
	إإعالنن  بررشلوونة    

نحنن  االمووقعوونن  أأددناهه٬،  كممثليینن  سيیاسيیيینن  عنن  مختلفف  شعووبب  االعالمم٬،  إإذذ  نددرركك  أأنن  كلل  ررجلل  وواامررأأةة  ووططفلل  يیجبب  أأنن  يیعيیشوواا  ددوونن  خووفف  
  منن  االمررضض٬،  نعلنن:  

مليیوونن    1.5.  تسببب  ددااء  االسلل  في  ووفاةة  أأكبرر  عدددد  منن  ااألشخاصص  مقاررنة ً مع  أأيي  مررضض  معدد  في  تارريیخ  االبشرريیة  ووال  يیززاالل  يیحصدد  حيیاةة  1
  شخصص  سنوويیا٬ً،  ووهھھھوو  يیصيیبب  في  االغالبب  االفئاتت  ااألكثرر  حررمانا٬ً،  وويینبغي  ااعتباررهه  أأوولوويیة ً سيیاسيیة ً عالميیةً.    

	  
حة  ددااء  االسلل  بططيیئا ً للغايیة٬،  بحيیثث  سيیبقى  االمررضض  يیشكلل  تهھدديیدداا ً للررفاهھھھة  ااالجتماعيیة  .  ال  يیززاالل  االمعددلل  االحالي  للتقددمم  االمحررزز  في  مكاف2

ووااالقتصادديیة  لماليیيینن  االمووااططنيینن  حوولل  االعالمم  في  االقرروونن  االقاددمة٬،  ووأأنن  ااإلسررااعع  في  إإحرراازز  تقددمم  في  مووااجهھة  االمررضض  يیجبب  أأنن  يیكوونن  
  أأوولوويیة ً لددىى  كافة  االحكووماتت  باعتباررهه  يیمثلل  مصلحة ً للجميیع.  

اوومة  ددااء  االسلل  لألددوويیة  فشال ً جماعيیا ً في  االتصدديي  لهھذذاا  االمررضض  بالططرريیقة  االمالئمة٬،  مما  يیفررضض  في  االغالبب  عبئا ً ثقيیال ً .  تظظهھرر  مق3
لمعالجة  االمررضى  وويیشكلل  تهھدديیدداا ً بخساررةة  االتقددمم  االمحررزز  في  مكافحة  االمررضض  ووفقدداانن  االماليیيینن  منن  ااألررووااحح٬،  مما  يیستررعي  االترركيیزز  على  

  ااتخاذذ  إإجررااءااتت  ملحة.  

ااألددوويیة  االمخصصة  لعالجج  ددااء  االسلل  كافيیة٬ً،  ووااألمرر  ذذااتهھ  يینططبقق  على  االمططاعيیمم  وواالتشخيیصاتت٬،  ووأأنن  االصناعاتت  االددوواائيیة  .  ال  تعدد  4
  االتجارريیة  قدد  خذذلتت  مررضى  االسلل.  

.  يیفررضض  ددااء  االسلل  عبئأ ً ثالثيیا ً على  االمررضى٬،  حيیثث  يیتضمنن  ذذلكك  ااألثرر  االصحي  االمددمرر  للمررضض  نفسهھ٬،  وواالعببء  االثقيیلل  للعالجج٬،  5
قصاء  ااالجتماعي  مددفووعا ً بالووصمم  وواالخووفف٬،  مما  يیستررعي  تناوولل  هھھھذذهه  االمشكالتت  بصووررةة  شمووليیة  منن  قبلل  االبرراامج  ووااالنعززاالل  ووااإل

  االصحيیة  االووططنيیة.  

تؤؤدديي  ااألمررااضض  االمصابة  لددااء  االسلل  مثلل  نقصص  االمناعة  االمكتسبة  (ااإليیددزز)  وواالسكرريي  إإلى  مفاقمة  االتحدديیاتت  االتي  يیووااجهھهھا  االمررضى  .  6
قق  االجهھوودد  االررااميیة  إإلى  خفضض  معددالتت  ااإلصابة  بالمررضض  ووززيیاددةة  معددالتت  االووفيیاتت  وواالمررااضة  االمررتبططة  بهھ٬،  أأثناء  فتررةة  االعالجج٬،  مما  يیعيی

  ووأأنن  على  االنظظمم  االصحيیة  تنفيیذذ  برراامج  متكاملة  لألمررااضض  االررئيیسيیة  االمصاحبة.  

