
 

  ١٣٨/٢م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٦ يناير/ الثانيكانون  ٢٥  بعد المائة والثالثون الثامنةالدورة 
     EB138/2  من جدول األعمال ٢البند 

  
  
  

 المجلس التنفيذي تقرير المديرة العامة إلى
 والثالثين بعد المائة الثامنةفي دورته 

  
 

  ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٢٥جنيف، 
 
  
الســيدة الرئيســة، أعضــاء المجلــس التنفيــذي المــوقرين، أصــحاب الســعادة الســفراء، الــزميالت والــزمالء فــي   -١

  .منظومة األمم المتحدة، سيداتي وسادتي
  
حالـة إيبـوال  ٩٥٠غ معـًا عـن أكثـر مـن تبلَّـكانت غينيا وليبيريـا وسـيراليون  قبل خمسة عشر شهرًا من اليوم  -٢

أسبوعيًا. واليوم نجحت البلدان الثالثة في وقف جميع سالسل سريان المرض من الفاشـية األصـلية التـي بـدأت قبـل 
  سنتين. أكثر من

  
ا إلـي فـي االحتفـاء بقيـادة الحكومـة وُيعد ذلك إنجازًا تاريخيًا من الضروري اإلشادة به. وأرجـوكم أن تنضـمو   -٣

الثالث، والتضحيات البطولية التي قدمها العاملون في مجال الرعاية الصحية وقدمتها المجتمعات المحليـة، والـدعم 
  القوي من مجموعة من الشركاء.

  
فـإن ن، اآلومع ذلك لـم تعلـن المنظمـة حتـى اآلن عـن انتهـاء الفاشـية فـي غـرب أفريقيـا. وكمـا نعلـم جميعـًا   -٤

  الفيروس يمكن أن يختبئ في أجسام الناجين الذين تعافوا تمامًا لمدة يمكن أن تصل إلى سنة.
  
بؤرة احتـدام صـغيرة للعـدوى بعـد أن دخـل  ١١آذار/ مارس من العام الماضي قامت المنظمة بتوثيق  ومنذ  -٥

  الفيروس مجددًا من الناجين. وقد تم كشف هذه الحاالت كافة واحتواؤها بسرعة.
  
عـن  غأعلنت المنظمة أن الفاشية انتهت في ليبيريا، وهـو آخـر بلـد كـان يبلَّـ ،كانون الثاني/ يناير ١٤وفي   -٦

حــدوث حــاالت، ولكنهــا حــذرت مــن اســتمرار بــؤر احتــدام أخــرى. وقــد لقــي التحــذير آذانــًا مصــغية. ففــي اليــوم التــالي 
  .٢٠١٥ أكدت سيراليون أول حالة جديدة تظهر فيها منذ أيلول/ سبتمبر

  
  فاسمحوا لي أن أسلط الضوء على تلك العقبة.  -٧
  
لحــاالت الجديــدة. وهنــاك مســتوًى مكثــف مــن الحــذر فــي هــذا أوًال، إن هــذه البلــدان ســارعت بــاإلبالغ عــن ا  -٨

  الصدد. فرؤيتنا للوضع ثاقبة وشفافة.
  
، تتوافر لهذه البلدان أكبر مجموعة خبرات في مجـال االسـتجابة لإليبـوال. فهـم يعرفـون مـا يجـب عملـه ثانياً   -٩

  بالضبط.
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ة علـى كشـف بـؤر االحتـدام مـن هـذا موظـف فـي غـرب أفريقيـا للمسـاعد ١٠٠٠زال لدي أكثـر مـن ثالثًا، ما  -١٠
  توجه إليهم جميعًا بالشكر تقديرًا لمهاراتهم وتفانيهم في العمل.وأالقبيل واالستجابة لها. 

  
وأخيرًا، فإنه بفضل التجربة السريرية التي قادتها المنظمة أصبح لـدينا لقـاح يمكـن اسـتعماله إلحـداث حلقـة   -١١

  حماية احتياطية.
  

