
 كيفية المشاركة يف االجتماع رفيع المستوى
 حول فيروس نقص المناعة البشري/ اإليدز 2021

لفئة الشباب 
ًّا/ةً، هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خاللها المشاركة يف  بصفتك ناشًطا/ةً شاب

االجتماع رفيع المستوى القادم حول فيروس نقص المناعة البشري / اإليدز:

القرار  صانعي   / السياسيين  مع  تواصل/ي   ، بإمكانَكِ إذا كان 
يف  الشباب  إلشراك  التخطيط  كيفية  عن  واسأل/ي  المحليين 

الوفود الوطنية إلى االجتماع رفيع المستوى.
مع  المتعايشين  لألشخاص  الوطنية  الشبكات  مع  تواصل/ي 
الرئيسية؛  السكانية  والشبكات  البشري  المناعة  نقص  فيروس 
باإلمكان  ولكن  نفسه،  األمر  على  بالفعل  يعملون  يكونون  بما  ر

المساعدة يف عرض رؤية الشباب على الطاولة.
المشترك  المتحدة  األمم  لبرنامج  قطري  مكتب  بلدَكِ  يف  كان  إذا 
قد  يكونون  فقد   ،)UCO( اإليدز   / البشري  المناعة  نقص  لفيروس 
عقدوا مشاورات لجمع المدخالت من أجل االجتماع رفيع المستوى. 

تواصل/ي معهم واسأل/ي عن كيفية المشاركة والمساهمة. 

يقي  قد تعقد بعض الكتل اإلقليمية مثل االتحاد األفر
، تواصل/ي مع  مشاورات إقليمية؛ إذا كان بإمكانَكِ

أي جهات اتصال تُتاح معرفتها، بما يف ذلك الشبكات 
الوطنية، وتعرف/ي على كيفية القيام بالمساهمة.

قد تعقد فرق الدعم اإلقليمية التابعة لبرنامج األمم 
المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشري / 

اإليدز مشاورات إقليمية. تواصل/ي مع المكتب 
اإلقليمي أو الوطني واسأل/ي عن كيفية القيام 

بالمساهمة معها.
قد تكون شبكات الشباب اإلقليمية كذلك على دراية 

بأي استشارات أو أنشطة يمكنك المساهمة فيها. 
 تواصل/ي مع  الذين عملَتِ معهم يف الماضي

أو كنَتِ جزءًا منهم. 

عملت شبكات الشباب العالمية على صياغة بيان موقف وحملة عالمية 
مناصرة لالجتماع رفيع المستوى، إذا كنَتِ ترغب/ين يف الموافقة على 

هذا البيان، يرجى اتباع هذا الرابط: القيادة الشبابية للقضاء على اإليدز - 
استعادة االستجابة على المسار الصحيح )google.com(. ولدعم 

يد اإللكتروني  حملة المناصرة العالمية، يرجى التواصل معنا عبر البر
contactyouthpact@gmail.com

يق عمل أصحاب المصلحة المتعددين هو مجموعة من 16 ناشًطا  فر
يعملون يف مجال فيروس نقص المناعة البشري سيدافعون عن 

المجتمع المدني خالل االجتماع رفيع المستوى. ممثلو الشباب هم 
هارون صنداي )harunaaaronsunday@gmail.com( ومولي 

تشان )molly.yas@gmail.com(. يمكنَكِ التواصل معهم 
الستكشاف كيفية المشاركة بشكل أكبر يف العملية.

إذا كنَتِ جزءًا من أي شبكة عالمية لها مركز يف المجلس االقتصادي 
واالجتماعي لألمم المتحدة ECOSOC، فقد تتاح لَكِ المشاركة يف 

يق القيادة  االجتماع رفيع المستوى؛ تواصل/ي مع فر
يد.  يف مؤسستك لمعرفة المز

بالنسبة للمجتمع المدني، سيجري االجتماع رفيع 
بشكل افتراضي،  المستوى بالكامل عبر اإلنترنت و

مما قد يحد من الفرص للمشاركة. ستكون هناك 
فرص الستضافة حدث جانبي رسمي لالجتماع 

يد من المعلومات  رفيع المستوى؛ لمعرفة المز
اضغط/ي هنا.

المستوى اإلقليميالمستوى الوطني

المستوى العالمي
 شارك/ي يف االجتماع

رفيع المستوى يف يونيو 
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