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  ٢٠٠٧ يناير/ الثاني كانون ٢٤   بعد المائةالعشرون  الدورة 
  EB120/40   من جدول األعمال ٢البند 

  
  
  
  

  إلىتقرير المدير العام بالنيابة السابق المقدم 
  دورة المجلس التنفيذي العشرين بعد المائة

  
  

  ٢٠٠٧يناير / اني كانون الث٢٢ ،جنيف، االثنين
  
  

  السيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس، حضرات الزمالء،  
  
يسرني أن أقدم هذا التقرير إلى المجلس التنفيذي عن عمل المنظمة منذ دورة المجلس األخيرة وجمعية     -١

  .٢٠٠٦مايو / الصحة في أيار
  
.  الـدكتور لـي قبـل األوان   كلنا يذكر أن المنظمة تعرضت في ذلك الحين لضغوط هائلة بسبب وفاة            -٢

وأعتقد أن قدرة المنظمة على مواجهة هذا التحدي والمواظبة على عملها في ظل هذه الظروف تعود إلى حـد                   
فقد خلّف وراءه قاعدة متينة أتاحت لنا االستمرار والمثابرة على أعمالنا           . كبير لتفانيه، والتزامه ورؤيته لألمور    

  .الهامة
  
ي عام التعاون بامتياز وإنني أشعر باالمتنان الشديد للدول األعضاء والمـوظفين            لقد كان العام الماض     -٣

لـذا  . على استجابتهم لهذا التحدي بما يتحلون به من تعاطف وتفان فواظبوا على االضطالع بأعمالهم الـشاقة               
 الفائت، حيث انصب مايو من العام/ فإنني أشعر بالفخر بأن أنقل إليكم ما استطعنا نحن كمنظمة تحقيقه منذ أيار

  .اً على تحسين صحة اإلنسان في كل أرجاء المعمورةمجّل اهتمامنا دو
  
واسمحوا لي أن أبدأ بالعودة بالذاكرة إلى بعض القرارات األساسية الصادرة عـن جمعيـة الـصحة                   -٤

  :العالمية التاسعة والخمسين
  

  والخمسينالقرارات األساسية الصادرة عن جمعية الصحة العالمية التاسعة 
  

فيما يتعلق بالخطر الناجم عن جائحة أنفلـونزا        " للوائح الصحية الدولية  "االمتثال الطوعي المبكر      •
 فـي   ئوهذا يجعلنا في موقع أقوى لكشف حاالت الطـوار        . الطيور واألنفلونزا الجائحة البشرية   

  .على جناح السرعةميدان الصحة العمومية واالستجابة لها 
  
فقد أخذت المنظمة   . وعية حول األيدز والعدوى بفيروسه، والمشاركة القوية جداً       المناقشات الموض   •

  .اآلن تتقدم باتجاه إتاحة األدوية للجميع من خالل استراتيجية السنوات الخمس الجديدة
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وسيكون للتقدم المحرز في هذا الميدان أثـره  . إقرار االستراتيجية بشأن األمراض المنقولة جنسياً      •
  . صحة المراهقينالكبير على

  
حيث بـدأ   : التقرير الذي قدمته اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية            •

  .وسأعود إلى ذلك بعد حين. العمل اآلن على وضع خطة عمل بهذا الخصوص
  
م جميعـاً   ونحن نسعى اآلن معك   ". االلتزام بتوفير الصحة  "إقرار برنامج العمل العام الحادي عشر         •

  .ومع سائر شركائنا الرئيسيين في ميدان الصحة العالمية على تنفيذه وتعميمه
  
وقد أضحى اآلن آلية هامة لمعالجة أزمة الموارد البشرية         . إطالق تحالف القوى العاملة الصحية      •

  .الراهنة
  

  التعاون مع الشركاء في منظومة األمم المتحدة والبنك الدولي
  
يونيو اجتماعاً هاماً مع صندوق األمم المتحدة للسكان بشأن السبيل الـذي يمكـن              / عقدنا في حزيران    -٥

وأرسلنا نتيجـة ذلـك رسـالة       . اتباعه للتعاون بشكل أفضل في القضايا المتصلة بالصحة الجنسية واإلنجابية         
والتنـسيق  وهذا مجرد مثال على أهمية التعاون       . مشتركة من رئيسي الوكالتين إلى موظفي كل من المنظمتين        

  .داخل منظومة األمم المتحدة ليس إال
  
وافتـتح  ". برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيـدز      "والنزال نشارك مشاركة فعالة في رعاية         -٦

  .نوفمبر/ األمين العام المبنى الجديد في هذا الموقع، والذي نتقاسمه اآلن مع هذا البرنامج في تشرين الثاني
  
 بشكل مفيد إلى أبعد الحدود مع لويز أربر المفوضة السامية لحقوق اإلنسان لألمم المتحدة،    ولقد تناقشنا   -٧

