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    ٢٠١٦ حزيران/يونيه ٨ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/70/L.52( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
 

واإليـدز:  اإلعـالن السياسـي بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية          - ٧٠/٢٦٦
علـــى املســـار الســـريع للتعجيـــل مبكافحـــة فـــريوس نقـــص املناعـــة  

  ٢٠٣٠البشرية والقضاء على وباء اإليدز حبلول عام 
  

  إن اجلمعية العامة  
اإلعـــالن السياســـي بشـــأن فـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية واإليـــدز، املرفـــق   تعتمـــد  

  القرار.  هبذا
  ٩٧اجللسة العامة 

  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٨
    

  املرفق
اإلعــالن السياســي بشــأن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية واإليــدز: علــى املســار   
الســريع للتعجيــل مبكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البشــرية والقضــاء علــى وبــاء    

  ٢٠٣٠  اإليدز حبلول عام
  
حنن، رؤساء الدول واحلكومـات وممثلـو الـدول واحلكومـات، وقـد اجتمعنـا يف األمـم          - ١

، نؤكد من جديد التزامنا بالقضـاء علـى   ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠إىل  ٨املتحدة يف الفترة من 
، ليكـون هـذا اإلجنـاز مبثابـة تركنـا لألجيـال احلاضـرة واملقبلـة،         ٢٠٣٠وباء اإليدز حبلـول عـام   

وبتسريع وتكثيف جهود مكافحة فريوس نقص املناعـة البشـرية والقضـاء علـى اإليـدز لتحقيـق       
ــام الفــرص اجلديــ   ــة، وباغتن ــام    هــذه الغاي ــة املســتدامة لع  )١(٢٠٣٠دة الــيت تتيحهــا خطــة التنمي

_______________ 

  .٧٠/١القرار  )١(
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للتعجيل باإلجراءات وإعادة تصميم هنجنا جتاه اإليدز يف ضوء اإلمكانـات الـيت تنطـوي عليهـا     
أهداف التنمية املستدامة من أجـل تسـريع اجلهـود املتضـافرة واملسـتدامة مبـا يفضـي إىل القضـاء         

الراميـة إىل حتقيـق اهلـدف املتمثـل يف وضـع بـرامج        على وباء اإليـدز، ونتعهـد بتكثيـف اجلهـود    
شاملة للوقاية والعالج والرعاية والدعم تساعد على التقليل إىل حد كبري مـن نسـبة اإلصـابات    
اجلديـــدة، وزيـــادة العمـــر املتوقـــع جلميـــع املصـــابني بفـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية واإليـــدز 

د أسـرهم، وحتسـني نوعيـة حيـاهتم، وتعزيـز      واملعرضني لإلصـابة هبمـا واملتضـررين منـهما وأفـرا     
  مجيع حقوق اإلنسان اخلاصة هبم ومحايتها وإعماهلا وحفظ كرامتهم؛

نعيد تأكيد إعالن االلتـزام بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمة نقـص املناعـة           - ٢
شـرية  واإلعالنـني السياسـيني بشـأن فـريوس نقـص املناعـة الب       )٢(٢٠٠١املكتسب (اإليدز) لعام 

والضــرورة امللحــة   )٣(٢٠١١ و ٢٠٠٦ومتالزمــة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز) لعــامي      
لتكثيف جهودنا بشكل ملحوظ من أجل حتقيق هدف إتاحـة بـرامج الوقايـة الشـاملة والعـالج      

  والرعاية والدعم للجميع؛
عضـاء  ، مبـا يف ذلـك تصـميم الـدول األ    ٢٠٣٠نعيد تأكيد خطة التنمية املستدامة لعام   - ٣

، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عـن املـؤمتر   ٢٠٣٠على القضاء على وباء اإليدز حبلول عام 
  ؛)٤(الدويل الثالث لتمويل التنمية

نعيد تأكيـد احلقـوق السـيادية للـدول األعضـاء، علـى النحـو املكـرس يف ميثـاق األمـم             - ٤
الواردة يف هذا اإلعالن، مبـا يتفـق   املتحدة، وضرورة وفاء مجيع البلدان بااللتزامات والتعهدات 

  مع القوانني الوطنية وأولويات التنمية الوطنية وحقوق اإلنسان املعترف هبا دوليا؛
، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة   )٥(نعيد تأكيد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  - ٥

، وإعـالن  )٦(واالجتماعيـة والثقافيـة  ، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتصـادية      )٦(والسياسية
والوثيقتني اخلتـاميتني للـدورة االسـتثنائية     ،ونتائج عمليات استعراضهما )٧(ومنهاج عمل بيجني

_______________ 

  ، املرفق.٢٦/٢ -القرار د إ  )٢(
  ، املرفق.٦٥/٢٧٧، املرفق، والقرار ٦٠/٢٦٢القرار  )٣(
  ، املرفق.٦٩/٣١٣القرار  )٤(
  ).٣ -ألف (د  ٢١٧القرار  )٥(
  )، املرفق. ٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠انظر القرار  )٦(
(منشـورات األمـم املتحـدة،     ١٩٩٥أيلول/سبتمرب  ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،  )٧(

  .، املرفقان األول والثاين١القرار )، الفصل األول، A.96.IV.13 رقم املبيع
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، )٩(، وبرنـــامج عمـــل املـــؤمتر الـــدويل للســـكان والتنميـــة)٨(عامـــةالثالثـــة والعشـــرين للجمعيـــة ال
ــذه   ــية ملواصــلة تنفي ــائق    )١٠(واإلجــراءات األساس ــات استعراضــه، ونالحــظ الوث ــائج عملي ، ونت

ــة ملـــؤمترات         ــائق اخلتاميـ ــة، مشـــددين علـــى أن الوثـ ــتعراض اإلقليميـ ــة ملـــؤمترات االسـ اخلتاميـ
منطقة بعينها بشـأن السـكان والتنميـة بعـد     االستعراض اإلقليمية تتضمن إرشادات خاصة بكل 

بالنســبة لكــل منطقــة مــن املنــاطق الــيت اعتمــدت الوثيقــة اخلتاميــة املعنّيــة، واتفاقيــة  ٢٠١٤عــام 
، والوثيقـة اخلتاميـة   )١٢(، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة  )١١(حقوق الطفل

، واإلعــالن )١٣(ن مشــكلة املخــدرات العامليــةللجمعيــة العامــة بشــأ الــثالثني للــدورة االســتثنائية
  ؛)١٥(، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة)١٤(املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة

ــاعي     - ٦ ــرار اجمللــس االقتصــادي واالجتم ــؤرخ ٢٠١٥/٢ نشــري إىل ق نيســان/أبريل  ٨ امل
البشــرية/متالزمة بشــأن برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة    ٢٠١٥

مـن جديـد قيمـة الـدروس املسـتفادة مـن       فيه اجمللس نقص املناعة املكتسب (اإليدز) الذي أكد 
، وقـرار جملـس األمـن    ٢٠١٥التصدي لإليدز على الصعيد العاملي يف خطة التنمية ملا بعـد عـام   

ية بشأن أثر وباء فريوس نقـص املناعـة البشـر    ٢٠١١حزيران/يونيه  ٧) املؤرخ ٢٠١١(١٩٨٣
الـذي   ٢٠١٦آذار/مارس  ٢٤املؤرخ  ٦٠/٢يف حاالت الرتاع وما بعد انتهاء الرتاع، والقرار 

ــة وفــريوس نقــص املناعــة البشــرية      ــرأة والطفل ــة وضــع املــرأة بشــأن امل ــه جلن ــدزو اختذت ، )١٦(اإلي
املتعلـق حبـق    )١٧(٢٠١١حزيران/يونيـه   ١٧املـؤرخ   ١٧/١٤وقرارات جملـس حقـوق اإلنسـان    

كل فرد يف التمتع بـأعلى مسـتوى ميكـن بلوغـه مـن الصـحة البدنيـة والعقليـة يف سـياق التنميـة           

_______________ 

  ، املرفق.٢٣/٣ -والقرار د إ  ، املرفق،٢٣/٢ -القرار د إ  )٨(
(منشـورات األمـم املتحـدة،     ١٩٩٤أيلول/سـبتمرب   ١٣‐٥تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة،  )٩(

  .، املرفق١)، الفصل األول، القرار A.95.XIII.18 رقم املبيع
  ، املرفق.٢١/٢ -ار د إ القر )١٠(
)١١( United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩املرجع نفسه، اجمللد  )١٢(
  ، املرفق.٣٠/١ -القرار د إ  )١٣(
  .٤٨/١٠٤القرار  )١٤(
)١٥( United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910.  
، الفصـل  (E/2016/27) ٧امللحـق رقـم    ،٢٠١٦ الوثائق الرمسية للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي،    انظر )١٦(

  .دالاألول، الفرع 
الفصـل   )،A/66/53( ٥٣، امللحـق رقـم   ونسـت وال سادسـة الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة ال    انظر )١٧(

  .الفرع ألف الثالث،
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 ١٦/٢٨و  )١٨(٢٠٠٩تشــرين األول/أكتــوبر  ٢املــؤرخ  ١٢/٢٧ واحلصــول علــى األدويــة، و
بشأن محاية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقـص املناعـة    )١٩(٢٠١١آذار/مارس  ٢٥املؤرخ 

ــدز)، و      ــب (اإليــ ــة املكتســ ــة نقــــص املناعــ ــرية ومتالزمــ ــؤرخ  ١٢/٢٤البشــ ــرين  ٢املــ تشــ
بشأن احلصول على األدوية يف سياق حق كل فرد يف التمتـع بـأعلى    )١٨(٢٠٠٩األول/أكتوبر 

  مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛
نؤكــد مــن جديــد أنــه ينبغــي إدمــاج مراعــاة تعزيــز ومحايــة واحتــرام حقــوق اإلنســان     - ٧

سـية للجميـع، مبـا فيهـا احلـق يف التنميـة، وهـي حقـوق عامليـة ال تقبـل التجزئـة            واحلريات األسا
ومتكاملة ومترابطة، يف مجيع سياسات وبرامج فريوس نقص املناعـة البشـرية واإليـدز، ونؤكـد     
من جديد أيضاً علـى احلاجـة إىل اختـاذ تـدابري تضـمن حـق شـخص يف املشـاركة واملسـامهة يف          

ماعية والثقافية والسياسية والتمتع هبا، وعلـى ضـرورة إيـالء االهتمـام     التنمية االقتصادية واالجت
ــه         ــا، والنظــر في ــها وإعماهل ــوق اإلنســان ومحايت ــع حق ــز مجي ــدم املســاواة ملوضــوع تعزي ــى ق عل

  عاجلة؛  بصورة
نشدد على أمهية تعزيز التعاون الـدويل لـدعم اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول األعضـاء مـن           - ٨

تعلقــة بالصــحة، مبــا يف ذلــك هــدف القضــاء علــى وبــاء اإليــدز حبلــول أجــل بلــوغ األهــداف امل
ــام ــة الصــحية، والتصــدي       ٢٠٣٠ ع ــى خــدمات الرعاي ــع عل ــة حصــول اجلمي ــوفري إمكاني ، وت

  للتحديات القائمة يف جمال الصحة؛
هتتــدي مبقاصــد ميثــاق األمــم املتحــدة  ٢٠٣٠نــدرك أن خطــة التنميــة املســتدامة لعــام   - ٩

ا احترام القانون الدويل احتراما كامال. وترتكز اخلطة علـى اإلعـالن العـاملي    ومبادئه، ومن بينه
ــوق اإلنســان، وإعــالن      ــة حلق ــدات الدولي ــوق اإلنســان واملعاه ــم املتحــدة ل حلق ــةاألم  )٢٠(أللفي

. وهتتدي اخلطة بصكوك أخـرى مـن قبيـل    )٢١(٢٠٠٥والوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام 
  ؛)٢٢(يةإعالن احلق يف التنم

حالــة طــوارئ  نيشــكال ناإليــدز ال يــزاالو نســلم بــأن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية  - ١٠
واحدا مـن أكثـر التحـديات جسـامة أمـام حتقيـق التنميـة والتقـدم واالسـتقرار يف           نعاملية وميثال

يقتضـي تصـديا اسـتثنائيا وشـامال علـى الصـعيد العـاملي يراعـي         ممـا  جمتمعاتنا ويف العـامل بأسـره،   
_______________ 

  .الفرع ألف الفصل األول، )،A/65/53( ٥٣ون، امللحق رقم ستوال امسةالدورة اخلاملرجع نفسه،  )١٨(
  .الفرع ألف ،ثاينالفصل ال )،A/66/53( ٥٣ون، امللحق رقم ستوال سادسةالالدورة املرجع نفسه،  )١٩(
  .٥٥/٢القرار  )٢٠(
  .٦٠/١القرار  )٢١(
  ، املرفق.٤١/١٢٨القرار  )٢٢(
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حقيقــة أن انتشــار فــريوس نقــص املناعــة البشــرية كــثريا مــا يكــون ســببا ونتيجــة للفقــر وانعــدام 
املساواة، وأن التصـدي بفعاليـة لفـريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز شـرط حاسـم لتحقيـق           

الـيت   - االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة    - بأبعادها الثالثة ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام 
بأن القضاء على الفقر جبميـع صـوره وأبعـاده، مبـا يف ذلـك الفقـر املـدقع، هـو أكـرب حتـد            تسلم

غىن عنه لتحقيـق التنميـة املسـتدامة، وأن كرامـة اإلنسـان أمـر أساسـي،         يواجه العامل وشرط ال
وأن أهداف التنمية املستدامة وغاياهتا ينبغي أن تتحقق جلميع األمم والشعوب وجلميـع شـرائح   

خيلف الركب أحدا وراءه، علـى حنـو يـؤدي إىل حتقيـق آثـار مضـاعفة وهتيئـة         حبيث ال اجملتمع،
تتسـم بـه اخلطـة     ، مـع مراعـاة مـا   ٢٠٣٠ عـام بيئة مواتية إلحراز التقدم يف مجيع أهداف خطـة  

  من طابع عاملي ومتكامل وغري قابل للتجزئة؛
بلـة مـن أجـل ضـمان     ندعو إىل اختاذ إجراءات عاجلة على مدى السنوات اخلمـس املق   - ١١

أال يتخلــف أحــد عــن الركــب يف التصــدي لإليــدز، وأن تتحقــق بالكامــل عائــدات املكاســب  
ــها       واالســتثمارات غــري املســبوقة الــيت شــهدهتا العقــود املاضــية، وأن تتعــزز اجلهــود، بســبل من

الفئـة   التضامن العاملي واملسؤولية املشتركة والقيادة السياسية، وال سيما بـالنظر إىل تزايـد عـدد   
عاما يف العديد من البلدان املثقلة بعبء املرض، بغية تفادي خطر عـودة   ٢٥العمرية دون سن 

تفشي الوبـاء يف بعـض أجـزاء العـامل، والتصـدي لتزايـد معـدالت مقاومـة امليكروبـات للعقـاقري           
غ املضادة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إىل زيادة اخلسائر البشرية واالقتصادية، ونعـرب عـن بـال   

القلق إزاء تكلفة التقاعس يف مواجهة األزمة الوشيكة يف احلصول على العـالج وتـوافره وعـدم    
  كفاية التقدم احملرز واملوارد يف جمال الوقاية الشاملة والعالج والرعاية والدعم؛

نؤكد جمددا أن الصحة شرط مسبق لتحقيق التنمية املستدامة بأبعادها الثالثـة مجيعهـا،     - ١٢
يف ظـل عـدم    ن نتائجهـا، ومؤشـر عليهـا، وأن حتقيـق التنميـة املسـتدامة لـن يتسـىن إال        ونتيجة م

  انتشار األمراض املوهنة املعدية وغري املعدية، مبا فيها األمراض الناشئة واليت تعاود الظهور؛
ندرك أن الفقر وسوء الصـحة مرتبطـان ارتباطـا ال ينفصـم، وأن الفقـر ميكـن أن يزيـد          - ١٣

املــرض مــن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية إىل اإليــدز بســبب انعــدام فــرص     مــن خطــر تفــاقم 
احلصول على خدمات العالج الشاملة والتغذية الكافية وخدمات الرعاية، وعـدم القـدرة علـى    

  تغطية التكاليف املتصلة خبدمات العالج، مبا يف ذلك النقل؛
نظمــة الصــحة العامليــة يف نشــدد، ال ســيما يف ضــوء املبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن م  - ١٤
واليت توصي بالبدء فورا يف العالج املضـاد للفريوسـات العكوسـة جلميـع املصـابني       ٢٠١٥ عام

، على استمرار أمهية اتباع هنـج  CD4بفريوس نقص املناعة البشرية بغض النظر عن عدد خاليا 
صـحية اجليـدة   أكثر تكامال ومنهجية يف تيسري إمكانية حصول النـاس علـى خـدمات الرعايـة ال    
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اليت تركز على اإلنسان، وذلك بطريقـة أكثـر مشوليـة، يف سـياق تعزيـز احلـق يف التمتـع بـأعلى         
مســتوى ميكــن بلوغــه مــن الصــحة البدنيــة والعقليــة والرفــاه، ومتتــع اجلميــع بالصــحة اجلنســية     

هاج عمـل  واإلجنابية وباحلقوق اإلجنابية وفقا لربنامج عمل املؤمتر الدويل للسـكان والتنميـة ومنـ   
ــة      ــة الصــحية الشــاملة واحلماي ــة ملــؤمترات استعراضــهما، وتــوفري التغطي ــائق اخلتامي بــيجني والوث
االجتماعية لألشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة، وتعزيز نظم الصحة واحلماية االجتماعيـة  

بات على كل من الصعيد احمللي والوطين والدويل، مبا يف ذلك النظم اجملتمعية، وتعزيز االسـتجا 
املتكاملــة للتصــدي لألمــراض غــري املعديــة وفــريوس نقــص املناعــة البشــرية واإليــدز، والتأهــب    

 زيكــاداء فــريوس إيبــوال و تفشــي داء فــريوسملواجهــة حــاالت تفشــي األمــراض الناشــئة، مثــل 
  واألمراض اليت مل حتدد بعد، والتهديدات الصحية األخرى؛

وس نقص املناعـة البشـرية وعالجـه وخـدمات     نؤكد أن ضمان استدامة الوقاية من فري  - ١٥
الرعايــة والــدعم واملعلومــات والتثقيــف بشــأنه، وهــي تــدابري يعــزز كــل منــها اآلخــر، يقتضــي    

الوطنيـة مـن أجـل التصـدي لإلصـابات والعلـل املصـاحبة،         الصـحة إدماجها يف نظم وخـدمات  
الرعايـة الصـحية    وال سيما السل وتعاطي املخدرات واالضطرابات العقلية، فضال عن خدمات

اجلنسية واإلجنابيـة، مبـا يف ذلـك خـدمات الوقايـة والفحـص والعـالج لكـل مـن التـهاب الكبـد            
الفريوسي وسـرطان عنـق الـرحم، وكـذلك سـائر األمـراض املنقولـة باالتصـال اجلنسـي، مبـا يف           
ــورم احلليمــي البشــري، وخــدمات التصــدي للعنــف اجلنســي واجلنســاين مــع       ذلــك فــريوس ال

  ى تأثر النساء والفتيات بشكل خاص هبذه اإلصابات والعلل املصاحبة؛مالحظة مد
نسلم بأن تلبية االحتياجات الكلية للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واملعرضـني    - ١٦

خلطر اإلصابة به واملتضـررين منـه، طـوال حيـاهتم، وإعمـال حقـوقهم هـدف سـيتطلب تنسـيقا          
الراميــة إىل القضــاء علــى الفقــر واجلــوع يف كــل مكــان،  وثيقــا مــع اجلهــات الــيت تبــذل اجلهــود

وحتسني األمن الغذائي والتغـذوي، وتيسـري إمكانيـة احلصـول علـى التعلـيم االبتـدائي والثـانوي         
فـيهم   جمانا ودون متييز، وتعزيـز احليـاة الصـحية والرفـاه، وتـوفري إمكانيـة حصـول اجلميـع، مبـن         

ية الحتياجات املصابني بفريوس نقص املناعـة البشـرية،   األطفال، على احلماية االجتماعية املراع
واحلد من أوجه عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها، وحتقيق املساواة بـني اجلنسـني ومتكـني    
ــز املــدن الصــحية      كــل النســاء والفتيــات، وتــوفري العمــل الالئــق والــتمكني االقتصــادي، وتعزي

