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 حوار مع المدير العام
 
  

السيد الرئيس، أعضاء المجلس التنفيذي الموّقرين، السادة غيـر المنتمـين إلـى عضـوية المجلـس، أصـحاب   
 السعادة، الزمالء، السيدات والسادة،

 
فــي الســاعة السادســة إال ربــع صــباحًا مــن يــوم الجمعــة الماضــي، تلقيــت رســالة مــن ميشــيل زفــران، زميلــي  -١

طفال، يبلغني فيها بخبر مرّوع يفيد بأن اثنتـين مـن العـامالت فـي الذي يشغل منصب مدير إدارة استئصال شلل األ
 برنامج شلل األطفال، أم وابنتها، قتلتا بعد إطالق النار عليهما في باكستان.

 
 كانت تلك أول رسالة أتلقاها في ذلك اليوم، وقد جاءتني في وقت باكر جدًا من الصباح. -٢
 
 لة وأنا أتلوه على زمالئي. وانتابني حزن شديد، وكدت ال أصدق نص الرسا -٣
 
إنه من البشاعة أن تُقتـل أم وابنتهـا ذات السـتة عشـر ربيعـًا أثنـاء سـعيهما إلـى حمايـة صـحة األطفـال. إنـه  -٤

 أمر محزن حقًا، وهو كما قلت شيء بشع.
 
 عـامًال صـحياً  ٤٤ولألسف، لم يقتصر األمر عليهما. ففي األرباع الثالثة األولى من العام الماضي، ُقتل  -٥

 وهم يؤدون عملهم في محاولة إنقاذ حياة اآلخرين وحمايتها.
 
ولــن يثنينــا ذلــك عــن ســعينا إلــى استئصــال شــلل األطفــال أو تقــديم الخــدمات التــي نقــدمها إلنقــاذ األرواح.  -٦
 سيزيد من عزمنا على الكفاح بمزيد من القوة.  بل
 
 . أرجو أن تقفوا معي لنلتزم الصمت دقيقة واحدة تقديرًا لتضحيتهم -٧
 
 شكرًا لكم.  -٨
 
 السيدات والسادة، -٩
 

 دعوني أبدأ بأن أتمنى لكم جميعًا عامًا سعيدًا للغاية.  -١٠
 

 فهذا عام خاص ألسباب عديدة. فهو عام من الفرص.  -١١
 

فهـــو أوًال الـــذكرى الســـبعون لمولـــد المنظمـــة، وفرصـــة لالحتفـــال بالنجاحـــات الماضـــية وٕاعـــادة التفكيـــر فـــي  -١٢
 المستقبل. 
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أتــا بشــأن الرعايــة الصــحية األوليــة، وفرصــة إلعــادة تأكيــد أن  -األربعــون إلعــالن ألمــاوهــو أيضــًا الــذكرى  -١٣
الرعاية األولية التي تركز علـى النـاس يجـب أن تكـون األسـاس الـذي تسـتند إليـه جهودنـا المبذولـة فـي سـبيل تحقيـق 

 التغطية الصحية الشاملة. 
 

ة لنتذكر اإلمكانات المدّمرة للفاشيات التي ال نكون سبانية، وفرصألوهو الذكرى المئوية لجائحة األنفلونزا ا -١٤
 مستعدين لها. 

 
مليـون  ١٠٠و ٥٠ما بـين  -عام عددًا من األشخاص  ١٠٠سبانية" منذ ألفكما تعرفون، قتلت "األنفلونزا ا -١٥

 يزيد على عدد من قتلوا في الحرب العالمية األولى. -شخص 
 

 ة إلى المنظمة. ولكن هذا العام هو أيضًا عام من الفرص بالنسب -١٦
 

 وهو العام الذي سيحدد كيف ستبدو المنظمة في المستقبل. -١٧
 

 فطوال األشهر الستة األخيرة، عملت أنا وفريقي يوميًا على تعزيز أسس المنظمة.  -١٨
 

دة برنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر. ولـم يتوقـف العديـد منـا -١٩ عـن العمـل  وعملنا دون كلل على وضـع مسـوَّ
 أثناء اإلجازة الطويلة.

