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  ،غيبريسوسدهانوم أكلمة الدكتور تيدروس 
  ١المدير العام

  
  

آالن بيرسـيه،  رئيسجمهورية رواندا ورئيس االتحاد األفريقي، فخامة الـبول كاغامي، رئيس  رئيسفخامة ال
ة رؤســاء الوفــود، حضــرات الســادة الضــيوف، ســيداتي وســادتي، الــزمالء ســعادرئــيس االتحــاد السويســري، أصــحاب ال

 ،األعزاء واألصدقاء
  

كمـــدير عـــام  ألقيـــهول خطـــاب أود أن أشـــاركم اليـــوم شـــيئًا وهـــو أن الخطـــاب الـــذي ألقيـــه اليـــوم، باعتبـــاره أ
  لجمعية الصحة، مهدى للدكتور كارلو أورباني. وٕانه لشرف عظيم لي أن أهدي خطابي اليوم إلى الدكتور أورباني.

  
فـي أثنـاء الخدمـة  وا حيـاتهمفقـد نالـذيبـين مـوظفي منظمـة الصـحة العالميـة إن كارلو لألسـف لـيس الوحيـد 

وهو الدكتور محمود فكري. وعلى الرغم من أنني لم أعرفـه سـوى زميل آخر،  انالفعلية. وأود أيضًا أن أعترف بفقد
المـؤتمر العـالمي للمنظمـة  سـفره لحضـورأكتوبر أثنـاء  في تشرين األول/ ةه المفاجئلوفات قد ُصِدمتُ لوقت قصير، ف

  .في العام الماضياألمراض غير السارية في مونتيفيديو بأوروغواي  بشأن
  

ة الـــدكتور فكـــري، وتقـــديري الفـــائق للـــدكتور جـــواد محجـــور علـــى عملـــه لوفـــال أســـفي العميـــق وأود أن أســـجّ 
تسـميته ري علـى ظـي القلبية للدكتور أحمـد المننئت، وتهبةالدؤوب خالل األشهر القليلة الماضية كمدير إقليمي باإلنا

صمت للحظة في الوقوف  االنضمام إليّ  أرجوكمقبل أن نواصل، و المدير اإلقليمي التالي لشرق المتوسط.  باعتباره
  لكم. أخينا الدكتور فكري. شكراً  ىذكر ل اً تكريم

  
  السيدات والسادة،

  
فـي حيـاتي. واليـوم، نلتـه علـى أعظـم شـرف  مباشـرةً  حصـوليقبل عام واحد، وقفت على هذه المنصـة بعـد 

ية قيــادة هــذه المنظمــة ألنكــم، أنــتم يــا مــن تمثلــون دول العــالم، عهــدتم إلــّي بمســؤول متنــانأشــعر بــالفخر واال لــتاز ما
  في ارتفاع سقف توقعاتكم؛ وأنا كذلك. ونحقّ مالعظيمة. إنكم تتوقعون الكثير من المنظمة. وأنتم 

  
. ومـن ثـم فـإن بـالقول الـرئيس كاغـاميفخامـة  تفّضـلمن الصحة، كما  توجد سلعة في العالم أكثر قيمةً ال 

ــ مليــارات ٧فــة بالــدفاع عــن صــحة المؤسســة المكلّ تلــك  معــايير رى ويجــب أن تخضــع لل مســؤولية كبــشــخص تتحّم
  .رفيعة المستوى

  

                                                           
فــي  ٢٠١٨مــايو  أيــار/ ٢١كلمــة التــي ألقاهــا المــدير العــام فــي الجلســة العامــة الثانيــة يــوم االثنــين الموافــق يــرد نــص ال   ١

 .الملحق
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األشخاص الذين التقيت بهـم فـي مجّسدًة في العام الماضي  في تلك المسؤولية لقد تداعت إلى ذهني بشدة
  جميع أنحاء العالم والذين نعمل على حمايتهم.

  
 ه الطفلــةنيجيريــا، حيــث قابلــت هــذفــي  نــوواليــة بور بفــي مايــدوغوري  ر فــي مخــيم النــازحين الــذين زرتــهفّكــأ

  في عينيها. يشعّ سعادة البراءة و ، كان بريق ال. رغم كل المصاعب التي واجهتها عائلتهارضيعةال
  

التـي سـارت لسـاعات مـع و ر في مالمـح اليـأس التـي تبـّدت علـى وجـه األم التـي التقيـت بهـا فـي الـيمن، أفكّ 
لوصــول إلــى المركــز الصــحي، متوســلًة إلــى المــوظفين أن يعتنــوا امــن أجــل طفلهــا الــذي يعــاني مــن ســوء التغذيــة 

  بالطفل.
  
ر فــي مــوظفي المنظمــة والعــاملين فــي مجــال الصــحة الــذين يعملــون، اآلن ونحــن نتحــدث، علــى مــدار أفّكــ

  الساعة لوقف تفشي مرض فيروس اإليبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
  

األفريقـي، والـدكتور  لـدكتور مـويتي، المـدير اإلقليمـي لإلقلـيممـع امنذ أسبوع واحـد فقـط، كنـت فـي بـايكورو 
ســـالمة، نائـــب المـــدير العـــام لشـــؤون التأهـــب لحـــاالت الطـــوارئ والتصـــدي لهـــا، نـــزور المستشـــفى الـــذي يعـــاَلج فيـــه 

ن . لقــد تــأّثرت كثيــرًا بــالتزام موظفينــا والعــاملين فــي مجــال الصــحة الــذياإليبــوالالمرضــى المصــابون بمــرض فيــروس 
خشـية أن قلقـين بالفعـل  يونيخاطرون بحياتهم ذاتها لخدمة اآلخـرين. وصـلنا إلـى المستشـفى وكـان العـاملون الصـح

  للخطر".  منفسكأ ونضهنا كل يوم، تعرّ  فأنتمعلينا،  وا، "ال تقلقلهم فيروس اإليبوال. قلناب نصاب
  

بعـدم نصـحتني الدولية يوم الجمعـة و كما تعلمون، اجتمعت لجنة الطوارئ الُمنشأة بموجب اللوائح الصحية 
للغايـة.  اً يـزال خطيـر أن الوضـع ال إلـى تقد أشار  توٕان كان، اً دولي اً قلق تثير امةاإلعالن عن حالة طوارئ صحية ع

  النصيحة. تلكلقد قبلت و 
  

، لكننـا فــي ةحضـريالكــز امر أحـد الفـي  اإليبـوالومـن المثيـر للقلـق أن لــدينا اآلن حـاالت مـن مـرض فيــروس 
  .٢٠١٤الفاشية مما كنا عليه في عام  هذهوضع أفضل بكثير للتعامل مع 

  
وزيــر الصــحة العامــة فــي  ولألســف لــيس بمقــدورويســّرني أن أقــول إن التطعــيم بــدأ ونحــن نتحــدث اليــوم. 