  لعدل وال ُيهمش فيها أحد؛والسكن املستقر وإجياد جمتمعات يسودها ا
ــة واهلــدف     - ١٧ ــأن حتقيــق هــدف الوقاي “ ٩٠-٩٠-٩٠”نســلم بتعــدد وتنــوع األوبئــة وب

املعين بفريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقـص  املشترك  األمم املتحدة برنامجالذي وضعه 



A/RES/70/266 

السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز: على املسـار السـريع للتعجيـلاإلعالن
 ٢٠٣٠مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية والقضاء على وباء اإليدز حبلول عام

 

7/41 

والقضاء على وبـاء اإليـدز حبلـول     ٢٠٢٠حبلول عام  )٢٣(بشأن العالج املناعة املكتسب/اإليدز
يقتضي أن حتقـق عمليـات التصـدي لإليـدز قـدرا أكـرب مـن الكفـاءة وتركـز علـى            ٢٠٣٠عام 

األدلة، واملواقع اجلغرافية، وفئـات السـكان األكثـر عرضـة لإلصـابة، ومنـاذج تقـدمي اخلـدمات،         
الصـدد، نالحـظ احلاجـة إىل تنسـيق      واالبتكارات والربامج اليت سـتحقق أكـرب األثـر، ويف هـذا    

استجابة األمم املتحدة من أجل مساعدة البلدان على تصميم استجابات فعالة، تراعي السـياق  
  الرتاع؛  الوطين، مبا يف ذلك خالل الطوارئ اإلنسانية يف حاالت الرتاع وما بعد انتهاء

جنـوب الصـحراء الكـربى،    نكرر التأكيد بقلق بالغ على أن أفريقيا، وال سيما أفريقيـا    - ١٨
تظل أكثر املناطق تضررا، وأنـه يلـزم اختـاذ إجـراءات عاجلـة واسـتثنائية علـى مجيـع املسـتويات          
للحد من اآلثار املدمرة هلذا الوباء، وخباصـة علـى النسـاء والفتيـات املراهقـات، وننـوه بتجديـد        

التصــدي لفــريوس  احلكومــات األفريقيــة واملؤسســات اإلقليميــة التزامهــا بتوســيع نطــاق جهــود 
  نقص املناعة البشرية واإليدز؛

نعرب عن بالغ القلق ألن فريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز يـؤثران يف كـل منطقـة       - ١٩
من مناطق العامل، وألن منطقة البحر الكارييب ما زالت تشهد أعلـى معـدالت االنتشـار خـارج     

ات اجلديــدة بــالفريوس آخــذ يف  أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــربى، يف حــني أن عــدد اإلصــاب  
يف املائة من األشـخاص املصـابني    ٩٠االزدياد يف أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، ونالحظ أن 

  بلدا فقط؛ ٣٥حديثا بفريوس نقص املناعة البشرية يعيشون يف 
ــذ         - ٢٠ ــع وتنفيـ ــة ووضـ ــداف طموحـ ــد أهـ ــة إىل حتديـ ــة الراميـ ــاجلهود اإلقليميـ ــب بـ نرحـ

وس نقص املناعة البشرية واإليـدز ونشـجع هـذه اجلهـود، وحنـيط علمـا       استراتيجيات بشأن فري
ــةاتيجية ســتراالبكــل مــن  طريــق االحتــاد  خريطــةو)، ٢٠٢٠-٢٠١٤( ملكافحــة اإليــدز العربي

يف واملالريـا   إليـدز والسـل  املتعلقة باملسؤولية املشتركة والتضامن العاملي يف التصـدي ل  ريقياألف
، واالسـتراتيجية اإلقليميـة لرابطـة جنـوب     ٢٠٢٠ عـام  إىل املمـددة ، )٢٠١٥-٢٠١٢(أفريقيا 

وإعـالن   )،٢٠١٧-٢٠١٣آسيا للتعاون اإلقليمي بشأن فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليدز (  
االلتزام الصادر عن رابطة أمم جنوب شرق آسيا: حتقيق انعـدام اإلصـابات اجلديـدة بـالفريوس     

اإليدز، واإلطار االسـتراتيجي اإلقليمـي ملنطقـة البحـر     وانعدام التمييز وانعدام الوفيات املرتبطة ب
، واتفـاق التعـاون   ٢٠١٨-٢٠١٤الكارييب بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز للفتـرة   

بــني بلــدان رابطــة الــدول املســتقلة يف التصــدي لعــدوى فــريوس نقــص املناعــة البشــرية، وخطــة 
_______________ 

يف املائة من األشخاص (من أطفال ومراهقني وبالغني) املصابني بفريوس نقص املناعـة البشـرية علـى     ٩٠ )٢٣(
يف املائــة مــن املصــابني بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية الــذين يعرفــون وضــعهم يتلقــون  ٩٠و  معرفــة بوضــعهم،

  .أدوية إلعاقة النسخ الفريوسي يتناولونيف املائة من األشخاص اخلاضعني للعالج  ٩٠و  العالج،
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االحتــاد األورويب والبلــدان اجملــاورة:    عمــل بشــأن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز يف     ال
، وخطـــة منطقـــة احملـــيط اهلـــادئ املشـــتركة للصـــحة اجلنســـية والرفـــاه للفتـــرة ٢٠١٦-٢٠١٤
  وسائر االستراتيجيات ذات الصلة؛ ٢٠١٩-٢٠١٥
ــة مــن جانــب األشــخاص املصــابني بفــريوس نقــص املناعــة        - ٢١ نؤكــد أن املشــاركة اجملدي

به واملتضررين منه وفئات السكان األكثر عرضـة مـن غريهـم     البشرية واملعرضني خلطر اإلصابة
ــدز، وأن      ــة يف عمليــات التصــدي لإلي ــالفريوس تســهل بلــوغ قــدر أكــرب مــن الفعالي لإلصــابة ب
املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واملعرضني خلطـر اإلصـابة بـه واملتضـررين منـه ينبغـي أن       

ســان وباملشــاركة علــى قــدم املســاواة يف احليــاة  يتمتعــوا علــى قــدم املســاواة جبميــع حقــوق اإلن 
  نوع؛  املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، دون حتيز أو وصم أو متييز من أي

نشــيد باملؤسســات املاليــة دون اإلقليميــة واإلقليميــة والعامليــة، مبــا يف ذلــك الصــندوق      - ٢٢
ا تقوم بـه مـن دور حيـوي يف حشـد التمويـل الـالزم       العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، مل

من أجل التصدي لإليدز على الصعيدين القطري واإلقليمي، مبا يف ذلك لصاحل اجملتمع املـدين،  
ويف حتسني إمكانية التنبـؤ بالتمويـل يف املـدى الطويـل، مبـا يف ذلـك االسـتثمارات الثنائيـة، مـن          

ــة مــن واليــات املتحــوارئ الــيت وضــعها رئــيس ال خطــة الطــ جهــات تشــمل ــدزدة لإلغاث ، اإلي
كــاف لتغطيــة املبــالغ  ونرحــب بالــدعم املقــدم مــن املــاحنني، مــع اإلشــارة إىل أنــه ال يــزال غــري  

الالزمــة لزيــادة تعجيــل التقــدم صــوب التــبكري بضــخ االســتثمارات للقضــاء علــى وبــاء اإليــدز   
  ؛٢٠٣٠حبلول عام 

لشـراء   املرفـق الـدويل  واملبتكـرة   الدولية ةآلليات الصحيابه  تضطلعنشيد بالعمل الذي   - ٢٣
يونيتيد)، استنادا إىل مصادر التمويل املبتكـرة والتركيـز علـى تيسـري إمكانيـة الوصـول       ( األدوية

إىل العقاقري املضادة للفريوسات العكوسة وضمان جودهتا وخفض أسعارها، ونرحـب بتوسـيع   
ة، الذي يستضـيفه اليونيتيـد، مـن أجـل     نطاق العمل الذي يقوم به جممع براءات اختراع األدوي

الكبـد الوبـائي والسـل، وهـو مـا يعكـس        اللتهابتعزيز الشراكات الطوعية من أجل التصدي 
  أمهية إدماج مكافحة اإليدز يف خطة الصحة العاملية األوسع نطاقا؛

ــرأة        - ٢٤ ــام لصــحة امل ــدة الــيت وضــعها األمــني الع ــة اجلدي حنــيط علمــا باالســتراتيجية العاملي
، واليت ال تزال حتشد اجلهود العاملية خلفض عـدد الوفيـات   )٢٠٣٠-٢٠١٦( والطفل واملراهق

يف صفوف األمهـات واملـراهقني والرضـع واألطفـال دون سـن اخلامسـة، باعتبـار ذلـك مسـألة          
  ملحة؛  
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نالحظ مع التقدير اجلهود اليت يبذهلا االحتاد الربملـاين الـدويل لـدعم الربملانـات الوطنيـة        - ٢٥
 التغلب على العراقيل السياسية والتشريعية لضمان هتيئة بيئة قانونية متكن مـن دعـم التصـدي    يف

  لفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز بفعالية على الصعيد الوطين؛  
على املسار السريع صـوب القضـاء علـى وبـاء     ”حنيط علما بتقرير األمني العام املعنون   - ٢٦

ــتراتيجية برنـــامج األمـــم املتحـــدة املشـــترك املعـــين بفـــريوس نقـــص   )٢٤(“اإليـــدز املناعـــة  وباسـ
 سـتراتيجية اال، مبـا يف ذلـك أهـدافها وغاياهتـا، وكـذلك      ٢٠٢١-٢٠١٦البشرية/اإليدز للفترة 
منظمة الصحة العاملية بشأن فريوس نقـص املناعـة البشـرية    اليت وضعتها  العاملية للقطاع الصحي

  ؛٢٠٢١-٢٠١٦  للفترة
حنــيط علمــا مــع التقــدير باالســتراتيجيات الــيت وضــعتها اجلهــات املشــتركة يف رعايــة      - ٢٧

برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز يف جمــال فــريوس   
ــن         ــة م ــة واجلهــات املشــاركة يف الرعاي ــة العام ــه األمان ــا تقدم نقــص املناعــة البشــرية ونشــيد مب

ياسات واملعلومـات االسـتراتيجية والتنسـيق يف جمـال اإليـدز، ومبـا تقدمـه مـن         إسهامات يف الس
  دعم إىل البلدان عن طريق الربنامج املشترك؛

نالحــظ التوصــيات الــيت قدمتــها اللجنــة العامليــة املعنيــة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية    - ٢٨
منـائي وبرنـامج األمـم    والقانون، الـيت اجتمعـت بـدعوة مشـتركة مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإل        

ربنــامج الاملتحــدة املشــترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز واللجنــة املشــتركة بــني 
يف املضي قـدما صـوب القضـاء علـى      “النهوض بالصحة العاملية -دحر اإليدز ” Lancetوجملة 

  وباء اإليدز؛
املنظمــات الــيت يتــوىل قيادهتــا نــدرك الــدور الــذي تؤديــه املنظمــات اجملتمعيــة، مبــا فيهــا    - ٢٩

ــة البشــرية، يف دعــم أشــكال االســتجابة        ــريوس نقــص املناع ــا األشــخاص املصــابون بف وإدارهت
الوطنية واحمللية لفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، والوصول إىل مجيـع املصـابني بـالفريوس،    

حية، وال ســيما هنــج وتقــدمي خــدمات الوقايــة والعــالج والرعايــة والــدعم، وتعزيــز الــنظم الصــ 
  الرعاية الصحية األولية؛

نرحب بروح القيادة وااللتزام اليت تبـديها، يف مجيـع جوانـب التصـدي لفـريوس نقـص         - ٣٠
ــة واملنظمــات       ــدز، كــل مــن احلكومــات ووكــاالت األمــم املتحــدة املعني املناعــة البشــرية واإلي

ــة، إضــافة إىل األشــخاص احلــاملني للفــ   ــة ودون اإلقليمي ــه  اإلقليمي ريوس واملهــددين باإلصــابة ب
واملتضــررين منـــه، والقـــادة السياســـيني واجملتمعـــيني، والربملـــانيني، واجملتمعـــات احملليـــة واألســـر  

_______________ 

)٢٤( A/70/811  وCorr.1.  
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واملنظمات الدينية، والعلماء وأخصـائيي الصـحة، واجلهـات املاحنـة واألوسـاط اخلرييـة والقـوى        
يف ذلــك املنظمــات النســائية  العاملــة والقطــاع اخلــاص، ووســائط اإلعــالم واجملتمــع املــدين، مبــا 

واملنظمات األهلية واجلماعات النسائية واملنظمات اليت يقودهـا الشـباب، واملؤسسـات الوطنيـة     
ــامهة هــؤالء مجيعــا يف حتقيــق           ــن حقــوق اإلنســان؛ وننــوه مبس حلقــوق اإلنســان واملــدافعني ع

تزامـات املنصـوص عليهـا    من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق باإليدز، ويف تنفيـذ االل  ٦ اهلدف
ونــدعو  ،)٢٥(بشــأن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية واإليــدز ٢٠١١يف اإلعــالن السياســي لعــام 

أصحاب املصلحة، حسب االقتضاء، إىل دعم الدول األعضاء يف القيام، يف أقرب وقت ممكـن  
 ، بتمويل وتنفيذ خطط اسـتراتيجية وطنيـة ملكافحـة فـريوس نقـص     وكفاءة وبشفافية ومسؤولية

املناعـة البشـرية واإليــدز، تكـون قطريــة املنحـى وذات مصـداقية وحمســوبة التكـاليف ومســنودة       
  بأدلة وشاملة للجميع ومستدامة ومراعية لالعتبارات اجلنسانية وشاملة؛

  
  : حملة عن إجنازات غري مسبوقة وتفكري فيمن تركهم الركب٢٠١٦-٢٠١١

حيـث ظهـر يف إطارهـا قـدر كـبري       نعترف بأن جهود التصدي لإليـدز عرفـت حتـوال،     - ٣١
من التضامن واملسؤولية املشتركة على الصعيد العاملي، وأتت بُنُهج إزاء الصحة العاملية مبتكـرة  
وشــاملة لعــدة قطاعــات، حمورهــا اإلنســان، ومكنــت مــن بلــوغ مســتويات غــري مســبوقة مــن     

  البحث والتطوير الشاملني؛
اعـة البشـرية واإليـدز مـن غايـات ضــمن      نرحـب بتحقيـق مـا يتعلـق بفـريوس نقــص املن       - ٣٢

من األهداف اإلمنائية لأللفية، ونسلم بأن تقدما كـبريا قـد أحـرز يف مجيـع األهـداف       ٦اهلدف 
اإلمنائيـة لأللفيـة، ومـع ذلـك يــتعني بـذل جهـود عاجلـة الســتكمال مـا مل ينجـز مـن األهــداف           

يف إطـار تنفيـذ    ٢٠١١ لعـام  اإليـدز و بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية      واإلعالن السياسـي 
فيما رمـت إليـه مـن القضـاء علـى وبـاء اإليـدز حبلـول عـام           ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام 

  ؛٢٠٣٠
نالحــظ بقلــق بــالغ أن وبــاء فــريوس نقــص املناعــة البشــرية ال يــزال حتــديا عويصــا يف      - ٣٣

عانـاة هائلـة   جماالت الصحة والتنمية وحقوق اإلنسان واحلالـة االجتماعيـة، حيـث يتسـبب يف م    
للبلــدان واجملتمعــات احملليــة واألســر يف مجيــع أحنــاء العــامل، وأن عــدد املصــابني بعــدوى فــريوس  

مليـون شـخص    ٣٤مليـون شـخص، وأن    ٧٦نقص املناعة البشـرية منـذ بدايـة الوبـاء ُيقـدر بــ       
هلكــوا مــن اإليــدز، وأن اإليــدز هــو الســبب الرئيســي للوفــاة بــني النســاء واملراهقــات يف ســن   

مليـون طفـل تيتمـوا     ١٤) علـى الصـعيد العـاملي، وأن حـوايل     ٤٩-١٥جناب (الفئـة العمريـة   اإل
_______________ 

  ، املرفق.٦٥/٢٧٧القرار  )٢٥(
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شــخص يصــابون يوميــا بعــدوى الفــريوس، معظمهــم يف البلــدان  ٦ ٠٠٠بســبب اإليــدز، وأن 
ــة؛ ونالحــظ جبــزع أن مــن بــني    ــون شــخص حــاملني لفــريوس نقــص املناعــة     ٣٦,٩النامي ملي

  ص ال يدرون حبالتهم؛مليون شخ ١٩البشرية، يوجد أكثر من 
نرحب باإلجناز اهلام املتمثل يف توسيع نطاق احلصول على العالج املضـاد للفريوسـات     - ٣٤

مليـون شـخص حـاملني لفـريوس نقـص املناعـة البشـرية يف عـام          ١٥العكوسة ليشمل أكثر من 
، ولكن نعرب عن بالغ القلق من أنه على الرغم مـن التوصـية بتوسـيع أحقيـة احلصـول      ٢٠١٥

علــى العــالج املضــاد للفريوســات العكوســة لتشــمل مجيــع األشــخاص احلــاملني لفــريوس نقــص 
املناعة البشرية، فإن أكثر من نصـف العـدد الكلـي لألشـخاص احلـاملني لفـريوس نقـص املناعـة         

مليون شخص من احلاملني لفريوس نقص املناعـة البشـرية    ٢٢البشرية غري دارين حبالتهم، وأن 
ون علــى العـــالج املضــاد للفريوســات العكوســـة، وأن نســبة كــبرية ممـــن      ال يزالــون ال حيصــل  

خيضعون للعالج املضاد للفريوسات العكوسة تعترضهم عقبات اجتماعية وهيكليـة حتـول دون   
متتعهم بصحة جيدة، مبا يف ذلك تدين نوعية الرعايـة، والقيـود االقتصـادية، والوصـم والتمييـز،      

ــدات الضــارة، وق  ــة ونقــص     واملمارســات واملعتق ــدمي اخلــدمات، وســوء التغذي ــاذج تق صــور من
ــة       ــة والرعايـ ــدام احلمايـ ــة، وانعـ ــتخدام األدويـ ــاءة اسـ ــة وإسـ ــة لألدويـ ــار اجلانبيـ ــذاء، واآلثـ الغـ
االجتماعيتني الشاملتني والدعم االجتماعي الشـامل، ونتيجـة لـذلك ال يبـدأ هـؤالء العـالج يف       

يفشـــلون يف حتقيـــق كبـــت النســـخ الوقـــت املناســـب، وجيـــدون صـــعوبة يف التقيـــد بـــالعالج و
الفريوسي، األمر الذي يؤدي إىل تزايد خطـر ظهـور سـالالت مـن الفـريوس مقاومـة للعقـاقري،        

  وهو ما يهدد بوقف التوسع يف العالج والوقاية الفعليني من فريوس نقص املناعة البشرية؛
فحص والعـالج  القلق املعدالت املنخفضة إىل حد غري مقبول لعمليات ال نالحظ ببالغ  - ٣٥

يف صفوف األطفال يف البلدان النامية، وهـذا أمـر نـاتج عـن عقبـات هيكليـة واجتماعيـة مماثلـة         
ــاض         ــها اخنف ــة، ومن ــهم العمري ــات املرتبطــة بفئت ــار، إضــافة إىل العقب ــا الكب ــيت يواجهه ــك ال لتل
معدالت التشخيص املبكر لدى الرضع، وعدم كفاية استقصاء حاالت األطفال خـارج نطـاق   

انتقال املرض من األم إىل الطفـل، والتـأخر طـويال قبـل إعطـاء نتـائج الفحوصـات، وسـوء          منع
ربط األطفال مبصادر العالج، واالفتقار إىل التدريب الكايف للعاملني يف جمـال الرعايـة الصـحية    
على إجراء اختبارات فـريوس نقـص املناعـة البشـرية لـدى األطفـال وعالجهـم وتقـدمي الرعايـة          

ات االلتزام على املدى الطويل، وحمدودية التركيبـات الفعالـة الصـاحلة لألطفـال مـن      هلم، وحتدي
مضــادات الفريوســات العكوســة وعــدم توافرهــا بكميــات كافيــة يف بعــض البلــدان واملنــاطق،    

