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  املقدمة  .1

 بقاعـة دولـة الكويـت للمـؤمترات باملكتـب     للّجنـة اإلقليميـة لشـرق املتوسـط      واخلمسـون  الثامنـة عقدت الدورة 
. 2011أكتــوبر /تشــرين األول 5إىل  2 املوافــق 1432مــن ذي القعــدة  7إىل  4 نـمــ مصــر، ،القــاهرةيف اإلقليمــي، 

حسـن تـدبري مبيـدات اهلـوام املسـتخدمة ألغـراض الصـحة         حـول  يف ثالث أيـام الـدورة،   املناقشات التقنية وعقدت
  .لالعمومية يف مواجهة عبء متزايد من األمراض املنقولة بالنواق

ومااألعضاء التالية أمساؤه الدول يف الدورة ثِّلَت:  
  

  الصومال  األردن
  العراق  أفغانستان

  عمان  اإلمارات العربية املتحدة
  فلسطني  باكستان
  قطر  البحرين
  الكويت  تونس

  لبنان  مجهورية إيران اإلسالمية
  ليبيا  اجلمهورية العربية السورية

  مصر  اجلمهورية اليمنية
  املغرب  السودانجنوب 
  السعودية اململكة العربية  جيبويت

    السودان

ووكالة األمم املتحدة إلغاثة ، )اليونيسف(، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة تركيا كما حضر الدورة مراقبون من
دوق األمم املتحدة وصنوبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ، )) األنروا(( ني يف الشرق األدىن ـوتشغيل الالجئني الفلسطيني

، وكذلك ، وبرنامج الغذاء العاملي، وجامعة الدول العربيةوالصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالرياللسكان، 
  .عدد من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والوطنية
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  تاح الدورة واألمور اإلجرائيةـافت  .2

  تاح الدورةـافت  1.2
  )من جدول األعمال 1د البن(

تاحية للـدورة الثامنـة واخلمسـني للّجنـة اإلقليميـة لشـرق املتوسـط يف قاعـة دولـة الكويـت           ـعقدت اجللسة االفت
تشــرين  2للمـؤمترات، باملكتــب اإلقليمــي ملنظمــة الصــحة العامليــة لشـرق املتوســط، بالقــاهرة، يــوم األحــد املوافــق   

   .2011أكتوبر /األول

ورة رمسياً من قبل معايل الدكتور عبد اهللا بن عبد العزيز الربيعة، وزير الصحة يف افتـتاح الد  2.2
  اململكة العربية السعودية 

األستاذ الدكتور عبد اهللا بن عبد العزيز الربيعة، وزير الصحة السعودي، رئيس الدورة السابعة  معايل الدورة افتتح
حب باملشاركني يف الدورة الثامنة واخلمسـني للّجنـة اإلقليميـة، متمنيـاً     واخلمسني للّجنة اإلقليمية لشرق املتوسط، فر

يات سياسية واقتصـادية وصـحية ومـتغريات    حتد واجهن هذا اإلقليم إوقال معاليه . هلم التوفيق يف أعمال هذه الدورة
بقـادة الصـحة يف   ط ونـ أمهيـة الـدور امل   وأكّد على .وكرامته اإلنسانمتسارعة وما صاحبها من فقدان غري مربر حلياة 

الفقـر واملـرض   جتاه الفرد واتمع مبا حيقق احملافظة على حيـاة النـاس والسـعي جتـاه احلـد مـن مظـاهر         هذه اللجنة
  .وانتهاك كرامة اإلنسان وحقوقه

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للمكتب اإلقليمي على جهوده إبـان رئاسـته هلـذه الـدورة ومـا مت فيهـا مـن        
وتقدم بالشكر ملعايل املدير اإلقليمي على مـا قـام بـه مـن جهـود خـالل رئاسـته للمكتـب         . يف هذا اإلقليممنجزات 

هللا التوفيق يف انتخـاب املـدير اإلقليمـي القـادم بنـاًء علـى       اعمل دؤوب لصاحل اإلقليم، داعياً  مناإلقليمي وما قام به 
  .الكفاءة والتميز ملا خيدم هذا اإلقليم

 أمـام اللجنـة اإلقليميـة    هيئـة أو جلنـة تنفيذيـة لدراسـة املواضـيع املزمـع طرحهـا        تكـوين ية حديثـه  واقترح يف ا
واعتمادها من قبل الوفود املشـاركة لتسـهل اعتمـاد القـرارات وإلعطـاء املواضـيع الدراسـة الالزمـة قبـل مناقشـتها           

  .والختصار وقت السادة احلضور يف االجتماعات املستقبلية

 ر اإلقليمياملديكلمة   3.2
حسـني عبـد الـرزاق اجلزائـري املـدير اإلقليمـي ملنظمـة الصـحة العامليـة إلقلـيم شـرق املتوسـط              رحب الـدكتور 

لشرقِ املتوسط والسي اإلقليمية واخلمسنيِ للّجنة الثامنة باملشاركني يف الدورة للمـر اإلقليمية يف اللجنة يشارك ما مبن ة
  .السودانجنوب  :أعضائها األوىل؛ ومن بينهم أحدثُ

الدكتور  نوبي .واستذكر مع املشاركني بعض املبادئِ اليت أرشدت مسريته مع الدول األعضاء يف احلقبة املنصرمة
ما  وأنَّاجلزائري أنه يأيت يف طليعة هذه املبادئ أنَّ ملْكيةَ املنظمة تعود، مبوجبِ دستورِها، إىل الدولِ األعضاء، 

جمموعة خمتارة من املوظفني  –مبوجب الدستور أيضاً  –يتعامل معه الناس على أنه منظمة الصحة العاملية ال يعدو 
يف عرضِِ احلقائقِ  ألفراد أمانة املنظمة هؤالِء، يتمثَّلُ يوأن الواجب الرئيس، International Civil Servantsالدوليني 
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 الَّكهاأمامم واملت احلقيقيني والطارئة الراهنة املناسبِ وبالوضوحِ املناسبِ، وتبصريِهم باملشكالت ـيف الوقت ،وقَّعة

واحللولِ املناسبة فاتاليت . واقتراحِ التصر الرئاسية خاللِ اهليئات ولِ األعضاِء، منالد أوالً وأخرياً يف يد ويبقى القرار
زائري أنه ليس ثـَمةَ برامج للمنظَّمة يف الدولِ األعضاِء، وإنما هنالك برامج للدولِ وضح الدكتور اجلأو .تنبثق عنهم

األعضاِء تدعمها املنظمةُ، تقنياً بالدرجة األوىل، ومالياً بالدرجة الثانية، ألنَّ املنظمةَ ختتلف جذرياً عن سائرِ 
ها وكالةُ دعمٍ تقينبأن ،صةاملتخص ال مايلّ الوكاالت.  

وتابع الدكتور اجلزائري القول بأنه، من أجلِ ذلك أيضاً، كان ومازال يصر على مبدأ الشفافية الكاملة يف عملِ 
بعثات املراجعة "ووضع ذلك موضع التنفيذ يف أسلوبٍ ابتكَره، وهو . املنظمة، وعلى قابلية أعمالنا مجيعاً للمساَءلة

، اليت تراجع كلَّ عامنيِ ما حتقَّق من منجزات يف الربامجِ الصحية اليت تدعمها املنظمة، وما صادفَته "ربامجاملشتركة لل
هذه الربامج من عراقيل، إىل جانبِ استعراضِ الوضعِ الصحي الراهنِ يف البلد الـمعين، مث صار هذا األسلوب قُدوةً 

  .لعدد من األقاليم
حديثه فذكر أن من هذه املبادئِ اليت الْتزمنا ا كذلك، أنْ ال نقعد مكتويف األيدي  يف لدكتور اجلزائريا ومضى

. بانتظارِ ما حيدثُ، وإنما أنْ نستبِق األحداثَ قبلَ وقوعها، وأنْ نستعد مقَدماً اتها إذا وقعت، استعداداً كافياً
وهلذا فقد أوىل املكتب اإلقليمي اهتمامه إىل دعم الدول يف تقوية  ،ية ال تعترف باحلدودوأوضح أن املشكالت الصح

 .نظُمِ الترصد لديها، وأنْ يكونَ يف املكتبِ اإلقليمي مرصد يرصد هذه األحوالَ الصحيةَ يف كلِّ مكان يف اإلقليم
نتقلَ من بلد آخر، البد من العملِ على اجتثاث جذورِها من وقال الدكتور اجلزائري إن األمراض اليت ميكن أنْ ت

وقد برهنت  على ذلك محلةُ استئصالِ . العاملِ كلِّه، وإال فسوف يبقى ديدها ماثالً ولو بقيت يف بؤرة صغرية جداً
شجع ذلك على الشروعِ يف محلة استئصالِ شللِ  قدو. الـجدري اليت سامهت بلدانُ اإلقليمِ مسامهةً كبريةً يف إجناحها

ه، األطفالِ اليت أفْلَحت يف استئصالِ هذا املرضِ الوخيمِ من معظمِ البلدان، ولكن خطَر اندالعه مازالَ يتهدد العاملَ كلَّ
  .من بؤر هذا الداء أيما بقي على ظهرِ األرضِ 

ق الدكتور اجلزائري إىل احلمث تطرللعملِ الصحي هفارِ مجيعِ أفرادناست تمعِ بكامله وضرورةتفعيلِ ا عن ديث .
وقد متثَّلت . واجتماعياًوروحياً املرضِ أو العجزِ وإمنا هي املعافاةُ الكاملةُ جسمياً ونفسياً  ءفالصحةَ ليست هي انتفا

 الفكرةُ يف األصلِ بعبارة تمع"هذها إشراك"Community Involvement   إىل رتأنْ تطو مث ما لبثت" مشاركة
 ت عليها وتبنتها مجيع دولِ العاملِ يف مؤمتر أملا آتا، وكانَ هذا اإلقليمقَاليت وافَ Community Participation" اتمع

التنفيذ ها موضعإىل وضع رباد نلَ ماِهللا أو إىل بلْ إن اإلقليم جتاوز ذل .بعون تمع"كا شراكة"Community 
Partnership"   مث إىل الصحي هتمع"شراكةً كاملةً يف االرتقاِء بوضعا ةقيادي "Community Leadership  ُحبيث

املبادرات "فمن خالل . يكونُ للمجتمعِ دور قيادي يف حتديد احتياجاته احلقيقية واقتراحِ سبلِ حتقيقها
مت تشجيعِ األساليبِ احمللِّية يف كلِّ قُطْرٍ لتنمية الشعورِ بامتالك هذه املبادرات من قبل اتمع،   CBI"عيةاتم

ورِ العبادةود واملدرسة والرجلِ والعائلة تمعِ على مستوى املرأةا فئات وتفعيلِ خمتلف.  
وتابع الدكتور اجلزائري القول بأن اإلقليم قد م الوطين وتطويرِ أداِء النظامِ الصحي الدعمِ للدولِ األعضاِء لتقوية

 الصحيةَ العامليةَ، وقد ركَّز اإلقليم بوجه ياتالتحد جابهوي ،العاملية الصحية السياسة ي أغراضلبها مبا ييف كلٍ من
ولقد قام املكتب  .لعاملني يف الرعاية األوليةخاص على تنمية القوى البشرية العاملني يف صحة اتمع وعلى ا

اإلقليمي باالتصالِ املباشرِ مع اجلامعات مبختلف كُلِّـياا اليت خترج العاملني الصحيـني على تعدد اختصاصام، 
، وهو مفهوم رئيسي من "التعاون بني القطاعات"ومع سائرِ مؤسسات التعليمِ العايل، وذلك باالنسجامِ مع مفهومِ 
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ومل يقتصر مثل  .مفاهيمِ الرعاية الصحية األولية، مع احلرص دائماً على وضع وزارات الصحة يف صورة هذا التعاون

  .هذا التعاون على املؤسسات املعنية بالصحة على املستوى الوطين
السارية، وإىل االجتماع الرفيع املستوى الذي عقدته مث أشار الدكتور اجلزائري إىل املد املتعاظم لألمراضِ غريِ 

فاألمراض غري . اجلمعية العامة لألمم املتحدة قبل أسبوعني، حولَ الوقاية من األمراضِ غريِ السارية ومكافحتها
بلوغِ سن الستني، السارية مسؤولة عن ستني باملئة من جمملِ الوفيات يف اإلقليم، وحيدثُ ثلثُ هذه الوفيات قبلَ 

 والتنموي إىل الوضعِ االقتصادي بلْ يتجاوزه ،لِ القطاعِ الصحيفقطْ على كاه عبئاً ثقيالً ال يقع وهذا ما يضع
 عواملُ معروفةٌ، وميكن هي عواملِ اختطارِ األمراضِ غريِ السارية من وأشار الدكتور اجلزائري إىل أن الكثري ،همبجمل

وصفه املدير اإلقليمي، بوذكر أن املكتب اإلقليمي، وهو شخصياً، . يها بسهولة بالتزامِ أساليبِ احلياة الصحيةتوقِّ
وطلب الدكتور . كان أول من دعا املنظمة ملواجهة األمراض غري السارية، وذلك منذ ما يربو على عقدين من الزمن

سارية ما تستحقُّه من اهتمامٍ، وختصيصِ قسمٍ هام من خمصصات اجلزائري من الدول األعضاء إيالء األمراضِ غريِ ال
اقتطاعِ مخسة باملئة من امليزانية يف مطلعِ كلِّ ثنائية، وختصيصها  ميكن أن يتمثَّل يفكلِّ قطرٍ يف ميزانية املنظمة هلا، 

  .ملكافحة األمراضِ غريِ السارية
ق الدكتور اجلزائري إىل استئمث تطر اليت بادرت األمد الطويلة العاملية صال شللِ األطفالِ، فذكر أنه بفضلِ املبادرة

 عام العاملية ا منظمةُ الصحة1988  ِمبقدار همعدلِ حدوث وتقليصِ %99الستئصالِ شللِ األطفالِ، أمكن ختفيض ،
 اثنان لَدانمنها ب ،لدانب يف أربعة لتنحصر توطُّنِه وتابع قوله بأنه كان من . يف إقليمنا، مها باكستان وأفغانستانرقعة

 فريوسِ شللِ األطفالِ يف باكستان وأفغانستان قبلَ انقضاِء هذا العام، ولكن أنَّ  من غري املرجحاملأمول إيقاف سراية
ذلك، من واقع الزيادة اليت حدثت مؤخراً يف عدد احلاالت يتحقَّق.  

ه الدكتور اجلزائري بالذكر، وبأن الصراعات واألزمات ليست باألمورِ رئ وجماتها، فقد خصأماَ التأهب للطوا
ف على واجباتهم جتاه املتأثرين اعلة يف امليدان الصحي هو التعراملستجدة يف اإلقليمِ، وأن ما يهم األطراف الف

 الدعمِ الطيب والنفسي واالجتماعي، بلْ يتجاوز ذلك إىل باألزمات، وهذا يعين أنه ال يكفي االقتصار على توفريِ
ضمان االحترامِ حلقوقِ اإلنسان واملُثُلِ األخالقية يف اتمعِ يف مجيعِ األوقات، ويف مجيعِ الظروف، ومن قبلِ مجيعِ 

هي الوكالة اليتإوقال الدكتور اجلزائري . األطراف العاملية ن منظمة الصحة موعةَ الصحيةَ لألممِ املتحدةا تقود 
ويف الوضعِ احلايلِّ الذي يعيشه اإلقليم، نلمس احلماس والترحيب لدى . عند مواجهة الطوارئ والوكاالت الشريكةَ

يقِ االحتياجات وهذا ما يضع املنظمة أمام تحد واضحٍ يتمثَّلُ يف تنس. الكثري من املنظمات لإلسهامِ يف جهود اإلغاثة
اململكة العربية السعودية على وتقدم الدكتور اجلزائري جبزيلِ الشكرِ إىل  .لتجنبِ تضاعف اجلهود وهدرِ املوارد

، وكذلك يف مواجهة ااعة يف الصومالِإسهامها مببلغ عشرة ماليني دوالر يف إطار استجابة املكتب اإلقليمي 
القادرة على العطاء على دعم املكتب اإلقليمي شجع الدولَ األخرى أنْ ت آمالً األخرى، إسهامات الدول والوكاالت

  .بتربعات من هذا القبيل

 العاملية الصحة ملنظمة العامة املديرة تشان، مارغريت للدكتورة افتـتاحية مالحظات 4.2
أعرعن سرورها للمشاركة يف االجتماع تشان، املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية مارغريتت الدكتورة ب ،

وأشادت بالقيادة احلكيمة للمدير اإلقليمي والتزامه بتحسني صحة سكان اإلقليم، وما كانت الرحلة األخرية اليت قام 
ت بالشكر إىل خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهللا بن عبد العزيز هكما توج .ا إىل الصومال إال مثاالً على ذلك
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درك متاماً أنها تتحدث يف بلد وقالت إنها ت. حكومة اململكة العربية السعودية على دعمهم السخي للصومالوإىل 

وأضافت قائلة إنّ  .شهد، يف اآلونة األخرية، إصالحات دميقراطية قادا تطلعات الشعب وخصوصاً شبابه الشجاع
وأشارت إىل أنّ منظمة الصحة العاملية . لهم منه األفكارشاهد التحول الذي حدث يف هذا البلد واست بأسره قدالعامل 

إلعادة أخذ املنظمة لوضعها من أجل مواجهة التحديات والتعاطي مع األولويات بأسلوب متر هي أيضاً بإصالحات 
عيم واستطردت قائلة إنّ تعزيز دور املنظمة القيادي من األمور الكفيلة بتد. سم بالترابط والكفاءة والفاعليةيت

التساوق بني اإلجراءات اليت يتخذها شركاء الصحة املتعددون وحتسني التوفيق بني هذه اإلجراءات وبني األولويات 
  .والقدرات يف البلدان املستفيدة

، عملية تشاورية حول مستقبل متويل املنظمة ستخلص، يف القريب، إىل وضع 2010وقالت إنها أطلقت، يف عام 
أوضحت أنّ اإلصالحات املقترحة شاملة وتنطوي على اجلانبني التقين واإلداري من عمل و. خطة إصالح للمنظمة

ومضت تقول إنّ تلك اإلصالحات طموحة . د وتوجه ذلك العملاليت ترش الشورويةليات اآلاملنظمة وعلى 
وأضافت أنّ  .اموستسهم يف حتسني احلصائل الصحية يف البلدان باعتبارها أهم مؤشر على أداء املنظمة بشكل ع

من احتياجات وتطلعات الدول األعضاء وهي تستجيب  قد انبثقتاألهم من ذلك كله هو أنّ تلك اإلصالحات 
وأبدت ثقتها يف أنّ العمل على حنو وثيق مع الدول األعضاء واملوظفني والشركاء سيفضي إىل  . إلرشادام اجلماعية

جِديتها ة على مساءلتها، وتقويتها يف جماالت تشتد احلاجة إليها، وتعزيز والقدر زيادة كفاءة املنظمة وزيادة شفافيتها
وأكّدت أنّ األهم من كل ذلك هو وجوب أن . بشأن األولويات اليت ال ميكن لغريها حتقيق الفعالية املطلوبة فيها

رض حتسني الصحة يف عامل التغلّب على املشكالت الراهنة واملستقبلية بغ قدرة املنظمة علىيسفر العمل على ضمان 
  .بات يسوده التعقيد

  انتخاب هيئة املكتب 5.2
  ،))1(، املقرر اإلجرائي من جدول األعمال )أ( 1البند (

    :انتخبت اللجنة اإلقليمية هيئة مكتبها على النحو التايل
  )سلطنة عمان(  أمحد بن حممد بن عبيد السعيديلدكتور معايل ا  :  الرئيس
  )الصومال(  معايل الدكتور عبدي عزيز شيخ يوسف  :  رئيسلل األولالنائب 
  )أفغانستان(  معايل الدكتورة ثريا دليل  :  للرئيس الثاينالنائب 

  .رئيساً للمناقشات التقنية) املغرب( رحال املكاويوانتخب معايل الدكتور 
  :من األعضاء التالية أمساؤهمتشكيل جلنة الصياغة  راح رئيس اللجنة اإلقليمية، قررت اللجنةتوبناًء على اق

  
  )مجهورية إيران اإلسالمية(  الدكتور حممد مهدي جويا

  )مصر(  الدكتور نصر السيد
  )العراق(  الدكتور حممد جرب حويل
  )جيبويت(  الدكتور حممد مهيوب حامت

  )فلسطني(  الدكتور أسعد رمالوي
  )وسطاملكتب اإلقليمي لشرق املت(  الدكتور عبد اهللا صاحل الصاعدي

  )املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط(  الدكتورة نعيمة القصري
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  )املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط(  الدكتور حممد حلمي وهدان

  )املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط(  الدكتورة هيفاء ماضي
  )املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط(  إبراهيم عبد الرحيمالدكتور 

  )قليمي لشرق املتوسطاملكتب اإل(  الدكتور قاسم سارة
  )املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط(  السيدة إليزابيث جني نيكولسون

  إقرار جدول األعمال  6.2
  ))2(، املقرر اإلجرائي 1 تنقيح – 58/1ل إ/من جدول األعمال، الوثيقة ش م )ب( 1البند (

  .بند عن طب احلشود الثامنة واخلمسني، مع إضافةأقرت اللجنة اإلقليمية جدول أعمال دورا 

  الصحة العاملية كلمة الدكتورة مارغريت تشان، املديرة العامة ملنظمة  7.2
ت املديرة العامة الدكتورة مارجريت تشان حديثها بالتنويه إىل أن هذا القرن قد بدأ بالتزام وتصميم غري استهلَّ