رًا لمشـاركته فـي ، لكني آمل أن يتمّكن من االنضمام إلينا غدًا نظأن يكون معنا اليومجمهورية الكونغو الديمقراطية 
  .تطعيمجهود ال

  
ت بهـــا المنظمـــة بأكملهـــا لهـــذه الفاشـــية، فـــي المقـــر الرئيســـي والمكتـــب اســـتجابفخـــور بالطريقـــة التـــي إننـــي 

نا، ومنظمــة أطبــاء بــال حــدود، ئشــركاإلــى شــكر وّجــه العلــى وجــه الخصــوص أن أ طــري. وأودّ اإلقليمــي والمكتــب القُ 
 تاســـتجاب تـــيال ىخـــر األالجهـــات حمـــر، ومنظمـــة اليونيســـف، والعديـــد مـــن وبرنـــامج األغذيـــة العـــالمي، والصـــليب األ

  .بسرعة
  

إن تفشــي المــرض فــي بيكــورو يوّضــح مــرًة أخــرى أن األمــن الصــحي والتغطيــة الصــحية الشــاملة وجهــان 
فــي المســتقبل هــو تعزيــز الــنظم الصــحية فــي كــل  حــدوث فاشــياتلعملــة واحــدة. وأفضــل مــا يمكننــا القيــام بــه لمنــع 

  مكان.
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علينـا أن نعمـل  بـأنّ رنـي فـي كـل يـوم أجـئ فيـه للعمـل. ذكّ كما ذّكرني ذلـك بالتحـديات المطلـوب مواجهتهـا 
  هي مسألة حياة أو موت.نضّيعها في كل ما نقوم به، ألن كل لحظة  على وجه االستعجال

  
كـن تفاديهـا تي يمأنشأنا لجنة رفيعة المستوى معنية باألمراض غير السارية، لوقف الوفيات المبكرة والذا ول

  لماليين البشر.
  

لذا أنشأنا مبادرة بشأن تغير المناخ والصحة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، للـدفاع عـن صـحة أولئـك 
  الذين ال يستطيعون الدفاع عن أنفسهم في مواجهة عالم يتغير من حولهم.

  
والســل والمالريــا، وقطــاع المجتمــع  يــدزأللــذا نعمــل مــع شــراكة دحــر الســل، والصــندوق العــالمي لمكافحــة ا

  .٢٠٢٢مليون شخص على مستوى العالم بتوفير عالج جيد للسل بحلول عام  ٤٠المدني، للوصول إلى 
  

 تماماً مكافحة المالريا، وهو مرض قابل للعالج نحو  لبدء االنطالقلذا نعمل على شّن مبادرة جديدة قوية 
  يزال يحصد أرواح نصف مليون شخص كل عام.وال

  
لــذا أطلقنــا دعــوة للعمــل مــن أجــل القضــاء علــى ســرطان عنــق الــرحم، وهــو مــرض نملــك جميــع مكونــات 

  وكنت فخورًا حقًا بإطالقها في األسبوع الماضي. -النجاح في مواجهته 
  

ولـة مـن إمـدادات الغـذاء العالميـة بحلـول لذا أطلقنا في األسبوع الماضي مبادرة جديـدة إلزالـة الـدهون المتحّ 
  .٢٠٢٣عام 

  
تعزيز الصحة، والحفاظ  وغايته هيتطوير برنامج عملنا العام الثالث عشر. نحو خطى اللذا قمنا بتعجيل 

  .مستضعفينعلى سالمة العالم، وخدمة ال
  

. وفــي الواقــع، اً ذا هــو الهــدف الــذي نشــترك فيــه جميعــإن هــذا هــو إحساســنا المشــترك بالغايــة المنشــودة. هــ
  يتنا.كانت هذه المبادئ الثالثة دائماً جزءًا من هوّ 

  
تطعيمـــه ضـــد  جـــرير طفـــًال ير ذلـــك كـــل يـــوم عنـــدما أصـــل إلـــى العمـــل وأرى هـــذا التمثـــال. إنـــه يصـــوّ أتـــذكّ 

فــي  بــلالجــدري. إن القضــاء علــى هــذا المــرض القــديم يمثــل أحــد أعظــم اإلنجــازات لــيس فقــط فــي تــاريخ المنظمــة، 
  ب.تاريخ الط

  
مع شركائها بـالطبع. هـذه منظمـة يمكنهـا تغييـر مسـار التـاريخ. ونحـن ال نفتـأ  -هذا ما تستطيعه المنظمة 

  ر التاريخ كل يوم.نغيّ 
  

األسبوع الماضي في بيكورو. رأيت ذلك في اليمن، حيـث أنقـذت المنظمـة ومعهـا فقط خالل لقد رأيت هذا 
مركـز للعـالج، وتطعـيم مئـات اآلالف مـن  ١٠٠٠اء أكثـر مـن شركاؤنا عشرات اآلالف من األرواح، من خالل إنش

 ورصـدنا مبـالغمليون جرعة من المضادات الحيوية  ١,٢رأيت ذلك في مدغشقر، حيث أرسلنا الكوليرا.  ضد بشرال
  .مما جعل تفشي وباء الطاعون تحت السيطرة في ثالثة أشهر فقط -ارئ و الطحاالت لتمويل طائلة 
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ــــفـــي العـــام الماضـــي،  ـــة طـــوارئ فـــي  ٥٠ اســـتجابت المنظمـــة ل ـــدًا وٕاقليمـــًا، مـــن بـــنغالديش إلـــى  ٤٧حال بل
  الجمهورية العربية السورية؛ ومن البرازيل إلى نيجيريا.