  .بشأن أفضل سبل العمل المتعلق بحقوق اإلنسان ذات الصلة بالصحة
  
ومازالت عالقات العمل الوثيق مع اليونيسيف أساسية في النجاح الذي أحرزته العديـد مـن بـرامج                   -٨

الجهود الرامية إلى استئصال شلل األطفال، وأنشطة التمنيع على نطاق أوسع، وصـحة             المنظمة، بما في ذلك     
  .األطفال والمراهقين، وهذا غيض من فيض من مجاالت التعاون بيننا

  
فقد صدر تقرير   . لقد كانت الشهور الستة الماضية حافلة على نحو خاص بجهود إصالح األمم المتحدة              -٩

، ٢٠٠٦ي بتحقيق التساوق على صعيد منظومة األمم المتحدة في أواخـر عـام              الفريق الرفيع المستوى المعن   
وأثار عدداً من المسائل ذات األهمية في تنظيم وكاالت منظومة األمم المتحدة العاملة في جهود التنميـة علـى            

ته على   وظلت المنظمة تشارك في النقاش الدائر حول كل من اإلعداد لتقرير الفريق ومتابع             .المستوى القطري 
وتسلط الوثيقة حول منظمة الصحة العالمية وإصالح األمم المتحدة التي ستنظرون فيها، في وقـت               . حد سواء 

الحق من هذا األسبوع، األضواء على عدد من األمور التي تترك أثرها المباشر على عمل المنظمـة وعمـل                   
  .الوكاالت المتخصصة بصورة أعم

  
ت التي عقدت مع كبار المسؤولين في البنك الدولي األساس للتعـاون            وقد أرسينا من خالل االجتماعا      -١٠

ونحن نركز اآلن على مسألتي التالحم والتكامل، واإلجـراءات المـشتركة علـى المـستوى               . على نحو أوثق  
القطري والتركيز بصورة خاصة على مكافحة المالريا وإيالئها اهتماماً خاصاً عالوة علـى تعزيـز الـنُظم                 

  .الصحية
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وقـد  . وتلقت المنظمة دعوة للمشاركة في قمة مجموعة الدول الثماني المنعقدة في سانت بطرسـبرغ               -١١
أعرب قادة الدول الثماني عن تصميمهم على إحراز تقدم ملموس في مواجهة تحـديات األمـراض المعديـة،                  

لتزامـاً ملموسـاً لهـذا       ا ٦٠وتم التعهد بقرابة    .  جميع أنحاء العالم   منوغيرها من التحديات الصحية الرئيسية      
  .الغرض، وسوف نتابعها بكل نشاط وفعالية

  
وتم مؤخراً توجيه رسالة مشتركة من منظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة                -١٢

األيدز والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع والصندوق العالمي إلى مستشارة حكومة ألمانيـا، الـسيدة                
وقـد ردت   . أنجيال ميركل، بخصوص أهمية إبقاء موضوع الصحة على رأس جدول أعمال مجموعة الثماني            
  .الحكومة األلمانية على ذلك باإليجاب، وستكون الصحة بالفعل على جدول أعمال القمة المقبلة أيضاً

  
  الدخول في شراكات

  
لشراكات الصحية يـصبح أمـراً هامـاً        أخذ االلتزام بالشراكات واالضطالع بدور قيادي في مجال ا          -١٣

فقد شرعت األمانة في األشهر الماضية برسم سياسـة لـدخول المنظمـة فـي       . بصورة متزايدة لدى المنظمة   
شراكات مع غيرها من الكيانات وكذلك أفضل السبل التي يمكن فيها للمنظمة تأمين ترتيبات استـضافة هـذه                  

  .الشراكات، عندما يكون ذلك مناسباً
  
ويسعدني أن أنقل إليكم أنه بعد إجراء نقاش مطول وبنّاء، قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع شراكة دحـر                    -١٤

والغرض األساسي من هذه المذكرة هو االتفاق على الترتيبات اإلداريـة الالزمـة لقيـام المنظمـة                 . المالريا
لمنوطة ببرنامج المنظمة العـالمي     وتوضح المذكرة أيضاً األدوار والمسؤوليات ا     . باستضافة أمانة تلك الشراكة   

  .لمكافحة المالريا وبأمانة شراكة دحر المالريا
  
وواصلت المنظمة مشاركتها الفعالة في مجلس التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع ودعمـت                -١٥

جديـدة ولعبـت    بصفته آلية مالية    " المرفق الدولي لتمويل أنشطة التمنيع    "المنظمة بقوة ولعبت دوراً في إطالق       
  .دوراً في بدء ذلك المرفق ألنشطته

  
 أيضاً شريكاً في إطالق وإقامة وإنشاء المرفق الدولي لشراء األدوية،  العالميةوقد كانت منظمة الصحة  -١٦

