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 كلمة الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة،
 السبعينأمام جمعية الصحة العالمية 

  
  

 المـوقرون، المنـدوبون أصـحاب المعـالي والسـعادة، معـالي الـوزراء، سـعادة السـفراء،السـادة السيدة الرئيسة،  
             األصدقاء والزمالء، سيداتي وسادتي،

  
أبدته تجـاهي مـن ثقـة عنـد تعيينـي مـديرة عامـة  أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الدول األعضاء على ما

دون  وعملـت فعـالً  ،ة منـذ أكثـر مـن عشـر سـنوات. فقـد وعـدت بـأن أعمـل دون كلـل أو ملـللمنظمة الصحة العالميـ
 ولم أتعب قط من العمل في السراء والضراء. ،كلل أو ملل
 

أن أتحمل المسؤولية عن أداء المنظمة. وقد أصدرت في هذا الشهر  وعندما توليت منصبي، وعدت أيضاً 
 لعمومية أثناء إدارتي للمنظمة في السنوات العشر األخيرة.يبّين إلى أي مدى تطورت الصحة ا تقريراً 

 
مــن إنجــازات. بــل يهــدف  إدارتــيويعــرض التقريــر الوقــائع ويقــيم االتجاهــات، وال يســعى للتــرويج لمــا حققتــه 

 إلى تبديد االنتقادات المتكررة بأن المنظمة فقدت أهميتها. والوقائع تبين خالف ذلك.
 

ات وبعـض األحـداث التاريخيـة. وهـو قبـل كـل شـيء إشـادة بقـوة جاحـات والنويشمل التقرير بعض االنتكاسـ
الشراكات وقدرة القـائمين علـى الصـحة العموميـة علـى األخـذ بحلـول ُوضـعت لمشـكلة واحـدة وتطبيقهـا علـى مشـاكل 

  أخرى.
 

 عــوز المناعــة البشــرياســتغرق خفــض أســعار عــالج فيــروس  وكمثــال علــى ذلــك مــن جملــة أمثلــة أخــرى،
وعلى العكس من ذلـك، وبفضـل العمـل فـي أفرقـة وبفضـل  باألدوية المضادة للفيروسات القهقرية ما يقرب من عقد.

  خالل عامين. Cالتعاون، انخفضت أسعار األدوية الجديدة التي تعالج التهاب الكبد 
  

الجهــود الصــحية قــدرتها وهــذه هــي ثقافــة الــتعلم الُمَســنَّد بالبيِّنــات التــي تــؤدي إلــى تحســين الكفــاءة، وتمــنح 
  المميزة على الصمود، وتبقينا متفائلين بال حدود.

  
  نتعثر أحيانًا، ولكن أبدًا ال نستسلم.

  
      وسادتي،أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي 

  
لقــد أضــحت األوضــاع السياســية واالقتصــادية وأنــا أتحــدث إلــيكم اليــوم أقــل تفــاؤًال بكثيــر عمــا كانــت عليــه 

  .٢٠٠٧منصبي في عام حينما تقلدت 
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فحولت الوضع االقتصادي من الرخـاء  ٢٠٠٨التي حلت بنا في عام  العالمية كان هذا قبل األزمة المالية
  نزال نستشعرها على االقتصاد وميزانيات الصحة.، مخلفًة آثارها التي الإلى التقشف، بين عشية وضحاها تقريباً 

  
وكـــان هـــذا قبـــل أن تستشـــري أعمـــال اإلرهـــاب الـــدولي والتطـــرف العنيـــف، وقبـــل أن ينـــدرج تعبيـــر "الكارثـــة 

، وقبـــل أن تســفر النزاعــات المســلحة التــي تبـــدو بــال نهايــة عــن أكبــر نـــزوح فــي قــاموس المفــردات البشــريةالكبــرى" 
  للسكان وفرار لالجئين نشهده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

  
ا قبل أن يضرب التواتر المفزع للهجمات التي ُتشن على المرافق الصحية وقوافل المعونة عـرض وكان هذ

