
  
  
  

  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 
 

 
 

  ٦٦/٣ج 
  ٢٠١٣ مايو

 A66/3  

  ام

  تي وسادتي،

ـت المتالزمــة 
ي عبـر طـرق 

ذيرات عالميـة 
مـع علـى هـذا 

 على اللوائح 
ــف ومواجهــة 

و ينتمـي إلـى 
 وفاة. ٢٠لك 

شــر وأصــابت 

 بشـــرية علـــى 
الــرغم مــن أن 

شــدة عقــب ض ب

وعلــى تعاونهــا 
مــن مخــالطي 

م/ أيار ٢٠ 

أما امة،
  ستين

الزمالء، سيداو 

لقلــق. فقــد كانــت
شـرين، تستشـري

  

طـالق أول تحـذ
اون العـالم أجم

 واسعة النطاق
 مــن أجــل كشـ

  ض جديد.

وهـو ، المسـتجد
الة، بما في ذل

روس بــين البش

حـــاالت عـــدوى 
ضــافية. وعلــى ا
جديــدة انخفــض

المعلومــات، و
حــص اآلالت م

ديرة العا
والسسة 

األصدقاء و ن، 

ي منــاخ مــن الق
 الحـادي والعش
  االت الوافدة.

شـهور مـن إط
لنـادر أن يتعـا

خال تنقيحات و
لــى حــد بعيــد 

ب فيها أي مرض

ـروس كورونـا 
حا ٤١غ عن 

ل محــدود للفيــر

حـــدوث أول ح
حالـة إض ١٠٠

د الحــاالت الج

م الزاخــر مــن ا
وفحورصــد بــع 

ن، المد
ة السادس
وبون الموقرون

ة العالميــة فــي
قـرن ديـد فـي ال

 لمخاطر الحا

قل من أربعـة ش
ة. وكـان مـن ا

  مشترك.

لدافع وراء إدخ
نوني مّعــزز إل
مية التي يتسبب

وى بشـرية بفيـر
اآلن تم اإلبالغ

د حــدث انتقــال

الصـــين عـــن ح
٠بيع تــم تأكيــد 
اآلن فــإن عــدد

غهــا لهــذا الكــم
 الصــينيون بتتب

   الصحية.

 لستون

يت تشان
العالمية
لوزراء، المندو

جمعيــة الصــحة
ض وخـيم وجد
ها مطار دولي

عام، أي بعد أق
ية انتهـاء الفاشـ

ع على هدف م

ة سارس هي ال
عــالم بصــك قــان
لصحة العمومي

  

ف حاالت عـدو
وسط. وحتى ا

 يــزال قلــيًال فقــد

جـــاري أبلغـــت ا
ون ثالثــة أســابي
مــًا تامــًا حتــى ا

ى جمعهــا وٕابالغ
ع المســؤولون 
مجال الرعاية 

لسادسة وال

ة مارغري
لصحة ا
سفراء، معالي ال

آلن انعقــدت ج
 وهي أول مـرض
مدينة يوجد به

و من ذلك الع
 من أن تعلن 
ة من االجتماع

سبة من فاشية
الع  التنقيحــات

 ذلك طوارئ ال

ضين جديدين.

ول مرة اكتشاف
قليم شرق المتو

د الحــاالت ال 
   الصحية.

 مـــن العـــام الج
Hوفــي غضـو .

س لــم ُيفهــم فهم

ى الصــين علــى
مــة. وقــد ســارع

في م  العاملين

ال العالمية 
  األعمال

الدكتورة
جمعية ال
س، سعادة الس

 ســنوات مــن اآل
يمة (سارس)،
 معرضة أي م

ئل تموز/ يوليو
كنت المنظمة 

وبهذه الدرجة 

لتجارب المكتس
قــد أودت هــذه 
ومية، بما في 

 نتصدى لمرض

لماضي تم ألو
 سارس، في إق

م مــن أن عــدد
مجال الرعاية 

ر/ مـــارس  آذا
H7N9ألنفلــونزا 

شــرية بــالفيروس
  ر الحية.