  
بضــعة أســابيع فقــط اتخــذنا خطــوة أخــرى مهمــة للغايــة نحــو عــالم أكثــر أمنــًا مــن خــالل إنشــاء المجلــس  قبــل

العــالمي لرصــد التأهــب للطــوارئ. وهــذه مبــادرة مســتقلة معقــودة بــين منظمــة الصــحة العالميــة والبنــك الــدولي لرصــد 
  على نطاق المنظومة.لحاالت الطوارئ التأهب 

  
، هـــارليم برونتالنـــدغـــرو  ةالـــدكتور  هـــيمـــن ســـيقود هـــذه المبـــادرة الجديـــدة أن  لنـــا وٕانـــه لمـــن دواعـــي الشـــرف

ال شــك أنكــم و ي، األمــين العــام لالتحــاد الــدولي لجمعيــات الصــليب األحمــر والهــالل األحمــر. ســ سآالحــاج  والســيد
  بق.وزراء النرويج السا ة، المدير العام السابق لمنظمة الصحة العالمية ورئيسبرونتالند ةتعرفون الدكتور 

  
التأهيــل مــن شــأن أقــل وضــوحًا، وٕان كــان يتســم بــنفس القــدر مــن األهميــة، تــأثير عملنــا المعيــاري. ف ويبــدو

يمّكـــن ماليـــين البشــــر مـــن الحصـــول علــــى أدويـــة ولقاحـــات آمنـــة وفعالــــة. ويســـاعد التصـــنيف الــــدولي أن المســـبق 
تتبُّع أسباب اعتالل المرضـى ووفـاتهم، بحيـث يمكـن للـنظم الصـحية االسـتجابة وفًقـا لـذلك. وتضـمن  لألمراض على

المبادئ التوجيهية والمعايير التي نصدرها حصول الناس في جميع أنحاء العالم على رعاية آمنة وفعالة، بناًء على 
  أفضل البيِّنات المتاحة.

  
يتعلق  إنهمن قبيل إعادة اختراع العجلة.  خطتنا االستراتيجية، ليسلجديد، أو لذا فإن برنامج عملنا العام ا

برنــامج طمــوح، ويجــب أن يكــون كــذلك. فهنــاك الكثيــر مــن التحــديات  هــوبالفعــل. صــنعه مــا نيفــوق إحــداث تــأثير ب
  .نتواضع إزاءهاأمامنا وال يمكن أن 

  
تكـن رؤيـة متواضـعة. ودسـتورنا إن الرؤية التي ُوِضعت عند تأسيس منظمتنا قبـل سـبعين عامـًا مضـت لـم 

ليس وثيقة متواضعة. ولم يشرع آباؤنا المؤّسسون في إدخال تحسينات متواضـعة علـى قطـاع الصـحة. بـل تصـّوروا 
  بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، كحق أساسي من حقوق اإلنسان.جميعًا عالمًا يتمتع فيه الناس 

  
عامــًا فــي متوســط  ٣٣قبــل بعــالم يشــهد تباينــًا يصــل إلــى ونحــن نســير علــى خطــاهم، عنــدما نقــول إننــا لــن ن

  العمر المتوقع بين بعض البلدان.
  

لــن نقبــل بعــالم يصــاب فيــه النــاس بــالمرض ألن الهــواء الــذي يتنّفســونه ال يصــلح للبشــر. لــن نقبــل بعــالم 
عايــة مــن أمــوالهم المفاضــلة بــين المــرض والفقــر بســبب التكــاليف المتكّبــدة لــدفع تكــاليف الر إلــى فيــه النــاس  ضــطري

  الخاصة. هذا هو بيت القصيد في برنامج عملنا الجديد.
  

إن هدفه هو أن ينصّب تركيز المنظمة على تحقيق التأثير المنشود في البلدان وٕاحداث فـارق ملمـوس فـي 
ة الطموحــة للخطــة االســتراتيجي غايــاتالترجمــة ذا يتطلــب ذلــك إذن ؟ مــاذا تتطلــب مــافالــذين نخــدمهم.  أولئــكحيــاة 
كوكــب حيــاة النــاس فــي جميــع أنحــاء ال مــّس إلــى واقــع عــالمي ي "اســتفادة ثالثــة مليــارات أخــرى مــن الســكان" بشــأن

  ؟األرضي
  

  أعتقد أن هنا تكمن مفاتيح النجاح الثالثة.
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خــــالل العــــام و أوًال، علينــــا أن نجعــــل منظمــــة الصــــحة العالميــــة أقــــوى. أن نجعلهــــا منظمــــة تشــــهد تحــــّوًال. 
  زت اهتمامي على وضع األسس األربعة لهذا التحّول.الماضي، ركّ 
  

 تنــاتنــا وخطمهمّ  لتحديــدشــهرًا،  ١٢ ه قبــل الموعــد المحــدد بـــإنجــاز أوًال، برنــامج العمــل العــام نفســه، الــذي تــم 
العمــل علــى وجــه  – بالضــبط مــا قلتــههــو هــذا و االســتراتيجية، لــيس فقــط لفتــرة واليتــي، ولكــن علــى المــدى الطويــل. 

  االستعجال.
  

ثانيًا، خطة للتحّول، لجعل المنظمة أكثر كفاءًة وفعاليًة مـن خـالل ترشـيد الممارسـات التجاريـة التـي تـؤدي 
إلــى الهــدر، والتــي تبطــئ تقــدمنا وتعيــق انطالقنــا. لقــد ُوِضــعت الخطــة وقِبلهــا جميــع زمالئــي، المــديرين اإلقليميــين، 

  ويجري اآلن نشرها في جميع أنحاء المنظمة.
  