الحائط بالقانون اإلنساني الدولي. إننا ندين كل هـذه الهجمـات التـي تتعـرض لهـا مرافـق الرعايـة الصـحية والعـاملون 
لــى مرافــق الرعايــة الصــحية فــي هجــوم ع ٣٠٠بهــا. فبحســب التقــارير التــي جمعتهــا المنظمــة، وقــع مــا يربــو علــى 

  بلدًا، ُوثِّق أغلبها في الجمهورية العربية السورية. ٢٠في  ٢٠١٦ عام
  

كما أننا نشهد كيف يمكن لعالٍم حافٍل بالتهديدات أن يبعث شبح ثنائيات مميتـة، مثـل التهديـدات المزدوجـة 
بهــا فــي بقــاٍع مــن أفريقيــا والشــرق الناجمــة عــن الجفــاف وعــن النــزاع المســلح والتــي جعلــت المجاعــة تضــرب بأطنا

  .١٩٤٥األوسط على نطاق لم نشهده منذ أن تأسست األمم المتحدة في عام 
  

علــى تلــك الدرجــة  ٢٠٠٩لقــد كــان مــن حســن حــظ العــالم أن جــاءت جائحــة األنفلــونزا التــي انــدلعت عــام 
متالزمـــة الشـــرق األوســـط  المتوســـطة. ومـــن يمـــن الطـــالع لعالمنـــا أن الفيروســـات الجديـــدة التـــي ظهـــرت وتســـببت فـــي

ال تنتشـــر  ٢٠١٣فـــي عـــام  H7N9وحـــاالت اإلصـــابة البشـــرية بفيـــروس أنفلـــونزا الطيـــور  ٢٠١٢فـــي عـــام التنفســـية 
  بسهولة من شخٍص إلى آخر. بيد أن ذلك يمكن أن يحدث، وال نجرؤ على أن نغفل عن دورنا في حماية الناس.

  
تواظب المنظمة على رصدها عن كثـب. وتخلـى الحـظ وقلت حظوظ العالم مع فيروس زيكا، الفاشية التي 

والتـي عصـفت بسـكان كـل مـن غينيـا وليبيريـا وســيراليون.  ٢٠١٤عـن العـالم تمامـًا فـي فاشـية اإليبـوال المندلعـة عـام 
وكانـــت هـــذه أول معانـــاة يشـــهدها غـــرب أفريقيـــا مـــع فيـــروس اإليبـــوال، الفاشـــية التـــي أخـــذت الجميـــع علـــى حـــين غـــرة 

  الصحة العالمية.فيهم منظمة  بما
  

فريقيــا، أوكــان إيقــاع المنظمــة أبطــأ مــن الــالزم فــي إدراك أن ذلــك الفيــروس، أثنــاء ظهــوره األول فــي غــرب 
عــن الفاشــيات التــي انــدلعت فيمــا مضــى فــي وســط أفريقيــا، حيــث كــان الفيــروس  سيتصــرف علــى نحــو مختلــف جــداً 

  نادرًا ولكنه مألوف وتم التدريب بشكل جيد على تدابير احتوائه.
  

ولكن المنظمة اتخذت إجراءات تصحيحية سريعة المسار، فوضعت ثالث فاشيات تحت السيطرة، وأهـدت 
  يرة. حدث هذا في عهدي، وأنا مسؤولة عما أقول بصفة شخصية.العالم أول لقاح مضاد لإليبوال يمنح حماية كب

  
وقــد ارتأيــت أنــه مــن واجبــي كمــديرة عامــة أن أبــذل كــل مــا أســتطيع لضــمان عــدم حــدوث مأســاة مــن هــذا 

. وســـيحكم التـــاريخ علـــى مـــا إذا كانـــت بـــرامج الطـــوارئ الجديـــدة قـــد أتاحـــت للعـــالم مســـتوى أقـــوى مـــن الحجـــم مجـــدداً 
  الحماية.

