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  ١٢٤/٢م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٩ يناير/ الثاني كانون ٢٠   بعد المائة والعشرونالرابعةالدورة 

  EB124/2   من جدول األعمال ٢البند 
  
  
  
  

   المجلس التنفيذيإلىتقرير المديرة العامة 
   والعشرين بعد المائةالرابعةفي دورته 

  
  

  ٢٠٠٩يناير  /اني كانون الث١٩  االثنين،جنيف،
  
  

  السيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس التنفيذي، أصحاب السعادة، السيدات والسادة،
  
ديـسمبر  / ميشيل سيديبيه الذي عين فـي كـانون األول        هما  : اسمحوا لي أن أرحب بزميلين جديدين       -١

ر كريس وايلد الذي عـين فـي         مديراً تنفيذياً لبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز، والدكتو         ٢٠٠٨
  . للوكالة الدولية لبحوث السرطان مديرا٢٠٠٩ًيناير / كانون الثاني

  
.  األزمات للعمل الصحي إبان  عندما تسلمت مقاليد منصبي منذ سنتين، أنشأت دائرة جديدة مخصصة             -٢

لى كوارث طبيعية أو إلى     وقد أنشأتها بناء على اسقاطات دلت على أن األزمات اإلنسانية، سواء كانت تُعزى إ             
  .منازعات، ستزداد تفاقماً وسيقتضي كثير منها مساعدات دولية

  
وستجدون على جدول أعمالكم بندين بشأن تغير المناخ والتأهب لألنفلونزا الجائحة، وهما ظاهرتـان                -٣

ر بالفعل عـن آثـار   تسف كثرة تواتر الظواهر الجوية الشديدة العنف بدأت         ألن.  عالمية ستسببان أزمات إنسانية  
  .لذلك الحكمة أن نتأهب ومن، بدأت تتكرر كثيراً جوائح األنفلونزا  وألنمضرة بالصحة

  
 المستشفيات  استمراروعند االحتفال بيوم الصحة العالمي في هذا العام سننظر في السبل التي تضمن                -٤

أي  كارثة طبيعية أو نشب      ا حدثت أي  الناحيتين الهيكلية والوظيفية مهم   من  في عملها   ومرافق الرعاية الصحية    
  .وهذا جزء آخر من التأهب. نزاع

  
 في  اآلونة األخيرة ومنها تفشي الكوليرا في     .  أزمات صحية ما كان لها أن تحدث       وإننا لنشاهد حدوث    -٥

 وقد سـجلت زمبـابوي أكثـر مـن        . جمهورية الكونغو الديمقراطية، واستمرار تفشي الكوليرا في زمبابوي       
  .٪٥ نسمة في األسبوع الماضي، وبذلك بلغ معدل الوفيات ٢٠٠٠ة، وتجاوز عدد الوفيات  حال٤٠ ٠٠٠

  
. وفيات بهذا العدد الهائـل    وأال تسفر عن     بهذا الحجم الضخم      اآلن المفروض أال تتفشى الكوليرا   من  و  -٦

كرنا مـرة   ، وتـذ  االنهيارولذلك فهي من األعراض التي تنبئ بأن خدمات الرعاية الصحية أصبحت على شفا              
  .أخرى أننا محقون في تعزيز النظم الصحية على سبيل األولوية العاجلة

  
من واجبـي أن    لذلك رأيت   و.  مجموعة من التحديات   تنطوي على  ظروف النزاع وحماية الصحة في      -٧

  .أسترعي انتباهكم إلى األزمة اإلنسانية في غزة
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الشكر لزعماء العالم الكثيرين الذين ضموا صـوتهم         ب وكلنا ندين . وليس في نيتي أن ألقي بياناً سياسياً        -٨
وكلنا نرحب بخبر وقف إطالق النار      .  فوراً القتال إلى صوت األمين العام لألمم المتحدة للضغط من أجل وقف         

  .الذي أعلن في عطلة نهاية األسبوع الماضي
  
 وهذه هي الحال مـع    . بالتقلّ كثيرة   أوضاعوكلنا نعلم أن هذه هدنة هشة ومرتبطة بشروط كثيرة في             -٩

  . العنف الذي يتأرجح في الجهتينعدم استقرار ظاهرة
  

 والبؤس والدموع كلها أمور لن تنتهي إال بعد العثور على السبل            هذه المجزرة والصدمات النفسية   لكن    -١٠
  .الدائمة إلخراس المدافع ووقف الصواريخ

  
فهذه إحدى .  بصحة سكان غزة المدنيينبالغةية ونحن بوصفنا مهنيي الصحة البد لنا من أن نعتني عنا      -١١

 في منطقة حرب تتقـاطع      اصرينوجد المدنيون فيها أنفسهم مح    قد  أكثر المناطق المكتظة بالسكان في العالم، و      
  .فيها النيران وال سبيل لهم إلى الهرب وال مالذ لهم، فكان الثمن باهظاً

  
 في ال تكاد تكفي سرير ٢٠٠٠ تلكون من األسرة سوىال يممليون نسمة في غزة المليون ونصف إن ال  -١٢

  . الجراحةأرهقت طواقمالمستشفيات، وقد غرقت هذه المرافق في خضم احتياجات الجرحى الطارئة التي 
  

وقد .  بجراح خطيرة  من أصيبوا لحاجة المطلقة إلى فتح ممرات مأمونة إلجالء        اهذه التجربة   وقد بينت     -١٣
ضمان سالمة العاملين الصحيين والمستـشفيات وسـيارات        وحماية المدنيين   إلى  لمطلقة  شهدنا بأنفسنا الحاجة ا   

  . اإلغاثة اإلنسانيةوإمداداتاإلسعاف 
  

ومن هذا المنطلق يعيد    . ونحن إذ نرحب بوقف إطالق النار ننظر أيضاً إلى المصاعب الصحية الجمة             -١٤
  .تخطيط سبل مضاعفة المعونة اإلنسانيةقطاع الصحة شكره لزعماء العالم الذين يعكفون اآلن على 

  
 اإلمدادات الطبية الطارئة التي تنسقها      إيصال بتواتر أكبر للسماح ب    ية يجب أن تفتح   معابر الحدود ال إن  -١٥

  .األمم المتحدة األخرىمنظمتنا مع وزارة الصحة ووكاالت 
  

 البنى التحتية المدنية، بما فيها      ومازال الجرحى، وعددهم باآلالف، يحتاجون إلى الرعاية، السيما وأن          -١٦
  .لحقتها أضرار جسيمة أو دمرت بالكاملمن مستشفيات وعيادات للرعاية الصحية، قد 

  
وصحة المصابين باعتالالت مزمنة، مثل السرطان واألمراض القلبية والـداء الـسكري، أصـبحت                -١٧

وامل في حاجة إلى الرعاية وإلى أسرة فـي         الحكما أن   . ادة الخدمات واإلمدادات الصحية   مرتهنة بسرعة استع  
  . الوالدة عمليةالمستشفيات لضمان سالمة

  
فالمجموعـات  . لكن ما نراه اآلن بكل حسرة أن الظروف المثالية أصبحت مهيأة لتفـشي األمـراض                -١٨

، وهم يعانون   السكانية المكتظة والمشردة قد أضعفها الجوع، ولم يعد لديها للطهي والتدفئة إال القليل من الطاقة              
القمامـة  كمـا أن      خطوط أنابيب الـصرف،    وتعطبتمياه الشرب نادرة،    أصبحت  و.  نفسية حادة  صدماتمن  

  . تراكمت
  

وفي ظل هذه   . ة الروتينية ي ألكثر من ثالثة أسابيع أنشطة التمنيع هي ومعظم الخدمات الصح          وانقطعت  -١٩
  .ي غنى عنهاالظروف ما أسهل أن تتحول أي فاشية إلى أزمة صحية نحن ف
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 أضـم   وإنني. والتصاريح األمنية  تحصل على تصاريح الدخول      حالماوستضاعف منظمتنا مساعداتها      -٢٠
 أن يـستمر  كثيرين غيري لإلعراب عن امتناني لوقف إطالق النار وعن أملي المتقد فـي              صوت  صوتي إلى   

  .السالم
  

  سيداتي وسادتي
  

بالغرض األساسي من الصحة العمومية وهو حماية السكان إن الفاشيات والكوارث والمنازعات تذكرنا   -٢١
  . ناجماً عن أسباب ميكروبيولوجية أو عن سلوكيات بشرية أو عن البيئةاألذى، سواء كان هذا األذىمن 

  
 بصفة  أيضاً كلما حدث طارئ، ولكننا نعمل       الكاشفةاألنوار  تحت  ونحن نعمل على توفير هذه الحماية         -٢٢

  .درء األضرار عن الصحةيكاد أحد يالحظنا إال عندما نفشل لسبب أو آخر في في سكون ال ويومية 
  

ولعل البنود المطروحة على هذا المجلس تعود بنا بطرق شتى إلى أساسيات الصحة العمومية، وهـي                  -٢٣
وسـتجدون أن الوثـائق المعروضـة    . المساواة هي الروحأن  و هي قلب الصحة العمومية النابض،الوقايةأن  
  .م تذكرنا بهذين المبدأين مراراً وتكراراًعليك

  
فـالفوارق التقليديـة بـين      .  ملحوظ في القرن الحادي والعـشرين      تغيروهذه التذكرة تأتي في وقت        -٢٤

 وكثير من مشاكل اليوم بدأت تتالشى،احتياجات الصحة في البلدان الغنية واحتياجات الصحة في البلدان النامية         
ومنها ما يثير خطراً عالمياً يهدد أمننا الجماعي، ومعظمها         . تطال كل مكان في العالم    وآثار  لها أسباب عالمية    

  .ال يجد حال إال بالتضامن العالمي
  

 الحظنا في التقرير الخاص بالصحة في العالم، أصبحت المشاكل الصحية في جميع أنحاء العالم               وكما  -٢٥
 على   السريع  التشيخ السكاني والزحف العشوائي     وهي :مية مشتركة تعم الحياة اليو    تتبلور باطراد بثالثة عوامل   

  . في العالم غير الصحيةأنماط الحياة وانتشارالمدن، 
  

إذ .  التقرير الخاص بتوقي العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما مثالً واضحاً على ذلـك        ويشكل  -٢٦
من حاالت العمى هذه كان يمكـن       اً  تقريب٪  ٨٠ وبأن مليون شخص مصاب بالعمى،      ٤٥ بوجودتفيد التقديرات   

 الداء  الناجمة عن أسبابها األساسية اعتالالت مثل الكاتاراكت والزرق وأمراض الشبكية         أن   و ،توقيها أو عالجها  
  .يتفاقم انتشارها فقد أخذهذه جميعاً اعتالالت مرتبطة بالشيخوخة لما كانت و. السكري

  
. ات التي تستطيع الشراكات والتحالفات الدوليـة أن تقـدمها         ق ذلك التقرير أيضاً أهم اإلسهام     وقد وثّ   -٢٧

 الصعوبات الرئيـسية    لكن. فالتدخالت الفعالة التكاليف متوفرة، والشركاء يسهمون في تنفيذها بخبراتهم الدولية         
  . عدد الموظفين المدربين على النحو السليموقلةهي سوء تحديد األولويات، ونقص الموارد، 

  
تركيز االنتباه على االحتياجات التي لـم        :وهي أمام وظيفة كالسيكية للصحة العمومية       ءوها نحن أوال    -٢٨

  .، وإذكاء االهتمام، وتوثيق التدخالت الفعالة، وإنشاء الشراكات من أجل الوفاء بالمطلوبيتسن إشباعها
  

عـاني منهـا    وجد تدخالت فعالة للمشاكل الصحية، وخصوصاً تلك التي ي         ال ت  ولكن في بعض األحيان     -٢٩
ستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الـصحة العموميـة واالبتكـار           اإلجميعاً ب أن نرحب   وعلينا  . اءلفقرا

من أجل تلبية ما لم يلب من احتياجات مـضى عليهـا            األمام   خطوة كبيرة إلى  ، اللتين تمثالن    والملكية الفكرية 
  .ردح طويل من الزمن
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مكافحـة   أدوات   ما لعدم كفاية  ق بوضوح   الذي يوثّ شاغاس   بداء   الخاصر  تقري ال هذاومن األمثلة على      -٣٠
  .الفقراءعلى   من آثارمراضاأل

 تـؤثر فـي النظـام       الدولية التي أن االتفاقات     دليالً على  ستراتيجية وخطة العمل العالميتين   اال وتقوم  -٣١
ومن الممكن بالفعل توجيه    . لصحةهي اتفاقات يمكن صياغتها في واقع األمر بطرائق تعزز ا         التجاري العالمي   

مجـال  الاإلنصاف في تحقيق المزيد من تساعد على ي اتجاهات  ف المنتجات وتسعيرها    التي تحكم تطوير  القوى  
  . مدفوعة بتلبية االحتياجات وبتحقيق األرباح كذلكالبحث والتطويرويمكن فعالً أن تكون أنشطة . يالصح

بغية تقيـيم عمليـة   الخبراء  فريق عامل منإلى عقد اجتماع لي األسبوع الماضدعت المنظمة في قد و  -٣٢
تحـسين  مزيد من المكاسب من خالل ق التحقيمن أجل   لبحث والتطوير واالطالع على الفرص المتاحة       تمويل ا 
 ماضون ونحن.  تمويل جديد  للحصول على مبتكرة   طرائق   اتباعبشأن  مقترحات  في  نظر الخبراء   كما  . التنسيق
  .هذه الجبهة أيضاًداد امت على قدماً

في مجال  تحدد أدوار المنظمة ومسؤولياتها     ستراتيجية شاملة   في إ خالل هذه الدورة    وستنظرون أيضاً     -٣٣
  .البحوث الصحية

   سيداتي وسادتي،

واعـد   مـسودة لق   ومما سيعرض علـيكم   . يباً الئقاً الموظفين المدربين تدر  نقص  مسألة  لقد أشرت إلى      -٣٤
  .هميةبالغة األه مشكلة عالمية أخرى وهذ. دولي للعاملين الصحيينممارسات التوظيف ال

ـ     المرامي اإلنم تحقيق   تتوقعأن   من البلدان    وال يمكن لكثير    -٣٥ تـوفير  دون  ائية لأللفية المتعلقة بالصحة ب
لـصحية  تجديد الرعاية اوقد دعت بلدان ومؤتمرات كثيرة إلى . يباً الئقاًالموظفين المدربين تدرأعداد كافية من   

 علـى    يتوقـف   بلوغ أغراض من قبيل تحقيق تغطية شاملة وتوفير المزيد من الرعاية الوقائية            كما أن  .األولية
  .يباً الئقاًالموظفين المدربين تدرإيجاد العدد الكافي من 

 يؤدي إلى إثقـال كاهـل       ة، مما المزمنللحاالت  الرعاية  توفير  الحاجة إلى    من   شيخوخة السكان وتزيد    -٣٦
إيجـاد  إلى ضرورة   على تعزيز النظم الصحية     ز  تزايد التركي ويؤدي  .  بمطالب إضافية  الصحيةى العاملة   القو

  .في هذا الصددحلول 

  أنماط هجرة العاملين  فقد أصبحت   . باألمر الهين  ليست   مشكلة ال هذهمعالجة  وبوسعي أن أقول لكم إن        -٣٧
التـوازن بـين    فمعالجة المشكلة تعني تحقيق     . اآلن  األمر عدد البلدان المعنية بهذا   زاد   و أكثر تعقيداً الصحيين  

وتضم مسودة مدونة قواعد الممارسات عـدداً مـن         .  وبلدان المقصد  المنشأبلدان  الصحيين و مصالح العاملين   
  . بشأنهاأتطلع إلى سماع وجهات نظركمإني  و،المقترحات

، زرع األعضاء والنـسج البـشرية     و  المزيفة المنتجات الطبية  المسألتين المتعلقتين ب   كما أنكم ستبحثون    -٣٨
  . مشكلتان عالميتا النطاقأيضاًوهما 

ـ تزييف المنتجات الطبية واالتجار شعرنا بأن  السليم ي والمنطق  -٣٩ همـا مـن   الجـسم البـشري    أجزاءب
 بالـصحة  الضرر   وتلحق الجشع   افكلتا الممارستين دافعه  . تردع بقوة لتي يجب أن    غير األخالقية ا  الممارسات  

  .موميةالع
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 وتبدد ،مصداقية النظم الصحية تقوض، فهي للخطرالمرضى حياة   تعرضالمنتجات الطبية المزيفةو   -٤٠
  .عامة الناسسالمة المسؤولة عن  الثقة في السلطاتتزعزع واألموال، 

مية في  القضية إبان انعقاد جمعية الصحة العال     ولقد أصغيت إلى المشاغل التي أعربتم عنها بصدد هذه            -٤١
 تقـف مكافحـة     أالكما أن مشروع القرار الذي طرح يعترف صراحة بالحاجة إلى أن نضمن             . العام الماضي 

  .المنتجات الطبية المزيفة حجر عثرة أمام توافر األدوية الجنيسة المشروعة وذات الجودة العالية

اإلرشادية السابقة المعمول بها    أما فيما يتعلق بزرع األعضاء، والنسج البشرية فإنني أرى أن الدالئل              -٤٢
  . وأثمرت ثمارهاطيباً عاماً قد القت ترحاباً واسع النطاق كما أنها أثرت تأثيراً ١٧منذ 

وتعكس التنقيحات المدخلة ضرورة مراعاة الممارسات التي تم التعرف عليها منذ ذلك الحين في هـذا           -٤٣
عتمد على استغالل حاجة الفقراء والمستضعفين مـن         سوق رائجة ت   اإلنسان جسم   بأجزاء من ولالتجار  . الصدد

 يفعل ذلك في غالب األحيان، بدافع مـن اليـأس والـضيق             إنماالناس، ذلك أن من يبيع كليته ألحد السماسرة         
  .والشك في أن اليأس والجشع يعدان من الدوافع القوية في هذه المضمار. المالي

 الحاجة إلى وضع اآلليات الالزمة للمراقبة التنظيمية فـي          وهذان األمران هما من األمثلة على تعاظم        -٤٤
إننا بحاجة إلى آليات للمراقبة التنظيمية للتصدي للمنتجات الطبية         . مجتمعاتنا المترابطة المتعاضدة بشكل وثيق    

 دون أن ننسى أيضاً األغذية الملوثة واالرتفاع المـشط فـي أسـعار             ،المزيفة ولظاهرة سياحة زرع األعضاء    
وية، وتهريب السجائر، والسالمة على الطرق وقيادة السيارات في حالة سكر والممارسات الالأخالقية فـي           األد

  .القطاع الخاص والقائمة تطول

وستكون مسودة المدونة والدالئل اإلرشادية التي تعكفون على دراستها من اإلضافات المهمة التي ترفد   -٤٥
ة إلى حماية الصحة وأخص بالذكر منها االتفاقيـة اإلطاريـة بـشأن             سائر الصكوك التنظيمية الدولية والرامي    

  .مكافحة التبغ واللوائح الصحية الدولية المنقحة

إن الدالئل اإلرشادية والمعاهدات واللوائح كلها تسهم في إدارة الصحة العمومية إدارة رشيدة وتساعد                -٤٦
كة، وبإمكانها أن تدخل قدراً من التنظيم القائم على         على توحيد االستجابة الدولية في مواجهة المشكالت المشتر       

  .األخالق على عالمنا الذي يعوزه الكمال

  حضرات السيدات والسادة،  

 ثالثة بنود على جدول أعمالنا يمكنها أن تفعل اإلدارة الرشيدة في مجال الـصحة               إلىدعوني أتطرق     -٤٧
فية واللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة والرعاية       المرامي اإلنمائية لألل  :  بما يلي  تتعلقالعمومية وهي   
  .الصحية األولية

 وثالثتها ترمـي إلـى اتقـاء        .االجتماعية اإلنصاف والعدالة    قيمتيوجميع هذه البنود تعلي من شأن         -٤٨
ثالثة وجميع هذه البنود ال   . الوفيات والمراضة التي يمكن تجنبها بفضل العمل على جبهات وفي قطاعات عديدة           

  .تعيدنا إلى أساسيات الصحة العمومية

 التقريـر الخـاص   كما أن.  في مناسبات عدة عن التزامي بتوفير الرعاية الصحية األولية         وقد أعربت   -٤٩
 اآلن أكثر مـن أي وقـت         ملحاً  من الرعاية الصحية األولية موضوعاً      جعل بالصحة في العالم للسنة الماضية    
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 كوسيلة ذكية تعيد     تبدو باطراد   الرعاية الصحية  فإن،  ات التي ظهرت مؤخراً   في التوجه  وإذا ما نظرنا     .مضى
  . لتنمية الصحية إلى مسارها الصحيحا
  

المنصوص عليها في  جديدة في قيم المساواة والعدالة االجتماعية       روحاًولقد بث إعالن ومرامي األلفية        -٥٠
، وذلـك بغيـة     القرن الحادي والعشرين   يحصل في    كما فعال الشيء ذاته لتفادي أي تدهور      .  آتا - إعالن ألما 
  . وزيع أكثر إنصافا لمزايا العولمةضمان ت

  
، عالج بمضادات الفيروسات القهقريـة    فبواسطة ال . أثبت وباء األيدز أهمية المساواة واإلتاحة الشاملة      و  -٥١

  . لقدرة على البقاء اأصبحت القدرة على الحصول على األدوية والخدمات بالنسبة لماليين من البشر تضاهي
  

،  جديـداً   التقدم نحو تحقيق الجوانب الصحية المرتبطة بالمرامي اإلنمائية لأللفية علّمنا درساً           إن تعثر   -٥٢
 لم تكن هنـاك     وهو أن التدخالت القوية واألموال المخصصة لشرائها لن تفضي إلى حصائل صحية أفضل ما             

  . إليتائهانظم فعالة 
  

، وهـذه   الوقاية استدعى تجديد الدعوة إلى      ض المزمنة وما يترتب عليه من تكاليف فقد        األمرا تفاقمأما    -٥٣
  . القطاع الصحيغير المرة مع حاجة واضحة التخاذ اإلجراءات في قطاعات متعددة 

  
 إليالء اهتمام خاص بالصحة فـي       اً ملح ءفقد وجهت اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة ندا         -٥٤

 ، بل إنهـا   ت الحكومية وفي كل القطاعات، ألن الفجوات في الحصائل الصحية ليست قدرا محتوماً            كل السياسا 
  .  على فشل في السياسةتدلعالمات 

  
 لنظام صـحي    اً في أن يدافع تقرير اللجنة عن الرعاية الصحية األولية بوصفها نموذج           إذاًوال غرابة     -٥٥

  . تالل الصحةية  الكامنة وراء اعيعالج الجذور السياسية واالقتصادية واالجتماع
  

وقد قدم التقرير الخاص بالصحة في العالم حول الرعاية الصحية األولية إرشـادات عمليـة وتقنيـة                   -٥٦
إلصالحات من شأنها أن تجعل النظم الصحية متأهبة لالستجابة ألي تحديات صحية معقدة بشكل لم يسبق لـه                  

أماني المجتمعات في الحصول علـى   سيين إيالء اهتمام وثيق لتنامي      كما طلب التقرير من الزعماء السيا     . مثيل
 ، تنـدمج  وناجعة في آن معاً   ، ألن الناس يرغبون أكثر فأكثر في الحصول على رعاية منصفة            الرعاية الصحية 

  . فيها القيم والمشاغل االجتماعية
  

التغييـر  أن تُسهم في إحـداث      سسات اجتماعية يمكن     أن النظم الصحية هي مؤ     علينا أن نتذكر دائماً   و  -٥٧
لبريد الذي  على غرار مكتب ا   على صرف الدواء وتسهيل الوالدات      االجتماعي، ألن النظام الصحي ال يقتصر       

  . يكتفي بتسليم الرسائل
  

 بشكل سليم أن يسهم في تحقيق تماسك المجتمـع واالسـتقرار            يدار ويمول ومن شأن أي نظام صحي        -٥٨
  .  في السراء والضراءاًد ذخراالجتماعي، و كل ذلك يع

  
، نتبين أن الرعاية الصحية األولية هـي        نصاف والفعالية في إيتاء الخدمات    اإلوإنا عندما ننشد تحقيق       -٥٩
  . ل ما نراهن عليه وأفضل ما نشتريهأفض
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  ، سيداتي، سادتي
  

بأنه مـن أشـد      وصفه الخبراء    في زمن ،  ٢٠١١-٢٠١٠نية البرمجية المقترحة    ستنظرون في الميزا    -٦٠
ادي العظيم الـذي    األزمات المالية ومن أشد مظاهر االنكماش االقتصادي التي شهدها العالم منذ الكساد االقتص            

  . ١٩٢٩بدأ في عام 
  

ة، على الـصعيدين     في التوجه الحالي نحو تحسين الصح      اً أو تراجع  اًوال أحد يرغب في أن يشهد توقف        -٦١
ـ         الماليتوفر  ولكن ماذا لو لم     . الوطني والدولي   إلنقـاذ   اً؟ ماذا سيحدث لو أن المساعي الضخمة الجارية حالي

  ق اإلبقاء عليه وفيما يستحق التقليص؟؟ كيف سنبتّ فيما يستح المالية أدت إلى انهيار المصارفالمؤسسات
  

فقد تابعت عن كثب مداوالت لجنـة       .  على عمل منظمة الصحة العالمية      أيضاً تنطبقإن هذه القرارات      -٦٢
وسـأرد عليهـا مـسترشدة       ا،عنهاإلعراب  ، وأدركت اآلراء والمشاغل التي تم       الميزانية واإلدارة البرنامج و 

  . بآرائكم
  

 األزمـة الماليـة   ، دعوت إلى عقد مشاورة رفيعة المـستوى بـشأن   ولكي أحصل على النصح المفيد      -٦٣
 عـن امتنـاني     أعـرب  يسعني إال أن     ، وال صباح اليوم وانعقدت هذه المشاورة كما تعلمون       ،والصحة العالمية 

  . داخالت والخبرات التي تم تبادلهاللم
  

 أن تكون على أهبة االستعداد وأن تنتهز كل فرصـة متاحـة لتـوقّي               الصحة العمومية تحاول دائماً   و  -٦٤
  .الـصحي ونحن بحاجة إلى أفضل التخمينات حول آثار هذه األزمة علـى اإلنفـاق               .األمراض والتحسب لها  

  . أي بلد كان أن يؤخذ على حين غرةح ألي وزير للصحة في وال يص
  

، نحن بحاجة إلى بينات قاطعة وحجج واضـحة إلقنـاع وزراء الماليـة والخارجيـة                وفوق هذا كله    -٦٥
  . الصحي على الصعيدين الوطني والدوليبضرورة حماية اإلنفاق 

  
وجاءت هذه المكانة   . ا حظيت بدعم مالي   ومند بداية هذا القرن حظيت الصحة بعناية غير معهودة كم           -٦٦

