
 
 
 

 كلمة
 

 الدكتورة مارغريت تشان
 المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية

 في
 الدورة الحادية والستين للجنة اإلقليمية لشرق المتوسط

 2192تشرين األول/أكتوبر  22-91تونس، الجمهورية التونسية، 

 
 العلوان، السيدات والسادة، سيدي الرئيس، أصحاب ادلعايل، الوفود الكرام، الدكتور عالء الدين

إن ادلرحلة اليت نعيشها اليوم ليست سهلة، ال للعامل وال ألي دولة يف أي من أقاليم منظمة الصحة العادلية، وليس أدل 
 على ذلك من عناوين األخبار ادلتداولة كل يوم تقريباً.

اليت من ُصنع اإلنسان، والتغري ادلناخي، فهناك الصراعات، والعنف الدائر بال معىن، والكوارث الطبيعية والكوارث 
 واإلخفاق ادلتكرر دلضادات ادليكروبات.

كما يتواصل ظهور حاالت متفرقة لفريوس كورونا يف ىذا اإلقليم، فضال عن التزايد يف حصد األمراض غري السارية 
 دية اجلديدة وادلنبعثة. ادلزمنة ألرواح الشباب. ولسنا مبنأى عن التهديد ادلتواصل الذي تفرضو األمراض ادلع

ويف األيام القليلة ادلاضية فقط، جاءتنا من عامل ادليكروبات السريع التغري رسائل صارمة ليذكرنا بقوتو. فقد أكدت 
 كما أبلغت النمسا عن أول إصابة لديها بفريوس كورونا..H5N1 بفريوس إنفلونزا الطيورلطفل رضيع مصر ظهور إصابة 

من ليربيا، مث حالة أخرى القادمني دة أيضًا أول حالة إصابة بفريوس إيبوال ألحد ادلسافرين وأكدت الواليات ادلتح
ألحد أفراد طاقم التمريض الذي شارك يف معاجلتو. كما تأكدت حالة عدوى ثانية بني العاملني بالرعاية الصحية يوم 

 األربعاء ادلاضي.

 ى أراضيها.كما أكدت إسبانيا أول حالة لسراية فريوس إيبوال عل
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يات، دلراقبتهم عقب الشهر ادلاضي، معظمهم من العاملني بادلستشف أوغندياً  09ويف الوقت ذاتو، مت عزل ما يزيد على 
 أيلول/سبتمرب جراء اإلصابة حبمى ماربورغ النزفية يف أنغوال. 82شعة يوم أوفاة إخصائي 

 ولكن دعوين أبدأ بأمر إجيايب.

 أن وزارات الصحة يف ىذا اإلقليم زلظوظة، وأرى يقيناً أن مديركم اإلقليمي يقودكم يف ادلسارات الصحيحة. وىو

ومها حتديداً: الرتكيز القوي والدائم على تقوية الُبىن األساسية الصحية، واحلاجة الستكمال مهمة  ،ينبل أقصد مسار  
 استئصال شلل األطفال.

، فإنو من دون الُبىن األساسية للصحة العمومية، ال ديكن ألي رلتمع أن ينعم باالستقرار، وكما يرى العامل بأسره حالياً 
 وال ألي فئة سكنية أن حتظى باألمان.

اليت تتسبب فيها رلتمعاتنا يف  بتواترىا وقوهتا ادلتزايدين،، وال توجد دولة لديها القدرة على حتمل الصدمات ادلتعددة
التغري، أو الصراعات يف القرن احلادي والعشرين، سواء كان ذلك بسبب ظواىر مناخية شديدة يف ظل مناخ آخذ 

 الذي خيرج عن نطاق السيطرة.للفريوسات ادلسلحة، أو االضطرابات األىلية، أو االنتشار ادلميت وادلفزع 

ن غرب أفريقيا سيكون ذلا أثر أسوأ بكثري قبل أن يتحسن الوضع. وال يزال ففاشية إيبوال اليت تعصف بأجزاء م
 ادلسؤولون الصحيون يتسابقون من أجل اللحاق  هبذه الفاشية السريعة التغري اليت تواصل مفاجآهتا. 

 عاماً. 82فهي مسألة ذات أبعاد متعددة مل يُر ذلا مثيل يف تاريخ ىذا ادلرض الذي امتد طوال 

  أخربكم بشيء إجيايب بني كثري من ىذه األمور ادلفععة.ولكن دعوين

ادلسؤولون الصحيون يف ترقب ألمر  يف العشرين من متوز/يوليو، انتفضعندما انتقل فريوس إيبوال إىل الغوس، نيعرييا، 
 كان شبو مؤكد أنو بداية ألسوأ السيناريوىات ادلزععة اليت ديكن لنا مجيعاً أن نتصورىا. 

