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  ميركل أنجيالالسيدة  االتحاديةالمستشارة  كلمة سعادة  

  من جمهورية ألمانيا االتحادية أمام
  والستينالثامنة  العالمية الصحة جمعية

  
  ٢٠١٥ مايو/ أيار ١٨ ،االثنين جنيف،

  
 

  السعادة، سيداتي وسادتي، أصحابالرئيس، السيدة المديرة العامة،  السيد
 

 وبعـض للمـرض؛ فريسـة تسـقط لـئال بنفسـك تعتنـي وأن تقـول مـا تعـي أن عليـكقول مأثور مـؤداه أن  يوجد
شــيئًا مــن حكمتــه وٕان مــرت عليــه آالف الســنين. فالصــحة حــق مــن حقــوق اإلنســان، ونحــن جميعــًا  يفقــد ال المقــوالت

نواظب على العمل اآلن ههنا، وفي شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، من أجل ضمان توثيق عرى إرساء هذا الحق في 
مجموعــة البلــدان  رئاســةضــًا منظومــة األمــم المتحــدة بوصــفه هــدفًا جديــدًا مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة. وتنظــر أي

  .السبعة األلمانية إلى الصحة بوصفها مسألة ذات أولوية سوف نتناولها طوال مدة رئاستنا
  

 مسـتدام صـحي نظـام بوضـع إال الصـحة فـي اإلنسان حق إعمال المتعّذر من ألن أوًال، ذلك؟ نفعل ولماذا
 زيـادة إلـى ملمـوس بشـكل جميعاً  تدفعنا أصبحت ولمةالع ألن وثانيًا، المعمورة، وجه على بلد كل في التنفيذ موضع
. أيضــاً  بهــا اآلخــرين تمتــع زيــادة تعنــي بالصــحة شــخص أي تمتــع زيــادة أن بحيــث الــبعض، بعضــنا علــى اعتمادنــا
. واســـتقرارها أمنهـــا وعلـــى أخـــرى بلـــدان صـــحة علـــى تـــؤثر مـــا بلـــد فـــي الصـــحي النظـــام فعاليـــة فـــإن أخـــرى، وبعبـــارة

  .نفسها للعملة وجهان هما العالمية المشتركة والمسؤولية البلدان فرادى فمسؤولية
  

جــدول أعمــال مجموعــة البلــدان الســبعة. ونســأل  فــيأدرجــت ألمانيــا ثــالث قضــايا ذات صــلة بالصــحة  وقــد
مـا الـذي يمكننـا  وثانيـًا، اإليبـوال؟في ضوء األحداث الراهنة، عن ماهية العبر التي يمكن استخالصها من وبـاء  أوالً 

مـاذا بوسـعنا أن نفعـل إزاء تزايـد  وثالثـًا،فعله لتحسين مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة الناجمة عن الفقـر؟ 
  .حد سواء علىالمقاومة للمضادات الحيوية؟ التي تسبب مشكلة للبلدان الصناعية وتلك النامية 

  
التــي ال يمكــن أن ُتكلّــل معالجتهــا بالنجــاح إال إذا  عامــل مشــترك فيمــا بــين جميــع القضــايا الــثالث، وثمــة

ُمكِّنــت البلــدان كافــة مــن االمتثــال للمعــايير المحــددة ألغــراض إقامــة الــنظم الصــحية. وقــد وضــعت منظمــة الصــحة 
العالميـــة (المنظمــــة) هـــذه اللــــوائح الصـــحية الدوليــــة ويجـــب إلــــزام الجميـــع بتنفيــــذها، فهـــي ليســــت مجـــرد توصــــيات، 

