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 كلمة الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة،  

 أمام جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين
 
 

الســـــيد الـــــرئيس، أصـــــحاب الســـــعادة، معـــــالي الـــــوزراء، ســـــعادة الســـــفراء، المنـــــدوبون المـــــوقرون، الـــــزمالء، 
 وسادتي، سيداتي

 
تخوض الصحة العمومية صراعًا مستمرًا إلبعاد شبح األمراض المعدية، وتغيير السلوكيات الخاصة بنمط 

 المعيشة، وتوفير المال الكافي للنهوض بهذه المهام ومهام كثيرة غيرها. 
 

 ولكن في بعض األحيان يلزم علينا أن نتوقف قليًال ونحتفل باإلنجازات.
 

إلنمائية لأللفية عن التركيز والطاقة واالبتكار الخالق، وأثمر فـي المقـام األول لقد أثمر االلتزام باألهداف ا
 عن المال الالزم للتصدي لبعض من أكبر التحديات التي واجهت هذا القرن في بدايته.

 
، ٪٤٤طفل لم يعودوا يموتـون يوميـًا، وبتراجـع معـدل وفيـات األمومـة بنسـبة  ١٩ ٠٠٠بـويمكننا أن نحتفل 

 من حاالت السل.  ٪٨٥ج وبنجاح عال
 

، والسـيما منـذ ٪٦٠ويمكن ألفريقيا تحديدًا أن تحتفل بانخفاض معدل الوفيات الناجمة عـن المالريـا بنسـبة 
 بذل تحالف الزعماء األفارقة لمكافحة المالريا جهودًا كبيرة بدعم من الشركاء في سبيل تحقيق ذلك.

 
مليــون  ١٥التــاريخ. فهنــاك اآلن  اج المنقــذ للحيــاة، شــهدهويمكننــا أن نحتفــل بأســرع وتيــرة للتوســع فــي العــال

من األشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشـري يتلقـون العـالج المضـاد للفيروسـات القهقريـة، بعـد أن 
 . ٢٠٠٠شخص في عام  ٦٩٠ ٠٠٠كان عددهم 

 
وقــد تطــورت ثقافــة القيــاس والمســاءلة إلضــفاء المزيــد مــن الفعاليــة علــى المعونــة. وجعلــت زيــادة الشــفافية 

 صوت المجتمع المدني مسموعًا في عملية إخضاع الحكومات والجهات المانحة للمساءلة بشأن وعودها. 
 

م باالســـتقرار وتغيـــرت صـــفة الصـــحة مـــن مســـتنزف للمـــوارد إلـــى اســـتثمار يـــؤدي إلـــى بنـــاء مجتمعـــات تـــنع
 واالزدهار واإلنصاف.

 
 ويحق لكل شخص داخل هذه القاعة أن يشعر بالفخر إزاء هذه اإلنجازات. 

 
لقــد نجحــتم فــي إنقــاذ ماليــين عديــدة مــن األرواح. وبفضــل ابتكــاراتكم االســتراتيجية والتقنيــة أصــبحنا علــى 

 استعداد ألن نتطلع إلى آفاق أبعد. أنتم بالفعل تستحقون الثناء.
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مــن ســماته، لــم تعــد المخــاطر  ســمة وفــي هــذا العــالم المتــرابط الــذي ُيعــد التنقــل الكثيــف لألشــخاص والســلع
 المحدقة بالصحة محلية.

 
 فتلوث الهواء من المخاطر العابرة للحدود التي تؤثر في الغالف الجوي العالمي وتسهم في تغيُّر المناخ.

 
متزايـد مـن "اآلفـات المستعصـية"، يسـهل انتقالهـا بواسـطة والممرضات المقاومة لألدوية، بما فـي ذلـك عـدد 

 األشخاص والحيوانات واألغذية.
 

 وأصبح اآلن تسويق األغذية والمشروبات غير الصحية والسيما لألطفال، ظاهرة عالمية.
 

وصارت حماية جودة المنتجات الصيدالنية أصعب بكثير من ذي قبل، في ظل مـا تنطـوي عليـه عمليـات 
 تعقيد وفي ظل اتساع شبكات اإلمداد لتضم العديد من الشركات والبلدان.  التصنيع من

 
وكــذلك فــإن تــأمين جــودة اإلمــدادات الغذائيــة أضــحى أشــد صــعوبة حيــث قــد تحتــوي الوجبــة الوحيــدة علــى 

 مكونات أتت من كافة أنحاء العالم، وقد يكون بعضها ملوثًا بممرضات غير مألوفة. 
 