هائل للمواد الالزمة مثل األدوية مسبوق على حتسني الصحة، يدعمه تدفق نقدي غري مسبوق من أجل توزيع 
وأن الوصول إىل وضع صحي أفضل أمر . واللقاحات والناموسيات، لصاحل اموعات السكانية احملرومة يف العامل

  .حموري يف بلوغ اهلدف اجلامع الذي يتمثل يف تقليص الفقر، وفق املرامي اإلمنائية لأللفية
ففي شىت أرجاء العامل، وصلت معدالت الوفيات بني صغار األطفال  تقدم هائل؛ ه منمت إحراز ماوأشارت إىل 

واألمهات إىل أقل مستوياا منذ عقود، أما وباء السل، الذي أُعلن يوماً ما عن أنه طارئة تتهدد الصحة العمومية، 
مبقدار يزيد على  املالريا والوفيات النامجة عنها يف بعض البلدان حدوثوتناقصت معدالت . فإنه آخذ باالحنسار

نصف ما كانت عليه من قبل؛ كما يتنعم ما يقرب من سبعة ماليني نسمة ممن يعيشون يف البلدان املنخفضة الدخل 
  .والبلدان املتوسطة الدخل حبيام اليت عادت إليهم وتطاول مأموهلا بتلقّيهم املعاجلة املضادة للفريوسات القهقرية

العقد األول من هذا  وقت تزايدت فيه املتناقضات، ففي واقع األمر بدأ يف قد حدث التقدمهذا  ت أنوأضافَ
األمن  وديداالنكماش االقتصادي ذكرت منها  وجات متالحقة من األزماتومبباضطرابات عارمة،  القرن

 وتوسع ريها،اليت ازداد عددها وشدة تدم املناخ، والكوارث الطبيعيةعدية، وازدياد حرارة الـمالغذائي، واألمراض 
يف مجيع أرجاء العامل لفترات قصرية قد تستمر إىل فترات  زاعات والصراعات األهليةـالبؤر الساخنة اليت تشهد الن

عوملة أمناط وسم بالعشوائية، ع العمراين السريع الذي يتالتوس بسبباألمراض املزمنة غري السارية  وتزايد، طويلة
   .احلياة غري الصحية

ذلك  قد شهد هذه االضطرابات على حنو مكثَّف، واستشهدت على 2011إىل أن عام  املديرة العامة هتونو
اليت  والزالزل ،أسوأ فاشية للكولريا يف التاريخ احلديث وتالهالزلزال املدمر الذي ضرب هايـييت يف العام املنصرم، ب

اإلقليم يتعرض القرن األفريقي  هذا يفو. بيعيةأكثر الكوارث تكلفةً يف تاريخ الكوارث الط فكانتضربت اليابان 
للدمار بسبب اجلفاف وسوء احملاصيل ونفوق املاشية، وااعة املهلكة للبشر، يف أسوأ أزمة يف األمن الغذائي منذ 

وذلك ر اليسري من املعونة اليت حيتاجها الناس مل تستطع تقدمي سوى النـَّزأن الوكاالت اإلنسانية  إىل وأشارت. عقود
وأدت األمطار املومسية والفيضانات جمدداً إىل نزوح املاليني من البشر يف باكستان، وزادت من . ألسباب عدة

وحىت هذه اللحظة، مل تزل أجزاء من باكستان تعاين . حاجتهم إىل املأوى وإىل الرعاية الصحية يف أوضاع الطوارئ
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سببت كما . مالية كارثية على األسر وعلى امليزانيات الصحية من فاشيات بالغة الوخامة من محى الضنك تضع أعباًء

  .دماراً هائالً يف البنية التحتية الصحية الفيضانات
وقالت املديرة العامة يف معرض حديثها عن األحداث الدائرة على صعيد اجلغرافيا السياسية أن مالمح الشرق 

وسائل التواصل  بفضل يف أوائل العام على اهتمام العامل بدأت فقد حازت االحتجاجات اليت األوسط آخذةً بالتغير،
. انتفض الناس مطالبني باإلصالحات الدميقراطية وباحترام حقوق اإلنسان، ومن بينها احلق يف الصحة إذاالجتماعي 

ادية يف أداء واجبات عمله يف معاجلة املرضى واملصابني ورعايتهم، باحليأكدت على ضرورة أن يتحلى الطبيب و
هذه احليادية شددت على أن و. ملا نصت عليه اتفاقيات جنيف قوم بذلك، وفقاًير له احلماية لكي الطبية، وأن توفَّ

  .الطبية ال تقبل أي مساومة
إىل جوانب التفاوت اهلائلة يف  االنتفاضات واالحتجاجات يعودالسبب يف  املديرة العامة إىل أن وألـمحت

املساواة  وأنص املتاحة، والسيما للشباب، ويف فرص الوصول إىل اخلدمات االجتماعية، مستويات الدخل، ويف الفر
وأضافت الدكتورة تشان أن االستجابة للتطلعات املشروعة . من أجل عامل أكثر أماناً وسالمة ضروريةاالجتماعية 

  .للناس هي السبيل املشروع لالستقرار ولألمان
ما عند إيتاء اخلدمات الصحية وفق لغاية لتحسني جوانب املساواة، والسين الصحة العمومية مؤهلة لإوقالت 

 وذكرت أن هذه احلقيقة كانت الوجه الساطع يفالقيم واملبادئ واألساليب اخلاصة بالرعاية الصحية األولية، 
جلمعية العامة لألمم االجتماع الرفيع املستوى الذي عقد يف الشهر املنصرم حول األمراض غري السارية املزمنة خالل ا

نظام الرعاية الصحية األولية هو الطريق الوحيد الذي ميكن للبلدان أن تسلكه لتتالءم  حيث مت التأكيد أناملتحدة؛ 
  .مع العبء املتزايد لألمراض املزمنة

منها يف  ن القالقل اليت يعاين اإلقليمإوعادت املديرة العامة للحديث عن جدول أعمال اللجنة اإلقليمية قائلة 
أثرت على برامج التمنيع، ومن بني تأثرياا ازدياد يف حجم اموعات السكانية املعرضة قد الوقت احلاضر 

أمراض الصحة النفسية للتعاطي مع وأضافت أن اللجنة سوف تستعرض االستراتيجية اإلقليمية املقترحة . للعدوى
ية للقضايا اليت تزداد أمهيتها يف أوقات الصراعات ولتعاطي مواد اإلدمان، حيث استجابت هذه االستراتيج

  .والكوارث الطبيعية واالضطرابات السياسية
فاالنكماش االقتصادي يزداد . هت إىل أن العامل قد دخل هذا العام يف حقبة جديدة من التقشف االقتصاديونو

متويل منظمة الصحة العاملية على عواقب قد أثرت على وهي وخامة، والعواقب تتجلى بصورة شديدة يف اإلقليم، 
ن الوقت قد حان للتأكيد على املردودية واملنافع اليت تعود على الصحة العمومية من إوقالت . مجيع املستويات

  .الذي يعاين من سوء التنظيم البحت أسلوب الرعاية الصحية األولية الشاملة، باملقارنة مع األسلوب السريري
 أسرعمن  ألا ،محى الضنك مطروحة على جدول األعمال بوصفها من املسائل امللحة إنّ املديرة العامة وقالت

ومع أن هذه العدوى وافدة لإلقليم منذ وقت قصري،  .على صعيد العامل اًاألمراض الفريوسية املنقولة بالبعوض انتشار
رض مرتبط ارتباطاً شديداً أنّ هذا املب وعللت ذلك. فاشياته أصبحت تضرب بلدان شرق املتوسط بضراوة إال أن

وقالت إنه بات يظهر، بشكل جلي للغاية، أنّ محى الضنك متثّل، يف باكستان . بالتوسع العمراين غري املخطط
واململكة العربية السعودية واليمن، أحد أهم أسباب إصابة األطفال والشباب باملرض ودخوهلم املستشفى، وأنها 
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التقارير نظراً  يفوأوضحت أنّ هذا املرض قد يكون أكثر انتشاراً مما يظهر . تتتسبب يف حدوث عدد من الوفيا

لضعف قدرات الترصد والقدرات املختربية، خصوصاً أنّ األعراض تشبه الكثري من أعراض األمراض الشائعة 
  .األخرى

د ترصالوتتطلب واستطردت قائلة إنّ أنشطة التأهب للمرض ومواجهته تقتضي التعاون بني قطاعات متعددة 
وبينت أنّ مكافحة النواقل هي، يف الواقع، التدبري الوقائي . لفريوس والبعوض الناقل له بطريقة جيدةل الـمختبري

وشددت على ضرورة أن تكون . ال ميكن إجراء تشخيص قاطع دون دعم خمتربي مؤهل وأشارت إىل أنه. الوحيد
فة د ألغراض التأهب واإلنذاآليات الترصمة ومكيمقتضيات محى الضنك مبا يناسبر مصم.   
عند تناوهلا مسألة استئصال شلل األطفال، أنّ اإلقليم يواصل تكثيف اجلهود يف جمال  املديرة العامة توالحظَ

مكافحة هذا املرض على الرغم من الظروف الصعبة السائدة يف أفغانستان وباكستان، ومها البلدان اللّذان مل تتوقف 
من املبادرة وقالت إنه مت، بناء على طلب مجعية الصحة العاملية، إنشاء جملس مستقل للرصد ض. ما سراية الفريوسفيه

ع التقدالعاملية الستئصال شلل األطفال من أجل تتبز واإلخفاقات يف املساعي الرامية إىل ختليص العامل من هذا م احملر
  .املرض إىل األبد

وأشاريوليو املاضي، عن قلقه حيال /لس املذكور أعرب، يف أحدث تقرير أصدره يف متوزت إىل أنّ ا
وذكرت أنّ باكستان تشهد، هذا العام، زيادة كبرية يف احلاالت، وأنها . املشكالت املتنامية اليت تواجهها باكستان

ان الوحيد يف آسيا الذي ينتشر فيه حنو ربع جمموع احلاالت املُسجلة يف مجيع أحناء العامل، وأنها باتت املك حدث ا
  .ائياً من آسيامنها  على أبواب التخلص ذُريةشلل األطفال، وهي  فريوس من 3النمط 

أطلق خطة عمل طارئة بشأن استئصال شلل األطفال، وأنها تثين على هذه  الباكستاين نّ فخامة الرئيسأ وذكرت
وفد قد شلل األطفال  فريوسملية تلقت، الشهر املاضي، أنباًء تؤكّد أنّ وصرحت قائلة إنّ منظمة الصحة العا. املبادرة

وأوضحت أنه بالنظر إىل هذه املشكالت حذّر الس املستقل للرصد، بشكل . إىل الصني انطالقاً من باكستان
   .قوي، من احتمال أن تصبح باكستان آخر معاقل املرض يف العامل

لتكتيكية اليت تبذل على الصعيد اتمعي يف اإلقليم اجلنويب من أفغانستان ترمي ذكرت أنّ اجلهود املتضافرة وامث 
ما  وحذّرت من أن. إىل تطعيم املزيد من األطفال باللقاح املضاد لشلل األطفال يف املناطق اليت يصعب الوصول إليها

وأوضحت . زم احملرة ذلك التقدلوحظ يف الشهرين املاضيني من زيادة يف احلاالت اجلديدة إنما يكشف عن هشاش
أنّ الس املستقل للرصد حيذّر من أنّ الربنامج مل يتمكّن بعد من التغلّب بشكل كاف على املشكالت اليت 

وأكّدت أنّ منظمة الصحة العاملية ستدعم أفغانستان وباكستان يف تنفيذ . يواجهها يف الوصول إىل الفئات املستهدفة
أكّدت أنّ كما . تفي بالغرض املنشود يف املناطق اليت تشهد ظروفاً أمنية متدهورة أنميكنها  جمتمعية جديدة أساليب

االس احمللية من أجل  اسم األمهية وهو مستوىاحل ستوىاملعلى تعزيز االلتزام السياسي على  املنظمة ستساعد
سماح بأن دد أية مشكلة يف أي وشددت على ضرورة عدم ال. ضمان متنيع املزيد من األطفال يف كل املناطق

   .العامل بتخليصه من مرض مريع فعالً دعممكان املرمى املتمثّل يف 
واختتمت كلمتها بالثناء على العمل الذي اضطلع به الدكتور اجلزائري، الذي سيترك منصبه يف اية هذه 

  .ميةالوالية، وبإزجاء الشكر له على ما بذله من جهود يف سبيل الصحة العمو
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  التقارير والبيانات  .3

  2010التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لسنة  - أعمال املنظمة يف إقليم شرق املتوسط   1.3
 )58/2ل إ/مـن جدول األعمـال، الوثيقة ش م) أ( 2البند (

أللفيـة،  وبلوغ املرامي اإلمنائيـة ل من التبغ، التحرر ، ومبادرة استئصال شلل األطفالتقارير مرحلية حول 
صندوق التضامن اإلقليمي ملواجهـة  ، والوقاية من السرطان ومكافحته، ومكافحة املالريا والتخلُّص منهاو

جائحـة اإلنفلـونزا   و، يف تفعيل املركز اإلقليمي للوجستيات وإدارة اإلمدادات الطوارئ والتقدم الـمحرز
H1N1  تـهارز يف جماحم الـملإلصـابات النامجـة عـن حـوادث املـرور علـى        الوضـع اإلقليمـي  ، ووالتقد
  .الطرق

 58ل إ/قرار ش م ،8 – 1وثيقة إعالمية /58ل إ/وثائق ش م ،)، و، ز، ح، طب، ج، د، هـ( مـن جدول األعمـال 2 البند(
  )1-ق

عرض الدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري، املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية إلقليم شرق املتوسط على 
للّجنة اإلقليمية لشرق املتوسط تقريره السنوي لعام ألفَين وعشرة، واستهل ذلك باستعراض  واخلمسنيلدورة الثامنة ا

وبدأ باستئصال شلل األطفال . التقارير املرحلية استجابةً للقرارات اليت سبق أن أصدرا اللجنة اإلقليمية من قبل
يمي وعلى الصعيد العاملي، حول الوضع الذي آل إليه البلَدان اللذان الذي خييم فيه قلق كبري، على الصعيد اإلقل

الدكتور اجلزائري أن لباكستان أمهية خاصة  اليزاالن موطونني بشلل األطفال، ومها أفغانستان، وباكستان، وبني
ل عرقَلَتها للجهود املبذولة فاملصاعب األمنية تواص. نظراً الزدياد عدد احلاالت فيه، والسيما منذ عام ألفَين وعشرة

الستئصال شلل األطفال، وقد توقفت سراية فريوس شلل األطفال الربي يف السودان بعد أن تسلَّل إليه عام ألفَين 
ومثانية ليصبح البلد من جديد خالياً من شلل األطفال، وعلى الرغم من أن التغريات اليت حدثت مؤخراً زادت من 

   .فإن مما يثري القلق أيضاً تصدير الفريوس الربي من باكستان إىل الصنيخطر سريان الفريوس، 

وتقدم الدكتور اجلزائري بوافر الشكر والتقدير للبلدان اليت تواصل تقدمي الدعم والتعاون مع مبادرة التحرر من 
ن اخلليجي التحذيرات كما اعتمدت الدول األعضاء يف جملس التعاو. التبغ؛ فمصر أوقفت زراعة نبات التبغ فيها

ومن بني األنشطة . الصحية املصورة، األمر الذي أوصل عدد البلدان اليت تطبق هذه التحذيرات إىل اثين عشر بلداً
وازدياد . األخرى توسع نطاق املسح العاملي الستهالك التبغ بني البالغني وصدور تشريعات جديدة ملكافحة التبغ

جتماعات اليت يعقدها مؤمتر األطراف املسامهة يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية إسهام البلدان األعضاء يف اال
  .بشأن مكافحة التبغ

وانتقل الدكتور اجلزائري إىل احلديث عن املرامي اإلمنائية لأللفية، فذكر أن معظم بلدان اإلقليم أحرماً زت تقد
امي اإلمنائية لأللفية، إال أن عشرة بلدان التزال متأخرة عن بقية الركب متواصالً حنو حتقيق األهداف احملددة يف املر

وبالنسبة للمرمى . يف بلوغ بعضها، واحلاجة ماسة حلشد املوارد احمللية لتسريع وترية التحرك يف مسرية تقليص الفقر
ال دون سن اخلامسة عما كان عليه الرابع واملرمى اخلامس من املرامي اإلمنائية لأللفية، فقد هبط معدل وفيات األطف

وقد . مئة وتسعني مبقدار ثالثني باملئة؛ كما هبط معدل وفيات األمهات مبقدار أربعة وعشرين باملئة عام ألف وتسع
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جتاوزت ثالثة بلدان، هي مصر ولبنان وعمان، اهلدف الذي حدده املرمى الرابع، كما تقترب مخسة بلدان أخرى 

   .من حتقيق ذلك اهلدف

اصل النظر إىل مكافحة اإليدز والعدوى وما يتصل باملرمى السادس من املرامي اإلمنائية لأللفية، فقد ت أما
فمعدل انتشار فريوس العوز املناعي البشري منخفض . بفريوسه، والسل، واملالريا على أا من األولويات الرئيسية

ويتواصل االزدياد يف معدل التغطية باألدوية املضادة . بني عامة السكان، ولكنه ارتفع بني جمموعات بعينها
للفريوسات القهقرية يف اإلقليم، وتتوافر األدوية املضادة للفريوسات القهقرية للوقاية من سراية الفريوس من األمهات 

تفلت إىل ولدان يف مجيع بلدان اإلقليم، إال أن معظم حاالت العدوى بفريوس اإليدز لدى النساء خالل محلهن 
  .من الكشف

، حتقَّق اخنفاض واضح يف معدل حدوث وانتشار والوفيات النامجة 1999وأضاف الدكتور اجلزائري أنه منذ عام 
، يف احلاالت اإلجيابية اللطاخة من األتراب وهواهلدف املعلن %85عن السل يف اإلقليم وجتاوز معدل جناح املعاجلة 

ذلك اليزال معدل كشف احلاالت لدى الربامج الوطنية ملكافحة السل ومع . على مدى السنوات الثالث املنصرمة
منخفضاً، والنزال نعاين من جوانب القصور يف الوقاية من السل وكشف حاالته وتقدمي الرعاية ملرضاه، ضمن 

  .اموعات السكانية املعرضة للمخاطر والسريعة التأثـُّر ا

لُّص منها، ذكر الدكتور اجلزائري أن املغرب قد استكمل عملية اإلشهاد ويف حديثه عن املالريا ومكافحتها والتخ
كما نفّذت مراجعات للربامج يف عدد . على التخلُّص من املالريا، وأعد استراتيجية للوقاية من عودة دخوهلا ثانيةً

ر اليت متتلك ناموسية ساُألوالتزال نسبة . مت إعداد استراتيجية التخلُّص من املالريا يف بلدان أخرىومن البلدان، 
واحدة على األقل من الناموسيات املعاجلة مببيدات احلشرات، واليت تعد من التدخالت الرئيسية يف التخلُّص من 

يف البلدان ذات األولوية يف اإلقليم، وأشار الدكتور اجلزائري إىل أن التنسيق يف املناطق  %80املالريا، أقل من 
  .مراً بالغ األمهية، والسيما يف البلدان اليت تستهدف التخلُّص من املالريااحلدودية اليزال أ

لالستراتيجية اإلقليمية ملكافحة السرطان،  2009 وذكر الدكتور اجلزائري أنه بعد اعتماد اللجنة اإلقليمية يف عام
ة من السرطان ومبكافحته، وببناء نفَّذ املكتب اإلقليمي عدداً من اإلجراءات اليت استهدفت تعزيز االلتزام بالوقاي

وأشار إىل أنه حتى ميكن إحراز املزيد من التقدم، البد للبلدان األعضاء من التعاطي . القدرات الالزمة لتحقيق ذلك
  .مع عدد من القضايا

فإن مستوى  H1N1 2009 تالشي جائحة اإلنفلونزا من رغمعلى النظار إىل أنه ألولفت الدكتور اجلزائري ا
وأن مما يثري القلق يف اإلقليم بشكل خاص أن . لتيقُّظ لدى السلطات الصحية الوطنية اليزال على درجة فائقةا

 ورـزا الطيـة، إىل جانب فريوس إنفلونـة أو الفصليـزا املومسيـات اإلنفلونـع فريوسـاً مـري مترافقـيس H1N1 الفريوس
H5N1واحد على األقل يف اإلقليم وذلك يف بلد ،.   