  .غير ال موضع التنفيذ أن  ُتوضع يجبح غاية في الجودة و هي لوائ وٕانما
  

لمــاذا تهــتم اآلن مجموعــة البلــدان الســبعة بــأمر ُمّتفــق عليــه فعــًال علــى المســتوى الــدولي؟ إننــا نوليــه  ولكــن
ـــدان الســـبعة تتمتـــع بخبـــرة علميـــة رفيعـــة المســـتوى،  ـــدينا اقتصـــادات قويـــة، وألن مجموعـــة البل اهتمامـــًا خاصـــًا ألن ل

نتقاســم قيمــًا تؤكــد علــى الطــابع غيــر القابــل للتجزئــة لكرامــة اإلنســان، وهــو مبــدأ ينبغــي أال يكــون حكــرًا علــى  اوألننــ
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 الصـحة وزيـر دعـت قـد المنظمـة أن سـروري دواعي من فإن وهكذا،. الجغرافية الناحية من السبعةمجموعة البلدان 
  .خططنا على اليوم أطلعكم لكي ههنا للحضور شخصياً  ودعتني األلماني

  
الكارثية التي اندلعت بغرب أفريقيا باأللم إبان وقوفنا على مـدى حاجـة المجتمـع  اإليبوالأشعرتنا فاشية  وقد

شــخص بعــدواه  ٢٦ ٠٠٠فيــروس هــذا المــرض فــي إصــابة  وتســّببالــدولي الملّحــة إلــى العمــل عنــد وقــوع األزمــات. 
شـخص آخـرين، وفـي زعزعـة اسـتقرار البلـدان المتضـررة بـه زعزعـة خطيـرة. وبمقـدورنا أن  ١١ ٠٠٠وقتل أكثر مـن 

ويحدونا األمل فـي أن نقـول قريبـًا  اإليبوال،بعد أن أصبحت ليبيريا اآلن خالية من  –نذكر بعض النجاحات األولية 
ن البلــدين اآلخــرين المتضــررين بــالمرض، علــى أن هــذه الحــرب ال يمكــن االنتصــار فيهــا إال عقــب الشــيء نفســه عــ

الواقــع، فإننــا لــن ننتصــر فيهــا فعــًال إال إذا تســّلحنا بمــا يلــزم مــن  وفــيبلــوغ مرحلــة انعــدام حــاالت العــدوى الجديــدة. 
عبــرة يلزمنــا  وثمــةمــن تلــك األزمــة. أي بعبــارة أخــرى، عنــدما نســتخلص العبــرة  –معــدات لمواجهــة األزمــة المقبلــة 

جميعــًا أن نتعلمهــا هــي أن ردة فعلنــا كــان ينبغــي أن تكــون أعجــل، لــذا علينــا أن نطــرح الســؤال التــالي: كيــف يمكننــا 
  نفعل ذلك؟ أن

  
وضـــع خطـــة مـــن نـــوع معـــين بشـــأن االســـتجابة للكـــوارث العالميـــة، ويجـــب أن تـــؤدي المنظمـــة دورًا  ويلزمنـــا

علينـا قبـل كـل شـيء أن نسـأل أنفسـنا عّمـا نتوقعـه مـن المنظمـة ومـا نعتقـد أن تحققـه  ولكـنل. رئيسيًا في هـذا المجـا
  وما ينبغي أن تقدمه دولها األعضاء في هذا المضمار.

  
شخصـــيًا أن المنظمـــة هـــي الوكالـــة الدوليـــة الوحيـــدة التـــي تتمتـــع بشـــرعية سياســـية عالميـــة فـــي ميـــدان  وأرى

لذلك، يجب أن يكون الهدف الـذي نصـبو إليـه اآلن هـو زيـادة فعاليـة هياكلهـا. معالجة المسائل الصحية في العالم، 
مكتبــًا قطريــًا وســتة مكاتــب إقليميــة، عــالوة  ١٥٠واثقــة مــن أنهــا كــذلك، ومــن المزايــا المهمــة للمنظمــة امتالكهــا  وأنــا

