
  *اإليدز/إعالن التزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية
  "تحرك عالمي -أزمة عالمية "

  
نحن، رؤساء الدول والحكومات، والممثلين للدول والحكومات، المجتمعـين فـي األمـم     - ١

، لحضور الدورة االستثنائية السادسة ٢٠٠١يونيه /حزيران ٢٧إلى  ٢٥المتحدة، في الفترة من 
 ٣المـؤرخ   ٥٥/١٣ية العامة، المعقودة على سبيل االستعجال وفقـا للقـرار   والعشرين للجمع

من أجل استعراض ومعالجة مشـكلة فيـروس نقـص المناعـة      ٢٠٠٠نوفمبر /تشرين الثاني
اإليدز بجميع جوانبها، وكفالة التزام عالمي بتعزيز تنسيق وتكثيف الجهـود الوطنيـة   /البشرية

  كافحتها بصورة شاملة؛واإلقليمية والدولية الرامية إلى م
اإليدز العالمي يمثل، بنطاقه /إذ نشعر ببالغ القلق ألن وباء فيروس نقص المناعة البشرية - ٢

وأثره المدمرين، حالة طوارئ عالمية وتحديا من أشق التحديات لحيـاة اإلنسـان وكرامتـه،    
ة في سـائر أنحـاء   وللتمتع الفعلي بحقوق اإلنسان، مما يقوض التنمية االجتماعية واالقتصادي

  العالم، ويؤثر في المجتمع على جميع مستوياته الوطنية والمحلية واألسرية والفردية؛
اإليدز وصل في /وإذ نالحظ بقلق عميق أن عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية - ٣

في المائة منهم في البلـدان   ٩٠مليون شخص على نطاق العالم،  ٣٦.١إلى  ٢٠٠٠نهاية عام 
  في المائة في البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى؛ ٧٥النامية و 

اإليدز يصيب جميع النـاس،  /وإذ نالحظ بقلق بالغ أن وباء فيروس نقص المناعة البشرية - ٤
غنيهم وفقيرهم، دون تمييز بينهم على أساس السن أو نوع الجنس أو العرق، وإذ نالحظ كذلك 

ان النامية هم أكثر الناس عرضة لإلصابة به، وأن النساء وصغار الراشدين أن السكان في البلد
  واألطفال، وال سيما البنات، يتعرضون لإلصابة به أكثر من غيرهم؛

اإليدز يشـكل  /وإذ يساورنا القلق أيضا ألن استمرار انتشار فيروس نقص المناعة البشرية - ٥
المية التي اعتمدناها في مؤتمر قمة األمم المتحدة عقبة خطيرة أمام تحقيق األهداف اإلنمائية الع

  لأللفية؛
اإليدز ونعيد التأكيـد  /وإذ نشير إلى التزاماتنا السابقة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية - ٦

  :عليها، وهي االلتزامات التي أخذناها على عاتقنا من خالل
  ؛)١(٢٠٠٠ سبتمبر/أيلول ٨إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية المؤرخ  -
اإلعالن السياسي واإلجراءات والمبادرات األخرى المتخذة لتنفيذ االلتزامات التي تم التعهـد   -

  ؛)٢(٢٠٠٠يوليه /تموز ١بها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية، في 
واإلجراءات والمبادرات األخرى المتخذة لتنفيذ إعالن ومنهاج عمـل  ) ٣(اإلعالن السياسي -

  ؛٢٠٠٠يونيه /حزيران ١٠المؤرخين ) ٤(نبيجي



اإلجراءات األساسية لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، المؤرخة  -
  ؛)٥( ١٩٩٩يوليه /تموز ٢
اإليدز في آسيا /النداء اإلقليمي الداعي إلى العمل على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية -

  ؛٢٠٠١أبريل /نيسان ٢٥والمحيط الهادئ، المؤرخ 
اإليـدز والسـل   /إعالن وإطار عمل أبوجا بشأن مكافحة فيروس نقص المناعـة البشـرية   -

  ؛٢٠٠١أبريل /نيسان ٢٧واألمراض المعدية األخرى ذات الصلة في أفريقيا، المؤرخان 
تشـرين   ١٨األمريكية العاشر لرؤساء الـدول، المـؤرخ    -إعالن مؤتمر القمة اإليبيرية  -

  ؛٢٠٠٠نوفمبر /الثاني
اإليدز، المبرمـة  /شراكة بلدان منطقة البحر الكاريبي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية -

  ؛٢٠٠١فبراير /شباط ١٤في 
اإلجـراءات المعجلـة بشـأن فيـروس نقـص المناعـة       : برنامج عمل االتحاد األوروبي -

  ؛٢٠٠١ مايو /أيار ١٤خ اإليدز والمالريا والسل في سياق تخفيف حدة الفقر، المؤر/البشرية
اإليدز، المـؤرخ  /إعالن منطقة بحر البلطيق بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية -
  ؛٢٠٠٠مايو /أيار ٤
مـايو  / أيـار  ١٨اإليدز، المؤرخ /إعالن آسيا الوسطى بشأن فيروس نقص المناعة البشرية -

  ؛٢٠٠١
جلة ومنسقة ومستدامة لوبـاء فيـروس   واقتناعا منا بضرورة اتخاذ إجراءات مكافحة عا - ٧

اإليدز، تستند إلى التجارب المكتسبة والدروس المستخلصة على مـدى  /نقص المناعة البشرية
  السنوات العشرين الماضية؛

وإذ نالحظ مع بالغ القلق أن أفريقيا، وخاصة البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصـحراء   - ٨
الوقت الراهن، وأن وبـاء فيـروس نقـص المناعـة     الكبرى، هي أكثر المناطق تضررا في 

اإليدز يعتبر فيها حالة طوارئ تهدد التنمية والتالحم االجتماعي واالستقرار السياسـي  /البشرية
واألمن الغذائي والعمر المتوقع، وتفرض عبئا اقتصاديا مدمرا، وأن الحالـة المأسـاوية التـي    

ستثنائية علـى الصـعد الـوطني واإلقليمـي     تشهدها القارة تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة وا
  والدولي؛

وإذ نرحب بالتزامات رؤساء الدول أو الحكومات األفريقية فـي مـؤتمر قمـة أبوجـا      - ٩
، وال سيما تعهـدهم بتحديـد هـدف يتمثـل فـي      ٢٠٠١أبريل /االستثنائي المعقود في نيسان

دخال تحسينات في قطـاع  في المائة على األقل من ميزانيات بلدانهم السنوية إل ١٥تخصيص 
اإليدز؛ وإذ نقر بأن /الصحة من أجل المساعدة في مكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية



هناك حاجة إلى تعزيز اإلجراءات الالزمة لبلوغ هذا الهدف مـن جانـب البلـدان المحـدودة     
  الموارد عن طريق زيادة المساعدة الدولية؛

أخرى تتأثر بشكل خطير بالوبـاء وتواجـه تهديـدات    وإذ نقر أيضا بأن هناك مناطق  - ١٠
مماثلة، وال سيما منطقة البحر الكاريبي، التي تأتي في المرتبة الثانيـة بعـد منطقـة البلـدان     
األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى من حيث ارتفاع معدل اإلصـابة بفيـروس نقـص    

بلغ بالفعل عدد المصابين بفيروس نقـص  المناعة البشرية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي ي
مليون شخص، ومنطقة أمريكا الالتينية التـي يبلـغ عـدد     ٧.٥اإليدز فيها / المناعة البشرية

مليون شـخص، ومنطقـة وسـط     ١.٥اإليدز فيها /المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
ن احتمال انتشار الوباء وشرق أوروبا التي تتزايد فيها معدالت اإلصابة تزايدا سريعا جدا، وبأ

والنتائج المترتبة عليه انتشارا سريعا في جميع أنحاء العالم يظل قائما مـا لـم تتخـذ بشـأنه     
  إجراءات محددة؛

وإذ ندرك أن الفقر والتخلف واألمية من العوامل األساسية التي تسـاعد فـي انتشـار     - ١١
أن فيـروس نقـص المناعـة     اإليدز، وإذ نالحظ بقلـق بـالغ  /فيروس نقص المناعة البشرية

اإليدز يؤدي إلى تفاقم مشكلة الفقر، كما أنه يعكس أو يعطِّل اآلن مسار التنميـة فـي   /البشرية
  كثير من البلدان، ولذلك ينبغي التصدي له بطريقة متكاملة؛

وإذ نالحظ أن الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية تؤدي أيضا إلى زيـادة انتشـار    - ١٢
  الوباء؛

