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  ٦٢/٣ج   والستون  الثانية جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٩ مايو/ أيار ١٩   من جدول األعمال ٣البند 

  A62/3   
  
  
  

   المديرة العامة الدكتورة مارغريت تشان،كلمة
   الصحة العالمية الثانية والستينأمام جمعية

  
  

  الدكتور مهلـر،    الرئيس، حضرات الوزراء، أصحاب السعادة، حضرات المندوبين المحترمين،        سيدي
  السيدات والسادة،

  
لقد أصبح العالم، في المتوسط، وعلى مدى العقود الثالثة الماضية، يرفل في الثروة، كما تمتع الناس،                

  . في المتوسط أيضاً، بموفور الصحة كما طالت أعمارهم
  

ذلك أن الفوارق مـن حيـث مـستويات    . تجاهات المشجعة تخفي حقيقة موجعة قاسيةغير أن هذه اال 
الدخل والفرص المتاحة والحالة الصحية، والفوارق بين البلدان وداخلها هي أعظم مما كانت في أي زمن مـن                  

  .األزمان في التاريخ الحديث
  

مسائل الصحية فاالتجاه الهبوطي    إن عالمنا مختل التوازن بشكل خطير والسيما عندما يتعلق األمر بال          
الذي يسجله االقتصاد في الوقت الحاضر سيؤدي إلى تراجع الثروة وانتكاس الصحة، غير أن آثار هذا االتجاه                 

  .ستكون على أشدها في العالم النامي
  

وعرف التاريخ، على اتساعه، الكثير مـن       . ولقد اتسم المجتمع البشري، دائماً وأبداً، بالحيف والجور       
غير أن الفارق اليوم هو أن الجور والحيف، والسيما فـي           . لمفسدين اللصوص والكثير من المحسنين الشرفاء     ا

  .مجال الرعاية الصحية، أصبحا من المهلكات
  

 بلداً عندما وافقت على إعالن األلفيـة ومراميـه          ١٨٩ويمكن للعالم أن يبدي امتنانه لما أقرته قيادات         
ك المرامي تُعد طريقة بالغة األهمية يمكن من خاللها األخذ بقـسط أوفـر مـن                ذلك أن تل  . كمسؤولية مشتركة 

  .العدالة في هذا العالم
  

ويمكن لجميع سكان العالم، حيثما كانوا، أن يعربوا عن اعترافهم بالجميل لمن يتحملون المسؤولية عن               
يق نحو تحقيق المزيد من العدالـة       ألنها أهدى طر  . األمور الصحية اللتزامهم مجدداً بالرعاية الصحية األولية      

  .واإلنصاف فيما يتعلق بالتنعم بالرعاية الصحية
  

دوائر الصحة العمومية أن تعرب عن امتنانها للدعم الذي تلقته مـن قبـل اللجنـة المعنيـة                  لويمكن  
لـضخمة فـي    والفوارق ا . وأنا أوافق تماماً على النتائج التي تم الخلوص إليها        . بالمحددات االجتماعية للصحة  

كما أن معظم اللوم فيما يخص الطريقة التي يعمل بها عالمنا، وهي طريقة             . الحصائل الصحية ليست اعتباطية   
  .ظالمة، أساساً، يقع على مستوى السياسة العامة
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وعنـدما  . وكثيراً ما تكون الصحة قضية هامشية عند بلورة السياسات العامة التي تحكم هـذا العـالم               
 الصحية مع آفاق الربح االقتصادي فإن المصالح االقتصادية تبز المشاغل الصحية المـرة              تتضارب السياسات 

 التـي   العطـف الضيقة  وكما أن الصحة تتحمل، مراراً وتكراراً، وزر السياسات القصيرة النظر           . تلو األخرى 
  .تتخذ في سائر القطاعات

  
ولقد لقننـا   . لتي تتعلق بالحياة والموت    في األمور ا   وزنهله  وإن لإلنصاف وزنه في المسائل الصحية،       

