كيف تجعل صوتك مسمو ًعا ف ي�

الطوعية
الوطنية
اجعة
ر
الم
ف
لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ي� بلدك

مقدمة :ما هي أهداف التنمية المستدامة ()SDGs
والمراجعات الوطنية الطوعية ()VNRs؟
خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  2030هــي إطــار وخطــة عمــل شــاملة لجميــع البلــدان لتحقيــق الســام واالزدهــار .بنــاء عــى أهــداف أ
اللفيــة
ً
ف
ت
ـبتم�  ،2015فــإن أهــداف التنميــة المســتدامة ( )SDGsالـــ  17والـــ  169هدفـاً المصاحبــة لهــا تتبـ نـى نهجـاً
إ
ـى اعتمدتهــا الحكومــات ي� سـ ب
النمائيــة والـ ي
متعــدد الجوانــب للتنميــة وتؤكــد عــى التطلــع إىل تحقيــق مبــدأ “عــدم االســتبعاد”.
ـياس رفيــع المســتوى الســنوي ( ،)HLPFوالــذي يتضمــن المراجعــة الوطنيــة الطوعيــة ( )VNRلتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة
يعــد آالمنتــدى السـ ي
أ
ف
مــن الليــات الدوليــة الهامــة الســتعراض التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ي� خطــة  .2030حيــث تختــار الــدول العضــاء
ن
المــد�
المشــاركة ف ي� عمليــة إعــداد المراجعــات الوطنيــة الطوعيــة ،ويتــم تشــجيعها عــى إجــراء مشــاورات شــفافة ومفتوحــة مــع المجتمــع
ي
1
لتضمـ ي ن
ـ� جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عـ شـر.
ن
النخـراط والمشــاركة ف ي� تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ،واالســتثمار وترتيب
ـد� إلثــارة قضايــا حــول إ
ويعــد ذلــك مدخـا ً رئيســياً للمجتمــع المـ ي
أولويــات التدخــات عــى المســتوى العالمــي ،والوصمــة االجتماعيــة والتميـ ي ز
النســان مــن حيــث صلتهــا بالنســاء والمراهقــات
ـ� وحقــوق إ
ين
المثليــ� وأصحــاب الميــول الجنســية المزدوجــة ،ومتعاطــي المخــدرات،
والمثليــات وصاحبــات الميــول الجنســية المزدوجــة والرجــال
ف
ن
ن
ـ� باســم المجموعــات
والعاملـ يـ�\ات ي� مجــال الجنــس ،والمتحولـ يـ�\ات جنســياً ،والمهاجريــن\ات ،والســجناء (والذيــن يشــار إليهــم فيمــا يـ ي
الســكانية الرئيســية) ف ي� االســتجابة الوطنيــة لفـ يـروس نقــص المناعــة ش
الب�يــة.
1

المد� وأصحاب المصلحة آ
للمم المتحدة  2018 DSD-DESAعىل إرشادات للدول أ
يحتوي دليل إعداد المراجعات الوطنية الطوعية أ
ن
الخرين.
العضاء إل ش�اك المجتمع
ي
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أ
ف
ن
ـد�
ف ي� شــهر يوليــو /تمــوز مــن كل عــام خــال المنتــدى السـ
ـياس الرفيــع المســتوى بالمــم المتحــدة ي� نيويــورك ،يناقــش الخـ بـراء والمجتمــع المـ ي
ي
ـ� أ
وممثلــو الــدول أ
العضــاء مجموعــة مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الـ تـى تتنــاول موضوعـاً معينـاً .ف� عــام  ،2019ســيكون الموضــوع “تمكـ ي ن
الفـراد
ي
ي
وضمــان الشــمولية والمســاواة” ،وتقديــم فرصــة فريــدة لتســليط الضــوء عــى مشــاركة المجتمــع ف ي� التنميــة المســتدامة.

