
 *اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروس بشأن التزام إعالن

 "عالمي تحرك - عالمية أزمة"

 

 الفترة فً المتحدة، األمم فً المجتمعٌن والحكومات، للدول والممثلٌن والحكومات، الدول رؤساء نحن، - 1

 المعقودة العامة، للجمعٌة والعشرٌن السادسة االستثنائٌة الدورة لحضور ،2001 ٌونٌه/حزٌران 22 إلى 25 من

 ومعالجة استعراض أجل من 2000 نوفمبر/الثانً تشرٌن 3 المؤرخ 55/13 للقرار وفقا االستعجال سبٌل على

 الجهود وتكثٌؾ تنسٌق بتعزٌز عالمً التزام وكفالة جوانبها، بجمٌع اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس مشكلة

 شاملة؛ بصورة مكافحتها إلى الرامٌة والدولٌة واإلقلٌمٌة الوطنٌة

 وأثره بنطاقه ٌمثل، العالمً اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس وباء ألن القلق ببالػ نشعر إذ - 2

 بحقوق الفعلً وللتمتع وكرامته، اإلنسان لحٌاة التحدٌات أشق من وتحدٌا عالمٌة طوارئ حالة المدمرٌن،

 جمٌع على المجتمع فً وٌؤثر العالم، أنحاء سائر فً واالقتصادٌة االجتماعٌة التنمٌة ٌقوض مما اإلنسان،

 والفردٌة؛ واألسرٌة والمحلٌة الوطنٌة مستوٌاته

 عام نهاٌة فً وصل اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المصابٌن عدد أن عمٌق بقلق نالحظ وإذ - 3

 فً المائة فً 25 و النامٌة البلدان فً منهم المائة فً 00 العالم، نطاق على شخص ملٌون 3661 إلى 2000

 الكبرى؛ الصحراء جنوب الواقعة األفرٌقٌة البلدان

 ؼنٌهم الناس، جمٌع ٌصٌب اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس وباء أن بالػ بقلق نالحظ وإذ - 4

 البلدان فً السكان أن كذلك نالحظ وإذ العرق، أو الجنس نوع أو السن أساس على بٌنهم تمٌٌز دون وفقٌرهم،

 ٌتعرضون البنات، سٌما وال واألطفال، الراشدٌن وصؽار النساء وأن به، لإلصابة عرضة الناس أكثر هم النامٌة

 ؼٌرهم؛ من أكثر به لإلصابة

 خطٌرة عقبة ٌشكل اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس انتشار استمرار ألن أٌضا القلق ٌساورنا وإذ - 5

  لأللفٌة؛ المتحدة األمم قمة مؤتمر فً اعتمدناها التً العالمٌة اإلنمائٌة األهداؾ تحقٌق أمام

 وهً علٌها، التأكٌد ونعٌد اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس بشأن السابقة التزاماتنا إلى نشٌر وإذ - 6

 :خالل من عاتقنا على أخذناها التً االلتزامات

 ؛(1)2000 سبتمبر/أٌلول 8 المؤرخ األلفٌة بشأن المتحدة األمم إعالن -

 فً بها التعهد تم التً االلتزامات لتنفٌذ المتخذة األخرى والمبادرات واإلجراءات السٌاسً اإلعالن -

 ؛(2)2000 ٌولٌه/تموز 1 فً االجتماعٌة، للتنمٌة العالمً القمة مؤتمر

( 4)بٌجٌن عمل ومنهاج إعالن لتنفٌذ المتخذة األخرى والمبادرات واإلجراءات( 3)السٌاسً اإلعالن -

 ؛2000 ٌونٌه/حزٌران 10 المؤرخٌن

 2 المؤرخة والتنمٌة، للسكان الدولً لمؤتمرا عمل برنامج تنفٌذ لمواصلة األساسٌة اإلجراءات -

 ؛(5) 1000 ٌولٌه/تموز

 والمحٌط آسٌا فً اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس مكافحة على العمل إلى الداعً اإلقلٌمً النداء -

 ؛2001 أبرٌل/نٌسان 25 المؤرخ الهادئ،

 واألمراض والسل اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس مكافحة بشأن أبوجا عمل وإطار إعالن -

 ؛2001 أبرٌل/نٌسان 22 المؤرخان أفرٌقٌا، فً الصلة ذات األخرى المعدٌة

 نوفمبر/الثانً تشرٌن 18 المؤرخ الدول، لرؤساء العاشر األمرٌكٌة - اإلٌبٌرٌة القمة مؤتمر إعالن -

 ؛2000

 14 فً المبرمة اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص فٌروس لمكافحة الكارٌبً البحر منطقة بلدان شراكة -

 ؛2001 فبراٌر/شباط

 اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس بشأن المعجلة اإلجراءات: األوروبً االتحاد عمل برنامج -

 ؛2001  ماٌو/أٌار 14 المؤرخ الفقر، حدة تخفٌؾ سٌاق فً والسل والمالرٌا

 ماٌو/أٌار 4 المؤرخ اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص فٌروس من الوقاٌة بشأن البلطٌق بحر منطقة إعالن -

 ؛2000

 ؛2001 ماٌو/ أٌار 18 المؤرخ اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص فٌروس بشأن الوسطى آسٌا إعالن -



 المناعة نقص فٌروس لوباء ومستدامة ومنسقة عاجلة مكافحة إجراءات اتخاذ بضرورة منا واقتناعا - 2

 الماضٌة؛ العشرٌن السنوات مدى على المستخلصة والدروس تسبةالمك التجارب إلى تستند اإلٌدز،/البشرٌة

 هً الكبرى، الصحراء جنوب الواقعة األفرٌقٌة البلدان وخاصة أفرٌقٌا، أن القلق بالػ مع نالحظ وإذ - 8

 حالة فٌها ٌعتبر اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس وباء وأن الراهن، الوقت فً تضررا المناطق أكثر

 عبئا وتفرض المتوقع، والعمر الؽذائً واألمن السٌاسً واالستقرار االجتماعً والتالحم التنمٌة تهدد طوارئ

 الصعد على واستثنائٌة عاجلة إجراءات اتخاذ تستلزم القارة تشهدها التً المأساوٌة الحالة وأن مدمرا، اقتصادٌا

 والدولً؛ واإلقلٌمً الوطنً

 المعقود االستثنائً أبوجا قمة مؤتمر فً األفرٌقٌة الحكومات أو الدول رؤساء بالتزامات نرحب وإذ - 0

 من األقل على المائة فً 15 تخصٌص فً ٌتمثل هدؾ بتحدٌد تعهدهم سٌما وال ،2001 أبرٌل/نٌسان فً

 نقص فٌروس وباء مكافحة فً المساعدة أجل من الصحة قطاع فً تحسٌنات إلدخال السنوٌة بلدانهم مٌزانٌات

 جانب من الهدؾ هذا لبلوغ الالزمة اإلجراءات تعزٌز إلى حاجة هناك بأن نقر وإذ اإلٌدز؛/البشرٌة المناعة

 الدولٌة؛ المساعدة زٌادة طرٌق عن الموارد المحدودة البلدان

 سٌما وال مماثلة، تهدٌدات وتواجه بالوباء خطٌر بشكل تتأثر أخرى مناطق هناك بأن أٌضا نقر وإذ - 10

 الكبرى الصحراء جنوب الواقعة األفرٌقٌة البلدان منطقة بعد الثانٌة المرتبة فً تأتً التً الكارٌبً، البحر منطقة

 بالفعل ٌبلػ التً الهادئ والمحٌط آسٌا ومنطقة البشرٌة، المناعة نقص بفٌروس اإلصابة معدل ارتفاع حٌث من

 التً الالتٌنٌة أمرٌكا ومنطقة شخص، ملٌون 265 فٌها اإلٌدز/ البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المصابٌن عدد

 أوروبا وشرق وسط ومنطقة شخص، ملٌون 165 فٌها اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المصابٌن عدد ٌبلػ

 انتشارا علٌه المترتبة والنتائج الوباء انتشار احتمال وبأن جدا، سرٌعا تزاٌدا اإلصابة معدالت فٌها تتزاٌد التً

 محددة؛ إجراءات بشأنه تتخذ لم ما قائما ٌظل العالم أنحاء جمٌع فً سرٌعا

 نقص فٌروس انتشار فً تساعد التً األساسٌة العوامل من واألمٌة والتخلؾ الفقر أن ندرك وإذ - 11

 مشكلة تفاقم إلى ٌؤدي اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس أن بالػ بقلق نالحظ وإذ اإلٌدز،/البشرٌة المناعة

ل أو ٌعكس أنه كما الفقر،  متكاملة؛ بطرٌقة له التصدي ٌنبؽً ولذلك البلدان، من كثٌر فً التنمٌة مسار اآلن ٌعطِّ

 الوباء؛ انتشار زٌادة إلى أٌضا تؤدي الطبٌعٌة والكوارث المسلحة الصراعات أن نالحظ وإذ - 12

 جهود تقوض عوامل السرٌة وانعدام واإلنكار والتمٌٌز والتكتم العار وصمة أن كذلك نالحظ وإذ - 13

 التصدي أٌضا ٌجب وأنه واألمم، والمجتمعات واألسر األفراد على الوباء أثر وتزٌد والعالج والرعاٌة الوقاٌة

