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عقبــة بالذات طــابع عــالمي متزايــد غيــر أنهــا ليســت و  جســيمةالصــحة العموميــة  الماثلــة أمــامالتحــديات إن   -٧
 .لتذليلهاأدوات ونهج جديدة  ويجري العمل على استحداث. الكأداء

ويتعــزز . جمــةبفوائــد  تقــوده، أو تكتفــي بتيســيره،الــذي تحفــزه المنظمــة، أو الــدولي الصــحي التعــاون يعــود و   -٨
 .بل أنه يقتحم أحيانًا ميادين جديدة أكثر فأكثرالصحة الرتقاء بازخم 

أنشــطة البحــث والتطــوير  يكــون الــدافع وراءعنــدما  الســيماقــوة االبتكــار و ب فــي بعــض األحيــانالتقــدم  ويتســم  -٩
 االحتياجات الماثلة ال جنى المغانم في األسواق.هو تلبية استحداث منتجات جديدة الرامية إلى 

مــن التهــاب  وصــل عــدد المــواطنين األفارقــة الــذين تــم تحصــينهمديســمبر  وفــي أوائــل شــهر كــانون األول/  -١٠
المنظمة وبرنـامج التكنولوجيـا الُمالئمـة فـي  نسقتهمشروع  المطور في نطاقالجديد اللقاح المتقارن بالسحايا الوبائي 
قبــل  فــي بوركينــا فاصــوُأطلــق اللقــاح  ن هــذاإإذ ًا خارقــإنجــازًا ذلــك يعــد . و مليــون مــواطن ١٠٠إلــى مجــال الصــحة 
 .عامين فحسب

 شـرعت باسـتخدامانخفاضًا شديدًا في البلـدان العشـرة التـي  Aالتهاب السحايا من النمط وانخفضت حاالت   -١١
مناعة قطيعية.  بالفعل ظهور دالئل على انبثاقوبدأ . التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيعاللقاح بدعم من 

الواقعة بالبلدان الستة والعشرين  الخراب ألحقتالتي  الجائحاتإمكانية القضاء على إلى  بقوة حديثةدراسات  وتشير
 أكثر من قرن.على مدى التهاب السحايا في أفريقيا في منطقة حزام 

أخـــذنا فـــي إذا  الســـيمايثيـــر اإلعجـــاب و  الناجمـــة عنهـــا ومعـــدالت الوفيـــاتحـــاالت الســـل  انخفـــاض كمـــا أن  -١٢
الشـــراكات بـــين القطـــاعين العـــام  وتمهـــدأدوات باليـــة. بـــجهـــود المكافحـــة  الـــذي خاضـــتهالطويـــل  الصـــراعاالعتبـــار 

 حقبة جديدة لمكافحة السل. الطريق لبزوغ والخاص لتطوير المنتجات

هــي و بفضــل الــدعم المــالي مــن الجهــات الشــريكة أداة تشــخيص جديــدة وفعالــة أصــبحت أيســر كلفــة  وهنــاك  -١٣
موافقـة الأربعـين سـنة علـى  منـذالمضـاد للسـل الجديـد األول حصـل الـدواء قد و بلدًا.  ٧٠تستخدم حاليًا في أكثر من 

 الستحداث لقاح جديد.على اإلطالق  اآلفاقأفضل ونحن نشهد اآلن . فقط بضعة أسابيع قبلتنظيمية ال

علــى غــرار األهــداف اإلنمائيــة ف. وطموحــة ومرغوبــةشــاملة عنــدما تحــدد أهــداف حفــز التقــدم أيضــًا ويمكــن   -١٤
ويتضـمن التقريـر االبتكار بشـكل ملحـوظ. وشجعت دعمًا واسع النطاق مبادرة "كل امرأة وكل طفل" اجتذبت لأللفية 

 المبادرات األخيرة.لسلسلة من الخاص بهذه الدورة وصفًا 

تحقيــق  يســفر ذلــك عــن وربمــاطــرق لتحســين اســتخدام مــا هــو موجــود بالفعــل.  اكتشــاف ويشــمل االبتكــار  -١٥
 فـي نيسـان/ مكاسب كبيرة للصحة. وقد ُأنشـئت لجنـة األمـم المتحـدة المعنيـة بالسـلع الُمنقـذة ألرواح النسـاء واألطفـال