 
 وقد وضعنا خطة لتحويل المنظمة. -٢٠
 

 وبدأنا العمل على تجديد تعبئة الموارد.  -٢١
 

وأنشأنا فريقًا قويًا للقيادة يضم قدرًا هائًال من المواهـب والخبـرات. وألول مـرة، حققنـا المسـاواة بـين الجنسـين  -٢٢
ى عدد الرجال، وتحقق التنوع الجغرافي أكثر من أي وقت مضـى. في المراتب العليا للمنظمة بزيادة عدد النساء عل

 د ذلك إنجازًا تاريخيًا حقيقيًا.وُيع
 

وبالطبع فإن جميع هذه اإلجراءات مترابطة ترابطًا وثيقـًا فيمـا بينهـا. فـنحن ال نسـتطيع تنفيـذ برنـامج العمـل  -٢٣
السـبب أقـول إننـا بصـدد إرسـاء األسـس. وهـذا  العام دون تحويل المنظمة، أو دون موارد، أو دون قيادة قوية. ولهذا

 ما كنا نفعله طوال األشهر الستة الماضية.
 

 تلك هي األسس. -برنامج العمل العام، والتحول، وتعبئة الموارد، والقيادة القوية  -٢٤
 

 ولكن حتى ونحن نعمل على تعزيز األسس، عكفنا على إنجاز العمل اليومي للمنظمة.  -٢٥
 

ًا من الزخم السياسي بشأن األمراض غير السارية والسـل، اللـذين سـُيقام بشـأنهما حـدثان وقد وّلدنا قدرًا كبير  -٢٦
 رفيعا المستوى في الجمعية العامة لألمم المتحدة في وقت الحق من هذا العام. 

 
 وأنشأنا لجنة مستقلة جديدة رفيعة المستوى تابعة للمنظمة لُتعنى باألمراض غير السارية.  -٢٧
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 جديدة لمكافحة اآلثار الصحية لتغّير المناخ في الدول الجزرية الصغيرة النامية.واستهلينا مبادرة  -٢٨
 

ووقعنـــا علـــى اتفاقـــات جديـــدة مـــع البنـــك الـــدولي، وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة للبيئـــة، واتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة  -٢٩
 اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ، واتفاقات أخرى. 

 
المجتمــع المــدني ليكتســب صــوتنا الجمــاعي مزيــدًا مــن الثقــل. وبــدأنا عمليــة جديــدة للمشــاركة مــع منظمــات  -٣٠

 فالصوت الجماعي أعظم قوة من األصوات المشتتة.
 

فــي طوكيــو، حيــث شــهدنا التزامــًا سياســيًا غيــر  ٢٠١٧واختتمنــا العــام بمنتــدى التغطيــة الصــحية الشــاملة  -٣١
 مسبوق دعمًا لرؤيتنا الخاصة بتمتع الجميع بالصحة. 

 
شـــكر الخـــاص إلـــى حكومـــة اليابـــان ودولـــة الســـيد آبـــي رئـــيس الـــوزراء، لـــيس فقـــط علـــى وأود أن أتوجـــه بال -٣٢

مليـــار دوالر أمريكـــي فـــي ســـبيل تقـــدم  ٢,٩استضـــافتهما لهـــذا االجتمـــاع المهـــم، وٕانمـــا أيضـــًا علـــى تعهـــدهما بإنفـــاق 
صــدر فــي  التغطيــة الصــحية الشــاملة فــي العــالم. كمــا أن التقريــر الخــاص برصــد التغطيــة الصــحية الشــاملة الــذي

 طوكيو، يذكرنا بالمهمة الماثلة أمامنا.
 

 فمازال نصف سكان العالم على األقل يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الخدمات الصحية األساسية. -٣٣
 

مليون شخص يقعون في براثن الفقر المدقع سنويًا بسبب النفقات الصحية التـي  ١٠٠وهناك ما يقرب من  -٣٤
 يسددونها من جيوبهم الخاصة.

 
 ويجب وضع حد لذلك.  -٣٥
 

 ومع ذلك فهناك بوادر تبعث على األمل. -٣٦
 

يومًا فقط تشرفت بلقاء الرئيس أوهورو كينياتا في نيروبي. وكما قد تعلمون، أعلن سعادته مؤخرًا  ١٢فمنذ  -٣٧
 . أن الرعاية الصحية الميسورة التكلفة ستشكل إحدى الركائز األربع لالقتصاد الكيني خالل فترة واليته الثانية

 
وهو يريد أن يحصل على دعم المنظمة. فأثناء اجتماعنا، طلب مني مساعدة حكومته على تحديـد أفضـل  -٣٨

نماذج التمويل لتحقيـق رؤيتـه. وهـو يرغـب فـي الحصـول علـى ذلـك بسـرعة، فلـم يمنحنـي إال ثالثـة أشـهر! وٕان ذلـك 
 لينم عن التزامه.

