
 

    
  ١٤٤/٢تم   المجلس التنفيذي

  ٢٠١٩ يناير /لثانيكانون ا ٢٤  بعد المائة األربعونو  الرابعةالدورة 
  EB144/2  من جدول األعمال ٢البند 

  
  
  

   تقرير المدير العام
 
  
مرة أخرى في جنيف حيث  مرحباً وأنتم بخير بمناســبة العام الجديد! ، وكل عام صــباح الخير عليكم جميعاً  -١

في  أيضاً  دافوس لبضع ساعات يوم أمس، وكنت في ول لمن يعرفون حقيقة الثلوج، كنتتهطل الثلوج. وبالطبع، أق
 هلسنكي في أوائل كانون األول/ ديسمبر، وهناك كانت الثلوج الحقيقية.

 
ـــيء ذي أهم -٢ ـــنكي. إنه مبادرة ربما أبدأ بأن أخبركم بشــ ـــالش"ية الحظته في هلســ ، التي أطلقها مجموعة "ســ

 من الطالب. لقد التقيت برئيســها، واســمه أندرياس ســاري. وكلمة ســاري في لغتي تعني "الفائز". ويجســد ســاري حقاً 
ــل بين  ــ ـــنكي، حيث ُتوِجد حلقة وصـــ ــ ـــــالش في هلســ ــة رؤية مبادرة ســ ـــ ــباب. وقد أتيحت لي فرصــ ـــ روح الفوز لدى الشــ

ــباب والممولين. وعندما زرتها خالل هذه الفعالية، كان هناك  األفكار ــ ــ ممول ممن  ١٦٠٠الجديدة المأخوذة من الشــــ
 هم على استعداد لتمويل األفكار الجديدة التي مصدرها الشباب.

 
ــبب ارتفاع جداً  مهمة وقد َوَجدُت المبادرة مبادرة -٣ ــية بســ ــياســ ـــاهم في القالقل الســ ، ألن العديد من األفكار تسـ

ـــيء الذي الحظته هنا هو أن العديد من أفكار االلتحاق بالعمل يمكن أن  معدل ـــ ــ ــ ـــباب. ولكن الشـــ ــ ــ ـــ ــ البطالة بين الشـ
يكون مصــدرها الشــباب أنفســهم، مثل الســيد ســاري. بل إذا اســتطعنا منحهم الفرصــة، ســيكون في وســعهم المســاهمة 

ـــيء يمكن تكييفه في واقع األمر، في بنية المجتمع. وهذا ما رأيته. بل ه تحدث تغييراً  أن بأفكار ثورية يمكن ــ ـــ ــ ــ ذا شـــ
ـــعنا  ــــعر أن علينا أن نفعل كل ما في وســ ـــع إلى بلدان أخرى، وتتحول إلى مبادرة عالمية. وأشـ ــالش تتوســ ومبادرة ســـ

من  لنجعل منها مبادرة عالمية. وتتناول المبادرة، بطبيعة الحال، أشــــياء كثيرة، منها الصــــحة، ولكنها تتضــــمن شــــيئاً 
 حصول على أفكار من الشباب، لصالح الشباب، إلحداث تغيير حقيقي في عالمنا. شأنه أن يساعد في ال

 
ــباب. إنهم و  -٤ ـــ ـــع قدري للغاية عندما رأيت ما يفعله هؤالء الشـــ ـــ ـــعرت بتواضــ ــ أردت فقط أن أبدأ بذلك ألنني شـــ

عنــدمــا في تلــك المبــادرة. و  تطوعيــاً  يؤدون عمالً  -بــل اآلالف في واقع األمر -يمتلكون زمــام األمور، وكثير منهم 
ــنكي. فال ترى أثراً  ــكل، في واقع األمر، مدينة داخل المدينة، أي مدينة داخل هلســ للثلوج  زرت المخيم، رأيُت أنه يشــ
 ألنك تشعر بالكثير من الدفء الناتج عن حركة هؤالء الشباب الذين يبذلون جهودهم في مسارها الصحيح.

 
 علي. لتي تركت بالفعل أثراً بإطالعكم على بعض التجارب الحديثة ا وأود أن أبدأ أيضاً  -٥
 
ـــومو في كينيا لإلعالن عن انطالق برنامج كينيا  -٦ ـــرف بأن زرت كيســـ ــ ــي، نلت عظيم الشـ ــ ففي العام الماضــ

مم بدعم من المنظمة  ــــُ ــــاملة الذي صـــ ـــحية الشـــ ــ وهو عبارة عن مبادرة تمثل واحدة من أربع  -التجريبي للتغطية الصــ
ــوب تحقيق التغطية ركائز للوالية الثانية للرئيس كينياتا.  ـــيرته صــــ ـــتهالل ذلك البلد مســـ ــهدُت اســـ ــ ــرفُت بأن شــ ــ وقد تشــ

ـــومو إلثبات  ــ ــــه في كيســ ــ ــــاملة. وأعجبني للغاية التزام الرئيس بإعطاء دفعة للمبادرة، حيث وقعها بنفسـ ــ ــحية الشـ ـــ الصــ
 التزامه بتنفيذها.
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ــــابيع، كنُت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لالحتفال بالعام ال -٧ ــ ـــ ــعة أســ ـــ ــ ـــ جديد مع زمالئنا الذين وبعد بضـ
 عن أسرهم.  قضوا موسم األعياد في مكافحة فيروس اإليبوال بعيداً 

 
ـــياء التي فعلناها كان تبديد األوهام التي تكتنف اإليبوال. فيمكن أن تكون في  -٨ ـــ ـــ ــ ــ وقد ُتَفاجؤون بأن أحد األشــ

ــية اإليبوال، في القرية نفســــها، وتوقد ناراً  ــكر للجلوس مع زمالئ بؤرة فاشــ ك. وٕاذا أخذت احتياطاتك، فيمكن في المعســ
 .أن تكون في بؤرة اإليبوال نفسها، ومع ذلك تظل آمناً 

 
 -عندما كان فيروس اإليبوال في طور الظهور  ٢٠١٤إنكم تعرفون كيف كان القلق يساور العالم في عام  -٩

ــرفاً  ــ ـــ ــ ــبط ما كان يحدث في بداية العام الجديد. لقد نلت شـ ـــ ــ ــ ئنا في الجبهة بأن كنت مع زمال عظيماً  ولكن هذا بالضـ
، ونبدد األوهام التي تكتنف اإليبوال. فاذا اتبعنا اإلجراءات الصحيحة، حتى ونحن نكافح اإليبوال ونتناول الطعام معاً 

 في بؤرة الفاشية، فلن نحمي أنفسنا فحسب، بل يمكن أن ننقذ األرواح كذلك. 
 

طعيم قادم من وزارة الصـــحة بلدة تســـمى وفي عيد رأس الســـنة، لم يأخد مكافحو اإليبوال إجازة. وزار فريق ت -١٠
كوماندا. وقد تعرض الفريق لهجوم. فقد تعرض أحد القائمين على التطعيم، واسمه تشارلز موينغا، للضرب المبرح، 

 وأصيب إصابة بليغة في الرأس. 
 