ال فيروس صعب المراس. وال يساورني أدنى شـك فـي ظهـور بـؤر احتـدام أخـرى. كمـا أنـه إن فيروس اإليبو   -١٢
  يساورني أدنى شك في أنه سيتم احتواؤها جميعًا بسرعة. ال
  

مـــن النـــاجين يواجهـــون  ١٠ ٠٠٠وهنـــاك أكثـــر بكثيـــر مـــن مـــن زاويـــة أخـــرى أيضـــًا.  كمـــا أن الفاشـــية تتلكـــأ  -١٣
  الوصم. فهم في حاجة إلى الرعاية.مشكالت صحية مستمرة إلى جانب ما يعانونه من 

  
  لقد وجهت اإليبوال إلى المجتمعات واالقتصادات ضربة قاصمة ومدمرة. وسيستغرق التعافي منها زمنًا.  -١٤
  

الوضـــــع ســـــيعود إلـــــى مـــــا شـــــهدناه وفـــــي حـــــين أن المهمـــــة لـــــم تنتـــــِه بعـــــد بأيـــــة حـــــال، ال يتوقـــــع أحـــــد أن   -١٥
  شهرًا. ١٥ قبل
  

فالتصــميم قــوي. وقــد بلــغ التضــامن الــدولي مســتوٍى غيــر عــادي. وأحــدثت الخطــوات العديــدة التــي اُتخــذت   -١٦
  على الصعيد الوطني والدولي أثرًا حاسمًا.

  
  فليس بوسع أي أحد أن يترك هذا الفيروس ينطلق ويخرج عن السيطرة من جديد.  -١٧
  

ب فاشــية اإليبــوال أصــبح المســؤولون الصــحيون أكثــر حــذرًا إزاء العالمــات المنــذرة بــالخطر والتــي تــأتي وعقــ  -١٨
  من عالم الميكروبات.

  
التــي حــدثت فــي جمهوريــة كوريــا فــي العــام الماضــي وقــد أظهــرت فاشــية متالزمــة الشــرق األوســط التنفســية   -١٩

  ع بنظام صحي متقدم.الدمار الذي يمكن أن يلحقه مرض جديد، حتى في بلد يتمت
  

ال يتمتـع سـكانها إال بمناعـة قليلـة  جديدةكما أن استشراء فيروس زيكا الذي وصل به إلى مناطق جغرافية   -٢٠
ضــده هــو ســبب آخــر يبعــث علــى القلــق، وخصوصــًا بــالنظر إلــى الصــلة المحتملــة بــين العــدوى أثنــاء الحمــل وبــين 

  األطفال الذين يولدون برأس صغيرة.
  

م من أن العالقة السببية بين العدوى بفيروس زيكا أثناء الحمل وبين صغر الرأس لم تحدد بعـد فـإن وبالرغ  -٢١
البينات الظرفية لها دالالتها وتبعـث علـى القلـق الشـديد. فقـد لوحظـت زيـادة فـي اإلصـابة بالمتالزمـات العصـبية فـي 

  قلق.بعض البلدان بالتزامن مع وصول الفيروس، األمر الذي يزيد من شدة ال
  

وفــي هــذا الصــدد أشــكر جميــع البلــدان التــي تــأثرت حــديثًا علــى كشــفها الفيــروس بســرعة، وعلــى مســارعتها   -٢٢
  .)٢٠٠٥( بإخطار المنظمة بشفافية وفقًا للوائح الصحية الدولية
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وقــــد طلبــــت مــــن الــــدكتورة كاريســــا إتيــــين أن تطلــــع المجلــــس علــــى المعلومــــات الخاصــــة بالوضــــع الــــراهن   -٢٣
  فيروس زيكا وباستجابتنا له في وقت الحق من هذا األسبوع.بيتعلق  فيما

  
والبشـر وهناك عالمة أخرى منذرة بالخطر هي اكتشـاف الصـين فـي العـام الماضـي فـي عينـات الحيوانـات   -٢٤

