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 المجلس التنفيذي المديرة العامة إلى من تقرير
 بعد المائة ألربعينافي دورته 

  
 

  ٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٣جنيف، 
  
  

الــزميالت والــزمالء فــي منظومــة  أصــحاب المعــالي، ،المــوقرونأعضــاء المجلــس التنفيــذي  ســيدي الــرئيس،  
  سيداتي وسادتي،، المتحدةاألمم 

  
قائمــة مختصــرة  بإعــدادضــافية اإلمســؤولية فضــًال عــن ال ،جــدول أعمــال حافــل بشــكل خــاص إنكــم بصــدد  -١
  مرشحين لمنصب المدير العام.ال سميةوت
  
ـــادة مســـألة المنتـــدى االقتصـــادي العـــالمي وفـــي األســـبوع الماضـــي، حـــدد   -٢  اتالثـــرو  فـــي انعـــدام المســـاواةزي

  التي ستشكل التنمية العالمية على مدى السنوات العشر المقبلة.باعتبارها من أهم االتجاهات 
  
نقطة و  ،تزال التنمية الصحية الدولية قوة موحدة، المن قدر كبير من عدم اليقينفي ظل ما يشهده العالم و   -٣

  .٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام اجتماعية عادلة في إطار  حصائلمرجعية صلبة لتحقيق 
  
مـدى نطـاق عملنـا و جليـًا توضح  ،وحدهامة الرئيسية على مدى األشهر القليلة الماضية منظالنجازات إإن   -٤

  .معرضة للمخاطرالفئات السيما والتأثيره على حياة الناس، 
  
، األمريكيـة المعهـد الـوطني لبحـوث السـرطان فـي الواليـات المتحـدةو منظمـة الهذا العام، نشرت  مطلعفي و   -٥

، مميـزاً  اً تقييمـ هـذا التقريـر قـدم، ةصـفح ٧٠٠فـي مـا يقـرب مـن و عـن اقتصـاديات التبـغ ومكافحـة التبـغ.  هاماً  تقريراً 
  .خبيرًا إضافياً  ٧٠ لبَ األقران من قِ  خضع لمراجعةو  ،مؤلفاً  ٦٠من  إعداده أكثرشارك في 

  
 دوالر أمريكــيتريليــون يكلــف االقتصــاد العــالمي أكثــر مــن  "التــدخين عنــاوين رئيســية مــن قبيــل هدونوستشــ  -٦

  العالم." على مستوىماليين شخص  ٦أكثر من بحياة كل عام التدخين يودي سعما قريب "و" سنوياً 
  
منتجـات  علـىالمفروضـة ويبين التقرير كيف يمكن لمكافحة التبغ، بما في ذلك من خالل زيـادة الضـرائب   -٧

  والتنمية.تحقيق عائدات للصحة  باإلضافة إلىاألرواح التبغ بشكل كبير، إنقاذ 
  
مـن المتأتيـة وكما هو موثق، فإن الخسائر االقتصادية الناجمة عن التدخين تفوق بكثير العائدات العالميـة   -٨

  .٢٠١٤-٢٠١٣مليار دوالر أمريكي في  ٢٧٠الضرائب المفروضة على التبغ والتي قدرت بحوالي 
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 فســـتزيد، عبـــوةكـــل  علـــى ســـنتاً  ٨٠علـــى الســـجائر بنحـــو المفروضـــة جميـــع البلـــدان الضـــرائب  زادتٕاذا و   -٩
  .كل عام دوالر أمريكي إضافيمليار  ١٤٠٪ لتصل إلى ٤٧ حوعائدات الضرائب السنوية بن

  
منطقـــــي وال تضـــــر أســـــاس اقتصـــــادي  تســـــتند إلـــــىمكافحـــــة التبـــــغ إن : شـــــديد الوضـــــوحالعـــــام االســـــتنتاج و   -١٠
لواحدة من أكثر الحجج المتكررة  ضع حداً أن ت وبالتالي ينبغي. على ذلك دامغةوفيرة و  وهناك بيناتاالقتصادات. ب

  صناعة التبغ.لوالفعالة 
  

إقنـاع وزراء الماليـة، والتجـارة،  وٕاننـي أناشـدكم العمـل علـى. مقتنعـون تمامـًا بهـذه البينـات وزراء الصحةإن   -١١
  .التبغ لصناعة المغلوطة دعاءاتالا بسبب ذبذبواوغيرهم حتى ال يتوالشؤون الخارجية، 