وإذ نالحظ كذلك أن وصمة العار والتكتم والتمييز واإلنكار وانعـدام السـرية عوامـل     - ١٣
تقوض جهود الوقاية والرعاية والعالج وتزيد أثر الوباء على األفراد واألسـر والمجتمعـات   

  واألمم، وأنه يجب أيضا التصدي لها؛
ران أساسيان فـي الحـد   وإذ نؤكد أن كفالة المساواة بين الجنسين والتمكين للمرأة عنص - ١٤

  اإليدز؛/من تعرض النساء والبنات لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية
وإذ نسلم بأن إمكانية الحصول على الدواء في سياق حالة وبائية مثـل حالـة فيـروس     - ١٥

اإليدز، تمثل أحد العناصر األساسية في الوصول تدريجيا إلى اإلعمـال  /نقص المناعة البشرية
  حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛التام ل

وإذ نسلم بأن اإلعمال التام لمبدأ كفالة حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع عنصر  -١٦
اإليـدز، التـي تشـمل    /أساسي في عملية التصدي العامة لوباء فيروس نقص المناعة البشرية

ية والدعم والعالج، وأنه يؤدي إلى الحد من اإلصابة بفيـروس نقـص   مجاالت الوقاية والرعا
اإليدز، ويمنع الوصم بالعار وأشكال التمييز األخرى ضد األشخاص المصابين /المناعة البشرية

  اإليدز؛/أو المعرضين لخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية



عة البشرية يجب أن تكون الدعامـة  وإذ نسلِّم بأن الوقاية من عدوى فيروس نقص المنا - ١٧
األساسية التي ترتكز عليها عملية التصدي وطنيا وإقليميا ودوليا للوباء؛ وبأن الوقاية وتـوفير  

اإليدز عناصـر  /الرعاية والدعم والعالج للمصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية
  مل لمكافحة الوباء؛متعاضدة في أي عملية تصد فعالة، ويجب إدماجها في نهج شا

وإذ نسلم بضرورة تحقيق أهداف الوقاية المحددة في هذا اإلعالن حتى يتسـنى وقـف    - ١٨
انتشار الوباء، وإذ نقر بضرورة أن تواصل جميع البلدان التركيز على الوقاية الفعالة والواسعة 

م والرعايـة  النطاق، التي تشمل حمالت التوعية، من خالل خدمات التثقيف والتغذية واإلعـال 
  الصحية؛

وإذ نسلم بأن توفير الرعاية والدعم والعالج يمكن أن يساعد في الوقايـة الفعالـة مـن     - ١٩
الوباء عن طريق زيادة اإلقبال على خدمات توفير المشورة والفحـوص الطوعيـة المكفولـة    
السرية، وإبقاء المصابين والمجموعـات المعرضـة لإلصـابة بــفيروس نقـص المناعـة       

اإليدز على اتصال وثيق بشبكات الرعاية الصحية وتسهيل حصولهم على المعلومـات  /ريةالبش
  والمشورة ولوازم الوقاية؛

وإذ نؤكد دور العوامل الثقافية واألسرية واألخالقية والدينية الهام في الوقاية من الوباء،  - ٢٠
ة احترام جميع حقوق وفي توفير العالج والرعاية والدعم، مع مراعاة خصائص كل بلد، وأهمي

  اإلنسان والحريات األساسية؛
وإذ نالحظ مع القلق أن بعض العوامل السـلبية االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة      - ٢١

والسياسية والمالية والقانونية تعرقل جهود التوعية والتثقيـف والوقايـة والرعايـة والعـالج     
  والدعم؛

ارد البشرية والهياكل األساسية الوطنيـة الصـحية   وإذ نالحظ أهمية إيجاد وتعزيز المو - ٢٢
  واالجتماعية، باعتبارها من ضرورات التنفيذ الفعال لخدمات الوقاية والعالج والرعاية والدعم؛

وإذ نقر بأن استراتيجيات الوقاية والرعاية والعالج الفعالة تتطلب تغييرات في السلوك،  - ٢٣
احات والرفـاالت ومبيـدات الميكروبـات والمزلقـات     كما تتطلب زيادة توافر مواد منها اللق

ومعدات الحقن المعقمة والعقاقير، بما فـي ذلـك مضـادات فيروسـات النسـخ العكسـي،       
وتكنولوجيات التشخيص والتكنولوجيات ذات الصلة وتوفير فرص الحصول عليها دون تمييز، 

  فضال عن زيادة جهود البحث والتطوير؛
ة العقـاقير والتكنولوجيـات ذات الصـلة وتوافرهـا وإمكانيـة      وإذ نسلم كذلك بأن كلف - ٢٤

الحصول عليها بأسعار غير باهظة هي عوامل مهمة ينبغي استعراضها ومعالجتها من جميـع  
الجوانب، وبأن هناك حاجة إلى تقليل كلفة هذه العقاقير والتكنولوجيات في تعاون وثيـق مـع   

  القطاع الخاص وشركات المستحضرات الصيدالنية؛



وإذ ندرك أن عدم توافر المستحضرات الصيدالنية بأسعار غير باهظة وانعدام هياكـل   - ٢٥
اإلمداد والشبكات الصحية المالئمة ال يزاالن يعرقالن التصدي بصورة فعالة لفيروس نقـص  

اإليدز في كثير من البلدان، وال سيما بالنسبة ألفقر شرائح السكان، وإذ نشـير  /المناعة البشرية
  لجهود الرامية إلى توفير األدوية بأسعار زهيدة لمن يحتاجونها؛إلى ا
وإذ نرحب بالجهود التي تبذلها البلدان لدعم الروح االبتكاريـة وتطـوير الصـناعات     - ٢٦

المحلية بما يتماشى مع القانون الدولي بغية زيادة إمكانية الحصول علـى األدويـة الالزمـة    
جة إلى إجراء مزيد من التقييم لتأثير اتفاقـات التجـارة   لحماية صحة سكانها، وإذ نالحظ الحا

الدولية على إمكانية الحصول على األدوية األساسية أو تصنيعها محليا وعلى تطـوير أدويـة   
  جديدة؛

وإذ نرحب بالتقدم الذي أحرزته بعض البلدان في احتواء الوباء، بوسائل منها على وجه  - ٢٧
يان القويان على أعلى المستويات، بمـا فـي ذلـك القيـادة     الخصوص االلتزام والقيادة السياس

المجتمعية؛ واالستخدام الفعال للموارد المتاحة واألدوية التقليدية؛ واالستراتيجيات الناجحة فـي  
مجاالت الوقاية والرعاية والدعم والعالج؛ والمبادرات في مجالي التثقيف واإلعالم؛ والعمـل  

ة، والمجتمع المدني، واألشخاص المصابين بفيروس نقـص  في شراكات مع المجتمعات المحلي
اإليدز، والجماعات المعرضة لإلصابة به؛ وتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتهـا  /المناعة البشرية

بصورة فعالة؛ وإذ نسلم بأهمية تقاسم خبراتنا الجماعية والمتنوعة والبناء عليها عـن طريـق   
ن بين الشمال والجنوب، والتعاون بين بلدان الجنـوب،  التعاون اإلقليمي والدولي، بما فيه التعاو

  والتعاون الثالثي؛
وإذ نقر بأن الموارد المكرسة لمكافحة الوباء علـى الصـعيدين الـوطني والـدولي ال      - ٢٨

  تتناسب مع أبعاد المشكلة؛
وإذ نسلم باألهمية األساسية لتعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليميـة علـى    - ٢٩

اإليدز ومكافحته بفعالية، وبأن ذلـك يتطلـب تـوفير    /التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية
موارد بشرية ومالية وتقنية متزايدة ومستمرة من خالل تعزيز اإلجراءات وأواصـر التعـاون   

  على الصعيد الوطني، وزيادة التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي والدولي؛
جية ومشاكل خدمة الديون تحد كثيرا من قدرات عدد كبير من وإذ نقر بأن الديون الخار - ٣٠

البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على تمويل مكافحة فيروس نقـص  
  اإليدز؛/المناعة البشرية

وإذ نؤكد دور األسرة الرئيسي في الوقاية وتوفير الرعاية والدعم والعالج لألشـخاص   - ٣١
اإليدز، آخـذين بعـين االعتبـار تنـوع     /ن والمصابين بفيروس نقص المناعة البشريةالمتأثري

  األشكال التي تتخذها األسرة وفقا لتنوع النظم الثقافية واالجتماعية والسياسية المختلفة؛



وإذ نؤكد أنه، باإلضافة إلى الدور الرئيسي للمجتمعات المحلية، من المهم إقامة عالقات  - ٣٢
ين الحكومات ومنظومة األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية واألشـخاص  شراكة قوية ب