العالية التي اكتسبتها الصحة في برنامج العمل اإلنمائي، إلى حد ما، نتيجة وفرة البينات العلمية المتاحة مثـل                  
  .البينات التي جمعتها اللجنة المعنية باالقتصاد الكلي والصحة

  
األخالقية العالم   تجعل مبادئ  ألي أزمة مالية أن      وال ينبغي . نةة مالية ال تغير من أهمية البي      إن أي أزم    -٦٧

  . عن وجهتها، بل على العكستحيد 
  

إننا في مرحلة يكتنفها الغموض ويزداد فيها البحث عن الـذات وتوجيـه              .وسأختم بمثال أراه مشجعاً     -٦٨
  . إلى الدوائر المالية واالقتصاديةأصابع االتهام 

  
لمي مؤتمر قمة عن األزمة     ، عقد المحفل االقتصادي العا    ام الماضي نوفمبر من الع  / تشرين الثاني وفي    -٦٩

  . ، وخصص جلسة لدراسة آليات اإلدارة التي من شأنها حماية العالم من مثل هذه األزمات في المستقبلالمالية
  

، وذلك   شؤون الشركات وإدارة المخاطر    تصريف في   ، فشالً ، في ذلك االجتماع   وقد الحظ المشاركون    -٧٠
تماعيـة فـي    ودعا المشاركون إلى إدماج القيم والمـشاغل االج       . ليل مستوى من مستويات النظام الما     على ك 
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إدارة جديـدة    كما دعوا إلى استنباط آليـات        وهو توجه نحن في أمس الحاجة إليه،      ،  نموذج السوق الرأسمالي  
  . يكون لها بعد أخالقي

  
لرشـيدة فـي    عة أمثلة عن اإلدارة العالميـة ا      ، وضع المشاركون قائمة بسب    وإلثبات الجدوى من ذلك     -٧١

  . الصحة العموميةب  المضروبة عالقةمثلة السبعةخمسة من األول، قطاعات أخرى
  

رصد واإلنذار والتصدي لحماية العالم مـن       هناك نظم لل  ف. لمخاطريتصدى ل القطاع الصحي   أن  أوالً،    -٧٢
  . المستجدة واألمراض التي قد تصبح أوبئةاض خطر األمر

  
لرئوية الحادة  أثناء فاشية المتالزمة ا   سة   العلماء المناف  فقد ترك . علينا أن نتعاون  تملي  الصحة  أن  ثانياً،    -٧٣

روس السارس في غضون أربعـة      فيسمات  مكنهم من تحديد    ، مما   وتعاونوا بدون انقطاع  ،  )السارس(الوخيمة  
  . أسابيع

  
، على غرار الدعم الثابت المقـدم مـن         لنوايا الحسنة  ينابيع الخير وا   تستغل يمكن أن    صحةلأن ا ،  ثالثاً  -٧٤

  . ض شلل األطفالنادي الروتاري الدولي الستئصال مر
  

، حينما تخفض شركات    دوائر الصناعة على األخذ باألخالق الحميدة       يمكن أن تشجع    أن الصحة  ،رابعاً  -٧٥
  . أسعار مضادات الفيروسات القهقريةالمستحضرات الصيدالنية من 

  
، الموافقة على مراقبة منتجات مضرة، ولكنها مربحـة        الدولية ب  األسرة، يمكن للصحة أن تقنع      يراًوأخ  -٧٦

  . لتبغمثل ا
  

الصحة ف.  والحماية واإلنصاف  الوقاية التي تقوم عليها الصحة العمومية، أي         إلى األسس  ، ثانية  نعود و  -٧٧
  . ء ال يتجزأ من كل ما نقوم بهة جزالقيم والمشاغل االجتماعيتتصدى للمخاطر كما أن العمومية 

  
  .  األزماتإبان أخرى ماذا تعني اإلدارة الرشيدة، السيما ولنظهر لقطاعاتفلنتمادى في ما نصنع   -٧٨
  
   لكمشكراًو
  