وأبدى الدكتور اجلزائري قلقه بسبب تواصل ازدياد عبء اإلصابات النامجة عن حوادث املرور على الطرق يف 
أنه قد مت إعداد إطار عمل لتنفيذ السياسات والربامج املعنية بالسالمة على الطرق يف اإلقليم، بغية ذكر اإلقليم، و

ية السادسة واخلمسون حول اإلصابات النامجة عن حوادث املرور تسهيل تنفيذ القرار الذي اعتمدته اللجنة اإلقليم
  .2009على الطرق عام 
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ويف ما يتعلق بصندوق التضامن اإلقليمي ملواجهة الطوارئ، والتقدز يف تفعيل املركز اإلقليمي للخدمات م احملر

ية تستخدم مركز األمم املتحدة يف اللوجستية وإدارة التوريدات، أشار الدكتور اجلزائري إىل أن منظمة الصحة العامل
ودعا الدول األعضاء إىل العمل مع املنظمة من أجل اختاذ اإلجراءات املطلوبة . ديب استخداماً فعاالً يف هذا الشأن

  .والالزمة لتفعيل صندوق التضامن ملواجهة الطوارئ

  .ئيسية اليت عرضها يف تقريره السنويمث انتقل الدكتور اجلزائري إللقاء الضوء على التحديات واإلجنازات الر

وإىل أن قطاع الصحة العمومية يف معظم  ،فأشار إىل األزمة املالية العاملية وتداعياا من حالة الركود االقتصادي
  .البلدان كان يتمتع باحلماية من ذلك التأثري إىل حد بعيد

ما يف ة يف بلوغ املرامي اإلمنائية لأللفية، والسيوقال الدكتور اجلزائري أن النظُم الصحية من العوامل احلامس
فنسبة اإلنفاق . ل عدم كفاية متويل النظم الصحية حتدياً رئيسياً يف هذا الصددمستوى الرعاية الصحية األولية، وميثِّ

   .بلداً من بلدان هذا اإلقليم 15يف  %10الصحي من إمجايل اإلنفاق احلكومي تقل عن 

زائري أن التحديات النوعية اليت تعترض طريق الوقاية من األمراض السارية ومكافحتها هي وأكد الدكتور اجل
  .فقدان املوارد على الصعيد اإلقليمي، ونقص القدرات يف بعض البلدان

ا أضحت اليوم املساهم الرئيسي يف عبء األمراض يف إأما األمراض غري السارية، فقد قال الدكتور اجلزائري 
إحدى القضايا  متثِّل كما أن سالمة الغذاء. خذ إجراءات كافية للوقاية منهاتوعلى الرغم من ذلك فال ت اإلقليم،

  .الرئيسية يف الصحة العمومية

م الدعم لتقييم أداء ووظائف النظام الصحي يف العراق، كما وأشار الدكتور اجلزائري إىل أن املكتب اإلقليمي قد
كما ب عليها من خطط تنفيذية، يف إعداد أول خطة صحية استراتيجية، وما يترتساعد حكومة جنوب السودان 

حظي قد إىل أن تعزيز التمويل الصحي وإعداد اخليارات املتعلقة به متهيداً للوصول إىل التغطية الصحية الشاملة أشار 
لكثري من البلدان إلعداد خطط الضمان وقد قدم املكتب اإلقليمي دعمه . مبكانة أساسية يف التعاون التقين مع البلدان

كما قدم املكتب اإلقليمي دعمه للبلدان األعضاء، كجزء من اخلطة االستراتيجية اإلقليمية . الصحي االجتماعي
للرعاية الصحية األولية، من أجل تنفيذ النظم الصحية املتكاملة يف املناطق استناداً على أسلوب ممارسة  2015 – 2010

وقد كان الغرض اإلمجايل من هذه املبادرة هو حتسني أداء النظام الصحي يف املناطق من خالل االرتقاء  طب األسرة،
كما يعمل املكتب اإلقليمي أيضاً مع ثالثة عشر بلداً يف اإلقليم، يف برامج . بكل من املدخالت التقنية واإلدارية

  .خاصة باجلودة وسالمة املرضى

ة إقليمية لتنمية املوارد البشرية من خالل عملية تشاورية، وأشار الدكتور اجلزائري ومت إعداد مسودة الستراتيجي
ية كبرية، فقد شرع مخسة عشر بلداً يف إنشاء هيئات اعتماد يف جمال ولتعليم يف املهن الصحية أولاإىل إيالء اعتماد 

طنية اخلاصة باالعتماد وحتقيق االنسجام ويعمل املكتب اإلقليمي على تعميم هذه املبادرات الو. تعليم املهن الصحية
   .يف ما بينها
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وكان من بني . ت دراسات حول تقييم الشفافية واإلدارة اجليدة للمنتجات الطبية يف مخسة بلدانوقد أجري

جوانب تقدمي الدعم للبلدان، التقييم الوظيفي للسلطات الوطنية التنظيمية، وتقدمي الدعم هلا لتحسني ممارسات 
  .يع اجليدالتصن

ر الدكتور اجلزائري أن املكتب اإلقليمي أعد توجهات استراتيجية لتعزيز كَ، ذَوتعزيزها ويف جمال حفظ الصحة
صحة املواطنني يف اإلقليم من خالل استراتيجيات وخطط عمل إقليمية، وأن املكتب اإلقليمي قد واصل جهوده 

سم م الغذائية الصحيظُلتنفيذ اإلطار اإلقليمي للنة والنشاط البدين، ولو أن التنفيذ على الصعيد الوطين مازال يت
وقد دعمت الدول . ما بني الشبابباحملدودية، وهذا واضح من الزيادة املتنامية يف الوزن ويف السمنة، والسي

لتعزيز صحة األعضاء اثنتني من األدوات األساسية لتعزيز صحة الفم، ومها إطار العمل اإلقليمي، وإعالن إصفهان 
  .الفم
ر الدكتور اجلزائري أنه على الرغم من التحسن الذي حدث يف االستجابة الوطنية، إال أن عدد الدول كَوذَ

األعضاء اليت لديها خطط وطنية للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها اليزال غري كاف، وأن املكتب 
السنة الفائتة، من أجل وضع وتنفيذ تلك اخلطط، استرشاداً يف ذلك  م الدعم إىل أربعة بلدان خاللاإلقليمي قد قد

أضف إىل ذلك، أن اثنني من البلدان تلقيا الدعم يف جمال إدماج األمراض غري السارية ضمن . خبطة العمل اإلقليمية
  .الرعاية الصحية األولية، وبذلك يصل جمموع البلدان اليت قامت بذلك إىل ستة بلدان

ر اجلزائري السادة احلضور بأنه قد مت إعداد كتيبات تدريبية للعاملني يف جمال الصحة اإلجنابية وذكر الدكتو
وصحة األطفال من أجل الكشف املبكر عن اضطرابات الصحة النفسية الشائعة، بني األمهات واألطفال ومعاجلتها، 

  .إىل اللجنة خالل هذه الدورة مستقد النفسيةوأن االستراتيجية اإلقليمية للصحة . ضمن نظام الرعاية الصحية األولية
ى دراسة يف مصر يف عام ألفني وعشرة، أظهرت ارتباطاً أجرقد مث أوضح الدكتور اجلزائري أن املكتب اإلقليمي 

بني االخنفاض املتزايد يف وفيات األطفال دون سن اخلامسة وبني تنفيذ استراتيجية التدبري املتكامل لصحة الطفل، 
ري تنفيذ هذه االستراتيجية يف سبعة وستني باملئة من مرافق الرعاية الصحية األولية يف ثالثة عشر بلداً من وأنه جي

بلدان اإلقليم، وتقترب مخسة من هذه البلدان من حتقيق هدف التغطية الشاملة يف هذا اال، وإىل أنه مت اعتماد 
جمال استراتيجية التدبري املتكامل لصحة الطفل والرعاية  املبادرات اإلقليمية بشأن التدريب السابق للخدمة يف

اتمعية لألطفال، وذلك من أجل تسريع وترية االرتقاء بالتدخالت الصحية لألطفال، لضمان حتقيق العدالة يف هذا 
  .اال
ت يف قد أجريوضح الدكتور اجلزائري أن برامج صحة املراهقني مكتملة اآلن يف سبعة من بلدان اإلقليم، وأنه أو

مخسة عشر بلداً من بلدان اإلقليم، املسوحات العاملية لصحة طالب املدارس، اليت تشمل الطالب الذين تتراوح 
وأنه قد زاد عدد البلدان اليت تلقت الدعم إلعداد خططها الوطنية . أعمارهم بني ثالثة عشر ومخسة عشر عاماً

ومت أيضاً تعزيز قدرات العاملني الوطنيني يف جمال الصحة اجلنسية للصحة اإلجنابية، ليصل إىل مثانية عشر بلداً،
  .واإلجنابية للمراهقني

وأملح الدكتور اجلزائري إىل االستجابة الرتفاع أسعار الغذاء، فقد أعدت معظم البلدان استراتيجيات وخطط 
   .تغذيةوواصل املكتب اإلقليمي تقدمي دعمه إلعداد مسوحات وطنية خاصة بال. عمل للتغذية
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مث انتقل الدكتور اجلزائري إىل املعدل الوسطي اإلقليمي للتغطية بثالث جرعات من اللقاح الثالثي املضاد للخناق 

ر أن اإلقليم قد حقق اخنفاضاً كوالكزاز والشاهوق الذي وصل إىل تسعني باملئة ألول مرة يف عام ألفني وعشرة، فذ
وذكر الدكتور . لتقديرية للحصبة، ما بني عامي ألفني وألفني وعشرةمقداره ثالثة وتسعون باملئة يف الوفيات ا

اجلزائري أنه على الرغم من عدم حتقيق هدف التخلُّص من احلصبة حبلول عام ألفني وعشرة، إال أن عدة بلدان 
ومع ذلك، فقد شهدت عدة بلدان وقوع فاشيات للحصبة بسبب تأخر . تقترب من توثيق التخلُّص من احلصبة

ومتثل اللقاحات اجلديدة عنصراً رئيسياً لبلوغ املرمى الرابع من املرامي اإلمنائية لأللفية، . يذ احلمالت التكميليةتنف
، كما أدخلت (Hib)يب  زلية من النمطـاآلن من إدخال اللقاح املضاد للمستدمية النحىت حيث متكَّن مثانية عشر بلداً 

لرئوية، إىل جانب أربعة بلدان أدخلت اللقاح املضاد للفريوسة مثانية بلدان اللقاح املضاد للمكورات ا
  . rotavirusالعجلية

وعن داء التنينات، أو ما يعرف بداء الدودة الغينية، ذكر الدكتور اجلزائري أن هذا الداء اليزال موجوداً يف 
ش، مع حدوث اخنفاض يف معدل جنوب السودان، إال أن املناطق املوطونة ذا املرض آخذة يف االنكمامجهورية 

اإلصابة به بنسبة اثنني وستني باملئة، وذلك يف عام ألفني وعشرة، حيث اخنفض عدد القرى املتضررة من هذا املرض 
ويتمثل التحدي اآلن يف إمكانية . مئة وأربع وتسعني قرية عام ألفني وتسعة إىل مئتني وست وعشرين فقط من مخس

  .الئمة للترصد والتحقُّق يف املناطق املتحررة من هذا الداءضمان استمرار األنشطة امل
ن املناطق ذات التوطُّن املفرط ذا الداء إأما من حيث التخلُّص من داء البلهارسيات، فقال الدكتور اجلزائري 

ة وقد تأكد يف عام ألفني وعشرة انقطاع سلسلة سراي. جنوب السودانمجهورية حمصورة فقط يف السودان ويف 
  .البلهارسيا البولية يف املغرب

من التخلص من داء الفيالريات اللمفي، ولو أن  امن مصر واليمن قد متكنت كالً وأشار الدكتور اجلزائري إىل أن
وباإلضافة إىل ذلك، فإن . مزيداً من اجلهود ماتزال مطلوبة يف جمال التدبري العالجي للوذمة اللمفية، وختفيف العجز

جنوب السودان مجهورية قطاع سلسلة السراية بوسائل حساسة مايزال أمراً مطلوباً، فالسودان والتحقُّق من ان
ورغم أن إقليم شرق املتوسط يشغل املرتبة الدنيا من حيث عبء اجلذام، فإن . مايزاالن يف مرحلة حتديد املواقع

   .والصومال ما تزال ضعيفةجنوب السودان مجهورية برامج مكافحة هذا الداء يف كل من السودان و
يف عام ألفني وعشرة، وقوع فاشية وخيمة  تجنوب السودان قد شهدمجهورية وأشار الدكتور اجلزائري إىل أن 

وكان الدعم اللوجسيت والتنسيق امليداين من العوامل احلامسة اليت أدت إىل بلوغ املناطق . لداء الليشمانيات احلشوي
  .اليت يصعب الوصول إليها

ل داء املثقبيات األفريقي البشري، قال املدير اإلقليمي أن بروتوكول املعاجلة بالتوليفة اجلديدة قد طبق وحو
بفعالية يف جنوب السودان، ومع ذلك، يظل الوضع العام ملرض النوم يف جنوب السودان مصدر قلق رئيسياً، حيث 

 خيضع الختبارات التحري اخلاصة ذا املرض يف ومل. قلَّص معظم الشركاء يف التنفيذ أنشطتهم يف جمال املكافحة
مئة ألف  من السكان الذين يعيشون يف املناطق املوطونة، والبالغ عددهم مليوناً ومثان %0.3عام ألفني وعشرة سوى 

  .نسمة



  ع-58/13إل /م ش
 14الصفحة 

 
أفنتيس، بشأن داء املثقبيات األفريقي - وذكر الدكتور اجلزائري أن الشراكة بني املنظمة وبني شركة سانويف

بشري، وداء الليشمانيات اجللدي، قد مت جتديدها خلمس سنوات األخرى، األمر الذي أعطى زمخاً جلهود مكافحة ال
  .هذين املرضني اخلطريين واملعقدين

وحول األمراض الـمعدية املستجدة واملنبعثة، مثل الكولريا، وإنفلونزا الطيور، ومحى الضنك وغريها من احلميات 
واصل دعمه قد ن املكتب اإلقليمي إزفية، قال الدكتور اجلزائري ـما محى الضنك النوالسيزفية الفريوسية، ـالن

للبلدان من أجل تعزيز قدرات الترصد فيها للكشف املبكر وااة الفعالة هلذه األمراض الـمعدية املستجدة 
، مهمتها دعم الدول األعضاء استحدث وحدة خاصةقد وذكر املدير اإلقليمي أن املكتب اإلقليمي . واملنبعثة

م احملرز يف خطتها الرامية إىل تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية قبل حلول الستيفاء املتطلبات، ورصد التقد
   .ثين عشر وما بعدهايونيو من عام ألفني و/حزيران

حامسة، سياسيةً ودميغرافية،  والحظ الدكتور اجلزائري أن عدداً من الدول األعضاء يف هذا اإلقليم يشهد تغريات
ووبائية، ومالية، مع ازدياد عدد الكوارث اليت ما فتئت تضرب هذا اإلقليم، وبالنظر إىل تزايد عدد حاالت الطوارئ 
يف اإلقليم وضخامة تأثريها، فقد حتولت بؤرة االهتمام إىل الـمناداة بتقليص اختطار الكوارث، وبالتأهب للطوارئ، 

ة من البحوث كما أن البيانات الدقيقة واملنهجية واملستمد. خالل تعزيز القدرات الوطنية وتقويتهاوجماتها من 
ضرورية من أجل معرفة كيفية عمل اخلدمات الصحية يف الظروف املختلفة، مبا يف ذلك ظروف األزمات وأوضاع 

   .الطوارئ
عديد من البلدان حول الفروق بني الرجال والنساء وذكر املدير اإلقليمي أنه قد مت دعم البحوث امليدانية يف ال

ما يف باكستان اليت مت فيها إعداد بروتوكول وطين للقطاع الصحي بشأن العنف على أساس اجلنس، ويف والسي
  .أفغانستان، حيث االستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي بشأن اجلندر يف مراحل املوافقة النهائية

إلقليمي قد واصل تقدمي دعمه التقين لتعزيز الشراكات بني وزارات الصحة وبني وأضاف معاليه أن املكتب ا
. وهناك سبعة عشر بلداً تقوم يف الوقت احلاضر بتنفيذ مبادرات جمتمعية. البلديات لتقليص جوانب املظامل الصحية

وعالوة . الصحةومن بني هذه البلدان، يوجد لدى أحد عشر منها وحدات عاملة يف هذا اال ضمن وزارات 
  .على ذلك، فقد أعدت سبعة بلدان خططاً للتوسع يف هذه األنشطة

وأشار الدكتور اجلزائري إىل أن املكتب اإلقليمي قد أسهم يف عملية تطوير وتنفيذ املكتبة الصحية العاملية اليت  
  .وحديثةبدأها املقر الرئيسي للمنظمة من أجل حتسني احلصول على معارف ومعلومات صحية صحيحة 

الربنامج العريب العاملي للمنظمة قد واصل جهوده احلثيثة من أجل التعرف على احتياجات الدول  إنوقال معاليه 
واستمرت الشراكات مع أصحاب الشأن اإلقليميني املعنيني، مبا يف ذلك الدوائر . األعضاء باللغة العربية وتلبيتها

اء املعجم الطيب املوحد باملصطلحات الفارسية، مما أوصل عدد اللغات اليت وقد مت إغن. األكادميية والرابطات الطبية
  .يصدر ا هذا املعجم إىل ست لغات

املكتب اإلقليمي حقق زيادة تربو على ثالثة أضعاف ما صدر من  إنواختتم الدكتور اجلزائري حديثه بالقول 
نشر التحسني يف  حتقيق مزيد منوحىت ميكن . املنشورات يف خمتلف اللغات على مدى العشر السنوات املاضية

 .املعلومات بشكل أكرب يف اإلقليم، فقد شرع يف إعادة تطوير موقع املكتب اإلقليمي على شبكة اإلنترنت
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  املناقشات

 على مشتركة جلان ووجود امليداين املستوى على الشراكة أمهية على بالتأكيد مداخلته العراق ممثل استهل
 اإلسالمية إيران ومجهورية العراق تضم اليت اخلماسية املشتركة باللجنة مسترشداً املتجاورة، البلدان مستوى

 األمراض، على القضاء التعاون يف بغرض أنشئت واليت العاملية، الصحة منظمة إىل باإلضافة وباكستان، وأفغانستان
على والسيطرة صبةواحل املالريا على والقضاء األطفال شلل باستئصال يتعلق فيما ماوالسي احلمى وحاالت رنالتد 

 الوبائي بالرصد اخلاصة واألنشطة الفعاليات من ذلك سيعزز حيث أخرى، ميدانية اتمستجد وأية زفيةـالن
 على مماثلة جلان وإنشاء هلا ااورة البلدان وانضمام اللجنة هذه توسيع أمهية على وأكد. احلدود عرب واملختربي
  .امليداين املستوى على الفعالة الشراكة تعزيز دف صحية مشاكل من تعاين واليت ملتجاورةا البلدان مستوى

وأعرب  .شكر املدير اإلقليمي على تقريرهوبانضمام جنوب السودان رحب معايل وزير الصحة يف السودان و
لدعم  واالستمرارية عليةبالفا يتـّسم خاص برنامج إعداد ضرورة واقترح الصومال يف الصحي بالوضع عن قلقه حيال

 شدد التبغ، من التحرر مببادرة يتعلق وفيما. الصومال مع تنسيق اجلهود حىت جيتاز هذا البلد الشقيق الوضع الراهن
 لضمان الدول رؤساء من االلتزام هذا طلب وجيب بل قوية، سياسية إرادة إىل حيتاج إمنا التشريعات إصدار أن على

  .االلتزامات هذه تنفيذ يضمن الذي املستوى ىعل السياسي القرار فعالية

 من مزدوج عبء وطأة حتت ترزح البلدان بعض هناك أن السارية غري باألمراض االهتمام نانسيي الن أ وطالب
 وبرامج ملبادرات أكرب اهتمام توجيه يف أمله عن روعب. التوازن هذا مبراعاة مطالباً السارية، وغري السارية األمراض

 مجهورية تعاون على أكّد كما. األساسية الصحية الرعاية لتطوير أساسياً مدخالً باعتبارها اإلقليم يف سرةاأل طب
 قد واليتمنها  القائمة ،الصحية الربامج خمتلف تنفيذ على احلدودية املناطق يف السودان جنوب مجهورية مع السودان
  .املالريا مكافحة ذلك يف مبا تستجد

 العادلة اإلتاحة يكفل مبا اجلهود وتنسيق الشراكة أمهية على اليمن يف والسكان العامة  الصحة روزي معايل دوأكَّ
 خمتلف يف جناحات من أحرز مبا مشيداً اهلامة، االجتماعية احملددات مع واتساقها للصحة املعززة الصحية للتدخالت
  .اإلقليم دول خمتلف مستوى على الصحية نظمال تواجهها زالت ما اليت التحديات على ومشدداً الصحية، ااالت

 على موجود حقيقي أمر هو املختلفة واجلهات املنظمات بني والتعاون التنسيق عدم نإ فلسطني ممثل وقال
 يكون أن متمنياً هناك، احلقيقة األزمة لوجود الصومال يف وضوحاً أكثر كان ولكنه اإلقليم، بلدان مجيع مستوى
 اخلطط خالل من العمل يكون وأن الوطين املستوى على الدولية احلكومية غري املنظمات بني أفضل تنسيق هناك

 هذا من املبذولة اجلهود تنسيق وكذلك املوارد هدر عدم نضمن حىت منها، املستمدة اإلقليمية واخلطة الوطنية
  .ملموس عمل صورة يف تتبلور حىت املنظمات
 يف لألمراض اإلقليمية املكافحة خبصوص السابقتني اإلقليميتني نياللجنت عن خرجت اليت التوصيات إىل وأشار
 يف مبا اإلقليم يف األمراض ملكافحة موحدة عمل آلية إجياد خبصوص السابقة التوصيات تنفيذ يتم أن متمنياً املنطقة،
ان البحر بلد( MECACAR األطفال شلل استئصال آلية يف أحرز الذي النجاح غرار على الليشمانيات، داء ذلك

  .)املتوسط ومجهوريات القوقاز ومجهوريات وسط آسيا
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التزام بلدها بتحسني  وأعادت تأكيد أشادت السيدة ممثلة باكستان بالقيادة احلكيمة للدكتور حسني اجلزائريو

 اخلدمات الصحية قد إيتاءوكجزء من هذا االلتزام، فإن مسؤولية . أداء القطاع الصحي والقطاعات ذات الصلة به
خأن هذا اإلجراء قد أفضى إىل حتديات  من رغمعلى الوذكرت أنه  .لت إىل الوحدات االحتادية يف باكستانو

وأشارت إىل األزمات . جديدة، فإنه قدم أيضاً الفرص إلتاحة اخلدمات للناس بأسلوب يتسم بالعدالة وسهولة املنال
وشكرت اتمع الدويل والبلدان األخرى يف اإلقليم على  ها باكستان يف األعوام األخرية،تاملتعددة اليت واجه