ه بالشــكر إلــى
ثيــق مــع المنظم
ك المئات من 

ة الصحة 
من جدول  ٣

كلمة ا
ج
السيد الرئيس

قبــل عشــر س
ة الحادة الوخي
الجوي الدولي 

وبحلول أوائ
خصوص، تمك
من المستويات

وقد كانت ال
ية الدوليــة. وقـ
 الصحة العمو

ونحن اآلن 

ففي العام ال
سرة المتالزمة 

مغوعلــى الــر 
 عاملين في م

وفـــي آخـــر 
ق بفيــروس األ
ر العــدوى البشــ
 أسواق الطيور

وٕاننــي أتوجــه
هــذا النحــو الوثي
ى، وشمل ذلك

جمعية 
٣البند 

   
  
  
  

  
  
  

التنفسية
السفر ا

  

بهذا الخ
العدد م

  

الصــحي
طوارئ

  

  

نفس أس
  

العدوى
  

اإلطـالق
مصــدر
إغالق 

  

علــى ه
المرضى
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وفــي الوقـــت الـــراهن ُيعـــد انتقـــال الفيـــروس بـــين البشــر محـــدودًا للغايـــة. ومـــع ذلـــك فـــإن فيروســـات األنفلـــونزا 
  وال يملك أي أحد أن يتنبأ بمسار هذه الفاشية في المستقبل.تكف عن تجديد ذاتها.  ال
  

هذين المرضين الجديدين يذكراننا بأن خطر األمراض المستجدة واألمـراض التـي يمكـن أن تتحـول إلـى  إن
أوبئة هو خطر قائم علـى الـدوام. فـالطفرة والتكيـف المسـتمران همـا االليتـان اللتـان تكفـالن البقـاء لعـالم الميكروبـات. 

  وهذا األمر سيظل يتسبب في حدوث مفاجآت في هذا المضمار.
  

فــي  فــي حاجــة إلــى أن أغــاليلســت و مضــي ُقــدمًا علينــا أن نحــافظ علــى مســتوًى عــاٍل مــن الحــذر. وكــي ن
التأكيد على مدى أهمية إبالغ المنظمة على نحو فوري وشفاف بهذا الشأن، والتقيد الصارم بالتزاماتكم المحددة في 

  ).٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (
  

كافة،  التعاضد والتعاون من أنحاء العالمستدعي ي راهنل عشر سنوات فإن الوضع القبومثلما كان الحال 
  .المحيق بأحد األقاليم يمكن أن يهدد بسرعة األقاليم كافة التهديدف
  

فقـــد أثـــرت بشـــدة . محتـــدماً  ٢٠١٥ خطـــة التنميـــة لمـــا بعـــد عـــاممكانـــة الصـــحة فـــي وال يـــزال النقـــاش حـــول 
لحصـول علـى مكـان فـي من أجل امتعددة القطاعات الالمنافسة بين و  ،تدفقات المواردفي األهداف اإلنمائية لأللفية 

  .بل هي غاية في الشراسة –شرسة خطة التنمية الجديدة 
  

خطـة التنميـة فـي الصـحة مكانـة عاليـة تحتـل لضـمان أن  اهقصـارى جهـدبذل أن تالدول األعضاء وأناشد 
  الجديدة.

