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  پيشگفتار

، مردم جهان بايد در برای اين که اميدی به موفقيت در مبارزه عليه ايدز و ويروس آن وجود داشته باشد
اعالميه تعهد درباره ايدز و ويروس آن نقطه اوج . يک ائتالف بزرگ جهانی دست به دست هم بدهند
اميدواری بزرگ من اين است که اين اعالميه نشانه . فرايندی يک ساله از آگاهی، درگيری و بسيج است

ی و جامعه از طرف دولتها، سازمانهای چند جانبه، بخش خصوص - ظهور واکنشی به اين بيماری مرگبار
  .باشد که به زودی بتواند به مقياس خود اين اپيدمی برابری کند –مدنی 

. ميليون نفر را گرفته است ٢٢ميليون نفر را آلوده کرده و جان  ٣۶تا امروز ايدز و ويروس آن حدود 
 ٢٧تا  ٢۵بين المللی با تصويب اين اعالميه در اجالس ويژه مجمع عممومی ملل متحد، که از  جامعه
تشکيل شد، هدفهای مشترکی را برای کاهش گسترش ايدز و ويروس آن و کاهش تاثير آن  ٢٠٠١ژوئن 

  .تعيين کرد

  :روشن باشد ای را تعيين کرده، اولويت های ما بايد ر کار گستردهاگر چه اين اعالميه  دستو

از آلودگی چه بايد بدانند که برای اجتناب  –مخصوصًا جوانان  -اول، اطمينان حاصل کنيم که مردم  -
  بکنند؛

  دوم، شايد غم انگيزترين شکل انتقال ويروس ايدز يعنی انتقال از مادر به کودک را متوقف کنيم؛ -

  سوم، امکان درمان همه افراد آلوده به ويروس ايدز را فراهم سازيم؛ -

  چهارم، جستجو برای يافتن واکسن و همچنين درمان قطعی ايدز را مضاعف کنيم؛ و -

ميليون يتيم، مراقبت به  ١٣پنجم، ازهمه کسانی که ايدز زندگی آنان را نابود کرده، مخصوصًا بيش از  -
  .عمل آوريم

همه جنبه های اين مبارزه در ما هر سال برای . نبرد عليه ايدز بدون منابع الزم به پيروزی نخواهد رسيد
بخشی از اين مبلغ . يليارد دالر نياز داريمکشورهای کم درآمد و دارای درآمد متوسط به بسيج هفت تا ده م

ن چالش در آفريقا رهبران در حال حاضر سرگرم برخورد با اي. در خود اين کشورها به دست خواهد آمد
. هستند و دولتهای آفريقايی وعده داده اند بودجه های بهداشتی خود را به ميزان قابل توجهی افزايش دهند

  .نيستاين قابل ستايش است اما کافی 

کشورهای آفريقايی و ديگر کشورهای در حال توسعه برای تامين نيازهای مردم خود به کمکهای اساسی 
صندوق جهانی " به اين دليل است که مجمع عمومی در اين اعالميه تعهد با تاسيس . نياز خواهند داشت
تاکنون . عال شود، موافقت کرد، که حاال همه طرفين توافق دارند که بايد تا پايان امسال ف"بهداشت و ايدز

دولتها، بنيادها، محافل تجاری و شهروندان خصوصی بيش از يک ميليارد دالر به اين صندوق کمک 
مکهای خيلی بيشتر الزم اين شروعی بسيار خوب است، اما ک. کرده يا وعده پرداخت آن را کرده اند



ا و افراد تقاضا می کنم به هر شکلی که بنابراين از دولتها، جامعه مدنی، بخش خصوصی، بنياده. است
  .می توانند به مبارزه عليه ايدز کمک کنند

وسعه يافته و در حال توسعه، ثروتمند در جنگ با ايدز و ويروس آن چيزی به نام ما و آنان، کشورهای ت
 يا فقير مجود ندارد، فقط يک دشمن مشترک است که هيچ مرزی نمی شناسد و همه مردم را تهديد می

اما همه بايدبه خاطر داشته باشيم در حالی ايدز و ويروس آن فقير و غنی را مبتال می سازد، فقيران . کند
رهبری و . در برابر آن به  مراتب آسيب پذيرتر و پس از ابتال، برای مبارزه با آن به شدت ناتوان ترند

داشتی، معلمان و رهبران جوامع که تعهدی که در اين اعالميه ابراز شده به هزاران نفر از امدادگران به
در فقيرترين قسمت های جهان با اين بيماری مبارزه می کنند، و به ميليونها نفری که از عوارض آن رنج 

و  - آنان حاال خواهند دانست که جهان سر انجام برای بسج اراده. می برند نيرو و اميد تازه خواهد داد
ور پيروزی در اين جنگ برای تمامی بشريت دست به کار شده به منظ - دادن تعهد برای تامين منابع

  .است

  کوفی عنان                                                                                          

  ازمان ملل متحددبير کل س                                                                                         

  

  اعالميه تعهد درباره ايدز و ويروس آن

  اقدام جهانی –ران جهانی حب

  

برای شرکت  ٢٠٠١ژوئن  ٢٧تا  ٢۵ما سران و نمايندگان کشورها و دولتها که از  -١
مورخ  ١٣/۵۵در بيست و ششمين اجالس ويژه مجمع عمومی که  مطابق با قطعنامه 

ری، برای مرور و بررسی تمامی جنبه ، به عنوان امری اضطرا٢٠٠٠سوم نوامبر 
های مشکل بيماری ايدز و ويروس آن، وهمچنين تضمين تعهدی جهانی برای افزايش 
هماهنگی و تشديد تالشهای ملی، منطقه ای و بين المللی برای مبارزه با آن به شيوه 

 ای فراگير در سازمان ملل متحد تشکيل شد، گرد آمديم؛

به مقياس و  اپيدمی جهانی ايدز و ويروس آن، با توجهبا نگرانی شديد از اين که  -٢
تاثير ويرانگری که دارد يک مورد اضطراری جهانی و يکی از وحشتناک ترين 
چالشها را در برابر زندگی و حيثيت انسان، و همچنين در برابر برخورداری موثر 
ن از حقوق بشر، تشکيل می دهد، که رشد اجتماعی و اقتصادی را در سراسر جها

 -ملی، اجتماعی، خانوادگی و فردی  -تضعيف می کند و بر تمامی سطوح جامعه 
 تاثير می گذارد؛



 ١/٣۶، تعداد ٢٠٠٠با توجه و نگرانی شديد از اين موضوع که تا پايان سال  -٣
ميليون نفر در سراسر جهان مبتال به ايدز يا آلوده به ويروس آن بودند که از اين 

درصد در منطقه جنوب  ٧۵در حال توسعه و درصد در کشورهای  ٩٠تعداد 
 صحرای آفريقا زندگی می کنند؛

تمايز از نظر  با توجه و نگرانی شديد از اين امر که همه افراد، فقير و غنی، بدون -۴
سن، جنسيت يا نژاد تحت تاثير اپيدمی و ويروس آن قرار دارند، و توجه بيشتر به 

بيشتر تحت تاثير آن هستند، و زنان،  اين نکته که مردم در کشورهای در حال توسعه
 نوجوانان و کودکان، به ويژه دختران، آسيب پذيرتر هستند؛

همچنين با نگرانی از اين که شيوع مداوم بيماری ايدز و ويروس آن مانعی جدی  -۵
در راه تحقق هدفهای توسعه جهانی که ما در اجالس سران هزاره ملل متحد تصويب 

 کرديم، تشکيل می دهد؛

 :يادآوری و تاييد مجدد تعهدات پيشين خود درباره ايدز و ويروس آنبا  -۶
 ؛٢٠٠٠سپتامبر  ٨اعالميه هزاره ملل متحد در ‐
اعالميه سياسی و اقدامات و ابتکارهای بيشتر برای اجرای تعهدات مربوط به توسعه ‐

 ،٢٠٠٠اجتماعی در اجالس جهانی سران، در اول زوئيه 
و خط مشی  کارهای بيشتر به منظور اجرای اعالميهو اقدام و ابت ٣اعالميه سياسی ‐

 ،٢٠٠٠ژوئن  ١٠برای اقدام پکن، در 
اقدامات اساسی برای اجرای بيشتر برنامه اقدام کنفرانس بين المللی جمعيت و توسعه ‐

 ،١٩٩٩ژوئيه  ٢در 
فراخوان منطقه ای برای اقدام در مبارزه با ايدز و ويروس آن در آسيا و اقيانوس ‐

 ،٢٠٠١آوريل  ٢۵آرام، در 
به منظور مبارزه با اپيدمی ايدز و ويروس " ابوجا " اعالميه و چارچوب برای اقدام ‐