 أوروبا العالم أن النزاعات المسلحة في األماكن النائية لن تظل بعيدة. وعّلمت أزمة الالجئين في
 

وأدت فاشية اإليبوال في ثالثة بلدان صغيرة إلى إصابة العالم بالشلل الناجم عن الخوف والقيود المفروضة 
 على السفر.

 
يـة كوريـا، وكـان وفي العام الماضي تسبب أحد المسافرين في رحلة عمـل كـان عائـدًا إلـى ديـاره فـي جمهور 

ـــا المســـبب لمتالزمـــة الشـــرق األوســـط التنفســـية، فـــي تعطـــل اقتصـــاد بـــالده ونظامهـــا  مصـــابًا بعـــدوى فيـــروس كورون
 الصحي.

 
بـأن األمـراض القديمـة التـي ظلـت خاملـة علـى  اً وتحمل فاشية مرض فيروس زيكا اآلخذة فـي التطـور إنـذار 

 مدى ستة عقود في أفريقيا وآسيا قد تظهر فجأة في قارة جديدة لتتسبب في طارئة صحية عالمية. 
 

ويمثــل ظهــور الحمــى الصــفراء فــي المنــاطق الحضــرية فــي أفريقيــًا هــذا العــام، والــذي تأكــد اآلن فــي المــدن 
 الديمقراطية، حدثًا خطيرًا آخر قد يواصل انتشاره على الصعيد الدولي.  الرئيسية ألنغوال وفي جمهورية الكونغو

 
 وفيما يتعلق باألمراض المعدية، ال يمكننا أن نثق في الماضي عندما نكون بصدد التخطيط للمستقبل. 

 
فقد أتاحت التغيرات التي طرأت على أسلوب سكنى اإلنسان للكوكب العديد من الفرص الجديدة أمام عالم 

 ستغلها. والمفاجآت ستحدث دومًا.يلجراثيم المتغير لكي ا
 

وأدى احتمـــال أن يكـــون لـــدغ البعـــوض أثنـــاء الحمـــل مرتبطـــًا بتشـــوهات وخيمـــة فـــي األجنـــة إلـــى إثـــارة فـــزع 
الجمــاهير ودهشــة العلمــاء. وأدى تأكيــد العالقــة الســببية بــين العــدوى بــالمرض وبــين صــغر الــرأس إلــى تحــول صــفة 

 إلى تشخيص مريع بالنسبة إلى النساء وخطر كبير بالنسبة إلى الصحة العالمية.  المرض من مرض طفيف
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والفاشـــيات التـــي تتحـــول إلـــى طـــوارئ دائمـــًا مـــا تكشـــف النقـــاب عـــن جوانـــب الضـــعف المحـــددة فـــي البلـــدان 
 المتضررة وتسلط الضوء على الفجوات الكبيرة في تأهبنا الجماعي.

 
، تمثلـــت هـــذه الفجـــوة فـــي انعـــدام أبســـط مســـتويات الُبنـــى التحتيـــة والقـــدرات الخاصـــة وفيمـــا يتعلـــق بـــاإليبوال

 بالترصد والتشخيص ومكافحة العدوى والرعاية السريرية، مع عدم توافر أي لقاحات أو عالجات محددة. 
 

فيمـــا يتعلـــق بمـــرض زيكـــا، فقـــد حـــدث األمـــر علـــى بغتـــة مـــرة أخـــرى، فـــي غيـــاب اللقـــاح واالختبـــارات أمـــا و 
شخيصية التـي يعـول عليهـا أو التـي تتـوافر علـى نطـاق واسـع. ومـن أجـل حمايـة النسـاء فـي سـن اإلنجـاب، لـيس الت

ري الحمــل. ال تســافري إلــى المنــاطق التــي تشــهد ســريان ّخــبــي لــدغ البعــوض. أنّ . تجالنصــيحةلــدينا مــا نقدمــه ســوى 
 العدوى.

 
شـــلنا فـــي تحقيـــق اإلتاحـــة الشـــاملة فالتـــي ترتبـــت علـــى ويشـــكل مـــرض زيكـــا إحـــدى العواقـــب األشـــد وخامـــة 

لخــدمات الصــحة الجنســية وتنظــيم األســرة. وتشــهد أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي أعلــى نســبة مــن حــاالت 
 الحمل غير المقصود في العالم.