 لها؛

 تعرض من الحد فً أساسٌان عنصران للمرأة والتمكٌن الجنسٌن بٌن المساواة كفالة أن نؤكد وإذ - 14

 اإلٌدز؛/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس لإلصابة والبنات النساء

 المناعة نقص فٌروس حالة مثل وبائٌة حالة سٌاق فً الدواء على الحصول إمكانٌة بأن نسلم وإذ - 15

 التمتع فً فرد كل لحق التام اإلعمال إلى تدرٌجٌا الوصول فً األساسٌة العناصر أحد تمثل اإلٌدز،/البشرٌة

 بلوؼه؛ ٌمكن والعقلٌة البدنٌة الصحة من مستوى بأعلى

 فً أساسً عنصر للجمٌع األساسٌة والحرٌات اإلنسان حقوق كفالة لمبدأ التام اإلعمال بأن نسلم وإذ -16

 والدعم والرعاٌة الوقاٌة مجاالت تشمل التً اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص فٌروس لوباء العامة التصدي عملٌة

 وأشكال بالعار الوصم وٌمنع اإلٌدز،/بشرٌةال المناعة نقص بفٌروس اإلصابة من الحد إلى ٌؤدي وأنه والعالج،

 اإلٌدز؛/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس اإلصابة لخطر المعرضٌن أو المصابٌن األشخاص ضد األخرى التمٌٌز

 التً األساسٌة الدعامة تكون أن ٌجب البشرٌة المناعة نقص فٌروس عدوى من الوقاٌة بأن نسلِّم وإذ - 12

 للمصابٌن والعالج والدعم الرعاٌة وتوفٌر الوقاٌة وبأن للوباء؛ ودولٌا وإقلٌمٌا وطنٌا التصدي عملٌة علٌها ترتكز

 إدماجها وٌجب فعالة، تصد عملٌة أي فً متعاضدة عناصر اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس والمتأثرٌن

 الوباء؛ لمكافحة شامل نهج فً

 وإذ الوباء، انتشار وقؾ ٌتسنى حتى اإلعالن هذا فً المحددة الوقاٌة أهداؾ تحقٌق بضرورة نسلم وإذ - 18

 حمالت تشمل التً النطاق، والواسعة الفعالة الوقاٌة على التركٌز البلدان جمٌع تواصل أن بضرورة نقر

 الصحٌة؛ والرعاٌة واإلعالم والتؽذٌة التثقٌؾ خدمات خالل من التوعٌة،

 طرٌق عن الوباء من الفعالة الوقاٌة فً ٌساعد أن ٌمكن والعالج والدعم الرعاٌة توفٌر بأن نسلم وإذ - 10

 والمجموعات المصابٌن وإبقاء السرٌة، المكفولة الطوعٌة والفحوص المشورة توفٌر خدمات على اإلقبال زٌادة



 وتسهٌل الصحٌة الرعاٌة بشبكات وثٌق اتصال على اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص بـفٌروس لإلصابة المعرضة

 الوقاٌة؛ ولوازم والمشورة المعلومات على حصولهم

 توفٌر وفً الوباء، من الوقاٌة فً الهام والدٌنٌة واألخالقٌة واألسرٌة الثقافٌة العوامل دور نؤكد وإذ - 20

 والحرٌات اإلنسان حقوق جمٌع احترام وأهمٌة بلد، كل خصائص مراعاة مع والدعم، والرعاٌة العالج

 األساسٌة؛

 والمالٌة والسٌاسٌة والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة السلبٌة العوامل بعض أن القلق مع نالحظ وإذ - 21

 والدعم؛ والعالج والرعاٌة والوقاٌة والتثقٌؾ التوعٌة جهود تعرقل والقانونٌة

 واالجتماعٌة، الصحٌة الوطنٌة األساسٌة والهٌاكل البشرٌة الموارد وتعزٌز إٌجاد أهمٌة نالحظ وإذ - 22

 والدعم؛ والرعاٌة والعالج الوقاٌة لخدمات الفعال التنفٌذ ضرورات من رهاباعتبا

 تتطلب كما السلوك، فً تؽٌٌرات تتطلب الفعالة والعالج والرعاٌة الوقاٌة استراتٌجٌات بأن نقر وإذ - 23

 والعقاقٌر، المعقمة الحقن ومعدات والمزلقات المٌكروبات ومبٌدات والرفاالت اللقاحات منها مواد توافر زٌادة

 وتوفٌر الصلة ذات والتكنولوجٌات التشخٌص وتكنولوجٌات العكسً، النسخ فٌروسات مضادات ذلك فً بما

 والتطوٌر؛ البحث جهود زٌادة عن فضال تمٌٌز، دون علٌها الحصول فرص

 بأسعار علٌها الحصول وإمكانٌة وتوافرها الصلة ذات والتكنولوجٌات العقاقٌر كلفة بأن كذلك نسلم وإذ - 24

 كلفة تقلٌل إلى حاجة هناك وبأن الجوانب، جمٌع من ومعالجتها استعراضها ٌنبؽً مهمة عوامل هً باهظة ؼٌر

 الصٌدالنٌة؛ المستحضرات وشركات الخاص القطاع مع وثٌق تعاون فً والتكنولوجٌات العقاقٌر هذه

 اإلمداد هٌاكل وانعدام باهظة ؼٌر بأسعار الصٌدالنٌة المستحضرات توافر عدم أن ندرك وإذ - 25

 فً اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص لفٌروس فعالة بصورة التصدي ٌعرقالن ٌزاالن ال المالئمة الصحٌة والشبكات

 بأسعار األدوٌة توفٌر إلى الرامٌة الجهود إلى نشٌر وإذ السكان، شرائح ألفقر بالنسبة سٌما وال البلدان، من كثٌر

 ٌحتاجونها؛ لمن زهٌدة

 ٌتماشى بما المحلٌة الصناعات وتطوٌر االبتكارٌة الروح لدعم البلدان تبذلها التً بالجهود نرحب وإذ - 26

 الحاجة نالحظ وإذ سكانها، صحة لحماٌة الالزمة األدوٌة على الحصول إمكانٌة زٌادة بؽٌة الدولً القانون مع

 أو األساسٌة األدوٌة على الحصول إمكانٌة على الدولٌة التجارة اتفاقات لتأثٌر التقٌٌم من مزٌد إجراء إلى

 جدٌدة؛ أدوٌة تطوٌر وعلى محلٌا تصنٌعها

 الخصوص وجه على منها بوسائل الوباء، احتواء فً البلدان بعض أحرزته الذي بالتقدم نرحب وإذ - 22

 الفعال واالستخدام المجتمعٌة؛ القٌادة ذلك فً بما المستوٌات، أعلى على القوٌان السٌاسٌان والقٌادة االلتزام

 والعالج؛ والدعم والرعاٌة الوقاٌة مجاالت فً الناجحة واالستراتٌجٌات التقلٌدٌة؛ واألدوٌة المتاحة للموارد

 المدنً، والمجتمع المحلٌة، المجتمعات مع شراكات فً والعمل واإلعالم؛ التثقٌؾ مجالً فً والمبادرات

 حقوق وتعزٌز به؛ لإلصابة المعرضة والجماعات اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المصابٌن واألشخاص

 طرٌق عن علٌها والبناء والمتنوعة الجماعٌة خبراتنا تقاسم بأهمٌة نسلم وإذ فعالة؛ بصورة وحماٌتها اإلنسان

 الثالثً؛ والتعاون الجنوب، بلدان بٌن والتعاون والجنوب، الشمال بٌن التعاون فٌه بما والدولً، اإلقلٌمً التعاون

 أبعاد مع تتناسب ال والدولً الوطنً الصعٌدٌن على الوباء لمكافحة المكرسة الموارد بأن نقر وإذ - 28

 المشكلة؛

 لفٌروس التصدي على اإلقلٌمٌة ودون واإلقلٌمٌة الوطنٌة القدرات لتعزٌز األساسٌة باألهمٌة نسلم وإذ - 20

 متزاٌدة وتقنٌة ومالٌة بشرٌة موارد توفٌر ٌتطلب ذلك وبأن بفعالٌة، ومكافحته اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص

 ودون اإلقلٌمً التعاون وزٌادة الوطنً، الصعٌد على التعاون وأواصر اإلجراءات تعزٌز خالل من ومستمرة

 والدولً؛ اإلقلٌمً

 النامٌة البلدان من كبٌر عدد قدرات من كثٌرا تحد الدٌون خدمة ومشاكل الخارجٌة الدٌون بأن نقر وإذ - 30

 اإلٌدز؛/البشرٌة المناعة نقص فٌروس مكافحة تموٌل على انتقالٌة بمرحلة اقتصاداتها تمر التً والبلدان

 المتأثرٌن لألشخاص والعالج والدعم الرعاٌة وتوفٌر الوقاٌة فً الرئٌسً األسرة دور نؤكد وإذ - 31

 وفقا األسرة تتخذها التً األشكال تنوع االعتبار بعٌن آخذٌن اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس والمصابٌن

 المختلفة؛ والسٌاسٌة واالجتماعٌة الثقافٌة النظم لتنوع

 قوٌة شراكة عالقات إقامة المهم من المحلٌة، للمجتمعات الرئٌسً الدور إلى باإلضافة أنه، نؤكد وإذ - 32

 نقص بفٌروس المصابٌن واألشخاص الدولٌة الحكومٌة والمنظمات المتحدة األمم ومنظومة الحكومات بٌن



