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 السادة المندوبون الموقرون، سيداتي وسادتي،

اء                      ة وب ة بمجابه م المتحدة المعني ة األم ة عن مؤسسات منظوم وم نياب إن سعادتي بالغة لحضوري هنا الي
امج                م  االيدز، والسيما الوآاالت الثماني التابعة لألمم المتحدة والتي تشكل جهودها الجماعية قوام برن األم

المشترك المعني بااليدز؛ أال وهي اليونيسيف واليونسكو ومنظمة العمل الدولية وبرنامج األمم            المتحدة  
ة                ة الدولي دة للمراقب م المتح امج األم دة للسكان وبرن م المتح ائي وصندوق األم  للمخدرات  المتحدة اإلنم

 .ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي

ه                   ولقد جئت اليوم ألخبرآم بأن االيدز وباء         م فإن الم، ومن ث ي يشهدها الع ة الت ال نظير له بين سائر األوبئ
ه         م يسبق أن استنهضت همت ذي ل يتطلب استجابة أشمل وأرسخ من ذي قبل من جانب المجتمع العالمي ال

ان          ة أي مرض آ رة من أجل وقف                     . على هذا النحو لمواجه اآن آثي دم في أم رغم من إحراز تق ى ال فعل
د      انتشار االيدز فإن نطاق    ل عق ي أعدت قب انتشاره تجاوز بالفعل أسوأ اإلسقاطات الخاصة بالحاالت والت

 .من الزمان

ر                     إننا لم نسمع عن االيدز إال منذ عشرين سنة فقط، ولكن حدث في هذه السنوات العشرين أن أصيب أآث
سب وإنما هو   إن االيدز ليس وباًء فتّيًا فح     .  مليونًا منهم  22 مليون شخص بالعدوى، مات أآثر من        60من  

، آان أآثر من ثلث الماليين األربعين المصابين بعدوى فيروس          2001ففي نهاية عام    . أيضًا وباء الشباب  
 .أآثر  سنة ال24 و15ممن تتراوح أعمارهم بين ) فيروس االيدز(العوز المناعي البشري 

اه الواضح في زي                       ل االتج ا، يتمث ة الشرق األوسط وشمالي أفريقي دان منطق ادة معدالت اإلصابة     وفي بل
دان       م البل ي معظ ة ف زال منخفض ادة ال ت ذه الزي دالت ه ت مع دز، وإن آان روس االي دوى في ير . بع وتش

ذا        انين ألف شخص أصيبوا به اإلحصاءات الجديدة التي سننشرها في خالل أسبوعين إلى أن ما يقدر بثم
 . شخص500 000بفيروسه إلى الفيروس في هذا اإلقليم، مما رفع عدد المصابين بااليدز والعدوى 

 :إن االيدز مختلف تمامًا عن أي وباء آخر واجهناه، من جوانب هي آالتالي
 أنه يصيب آل شريحة من شرائح المجتمع، مهما آان مستواها االجتماعي؛ •
ر      • ي أآث خاص ف ل األش ه يقت ه، فإن تهدفة، وعلي رائح المس ر الش م أآب الغين ه أن صغار الب

 قدرة على اإلنجاب؛مراحل حياتهم إنتاجية و
 أن لاليدز آثارًا بعيدة المدى على االقتصاد واألسرة وجيل األطفال الميتمين بسببه؛ •
 أنه محاط بوصمة وحرج اجتماعي ال يزاالن يقفان حاجزًا ضخمًا دون االستجابة الفعالة؛ •
دز في أحد                        • روس االي دوى في ين يمكن أن يصابوا بع أنه ينتشر بصمت، ومن ثم فإن المالي

 .مجتمعات قبل أن يصبح أثره المتمثل في المرض والوفاة، واضحًا للعيانال

دز وفيروسه،                           اء االي ا وب ي يمثله ة التحديات الت ًا من أجل مواجه ى مدى عشرين عام وخالل آفاحنا عل
 :اتضحت أمور ثالثة هي

 والرخاء في أوًال، أننا نواجه وباء هو أشد األوبئة فتكًا في تاريخ البشرية، تهدد آثاره التنمية •
 .مناطق هامة من العالم

