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  المتحد، السيدة سونيا غاندي،الرئيسة الموقرة للتحالف التقدمي

 أصحاب السعادة واألصدقاء والزمالء،

ر     ؤتمر الكبي د         . أشكرآم على هذا الم ي ق ك، ولكنن ن الصعب تصور ذل ان م ا آ وربم
.استمتعت حقًا به  

ؤتمرات األخرى             ابقيه من الم د  . إن هذا المؤتمر ینعقد في سياق مختلف تمامًا عن س وأعتق
اء     حقًا أنه وألول مرة هناك      ى الوب ة للتغلب عل م       . فرصة حقيقي تمد جذوره من العل زخم یس ذا ال وه
اً    . ومن أنشطة العقد الماضي    ين            : وما زال رهاننا قائم ى آل من الجبهت اءة العمل عل ع آف آيف نرف

.ليصل إلى المستوى الذي نحتاجه لتحقيق النجاح الكامل  

ك وبصوت    . يةوبالنسبة لي فإن هذا األسبوع قد بدأ بوضوح یتحمل المسؤول       ولقد سمعنا ذل
ا ماشيل                       دي، وجراس ونيا غان يدة س دیلال، والس رئيس من دورة من ال واآلن . عال وواضح في هذه ال

.فإنها مسؤوليتنا الجماعية لكي یعمل المال في خدمة الشعوب  

فإننا لن نحظى . والطریقة التي سنستغل بها هذه الفرصة لها تداعياتها الهائلة على المستقبل 
ذه رى  به رة أخ ة م تدعي       .  الفرص ا سنس ة، فإنن ة والجماعي ة القطری ل الملكي ل بالكام م نتقب ا ل وم

د             . الفوضى لعشرات السنين نحو األدنى     ا سنكون ق ية والبشریة، فإنن وما لم نستثمر قدراتنا المؤسس
العال       . طبقنا فقط أشرطة المعونات    رتبطين ب ج، وما لم نرفع من آفاءة الوقایة بالحماس واإللحاح الم

ا أظن      . سيظل حلمًا من األحالم   " حصول الجميع على اإلمكانات   "فإن   م م واسمحوا لي بأن أذآر لك
. أننا بحاجة للقيام به  

تراتيجيات المفروضة من الخارج            . الملكية: أوًال  ى       . فقد مضى زمن االس اج إل ونحن نحت
ي  . ام بعملهمالتصدي لالحتياجات المحددة محليًا وإتاحة الفرصة أمام الموظفين للقي      غير أن الواقع ف

وم             ع مختلف الي دان هو واق دز الخاصة بالجهات المانحة، أطر              : العدید من البل ات اإلی أهداف بعث
ات             وام من ورق اء، وأآ ات عمل واالجتماعات للوب ية، وحلق ات التنسيق التنافس دة، آلي يم العدی التقي

ل ال واأل   . العم ن الم ة، ره ا الحقيقي ا تكاليفه البعثرة له ات   . رواحف د والجه ل الجدی وبفضل التموی
.من مجرد مفهوم إلى حقيقة واقعة" اآلحاد الثالثة"الفاعلة الداخلة، یجب علينا فورًا تحویل مبادئ   

فإن أحد التحدیات الحادة التي نواجهها هو بناء القدرات بحيث تستطيع تقدیم . القدرات: ثانيًا 
نة العالج والوقایة اآلن وحتى عشر أو عشرین          تثمارات ینبغي أن تكون جزءاً            . س ذه االس ل ه ومث

ات   يس المؤسس ة، ول درات المجتمعي ز الق ي أن تتضمن تعزی دز وینبغ ردي لإلی ن أي مشروع ف م
.الطبية فحسب  
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، فإن ثمانية مالیين نسمة سيصابون 5×3فبين اليوم والموعد المحدد لمبادرة . الوقایة: ثالثًا 
دز بالسرعة الح        روس اإلی ة بعدوى في ن یكون                 . الي إن العالج ل ة، ف ود موسعة للوقای دون أي جه وب

. ببساطة عالجًا مستدامًا  

إننا بطبيعة الحال في حاجة إلى رفاالت وإبر نظيفة، ولكننا نحتاج أیضًا إلى أن نذهب أبعد        
ا          . من ذلك وأن نتجاوز طریق أ ب ت        وهذا یعني النهوض بالتعليم للفتيات والمساواة للمرأة، وهو م

ة لكل    . عله التحالف العالمي للمرأة بشأن اإلیدز    یف وهذا یعني اإلصرار على حقوق اإلنسان والكرام
دز      . الناس روس اإلی دوى في . ویعني أیضًا آسر الحلقة المفرغة للفقر، وانعدام التغذیة، واإلصابة بع