  وظاهرة الوصم والتمييز، وانعدام احلماية االجتماعية الكافية لألطفال ومقدمي الرعاية؛
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ز منذ إطالق اخلطة العاملية للقضـاء علـى اإلصـابات اجلديـدة بفـريوس      نقر بالتقدم احملر  - ٣٦
 - ٢٠١١ :واحلفـاظ علـى حيـاة أمهـاهتم     ٢٠١٥حبلول عام نقص املناعة البشرية بني األطفال 

بلـدا مـن القضـاء علـى انتقـال املـرض مـن األم         ٨٥يقدر بنحو  ، مبا يف ذلك اقتراب ما٢٠١٥
  م بذل املزيد من اجلهود؛إىل الطفل، ولكن نالحظ أنه من الالز

نؤكد من جديد أن حصول اجلميـع علـى األدويـة والسـلع األساسـية املأمونـة والفعالـة          - ٣٧
واملعقولـة التكلفــة، دون متييــز، يف ســياق مكافحــة األوبئـة، مثــل فــريوس نقــص املناعــة البشــرية   

ميكـن بلوغـه    واإليدز، عنصر أساسي يف اإلعمال التام حلق كل فـرد يف التمتـع بـأعلى مسـتوى    
من الصحة البدنية والعقلية، ونالحظ ببالغ القلـق ارتفـاع عـدد مـن ال حيصـلون علـى األدويـة،        
كما نالحظ أن استدامة تقدمي العـالج املـأمون والفعـال وامليسـور التكلفـة مـدى احليـاة لعـالج         

صـول  فريوس نقص املناعة البشرية ال تزال مهـددة بعوامـل مـن قبيـل الفقـر واهلجـرة وتعـذر احل       
على اخلدمات وعدم كفاية التمويل وعدم ثباته، ال سـيما بالنسـبة ملـن خلفهـم الركـب وراءه،      

  ونشدد على أن احلصول على األدوية من شأنه أن ينقذ ماليني األرواح؛
نرحب باخنفاض عدد الوفيـات بـني احلـاملني لفـريوس نقـص املناعـة البشـرية يف بعـض           - ٣٨

فـاض عـدد الوفيـات املتصـلة بالسـل بـني احلـاملني لفـريوس         البلدان، وعلى وجه اخلصـوص، اخن 
، ولكن نالحـظ  ٢٠٠٤يف املائة منذ عام  ٣٢نقص املناعة البشرية، حيث اخنفض العدد بنسبة 

بقلــق بــالغ أن الســل ال يــزال هــو الســبب الرئيســي للوفيــات والتــهاب الكبــد الفريوســي لــدى   
ــا    ــات، وأن    احلــاملني لفــريوس نقــص املناعــة البشــرية وســببا هام مــن أســباب االعــتالل والوفي

الزهري اخللقي ال يزال يؤثر على أعداد كبرية من النساء احلوامل املعرضات لإلصـابة بفـريوس   
  نقص املناعة البشرية وعلى أطفاهلن الرضع؛

سـنة   ٢٤و  ١٥نعرب عـن بـالغ القلـق مـن أن الشـباب الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني            - ٣٩
جممــوع اإلصــابات اجلديــدة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية يف يشــكلون أكثــر مــن الثلــث مــن 

ــاء    ــالغني، إذ يصــاب زه ــات      ٢ ٠٠٠صــفوف الب ــن أن الوفي ــالفريوس، وم ــوم ب شــاب كــل ي
املرتبطة باإليدز يف تزايد يف صفوف املراهقني، األمر الذي جيعل اإليدز السبب الرئيسـي الثـاين   

أن كـثريا مـن الشـباب هلـم فـرص حمـدودة يف       لوفيات املراهقني على الصعيد العـاملي، ونالحـظ   
احلصول على التعليم اجليد والطعام املغذي والعمل الالئق ويف االستفادة مـن املرافـق الترفيهيـة،    
كمــا أن فرصــهم حمــدودة يف احلصــول علــى خــدمات الرعايــة الصــحية اجلنســية واإلجنابيــة ويف 

املهــارات واملعــارف والقــدرات الــيت  االســتفادة مــن الــربامج الــيت تتــيح هلــم الســلع األساســية و  
يف املائـة فقـط مـن     ٣٦حيتاجون إليها ليحموا أنفسهم مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية، وأن      

) هلــم معرفــة دقيقــة بفــريوس ٢٤-١٥يف املائــة مــن الشــابات (يف الفئــة العمريــة  ٢٨الشــبان و 
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بعـض احلـاالت إمكانيـة     نقص املناعـة البشـرية، وأن القـوانني والسياسـات ال تتـيح للشـباب يف      
االستفادة من خدمات الرعايـة الصـحية اجلنسـية واإلجنابيـة واخلـدمات املتصـلة بفـريوس نقـص         
املناعة البشـرية، مثـل إجـراء الفحـوص بصـفة طوعيـة وسـرية للكشـف عـن اإلصـابة بـالفريوس            

يـة  بأمه واحلصول يف هذا الشـأن علـى املشـورة واملعلومـات والتوعيـة، ونسـلم يف الوقـت نفسـه        
يف ذلــك  احلــد مــن الســلوك املنطــوي علــى املخــاطرة وتشــجيع الســلوك اجلنســي املســؤول، مبــا 

  املداومة على االستخدام الصحيح للرفاالت؛
نقر باحلاجة إىل تعزيز ومحاية وإعمال حقـوق األطفـال يف األسـر املعيشـية الـيت يعيلـها         - ٤٠

ــات، و    ــها فتي ــوين    أطفــال، وال ســيما األســر املعيشــية الــيت تعيل ــاة األب ــة تنشــأ مــن وف هــي حال
األوصياء القانونيني أو غري ذلك من األسباب االقتصادية واالجتماعيـة والسياسـية، ونعـرب     أو

عن عميق االنشغال من أن اآلثار اليت خيلفها وباء اإليدز، ومنـها املـرض والوفـاة، واضـمحالل     
واهلجــرة، إضــافة إىل التوســع   األســرة املوســعة وتفــاقم حــدة الفقــر والبطالــة والعمالــة الناقصــة  

  احلضري، أسهمت يف ارتفاع عدد األسر املعيشية اليت يعيلها أطفال؛
ال يزال يساورنا قلق عميق من أن النساء والفتيـات مـا زلـن أكثـر الفئـات تضـررا مـن          - ٤١

الوباء، على الصعيد العاملي، ويتحملن النصيب األوفـر مـن عـبء تقـدمي الرعايـة، ونالحـظ أن       
م احملرز صوب حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيـات كـان بطيئـا علـى     التقد

حنــو غــري مقبــول، وأن قــدرة النســاء والفتيــات علــى محايــة أنفســهن مــن فــريوس نقــص املناعــة  
البشرية ما زالت تتأثر بالعوامل الفيسيولوجية وأوجه عدم املسـاواة بـني اجلنسـني، مبـا يف ذلـك      

القــات القــوة يف اجملتمــع بــني النســاء والرجــال، وبــني الفتيــان والفتيــات، وعــدم  عــدم تكــافؤ ع
ــة فــرص احلصــول علــى       ــانوين واالقتصــادي واالجتمــاعي، وعــدم كفاي املســاواة يف املركــز الق

ميــع أشــكال التمييــز جبو خــدمات الرعايــة الصــحية، مبــا يف ذلــك الصــحة اجلنســية واإلجنابيــة،  
اص، مبا يف ذلك االجتار باألشخاص والعنف اجلنسي واالسـتغالل  والعنف يف اجملالني العام واخل

  واملمارسات الضارة؛
نالحــظ بقلــق بــطء التقــدم احملــرز يف احلــد مــن اإلصــابات اجلديــدة، وحمدوديــة نطــاق     - ٤٢

اجلمع بني برامج الوقاية، مشددين على أنه ينبغي لكل بلد حتديد فئات معينة من السكان الـيت  
افحة الوباء وجلهود التصدي اليت يبذهلا البلد يف ضـوء السـياق الوبـائي احمللـي،     تعترب أساسية ملك

ونالحــظ بقلــق بــالغ أن النســاء واملراهقــات، وال ســيما يف أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــربى،  
تفوق احتماالت إصابتهن بالفريوس نظريهتا عند الفتيان مـن نفـس العمـر بـأكثر مـن الضـعف،       

ــريوس وكشــفه بالفحوصــات     ونالحــظ أيضــا أن كــثريا مــ   ــن الف ــة م ــة للوقاي ــربامج الوطني ن ال
والعالج منه تتيح فرصـا غـري كافيـة للحصـول علـى اخلـدمات للنسـاء واملراهقـات واملهـاجرين          
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وفئات أساسية من السكان تـبني أدلـة علـم األوبئـة أهنـا أكثـر عرضـة لإلصـابة بـالفريوس علـى           
ــاطو املخــدرات بــ     ــيما متع ــاملي، وال س ــاالت إصــابتهم   الصــعيد الع ــوق احتم ــث تف احلقن، حي

مــرة، واملشــتغلون بــاجلنس، حيــث  ٢٤بـالفريوس نظريهتــا عنــد البــالغني مــن عمــوم السـكان بـــ   
احتماالت إصـابتهم بـالفريوس أكثـر مـن نظريهتـا لـدى غريهـم بعشـر مـرات، والرجـال الـذين            

غريهـم   عنـد  ميارسون اجلنس مع الرجال، حيث احتماالت إصـابتهم بـالفريوس تفـوق نظريهتـا    
مـرة   ٤٩مرة، ومغايرو اهلوية اجلنسـية، حيـث احتمـاالت إصـابتهم بـالفريوس تفـوق بــ         ٢٤ بـ

نظريهتــا عنــد غريهــم، والســجناء، حيــث احتمــاالت إصــابتهم بــالفريوس تفــوق خبمــس مــرات  
  نظريهتا عند غريهم من البالغني من عموم السكان؛

ــدان   - ٤٣ ــربامج  واملنــاطق أحــرزت تقــدم  نالحــظ أن بعــض البل ا كــبريا يف توســيع نطــاق ال
اهلادفة إىل احلد من املخاطر واألضرار ذات الصـلة بالصـحة، وفقـا للتشـريعات الوطنيـة، فضـال       
عن العالج املضاد للفريوسات العكوسة وغري ذلك من التدخالت ذات الصلة اليت متنـع انتقـال   

ــة بالــدم  فــريوس نقــص املناعــة البشــرية والتــهاب الكبــد الفريوســي واألمــراض ا    ألخــرى املنقول
املرتبطة بتعاطي املخدرات، ومع ذلك نالحظ عدم إحراز تقـدم علـى الصـعيد العـاملي يف احلـد      
من انتقال فريوس نقـص املناعـة البشـرية بـني األشـخاص الـذين يتعـاطون املخـدرات، ال سـيما          

يـة الـيت تتيحهـا    أولئك الذين يتعاطون املخدرات باحلقن، ونوجه االنتبـاه إىل التغطيـة غـري الكاف   
هــذه الــربامج والــربامج اهلادفــة إىل عــالج اإلدمــان الــيت حتســن مــن مســتوى االلتــزام خبــدمات    
العـالج مـن املخــّدرات للمصـابني بفــريوس نقـص املناعــة البشـرية، حســب االقتضـاء، يف إطــار       

ات الربامج الوطنية، وإىل التهميش والتمييز اللـذين يطـاالن األشـخاص الـذين يتعـاطون املخـدر      
عن طريق تطبيق قوانني تقييدية، ال سيما ضد أولئك الذين يتعاطون املخدرات بـاحلقن، األمـر   
الــذي حيــول دون حصــوهلم علــى اخلــدمات املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية، ويف هــذا  
الصــدد، ننظــر يف إمكانيــة ضــمان الوصــول إىل هــذه اخلــدمات، مبــا يف ذلــك خــدمات العــالج 

ســجون وأمــاكن االحتجــاز األخــرى، ونشــجع يف هــذا الصــدد علــى اســتخدام والتوعيــة، يف ال
الدليل الفين املوجه للبلدان لتحديد أهداف لوقاية مجيع متعاطي املخدرات بـاحلقن مـن فـريوس    
نقص املناعة البشرية وتوفري العالج والرعاية هلـم الصـادر عـن منظمـة الصـحة العامليـة ومكتـب        

رات واجلرمية وبرنامج األمم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص      األمم املتحدة املعين باملخد
املناعــة البشــرية/متالزمة نقــص املناعــة املكتســب، ونالحــظ بقلــق بــأن الوصــم والتمييــز بســبب 
نوع اجلنس والسن كثريا ما يكون حاجزا إضافيا حيـول دون حصـول النسـاء والشـباب الـذين      

  ا أولئك الذين يتعاطوهنا باحلقن؛يتعاطون املخدرات على اخلدمات، ال سيم
ــام يف املواقــف           - ٤٤ ــرغم مــن حــدوث تراجــع ع ــى ال ــه عل ــن أن ــق م ــالغ القل نعــرب عــن ب

والسياسات التمييزية جتاه األشخاص احلاملني لفريوس نقص املناعـة البشـرية أو الـذين يفتـرض     



A/RES/70/266 

السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز: على املسـار السـريع للتعجيـلاإلعالن
 ٢٠٣٠مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية والقضاء على وباء اإليدز حبلول عام

 

15/41 

بون بالسـل أيضـا،   أهنم حاملون له أو مهددون باإلصابة به، أو املتضررين منه، مبن فـيهم املصـا  
ال ســيما يف البلــدان املثقــل كاهلــها بانتشــار الســل/فريوس نقــص املناعــة البشــرية، فــإن التمييــز  

زال قائما، ومن أن األطر القانونية والسياساتية التقييدية، مبا يف ذلك ما يتصل منها بانتقـال   ما
حلصـول علـى خـدمات    عدوى فريوس نقص املناعة البشرية، ال تزال تعوق الناس ومتنعهم من ا

  الوقاية والعالج والرعاية والدعم؛
نالحظ ببالغ القلق أنه، على الرغم من االعتـراف باحلاجـة إىل تعزيـز ومحايـة وإعمـال        - ٤٥

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقـة، مبـا يف ذلـك احلقـوق املنصـوص      
الـرغم مــن زيـادة التعـرض لإلصــابة     عليهـا يف اتفاقيـة حقـوق األشــخاص ذوي اإلعاقـة، وعلـى     

بفريوس نقص املناعة البشرية اليت تواجه النساء والفتيات الاليت يعشن حباالت إعاقة نامجة عـن  
أسباب منها أوجه التفاوت االقتصادي والقانوين، والعنف اجلنسي والقائم علـى نـوع اجلـنس،    

ن حقوق اإلنسان، فـإن صـياغة   والتمييز واالنتهاكات اليت تتعرض هلا حقوقهن اليت تدخل ضم
االســتجابة العامليــة لإليــدز ال تــزال ضــعيفة مــن حيــث أهــدافها وانفتاحهــا يف وجــه األشــخاص 

  ذوي اإلعاقة؛
ال يــزال القلــق يســاورنا مــن أن القــوانني والسياســات التمييزيــة الــيت تقيــد مــن حركــة    - ٤٦

بـالغ واحلرمـان مـن اخلـدمات     الناس احلاملني لفريوس نقص املناعة البشرية قد تسفر عـن ضـرر   
املتعلقة بالفريوس، معترفني يف الوقت نفسه بـاخلطوات الـيت اختـذهتا بعـض البلـدان إللغـاء قيـود        
الدخول واإلقامة املؤقتـة واإلقامـة الدائمـة علـى أسـاس احلالـة مـن حيـث فـريوس نقـص املناعـة            

  البشرية، ومبناداة العديد من قادة الشركات جبدوى نبذ التمييز؛
نالحــظ ببــالغ القلــق أن االحتياجــات الكليــة وحقــوق اإلنســان للشــباب واألشــخاص    - ٤٧

احلــاملني لفــريوس نقــص املناعــة البشــرية أو املهــددين باإلصــابة بــه أو املتضــررين منــه، ال تــزال  
حتظى باالهتمام الكايف لقلة التكامل بني اخلدمات القانونية واحلماية االجتماعيـة واخلـدمات    ال

ــريوس نقــص املناعــة      الصــحية، مبــ  ــة وخــدمات ف ــة الصــحية اجلنســية واإلجنابي ــك الرعاي ا يف ذل
البشرية، مبا يف ذلك لألشـخاص الـذين عـانوا مـن العنـف اجلنسـي والقـائم علـى نـوع اجلـنس،           

  يف ذلك العالج الوقائي بعد التعرض للفريوس؛  مبا
سـيما   يـدة للوقايـة، ال  نرحب بالتقدم اهلام احملـرز يف البحـث عـن األدوات الطبيـة اجلد      - ٤٨

فيما يتعلق بالعالج الوقائي والعالج الوقائي قبل التعـرض ومبيـدات امليكروبـات املعتمـدة علـى      
مضادات الفريوسات العكوسـة وختـان الـذكور الطـيب الطـوعي، ولكننـا نقـر أيضـا بأنـه جيـب           

التعــرض تســريع البحــث والتطــوير، مبــا يف ذلــك فيمــا يتعلــق بتركيبــات العــالج الوقــائي قبــل    
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املفعــول الطويــل األمــد، واللقاحــات الوقائيــة والعالجيــة لفــريوس نقــص املناعــة البشــرية،    ذات
  والتدخالت العالجية؛

نسلم بـأن كـل بلـد يواجـه يف حتقيـق التنميـة املسـتدامة حتـديات نوعيـة، ونشـدد علـى              - ٤٩
فريقيـة وأقـل البلـدان    التحديات اخلاصة اليت تواجهها أكثر البلدان ضعفا، وال سـيما البلـدان األ  

ــة         ــة، والتحــديات النوعي ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــة غــري الســاحلية وال ــدان النامي ــوا والبل من
تواجهها البلدان املتوسطة الدخل، ونشري إىل أن البلدان الـيت تشـهد حـاالت نـزاع يلزمهـا       اليت

  عناية خاصة؛
ُيقـدر مببلـغ    عاملي وصلت إىل مـا ننوه مبا حصل من تعبئة مهمة للموارد على الصعيد ال  - ٥٠

للــربامج املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة  مــن دوالرات الواليــات املتحــدة  دوالر  يــونبل ١٩,٢
، ونقر بأمهيـة  )٢٦(٢٠١٤البشرية يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل يف عام 

  املبتكرة؛ لتكميليةالدور الذي اضطلعت به مصادر التمويل ا
ــة          - ٥١ ــة البشــرية بنحــو ثالث ــريوس نقــص املناع ــق بف ــي املتعل ــو االســتثمار احملل نرحــب بنم

يف املائـة مـن    ٥٧، حيث سامهت املصادر احملليـة بنسـبة   ٢٠١٤وعام  ٢٠٠٦أضعاف بني عام 
طريـق   خريطـة ، ونشري إىل الدور الذي أدته يف هـذا الصـدد   ٢٠١٤مجيع االستثمارات يف عام 

 والســل لإليــدزالتصــدي يف املشــتركة والتضــامن العــاملي  ســؤوليةاملة باملتعلقــاالحتــاد األفريقــي 
  واملالريا يف أفريقيا؛

نســـلم بأنـــه مـــا زالـــت هنـــاك فجـــوات يف التمويـــل املتعلـــق بفـــريوس نقـــص املناعـــة      - ٥٢
ــا بشــروط متفــق عليهــا      ــادة التشــجيع علــى نقــل التكنولوجي البشــرية/اإليدز، وباحلاجــة إىل زي

علــى األدويــة يف البلــدان الناميــة والنــهوض ببنــاء القــدرات والبحــث   وحتســني فــرص احلصــول 
  والتطوير؛

ــه يف الوقــت        - ٥٣ ــا تقــوم ب ــر بكــثري مم ــدانا كــثرية تســتطيع أن تســتثمر أكث نشــري إىل أن بل
الراهن، فمن بني البلدان املتقدمة النمو، هناك أربعة بلدان فقـط هـي الـيت تسـتثمر مـن جممـوع       

ة ملكافحـة اإليـدز حصـة تتجـاوز نسـبة ناجتهـا احمللـي اإلمجـايل مـن النـاتج           املوارد الدولية املتاحـ 
بلدان الناميـة، علـى حـد سـواء، أن تعمـل      لالعاملي، وأنه ينبغي للبلدان املتقدمة النمو ول ايلاإلمج

