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  أمام المدير العام خطاب
  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين

  
  

  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٢جنيف، االثنين، 
  
  

  .ة الرئيس، حضرات الوزراء الموقرين، حضرات المندوبين األكارم، أيها السيدات والسادةسياد
  
 لقد آزرتمونا على نحو حاسم األهميـة فـي   .أوالً أعرب لجميع البلدان عن شكري لما تقدمه من دعم         -١

يل المثال، مـؤتمر     ومن بينها، على سب    .المفاوضات الهامة الكثيرة التي انتهينا منها على مدى العام المنصرم         
األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ومراجعة اللوائح الـصحية الدوليـة،                

وكان بإمكان أي من هذه العمليات الدقيقة أن تتوقف وتنهار ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث، وأنا أشكركم . ٢٠٠٥
  .فاق األغراض التي تتوخونهاعلى روح التعاون الذي أبديتموه وعلى رحب آ

  
ولقد تشرفنا فـي الـسنة الماضـية        .  منظمة الصحة العالمية مفتوح، كدأبه، لدولنا األعضاء       إن صدر   -٢

 زارنـا   ٢٠٠٥وفي عام   . باستقبال ضيوف هم ملك وملكة النرويج وسيدة مصر األولى وسيدة السنغال األولى           
لون ينوبون عن منظمات غير حكوميـة، وبرلمـانيون         في المقر الرئيسي رؤساء دول ووزراء وسفراء وممث       

ونحـن  . وإنه لمن دواعي شرفي الدائم أن نحتفي بكم ونستقبلكم        . وممثلون عن القطاع الخاص وسائر الشركاء     
  .وعندما نعرف ما تحتاجون إليه فإن بإمكاننا العمل على تلبية احتياجاتكم. نصغي إليكم جميعاً بكل عناية

  
قضايا الصحية يحتاج إلى استجابة سريعة، وهناك طلب كبير ومتزايـد علـى فرقنـا               إن الكثير من ال     -٣

فعندما دقت حكومة باكستان ودق الوزير خان ناقوس الخطر بعد زلزال جنـوب          . المعنية بالفاشيات والطوارئ  
  .آسيا بادرنا فوراً إلى الزج بمواردنا في خضم الجهود الجماعية التي بذلت هناك

  
ترصد الوضع   ومنظمة الصحة العالمية     .عراب عن مخاوف بشأن صحة السكان الفلسطينيين      كما تم اإل    -٤

  .السائد عن كثب وتواصل دعمها للخدمات الصحية المقدمة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة
  
روع فـي  كما شاهدنا هذا العام تجاوباً جد فعال مع أكبر وباء لشلل األطفال يلم بعدة بلدان منـذ الـش                 -٥

 على إعـادة     بلداً ٢٥أكثر من   وقد ساعد العمل الجماعي الذي يضطلع به        . ١٩٨٨مبادرة االستئصال في عام     
  .هذا الجهد الدولي إلى سالف نصابه

  
 فقد أرسلنا خبراء فـي غـضون        ،وبالنظر إلى أن أنفلونزا الطيور قد استشرت في جميع أنحاء العالم            -٦

ومنذ بداية هذا العـام أرسـلنا فرقـاً         . دمتموها من أجل الحصول على الدعم     ساعات من تلقينا للطلبات التي ق     
  . بلداً في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق األوسط٢٠مهمتها التقييم واالستجابة إلى أكثر من 
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واليزال مركز العمليات الصحية االستراتيجية يضطلع بدور رئيـسي فـي تنـسيق العمـل وتقـديم                   -٧
  .المعلومات

  
  . التواصلية إنما هي جزء هام من العالقة التي تربط بيننا وبينكمهوهذ  -٨
  
إننا نريد أن تكون منظمة الصحة العالمية مصدراً للمعلومات الموثوقـة واالسـتراتيجية والحكمـة،                 -٩

تنحصر فقط في التعامل مع الفيروسات المتوحشة بل أيضاً في التعامل مع الـشائعات المغرضـة                 فالمسألة ال 
  .وليس هناك شيء ينفع في هذا الصدد سوى المصارحات والمكاشفات والعلم الصحيح. يةالمغال

  
فلقد استمعت إلى شعر . بارغوالمصارحة هي الشيء الذي يتقنه ضيفنا المتحدث اليوم وال يشق له فيه             -١٠