 .ثانيًا، أن هذا الوباء، على الرغم من الدمار الذي سببه بالفعل، ال يزال في مراحله األولى •
 .وثالثًا، أننا نعلم اآلن ما هو المطلوب عمله للحيلولة دون استشراء هذا الوباء •

ر الن ى أآث ل اآلن إل ي أن انتق ادة، اسمحوا ل يدات والس ام حضرات الس ى مدى الع ي استجدت عل اط الت ق
 .الماضي إلحاحًا

ذا                . أوًال، أن المد السياسي العالمي بدأ في االنحسار        م في ه ون عن آرائه اء السياسيين يعلن ذلك أن الزعم
الم       دة       . الموضوع بصراحة لم يسبق لها مثيل في جميع أنحاء الع ة جدي وارد محلي ا يجري تخصيص م آم

 .شد موارد دولية جديدة آذلكلبرامج الوقاية والعالج، وح
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ة رامج الوقاي ة حول ب ر الحكومي ات غي ل حي لحشد المنظم د مث ذا البل دعم من المكتب . إن ه م، ب د ت وق
يم      ي اإلقل ة ف ة والرعاي طة الوقاي ن أنش لة م ذ سلس رآاء تنفي ائر الش ي وس و  . اإلقليم ر ه ل آخ اك مث وهن

ام    ر ع ي أواخ اهرة ف ي الق دثت ف ي ح تجابة الت م  ، 2001االس امج األم ة برن ؤولو أمان ع مس دما اجتم عن
ذا                المتحدة المشترك المعني بااليدز، والجهات المشارآة في الرعاية، مع المنظمات غير الحكومية عبر ه
باب،      ة الش دة لحماي ود جدي ذل جه ى ب ًا عل زوا مع ى أن يرآ وا عل ي، واتفق ى الصعيد اإلقليم يم، عل اإلقل

 .عاطي المخدرات من هذا الوباءوالسكان المتنقلين، والمشردين، ومت

ران   و   / وفي حزي دز،                   2001يوني ة باالي م المتحدة، المعني ة لألم ة العام تثنائية للجمعي دورة االس اء ال ، وأثن
الغ عددها          ه بتصعيد               189قامت الدول األعضاء الب زم بموجب ى إعالن تلت التوقيع عل اع، ب ة، باإلجم  دول
دز     دة لتحمل المسؤولية،            ويمث . االستجابة الفورية لمقتضيات اإلي ل وساحة جدي ذا اإلعالن فرصة، ب ل ه

 .تمكننا من تقييم إنجازاتنا والنظر بدقة في مدى فعاليتها

ونحن . آما يسلط اإلعالن الضوء على الحقيقة القائلة بأنه ال توجد أرض آمنة في الصراع ضد هذا الوباء
ز             اطق األخرى، ال ن ز ضّد األشخاص      في هذه المنطقة، شأننا في ذلك شأن المن ال نشاهد استمرار التميي

 .المصابين بفيروس االيدز

ق       . ثانيًا، أن لدينا قرائن متينة ثابتة من التجربة، عبر القارات والثقافات، على أن النجاح أمر ممكن التحقي
دز، نتيجة                        روس االي دوى في دان انخفاض في عدد حاالت اإلصابة بع د من البل وقد تحقق في عدد متزاي

رام ى الصعيد القطري لب ة عل ة الفعال ن بصورة   . ج الوقاي ذي تمك و ال دان ه ن البل ددًا ضئيًال م إال أن ع
ذا          ال من عدوى ه ملموسة من خفض معدالت الوفيات من خالل تعميم فرص الحصول على العالج الفع

 .الفيروس

 .إننا نعرف الوسائل الكفيلة بتحقيق النجاح

 : الناجحة على الصعيد القطري، وهيونستطيع أن نحدد ستة مبادئ لإلجراءات

 القيادة القوية وتأثير جميع األطراف الفاعلة التي تجمعها خطة استراتيجية قوية؛ -1

اعي   -2 ن الحرج االجتم د م ة للح اء، آطريق ذا الوب ق به ا يتعل ) الوصمة(المصارحة فيم
 والعار المرتبطين به، مع إشراك المصابين بااليدز والعدوى بفيروسه؛