  .األيدز والعدوى بفيروسه هذا الدرس بأكثر الطرق الملموسة المحسوسة
  

  .وإننا لنرى اآلن كيف أن اإلنصاف يعني الكثير عندما تحل األزمات
  

  حضرات السيدات والسادة،
  

  .إن العالم يواجه أزمات متعددة على جبهات متعددة
  

 أزمة وقـود وأزمـة غـذاء    عن المثالي، في العام الماضي تباعاً وبشكل سريع، فقد تفتق عالمنا غير 
  .كما أثبت بشكل دامغ أن األثر الناجم عن تغير المناخ قد أسيء تقديره بشكل خطير. وأزمة مالية
  

وتأتي هذه األزمات في وقت يتزايد فيه اعتماد األمم على بعضها البعض على نحو ال يمكن بتّه كمـا                   
وكل هذه األزمات عالمية    . فيه اعتماد أسواقها المالية واقتصاداتها ونظمها التجارية على بعضها البعض         يتزايد  

النطاق كما أن جميعها سيطأ بأقدامه البلدان النامية والفئات السكانية المستضعفة وسيكون وقـع تلـك األقـدام                  
  .اً بشكل خطير للغايةف انحراكما أن كل األزمات يهدد بأن يترك توازن هذا العالم أكثر. موجعاً

  
إن جميع هذه األزمات سيميط اللثام عن عقود من الفشل في االستثمار في النظم الصحية وعقود مـن                  
الفشل في دراسة أهمية اإلنصاف والعدالة، وعقود من اإليمان األعمى بأن تحقيق النمو االقتصادي البحت هو                

  .دواءاألغاية كل شيء ونهاية كل شيء وأنه شفاء كل 
  

  .وليس األمر كذلك
  

احترام قواعد  "عرف أي استثناءات على أساس      تإن عواقب السياسات المعيبة ال تعرف أي رحمة وال          
وكما رأينا، فإن شرر األزمة المالية قد تطاير وانتقل من بلد إلى آخر ومن قطاع اقتصادي إلى الكثير                  ". اللعبة

  .من القطاعات األخرى
  

أدارت اقتصاداتها بشكل جيد، ولم تشتر أصوالً مسمومة ولم تتعرض لمخاطر مالية بل إن البلدان التي 
 هي  الدفيئةالقليل من انبعاثات غازات     بمشطة تعاني بدورها من العواقب، وبالمثل فإن البلدان التي لم تسهم إال             

  .أول البلدان التي ستتأثر شديد األثر بتغير المناخ
  

هذه العدوى هي احتمـال انـدالع أول        : ة عظيمة على أعتاب أبوابنا    أما اآلن فإننا نرى عدوى عالمي     
  .أنفلونزا جائحة في هذا القرن
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  حضرات السيدات والسادة،
  

 الـشديد اإلمـراض، لـدى الـدواجن         H5N1لقد هيأت فاشيات أنفلونزا الطيور الناجمة عن الفيروس         
فينة واألخرى، العالم على مدى خمسة أعوام       والحاالت التي ظهرت منه بين البشر والتي أدت إلى الوفاة بين ال           

ونتيجة لهذه التهيئة التي دامت تلك األعـوام        . طويلة لتوقع حدوث جائحة أنفلونزا بل حدوث جائحة جد مميتة         
  .الطويلة فإن العالم قد تهيأ بشكل أفضل ولكنه مرعوب منها

  
 جائحـة هـو     إلحـداث انيات هائلة   وكما نعلم اآلن فإن فيروساً جديداً من فيروسات األنفلونزا ذا إمك          

  . ظهر من مصدر آخر في جانب آخر من العالمA(H1N1)الفيروس الجديد من الساللة 
  

على خالف فيروس الطيور، من إنسان إلى آخر وينتشر بسرعة شديدة والفيروس الجديد ينتقل بسهولة 
  .وإننا لنتوقع أن يستمر هذا النمط. دةإذا ما استحكم داخل البلد الواحد وهو ينتقل بسرعة اآلن إلى بلدان جدي

