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  أيها األخوات واإلخوة،

ارة   ع  إتاحة  "تم االتفاق على اتِّخاذ عب يد  الصحة للجمي وق اإلنسان  ل تجس اء   " حق شعارًا لالحتف
المي اليوم الع ام  ب دز لع وق ر عن الحاجة الماّسيعبِّ شعار وهو. 2009لمكافحة اإلي ة حق ة لحماي

ان لُّ    ،اإلنس ع آ اح للجمي من أن ُتت ا يض ةُبُس بم ة   ل الوقاي دعم لمواجه ة وال ة والرعاي  والمعالج
ول  ... لكنو. المناعي البشري الَعَوزفيروس  وق اإلنسان   عندما نق ا   ف أيٌّقَّ َوهل تَ ...  حق ي ف من

ا   حقوق اإل من نايخّص ما ليتفكر في من األياميوٍم  م م ك؟    نسان األساسية؟ هل تعل من  وهي حقوق
ة أ      وق اإلنسان هي نعم ك؟ إن حق ى س الذي يهبها ل ع  بغها اهللا عل اس   قلَ فَخبني اإلنسان،    جمي الن
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ع  وأوجب علينا أن نرصد ونحمي وندافع عن حقوق ،متساوين جميعًا انية،     جمي ا في اإلنس إخوانن
  . في أبدانهم ناعي البشريالم الَعَوزفيروس بمن فيهم أولئك الذين يحملون 

أوى       كلإن ل ى الم افر، ويحصل عل زوج، ويس ل، ويت ويعيش بصحة   ، إنسان الحق في أن يعم
ا   ،بها مًالََّسمشروعة ُم حقوقًا ، وهي آلها حقوق نعتبرها جميعًاوأمان، وينجب ن مع  يشو المتعاأم

روس  َوزفي راً   الَع ري، فكثي اعي البش ا  المن ن م انهم م تم حرم و  ي ذه الحق م  موتهق، ه هم، فه يش
زواج   محرومون من  رعاية صحية،  ةمحرمون من أيالحصول على أي عمل،  محرومون من ال

ال،   ًا ال يرتكز  وإنجاب األطف ى أي أساس علمي أو طبي     حرمان كيف سيكون شعورك إذا    ف. عل
م  من حقوقك بسبب إصابتك بمرض يخيف اآلخرين و      َتْمِرفُحمررت بمثل هذا الوضع،  يجعله

ال   من مجتمعاتنا لم  إن آثيرًاعليك؟  ألحكاميصدرون ا ة أمث ذا  تفلح في مواجه  الخرق الفاضح   ه
ى     في  ف. المناعي البشري الَعَوزحقوق المتعايشين مع فيروس ل وم، تترامى إل ا قصص   آل ي آذانن

د  بعدوى الإقليمنا، تكون فيها  منبلدان  من آافة بقاع األرض، بما فيها الفيروس هي السبب الوحي
  .هذه الحقوق لحرمانهم من

د نص  ى لق ة عل ة الصحة العالمي تور منظم ن "ن أدس ن الصحة يمك توى م أعلى مس ع ب التمت
الجنس، أو  العنصر أو الدين أو دون تمييز بسبب  .." إنسانكل بلوغه هو أحد الحقوق األساسية ل

وق  رعاي ا م و. به قد يكون مصابًا مرضاالجتماعي والمالي، أو أي نمط الحياة أو الوضع  ة الحق
ا  . العليلواألمراض، ومعالجتها ورعاية صحة  العللالوقاية من إال الصحية  ا أنه ه ال    آم تعني أن
ه الصحية    من إنسان  أيُّ مَرْحيجوز أن ُي ة   حقوق ى أي اًء عل ة    بن ة أو قانوني ام اجتماعي بقة  أحك  ،مس

نهم في المج  آان  ْنَم ، سواٌءفللجميع. حول سلوآياته أو نمط حياته ة   مرافق ، أو في  تمع م الرعاي
ك أن . الصحية أو حتى في السجون، الحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة   الصحة  " ذل

ع ية  يه" للجمي ة أساس وم قيم ة  تق ة الصحة العالمي ال منظم ع أعم ا جمي ا   .عليه ي أنن ي تعن وه
روس   م، وبالغين، ًاشبابو، ، أطفاًال، ونساًء، رجاًالجميعًا اعي البشري،    َوزالعَ تعايشين مع في المن

ينأو  اء، أو مهمش راء، أو أغني اره، فق ين الختط ق،... معرض ل الح ق، آ ا الح ع  لن ي التمت ف
وق       أن مطالبتنا بو. بالصحة ة حق اه  حماي أى عن مسؤوليتنا تج هذه الحقوق ال يمكن أن تكون بمن
  .اآلخرين

وق المتعايشين    تلقي األضو إلشعال شمعة ، أيها األخوات واألخوة،فلنتكاتف جميعًا ى حق اء عل
ه     ،المناعي البشري الَعَوزمع فيروس  ين    . والمعرضين لخطر اإلصابة ب يكم مسؤولية يتع إن عل

م االضطالع بها، فكلما زادت معارفكم وعلمكم بأبعاد الوضع آلما  .. بصورة أفضل   تحسن أداؤآ
ع  فلن ين م م المتعايش ى دع وم عل د الي روس تعاه َوزفي اعي البشري الَع بمرض المصابين و ،المن

الى  اإليدز،  ارك سائلين اهللا سبحانه وتع درب     أن يب ذا ال ى ه ا عل ه      ،خطواتن ا يحب ًا لم ا دائم ويوفقن
  .   ويرضاه

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته،،،


