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  أيها السيدات والسادة،

المي لمكافحة      وم الع ة    أتحدَُّث إليكم بمناسبة الي ْين وأربع ام ألَف دز لع ذا    وموضوع . اإلي ة ه حمل
و  ام ه دز  ((الع ة اإلي ي مواجه رأة ف عاره))الم ة ((: ، وش ة والرعاي ي الوقاي ِوَيٌة ف ة أفضل وَتْس توعي
  . )) والمعالجة

ى مدى          ى تسليط الضوء عل ة إل ومن خالل هذا الموضوع وفي ظل ذاك الشعار تسعى الحمل
داعيات مرض    آون النساء والفتيات عرضة لإلصابة بعدوى فيروس الَعَوز المناعي البشري، وت
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اء من خالل          . يدز والعدوى بفيروسه عليهناإل ود مكافحة الوب ز جه ى تعزي ة إل آما تسعى الحمل
  .دعم النساء والفتيات

ِره، هن         الم بَأْس ى صعيد الع ات، عل وُيهمُّني أن أشير أوًال وقبل آل شيء إلى أن النساء والفتي
اعي البشر       َوز المن روس الَع ان للعدوى بَفي ذي يسبِّب مرَض    أآثر عرضة من الرجال والفتي ي ال

ة هنَّ من النساء          دان النامي دز في البل روس اإلي اإليدز، فحوالي ثـُُلَثْي المصابين الـُجُدد بعدوى في
ات دوى       . والفتي دز والع رض اإلي إن م يهن، ف دوى ف ة للع ة المرتفع ن االحتمالي ًال ع ه فض م إن ث

رات   ه الكثي ة      بفيروسه، قد زاد على نحو ملحوظ من العبء الذي تتحمل وفير الرعاي من النساء لت
  .للمصابين باإليدز والعدوى بفيروسه

ا             وء به دان التي ين د الماضي في البل دارس خالل العق ات في الم فقد تقلَّص معدل انتظام الفتي
ة بالمصابين          تم انتزاعه من مقاعد الدراسة، للعناي أثقل عبء لإليدز، ألن الفتيات هنَّ أول من ي

  .الصغار الذين تيتَّموا بسبب اإليدز من األقرباء، أو لرعاية

ولو أن . أما في إقليمنا، فتمثِّل النساء خمسة وثالثين بالمئة من إجمالي حاالت اإليدز المبلَّغة
  .هذه النسبة تتفاوت بين بلد وآخر في اإلقليم تبعًا للطريقة التي ينتقل بها الفيروس

روس  ففي المناطق التي يمثِّل تعاطي المخدِّرات بالحقن  واحدًة من الطرق الرئيسية النتقال الفي
رة  اء عش ل النس ا، تمثِّ كِّلون    فيه ال يش ة، ألن الرج دز المبلَّغ االت اإلي الي ح ن إجم ط م ة فق بالمئ

الحقن     اطي المخدِّرات ب ين الرجل        . الغالبية العظمى من متع ا حيث يكون االتصال الجنسي ب أم
رو     ال الَفْي ي النتق ق الرئيس و الطري رأة ه اء    والم ال والنس رُّض الرج ة تع ـتقارب احتماليَّ س، فت

ذي      إْذللعدوى،  ة، األمر ال دز المبلَّغ تمثِّل النساء ما يصل إلى ستَِّين بالمئة من إجماليِّ حاالت اإلي
  .يوّضح بجالء زيادَة استعدادهنَّ لإلصابة بالعدوى

  ،أيها اإلخوة األعزاء

د   ذه الحم    –إننا بحاجة إلى أن نؤآِّ ة  من خالل ه ة       –ل دَّد األمثل ى مسؤولية الرجال، إذ تتع عل
د من مخاطر             يَّما العنف الجنسي، يزي الخطر والس ة ب ة الرجال لسلوآيات محفوف على أن مقارف

ة      . تعرُّض النساء لإلصابة بفيروس اإليدز ى مجابه ى تكثيف العمل عل آما تهدف الحملة أيضًا إل
د    ا، أال وهي تشويه األعضاء       تلك العادة الجاهلية المتفشِّية في عدد من ال ة في إقليمن ول األفريقي

اث تحت مسمى  لية لإلن ات(( التناس ان البن نَّة(( أو  )) خت َنن  )) السُّ نٌَّة من ُس ر ُس ة األم ي حقيق وهي ف
َن رسول       -الجاهلية، األولى  ا الشيطان والتي َلَع َتْنَدرج في عمليات تغيـير َخْلق اهللا التي يأمر به

