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 المجلس التنفيذي تقرير المديرة العامة المقدم إلى 

 السادسة والثالثين بعد المائةفي دورته 
  
  ٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ٢٦جنيف،  

  
  

الســــيد الــــرئيس، أعضــــاء المجلــــس التنفيــــذي المــــوقرون، أصــــحاب المعــــالي، الــــزمالء فــــي منظومــــة األمــــم   -١
 المتحدة، سيداتي وسادتي،

  
عـالم يمـر بمرحلـة قالقـل نعقد اجتماعنا في فترة تشهد تحوالت اقتصادية واجتماعية وديمغرافيـة عميقـة فـي   -٢

متعددة األسـباب. فقـد ازدادت أوجـه اإلجحـاف االجتمـاعي إذ تملـك حفنـة مـن األثريـاء وأصـحاب النفـوذ معظـم ثـروة 
العـــالم اإلجماليــــة. وتظهــــر النزاعــــات واالشــــتباكات الطائفيــــة واألعمـــال اإلرهابيــــة العديــــدة جانــــب الالإنســــانية القــــاتم 

  لإلنسانية.
  
ماضي بقسوة بالتهديد المتواصل الناشئ عن األمـراض المسـتجدة والقابلـة للتحـول إلـى أوبئـة. وذكَّر العام ال  -٣

  ويمثل مرض اإليبوال إلى حد بعيد أهم األمثلة على ذلك وأشدها مأساة.
  
الـذي يسـري اآلن  متالزمـة الشـرق األوسـط التنفسـيةونواجه في الوقت الحالي تهديدات ناجمة عـن فيـروس   -٤

على نطاق واسـع فـي شـبه الجزيـرة العربيـة وعـن سـالالت جديـدة متعـددة لفيـروس أنفلـونزا الطيـور الشـديدة اإلمـراض 
 H5N1نفلـونزا الطيـور مـن الـنمط ألإلصـابة بفيـروس التـي اجتاحـت مـزارع الـدواجن وعـن الحـاالت البشـرية المسـتمرة 

  بارتفاع معدل اإلماتة. H7N9النمط و 
  
" الناتج عن التفاوت وٕالى أهميـة األنشـطة خطر على الجميعشير دستور منظمة الصحة العالمية إلى "الوي  -٥

  المساهمة في "انسجام العالقات اإلنسانية".
  
وٕان كان هناك أمر يجـب علـى الصـحة العموميـة تـوفيره للعـالم ككـل فهـو تـوفير بينـات متزايـدة تشـهد علـى   -٦

الشــــاملة فــــي التماســــك االجتمــــاعي واإلنصــــاف واالســــتقرار. فهــــذه الــــنظم توحــــد مســــاهمة الــــنظم الصــــحية الفعالــــة و 
  المجتمعات وتساعد على الحد من التوترات االجتماعية.

  
مــن المســاواة االجتماعيــة لتحقيــق عوامــل الالتغطيــة الصــحية الشــاملة مــن أقــوى تعتبــر  وكمــا ذكــرت ســابقًا،  -٧

  ات.جميع خيارات السياس ضمن
  
الصـحية والبنـى التحتيـة الداعمـة لهـا علـى غـرار المختبـرات والمستشـفيات المـزودة بإمـدادات وليست النظم   -٨

الكهربـــاء والميـــاه الجاريـــة والمدعومـــة بشـــبكات الطـــرق وعـــدد كـــاف مـــن المـــوظفين وســـيارات اإلســـعاف فـــي عـــداد 
  الكماليات التي ينبغي االستثمار فيها لدى توفر األموال أو تلبية األولويات األخرى.
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فهـي عبـارة عــن وسـادات أساســية ملطفـة للصــدمات التـي تــزداد وتيرتهـا باســتمرار فـي مجتمعاتنــا فـي القــرن   -٩
الحادي والعشرين نتيجة لتغير المناخ أو لظهور فيـروس جـامح. وقـد تنطـوي الصـدمات التـي تواجههـا الصـحة دون 

أوليــة إلــى أزمــة إنســانية واجتماعيــة  هــذه الوســادات الملطفــة علــى أبعــاد أوســع بكثيــر. ويمكــن أن تــؤول أزمــة صــحية
  ومالية وأمنية.

  
ويشــمل جــدول أعمــالكم بعــض أشــد المشــاكل الحاليــة إلحاحــًا فــي مجــال الصــحة العموميــة: أي آثــار تغيــر   -١٠

المنــاخ علــى الصــحة والتهديــد الناشــئ عــن ضــعف مفعــول عــدد متزايــد مــن األدويــة المضــادة للميكروبــات وضــرورة 
حركة لعجز السوق الذي جعل األخصائيين السريريين خاوي الوفاض لدى عالج مرض فتاك التغلب على القوى الم

  ومترسخ منذ زمن طويل مثل مرض اإليبوال.
  

العالم بـأن اإلنسـان  ١وقد ذكَّر مؤتمر المنظمة بشأن الصحة وتغير المناخ الذي عقد خالل العام الماضي  -١١
 ٤٠٠جــة لتغيــر المنــاخ. كمــا كــان هــذا المــؤتمر الــذي اجتــذب حــوالي هــو فعــًال أهــم األنــواع المهــددة بــاالنقراض نتي

  على اإلطالق. متعادل األثر الكربوني تعقده المنظمةاجتماع مشارك بمثابة أول 
  

وأن عــدة أمــراض منقولــة بالنواقــل هــي شــديدة التــأثر بمتغيــرات المنــاخ وأحــدها مــرض حمــى الضــنك. ففــي   -١٢
حشــرات الرئيســية الناقلــة لهــذا المــرض انتشــارًا صــامتًا فــي العــالم وتوجــد اآلن فــي الســنوات األخيــرة، انتشــرت نواقــل ال

بلدًا. ومن السهل جدًا أن ينتقل بيض البعوض الجاف مستخفيًا في المشـحونات الدوليـة. وقـد يحفـز  ١٥٠أكثر من 
  تغير المناخ حتى انتشار هذه النواقل على نطاق أوسع.

  
لمضــادة للميكروبــات باتــت فــي جميــع أنحــاء العــالم ظــاهرة تشــمل طائفــة مــن والواقــع أن مقاومــة األدويــة ا  -١٣

المْمِرضات يتزايد عددها. وأن عواقـب هـذه الظـاهرة علـى الصـحة البشـرية وخيمـة وخاصـة نظـرًا إلـى شـح المنتجـات 
دة أمـراض البديلة في الوقت الحاضـر. والعـالم سـار باتجـاه حقبـة مـا بعـد المضـادات الحيويـة التـي قـد تعـاود فيهـا عـ

  معدية شائعة الفتك بالناس.
  

وفي حال عدم توافر مضـادات حيويـة ناجعـة، قـد يصـبح االضـطالع بـبعض أرقـى التـدخالت المتاحـة فـي   -١٤
الطب الحديث على غرار عمليات زرع األعضاء واالستعاضة عن مفاصل الورك والمفاصل والعالجـات الكيميائيـة 

  المولودين قبل األوان أمرًا شديد الخطورة.للسرطان وخدمات رعاية الرضع 
  

ويمكــن عــرض العواقــب بإيجــاز علــى النحــو التــالي: نهايــة عهــد الطــب الحــديث كمــا نعرفــه. فاألخصــائيون   -١٥
الســريريون المعنيــون بالتــدبير العالجــي لــبعض حــاالت الســل والنيســرية البنيــة بــاتوا خــاوي الوفــاض إذ غــدت حتــى 

  أدوية "المالذ األخير" غير ناجعة. األدوية المستخدمة بوصفها
  

وهناك أيضًا سبب كبير آخـر يفسـر وضـع األخصـائيين السـريريين الخـاوي الوفـاض أال وهـو إخفـاق الـنظم  -١٦
والحــوافز الحاليــة فــي تشــجيع تطــوير منتجــات طبيــة جديــدة لمكافحــة أمــراض تــؤثر تــأثيرًا غيــر متناســب فــي الفقــراء. 

رعايـة الصـحية العادلـة والشـاملة، فـنحن ملزمـون مـن الناحيـة األخالقيـة باسـتخدام وفي حال التزامنا الجـدي بتـوفير ال

                                                           
  :)، انظر العنوان اإللكتروني التالي٢٠١٤آب/ أغسطس  ٢٩-٢٧(جنيف،  مؤتمر المنظمة بشأن الصحة وتغير المناخ   ١

http://www.who.int/globalchange/mediacentre/events/climate-health-conference/whoconferenceonhealthand 

climatechangefinalreport.pdf?ua=1.  

 ).٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ٢٦في  تم االطالع(
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قـــوى البحـــث العلمـــي وابتكـــار المستحضـــرات الصـــيدالنية للحـــد مـــن بعـــض حـــاالت البـــؤس المرتبطـــة بالصـــحة لـــدى 
 الفقراء.

  
، يحـق ٢٠١٥عـام وفي الوقت الذي تمر فيه األوساط اإلنمائية الدولية بمرحلة االنتقـال إلـى حقبـة مـا بعـد  -١٧

لنــا أن نفخــر بــبعض االتجاهــات واإلنجــازات المشــجعة. فقــد كــان لألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة أثــرًا جيــدًا علــى الصــحة 
 العمومية.

 
وفــي العــام الماضــي، حمــل أحــد التقــارير أخبــارًا جيــدة بصــفة خاصــة، حيــث أشــار إلــى أن معــدالت وفيــات  -١٨

 ١٧ ٠٠٠عدد األطفال الذين يموتون يوميًا بنحو  ، قلّ ٢٠١٣ام األطفال تتراجع أسرع من أي وقت مضى. ففي ع
. كما تراجعت معدالت وفيات األمهات، ولكن ليس بالقدر الكافي أو السرعة الكافية. وفي ١٩٩٠طفل مقارنة بعام 

حــين أن هــذه الجهــود مســتمرة، تشــمل أهــداف المنظمــة األخــرى وضــع حــد لوفيــات األطفــال الحــديثي الــوالدة وبــذل 
 زيد من أجل تحسين صحة المراهقين.الم
  

ومن بين جميع األهداف اإلنمائيـة لأللفيـة المتعلقـة بالصـحة، كـان خفـض معـدالت وفيـات األمهـات األشـد  -١٩
صعوبة. فال يتوقف النجاح في ذلك علـى تقـديم تـدخل مـن التـدخالت، مثـل اللقاحـات والناموسـيات ومـزيج األدويـة، 

يــدًا، ويتــوافر فيــه أخصــائيو التوليــد المهــرة والرعايــة التوليديــة الطارئــة. بــل يتوقــف علــى وجــود نظــام صــحي يعمــل ج
 وبالمثل فإن وضع حد لوفيات األطفال الحديثي الوالدة يتوقف على وظائف متعددة لنظام الصحة.

  
ويعتقــد العديــد مــن خبــراء العــوز المنــاعي البشــري أن الوبــاء قــد بلــغ نقطــة تحــول فــي العــام الماضــي. ففــي   -٢٠

مليون شخص قـد تلقـوا العـالج المضـاد للفيروسـات القهقريـة، يعـيش نحـو  ١٣، كان ما يقرب من ٢٠١٣ام نهاية ع
مليون منهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. كما أن الخبراء سيخبرونكم بمـدى مسـاهمة نهـج الصـحة  ١٢

لسـريرية المبسـطة التـي أصـدرتها، فـي العمومية الذي تتبعه المنظمة في مكافحة هـذا المـرض، والمبـادئ التوجيهيـة ا
 تحقيق هذا اإلنجاز الضخم.

 
وأصدر البرنامج العالمي لمكافحة المالريـا تقريـره الـذي يـدعو إلـى أكبـر قـدر مـن التفـاؤل حتـى يومنـا هـذا.  -٢١

اسـتفاد فقد كان التقدم الُمحرز حقيقيًا وكبيـرًا، وأدى توزيـع الناموسـيات المعالجـة علـى نطـاق واسـع إلـى تعزيـزه. كمـا 
هذا التقدم من عمل المنظمة الخاص باالختبار المسبق لألدوية ووسائل التشخيص، ومراقبـة تطـور مقاومـة األدويـة 

 والمبيدات الحشرية عن كثب، وتصميم استراتيجيات مكافحة المرض خصيصًا لكي تتالءم مع السياقات المحلية.
  

مــوح فــي مجــال مكافحــة الســل، حيــث اســتهدفت وباالســتناد إلــى النجــاح الــذي تحقــق فــي الماضــي، زاد الط -٢٢
بلـدًا للـتخلص مـن المـرض. وقــد عـززت هـذا الهـدف التحسـينات التـي طـرأت علـى تشــخيص  ٣٠المنظمـة أكثـر مـن 

 أنواع السل المقاوم لألدوية المتعددة.
  

لتكنولوجيـات وكان للبرامج الخاصة باإليدز والسل والمالريا أثرًا جيدًا فـي تحفيـز االبتكـار واسـتغالل مزايـا ا -٢٣
 الجديدة، مثلها في ذلك مثل العديد من برامج المنظمة.

  
وفي الشهر القادم ستطلق منظمة الصـحة العالميـة تقريـرًا عـن الوضـع العـالمي ألمـراض المنـاطق المداريـة  -٢٤

المهملة. وكما تعلمون، فإن هذه األمراض تكبل ما يزيـد علـى مليـار شـخص بقيـود الفقـر. وتكفـي ثـالث إحصـاءات 
  دت في هذا التقرير إلعطائكم فكرة عن النتائج التي تحققت وعن حجمها.ور 
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فقــد بــدأ التحقــق مــن الــتخلص مــن داء الخيطيــات اللمفاويــة فــي ســتة بلــدان. وأدت الجهــود المســتدامة التــي  -٢٥
 ،٢٠٠٦٪. ومنذ عام ٩٠بذلتها شبكة من البلدان األفريقية إلى خفض معدل اإلصابة بمرض النوم األفريقي بنسبة 

 مليارات معالجات مضادة للطفيليات إلى بعض من األشخاص األشد فقرًا على وجه األرض. ٥قدِّم أكثر من 
  

 وتمهد هذه المبادرة الطريق أمام الخروج من الفقر. -٢٦
  

 هي تحديات كبيرة.  ٢٠١٥ولكن التحديات الصحية التي سنواجهها في مرحلة ما بعد عام  -٢٧
  

مزمنــة بــدأ الفــرق الواضــح بــين المشــكالت الصــحية فــي البلــدان الغنيــة ومــع زيــادة األمــراض غيــر الســارية ال -٢٨
 والبلدان النامية يتالشى.

 
والصحة في كل مكان تتشكل بفعل ضغوط عالمية مثل عولمة تسويق المنتجات غير الصحية وشيخوخة  -٢٩

فـي الوقـت ذاتـه  السكان والتوسع الحضري السـريع. فقـد أوجـدت هـذه القـوى أعبـاًء صـحية متعـددة يلـزم التصـدي لهـا
 باستخدام استراتيجيات مختلفة.

  
فالعبء القديم الذي كانت تمثله الوفيات الناجمة عن األمراض المعدية ُأضيف إليه عبء جديد يتمثل في  -٣٠

وفيـات أكثـر عــددًا تعـزى إلــى األمـراض غيـر الســارية. أمـا التوســع الحضـري السـريع وغيــر المخطـط لــه فقـد أضــاف 
ي الوفيــات الناجمــة عــن حــوادث المــرور واالضــطرابات النفســية ومعــاقرة مــواد اإلدمــان وحــاالت عبئــًا ثالثــًا، يتمثــل فــ

 العنف التي تنتشر في البيئات الحضرية الفقيرة.
  

التقريـــر الخـــاص بصـــحة المــــراهقين مؤشـــرًا جيـــدًا علـــى مـــدى اخــــتالف هـــذه األعبـــاء بـــين أقــــاليم  يويعطـــ -٣١
 المنظمة.

  
األفراد مسؤوًال عن وفاة واحدة من كل ثالث وفيات تحدث بـين المـراهقين ففي األمريكتين، ُيعد العنف بين  -٣٢

الذكور في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. أما في البلدان الغنية فتحـدث معظـم وفيـات المـراهقين فـي أعقـاب 
 اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور.

  
فـــي الوفيـــات التـــي تحـــدث بـــين الشـــباب. وفـــي شـــرق المتوســـط، ُتعـــد الحـــروب أو النزاعـــات الســـبب األول  -٣٣

وبالنسبة إلى الفتيات في جنوب شرق آسيا السـبب األول هـو االنتحـار. وفـي أفريقيـا جنـوب الصـحراء السـبب األول 
 هو األيدز والعدوى بفيروسه.