، الـذي ينتقـل بسـهولة مـن سـاللة جرثوميـة إلـى أخـرى، mcr-1آللية من آليات مقاومة األدويـة، تنطـوي علـى الجـين 
  في ذلك بعض السالالت التي يمكن أن تتسبب في حدوث أوبئة. بما
  

ومنــذ ذلــك الحــين تكــرر هــذا االســتنتاج، الــذي أثــار القلــق إزاء الجــراثيم المقاومــة لكــل المضــادات الحيويــة   -٢٥
  في عدة بلدان أخرى. تقريبًا،

  
قد أعلنت في الكلمـة التـي ألقيتهـا أمـام جمعيـة الصـحة العـام الماضـي عـن نيتـي إنشـاء برنـامج جديـد  كنت  -٢٦

  لالستجابة للفاشيات والطوارئ اإلنسانية.
  

وأعربت عن رغبتي في تصميم البرنامج على نحو يكفل له الفعالية والسرعة والمرونة والتأثير السريع، مع   -٢٧
  اءات عمل مالئمة لدعم منصة تشغيله.تزويده بإجراءات إدارية وٕاجر 

  
وقد قمت في تموز/ يوليـو بتعيـين فريـق مـن أكبـر الخبـراء كـي يسـدوا إلـي المشـورة بشـأن وظـائف البرنـامج   -٢٨

وهيكله وتنظيمه وخطوط المسـاءلة اإلداريـة الخاصـة بـه. وقـدم الفريـق االستشـاري إرشـاداته بـدأب شـديد وباستفاضـة 
  راحة والروح النقدية والشمول.واسعة. وتحلى الفريق بالص

  
ونظــر الخبــراء فــي جميــع التقييمــات المســتقلة التــي صــدرت حتــى اآلن لالســتجابة لإليبــوال، وحللــوا تجــارب   -٢٩

  بعض عمليات الطوارئ، من قبيل العمليات التي أدارها برنامج األغذية العالمي واليونيسيف.
  

  / يوليو، وقدم إليَّ تقريره الختامي األسبوع الماضي.وعقد الفريق ثمانية اجتماعات بدءًا من تموز  -٣٠
  

  ودعا خبراء الفريق إلى إجراء تغييرات تحويلية على طريقة االستجابة للفاشيات والطوارئ.  -٣١
  

هـو مـا ُيعتبـر، علـى نطـاق واسـع، االتجـاه الصـحيح  إن هـذا هـو مـا مـن نحتـاج إليـه. وهـذا مـا أردتـه. وهـذا  -٣٢
  الذي ينبغي السير فيه.

  
مح لي أن أطمئنهـا علـى أن المـديرين اإلقليميـين، وأنـا كـذلك، مصـممون سوأرجو من الدول األعضاء أن ت  -٣٣

  نطبقها. على تغيير الطريقة التي نستجيب بها للفاشيات والطوارئ. فالدروس التي تعلمناها من اإليبوال يجب أن
  

ونحــن ملتزمــون بتنفيــذ برنــامج واحــد بخــط مســاءلة واحــد وبميزانيــة واحــدة ومجموعــة واحــدة مــن إجــراءات   -٣٤
  العمل وبكادر وظيفي واحد ومجموعة واحدة من مراجع األداء التي تشمل مستويات المنظمة الثالثة كافة.

  
جميـع مسـتوياتها، فـي دعـم البلـدان وبنـاء  ومن شأن تلـك التغييـرات أن نجعـل المنظمـة أقـوى بكثيـر، وعلـى  -٣٥

  القدرة الوطنية والعالمية على الوقاية من الطوارئ ذات العواقب الصحية وكشفها واالستجابة لها.
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وستكون لـدى البرنـامج الجديـد إلدارة الطـوارئ الصـحية ذراع تشـغيلية تكمـل وظـائف المنظمـة المحـددة فـي   -٣٦
  مجال وضع القواعد والمعايير.

  
وكمــا هــو الشــأن فيمــا يتعلــق بالفاشــيات فــإن تعقيــد الطــوارئ اإلنســانية يبــرز الحاجــة إلــى إجــراء التغييــرات   -٣٧

  التحويلية على قدرتنا على االستجابة.
  