تقدميهم الدعم لبلدها، وذكرت أنه على الرغم من جسامة الكوارث، فإنه مل تظهر أوبئة ألمراض سارية يف بلدها، 
مني إال أن حاالت الطوارئ أثرت تأثرياً تراكمياً على النظم واخلدمات الصحية، والسيما على املستضعفني واحملرو

وأشارت إىل احلاجة إىل تقدمي الدعم املستمر من اتمع الدويل إلنعاش املؤسسات الصحية . يف اتمع
أما ما يتعلق باستئصال شلل األطفال، فقد ذكرت ممثلة باكستان أن بلدها يدرك متاماً مسؤوليته يف . واالقتصادية

اضح على مجيع املستويات، وأن فريق عمل وطنياً بلوغ مرمى استئصال شلل األطفال، وأن االلتزام السياسي و
كما الحظت أن التغطية بالربنامج املوسع للتمنيع . برئاسة رئيس الوزراء يقوم برصد التقدم احملرز رصداً منتظماً

ع يبدي حتسناً متواصالً، وقالت إن بلدها يتقدم بالشكر واالمتنان لدعم الصندوق العاملي من أجل اللقاحات والتمني
وختمت ممثلة باكستان حديثها . 2002إلدخال اللقاحات اجلديدة، ومنها اللقاح املضاد للمكورات الرئوية عام 

بتعبريها عن خالص الشكر والعرفان للسنوات الطويلة من اخلدمة اليت قضاها املدير اإلقليمي ومتنت لإلقليم أفضل 
  .قيادة يف املستقبل

 يف الباهرة النجاحات بعض حققت قد مصر أن العربية مصر مجهورية يف والسكان الصحة وزير معايل وذكر
 عام منذ واحدة أطفال شلل حالة تشهد مل فمصر أخرى، موضوعات يف الدرب على زالت وما املوضوعات، بعض
 للّجنة واخلمسني الثامنة الدورة افتتاح مع بالتزامن األطفال شلل ضد للتطعيم القومية احلملة إطالق إىل مشرياً ،2004

 لديها مازال مصر نإ قال الطرق، على احلوادثإصابات ب يتعلق ما ويف. طفل مليون 11 تغطي واليت اإلقليمية،
 مصايب عالج الصدد، هذا يف قررت، الوزارة وأن العامل، يف الطرق املرورية حوادث معدالت أعلى من واحد

 عالج يضمن مبا الدولة نفقة على احلادث وقوع من ساعة وعشرين أربع أول يف اخلاصة املستشفيات يف الطوارئ
 يعوق من ملعرفة اإلسعاف سيارات على كامريات تركيب الوزارة قررت كما .له مستشفى أقرب يف املصاب
 نشر يف الديين احلس استثمار على حثّ كما. الداخلية وزارة مع بالتعاون حياله املالئم اإلجراء واختاذ  حركتها

 أن إىل معاليه ونوه. الطرق على احلوادث معدل من احلد يف يسهم مما املركبات قيادة يف الطيبة السلوكيات ثقافة
 يف اتمع ومشاركة املسؤولية حتمل على قادر هلو مقدراته ميلك وأصبح يناير بثورة قام الذي املصري الشعب
  . الصحية القضايا على العمل

سم ـَّاملدير اإلقليمي على تقريره الشامل الذي ات السورية لعربيةا اجلمهورية يف الصحة وزير معايلشكر و
 مما استقراره يف تؤثر اليت الطارئة واألحداث التحديات من الكثري يواجه املتوسط شرق إقليمبالوضوح، وقال إن 

 مل واقتصادية وإعالمية سياسية ضغوط من بالده له تتعرض ما وأن املواطنني، وحياة اتمع صحة على سلباً ينعكس
 من ذلك على يترتب وما الضغوط، هذه ظل يف سلبية نتائج من الصحة وزارة له تتعرضتلبث أن تجلَّت يف ما 

 املناطق يف ماوالسي انتماءام عن النظر بغض املواطنني جلميع الصحية اخلدمات تقدمي يف الوزارة أمام ماثلة حتديات
  .احتياجاً األكثر
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 احلصار ظل يف سورية يف والطوارئ اإلسعاف مبستلزمات االهتمام ضرورة إىل العاملية الصحة منظمة ودعا

 األساسية الصحية اخلدمات بتقدمي االستمرار على سلباً ينعكس والذي سورية له تتعرض الذي اجلائر االقتصادي
  .للمواطنني

 أهل ومنها اإلقليم بلدان يف عبةالص الظروف يف للسكان الصحية األوضاع بتحسني االهتمام تعزيز على وأكّد
 تعزيز استراتيجيات بدعم اخلاص العمل منهجية أمهية على أكّد كما. هلا يتعرضون اليت املعاناة ظل يف اجلوالن
. وبلداننا تمعاتنا الصحي بالواقع االرتقاء يف أمهية من لذلك ملا للصحة االجتماعية داتاحملد ومفهوم الصحة
 األمراض تلك تواتر ارتفاع ظل يف ومكافحتها السارية غري األمراض من الوقاية واستراتيجيات جبرام دعم إىل ودعا
  . الدول القتصاديات زافـاستن من تسببه وما

. قال ممثّل مجهورية إيران اإلسالمية إنّ اإلقليم حقق جناحاً الفتاً حىت اآلن يف جمال استئصال شلل األطفال
ده أنّ توسيع نطاق التغطية خبدمات التمنيع الروتيين هو العامل األهم يف وقف سراية أنه ثبت من جتربة بل وأضاف

وذكر أنه جيري تطبيق هذه االستراتيجية من أجل بلوغ مرام أخرى منها التخلص من . املرض يف مجيع أرجاء الوطن
والحظ أنّ . شلل األطفال احلصبة، مع االستفادة من دعم تقنيات مكافحة األمراض، اليت استخدمت يف مكافحة

واجهت، على الصعيد اإلقليمي حىت اآلن، عراقيل بسبب عوامل تتعلّق بقطاعات قد جهود التخلص من احلصبة 
متعددة وقال إنه ميكن استخدام جتارب التدبري الناجحة يف جمال استئصال شلل األطفال، بفعالية، ألغراض التخلص 

والعدوى بفريوسه يؤثّر اآلن سلباً يف النظم الصحية التابعة لبلدان عديدة،  دزاإلي مرضكما  الحظ أنّ . من احلصبة
وأكد على احلاجة إىل االضطالع حبمالت توعية قوية ومتواصلة، . وأنّ فئة الشباب هي أكثر الفئات تضرراً منه

إىل أنّ إدمان املخدرات والسل وأشار . وعلى إمكانية تأدية القيادات الدينية دوراً حامساً من حيث اإلرشاد والتدريب
املقاوم لألدوية املتعددة من املشكالت الصحية اخلطرية األخرى اليت تفرض أعباًء اقتصادية واجتماعية فادحة، واقترح 

والعدوى بفريوسه ومعاقرة مواد اإلدمان  اإليدز مرض إنشاء جلنة تقنية على مستوى املكتب اإلقليمي تركّز على
وذكر، فيما خيص مسألة املالريا، أنّ بلده متكّن من احلد بشكل كبري من معدالت . دوية املتعددةوالسل املقاوم لأل

حالة يف ما  1000إىل  2008حالة يف عام  8000وقوع هذا املرض على مدى السنوات الثالث املاضية، وذلك من 
والعدوى بفريوسه قادرة على عبور  واإليدزوأوضح أنّ أمراضاً من قبيل املالريا . 2011مضى حىت اآلن من عام 

احلدود بسهولة، وأنه ال بد من وضع استراتيجيات  على مستوى احلدود من أجل حتسني مكافحتها والوقاية من 
من أجل  معاًومضى يقول إنّ األمراض غري السارية باتت دد مجيع البلدان، وإنّ من املهم العمل . خماطر انتشارها

وأوضح أنّ اخلطوة األوىل تتمثّل يف تعزيز النظام الوطين . كامالً تاماً ملكافحتها والوقاية منهاوضع برنامج متكامل ت
وأشار، فيما خيص محى الضنك،  إىل حمدودية املعلومات . طار املرتبطة باألمراض غري الساريةتد عوامل االخلترص

 والبيناتاإلقليمي بغية توفري املزيد من املعارف  وبائية على الصعيد-اخلاصة ذا املرض واقترح إجراء دراسة مصلية
وقال إنّ مجهورية إيران اإلسالمية ملتزمة بالعمل، بشكل وثيق، مع منظمة الصحة . ومعاجلتهالالزمة ملكافحة املرض 

  .العاملية والبلدان يف خمتلف ااالت اليت تقتضي ذلك

 على املعدية غري األمراض مكافحة جمال يف اإلقليمي املكتب ا قام اليت باخلطوات البحرين مملكة ممثلة أشادتو
 حيث األولية الرعاية يف املعدية غري األمراض وإدماج الوطنية القدرات تقييم ومنها الصحيح، االجتاه ويف إجيابية أا

 للوقاية العاملية جيةاالستراتيوأكّدت التزام البحرين بتنفيذ  .ذلك نفَّذت اليت الدول أوائل من البحرين مملكة كانت
  .يف هذا الشأن املبذولةالعاملية  للجهود تتوجياً تعد واليت املتحدة األمم تبنتهااليت  ومكافحتها املعدية غري األمراض من
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 الرعاية خدمات ضمن وإدماجها النفسية الصحة استراتيجية بإعداد قامت قد البحرين مملكة أن إىل أشارت كما
  .االستراتيجية أهداف من هام جزءك األولية الصحية

 اخلدمات بتوفري احلكومية غريتعاون مجيع الشركاء واملنظمات ب مستوى أعلى على البحرين مملكة التزام وأكدت
  . اململكة أرض على واملقيمني املواطنني جلميع والعادلة واانية الشاملة الصحية

 تعزيز بينها من أهداف ستة على تشتمل 2030 االقتصادية ةالتنمي وخطة للصحة الوطنية االستراتيجية نإ وقالت
 ختام يف ودعت. 2012-2011 احلكومة عمل برنامج ضمن إدراجها ومت وجودته، الصحي النظام وتقوية الصحة
 اجلهود تكرار لتجنب الشركاء وسائر املتحدة األمم منظمات مع والتنسيق والعمل املوارد توجيه إعادة إىل حديثها
  . واألولويات االحتياجات وتلبية

وشكر منظمة الصحة العاملية  2004جنوب السودان إىل فاشية اإليبوال اليت وقعت يف يامبيو يف عام ممثل أشار و
وقال إن جنوب السودان يعمل على استئصال عدة أمراض . على املساعدة اليت قدمتها خالل حدوث تلك الفاشية

وأضاف قائالً إنّ هناك، مع . لدودة الغينية وداء كالبية الذنب وداء البلهارسياتسارية، مبا فيها شلل األطفال وداء ا
 %44ذلك، مرضاً ال يزال يفتك بالناس دون أن يتمكن أحد من وقفه، وذلك املرض هو املالريا اليت باتت تصيب 

املرض على الرغم  وأوضح أنّ كثرة البعوض من جنس األنوفيل من األمور اليت تسهم يف سراية ذلك. من السكان
. من برامج مكافحة البعوض، من قبيل الربنامج الراهن الذي يوفر للسكان الناموسيات املعاجلة مببيدات احلشرات

وأبدى اهتمامه بتجربة مصر يف  ،داخل املباين وبناء القدارت والتمس الدعم يف االضطالع حبمالت الرش الثمايل
كما أعرب الوزير عن بالغ أسفه حيال الوضع السائد . الغ على حد سواءالقضاء على أسراب الريقات والبعوض الب

  .من القيادات الصومالية وحركة الشباب يف الصومال وحثّ على إجراء حوار مع كلٍّ

 أربع حقققد  الس أن التعاون جملس لدول الصحة وزراء لس التنفيذي للمكتب العام املدير وأشار
 التبغ ملكافحة اخلليجية القوانني تطوير ختص األوىل،. اإلقليم بلدان باقي على تعمم أن نميك هادفة استباقية خطوات

 مشروع إىل التوصل مت حيث التبغ، مبكافحة املعنية واجلهات اإلقليمي املكتب من خرباء مبشاركة الرياض اجتماع يف
 واخلطوة .ومشتقاته التبغ مكافحة تعزز وطنية قوانني اليمن فيها مبا الس دول مجيع صدرتأو التبغ ملكافحة قرار

 واليت بالرياض والتدخني املرأة ندوة عقد إىل أشار حيث التبغ، ملكافحة اإلطارية االتفاقية بنود بتفعيل تتعلق الثانية
 التدخني أضرار حول النساء وخاصة اتمع فئات كافة وعي زيادة إىل هدف الذي" الرياض إعالن" عنها صدر
لس العامة األمانة عقد يف فتتمثل الثالثة اخلطوة أما .الشيشة ماوالسي عن عمل لورشة الرياض يف التعاون 

 التجارة وزارةو اإلقليمي املكتب بينها ومن املعنية واجلهات الس دول مجيع من مندوبني مبشاركة والتبغ الضرائب
 األمانة وأصدرت. التبغ على ضرائب أنواع واستصدار اجلمركية التعريفة زيادة دف وذلك واجلمارك واملالية
 األمر هذا دراسة السعودية العربية باململكة حالياً وجيري ومشتقاته، التبغ على الضرائب زيادة بشأن تعليماا العامة
 ىلد التبغ استهالك من %4 نسبته ما ختفض التبغ سعر على %10 زيادة أن إىل مشرياً الشورى، جملس مستوى على

 اجتماع عقد كانت الرابعة واخلطوة .املنخفض أو املتوسط الدخل ذات البلدان يف %8و العايل الدخل ذات البلدان
 منظمة توجيهات مع تتفق التبغ علب على الصحية بالتحذيرات اخلاصة للصور القياسية املواصفات لوضع ديب يف

 وقد. للعبوة واخللفي األمامي الوجه مساحة من %50 عن والتحذير الصورة مساحة تقل ال حبيث العاملية الصحة
  .الصدد ذا اخلليجية واملقاييس املواصفات هيئة موافقة مؤخراً صدرت
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 السارية غري األمراض خيص فيما اإلقليمي املدير قلق مشاطرته عن األردن يف الصحة وزير معايل وعبر

 ضرورة على وأكَّد. جيد أمر هو األمراض هذه ملكافحة العادية املوازنة من %5 بتخصيص مقترحه وأن ومكافحتها،
 والتربوية واإلعالمية والدينية االجتماعية والفعاليات الصحية القطاعات مجيع ا تشارك وطنية توعوية حبمالت البدء

 إىل احلضور السادة انتباه الوزير معايل واسترعى. الصحية غري احلياة أمناط تغيري دف القطرية املكاتب مع بالتعاون
  . للشرب الصاحلة املياه إمدادات مشكلة على التغلب خيص مبا الشراكات وتقوية اإلقليمي التعاون أمهية

 يف املصرية بالتجربة باالستعانة السودان جنوب اهتمام على رداً مصر، يف والسكان الصحة وزير معايل وقال
 منذ لتوص اًمصري اًحبثي اًفريق هناك أن البالغ، بعوضوال الريقات أسراب على القضاء حيث من املالريا مكافحة
 وهو ،photodynamic therapy احلركي الضوئي العالج استخدام خالل من املالريا بعوضة على للقضاء سنوات

 على مصر بأن السودان جنوبمجهورية  يف الصحة وزيرِ معايل وطمأن. وأثيوبيا أوغندا يف حاليا املتبع األسلوب
  . اال هذا يف لدعمهم استعداد

 عن عرب حيث بالطوارئ، املتعلقة القضايا على حديثه األمحر والصليب للهالل العربية للمنظمة العام األمني زوركَّ
 اخلليج صحة ووزراء العرب الصحة وزراء وجملس املتوسط شرقاملنظمة ل إقليم بني مشترك فريق تكوين يف أمنيته

متشياً  الصومال، يف خوةإلا ملساعدة مشترك عريب عمل خطة لوضع األمحر والصليب محراأل للهالل العربية واملنظمة
  .اإلغاثة عمل لتيسري العربية االتفاقيةمع 

 هذا إىل حبث اإلقليم هذا يف أحداثاً شهدت اليت البلدان حاجة وإىل احلشود طب موضوع أمهية على وأكَّد
 بالفعل وحنن اًمتميز اًمؤمتر وكان احلشود طب عنالعربية السعودية  ةاململك يف فترة قبل مؤمتر عقد فقد .املوضوع

  . املوضوع هذا إىل حباجة

 األمر هذا يف تعاون بأي باًمرح الصومال، يف للعمل تنسيق مكتب إنشاءب العربية املنظمة قيامإىل  أشار كما
 إىل طبية ومستلزمات أدوية من ساعداتامل إيصال أجل من العربية الدول جامعة مع بالفعل تعاوا إىل مشرياًو

  .الصومال

 ما بني من الطبية العلوم تعريب جهود لدعمه اإلقليمي املدير على الصحية العلوم تعريب ملركز العام األمني وأثىن
  .اإلقليم لقضايا العميق وفهمه بإجنازاته وأشاد عظيم، جهد من به قام

ناطق املضارة من األلغام أن العديد من البلدان يف هذا اإلقليم قد ذكر السيد ممثل اجلمعية العربية خلدمة املو
كما ذكر أن تقديرات أعداد الضحايا الذين سقطوا . تضررت بفعل األلغام والقنابل العنقودية اليت خلفتها احلروب

املناطق  وأضاف أن هذه األوضاع قد أعاقت جهود التنمية يف. جراء ذلك تقل كثرياً عن التقديرات الصحيحة
إىل تقدمي دعمها  اإلقليمية ودعا سيادته اللجنة. املتضررة، وأسهمت يف تأخر البلدان اليت تقع ا تلك املناطق

 .إعداد قاعدة بيانات عن ضحايا األلغام، وإنشاء مركز إقليمي خلدمة املناطق املضارة: ملشروعني مها

 معدالت من احلد وأن اإلقليم أعمال جدول رأس على أيتت واألطفال األمهات وفيات قضية نإ تركيا ممثل قالو
 هناك يزال فال هذا، ومع. كبرياً جناحاً ميثل البلدان بعض يف لأللفية اإلمنائية املرامي أهداف وحتقيق اإلقليم يف الوفيات
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 من املشترك ملللع فرصة يتيح ما وهو. توقِّيها ميكن أسباب عن النامجة الوفيات خلفض املطلوب اجلهد من املزيد
   .اللقاحات وشراء إلنتاج التكلفة الةفع عمليات خالل

والطوارئ الكوارث حاالت يف أكثر حنو على استباقياً دوراً تلعب أن البد العاملية الصحة منظمة أن إىل هونو 
 الصحية اتاملساعد جمال يف الشركاء مع التنسيق حتسني عن فضالً السريعة، لالستجابة أفضل آلليات وحتتاج

 الصعيد على الصحة جمال يف املتخصصة الوكالة بوصفها املنظمة من والقيادة اإلرشاد إىل احلاجة وتتزايد. واإلنسانية
  .العاملي

 يف تارخيي بدور املنظمة تضطلع ألن ساحنة الفرصة تكون التنفيذي، للمجلس اإلقليم رئاسة ظل يف نهإ وقال
 سوف مما اإلصالح، طريق على ماًدقُ املضي أجل من املنظمة تبديه الذي للحماس هتقدير عن راًمعب اإلصالح، عملية

  . األعضاء الدول عمل من كبرية بصورة لسهي

 تقوية األعضاء الدول على ينبغي وأنه األقاليم، جلميع رئيسية مشكلة متثل السارية غري األمراض أن إىل وأشار
تركيا أن وأضاف. األعضاء الدول مجيع من وتنسيقاً قوياً التزام يتطلب آخر جماالً متثل القضية وهذه. الصحية مهاظُن 

 إنو. املاضية التسعة األعوام مدار على الصحية النظم تقوية جمال يف اكتسبتها اليت خرباا تتبادل ألن استعداد على
 للصحة، االجتماعية واحملددات ،حواإلصال الطوارئ، وحاالت السارية، وغري السارية باألمراض تتأثر األقاليم مجيع
 آلخر، بلد ومن آلخر، إقليم منختتلف  الصحية اخلدمات إىل الوصول يف العدالة وانتفاء املساواة عدم هجأو ولكن
  .أخرى إىل أسرة من وحىت ألخرى، اجتماعية ةجمموع ومن ألخرى، مدينة ومن

 دون األطفال وفيات لومعد األطفال شلل فريوس واستئصال التمنيع جماالت يف زاحملر مالتقد على سيادته وأثىن
  . جيد مبستقل ريبش مالتقد هذا أن مضيفاً اإلقليمي، املدير تقرير يف الواردة ناتالبي حبسب واملالريا، اخلامسة

 وجه وعلى فلسطنيو وباكستان أفغانستان مثل احلايل، الوقت يف طوارئ حاالت تشهد اليت البلدان إىل وأشار
 أعضاء من وعدد الصحة ووزير الوزراء رئيس من يتألف املستوى رفيع تركي وفد قام فقد الصومال، اخلصوص

 هذه وعقب. للمساعدات برناجماً ليعرض املنكوب البلد هذا بزيارة احلكومية غري املنظمات عن وممثلني الوزراء جملس
 نإ وقال. واإلسكان والبيئة والصحة األساسية البنية جماالت يف الصومال لدعم ضخماً برناجماً تركيا عرضت الزيارة،

 والعمل اجلهود تكرار بجتن أمهية على وأكد. األتراك والتالميذ الطالب من جاء التمويل هذا من دوالر مليون 300
 برنامج يف الصحة لقضايا تأعطي اليت األولوية نإ وقال. واملؤسسات الوكاالت بني أفضل تنسيق خالل من

 إضافية ميزة سيمثل مما الصومال لدى التركي السفري هو ليكون طبيب اختياريف  جتلَّت للصومال هاملوج املساعدات
  .املنكوب البلد هذا إىل الصحية املساعدات تقدمي جمال يف العاملني ألولئك

