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

  
  
 

 سيداتي وسادتي،ون الموقرون، المندوبسعادة السفراء، السيد الرئيس، أصحاب السعادة، معالي الوزراء، 
  

  هذه فترة انتقال وتحول.
  

منظمة إنسانية  ١٥٠فالمنظمة تستجيب حاليًا للزالزل المدمرة التي هزت نيبال حيث تنسق عمل أكثر من 
  ذاتيًا. فريقًا طبيًا أجنبيًا مكتفياً  ١٣٠و

  
علــــى أن أعظــــم اســــتجابة طارئــــة تضــــطلع بهــــا المنظمــــة تتركــــز فــــي غــــرب أفريقيــــا حيــــث يعمــــل حــــوالي 

، توســعت الرقعــة الجغرافيــة التــي ٢٠١٣موظــف مــن مــوظفي المنظمــة حاليــًا فــي الميــدان. وفــي أواخــر عــام  ١٠٠٠
  واقتصاداتها.ريا وسيراليون يانتشر فيها فيروس اإليبوال الذي أهلك سكان غينيا وليب

  
ولــم يكــن العــالم مســتعدًا للتصــدي لفاشــية واســعة االنتشــار وشــديدة الوخامــة والثبــات والتعقيــد. وقــد تكثفــت 
الطلبات على المنظمة وعلى جميـع الجهـات المسـتجيبة األخـرى إذ تضـاعف عـدد الطلبـات علـى المنظمـة بمـا يزيـد 

  سنة من تاريخ وجودها. ٧٠ شهدته هذه المنظمة في حواليما على عشرة أضعاف أي عدد 
  

وأحرزت البلـدان الثالثـة تقـدمًا هـائًال فـي األشـهر األخيـرة بـدعم مـن عـدة جهـات شـريكة ومـن دول أعضـاء 
مــايو. وأود أن أهنــئ الرئيســة إلــن جونســون  أيــار/ ٩ريــا فــي يعديــدة. وأعلنــت المنظمــة انتهــاء فاشــية اإليبــوال فــي ليب

  ه األزمة.سيرليف على قيادتها المميزة طوال هذ
  

وســيبقى موظفــو المنظمــة فــي البلــدان الثالثــة حتــى ينتهــي العمــل الــذي يشــمل اســتعادة الخــدمات الصــحية 
  األساسية.
  

وقد دفعت فاشية اإليبوال عملية إصالح المنظمة دفعة عالية السرعة بمنح األولوية القصـوى للتغييـرات فـي 
  عمليات المنظمة الطارئة.

  
رشـــدة بـــالقرار الـــذي اعتمـــده المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه االســـتثنائية بشـــأن واتخـــذُت بعـــض القـــرارات مست

  وبالتقرير األول للفريق المعني بالتقييم المبدئي لمرض اإليبوال. ٢٠١٥يناير  اإليبوال المعقودة في كانون الثاني/
  

ادة واإلشـراف ولقد سمعت ما يتوقعه العالم من المنظمة وسمعت النداءات الداعية إلى توضيح خطوط القي
وٕالـــى تبســـيط اإلجـــراءات اإلداريـــة الداعمـــة للعمـــل الســـريع وٕالـــى التنســـيق الفعـــال مـــع الجهـــات األخـــرى وٕالـــى تـــدعيم 

  مشاركة المجتمعات وتحسين االتصاالت.
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وفيمــا يخــص القيــادة واإلشــراف، أســتعين بفريــق إداري ممتــاز مؤلــف مــن المــديرين اإلقليميــين الســتة الــذين 
  فأنصت إليهم ثم أقرر.يسدون المشورة. 

  
وٕانــي ملتزمــة بصــفتي المــديرة العامــة للمنظمــة ببنــاء منظمــة تتمتــع بالثقافــة والــنظم والمــوارد الالزمــة لقيــادة 
  جهود التصدي للفاشيات والطوارئ الصحية األخرى. فالمنظمة التي تريدونها هي المنظمة التي يحتاج العالم إليها.

  
ت األساسية لتمكين المنظمة من اتقان هذا العمل. وأعمل علـى إنشـاء وأنا في صدد إحداث بعض التغييرا

برنــامج جديــد واحــد خــاص بــالطوارئ الصــحية بتوحيــد جميــع مواردنــا المتصــلة بالفاشــيات والطــوارئ علــى مســتويات 
  المنظمة الثالثة.