 والمنظمات والتعلٌمٌة، والعلمٌة الطبٌة والمؤسسات به لإلصابة المعرضة والجماعات اإلٌدز/البشرٌة المناعة

 البحثً، المنحى وذات العامة الصٌدالنٌة المستحضرات شركات فٌه بما األعمال، وقطاع الحكومٌة، ؼٌر

 والمنظمات المجتمعٌة، والمنظمات والمؤسسات، البرلمانٌة، والشخصٌات اإلعالم، ووسائط العمالٌة والنقابات

 التقلٌدٌٌن؛ والقادة الدٌنٌة،

 اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المصابون به ٌضطلع الذي الخاص بالدور نعترؾ وإذ - 33

 المناعة نقص فٌروس مشكلة مواجهة فً الملموس وبإسهامهم الفاعلة، المدنً المجتمع وعناصر والشباب،

 وتقٌٌم وتنفٌذ وتخطٌط تصمٌم فً الكاملٌن ومشاركتهم إشراكهم بأن نقر وإذ جوانبها، جمٌع من اإلٌدز/البشرٌة

 اإلٌدز؛/البشرٌة المناعة نقص فٌروس لوباء فعالة تصد وسائل تطوٌر فً حاسما عنصرا ٌشكالن البرامج

 متطوعو بٌنها ومن الوباء، مكافحة فً المشاركة الدولٌة اإلنسانٌة المنظمات بجهود كذلك نسلم وإذ - 34

 العالم؛ أرجاء جمٌع فً تأثرا المناطق أشد فً األحمر والهالل األحمر الصلٌب لجمعٌات الدولً االتحاد

 والتنسٌق اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المتعلقة السٌاسات مجالً فً القٌادي بالدور نشٌد وإذ - 35

 المعنً المشترك المتحدة األمم لبرنامج التابع البرامج تنسٌق مجلس به ٌضطلع الذي المتحدة األمم منظومة داخل

 العالمً االستراتٌجً اإلطار ،2000 دٌسمبر/األول كانون فً اعتمد، قد المجلس أن نالحظ وإذ باإلٌدز؛

 وعناصر األعضاء الدول ٌساعد أن االقتضاء، عند ٌمكن، الذي اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص فٌروس لمكافحة

 مع اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص فٌروس لمكافحة استراتٌجٌات وضع فً الصلة ذات الفاعلة المدنً المجتمع

 المختلفة؛ العالم أنحاء فً بالوباء المحٌط المعٌن السٌاق مراعاة

 اإلجراءات اتخاذ طرٌق عن اإلٌدز/البشرٌة المناعة صنق فٌروس ألزمة بالتصدي التزامنا رسمٌا نعلن - 36

 العالم؛ وبلدان مناطق مختلؾ فً والظروؾ األحوال اختالؾ االعتبار فً واضعٌن ٌلً، فٌما الواردة

 القٌادة

 للوباء بفعالٌة للتصدي جوهرٌة المجتمع مستوٌات جمٌع على القوٌة القٌادة

 ُتستكمل أن وٌنبؽً جوهري، دور اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس مكافحة فً القٌادي الحكومات دور

 الخاص والقطاع األعمال وقطاع المدنً المجتمع جانب من والنشطة الكاملة بالمشاركة الحكومات جهود

 ملموسة إجراءات واتخاذ شخصً التزام وجود على تنطوي القٌادة

 متعددة وطنٌة استراتٌجٌات وتنفٌذ وضع ،2003 عام بحلول ٌتم، أن ضمان - 32 الوطنً الصعٌد على

 وما للوباء الصرٌحة المواجهة تشمل اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس لمكافحة تموٌل وخطط القطاعات

 على والقضاء والعمر؛ الجنس بنوع المتعلقة الوباء ألبعاد والتصدي وإنكار؛ وتكتم عار وصمة من به ٌرتبط

 األعمال وقطاع المدنً المجتمع مع شراكة عالقات إقامة على وتنطوي وتهمٌشهم؛ المصابٌن ضد التمٌٌز

 المجموعات وأفراد اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المصابٌن األفراد جانب من الكاملة والمشاركة

 لها وتوفر والشباب؛ النساء سٌما وال الخطر، لهذا تعرضا ؼٌرهم من األكثر واألشخاص به لإلصابة المعرضة

 وتعزز الدولً؛ التعاون بٌنها ومن األخرى، المصادر استبعاد دون الوطنٌة المٌزانٌات من اإلمكان قدر الموارد

 الصحة من مستوى بأعلى التمتع فً الحق فٌها بما األساسٌة، والحرٌات اإلنسان حقوق كافة كامل بشكل وتحمً

 والقابلٌة بالمرض اإلصابة خطر مثل مسائل اولوتتن جنسانٌا؛ منظورا وتتضمن بلوؼه؛ ٌمكن والعقلٌة البدنٌة

 والتعلٌمٌة الصحٌة النظم قدرات وتعزز أثره؛ وتخفٌؾ والدعم، والعالج والرعاٌة منه، والوقاٌة به لإلصابة

 القانونً؛ النظام ومقدرة

 وتوفٌر اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس وباء من الوقاٌة أولوٌات إدماج ،2003 عام بحلول - 38

 استراتٌجٌات ذلك فً بما اإلنمائً، للتخطٌط الرئٌسٌة األنشطة فً أثره، وتخفٌؾ والدعم والعالج الرعاٌة

 القطاعٌة؛ التنمٌة وخطط الوطنٌة المٌزانٌات فً االعتمادات ورصد الفقر على القضاء

 من ودعمهم اإلقلٌمٌٌن والشركاء اإلقلٌمٌة المنظمات تشجٌع - 30 اإلقلٌمً ودون اإلقلٌمً الصعٌدٌن على

 اإلقلٌمً ودون اإلقلٌمً الصعد على والتنسٌق التعاون وتكثٌؾ لألزمة؛ التصدي فً بنشاط المشاركة أجل

 القطري؛ الصعٌد على المبذولة الموسعة الجهود لدعم إقلٌمٌة تصد وتدابٌر استراتٌجٌات وإعداد واألقالٌمً؛

: ذلك فً بما اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص فٌروس بشأن اإلقلٌمٌة ودون اإلقلٌمٌة المبادرات جمٌع دعم - 40

 االقتصادٌة اللجنة - األفرٌقً التنمٌة منتدى عمل وخطة آراء وتوافق أفرٌقٌا، فً اإلٌدز لمكافحة الدولٌة الشراكة

 لمكافحة بوجاأ عمل وإطار وإعالن اإلٌدز؛/البشرٌة المناعة نقص فٌروس على التؽلب أجل من القٌادة: ألفرٌقٌا

 بلدان وشراكة أفرٌقٌا؛ فً الصلة ذات األخرى المعدٌة واألمراض والسل اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس



 والنداء اإلٌدز؛/البشرٌة المناعة نقص فٌروس لمكافحة الكارٌبٌة الجماعة عن المنبثقة الكارٌبً البحر منطقة

 نقص فٌروس مكافحة على العمل إلى الداعً الهادئ والمحٌط آلسٌا واالجتماعٌة االقتصادٌة للجنة اإلقلٌمً

 التقنً التعاون وفرٌق البلطٌق؛ بحر عمل وخطة ومبادرة الهادئ؛ والمحٌط آسٌا فً اإلٌدز/البشرٌة المناعة

 عمل وبرنامج الكارٌبً؛ البحر ومنطقة الالتٌنٌة أمرٌكا فً اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المعنً األفقً

لة اإلجراءات: األوروبً االتحاد  سٌاق فً والسل والمالرٌا اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس بشأن المعجَّ

 الفقر؛ حدة تخفٌؾ

 اإلٌدز؛/البشرٌة المناعة نقص فٌروس لمواجهة إقلٌمٌة وخطط ُنُهج وضع تشجٌع - 41

 وتعزٌزها؛ اإلقلٌمٌة والشبكات والتحالفات الشراكات توسٌع على والوطنٌة المحلٌة المنظمات تشجٌع - 42

 أن اإلقلٌمٌة اللجان إلى ٌطلب أن على المتحدة لألمم التابع واالجتماعً االقتصادي المجلس تشجٌع - 43

 المناعة نقص فٌروس لمكافحة منطقتها فً المبذولة الوطنٌة الجهود ومواردها، والٌتها نطاق فً منها كل تدعم،

 اإلٌدز؛/البشرٌة

 من بالمزٌد المتحدة األمم منظومة فً الصلة ذات المؤسسات جمٌع قٌام دعم - 44 العالمً الصعٌد على

 مجال فً المتحدة لألمم استراتٌجٌة خطة وتنفٌذ وضع فً التامة مشاركتها كفالة ذلك فً بما والتنسٌق، األعمال

 هذا ٌتضمنها التً بالمبادئ هتداءا بانتظام، استكمالها ٌجري اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس مكافحة

 اإلعالن؛

 والمنظمات المتحدة األمم منظومة فً الصلة ذات المؤسسات بٌن التعاون من أكبر قدر قٌام دعم - 45

 اإلٌدز؛/البشرٌة المناعة نقص فٌروس بمكافحة المعنٌة الدولٌة

 والقٌام، بٌنهما، مبتكرة شراكة عالقات وإرساء والخاص، العام القطاعٌن بٌن التعاون أواصر تقوٌة - 46

