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  ٦/ متنوعات/٦٠ج  الستون  جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٧ مايو/ أيار ١٧   من جدول األعمال ٤البند 

  A60/DIV/6    
  
  
  

  نس ستولتنبرغيخطاب رئيس وزراء النرويج السيد 
  في جمعية الصحة العالمية الستين

  
  ٢٠٠٧مايو /  أيار١٥ ، الثالثاء،جنيف

  
  

  يادة المديرة العامة، معالي الوزراء، أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي،سيدتي الرئيسة، س  
  

 مـن رؤسـاء     ١٨٩لقد حظيت منذ سبع سنوات في نيويورك، بشرف التوقيع على إعالن األلفية مع                
  الدول أو الحكومات اآلخرين،

  
 لتقدم مسيرة البـشر     إن هذا اإلعالن يحدد برصانة ثمانية مرامٍ أساسية، أي المرامي اإلنمائية لأللفية،             
وكنت أشعر بالتواضع لوضع اسمي عليها ألسباب ليس أقلها أنه ببضع كلمات كتلك روت لنا . ٢٠١٥نحو عام  

المرامي ضمناً فصول ملحمة تبين الطريق الذي علينا خوضه، كمجتمعات وكبـشر، للتغلـب علـى الجـور                  
  .وظروف الحياة غير اإلنسانية والمهينة

  
  .ئية لأللفية تخبرنا ضمناً بأننا، في الواقع، قطعنا شوطاً بعيداً منذ أسسنا الحضاراتإن المرامي اإلنما  

  
  . سنة٥٠ ٠٠٠لقد بدأت البشرية تستعمل األدوات قبل نحو   

  
  . سنة تقريبا٢٠٠ًأما عصر التصنيع فقد بدأ منذ   

  
  . سنة تقريبا١٥٠ًوقد بدأ استعمال البنج فعلياً منذ   

  
  . سنة١٠٠رت منذ أما اللقاحات فقد ظه  

  
  . سنة بقليل٥٠واستُحدثت المضادات الحيوية قبل ما يزيد على   

  
لقد شهدنا من التقدم في مجال صحة اإلنسان خالل السنوات المائة الماضية ما يربو على كل ما تحقق                    

  .من تقدم على مر تاريخ البشر
  

ات األطفال بمقـدار الثُلثـين فـي         أننا سنتمكن من تخفيض معدل وفي      ٢٠٠٠ولكننا اعتقدنا إبان عام       
  . وكان ذلك المرمى الرابع، وقطعنا وعداً بهذا آنذاك- ٢٠١٥ أي بحلول عام - عاماً ١٥غضون 
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واعتقدنا أيضاً أننا سنتمكن خالل تلك المدة القصيرة ذاتها من تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهـم                   
  !وعداً بهذا آنذاكون من الجوع إلى النصف، وقطعنا اليومي عن دوالر واحد أو نسبة السكان الذين يعان

  
وهما .  سنوات من اآلن   ٨إن لدينا وسائل وموارد ضخمة تسمح لنا ببلوغ هذين المرميين في غضون               

  .مرميان جسوران إلى حد بعيد
  

ميع فنحن، دوالً وشعوباً، نستطيع تنظيم أنفسنا وتج      . ولكنني ال يساورني أدنى شك في إمكانية تحقيقهما         
  .مواردنا والوفاء بهذين الوعدين

  
ومازلت أذكر رحلة عودتي إلى الوطن من مؤتمر قمة األلفية حيث كنت أدرك أنني مثَّلت بلداً قوامـه       

ولكـن  . إن النرويج، وحده، ال يستطيع تحقيق المرامي المنشودة       .  ماليين نسمة، ولكنه بلد سعيد الحظ وغني       ٤
 وبصفتي رئيس الوزراء كانت لدي، والتزال لدي اآلن ميزة التأثير في التزامات             .بإمكاننا أن نصنع فارقاً هاماً    