 
وهـا صـندوقًا وطنيـًا للتضـامن الصـحي، يبـدأ وحدثت القصة نفسـها فـي مدغشـقر، حيـث أنشـأت الحكومـة لت -٣٩

 اآلن في العمل في ثالث مقاطعات. 
 

بـالقرب مـن كيغـالي. ففـي هـذه  وحدثت القصة نفسها في روندا، التي ُزرت فيها المركز الصـحي لمايـانجي -٤٠
المنطقة، تلـد جميـع النسـاء الحوامـل فـي المركـز الصـحي، ويحصـل جميـع األطفـال علـى التطعـيم، ويشـترك الجميـع 

 في نظام التأمين الصحي المجتمعي. وهذه المعدالت نادرة الوجود حتى في البلدان األكثر ثراًء بكثير من رواندا.
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سـت حلمـًا خياليـًا، يته في هذه البلدان الثالثة بـأن التغطيـة الصـحية الشـاملة ليلقد ذكرني الوقت الذي أمض  -٤١
فـي العديـد مـن األمـاكن. فكـل بلـٍد زرتـه كـان فـي مرحلـًة مختلفـًة مـن رحلتـه، ولكـن لهـا جميعـًا وجهـة  وٕانما هي واقـع

  مشتركة.
  

وســـوف تصـــبح التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة هـــذا العـــام الموضـــوع الخـــاص بكـــل مـــن يـــوم الصـــحة العـــالمي   -٤٢
وجمعية الصحة العالميـة، كمـا تعلمـون. وٕانـه لمـن دواعـي سـروري أن أعلـن أننـا سـنحتفل بيـوم الصـحة العـالمي فـي 

فــــي الواقــــع كــــي أقــــول  ســـري النكــــا، والتــــي تحتفــــل أيضــــًا بــــذكرى تأسيســــها الســــبعين. وأود أن أنتهــــز هــــذه الفرصــــة
  سعيدة من االستقالل". اً النكا "سبعون عام لسري

  
ولــيس ثمــة مكــان أنســب لهــذا الحــدث. فكمــا تعلمــون، فــإن لســري النكــا تاريخــًا طــويًال مــن تقــديم الرعايــة   -٤٣

  الصحية بالمجان لشعبها.
  

خطـوات ملموسـة علـى األقـل  ونحن نخطط هذا العام أيضًا إلى توجيه تحٍد لجميع البلدان بـأن تتخـذ ثـالث  -٤٤
  صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

  
وأبدأ بتوجيه ذلك التحـدي لكـم، فلـدينا هنـا فـي هـذه القاعـة أعضـاء المجلـس واألعضـاء غيـر المنتمـين إلـى   -٤٥

  عضوية المجلس.
  

التحـدي  ولكني سأبعث في غضون األيـام القادمـة بخطـاب إلـى كـل رئـيس دولـة، طالبـًا منـه أن ينضـم إلـى  -٤٦
العالمي بشأن التغطية الصحية الشاملة، كي يقوم بالشـيء نفسـه الـذي أطلبـه مـنكم، أال وهـو: اتخـاذ ثـالث خطـوات 

  ملموسة.
  

  وأطلب ذلك منكم، ألني رأيت درجة من االلتزام لم أشهدها خالل قمة مجموعة العشرين.  -٤٧
  

مايو، حيث يأتي أكبـر عـدد ممكـن مـن  أيار/وأقترح ذلك عندما نلتقي مجددًا في جمعية الصحة في شهر   -٤٨
البلــدان مســـتعدين لقطـــع التزامـــات بشـــأن اإلجـــراءات التـــي ســيتخذونها خـــالل االثنـــي عشـــر شـــهرًا التاليـــة بخصـــوص 

  التغطية الصحية الشاملة.
  