  
ي مباشــرة. وأكــون ويســتهدف البرنــامج الجديــد تحقيــق الســرعة والمرونــة والتــأثير الســريع. ويرفــع التقــارير إلــ

مســـؤولة أمـــامكم. وســـينطوي البرنـــامج علـــى معـــايير مرجعيـــة خاصـــة بـــاألداء تبـــين مـــا يجـــب حدوثـــه فـــي غضـــون 
  ساعة وليس في غضون أشهر. ٧٢ساعة و ٤٨ساعة و ٢٤

  
وٕان تعزيـــز القـــدرة الوطنيـــة علـــى االســـتجابة هـــو هـــدف رئيســـي مـــن أهـــداف هـــذه المبـــادرة. والشـــراكات مـــع 

التابعة لألمم المتحدة وسائر الجهات الدولية المستجيبة هـي سـمة أساسـية. وتشـمل هـذه الجهـات  الوكاالت الرئيسية
مكتب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية واليونيسـيف وبرنـامج األغذيـة العـالمي واالتحـاد الـدولي لجمعيـات الصـليب األحمـر 

  والهالل األحمر ومنظمة أطباء بال حدود.
  

عــن المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه  ينــاير كــانون الثــاني/علــى مــا ُطلــب منــي فــي القــرار الصــادر فــي  ءً وبنــا
، وضــعت خططــًا بشــأن إنشــاء قــوى عاملــة مســتعدة لالســتجابة للطــوارئ الصــحية العالميــة االســتثنائية بشــأن اإليبــوال

لصــحة العالميــة واألفرقــة الطبيــة الشــبكة العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيات ومواجهتهــا ومجموعــة اباســتمدادها مــن 
  وسيتولى البرنامج الجديد تنسيق أعمال هذه القوى العاملة.األجنبية وغيرها. 

  
وقــد أنشــأت عــدة حكومــات أفرقــة لالســتجابة الســريعة يمكــن نشــرها بســرعة لالســتجابة لألزمــات الوطنيــة أو 

اســتفادة جيــدة مــن هــذا الــدعم فــي إطــار جهودنــا الدوليــة. وأشــكرها علــى دعمهــا المقــدم إلــى المنظمــة. وٕاننــا نســتفيد 
  المبذولة للتصدي للزالزل في نيبال.

  
وٕاني أعزز قاعـدة مهـارات المـوظفين المعنيـين بحـاالت الطـوارئ الـذين أسـتعين بهـم مـن خـالل ضـم خبـراء 

ى هـذه القـدرة وخبراء في مجال التبليـغ عـن المخـاطر إلـيهم. وتتجلـ مختصين طبيين بعلم األنثروبولوجياستيين و يلوج
  .٢٠١٧-٢٠١٦اإلضافية في الزيادة التي اقترحتها في الميزانية البرمجية المقترحة للفترة 

  
وسيستند البرنامج إلى قائمـة بمنسـقي الطـوارئ المحنكـين والمختصـين المسـتمدين مـن المنظمـة ككـل الـذين 

  يمكن نشرهم بسرعة لقيادة العمليات الميدانية.
  

المتعلقــــة بتســــيير أعمالــــه ومنصــــاته التشــــغيلية. وٕانــــي أضــــع إجــــراءات إداريــــة  وســــتكون للبرنــــامج قواعــــده
  ستيات والمشتريات وتعيين الموظفين.يوتنظيمية مبسطة، بما فيها إجراءات متصلة باللوج

  
مليـون دوالر أمريكـي ويمـّول مـن  ١٠٠وٕاني أنشئ بدعم من الدول األعضاء صندوقًا احتياطيًا تبلغ قيمتـه 

  عية المرنة لضمان تزّودنا بالموارد المتاحة الالزمة من أجل استهالل استجابة أولية فورية.المساهمات الطو 
  

  وبالمختصر المفيد، إني في صدد إحداث التغييرات الخمسة التالية:
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  إنشاء برنامج موحد للمنظمة خاص بالطوارئ الصحية وخاضع للمساءلة أمامي.
  

  على الشراكات مع سائر الجهات المستجيبة. ءً ووضع قياسات واضحة ألداء البرنامج بنا
  

وتعزيــز قــدراتنا األساســية واالحتياطيــة  مســتعدة لالســتجابة للطــوارئ الصــحية العالميــةوٕانشــاء قــوى عاملــة 
  المكونة من موظفين مدربين معنيين باالستجابة للطوارئ.