وذكر أن هناك عدداً كبرياً أكَّد املدير اإلقليمي على أمهية تنسيق اجلهود املبذولة ملساعدة شعب الصومال، وقد 
غري أن التوزيع اجلغرايف هلا مل يتم على حنو صحيح خيدم مجيع من املنظمات غري احلكومية اليت تقدم املساعدات، 

. وأوصى بضرورة إنشاء خلية عمل حتت إشراف الدولة لتنسيق هذه األعمال. املساعدةالسكان الذين حيتاجون 
وأوضح أن املستودعات موجودة يف . امهة يف صندوق التضامن من أجل الطوارئوشدد سيادته على ضرورة املس

وأضاف سيادته أن من . لكوارث يف الوقت املناسباة ااستخدامها العربية املتحدة وميكن للمنظمة  اإلمارات
ر لتوقِّي هالك الناس األمهية مبكان إنشاء سدود حلجز مياه الفيضانات ألطول فترة ممكنة يف الصومال، مع حفر اآلبا
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من ميزانية الصحة  %5وشكر سيادته معايل وزير الصحة األردين على موافقته على ختصيص . بسبب نقص املياه

كما وجه سيادته الشكر . حذو معايل وزير صحة األردن الألمراض غري السارية، وحث بقية وزراء الصحة أن حيذو
 .ركز تعريب العلوم الطبيةملعام المني األهلالل األمحر والصليب األمحر، وإىل أيضاً إىل جملس التعاون اخلليجي ومجعية ا

، فيما خيص يت املديرة العامة اتفاقها مع وزير الصحة يف فلسطني على أنّ التنسيق اإلقليمي يكتسأبدوقد 
ناس تعين أنّ احلدود ال وقالت إنّ هجرة ال. األمراض السارية، أمهية يف الوقاية من سراية تلك األمراض عرب احلدود

وأشادت باجلهود اليت تبذهلا اململكة . أمراض جديدة إىل البلدان وسرايتها فيها توافُدميكنها، وحدها، الوقاية من 
وذكّرت املندوبني بالتزامام اجلماعية عقب اعتماد . العربية السعودية يف تنفيذها آلليات ممتازة يف هذا الصدد

د األمراض ، اليت تقتضي من البلدان تطوير ما يلزم من قدرات أساسية يف جمال ترص)2005(ة اللوائح الصحية الدولي
حثّت قد وأضافت قائلة إنّ جلنة املراجعة املعنية باللوائح الصحية الدولية . 2012ومن قدرات خمتربية حبلول عام 

 . د األمراضة على ترصمنظمة الصحة العاملية على العمل مع الدول األعضاء من أجل تعزيز القدر

وهنأت ممثّلي الدول األعضاء على النجاح الذي حققوه يف التفاوض على اإلعالن اخلاص باألمراض غري السارية 
يف نيويورك، وهي عملية قادا الدول األعضاء التابعة إلقليم شرق املتوسط، ووعدت بأنّ منظمة الصحة العاملية 

ت الدكتورة تشان موافقتها على اجلهود اليت تبذل من أجل تعزيز وأبد. دستواصل دعم البلدان يف هذا الصد
د اليت تنصبها دوائر صناعة التبغ واليت تسهم حالياً يف إضعاف جهود كائمكافحة التبغ، ولكنها حذّرت البلدان من امل

وأضافت أنّ تلك . ة وأوروغوايمكافحة التبغ يف عدة بلدان مبا فيها النرويج وأستراليا والواليات املتحدة األمريكي
الدوائر تلجأ اآلن إىل احملاكم ومنظمة التجارة العاملية والبنك الدويل لتحكيمها يف دعاوى رفعتها ضد تلك البلدان 

وذكرت أنّ ما ال يقلّ عن مخس شركات من شركات التبغ رفعت دعاوى ضد إدارة الواليات . وبلدان أخرى
 .األدويةاملتحدة األمريكية لألغذية و

وقالت، فيما خيص عالجات األمراض غري السارية، إنها من العالجات اليت تدوم مدى احلياة وإنّ منظمة الصـحة  
العاملية ستعمل مع القطاع اخلاص واتمع املدين واألوساط األكادميية من أجل تبسيط تلك العالجات حـىت تـتمكّن   

الناس وحتسني فرص احلصول على األدويـة امليسـورة التكلفـة يف كـل     الرعاية الصحية األولية من االستجابة ملخاوف 
 مشـاكل مـع   للتعاطيوأكّدت الدكتورة تشان على أمهية اعتماد ج متكامل . ليس يف البلدان النامية فقطوالبلدان، 
. وليـة زاعات والكـوارث، مـن خـالل الرعايـة الصـحية األ     ـاألمراض السارية وغري السارية واإلصابات والنـ من قبيل 

وأوضحت أنّ أمراضاً مثل األيدز والسل املقاوم لألدوية املتعددة ال ميكن تدبريها مبعزل عن األمراض األخرى وجيـب  
  .أن يدرج عالجها يف عالج أمراض أخرى، وذلك ج تدعو املنظمة، بقوة، إىل اتباعه

وأكّـد  . اللغات األم يف كل من بلـدان اإلقلـيم   اهتماماً كبرياً بدعم يويلذكر املدير اإلقليمي أن املكتب اإلقليمي و
وأضـاف أن املكتـب   . أن تقدمي احللقات العملية أو الربامج التدريبية بلغة غري اللغـة األم ال حيقـق االسـتفادة املطلوبـة    

ليمـي، وأن  من خالل الربنامج العاملي للمنظمة باللغة العربية ومقره يف املكتـب اإلق  اإلقليمي يواصل دعمه للغة العربية
وذكر أن املكتب اإلقليمي كان يتلقـى دعمـاً يف   . إىل العربيةتتم ترمجة وثائق األمم املتحدة والعديد من وثائق املنظمة 

وقـد طلـب مـن الـدول األعضـاء يف      . السابق للربنامج العريب، إال أن هذا الدعم قد توقف اآلن دون أسباب معروفـة 
  .الرئيسي الربنامج املكتب اإلقليمي املساعدة يف دعم هذا
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 )االجتماع اخلامس والثالثون(تقرير اللجنة االستشارية اإلقليمية  2.3

 2–ق/58ل إ/القرار ش م ،58/7ل إ/من جدول األعمال، الوثيقة ش م) أ( 6البند 

عرها ت الدكتورة نعيمة القصري، املدير اإلقليمي املساعد، تقرير اللجنة االستشارية اإلقليمية، يف اجتماعض
 إن وقالت الدكتورة القصري. 2011أبريل /نيسان 21و 20اخلامس والثالثني الذي عقدته يف القاهرة مصر، يف يومي 

األزمة املالية العاملية على الصحة، وقدرة منظمة الصحة  آثاراللجنة قد ناقشت أثناء اجللسة االفتتاحية من االجتماع 
االرتقاء ومحى الضنك، : وكان من املواضيع اليت متت مناقشاا. ألولوياتالعاملية على التصدي للتحديات وتلبية ا

االجتاهات االستراتيجية للبحوث من أجل الصحة، وبالربنامج املوسع للتمنيع لتحقيق األهداف اإلقليمية والعاملية، 
وقد قدم أعضاء . ن يف اإلقليماستراتيجية الصحة النفسية وتعاطي مواد اإلدماواملوارد البشرية الصحية يف اإلقليم، و

اللجنة االستشارية اإلقليمية مشورم ملقدمي العروض حول كل موضوع مت تقدميه، مث أدخلت تعليقام بعد ذلك 
وسيتم تقدمي مجيع األوراق خالل األيام القليلة القادمة يف هذه . لتحسني األوراق ذات الصلة، ولتحسني التوصيات

يمية باستثناء الورقة اليت تدور حول املوارد البشرية الصحية، واليت ستؤجل حىت العام القادم من الدورة للّجنة اإلقل
واختتمت الدكتورة نعيمة القصري حديثها بعرض قائمة من املواضيع . أجل مجع املزيد من املدخالت اإلقليمية

البعد الروحي : اإلقليمية؛ وهذه املواضيع هي االستشارية املقترحة للمناقشة يف االجتماع السادس والثالثني للّجنة
للصحة، النمو الباكر لألطفال، الرعاية الصحية األولية، إدراج الصحة يف مجيع السياسات، األمراض الوراثية 

خ النشط، احملددات االجتماعية للصحة، الصحة أثناء األزمات والكوارث والصراعات، تعزيز والصحة العامة، التشي
وتكنولوجيا املعلومات، املرامي اإلمنائية ذات الصلة بالصحة، الصحة احلضرية واملبادرات اتمعية، الضمان الصحة 

  .الصحي يف اإلقليم، العنف والصحة، اللقاحات

 تقرير االجتماع اخلامس والعشرين للّجنة االستشارية للبحوث الصحية يف شرق املتوسط 3.3
 9–ق/58ل إ/القرار ش م ،58/8ل إ/وثيقة ش ممن جدول األعمال، ال) ب( 6البند 

عرضت الدكتورة نعيمة القصري، املدير اإلقليمي املساعد، تقرير االجتماع اخلامس والعشرين للّجنة االستشارية 
وذكَرت أن . 2010أكتوبر /تشرين األول 19-18للبحوث الصحية يف الشرق املتوسط الذي انعقد يف مصر يومي 

صحية يف ضوء تقدمي املشورة حول إعادة توجيه اللجنة االستشارية للبحوث ال: ماع هيذا االجتأهداف ه
التركيز على البحوث الصحية، وتقدمي املشورة حول االستراتيجيات األساسية إلرساء ثقافة مع االجتاهات العاملية 

إعداد إطار عمل لالستراتيجية  حبثية تسهم يف توفري البينات الالزمة للسياسات الصحية وتنفيذها، واإلسهام يف
تشكيل فريق عمل لدعم إعداد املدخالت : وخرجت اللجنة بعدة توصيات، من بينها. اإلقليمية للبحوث الصحية

؛ ومراجعة دور املراكز املتعاونة مع املنظمة يف اإلقليم وتعزيزه 2012اإلقليمية يف التقرير اخلاص بالصحة يف العامل لعام 
املراكز اجلديدة لتركيز االهتمام على ااالت ذات األولوية مثل ترمجة املعارف؛ وإعداد حتديد إىل جانب 

االستراتيجيات واخلطط السابقة يف اإلجنازات و من تنطلق" على العمل تأسيساً"استراتيجية معنية بالبحوث الصحية 
، وجماالت البحوث الصحية فيما ساوق بينهاوالت املساءلة، والتمكني، وحشد املواردقابلية : اإلقليم، وتراعي ما يلي
وتعزيز نشر وترمجة املعارف السترشاد رامسي السياسات ا وألغراض  ؛انتفاء العدالة وأيتعلق جبوانب اجلور 

 .املمارسة ذاا؛ ووضع املعايري واآلليات الالزمة من أجل تنسيق البحوث وضمان املمارسة اجليدة يف جمال البحوث
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  تاملناقشا

يف تعلق باملشاركة اتمعية ت وذكر أن القصة األوىل .يف بلده عن قصيت جناح حتققتاحتدث السيد ممثل العراق 
وأضاف أن . البحوث من أجل الصحة للتعرف على احتياجات اتمع وضمان إشراك اتمع احمللي املستهدف

يتضمن، اض غري السارية، وهو املسح الذي األمرب اإلصابة لعوامل خطورة متدرج الثانية تتعلق بإجراء مسح
البحوث يف تطوير اخلدمات  قيمةتربية، وهو ما يوطِّد خمفحوصات سريرية وإجراء  ،ملعلوماتااستقصاء  باإلضافة إىل

يتيح الفرصة مبا  يف جمال البحوث الصحيةاألقاليم ويف ما بني بني بلدان اإلقليم  التعاونوشدد على أمهية . الصحية
  .املشتركة ادل البحوث وحتليلها من أجل إجياد حلول للمشكالت الصحيةتبل

وحتدث السيد ممثل السودان عن ضرورة تنسيق البحوث اليت جتريها املراكز املتعاونة داخل البالد عرب آلية حمددة 
على البلدان وحثَّ . كوجود ضابط اتصال قوي داخل الدولة لتنسيق هذه اجلهود وجتنب هدر املوارد يف هذا اال

إجراء على ب أثناء فترة ختصصهم وتشجيعهم تسهيل إجراءات البحوث واقترح القيام بدعم طالب كليات الط
كعدد املقاالت ( البحوث يف ااالت ذات األولوية يف اإلقليم، وإعداد تصنيف للبلدان حسب اإلنتاج البحثي

وطلب سيادته تعديل  .لقضاء على أي تقصريني وضعها البحثي واع البلدان على حتسشجي هلا مما )املنشورة مثالً
التوصية اخلاصة بتشكيل أربع جلان فرعية إلتاحة الفرصة ألن ينضم إليها الباحثون من دول اإلقليم األخرى غري 

  .قهوأكَّد على أمهية األخالقيات يف البحوث وضرورة إيالئها الثقل الذي تستح. املمثلة يف اللجنة االستشارية

وحتدث السيد ممثل فلسطني حول التوصية اخلاصة بتشكيل اللجنة الفرعية ألخالقيات البحوث، مطالباً املنظمة 
. وتصريف شؤوا )حوكمتها(شوراها بتوضيح من سيتوىل مسؤولية تشكيل هذه اللجنة وتعيني أعضائها، ومسؤولية 

والتنقيح قبل نشرها حىت ولو كانت حصائلها تفي  نت هذه املعلومات سوف ختضع للرقابةاكما تساءل عما إذا ك
  .بالغرض حسب االستراتيجية اإلقليمية

وأشارت السيدة ممثلة البحرين إىل نوعية مهمة من البحوث اليت جيب التركيز عليها يف اإلقليم، أال وهي حبوث 
اجات الفعلية، وقد سبق ململكة مسح االحتياجات الصحية، اليت تفيد يف صنع القرار املستنري القائم على االحتي

البحرين، بالتعاون مع املكتب اإلقليمي، عقد ورشة عمل لتدريب أطباء العائلة على مسح االحتياجات الصحية 
إقليمية، يف  يةعمل حلقةواقترحت سيادا إجراء . وكانت النتائج ممتازة يف حتسني خدمات الرعاية الصحية األولية

ن، حبيث يتم تأهيل مزيد من الكوادر القادرة على إجراء هذا النوع من املسوحات من أجل العام القادم، إن أمك
  .تنمية قدرات مقدمي اخلدمات الصحية يف هذا اال

وركَّز السيد ممثل تونس على قضية األخالقيات يف البحوث الصحية، منوهاً إىل أن البحوث العلمية يف بعض 
مثل شركات (الوكاالت املمولة بل حلاجات  ذات األولوية حلاجات السكان بالضرورة البلدان ال تستجيب

بسبب  وذكر أن كثرياً من جلان مراجعة األخالقيات غري فعالة. وأصبح املرضى عرضة للتجارب الطبية ).األدوية
يهم تضارب يفتقدون للتدريب على األخالقيات يف البحوث، أو لدأم ألن أعضاءها إما (، ضعف تشكيل أعضائها

كما أكَّد على أمهية إرساء الشفافية من خالل إتاحة البحوث عرب شبكة اإلنترنت للكشف عن اجلهات . )يف املصاحل
للجان  املنتدى الدويل 2012سبتمرب /مث أعلن عن أن تونس ستنظِّم يف شهر أيلول. املستفيدة وجتنب تضارب املصاحل

  .منظمة الصحة العاملية مراجعة األخالقيات الطبية، بالتعاون مع
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تأسيس جلنة على مستوى الدولة، وأحاط السيد ممثل الكويت السادة احلضور باخلربات اليت اكتسبها الكويت ب

متثل جماالً للتحسن املستر، مما  وأشار إىل أن البحوث .فة البحوث اليت يقوم ا األطباءعن تنظيم وتنسيق كا رتسفَأ
على آخر املستجدات، كما أا وسيلة لترقية األطباء من مستوى وأن يظل الباحثون مطلعني  متواصالً اًتعليم يتطلّب

  .البحوث الصحية إقليمية لالستفادة من جتارب الدول يف جمال يةعمل حلقةواقترح عقد . فني إىل مستوى فين أعلى
رة الصحة يف بلده، ولو أن وذكر السيد ممثّل جنوب السودان أنه مت إنشاء مديرية للبحث على مستوى وزا

والتمس دعم املنظمة يف بناء القدرات الوطنية يف جمال البحوث الصحية ويف . أنشطة تلك املديرية ال تزال بدائية
  . تسوية بعض املشكالت الصحية على الصعيد احمللي

وطنية للبحوث الصحية وأحاط معايل وزير الصحة يف األردن احلاضرين علماً بأن الوزارة أصدرت االستراتيجية ال
نات، ووزعتها على كافة املؤسسات الصحية، وأن الوزارة شكَّلت جلنة معنية بالبحث العلمي والطب املسند بالبي

، وقد تدرب واملمارسة املبنية على البينات وقد بدأت بالفعل يف تدريب األطباء السريريني على أسس البحث العلمي
  .  أربعون طبيباً حىت اآلن

وأشارت إىل ضرورة . على احلاجة إىل البحوث يف جمال الطب التقليدي همدردوأكّدت السيدة ممثّلة مؤسسة 
التقليدي غريها إىل البحوث يف جمال الطب من وأضافت أنّ باكستان أكثر حاجة . االعتراف بدور الطب التقليدي

،  در كلية الطب التقليدي جبامعة مهدية جارية يفوذكرت أنّ مثة جتارب سرير. من السكان يلجأون إليه %80ألنّ  
  .وقالت إنّ مثة حاجة إىل دعم من املنظمة

ه ينبغي، يف إطار حتسني نظم الرعاية الصحية، حتسني إنحتاد الدويل لرابطات طالب الطب وقال السيد ممثّل اال
بقوة، على إدراج التعليم الطيب  البلدان شار إىل أن االحتاد حيثّوأ. التعليم الطيب لصاحل املهنيني الصحيني الشباب

  .البحوث الصحيةر اطُشتمشاركة طالب الطب يف برامج  وعلى تشجيعالبحوث الصحية،  على جدول أعمال
أوصى بضرورة التعامل مع املرضى على قدم قد وقال السيد ممثّل التحالف الدويل ملنظمات املرضى إنّ التحالف 

وأضاف قائالً إنه ينبغي السعي، يف اإلقليم، إىل تعزيز الرعاية اليت تركّز . يف النظم الصحيةاملساواة واعتبارهم شركاء 
ومضى يقول إنه ميكن بعد ذلك تعميم املمارسات . على املرضى، وإىل تقييم تلك الرعاية وآثار مشاركة املرضى

  .اجليدة وتنفيذها على نطاق واسع
ود، أكَّدت الدكتورة نعيمة القصري، املدير اإلقليمي املساعد، على ويف معرض ردها على تساؤالت ممثلي الوف

يف تلك مبا يشمل الكيانات املمولة أمهية املشاركة اتمعية يف البحوث امليدانية، وأمهية مشاركة عدة مؤسسات 
التنسيق بني  وأكَّدت على أمهية تشجيع اآلليات الوطنية لتعزيز. وكذلك أمهية الشراكات يف البحوث البحوث،

 بالبحث العلمي، منوهةً إىل وجو حول أخالقيات نشيطة املراكز املتعاونة، وأشارت إىل وجود جلنة إقليمية
يف تأسيس أخالقيات البحث  )احلوكمة( ىالشورر كما شددت على أمهية دو. يدة من هذه اللجنةاجلستفادة اال

وتدقيقها  )تقنياً ومالياً( املنظمة تدعمهامراجعة الدراسات اليت العلمي، وأكدت على توجيه املدير اإلقليمي بضرورة 
احلاجة كما شددت على . لضمان سالمتها من الناحيتني العلمية واألخالقية وذلك قبل الشروع يف املشروع البحثي

أن وأوضحت . إىل تعزيز القدرات الوطنية يف جمال منهجيات البحوث بصفة عامة والبحوث النوعية بصفة خاصة
، وأضافت أن املكتب اإلقليمي 2012الرئيسي للمنظمة سيعقد املنتدى الدويل للجان البحوث الطبية العام املقبل  املقر

 .إىل انعقاده بوصفه فرصة لتعزيز أخالقيات البحوث الصحية يف اإلقليميدعم هذا املنتدى ويتطلّع 
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  التنظيمية الشؤون  .4

 حيإصالح املنظمة من أجل مستقبل ص 1.4
  58/12ل إ/من جدول األعمال، الوثيقة ش م) ج( 7البند 

من أجل مستقبل : ، موضوع إصالح منظمة الصحة العامليةنائب املدير اإلقليمي، قدم الدكتور عبد اهللا الصاعدي
وذكر أا بدأت مبشاورة حول مستقبل التمويل للمنظمة صحي أفضل واستهل تقدميه باستعراض مسرية اإلصالح، 

، وأنه بعد مناقشة يف الس التنفيذي اقترحت املديرة العامة إضافة بند اإلصالح إىل جدول 2010ستهل يف م
الس التنفيذي يف دورته التاسعة  ، مث دعا2011مايو /األعمال، واعتمدت مجعية الصحة العاملية ذلك يف أيار

لعاملية، تقودها البلدان األعضاء، وتتسم والعشرين بعد املئة إىل عملية تشاورية حول إصالح منظمة الصحة ا
وطلب الس التنفيذي من اللجان اإلقليمية أن تساهم يف  .فية، وتستند على اآلليات القائمةبالشمولية وبالشفا

إىل الدورة اخلاصة  ها، وأن ترسل ملخصاً عناملتعلقة بعملية إصالح منظمة الصحة العاملية االستراتيجيةاملناقشات 
بصورة رئيسية من املتوقَّع أن يركِّز اإلصالح  ؛ علماً بأن2011نوفمرب /التنفيذي اليت ستعقَد يف تشرين الثاينللمجلس 

