
 Speech
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 الدورة عالية المستوى

 مكافحة اإليدز والسل و المالريا في منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط

 مراآش المغرب

2005 دجنبر 14  

 آلمة السيد بيتر بيوت

 المدير التنفيدي لبرنامج األمم المتحدة  لمكافحة اإليدز

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 السيدات و السادة الوزراء،
األعزاء ، أصدقائي   

.يسعدني عظيم السعادة أن أشارك معكم في هذا االجتماع المهم  
 

أنظر ( آما تعلمون، يعتبر االيدز من بين أولويات األمين العام لألمم المتحدة الذي آلفني بأن أنقل إليكم رسالته الشخصية 
).رسالة األمين العام لألمم المتحدة    

 
 

‘ المشارآين في هذه الدورة عالية المستوى التي تنظم مع وزراء الصحة، أود أن أتقدم بخالص متمنياتي لكل 
آما أود . والتي تصادف انعقاد االجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا

.اإلعراب عن امتناني العميق لحكومة المغرب على استضافتها لهذه الدورة  
 
ولذا يسعدني أن أنتهز . ال لوباء اإليدز المنتشر في آل بقاع العالم أولوية بالنسبة لي شخصيايمثل التصدي الفع 
هذه الفرصة ألؤآد من جديد دعمي للصندوق العالمي الذي يلعب دورا حاسما في تعبئة الموارد الضرو رية لمواجهة هذا 
.الوباء  
 
إذ تشير آخر المعطيات الوبائية . ال مكافحة هذا الوباءوتنعقد هذه الدورة في منطقة ال تفتأ تزداد أهمية في مج 
حول اإليدز، والتي نشرها برنامج األمم المتحدة لمكافحة اإليدز في الشهر الماضي، إلى أن عدد اإلصابات الجديدة في 

لية المستوى لذلك آمل أن تنتهزوا فرصة هذه الدورة عا.  حالة67.000منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا قد يصل إلى  
لحشد االلتزام الضروري لرفع التحدي ومواجهة الوصم بشكل خاص، والنكران والتمييز الذي يساهم في تغذية انتشار 

.فنحن نعرف أن الصمت في عالم اإليدز يعني الموت. فيروس اإليدز  
 
شمل البرامج الوطنية، وسيرآز اجتماعكم هذا على ضرورة توسيع  الدعم المالي الذي تقدمه األطراف المانحة لي 

فقد التزمت آل الدول األعضاء في األمم المتحدة، بمناسبة انعقاد القمة . وآذا تحسين التعاون والنتسيق داخل المنطقة
العالمية في شتنبر، بتنفيذ مجموعة من اإلجراءات في مجال الوقاية والعالج والتكفل بالمصابين بفيروس اإليدز، قصد 

وسيكون للجهود المبدولة لتحديد التوقعات المالية بشكل . 2010كن من إتاحة الدواء للجميع بحلول االقتراب أقصى ما يم
ويتيح اجتماع دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا فرصة لم يسبق لها مثيل . أوضح دور حاسم في تحقيق هذا الغرض

ى البعيد وبطريقة ممكنة التوقع،  للتصدي لإليدز لمساعدة المجتمع الدولي على تأمين تدفقات الموارد الضرورية، على المد
وإني أناشد حكومات دول المنطقة ال لتدرس . على المستوى العالمي، ال سيما من خالل آليات من قبيل الصندوق العالمي

ية ميزانيتها القطرية المخصصة لمكافحة اإليدز والسل والمالريا فحسب، بل لتقيم أفضل سبل تعبئة المساعدات الخارج
.للتنمية آذلك، بهدف مواجهة التحدي العالمي المتمثل في اإليدز، إلى جانب قضايا أخرى مرتبطة بالتنمية  
إن ضمان التمويل الضروري للتصدي لفيروس اإليدز بطريقة أآثر استدامة ينبغي أن يعتبر هدفا أساسيا بالنسبة  

تحدة والتزامي شخصيا بالتعاون مع الصندوق العالمي لتحقيق هذا وإنني أعرب عن االلتزام التام ألسرة األمم الم. لنا جميعا
.علينا أال نذخر جهدا لوضع برامج حيوية، وبوتيرة أسرع، في خدمة من هم في أمس الحاجة إليها. الغرض ’  

 
 