لعام عندما كنت   مارس من هذا ا   /  ربيعاً، وهو شعر يأخذ باأللباب في آذار       ١٩هذا الشاب الذي يبلغ من العمر       
. استمعت إليه يتحدث عن فيروس العوز المناعي البشري ودعوته إلى الحضور هنـا            . في زيارة إلى كينيا بلده    

  .كازياسيداتي وسادتي الرجاء منكم أن تلقوا السمع بعناية لجونسون مو
  
س  مليون شخص ممن يتعايشون مـع فيـرو        ٤٠ وهو يتحدث نيابة عن      .فهذا صوت يجب أن يسمع      -١١

  . جونسون أنت هنا على الرحب والسعة.األيدز، أولئك الذين يعيشون في ظل الوصم والعار
  

  جونسون مواكازي يقرأ قصيدة
  
  .جونسون أشكرك جزيل الشكر نيابة عن جميع الحاضرين في هذا المقام  -١٢
  
 نواصل الضغط    وعلينا أن  .في الحرب التي نشنها على فيروس األيدز      " تراخ"ال يمكن أن يكون هناك        -١٣

  .حتى نربط بين الوقاية والعالج والرعاية ونجعل منها شيئاً يعمل
  
الرئيسية االلتزام بحصول الجميع على خدمات الرعاية بحلول عام         " ٥ في   ٣"وإن من حصائل مبادرة       -١٤

٢٠١٠.  
  
  ولكن ماذا تعني عبارة حصول الجميع على خدمات الرعاية؟  -١٥
  
ذلـك  . لي، أنه ال ينبغي ألي كان أن يموت ألنه ال يمكنه الحصول على الدواء             ي، بالنسبة   نإن ذلك يع    -١٦

ينبغي ألي كان أن تخطئه أعمال االختبار والتشخيص والعالج بسبب انعـدام وجـود العيـادات                 يعني أنه ال  
لموت وذلك يعني أيضاً أنه ال يجب أن تحكم األمهات الحامالت لفيروس األيدز على أطفالهن با. والمستوصفات

وستكتب الحياة آلباء وأمهات هؤالء األطفال لرعايتهم بدالً من أن يـصبحوا أيتامـاً بـسبب           . دون قصد منهن  
  .األيدز

  
 خدمات االختبار والتوعية والعالج     ويجب أن نتمادى في الضغط للتأكد من قدرة كل واحد يحتاج إلى             -١٧

ت ذاته، تقديم الدعم الكامل لكل الجهـود التـي          وسنتولى، في الوق  . والرعاية على الحصول على تلك الخدمات     
  .تُبذل لالستيثاق من معرفة الناس لكيفية توقي عدوى فيروس األيدز ومن تمكنهم من القيام بذلك
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وحفـزت إنـشاء    . في بناء األسس المتينة التي سيقوم عليها هذا األمر        " ٥ في   ٣"لقد ساعدت مبادرة    و  -١٨
ة لسلسالت التوريد ونظم التحقق المسبق من الصالحية، وبروتوكـوالت العـالج           البنى التحتية المادية واإلداري   

  .والتشخيص والتدبير العالجي للحاالت
  
ذلك أن هناك ستة ماليـين      . غير أن حصول الجميع على الخدمات اليزال يواجه مشكالت ذات شأن            -١٩

وهناك، في منـاطق    . فيروسات القهقرية نسمة ممن هم، اليوم، في أمس الحاجة إلى العالج باألدوية المضادة لل           
ومن العار أال يتمكن األطفال من الحصول علـى العـالج           . عديدة من العالم، حاالت نقص متكررة في الدواء       

. لشيء إال لندرة عمليات اإلعداد في مجال طب األطفال، وليس فقط نتيجة لإلصابة بفيروس األيـدز                الناجع ال 
وهناك مشكلة أخرى أيضاً وهي تتمثل في عالجـات الخـط           . ى المالريا والشيء ذاته ينسحب على السل وعل     

  .الثاني لهذه األمراض وهي مكلفة جداً وتوريداتها قليلة
  
  .وذلك يستدعي وقفة حازمة جسورة وتوفير موارد جديدة  -٢٠
  
 ،لنرويج وفرنسا وا   وشيلي وإنني ألرحب بالمبادرة التي اتخذتها عدة بلدان، بزعامة حكومات البرازيل           -٢١

