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رسالة األمين العام الموجهة للدورة عالية المستوى التي يعقدها الصندوق العالمي لمكافحة 
 .اإليدز والسل والمالريا مع وزراء الصحة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 .2005 دجنبر 14مراآش 
 

  لمكافحة اإليدزيقرأها الدآتور بيتر بيوت، المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة
 

نظم مع        أود أن أتقدم بخالص متمنياتي لكل المشارآين في هذه الدورة عالية المستوى التي ت
المي         ندوق الع س إدارة الص ر لمجل اني عش اع الث اد االجتم ادف انعق ي تص حة، والت وزراء الص

ا دز والسل والمالري ة اإلي ة الم . لمكافح ق لحكوم اني العمي راب عن امتن ا أود اإلع ى آم غرب عل
 .استضافتها لهذه الدورة

 
ي شخصيا                   ة بالنسبة ل الم أولوي اع الع دز المنتشر في آل بق . يمثل التصدي الفعال لوباء اإلي

ذي يلعب دورا  المي ال د دعمي للصندوق الع د من جدي ذه الفرصة ألؤآ ذا يسعدني أن أنتهز ه ول
 .حاسما في تعبئة الموارد الضرو رية لمواجهة هذا الوباء

 
اء              وتن  إذ تشير آخر     . عقد هذه الدورة في منطقة ال تفتأ تزداد أهمية في مجال مكافحة هذا الوب

ي الشهر   دز ف ة اإلي دة لمكافح م المتح امج األم ي نشرها برن دز، والت ة حول اإلي ات الوبائي المعطي
ى                          د يصل إل ا ق ة الشرق األوسط وشمال إفريقي الماضي، إلى أن عدد اإلصابات الجديدة في منطق

زام الضروري               .  حالة 67.000 لذلك آمل أن تنتهزوا فرصة هذه الدورة عالية المستوى لحشد االلت
ار    ة انتش ي تغذي اهم ف ذي يس ز ال ران والتميي ة الوصم بشكل خاص، والنك ع التحدي ومواجه لرف

 .فنحن نعرف أن الصمت في عالم اإليدز يعني الموت. فيروس اإليدز
 

ى ضرورة          ه األطراف المانحة               وسيرآز اجتماعكم هذا عل ذي تقدم الي ال دعم الم توسيع  ال
ة  يق داخل المنطق اون والنتس ين التع ذا تحس ة، وآ رامج الوطني دول ف. ليشمل الب ل ال د التزمت آ ق

األعضاء في األمم المتحدة، بمناسبة انعقاد القمة العالمية في شتنبر، بتنفيذ مجموعة من اإلجراءات  



 

ا يمكن من                   في مجال الوقاية والعالج والتكفل بالمصابين بفيروس اإليدز، قصد االقتراب أقصى م
ديد التوقعات المالية بشكل أوضح     وسيكون للجهود المبدولة لتح   . 2010إتاحة الدواء للجميع بحلول     

م             . دور حاسم في تحقيق هذا الغرض       ا فرصة ل اع دول الشرق األوسط وشمال إفريقي يح اجتم ويت
د         يسبق لها مثيل لمساعدة المجتمع الدولي على تأمين تدفقات الموارد الضرورية، على المدى البعي

ل         وبطريقة ممكنة التوقع،  للتصدي لإليدز على المستوى العالم         ات من قبي ي، ال سيما من خالل آلي
المي ة المخصصة  . الصندوق الع ا القطري درس ميزانيته ة ال لت ات دول المنطق د حكوم ي أناش وإن

ة              ة للتنمي ة المساعدات الخارجي يم أفضل سبل تعبئ لمكافحة اإليدز والسل والمالريا فحسب، بل لتق
دز، إ      ي اإلي ل ف المي المتمث دي الع ة التح دف مواجه ذلك، به ة    آ رى مرتبط ايا أخ ب قض ى جان ل

 .بالتنمية
ي أن       تدامة ينبغ ر اس ة أآث دز بطريق روس اإلي ل الضروري للتصدي لفي إن ضمان التموي

وإنني أعرب عن االلتزام التام ألسرة األمم المتحدة والتزامي   . يعتبر هدفا أساسيا بالنسبة لنا جميعا 
ذا الغرض           ق ه رامج           . شخصيا بالتعاون مع الصندوق العالمي لتحقي دا لوضع ب ذخر جه ا أال ن علين
 . حيوية، وبوتيرة أسرع، في خدمة من هم في أمس الحاجة إليها

 
 نانـي عـوفــآ

 
 
 

 