وإدخال املنظمة، يف دارة اإلتمويل والإصالح  ومعلتحديات الصحية يف القرن احلادي والعشرين، على التعاون مع ا
منظمة الصحة العاملية  وسوف تركِّز .العموميةتعزيز الصحة  فلمبا يكفيها  )احلوكمة( نظام الشورى تعديالت على

نطاق عملها حول ما تستطيع أن تقوم به على أفضل وجه، فتعمل على القضايا ذات األولوية اليت حددا البلدان 
م النظُ: وقد اعتمدت الدورة الرابعة والستون جلمعية الصحة العاملية مخسة جماالت عمل رئيسية هي. األعضاء

وعقد  باالجتاهات واحملددات الصحية؛ املتعلقةالبينات  ية؛ الصحة والتنمية؛ األمن الصحي؛واملؤسسات الصح
األولويات يف كل جمال من جماالت العمل  فتتمثَّل يف حتديداملهمة التالية  أما. املؤمترات من أجل صحة أفضل

  .سات املقترحة لألداءالقياوالنتائج واحلصائل املتوقَّعة،  وكذاالرئيسية، 

مقترحات اإلصالحات اإلدارية واملالية للمنظمة، مع التركيز على  إىل الدكتور الصاعدي بالتفصيل مث تطرق
والتمويل، وحشد املوارد، واالتصاالت  ،، واإلدارة تأسيساً على النتائج، وقابلية املساءلةوالتساوقالفعالية التنظيمية 

 نظام الشورى يرمي إىل تصحيحواختتم الدكتور الصاعدي حديثه بأن اإلصالح  .ملواد البشريةاالستراتيجية، وإطار ا
األولويات، وعمل اهليئات الرئاسية، وإسهام البلدان األعضاء،  يف ذلك آلية حتديديف املنظمة؛ مبا  )احلوكمة(

  .دابري اليت تستهدف الدور القيادي للمنظمةالصحية العاملية والت )احلوكمة(الشورى أيضاً  مبا يف ذلكو. واإلشراف

  املناقشات

ر أن اإلصالح ينقسم إىل إصالح داخلي يتعلق بدور املنظمة، وخارجي يتعلق طَقَ معايل وزير الصحة يفذكر 
وأضاف أنه ينبغي النظر إىل عناصر النجاح من مجيع الزوايا، من حيث اجلانب السياسي، . بدور الدول األعضاء

واقترح سيادته . ، واالجتماعي، والقانوين، والبيئي، مع ضرورة وجود تصور كامل لإلصالح يف املنظمةواالقتصادي
من أجل إجياد قصص جناح، مع التصدي لألولويات وفقاً لذلك ، إىل األصعبأن يتم حتديد األولويات من األسهل 

من خالل االستثمارات، وما إذا كان  ما إذا كان هناك تصور للتمويل الذايتعوتساءل . مع إعالن هذه القصص
ذلك مسموحاً به يف املنظمة، وتساءل أيضاً عن مبدأ العمل التطوعي من أجل احلصول على فرص عمل، سواء على 
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طة يمستوى العمل يف املنظمة أم يف األقاليم، األمر الذي يقلل من التكلفة املالية ويضمن احلصول على عناصر نش

  .ختدم أنشطة املنظمة

ذكر ممثل مجهورية إيران اإلسالمية أن البلدان األعضاء قد وافقت بشكل عام على املفاهيم الواردة يف أوراق و
اإلصالح، وهي إعداد األولويات، والكفاءة، والفعالية والشفافية وقابلية املساءلة، والتخطيط تأسيساً على النتائج، 

وتابع حديثه بأنه نظراً لطبيعة منظمة الصحة العاملية . ملراميإذا كانت املقترحات ستحقق هذه ا عماولكنه تساءل 
فتمويل املنظمة ال يتوافق دائماً توافقاً . املتعددة احلكومات، فإن آلية إعداد األولويات ضرورية لتحسني فعالية املنظمة

األمد والقصرية األمد، والبد  بني األغراض الطويلة العالقةُ ،ومن بني أكثر األمور أمهيةً. جيداً مع أولوياا وخططها
 بعض وأبدى ممثل مجهورية إيران اإلسالمية شعوره بأن. أن تشرف البلدان األعضاء على هذا األمر وأن توجهه

فإنه يفضل " التخطيط تأسيساً على النتائج"مصطلح ؛ فبدالً من يف عملها قد طَواه الزمنالطرق اليت تتبعها املنظمة 
، ألن أنشطة الربامج ال تبدأ بالتخطيط فقط، بل إا متر عرب عملية كاملة تتضمن وضع "النتائج اإلدارة تأسيساً على"

وقد حث ممثل مجهورية إيران . امليزانية والتنفيذ والرصد والتقييم وارجتاع املعلومات للمحافظة على فعالية املنظمة
وعرب عن احلاجة . س املستفادة من الوكاالت األخرىاإلسالمية منظمة الصحة العاملية على التعلم من اخلربات والدرو

ر عن قلقه من كون  .ساق أفضل بني اهليئات احلاكمة يف منظمة الصحة العاملية على الصعيد العاملي واإلقليميالتوعب
) 2.64ص ع ج(وأشار سيادته إىل قرار مجعية الصحة العاملية  متويل املنظمة قد ال يتوافق دائماً مع األولويات لديها،

الذي طلب إىل املدير العام أن يعد بالتشاور مع الدول األعضاء أسلوباً للتقييم املستقل وأن يعرض التقرير األول 
حول التقييم املستقل لعمل منظمة الصحة العاملية يف االجتماع اخلامس والستني جلمعية الصحة لعاملية الذي سيعقد 

حيقق ذلك  تشاوري ادته قلقه حول قدرة الدول األعضاء على إنشاء فريقوقد أبدى سي. 2012مايو /يف شهر أيار
  .خالل هذا الوقت القصري

ذكر السيد ممثل لبنان أن من األسباب املوجبة لإلصالح كثرة املهام املطلوب من املنظمة إجنازها، مع قلة املوارد و
وتساءل عن املهام أو األولويات  .بصورة صحيحةاملتاحة، مما يستوجب القيام باألعمال األساسية وحتديد األولويات 

إنشاء وكالة أو  اليت ستتوقف املنظمة عن التركيز عليها، ومن الذي سيقوم بالتركيز عليها، وتساءل حول إمكانية
، تستوجب أن تكون املنظمة أكثر )احلوكمة(الشورى وذكر سيادته أن . صندوق جديد للقيام باملهام اإلضافية

. وأن تتجنب استخدام املصطلحات اليت توقع يف االلتباس ضوعاً للمساءلة، وأن تكون أكثر فاعليةشفافية، وخ
فر يف اوأوضح أن عملية تقييم التقدم على مستوى الدول يتطلب وجود نظُم معلومات متطورة، وهو أمر غري متو

العاملية، حباجة إىل لعب دور قيادي،  ى الصحيةالشوركما ذكر سيادته أيضاً أن املنظمة، يف إطار . عدد من البلدان
ولكن التساؤل هو هل تسمح باقي املنظمات بذلك يف ظل تزايد . بأن تقود جهود الصحة العاملية، مبوجب دستورها

زيادة إما واقترح سيادته . التنبؤ به وإمكانعدد املنظمات العاملية؟ وأضاف أن هناك حاجة إىل استمرارية التمويل 
  .املقدرة، وإما تغيري طريقة إدارة املوارداكات شتراال

يم لكافة يلتخطيط والتنفيذ واملراقبة والتقأكَّد السيد ممثل العراق على أمهية مؤشرات ومعايري إدارة اجلودة يف او
كما أكَّد . يف متابعة هذه الفعاليات )احلوكمة(الشورى فعاليات منظمة الصحة العاملية، وعلى ضرورة تعزيز آليات 

النفقات  يف جمال والسيما ةواالستفادة من اقتصاديات الصح ضرورة توخي االستخدام األمثل للموارد املتاحة،
يم الربامج املشتركة، يما خيص ختطيط وتنفيذ ومراقبة وتقواقترح بناء شراكة فاعلة مع البلدان يف . اإلدارية للمنظمة

لتقارير املالية للمنظمة على مستوى كل بلد، لالبلدان  مراجعةوأبرز سيادته أمهية . ةما يتعلق بالرقابة املالي والسيما
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والتأكيد على حتقيق التكامل بني برامج الرعاية الصحية األولية دف االستخدام األمثل للموارد، وتعزيز الشراكة 

وأكَّد على أمهية املراجعة . الربامج املشتركةالفاعلة بني املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية يف ما خيتص بتنفيذ 
  .الدورية املستمرة خلطة اإلصالح مع تشخيص أهم املشاكل ومعاجلتها

أكد معايل وزير الصحة يف السودان على أمهية وضع أهداف عملية قابلة للتنفيذ واالبتعاد عن األمور النظرية و
إقصاء اجلهات  دونمة لتكون هي القائدة للصحة يف العامل، وأوضح ضرورة تركيز دور املنظ. اليت ال ميكن حتقيقها

العالقة بني برامج  توضيحوأضاف معاليه أنه البد من . األخرى، ولكن من خالل التنسيق اجليد وتوزيع األدوار
مع االحتفاظ باستقاللية  حبيث تتحقق أقصى الفوائداملنظمة وأدوارها وبني القطاع اخلاص يف خمتلف ااالت، 

وحث معاليه على إشراك البلدان بصورة أوسع بتنظيم اجتماعات مع الشركاء . التقينملنظمة يف ما خيتص بالقرار ا
اليت تصدر عن املنظمة،  والوثائق وأشار إىل أمهية استخدام لغة سهلة ومفهومة يف املنشورات. اآلخرين يف الصحة

  .ل تلك الربامجامثأن حىت تتحقق الفائدة املنشودة من ويف الدورات التدريبية اليت تعقدها ملتدربني من البلدا

أن التركيز على جماالت تستطيع املنظمة اإلجادة فيها قد يتناقض مع دور املنظمة يف تلبية  أكَّد السيد ممثل اليمنو
وأشار إىل ضرورة أن . أن جتارب اإلقليم مع اإلصالح جادة، وهي عملية مستمرة احتياجات البلدان، وأضاف

وانتقد سيادته عدم الوضوح يف اعي عملية اإلصالح االستخدام األمثل للموارد وفقاً ملقاييس ومعايري منطية، تر
البحث احلاجة ماسة إىل إن مث . يلا حتتاج للمزيد من التوضيح والتفص، وأ)احلوكمة(بالشورى املصطلحات املتعلقة 
ن سيقوم باألعمال اليت ستتخلى وتساءل عم. ة السابقني واحلالينياملنظماالستفادة من خرباء وعن املوارد اجلديدة، 

تلك ب سوف تضطلعوأشار إىل ضرورة تكامل عملية التنسيق مع اجلهات واملؤسسات األخرى اليت . عنها املنظمة
 األدوار توضيحوشدد سيادته على احلاجة إىل توفري إيضاحات وتفسريات ملراحل اإلصالح، مع ضرورة . اخلدمات

  .فيها باملنظمة وبالدول األعضاء بأمانة طةواملن

ذكرت السيدة ممثلة البحرين أن قيام املنظمة بعقد اجتماعات سنوية للتشاور مع منظمات اتمع املدين و
ما تتضمنه ورقة اإلصالح ووفق والشركاء املعنيني، من شأنه أن ميكِّن املنظمة من االخنراط مع اتمع املدين حبسب 

وأضافت أن ما قامت به املنظمة للتشاور مع تلك املنظمات يف جمال مكافحة األمراض غري . يهات املقترحةالتوج
كذلك أن حتديد األولويات العاملية امللحة، وحتديد أولويات  توذكر. السارية كان خطوة موفقة يف االجتاه الصحيح

املنظمة، كما أن إعادة توجيه املوارد حبسب تلك كل إقليم على حدة هو من املمارسات اجليدة لتصريف األمور يف 
وأشارت أيضاً إىل . ن أصحاب القرار من اختاذ التوجه السليماألولويات، واستناداً إىل املسوحات والرباهني، ميكِّ

ضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة من أجل التقييم واملتابعة، وضرورة التنسيق والشراكة مع املنظمات الدولية 
وأبدت اتفاقها مع اإلجراءات املقترحة لإلصالحات . لألمم املتحدة، لتجنب االزدواجية وتشتت اجلهود التابعة

  .اإلدارية

ذكر السيد ممثل مصر أنه جيرى توزيع امليزانية املخصصة من املنظمة للدول من أجل تنفيذ أنشطة حمددة وال و
يوأشار . يتعارض مع حرية الدولة يف حتديد أولويات التمويل ح بتحويل املبالغ املدرجة من برنامج إىل آخر، مماسم

وذكر . إىل إمكانية تكرار التمويل من املنظمة ومن منظمات أخرى وتقسيم أنشطة نفس الربنامج بني عدة ماحنني
عم يف بناء قدرات دول اإلقليم يف جمال الصحة العامة، وتساءل عن سبب عدم د دور هام كان هلا ملنظمةاسيادته أن 

  .املنظمة مرة أخرى للدارسني يف جمال الوبائيات والصحة العامة واإلحصاء احليوي
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ذكر السيد ممثل املغرب أن من الضروري للمنظمة إبداء مرونة أكرب لتلبية احتياجات خمتلف البلدان واألقاليم و

. ون إغفال خصوصية األقاليممن خالل السياسات الصحية للبلدان، وتفعيل آلية لتحديد األولويات االستراتيجية د
ها وحتقيق املرونة فيها، ووضع نظام يتوأضاف أنه ينبغي وضع مقاربة مؤسسية حلشد املوارد املالية مع ضمان استمرار

إقليم شرق املتوسط للمجلس التنفيذي لبذل أحد بلدان  وطالب باستثمار فرصة ترؤس. عاملي للمعلومات الصحية
وحيا جمهودات املنظمة والعاملني فيها من أجل . املبادرة اهلامة وبلوغها اهلدف املنشودالدعم الضروري إلجناح هذه 

ودعا املدير اإلقليمي إىل إعطاء تقييمه اخلاص بعملية اإلصالح . هيكلة عملية اإلصالح وتنفيذها طبقاً للجدول القائم
  .من خالل جتربته الكبرية والغنية

بية السورية عقد اجتماع يضم ممثلي املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط يف ح السيد ممثل اجلمهورية العراقترو
الس التنفيذي للمنظمة مع املسؤولني عن ملف اإلصالح يف املكتب اإلقليمي ملناقشة موضوع إصالح املنظمة 

تماع وتقدميها يف اج ،وللتنسيق والتشاور ووضع ورقة عمل موحدة حتمل وجهة نظر اإلقليم يف عملية اإلصالح
  .2012يناير /الس التنفيذي القادم يف كانون الثاين

ذكرت معايل وزيرة الصحة األفغانية أا من وجهة نظر بلدها ترحب باملقترح املطروح كجزء من إصالح و
. منظمة الصحة العاملية للعمل بتعاون وثيق أكثر من ذي قبل مع جمموعات اتمع املدين ومع القطاع اخلاص

تنمية القدرات لدى العاملني الوطنيني ضروري لتحسني القدرات التقنية على املستوى االستثمار ببأن وأفادت 
أفغانستان قد فقدت ما كان املنظمة يف وذكرت أن  .وأن من الضروري إحداث تغيريات يف العقود احملليةالقطري، 

غري متشجعني على القدوم إىل  باتوا الناس من "اجليدين"لديها من مسعة حسنة بأا تستقطب أفضل العاملني، وأن 
وطلبت معاليها من املنظمة إدخال املزيد من احلوافز اليت جتتذب املزيد من العاملني املؤهلني وذوي . أفغانستان

  .الكفاءات للعمل يف املنظمة على الصعيد القُطري

أن اإلقليم مقبل على حتديات صحية و يماوالسأكّد السيد ممثل اإلمارات العربية املتحدة أمهية إصالح املنظمة و
كما أكد . جديدة إىل جانب التحديات اليت يواجهها يف املرحلة احلالية مثل األمراض غري السارية على سبيل املثال

وأشار سيادته إىل أمهية . أمهية وضع خارطة طريق للسري عليها ووضع أهداف حمددة ملواجهة هذه التحديات
واقترح سيادته عقد ندوة مفتوحة يدعى هلا . القطاعني العام واخلاص، وأمهية اختيار الشركاء ما بنييف الشراكة 

  .اخلرباء يف هذا اال من إقليم شرق املتوسط واألقاليم األخرى لسماع أفكارهم يف هذا اخلصوص

أمحد آل سعود، جلهوده  استهلت املديرة العامة حديثها بالثناء على صاحب السمو امللكي األمري عبد العزيز بنو
وأخربت السادة احلاضرين أن الدكتور عبد اهللا الصاعدي، نائب املدير . الدؤوبة للوقاية من العمى ومكافحته

. عملية اإلصالح يفآراء العاملني  بإدراجاملدير اإلقليمي  كلَّفهماإلقليمي لشرق املتوسط، هو أحد األعضاء الذين 
بلداً،  193عند البدء باحلوار مع البلدان األعضاء الذين كان عددهم  2010نت عام وأن نقطة البدء يف اإلصالح كا

من رغم على البالنسبة للمنظمة،  فالبلدان هم أكثر املعنيني أمهيةً. بلداً، حول عملية اإلصالح 194وأصبح اآلن 
ة الصحة العاملية تدار من قبل منظمصحيح أن . البعض بأن منظمة الصحة العاملية هي األمانة االنطباع السائد لدى

 البلدانمن  كلٌّأن يقوم عملية اإلصالح الناجحة تتطلب  ولكن .من الدول األعضاءتفويض على  بناًءاألمانة، 
  .اإلصالح سيكون عملية مستمرةعلماً بأن . نة بأدوار حمددة بدقة لكل منهماألعضاء واألما
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هناك  وأبدت موافقتها على أنوزارات الصحة، باليت تنوء  ةاملتنافسوأشارت الدكتورة تشان إىل األولويات 

، واتفاقية منظمة )2005(فاآلليات العاملية، مثل اللوائح الصحية الدولية ". لةغري املستكم"الكثري من األولويات 
غري السارية الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، وخطة العمل لالستراتيجية العاملية للوقاية من األمراض 

ملشكالت ذات األولوية يف الصحة ا للتعاطي معت مبوافقة البلدان األعضاء حظي أنشئت بعد أن ومكافحتها، قد
  .العمومية

وأضافت املديرة العامة أن منظمة الصحة العاملية ال تقترح زيادة يف االشتراكات املقدرة على املدى القصري، فإذا 
وبني األولويات فإن ذلك ميثل  من ميزانية املنظمة، %80ت الطوعية اليت تشكل أمكن إحداث توافق بني املسامها

األولويات يف الصحة العمومية، مثل مكافحة التبغ وتسعري قد حددت بعض الدول األعضاء  صحيح أن. إجنازاً رائعاً
 خارجية مصادرقيان التمويل من االشتراط املسبق لصالحية األدوية يتلواالتفاقية اإلطارية  تنفيذ اللقاحات، إال أن

والبد لألولويات أن تقودها البلدان، وأن تنطلق من القاعدة إىل القمة، وأن تقودها . مثل مؤسسة بلومربغ
. اوتوقعا االبلدان لتحديد أولويا متناولل يف أو برنامج عم ومتثل استراتيجية التعاون القطري آليةً. االحتياجات

منظمة الصحة العاملية هي املنظمة الوحيدة ضمن منظومة األمم وة اليد العليا يف اختاذ القرارات، والبلدان هي صاحب
ري رحبة، وميكن ملنظمة يآفاق التغ إن. املتحدة اليت تتمتع بآلية ال مركزية، ولكنها حتتاج للتعديل على الصعيد القطري

ها أن تقبل املسامهات الطوعية استناداً إىل األولويات اليت الصحة العاملية أن تقترح آلية جديدة حلشد املوارد، وميكن
  .حددا البلدان األعضاء

ن قصص النجاح املشرقة الختاذ إويف معرض إجابتها عن تدخالت ممثلي البلدان األعضاء، قالت الدكتورة تشان 
من الدكتورة تشان لسؤال  استجابةًو. نات تعد عنصراً هاماً يف التخطيط الناجح للربامجالقرارات استناداً إىل البي

و كاف، وأن البلدان األعضاء ن ذلك مل يكن يتخذ السمة االستراتيجية على حنإحول حتديد األولويات، قالت 
فإذا مل . قراراً يف مجعية الصحة العاملية كل عام دون أن يتوافر هلا التمويل 28- 25ما يقرب من  ضستعرت تكان

التمويل فلماذا يقضي املندوبون وقتاً طويالً يف إصدار العديد من القرارات يف مجعية يكن وزراء املالية يقدمون 
حان الوقت فقد وهكذا  .يث التوقيتالصحة العاملية، والسيما أن القرارات غري متسقة من حيث األولوية، ومن ح

يف ااالت الرئيسية  ضروريااللتزام صحيح أن . حت احلاجة ماسة للتقيد بالقواعدللعودة إىل األساسيات وأصب
إن مث . ف على ااالت اليت ينبغي استبعادهابالتعريتمثَّل ي التحد ولكناخلمسة للعمل ملنظمة الصحة العاملية، 

إىل البلدان  الذي يكلُ دستورهاف ربعة وستني عاماً حباجة للتطوير،منظمة الصحة العاملية اليت بلغت من العمر أ
  .إسهام مجيع البلدان يتطلَّب بالضرورةألنشطة الصحية، األعضاء تنسيق ا

وتـَماملنتدى الصحي وإذا كان . بناء القدرات على الصعيد القطريإىل حلاجة إىل تقسيم أفضل للعمل، ا س
الشركاء، ومن بينهم القطاع اخلاص، سيستكشف طرقاً ميكن لألطراف املؤثرين الرئيسيني  لطائفة من املفتوحالعاملي 