.الجتماعوأود بدوري أن أتوجه بالشكر الجزيل للمملكة المغربية، البلد المضيف، و للصندوق العالمي على تنظيم هذا ا  
ومن المحفز لنا أن نرى هذا العدد الكبير من دول المنطقة ممثلة، األمر الذي يتيح فرصة فريدة لتقاسم تجاربنا و إلعادة 

.تأآيد االلتزام و التعبئة من طرف المنطقة ولصالحها  

الزعامة و التقدم المحرز في المغرب، مثال يحتدى به
 

ألخيرة، لتقدير االلتزام االستثنائي و التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال مكافحة لقد أتيحت لي الفرصة، خالل األيام ا
.اإليدز  

 
  إن الزعامة الشخصية لصاحب الجاللة محمد السادس ،التي أعطت بعدا استثنائيا ومكنت من تحقيق قفزة حقيقية في 

.مكافحة اإليدز، تعتبر  مثاال يحتدى  به في المنطقة  
 

تشار فيروس اإليدز ال يزال ضعيفا جدا، ونتمنى أن يبقى آذلك، أعد المغرب برامج متميزة في مجال فبالرغم من أن ان
. الوقاية عن قرب و أعمال تستهدف مجموعات السكان األآثر هشاشة  

 
رضى، و هو عالج يتسم بالجودة و المجانية لفائدة الم. آما أصبحت االستفادة من العالج ، و بشكل متزايد، متاحة للجميع

و نادرا ما عاينت تعاونا جيدا بهذه الدرجة بين مختلف . .بتمويل مشترك، مناصفة، بين الحكومة و الصندوق العالمي
، و المجتمع )وزارات الصحة و التعليم و الحبوس و الشؤون اإلسالمية و الشباب و العدل ( الشرآاء الوطنيين، والحكومة 



. الصندوق العالمي و منظومة األمم المتحدة، حول خطة استراتيجية واضحة المعالمالمدني و الشرآاء الدوليين، ومن بينهم  
  

آة فيها إلى ولقد نالت أمسية مكافحة اإليدز، التي بثتها قنوات التلفزة الوطنية يوم الجمعة الماضي و التي شرفت بالمشار
جانب البروفيسور ميشيل آزتشكين، نائب رئيس مجلس الصندوق العالمي، نجاحا آبيرا،  ليس فحسب في مجال حشد 

وإنها لمبادرة . التمويل ولكن آذلك ألنها آانت مناسبة لتوعية عموم الجمهور بمشكلة اإليدز وضرورة مكافحة الوصم
آما أظهرت تلك األمسية وجود تعبئة حقيقة للسكان في هذه المنطقة .  أخرىتستحق بكل تأآيد أن تكرر ويحتدى بها في دول

. لدعم مكافحة اإليدز  
 

 تحديات و فرص للمنطقة
 
إنني أعرف آذلك أن هناك تجارب إيجابية أخرى في المنطقة في مجال الوقاية و التكفل باألشخاص الذين يعيشون مصابين 

.مبفيروس اإليدز والذين سنتحدث عنهم اليو  
 

 دولة 15، اجتمع في الجزائر العاصمة، وألول مرة، أشخاص يعيشون مصابين بفيروس اإليدز، من2005في شهر نونبر 
في شمال إفريقيا والشرق األوسط، مع المسؤولين عن برامج مكافحة اإليدز و عن الجمعيات غير الحكومية و برنامج األمم 

. ويمثل هذا الحدث في نظري مرحلة أساسية في مكافحة اإليدز في هذه المنطقة. المتحدة لمكافحة اإليدز والشرآاء الدوليين
.ويبرز إعالن الجزائر المنبثق عن ذلك االجتماع إرادتهم في المشارآة آفاعلين أساسيين في المعالجة القطرية لإليدز  

 
تي تواجه تحديات متعددة أخرى وباستثناء السودان و الدجبوتي، يبقى معدل اإلصابة ضعيفا نسبيا في هذه المنطقة ال

. مرتبطة بالتنمية وبالصحة العمومية  
 

األمر الذي يستدعي أوال وقبل آل شيء التزاما . بالرغم من ذلك، الفرصة متاحة للمنطقة حتى تتحرك قبل تفاقم وباء اإليدز
فعوامل الهشاشة متواجدة . يدزسياسيا واضحا لصياغة برامج متينة تساعد على وقاية السكان األآثر هشاشة من فيروس اإل

