
اعتمدت الدول األعضاء في األمم المتحدة، المشاركة في اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة الرفيع

المستوى لعام 2021حول فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، في 8 يونيو 2021  اإلعالن السياسي

حول فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز: إنهاء انعدام المساواة والعودة  إىل المسار الصحيح

للقضاء عىل اإليدز بحلول عام 2030.

نقص فيروس  بشأن  لعام 2021  السياسي  اإلعالن  هو  ما 
لبشرية/اإليدز؟ ا لمناعة  ا

اإلعالن السياسي لعام 2021 بشأن فيروس نقص المناعة
البشرية واإليدز: إنهاء انعدام المساواة والعودة إىل المسار

الصحيح للقضاء عىل اإليدز بحلول عام 2030

المناصرة موجز   | يوليو 2021 

مساءلة الحكومات والشركاء: دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف اإلعالن السياسي لعام 2021
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يتطلب تنفيذ اإلعالن السياسي التزاما قويا وشراكات عىل جميع المستويات: من اإلدارات  الحكومية

والوكاالت متعددة األطراف والممولين إىل منظمات المجتمع المدني والمكونات المجتمعية. وكان

المجتمع المدني منخرطا بشكل وثيق في المفاوضات حول  اإلعالن السياسي  ومن خالل اعتماد إعالن

المجتمع المدني لالجتماع رفيع المستوى لعام 2021 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز ، مع ما

يفوق 800 موقع. وللمضي قدما، لدينا العديد من األدوار التي يتعين علينا القيام بها، من التنفيذ إىل

المناصرة والمساءلة، فضال عن اتخاذ إجراءات تصحيحية إذا لم تف الحكومات  بالتزاماتها.

ويُبرز اإلعالن السياسي تضامنا بين الغالبية العظمى من الدول األعضاء في األمم المتحدة تجاه المقاربات

التقدمية للتصدي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز العالمي. وهو تأييد عىل أعىل مستوى سياسي

لالستراتيجية العالمية لمكافحة اإليدز للفترة 2021-2026 "إنهاء انعدام المساواة. القضاء عىل

اإليدز.'' ويُعتبر اإلعالن السياسي حاسما في توجيه االستجابة لوباء اإليدز العالمي للسنوات الخمس

المقبلة. حيث اعتمدت الدول األعضاء، ألول مرة عىل اإلطالق، أهدافا تحويلية وقابلة للقياس يتعين

تحقيقها بحلول عام 2025  يمكن أن تجعل نهاية اإليدز حقيقة ملموسة.

1

صوتت بيالروسيا ونيكاراغوا وروسيا وسوريا ضد اإلعالن السياسي. 
1

بلدكم ولدى المناصرة في  استراتيجيات  لوضع  اآلن  الوقت  لقد حان 

تغيير والقضاء عىل إحداث  أجل  المحلية ومواءمتها، من  مجتمعاتكم 

بحلول عام 2030! اإليدز 

ما هو اإلعالن السياسي
لعام 2021 بشأن فيروس

نقص المناعة البشرية/

اإليدز؟

في موجز المناصرة هذا:

أهم االلتزامات الرئيسية

لإلعالن السياسي لعام

2021 بشأن فيروس
نقص المناعة البشرية

واإليدز

ما الذي يمكن للمجتمع
المدني والمجتمعات

المحلية القيام به؟
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https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_en.pdf
https://aidsfonds.org/cms/sites/default/files/inline-files/20210430%20Arabic%20CS%20declaration.pdf
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021-2026-global-AIDS-strategy


بحلول عام 2025، خفض نسبة  البلدان ذات األطر القانونية والسياساتية

التقييدية التي تؤدي إىل حرمان أو تقييد الحصول عىل الخدمات إىل 10 في

المائة أو أقل

بحلول عام 2025، خفض نسبة النساء والفتيات واألشخاص المتعايشين مع

فيروس نقص المناعة البشرية المعرضين لخطر اإلصابة به والمتأثرين به الذين

يعانون من عدم المساواة بين الجنسين والعنف الجنسي والعنف القائم عىل

النوع االجتماعي إىل 10 في المائة أو أقل

بحلول عام 2025، خفض نسبة األشخاص الذين يعانون من الوصم والتمييز

إىل 10 في المائة أو أقل

·ضمان أن  30٪ من خدمات الكشف والعالج تقدمها المكونات المجتمعية بحلول عام 2025

·ضمان أن  تقدم المكونات المجتمعية 80٪ من خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة

البشرية للفئات األكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بحلول عام 2025

·ضمان أن  60٪ من البرامج لدعم تحقيق التمكين المجتمعي يتم تنفيذها من قبل المكونات

المجتمعية بحلول عام 2025
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نقص فيروس  بشأن  لعام 2021  السياسي  لإلعالن  رئيسية  ل ا تزامات  االل أهم 