 ؛٢٠٠١آوريل  ٢٧آن، سل و ديگر بيماريهای عفونی مربوطه در آفريقا، در 
 ؛٢٠٠٠نوامبر  ١٨امريکن، در  -اعالميه دهمين اجالس سران کشورهای آيبرو‐
 ؛٢٠٠١فوريه  ١۴ايدز و ويروس آن، در  کاريبين عليه بيماری -مشارکت پان‐
اقدام تسريع شده درباره اپيدمی ايدز و ويروس آن، ماالريا  :اروپابرنامه اقدام اتحاديه ‐

 ؛٢٠٠١مه  ١۴و سل در زمينه کاهش فقر، در 
 ؛٢٠٠١مه  ۴اعالميه دريای بالتيک درباره جلوگيری از ايدز و ويروس آن، در ‐
 ؛٢٠٠١مه  ١٨ايدز و ويروس آن، در اعالميه آسيای مرکزی درباره ‐

با اعتقاد برضرورت نشان دادن يک واکنش فوری، هماهنگ شده و مستمر به  -٧
سال گذشته  ٢٠آن، که بر تجارب و درسهای آموخته شده طی اپيدمی ايدز و ويروس 

 متکی باشد؛



با نگرانی شديد و توجه به اين که آفريقا، به ويژه منطقه جنوب صحرای آفريقا، در  -٨
حال حاضر آلوده ترين منطقه به ايدز و ويروس آن است، و در آنجا شيوع اين 
اپيدمی يک حالت اضطراری به شمار می آيد که توسعه و عمران، انسجام اجتماعی، 
ثبات سياسی، امنيت غذايی و طول عمر را تهديد و بار اقتصادی نابود کننده ای را 

جام اقدام فوری و استثنائی در سطح تحميل می کند، و اوضاع بحرانی اين قاره ان
 ملی، منطقه ای و بين المللی را ضروری می سازد؛

با استقبال از تعهدات سران کشورها يا دولت های آفريقايی در اجالس ويژه ابوجا  -٩
درصد  ١۵ ، به ويژه تعهد آنان به تعيين هدف اختصاص حداقل٢٠٠١در آوريل 

بهداشت برای کمک به برخورد با اپيدمی  بودجه های ملی ساالنه خود به بهبود بخش
ايدز و ويروس آن؛ و با شناخت اين امر که اقدام برای نيل به اين هدف، به وسيله 
کشورهايی که منابع شان محدود است، نيازمند به کمک روز افزون بين المللی 

 خواهد بود؛

دهای مشابه همچنين با شناسايی اين که مناطق ديگر به شدت آلوده هستند و با تهدي -١٠
مواجه اند، به ويژه منطقه کارائيب، با دومين نسبت آلودگی به ويروس ايدز پس از 

ميليون نفر از مردم آن در  ۵/٧اقيانوس آرام، که - جنوب صحرای آفريقا، منطقه آسيا
 ۵/١حاضر مبتال به ايدز يا حامل ويروس آن هستند، منطقه امريکای التين با  حال

ايدز و آلوده به ويروس آن و منطقه اروپای شرقی و مرکزی با ميليون فرد مبتال به 
نسبت های آلودگی به سرعت در حال افزايش، و اين که اگر هيچ اقدام ويژه ای به 
عمل نيايد امکان بالقوه افزايش سريع اپيدمی ايدز و تاثير آن در سراسر جهان وجود 

 دارد؛

ادی از جمله عوامل مساعدت کننده  با شناسايی اين که فقر، توسعه نيافتگی و بی سو -١١
اصلی به شيوع ايدز و ويروس آن هستند، و با توجه و نگرانی شديد از اين که ايدز 
و ويروس آن در حال تشديد فقر بوده و در حال حاضر مانع و يا باعث معکوس شدن 
روند توسعه در بسياری از کشورهاست و بنابراين بايد با آن به شيوه ای يکپارچه 

 ورد شود؛برخ

شيوع اين اپيدمی را تشديد  با توجه به اين که مناقشات مسلحانه و باليای طبيعی نيز -١٢
 می کنند؛

با توجه بيشتر به اين امر که رسوايی، سکوت، تبعيض و انکار، و همچنين فقدان  -١٣
رازداری و اطمينان، تالش های مربوط به پيشگيری، مراقبت و مدارا را تضعيف و 

را بر افراد، خانواده ها، جوامع و ملت ها بيشتر می کند و به آنها  تاثير اين اپيدمی
 نيز بايد رسيدگی شود؛



با تاکيد بر اين که برابری جنسيتی و توانمند سازی زنان عناصر اساسی در کاهش  -١۴
 آسيب پذيری زنان و دختران در برابر ايدز و ويروس آن هستند؛

نه اپيدمی هايی مانند ايدز و ويروس با شناخت اين امر که دسترسی به دارو در زمي -١۵
آن يکی از عناصر اساسی برای نيل تدريجی به تحقق همگان در مورد بر خورداری 

 از باالترين سطوح قابل دسترسی بهداشت جسمی و فکری است؛

با شناخت اين که تحقق کامل حقوق بشر و آزاديهای اساسی برای همه يک عنصر  -١۶
يدمی ايدز و ويروس آن، از جمله در حوزه در يک واکنش جهانی به اپ ضروری

پشتيبانی  و مداوا است، و اين که از آسيب پذيری در برابر های پيشگيری، مراقبت، 
ايدز و ويروس آن می کاهد و از رسوايی و بدنامی و تبعيض های مربوطه عليه 
کسانی که مبتال به ايدز و ويروس آن يا در معرض خطر آن هستند، جلوگيری می 

 ؛کند

با اذعان به اين که پيشگيری از آلودگی به ويروس ايدز بايد نقطه اتکا هر واکنش  -١٧
ملی، منطقه ای و بين المللی به اين اپيدمی باشد، و اين که پيشگيری، مراقبت، 
حمايت و مداوا برای افراد مبتال و تحت تاثير ايدز و ويروس آن عناصر متقابال 

بايد در يک ديدگاه فراگير در مورد مبارزه با  تقويت کننده يک واکنش موثر هستند و
 اين اپيدمی تلفيق شوند؛

با شناسايی ضرورت دستيابی به هدفهای پيشگيرانه که در اعالميه حاضر به  -١٨
منظور متوقف کردن گسترش اين اپيدمی تعيين شده، و با اذعان به اين که همه 

شها برای از جمله تالکشورها بايد به تاکيد در مورد جلوگيری موثر و گسترده، 
های بهداشتی و  موزش، تغذيه، خدمات مربوط به مراقبتافزايش آگاهی از طريق آ

 اطالعات ادامه دهند؛

با شناخت اين امر که مراقبت ، پشتيبانی و مدارا می تواند به پيشگيری موثر از  -١٩
طريق پذيرش فزاينده مشاوره و آزمون داوطلبانه و محرمانه، و با حفظ تماس 

ديک افراد مبتال به ايدز و آلوده به ويروس آن و گروه های آسيب پذير با نظام نز
های مراقبت بهداشتی و ايجاد تسهيالت در زمينه دسترسی آنان به اطالعات، مشاوره 

 و تدارکات پيشگيرانه کند؛

با تاکيد بر اهميت نقش مهم فرهنگ، خانواده، عوامل قومی و مذهبی در پيشگيری  -٢٠
می و در مداوا، مراقبت و پشتيبانی، به حساب آوردن ويژگی های هر از اين اپيد

 کشور و همچنين احترام گذاشتن به تمامی حقوق بشر و آزادی های بنيادی؛



با توجه و نگرانی نسبت به اين امر که بعضی از عوامل اقتصادی، اجتماعی،  -٢١
آگاهی، منفی در زمينه تالشها برای افزايش  یفرهنگی، سياسی، مالی و حقوق

 ، درمان و پشتيبانی مانع ايجاد می کنند؛آموزش، پيشگيری، مراقبت

با توجه به اهميت ايجاد و تقويت منابع انسانی و زير ساختارهای اجتماعی و  -٢٢
بهداشت ملی به عنوان انگيزه هايی برای ارائه موثر خدمات مربوط به پيشگيری، 

 درمان، مراقبت و پشتيبانی؛

ط مشی های موثر پيشگيری، مراقبت و درمان نياز به با اذعان به اين که خ -٢٣
تغييرات رفتاری و دسترسی بيشتر و بدون تبعيض از جمله به واکسن ها، کاندوم ها، 

، وسايل تزريق استريل، داروها، از Lubricants) ( ميکروب کش ها، روان کننده ها
نين تشخيصی و فن آوری های مربوطه، و همچ، جمله درمان ضد ريتروويروس

 تحقيق و توسعه روزافزون خواهند داشت؛

همچنين با قبول اين که قيمت، در دسترس بودن و ارزانی داروها و فن آوری های  -٢۴
مربوطه عوامل مهمی هستند که همه جنبه های آنها بايد مورد بررسی و رسيدگی 
قرار گيرد و اين که الزم است از قيمت اين داروها و فن آوری ها با همکاری 