 رآيز الجهود المبذولة على األشخاص األآثر تعرضًا لإلصابة بالعدوى؛ت -3

 الترآيز على الشباب؛ -4

 تشجيع ودعم المشارآة المجتمعية القوية في االستجابة لمقتضيات هذا الوباء؛ -5

ه    -6 دوى بفيروس دز والع ابين باالي خاص المص دعم لألش ة وال الج والرعاي وفير الع ت
 .والمتأثرين بهما

ك عصًا سحرية      وهنا   دز ال نمل . ال بد لي من أن أؤآد أننا في برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة االي
إن ظهور أثر . وإنما على آل قطر، وعلى آل مجتمع أن يبحث لنفسه عن مخرج على أساس هذه المبادئ 

ر أآ الوقاية الفعالة في البيانات الخاصة بمعدالت اإلصابة قد يستغرق خمس سنوات أو               ات    . ث ولكن البيان
الخاصة بالترصد الوبائي والسلوآي تدلنا، وبصورة قاطعة على أن مجموعة العوامل التي ذآرتها للتّو ال               

 .بد من أن تتحول إلى مكاسب إيجابية بمرور الزمن

ة وسياسية واقتصا                   ر قضايا ثقافي ه يثي ة، حيث إن ام التنمي يرًا أم دية وثالثًا، أن وباء االيدز يمثل تحديًا عس
 .يفضل أآثرنا أال يضطر إلى مواجهتها
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اء       ذا الوب ف ه ف زح رده أن يوق ن بمف دّخل يمك اك ت يس هن دي  . ول يطة ال تج ول البس ا أن الحل إن . آم
ذلك بالممارسة           ق آ ا تتعل ى وحدها، وإنم االستجابة لمقتضيات هذا الوباء مسألة ال تتعلق بالممارسة المثل

وهذا الوضع المعقد يمثل بدوره قضية ملّحة للعمل    . ح الجديدة أيضاً  الجديدة، والتأويالت الجديدة، والشرو   
 :من قبل قطاعات عديدة في الحكومة والمجتمع، تصل بي إلى النقطة الرابعة وهي

 .أن الشراآات هي أساس دفع العمل الفّعال في مواجهة هذا المرض

ة،           املة ومتكامل ى استجابة ش اك حاجة إل ا القطاع الصحي مع      وليس هناك أدنى شك في أن هن يعمل فيه
ة             ر الحكومي ات غي ين المنظم روابط ب ا ال د فيه ادية، ُتعق ة واالقتص ة االجتماعي ط التنمي عي خط واض
ي،              دءًا بالمستوى المحل ة، ب ع مستويات الحكوم ود جمي ا جه ومنظمات المجتمع والحكومة، وتتضافر فيه

ام              آذلك  . ومرورًا بمستوى المناطق، وانتهاء بالمستوى الوطني      دور ه دين ب ار رجال ال وم آب يمكن أن يق
 .في تعزيز أنماط الحياة الصحية والمسؤولة، مما يضمن وحدة األسرة ويحافظ عليها

ل                    ة مث حضرات السيدات والسادة، اسمحوا لي اآلن أن أنتقل إلى التحديات التي تنتظرنا، السيما في منطق
د   زال مع ذي الت ا، ال مالي أفريقي ط وش رق المتوس ة ش اعي  منطق وز المن روس الع دوى في ار ع الت انتش

 .البشري فيه تتسم باالنخفاض النسبي

ديات     ل تح اض تمث روس باالنخف ذا الفي دوى ه ار ع دالت انتش ا مع م فيه ي تتس اط الت ذه األوس ل ه أن مث
 .خاصة، آما تهيئ الفرصة لتفادي حدوث أعداد آبيرة من حاالت العدوى في المستقبل

ي             وأود بادئ ذي بدء أن أقول      انخفاض  " إن انخفاض معدالت انتشار العدوى بهذا الفيروس ينبغي أال تعن
 ".مستوى األولوية