  
القوة االقتصــادية تتــرجم فــ. يتطلــب شــجاعة تقــارير تعــادي شــركات اقتصــادية قويــةإصــدار وال مــراء فــي أن   -١٢

فلـن هذه المسـؤولية، تحمل قبول  عجزنا عنٕاذا و لقيام بذلك. هي المسؤولة عن امنظمة وال بسهولة إلى قوة سياسية.
  كافحة األمراض غير السارية المرتبطة بنمط الحياة.في مكاف نتمكن مطلقًا من إحراز تقدم 

  
  ارتفاع أسعار المنتجات الطبية. من جراءفي كثير من األحيان  ةالصحي انعدام العدالةويتفاقم   -١٣
  

ترتيبــات تمويــل جديــدة، مجموعــات دوائــر الصــناعة عــن منظمــات و ال، أعلنــت ٢٠١٦ســبتمبر  أيلــول/فــي و   -١٤
لمنظمـة مـن للمسـبق برنـامج التأهيـل التمويـل مسـتدام تـوفير مـع ممارسـات الصـناعة، والتـي مـن شـأنها  بما يتماشـى

  .فصاعداً اآلن 
  

 موميـةسوق لقاحـات الصـحة الع أحدث تحوًال فيفقد . نجاحاً  واحدًا من أكثر مبادراتناهذا البرنامج ويعتبر   -١٥
ميســورة بشــكل  ســعاراألجعــل و مــدادات أكثــر وفــرة ويمكــن التنبــؤ بهــا، اإلوغيرهــا مــن المنتجــات الطبيــة، ممــا جعــل 

  .أكبر
  

إدراج أحكـام إلى ذلك، تم تصميم نموذج التمويل الجديد لضمان المسـاواة بـين المصـنعين، مـع  وباإلضافة  -١٦
  دخول السوق على قدم المساواة مع الشركات الكبيرة.من معايير الجودة  ممن يلبون ينصغار المصنعلتمكين 

  
منظمـة ال، عنـدما أصـدرت الميسـورة الكلفـةألدويـة عـن االسـارة  ألخبـاراجـاء المزيـد مـن في الشـهر التـالي و   -١٧

. وتشـمل االسـتراتيجيات المسـتخدمة C التهـاب الكبـدبللعـدوى  جـذريسـعار عـالج أفـي  كبيرة يوثق تخفيضات تقريراً 
  .األدوية الجنيسةمصنعي واإلنتاج المحلي، واتفاقات الترخيص التي تعزز المنافسة بين  سعاراأل التفاوض بشأن

  
 يتعـــايش مـــعمليـــون شـــخص ألكثـــر مـــن  اً عـــالج ممكنـــالاألســـعار  فقـــد جعـــل تخفـــيضالتقريـــر،  أشـــاركمـــا و   -١٨
  في العالم النامي. Cالتهاب الكبد المزمنة بعدوى ال
  

التجاهـــات ل اً ومراقبـــموثوقـــة، الللبيانـــات  اً مصـــدر باعتبارهـــا  علـــى نطـــاق واســـع بـــاالحترامالمنظمـــة تحظـــى و   -١٩
  .الشراكات عبر هذه االتجاهاتالتي تشكل ة، والقوة الناشئ

  
أن  تشــــير إلــــى فــــي البلــــدان،نوعيــــة الهــــواء لمنظمــــة تقــــديرات الســــبتمبر الماضــــي، أصــــدرت  أيلــــول/فــــي و   -٢٠
  منظمة.التي حددتها الحدود المستويات تلوث الهواء فيها من سكان العالم يعيشون في أماكن تتجاوز  ٪٩٢
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الصـفراء  للتمنيع فـي حـاالت الطـوارئ ضـد الحمـىوفي نفس الشهر أعلنت المنظمة عن نهاية أكبر حملة   -٢١
  تم تفادي األزمة.في أفريقيا و 

  
 منيـععندما أظهرت إحصاءات المنظمـة أن الت لسارةافي تشرين الثاني/ نوفمبر، جاء المزيد من األخبار و   -٢٢

هـذا الخبـر السـار يتنـاقض مليـون صـغيرًا. و  ٢٠ مـا يربـو علـىأنقـذ حيـاة سـنة ماضـية  ١٥ضد الحصبة على مـدى 
  تحدث كل يوم بسبب الحصبة. بشدة مع مئات الوفيات التي

