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  الدورة اخلامسة والستون
   من جدول األعمال١٠البند 

تنفيذ إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعـة        
ــشرية ــسب   /البــ ــة املكتــ ــة نقــــص املناعــ متالزمــ

واإلعـــالن الـــسياسي بـــشأن فـــريوس   )اإليـــدز(
        اإليدز/نقص املناعة البشرية

  مشروع قرار مقدم من رئيس اجلمعية العامة    
    

متالزمــة نقــص املناعــة / بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية اإلعــالن الــسياسي    
ــدز(املكتــسب  ــة إىل القــضاء علــى فــريوس نقــص    ): اإلي ــا الرامي تكثيــف جهودن

  املناعة البشرية واإليدز
  

  إن اجلمعية العامة،      
متالزمــة نقــص املناعــة / اإلعــالن الــسياسي بــشأن فــريوس نقـص املناعــة البــشرية تعتمـد   

  .رفق هبذا القرارامل) اإليدز(املكتسب 
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  املرفق  
متالزمــة نقــص املناعــة /اإلعــالن الــسياسي بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية     

  ): اإليدز(املكتسب 
، رؤساء الدول واحلكومـات وممثلـو الـدول واحلكومـات، وقـد اجتمعنـا يف األمـم                  حنن  - ١

 احملــرز يف تنفيــذ ، الســتعراض التقــدم٢٠١١يونيــه / حزيــران١٠ إىل ٨املتحــدة، يف الفتــرة مــن 
 واإلعـالن الـسياسي   )١(٢٠٠١اإليـدز لعـام     /إعالن االلتزام بشأن فريوس نقـص املناعـة البـشرية         

ــشرية   ــريوس نقــص املناعــة الب ــشأن ف ــام /ب ــدز لع ــه وتكثيــف جهــود   )٢(٢٠٠٦ اإلي ــة توجي ، بغي
 ، عـن طريـق تـشجيع     واإليدز التصدي على الصعيد العاملي ملشكلة فريوس نقص املناعة البشرية        

الــصعد  يف إطــار اســتجابة شــاملة علــى  ،القــادة علــى مواصــلة التــزامهم واخنــراطهم الــسياسيني 
اجملتمعية واحمللية والوطنية واإلقليمية والدولية من أجل دحر وباء فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                 

  وعكس مساره والتخفيف من آثاره؛
حــو املكــرس يف ميثــاق  احلقــوق الــسيادية للــدول األعــضاء، علــى الننؤكــد مــن جديــد  - ٢

األمم املتحدة، وضرورة قيام مجيـع البلـدان بتنفيـذ االلتزامـات والتعهـدات املنـصوص عليهـا يف                   
هذا اإلعالن، مبا يتفق مع القوانني الوطنية وأولويات التنمية الوطنية وحقوق اإلنـسان املعتـرف        

  هبا دوليا؛
ــد   - ٣ ــد مـــن جديـ ــزام بـــشأن فـــريوس نقـــص املنا  نؤكـ ــشرية إعـــالن االلتـ ــة البـ ــدز /عـ اإليـ

، ٢٠٠٦اإليــدز لعــام / واإلعــالن الــسياسي بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  ٢٠٠١ لعــام
واحلاجة امللحة لتكثيف جهودنا بـشكل ملحـوظ مـن أجـل حتقيـق هـدف اسـتفادة اجلميـع مـن               

  برامج الوقاية الشاملة والعالج والرعاية والدعم؛ 
اإليدز، وإن كان يؤثر يف كل منطقـة مـن          /شرية بأن وباء فريوس نقص املناعة الب      نسلم  - ٤

مناطق العـامل، فإنـه خيتلـف مـن بلـد آلخـر مـن حيـث املـسببات، ومـواطن الـضعف، والعوامـل                         
املشّددة، والفئات املتضررة، ممـا يقتـضي مـن اجملتمـع الـدويل والبلـدان ذاهتـا، علـى حـد سـواء،                       

ــسي       ــاة ال ــع مراع ــة، م ــة معين ــصا لكــل حال ــول مــصممة خصي ــائي والظــروف  إجيــاد حل اق الوب
  االجتماعية لكل بلد معين؛

املعقــود بعــد مــرور ثالثــة عقــود منــذ  الرفيــع املــستوي  بأمهيــة هــذا االجتمــاع نعتــرف  - ٥
صــدور التقريــر األول عــن اإليــدز؛ وعــشر ســنوات منــذ اعتمــاد إعــالن االلتــزام بــشأن فــريوس 

__________ 
  .، املرفق٢٦/٢- القرار دإ  )١(  
  .، املرفق٦٠/٢٦٢القرار   )٢(  
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وأهدافـه وغاياتـه احملـددة زمنيـا        ) اإليـدز (متالزمة نقـص املناعـة املكتـسب        /نقص املناعة البشرية  
والقابلـة للقيـاس؛ ومخـس سـنوات منـذ اعتمـاد اإلعـالن الـسياسي بـشأن فـريوس نقـص املناعــة            

ومــا يتــضمنه مــن التــزام بالعمــل علــى حنــو  ) اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب /البــشرية
 الـشاملة مـن    عاجل لتكثيف اجلهود من أجل حتقيق هـدف اسـتفادة اجلميـع مـن بـرامج الوقايـة                 

  ؛ ٢٠١٠فريوس نقص املناعة البشرية وعالج املصابني به ورعايتهم ودعمهم حبلول عام 
 ،٦  التزامنا بتحقيق مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما اهلـدف          نؤكد من جديد    - ٦

وإذ ندرك أمهية التعجيل بتكثيـف اجلهـود الراميـة إىل إدمـاج الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة                        
وعـالج املـصابني هبمـا ورعايتـهم ودعمهـم      ) اإليـدز (البشرية ومتالزمة نقص املناعـة املكتـسب      

لالجتمـاع  يف اجلهود املبذولة لتحقيق هذه األهداف، ونرحب يف هذا الصدد بالوثيقة اخلتاميـة              
 بـشأن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة الـصادرة           ٢٠١٠لعـام   العام الرفيـع املـستوى للجمعيـة العامـة          

  ؛‘‘)٣(متحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية: الوفاء بالوعد’’ان بعنو
) اإليــدز( بــأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية ومتالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب  نــسلم  - ٧

يــشكالن حالــة طــوارئ عامليــة وميــثالن أحــد أضــخم التحــديات الــيت تعتــرض مــساعي حتقيــق    
 ويف العامل بأسره، ممـا يقتـضي حلـوال اسـتثنائية وشـاملة              التنمية والتقدم واالستقرار يف جمتمعاتنا    

على الصعيد العـاملي، تراعـي حقيقـة أن انتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية كـثريا مـا يكـون                   
  نامجا عن الفقر وسببا يف انتشاره؛ 

 أنه على الرغم من التقدم الكبري الذي أُحرز على مدى ثالثـة عقـود               بقلق بالغ نالحظ    - ٨
ر اإليدز ألول مرة، يظل وباء فـريوس نقـص املناعـة البـشرية كارثـة إنـسانية مل يـسبق                     منذ ظهو 

هلا مثيل، تتسبب يف معاناة شديدة للبلدان واجملتمعات احمللية واألسر يف مجيع أحنـاء العـامل؛ وأن       
 مليون شخص، مع وجود عدد آخر يقدر بنحـو         ٣٠عدد الوفيات الناجتة عن اإليدز قد جتاوز        

 مليـون طفـل   ١٦شخص من املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية؛ وأن أكثر مـن   مليون  ٣٣
 إصـابة جديـدة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية       ٧ ٠٠٠قد تيّتم بـسبب اإليـدز؛ وأن أكثـر مـن          

ُتسجل كل يوم، معظمها يف شعوب البلـدان ذات الـدخل املـنخفض واملتوسـط؛ وأن أقـل مـن                    
  نقص املناعة البشرية يدركون إصابتهم؛نصف عدد األشخاص املصابني بفريوس 

 التأكيــد بقلــق بـالغ علــى أن أفريقيــا، وخاصــة البلـدان األفريقيــة الواقعــة جنــوب   نكـرر   - ٩
الصحراء الكربى، تظل أكثر املناطق تضررا، وأنه يلزم اختاذ إجـراءات عاجلـة واسـتثنائية علـى                 

ــاء، ونقــد     ــار املــدمرة هلــذا الوب ــة  مجيــع املــستويات للحــد مــن اآلث ر جتديــد احلكومــات األفريقي

__________ 
  .٦٥/١ القرار   )٣(  
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 واملؤسسات اإلقليمية التزامها برفـع مـستوى اسـتجاباهتا ملـشكلة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                  
  ؛واإليدز

 كـل منطقـة مـن    واإليدز يطـول  ألن فريوس نقص املناعة البشرية  نعرب عن بالغ القلق     - ١٠
 معـدالت االنتـشار خـارج       مناطق العامل، وألن منطقة البحـر الكـارييب مـا زالـت تـسجل أعلـى               

ــدة         ــدد اإلصــابات اجلدي ــصحراء الكــربى، يف حــني أن ع ــوب ال ــة جن ــة الواقع ــدان األفريقي البل
بـــالفريوس آخـــذ يف االزديـــاد يف أوروبـــا الـــشرقية وآســـيا الوســـطى ومشـــال أفريقيـــا والـــشرق  

  األوسط، وأجزاء من آسيا واحمليط اهلادئ؛
ديها، يف مجيـع جوانـب التـصدي لفـريوس نقـص            بروح القيادة وااللتزام اليت يبـ      نرحب  - ١١

، كـل مـن احلكومـات، واألشـخاص         )اإليـدز (املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعـة املكتـسب         
املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية، والقادة السياسيني وقادة اجملتمعات احمللية، والربملانـات،            

ت احمللية، واألسر، واملنظمات الدينيـة، والعلمـاء        واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، واجملتمعا    
واملهنـيني الـصحيني، واجلهـات املاحنـة واألوسـاط اخلرييـة، والقـوى العاملـة، وقطـاع األعمــال،          

  واجملتمع املدين ووسائط اإلعالم؛
 بــاجلهود االســتثنائية املبذولــة علــى الــصعد الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة لتنفيــذ نرحــب  - ١٢

 واإلعــالن الــسياسي ٢٠٠١اإليــدز لعــام /لتــزام بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية إعــالن اال
، وبالتقدم اهلام الذي حتقق، مبا يف ذلـك         ٢٠٠٦اإليدز لعام   /بشأن فريوس نقص املناعة البشرية    

 يف املائـة يف     ٢٥ختفيض معدل اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية بنـسبة تتجـاوز             
؛ وتسجيل اخنفـاض كـبري يف معـدالت انتقـال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                    بلدا ٣٠أكثر من   

من األم إىل الطفل؛ والتوسع غري املسبوق يف نطاق توفري عـالج فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                    
بنـسبة  باإليـدز    ماليني شخص، مما أدى إىل خفـض عـدد الوفيـات املرتبطـة               ٦ليشمل أكثر من    

  وات اخلمس املاضية؛  يف املائة يف السن٢٠تزيد على 
 االلتزام غري املسبوق الذي أبداه اجملتمع الـدويل إزاء الوبـاء العـاملي الـذي يـشكله                  نقدر  - ١٣

فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية منـــذ صـــدور إعـــالن االلتـــزام بـــشأن فـــريوس نقـــص املناعـــة    
يــدز اإل/ واإلعــالن الــسياسي بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية٢٠٠١اإليــدز لعــام /البــشرية
 بليــون دوالر يف عــام ١,٨َتمثّــل يف زيــادة التمويــل مثانيــة أضــعاف مــن  والــذي ، ٢٠٠٦ لعــام

، وهــو أكــرب مبلــغ خيــصص يف التــاريخ ملكافحــة  ٢٠١٠ بليــون دوالر يف عــام ١٦ إىل ٢٠٠١
  مرض واحد؛

  واإليـدز  ألن التمويل املخصص لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية      نعرب عن عميق القلق     - ١٤
غــري متناســب مــع فداحــة هــذا الوبــاء، ســواء علــى املــستوى الــوطين أو الــدويل، وألن  ال يــزال 
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األزمـات املاليــة واالقتـصادية العامليــة ال تـزال تــؤثر تـأثريا ســلبيا علـى جهــود التـصدي لفــريوس       
نقص املناعة البشرية على مجيع املستويات، مبا يف ذلـك عـدم تـسجيل، وألول مـرة، أي زيـادة                    

؛ ونرحــب يف هــذا الــصدد ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ليــة مقارنــة مبــستوياهتا يف الفتــرة يف املــساعدة الدو
بزيادة املوارد اجلاري توفريها نتيجة قيام العديد من الدول املتقدمة النمو بوضع جـداول زمنيـة                

 يف املائـة مـن النـاتج القـومي اإلمجـايل للمـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة               ٠,٧لتحقيق هدف ختصيص    
د أيضا علـى أمهيـة مـصادر التمويـل االبتكاريـة التكميليـة، باإلضـافة                ، ونشد ٢٠١٥حبلول عام   

إىل التمويــل التقليــدي، مبــا يف ذلــك املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة لــدعم االســتراتيجيات الوطنيــة    
وخطـــط التمويـــل واجلهـــود املتعـــددة األطـــراف الراميـــة إىل مكافحـــة فـــريوس نقـــص املناعـــة    

  ؛ واإليدز البشرية
أمهية التعاون الدويل، مبا يف ذلك دور التعاون بـني بلـدان الـشمال وبلـدان                نشدد على     - ١٥

ــة مــن أجــل       ــة املبذول اجلنــوب، وفيمــا بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي يف اجلهــود العاملي
، مـع األخـذ يف االعتبـار أن التعـاون فيمـا بـني           واإليـدز  التصدي لفريوس نقـص املناعـة البـشرية       

ال عــن التعــاون بــني الــشمال واجلنــوب بــل هــو مكمــل لــه، ونــسلم    بلــدان اجلنــوب لــيس بــدي 
تضطلع به احلكومات والبلدان املاحنـة ودوائـر اجملتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك القطـاع اخلـاص،                      مبا

من مسؤوليات مشتركة وإن كانت متباينة، ومبا متلكـه مـن قـدرات، مـع اإلشـارة إىل أن تـويل         
  ة عنصر ال غىن عنه يف هذا الصدد؛اجلهات الوطنية زمام األمور والقياد

ــة       - ١٦ ــدة املــــشترك املعــــين بفــــريوس نقــــص املناعــ ــم املتحــ ــامج األمــ ــة برنــ نــــشيد بأمانــ
وباجلهـات املـشاركة يف رعايتـه للـدور الرائـد      ) اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية

 ناعــة البــشريةالــذي اضــطلعت بــه فيمــا يتعلــق بالــسياسات والتنــسيق يف جمــال فــريوس نقــص امل 
  ، وملا قدمته من دعم إىل البلدان عن طريق الربنامج املشترك؛ واإليدز

نشيد بالصندوق العاملي ملكافحة اإليـدز والـسل واملالريـا للـدور احليـوي الـذي يؤديـه                    - ١٧
يف حشد وتوفري التمويل الالزم جلهود التصدي لفريوس نقص املناعة البـشرية ومتالزمـة نقـص                

ــة املكتــ  ــدز(سب املناع ــوطين واإلقليمــي، ويف حتــسني إمكانيــة التنبــؤ     الــصعيدين علــى ) اإلي ال
ــالتزام اجلهــات املاحنــة بتــوفري متويــل جتــاوز حــىت اآلن       بالتمويــل يف املــدى الطويــل، ونرحــب ب

بليون دوالر من دوالرات الواليـات املتحـدة، مبـا يف ذلـك التعهـدات الكـبرية الـيت قـدمها                      ٣٠
 لتجديد موارد الصندوق العاملي؛ ونالحـظ بقلـق         ٢٠١٠ املعقود عام    املاحنون خالل االجتماع  

أن هــذه التعهــدات، وإن كانــت متثــل زيــادة يف التمويــل، فإهنــا ظلــت دون مــستوى املبــالغ         
املستهدفة من قبل الصندوق العاملي لزيادة تسريع وترية التقـدم صـوب تـوفري العـالج للجميـع؛                  
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ون دعـم العمـل الـذي يـضطلع بـه الـصندوق العـاملي            وندرك أن حتقيق هذا اهلـدف لـن يتـأتى د          
  وتزويده بالتمويل الكايف؛

 بالعمل الذي يقوم بـه املرفـق الـدويل لـشراء األدويـة اسـتنادا إىل التمويـل           نشيد كذلك   - ١٨
االبتكاري، والتركيز على تيسري احلصول على العقاقري املضادة للفريوسـات العكوسـة وضـمان       

  جودهتا وخفض أسعارها؛
العامليـة لـصحة املـرأة والطفـل الـيت يـضطلع هبـا              األمـم املتحـدة      باستراتيجية   وإذ نرحب   - ١٩

ائــتالف واســع مــن الــشركاء، لــدعم اخلطــط واالســتراتيجيات الوطنيــة مــن أجــل خفــض عــدد 
الوفيات النفاسية ووفيـات املواليـد اجلـدد واألطفـال دون سـن اخلامـسة إىل حـد كـبري بوصـف                      

 منــها تكثيــف اجلهــود لوضــع جمموعــة متكاملــة مــن التــدخالت   ذلــك مــسألة ملحــة، بوســائل 
الشديدة األثر ذات األولوية، وتضافر اجلهود يف قطاعات من قبيـل الـصحة والتعلـيم واملـساواة                 

  بني اجلنسني واملياه واملرافق الصحية واحلد من الفقر والتغذية؛
ة مـن فـريوس نقـص        أن االقتصادات القائمـة علـى الزراعـة تتـضرر بدرجـة كـبري              ندرك  - ٢٠

احملليـة وأسـرها،     ، مما ُيضعف جمتمعاهتا   )اإليدز(املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب       
ويؤثر تـأثريا سـلبيا علـى جهودهـا للقـضاء علـى الفقـر، وأن سـبب الوفيـات املبكـرة مـن جـراء                       

قم تـأثري فـريوس     اإلصابة باإليـدز يعـود، يف مجلـة أمـور، إىل سـوء التغذيـة الـذي يـؤدي إىل تفـا                     
ــدوى          ــصدي ألشــكال الع ــى الت ــه عل ــّوض قدرت ــاعي ويق ــاز املن ــشرية يف اجله ــة الب نقــص املناع
واألمــراض االنتهازيــة، وأن عــالج فــريوس نقــص املناعــة البــشرية، مبــا يف ذلــك العــالج املــضاد  

  للفريوسات العكوسة، ال يكتمل بدون الغذاء الكايف والتغذية السليمة؛
 عميق ألن النساء والفتيات ما زلن األكثر تـضررا مـن الوبـاء علـى                بقلقال نزال نشعر      - ٢١

الــصعيد العــاملي، ويــتحملن نــصيبا غــري متناســب مــن عــبء تقــدمي الرعايــة، وألن قــدرة النــساء 
ــل           ــأثر بعوام ــت تت ــا زال ــشرية م ــة الب ــريوس نقــص املناع ــن ف ــسهن م ــة أنف ــى محاي ــات عل والفتي

ــسني    ــني اجلن ــاوت ب ــسيولوجية وبأوجــه التف ــانوين     ف ــساوي وضــعهن الق ــدم ت ــك ع ــا يف ذل ، مب
ــصحية         ــة ال ــرص وصــوهلن إىل الرعاي ــة ف ــدم كفاي ــن، وع ــع غريه ــاعي م ــصادي واالجتم واالقت
واخلدمات، مبا يف ذلـك خـدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة ومجيـع أشـكال التمييـز والعنـف،                     