وسيستخدم ذلك الـصندوق    . إذ اقترحت إنشاء مرفق دولي لشراء األدوية للمساعدة على تلبية تلك االحتياجات           
أمواالً ابتكارية يمكن التكهن بمصادرها وتستمد من الضرائب المفروضة على تذاكر الطائرات وما إلى ذلـك                

ن خفض أسـعار األدويـة      مراء سيتمكن المرفق    وبتجميع التمويل والش  . من الضرائب لتوفير التمويل المستدام    
وتحسين نوعية المنتجات المتداولة في العالم على وجه السرعة، وضمان تمكن المرضى من التوصل إلى تلك                

  . وإن منظمة الصحة العالمية لملتزمة بدعم ذلك المرفق بأي الطرق التي نستطيع إليها سبيالً.المنتجات
  
ويظل التمنيع حجر الزاويـة     . ن الشيء ذاته يصح على الوقاية من المرض       إن العالج أمر أساسي ولك      -٢٢

ذلك أن وفيات الحصبة قد انخفضت تقريباً بنسبة        . نقوم به من عمل في مجال مكافحة األمراض المعدية         في ما 
ربعة أما عدد البلدان التي يتوطنها شلل األطفال فقد انخفض إلى أ          . النصف على مدى السنوات القليلة الماضية     

  .بلدان ال غير وذلك أكثر األرقام انخفاضاً في التاريخ
  
  .دعونا نلق نظرة على هذه البلدان األربعة األخيرة  -٢٣
  
وتظل . فالهند وباكستان هما على المسار الصحيح نحو إنجاز عملية االستئصال بحلول نهاية هذا العام               -٢٤

  . وهذا إنجاز رائع.هناك بعض الحاالت فقط
  
نستان تحرز هي األخرى تقدماً ممتازاً في القضاء على آخر الحاالت، على الرغم من أن ذلـك                 وأفغا  -٢٥

فالنزاعات تقف حجر عثـرة بـين       . من األمور المعقدة بالنظر إلى الوضع األمني السائد في المنطقة الجنوبية          
  .األطفال وبين تطعيمهم بلقاح شلل األطفال

  
يا ذلك أن نسبة تصل إلى نصف األطفال التزال تخطئها عمليـات            وعيون العالم اآلن تنظر إلى نيجر       -٢٦

  .وذلك يمثل آخر مستودعات شلل األطفال التي لم تتسن السيطرة عليها في العالم. التمنيع في الواليات الشمالية
  
إننا نمتلك شركاء عظاماً كنادي الروتاري الدولي ومراكز مكافحة األمـراض والوقايـة منهـا فـي                   -٢٧

. ريـة يت المتحدة األمريكية واليونيسيف الذين يمثلون رأس حربة جهود الدعم المقـدم للـسلطات النيج              الواليا
ونحن، جميعاً، نعكف على تنفيذ استراتيجية جديدة للوصول بخدمات التطعيم ضد شلل األطفـال إلـى جميـع                  
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 أمور منها، على سبيل المثال، إننا نستقطب اآلباء إلى مراكز التمنيع بفضل    . األطفال الذين تعذر الوصول إليهم    
  .توفير الناموسيات أيضاً

  
 وإننـي   . مليارات دوالر أمريكي في عملية استئصال شلل األطفـال         ٤لقد استثمر العالم، حتى اآلن،        -٢٨

  .ألناشدكم جميعاً االستمرار في تقديم دعمكم، السياسي منه والمالي، حتى نجز المهمة
  
أن  .فال يكون هناك ريـب البتـة       .ان باإلمكان استئصال شلل األطفال    ولقد تساءل البعض عما إذا ك       -٢٩

  .وسننجح في ذلك . القيام بذلكبإمكاننا
  
، الشديد اإلمراض قد تم اإلبالغ عن أنه أصـاب         H5N1أما فيما يتعلق بأنفلونزا الطيور فإن الفيروس          -٣٠

كما أن  . يا وأوروبا وأفريقيا والشرق األوسط     بلداً، في آس   ٥٠حتى اليوم، الطيور الداجنة أو البرية في أكثر من          
  .عشرة من تلك البلدان قد أبلغت اآلن عن وقوع حاالت بشرية