البلدان ال ف . الصحة أن يعملوا وفقها معاً وعلى حنوٍ أكثر فعالية، على الصعيد العاملي وعلى الصعيد القطرييف
لن تتنازل بأي شكل من األشكال منظمة الصحة العاملية  ألنالقرارات،  باتخاذالقطاع اخلاص  يف أن يقومترغب 

  .عن فضح املصاحل املتضاربة
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منظمة الصحة العاملية، والسيما  تعاقداتذج املوارد البشرية يف املستقبل ستؤثر على ن مناإوقالت الدكتورة تشان 

وجه الناس النقد ملنظمة الصحة العاملية على أا تأخذ أفضل  ما  املهنيني الوطنيني، فلطالَما يتعلق منها بالعاملني
  .صلية، وهو أمر حيتاج للتغيريالعاملني من املكاتب القطرية، وأم لن يعودوا أبداً خلدمة بلدام األ

إدارية  هياكلن ملنظمة الصحة العاملية إلمالحظات اليت تناولت التنسيق، قالت لواستجابة من الدكتورة تشان 
وا بعد أن استفادوا فبعض الشراكات كانت جيدة يف البدء، إال أن الشركاء انفض. منفصلة عن الشركاء يف الصحة

ومنظمة الصحة العاملية استضافت العديد من الشراكات، إال . اليت استضافتهم مها البلدانمن كرم الضيافة اليت تقد
  .أن قدراً أكرب من التنظيم مطلوب يف هذه الشراكات

بلدان فبعض ال. لبلدان األعضاء يف ميدان الصحة العمومية مسؤولية كبريةل يقيادالدور الن إ املديرة العامة تقالو
وكاالت ختتلف جداول أعماهلا ومبادراا العاملية عن تلك اخلاصة مبنظمة الصحة العاملية، الس تتخذ مواقع هلا يف جم

الرئيسي  الصعوبات، وهي صعوبات ال تقتصر على الصعيد القطري ولكنها متتد إىل املقر عدداً من وهو أمر يسبب
  .وإىل اإلقليم بأسره

ت يف وثائق البعثات درجت مع الدول األعضاء وأُات قد نوقشأشار املدير اإلقليمي إىل أن قضية حتديد األولويو
ة مت تضمينها يمليف بعض األحيان مرفقة بتعليمات من مجعية الصحة العاكانت املشتركة لتخطيط ومراجعة الربامج، و

 ما ليت طالَبقوة أن الدول األعضاء انه يعتقد وإرة، قال دوفيما يتعلق باالشتراكات املق. يف عمل البعثات املشتركة
فعلى . املنظمة يف هذا املوقف غري السار الذي أضحت عليه اليوم عضو نرة هي مدرفضت زيادة االشتراكات املق

، يف الوقت الذي متثل فيه املسامهات %19.8إىل  %80مدار العقود املاضية اخنفضت نسبة االشتراكات املقررة من 
ن إوقال . ومع هذه املسامهات الطوعية، تأيت شروط ثابتة ال تقبل أي مرونة. من امليزانية %80الطوعية ما يزيد على 

ولكن من املستحيل حتديد موعد احلصول عليها ومقدارها، فقد تصل قبل  املسامهات الطوعية األساسية أكثر مرونةً
إال  ساهمال تاإلقليم بلدان ن إوقال . تنفيذ األنشطة يف اية الثنائية بثالثة أو أربعة أشهر وال يتم االستفادة منها

وإذا متت زيادة . فقط أمريكي دوالر 10,000ن بعض البلدان تدفع إ؛ والشاملةمن االشتراكات  %4إىل  %3 بنسبة
من الضروري  مث إن. ، فسوف يساعد ذلك املنظمة يف العودة إىل وضعها السابقنسبة االشتراكات املقررة تدرجيياً

، نظراً من املسامهات الطوعية توقع أن حتصل عليها املنظمة أو تكون قد حصلت عليهايمناقشة مسألة األموال اليت 
وبدون  .%80ن نسبة الـ يمتجاهلَ %20نسبة الـ  نظال لسنوات يناقشا الصحة العامليةألن الس التنفيذي ومجعية 

 أعادوأخرياً، . مصاعب مجةجهان املنظمة سيواكذلك و ،الدول األعضاء بوصفها األطراف املعنية املناقشة فإنهذه 
  .على أا من األولويات اليت تستحق االهتماموعلى بناء القدرات  التأكيد املدير اإلقليمي

ه السيد ممثل االحتاد اخلليجي ملكافحة السرطان بالشكر إىل املدير اإلقليمي على حرصه على ضم االحتادات توجو
أن يكون للمنظمات غري احلكومية دور أساسي يف ضرورة ع املهم، وأكّد واملنظمات غري احلكومية هلذا التجم

ها نيد االستخدام األمثل للموارد من خالل تبوأضاف أن هذه املنظمات غري احلكومية جتس. منظومة الصحة العمومية
قد شراكات ة من أجل علتقييم عمل املنظمات غري احلكومي ن املنظمات الدولية قسماًومتىن أن تتضم. التثقيفيللعمل 

  .املنظمات الدولية املهام اليت تضطلع امعها تتوىل مبوجبها بعضاً من 
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رحب السيد ممثل االحتاد الدويل لرابطات طالب الطب باإلصالحات املقترحة من أجل منظمة صحة عاملية و

وذكر إن االحتاد يتطلع إىل القيام . املقترحاملنتدى الصحي العاملي بملساءلة، وكذلك وقابلية اتتسم بالشفافية والكفاءة 
وقد أبدى قلقاً جتاه . بدور نشط يف هذا املنتدى من أجل املضي قُدماً يف جدول أعمال تمعات صحية ومستدامة

 28.64وأشار إىل القرار ج ص ع. تأثري كبري للقطاع اخلاص يف املنتدى املقترح العواقب اليت قد تترتب على وجود
أن تقوم الدول األعضاء واملنظمة مبتابعة ذلك وإدراج الشباب  يف باب واملخاطر الصحية، وأعرب عن أملهحول الش

 .ضمن عملية إصالح املنظمة
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  التقنية الشؤون  .5

  سريع التوسع دجِتسعاجلة ملواجهة داء متدخالت إىل دعوة : محى الضنك  1.5
  )4–ق/58ل إ/القرار ش م ،58/3إل /م من جدول األعمال، الوثيقة ش) أ( 4البند (

م الدكتور حسن البى، قدشرـذا العنـوان   ورقة تقنيـة  ،ةاملستشار اإلقليمي املعين باألمراض املستجد  وأشـار إىل ،
اوأن محدديـداً لألمـن الصـحي علـى         يى الضنك من أكثر الع املنقولة بالبعوض انتشاراً بني البشـر، وهـي تشـكل

مت اإلبالغ عن أوبئة من محى الضنك ومحـى الضـنك النــزفية يف     1998فمنذ عام  .واإلقليمي والعاملي الصعيد الوطين
يف وذلـك  عٍ يف التـوزع اجلغـرايف لكـلٍ مـن الفـريوس والبعـوض الناقـل لـه،         مع ازدياد يف التكرار، ومع توسـ  اإلقليم

مـن   3، 2، 1 اتطـ يمالن تدجِـ وقـد و . عوديةباكستان واليمن وجيبويت والسودان والصومال واململكـة العربيـة السـ   
فريوس محى الضنك يف اإلقليم وتسبببشكل ثابت يف وقوع فاشيات يف هذه البلدان ت .ى إىل  وأشار الدكتور البشـر

أن العوامل اليت تساهم يف تفاقم مشكلة محى الضنك ومحى الضنك النـزفية تتمثَّل يف التحضر العشوائي غري املنضـبط  
   .التخطيط، ويف التغري املناخي، ويف تنقالت السكانب

زت تركَّـ و مت اإلبالغ عـن فاشـيات يف اململكـة العربيـة السـعودية، والسـودان، والـيمن،        2009يف عام  وذكر أنه
ه الـدكتور  ونـو . الفاشيات يف املدن واملناطق الريفية على طـول شـواطئ البحـر األمحـر وحبـر العـرب ويف باكسـتان       

ىالبشر ظُـم     إىل أن التحديات الرئيسية اليت تعرقل الوقاية من محى الضنك ومكافحتها يف هذه البلـدان هـي ضـعف ن
ترصد محى الضنك والعوامل الناقلة هلا، ونقص اإلبالغ عنها، وضعف إجراءات االسـتعداد ملواجهتـها، مبـا يف ذلـك     

يف  وملكافحتـه ذا املرض، ـة من هـل جبهود منسقة ومكثفة للوقايمما يتطلب القيام العاج لنواقلها،املكافحة غري املالئمة 
اليت تنقل محى الضـنك مـن مقاومـة      Aedes aegyptiةـة املصريـه الزاعجـراً ملا تبديـونظ. ةـة الفرعيـق اإلقليميـاملناط

مسـة لضـمان اسـتمرارية    ملبيدات احلشرات الشائعة االستخدام، فإن االستخدام احلكيم والتدبري الصارم من األمور احلا
وتشتمل الورقة التقنية على األساليب الالزمة للحـد مـن خطـورة هـذا املـرض املسـتجد، وأسـاليب دعـم          . املكافحة

القدرات الالزمة للتخطيط واكتشاف املرض وخصائصه وطرق احلـد مـن انتشـاره، ودور الشـراكة الفاعلـة يف هـذا       
  .اال

ن الدكتور البيى أن االلتوبـد       شرزام الوطين هو حجر األسـاس لضـمان النجـاح واالسـتمرار يف أي برنـامجٍ لترص
األمراض، وأن مكافحة محى الضنك مسؤولية مشتركة يساهم فيها الكثري مـن الشـركاء، وال تقتصـر علـى وزارات     

د ترصـد يـؤدي   الصحة، ومن أجل ذلك تركّز االستراتيجية العاملية ملكافحة العوامل الناقلة حلمى الضنك علـى وجـو  
وظائفه على حنو فعال، وعلى التأهب ملواجهة املرض، وعلى مكافحة انتقائية ومتكاملة للبعوض يساهم فيها اتمـع  

شرى أنـه يفتـرض يف الترصـد حـىت يـؤدي وظائفـه بصـورة جيـدة وفعالـة          وضح الدكتور البأو. والقطاعات املتعددة
استباقياً، وأن يرتكز على املختربات، وأن يقدم اإلنذار املناسب يف وقت مبكر بأية ويتضمن عنصراً خمفرياً، أن يكون 

شـرى أمهيـة التـدخالت املضـمونة االسـتمرار، واملتعـددة القطاعـات،        وأوضـح الـدكتور الب  . فاشية وشيكة احلدوث
حـة البيئيـة، والتنميـة الريفيـة،     ينطبـق بوجـه خـاص علـى املكاف    أن ذلك واتمعية املرتكَز، ملكافحة محى الضنك، و

كمـا  . واإلدارة احمللية، واالستنهاض اجلموعي لعامة الناس؛ كل هذا باإلضافة إىل التدابري اليت تتخذها وزارة الصـحة 
وسيواصـل املكتـب اإلقليمـي     .أن الدعم بالتشريعات أمر أساسي أيضاً للنجاح يف مجيع برامج مكافحة محى الضـنك 

  . للبلدان األعضاءتقدمي الدعم التقين
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  املناقشات

قال ممثّل العراق إنّ بلده يقوم، على الرغم من عدم تسجيل حاالت من محى الضنك، باختاذ خطوات احترازية 
وأكّد على أمهية تعزيز الشراكة بني بلدان اإلقليم وبني خمتلف األقاليم من أجل . يف إطار ترصد األمراض السارية
ر إىل وجوب تنظيم دورات وأشا. على ضرورة أن تدعم املنظمة تلك الشراكةتوقي ومكافحة محى الضنك، و

العمل، بدعم من املنظمة أيضاً، على التوفيق بني  ضرورةلعاملني يف هذا اال بدعم من املنظمة، وإىل لتدريبية 
الرعاية الصحية  وشدد على أمهية إدراج جهود مكافحة الضنك يف خدمات. الترصد الوبائي والترصد املختربي

األولية، وعلى ضرورة تعزيز قاعدة البيانات اخلاصة ذا املرض، وتبادل املعلومات ذات الصلة بني بلدان اإلقليم 
  .وبني البلدان األخرى

تساءل معايل وزير الصحة يف السودان عن املدى الزمين النتشار املرض يف مخسة من بلدان اإلقليم، وعن سبب و
على الرغم من  2011بلداً يف عام  112إىل  1970العامل اليت ينتشر فيها من تسعة بلدان يف عام  زيادة عدد بلدان

والحظ، يف هذا الصدد، أنّ عبء مكافحة النواقل يقع عادة على . معرفة املنظمة خبطورته ومسبباته وسبل مكافحته
وأكّد . واملوارد البشرية املؤهلة إال بشكل حمدود كاهل املستويات احمللية يف البلدان، حيث ال تتوافر املوارد املالية

   .على ضرورة تعزيز القدرات يف تلك املستويات لضمان جناح مكافحة محى الضنك

مان إىل ضمان التكامل يف العمل وتاليف تكرار األنشطة واللجان، وبناء عليه أكّد على ع سلطنة دعا ممثّلو
   .ن مهام اللجان الوطنية املعنية بالتدبري املتكامل لنواقل األمراضضرورة إدراج مكافحة نواقل محى الضنك ضم

والحظ ممثّل جنوب السودان أنّ التوزيع اجلغرايف حلمى الضنك يتبع، حسبما يبدو، احلدود السياسية للبلدان 
  .وسأل عن سبب ذلك

. عاون مع قطاع الصحة البيئيةقال ممثّل فلسطني إنّ مكافحة محى الضنك، والسيما مكافحة النواقل، تقتضي التو
وأكّد على ضرورة دراسة مقاومة البعوض ملواد الرش واختيار األنسب منها، وحتديد الفترة املناسبة للرش وفق 

وكيفية متابعتها، مما يقتضي  للمبيدات احلشريةمرحلة التطور البيولوجي للبعوض، وحبث اآلثار اجلانبية والسامة 
  .اتتدريباً يف علم احلشر

االنتظار حىت تتخذ  وزوأضاف أنه ال جي. نواقل األمراضأكّد ممثّل اليمن أيضاً على أمهية املكافحة املتكاملة لو
 كافحة أمراض مثل املالريا ميكنمحى الضنك منحى املالريا، وأنّ هناك بلداناً هلا خربات واسعة وموارد كبرية يف م

   .مكافحة محى الضنكاالستناد إليها يف 

ر معايل وزير الصحة يف الكويت مزايا الوقاية القائمة على مكافحة النواقل، والتمس توضيحات خبصوص وذك
  .االختالفات القائمة بني مكافحة نواقل املالريا ومكافحة نواقل محى الضنك

أنه وأضاف . وقال ممثّل باكستان إنّ محى الضنك تشكّل خطراً حقيقياً يف بلده، خصوصاً يف مقاطعة البنجاب
، مثل القطاع اخلاص واتمع وسائر املعنينيمت، ملواجهة ذلك اخلطر، إطالق محلة توعية تشمل مجيع القطاعات 

وأشار كذلك إىل أنّ هناك بلداناً أخرى متتلك خربة يف جمال محى الضنك، مثل . املدين والطالب ودوائر اإلعالم
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وقال . ملرضجماة اباكستان يف وضع استراتيجيات من أجل سري النكا على وجه التحديد، تقوم حالياً مبساعدة 

  .إنّ مثة حاجة إىل مزيد من الدعم من اتمع الدويل يف هذا اال

قال ممثّل مصر إنّ هناك احتماالً النتشار محى الضنك نتيجة التغير املناخي السائد، وطلب مساعدة املنظمة يف و
الصحية الدولية، وأحلّ على ضرورة تنظيم دورات تدريبية باللغة العربية يف جمال  جمال اإلبالغ وفق آلية تطبيق اللوائح

انتشار نواقل األمراض،  حتديد مواقعكما طلب مساعدة املنظمة يف . مكافحة النواقل من أجل اجتياز احلواجز اللغوية
   .وأكّد على أمهية تبادل املعلومات يف هذا اال مع سائر املراكز املختصة

السكاين من األمور اليت  زوحـوالن ،كر ممثّل مجهورية إيران اإلسالمية أنّ األمناط املناخية اآلخذة يف التغيروذ
د والقدرات املختربية وعلى وأضاف قائالً إنّ بلده يركّز على تعزيز نظام الترص. تسهم يف انتشار محى الضنك

وحثّ البلدان اليت شهدت . ودراسات يف جمال مكافحة النواقل اخلافرة وبدراسات وبائية الترصداالضطالع بأنشطة 
وأوضح أنه ليس هناك، يف بلده، ما يدلّ . جتارا مع البلدان األخرى مشاطرةوقوع فاشيات من محى الضنك على 

  .على وجود حاالت من الضنك، وأنه جيب، مع ذلك، إجراء املزيد من الدراسات يف هذا الصدد

يف وهي اآلن موجودة  ،ةيف جد الضنك ظهرت، ألول مرة يف بلده كة العربية السعودية أنّ محىوذكر ممثّل اململ
وقال إنه جيري تنسيق جهود املكافحة على مجيع مستويات القطاع الصحي، وإنّ . ثالث مناطق يف الغرب واجلنوب

وأضاف أنه جيري، بالتعاون مع . ةتلك اجلهود تشمل تدريب مقدمي خدمات الرعاية الصحية يف املناطق املتضرر
جامعة ليفربول واحتاد مكافحة النواقل بطرق ابتكارية، إنشاء مركز يف جيزان يعىن باألمراض املنقولة بالنواقل، ومن 

والتمس اإلرشاد من املنظمة بشأن التدابري احملددة الالزمة للوقاية من . املتوقع أن يبدأ ذلك املركز عمله يف القريب
  .ة املرض داخل البلدان وفيما بينهاسراي

وأوضح ممثّل املغرب أنه ميكن االستفادة من مبادئ مكافحة الضنك يف مكافحة العديد من فاشيات األمراض 
وأكّد أيضاً على ضرورة العمل بطريقة متكاملة على مكافحة األمراض املنقولة . وخصوصاً تلك املنقولة باملفصليات

  .بالنواقل

لصومال أنّ العوامل اليت تؤثّر يف انتشار محى الضنك قائمة يف بلده، مثل التوسع العمراين املكثّف وذكر ممثّل ا
وأضاف أنـّه مت اإلبالغ عن محى الضنك يف مقديشو وبربرة، وإدراج املرض . وضخامة أعداد النازحني من السكان

ةد يف النظام املتكامل للترصاد املختربي يف الوقت احلايل، وأكّد على وأعرب عن أسفه لتعذّر إج. واراء الترص
  .، وزيادة قدرات العاملني الصحينيالترصدضرورة توفري املزيد من املوارد من أجل تعزيز ذلك 

العوامل املسببة حلمى الضنك ومحى  ترابطوذكر ممثّل االحتاد الدويل لرابطات طلبة الطب أنه على الرغم من 
والحظ أنّ هناك، أكثر من أي وقت مضى، حاجة إىل تعزيز . نّ مجيع العوامل تتأثّر كثرياً باملناخزفية فإـالضنك الن

االلتزام السياسي، ليس ملكافحة الفريوس عن طريق تدعيم النظم الصحية فحسب، بل كذلك ملواجهة األسباب 
رون أنّ التغير املناخي هو أكرب األخطار وقال إنّ طلبة الطب الذين ميثّلهم ي. اجلذرية اليت تقف وراء انتشار املرض

وأضاف أنّ التغري املناخي اليزال يشكّل، يف إقليم شرق املتوسط، . احملدقة بالصحة يف القرن احلادي والعشرين
ع ات املياه وتوزإحدى املسائل املثرية لقلق كبري، نظراً النعكاساته على اإلمدادات الغذائية واألمن التغذوي وإمداد
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على التعاون يف جمال تعزيز املعارف، وعلى تغيري السلوكيات،  املعنيـنيوحثّ مجيع . مراض املنقولة بالنواقلاأل

   .عبء محى الضنك من اجلذورعاطي مع اإلجراءات الرامية إىل التوتفعيل 

لضنك، ألول مرة، يف شرى، يف رده على النقاط اليت أثارا البلدان، إنه مت اإلبالغ عن محى اقال الدكتور البو
ورحب باملبادرات . الصومال والسودان يف مثانينات القرن املاضي، ويف مناطق أخرى من اإلقليم خالل التسعينات

إقليمية يف جمال مكافحة النواقل، واسترعى االنتباه إىل الربنامج اإلقليمي للتدريب  متميزةالرامية إىل إنشاء مراكز 
وأبدى دعمه . 2005نشئ يف السودان عمالً بالقرار الصادر عن اللجنة اإلقليمية يف عام على علم احلشرات الذي أُ

لتشكيل جلان وطنية تعىن مبكافحة النواقل، وأشار إىل أنـّّه قد تكون هناك حاجة إىل إنشاء فرقة عمل إقليمية تعىن 
  .مبكافحة النواقل

مراض املناطق املدارية املنسية مبقر املنظمة الرئيسي، أ مكافحةيف  اخلبريان، هوأوضح الدكتور رامان فياليود
وقال إنّ تلك املكافحة تركّز أساساً، فيما . االختالفات القائمة بني املالريا ومحى الضنك فيما خيص مكافحة النواقل

ا يف اإلقليم يتعلّق باملالريا، على مكافحة البعوض البالغ، علماً بأنّ بعض برامج التخلّص من املرض اليت يضطلع 
بد، فيما خيص محى الضنك، من تركّز مكافحة النواقل وأضاف أنه ال. ى مكافحة الريقاتتركّز، بعض الشيء، عل

 ةلبعوضلالحظ أنه يف حني ميكن و. من دورة حياة البعوضة) البلوغالبيض والريقات ومرحلة (على املراحل الثالث 
إنّ البعوض الناقل حلمى الضنك ال يطري إالّ على مسافات قصرية، وأنّ األنوفيل الطريان مسافات طويلة، ف من جنس