نها الكثير وكان علينا إجالؤه، وقد تشرفُت للغاية بحمل نقالته إلى جانب زمالئنا. لقد كانت تجربة تعلمنا م -١١
من التواضع. وقد أوضحْت لي الواقع الفعلي؛ أوضحْت لي المعنى الحقيقي للقتال في الخطوط األمامية. لقد كانت 
ــع إذ حملنا نقالة يرقد عليها زميلنا الذي تعرض للهجوم. وقد ال يعني ذلك أي  ــ ــ ـــ ــ ـــ تجربة رائعة تعلمنا منها التواضـ

علون حالته تستقر، ولكن كان لنيل شرف حمله معنى بالنسبة لي شيء، ألن األطباء في نهاية المطاف هم من يج
 ألن ذلك قد أوضح لي الواقع الفعلي. إن ذلك يعلمك التواضع. إنه يرسم لك الغاية.

 
ـــه  -١٢ ــ ــ ــح لكم الظروف التي يعملون فيها، ولكنني أقترح في الوقت نفســ ــ ــ إنني أخبركم بذلك ألنني أريد أن أوضـــ

بون في زيارة الميدان، كي ُأريهم كيف يعمل األشـــخاص الذي ننشـــرهم اصـــطحاب بعض أعضـــاء مجلســـنا ممن يرغ
 هناك في الخطوط األمامية.

 
ـــعدني  -١٣ ــباط/ فبراير، ويســ ــ ــأزور ذلك المكان مع مدير مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في أوائل شـ ــ وسـ

ــمام. وربما يكون ذلك قبل أوانه، ولكن يمكن أن  ـــ ــ ــ ـــخص منكم رغبته في االنضـ ــ ـــ نرتب زيارات أخرى أن يبدي أي شــ
ـــنا، لكن مع  ـــتمر في تبديد األوهام، أي: بيان ما يمكن أن نفعله هناك، وحماية أنفســـ ــكم. علينا أن نســـ ــ لتتأكدوا بأنفســ

 إنقاذ األرواح في الوقت نفسه.
 

إن تشارلز، وهو الشخص الذي تعرض إلصابة في الرأس، قد ُأجلي إلى غوما لفحصه باألشعة؛ وقد عاد  -١٤
 وهذا خبر سار. إلى العمل اآلن. 

 
ـــاجدة، وكانت تتعافى من  -١٥ ــابة تدعى ســ ـــتان، حيث التقيت بشـــ ــــبوعين، كنت في أفغانســ ــببه  جرحوقبل أسـ ســـ

ــابين بالرضـــوح في كابول تديره منظمة غير حكومية إيطالية تســـمى الطوارئ  ــتشـــفى رعاية المصـ عيار ناري في مسـ
ــتطعُت أن أرى ــ ــتان. أســ ــراكة مع حكومة أفغانســــ ـــعبة، ما الذي يمكن وتعمل في إطار من الشــــ ، حتى في مواقف صـــ

ســـنة. لقد  ٢١فعله عندما ينقذ شـــركاء من القطاعين العام والخاص حياة شـــخص ما مثل ســـاجدة البالغة من العمر 
 كانت حياتها معرضة للخطر، لكن بفضل تلك الشراكة، استطاعت التعافي.
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د شلل األطفال، ولقاء النساء وبعد يومين، كنُت في باكستان، حيث كان لي شرف تطعيم طفل صغير ض -١٦
ــوطنا األخير لتخليص  ــ ـــ ــ ــ ــجعان الذين يقفون على الخطوط األمامية فيما عقدنا العزم على أن يكون شــ ـــ ــ ـــ ــ والرجال الشـ

 العالم من هذا المرض المكبل للحركة. 
 

ـــالمة العالم  -١٧ ـــ ــحة والحفاظ على ســـ ــ ــ ـــــت هاتان التجربتان مهمتنا، أال وهي: تعزيز الصـــ ــبة لي، لخصــــ ـــ ــ وبالنســ
 لضعفاء. وخدمة ا

 
ــتراتيجية، أي برنامج العمل العام  -١٨ ــ ـــ ــ ـــ ــ ففي األول من كانون الثاني/ يناير من هذا العام، دخلْت خطتنا االسـ

ــنوات  حيز النفاذ. لقد بدأ العد ـــ ــ ــنا لنحققها على مدى الســــ ــ ـــ ــعناها بأنفســــ ـــ ــ ــ التنازلي لتحقيق الغايات الطموحة التي وضــ
ــتفادة مليار شــــخص آخر من  ــخص آخر الخمس المقبلة، أال وهي: اســ ـــاملة؛ وحماية مليار شــ ــحية الشـ التغطية الصــ

من الطوارئ الصحية على نحو أفضل؛ وتمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية. فال يوجد وقت يمكن 
 أن نضيعه. ويجب أن نعمل بإلحاح كل يوم بال توقف.

 
ــي، حققنا بالفعل تقدماً  -١٩ ــ ـــمحوا لي نحو كل غاية من الغايات "ال كبيراً  ففي العام الماضــ مليارية الثالثية". واســـ

 أن أعرض بعض اللمحات عن كل واحدة منها.
 

 ، فيما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، لم يكن العمل الذي أديناه لدعم كينيا سوى غيض من فيض. أوالً  -٢٠
 

ــمان بهارات، الذي من شــــأنه أن يحقق تقدماً  -٢١ ــوب  كبيراً  وفي العام الماضــــي، أطلقت الهند مخطط أيوشــ صــ
ــيا، بدعم من المنظمة، نطاق التغطية تمتع  ــاملة. ووســــعت إندونيســ ــحية الشــ مئات الماليين من الناس بالتغطية الصــ

 ٪ من سكانها. ٧٨ليشمل نحو 
 

ـــحية  -٢٢ ــ ـــأن التغطية الصــ ــ ــاللة بشــ ــ ـــط التابع للمنظمة إعالن صـــ ــ ــرق المتوســ ـــ ووقعت جميع البلدان في إقليم شــ
٪ من بلدان اإلقليم ٩٠. ولدى نحو ٢٠٣٠لتغطية الصحية الشاملة الشاملة وأعلنت التزامها بتنفيذ االتفاق العالمي ل

ــحة  ــة الصــ ــى مع ســــياســ ــحية وطنية تتماشــ ــمن  ٢٠٢٠األوروبي اآلن ســــياســــة صــ ــتدامة، وتتضــ وأهداف التنمية المســ
 غايات ومؤشرات محددة.

 
ــيف، المؤتمر العالمي المعني بالرعاية الصــــحية األولية،  -٢٣ ــتان واليونيســ ـــفنا، مع كازاخســ واعتمدنا وقد اســــتضـ

 إعالن أستانا، الذي يؤكد أن الرعاية الصحية األولية هي بمثابة العمود الفقري للتغطية الصحية الشاملة. 
 

في اليونان لدعم الحكومة في تنفيذ خطتها التمهيدية الجديدة المتعلقة بالرعاية  جديداً  قطرياً  وافتتحنا مكتباً  -٢٤
ــــ ــحية األولية. فبعد أن كانت هناك وحدة رعاية صـــ ــ ــمبر  حية أولية واحدة في كانون األول/الصـــ ، هناك ٢٠١٧ديســـــ

 وحدة مجتمعية توفر الرعاية الصحية األولية لمليون شخص في جميع أنحاء اليونان. ١٠٠اآلن ما يقرب من 
 

ـــرة وغيرها  -٢٥ ونحن نعمل مع الجمعية الطبية العالمية، وحملة التمريض اآلن، والمنظمة العالمية ألطباء األســ
 يين الصحيين لسد الفجوة الكائنة في القوى العاملة الصحية على الصعيد العالمي.من جمعيات المهن

 
ـــروعاً  -٢٦ ــ ــخيص. وأطلقنا مشــ ـــ ـــائل التشــ ــ ــية لوســ ـــ ـــاســ ــ ـــدرنا أول قائمة أســ ـــ للتأهيل األولي للمماثالت  تجريبياً  وأصـ

ن عنق البيولوجية، وهي خطوة رئيسية صوب توسيع نطاق إتاحة أدوية السرطان. وأطلقنا حملة للقضاء على سرطا
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توصــية مســندة بالبّينات عن  ٥٦الرحم. ونشــرنا مبادئ توجيهية جديدة بشــأن الرعاية أثناء الوالدة، حيث جمعنا فيها 
 المخاض والوالدة. 