اإليدز والجماعات المعرضة لإلصابة به والمؤسسات /المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
الطبية والعلمية والتعليمية، والمنظمات غير الحكومية، وقطاع األعمال، بمـا فيـه شـركات    

لعامة وذات المنحى البحثي، والنقابات العمالية ووسـائط اإلعـالم،   المستحضرات الصيدالنية ا
والشخصيات البرلمانية، والمؤسسات، والمنظمات المجتمعية، والمنظمـات الدينيـة، والقـادة    

  التقليديين؛
وإذ نعترف بالدور الخاص الذي يضطلع بـه المصـابون بفيـروس نقـص المناعـة       - ٣٣

المجتمع المدني الفاعلة، وبإسهامهم الملموس في مواجهـة  اإليدز، والشباب، وعناصر /البشرية
اإليدز من جميـع جوانبهـا، وإذ نقـر بـأن إشـراكهم      /مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية

ومشاركتهم الكاملين في تصميم وتخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج يشكالن عنصرا حاسـما فـي   
  اإليدز؛/شريةتطوير وسائل تصد فعالة لوباء فيروس نقص المناعة الب

وإذ نسلم كذلك بجهود المنظمات اإلنسانية الدولية المشاركة في مكافحة الوبـاء، ومـن    - ٣٤
بينها متطوعو االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر في أشد المناطق تأثرا 

  في جميع أرجاء العالم؛
لقـة بفيـروس نقـص المناعـة     وإذ نشيد بالدور القيادي في مجـالي السياسـات المتع   - ٣٥

اإليدز والتنسيق داخل منظومة األمم المتحدة الذي يضطلع به مجلس تنسيق البـرامج  /البشرية
التابع لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز؛ وإذ نالحظ أن المجلس قد اعتمـد، فـي   

س نقـص المناعـة   ، اإلطار االستراتيجي العالمي لمكافحة فيـرو ٢٠٠٠ديسمبر /كانون األول
اإليدز، الذي يمكن، عند االقتضاء، أن يساعد الدول األعضـاء وعناصـر المجتمـع    /البشرية

المدني الفاعلة ذات الصلة فـي وضـع اسـتراتيجيات لمكافحـة فيـروس نقـص المناعـة        
  اإليدز، مع مراعاة السياق المعين المحيط بالوباء في أنحاء العالم المختلفة؛/البشرية

اإليدز عن طريـق  /ميا التزامنا بالتصدي ألزمة فيروس نقص المناعة البشريةنعلن رس - ٣٦
اتخاذ اإلجراءات الواردة فيما يلي، واضعين في االعتبار اختالف األحـوال والظـروف فـي    

  مختلف مناطق وبلدان العالم؛
  القيادة

  القيادة القوية على جميع مستويات المجتمع جوهرية للتصدي بفعالية للوباء
اإليـدز دور جـوهري،   /لحكومات القيادي في مكافحة فيروس نقص المناعـة البشـرية  دور ا

وينبغي أن تُستكمل جهود الحكومات بالمشاركة الكاملة والنشطة من جانب المجتمـع المـدني   
  وقطاع األعمال والقطاع الخاص



  القيادة تنطوي على وجود التزام شخصي واتخاذ إجراءات ملموسة
، وضع وتنفيـذ اسـتراتيجيات   ٢٠٠٣ضمان أن يتم، بحلول عام  - ٣٧على الصعيد الوطني 

اإليـدز تشـمل   /وطنية متعددة القطاعات وخطط تمويل لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية
المواجهة الصريحة للوباء وما يرتبط به من وصمة عار وتكتم وإنكار؛ والتصدي ألبعاد الوباء 

لى التمييز ضد المصابين وتهميشهم؛ وتنطوي علـى  المتعلقة بنوع الجنس والعمر؛ والقضاء ع
إقامة عالقات شراكة مع المجتمع المدني وقطاع األعمال والمشاركة الكاملة من جانب األفراد 

اإليدز وأفراد المجموعات المعرضة لإلصـابة بـه   /المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
يما النساء والشـباب؛ وتـوفر لهـا    واألشخاص األكثر من غيرهم تعرضا لهذا الخطر، وال س

الموارد قدر اإلمكان من الميزانيات الوطنية دون استبعاد المصـادر األخـرى، ومـن بينهـا     
التعاون الدولي؛ وتعزز وتحمي بشكل كامل كافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية، بما فيهـا  

ـ  ه؛ وتتضـمن منظـورا   الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغ
جنسانيا؛ وتتناول مسائل مثل خطر اإلصابة بالمرض والقابلية لإلصـابة بـه والوقايـة منـه،     
والرعاية والعالج والدعم، وتخفيف أثره؛ وتعزز قدرات النظم الصـحية والتعليميـة ومقـدرة    

  النظام القانوني؛
المناعـة   ، إدماج أولويـات الوقايـة مـن وبـاء فيـروس نقـص      ٢٠٠٣بحلول عام  - ٣٨

اإليدز وتوفير الرعاية والعالج والدعم وتخفيف أثره، في األنشطة الرئيسية للتخطـيط  /البشرية
اإلنمائي، بما في ذلك استراتيجيات القضاء على الفقر ورصد االعتمـادات فـي الميزانيـات    

  الوطنية وخطط التنمية القطاعية؛
نظمات اإلقليمية والشركاء اإلقليميين تشجيع الم - ٣٩على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي 

ودعمهم من أجل المشاركة بنشاط في التصدي لألزمة؛ وتكثيف التعاون والتنسيق على الصعد 
اإلقليمي ودون اإلقليمي واألقاليمي؛ وإعداد استراتيجيات وتدابير تصد إقليمية لـدعم الجهـود   

  الموسعة المبذولة على الصعيد القطري؛
بـادرات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة بشـأن فيـروس نقـص المناعـة        دعم جميع الم - ٤٠

الشراكة الدولية لمكافحة اإليدز في أفريقيا، وتوافق آراء وخطـة  : اإليدز، بما في ذلك/البشرية
القيادة من أجل التغلب على فيروس : اللجنة االقتصادية ألفريقيا -عمل منتدى التنمية األفريقي 

دز؛ وإعالن وإطار عمل أبوجا لمكافحة فيـروس نقـص المناعـة    اإلي/نقص المناعة البشرية
اإليدز والسل واألمراض المعدية األخرى ذات الصلة في أفريقيـا؛ وشـراكة بلـدان    /البشرية

منطقة البحر الكاريبي المنبثقة عن الجماعة الكاريبيـة لمكافحـة فيـروس نقـص المناعـة      
دية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ الـداعي  اإليدز؛ والنداء اإلقليمي للجنة االقتصا/البشرية

اإليدز فـي آسـيا والمحـيط الهـادئ؛     /إلى العمل على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية



ومبادرة وخطة عمل بحر البلطيق؛ وفريق التعاون التقني األفقي المعني بفيروس نقص المناعة 
: كاريبي؛ وبرنامج عمل االتحاد األوروبـي اإليدز في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر ال/البشرية

اإليدز والمالريا والسـل فـي سـياق    /اإلجراءات المعجلة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية
  تخفيف حدة الفقر؛

  اإليدز؛/تشجيع وضع نُهج وخطط إقليمية لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية - ٤١
سـيع الشـراكات والتحالفـات والشـبكات     تشجيع المنظمات المحلية والوطنية على تو - ٤٢

  اإلقليمية وتعزيزها؛
تشجيع المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة على أن يطلب إلى اللجـان   - ٤٣

اإلقليمية أن تدعم، كل منها في نطاق واليتها ومواردها، الجهود الوطنية المبذولة في منطقتهـا  
  اإليدز؛/ةلمكافحة فيروس نقص المناعة البشري

دعم قيام جميع المؤسسات ذات الصلة في منظومة األمم المتحـدة   - ٤٤على الصعيد العالمي 
بالمزيد من األعمال والتنسيق، بما في ذلك كفالة مشاركتها التامة فـي وضـع وتنفيـذ خطـة     

اإليـدز يجـري   /استراتيجية لألمم المتحدة في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشـرية 
  ها بانتظام، اهتداء بالمبادئ التي يتضمنها هذا اإلعالن؛استكمال

دعم قيام قدر أكبر من التعاون بين المؤسسات ذات الصلة في منظومة األمـم المتحـدة    - ٤٥
  اإليدز؛/والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية

إرساء عالقات شـراكة مبتكـرة   تقوية أواصر التعاون بين القطاعين العام والخاص، و - ٤٦
، بإنشاء وتعزيز آليات تجمع، في جهود مكافحـة فيـروس   ٢٠٠٣بينهما، والقيام، بحلول سنة 