 
وفـــــي المقـــــام األول، يمثـــــل انتشـــــار مـــــرض زيكـــــا وعـــــودة حمـــــى الضـــــنك إلـــــى الظهـــــور وظهـــــور مخـــــاطر 

ن الــذي ندفعــه مقابــل الفشــل السياســي الهائــل الــذي قــوض مكافحــة البعــوض فــي العقــد األول مــن الشــيكونغونيا، الــثم
 السبعينيات. 

 
من الحمى الصفراء فكان شديد القسوة. فقد فشل العالم في استخدام أداة وقائية ممتـازة  الدرس المستفادأما 

حـذرت المنظمـة مـن أن التغيـرات الديُمغرافيـة بحيث تتحقق ميزتها االستراتيجية الكاملة. فعلى مدى أكثـر مـن عقـد، 
والتغيرات التي طرأت على أنماط استخدام األراضي في أفريقيـا قـد هيـأت الظـروف الُمثلـى النفجـار فاشـيات الحمـى 

 الصفراء في المناطق الحضرية.
 
أفريقيــا توســعًا حضــريًا ســريعًا وطليقــًا مســجلة أســرع معــدالت النمــو فــي العــالم. ويمكــن أن ينقــل  وشــهدت  

المهــاجرون مــن المنــاطق الريفيــة والعــاملون فــي مواقــع التعــدين والبنــاء فــي الوقــت الحاضــر الفيــروس إلــى المنــاطق 
لمطعمــين وشــدة تفشــي البعــوض الحضــرية التــي قــد تنفجــر أوضــاعها فــي أي لحظــة نظــرًا إلــى كثافــة الســكان غيــر ا

الـــذي تكيـــف تكيفـــًا شـــديدًا مـــع الحيـــاة الحضـــرية وضـــعف البنـــى التحتيـــة التـــي تجعـــل مكافحـــة البعـــوض أمـــرًا شـــبه 
  مستحيل.

  
وقــد تــوفر لقــاح نــاجع ومــأمون ومــنخفض الكلفــة يحمــي مــن الحمــى الصــفراء طيلــة العمــر فــي العــالم منــذ   

بل يجب استخدام اللقاحـات المضـادة للحمـى الصـفراء علـى نطـاق  سنة. وينبغي ال ٨٠أي منذ حوالي  ١٩٣٧ عام
  أوسع بغية حماية األشخاص المقيمين في البلدان التي يتوطنها المرض. فالحمى الصفراء ليست مرضًا خفيفًا.

  
ودعوني أنذركم إنذارًا حازمًا. فما نالحظه في الوقـت الحـالي هـو أشـبه أكثـر فـأكثر بعـودة ملحوظـة لخطـر   

  ض المعدية التي تستجد وتعاود الظهور. والعالم غير مهيئ للتصدي لذلك.األمرا
  

ـــ   ظم الصـــحية علـــى نُ ودعـــت التقييمـــات الرفيعـــة المســـتوى لالســـتجابة لإليبـــوال باســـتمرار إلـــى تعزيـــز قـــدرة ال
قـًا الصمود كخط دفاع أول. وهذا هو أيضًا الموقف المتخذ في مؤتمر قمة مجموعـة الـدول السـبع المقـرر عقـده الح

  خالل هذا األسبوع في اليابان.
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وأرحــب بالتقييمــات الخارجيــة المشــتركة الحاليــة التــي تفحــص قــدرات التأهــب واالســتجابة فــي عــدة بلــدان.   
  ح للغاية وأداة تتولى المنظمة اإلشراف عليها وتنسيقها.لّ من مواصلة التقييمات كأمر م والبد

  
الصــــــحة العالميـــــــة هــــــي منظمـــــــة تتمتــــــع بطــــــابع الشـــــــرعية العالميــــــة لتنفيـــــــذ اللــــــوائح الصـــــــحية  ومنظمــــــة  
). ويجب اقتران التقييمات بجهود مدعومة بموارد مكثفة لسد الثغرات. وقد تعهدت عدة بلدان سخية ٢٠٠٥( الدولية
  أحثكم على الوفاء بهذا الوعد.بلدًا من أجل إرساء القدرات األساسية المتصلة باللوائح الصحية الدولية. و  ٧٦بدعم 