 بٌن اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص فٌروس مكافحة جهود فً تجمع، آلٌات وتعزٌز بإنشاء ،2003 سنة بحلول

 به؛ لإلصابة المعرضة والمجموعات المصابٌن، واألفراد المدنً، والمجتمع الخاص القطاع من الشركاء

 الوقاٌة

 نتخذها التً التصدي تدابٌر عماد تكون أن ٌجب الوقاٌة

 مجال فً العالمً الهدؾ لبلوغ زمنٌا محددة وطنٌة مرحلٌة أهداؾ بوضع ،2003 سنة بحلول القٌام، - 42

 والشابات الشبان بٌن البشرٌة المناعة نقص فٌروس انتشار معدل تخفٌض فً والمتمثل دولٌا علٌه المتفق الوقاٌة

 ،2005 سنة بحلول تأثرا البلدان أشد فً المائة، فً 25 بنسبة سنة 24 و 15 بٌن أعمارهم تتراوح الذٌن

 والتصدي المرحلٌة، األهداؾ هذه لتحقٌق الجهود وتكثٌؾ ،2010سنة بحلول عالمٌا المائة فً 25 وبنسبة

 المناعة نقص بفٌروس ٌتعلق فٌما الجنسٌن بٌن المساواة عدم وألوجه النمطٌة، الجنسانٌة والمواقؾ للقوالب

 والفتٌان؛ للرجال الفعلٌة المشاركة وتشجٌع اإلٌدز،/البشرٌة

 بوجود اعترافا تتضمن الوقاٌة مجال فً وطنٌة مرحلٌة أهداؾ بوضع ،2003 سنة بحلول القٌام، - 48

 وذلك لها، مضادة تدابٌر تتضمن كما السكان، بٌن تفشٌه خطر وزٌادة الوباء انتشار على تساعد التً العوامل

 معٌنة، محلٌة سٌاقات ضمن تحدٌدها، ٌمكن التً للمجموعات بالنسبة االنتشار التمعد تخفٌض ٌتسنى لكً

 الصحة معلومات تشٌر أو البشرٌة، المناعة نقص فٌروس عدوى معدالت تزاٌد أو ارتفاع من حالٌا تعانً والتً

 الجدٌدة؛ العدوى لخطر تعرضا األكثر أنها إلى بخصوصها المتاحة العامة

 مجال فً اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص لفٌروس التصدي تدابٌر بتعزٌز ،2005 سنة بحلول القٌام، - 40

 ؼٌر والقطاع الخاص والقطاع العام القطاع فً للعاملٌن ورعاٌة وقاٌة برامج وتنفٌذ وضع طرٌق عن العمل،

 نقص بفٌروس المصابٌن األشخاص احتٌاجات تراعً التً العمل أماكن لتهٌئة الالزمة التدابٌر واتخاذ الرسمً،

 اإلٌدز؛/البشرٌة المناعة

 وصول لتسهٌل ودولٌة وإقلٌمٌة وطنٌة استراتٌجٌات تنفٌذ وبدء بوضع ،2005 سنة بحلول القٌام، - 50

ل والعمال المهاجرٌن العمال  ذلك فً بما اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص فٌروس من الوقاٌة برامج إلى الُرحَّ

 واالجتماعٌة؛ الصحٌة الخدمات عن المعلومات توفٌر

 دون للحٌلولة الصحٌة الرعاٌة تقدٌم أماكن فً عامة احترازٌة تدابٌر بتنفٌذ ،2003 سنة بحلول القٌام، - 51

 البشرٌة؛ المناعة نقص فٌروس عدوى انتقال

 بفٌروس تأثرا األشد البلدان سٌما وال البلدان، جمٌع فً ،2005 سنة بحلول تتوفر، أن على العمل - 52

 والثقافٌة األخالقٌة والقٌم الظروؾ تراعً التً الوقاٌة برامج من كبٌرة طائفة اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص



 وتحترم المحلٌة، المجتمعات فً شٌوعا األكثر باللؽات والمخاطبة والتثقٌؾ لإلعالم برامج وتشمل المحلٌة،

 المسؤول، الجنسً السلوك وتشجٌع العدوى نقل طرخ على ٌنطوي الذي السلوك من الحد وتستهدؾ الثقافات،

 المواد على الحصول فرص وتوسٌع المتعددة؛ الجنسٌة العالقات وعن الجنس ممارسة عن االمتناع ذلك فً بما

 المرتبطة الضارة اآلثار لتقلٌل جهود وبذل المعقمة؛ الحقن ومعدات واألنثوٌة الذكرٌة الرفاالت ومنها األساسٌة،

 وتوفٌر السرٌة؛ كفالة مع الطوعٌة والفحوص المشورة خدمات على الحصول سبل وتوسٌع األدوٌة؛ باستعمال

 الجنسً؛ باالتصال تنتقل التً لألمراض والفعال المبكر العالج وإتاحة الدم؛ من نظٌفة إمدادات

 ٌقل ال ما 2010 عام وبحلول المائة، فً 00 عن ٌقل ال ما ،2005 عام بحلول ٌحصل، أن ضمان - 53

 والتثقٌؾ، المعلومات على عاما 24و 15 بٌن أعمارهم تتراوح الذٌن والشابات الشبان من المائة، فً 05 عن

 المناعة نقص فٌروس مجال فً خاصة بصفة الشباب إلى الموجه والتثقٌؾ األقران بواسطة التثقٌؾ ذلك فً بما

 فٌروس لعدوى تعرضهم من للحد المطلوبة الحٌاتٌة المهارات الكتساب الضرورٌة الخدمات وعلى البشرٌة،

 الصحٌة؛ الرعاٌة ومقدمً والموجهٌن واألسر واآلباء الشباب بٌن كاملة شراكة إطار فً البشرٌة، المناعة نقص

ع إصابات عدد بتقلٌل ،2005 سنة بحلول القٌام، - 54  بنسبة البشرٌة المناعة نقص فٌروس بعدوى الرضَّ

 من المائة فً 80 حصول كفالة طرٌق عن وذلك ،2010 سنة بحلول المائة فً 50 بنسبة ثم المائة، فً 20

 الوقاٌة خدمات من وؼٌرها والمشورة المعلومات خدمات على للوالدة السابقة الرعاٌة لهن تقدم الالئً الحوامل

ع للنساء الفعال العالج وتوفٌر البشرٌة، المناعة نقص فٌروس من  المناعة نقص بفٌروس المصابٌن والرضَّ

 طرٌق عن وكذلك الطفل، إلى األم من البشرٌة المناعة نقص فٌروس انتقال حاالت تقلٌل لٌتسنَّى البشرٌة

 مع الطوعٌة والفحص المشورة خدمات توفٌر ذلك فً بما بالفٌروس، المصابات النساء لصالح الفعالة التدخالت

 االقتضاء، عند والقٌام، العكسً، النسخ لفٌروسات المضاد العالج سٌما وال العالج، فرص وتوفٌر السرٌة، كفالة

 الرعاٌة؛ خدمات من وسلسلة الطبٌعٌة الرضاعة بدائل بتوفٌر

 والعالج والدعم الرعاٌة

ي فً أساسٌة عناصر والعالج والدعم الرعاٌة  الفعال التصدِّ

 ودولٌة، إقلٌمٌة باستراتٌجٌات مدعومة وطنٌة، استراتٌجٌات وضع ،2003 سنة بحلول ٌتم، أن ضمان - 55

 المجتمع عن فضال الدولٌة، الحكومٌة والمنظمات الحكومات ذلك فً بما الدولً، المجتمع مع وثٌق تعاون فً

 العقاقٌر توفٌر فً تؤثر التً العوامل ودراسة الصحٌة الرعاٌة شبكات تعزٌز أجل من األعمال، وقطاع المدنً

 فً تشمل والتً العكسً، النسخ لفٌروسات المضادة العقاقٌر فٌها بما البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المتصلة

 النظم وقدرات األسعار، هذه لتحدٌد مختلفة منهجٌات استخدام ذلك فً بما وأسعارها، تكلفتها معقولٌة أمور جملة

 التدرٌجً للتوفٌر ممكن جهد كل ببذل السرعة، وجه على أٌضا، والقٌام6 الصحٌة الرعاٌة وشبكات التقنٌة

 الوقاٌة ذلك فً بما اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص لفٌروس بلوؼها ٌمكن التً العالج مستوٌات ألعلى والمستدام

 لمراقبة الخاضع العكسً النسخ لفٌروسات المضاد للعالج الفعال واالستعمال وعالجها، المتسللة األمراض من

 نشوء مخاطر وتقلٌل وفعالٌته بالعالج االلتزام تحسٌن أجل من للرقابة وخاضع ودقٌق متأن بأسلوب الجودة

 العقاقٌر على المنطبقة فٌها بما الصٌدالنٌة، والممارسات السٌاسات تعزٌز فً بناء بشكل والتعاون له؛ مقاومة

 وتطوٌر االبتكار تشجٌع زٌادة أجل من وذلك الفكرٌة، الملكٌة أنظمة وعلى تجارٌة عالمات تحمل ال التً

 الدولً؛ القانون مع ٌتماشى بما المحلٌة الصناعات

 سعٌا تنفٌذها فً كبٌر تقدم وإحراز الشاملة للرعاٌة استراتٌجٌات بوضع ،2005 سنة بحلول القٌام، - 56