  يف ذلك ما يتعرضن له من العنف واالستغالل اجلنسيني؛ مبا
إنشاء هيئة األمم املتحدة للمرأة بوصفها آليـة جديـدة ذات مـصلحة ميكـن أن         ب نرحب  - ٢٢

تــؤدي دورا هامــا يف اجلهــود العامليــة ملكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية عــن طريــق تعزيــز  
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، بوصفهما شـرطني أساسـيني لتقليـل تأثرهـا بفـريوس نقـص                  

  ؛أول مديرة تنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأةحب بتعيني املناعة البشرية؛ كما نر
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، ونــسلم )٤( باعتمــاد اتفاقيــة األمــم املتحــدة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة  نرحــب  - ٢٣
باحلاجـــة إىل مراعـــاة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة املنـــصوص عليهـــا يف تلـــك االتفاقيـــة، 

ل إىل اخلــدمات واملعلومــات، لــدى  ســيما فيمــا يتعلــق بالــصحة والتعلــيم وســهولة الوصــو   وال
  صياغة استجابتنا العاملية لتحدي فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز؛

 اجلهود اليت يبذهلا االحتاد الربملاين الدويل يف دعم الربملانات الوطنيـة            نالحظ مع التقدير    - ٢٤
وس نقـص املناعـة   لضمان وجود بيئة قانونية متكينية تدعم اسـتجابات وطنيـة فعالـة ملـشكلة فـري        

  البشرية واإليدز؛
ــراوح أعمــارهم بــني        - ٢٥ ــذين تت ــشباب ال ــق ألن ال ــالغ القل  ســنة ٢٤  و١٥نعــرب عــن ب

يـصاب   يشكلون أكثر من ثلث جمموع اإلصابات اجلديـدة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية، إذ                
دة  شاب؛ ونالحظ أن معظـم الـشباب ال تـزال إفـادهتم حمـدو              ٣ ٠٠٠كل يوم بالفريوس زهاء     

ــسية        ــصحة اجلن ــرامج ال ــة، ومــن ب ــة والعمــل الكــرمي واملرافــق الترفيهي ــد النوعي ــيم اجلي مــن التعل
واإلجنابية اليت توفر ما حيتاجونـه مـن معلومـات ومهـارات وخـدمات وسـلع أساسـية مـن أجـل                     

 يف املائة فقط مـن الـشباب هـم الـذين يكونـون علـى درايـة صـحيحة           ٣٤محاية أنفسهم، وألن    
ناعة البشرية، وألن التشريعات والسياسات تستثين يف بعض احلاالت الـشباب           بفريوس نقص امل  

من االستفادة من خدمات الرعاية الـصحية اجلنـسية واخلـدمات املتـصلة بفـريوس نقـص املناعـة                   
البــشرية، مثــل اختبــار الكــشف عــن الفــريوس بــصفة طوعيــة وســرية وتقــدمي املــشورة بــشأنه،    

االعتـراف يف الوقـت      اجلنسية وبسبل الوقاية من الفريوس، مع     والتوعية املناسبة للسن بالشؤون     
نفسه بأمهيـة احلـد مـن الـسلوك املنطـوي علـى املخـاطرة وتـشجيع الـسلوك اجلنـسي املـسؤول،                       

  للرفاالت؛ يف ذلك االستعفاف واإلخالص واالستخدام الصحيح واملستمر مبا
البــشرية يف صــفوف نالحــظ جبــزع ارتفــاع حــاالت اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة      - ٢٦

مستهلكي املخـدرات عـن طريـق احلقـن، وأنـه علـى الـرغم مـن اسـتمرار تكثيـف اجلهـود الـيت                         
يبـذهلا كافــة أصـحاب املــصلحة املعنـيني، ال تــزال مــشكلة املخـدرات متثــل خطـرا شــديدا علــى      
الصحة العامة والسالمة العامة ورفاه البشرية يف مجلة أمـور، وخاصـة علـى األطفـال والـشباب                   

ســرهم؛ ونــسلم بأنــه ال يــزال يــتعني إىل حــد كــبري اختــاذ إجــراءات أكثــر مــن أجــل مكافحــة وأ
  مشكلة املخدرات العاملية بفعالية؛

ــه يف          - ٢٧ ــستند إلي ــذي ي ــة ال ــشكل حجــر الزاوي ــة جيــب أن ت ــأن الوقاي ــا ب ــشري إىل التزامن ن
 الكـثري مـن الـربامج       املواجهة العاملية لفريوس نقص املناعة البـشرية واإليـدز، ولكننـا نالحـظ أن             

__________ 
  .، املرفق األول٦٠/١٠٦القرار   )٤(  
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الوطنية للوقاية من الفريوس وأولويات اإلنفاق ال جتـسد هـذا االلتـزام مبـا يكفـي، وأن اإلنفـاق                    
على الوقاية من الفريوس غري كـاف لتعبئـة اسـتجابة عامليـة حازمـة وفعالـة وشـاملة للوقايـة مـن                   

 مـن األحيـان ملـا يكفـي       فريوس نقص املناعة البشرية، وأن برامج الوقاية الوطنية تفتقـر يف كـثري            
من التنسيق واالستناد إىل األدلة، وأن استراتيجيات الوقاية ال تعكـس بالـشكل املناسـب أمنـاط                 
اإلصابة وال تركز بـشكل كـاف علـى فئـات الـسكان األكثـر عرضـة لإلصـابة بـالفريوس، وأن              

ــريوس يف صــف       ٣٣ ــشار الف ــسألة انت ــق مب ــدافا تتعل ــدان وضــعت أه ــن البل ــة فقــط م وف  يف املائ
 يف املائة منها فقط وضعت أهدافا حمـددة فيمـا يتعلـق بـربامج تـشجيع اسـتخدام                   ٣٤ الشباب و 
  الرفاالت؛

نالحــظ مــع القلــق أن اســتراتيجيات وبــرامج الوقايــة الوطنيــة يطبعهــا يف أحيــان كــثرية   - ٢٨
قــدر كــبري مــن العموميــة وال تــستجيب مبــا فيــه الكفايــة ألمنــاط اإلصــابة وعــبء املــرض؛ ففــي  

االت الـيت يكـون فيهـا مـثال منـط انتقـال العـدوى عـن طريـق العالقـات اجلنـسية الغرييـة هـو                         احل
النمط الشائع، يشكل األشخاص املتزوجون أو املـساكنون، مبـن فـيهم املتعاشـرون يف عالقـات       
يكون أحد طرفيها مصابا بالفريوس، أغلبية حاالت اإلصابة اجلديدة، ومع ذلك ال تـستهدفهم              

  ة التدخالت الرامية إىل الكشف عن الفريوس والوقاية منه؛مبا فيه الكفاي
نالحظ أن الكثري من االستراتيجيات الوطنية للوقاية من فريوس نقـص املناعـة البـشرية                 - ٢٩

ال تركز مبا يكفي على فئات السكان اليت تـشري الـدالئل الوبائيـة أهنـا األكثـر عرضـة لإلصـابة،                    
مـع الرجـال ومـستهلكو املخـدرات عـن طريـق احلقـن              وخاصة الرجال الذين ميارسـون اجلـنس        

واملشتغلون باجلنس، لكننا نالحظ أيضا أنه ينبغي لكل بلـد حتديـد فئـات الـسكان الـيت تـشكل             
عــامال أساســيا يف احلالــة الوبائيــة فيــه ويف اســتجابته هلــا، وذلــك اســتنادا إىل الــسياقني الوبــائي    

  والوطين؛
قــضاء الوشــيك علــى انتقــال فــريوس نقــص املناعــة نالحــظ مــع بــالغ القلــق أنــه رغــم ال  - ٣٠

البشرية من األم إىل الطفل يف البلدان ذات الدخل املرتفع ورغم توافر الوسائل املتدنية التكلفـة                
 بلـغ حـوايل     ٢٠٠٩ملنع انتقال الفريوس، فإن عدد الرضع املقدر أهنم أصيبوا بالفريوس يف عـام              

   رضيع؛٣٧٠ ٠٠٠
امج الوقاية والعالج والرعاية والـدعم ال تـستهدف األشـخاص           نالحظ مع القلق أن بر      - ٣١

  ذوي اإلعاقة أو ال يتاح هلم االستفادة منها مبا يكفي؛ 
نسلم بأن إمكانية احلـصول علـى أدويـة وسـلع أساسـية آمنـة وفعالـة ومعقولـة التكلفـة                       - ٣٢

اســي يف وجيــدة النوعيــة يف حالــة تفــشي أوبئــة مثــل فــريوس نقــص املناعــة البــشرية عنــصر أس    
  اإلعمال التام حلق اجلميع يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛
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نعرب عن بالغ القلـق ألن معظـم البلـدان ذات الـدخل املـنخفض أو املتوسـط مل حتقـق           - ٣٣
أهدافها فيما خيص تعميم احلصول على العالج من فريوس نقـص املناعـة البـشرية، علـى الـرغم                

وغ اهلدف الرئيسي املتمثـل يف توسـيع نطـاق احلـصول علـى العـالج املـضاد للفريوسـات                    من بل 
 ماليني شخص مصاب بفريوس نقـص املناعـة البـشرية يف البلـدان              ٦العكوسة ليشمل أكثر من     

ذات الدخل املنخفض أو املتوسط، وألن عدد األشخاص املصابني بـالفريوس املـؤهلني طبيـا يف             
 ماليـني  ١٠ال يقـل عـن     ج املـضاد للفريوسـات العكوسـة قـد بلـغ مـا            الوقت الراهن لبـدء العـال     

شخص، وألن االنقطاع عن العالج يهدد فعالية العـالج، وألن عوامـل مـن قبيـل الفقـر وعـدم                    
احلصول على العالج والتمويـل غـري الكـايف وغـري القابـل للتنبـؤ، وزيـادة عـدد املـصابني اجلـدد                       

ن العالج مـن الفـريوس مبقـدار الـضعف أمـور هتـدد              بالفريوس عن عدد األشخاص الذين يبدؤو     
  استدامة توفري العالج من فريوس نقص املناعة البشرية ملدى احلياة؛ 

ندرك الدور احملوري للبحث يف دعم التقدم احملرز يف الوقاية من فـريوس نقـص املناعـة                   - ٣٤
بــاهر املتحقــق يف البــشرية والعــالج منــه ورعايــة ودعــم املــصابني بــه، ونرحــب بأوجــه التقــدم ال

املعارف العلمية املتعلقة بفريوس نقص املناعـة البـشرية وبالوقايـة والعـالج منـه، ولكـن نالحـظ                   
مع القلـق أن معظـم العالجـات اجلديـدة ليـست متاحـة أو ال ميكـن احلـصول عليهـا يف البلـدان                     

يقـع تـأخري     ذات الدخل املنخفض أو املتوسط، وأنه حـىت يف البلـدان املتقدمـة النمـو، كـثريا مـا                  
كبري يف حصول الناس، الـذين ال يـنفعهم العـالج املتـاح، علـى العـالج اجلديـد لفـريوس نقـص                       
املناعة البشرية، ونؤكد أمهية البحث االجتماعي والعملـي يف حتـسني فهمنـا للعوامـل الـيت تـؤثر             

  على الوباء ولإلجراءات الرامية للتصدي له؛
قولة التكلفة، مبا فيها األدويـة الـيت ال حتمـل عالمـات             ندرك األمهية احلامسة لألدوية املع      - ٣٥

ــريوس نقــص املناعــة         ــة مــن ف ــى عــالج معقــول التكلف ــة احلــصول عل ــز إمكاني ــة، يف تعزي جتاري
البشرية؛ ونـدرك كـذلك أن تـدابري محايـة وإنفـاذ حقـوق امللكيـة الفكريـة ينبغـي االمتثـال فيهـا               

 امللكيـة الفكريـة املتـصلة بالتجـارة وينبغـي           للجوانب املشمولة باالتفاق املتعلـق جبوانـب حقـوق        
تفسريها وتنفيذها على حنو يدعم حـق الـدول األعـضاء يف محايـة الـصحة العامـة، وخاصـة، يف              

  تعزيز إمكانية حصول اجلميع على األدوية؛
نالحظ مع القلق أن األنظمة والسياسات واملمارسات، مبا فيهـا األنظمـة والـسياسات                - ٣٦

تقيد التجارة املشروعة يف األدوية اليت ال حتمل عالمات جتارية ميكـن أن حتـد               واملمارسات اليت   
بــشدة مــن إمكانيــة احلــصول علــى عــالج فــريوس نقــص املناعــة البــشرية وغــريه مــن املنتجــات   
الــصيدالنية بتكلفــة معقولــة يف البلــدان ذات الــدخل املــنخفض واملتوســط، ونــسلم بأنــه ميكــن    

التشريعات والسياسات التنظيمية وإدارة سلسلة اإلمـداد علـى         حتسني هذا الوضع بوسائل منها      
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املستوى الوطين، ونالحظ أنه ميكن استكـشاف سـبل خفـض احلـواجز الـيت تعتـرض املنتجـات                   
املعقولة التكلفة من أجل توسيع نطاق احلصول على منتجات الوقاية من فـريوس نقـص املناعـة                 

ية اخلاصــة بعــالج الفــريوس، مبــا يف ذلــك  البــشرية ومــواد تشخيــصه واألدويــة والــسلع األساســ 
  جيدة؛ األمراض االنتهازية واإلصابات املتزامنة، وذلك بتكلفة معقولة وبنوعية

نسلم بأن مثة سبل إضافية لعكس اجتاه الوباء العاملي وجتنب وقـوع ماليـني اإلصـابات                  - ٣٧
يـضا يف هـذا الـسياق       بفريوس نقص املناعة البـشرية وحـاالت الوفـاة املتـصلة باإليـدز، ونـسلم أ               

بأن هناك أدلة علمية جديدة وحمتملة متاحة ميكـن أن تـسهم يف فعاليـة بـرامج الوقايـة والعـالج                     
  والرعاية والدعم ويف تعزيزها؛ 

ــة حقــوق         - ٣٨ ــاملي لكاف ــرام الع ــز االحت ــاء بالتزامــات تعزي ــد التعهــد بالوف نؤكــد مــن جدي
ايتــها، وفقــا ملــا يــنص عليــه ميثــاق األمــم اإلنــسان واحلريــات األساســية للجميــع ومراعاهتــا ومح

ــسان   ــسان   )٥(املتحــدة واإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلن ــصلة حبقــوق اإلن  والــصكوك األخــرى املت
والقانون الدويل؛ ونشدد على أمهية القيم الثقافية واألخالقية والدينية، والدور احليـوي لألسـرة             

نقــص املناعــة البــشرية، مبــا يف ذلــك  واجملتمــع احمللــي، وال ســيما األشــخاص املــصابني بفــريوس  
أسرهم، وعلى ضرورة مراعاة خصوصيات كل بلد يف دعم أوجه االستجابة الوطنيـة لفـريوس               
نقص املناعة البشرية واإليدز، والوصول إىل مجيـع املـصابني بـالفريوس، وتـوفري وسـائل الوقايـة                  

لـصحية، وال سـيما الرعايـة       والعالج منه وتقدمي الرعاية والـدعم للمـصابني بـه، وتعزيـز الـنظم ا              
  الصحية األولية؛

نؤكــد مــن جديــد أن اإلعمــال الكامــل لكافــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية       - ٣٩
للجميع عامل أساسـي يف االسـتجابة العامليـة لوبـاء فـريوس نقـص املناعـة البـشرية، مبـا يف ذلـك               

أن التصدي لوصـم األشـخاص      فيما يتعلق مبجاالت الوقاية والعالج والرعاية والدعم، ونسلم ب        
يف ذلـك    املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أو املفتـرض إصـابتهم هبـا والتمييـز ضـدهم، مبـا                 

أسرهم، ميثل أيضا عامال حامسا يف مكافحة وباء فريوس نقص املناعـة البـشرية العـاملي، ونـسلم          
وطنيــة مــن أجــل  أيــضا بــضرورة القيــام، حــسب االقتــضاء، بتعزيــز الــسياسات والتــشريعات ال  

  التصدي هلذا الوصم والتمييز؛ 
نسلم بأن التعاون الوثيق مع األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية وفئـات               - ٤٠

ــة       ــر فعالي ــالفريوس ســيؤدي إىل تيــسري حتقيــق اســتجابة أكث ــر عرضــة لإلصــابة ب الــسكان األكث
بني واملتـضررين بـالفريوس، مبـا يف        لفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، ونشدد على أن املصا        

__________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٥(  
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ذلــك أســرهم، ينبغــي أن يتمتعــوا باملــساواة يف املــشاركة يف األنــشطة االجتماعيــة واالقتــصادية  
ــصحية        ــة ال ــستفيدوا مــن الرعاي ــه ينبغــي أن ي ــز، وأن ــز أو التميي ــة، دون تعرضــهم للتحي والثقافي

  والدعم اجملتمعي بشكل متساو مع مجيع أفراد اجملتمع؛
ــة كــان وال يــزال أمــرا     نــسل  - ٤١ م بــأن احلــصول علــى خــدمات الــصحة اجلنــسية واإلجنابي

أساسيا يف أوجه االستجابة لفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، وبأن احلكومات تقـع عليهـا          
  مسؤولية توفري خدمات الصحة العامة، مع إيالء اهتمام خاص لألسر والنساء واألطفال؛

ــنظ    - ٤٢ ــز ال ــة تعزي ــة، وبــضرورة    نــسلم بأمهي ــة الــصحية األولي م الــصحية، وال ســيما الرعاي
إدماج االستجابة لفريوس نقص املناعة البشرية فيها، ونالحظ أن النظم الـصحية الـضعيفة الـيت                
تواجه عمليـا العديـد مـن التحـديات، مبـا يف ذلـك االفتقـار للعـاملني الـصحيني املـدربني وعـدم                        

ت الكــربى أمــام احلــصول علــى اخلــدمات املتــصلة اســتبقاء املهــرة منــهم، تــشكل إحــدى العقبــا
  بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز؛

نؤكد من جديد الدور احملوري الذي تؤديه األسرة، مع مراعاة وجود أشكال متنوعـة                - ٤٣
من األسر يف النظم الثقافية واالجتماعية والسياسية املختلفة، يف خفض قابلية التعرض لإلصـابة              

ملناعــة البــشرية بوســائل منــها تثقيــف األطفــال وإرشــادهم، ونــضع يف االعتبــار بفــريوس نقــص ا
العوامل الثقافية والدينية واألخالقية يف احلد من قلة مناعة األطفال والشباب عـن طريـق كفالـة                 
التحــاق البنــات واألوالد علــى حــد ســواء بــالتعليم االبتــدائي والثــانوي الــذي يغطــي موضــوع   

شرية واإليــدز يف املنــاهج الدراســية املوجهــة للمــراهقني، وهتيئــة بيئــة   فــريوس نقــص املناعــة البــ 
سليمة وآمنة للشابات خاصـة، وتوسـيع نطـاق خـدمات اإلعـالم والتثقيـف واملـشورة يف جمـال                    
ــسية        ــصحة اجلن ــرامج ال ــز ب ــدة واملناســبة للمــراهقني، وتعزي ــة اجلي ــسية ذات النوعي ــصحة اجلن ال

لــربامج الوقايــة مــن  بإشــراك األســر والــشباب يف التخطــيطواإلجنابيــة، والقيــام قــدر املــستطاع 
  فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز ورعاية املصابني هبما ويف تنفيذها وتقييمها؛ 