  
والبند المدرج في جدول أعمالكم والمنطوي علـى العواقـب األكثـر انتشـارًا مـن حيـث الخطـر الـذي يمكـن أن   

يجتاح العـالم بسـرعة نظـرًا إلـى مـا نواجهـه فـي الوقـت الحـالي وٕالـى المفاجئـات التـي ال محـال مـن ظهورهـا هـو البنـد 
  مجال إدارة الطوارئ الصحية.المتعلق بإصالح عمل المنظمة في 

  
يعطيكم لمحة عامة عن خطة تصميم البرنامج الجديد الخاص  ٦٩/٣٠وتقرير األمانة الوارد في الوثيقة ج  

بــالطوارئ الصــحية واإلشــراف عليــه وتنفيــذه وعــن متطلبــات تمويلــه. ويــدل إنشــاء هــذا البرنــامج علــى حــدوث تغييــر 
بـد منهـا لمواجهـة خـالل قـدرات تشـغيلية اللتقنية والمعيارية التقليديـة مـن أساسي في المنظمة يسمح بتعزيز وظائفنا ا

مـــع المبـــادئ تصــميم البرنـــامج وُيـــواَءم الفاشــيات والطـــوارئ اإلنســـانية. وقــد مضـــى تنفيـــذ هـــذا التغييــر قـــدمًا بســـرعة. 
حـدة وميزانيــة المتعلقـة بتنفيـذ برنـامج موّحـد يسـير علــى خـط واضـح واحـد مـن خطـوط الســلطة ويمتلـك قـوى عاملـة وا

  واحدة ومجموعة واحدة من القواعد والعمليات ومجموعة أخرى واحدة من مقاييس األداء المعيارية.
  

نشأت لجنة استشارية مستقلة معنية باإلشراف على الطوارئ في شهر آذار/ مـارس. وترصـد هـذه اللجنـة وأُ   
ريرًا عن نتائجها إلى جمعيـة الصـحة عـن طريـق المؤلفة من ثمانية أعضاء وضع البرنامج وأداءه. وستقدم اللجنة تق

  المجلس التنفيذي.
  

وأحــثكم علــى إيــالء هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال العنايــة الجديــة التــي يســتحقها. فــأي تقصــير فــي تــوفير   
  الدعم السياسي والمالي التام للبرنامج سيعيق استجابة المنظمة في الحال وفي المآل.

  
ــ   ل مــن التهديــدات الصــحية المحليــة. كمــا أن هنــاك عــددًا قلــيًال مــن التهديــدات ولــم يعــد هنــاك إال عــدد قلي

  الصحية التي يمكن لقطاع الصحة وحده أن يديرها.
  

يتـأثر وضـع الصـحة العـالمي بـثالث كـوارث زاحفـة و وٕاذ يخوض المجتمع الـدولي حقبـة التنميـة المسـتدامة،   
بـــات الداعمـــة وزيـــادة األمـــراض غيـــر الســـارية المزمنـــة المنـــاخ وفشـــل عـــدد متزايـــد مـــن مضـــادات الميكرو  تغّيـــرهـــي 

بوصفها األمراض الفتاكة الرئيسية في العالم. وليست هذه الكوارث طبيعية. بل هي كوارث من صنع اإلنسان تنجم 
  عن سياسات تمنح األولوية للمصالح االقتصادية على حساب الشواغل بشأن أرواح البشر والكوكب الذي يدعمها.

  
الـــذي يســـير فيـــه العـــالم هـــو كـــاآلتي: إن حـــرق الوقـــود األحفـــوري يقـــوي االقتصـــادات وٕان األدويـــة والمســـار   

لمعالجة االعتالالت المزمنة هـي أكثـر تحقيقـًا لألربـاح مـن عـالج قصـير بالمضـادات الحيويـة وٕان األغذيـة الشـديدة 
ـــذة طعمهـــا لهـــا حصـــة األســـد مـــن الســـوق مق ارنـــة بالفواكـــه والخضـــر التصـــنيع التـــي تتســـم برخصـــها ومالءمتهـــا ول

  الطازجة.
  

