدخال  بخصو  المحافظٌن األعضاء الدول
 ًتنسصٌقال مجلصسال فصً دار  التصً المناقشصا  فصً لوفصدل هامصةال مسصاممةال لصدعم األعضصاء الدول غالبٌة تكلم  فقد

 .االشرافً ودورما عملها نجاحوكذلك عن  لبرنامج،ل

 أضصا  ،المت لصق بصالجنس البنصد فصً: المصدنً لمجتمصعبالنسصبة ل عصن قٌمتصه بوضصوح الوفصدأّكصد  ،االجتمصاع مذا خالل
 األمصم برنصامج وطلص  مصن" وصحتها المرأ  حقوقمنظما  " و" رئٌسٌة مجموعا  التً تنتمً الى النساء" عبار 
ضصمن  المصد . منتصص  مصن عمصل المنبثقصة التوصصٌا  تنفٌصذ عصن تقرٌصرا   ٌقصدم أنالم نصً باإلٌصدز  المشصترك المتحد 
 األمصصم لبرنصصامج الفنصصً بالصصدعم المت لقصصة التقصصارٌر وتغطٌصصة التؤٌٌصصد كسصص ل لوفصصدا دعصصى ،ةاالسصصتراتٌجٌ المشصصاركة إطصصار
 ولكصن - الجدٌصد  الوقاٌصة تكنولوجٌصاأسصالٌ   فصً علصى االسصتثمار شصّجع وكذلك األمصر فننصه الم نً باإلٌدز.  المتحد 
 .القائمة أسالٌ  التكنولوجٌا استخدامب االعترا و -األمر  حصول دون

غٌصر الحكومٌصة  المنظمصا  تقرٌر نعالصادر   قرارا لا متاب ة على المقبلة الستة األشهر مدى على الوفد زسٌركّ 

 جصدول   وكصذلكنق  المناعصة البشصرٌة فٌروسبقضٌة  الخاصة أزمة التموٌل حول 5105حزٌران/ٌونٌو   بتارٌخ

 وفهصم الفنً الدعم حول تقرٌر عدادإل الم نً باإلٌدز المشترك المتحد  األمم رنامجب بمالحقة 5102ما ب د  أعمال

 .الجدٌصد  التموٌصل وآلٌصة ال صالمً الصصندوق مصعاألمم المتحد  المشترك الم نصً باإلٌصدز  برنامج القائمة بٌن الروابط
 ٌمكصن ٌص فً الموقع ح ضغط مناك. الموضوعٌة المجلس دورا  من الناب ة ا القرار فقدان احتمالب م نً الوفد
 إجصصراءا  علصصى الصصدورا  تصصؤثٌر مصصن لتقلٌصصلوذلصصك بهصصد  ا ،وتسصصلٌط الضصصوء علٌهصصا للجصصدل المثٌصصر  القضصصاٌا مناقشصصة
 .المكت  داخل المسؤلة مذه توضٌح الوفد ٌواصل سو . المواضٌع لب ض الم ٌارٌة الطبٌ ة بسب  المجلس

 فً عملٌة ا  حٌوٌ دورا   المجلس اجتماع فً وٌشاركون ونرٌحض الذٌن غٌر الحكومٌة المنظما  مراقبوٌل   
 مندوبً مساءلةو عمل وجودمم ٌ زز كما. ب مل المجلس المهتمٌن األشخا  جمٌع بؤسماء المجلس تذكٌر

 .غٌر الحكومٌة المنظما 

 . غٌر الحكومٌة المنظما  وفد دواأٌّ  الذٌن والمنظما  المدنً المجتمع لمراقبً شكرا  

 الدور  تطوٌر واودعم التحضٌرٌة دعوا الب سامموا الذٌن المدنً المجتمع شركاء جمٌعل أٌضا   شكرا  
 .المواضٌ ٌة
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 بنود جدول األعمال:

 تقدم غٌر مسبوقتقرٌر المدٌر التنفٌذي: 

 قصدو .5102أعمصال مصا ب صد  جصدول فصً واإلٌصدز االسصتثمار علصى، كبٌصر حصد إلصى، التنفٌصذي لمصدٌرا تقرٌصر زـّ ركلقد 

 أكبصر قٌصادي بدور باإلٌدزالم نً  المشترك المتحد  األمم برنامجقٌام ل المنصرمة السنة خالل الضغط الوفد مارس
 التصً األخٌر  بالمبادر   ـّ رحكما   المستقبلٌة األمدا  فً البشرٌة المناعة نق  فٌروسقضٌة ل األولوٌة منح فً