وهذا المرفق عبـارة    . وقد قمنا بالتوقيع على مذكرة تفاهم فيما يتعلق باستضافة منظمة الصحة العالمية لألمانة            
مويل ابتكارية كان الرئيس الفرنسي شيراك أول من اقترحها بدعم من حكومات البرازيـل وشـيلي                عن آلية ت  

  .والنرويج والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
  
ويبقى الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا شريكاً قوياً لمنظمة الصحة العالمية، وقد قمنا     -١٧

وقد تعهدت منظمة الصحة العالمية بالعمل مع أمانـة الـصندوق           . عام بتعميق التعاون التقني فيما بيننا     طوال ال 
  .العالمي فيما يتعلق بترتيبات االستضافة التي ستتم في المستقبل

  
وقـد  . واليزال العمل مع شركاء القطاع الخاص يمثل أمراً هاماً بالنسبة إلى منظمة الصحة العالميـة                -١٨

يوليو برئاسة األمـين    / جتماع مبادرة تسريع حصول الجميع على األدوية الذي انعقد بنيويورك في تموز           أتاح ا 
  .العام لألمم المتحدة فرصة مفيدة للغاية إلجراء مناقشات مع بعض شركات المستحضرات الصيدالنية الرئيسية
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غير الكحولية كجزء من عمليـة      وقد واصلنا أيضاً مناقشاتنا مع شركات صناعة األغذية والمشروبات            -١٩
أن النظام الغذائي والنـشاط البـدني والـصحة، وهـو           تنفيذ االستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بش      

وأجرت األمانة مشاورات مع ممثلـين عـن شـركات صـناعة            . الموضوع الذي سأعود إلى تناوله فيما بعد      
مع مختلـف   ي والتجاري في إطار عملية التشاور المكثفة        المشروبات الكحولية وممثلين عن القطاعين الزراع     

  .أصحاب المصلحة حول المشكالت الصحية العمومية الناجمة عن تعاطي الكحول على نحو ضار
  
وفيما يتعلق بالتعاون لمكافحة أكثر أمراض المناطق المدارية إهماالً، فقد جددنا اتفاقنـا مـع إحـدى                   -٢٠

. توفير األدوية والدعم المالي للوقاية من الوفيات الناجمة عن مرض النـوم     شركات المستحضرات الصيدالنية ل   
 شخص كانوا سيقضون نحبهم لوال ذلك بـسبب         ١١٠ ٠٠٠، حياة حوالى    ٢٠٠١ولقد أنقذ هذا العمل، منذ عام       

  .مرض النوم
  

  اللجان اإلقليمية
  
عل القوي بـين الـدول األعـضاء        فيما يتعلق بعملنا مع الدول األعضاء، فإنني كنت شاهداً على التفا            -٢١

ومن األمور المستخلصة من هذا هو أهمية األمراض المزمنة غيـر           . واألمانة في جميع اللجان اإلقليمية الست     
  .السارية وتنامي البدانة واتخاذها أبعاداً وبائية

  
 لم يـتم     وما -وهناك إدراك متعاظم لمدى التحول في معالم الصحة والمرض في جميع أنحاء العالم                -٢٢

  .التحرك اآلن، فإننا سنواجه تضاعف العبء الناجم عن المرض
  
 في المكاتب الوطنية والمكاتب     -ولقد كان الجهد المبذول والتقدم المحرز في جميع مستويات منظمتنا             -٢٣

 آحـاد   كلوإنه ال يسعني في هذا التقرير تتبع آثار.  أمراً مثيراً لإلعجاب -اإلقليمية وهنا داخل المقر الرئيسي      
  .اإلنجازات أو القيود، غير أنه يعطي تلخيصاً لعملنا الجماعي

  
  األمراض المزمنة وغير السارية

  
، جرى إحراز انتصارات    ٢٠٠٥عقب اعتماد القرار المتعلق بالوقاية من السرطان ومكافحته في عام             -٢٤

علقة بمكافحة السرطان مـن   عن طريق تعزيز بعض أنشطة منظمة الصحة العالمية المت        ٢٠٠٦سريعة في عام    
  .خالل عملية تعاونية تمتد عبر المنظمة

  
ونشرت منظمة الصحة العالمية الوحدة النموذجية األولى في سلسلة تضم ست وحدات تقدم توجيهات                -٢٥

ولقد نشرت  . إلى الحكومات وواضعي الخطط الصحية فيما يتعلق بالتخطيط والتنفيذ الفعالين لمكافحة السرطان           
  .٢٠٠٦ النموذجية األولى خالل المؤتمر العالمي للسرطان المنعقد في واشنطن العاصمة في عام الوحدة

  
 بشأن تنفيـذ توصـيات االسـتراتيجية        ٢٠٠٦وكما أشير إليه آنفاً، فقد أحرز تقدم ملحوظ خالل عام             -٢٦