اإليدز، بين الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المـدني، واألفـراد   /نقص المناعة البشرية
  المصابين، والمجموعات المعرضة لإلصابة به؛

  الوقاية
  عماد تدابير التصدي التي نتخذها الوقاية يجب أن تكون

، بوضع أهداف مرحلية وطنية محددة زمنيا لبلـوغ الهـدف   ٢٠٠٣القيام، بحلول سنة  - ٤٧
العالمي في مجال الوقاية المتفق عليه دوليا والمتمثل في تخفيض معدل انتشار فيروس نقـص  

في  ٢٥سنة بنسبة  ٢٤ و ١٥المناعة البشرية بين الشبان والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 
فـي المائـة عالميـا بحلـول      ٢٥، وبنسـبة  ٢٠٠٥المائة، في أشد البلدان تأثرا بحلول سنة 

، وتكثيف الجهود لتحقيق هذه األهداف المرحلية، والتصـدي للقوالـب والمواقـف    ٢٠١٠سنة
الجنسانية النمطية، وألوجه عدم المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بفيـروس نقـص المناعـة    

  اإليدز، وتشجيع المشاركة الفعلية للرجال والفتيان؛/البشرية



، بوضع أهداف مرحلية وطنية في مجـال الوقايـة تتضـمن    ٢٠٠٣القيام، بحلول سنة  - ٤٨
اعترافا بوجود العوامل التي تساعد على انتشار الوباء وزيادة خطر تفشيه بين السـكان، كمـا   

خفيض معدالت االنتشار بالنسـبة للمجموعـات   تتضمن تدابير مضادة لها، وذلك لكي يتسنى ت
التي يمكن تحديدها، ضمن سياقات محلية معينة، والتي تعاني حاليـا مـن ارتفـاع أو تزايـد     
معدالت عدوى فيروس نقص المناعة البشرية، أو تشير معلومات الصـحة العامـة المتاحـة    

  بخصوصها إلى أنها األكثر تعرضا لخطر العدوى الجديدة؛
، بتعزيـز تـدابير التصـدي لفيـروس نقـص المناعـة       ٢٠٠٥م، بحلول سـنة  القيا - ٤٩

اإليدز في مجال العمل، عن طريق وضع وتنفيذ برامج وقاية ورعاية للعـاملين فـي   /البشرية
القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي، واتخاذ التدابير الالزمة لتهيئـة أمـاكن   

  اإليدز؛/المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية العمل التي تراعي احتياجات األشخاص
، بوضع وبدء تنفيذ استراتيجيات وطنيـة وإقليميـة ودوليـة    ٢٠٠٥القيام، بحلول سنة  - ٥٠

لتسهيل وصول العمال المهاجرين والعمال الرحل إلى برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة 
  لخدمات الصحية واالجتماعية؛اإليدز، بما في ذلك توفير المعلومات عن ا/البشرية

، بتنفيذ تدابير احترازية عامة فـي أمـاكن تقـديم الرعايـة     ٢٠٠٣القيام، بحلول سنة  - ٥١
  الصحية للحيلولة دون انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية؛

، في جميع البلدان، وال سيما البلـدان األشـد   ٢٠٠٥العمل على أن تتوفر، بحلول سنة  - ٥٢
اإليدز، طائفة كبيرة من بـرامج الوقايـة التـي تراعـي     /روس نقص المناعة البشريةتأثرا بفي

الظروف والقيم األخالقية والثقافية المحلية، وتشمل برامج لإلعالم والتثقيف والمخاطبة باللغات 
األكثر شيوعا في المجتمعات المحلية، وتحترم الثقافات، وتستهدف الحد مـن السـلوك الـذي    

نقل العدوى وتشجيع السلوك الجنسي المسؤول، بما في ذلك االمتناع عـن  ينطوي على خطر 
ممارسة الجنس وعن العالقات الجنسية المتعددة؛ وتوسيع فـرص الحصـول علـى المـواد     
األساسية، ومنها الرفاالت الذكرية واألنثوية ومعدات الحقن المعقمة؛ وبذل جهود لتقليل اآلثـار  

ية؛ وتوسيع سبل الحصول على خدمات المشورة والفحـوص  الضارة المرتبطة باستعمال األدو
الطوعية مع كفالة السرية؛ وتوفير إمدادات نظيفة من الدم؛ وإتاحة العـالج المبكـر والفعـال    

  لألمراض التي تنتقل باالتصال الجنسي؛
في المائـة، وبحلـول عـام     ٩٠، ما ال يقل عن ٢٠٠٥ضمان أن يحصل، بحلول عام  - ٥٣

 ١٥في المائة، من الشبان والشابات الذين تتراوح أعمـارهم بـين    ٩٥عن ما ال يقل  ٢٠١٠
عاما على المعلومات والتثقيف، بما في ذلك التثقيف بواسطة األقران والتثقيـف الموجـه    ٢٤و

إلى الشباب بصفة خاصة في مجال فيروس نقص المناعة البشرية، وعلى الخدمات الضرورية 



وبة للحد من تعرضهم لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية، الكتساب المهارات الحياتية المطل
  في إطار شراكة كاملة بين الشباب واآلباء واألسر والموجهين ومقدمي الرعاية الصحية؛

، بتقليل عدد إصابات الرضع بعدوى فيروس نقص المناعـة  ٢٠٠٥القيام، بحلول سنة  - ٥٤
، وذلك عـن طريـق   ٢٠١٠ائة بحلول سنة في الم ٥٠في المائة، ثم بنسبة  ٢٠البشرية بنسبة 
في المائة من الحوامل الالئي تقدم لهن الرعاية السابقة للوالدة على خـدمات   ٨٠كفالة حصول 

المعلومات والمشورة وغيرها من خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وتـوفير  
البشرية ليتسنَّى تقليل حـاالت  العالج الفعال للنساء والرضع المصابين بفيروس نقص المناعة 

انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من األم إلى الطفل، وكذلك عن طريق التدخالت الفعالـة  
لصالح النساء المصابات بالفيروس، بما في ذلك توفير خدمات المشورة والفحص الطوعية مع 

ت النسـخ العكسـي،   كفالة السرية، وتوفير فرص العالج، وال سيما العالج المضاد لفيروسـا 
  والقيام، عند االقتضاء، بتوفير بدائل الرضاعة الطبيعية وسلسلة من خدمات الرعاية؛

  الرعاية والدعم والعالج
  الرعاية والدعم والعالج عناصر أساسية في التصدي الفعال

، وضع استراتيجيات وطنية، مدعومة باسـتراتيجيات  ٢٠٠٣ضمان أن يتم، بحلول سنة  - ٥٥
ودولية، في تعاون وثيق مع المجتمع الدولي، بما فـي ذلـك الحكومـات والمنظمـات      إقليمية

الحكومية الدولية، فضال عن المجتمع المدني وقطاع األعمال، من أجل تعزيز شبكات الرعاية 
الصحية ودراسة العوامل التي تؤثر في توفير العقاقير المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية 

ر المضادة لفيروسات النسخ العكسي، والتي تشمل في جملـة أمـور معقوليـة    بما فيها العقاقي
تكلفتها وأسعارها، بما في ذلك استخدام منهجيات مختلفة لتحديد هذه األسعار، وقدرات الـنظم  

والقيام أيضا، على وجه السرعة، ببذل كـل جهـد ممكـن    . التقنية وشبكات الرعاية الصحية
على مستويات العالج التي يمكن بلوغها لفيروس نقص المناعـة  للتوفير التدريجي والمستدام أل

اإليدز، بما في ذلك الوقاية من األمراض المتسللة وعالجها، واالستعمال الفعال للعالج /البشرية
المضاد لفيروسات النسخ العكسي الخاضع لمراقبة الجودة بأسلوب متأن ودقيق وخاضع للرقابة 

ج وفعاليته وتقليل مخاطر نشوء مقاومة له؛ والتعاون بشكل بناء من أجل تحسين االلتزام بالعال
في تعزيز السياسات والممارسات الصيدالنية، بما فيها المنطبقة على العقاقير التـي ال تحمـل   
عالمات تجارية وعلى أنظمة الملكية الفكرية، وذلك من أجل زيادة تشجيع االبتكـار وتطـوير   

  القانون الدولي؛ الصناعات المحلية بما يتماشى مع
، بوضع استراتيجيات للرعاية الشاملة وإحراز تقدم كبير فـي  ٢٠٠٥القيام، بحلول سنة  - ٥٦

تنفيذها سعيا إلى تعزيز الرعاية األسرية والمجتمعية، بما في ذلك الرعاية التي يقدمها القطـاع  
يتلقـاه  غير الرسمي، وتعزيز نظم الرعاية الصحية من أجل تـوفير ورصـد العـالج الـذي     