  
  لفعالة.ووضع إجراءات جديدة متعلقة بتسيير األعمال لتيسير االستجابة السريعة وا

  
  مليون دوالر أمريكي. ١٠٠واقتراح خيارات خاصة بإنشاء صندوق احتياطي جديد تبلغ قيمته 

  
وال أريــد علــى اإلطــالق أن أرى مجــددًا هــذه المنظمــة تواجــه وضــعًا ال تكــون مهيــأة أو مــزودة بــالموظفين 

  ممولة أو مستعدة إداريًا لتدبره. أو
  

  وأعتزم استكمال هذه التغييرات بحلول نهاية السنة.وسنمضي قدمًا بعملنا بسرعة عاجلة. 
  

وٕان البلــدان فــي حاجــة إلــى نظــم صــحية حســنة األداء وقــادرة علــى التصــدي للصــدمات ســواء أكانــت هــذه 
الصــدمات ناجمــة عــن تغيــر المنــاخ أم عــن فيــروس جــامح أم عــن زيــادة حمــل المرضــى المصــابين بــأمراض غيــر 

  سارية.
  

) مــن أجــل ٢٠٠٥القــدرات األساســية الالزمــة لتنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة ( وتحتــاج البلــدان أيضــًا إلــى
التصـــدي لتهديـــد األمـــراض المعديـــة. ويكتســـي االضـــطالع بـــذلك أهميـــة حاســـمة فـــي إطـــار الخطـــة العالميـــة لألمـــن 

  الصحي.
  

يــنهض وال تحقــق اللــوائح الفعاليــة المتصــورة فيمــا يخــص هــذا الصــك القــانوني الــذي يســاعد علــى التأهــب و 
باســتجابة منهجيــة قائمــة علــى القواعــد. ومــن الضــروري إحــداث تغييــرات فــي هــذا الصــدد أيضــًا. وكمــا الحــظ العديــد 

بد مـن إجـراء اسـتعراض األقـران المسـتقل زمة لتنفيذ اللوائح كافيًا. والمنكم، ليس التقييم الذاتي للقدرات األساسية الال
  لضمان وفاء هذه القدرات بالمعايير الدولية.

  
وقــد أبــدى العديــد تقــديره للطريقــة التــي اتبعتهــا المنظمــة لتوحيــد صــفوف العلمــاء وأوســاط البحــث والتطــوير 
ودوائر صناعة المستحضـرات الصـيدالنية مـن أجـل تطـوير اللقاحـات واألدويـة والعالجـات واالختبـارات التشخيصـية 

  السريعة بسرعة قياسية خارقة.
  

دة، عقـــد محفـــل رفيــع المســـتوى للبحـــث والتطــوير بشـــأن اإليبـــوال فـــي وفيمــا يـــرتبط بالمنتجـــات الطبيــة الجديـــ
األسبوع الماضي. وجسد هذا االجتماع التجارب المتعلقة باإليبوال في نموذج جديد لتعجيل تطوير المنتجات الطبية 

  هور.واختبارها واعتمادها إبان الطوارئ الناتجة عن أي مرض من األمراض المعدية المستجدة أو المعاودة الظ
  

وهذا إنجاز رائد. فاإليبوال ليس المرض الوحيد الذي قد يتحول إلى وباء وال يوجد أي لقـاح ضـده أو عـالج 
  له. كما أن العالم لم يشهد آخر عامل جديد مسبب للمرض لدى البشر.

  
  وهذا عام يشهد فترة انتقال.

  
األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة بصـفتها اإلطـار  فقد تغير العالم تغيرًا شديدًا منذ بداية هذا القرن عندما اقُترحت

  الشامل للتعاون اإلنمائي.
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مزيــد مــن الســالم والرخــاء مــا ســموه عالمــًا يتســم "بتحقيــق خــالل مــؤتمر قمــة األلفيــة إلــى وســعى قــادة العــالم 
  ". ولم يتحقق ذلك حسب التوقعات.والعدل

  
ر فتكـــًا وجســـارة وشـــيوعًا. والنزاعـــات والهجمـــات اإلرهابيـــة التـــي تعمـــدت اســـتهداف المـــدنيين أصـــبحت أكثـــ

  المسلحة غدت النزاعات األوسع نطاقًا واألطول أمدًا المسجلة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
  

واندرج تعبير "الكارثة الضخمة" في قاموس المفردات البشرية عقـب الـزالزل وكـوارث تسـونامي واألعاصـير 
  تي حطمت األرقام القياسية.المدارية وظواهر الجفاف والفيضانات ال

  
  وعال صوت اإلنذارات بشأن عواقب تغير المناخ.