  .البلد في األمد الطويل
  

ومنذ ذلك الحين يعمل النرويج على بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية، ولكنه يركز بوجه خـاص علـى                   
ألمومة حيث إن المـرميين      الذي يعنى بصحة ا    ٥ الذي يعنى بمعدل وفيات األطفال، وعلى المرمى         ٤المرمى  

  .يرتبطان ببعضهما البعض
  

  .واليوم، علي أن أخبركم بمدى تطلعي إلى العمل معكم  
  

وآمل أن نتمكن يوماً ما من أن نلقي نظرة على الماضي ونقول إننا أنقذنا ماليين األطفـال الـصغار                     
  .اء وأصحاء في مجتمعاتهم المحليةوأمهاتهم، كي تبتهج ماليين األسر برؤية أطفالها وهم ينمون كأفراد أقوي

  
  ،معالي الوزراءالأصحاب   

  
 وإتاحة رئيسية فيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية        مناصب لتولينا   من أصحاب االمتيازات  إننا جميعنا   

  .للجميع الرئيسية األصولهذه 
  

  .في مجال الصحةلقد اجتمعتم هذا األسبوع من أجل تعزيز التضامن العالمي 
  

 قيمـة مـن     هو أعظم شيء تملكه أي أمة     فال  .  الصحة العالمية أثراً عميقاً على جميع األمم       إن لوضع 
  .شعب معافى ومثقف

  
في مجال الصحة الموظفة   أعلى من االستثمارات     عائداتهناك بعض االستثمارات األخرى التي تدر       و

  .التعليم للجميعتوفير و
  

 الفقر والمرض على الخروج من الحلقـة  يتوطنهاتي  ومن شأن مثل هذه السياسات أن تساعد البلدان ال        
  . فاضلةالمفرغة والدخول إلى حلقة 

  
 أمـر أساسـي للنمـو       عافية الـسكان  ولكننا نعلم أيضاً أن     . إننا نعلم أن االزدهار يولّد صحة أفضل      

  .االقتصادي
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  .شعوبكملإنكم مطالبون بتوفير أفضل صحة ممكنة 
  

 لم توفروا نظاماً صحياً عملياً، لن يستطيع المجتمع         فإذا. حكومات على كاهل ال   وتقع المسؤولية األولى  
  .إنجاز شيء يذكرالدولي 

  
  . إنجاز أي مهمةبلدكمحتى يتسنى ل وزراء المالية، دعم الحكومة بأسرها وخاصةولكنكم تحتاجون إلى 

  
هاً مـن أوجـه     إنكم بحاجة إلى تقديم الحجج المؤيدة لالستثمار المحلي في مجال الصحة باعتباره وج            

  .اإلنفاق ذات األولوية
  

 رؤساء الوزراء والرؤساء فـي      قبل محمية ومدعومة من     تبذلونهاويجب أن تكون جميع الجهود التي       
 أنحاء العالم الذين ينبغي لهم أن يوفروا لمواطنيهم ميزانيات مناسبة للصحة باعتبارها أولوية من الدرجة                جميع
  .األولى

  
  ،مونالمحترالسادة الوزراء 

  
العولمة، ال تعرف الكائنات الممرضة والمواد السامة والعادات السيئة حدوداً، وتنتقـل            تسوده  في عالم   

  .بسرعة ووتيرة لم يسبق لهما مثيل
  

  . والسل المقاوم لألدوية واألوبئة الجديدة تهديداً لنا جميعاًوالعدوى بفيروسهيدز يشكّل األو
  

  .كل كبير على ما يحدث في باقي أنحاء العالموبالتالي، فإن صحة شعوبنا تعتمد بش
  

فاألمن الصحي العالمي ليس قوياً إال بقـوة        . لذا، اكتسب األمن الصحي الوطني والعالمي معنى جديداً       
ويجب أن تكون االستجابة التزاماً مشتركاً بالعمـل        . والقدرة الحاسمة في كل بلد هي أساسية      . حلقته األضعف 

  .سوياً
  

  .اع الصحيقطالية واألمن الصحي العالمي يضعان اليوم تحديات تتجاوز إن الصحة العالم
  

  . السياسة الخارجيةزاويةأبدى وزير خارجيتنا التزامه بمسألة الصحة العالمية من لقد و
  

 أرجـاء   جميعمارس من هذا العام، اجتمعت في أوسلو مجموعة من وزراء الخارجية من              /وفي آذار 
  ؛صحة أصبحت اليوم مسألة ملحة ذات صلة بالسياسة الخارجيةواتفقوا على أن ال. العالم

  
  :لألسباب التاليةوذلك 

  ألنها يمكن أن تهدد صحة المجتمعات؛

  ؛وألن المخاوف الصحية هي عناصر أساسية في العديد من االتفاقات التجارية

  وألن حماية الصحة عند حدوث األزمات يؤدي إلى انتعاش أسرع؛
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  .كون جسراً بين السلم والمصالحةوألن الصحة يمكن أن ت

  .دفع هذه المسألة قُدماً لالنضمام إليهم من أجل اآلخرونسوف يدعو وزراء الخارجية و
  

  السادة الوزراء الموقرون،
  

  .في الميدان الصحيين المهرة العاملين بغياب  وجود لألمن الصحييمكن أن يكونال 
  
ولكننا نحتاج كذلك إلـى     . وى العاملة لدينا بشكل أفضل    المزيد من العمل لنستخدم الق    نحقق  يمكننا أن   و

تلتـزم  لإن حكـومتي  و.  األكثر ثراءالبلدانالتعاون بهدف كبح تدفق العمال المهرة من البلدان األكثر فقراً إلى    
  .بمواجهة هذا التحدي في إطار عمل عالمي

  
العولمـة، نحـن   تـسوده  لم وفي عا. إن منظمة الصحة العالمية عضو رئيسي في أسرة األمم المتحدة        

  .منظومة قوية لألمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية بشكل فعال ومنسقوإلى تعددية البحاجة إلى 
  

  :إننا بحاجة إلى أمم متحدة  

  تحقق المرامي اإلنمائية لأللفية؛  •

  وتستجيب بفعالية الحتياجاتكم؛  •

  .وتعمل يداً واحدة، وتحقق النتائج الموثَّقة بتقييم مستقل  •
  

ولقد تشرفت، أنا والسيد ديوغو رئيس وزراء موزامبيق، والسيد عزيز رئيس وزراء باكستان، برئاسة        
  .الفريق الرفيع المستوى المعني باالتساق على نطاق منظومة األمم المتحدة

  
صينا بمبادرة أمم متحدة واحدة في كل بلـد، بقائـد واحـد             ولتعزيز كفاءة منظومة األمم المتحدة، أو       

  .وبرنامج واحد وإطار واحد للميزانية ومكتب واحد إذا أمكن ذلك
  

فعلـى  . وثمة سبب واحد لعدم الكفاءة، هو توسع مهمة البعثات في العديد من منظمات األمم المتحـدة                 
  .مم المتحدة تُعنى بالمياه واإلصحاح منظمة مختلفة من منظمات األ١٦سبيل المثال، هناك أكثر من 

  
  .كما أصبحت األدوار والمسؤوليات غير واضحة المعالم، وذلك على حساب الوظائف األساسية  

  
ولقد سررنا أيما سرور الستعداد المديرة العامة الجديدة للمنظمة، الدكتورة مارغريت تـشان، لتنفيـذ                 

، ولهذا السبب أيضاً أقول إن مارغريت        األساسية  على وظائفها  فلقد ألزمت المنظمة بالتركيز   . توصيات الفريق 
  .تشان هي بحق قائدة متميزة

  
. إن هناك طفالً يموت كل ثالث ثوانٍ، وامرأة حامالً تموت كل دقيقة، في عالمنا الذي تسوده العولمة                  