ندرك الدور الذي تؤديه املنظمات اجملتمعية، مبا فيها املنظمات اليت يديرها األشـخاص               - ٤٤
 أشـكال االسـتجابة الوطنيـة واحملليـة لفـريوس           املصابون بفريوس نقص املناعـة البـشرية، يف دعـم         

نقص املناعة البشرية واإليدز، والوصول إىل مجيع املصابني بالفريوس، وتقدمي خـدمات الوقايـة               
  والعالج والرعاية والدعم، وتعزيز النظم الصحية، وال سيما هنج الرعاية الصحية األولية؛

افحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   نعتــرف بــأن االجتــاه احلــايل لتكــاليف بــرامج مك    - ٤٥
ميكن حتمله على الدوام، وبأنه يتعني أن تصبح الـربامج أكثـر فعاليـة مـن حيـث التكلفـة وأن                 ال

ــل          ــسيق وثق ــأن ضــعف التن ــال، وب ــل امل ــضل مقاب ــة أف ــى قيم ــة وأن حتــصل عل ــستند إىل األدل ت
  التقدم؛ املالية أمور تعرقلاملعامالت على صعيد االستجابة واالفتقار لإلدارة السليمة واملساءلة 
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نالحــظ مــع القلــق أن أوجــه االســتجابة املــستندة إىل األدلــة والــيت جيــب أن تفيــد مــن     - ٤٦
البيانات املبوبـة حبـسب اإلصـابات والـشيوع، مبـا فيهـا البيانـات املبوبـة حبـسب الـسن واجلـنس                       

دارة البيانــات ومنــط انتقــال العــدوى، ال تــزال يف حاجــة إىل أدوات قيــاس أكثــر قــوة ولــنظم إ   
  ولتحسني قدرات الرصد والتقييم على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛

نالحــظ االســتراتيجيات ذات الــصلة لربنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس      - ٤٧
ومنظمـة الـصحة العامليـة بـشأن        ) اإليـدز (متالزمة نقـص املناعـة املكتـسب        /نقص املناعة البشرية  
  لبشرية واإليدز؛فريوس نقص املناعة ا

ــأن املواع   - ٤٨ ــسلم ب ــن ــسية يف إعــالن     ي ــات الرئي ــوغ األهــداف والغاي ــة احملــددة لبل د النهائي
لعــام ) اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب  /االلتــزام بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

تـسب  متالزمة نقـص املناعـة املك     /، اإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية       ٢٠٠١
 قد انصرمت اآلن، ونالحظ يف الوقت نفسه مـع القلـق البـالغ أن العديـد         ٢٠٠٦لعام  ) اإليدز(

من البلدان مل يـتمكن مـن الوفـاء بتعهداتـه بتحقيقهـا، ونؤكـد الـضرورة امللحـة لاللتـزام جمـددا                       
بتلك األهداف والغايات وااللتزام بأهداف وغايات طموحة وقابلة للتحقيق مع االنطالق مـن             

ه التقــدم اهلائــل الــذي شــهدته الــسنوات العــشر املاضــية والتــصدي للعقبــات الــيت تعتــرض  أوجــ
التقدم والتحديات اجلديدة من خالل تنشيط وإدامة االسـتجابة لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           

  واإليدز؛
وبناء علـى مـا سـبق، نعلـن رمسيـا التزامنـا بوضـع حـد للوبـاء بـإرادة سياسـية متجـددة                           - ٤٩

ية خاضعة للمـساءلة، وبالعمـل يف إطـار شـراكة هادفـة مـع مجيـع أصـحاب املـصلحة                     وقيادة قو 
على مجيع املستويات مـن أجـل تنفيـذ اإلجـراءات اجلريئـة واحلامسـة الـواردة أدنـاه، مـع مراعـاة                       

  اختالف احلاالت والظروف باختالف البلدان واملناطق يف شىت أحناء العامل؛
  

  لى وباء فريوس نقص املناعة البشرية متحدون من أجل القضاء ع:القيادة    
نلتزم باغتنام الفرصة الساحنة يف هذا املنعطف على صعيد مكافحة وبـاء فـريوس نقـص          - ٥٠

 بتنـشيط   ، من خالل قيادة حامسة وشاملة للجميع وخاضـعة للمـساءلة          ،املناعة البشرية، وبالقيام  
مــن خــالل ناعــة البــشرية وتكثيــف اجلهــد العــاملي الــشامل يف جمــال التــصّدي لفــريوس نقــص امل 

متالزمـة نقـص   /جتديد االلتزامات الواردة يف إعالن االلتزام بشأن فريوس نقـص املناعـة البـشرية       
 واإلعـــالن الـــسياسي بـــشأن فـــريوس نقـــص املناعـــة ٢٠٠١لعـــام ) اإليـــدز(املناعـــة املكتـــسب 

ام ، والوفـــاء علـــى حنـــو تـــ٢٠٠٦لعـــام ) اإليـــدز(متالزمـــة نقـــص املناعـــة املكتـــسب /البـــشرية
  ؛ احلايلبااللتزامات واألهداف والغايات الواردة يف اإلعالن
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ــام        - ٥١ ــول ع ــع حبل ــق اســتفادة اجلمي ــة إىل حتقي ــزم مبــضاعفة اجلهــود الرامي  مــن ٢٠١٥نلت
خدمات الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية ومعاجلة ضحاياه ورعايتـهم ودعمهـم، وذلـك     

 فريوس نقص املناعة البشرية العاملي، مـع سـعينا إىل           كخطوة بالغة األمهية حنو القضاء على وباء      
 من األهداف اإلمنائية لأللفيـة، وبـاألخّص وقـف انتـشار فـريوس نقـص املناعـة                  ٦حتقيق اهلدف   

  ؛ ٢٠١٥البشرية وبدء احنساره حبلول عام 
نؤكــد مــن جديــد تــصميمنا علــى حتقيــق مجيــع األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وبــاألخص    - ٥٢

درك أمهية القيام على وجه السرعة بتوسيع نطاق اجلهـود الراميـة إىل الـدمج بـني                 ، ون ٦اهلدف  
جهــود الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية ومعاجلــة ضــحاياه ورعايتــهم ودعمهــم وبــني 

  اجلهود املبذولة لتحقيق تلك األهداف؛ 
عاملـة وممارسـة   نتعّهد بالقضاء على أوجه عدم املـساواة بـني اجلنـسني، وعلـى إسـاءة امل           - ٥٣

العنف من منطلقات جنسانية؛ وبزيادة قدرة كل من املرأة واملراهقة علـى اّتقـاء خطـر اإلصـابة                  
بفريوس نقص املناعة البشرية، بطرق أمهها توفري الرعايـة واخلـدمات الـصحية يف مجلـة جمـاالت                  

ــة واجلنــسية، وإتاحــة كامــل فــرص احلــصول علــى املعلومــات الــ     شاملة منــها الــصحتان اإلجنابي
متكني املرأة من ممارسة حقّها يف امتالك زمـام أمـور           ضمان  واالستفادة من األنشطة التثقيفية؛ و    

 يف هــذا احياهتــا اجلنــسية، مبــا يف ذلــك مــا يتــصل بــصحتيها اجلنــسية واإلجنابيــة، واختــاذ قراراهتــ 
عــة الــشأن بــشكل حــّر ومــسؤول مبــا يزيــد مــن قــدرهتا علــى اّتقــاء اإلصــابة بفــريوس نقــص املنا 

البشرية، وذلك مبنأى عن اإلكراه والتمييز والعنف؛ ونتعّهد باختاذ مجيع التدابري الالزمـة لتهيئـة               
البيئة املؤاتية لتمكني املرأة وتعزيز استقالهلا االقتـصادي؛ ونكـّرر يف هـذا الـسياق التأكيـد علـى                   

  أمهية دور الرجال واألوالد يف حتقيق املساواة بني اجلنسني؛
، من خالل عمليات تشمل اجلميع وتّتـسم بالـشفافية          ٢٠١٢لقيام، حبلول عام    نلتزم با   - ٥٤

وتتوىل البلدان زمامها، بتحديث وتنفيـذ االسـتراتيجيات واخلطـط الوطنيـة املتعـددة القطاعـات                
يـشمل   ، مبـا فيهـا خطـط التمويـل، مبـا      واإليـدز املتبعة فيما خيـّص فـريوس نقـص املناعـة البـشرية       

لزمنيـة ُيتـوّخى يف حتقيقهـا اإلنـصاف واملداومـة واسـتهداف فئـات بعينـها،         أهدافا حمّددة األطر ا 
ــول عــام       ــع حبل ــق اســتفادة اجلمي ــة إىل حتقي ــوترية اجلهــود الرامي  مــن ٢٠١٥وذلــك لإلســراع ب

خدمات الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية ومعاجلة ضحاياه ورعايتهم ودعمهـم؛ ونلتـزم              
   إىل درجة ال ميكن قبوهلا يف جمايل الوقاية والعالج؛ مبعاجلة مستوى التغطية املتدّني

 لتــزم بزيــادة الــسيطرة الوطنيــة علــى جهــود التــصّدي لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   ن  - ٥٥
، ونــدعو يف الوقــت ذاتــه منظومــة األمــم املتحــدة والبلــدان املاحنــة والــصندوق العــاملي    واإليــدز

دوليـــة النظمـــات املمـــال، وغـــري ذلـــك مـــن  وقطـــاع األع،ملكافحـــة اإليـــدز والـــسل واملالريـــا
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 يف إطـار مـن الـشفافية      ،قليمية، إىل دعم الـدول األعـضاء يف العمـل علـى أن يـتمّ              املنظمات اإل و
واخلـــضوع للمـــساءلة والفعاليـــة ومبـــا يتماشـــى واألولويـــات الوطنيـــة، متويـــل وتنفيـــذ خطـــط   

لقوى الوطنيـة وتكـون شـاملة       حتّركها ا واإليدز  استراتيجية وطنية لفريوس نقص املناعة البشرية       
وذات مصداقية وحمسوبة التكاليف ومـستندة إىل األدلـة وغـري مـستبعدة ألحـد، وذلـك حبلـول                    

  ؛٢٠١٣ عام
نلتزم بتشجيع ودعم مـشاركة الـشباب النـشطة وتـولّيهم األدوار القياديـة يف مكافحـة                    - ٥٦

ي، مبـن فـيهم املـصابون    وباء فـريوس نقـص املناعـة البـشرية علـى الـصعد احمللـي والـوطين والعـامل          
بالفريوس؛ ونوافق على العمل مع هؤالء القادة اجلـدد للمـساعدة يف وضـع تـدابري حمـّددة حلفـز          
مشاركة الشباب يف جهود مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية، مبـا يف ذلـك يف اجملتمعـات          

  لعمل؛احمللية واألسر واملدارس ومؤسسات التعليم العايل ومراكز الترفيه وأماكن ا
نلتزم مبواصلة إشراك املصابني بفريوس نقص املناعـة البـشرية واملتـضّررين منـه يف اختـاذ                   - ٥٧

القــرارات والتخطــيط جلهــود التــصّدي وتنفيــذها وتقييمهــا، وبإقامــة الــشراكات مــع القيــادات  
 اجملتمــع املــدين، مبــا فيهــا منظمــات اجملتمعــات احملليــة، لتطــوير خــدمات فــريوس هيئــات احملليــة و

ــا ولتوســيع نطــاق هــذه اخلــدمات         ــة زمامه ــوىل اجملتمعــات احمللي ــيت تت ــشرية ال ــة الب نقــص املناع
  والتصّدي ملسأليت الوصم والتمييز؛

  
 توسيع نطاق التغطية وتنويع الُنُهج املتبعة وتكثيف اجلهود الرامية إىل وضع حّد :الوقاية    

  حلدوث إصابات جديدة بفريوس نقص املناعة البشرية
ؤكّد مـن جديـد وجـوب أن تكـون الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية حجـر                        ن  - ٥٨

الزاويــــة للجهــــود الوطنيــــة واإلقليميــــة والدوليــــة يف جمــــال التــــصّدي لوبــــاء فــــريوس نقــــص 
  البشرية؛ املناعة
نلتزم مبضاعفة جهود الوقاية من فـريوس نقـص املناعـة البـشرية مـن خـالل اختـاذ مجيـع              - ٥٩

ُهج للوقاية تتسم بالشمول واالستناد إىل األدلة، مـع مراعـاة االعتبـارات احملليـة          التدابري لتطبيق نُ  
 احلـصر  من ظروف ومعايري أخالقية وقيم ثقافية، وذلـك عـرب سـبل منـها، علـى سـبيل املثـال ال                    

  :يلي ما
القيام حبمـالت التوعيـة العامـة وأنـشطة التثقيـف الـيت تـستهدف فئـات بعينـها                     )أ(  

  م بفريوس نقص املناعة البشرية؛إذكاًء للوعي العا
طاقات الشباب للمساعدة علـى توجيـه الـوعي العـاملي بفـريوس نقـص               تدعيم    )ب(  

  املناعة البشرية؛
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االسـتعفاف  احلّد من اجملازفة وتشجيع السلوك اجلنسي املسؤول، مبـا يف ذلـك            )ج(  
  لرفاالت بالطريقة الصحيحة؛املستمر لستخدام اال و،واإلخالص

ــ  )د(   ــة     التوّسـ ــاالت الذكريـ ــاألخص الرفـ ــية، وبـ ــستلزمات األساسـ ــوفري املـ ع يف تـ
  واألنثوية واحلقن املعقّمة؛

ــصال والتواصــل      وضــع   )هـ(   ــا وســائل االت ــيت تتيحه ــات ال ســبل اســتغالل اإلمكان
  اجلديدة يف متناول اجلميع، وال سيما الشباب؛

ملناعـة  التوّسع بدرجة كبرية يف تـوفري فحوصـات واستـشارات فـريوس نقـص ا                )و(  
ــادرة مــن       ــتّم مبب ــة وســرّية، والفحوصــات واالستــشارات الــيت ت ــتّم بــصفة طوعي البــشرية الــيت ت

  مقّدمي اخلدمة، والترويج هلذه األمور؛
تكثيف احلمالت الوطنيـة للتـرويج لفحوصـات فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                )ز(  

  وغريه من األمراض املنقولة جنسيا؛
، يف تنفيـذ بـرامج للحـّد مـن املخـاطر واألضـرار       النظر، حسب االقتـضاء إيالء    )ح(  

ــدليل املعنــون      ــربامج، مــع االسترشــاد بال ــة،  ”ويف توســيع نطــاق هــذه ال منظمــة الــصحة العاملي
ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين     

دليـل تقـين إلرشـاد      ): اإليـدز (كتـسب   متالزمـة نقـص املناعـة امل      /بفريوس نقـص املناعـة البـشرية      
خــدمات الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة مــن أجــل وضــع البلــدان يف جمــال وضــع األهــداف 

، مبـا يتفـق     “البشرية ومعاجلـة ضـحاياه ورعايتـهم يف متنـاول مجيـع متعـاطي املخـدرات بـاحلقن                 
  والتشريعات الوطنية؛

معــّدالت انتــشار فيهــا ن تكــوالــيت تــشجيع ختــان الــذكور طّبيــا يف األمــاكن    )ط(  
  فريوس نقص املناعة البشرية مرتفعة ومعّدالت ختان الذكور منخفضة؛

ــشاركتهم         )ي(   ــشجيع م ــسني وت ــني اجلن ــساواة ب ــدأ امل ــة الرجــال واألوالد مبب توعي
  النشطة يف الدعوة له؛

  تيسري احلصول على خدمات رعاية الصحتني اجلنسية واإلجنابية؛  )ك(  
اية من فريوس نقص املناعة البـشرية يف متنـاول مـن هـن يف       جعل خدمات الوق    )ل(  

سن اإلجناب، وجعل رعاية ما قبـل الـوالدة واملعلومـات واالستـشارات وغريهـا مـن اخلـدمات                   
املتعلقة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف متنـاول احلوامـل، والتوّسـع يف تـوفري العـالج الفّعـال                       

لرّضـــع وزيـــادة فـــرص حـــصول هـــؤالء لبـــشرية وللنـــساء املـــصابات بفـــريوس نقـــص املناعـــة ال
  العالج؛ على
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تعزيز التدخالت الوقائية املستندة إىل األدلة اليت تقوم هبا القطاعات الـصحية،              )م(  
  مبا يف ذلك ما ينفّذ منها يف املناطق الريفية واألماكن اليت يصعب الوصول إليها؛

 مبجـــّرد التثّبـــت مـــن البيولوجيـــة اجلديـــدة - بـــدء تطبيـــق التـــدخالت الطبيـــة  )ن(  
صــالحيتها، مبــا يف ذلــك طــرق الوقايــة الــيت تكــون األنثــى هــي املبــادرة بتطبيقهــا، كمبيــدات     
ــيلة         ــة، والعــالج األبكــر كوس ــشرية الوقائي ــة الب ــريوس نقــص املناع ــات؛ وعالجــات ف امليكروب

  للوقاية، وحتضري لقاح مضاد لفريوس نقص املناعة البشرية؛
وارد املالية املخّصصة للوقاية صوب التدابري الوقائيـة الـيت تـستند       نلتزم بضمان توجيه امل     - ٦٠

إىل األدلة وتعكس الطبيعة احملّددة النتشار الوبـاء يف كـل بلـد، بـالتركيز علـى املواقـع اجلغرافيـة            
والشبكات االجتماعية والفئات السكانية املعّرضة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية، تبعـا             

ل من هذه املتغّيرات عـن حـدوث اإلصـابات اجلديـدة يف كـل موقـع، وذلـك             ملدى مسؤولية ك  
ضمانا إلنفاق املوارد املخصصة للوقاية من فريوس نقص املناعة البـشرية بـأكرب قـدر ممكـن مـن               
فعاليــة الكلفــة؛ وضــمان إيــالء اهتمــام خــاص للنــساء والفتيــات والــشباب واأليتــام واألطفــال    

ــاجرين وامل   ــتمني إىل     املعّرضــني للخطــر وامله ــسجناء واملن ــسانية وال ــن الطــوارئ اإلن ــضّررين م ت
  الشعوب األصلية وذوي اإلعاقات، تبعا للظروف احمللية؛

الفئـات  اسـتهداف   االستراتيجيات الوقائية الوطنية، علـى حنـو شـامل،          بأن تكفل   نلتزم    - ٦١
ــز نظــم مجــع بيانــات هــذه الفئــات الــس      ــة تعزي ــر عرضــة للخطــر؛ وبكفال كانية الــسكانية األكث

ــا           ــا فيه ــشرية، مب ــة الب ــريوس نقــص املناع ــة بف ــل اخلــدمات املتعلق ــدابري جلع ــاذ ت ــها؛ واخت وحتليل
ــة وســرية، يف      ــتّم بــصورة طوعي فحوصــات واستــشارات فــريوس نقــص املناعــة البــشرية الــيت ت
متنــاول هــذه الفئــات الــسكانية تــشجيعا هلــا علــى طلــب احلــصول علــى خــدمات الوقايــة مــن    

  البشرية ومعاجلة ضحاياه ورعايتهم ودعمهم؛فريوس نقص املناعة 
نلتزم بالعمـل علـى تقلـيص معـّدالت انتقـال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية عـن طريـق                         - ٦٢

  ؛٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٥٠االتصال اجلنسي بنسبة 
نلتزم بالعمل على تقليص معّدالت انتقـال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية بـني متعـاطي                     - ٦٣