اإليدز، بمن فيهم األطفال، ودعم األفـراد  /األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية
اإليـدز؛  /واألسر المعيشية، والعائالت والجماعات المتأثرة بفيروس نقص المناعـة البشـرية  

وتحسين قدرة األفراد العاملين في قطاع الرعاية الصحية وظروف عملهـم، وتحسـين نظـم    
وخطط التمويل، وآليات اإلحالة الالزمة إلتاحة إمكانية الحصول على األدوية بأسعار اإلمداد، 

معقولة، بما في ذلك الحصول على عقاقير العـالج المضـاد لفيروسـات النسـخ العكسـي،      
تفادة من تكنولوجيات تشخيص األمراض والتكنولوجيات ذات الصـلة، ومـن الرعايـة    واالس

  الطبية، والمسكنات والرعاية النفسية واالجتماعية الجيدة؛
، إعداد استراتيجيات وطنية لتقديم الرعايـة النفسـية   ٢٠٠٣ضمان أن يتم، بحلول سنة  - ٥٧

  اإليدز؛/روس نقص المناعة البشريةواالجتماعية لألفراد واألسر والجماعات المتأثرة بفي
  اإليدز وحقوق اإلنسان/فيروس نقص المناعة البشرية

إعمال حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع أمر جوهري للحد من التعـرض لإلصـابة   
  اإليدز/بفيروس نقص المناعة البشرية

  ذ تدابير تصد فعالةاإليدز يستدعي اتخا/احترام حقوق المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
، بسن أو تعزيز أو إنفاذ، حسب االقتضاء، التشريعات والنظم ٢٠٠٣القيام، بحلول سنة  - ٥٨

وغيرها من التدابير المناسبة من أجل القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد األشـخاص     
اإليدز وأفراد الجماعات المعرضـة لإلصـابة بـه    /المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

وكفالة تمتعهم الكامل بجميع حقوق اإلنسان وبالحريات األساسـية، وعلـى األخـص كفالـة     
حصولهم، في جملة أمور، على التعليم، والميراث، والعمل، والرعاية الصـحية، والخـدمات   
االجتماعية والصحية، والوقاية، والدعم، والعالج، والمعلومات، والحماية القانونية، مع احترام 

صوصية والسرية؛ ووضع استراتيجيات لمكافحة ما يقترن بالوباء مـن وصـمة   حقهم في الخ
  عار وعزلة اجتماعية؛

، ومع مراعاة سياق الوباء وطابعه، وأن نسبة النساء والفتيات بـين  ٢٠٠٥بحلول سنة  - ٥٩
اإليدز مرتفعة بشكل ال تناسب فيه عموما، يتم وضع /المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية

تنفيذ استراتيجيات وطنية ترمي إلى تعزيز النهوض بالمرأة وكفالـة تمتعهـا الكامـل     وتسريع
بجميع حقوق اإلنسان؛ وتشجيع المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة عن ضمان الممارسـة  
الجنسية المأمونة؛ وتمكين النساء من التحكم في المسائل المتصلة بأمورهن الجنسية ومن اتخاذ 

مسؤولة بخصوصها بغية زيادة قدراتهن على حماية أنفسـهن مـن التعـرض    قرارات حرة و
  لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛

، بتنفيذ تدابير لزيادة قدرات النساء والمراهقات على حمايـة  ٢٠٠٥القيام، بحلول سنة  - ٦٠
وفير أنفسهن من خطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وبالدرجة األولى عن طريق ت



الرعاية الصحية والخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، وعن طريق 
التوعية بطرق الوقاية مما يشجع المساواة بين الجنسين في إطار حساس لالعتبارات الثقافيـة  

  والجنسانية؛
كـين  ، بضمان وضع وتسريع تنفيذ استراتيجيات وطنيـة لتم ٢٠٠٥القيام، بحلول سنة  - ٦١

المرأة، وتعزيز وحماية تمتعها الكامل بجميع حقوق اإلنسان، وتقليل فرص تعرضها لإلصـابة  
اإليدز بالقضاء على جميع أشكال التمييز وجميع صور العنـف  /بفيروس نقص المناعة البشرية

ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الممارسات التقليدية والعرفيـة الضـارة، وسـوء المعاملـة     
اب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي التي تمارس ضد النساء والبنات، وإيـذائهن  واالغتص

  واالتجار بهن؛
  الحد من التعرض لإلصابة

  المعرضون لإلصابة يجب أن تكون لهم األولوية في تدابير التصدي
  تمكين المرأة أمر جوهري للحد من التعرض لإلصابة

امج الوقاية التي تتناول األنشطة التي تعرض ، ومن أجل استكمال بر٢٠٠٣بحلول سنة  - ٦٢
األفراد لخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ومنها السلوك الجنسي غيـر المـأمون   
والذي يعرض للخطر واستخدام المخدرات عن طريق الحقن، ينبغـي وضـع اسـتراتيجيات    

ألفراد معرضين بصفة خاصة وسياسات وبرامج في جميع البلدان لتحديد العوامل التي تجعل ا
لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك التخلف، وانعـدام األمـن االقتصـادي،    
والفقر، وضعف حيلة المرأة، وقلة التوعية، واإلقصاء االجتماعي، واألمية، والتمييز، ونقـص  

ل الجنسـي للنسـاء   أو المواد المتعلقة بالحماية الذاتية، وجميع أشكال االسـتغال /المعلومات و
والبنات والصبية، بما في ذلك لألغراض التجارية، والشروع في دراسة هذه العوامل، على أن 
تتناول هذه االستراتيجيات والسياسات والبرامج البعد الجنساني للوباء، وتحدد اإلجراءات التـي  

  ها؛سيجري اتخاذها لمواجهة مسألة التعرض لإلصابة وتحديد أهداف من أجل بلوغ
أو تعزيز االستراتيجيات والسياسات والبرامج التي /، بوضع و٢٠٠٣القيام، بحلول سنة  - ٦٣

تسلم بأهمية األسرة في الحد من التعرض لإلصابة، وبصفة خاصـة فـي توعيـة األطفـال     
وتوجيههم وتراعي العوامل الثقافية والدينية واألخالقية بغية الحد من تعرض األطفال والشباب 

وذلك باتباع سبل تشمل تأمين حصول البنات واألوالد على التعليم االبتدائي والثانوي  لإلصابة،
اإليدز في المناهج الدراسية للمراهقين؛ وتأمين /مع إدراج مسألة فيروس نقص المناعة البشرية

البيئات السليمة واآلمنة، وبخاصة للبنات الصغيرات؛ وتوفير معلومات جيدة النوعية وميسـرة  
وتثقيفهم في مجال الصحة الجنسية وتمكينهم من الحصول علـى خـدمات المشـورة؛     للشباب

وتعزيز برامج الصحة الجنسية واإلنجابية؛ وإشراك األسر والشباب، بقدر اإلمكان، في تخطيط 



اإليدز وبـرامج الرعايـة ذات   /وتنفيذ وتقييم برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية
  الصلة؛

أو تعزيز استراتيجيات وسياسات وبرامج وطنيـة  /، بوضع و٢٠٠٣بحلول سنة  القيام، - ٦٤
تدعمها، حسب االقتضاء، مبادرات إقليمية ودولية، من خالل نهج قائم على المشاركة، ترمـي  
إلى تعزيز وحماية صحة المجموعات المحددة التي تعاني، في الوقت الحاضر، من ارتفـاع أو  

نقص المناعة البشرية، أو التي تشير معلومات الصحة العامـة   تزايد معدالت اإلصابة بفيروس
بشأنها إلى أنها معرضة أو يحتمل أن تتعرض أكثر من غيرها إلصابات جديدة بالعدوى، وفقا 
لما تدل عليه عوامل من قبيل التاريخ المحلي للوباء، والفقر، والممارسات الجنسية، ووسـائل  

مواقع المؤسسات العامة، وتمزق الهياكل االجتماعية، تعاطي المخدرات، وسبل كسب العيش، و
  وتحركات السكان القسرية منها وغير القسرية؛

  اإليدز/األطفال الذين تيتموا وأصبحوا في حالة ضعف بسبب فيروس نقص المناعة البشرية
اإليدز إلى مساعدة /يحتاج األطفال الذين تيتموا وتضرروا بسبب فيروس نقص المناعة البشرية

  صةخا
، سياسات واستراتيجيات وطنيـة،  ٢٠٠٥، وتنفذ بحلول عام ٢٠٠٣توضع، بحلول سنة  - ٦٥

ترمي إلى بناء وتعزيز القدرات الحكومية واألسرية والمجتمعية لتوفير بيئـة داعمـة إلعالـة    
اإليدز والمتضررين منـه،  /اليتامى والبنات واألوالد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