  
 يسبب اآلن، أساسـاً، وعكـة متوسـطة         H1N1وعلى خالف فيروس أنفلونزا الطيور، فإن الفيروس        

ونحن نأمـل   . كما أنه لم يؤد إال إلى عدد قليل من الوفيات فيما عدا الفاشية التي حدثت في المكسيك                . الخطورة
  .أن يستمر هذا النمط

  
ة، هي اصطالحاً، أمراض قليل فهمها عندما تظهر وهذا يصدق بجالء عندما يكون             واألمراض الجديد 

  .العامل المسبب أحد فيروسات األنفلونزا
  

وفيروسات األنفلونزا عبارة عن هدف متحول بامتياز كما أن سلوكها ال يمكن التكهن به بحـال مـن                  
وال قبـل   . ه أسوة بالفيروسات التي تـسببها     وبالمثل فإن سلوك الجوائح هو اآلخر ال يمكن التكهن ب         . األحوال

  .للمرء بأن يتنبأ بما ستؤول إليه األوضاع
  

 يضع ضغوطاً هائلة على الحكومات وعلى وزارات الصحة وعلى منظمة           H1N1إن ظهور الفيروس    
من الصحة العالمية من أجل اتخاذ القرارات الصائبة واتخاذ اإلجراءات الصحيحة في وقت ال يوجد فيه الكثير                 

  .اليقين العلمي
  

أبريل، إلى رفع مستوى التيقظ حيال األنفلونزا الجائحة مـن المرحلـة            /  نيسان ٢٩ولقد عمدت، في    
  .الرابعة إلى المرحلة الخامسة ونحن اليوم النزال في المرحلة الخامسة

  
ال أحد يعرف ما و. إال أن هذه الفيروس قد يكون منَحنَا مهلة إال أننا ال نعرف كم ستستغرق تلك المهلة

  .إذا كان هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة أم ال
  

 اآلن في عدة بلدان في نصف الكرة األرضية الجنوبي حيث ستبدأ أوبئـة              تأكدإن وجود الفيروس قد     
وهناك من األسباب ما يدعونا إلـى الـشعور بـالقلق إزاء            . األنفلونزا الموسمية دورتها من جديد عما قريب      

  . مع غيره من الفيروسات التي تدور اآلن بين اآلدميينH1N1يروس الجديد تفاعالت الف
  

 مستحكم في الـدواجن فـي       H5N1وعالوة على ذلك يجب علينا أال ننسى أن فيروس أنفلونزا الطيور            
وال أحد يعرف كيف سيكون سلوك هذا الفيروس الطيري تحت ضغط األعداد الهائلة مـن النـاس                 . عدة بلدان 

  .H1N1وى الفيروس الجديد المصابين بعد
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  حضرات السيدات والسادة،
  

وبذا فإن خدمات الصحة    . إن االنتقال إلى المرحلة الخامسة قد أدى إلى تصعيد عدد من تدابير التأهب            
  .العمومية والمختبرات وموظفي منظمة الصحة العالمية ودوائر الصناعة يعملون اآلن على مدار الساعة

  
. لإلصابة بالعدوى ،   جميع سكان العالم، تقريباً    تعرضجائحة، اصطالحاً، هي     ال تسمومن السمات التي    

  .ولن تطال العدوى كل الناس إال أن كل الناس معرضون لمخاطر العدوى
  

 ٦,٨وطاقة إنتاج األدوية المضادة للفيروسات ولقاحات األنفلونزا طاقة محدودة وال تكفي لعالم تعداده              
ساسي جداً أال تهدر البلدان هذه الموارد الثمينة من خالل اتخاذ تـدابير هزيلـة                وعليه فإن من األ    .مليار نسمة 