وقد بت أكثر اقتناعًا مـن أي وقـت مضـى بـأن التغطيـة الصـحية الشـاملة ليسـت فحسـب االسـتثمار األمثـل   -٤٩
  جل عالم أوفر صحة، وٕانما هي أيضًا االستثمار األمثل من أجل عالم أكثر أمنًا.من أ

  
  وكما سمعتموني أقول، فالتغطية الصحية الشاملة واألمن الصحي إنما هما وجهان لعملة واحدة.  -٥٠
  

بلدًا، من بينها تسع حاالت  ٤٨األشهر الستة الماضية، استجابت المنظمة لخمسين حالة طوارئ في  وفي  -٥١
  أعلى مستوى. – ٣طوارئ من الدرجة 

  
  وأتلقى اآلن مذكرة إحاطة يومية تلخص جميع حاالت الطوارئ المتواصلة، واستجابتنا لها.  -٥٢
  

  من الوقت الفعلي عن الفاشيات وحاالت الطوارئ. وقد استحدثنا لوحة متابعة مزودة ببيانات قريبة  -٥٣
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وأنشأنا مجلس األمـن الصـحي فـي المنظمـة، والـذي يجتمـع كـل أسـبوعين برئاسـة مشـتركة بينـي وبـين بيتـر   -٥٤
  سالمة (المدير العام المساعد)، ويتولى استعراض جميع حاالت الطوارئ بالتفصيل.

  
ز على حاالت الطوارئ. ونحن نسعى إلى إدارة حاالت الطوارئ دون أن أرك وفي الواقع، ال يمر يوم واحد  -٥٥

  على النحو الذي تقوم به مجالس األمن الوطنية. وهذا عمل اليومي.
  

وأثنــاء رحلتــي إلــى مدغشــقر، قمــت بزيــارة مركــز لعــالج الطــاعون حيــث التقيــت بولــد فــي الثامنــة مــن عمــره   -٥٦
ص حالته وعالجه مبكرًا. بيد أن أكثـر مـن مـائتي شـخص آخـرين ين. ُكِتبت لهذا الطفل النجاة بفضل تشخيآُيسمى 

  أشخاص حتفهم. ٢٠٧لم يحالفهم الحظ مثله. وٕان شئنا الدقة، فقد لقي 
  

األمر كان سيصبح أسوأ بكثير: فقد بدأ موسم انتقال المرض مبكرًا عن المعتاد؛ وانتشر المرض في  ولعل  -٥٧
فـاجتمع بـه مـزيج المناطق التي يتوطن بها والتي ال يتوطن بها؛ واتخذ الشكل الرئوي الشديد العدوى مـن الطـاعون. 

  من العوامل. خطير
  

كومة، بدعم من المنظمة وجميع شركائنا، ساعدت على وضـع بيد أن اإلجراءات العاجلة التي اتخذتها الح  -٥٨
  الفاشية تحت السيطرة بسرعة كبيرة.

  
  أبريل، ولذا يلزم أن نظل متيقظين. ويستمر موسم انتقال المرض حتى نيسان/  -٥٩
  

ولكن في الوقـت ذاتـه، ال نسـتطيع أن نجلـس وننتظـر بـدء الموسـم المقبـل. فيجـب علينـا أن نكـون متـأهبين   -٦٠
  اشية أسوأ بكثير في وقت الحق من هذا العام.لف
  

ولهذا، تشجعني كثيرًا موافقة رئيس مدغشقر على تخصيص التمويل الالزم لمكافحة الطاعون، كي يظهـر   -٦١
  التزامه بتعزيز اإلصحاح ومكافحة النواقل، وذلك حتى نبادر بالتحرك.

  
جـــب علينـــا أن نتحـــول نحـــو المزيـــد مـــن التأكيـــد علـــى ألننـــا لـــو أردنـــا حقـــًا أن نجعـــل العـــالم آمنـــًا، فمـــن الوا  -٦٢

  الحيلولة دون وقوع حاالت الطوارئ، وليس مجرد أن يكون لنا رد فعل تجاهها.
  

والوقاية تعني أن تكون الضربة األولى لنـا. فـال ينبغـي أن ننتظـر حتـى يوجـه وحـش المـرض ضـربته. فـإذا   -٦٣
  مستعدين.ما جاءت الضربة من الفاشيات، وجب علينا أن نكون 

  
ولهذا، نعكف اآلن على رسم خرائط قدرات جميع البلدان كي تسهم في "جيش االحتياط الصـحي" العـالمي   -٦٤

  الذي يمكن نشره بسرعة من أجل االستجابة للطوارئ.
  