 خمـسة وعـشرون بلـداً       ونفذ. العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة         
الخيارات المتعلقة بالسياسة العامة التي أوصت بها االستراتيجية العالمية، ويعكف سبعة عشر بلداً على وضـع                

وقد شرع كل من شركات عالمية مختارة لـصناعة األطعمـة والمـشروبات غيـر               . الخطط للقيام بهذا األمر   
ائعو التجزئة في إدخال تغييرات على المنتجات والخـدمات         الكحولية والقائمون على توفير الخدمات الغذائية وب      

  . بما يتوافق مع هذه التوصيات٢٠٠٦التي يقدمونها في عام 
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نوفمبر في المؤتمر الوزاري األوروبـي      /  الثاني نوتم اعتماد الميثاق األوروبي حول البدانة في تشري         -٢٧
  .المعني بمواجهة البدانة الذي استضافته تركيا

  
 طرفاً في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة لمكافحـة   ١٤٢ انخراط ٢٠٠٦ نهاية عام  وشهدت  -٢٨

التبغ، جاعلين منها واحدة من أكثر المعاهدات نجاحاً في تاريخ األمم المتحدة منذ بدء نفاذها بالنسبة إلـى أول                   
  .٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧أطرافها األربعين يوم 

  
 مليـون دوالر    ١٢٥بلومبرغ عن التزامه بتقديم     . ن المحسن ميخائيل ر   أغسطس، أعل / وفي شهر آب    -٢٩

وتمثل هذه المبادرة فرصـة لزيـادة       . أمريكي لصالح المبادرة التي من شأنها القضاء على وباء التبغ العالمي          
ة ومنظمة الصحة العالمية هي واحـدة مـن خمـس    . الجهود المبذولة لمكافحة التبغ على التو في البلدان النامية        

  .شركاء يشتركون في هذه المبادرة
  
 اعتماد قرار بشأن الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما، وهـو              ٢٠٠٦وشهد العام     -٣٠

ولحد هذا اليوم شكلت نـسبة      . ٢٠٢٠القرار الذي دعا إلى تقديم دعم مكثف للمبادرة العالمية المتعلقة بالرؤية            
عنى بهذا الموضـوع،    تُ لجاناً وطنية    ٢٠٢٠مسين المستهدفة بمبادرة الرؤية     ٪ من جميع البلدان المائة والخ     ٦٠

  .٢٠٢٠٪ منها مسودات لخطط وطنية تتعلق بالتخلص من العمى الممكن تجنبه مع حلول عام ٤٣ووضعت 
  

  األمراض السارية
  
ر  منظمة شريكة فـي شـه  ٢٥أماطت منظمة الصحة العالمية ومجموعة تضم ما ينوف عن أكثر من      -٣١

. أكتوبر، اللثام عن استراتيجية جديدة لمكافحة بعض من أكثر أمراض المناطق المدارية إهمـاالً        / تشرين األول 
التكلفـة  ويركز هذا النهج على الكيفية والوقت اللذين ينبغي وفقهما استعمال مجموعة من األدويـة الزهيـدة                 

مراض المتمثلة في العمى النهري وداء الفيـل        المجانية في البلدان النامية من أجل مكافحة مجموعة من األ          أو
  .وداء البلهارسية والدواد المنقول بالتربة

  
وقد كان  .  لدينا اليوم استراتيجية تمتد على مدار خمس سنوات        ،وبالنسبة إلى األيدز والعدوى بفيروسه      -٣٢

زاً بالنسبة إلى منظمة الصحة المؤتمر المنعقد بتورنتو في كندا حول فيروس األيدز والعدوى بفيروسه معلماً بار   
العالمية فيما يتعلق بتسليط الضوء على أولوياتنا ووضع خطة خمسية لمنظمة الصحة العالميـة للعمـل علـى                  

لقد كان فرصة للمراجعة ولتحديد وتوضيح الدور الفريد الذي تضطلع به           . تحقيق نجاح على المستوى العالمي    
ول الجميع على األدوية ولتوجيه االنتباه إلى التفاعالت القائمة         منظمة الصحة العالمية ضمن حركة تيسير حص      
  .بين مرض السل وفيروس نقص المناعة البشرية

  
ولدينا، بالنسبة إلى المالريا، أيضاً استراتيجية جديدة تتعلق بالمالريا تضم في إطارها نهجاً ذا ثالثـة                  -٣٣

والمعالجة الفعالة والتركيز بشكل أكبر علـى نواقـل         شُعب لمكافحة المالريا وتتمثل في استعمال الناموسيات        
  .المرض

  
أما بالنسبة إلى السل وحاالت اإلصابة بالسل الشديد المقاومة لألدوية، فإن البلدان الواقعة في أفريقيـا                  -٣٤

جنوب الصحراء الكبرى وفي غيرها من بقاع العالم تستجيب اآلن بشكل عاجل للمعطيات الجديـدة المتعلقـة                 
وقد برهنـت منظمـة     . XDR-TBعرف باسم   بالخطر األكيد المتمثل في السل الشديد المقاومة لألدوية والذي ي         