ي   .آما یعني إشراك الشباب والناس الذین یعيشون مع فيروس اإلیدز في عملية االستجابة        وهو یعن
. فاستجابتنا یمكن أن تنجح فقط إذا آانت شاملة. تحاشي السقوط في فخ الوقایة المفرطة األدویة  

أي من المالیين _ " ب"إلى حرف" م"ولقد نادیت في مؤتمر دیربان إلى التحرك من حرف 
دز         ل اإلی دوالرات لتموی ك             . إلى البالیين من ال رارًا هو أن ذل ر تك ان رد الفعل األآث اً   وآ ان آالم آ

. غير مسؤول، ولكننا اآلن مع نحو ستة بالیين دوالر  

ات المتحدة، وأعضاء                      ة الوالی ه، وحكوم ي طریق ع ویسير ف د ارتف إن الصندوق العالمي ق
ذا    . االتحاد األوروبي، واليابان والبنك الدولي یقدمون موارد جدیدة ضخمة لهذا الجهد           ولقد سمعنا ه

تایلند والمملكة المتحدة وآندا وأستراليا واللجنة األوروبية ومؤسسة األسبوع عن تعهدات جدیدة من  
.غبيتس  

وأعتقد أن . أي من اآلالف إلى المالیين    " م"إلى  " أ"واآلن ومع العالج، علينا أن ننتقل من         
.  قد بدأت تغير دیناميات آيفية التعامل مع اإلیدز5×3  

د     تغل بع م یس ال ل دول أعم ى ج ل إل وني اآلن أنتق رودع كل آبي ا  .  بش دول أعمالن و ج وه
ى حد                . العریض ل إل ا مازالت تمث ر أنه ة، غي فاألولویات التي عرضتها في التو هي أولویات قاطع

. آبير جدول أعمال تفاعلي  

تثمارات        ولقد حان اآلن الوقت لالنتقال من التكتيكات إلى االستراتيجيات، والجمع بين االس
. ومطویلة األجل وبين إدارة أزمات الي  

ودعوني أذآر مجرد     . ولم أسمع الكثير عن هذا النقاش في هذا المؤتمر، ولكنه یعتبر حيویاً           
ل الكامل لالستجابات        : أوًال: بضعة نقاط  ين ا    . ما زالت هناك قضية التموی د نادیت مع األم ام  ولق لع

المي             ي الصندوق الع ك ف ي ذل ع  _ آوفي أنان، جميع األمم المانحة باإلسهام بحصصها، بما ف وجمي
. الشعوب النامية بإعطاء األولویة لإلیدز في مخصصات ميزانياتها  

: ولكن لمواصلة مساندة المليارات المطلوبة، فإن األمر یحتاج إلى  

 نتائج  •
دان الغنية، دعم من صميم الرأي العام في البل  •  
. االعتراف بالحاجة إلى اإلبقاء على التمویل الخاص لإلیدز لعدة سنوات  •  
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ددة واآتشاف                        وات متع تخدام قن ى اس اج إل ا نحت ومن أجل تعظيم تعبئة وحشد الموارد، فإنن
. والمورد الجلي هو تحویل الدین العام للبلدان النامية إلى أنشطة اإلیدز. طرائق جدیدة آذلك  

ـ _ تخفيف دین أفریقيا المثقل     ویجب   ي              15ال نویًا ف ي س ي تختف دوالرات الت ارات من ال  ملي
وال    يم                       . قاع حفرة األم ى الصحة والتعل ق عل ا ینف ة أضعاف م ر من أربع ة أآث ر بمثاب ذا یعتب _ وه

. وعلى بناء حواجز االستجابة لإلیدز  

ومبيدات الجراثيم المطلوبة إننا في حاجة إلى تسریع االستثمارات في مجال اللقاحات : ثانيًا 
. بشدة، وآذلك العالجات األفضل  

نا          ي         : ثالثًا، یجب أن نكون صرحاء مع أنفس ه ف ه عواقب وم ل ى العالج الي إن الحصول عل ف
ي وصدیقي ج        و من زميل ى الت ا سمعنا عل تقبل آم ي . و. المس ن    . ل دة م داد متزای ي أن أع ذا یعن وه

ى          الناس ستظل في حالة عالج مدى الحياة، و        تحتاج إل أن عالجات الجيل الثاني الباهظة التكاليف س
ولذا وبينما یتعين علينا التعامل مع حاالت الطوارئ، فإنه من الضروري            . أن تصبح متوفرة عالمياً   

. والالزم أن نخطط لجهود مستدامة  

ان    . فاإلیدز بعيد آل البعد عن آونه مرضًا مزمنًا آغيره من األمراض األخرى    ا آ در م وبق
حصول على العالج من فيروس اإلیدز هو أفضل ما یمكن عمله ضد الوصمة، فإن العالج سيظل   ال