  
ومن دواعي األسف أنه قد تم، في هذا العام، تسجيل أعداد من الوفيات البشرية تفوق األعـداد التـي                     -٣١

 الذي تمثله أنفلونزا الطيور اليزال      الخطرذلك ألن    .فعلينا أن نظل على حذر دائم      . كله ٢٠٠٥سجلت في عام    
  .وهو ليس في طريقه إلى الزوال .ماثالً

  
  .إننا نتوفز، وعلينا أن نظل متوفزين، اللتقاط كل إشارة تدل على أن الفيروس قد يغير من سلوكه  -٣٢
  
عنهـا  غ  لّواآلن يعكف خبراؤنا في مجال الوبائيات على دراسة أكبر مجموعة من الحاالت البشرية يب               -٣٣
وقد تم تحديد هذه المجموعة عن طريق       .  يومنا هذا، وجميعها وقع داخل أسرة موسعة واحدة في إندونيسيا          حتى

ولكن مازال هناك المئات، وربما اآلالف من بؤر المرض غير المعروفة في جميـع أنحـاء                . الترصد الفعال 
وقد ال يوجد هناك أيـضاً مـن        . الغ عنه العالم، حيث ال يدري أحد ما الذي عليه رصده أو ما الذي عليه اإلب             

وعلينا أن نعرف كل ما يلزم عـن كـل مجموعـة مـن     . إن علينا أن نسد تلك الثغرات . يتعين إبالغه باألمر  
  .الحاالت أياً كان مكانها

  
كما فقد مـصدر  . وقد لحق الدمار بسبل الرزق.  مليون طائر نافق أو تم إهالكه      ٢٠٠وهناك، إجماالً،     -٣٤

  .مصادر الغذاءحيوي من 
  
والرسالة التي نوجهها إلى البلدان التي لم تتضرر بعد من جراء هذا الفيروس المدمر هـي الرسـالة                    -٣٥

فالتأهـب لمواجهـة الوضـع      . وإذا كانت لديكم فسحة من الراحة فاغتنموها جيداً       . عليكم بالتفكير جدياً  : التالية
استحداث لقاح وبناء قدرات الصنع وتحسين نُظم اإلنذار المبكر وعلينا أن نسرع العمل على     . يبلغ نهايته أبداً   ال

  .وتبادل خطط العمل المستمر ومساعدة الغير على التأهب
  
وإنني ُأجل الدور الحيوي الذي اضطلع به السيد بوش، رئيس الواليات المتحدة، في هذه الجهود، حيث         -٣٦

وسرعان ما تبنت حكومـات كنـدا والـصين         . نفلونزاأطلق الشراكة الدولية بشأن أنفلونزا الطيور وجائحة األ       
. واليابان القضية واستضافت االجتماعات بهدف إيجاد ما يلزم من قيادة وتمويل للمضي قدماً في هـذا العمـل                 

  .وشكراً لكم جميعاً على التزامكم بهذا العمل الهام
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 الفور لألحكام ذات الصلة من      إنكم ستنظرون هذا األسبوع في قرار يدعو إلى االمتثال الطوعي على            -٣٧
  . ويدل ذلك بوضوح على ما توليه البلدان من أولوية لخطر جائحة األنفلونزا.اللوائح الصحية الدولية المنقحة

  
وهناك وعود بتقديم تمويل كبير، إال أن هذا التمويل يصل ببطء إلى األماكن التي توجد فيهـا حاجـة                     -٣٨

  .ات التمويل التي ُأعلنت في بيجينوالبد من الوفاء بتعهد. ماسة إليه
  
فمن الجلي أن األمور ال تسير على ما يرام فيمـا يتـصل بمكافحـة               . ولننتقل إلى موضوع المالريا     -٣٩

فمن الممكن إنقاذ عدد كبير من األرواح بأدوات بسيطة لمكافحة النواقل والعالج، مثل الناموسـيات               . المالريا
ويواصل العديد مـن   . ال المعالجة التوليفية القائمة على مادة األرتيميسينين      المعالجة بمبيدات الحشرات، واستعم   

ومازالـت  . الباحثين العمل على تحقيق المرمى النهائي، أال وهو استحداث لقاح ناجع مضاد لهـذا المـرض               
  .المالريا تشكل أكبر سبب لوفيات األطفال دون سن الخامسة في أفريقيا