  
 التـي دمـرتالتـأثير الكامـل للخـدمات الصـحية  عـنمنظمـة الديسـمبر الماضـي، كشـفت  كانون األول/في و   -٢٣

مــن  ٪٦٠و. مــرت تمامــاً ٪ مــن جميــع المرافــق الصــحية فــي واليــة بورنــو دُ ٣٥ن إفــي شــمال شــرق نيجيريــا، حيــث 
عــن طريــق نظــام  وغيرهــا ســريعاً  هــذه البيانــاتوتــم تجميــع . نــةالمأمو الميــاه  إلــى تفتقــر تعمــل،تــزال التــي ال المرافــق

  العاملين. فضًال عن قيام المنظمة بتدريبنترنت، إلاشبكة معلومات جديد على 
  

مليــون طفــل مــن  ٤,٧حمايــة أكثــر مــن ســبوعان لأمــدتها حملــة تطعــيم جماعيــة  صــفتفــي مناآلن،  ونحــن  -٢٤
  .بالصراعالدول المتأثرة الحصبة في بورنو وغيرها من 

  
حـاد فـي عوامـل الرتفاع االتوثيق ل بحثاً ، أصدر المكتب اإلقليمي ألفريقيا أيضاً  ديسمبر كانون األول/في و   -٢٥
 قلـيمانتشار ارتفاع ضغط الـدم فـي اإلمعدالت  فإنعلى سبيل المثال، و . ساريةألمراض غير الالمرتبطة با مخاطرال

  لسكان البالغين يعانون من زيادة الوزن.٪ من ا٣٥أن ناهيك عن العالم،  األعلى على مستوىهي 
  

 اً والســل والمالريــا عناوينـــ العــوز المنـــاعي البشــريفيــروس  بشــأنالســـنوية  نــاتقارير تحمــل وبطبيعــة الحــال،   -٢٦
  خريطة المالريا. لعل أفضلها تلك األخبار التي تشير إلى تقلص، بارزة

  
منظمــة نتــائج النشــرت عنــدما فــي نهايــة العــام الماضــي،  المبهجــةعنــاوين بــأكثر ال المــرتبطوجــاء اإلنجــاز   -٢٧

تنـاول عـدد مـن وسـائل و ٪. ١٠٠ بنسـبةالجديد يعطي حمايـة  إليبوالاأن لقاح  والتي أشارت إلىاالختبارات النهائية 
  هذا العام.أخبار باعتباره من أهم اإلعالم نتائج اللقاح 

  
إال أن الظهــــور،  الــــذي يعــــاودالمــــرض  هزيمــــة هــــذامــــن بــــأي حــــال مــــن األحــــوال  ونحــــن وٕان لــــم نــــتمكن  -٢٨

ئنا لعديد مـن شـركاة ال محالة. وٕانني أتوجه بالشكر لالقادمالفاشية اندالع خالي الوفاض عند  المستجيبين لن يكونوا
  .وشعبها ممن ساعدوا في تحقيق ذلك ، بما في ذلك حكومة غينياوالبلدان التي دعمت التجارب

  
تعزيـــز اســـتجابتها  ى مـــا وصـــلت إليـــه المنظمـــة فـــيإلـــجـــدول أعمـــالكم الـــواردة ب البنـــودشـــير العديـــد مـــن يو   -٢٩

  وحاالت الطوارئ. للفاشيات
  

. بلــداً  ٤٧ الكبــرى فــيمنظمــة لحــاالت الطــوارئ ال، اســتجابت ٢٠١٦ عــام فــي األشــهر التســعة األولــى مــنو   -٣٠
  .تعقيداً ها كثر وأ العمليات أكبرهي في العراق  اإلنسانية عملية الموصل ولعل

  
كل خــاص والتــي بشــمثيــرة للقلــق المســببات األمــراض بألوســاط البحثيــة قائمــة مختصــرة ل وقــدمت المنظمــة  -٣١

  تتحول إلى أوبئة. يمكن أن
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علـى الفـور  بقطُ يبوال، إلافاشية المستفادة أثناء  على الدروس عد بناءً الذي أُ ، البحث والتطويرمخطط إن   -٣٢
خفــض الوقــت الــالزم  هــذا المخطــط إلــى. ويهــدف يكــاز تطــوير منتجــات طبيــة جديــدة لمــرض فيــروس لتســريع عمليــة 

