
 
 

     
 

 خطاب  

[Check against delivery] 

 
 

 بمناسبة اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة  خطاب
 الرفيع المستوى المعني باأليدز

 
 
 

 2006مايو  / أّيار31نيويورك، 
 

 
 
 
 

 الدآتور بيتر بيوت
 المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عالم واحد ضد األيدز
 .سيد الرئيس، السيد األمين العام، أصحاب السعادة، السادة المندوبين الكرام، سيداتي سادتيال



 
ة           ، لي ووك -  جونغ بوفاة الدآتور  ة ملهم وة وعزيم دز ق وإنني أضم صوتي لصوت        .  فقد الكفاح ضد األي

 .ةلالجلياألمين العام في اإلعراب عن التقدير إلسهاماته 
 

االت العشر                  يوم  ال أن ألقي    ومن دواعي سروري   ذيين للوآ ضا عن الرؤساء التنفي ة أي ذا الخطاب بالنياب ه
 .الراعية لبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز والعدوى بفيروسه

 
 السادة الكرام،

 
أن             أمامفي الخطاب الذي ألقيته      ل خمسة أعوام، أآدت ب دز قب شأن األي ة  " الدورة االستثنائية ب طريقين  ثم

اه            أولهما  ...  االستثنائية   جمعية العامة بنا من دورة ال   ينطلقان   ذي بلغن شوط ال ال يعدو أن يكون استمرارًا لل
 ". هذا الوباء جماح اآلخر هو مسار االلتزام بكبحوالطريق... يلحق بنا الهزيمة بالتدريج وباء : اليوم

 
الطريق  األعضاء يتمسك بشدة وما يتضح من خطاب السيد األمين العام وتقريره هو أن العديد من الدول            ب

اه في   ذلك أن  و. الثاني، أي االلتزام بكبح هذا الوباء      ما حققناه في السنوات الخمس الماضية يفوق ما أنجزن
 .التي سبقتهاالسنوات العشرين 

 
 .لقد حققنا نتائج حقيقية و ملموسة على أرض الواقع

 
 .لوصلنا إلى نقطة هامة و عالية من اإللتزام و العمنحن 

 
ى                 غير أن من الواضح، آما أآد السيد األمين العام،           ه عل ام ب ا القي ين علين ازال يتع ذي م أّن هناك الكثير ال

ام            فشلنافاألهداف التي   . مسار االلتزام هذا   ا في ع ين األهداف المتفق عليه وق  2001 في بلوغها من ب  تف
 .التي حققناهابكثير األهداف 

 
دز أو        ًا عدد وبالتالي فلقد شهد العام الماضي     اء األي أولئك   لم يشهد مثله في السابق من المصابين الجدد بوب

 .أودى بهمالذين 
 

ًا ا ثمن م برمته ات وأم دفع مجتمع ات، حيث ت وأ التوقع اوز أس ازال يتج اء م إن الوب م ف ًاومن ث ذه  باهظ  له
 .الكارثة

 
شل     ما الذي ينبغي إذن تغييره؟ آيف يمكن أن نعكس مسار هذا الوباء؟ آيف يم              ذي    كننا تجنب الف ذريع ال ال

 لسنوات الخمس والعشرين الماضية؟ به خالل امنينا
 

ى وجه   بذلك وأن نقوم - الجهود التي نبذلها أضعافًا آثيرة عمله هو أن نضاعف يتعين عليناإن أول ما      عل
 .أفضل بكثير
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ع ا  يجب علينا أن نوسع جميع الخدمات المتعلقة بفيروس األيدز           سنى للجمي ا لحصول حتى يت ا  .  عليه وعلين

 .عتقد أن بإمكاننا فعلهنتفوقان ما أيضًا أن نعمل بسرعة وفعالية 
 

دليًال تفصيليًا واضحًا من    ولقد حدد تقرير التقييم الذي أعده برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز             
ة التي            الجميع   حصولأجل تحقيق    شات العام ى المناق د     على الخدمات، وهي تستند إل ا يزي ى  دارت فيم  عل

 . اجتماعيًامدعوم عملبرنامج يمتلك  فإن العالم وعليه.  عضوًادولة 130
 

شيء  ه    وال اء ونهج معالجت ذا الوب شأن ه ا ب ر أسلوب تفكيرن ه هو أن نغي ام ب ا القي ذي يجب علين  اآلخر ال
 .جذريًاتغييرًا 