  .التركيز
  

وكما سمعتم صباح هذا اليوم فإننا نحاول الحصول على بعض األجوبة على عدد من األسئلة، ومـن                 
. ثـر دقـة   شأن تلك األجوبة أن تعزز من تقييم المخاطر المحتملة وأن تسمح لي بتزويد الحكومات بنصائح أك               

وستتاح لنا، من الناحية المثالية، وفي القريب، المعارف الكافية لنصح البلدان فيمـا يتعلـق بالفئـات العاليـة                   
  .االختطار والتوصية بتركيز الجهود والموارد على تلك الفئات

  
يرة وسوف أتبع تعليماتكم بدقة بصفتي كب     . لقد أصغيت بعناية إلى ما أبديتموه من تعليقات هذا الصباح         

، وذلك فـي إطـار أدائـي        ٦الموظفين التقنيين في المنظمة، والسيما فيما يتعلق بمعايير االنتقال إلى المرحلة            
  .لواجباتي ومسؤولياتي أمام الدول األعضاء

  
 لها إجابات أكيدة في الوقت الحاضر فإن باستطاعتي أن أطمئنكم           تجدوإذا كانت الكثير من األسئلة ال       

 وهي أن منظمة الصحة العالمية تبادر عند تلقيها معلومات ذات أهمية من شـأنها إنقـاذ                 عن مسألة واحدة، أال   
األرواح، كما يحدث، مثالً، عند تعاظم مخاطر حدوث مضاعفات لدى الحوامل، إلى تحذير األسرة الدولية في                

  .هذا الصدد
  

.  االكتـشاف والتبليـغ    ولقد حدث معظم الفاشيات، حتى اآلن، في بلدان تمتلك قدرات جيدة في مجالي            
ودعوني أغتنم هذه الفرصة ألن أتوجه بالشكر لحكومات تلك البلدان الجتهادها في االضطالع بأنشطة الترصد               

  .التي انتهجتها في مجال التبليغ وللكرم الذي تحلت به فيما يتعلق بتقاسم المعلومات وتبادل الفيروساتوللشفافية 
  

جائحة من جوائح األنفلونزا إنما هو مناسبة شاذة لإلعراب عن التكافل أمام خطـر يـداهم                إن حدوث   
  .وإننا لسعداء الحظ إذ أن الفاشيات التي تحدث إنما تسبب أساساً، حاالت مرضية معتدلة في هذه األيام. الجميع

  
بقوة على النظر عـن      أحثكمكما  . وإنني ألحث األسرة الدولية بقوة على أن تستغل هذه المهلة بحكمة          

كثب إلى كل شيء وإلى كل ما نقوم به، جماعياً، لحماية البلدان النامية، مرة أخرى، من تحمل وزر عـدوى                    
  .عالمية النطاق

  
كما تواصلت  . ولقد تواصلت في هذا الصدد مع شركات إنتاج األدوية المضادة للفيروسات واللقاحات           

ت األمم المتحدة ومنظمات المجتمـع المـدني والمنظمـات غيـر             الدول األعضاء والبلدان المانحة ووكاال     مع
  .الحكومية والمؤسسات

  
مل  للجائحة والتخفيف من وطأتها ليش     على الحاجة المطلقة إلى توسيع نطاق تدابير التأهب       لها  وأكدت  

  . تمل األمين العام لألمم المتحدة إلى في بذل هذه الجهود التي ال تكّل والانضموقد . العالم النامي
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  حضرات السيدات والسادة،
  

وهو له داللـة    . كما قلت لكم فإن اإلنصاف في المجال الصحي له داللة فيها الحد بين الموت والحياة              
  .خاصة عند نزول األزمات والملمات

  
وإن عالمنا اليوم أكثر تأثراً باآلثار الضائرة التي تنجم عن وقوع جائحة من جوائح األنفلونزا منه في                 