  .معدودة من سنة إلى أشهرة وتصنيعها مرشحالمنتجات اللتطوير 
  

مليون دوالر أمريكي لتطوير  ٥٠٠جديد قوامه  عن تحالفوتم أثناء المنتدى االقتصادي العالمي اإلعالن   -٣٣
اللقاحات قبل وقوع األوبئة. وهو يعتمد على قائمة المنظمة الخاصة بمسببات األمراض ذات األولوية، ويستفيد من 

المنظمـــة  يحفـــز عمـــل، هوٕاســـهامًا فيـــالـــدعم المعيـــاري واإلجـــراءات المعجلـــة الـــواردة فـــي مخطـــط البحـــث والتطـــوير. 
  األولوية.في المجاالت التي تحظى بموجهة االستثمارات ال

  
الطبيـة فـي فـرق المبادرة بناء قوة ضاربة مـن مضت ، القوى العاملة الصحية العالمية للطوارئفي وٕاسهامًا   -٣٤

الــدولي لتــوفير الرعايــة  لتأهــباتــم هيكلــة وتوحيــد مــن خــالل هــذه المبــادرة، و . ســريعة ىقــدمًا بخطــالطــوارئ حــاالت 
  طوارئ.في حاالت ال سريريةال
  

يخضـــع ويعتبـــر التمتـــع بكفـــاءة فريـــق للطـــوارئ ومتطلبـــات التحقـــق والتســـجيل مـــن جانـــب المنظمـــة عاليـــة.   -٣٥
طة بنــاء القــدرات إلنقــاذ األرواح مصــدر اعتــزاز وطنــي كبيــر. وهــذا أفضــل مــا تحققــه أنشــللتحقــق ومراجعــة األقــران 

بلــدان بــذلك وهنــاك قائمــة طويلــة ببلــدان  وقــد اضــطلعت عــدة .إلــى الفوضــىتاريخيــًا يــنظم بســرعة وضــعًا ينــزع  ممــا
  تبدي اهتمامها باالنضمام إلى هذه الجهود.

  
كـّرس العديـد وقـد اإلطـار الخـاص بالتأهـب لمواجهـة األنفلـونزا الجائحـة. هي وقصة النجاح األفضل توثيقًا   -٣٦

ابتكاريــة وجريئــة كــأداة  ٢٠١١عــام وُوضــع اإلطــار ســاعات طويلــة للتفــاوض مــن أجــل تحقيــق هــذا النجــاح. مــنكم 
  للتأهب تسمح بتبادل الفيروسات وتقاسم المنافع على قدم المساواة.

  
ـــًا إتاحـــة حـــوالي   -٣٧ لتســـليمها مـــن اللقاحـــات مليـــون جرعـــة  ٣٥٠وحتـــى اآلن، كفلـــت االتفاقـــات الملزمـــة قانون
  تخرج من سلسلة اإلنتاج خالل جائحة األنفلونزا القادمة. إذ
  

بنــاء مــن أجــل لهــا واســتُثمرت مســاهمات الشــراكات الماليــة مــن دوائــر الصــناعة التــي أعبــر عــن امتنــاني   -٣٨
  قدرات الترصد والقدرات المختبرية والتنظيمية وغيرها من القدرات في البلدان النامية.

  
ل تعزيـز العـدل فـي مجـاضـمن يوالقطاعـات غيـر الحكوميـة وهذا نمـوذج رائـد للشـراكة مـع القطـاع الخـاص   -٣٩

الصــحة العموميــة العالميــة. وهــو أيضــًا نمــوذج للتضــامن العــالمي يتصــدى لعقبــات السياســات والعمليــات والقــدرات 
  الحرجة قبل ظهور حالة طوارئ.

  
  ولكن تأهبه ليس حسنًا بما فيه الكفاية.والعالم أفضل تأهبًا لمواجهة جائحة األنفلونزا القادمة   -٤٠
  

أنفلـونزا الطيـور لـدى الطيـور وفـي الحـاالت البشـرية فاشـيات عن كثـب  رصدتأن وأطلب من جميع البلدان   -٤١
جديـدة فاشـيات ظهـور بلـدًا عـن  ٤٠غ نحـو ومنـذ شـهر تشـرين الثـاني/ نـوفمبر مـن العـام الماضـي، بلَّـالمتصلة بها. 