 
ــائي الدولي لألمراض،  -٢٧ ــ ـــ ــ ــــنيف اإلحصـ ــ ـــ ــــرة للتصـ ــ ــ ـــدرنا المراجعة الحادية عشــ ـــ ــ ، حيث تواكب ICD-11وأصــ

صـــدرت ألول مرة في صـــورة إلكترونية بالكامل، وأصـــبحت أســـهل التطورات البالغة األهمية في العلوم والطب. وقد 
 في استخدامها.

 
ــتان على الســـواء من المالريا في العام  -٢٨ ــِهد على خلو باراغواي وأوزبكسـ ــارية، ُأشـ وفيما يتعلق باألمراض السـ

ــراكة دحر المالريا، انتهينا من إطالق مبادرة "االنتقال من العبء الثقيل إلى األ ــ ـــ ـــي. وفي ظل شــ ـــ ــ ثر العالي" الماضـ
ـــرراً  ــ ــتجابة للمالريا في أكثر البلدان تضــ ـــ ـــيط االســ ـــ ــت  ٢١٦من أجل معالجة  لتنشـ ــ مليون حالة نراها كل عام. وقضـــ

مليون شـــخص  ٣٧وســـنغافورة على الحصـــبة، وحصـــل أكثر من الشـــعبية الديمقراطية يا شـــتي وجمهورية كور ور لتيم
حتى ونحن نحتفل بهذه االنتصــارات، نعكف على على التطعيم المضــاد للحصــبة في باكســتان في أســبوعين فقط. و 

 االستجابة لفاشيتي الحصبة في أوروبا واألمريكتين، ونعكف على تعزيز قوة اللقاحات المنقذة للحياة. 
 

ــتهدف تحديد  -٢٩ ــ ــــل، تســـ ــ ــراكة دحر السـ ــ ــ ـــندوق العالمي وشـ ـــ ــل، أطلقنا حملة جديدة، مع الصـ ــ ــ وفيما يخص السـ
مليون شخص مصابين بالسل وعالجهم، وأصدرنا مبادئ توجيهية جديدة بشأن السل المقاوم لألدوية المتعددة.  ٤٠

ــر  ــ ـــ ــ ـــ ـــري، فقد عملنا مع المرفق الدولي لشــ ــ ـــ ــ ــ اء األدوية لدعم ما يقرب من أمَّا فيما يخص فيروس العوز المناعي البشــ
ــت ماليزيا على انتقال  بلداً  ٦٠ ـــاتها الوطنية. وقضــــ ــــياســـ في إدراج مبادئنا التوجيهية المتعلقة باالختبار الذاتي في ســ

 فيروس العوز المناعي البشري والزهري من األم إلى الطفل.
 

خفض سريع في األسعار،  إلى جنب مع تحقيق جنباً  Cونشرنا مبادئ توجيهية جديدة لعالج التهاب الكبد  -٣٠
ـــاعد هذه المبادئ التوجيهية عدداً  ــ ــر، البلد  وتسـ ــفاء. أمَّا في مصــــ ــ ـــول على العالج والشــ ــ أكبر من الناس على الحصـ

ـــع Cالرائد في مجال التهاب الكبد  ــ ــ ــابة بالتهاب الكبد  ٢٥، فقد خضــــ ـــ ــ ـــــخص الختبار اإلصــــ ــ من عدمه  Cمليون شــــ
ـــرين األول/ ٨٠٠ ٠٠٠وعولج  ــ ــ ـــخص في الفترة بين تشـ ـــ ــول  أكتوبر وكانون األول/ شــ ــ ـــ ــمبر. وهذا يعني الوصـ ــ ــ ديســ

ــخص بالعالج المحقق للشـــفاء من مرض قد يكون قاتالً  ٨٠٠ ٠٠٠  إلى ــاً شـ ــتان أيضـ في  كبيراً  تقدماً  . وتحرز باكسـ
 مكافحة التهاب الكبد.

 
ــت  -٣١ ــ ـــخص على العالج من أمراض المناطق المدارية المهملة، وقضـــ ــ ـــل مليار شــ بلدان على واحد  ٨وحصــــ

 مراض المناطق المدارية المهملة، ومنها التراخوما في نيبال وداء الفيالريات اللمفي في فييت نام.على األقل من أ
 

والغاية الثانية في برنامج العمل العام هي أن نحقق حماية مليار شــخص آخر من الطوارئ الصــحية على  -٣٢
 نحو أفضل.

 
. ويتلقى نظام الترصــد القائم بلداً  ٤٩فاشــية وغيرها من الطوارئ في  ٦٦ففي العام الماضــي، اســتجبنا إلى  -٣٣

ـــطه  ٧٠٠٠على األحداث لدينا حوالي  ــتلزم ما متوســـ ــ ـــهر؛ ويسـ ـــحة العمومية كل شــ تنبيه عن تهديدات محدقة بالصــ
 منها تنفيذ أنشطة استقصاء ميداني رسمية.  ٣٠
 

ــيات فيروس اإليبوال في جمهورية الكونغو وكما تعلمون، في العام ال -٣٤ ــ ـــيتين من فاشــ ـــتجبنا لفاشـــ ــي، اســـ ــ ماضــ
مايو، كانت في الجزء الغربي من البلد، وُسِيطر عليها بسرعة ألن تلك  الديمقراطية. األولى، التي اندلعت في أيار/

لشـــرقي من جمهورية الكونغو المنطقة كانت تنعم بالســـالم إلى حد بعيد. أمَّا الفاشـــية الثانية التي اندلعت في الجزء ا
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ــبب حالة انعدام األمن في ذلك الجزء من البلد. وحتى اليوم،  ـــ ــعوبة في احتوائها بســ الديمقراطية، فقد كانت أكثر صـــــ
 حالة وفاة.  ٤٣٣حالة إصابة ووقعت  ٦٩٩ُكِشف عن 

 
ـــل بوليفيا وٕاثيو  -٣٥ ــية. وبفضــــ ـــ ـــأن الفاشــ ـــويد، وقد خاطبُت مجلس األمن التابع لألمم المتحدة مرتين بشــــ بيا والســــ

يدعو إلى تعزيز األمن. وبدعم من األمين العام، أنطونيو غوتيريش، ووكيل األمين العام  أصدر مجلس األمن قراراً 
ــتقرار في جمهورية الكونغو  ـــ ـــالم، جان بيير الكروا، لدى بعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق االســ ـــ لعمليات حفظ السـ

ـــتجابة، وفقاً  يدان، حيث توفر مزيداً الديمقراطية اآلن مزيد من القوات في الم ــ لطلب زمالئنا  من الحماية لجهود االســـ
 في الميدان.

 
: "تيدروس، نحن ال نستسلم. سنبقى هنا ألنجاز المهمة، لكننا في واحداً  فعندما اتصلت بهم، قالوا لي شيئاً  -٣٦

ـــعدني أن أرى أننا نعمل مع زمالئنا في األمم المتحدة  ــ ـــ ـــ ــ ــتجابة بناءً حاجة إلى مزيد من الحماية." ويســ ــ ـــ ــ ــ ـــ على  لالسـ
 طلبهم.