. محدودًا طالما تسلطت الوصمة على عقول الناس الذین یعيشون مع فيروس اإلیدز  

ة               : أما التحدي الرابع طویل األجل فهو      ي صميم ترآيب دز ف ر اإلی اد آيف یتغي م بالك إننا نفه
ا، و  ات وبنيته امى،        المجتمع ين اليت ل مالی دیات مث ررًا تح وأ تض ات األس تعالج المجتمع ف س آي

ا،               ة له ي ال دخول مالي دول الت واألطفال الذین یعيلون األسر، والمدارس الخالية من المدرسين، وال
. والحقول التي ليس بها مزارعون، واألعداد المتزایدة من الناس الذین یعيشون في فقر مدقع  

دز       وأخيرًا، یجب أن یقب    تثنائية مرض اإلی فال توجد ببساطة    . ل العالم في نهایة المطاف اس
ة          ذه األزم ل ه اریخ مث ي الت ل ف ذا القبي دة       . أي سابقة من ه ه خالل ع وهم بأن اورنا ال وأرجو أال یس

د  ! سنوات سيعود العالم إلى ما آان عليه قبل مرض اإلیدز     أیها األصدقاء، وباختصار، فإن اإلیدز ق
ة القواعد                  . اعد والنواميس أعاد آتابة القو   ادة آتاب ا نحن أیضًا إع ولكي نتغلب وننتصر، یجب علين
واميس ة أو   . والن ة أو إنمائي ت تمویلي واء آان تثنائية، س راءات اس ب إج تثنائي یتطل د االس إن التهدی

. قواعد تجاریة، أو استراتيجيات تنشيطية، أو تقدیم الخدمات العامة أو السقوف الضریبية  

نا لخطر            لذا دعونا  ا سنعرض أنفس ة األجل، وإال فإنن تراتيجيات طویل  اآلن نصمم هذه االس
إن التصدي     . اإلحباط وانعدام الحرآة، وقد نحقق على أحسن تقدیر نتائج قصيرة األجل        م، ف ومن ث

ون،       ون الخالق ل، والمنظم ول األفض ن العق د م ى المزی يتطلب حت ل س دى الطوی ى الم دز عل لإلی
دز،            . والتصميموالزعماء ذوو العزم     دة المشترك لمكافحة اإلی م المتح امج األم وإنني ملتزم مع برن

. بأن أتناول جدول األعمال هذا معكم  

ذه القضایا               ه له ة معالجت ة قواعد آيفي ادة آتاب ى إع وقبل آل شيء، فإن آل مجتمع یحتاج إل
ي    اء وه ذا الوب ميم ه ي ص ة ف تعم  _ الحساس ي، واس ار الجنس واط، االتج نس، الل اقير، الج ال العق

. واالغتصاب، والجنسانية، والذآورة  
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ن   نعنا نح ن ص ي م وم ه ا الي ي تواجهن ر الت دیات األآب ض التح ر أن بع ات : غي معوق
ية    ة السياس اق الزعام رابط وإخف دام الت افس، وانع م الوصمة، والتن ة، وظل ت . البيروقراطي وال وق

 نفس األهداف، ویجب أن نعمل سویًا آل     فإننا جميعًا لنا  . هناك لتقسيمه على جداول أعمال مؤسسية     
ة  ا الفردی اط قوتن ن أجل نق ل م ي الخاص  . یعم وم التزام رر الي ي أآ م _ وإنن امج األم زام برن والت

. بالقيام بذلك_ المتحدة المشترك لمكافحة اإلیدز برمته   

د          ي أی اء هي ف . یناأیها األصدقاء، دعونا ال ننسى أن جميع األدوات الكفيلة بتغير مسار الوب
ية؟ هل نحن مستعدون بحزم وبصورة                       لوآياتنا المؤسس ر س ولكن هل نحن فعًال لدینا اإلرادة لتغيي
يقدم جزءًا من                    ذه القاعة س ي ه جذریة للتصدي لهذه التحدیات؟ ولترك أعالمنا خلفنا؟ إن آل فرد ف

. ولكن إذا آنا غير راغبين، فإننا سنفشل فشًال ذریعًا. اإلجابة  

أحد الدروس الرئيسية المستفادة خالل السنوات العشرین الماضية، وهو     أليس هذا مع ذلك  
مين    ر حاس ون غي دما نك ل، وعن ام بالعم دما ننتظر للقي ت عن ا ال نكسب أي وق دز فإنن ع اإلی ه م أن
روعات       م بمش تبدل العل دما نس وق، وعن ل الحق دما نهم مين، وعن ون منقس دما نك رددین، وعن ومت

". اإلحساس بالنشوة"  

افح            لقد حار  ا اآلن نك بنا بقوة من أجل المال، وسنواصل آفاحنا من أجل المزید، ولكن دعون
. آذلك وبقوة لجعل المال یعمل لصالح الشعوب  

. وشكرًا لكم  

 