آتنقل السكان، والفقر، وعدم االستقرار السياسي واالجتماعي في مجتمع أغلب سكانه من الشباب، وحيث ال يزال الوصم 
.والتمييز ضد األشخاص الذين يعيشون مصابين بفيروس اإليدز وضد المجموعات المهمشة منتشرا بقوة  

  
ما هو الشأن في آل المناطق األخرى، تناول جوانب الهشاشة المرتبطة بسلوآيات وليس من السهل في هذه المنطقة، آ

. األفراد، ولكن البد من إيجاد الطريقة المناسبة لطرحها و إيجاد الحلول المناسبة لها حسب السياقات المحلية  
 القطاعات األخرى أن تساهم ينبغي أن يكون ويبقى قطاع الصحة هو المحرك الرئيسي في التصدي للوباء و إن آان بإمكان

.بشكل آبير  
 

تحديات وفرص للصندوق العالمي

 إلى أعلى بالنسبة لبعض دول المنطقة بفضل مساهماته المالية زلقد مكن الصندوق العالمي من رفع مستوى التصدي لإليد
.التي مكنت، وبشكل تدريجي، من توسيع تغطية الخدمات المتوفرة  

ندوق العالمي،بدون أي شك، مثاال من أبرز األمثلة الناجحة، مقدما الدليل على القيمة المضافة ويمثل المغرب بالنسبة للص
. الي يمكن أن يساهم بها الصندوق في العمل القطري  

 
وقد آانت الشراآة الحقيقية، بما فيها الشراآة المالية، بين آل الفاعلين القطريين والدوليين، سببا رئيسيا من بين أسباب 

ح الذي سجله المغرب، وهو نفس السبب الذي سيضمن استمرارية العمل على المدى البعيد تحت إشراف السلطة النجا
فعلينا أن نتحدث . عبارة متقادمة مند زمن بعيد و المغرب خير شاهد على ذلك" البلد المستفيد " إن عبارة . القطرية

عالوة على ذلك، . لمي هذا المصطلح انطالقا من هذا األسبوع باألحرى عن البلد الشريك، و أتمنى أن يعتمد الصندوق العا
.تمثل الشراآة أفضل مقاربة للعمل الذي ينجزه الصندوق في البلدان ذات الدخل المتوسط  

 
لكن التحدي يكمن في التأآد من أن عمليات .  التي ندعمها جميعاةويعتبر تحقيق النتائج واحدا من مبادئ الصندوق األساسي

إذ ينبغي أن يأخد السياق القطري ،عند تحليل األداء، . تقوم فعال على أساس حاجات البلدان وواقعهاالصندوق 
.باالعتبارالسيما في مجال القدرات المؤسساتية والتدبيرية وقدرات الموارد البشرية  

 
جد معا أفضل السبل الكفيلة فحيثما أسافر، أرى أن التنسيق الزال يمثل تحديا على المستوى القطري، وعلينا بالتالي أن ن

من زيادة مساهمتها في تحقيق ) آليات التنسيق في البلد، الوآالء المحليون ( بتمكين آليات الصندوق المستعملة في الدول 
. تنسيق قطري أآبر ودعم تنفيد األولويات التي يحددها هذا األخير  

 
مع مضاعفة الجهود، إلتاحة آافة الخدمات للجميع بما فيها وهو أمر ضروري السيما أننا نتقدم تدريجيا لكن بشكل أآيد، 
آما ينبغي علينا أن نخطط منذ اآلن للتصدي للوباء على المدى . خدمات الوقاية من فيروس اإليدز، وخدمات العناية والعالج



.البعيد، بما في ذلك ضمان استمرارية الموارد والخدمات  
 

األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة لمكافحة اإليدز بشكل خاص حتى تتمكن إنني أحرص على إعادة تأآيد دعم منظومة 
وإنني أشكر الدآتور جزائري على . الدول من تدبير التحديات المرتبطة بالتفنيد بشكل أفضل، واالنتقال إلى صياغة البرامج

. التعاون الجيد الذي تحقق في المنطقة  
 

 عند انعقاد الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة حول اإليدز، إلبراز 2006آما آمل بأن تتاح لنا الفرصة، أواسط 
.التقدم المحرز في مكافحة هدا الوباء في المنطقة  

 
.أتمنى بأن يكون األسبوع أسبوعا مثمرا بالنسبة للجميع حتى نعزز الشراآة العالمية من أجل مكافحة اإليدز  

 
.       شكرا جزيال  

 
     

    
 

 
 


