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  إلى المجلس التنفيذي المدير العام تقرير
   الخامسة عشرة بعد المائة دورتهفي 

 
 

  ٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني١٧جنيف، 
 
  

  السيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس التنفيذي، أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي،
  
لقد انقضى اثنان وعشرون يوماً على الدمار الذي شهدته بلدان المحيط الهندي نتيجة أمواج التسونامي،  -١

ولقد انصب اهتمام العـالم علـى   . لكارثة شخص قد لقوا حتفهم في هذه ا١٦٠ ٠٠٠ونعرف اآلن أن أكثر من    
البلدان التي ألحقت بها هذه األمواج أشد الضرر، أال وهي الهند وإندونيسيا وماليزيا وملديف وميانمار وسـري    

مجتمعات لحقت بها أضرار جسيمة على الرغم من بعدها،         هناك  ولكن ال ينبغي أن نغفل عن أن        . النكا وتايلند 
  .لصومال وجزر سيشيل وتنزانيامثل بنغالديش وكينيا وا

  
لقد زرت منذ أسبوعين منطقة باندا آتشيه في إندونيسيا وغال وأمبارا في سري النكا ووقفت على ما                 و  -٢

وكان العمال الصحيون المحليون الذين بقوا على قيد الحياة يضطلعون بعملهم علـى نحـو               . أصابها من دمار  
ويناضل جميع  . ة، حيث يقدمون الرعاية آلالف عديدة من المصابين       يبعث على اإلعجاب حقاً، منذ بداية الكارث      

ومـن األمـور    . الناجين نضاالً طويالً ومريراً من أجل الخروج من هذا الوضع والعودة إلى حالتهم الطبيعية             
ـ                   ور المؤثرة أن يرى المرء ُأناساً بدأوا بالفعل تلك المهمة الشاقة إلعادة بناء بيوتهم ومجتمعـاتهم، وإعـادة أم

  .حياتهم إلى نصابها يداً بيد
  
لقد تحقق الكثير في إطار جهود اإلغاثة الدولية والوطنية الجماعية علـى مـدى األسـابيع الثالثـة                  و  -٣

  .الماضية
  
وقد تم إرساء نظام لإلنذار المبكر باألوبئة ومكافحتها، مثل المالريا وأمـراض اإلسـهال والحـصبة                  -٤

  .ية فاشيات حتى اآلنولم يبلغ عن وقوع أ. وحمى الضنك
  
وقد تم إلى حد بعيد إنجـاز هـذه         . ويتم إجراء تقييمات للخدمات الصحية في المناطق المنكوبة حالياً          -٥

ويجري العمل على إنجازها في مناطق أخرى مثل الـشاطئ الغربـي لمنطقـة              . التقييمات في بعض المناطق   
  .جات فيما يخص إعادة البناء واإلعماروستساعد هذه التقييمات أيضاً على تحديد االحتيا. آتشيه

  
ات النظم الصحية إلى سابق عهدها وإعادة إرساء خـدمات          دوتبذل الجهود اآلن إلرجاع سالسل إمدا       -٦

ويتضمن ذلك حمالت التطعيم، والمياه واإلصحاح، والتغذية والخدمات الرامية إلـى تلبيـة             . الصحة العمومية 
  .ية السريعة التأثراالحتياجات الصحية للمجموعات السكان
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ونحن نعكف اليوم على إيجاد السبل الكفيلة بتلبية احتياجات الصحة النفسية الفورية واألطـول أجـال                  -٧
  .خدمة للناجين وأسرهم ومن يوفرون لهم الرعاية

  
كما أن المنظمة تدعم السلطات الوطنية في المهمة الشاقة المتمثلة في تنسيق أنشطة االستجابة، ويشمل                 -٨
ذا الدعم العاملين الصحيين مع الوكاالت الحكومية الدولية وغير الحكومية عالوة على المـوظفين المحليـين                ه

  .والوطنيين
  
وسوف نتحدث اآلن مع زمالئنا العاملين في منطقة باندا آتشيه وضواحيها الذين يمكنهم أن يصفوا لنا                  -٩