دعونـا نتحـدث بصـراحة، فالهياكـل  ولكـنوهـو هيكـل ال مركـزي تربطـه صـالت محليـة قويـة.  –على مقرها الرئيسـي 
الالمركزية يمكن أيضًا أن تعرقل عملية صـنع القـرار واألداء الجيـد. وعليـه، يجـب أن ُتسـّخر المزايـا المتعلقـة بإقامـة 

بطريقــة تــربط المســتويات الثالثــة التــي تعمــل المنظمــة مــن خاللهــا ببنيــة هرميــة واضــحة، حتــى  مركزيــة منظمــة ال
المطــاف مــن الــذي يملــك القــول الفصــل فــي أي حالــة معينــة ومــن تترتــب عليــه التزامــات يعــرف الجميــع فــي نهايــة 

الحـال فـإن األقـوال أسـهل مـن األفعـال، علـى أننـي أعتقـد اآلن، ونحـن  وبطبيعةاإلبالغ ومن عليه أن ينجز العمل. 
ل هـذا التحـدي والخـروج نحاول أن نستخلص العبر في هذا المكان، أنـه يلـزم أن يبـذل الجميـع جهـودًا اسـتثنائية لقبـو 

 معًا بنتاج أفضل في نهاية المطاف.
  
بيد أنه ال يمكنها أن الصحية، ات لسياسلصياغة ا محوريةشرعية مما تحظى به المنظمة من  على الرغمو 

منظمــة النحــن بحاجــة للتأكــد مــن أن و لالســتجابة للكــوارث. العالميــة خطــة ال تكــون المنظمــة الوحيــدة المعنيــة بوضــع
رئيس الوزراء وقد طالبت أنا و . بشكل طيب ومع البنك الدولي برمتهامنظومة األمم المتحدة  داخل تعمل ها أنيمكن

دراســة التفاعــل بــين هــذه بفريــق رفيــع المســتوى  كليــفاألمــين العــام لألمــم المتحــدة ت مــنالنرويجــي، والــرئيس الغــاني 
جمهوريــة الــرئيس كيكــويتي مــن  بالفعــل برئاســة ، وبــدأ الفريــق عملــهاســتجاب لهــذا الطلــبالمنظمــات عــن كثــب. وقــد 

 ليحــدد فيــه مــا ينبغــي علينــا تعلمــه بشــأنقبــل نهايــة العــام،  اً تقريــر  ومــن المنتظــر أن يقــدم هــذا الفريــق .المتحــدة تنزانيــا
كـون أن نفـي المسـتقبل  لنـا، وكيـف تتـولى ذلـك المنظمات التـيو مها ياإلسهامات التي يمكن تقدو لمنظمات الدولية، ا

 وأنا على يقين من أننالكوارث الطبيعية. كما هو الحال في تعاملنا مع الحاالت الطوارئ الصحية،  استعداداً  أفضل
ــا مــع األمــر، بشــكل أســرعاالســتجابة لــو تمكنــا مــن  ــدينا خطــط عمــل واضــحة،  لــو، و عاجلــة صــورةب وتعاملن كــان ل

  أفضل في المرة القادمة.بشكل يبوال إلاأزمة من قبيل فاشية  التعامل معفسنكون أقدر على 
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يجـب نقطـة البدايـة ف. يجـب أال نغفلـه واحـد هناك أمرولكن بغض النظر عن مدى أهمية التعاون الدولي، 
بطريقـه تضـمن لـه أقصـى درجـات الصـمود  ذي يصـمموالـبه  الصحي الخاص نظامال بإعدادبلد  أن ترتبط بقيام كل

تمثل مهمة  القادرة على االضطالع بوظيفتهاصحية ال النظمبناء ف. والمرونة، أو أن يكون في مكانة تسمح له بذلك
بتقـديم مـا مجموعـه هذا العام والعـام القـادم وسنقوم في . ذه المسألةللتصدي له على تمام االستعدادألمانيا و . أساسية
 لمسـاعدتهالغـرب أفريقيـا،  مليـون يـورو مـن هـذا المبلـغ ٧٠سيتم تخصيص و لبلدان المتضررة ، ل مليون يورو ٢٠٠

  المساعدة الذاتية. للوصول إلى كوسيلة وهذه المساعدة يجب أن ينظر إليهافي بناء هياكل مستدامة. 
  