يف�وس نقص المناعة ش
الب�ية وأهداف التنمية المستدامة
تتضمــن خطــة عــام  2030ت ز
النســان وبنــاء مجتمعــات ســلمية وعادلــة وشــاملة .ترتبــط العديــد مــن أهــداف التنميــة
ال�امــات لحمايــة حقــوق إ
أ
أ
المســتدامة أ
ف
والهــداف المصاحبــة لهــا بالمنظمــات العاملــة ي� مجــال فـ يـروس نقــص المناعــة ش
الب�يــة والولويــات الســكانية الرئيســية الخــرى ،كمــا
هــو موضــح ف ي� المــوارد التاليــة:
ت
ت
· يف�وس نقص المناعة ش
المش�ك ()UNAIDS ،2018
المش�ك ،التقدم
الب�ية وأهداف التنمية المستدامة :العمل
بف�وس نقص المناعة ش
الب�ية (يوليو )ICW ،2016
· دليل أهداف التنمية المستدامة لمجموعات النساء المصابات ي
ي ن
ي ن
والمتحولــ�\ات جنســياً ()LGBT
والمثليــ� وأصحــاب الميــول الجنســية المزدوجــة
· أهــداف التنميــة المســتدامة ودمــج المثليــات
(يناير  ،2016ستون وول ت
ان�ناشيونال)
ي ن
ي ن
والمتحولــ�\ات جنســياً ()LGBT
والمثليــ� وأصحــاب الميــول الجنســية المزدوجــة
· خطــة  2030حــول صحــة وســامة المثليــات
(يونيو  ،MSMGF ،2017أوترايت أكشن ت
ان�ناشيونال ،والمنصة)
أ
اليــدز ،يتــم تضمـ ي ن
ـ� هــدف التنميــة المســتدامة بشــأن فـ يـروس
تماشــياً مــع إسـ تـراتيجية المســار الرسيــع بل�نامــج المــم المتحــدة المشـ تـرك لمكافحــة إ
الب�يــة ف� الهــدف  3مــن أهــداف التنميــة المســتدامة (ضمــان حيــاة صحيــة وتعزيــز الرفاهيــة للجميــع مــن جميــع أ
نقــص المناعــة ش
العمــار):
ي
الهدف “ 3.3أن يتــم بحلــول عــام  2030إنهــاء وبــاء اليــدز والســل والمالريــا أ
والمـراض االســتوائية المهملــة ومكافحــة
إ
أ
أ
ـا� أ
ئ
والمـراض المنقولــة عــن طريــق الميــاه والمـراض المعديــة الخــرى”.
التهــاب الكبــد الوبـ ي
ين
الصابــات الجديــدة بفـ يـروس نقــص المناعــة ش
ش
المصابــ�،
الب�يــة لــكل  1000مــن الســكان غـ يـر
المؤ� “ 3.3.1عــدد إ
حســب الجنــس والعمــر والمجموعــات الســكانية الرئيســية”.
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لمــاذا تعــد أهــداف التنميــة المســتدامة والمراجعــات الوطنيــة الطوعيــة مهمــة بالنســبة
ض
بفــروس نقــص المناعــة ش
الب�يــة؟
للســكان والمجتمعــات الرئيســية
المتــررة والمصابــة ي
ت
خصيصــا لفـ يـروس
ـى تعيــق وصــول المجموعــات الســكانية الرئيســية إىل اسـ تـراتيجيات الوقايــة والرعايــة والعــاج المصممــة
ً
إن العوائــق الهيكليــة الـ ي
نقــص المناعــة ش
الب�يــة تعيــق قــدرة الــدول عــى تطويــر مجتمــع عــادل بشــكل خطـ يـر .الوضــوح والدمــج المســتمر لفـ يـروس نقــص المناعــة
ف
ض
رث
ش
الب�يــة ضمــن أهــداف التنميــة الســائدة لــم يكــن أك ـ أهميــة ي� أي وقــت مــى.

النســان،
توفــر عمليــة المراجعــة الوطنيــة الطوعيــة فرصــة ّقيمــة للمجتمعــات إلثــارة أولوياتهــا خــارج المنتديــات التقليديــة للصحــة العامــة وحقــوق إ
ين
الب�يــة والتعليــم والعمــل والمســاواة ي ن
وتعزيــز الروابــط ي ن
فــروس نقــص المناعــة ش
الجنســ� .ويدعــو إطــار ومفهــوم التنميــة «عــدم
بــ�
بــ� ي
ن
ـد� إىل مشــاركة أفضــل الممارســات والتحديــات المســتمرة ف ي� تحقيــق اندماجهــم ومشــاركتهم الكاملــة ف ي� المجتمــع.
االســتبعاد» المجتمــع المـ ي
وعــى الرغــم مــن ذلــك ،فقــد وجــدت  ،MSMGFف ي� تحقيــق التقــدم ي ف� خطــة  ،2030أنــه قــد تــم تنــاول فـ يـروس نقــص المناعــة ش
الب�يــة بشــكل غـ يـر
متســق ف�  32تقريــر فقــط مــن أصــل  43تقريـراً للمراجعــة الوطنيــة الطوعيــة الـ تـى تــم تقديمهــا ف� عــام  ،2017ف� حـ ي ن
ـ� أشــارت تســعة تقاريــر فقــط
ي
ي
ي
ي
إىل المجموعــات الســكانية الرئيســية وفـ يـروس نقــص المناعــة ش
الب�يــة.