موجـودة بالفعـل  تـدخًال منقـذًا لـألرواح ١٣اللجنة  وحددتسبتمبر.  أبريل الماضي وأصدرت أول تقاريرها في أيلول/
  ألسباب متنوعة.  االستخدامتعاني من قلة ولكنها كثيرًا ما 

غير الكـافي وأوصـت بـإجراءات ابتكاريـة ُيمكـن أن تـؤدي إلـى  االستخداموقد نظرت اللجنة في أسباب هذا   -١٦
ه السـلع تحطيم بعض الحواجز بسرعة. وطبقًا للتقـديرات الـواردة فـي التقريـر، فـإن مـن شــأن تعزيـز الوصـول الـى هـذ

ماليـين شـخص  ٦الثالث عشرة، والتي ال يتكلف العديد منها سوى دراهم قليلة، أن يؤدي إلـى إنقـاذ حيـاة أكثـر مـن 
  .٢٠١٥بحلول عام 
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أن يــرى المــرء كيــف  مــن األمــور المشــجعة بشــكل خــاصفــإن فــي هــذا الوقــت المتســم بصــعوبة التمويــل، و   -١٧
فتئـت تـزداد علـوًا. وٕاذا كانـت األهـداف أكثـر طموحـًا فإنهـا تراعـي الجديدة لتحديد أهـداف ما البحوث تستخدم البرامج

أيضــًا التكلفــة الواقعــة علــى البلــدان المتضــررة ومجتمــع المــانحين الــدولي وتســعى للحصــول علــى أفضــل قيمــة مقابــل 
  ستثمار من المنظور االقتصادي. اال تبريراألموال المنفقة وتحرص على 

وبالنســبة لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، يجــري اآلن تطبيــق االكتشــافات العلميــة، المدعومــة بــأكثر مــن   -١٨
عقد من الخبرة التشغيلية في سياقات مقيدة الموارد، من أجل توفير خدمات أفضل ألعداد أكبر من الناس بتكاليف 

  أقل.

ة مثيرة. فثمة عالج مضاد للفيروسـات القهقريـة أكثـر أمانـًا وقـوًة متـاح اآلن وقد اتسع مدى التدخالت بدرج  -١٩
حتــى فــي أشــد البلــدان فقــرًا. واألســعار مســتمرة فــي الهبــوط، وهــذا اتجــاه ُمســتحث فــي جــزء منــه بســبب التنــافس مــن 

يعة وســـائر جانـــب صـــانعي األدويـــة الجنيســـة الـــذين تثبتـــت المنظمـــة مـــن أهليـــتهم مســـبقًا. وتـــدعم االختبـــارات الســـر 
  تكنولوجيات نقاط الرعاية التشخيص المبكر ورصد العالج الجدير بالثقة في أكثر المناطق انعزاًال.

وبــالنظر إلــى أن أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة مرتبطــة بشــكل وثيــق بــالفقر، فلــيس مــن المســتغرب أن   -٢٠
  العديد من الناس ُيصابون بعدد من هذه األمراض في آن معًا.

تـدعم  واحـد وقـتفـي لعـالج الكيميـائي الوقـائي لت الدالة على أنه ُيمكن بأمان إعطـاء أدويـة مختلفـة البّيناو   -٢١
اســتراتيجية العــالج المتكامــل باألدويــة. ويــؤدي هــذا إلــى تخفيــف عــبء الحمــالت الواســعة النطــاق وتكاليفهــا. ويجــب 

تعبئـة هائلـة لمواردهـا الصـحية الذاتيـة  علينا أال ننسى أبدًا أن بلدان توطن المرض تمتص هبات األدوية مـن خـالل
  المحدودة للغاية. 

سياســات ذكيــة تزيــد مــن أثرهــا إلــى أقصــى حــد. باألدوات الجديــدة  تُــدعموُيمكــن تســريع التقــدم أيضــًا عنــدما   -٢٢
باإلمكــــان  غــــدافعنــــدما صــــارت االختبــــارات المبســــطة لتشــــخيص المالريــــا متاحــــة، وتحققــــت المنظمــــة مــــن دقتهــــا، 

ارســة اعطــاء أدويــة مضــادة للمالريــا لكــل طفــل يعــاني مــن الحمــى فــي بلــدان التــوطن بتوصــية االستعاضــة عــن مم
بعدم صرف األدوية المضادة للمالريا إال بعد التأكـد مـن التشـخيص. وهـذا يعنـي ضـياع تقضي جديدة من المنظمة 

ألدويــة، وأخيــرًا ولــيس مـوارد أقــل علــى أدويــة ال ضــرورة لهـا وتخفيــف الضــغط الواقــع علــى الطفيلـي لتكــوين مقاومــة ل
  الحقيقي لحاالت المالريا. االنتشارآخرًا، توافر بيانات أفضل عن 

وفـــي اتجـــاه آخـــر، تســـتخدم الصـــحة العموميـــة علـــى نحـــو أفضـــل التشـــريعات والرقابـــة التنظيميـــة للحـــد مـــن   -٢٣
اتفاقيـة المنظمـة التهديدات المحدقة بالصحة عند منبعهـا. ففـي تشـرين الثـاني/ نـوفمبر، اعتمـد مـؤتمر األطـراف فـي 

 اإلطارية بشأن مكافحة التبغ باإلجماع أول بروتوكوالته. 

بــين المعاهــدة الجديــدة التــي ترمــي إلــى القضــاء علــى االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ كيــف يمكــن وتُ   -٢٤
  صك قانوني، أن يقف حاجزًا منيعًا أمام أي نشاط إجرامي معّقد.يدعمه  عندماللتعاون الدولي، 

المعاهــدة الجديــدة التــي اعتمــدت بعــد أربــع ســنوات مــن المفاوضــات نقطــة فارقــة فــي حــد ذاتهــا. وهــي  وتعــد  -٢٥
أيضًا نموذج يجّسد ما يمكن تحقيقه عنـدما تتعـاون باسـم الصـحة قطاعـات حكوميـة متعـددة، منهـا قطاعـات التجـارة 

  والمالية والبيئة والجمارك وٕانفاذ القانون والنظام القضائي.

ر بــدور الــدعم التنظيمــي بشــكل أكبــر فــي خطــة عمــل آليــة الــدول األعضــاء بشــأن المنتجــات ويتجلــى اإلقــرا  -٢٦
  المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة. /الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المزورة
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المـوارد والنتـائج.  بشـأن، وفي توجه يحظى بترحيب كبير، بدأت تتشكل معالم ثقافة جديدة للمسـاءلة وأخيراً   -٢٧
يات اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عـن صـحة المـرأة والطفـل، التـي تـدعم مبـادرة كـل امـرأة وكـل وكانت توص

طفـــل، نموذجـــًا احتـــذي فـــي العديـــد مـــن أطـــر المســـاءلة األخـــرى، ومنهـــا إطـــار المســـاءلة الخـــاص باللقاحـــات الـــذي 
  .ستناقشونه خالل هذه الدورة

، وأبرز األمثلة عليه المجلس المستقل للرصـد الخـاص حظي التوجه نحو استقالل الرصد بالترحيب أيضاً و   -٢٨
بشــلل األطفــال وفريــق خبــراء االســتعراض الخــاص بمبــادرة كــل امــرأة وكــل طفــل، وكالهمــا مســتقل تمامــًا وال يخشــى 

  تقديم االنتقادات صراحة. ونحن في حاجة إلى هذا النوع من التوجيهات.

كانيات هائلة باعتبارها طريقة إلنفاق الموارد علـى نحـو إن اآلليات الصارمة للمساءلة تحمل في طياتها إم  -٢٩
سليم وللوفاء بااللتزامات وضبط االستراتيجيات البرمجية بما يتماشى مع البّينات التي تثبت تحقيق النتـائج، ويحفـظ 

  دعم البرلمانيين ووزارات المالية. زويحو  ،ثقة الجهات المانحة

أول تقريــر لــه فــي أيلــول/ ســبتمبر الماضــي. ويــرد ملخــص وقــد أصــدر فريــق خبــراء االســتعراض المســتقل   -٣٠
بنتائجــه الرئيســية فــي الوثــائق التــي بــين أيــديكم. وســاعدت التقــارير الصــادرة عــن المجلــس المســتقل للرصــد الخــاص 
بشلل األطفال دون شك على إعادة رسم مالمح مبادرة استئصـال شـلل األطفـال علـى جميـع المسـتويات، مـن المقـر 

  ألفرقة الُقطرية، وبها أضحت المبادرة قاب قوسين أو أدنى من تحقيق النجاح.الرئيسي إلى ا

تحــدث مــن قلبــي. لقــد شــهد شــهر كــانون األول/ ديســمبر أأمــا فيمــا يتعلــق بوضــع شــلل األطفــال، فعلــّي أن   -٣١
 اسـتهدفهم. إنـه دبرمـالماضي مقتل تسعة متطوعين يوزعون اللقـاح المضـاد لشـلل األطفـال فـي باكسـتان فـي هجـوم 

أســاة شــدة أكبــر إذ تجيــئ فــي وقــت شــهدنا فيــه الكثيــر مــن المتكتســي و  اعتــداء شــائن ال يمكــن قبولــه علــى اإلطــالق.
  األنباء السارة.

هكـذا . و ٢٠١١كـانون الثـاني/ ينـاير  ١٣فـي  قـد وقعـت آخر حالة إصـابة بشـلل األطفـال فـي الهنـد وكانت  -٣٢
المنـاطق التـي اليـزال ينتشـر فيهـا فيـروس شـلل األطفـال أصـبحت اآلن خاليـة  أصعبالهند التي كان يقال أنها فإن 
  .تواصل نهجها الطيب هذاأن  وٕاني ألدعوها إلى ،عامينالفيروس ألكثر من هذا من 

هــل بالســؤال التــالي:  ٢٠١٢وعنــون المجلــس المســتقل للرصــد تقريــره الصــادر فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر   -٣٣
وأوضح هذا التقرير أن النسبة التي استعصت على العالج مـن مجمـوع الحـاالت ؟ على نهايته شلل األطفال شارف

  خلص إلى أن آفاق النجاح أضحت أكثر إيجابية من أي وقت مضى.، و ٪٠,١إلى  ٪١قد انخفضت من 

ســريعًا. وأشــكر حكومــة باكســتان علــى  فــي باكســتان نتكاســةاالإن األمــل يحــدوني فــي قــدرتنا علــى تناســي   -٣٤
مــوظفي المكتــب الرئيســي واألفرقــة  كمــا أتوجــه بالشــكر إلــىاســتمرارها فــي االلتــزام الكامــل باستئصــال شــلل األطفــال. 

العاملــة فــي البلــدان علــى تفــانيهم المتواصــل. ولقــد تحــول الغضــب الــذي ســاد فــي البدايــة، علــى الصــعيدين الــوطني 
  والدولي، إلى نداءات بتقديم الدعم القوي. وعلى غرار آفاق النجاح فإن اإلصرار أصبح أقوى من أي وقت مضى.

لدين فـي البلـد المشـاعر نفسـها التـي أعـرب عنهـا المجتمـع الـدولي ومفادهـا المجتمع المدني ورجال ا وأبدى  -٣٥
أن قتل العاملين في مجـال المعونـة اإلنسـانية أمـر غيـر مقبـول. أمـا التـزام جميـع الشـركاء البـارزين فإنـه ال يتزعـزع. 

  وٕاننا ماضون في دربنا، فخطر انتشار الفيروس دوليًا اليزال قائمًا.

ه أخيـر وهـو تزايـد مشـاركة الـدول األعضـاء، بحماسـة أحيانـًا، فـي المفاوضـات التـي ويلزم التطرق إلى توج  -٣٦
  أدت في نهاية المطاف إلى وضع سياسات وصكوك جديدة لتصريف شؤون الصحة العالمية.
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مؤشـرًا لألمـراض غيـر السـارية. وأنـتم اآلن  ٢٥ يشتمل علىوبفضل هذا االنخراط ُأرسي إطار رصد متين   -٣٧
بل تمويل وتنسيق البحوث والتطوير الستحداث منتجات جديدة لمعالجـة األمـراض التـي يعـاني تنظرون أيضًا في س

 منها الفقراء.

المنتجـات  الحصول علـىمن أبرز النتائج الواعدة من التزام المنظمة وأعضائها بالعدالة في  بعٌض  ونبعت  -٣٨
 الطبية، والسيما خالل حاالت الطوارئ

آفاقـًا جديـدة للتعـاون مـع القطـاع الخـاص وبـدأ  الجائحـة نفلـونزااإل لمواجهـة بالتأهـب الخـاص وأتـاح اإلطـار  -٣٩
. ولقــد ٢٠١٢أكتــوبر  يــؤتي أكلــه. وأمــامكم تقريــر مفصــل عــن التقــدم المحــرز فــي هــذا المجــال حتــى تشــرين األول/

 حدث الكثير منذ ذلك الحين.

ديســـمبر مـــع إحـــدى الشـــركات الـــثالث  وتـــم التوقيـــع علـــى أول اتفـــاق موحـــد لنقـــل المـــواد فـــي كـــانون األول/  -٤٠
ـــًا بمـــنح GlaxoSmithKlineالكبـــرى المصـــنعة للقاحـــات اإلنفلـــونزا، وهـــي شـــركة  . وُتلـــزم االتفاقيـــة هـــذه الشـــركة قانون

ذه اللقاحات على الفور. ويعني ذلك أنه في من مجموع إنتاجها من ه ٪١٠المنظمة الحق في الحصول على نسبة 
اللحظــة التــي ُيســتكمل فيهــا إنتــاج هــذه اللقاحــات فــإن ُعشــرها ُيخصــص للمنظمــة لتوزيعهــا علــى البلــدان التــي تمــس 

ماليـين مقـرر عالجـي مـن األدويـة  ١٠حاجتها إليها. كما وافقت الشركة المذكورة على منح المنظمة ما يصـل إلـى 
 المضادة للفيروسات.

وعنــدما تتبــدى ُنــذر الجائحــة القادمــة ويبــدأ إنتــاج اللقاحــات فإنــه ســيكون بمقــدور المنظمــة ضــمان حصــول   -٤١
الذي تحصل فيه البلدان الغنية عليها، وهـو مـا يعنـي  ذاته البلدان النامية على اللقاحات واألدوية الالزمة في الوقت

 .من أحد يلقى اإلهمالار هناك بعد اليوم وال انتفاء الحاجة إلى شهور من المفاوضات والمداوالت. فال انتظ

وٕالـــى جانـــب هـــذه االلتزامـــات العينيـــة فقـــد تقـــدمت ســـت شـــركات معـــًا بمســـاهمات ماليـــة تزيـــد قيمتهـــا علـــى   -٤٢
مليون دوالر أمريكي وُيطلـق عليهـا اسـم "مسـاهمات الشـراكات". وسُتسـتثمر هـذه األمـوال لتعزيـز قـدرات التأهـب  ١٨

 ائحات، وهو ما يتماشى مع التوصيات التي تقدم بها الفريق االستشاري.واالستجابة المتعلقة بالج

تلــك هــي إنجــازات مدهشــة لــم يســبق لهــا مثيــل. وهــي تنبــئ بانبثــاق نهــج جديــد لعمليــة منظمــة وقابلــة للتنبــؤ   -٤٣
 بشأن ضمان الوصول العادل إلى المنتجات الطبية خالل حاالت الطوارئ، وتعزيز التأهب.

لى الدول األعضاء، والسيما تلك الدول التي ترأست االجتماعات الصعبة، وقادت ويعود الفضل في ذلك إ  -٤٤
المفاوضـــات إلــــى النجـــاح، وبرهنــــت علـــى فعاليــــة الدبلوماســــية الصـــحية. كمــــا يرجـــع الفضــــل إلـــى أعضــــاء الفريــــق 

طيبة، وٕالى زمالئنا ، وٕالى ما أبدته الشركات من نوايا الجائحة نفلونزااإل لمواجهة بالتأهب الخاص االستشاري لإلطار
 في المجتمع المدني.