بيًا في                د سجلت انخفاضًا نس إننا نشاهد اليوم أوبئة سريعة الظهور في عدة مجتمعات آانت فيما مضـى ق
اء                  ذا الوب بسرعة وبصورة    معدالت اإلصابة بعدوى فيروس االيدز مما ُيعد قرينة على إمكانيـة ظهور ه

 .فمـن الضروري اتخاذ إجراء ما. غير متوقعة، وعلى أنه ال يوجد مجتمع بمنعة من هذا الوباء

ا معدالت انتشار                    ولقد آانت جميع البلدان، في مرحلة ما من مراحل تاريخ هذا الوباء فيها بلدانًا تتسم فيه
 .لم األخرىولنلق نظرة سريعة على مناطق العا. عدوى هذا الفيروس باالنخفاض

ل                        ا آانت أق وب أفريقي ين الحوامل في جن وعلى سبيل المثال فإن معدالت انتشار عدوى فيروس االيدز ب
، أي بعد مرور قرابة عشر سنوات على تشخيص أول حالة من حاالت اإلصابة            1990في عام   % 1من  

د مرور عشر سنو     . 1982بهذه العدوى فيها في عام     د بع دًا من أسرع    ومع ذلك فقد شهد هذا البل ات واح
 .2000بنهاية سنة % 24‚5األوبئة انتشارًا في العالم، حيث بلغ معدل االنتشار بين الحوامل 

دًا ال            د قريب ج ى عه دز حت روس االي دوى في وفي أندونيسيا، حيث آانت المعـدالت المسجلة لإلصابة بع
ن جديدة على حدوث زيادة هائلة ، نجد قرائ)حتى بين بعض المجتمعات األآثر تعرضًا للخطر( تذآر تكاد
 . اإلصابة بعدوى هذا الفيروسمعدالتفي 

ى         فا االنتشار بصورة أسرع وعل  نطاق وفي البلدان األخرى يمكن أن تكون األوبئة القديمة العهد على ش
دوى                            . أوسع ادات ملموسة في معدالت اإلصابة بع ال زي ام ونيب د سجلت فييت ن ال، فق ى سبيل المث وعل

دة من                   فيروس االيد  ات جدي ى إصابة فئ ه إل روس في طريق ذا الفي دو أن ه ا يب رة، بينم ة األخي ز في اآلون
 .السكان في الصين التي يعيش فيها ُخمس سكان العالم

ا إّال نجازف                      اريخ عّلمن . إنني ال أزعم أن هذه الزيادة السريعة سوف تحدث اآلن وفي أي مكان، ولكن الت
ى معدالت          وليكن معلومًا لنا جميعًا أن االي    وب توجد أعل إلى الجن ام، ف دز يحاصرنا من الخلف ومن األم

اإلصابة بااليدز والعدوى بفيروسه في المناطق األفريقية الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى، وإلى الشمال              
ابق      وفييتي الس اد الس ي االتح دز ف ار االي دالت انتش رع مع د أس رقي توج دد  . الش ر مه ر والكثي إن الكثي

 .ما أن ثمن السلبية يمكن أن يكون باهظًابالضياع، آ
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ي              ر موجودة     "ثانيًا، أود أن أقول إن انخفاض معدالت االنتشار ينبغي أال يعن لوآيات الخطرة غي أن الس
 ".عندنا، ومن ثم فال حاجة بنا إلى الحديث عنها

ا م                  دز فيه روس االي دوى في زال معدالت اإلصابة بع ي الت ين   إن مفتاح النجاح في األوساط الت نخفضة ب
لة                             اة صحية ومسؤولة، وقطع سلس اط حي ات تعرضًا للخطر أنم ر الفئ اع أآث السكان آكل هو ضمان اتب

ى سبيل    . انتشار عدوى هذا الفيروس بين هذه الفئات، مع زيادة قدرة السكان على حماية أنفسهم منها               وعل
اع مع     ين     المثال، فقد بدأ بالفعل في إيران تصعيد االستجابة لمقتضيات ارتف دوى ب ذه الع دالت اإلصابة به

