
  
  
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

   ٦متنوعات/ 
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وتشير الدروس المستفادة من السـويد، والمسـتفادة أيضـًا مـن بلـدان مثـل بـنغالديش، إلـى أن الفتيـات عنـدما 
دًا أقل من األطفال ويؤخرن الزواج والحمل إلـى مرحلـة تاليـة مـن يتاح لهن الحصول على التعليم العالي، ينجبن عد

 مراحل حياتهن.
  

 ولـذا فـإنوكذلك فإن النساء اللواتي يدخلن إلى سوق العمل يساهمن مساهمة كبيرة في النمو االقتصـادي. 
ب، بـل إنهـا المساواة في الحقوق وفـي الفـرص ال تعـد قيمـة جوهريـة مهمـة بالنسـبة إلـى المجتمـع فـي حـد ذاتهـا فحسـ

  ترتبط كذلك ارتباطًا مباشرًا بالبقاء على قيد الحياة وبالتمتع بالصحة.
  

وكمــا نعــرف فــإن جــيم كــيم ســبق لــه العمــل فــي منظمــة الصــحة العالميــة وهــو ال يخفــي أن االســتثمار فــي 
ي الـذي انعقـد صحة األشخاص له مكانة خاصة في قلبه. وتستند الرؤية التي قدمها مـؤخرًا فـي اجتمـاع البنـك الـدول

فـــي الربيـــع فـــي واشـــنطن العاصـــمة، إلـــى بعـــدين متـــرابطين، أال وهمـــا القضـــاء علـــى الفقـــر وتعزيـــز االزدهـــار. وُتعـــد 
 الصحة في هذا الصدد عنصرًا مهمًا في القضاء على الفقر وبعدًا مهمًا لضمان العافية واالزدهار.

  
ام لألمـــم المتحـــدة إلســـداء المشـــورة بشـــأن وأنـــا عضـــو فـــي الفريـــق الرفيـــع المســـتوى الـــذي عينـــه األمـــين العـــ

 . وسوف نقدم تقريرنا النهائي في نيويورك في غضون أيام قليلة.٢٠١٥البرنامج اإلنمائي العالمي لما بعد عام 
  

وقــد اســتمعنا جيــدًا إلــى األشــخاص مــن شــتى أنحــاء العــالم وبــدت لنــا الرســائل واضــحة. ينبغــي علينـــا أن 
ق بتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة الحاليــة لأللفيــة، ولكــن ينبغــي علينــا أيضــًا االرتقــاء نســتمر فــي العمــل الجــاري المتعلــ

 .٢٠٠٠بمستوى طموحنا ومراعاة الواقع الذي يشير إلى أن العالم قد تغير كثيرًا منذ عام 
  

ا أيضـًا ويمثل القضاء على الفقـر المـدقع التزامـًا أخالقيـًا بالنسـبة إلينـا جميعـًا، ولكنـه لـن يكـون كافيـًا. فعلينـ
 الحفاظ على كوكب سليم يتمتع سكانه بالصحة، في الحاضر وفي المستقبل.

  
وقــد ســعدت الســويد بالعمــل مــع حكومــة بوتســوانا واليونيســيف ومنظمــة الصــحة العالميــة بشــأن المشــاورات 

ساهم عدد ضخم من المنظمات والباحثين ومراكز التفكير واألطراف  . وقد٢٠١٥المواضيعية العالمية لما بعد عام 
الفاعلــة فــي مجــال التنميــة بأنواعهــا واألفــراد، فــي المناقشــات وفــي التقريــر النهــائي الــذي صــدر مــؤخرًا فــي الشــهر 

 الماضي.
  

يــة الحاليــة وتشــير النتــائج إلــى أنــه ينبغــي علينــا أن نتوســع فــي جهودنــا الراميــة إلــى تحقيــق األهــداف اإلنمائ
ـــاك  ـــا أن نتجـــاوز هـــذه الغايـــات. فمـــازال هن ألـــف امـــرأة تمـــوت ســـنويًا بســـبب المضـــاعفات  ٣٠٠لأللفيـــة، بـــل وعلين

المرتبطــة بالحمــل. وينبغــي أال تمــوت أي امــرأة ألنهــا تضــع مولــودًا. وتمثــل الفتيــات والنســاء الشــابات البالغــات مــن 
ن نتيجــة للحمــل أو الــوالدة. فــالزواج المبكــر والحمــل المبكــر عامــًا معظــم النســاء الالتــي يمــت ١٩إلــى  ١٥العمــر مــن 