  
وكشــفت أزمــات الغــذاء والوقــود المنتشــرة علــى الصــعيد الــدولي عــن تكــاليف العــيش فــي عــالم يــزداد ترابطــه 

  وضحاها.تزايداً جذريًا. وهزت أزمة مالية االقتصاد العالمي بتحويل النظر من االزدهار إلى التقشف بين ليلة 
  

  وأثبتت عواقب هذه األزمات أنها شديدة السريان واإلجحاف بإيذاء بلدان لم تكن لها أي صلة باألسباب.
  

وازدادت كثافة سـكان العـالم ومسـتويات تحضـرهم وطـال عمـرهم ممـا أضـاف الخـرف إلـى قائمـة األولويـات 
  القصوى.

  
والهند ماليين األشخاص من مواطنيها من قبضة كما ازداد سكان العالم ثراء. وانتشلت بلدان مثل الصين 

  الفقر. وفي عدة بلدان أخرى، عادت الثروات المتنامية بالفوائد على حفنة من المحظوظين.
  

مـن فقـراء العـالم فـي   ٪ ٧٠وارتفع عدد البلدان الغنية المليئة بالفقراء. وتبـدلت ديمغرافيـا الفقـر. فـاليوم، يقـيم 
  البلدان المتوسطة الدخل.

  
لقــد وثقــت اإلحصــاءات الظلــم واإلجحــاف حيــث بينــت أعــداد الزيجــات القســرية بــين المراهقــات، والمواليــد 

مليــون طفــل، وماليــين األشــخاص  ٢١٢الــذين لــم يســجلوا قــط، واألطفــال المصــابين بــالتقزم أو الهــزال البــالغ عــددهم 
  في حاجة إليها ليبقوا على قيد الحياة.الذين أصبحوا تحت خط الفقر نتيجة لتكاليف الرعاية الصحية التي كانوا 

  
  والجوع مستمر، ولكن العالم ككل أصيب بالسمنة.

  
وأدت عولمة تسويق المنتجات غير الصحية إلى فتح الباب علـى مصـراعيه أمـام زيـادة األمـراض المتعلقـة 

فـي العـالم، مغّيـرة  بنمط المعيشة. وتجاوزت األمراض غير السارية األمراض السارية لتصـبح السـبب األول للوفيـات
  القاعدة نفسها التي تعمل الصحة العمومية على أساسها.

  
وتعــد هــذه لحظــة غيــر مســبوقة فــي التــاريخ، حيــث يــؤدي التقــدم االقتصــادي إلــى زيــادة المخــاطر المحدقــة 

  بالصحة بدًال من أن يحد منها.
  

ياب ضمانات كافية وظهر صوت جديد يصدح بقوة وهو صوت وسائل التواصل االجتماعي، وذلك في غ
تحكــم دقــة محتوياتهــا. وانتشــرت الشــائعات وكأنهــا وقــائع، فقوضــت االمتثــال العــام بالسياســات الصــحية، مثــل تمنيــع 

  األطفال على الرغم من أن جذوره ضاربة في العلم السليم.
  

ى وأدى انتشــار جماعــات الواجهــة وجماعــات الضــغط التــي تحمــي الســلع التــي تضــر بالصــحة وبالبيئــة، إلــ
  خلق الحجج التي زادت من تشويش التفكير العام ووضعت صحة البيِّنات العلمية موضع تساؤل.
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ومع تقدم القـرن، يفشـل المزيـد مـن مضـادات الجـراثيم مـن الخطـين األول والثـاني. وجفـت ينـابيع المنتجـات 
فيهـا حـاالت العـدوى الشـائعة البديلة التي يجري استحداثها، فالح شبح حقبة مـا بعـد المضـادات الحيويـة التـي تعـود 

لتصبح من جديد سببًا للموت. ويتضمن جدول أعمالنا مسودة خطة عمل عالمية بشأن مقاومة مضـادات الجـراثيم. 
  وأنا أدعوكم إلى اعتماد هذه الخطة.

  
وأنفلـونزا الطيـور  متالزمـة االلتهـاب الرئـوي الحـاد الـوخيمضات بشرية جديدة، أال وهي: مرِ وظهرت ثالث مُ 

H7N9 روس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية. ومازالت أنفلونزا الطيـور وفيH7N9  .تهـدد الصـحة
  ينتشر لمدة ثالثة أشهر دون أن نلتفت إليه أو نكتشفه. اإليبوالفيروس ، أخذ ٢٠١٣وفي كانون األول/ ديسمبر 

  
حالـة تسـببت فـي  ٦٠٠٠ظهـرت  وفي هذه اللحظة، تشهد نيجيريا فاشية كبيرة جدًا اللتهاب السحايا، حيث