ل تقديم المشورة المالئمة والدعم النفسي واالجتماعي؛ وضمان إلحاقهم بالمـدارس  بوسائل تشم
وحصولهم على المأوى والتغذية الجيدة، والخدمات الصحية واالجتماعية على قدم المساواة مع 
األطفال اآلخرين؛ وحماية اليتامى واألطفال المستضعفين من جميع أشـكال سـوء المعاملـة    

  التمييز ومن االتجار بهم وفقدانهم الميراث؛والعنف واالستغالل و
ضمان عدم التمييز، وكفالة التمتع التام وعلى قدم المساواة بجميع حقوق اإلنسان عـن   - ٦٦

طريق اتباع سياسة نشطة وواضحة ترمي إلى إزالة وصمة العار عن كل األطفال الذين تيتموا 
  اإليدز؛/شريةأو أصبحوا في حالة ضعف بسبب فيروس نقص المناعة الب

حث المجتمع الدولي، وال سيما البلدان المانحة والمجتمع المدني، فضال عـن القطـاع    - ٦٧
الخاص، على أن يقوم على نحو فعال بتكميل البرامج الوطنية الراميـة إلـى دعـم البـرامج     
المخصصة لألطفال الذين تيتموا أو أصبحوا في حالة ضعف بسبب فيروس نقـص المناعـة   

إليدز في المناطق المتضررة وفي البلدان التي ترتفع فيها مخاطر اإلصابة به، وإلـى  ا/البشرية
  تقديم مساعدة خاصة إلى البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى؛

  التخفيف من األثر االجتماعي واالقتصادي
  اإليدز استثمار في التنمية المستدامة/التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية



، بتقييم األثر االقتصادي واالجتماعي لوباء فيـروس نقـص   ٢٠٠٣القيام، بحلول سنة  - ٦٨
اإليدز، ووضع استراتيجيات متعددة القطاعات ترمي إلى دراسة ذلـك األثـر   /المناعة البشرية

على صعد الفرد واألسرة والمجتمع المحلي وعلى الصعيد الوطني؛ ووضـع وتسـريع تنفيـذ    
اإليـدز  /ضاء على الفقر لمعالجة تأثير فيروس نقص المناعة البشـرية استراتيجيات وطنية للق

على دخول األسر المعيشية، وموارد رزقها، وفرص حصولها علـى الخـدمات االجتماعيـة    
األساسية، مع التركيز بوجه خاص على األفراد، واألسر والمجتمعات المتضررة بشـدة مـن   

اإليدز علـى  /لفيروس نقص المناعة البشرية الوباء؛ واستعراض األثر االجتماعي واالقتصادي
جميع مستويات المجتمع، وال سيما على النساء والمسنين، وبخاصة على دورهـن كمـوفرات   

اإليدز وتلبية احتياجاتهم الخاصة؛ /للرعاية، وفي األسر المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشرية
عية، بما في ذلـك سياسـات الحمايـة    وتعديل وتكييف السياسات اإلنمائية االقتصادية واالجتما

اإليدز علـى النمـو   /االجتماعية بحيث يؤخذ في االعتبار تأثير فيروس نقص المناعة البشرية
االقتصادي، وعلى توفير الخدمات االقتصادية األساسية، وإنتاجية العمل واإليرادات الحكومية، 

  والضغوط على الموارد العامة التي تؤدي إلى حدوث عجز فيها؛
، بإعداد إطار وطني في مجال القانون والسياسـات العامـة   ٢٠٠٣القيام، بحلول سنة  - ٦٩

اإليـدز  /لحماية حقوق وكرامة األشخاص المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية
اإليـدز فـي   /واألشخاص المعرضين أكثر من غيرهم لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

التشاور مع ممثلي أرباب العمل والعمال، مع مراعاة المبادئ التوجيهيـة  أماكن العمل، وذلك ب
  اإليدز في أماكن العمل؛/الدولية المعمول بها بشأن فيروس نقص المناعة البشرية

  البحث والتطوير
اإليدز يعطي أهمية حاسـمة  /عدم التوصل حتى اآلن إلى عالج لفيروس نقص المناعة البشرية

  رلمواصلة البحث والتطوي
زيادة االستثمار وتسريع خطى البحوث في مجال تطوير لقاحات فيروس نقص المناعة  - ٧٠

البشرية؛ مع بناء القدرات البحثية الوطنية، وال سيما في البلدان النامية، وعلى األخـص فـي   
مجال السالالت الفيروسية المنتشرة في المناطق الشديدة التأثر؛ وباإلضافة إلـى ذلـك دعـم    

ادة االستثمار الوطني والدولي في مجاالت البحث والتطوير المتصلة بفيروس نقص وتشجيع زي
اإليدز، بما في ذلك البحوث الطبية اإلحيائية، وبحوث العمليـات، والبحـوث   /المناعة البشرية

االجتماعية والثقافية والسلوكية، وفي مجال الطب التقليدي، وذلك بهدف تحسين النُهج الوقائيـة  
والتعجيل بإتاحة فرص الحصـول علـى خـدمات الوقايـة والرعايـة والعـالج       والعالجية؛ 

ومـا يتصـل بـه مـن     (اإليدز /وتكنولوجيات الرعاية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية
، بما فـي ذلـك   )األمراض المتسللة واألورام الخبيثة واألمراض التي تنتقل باالتصال الجنسي



ومبيدات الميكروبات، وبصفة خاصة لقاحات فيروس نقـص  الوسائل التي تتحكم فيها اإلناث، 
المناعة البشرية المناسبة والمأمونة والمعقولة التكلفة ووسـائل توصـيلها، والحصـول علـى     
خدمات التشخيص والفحوص والطرائق التي تحول دون انتقال الفيروس من األم إلى الطفـل؛  

ءات الالزمة لمكافحته، بما في ذلك زيـادة  وتحسين فهمنا للعوامل التي تؤثر في الوباء واإلجرا
التمويل، وإقامة شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص؛ وتهيئة بيئة مساعدة على البحـث،  

  وكفالة التزام هذه البحوث بأرفع المعايير األخالقية؛
 دعـم وتشجيع تطويـــر البنية الوطنية والدولية األساسية في مجال البحوث، وزيادة - ٧١

قدرة المختبرات، وتحسين أنظمة الرقابة، وجمع البيانـات وتجهيزهـا وتوزيعهـا، وتـدريب     
القائمين بالبحوث األساسية والبحوث العالجية وعلماء االجتماع، والقائمين على توفير الرعاية 

اإليـدز،  /الصحية والفنيين، مع التركيز على البلدان األشد تأثرا بفيروس نقص المناعة البشرية
   سيما البلدان النامية والبلدان التي ينتشر أو يحتمل أن ينتشر فيها هذا الوباء انتشارا سريعا؛وال
تطوير وتقييم نُهج مناسبة لرصد فعالية العالج وسميته وآثـاره الجانبيـة، وتفـاعالت     - ٧٢

يـروس  العقاقير، ومقاومة الجسم للعقاقير، وتطوير منهجيات لرصد آثار العالج على انتقـال ف 
  نقص المناعة البشرية وأنماط السلوك الذي يعرض للخطر؛

تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي، وال سيما التعاون بين الشمال والجنوب والتعاون فيما  - ٧٣
بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في نقل التكنولوجيات ذات الصـلة التـي تناسـب البيئـة     

اإليدز، وتبادل الخبـرات  /وقاية من فيروس نقص المناعة البشريةالمتلقية في مجالي العناية وال
وأفضل الممارسات والباحثين ونتائج البحوث، وتعزيز دور برنامج األمم المتحـدة المشـترك   

والقيام في هذا الصدد، بتشـجيع  . اإليدز في هذه العملية/المعني بفيروس نقص المناعة البشرية
هذه البحوث التعاونية لنتائجها النهائيـة وتكنولوجياتهـا،    امتالك جميع األطراف المشتركة في

بطريقة تتناسب مع إسهام كل منها، ورهنا بتوفير الحماية القانونية لهذه النتائج والتكنولوجيات؛ 
  والتأكيد على أن تخلو هذه البحوث من أي تحيز؛

ـ ٢٠٠٣ضمان أن تخضع، بحلول سنة  - ٧٤ ة بعالجـات  ، جميع بروتوكوالت البحث المتعلق
فيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك العالجات واللقاحات المضادة لفيروسـات النسـخ   
العكسي، التي تستند إلى المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات الدولية للتقييم من قبـل لجـان   

ـ /مستقلة معنية بأخالقيات المهنة يشارك فيها المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية دز، اإلي
  ومقدمو الرعاية باستخدام العالج المضاد لفيروسات النسخ العكسي؛