مليون  88يث السكان، وأكثرىا سيولة وافتقارًا للتنظيم، إذ يقطنها وس ىي أكرب ادلدن األفريقية من حالغإن مدينة 
 نسمة يتنقلون باستمرار منها وإليها.

 وقد توقع اجلميع انفعاراً مدوياً يف عدد احلاالت اليت يُرجح أن يكون من الصعب جداً السيطرة عليها.

قع،  سوف تعلن ادلنظمة غداً، بكل ثقة، أن فاشية إيبوال قد انتهت، وأن الفريوس وذلك مل حيدث مطلقاً. ففي الوا
 قد اختفى، وأن الفاشية قد ُدحرت. 

 األخبار الرائعة؟ هفما األسباب وراء ىذ

تنفذ واحدة من أكثر محالت استئصال شلل األطفال ابتكاراً، إذ تستفيد من  إنو برنامج شلل األطفال. فنيعرييا
 أي طفل دون تطعيم. إغفالأحدث التكنولوجيات الرفيعة القائمة على األقمار الصناعية لضمان عدم 
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 والبلد يسري على الطريق الصحيح جتاه استئصال شلل األطفال من مناطقو احلدودية قبل هناية ىذا العام.

تأكدت أول حالة إصابة باإليبوال، قام ادلسؤولون الصحيون على الفور بتكييف الغرض من التكنولوجيا والُبىن  مادوعن
 التحتية ادلستخدمة يف استئصال شلل األطفال لالستفادة منها يف اكتشاف حاالت اإلصابة باإليبوال وتتبع ادلخالطني ذلا.

 غري معتاد يف هنايتها. اً شهدت منعطفاليت ىذه قصة جيدة من قصص الصحة العمومية و 

والعديد من البلدان الثرية لديها أفراد اآلن يف نيعرييا، يبحثون التكنولوجيا "ادلصنوعة يف نيعرييا" بدعم من منظمة 
 الصحة العادلية، لتعزيز قدراهتا يف رلال تتبع ادلخالطني حتسباً حلدوث أي حالة وافدة.

 يدة الوضوح. وىذه القصة حتمل رسالة أخرى شد

أصل شلل األطفال وىي، إذا كان باستطاعة نيعرييا، اليت تقيَّدىا مشاكل أمنية خطرية، أن تفعل ذلك، أي أن تست
 فإن أي دولة يف العامل قادرة على فعل األمر ذاتو. ،وحتتوي اإليبوال

اخلطورة لشلل األطفال يف  وأنا على علم بأن ادلدير اإلقليمي سوف يطلعكم على آخر ادلعلومات حول الوضع شديد
 باكستان. 

ويف ما يتعلق باإليبوال، فإن العامل حقًا متيقظ على حنو يثري اإلععاب، وتشهد على ذلك اإلنذارات الكاذبة اليت 
 تأتينا كل يوم تقريباً من ادلطارات وغرف الطوارئ، وأيضا يف بلدان من ىذا اإلقليم.

 يتعلق بالتأىب.ما ليقطعو يف  ولكن العامل أمامو شوط طويل

 وأقول رلدداً، إنو اإلخفاق ذاتو الذي خيشاه ادلدير اإلقليمي بدرجة كبرية.

اإليبوال، فإهنم يُرجعون انتشارىا فاشية عندما خيرج رؤساء دول ورؤساء وزراء يف البلدان غري ادلتضررة بتصرحيات حول 
 فعيل الُبىن األساسية للصحة العمومية". وشدهتا غري ادلسبوقني، وىم زلقون يف ذلك، إىل "اإلخفاق يف ت

لحة إىل تقوية النظم الصحية.
ُ
 وأنا أوافق على ذلك. ولطادلا أكدت، منذ أول يوم يل يف منصيب، على احلاجة ادل

قابلية تأثر السكان بأي نوع من كثريًا من الزمن. وترتفع   متعاقبةفالنظم الصحية، كان نصيبها اإلمهال لعقود 
 احلادة، الناجتة أيضاً عن تغري ادلناخ، على حنو سليف حول العامل.الصدمات 

 ومرة أخرى، أقول إن وزراء الصحة يف ىذا اإلقليم زلظوظون.

 فلديكم قيادة تنري لكم الطريق السديد.

 .شكراً لكم


