اخبار دولية

انتخاب الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس
مديراً عاماً ملنظمة الصحة العاملية
انتخبت الدول األعضاء في منظمة الصحة
العاملية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس
مديرا ً عاما ً للمنظمة ملدة خمس سنوات أثناء
انعقاد جمعية الصحة العاملية السبعني في
أيار /مايو .2017

أما خارج إثيوبيا ،فقد أحدثت القيادة العاملية للدكتور تيدروس أثرا ً كبيرا ً
في مجال مكافحة املالريا واأليدز والعدوى بفيروسه وتعزيز صحة األم
والطفل .وقد انتُخِ ب الدكتور تيدروس رئيسا ً جمللس الصندوق العاملي
ملكافحة اإليدز والسل واملالريا في عام  ،2009وشغل قبل ذلك منصب
رئيس مجلس شراكة دحر املالريا ،والرئيس املشارك جمللس الشراكة من
أجل صحة األم والوليد والطفل.
والدكتور تيدروس من مواليد مدينة أسمرة بإريتريا ،وهو حاصل على
شهادة الدكتوراه في الفلسفة في مجال صحة اجملتمع من جامعة
نوتنغهام ،وعلى شهادة املاجستير في علوم املناعة من األمراض املعدية
من جامعة لندن .ويُعترف عامليا ً بالدكتور تيدروس على أنه باحث
متخصص في مجال الصحة ودبلوماسي يتمتّع بخبرة شخصية
ّ
مباشرة في ما يخص البحوث والعمليات والقيادة في ميدان االستجابة
لألوبئة أثناء الطوارئ.
وقد نشر الدكتور تيدروس طوال حياته املهنية العديد من املقاالت في
اجملالت العلمية البارزة وحصل على جوائز وشهادات اعتراف بأعماله من
جميع أنحاء العالم .كما حصل في عام  2016على وسام يحمل زخرفة
مُطرّزة بالعلم الصربي ،و ُمنِح في عام  2011جائزة جيمي وروزالني كارتر
للشؤون اإلنسانية تقديرا ً إلسهاماته في مجال الصحة العمومية.

والدكتور تيدروس هو أول مدير عام للمنظمة يتم انتخابه من بني
عدة مرشحني ،وهو أول شخص من اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة
يشغل منصب مدير الشؤون التقنية واإلدارية في املنظمة.
وبعد مــا تقلّد الدكتور
تيدروس منصبه في  1متوز/
يوليو  ،2017خلّص بإيجاز
أولــويــات املنظمة اخلمس
الرئيسية التالية :التغطية
الصحية الشاملة؛ والطوارئ
الصحية؛ وصــحــة املــرأة
والطفل واملــراهــق؛ واآلثــار
الصحية للمناخ والتغير
البيئي؛ وحتوّل املنظمة.
وقد شغل الدكتور تيدروس املدراء السابقون
قبل انتخابه مديرا ً عاما ً الدكتورة مارغريت تشان
للمنظمة منصب وزيــر
خارجية إثيوبيا في الفترة
الواقعة بني عامي 2012
و .2016وتولى في إطار أدائه لهذا الدور قيادة اجلهود الرامية إلى
التفاوض على خطة عمل أديس أبابا التي التزم فيها  193بلدا ً بتوفير
التمويل الالزم لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
كما شغل الدكتور تيدروس منصب وزير الصحة بإثيوبيا في الفترة
الواقعة بني عامي  2005و ،2012وقاد في ذلك الوقت جهودا ً شاملة
إلصالح النظام الصحي في البلد .ويرى الدكتور تيدروس أن جميع
الطرق تؤدي إلى حتقيق التغطية الصحية الشاملة ،وقد أثبت فعالً ما جمهورية الصني الشعبية
يلزم القيام به لزيادة إتاحة خدمات الرعاية الصحية مبوارد محدودة.
مدة الوالية:
وأفضت جهود التحوّل التي قادها الدكتور تيدروس بوصفه وزير الصحة 2017-2007
في إثيوبيا إلى حتسني إتاحة خدمات الرعاية الصحية أمام املاليني من
الناس .ومتكّ نت إثيوبيا بفضل قيادته من توظيف االستثمارات في البنية
التحتية الصحية احلاسمة ،ومن زيادة أعداد قواها العاملة الصحية،
ومن وضع آليات مبتكرة بشأن متويل قطاع الصحة.
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الدكتور جونغ -ووك لي

الدكتور هيروشي
الدكتورة كرو بروندتالند
ناكاجيما

كوريا
النرويج
مدة الوالية:
مدة الوالية:
 28كانون الثاني/يناير 2003-1998
 22 -2003أيار/مايو 2006

اليابان
مدة الوالية:
1998 -1988

الدكتور هافدان ماهلر

الدامنرك
مدة الوالية:
1988 -1973

لدكتور ماركولينو
غوميز كانداو

البرازيل
مدة الوالية:
1973 -1953

الدكتور بروك تشيزولم

كندا
مدة الوالية:
1953 -1948

الدكتور آندرس نوردستروم

السويد
عني اجمللس التنفيذي الدكتور نوردستروم
السويدي اجلنسية لالضطالع بأعباء
املدير العام بالنيابة في الفترة املمتدة بني
 23أيار /مايو  2006إلى  3كانون الثاني/
يناير  2007في أعقاب وفاة الدكتور جونغ
– ووك لي املفاجئة في  22أيار /مايو.2006
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