 لأللفٌصة اإلنمائٌصة لألمصدا  المراج صة الحالٌصة فصً للمشصاركة الم نصً باإلٌصدز المشترك المتحد  األمم برنامج اتخذما
 حٌص  مصن لم ت د فً سصلم األولوٌصا  لإلٌدز ال المٌة االستجابة حٌ  أن بالقلق منالك ش وركون  المت لقة بالصحة

 خدمسصتت أن ٌمكصن اإلٌصدز لقضصٌة االسصتجابة ؤنبص المصدٌر التنفٌصذي الوفصد وٌوافصق .المصانحٌن ولصدى السٌاسصً االلتزام
األمصم  برنصامجٌحتصا   ولكصن المشصتركة  والمسإولٌة ال المً التضامن من إطار فً إنجازه ممكن لما اختبار كحالة
 مصذه فصً قصدما   للمضصً الجهود من المزٌد حشد إلى نطاقا   األوسع المجتمعكذلك و الم نً باإلٌدز المشترك المتحد 
 .5102جدول أعمال ما ب د  فً القضٌة

 البشصرٌة المناعصة نقص  بفٌصروس الم نٌصة ال المٌصة اللجنصة إلٌهصا توصل  التً لنتائجا أشهر عد لقد دعم الوفد خالل 
المصصدٌر  طلصص ل سصصروره عصصن وأعصصر  المجلصصس التنسصصٌقً للبرنصصامج  عمصصل فصصً إدماجصصه ٌنبغصصً الصصذي القصصانونكصصذلك و

غٌصر  المنظمصا  مصع أٌضصا   الوفصد وعمصل. اللجنصة توصصٌا  تنفٌذ فً المحرز التقدم بهد  مراقبة مإشرا  التنفٌذي
 مصع المصدنً لمجتمصعالف الصة ل مشصاركةأمصام ال المسصتمر  ال وائصق علصى الضصوء لتسصلٌط المخدرا ب الحكومٌة الم نٌة

مكتصص  األمصصم المتحصصد  الم نصصً بالمخصصدرا  والجرٌمصصة شصصرٌك برنصصامج األمصصم المتحصصد  المشصصترك الم نصصً باإلٌصصدز: 

UNODC، لإلٌدز ال المً الٌومخالل  بٌانه فً المخاطر من للحد تؤٌٌده المدٌر التنفٌذي فً وتردد.  

 المصصدنً المجتمصصع شصصبكا  لصصصندوق" التموٌصصل مصصن لمزٌصصد التنفٌصصذي المصصدٌر لصصدعو  تقصصدٌرمم عصصن المنصصدوبونأعصصر  
 منصاك تصزالمصا  أنصه علصى شصدد لكنصه السصكان،كصل  إلصى لوصولالحد من المخاطر ل برامج لدعم كآلٌة" كار روبر 
 التصً المالٌصة الم صامال علصى  ضصرٌبة واستخدام إلٌجاد ذكر الدعو   الخطا  فًولم ٌتم . التموٌل من كثٌرل حاجة
 مصن كجصزء بصدعمها الم نصً باإلٌصدز المشصترك المتحصد  األمصم برنامج ٌطال  غٌر الحكومٌة المنظما  وفد ٌزال ما

 .األجل طوٌلةو المستدامة المالٌة أمدافه

 الصدخل المتوسصطة البلصدان اسصتجابةب لالمتمام أكثر الم نً باإلٌدز المشترك المتحد  األمم برنامج أٌضا   الوفد وح 
 الوفصد لص اط ،CrowdOutAIDSالتً قام  بها   للمبادر  متاب ةعلى أثر . البشرٌة المناعة نق  فٌروسقضٌة ل

 منصدوبو رحصـّ  وأخٌرا ،. إجراءا  إلى التوصٌا  وتحوٌل ترجمةب الم نً باإلٌدز المشترك المتحد  األمم برنامج
 علصصى وأثنصصى أوكرانٌصصا  إلصصى بالم لومصصا   الزاخصصر المٌدانٌصصة لمجلصصسا ٌصصار بز غٌصصر الحكومٌصصة األوروبٌصصة المنظمصصا 
 لصرد  ف لهمصا إلٌصدزبرنامج األمم المتحد  الم نصً باو البشرٌة المناعة نق  فٌروس الم نً بقضٌة المدنً المجتمع