  .األوضاع المحلية
  

لطائرات أبراهام لنيكولن التابعة للواليات المتحـدة األمريكيـة         مؤتمر عن طريق الفيديو مع حاملة ا      [ 
، أخصائي األمراض   ويداياروب هولدن، مدير عمليات فريق تقييم األزمات في جنوب آسيا، والدكتور وايان             (

، )السارية بإندونيسيا والعميد كراودر في سالح البحرية، قائد القوات البحرية في وحدة قوات الدعم المـشتركة               
) الممثل الخاص للمنظمة المعني بعمليات اإلغاثـة والتنـسيق فـي إندونيـسيا             ، سورنسن إيجيل(باندا آتشيه   و

   ])جورج بيترسين، ممثل المنظمة الخاص في إندونيسيا (وجاكارتا
  
 عضواً، يعمل بعضهم في الميدان في منطقة باندا آتـشيه، وبعـضهم    ٧٠وشكلت المنظمة فريقاً يضم       -١٠

وعلى الرغم من كل التحديات الكبيرة في سـومطرة         . ة الطائرات، كجزء من هذا الفريق الرائع      على متن حامل  
ونحن نعمل   .فإن مرحلة الطوارئ تتحول بمنتهى السرعة إلى مرحلة االنتعاش والتأهيل واالعتماد على الذات            

اية من األخطار التـي     في خاتمة المطاف على إيجاد وضع نقلل في ظله من شدة تأثر السكان، ونوفر لهم الحم               
  . تتهدد صحتهم، وذلك من خالل نظام عالمي فعال لإلنذار واالستجابة

  
ويجب أن يتم االنتقال من أعمال اإلغاثة إلى إعادة البناء بيسر وسهولة مع دوام الـدعم واسـتمراره،         -١١

ديدة في حالة من    وإال، فكما شهدنا في كوارث أخرى، يمكن أن يصيب المجتمعات الوهن والضعف لسنوات ع             
  .االعتماد على الغير، وارتفاع معدالت المرض والوفاة

  
وإن إعادة بناء شبكات دائمة إلمدادات المياه واألغذية ونظم اإلصحاح، والمرافق الصحية، والمدارس،   -١٢

يـل فـي    وإن ما يحتاج إلى التأه    . والبنية األساسية، تشكل أولويات رئيسية وقد يستغرق استكمالها عدة سنوات         
فقد . فعلينا االستثمار في إعداد الناس أيضا     . األمد الطويل ال يقتصر على البنية األساسية المادية والبيئة فحسب         

  .هلك اآلالف من العاملين الصحيين وغيرهم من موظفي الخدمات العامة األخرى في هذه المأساة
  
ة كبرى للمكاسب التي تحققت في التنميـة  وهي انتكاس. وإن أزمة التسونامي تعتبر مأساة في حد ذاتها        -١٣

والبد اآلن من تلبيـة االحتياجـات       . االجتماعية واالقتصادية والصحية على مدى السنوات األخيرة في اإلقليم        
ويجب أن توجه هـذا الـدعم       . ويتعين أن يكون الدعم الدولي كافياً، وفعاالً ومستداماً       . الفورية والطويلة األجل  
  .ليها وتقوم هي بتنسيقهالبلدان وأن يرتكز ع

  
ولقد طلبت منظمة الصحة العالمية األسبوع الفائت، في إطار النداء العاجل الذي وجهته األمم المتحدة،                 -١٤

ويسرني أن أبلغكم بأنه تم التعهد بتقـديم      .  مليون دوالر لتمويل هذه األنشطة في الشهور الستة القادمة         ٦٧مبلغ  
جه بالشكر للبلدان العديدة الممثلة في ملتقانا هذا والتي ساعدت على تحقيق هذه             وأتو. ثلثي هذا المبلغ حتى اآلن    

  .الغاية
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ويعتبر هذا، باإلضافة إلى أوجـه المرونـة        . ولقد كانت االستجابة الدولية لهذه الكارثة استجابة سخية         -١٥
والقدرة على الصعيدين المحلي والوطني، أمالً حقيقياً في الخروج من هذا الوضع واستعادة الحالـة الطبيعيـة                 