  
وستعزز المنظمة قيادتها في مجال     . فالوقت اآلن ليس وقت الخجل    . إننا نقبل بمسؤوليتنا عن هذا األمر       -٤٠

ونحن نحترم العمل الرائع الذي يقوم به الكثير من الشركاء لمكافحة هذا المرض، ولكن علينا               . مكافحة المالريا 
  .أن نعود إلى المسار المالئم بأسرع ما يمكن

  
وهذا هو الهدف من إطالق برنامج المنظمـة العـالمي          . اكب توقعات الدول األعضاء   إن علينا أن نو     -٤١

وسنقدم تقريراً عن التقدم المحرز في هذا الصدد فـي جمعيـة            . لمكافحة المالريا في وقت سابق من هذا العام       
  .الصحة التالية

  
" الوسـطى " األهداف   وتلك. مدى فائدة وضع أهداف تدريجية    " ٥ في   ٣"وأظهرت تجربتنا مع مبادرة       -٤٢

فالبد من تحديد   . كما أن المرامي اإلنمائية لأللفية ليست كافية في حد ذاتها         . تدفعنا دفعاً نحو الوفاء بالمسؤولية    
  .أهداف واضحة في كل مجال يوجد فيه مرمى يتعلق بالصحة من المرامي اإلنمائية لأللفية

  
وتُعتبـر  .  في الوصول إلى نتائجهـا المنطقيـة       وتحرص إدارة مكافحة السل على اتباع هذا األسلوب         -٤٣

الخطة العالمية الجديدة لدحر السل خطة شاملة ذات هيكل جيد، ومن ثم يمكن قياس نتائجها والمـساءلة عـن                   
وهـذا  . ففي كل عام يتتبع التقرير السنوي العالمي عن السل مسيرة الوباء والتقدم المحـرز لـدحره               . تنفيذها

ر على تتبع المؤشرات العملية وإنما تتبع األثر الواقع في حياة النـاس أيـضاً، لـه              األسلوب، أي عدم االقتصا   
  .أهميته في هذا المضمار

  
وهناك حاجة عاجلـة إلـى وضـع        . وهناك أسلوب مماثل ثبتت فائدته في رصد صحة الوليد والطفل           -٤٤

  .نموذج مماثل في الكفاءة من أجل الحد من وفيات األمومة
  
الشكر للسيد بوتين، رئيس االتحاد الروسي، لوضعه الصحة في صدارة جدول أعمال            وأود أن أزجي      -٤٥

. إن الصحة واألمن والتعليم يعتمد كل منها على اآلخر. قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى هذا العام    
  .ويواجه التقدم في كل منها صعوبات جمة

  
وما لم نفعل ذلك سيظل بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفيـة          . وعلينا اآلن أن نعالج تلك القضايا العويصة        -٤٦

ولبلوغ غايات المرامي اإلنمائية لأللفية البد من تحسين الربط بين تغطية . والحد من الفقر مجرد أضغاث أحالم
الرعاية الصحية وبين العمل الخاص بعوامل اجتماعية، مثل الفقر وتمكـين المـرأة والتهمـيش االجتمـاعي                 



   A59/3    ٥٩/٣ج

6 

ولعل اللجنة  . المعيشية واآلثار الصحية العمومية المترتبة على السياسات التجارية واألخطار البيئية         والظروف  
فهناك عدد متزايد مـن     . المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة، والتي أنشئت منذ عام، تبين كيفية القيام بذلك           

  .تعددة القطاعاتالبلدان يدخل في شراكات مع اللجنة لتحديد وتنفيذ سياسات فعالة م
  
وستقومون، هذا األسبوع، باستعراض تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة              -٤٧

واسمحوا لي مجدداً أن أعرب عن شكري للسيدة درايفوس، الرئيسة السابقة لسويسرا، التي كرسـت               . العمومية
وسيكون عليكم بحث أي من اإلجراءات الناتجة عن هذا         . جنةتها الدبلوماسية الرائعة لتحديد مسار عام لل      امهار

التقرير ينبغي اتخاذه لتحسين استدامة الجهود الرامية إلى استحداث وإتاحـة اللقاحـات ووسـائل التـشخيص                 
وأنا واثق من أننا نستطيع تحقيق تقدم حقيقي نحو هذا          . واألدوية التي تحتاج إليها البلدان النامية بصورة عاجلة       