  اإليدز في المناطق المتأثرة بالصراعات والكوارث/فيروس نقص المناعة البشرية
  اإليدز/الصراعات والكوارث تساهم في انتشار فيروس نقص المناعة البشرية



جيات وطنيـة تجعـل عناصـر    ، بوضع وبدء تنفيذ اسـتراتي ٢٠٠٣القيام، بحلول سنة  - ٧٥
اإليدز، والوقاية منه ورعاية وعالج المصـابين بـه،   /التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية

جزءا من البرامج أو اإلجراءات التي تستهدف التصدي لحاالت الطوارئ وذلك مـن منطلـق   
لكـوارث  التسليم بأن السكان الذين تزعزع الصراعات المسلحة وحاالت الطوارئ اإلنسانية وا

الطبيعية استقرارهم، بمن في ذلك الالجئون والمشردون داخليـا، وعلـى األخـص النسـاء     
واألطفال، يعانون من زيادة خطر التعرض لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛ والقيـام،  

اإليدز فـي بـرامج   /عند االقتضاء، بتضمين العناصر المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية
  لدولية؛المساعدة ا

دعوة جميع وكاالت األمم المتحدة، والمنظمات اإلقليمية والمنظمات الدولية والمنظمات  - ٧٦
غير الحكومية المشاركة في تقديم المساعدة الدولية وتوصيلها إلى البلدان والمنـاطق المتـأثرة   

جال، بجعل بالصراعات واألزمات اإلنسانية أو الكوارث الطبيعية، إلى القيام، على وجه االستع
اإليدز جزءا من خططها /عناصر الرعاية والتوعية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية

وبرامجها، وتوفير برامج التوعية والتدريب لموظفيها في مجـال فيـروس نقـص المناعـة     
  اإليدز؛/البشرية

عـة  ، وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة انتشار فيروس نقص المنا٢٠٠٣بحلول سنة  - ٧٧
البشرية فيما بين أفراد القوات النظامية، حسب االقتضاء، بما في ذلك أفراد القـوات المسـلحة   
وأفراد قوات الدفاع المدني، والنظر في سبل لالستفادة من أفراد هذه الخدمات الحاصلين علـى  

اإليـدز فـي   /تثقيف وتدريب في مجال التوعية والوقاية من فيروس نقص المناعـة البشـرية  
عدة في أنشطة التوعية والوقاية من هذا الوباء، بما في ذلك المشاركة في تقديم المساعدة المسا

في حاالت الطوارئ، والمساعدة اإلنسانية والمساعدة الغوثية في حـاالت الكـوارث وإعـادة    
  التأهيل؛

، ضمان إدخال التوعية والتدريب المتعلقين بفيروس نقص المناعـة  ٢٠٠٣بحلول سنة  - ٧٨
اإليدز، واللذين يشمالن عنصرا جنسانيا، في المبادئ التوجيهيـة الموضـوعة لكـي    /ةالبشري

يستخدمها أفراد قوات الدفاع واألفراد اآلخرون المشاركون في عمليات حفظ السالم الدوليـة،  
ومواصلة المشاركة في الوقت نفسه في جهود التثقيف والوقاية الجارية، بما في ذلـك إشـراك   

  دورات توجيهية قبل نشرهم؛ هؤالء األفراد في
  الموارد

اإليدز غير ممكنة دون توافر موارد جديـدة وإضـافية   /مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية
  ومستدامة



ضمان أن تكون المـوارد المتاحـة للمكافحـة العالميـة لفيـروس نقـص المناعـة         - ٧٩
  اإليدز كبيرة ومستدامة وموجهة صوب إحراز النتائج؛/البشرية

، عن طريق مجموعة من الخطوات المتتابعة، بتحقيق هـدف  ٢٠٠٥لقيام، بحلول سنة ا - ٨٠
باليين من دوالرات  ١٠و  ٧عام يتمثل في كفالة إنفاق سنوي على مكافحة الوباء يتراوح بين 

الواليات المتحدة في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل وفي البلدان التي تعـاني مـن   
للوباء أو يحتمل أن تواجه خطر هذا االنتشار السريع، وذلك ألغراض الوقاية االنتشار السريع 

اإليدز ورعاية وعالج ودعم المصابين به، والتخفيف مـن  /من فيروس نقص المناعة البشرية
أثره، واتخاذ تدابير تكفل إتاحة الموارد الالزمة، من البلدان المانحة بصفة خاصة، وكذلك مـن  

  علما بأن موارد البلدان األشد تأثرا محدودة للغاية؛الميزانيات الوطنية، 
دعوة المجتمع الدولي، حيثما أمكن، إلى تقديم مساعدة، في شكل مـنح، تسـتخدم فـي     - ٨١

اإليدز ورعاية وعالج المصابين بـه فـي   /أغراض الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية
  البلدان النامية؛

اإليدز في الميزانيـات  /روس نقص المناعة البشريةزيادة مخصصات برامج مكافحة في - ٨٢
الوطنية، وتحديد أولوياتها، حسب االقتضاء، وضمان قيام جميع الوزارات وسـائر أصـحاب   

  المصلحة ذوي الصلة برصد اعتمادات كافية؛
حث البلدان المتقدمة النمو التي لم تنجز األهداف المتفق عليها وهي تخصـيص نسـبة    - ٨٣
من ناتجها القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية عموما، وتخصيص مـا  في المائة  ٠.٧
في المائة من الناتج القومي اإلجمالي كمساعدة إنمائية رسـمية   ٠.٢٠في المائة و  ٠.١٥بين 

ألقل البلدان نموا، على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، آخذة بعـين االعتبـار اسـتعجال    
  اإليدز؛/المناعة البشريةوخطورة وباء فيروس نقص 

حث المجتمع الدولي على تكملة وتدعيم الجهود التي تبذلها البلدان النامية التي تخصص  - ٨٤
اإليدز، وذلـك  /جزءا متزايدا من أموالها الوطنية لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية

البلدان تأثرا بفيـروس   عن طريق زيادة المساعدة اإلنمائية الدولية المقدمة على األخص ألشد
اإليدز، وال سيما في أفريقيا، وبالذات البلدان األفريقية الواقعـة جنـوب   /نقص المناعة البشرية

الصحراء الكبرى، وفي منطقة البحر الكاريبي، والبلدان التي يرتفع فيها احتمال انتشار وبـاء  
ي تكون مواردها المرصـودة  اإليدز، وسائر المناطق المتأثرة الت/فيروس نقص المناعة البشرية
  للتصدي للوباء محدودة للغاية؛

اإليـدز  /القيام، حسب االقتضاء، بإدماج األعمال المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية - ٨٥
في برامج المساعدة اإلنمائية واستراتيجيات القضاء على الفقـر، وتشـجيع اسـتخدام جميـع     

  من الفعالية والشفافية؛الموارد المخصصة على نحو يتسم بأكبر قدر 



مناشدة المجتمع الدولي ودعوة المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى اتخاذ تدابير مناسبة  - ٨٦
اإليدز في أشد /لتخفيف األثر االجتماعي واالقتصادي الناجم عن فيروس نقص المناعة البشرية

  البلدان النامية تضررا؛
المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيـرة المثقلـة    القيام، دون مزيد من اإلبطاء، بتنفيذ - ٨٧

بالديون، والموافقة على إلغاء جميع الديون الرسمية الثنائية للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون فـي  
اإليـدز،  /أقرب وقت ممكن، وال سيما أشد هذه البلدان تأثرا بفيروس نقص المناعـة البشـرية  

ة بالقضاء على الفقر وحثها على استخدام وفورات خدمة الديون مقابل إعالنها التزامات واضح
في تمويل برامج القضاء على الفقر، وال سيما من أجل توفير الوقاية والعالج والرعاية والدعم 

  اإليدز وغيره من األمراض؛/فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية
ة بالتصدي الفعال لمشاكل الديون في الدعوة إلى اتخاذ إجراءات سريعة ومتضافرة كفيل - ٨٨

أقل البلدان نموا، والبلدان النامية المنخفضة الدخل، والبلدان النامية المتوسطة الدخل، وال سيما 
اإليدز، بطريقة شاملة وعادلة وإنمائية المنحـى  /البلدان المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشرية
مصممة من أجل جعل هذه الديون ممكنة السداد  ودائمة من خالل تدابير وطنية ودولية مختلفة

في األجل الطويل، ومن ثم، تحسين قدرات هذه البلدان على التصدي لوبـاء فيـروس نقـص    
اإليدز، بما في ذلك، حسب االقتضاء، تحسين اآلليات المنظمـة القائمـة فـي    /المناعة البشرية