علــى إحــداث زيــادة كــبرية يف التمويــل، مبــا يف ذلــك التمويــل احمللــي، املوجــه جلهــود مكافحــة 
  اإليدز؛و البشريةفريوس نقص املناعة 

_______________ 

 .١، الفرع ثالثا، اجلدول A/70/811انظر  )٢٦(
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نعترف بأننا إذا مل نرفع من وتـرية التصـدي علـى نطـاق الوقايـة والعـالج يف السـنوات          - ٥٤
ــة باخلــدمات املتعلقــة       ــة التغطي ــادة وصــرف االســتثمارات واالرتقــاء بكثاف ــة، بزي اخلمــس املقبل

فيـات  بفريوس نقص املناعـة البشـرية، بغيـة احلـد مـن معـدل اإلصـابات اجلديـدة بـالفريوس والو         
فـإن الوبـاء قـد يعـود إىل التفشـي بـوترية أكـرب يف بعـض البلـدان، فنعجـز عـن             يدز،املرتبطة باإل

يف ذلـك   حتقيق ما تتضمنه هـذه الوثيقـة مـن أهـداف والتزامـات طموحـة وحمـددة اآلجـال، مبـا         
ــثالث العالجــي   ــم املتحــدة   هــدف التســعينات ال ــامج األم املعــين بفــريوس نقــص  املشــترك لربن

املتمثـل يف وضـع حـد لوبـاء اإليـدز حبلـول عـام         فواهلـد  ٢٠٢٠حبلول عـام   )٢٣(يدزاملناعة/اإل
  ؛٢٠٣٠

  
توحيــد املســار الســريع ملكافحــة فــريوس نقــص    بشــأن : القيــادة العامليــة٢٠٢١-٢٠١٦

  املناعة البشرية واإليدز
نلتزم باغتنام هذه الفرصة الساحنة يف هذا املنعطف علـى صـعيد مكافحـة وبـاء فـريوس        - ٥٥

نقــص املناعــة البشــرية، وبالقيــام، مــن خــالل قيــادة حامســة مســؤولة شــاملة للجميــع، بتنشــيط   
 واإليـدز  وعلى حنو شامل لفريوس نقص املناعة البشـرية إجراءات التصدي على الصعيد العاملي 

وتكثيفها عن طريق جتديـد االلتزامـات الـواردة يف إعـالن االلتـزام بشـأن فـريوس نقـص املناعـة          
واإلعالنــني السياســيني بشــأن  ٢٠٠١البشــرية/متالزمة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز) لعــام 

 ٢٠٠٦عـــة املكتســـب (اإليـــدز) لعـــام    فـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية/متالزمة نقـــص املنا    
  واألهداف والغايات الواردة يف هذا اإلعالن؛ ت، والوفاء على حنو تام بااللتزاما٢٠١١  وعام
ــام     - ٥٦ ــداف ع ــزم بأه ــدد املصــابني حــديثا       ٢٠٢٠نلت ــى خفــض ع ــل عل ــة يف العم املتمثل

اً، وعـدد مـن   سـنوي  ٥٠٠ ٠٠٠بفريوس نقص املناعة البشرية على الصعيد العاملي إىل أقـل مـن   
سـنويا، إضــافة إىل القضـاء علــى    ٥٠٠ ٠٠٠ميوتـون مـن أســباب متصـلة باإليـدز إىل أقــل مـن      

  نقص املناعة البشرية؛ فريوسالوصم والتمييز املرتبطني ب
جهــود التصــدي لإليــدز، علــى أســاس امللكيــة والقيــادة القطــريتني،         تحديــدنلتــزم ب  - ٥٧

والعوامـل املشـددة، والسـكان املتضـررين،     ومـواطن الضـعف،   واألولويات احملليـة، واملسـببات،   
حسـب  وكميـة طموحـة، عنـد االقتضـاء      أهـداف واملعلومات واألدلة االسـتراتيجية، وبتحديـد   

  دعم هذه األهداف؛  مبا ي ،السياق الوبائي واالجتماعي، تتناسب مع الظروف الوطنية
اجلهـود املبذولـة عامليـا للقضـاء     املسـار السـريع ميكـن أن تـدعم      حتقيق أهـداف نقر بأن   - ٥٨

على مجيع أشـكال الفقـر وعـدم املسـاواة، ولتحقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة، وهـي أهـداف           
املـوارد يف بدايـة الفتـرة     ضـخ عاملية ومتكاملة وغـري قابلـة للتجزئـة، وينبغـي لنـا يف هـذا الصـدد        

ت اســتراتيجية متصــلة التصــدي لإليــدز وإحــراز تقــدم يف مخســة جمــاال تســريع وتــريةوتنويعهــا ل
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بفريوس نقص املناعة البشرية، مع اإلقرار أيضا بأن االسـتثمار يف اجلهـود املبذولـة لتلبيـة طائفـة      
  اإليدز؛  واسعة من أهداف التنمية املستدامة سيدعم اجلهود الرامية إىل القضاء على وباء

  
  التصدي لإليدزتسريع وترية املوارد يف بداية الفترة وتنويعها أمران أساسيان لضخ 
املسـار السـريع    لتحقيق أهـداف نلتزم بزيادة االستثمارات وضخها منذ وقت مبكر  -(أ)  ٥٩

القضــاء علــى وبــاء اإليــدز  صــوب حتقيــق هــدف أساســية حمطــةباعتبارهــا  ٢٠٢٠حبلــول عــام 
  واملسامهة بشكل إجيايب يف حتقيق طائفة واسعة من النتائج اإلمنائية؛   ٢٠٣٠حبلول عام 

مبـا يف   نلتزم بزيادة جهود التصدي لإليـدز ومتويلـها بالكامـل مـن مجيـع املصـادر،       -(ب)  ٥٩
يقـل عـن    ذلك التمويل االبتكاري، وبلوغ مستوى استثمارات مالية عامة يف البلدان الناميـة ال 

 األمــم املتحــدة  ، حســب تقــديرات برنــامج  ٢٠٢٠بليــون دوالر يف الســنة حبلــول عــام     ٢٦
ــع  ، مــع اإليدزقــص املناعــة البشــرية/ بفــريوس ن املعــين املشــترك ــة  مواصــلة رف املســتويات احلالي

صادر العامة واخلاصة احمللية، وفقا لقدرة كل بلد علـى حـدة، تكّملـها املسـاعدة     تمويل من امللل
الدولية العامة واخلاصة والتضامن العاملي املعّزز، وحنث مجيع أصـحاب املصـلحة علـى اإلسـهام     

الريـا وعمليـات   وارد الصندوق العاملي ملكافحة اإليـدز والسـل وامل  يف إجناح التجديد اخلامس مل
  التجديد الالحقة؛

املـوارد القائمـة علـى الصـعيد      فجـوة ندعو مجيع أصحاب املصلحة املعنيني إىل سد  -(ج)  ٥٩
ــوم        ــوارد املتاحــة الي ــدز بــني امل العــاملي يف جمــال التصــدي لفــريوس نقــص املناعــة البشــرية واإلي

  ؛٢٠٢٠املسار السريع حبلول عام  تحقيق أهدافواملوارد الالزمة ل
نعيـــد تأكيـــد التزامنـــا القـــوي بالتنفيـــذ الكامـــل ويف الوقـــت املناســـب للسياســـات  -(د)  ٥٩

املـوارد القائمـة    فجـوة اءات امللموسة اليت تتضمنها خطة عمل أديس أبابا من أجل سـد  واإلجر
التمويـل   وفريعلى الصعيد العاملي يف جمال التصدي لفريوس نقص املناعـة البشـرية واإليـدز، وبتـ    

اإليدز هبدف القضـاء علـى وبـاء اإليـدز     و الكامل جلهود التصدي لفريوس نقص املناعة البشرية
ــام   ــة احملليــة، واملؤسســات        ٢٠٣٠حبلــول ع ــاملوارد العام ــس أبابــا ب ــل أدي ــة عم ــق خط . وتتعل

التجارية واملالية اخلاصة احمللية والدوليـة، والتعـاون اإلمنـائي الـدويل، والتجـارة الدوليـة بوصـفها        
ــائل النُّظُميــة، والعلــم           ــل الــديون، ومعاجلــة املس ــديون والقــدرة علــى حتم حمركــا للتنميــة، وال

  ت، والبيانات، والرصد واملتابعة؛واالبتكار وبناء القدراوالتكنولوجيا 
ــ ٥٩ ــن -) ـ(هـ أن السياســـات العامـــة وتعبئـــة املـــوارد احملليـــة ميـــثالن جلميـــع البلـــدان،   ســـلم بـ
جرى تأكيدمها مببدأ املسؤولية الوطنية، أمرا بالغ األمهية للسعي املشترك لتحقيـق التنميـة    ما إذا
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ملتــزمني بزيــادة تعزيــز تعبئــة  ظــلأهــداف التنميــة املســتدامة، وناملســتدامة، مبــا يف ذلــك حتقيــق 
    املوارد احمللية واستخدامها بصورة فعالة؛

ــة واالســتثمارات واالبتكــارات اخلاصــة هــي     ســلم كــذلكن - (و) ٥٩ ــأن األعمــال التجاري ب
حمركات رئيسية لإلنتاجية والنمو االقتصـادي الشـامل للجميـع وفـرص العمـل، وبـأن تـدفقات        

املال الدولية اخلاصة، وال سيما االسـتثمار األجـنيب املباشـر، إىل جانـب اسـتقرار النظـام        رؤوس
  ؛املايل الدويل، هي عناصر حيوية مكملة للجهود اإلمنائية الوطنية

ــذهلا      -(ز)  ٥٩ ــة اجلهــود الــيت تب ــدويل يــؤدي دورا مهمــا يف تكمل ــأن التمويــل العــام ال نقــر ب
ن مصـادر عامـة، وال سـيما يف أشـد البلـدان فقـرا وضـعفا، حيـث         البلدان لتعبئة املوارد حمليـا مـ  

املوارد احمللية حمدودة. وهو ما يتطلـب دعمـا دوليـا معـززا وأكثـر فعاليـة، مبـا يف ذلـك التمويـل          
  بشروط ميسرة وبشروط السوق؛

 زال أمـرا  نكرر التأكيد على أن الوفاء جبميع التزامات املساعدة اإلمنائية الرمسية ما -(ح)  ٥٩
حامسا. ويعيد مقدمو املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة تأكيـد التزامـات كـل منـهم املتعلقـة باملسـاعدة         
اإلمنائية الرمسية، ويشمل ذلك االلتزامات اليت تعهدت هبا بلدان عديـدة متقدمـة النمـو بتحقيـق     

 يف املائــة مـن الـدخل القـومي اإلمجــايل للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيــة      ٠,٧هـدف ختصـيص نسـبة    
يف املائــة مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل  ٠,٢٠ ويف املائــة  ٠,١٥وختصــيص نســبة تتــراوح بــني 

للمساعدة اإلمنائية الرمسية لفائدة أقـل البلـدان منـوا. وتشـجعنا تلـك البلـدان القليلـة الـيت أوفـت          
يـة  يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمس   ٠,٧بالتزامها بتخصيص نسبة 

يف املائـة مـن    ٠,٢٠ ويف املائـة   ٠,١٥جتاوزته، وحققت هدف ختصيص نسبة تتراوح بـني   أو
الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية لفائـدة أقـل البلـدان منـوا أو جتاوزتـه. وحنـث       
مجيع البلدان األخـرى علـى تكثيـف جهودهـا لزيـادة مسـاعدهتا اإلمنائيـة الرمسيـة وبـذل جهـود           

فية ملموسـة لتحقيـق أهـداف املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة. ونرحـب بقـرار االحتـاد األورويب          إضـا 
يف املائـة مـن الـدخل     ٠,٧الذي أكد فيه جمددا التزامه اجلماعي بتحقيق هدف ختصـيص نسـبة   

، وتعهـد  ٢٠٣٠القومي اإلمجـايل للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة ضـمن اإلطـار الـزمين خلطـة عـام          
يف  ٠,٢٠ ويف املائـة   ٠,١٥و مجاعي بتحقيق هدف ختصيص نسبة تتراوح بني بالقيام على حن

املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسيـة لفائـدة أقـل البلـدان منـوا يف األجـل       
يف املائـة مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل للمسـاعدة        ٠,٢٠قصري، وبلوغ هدف ختصيص نسبة ال

ــة ل ــة املســتدامة لعــام     اإلمنائيــة الرمسي ــدة أقــل البلــدان منــوا ضــمن اإلطــار الــزمين خلطــة التنمي فائ
ــة علــى النظــر يف حتديــد هــدف يتمثــل يف     ٢٠٣٠ ــة الرمسي . ونشــجع مقــدمي املســاعدة اإلمنائي
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يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة     ٠,٢٠ختصيص ما ال يقل عن 
  ؛لفائدة أقل البلدان منوا

نقر بأن التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب عنصـر مهـم مـن عناصـر التعـاون الـدويل          -(ط)  ٥٩
من أجل التنمية باعتباره عنصرا مكمال للتعاون بني الشمال واجلنـوب، ال بـديال عنـه. ونسـلم     
بأمهيته املتزايدة وماضيه املختلف وخصوصياته، ونؤكد أنـه ينبغـي النظـر إىل التعـاون فيمـا بـني       

ن اجلنوب باعتباره تعبريا عن التضـامن بـني شـعوب اجلنـوب وبلدانـه، علـى أسـاس جتارهبـا         بلدا
وأهدافها املشتركة. وينبغـي أن يظـل هـذا التعـاون مسترشـدا مببـادئ احتـرام السـيادة الوطنيـة،          
وامللكية الوطنية واالستقالل الوطنــــي، واملســـاواة، وعـدم فـرض الشـروط، وعـدم التـدخل يف        

  خلية، وحتقيق املنفعة املتبادلة؛االشؤون الد
نرحب بزيادة مسامهات التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب يف القضـاء علـى الفقـر          -) ي( ٥٩

وحتقيق التنمية املستدامة. ونشـجع البلـدان الناميـة علـى القيـام طوعـا بتكثيـف جهودهـا لتعزيـز          
وفقـا ألحكـام وثيقـة نـريويب      التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب، ومواصـلة حتسـني فعاليـة التنميـة      

. )٢٧(اخلتامية الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى للتعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب   
الصـلة   ونلتزم أيضا بتعزيـز التعـاون الثالثـي باعتبـاره وسـيلة لتسـخري التجـارب واخلـربات ذات        

  خلدمة التعاون اإلمنائي؛
بأن التحديات املالزمة للقدرة علـى حتمـل الـديون والـيت تواجـه العديـد مـن         سلمن -(ك)  ٥٩

أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية تتطلب حلوال عاجلـة، وكـذلك بأمهيـة ضـمان     
القدرة على حتمل الديون لالنتقال السـلس للبلـدان الـيت رفـع امسهـا مـن فئـة أقـل البلـدان منـوا.           

مساعدة البلـدان الناميـة يف حتقيـق القـدرة علـى حتمـل الـديون يف األجـل          بضرورة سلم أيضاون
الطويل من خالل سياسـات منسـقة هتـدف إىل تعزيـز متويـل الـديون، وختفيـف عـبء الـديون،          
وإعادة هيكلة الديون وإدارهتا على حنو سليم، حسب االقتضاء، وسنواصـل دعـم بقيـة البلـدان     

تعلقـة بالبلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون الـيت تعمـل علـى إكمـال          املؤهلة لالستفادة من املبادرة امل
  عملية املبادرة؛

يســاورنا القلــق إزاء تــأثري التــدفقات املاليــة غــري املشــروعة علــى استنـــزاف املــوارد    -(ل)  ٥٩
اإليـدز. فالتـدفقات املاليـة    و بعيدا عن أقل البلدان منوا املتضررة من فريوس نقص املناعة البشرية

ملشــروعة هلــا تــأثري ســليب علــى تعبئــة املــوارد احملليــة واســتدامة املاليــة العامــة. كمــا تتضــرر  غــري ا
التنميـــة بســـبب األنشـــطة الـــيت تســـتند إليهـــا التـــدفقات املاليـــة غـــري املشـــروعة، مثـــل الفســـاد 

_______________ 

  ، املرفق.٦٤/٢٢٢القرار  )٢٧(
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واالخـتالس واالحتيـال والتـهرب الضـرييب واملـالذات اآلمنــة الـيت تنشـئ حـوافز لنقـل األصــول          
 اخلارج وغسل األموال واالستغالل غري املشروع للموارد الطبيعيـة. ونشـدد علـى    املسروقة إىل

أمهية العمل معا، مبا يف ذلك عن طريـق زيـادة التعـاون الـدويل مـن أجـل القضـاء علـى الفسـاد          
وكشف األصول املسروقة وجتميدها واستردادها وإعادهتا إىل بلداهنا األصلية، على حنـو يتسـق   

  ؛)٢٨(األمم املتحدة ملكافحة الفسادة مع أحكام اتفاقي
نقر بأن الشراكات بـني عـدة أصـحاب مصـلحة، مثـل التحـالف العـاملي للقاحـات          -(م)  ٥٩

والتحصني والصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، حققت نتائج يف جمـال الصـحة.   
مهتها يف تعزيـز  ونشجع على حتسني التنسيق بني هـذه املبـادرات، ونشـجعها علـى حتسـني مسـا      

  النظم الصحية؛
يف جمال وضع وحشـد الـدعم ملصـادر     )٢٩(نرحب بالتقدم احملرز منذ مؤمتر مونتريي -(ن)  ٥٩

ــل       ــد املعــين بالتموي وآليــات التمويــل اإلضــايف االبتكــاري، وال ســيما مــن جانــب الفريــق الرائ
كة يف تنفيـذ آليـات   االبتكاري للتنمية. وندعو املزيـد مـن البلـدان إىل أن تنضـم طوعـا للمشـار      

وصكوك وطرائق ابتكارية ال تثقل كاهل البلدان النامية بأعباء ال داعي هلـا. ونشـجع النظـر يف    
الكيفية اليت ميكن هبـا استنسـاخ اآلليـات القائمـة، مثـل مرفـق التمويـل الـدويل للتحصـني التـابع           

ة األوســع نطاقــا. للتحــالف العــاملي للقاحــات والتحصــني، مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات اإلمنائيــ
ونشـجع أيضـا استكشـاف آليـات مبتكـرة إضــافية اسـتنادا إىل منـاذج جتمـع بـني املـوارد العامــة           
واخلاصــة، مثــل ســندات التحصــني، لــدعم االســتراتيجيات الوطنيــة وخطــط التمويــل واجلهــود  

  إليدز؛ل إىل تسريع وترية التصدياملتعددة األطراف الرامية 
ــق   - (س) ٥٩ ــالغ القل ــالج      نالحــظ بب ــى الع ــدم احلصــول عل ــر وع ــل الفق ــل مــن قبي أن عوام

والتمويل غري الكايف وغري املمكن التنبؤ به ما زالت هتدد إمكانية استدامة توفري عـالج فـريوس   
نقص املناعة البشرية الذي حيتاجه املصابون مدى احلياة، ال سيما ملن ختلفوا عن الركب، وأنـه  

نا بالوضع الراهن كما هو دون تغـيري، سـينتعش الوبـاء    رغم ما أُحرز من تقدم ملحوظ، إذا قبل
من جديد يف عدد من البلدان النامية، وسيصـاب عـدد أكـرب مـن النـاس بفـريوس نقـص املناعـة         

ــة مــع عــام  ٢٠٣٠البشــرية وميوتــون مــن األمــراض املرتبطــة باإليــدز يف عــام    ، ٢٠١٥ باملقارن
االحتياجـات   مـع الـدويل أن يكفـل تعبئـة    وسترتفع تكاليف العالج، وأنه جيب بالتايل علـى اجملت 

  اخلامس ملوارد الصندوق العاملي؛ بليون دوالر من أجل التجديد ١٣من املوارد مبقدار 
_______________ 

)٢٨( United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146.  
(منشورات األمم  ٢٠٠٢آذار/مارس  ٢٢‐١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكسيك،  )٢٩(

  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7 املتحدة، رقم املبيع
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بليـون دوالر مـن أجـل التجديـد      ١٣نلتزم بتعبئة االحتياجـات مـن املـوارد مبقـدار      - (ع) ٥٩
ة وتطبيـق حلـول مبتكـرة،    اخلامس ملوارد الصندوق العاملي. وباالسـتفادة مـن التطـورات العلميـ    

مليونــا مــن  ٢٢، مــا جمموعــه ٢٠١٦فــإن الشــراكة يف طريقهــا إىل أن تبلــغ، حبلــول هنايــة عــام 
ماليـني   ٨الكامل التمويل إىل إنقاذ حيـاة  األرواح اليت أنقذت منذ إنشائها. وسيؤدي التجديد 

 ليـون ب ٢٩٠، وحتقيـق مكاسـب اقتصـادية تصـل قيمتـها إىل      ٢٠٢٠شخص إضايف حبلول عـام  
  دوالر على مدى السنوات املقبلة؛

  
  واإليدز  مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية إطاراالستفادة من الفحص والعالج يف  كفالة
مليونـا مـن    ٣٠، مـع كفالـة أن يتلقـى    )٢٣(تحقيق أهداف التسـعينات الـثالث  نلتزم ب -(أ)  ٦٠

ــام        ــول ع ــة البشــرية العــالج حبل ــالغني املصــابني بفــريوس نقــص املناع ــز  ٢٠٢٠الب ــع التركي ، م
سـنة) بـالعالج    ١٤ مليون طفل (ممن تتراوح أعمارهم بـني صـفر و   ١,٦خصوصا على تزويد 

، وأن يعـرف األطفـال واملراهقـون والبـالغون     ٢٠١٨ضاد للفريوسـات العكوسـة حبلـول عـام     امل
املصابون بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية وضـعهم ويقـدم هلـم علـى الفـور وعلـى حنـو متواصـل             

معقولـة لضـمان إعاقـة النسـخ الفريوسـي، ونؤكـد يف        بأسـعار  يسهل احلصول عليه جيدعالج 
  القائمة يف جمال الفحص؛ فجوةىل سد الهذا الصدد احلاجة امللحة إ

نلتزم باتباع استراتيجيات وطرائق متعددة، مبا فيهـا حيثمـا أمكـن، الفحـص علـى       -(ب)  ٦٠
املستوى احمللي بطريقة طوعية وسرية وعن معرفـة تامـة، وفقـا للسـياق الـوطين، وبالوصـول إىل       

ــيهم املصــابون ب      ــن ف ــون وضــعهم، مب ــذين ال يعرف ــني األشــخاص ال ــة   مالي ــريوس نقــص املناع ف
البشرية، وبتوفري املعلومات الالزمة قبل الفحوصات واملشورة واإلحالـة بعـد الفحـص واملتابعـة     

النسـخ   أدويـة إعاقـة  مراقبـة مفعـول   لتسهيل الربط خبدمات الرعاية والدعم والعالج، مبا يشمل 
ج، مبـا يف ذلـك   الفحـص والعـال   الـيت تعيـق  االقتصـادية  و الفريوسي وتذليل العقبات االجتماعية
الفحـص علـى املسـتوى احمللـي، ونلتـزم بتوسـيع نطـاق        يـق  العراقيل القانونيـة والتنظيميـة الـيت تع   

توفري الفحوص للكشف عن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشـرية لألشـخاص الـذين يرغبـون     
الفحـوص  يف إجرائها مبحض إرادهتم وبسرية وتوفري املشورة يف هذا الصدد، مبا يف ذلك تـوفري  

واملشـــورة الـــيت يبـــادر مقـــدمو خـــدمات الرعايـــة إىل تقـــدميها، وتكثيـــف احلمـــالت الوطنيـــة    
غــريه مــن األمــراض لكشــف عــن اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية والفحــوص  للتــرويج

  املنقولة جنسيا؛
 نلتزم باختاذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء علـى اإلصـابات اجلديـدة بفـريوس نقـص      -(ج)  ٦٠

احلفـاظ علـى صـحة أمهـاهتم ورفـاههن مـن خـالل تـوفري          كفالـة املناعة البشـرية بـني األطفـال و   
فور ومدى احلياة، مبا يشمل النساء احلوامل واملرضـعات املصـابات بفـريوس    الالعالج هلن على 
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نقص املناعة البشرية عن طريق التشخيص املبكر لدى الرضـع، والقضـاء علـى الزهـري اخللقـي      
شــركائهن الــذكور، واعتمــاد نظــم مبتكــرة لتتبــع األمهــات  تــوفري العــالج لت، ويف نفــس الوقــ

عـن   كشفوالرّضع وتقدمي اخلدمات الشاملة هلم من خالل الرعاية املستمرة، وتوسيع نطاق ال
حــاالت اإلصــابة بــني األطفــال يف مجيــع نقــاط دخــول نظــام الرعايــة الصــحية، وحتســني الــربط 

لتــزام بــالعالج وحتســينها، ووضــع منــاذج لرعايــة األطفــال  بــالعالج، وزيــادة خــدمات دعــم اال 
ــة، والقضــاء علــى الوفيــات النفاســية الــيت ميكــن الوقايــة منــها،      مصــنفة حســب الفئــات العمري
وإشراك الشركاء الذكور يف خدمات الوقاية والعالج، واختـاذ التـدابري الالزمـة للحصـول علـى      

ناعــة انتقــال فــريوس نقــص املحــاالت ى شــهادة مــن منظمــة الصــحة العامليــة تؤكــد القضــاء علــ 
  البشرية من األم إىل الطفل؛

نلتـــزم ببنـــاء نظـــم صـــحية حمورهـــا اإلنســـان مـــن خـــالل تعزيـــز الـــنظم الصـــحية     -(د)  ٦٠
واالجتماعية، مبا يف ذلك لصاحل الفئات السكانية اليت تبني أدلـة علـم األوبئـة أهنـا أكثـر عرضـة       

ق تقدمي اخلـدمات بقيـادة اجملتمعـات احملليـة ليشـمل      ، ومن خالل توسيع نطامن غريها لإلصابة
، ومـن خـالل االسـتثمار    ٢٠٣٠يف املائة من جمموع اخلـدمات حبلـول عـام     ٣٠ما ال يقل عن 

يف املـــوارد البشـــرية الالزمـــة للصـــحة، وكـــذلك يف املعـــدات واألدوات واألدويـــة الضـــرورية، 
رم حقـوق اإلنسـان ويعززهـا    غـري متييـزي حيتـ    هنـج  وتشجيع قيام تلـك السياسـات علـى أسـاس    

وحيميها، ومن خالل بناء قدرات منظمات اجملتمع املدين على تقدمي خـدمات الوقايـة والعـالج    
  لقة بفريوس نقص املناعة البشرية؛املتع
العمل من أجل حتقيق تغطية صحية شاملة يستفيد فيها اجلميع، على حنو منصـف،   -(ه)  ٦٠

نسـية واإلجنابيـة، واحلمايـة االجتماعيـة، مبــا يف     مـن خـدمات صـحية جيـدة، تشـمل الصـحة اجل      
ذلك احلماية من املخاطر املالية، وإمكانية حصول اجلميـع علـى األدويـة واللقاحـات األساسـية      

، مبــا يشــمل وضــع منــاذج جديــدة لتقــدمي اخلــدمات  بأســعار معقولــةاملأمونــة والفعالــة واجلّيــدة 
جمــال  تقــدمي خــدمات أكثــر تكــامال يف كفالــةحتســني الكفــاءة وخفــض التكــاليف وإىل دف هتــ

فريوس نقـص املناعـة البشـرية والسـل والتـهاب الكبـد الفريوسـي واإلصـابات املنقولـة          مكافحة 
باالتصــال اجلنســي واألمــراض غــري املعديــة، مبــا فيهــا ســرطان عنــق الــرحم وإدمــان املخــدرات  

رجــال والصــحة والــدعم الغــذائي والتغــذوي وصــحة األمهــات واألطفــال واملــراهقني وصــحة ال
أجـل تزويـد    التصدي للعنف اجلنساين واجلنسـي، مـن  إىل العقلية والصحة اجلنسية واإلجنابية، و

  اجملتمعات احمللية اهلشة مبا يلزمها للتعامل مع هذه املسائل ومع تفشي األمراض مستقبال؛
اء، نلتزم باختاذ إجـراءات فوريـة علـى الصـعيدين الـوطين والعـاملي، حسـب االقتضـ         -(و)  ٦٠

ــربامج املعــدة للمتضــررين مــن فــريوس نقــص املناعــة       ــدعم الغــذائي والتغــذوي يف ال إلدمــاج ال



اإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز: على املسار السـريع للتعجيـل
  A/RES/70/266  ٢٠٣٠مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية والقضاء على وباء اإليدز حبلول عام 

 

24/41 

البشــرية ضــمانا حلصــوهلم علــى طعــام كــاف ومغــذ وغــري ضــار يلــيب احتياجــاهتم الغذائيــة           
وس نقـص املناعـة   النشاط والصحة كجزء من اجلهد الشـامل للتصـدي لفـري    ملؤهاحياة  ليحيوا

  البشرية واإليدز؛
خفـض الوفيـات املرتبطـة بالسـل بـني املصـابني        حتقيـق هـدف  االلتزام بالعمـل علـى    -(ز)  ٦٠

، علــى النحــو املــبني يف ٢٠٢٠يف املائــة حبلــول عــام  ٧٥بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية بنســبة 
استراتيجية منظمـة الصـحة العامليـة للقضـاء علـى السـل، فضـال عـن االلتـزام بالتمويـل والتنفيـذ            

شـراكة دحـر   ل ٢٠٢٠-٢٠١٦طة العامليـة للقضـاء علـى السـل     اخلاحملددة يف  تحقيق األهدافل
يف املائـة مـن جممـوع األشـخاص      ٩٠للوصـول إىل   تحقيق أهداف التسعينات الثالثول ،السل

يف املائة من السكان املعرضـني خلطـر شـديد،     ٩٠الذين حيتاجون إىل عالج السل، مبا يف ذلك 
يف املائـة، بوسـائل منـها توسـيع نطـاق اجلهـود        ٩٠قـل عـن   وحتقيق نسبة جنـاح يف العـالج ال ت  

الراميــة إىل مكافحــة الســل، مبــا يف ذلــك الســل املقــاوم للعقــاقري، ومــن خــالل حتســني الوقايــة    
والفحــص والتشــخيص والعــالج امليســور التكلفــة وإمكانيــة احلصــول علــى العــالج املضــاد          

تكثيـف جهـود   إطـار   املائـة يف  يف ١٠٠ تغطيـة تصـل إىل   للفريوسات العكوسـة، وحتقيـق نسـبة   
الكشــف عــن حــاالت اإلصــابة بالســل بــني مجيــع األشــخاص املصــابني بفــريوس نقــص املناعــة   

ذلـك   يف البشرية، مع إيالء اهتمام خاص للفئات احملرومة واملعرضة للخطر بشـكل خـاص، مبـا   
يــق اجلزيئيــة الســريعة عــن طر الفحوصــاتاألطفــال، واســتخدام أدوات جديــدة، مبــا يف ذلــك  

الربجمة املشتركة واخلدمات املتكاملـة املشـتركة واملركـزة علـى املرضـى ملكافحـة فـريوس نقـص         
ــة حبــاالت اإلصــابة         ــة املتعلق ــة البشــرية والســل، وضــمان حتــديث الربوتوكــوالت الوطني املناع

دث توصــيات املتزامنــة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية والســل يف غضــون ســنتني لــتعكس أحــ  
  املية؛منظمة الصحة الع

نلتــزم خبفــض املعــدالت املرتفعــة لإلصــابة املتزامنــة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية   -(ح)  ٦٠
بذل اجلهـود لتخفـيض    ٢٠٢٠أن يتم حبلول عام  كفالةباء وجيم، و الفريوسيوالتهاب الكبد 

يف املائـة وأن   ٣٠بالتهاب الكبد الفريوسي بـاء وجـيم املُـزمن بنسـبة     لإلصابة احلاالت اجلديدة 
ماليـني   ٣ماليني شخص من املصابني بفريوس التهاب الكبـد بـاء العـالج وأن يكـون      ٥يتلقى 

من املصابني بفريوس التهاب الكبد جيم املـزمن قـد تلقـوا العـالج، علـى أن تؤخـذ يف االعتبـار        
، مثل تعزيـز حقـوق اإلنسـان    هاوالدروس املستفادة من إليدزجهود التصدي لمع أيضا الروابط 

ومحايتها، واحلد من الوصم والتمييز، وإشراك اجملتمعات احمللية، وتعزيز تكامل تقـدمي خـدمات   
بــاء وجــيم، وبــذل اجلهــود  الفريوســيمكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البشــرية والتــهاب الكبــد 

والقيام بتدخالت وقائيـة فعالـة، ال سـيما     معقولة بأسعاردوية األلضمان إمكانية احلصول على 
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 لصاحل الفئات السكانية الضعيفة وتلـك الـيت تـبني أدلـة علـم األوبئـة أهنـا أكثـر عرضـة لإلصـابة          
  ؛غريها  من
نلتزم باختـاذ التـدابري الالزمـة لكفالـة احلصـول علـى األدويـة، مبـا يف ذلـك األدويـة            -(ط)  ٦٠

مأمونـــة وفعالـــة بطريقـــة ولوجيـــا الصـــحية ذات صـــلة اجلنيســـة، وخـــدمات التشـــخيص والتكن
ــة خلفـــض أســـعار العقـــاقري وخـــدمات   بأســـعار معقولـــةو ، وباســـتخدام مجيـــع األدوات املتاحـ

التشخيص املنقذة للحياة، ونالحظ إنشاء الفريق الرفيع املستوى املعين بإمكانيـة احلصـول علـى    
  من األمني العام؛ بادرةاألدوية مب

، يف األدويـة اجلنيسـة  ة احلامسة لتوفري األدويـة بأسـعار معقولـة، مبـا فيهـا      نقر باألمهي -(ي)  ٦٠
تعزيز إمكانية احلصول على عالج فريوس نقص املناعة البشرية بأسـعار معقولـة، ونقـر كـذلك     
بضــرورة االمتثــال يف اختــاذ التــدابري حلمايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة وإنفاذهــا التفــاق منظمــة    

ــة املتعلــ  ــة وبضــرورة     التجــارة الدولي ــة الفكري ق باجلوانــب املتصــلة بالتجــارة مــن حقــوق امللكي
تفسريها وتنفيذها على حنـو يـدعم حـق الـدول األعضـاء يف محايـة الصـحة العامـة، وخباصـة يف          
تعزيــز إمكانيــة حصــول اجلميــع علــى األدويــة، ونرحــب باعتمــاد جملــس إدارة اتفــاق اجلوانــب  

للقـرار املتعلـق    ٢٠١٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٦ يـة يف املتصلة بالتجارة من حقوق امللكيـة الفكر 
ــة مبوجــب   ــرة االنتقالي ــد الفت ــدان    ٦٦املــادة  مــن ١الفقــرة  بتمدي مــن االتفــاق لصــاحل أقــل البل

  األعضاء منوا بشأن التزامات معينة تتعلق باملنتجات الصيدالنية؛
والسياســات واملمارســات، مبــا فيهــا تلــك الــيت تقيــد   نظمنالحــظ مــع القلــق أن الــ -(ك)  ٦٠

التجارة املشروعة يف األدوية اجلنيسة، ميكـن أن حتـد بشـدة مـن إمكانيـة احلصـول علـى عـالج         
ــدان         ــة يف البل ــن املنتجــات الصــيدالنية بأســعار معقول ــريه م ــة البشــرية وغ ــريوس نقــص املناع ف

صــحيح هــذا الوضــع بوســائل منــها املنخفضــة الــدخل واملتوســطة الــدخل، ونســلم بأنــه ميكــن ت
التشريعات والسياسات التنظيميـة وإدارة سلسـلة اإلمـداد علـى املسـتوى الـوطين، ونالحـظ يف        
الوقت نفسه أنه ميكن حبث السبل الكفيلة باحلد مـن القيـود املفروضـة علـى املنتجـات املعقولـة       

للوقاية من فـريوس  التكلفة من أجل توسيع نطاق احلصول على منتجات جيدة بأسعار معقولة 
نقــص املناعــة البشــرية ومــواد تشخيصــه واألدويــة والســلع األساســية املســتخدمة يف عــالج          
الفـــريوس، مبـــا يف ذلـــك األمـــراض االنتهازيـــة واألمـــراض الـــيت تتـــزامن اإلصـــابة هبـــا مـــع          

  بالفريوس؛  اإلصابة
ة البلـدان  نلتزم بأن نعمل، حيثمـا أمكـن، علـى تـذليل العقبـات الـيت حتـد مـن قـدر          - (ل) ٦٠

املنخفضـــة الـــدخل واملتوســـطة الـــدخل علـــى تـــوفري منتجـــات وخـــدمات تشـــخيص وأدويـــة   
ومستلزمات ومنتجات صـيدالنية أخـرى فعالـة وبأسـعار معقولـة للوقايـة والعـالج مـن فـريوس          
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نقــص املناعــة البشــرية، وعلــى تــوفري عــالج األمــراض االنتهازيــة واألمــراض واإلصــابات الــيت    
ع اإلصابة بالفريوس، وتقليل تكاليف الرعاية املزمنة الـيت حيتاجهـا املصـاب    تتزامن اإلصابة هبا م

مدى احلياة، بطرق منها تعديل القوانني واألنظمة الوطنية، وفق مـا تـراه كـل حكومـة مناسـبا،      
  حتقيقا ملا يلي على النحو األمثل:

لة بالتجـارة مـن   االستفادة على حنو تام من املرونة اليت يتيحها اتفـاق اجلوانـب املتصـ    ‘١’  
حقــوق امللكيــة الفكريــة الــذي يهــدف حتديــدا إىل تعزيــز فــرص احلصــول علــى األدويــة     
وتعزيــز جتارهتــا، والعمــل، تســليما منــا بأمهيــة نظــام حقــوق امللكيــة الفكريــة يف املســاعدة 
ــة دون أن تقــوض أحكــام       ــدز، علــى احليلول ــة إجــراءات التصــدي لإلي ــادة فعالي علــى زي

ة يف اتفاقات التجارة تلك املرونة، وفق ما جرى تأكيـده يف إعـالن   حقوق امللكية الفكري
الدوحــة بشــأن االتفــاق املتعلــق باجلوانــب املتصــلة بالتجــارة مــن حقــوق امللكيــة الفكريــة  

من االتفاق الـذي اعتمـده    ٣١والصحة العامة، والدعوة إىل القبول بسرعة بتعديل املادة 
  ؛  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٦يف قراره املؤرخ اجمللس العام ملنظمة التجارة العاملية 

التصدي للعقبات واألنظمة والسياسـات واملمارسـات الـيت حتـول دون تـوفري عـالج        ‘٢’  
 فريوس نقص املناعة البشرية بأسعار معقولة، عن طريق تشـجيع منافسـة األدويـة اجلنيسـة    

مــدى   مــن أجــل املســاعدة علــى خفــض تكــاليف الرعايــة املزمنــة الــيت حيتاجهــا املصــاب   
احلياة، وتشجيع مجيع الدول على تطبيق تدابري وإجراءات إلنفاذ أحكـام حقـوق امللكيـة    
الفكرية بشكل يتجنب إجياد عقبات تعترض التجارة املشروعة لألدويـة، وتـوفري مـا يلـزم     

  ه التدابري واإلجراءات؛تطبيق هذ من ضمانات ضد إساءة
ــدة مـــن قبيـــل     ‘٣’   ــاء، لآلليـــات اجلديـ ــتخدام الطـــوعي، حســـب االقتضـ تشـــجيع االسـ

الشــراكات، واملــنح، واجلــوائز، والتســعري املتعــدد املســتويات، وتبــادل بــراءات االختــراع 
املفتوحة املصدر والعمل بنظام براءات االختراع اجملمعة لصاحل مجيع البلدان الناميـة، عـن   

ق كيانات من قبيل جممع براءات اختراع األدويـة، للمسـاعدة علـى خفـض تكـاليف      طري
العـالج وتشــجيع تطـوير مركبــات جديـدة لعــالج فـريوس نقــص املناعـة البشــرية، مبــا يف      
ذلــك أدويــة فــريوس نقــص املناعــة البشــرية وخــدمات التشــخيص الــيت تقــدم يف مراكــز    

  الرعاية، وال سيما لألطفال؛
ضع نظـم فعالـة لرصـد ظهـور سـالالت مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية           نلتزم بو - (م) ٦٠