 
ــنبقى ملتزمين ألمن وبعض المقاومة المجتمعية اللكن انعدام ا -٣٧ ــ ـــ ــكالن تحديين كبيرين. ولهذا، ســـ ــ ــ يزاالن يشــــ

 بالبقاء في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن يتم القضاء على تلك الفاشية.
 

ــتجيب لها ح -٣٨ ــ ــ ــت الطارئة الوحيدة التي نسـ ــ ــتجبنا الياً وبطبيعة الحال، اإليبوال ليســـ ـــ ـــي، اســ ــ . ففي العام الماضــ
ــــبة في فنزويال، والدفتيريا في  ـــرين في البرازيل، والحصـــ ــ ــــفراء منذ أربعينيات القرن العشــ ــيات الحمى الصـــ ـــ ألكبر فاشــ
هايتي، وذلك على ســبيل المثال ال الحصــر. وقد اســتجبنا لالحتياجات الصــحية للســكان المهاجرين في جميع أنحاء 

جابة لألزمات اإلنسانية الوخيمة في اليمن، والجمهورية العربية السورية، وبنغالديش. وفي العالم. ونستمر في االست
 نهاية العام الماضي، كررت لجنة الطوارئ نصيحتها بأن يبقى شلل األطفال طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا.

 
ـــبب، ك -٣٩ ــ ــلل األطفال. ولهذا الســـ ـــ ــ ــب رئيس مجلس مراقبة شـ ــ ــ انت زيارتي األولى في وهذا العام، توليُت منصــ

ــلل األطفال البري. وقد اقتربنا  ــ ــتان. فهذان البلدان هما آخر معقلين لفيروس شــــ ـــ ــتان وباكســـ ــ العام الجديد إلى أفغانســــ
ــياً  ــخصــــ ــ ــرية من هذا المرض، وأنا ملتزم شــ ــ ــمان أن نحقق ذلك. وقد أعجبني حقاً  للغاية من تخليص البشــ التزام  بضــــ

 حكومتي أفغانستان وباكستان.
 

للطوارئ. وفي  ت نفســه، نعمل على العديد من المبادرات لضــمان أن تكون البلدان أكثر اســتعداداً وفي الوق -٤٠
ــي، دعمنا إجراء  ـــحية  خارجياً  طوعياً  تقييماً  ٢٤العام الماضـــ ـــية للبلدان بموجب اللوائح الصــ ــاســ ــ لتعزيز القدرات األسـ

مجاورة لزيادة تأهبها لإليبوال. وواصـــلنا  ). وقد عملنا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وتســـعة بلدان٢٠٠٥الدولية (
 تنفيذ استراتيجيات التأهب العالمية للحمى الصفراء والكوليرا.

 
ـــدي لها نحو  -٤١ ــ ــــد األنفلونزا والتصـ ـــبكة العالمية لترصــ ــ ـــات  ٤واختبرت الشـ ـــد تطور فيروســــ ــ ماليين عينة لرصـ

نظمة الصحة العالمية إلجراء مزيد من بلدان عينات إلى المراكز المتعاونة مع م ١١٠األنفلونزا، وشحنت أكثر من 
ــل بعينات األنفلونزا.  ــ ــــاء  أعلنا، جنباً و التحليل للخطر الوبائي والجائحي المتصــ إلى جنب مع البنك الدولي، عن إنشــ

ــعنا مفهوماً  ـــ ــدها. ووضـ ــ ـــد التأهب، للوقوف على الثغرات الكائنة في دفاعات العالم وســ ــ  جديداً  المجلس العالمي لرصـ
باستخدام الذكاء االصطناعي للتنبؤ  -تكار في مجال موارد البيانات الوبائية الضخمة وتحليالتها أسميناه شبكة االب

ــاً  ــ ـــرعنا أيضـ ــادي  باألوبئة. وشــ ــ ــراكة مع المنتدى االقتصـ ــ ــريع التأهب لألوبئة في إطار من الشـ ــ ــتخدام أداة تسـ ــ في اسـ
 العالمي، على أساس مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 
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 الركيزة الثالثة لبرنامج العمل العام في تحقيق تمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية.وتتمثل  -٤٢
 

وعلى هذه الجبهة، اتخذنا العديد من الخطوات للتصـــدي لمحددات الصـــحة. فقد اســـتحدثنا مبادرة لتخليص  -٤٣
ــ ــ ــ ـــ ــ ــبحت تايلند أحدث بلد يحظر اسـ ــ ــ ــ ـــ تخدامها، وفي الوقت المعروض العالمي من الغذاء من الدهون المتحولة. وأصـ

في حظرها. وقد نشــرنا بيانات جديدة عن تلوث الهواء والصــحة في أكثر من  الراهن، ينظر االتحاد األوروبي أيضــاً 
ـــغيرة النامية في  ١٠٠ ـــ ــ ـــ ــ مدينة. وانتهينا من المرحلة األولى من المبادرة المتعلقة بتغير المناخ والدول الجزرية الصــ

 .بلداً  ٤٠أكثر من 
 

ــلمت اللجنة  -٤٤ ــترك في رئاســـة وسـ ــياتها. ويشـ ــارية تقريرها وتوصـ ــتوى المعنية باألمراض غير السـ الرفيعة المسـ
ــري النكا تدابير لمعالجة  ــيا. واســــتحدثْت ســ ــديقتي العزيزة ســــانيا نيشــــتار، وفنلندا وروســ اللجنة رئيس أوروغواي، وصــ

، قدم ت الســـكرية. وأخيراً عوامل خطر اإلصـــابة باألمراض غير الســـارية، بما في ذلك فرض ضـــريبة على المشـــروبا
ـــأن كيفية عمل المنظمة والمجتمع المدني معاً  ــ ـــ ــ ــ ـــياته بشــ ــ ــ ـــ ــ  على نحو أكثر انتظاماً  فريق عمل المجتمع المدني توصــ

 لتحقيق الغايات "المليارية الثالثية". 
 

إنها قائمة طويلة، ولكن أردت أن أعطيكم لمحة عن القدر المذهل من العمل الرائع الذي تؤديه المنظمة  -٤٥
م، وكيف أشــعر بتواضــع قدري إزاء العمل الجاد الذي يؤديه زمالئي الذين يعملون على مدار الســاعة لتحقيق كل يو 
 ذلك. 

 
 . جدياً  أكثر إنتاجية، حيث نبدأ في تنفيذ برنامج العمل العام تنفيذاً  يعد بأن يكون عاماً  ٢٠١٩إن عام  -٤٦
 

ـــبوع العديد من المبادرات الجديدة، أال و  -٤٧ ــون في هذا األســـ ــتناقشــــ ــ ــودة خطة عمل عاوســ ــأن هي: مســــ ــ لمية بشــ
ـــالالجئين والمهاجرين؛  ـــتراتيجية عالمية بشــ ــودة اســ ــحة والبيئة وتغير المناخ؛ مســـ ــودة خطة عمل عالمية أن الصـــ مســـ

ــين الصــــحة وتغيير حياة  ــغيرة النامية. ولكل واحدة منها القدرة على تحســ ـــأن تغير المناخ في الدول الجزرية الصــ بشـ
  ماليين من الناس.

 
ة إلى ذلك، ســـنشـــرع في هذا العام في مبادرة خاصـــة لتوســـيع نطاق إتاحة الرعاية الصـــحية النفســـية وٕاضـــاف -٤٨

ـــورة التكلفة في  ــ ــتفيد منها  بلداً  ١٢الجيدة الميســ ــ ـــحي  ١٠٠كي يســـ ــ ـــد الصــ ــ ــُيعاد إطالق المرصــ ـــ ــخص. وســ ــ مليون شـــ
مبر، ســتســتضــيف األمم العالمي، بواجهة تطبيق جديدة ســهلة االســتخدام وبيانات مصــورة محســنة. وفي أيلول/ ســبت

ــاملة في الجمعية العامة. وعلينا أن نبذل  ــ ـــ ــحية الشـ ــ ـــ ــتوى األول المعني بالتغطية الصـ ــ ــ المتحدة االجتماع الرفيع المســ
ــُنصـــدر، جنباً  جماعياً  جهداً  ــركائنا، النســـخة الكاملة من خطة العمل  الغتنام الفرصـــة إلنجاحه. وسـ إلى جنب مع شـ

على تشــكيل فريق خبراء لوضــع معايير  يش صــحية وبالرفاهية. ونعكف حالياً العالمية بشــأن تمتُّع الجميع بأنماط ع
 عالمية لمراقبة تحرير الجينات البشرية.

 
تطول القــائمــة، ولكي نحرز نجــاحــًا فعلينــا أن نحقق التحول. فيجــب علينــا أن نبني منظمــة حــديثــة تعمــل   -٤٩

ــب، وٕانما هو تجديد  –كُلحمة واحدة لتحقيق النتائج  منظمة تتســـــم بالرشـــــاقة. وليس التحول تجميًال من الخارج فحســـ
  مل الذي بدأته سلفي.شامل جوهري للطريقة التي تؤدي بها المنظمة عملها، استنادًا إلى الع

  
والتحول المنشود أيضًا يتواءم تواءمًا كبيرًا مع اإلصالحات األوسع نطاقًا التي تجريها األمم المتحدة بقيادة   -٥٠

ـــــالح األمم المتحــدة  ـــ ــ ـــ ليس  –أمينهــا العــام أنطونيو غوتيريش. وأود التــأكيــد على أن المنظمــة ملتزمــة تمــامــًا بــإصــ
، وٕانما كذلك باالضــطالع بدور قيادي نشــط. ولكوننا وكالة تقنية متخصــصــة، بالمشــاركة في هذا اإلصــالح فحســب
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ـــل عملنا في  ـــيتيح لنا تعزيز األثر المتحقق بفضــ ــب؛ إذ ســ ــالح األمم المتحدة علينا بأعظم المكاســـ ــوف يعود إصـــ فســـ
  مجال وضع المعايير، وهو ما يشكل فرصة عظيمة للصحة في العالم.

  
ــتدامة بهذا القدر من األهمية ومن ثم، تحظى خطة العمل العال  -٥١ ـــ ــ ـــ ــ ــ ن فهي تمكّ  –مية ألهداف التنمية المسـ

ممثلينا القطريين من تولي زمام القيادة في ميدان الصـحة في إطار الجهود التي تبذلها األمم المتحدة بوجه عام من 
كون لنا حد أدنى أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولكي نغتنم هذه الفرصة السانحة، فمن األهمية بمكان أن ي

ــمن أفرقة األمم المتحدة القطرية  ــ ـــ ــ ــــعيد القطري من أجل القيام بدورنا ضـ ــ ـــ من التواجد الذي يمكن التنبؤ به على الصـ
  الجديدة.

 
ــأن   -٥٢ ــيدة أمينة محمد، في االجتماع العالمي بشــ ـــريحًا للغاية مع نائبة األمين العام، الســ ــًا صـ وقد أجرينا نقاشــ

ـــح هذا النقاش العديد من الطرق المهمة اإلدارة الذي ُعِقد في نيرو  ــمبر، حيث أوضــ ــ بي بكينيا في كانون األول/ ديسـ
التي سُيَكمِّل بها تحول المنظمة وٕاصالح األمم المتحدة بعضه بعضًا. وساعد هذا النقاش فعًال في توضيح األمور، 

  وموقفنا واضح جدًا بشأن ما نستطيع فعله في مجال إصالح األمم المتحدة.
  

  تي في صميم عملية التحول أربعة تحوالت رئيسية.وتأ  -٥٣
  

ــتوى القطري. ويتمثل مقياس النجاح   -٥٤ أوًال، يجب أن يكون كل ما نفعله دافعًا لتحقيق أثر ملموس على المســ
ـــعنا إطار  ــ في النتائج التي نحققها في البلدان، والقيمة المحققة مقابل المال التي نقدمها للجهات المانحة. ولهذا وضــ

  ر، والذي سنواصل تنقيحه بالتعاون معكم حتى يصير على الوجه الصحيح.األث
  

ويتمثل التحول الرئيسي الثاني في أنه يجب أن يكون للمنظمة أهمية في كل بلد. وثمة فارق بين االعتماد   -٥٥
ـــبة للبلدان كافة. ولهذ ــبب، فحري واألهمية. فليســـــت كل البلدان تعتمد على خبرتنا، بيد أن لخبرتنا أهمية بالنســ ا الســـ

بالمنظمة أن يكون لها أهمية في جميع البلدان، بما فيها البلدان المرتفعة الدخل. فإذا ما التزمنا بوظائفنا المعيارية، 
فإن مجال المنظمة ســيشــمل العالم بأســره. وذلك التحول في الواقع ســيغير المنظمة بشــكل كبير، ولكنه ســيســهم في 

  الصحة في العالم بشكل أكبر.
  

ـــمن أن يظل عملنا القيادي والمعياري  -٥٦ ـــ ــي الثالث، فهو وجوب أن نضـــ ــ ــ ــتوى  أما التحول الرئيســـ ـــ والتقني بمســــ
ُبل الالزمة لتحســين الطريقة التي نعمل بها، ويشــمل ذلك التركيز بقوة  عالمي بصــفة متســقة، وأن نواصــل إيجاد الســُ

  على بناء القدرات والتدريب.
  

ـــرورة أن تكو   -٥٧ ن المنظمة في الطليعة، بأن تركز على االبتكار وتتوقع التحديات التي والتحول الرابع هو ضــــ
  تواجهها في ميدان الصحة.

  
ــي تحديًا في مجال االبتكار اجتذب ما يربو على و   -٥٨ ــ ــ ـــتحدث اإلقليم األفريقي في العام الماضـ ــ  ٢٥٠٠لقد اســ

ـــي، ــ ـــ ــ ــ ـــأنا مركزًا لالبتكار، هنا في المقر الرئيسـ ــ ــ ـــ ــ ــاهمة مقدمة في إطاره. وقد أنشـ ـــ ـــ ــ ــ ُبغية تحديد األفكار االبتكارية  مسـ
وتقييمها والتي تحسن الصحة لمن فاتهم الركب إلى أبعد حد، ألن الواجب أن يكون اإلنصاف هو الحاكم لمجريات 

  األمور.
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ــتراتيجية مع   -٥٩ ــ ــراكة اسـ ـــي شـــ ــنا العام الماضــ ــحة الرقمية أحد المجاالت البالغة األهمية. ولذلك دشـــ ــ وُتعد الصـ
طوير استراتيجيتنا في مجال الصحة الرقمية وتسريع وتيرة استخدام التكنولوجيات الرقمية من مؤسسة "باث" بهدف ت

  أجل الصحة.
  