  ؛٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٥٠باحلقن بنسبة املخدرات 
نلتزم بالعمل على القضاء على انتقال فريوس نقص املناعة البشرية مـن األم إىل طفلـها                  - ٦٤

ــول عــام   ــات األمهــات ألســباب     ٢٠١٥حبل ، وعلــى إحــداث اخنفــاض كــبري يف معــّدالت وفي
  ؛)اإليدز(متصلة مبتالزمة نقص املناعة املكتسب 
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 القـضاء علـى حـاالت االعـتالل والوفـاة ألسـباب ذات صـلة        :عايـة والـدعم   العالج والر     
  )اإليدز(مبتالزمة نقص املناعة املكتسب 

العمر املتوقـع وحتـسني نوعيـة    فترة نتعّهد بتكثيف اجلهود الكفيلة باملساعدة على إطالة          - ٦٥
  حياة مجيع املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية؛

العالجـــات املـــضادة وضـــع  اجلهـــود الراميـــة إىل حتقيـــق هـــدف نلتـــزم بتـــسريع وتـــرية  - ٦٦
للفريوســات العكوســة يف متنــاول كــل مــن تــستلزم حالتــه احلــصول عليهــا، وذلــك اســتنادا إىل  
مبادئ منظمة الصحة العاملية التوجيهية للعـالج مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية الـيت توصـي                    

مونة اجلــودة لتعظــيم نفعهــا، مــع اســتهداف بالبــدء يف الوقــت املناســب بتقــدمي العالجــات املــض
الوصول بعدد املصابني بفريوس نقص املناعة البـشرية الـذين يعيـشون علـى العالجـات املـضادة                  

  ؛٢٠١٥ مليون نسمة حبلول عام ١٥للفريوسات العكوسة إىل 
نلتزم بدعم خفض تكلفـة الوحـدة وحتـسني أسـلوب تنفيـذ العـالج مـن فـريوس نقـص                       - ٦٧

ية بطرق منها توفري نظم عالجيـة جيـدة النوعيـة ومعقولـة الكلفـة وفّعالـة ومبـّسطة                  املناعة البشر 
ــسيطة       ــصية ب ــوفري خــدمات تشخي ــة؛ وت ــة تتفــادى مــشكلة مقاومــة الفــريوس لألدوي ــلّ ّمسي وأق

نقاط تقدمي الرعاية؛ وخفض تكاليف مجيع العناصـر الرئيـسية لعمليـة تقـدمي        يف  ومعقولة الكلفة   
عات احمللية وبناء قـدراهتا دعمـا لتوسـيع نطـاق تقـدمي العالجـات واسـتبقاء                 العالج؛ وتعبئة اجملتم  

املرضى؛ وتنفيذ برامج تدعم حتسني درجة التقّيد بنظام العالج؛ واالضطالع جبهـود تـستهدف              
الرعايــة الــصحية، وقــاطين فيهــا تقــّدم الــيت حتديــدا ســكان املنــاطق البعيــدة عــن املنــشآت املاديــة 

مرافــق الرعايــة الــصحية غــري كافيــة؛ وإدراك الــيت تكــون فيهـا  املواقــع العـشوائيات وغريهــا مــن  
  للعالجات من فوائد وقائية مكّملة لسائر جهود الوقاية؛ ما
نلتزم بوضع وتنفيذ اسـتراتيجيات لتحـسني تـشخيص حـاالت إصـابة الرّضـع بفـريوس                   - ٦٨

قـدمي الرعايـة،    نقـاط ت  يف  نقص املناعة البشرية، وذلـك بطـرق منـها تـوفري خـدمات التـشخيص                
وإحـداث زيـادة كــبرية يف عـالج األطفـال واملــراهقني املـصابني بفـريوس نقــص املناعـة البــشرية        

ــة وعالجــات       ــوفري العالجــات الوقائي ــيهم للعــالج، مبــا يف ذلــك ت ــادة فــرص تلقّ األمــراض وزي
جتمـاعي  ، وزيادة الدعم املقّدم لألطفال واملراهقني من خالل زيادة الدعم املـايل واال            االنتهازية

واملعنوي املقّدم لذويهم وأسرهم وأولياء أمورهم الشرعيني، واملـساعدة علـى االنتقـال الـسلس               
يتـصل بـذلك مـن       من عالجهـم حتـت مظلـة طـّب األطفـال إىل عالجهـم كـشباب، وتـوفري مـا                   

  خدمات ودعم؛
ت الـيت  نلتزم بتعزيز اخلدمات اليت تدمج بني الوقايـة والعـالج والرعايـة املتـصلة باحلـاال          - ٦٩

ترافق اإلصابة بالفريوس كاإلصابة بالسل والتهاب الكبد؛ وبزيادة فرص احلصول على الرعايـة             
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الصحية األولية والرعاية الشاملة وخدمات الدعم اجليدة النوعية واملعقولة الكلفة، مبـا يف ذلـك               
ــة     ــة واالجتماعي ــب اجلــسدية والروحي ــاجل اجلوان ــا يع ــسية  - م ــصادية والنف ــة االجت - االقت ماعي

  والقانونية للعيش مع فريوس نقص املناعة البشرية؛ وبتوفري خدمات الرعاية التلطيفية؛
نلتزم باختاذ إجراءات فوريـة علـى الـصعيدين الـوطين والعـاملي إلدمـاج الـدعم الغـذائي                   - ٧٠

ــشرية ضــمانا         ــة الب ــريوس نقــص املناع ــضّررين مــن ف ــستهدف املت ــيت ت ــربامج ال ــذوي يف ال والتغ
ــة ويناســب     حلــصوهلم علــ  ــي احتياجــاهتم الغذائي ــأمون واملغــذّي الــذي يلّب ى الطعــام الكــايف وامل

النـشاط والـصحة كجـزء مـن اجلهـد الـشامل للتـصدي لفـريوس          مكفولة ب أذواقهم ليحيوا حياة    
  ؛)اإليدز(نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب 

كن، إزالة العقبات اليت حتّد مـن قـدرة         ، حيثما أم  ٢٠١٥لتزم بأن ُنتّم قبل حلول عام       ن  - ٧١
املتوســطة الــدخل علــى تــوفري املنتجــات الفّعالــة واملعقولــة   البلــدان البلــدان املنخفــضة الــدخل و 

ــة       ــة والعــالج مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية وتشخيــصه، إىل جانــب األدوي الكلفــة للوقاي
األمــراض االنتهازيــة  ة، وكــذلك عالجــاتنيواملــستلزمات وغــري ذلــك مــن املنتجــات الــصيدال 

ــة الــيت     ــالفريوس، وتقليــل تكــاليف الرعايــة املزمن حيتاجهــا  واإلصــابات الــيت تترافــق واإلصــابة ب
تـراه كـل    مـا  املصاب مدى احلياة، وذلك بطرق منـها تعـديل القـوانني واللـوائح الوطنيـة، وفـق                

  :ملا يليحكومة مناسبا، حتقيقا للشكل األمثل 
املرونـة الـيت يتيحهـا اتفـاق اجلوانـب املتـصلة بالتجـارة              االستغالل التام ألوجـه       )أ(  

مــن حقــوق امللكيــة الفكريــة، وهــو االتفــاق املنــصّب حتديــدا علــى تعزيــز فــرص احلــصول علــى 
األدويـة وتعزيــز جتارهتــا؛ والعمــل، مــع االعتــراف بأمهيـة نظــام حقــوق امللكيــة الفكريــة كعامــل   

، علــى )اإليــدز(قــص املناعــة املكتــسب مــساعد علــى زيــادة فعاليــة جهــود التــصدي ملتالزمــة ن 
احليلولة دون تقويض أحكام حقوق امللكيـة الفكريـة ألوجـه املرونـة تلـك، وفـق مـا أكـد عليـه             

والـصحة العامـة، والـدعوة إىل القبـول         اجلوانـب املتـصلة بالتجـارة       إعالن الدوحـة بـشأن اتفـاق        
ملنظمة التجارة العامليـة يف قـراره   اعتمده اجمللس العام  الذي   من االتفاق    ٣١مبكرا بتعديل املادة    

  ؛٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦املؤّرخ 
معاجلة احلواجز واألنظمة والسياسات واملمارسـات الـيت حتـول دون احلـصول               )ب(  

األدويـة الـيت   على عالج فريوس نقص املناعة البـشرية بكلفـة معقولـة، وذلـك بتـشجيع منافـسة                
  ض تكـاليف الرعايـة املزمنـة الـيت حيتاجهـا املـصاب            للمـساعدة علـى خفـ     حتمل عالمة جتاريـة      ال

مدى احلياة؛ وبتشجيع مجيع الدول على تطبيق تدابري وإجراءات إلنفاذ أحكام حقـوق امللكيـة               
الفكرية بشكل يتجنـب خلـق حـواجز تعتـرض التجـارة املـشروعة لألدويـة، واختـاذ الـالزم مـن                      

  ضمانات ضد إساءة استعمال هذه التدابري واإلجراءات؛
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تــشجيع االســتخدام الطــوعي، حــسب االقتــضاء، لآلليــات اجلديــدة مــن قبيــل   )ج(  
مـستويات متدّرجـة، وتبـادل بـراءات االختـراع عمـال بنظـام املـصدر                يف  الشراكات، والتـسعري    

مجيع البلدان النامية عن طريـق كيانـات      لصاحل  املفتوح، والعمل بنظام براءات االختراع اجملّمعة       
 اختــراع األدويــة، للمــساعدة علــى خفــض تكــاليف العــالج وتــشجيع مــن قبيــل جمّمــع بــراءات

تطوير مركّبات جديدة لعالج فريوس نقص املناعة البـشرية، مبـا يف ذلـك أدويـة فـريوس نقـص                    
  نقاط تقدمي الرعاية، وال سيما لألطفال؛يف املناعة البشرية واإلجراءات التشخيصية اليت تنفذ 

لة، من قبيل املنظمة العاملية للملكية الفكريـة ومنظمـة          حنث املنظمات الدولية ذات الص      - ٧٢
األمم املتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة                   
والتنميــة ومنظمــة التجــارة العامليــة ومنظمــة الــصحة العامليــة، حــسب االقتــضاء، أن تقــوم عنــد    

ويــد احلكومــات الوطنيــة للبلــدان الناميــة مبــساعدة تقنيــة   الطلــب ووفقــا لواليــة كــل منــها، بتز 
يف جمــال بنــاء القــدرات لــدعم مــا تبذلــه تلــك احلكومــات مــن جهــود لزيــادة إتاحــة  مــساعدة و

الدواء والعالج لألشخاص الذين يعيشون بفريوس نقص املناعة البشرية، وفقـا لالسـتراتيجيات             
ملتاحــة يف إطــار االتفــاق املتعلــق جبوانــب الوطنيــة لكــل حكومــة، مبــا يتــسق مــع أوجــه املرونــة ا 

حقوق امللكيـة الفكريـة املتـصلة بالتجـارة، وبـسبل تـشمل اسـتخدام هـذه املرونـة، علـى النحـو                       
الذي جرى تأكيده يف إعالن الدوحـة بـشأن االتفـاق املتعلـق جبوانـب حقـوق امللكيـة الفكريـة                      

  املتصلة بالتجارة والصحة العامة؛
 للعوامل الـيت حتـد مـن اإلقبـال علـى العـالج              ٢٠١٥دي حبلول عام    نعلن التزامنا بالتص    - ٧٣

وتــسهم يف نفــاد املخــزون العالجــي، ويف تــأخر إنتــاج الــدواء وإيــصاله؛ وعــدم كفايــة ختــزين     
األدوية، وانقطاع املرضى عن تلقي العالج، مبـا يف ذلـك عـدم كفايـة وسـائل النقـل إىل مواقـع             

انعـدام فـرص االطـالع علـى املعلومـات واإلفـادة مـن              العيادات وانعدام إمكانيـة اسـتخدامها؛ و      
ــوارد و ــذه امل ــن ه ــار     م ــى لآلث ــة؛ واإلدارة دون املثل ــيما لألشــخاص ذوي اإلعاق ــع، ال س  املواق

اجلانبية املتصلة بـالعالج؛ وعـدم التقيـد بـالعالج؛ واضـطرار املرضـى إىل حتمـل مـصروفات مـن                     
ــد      ــدواء؛ وفق ــدبري عناصــر عــالج خبــالف ال ــاهلم اخلــاص لت ــرتبط باحلــضور إىل   م ــدخل امل ان ال
  العيادات؛ وعدم كفاية املوارد البشرية لتوفري الرعاية الصحية؛

ندعو شركات األدوية إىل اختاذ التدابري اليت تكفل قيامها دون تـأخري بإنتـاج وإيـصال                  - ٧٤
أدوية مضادة للفريوسـات العكوسـة، تتـسم بـاجلودة العاليـة والفعاليـة، حـىت تـسهم يف احلفـاظ                     

  لى كفاءة النظام الوطين لتوزيع هذه األدوية؛ع
نعلن عن اعتزامنا زيادة اجلهود الرامية إىل مكافحـة الـسل، الـذي ميثـل أحـد األسـباب                  - ٧٥

الرئيسية لوفيات األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعـة البـشرية، وذلـك بتحـسني الكـشف                
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تـشخيص وعـالج الـسل املقـاوم        عنه وتوفري الوقاية منه وإتاحة خـدمات تشخيـصه وعالجـه، و           
لألدويــة، وإتاحــة العــالج باألدويــة املــضادة للفريوســات العكوســة، بزيــادة التكامــل يف إيــصال  
اخلدمات املتصلة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية والـسل متـشيا مـع اخلطـة العامليـة للقـضاء علـى                       

، بالعمـــل علـــى خفـــض عـــدد     ٢٠١٥؛ ونلتـــزم، حبلـــول عـــام    ٢٠١٥-٢٠١١: الـــسل  داء
النامجة عن السل بني األشخاص الذين يعيـشون بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية بنـسبة               الوفيات

   يف املائة؛٥٠
نعلن التزامنا خبفض املعدالت املرتفعة لإلصابة املشتركة بفريوس نقص املناعـة البـشرية               - ٧٦

ج العـاملي مـن     والتهاب الكبد الوبائي باء وجيم، بالقيام، مىت كان ممكنا، بوضع تقدير لالحتيـا            
العالج، وزيادة اجلهود صـوب إعـداد لقـاح اللتـهاب الكبـد الوبـائي جـيم وسـرعة التوسـع يف                      
إتاحــة اللقــاح املناســب اللتــهاب الكبــد الوبــائي بــاء وتــشخيص اإلصــابات املــشتركة بفــريوس  

  نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي وعالجها؛
  

مة العار والتمييز والعنف املرتبطني بفريوس نقص النهوض حبقوق اإلنسان للحد من وص    
  املناعة البشرية

ــانوين       - ٧٧ ــالني القـ ــة يف اجملـ ــر متكينيـ ــع أطـ ــة لوضـ ــود الوطنيـ ــا بتكثيـــف اجلهـ نعلـــن التزامنـ
واالجتماعي وعلى مستوى السياسات يف كل سياق وطين من أجل القضاء على وصمة العـار               

ناعـة البـشرية وتعزيـز إتاحـة خـدمات الوقايـة مـن              والتمييز والعنـف املـرتبطني بفـريوس نقـص امل         
الفريوس وخدمات العالج والرعايـة والـدعم للمـصابني بـه، وإتاحـة خـدمات التعلـيم والرعايـة               
الصحية والتوظيف واخلدمات االجتماعية علـى أسـاس عـدم التمييـز؛ وتـوفري احلمايـة القانونيـة                  

 حقـوق اإلرث واحتـرام اخلـصوصية       لألشخاص املتضررين مـن اإلصـابة بـالفريوس مبـا يف ذلـك            
والسرية؛ وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية ومحايتـها مـع إيـالء اهتمـام خـاص            

  جلميع األشخاص املعرَّضني خلطر اإلصابة بالفريوس واملتضررين من اإلصابة به؛
 تؤثر سـلبا    ، حسب االقتضاء، باستعراض القوانني والسياسات اليت      القيامنعلن التزامنا ب    - ٧٨

علــى النجــاح والفعاليــة واإلنــصاف يف تنفيــذ بــرامج الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
وتــوفري العــالج والرعايــة والــدعم للــذين يعيــشون بــه واملتــضررين مــن اإلصــابة بــه، والنظــر يف   

  مراجعتها وفق أطر االستعراض الوطنية واألطر الزمنية ذات الصلة؛
عضاء على النظر يف حتديد ما تبقـى مـن قيـود متـصلة بفـريوس نقـص                  نشجع الدول األ    - ٧٩

   القضاء عليها؛والعمل على والبقاء واإلقامة فيما يتعلق مبسائل الدخولاملناعة البشرية 
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ُتعـىن  واإليـدز   نعلن التزامنا باستراتيجيات وطنية ملواجهة فريوس نقص املناعـة البـشرية              - ٨٠
مبا يف ذلك الربامج اليت هتدف إىل القـضاء علـى وصـمة العـار             بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،     

والتمييز ضد األشخاص الذين يعيشون بفريوس نقص املناعة البـشرية واملتـضررين مـن اإلصـابة       
به، مبن فيهم أسـرهم، بـسبل منـها توعيـة أفـراد الـشرطة والقـضاة، وتـدريب العـاملني يف جمـال                        

املوافقــة عــن ِعلْــم، ودعــم  كفالــة ظ علــى الــسرية والرعايــة الــصحية علــى عــدم التمييــز واحلفــا 
احلمــالت الوطنيــة لــتعلُّم حقــوق اإلنــسان، وحمــو األميــة القانونيــة، وتــوفري اخلــدمات القانونيــة، 
وكذلك رصد أثر البيئة القانونيـة علـى الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية وعلـى تـوفري                        

  العالج والرعاية والدعم للمصابني به؛
ــشرية       ن  - ٨١ ــة الب ــريوس نقــص املناع ــة لف ــيب االســتجابات الوطني ــة أن تل ــا بكفال ــن التزامن عل

واإليدز االحتياجـات احملـددة للنـساء والفتيـات مبـن فـيهن الـاليت يعـشن بفـريوس نقـص املناعـة                       
البشرية واملتضررات مـن اإلصـابة بـه، علـى مـدار حيـاهتن، عـن طريـق تعزيـز التـدابري القانونيـة                        

داريــة وغريهــا مــن التــدابري مــن أجــل تعزيــز ومحايــة متتــع املــرأة الكامــل جبميــع والــسياساتية واإل
حقوق اإلنسان وخفض قابلية تأثرها مبخاطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية مـن خـالل               
القضاء على مجيع أشكال التمييز، وكـذلك مجيـع أنـواع االسـتغالل اجلنـسي للنـساء والفتيـات              

ألغراض التجارية، ومجيع أشكال العنـف ضـد النـساء والفتيـات، مبـا يف      واألوالد، مبا يف ذلك ل   
ذلـك مـن أشـكال       ذلك املمارسات التقليديـة والعرفيـة الـضارة، واإليـذاء، واالغتـصاب، وغـري             

  العنف اجلنسي، والضرب، واالجتار بالنساء والفتيات؛
 الطفـل، وبـرامج الرعايـة       نعلن التزامنا بتعزيز النظم الوطنية للحماية االجتماعية ومحاية         - ٨٢

والدعم لألطفال، ال سيما اإلناث واملراهقـات املتـضررات مـن اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة                   
البشرية واملعرضات ملخاطر تلك اإلصـابة، وكـذلك أسـرهن والقـائمني علـى رعايتـهن، بـسبل                  

