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وجهة يف افتتاح اجلزء العام من اجتماع اجلمعية العامة         امل األمني العام  كلمة  

 )يدزاإل(مبتالزمة نقص املناعة املكتسب الرفيع املستوى املعين 
 ٢٠٠٦مايو / أيار٣١نيويورك،   

 .الرئيسشكرا لكم، السيد  
بالـدكتور يل   اإلشادة بذكرى   امسحوا يل أن أستهل كلميت بضم صويت إىل أصوات           
 لكفاحنـا   ليلةمنظمة الصحة العاملية خدمات ج    وهو على رأس     الذي أسدى    ،كوو - جونغ

إن  .ةاء املعمورحن ولنضالنا من أجل الصحة يف شىت أاإليدز/ضد فريوس نقص املناعة البشرية
 .ا يف الصميم مجيعناوفاته ضربة متس

 أصحاب السعادة، أيها األصدقاء،
مسع العامل ألول مرة بفريوس نقص       سنة منذ أن     ٢٥ األسبوع املقبل مرور     سيصادف 

ذا كـان يل    إ،  تلكوحينما نلقي نظرة على املاضي، تبدو حقبة الرباءة         . اإليدز/املناعة البشرية 
  .آخربل من عامل من تاريخ آخر دعوها كذلك، وكأا حقبة أأن 

لـه  اإليدز مسارا نـرى     /أخذ انتشار فريوس نقص املناعة البشرية     احلني،  ذلك  ومنذ   
 طويلـة  فقد انتشر على مدى أوسع وبوترية أسرع خملفا آثارا رهيبـة  .إال يف الكوابيسمثيال 
ويف  .أصبح هذا األثر حاجزا مدمرا يعترض تقـدم البـشرية  و . أكثر من أي داء آخراملدى

جمهـول  حملـي   اإليدز من مرض    / سنة فقط، انتقل فريوس نقص املناعة البشرية       ٢٥غضون  
  .ةيالعاملليصري يف مصاف الطوارئ 

وطبع اإلنكار العنيـد للحقيقـة    .سبات طويل جدا إال بعد  مل يستيقظ العاملإال أن 
  .وكان أن دفع املاليني حيام مثنا لذلك. إليدزعملية التصدي ل

لـداء  عملية التـصدي ل واكتسبت  .السنوات األخريةاألوضاع تغريت خالل ولكن  
دورـا االسـتثنائية   العامة  هذه اجلمعية وجاء املنعطف احلقيقي حينما عقدت .زمخا حقيقيا

 يف  أعربـت وكنت قد    .خلتاإليدز منذ مخس سنوات     /املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية    
 . حقـا  استثنائيةالدورة دورة   تلك  تكون  يف أن   عما حيدوين من أمل كبري      افتتاح ذلك اجلمع    

  . فعالحتقق هذا األملقد و
واعتمـدت الـدول    .  إىل مستوى آخـر    للوباءامل  فقد انتقلت الدورة باستجابة الع     

  .األعضاء بإصدارها إعالن االلتزام عددا من األهداف املعينة واحملددة زمنيا حملاربة الوباء
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 أصحاب السعادة،
 مستكملة شاملة عن التقدم احملرز منذ       معلوماتيورد تقريري املقدم إىل هذه اجلمعية        
 .اما خاصا لبعض النقاطرد اهتموامسحوا يل أن أف .ذلك احلني

 ٧٠ومتكن أكثر مـن      .قد متكن عدد كبري من البلدان من بلوغ األهداف الرئيسية         ل 
 خدمات االختبار واملشورة فيما يتعلق بفريوس نقص املناعـة البـشرية            زيادة حجم بلدا من   

املتمثـل يف  ‘‘  سنوات٥ ماليني يف ٣’’هدف مبادرة   بلدا   ٢٠وحقق أكثر من    . مثالأ ةأربعب
وتـسىن   .توفري العالج املضاد للفريوسات الرجعية ملا ال يقل عن نصف من هم يف حاجة إليه

الصندوق العاملي الذي دعـوت  دخل و .على الصعيد العاملياملتوخاة ف التمويل اهدأحتقيق 
 . حالياإىل إنشائه مرحلة التشغيل الكامل

يف الـواردة    يف حتقيق األهداف     مثري لالنزعاج إال أن معظم البلدان مل تفلح إىل حد          
تكفـل  فعلى سبيل املثال، مل  .ؤدي إىل التهلكةوليس من شأن هذا القصور إال أن ي. اإلعالن

 ولطرقفهم دقيق لفريوس نقص املناعة البشرية يف صفوف الشباب          ت إشاعة    بعد معظم البلدان 
 .إصابتهم به

انـب مـن أكثـر      النهوض جب   بالبطء املفرط يف  الوترية اليت سار ا العامل      واتسمت   
التدابري الرامية إىل حماربة انتشار اإليـدز يف صـفوف   اختاذ أي  ،اجلوانب حيوية من الصراع

والتزمت البلدان يف اإلعالن باعتماد استراتيجيات وطنية للنهوض حبقـوق   .النساء والفتيات
 مـن ايـة أنفـسهن      من مح  ن ومتكينه  من مجيع أشكال التمييز    املرأة ومحاية النساء والفتيات   

  .اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
 يف مجيع أحناء العامل،     تزايداومع ذلك، تشهد اإلصابات بالفريوس يف صفوف النساء          

وعلى الصعيد العاملي، يبلغ عدد الـشابات املـصابات    .وال سيما يف صفوف الشابات منهن
  .الشبان املصابني بهعدد بالفريوس أزيد من ضعف 

 ب السعادة،أصحا
 الدرس الرئيس الذي استخلصناه من السنوات       فيهاجماالت جيب علينا أن نطبق      هذه   

يعا بتصميم وبتـوخي    لن يتسىن لنا دحر هذا الوباء إال بالعمل مج        : اخلمس والعشرين املاضية  
ويستدعي أيضا عقـد   .مجيعالديكم روح قيادة متبصرة توافر وذلك يتطلب . وحدة املقاصد
  .شكل غري مسبوق فيما بني احلكومات والقطاع اخلاص واتمع املدينالشراكات ب
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 من األمهية مبكان أن يشارك اتمع املدين مـشاركة كاملـة يف هـذا               كانولذلك   
بعد قليل سيصبح خينساين مافاسـا مـن        أنه   وممام يثلج صدري     .االجتماع الرفيع املستوى  

  . خياطب اجلمعية العامةعة البشرية نقص املنافريوس شخص مصاب بلأوجنوب أفريقيا 
 أيها األصدقاء،

وجيب أن يثبت أقـدامنا علـى       . لمضي قدما لسبيل  الجيب أن ميهد هذا االجتماع       
قدر املستطاع من تعميم االستفادة من الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية            نا  طريق تدنو ب  

، وهو اهلدف الـذي     ٢٠١٠لول عام   ومن العالج منه وتقدمي الرعاية والدعم للمصابني به حب        
 يـصل بنـا  وجيب أن  .سبتمرب املاضي/التزمتم به خالل مؤمتر القمة العاملي املعقود يف أيلول

 وقف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف صـفوف           وأال وه مقصدنا،  بثبات إىل   
 . ٢٠١٥انتشاره حبلول عام مسار النساء والرجال واألطفال وبدء عكس 

فالرهـان   .حتقيق ذلكيف وإين أعول على روح القيادة الشخصية لكل واحد منكم  
 .ذلكدائر على مستقبل العامل وال شيء غري 

 .أشكركم جزيل الشكرو 
 