  .فالهد
  
 يصف مشكلة أخرى عميقة الجذور وال توجد لهـا أيـة            ٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم      إن    -٤٨

وأود أن أعرب عن تقديري للبلدان األفريقية الكثيرة التي         . حلول سريعة، أال وهي أزمة القوى العاملة الصحية       
وواصـلتم  . بإدراج قرارين بشأن تلك المسألة    لقد أقنعتم هذا الملتقى     . تدفع في اتجاه معالجة تلك القضية الهامة      

  .الضغط من أجل إحداث التغيير
  
وعندما أصدرت التقرير الخاص بالصحة في العالم في لوساكا بزامبيا قابلت إحدى الممرضات فـي                 -٤٩

لقد رأيت  . أنها ال تستطيع االستمرار على هذا النحو      لي  وذكرت  .  ساعة يومياً  ١٨وهي تعمل   . مستشفى هناك 
.  موظف مهني  ٤٠٠ولكنه يعمل بأقل من     .  من الموظفين المهنيين   ١٠٠٠تشفى من المفترض أن يعمل فيها       مس

ولكنني تساءلت أيضاً عن عـدد مـن        . وأشدت باختيارهم هذه المهنة النبيلة    . وقابلت طلبة وطالبات التمريض   
  .يخططون منهم بالفعل للهجرة بعد التخرج

  
  . إطالق تحالف القوى العاملة الصحية العالميوهذا الخميس سنعلن مع شركائنا  -٥٠
  
  .إن من الواضح أنه دون العاملين الصحيين ال يمكن إحراز أي تقدم يذكر  -٥١
  
ومـن  . ومن المجاالت التي تتطلب معالجتها عمالً سريعاً نقص القوابل الالئي يحضرن عملية الوالدة              -٥٢

  .ألمهات وأطفالهن أثناء الوضع وبعد الوضع على الفورمحاور التركيز الحيوية التي تستدعي التحسين صحة ا
  
 عامـاً   ١٥وتُعتبر الوفيات ذات الصلة بالحمل من األسباب الرئيسية لمعدالت وفاة الفتيات بين سـن                 -٥٣
وهو عدد غير مسبوق ومـن      .  مليار مراهق  ١‚٢وفي العام الماضي بلغ عدد المراهقين في العالم         .  عاماً ١٩و

ويـشكل  . وهذه الفئة من صغار السن تتضرر بشدة وعلى وجه الخصوص من فيروس األيدز            . المقدر أن يزيد  
 عاماً نحو نصف عدد اإلصابات الجديدة بعدوى فيروس األيدز سنوياً،           ٢٤ عاماً و  ١٥تراوح أعمارهم بين    تمن  

ة أعلـى مـن     وأقول مجدداً إن النساء هن األشد تضرراً ويسجل لديهن معدل إصاب          .  مليون حالة  ٤‚٩والبالغة  
  .الرجال

  
إذن، كيف سنعالج تلك المشاكل . إن المشكلة التي يمكن حلها بالمال وحده ليست مشكلة عويصة بالفعل      -٥٤

  المستعصية؟
  
  .وعلينا أن نوجد مناخاً يساعد على إحداث التغيير. علينا أن نغير توقعاتنا  -٥٥
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فعلى سبيل المثـال تبـين      . ن يحقق ذلك تماماً   وبإمكان عملنا في مجال المبادئ التوجيهية والمعايير أ         -٥٦
معايير نمو الطفل المنشورة مؤخراً أن كل األطفال يتمتعون بإمكانية النمو بالمعدل نفسه، علـى الـرغم مـن                   

واآلثار المترتبة على ذلك آثـار      . ويعني ذلك أن توقعات النمو تدخل عصراً جديداً       . الفروق العرقية والوراثية  
 أن نعمل على دعم إحداث التغييرات في التغذية وفي تنشئة األطفال بوجه عام لكي يتمكن                وعلينا اآلن . ضخمة

  .األطفال من تحقيق إمكاناتهم
  
 جزءاً من عمليـة     بالوقاية من األمراض المزمنة   وتشكل أيضاً منشورات مثل التقرير العالمي الخاص          -٥٧

 التحليل الوارد في التقرير على الضرر الناجم عن         وللمرة األولى يشدد بوضوح   . تغيير التوقعات ودعم التغيير   
ويقترح التقرير أيضاً هدفاً طموحـاً، أال       . أمراض من قبيل السرطان أو السكري أو األمراض القلبية الوعائية         