  
مؤشـــر قابـــل للقيـــاس لنجـــاح جميــــع  ي، وهـــوتســـتفيد منهـــا التنميـــة المســـتدامةتحقيـــق  تســـهم فـــيفالصـــحة 

الفقــر.  وطــأةة للتخفيــف مــن قــذحااالســتثمار فــي صــحة النــاس اســتراتيجية ، فيمــا يمثــل السياســات اإلنمائيــة األخــرى
المتعلقـة الجهـود الراميـة إلـى بلـوغ األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة إدراج األمراض غيـر السـارية ومواصـلة يستدعي ذلك و 
  .٢٠١٥بعد عام لما الصحة ب
  

المتعلقــة الجهــود الراميــة إلــى بلــوغ األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة خطــى أن أؤكــد لكــم أن  فــي نفــس الوقــتوأود 
  ألف يوم.األيام األخيرة البالغ عددها بالصحة قد تسارعت خالل هذه 

  
الراميـة جهـود فتسـريع ال. هـو أمـر مشـجع بوجـه خـاصو  النسـاء واألطفـالتحديـدًا علـى صـحة ينطبق ذلـك و 
منـذ  تقـديم الخـدماتسـبيل العقبـات التـي تعتـرض بعـض تسريع تلك الرامية إلى تـذليل  هذين الهدفين يعنيإلى بلوغ 

  .أمد طويل جداً 
  

بشأن الوقاية مـن خطة عمل عالمية متكاملة جديدة قد أصدرت المنظمة واليونيسيف في الشهر الماضي و 
يمكـن لكـل واحـد منهـا  للغايـة فعـاالً  تـدخالً  ١٥. وتركز الخطة على اسـتخدام ومكافحتهما هاب الرئوي واالسهالااللت
األطفـال بقـاء فـي ميـدان إيمكـن أن تحـدث ثـورة ضاربة قوة فإنها تشكل  معاً وبتنفيذ هذه التدخالت نقذ األرواح. يأن 
  .ى قيد الحياةعل
  

ة التــي ساســيالعناصــر األبعــض ناهيــك عــن  ،المضــادات الحيويــةأفضــل أحــدث اللقاحــات و ويجــري إدراج 
الميـــاه بتطهيـــر ال، و األلـــف األيـــام األولـــى والتغذيـــة الجيـــدة فـــي ،الرضـــاعة الطبيعيـــةك الـــزمن،أثبتـــت جـــدواها عبـــر 

  ، وأمالح اإلماهة الفموية، والزنك.Aين الثالثي من فيتاموالصابون، وخدمات اإلصحاح، وٕاعطاء المركب 
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 وطفـي الخطـفي مجال تقديم الخـدمات التـي ابتكرهـا العـاملون  بارعةالالحلول ومن المثير لإلعجاب أيضًا 
  كثر عرضة للخطر.األالجياع األطفال الفقراء و لوصول إلى ة من أجل ااألمامي

  
ومـن الواضـح أن . في هذا الطريـق مثيرة للمضي قدماً لتقديم الخدمات وسيلة  هذا النهج المتكاملوأرى أن 

أن توسـع متكاملـة السـتراتيجيات يبّين لنا أن بإمكان االأمراض المناطق المدارية المهملة مكافحة في الباهر نجاح ال
  أموال التنمية.ونطاق أهمية  أثر االستثمارات الصحيةنطاق 

  
شـخص مّمـن يتعايشـون ماليـين  ٩بكثيـر علـى زيـد أحـيطكم علمـا بـأن مـا يومن دواعي سـروري الكبيـر أن 

ًا فــي اآلن تحســنيشــهدون متوســطة الــدخل أخــرى فــي بلــدان منخفضــة الــدخل و العــوز المنــاعي البشــري  مــع فيــروس
، إذ حدثت زيادة في عددهم وصلت إلى يةقهقر للفيروسات ال ةالمضادباألدوية العالج ٕاطالة عمرهم بفضل حياتهم و 
يشـهدها التـاريخ فـي التـدخالت المنقـذة أسـرع زيـادة  يهـو  ،عامـاً  ١١ا كانت عليه قبـل تمامًا عمّ شخص  ٢٠٠ ٠٠٠

  .لألرواح
  

رعايـة خـدمات تقـديم لكـي يتسـنى والعـالج لفحـص أسـاليب اعلـى التـدرج فـي تبسـيط منظمـة وقـد حرصـت ال
نظم العالج أكثر بحت أصو  ،سعار بشكل كبيرانخفضت األمحددة هي األفقر في العالم. و عالية الجودة في أماكن 