تأميینن  االموواارردد  االددووليیة  ووعليیهھ٬،  فإننا  نلتززمم  باتباعع  كافة  االسبلل  االممكنة  لحثث  حكووماتنا  على  ااتخاذذ  إإجررااءااتت  عاجلة  وومستدداامة  ألجلل  
  وواالمحليیة  االضرروورريیة  لمكافحة  ددااء  االسلل٬،  وواالضغطط  منن  أأجلل  جعلل  االمررضض  على  سلمم  ااألوولوويیاتت  على  ااألجنددااتت  االسيیاسيیة٬،  ووبالتحدديیدد:  

.  االمططالبة  بووصوولل  كلل  مرريیضض٬،  بغضض  االنظظرر  عنن  هھھھوويیتهھ٬،  أأوو  مكانن  عيیشهھ٬،  أأوو  قددررتهھ  االماليیة٬،  إإلى  تشخيیصص  سرريیع  ووددقيیقق  ووعالجج  7
  ال  يیؤؤدديي  االتشخيیصص  وواالعالجج  لددااء  االسلل  بأيي  حالل  منن  ااألحوواالل  إإلى  تكبدد  االمررضى  أأوو  عائالتهھمم  لتكاليیفف  باهھھھظظة.  بجووددةة  عاليیة٬،  ووأأ

.  االددعووةة  إإلى  إإعدداادد  نمووذذجج  للبحثث  وواالتططوويیرر  مووجهھ  بحسبب  ااحتيیاجاتت  االصحة  االعامة  ووقاددرر  على  ددعمم  ووتعززيیزز  االخططووطط  االحاليیة  8
٬،  ووذذلكك  لضمانن  أأنن  تكوونن  االعالجاتت  االجدديیددةة  سهھلة  االووصوولل  ووفي  االمتناوولل  لألددوويیة  وواالتشخيیصاتت  وواالمططاعيیمم  االجدديیددةة  االمططلووبة  بشددةة

  للمررضى  االذذيینن  يیحتاجوونهھا.  

.  ااإلصرراارر  على  جعلل  االمررضى  وواالفئاتت  االمحرروومة  في  صميیمم  ااالستجابة  للمررضض٬،  بحيیثث  يیجبب  ددعمم  مشارركة  االمجتمعاتت  وومنظظماتت  9
سلل٬،  وواالتخلصص  منن  االووصمم٬،  ووإإعططاء  االمررضى  فررصة ً أأكبرر  للتعبيیرر  االمجتمع  االمددني  في  كافة  جوواانبب  االووقايیة  وواالتتبع  وواالمعالجة  لددااء  اال

  عنن  ررأأيیهھمم  في  مووااجهھة  االمررضض.  

	  
إإعماال ً لذذلكك٬،  فإننا  نتفقق  على  إإنشاء  مجمووعة  بررلمانيیة  عالميیة  جدديیددةة  للددفع  منن  أأجلل  إإيیجادد  ااستجابة  أأكثرر  فعاليیة ً لددااء  االسلل٬،  منن  خاللل  

٬،  االصنددووقق  االعالمي٬،  شررااكة  ددحرر  االسلل٬،  ااالتحادد  لعالميیة٬،  منظظمة  يیوونيیتدداالعملل  مع  االمنظظماتت  االررسميیة  بما  في  ذذلكك  منظظمة  االصحة  اا
ووبررنامج  ااألممم  االمتحددةة  االمشترركك  االمعني  باإليیددزز٬،  وواالمنظظماتت  غيیرر  االحكووميیة  عبرر  االعالمم٬،  وواالتسامي  على  ااالختالفاتت  االسيیاسيیة  

	لل  خاللل  عقدد  ووااحدد.  وواالجغرراافيیة٬،  وواالسعي  إليیجادد  االتززاامم  في  ددوولنا  ووخاررجهھا٬،  بما  يیؤؤمنن  ووضع  نهھايیة  لددااء  االس  