  . عندما بدأت آخر جائحة من الجوائح التي حدثت في القرن الماضي١٩٦٨ عام
  

وكما نرى اآلن مـا يحـدث نتيجـة         . فقد تسارعت وتيرة وحجم األسفار الدولية وبلغت درجة مذهلة        
كما أن ترابط البلـدان     .  فإن كل مدينة تمتلك مطاراً دولياً معرضة لمخاطر استقبال حالة وافدة           H1N1الفيروس  
  .زايد بشكل جذري يضخم من احتماالت تعطل دوالب االقتصادالذي ت

  
وفيما عدا الدواعي األخالقية المطلقة فإن اتجاهات مثل االستعانة بمصادر خارجية واإلنتاج في الوقت              

 فـي هـذا     طالمناسب تضطر األسرة الدولية إلى التأكد من عدم معاناة أي جزء من أجزاء العالم بشكل مفـر                
  . أن نعتني بمسألة اإلنصاف والعدالة وعلينا أن نعتني أيضاً بمسألة عدالة قواعد اللعبةوعلينا. المضمار

  
ولـسوء  . وإمكانية التعرض للحاالت الوافدة ولتعطل االقتصادات واألعمال تؤثر في جميـع البلـدان            

  .، تتركز بشكل مفرط في العالم النامياألخرىالطالع أن إمكانيات التعرض 
  

لمتاحة إلى أن معظم حاالت العدوى الوخيمة والمميتة الناجمة عن اإلصابة بالفيروس             ا البيناتوتشير  
H1N1             وقد ازداد عبء   . ، عدا الفاشية التي حدثت في المكسيك، تحدث بين أناس مصابين بأمراض مزمنة دفينة

مي، من البلدان   األمراض المزمنة، في السنوات القليلة الماضية، على نحو درامي وانتقل، أيضاً على نحو درا             
  .الغنية إلى البلدان الفقيرة

  
. ٪ من عبء األمراض المزمنة، اليوم، في البلدان المنخفضة والمتوسطة الـدخل           ٨٥ويتركز حوالى   

ذلك أن العالم النامي يعيش فيه أكبر مجموعة من الناس الذين           . وما يخلفه هذا األمر شيء واضح ال مرية فيه        
  .H1N1اإلصابة بأنواع اإلصابة الوخيمة والمميتة الناجمة عن الفيروس  فيما يتعلق بللمخاطرهم عرضة 
  

٪ مـن   ٢٥ومن السمات الملفتة لبعض الفاشيات الحالية مصاحبة اإلسهال أو القياء لما يـصل إلـى                
  .الحاالت، وهذا األمر لم يعهد من قبل

  
يقاً آخر مـن طـرق       طرح الفيروس في السوائل البرازية فإن هذا األمر يضيف طر           اكتشاف وإذا تم 

والداللة في هذا الصدد تكون عظيمة بشكل خاص في المناطق التي ال توجد فيها مرافـق إصـحاح                  . السراية
  .مالئمة كما هو الحال في مدن الصفيح الحضرية المكتظة

  
 جائحة تحدث منذ ظهور األيدز والعدوى بفيروسه وعودة السل إلـى            أولإن الجائحة القادمة ستكون     

 تعتمـد حيـاتهم علـى    ن وهناك في عالم اليوم الماليين من الناس الذي    .شكاله المقاومة لألدوية كذلك   الظهور بأ 
  .إمدادات األدوية المنتظمة وعلى الوصول بانتظام إلى الخدمات الصحية

  
ومعظم هؤالء الناس يعيشون في بلدان تعاني نظمها الصحية من اإلرهاق أصالً كما تعاني مـن قلـة             