 وهـذا   .٢٠١٥٪ سنوياً حتى عام     ٢وهو خفض الوفيات الناجمة عن األمراض المزمنة بنسبة إضافية مقدارها           
  . مليون حالة وفاة قبل األوان٣٦دون حدوث من شأنه أن يحول 

  
وعلـى سـبيل    . ويحدث التغيير أيضاً عندما نطرح القضايا ونفهمها ونتوصل إلى توافق آراء بشأنها             -٥٨

المثال تم من خالل التشاور الواسع إعداد كل من االستراتيجية العالمية بشأن األمراض المنقولة جنسياً وبرنامج              
  .شرالعمل العام الحادي ع

  
ونحن نستخدم تلك المعرفة فـي األعمـال        . إن الضغط من أجل التطور يغير طريقة تطور الكائنات          -٥٩

ونستخدمها في تمييز انتقال فيروس شلل األطفال والقضاء . الخاصة بالتنبؤ والوقاية فيما يتعلق بأنفلونزا الطيور
  ؟الخاصةا؟ أي كيف نغير بيئتنا ولكن ما الذي نتعلمه عندما نطبق تلك المعرفة على أنفسن. عليه

  
  .عندما تم انتخابي أعلنت التزامي بتحسين الشفافية والمساءلة  -٦٠
  
وهو يحدد المسؤوليات   . الخاص بمنظمة الصحة العالمية   " إطار المساءلة "وفي بداية هذا العام أصدرنا        -٦١

  .والسلطات على نطاق المنظمة
  
نحن ال نريد أن ننظر إلى      :  بعبارة أخرى  يأ. ي نرغب في تحقيقها   ويؤكد اإلطار أيضاً على النتائج الت       -٦٢

  . وإنما نريد أن نعرف ماذا يحدث فعالً لحالة الناس الصحية–العملية فحسب 
  
فهـو ال يـذكر عـدد المـشاورات         . وهذا هو ما يفعله، على سبيل المثال، التقرير السنوي عن السل            -٦٣

 ٢٠٠٤ حدد حاالت السل التي عولجت في جميع أنحاء العالم في عام             واالجتماعات التي ُأجريت وإنما يذكر أن     
حالة، وأن ثمـانين فـي      مليون   ٤,٨ المباشر بلغ    اإلشراففي إطار استراتيجية المعالجة القصيرة األمد تحت        

  .المائة من تلك الحاالت تم شفاؤها اآلن
  
الذي اتبعناه في استخدام ميزانيـة الثنائيـة   ولقد أجرينا، في إطار عملية الشفافية هذه، تقييماً لألسلوب           -٦٤

  .األخيرة
  
ولقد ذكرت، آنفاً، أن المشكلة ليست عسيرة إذا اقتصر حلها على األموال فقط، وإنما هناك مجـاالت                   -٦٥

  .متعددة يسرنا أن نذكر أن األموال كانت فعالً هي الحل لمشكالتها
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. ، والذي ما كان لنا أن نواصل العمـل مـن دونـه            وشكراً لكم لمواصلة تقديم دعمكم المالي السخي        -٦٦
  .ودعمكم المتواصل هذا هو إشارة لموافقتكم على أعمال المنظمة وتأييدكم لها

  
  .ومواردنا هي أوالً، وقبل كل شيء، الناس الذين يعملون معنا  -٦٧
  
  :وأود أن أذكر ثالث نقاط بشأن الوضع المالي وهي  -٦٨
  
مليار دوالر فـي    اثنين  ت من اإلسهامات الخارجة عن الميزانية تجاوز بقليل         دااأوال، أن إجمالي اإلير     -٦٩

  .الطوعي٪ في اإلسهامات ٦١وهو رقم قياسي، حيث سجل ارتفاع بنسبة . ٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة 
  
وثانياً، أن االتجاه السائد هو أن تستمد المنظمة تمويلها بشكل أساسي من هذه المـصادر الطوعيـة،                   -٧٠

  .الوقت الحاضر ما يقارب ثالثة أرباع التمويل الكليوالتي تتيح في 
  
، حيث كُسر طوق الزيادات الحادة ٢٠٠٥-٢٠٠٤وثالثاً، أن المنظمة غيرت موضع تركيزها في المدة   -٧١