مليــون  ٧٧خلفــت النزاعــات المســلحة المســتمرة واألزمــات الممتــدة عــددًا غيــر مســبوق مــن البشــر بلــغ  لقــد  -٣٨
مليـون نسـمة مـنهم إلـى مغـادرة منـازلهم،  ٦٠نسمة فـي حاجـة ماسـة إلـى الرعايـة الصـحية األساسـية. واضـُطر نحـو 

  وهو أعلى رقم منذ الحرب العالمية الثانية.
  

دون البقــاء علــى قيــد الحيـــاة إليهـــا هــؤالء النــاس ليســت بالعاليــة. فهـــم يريــ والتوقعــات الصــحية التــي يطمــح  -٣٩
  فحسب.

  
إننــي أنضــم إلــى اآلخــرين فــي شــجب الهجمــات علــى العــاملين فــي مجــال الرعايــة الصــحية وعلــى مرافــق   -٤٠

ز األوسـط، بمـا فـي ذلـك مـا تعـرض لـه أحـد مراكـ الشـرقالرعاية الصحية، وهي هجمات تكاد أن تكـون روتينيـة فـي 
  .في باكستان التطعيم ضد شلل األطفال من قصف بالقنابل

  
وأنضم أيضًا إلى اآلخرين، كاألمين العام لألمم المتحدة، في شجب استخدام أسلوب الحصار كوسيلة مـن   -٤١

  وسائل الحرب. فهذا األسلوب يستهدف المدنيين وينتهك القانون اإلنساني الدولي.
  

هــل فقــد العــالم بوصــلته األخالقيــة؟ فحتــى الحــروب لهــا قــوانين. وٕاجبــار المــدنيين علــى المــوت جوعــًا هــو   -٤٢
  انتهاك لتلك القوانين.

  
وعلـــى الجانـــب اإليجـــابي أظهـــر العـــالم تضـــامنه فـــي مواجهـــة خطـــر مشـــترك فـــي كـــانون األول/ ديســـمبر   -٤٣

هنـاك المزيـد الـذي يلـزم عملـه مـن أجـل التصـدي  . ولكـناتفـاق بـاريسبلـدًا  ١٩٥الماضي فـي بـاريس عنـدما اعتمـد 
  لألسباب الجذرية ألزمات أخرى التي تهدد الصحة تهديدًا عميقًا.

  
إن تقديم المسـاعدة اإلنسـانية أسـهل مـن العمـل علـى الحلـول السياسـية لألسـباب الجذريـة للنزاعـات الممتـدة   -٤٤

  والتطرف العنيف واإلرهاب والتشريد القسري لماليين البشر.
  

قد احتشـد العـالم علـى الـدعم وتقـديم مسـتويات غيـر مسـبوقة مـن المسـاعدة اإلنسـانية. ولكـن تكـاليف ذلـك و   -٤٥
  ليست بالتكاليف المستدامة.

  
لقـــد تعلـــم العـــالم مـــن أزمـــة اإليبـــوال أن حـــدوث أيـــة فاشـــية فـــي أي جـــزء مـــن العـــالم يمكـــن أن تترتـــب عليـــه   -٤٦

مــة الالجئــين فــي أوروبــا أن الحــروب التــي تنــدلع فــي أمــاكن بعيــدة عنــا لــن كمــا تعلــم العــالم مــن أز  تــداعيات عالميــة.
  تظل على هذا البعد.

  
  . وال يوجد ما يسمى حربًا بعيدة.ففي عالم شديد الترابط ال يوجد ما يسمى فاشية محلية  -٤٧
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للصــحة وحســبما خلصــت إليــه بعــض تقييمــات االســتجابة لإليبــوال فــإن وجــود بنيــات تحتيــة وقــدرات قويــة   -٤٨
  األول ضد خطر األمراض الُمعدية.العمومية في البلدان السريعة التأثر يشكل خط الدفاع 

  
وُتعــد التغطيــة الصــحية الشــاملة، القائمــة علــى مبــادئ الرعايــة الصــحية األوليــة، مــن وســائل تحســين قــدرة   -٤٩

سـباب الجذريـة التـي تهيـئ تصـدى لألالنظم الصحية على الصمود وقدرة المجتمعـات المحليـة علـى الصـمود. فهـي ت
  الظروف التي تترك الفاشيات مختبئة دون أن يتم اكتشافها لشهور عديدة ثم تخرج عن السيطرة.