أمراض المناطق  G7جدول أعمال قمة مجموعة البلدان السبعة البند الثاني على  يتناولالسيدات والسادة، 
شـديدة بلـدان العديـد مـن البلـدان ببسـاطة  ض بحقيقـة أنهذه األمـرا المتعلقة بالفقر. ويرتبط انتشارالمدارية المهملة و 

فهنالــك القيــام بــذلك.  ممــا يســتلزم منــا مســاعدتها علــىالــنظم الصــحية الخاصــة بهــا،  لدرجــة تحــول دون تعمــيم فقيــرة
أنـه ومـن المثيـر لالهتمـام أن نالحـظ  ."المهملـة"األمراض المدارية  يعانون مما يعرف باسممليار شخص  ١,٤ نحو

ضــئيلة  ماديــةتكلفــة بمئــات الماليــين مــن النــاس  الحــاالت علــى األقــل، يمكنــا التخفيــف مــن وطــأة معانــاة فــي معظــم
مهمـة طويلـة  ئهاإنشـاالتي يمثـل نظم صحية قوية، و وقبل كل شيء إلى  نحتاج أوالً  فإنناتحقيق هذه الغاية ول. نسبياً 
ـــاً  ،األمـــد ـــوفير دوائـــر  وثاني ـــاً ل صـــناعة المستحضـــرات الصـــيدالنيةإلـــى ت الخـــدمات إلـــى ، لمنتجـــات المناســـبة ، وثالث

بشــكل وثيــق مــع البلــدان فمــن األهميــة بمكــان أن نتعــاون هــذا الســبب وللتوزيــع هــذه المنتجــات. الالزمــة  اللوجيســتية
 ومـن ثـمأنحـاء القـارة األفريقيـة.  بـين مختلـف بشكل كبير اللوجيستيةقدرات تتفاوت العلى سبيل المثال، فالمتضررة. 

  الهياكل اإلدارية المناسبة.بتهيئة  أيضاً  ٕانماو  فحسب، النظم الصحية طالبين بإعدادغير مفإننا 
  
هــي مقاومــة  G7 تها لقمــة مجموعــة البلــدان الســبعةخــالل رئاســ طرحهــاالقضــية الثالثــة التــي تــود ألمانيــا و 

موضــوع حــول  أيضــاً و  -هــذه المســألة  حــولاألكاديميــات الوطنيــة للعلــوم  نصــيحة التمســنالقــد و لمضــادات الحيويــة. ا
للنـاس سـواء  -رمتـهأهمية حاسمة للجـنس البشـري ب تمثلمسألة ال هذهالمناطق المدارية المهملة. وأعتقد أن  أمراض

المضـــادات  اســتمرار فعاليـــةيجــب علينـــا أن نضـــمن و علــى حـــد ســـواء.  البلــدان األقـــل نمـــواً  وأفــي البلـــدان المتقدمـــة 
وٕانمــا فــي عــالج البشــر،  فــيلــيس فقــط  - هــا إال فــي حالــة الضــرورة الطبيــةوأنــه ال يــتم اللجــوء إليالحيويــة الحاليــة، 

قمـــة الممكنـــة فـــي الصـــارمة علـــى أدق المعـــايير ، فإننـــا نـــود االتفـــاق ذه الغايـــةهـــتحقيـــق ول. الحيوانـــات أيضـــاً  عـــالج
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، لهـامسببات األمراض  ظهور مقاومةالمضادات الحيوية في أضيق الحدود، ألنه بمجرد وينبغي استخدام 

ألمـراض المداريــة بالنســبة لالوضــع علـى ســبيل المثـال  عكـسعلــى  -جديـدة أصــعب بكثيـرعالجــات  يصـبح تطـوير
تقـديم منتجـات إال  سـعهاال ي هـاالمـرض، ولكن صـراعنا مـعفـي  مهمـاً  اً صـناعة األدويـة شـريكوتعتبـر دوائـر المهملة. 