واإليدز لبشرية  ا لمناعة  ا
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قيادة أكبر وتعاون أفضل وإجراءات عاجلة وتضامن عالمي

اتخاذ إجراءات عاجلة وتحويلية إلنهاء أوجه عدم المساواة والقوانين والسياسات والممارسات التقييدية والتمييزية،

وتهيئة  بيئة قانونية تمكينية

ضمان إتاحة وإمكانية الوصول إىل العالج والرعاية والدعم وإمكانية قبوله والقدرة عىل تحمل تكلفته وجودته 
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تعزيز المشاركة مع المنظمات التي يقودها المجتمع المحلي

وزيادة الدعم لالستجابات  التي يقودها المجتمع المحلي، بما في

ذلك البحوث والرصد والتقييم عىل مستوى المجتمع المحلي

العمل من أجل تحقيق رؤية قائمة عىل عدم الوصم والتمييز  إزاء

األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية

المعرضين لخطر اإلصابة به والمتأثرين به

تنفيذ مبادئ GIPA (زيادة مشاركة األشخاص المتعايشين مع

فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز)  وضمان تلبية احتياجات

كبار السن المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية



التمويل الكامل لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز من خالل زيادة

االستثمارات السنوية في مجال فيروس نقص المناعة البشرية في البلدان المنخفضة

والمتوسطة الدخل إىل 29 مليار دوالر أمريكي وتوسيع االستثمار في العوامل

التمكينية المجتمعية إىل 3.1 مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2025

االستفادة من إمكانات صيغة ال يمكن كشفه=ال يمكن انتقاله للعمل من أجل

تحقيق عدم الوصم والتمييز

بحلول عام 2025، تحقيق األهداف 95-95-95: 95٪ من المتعايشين مع فيروس

نقص المناعة البشرية عىل دراية بوضع فيروس نقص المناعة البشرية لديهم؛ ٪95

من األشخاص الذين يعرفون حالتهم يأخذون العالج؛ و 95٪ من األشخاص الذين

يأخذون العالج تم قمع الحمل الفيروسي لديهم.

التسريع بإدماج خدمات فيروس نقص المناعة البشرية في إطار التغطية

الصحية الشاملة ونظم الحماية الصحية واالجتماعية القوية والمرنة

بحلول عام 2025، ضمان أن 95٪ من األشخاص المتعايشين مع فيروس

نقص المناعة البشرية المعرضين لخطر اإلصابة به والمتأثرين به محميون من

الطوارئ واألوبئة الصحية، وأن األشخاص في المرافق اإلنسانية يحصلون عىل

خدمات متكاملة لفيروس نقص المناعة البشرية.

ضمان حصول 95٪ من النساء الحوامل عىل اختبارات ما قبل الوالدة الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية

والزهري والتهاب الكبد ب وغيرها من األمراض المنقولة جنسيا، وحصول جميع النساء الحوامل والمرضعات

المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشرية عىل العالج المضاد للفيروسات القهقرية مدى الحياة بحلول عام

2025

بحلول عام 2025، الكشف عن 95٪ من األطفال المعرضين لفيروس نقص المناعة البشرية قبل شهرين من العمر

وبعد التوقف عن الرضاعة الطبيعية، وضمان تلقي جميع األطفال الذين تم تشخيص إصابتهم
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ضمان حصول 95٪ من األشخاص األكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية عىل خيارات الوقاية

المركبة التي تركز عىل الشخص واستخدامها بحلول عام 2025
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تنفيذ الحد من الضرر كجزء من الوقاية المركبة

تنفيذ الوقاية المركبة التي تلبي االحتياجات المتنوعة للفئات الرئيسية،

بما في ذلك العالج الوقائي لما قبل التعرض PrEP، وضمان توافره

لألشخاص المعرضين لخطر كبير،

بحلول عام 2025، ضمان أن 95٪ من النساء والفتيات في سن اإلنجاب قد

استوفين احتياجاتهن من خدمات رعاية الصحة اإلنجابية والجنسية، ال سيما

الرعاية السابقة للوالدة واألمهات، والمعلومات والمشورة.

 بفيروس نقص المناعة البشرية العالج.
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ما هي التغييرات في السياسات واالستثمارات األكثر إلحاحا؟

وزارات الصحة والشؤون االجتماعية والعمل والعدل والصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا و

خطة الطوارئ الرئاسية األمريكية لمكافحة اإليدز، والممولين من القطاع الخاص وما إىل ذلك والتواصل

معها  والتي تعتبر األكثر صلة بتنفيذ اإلعالن السياسي لعام 2021، والمناصرة من أجل التعاون متعدد

القطاعات والشراكات.  