 خبيـر   ١٠٠الصحة العالمية على ريادتها من خالل العمل مع البلدان المصابة عبر تشكيل فرقة عمل تـضم                 
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ومسؤول وتعمل على وضع رد في شكل برنامج عمل، واجتمعت مع وزراء صحة الجماعة اإلنمائية للجنوب                
  .احتياجاتهماألفريقي من أجل العمل بشكل أكبر على تلبية 

  
وفيما يتعلق باستئصال شلل األطفال، فقد جرى استعراض مستقل للمبادرة العالمية الستئـصال شـلل                 -٣٥

أكتوبر وتوصل إلى أنه بعد ثالث سنوات من سني التحديات الكبرى التي عرفهـا              / األطفال في تشرين األول   
ن األدنى في التاريخ، وهو يتمثـل فـي أربـع           هذا البرنامج، فإن عدد المناطق الموبوءة بشلل األطفال هو اآل         

  .مناطق ال غير في أربعة بلدان التزال تعرف ربوعها األمراض المتوطنة
  
وانتصرت النيجر ومصر بعد سنوات عديدة من العمل الجاد والجهد الدؤوب علـى فيـروس شـلل                   -٣٦

ند وباكـستان وأفغانـستان لتبقـى       األطفال وغادرت قائمة البلدان ذات األمراض المتوطنة تاركة نيجيريا واله         
  .وحدها البلدان التي يوجد فيها شلل األطفال الواطن

  
والتزال قدرة البلدان على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية تعرف تحسناً مستمراً مع امتالك أكثـر مـن                   -٣٧

  .نصف الدول األعضاء لمراكز تنسيق وطنية بشأن اللوائح الصحية الدولية
  
لى أنفلونزا الطيور وإمكانية ظهور فيروس أنفلونزا جائح، فإننا نواصل االسـتجابة أينمـا              وبالنسبة إ   -٣٨

 ٣٠ أكثر مـن     ٢٠٠٦فقد أوفدت منظمة الصحة العالمية خالل عام        . تكون الحاجة التي تطلبها الدول األعضاء     
  .اجهتهابعثة ميدانية باالشتراك مع شركائنا في الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومو

  
. وقد أطلق برنامج بناء القدرات المتعلق بلقاح األنفلونزا للمساعدة علـى التـصدي لخطـر الوبـاء                  -٣٩

سبتمبر لتقديم المشورة للمدير العام حول      / واجتمعت فرقة العمل المعنية بجائحة األنفلونزا ألول مرة في أيلول         
النظام العالمي لترصد األنفلونزا واستعرضت أفضل      مستوى الخطر الجائح، واتفقت بشأن السبل الكفيلة بتعزيز         

  .الممارسات المتعلقة بتبادل المعلومات المتاحة عن فيروسات األنفلونزا
  

  الصحة الجنسية واإلنجابية
  
وباإلضافة إلى العمل المتواصـل مـع       . ةلقد أحرز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالصحة الجنسية واإلنجابي          -٤٠

سكان، فقد شارك كبار موظفي منظمة الصحة العالمية في اجتمـاع وزراء الـصحة              صندوق األمم المتحدة لل   
لك االجتماع علـى    ذوقد وافق الوزراء في     . سبتمبر/ األفارقة الذي دعا إليه االتحاد األفريقي بمابوتو في أيلول        

خـالل الـسنوات    خطة عمل شاملة لتنفيذ إطار السياسة القارية المتعلق بالصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية             
  .٢٠١٠ إلى ٢٠٠٧الممتدة من 

  
  صحة الطفل

  
 اهتماماً متزايداً بموضوع بقيا الطفل كان الباعث عليه عملية العد التنازلي حتى عام              ٢٠٠٦شهد عام     -٤١

وقد شمل ذلك اعتماد اسـتراتيجية إقليميـة        . ٢٠٠٥وعقد االجتماع المعني ببقيا الطفل مع نهاية عام         : ٢٠١٥
/  منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بشأن بقيا الطفل خالل انعقاد اللجنة األفريقية اإلقليمية في آب     مشتركة بين 

سـبتمبر  / وستنعقد في شهر أيلول   . أغسطس، مشفوعة بخطة استثمار سبق لها أن استقطبت تمويالت إضافية         
ى العمل بوتيرة متسارعة بهدف     ندوة رفيعة المستوى بشأن موضوع بقيا الطفل، تجمع زعماء العالم وتركز عل           

  . اإلنمائي الرابع لأللفيةالمرمىتخفيض وفيات األطفال لتحقيق 
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  محددات الصحة والتغذية ونوع الجنس
  
 التزاماً متنامياً بين البلدان وذلك      ٢٠٠٦الحظت اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة في عام           -٤٢