 ک با بخش خصوصی و شرکت های دارويی کاسته شود؛نزدي

با اذعان به اين که فقدان داروهای ارزان و فقدان ساختارهای تدارک و عرضه  -٢۵
عملی و نظام های بهداشتی همچنان مانع نشان دادن واکنش موثر به ايدز و ويروس 
 آن در بسياری از کشورها، به خصوص برای فقيرترين افراد است، و با فراخوان

 تالشها برای عرضه داروها به قيمت های پايين برای نيازمندان؛

با استقبال از تالش های کشورها برای ترويج نوآوری و ايجاد صنايع داخلی  -٢۶
منطبق با قانون بين المللی به منظور افزايش دسترسی به داروها برای محافظت از 

ادهای تجارت بين سالمت مردم خود و با توجه به اين که الزم است تاثير قرارد
داروهای جديد  المللی بر دسترسی به داروهای اساسی يا توليد داخلی آنها و بر ساخت

 .بيشتر ارزيابی شود

با استقبال از پيشرفت حاصله در بعضی از کشورها در زمينه مهار اپيدمی ايدز،  -٢٧
 تعهد و رهبری سياسی قوی در باالترين سطوح، از جمله رهبری: به ويژه از طريق 

گيری، اجتماع؛ استفاده موثر از منابع موجود و داروهای سنتی؛ خط مشی های پيش
مراقبت، پشتيبانی و مداوای موفقيت آميز، ابتکارهای اطالعاتی و آموزشی؛ کار 

مدنی، افراد درگير با ايدز و ويروس آن و گروه  کردن مشارکتی با جوامع، جامعه
از حقوق؛ و اذعان به اهميت سهيم شدن  های آسيب پذير؛ و ترويج و حمايت فعاالنه

و افزودن تجربه های دسته جمعی و گوناگون، از طريق همکاری منطقه ای و بين 
 شمال، و همکاری سه جانبه؛ - جنوب، جنوب - المللی از جمله شمال



با اذعان به اين که منابع اختصاص داده شده به مبارزه به اپيدمی ايدز در سطوح  -٢٨
 ا ابعاد و اهميت اين مساله متناسب و برابر نيست؛ملی و بين المللی ب

با پذيرفتن اهميت بنيادی تقويت توانايی های ملی، منطقه ای و زير منطقه ای برای  -٢٩
برخورد و مبارزه موثر با ايدز و ويروس آن و اين که انجام اين اقدام  به منابع مالی، 

لی شديد و همکاری فنی و انسانی مداوم و فراوان از طريق همکاری و اقدام م
 روزافزون منطقه ای، زير مطقه ای و بين المللی نياز خواهد داشت؛

با شناخت اين که مشکالت ناشی از بدهی خارجی و بهره آن توانايی بسياری از  -٣٠
را برای کشورهای در حال توسعه، و همچنين کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار 

 يروس آن به شدت محدود کرده؛سرمايه گذاری در مبارزه عليه ايدز و و

با تاييد نقش اساسی ايفا شده توسط خانواده در پيشگيری، مراقبت، پشتيبانی و  -٣١
مداوای افراد درگير يا مبتال به ايدز و آلوده به ويروس آن، با به خاطر داشتن اين 
امر که در نظام های متفاوت فرهنگی، اجتماعی و سياسی اشکال گوناگون خانواده 

 رد؛وجود دا

با تاييد اين که در ماورای نقش اساسی ايفا شده به وسيله جوامع، مشارکت های  -٣٢
نيرومند در ميان دولتها، نظام ملل متحد، سازمان های بين دولتی، افرادی که با ايدز 
و ويروس آن زندگی می کنند و گروه های آسيب پذير، موسسات پزشکی، علمی و 

بازرگانی، از جمله شرکت های دارويی  آموزشی، سازمان های غير دولتی، بخش
ژنريک و تحقيقاتی، اتحاديه های صنفی، رسانه ها، نمايندگان پارلمان ها، نهادها، 

 سازمان های اجتماعی، سازمان های مذهبی و رهبران سنتی دارای اهميت هستند؛

با اذعان به نقش ويژه و مساعدت مهم افرادی که با ايدز و ويروس آن زندگی می  -٣٣
د، جوانان و عوامل جامعه مدنی در برخورد با مساله ايدز و ويروس آن درهمه کنن

، و شناسايی اين امر که درگيری و مشارکت کامل آنان در طراحی، جنبه های آن
برنامه ريزی، اجرا و ارزيابی برنامه ها برای نشان دادن واکنش های موثر به 

 اپيدمی ايدز و ويروس آن حياتی است؛

شتر بر تالش های سازمان های انسان دوستانه بين المللی از جمله با اذعان بي -٣۴
داوطلبان فدراسيون بين المللی صليب سرخ و جوامع هالل احمر که با اين اپيدمی در 

 آلوده ترين نواحی سراسر جهان مبارزه می کنند؛

رهبری و هماهنگ کنندگی در برنامه هيات نظام ملل متحد  با ستايش از نقش  -٣۵
 يدز و ويروس آن ره اادرب (UNAIDS) در زمينه خط مشی، هماهنگی و تشريک

مساعی در مورد ايدز و ويروس آن؛ و با توجه به تاييد آن در چارچوب خط مشی 
، که می توانست، به عنوان ٢٠٠٠درباره ايدز و ويروس آن در دسامبر " جهانی 



اد خط طرحی مناسب، به کشورهای عضو و عوامل مربوطه جامعه مدنی در ايج
مشی های مبارزه با ايدز و ويروس آن، با در نظر گرفتن محيط و شرايط خاص 

 اپيدمی ايدز در قسمت های مختلف جهان، کمک کند؛

تعهد خود را برای برخورد با بحران ايدز و ويروس آن با انجام اقداماتی به شرح   -٣۶
مختلف در زير، با توجه به شرايط و موقعيت های گوناگون در مناطق و کشورهای 

 سراسر جهان رسمًا اعالم می کنيم؛

  

  رهبری
برای نشان دادن واکنش موثر به اپيدمی ايدز، رهبری نيرومند در تمامی سطوح جامعه ضروری است 
رهبری دولتها در مبارزه با ايدز و ويروس آن ضروری است و تالش های آنها بايد با مشارکت کامل و 

ع بازرگانی بخش خصوصی تکميل شود رهبری شامل تعهد شخصی فعاالنه جامعه مدنی، محافل و جوام
  .و انجام اقدامات عينی و مشخص است

  

  در سطح ملی          

، تهيه و اجرای خط مشی های ملی چند بخشی و تامين بودجه برنامه ها ٢٠٠٣تا سال  -٣٧
د به صورت صريح و مستقيم برخور برای مبارزه با ايدز و ويروس آن که با اپيدمی

ی، سکوت و انکار و ناديده گرفتن آن؛ رسيدگی به ابعاد د؛ مقابله با رسوايی و بدنامکن
اپيدمی ايدز بر اساس جنسيت و سن؛ حذف تبعيض و محروم سازی؛ جلب مشارکت 
جامعه مدنی و بخش بازرگانی و مشارکت کامل افرادی که با ايدز و ويروس آن 

سانی که بيشتر در معرض خطر قرار افراد گروههای آسيب پذير و ک دگی می کنند،نز
دارند، به ويژه زنان و جوانان؛ جذب منابع تا حد ممکن از بودجه های ملی بدون 
محروم شدن از منابع ديگر، از جمله مساعدت و همکاری بين المللی؛ ترويج و 
حمايت کامل از کليه جنبه های حقوق بشر و آزادی های بنيادی، از جمله حق 

الترين معيار قابل حصول بهداشت جسمی و روحی؛ ادغام و تلفيق برخورداری از با
يک ديدگاه جنسيتی؛ رسيدگی به خطر، آسيب پذيری، پيشگيری، مراقبت، مداوا و 
پشتيبانی و کاهش تاثير اپيدمی؛ و تقويت توانايی نظام بهداشتی، آموزشی و حقوقی را 

 تضمين کنيم؛

ی، مراقبت، مداوا و پشتيبانی و کاهش ، اولويت های مربوط به پيشگير٢٠٠٣تا سال  -٣٨
تاثير ايدز و ويروس آن را در برنامه ريزی اصلی توسعه، از جمله در خط مشی های 



مربوط به ريشه کن کردن فقر، برنامه های اختصاص بودجه ملی و توسعه در سطح 
 بخش تلفيق کنيم؛

 

 در سطح منطقه ای و زير منطقه ای

کنند  بخواهيم فعاالنه در برخورد با بحران شرکت از سازمان ها و شرکای منطقه ای -٣٩
و از آنها در انجام اين کار پشتيبانی کنيم؛ همکاری و هماهنگی منطقه ای، زير منطقه 
ای و بين منطقه ای را بيشتر کنيم، و خط مشی ها و واکنش های منطقه ای در حمايت 

