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كلمة موجهة يف افتتاح اجلزء العام من اجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى املعين 
  )يدزاإل(مبتالزمة نقص املناعة املكتسب 

  ٢٠٠٦مايو / أيار٣١نيويورك،     

  .الرئيسشكرا لكم، السيد   

بالـدكتور يل   اإلشـادة بـذكرى     امسحوا يل أن أستهل كلميت بـضم صـويت إىل أصـوات               
 لكفاحنـا  ليلـة منظمـة الـصحة العامليـة خـدمات ج    وهو علـى رأس    الذي أسدى    ،كوو - جونغ

إن  .ةاء املعمـور حنـ  ولنضالنا من أجل الـصحة يف شـىت أ  اإليدز/ضد فريوس نقص املناعة البشرية
  .ا يف الصميم مجيعناوفاته ضربة متس

  أصحاب السعادة، أيها األصدقاء،

مسع العامل ألول مـرة بفـريوس نقـص     سنة منذ أن ٢٥ األسبوع املقبل مرور    سيصادف  
ذا كـان يل    إ،  تلـك وحينما نلقي نظرة على املاضـي، تبـدو حقبـة الـرباءة             . اإليدز/املناعة البشرية 

   .آخربل من عامل من تاريخ آخر دعوها كذلك، وكأهنا حقبة أأن 

لـه  اإليـدز مـسارا نـرى       /أخـذ انتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية           احلـني،   ذلك  ومنذ    
 طويلـة  فقد انتشر علـى مـدى أوسـع وبـوترية أسـرع خملفـا آثـارا رهيبـة         .إال يف الكوابيسمثيال 
ويف  .أصــبح هـذا األثــر حـاجزا مــدمرا يعتـرض تقــدم البــشرية   و . أكثــر مـن أي داء آخــر املـدى 

جمهــول حملــي اإليــدز مــن مــرض / ســنة فقــط، انتقــل فــريوس نقــص املناعــة البــشرية٢٥غــضون 
   .ةيالعاملليصري يف مصاف الطوارئ 

وطبــع اإلنكــار العنيــد للحقيقــة  .ســبات طويــل جــدا إال بعــد  مل يــستيقظ العــاملإال أن  
   .وكان أن دفع املاليني حياهتم مثنا لذلك. إليدزعملية التصدي ل

لـداء  عمليـة التـصدي ل  واكتـسبت   .الـسنوات األخـرية  األوضـاع تغـريت خـالل    ولكـن    
دورهتـا االسـتثنائية   العامـة   هـذه اجلمعيـة   وجـاء املنعطـف احلقيقـي حينمـا عقـدت      .زمخا حقيقيـا 

 يف أعربـت وكنـت قـد    .خلـت اإليـدز منـذ مخـس سـنوات     /املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية    
 . حقـا  اسـتثنائية الـدورة دورة    تلـك   تكـون   يف أن   عما حيدوين من أمل كـبري       افتتاح ذلك اجلمع    

   . فعالحتقق هذا األملقد و

ــدورة باســتجابة العــ      ــت ال ــد انتقل ــاءامل فق ــستوى آخــر للوب ــدول  .  إىل م واعتمــدت ال
   .األعضاء بإصدارها إعالن االلتزام عددا من األهداف املعينة واحملددة زمنيا حملاربة الوباء
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  أصحاب السعادة،

 مستكملة شاملة عن التقدم احملرز منـذ        معلوماتيورد تقريري املقدم إىل هذه اجلمعية         
  .اما خاصا لبعض النقاطرد اهتموامسحوا يل أن أف .ذلك احلني

 ٧٠ومتكـن أكثـر مـن        .قد متكن عدد كبري من البلدان مـن بلـوغ األهـداف الرئيـسية             ل  
 خـدمات االختبـار واملـشورة فيمـا يتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                   زيـادة حجـم   بلدا من   