 نظم وتعزٌز الرسمً، ؼٌر القطاع ٌقدمها التً الرعاٌة ذلك فً بما والمجتمعٌة، األسرٌة الرعاٌة تعزٌز إلى

 المناعة نقص بفٌروس المصابون األشخاص ٌتلقاه الذي العالج ورصد فٌرتو أجل من الصحٌة الرعاٌة

 بفٌروس المتأثرة والجماعات والعائالت المعٌشٌة، واألسر األفراد ودعم األطفال، فٌهم بمن اإلٌدز،/البشرٌة

 عملهم، وظروؾ الصحٌة الرعاٌة قطاع فً العاملٌن األفراد قدرة وتحسٌن اإلٌدز؛/البشرٌة المناعة نقص

 بأسعار األدوٌة على الحصول إمكانٌة إلتاحة الالزمة اإلحالة وآلٌات التموٌل، وخطط اإلمداد، نظم وتحسٌن

 تكنولوجٌات من واالستفادة العكسً، النسخ لفٌروسات المضاد العالج عقاقٌر على الحصول ذلك فً بما معقولة،

 واالجتماعٌة النفسٌة والرعاٌة والمسكنات الطبٌة، الرعاٌة ومن الصلة، ذات والتكنولوجٌات األمراض تشخٌص

 الجٌدة؛

 واالجتماعٌة النفسٌة الرعاٌة لتقدٌم وطنٌة استراتٌجٌات إعداد ،2003 سنة بحلول ٌتم، أن ضمان - 52

 اإلٌدز؛/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المتأثرة والجماعات واألسر لألفراد



 اإلنسان وحقوق اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس

 نقص بفٌروس لإلصابة التعرض من للحد جوهري أمر للجمٌع األساسٌة والحرٌات اإلنسان حقوق إعمال

 اإلٌدز/البشرٌة المناعة

 فعالة تصد تدابٌر اتخاذ ٌستدعً اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المصابٌن حقوق احترام

 من وؼٌرها والنظم التشرٌعات قتضاء،اال حسب إنفاذ، أو تعزٌز أو بسن ،2003 سنة بحلول القٌام، - 58

 المناعة نقص بفٌروس المصابٌن األشخاص ضد التمٌٌز أشكال جمٌع على القضاء أجل من المناسبة التدابٌر

 وبالحرٌات اإلنسان حقوق بجمٌع الكامل تمتعهم وكفالة به لإلصابة المعرضة الجماعات وأفراد اإلٌدز/البشرٌة

 الصحٌة، والرعاٌة والعمل، والمٌراث، التعلٌم، على أمور، جملة فً حصولهم، كفالة األخص وعلى األساسٌة،

 حقهم احترام مع القانونٌة، والحماٌة والمعلومات، والعالج، والدعم، والوقاٌة، والصحٌة، االجتماعٌة والخدمات

 اجتماعٌة؛ وعزلة عار وصمة من بالوباء ٌقترن ما لمكافحة استراتٌجٌات ووضع والسرٌة؛ الخصوصٌة فً

 المتأثرٌن بٌن والفتٌات النساء نسبة وأن وطابعه، الوباء سٌاق مراعاة ومع ،2005 سنة بحلول - 50

 استراتٌجٌات تنفٌذ وتسرٌع وضع ٌتم عموما، فٌه تناسب ال بشكل مرتفعة اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس

 المسؤولٌة وتشجٌع اإلنسان؛ حقوق بجمٌع الكامل تمتعها وكفالة بالمرأة النهوض تعزٌز إلى ترمً وطنٌة

 المسائل فً التحكم من النساء وتمكٌن المأمونة؛ الجنسٌة الممارسة ضمان عن والمرأة الرجل بٌن المشتركة

 حماٌة على قدراتهن زٌادة بؽٌة بخصوصها ومسؤولة حرة قرارات اتخاذ ومن الجنسٌة بأمورهن المتصلة

 البشرٌة؛ المناعة نقص بفٌروس لإلصابة التعرض من أنفسهن

 خطر من أنفسهن حماٌة على والمراهقات النساء قدرات لزٌادة تدابٌر بتنفٌذ ،2005 سنة بحلول القٌام، - 60

 والخدمات الصحٌة الرعاٌة توفٌر طرٌق عن األولى وبالدرجة البشرٌة، المناعة نقص بفٌروس اإلصابة

 المساواة ٌشجع مما الوقاٌة بطرق التوعٌة طرٌق وعن ة،واإلنجابٌ الجنسٌة الصحة خدمات فٌها بما الصحٌة،

 والجنسانٌة؛ الثقافٌة لالعتبارات حساس إطار فً الجنسٌن بٌن

 وتعزٌز المرأة، لتمكٌن وطنٌة استراتٌجٌات تنفٌذ وتسرٌع وضع بضمان ،2005 سنة بحلول القٌام، - 61

 المناعة نقص بفٌروس لإلصابة تعرضها فرص وتقلٌل اإلنسان، حقوق بجمٌع الكامل تمتعها وحماٌة

 ذلك فً بما والفتٌات، النساء ضد العنؾ صور وجمٌع التمٌٌز أشكال جمٌع على بالقضاء اإلٌدز/البشرٌة

 التً الجنسً العنؾ أشكال من ذلك وؼٌر واالؼتصاب المعاملة وسوء الضارة، والعرفٌة التقلٌدٌة الممارسات

 بهن؛ واالتجار وإٌذائهن والبنات، النساء ضد تمارس

 لإلصابة التعرض من الحد

ي تدابٌر فً األولوٌة لهم تكون أن ٌجب لإلصابة المعرضون  التصدِّ

 لإلصابة التعرض من للحد جوهري أمر المرأة تمكٌن

ض التً األنشطة تتناول التً الوقاٌة برامج استكمال أجل ومن ،2003 سنة بحلول - 62  لخطر األفراد تعرِّ

ض والذي المأمون ؼٌر الجنسً السلوك ومنها البشرٌة، المناعة نقص بفٌروس اإلصابة  واستخدام للخطر ٌعرِّ

 التً العوامل لتحدٌد البلدان جمٌع فً وبرامج وسٌاسات استراتٌجٌات وضع ٌنبؽً الحقن، طرٌق عن المخدرات

 وانعدام التخلؾ، ذلك فً بما البشرٌة، المناعة نقص بفٌروس لإلصابة خاصة بصفة معرضٌن األفراد تجعل

 ونقص والتمٌٌز، واألمٌة، االجتماعً، واإلقصاء التوعٌة، وقلة المرأة، حٌلة وضعؾ والفقر، االقتصادي، األمن

 بما والصبٌة، والبنات للنساء الجنسً االستؽالل أشكال وجمٌع الذاتٌة، بالحماٌة المتعلقة المواد أو/و المعلومات

 والسٌاسات االستراتٌجٌات هذه تتناول أن على العوامل، هذه دراسة فً الشروعو التجارٌة، لألؼراض ذلك فً

 لإلصابة التعرض مسألة لمواجهة اتخاذها سٌجري التً اإلجراءات وتحدد للوباء، الجنسانً الُبعد والبرامج

 بلوؼها؛ أجل من أهداؾ وتحدٌد

 بأهمٌة تسلم التً والبرامج والسٌاسات االستراتٌجٌات تعزٌز أو/و بوضع ،2003 سنة بحلول القٌام، - 63

 الثقافٌة العوامل وتراعً وتوجٌههم األطفال توعٌة فً خاصة وبصفة لإلصابة، التعرض من الحد فً األسرة

 حصول تأمٌن تشمل سبل باتباع وذلك لإلصابة، والشباب األطفال تعرض من الحد بؽٌة واألخالقٌة والدٌنٌة

 المناهج فً اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس مسألة إدراج مع والثانوي االبتدائً التعلٌم على واألوالد البنات

 جٌدة معلومات وتوفٌر الصؽٌرات؛ للبنات وبخاصة واآلمنة، السلٌمة البٌئات وتأمٌن للمراهقٌن؛ الدراسٌة

 المشورة؛ خدمات على الحصول من وتمكٌنهم الجنسٌة الصحة مجال فً وتثقٌفهم للشباب ومٌسرة النوعٌة



 وتقٌٌم وتنفٌذ تخطٌط فً اإلمكان، بقدر والشباب، األسر وإشراك واإلنجابٌة؛ الجنسٌة الصحة برامج وتعزٌز

 الصلة؛ ذات الرعاٌة وبرامج اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس من الوقاٌة برامج

 حسب تدعمها، وطنٌة وبرامج وسٌاسات استراتٌجٌات تعزٌز أو/و بوضع ،2003 سنة بحلول القٌام، - 64

 صحة وحماٌة تعزٌز إلى ترمً المشاركة، على قائم نهج خالل من ودولٌة، إقلٌمٌة مبادرات االقتضاء،

 نقص بفٌروس اإلصابة معدالت تزاٌد أو ارتفاع من الحاضر، الوقت فً تعانً، التً المحددة المجموعات

 من أكثر تتعرض أن ٌحتمل أو معرضة أنها إلى هابشأن العامة الصحة معلومات تشٌر التً أو البشرٌة، المناعة

 والممارسات والفقر، للوباء، المحلً التارٌخ قبٌل من عوامل علٌه تدل لما وفقا بالعدوى، جدٌدة إلصابات ؼٌرها

 الهٌاكل وتمزق العامة، المؤسسات ومواقع العٌش، كسب وسبل المخدرات، تعاطً ووسائل الجنسٌة،