يــتم االنتهــاء مــن عمليــة رســم الخــرائط، فــإن اتفاقنــا مــع الشــبكة العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيات  وعنــدما  -٦٥
ومواجهتها يقضـي بأننـا سـوف نعـاود مطـالبتكم بـااللتزام بتـوفير أكبـر عـدد ممكـن مـن األفـراد، وبتمويـل نشـرهم أينمـا 

  ساعة. ٧٢كانت هناك حاجة إليهم في العالم في غضون 
  

هذا على نحـو فعـال مخزونـًا كبيـرًا مـن الـدعم العينـي المتمركـز فـي العديـد مـن البلـدان حـول وسوف يشكل   -٦٦
  العالم، أي من الموارد البشرية والتمويل على حد سواء، ويمثل آلية جديدة لتعبئة الموارد: الموارد العينية.
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لطـوارئ واالسـتجابة لهـا علـى علينا أن نعزز قدرة البلـدان كـي نمكنهـا مـن التأهـب ل يجبوفي الوقت ذاته،   -٦٧
  حد سواء.

  
كما يجب أن يشمل القيام بذلك أيضًا تدعيم المكاتب القطرية التابعـة للمنظمـة. فيجـب أن نكفـل أن تتـوافر   -٦٨

تفـويض قـوي للسـلطات. ويجـب  –لديها الموارد واألدوات الالزمة والتصاريح المطلوبة للقيام بعملها بأقصـى قـدراتها 
اتب باألشخاص المناسبين، في الوظائف المناسبة، بالموارد المناسبة، للعمل علـى تحقيـق الهـدف أن نزود هذه المك
  "الملياري الثالثي".

  
وفــي كــل بلــد مــن البلــدان الثالثــة التــي قمــت بزيارتهــا مــؤخرًا، أثــار إعجــابي بشــدة وألهمنــي ممثلــو منظمتنــا   -٦٩

هـــم النجـــوم الحقيقيـــون لمنظمتنـــا. ومـــن الواجـــب علينـــا أن  المثـــابرون الموهوبـــون وموظفـــو مكاتبنـــا القطريـــة. فهـــؤالء
  نمكنهم من العمل بشكل أفضل.

  
وبــالطبع، فمــع زيــادة المســؤولية تــأتي زيــادة المســاءلة، وســوف نكفــل أن تخضــع مكاتبنــا القطريــة لمعــايير   -٧٠

  عالية لألداء والمساءلة.
  

التغطيـة مضـي قـدمًا فـي تحقيـق أردنـا أن ن نإأي  – ه األهـدافمـن هـذواحـد أي أن نحقّـق أردنا إن ولكّننا   -٧١
أن منظمـة علـى اليجـب ف -محور عملنا لبلدان نجعل ا أردنا أن نارئ؛ وإ التصدي للطو أردنا  نإ و الصحية الشاملة؛ 

  تتغّير.
  

إليهـا  المنظمة إلى منظمـة يحتـاجلتحويل لوضع خطة  األشهر الستة الماضيةقد أعطيت األولوية خالل و   -٧٢
  العالم أن تكون كذلك.

  
إحــداث فــرق علــى تعمــل بسالســة لكــي منظمــة إضــفاء طــابع الحداثــة علــى ال: وهــو كــاآلتي وهــدفنا واضــح  -٧٣

  بلدان.في صحة الناس على صعيد ال تقديرهيمكن 
  

  عليها. نّتفقأن التي يتعّين علينا  ستراتيجيةاالرسالة و الرؤية و االشتراك في الويتطلب بلوغ هذا الهدف   -٧٤
  

مــــرورًا التخطيط و ابتــــداًء بــــ –بشــــأن إنجــــاز األعمــــال األساســــية إجراءاتنــــا إصــــالح كــــذلك األمــــر ســــتلزم وي  -٧٥
يمكـن وذلـك ضـمانًا إلنجازهـا بطريقـة سـريعة و  –ون أنهـا جـّد بطيئـة التوظيف، التـي تعرفـانتهـاًء بـالشـراء و بإجراءات 
  .التنبؤ بها