 از تالش های گسترده در سطح کشور ايجاد نمائيم؛

: کارهای منطقه ای و زير منطقه ای درباره ايدز و ويروس آن از جملهاز کليه ابت -۴٠
اقدام آفريقايی  و اجماع و برنامه  (IPAA)مشارکت بين المللی عليه ايدز در آفريقا

رهبری برای غلبه بر ايدز و : کميسيون منطقه ای آفريقا -مجمع توسعه آفريقايی
با ايدز و ويروس آن، سل و ديگر  ويروس آن؛ اعالميه و چارچوب اقدام برای مبارزه

 Pan‐Caribeanی عفونی و وابسته در آفريقا؛ مشارکت ابيماری ه CARICOM  
عليه ايدز و ويروس آن؛ فراخوان منطقه ای اسکاپ برای اقدام به منظور مبارزه با 
ايدز و ويروس آن در آسيا و اقيانوس آرام، ابتکار و برنامه اقدام دريای بالتيک؛ گروه 

اری فنی افقی در مورد ايدز و ويروس آن در امريکای التين و کارائيب؛ و همک
اقدام سريع درباره ايدز و ويروس آن، ماالريا و سل در : برنامه اقدام اتحاديه اروپا

 زمينه کاهش فقر، پشتيبانی به عمل آوريم؛

ايجاد نگرش ها و برنامه های منطقه ای برای برخورد با ايدز و ويروس آن را  -۴١
 شويق کنيم؛ت

از سازمان های محلی و ملی برای گسترش و تقويت مشارکت ها، ائتالف ها و شبکه  -۴٢
 های منطقه ای تشوق و پشتيبانی کنيم؛

شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد را تشويق کنيم از کميسيون های منطقه ای، در  -۴٣
ناطق چارچوب ماموريت ها و منابع خاص آنها، بخواهد از تالش های ملی در م

 مربوط به آنها در مبارزه با ايدز و ويروس آن پشتيبانی کنند؛

 

 در سطح جهانی          

از اقدام و هماهنگی بيشتر به وسيله تمامی سازمان های مربوطه نظام ملل متحد، از  -۴۴
جمله مشارکت کامل آنها در تهيه و اجرای يک برنامه استراتژيک ملل متحد برای 



ز و ويروس ان که مرتبا به روز شده باشد، براساس اصول درمان و مبارزه با ايد
 موجود در اعالميه حاضر پشتيبانی کنيم؛

از همکاری بيشتر بين سازمان های مربوطه نظام ملل متحد و سازمان های بين اللملی  -۴۵
 که با ايدز و ويروس آن مبارزه می کنند پشتيبانی به عمل آوريم؛

ای نوآورانه بين بخش های عمومی و از همکاری بيشتر و ايجاد مشارکت ه -۴۶
، از ايجاد و تقويت ساز و کارهايی که شرکای جامعه ٢٠٠٣خصوصی، و تا سال 

مدنی و بخش خصوصی و افرادی را که با ايدز و ويروس آن زندگی می کنند و گروه 
های آسيب پذير را در مبارزه عليه ايدز و ويروس آن درگير کند، تشويق به عمل 

 آوريم؛

 

  يریپيشگ
 پيشگيری بايد اساس واکنش ما باشد       

اين هدف پيشگيری جهانی تعيين کنيم تا به  ر، هدف های ملی مدت دا٢٠٠٣تا سال  -۴٧
از شيوع  ٢٠٠۵که در حد بين المللی در مورد آن توافق شده برسيم که تا سال 

 ٢۵ساله درآلوده ترين کشورها تا  ٢۴تا  ١۵ويروس ايدز بين مردان و زنان جوان 
 و تالش ها برای درصد کم، ٢۵به ميزان  ٢٠١٠تا سال درصد و در کل جهان 

دستيابی به اين هدف ها را تشديد کنيم و همچنين با نگرش ها و افکار کليشه ای و 
متحجر مربوط به جنسيت، و نابرابری های جنسی در رابطه با ايدز و ويروس آن 

 ويق کنيم؛مبارزه و مشارکت فعاالنه مردان و پسران را تش

ن، عوامل منجر به شيوع اپيدمی ايدز ي، هدف های پيشگيری ملی را تعي٢٠٠٣تا سال  -۴٨
و افزايش دهنده آسيب پذيری مردم را شناسايی و بررسی کنيم تا موارد اشاعه ويروس 
ايدز برای گروه های قابل شناسايی، در داخل محيط های محلی خاص، که در حال 

ايدز در آنها زياد يا در حال افزايش است، يا حاضر نسبت آلودگی به ويروس 
اطالعات بهداشت عمومی موجود نشان می دهد در معرض بيشترين خطر آلودگی 

 .های تازه قرار دارند، کاهش يابد

، واکنش به ايدز و ويروس آن در دنيای کار با تدوين و اجرای برنامه ٢٠٠۵تا سال  -۴٩
ی، خصوصی و غير رسمی تقويت های پيشگيری و مراقبت در بخش های کار عموم

کنيم، و به منظور تامين محيط کار حمايتی برای کسانی که با ايدز و ويروس آن 
 .زندگی می کنند، اقداماتی انجام دهيم



، خط مشی های ملی، منطقه ای و بين المللی را که دسترسی به برنامه ٢٠٠۵تا سال  -۵٠
کارگران غير ثابت آسان می  های پيشگيری از ايدز و ويروس آن را برای مهاجران و

کنند، از جمله تامين اطالعات درباره خدمات اجتماعی و بهداشتی تدوين و اجرای آنها 
 را آغاز کنيم؛

، اقدامات احتياطی همگانی در محيط های مراقبت بهداشتی به عمل ٢٠٠٣تا سال  -۵١
 آوريم تا از انتقال ويروس ايدز جلوگيری شود؛

که طيفی گسترده از برنامه های پيشگيری که شرايط، : ، تضمين کنيم٢٠٠۵تا سال  -۵٢
اصول اخالقی و ارزش های فرهنگی محلی را مورد توجه قرار دهند، در همه 
کشورها، به ويژه در آلوده ترين آنها، شامل اطالعات، آموزش و ارتباطات، به زبان 

ه منظور هايی که برای جوامع قابل درک تر باشند و فرهنگ ها را محترم بشمارند، ب
کاهش رفتار خطرپذير و تشويق رفتار جنسی مسئوالنه، از جمله خويشتنداری و 
وفاداری، در دسترس همگان قرار داده شود؛ دسترسی به وسايل ضروری، شامل 
کاندوم های خاص زنان و مردان و سرنگ های بهداشتی بيشتر شود؛ به منظور کمتر 

ان تالش به عمل آيد؛ دسترسی به کردن ضرر استفاده از مواد مخدر برای معتاد
مشاوره و آزمون داوطلبانه و محرمانه بيشتر شود؛ ذخاير خون سالم شود؛ و بيماری 

 های جنسی مسری به موقع و به طرز موثری مداوا شوند؛

 ٩۵حداقل  ٢٠١٠درصد، و تا سال  ٩٠، اطمينان حاصل کنيم که حداقل ٢٠٠۵تا سال  -۵٣
ساله به اطالعات، آموزش، شامل همساالن و  ٢۴تا  ١۵درصد زنان و مردان جوان 

، و خدمات الزم برای ايجاد مهارت های آموزش خاص جوانان راجع به ويروس ايدز
زيستی الزم به منظور کاهش آسيب پذيری آنان در برابر آلودگی به ويروس ايدز، در 

قبت های مشارکت کامل با جوانان، والدين، خانواده ها، مربيان و ارائه دهندگان مرا
 .بهداشتی، دسترسی داشته باشند

درصد  ۵٠درصد، و تا  ٢٠، نسبت نوزادان آلوده به ويروس ايدز را تا ٢٠٠۵تا سال  -۵۴
درصد زنان حامله ای که به مراقبت  ٨٠، با حصول اطمينان از اين که ٢٠١٠تا سال 

های پيش از زايمان دسترسی دارند، از خدمات اطالعاتيف مشاوره ای و ديگر 
ات مربوط به پيشگيری از ابتال به ويروس ايدز که برای آنان قابل دسترسی خدم

استف برخورد دارند، کاهش دهيم، تامين دسترسی به درمان موثر را برای زنان و 
کودکان آلوده به ويروس ايدز را افزايش دهيم تا از انتقال ويروس ايدز از مادر به 

ر برای زنان آلوده به ويروس ايدز، کودک و همچنين از طريق انجام اقدامات موث
مخصوصا درمان  ،دسترسی به مداوا ، شامل مشاوره و آزمون داوطلبانه و محرمانه

جايگزين های شير مادر و تامين  ،و هر جا که مناسب باشد" ضد ريتروويروسی"
 مراقبت مداوم، کاسته شود؛



  مراقبت، پشتيبانی و درمان
 يادی يک واکنش موثر هستندمراقبت، پشتيبانی و درمان عناصر بن

، اطمينان حاصل کنيم که خط مشی های ملی، تحت حمايت خط مشی ها ٢٠٠۵تا سال  -۵۵
دولتها و  شامل ا همکاری نزديک جامعه بين المللی،و تدابير منطقه ای و بين المللی، ب