فريـق قـوي مـن القيـادات العليـا، يتمتـع بخبـرات متعمقـة ويضـّم مواهـب مـن جميـع أنحـاء العـالم. إننـي ثالثًا، 
فخور بأن عدد النساء يفوق عدد الرجال في صفوف القيادات العليا بالمنظمة ألول مرة. وأود أن أشكر فريقي على 

  مذهل.ل ه لعماألشهر القليلة الماضية. إن كل العمل الدؤوب الذي قاموا به خالل
  
فـــإن ولمــن ال يعـــرف مــنكم،  -مــن النســـاء مـــن اإلدارة العليــا للمنظمـــة  ٪٦٤، فـــإن نســبة علــى ذكـــر ذلــكو 

  من النساء.دا من أعضاء البرلمان في روان ٪٦٤ نسبة
  

درجــة أكبــر مــن التنــوع  وبلــوغإن علينــا بــالطبع أن نقطــع شــوطًا أبعــد لضــمان تحقيــق التــوازن بــين الجنســين 
  المنظمة. قطاعاتالجغرافي في جميع 

  
كـــــم علـــــى صـــــداقتكم ود أن أتوجـــــه بالشـــــكر لوأ ،كمـــــا أود أن أشـــــيد بالتعـــــاون الرائـــــع للمـــــديرين اإلقليميـــــين

  .من اجتماعاتنا الشهرية وها في كلٍّ أبديتمونصائحكم وروح التعاون التي 
  

مـل ُيرجـى مـن لالستثمار يصف ما يمكـن للمنظمـة أن تحققـه بتمويـل كامـل. فـال أ رابعًا، قمنا بوضع ملفّ 
مهمــة طموحــة إذا لــم تقابلهــا اســتثمارات طموحــة. لقــد غمرنــي شــعور بالســعادة عنــد ســماعي الــرئيس كاغــامي وهــو 

بـل الجــودة،  -يوضـح المجـاالت التــي تركـز بشـكل خــاص علـى التمويـل. لكــن حجـم التمويـل وحــده لـيس هـو المهــم 
  كما تفّضل بالقول.

  
إن الحــــــالي.  اهاعلــــــى مســــــتو  المخصصــــــات تا إذا اســــــتمر مهمتنــــــ إنجــــــازالقــــــول: ال يمكننــــــا  ارحكموأصــــــ

الداخلي  تنافسالحدة  وزيادة إلى إيجاد مثل هذه العقليات، العقليات المتقوقعةبدًال من تحطيم المخصصات تؤدي، 
  .دفعنا إلى االنفصالًال من بناء منظمة واحدة متماسكة، فإن المخصصات ت. بداالعتمادات الماليةعلى 

  
وحتــي يتســنى تنفيــذ برنــامج العمــل العــام، فإننــا نحــث جميــع البلــدان علــى دعــم المنظمــة باعتمــادات ماليــة 

  عالية الجودة ومرنة. وأعلم أن بعض البلدان بدأت التحّرك بالفعل.
  
ل فخامـة الـرئيس ، كما قـاتحقق أعلى جودة بأفضل سعرمنظمة يجب أن الًا أن تمام درك، أطبيعة الحالب

 واأن تـر  ونتريـدأنـتم بـه بأقصـى مـا يمكـن.  االستفادةتم تستثمر ثمين ويجب أن يُ كل دوالر أخرى. إن  كاغامي مرة
  نا كذلك.أ. و لما تقطعونه من التزاماتنتائج 
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هذا بالضبط هو جوهر خطتنا بشأن التحول. إنها تعنـي الحـرص علـى أن نركـز بشـكل أكبـر علـى النتـائج 
في البلدان. والخبر السار هو أننا نملك كل مقومات النجاح. لدى المنظمـة أي  –تتسم بأهمية قصوى  ما كانتحيث

  فريق عظيم ومنتجات رائعة، لكننا ال نعمل على تعظيم تلك اإلمكانات.
  

لقــد كــان أحــد أعظــم اإلنجــازات التــي تحققــت فــي عــامي األول هــو التفاعــل مــع موظفينــا فــي جميــع أنحــاء 
المنظمـة بأكملهـا  بصدد تحويـلموهوبون ويتحلون بالخبرة وااللتزام بشكل ال يصدَّق. نحن بالفعل  العالم. إنهم أناس

  .في حقيقة األمر إلى ما يقوله موظفونا إلى آلية استشارية لالستماع
  

إن العديـد مـن األفكــار الـواردة فــي برنـامج العمـل العــام وخطـة التحــول جـاءت مـن المــوظفين أنفسـهم. وفــي 
بعد انتخابي فـي العـام الماضـي مـع رابطـة مـوظفي المقـر، لالسـتماع إلـى شـواغلهم.  أعقدهن أول اجتماع الواقع، كا

 ُأنِجـزالموظفين في جميع أنحاء العـالم. وهـذا هـو السـبب فـي أن برنـامج العمـل العـام قـد  هواجسكما استمعت إلى 
  قبل عام من الموعد المحّدد.

  
ا المتـدرِّبون لـدينا. إن المتــدّربين يقـدمون مسـاهمة هائلـة لعمــل هـطرحالتـي  بواعـث القلــقاسـتمعت إلـى  كمـا

علـّي أن أكـون صـادقًا: يجـب أن مهـم فـي بنـاء قـدرات البلـدان. لكـّن المنظمة، والخبرة التي يكتسـبونها هـي اسـتثمار 
مار يوّظـف فـي نعامل المتدّربين لدينا بشكل أفضل كثيرًا مما نفعـل. فكثيـرًا مـا نسـتخدمهم كعمالـة مجانيـة، ال كاسـتث

  المستقبل.الصحة في الشباب، وفي تطوير قادة 
  

ــًا صــحيًا،  صــوبلقــد اّتخــذنا بالفعــل بعــض الخطــوات  تحســين ظــروف المتــدّربين لــدينا، مثــل مــنحهم تأمين
بحلـول  إعانـة تعليميـةونفس الحقوق في أخذ إجازة كالموظفين. كما ننظـر فـي دفـع  -بسيطة جدًا  -وقسائم للغداء 

  بين الذين يفتقرون إلى الموارد المالية الالزمة لدعم أنفسهم.للمتدرّ  ٢٠٢٠عام 
  

ـــالمنح  ـــدينا أيضـــًا خطـــط إلعـــادة إطـــالق برنـــامج المنظمـــة الخـــاص ب لكننـــا لـــن نتوقـــف عنـــد هـــذا الحـــد. فل
  لتمكين الطالب من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الدراسة في الخارج. الدراسية/ الزماالت