وستبلغ هذه الكوارث الزاحفة في حال عدم مراقبتهـا نقطـة حرجـة فـي نهايـة المطـاف بحيـث يتعـذر إصـالح   
  الضرر الناجم عنها.
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المنــاخ المســبب للكــوارث هــو أفضــل طريقــة لتوثيــق  تغّيــروٕان حــد الــدرجتين المئــويتين للحــرارة المؤديــة إلــى   
إلــى مقاومــة مضــادات الميكروبــات، فــنحن علــى قــاب قوســين مــن حقبــة مــا بعــد المضــادات الحيويــة  ذلــك. وبالنســبة

م فــي معرفـــة عواقــب األســواق المشـــبعة لشـــائعة فتاكــة مــن جديـــد. وٕاذا رغبــتالتــي ستصــبح فيهـــا األمــراض المعديــة ا
  ضاء على سمنة األطفال.باألغذية والمشروبات غير الصحية، فيمكنكم االطالع على تقرير اللجنة المعنية بالق

  
هو التأكد من تجنب هذه الكوارث وعدة كـوارث  ٢٠٣٠والغرض المنشود من خطة التنمية المستدامة لعام   

أخــرى. وتســتهدف الخطــة كــأدنى حــد إحــداث تغييــر فــي طريقــة ســير العــالم والــنظم الدوليــة التــي يخضــع ألحكامهــا. 
عيــدة الرؤيــة والمطمــح. وقــد انتقــدها الــبعض علــى أنهــا أهــداف واألهــداف والغايــات المنشــودة هــي واســعة النطــاق وب

  وغايات خيالية غير ميسورة الكلفة وبعيدة المنال وبعيدة عن الواقع.
  

وأنا ال أتفق مـع ذلـك. فتلـك الرؤيـة تـدعو إلـى التفـاؤل واألمـل إال أنهـا تترسـخ ترسـخًا شـديدًا فـي واقـع عـالم   
  حة إلى التغيير.هو في حاجة ملّ 

  
والخطة تطمح إلى التصدي على أساس التكامل والتفاعل لألسباب الجذرية لمشاكل العالم العديدة انطالقًا   

من الفقر المدقع ووصوًال إلـى عواقـب اإلرهـاب والعنـف. وتمـنح الخطـة األولويـة لألشـخاص المهملـين. ونحـن نـدرك 
  ما يقتضي ذلك.

  
ر ومــن جــراء فــرض الرســوم علــى المســتفيدين. وتثنــي ويعاَقــب الفقــراء مــن جــراء فشــل ســوق البحــث والتطــوي  

اقم وضعهم الصـحي ويصـبح مـن األصـعب فالرسوم المفروضة على المستفيدين الناس عن طلب الرعاية إلى أن يت
ومن المكلف إلى حد بعيد تدبيره العالجي. وداء السكري هو أول مثال على ذلك. وتسبب هذه الرسوم هدر الموارد 

  واألرواح.
  

هـي واســعة النطـاق فــي الواقـع مثلهــا مثـل محــددات الصـحة االجتماعيــة واالقتصــادية  ٢٠٣٠ة لعــام والخطـ  
والبيئيـة. وتتجلــى مزايــا التصـدي لهــذه المحــددات الواســعة النطـاق بوضــوح فــي اإلطـار التشــغيلي لتنفيــذ االســتراتيجية 

  العالمية لصحة المرأة والطفل والمراهق.
 

حوريـًا يعـود بـالنفع علـى الخطـة بأكملهـا. وفـي نهايـة المطـاف فـإن الهـدف وتحتل الصـحة مكانـًا مرموقـًا وم
أكانـت تتعلــق بتصـميم البيئـات الحضـرية أو تــوفير الطاقـة الحديثـة للمنــاطق  ءً األسـمى لكـل األنشـطة اإلنمائيــة، سـوا

  الريفية، هو تقديم المساندة الالزمة لكي يتمتع الناس بصحة طيبة.

المحــِددات العريضــة للصــحة، المترافقــة مــع المنهجيــات التــي تتــيح لنــا تتبــع وفــي خطــة تتســم بالتفاعــل فــإن 
  حدث تحسينات في الصحة، وهو ما يشكل عالمة موثوقة على تحقيق تقدم كلي.تُ التقدم، 

ـــدول األعضـــاء خـــرائط طريـــق بالتـــدابير االســـتراتيجية للمضـــي قـــدمًا علـــى طريـــق تحقيـــق  وقـــد اعتمـــدت ال
تحدد كل هـذه االسـتراتيجيات والخطـط تقريبـًا ابتكـارات ذات أولويـة فـي ميـدان البحـوث األهداف الصحية المنفردة. و 

  والتطوير لتعزيز آفاق بلوغ األهداف الطموحة.