سازمان های مربوطه بين دولتی، و همچنين جامعه مدنی و بخش بازرگانی، برای 
وهای مربوط با عوامل موثر بر تهيه دار تقويت نظام های مراقبت بهداشتی و برخورد

ارزانی و " ضد ريتروويروسی"شامل از جمله داروهای  به مداوای ويروس ايدز،
تفاوت، و توانايی فنی و نظام مراقبت بهداشتی قيمت گذاری، از جمله قيمت گذاری م

ين تدريجی و مداوم همچنين، به شيوه ای اضطراری هر تالشی برای تام. تدوين شود
از جمله پيشگيری و  بل دسترسی درمان ايدز و ويروس آن،دارد قاباالترين استان

" سیضد ريتروويرو"مداوای عفونت های ناشی از ايدز، و استفاده موثر از درمان 
دارای کنترل کيفی به شيوه ای دقيق و نظارت شده برای انسجام و تاثير بيشتر و 
کاهش خطر ايجاد مقاومت به  عمل آوريم؛ و در تقويت سياست ها و روش های 
داروسازی، از جمله سياست ها و روش های مربوط به داروهای ژنريک و شيوه 

تر نوآوری و ايجاد صنايع داخلی های مربوط به مالکيت معنوی، به منظور ترويج بيش
 متناسب با قوانين بين المللی به طور سازنده همکاری کنيم؛

تقويت  مراقبت : اقبت فراگير برای ، در اجرای خط مشی های مر٢٠٠۵تا سال  -۵۶
متکی بر جامعه و خانواده، از جمله مراقبت توسط بخش غير رسمی، و نظام های 

بر درمان افرادی که با ايدز و ويروس آن  مراقبت بهداشتی برای تامين و نظارت
زندگی می کنند، از جمله کودکان مبتال، و برای پشتيبانی از افراد، خانوارها، خانواده 

پيشرفت چشمگير داشته باشيم؛  ها و جوامع تحت تاثير ايدز و ويروس آن رشد کرده و
طرح  ی عرضه،اری پرسنل مراقبت بهداشتی، و کارايی نظام هاانايی و شرايط کو تو

تامين دسترسی به داروهای های تامين مالی و ساز و کارهای ارجاعی الزم برای 
، تشخيصی و فن آوری های مربوطه، "ريتروويروسی"ارزان، از جمله داروهای ضد 

 و همچنين معاينه پزشکی کيفی، مراقبت روانشناختی و تسکين دهنده را بهتر کنيم؛

م که خط مشی های ملی به منظور تامين مراقبت ، اطمينان حاصل کني٢٠٠٣تا سال  -۵٧
روانشناختی برای افراد، خانواده ها و جوامع تحت تاثير ايدز و ويروس آن تهيه و 

 تدوين شود؛

  

  



  ايدز و ويروس آن و حقوق بشر 
تحقق حقوق بشر و آزادی های بنيادی برای همه به منظور کاهش آسيب 

  پذيری به ايدز و ويروس آن ضروری است

ترام به حقوق کسانی که با ايدز و ويروس آن زندگی می کنند يک اح 
 واکنش موثر را ايجاب می کند

، قوانين، مقررات و ضوابط مناسب ديگر برای حذف کليه شکل های ٢٠٠٣تا سال  -۵٨
کسانی که با ايدز و ويروس آن زندگی می کنند و اعضای گروه های  تبعيض عليه

آنان از تمامی حقوق بشر و آزادی های  آسيب پذير و تضمين برخورداری کامل
اشتغال، مراقبت  ،بنيادی، به ويژه تضمين برخورداری آنان، از جمله به آموزش، کار

ری، پشتيبانی و مداوا، اطالعات و يهای بهداشتی، خدمات بهداشتی و اجتماعی، پيشگ
يم پشتيبانی قانون را وضع و تصويب، تقويت يا اجرا کنيم و در همان حال به حر

رار آنان احترام بگذاريم؛ و خط مشی ها و سزندگی  خصوصی و محفوظ نگهداشتن ا
 تدابيری برای مبارزه با بدنامی و محروميت ناشی از ايدز تهيه و تدوين کنيم؛

، با به ياد داشتن محيط و ويژگی اپيدمی ايدز و اين که زنان و دختران ٢٠٠۵تا سال  -۵٩
ثير ايدز و ويروس آن قرار دارند، خط مشی در سراسر جهان بيش از مردان تحت تا

های ملی را که به پيشرفت زنان و برخورداری کامل آنان از تمامی حقوق بشر کمک 
می کند تدوين و اجرای آنها را تسريع کنيم؛ مسئوليت مشترک مردان و زنان را 

النه توانمند سازيم تا بر مسائل مربوط به جنسيت خود کنترل دلشته و آزادانه و مسئو
درباره آنها تصميم بگيرند تا توانايی آنان برای دفاع از خود در برابر آلودگی به 

 ويروس ايدز افزايش يابد؛

جوان برای محافظت ، به منظور افزايش توانايی های زنان و دختران نو٢٠٠۵تا سال  -۶٠
لودگی به ويروس ايدز، در درجه اول، از طريق مراقبت بهداشتی و از خود از خطر آ

، از جمله رعايت بهداشت باروری و جنسی، و از طريق آموزش مات بهداشتیخد
پيشگيری که برابری جنسی را در چارچوبی فرهنگی و حساس به جنسيت ترويج کند، 

 اقداماتی به عمل آوريم؛

، تهيه و تدوين و اجرای سريع خط مشی های ملی برای توانمند سازی ٢٠٠۵تا سال  -۶١
برخورداری کامل زنان از تمامی حقوق بشر و کاهش  زنان، ترويج و پشتيبانی از

آسب پذيری آنان در برابر ايدز و ويروس آن از طريق حذف همه اشکال تبعيض، و 
همچنين تمامی اشکال خشونت عليه زنان و دختران، از جمله شيوه های زيانبار سنتی 



ن و و مرسوم، سوء استفاده، تجاوز جنسی و اشکال ديگر خشونت جنسی، کتک زد
 قاچاق زنان و دختران را تضمين کنيم؛

     

  کاهش آسيب پذيری
  

  در نشان دادن واکنش بايد به آسيب پذيرها اولويت داده شود
 توانمند سازی زنان برای کاهش آسيب پذيری انان ضروری است

، به منظور تکميل برنامه های پيشگيری که توجه خود را بر فعاليت ٢٠٠٣تا سال  -۶٢
کنند که افراد را در خطر آلودگی به ويروس ايدز قرار می دهد، هايی معطوف می 

مانند رفتار جنسی نا مطمئن و اعتياد تزريقی، در تمام کشورها خط مشی ها، سياستها 
و برنامه هايی مناسب داشته باشيم که آن عواملی را که افراد را مخصوصًا در برابر 

اامنی نمله توسعه نيافتگی، آلودگی به ويروس ايدز آسيب پذير می کنند، از ج
اقتصادی، فقر، عدم توانمند سازی زنان، فقدان آموزش، محروميت اجتماعی، 
بيسوادی، تبعيض، فقدان اطالعات و يا وسايلی برای محافظت از خود، و همه انواع 
بهره کشی جنسی از زنان، دختران و پسران، از جمله برای داليل تجاری شناسايی و 

چنين خط مشی ها، سياستها و برنامه هايی بايد به بعد . آنها بکنيم شروع به توجه به
جنسی اپيدمی ايدز توجه کرده، اقدامی را که برای رسيدگی و رفع آسيب پذيری انجام 

 .خواهد شد، مشخص سازد و هدف هايی را برای دستيابی تعيين کند

ويت کنيم که اهميت ، خط مشی ها، سياستها و برنامه هايی تدوين و يا تق٢٠٠٣تا سال  -۶٣
سيب پذيری، از جمله در آموزش و هدايت کودکان و در نظر آخانواده را در کاهش 

گرفتن عوامل فرهنگی، مذهبی و اخالقی، برای کاهش آسيب پذيری کودکان و جوانان 
با تضمين دسترسی دختران و پسران به آموزش ابتدايی و متوسطه، از جمله آموزش 

ويروس آن به نوجوانان به رسميت بشناسد؛ ايجاد محيط های  مسائل مربوط به ايدز و
امن و مطمئن را مخصوصًا برای دختران جوان تضمين کنيم؛ اطالعات خوب و 
مناسب جوانان و خدمات مشاوره ای و آموزش بهداشت جنسی را افزايش دهيم؛ 

را تا حد برنامه های بهداشت جنسی و باروری را تقويت کنيم؛ و خانواده ها و جوانان 
ممکن در برنامه  ريزی، اجرا و ارزيابی برنامه های مراقبت و پيشگيری از ايدز و 