ادة        فاِعَله ρاهللا  ذا التشويه في زي ل الشك، دور ه ا ال يقب ا، فقد أثبتت البحوث والوقائع العلمية بم
  . إصابة المرأة بعدوى اإليدز زيادة آبيرة

ى      آذلك تسعى هذه الحملة إلى تحفيز السلطات الصحية للعمل على ضمان حصول النساء عل
ى ال       ولهن عل ير حص ة، وتيس ف والتوعي يم والتثقي اوية للتعل رص متس ادات  ف ة بمض معالج

  .الَفْيروسات الَقْهَقريَّة التي ينتمي إليها َفْيروس اإليدز، وعلى خدمات الرعاية المالئمة للنساء
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وعلينا أن نعي جيدًا أن النساء هن القوة التي تحفظ على اُألَسر تراُبطها وعلى المجتمع 
لمواجهة مرض اإليدز والعدوى  تماُسكه، ومن ثـَمَّ فهن يشكِّلن معينًا ال ينضب من القوة الالزمة

ولذلك فإن تمكين النساء وتعزيز قدرتهن على حماية أنفسهن من اإليدز وعواقبه . بفيروسه
  .الوخيمة هو بالفعل حماية لألطفال والرجال والمجتمع بأآمله من هذا الداء الوبيل

  ،السيدات والسادةأيها 

في العام الماضي االلتزام بهدف  -لمون آما تع -لقد أعلنت منظمة الصحة العالمية وشرآاؤها 
ـين         ة مالي دز لثالث روس اإلي ا َفْي ي إليه ي ينتم ة الت ات الَقْهَقريَّ ادة للَفْيروس ة المض وفير األدوي ت

ادرة            ك الهدف المعروف بمب ْين وخمسة، ذل ام ألَف ة ع ة بنهاي دان النامي ة في   (( شخص في البل ثالث
طة         وبفضل من اهللا، تمضي هذه المب . )) خمسة ل مبسَّ ى إعداد دالئ تم العمل عل ُدمًا، حيث ي ادرة ُق

ة ومستندة على المعايـير الواضحة حول المعالجة المضادة للَفْيروسات    ، ويقف المنتجون   الَقْهَقريَّ
دير        م تق ا ت نخفض، آم دخل الم دان ذات ال على أهبة االستعداد لتوفير األدوية بأسعار مخفَّضة للبل

  .بالمعالجة بمضادات هذه الَفْيروسات احتياجات البلدان للنهوض

اره              اء وتخفيف آث ـير مسار الوب ى تغي ًا عل ادرة ستكون عون أن المب اؤل ب ويحدونا األمل والتف
  .على سكان العالم في المستقبل القريب

دان    ويسرني أن أذآر هنا أن االلتزام السياسي في إقليمنا قد بات جليًا واضحًا؛ فالمزيد من البل
ى ا  تم            يعمل عل وال ي د من األم ة، والمزي ة والرعاي دخالت المناسبة في مجال الوقاي لنهوض بالت

ذآر            ر شرآائنا، وأخصُّ بال دان َعْب دز والعدوى بفيروسه في البل جمعها لدعم جهود مكافحة اإلي
ا،   منهم برنامج األمم المتحدة لمكافحة اإليدز، والصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالري

  .ك الدولي، وسائر الجهات المانحةوالبن

ا انحة أمامن ة الفرص الس نم آاف ا أن نغت ي، أن علين ام آلمت ي خت د ف ي أن أؤآِّ ا أن . ويهمُّن علين
ة            دز الوطني رامج مكافحة اإلي ة ب ال لتقوي د والم د من الجه تثمر المزي د، وأن نس مع  . نعمل يدًا بي

ردود        تثمار هو بال أدنى شك ذو م ع مالحظة أن هذا االس رَك     . مرتف دان أن ُتْش ى البل وينبغي عل
جميع القطاعات ذات العالقة في جهود التصدِّي لإليدز مثل قطاعات التعليم واإلعالم والمنظمات 

ه أن     . غير الحكومية ذي نتحدَّث عن فبهذا األسلوب المتعدِّد القطاعات وحده يمكن لهذا التصدِّي ال
  .يستمر ويّتصل ويحّقق أهدافه المرجوة

مًا، فإنني أتطلَّع إلى لقائنا العام المقبل لنتحدَّث عن مزيد من اإلنجازات والنجاحات التي     وختا
  .أمكن لنا تحقيقها في معرآتنا في مواجهة وباء اإليدز والعدوى بفيروسه

يكم    ا، والسالم عل ا ومجتمعاتن ُك عائالتن ا، وَتَماُس ا وبناتن ه صحة أبنائن ا في ًا لم ا اهللا جميع وفقن
  . وبرآاتهورحمة اهللا

  