  
ة. أنــا أول مــدير عــام لمنظمــة الصــحة العالميــة يتلقــى تعليمــه مــن المنظمــة علــى ذاتيــســأقول لكــم قصــتي ال

تفدت أنـا ة. لقـد اسـذاتيـأعـرف تمامـًا قيمـة ذلـك مـن تجربتـي ال -مستوى الماجستير ويصـبح مـديرًا لهـا. هـذا صـحيح 
شخصيًا من منحة دراسية مقدمة مـن المنظمـة، مّكنتنـي مـن الحصـول علـى درجـة الماجسـتير فـي لنـدن. إننـي دليـل 

  ولكن على نطاق أوسع. -إعادته في أقرب وقت ممكن  ما يجعلني أودحي على قيمة هذا البرنامج، وهذا هو 
  

لمفضـلة لـدى شـباب المهنيـين فـي مجـال إنني عاقد العزم على جعل منظمة الصحة العالمية جهـة العمـل ا
  للعمل. اً آمن اً المنظمة مكانتكون أن  ضمانالصحة في جميع أنحاء العالم. ويتمثل جزء من ذلك في 

  
ـــرة، علمنـــا جميعـــاً فـــي  مـــن  اً عـــدد تمـــّس بسلســـلة مـــن فضـــائح ســـوء الســـلوك الجنســـي التـــي  األشـــهر األخي

مــع  منظمــة الصــحة العالميــة ال تتســامح مطلقــاً إن : ون واضــحاً اســمحوا لــي أن أكــو يــة. نمائالمنظمــات اإلنســانية واإل
إلــى أصــغر  الرئيســي . وينطبــق ذلــك فــي كــل مكــان، مــن المقــرينالجنســي واالنتهــاكالتحــرش الجنســي واالســتغالل 

  مكتب قطري.
  

رًا: ال َتساُمح مطلقًا.   أعيد مكرِّ
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النتائج التي نحققها ال تعتمد علينا فقط بطبيعة الحال. ويقودني هذا إلى المفتاح الثـاني للنجـاح وهـو:  لكنّ 
  االلتزام السياسي.

  
كــل  يصــبحأعلـى المســتويات، التضــامن علــى ة فــي مجــال السياسـة أنــه مــن خـالل ذاتيـأعلـم مــن تجربتــي ال

مـع القـادة فـي  للتضـافراألولويـة  دعـاني إلـى إيـالءمـا تقـدم. وهـذا هـو ذلـك يصـعب إحـراز أي  بـدونو . اً شيء ممكنـ
  التغطية الصحية الشاملة.ب فيما يتعلق الصحة، وخاصةً  في قطاععمل سياسي إلى لدعوة ، لجميع أنحاء العالم

  
قنـاع. فـنحن نعـيش فـي مزيـد مـن اإلوما اكتشفته هو أن معظم القادة الذين أتحـدث إلـيهم ال يحتـاجون إلـى 

  ير مسبوق بالصحة.زمن التزام سياسي غ
  

لقــد رأيــت ذلــك بوضــوح خــالل األســبوع األول مــن عملــي، عنــدما ُدعيــت للتحــّدث أمــام اجتمــاع مجموعــة 
 ى قويـاً صـد انتجـدالتغطيـة الصـحية الشـاملة لة األمـن الصـحي وتوأمهـا العشرين في هامبورغ. من الواضح أن رسا

  لدى قادة العالم.
  

ينــاير، أصــدرت نــداًء إلــى جميــع البلــدان لاللتــزام بــثالث  دورة المجلــس التنفيــذي فــي كــانون الثــاني/ خــالل
  خطوات ملموسة نحو التغطية الصحية الشاملة بالكامل. وقد بدأ العديد منها بالفعل في مجابهة التحدي.

  
روبـي. وأعلـن الـرئيس أن فـي نيرئـيس كينيـا وفي وقت سابق من هذا العـام، شـرفت بمقابلـة الـرئيس كينياتـا 

كـان  نأربع ركائز لفترة رئاسته الثانيـة، وخـالل اجتماعنـا سـألني إ ضمنسيكون  ميسورة التكلفةتوفير رعاية صحية 
  يمكن للمنظمة أن تساعده في تصميم أفضل نظام تمويل صحي لبلده.

  
ـــدة لحمايـــة الصـــحة، المســـّماة  ـــة الجدي ـــد عـــن خطتهـــا الوطني ، والتـــي Ayushman Bharatوأعلنـــت الهن

  مركز للرعاية الصحية والحفاظ على الصحة. ١٥٠ ٠٠٠مليون شخص ويؤّسس من خاللها  ٥٠٠سيستفيد منها 
  

  الشاملة.التغطية الصحية  بشأن عقدتهاالتزامات  ١٠وقدمت البرازيل بالفعل قائمة من 
  

، بـــدور ١٩٦١عـــام  مـــرة فـــيألول أدخـــل التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة ذلـــك البلـــد الـــذي واضـــطلعت اليابـــان، 
ديسمبر الماضي،  قيادي، حيث استضافت المنتدى العالمي للتغطية الصحية الشاملة في طوكيو في كانون األول/

  لتغطية الصحية الشاملة حول العالم.مليار دوالر أمريكي دعمًا ل ٢,٩بمبلغ  وعقدت التزاماً 
  

وكوبـا والـدانمرك وُعمـان والمملكـة العربيـة  إن العديد من البلـدان األخـرى التـي زرتهـا، بمـا فـي ذلـك الصـين
السعودية وسري النكا وتايلند واإلمارات العربية المتحدة والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، هـي 

حلمًا بعيد المنال؛ بل هي حقيقة واقعة بالنسبة للبلدان في جميع  تدليل حي على أن التغطية الصحية الشاملة ليس
  نحاء العالم، أيًا كانت مستويات دخلها.أ

  
علــى جميــع مســتويات الــدخل إحــراز تقــدم نحــو  كافــة لبلــدانيمكــن ل يوضــح كيــفروانــدا مثــاًال بــارزًا  وتعــدّ 