وبالطبع فإن االبتكارات تساعد، غير أن األهداف لن تكون عملية وذات تكلفة معقولـة مـا لـم نـتخلص مـن 
مــر بأكملــه، عُ عايــة متكاملــة تركــز علــى النــاس وتغطــي مجــرى الالهــدر وعــدم الكفــاءة. ونحــن نقــوم بــذلك مــن خــالل ر 
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وحتـــى الشـــيخوخة ضـــمنًا، كمـــا وتضـــع الوقايـــة فـــي موضـــع الصـــدارة. ويـــدفع هـــدف  الحمـــلوذلـــك منـــذ مـــا قبـــل فتـــرة 
  التغطية الصحية الشاملة بنا في هذا االتجاه.

فهــو التعبيــر األســمى عــن  والتغطيــة الصــحية الشــاملة هــي الهــدف الــذي تســتند إليــه كــل األهــداف األخــرى.
العدالـــة التـــي ال تســـمح بتخلـــف أحـــد عـــن الركـــب. كمـــا أنهـــا الفرصـــة المثلـــى لتلبيـــة تطلعـــات النـــاس بشـــأن الرعايـــة 

  الشاملة، وهي ال تدفع بهم إلى ما دون خط الفقر.

فـي اِألسـبوع  ولدينا أيضًا مـوارد أخـرى نسـتقى منهـا. فقـد ُعقـد المـؤتمر العـالمي الرابـع لــ "المـرأة نبـع الحيـاة"
الماضــي فــي كوبنهــاغن. ووفــر هــذا المــؤتمر الــدليل علــى الطاقــة التــي يمكــن إعتاقهــا عنــد تحريــر النســاء مــن قيــود 

  العنف، والتمييز، وحاالت الحمل غير المقصود.

كما تقع علـى عـاتق قطـاع الصـحة مهمـة إبـراز بعـض الركـائز األخالقيـة المبدئيـة فـي عـالم فقـد، كمـا تـدل 
العمليــة، بوصــلته فــي ميــدان األخــالق. إن علينــا أن نعــرب عــن غضــبنا العــارم إزاء عمليــات القصــف كــل المظــاهر 

األخيرة للمستشفيات ومخيمات الالجئين فـي سـورية والـيمن، واسـتخدام االغتصـاب والتجويـع كأسـلحة للحـرب، وقتـل 
  المدنيين األبرياء سعيًا وراء تحقيق أهداف إرهابية.

باالحتفال بذلك الكم الوافر من اإلنجازات والـدروس المسـتفادة خـالل حقبـة األهـداف إن علينا أن ال نكتفي 
  اإلنمائية لأللفية، بل ينبغي أن تشمل احتفاالتنا كل نصر يزيل إلى األبد تهديدًا من تهديدات الصحة.

اء وفي وقت سابق مـن هـذا الشـهر أعلنـت منظمـة الصـحة العالميـة أن الهنـد قـد تمكنـت مـن استئصـال الـد
ليقي من صفوف العدد الهائل من سكانها. وفي العام الماضي انخفضت الحاالت البشـرية مـن مـرض النـوم إلـى عُ ال

عامــًا. وتــم الكشــف هــذا العــام عــن حــالتين فحســب مــن  ٧٥أدنــى مســتوى لهــا منــذ بــدء عمليــات جمــع البيانــات قبــل 
  حاالت داء الدودة الغينية، وكلتاهما في تشاد.

والزهــري مــن األم  األيــدزكــأول دولــة فــي العــالم تــتمكن مــن القضــاء علــى ســراية فيــروس  وبعــد اعتمــاد كوبــا
  إلى الطفل فإن لجنة االعتماد العالمية ستنظر في أمر موجة ثانية من البلدان العتمادها هذا األسبوع.

قـط ممـا هـو عليـه اآلن، حيـث تـنعم أفريقيـا منـذ عـامين  ولم يكن هدف استئصال شلل األطفال أقرب مناالً 
  تقريبًا بالتخلص من فيروس شلل األطفال البري.

