
 
 

  

  

  

  

  

  

  رسالة

  الدآتور حسين عبد الرزاق الجزائري
  الصحة العالمية المدير اإلقليمي لمنظمة 

  إلقليم شرق المتوسط

  بمناسبة

  اليوم العالمي لمكافحة اإليدز

   2007  ديسمبر/آانون األول 1

  .ث إليكم اليوم في هذه المناسبة الهامة، مناسبة اليوم العالمي لمكافحة اإليدزيطيب لي أن أتحدَّ

يل التصدي لوباء وُيسعدني في هذه المناسبة أن أعرض عليكم التقدُّم الذي ُأحرز في سب
إن معظم بلدان هذا اإلقليم، بما . فيروس اإليدز في إقليم شرق المتوسط، خالل العام المنصرم

فيها البلدان التي تواجه ظروفًا صعبة، قد أدخلت خدمات المشورة والفحص الطوعيـين 
ع بلدان اإلقليم، آما ُتقدَّم اآلن المعالجة المضادة للفيروسات القهقرية في جمي. للمصابين بالعدوى
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باستثناء بلدين، هما أفغانستان، التي تعد العدة لبدء تقديم المعالجة في المستقبل القريب، والعراق، 
  .بسبب وضعه الحرج

دعم         ة وشرآائها، وال ة الصحة العالمي ود منظم دان، وجه لقد تحقق هذا التقدُّم بفضل التزام البل
ذلك بفضل        وال 5 × 3المادي المقدَّم في إطار مبادرة  ع، وآ ة إلتاحة المعالجة للجمي ادرة العالمي مب

  .النجاح في الحصول على أموال من مصادر أخرى

دز         رض اإلي ين لم ديري للمعايش دد التق إن الع ة، ف ازات الحقيقي ذه اإلنج ن ه رغم م ى ال وعل
دة       . 670 000والعدوى بفيروسه في اإلقليم قد وصل إلى  رقم حاالت العدوى الجدي ذا ال ويشمل ه

ة ة ألف حال الغ عددها مئ تة، والب ين وس ام ألف ي ع ي وقعت ف د عدد من . الت رغم تزاي ه ب ا أن آم
و    ة لنح وفير المعالج رغم ت ة، وب ات القهقري ة المضادة للفيروس ون المعالج ع % 80يتلق ن جمي م

ذين ال    داننا، ال ي بل الفيروس ف ن المصابين ب د م ك العدي زال هنال ا، الي اجين إليه المرضى المحت
ة     يعلمو ى المعالجة والرعاي م ال يحصلون عل ين   . ن بإصابتهم بالعدوى بالفيروس، ومن ث ذا يب وه

ري             ار تح راء اختب ى إج اس عل اعدة الن ود لمس ن الجه دًا م ذل مزي ي أن نب ا ينبغ وح أنن بوض
ديم   . الفيروس وينبغي أن يكون هذا االختبار طوعيًا وأن ُيجَرى في ِسرِّية شديدة، وأن يصاحبه تق

ـْبذ       إْذ. ية متخصصةمشورة مهن الخوف من التعرض للنَّ ما دام  المصابون بالفيروس يشعرون ب
نهم           د م د العدي ن يج حيين، فل املين الص اتهم، أو الع دقائهم، أو مجتمع رهم، أو أص ل ُأس ن ِقَب م

ار التحري      ق اختب دز عن طري فلنعمل  . الشجاعة لمعرفة وضعهم المتعلق باإلصابة بفيروس اإلي
ة  جميعًا على تغي ـير هذا الوضع، آٌل في بيئته، بتحسين معارفنا حول طبيعة هذا الفيروس، وآيفي

  .انتقاله، وُسُبل الوقاية منه ومعالجته

ـزام       ة وااللت د من العزيم ى مزي إننا نسير في االتجاه الصحيح، ولكننا في حاجة في مسيرتنا إل
ام، وهي    وهذا هو أساس موضوع حملة اليوم العالمي . والصِّفات القيادية ذا الع لمكافحة اإليدز له

فالصِّفات القيادية ال تـتجلَّى على المستوى السياسي فحسب، وإنما أيضًا في   . ))  الصِّفات القيادية((  
اآن العمل     ادة، وأم ع، ودور العب ه      . محيط األسرة والمجتم ه أن يؤدي ا دورًا يمكن إن لكل واحد من

  .في التصدي لمرض اإليدز والعدوى بفيروسه

وَأَودُّ في هذا المقام أن أشير إلى الدور الهام الذي يمكن للمجتمع المدني أن يؤديه في التصدي  
ا      . لمرض اإليدز والعدوى بفيروسه ة م ا من المرون فالمنظمات غير الحكومية، بشكل خاص، له

اح   د ال تت ي ق ـُمْخَتَطَرة، والت كانية المستضعفة وال ى المجموعات الس ا من الوصول إل ا يمكنه له
ة  ق الحكومي ى المراف ين   . فرصة الوصول إل ات وب ذه المنظم ين ه د ب يق الجي وواضٌح أن التنس

  .القطاع الحكومي أمٌر ال غنى عنه لتحقيق مزيد من النجاح في التصدي للوباء

اء،      ال للوب آما أن للمعايشين لمرض اإليدز والعدوى بفيروسه دورًا محوريًا في التصدي الفع
دز         ويمكن بمشارآتهم ا ة من مرض اإلي رامج الوقاي رًا في تحسين ب لفعالة أن يسهموا إسهامًا آبي

ا     ابين بهم ة المص ة ورعاي ه، ومعالج دوى بفيروس ـيز،   . والع مة والتمي دي للوص زال التص والي
  .المقتـرَنْين بمرض اإليدز والمصابين به، مهمة عاجلة وملحَّة
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ة، فسوف       ه بفعالي وط ب دور المن ا بال ذي        فإذا قام آل منَّ نجح، بعون اهللا، في تحقيق الهدف ال ن
  .نصبو إليه، وهو اإلتاحة الشاملة للوقاية والمعالجة والرعاية

  .وفقكم اهللا، والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته


