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مر أكرث من عام بقليل
عىل حصويل عىل أعظم رشف نلته يف حيايت وانتُخبت ألصبح املدير العام الثامن
ملنظمة الصحة العاملية.
واليوم ،مازالت أشعر بالفخر واالمتنان ألن دول العامل ،عهدت إ ّيل مبسؤولية
قيادة هذه املنظمة العظيمة.
وتتوقع هذه الدول الكثري من املنظمة .وهي محقة يف ذلك؛ وأنا أتوقع الكثري
كذلك.
فال توجد سلعة يف العامل أكرث قيم ًة من الصحة .ومن ثم فإن تلك املؤسسة
املكلّفة بالدفاع عن صحة  7مليارات شخص تتح ّمل مسؤولية كربى ويجب أن
تخضع ملعايري رفيعة املستوى.
مجسد ًة يف األشخاص
لقد تداعت إىل ذهني بشدة تلك املسؤولية يف العام املايض ّ
الذين التقيت بهم يف جميع أنحاء العامل والذين نعمل عىل حاميتهم.
أفكّر يف مخيم النازحني الذين زرته يف مايدوغوري بوالية بورنو يف نيجرييا،
والطفلة الرضيعة التي قابلتها هناك .رغم كل املصاعب التي واجهتها عائلتها،
كان بريق الرباءة والسعادة يش ّع يف عينيها.
أفكّر يف مالمح اليأس التي تبدّت عىل وجه األم التي التقيت بها يف اليمن ،والتي
سارت لساعات مع طفلها الذي يعاين من سوء التغذية من أجل الوصول إىل
املركز الصحي ،متوسل ًة إىل املوظفني أن يعتنوا بطفلها.

وأو ّد عىل وجه الخصوص أن أو ّجه الشكر إىل رشكائنا ،ومنظمة أطباء بال حدود،
وبرنامج األغذية العاملي ،والصليب األحمر ،ومنظمة اليونيسيف ،والعديد من
الجهات األخرى التي استجابت برسعة.

أفكّر يف موظفي املنظمة والعاملني يف مجال الصحة الذين عملوا عىل مدار
الساعة لوقف تفيش مرض فريوس اإليبوال يف جمهورية الكونغو الدميقراطية.

إن تفيش املرض يف جمهورية الكونغو الدميقراطية يوضّ ح مر ًة أخرى أن األمن
الصحي والتغطية الصحية الشاملة وجهان لعملة واحدة .وأفضل ما ميكننا القيام
به ملنع حدوث فاشيات يف املستقبل هو تعزيز النظم الصحية يف كل مكان.

إنني فخور بالطريقة التي استجابت بها املنظمة بأكملها لهذه الفاشية ،يف املقر
الرئييس واملكتب اإلقليمي واملكتب القُطري.

5

عامنا األول معاً

كام ذكّرين ذلك بالتحديات املطلوب مواجهتها يف كل يوم أجئ فيه للعمل .ذكّرين
بأ ّن علينا أن نعمل عىل وجه االستعجال يف كل ما نقوم به ،ألن كل لحظة
نض ّيعها هي مسألة حياة أو موت.
ولذا أنشأنا لجنة رفيعة املستوى معنية باألمراض غري السارية ،لوقف الوفيات
املبكرة والتي ميكن تفاديها ملاليني البرش؛
ولذا أنشأنا مبادرة بشأن تغري املناخ والصحة يف الدول الجزرية الصغرية النامية،
للدفاع عن صحة أولئك الذين ال يستطيعون الدفاع عن أنفسهم يف مواجهة عامل
يتغري من حولهم؛
ولذا نعمل مع رشاكة دحر السل والصندوق العاملي واملجتمع املدين للوصول،
بحلول عام  ،2022إىل  40مليون شخص حول العامل بالعالج الجيد للسل؛

تتمثل غاية برنامج العمل العام الثالث عرش يف
تعزيز الصحة ،والحفاظ عىل سالمة العامل ،وخدمة
املستضعفني.
إن هذا هو إحساسنا املشرتك بالغاية املنشودة .هذا هو الهدف الذي نشرتك فيه
جميعاً .ويف الواقع ،كانت هذه املبادئ الثالثة دامئاً جزءا ً من ه ّويتنا.
ونسعى اآلن إىل تحقيق هدفنا املتمثل يف “استفادة ثالثة مليارات أخرى من
السكان” بحلول عام :2023
استفادة مليار شخص إضايف من التغطية الصحية الشاملة؛
تحسني حامية مليار شخص إضايف من الطوارئ الصحية؛
متتّع مليار شخص إضايف مبستوى أفضل من الصحة والرفاه.

ولذا نعمل عىل ش ّن مبادرة جديدة قوية لبدء االنطالق نحو مكافحة املالريا،
وهو مرض قابل للعالج متاماً واليزال يحصد أرواح نصف مليون شخص كل عام؛

أتذكّر ذلك كل يوم عندما أصل إىل العمل وأرى متثاالً يص ّور طفالً يجري تطعيمه
ضد الجدري.

ولذا أطلقنا دعوة للعمل من أجل القضاء عىل رسطان عنق الرحم ،وهو مرض
منلك جميع مكونات النجاح يف مواجهته؛

إن القضاء عىل هذا املرض القديم ميثل أحد أعظم اإلنجازات ليس فقط يف تاريخ
املنظمة ،بل يف تاريخ الطب.

ولذا أطلقنا مبادرة جديدة إلزالة الدهون املت ّحولة من إمدادات الغذاء العاملية
بحلول عام 2023؛

هذا ما تستطيعه املنظمة  -مع رشكائنا بالطبع .هذه منظمة ميكنها تغيري مسار
نغي التاريخ كل يوم.
التاريخ .ونحن ال نفتأ ّ

ولذا قمنا بتعجيل الخطى نحو تطوير برنامج عملنا العام الثالث عرش.

لقد رأيت هذا يف جمهورية الكونغو الدميقراطية.
رأيت ذلك يف اليمن ،حيث أنقذت املنظمة ومعها رشكاؤنا عرشات اآلالف من
األرواح ،من خالل إنشاء أكرث من  1000مركز للعالج ،وتطعيم مئات اآلالف من
البرش ضد الكولريا.
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رأيت ذلك يف مدغشقر ،حيث أرسلنا  1.2مليون جرعة من املضادات الحيوية
ورصدنا مبالغ طائلة لتمويل حاالت الطوارئ  -مام جعل تفيش وباء الطاعون
تحت السيطرة يف ثالثة أشهر فقط.
يف العام املايض ،استجابت املنظمة لـ  50حالة طوارئ يف  47بلدا ً وإقليامً ،من
بنغالديش والربازيل إىل نيجرييا والجمهورية العربية السورية.
ويف وقت سابق من هذا العام اتخذنا خطوة أخرى مهمة للغاية نحو عامل أكرث
أمناً من خالل إنشاء املجلس العاملي لرصد التأهب للطوارئ .وهذه مبادرة
مستقلة معقودة بني منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل لرصد التأهب لحاالت
الطوارئ عىل نطاق املنظومة.
وإنه ملن دواعي الرشف لنا أن من سيقود هذه املبادرة الجديدة هي الدكتورة
غرو هارليم برونتالند ،والسيد الحاج آس يس ،األمني العام لالتحاد الدويل
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.
ويبدو أقل وضوحاً ،وإن كان يتسم بنفس القدر من األهمية ،تأثري عملنا
املعياري.

فمن شأن التأهيل املسبق أن ميكّن ماليني البرش من الحصول عىل أدوية
ولقاحات آمنة وفعالة.
ويساعد التصنيف الدويل لألمراض عىل تتبُّع أسباب اعتالل املرىض ووفاتهم،
بحيث ميكن للنظم الصحية االستجابة وفقاً لذلك.
وتضمن املبادئ التوجيهية واملعايري التي نصدرها حصول الناس يف جميع أنحاء
العامل عىل رعاية آمنة وفعالة ،بنا ًء عىل أفضل البيِّنات املتاحة.
لذا فإن برنامج عملنا العام الجديد ،أو خطتنا االسرتاتيجية ،ليس من قبيل إعادة
اخرتاع العجلة .إنه يتعلق بإحداث تأثري يفوق ما نصنعه بالفعل.
وهو برنامج طموح ،ويجب أن يكون كذلك .فهناك الكثري من التحديات أمامنا
وال ميكن أن نتواضع إزاءها.
إن الرؤية التي ُو ِضعت عند تأسيس منظمتنا قبل سبعني عاماً مضت مل تكن
رؤية متواضعة .ودستورنا ليس وثيقة متواضعة.
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املؤسسون يف إدخال تحسينات
مل يرشع آباؤنا ّ
متواضعة عىل قطاع الصحة .بل تص ّوروا عاملاً يتمتع
فيه الناس جميعاً بأعىل مستوى ميكن بلوغه من
الصحة ،كحق أسايس من حقوق اإلنسان.
ونحن نسري عىل خطاهم ،عندما نقول إننا لن نقبل بعامل يشهد تبايناً يصل إىل
 33عاماً يف متوسط العمر املتوقع بني بعض البلدان.
لن نقبل بعامل يصاب فيه الناس باملرض ألن الهواء الذي يتنفّسونه ال يصلح
للبرش.
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لن نقبل بعامل يضطر فيه الناس إىل املفاضلة بني املرض والفقر بسبب التكاليف
املتكبّدة لدفع تكاليف الرعاية من أموالهم الخاصة.
هذا هو بيت القصيد يف برنامج عملنا الجديد.
إن هدفه هو أن يساعدنا يف اإلبقاء عىل تركيزنا عىل تحقيق التأثري املنشود يف
البلدان وإحداث فارق ملموس يف حياة أولئك الذين نخدمهم.

مفاتيح

عامنا األول معاً

النجاح
فامذا يتطلب ذلك إذن؟

ماذا تتطلب ترجمة الغايات الطموحة للخطة االسرتاتيجية بشأن “استفادة ثالثة
ميس حياة الناس يف جميع أنحاء
مليارات أخرى من السكان” إىل واقع عاملي ّ
الكوكب األريض؟
أعتقد أن هنا تكمن مفاتيح النجاح الثالثة.

أوالً ،علينا أن نجعل منظمة الصحة العاملية أقوى .أن
نجعلها منظمة تشهد تح ّوالً.
وخالل العام املايض ،ركّزت اهتاممي عىل وضع األسس األربعة لهذا التح ّول:
أوالً ،برنامج العمل العام نفسه ،الذي تم إنجازه قبل املوعد املحدد بـ  12شهرا ً،
لتحديد مه ّمتنا وخطتنا االسرتاتيجية ،ليس فقط لفرتة واليتي ،ولكن عىل املدى
الطويل.
ثانياً ،خطة للتح ّول ،لجعل املنظمة أكرث كفاء ًة وفعالي ًة من خالل ترشيد
املامرسات التجارية التي تؤدي إىل الهدر ،والتي تبطئ تقدمنا وتعيق انطالقنا.
لقد ُو ِضعت الخطة وقبِلها جميع املديرين اإلقليميني ،ويجري اآلن نرشها يف
جميع أنحاء املنظمة.
ثالثًا ،فريق قوي من القيادات العليا ،يتمتع بخربات متعمقة ويض ّم مواهب من
جميع أنحاء العامل.
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إنني فخور بأن عدد النساء يفوق عدد الرجال يف صفوف القيادات العليا
باملنظمة ألول مرة.
إن علينا بالطبع أن نقطع شوطاً أبعد لضامن تحقيق التوازن بني الجنسني وبلوغ
درجة أكرب من التنوع الجغرايف يف جميع قطاعات املنظمة.
ملف لالستثامر يصف ما ميكن للمنظمة أن تحققه بتمويل
ورابعاً ،قمنا بوضع ّ
كامل .فال أمل يُرجى من مهمة طموحة إذا مل تقابلها استثامرات طموحة.
لكن حجم التمويل وحده ليس هو املهم  -بل الجودة.
وبرصاحة ،ال ميكننا إنجاز مهمتنا إذا استمرت املخصصات عىل مستواها الحايل.
إن املخصصات تؤدي ،بدالً من تحطيم العقليات املتقوقعة ،إىل إيجاد مثل هذه
العقليات وزيادة حدة التنافس الداخيل عىل االعتامدات املالية.
بدالً من بناء منظمة واحدة متامسكة ،فإن املخصصات تدفعنا إىل االنفصال.
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وحتي يتسنى تنفيذ برنامج العمل العام ،فإننا نحث جميع البلدان عىل دعم
املنظمة باعتامدات مالية عالية الجودة ومرنة .وبعض البلدان تتح ّرك بالفعل يف
هذا االتجاه.
وبطبيعة الحال ،أدرك متاماً أن املنظمة يجب أن تحقق أعىل جودة بأفضل سعر.
إن كل دوالر تستثمره الدول األعضاء مثني ويجب االستفادة به بأقىص ما ميكن.
فهي تريد أن ترى نتائج ملا تقطعه من التزامات .وأنا كذلك.
هذا بالضبط هو جوهر خطتنا بشأن التحول .إنها تعني الحرص عىل أن نركز
بشكل أكرب عىل النتائج حيثام كانت تتسم بأهمية قصوى – أي يف البلدان.

عامنا األول معاً
لدى املنظمة فريق عظيم ومنتجات رائعة ،لكننا ال نعمل عىل تعظيم تلك
اإلمكانات.
لقد كان أحد أعظم اإلنجازات التي تحققت يف عامي األول هو التفاعل مع
موظفينا يف جميع أنحاء العامل .إنهم أناس موهوبون ويتحلون بالخربة وااللتزام
بشكل ال يصدَّق.
إن العديد من األفكار الواردة يف برنامج العمل العام وخطة التحول جاءت من
املوظفني أنفسهم.
ويف الواقع ،كان أول اجتامع أعقده بعد انتخايب يف العام املايض مع رابطة
موظفي املقر ،لالستامع إىل شواغلهم .كام استمعت إىل هواجس املوظفني يف
جميع أنحاء العامل.

وقد استمعت إىل بواعث القلق التي طرحها املتد ِّربون لدينا .إن املتد ّربني
يقدمون مساهمة هائلة لعمل املنظمة ،والخربة التي يكتسبونها هي استثامر
مهم يف بناء قدرات البلدان.
لك ّن يجب أن نعامل املتد ّربني لدينا بشكل أفضل مام نفعل .فكثريا ً ما
نستخدمهم كعاملة مجانية ،ال كاستثامر يوظّف يف الشباب ،ويف تطوير قادة
الصحة يف املستقبل.
لقد ات ّخذنا بالفعل بعض الخطوات صوب تحسني ظروف املتد ّربني لدينا ،مثل
منحهم تأميناً صحياً ،وقسائم للغداء ونفس الحقوق يف أخذ إجازة كاملوظفني.
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كام ننظر يف دفع إعانة تعليمية بحلول عام  2020للمتد ّربني الذين يفتقرون إىل
املوارد املالية الالزمة لدعم أنفسهم.
لكننا لن نتوقف عند هذا الحد .فلدينا خطط إلعادة إطالق برنامج املنظمة
الخاص باملنح الدراسية /الزماالت لتمكني الطالب من البلدان املنخفضة
واملتوسطة الدخل من الدراسة يف الخارج.
ولدي تجربة شخصية بشأن قيمة هذا الربنامج .لقد استفدت أنا شخصياً من
منحة دراسية مقدمة من املنظمة ،مكّنتني من الحصول عىل درجة املاجستري يف
لندن .إنني دليل حي عىل قيمة هذا الربنامج ،وهذا هو ما يجعلني أود إعادته
يف أقرب وقت ممكن ،ولكن عىل نطاق أوسع.
إنني عاقد العزم عىل جعل منظمة الصحة العاملية جهة العمل املفضلة لدى
شباب املهنيني يف مجال الصحة يف جميع أنحاء العامل.
ويتمثل جزء من ذلك يف ضامن أن تكون املنظمة مكاناً آمناً للعمل.

ويقودين هذا إىل املفتاح الثاين للنجاح وهو :االلتزام
السيايس.
أعلم من تجربتي الذاتية يف مجال السياسة أنه من خالل التضامن عىل أعىل
املستويات ،يصبح كل يشء ممكناً .وبدون ذلك يصعب إحراز أي تقدم.
وهذا هو ما دعاين إىل إيالء األولوية للتضافر مع القادة يف جميع أنحاء العامل،
للدعوة إىل عمل سيايس يف قطاع الصحة ،وخاص ًة فيام يتعلق بالتغطية الصحية
الشاملة.
وما اكتشفته هو أن معظم القادة الذين أتحدث إليهم ال يحتاجون إىل مزيد من
اإلقناع .فنحن نعيش يف زمن التزام سيايس غري مسبوق بالصحة.
لقد رأيت ذلك بوضوح خالل األسبوع األول من عميل ،عندما دُعيت للتحدّث
أمام اجتامع مجموعة العرشين يف هامبورغ.

يف األشهر األخرية ،علمنا جميعاً بسلسلة من فضائح سوء السلوك الجنيس التي
متس عددا ً من املنظامت اإلنسانية واإلمنائية.
ّ

من الواضح أن رسالة األمن الصحي وتوأمها التغطية الصحية الشاملة تجدان
صدى قوياً لدى قادة العامل.

واسمحوا يل أن أكون واضحاً :إن منظمة الصحة العاملية ال تتسامح مطلقاً مع
التحرش الجنيس واالستغالل واالنتهاك الجنسيني .وينطبق ذلك يف كل مكان ،من
املقر الرئييس إىل أصغر مكتب قطري.

خالل دورة املجلس التنفيذي يف كانون الثاين /يناير ،أصدرت ندا ًء إىل جميع
البلدان لاللتزام بثالث خطوات ملموسة نحو التغطية الصحية الشاملة.

لك ّن النتائج التي نحققها ال تعتمد علينا فقط بطبيعة الحال.
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وقد بدأ العديد منها بالفعل يف مجابهة التحدي.
ويف وقت سابق من هذا العام ،رشفت مبقابلة الرئيس كينياتا رئيس كينيا يف
نريويب.

وأعلن الرئيس أن توفري رعاية صحية ميسورة التكلفة سيكون ضمن أربع ركائز
لفرتة رئاسته الثانية ،وخالل اجتامعنا سألني إن كان ميكن للمنظمة أن تساعده
يف تصميم أفضل نظام متويل صحي لبلده.
املسمة Ayushman
وأعلنت الهند عن خطتها الوطنية الجديدة لحامية الصحة،
ّ
ويؤسس من خاللها 150 000
 ،Bharatوالتي سيستفيد منها  500مليون شخص ّ
مركز للرعاية الصحية والحفاظ عىل الصحة.
وقدمت الربازيل بالفعل قامئة من  10التزامات عقدتها بشأن التغطية الصحية
الشاملة.
واضطلعت اليابان ،ذلك البلد الذي أدخل التغطية الصحية الشاملة ألول مرة يف
عام  ،1961بدور قيادي ،حيث استضافت املنتدى العاملي للتغطية الصحية
الشاملة يف طوكيو يف كانون األول /ديسمرب املايض ،وعقدت التزاماً مببلغ 2.9
مليار دوالر أمرييك دعامً للتغطية الصحية الشاملة حول العامل.

إن العديد من البلدان األخرى التي زرتها ،مبا يف ذلك الصني وكوبا والدامنرك
و ُعامن واململكة العربية السعودية ورسي النكا وتايلند واإلمارات العربية
املتحدة واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية ،هي دليل حي
عىل أن التغطية الصحية الشاملة ليست حلامً بعيد املنال؛ بل هي حقيقة واقعة
بالنسبة للبلدان يف جميع أنحاء العامل ،أياً كانت مستويات دخلها.
وتع ّد رواندا مثاالً بارزا ً يوضح كيف ميكن للبلدان كافة عىل جميع مستويات
الدخل إحراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة.
لقد زرت رواندا مرات عديدة لكن خالل زياريت يف كانون الثاين /يناير ،أمكنني
أن أرى كيف يشهد البلد تح ّوالً.
ويف املركز الصحي الذي زرته يف مايانغ ،خارج كيغايل مبارشةً ،تضع جميع النساء
الحوامل أطفالهن ويجري تطعيم جميع األطفال .ويتمتع جميع املقيمني بتأمني
صحي مجتمعي.
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عامنا األول معاً

وبطبيعة الحال ،ما من نظام صحي ميكن أن يبلغ درجة الكامل ،وال يوجد بلدان
متطابقان.

إن األشخاص املصابني بهذه األمراض يف جميع أنحاء العامل يعتمدون علينا :أولئك
الذين ال يستطيعون الحصول عىل الرعاية التي يحتاجونها؛ وأولئك الذين ال
يستطيعون تح ّمل تكاليف الرعاية التي يحتاجونها؛ وأولئك الذين ال يعلمون
حتى أنهم مصابون بأحد مسبِّبات األمراض التي يُحت َمل أن تكون مميتة.

لكن يف كل البلدان ،يتمثل العنرص األسايس يف رعاية أولية توفر الخدمات التي
يقول الناس إنهم يحتاجونها ،ال الخدمات التي يق ّرر شخص آخر رضورة أن
يحصلوا عليها.

إننا مدينون لهم بضامن أال نهدر هذه الفرص.

فاملسار الذي يقطعه كل بلد نحو التغطية الصحية الشاملة فريد من نوعه.

ويف عام  ،1978اجتمع أسالفنا يف أملا -آتا وقطعوا عىل أنفسهم التزاماً بتحقيق
حلم توفري الصحة للجميع .لك ّن علينا أن نعرتف بأننا ،بعد ميض أربعني عاماً،
فشلنا يف تحقيق ذلك الوعد.
ليس ألن الحلم كان كبريا ً جدا ً ،أو ألنه كان من الصعب جدا ً الوفاء بالوعد .بل
ألننا فشلنا يف إبداء االلتزام السيايس الكفيل بتحويله إىل حقيقة.
ويف كثري من األحيان ال تتاح للمرء فرصة ثانية ،لكنها سانحة لنا هذا العام .يف
أستانا بكازاخستان ،يف ترشين األول /أكتوبر من هذا العام ،سوف نجتمع مر ًة
أخرى لنعيد التزامنا بالرعاية األولية باعتبارها أساس الصحة ومستقبلها.
ويف هذه املرة ،علينا أال نفشل .وسيكون اجتامعنا يف كازاخستان خطوة حيوية
باتجاه االجتامع الرفيع املستوى الذي س ُيعقد العام املقبل بشأن التغطية الصحية
الشاملة يف الجمعية العامة لألمم املتحدة.
كام نشهد التزاماً سياسياً مذهالً مبكافحة األمراض .فللمرة األوىل ،ستشمل
الجمعية العامة لألمم املتحدة هذا العام اجتامعات رفيعة املستوى بشأن
مسألتني تتعلّقان بالصحة :األمراض غري السارية والسل.
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ولك ّن تحقيق غايات “استفادة ثالثة مليارات أخرى من السكان” ليس عمالً
قارصا ً عىل املنظمة وحدها ،واإلرادة السياسية وحدها لن متكّننا من بلوغ هذا
الهدف.

ولذلك فإن املفتاح الثالث للنجاح هو الرشاكة.
إن امليزة الكربى التي منلكها اآلن والتي مل تكن لدينا قبل  70عاماً ،أو حتى قبل
 40عاماً مضت ،هي وجود العديد من الجهات الفاعلة األخرى يف مجال الصحة
العاملية.
هناك اآلالف من املنظامت األخرى يف جميع أنحاء العامل تشاركنا رؤيتنا ،ولديها
معرفة ومهارات وموارد وشبكات ال منلكها.
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ويقول البعض إن املنظمة مهدّدة بسبب تعدّد الجهات الفاعلة الجديدة يف
مجال الصحة العاملية.

بأي طريقة ممكنة ،لتحقيق هدفنا .علينا أن نؤمن بالرشاكات  -فهي السبيل
الوحيد.

وأقول إننا سننجح عىل األرجح أكرث من أي وقت مىض .فبالعمل الوثيق مع
رشكائنا ،ميكن أن يكون تأثرينا أكرب بكثري عام كان عليه عندما كنا نعمل مبفردنا.

ويف وقت سابق من هذا العام ،تلقيت رسالة من املستشارة األملانية مريكل،
والرئيس أكوفو -أدو رئيس غانا ورئيس الوزراء الرنويجي سولربغ .وتدعو الرسالة
املنظمة إىل أخذ زمام املبادرة يف وضع خطة عمل عاملية لتحقيق حياة صحية
ورفاه للجميع ،قبل انعقاد مؤمتر القمة العاملي للصحة يف برلني يف ترشين األول/
أكتوبر.

إننا نقوم بذلك بعدة طرق مختلفة .فلقد وقّعنا مذكرات تفاهم جديدة مع
مجموعة البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ وجهات أخرى عديدة.

وهذا الطلب الذي أبداه هؤالء الثالثة من رؤساء الدول والحكومات يرسل إشارة
قوية من املجتمع الدويل بأنه يتوقع تعاوناً أقوى بني الرشكاء ،وأنه يتطلع إلينا
لقيادة تلك العملية.

ونحن بصدد تعزيز عالقاتنا مع أصدقاء قدامى مثل اليونيسيف والتحالف
العاملي للقاحات والتحصني ،كام نعكف عىل إقامة عالقات مع رشكاء جدد مثل
معهد القياسات والتقييم يف مجال الصحة.

إن املنظمة فخورة بقبول هذا التحدي ،ونتطلع إىل العمل مع رشكائنا لوضع
خطة وتنفيذها .ومن الواضح أنه ستكون هناك روابط قوية بني خطة العمل
العاملية وبرنامج العمل العام.