اللقاح الفموي الثالثي التكـافؤ بلدًا بالتحول من  ١٥٥أبريل، نجح  وخالل فترة أسبوعين فحسب في نيسان/
ليـة سـحب منسـقة للقاحـات فـي التـاريخ. إلى اللقاح الفموي الثنائي التكافؤ لشلل األطفـال، وهـو مـا يشـكل أضـخم عم

وأنـــي ألعـــرب عـــن شـــكري لكـــم وألفـــرقتكم القطريـــة علـــى هـــذه المـــأثرة الرائعـــة. ويمثـــل ذلـــك معَلمـــًا آخـــر علـــى طريـــق 
  تخليص العالم إلى األبد من هذا المرض المعطِّل.

اشتراط التغليف ولقد أحرزنا انتصارات على جبهات أخرى. إذ يمارس المزيد من البلدان حقه المشروع في 
البســـيط لمنتجـــات التبـــغ، حيـــث كانـــت المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية آخـــر المنضـــمين إلـــى 

  القائمة. وقررت إحدى شركات التبغ العمالقة عدم استئناف القرار مما يزيد من حالوة النصر.
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مــن أعبــاء األمــراض غيــر الســارية  تلــك هــي انتصــارات حاســمة. فلــيس بمقــدور بلــد أن يأمــل فــي التخفيــف
لــم يــتم إصــدار تشــريعات قويــة لمكافحــة التبــغ بمــا يتماشــى مــع اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن  مــا

  مكافحة التبغ.

ويدرك زعماء العالم حق اإلدراك التحديات الجسيمة التي تؤثر على الصحة العموميـة عمومـًا، وعلـى هـذه 
  صوص.المنظمة على وجه الخ

وقــد تركــزت الكثيــر مــن االجتماعــات األخيــرة علــى األزمــة الناشــبة بســبب مقاومــة مضــادات الميكروبــات. 
وأني ألتقدم بالشكر إلى الدول األعضاء لما أبدته من جدية إزاء هـذه األزمـة، بمـا فـي ذلـك الحاجـة الملحـة للحـوافز 

  الالزمة إلعداد منتجات جديدة.

مشــكلة المخــدرات فــي العــالم والحاجــة إلــى توســيع وموازنــة االســتجابة مــن  ويشــعر زعمــاء العــالم بــالقلق مــن
  خالل اعتماد نهج للصحة العمومية.

كما أنهم قلقـون مـن أن نظـام العمـل اإلنسـاني ينـوء تحـت مـا ُيلقـى عليـه مـن أعبـاء وأنـه بحاجـة ماسـة إلـى 
هذا األسبوع في إسطنبول بتركيا. كما إصالح. وينعكس هذا القلق في عقد أول مؤتمر قمة عالمي للعمل اإلنساني 

مشــاعر القلــق بســبب التكـاليف الملقــاة علــى كاهــل االقتصــادات وكـذلك القطاعــات الصــحية، والناجمــة عــن  تسـاورهم
األمراض غير السارية. وبفضل الحدث الناجح في باريس في العام الماضي فإن العالم يمتلك اآلن معاهدة مناخيـة 

  هي اتفاق باريس.

ظم الصـحية وتبنـي رؤيـة نُ أعـرب عـن شـكري للـدول األعضـاء إلدراكهـا لألهميـة الحاسـمة لتعزيـز الـأود أن 
ســهم فــي تحقيــق هــذا الهــدف. وٕاننــا نتمتــع اآلن تُ التغطيــة الصــحية الشــاملة. لقــد اعتمــدتم الكثيــر مــن القــرارات التــي 

  بموقع يتيح لنا تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

إطــار متــين لالنخــراط مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول ممــا سيضــمن تعمــيم كمــا أنكــم علــى وشــك إنجــاز 
  مجال رئيسي من مجاالت اإلصالح.

إن جمعيــة الصــحة هــذه، بمــا فيهــا مــن عــدد غيــر مســبوق مــن بنــود جــدول األعمــال والمشــاركين، تؤكــد لــي 
  أنكم تتوقعون الكثير من المنظمة.

نحن نمتلك أساسًا صلبًا من النجاحات التي يمكـن البنـاء لقد دخلنا حقبة جديدة طموحة للتنمية الصحية. و 
  عليها.

إن منظمــة الصــحة العالميــة، مــع شــركائها العديــدين، جــاهزة إلنقــاذ الماليــين والماليــين مــن األرواح. وٕاننــي 
  أدعوكم إلى أن تتذكروا هذه الغاية ونحن نتفحص جدول أعمال يمكن أن يعني الكثير للمستقبل.

  شكرًا لكم.

  
  =   =     =  