وفي المغرب بدأت محاولة واسعة النطاق للنهوض بالخدمات الخاصة         . متعاطي المخدرات بطريق الحقن   
 .باألمراض المنقولة جنسيًا، آما تم إقرار خطة استراتيجية شاملة للتصدي لها

اً            ق       إن من األمور األساسية القضاء على الوصمة واللوم اللذين يرتبطان غالب ات المستضعفة، وتعمي  بالفئ
اء         ذا الوب ق به ا يتعل ة فيم ن العام ريض م ور الع دارك الجمه ارف وم ات    . مع ون العقب ا تك ًا م وأحيان

اطي               ل متع ات السكانية المستضعفة، مث ى الفئ ام إل ه االهتم االجتماعية والثقافية التي تعترض سبيل توجي
ر            المخدرات بطريق الحقن، ومحترفي ومحترفات البغاء،        اليف السياسية أآب ا التك رى معه هائلة بدرجة ُت

ومع ذلك فإن هذه الفئات المستضعفة غالبًا ما تكون . من الفوائد التي يمكن أن تعود على الصحة العمومية   
م  اره بصورة أع ل انتش دز قب روس االي دام في ا أق ي ترسخ فيه ات الت ي . هي الفئ تثمار ف ر باالس إن التبكي

 . الماليين من األرواح والدوالرات فيما بعدمكافحة هذا الوباء يوفر

 ".أننا بمنأى عن الخطر"ثالثًا، ينبغي أّال يفهم من انخفاض معدالت االنتشار 
ون   راد يكون أن األف اد ب أ االعتق ن الخط ين"إن م در  " آمن أي ق ودًا ب دز موج روس االي ون في دما ال يك عن

ة . ملحوظ ن معالج ن الممك وهم أن م ن الخطورة أن نت ة  وإن م ا يسمى بالوقاي ق م اء عن طري ذا الوب  ه
ر تعرضًا للخطر             ات األآث ذه           . المحددة الهدف التي تقتصر على الفئ ع ه ول إن جمي القرائن الموجودة تق ف

 .الفئات تختلط بالسكان آكل

ًا                       نغالديش ارتفاع وقد تبين، على سبيل المثال، أنه على الرغم من ارتفاع معدالت التعرض للخطر في ب
دوى منخفضة  آبيرًا، ف  ان          . إن معدالت اإلصابة بالع اء آ ذا الوب أخر حدوث ه ك أن ت د يكون تفسير ذل وق

 .مصادفة ليس إال، وأنه ال يوجد ما يضمن أّال ترسخ أقدام هذا الوباء بسرعة في المستقبل

اء ف   " قرائن"وإضافة إلى ذلك فإن انعدام الخطر على النحو المشاهد يزيد بسبب انعدام     ي على وجود الوب
ائل اإلعالم بموضوع   ام وس دم اهتم اض، وبسبب ع ار باالنخف دالت االنتش ا مع م فيه ي تتس األوساط الت

إن   . االيدز والعدوى بفيروسه، وعدم مشاهدة أشخاص مصابين بعدوى الفيروس أو أعراض االيدز            ولذا ف
ة الم      الت التوعي يم حم ة وتعم دخالت الوقاي ق ت ر بتطبي ة ضمان التبكي ور الحيوي ن األم ذه م احبة له ص

 .التدخالت

 .وأخيرًا، نقول إن النجاح أمر ممكن

ي مكافحة                   ما هي إذن الخطوات التي سوف تؤدي بمنطقة الشرق األوسط وشمالي أفريقيا إلى النجاح ف
 وباء فيروس االيدز؟

دز ق باالي ا يتعل ي. أوًال، آسر جدار الصمت فيم ان ف ًا عن العي زال خافي اء الي ر من الوب در األآب  إن الق
تم تحدي                . الشرق األوسط وشمالي أفريقيا    م ي ا ل دز، وم ن عن وجود االي م يعل ا ل دم م وال يمكن إحراز تق

