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صاحب السمو الملكي األمير عبد هللا بن عبد العزيز ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني

أصحاب السمو

أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة
قبـل عشــر ســنوا

ألول مرة في مختبراتنا.

مضـ

تــم اكتشــار وعــزل الفيــروس المســبب لمــرس ن ـ

المناعــة المكتســب

واليوم قرر لجان االختبار لجائزة الملك فيصل العالمية تكـريم الفريـا العلمـي الـذد قـاد البحـو

المؤدية إلى ذلك االكتشار .ولعلها لفتـة طيبـة ومناسـبة أن يصـادر ذلـك التكـريم مـرور عشـر سـنوا

على اكتشار الفيروس .وال يسعني في هذا الم ام إال التعبير عـن شـكرد وت ـديرد لهيئـة الجـائزة علـى

هــذا التشـرير الــذد لــم أنلــن وحــدد يوانمــا نالــن معــي وعــن جــدارة زمــيهد وشـريكاد الرئيســيان فــي هــذا

العمل الدكتورة بارد – سنوسي والدكتور شيرمان .والواقع أن منحكم لنا هـذ الجـائزة هـو تكـريم للفريـا
العلمي بأسر ممـن أعانونـا علـى عـزل الفيـروس وعملـوا معنـا بمالـابرة خـهل الشـهور التاليـة البـا

العامــل المســبب للمــرس .وأخ ـ

مــنهم بالــذكر الراحلــة جــاكلين جروس ـ

دوجو وكلودين آكشلون عهوة على زمهئي في مستشفيا

أنـن

وصــوفي شــامار وشــارلس

بـاريس وجامعاتهـا الـذين لعبـوا دو ار هامـا

فــي هــذا العمــل وهــم الــدكتور روزنبــوم والــدكتور بــرون – فــازيني والــدكتور روزكــس والــدكتور جلكمــان
والدكتور كهتزمان.
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بعد أن تم اكتشار الفيروس بشهور قليلة قام

عدة فرا بحالية في الواليا

وفي م دمتهم الدكتور جالو وزمـهؤ بـرجراء المزيـد مـن الد ارسـا
فيروس ن

المتحـدة األمريكيـة

وتأكيـد مـا توصـلنا إليـن .أن اكتشـار

المناعة البشرد بنوعية\ه ( )4و( )2قد أتـا المجـال يجـاد االختبـا ار الهزمـة للتأكـد

مــن ســهمة الــدم المســتخدم فــي ن ــل الــدمن والتأكــد مــن ســهمة المنتجــا

الدميــة المختلفــةن كمــا مهــد

الطريا أمام الجهود المبذولة حاليا من اجل التوصل إلى ع اقير مضادة للفيروس ول احا

ضد المرس.

لكن ما زال

أمامنا مشكه

للتحصين

عدة –يجب حلها أوال إذ بينما ينتشـر هـذا الوبـاء بدرجـة كبيـرة فـي

العديد من بلدان العالمن فرننا نظل عاجزين عن التوصل إلى عهج أكيد أو وسيلة فعالة للتحصين.

لذا فواجبنا ومسؤوليتنان نحن الباحالينن مضاعفة الجهد واستشرار آفاا بحالية جديدة تمكننا من

فهم المرس بصورة أفضل .ف د اتضح لنا أن المرس أكالر تع يدا عما كنا نظنـن فـي بدايـة األمـر .وال
منــا

مــن تح يــا ارتبــاط أوالــا مــع األطبــاء المعــالجين والمرضــى علــى الس ـواء .وعلينــا كــذلك إقنــا

الـرأد العــام والحكومــا

بــأن الوقـ

قــد أزر لتدشــين جهــد عــالمي ويــر مســبا لــدعم البحــو المتعل ــة

بمرس ا يدز.
بهذ الـرو ن قمـ

مـؤخران بالتعـاون مـع الـدكتور فـدريكو مـايرن المـدير العـام لمنظمـة اليونسـكون
المناعــة المكتســبن والعمــل علــى إيجــاد التمويــل

برقامــة مؤسســة جديــدة لبحــو ومكافحــة مــرس ن ـ

الــهزم لمســا ار علميــة جدي ــدة لــم يســبر وورهــا بع ــد علــى النحــو األكمــلن كم ــا تهــدر إلــى مس ــاعدة
المرضى في البلدان الناميةن خاصة في أفري يا.
ومن أول أهدافنا إقامة الهالة م اركـز بحاليـة فـي أوروبـا يوافري يـا وأمريكـا السـتخدام كواشـر جديـدة

تســاعدنا علــى متابعــة المصــابين بفيــروس ا يــدز .وبــذا يــتم التفاعــل المنشــود بــين البحــو األساســية

والبحو السريرية.
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Speech of
PROFESSOR LUC MONTAGNIER
Co-Winner of the 1993 King Faisal International Prize
For MEDICINE
(Acquired Immunodeficiency Diseases)

Your Royal Highnesses,
Excellencies
Distinguished Guests,
Ten years ago the first isolations of the AIDS virus were made in my
laboratory.
The King Faisal Prize International Prize has chosen to honour today
the team of retrovirologists which led this discovery. This is an appropriate
way to celebrate the anniversary. I am particularly grateful to the Committee
for this award which also justifiably honours my two main collaborators and
colleagues, Dr. Barré-Sinoussi and Dr. Chermann.
Through this award, the honour goes also to the team which not only
isolated HIV but worked hard to prove that this virus was the best candidate
to be the cause of AIDS. I would like to add to this list, in particular my
close collaborators, the late Jacqueline Gruest, Sophie Chamaret, Charles
Dauguet, Claudine Axler, as well as my colleagues of hospitals and Paris
University who played an important part in this work: Drs. W. Rezenbaum,
F. Brun-Vezinet, C. Rouzioux, J.C. Gluckman and D. Klatzmann.
A few months later, this discovery was extended and confirmed by
several groups of researchers in the USA, the first of which was that of Dr.
Gallo and his co-workers. These findings are now almost unanimously
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accepted. The isolation and characterization of HIV-1 and HIV-2 have
allowed the implementation of tests which eliminate AIDS transmission by
blood transfusions or blood products, the use of antiviral therapeutics, and
the development of potential vaccines.
However, there are still many problems to be solved. While the
epidemic continue to spread at a high rate in many parts of the world, we
have no definite cure nor efficient vaccines.
We researchers therefore have the duty and responsibility to increase
our efforts by exploring new avenues of research, by trying to understand
better the disease which is far more complex than initially thought and by
forming a close relationship with clinicians and patients. We also have to
convince the public and governments that it is the right time to make an
unprecedented international effort to support research on AIDS.

In this spirit, I recently created, together with Pr. Federico Mayor,
General Director of UNESCO, a new Foundation for Research and
Prevention of AIDS. This Foundation seeks financial support for avenues of
research which have not been thoroughly explored so far and also to
promote help for people suffering of AIDS in developing countries,
particularly in Africa.
One of the first objectives of the Foundation will be to create three
clinical research centres in Europe, Africa, and America, using new
laboratory markers for the follow-up of HIV-infected patients. In this way
the interactions between basic research and clinical research will be
optimized. The hope is to extend the long silent period which follows initial
HIV infection and precedes clinical symptoms, using a combination of
treatments. Similarly, new types of vaccines can be developed from a better
understanding of interactive factors in HIV infection.
The future of AIDS epidemic is really dependent on the effort we are
making today.
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