مقاومة لألدويـة بـني السـكان ومقاومـة مضـادات امليكروبـات يف أوسـاط األشـخاص احلـاملني          
  للفريوس ومنع ذلك والتصدي له؛
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نلتزم بالعمل على استمرارية الوقاية من الفريوس وتـوفري العـالج والرعايـة والـدعم      - (ن) ٦٠
لألشــخاص احلــاملني لفــريوس نقــص املناعــة بني بــه وتقــدمي جمموعــة مــن تــدابري الرعايــة للمصــا

وحــاالت الــرتاع، ألن املشــردين  البشــرية والســل و/أو املالريــا يف حــاالت الطــوارئ اإلنســانية
واملتضــررين مــن حــاالت الطــوارئ اإلنســانية يواجهــون حتــديات متعــددة، تشــمل ارتفــاع          

، وخطر انقطاع العـالج، وحمدوديـة سـبل احلصـول علـى الرعايـة       احتماالت اإلصابة بالفريوس
  الصحية اجليدة واألطعمة املغذية؛

  
السعي إىل التصدي لإليدز على حنو كفيل بالتغيري لإلسهام يف حتقيق املساواة بـني اجلنسـني   

  ومتكني كل النساء والفتيات  
دي للمـرأة يقـوض قـدرهتا    نسلم بأن عدم املسـاواة يف الوضـع االجتمـاعي واالقتصـا     - (أ) ٦١

على منع اإلصابة بالفريوس أو التخفيف مـن أثـر اإليـدز ونقـر بـالروابط املتداعمـة القائمـة بـني         
حتقيق املساواة بـني اجلنسـني ومتكـني كـل النسـاء والفتيـات والقضـاء علـى الفقـر، ونؤكـد مـن            

ــها      واحترامهــا، جديــد أن تعزيــز مــا للمــرأة مــن حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية ومحايت
  مسائل ينبغي أن تعمم يف مجيع السياسات والربامج الرامية إىل القضاء على الفقر؛

نشدد يف هذا الصدد على أن عدم محاية وتعزيز حقوق اإلنسـان املكفولـة جلميـع     - (ب) ٦١
النســاء وصــحتهن اجلنســية واإلجنابيــة وحقــوقهن اإلجنابيــة وفقــا لربنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل    

والتنمية ومنهاج عمل بيجني، والوثائق اخلتامية ملـؤمترات استعراضـهما، وعـدم كفايـة     للسكان 
فرص احلصول على أعلى مستوى ميكـن بلوغـه مـن الصـحة البدنيـة والعقليـة، أمـوٌر تفـاقم أثـر          
الوبــاء، ال ســيما بــني النســاء والفتيــات، ممــا يزيــد مــن خطــر تعرضــهن لإلصــابة ويهــدد بقــاء      

  ؛قبلةاألجيال احلالية وامل
نتعهد بالقضاء على عدم املساواة بـني اجلنسـني وعلـى االنتـهاك والعنـف القـائمني        -(ج)  ٦١

على أساس نوع اجلنس، وبزيادة قدرة املرأة واملراهقة على اتقاء خطر اإلصـابة بفـريوس نقـص    
ــها الصــحة        ــة واخلــدمات الصــحية، يف جمــاالت من ــوفري الرعاي ــا ت املناعــة البشــرية، بطــرق أمهه

ــة، وإتاحــة إمكانيــة احلصــول علــى معلومــات وافيــة وعلــى التثقيــف يف   اجلنســ هــذا  ية واإلجنابي
الشأن، وبضمان متكني املرأة مـن ممارسـة حقهـا يف امـتالك زمـام أمـور حياهتـا اجلنسـية، مبـا يف          
ذلك ما يتصل بصحتها اجلنسية واإلجنابية، واختاذ قراراهتا يف هذا الشأن بشكل حـر ومسـؤول   

ــدرهتا علــى اتقــاء اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة      دون إكــراه ومت ــز وعنــف، مبــا يزيــد مــن ق يي
ــز اســتقالهلا        ــرأة وتعزي ــتمكني امل ــة ل ــة مؤاتي ــة بيئ ــة لتهيئ ــدابري الالزم ــع الت البشــرية، وباختــاذ مجي
ــق املســاواة       ــة دور الرجــال واألوالد يف حتقي ــد أمهي ــذا الســياق تأكي االقتصــادي، ونكــرر يف ه

  اجلنسني؛  بني
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نلتزم بتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات، وبـاحترام وتعزيـز    -(د)  ٦١
ومحاية ما هلن من حقوق اإلنسان، وخدمات التعليم والصـحة، مبـا يف ذلـك صـحتهن اجلنسـية      
واإلجنابية، عن طريق االستثمار يف هنـج مراعيـة لالعتبـارات اجلنسـانية وضـمان تعمـيم املنظـور        

مجيــع املســتويات، ودعــم اضــطالع املــرأة بــأدوار قياديــة يف التصــدي لإليــدز،   اجلنســاين علــى 
وإشراك الرجال والفتيان، مـع التسـليم بـأن املسـاواة بـني اجلنسـني واملعـايري اجلنسـانية اإلجيابيـة          

  تعزز فعالية التصدي لفريوس نقص املناعة البشرية؛
نها معاجلة الـدوافع الوثيقـة الصـلة    نلتزم بالتصدي لألعراف االجتماعية، بوسائل م -(هـ)  ٦١

غـري املدفوعـة    باملوضوع اليت تلقي عبئا غـري متناسـب علـى النسـاء والفتيـات يتمثـل يف الرعايـة       
  البشرية؛  األجر والعمل املرتيل املتعلقني بتوفري الرعاية حلاملي فريوس نقص املناعة

عامـا   ٢٤و  ١٥نلتزم باحلد من عدد املراهقات والشابات الاليت تتـراوح أعمـارهن بـني     - (و)  ٦١
الاليت يصنب حديثا بفريوس نقص املناعـة البشـرية علـى الصـعيد العـاملي كـل سـنة إىل أقـل مـن          

  ؛٢٠٢٠حبلول عام  ١٠٠ ٠٠٠
كـربى، ملنـع   نلتزم باختاذ إجراءات عاجلة، وال سيما يف أفريقيا جنـوب الصـحراء ال   -(ز)  ٦١

  ومعاجلة اآلثار املدمرة اليت خيلفها هذا الوباء على النساء واملراهقات؛
نلتــزم بإهنــاء مجيــع أشــكال العنــف والتمييــز ضــد النســاء والفتيــات، مثــل العنــف      - (ح) ٦١

اجلنســاين واجلنســي والعــائلي وعنــف العشــري، بوســائل منــها القضــاء علــى االســتغالل اجلنســي  
فتيان، واالجتار باألشخاص، وقتل اإلناث، واإليـذاء، واالغتصـاب يف كـل    للنساء والفتيات وال

ــة واألعــراف       ــوانني التمييزي ــع الظــروف، وغــري ذلــك مــن أشــكال العنــف اجلنســي، والق ومجي
االجتماعية الضارة اليت ُتدمي عـدم املسـاواة يف وضـع النسـاء والفتيـات، فضـال عـن املمارسـات         

ــزويج األطفــال، وا   ــزواج القســري، واحلمــل القســري،   الضــارة مــن قبيــل ت ــزواج املبكــر، وال ل
والتعقــيم القســري، وال ســيما للنســاء احلــامالت لفــريوس نقــص املناعــة البشــرية، واإلجهــاض   
القسري والقهري، وتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث، مبـا يف ذلـك يف حـاالت الـرتاع وبعـد          

خطـرية وطويلـة    آثـارا  ا ميكـن أن تتـرك  انتهاء الرتاع وحاالت الطوارئ اإلنسانية األخرى، ألهنـ 
األجل على صحة ورفاه النساء والفتيات على امتداد دورة احلياة وتزيد من احتمـال تعرضـهن   

  لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية؛
نلتزم باعتماد واستعراض وتعجيل التنفيذ الفعال لقوانني جتـرم العنـف ضـد النسـاء      - (ط) ٦١

تــدابري للوقايــة واحلمايــة وخــدمات االدعــاء العــام تتســم بالشــمول    والفتيــات، وكــذلك تــوفري
وتعدد التخصصات ومراعاة االعتبارات اجلنسانية، من أجل القضاء علـى كـل أشـكال العنـف     
  ضد مجيع النساء والفتيات ومنعها، يف األماكن العامة واخلاصة، وكذلك املمارسات الضارة؛
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لصحية، مبا يف ذلك اآلثار على الصـحة البدنيـة والعقليـة    نلتزم مبعاجلة مجيع اآلثار ا - (ي) ٦١
والصحة اجلنسية واإلجنابية النامجة عن العنف ضد النساء والفتيات عـن طريـق تقـدمي خـدمات     
رعاية صحية متاحة بسهولة تعاجل الصدمات وتشمل تقدمي أدويـة آمنـة وفعالـة وجيـدة النوعيـة      

عاجلـــة اإلصـــابات، والـــدعم يف اجملـــال النفســـي وبأســـعار معقولـــة، وتـــوفري الـــدعم األّويل، وم
االجتماعي والصحة العقلية، والوسائل العاجلة ملنـع احلمـل، واإلجهـاض اآلمـن عنـدما تسـمح       
القوانني الوطنية هبذه اخلدمات، والعالج الوقائي بعـد التعـرض لإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة       

ــق ا     ــيت تنتقــل عــن طري ــدريب  البشــرية، وتشــخيص وعــالج األمــراض ال التصــال اجلنســي، وت
العاملني يف اجملال الطيب على حتديد النساء الاليت تعرضن للعنف ومعاجلتهن، فضـال عـن إجـراء    

  فحوص الطب الشرعي على أيدي خمتصني تلقّوا تدريبا مالئما؛
نلتزم بوضع وتعزيز سياسات ومعايري وتدابري وطنية يف مجيع البلدان ترمـي بشـكل    -(ك)  ٦١

ــة        مباشــر إىل ا ــا ومعاقب ــات ومنعه ــز ضــد النســاء والفتي ــف والتميي ــع أشــكال العن ــة جبمي لتوعي
مرتكبيها، فضال عن وضع سياسـات ترمـي إىل منـع العنـف اجلنسـي وتقـدمي رعايـة شـاملة إىل         

  األطفال واملراهقني الذين تعرضوا النتهاك جنسي؛
ت نوعيـة  نلتزم بضمان حصول اجلميع علـى خـدمات ومعلومـات ومسـتلزمات ذا     - (ل) ٦١

جيدة وميسـورة التكلفـة وشـاملة يف جمـال الرعايـة الصـحية اجلنسـية واإلجنابيـة وفـريوس نقـص           
يف ذلــك  املناعــة البشــرية، مبــا يف ذلــك مســتلزمات الوقايــة الــيت تبــادر املــرأة باســتخدامها، مبــا   

جلـة  الرفاالت األنثوية، والعالج الوقائي قبل وبعد التعـرض لإلصـابة، ووسـائل منـع احلمـل العا     
وغريها من أشكال الوسائل احلديثة ملنع احلمـل بنـاء علـى االختيـار، بصـرف النظـر عـن السـن         

ومـن إزالـة وحظـر     احلالة الزواجية، والتأكد من أن اخلـدمات متتثـل ملعـايري حقـوق اإلنسـان      أو
  مجيع أشكال العنف والتمييز واملمارسات القسرية يف أماكن تقدمي الرعاية الصحية؛

تزم باحلد من خطر اإلصابة بالفريوس يف أوساط املراهقات والشابات عن طريـق  نل - (م) ٦١
نوعيـة عاليـة،    تزويدهن مبعلومات وتعليم وتوجيه ومحايـة اجتماعيـة وخـدمات اجتماعيـة ذات    

ــة حصــول       ــالفريوس، بكفال ــه يســهم يف خفــض خطــر اإلصــابة ب ــة إىل أن وهــي ممــا تشــري األدل
 التعلــيم الثــانوي والتعلــيم العــايل وبالتصــدي للعقبــات الــيت  الفتيــات علــى التعلــيم وانتقــاهلن إىل

تعترض مواصلة تعليمهن، وبتزويد املرأة بالدعم النفسي االجتماعي والتدريب املهين مـن أجـل   
  تيسري انتقاهلا من التعليم إىل عمل الئق؛

جلهـات  نلتزم بدعم وتشجيع كيانات األمم املتحـدة واملؤسسـات املاليـة الدوليـة وا     - (ن) ٦١
املعنية ذات الصلة على دعم تطـوير وتعزيـز قـدرات الـنظم الصـحية الوطنيـة وشـبكات اجملتمـع         
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املــدين مــن أجــل تقــدمي مســاعدة مســتدامة للنســاء احلــامالت لفــريوس نقــص املناعــة البشــرية      
  وللمهددات باإلصابة به واملتضررات منه، يف حاالت الرتاع وما بعد انتهاء الرتاع؛

ــايري        - (س) ٦١ ــر املع ــني اجلنســني أث ــاجل أيضــا اســتراتيجيات املســاواة ب ــزم بضــمان أن تع نلت
ــة الصــحية، واخنفــاض مســتوى       ــأخري التمــاس الرعاي ــا يف ذلــك ســلوك ت اجلنســانية الضــارة، مب
التغطية بفحوصات فريوس نقص املناعة البشرية والعالج منه، وارتفاع معدل الوفيـات املتصـلة   

ل، من أجل ضمان حتسني النتائج الصحية لدى الرجال واحلـد مـن   بالفريوس يف صفوف الرجا
  انتقال الفريوس إىل الشركاء؛

  
ضمان احلصول على خدمات ومستلزمات ووقاية من نوعية عاليـة يف جمـال فـريوس نقـص     
املناعة البشرية، مع توسيع نطاق التغطية وتنويع النهج املتبعة وتكثيـف اجلهـود الراميـة إىل    

  س والقضاء على وباء اإليدزمكافحة الفريو
نسلم بأن تسريع وترية التصدي لإليدز ال ميكن أن يتحقق إال أن عـن طريـق تـوفري     - (أ) ٦٢

احلماية وتعزيز سبل احلصول على معلومات وتثقيف وخدمات مناسـبة وعاليـة اجلـودة وقائمـة     
الحتـرام الكامـل   على األدلة يف جمال فريوس نقص املناعة البشـرية دون وصـم ومتييـز ويف ظـل ا    

بــرامج الوقايــة  للحــق يف اخلصوصــية والســرية واملوافقــة املســتنرية ونؤكــد مــن جديــد علــى أن  
أن تشـكل حجـر    الشاملة والعالج والرعاية والدعم يف جمال فريوس نقص املناعة البشرية جيـب 

  البشرية؛الزاوية يف االستجابات الوطنية واإلقليمية والدولية لوباء فريوس نقص املناعة 
نتعهد مبضاعفة جهود الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية بصورة غـري متييزيـة    - (ب) ٦٢

من خالل اختاذ مجيع التدابري الالزمـة لتنفيـذ هنـج وقائيـة شـاملة وقائمـة علـى األدلـة للحـد مـن           
 اإلصــابات اجلديــدة بــالفريوس، بوســائل منــها تنظــيم محــالت للتوعيــة العامــة وأنشــطة تثقيــف  

  حمددة اهلدف لزيادة وعي اجلمهور بالفريوس؛
ــاً        - (ج) ٦٢ ــف الشــامل املناســب عمري ــة إىل التوســع يف التثقي ــود الرامي ــزم بتســريع اجله نلت

ــزود املراهقــات واملــراهقني والشــابات      ــة، والــذي ُي ــاً واملراعــي للســياقات الثقافي ــدقيق علمي وال
دراهتم املتطورة، مبعلومات عن الصـحة  والشباب، يف داخل املدرسة وخارجها، ومبا يتفق مع ق

اجلنسية واإلجنابية، والوقاية من فريوس نقص املناعة البشـرية، واملسـاواة بـني اجلنسـني، ومتكـني      
والنمــاء اجلســدي والنفســي وســن البلــوغ والقــوة يف العالقــات بــني  ،املــرأة، وحقــوق اإلنســان

ــذات، واختــا     ــرام ال ــاء احت ــهم مــن بن ــرارات مســتنرية، واكتســاب  النســاء والرجــال، لتمكين ذ ق
مهارات االتصال واحلد من املخاطر، وتطوير عالقات حمترمـة، يف شـراكة كاملـة مـع الشـباب      
ــة الصــحية،        ــدمي الرعاي ــة، واملعلمــني، ومق ــدمي الرعاي ــاء، واألوصــياء، ومق والشــابات، واآلب

  لتمكينهم من محاية أنفسهم من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية؛
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نلتزم بتغطية املناطق اليت تتسم بارتفاع معـدالت اإلصـابة بـالفريوس مبجموعـة مـن       - (د) ٦٢
التـــدخالت الوقائيـــة املناســـبة، مبـــا يف ذلـــك التوعيـــة عـــن طريـــق وســـائط اإلعـــالم التقليديـــة   
واالجتماعيــة واآلليــات الــيت يقودهــا النظــراء، وبــرامج الرفــاالت الذكوريــة واألنثويــة، واخلتــان 

لذكور، واختاذ تـدابري فعالـة ترمـي إىل التقليـل إىل أدىن حـد مـن اآلثـار السـلبية         الطيب الطوعي ل
لتعاطي املخدرات على الصحة العامة وآثاره االجتماعية، مبا يف ذلك برامج العالج باسـتخدام  
األدويــة، وبــرامج تــوفري معــدات احلقــن، والعــالج الوقــائي قبــل التعــرض بالنســبة لألشــخاص     

اإلصابة بالفريوس، والعـالج املضـاد للفريوسـات العكوسـة، والتـدخالت      املعرضني بشدة خلطر 
األخــرى ذات الصــلة الكفيلــة مبنــع انتقــال الفــريوس مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى الشــباب،  

ــتقين مــن الشــركاء           وال ــى تقــدمي الــدعم املــايل وال ــات، والتشــجيع عل ســيما الشــابات والفتي
  الدوليني، حسب االقتضاء؛

على إنشاء خدمات شاملة ومناسبة للوقايـة مـن الفـريوس وإتاحـة اسـتفادة      نشجع  - (هـ) ٦٢
  مجيع النساء واملراهقات واملهاجرين والفئات السكانية الرئيسية منها؛

نشجع الدول األعضاء اليت تشهد معدالت مرتفعـة لإلصـابة بـالفريوس علـى اختـاذ       - (و) ٦٢
ن املعرضـني خلطـر اإلصـابة بـالفريوس     يف املائـة مـ   ٩٠مجيع اخلطوات املناسـبة لضـمان حصـول    

ماليـني شـخص مـن املعرضـني بشـدة خلطـر اإلصـابة         ٣على خدمات وقاية شـاملة، وحصـول   
مليـون شـاب إضـافيني طبيـا وبصـورة       ٢٥بالفريوس على العالج الوقائي قبل التعرض، وختان 

وضـمان   يف املناطق اليت تشهد معـدالت مرتفعـة لإلصـابة بـالفريوس     ٢٠٢٠طوعية حبلول عام 
  بليون رفالة يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل؛   ٢٠توافر 
نلتزم بضمان كفاية املوارد املالية الالزمـة للوقايـة وأن تشـكل مـا ال يقـل عـن ربـع         - (ز) ٦٢

األموال املنفقة على مكافحة اإليـدز علـى الصـعيد العـاملي يف املتوسـط، وأن تسـتهدف التـدابري        
مة على األدلة الـيت تعكـس الطبيعـة احملـددة للوبـاء السـائد يف كـل بلـد مـن خـالل           الوقائية القائ

ــر عرضــة لإلصــابة        ــة والســكان األكث ــة، والشــبكات االجتماعي ــع اجلغرافي ــى املواق ــز عل التركي
بالفريوس وفقا ملدى تشكيلهم لإلصابات اجلديدة يف كل سياق، وذلك ضمانا إلنفاق املـوارد  

إيـالء   وس بأكرب قدر ممكـن مـن الفعاليـة مـن حيـث التكلفـة وكفالـة       املخصصة للوقاية من الفري
  اهتمام خاص هلؤالء السكان املعرضني بشدة خلطر اإلصابة بالفريوس، تبعا للظروف احمللية؛  

نلتــزم بضــمان مراعــاة احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة وحقــوقهم يف صــياغة  - (ح) ٦٢
ادة من برامج الوقاية والعـالج والرعايـة والـدعم    مجيع أشكال التصدي للفريوس وإتاحة االستف