وكما تعلمون، فإن مســتقبل الصــحة ســيتأثر تأثرًا كبيرًا بمجال الصــحة الرقمية. ومن الواجب أن نعتمد هذا   -٦٠
الطليعة في مضـــمار الصـــحة الرقمية حتى يكون لها المجال، على أنه ينبغي في الوقت ذاته أن تكون المنظمة في 

  إسهام في الصحة في العالم.
  

ـــحة البدنية في تطبيق   -٦١ ــأن الصــ نَّدة بالبيِّنات بشـــ ــَ ــ ـــراتنا الُمسـ ــــركة غوغل إلدراج مؤشــ ــــًا مع شـ وقد تعاونَّا أيضـ
  .Google Fitالهواتف الذكية 

  
ـــاالت من أجل   -٦٢ ـــ ــ بونواظب على العمل مع االتحاد الدولي لالتصـــ ــُ ــ ـــ ــ ــتخدام إيجاد الســ ــ ــ ـــ ل الجديدة الالزمة الســ

  الذكاء االصطناعي في إيصال الرعاية إلى المجتمعات النائية.
  

تلك هي التحوالت األربعة التي يجب أن نجريها كي تتحول المنظمة، ونبلغ الغايات "المليارية الثالثيـة"،   -٦٣
  ونحقق أهداف التنمية المستدامة:

 أثر ملموس 
 دانأهمية في جميع البل 
  تميز معياري وتقني 
 .االبتكار، مع التركيز على الصحة الرقمية، والتي تمثل مستقبل الرعاية الصحية 
  

  إذن، كيف يبدو التحول من الناحية العملية؟  -٦٤
  

ــتراتيجية جديدة، وعمليات جديدة  -٦٥ ــ ـــ ــية، أال وهي: اسـ ــ ـــ ــاسـ ــ ـــ عملية  ١٣ - يتألف التحول من أربعة مقومات أسـ
  جديد، وثقافة جديدة للمنظمة.ونموذج تنفيذي  - منها

  
  أي برنامج العمل العام. –كانت الخطوة األولى، كما ال يخفى عليكم، وضع استراتيجية جديدة   -٦٦
  

ـــــوف نعقد في   -٦٧ ــ ـــ ــ ــ ــرع في الربط بين برنامج العمل العام وبين العمل الذي يؤديه كل موظف. وسـ ـــ ـــ ــ ــ واآلن نشـــ
ــنطلب  ــ ــبوع األهداف" األول، والذي ســـ ــــ ــباط/ فبراير "أسـ ـــ فيه من كل موظف تحديد كيف يتواءم عمله مع الغايات شــ

  "المليارية الثالثية" والمخرجات المحددة في الميزانية البرمجية.
  

ــلنا في التحليل الذي أجريناه   -٦٨ ــ ــتراتيجية مع األعمال اليومية، ألننا توصـــ ــ وُيعد هذا تحوًال كبيرًا، بمواءمة االســـ
ــتراتيجية وا ــ ــ ـــ ــــبحت المنظمة في إلى عدم وجود مواءمة بين االسـ ــ ــ ــــع كذلك، أصــ ــ ــ ألعمال اليومية. ألنه إذا كان الوضــ

ـــطة  ــتراتيجية مع األنشــــ ـــ ـــتراتيجية مع األعمال اليومية، ومواءمة االسـ ــد مواءمة االســـ ــ ــكلة، كما تعلمون. ولذا ننشــ ـــ مشـ
  الفردية.

  
  .هي األولى من نوعها في المنظمة الستثماروتستند استراتيجيتنا الجديدة إلى مبررات جديدة ل  -٦٩
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ويتمثـــل المقوم الثـــاني من مقومـــات التحول في العمليـــات الجـــديـــدة. ولتحقيق األثر المرغوب في البلـــدان،   -٧٠
  علينا أن نصبح أكثر فعالية وكفاءة في الطريقة التي نعمل بها على صعيد مستويات المنظمة الثالثة ككل.

  
ة التصــميم في ثالثة مجاالت: العمليات عملية إلعاد ١٣وتمّكنا من خالل المشــاورات الموســعة من تحديد   -٧١

ــيير األعمال واإلدارة. وتلك هي المرة األولى في تاريخ المنظمة التي  ــ ــ ـــ ــ ـــ التقنية، والعالقات الخارجية، وعمليات تسـ
ــبح أكثر فعالية وكفاءة. فإنتاج أي منتج يعتمد  ـــ ــ ــميم بحيث تصــ ــ ــ ــ تكون فيها العمليات كلها تقريبًا جاهزة إلعادة التصـ

ــتخدمة على كفاءة ال ـــ ـــنع قميص. ولذا، نعكف على فحص كل خط  –عمليات المســ ـــ حتى ولو كان األمر يتعلق بصـ
  نستخدمه في المنظمة إلنتاج أي منتج، ونعكف على إعادة تصميم العمليات بأسلوب رصين.

  
ط. فق لكن دعوني أسوق لكم مثاًال واحداً وستسمعون المزيد عن هذا األمر في المناقشة المعنية بالتحول، و   -٧٢

ــط مدة التوظيف لدينا بأكثر من النصـــف، من  مِّمت عمليات التوظيف الجديدة التي نتبعها بحيث تقلل متوسـ ــُ لقد صـ
  نات الضرورية.الضوابط والمواز يومًا، وذلك دون التهاون بشأن  ٨٠أشهر إلى  ٥أكثر 

  
بنموذج التشغيل الجديد الذي استراتيجية جديدة، وعمليات جديدة. ُيعنى المقوم الثالث من مقومات التحول   -٧٣

ســيكفل تحقيقنا للمواءمة على المســتويين الرأســي واألفقي، مع وضــوح األدوار والمســؤوليات واتباع طرق عمل تتســم 
بالرشاقة على صعيد المستويات الثالثة جميعًا، ألن المنظمة كيان واحد. فعليها أن تحقق المواءمة رأسيًا وأن تحقق 

حرز المنظمة النتائج المرجوة. فإذا تجزأت المنظمة، تعذر عليها تحقيق النتائج المنشودة، وهذا المواءمة أفقيًا، كي ت
هو ما اتفقنا عليه مع المديرين اإلقليميين ومع زمالئي اآلخرين. وقد اجتمعت مع المديرين اإلقليميين منذ أســبوعين 

  نهاية شباط/ فبراير.من أجل مناقشة تلك الخيارات. ونخطط لإلعالن عن هيكلنا الجديد ب
  

أمــا المقوم الرابع في عمليــة التحول فهو الثقــافــة الجــديــدة وطريقــة التفكير الجــديــدة. فكمــا تعلمون، يمكن   -٧٤
ألدوات اإلدارة أن تحقق النفع. وبغير طريقة التفكير الصحيحة، لن تجدي أدوات اإلدارة نفعًا. ومن ثم فعلينا الجمع 

  التي يمكنها تنفيذ ما نتحدث عنه.بين أدوات اإلدارة والمفاهيم 
  

وقد شــرعنا في إجراء مســح عن الثقافة بهدف تقييم ما يعتقده موظفونا بشــأن مدى مواءمة رؤيتنا، وقدرتهم   -٧٥
ـــاء أكثر من  ــ ـــ ــ ــتقصــ ــ ـــ ــ ـــارك في هذا االســـ ــ ــ ـــ من  ٪٦٠على تنفيذ هذه الرؤية، وقدرتنا على االبتكار في عالم متغير. شــ

ـــح  أن موظف ـــ ــ ـــ ــطلع بالمزيد من الموظفين. وأظهر المسـ ــ ــ ـــ ــ ينا فخورون بالعمل لدى المنظمة، ولكن يلزم علينا أن نضـ
ــتراتيجيتنا ورؤيتنا، ولتمكين موظفينا من العمل وفقًا لتلك الرؤية، وكذلك لبناء منظمة منفتحة  ـــ ــ ـــ ـــيح اســ ـــ ــ العمل لتوضــــ

أجل تحقيقه برنامج  تتوافر لديها بيئة عمل أفضل تحفز الموظفين كي يصبحوا أكثر إنتاجية. وهذا هو ما ُصمِّم من
  العمل العام، واستراتيجية التخطيط، وأسبوع األهداف.