 ينـــاير، مقارنـــةً  كـــانون الثـــاني/لكـــن خـــالل زيـــارتي فـــي لقـــد زرت روانـــدا مـــرات عديـــدة التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة. 
ق. إن التحول المذهل الذي حدث في ذلـك بشكل ال يصدَّ ًال تحوّ يشهد البلد كيف  ن أرىأمكنني أبالزيارات السابقة، 

بـل فريقـي قألإصـالح االتحـاد ا لقـد تـولى قيـادة عمليـةتحـت قيـادة فخامـة الـرئيس كاغـامي. عيان للتمامًا  واضحالبلد 
  األفريقي.تحرك بسرعة إلصالح االتحاد ماٍض في الفإنه ، وبصفته رئيسًا أن يصبح رئيسًا له
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في المركز الصحي الذي زرته في مايانغ، خـارج كيغـالي مباشـرًة، تلـد جميـع النسـاء الحوامـل فـي المركـز و 
التركيــز علــى الرعايــة إن الصــحي، ويــتم تطعــيم جميــع األطفــال، ويتمتــع جميــع المقيمــين بتــأمين صــحي مجتمعــي. 

  يحقق النتائج المرجّوة.هو أفضل مزيج يمكن أن  -الصحية األولية واالنتماء المجتمعي 
  
بلغ درجة الكمال، وال يوجد بلدان متطابقان. فالمسار الذي يمكن أن يبطبيعة الحال، ما من نظام صحي و 

فــي  ساســييقطعــه كــل بلــد نحــو التغطيــة الصــحية الشــاملة فريــد مــن نوعــه. لكــن فــي كــل البلــدان، يتمثــل العنصــر األ
أن ضــرورة  ر شــخص آخــرالخــدمات التــي يقــرّ  ال، إنهــم يحتاجونهــارعايــة أوليــة تــوفر الخــدمات التــي يقــول النــاس 

  .يحصلوا عليها
  
بتحقيــق حلــم تــوفير الصــحة التزامــًا أنفســهم  قطعــوا علــىآتــا و  -، اجتمــع أســالفنا فــي ألمــا١٩٧٨فــي عــام و 

م كــان ذلــك الوعــد. لــيس ألن الحلــتحقيــق للجميــع. لكــّن علينــا أن نعتــرف بأننــا، بعــد مضــي أربعــين عامــًا، فشــلنا فــي 
تحويلـه الكفيـل بسياسـي اللتـزام إبـداء االكبيرًا جدًا، أو ألنه كان من الصـعب جـدًا الوفـاء بالوعـد. بـل ألننـا فشـلنا فـي 

  إلى حقيقة.
  
بكازاخسـتان، فـي حة لنا هذا العام. في أسـتانا سانفي كثير من األحيان ال تتاح للمرء فرصة ثانية، لكنها و 

أكتوبر من هذا العام، سوف نجتمع مرًة أخرى لنعيد التزامنا بالرعاية األولية باعتبارها أساس الصحة  تشرين األول/
االجتمـاع الرفيـع  باتجـاههذه المرة، علينا أال نفشل. وسيكون اجتماعنا في كازاخستان خطوة حيوية في ومستقبلها. و 

  ملة في الجمعية العامة لألمم المتحدة.المستوى الذي سُيعقد العام المقبل بشأن التغطية الصحية الشا
  

كما نشهد التزامًا سياسيًا مذهًال بمكافحة األمراض. فللمرة األولـى، ستشـمل الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة 
هذا العام اجتماعات رفيعة المستوى بشأن مسألتين تتعّلقان بالصحة: األمراض غير السارية والسل. إن األشـخاص 

مراض في جميع أنحاء العالم يعتمدون علينا: أولئك الـذين ال يسـتطيعون الحصـول علـى الرعايـة هذه األب المصابين
التي يحتاجونها؛ وأولئك الذين ال يستطيعون تحّمل تكاليف الرعايـة التـي يحتاجونهـا؛ وأولئـك الـذين ال يعلمـون حتـى 

  مدينون لهم بضمان أال نهدر هذه الفرص.أنهم مصابون بأحد مسبِّبات األمراض التي ُيحتَمل أن تكون مميتة. إننا 
  
تحقيق غايـات "اسـتفادة ثالثـة مليـارات أخـرى مـن السـكان" لـيس عمـًال قاصـرًا علـى المنظمـة وحـدها،  لكنّ و 

  . لذلك فإن المفتاح الثالث للنجاح هو الشراكة.ننا من بلوغ هذا الهدفتمكّ واإلرادة السياسية وحدها لن 
  
عامًا مضت، هي  ٤٠عامًا، أو حتى قبل  ٧٠قبل  تكن لدينااآلن والتي لم  نملكهإان الميزة الكبرى التي و 

العديــد مــن الجهــات الفاعلــة األخــرى فــي مجــال الصــحة العالميــة. هنــاك اآلالف مــن المنظمــات األخــرى فــي  وجــود
  جميع أنحاء العالم تشاركنا رؤيتنا، ولديها معرفة ومهارات وموارد وشبكات ال نملكها.

  
د الجهات الفاعلة الجديـدة فـي مجـال الصـحة العالميـة. وأقـول عدّ ت بسببلبعض إن المنظمة مهّددة يقول او 

إننــا ســننجح علــى األرجــح أكثــر مــن أي وقــت مضــى. فمــن خــالل االســتفادة مــن خبــرات ومهــارات ومــوارد وشــبكات 
  شركائنا، يمكن أن يكون تأثيرنا أكبر بشكل مضاعف مما لو كنا نعمل بمفردنا.