يطرحــان تحــديات كبيــرة أمــام احتمــاالت بقــاء الفتيــات والنســاء الشــابات علــى قيــد الحيــاة، وينبغــي منعهمــا والتصــدي 
 ماليين طفل حتفه قبل عامه الخامس. وفي إمكاننا أن نمنع ذلك. ٦,٩لهما. ويلقى 

  
إلى حقيقة أن األمراض مثل داء السكري والسرطانات وأمراض القلب التاجيـة  ولكن المشاورة أشارت أيضاً 

لـــم تعـــد مرتبطـــة حصـــرًا بالمنـــاطق الغنيـــة مـــن العـــالم، بـــل أنهـــا قـــد أصـــبحت بالفعـــل مرتبطـــة ارتباطـــًا وثيقـــًا بـــالفقر 
لتوســع اآلن فيمــا والحرمــان. وفــي إمكاننــا الوقايــة مــن العديــد مــن هــذه األمــراض دون تحمــل تكــاليف كبيــرة، وعلينــا ا

 نبذله من جهود.
  

وباالستناد إلى الدروس المستفادة من األهداف اإلنمائية الحالية لأللفية، كانت هنـاك نتيجـة واضـحة تشـير 
إلى الحاجة إلى المزيد من التركيز على المساواة واإلنصاف بين الجنسين، من حيث إتاحة الخدمات الصحية ومن 

 . ويتضح ذلك جيدًا من خالل مفهوم التغطية الصحية الشاملة.حيث تمويل هذه الخدمات أيضاً 
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ويقترح التقرير هدفًا عالميًا جامعًا جديدًا لقطاع الصحة، أال وهو تحقيق أقصـى حـد مـن الحيـاة مـع التمتـع 
  بالصحة.

  
ودعـوني أطلعكـم علـى رؤيتـي لمـا ينبغـي أن يعنيـه مـن الناحيـة العمليـة "تحقيـق أقصـى حـد مـن الصـحة لجميــع 

  األشخاص في جميع مراحل الحياة"، وعلى أولياتي فيما يتعلق بذلك: 
  
  عند الميالد -البدء من البداية   -١
  

نـه ينبغـي التركيـز بصـفة خاصـة ينبغي علينا مواصلة جهودنا الرامية إلى الحد من وفيات األطفال، علـى أ
مـن إجمـالي وفيـات األطفـال خـالل  ٪٤٠على فترة الوالدة الحديثة، أي الشهر األول من الحيـاة، حيـث يحـدث نحـو 

هذه الفترة. ونظرًا الرتباط ذلك ارتباطًا وثيقًا بما يحدث أثناء الحمل وبعد الوالدة مباشرة، ستتاح لنـا فرصـة التصـدي 
  وقت ذاته.لوفيات األمهات في ال

  
  البقاء على قيد الحياة في الشهر األول: الطفولة  -٢
  

 ترسى أسس الحياة المديدة والصحية خالل السنوات األولى من حياة البشر.
  

وبدء حياة صحية يعني الحصول على التمنيع والميـاه النظيفـة وخـدمات اإلصـحاح والتعلـيم. وال يـزال سـوء 
العالم بينما تتفاقم في الوقت ذاته مشكلة فـرط الـوزن والبدانـة لـدى األطفـال.  التغذية يمثل مشكلة في عدة أنحاء من

وغالبــًا مــا يعتبــر طفــل "بــدين" طفــًال ســليمًا ممــا لــيس هــو الحــال عليــه دومــًا. ويصــبح انعــدام النشــاط البــدني لــدى 
  األطفال مشكلة متنامية.

  
  ليست خالية من المخاطرالنمو وسن المراهقة: خطوة مهمة في مسار الحياة ولكنها   -٣
  

يعلم كل واحد منا كانت له الحظوة في مشاهدة نمو أبنائه ودخولهم سن المراهقـة أن هـذا السـن فـي الحيـاة 
  هو سن اختبار تجاوز الحدود (وصبر اآلباء في بعض األحيان...).

  
االهتمــام باستكشــاف تجــارب جديــدة واكتســابها أمــر إيجــابي جــدًا وطبيعــي علــى اإلطــالق بالنســبة إلــى  وٕان

جميــع الشــباب غيــر أنــه يعنــي أيضــًا التعــرض للمخــاطر. فخــالل هــذه الســنوات الحاســمة مــن العمــر، يتخــذ الشــباب 
العالقـات الجنسـية المأمونـة  قرارات بشأن التدخين أو عدم التدخين وشرب الكحول الضار أو غير الضار وممارسة

  أو غير المأمونة.
  

ويعني استمرار أوجه عدم المساواة بين الجنسين والقواعد االجتماعية التمييزية وتصورات الرجولة المضللة 
  أن حياة المراهقات وصحتهن قد تتعرض بوجه خاص للخطر.