املتمثـل يف   ‘‘  سـنوات  ٥ ماليـني يف     ٣’’هـدف مبـادرة      بلدا   ٢٠وحقق أكثر من    . مثالأ ةأربعب
وتـسىن   .توفري العالج املضاد للفريوسات الرجعية ملا ال يقل عن نـصف مـن هـم يف حاجـة إليـه     

الـصندوق العـاملي الـذي دعـوت     دخـل  و .علـى الـصعيد العـاملي   املتوخاة ف التمويل اهدأحتقيق 
  . حالياإىل إنشائه مرحلة التشغيل الكامل

يف الـواردة    يف حتقيـق األهـداف       مـثري لالنزعـاج   إال أن معظم البلـدان مل تفلـح إىل حـد              
تكفـل  فعلـى سـبيل املثـال، مل     .ؤدي إىل التهلكـة وليس من شأن هذا القصور إال أن ي. اإلعالن

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

انــب مــن أكثــر  النــهوض جب بــالبطء املفــرط يفالــوترية الــيت ســار هبــا العــامل   واتــسمت   
التـدابري الراميـة إىل حماربـة انتـشار اإليـدز يف صـفوف       اختـاذ  أي  ،اجلوانـب حيويـة مـن الـصراع    

والتزمـت البلـدان يف اإلعـالن باعتمـاد اسـتراتيجيات وطنيـة للنـهوض حبقـوق          .النساء والفتيات
 مــنايــة أنفــسهن  مــن محن ومتكينــه مــن مجيــع أشــكال التمييــز املــرأة ومحايــة النــساء والفتيــات 

   .اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

 يف مجيـع أحنـاء العـامل،    تزايداومع ذلك، تشهد اإلصابات بالفريوس يف صفوف النساء    
وعلـى الـصعيد العـاملي، يبلـغ عـدد الـشابات املـصابات         .وال سيما يف صـفوف الـشابات منـهن   

   .الشبان املصابني بهعدد بالفريوس أزيد من ضعف 

  ب السعادة،أصحا

 الدرس الرئيس الذي استخلـصناه مـن الـسنوات          فيهاجماالت جيب علينا أن نطبق      هذه    
يعـا بتـصميم وبتـوخي      لن يتسىن لنـا دحـر هـذا الوبـاء إال بالعمـل مج             : اخلمس والعشرين املاضية  

ويـستدعي أيـضا عقـد     .مجيعـا لـديكم  روح قيادة متبـصرة  توافر وذلك يتطلب . وحدة املقاصد
   .شكل غري مسبوق فيما بني احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدينالشراكات ب
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 مــن األمهيــة مبكــان أن يــشارك اجملتمــع املــدين مــشاركة كاملــة يف هــذا     كــانولــذلك   
بعــد قليــل سيــصبح خينــساين مافاســا مــن أنــه  وممــام يــثلج صــدري .االجتمــاع الرفيــع املــستوى

   . خياطب اجلمعية العامةعة البشرية نقص املنافريوس شخص مصاب بلأوجنوب أفريقيا 

  أيها األصدقاء،

وجيــب أن يثبــت أقــدامنا علــى  . لمــضي قــدمالسبيل الــجيــب أن ميهــد هــذا االجتمــاع    
قدر املستطاع من تعميم االستفادة من الوقاية من فريوس نقـص املناعـة البـشرية             نا  طريق تدنو ب  

، وهـو اهلـدف الـذي       ٢٠١٠لـول عـام     ومن العالج منه وتقدمي الرعاية والدعم للمصابني بـه حب         
 يـصل بنـا  وجيـب أن   .سـبتمرب املاضـي  /التـزمتم بـه خـالل مـؤمتر القمـة العـاملي املعقـود يف أيلـول        

 وقـف انتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز يف صـفوف           وأال وهـ  مقصدنا،  بثبات إىل   
  . ٢٠١٥انتشاره حبلول عام مسار النساء والرجال واألطفال وبدء عكس 

فالرهـان   .حتقيـق ذلـك  يف وإين أعول على روح القيـادة الشخـصية لكـل واحـد مـنكم        
  .ذلكدائر على مستقبل العامل وال شيء غري 

  .أشكركم جزيل الشكرو  

  