يم الوطني األساسي للنُظم الصحية ودمج التركيز على العدالة في تقـديم             بلداً لدعم التقي   ٢٤من خالل العمل مع     
  .الخدمات الصحية في البرامج الوطنية

  
ويعد التقرير  .  مليون شخص  ١٣ويمكن للتدخالت البيئية المحددة بدقة أن تسهم في إنقاذ حياة أكثر من               -٤٣

ـ    / حزيران الصادر في    ،الوقاية من األمراض من خالل بيئة صحية       ،المعنون  عـن   عيونيو، أشمل تقييم يوض
  .الكيفية التي تساهم بها األخطار البيئية التي يمكن اتقاؤها في إحداث مجموعة كبيرة من األمراض واإلصابات

  
وألول مرة تهتم دالئـل    . وقد نُشرت مجموعتان أساسيتان من الدالئل بشأن جودة الهواء ومياه الشرب            -٤٤

وتوفر كل مـن مجمـوعتي      . لعالم وتحتوي على أهداف موحدة من أجل جودة المياه        جودة المياه بجميع أقاليم ا    
الدالئل بنية متينة وعلمية كأساس لكل البلدان حتى تقوم بوضع معايير خاصة تتعلق بجـودة الهـواء والمـاء                   

  .وسياسات لدعم الصحة
  
. ضـع وصـغار األطفـال   ونشرت منظمة الصحة العالمية معايير جديدة لنمو األطفال تركز على الر       -٤٥

وقد أثبتت هذه المعايير الجديدة أن      . وتتضمن توجيهات بشأن الطريقة التي ينبغي أن ينمو بها الطفل في العالم           
فات في نمو األطفال إلى غاية سن الخامسة تعود إلى التأثر بالتغذية ونوعية الطعام وإلى البيئة والرعاية           االختال

وقد تم اعتمادها من قبل الحكومات وجمعيات أخـرى مثـل           . واالنتماء العرقي الصحية أكثر منها إلى الوراثة      
  .الرابطة الدولية لطب األطفال

  
وستقدم االستراتيجية المتعلقة بنوع الجنس، وهي استراتيجية تركز على دمج التحليالت واإلجـراءات               -٤٦

وستعمل هذه  . ٢٠٠٥مايو  /  في أيار  الخاصة بنوع الجنس في عمل المنظمة نزوالً على طلب المجلس التنفيذي          
االستراتيجية على تعزيز عمل المنظمة من أجل األخذ بوجهات نظر المرأة في المنظمة وهو تفويض معدل من                 

  .قبل الدول األعضاء
  

  الطوارئ الصحية
  
 مثـل   لقد كانت منظمة الصحة العالمية في حالة استنفار في كل بقاع العالم التي تمر بأزمات إنسانية                 -٤٧

السودان وبصفة خاصة دارفور واألراضي الفلسطينية المحتلة والعراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفـي             
  .أماكن أخرى

  
وقد قدمت المنظمة الدعم التقني واألدوية واإلمدادات وعملت على التنسيق بين الشركاء فـي مجـال                  -٤٨

وقـع تهجيـر مئـات اآلالف مـن الـسكان       وخالل الحرب في لبنان حيث      . الصحة ومجال ترصد األمراض   
 حشدت المنظمة عدتها لتُقدم المساعدة ولتخفف       ، إذ وتعرضت البنية التحتية ألضرار بالغة وخاصة في الجنوب       

  . عن السكان آالمهم
  
 والزلزال في جنـوب     ٢٠٠٤أمواج التسونامي، سنة    (وقد برهنت الكوارث الطبيعية البالغة الخطورة         -٤٩

.  على أن إجراءاتنا العادية تحتاج إلى أن تكون أكثر مرونة لمواجهة الطـوارئ الخطيـرة               )٢٠٠٥آسيا، سنة   
ووضعت هذا العام اإلجراءات التشغيلية الموحدة في حاالت الطوارئ وبذلك فإننا على أتم استعداد لمواجهة أي                
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خالل الشراكة مع برنامج وتم أيضاً دعم قدرة المنظمة اللوجيستية بصفة كبيرة من    . أزمات أخرى في المستقبل   
األغذية العالمي الذي مكّن من إيصال اإلمدادات الصحية في أسرع وقت وبفعالية عن طريق خمـسة مراكـز                  

  .إقليميةلوجيستية 
  

  تعزيز النُظم الصحية
  
، إلى تبيان مـا تقـوم بـه         "مهمة كل فرد  "تهدف استراتيجية المنظمة بشأن النُظم الصحية، والمعنونة          -٥٠

وهي عبارة عن استجابة المنظمة المؤسسية لألولوية التـي أعطيـت للـنُظم             .  لتعزيز النُظم الصحية   المنظمة
  .الصحية في برنامج العمل الصحي العالمي والخطة االستراتيجية المتوسطة األجل

  
الصحية النُظم  ) ب(وضع اللّبنات الصحيحة؛    ) أ: (وتتمثل أركان االستراتيجية األربعة في النقاط التالية        -٥١