 
ا        ونحن مازلنا، بعد   دء    مرور خمسة وعشرين عام ى ب ة و           عل دان الغني دز في البل اء األي دان    وب رة  البل الفقي

سواء،  ى ال ن نعالجهعل ة م ات "زاوي ق" إدارة األزم ى تحقي وم عل ي تق صيرة األجل والت داف ق ى  أه عل
 .وباء آما لو آان حالة طارئة عابرةالتصدي للفنحن نحاول . الحلول السريعةب األخذمحاوالت 

 
ة،            غير أن  ة طارئ يس مجرد حال دز ل ة األجل              األي رى وطويل شكلة آب ا هو م شكلة    -وإنم ى     م تنطوي عل

ذا   ا ه سبة لزمنن صيرية بالن مة م ضايا حاس ن  . ق م فل ن ث سنىوم ام   يت الل االهتم ن خ ا إّال م ب عليه  التغل
د ل المتواصل   ة ماضية الب دول األعضاء وبعزيم ضيه األمر " فعل من  ل ا يقت ي  " آل م ا هو الحال ف آم

 . مي أو الحروبحاالت االنهيار المالي العال
 

ة،               ف - أن تكون تلك العزيمة سياسية في طابعها      ويجب   ة دائم ة سياسية عالمي دز أولوي ينبغي أن يكون األي
 . يتم القضاء عليهحتى على أرفع مستوى في آل بلد، بتوجيه

 
ا  ه آم ي أن أن الي   تينبغ ابع م ة ذات ط ك العزيم ون تل أمينيجب  ف-ك ن  ت ل ع ا ال يق ار دوالر 20 م  ملي
ة وللتغلب       أمام الجميع للحصول   من أجل تمهيد السبيل      2008 اعتبارًا من عام     ًاريكي سنوي أم ى الرعاي  عل

 .على ضعف قدرات القطاعين الصحي واالجتماعي
 

ضاًً             وجي أي ائل مبتكر           – بل يجب أن تكون تلك العزيمة ذات طابع تكنول اج وس د من انته ل  ةإذ الب   للتعجي
دات المب وير مبي ات وأجييتط ع ضمان  ال األدوكروب ات، م ة واللقاح ة المقبل عحصول ي ذه الجمي ى ه  عل

 .العناصر األساسية إلنقاذ الحياة
 

ضاً  وأضيف أن هذه العزيمة يجب أن ت       اً  كون أي ك       التزام ة، وذل شراآة الحقيقي  لتحقيق وقوف   إزاء روح ال
أثر والمجتمع                سريعة الت ات ال دز ومعظم الفئ ات     الحكومات والمتعايشين مع فيروس األي ة والهيئ ات المدني

 . إنقاذ األرواح في صف متراصف للعمل علىالدينية والتجارية
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اء    ُأواروالبد لهذه العزيمة من أن تتصدى للعوامل الجوهرية التي تزيد من             ذا الوب ساواة      ه يما الالم ، والس
ة         ضعف  بين الجنسين و   ز     مرآز المرأة والتخوف من العالقات الجنسية المثلي المصاحبان  والوصم والتميي
 .لإلصابة باأليدز

 
 سادتي الكرام،

 
علينا أن نكون ملتزمين إزاء النهج االستراتيجي الذي يقر بكون األيدز أولوية رئيسية وطويلة األجل، إلى                

 .جانب آونه حالة طارئة تستلزم استجابة فورية
 

 .سريعةبعبارة أخرى، أن نخوض سباقًا للمسافات الطويلة بخطوات علينا، أي 
 
أو عشر  بعد خمس سنوات    سواء آان ذلك اآلن أو       على الخدمات    الجميعحصول  هدف   أن نحقق    عليناي  أ

 .خمس وعشرين سنةأو ، سنوات
 

تثنائية         ه           والشك في أن هذا من التحديات االس ا أن نواجه دٍّ علين ه تح ثالً         - ولكن ى وإن اقتضى األمر م   حت
 .صونهماأو الدولية أو تمويل السالم واألمن للحفاظ على التجارة الالزمة العزيمة نفس التحلي ب

 
 سادتي الكرام،

 
دول        ن هذا االجتماع    ليك زام ال ى الت ق           األعضاء    معلمًا بارزًا ومؤشرًا عل ى طري دم راسخة عل بالمضي بق
 .لقضاء على هذا الوباءا

 
 .هذا الدمارل لوضع حٍديتطلع إلى قيادتكم، اآلن وفي المستقبل، لإن العالم 

 
 . لكمشكرًا
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