ونحن نعمل مع مؤسسة ولكوم االستئامنية بشأن مرشوع جديد لرسم خرائط
للقدرات الخاصة بالبحث والتطوير عىل مستوى العامل ميكن نرشها من أجل
تطوير لقاحات جديدة برسعة يف حالة نشوب وباء.

وذلك ألن كليهام يتعلق بالناس يف نهاية املطاف.

وحتى ميكننا اإليفاء حقاً بالوالية املنوطة بنا ،علينا أن نجعل رشاكاتنا أعمق
وأقوى.

وباالشرتاك مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس ،نركز أكرث عىل الرعاية الصحية
األولية حالياً كأساس للتغطية الصحية الشاملة.
كام نقوم بتعزيز تعاوننا الثاليث مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
واملنظمة العاملية لصحة الحيوان من أجل مكافحة عملية مقاومة مضادات
امليكروبات ،عىل أساس نهج “الصحة الواحدة “.
ونعمل مع منظمة “ريزالتس” للقضاء عىل الفقر ومؤسسة األمم املتحدة من
أجل رسم خرائط لقدرات منظامت املجتمع املدين ،التي تضطلع بدور مهم يف
الدعوة وتقديم الخدمات وغري ذلك من املجاالت.
كام نعمل مع القطاع الخاص ،الذي سيكون رشيكاً حاسامً يف تحقيق هدف توفري
ويعتب إطار املشاركة مع الجهات الفاعلة من غري الدول ،الذي
الصحة للجميع.
َ
اعتمدته جمعية الصحة العاملية يف العام املايض ،مبثابة حاجز األمان لتلك
املشاركة ،لكن اإلطار ليس سياجاً .ويجب أن نستخدم كل الرشاكات املتاحة لنا،
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ولكن مقابل كل وضع يدمي القلوب ،شهدت أيضاً قصصاً عن االنتصار واألمل.
مثل لويس واتس ،تلك املرأة الشابة التي التقيت بها يف لندن والتي تعاين من
مرض تحلّل العضل ،مبا يعني أنها ظلت تعتمد عىل كريس متحرك منذ أن كانت
يف الرابعة عرشة من عمرها ،وأصبحت داعي ًة مل َهمة إىل الرعاية امللطِّفة.
أو ساناث كومار ،ذلك الشاب الذي التقيت به يف رسي النكا وكان يعاىن من
إصابات خطرية يف العمود الفقري منذ  30عاماً مضت ،وقيل له إنه لن يتمكن
من امليش إال بعكازين .وبفضل العالج الذي تلقاه ،أصبح اآلن يزاول الرياضة
ويعمل ميكانيكياً باملستشفى الذي حصل فيه عىل عالج إلعادة التأهيل
وأي َن ،ذلك الطفل البالغ من العمر  8سنوات الذي قابلته يف مدغشقر بعد أن
نجا من الطاعون بفضل اإلجراءات الرسيعة التي اتخذها العاملون الصحيون
والحكومة ،بدعم من املنظمة والرشكاء.
لقد ذكّرتني كل من هذه التجارب بأن األهداف والخطط واالسرتاتيجيات
واملبادئ التوجيهية واالجتامعات ،عىل أهميتها ،ليست غايات يف حد ذاتها؛ فهي

ليست سبب وجودنا .بل م ّربر وجودنا هو :تعزيز الصحة ،والحفاظ عىل سالمة
العامل ،وخدمة املستضعفني.
وخالل الـ  12شهرا ً املاضية ،ازداد انبهاري أكرث فأكرث كل يوم.
من التزام وتفاين موظفينا املوهوبني يف جميع أنحاء العامل؛

ومن الناس العاديني الذين ألتقي بهم أينام ذهبت والذين يتطلعون إلينا
ملساعدتهم عىل تحقيق حلم بسيط :صحة جيدة ورفاه  -ألنفسهم ولعائالتهم
وملجتمعاتهم املحلية.
شكرا ً جزيالً عىل دعمكم للمنظمة والتزامكم بتحقيق عامل أكرث صحة وأماناً
وإنصافاً.

ومن الدعم املتنامي للصحة عىل أعىل املستويات السياسية؛

إنني لفخور بالتقدم الذي أحرزناه حتى اآلن.

ومن روح التعاون التي أراها يف رشكائنا؛

لكننا مازلنا عىل أول الطريق.
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