الرعايـة الصـحية اجلنسـية    ومعلومـات  املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية فضال عن خـدمات  
  واإلجنابية لألشخاص ذوي اإلعاقة؛  
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نشجع الدول األعضاء على تعزيز النظم الوطنية للحماية االجتماعيـة ومحايـة الطفـل     -  (ط) ٦٢
املهـددين باإلصـابة     يف املائـة مـن األشـخاص املعـوزين احلـاملني للفـريوس، أو       ٧٥دة لكفالة استفا

، من محاية اجتماعية مراعية لإلصابة هبذا الفـريوس، مبـا   ٢٠٢٠به، أو املتضررين منه، حبلول عام 
يف ذلك التحويالت النقديـة واملسـاواة يف احلصـول علـى السـكن، وبـرامج الـدعم لألطفـال، وال         

ــيما األيتـــ ــاملون للفـــريوس، أو  سـ ــات، واملراهقـــون احلـ ــوارع، والفتيـ ــال الشـ ــددون   ام وأطفـ املهـ
باإلصابة به، أو املتضررون منه، وكذلك أسرهم ومقدمو الرعاية هلم، بوسائل منـها تـوفري فـرص    
متكافئة لـدعم منـاء األطفـال إىل أن يبلغـوا كامـل إمكانـاهتم، وال سـيما مـن خـالل تكـافؤ فـرص            

ــى اخلــدمات   ــن       احلصــول عل ــايف م ــدعم يف التع ــة املبكــرة، وال ــة الطفول ــاء يف مرحل ــة بالنم املتعلق
الصــدمات ويف اجملــال النفســي والتعلــيم، يف ســياق مــرورهم مبرحلــة املراهقــة، وهتيئــة بيئــات آمنــة 

  يف ذلك نظم التسجيل املدين؛    وغري متييزية للتعلم، وتوفري نظم قانونية وتدابري محاية داعمة، مبا
زم بإزالة احلواجز، مبا يف ذلك الوصم والتمييز يف أماكن الرعايـة الصـحية، مـن    نلت - (ي) ٦٢

أجل ضـمان حصـول اجلميـع علـى خـدمات شـاملة يف جمـال تشـخيص الفـريوس والوقايـة منـه            
ــه،      ــررين منـ ــه أو املتضـ ــابة بـ ــددين باإلصـ ــه أو املهـ ــدعم حلامليـ ــة والـ ــدمي الرعايـ ــه وتقـ وعالجـ

لشـعوب األصـلية، واألطفـال، واملـراهقني، والشــباب،     ولألشـخاص احملـرومني مـن حريتـهم، ول    
  والنساء، والفئات الضعيفة األخرى؛

  
التشــجيع علــى اعتمــاد قــوانني وسياســات وممارســات هتــدف إىل إتاحــة االســتفادة مــن          

  اخلدمات ووضع حد للوصم والتمييز املرتبطني بفريوس نقص املناعة البشرية
حقـوق اإلنسـان واحلريـات    ميـع  نؤكد من جديد أن متتـع اجلميـع بصـورة كاملـة جب     - (أ) ٦٣

األساسية يدعم التصدي العاملي لوباء اإليدز، مبا يف ذلك يف جماالت الوقايـة والعـالج والرعايـة    
والدعم، ونعترف بأن التصدي لوصمة العـار والتمييـز ضـد مجيـع احلـاملني للفـريوس أو الـذين        

لـه أو مهـددون باإلصـابة بـه أو هـم مـن املتضـررين منـه، يشـكل عنصـرا            يفترض أهنم حاملون
  حامسا يف مكافحة وباء فريوس نقص املناعة البشرية على الصعيد العاملي؛

نلتــزم بتعزيــز التــدابري املتخــذة علــى الصــعيد الــدويل واإلقليمــي والــوطين واحمللــي     - (ب) ٦٣
اجلـرائم وأعمـال العنـف ضـد األشـخاص       وعلى صعيد اجملتمعات احمللية من أجل منـع ارتكـاب  

، وبتعزيـز التنميـة   إيـذائهم منـع  و احلاملني للفـريوس أو املهـددين باإلصـابة بـه أو املتضـررين منـه      
االجتماعيــة والشــمول، وإدمــاج هــذه التــدابري يف جممــل جهــود إنفــاذ القــوانني ويف السياســات 

اعتبــار ذلــك عنصــرا أساســيا لبلــوغ والــربامج الشــاملة املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية ب
ــتدامة؛          ــة املس ــداف التنمي ــاملي وأه ــى الصــعيد الع ــريع ملكافحــة اإليــدز عل ــار الس ــات املس غاي
وباستعراض وإصـالح التشـريعات، حسـب االقتضـاء، الـيت قـد تضـع حـواجز أو تعـزز الوصـم           

ابة بفـريوس  والتمييز، من قبيل قوانني سن الرشـد، والقـوانني املتعلقـة بعـدم الكشـف عـن اإلصـ       
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نقص املناعة البشرية، والتعرض للفريوس ونقله، واألحكام واملبادئ التوجيهيـة السياسـاتية الـيت    
حتد من إمكانية حصول املـراهقني علـى اخلـدمات، والقيـود املفروضـة علـى السـفر والفحـوص         

عـن  اإللزامية، مبا يف ذلك فحص احلوامل، الاليت ينبغي تشجيعهن على إجراء اختبار الكشـف  
فريوس نقـص املناعـة البشـرية، إلزالـة اآلثـار السـلبية الـيت تعـوق تـوفري بـرامج الوقايـة والعـالج             
ــدة         ــة وإنصــاف لفائ ــة البشــرية بنجــاح وفعالي ــريوس نقــص املناع ــة بف ــدعم املتعلق ــة وال والرعاي

  األشخاص احلاملني للفريوس؛
 عيــة وعلــى مســتوى  نلتــزم بتكثيــف اجلهــود الوطنيــة لوضــع أطــر قانونيــة واجتما       -  (ج) ٦٣

القضـاء علـى الوصـم والتمييـز والعنـف بسـبب اإلصـابة        من أجـل   السياسات يف كل سياق وطين
 يف أمـاكن  دماتاخلـ بفريوس نقـص املناعـة البشـرية، مبـا يف ذلـك عـن طريـق الـربط بـني مقـدمي           

ــز إتاحــة خــدمات       ــة واألمــاكن األخــرى، وتعزي ــة الصــحية وأمــاكن العمــل والبيئــات التربوي الرعاي
 لوقايــة مــن الفــريوس والعــالج والرعايــة والــدعم وإتاحــة التعلــيم والرعايــة الصــحية والتوظيــف         ا

ــة لألشــخاص املصــابني بفــريوس نقــص      ــة القانوني ــوفري احلماي ــز وت ــة دون متيي  واخلــدمات االجتماعي
املناعة البشرية واملعرضني لإلصابة به واملتضررين مـن اإلصـابة بـه، مبـا يف ذلـك فيمـا يتعلـق حبقـوق         
  اإلرث واحترام اخلصوصية والسرية، وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها؛

 وأمـاكن  ومعـاليهم  وأسـرهم  العمـال  علـى  الوبـاء  أثـر  مـن  التخفيـف  ضـرورة  نؤكد - (د) ٦٣
 والتوجيهــات الدوليــة العمــل منظمــة اتفاقيــات مجيــع مراعــاة منــها بســبل واقتصــاداهتم، عملــهم
 بفـريوس  املتعلقـة  التوصية ذلك يف مبا الصدد، هذا يف الدولية العمل منظمة ياتتوص يف الواردة
 أربـاب  ونـدعو  )،٢٠٠ رقم (التوصية ٢٠١٠ لعام العمل، وعامل واإليدز البشرية املناعة نقص
 الوصـم  علـى  للقضـاء  تـدابري  اختـاذ  إىل واملتطـوعني  واملـوظفني  العمال ونقابات واحتادات العمل

 الوقايـة  خـدمات  علـى  احلصـول  وتيسـري  واحترامهـا  وتعزيزهـا  اإلنسـان  حقوق ومحاية والتمييز
  والدعم؛ والرعاية العالجو البشرية املناعة نقص فريوس من
ــزم - )ـ(هــ ٦٣ ــة اســتراتيجيات بوضــع نلت  املصــابني األشــخاص متكــن لإليــدز للتصــدي وطني

 معرفـة  مـن  بـه  اإلصـابة  مـن  واملتضـررين  بـه  لإلصـابة  واملعرضـني  البشـرية  املناعـة  نقص بفريوس
 والتصـدي  اإلنسـان  حقـوق  انتـهاكات  ملنـع  القانونيـة  واخلدمات العدالة إىل والوصول حقوقهم

ــا، ــا هل ــك يف مب ــتراتيجيات ذل ــرامج اس ــدف وب ــة إىل هت ــوظفي توعي ــاذ م ــانون إنف  وأعضــاء الق
 التمييـز  عـدم  علـى  الصـحية  الرعايـة  جمـال  يف العـاملني  وتـدريب  والقضـائية  التشـريعية  السلطتني
ــاظ ــى واحلف ــة الســرية عل ــة وكفال ــم عــن املوافق ــة احلمــالت ودعــم عل ــتعلم الوطني  جمــال يف لل
 والعـالج  البشـرية  املناعـة  نقـص  فريوس من الوقاية يف القانونية البيئة أثر ورصد اإلنسان حقوق
  والدعم؛ والرعاية
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 والشــباب واملــراهقني األطفــال متتــع تكفـل  الــيت والسياســات القــوانني بتعزيــز نلتـزم  - (و) ٦٣
 املناعـة  نقص بفريوس املصابني األشخاص سيما ال األساسية، واحلريات اإلنسان حقوق جبميع
 هيواجهونـ  مـا  علـى  القضاء أجل من به، اإلصابة من واملتضررين به لإلصابة واملعرضني البشرية

  ومتييز؛ وصم من
ــدول نشــجع - (ز) ٦٣ ــى األعضــاء ال ــرض الحتمــاالت التصــدي عل ــاجرين تع  وفئــات امله

 نقـص  لفـريوس  األزمـات،  من املتضررين السكان وفئات الالجئني إىل إضافة املتنقلني، السكان
 مـن  للحـد  خطـوات  واختـاذ  الصـحية،  الرعايـة  جمـال  يف احملددة احتياجاهتم وتلبية البشرية املناعة
ــف، والتمييــز الوصــم ــتعراض وكــذلك والعن ــة السياســات اس  علــى املفروضــة بــالقيود املتعلق
 بغيـة  البشـرية  املناعـة  نقـص  بفـريوس  اإلصـابة  حيـث  مـن  األشخاص وضع أساس على الدخول
 ودعـم  اإلصـابة،  حيـث  مـن  وضـعهم  أسـاس  علـى  األشـخاص  إعـادة  ووقـف  القيـود  هـذه  إزالة

  والدعم؛ والرعاية والعالج البشرية املناعة نقص فريوس من الوقاية خدمات على حصوهلم
  

ــراك األشـــخاص  ــه    إشـ ــابة بـ ــرية واملعرضـــني لإلصـ ــة البشـ ــابني بفـــريوس نقـــص املناعـ املصـ
التصــدي  جهــود أصــحاب املصــلحة املعنــيني يفوغريهــم مــن  واملتضــررين مــن اإلصــابة بــه

  وتقدمي الدعم هلم لإليدز
 لألشـــخاص والقيـــادي الـــدعوي الـــدور يف االســـتثمار ومواصـــلة زيـــادة إىل نـــدعو - (أ) ٦٤

 بــه اإلصــابة مــن واملتضــررين بــه لإلصــابة واملعرضــني البشــرية املناعــة نقــص بفــريوس املصــابني
 والشــباب، اآلبــاء ومســؤوليات أدوار مراعــاة مــع ومتكينــهم، ومشــاركتهم والنســاء واألطفــال

 احملليـــة واجملتمعـــات اجملتمعيـــة، واملنظمـــات احمللـــيني، والقـــادة والفتيـــات، الشـــابات ســـيما وال
 ختصــيص لكفالــة نطاقــا أوســع جهــد إطــار يف أعــم بصــورة املــدين واجملتمــع األصــلية للشــعوب

 العــاملي الصـعيد  علــى اإليـدز  ملكافحـة  املخصصــة املـوارد  مجيــع مـن  املائـة  يف ٦ عــن يقـل  ال مـا 
ــاعي، الــتمكني لعناصــر ــك يف مبــا االجتم ــة الــدعوة، ذل  ورصــد والسياســية، اجملتمعيــة والتعبئ
 علـى  احلصـول  فـرص  زيـادة  أجـل  مـن  التوعيـة  وبـرامج  العامـة،  واالتصـاالت  احملليـة،  اجملتمعات

 إصــالح مثــل اإلنســان حقــوق بــرامج عــن فضــال التشــخيص، خــدماتو الســريعة االختبــارات
  والتمييز؛ الوصم من واحلد والسياسات، القوانني

 فـيهم  مبـن  الشـابات،  سـيما  وال للشـباب،  الفعالـة  املشـاركة  ودعـم  بتشجيع نلتزم - (ب) ٦٤
 ودون والـوطين  احمللـي  الصعد على وباءال مكافحة يف قيادية أدوارا وتوليهم بالفريوس، نياملصاب

 يف للمسـاعدة  اجلـدد  القـادة  هـؤالء  إىل الـدعم  تقـدمي  على ونوافق والعاملي، واإلقليمي اإلقليمي
 البشـرية،  املناعـة  نقـص  فـريوس  مكافحـة  جهـود  يف الشـباب  مشـاركة  حلفز حمددة تدابري وضع
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 الترفيـه  ومراكـز  العـايل  التعلـيم  ومؤسسـات  واملـدارس  واألسـر  احملليـة  اجملتمعـات  يف ذلـك  يف مبا
  العمل؛ وأماكن

 البلـدان  لـدعم  ونشـجعها  اخلـاص  القطـاع  مـع  االسـتراتيجية  املشـاركة  تعزيـز  نؤيد - (ج) ٦٤
 سالســل وتعزيــز اخلــدمات تقــدمي بينــها مــن أخــرى بأعمــال وكــذلك باســتثمارات تقــوم الــيت

 تغــيري دعــم وأعمــال الصــحية ســلعلل االجتمــاعي والتســويق العمــل أمــاكن ومبــادرات اإلمــداد
  السريع؛ املسار على التصّدي جهود وضع أجل من السلوك،

 الوصـول  لتمكني الشاملني والتطوير البحث يف االستثمارات زيادة على بقوة حنث - (د) ٦٤
 ذلـك  يف الوقايـة، مبـا   سـلع و الرعايـة،  مراكز يف التكلفة وميسورة حمسنة تشخيص خدمات إىل

ــة اللقاحــات ــة، الوقائي ــلعو والعالجي ــة س ــون الــيت الوقاي ــى تك ــي األنث ــادرة ه  باســتعماهلا، املب
 أكثـر  وتكـون  غريهـا  مـن  أكثـر  تأثرياهتـا  حتمـل  ميكـن  الـيت  الصـحية  واملنتجـات  والتكنولوجيات

 واملــراهقني لألطفــال فعاليــة وأكثــر أبســط دوائيــة تركيبــات ذلــك يف مبــا تكلفــة، وأيســر فعاليــة
 للسـل،  جديـدة  تشخيص وخدمات وعقاقري الثالث، واخليار الثاين اخليار وعالجات والبالغني،
 أن كفالـة  إىل السـعي  مع وظيفي، وعالج اجلراثيم، ومبيدات الفريوسي، احلمل رصد وأدوات
ــا اللقاحــات لشــراء مســتدامة نظــم أيضــا توضــع ــادل، وتوزيعه ــذا يف ونشــجع الع  الســياق ه

 حـوافز  نظـم  استكشـاف  قبيـل  مـن  والتطـوير  بالبحث القيام على احلوافز من األخرى األشكال
  املنتجات؛ أسعار عن والتطوير البحث تكاليف فيها فصلُت اليت النظم ذلك يف مبا جديدة
 األدويـة  جمـال  يف والتطـوير  البحـث  يف اخلـاص  القطاع يؤديه الذي اهلام بالدور نقر - (ه) ٦٤

 والتطــوير للبحــث بديلــة متويــل بآليــات االقتضــاء، حســب االســتعانة، علــى ونشــجع املبتكــرة،
 استكشـاف  وعلـى  لألدويـة،  جديـدة  واسـتخدامات  جديـدة  أدوية البتكار دافعة قوة اهباعتبار
  الصحية؛ املنتجات سعر عن والتطوير البحث تكاليف لفصل املمكنة الفرص
 وبالسـعي  والتكنولوجيـا  والعلـوم  البحـوث  يف لالبتكـار  الكامـل  األثر بتحقيق نلتزم - (و) ٦٤
 مـن  إطار ضمن العامة، الصحة أهداف التجارية السياسات سائرو التجارة تدعم أن كفالة إىل

    والتنمية؛ اإلنسان حقوق
 تقــدمي يف التوســع تتطلــب التصــدي جهــودو والوبــاء الســياق يف الــتغريات بــأن نقــر - (ز) ٦٤

 املبـادرة  زمـام  تويل مبادئ مع مةئاملتوا واملؤسسات القدرات تعزيز أجل من اجليد التقين الدعم
 يف الوصـول  اسـتدامة  وأن املـال  مقابـل  والقيمـة  املعونـة،  وفعاليـة  ،الـوطين  الصعيد على والقيادة
 خـالل  مـن  ذلـك  يف مبـا  البشرية، املناعة نقص بفريوس الصلة ذات املنتجات ىلإ الطويل األجل
 متفـق  بشـروط  للتكنولوجيـا  الطـوعي  النقـل  تعزيز تتطلب الصيدالنية، للمنتجات احمللي اإلنتاج
    التصنيع؛ على احمللية القدرة تعزيز أجل من الفنية واخلربة الدراية تقاسم ذلك يف مبا عليها،
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 والتكنولوجيـات  األدويـة  توافر من تزيد اليت التكنولوجيا نقل ترتيبات بدعم نلتزم - (ح) ٦٤
 مـن  االسـتفادة  علـى  الصدد هذا يف ونشجع تكاليفها، حتمل على والقدرة الصلة ذات الصحية
ــدى ــدد املنت ــين املصــلحة أصــحاب املتع ــم بتســخري املع ــا العل  ألغــراض واالبتكــار والتكنولوجي
 لتحديـد  التكنولوجيـا،  تيسـري  آليـة  عناصـر  مـن  كعنصـر  أنشـئ  الـذي  املستدامة، التنمية أهداف
  والثغرات يف جمال التكنولوجيا؛ االحتياجات ودراسة

 تنميـة  التقنيـة،  املسـاعدة  وتـوفري  والـدويل  احمللي التمويل طريق عن ونشجع، ندعم - (ط) ٦٤
 جمـال  يف والدوليـة  الوطنيـة  األساسـية  اهلياكـل  وتطـوير  كبري حد إىل البشري املال رأس قدرات
 وتوزيعهـا  وجتهيزهـا  البيانـات  ومجـع  الرقابـة  أنظمـة  وحتسـني  املختـربات  قـدرة  وزيـادة  البحوث
 علـى  التركيـز  مـع  والفنيني، االجتماع وعلماء والسريرية األساسية بالبحوث القائمني وتدريب
 فيهـا  ينتشر أن حيتمل أو ينتشر اليت أو/و البشرية املناعة نقص فريوس من تضررا األكثر البلدان
  سريعا؛ انتشارا الوباء

  
اإلقليمـي أمـر ضـروري مـن أجـل زيـادة فعاليـة         علـى الصـعيد   واملؤسسـات  ةتسخري القيـاد 

  التصدي لإليدزجهود 
 واألشـخاص  اإلقليميـة،  ودون اإلقليمية املنظمات مع العمل على األقاليم مجيع نشجع  - ٦٥

 بــه، اإلصــابة مــن واملتضــررين بــه لإلصــابة واملعرضــني البشــرية املناعــة نقــص بفــريوس املصــابني
 املعنـيني  املصـلحة  وأصـحاب  اخلـاص  والقطـاع  الصـلة،  ذات املتحدة األمممنظومة  ومؤسسات
 يف الـوارد  النمـوذج  غـرار  علـى  ،٢٠٢٠ عـام  حبلـول  التالية األهداف حتقيق أجل من اآلخرين،