  . ماليين وفاة١٠وفي كل عام تقع 
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ن نتخذ اإلجراء التصحيحي المناسب، والمدرج فـي        فمن واجبنا األخالقي أ   . وهذا أمر ال يمكن قبوله      
  .المرامي اإلنمائية لأللفية

  
  :لقد حان الوقت  

  ؛٢٠١٥ وعام ٢٠٠٠فنحن في منتصف الطريق بين عام   •

ولقد وضعت البلدان، بدعم من األمم المتحدة، خططاً لبلوغ المرامي المعنيـة بـصحة األمومـة                  •
  والطفولة؛

  .ن أجل صحة األم والوليد والطفلولقد أقمنا شراكة جديدة م  •

  .إن التحدي هائل ولكننا نرى بريق تقدم في العديد من المجاالت  
  

ولقد دعمت النرويج التحالف العالمي للقاحات والتمنيـع منـذ نـشأته فـي              . وال تخفى أهمية التطعيم     
  :٢٠٠٠ عام

  
وتـشير  .  من التحالف   مليون طفل على لقاحات جديدة أو قديمة، بدعم        ١٥٠فلقد حصل أكثر من       •

  . مليون طفل٢‚٣تقديرات اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية إلى أن هذه اللقاحات أنقذت حياة 

فتم إنشاء آليات   .  ولقد مهدت النتائج، التي حققها التحالف، الطريق الستجالب مزيد من األموال            •
المسبقة للسوق، كما تضاعفت موارد مالية جديدة، مثل مرفق التمويل الدولي للتمنيع، وااللتزامات 

  .التحالف ثالثة أضعاف

وتعكف حكومة النرويج على إقامة شراكات مع عدد من البلدان الكبيرة من أجل تيسير خططها الذاتية                  
ويعتبر التعاون مع الهند من األمثلة      . الرامية إلى بلوغ المرميين الرابع والخامس من المرامي اإلنمائية لأللفية         

، خطة لتعزيز الفوائد الصحية     ولقد أعدت حكومة الهند منذ عامين، بقيادة السيد سنغ، رئيس وزرائها          . لكعلى ذ 
  .لألمومة

  
وسوف يعلن هذا الخبـر     . ولقد تضاعف عدد األمهات الالئي يلدن في مرافق صحية أكثر من ضعفين             

لى تعزيز هذا النجاح باتخاذ خطوات وتسعى حكومة الهند حالياً إ. أيضاً صاحب المعالي وزير الصحة في الهند
ومن دواعي فخرنا أن نكون جزءاً مـن هـذه          . جسورة لتوسيع نطاق هذه الخطة، لتشمل حديثي الوالدة كذلك        

  .الجهود
  

إن ما نحتاج إلى عمله هو وضع خطة لتعزيز التدخالت األكثر مردودية، والتي من شـأنها أن تنقـذ                     
  .ةحياة العديد من الناس بتكاليف ميسور

  
ة كـي   فوبما أن كل الموارد قد أصبحت اآلن شحيحة، فالبد من أن تدار هذه الموارد بتعقل وحـصا                  

وينبغي علينا إدارة جهودنا، وقياسها، وفقاً ألفضل الممارسات التي نشهدها          . يتسنى تحقيق أقصى استفادة منها    
  .اليوم، بل ويجدر بنا أن نعمل معاً على تحسينها
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لإلسـراع  " خطة عمل عالميـة " العمل، لفترة، مع عدد من الشركاء من أجل وضع وهذا ما دعانا إلى   
  .بوتيرة التقدم نحو بلوغ المرميين الرابع والخامس من المرامي اإلنمائية لأللفية

  
وإنه ليسرني اليوم أن أعلن أن مشروع مفهوم لهذه الخطة العالمية سوف يصبح متاحـاً لحـضراتكم                   