  
على كل أولئـك الـذين يقولـون إن المنظمـة مهـددة هـو أن األمـر علـى العكـس تمامـًا. فكـل هـؤالء إذن  الردّ و 

 حتى يمكننا اإليفاء. و تنظر إليهم على هذا النحوالفرص وينبغي على المنظمة أن معهم الشركاء العالميين يجلبون 
  الوالية المنوطة بنا، علينا أن نجعل شراكاتنا أعمق وأقوى.حقًا ب
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عنــا مــذكرات تفــاهم جديــدة مــع مجموعــة البنــك الــدولي وبرنــامج لقــد وقّ فنقــوم بــذلك بعــدة طــرق مختلفــة.  إننــا
عالقاتنا مع أصدقاء  بصدد تعزيزنحن و . جهات أخرى عديدةاألمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و 

إقامـة عالقـات مـع شـركاء جـدد مثـل كما نعكف علـى ، لتحالف العالمي للقاحات والتحصينقدامى مثل اليونيسف وا
  .ةالصحفي مجال معهد القياسات والتقييم 

  
ونحــن نعمــل مــع مؤسســة ولكــوم االســتئمانية بشــأن مشــروع جديــد لرســم خــرائط للقــدرات الخاصــة بالبحــث 

وباالشـتراك وبـاء.  نشوبوالتطوير على مستوى العالم يمكن نشرها من أجل تطوير لقاحات جديدة بسرعة في حالة 
  مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، نركز أكثر على الرعاية الصحية األولية حاليًا كأساس للتغطية الصحية الشاملة.

  
كما نقوم بتعزيز تعاوننا الثالثي مع منظمة األغذيـة والزراعـة والمنظمـة العالميـة لصـحة الحيـوان مـن أجـل 

س نهـج "توحيـد األداء فـي مجـال الصـحة ". وسـنوقع مـذكرة مكافحة عملية مقاومة مضادات الميكروبات، علـى أسـا
ومؤسسـة  منظمة "ريزالتس" للقضاء على الفقرنعمل مع و تفاهم جديدة بين المنظمات الثالث في نهاية هذا الشهر. 

فـي الـدعوة وتقـديم مهـم  ردو بـ تضـطلعرسـم خـرائط لقـدرات منظمـات المجتمـع المـدني، التـي  من أجـلاألمم المتحدة 
  .من المجاالت ذلك وغير الخدمات

  
حاســمًا فــي تحقيــق هــدف تــوفير الصــحة للجميـــع.  كمــا نعمــل مــع القطــاع الخــاص، الــذي ســيكون شــريكاً 

، بمثابـة ٢٠١٥إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة من غير الدول، الذي اعتمدته جمعيـة الصـحة فـي عـام  عتَبروي
أن نسـتخدم كـل الشـراكات المتاحـة لنـا، بـأي طريقـة ويجـب األمان لتلك المشاركة، لكن اإلطـار لـيس سـياًجا.  حاجز

  .هو السبيل الوحيد ذلك -ممكنة، لتحقيق هدفنا. علينا أن نؤمن بالشراكات 
  

ئـيس ور رئـيس غانـا أدو  -رئيس أكوفـوالـقبل بضعة أسابيع، تلقيت رسالة من المستشارة األلمانية ميركـل، و 
ســولبرغ. وتــدعو الرســالة المنظمــة إلــى أخــذ زمــام المبــادرة فــي وضــع خطــة عمــل عالميــة لتحقيــق  يوزراء النرويجــالــ

 وهــذاأكتــوبر.  حيــاة صــحية ورفــاه للجميــع، قبــل انعقــاد مــؤتمر القمــة العــالمي للصــحة فــي بــرلين فــي تشــرين األول/
إشــارة قويــة مــن المجتمــع الــدولي بأنــه يتوقــع  يرســل هــؤالء الثالثــة مــن رؤســاء الــدول والحكومــات الــذي أبــداه طلــبال

  تعاوًنا أقوى بين الشركاء، وأنه يتطلع إلينا لقيادة تلك العملية.
  
  

من الواضح و خطة وتنفيذها. وضع بقبول هذا التحدي، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لإن المنظمة فخورة 
فــي  النــاسب يتعلــق كليهمــا ألنذلــك . وبرنــامج العمــل العــامبــط قويــة بــين خطــة العمــل العالميــة أنــه ســتكون هنــاك روا

  .نهاية المطاف
  

بدأت بإخباركم عن بعض األشخاص الذين قابلتهم في مناطق تشهد نزاعات وغيرهـا مـن حـاالت الطـوارئ 
  خالل العام الماضي. لكن مقابل كل وضع يدمي القلوب، رأيت أيضًا قصصًا عن االنتصار واألمل.

  
ل العضـل، بمـا المرأة الشابة التي التقيت بها في لنـدن والتـي تعـاني مـن مـرض تحلّـتلك  مثل لوسي واتس،

ملَهمـة إلـى يعني أنها ظلت تعتمد على كرسي متحرك منذ أن كانت في الرابعة عشرة من عمرها، وأصبحت داعيًة 
  بقوة مذهلة. -الرعاية الملطِّفة 

  
عانى من إصابات خطيرة في العمود وكان يالنكا  يالشاب الذي التقيت به في سر ذلك أو ساناث كومار، 

 أصـبح. وبفضـل العـالج الـذي تلقـاه، بعكـازين، وقيـل لـه إنـه لـن يـتمكن مـن المشـي إال مضـت عاًما ٣٠الفقري منذ 
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عـالوًة علـى كونـه  –عـادة التأهيـل إلعلـى عـالج  الذي حصـل فيـهالمستشفى ب اً يزاول الرياضة ويعمل ميكانيكياآلن 
  ين.ولمبياأل أحد األبطال
  

سـنوات الـذي قابلتـه فـي مدغشـقر بعـد أن نجـا مـن الطـاعون بفضـل  ٨الطفـل البـالغ مـن العمـر ذلك ، وأينَ 
  اإلجراءات السريعة التي اتخذها العاملون الصحيون والحكومة، بدعم من المنظمة والشركاء.

  
بادئ التوجيهية واالجتماعات، لقد ذّكرتني كٌل من هذه التجارب بأن األهداف والخطط واالستراتيجيات والم

وجودنـــا هــو: تعزيـــز الصـــحة،  مبــّررعلــى أهميتهـــا، ليســت غايـــات فــي حـــد ذاتهـــا؛ فهــي ليســـت ســبب وجودنـــا. بـــل 
  .مستضعفينوالحفاظ على سالمة العالم، وخدمة ال

  
أكثـر فـأكثر كـل  انبهـارييـزداد التـي انقضـت منـذ أن منحتمـوني شـرف قيـادة المنظمـة،  اً شـهر  ١٢ خالل الـ

للصـــحة علـــى أعلـــى  نـــاميمـــن الـــدعم المت؛ مـــن التـــزام وتفـــاني موظفينـــا الموهـــوبين فـــي جميـــع أنحـــاء العـــالم -يـــوم 
النــاس العــاديين الــذين ألتقــي بهــم أينمــا ذهبــت مــن روح التعــاون التــي أراهــا فــي شــركائنا؛ مــن ؛ ةسياســيال ياتمســتو ال

هم ألنفســهم ولعــائالتهم ولمجتمعــات -لــم بســيط: صــحة جيــدة ورفــاه والــذين يتطلعــون إلينــا لمســاعدتهم علــى تحقيــق ح
  المحلية.