 الزٌصار  قبصل األوكرانصً البرلمصان فصً عرضص  التصً المنامضة للمثلٌة الجنسٌة الدعاٌة لقانون واضحةالو سرٌ ةال

 .مباشر 

 القيادة في االستجابة لقضية اإليدز

الم نصصً  المشصصترك المتحصصد  األمصصم برنصصامج  لجنصصة إطصصالق النسصصٌ ، مجلصصة تحرٌصصر رئصصٌس مورتصصون، رٌتشصصارد قصصدم
الم لومصصصا   إلبصصصال  وسصصصٌلة سٌشكصصصـّللصصصك  ذ أن عن م ربا   ،اإلٌدز نهاٌةحول  5102باإلٌدز/النسٌ  لما ب د 

 إعصصالم المصصدنً المجتمصصععلصصى . 5102مصصا ب صصد   المتحصصد  األمصصمالخاصصصة بؤعمصصال والتنمٌصصة  الصصصحة مصصدا الالزمصصة أل

 تمثٌصصل التؤكصصد مصصنوكصصذلك  ،5102مصصا ب صصد  عملٌصصا  فصصً رسصصمٌا   دمصصج أسصصلو  عملهصصا لضصصمان لجنصصةال عمصصل ومراقبصصة

 .جدٌدال طاراإل فً ماما   مدفا   تشكـّل سو  اإلٌدزقضٌة  وأن ،المدنً المجتمع
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  لإليدز للتصدي الجنسين بين الفوارق مراعاة

 لقمصع المحصافظٌن األعضصاء الصدول محصاوال  بسب  وص بة طوٌلة الجنسٌنب المت لق البند بشؤن المفاوضا  وأت 
 التصصصً تنتمصصصً الصصصى لنسصصصاءا شصصصبكا  وتموٌصصصل الجنسصصصٌة الحقصصصوق ،"الجنسصصصٌن بصصصٌنالداعٌصصصة الى"التحوٌصصصل  ا القصصصرار

 إلصى تصدعو التصً ا القصرار مصع جنص  إلصى جنبصا   ال ناصصر تلصك تصؤمٌن تم المطا ، نهاٌة وفً. الرئٌسٌة المجموعا 
 فصً الصوارد  التوصصٌا  جمٌصع وتنفٌصذ اإلضصافٌة المصوارد وت بئصة األموال تخصٌ  وإعاد  والتموٌل التنسٌق زٌاد 

 .التقرٌر

 االستثمار االستراتيجي

االسصصصتثمار  فصصصً إطصصصار اإلنسصصان حقصصصوق علصصصى قصصائم نهصصصج واتبصصصاع التنسصصٌق أممٌصصصةركصصصـّز الوفصصد علصصصى  أخصصصرى، مصصر 
 حصوارا ال فصً رئٌسصٌا   دورا   ل ص أن ٌ الم نصً باإلٌصدز المشصترك المتحصد  األمصم برنصامج مصن وطلص   االستراتٌجً.

المجموعصصصا   سصصصٌما ال المصصصدنً، للمجتمصصصع واسصصص ة مشصصصاركة ضصصصمانل سصصصتراتٌجٌةاال للصصصدعو  واالضصصصطالع قطرٌصصصةال
 علصصى التشصصدٌد زٌصصاد  للوفصصد الرئٌسصصٌة المطالصص  وشصصمل  .االسصصتثمار  ملٌصصا الخطصصوا  االرب صصة ل فصصً الرئٌسصصٌة،

 رودو اإلطصصار سصصٌاق فصصً يالجنصصدر الب صصد وإدرا  لتموٌصصل،ل كؤولوٌصصا  الحاسصصمة المسصصاعد  بال وامصصل االعتصصرا 
مشصصصارٌع  برنصصصامج فصصصً ال المٌصصصة الشصصصبكة تصصصدخلإن . مختلفصصصة سصصصٌاقا  فصصصً المجتمصصصع ت بئصصصة ودور المصصصدنً المجتمصصصع

 كاسصتراتٌجٌة مسصمى غٌصر أجصل إلصى عاملً/عامال  الجنس احتجازخالل  من كمبودٌا فً لجنسعاملً/عامال  ا
علصى  أساسصا  أن ٌرتكصز  ٌج  االستثمار االستراتٌجً تنفٌذ أن ، أكـّد علىالبشرٌة المناعة نق  فٌروس من للوقاٌة