أن يمثلوا حليفا في جهود المناصرة ودعم قضيتك؟

فكر خارج إطار المألوف وخذ في االعتبار مجموعة متنوعة من الشركاء المحتملين - الحركات االجتماعية، 

 المدافعين عن حقوق اإلنسان، النقابات العمالية، مجتمعات الدين، وغيرها؟ 

للطعن في السياسات والقوانين والممارسات الحكومية التمييزية والعقابية والمخالفة ألحدث األدلة

العلمية. 

ورصد اإلنفاق الحكومي عىل الصحة وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز. 

العمل مع الحكومة لضمان إدراج خدمات فيروس نقص المناعة البشرية والصحة الجنسية واإلنجابية في

حزمة التغطية الصحية الشاملة للخدمات الصحية األساسية.

دعوة  الحكومات والممولين لالستجابات الوطنية لإليدز (الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا،

خطة بيبفار . إلخ) إىل مواءمة استراتيجياتها الحالية والمستقبلية وتدفقات التمويل مع األهداف المحددة

لإلعالن السياسي واستراتيجية اإليدز العالمية. 

به؟ لقيام  ا لمحلية  ا لمجتمعات  وا لمدني  ا للمجتمع  يمكن  الذي  ما 
ماذا يعني اإلعالن السياسي لبلدك، أو منظمتك، أو المجتمعات المحلية المنخرط فيها؟

 كيف تتوافق استجابتك الوطنية لإليدز مع التزامات اإلعالن السياسي؟

 ما هي  االلتزامات المالية، واإلصالحات القانونية، والفجوات في إطار االستجابة المرتبطة باإليدز التي يجب

معالجتها بشكل عاجل؟

المطالبة بخطوات ملموسة، وإصالح السياسات والقانون، وااللتزامات المالية، واألطر الزمنية، وآليات

الرصد والتقييم. 

تقديم أدلة مجتمعية عىل زيادة االستثمارات، وخدمات ذات جودة عالية، والحصول عىل خدمات صحية

أكثر شكولية وإنصاف

التابعة للصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا لضمان مواءمة طلبات التمويل مع أهداف

اإلعالن السياسي لعام 2021.

والمناصرة من أجل مواءمة المجاالت ذات األولوية مع أهداف اإلعالن السياسي لعام 2021.

 إصدار تقارير سنوية شاملة بشأن  المؤشرات التي سيتم تطويرها من قبل برنامج األمم المتحدة المشترك

المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز،  لضمان  تنفيذ االلتزامات الواردة في  اإلعالن السياسي لعام

2021،  وتزويد  حكومتكم ببيانات يقودها المجتمع تركز عىل انعدام المساواة والثغرات  في تغطية الخدمات

والتقدم في  االستجابة الوطنية لإليدز.

   وإذا لم يكن من الممكن تأمين التعاون مع حكومتكم، ينبغي آنذاك صياغة ونشر تقارير ظل تعكس حالة

استجابة بلدكم لإليدز من منظور المجتمع المدني والمجتمعات المحلية المتأثرة بالوباء بشكل مباشر.

التعلم من أفضل الممارسات في البلدان األخرى وتبادل الخبرات.

 االجتماع مع الدول األعضاء ذات التفكير المماثل والمجتمع المدني والمكونات المجتمعية، السيما من الحركات األخرى،  

مثل حقوق اإلنسان والحركة  النسائية  وما إىل ذلك.

تحتاج التي  المجاالت  تحديد 

بلدك في  خاص  اهتمام  إىل 

المناسبة والبيئة 

واإلدارات الوكاالت  تحديد 

والممولين  

المجتمع شركاء  تحديد 

التحالفات: وبناء  المدني 

بإمكانهم  الذي 

صارمة أدلة  جمع 

التنفيذ أجل  من  المناصرة 

لعام السياسي  لإلعالن  الكامل 

اإليدز واستراتيجية   2021
العالمية

لإلعالن متأنية  دراسة 

لعام 2021  السياسي 

السياق حسب  وتطبيقه   
بك  الخاص 

واضحة طلبات  تحديد 

المجتمع مشاركة  تعزيز 

التنسيق آليات  في  المدني 

القطرية 

المخطط عملية  في  المشاركة 

القطرية/ بيبفار  لخطة  العملي 

اإلقليمية 

حكومتكم   من  الطلب 

الصعيد عىل  التشبيك 

الحركات وبناء  الدولي 

هنا: المعلومات  من  مزيد  عىل  العثور  GNP+ | Aidsfondsيمكنك 

https://gnpplus.net/project/high-level-meeting-coordination/
https://aidsfonds.org/unga-2021-high-level-meeting-on-hivaids-cso-coordination