دورهم في االستجابة                    الوصمة المرتبطة به، وما لم يتم حث المصابين بعدوى فيروس االيدز على القيام ب
ادة تتح        . المجتمعية النطاق لمقتضيات االيدز    ى باإلصرار والشجاعة      وهي جميعًا أمور تقتضي وجود قي ل

 .في جميع المستويات

دارس والشرآات والفالحون،                ا الم دز، تشارك فيه ثانيًا، إحداث استجابة مجتمعية النطاق لمقتضيات االي
ادة  رطة، ودور العب تجابة        . والش ب االس ع ل تنهاض المجتم ة واس تجابات المحلي ون االس ي أن تك وينبغ
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دز  يات االي ا يتس  . لمقتض ك حيثم ي    ويصدق ذل ددة، وتلب ات متع ا قطاع ارك فيه راءات تش اذ إج نى اتخ
 .احتياجات الناس وطموحاتهم، وتؤدي إلى استجابة مستدامة لمقتضيات الوباء

ل في أن                    دز فتتمث أما الخطوة الثالثة واألخيرة التي أود أن أحددها آشرط لنجاح االستجابة لمقتضيات االي
يهم من محترفي                 نرآز جهودنا على أآثر الفئات تعرضًا لمخاطر       دز بمن ف روس االي دوى في  اإلصابة بع

ذين يعيشون منفصلين                  ن، واألشخاص ال ق الحق اطي المخدرات بطري ائنهم، ومتع ومحترفات البغاء وزب
 .عن أسرهم

إذ . وقد اتضح من البحث أنه مهما آانت مرحلة الوباء، فإنه يجب دائمًا منح أولوية لالستثمار في الشباب                 
هم الفئة التي تحدث في صفوفها أعلى حاالت انخفاض معدالت انتقال فيروس االيدز في إن الشباب آانوا 

 .آل بلد تم فيه خفض هذه المعدالت

ل،           ون القلي ين الشباب يعرف اء، نجد أن مالي ذا الوب وها نحن أوالء بعد مرور عشرين عامًا على ظهور ه
وتقول إحصاءات اليونيسيف إن . ى اإلطالقعن االيدز والعدوى بفيروسه، إن آانوا يعرفون عنه شيئًا عل         

م           )  سنة 24 و 15الذين تتراوح أعمارهم بين     ( من الشباب    %50أآثر من    دًا، ل ي عشر بل في أآثر من اثن
ال فيروسه                   ة انتق ة عن آيفي ارًا خاطئ ديهم أفك د هؤالء        . يسمعوا إطالقًا بااليدز أو أن ل وال يخفى أن تزوي

وم، أمر أساسي                  بالمعلومات الصحيحة عن الوقاية و     اة الصحية، بأسلوب جذاب ومفه اط الحي ز أنم تعزي
 .وهو واحد من الطرق المؤآدة إلى النجاح. للنجاح في أي نشاط من أنشطة االستجابة لمقتضيات االيدز

 حضرات السيدات والسادة،

راث ا      ية وت يم األساس ل الق ل بنق ل جي ام آ ر، أي قي ين البش ي ب دد التواصل األساس دز يه عادة إن االي لس
 .والرخاء إلى الجيل الذي يليه، بل، وهو األهم، نقل روح الثقة في المستقبل

 .غير أن لدينا وتحت أيدينا الوسائل التي يمكن أن نبني بها هذا المستقبل، وندحر هذا الوباء

ر     رة ولكن الفرص أآب ا آبي يم شرق المتوسط وشمالي أفريقي ام إقل وصحيح أن التحديات المطروحة أم
ى بالنسبة     . وما علينا اآلن إال أن نضمن أن لدينا اإلرادة الالزمة    . روأآب ة األول إن دحر االيدز هو األولوي

ات       دز والجه ة االي ترك لمكافح دة المش م المتح امج األم ة برن ا، وإن أمان دة بكامله م المتح ة األم لمنظوم
 .جالالثماني المشارآة في الرعاية تقف على استعداد لدعم جهودآم في هذا الم

 .وختامًا أتمنى لهذا المؤتمر آل النجاح والتوفيق

 .وشكرًا لكم

 