 القسرٌة؛ وؼٌر منها القسرٌة السكان وتحركات االجتماعٌة،

 اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس بسبب ضعؾ حالة فً وأصبحوا تٌتموا الذٌن األطفال

 خاصة مساعدة إلى اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس بسبب وتضرروا تٌتموا الذٌن األطفال ٌحتاج

 بناء إلى ترمً وطنٌة، واستراتٌجٌات سٌاسات ،2005 عام بحلول وتنفذ ،2003 سنة بحلول توضع، - 65

 المصابٌن واألوالد والبنات الٌتامى إلعالة داعمة بٌئة لتوفٌر والمجتمعٌة واألسرٌة الحكومٌة القدرات وتعزٌز

 النفسً والدعم المالئمة المشورة تقدٌم تشمل بوسائل منه، والمتضررٌن اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس

 الصحٌة والخدمات الجٌدة، والتؽذٌة المأوى على وحصولهم بالمدارس إلحاقهم وضمان واالجتماعً؛

 أشكال جمٌع من المستضعفٌن واألطفال الٌتامى وحماٌة اآلخرٌن؛ األطفال مع المساواة قدم على واالجتماعٌة

 المٌراث؛ وفقدانهم بهم االتّجار ومن والتمٌٌز واالستؽالل والعنؾ المعاملة سوء

 اتباع طرٌق عن اإلنسان حقوق بجمٌع المساواة قدم وعلى التام التمتع وكفالة التمٌٌز، عدم نضما - 66

 ضعؾ حالة فً أصبحوا أو تٌتموا الذٌن األطفال كل عن العار وصمة إزالة إلى ترمً وواضحة نشطة سٌاسة

 اإلٌدز؛/البشرٌة المناعة نقص فٌروس بسبب

 أن على الخاص، القطاع عن فضال المدنً، والمجتمع المانحة البلدان سٌما وال الدولً، المجتمع حث - 62

 أو تٌتموا الذٌن لألطفال المخصصة البرامج دعم إلى الرامٌة الوطنٌة البرامج بتكمٌل فعال نحو على ٌقوم

 التً البلدان وفً المتضررة المناطق فً اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس بسبب ضعؾ حالة فً أصبحوا

 الصحراء جنوب الواقعة األفرٌقٌة البلدان إلى خاصة مساعدة تقدٌم وإلى به، اإلصابة مخاطر فٌها ترتفع

 الكبرى؛

 واالقتصادي االجتماعً األثر من التخفٌؾ

 المستدامة التنمٌة فً استثمار اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص لفٌروس التصدي

 المناعة نقص فٌروس لوباء واالجتماعً االقتصادي األثر بتقٌٌم ،2003 سنة بحلول القٌام، - 68

 واألسرة الفرد صعد على األثر ذلك دراسة إلى ترمً القطاعات متعددة استراتٌجٌات ووضع اإلٌدز،/البشرٌة

 لمعالجة الفقر على للقضاء وطنٌة استراتٌجٌات تنفٌذ وتسرٌع ووضع الوطنً؛ الصعٌد وعلى المحلً والمجتمع

 على حصولها وفرص رزقها، وموارد المعٌشٌة، األسر دخول على اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس تأثٌر

 من بشدة المتضررة والمجتمعات واألسر األفراد، على خاص بوجه التركٌز مع األساسٌة، االجتماعٌة الخدمات

 مستوٌات جمٌع على اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص لفٌروس واالقتصادي االجتماعً األثر واستعراض الوباء؛

 المتأثرة األسر وفً للرعاٌة، كموفرات دورهن على وبخاصة والمسنٌن، النساء على سٌما وال المجتمع،

 االقتصادٌة اإلنمائٌة السٌاسات وتكٌٌؾ وتعدٌل الخاصة؛ احتٌاجاتهم وتلبٌة اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس

 المناعة نقص فٌروس تأثٌر االعتبار فً ٌؤخذ بحٌث عٌةاالجتما الحماٌة سٌاسات ذلك فً بما واالجتماعٌة،

 واإلٌرادات العمل وإنتاجٌة األساسٌة، االقتصادٌة الخدمات توفٌر وعلى االقتصادي، النمو على اإلٌدز/البشرٌة

 فٌها؛ عجز حدوث إلى تؤدي التً العامة الموارد على والضؽوط الحكومٌة،

 حقوق لحماٌة العامة والسٌاسات القانون مجال فً وطنً إطار بإعداد ،2003 سنة بحلول القٌام، - 60

 من أكثر المعرضٌن واألشخاص اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس والمتأثرٌن المصابٌن األشخاص وكرامة

 العمل أرباب ممثلً مع بالتشاور وذلك العمل، أماكن فً اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس لإلصابة ؼٌرهم

 فً اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس بشأن بها المعمول الدولٌة التوجٌهٌة المبادئ مراعاة مع والعمال،

 العمل؛ أماكن

 والتطوٌر البحث



 البحث لمواصلة حاسمة أهمٌة ٌعطً اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص لفٌروس عالج إلى اآلن حتى التوصل عدم

 والتطوٌر

 مع البشرٌة؛ المناعة نقص فٌروس لقاحات تطوٌر مجال فً البحوث خطى وتسرٌع االستثمار زٌادة - 20

 الفٌروسٌة السالالت مجال فً األخص وعلى النامٌة، البلدان فً سٌما وال الوطنٌة، البحثٌة القدرات بناء

 فً والدولً الوطنً االستثمار زٌادة وتشجٌع دعم ذلك إلى وباإلضافة التأثر؛ الشدٌدة المناطق فً المنتشرة

 اإلحٌائٌة، الطبٌة البحوث ذلك فً بما اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المتصلة والتطوٌر البحث مجاالت

 تحسٌن بهدؾ وذلك التقلٌدي، الطب مجال وفً والسلوكٌة، والثقافٌة االجتماعٌة والبحوث العملٌات، وبحوث

 وتكنولوجٌات والعالج والرعاٌة الوقاٌة خدمات ىعل الحصول فرص بإتاحة والتعجٌل والعالجٌة؛ الوقائٌة الُنهج

 الخبٌثة واألورام المتسللة األمراض من به ٌتصل وما) اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المتعلقة الرعاٌة

 المٌكروبات، ومبٌدات اإلناث، فٌها تتحكم التً الوسائل ذلك فً بما ،(الجنسً باالتصال تنتقل التً واألمراض

 توصٌلها، ووسائل التكلفة والمعقولة والمأمونة المناسبة البشرٌة المناعة نقص فٌروس لقاحات خاصة وبصفة

 الطفل؛ إلى األم من الفٌروس انتقال دون تحول التً والطرائق والفحوص التشخٌص خدمات على والحصول

 وإقامة التموٌل، زٌادة ذلك فً بما لمكافحته، الالزمة واإلجراءات الوباء فً تؤثر التً للعوامل فهمنا وتحسٌن

 بأرفع البحوث هذه التزام وكفالة البحث، على مساعدة بٌئة وتهٌئة الخاص؛ والقطاع العام القطاع بٌن شراكات

 األخالقٌة؛ المعاٌٌر

 المختبرات، قدرة وزٌادة البحوث، مجال فً األساسٌة والدولٌة الوطنٌة البنٌة تطوٌـــر وتشجٌع دعـم - 21

 والبحوث األساسٌة بالبحوث القائمٌن وتدرٌب وتوزٌعها، وتجهٌزها البٌانات وجمع الرقابة، أنظمة وتحسٌن

 تأثرا األشد البلدان على التركٌز مع والفنٌٌن، الصحٌة الرعاٌة توفٌر على والقائمٌن االجتماع، وعلماء العالجٌة

 هذا فٌها ٌنتشر أن ٌحتمل أو ٌنتشر التً البلدانو النامٌة البلدان سٌما وال اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس

 سرٌعا؛ انتشارا الوباء

ٌته العالج فعالٌة لرصد مناسبة ُنُهج وتقٌٌم تطوٌر - 22  ومقاومة العقاقٌر، وتفاعالت الجانبٌة، وآثاره وُسمِّ

 السلوك وأنماط البشرٌة المناعة نقص فٌروس انتقال على العالج آثار لرصد منهجٌات وتطوٌر للعقاقٌر، الجسم

ض الذي  للخطر؛ ٌعرِّ

 بلدان بٌن فٌما والتعاون والجنوب الشمال بٌن التعاون سٌما وال واإلقلٌمً، الدولً التعاون تعزٌز - 23

 والوقاٌة العناٌة مجالً فً المتلقٌة البٌئة تناسب التً الصلة ذات التكنولوجٌات نقل فً الثالثً والتعاون الجنوب

 البحوث، ونتائج والباحثٌن الممارسات وأفضل الخبرات وتبادل اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص فٌروس من

6 العملٌة هذه فً اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج دور وتعزٌز

 النهائٌة لنتائجها التعاونٌة البحوث هذه فً المشتركة األطراؾ جمٌع امتالك بتشجٌع الصدد، هذا فً والقٌام

 والتكنولوجٌات؛ النتائج لهذه القانونٌة الحماٌة بتوفٌر ورهنا منها، كل إسهام مع تتناسب بطرٌقة وتكنولوجٌاتها،

ٌُّز؛ أي من البحوث هذه تخلو أن على والتأكٌد  تح

 نقص فٌروس بعالجات المتعلقة البحث بروتوكوالت جمٌع ،2003 سنة بحلول تخضع، أن ضمان - 24