  وفاة. وقد أوشكت اللقاحات التي لدينا على النفاد. ٤٠٠أكثر من 
  

وفــي الســـنوات الـــثالث الماضـــية فقــط، بلـــغ تنـــوع فيروســـات األنفلـــونزا الســارية فـــي الطيـــور البريـــة والداجنـــة 
مـن الكشـف عـن الفيروسـات وتوزيعها الجغرافي مسـتويات لـم نشـهدها منـذ اسـتحداث األدوات العصـرية التـي تمكننـا 

  وتحديد خصائصها. فالموقف اليوم لم يسبق له مثيل. ويلزم على العالم أن يكون في حالة تأهب قصوى.
  

  وتشكل هذه االنتقاالت والتغيرات والصدمات والتحديات جميعها السياق الذي تعمل فيه الصحة والتنمية.
  

الجديــدة التــي تهــدد عالمنــا الــذي يــزداد خطــورة، تــؤثر علــى وينبغــي أال ننســى أبــدًا أن جميــع هــذه المخــاطر 
  الناس وعلى صحتهم وسبل عيشهم. وأيًا كان ما سنفعله، يجب علينا دائمًا أن نتذكر الناس.

  
التعازي إلى أسر الضحايا الكثيرين الذين توفوا نتيجة للكـوارث الطبيعيـة والنزاعـات والفاشـيات  أحربوأتقدم 

  مراض غير السارية التي اكُتشفت وعولجت بعد فوات األوان.الكبيرة والصغيرة واأل
  

، هنــاك ثالثــة اجتماعــات رفيعــة المســتوى ســُتعقد خــالل ٢٠١٥ومــع انتقــال العــالم إلــى حقبــة مــا بعــد عــام 
  األشهر القادمة، ويتوقع أن توجه مستقبل التنمية.

  
ل التنمية. وفي أيلول/ سبتمبر، سيضع ففي تموز/ يوليو، سُيعقد في أديس أبابا بإثيوبيا مؤتمر دولي لتموي

فـي صـيغتها النهائيـة. وفـي كـانون األول/  ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام مؤتمر قمة في األمم المتحدة بنيويورك 
ديســمبر ستستضــيف بــاريس المــؤتمر الحــادي والعشــرين لألطــراف فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيُّــر 

  المناخ.
  

جتماع الـذي سـُيعقد فـي تمـوز/ يوليـو احتياجـات التمويـل الالزمـة لتنفيـذ خطـة التنميـة لمـا بعـد وسيتناول اال
واالتفــاق المتوقــع بشــأن المنــاخ. ومــن المتوقــع أن تغيــر الحصــيلة أنمــاط التمويــل القائمــة، وأن ُيســتمد  ٢٠١٥عــام 

  التمويل من مصادر أوسع نطاقًا وأكثر تنوعًا.
  

يل جذريــة للمشـهد الخــاص بالتمويـل. فأهـداف التنميــة المسـتدامة طموحــة. وسـينطوي ذلـك علــى إعـادة تشـك
  ويجب أن تكون خطط التمويل طموحة أيضًا، وأن تتمتع مع ذلك بالمصداقية.

  
التـــي ستوضـــع فـــي صـــيغتها النهائيـــة فـــي أيلـــول/ ســـبتمبر  ٢٠١٥وقــد جـــاءت خطـــة التنميـــة لمـــا بعـــد عـــام 

  مم المتحدة.كنتيجة ألكبر عملية تشاورية في تاريخ األ
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غايـــة. وتمثـــل الصـــحة بـــؤرة تركيـــز  ١٦٩هـــدفًا و ١٧وتتضـــمن الخطـــة المقترحـــة للتنميـــة المســـتدامة حاليـــًا 
الهدف الثالث. وُتعد األهداف اإلنمائيـة لأللفيـة المتعلقـة بالصـحة جـزءًا مـن هـذا الهـدف. وقـد حـددت غايـات جديـدة 

  بات والتغطية الصحية الشاملة.وموضع ترحيب فيما يتعلق باألمراض غير السارية واإلصا
  

وُتعد الصحة حصيلة مرغوبة في حد ذاتهـا، وأحـد المـدخالت الالزمـة لألهـداف األخـرى، ومقياسـًا يعتـد بـه 
لمدى التقدم الذي تحرزه التنمية المستدامة. وتحتل الصحة مكانة بارزة من الخطة. وأنـا أدعـوكم إلـى التأكـد مـن أن 

  تظل كذلك، واضحة وجلية.
  