  
كمــــا أن التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة طريقــــة فعالــــة لالســــتجابة للزيــــادة الحادثــــة فــــي اإلصــــابة بــــاألمراض   -٥٠
وتدعم العمل على تحقيق أهداف وغايات متعـددة فـي خطـة أيضًا من دعائم التنمية المستدامة،  السارية. وهي غير

  .٢٠٣٠ التنمية لعام
  

بنــاء القــدرة علــى الصــمود أمــام الصــدمات لوالتنميــة الشــاملة والمســتدامة هــي، وبفــارق كبيــر، أفضــل طريقــة   -٥١
  التي يشهدها عالمنا بصورة تزداد قوة على الدوام.

  
قــة التــي تحــدد بهــا جميــع أبعــاد الحيــاة علــى هــذا الكوكــب معــالم إن أهــداف التنميــة المســتدامة تحتــرم الطري  -٥٢

  صحة اإلنسان. والخطة لم يسبق لها مثيل في نطاقها ومذهلة في طموحها.
  

ــــز الهــــدف   -٥٣ ــــاول المحــــددات ٣والصــــحة هــــي محــــور تركي ــــات أخــــرى تتن ــــاك عــــدة أهــــداف وغاي ، ولكــــن هن
  االجتماعية واالقتصادية والبيئية للصحة.

  
المنبثقة عن الهدف الخـاص بالصـحة العمـل الـذي لـم ُينجـز بعـد  غاية ١٣البالغ عددها  الغاياتوتستكمل   -٥٤

لألهــــداف اإلنمائيــــة لأللفيــــة، وتتصــــدى لــــبعض األخطــــار الصــــحية اإلضــــافية، أال وهــــي األمــــراض غيــــر الســــارية، 
  والصحة النفسية، وٕادمان المواد، وحوادث المرور، والمواد الكيميائية الخطرة المنتشرة في البيئة.

  
التــي تقــوم عليهــا كــل الغايــات األخــرى، كمــا يمثــل مفتــاح التغطيــة الصــحية الشــاملة الغايــة  جويشــكل إدرا  -٥٥

إنجاز تلك الغايات. فالصحة تستفيد استفادة كبيرة من النهج الواسع النطاق والمتكامل الذي اتُبع في إعداد الخطـة، 
  وخصوصًا عندما يتعلق األمر بالغاية المحددة لألمراض غير السارية.

  
وتســتوعب أهــداف التنميــة المســتدامة بســهولة االســتراتيجيات وخطــط العمــل العالميــة الحديثــة التــي أقرتهــا   -٥٦

الدول األعضاء. ففي الواقع أن كل الغايات الثالث عشرة مجسدة في جدول األعمال الذي وضـعناه لـدورة المجلـس 
  التنفيذي هذه.

  
ريقـة عمـل المنظمـة، أي عـدم تقـديم خـدمات صـحية بـل ومع ذلك فإن للخطـة الجديـدة آثـارًا عميقـة علـى ط  -٥٧

  تحتاجه وتتطلع إليه البلدان وشعوبها. تقديم ما
  

وتــدعو أهــداف التنميــة المســتدامة إلــى تعزيــز المكاتــب الُقطريــة، والتركيــز الصــارم علــى االبتكــار، وتعزيــز   -٥٨
  التعاون مع الشركاء والقطاعات الحكومية المتعددة.
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وفيـات األمهـات بشـأن تخفـيض األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة أسهمت إسـهامًا كبيـرًا فـي بلـوغ برامجنا التي إن   -٥٩
والسـل والمالريـا وأمـراض المنـاطق المداريــة العـوز المنـاعي البشــري فيـروس وعكـس اتجـاه أوبئـة كــل مـن  واألطفـال،
  .ناضجةهي برامج  المهملة