 ويروس آن شرکت دهيم؛

، خط مشی ها، سياستها و برنامه های ملی را با حمايت ابتکارهای ٢٠٠٣تا سال  -۶۴
منطقه ای و بين المللی به طور مناسب، از طريق ديدگاهی مشارکتی، برای کمک و 

بهداشت آن گروه های قابل شناسايی که در حال حاضر احتمال آلودگی آنان حمايت از 
به ويروس ايدز زياد يا در حال افزايش است يا گروه هايی که اطالعات بهداشت 



عمومی نشان می دهد بيشتر در معرض خطر قرار دارند و در برابر آلوده شدن آسيب 
يدمی، فقر، شيوه های روابط جنسی، پذيرترند، آنگونه که عواملی مانند سابقه محلی اپ

روش های استعمال مواد مخدر، معاش، موقعيت نهادی، تحرکات جمعيتی و 
ساختارهای اجتماعی گسيخته شده، اجباری يا به طريق ديگر، نشان می دهد، تهيه يا 

 تقويت کنيم؛

 

کودکانی که بر اثر ايدز و ويروس آن يتيم و آسيب پذير شده 
  اند

اثر ايدز و ويروس آن يتيم شده اند و تحت تاثير آن قرار دارند نيازمند    کودکانی که بر 
 کمک ويژه هستند

سياستها و خط مشی های ملی برای ايجاد و تقويت توانايی های دولتی، خانوادگی و  -۶۵
اجتماعی به منظور تامين محيطی حمايتی برای يتيمان و دختران و پسران آلوده و 

ن، از جمله با ارائه مشاوره و پشتيبانی روانشناختی تحت تاثير ايدز و ويروس آ
مناسب، تضمين ثبت نام آنان در مدرسه و دسترسی به پناهگاه، تغذيه و بهداشت خوب 

تهيه و تا  ٢٠٠٣و خدمات اجتماعی مناسب بر مبنايی برابر با کودکان ديگر تا سال 
امی اشکال سوء اجرا کنيم؛ و از يتيمان و کودکان آسب پذير در برابر تم ٢٠٠۵

 استفاده، خشونت، بهره کشی، تبعيض، قاچاق و محروميت از ارث محافظت کنيم؛

برخورداری بدون تبعيض، کامل و برابر از تمامی حقوق بشر را برای کودکانی که  -۶۶
بر اثر ايدز و ويروس آن يتيم و آسيب پذير شده اند، از طريق اجرای يک سياست 

 نامی آنان تضمين کنيم؛فعاالنه و مشهود جلوگيری از بد

از جامعه بين المللی، به ويژه کشورهای کمک کننده، جامعه مدنی، و همچنين بخش  -۶٧
خصوصی بخواهيم به منظور پشتيبانی از اجرای برنامه ها برای کودکانی که براثر 
ايدز و ويروس آن يتيم يا آسيب پذير شده اند برنامه های ملی را در مناطق آلوده و در 

که در معرض خطر شديد آلودگی قرار دارند به نحو موثری تکميل کنند و  کشورهايی
 کمک های ويژه به منطقه جنوب صحرای آفريقا اختصاص دهند؛

  

  

 



  کاهش تاثير اجتماعی و اقتصادی 
توجه به مسايل مربوط به ايدز و ويروس آن معادل سرمايه گذاری در توسعه پايدار 

 است

اجتماعی اپيدمی ايدز و ويروس آن را ارزيابی و ، تاثير اقتصادی و ٢٠٠٣تا سال  -۶٨
برای پرداختن به تاثير آن بر سطوح فردی، خانوادگی، اجتماعی و ملی خط مشی های 
چند بخشی تهيه کنيم؛ خط مشی های ملی فقر زدايی را برای برخورد با تاثير ايدز و 

سی، با توجه ويروس آن بر درآمد خانواده، معشيت و دسترسی به خدمات اجتماعی اسا
خاص به افراد، خانواده ها و جوامعی که به شدت تحت تاثير اين اپيدمی قرار گرفته 
اند، تهيه و اجرای آنها را سرعت بخشيم؛ تاثير اجتماعی و اقتصادی ايدز و ويروس 
آن را در تمامی سطوح اجتماع به ويژه روی زنان و سالخوردگان، به خصوص در 

کننده، و در خانواده های تحت تاثير ايدز و ويروس آن،  نقش آنان به عنوان مراقبت
بررسی و به نيازهای ويژه آنان رسيدگی کنيم؛ و سياست های توسعه اجتماعی و 
اقتصادی، شامل سياست های حمايت اجتماعی برای بررسی تاثير ايدز و ويروس آن 

ی کارگر، بر رشد اقتصادی، تامين خدمات اقتصادی اساسی، قدرت توليد و بهره ور
درآمدهای دولت، و فشارهای موجب بروز کاهش منابع عمومی را تعديل و تنظيم 

 .کنيم

، با مشاوره با نمايندگان کارفرمايان و کارگران و با در نظر گرفتن ٢٠٠٣تا سال  -۶٩
رهنمودهای تثبيت شده بين المللی درباره ايدز و ويروس آن در محل کار، يک 

ه کنيم که از حقوق و حيثيت افرادی که با ايدز و چارچوب سياسی و حقوقی ملی تهي
روس آن زندگی می کنند و تحت تاثير آنها قرار دارند و کسانی که در معرض وي

 حداکثر خطر ايدز و ويروس آن هستند، در محل کار محافظت به عمل آورد؛

 

  تحقيق و پيشرفت 
انجام تحقيق و نيل به  با توجه به اينکه هنوز راه درمان ايدز و ويروس آن پيدا نشده،

 پيشرفت بيشتر حياتی است

سرمايه گذاری برای ساختن واکسن ويروس ايدز را افزايش دهيم و بر سرعت  -٧٠
تحقيقات در اين مورد بيفزاييم و در همان حال توانايی تحقيقات ملی، به ويژه در 
کشورهای در حال توسعه، و مخصوصًا برای آلودگی های ويروسی رايج در مناطق 

ه شدت آلوده، به وجود آوريم؛ عالوه بر اين، از افزايش سرمايه گذاری ملی و بين ب



المللی در تحقيقات مربوط به ايدز و ويروس آن، از جمله بيومديکال، اعمال جراحی، 
تحقيقات اجتماعی، فرهنگی و رفتاری و در پزشکی سنتی برای بهبود شيوه های 

يم؛ سرعت دسترسی به فن آوری های پيشگيری و درمانی پشتيبانی و تشويق کن
پيشگيری، مراقبت و مداوا و نگهداری و پرستاری از مبتاليان به ايدز و ويروس آن 

از جمله شيوه های ) و عفونت ها و عوارض وابسته به آن و بيماريهای مقاربتی(
کنترل زنانه و ميکروب کش ها، و مخصوصًا واکسن های مناسب، مطمئن و ارزان 

ايدز، و تحويل آنها، و دسترسی به شيوه های تشخيص، آزمايش و راه  قيمت ويروس
های پيشگيری از سرايت از مادر به کودک را بيشتر کنيم؛ درک خود را از عواملی 
که بر اين اپيدمی تاثير می گذارند و اقداماتی که به آن مربوط می شوند، مانند افزايش 

بهتر کنيم؛ و محيطی مساعد  اعتبارات و مشارکت های بخش خصوصی و عمومی،
برای تحقيقات به وجود آوريم و اطمينان حاصل کنيم که بر عالی ترين معيارهای 

 اخالقی استوار است؛

ايجاد زير ساخت های تحقيقاتی، ظرفيت و توانايی آزمايشگاهی، شيوه های بهتر  -٧١
ن وهشگراژنظارت، جمع آوری، پردازش و انتشار داده ها و اطالعات، و آموزش پ

بالينی و بنيانی، دانشمندان اجتماعی، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و تکنسين 
ها، با توجه فراگيرتر به کشورهايی که بيشتر تحت تاثير ايدز و ويروس آن هستند، 
مخصوصًا کشورهای در حال توسعه و کشورهايی که در حال تجربه گسترش سريع 

ح ملی و بين المللی ويع آن هستند، در سطاين اپيدمی يا در معرض خطر گسترش سر
 را پشتيبانی و تشويق کنيم؛

برای نظارت بر اثر بخشی درمان، مسموميت، آثار جانبی، تاثير متقابل داروها، و  -٧٢
مقاومت داروها شيوه های مناسبی را ايجاد و ارزيابی کنيم و روش هايی برای 

 ارهای خطرناک به وجود آوريم؛نظارت بر تاثير مداوا روی انتقال ويروس ايدز و رفت

جنوب  –جنوب، جنوب  –همکاری منطقه ای و بين الملی، مخصوصًا همکاری شمال  -٧٣
مربوطه مناسب با محيط زيست در  و سه جانبه را در زمينه انتقال فن آوری های

پيشگيری از ايدز و ويزوس آن و مراقبت از مبتاليان، مبادله تجربه ها و بهترين شيوه 
را در اين فرايند تقويت  UNAIDSمحققان و يافته های تحقيقات و نقش ، های کار