ك ثمانية أهداف أخرى مرتبطة ارتباطًا صريحًا بالصحة حيث أنها تتناول أسـبابها الجذريـة ومحـدداتها وهنا
  االجتماعية.
  

وبفضل إدراج األمراض غير السارية أصبح الهدف الخاص بالصحة ذا صلة بالبلدان الغنية والفقيرة سواًء 
الجديــدة نفســها وتركيزهــا علــى اإلنصــاف واإلدمــاج بســواء. ويعبــر إدراج التغطيــة الصــحية الشــاملة عــن روح الخطــة 

  االجتماعي الذي ال يغفل أي شخص.
  

ــدًا جيــدًا للهــدف الخــاص بالصــحة، وقاعــدة لتقــديم الخــدمات  وتــوفر التغطيــة الصــحية الشــاملة مفهومــًا موحِّ
  السياسية. الصحية المتكاملة، وعامًال من أقوى عوامل تحقيق المساواة االجتماعية من بين جميع الخيارات

  
وممـا وسوف تستضيف فرنسا وترأس المؤتمر الذي سُيعقد فـي كـانون األول/ ديسـمبر بشـأن تغيـر المنـاخ. 

  .يبعث على االطمئنان أن نرى الجدية التي تبديها فرنسا في تحمل هذه المسؤوليات
  

يعـدون أهـم األنـواع ومما يبعث على االطمئنان أيضًا أن نرى أنه قد أصبح مـن المسـلم بـه أن بنـي البشـر 
التي يهددها تغير المناخ. فقد ظلت صحة اإلنسان مهمشة في الحديث حول المناخ لمدة طويلة جدًا. وقد سـاعدت 
تقـــديرات المنظمـــة الجديـــدة للوفيـــات المرتبطـــة بتلـــوث الهـــواء ومـــؤتمر العـــام الماضـــي بشـــأن الصـــحة والمنـــاخ علـــى 

  رًا من االهتمام بالصحة في الحديث حول عواقب تغير المناخ.توضيح هذه النقطة. وقد بدأنا نلمس قدرًا كبي
  

ويعتبر الكثيرون أن اجتماع باريس هو الفرصة األخيرة المتاحة لتجنب عواقب تغير المناخ الكارثية. فكما 
  مون من قبل، ليست هناك خطة بديلة، ألنه ليس هناك كوكب بديل. -أشار األمين العام لألمم المتحدة، بان كي

  
اصل مؤتمر التغذية الذي انعقد في العام الماضي تشكيل الخطة الناشئة، حيث تناول العواقب الصحية وو 

  لنقص التغذية وفرط التغذية. كما أكد هذا المؤتمر أثر تغير المناخ على األمن الغذائي والتغذية.
  

زدهـــارًا وعـــدًال" الـــذي ولكـــن هـــل ســـتقربنا الخطـــة الجديـــدة التـــي تتشـــكل اآلن مـــن "العـــالم األكثـــر ســـالمًا وا
  عامًا؟ ١٥تصورناه منذ 

  
لدينا أسباب وجيهة لنعلق آمـاًال كبيـرة علـى الصـحة العموميـة، ومـا تعطيـه مـن قيمـة لإلنصـاف ومـا تقدمـه 
من مساهمة في تحقيق االستقرار والتماسك االجتماعي. ولدينا أسباب وجيهة للطمـوح. فقطـاع الصـحة يـدخل حقبـة 

  تمتع بعدد من المزايا الواضحة.التنمية الجديدة وهو ي
  

إن تقدم الصحة يقاس بسهولة وعلى نحو يعتمد عليه. وبالفعـل، تعـد مقـاييس الصـحة بـين أفضـل مقـاييس 
  التقدم في خطة أهداف التنمية المستدامة على وجه العموم.
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العــالمي  وفــي حزيــران/ يونيــو، ستصــدر منظمــة الصــحة العالميــة والبنــك الــدولي أول تقريــر مشــترك للرصــد
للتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة. ويبـــين التقريـــر أن التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة قابلـــة للقيـــاس الكمـــي، وأن التقـــدم صـــوب 

  هدفيها الرئيسيين وهما بالتحديد التغطية بالخدمات الصحية والحماية المالية، يمكن قياسه وتعقبه عبر الزمن.
  