  
بـد مـن تعزيـز الـنظم الصـحية التـي تتـوافر بهـا القـدرات األساسـية التـي تـنص عليهـا الوفي نهاية المطـاف، 

فــي بلــدانكم حتــى يتســنى لهــا الكشــف عــن الوفيــات غيــر المبــررة فــي وقــت مبكــر ) ٢٠٠٥(اللــوائح الصــحية الدوليــة 
  ل حماية ضعفنا المشترك.بالشكل الكافي. ولهذا أهمية بالغة في تحسين األمن الصحي العالمي من أج
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في األسبوع الماضي أكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية وقوع فاشية إيبوال جديدة بالقرب من حدودها مع 
خـر فاشـية تعـرض لهـا البلـد، والتـي أفريقيا الوسطى، وهذه هي ثامن فاشية إيبوال تضـرب هـذا البلـد. وفـي أجمهورية 

حت جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقف انتقال الفيروس فـي غضـون تزامنت مع حدوث فاشية غرب أفريقيا، نج
ســـتة أســـابيع. وعلـــى الـــرغم مـــن التحـــديات اللوجيســـتية الهائلـــة، تواصـــلت المناقشـــات التـــي اشـــتركت فيهـــا جمهوريـــة 

  الكونغو الديمقراطية حول إمكانية استخدام اللقاح الجديد الستنهاض االستجابة.
  

غــرب أفريقيــا عــدة آثــار عرضــية يمكــن الحكــم عليهــا فــي القريــب العاجــل. فقــد  وكــان لفاشــية اإليبــوال فــي
اكتسبت المنظمة إبَّان الفاشية خبـرة عريضـة فـي تيسـير البحـث والتطـوير فـي مجـال المنتجـات الطبيـة الجديـدة، بيـد 

كاؤها أن ضعف التنسيق تسبب فـي ضـياع وقـت أكثـر مـن الـالزم. ولتسـريع وتيـرة األحـداث، وضـعت المنظمـة وشـر 
  .٢٠١٦مخطط البحث والتطوير في صيغته النهائية في عام 

  
لتســريع وتيــرة الموافقــات وبفضــل وضــع نمــاذج تعاونيــة وبروتوكــوالت موحــدة للتجــارب الســريرية ومســارات 

مقــدمًا، اختصــر المخطــط المــدة الزمنيــة الالزمــة الســتحداث وتصــنيع المنتجــات المرشــحة مــن عــدة أعــوام  التنظيميــة
  شهور.إلى بضعة 
  

االئـــتالف المعنـــي بابتكـــارات التأهـــب وقـــادت مشـــاورات الخبـــراء الـــذين تولـــوا تصـــميم المخطـــط إلـــى إنشـــاء 
ــن عنــه فــي كــانون الثــاني/لمواجهــة األوبئــة مليــون دوالر  ٥٠٠بتمويــل مبــدئي بلــغ نحــو  ٢٠١٧ينــاير  ، والــذي ُأعِل

  أمريكي.
  

يســـورة التكلفـــة مضـــادة للُممرضـــات ذات ويعكـــف االئـــتالف علـــى بنـــاء نظـــام جديـــد الســـتحداث لقاحـــات م
  األولوية التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وذلك في انطالقة نحو االستجابة للفاشية الحتمية المقبلة.

  
  لقد بات العالم أفضل تأهبًا وٕان لم يكن بالقدر المنشود تمامًا.

  
      وسادتي،أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي 

  
أهميــة العمــل الــذي تضــطلع بــه المنظمــة بطــرق عــدة، بعضــها أوضــح للعيــان مــن بعضــها لقــد ُبــرهن علــى 

  اآلخر.
  

ويتضح من التسلسل الزمني ألوبئة فيروس العوز المنـاعي البشـري والسـل والمالريـا وجـود صـالت مباشـرة 
  ض.بين التغييرات التي تدخلها المنظمة على استراتيجياتها التقنية ونقاط التحول في وضع األمرا

  
وكذلك فقد جعلت المنظمة االكتشافات العلمية أكثر ديمقراطية عـن طريـق ترجمـة النتـائج إلـى نهـج صـحة 

  للغاية. األوساط المحدودة المواردعمومية يثمر في كل مكان، حتى في 
  

، أو وتتجلى هذه األهمية عندما تعتمد المنظمة منتجًا طبيًا جديدًا، ويجد الشركاء سبًال لتمويل ذلك المنـتج
  تصدر المنظمة ورقة موقف بشأن لقاح جديد.

  
من برامج التمنيـع الوطنيـة ال تبـدأ العمـل بلقـاح جديـد حتـى تصـدر المنظمـة خـتم اعتمادهـا الرسـمي  وكثير

 التحـالف العـالمي مـن أجـل اللقاحـات والتمنيـعلهذا اللقاح. ويأتي هذا االعتماد بمثابة إشـارة البـدء للعمـل مـن جانـب 
  لتوسيع نطاق إتاحة اللقاح بشكل كبير.
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اآلن متــين الرســوخ كآليــة تكفــل أن تضــاهي جــودة المنتجــات  برنــامج االختبــار المســبق للصــالحيةوأضـحى 
المنخفضــة التكلفــة غيــر محــددة الملكيــة ومأمونيتهــا ونجاعتهــا نظيرتهــا فــي المنتجــات األصــلية. فعلــى ســبيل المثــال 

مستحضــرًا صــيدالنيًا تــام  ٢٥٠باختبــار الصــالحية مســبقًا لمــا يزيــد علــى  ٢٠١٦قامــت المنظمــة حتــى نهايــة عــام 
الصنع لعالج االعتالالت المرتبطة بفيروس العوز المنـاعي البشـري. ويوسـع هـذا مـن نطـاق األثـر المتحقـق بفضـل 

  وكاالت التمويل بشكل واضح، من أمثلة تلك الوكاالت الصندوق العالمي.
  

على أهمية المنظمـة خـالل اجتمـاع الشـركاء العـالميين بشـأن أمـراض المنـاطق وكان أشد البراهين سطوعًا 
  المدارية المهملة الذي ُعِقد الشهر الماضي.

  
َقيَّم المشاركون عشر سنوات من التقدم غير المسبوق الذي يبشر بالقضاء على الكثيـر مـن هـذه األمـراض 

ه السـنين العشـر. وهـذه واحـدة مـن أكثـر الشـراكات العالميـة الممعنة في القدم في المستقبل القريـب جـدًا، واحتفـوا بهـذ
  فعالية، على قدم المساواة مع دوائر الصناعة، في التاريخ الحديث للصحة العمومية.

  
 ٢٠١٥لقد تأثر الوضع الجغرافي السياسي في العـالم تـأثرًا محـدودًا بحصـول قرابـة مليـار شـخص فـي عـام 

  تصيبهم بالعمى والجذام والتشوه والهزال.على عالجات مجانية تحميهم من أمراض 
  

والناس الذين تتم حمايتهم من بين األشد فقرًا في العالم. ولكننا إذا حكمنا من منظور الكـم الهائـل للتغطيـة 
ل هـذا قصـة عـن أضـخم تبـرع باألدويـة، لشـكّ  موسـوعة غينـيس لألرقـام القياسـية اإلعالمية التي شملت التسـجيل فـي

  لسماعها.نجاح يتوق العالم 
  

ــ وينبــع جانــب ت بهــا المنظمــة شــبكة أمــان تحــيط آخــر لألهميــة أقــل وضــوحًا للعيــان مــن الطريقــة التــي بّن
بالعـــالم أجمـــع فـــي شـــكل آالف المختبـــرات المتخصصـــة فـــي رصـــد الُممرضـــات ذات األولويـــة وتشخيصـــها، ومئـــات 

االستشــارية االســتراتيجية. وٕانــي أتوجــه  المراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة، وشــبكة واســعة مــن المجــالس العلميــة والفــرق
  بالشكر للمؤسسات العلمية في بلدانكم على إسهامها في العمل الذي تقوم به المنظمة.

  
  وال توجد أي وكالة أخرى معنية بالصحة تتمتع بهذه الدرجة من الخبرة التقنية الجاهزة للتطبيق.