  
وقد عقدنا أيضًا في وقت متأخر من العام الماضي مناقشة "عصير القيم" بهدف إشراك موظفينا في حوار   -٧٦

ناول موظف في هذا الحوار الذي ت ٣٠٠٠المنظمة الذي نبتغي أن تكون عليه. وشــارك نحو  نوعيةإلكتروني حول 
هويتنا. وتمخض ذلك عن صياغة "ميثاق قيم" مبدئي يتضمن خمسة مالمح  –وهو األهم  –رؤيتنا ومهمتنا وتناول 

  رئيسية لهويتنا. واألمر أشبه بتحديد دواعي وجودنا.
  

وســوف ُتســتخدم هذه القيم عندما نوظف المواهب الجديدة. وســوف ُتطبق عندما نقيم أداءنا، وعندما ندرب   -٧٧
ـــتكون هذه القيم من أولى األمور التي نتحدث عنها مع القادة  ــ ـــ ــ ـــ والمديرين، وعندما ننظر في ترقية الموظفين. وســ

  موظفينا الجدد.
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ــأن جميع   -٧٨ ـــ ــ ــامح مطلقًا بشــ ـــ ــ ــية في النزاهة، وهو ما يعني أن المنظمة ال تتســ ـــ ــ وتتمثل إحدى هذه القيم الرئيســ
. فنحن نأخذ جميع البالغات المتعلقة بإســاءة الجنسـيين واالسـتغالل واالنتهاكأشـكال المضـايقات والتحرش الجنسـي 

  السلوك على محمل الجد تمامًا.
  

ـــأن التمييز   -٧٩ ـــ ـــواغل بشــ ــ ــالة بالبريًد اإللكتروني تعرب عن شـــ ــ ـــي رســــ ــ وكما تعلمون فقد تلقيت في العام الماضـــ
ــبب  ــ ــيق الذي تســ ــ ــلوك من جانب موظفي المنظمة. وأتفهم الضــ ــ ـــاءة الســ ــ ـــر هذه ونقص التنوع وادعاءات بإسـ فيه نشـــ

ــدر، كما ال يخفى عليكم،  ــ ــالة المجهولة المصـ ــم فيه. ألن تلك الرســـ ــالة على المأل للموظفين الذي ُذكروا باالســـ الرســـ
  ذكرت بعض الموظفين باالسم.

  
ـــوح تــام أن مــا نلتزم بــه هو افتراض البراءة، وتحمــل واجــب الرعــايــة تجــاه الموظفين   -٨٠ ــ ــ ـــ ـــ ودعوني أقول بوضــ

ـــفتي في موقع القيادة في المنظمة، فإني أبتغي، جميعًا، واتباع اإلجراء ـــ ــ ــ ــل إلى الحقيقة. وبصـ ــ ـــ ــ ـــليمة للتوصــ ــ ـــ ات الســـ
ــوف نبذل كل ما في  ــ ــ ـــ ــــخص آخر. وأود أن أؤكد لكم ذلك، وسـ ـــ ــ بالنيابة عن زمالئي، معرفة الحقيقة أكثر من أي شـ

  وسعنا لمعرفة الحقيقة.
  

ـــف  -٨١ ــ ـــ ــ ــ ــون نزاهة التحقيقات وعدم كشـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ هوية األطراف المعنية على حد  وتقوم هذه اإلجراءات على مبدأ صـ
سواء. ونحث الموظفين الذين تساورهم شواغل على اللجوء إلى اإلجراءات المعمول بها، مثل الخط الساخن للنزاهة 
ـــتطيع من خاللها أي  ــ ـــة خارجية. وكذلك فقد عززنا اآلليات التي يســـ ـــ ــســ ــ ــ ــتقاللية كاملة وتديره مؤســ ــ ـــ والذي يتمتع باسـ

  ك.شخص التبليغ عن إساءة السلو 
  

ـــًا  ٪٩٥وقد دربنا أكثر من    -٨٢ ــ ــ ـــ ــ ـــكل تحرشـــ ــ ـــ ــ ـــ من الموظفين، وأنا منهم، للتأكد من أن موظفينا يدركون ما يشــ
  ، وكيفية تحديد ذلك والتبليغ عنه.جنسيينًا وانتهاك

  
وعلى ذكر ذلك، فبصفتي أنا نفسي متدربًا، أرى أنني أصبحت أكثر استنارة اآلن. وصرت أدرك ما يشكل   -٨٣

ــرني حقًا أن أتلقى هذا التدريب ألنه يعني هذه الفعلة،  ــ ــهولة. وســ ــ ـــتخدامها بســ ــ ــتطيع اسـ ـــ وعلى علم باإلجراءات، وأسـ
  أنني ال أحلق في الخيال، وٕانما بت قريبًا من أرض الواقع.

  
، والذي يتولى النظر فيها وفقًا لإلجراءات المعمول المراقبة الداخليةوقد أحلت هذه االدعاءات إلى مكتب   -٨٤

ــيكون مكتب  ـــ ــبوع ســـ ــ ـــه األولي، ثم  المراقبة الداخليةبها لدينا، والذي أثق فيه. وبنهاية هذا األســــ ـــ ـــتعراضــ ــ ــ قد أنجز اسـ
  سنقف بعد ذلك على كم من هذه االدعاءات يستدعي مواصلة التحقيق.

  
ــتراك في   -٨٥ ــتعراض هذه المســــائلوفي نفس الوقت، قررت أن أدعو لالشــ ــتقلين كًال من  اســ لجنة الخبراء المســ

ة، برئاســة البروفيســورة المســتقلالمراقبة االســتشــارية لجنة ، برئاســة الدكتور ويلســون، و االســتشــارية في مجال المراقبة
تاهما على فيليسيتي هارفي، والتدقيق الخارجي، في إطار الوالية الممنوحة لكل منها. ووافقت اللجنتان المستقلتان كل

  المشاركة.
  