لماثل اآلن فهو تحويل االحتمال إلى حقيقة       أما التحدي ا  . وإعادة البناء على وجه السرعة، وزيادة التفهم الدولي       
وهذا يعني، بين أمور أخرى، ضمان استخدام هذه الموارد في محلها حيثما تم التعهد بها، ودون تقليـل                  . واقعة

  .الدعم المقدم للمناطق العديدة األخرى من العالم التي هي في حاجة ماسة إلى ذلك الدعم
  
الخطـة  " هو إطـالق     أالمسارها المرسوم،   في  ه الجهود العالمية    وثمة أمر سيساعد على استمرار هذ       -١٦

وهي خطة مفـصلة    . في وقت الحق اليوم في نيويورك     " العالمية لبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية لألمم المتحدة      
 للوفـاء   ٢٠١٥للمعونة واإلقراض على المستوى الدولي، تبين االستثمارات الالزمة من اليوم وحتـى عـام               

  .٢٠٠٠ات التي التزم بها قادة العالم في عام بالتعهد
  
تركـز  " A" في فترة الغداء مناسبة افتتاحية خاصة في منظمة الصحة العالمية في القاعة              غداًوستُعقد    -١٧

وستجمع هذه المناسبة بين القادة والعلماء الدوليين في مجال الصحة          . على العناصر الصحية في الخطة العالمية     
  .وا توصيات تتعلق بكل فرقة من فرق العمل ذات الصلة بالصحةالعمومية كي يضع

  
لقد أظهرت استجابة العالم لمقتضيات كارثة التسونامي مدى استعداد الحكومات والجمهـور لـدعم              و  -١٨

إن وجـود األمـم المتحـدة ووكاالتهـا         و. المجتمعات عندما يكون بالؤها مفاجئاً وواضحاً على نحو مآساوي        
ة تصور واضح كهذا لالحتياجات العالمية في أوقات سابقة، وللقرار القاضي بتلبيتها مـن              المتخصصة هو نتيج  

  .خالل نظام فعال وطويل األجل للدعم والتعاون
  
وقد أصدر األمين العام في الشهر الفائت تقريرا عن عملية إصالح األمم المتحدة أعده فريـق رفيـع                    -١٩

والرسالة التي ينقلها إلينا هذا التقرير بكـل وضـوح هـي أن             . ييرالمستوى معني بالتهديدات والتحديات والتغ    
منظمة الصحة العالمية تضطلع بدور ال غنى عنه في ضمان األمن الـدولي، ويتعـين تمويلهـا وتزويـدها                   

ويطلب األمين العام إلى جمعية الـصحة العالميـة         . بالموظفين على النحو الكافي كي تضطلع بهذه المسؤولية       
  .د من أجل رصد األمراض المعدية المستجدة واالستجابة لمقتضياتهازيادة الموار

  
وإن هذه التوصيات تضفي المزيد من األهمية على ضمان أن تكون لنا ميزانية عادية كافية للثنائيـات        -٢٠

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦وستبحثون في هذه الدورة الميزانية البرمجية المقترحة للثنائية . المقبلة
  
وتستدعي . لب على أنشطة الصحة العمومية العالمية تزايداً سريعاً في السنوات األخيرة          لقد تزايد الط  و  -٢١

كما أن ثمة حاجـة ملحـة       . األمراض المعدية مثل األيدز والسل والمالريا بذل جهود عالمية كبرى لمكافحتها          
ه يتطلب منـا خطـر      وفي الوقت ذات  . التخاذ تدابير الوقاية من عبء األمراض غير السارية اآلخذ في التزايد          

ـ ا(انتشار وباء عالمي من أنواع العدوى الجديدة من، مثل متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم                أو ) سارسل
وقد غدت الحاجـة إلـى      . أنفلونزا الطيور أو جائحة األنفلونزا، أن نضع أنظمة لالستجابة السريعة على الفور           