تغي� هذا!
يمكنك ي
كيفية المشاركة ف ي� حال كان بلدك مشاركاً ف ي� عملية المراجعة الوطنية الطوعية
1.1تحقق من منصة التنمية المستدامة للتحقق من أن بلدك قد اختار المشاركة ف ي� عملية المراجعة الوطنية الطوعية ( )VNRهذا العام.
2.2حدد جهة االتصال الخاصة بك داخل البلد من خالل موقع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابع أ
للمم المتحدة واتصل بها لفهم
كيفية المساهمة ف ي� عملية المشاورات الوطنية.
ن
المد� لعملية التشاور الخاصة
3.3تأكد مما إذا كانت هناك منظمة أو مجموعة ائتالفية ف ي� بلدك تقوم بالفعل بتنسيق استجابة المجتمع
ي
بالمراجعة الوطنية الطوعية .إذا لم تكن هناك مثل هذه المنظمة أو المجموعة ،فقم بإنشاء ائتالف مع منظمات أخرى تعمل عىل مواضيع
والسكان ،وحماية البيئة ،إلخ.
تتعلق بأهداف التنمية المستدامة ،مثل حقوق المرأة ،إ
المد� أ
ن
ت
الخرى العاملة عىل أهداف التنمية المستدامة ،وقوموا بالعمل
المش�كة مع منظمات المجتمع
4.4إبحث عن أوجه التشابه والقواسم
ي
ف
كجبهة موحدة إلدراج القضايا الرئيسية ي� تقرير المراجعة الوطنية الطوعية.
5.5ﻗﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻷدﻟﺔ المتعلقة ﺑﺎﻤﻟﺆﺮﺷ  3.3.1واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻔﺮﻴوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺮﺸﻳﺔ ،بأقىص حد ممكن ،إﻰﻟ اﻟﻮزارة القائمة عىل إعداد
ﺗﻘﺮﻳﺮ المراجعة الوطنية الطوعية.
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بيانات تقارير المراجعة الوطنية الطوعية
ت
ـى تدرجهــا حكومتــك فيمــا يتعلــق باالســتجابة لفـ يـروس
خــال مشــاورات المراجعــة الوطنيــة الطوعيــة ،يرجــى االنتبــاه بشــكل خــاص إىل فالبيانــات الـ ي
نقــص المناعــة ش
الب�يــة .إذا كانــت البيانــات المقدمــة غـ يـر كاملــة ،يرجــى النظــر ي� المصــادر التاليــة لتكملــة واســتكمال التقريــر المتعلــق بفـ يـروس
نقــص المناعــة ش
الب�يــة:
أ
ن
ت
بف�وس نقص المناعة ش
الب�ية البيانات
المش�ك
اليدز :يتضمن هذا المورد الذي يديره برنامج المم المتحدة
 1.1معلومات عن مرض إ
المع� ي
ي
أ
أ
لليدز ( )GAMالمراجعة الك�ث
ت
لليدز ( .)GAMيعد برنامج الرصد العالمي إ
ال� تقوم الدول العضاء بتقديمها سنوياً عن طريق الرصد العالمي إ
ي
لالل�امات العالمية ش ف
مؤ�ات ت ز
الب�ية ف ي� كل بلد ويشمل ش
لف�وس نقص المناعة ش
السياس لعام  2016بشأن
العالن
الع�ة ي� إ
شموال ً وانتظاماً ي
ي
ش
واليدز .كما يحتوي أطلس المجموعات السكانية الرئيسية عىل المزيد من البيانات الخاصة بالمجموعات السكانية
يف�وس نقص المناعة الب�ية إ
الرئيسية.
أ
اليدز ( )PEPFARعىل معلومات حول برامج يف�وس نقص المناعة
مريك الطارئة إ
للغاثة من إ
 2.2بيانات  :PEPFARتحتوي خطة الرئيس ال ي
الب�ية والبيانات الوبائية الوطنية ف� ث
ش
أك� من  50دولة.
ي