ومن المتوقع أن تزيد أزمة المالية من العبء وتفاقمه مع امتناع المزيـد              .لة األموال المرصودة  العاملين ومن ق  
  .من الناس عن طلب خدمات الرعاية الخاصة والتوجه إلى الخدمات التي يمولها القطاع العام
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ل ما الذي سيحدث إذا دفعت أعداد متعاظمة من الناس الذين يحتاجون إلى خدمات الرعاية فـي مجـا                 
إلى الهاوية؟ وما الذي سيحث إذا شاهد العـالم نهايـة جائحـة             بالفعل  األنفلونزا فجأة الخدمات الصحية الهشة      

  األنفلونزا ليرى نفسه فقط في مواجهة مع وباء السل الشديد المقاومة لألدوية، مثالً؟
  

ض النساء الحوامل إلـى      إلى االعتقاد بأن الفيروس الجديد يعر      يدفعنا من األسباب الوجيهة ما      إن لدينا 
هـل  . وعلينا أن نسأل أنفسنا هذا الـسؤال      . تعلق باإلصابة بالعدوى الوخيمة أو المميتة     يمخاطر متعاظمة فيما    

 إلى رفع مستويات وفيات األمومة وهي مستويات ال يمكن القبول بها بحال من              H1N1سيؤدي انتشار الفيروس    
  ة وثيقة بضعف النظم الصحية؟األحوال أصالً، وهي أيضاً مستويات ذات عالق

  
  حضرات السيدات والسادة،

  
في خضم كل الشكوك والريب التي تراودنا هناك شيء مؤكد هو أنه عندما يتسبب عامل معـد فـي                   

 مكانوهي بذلك تنتقل إلى     . حدوث طارئة صحية عمومية عالمية فإن الصحة تصبح قضية مركزية ال هامشية           
  .الصدارة رأساً

  
وقد تم اختزال مدة    . ق حيال احتمال حدوث جائحة من جوائح األنفلونزا ويحق له أن يقلق           إن العالم قل  

هو أن المسؤولين الصحيين هم في الوقت الحاضر أفراد من األهميـة            . انعقاد جمعية الصحة هذه لسبب وجيه     
  .بمكان بحيث ال يجوز لهم أن يكونوا بعيداً عن أوطانهم لمدة تزيد على بضعة أيام

  
ر بها هذا الوضع يمكن أن تكون حالة من حاالت          يكما أن الكيفية التي ند    .  نمتلك الكثير في أيدينا    وإننا

  .االستثمار لصالح الصحة العمومية
  

هـل أن   . إن العالم سيكون في منزلة المراقب، ومما ال شك فيه أن هناك سؤاالً كبيراً واحداً سيطرح               
مستوى الحدث في الظروف التـي تـسود القـرن الحـادي            خدمات الصحة العمومية في العالم ستكون على        
وأرى أن العواقب ستكون ظـاهرة      . ا بالطبع لن تكون كذلك    هوالعشرين وهي ظروف ال تخلو من تحديات؟ إن       

  هل سنفعل شيئاً في نهاية المطاف؟: واآلن علينا أن نطرح السؤال الثاني. للعيان بسرعة وبشدة وبشكل مأسوي
  

لوقت ذاته، وال نجرؤ أن نترك المخاوف التي تنتابنا حيال الجائحة تلقي بظاللها             إننا ال نستطيع، في ا    
والواقع أن العديد من القضايا التي ستتصدون لمعالجتها   . على سائر البرامج الصحية الحيوية أو تعطل مسيرتها       

لقدرات التي ستمس إليهـا     هذا األسبوع أو التي تم التصدي لها في الدورات القليلة الماضية، تتعلق، تحديداً، با             
  .الحاجة إذا حدثت جائحة ما أو وقعت طارئة ما من طوارئ الصحة العمومية تسبب قلقاً دولياً

  
  .إن قطاع الصحة ال يمكن أن يالم لقلة تبصره ألننا نعلم، منذ أمد بعيد، ما تمس إليه الحاجة

  
قوة النظم الصحية التي ال تقـصي وال        عتمد على   توإن االستجابة الفعالة في مجال الصحة العمومية، ل       

