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Este alerta para ação pretende informar organizações da sociedade civil sobre como participar
da reunião de alto nível sobre HIV/AIDS que acontecerá nos Estados Unidos, em Nova York, de
8 a 10 de Junho de 2021. Este alerta descreve as características essenciais do processo e concentra-se nas oportunidades de envolvimento da sociedade civil. Também é um guia para ações
de advocacy que você pode implementar agora:

- Em Fevereiro de 2021, a Assembleia Geral aprovou a Resolução A/75/L59 que define o processo (modalidades) para a organização do Fórum de Alto Nível de 2021 sobre AIDS, o qual irá
“empreender uma revisão abrangente do progresso sobre os compromissos assumidos na Declaração Política de 2016 rumo ao fim da epidemia da AIDS até o ano de 2030”

- A reunião multilateral acontecerá no máximo até 15 de abril de 2021 em preparação para o
Fórum de Alto Nível, que acontecerá em junho.

- Presencial, virtual ou em formato híbrido, o formato do fórum será decidido em abril/2021
pelo presidente da Assembleia Geral com base nas condições de saúde e em estreita consulta
aos estados membros. Os procedimentos serão transmitidos via internet.

- O Fórum de Alto Nível compreenderá sessões plenárias e até cinco painéis temáticos de discussão. A sessão de abertura contará com declarações do Presidente da Assembleia Geral, do
Secretário-geral da ONU, do Diretor Executivo da UNAIDS, de uma pessoa que vive com HIV e
de um/uma ativista engajado/engajada com ações de resposta à AIDS.
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- Espera-se que o documento resultante do Fórum de Alto Nível seja conciso e represente uma
declaração de ação com a concordância dos Estados-Membros, no sentido de cumprir o compromisso
de acabar com a epidemia da AIDS até 2030. No passado, apenas os parágrafos mais controversos
eram deixados para ser aprovados pelo Fórum de Alto Nível.

A extensão e o nível de participação da sociedade civil e das populações-chave no Fórum de Alto
Nível têm estado no centro das tensões durante as negociações da resolução das modalidades. Várias
delegações discordaram dos parágrafos que incluíram uma participação mais ampla da sociedade civil
e fizeram menção às populações-chave.

Organizações Não Governamentais (ONGs) com Status Consultivo Junto ao Conselho Econômico e
Social (ECOSOC) e membros não-governamentais da Junta de Coordenação do Programa (ou Programme Cordinating Board – PCB), da Unaids, estão convidados para participar.

O Presidente da Assembleia Geral elaborará uma lista de representantes de outras ONGs relevantes
e de organizações da sociedade civil, a qual será enviada aos estados-membros para sua consideração numa base de não objeção. A Assembleia Geral aprovará a lista final.

De acordo com a resolução sobre modalidades do Fórum de Alto Nível, os Estados-Membros são
encorajados a incluir nas suas delegações nacionais representantes da sociedade civil, incluindo organizações não-governamentais e organizações e redes que representem pessoas que vivem com / em
risco de / ou afetadas pelo HIV e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Prevê-se que as negociações para a nova declaração política sobre o HIV e a AIDS sejam ainda mais
difíceis do que as anteriores, pois o contexto geopolítico é mais desafiante. As restrições impostas
pela Covid-19 terão substancial impacto nas ações de advocacy da sociedade civil, tanto nas missões
de Nova Iorque como nas capitais.
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O próximo passo para os co-facilitadores (Austrália e Namíbia) será a preparação de um projeto
piloto para a declaração da AIDS de 2021. Ainda não temos ideia de quando isso acontecerá, mas
precisamos iniciar a implementação das medidas agora para que não percamos os ganhos de 2016
e, na medida do possível, possamos alcançar línguas e culturas que nos levarão a alcançar progressos
mais significativos na resposta ao HIV em todo o mundo.
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Como envolver-se na reunião de alto nível: principais ações de defesa de
direitos que podem ser implementadas agora
1)

Influenciar os representantes da Missão da ONU do seu país: as Missões da ONU em Nova

Iorque irão negociar o plano piloto entre agora a o Fórum de Alto Nível. É fundamental identificar
quem representa a sua missão nessas negociações e trabalhar em paralelo para influenciar os tomadores de decisão do seu local. As missões do país geralmente recebem orientação do Ministério da
Saúde e do Ministério das Relações Exteriores. As negociações são feitas em inglês e o tempo de
tradução é muito curto. Para influenciar as negociações, é fundamental estar em contato permanente com as Missões em Nova Iorque para ser atualizado em seu idioma sobre a evolução dos debates
e para que você possa planejar sua ação de advocacy de acordo com o que de fato está acontecendo.