 إىل الصـدد  هـذا  يف ونـدعو  ،٢٠٣٠ عـام  حبلـول  اإليـدز  وبـاء  علـى  للقضـاء  السريع املسار هنج
 لــدعم الكافيــة األمــوال تــوافر ضــمان أجــل مــن املشــتركة واملســؤولية العــاملي التضــامن تعزيــز
  املسعى:  هذا يف املناطق
 سـنة  ١٥( والبـالغني  الشـباب  بـني  اجلديـدة  اإلصـابات  عـدد  خفض أجل من العمل - (أ) ٦٥
ــا ويف ،٨٨ ٠٠٠ إىل اهلــادئ واحملــيط آســيا يف املائــة يف ٧٥ بنســبة فــوق) فمــا  الشــرقية أوروب

ــا شــرق ويف ،٤٤ ٠٠٠ إىل الوســطى وآســيا  ويف ،٢١٠ ٠٠٠ إىل األفريقــي واجلنــوب أفريقي
 ،٦ ٢٠٠ إىل أفريقيــا ومشــال األوســط الشــرق ويف ،٤٠ ٠٠٠ إىل والكــارييب الالتينيــة أمريكــا
 إىل الشـمالية  وأمريكـا  والوسـطى  الغربيـة  أوروبا ويف ،٦٧ ٠٠٠ إىل أفريقيا ووسط غرب ويف

  ؛٥٣ ٠٠٠
 صـغار  واملـراهقني  األطفـال  بـني  اجلديـدة  اإلصـابات  عـدد  خفـض  أجل من العمل - (ب) ٦٥

 ،١ ٩٠٠ إىل اهلــادئ واحملــيط آســيا يف املائــة يف ٩٥ بنســبة عشــرة) اخلامســة ســن (دون الســن
 األفريقـي  واجلنـوب  أفريقيـا  شـرق  ويف ،١٠٠ مـن  أقـل  إىل الوسطى وآسيا الشرقية أوروبا ويف
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 ومشـال  األوسـط  الشـرق  ويف ،٥٠٠ مـن  أقـل  إىل والكـارييب  الالتينية أمريكا ويف ،٩ ٤٠٠ إىل
ــا ــا ووســـط غـــرب ويف ،٢٠٠ مـــن أقـــل إىل أفريقيـ ــا ويف ،٦ ٠٠٠ إىل أفريقيـ ــة أوروبـ  الغربيـ

  األطفال؛ بني ٢٠٠ من أقل إىل الشمالية وأمريكا والوسطى
ــل - (ج) ٦٥ ــن العمــ ــل مــ ــادة أجــ ــدد زيــ ــن عــ ــون مــ ــالج يتلقــ ــام يف العــ   إىل ٢٠٢٠ عــ
 حبيـــث فـــوق)، فمـــا ســـنة ١٥( والبـــالغني الشـــباب عـــدد مـــن املائـــة يف ٨١ عـــن يقـــل ال مـــا
ــغ ــددهم يبل ــيا يف ع ــيط آس ــادئ واحمل ــني، ٤,١ اهل ــا ويف مالي ــرقية أوروب ــيا الش  الوســطى وآس
ــا ويف مليـــون، ١٤,١ األفريقـــي واجلنـــوب أفريقيـــا شـــرق ويف مليـــون، ١,٤  الالتينيـــة أمريكـ

 ووسـط  غـرب  ويف ،٢١٠ ٠٠٠ أفريقيـا  ومشـال  األوسـط  الشـرق  ويف مليون، ١,٦ والكارييب
 ضــمان مــع مليــون، ٢ الشــمالية وأمريكــا والوســطى الغربيــة أوروبــا ويف ماليــني، ٤,٥ أفريقيـا 
  املساواة؛ قدم على العالج على والرجال النساء حصول إمكانية
 يف ٨١ عــن يقــل ال مــا ٢٠٢٠ عــام يف العــالج يتلقــى أن كفالــة أجــل مــن العمــل - (د) ٦٥
 عـددهم  يبلـغ  حبيث عشرة)، اخلامسة سن (دون السن صغار واملراهقني األطفال عدد من املائة
 ويف ،٦٩٠ ٠٠٠ األفريقــي واجلنــوب أفريقيــا شــرق ويف ،٩٥ ٠٠٠ اهلــادئ واحملــيط آســيا يف

 أوروبـا  ويف ،٣٤٠ ٠٠٠ أفريقيـا  ووسـط  غـرب  ويف ،٨ ٠٠٠ أفريقيـا  ومشال األوسط الشرق
ــرقية ــيا الش ــا ويف ،٧ ٦٠٠ الوســطى وآس ــارييب الالتينيــة أمريك ــا ويف ،١٧ ٠٠٠ والك  أوروب
 والفتيـان  الفتيـات  حصـول  إمكانيـة  ضـمان  مـع  ،١ ٣٠٠ الشـمالية  وأمريكـا  والوسـطى  الغربية
  املساواة؛ قدم على العالج على
 بـني  واخلـربات  املمارسـات  وأفضـل  واألدلـة  والبحوث املعلومات تبادل وندعم نشجع  - ٦٦

 الصـعيد  علـى  بالتصـدي  املتصـلة  بااللتزامـات  والوفـاء  التـدابري  تنفيـذ  أجـل  مـن  واملنـاطق  البلدان
 هـذا  يف الـواردة  وااللتزامـات  التـدابري  سـيما  وال واإليـدز،  البشـرية  املناعة نقص لفريوس العاملي

 وتعبئـة  واألقـاليمي،  واإلقليمـي  اإلقليمـي  دون الصـعد  على والتنسيق التعاون وكذلك اإلعالن،
  ؛تلك البلدان واملناطقيف  واالقتصادية السياسية للمؤسسات الفريد القيادي الدور
 اإلقليميـة  اللجـان  إىل يطلـب  أن علـى  واالجتمـاعي  االقتصـادي  اجمللس تشجيع نواصل  - ٦٧
 شـاملة  دوريـة  استعراضـات  إجـراء  لـه،  املتاحـة  واملـوارد  واليتـه  حـدود  يف منـها  كـل  تدعم، أن

 نقــص فــريوس ملكافحــة نشــاطها فيهــا متــارس الــيت املنــاطق يف احملــرز والتقــدم الوطنيــة للجهــود
 األفريقيـة  اآلليـة  وفرتـه  الذي القّيم النموذج أمهية الصدد هذا يف يؤكد أن وعلى البشرية املناعة

 استعراضـات  إجـراء  يف االقتضـاء،  حسـب  وينظـر،  األفريقي، لالحتاد التابعة األقران الستعراض
 مـن  وغريهـا  الصـحة  وزارات إشـراك  تيسـر  الـيت  لإليـدز  التصـدي  جلهـود  منتظمة إقليمية أقران

ــوزرات ــادة ال ــدن وق ــادة امل ــيني والق ــة املشــاركة تضــمنو احملل ــدين، اجملتمــع ملنظمــات اجملدي  امل
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 والشـبابية،  النسـائية  واجملموعـات  البشـرية،  املناعـة  نقص بفريوس املصابني األشخاص سيما وال
  أخرى؛ وجمموعات

ــيت      -  ٦٨ ــا التحــديات الكــثرية ال ــه يفإذ نأخــذ يف اعتبارن ــة،   تواَج ــارة األفريقي ــالق ــى حن ث عل
ملكافحـة األمـراض والوقايـة منـها،      ةكز األفريقيامواصلة تقدمي الدعم للعمليات املتعلقة بإنشاء املر

مــن أجــل دعــم البلــدان األفريقيــة يف اجلهــود املبذولــة للوقايــة مــن حــدوث حــاالت طــوارئ           
  القارة؛    معات احمللية يف مجيع أحناءواكتشافها واالستجابة هلا، وبناء القدرات الالزمة حلماية اجملت

 وتصـنيع  تطـوير  علـى  واحملليـة  والوطنيـة  اإلقليمية ودون اإلقليمية القدرات بتعزيز نلتزم  - ٦٩
 جتاريـا،  امسـا  حتمـل  ال الـيت  األدوية مثل املعقولة، األسعار ذات اجلودة املضمونة األدوية وتقدمي

 وغـري  األحيائيـة،  الطبية الوقاية سلعو اإلصابة، لقياس املوثوقة واألدوات التشخيص، وخدمات
 مؤاتيــة، وتنظيميــة وسياســاتية قانونيــة بيئــات هتيئــة طريــق عــن ذلــك يف مبــا ،الســلع مــن ذلــك

ــى ونشــجع ــة، أســواق إنشــاء عل ــا إقليمي ــز خــالل مــن ذلــك يف مب  الشــمال بــني التعــاون تعزي
 علـى  االعتماد زيادة ضرورة على ونؤكد الثالثي، والتعاون اجلنوب بلدان بني وفيما واجلنوب
 زيــادة طريــق عــن ذلــك يف مبــا املنــاطق، مجيــع يف العقــاقري مــن باإلمــدادات يتعلــق فيمــا الــذات

 والتنبـؤ  اجلمـاعي،  الشـراء  وعمليـات  والتصـنيع،  اإلنتاج جمايل يف النامية للبلدان احمللية القدرات
 الفـريوس  من الوقاية برامج لتحسني باملناس الوقت يف األدوية ألهلية املسبق واإلثبات الدقيق،
 واإلجنابيــة اجلنســية والصــحة بالســل املتعلقــة الــربامج وكــذلك والــدعم، والرعايــة والعــالج
  واملالريا؛ والطفل لألم الصحية والرعاية

  
  معهم سيؤدي تعزيز احلوكمة والرصد واملساءلة إىل حتقيق نتائج لصاحل الناس وباملشاركة

ــزم  - ٧٠ ــة آليــات باســتحداث نلت ــة تنفيذي ــة علــى قائمــة فعال ــة للمســاءلة األدل  تتســم املتبادل
 البشـرية  املناعـة  نقـص  بفـريوس  املصـابني  األشـخاص  مـن  نشـطة  مبشـاركة  والشمول، بالشفافية
 مـن  املعنـيني  املصـلحة  أصـحاب  من وغريهم به، اإلصابة من واملتضررين به لإلصابة واملعرضني

 املسـار  خطـط  يف احملـرز  التقـدم  ورصـد  تنفيـذ  دعـم  أجـل  مـن  اخلـاص،  والقطـاع  املـدين  اجملتمع
  اإلعالن؛ هذا يف الواردة بااللتزامات للوفاء القطاعات املتعددة الوطنية السريع
 التوقيـت  وحسـنة  جيدة بيانات توافر يف كبرية زيادة إحداث إىل الرامية اجلهود نسرع  - ٧١

 واجلـنس  الـدخل  حسـب  مصنفة وانتشاره، بالفريوس اإلصابة عن بيانات ذلك يف مبا وموثوقة،
 سـن  وفـوق  سنة ١٤ إىل سنوات ١٠ من لألعمار ذلك يف (مبا والسن الفريوس انتقال وطريقة
 الزوجيـة  واحلالـة  واإلعاقة اهلجرة حيث من واحلالة واإلثين العرقي واالنتماء واألربعني) التاسعة
 تعزيـز  وكـذلك  الوطنيـة  السـياقات  يف األمهيـة  ذات اخلصـائص  مـن  ذلك وغري اجلغرايف واملوقع
 حتسـني  إىل الراميـة  اجلهـود  تقيـيم  وعلـى  البيانـات  تلـك  وحتليل استخدام على الوطنية القدرات
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علـى   احلصـول  وإمكانيـة  واملوقـع  السـكان  حسـب  املـوارد  وختصـيص  السـكان  حجم تقديرات
 مـع  فعـال،  حنـو  علـى  السياسات وضع وتوجيه األساسية، البيانات يف الثغرات وسد اخلدمات،

 بنـاء  جمـال  يف املقـدم  الـدعم  وتعزيـز  املهنيـة،  واألخالقيـات  السـرية  ملبـدأ  الواجـب  االعتبار إيالء
 والـدول  السـاحلية  غـري  الناميـة  والبلـدان  منـوا  البلـدان  أقـل  فيهـا  مبـا  النامية، البلدان إىل القدرات
 خـالل  مـن  ذلـك  يف مبـا  الـدويل،  التعـاون  وتـوفري  الغـرض،  هلـذا  حتقيقـا  النامية، الصغرية اجلزرية
  ؛الوطنية اإلحصائية واملكاتب اهليئات قدرة تعزيز مواصلة أجل من واملايل، التقين الدعم تقدمي
 البشـــرية املناعـــة نقـــص بفـــريوس املعـــين املشـــترك املتحـــدة األمـــم برنـــامج إىل نطلـــب  - ٧٢

 إطـار  يف األعضـاء  دولالـ  إىل الـدعم  تقـدمي  مواصـلة  (اإليـدز)  املكتسـب  املناعة نقص ومتالزمة
ــة ــن كــل والي ــه يف املشــاركة املنظمــات م ــل للتصــدي رعايت ــة للعوام  واالقتصــادية االجتماعي

 اجلنســني بــني املســاواة تعزيــز منــها بوســائل ،وبــاء اإليــدزلتفشــي  املســببة واهليكليــة والسياســية
 ذلــك يف مبــا متعــددة، إمنائيــة نتــائج حتقيــق أجــل مــن اإلنســان، حقــوق احتــرامو املــرأة ومتكــني

 علـى  احلصـول  إمكانيـة  وتـوفري  املسـاواة،  عدم وأوجه الفقر على القضاء إىل الرامية اإلجراءات
 وإمكانيـة  املسـتقر  السـكن  تـوفري و الغـذائي،  األمـن  وحتسـني  الطفـل،  ومحاية االجتماعية احلماية
 مجيـع  ومتكـني  اجلنسـني  بـني  املسـاواة  وحتقيـق  االقتصـادية،  والفرص اجليد التعليم على احلصول
 ونطلـب  أحـد،  فيهـا  ُيهّمـش  ال الـيت  العادلة واجملتمعات الصحية املدن وتعزيز والفتيات، النساء
 العامليـة  األهـداف  لبلـوغ  الالزمـة  القطاعات بني املشتركة اجلهود يف اإلسهام مواصلة أيضا إليه
 يف ٢٠٣٠ عـام التنميـة املسـتدامة ل   خطـة  أهـداف  مجيع يف تقدم إحراز وضمان الصحة جمال يف

 عـدم  يف املتمثل األساسي اهلدف حتقيق أجل من اإلنسانية، احلاالت ذلك يف مبا البيئات، مجيع
 املصــلحة وأصــحاب األعضــاء الــدول مــن كاملــة مبشــاركة الركــب، عــن متخلفــا أحــد تــرك

  املعنيني؛
للتحــديات نــدعو اجملتمــع الــدويل إىل اســتخدام آليــة مواجهــة اإليــدز مــن أجــل التصــدي   -  ٧٣

  الصحية العاملية األوسع نطاقا وضمان عدم ختلف أحد عن الركب يف جهود التنمية املستدامة؛
 التنميـة املسـتدامة   خطـة  بشـأن  نتـائج  حتقيق على قادرة املتحدة األمم تكون أن نضمن  - ٧٤
 أصـحاب  واملتعـدد  القطاعات املتعدد الفريد النهجوتوسيع نطاق  تعزيز خالل من ٢٠٣٠ عامل

 فـريوس ب املعين املشترك املتحدة األمم برنامج بعهيت الذي واحلقوق التنمية على والقائم املصلحة
 هـذا  يف جديـد  مـن  ونؤكـد  ،(اإليـدز)  املكتسـب  املناعـة  نقـص  ومتالزمـة  البشـرية  املناعة نقص

 يــوفر املشــترك الربنــامج أن ،٢٠١٥/٢ واالجتمــاعي االقتصــادي اجمللــس لقــرار وفقــا الصــدد،
 تعزيــز علــى االقتضــاء، حســب االعتبــار، يف أخــذه يــتعني مفيــدا مثــاال املتحــدة األمــم ملنظومــة
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ــز والتنســيق االســتراتيجي االتســاق ــى والتركي ــائج عل ــع الشــاملة واحلوكمــة النت ــر للجمي  واألث
  الوطنية؛ واألولويات السياقات إىل استنادا وذلك القطري، الصعيد على احملدث
 مـن  واملنـاطق  البلـدان  بـني  واخلربات واألدلة والبحوث ماتاملعلو تبادل وندعم نشجع  - ٧٥
 نقـص  لفـريوس  العـاملي  الصـعيد  علـى  بالتصـدي  املتصـلة  بااللتزامـات  والوفاء التدابري تنفيذ أجل

ــة ــدز، البشــرية املناع ــدابري ســيما وال واإلي ــات الت ــواردة وااللتزام ــذا يف ال ــرون اإلعــالن، ه  يّس
 والتعـاون  الثالثـي  والتعـاون  اجلنـوب  بلـدان  بـني  وفيمـا  واجلنـوب  الشـمال  بـني  التعـاون  تكثيف
 تشـجيع  الصـدد  هـذا  يف ونواصـل  واألقـاليمي،  واإلقليمـي  اإلقليمـي  دون الصعد على والتنسيق
 يف منـها  كـل  تـدعم،  أن اإلقليميـة  اللجـان  إىل يطلـب  أن علـى  واالجتمـاعي  االقتصادي اجمللس
 والتقـدم  الوطنيـة  للجهـود  شـاملة  دوريـة  استعراضـات  إجـراء  لـه،  املتاحـة  واملوارد واليته حدود
  البشرية؛ املناعة نقص فريوس ملكافحة نشاطها فيها متارس اليت املناطق يف احملرز

  
  تسريع وترية التقدم :املتابعة
نطلب إىل األمـني العـام، بـدعم مـن برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص              -  ٧٦

اإليــدز، أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة، يف إطــار مــا جتريــه مــن استعراضــات ســنوية، /املناعــة البشــرية
تقريــرا ســنويا عــن التقــدم احملــرز يف حتقيــق االلتزامــات الــواردة يف هــذا اإلعــالن ونطلــب اســتمرار    
  الدعم املقدم من الربنامج املشترك ملساعدة البلدان على تقدمي تقارير سنوية عن التصدي لإليدز؛

 البشـرية  املناعـة  نقص بفريوس املعين طلب إىل األمني العام، بدعم من الربنامج املشتركن  - ٧٧
، أن يساهم يف استعراضات التقدم احملـرز بشـأن خطـة    (اإليدز) املكتسب املناعة نقص ومتالزمة

املعــين بالتنميــة  ى يف املنتــدى السياســي الرفيــع املســتوى الــيت جتــَر ٢٠٣٠ التنميــة املســتدامة لعــام
م عمليــات املتابعــة واالســتعراض التقــدم احملــرز يف جمــال التصــدي   بغيــة ضــمان أن تقــّي املســتدامة
  لإليدز؛
 ذات املتحــدة األمــم منظومــة وكــاالت بــني التعــاون يعــزز أن العــام األمــني إىل نطلــب  - ٧٨

 اإليـدز، /البشـرية  ناعـة امل نقـص  بفـريوس  املعين املشترك املتحدة األمم برنامج قيادة حتت الصلة،
 يقـدم  أن املشـترك  الربنـامج  إىل ونطلـب  السـريع،  املسـار  علـى  لإليـدز  التصـدي  تعزيز أجل من

 مجيـع  مشـاركة  وتيسـري  املساءلة آليات تعزيز خالل من ذلك يف مبا األعضاء، الدول إىل الدعم
 وقــدرات واليــات مــع يتماشــى مبــا اإلعــالن، هــذا نتــائج تنفيــذ أجــل مــن املصــلحة، أصــحاب
  ؛امنه كل وموارد
 أجـل  من واإليدز البشرية املناعة نقص فريوس بشأن املستوى رفيع اجتماع عقد نقرر  - ٧٩

 وبـاء  علـى  للقضـاء  اإلعـالن  هـذا  يف قطعت اليت بااللتزامات يتعلق فيما احملرز التقدم استعراض
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 االجتماعيــة أبعادهـا  يف ،التصـدي  جهـود  اسـتمرار  كيفيـة  وبشـأن  ،٢٠٣٠ عـام  حبلـول  اإليـدز 
 التنميـة  خطـة  بشـأن  احملـرز  التقـدم  يف األمثـل  النحـو  علـى  اإلسـهام  يف والسياسـية،  واالقتصادية
 بشـأن  اتفـاق  إىل نتوصـل  أن ونقـرر  الصـحة،  جمال يف العاملية واألهداف ٢٠٣٠ لعام املستدامة
 يف واإليـدز  البشـرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  بشـأن  املقبـل  املسـتوى  الرفيـع  االجتمـاع  عقد تاريخ
  .العامة للجمعية والسبعني اخلامسة الدورة أقصاه موعد

 