منظمة الصحة العالمية والنُظم الصحية على الـصعيد القطـري؛          ) ج( عالقات عمل أكثر فعالية؛      -والبرامج  
وسيتم إبالغ المجلس التنفيذي خالل هذه الـدورة        . النُظم الصحية وبرنامج العمل الدولي وعالقته بالمنظمة       )د(

  .بالتقدم المحرز في هذا الصدد
  
 القوى العاملة الصحية في العالم واعتماد جمعيـة الـصحة           ئر الشركاء لتحالف  إن إنشاء المنظمة وسا     -٥٢

للقرارات الداعية للتصدي لهذه األزمة مهد السبيل العتراف أفضل بالدور الحيوي الذي يضطلع به العـاملون                
  .الصحيون في إطار النُظم الصحية

  
 مالية جديدة للنُظم الصحية وجاء ذلـك        وتعمل المنظمة في تعاون وثيق مع شركائها على إيجاد آليات           -٥٣
  ". تعزيز النظام الصحينافذة "في 

  
وقد بدأت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة الصحة العالمية استعراض النظـام                -٥٤

  .أكتوبر من هذا العام/ الصحي السويسري في برن في تشرين األول
  
تبار المسبق لصالحية األدوية تحـسن جـودة األدويـة ووسـائل            االخإن أنشطة المنظمة في مجال        -٥٥

كما أنها تساهم في توسيع نطاق تيسير الوصول لألدويـة ووسـائل التـشخيص ذات               التشخيص ذات األولوية    
مما يؤدي إلى   (األولوية وتعمل أيضاً على زيادة عدد المنتجات ذات الجودة في السوق وتدعم الروح التنافسية               

 وتستخدم مؤسسات منظومة األمم المتحدة مثـل        .لحد من مواطن الضعف في مجال اإلمداد      ل و )خفض األسعار 
اليونيسيف وآليات التمويل الدولية الخاصة باألدوية ذات األولوية مثل الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل              

تها والـواردة فـي قـوائم       والمالريا وكذلك المرفق الدولي لشراء األدوية التي تم التحقق المسبق من صالحي           
  .منتجات المنظمة

  
  الصحة العمومية واالبتكار وحقوق الملكية الفكرية

  
تشجع البلدان المناقشات حول الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية من خالل الفريـق العامـل                 -٥٦

هذا الفريق استجابة   ت المنظمة   وقد أنشأ . الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية       
في المجـال   مايو من هذا العام مع مراعاة أن البحث والتطوير          / لقرار اعتمدته جمعية الصحة العالمية في أيار      
  .الطبي كثيراً ما ال يلبي احتياجات البلدان النامية
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األكاديمية في كانون   وقد اجتمع مندوبون من أكثر من مائة بلد وخبراء من المجتمع المدني واألوساط                -٥٧
ديسمبر لمناقشة العناصر الرئيسية التي ستشكل أساس المفاوضات بشأن استراتيجية عالميـة وخطـة              / األول
  .٢٠٠٨مايو / حيث ستطرحان على جمعية الصحة في أيار. عمل

  
  التقدم المحرز بصدد القضايا اإلدارية

  
الحصول على أفضل النتائج أمـر حيـوي   إن السعي المتواصل لتحسين طرق عمل المنظمة من أجل          -٥٨

. وليس ذلك بسبب الدور المنوط بي كمدير عام مساعد مسؤول عن شؤون اإلدارة العامـة              . وهو أمر أثير لدي   
  .وإنني لسعيد بأن أقول لكم إنه قد تم إحراز تقدم هائل في هذا المجال أيضاً

  
ا طاقة كبيرة ومجهوداً جباراً إلعداد مسودة       وتأسيساً على برنامج العمل العام الحادي عشر، فقد سخرن          -٥٩

). ٢٠٠٩-٢٠٠٨(والميزانية البرمجية المقترحة ) ٢٠١٣-٢٠٠٨(الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل األولى 
وسنفيض في الحديث حـول هـذه       . ويعتبر ذلك مرحلة هامة تالية في مجال اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج           

  .يام القادمةالوثائق الهامة خالل األ
  
، حصلت المنظمة على تمويل كامل حيث حصلت علـى مـا يقـارب              ٢٠٠٥-٢٠٠٤وخالل الثنائية     -٦٠

ـ    مليون دوالر أمريكي     ٣٠٠٠مجموعه   رغم عدم التـوازن     مليون دوالر أمريكي     ٢٨٠٠مقابل ميزانية تقدر ب
  . واإلنفاق على حد السواءالذي ظل قائماً بين مجاالت العمل والمكاتب فيما يتعلق بالموارد المتوفرة