مواز
إعداد
تقرير ٍ
ٍ
يعــد تقريــر الظــل أو تقريــر تســليط الضــوء أو تقريــر الحالــة 2أداة مفيــدة ف ي� حــال افتقــار عمليــة المشــاورة الوطنيــة الخاصــة بتقريــر المراجعــة
الوطنيــة الطوعيــة الرســمي للشــفافية أو اخفاقهــا ف ي� تحقيــق النتائــج المرجــوة .يمكــن أن تتضمــن التقاريــر الموازيــة بيانــات تكميليــة وأن تســلط
ن ف
بالضافــة إىل تقديــم توصيــات لمعالجــة الثغــرات ف ي� إعــداد تقريــر المراجعــة
الضــوء عــى دور المجتمــع
المــد� ي� تنفيــذ خطــة  ،2030إ
ي
رث
الوطنيــة الطوعيــة الرســمي أو اســتبعاد بعــض المجموعــات أو القضايــا .قــد يكــون التقريــر المــوازي أكـ نجاحـاً عندمــا يتــم إعــداده مــن قبــل
ت
ـى تغطيهــا أهــداف التنميــة المســتدامة.
ائتــاف يعمــل عــى مجموعــة مــن القضايــا الـ ي
المجموعــة الرئيســية للمــرأة أعــدت توصيــات بشــأن المشــاركة ف� تقاريــر الظــل المتعلقــة بالمراجعــة الوطنيــة الطوعيــة ت
تقــرح النظــر ف ي� إطــار
ي
ف
ت
ت
ش
ـى تركــز عــى فـ يـروس نقــص المناعــة الب�يــة:
ـى قمنــا بتكييفهــا مــع المنظمــات الـ ي
السياســات قيــد المراجعــة ي� البلــد ،والـ ي
•فيما يتعلق بالسياسة :النظر ف� ي ن
بف�وس نقص المناعة ش
الب�ية ومدى تغطيتها،
ال�امج الحكومية الخاصة ي
تضم� تحليل ثغرات ب
ي
أ
ز
ن
ن
بالضافة إىل ت ز
ً
تمي�ية أو تضع عبئا عىل الشخاص
تضم� المجموعات السكانية الرئيسية؟ هل
إ
القوان� والسياسات ي
ي
ال�امات التمويل .هل تم ي
ف
ن
ش
اليجابية ي� بلدك؛ حيث أنها
بالضافة إىل ذلك ،من المهم إبراز الجوانب إ
بف�وس نقص المناعة الب�ية والمتأثرين\ات به؟ إ
المصاب�\ات ي
ي
آ
أ
أيضا ً
مثال لفضل الممارسات للخرين.
تعكس حسن النية مع حكومتك ويمكن أن تكون ً
•فيما يتعلق بالتنفيذ :ما هي أهم حاالت الفشل أو الضعف ف ي� تنفيذ سياسة مكافحة يف�وس نقص المناعة ش
الب�ية؟ ما هو نطاق
وال�امج؟ من المستبعد؟ وكذلك من المهم معرفة ما إذا كانت هناك عوامل اجتماعية (مجتمعية ،دينية ،أو عوامل
وامتداد السياسات ب
ت
متعلقة بمكان العمل) تحد من الوصول إىل الخدمات للمجموعات السكانية الرئيسية ،النساء والفتيات ،ح� لو كانت هناك سياسات وبرامج؟
ت
لف�وس نقص المناعة ش
الب�ية؟ ما الثغرات الموجودة ف ي� بيانات
ال� يتم جمعها بشأن االستجابة ي
•فيما يتعلق بالبيانات :ما هي البيانات ي
ش
يف�وس نقص المناعة ش
بالمؤ� 3.3.1؟ هل البيانات مجزأة لتشمل المجموعات السكانية الرئيسية؟ هل تستخدم
الب�ية ،خاصةً فيما يتعلق
ف
ال�امج؟
هذه البيانات ي� عملية وضع ب
ال� تراها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟ كيف تتأثر المجموعات السكانية الرئيسية أ
ت
والشخاص
•فيما يتعلق بالنتائج :ما هي النتائج ي
بف�وس نقص المناعة ش
الب�ية؟ كيف تتأثر النساء والفتيات؟
المصابون ي
ن
ن
المد� للحكومة الكينية فيما يتعلق بتقرير المراجعة الوطنية الطوعية (;)2017
الكي� ألهداف التنمية المستدامة ،تقارير مقدمة من منظمات المجتمع
2
ي
انظر إىل المنتدى ي
ف
 ،Gestosتقرير تسليط الضوء :خطة التنمية المستدامة لعام  2030ي� بال�ازيل (.)2017
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أفضــل الممارســات أ
ن
المد�
ـع
ـ
المجتم
ـاهمات
ـ
مس
ـن
ـ
م
ـرى
ـ
خ
ال
ي
ف ي� تقاريــر المراجعــة الوطنيــة الطوعية ف ي� عــام 20173
1.1المبادرة بتشكيل االئتالفات ش
وال�اكات