 .األوقا  جمٌع فًاحترام الحقوق 

فقصد حصر   ال صالمً، الصصندوقالخاصصة ب جدٌصد ال تموٌصلآلٌة ال لتنفٌذ االستثمار االستراتٌجً استخدام سٌتم بما أنه
 بتصارٌخ  بصانكوك فصًاالسصتثمار االسصتراتٌجً  تشصاور من  تؤخرالم نتائجال تلقً علىغٌر الحكومٌة  المنظما  وفد

 .اإلنترن  شبكة على موق نا على اآلن متاح التقرٌر   أكتوبر/األول تشرٌن

الثالثين الجلسة من المواضيعي الجزء متابعة: الحماية المرّكبة  

 الموجصود  حالٌصا  والمدعومصة الوقاٌصة تكنولوجٌصا الحصصول علصى وإتاحصة املالش التنفٌذ إلى الحاجة على الوفد وشدد
 وقائٌصة تكنولوجٌصا إلصى والوصصول البحصو  ودعصم  الحقصن تبادلو المرطـّ  ،واألنثوي الذكري الواقً مثل األدلة،ب

 أو السصصلوك تغٌٌصصر أن علصصى الوفصصد شصصدد ذلصصك، ومصصع. واللقاحصصا  microbicides المٌكروبصصا  مبٌصصدا  مثصصل ،حدٌثصصة

 الكرامصة، ٌحصافظ علصى مسصتقبل فصً األمل دونب اإلٌدز هًٌن لن الحٌوٌة الطبٌة األدوا  من كاملة برامج مجموعة

 .اإلنسان حقوق واحترام

 الحكومية/المجتمع المدني في المجلس التنسيقي للبرنامجمراجعة مشاركة المنظمات غير 

 المصدنً المجتمصع مصن وسصعاأل مشصاركةالو غٌصر الحكومٌصة المنظمصا  وفصدل  المراج صة المسصتقلة األخٌصر  عصرضتم 

التصً تمص  خصالل  المتاب صة  وأبصرز. 5112 ٌونٌصه/حزٌصران فً المجلس اجتماع فً البرنامج تنسٌق مجلس خالل

للمجلصصس التنسصصٌقً " مةـّ قٌصصمٌصصز  و مصصام م ٌصصار" بوصصصفه المصصدنً المجتمصصع إدرا علصصى الماضصصٌة  سصصنوا الخمصصس 
 برنصامجالخاصصة ب المسصاءلةو اإلدارٌصة واألطصر الشصاملة االسصتراتٌجٌةكما أبرز  المساممة الناجحة فصً  ،للبرنامج
 المجموعصا  تمثٌصلفصً  دوره علصى غٌصر الحكومٌصة المنظمصا  وفصد دـّ وأكص. الم نصً باإلٌصدز المشصترك المتحد  األمم

ا  القصرارشصدد  . االتصصاال  مرفققبل  من دعم مع ،خدماته تطوٌر مواصلة إلى الحاجة على وأٌضا   المتنوعة،
 المجتمصع ممثلصً إشصراك بهد  األعضاء والدول غٌر الحكومٌة المنظما  وفد مع الت اون ت زٌز نداءعلى  مجددا  
 .المجلس اجتماعا  حول المشاورا  وفً وفودما، داخل المدنً
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 متابعة/مراقبة وتقييم المجموعة المرجعية

 المصصصدنً المجتمصصصع علصصصى اوتركٌزمصصص المجموعصصصة المرج ٌصصصة تقٌصصصٌمو لمراقبصصصة علصصصى األولوٌصصصا  الجدٌصصصد  الوفصصصد وافصصصق
 المصدنً المجتمصع إلشراك المإشرا  وت زٌز لصقل مستمر ال مهمته فً وقـّدم دعمه والمجموعا  األكثر تضررا  