داف اإلنمائية لأللفيـة وراءهـا موروثـًا مـن اآلليـات ومنصـات ولدينا الكثير لنستند إليه. فقد تركت حقبة األه
التعــاون المبتكــرة مثــل التحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات ومجموعــة كبيــرة مــن المبــادرات الصــحية العالميــة. كمــا 
خلقت نوعًا جديدًا مـن الشـراكات بـين القطـاع العـام والقطـاع الخـاص ترمـي إلـى اسـتحداث منتجـات جديـدة وميسـورة 

لتكلفــة لمكافحــة األمــراض مــن أجــل الفقــراء. واعُتمــدت ُأطــر المســاءلة واآلليــات الجديــدة لرصــد النتــائج علــى نحــو ا
  مستقل. وقد رأينا ذلك بوضوح كبير في مبادرة "كل امرأة وكل طفل" والعديد من المبادرات األخرى.

  
رغــب حقــًا فــي تحســين الصــحة،  ويمثــل النجــاح ميــزة أخــرى. فقــد كشــفت لنــا الخبــرات الحديثــة أن العــام إذا

  يمكنه أن يفعل ذلك، مهما كانت الصعوبات.
  

وتتراجــع وفيــات األمهــات واألطفــال بســرعة أكبــر مــن أي وقــت مضــى، وســجلت أفريقيــا جنــوب الصــحراء 
طفــل  ١٧٠٠٠، قـل عــدد األطفــال الــذين يموتـون يوميــًا بنحــو ٢٠١٣بعـض أعلــى معــدالت هـذا التراجــع. وفــي عــام 

  .١٩٩٠مقارنة بعام 
  

وبلغــت متالزمــة العــوز المنــاعي البشــري نقطــة حرجــة فــي العــام الماضــي، عنــدما تجــاوز عــدد األشــخاص 
الذين بدأوا يتلقون العالج المضاد للفيروسات القهقرية، عدد حاالت العدوى الجديدة. وعلينا أن نتذكر أنه فـي بدايـة 

فريـغ اإلقلـيم األفريقـي مـن السـكان، ويزيـد مـن احتمـاالت هذا القرن، تنبأ العديد من الخبراء بأن األيدز سيؤدي إلى ت
انهيــار الــدول فــي األمــاكن األشــد تضــررًا. ولكــن ذلــك لــم يحــدث. وقــد دلتنــا القيــادات فــي أفريقيــا علــى الطريــق الــذي 

  ينبغي اتباعه.
  

  ٪ ٤٧ة وفيما يتعلق بالمالريا، أسهم التوسع الكبير في التدخالت التي أوصت بهـا المنظمـة فـي الحـد بنسـب
  ماليين وفاة. ٤,٣. ونجحنا في تالفي ما يقدر بنحو ٢٠١٣و ٢٠٠٠من الوفيات الناجمة عنها بين عامي 

  
  مليون شخص بفضل تشخيص السل وعالجه على نحو فعال. ٣٧وخالل الفترة نفسها، ُأنقذت حياة 

  
أمـراض المنـاطق المداريـة مليارات معالجـة مضـادة للطفيليـات لمحاربـة  ٥دم أكثر من قُ ، ٢٠٠٦ومنذ عام 

وتكبـل هـذه األمـراض  فقـط. ٢٠١٢مليـون شـخص علـى هـذه المعالجـات فـي عـام  ٨٠٠المهملة. وحصل أكثر من 
أكثر من مليار امرأة وطفـل ورجـل بقيـود الفقـر المـدقع. وهـا نحـن نقهـر زمـالء الفقـر القـدامى ونمهـد الطريـق لخـروج 

  جماعي من الفقر.
  

أقــرب مــن أي وقــت مضــى إلــى استئصــال شــلل األطفــال. والوضــع فــي  وفــي تطــور آخــر، أصــبحنا اآلن
نيجيريـــا يبـــدو مشـــجعًا للغايـــة، حيـــث لـــم يبلَّـــغ عـــن أي حالـــة خـــالل األشـــهر التســـعة الماضـــية. كمـــا أن أفغانســـتان 

  وباكستان أحرزتا تقدمًا كبيرًا على الرغم من التحديات الصعبة. وهذه المبادرة ال ينبغي أن تفشل.
  

