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 رسالة بمناسبة اليوم العالمي لإليدز  
  2005ديسمبر / آانون األول1  

دز                . أحرز العالم خالل العقد الماضي تقدما آبيرا في مجال مكافحة اإلي
ة      ك الوعود         . آما أعطى وعودا هام اء بتل د حان وقت الوف د أن   . وق ي أعتق وإن
 .باستطاعتنا القيام بذلك

اهز     ا ُين وم م دينا الي ين  8ول ة   بالي ود مكافح نويا لجه وفرة س دوالر مت
 . مليون دوالر قبل عقد من اآلن300مقابل  - اإليدز في البلدان النامية

دول    اء ال ود رؤس وم، يق ود   وأوالي وابهم، الجه هم، أو ن ات أنفس الحكوم
 . بلدا للتصدي لإليدز40الوطنية المبذولة في حوالي 

ود      ن البن ا م دا اعتيادي دز بن بح اإلي وم، أص ة  والي ها الجمعي ي تناقش  الت
 .العامة ومجلس األمن

 .مناطق العالمنكاد نراها في جميع عالمات تقدم جديدة وهناك  

 .ولدينا دليل قاطع بأن اإليدز مشكلة لها حل 

 .ودحرهولدينا خطة عمل واضحة لوقف انتشار اإليدز  

ي            دة، ف م المتح ي األم ودة ف ة المعق ة العالمي ي القم ادة ف د الق د تعه وق
ول بتمبر /أيل ص     2005س روس نق أن في زام بش الن االلت ل إلع ذ الكام ، بالتنفي

نة      /المناعة البشرية  د س ة           2001اإليدز الُمعتم ود الوقاي ز جه ق تعزي ، عن طري
ع األشخاص، د          ذه     والعالج والرعاية والدعم لكفالة وصول جمي تثناء، له ون اس

دم     وسنقوم في السنة القادمة باستعراض ما    . البرامج الُمنقذة للحياة   ُأحرز من تق
 .في تنفيذ اإلعالنحتى اآلن 

ز  ة ترآي ذه إذن لحظ اح   . فه م نج ه رغ رار بأن ت المناسب لإلق ه الوق إن
ك                    الزم أن ُتغطي تل زال من ال ه ال ي استجابتنا في جوانب معينة حتى اآلن، فإن

وغ              . ود آامل نطاق الوباء   الجه ا بل و أردن ا ل راف بأنن إنه الوقت المناسب لالعت
ول   الهدف اإلنمائي لأللفية الُمتمثل في وقف انتشار اإليدز          والبدء في دحره بحل

وتلك مهمة تعني آل    . بأآثر بكثير مما قمنا به    ، فمن واجبنا أن نقوم      2015عام  
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ل        فوقف انتشار اإليدز ليس أحد األهد     . واحد منا  ة وحسب، ب اف اإلنمائية لأللفي
 .هو شرط ُمسبق لبلوغ معظم األهداف األخرى

اء بالوعد                 ذا هو وقت الوف ل بوضوح إن ه وم    . واليوم، لنُق بة الي وبمناس
 .العالمي لإليدز، أطلب إليكم جميعا أن تشّدوا أزري في تلك المهمة

 