.  أي في البلدان–في المقر الرئيسي وأخذنا نتجه اآلن بعزم نحو تعهدي بوضع الموارد حيث تشتد الحاجة إليها 
 مليـار   ١,٩ إلى   ٢٠٠٣-٢٠٠٢  الفترة  مليار دوالر في   ١,٣ في األقاليم والبلدان من      الي اإلنفاق وقد ارتفع إجم  

 بلغت الزيادة في البلدان وحـدها نـسبة         وقد. ٪٤٦وذلك يمثل زيادة بنسبة     . ٢٠٠٥-٢٠٠٤  الفترة دوالر في 
  .٪٣٥,٥٪ من إجمالي اإلنفاقات البالغ ٣٠
  
وهذا هو  . تة عند قيامنا بتحديد مرامٍ طموحة طويلة األجل       ولقد أكدت على ضرورة وجود أهداف مؤق        -٧٢

وسيجري عرض تفاصيل مضمون هـذه الخطـة للحقبـة          . دور الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل الجديدة     
  . للتشاور في إطار اجتماعات اللجان اإلقليمية التي ستجري في غضون أشهر قالئل٢٠١٣-٢٠٠٨

  
وتحدثت عن ضرورة    .تي تتبعها المنظمة اآلن في االستجابة الحتياجاتكم      وقد شرحت اليوم األساليب ال      -٧٣

وضـرورة توخينـا     .وضرورة تنظيم استجابتنا لكي تصبح النتائج الصحية نتائج قابلة للقياس          .اإلصغاء إليكم 
وضرورة وضع خطط قصيرة األجل فـضالً عـن          .الشفافية التامة بشأن األسلوب الذي نتبعه إلنفاق أموالكم       

  .طط الطويلة األجلالخ
  
 وإنما  –والحاجة إلى أن نتذكر على الدوام بأن ما نعمله ال يتعلق بتنفيذ الخطط وإنجاز االستراتيجيات                  -٧٤

  .وبتحسين حياتهم وحماية صحتهم. يتعلق بالناس أنفسهم
  
س حدثاً سنوياً   وإصالح األمم المتحدة، كما أراه، لي     . وثمة الكثير مما يقال بشأن إصالح األمم المتحدة         -٧٥

  .وإنما هو عمل يومي
  
  .وليست الكلمات هي التي تهمنا في اإلصالح وإنما المهم هو العمل  -٧٦
  
  .وأنا آمل في أن تكون أعمال المنظمة خير دليل على ما تنطوي عليه من قيمة  -٧٧
  
نحـن مـوظفي     فإنني أدرك عميق اإلدراك العالقة التي تربط بيننـا،           –وكما ذكرت في بداية كلمتي        -٧٨

  .ودورنا وغرضنا يعكسان احتياجات شعوبكم. المنظمة، وأنتم الدول األعضاء
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 الوظائف الهامة المنوطة بي كمديرعام هي التحسس الحتياجاتكم، والتأكد مـن             أن أحد  وأنا واثق من    -٧٩
  .كون المنظمة وسيلة مرنة تماماً قادرة على القيام بما تحتاجون منها القيام به

  
، دسـتور منظمـة     ١٩٤٦يوليو  / اعتمد المؤتمر الصحي الدولي منذ ستين عاماً خلت، في تموز         ولقد    -٨٠

وكانت المملكة المتحدة والصين أول دولتين توقعان على ذلك الدستور وكما قيل، فإن دعمهما              . الصحة العالمية 
  ".بدون تحفظ"له كان دعماً 

  
. لل أي تحفظات بعد مرور ستة عقود على ذلكقبيل الصلف واإلدعاء أن نتصور عدم تسمن وسيكون   -٨١
  . ثمة شيئاً واحداً لم يتغير، وهذا الشيء هو وضوح رؤيتنا وفهمنا للدور الذي نقوم بهولكن

  
المنظمة الرائدة فـي مجـال العمـل        "ولقد أنشئت المنظمة من أجل خدمة دولها األعضاء باعتبارها            -٨٢

  ".الصحي الدولي
  
  . تردد أن ذلك مازال يمثل قوتنا الدافعة األساسيةوأود أن أقول لكم دون  -٨٣
  

  .وشكراً لكم
  
  
  

=     =     =  
  