  
وأكــد المــؤتمر الــدولي الثــاني المعنــي بالتغذيــة الــذي انعقــد فــي العــام الماضــي، وجــود عــبء مــزدوج آخــر.  -٣٤

ــــدان فالضــــ دان المتمــــثالن فــــي نقــــص التغذيــــة وفــــرط التغذيــــة أصــــبحا يــــزداد تواجــــدهما فــــي الوقــــت ذاتــــه وفــــي البل
والمجتمعات المحلية بل واألسر نفسها. ومرة أخرى بـيَّن هـذا المـؤتمر كيـف أن الـُنظم الدوليـة مثـل تلـك التـي تـتحكم 

 في التجارة، لها أثر كبير وفي بعض األحيان ضار على الصحة.
  

ات المــرض هــذه التــي ال تتعلــق بالصــحة تؤكــد علــى أنــه يلــزم علــى الحكومــات أن تضــع سياســات ومســبب -٣٥
متسقة تتالفى األوضـاع التـي تكـون فيهـا االسـتراتيجيات ذات األثـر الجيـد علـى قطـاع مـا، لهـا عواقـب وخيمـة علـى 

 الصحة.
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لــت الجمعيــة العامــة لألمــم إلــى المنظمــة، وكــذلك فع العديــد مــن المهــام العاجلــة ١وقــد أســند مــؤتمر التغذيــة -٣٦
المتحــدة عنــد استعراضــها للتقــدم الُمحــرز فــي مجــال مكافحــة األمــراض غيــر الســارية. كمــا أن لــدينا عبئــًا كبيــرًا مــن 

وتعــــدِّل مــــن أهــــدافها  ٢٠١٥العمــــل فــــي المســــتقبل حيــــث تمــــر البــــرامج بمرحلــــة االنتقــــال إلــــى حقبــــة مــــا بعــــد عــــام 
 واستراتيجياتها.

  
ام مـن خطـط العمـل واالسـتراتيجيات التقنيـة العالميـة التـي اعتمـدتها أجهزتنـا الرئاسـية ولدينا كـذلك عـدد متنـ -٣٧

 لكي نسترشد بها. وستتولون استعراض إحداها فيما يتعلق بالمالريا خالل هذه الدورة.
 
كمـــا أن إصـــالح المنظمـــة مـــدرج فـــي جـــدول األعمـــال. وأنـــا علـــى ثقـــة مـــن أنكـــم ســـتطلعون علـــى التقـــارير  -٣٨

لمتعلقــة باإلصــالح مــع إيــالء القــدر المعتــاد مــن العنايــة، وعيــنكم علــى دور المنظمــة ومســؤولياتها فــي واالقتراحــات ا
 المستقبل.

  
إن التحديات التي تنتظرنا أشد تعقيدًا من تلك التي واجهتنا في بدايـة هـذا القـرن. وبالنسـبة إلـى العديـد مـن  -٣٩

ن الحد مـن العديـد مـن المخـاطر الصـحية الكبـرى يتطلـب هذه التحديات لن يكون تقديم السلع الدوائية كافيًا، حيث إ
 العمل من جانب قطاعات متعددة بخالف قطاع الصحة.

  
كما أن األمر يتطلب تغيير السلوك، ويشمل ذلك تغيير سلوك البشر، وهو ما ُيعد من أصـعب المهـام فـي  -٤٠

 قوية.مجال الصحة العمومية، ويشمل ذلك أيضًا تغيير سلوك المؤسسات االقتصادية ال
  

والصحة العمومية التي يتمحور تركيزها حول توفير الوقاية على نطاق السكان واإلتاحة العادلة للتـدخالت  -٤١
زة للصحة والمنقذة للحياة، تعمـل علـى نحـو متزايـد فـي عـالم تحـف بـه المخـاطر مـن كـل جانـب. وينشـأ العديـد  المعزِّ

هذا الكوكب، ولُنظم إنتاج األغذيـة، والمـوارد بمـا فـي ذلـك من هذه المخاطر عن سوء إدارة اإلنسان للبيئة المكتظة ل
 األدوية المضادة للجراثيم بما تتسم به من هشاشة.

  
وبعــض المخــاطر مثــل البدانــة واضــحة للعيــان. ولكــن بعضــها اآلخــر يأتينــا مــن عــالم خفــي ومتغيــر، وهــو  -٤٢

التـي ترصـد االتجاهـات العالميـة وتـدق  عالم الجراثيم. وبعضها اآلخر يصبح مرئيًا بفضل وظائف المنظمـة الرقابيـة
 ناقوس الخطر عندما تتحول هذه االتجاهات إلى نذير بالشؤم.