 مـن اإلصـابة    من بينها توفري فرص متكافئة لدعم تنشئة اليتامى وغريهم من األطفال املتـضررين            
بفريوس نقص املناعـة البـشرية والـذين يعيـشون بـه، حـىت يبلغـوا أشـدهم، ال سـيما مـن خـالل                         
إتاحة التعليم على أساس متكافئ، وهتيئة أجـواء تعلـم آمنـة وغـري متييزيـة، وتـوفري نظـم قانونيـة                      

ني داعمة وأشكال من احلماية تشمل نظم التسجيل املدين، وتزويـد األطفـال وأسـرهم والقـائم               
دعم، وعلــى األخــص تزويــد األطفــال الــذين يعيــشون  الــشاملة والــعلومــات املعلــى رعايتــهم ب

بفريوس نقص املناعة البـشرية مبعلومـات مالئمـة ألعمـارهم عـن هـذا الفـريوس مـع حتـوهلم إىل                      
  مرحلة املراهقة، مبا يتفق مع قدراهتم اآلخذة يف التطور؛

ات الــيت تكفــل متتــع الــشباب علــى الوجــه التــام نعلــن التزامنــا تعزيــز القــوانني والــسياس  - ٨٣
ــشون بفــريوس نقــص املناعــة        ــات األساســية، ال ســيما مــن يعي ــسان واحلري ــع حقــوق اإلن جبمي
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البشرية واملعرضون بدرجـة أكـرب لإلصـابة بـه مـن أجـل القـضاء علـى مـا يواجهونـه مـن وصـم                      
  اجتماعي ومتييز؛

يـة، إلمكانيــات التـأثر بفــريوس نقــص   نعلـن التزامنــا بالتـصدي، وفــق التــشريعات الوطن    - ٨٤
املناعة البشرية لدى اجلماعات السكانية املهاجرة واملتنقلة ودعم حصول هذه اجلماعـات علـى              

  به؛ خدمات الوقاية من الفريوس وتوفري العالج والرعاية والدعم للمصابني
اكن عملـهم    وأسـرهم وُمعـاليهم وأمـ      مالنعلن التزامنا بتخفيف أثر هذا الوباء على الع         - ٨٥

واقتصاداهتم، بسبل منها مراعاة مجيع االتفاقيات ذات الـصلة ملنظمـة العمـل الدوليـة، وكـذلك                 
، ٢٠٠التوجيهات الواردة يف التوصيات ذات الصلة هلـذه املنظمـة، مبـا يف ذلـك توصـيتها رقـم                    

 ونـدعو أربــاب العمــل، واحتـادات ونقابــات العمــال، واملـوظفني واملتطــوعني، إىل القــضاء علــى   
وصــمة العــار والتمييــز، ومحايــة حقــوق اإلنــسان وتيــسري احلــصول علــى خــدمات الوقايــة مــن   

  فريوس نقص املناعة البشرية وخدمات العالج والرعاية والدعم للمصابني به؛
  

  املوارد الالزمة للتصدي لإليدز    
ناعــة نعلــن التزامنــا بالعمــل علــى ســد فجــوة املــوارد العامليــة املتعلقــة بفــريوس نقــص امل    - ٨٦

، حيـث تـصل يف الوقـت الـراهن، حـسبما تـشري تقـديرات                ٢٠١٥البشرية واإليدز حبلول عـام      
باليـني دوالر   ٦اإليـدز، إىل  /برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البـشرية    

ــي        ــل احملل ــدر أكــرب مــن االســتثمارات االســتراتيجية، ومواصــلة التموي ســنويا، وذلــك بــضخ ق
 لتمكني البلدان من النفاذ إىل موارد مالية ميكن التنبؤ هبا وتتسم باالسـتدامة، ومـصادر            والدويل

التمويل املبتكر، وبالتأكد من تدفق التمويل من خالل النظم املاليـة القُطريـة، حـسب االقتـضاء                
وحيثمــا يتــاح، واتــساقه مــع االســتراتيجيات الوطنيــة املعنيــة بالتــصدي لفــريوس نقــص املناعــة     

ية واإليــدز وبالتنميــة، واخلاضــعة للمــساءلة واملــستدامة، الــيت تعظــم التــآزر وتنفــذ بــرامج البــشر
  مستدامة تستند إىل األدلة وتنفذ بشفافية وفعالية وختضع للمساءلة؛

نعلن التزامنا بكسر املسار التـصاعدي للتكـاليف مـن خـالل كفـاءة اسـتخدام املـوارد،           - ٨٧
ــة وغريهــا مــن     والتــصدي للحــواجز يف التجــارة القان  ــة الــيت ال حتمــل عالمــة جتاري ــة لألدوي وني

األدوية املنخفضة التكلفة، وحتسني كفـاءة الوقايـة باسـتهداف التـدخالت لتنفيـذ بـرامج تتـسم                  
واإليـدز  بقدر أكرب مـن الكفـاءة واالبتكـار واالسـتدامة ملواجهـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            

 وكفالـة اسـتغالل التـآزر بـني االسـتجابة لفـريوس             وفقا للخطـط واألولويـات اإلمنائيـة الوطنيـة،        
نقص املناعة البشرية واإليدز واجلهود املبذولـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا،                   

  يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية؛ مبا
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، من خالل سلـسلة مـن اخلطـوات املتدرجـة     ٢٠١٥نعلن التزامنا بأن نصل حبلول عام        - ٨٨
ل مسؤوليتنا املشتركة، إىل مستوى مـؤثر مـن اإلنفـاق العـاملي الـسنوي علـى فـريوس                   ومن خال 

نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز، مــع اإلقــرار بــأن املبلــغ الكلــي املــستهدف، حــسب تقــديرات    
 ٢٢اإليـدز، يتـراوح بـني       /برنامج األمم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية               

ــادة     بليــون دوالر يف٢٤ و ــدخل والبلــدان املتوســطة الــدخل، وذلــك بزي ــدان املنخفــضة ال  البل
ــة الــسيطر أنــشطة التــصدي لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز مــن خــالل     علــى ة الوطني

ختصيص اعتمادات أكرب من املوارد الوطنيـة ومـصادر التمويـل التقليديـة مبـا يف ذلـك املـساعدة                    
  اإلمنائية الرمسية؛

 يف املائـة    ٠,٧بلدان املتقدمة النمو الـيت تعهـدت بتحقيـق هـدف ختـصيص              حنث بقوة ال    - ٨٩
، ونـدعو البلـدان الـيت       ٢٠١٥من الناتج القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية حبلول عـام           

  مل تفعل ذلك حىت اآلن، على بذل جهود ملموسة إضافية يف هذا الصدد للوفاء بالتزاماهتا؛
ملكافحـة فـريوس    أبوجـا   وإطـار عمـل     ألفريقية اليت اعتمدت إعـالن      حنث بقوة البلدان ا     - ٩٠

علـى اختـاذ تـدابري ملموسـة لتحقيـق      نقص املناعة البـشرية واإليـدز والـسل واألمـراض األخـرى           
 يف املائة علـى األقـل مـن ميزانيتـها الـسنوية لتحـسني قطـاع                 ١٥اهلدف املتعلق بتخصيص نسبة     

  الصحة، وفقا إلعالن وإطار عمل أبوجا؛
الـضبط  تعزيز عناصـر  تعزيز امللكية الوطنية وعن طريق نعلن التزامنا برفع جودة املعونة    - ٩١

  ؛النتائج لتنبؤ واملساءلة والشفافية املتبادلتني، والتوجه حنو حتقيقلقابلية الواملواءمة و
نعلــن التزامنــا بــدعم وتعزيــز آليــات التمويــل القائمــة، مبــا يف ذلــك الــصندوق العــاملي      - ٩٢
ذلك منظمات األمم املتحدة املعنية، من خالل توفري األموال بطريقة مـستدامة ميكـن التنبـؤ                وك

ــيت ترتفــع       ــدخل املتوســط ال ــدان ذات ال ــنخفض والبل ــدخل امل ــدان ذات ال هبــا، وخــصوصا للبل
ا عدد كبري من الـسكان يعيـشون بفـريوس نقـص املناعـة            هبأو يوجد   /أعباؤها نتيجة األمراض و   

   من اإلصابة به؛البشرية ومتضررون
نعلن جمددا التزامنا بتنفيذ املبادرة املعززة املعنية بالبلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون تنفيـذا                   - ٩٣

كامال ونوافق على شطب مجيع الديون الرمسية الثنائيـة املـستوفية للـشروط للبلـدان املؤهلـة مـن           
 ال سيما البلـدان األكثـر تـضررا مـن     هذه البلدان، اليت بلغت نقطة اإلجناز يف إطار املبادرة،     بني  

فريوس نقص املناعة البـشرية واإليـدز، وحنـث علـى اسـتخدام املـدخرات املتحـصلة مـن خدمـة                     
الدين، يف مجلة أمور، لتمويل برامج القضاء على الفقر، وخـصوصا لتـوفري الوقايـة مـن فـريوس                   

عـالج والرعايـة والـدعم      نقص املناعة البشرية واإليدز وغريمها من األمـراض وتـوفري خـدمات ال            
  للمصابني هبا؛
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نعلن التزامنا بتوسيع نطاق آليات متويل مبتكـرة جديـدة وطوعيـة وإضـافية للمـساعدة                   - ٩٤
على سد العجز يف املوارد املتاحة للتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز على مـستوى               

اإليدز علـى املـدى البعيـد؛      و يةلفريوس نقص املناعة البشر   العامل وحتسني متويل أنشطة التصدي      
ونعلن التزامنا بإسراع وتـرية اجلهـود الراميـة إىل حتديـد آليـات التمويـل املبتكـرة الـيت ُيتوقـع أن                       
ــتكمال خمصــصات           ــشرية، واس ــريوس نقــص املناعــة الب ــة ف ــة إضــافية ملواجه ــوارد مالي ــوفر م ت

  امليزانيات الوطنية واملساعدة اإلمنائية الرمسية؛
الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا آلية حمورية إلتاحـة الوقايـة            ندرك أن     - ٩٥

ــام      ــول ع ــع حبل ــدعم للجمي ــة وال ــامج إصــالح   ٢٠١٥والعــالج والرعاي ــر بربن ــصندوق ا؛ ونق ل
العاملي؛ ونشجع الدول األعضاء ودوائر األعمـال، مبـا يف ذلـك املؤسـسات وكـذلك املتربعـون            

أعلى مستوى من الدعم للصندوق العاملي، مع األخذ يف االعتبـار           لألعمال اخلريية، على تقدمي     
 لعمليـة   ٢٠١٢أهداف التمويل املقرر حتديدها يف استعراض منتصف املدة الذي سيجرى عـام             

  جتديد موارد الصندوق؛
  

ــنظم الــصحية وإدمــاج فــريوس نقــص املناعــة البــشرية ومتالزمــة نقــص املناعــة           ــز ال تعزي
  هود الصحية واإلمنائية األوسع نطاقايف اجل) اإليدز(املكتسب 

نلتــزم مبــضاعفة اجلهــود لتعزيــز الــنظم الــصحية، مبــا يف ذلــك الرعايــة الــصحية األوليــة،   - ٩٦
سيما يف البلدان النامية، باختاذ تدابري من قبيل ختـصيص املـوارد الوطنيـة والدوليـة، وتطبيـق                   وال

ــربامج فــريوس نقــص املناعــة البــ    ــة املناســبة ل شرية واإليــدز مــن أجــل تيــسري وصــول   الالمركزي
اجملتمعات احمللية إليها، مبا يف ذلك سكان املناطق الريفية والنائية، وإدماج برامج فـريوس نقـص                
املناعة البشرية واإليدز يف خدمات الرعاية الصحية األولية والرعاية الصحية اجلنـسية واإلجنابيـة              

ــة، وحتــسني ال    ــراض املعدي ــن املؤســسات    واخلــدمات املتخصــصة لألم تخطــيط لالحتياجــات م
واهلياكــل األساســية واملــوارد البــشرية، وحتــسني إدارة سلــسلة اإلمــداد داخــل الــنظم الــصحية،   
وزيادة قدرات املوارد البشرية املتاحـة جلهـود االسـتجابة، بوسـائل منـها تعزيـز تـدريب املـوارد                    

لـصحة، والعـاملني يف جمـال       الـسياسات والتخطـيط يف جمـال ا       ملهام  البشرية ومعدالت استبقائها    
الرعاية الصحية، مبـا يتماشـى مـع املدونـة العامليـة الطوعيـة ملنظمـة الـصحة العامليـة للممارسـات                
املتعلقة بتوظيف العاملني يف جمال الصحة علـى الـصعيد الـدويل، والعـاملني يف جمـال الـصحة يف                 

اإلقليميـة  املنظمـات    الدولية و  اجملتمعات احمللية، وأخصائيي توعية األقران، وبدعم من املنظمات       
  ودوائر قطاع األعمال واجملتمع املدين، وبالشراكة معها، حسب االقتضاء؛

نــدعم ونــشجع، عــن طريــق التمويــل احمللــي والــدويل وتــوفري املــساعدة التقنيــة، تنميــة     - ٩٧
ــة يف جمــا     ــة والدولي ــة لــرأس املــال البــشري، وتطــوير اهلياكــل األساســية الوطني ل القــدرات الفني
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البحوث، وزيادة قدرة املختربات، وحتسني أنظمة الرقابة، ومجع البيانات وجتهيزهـا وتوزيعهـا،         
وتدريب القائمني بالبحوث األساسية والسريرية وعلماء االجتماع والفنيني، مع التركيـز علـى              

 أو الـيت ينتـشر أو ُيحتمـل أن ينتـشر          /البلدان األكثر تضررا من فـريوس نقـص املناعـة البـشرية و            
  فيها الوباء انتشارا سريعا؛

، مـن توجيـه املـوارد وتعزيـز         ٢٠١٥نلتزم بالعمـل مـع الـشركاء للـتمكن، حبلـول عـام                - ٩٨
الروابط بني جهود التصدي لفريوس نقـص املناعـة البـشرية والـسل يف جمـاالت أنـشطة الـدعوة                    

ابيـة، وصـحة    والسياسات والربامج، وخدمات الرعاية الصحية األولية، والصحة اجلنسية واإلجن        
، واالرهتـان باملخـدرات، واألمـراض       ‘‘جـيم ’’ و‘‘ بـاء ’’األم والطفل، وفريوس التـهاب الكبـد        

غــري املعديــة، والــنظم الــصحية العامــة، وتــسخري خــدمات الرعايــة الــصحية ملنــع انتقــال فــريوس 
 نقـص  نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل، وتعزيز التفاعل بـني اخلـدمات املتعلقـة بفـريوس     

 واخلـدمات الـصحية   ،املناعة البشرية، وخدمات الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابيـة ذات الـصلة      
األخرى، مبا يف ذلك صحة األم والطفل، وإزالة النظم املوازيـة للخـدمات واملعلومـات املتعلقـة                 

ة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية حيثمـا كـان ذلـك ممكنـا، وتعزيـز الـروابط بـني اجلهـود الوطنيـ                
والعاملية املعنيـة بالتنميـة البـشرية والوطنيـة، مبـا يف ذلـك القـضاء علـى الفقـر، والرعايـة الـصحية              
الوقائية، وحتسني التغذيـة، وإتاحـة ميـاه شـرب مأمونـة ونظيفـة، وخـدمات الـصرف الـصحي،                    

  والتعليم، وحتسني سبل كسب العيش؛
ــة والعامليــ       - ٩٩ ــة واإلقليمي ــود الوطني ــع اجله ــدعم مجي ــزم ب ــة   نلت ــداف اإلمنائي ــق األه ة لتحقي

 ،املضطلع هبا عن طريق التعاون بني بلدان الشمال وبلـدان اجلنـوب  اجلهود لأللفية، مبا يف ذلك  
وفيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، من أجـل حتـسني بـرامج الوقايـة الـشاملة واملتكاملـة                   

 ودعمهـم، وكـذلك فيمـا يتعلـق         من فريوس نقص املناعة البشرية وعالج املصابني به ورعايتهم        
  بداء السل، والصحة اجلنسية واإلجنابية، واملالريا، والرعاية الصحية لألم والطفل؛

  
ــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية وعالجــه    مفتــاح : طــويرالبحــوث والت     احلــل للوقاي

  والشفاء منه
ئل مـــستدامة نلتـــزم باالســـتثمار يف البحـــوث األساســـية املعّجلـــة بـــشأن تطـــوير وســـا  - ١٠٠

وميسورة التكلفـة لتـشخيص فـريوس نقـص املناعـة البـشرية وداء الـسل وعـالج فـريوس نقـص                      
املناعة البـشرية واألمـراض املعديـة املرتبطـة بـه، ومبيـدات اجلـراثيم وغريهـا مـن التكنولوجيـات                     

ريعة الوقائية اجلديدة، مبا يف ذلك وسائل الوقاية اليت تتحكم فيها اإلناث، والتكنولوجيات الـس             
للتـــشخيص والرصـــد، وكـــذلك حبـــوث العمليـــات الطبيـــة األحيائيـــة، والبحـــوث االجتماعيـــة 
ــة،        ــة الوطني ــاء القــدرات البحثي ــدي، ومواصــلة بن ــسلوكية، وحبــوث الطــب التقلي ــة وال والثقافي
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سيما يف البلدان النامية، عن طريق زيـادة التمويـل وتعزيـز الـشراكات بـني القطـاعني العـام                     وال
ئــة بيئــة مواتيــة إلجــراء البحــوث وكفالــة اســتنادها إىل أعلــى املعــايري األخالقيــة    واخلــاص، وهتي

  والعلمية، وتعزيز السلطات التنظيمية الوطنية؛
 مــن أجــل إجيــاد لقــاح مــأمون وفعــال ميكــن    طــويرنلتــزم بتــسريع وتــرية البحــث والت   - ١٠١

، مـع كفالـة تطـوير    احلصول عليه وحتمل تكاليفه، وعالج شاف لفريوس نقص املناعـة البـشرية     
  نظم مستدامة لشراء اللقاح وتوزيعه بإنصاف؛

  
  تعزيز االستجابة إىل أقصى حد: التنسيق والرصد واملساءلة    

نلتزم باسـتحداث آليـات تنفيذيـة فعالـة قائمـة علـى األدلـة للرصـد والتقيـيم واملـساءلة                      - ١٠٢
ــدعم اخلطــط االســتراتيجية       ــة ل ــات املعني ــع اجله ــني مجي ــة ب ــددة القطاعــات   املتبادل ــة متع الوطني

ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز بغية الوفاء بااللتزامات الواردة يف هـذا اإلعـالن،               
وذلك يف ظل مشاركة فعالة من األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أو املتـأثرين               

  مع املدين والقطاع اخلاص؛به أو املعرضني لإلصابة به، واجلهات املعنية األخرى يف اجملت
ــة عــام    - ١٠٣ ــأن جنــري حبلــول هناي ــزم ب ــه للمؤشــرات   ٢٠١٢نلت  تنقيحــا لإلطــار املوصــى ب

األساسية الذي يعكـس االلتزامـات الـواردة يف هـذا اإلعـالن، وبوضـع تـدابري إضـافية، حـسب                     
 لفـريوس  االقتضاء، لتعزيز اآلليات الوطنية واإلقليميـة والعامليـة لتنـسيق ورصـد جهـود التـصدي         

نقص املناعة البشرية واإليدز عـن طريـق عمليـات شـاملة وشـفافة مبـشاركة كاملـة مـن الـدول                       
األعضاء وغريها من اجلهات املعنية، وبدعم من برنامج األمم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس                  