  
  ،أصحاب المعالي والسعادة

  
ســـيما مـــن خـــالل إبـــراز أهميـــة المشـــكالت ل الوضـــع الصـــحي أيضـــًا، والا تشـــكّ إن القـــرارات التـــي تعتمـــدونه

المهملة. فعلى سبيل المثال أخرجت خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية يقينًا قضية الصحة النفسـية مـن 
  .٢٠١٣الظل الذي توارت خلفه إلى بؤرة الضوء، وكانت هذه الخطة قد اعُتِمدت في عام 

  
كبنـد مسـتقل علـى جـدول األعمـال  ٢٠١٠نوال، ظهر التهاب الكبد الفيروسي بدءًا من عام وعلى نفس الم

لثالثــة مــن دورات جمعيــة الصــحة العالميــة، ممــا أســهم بشــكل عظــيم فــي إيــالء هــذا المــرض أولويــة علــى الصــعيد 
  الدولي في الوقت الراهن.

  
 ٢٠١١المســتوى. حــدث هــذا فــي عــام ولكــن أقــوى باعــث علــى العمــل ينبــع مــن االلتــزام السياســي الرفيــع 

بشــأن األمــراض غيــر الســارية، ثــم حــدث مجــددًا فــي  سياســياً  عنــدما اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة إعالنــاً 
  عندما أولى إعالن سياسي االهتمام الكامل إلى ظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات. ٢٠١٦ عام
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بطرق أطلقت شرارة العمـل العاجـل الواسـع النطـاق مـن أجـل فقد استجاب كال اإلعالنين السياسيين لألزمة 
  إيجاد الحلول.

  
     أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي وسادتي،

 
، بشــأن تمويــل الــنظم الصــحية: الطريــق إلــى ٢٠١٠إننــي أعتبــر التقريــر الخــاص بالصــحة فــي العــالم لعــام 

  تأثيرًا.التغطية الشاملة، أكثر النشريات التي صدرت خالل فترة إدارتي 
  

ولقد كان التقرير بمثابة شرارة االنطالق لما يعرف اآلن باالتجاه صوب التغطية الصحية الشاملة، والملهـم 
والذي مهد الطريق إلدراج التغطية الصحية الشاملة ضمن أهداف  ٢٠١٢لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 

 ٢٠٣٠قوم به من أعمال في إطار خطة التنمية المستدامة لعام التنمية المستدامة. ومن ثم يجب أن نسترشد فيما ن
  بخمسة عناصر أال وهي: الناس، والكوكب، والسالم، واالزدهار، والشراكة.

  
ومن أهم التوصيات التي أتطلع إلى تنفيذها أكثر من غيرها تلك التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على 

  السمنة في مرحلة الطفولة.
  

سـمنة فـي مرحلـة الطفولـة التعبيـر األكثـر وضـوحًا، بـل وكمـا يـزعم الـبعض األكثـر تراجيديـة، عـن وتعتبر ال
القوى التي تدفع إلى تصاعد األمراض غير السـارية. فهـي إشـارة تـدق نـاقوس الخطـر إيـذانًا بـأن مشـاكل سـيئة، فـي 

  شكل المزيد من أمراض القلب والسرطان والسكري، في طريقها إلينا. 
  

درات التــي نرغــب جميعــًا فــي نجاحهــا تلــك المبــادرات التــي تســعى إلــى استئصــال شــلل األطفــال ومــن المبــا
ومــرض الــدودة الغينيــة. فالعــالم لــم يشــارف مــن قبــل بهــذه الدرجــة علــى استئصــال كــل منهمــا. ويجــب علينــا مواصــلة 

  جهودنا لجعل االستئصال حقيقة واقعة.
  

هــو االتجــاه الــذي أثــر بعمــق علــى إعــادة صــياغة طريقــة  ولقــد كــان ارتفــاع األمــراض غيــر الســارية المزمنــة
التفكيــر فــي الصــحة العموميــة. فهــذا التحــول فــي عــبء المــرض يســتلزم الخــروج مــن بوتقــة النمــوذج الطبــي الحيــوي 

  للصحة والذي يركز على عالج األمراض، إلى نهج أرحب بكثير يعتمد على الوقاية.
 