بالنظر إىل اتساع نطاق موضوعات خطة  ،2030ال يتم ضمان التغطية الشاملة ألي قضية ف ي� تقارير المراجعة الوطنية الطوعية ،وخاصة
الب�ية والمجموعات السكانية الرئيسية .تعد أ
الصوات المتعددة والجبهة الموحدة ي ن
بف�وس نقص المناعة ش
ب� منظمات
القضايا المتعلقة ي
ن
ن
المد� ت
المد� من هذه الفرصة
المحل للنظر فيها .ينبغي أن يستفيد قادة المجتمع
اس�اتيجية مهمة للنشطاء وأعضاء المجتمع
المجتمع
ي
ي
ي
ن
ش
والمدافع� عن حقوق
والنجابية
وأن يقوموا بإنشاء تحالفات و�اكات استباقية مع منفذي التنمية ومنظمات الصحة والحقوق الجنسية إ
ي
وغ�هم من الجهات يغ� الحكومية الفاعلة.
إ
النسان ي

2.2دعم أ
الولويات الوطنية المدعومة بالبيانات

الناشط�\ات عىل ربط العمل والمبادرات الحالية بأهداف التنمية المستدامة ،ت
ين
الطار مستخدم بشكل تقليدي ف ي�
نشجع
ح� لو لم يكن إ
ف
ن
ش
الوط� .وتعد البيانات مفيدة بشكل خاص خالل هذه العملية ،وعىل وجه الخصوص ،البيانات المحددة ي� المؤ�ات المتفق عليها
الدعم
ي
أ
ف
ف
ت
ال� تم
ي� أهداف التنمية المستدامة .هذه البيانات قد تكون متاحة ي� الوكاالت الحكومية ،وكاالت المم المتحدة ،أو من خالل البيانات ي
ن
المد�.
إعدادها وجمعها من قبل منظمات المجتمع
ي

3.3إنشاء عالقات مع الحكومة
ن
المد� لمحتوى المراجعة الوطنية الطوعية ( )VNRعىل وجود عالقات بإدارات ومكاتب
قد تعتمد استجابة الحكومة لدعم المجتمع
ي
حكومية محددة بما ف ي� ذلك الوزارات المسؤولة عن إعداد تقرير المراجعة الوطنية الطوعية (يتم تحديد ذلك حسب البلد ويمكن أن تشمل
آ
ين
المسؤول�
مفيدا لبناء عالقات مع
وزارة الصحة أو وزارة الشؤون الخارجية أو يغ�ها) .يعد تقديم البيانات والرسد والمحتويات الخرى ً
ين
الحكومي�.

3

ين
ناشط� شاركوا ف ي� عملية المشاورة الوطنية لتقرير المراجعة الوطنية الطوعية لعام  2017ف ي� ستة بلدان مختلفة ف ي� تحقيق التقدم ف ي� خطة 2030
إقرأ عن تجارب ثمانية

اتصل عىل  MSMGFلمزيد من المعلومات والدعم

كب� مستشاري السياسة sleonelli@msmgf.org / / msmgf.org //
ستيفن
ليونيلل ،ي
ي
This info sheet has been developed by MSMGF in collaboration with our partner at Free Space Process. FSP convenes a partnership of 11 key
global civil society and community networking organisations with a focus on HIV. FSP aims to enhance the HIV response and the role of civil
society by facilitating proactive exchange of information and positions among partners, strategizing on (joint) policy advocacy and increased
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collaboration. http://icssupport.org/what-we-do/free-space
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