  .يه للتفضل بالنظر فقريباً
  

  .سبتمبر القادم/  إطالق الخطة في نيويورك في شهر أيلولمقدورناويحدوني األمل أن يصبح في   
  

كما يحدوني األمل، في أن تعيننا هذه الخطة على حشد مزيد من الموارد التي تساعدنا على النجاح في   
  .تحقيق المرامي ذات الصلة بوفيات األطفال وصحة األمومة

  
  :علىوتؤكد هذه الخطة   

  ضرورة اتخاذ المزيد من اإلجراءات من أجل تحسين صحة األمومة والطفولة؛  •

  كيفية تنظيم أنفسنا بشكل أفضل من أجل بلوغ تلك المرامي؛  •

  .بيان ما نحتاجه من أجل بلوغ المرميين الرابع والخامس من المرامي اإلنمائية لأللفية  •

ياسي، على أرفع المستويات، لتيسير اإلجراءات التـي        ومن الممكن أن توفر لنا هذه الخطة الزخم الس          
ـ           . تقودها الحكومات  و، رئـيس   وأنني في غاية السرور للموافقات التي أبداها أصحاب الفخامة الرؤساء يوديون

راون، ب، والمستشار غوردون    تي، رئيس تنزانيا، والرئيس غيبوزا، رئيس موزامبيق      يإندونيسيا، والرئيس كيكو  
  .، للمشاركة في هذه الجهود كأعضاء في شبكة تضم القيادات العالميةوغراكا ماشيل يتس، وبيل وميليندا غ

  
لقد أضحت الساحة العالمية زاخرة بعدد وافر من المبادرات، األمر الذي حدا بنا إلى اقتراح التركيز،                  

ـ         الخدماتفي إطار هذه الجهود، على تعزيز        ات األمومـة   الصحية، بحسب ما يتحقق من تحسن في مجال وفي
  .والطفولة

  
  .وبمعنى آخر، فإننا نقترح اتباع نهج يقوم على تحقيق النتائج  

  
  .ومن شأن هذا النهج أن يمكّننا من توطيد دعائم الصرح الصحي الدولي  

  
ولعل األمثل، في هذا الصدد، هو قيام المجتمع الدولي بتقديم دعم موحد لخطة وحيدة، هـي الخطـة                    

  .الصحية للبلد نفسه
  

ومن المنتظر أن يعزز هذا النهج جهود التنسيق ويقوي الوظائف األساسية للوكاالت الدولية بما يتسق                 
  .مع برنامج العمل الخاص بإصالح األمم المتحدة
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وعالوة على ذلك، فإن االستراتيجية القائمة على تحقيق النتائج تحقق توازناً جيداً ما بـين المرونـة                   
  :والمساءلة

  

حقيق المرونة في ما يتعلق بالموارد على المستوى المحلي حيث يكون تفهم االحتياجات هو              فهي تتيح ت  
  .األفضل

  .تسمح كذلك بأقصى حد من المساءلة، من خالل تعزيز عملية اإلبالغ بالنتائج المحققةوهي 

  :ناكون بمقدوريالعمل العالمية، فسوف ووفقاً لخطة   

  . لتيسير اإلجراءات التي تقودها الحكوماتتحقيق جهود تأييد ومناصرة واتصال قوية

  .حشد مزيد من الموارد المالية لدعم البلدان والبحوث واالبتكارات
  

  أصحاب السعادة الوزراء،  
  

  .توقف على ما يمكنكم تقديمهيوإن ما يمكننا تحقيقه . أنكم أفضل من يقود هذه الجهود  
  

  إن إنقاذ حياة أم،

  وإنقاذ حياة طفل،

   من أجل عائلتهما،مقدمةهو هبة 

  وهو هبة تقدم من أجل أمتهما،

  .عيش عليهن من أجل مستقبل يملك مقومات البقاء للكوكب الذي مقدمةوهبة 

  !أشكركم جزيل الشكر

  
  

=     =     =  