  
  :ولتجاوز هذا الخلل اتخذت اإلجراءات التالية  -٦١
  

رصد األوضاع المالية وتحليلها عن كثب في المنظمة وإعداد تقرير معياري عن اإلدارة الماليـة                 •
  على صعيد المنظمة؛

  
ى نضمن سـد    إبرام اتفاقيات مع أهم الجهات المانحة لجعل المساهمات الطوعية أكثر مرونة حت             •

  يات الذي صدقت عليه األجهزة الرئاسية؛تلك الثغرات حسب مبدأ األولو
  
إنشاء فريق استشاري يعنى بالموارد المالية لإلشراف على الوضع المالي وتقديم توصيات للمدير               •

  العام بشأن المخصصات؛
  
  .إنشاء حسابات مشتركة متصلة بمجاالت العمل على صعيد المنظمة  •

  
د توصل جميع أصحاب المصلحة في المنظمة إلى توافق في اآلراء بشأن إصـالح العقـود ممـا                  وق  -٦٢

وستبدأ عملية التنفيذ في    .  في موظفيها   ممثالً سيسمح بإدارة أكثر عدالً وإنصافاً ألثمن وأخطر ما تملكه المنظمة         
  .٢٠٠٧يوليو / تموز ١
  
م أيضاً بتحسين تخطيط الموارد البـشرية عـن         ورغم النقص الذي مازال قائماً فقد أحرز بعض التقد          -٦٣

ويعـد  . طريق عمليات مثل استعراض التوجهات االستراتيجية والكفاءات في المقر الرئيسي والمكاتب األخرى           
  .تحقيق النتائج المرجوة لبرامجناهذا أمراً ال معدى عنه حتى نتمكن من 
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، ويبلغ اآلن عـدد     ٢٠٠٤ الذي بدأ في أواخر سنة       وقد تواصل تنفيذ البرنامج العالمي لتخريج القيادات        -٦٤
  . شخصا٤٤٠ًكبار اإلداريين المشاركين فيه 

  
 على نحو تجريبي تنفيذ نظام محسن لتقييم األداء ويجري اآلن تنفيذه على             ٢٠٠٦وقد استهل في سنة       -٦٥

  .الصعيد العالمي
  
 في كل المكاتب وكل البرامج أي وفـق         ولقد اتفقنا على المنهج الذي سنتبعه في العمل كمنظمة واحدة           -٦٦

فالتجارب األولى للعمليات المأتمتـة     . مبادئ مشتركة وعمليات مشتركة وأدوار مشتركة ومسؤوليات مشتركة       
وسيجري المزيد من التجارب إبـان      . الجديدة أجريت في الوقت ذاته في المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية          

  . ٢٠٠٨مي في سنة انعقاد دورة نظام اإلدارة العال
  
ومافتئت الطلبات المقدمة للمنظمة من أجل الحصول على معلومات في ازدياد، وإنه ألمـر هـام أن                   -٦٧

جزء ال يتجزأ من    هو أيضاً    وذلك   .نضمن الحصول على معلومات مسندة بالبينات في مجال الصحة العمومية         
 جزءاً من عملية صياغة السياسة العامة وتنفيـذها         وحتى يكون هذا الدور فعاالً يجب أن يكون       . التعاون التقني 

وهو مـا سيـساعد     . هذا الغرض إنشاء إدارة تُعنى باالتصاالت في المقر الرئيسي في هذا العام           لوتم  . وتقييمها
ومن شأنه أن يـضمن     . على وضع برنامج للعمل في مجال االتصاالت وتوضيح األولويات والرسائل الرئيسية          

لى نطاق واسع داخلياً أو خارجياً من خالل الفئات المستهدفة، وأن يوفر للدول األعضاء              معرفة هذه األنشطة ع   
  .معلومات عن الصحة العمومية

  
  خالصة

  
/ فعندما واجهنا ظروفاً غير عادية في أيـار       .  زمنية قصيرة  تم إنجاز الكثير خالل هذا العام وفي مدة         -٦٨

  :ن هذه السنة، وافقت على ثالث أولويات لما تبقى م٢٠٠٦مايو 
  

  المحافظة على زخم األنشطة التقنية الرفيعة المستوى وعلى توجهاتها في المنظمة  •
  
  إدارة العملية االنتخابية بفعالية وشفافية  •
  
  مواصلة اإلصالحات اإلدارية التي تم الشروع فيها في السنوات القليلة الماضية  •

  
لشكر لموظفي المنظمة وللدول األعضاء لمساعدتنا علـى        ذلك، وأود أن أتوجه با    ،   جميعاً ،ولقد حققنا   -٦٩

وأود أيضاً أن أغتنم هذه الفرصة األخيرة ألهنئ كل فرد بمناسبة هذا االنتقال إلى اإلدارة . إنجاز هذه األولويات
  .وأجدد تهنئتي للسيدة مارغريت تشان النتخابها مديراً عاماً. التالية بدون عثرات

  
  .وشكراً لكم  

  

  =     ==     