  
كما أعتقد أنه ينطوي على عدة ردود وأعتقد أن مفهوم "الرجولة المضللة" يطرح علينا عدة تحديات مهمة. 

على مستقبلنا المشترك. فالرجل والمرأة يتقاسمان المسؤولية عن المسـاواة بـين الجنسـين. وعلينـا أن نتأكـد مـن تمكـن 
  فتياننا من خوض سن البلوغ كرجال يتسمون باالحترام واالتزان ويعتبرون أنفسهم شركاء للنساء على قدم المساواة.

  
ن. وٕاذا زودنــــاهم بالمعرفــــة الصــــحيحة ومنحنــــاهم حبنــــا وثقتنــــا، فأنــــا أعــــرف أنهــــم يســــاذج والشــــباب ليســــوا

  سيتخذون القرارات السليمة الصحيحة.
  
  سن البلوغ واحتمال إنجاب األوالد  -٤
  

  إن الخروج من سن المراهقة يعني شروع المرء على أغلب الظن في العمل واحتمال إنجابه ألوالده.
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شباب على خدمات التربية الجنسية الشاملة ووسائل منع الحمل وخـدمات قـابالت ومن المهم أن يحصل ال
مــدربات. ويجــب أن تــتمكن كــل امــرأة مــن ممارســة حقهــا فــي اتخــاذ القــرار بشــأن مــدى رغبتهــا فــي إنجــاب األطفــال 

  ونة.والفترة التي ترغب فيها ذلك. وينبغي أن تتمتع عند الضرورة بالحق في الحصول على خدمات إجهاض مأم
  

  وٕاننا نحتاج إلى أماكن للعمل أكثر مأمونية وسالمة ولكننا نحتاج أيضًا إلى نظم صحية فعالة.
  

بــد للمــرء مــن التمتــع بالصــحة والعافيــة للــتمكن مــن العمــل. وهــذا أمــر بــديهي للجميــع غيــر أننــا مــا زلنــا وال
ترافــًا شــديدًا بمــا فيــه الكفايــة فــي سياســاتنا نعتــرف بالعالقــة الجليــة بــين الصــحة والتنميــة االقتصــادية المســتدامة اع ال

  واستراتيجياتنا اإلنمائية.
  
  الشيخوخة: التمتع بسنوات العمر المتقدم الصحية  -٥
  

األساسـي مـع  إن االتجاه الديمغرافي واضح. فإذ تتحسن الصحة، يزداد متوسط العمر المتوقع العـام. ومـن
طعـن الســكان فـي العمــر أال نقتصــر علـى إحصــاء أعــداد سـنوات العمــر فحسـب بــل أن نحصــي أيضـًا عــدد ســنوات 

  العمر الصحية.
  

لقد سرت بكم في رحلة عبر مراحـل الحيـاة. وقـد حققنـا إنجـازات كثيـرة فـي مجـال تحسـين  سيداتي وسادتي،
راسـة المتصـلة بعـبء األمـراض العـالمي والمنشـورة فـي شـهر الصحة في العقـود األخيـرة. واتضـح لنـا مـن بيانـات الد

فـي العـام الماضـي أن المـرء يعـيش عمـرًا أطـول بخمـس سـنوات فـي الوقـت الحـالي مقارنـة بعـام  يناير كانون الثاني/
  يقتصر على أربع سنوات. الصحيةغير أن عدد سنوات هذا العمر  ١٩٩٠

  
أنـه لـيس أوفـر صـحة بالقـدر نفسـه ممـا سـينطوي علـى وخالصة ذلك هي أن المـرء يعـيش عمـرًا أطـول إال 

  عواقب من حيث تكاليف الخدمات الصحية ومعاناة الفرد.
  

بد لنا من تغيير محور تركيزنا الذهني وتحويله من المرض والبقاء على قيد الحياة إلـى التمتـع بالصـحة وال
  وزيادة عدد سنوات العمر الصحية إلى أقصى حد.

  
  النسبة إلى الرجل والمرأة والفتى والفتاة هو التمكن من اتخاذ قرارات أكثر صحية.وٕان ما نحتاج إليه ب  

  
ويعود القرار األخير إلى األفراد غير أنه تقع على عاتقنـا مسـؤوليات كحكومـات وتكتسـي مشـاركة الجهـات 

  الفاعلة من المجتمع المدني والباحثين والقطاع الخاص أهمية حاسمة.
  