استنباط أصناف جديدة من المضادات الحيوية  بمدى صعوبة ولقد أحطت علماً جديدة من خالل البحث والتطوير. 
يجـب علينـا اتبـاع و . إحـراز تقـدم فـي هـذا المضـمارأردنـا  لـولتحل محل تلك القديمة. لذا يجب علينا التعامل بحـذر 

  كل من اإلنسان والحيوان.مع واحد"  ينهج "صح
  
مشـكلة لتصـدي لأن جمعية الصحة العالمية قامـت بوضـع خطـة العمـل العالميـة األولـى ل لقد أثلج صدريو 

اعتمـد مجلـس  ،قبل بضعة أيام فقـطو أن يكون لكل بلد خطة من هذا النوع.  وينبغيمقاومة مضادات الميكروبات. 
 وثيقاً  تعاوناً هذه االستراتيجية تطلب تالوزراء األلماني استراتيجية مقاومة مضادات الميكروبات الخاصة به. وسوف 

  مجاالت الطب البشري والطب البيطري. بين
  

 جميع موظفي منظمة الصـحة العالميـة، فضـالً ل في الختام أن أتوجه بالشكرالسيدات والسادة، اسمحوا لي 
االيبــوال فقـد ســلط انـدالع فاشـية األمـم المتحــدة والمنظمـات غيـر الحكوميــة والمؤسسـات. مـات منظســائر  ممثلـيعـن 
. وأود الواقع من مساهمات هائلة رضأالمنظمات غير الحكومية وعمال اإلغاثة على  ما قدمته مجددًا على الضوء
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منظمـــة أطبـــاء  لصـــليب األحمـــر والهـــالل األحمـــر، وكـــذلكا لجمعيـــات الـــدولي االتحـــادإلـــى  أشـــير بشـــكل خـــاص أن
  إلى جنب مع موظفي المنظمات الدولية. من عملوا دون كلل جنباً غيرهم الكثيرين م وأيضاً  -حدود  بال

  
. G7 قمــة مجموعــة البلــدان الســبعةفــي  أيضــاً وهــو مــا ســنطرحه  – نــداءب هــذا أن أختــتم بيــاني أود وبالتــالي

خـــالل الســـنوات  اإلطـــار تغيـــر ، حيـــثفـــي الصـــحة حـــق اإلنســـان للـــزود عـــنكـــل شـــخص فـــنحن نحتـــاج إلـــى عمـــل 
تتشارك  اآلن هاولكن في هذا المجال. المنظمة الوحيدة ت هي، كانالصحة العالمية منظمة أنشئتعندما ف. الماضية

لتحقيـق نفـس  يعمل كل منف .تي تتمتع بكفاءة عاليةالالمنظمات غير الحكومية المؤسسات و  العديد من الساحة مع
 تقـويضإلـى  دون أن نسـعى، التعـاون مـن بـروح معـاً  نعمـلومـن ثـم دعونـا . نفس القدر من األهميةب يحظى الهدف
 فـي الختـام أناسـمحوا لـي و . يـد عـون كـل جاد يستلزمالهذا المسعى و للغاية  المهمة ضخمةف البعض. نابعض أفعال

رئاســتها لمجموعــة البلــدان  خــاللألمانيــا وســتعمل . البشــرية لمســاعدةمخلصــة  جهــودمــا تبذلونــه مــن  أشــكركم علــى
  .عملكم وتعزيزهدعم  علىوسائر بلدان المجموعة السبعة 

  
 لكم. جزيالً  شكراً و 

  
  
  

=     =     =  