هــي قيــد ثقــة و البوحظيــت  مــن بيــوت النــاسأقــرب والعــالج الفحــص مواقــع ، فيمــا أضــحت وأبســط وأكثــر فعاليــة أمانــاً 
  .االستخدام

  
فقـد ارتفـع مسـتوى التمويـل المحلـي . العـوز المنـاعي البشـريعالج فيروس ُيسّلم اآلن بشكل راسخ بأهمية و 

. مـــن الفيـــروس توســـيع نطـــاق العـــالجفـــي ســـتمرار اال لضـــمان الخـــارجيالتمويـــل فـــي المواضـــع التـــي اســـتقر فيهـــا 
بشــأن موحــدة منقحــة و بــادئ توجيهيــة متبســيط األمــور مــن خــالل إصــدار فــي حزيــران/ يونيــو المنظمــة واصــل وست

  .والوقاية منه على حد سواء فيروسالعالج القهقرية ألغراض  المضادة للفيروساتاألدوية استخدام 
  

انتشـار بخطـر  بـاطرادمهـدد مشّجع، ولكنه  السل والمالريابشأن مكافحة ي اآلونة األخيرة التقدم الُمحرز فو 
  يمكن أن تذهب هباء. التي تحققت بشق األنفس جميع المكاسبوٕان لم نتوخ الحذر فإن عمة. األدوية الدامقاومة 

  
كـل بلـد فـي سـبة إلـى بالنمنتجات طبية جديـدة أهميـة حاسـمة استحداث فيز الرامية إلى تحجهود وتكتسي ال

  .رأكثكثر و الخط األول أ عالجتقّوض فائدة انتشار مقاومة مضادات الميكروبات ، على أن العالم
  

فـإن الطـب فـي  كـالّ المضـادات الحيويـة. اسـتخدام إلـى عصـر مـا قبـل إننـا عائـدون ويقول بعض المـراقبين 
الذي المضادات الحيوية استخدام عصر ما بعد بلوغ نحو التي هي قيد التنفيذ ماض  بدائلالقليل من العدد إطار ال

  .الشائعةحاالت العدوى عديد من سُتكسر فيه مرة أخرى شوكة ال
  

مقاومــة مضــادات بتهديــد  علينــا أن نعتــرفه الجســامة، و الرعايــة الصــحية نكســة بهــذوال يمكــن أن تتحمــل 
  .البالغ الخطورة ونتصدى له الميكروبات

  
فيــه المشــاركون ، الــذي بحــث فــي أبــوظبي اتلقاحــبشــأن المــؤتمر القمــة  الشــهر الماضــيوقــد حضــرت فــي 

 ٢٠أكثـر مـن حيـاة طـة طريـق إلنقـاذ يبمثابـة خر الخاصة باللقاحات  خطة العمل العالميةالتمكن من استخدام كيفية 
  لقاحات موجودة. ١٠نطاق إتاحة من خالل توسيع  ٢٠٢٠مليون شخص بحلول عام 
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وقــد . هــذهاألســطورية فــي خريطــة الطريــق بوصــفه معلمــًا  اهتمــام خــاصباستئصــال شــلل األطفــال وحظــي 
شـــاملة الستئصـــال شـــلل األطفـــال وٕاتمـــام الشـــوط األخيـــر مـــن استئصـــاله اســـتراتيجية صـــدرت فـــي الشـــهر الماضـــي 

عـن  وااالسـتراتيجية وأعربـالعديـدة الـواردة فـي البتكـارات عـن تقـديرهم لالمشـاركون وعّبـر . وُنوِقشت في مـؤتمر القمـة
  .داً نجاح االستراتيجية كبيرة جرأي مفاده أن فرصة 

  
هـود ال يـزال يلحـق الضـرر بجانعـدام األمـن ف جابههـا،التحـديات التـي ن أدرك تمامـاً معكـم ولكننـي  وأنا أتفـق

لــدى هــم أرواحفقــدوا مّمــن شــلل األطفــال رثــي حــال الكثيــرين مــن العــاملين المعنيــين بمكافحــة نحــن نو االستئصــال. 
  اللقاحات.سعيهم إلى إعطاء 

  
وال يــزال وفــود فيــروس شــلل األطفــال يهــدد البلــدان الخاليــة منــه، ففــي وقــت حــديثنا هــذا نتصــدى لفاشــيات 

  جديدة.
  

إن البحوث والبينـات والمعلومـات هـي األسـاس الـذي تقـوم عليـه السياسـات الصـحية السـليمة، لرصـد األثـر 
  الدرب.وضمان المساءلة. وبفضلها ال نحيد عن 

  
، الذي صدر األسبوع الماضي، على بعـض األخبـار ٢٠١٣اإلحصاءات الصحية العالمية ويحتوي تقرير 

السارة. فقد شهد العقدان الماضيان تحسنًا هائًال في الصحة في أفقر بلدان العـالم. وقـد أحـرز تقـدم هائـل أيضـًا فـي 
  . بأسوأهاتلك التي تستأثر رأب الصدع بين البلدان التي تستأثر بأفضل الحصائل الصحية و 

  
ومــا مــن شــك فــي أن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، بتركيزهــا علــى تخفيــف وطــأة الفقــر، قــد أســهمت فــي هــذه 

  االتجاهات المشجعة.
  

ويحق لنا أن نفخر باإلنجـازات التـي تحققـت مـؤخرًا وكـذلك باآلليـات واألدوات العديـدة المبتكـرة حـديثًا لبلـوغ 
  ت أفضل ما لدى البشرية من عبقرية وٕابداع.األهداف، ألنها أخرج

  
وفــي الوقــت ذاتــه، يلــزم أن أذكــركم بــأن الماثــل أمامنــا لــيس هينــًا، خاصــة عنــدما نتصــدى لألمــراض غيــر 

  السارية. 
  

، عنـدما ٢٠٠٠إن التحديات الصحية المطروحة اليوم تختلف كثيرًا عن تلك التي كانت مطروحة في عام 
ع إعالن األلفية. وتواجه الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العمومية معارضة من مجموعة مختلفة من القوى وقّ 

  المتنفذة للغاية. 
  

اض غيــر الســارية بفعــل منتجــات وممارســات القــوى ويــزداد وقــع العديــد مــن عوامــل الخطــر المســببة لألمــر 
  .نفوذ سياسي . فتتحول قوة السوق بسهولة إلىوالمتنفذة اقتصادياً الكبرى 

  
  ونادرًا ما تنطوي هذه القوة على بذل جهود رامية إلى بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية.

  
ة المضـــادة لفيـــروس العـــوز ولـــم يســـتعن بشـــركات متخصصـــة فـــي العالقـــات العامـــة لتصـــوير تقـــديم األدويـــ

المناعي البشري والسل على أنه تدخل من الدولة الراعية في الحريات الشخصية، بحيث تصور المنظمة على أنهـا 
خاطر المسـببة ن الحد من الممقم أية دعوى لمنع البلدان . ولم تُ الجهات الراعيةها على جميع ياألم التي تفرد جناح

  لوفيات األطفال.
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األسـباب الكامنـة وراء وفيـات األمهـات. فـالبعوض لـيس  للتشـكيك فـيأية بحوث  وائر الصناعةدولم تمول 
  له جماعات ضغط وال جامعات دعم. 

  
ة التــي تســهم فــي استشــراء األمــراض غيــر الســارية تفعــل ذلــك. فعنــدما تواجــه سياســات دوائــر الصــناعلكــن 

  ادية، فإننا سنواجه معارضة منظمة وممولة جيدًا.الصحة العمومية أغراضًا فيها مصالح اقتص
  

ت  نفسه، ال أستبعد التعاون إن منظمة الصحة العالمية لن تتحدث أبدًا مع دوائر صناعة التبغ. وفي الوق
  ة األخرى التي تضطلع بدور في الحد من مخاطر األمراض غير السارية.دوائر الصناعمع 

  
توى آمــن لتعــاطي التبــغ، لكــن هنــاك أغذيــة ومشــروبات تــؤمن صــحة وال توجــد منتجــات تبــغ آمنــة وال مســ

  أوفر، وفي بعض الثقافات يمكن استهالك الكحول بمستويات ال تضر بالصحة.
  

ة، إننــي ألعــي تمامــًا أن تضــارب المصــالح متأصــل فــي أيــة عالقــة بــين وكالــة مــا معنيــة بالصــحة العموميــ
  ة.دوائر الصناعمثل منظمة الصحة العالمية، و 

  
وتوجد ضمانات بشأن تضارب المصالح في المنظمة ولقد عززت هذه الضمانات مؤخرًا. وتعتزم المنظمـة 
استغالل هذه الضمانات استغالًال قويًا في تفاعالتها مع دوائر صناعة األغذية والمشروبات والكحول إليجاد حلـول 

ة تفــاعالت مهمــا كــان نوعهــا مــع دوائــر مقبولــة فــي مجــال الصــحة العموميــة. وســتحرص المنظمــة علــى أال تقــيم أيــ
  صناعة التبغ. 

  
وكما قلت إن الفترة المقبلة عصيبة. وفي مثـال واحـد علـى ذلـك لـم يسـتطع أي بلـد التغلـب علـى وبـاء فـرط 
الوزن لدى أية فئـة مـن الفئـات العمريـة. ولعـل هـذا المثـال وحـده يجعلنـا نفكـر فـي أهميـة اعتمـاد الخيـارات السياسـية 

  الصحيحة.
  

يبّين صراحة اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الوقاية من و 
األمراض غير السارية (المعدية) ومكافحتها أن الوقاية ال بد أن تكون عماد االستجابة العالمية. وأنا أتفق مع ذلك، 

ـــة وٕان كانـــت محكمـــة، فلـــن تنقطـــع الحـــاالت ال ـــأمراض القلـــب والســـكري والســـرطان إال أن الوقاي ســـريرية لإلصـــابة ب
  وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

  
إن االســـتجابة لألمـــراض غيـــر الســـارية تتوقـــف علـــى الوقايـــة، بـــل وأيضـــًا علـــى الرعايـــة الســـريرية العاليـــة 

  المردودية والمستدامة ماليًا، وهو تحٍد آخر ماثل أمامنا.
  

علـــيكم ثـــالث مســـودات لخطـــط عمـــل عالميـــة بشـــأن األمـــراض غيـــر الســـارية والصـــحة النفســـية  وســـُتعرض
  والوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما لكي تنظروا فيها.

  
وخطط العمل الثالث كلها تنادي باتباع نهج شامل لجميع مراحل العمـر وتهـدف إلـى تحقيـق المسـاواة مـن 

املة، وتؤكـد أهميـة الوقايـة. وتشـدد خطـط العمـل الـثالث كثيـرًا علـى الفوائـد المجنيـة مـن خالل التغطية الصـحية الشـ
  تقديم الخدمات المتكاملة.

  
وتسهم االستراتيجيات وخطط العمل العالمية إسهامًا كبيرًا في التنسيق الدولي، وتعزز اتباع نهج موحد في 

  مواجهة المشكالت المشتركة.
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  لسليمة على الصعيد الوطني هو األهم.لكن وضع السياسات الصحية ا
  

ولقد تبين في مجال الصحة العموميـة علـى مـدى عقـدين مـن الزمـان علـى األقـل أن الصـحة الجيـدة يمكـن 
  تحقيقها بتكلفة منخفضة، إذا وضعت  ألجلها السياسات الصحيحة. 