. كمـــا وأبـــرزت اإلنجـــازات التـــي يمكـــن أن يحققهـــا ضـــمنهمعـــالم الســـياق الـــذي تعمـــل المنظمـــة  لقـــد رســـمتُ   -٤٥
التعاون الدولي في الميدان الصحي وأهمية انخراط الدول األعضاء. وما نحتاجـه اآلن هـو مشـاركتكم فـي النهـوض 

 ف.بتجهيز المنظمة لتؤدي هذه الوظائ

 ُأعــدتويحتــل إصــالح المنظمــة موقــع الصــدارة فــي جــدول أعمــالكم. وثمــة عشــر وثــائق مطروحــة أمــامكم   -٤٦
 تلبية لقرارات وطلبات الدول األعضاء.
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وتيسـيرًا للجمـع بـين كـل األجـزاء واألطـر الزمنيـة فــإن اثنتـين مـن تلـك الوثـائق تـوفران عرضـًا عامـًا للمرحلــة   -٤٧
وبرأيــي فإننــا نتقــدم بــوتيرة معقولــة، علــى أن علــي أن أذكــركم أن المســيرة لــن  التــي وصــلنا إليهــا علــى طريــق التنفيــذ.

 تكون قصيرة.

وُنفــذت بعــض اإلصــالحات بســرعة، بمــا فــي ذلــك مــا ينــدرج ضــمن إطــار الصــالحيات الموكلــة إلــي. فقــد   -٤٨
صغر حجـم المنظمـة، وانخفـض عـدد المـوظفين إلـى نحـو ألـف موظـف. وأسـفرت سياسـات السـفر الجديـدة وتحسـين 

 مليون دوالر أمريكي. ٢٨الضوابط المالية إلى تحقيق وفورات تزيد قيمتها على 

على  ةلقد وعدت بأن تطبق المنظمة االنضباط المالي وأن تتدبر أمرها ضمن ما هو بحوزتها. وٕاني عازم  -٤٩
ا إذا كانـت الوفاء بهذا الوعد بشكل كامل. إن هذه الوثائق واضحة كل الوضوح. وأنتم في الموقع األفضل لتقولـوا مـ

 المقترحات الواردة فيها تلبي تطلعاتكم.

المقترحـــة،  لبرمجيـــةاكمـــا أنكـــم ســـتنظرون فـــي تقريـــر شـــامل مـــن وحـــدة التفتـــيش المشـــتركة، وفـــي الميزانيـــة   -٥٠
الثــاني عشــر، وفــي تقريــرين اثنــين مرفــوعين مــن لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة إلــى  العــام ومســودة برنــامج العمــل

 ة العالمية للنظر فيهما.جمعية الصح

باعتبارهــا  لبرمجيــةاولــدي مالحظتــين فحســب. األولــى هــي أن ألفــت انتبــاهكم إلــى أهميــة إرســاء الميزانيــة   -٥١
صــك المســاءلة المحــوري الــذي يــوفر اإلرشــاد لعمــل المنظمــة. وبــالنظر إلــى هــذه األهميــة فإننــا ســنراعي اقتراحــاتكم 

 ة لرفعها إلى جمعية الصحة العالمية لدراستها.للنهوض بالنسخة المقبلة من هذه الميزاني

أمــا المالحظــة الثانيــة فهــي أن أعــرب عــن تقــديري ألعضــاء لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة. فلقــد كــان   -٥٢
ديسمبر لدراسة الخيارات المتاحة لتحسين تمويل المنظمة اسمًا على مسـمى  االجتماع االستثنائي في كانون األول/

هــذا االجتمــاع روح الثقــة المتبادلــة والعــزم علــى مجابهــة بعــض المشــكالت العويصــة بصــراحة  بالفعــل. وســادت فــي
 وبتطلعات واقعية.

مـــداوالتنا بشـــأن إصـــالح  علـــى مهيمنـــاً هـــذا اإلحســـاس االســـتثنائي بحـــق مـــن الثقـــة والعـــزم  اســـتمروٕاذا مـــا   -٥٣
 ح.على ثقة من أننا سنتخذ القرارات الصائبة ونخط الطريق الصحي يالمنظمة فإن

بد لنا من أن نفعـل ذلـك. إن التعـاون الصـحي العـالمي يحقـق الكثيـر مـن اإلنجـازات الطيبـة رغـم المنـاخ وال  -٥٤
العالمي السـائد المتسـم بالتقشـف والعـداء. وٕاذا مـا تمكنـت المنظمـة مـن أن تـؤدي عملهـا بمزيـد مـن الكفـاءة والفعاليـة 

 فإنها ستنهض أكثر فأكثر بتلك اإلنجازات.

  شكرًا لكم.   

  
=     =     =  

 