  
النهـوج  تماشـى مـع مبـادئبلوغ غايات أكثر طموحًا بكثيـر بمـا يلدعم وهي برامج موضوعة على نحو جيد   -٦٠

  .نتائج على المستوى القطريالمتكاملة والشاملة التي تنتهجها أهداف التنمية المستدامة في تحقيق ال
  

عهـــــد األهـــــداف اإلنمائيـــــة لأللفيـــــة، التـــــي اعُتِمـــــدت أثنـــــاء  افـــــة القيـــــاس والمســـــاءلةثقوسيتواصـــــل العمـــــل ب  -٦١
  ذا طابع قوي. تياجات الصحية للنساء والمراهقينتلبية االحاإلصرار على  ألن
  

دودة الــقضــاء علــى شــلل األطفــال ومــرض الراميــة إلــى الالمبــادرات وقــد جــرى المضــي قــدمًا بشــكل كبيــر ب  -٦٢
  .الجهود ، والبد من مواصلة تلكخالل العام الماضيالغينية 

  
، وهــي لصــحة التــي تطــوق العــالمالماثلــة أمــام اتهديــدات الرئيســية بعــض الغيــوم ملّبــدة بالمســتقبل إن ســماء   -٦٣

  .اتخاذ إجراءات عاجلة وتعاونية في األشهر المقبلةفيما يخص تحدد بعض األولويات العليا 
  

. وقــد شـــّددت جمعيــة الصـــحة علــى الـــدوام أمامنــا مـــاثالً  لميكروبـــات تهديــداً المتقلّــب لعـــالم ويشــّكل تهديــد ال  -٦٤
فتقـــر إلـــى القـــدرات األساســـية الالزمـــة لتنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية يالعديـــد مـــن البلـــدان علـــى أن  اضـــيالمالعـــام  خـــالل
  ).٢٠٠٥( الدولية

  
المنصوص عليها بموجب  القدرات األساسيةتلك البلدان لكي تبني دعم هذا األمر، والبد من ويجب تغيير   -٦٥

  عنها واالستجابة لها.كشف األمراض والمن أجل الوقاية من فاشيات ) ٢٠٠٥(اللوائح الصحية الدولية 
  

كيمـا يتسـنى للمنظمـة الثغـرات بشأن تقـدير العالمية أداة التقييم الخارجي المشتركة فريق السياسات  وقد أيد  -٦٦
  .التقنيوشركائها أن يزّودا البلدان بالدعم 

  
وســـتزّودني  ،تعـــديلها عوامـــل خطـــر رئيســـية يمكـــنإذ بـــات يقتـــرن ب األمـــراض غيـــر الســـاريةويتعـــاظم تهديـــد   -٦٧

  .اليوممن هذا ي وقت الحق بتقريرها النهائي ف بالقضاء على سمنة األطفالاللجنة المعنية 
  

تقــديم سلســلة مــن التوصــيات مــن آخــر مــا تــم التوصــل إليــه فــي المجــال العلمــي ألغــراض التقريــر فيد ويســت  -٦٨
 سياســـيةالرادة علـــى التحّلـــي بـــاإلالتوصـــيات تلـــك ، وســـينطوي تنفيـــذ األســـنانبشـــأن رعايـــة المتعلقـــة بالسياســـة العامـــة 

  الجهات المتنفذة القائمة على إدارة الشؤون االقتصادية.مصالح ألن بعضها يتعارض مع والشجاعة، 
  

غايـة فــي اإللحـاح، وسـتكون فـي هــذا العـام موضـوعًا محوريــًا  مقاومـة مضـادات الميكروبــات خطـراً وتشـّكل   -٦٩
مـن وقـت الحـق بشأن مقاومة مضادات الميكروبـات فـي رفيع مستوى جتماع المتحدة الاألمم عقد ذروته في سيبلغ 