  البرية.ألنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض لدى الدواجن أو الطيور 
  

فــي  حاليــاً  ســريتــي تســالالت الفيروســات ال مــن الفاشــيات وعــدداالنتشــار الجغرافــي الواســع والســريع لهــذه و   -٤٢
المســبب  H5N6فيــروس  تمــيينوعلــى ســبيل المثــال، الوقــت ذاتــه أمــران جعــال المنظمــة فــي حالــة تأهــب قصــوى. 

  التبديل الجيني بين أربعة فيروسات مختلفة.ناشئة عن إلى ساللة جديدة لفاشيات خطيرة في آسيا 
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وزاد عـدد الحـاالت  ٢٠١٣منـذ عـام لدى اإلنسان  H7N9تفشي أوبئة العدوى بفيروس غت الصين عن وبلَّ   -٤٣
  .٪٣٨,٥بلغت نسبتها  ميتةممنها حاالت حالة  ١٠٠٠في الوقت الحالي على 

  
ارتفاعــًا شــديدًا وأبــدى أي قبــل أوانــه العــادي  ٢٠١٦وبــدأ ظهــور الوبــاء األخيــر فــي أواخــر أيلــول/ ســبتمبر   -٤٤

  .شهر كانون األول/ ديسمبرمنذ  ومفاجئًا في الحاالت
  

لدى اإلنسان على الـرغم مـن  المحدود انتقال العدوىوفي آخر مجموعتين، لم تتمكن المنظمة من استبعاد   -٤٥
  عدم الكشف عن انتقال مستمر للعدوى حتى اآلن.

  
الكشـــف عـــن الحـــاالت يجـــب علـــى جميـــع البلـــدان ، )٢٠٠٥( ووفقـــًا لمـــا تقتضـــيه اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة  -٤٦

  أن نغفل العالمات المبكرة.يمكننا فال البشرية والتبليغ عنها على وجه السرعة. 
  

يكتســـي كـــل بنـــد مـــدرج فـــي جـــدول أعمـــالكم أهميـــة ويســـاورني القلـــق علـــى غـــرار الـــرئيس لضـــيق الوقـــت،   -٤٧
وتستعرضــون أثــر بعضــها اآلخــر وخصوصــًا ألنكــم ســتنظرون فــي بعــض مســودات خطــط العمــل العالميــة الجديــدة 

  استجابتنا لعدة قضايا ملحة.وتوجهون 
  

رمــزيين فــي مجــال الصـــحة زعيمــين اإلشــادة بــذكرى إلــي فــي  أن تنضــمواوٕاذ أختــتم كلمتــي، أطلــب مــنكم   -٤٨
  وافتهما المنية العام الماضي.العمومية 

  
وهي حملة شـنتها المنظمـة وتكللـت الجدري استئصال حملة كان أكثر تماثًال مع هندرسون أ.  د.الدكتور ف  -٤٩

فـي  سـاهموقـد بنجاح باهر بفضله. وهذا إنجاز واحد فقط من ضمن إنجازاته المحققة في مسـاره المهنـي النجـومي. 
  خدم الختبار لقاح اإليبوال في غينيا.تطعيم األفراد المحيطين بالمريض الذي استُ تصميم نهج  اآلونة األخيرة في

  
مـــاهلر المديـــد فـــي منصـــب المـــدير العـــام للمنظمـــة. الـــدكتور هافـــدان عهـــد  وتحقـــق استئصـــال الجـــدري فـــي  -٥٠

الــذي اســتهل حركــة الصــحة  هــي التزامــه بالرعايــة الصــحية األوليــة وٕاعــالن ألمــا آتــاللــدكتور مــاهلر وأفضــل ذكــرى 
  للجميع.

  
أشـــار إلـــى الصـــحة للجميـــع بوصـــفها نظـــام قـــيم تعتبـــر الرعايـــة الصـــحية األوليـــة مكونـــه االســـتراتيجي. وقـــد   -٥١

إلزامـي يمكـن ببعـد أخالقـي ويمكن أن ينطبق ذلك على التغطية الصحية الشاملة التي تمـد خطـة التنميـة المسـتدامة 
  أيضًا تقديره.

  
  تستمر بهذه الطريقة وبعدة طرق أخرى. لدكتور ماهلراوٕانجازات   -٥٢
  

  وأطلب منكم أن تقفوا معي دقيقة صمت إحياًء لذكرى هذين الشخصين العظيمين.  -٥٣
  

  وشكرًا.
 
  

=     =     =  
  