  اإليدز؛/نقص املناعة البشرية
  

  مواصلة التقدم: املتابعة    
ومــات والبحــوث واألدلــة واخلــربات فيمــا بــني البلــدان       نــشجع ونــدعم تبــادل املعل   - ١٠٤

واملناطق من أجل تنفيذ التدابري وااللتزامات املتصلة باالسـتجابة العامليـة لتحـدي فـريوس نقـص                 
املناعة البشرية واإليدز، وال سيما تلك الـواردة يف هـذا اإلعـالن؛ ونعمـل علـى تيـسري تكثيـف                      

ــدان اجلنــوب    ــشمال وبل ــدان ال ــي،    التعــاون بــني بل ــوب والتعــاون الثالث ــدان اجلن  وفيمــا بــني بل
اإلقليمية ودون اإلقليميـة واألقاليميـة، ونواصـل يف هـذا           لصُعد  وكذلك التعاون والتنسيق على ا    

الصدد تشجيع اجمللس االقتصادي واالجتماعي على أن يطلب إىل اللجان اإلقليميـة أن تـدعم،               
إجــراء استعراضــات دوريــة شــاملة للجهــود كــل منــها يف حــدود واليتــها واملــوارد املتاحــة هلــا، 

  الوطنية والتقدم احملرز يف منطقتها ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية؛ 
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نطلب إىل األمني العام تقدمي تقرير سـنوي إىل اجلمعيـة العامـة بـشأن التقـدم احملـرز يف                  - ١٠٥
األمـم املتحـدة املـشترك      حتقيق االلتزامات الواردة يف هذا اإلعالن؛ والقيـام، بـدعم مـن برنـامج               

اإليــدز، بتقــدمي تقريــر مرحلــي إىل اجلمعيــة العامــة وفقــا  /املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
ــة يف       ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــشأن األه ــاملي ب ــالغ الع ــة اإلب ــام  ســياق لعملي ــتعراض ع  ٢٠١٣اس

  .ألهداف اإلمنائية لأللفيةالالحقة لستعراضات الوا
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	18 - نشيد كذلك بالعمل الذي يقوم به المرفق الدولي لشراء الأدوية استنادا إلى التمويل الابتكاري، والتركيز على تيسير الحصول على العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة وضمان جودتها وخفض أسعارها؛
	19 - وإذ نرحب باستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لصحة المرأة والطفل التي يضطلع بها ائتلاف واسع من الشركاء، لدعم الخطط والاستراتيجيات الوطنية من أجل خفض عدد الوفيات النفاسية ووفيات المواليد الجدد والأطفال دون سن الخامسة إلى حد كبير بوصف ذلك مسألة ملحة، بوسائل منها تكثيف الجهود لوضع مجموعة متكاملة من التدخلات الشديدة الأثر ذات الأولوية، وتضافر الجهود في قطاعات من قبيل الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين والمياه والمرافق الصحية والحد من الفقر والتغذية؛
	20 - ندرك أن الاقتصادات القائمة على الزراعة تتضرر بدرجة كبيرة من فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، مما يُضعف مجتمعاتها المحلية وأسرها، ويؤثر تأثيرا سلبيا على جهودها للقضاء على الفقر، وأن سبب الوفيات المبكرة من جراء الإصابة بالإيدز يعود، في جملة أمور، إلى سوء التغذية الذي يؤدي إلى تفاقم تأثير فيروس نقص المناعة البشرية في الجهاز المناعي ويقوّض قدرته على التصدي لأشكال العدوى والأمراض الانتهازية، وأن علاج فيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك العلاج المضاد للفيروسات العكوسة، لا يكتمل بدون الغذاء الكافي والتغذية السليمة؛
	21 - لا نزال نشعر بقلق عميق لأن النساء والفتيات ما زلن الأكثر تضررا من الوباء على الصعيد العالمي، ويتحملن نصيبا غير متناسب من عبء تقديم الرعاية، ولأن قدرة النساء والفتيات على حماية أنفسهن من فيروس نقص المناعة البشرية ما زالت تتأثر بعوامل فسيولوجية وبأوجه التفاوت بين الجنسين، بما في ذلك عدم تساوي وضعهن القانوني والاقتصادي والاجتماعي مع غيرهن، وعدم كفاية فرص وصولهن إلى الرعاية الصحية والخدمات، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وجميع أشكال التمييز والعنف، بما في ذلك ما يتعرضن له من العنف والاستغلال الجنسيين؛
	22 - نرحب بإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة بوصفها آلية جديدة ذات مصلحة يمكن أن تؤدي دورا هاما في الجهود العالمية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بوصفهما شرطين أساسيين لتقليل تأثرها بفيروس نقص المناعة البشرية؛ كما نرحب بتعيين أول مديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛
	23 - نرحب باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة()، ونسلم بالحاجة إلى مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في تلك الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم وسهولة الوصول إلى الخدمات والمعلومات، لدى صياغة استجابتنا العالمية لتحدي فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛
	24 - نلاحظ مع التقدير الجهود التي يبذلها الاتحاد البرلماني الدولي في دعم البرلمانات الوطنية لضمان وجود بيئة قانونية تمكينية تدعم استجابات وطنية فعالة لمشكلة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛
	25 - نعرب عن بالغ القلق لأن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة يشكلون أكثر من ثلث مجموع الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية، إذ يصاب كل يوم بالفيروس زهاء 000 3 شاب؛ ونلاحظ أن معظم الشباب لا تزال إفادتهم محدودة من التعليم الجيد النوعية والعمل الكريم والمرافق الترفيهية، ومن برامج الصحة الجنسية والإنجابية التي توفر ما يحتاجونه من معلومات ومهارات وخدمات وسلع أساسية من أجل حماية أنفسهم، ولأن 34 في المائة فقط من الشباب هم الذين يكونون على دراية صحيحة بفيروس نقص المناعة البشرية، ولأن التشريعات والسياسات تستثني في بعض الحالات الشباب من الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية الجنسية والخدمات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية، مثل اختبار الكشف عن الفيروس بصفة طوعية وسرية وتقديم المشورة بشأنه، والتوعية المناسبة للسن بالشؤون الجنسية وبسبل الوقاية من الفيروس، مع الاعتراف في الوقت نفسه بأهمية الحد من السلوك المنطوي على المخاطرة وتشجيع السلوك الجنسي المسؤول، بما في ذلك الاستعفاف والإخلاص والاستخدام الصحيح والمستمر للرفالات؛
	26 - نلاحظ بجزع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في صفوف مستهلكي المخدرات عن طريق الحقن، وأنه على الرغم من استمرار تكثيف الجهود التي يبذلها كافة أصحاب المصلحة المعنيين، لا تزال مشكلة المخدرات تمثل خطرا شديدا على الصحة العامة والسلامة العامة ورفاه البشرية في جملة أمور، وخاصة على الأطفال والشباب وأسرهم؛ ونسلم بأنه لا يزال يتعين إلى حد كبير اتخاذ إجراءات أكثر من أجل مكافحة مشكلة المخدرات العالمية بفعالية؛
	27 - نشير إلى التزامنا بأن الوقاية يجب أن تشكل حجر الزاوية الذي يستند إليه في المواجهة العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، ولكننا نلاحظ أن الكثير من البرامج الوطنية للوقاية من الفيروس وأولويات الإنفاق لا تجسد هذا الالتزام بما يكفي، وأن الإنفاق على الوقاية من الفيروس غير كاف لتعبئة استجابة عالمية حازمة وفعالة وشاملة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وأن برامج الوقاية الوطنية تفتقر في كثير من الأحيان لما يكفي من التنسيق والاستناد إلى الأدلة، وأن استراتيجيات الوقاية لا تعكس بالشكل المناسب أنماط الإصابة ولا تركز بشكل كاف على فئات السكان الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وأن 33 في المائة فقط من البلدان وضعت أهدافا تتعلق بمسألة انتشار الفيروس في صفوف الشباب و 34 في المائة منها فقط وضعت أهدافا محددة فيما يتعلق ببرامج تشجيع استخدام الرفالات؛
	28 - نلاحظ مع القلق أن استراتيجيات وبرامج الوقاية الوطنية يطبعها في أحيان كثيرة قدر كبير من العمومية ولا تستجيب بما فيه الكفاية لأنماط الإصابة وعبء المرض؛ ففي الحالات التي يكون فيها مثلا نمط انتقال العدوى عن طريق العلاقات الجنسية الغيرية هو النمط الشائع، يشكل الأشخاص المتزوجون أو المساكنون، بمن فيهم المتعاشرون في علاقات يكون أحد طرفيها مصابا بالفيروس، أغلبية حالات الإصابة الجديدة، ومع ذلك لا تستهدفهم بما فيه الكفاية التدخلات الرامية إلى الكشف عن الفيروس والوقاية منه؛
	29 - نلاحظ أن الكثير من الاستراتيجيات الوطنية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية لا تركز بما يكفي على فئات السكان التي تشير الدلائل الوبائية أنها الأكثر عرضة للإصابة، وخاصة الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال ومستهلكو المخدرات عن طريق الحقن والمشتغلون بالجنس، لكننا نلاحظ أيضا أنه ينبغي لكل بلد تحديد فئات السكان التي تشكل عاملا أساسيا في الحالة الوبائية فيه وفي استجابته لها، وذلك استنادا إلى السياقين الوبائي والوطني؛
	30 - نلاحظ مع بالغ القلق أنه رغم القضاء الوشيك على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل في البلدان ذات الدخل المرتفع ورغم توافر الوسائل المتدنية التكلفة لمنع انتقال الفيروس، فإن عدد الرضع المقدر أنهم أصيبوا بالفيروس في عام 2009 بلغ حوالي 000 370 رضيع؛
	31 - نلاحظ مع القلق أن برامج الوقاية والعلاج والرعاية والدعم لا تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة أو لا يتاح لهم الاستفادة منها بما يكفي؛ 
	32 - نسلم بأن إمكانية الحصول على أدوية وسلع أساسية آمنة وفعالة ومعقولة التكلفة وجيدة النوعية في حالة تفشي أوبئة مثل فيروس نقص المناعة البشرية عنصر أساسي في الإعمال التام لحق الجميع في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛
	33 - نعرب عن بالغ القلق لأن معظم البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط لم تحقق أهدافها فيما يخص تعميم الحصول على العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية، على الرغم من بلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في توسيع نطاق الحصول على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة ليشمل أكثر من 6 ملايين شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، ولأن عدد الأشخاص المصابين بالفيروس المؤهلين طبيا في الوقت الراهن لبدء العلاج المضاد للفيروسات العكوسة قد بلغ ما لا يقل عن 10 ملايين شخص، ولأن الانقطاع عن العلاج يهدد فعالية العلاج، ولأن عوامل من قبيل الفقر وعدم الحصول على العلاج والتمويل غير الكافي وغير القابل للتنبؤ، وزيادة عدد المصابين الجدد بالفيروس عن عدد الأشخاص الذين يبدؤون العلاج من الفيروس بمقدار الضعف أمور تهدد استدامة توفير العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية لمدى الحياة؛ 
	34 - ندرك الدور المحوري للبحث في دعم التقدم المحرز في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والعلاج منه ورعاية ودعم المصابين به، ونرحب بأوجه التقدم الباهر المتحقق في المعارف العلمية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية وبالوقاية والعلاج منه، ولكن نلاحظ مع القلق أن معظم العلاجات الجديدة ليست متاحة أو لا يمكن الحصول عليها في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، وأنه حتى في البلدان المتقدمة النمو، كثيرا ما يقع تأخير كبير في حصول الناس، الذين لا ينفعهم العلاج المتاح، على العلاج الجديد لفيروس نقص المناعة البشرية، ونؤكد أهمية البحث الاجتماعي والعملي في تحسين فهمنا للعوامل التي تؤثر على الوباء وللإجراءات الرامية للتصدي له؛
	35 - ندرك الأهمية الحاسمة للأدوية المعقولة التكلفة، بما فيها الأدوية التي لا تحمل علامات تجارية، في تعزيز إمكانية الحصول على علاج معقول التكلفة من فيروس نقص المناعة البشرية؛ وندرك كذلك أن تدابير حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ينبغي الامتثال فيها للجوانب المشمولة بالاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة وينبغي تفسيرها وتنفيذها على نحو يدعم حق الدول الأعضاء في حماية الصحة العامة، وخاصة، في تعزيز إمكانية حصول الجميع على الأدوية؛
	36 - نلاحظ مع القلق أن الأنظمة والسياسات والممارسات، بما فيها الأنظمة والسياسات والممارسات التي تقيد التجارة المشروعة في الأدوية التي لا تحمل علامات تجارية يمكن أن تحد بشدة من إمكانية الحصول على علاج فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من المنتجات الصيدلانية بتكلفة معقولة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ونسلم بأنه يمكن تحسين هذا الوضع بوسائل منها التشريعات والسياسات التنظيمية وإدارة سلسلة الإمداد على المستوى الوطني، ونلاحظ أنه يمكن استكشاف سبل خفض الحواجز التي تعترض المنتجات المعقولة التكلفة من أجل توسيع نطاق الحصول على منتجات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومواد تشخيصه والأدوية والسلع الأساسية الخاصة بعلاج الفيروس، بما في ذلك الأمراض الانتهازية والإصابات المتزامنة، وذلك بتكلفة معقولة وبنوعية جيدة؛
	37 - نسلم بأن ثمة سبل إضافية لعكس اتجاه الوباء العالمي وتجنب وقوع ملايين الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وحالات الوفاة المتصلة بالإيدز، ونسلم أيضا في هذا السياق بأن هناك أدلة علمية جديدة ومحتملة متاحة يمكن أن تسهم في فعالية برامج الوقاية والعلاج والرعاية والدعم وفي تعزيزها؛ 
	38 - نؤكد من جديد التعهد بالوفاء بالتزامات تعزيز الاحترام العالمي لكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها، وفقا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والصكوك الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي؛ ونشدد على أهمية القيم الثقافية والأخلاقية والدينية، والدور الحيوي للأسرة والمجتمع المحلي، ولا سيما الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك أسرهم، وعلى ضرورة مراعاة خصوصيات كل بلد في دعم أوجه الاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، والوصول إلى جميع المصابين بالفيروس، وتوفير وسائل الوقاية والعلاج منه وتقديم الرعاية والدعم للمصابين به، وتعزيز النظم الصحية، ولا سيما الرعاية الصحية الأولية؛
	39 - نؤكد من جديد أن الإعمال الكامل لكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع عامل أساسي في الاستجابة العالمية لوباء فيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك فيما يتعلق بمجالات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم، ونسلم بأن التصدي لوصم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو المفترض إصابتهم بها والتمييز ضدهم، بما في ذلك أسرهم، يمثل أيضا عاملا حاسما في مكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية العالمي، ونسلم أيضا بضرورة القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز السياسات والتشريعات الوطنية من أجل التصدي لهذا الوصم والتمييز؛ 
	40 - نسلم بأن التعاون الوثيق مع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وفئات السكان الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس سيؤدي إلى تيسير تحقيق استجابة أكثر فعالية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، ونشدد على أن المصابين والمتضررين بالفيروس، بما في ذلك أسرهم، ينبغي أن يتمتعوا بالمساواة في المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، دون تعرضهم للتحيز أو التمييز، وأنه ينبغي أن يستفيدوا من الرعاية الصحية والدعم المجتمعي بشكل متساو مع جميع أفراد المجتمع؛
	41 - نسلم بأن الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية كان ولا يزال أمرا أساسيا في أوجه الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وبأن الحكومات تقع عليها مسؤولية توفير خدمات الصحة العامة، مع إيلاء اهتمام خاص للأسر والنساء والأطفال؛
	42 - نسلم بأهمية تعزيز النظم الصحية، ولا سيما الرعاية الصحية الأولية، وبضرورة إدماج الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية فيها، ونلاحظ أن النظم الصحية الضعيفة التي تواجه عمليا العديد من التحديات، بما في ذلك الافتقار للعاملين الصحيين المدربين وعدم استبقاء المهرة منهم، تشكل إحدى العقبات الكبرى أمام الحصول على الخدمات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛
	43 - نؤكد من جديد الدور المحوري الذي تؤديه الأسرة، مع مراعاة وجود أشكال متنوعة من الأسر في النظم الثقافية والاجتماعية والسياسية المختلفة، في خفض قابلية التعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بوسائل منها تثقيف الأطفال وإرشادهم، ونضع في الاعتبار العوامل الثقافية والدينية والأخلاقية في الحد من قلة مناعة الأطفال والشباب عن طريق كفالة التحاق البنات والأولاد على حد سواء بالتعليم الابتدائي والثانوي الذي يغطي موضوع فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في المناهج الدراسية الموجهة للمراهقين، وتهيئة بيئة سليمة وآمنة للشابات خاصة، وتوسيع نطاق خدمات الإعلام والتثقيف والمشورة في مجال الصحة الجنسية ذات النوعية الجيدة والمناسبة للمراهقين، وتعزيز برامج الصحة الجنسية والإنجابية، والقيام قدر المستطاع بإشراك الأسر والشباب في التخطيط لبرامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ورعاية المصابين بهما وفي تنفيذها وتقييمها؛ 
	44 - ندرك الدور الذي تؤديه المنظمات المجتمعية، بما فيها المنظمات التي يديرها الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، في دعم أشكال الاستجابة الوطنية والمحلية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، والوصول إلى جميع المصابين بالفيروس، وتقديم خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم، وتعزيز النظم الصحية، ولا سيما نهج الرعاية الصحية الأولية؛
	45 - نعترف بأن الاتجاه الحالي لتكاليف برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لا يمكن تحمله على الدوام، وبأنه يتعين أن تصبح البرامج أكثر فعالية من حيث التكلفة وأن تستند إلى الأدلة وأن تحصل على قيمة أفضل مقابل المال، وبأن ضعف التنسيق وثقل المعاملات على صعيد الاستجابة والافتقار للإدارة السليمة والمساءلة المالية أمور تعرقل التقدم؛
	46 - نلاحظ مع القلق أن أوجه الاستجابة المستندة إلى الأدلة والتي يجب أن تفيد من البيانات المبوبة بحسب الإصابات والشيوع، بما فيها البيانات المبوبة بحسب السن والجنس ونمط انتقال العدوى، لا تزال في حاجة إلى أدوات قياس أكثر قوة ولنظم إدارة البيانات ولتحسين قدرات الرصد والتقييم على الصعيدين الوطني والإقليمي؛
	47 - نلاحظ الاستراتيجيات ذات الصلة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛
	48 - نسلم بأن المواعيد النهائية المحددة لبلوغ الأهداف والغايات الرئيسية في إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لعام 2001، الإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لعام 2006 قد انصرمت الآن، ونلاحظ في الوقت نفسه مع القلق البالغ أن العديد من البلدان لم يتمكن من الوفاء بتعهداته بتحقيقها، ونؤكد الضرورة الملحة للالتزام مجددا بتلك الأهداف والغايات والالتزام بأهداف وغايات طموحة وقابلة للتحقيق مع الانطلاق من أوجه التقدم الهائل الذي شهدته السنوات العشر الماضية والتصدي للعقبات التي تعترض التقدم والتحديات الجديدة من خلال تنشيط وإدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛
	49 - وبناء على ما سبق، نعلن رسميا التزامنا بوضع حد للوباء بإرادة سياسية متجددة وقيادة قوية خاضعة للمساءلة، وبالعمل في إطار شراكة هادفة مع جميع أصحاب المصلحة على جميع المستويات من أجل تنفيذ الإجراءات الجريئة والحاسمة الواردة أدناه، مع مراعاة اختلاف الحالات والظروف باختلاف البلدان والمناطق في شتى أنحاء العالم؛
	القيادة: متحدون من أجل القضاء على وباء فيروس نقص المناعة البشرية