  لقواعد اللعبة خالل فترة إدارتي. االستراتيجية األكثر تغييراً وٕانني أعتبر "كل امرأة وكل طفل" 
  

إلـى الحصـول علـى دعـم مـالي بمليـارات الـدوالرات، وٕالـى  ٢٠١٠وأدي اعتمـاد األمـم المتحـدة لهـا فـي عـام 
إطــالق عــدد مــن المبــادرات التــي تهــدف إلــى تنفيــذ توصــياتها. والتــالي انخفضــت وفيــات األمهــات واألطفــال بشــكل 

  كبير.
  
لقد أضافت لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المـرأة والطفـل الكثيـر و 

لثقافة القياس والمساءلة. وكمـا هـو مبـين فـي تقريـر اإلحصـاءات الصـحية فـي العـالم لهـذا العـام، فـإن مـا يقـرب مـن 
هــو مــا يمثــل تقــدمًا كبيــرًا. وٕاننــي أتوجــه نصــف إجمــالي الوفيــات فــي جميــع أنحــاء العــالم لــديها اآلن ســبب مســجل. و 

  بالشكر إلى جميع البلدان التي بذلت جهدًا خاصًا في هذا الصدد.
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ســيما عنــدما ُينظــر إلــى الملكيــة لجــدل هــي الحصــول علــى األدويــة، والوالحاصــل أن المســألة األكثــر إثــارة ل
ســورة واســتحداث منتجــات جديــدة ألمــراض الفكريــة ونظــام البــراءات باعتبارهمــا حجــر عثــرة يقــف أمــام األســعار المي

  الفقراء.
  

وكانت المفاوضات التي أسفرت عن إنشاء إطار التأهـب لألنفلـونزا الجائحـة، علـى أقـل تقـدير، مفاوضـات 
ـــة المطـــاف، وكـــذلك تلـــك التـــي أدت إلـــى االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل  شـــديدة المـــراس وٕان ُكلِّلـــت بالنجـــاح فـــي نهاي

  عمومية واالبتكار والملكية الفكرية.العالميتين بشأن الصحة ال
  

ومما يثلج الصدر مساهمة عدة مبادرات جديدة وشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الهدفين 
معًا. ومن األمثلة على ذلك الشراكة العالمية الجديدة في مجال البحث والتطـوير للمضـادات الحيويـة، التـي أطلقتهـا 

  ومبادرة أدوية األمراض المهملة في العام الماضي.منظمة الصحة العالمية 
  

وهـي مبــادرة للبحــث والتطــوير المـدفوعين باالحتياجــات والتــي كانــت تركــز فـي بــادئ األمــر علــى اســتحداث 
سـيما مـرض السـيالن. وتهـدف الشـراكة إلـى جنسـيًا والالمضادات الحيوية الجديدة لعالج اإلنتان واألمراض المنقولـة 

 ى األدوية وضمان األسعار الميسورة لها.تعزيز الحصول عل
  

وفـــي مطلـــع هـــذا الشـــهر، أعلنـــت منظمـــة الصـــحة العالميـــة عـــن إطـــالق مشـــروع ارتيـــادي للتأهيـــل المســـبق 
 لألدوية المماثلة بيولوجيًا، وهي خطوة نحو توفير مختلف أنواع عالج السرطان باهظة الثمن على نطاق أوسع.

 
ى وضــــع نمــــوذج للتســــعير العــــادل للمستحضــــرات الصــــيدالنية. وتعمــــل المنظمــــة كــــذلك مــــع الشــــركاء علــــ

واألســاس المنطقــي لــذلك واضــح للعيــان: التغطيــة الصــحية الشــاملة تعتمــد علــى األدويــة الميســورة التكلفــة. وال يمكــن 
  ألي بلد على هذا الكوكب أن يأمل في إيجاد طريقة للتغلب على جميع األمراض التي تؤثر على سكانه.

  
     ي والسعادة، سيداتي وسادتي،أصحاب المعال

  
اسمحوا لي أن أختتم كلمتي ببعض النصائح الموجزة التي قد ترغبون في النظر إليها بعين االعتبار بينمـا 

  تواصلون تشكيل مستقبل هذه المنظمة.
  

  تسعى المنظمة إلى تجسيد اإلنصاف. فمواصلة العمل على تقليص الجور هو مبدأ أخالقي يوجه عملها.
  