مقنعـة لكــي يكثـف جميــع أربـاب العمـل (فــي القطـاعين العــام والخـاص) االســتثمار وأعتقـد أن هنـاك حججــًا 
فــي صــحة مــوظفيهم. فــالموظفون المتمتعــون بالصــحة هــم موظفــون أكثــر إنتاجيــة واالرتيــاح الــوظيفي يزيــد األربــاح 

  ويرفع المعنويات. وهذا وضع يحقق المنفعة للجميع أي لقطاع األعمال ولألفراد وللمجتمع.
  

  حتاج أيضًا إلى نظام دولي يستجيب الحتياجات األشخاص والبلدان ويدعمها.وٕاننا ن
  

المتحـــدة مــع منظمــة الصـــحة العالميــة والبنـــك ومــن دواعــي اغتبـــاطي وجــودي هنـــا اليــوم فــي قصـــر األمــم 
أمــر  الــدولي واالتحــاد األفريقــي. وٕان الحــوار المكثــف األخيــر بــين منظومــة األمــم المتحــدة ومؤسســات بريتــون وودز

السيد الرئيس كيم، إن التزامكم الشخصي بالعمل على مسـتوى كـل المنظمـات  دعو إلى التفاؤل الشديد ويرحب به.ي
  يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة إلينا وكذلك التزام الدكتورة زوما التي ترأس اتحاد البلدان األفريقية.
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وقــد كــان الحــدث المــنظم فــي فتــرة الغــداء فــي إطــار الشــراكة الصــحية الدوليــة اليــوم خيــر مثــال علــى الــدور 
الريادي الذي يضطلع به المجتمع الصحي في بيان السبل المحتملة لزيادة فعالية التعاون في سياق النظام الدولي. 

حيث حاجة الجهات الشريكة الدولية إلى تطوير واتسمت رسائل بلدان مثل السنغال وميانمار وٕاثيوبيا بالوضوح من 
وتغيير طريقة عملها وسـلوكها. وتميـزت ردود الجهـات الشـريكة الدوليـة بالوضـوح نفسـه إذ أبـدت اسـتعدادها لتحويـل 

  األقوال إلى أفعال.
  

  ودعوني أكمل كلمتي بمشاطرة وجهات نظري بشأن المنظمة.
  

بمســـتوى االحتــرام الـــذي تتمتــع بــه منظمـــة الصــحة العالميـــة. الســيدة الـــدكتورة  هنــاك منظمــات قليلـــة تتمتــع
  مارغريت تشان، إن آذان العالم تنصت إليك عندما تتحدثين!

  
على أن هناك مجاًال للتحسين. وٕاني أود أن أرى منظمة تركز تركيزًا أكبر على وظائفها األساسية السـت. 

ور القيــادة والحشــد الطبيعــي فــي مجــال الصــحة. وٕان تــوفير البينــات فالمنظمــة تضــطلع وينبغــي لهــا أن تضــطلع بــد
والمبادئ التوجيهية وظيفة من الوظائف األساسية. وهناك حاجة إلى تحسـين إتاحـة المشـورة السياسـية وتقـديم الـدعم 

  التقني. وأخيرًا، يعتبر رصد االتجاهات الصحية وظيفة تتطلب االستقالل والنزاهة.
  

دولي حسب تطوره يحتاج إلى منظمة أكثـر قـوة وحذاقـة. وقـد تغيـرت األوقـات. ويتحـتم وٕان نظام الصحة ال
  بالتالي على المنظمة أن تتغير.

  
ويحتمل أن تتحسن جودة العمل بالتركيز بوضوح أكبر علـى الوظـائف األساسـية السـت وتعزيـز االسـتثمار 

  في إدارة األداء على كل مستويات المنظمة.
  

وع في اإلصالحات التي تجري على قدم وساق. ونتطلع هذه السنة إلى زيادة فعالية واألمر الجيد هو الشر 
والتركيــز علــى النتــائج  نظــام تمويــل المنظمــة وشــفافيته غيــر أن هــذا األمــر لــيس ســوى وســيلة لتحســين جــودة العمــل.

  المتوقعة والمساءلة والشفافية أمر رئيسي لتحقيق النجاح.
  

اد علـى دعمـي التـام. وٕانـي أؤمـن بـأن يتخـذ جميـع زمالئنـا الموجـودين فـي السيدة مارغريت، يمكنـك االعتمـ
  هذه القاعة قرارات جريئة وفعالة تجعل منظمة الصحة العالمية المنظمة الحديثة والفعالة التي نريدها جميعًا.

  
ة ودعوني أختتم كلمتي بالقول إن هدفنا يجب أن يكون تحقيق أرض سليمة يسكنها أفراد متمتعون بالصـح

  وقادرون على اتخاذ قرارات سليمة في الحال وفي المآل.
  

  وشكرًا لكم.
  
  

=     =     =  