  
جزيًال على دعمكم للمنظمة والتزامكم بتحقيق عـالم أكثـر صـحة وأماًنـا وٕانصـاًفا. إننـي لفخـور بالتقـدم  اً شكر 

  الذي أحرزناه حتى اآلن.
  

  زلنا على أول الطريق.لكننا ما
  

  شكرًا جزيًال. 
Merci beaucoup. Muchas gracias. Asante sana. Murakoze cyane. Shukraan jazeelan. Xie 

Xie. Spasibo. Ameseginalehu.  
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  لحقالم
  

  تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام،كلمة الدكتور 
  جمعية الصحة العالميةالحادية والسبعين لفي الجلسة العامة الثانية للدورة 

  
  
  

  أصحاب الفخامة، الوزراء، رؤساء الوفود، الضيوف الموقرون، السيدات والسادة، الزمالء، األصدقاء،
  
  لمن دواعي سروري أن أكون هنا الفتتاح المناقشة العامة. إنه
  

عــام هــذا الصــباح. كــان هــدفنا هــو المــدير بصــفتي الإلقــاء خطــابي األول أمــام جمعيــة الصــحة ب لقــد شــرفت
، من قبـلتطلع إلى التحديات القادمة. ال أريد أن أكرر المالحظات التي أدليت بها الاالحتفال بإنجازاتنا الماضية، و 

  اسمحوا لي أن أكرر النقاط األساسية.لكن 
  
تركيـز عمـل ل ُصـمِّمتبرنامج العمـل العـام الثالـث عشـر، خطتنـا االسـتراتيجية الخمسـية، وثيقـة طموحـة  إن

مهمــة البرنــامج  ويحــددأي فــي البلــدان.  -تحقيــق التــأثيرات المنشــودة حيــث تبــرز أهميتهــا القصــوى المنظمــة علــى 
  المستضعفين.لى سالمة العالم، وخدمة واضحة: تعزيز الصحة، والحفاظ ع

  
يــة فــي قلــب برنــامج العمــل العــام هــي غايــات "اســتفادة ثالثــة مليــارات أخــرى مــن الســكان" حور إن النقطـة الم

  وٕانني على يقين من أنكم جميًعا على دراية بها:
 مليار شخص آخر يستفيدون من التغطية الصحية الشاملة؛ 
  أفضل من الطوارئ الصحية؛مليار شخص آخر تتم حمايتهم بشكل 
 .مليار شخص آخر يتمتعون بدرجة أفضل من الصحة والرفاه 

  
  .شراكةالو  ،سياسيالتزام لالوا ،منظمةتقوية اللقد قلت هذا الصباح إنني أرى ثالثة مفاتيح للنجاح: 

  
ثمارات إن التغطية الصحية الشاملة هي أساس غايـات "اسـتفادة ثالثـة مليـارات أخـرى مـن السـكان". واالسـت

لتحســين  لعنصــر األساســيالبشــر، هــي ا تتمحــور حــولفــي الــنظم الصــحية، القائمــة علــى أســاس رعايــة أوليــة التــي 
  األمن الصحي وتحقيق مستوى أفضل من الرعاية الصحية والرفاه للجميع، في كل األعمار.

  
م أمـس، التـي حققـت في جنيف يـو  Walk the Talkأن العديد منكم حضروا فعالية "أوفوا بما وعدتم"  لمأع

  هائًال. اً نجاح
  

إننــا بحاجــة إلــى اإليفــاء بمــا وعــدنا فيمــا يتعلــق بالنشــاط البــدني، لكننــا نحتــاج أيًضــا إلــى اإليفــاء بمــا وعــدنا 
بشــأن التغطيــة الصــحية الشــاملة. ينبغــي أن تــؤدي جميــع الطــرق إلــى تغطيــة صــحية شــاملة. ولهــذا الســبب تحديــدًا، 

بـثالث خطـوات  بـااللتزامجميـع البلـدان  تعهـديًا بـأن تينـاير تحـدّ  التنفيذي في كانون الثـاني/ت في دورة المجلس طلقأ



  A71/3           Annex    الملحق          ٧١/٣ج

12 

وقد . قوية للغاية بطبيعة الحالنظم صحية بالفعل لدى العديد من بلدانكم و ملموسة نحو التغطية الصحية الشاملة. 
  ا المسار.مؤخًرا خطوات مهمة في هذ أخرى ت بلداناتخذ

  
دائًما تحـديات جديـدة تحتـاج إلـى حلـول جديـدة.  توجدمثالي. فهناك دائًما مجال للتحسين، و ال يوجد نظام و 

الصـــدفة. بـــل تتطّلـــب قيـــادة قويـــة  ليســـت وليـــدةإن المكاســـب يمكـــن أن تضـــيع بســـهولة. والتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة 
  وتخطيطًا دقيقًا.

  
لضمان حصول جميع الناس على نكون جميعًا فاعلين، بل وحتى هجوميين، ومن ثم فإن دعوتي هي أن 

الخــدمات الصــحية التــي يحتــاجون إليهــا، دون مواجهــة ضــائقة ماليــة. لــدينا جميعــًا تجــارب يمكــن تقاســمها ودروس 
  يمكن االستفادة منها.

  
ع إلـى االسـتماع إلـى التزامـاتكم، وٕالـى سـماع كيـف يمكـن للمنظمـة تقـديم الـدعم لكـم علـى الطريـق إلـى أتطلّ 

  ع.توفير الصحة للجمي
  

  شكرًا جزيًال لكم مرة أخرى، وأتمنى أن تكّلل مناقشاتنا بالنجاح.
  

  شكرًا جزيًال.
  
  

=     =     =  