يمكن قياسه يمكن تحقيقه. فلتواصلوا العمل على تعزيز نظـم التسـجيل المـدني واإلحصـاءات الحيويـة، وما 
 ال يتجزأ من االستراتيجيات الصحية العالمية. وواصلوا العمل على جعل أطر المساءلة جزءاً 

  
علـــم أحـــد نـــات العلميـــة هـــي حجـــر األســـاس للسياســـات. فاحرصـــوا علـــى حمايتهـــا. وال يوال مـــراء فـــي أن البيّ 

  نات ستحتفظ بقدرتها على اإلقناع في ما يصفه كثيرون اآلن بعالم ما بعد الحقيقة.إذا كانت البيّ  ما
  

ويمثــل رفــض اللقاحــات ســببًا واحــدًا علــى األقــل لعــدم إعمــال اللقاحــات لكامــل إمكاناتهــا الهائلــة. ولــم يكــن 
 لفاشيات الحصبة الحالية أن تندلع في أوروبا وأمريكا الشمالية.
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البتكار دفعـًا. فتحقيـق الغايـات الصـحية الطموحـة الـواردة فـي أهـداف التنميـة المسـتدامة يعتمـد ادفعوا إلى ا
على االبتكار. وقد يتسم االبتكار الذي يعتمد على التجارب القطرية باالقتصاد والتحويل. فعلـى سـبيل المثـال، أدت 

 " إلى تحويل حياة الماليين من الناس.ألفالسحايا " شراكة البحث والتطوير التي وفرت ألفريقيا لقاح التهاب
 

احرصوا على حمايـة نزاهـة المنظمـة فـي جميـع المشـاركات مـع أصـحاب المصـلحة. ويعـد إطـار المشـاركة 
مع الجهات الفاعلة غير الدول أداة رئيسية للقيام بذلك. وتحذو العديد من وكاالت األمم المتحدة حذو المنظمـة فـي 

  اإلطار.قيادتها لهذا 
  

وبينما تمثل وزارات الصحة شـركاء المنظمـة الرئيسـيين، تتطلـب المحـددات المتعـددة للصـحة المشـاركة مـع 
  قطاعات بخالف قطاع الصحة والمجتمعات المحلية والشركاء والشركات التجارية ومنظمات المجتمع المدني.

  
المجتمــع. وهــي أفضــل مــن يجعــل اصــغوا إلــى المجتمــع المــدني. فمنظمــات المجتمــع المــدني هــي ضــمير 

الحكومات والشـركات التجاريـة، مـن قبيـل صـناعات التبـغ والغـذاء والكحـول، محـًال للمسـاءلة. وهـي التـي يمكنهـا أن 
  تمنح أكثر الناس معاناة شكًال وصوتًا.

  
وقبـــل كـــل شـــيء، تـــذكروا النـــاس. فـــوراء كـــل رقـــم شـــخص وهـــو الـــذي يحـــدد إنســـانيتنا المشـــتركة ويســـتحق 

  ، وخاصة في حالة المعاناة التي يمكن منعها أو الوفيات المبكرة التي يمكن الوقاية منها.تعاطفنا
  

     أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي وسادتي،
  

خـر مـرة أتحـدث فيهـا إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة. وال يسـعني إال أن أتوجـه بالشـكر إلـى الـدول أهذه هي 
رف خدمة هذه المنظمة. ولطالما فعلت ذلـك بتواضـع، وٕان كـان يحـدوني األعضاء على ما أولته لي من امتياز وش

 شعور كبير بالفخر.
 

وٕاننــي أود أن أشــكر المــديرين اإلقليميــين علــی مشــورتهم الحكيمــة ودعمهــم إلصــالح المنظمــة، وموظفينــا 
  ثر.الرائعين في المقر الرئيسي، وفي المكاتب اإلقليمية، وفي البلدان، حيث يكون لعملنا أکبر األ

  
، أود أن أشكر زوجي ديفيد وعائلتي على ما منحوني إيـاه مـن حـب ودعـم. ديفيـد، شـكرًا وليس آخراً  وأخيراً 

  لك على اإلصغاء.
  

  لكم. وشكراً 
  

  
=     =     =  