 
وارتفــاع أســعار األدويــة األساســية بمــا يزيــد عــن الضــعف مــع نمــو االقتصــاد، ُيعــد أحــد هــذه االتجاهــات.  -٤٣

د مـن هـذا الضـرر، نستشـف والضرر الناجم عن تلـوث الهـواء ُيعـد اتجاهـًا آخـر. ومـن خـالل الـدعوات الموجهـة للحـ
مــدى اعتمــاد العــالم علــى الوظــائف الرصــدية التــي تضــطلع بهــا المنظمــة ومــدى ثقتــه فــي المعــايير المأمونــة التــي 

 نحددها.
 
وقـــد الحظـــتم العديـــد مـــن المخـــاطر األخـــرى خـــالل الـــدورة االســـتثنائية التـــي ُعقـــدت أمـــس بشـــأن اإليبـــوال.  -٤٤

ليــة أخــرى ال تــولى ســوى قــدر يســير مــن االهتمــام، أال وهــي فاشــية فــدعوني اختــتم كلمتــي بوصــف مــوجز لفاشــية حا
 الطاعون في مدغشقر.

                                                           
١   Food and Agriculture Organization of the United Nations, ICN2: Second International Conference on Nutrition: better 

nutrition – better lives (Rome 19-21 November 2014), see http://www.fao.org/about/meetings/icn2/en/ (accessed 26 January 

2015).                                                                                                                                                                                                
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فهــذا النــوع مــن الفاشــيات المحــدد النطــاق الجغرافــي والــذي يســهل إدارتــه هــو النــوع الــذي ُصــممت المنظمــة  -٤٥
الفقــر لكــي تحتويــه. فالطــاعون متــوطن فــي مدغشــقر، حيــث الفاشــيات الموســمية يتســع نطاقهــا بســبب تضــافر قــوى 

والتوســع الحضــري غيــر المخطــط لــه. ويســتجيب المــرض للعــالج اســتجابة جيــدة عنــد اكتشــافه فــي مرحلــة مبكــرة. 
وبدعم من المنظمة استحدث الباحثون العـاملون فـي معهـد باسـتور فـي الـبالد اختبـارًا تشخيصـيًا زهيـد الـثمن ويمكـن 

 دقيقة. ١٥االعتماد عليه وتصدر نتائجه في غضون 
 
ية التي بـدأت فـي تشـرين الثـاني/ نـوفمبر الماضـي لهـا أبعـاد مثيـرة للقلـق. فالبراغيـث التـي تنقـل ولكن الفاش -٤٦

هذا المرض القديم من الجرذان إلى البشر أصبحت مقاومة للخط األول مـن المبيـدات الحشـرية. وقـد ترسـخت أقـدام 
ة. وُيعد ذلك مثيرًا للجزع، حيث يتحول الطاعون في العاصمة، وتضررت منه األحياء الفقيرة العالية الكثافة السكاني

 من الحاالت إلى التهاب رئوي قاتل ينتقل من شخص إلى آخر. ٪٨نحو 
 
وفــي األســبوع الماضــي تعرضــت مدغشــقر للفيضــانات الناجمــة عــن عاصــفة مداريــة فــي المحــيط الهنــدي  -٤٧

لجـرذان، مـا أدى إلـى وضربها اإلعصار، وأسفر ذلك عن نزوح عشرات اآلالف من السـكان وعـدد ال يحصـى مـن ا
 زيادة مخاطر األوبئة المنقولة بالقوارض.

 
وعمليـة  ٢٠١٧-٢٠١٦وأناشدكم أن تتذكروا أثنـاء مناقشـتكم لعناصـر الميزانيـة البرمجيـة المقترحـة للثنائيـة  -٤٨

ــــة مــــن المفاجئــــات  ــــدًا لالســــتجابة لهــــذه النوعي ــــة، ومجهــــزة جي ــــة ومرن ــــى منظمــــة قوي ــــا إل إصــــالح المنظمــــة، حاجتن
 سات واألخطار المعقدة.واالنتكا

 
 شكرًا لكم. 

  
  

=    =    =  
 