  
نعرف ذلك مـن الدراسـات المقارنـة للبلـدان ذات مسـتويات التنميـة االقتصـادية المتماثلـة التـي تكشـف ونحن 

  فروقًا صارخة في الحصائل الصحية.
  

تـوفير بيانـات جديـدة وفي الشهر الماضي، أعادت دراسة أعدتها مؤسسة روكفلر النظـر فـي هـذه المسـألة ب
  من عدد من البلدان. وتؤدي تلك الدراسة بي إلى استنتاج إيجابي.

  
  أيتها الدول األعضاء إننا نضطلع بكثير من األعمال الصحيحة ونسير في االتجاه الصحيح.

  
والعوامــل التــي تســهم فــي الصــحة الجيــدة بأســعار منخفضــة تشــمل وفقــًا للدراســة االلتــزام باإلنصــاف ونظــم 

يف الشــؤون الفعالــة والبــرامج الخاصــة بســياق معــين التــي تتنــاول المحــددات االجتماعيــة والبيئيــة األوســع نطاقــًا تصــر 
  للصحة. ومن المهم أيضًا التمتع بالقدرة على االبتكار.

  
ومن ضمن السياسات المحددة التي يمكـن أن تحـدث أكبـر فـرق سياسـة وطنيـة لألدويـة تسـتخدم المنتجـات 

ى حد والتزام بالرعاية الصحية األولية وتثقيف العـاملين فـي مجـال الرعايـة الصـحية وتـدريبهم ممـا الجنيسة إلى أقص
  يصبح بسرعة أولوية قصوى في عدة بلدان.

  
  واألهم من ذلك كله هو ضرورة التزام الحكومات وتزّودها برؤية مبينة ضمن خطة.

  
  وهذا أمر ينطبق أيضًا على المنظمة.

  
تعــرض رؤيــة اســتراتيجية رفيعــة المســتوى للمنظمــة تنطــوي علــى  العــام الثــاني عشــرومســودة برنــامج العمــل 

  أولويات وتوجه عام. والغرض منها هو أن تجعل عمل المنظمة ذا طابع استراتيجي وانتقائي وفعال أكبر.
  

مـا يتـيح والميزانية البرمجية المقترحة تقدم للمرة األولى عرضًا لجميع الموارد المالية مـن جميـع المصـادر م
  للدول األعضاء فرصة العتماد الميزانية ورصدها بأكملها.

  
  إننا نمر بأوقات شديدة االضطراب.

  
فهـــذه أوقـــات تشـــهد انعـــدام األمـــن المـــالي وانعـــدام األمـــن الغـــذائي وانعـــدام األمـــن الـــوظيفي وانعـــدام األمـــن 

  ا.السياسي وتغير المناخ وتدهور البيئة التي تطالب بتحمل ما يتجاوز طاقته
  

وهذه أوقات النزاعات المسلحة والتهديدات المعادية بـين األمـم وأعمـال اإلرهـاب والعنـف الجمـاعي والعنـف 
  ضد المرأة والطفل.

  
  وهناك أعداد غفيرة من الناس الذين يعيشون في توتر ويخشون على أرواحهم.
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د كبيــرة مــن الســكان وحــاالت انعــدام األمــن والنزاعــات تفســد عــدة منــاطق فــي العــالم معرضــة صــحة أعــدا
  للخطر.

  
والمنظمـــة علـــى علـــم بالتقـــارير عـــن حـــاالت االعتـــداء علـــى العـــاملين فـــي مجـــال الصـــحة ومرافـــق الرعايـــة 

  الصحية إبان النزاعات.
  

ونحــن نــدين تلــك األفعــال أشــد إدانــة. وتــزداد الحاجــة إلــى الرعايــة الصــحية ازديــادًا شــديدًا نتيجــة لحــاالت 
  يع التشديد عليها بما فيه الكفاية.النزاع. وهذه نقطة ال أستط

  
  فسالمة المرافق والعاملين في مجال الصحة واجب ال يجوز انتهاك حرمته.