ويضاف كل هذا إلى ضـرورة      . لة على نحو متزايد أيضاً    معالجة المحددات االجتماعية للصحة واضحة وعاج     
  .التأهب لمواجهة الكوارث التي تقع دون سابق إنذار، كالكارثة الحالية في جنوب شرق آسيا

  
وتبلغ . وهذه فقط بعض الهواجس التي تقلق دولنا األعضاء والتي تعكسها الميزانية البرمجية المقترحة              -٢٢

أما الزيادة في عنصر الميزانية العادية منهـا فيبلـغ          . ٪١٢,٨ا في هذه الميزانية     الزيادة اإلجمالية الموصى به   
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وقد تم الجمع بين ذلك وبين مجموعة من التدابير الرامية إلى خفض التكاليف عن طريق زيادة الكفـاءة                  . ٪٩
  .والمساءلة

  
ير ما تمثله من حسن نيـة       ومازال التمويل الطوعي أحد الموارد الرئيسية لعملنا، ونحن نقدر أيما تقد            -٢٣
واقترح في الوقت نفسه زيادة االشتراكات المقدرة كي نتمكن من الحفاظ على االسـتقرار الـضروري                . وثقة

وإن العالم يحثنا على التصرف على نحو حازم ومنسق وحيادي أكثر من أي وقت مضى، وتعد آلية                 . ألنشطتنا
ؤدي بنا، على أفضل وجه، إلى الوفاء بهذا االلتزام الثالثي          االشتراكات المقدرة إحدى الوسائل التي يمكن أن ت       

  .الجوانب
  
وموضوع هذا العام هو    . أبريل، بيوم الصحة العالمي   /  نيسان ٧وسنحتفل بعد شهرين ونصف، أي في         -٢٤

إن ما يزيد على عشرة ماليين طفل يتوفون سنويا، وأربعون في المائة منهم . صحة األمهات والولدان واألطفال
ويحدث جـل هـذه     . توفون في أول شهر من حياتهم؛ وتلقى نصف مليون امرأة حتفها ألسباب تتعلق بالحمل             ي

ويمكن تخفيضها والحد منها كثيرا إذا ما أتيحت الموارد الالزمة، حـسب تـصور              . الوفيات في البلدان النامية   
  . التركيز الرئيسي هذا العامإن معالجة هذه المشكلة العالمية ستكون محور. األهداف اإلنمائية لأللفية

  
  .واآلن سأتحدث بالفرنسية

  
ستنجز اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية أعمالها وتقدم تقريرها خالل [  -٢٥

. وسوف ندشن أيضاً اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة خالل شهرين في سانتياغو بشيلي            . هذا العام 
لى الرغم من أن جدول أعمال هذه الدورة من دورات المجلس التنفيذي ال يتضمن مسألة الموارد البـشرية                  وع

الصحية فإن هذه المسألة ستكون من محاور التركيز الرئيسية لعملنا هذا العام، كما أنهـا سـتكون موضـوع                   
  .مة ويوم الصحة العالمي في السنة القاد٢٠٠٦ العالم  فيالتقرير الخاص بالصحة

  
وهناك العديد من التطورات األخرى الواجب بحثها، ولكن سيتم تناولها على أفضل وجه عندما نصل                 -٢٦

  .إليها في جدول أعمالنا المشحون للغايةً
  
. السيد الرئيس، إن االحتياجات الصحية هي محط أنظار العالم واهتمامه أكثر من أي وقـت مـضى                  -٢٧

لسريعة لمقتضيات حاالت الطوارئ فحسب بل ولـدعم أعمـال الوقايـة            لمجرد االستجابة ا   ونحن مدعوون ال  
وعلينا كي نتمكن من ذلك أن نتطور لنجسد الحالة الصحية المتغيرة           . والمكافحة والعمل على استمرارها أيضاً    

وأشكركم مقدماً على العمل الشاق الذي ستضطلعون به لضمان التوصل إلى أفضل السبل لتلبية هذه               . في العالم 
  . ]الحتياجاتا
  

  .وشكراً لكم
  
  
  

=     =     =  


