
  

MENA, April 2021

بيان منظمات وشبكات المجتمع المدني في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لجلسة االستماع
 متعددة أصحاب المصلحة واإلعالن السياسي حول فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز

تتيح الفرصة للعالم اليوم أن يلتقي ويتعّهد بإنهاء اإليدز وتعزيز االستجابة لفيروس نقص المناعة 
البشري. تأتي هذه الفرصة في وقت كان فيه العالم مثقًال بفيروس  كوفيد١٩ ، حيث تم الكشف عن 
كثر ضعًفا وهشاشًة.  الضعف في أنظمتنا ، وزادت الفجوات بيننا ، وأصبح سكاننا المستضعفون أ

كتشاف اإليدز ، نتذكر الـ ٣٣ مليون شخص الذين توفوا  يصادف هذا العام ذكرى مرور ٤٠ عام على ا
بسبب مضاعفات فيروس نقص المناعة البشري / اإليدز وما زالوا في خطر الموت سنويا. لقد رأينا 
أنه مع اإلرادة السياسية والبحث والتمويل واالستثمار ، أصبح لقاح Covid١٩  متاًحا في غضون 
أشهر وبأسرع معدل للموافقة والتنفيذ المخططان له ، نطالب بتوفير المزيد من الموارد لفيروس 

نقص المناعة البشري / اإليدز.

منطقة  في  به  والمتأثرون  البشري  المناعة  نقص  فيروس  مع  والمتعايشات  المتعايشون  نحن 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ؛

، عابري وعابرات الجنس  الرجال  الذين يمارسون الجنس مع  الرجال   ، الرئيسيين  نحن السكان 
النساء   ، المخدرات  مستخدمي/ات   ، بالجنس  العاملين/ات  عين،  الميم  مجتمع   ، والجندر 
في  واألشخاص   ، المتنقلون  والسكان  المهاجرون/ات   ، الالجئون/ات   ، تنوعهم  بكل  والفتيات 

السجون واألماكن المغلقة و شركاؤهم في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

نحن المجتمع المدني والنشطاء ومجموعات المناصرة والمجموعات المجتمعية والمنظمات غير 
الطبي  والطاقم  والمحامين  المهنية  والجمعيات  اإلقليمية  والشبكات  واالئتالفات  الحكومية 
وميسري  االجتماعيين  واألخصائيين  العقلية  الصحة  وخبراء  الخدمات  ومقدمي  والممرضات 

المنح والصحفيين وخبراء االتصاالت وقادة المجتمع في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

نقدم هذا البيان مع ما نعتقد أنه ضروري لضمان استجابة عادلة ومنصفة لفيروس نقص المناعة 
البشري / اإليدز في اإلعالن السياسي الجديد:

- لسنا مستضعفين أو مهمشين ، لسنا أرقام أو إحصائيات ، نحن بشر خططوا وتفاعلوا معنا على 
اإلعالن  في  خصائصها  حسب  الرئيسية  السكانية  الفئات  جميع  اذكروا  اإلنسان.  حقوق  أسس 

السياسي حتى يتم االعتراف بنا ومخاطبتنا وحمايتنا.

- إلغاء القوانين التي تجرم عدم الكشف عن فيروس نقص المناعة البشري والتعرض له ونقله 
والعمل  وحيازتها  المخدرات  واستخدام  الجندري  والتعبير  بالتراضي  المثلي  الجنسي  والسلوك 

بالجنس.
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-  تلبية احتياجات كبار السن من السكان ، ورفاههم ، وصحتهم ، وحقوقهم الجنسية ، وصحتهم 
العقلية وأمنهم.

- معالجة التعرض لفيروس نقص المناعة البشري على المدى الطويل ، وآثار االلتزام بالعالج على 
المقاومة لألدوية وغيرها من األمراض  ، والسالالت  ، وسالمة الشحن والتخزين  الطويل  المدى 

المنقولة جنسياً من خالل دعم االستثمار في العلم واالبتكار.