	50 - نلتزم باغتنام الفرصة السانحة في هذا المنعطف على صعيد مكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية، وبالقيام، من خلال قيادة حاسمة وشاملة للجميع وخاضعة للمساءلة، بتنشيط وتكثيف الجهد العالمي الشامل في مجال التصدّي لفيروس نقص المناعة البشرية من خلال تجديد الالتزامات الواردة في إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لعام 2001 والإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لعام 2006، والوفاء على نحو تام بالالتزامات والأهداف والغايات الواردة في الإعلان الحالي؛
	51 - نلتزم بمضاعفة الجهود الرامية إلى تحقيق استفادة الجميع بحلول عام 2015 من خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومعالجة ضحاياه ورعايتهم ودعمهم، وذلك كخطوة بالغة الأهمية نحو القضاء على وباء فيروس نقص المناعة البشرية العالمي، مع سعينا إلى تحقيق الهدف 6 من الأهداف الإنمائية للألفية، وبالأخصّ وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وبدء انحساره بحلول عام 2015؛ 
	52 - نؤكد من جديد تصميمنا على تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية، وبالأخص الهدف 6، وندرك أهمية القيام على وجه السرعة بتوسيع نطاق الجهود الرامية إلى الدمج بين جهود الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومعالجة ضحاياه ورعايتهم ودعمهم وبين الجهود المبذولة لتحقيق تلك الأهداف؛ 
	53 - نتعهّد بالقضاء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين، وعلى إساءة المعاملة وممارسة العنف من منطلقات جنسانية؛ وبزيادة قدرة كل من المرأة والمراهقة على اتّقاء خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بطرق أهمها توفير الرعاية والخدمات الصحية في جملة مجالات منها الصحتان الإنجابية والجنسية، وإتاحة كامل فرص الحصول على المعلومات الشاملة والاستفادة من الأنشطة التثقيفية؛ وضمان تمكين المرأة من ممارسة حقّها في امتلاك زمام أمور حياتها الجنسية، بما في ذلك ما يتصل بصحتيها الجنسية والإنجابية، واتخاذ قراراتها في هذا الشأن بشكل حرّ ومسؤول بما يزيد من قدرتها على اتّقاء الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وذلك بمنأى عن الإكراه والتمييز والعنف؛ ونتعهّد باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتهيئة البيئة المؤاتية لتمكين المرأة وتعزيز استقلالها الاقتصادي؛ ونكرّر في هذا السياق التأكيد على أهمية دور الرجال والأولاد في تحقيق المساواة بين الجنسين؛
	54 - نلتزم بالقيام، بحلول عام 2012، من خلال عمليات تشمل الجميع وتتّسم بالشفافية وتتولى البلدان زمامها، بتحديث وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعددة القطاعات المتبعة فيما يخصّ فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، بما فيها خطط التمويل، بما يشمل أهدافا محدّدة الأطر الزمنية يُتوخّى في تحقيقها الإنصاف والمداومة واستهداف فئات بعينها، وذلك للإسراع بوتيرة الجهود الرامية إلى تحقيق استفادة الجميع بحلول عام 2015 من خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومعالجة ضحاياه ورعايتهم ودعمهم؛ ونلتزم بمعالجة مستوى التغطية المتدنّي إلى درجة لا يمكن قبولها في مجالي الوقاية والعلاج؛ 
	55 - نلتزم بزيادة السيطرة الوطنية على جهود التصدّي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وندعو في الوقت ذاته منظومة الأمم المتحدة والبلدان المانحة والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وقطاع الأعمال، وغير ذلك من المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية، إلى دعم الدول الأعضاء في العمل على أن يتمّ، في إطار من الشفافية والخضوع للمساءلة والفعالية وبما يتماشى والأولويات الوطنية، تمويل وتنفيذ خطط استراتيجية وطنية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز تحرّكها القوى الوطنية وتكون شاملة وذات مصداقية ومحسوبة التكاليف ومستندة إلى الأدلة وغير مستبعدة لأحد، وذلك بحلول عام 2013؛
	56 - نلتزم بتشجيع ودعم مشاركة الشباب النشطة وتولّيهم الأدوار القيادية في مكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية على الصعد المحلي والوطني والعالمي، بمن فيهم المصابون بالفيروس؛ ونوافق على العمل مع هؤلاء القادة الجدد للمساعدة في وضع تدابير محدّدة لحفز مشاركة الشباب في جهود مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك في المجتمعات المحلية والأسر والمدارس ومؤسسات التعليم العالي ومراكز الترفيه وأماكن العمل؛
	57 - نلتزم بمواصلة إشراك المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والمتضرّرين منه في اتخاذ القرارات والتخطيط لجهود التصدّي وتنفيذها وتقييمها، وبإقامة الشراكات مع القيادات المحلية وهيئات المجتمع المدني، بما فيها منظمات المجتمعات المحلية، لتطوير خدمات فيروس نقص المناعة البشرية التي تتولى المجتمعات المحلية زمامها ولتوسيع نطاق هذه الخدمات والتصدّي لمسألتي الوصم والتمييز؛
	الوقاية: توسيع نطاق التغطية وتنويع النُهُج المتبعة وتكثيف الجهود الرامية إلى وضع حدّ لحدوث إصابات جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية

	58 - نؤكّد من جديد وجوب أن تكون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية حجر الزاوية للجهود الوطنية والإقليمية والدولية في مجال التصدّي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية؛
	59 - نلتزم بمضاعفة جهود الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية من خلال اتخاذ جميع التدابير لتطبيق نُهُج للوقاية تتسم بالشمول والاستناد إلى الأدلة، مع مراعاة الاعتبارات المحلية من ظروف ومعايير أخلاقية وقيم ثقافية، وذلك عبر سبل منها، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
	(أ) القيام بحملات التوعية العامة وأنشطة التثقيف التي تستهدف فئات بعينها إذكاءً للوعي العام بفيروس نقص المناعة البشرية؛
	(ب) تدعيم طاقات الشباب للمساعدة على توجيه الوعي العالمي بفيروس نقص المناعة البشرية؛
	(ج) الحدّ من المجازفة وتشجيع السلوك الجنسي المسؤول، بما في ذلك الاستعفاف والإخلاص، والاستخدام المستمر للرفالات بالطريقة الصحيحة؛
	(د) التوسّع في توفير المستلزمات الأساسية، وبالأخص الرفالات الذكرية والأنثوية والحقن المعقّمة؛
	(هـ) وضع سبل استغلال الإمكانات التي تتيحها وسائل الاتصال والتواصل الجديدة في متناول الجميع، ولا سيما الشباب؛
	(و) التوسّع بدرجة كبيرة في توفير فحوصات واستشارات فيروس نقص المناعة البشرية التي تتمّ بصفة طوعية وسريّة، والفحوصات والاستشارات التي تتمّ بمبادرة من مقدّمي الخدمة، والترويج لهذه الأمور؛
	(ز) تكثيف الحملات الوطنية للترويج لفحوصات فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا؛
	(ح) إيلاء النظر، حسب الاقتضاء، في تنفيذ برامج للحدّ من المخاطر والأضرار وفي توسيع نطاق هذه البرامج، مع الاسترشاد بالدليل المعنون ”منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز): دليل تقني لإرشاد البلدان في مجال وضع الأهداف من أجل وضع خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومعالجة ضحاياه ورعايتهم في متناول جميع متعاطي المخدرات بالحقن“، بما يتفق والتشريعات الوطنية؛
	(ط) تشجيع ختان الذكور طبّيا في الأماكن التي تكون فيها معدّلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية مرتفعة ومعدّلات ختان الذكور منخفضة؛
	(ي) توعية الرجال والأولاد بمبدأ المساواة بين الجنسين وتشجيع مشاركتهم النشطة في الدعوة له؛
	(ك) تيسير الحصول على خدمات رعاية الصحتين الجنسية والإنجابية؛
	(ل) جعل خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في متناول من هن في سن الإنجاب، وجعل رعاية ما قبل الولادة والمعلومات والاستشارات وغيرها من الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية في متناول الحوامل، والتوسّع في توفير العلاج الفعّال للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وللرضّع وزيادة فرص حصول هؤلاء على العلاج؛
	(م) تعزيز التدخلات الوقائية المستندة إلى الأدلة التي تقوم بها القطاعات الصحية، بما في ذلك ما ينفّذ منها في المناطق الريفية والأماكن التي يصعب الوصول إليها؛
	(ن) بدء تطبيق التدخلات الطبية - البيولوجية الجديدة بمجرّد التثبّت من صلاحيتها، بما في ذلك طرق الوقاية التي تكون الأنثى هي المبادرة بتطبيقها، كمبيدات الميكروبات؛ وعلاجات فيروس نقص المناعة البشرية الوقائية، والعلاج الأبكر كوسيلة للوقاية، وتحضير لقاح مضاد لفيروس نقص المناعة البشرية؛
	60 - نلتزم بضمان توجيه الموارد المالية المخصّصة للوقاية صوب التدابير الوقائية التي تستند إلى الأدلة وتعكس الطبيعة المحدّدة لانتشار الوباء في كل بلد، بالتركيز على المواقع الجغرافية والشبكات الاجتماعية والفئات السكانية المعرّضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، تبعا لمدى مسؤولية كل من هذه المتغيّرات عن حدوث الإصابات الجديدة في كل موقع، وذلك ضمانا لإنفاق الموارد المخصصة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية بأكبر قدر ممكن من فعالية الكلفة؛ وضمان إيلاء اهتمام خاص للنساء والفتيات والشباب والأيتام والأطفال المعرّضين للخطر والمهاجرين والمتضرّرين من الطوارئ الإنسانية والسجناء والمنتمين إلى الشعوب الأصلية وذوي الإعاقات، تبعا للظروف المحلية؛
	61 - نلتزم بأن تكفل الاستراتيجيات الوقائية الوطنية، على نحو شامل، استهداف الفئات السكانية الأكثر عرضة للخطر؛ وبكفالة تعزيز نظم جمع بيانات هذه الفئات السكانية وتحليلها؛ واتخاذ تدابير لجعل الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، بما فيها فحوصات واستشارات فيروس نقص المناعة البشرية التي تتمّ بصورة طوعية وسرية، في متناول هذه الفئات السكانية تشجيعا لها على طلب الحصول على خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومعالجة ضحاياه ورعايتهم ودعمهم؛
	62 - نلتزم بالعمل على تقليص معدّلات انتقال فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الاتصال الجنسي بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2015؛
	63 - نلتزم بالعمل على تقليص معدّلات انتقال فيروس نقص المناعة البشرية بين متعاطي المخدرات بالحقن بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2015؛
	64 - نلتزم بالعمل على القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى طفلها بحلول عام 2015، وعلى إحداث انخفاض كبير في معدّلات وفيات الأمهات لأسباب متصلة بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
	العلاج والرعاية والدعم: القضاء على حالات الاعتلال والوفاة لأسباب ذات صلة بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

	65 - نتعهّد بتكثيف الجهود الكفيلة بالمساعدة على إطالة فترة العمر المتوقع وتحسين نوعية حياة جميع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؛
	66 - نلتزم بتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى تحقيق هدف وضع العلاجات المضادة للفيروسات العكوسة في متناول كل من تستلزم حالته الحصول عليها، وذلك استنادا إلى مبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية للعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية التي توصي بالبدء في الوقت المناسب بتقديم العلاجات المضمونة الجودة لتعظيم نفعها، مع استهداف الوصول بعدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يعيشون على العلاجات المضادة للفيروسات العكوسة إلى 15 مليون نسمة بحلول عام 2015؛
	67 - نلتزم بدعم خفض تكلفة الوحدة وتحسين أسلوب تنفيذ العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية بطرق منها توفير نظم علاجية جيدة النوعية ومعقولة الكلفة وفعّالة ومبسّطة وأقلّ سمّية تتفادى مشكلة مقاومة الفيروس للأدوية؛ وتوفير خدمات تشخيصية بسيطة ومعقولة الكلفة في نقاط تقديم الرعاية؛ وخفض تكاليف جميع العناصر الرئيسية لعملية تقديم العلاج؛ وتعبئة المجتمعات المحلية وبناء قدراتها دعما لتوسيع نطاق تقديم العلاجات واستبقاء المرضى؛ وتنفيذ برامج تدعم تحسين درجة التقيّد بنظام العلاج؛ والاضطلاع بجهود تستهدف تحديدا سكان المناطق البعيدة عن المنشآت المادية التي تقدّم فيها الرعاية الصحية، وقاطني العشوائيات وغيرها من المواقع التي تكون فيها مرافق الرعاية الصحية غير كافية؛ وإدراك ما للعلاجات من فوائد وقائية مكمّلة لسائر جهود الوقاية؛
	68 - نلتزم بوضع وتنفيذ استراتيجيات لتحسين تشخيص حالات إصابة الرضّع بفيروس نقص المناعة البشرية، وذلك بطرق منها توفير خدمات التشخيص في نقاط تقديم الرعاية، وإحداث زيادة كبيرة في علاج الأطفال والمراهقين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وزيادة فرص تلقّيهم للعلاج، بما في ذلك توفير العلاجات الوقائية وعلاجات الأمراض الانتهازية، وزيادة الدعم المقدّم للأطفال والمراهقين من خلال زيادة الدعم المالي والاجتماعي والمعنوي المقدّم لذويهم وأسرهم وأولياء أمورهم الشرعيين، والمساعدة على الانتقال السلس من علاجهم تحت مظلة طبّ الأطفال إلى علاجهم كشباب، وتوفير ما يتصل بذلك من خدمات ودعم؛
	69 - نلتزم بتعزيز الخدمات التي تدمج بين الوقاية والعلاج والرعاية المتصلة بالحالات التي ترافق الإصابة بالفيروس كالإصابة بالسل والتهاب الكبد؛ وبزيادة فرص الحصول على الرعاية الصحية الأولية والرعاية الشاملة وخدمات الدعم الجيدة النوعية والمعقولة الكلفة، بما في ذلك ما يعالج الجوانب الجسدية والروحية والاجتماعية - الاقتصادية والنفسية - الاجتماعية والقانونية للعيش مع فيروس نقص المناعة البشرية؛ وبتوفير خدمات الرعاية التلطيفية؛
	70 - نلتزم باتخاذ إجراءات فورية على الصعيدين الوطني والعالمي لإدماج الدعم الغذائي والتغذوي في البرامج التي تستهدف المتضرّرين من فيروس نقص المناعة البشرية ضمانا لحصولهم على الطعام الكافي والمأمون والمغذّي الذي يلبّي احتياجاتهم الغذائية ويناسب أذواقهم ليحيوا حياة مكفولة بالنشاط والصحة كجزء من الجهد الشامل للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
	71 - نلتزم بأن نُتمّ قبل حلول عام 2015، حيثما أمكن، إزالة العقبات التي تحدّ من قدرة البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل على توفير المنتجات الفعّالة والمعقولة الكلفة للوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية وتشخيصه، إلى جانب الأدوية والمستلزمات وغير ذلك من المنتجات الصيدلانية، وكذلك علاجات الأمراض الانتهازية والإصابات التي تترافق والإصابة بالفيروس، وتقليل تكاليف الرعاية المزمنة التي يحتاجها المصاب مدى الحياة، وذلك بطرق منها تعديل القوانين واللوائح الوطنية، وفق ما تراه كل حكومة مناسبا، تحقيقا للشكل الأمثل لما يلي:
	(أ) الاستغلال التام لأوجه المرونة التي يتيحها اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، وهو الاتفاق المنصبّ تحديدا على تعزيز فرص الحصول على الأدوية وتعزيز تجارتها؛ والعمل، مع الاعتراف بأهمية نظام حقوق الملكية الفكرية كعامل مساعد على زيادة فعالية جهود التصدي لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، على الحيلولة دون تقويض أحكام حقوق الملكية الفكرية لأوجه المرونة تلك، وفق ما أكد عليه إعلان الدوحة بشأن اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة والصحة العامة، والدعوة إلى القبول مبكرا بتعديل المادة 31 من الاتفاق الذي اعتمده المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في قراره المؤرّخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2005؛
	(ب) معالجة الحواجز والأنظمة والسياسات والممارسات التي تحول دون الحصول على علاج فيروس نقص المناعة البشرية بكلفة معقولة، وذلك بتشجيع منافسة الأدوية التي لا تحمل علامة تجارية للمساعدة على خفض تكاليف الرعاية المزمنة التي يحتاجها المصاب مدى الحياة؛ وبتشجيع جميع الدول على تطبيق تدابير وإجراءات لإنفاذ أحكام حقوق الملكية الفكرية بشكل يتجنب خلق حواجز تعترض التجارة المشروعة للأدوية، واتخاذ اللازم من ضمانات ضد إساءة استعمال هذه التدابير والإجراءات؛
	(ج) تشجيع الاستخدام الطوعي، حسب الاقتضاء، للآليات الجديدة من قبيل الشراكات، والتسعير في مستويات متدرّجة، وتبادل براءات الاختراع عملا بنظام المصدر المفتوح، والعمل بنظام براءات الاختراع المجمّعة لصالح جميع البلدان النامية عن طريق كيانات من قبيل مجمّع براءات اختراع الأدوية، للمساعدة على خفض تكاليف العلاج وتشجيع تطوير مركّبات جديدة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك أدوية فيروس نقص المناعة البشرية والإجراءات التشخيصية التي تنفذ في نقاط تقديم الرعاية، ولا سيما للأطفال؛
	72 - نحث المنظمات الدولية ذات الصلة، من قبيل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، حسب الاقتضاء، أن تقوم عند الطلب ووفقا لولاية كل منها، بتزويد الحكومات الوطنية للبلدان النامية بمساعدة تقنية ومساعدة في مجال بناء القدرات لدعم ما تبذله تلك الحكومات من جهود لزيادة إتاحة الدواء والعلاج للأشخاص الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية، وفقا للاستراتيجيات الوطنية لكل حكومة، بما يتسق مع أوجه المرونة المتاحة في إطار الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، وبسبل تشمل استخدام هذه المرونة، على النحو الذي جرى تأكيده في إعلان الدوحة بشأن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة؛
	73 - نعلن التزامنا بالتصدي بحلول عام 2015 للعوامل التي تحد من الإقبال على العلاج وتسهم في نفاد المخزون العلاجي، وفي تأخر إنتاج الدواء وإيصاله؛ وعدم كفاية تخزين الأدوية، وانقطاع المرضى عن تلقي العلاج، بما في ذلك عدم كفاية وسائل النقل إلى مواقع العيادات وانعدام إمكانية استخدامها؛ وانعدام فرص الاطلاع على المعلومات والإفادة من الموارد ومن هذه المواقع، لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والإدارة دون المثلى للآثار الجانبية المتصلة بالعلاج؛ وعدم التقيد بالعلاج؛ واضطرار المرضى إلى تحمل مصروفات من مالهم الخاص لتدبير عناصر علاج بخلاف الدواء؛ وفقدان الدخل المرتبط بالحضور إلى العيادات؛ وعدم كفاية الموارد البشرية لتوفير الرعاية الصحية؛
	74 - ندعو شركات الأدوية إلى اتخاذ التدابير التي تكفل قيامها دون تأخير بإنتاج وإيصال أدوية مضادة للفيروسات العكوسة، تتسم بالجودة العالية والفعالية، حتى تسهم في الحفاظ على كفاءة النظام الوطني لتوزيع هذه الأدوية؛
	75 - نعلن عن اعتزامنا زيادة الجهود الرامية إلى مكافحة السل، الذي يمثل أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وذلك بتحسين الكشف عنه وتوفير الوقاية منه وإتاحة خدمات تشخيصه وعلاجه، وتشخيص وعلاج السل المقاوم للأدوية، وإتاحة العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات العكوسة، بزيادة التكامل في إيصال الخدمات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية والسل تمشيا مع الخطة العالمية للقضاء على داء السل: 2011-2015؛ ونلتزم، بحلول عام 2015، بالعمل على خفض عدد الوفيات الناجمة عن السل بين الأشخاص الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 50 في المائة؛
	76 - نعلن التزامنا بخفض المعدلات المرتفعة للإصابة المشتركة بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي باء وجيم، بالقيام، متى كان ممكنا، بوضع تقدير للاحتياج العالمي من العلاج، وزيادة الجهود صوب إعداد لقاح لالتهاب الكبد الوبائي جيم وسرعة التوسع في إتاحة اللقاح المناسب لالتهاب الكبد الوبائي باء وتشخيص الإصابات المشتركة بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي وعلاجها؛
	النهوض بحقوق الإنسان للحد من وصمة العار والتمييز والعنف المرتبطين بفيروس نقص المناعة البشرية