ة الرامية إلى استئصـال مـرض الـدودة الغينيـة فقـد تجـاوزت معلـم آخـر مـن المعـالم الرئيسـية. فقـد أما المسير 
  حالة في كانون الثاني/ يناير. ١٨٠ ٠٠٠حصلت غانا على اإلشهاد بخلوها من المرض بعد أن كان لديها 

  
ط العمـل العالميـة وقد أعربُت عن شكري للدول األعضاء العتمادها مؤخرًا العديد من االستراتيجيات وخطـ

البعيدة النظر. وتبين لنا الخبرات أن أهـداف وغايـات هـذه االسـتراتيجيات وخطـط العمـل البالغـة الطمـوح، والتـي كنـا 
  لنستبعدها في بداية القرن، قابلة للتحقيق. وسيسهم تحقيقها دون شك في تحقيق رؤيتنا لعالم أفضل.
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ي نهايــة نيســان/ أبريــل، أصــبح إقلــيم األمــريكتين األول فــي إن األهــداف والغايــات تحــدث تغييــرًا بالفعــل. ففــ
العالم في وقف سريان الحصبة األلمانية وتخلص من المرض ومن متالزمة الحصبة األلمانية الوالدية المتعلقة بـه. 

  وبالنجاح في ذلك تحققت غاية محددة في خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات.
  

يعـد االلتـزام والملكيـة علـى أعلـى  .بعضها هناو الحديثة ميزة أخرى.  لتجارباوتمثل العبر المستخلصة من 
  مستويات الحكومة الشرط األول للنجاح. ومشاركة النساء هي الشرط الثاني.

  
والبلدان في حاجة إلى القدرة ال إلى الصدقة. والمساعدة الفعالة هي التي توصَّل عـن طريـق الـُنظم والبنـى 

ئمة ال بالطرق التـي تلتـف حولهـا. فـإن ذلـك يـؤدي إلـى تعزيـز االعتمـاد علـى الـذات. واالعتمـاد التحتية الصحية القا
  على الذات هو أفضل استراتيجية لخروج المساعدة.

  
وال يمكـن ألي مبــادرة صــحية عالميــة مهمــا بلــغ حجمهــا أو ثراؤهــا أن تحقــق تحســينات مســتدامة فــي غيــاب 

مايــة العــالم مــن خطــر األمــراض المعديــة إال عنــدما يــدرج المزيــد مــن نظــام صــحي يعمــل جيــدًا. ولــن يمكــن تــأمين ح
البلــدان القــدرات الخاصــة بترصــد األمــراض والقــدرات المختبريــة والقــدرات الخاصــة باالســتجابة كجــزء ال يتجــزأ مــن 

  ُنظمها الصحية.
  

ا تتوافر كما يلزم ترصد األمراض أيضًا من أجل الكشف عن األمراض غير السارية في وقت مبكر، عندم
   أفضل احتماالت نجاح التدبير العالجي بأقل تكلفة.

  
  والمساءلة معناها الحساب. لذا ينبغي توافر ُنظم المعلومات القوية.

  
إن المخاطر التي تتهدد الصحة قد تضاعفت مرات عديدة، ولكن قدرتنا على االستجابة قد تضاعفت هـي 

  من حيث القدرة على اإلبداع والعزيمة.األخرى. ولسبب ما تبرز الصحة أفضل ما لدى البشر 
  

لدينا العديـد مـن المبـادرات واألدوات والتـدخالت الجديـدة بمـا فـي  ٢٠١٥ومع دخولنا في حقبة ما بعد عام 
ذلــك اللقاحــات الجديــدة واالســتراتيجيات الدقيقــة ذات األهــداف المحــددة بإطــار زمنــي. وسيســتمر الــزخم المتولــد عــن 

  ية. وتحظى المنظمة ببرامج ناضجة وسجل حافل بالنجاحات، سيسترشد بها العمل.األهداف اإلنمائية لأللف
  

ويتوجــه عملنــا فــي المقــام األول إلــى االلتــزام الصــارم باإلنصــاف والعدالــة االجتماعيــة والحــق فــي الصــحة. 
ر القائـل بـأن ومع تنامي عدد البلدان التي تستهدف التغطية الصـحية الشـاملة أصـبحنا فـي موقـع يؤهلنـا لتغييـر الفكـ
  الفقراء الذين يعيشون في أماكن فقيرة يحصلون حتمًا على رعاية صحية رديئة. فلم يُعد ذلك صحيحًا.

  
لقــد هــزت فاشــية اإليبــوال المنظمــة هــزة شــديدة. وعلــى نحــو مــا ورد فــي تقريــر التقيــيم المرحلــي، كانــت هــذه 

النسبة إلى القادة فـي العـالم كـي يمنحـوا المنظمـة ولحظة سياسية تاريخية بلحظة حاسمة بالنسبة إلى عمل المنظمة 
  .أهمية جديدة ويمكنوها من أداء الدور القيادي في مجال الصحة العالمية

  
  وأنا أدعوكم إلى تحقيق ذلك. وأنا سأقوم بدوري.

  
  شكرًا لكم.

  
  

=     =     =  