در اين زمينه، مالکيت نتايج نهايی اين يافته ها و فن آوری های تحقيقاتی . کنيم
مشترک به وسيله همه طرفين تحقيقات را با انعکاس مساعدت مربوطه آنان و مشروط 

را تشويق کنيم؛ و تاييد کنيم که انجام  بر تامين حمايت قانونی آنان از چنين يافته هايی
 تمامی چنين تحقيقاتی بايد فارغ از تعصب و جبهه گيری باشد؛

برای بررسی مداوای  ، تضمين کنيم که همه مقاوله نامه های تحقيقی٢٠٠٣تا سال  -٧۴
ايدز و ويروس آن، شامل درمان های ضد ريتروويروس و واکسن ها، بر اساس 

ای بين المللی به وسيله کميته های اخالقی مستقل، که در رهنمودها و بهترين شيوه ه



آنها افرادی که با ايدز و ويروس آن زندگی می کنند و مراقبت کنندگان برای درمان 
 ضد ريتروويروس شرکت می کنند، ارزيابی می شود؛

 

  ق دچار مناقشه و فاجعهطايدز و ويروس آن در منا
 س آن کمک می کنندمناقشات و باليا به گسترش ايدز و ويرو 

ناصر آگاهی، پيشگيری، مراقبت و ع، خط مشی های ملی را که ٢٠٠٣تا سال  -٧۵
که به موقعيت های اضطراری  ويروس آن را در برنامه های اقدام،مداوای ايدز و 

واکنش نشان می دهند، با پذيرفتن اين که جمعيت هايی که بر اثر مناقشه مسلحانه، 
ا از دست می فجايع طبيعی ثبات زندگی خود را و وضعيت اضطراری انسانی و بالي

دهند، از جمله پناهندگان، افراد آواره در کشور خود، و مخصووصًا زنان و کودکان، 
روس ايدز قرار دارند، تلفيق می کنند، تهيه و يآلودگی به و مضاعف در معرض خطر

و ويروس آن  ايدز شروع به اجرای آنها کنيم؛ و هر جا که مناسب باشد، اجزای عامل
 ی کمک رسانی بين المللی ادغام کنيم؛را در برنامه ها

از کليه کار گزاری های ملل متحد، سازمان های منطقه ای و بين المللی، و همچنين  -٧۶
سازمان های غير دولتی که در تهيه و تحويل کمک بين المللی به کشورها و مناطقی 

عی هستند، شرکت دارند، بخواهيم که دچار مناقشه، بحران های انسانی يا فجايع طبي
عناصر پيشگيری، مراقبت و آگاهی از ايدز و ويروس آن را به عنوان يک موضو 
اضطراری در طرح ها و برنامه های خود بگنجانند و به کارکنان خود در مورد 

 آگاه کنند؛موزش دهند و آنان را آمسائل مربوط به اين اپيدمی 

اسب برای برخورد با گسترش ويروس ايدز بين ، خط مشی های ملی من٢٠٠٣تا سال  -٧٧
اعضای نيروهای مسلح کشورها، هر جا که الزم باشد، از جمله ارتش و نيروهای 

، داشته باشيم، و راه های استفاده از کارکنانی از اين نيروها را که در دفاع مدنی
کمک به زمينه پيشگيری و اگاهی از ايدز و ويروس آن آموزش و تعليم ديده اند برای 

فعاليت های مربوط به آگاهی و پيشگيری از ايدز و ويروس آن، از جمله مشارکت در 
فعاليت های امدادرسانی در مواقع اضطراری، انسانی، فاجعه و کمک به بازسازی را 

 بررسی کنيم؛

از جمله  وزش و آگاهی از ايدز و ويروس آن،مگنجاندن برنامه های آ ،٢٠٠٣تا سال  -٧٨
را در رهنمودهايی که برای استفاده پرسنل دفاعی و ساير پرسنلی  يک واحد جنسيتی،

که در عمليات حفظ صلح بين المللی شرکت دارند، طراحی شده، تضمين کنيم، و در 
 عين حال به تالش های آموزشی پيش از استقرار، برای اين پرسنل، ادامه دهيم؛



 منابع 

 چالش ايدز و ويروس آن مقابله کردبدون منابع جديد، بيشتر و مستمر نمی توان با 

اطمينان حاصل کنيم که منابع تامين شده برای واکنش جهانی به منظور مقابله با ايدز  -٧٩
 و ويروس آن اساسی و مداوم بوده و در جهت نيل به نتايج هماهنگ شده اند؛

، از طريق مجموعه ای از گام های فزاينده، به يک هدف کلی ٢٠٠۵تا سال  -٨٠
ميليارد دالر برای اين اپيدمی در کشورهای  ١٠تا  ٧ساالنه بين اختصاص هزينه 

دارای درآمد کم و متوسط و کشورهايی که در حال تجربه کردن يا در خطر تجربه 
کردن شيوع گسترده آن هستند، برای جلوگيری، مراقبت، مداوا، پشتيبانی و کاهش 

مورد لزوم، مخصوصًا از تاثير ايدز و ويروس آن برسيم، و برای تضمين تامين منابع 
کشورهای کمک کننده و همچنين از بودجه های ملی با در نظر داشتن اين که منابع 

 کشورهای آلوده تر به شدت محدود است اقداماتی انجام دهيم؛

از جامعه بين المللی، هر جا که ممکن باشد، بخواهيم برای پيشگيری، مراقبت و  -٨١
 ر حال توسعه کمک بال عوض کنند؛درمان ايدز و ويروس آن در کشورهای د

اختصاص بودجه ملی برای اجرای برنامه های مربوط به ايدز و ويروس آن را  -٨٢
اضافه کنيم و در الويت قرار دهيم، و اطمينان حاصل کنيم که همه وزارتخانه ها و 

 ديگر دست اندرکاران مربوطه بودجه کافی برای اين کار اختصاص دهند؛

ه ای که چنين کرده اند، می خواهيم برای رسيدن به هدف از کشورهای توسعه يافت -٨٣
درصد توليد ناخالص ملی خود برای کمک عمرانی رسمی و  ٧/٠های اختصاص 

درصد توليد ناخالص ملی خود به عنوان  ٢٠/٠درصد تا  ١۵/٠هدف های تخصيص 
همچنان که توافق شده بود،  ی برای کشورهای کمتر توسعه يافته،کمک عمرانی رسم

حداکثر سرعت ممکن، با در نظر گرفتن فوريت و شدت گسترش اپيدمی ايدز و  با
 ويروس آن، تالش کنند؛

از جامعه بين المللی می خواهيم تالش های کشورهای در حال توسعه را که  -٨۴
اعتبارهای ملی خود را برای مبارزه با اپيدمی ايدز و ويروس آن از طريق کمک 

، مخصوصًا کشورهايی که بيشتر تحت تاثير ايدز و عمرانی بين المللی اضافه می کنند
ويروس آن هستند، به ويژه در آفريقا، و مخصوصًا در منطقه جنوب صحرای آفريقا، 
دريای کارائيب، کشورهای در معرض خطر زياد شيوع اپيدمی ايدز و ويروی آن و 

د است، تکميل ديگر مناطق آلوده که منابع آنها برای مقابله با اين اپيدمی به شدت محدو
 کنند؛



اقدامات مربوط به ايدز و ويروس آن را به طور مناسب در برنامه های کمک  -٨۵
عمرانی و خط مشی های فقرزدايی، تلفيق کرده و موثرترين و شفاف ترين استفاده از 

 همه منابع اختصاص داده شده را تشويق کنيم؛

صی دعوت کنيم برای از جامعه بين المللی بخواهيم، و از جامعه مدنی و بخش خصو -٨۶
ر آلوده ترين کشورهای کمک به کاهش تاثير اجتماعی و اقتصادی ايدز و ويروس آن د

 ؛در حال توسعه اقدامات مناسب انجام دهند

خير بيشتر اجرا کنيم و به سرعت را بدون تا "کشورهای فقير به شدت بدهکار"ابتکار  -٨٧
شدت بدهکار، مخصوصًا لغوهمه بدهی های رسمی دو جانبه کشورهای فقير به به 

در مقابل تعهدات آشکار  تحت تاثير ايدز و ويروس آن هستند،کشورهايی که بيشتر 
رد فقرزدايی، موافقت کنيم، و از آنها بخواهيم بهره های بدهی بخشيده شده وآنها در م

خود را در راه برنامه های حذف فقر، به ويژه برای پيشگيری، مداوا، مراقبت و 
بيماران مبتال به ايدز و ويروس آن و ديگر بيماری های عفونی سرمايه پشتيبانی از 
 گذاری کنند؛

انجام اقدام سريع هماهنگ برای برخورد موثر با مشکالت ناشی از بدهی  کشورهای  -٨٨
کمتر توسعه يافته، کشورهای در حال توسعه کم درآمد، و کشورهای در حال توسعه 