	77 - نعلن التزامنا بتكثيف الجهود الوطنية لوضع أطر تمكينية في المجالين القانوني والاجتماعي وعلى مستوى السياسات في كل سياق وطني من أجل القضاء على وصمة العار والتمييز والعنف المرتبطين بفيروس نقص المناعة البشرية وتعزيز إتاحة خدمات الوقاية من الفيروس وخدمات العلاج والرعاية والدعم للمصابين به، وإتاحة خدمات التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والخدمات الاجتماعية على أساس عدم التمييز؛ وتوفير الحماية القانونية للأشخاص المتضررين من الإصابة بالفيروس بما في ذلك حقوق الإرث واحترام الخصوصية والسرية؛ وتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها مع إيلاء اهتمام خاص لجميع الأشخاص المعرَّضين لخطر الإصابة بالفيروس والمتضررين من الإصابة به؛
	78 - نعلن التزامنا بالقيام، حسب الاقتضاء، باستعراض القوانين والسياسات التي تؤثر سلبا على النجاح والفعالية والإنصاف في تنفيذ برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير العلاج والرعاية والدعم للذين يعيشون به والمتضررين من الإصابة به، والنظر في مراجعتها وفق أطر الاستعراض الوطنية والأطر الزمنية ذات الصلة؛
	79 - نشجع الدول الأعضاء على النظر في تحديد ما تبقى من قيود متصلة بفيروس نقص المناعة البشرية فيما يتعلق بمسائل الدخول والبقاء والإقامة والعمل على القضاء عليها؛
	80 - نعلن التزامنا باستراتيجيات وطنية لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز تُعنى بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك البرامج التي تهدف إلى القضاء على وصمة العار والتمييز ضد الأشخاص الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية والمتضررين من الإصابة به، بمن فيهم أسرهم، بسبل منها توعية أفراد الشرطة والقضاة، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على عدم التمييز والحفاظ على السرية وكفالة الموافقة عن عِلْم، ودعم الحملات الوطنية لتعلُّم حقوق الإنسان، ومحو الأمية القانونية، وتوفير الخدمات القانونية، وكذلك رصد أثر البيئة القانونية على الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعلى توفير العلاج والرعاية والدعم للمصابين به؛
	81 - نعلن التزامنا بكفالة أن تلبي الاستجابات الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز الاحتياجات المحددة للنساء والفتيات بمن فيهن اللاتي يعشن بفيروس نقص المناعة البشرية والمتضررات من الإصابة به، على مدار حياتهن، عن طريق تعزيز التدابير القانونية والسياساتية والإدارية وغيرها من التدابير من أجل تعزيز وحماية تمتع المرأة الكامل بجميع حقوق الإنسان وخفض قابلية تأثرها بمخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من خلال القضاء على جميع أشكال التمييز، وكذلك جميع أنواع الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات والأولاد، بما في ذلك للأغراض التجارية، وجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الممارسات التقليدية والعرفية الضارة، والإيذاء، والاغتصاب، وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، والضرب، والاتجار بالنساء والفتيات؛
	82 - نعلن التزامنا بتعزيز النظم الوطنية للحماية الاجتماعية وحماية الطفل، وبرامج الرعاية والدعم للأطفال، لا سيما الإناث والمراهقات المتضررات من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والمعرضات لمخاطر تلك الإصابة، وكذلك أسرهن والقائمين على رعايتهن، بسبل من بينها توفير فرص متكافئة لدعم تنشئة اليتامى وغيرهم من الأطفال المتضررين من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والذين يعيشون به، حتى يبلغوا أشدهم، لا سيما من خلال إتاحة التعليم على أساس متكافئ، وتهيئة أجواء تعلم آمنة وغير تمييزية، وتوفير نظم قانونية داعمة وأشكال من الحماية تشمل نظم التسجيل المدني، وتزويد الأطفال وأسرهم والقائمين على رعايتهم بالمعلومات الشاملة والدعم، وعلى الأخص تزويد الأطفال الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية بمعلومات ملائمة لأعمارهم عن هذا الفيروس مع تحولهم إلى مرحلة المراهقة، بما يتفق مع قدراتهم الآخذة في التطور؛
	83 - نعلن التزامنا تعزيز القوانين والسياسات التي تكفل تمتع الشباب على الوجه التام بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا سيما من يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية والمعرضون بدرجة أكبر للإصابة به من أجل القضاء على ما يواجهونه من وصم اجتماعي وتمييز؛
	84 - نعلن التزامنا بالتصدي، وفق التشريعات الوطنية، لإمكانيات التأثر بفيروس نقص المناعة البشرية لدى الجماعات السكانية المهاجرة والمتنقلة ودعم حصول هذه الجماعات على خدمات الوقاية من الفيروس وتوفير العلاج والرعاية والدعم للمصابين به؛
	85 - نعلن التزامنا بتخفيف أثر هذا الوباء على العمال وأسرهم ومُعاليهم وأماكن عملهم واقتصاداتهم، بسبل منها مراعاة جميع الاتفاقيات ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية، وكذلك التوجيهات الواردة في التوصيات ذات الصلة لهذه المنظمة، بما في ذلك توصيتها رقم 200، وندعو أرباب العمل، واتحادات ونقابات العمال، والموظفين والمتطوعين، إلى القضاء على وصمة العار والتمييز، وحماية حقوق الإنسان وتيسير الحصول على خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وخدمات العلاج والرعاية والدعم للمصابين به؛
	الموارد اللازمة للتصدي للإيدز

	86 - نعلن التزامنا بالعمل على سد فجوة الموارد العالمية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بحلول عام 2015، حيث تصل في الوقت الراهن، حسبما تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، إلى 6 بلايين دولار سنويا، وذلك بضخ قدر أكبر من الاستثمارات الاستراتيجية، ومواصلة التمويل المحلي والدولي لتمكين البلدان من النفاذ إلى موارد مالية يمكن التنبؤ بها وتتسم بالاستدامة، ومصادر التمويل المبتكر، وبالتأكد من تدفق التمويل من خلال النظم المالية القُطرية، حسب الاقتضاء وحيثما يتاح، واتساقه مع الاستراتيجيات الوطنية المعنية بالتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وبالتنمية، والخاضعة للمساءلة والمستدامة، التي تعظم التآزر وتنفذ برامج مستدامة تستند إلى الأدلة وتنفذ بشفافية وفعالية وتخضع للمساءلة؛
	87 - نعلن التزامنا بكسر المسار التصاعدي للتكاليف من خلال كفاءة استخدام الموارد، والتصدي للحواجز في التجارة القانونية للأدوية التي لا تحمل علامة تجارية وغيرها من الأدوية المنخفضة التكلفة، وتحسين كفاءة الوقاية باستهداف التدخلات لتنفيذ برامج تتسم بقدر أكبر من الكفاءة والابتكار والاستدامة لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وفقا للخطط والأولويات الإنمائية الوطنية، وكفالة استغلال التآزر بين الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية؛
	88 - نعلن التزامنا بأن نصل بحلول عام 2015، من خلال سلسلة من الخطوات المتدرجة ومن خلال مسؤوليتنا المشتركة، إلى مستوى مؤثر من الإنفاق العالمي السنوي على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، مع الإقرار بأن المبلغ الكلي المستهدف، حسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، يتراوح بين 22 و 24 بليون دولار في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، وذلك بزيادة السيطرة الوطنية على أنشطة التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز من خلال تخصيص اعتمادات أكبر من الموارد الوطنية ومصادر التمويل التقليدية بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية؛
	89 - نحث بقوة البلدان المتقدمة النمو التي تعهدت بتحقيق هدف تخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2015، وندعو البلدان التي لم تفعل ذلك حتى الآن، على بذل جهود ملموسة إضافية في هذا الصدد للوفاء بالتزاماتها؛
	90 - نحث بقوة البلدان الأفريقية التي اعتمدت إعلان وإطار عمل أبوجا لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والسل والأمراض الأخرى على اتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق الهدف المتعلق بتخصيص نسبة 15 في المائة على الأقل من ميزانيتها السنوية لتحسين قطاع الصحة، وفقا لإعلان وإطار عمل أبوجا؛
	91 - نعلن التزامنا برفع جودة المعونة عن طريق تعزيز الملكية الوطنية وتعزيز عناصر الضبط والمواءمة والقابلية للتنبؤ والمساءلة والشفافية المتبادلتين، والتوجه نحو تحقيق النتائج؛
	92 - نعلن التزامنا بدعم وتعزيز آليات التمويل القائمة، بما في ذلك الصندوق العالمي وكذلك منظمات الأمم المتحدة المعنية، من خلال توفير الأموال بطريقة مستدامة يمكن التنبؤ بها، وخصوصا للبلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط التي ترتفع أعباؤها نتيجة الأمراض و/أو يوجد بها عدد كبير من السكان يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية ومتضررون من الإصابة به؛
	93 - نعلن مجددا التزامنا بتنفيذ المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون تنفيذا كاملا ونوافق على شطب جميع الديون الرسمية الثنائية المستوفية للشروط للبلدان المؤهلة من بين هذه البلدان، التي بلغت نقطة الإنجاز في إطار المبادرة، لا سيما البلدان الأكثر تضررا من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، ونحث على استخدام المدخرات المتحصلة من خدمة الدين، في جملة أمور، لتمويل برامج القضاء على الفقر، وخصوصا لتوفير الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وغيرهما من الأمراض وتوفير خدمات العلاج والرعاية والدعم للمصابين بها؛
	94 - نعلن التزامنا بتوسيع نطاق آليات تمويل مبتكرة جديدة وطوعية وإضافية للمساعدة على سد العجز في الموارد المتاحة للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز على مستوى العالم وتحسين تمويل أنشطة التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز على المدى البعيد؛ ونعلن التزامنا بإسراع وتيرة الجهود الرامية إلى تحديد آليات التمويل المبتكرة التي يُتوقع أن توفر موارد مالية إضافية لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية، واستكمال مخصصات الميزانيات الوطنية والمساعدة الإنمائية الرسمية؛
	95 - ندرك أن الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا آلية محورية لإتاحة الوقاية والعلاج والرعاية والدعم للجميع بحلول عام 2015؛ ونقر ببرنامج إصلاح الصندوق العالمي؛ ونشجع الدول الأعضاء ودوائر الأعمال، بما في ذلك المؤسسات وكذلك المتبرعون للأعمال الخيرية، على تقديم أعلى مستوى من الدعم للصندوق العالمي، مع الأخذ في الاعتبار أهداف التمويل المقرر تحديدها في استعراض منتصف المدة الذي سيجرى عام 2012 لعملية تجديد موارد الصندوق؛
	تعزيز النظم الصحية وإدماج فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في الجهود الصحية والإنمائية الأوسع نطاقا

	96 - نلتزم بمضاعفة الجهود لتعزيز النظم الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية، ولا سيما في البلدان النامية، باتخاذ تدابير من قبيل تخصيص الموارد الوطنية والدولية، وتطبيق اللامركزية المناسبة لبرامج فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز من أجل تيسير وصول المجتمعات المحلية إليها، بما في ذلك سكان المناطق الريفية والنائية، وإدماج برامج فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في خدمات الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والخدمات المتخصصة للأمراض المعدية، وتحسين التخطيط للاحتياجات من المؤسسات والهياكل الأساسية والموارد البشرية، وتحسين إدارة سلسلة الإمداد داخل النظم الصحية، وزيادة قدرات الموارد البشرية المتاحة لجهود الاستجابة، بوسائل منها تعزيز تدريب الموارد البشرية ومعدلات استبقائها لمهام السياسات والتخطيط في مجال الصحة، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، بما يتماشى مع المدونة العالمية الطوعية لمنظمة الصحة العالمية للممارسات المتعلقة بتوظيف العاملين في مجال الصحة على الصعيد الدولي، والعاملين في مجال الصحة في المجتمعات المحلية، وأخصائيي توعية الأقران، وبدعم من المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية ودوائر قطاع الأعمال والمجتمع المدني، وبالشراكة معها، حسب الاقتضاء؛
	97 - ندعم ونشجع، عن طريق التمويل المحلي والدولي وتوفير المساعدة التقنية، تنمية القدرات الفنية لرأس المال البشري، وتطوير الهياكل الأساسية الوطنية والدولية في مجال البحوث، وزيادة قدرة المختبرات، وتحسين أنظمة الرقابة، وجمع البيانات وتجهيزها وتوزيعها، وتدريب القائمين بالبحوث الأساسية والسريرية وعلماء الاجتماع والفنيين، مع التركيز على البلدان الأكثر تضررا من فيروس نقص المناعة البشرية و/أو التي ينتشر أو يُحتمل أن ينتشر فيها الوباء انتشارا سريعا؛
	98 - نلتزم بالعمل مع الشركاء للتمكن، بحلول عام 2015، من توجيه الموارد وتعزيز الروابط بين جهود التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والسل في مجالات أنشطة الدعوة والسياسات والبرامج، وخدمات الرعاية الصحية الأولية، والصحة الجنسية والإنجابية، وصحة الأم والطفل، وفيروس التهاب الكبد ’’باء‘‘ و ’’جيم‘‘، والارتهان بالمخدرات، والأمراض غير المعدية، والنظم الصحية العامة، وتسخير خدمات الرعاية الصحية لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، وتعزيز التفاعل بين الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، وخدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية ذات الصلة، والخدمات الصحية الأخرى، بما في ذلك صحة الأم والطفل، وإزالة النظم الموازية للخدمات والمعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية حيثما كان ذلك ممكنا، وتعزيز الروابط بين الجهود الوطنية والعالمية المعنية بالتنمية البشرية والوطنية، بما في ذلك القضاء على الفقر، والرعاية الصحية الوقائية، وتحسين التغذية، وإتاحة مياه شرب مأمونة ونظيفة، وخدمات الصرف الصحي، والتعليم، وتحسين سبل كسب العيش؛
	99 - نلتزم بدعم جميع الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك الجهود المضطلع بها عن طريق التعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، من أجل تحسين برامج الوقاية الشاملة والمتكاملة من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاج المصابين به ورعايتهم ودعمهم، وكذلك فيما يتعلق بداء السل، والصحة الجنسية والإنجابية، والملاريا، والرعاية الصحية للأم والطفل؛
	البحوث والتطوير: مفتاح الحل للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه والشفاء منه

	100 - نلتزم بالاستثمار في البحوث الأساسية المعجّلة بشأن تطوير وسائل مستدامة وميسورة التكلفة لتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية وداء السل وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المعدية المرتبطة به، ومبيدات الجراثيم وغيرها من التكنولوجيات الوقائية الجديدة، بما في ذلك وسائل الوقاية التي تتحكم فيها الإناث، والتكنولوجيات السريعة للتشخيص والرصد، وكذلك بحوث العمليات الطبية الأحيائية، والبحوث الاجتماعية والثقافية والسلوكية، وبحوث الطب التقليدي، ومواصلة بناء القدرات البحثية الوطنية، ولا سيما في البلدان النامية، عن طريق زيادة التمويل وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة بيئة مواتية لإجراء البحوث وكفالة استنادها إلى أعلى المعايير الأخلاقية والعلمية، وتعزيز السلطات التنظيمية الوطنية؛
	101 -  نلتزم بتسريع وتيرة البحث والتطوير من أجل إيجاد لقاح مأمون وفعال يمكن الحصول عليه وتحمل تكاليفه، وعلاج شاف لفيروس نقص المناعة البشرية، مع كفالة تطوير نظم مستدامة لشراء اللقاح وتوزيعه بإنصاف؛
	التنسيق والرصد والمساءلة: تعزيز الاستجابة إلى أقصى حد

	102 - نلتزم باستحداث آليات تنفيذية فعالة قائمة على الأدلة للرصد والتقييم والمساءلة المتبادلة بين جميع الجهات المعنية لدعم الخطط الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بغية الوفاء بالالتزامات الواردة في هذا الإعلان، وذلك في ظل مشاركة فعالة من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو المتأثرين به أو المعرضين للإصابة به، والجهات المعنية الأخرى في المجتمع المدني والقطاع الخاص؛
	103 - نلتزم بأن نجري بحلول نهاية عام 2012 تنقيحا للإطار الموصى به للمؤشرات الأساسية الذي يعكس الالتزامات الواردة في هذا الإعلان، وبوضع تدابير إضافية، حسب الاقتضاء، لتعزيز الآليات الوطنية والإقليمية والعالمية لتنسيق ورصد جهود التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز عن طريق عمليات شاملة وشفافة بمشاركة كاملة من الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
	المتابعة: مواصلة التقدم

	104 - نشجع وندعم تبادل المعلومات والبحوث والأدلة والخبرات فيما بين البلدان والمناطق من أجل تنفيذ التدابير والالتزامات المتصلة بالاستجابة العالمية لتحدي فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، ولا سيما تلك الواردة في هذا الإعلان؛ ونعمل على تيسير تكثيف التعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وكذلك التعاون والتنسيق على الصعُد الإقليمية ودون الإقليمية والأقاليمية، ونواصل في هذا الصدد تشجيع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أن يطلب إلى اللجان الإقليمية أن تدعم، كل منها في حدود ولايتها والموارد المتاحة لها، إجراء استعراضات دورية شاملة للجهود الوطنية والتقدم المحرز في منطقتها لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية؛ 
	105 - نطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة بشأن التقدم المحرز في تحقيق الالتزامات الواردة في هذا الإعلان؛ والقيام، بدعم من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بتقديم تقرير مرحلي إلى الجمعية العامة وفقا لعملية الإبلاغ العالمي بشأن الأهداف الإنمائية للألفية في سياق استعراض عام 2013 والاستعراضات اللاحقة للأهداف الإنمائية للألفية.