 فصصً عقصصد اجتمصصاع إلصصى الوفصصد دعصصا الحصصٌن ذلصصك منصصذ .الراعٌصصة الصصدولمصصن قبصصل  التقٌصصٌم عمصصل فرٌصصق مصصع شصصراكة فصصً
 .والمسصاءلة والنتصائج الموحصد  المٌزانٌصة إطصار  مإشصرا  حصول تقرٌصر أول إعصداد علصى تركصز 5102 مصارس/آذار
إشصراك  كٌفٌصة عصن أوضصح ور صالعطاء  البٌانا  جمع أممٌة على التؤكٌد فً نالم ٌنو نالمندوبو واصلٌ سو 
 عملهصا فصً المصدنً المجتمصع بصدمج رعاٌصةال فصً المشصتركة والجها  الم نً باإلٌدز المشتركاألمم المتحد   برنامج
األمصم المتحصد  المشصترك  لبرنصامج االسصتراتٌجٌة خطصةال فصً علٌهصا المنصصو  والغاٌصا  األمصدا  تحقٌصق أجصل من

 .الم نً باإلٌدز

 عدم التمييزالجزء المواضيعي: 

 القانونٌصة الم الجصة سصبل مصن بصدءا   للتمٌٌصز ال المٌصة االسصتجابا  مصن للصت لم فرصصةال المواضٌ ٌة الدور  مذهأتاح  
 واسصتقرار المحلصً المجتمصع إشصراك أن األمثلصة، جمٌصع خصالل الواضصح منكان . التوعٌة وحمال  الشبا برامج و

 ٌجص  المحافظصة، البٌئصة تزاٌصد مصع. التمٌٌصز ومنصع م الجصةل تصدخال الب واالرتقصاء للحفاظ انضرورٌأمران  التموٌل
 اإلصصالح أجصل مصن ضصغطال مواصصلة ،الهٌئصا  مصن وغٌرمصا الم نً باإلٌصدز، المشترك المتحد  األمم برنامجعلى 
 المواضصٌ ٌةالمتخصصصون ب نالمتكلمصو شصدد حصٌن فصً. التمٌٌصز أشصكال كل لمنع والتدخل اإلنسان وحقوق القانونً
 المجموعصصة مصصن وأعضصصاء المصصدنً المجتمصصع مراقبصصو شصصدد الحكومصصة، باسصصم المتحصصدثٌن مشصصاركة علصصى كبٌصصر بشصصكل

 المتحصد  األمصم برنصامجوالتاب صة ل اإلنسصان وحقصوق البشصرٌة المناعصة نقص ال املة على موضوع فٌروس  المرج ٌة
 .وحماسا   عمقا   أكثر أمثلة اعطاءعلى  بفٌروس باإلٌدز الم نً المشترك

 االجتماعات الجانبية

 المناعصة نقص  فٌصروس مصن وال صال  الوقاٌة" ال المٌة الصحة منظمة: المجلس اجتماع خالل منشورٌن تم إطالق
 المصصصنخفض الصصصدخل ذا  البلصصصدان فصصصً جنسصصصٌا  ل املً/عصصصامال  الجصصصنس المنقولصصصة األخصصصرى واألمصصصراض البشصصصرٌة
 كٌص : Women out loudعصال بصصو  النسصاء" الم نصً باإلٌصدز المشترك المتحد  األمم وبرنامج ،"والمتوسط

 منصدوبو ٌإٌصد".  اإلٌصدز مصن ال صالم انهصاء فً اإلٌدز البشرٌة المناعة نق  فٌروس المت اٌشا  مع النساء ستساعد
 فٌصروسمصع  المت اٌشصا  النسصاء مخصاو  بندمصا  ملتزمصونمم و ،Women out loudمجموعة  قٌام المنظما 

 .UBRAF طار مساءلة نتائج المٌزانٌة المتحد  إ فً البشرٌة المناعة نق 

 تذكير: مجددا  ما هو المجلس التنسيقي للبرنامج ؟

إن المجلس التنسٌقً للبرنامج ٌشكـّل الهٌئة االدارٌة لبرنامج األمم المتحد  المشترك الم نً باإلٌدز. ومو مإل  

دولة راعٌة من األمم المتحد  التً تشّكل برنامج األمم المتحد   00دولة اعضاء ناخبٌن، وكذلك  55من 

  من مندو  واحد ومناو  واحد من كل من المشترك الم نً باالٌدز، ووفد المنظما  غٌر الحكومٌة )ٌتؤل

جمٌع  لقراء  /http://www.unaidspcbngo.orgاألقالٌم الخمس(. ٌرجى زٌار  موق نا االلكترونً على:  

 .ٌرجى االنضمام الى القائمةفً حال لم تكن مشترك ب د،   والمناقشا . القرارا وال روض التقدٌمٌة  
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