ايی که دچار مشکالت مربوط به ايدز و دارای درآمد متوسط، مخصوصًا آن کشوره
ويروس آن هستند، به طريقی فراگير، عادالنه، توسعه گرا و ماندگار از طريق انجام 
اقدامات گوناگون ملی و بين المللی که به منظور قابل تحمل کردن بدهی آنها در 
و  درازمدت و به اين وسيله بهتر کردن توانايی آنها برای برخورد با اپيدمی ايدز

ويروس آن، از جمله ساز و کارهای مرتب موجود برای کاهش بدهی، مانند معاوضه 
بدهی برای انجام طرح هايی به منظور پيشگيری، مراقبت  و درمان اپيدمی ايدز و 

 ويروس آن طراحی شده، خواستاريم؛

سرمايه گذاری بيشتر در سطوح ملی، منطقه ای و بين المللی در تحقيقات مربوط  به  -٨٩
ز و ويروس آن، به ويژه برای توسعه و پيشرفت فن آوری های ماندگار و ارزان ايد

پيشگيری، مانند واکسن ها و ميکروب کش ها، و تهيه مبتکرانه طراح های مالی و 
تدارکاتی را به منظور تسهيل سريع به واکسن ها، هرگاه که در دسترس باشند، تشويق 

 کنيم؛

يک  برای تامين مالی" و ايدز و ويروس آنصندوق جهانی بهداشت "از ايجاد يک  -٩٠
واکنش فوری و گسترده به اين اپيدمی بر مبنای نگرشی يکپارچه و منسجم به 
پيشگری، مراقبت و درمان و کمک به دولت ها، از جمله، در تالش های آنها به 
منظور مبارزه با ايدز و ويروس آن با قائل شدن اولويت الزم برای کشورهای آلوده 

ه ويژه در منطقه جنوب صحرای آفريقا  و دريای کارائيب و کشورهای در تر، ب



معرض خطر زياد، بر مبنای اضطراری، پشتيبانی کنيم، و کمک ها به اين صندوق 
را از منابع خصوصی و عمومی با تقاضايی خاص از بنيادها، جامعه تجاری، از 

کوکار و کشورهای جمله شرکت های داروسازی، بخش خصوصی، افراد ثروتمند و ني
 کمک دهنده بسيج کنيم؛

بخش  ، دست به تالشی جهانی برای جمع آوری پول از عموم و همچنين٢٠٠٢تا سال  -٩١
با " و ويروس آنبرنامه مشترک ملل متحد در مورد بيماری ايدز "خصوصی، توسط 

صندوق " حمايت و همکاری شرکای عالقه مند در تمام سطوح، برای مساعدت به 
 بزنيم؛" شت و ايدز و ويروس آنجهانی بهدا

سيون ها و سازمان های ملی، منطقه ای و زير منطقه ای ياعتبارات افزوده را به کم -٩٢
هدايت کنيم تا آنها را قادر سازيم که به دولت ها در سطوح ملی، منطقه ای و زير 

 منطقه ای در تالش های آنها برای نشان دادن واکنش به بحران ياری دهند؛

ر در نياز برای همکاری با کشورها در حمايت از اهداف اعالميه حاضمنابع مورد  -٩٣
برنامه مشترک ملل متحد "اختيار کارگزاری هايی که با يکديگر مشارکت دارند تحت 

 و دبيرخانه اين برنامه قرار دهيم؛" در مورد بيماری ايدز و ويروس آن

  

  پيگيری 
   حفظ تالش های فعلی و نظارت بر پيشرفت ضروری است

 ر سطح ملید

با مشارکت جامعه مدنی، به ويژه کسانی که با ايدز و ويروس آن زندگی می کنند،  -٩۴
گروه های آسيب پذير و مراقبت کنندگان، از پيشرفت های حاصله در تحقق اين 
تعهدات، شناسايی مشکالت و موانع برای دستيابی به پيشرفت، بررسی های دوره ای 

 نتايج اين بررسی ها را تضمين کنيم؛ ملی انجام دهيم، و انتشار گسترده

برای کمک به امر پيگيری در سنجش و ارزيابی پيشرفت های حاصله، ساز و  -٩۵
کارهای مناسب نظارت و ارزيابی به وجود آوريم، و ابزارهای مناسب نظارت و 

 ارزيابی را با داده های کافی اپيدمی شناسی، تهيه کنيم؛

ا هر جا که مناسب باشد برای ترويج و ، شيوه های موثر نظارت ر٢٠٠٣تا سال  -٩۶
حمايت از حقوق بشر کسانی که با ايدز و ويروس آن زندگی می کنند ايجاد يا تقويت 

 کنيم؛



 در سطح منطقه ای

مسايل مربوط به ايدز و ويروس آن و بهداشت عمومی مربوط به آن را هرجا که  -٩٧
روسای کشورها و  مناسب باشد، در دستور کار جلسات منطقه ای در سطح وزيران و

 دولت ها بگنجانيم؛

کميسيون های منطقه ای و يا  برای تسهيل انجام بررسی های دوره ای به وسيله -٩٨
سازمان های منطقه ای از پيشرفت در اجرای خط مشی های منطقه ای و رسيدگی به 
اولويت های منطقه ای از پردازش و جمع آوری داده ها حمايت، و انتشار گسترده 

 بررسی ها را تضمين کنيم؛ نتايج اين

مبادله اطالعات و تجربه ها را بين کشورها برای اجرای مقررات و تعهدات موجود  -٩٩
جنوب و همکاری سه  -در اين اعالميه، و به ويژه تسهيل همکاری گسترده بين جنوب 

 جانبه تشويق کنيم؛

و وقت کافی و حداقل يک روز کامل از اجالس ساالنه مجمع عمومی را به بحث  -١٠٠
بررسی گزارشی از دبير کل درباره پيشرفت های حاصله در تحقق تعهدات تعيين شده 
در اعالميه حاضر، با نظری به شناسايی و تشخيص مشکالت و محدوديت ها و توصيه 

 ؛هايی درباره انجام اقدام الزم برای نيل به پيشرفت بيشتر اختصاص دهيم

ويروس آن در دستور کار همه  اطمينان حاصل کنيم که مسايل مربوط به ايدز و -١٠١
 کنفرانس ها و اجالس های مربوطه سازمان ملل متحد گنجانده شود؛

از ابتکارها برای تشکيل  کنفرانس ها، سمينارها، دوره های آموزشی فشرده، برنامه  -١٠٢
ها و دوره های آموزشی برای پيگيری مسايل مطرح شده در اعالميه حاضر حمايت، و 

در انتشار گسترده نتايج کنفرانس آتی داکار درباره دسترسی به در اين زمينه، مشارکت 
مراقبت از افراد آلوده به ويروس ايدز؛ ششمين کنگره بين المللی درباره ايدز در آسيا و 
اقيانوس آرام؛ دوازدهمين کنفرانس بين المللی درباره ايدز و بيماری های مقاربتی در 

باره ايدز، در بارسلون، اسپانيا؛ دهمين کنفرانس آفريقا؛ چهارمين کنفرانس بين المللی در
" پورت او اسپين"بين المللی درباره کسانی که با ايدز و ويروس آن زندگی می کنند، در 

)(Port‐of‐Spain ؛ دومين گردهمايی و سومين کنفرانس گروه همکاری فنی خاص
کارائيب، هاوانا؛  درباره ايدز و ويروس آن و بيماری های مقاربتی در آمريکای التين و

پنجمين کنفرانس بين المللی درباره مراقبت در خانه و اجتماع از افرادی که با ايدز و 
 ويروس آن زندگی می کنند در چيانگ می، تايلند را تشويق کنيم؛

با نظری به بهبود برابری در دسترسی به داروهای اساسی، امکان ايجاد و اجرای  -١٠٣
داوطلبانه قيمت های جهانی دارو، در همکاری با  شيوه هايی برای نظارت و گزارش

 سازمان های غير دولتی و ديگر شرکای ذينفع را بررسی کنيم؛



  
ما از ارزش کار کسانی که رهبری تالش ها برای افزايش آگاهی درباره اپيدمی ايدز و 
ويروس آن و همچنين برخورد با دشواری های پيچيده آن را به عهده داشته اند واقف 

  ه و از آنان قدردانی می کنيم؛بود
ما مشتاقانه منتظر رهبری نيرومند به وسيله دولت ها و تالش های هماهنگ با 
مشارکت کامل و فعاالنه ملل متحد، کل نظام چند جانبه، جامعه مدنی، جامعه بازرگانی و 

  بخش خصوصی هستيم؛
اعالميه حاضر، و نهايتًا، از همه کشورها می خواهيم گام های ضروری برای اجرای 

با مشارکت و همکاری قوی با ديگر شرکای چند جانبه و دوجانبه و با جامعه مدنی 
  .بردارند
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 برای اطالعات بيشتر لطفًا با مراکز زير تماس بگيريد؛
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