ى توفير الوقاية من فيروس نقص مجال خفض الديون مثل، مبادلة الديون بالمشاريع الهادفة إل
  اإليدز ورعاية ومعالجة المصابين به؛/المناعة البشرية

اإليدز على /تشجيع زيادة االستثمار في البحوث المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية - ٨٩
الصعد الوطني واإلقليمي والدولي، وعلى األخص من أجـل تطـوير تكنولوجيـات الوقايـة     

عار المعقولة، من قبيل، اللقاحات ومبيدات الميكروبات، وتشـجيع إعـداد   المستدامة ذات األس
  خطط مالية وسوقية استباقية من أجل تسهيل الحصول على اللقاحات بسرعة عند توافرها؛

اإليدز والصـحة، بصـورة   /دعم إنشاء صندوق عالمي لفيروس نقص المناعة البشرية - ٩٠
ة وموسعة لمكافحة الوباء، اسـتنادا إلـى نهـج    عاجلة، من أجل تمويل مجموعة تدابير عاجل

متكامل للوقاية والرعاية والدعم والعالج، ولمساعدة الحكومات في جهودها الرامية، في جملـة  
اإليدز، مع إعطاء األولوية الواجبـة ألشـد   /أمور، إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية

ة جنوب الصحراء الكبرى وفي منطقـة البحـر   البلدان تأثرا، وال سيما البلدان األفريقية الواقع
الكاريبي، وللبلدان التي يكون فيها احتمال التعرض للخطر كبيرا، وحشد التبرعات للصـندوق  
من المصادر العامة والخاصة، مع توجيه نداء خاص إلـى البلـدان المانحـة، والمؤسسـات،     

لقطـاع الخـاص، وأهـل    ودوائر األعمال، بما في ذلك شركات المستحضرات الصيدالنية، وا
  الخير، واألثرياء؛



، ببدء حملة عالمية لجمع األموال تستهدف الجمهور والقطاع ٢٠٠٢القيام، بحلول سنة  - ٩١
الخاص، ويضطلع بها برنامج األمم المتحدة المشـترك المعنـي بفيـروس نقـص المناعـة      

ت، بغية المساهمة في اإليدز بدعم وتعاون الشركاء ذوي االهتمام على جميع المستويا/البشرية
  اإليدز والصحة؛/إنشاء الصندوق العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية

توجيه المزيد من التمويل إلى اللجان والمنظمات الوطنية واإلقليميـة ودون اإلقليميـة    - ٩٢
لتمكينها من مساعدة الحكومات في جهودها الرامية إلى التصدي لألزمة، على الصعد الوطني 

  يمي ودون اإلقليمي؛واإلقل
تزويد الوكاالت المشاركة في رعاية برنامج األمم المتحدة المشترك المعنـي بفيـروس    - ٩٣

اإليدز، وأمانة البرنامج، بالموارد الالزمة للعمـل مـع البلـدان دعمـا     /نقص المناعة البشرية
  ألهداف هذا اإلعالن؛

  المتابعة
  نصران أساسيانالمحافظة على قوة الدفع ورصد التقدم المحرز ع

إجراء استعراضات وطنية دورية للتقدم المحرز في تنفيـذ هـذه    - ٩٤على الصعيد الوطني 
االلتزامات، يشارك فيها المجتمع المدني، وال سيما األفراد المصابون بفيروس نقص المناعـة  

قبات اإليدز والمجموعات المعرضة لإلصابة به ومقدمو الرعاية، وتحديد المشاكل والع/البشرية
  التي تعترض سبيل التقدم، وضمان نشر نتائج هذه االستعراضات على نطاق واسع؛

إنشاء آليات مالئمة للرصد والتقييم من أجل المساعدة في متابعة قياس التقدم المحـرز   - ٩٥
  وتقييمه، وإعداد صكوك مناسبة للرصد والتقييم تتضمن بيانات كافية عن الوباء؛

، بإنشاء أو تعزيز أنظمة للرصد الفعال، حسب االقتضاء، من ٢٠٠٣القيام، بحلول سنة  - ٩٦
أجل تعزيز وحمايـة حقـوق اإلنسـان لألشـخاص المصـابين بفيـروس نقـص المناعـة         

  اإليدز؛/البشرية
اإليـدز والشـواغل ذات   /إدراج فيروس نقص المناعة البشـرية  - ٩٧على الصعيد اإلقليمي 

اء، في جداول أعمال االجتماعات اإلقليمية التي الصلة في مجال الصحة العامة، حسب االقتض
  تعقد على المستوى الوزاري ومستوى رؤساء الدول والحكومات؛

أو المنظمات اإلقليميـة  /دعم جمع البيانات ومعالجتها بغية تيسير قيام اللجان اإلقليمية و - ٩٨
ية، وتحقيق األولويات بإجراء استعراضات دورية للتقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجيات اإلقليم

  اإلقليمية، وكفالة نشر نتائج هذه االستعراضات على نطاق واسع؛
تشجيع تبادل البلدان للمعلومات والخبرات في مجال تنفيذ التدابير وااللتزامات الـواردة   - ٩٩

  في هذا اإلعالن، وبصفة خاصة تسهيل زيادة التعاون بين بلدان الجنوب، والتعاون الثالثي؛



تكريس وقت كاف، ويوم كامل على األقل من الدورة السـنوية   - ١٠٠صعيد العالمي على ال
للجمعية العامة، الستعراض ومناقشة تقرير يعده األمين العام عن التقدم المحرز فـي الوفـاء   
بااللتزامات الواردة في هذا اإلعالن، بهدف تحديد المشاكل والمعوقات، وتقديم توصيات بشأن 

  وبة إلحراز المزيد من التقدم؛اإلجراءات المطل
اإليدز في جداول أعمال /كفالة إدراج المسائل المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية - ١٠١

  جميع المؤتمرات واالجتماعات المناسبة التي تعقدها األمم المتحدة؛
دعم المبادرات الرامية إلى عقد مؤتمرات وحلقات دراسية وحلقـات عمـل وبـرامج     - ١٠٢
ت تدريبية، من أجل متابعة المسائل التي أثيرت في هذا اإلعالن، والقيام في هذا الصدد ودورا

بتشجيع المشاركة في مؤتمر داكار المرتقب المتعلق بتوفير إمكانية الحصول علـى الرعايـة   
للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؛ والمؤتمر الدولي السادس المعني باإليدز فـي آسـيا   

ادئ؛ والمؤتمر الدولي الثاني عشر المعني باإليدز واألمراض التي تنتقل باالتصال والمحيط اله
الجنسي في أفريقيا؛ والمؤتمر الدولي الرابع عشر المعني باإليـدز فـي برشـلونة، أسـبانيا؛     

اإليدز، فـي  /والمؤتمر الدولي العاشر المعني باألفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
ن؛ والمنتدى الثاني والمؤتمر الثالث لفريق التعاون التقني األفقي فـي أمريكـا   بورت أوف سبي

اإليـدز، واألمـراض   /الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي المعني بفيروس نقص المناعة البشرية
التي تنتقل باالتصال الجنسي، في هافانا؛ والمؤتمر الدولي الخامس المعني بالرعايـة المنزليـة   

اإليدز في شيانغ مـاي،  /تمعية لألفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشريةوالرعاية المج
  تايلند، ونشر نتائجها على أوسع نطاق؛

استكشاف جدوى القيام بوضع وتنفيذ نظم للرصد واإلبالغ الطوعيين عـن األسـعار    - ١٠٣
ـ   ين اآلخـرين،  العالمية للعقاقير،بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وسائر الشـركاء المهتم

  وذلك بغية تحقيق قدر أكبر من العدالة في فرص الحصول على األدوية األساسية؛
ونحن نعترف بفضل القائمين على قيادة جهـود التوعيـة بوبـاء فيـروس نقـص المناعـة       

  اإليدز والتصدي للتحديات المعقدة التي يطرحها، ونعرب عن تقديرنا لهم؛/البشرية
مات بدور قيادي قوي وبذل جهـود متضـافرة بمشـاركة كاملـة     ونحن نتطلع إلى قيام الحكو

ونشطة من جانب األمم المتحدة، والمنظومة المتعددة األطراف بأسرها، والمجتمـع المـدني،   
  وقطاع األعمال، والقطاع الخاص؛

وفي الختام ، نناشد جميع البلدان أن تتخذ الخطوات الضرورية لتنفيذ هذا اإلعالن، عن طريق 
قات الشراكة والتعاون مع الشركاء اآلخرين على الصـعيدين المتعـدد األطـراف    تعزيز عال

  .والثنائي، ومع المجتمع المدني
 