  
وفي هذه األوقات العصيبة تبدو الصحة العمومية أكثر فأكثر بمثابة المالذ والمرفأ اآلمن الذي يشـرق فيـه 

  سانية.األمل ويلهم البلدان كافة ويمكنها من العمل معًا لصالح اإلن
  

  وهذا ما أنتم في صدد إنجازه وٕاننا نرى النتائج المحققة.
  

ولعل الخوف مـن أمـراض جديـدة يوّحـد العـالم إال أن التصـميم علـى التخفيـف مـن وطـأة بـؤس البشـر الـذي 
  يمكن الوقاية منه قد يحقق الغرض نفسه.

  
المقومات التي تجعل الصحة العمومية تتميز عن غيرهـا مـن مجـاالت المشـاركة العالميـة هـي الـدوافع  وٕان

  والقيم ومحور التركيز.
  

وٕاننا ندرك أن علينا التأثير في ذوي الشأن على أرفع المستويات غير أن أصحاب الشأن األشد أهمية هـم 
  األشخاص على أدنى المستويات.

  
  الروح أفضل تجسيد من االلتزام المتنامي بالتغطية الصحية الشاملة. وليس هناك ما يجسد هذه

  
فالتغطيــة الصــحية الشــاملة تبــين ضــرورة تحقيــق الحصــائل الصــحية للجميــع إلــى أقصــى حــد. وينبغــي أن 
تتاح للجميع فرصة الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة التي يحتـاجون إليهـا بصـرف النظـر عـن قـدرتهم 

  كاليف هذه الخدمات ودون تعرضهم لخطر اإلفالس المالي.دفع تعلى 
  

التشديد الراسخ على اإلنصـاف والعدالـة االجتماعيـة مسار والتركيز على التغطية الصحية الشاملة يواصل 
المعنونــة  ةالمعبــر عنهمــا فــي إعــالن األلفيــة وفــي الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر األمــم المتحــدة بشــأن التنميــة المســتدام

  ".قبل الذي نصبو إليهالمست"
  

ـــدعوني إلـــى التفـــاؤل أو إلـــى الشـــعور  ـــاك مـــا ي ـــة الشـــاملة. ولـــيس هن وٕانـــي أســـتوحي مـــن التـــزامكم بالتغطي
  باالفتخار واالعتزاز بالعمل أكثر من قيادة هذه المنظمة.

  
  وأشكر الموظفين المتعاونين معي على تفانيهم وحصافتهم وخبرتهم. فهم ال يهزمون.
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عضاء على اهتمامها الشديد بالصحة علـى المسـتويين الـوطني واإلقليمـي وعلـى المسـتوى وأشكر الدول األ
  الدولي.

  
كمــا أشــكرها علــى مــا تبذلــه مــن جهــود مكثفــة لتعزيــز وجاهــة عمــل المنظمــة وفعاليــة أدائــه وتــأثيره القابــل 

  للقياس على كل المستويات الثالثة.
  

. فســكان العــالم ســير فــي االتجــاه الصــحيحالالصــحيحة و األعمــال بع ضــطالوال بــد لنــا مــن المثــابرة علــى اال
  يعتمدون اعتمادًا شديدًا على هذه المنظمة.

  
  وعملنا يحقق فوائد تفوق نطاق الصحة.

  
وٕاذ يعــزز عملنــا العــدل فــي الحصــول علــى الرعايــة واإلنصــاف فــي تحقيــق الحصــائل الصــحية، يســهم فــي 

  يرغب كل بلد من بلدان العالم في التمتع بهما.التماسك االجتماعي واالستقرار االجتماعي اللذين 
  

. وٕاني محظوظة سير في االتجاه الصحيحالاألعمال الصحيحة و بع ضطالوأشجعكم على المثابرة على اال
  جدًا لدعمكم.

  
  .لكم وشكراً 

  
  

=     =     =  
  