2)

Entre em contato com os principais tomadores de decisão do seu governo. Além de dirigir-se

ao Ministério da Saúde, é sempre essencial estar em contato com o Ministério das Relações Exteriores para estabelecer (ou fortalecer) um relacionamento. Isso vai permitir que você e outros ativistas
influenciem a contribuição que a Missão em Nova Iorque poderá oferecer durante o processo de
negociação através de diferentes canais. Você também poderá realizar essa abordagem através do
chefe do seu programa de AIDS, incentivando-o a apoiar as áreas que você gostaria de influenciar.

3)

Negocie para que seu governo envie o mais alto nível de representação oficial – Ministros e

Presidente – e para que a delegação inclua representantes da sociedade civil, principalmente de
organizações de pessoas que vivem com HIV e populações-chave vulneráveis à infecção. Você entrar
em contato com outras organizações do seu país para desenvolver uma estratégia comum para este
esforço de advocacy, incluindo a identificação de indivíduos que seriam os mais indicados para representar questões relevantes para a comunidade. (Consulte o apêndice 1 para obter um modelo de
carta).
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O parágrafo 5o da Resolução incentiva os Estados-membros a incluírem em suas delegações nacionais para o
Fórum de Alto Nível ministros de todos os ministérios relevantes, conforme apropriado, além de outros representantes, como parlamentares, prefeitos de cidades significativamente afetadas pelo HIV/AIDS, representantes da sociedade civil, incluindo organizações, ONGs e redes que
representem pessoas que vivam com, em risco e afetadas
por HIV, pessoas em situação de vulnerabilidade e outras.

4)

Influencie a participação do seu governo no Fórum de Alto Nível influenciando suas declara-

ções antes do encontro. Essas deliberações devem incluir as perspectivas e experiências únicas do
setor comunitário.

5)

Entre em contato com as ONGs credenciadas diretamente assim que a lista de organizações

credenciadas for tornada pública pela OPGA. Isto também será publicado no site ICASO e amplamente divulgado em diferentes listas de discussão.

Se você tiver alguma contribuição, ideias, perguntas ou dúvidas, por favor, envie um e-mail para HLM2021@icaso.org
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Apêndice 1
Modelo de carta para a autoridade nacional que lidera o envolvimento no Fórum de Alto Nível

Sr./ Sra./ Dr/
Nome
Posição
Ministério / departamento

Referente: Envolvimento da sociedade civil na preparação nacional para o Fórum de Alto Nível de
2021 em HIV e AIDS

Em nome de (inserir nome da organização ou grupo) e como membro da sociedade civil, estou
escrevendo para oferecer nosso apoio e solicitar nosso envolvimento nos preparativos para o próximo
Fórum de Alto Nível sobre HIV / AIDS, que acontecerá nas Nações Unidas, em Nova Iorque, em junho
de 2021.

Este fórum representa uma oportunidade significativa para todas as partes interessadas na resposta
global à AIDS para definir metas novas e ousadas para investimento no tratamento, prevenção, direitos humanos ligados ao HIV (adicione qualquer prioridade importante para seu grupo / população
chave). Os representantes em Nova Iorque que estarão negociando o documento final nas semanas
e meses que virão em nome do nosso país devem ter as ferramentas e o apoio de outros influenciadores do país. Queremos oferecer nosso apoio.

Além disso, com base na Resolução da Assembleia Geral das Nações, gostaríamos de solicitar que
(insira o nome do país) seja representado no mais alto nível. A delegação nacional deve incluir representantes da sociedade civil, incluindo organizações não governamentais (ONGs) e organizações e
rede que representem pessoas vivendo com HIV, mulheres, jovens (inserir aqui qualquer outro
grupo).
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Apêndice 1
Para encerrar, gostaríamos de solicitar, respeitosamente, uma reunião com você e sua equipe para
discutirmos nossa contribuição e envolvimento significativo nas negociações que conduzem ao e no
Fórum de Alto Nível. Estamos ansiosos e ansiosas com a possibilidade de marcar uma primeira reunião.

Sinceramente,

Seu nome
Nome e endereço de sua organização | grupo
Número de telefone | endereço de e-mail
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