  وسُتَبلَّغ الدول األعضاء بأي ادعاءات لها ما يؤيدها، وذلك من خالل اآلليات المتاحة لدينا.  -٨٦
  

ـــائل، حتى ونحن نعكف على التحقيق فيها تحقيقًا مدققًا، بأن   -٨٧ ــ ـــ ــ ــ ــــمح لهذه المسـ ــ ــ ـــ ومن األهمية بمكان أال نســ
عرضـين أنفسـهم للخطر من أجل الحفاظ على سـالمة العالم. تقوض العمل اإليثاري الذي يؤديه موظفونا كل يوم، م

  ويتملكني عظيم الفخر بهؤالء الموظفين.
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ــأن كيفية تعزيز   -٨٨ ــ ـــ ــ ــ ــن. ونحن نرحب باقتراحاتكم بشــــ ـــ ــ ــ ـــ ومن المعلوم لنا أن كل منظمة يمكن أن تتعلم وتتحســـ
ـــتطيع بها المنظمات أن تتعلم وأن تزدهر ــ ـــ ــ ــ ، إذ إننا ملتزمون بالتعلم، إجراءات التحقيق. تلك هي الطريقة التي تســـ

للتعلم. وكان هذا هو ما قررناه أنا وزمالئي، أن تصـــبح المنظمة منظمة  وننشـــد أن تصـــبح المنظمة منظمة مصـــدراً 
  للتعلم تؤمن بضرورة التحسين المستمر مع اعتبار التغيير من ثوابتنا. مصدراً 

  
منظمة أن تكون على قدر أكبر من التنوع على وفيما يخص مسألة التنوع، فما نعرفه هو أنه يتحتم على ال  -٨٩

ـــبة لي أو لنا. ففي واقع األمر، لو كنتم تذكرون، فذلك  ــ ــ ــتويات الثالثة كافًة. ولم يكن هذا بالخبر الجديد بالنســ ـــ ــ المســ
  .أن توليت مهام منصبي مجردبأمر دعوت إليه في حملتي، وبدأت تنفيذه 

  
ــر في  -٩٠ ــ ــ ــبة إلى المدير العام الجديد، والتي باتت اآلن واحدًة  وبدأنا باإلدارة العليا، لكونها األيسـ ـــ التأثير بالنســ

ــغل المرأة و ب مقارنةمن أكثر اإلدارات تنوعًا  ــــ ــ ــ ـــ ــب اإلدارة  ٪٦٤كاالت األمم المتحدة األخرى، حيث تشــ ـــ ــ ــ ـــ ــ من مناصـ
  العليا، وأصبحت جميع األقاليم ممثلًة للمرة األولى. أستطيع قول ذلك بفخر.

  
الرضــا عن ذلك، ومن ثم وضــعنا ألنفســنا غاية في برنامج العمل العام تســتهدف زيادة  بيد أننا ال نســتشــعر  -٩١

ــكلوا الثلث على األقل بحلول عام  ـــ ــي القادمين من بلدان نامية، ليشــ ــ ، بعد أن ٢٠٢٣عدد المديرين في المقر الرئيســـ
  .٢٠١٧في عام  ٪١٢كانت أقل من 

  
ــتقبال لداخليالبرنامج العالمي للتدريب اكما نعكف على إصـــالح   -٩٢ من  ٪٥٠، مع وضـــع غاية تســـتهدف اسـ

ــطة الدخل بحلول عام  ــــ ــة الدخل وتلك المتوســـ ـــ ــ ــبة، كان ٢٠٢٢المتدربين الداخليين من البلدان المنخفضــ ــ ـــ . وبالمناســ
  المتدربون الداخليون أول مجموعة ألتقي بها بعد أن أصبحت مديرًا عامًا.

  
ـــريعة بزيادة التنوع  -٩٣ ـــ ــ ــ ـــ ــب ســ ــ ــ ـــ ـــ ــ في عملية اختيار المتدربين الداخليين. والمتدربون  وبالفعل، حققنا عدة مكاسـ

الداخليون الحاليون مختلفون تمامًا عمن ســبقوهم. إذ وفرنا بالفعل للمتدربين الداخليين بالمقر الرئيســي تأمينًا صــحيًا 
ــته ـــائم وجبات الغداء، ونســـ واتب، . وعندما نبدأ في دفع الر ٢٠٢٠ف البدء في دفع رواتب لهم اعتبارًا من عام دوقســ

ســتســنح فرصــة االلتحاق بالتدريب الداخلي أمام المســتبعدين من البلدان النامية. ألن المشــكلة تكمن في أنه بمقدور 
ـــة الدخل. ومن ثم فإذا أردتم توخي  ـــ ـــ ــ ــ البلدان المرتفعة الدخل تمويل مواطنيها، ويتعذر ذلك على البلدان المنخفضـــ

ــار من يتع ـــ ـــ ــ ــ ـــاف، فعليكم أن تدفعوا رواتب إلحضــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ذر عليهم تحمل نفقات المجيء إلى جنيف. ولذا نقدر اإلنصـ
، األمر الذي ســيســاعد على ٢٠٢٠اعتمادكم لهذه الجزئية في جمعية الصــحة األخيرة. وســوف نبدأ اعتبارًا من عام 

  تحقيق التنوع أيضًا.
  

ــتمر في كل ما نفعله، وله  -٩٤ ــين المســ ــًا لن نتوقف عند هذا الحد. فنحن ملتزمون بالتحســ ذا نعكف ولكننا أيضــ
على إعادة تصميم إجراءات التوظيف برمتها. وقد ساعدتنا المكاسب السريعة التي تحققت على قطع شوط ال بأس 
به. بيد أننا ســنجري إعادة التصــميم، ونحقق المزيد، وســنواصــل تحســين تلك اإلجراءات، ألن التحســين والتغيير من 

  ثوابتنا.
  

ــ  -٩٥ ـــورًا. ونحن نعلم أنه ودعوني أؤكد لكم أننا عازمون على التصــ دي ألي تمييز، ســــواء أكان حقيقيًا أو متصـ
ربما عّنت لكم تساؤالت أخرى بشأن هذه القضايا، وسيكون من دواعي سعادتي أن أجيب على تلك التساؤالت أثناء 

ـــار  ــوف نبذل قصــ ـــة. ولكني أود أن تعرفوا أن هذا أمر محبب إلى قلوب كل أفراد القيادة في المنظمة. وســـ ى المناقشــ
  جهدنا، ولدعمكم أهمية في هذا المقام.
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ــكركم على ما تقدمونه من التزام ودعم. وأتطلع إلى   -٩٦ ــ ـــادة، أشـــ ــيدات والســــ ــ ــعادة، الزمالء، الســـ ــ ـــحاب الســـ ــ أصــ
ــنوات العشـــر القادمة. ولكني أحثكم، بينما نفعل ذلك، على أن يمتد بصـــركم  الُمضـــي ُقُدمًا في العمل على مدار السـ

  ة.إلى ما وراء هذه القاع
  

ــرفت بحمله على النقالة، القائم على   -٩٧ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــــارلز موينغا، محارب اإليبوال الذي شـ ــ ـــ ــ ــ وأطلب منكم أن تتذكروا تشــ
ـــالمين من  ــ ــ ـــ ــ ــمام إلى زمالئه للمحافظة على الناس سـ ــ ــ ــ ـــ التطعيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يعاود االنضــ

  اإليبوال، بعد أن تعافى من إصابته.
  

تتذكروا آخر من تبقى من أطفال معرضـين لخطر اإلصـابة بشـلل األطفال، والذين نسـعى وأطلب منكم أن   -٩٨
  جاهدين للوصول إليهم.

  
وأطلب منكم أن تتذكروا أناسًا في أنحاء العالم أجمع ال يحصلون على أبسط الخدمات الصحية األساسية   -٩٩

  التي ُتعتبر من المسلمات بالنسبة لي ولكم.
  

ــبوع عن إيجاد عالٍم أوفر فهؤالء الناس هم م  -١٠٠ ــ ــ ــفر مداوالتنا هذا األســـ ــ ـــ ن نوجد من أجلهم هنا. وأتمنى أن تســ
  صحة وأكثر أمنًا وأقسط عدًال، لكل شخص في كل مكان.

  
  أشكركم.

Thank you، Merci beaucoup،شكرًا جزيًال ، Xie xie، Muchas gracias، Spasiba Obrigado.  

  

  
=     =     =  