- معالجة عدم المساواة في تقديم الخدمات والبرامج التي أعاقت مراراً فعالية البرامج بما في ذلك 
والعالج  المنقولة جنسياً  واألمراض  البشري  المناعة  نقص  فيروس  اختبار  المثال  وعلى سبيل 
والصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية وخدمات السل واألمراض المصاحبة واألمراض االنتهازية 
والحد من المخاطر وبرامج العالج البديل والعالج بالهرمونات البديلة والصحة العقلية والبرامج 

المنقذة للحياة األخرى.

- توسيع نطاق الوصول إلى العالج وااللتزام به للمجتمعات ، لضمان إنهاء نفاد المخزون الذي يزيد 
من خطر اإلصابة بمرض اإليدز والسالالت المقاومة لألدوية.

- ضمان الوصول إلى العالج في البلدان التي تمزقها الحروب والنزاعات وأن يتاح العالج كجزء من 
االستجابة اإلنسانية.

ومكان  الخدمات  وتقديم  الصحية  الرعاية  نظام  في  المساواة  وعدم  والتمييز  الوصم  معالجة   -
العمل والمؤسسات المالية والقانونية والعامة وقيود السفر والعمل.

ومنصفة  جيدة  خدمات  على  الجميع  حصول  لضمان  الشاملة  الصحية  التغطية  تنفيذ  دعم   -
وبأسعار معقولة.

- توسيع نطاق التدخالت الهادفة إلى القضاء على االنتقال الرأسي لضمان عدم حدوث إصابات 
جديدة بين األطفال حديثي الوالدة.

- إزالة العوائق التي تحول دون تقديم الخدمات للشباب ، وتحديداً سن الموافقة لخدمات الوقاية 
والتعليم والصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق.

- معالجة قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي مع إبراز الترابط بين العنف القائم على النوع 
 ، الحماية  ذلك  في  بما  الخدمات  إلى  والوصول   ، البشري  المناعة  نقص  وفيروس  االجتماعي 

والبرامج االجتماعية واالقتصادية ، ودعم الشابات والفتيات وتمكينهن.

المناعة  نقص  لفيروس  الذاتي  االختبار  على  التركيز  مع  المبتكرة  الوقاية  برامج  نطاق  توسيع   -
البشري ، واالختبار المجتمعي ، وعالج ما قبل وما بعد التعرّض ، والواقي الذكري واألنثوي ، فضالً 

عن الوصول إلى برامج المشورة والتوعية على وجه التحديد لفئات السكان الرئيسية.
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- التأكد من إعطاء األولوية للمتعايشين/ات مع فيروس نقص المناعة البشرية في لقاحات كوفيد
١٩ وعدم تراجع أولوية خدمات فيروس نقص المناعة البشري. إن ضمان التأهب للوباء سيضمن 
استمرار خدمات فيروس نقص المناعة البشري وستكون النظم الصحية قادرة على االستجابة 

لكل من الوباء واألوبئة.

- إتاحة الموارد بشكل خاص للبحوث حول العالج والتطعيم ضد فيروس نقص المناعة البشري 
لألنظمة  المحلي  التمويل  دعم  القهقرية.  للفيروسات  المضادة  لألدوية  األمد  الطويلة  والفاعلية 
الصحية المجتمعية كجزء مهم من االستجابة الوطنية واألهداف العامة للتغطية الصحية الشاملة.

- تشجيع التصنيع المحلي واإلقليمي لمضادات الفيروسات القهقرية من خالل ضمان الوصول 
للملكية الفكرية للعالج 

- دعم المتعايشين/ات مع فيروس نقص المناعة البشري وقيادة المجتمع من خالل ضمان أن 
المتعايشين/ات هم في قلب االستجابة واتخاذ القرار والقيادة ، ال شيء لنا بدوننا.