 المبادئ إلى تستند التً العكسً، النسخ لفٌروسات المضادة واللقاحات العالجات ذلك فً بما البشرٌة، المناعة

 المصابون فٌها ٌشارك المهنة بأخالقٌات معنٌة مستقلة لجان قبل من للتقٌٌم الدولٌة الممارسات وأفضل التوجٌهٌة

 العكسً؛ النسخ لفٌروسات المضاد العالج باستخدام الرعاٌة ومقدمو اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس

 والكوارث بالصراعات المتأثرة المناطق فً اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس

 اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس انتشار فً تساهم والكوارث الصراعات

 بفٌروس التوعٌة عناصر تجعل وطنٌة استراتٌجٌات تنفٌذ وبدء بوضع ،2003 سنة بحلول القٌام، - 25

 التً اإلجراءات أو البرامج من جزءا به، المصابٌن وعالج ورعاٌة منه والوقاٌة اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص

 المسلحة الصراعات تزعزع الذٌن السكان بأن التسلٌم منطلق من وذلك الطوارئ لحاالت التصدي تستهدؾ

 وعلى داخلٌا، والمشردون الالجئون ذلك فً بمن استقرارهم، الطبٌعٌة والكوارث اإلنسانٌة الطوارئ وحاالت

 والقٌام، البشرٌة؛ المناعة نقص بفٌروس لإلصابة التعرض خطر زٌادة من ٌعانون واألطفال، النساء األخص

 الدولٌة؛ المساعدة برامج فً اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المتعلقة العناصر بتضمٌن االقتضاء، عند

 الحكومٌة ؼٌر والمنظمات الدولٌة والمنظمات اإلقلٌمٌة والمنظمات المتحدة، األمم وكاالت جمٌع دعوة - 26

 أو اإلنسانٌة واألزمات بالصراعات المتأثرة والمناطق البلدان إلى وتوصٌلها الدولٌة المساعدة تقدٌم فً المشاركة



 نقص فٌروس من والوقاٌة والتوعٌة الرعاٌة عناصر علبج االستعجال، وجه على القٌام، إلى الطبٌعٌة، الكوارث

 مجال فً لموظفٌها والتدرٌب التوعٌة برامج وتوفٌر وبرامجها، خططها من جزءا اإلٌدز/البشرٌة المناعة

 اإلٌدز؛/البشرٌة المناعة نقص فٌروس

 بٌن فٌما البشرٌة المناعة نقص فٌروس انتشار لمكافحة وطنٌة استراتٌجٌات وضع ،2003 سنة بحلول - 22

 والنظر المدنً، الدفاع قوات وأفراد المسلحة القوات أفراد ذلك فً بما االقتضاء، حسب النظامٌة، القوات أفراد

 فٌروس من والوقاٌة التوعٌة مجال فً وتدرٌب تثقٌؾ على الحاصلٌن الخدمات هذه أفراد من لالستفادة سبل فً

 فً المشاركة ذلك فً بما الوباء، هذا من والوقاٌة التوعٌة أنشطة فً المساعدة فً اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص

 وإعادة الكوارث حاالت فً الؽوثٌة والمساعدة اإلنسانٌة والمساعدة الطوارئ، حاالت فً المساعدة تقدٌم

 التأهٌل؛

 اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المتعلقٌن والتدرٌب التوعٌة إدخال ضمان ،2003 سنة بحلول - 28

 واألفراد الدفاع قوات أفراد ٌستخدمها لكً الموضوعة التوجٌهٌة المبادئ فً جنسانٌا، عنصرا ٌشمالن واللذٌن

 التثقٌؾ جهود فً نفسه الوقت فً المشاركة ومواصلة الدولٌة، السالم حفظ عملٌات فً المشاركون اآلخرون

 نشرهم؛ قبل توجٌهٌة دورات فً األفراد هؤالء إشراك ذلك فً بما الجارٌة، والوقاٌة

 الموارد

 ومستدامة وإضافٌة جدٌدة موارد توافر دون ممكنة ؼٌر اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس مكافحة

 كبٌرة اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص لفٌروس العالمٌة للمكافحة المتاحة الموارد تكون أن ضمان - 20

 النتائج؛ إحراز صوب وموجهة ومستدامة

 فً ٌتمثل عام هدؾ بتحقٌق المتتابعة، الخطوات من مجموعة طرٌق عن ،2005 سنة بحلول القٌام، - 80

 البلدان فً المتحدة الوالٌات دوالرات من بالٌٌن 10 و 2 بٌن ٌتراوح الوباء مكافحة على سنوي إنفاق كفالة

 خطر تواجه أن ٌحتمل أو للوباء السرٌع االنتشار من تعانً التً البلدان وفً الدخل والمتوسطة الدخل المنخفضة

 ودعم وعالج ورعاٌة اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس من الوقاٌة ألؼراض وذلك السرٌع، االنتشار هذا

 خاصة، بصفة المانحة البلدان من الالزمة، الموارد إتاحة تكفل تدابٌر واتخاذ أثره، من والتخفٌؾ به، المصابٌن

 للؽاٌة؛ محدودة تأثرا األشد البلدان موارد بأن علما الوطنٌة، المٌزانٌات من وكذلك

 من الوقاٌة أؼراض فً تستخدم منح، شكل فً مساعدة، تقدٌم إلى أمكن، حٌثما الدولً، المجتمع دعوة - 81

 النامٌة؛ البلدان فً به المصابٌن وعالج ورعاٌة اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس

 وتحدٌد الوطنٌة، المٌزانٌات فً اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس مكافحة برامج مخصصات زٌادة - 82

 برصد الصلة ذوي المصلحة أصحاب وسائر الوزارات جمٌع قٌام وضمان االقتضاء، حسب أولوٌاتها،

 كافٌة؛ اعتمادات

 من المائة فً 062 نسبة تخصٌص وهً علٌها المتفق األهداؾ تنجز لم التً النمو المتقدمة البلدان حث - 83

 فً 0620 و المائة فً 0615 بٌن ما وتخصٌص عموما، الرسمٌة اإلنمائٌة للمساعدة اإلجمالً القومً ناتجها

 وقت أقرب فً ذلك تفعل أن على نموا، البلدان ألقل رسمٌة إنمائٌة كمساعدة اإلجمالً القومً الناتج من المائة

 اإلٌدز؛/البشرٌة المناعة نقص فٌروس وباء وخطورة استعجال االعتبار بعٌن آخذة ممكن،

 متزاٌدا جزءا تخصص التً النامٌة البلدان تبذلها التً الجهود وتدعٌم تكملة على الدولً المجتمع حث - 84

 المساعدة زٌادة طرٌق عن وذلك اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص فٌروس وباء لمكافحة الوطنٌة أموالها من

 فً سٌما وال اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس تأثرا البلدان ألشد األخص على المقدمة الدولٌة اإلنمائٌة

 التً والبلدان الكارٌبً، البحر منطقة وفً الكبرى، الصحراء جنوب الواقعة األفرٌقٌة البلدان وبالذات أفرٌقٌا،

 تكون التً المتأثرة المناطق وسائر اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص فٌروس وباء انتشار احتمال فٌها ٌرتفع

 للؽاٌة؛ محدودة للوباء للتصدي المرصودة مواردها

 برامج فً اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المتعلقة األعمال بإدماج االقتضاء، حسب القٌام، - 85

 ٌتسم نحو على المخصصة الموارد جمٌع استخدام وتشجٌع الفقر، على القضاء واستراتٌجٌات اإلنمائٌة المساعدة

 والشفافٌة؛ الفعالٌة من قدر بأكبر

 األثر لتخفٌؾ مناسبة تدابٌر اتخاذ إلى الخاص والقطاع المدنً المجتمع ودعوة الدولً المجتمع مناشدة - 86

 تضررا؛ النامٌة البلدان أشد فً اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس عن الناجم واالقتصادي االجتماعً



ززة المبادرة بتنفٌذ اإلبطاء، من مزٌد دون القٌام، - 82  بالدٌون، المثقلة الفقٌرة بالبلدان المتعلقة الُمعَّ

 سٌما وال ممكن، وقت أقرب فً بالدٌون المثقلة الفقٌرة للبلدان الثنائٌة الرسمٌة الدٌون جمٌع إلؽاء على والموافقة

 الفقر على بالقضاء واضحة التزامات اإعالنه مقابل اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس تأثرا البلدان هذه أشد

 الوقاٌة توفٌر أجل من سٌما وال الفقر، على القضاء برامج تموٌل فً الدٌون خدمة وفورات استخدام على وحثها

 األمراض؛ من وؼٌره اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس ٌتعلق فٌما والدعم والرعاٌة والعالج

 البلدان أقل فً الدٌون لمشاكل الفعال بالتصدي كفٌلة ومتضافرة سرٌعة إجراءات اتخاذ إلى الدعوة - 88

 بفٌروس المتأثرة البلدان سٌما وال الدخل، المتوسطة النامٌة والبلدان الدخل، المنخفضة النامٌة والبلدان نموا،

 ودولٌة وطنٌة تدابٌر خالل من ودائمة المنحى وإنمائٌة وعادلة شاملة بطرٌقة اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص

 البلدان هذه قدرات تحسٌن ثم، ومن الطوٌل، األجل فً السداد ممكنة الدٌون هذه جعل أجل من مصممة مختلفة

 اآللٌات تحسٌن االقتضاء، حسب ذلك، فً بما اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص فٌروس لوباء التصدي على

 فٌروس من الوقاٌة توفٌر إلى الهادفة بالمشارٌع الدٌون مبادلة مثل، الدٌون خفض مجال فً القائمة المنظمة

 به؛ المصابٌن ومعالجة ورعاٌة اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص

 الصعد على اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المتصلة البحوث فً االستثمار زٌادة تشجٌع - 80

 األسعار ذات المستدامة الوقاٌة تكنولوجٌات تطوٌر أجل من األخص وعلى والدولً، واإلقلٌمً الوطنً

 تسهٌل أجل من استباقٌة وسوقٌة مالٌة خطط إعداد وتشجٌع المٌكروبات، ومبٌدات اللقاحات قبٌل، من المعقولة،

 توافرها؛ عند بسرعة اللقاحات على الحصول

 أجل من عاجلة، بصورة والصحة، اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص لفٌروس عالمً صندوق إنشاء دعم - 00

 والدعم والرعاٌة للوقاٌة متكامل نهج إلى استنادا الوباء، لمكافحة وموسعة عاجلة تدابٌر مجموعة تموٌل

 المناعة نقص فٌروس مكافحة إلى أمور، جملة فً الرامٌة، جهودها فً الحكومات ولمساعدة والعالج،

 جنوب الواقعة األفرٌقٌة البلدان ٌماس وال تأثرا، البلدان ألشد الواجبة األولوٌة إعطاء مع اإلٌدز،/البشرٌة

 وحشد كبٌرا، للخطر التعرض احتمال فٌها ٌكون التً وللبلدان الكارٌبً، البحر منطقة وفً الكبرى الصحراء

 والمؤسسات، المانحة، البلدان إلى خاص نداء توجٌه مع والخاصة، العامة المصادر من للصندوق التبرعات

 واألثرٌاء؛ الخٌر، وأهل الخاص، والقطاع الصٌدالنٌة، المستحضرات شركات ذلك فً بما األعمال، ودوائر

 الخاص، والقطاع الجمهور تستهدؾ األموال لجمع عالمٌة حملة ببدء ،2002 سنة بحلول القٌام، - 01

 وتعاون بدعم اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج بها وٌضطلع

 المناعة نقص لفٌروس العالمً الصندوق إنشاء فً المساهمة بؽٌة المستوٌات، جمٌع على االهتمام ذوي الشركاء

 والصحة؛ اإلٌدز/البشرٌة

 من لتمكٌنها اإلقلٌمٌة ودون واإلقلٌمٌة الوطنٌة والمنظمات اللجان إلى التموٌل من المزٌد توجٌه - 02

 اإلقلٌمً؛ ودون واإلقلٌمً الوطنً الصعد على لألزمة، التصدي إلى الرامٌة جهودها فً الحكومات مساعدة

 المناعة نقص بفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج رعاٌة فً المشاركة الوكاالت تزوٌد - 03

 اإلعالن؛ هذا ألهداؾ دعما البلدان مع للعمل الالزمة بالموارد البرنامج، وأمانة اإلٌدز،/البشرٌة

 المتابعة

 أساسٌان عنصران المحرز التقدم ورصد الدفع قوة على المحافظة

 ٌشارك االلتزامات، هذه تنفٌذ فً المحرز للتقدم دورٌة وطنٌة استعراضات إجراء - 04 الوطني الصعيد على

 المعرضة والمجموعات اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المصابون األفراد سٌما وال المدنً، المجتمع فٌها

 هذه نتائج نشر وضمان التقدم، سبٌل تعترض التً والعقبات المشاكل وتحدٌد الرعاٌة، ومقدمو به لإلصابة

 واسع؛ نطاق على االستعراضات

 وإعداد وتقٌٌمه، المحرز التقدم قٌاس متابعة فً المساعدة أجل من والتقٌٌم للرصد مالئمة آلٌات إنشاء - 05

 الوباء؛ عن كافٌة بٌانات تتضمن والتقٌٌم للرصد مناسبة صكوك

 تعزٌز أجل من االقتضاء، حسب الفعال، للرصد أنظمة تعزٌز أو بإنشاء ،2003 سنة بحلول القٌام، - 06

 اإلٌدز؛/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المصابٌن لألشخاص اإلنسان حقوق وحماٌة



 مجال فً الصلة ذات والشواؼل اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس إدراج - 02 اإلقليمي الصعيد على

 الوزاري المستوى على تعقد التً اإلقلٌمٌة االجتماعات أعمال جداول فً االقتضاء، حسب العامة، الصحة

 والحكومات؛ الدول رؤساء ومستوى

 بإجراء اإلقلٌمٌة المنظمات أو/و اإلقلٌمٌة اللجان قٌام تٌسٌر بؽٌة ومعالجتها البٌانات جمع دعم - 08

 نشر وكفالة اإلقلٌمٌة، األولوٌات وتحقٌق اإلقلٌمٌة، االستراتٌجٌات تنفٌذ فً المحرز للتقدم دورٌة استعراضات

 واسع؛ نطاق على االستعراضات هذه نتائج

 هذا فً الواردة وااللتزامات التدابٌر تنفٌذ مجال فً والخبرات للمعلومات البلدان تبادل تشجٌع - 00

 الثالثً؛ والتعاون الجنوب، بلدان بٌن التعاون زٌادة تسهٌل خاصة وبصفة اإلعالن،

 العامة، للجمعٌة السنوٌة الدورة من األقل على كامل وٌوم كاؾ، وقت تكرٌس - 100 العالمي الصعيد على

 اإلعالن، هذا فً الواردة بااللتزامات الوفاء فً المحرز التقدم عن العام األمٌن ٌعده تقرٌر ومناقشة الستعراض

 التقدم؛ من المزٌد إلحراز المطلوبة اإلجراءات بشأن توصٌات وتقدٌم والمعوقات، المشاكل تحدٌد بهدؾ

 جمٌع أعمال جداول فً اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المتصلة المسائل إدراج كفالة - 101

 المتحدة؛ األمم تعقدها التً المناسبة واالجتماعات المؤتمرات

 تدرٌبٌة، ودورات وبرامج عمل وحلقات دراسٌة وحلقات مؤتمرات عقد إلى الرامٌة المبادرات دعم - 102

 داكار مؤتمر فً المشاركة بتشجٌع الصدد هذا فً والقٌام اإلعالن، هذا فً أثٌرت التً المسائل متابعة أجل من

 والمؤتمر البشرٌة؛ المناعة نقص بفٌروس للمصابٌن الرعاٌة على الحصول إمكانٌة بتوفٌر المتعلق المرتقب

 باإلٌدز المعنً عشر الثانً الدولً والمؤتمر الهادئ؛ والمحٌط آسٌا فً باإلٌدز المعنً السادس الدولً

 برشلونة، فً باإلٌدز المعنً عشر الرابع الدولً والمؤتمر أفرٌقٌا؛ فً الجنسً باالتصال تنتقل التً واألمراض

 بورت فً اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص ٌروسبف المصابٌن باألفراد المعنً العاشر الدولً والمؤتمر أسبانٌا؛

 البحر ومنطقة الالتٌنٌة أمرٌكا فً األفقً التقنً التعاون لفرٌق الثالث والمؤتمر الثانً والمنتدى سبٌن؛ أوؾ

 هافانا؛ فً الجنسً، باالتصال تنتقل التً واألمراض اإلٌدز،/البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المعنً الكارٌبً

 المناعة نقص بفٌروس المصابٌن لألفراد المجتمعٌة والرعاٌة المنزلٌة بالرعاٌة المعنً الخامس الدولً والمؤتمر

 نطاق؛ أوسع على نتائجها ونشر تاٌلند، ماي، شٌانػ فً اإلٌدز/البشرٌة

 العالمٌة األسعار عن الطوعٌٌن واإلبالغ للرصد نظم وتنفٌذ بوضع القٌام جدوى استكشاؾ - 103

 أكبر قدر تحقٌق بؽٌة وذلك اآلخرٌن، المهتمٌن الشركاء وسائر الحكومٌة ؼٌر المنظمات مع للعقاقٌر،بالتعاون

 األساسٌة؛ األدوٌة على الحصول فرص فً العدالة من

 والتصدي اإلٌدز/البشرٌة المناعة نقص فٌروس بوباء التوعٌة جهود قٌادة على القائمٌن بفضل نعترؾ ونحن

 لهم؛ تقدٌرنا عن ونعرب ٌطرحها، التً المعقدة للتحدٌات

 األمم جانب من ونشطة كاملة بمشاركة متضافرة جهود وبذل قوي قٌادي بدور الحكومات قٌام إلى نتطلع ونحن

 الخاص؛ والقطاع األعمال، وقطاع المدنً، والمجتمع بأسرها، األطراؾ المتعددة والمنظومة المتحدة،

 عالقات تعزٌز طرٌق عن اإلعالن، هذا لتنفٌذ الضرورٌة الخطوات تتخذ أن البلدان جمٌع نناشد ، الختام وفً

 6المدنً المجتمع ومع والثنائً، األطراؾ المتعدد الصعٌدٌن على اآلخرٌن الشركاء مع والتعاون الشراكة

 _________________________ 
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