  ، وكل ما يلزمنا اآلن هو العمل.هذا العام
  

مشــاركة كاملــة،  الزراعــة واألغذيــةشــؤون وزراء المســؤولين عــن الــمشــاركة  فــيوتتمثــل األولويــة القصــوى   -٧٠
الذي مقاومة مضادات الميكروبات بشأن التحاد األوروبي لوزاري المؤتمر الالقيام بذلك خالل وسوف نتقصى سبل 

  في الشهر المقبل. أمستردامسُيعقد ب
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بشــأن اتفــاق بــاريس . ومــع أن لصــحةفهــو مســألة أخــرى مــن المســائل الحاســمة المتعلقــة باغيــر المنــاخ أمــا ت  -٧١
فوريــة الصــحية العواقــب المــن ن يحــول دون وقــوع عــدد ، فإنــه لــتحظــى بــأكبر ترحيــب لــى األمــامخطــوة إ هــوالمنــاخ 

  .ةالشديدو 
  

 الكــوليرا وحمــى الضــنك واضــطراباتعواقــب مــن قبيــل فاشــيات تعامــل مــع كــي تشــحذ برامجنــا لويلزمنــا أن ن  -٧٢
تلــوث األمــاكن المغلقــة الناجمــة عــن الصــحة  تموجــات الجفــاف والفيضــانات، واعــتالالتــي تعقــب الاألمــن الغــذائي 

  ة.اخية المتطرفالمنفي أعقاب الظواهر الطوارئ أثناء ة والحاجة إلى المساعدتلك المفتوحة، و 
  

بطبيعة الحال، وثمة طائفة من المسائل  التغطية الصحية الشاملةاألقرب إلى نفسي هي  األولويةعلى أن   -٧٣
، مــن قبيــل مــا يلــي: كافــة الــدول األعضــاءالمجلــس التنفيــذي وتهــم  هــمالتــي تفــي جعبتــه و االلتــزام التــي يحملهــا هــذا 

السـبل الكفيلـة بزيـادة إتاحـة وٕايجـاد ، القـوى العاملـة الصـحيةتـوفير أعـداد كافيـة مـن و الناجعة، األدوية اآلمنة و إتاحة 
صوصًا مـنهم ، وخمن السكان المسنينجماعات رعاية المطروح بشأن المنتجات الصحية بأسعار معقولة، والتحدي 

  .الخرفالمصابون ب
  

منصــة هــي تغطيــة تــوفر مــن األمــراض،  علــى النــاس بــدالً والتغطيــة الصــحية الشــاملة مــن خــالل تأكيــدها   -٧٤
، وهــي تســاعد مــن خــدمات صــحية متماســكة ومتكاملــةغــراض تقــديم ألتمــس إليهــا الحاجــة وأكثــر اســتجابة  ةإنســاني

التـي تقـف  األسـباب الجذريـة، على تخفيـف يمالدمار تعرض لوحمايته من ال خالل تكريم حق اإلنسان في الصحة
  .جسيمبؤس اإلنسان الوراء 

  
  المنظمة.إنجازات يندرج في صميم أفضل أنه نصاف الذي أرى االلتزام باإلويجّسد هذا األمر   -٧٥
  

وهــي تــدّمر بفاشــيات المحليــة هم مجتمعــاتو األنــاس الــذين يــرون أســرهم النــاس دومــًا، وهــم علينــا أن نتــذكر و   -٧٦
  تسبب لهم السمنة. ن في بيئاتو لمحاصر األطفال ااألمراض و 

  
سعني أن أفعـل أي ، ال يشائعة يسمعون من طبيبهم عبارة "آسف عدوىحاالت يعانون من واألناس الذين   -٧٧

  الحروب أو الطقس.منازلهم بسبب شيء لكم." واألناس المضطرون إلى ترك 
  

  .حادث سيارةالتعرض لالسرطان أو أمراض من قبيل براثن الفقر بسبب تكاليف واألناس الذي يقعون في   -٧٨
  

  .اتهمهؤالء الناس واحتياجأن نكون مدفوعين في التزامنا بعلينا و   -٧٩
  

 أشكركم.  
  
  

=     =     =  