  
  .العقليةفي الثقافة و كّله أن هذا األمر يستدعي إحداث تغيير في  واألهم من ذلك  -٧٦
  

اسـتكمال مسـح  علـى الصـعيد العـالمي موظـف ٩٠٠٠من جميع الموظفين البـالغ عـددهم قد طلبنا مؤخرًا و   -٧٧
. وقــد حصــلنا علــى آراء تبعــث علــى التشــجيع، علــى أنهــا تبــرز المنظمــة"تقّصــي الــرأي الســائد" فــي مســاعدتنا علــى ل

  عّدة يلزمها تحسينات كبرى.مجاالت أيضًا 
  

، كافّــة أنحــاء المنظمــةعبــر رؤيتنــا واســتراتيجيتنا نحّســن عملنــا فــي مجــال طــرح أن علينــا  أنتبــّين منهــا و   -٧٨
  .المساءلة عن األداءوى رفع مست ي الوقت نفسه، وأن علينا فوٕاشراك الموظفين في تحديد األهداف
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زيـادة طـابع هـم بحاجـة إلـى ف - المزيد من العمل لتحفيز الموظفين علـى بـذل قصـارى جهـدهمإنجاز ويلزم   -٧٩
  .لتدريب والتطوير الوظيفياوفرص الملكية 

  
  .موظفينالتمكين كادر لشفافية والتعاون اثقافة يلزمنا إرساء و   -٨٠
  

أتصــّرف فعــًال علــى أساســها. وســنحرص و متــين للواقــع وأنــا أتعامــل معهــا بجديــة  اختبــاروهــذه النتــائج هــي   -٨١
، المسـؤولية عـن أدائهـمتحمـيلهم أدوارهـم و علـى الموظفين الطالع جميع  اً إدارة أدائنا ضمانعلى اإلسراع في تعزيز 

  .الموظفينأداء توقعات فيما يتعلق بوضوح البوهي قصة تبدأ كّلها 
  

 منظمـةبيـدا أّننـا بحاجـة إلـى ، يضًا تذكير لنا بقدرتنا على تدوين برنامج عمل عام هائـلالنتائج هي أوهذه   -٨٢
برنـامج العمـل العـام جنبـًا إلـى جنـب مـع خطـة التحـّول، فلـيس بوسـعنا سير يهذا السبب يجب أن ل. و دوينهتعظيمة ل

  األمرين أساسان مهمان جّدًا.أن نحّقق أحدهما بمعزل عن اآلخر، وهو السبب الذي دعاني إلى القول إن هذين 
  

حـــرزه مـــن تقـــدم رصـــدًا مســـتمرًا ودقيقـــًا مـــا ننرصـــد دون أن يس بوســـعنا أن نحّقـــق أي واحـــد منهمـــا مـــن ولـــ  -٨٣
 هج شـاملسجل نتـائج متكامـل لقيـاس اإلنجـاز يكفـل اتباعنـا لـنيكون لدينا نحرص على أن سوشفافًا. وتحقيقًا لذلك، 

  خطة تحّولها.استراتيجية المنظمة و قة بللمتعاجميع الجوانب الرئيسية في توجيه 
  

 ها،ونمنظمـة التـي تريـداللكـي تصـبح العمـل الُمكثّـف فـي مجـال تغييـر المنظمـة من  شهراً  ١٨ وأمامنا اآلن  -٨٤
  .العالموتلك التي يحتاج إليها 

  
نفسـه المعنـي بـالتحّول فريـق ُمحـّددة األهـداف واإلطـار الزمنـي، ومـن ثـم سـيتحّول الل عملية التحوّ ستكون و   -٨٥

"تقــدم الخــدمات" منظمــة تنقلنــا مــن العمــل فــي و باســتمرار منظمــة الداخــل علــى إدخــال التحســينات ز إلــى وحــدة تحّفــ
  إال، إلى أخرى "تقدم الخدمات وتتفّكر في تقديمها". ليس

  
إلـى فإّننـا سـنحتاج  المنظمـةعمـل تغييـر طريقـة يلزمنا أيضًا دعمكم في هذا الموضع، ألننا إن أردنـا حقّـًا و   -٨٦

  .وفيرهمنكم لت، وثمة دعم متعاظم يقدمه اآلن الكثيرون صأكبر قدر ممكن من التمويل المرن وغير المخصّ 
  

  ذاتها. المفروضة على التمويل فإننا سنحقق النتائجنفسها وٕاذا واصلنا العمل في ظل القيود   -٨٧
  

غير متوائمة، وأنا علـى علـم  ميزانيتها وأولوياتهاتكّلل عملها بالنجاح إذا كانت منظمة أن يس بوسع أي ول  -٨٨
نـا نـوّد أن تمـّدوا يـد ولكنّ بذل قصـارى جهـدنا لمعالجتهـا، سـنو  بين أمانة المنظمة والدول األعضـاءالقائمة الثقة بأزمة 

  العون من جانبكم في ذلك.
  