. تستبعد أحداً والتي تتيح للجميع بمن فيهم من يوجدون في المجتمعات المحلية فرصة الحصول على الخـدمات       
وهي تعتمد كذلك على توافر األعداد الكافية من العاملين المدربين على النحو المالئم والذين يملكون الحـوافز                 

  .الذين يحصلون على التعويض المناسبالتي تشجعهم على العطاء و
  

 وجميـع   .إنها تعتمد على عدالة الوصول إلى المنتجات الطبية الميسورة التكلفة وإلى سائر التدخالت            
كم، على وجه الخصوص، على إنجاز األعمال المدرجة فـي          ثوإنني ألح . هذه البنود مدرجة في جدول أعمالكم     

  .بتكار والملكية الفكرية ذلك أننا قاب قوسين أو أدنى من اإلنجازإطار البند الخاص بالصحة العمومية واال
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إن اللوائح الصحية الدولية، وهي أيضاً مدرجة في جدول أعمالكم، تعطي قطاع الصحة ميزة لم يكـن          
 بنا السياسات الخاطئة فـي      زجتاإلداريون الماليون يمتلكونها عندما اندلعت األزمة في العام الماضي وعندما           

 توفر آلية منسقة لإلنذار المبكر ونظاماً محكمـاً لتقيـيم           واللوائح الصحية الدولية  . أزمة اقتصادية عالمية  أتون  
  .المخاطر المحتملة يخضع لألدلة العلمية وليس للمصالح األنانية

  
وعلي أن أذكر حضراتكم بأننا نحتاج إلى إنجاز عملنا في مجال استئصال شلل األطفال مستهدين في                

 هذا العمل يعود بالفعل بفوائد ملموسة ونحـن علـى           بأنوعلي أن أذكركم أيضاً     . تقييم المستقل الجاري  ذلك بال 
  .طريق بلوغ هدف تخليص العالم من مرض مدمر

  
أما اليوم فإن شبكات الترصد الواسعة والبنى التحتية التي أقيمت من أجل استئـصال شـلل األطفـال        

 وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبـرى        H1N1صابة بالفيروس   تستخدم لتصعيد وتيرة ترصد حاالت اإل     
  . القارة اآلسيويةهوشب

  
ومنظمـة الـصحة    . كما أن الميزانية البرمجية المقترحة هي من البنود المدرجة في جدول أعمـالكم            

كر أن  والجـدير بالـذ   . العالمية على استعداد لتوجيه االستجابة لطارئة من طوارئ الصحة العمومية العالميـة           
ونحن بحاجة إلى طمأنتنـا     . الخدمات التي نقدمها في عدة مجاالت خدمات مجهدة غير أننا نواجه الوضع القائم            

  .بأن باستطاعتنا أن نعمل على ما يرام وخاصة عند تفاقم الطارئة
  

  حضرات السيدات والسادة،
  

  .إن لي تعليق نهائي سأبديه
  

غير أن الفيروسات ليست ذكية بل    .  وهي ميزة المفاجأة   إن فيروسات األنفلونزا تحظى بميزة كبرى أال      
  .نحن أذكى
  

ة التقنية والعلمية التي ترفد مستويات التأهب قد خطت خطوات          يإن مستويات التأهب، ومستويات الدرا    
ونحن نمتلك اللوائح الصحية الدولية المنقحة وقد وضعنا موضـع االختبـار            . ١٩٦٨هائلة إلى األمام منذ عام      

  .متينة مثل الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات واالستجابة لمقتضياتهاآليات 
  

وإننا في هـذا    . وكما أسلفت فإن جائحة األنفلونزا إنما هي مناسبة شاذة لإلعراب عن التكافل العالمي            
  .وسنجتاز هذه المحنة مجتمعين. المضمار في خندق واحد

  
  .وشكراً لكم

  
  
  

=     =     =  