األسـبوع الماضـي، فـإن برنـامج العمـل المعقـود بانيـة واإلدارة في اجتماع لجنـة البرنـامج والميز مثلما ذكرت و   -٨٩
لمنظمــة التــي نحتاجهــا ويطــرح ســؤاًال عــن ماهيــة االعــالم الــذي نريــده، وعلــى تصــّور  علــى الرؤيــة أساســاً العــام يرّكــز 

  .لجعل هذا العالم حقيقة واقعة
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م تقـديم طلبـت مـنكولـيس بمقـدورنا أن ننجزهـا إال معـًا، وقـد  وحـدهالألمانـة مهمـة اليسـت المهمـة هـي وهذه   -٩٠
  التالية:ثالث الجبهات الدعمكم على 

التغطيــة الصــحية صــوب تحقيــق عمــل ملمــوس إنجــاز اللتــزام باألولــى، علــى الصــعيد المحلــي بشــأن ا  •
  ؛جمعية الصحةب مايوأيار/ عندما نجتمع مرة أخرى في م التزاماتكعن عالن اإلالشاملة و 

م نشـرهالالزمـة لتمويـل عمليـات المـوظفين والمـوارد بشأن التعّهد بإتاحة  على الصعيد العالميالثانية،   •
  عة؛سا ٧٢في غضون  مإليهفيه في أي مكان نحتاج  طوارئما يندلع من االستجابة لإطار في 

بلـدان محـور مخّصـص يمّكننـا فعـًال مـن أن نجعـل التمويـل غيـر تـوفير منظمـة بالثالثة، بشـأن التـزام ال  •
  .تحقيق أهداف التنمية المستدامةالُمحرز صوب عجلة التقدم أن ندفع ، و عملنا

  
باألسـباب التـي  التـي يقـع فيهـا بلـدي قـارة أفريقيـاالتي قمت بها منذ بضـعة أسـابيع إلـى  تيزيار ذّكرتني وقد   -٩١

  :، وذلك كالتاليالناسأال وهي  –في المقام األول  تي الرامية إلى تقّلد هذا المنصبحملدفعتني إلى شّن 
إعـدادهم وحمـايتهم عنـدما قصارى جهدنا لضـمان أن نبذل من أجلهم  ونيستحق نمدغشقر الذيسكان   •

  يبدأ موسم الطاعون المقبل؛
أن نبـــذل مـــن أجلهـــم هـــذه المســـألة، الـــذين يســـتحقون مـــا يخـــص وروانـــدا والعـــالم أجمـــع فيســـكان كينيـــا   •

  .ضعفاءوحفاظًا على سالمة العالم وخدمًة للة صحًا للقصارى جهدنا تعزيز 
  

يــوم الجمعــة الماضــي: وهــو حــدث يــذّكرني يوميــًا بوجــود أنــاس وأعــود ألروي لكــم حــدثًا أيقظنــي مــن نــومي   -٩٢
هاتـان  –يعطون الكثير وال يحصلون على أي شيء. األم وطفلتها اللتان ضحيتا بنفسـيهما مـن أجـل إنقـاذ اآلخـرين 

تـزال الصـدمة التـي أصـابتني الغرض من إنجاز عملي والغرض من شـعوري شخصـيًا بالتعـافي. و اللتان تذّكرانني بال
  بسببهما تعتصر قلبي بعد أن غمرتني بأسى عميق، ولكّنها تذّكرنا أيضًا بأن لدينا غرض آخر أكبر نحّققه.

  
عشـر، فقـد كانتـا أفضــل شـكرًا جـزيًال لكـم، ودعونـا نتـذكر هــذه األم وابنتهـا التـي كانـت فـي ربيعهــا السـادس   -٩٣

  األناس.
  

 أشكركم.
  
  

=     =     =  