كما الحظ أنه بإمكان بيض البعوض الناقل حلمى . سراية ذلك املرض على نطاق واسع مردها البشر بالدرجة األوىل
  .الضنك الصمود يف ظروف اجلفاف والتفقيس عندما يصبح املاء متوافراً

. االنتباه إىل دور املمارسات البيئية واتمعية يف مكافحة البعوض الناقـل حلمـى الضـنك   ت املديرة العامة استرعو
مواقع البعوض الناقل، أنّ تلك العملية تعتمد على توافر البيانات وعلـى اإلبـالغ    حتديدوأوضحت، فيما خيص عملية 

لصحية، إنّ املنظمة سـتنظر فيمـا إذا   وقالت، يف إشارا إىل طلبات إدراج محى الضنك ضمن آلية اللوائح ا. الشفاف
ووافقت على أنّ التغير املناخي سيكون مـن  . كان هذا املرض يستويف الشروط اخلاصة باإلبالغ يف إطار تلك اللوائح

 .القضايا احلامسة األمهية يف القرن احلادي والعشرين

  ية واإلقليميةاالرتقاء بالربنامج املوسع للتمنيع من أجل بلوغ األهداف العامل  2.5
  )5–ق/58ل إ/القرار ش م ،58/4إل /من جدول األعمال، الوثيقة ش م) ب( 4البند (
عرضت الدكتورة نادية طع للتمنيع لبلوغ األهداف اإلقليمية لب ورقة تقنية بعنوان االرتقاء بالربنامج املوس

نت الدكتورة طوالعاملية، وبيالية،  ب أن التمنيع من أهم التدخالت يفلالصحة العمومية من حيث املردودية، والفع
قد  السنوات القليلة املنصرمة املرامي اإلمنائية لأللفية، وأن والسالمة، وهو الوسيلة الرئيسية لبلوغ املرمى الرابع من

دل شهدت حتسناً ملحوظاً يف التغطية بالتمنيع الروتيين يف عدد من بلدان إقليم شرق املتوسط، حىت وصل املع
يف اإلقليم  2010يف عام  DTPالوسطي للتغطية بثالث جرعات من اللقاح الثالثي املضاد للخناق والكزاز والشاهوق 

، ومت إدخال اللقاح املضاد 2008و 2000يف وفيات احلصبة بني عامي  %93وحقق اإلقليم خفْضاً مقداره . %91إىل 
ة عشر بلداً، وإدخال اللقاح املضاد للمكورات الرئوية يف مثانية يف مثاني) Hib(للمستدميات النـزلية من النمط يب 

  .يف أربعة بلدان rotavirusesبلدان، وإدخال اللقاح املضاد للفريوسات العجلية 
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وأضافت الدكتورة طز، فإن ما يقرب من مليون ونصف مليون طفل مل أنه ب لم احملرعلى الرغم من هذا التقد

؛ أما عدد األطفال 2010يف عام  DTPالثة من اللقاح الثالثي املضاد للخناق والكزاز والشاهوق يتلقَّوا اجلرعة الث
مل يتم حتقيق هدف ذكَرت أنه و. الذين مل يتلقوا اللقاحات وفق اجلدول الوطين للتمنيع فأكثر من ذلك بكثري

صبة قد يتم فقده إذا مل تستمر وأن ما مت إجنازه من خفض يف وفيات احل ،2010التخلص من احلصبة حبلول عام 
يواجه البلدان املتوسطة  وأن إدخال اللقاحات اجلديدة ميثِّل حتدياً ضخماً أعمال املكافحة والتخلص من املرض،

إال لـ ) Hib(خاصةً بلدان الشرحية الدنيا منها، فال يعطَى اللقاح املضاد للمستدميات الرتلية من النمط يب الدخل و
من الرضع يف اإلقليم يولدون يف بلدان ال تقدم اللقاحات املضادة  %88كما أن . سنوياً األتراب من املواليد 31%

  .للمكورات الرئوية وال اللقاحات املضادة للفريوسات العجلية ضمن الربنامج املوسع للتمنيع
وأشارت الدكتورة طربامج التمنيع يف اإلقليم، ب إىل وجود حتديات متعددة تواجه اجلهود الرامية لالرتقاء بل

على املستوى احمليطي، كما أن ال على املستوى املركزي وال فهيكلية برامج التمنيع وقدراا اإلدارية غري كافية، 
املخصصات احلكومية املنخفضة نسبياً لربامج التمنيع مع زيادة املوارد املالية لتلبية الطلبات املتزايدة على الربنامج 

ما يهدد  ، وهيلتمنيع، واليت تتضمن إدخال اللقاحات اجلديدة ومتطلبات استئصال األمراض والتخلص منهااملوسع ل
 يف بعض البلدان النظام احلايل لشراء اللقاحات وتنظيمهااملكتسبات اليت حققتها برامج التمنيع، هذا إىل جانب كون 

  .ىل آليات أكثر قوة لضمان جودة وسالمة اللقاحات، ومتس احلاجة إعاين من القصور يف العديد من البلداني
وقالت الدكتورة طلب أن الغاية من هذه الورقة هي توضيح الدور الذي يؤديه التطعيم باللقاحات يف خفض 
معدالت املراضة والوفيات النامجة عن األمراض السارية لدى األطفال، ومن ثَم بلوغ املرمى الرابع من املرامي 

ستوى الوعي حول الفرص الضائعة إلنقاذ املزيد من األرواح، بسبب مب واالرتقاءأللفية يف بلدان اإلقليم، اإلمنائية ل
والورقة تؤكّد على ضرورة مواصلة أنشطة التخلّص من احلصبة من أجل . التأخر يف إدخال اللقاحات اجلديدة

تسترعي الورقة كما . يق هدف التخلّص منهاعنها وحتق احلفاظ على املكاسب اليت حتقّقت يف خفض الوفيات النامجة
اهتمام املعنيني إىل العوائق والتحديات اليت تواجه برامج التمنيع يف اإلقليم، وإىل اإلجراءات اليت ينبغي تنفيذها 

  .إلحراز املرمى الرابع من املرامي اإلمنائية لأللفية

  املناقشات

. ى الترصد يف البلدان مبا يتيح اإلشهاد على شلل األطفالأكّدت السيدة ممثّلة البحرين على أمهية احلفاظ عل
د ومتنيع، ختضع للمراجعة بشكل دوري من قوقالت إنّ أنشطة مكافحة شلل األطفال يف مملكة البحرين، من ترصل ب

لل الرخو وأضافت أنّ برنامج الترصد حلاالت الش. جلنة اإلشهاد الوطنية الستئصال شلل األطفال ومن قبل املنظمة
الفريوس الربي  األطفال النامجة عن لاحلاد يف البحرين ميكّن من الكشف عن أية حالة مشتبه فيها من حاالت شل

ذكرت أنّ البحرين بدأت بإرسال معلومات عن التطعيم ضد شلل األطفال إىل املنظمة بشكل و. املسبب للمرض
واستطردت قائلة إنّ . إنشاء برنامج التمنيع املوسع يف البلد، وهو العام الذي مت فيه 1981منتظم ودوري منذ عام 

، خالية من شلل األطفال، وأنّ نسبة تغطية األطفال باجلرعات الثالث من لقاح 1994مملكة البحرين باتت، منذ عام 
عطى لقاح وذكرت أنه مت استبدال اجلرعة األوىل من اللقاح الفموي، إذ ي. 1995منذ عام  %97هذا املرض تتجاوز 

كما أشارت إىل محالت التطعيم . 2008شهرين من العمر، وذلك منذ عام  الذين بلغواغري حي حقناً لألطفال 
 2000، وإىل محالت التطعيم التعزيزي اليت نظّمت يف عام 1999و 1995السنوية اليت أُجريت يف الفترة بني عامي 

  .إىل اململكة توافدهخطة وطنية الحتواء املرض يف حال ، وذكّرت بأنه مت وضع ومراجعة 2005و 2000وعامي 
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وطلب السيد ممثّل مصر تعزيز القدرات احمللية لتصنيع اللقاحات وإيالء األولوية يف الشراء املوحد للشركات 

طلب  كما. القائمة على مستوى اإلقليم طبقاً ملعايري يتم االتفاق عليها بني الدول مبا يتناسب مع اشتراطات املنظمة
استخدامها يف  بغيةَوضع شروط واضحة للشراء املوحد عن طريق التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع 

   .التفاوض مع وزارة املالية

وأكّد معايل وزير الصحة يف األردن على أمهية الربنامج املوسع للتمنيع باعتباره من أهم برامج الرعاية الصحية 
ية اليت توليها اململكة األردنية ملوضوع التطعيم، حيث قامت بتشكيل جلنة وطنية تضم مجيع األولية، وعلى األمه

وذكر أنّ األردن حقق إجنازات كربى يف هذا . القطاعات الطبية، ووضعت استراتيجية وطنية يف جمال التمنيع
وأشار إىل أنّ محالت التطعيم  .%97 اال، إذ تبلغ نسبة تغطية األطفال يف السنة األوىل من العمر خبدمات التطعيم

وأخرياً شكر معايل الوزير خرباء املكتب اإلقليمي على ما بذلوه من . تشمل مجيع مناطق البلد، مبا فيها املناطق النائية
جهود يف سبيل األخذ بلقاحات جديدة ليتم إدراجها يف الربنامج املوسع للتمنيع، على أن يتم توفريها عن طريق 

  .، ألنّ كثرياً من البلدان ال ميكنها إدارج تلك اللقاحات اجلديدة يف براجمها، بسبب ارتفاع تكاليفهاملوحداالشراء 

، نه البد من إجياد سبل لدعم توفري اللقاحات بدول اإلقليم مهما كان مستوى دخلها القوميإوقال ممثل املغرب 
لقاحني  2010بعض الدول، فاملغرب أدخل مثالً سنة  ثل عبئاً على ميزانياتميمع العلم أن بعض هذه اللقاحات 

جديدين باالعتماد على موارده الذاتية، ومها املكورات الرئوية والفريوسات العجلية، من أجل حتقيق أحد أهداف 
 ولكن هذين اللقاحني يكلفان أربعة أضعاف ما تكلفه اللقاحات. التنمية لأللفية املتعلق خبفض معدل وفيات األطفال

للقاحات، إذا كان  املوحدولذلك ندعم فكرة الشراء . ضمن الربنامج الوطين للتلقيح الثمانية اليت مت إدخاهلا سابقاً
  .وأبسطذلك سوف ميكِّن من إدخال لقاحات جديدة باإلقليم بتكاليف أقل وبطريقة أسهل 

بثالث جرعات من اللقاح الثالثي وأبدت معايل وزيرة الصحة يف أفغانستان مالحظتها حول التغطية بالتمنيع 
يف بلدها، وقالت إن يف ذلك برهاناً على أن التمنيع ممكن  %80املضاد للخناق والكزاز والشاهوق واليت جتاوزت 

حىت يف مواجهة التحديات والصعاب؛ إال أنه التزال هناك جيوب من األطفال الذين فام التمنيع، ويتواصل البحث 
وأشارت معايل الوزيرة إىل جناح بلدها يف االستفادة . خدامها للوصول إىل هؤالء األطفالعن أساليب مبتكرة الست

من ناطق النائية، وطلبت االستزادة إلعطاء األدوية يف امل Uniject من احملاقن اليت تستخدم مرة واحدة وتتلف ذاتياً
تاج إىل القليل من التدريب، واليت ميكن املعلومات حول التكنولوجيا اجلديدة املشاة واليت تتسم بالبساطة، وحت

وأشارت معاليها إىل نظام الترصد الفعال املوجود من أجل استئصال شلل . استخدامها يف التخلص من احلصبة
  .وازيةتاألطفال، ودعت إىل نظم للترصد تتسم بأا متكاملة ومتسقة، وليست م

ية أكرب عندما تكون نسبة الوفيات عالية، ذلك أنه ميكّن من احلد وقال السيد ممثّل لبنان إنّ التمنيع يكتسي أمه
، وأكّد اصة بلبنانمنها، وأضاف أنّ نسبة وفيات األطفال منخفضة يف لبنان، وأنه ال يبدي اعتراضاً على األرقام اخل

، فهو يشتري اللقاحات حالياً للقاحات بالنسبة للبنان، ألنه ليس من البلدان املرتفعة الدخل املوحدعلى أمهية الشراء 
ذلك  يهاملوحد، شريطة احتساب ما ينطوي علمن اليونيسيف، ويرحب بفكرة تويل املكتب اإلقليمي مهمة الشراء 

  .من تكاليف، وما يقتضيه من دعم لوجيسيت
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فريقي، ألن أبدى معايل وزير الصحة يف جيبويت مالحظة حول التمنيع وأنه بالغ األمهية بشكل خاص يف القرن األ

املنطقة معرضة للتغير املناخي ولألزمات اإلنسانية، ولرتوح السكان، ولسوء التغذية، وقال معاليه إن توسيع التغطية 
بني  يظهراحلصبة  مرضبالغ األمهية، وينبغي حتقيقه من خالل احلمالت، والسيما التطعيم للحصبة، ألن  أمر بالتمنيع

نه ميكن أثناء األزمات ضم التحري عن سوء التغذية إىل التمنيع ضد احلصبة؛ وذكر معاليه البالغني؛ وأوضح معاليه، أ
، مع تأكيد التغطية باملسح الذي %88لتصل إىل  %50وهي  2000أن التغطية بالتمنيع قد زادت عما كانت عليه عام 

لوزير إن جيبويت دف إىل الوصول وقال معايل ا. 2012ومت التخطيط إلجراء مسح ثان عام . 2008مت تنفيذه عام 
  .إىل أفضل تغطية ممكنة، وذلك لبلوغ املرامي اإلمنائية لأللفية

مالحظة مفادها أن الكويت قد أدخل بالفعل اللقاح املضاد للورم احلليمي  الكويت يف وأبدى معايل وزير الصحة
وقال بأننا حنتاج . يف إظهار املشكالت، مع مالحظة مشكلة الرفض له، وأن اإلعالم يغلب أن يبالغ HPV البشري
  .أفضل للناس، إىل جانب التوعية بوسائل اإلعالم وتثقيف لتعليمٍ

وقالت ممثلة باكستان إن بلدها ماضٍ يف توسيع نطاق برنامج التمنيع ليصل إىل الذين يصعب الوصول إليهم، 
قرب من مئة ألف عاملة صحية، كما يتم وقد ساهم يف الربنامج املوسع للتمنيع ما ي. وإلدخال لقاحات جديدة

التحالف  التخطيط إلدخال اللقاحات املضادة للمستدمية الرتلية من النمط يب واملضادة للمكورات الرئوية بدعم من
وقد ازداد معدل التغطية بالتمنيع الروتيين، ووصل معدل التغطية بثالث جرعات . GAVI العاملي للّقاحات والتمنيع

 فيها مباونوهت بالتحديات الراهنة . 2010يف عام  %88الثي املضاد للخناق والكزاز والشاهوق إىل من اللقاح الث
الفيضانات والقالقل األمنية والضعف اإلداري، وأوضحت مدى احلاجة إىل تقدمي منظمة الصحة العاملية للدعم، 

يف  املوحدت عن دعم بالدها لنظام الشراء كما أعرب. وحملافظة الشركاء على االجتاه املتصاعد يف التغطية بالتمنيع
  .اإلقليم

وأشار إىل أنّ املناعة . دوأكّد السيد ممثل فلسطني أيضاً على أمهية احلصول على اللقاحات عن طريق الشراء املوح
الكافية ضد ال توفران املناعة  من اللقاح ضد السعال الديكي ال يكتسبها الطفل من أمه، وأنّ اجلرعة األوىل والثانية

املرض، والحظ أنّ هناك عدداً كبرياً من األمهات الالئي ال يكتسنب مناعة ضد الكزاز بسبب اخنفاض نسبة التغطية 
تزال الوالدات فيها تتم ما يف املناطق اليت الوسأل عن حالة الكزاز الوليدي حالياً، السي. خبدمات التطعيم يف املاضي

صد املناعة ضد احلصبة كل أربعة إىل مخسة أعوام، ألنّ اللقاح املضاد هلا حساس وأكّد على ضرورة ر. يف البيوت
د بدعم وشدد، بالنظر إىل ارتفاع سعر اللقاح املضاد للمكورات الرئوية، على أمهية الشراء املوح. للضوء واحلرارة

  .من املكتب اإلقليمي

قليمي يف دعم التطعيم التكميلي ودعم شبكات الترصد، ونوه السيد ممثّل تونس باجلهود اليت يبذهلا املكتب اإل
وقال إنّ بلده يستند إىل املبادئ الواردة يف الرؤية واالستراتيجية العامليتني للتمنيع للمضي قدماً يف هذا اال، وقد 

وذلك بفضل  متكّن من بلوغ اهلدف األول املتمثّل يف تطعيم كل طفل عن طريق أنشطة التمنيع الروتيين أساساً،
وذكر يف هذا الصدد أنّ نسبة التغطية جبميع اللقاحات تبلغ . مراكز الصحة األساسية املعممة على كل مناطق البلد

، وأنّ ارتفاع تلك النسبة يتجلى يف عدم تسجيل نظام الترصد 2006يف مجيع واليات البلد، وذلك منذ عام  90%
وأوضح أنّ وزارة الصحة يف بلده واعية بضرورة مواصلة اجلهود من . 2003ألية حالة من حاالت احلصبة منذ عام 

أجل إدراج املزيد من اللقاحات يف استراتيجية التمنيع الوطنية، وأنها قامت فعالً بإدراج لقاح املستدمية الرتلية من 
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من أجل  Optimize ادرةومضى يقول إنّ بلده يتعاون مع املنظمة يف إطار مب. يف تلك االستراتيجية (Hib) النمط يب

  .استكشاف سبل تسخري الطاقة الشمسية ألغراض نقل وصون اللقاحات

ن يف بلدها خرباء وطنيني رفيعي املستوى إطيب يف مجهورية إيران اإلسالمية وقالت معايل وزيرة الصحة والتعليم ال
لوزارة الصحة حول التخطيط للربنامج  ضمن اموعة االستشارية التقنية الوطنية حول التمنيع، وقد قدموا الدعم

ويف الوقت احلاضر، واستناداً إىل توصيات منظمة الصحة العاملية، أصبح الدور املنوط ذه اموعة . املوسع للتمنيع
من وتابعت معايل الوزيرة قوهلا إن بلدها يعتقد اعتقاداً راسخاً أن النجاح يف احملافظة على حالة اخللو . بالغ األمهية

الل االقتصار على لن يتحقَّق من خ الوِالديةشلل األطفال ويف التخلص من احلصبة ومن متالزمة احلصبة األملانية 
قيق النجاح فتتضمن زيادة أما املكونات األخرى للربنامج املوسع للتمنيع والضرورية لتح. وحدهامحالت التلقيح 

يد، وترصد األمراض اليت ميكن توقّيها باللقاحات، وتسجيل التأثريات وتعزيز سلسلة الترب ،بالتمنيع الروتيين التغطية
كما الحظت معايل الوزيرة أن تعزيز سلسلة التربيد يتطلَّب االستثمار املايل، إىل . اجلانبية للقاحات واإلبالغ عنها

  .جانب الدعم التقين والتدريب

معلومات ملتابعة املتغريات الوبائية ولتقدير االحتياجات  أكَّد معايل وزير الصحة العراقي على أمهية وجود قاعدةو
للقاحات اجلديدة، وإجراء املسوحات املتعددة املؤشرات، وتعزيز نظام املعلومات حول التمنيع والترصد الوبائي، 

عزيز مث أكَّد معاليه على دور املنظمة يف ت. واالستفادة من املسوحات اخلاصة بصحة األسرة، والصحة املدرسية
لضمان عدم وجود متسربني من  (RED) الشراكات مع البلدان، ويف تعزيز العمل بآلية الوصول إىل كافة املناطق

محالت التلقيح، باإلضافة إىل متنيع احلجاج والزوار واملعتمرين، مث عرض للتمنيع يف احلدود املتجاورة، وتعزيز 
وأشار معايل الوزير إىل أن العراق اليزال يعطي . ة األوليةالشراكات الفاعلة، وضمان التكافل مع الرعاية الصحي

دخل اللقاح املضاد للمستدمية الرتلية من النمط يب ولقاح مع لقاح احلصبة، وأن العراق سي "أ"فيتامني الجرعة من 
  .الفريوسات العجلية يف الشهر القادم، واللقاح املضاد للمكورات الرئوية يف العام القادم

وأنه قد متَّت  %90يد ممثل دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل أن نسبة التغطية بالتمنيع يف بلده تزيد على ونوه الس
؛ وأن الدراسات جارية يف بلده 2011يناير /واللقاح السداسي منذ كانون الثاين (PCVr3) إضافة تطعيمات جديدة

 ليةج، والفريوسات الع"يب"اد اللتهاب الكبد حول إمكانية إضافة بعض اللقاحات اجلديدة مثل اللقاح املض
rotavirus.  

والحظ السيد مندوب الصومال أن التمنيع كان األداة الرئيسية لبلوغ املرمى الرابع من املرامي اإلمنائية لأللفية، 
بنية غري الكافية واسترعى اهتمام السادة احلاضرين إىل التحديات اليت يواجهها االرتقاء بالتمنيع، واليت تشتمل على ال

والقدرات اإلدارية القاصرة، ونظُم الترصد الضعيفة، واملخصصات احلكومية الضئيلة للتمنيع، وأوضاع الطوارئ 
املعقدة يف عدد من البلدان ومن بينها الصومال؛ وأكّد على أن الصومال ملتزمة باالرتقاء بربنامج التمنيع حىت حتقق 

  .التمنيع يف السنوات األخريةبونوه إىل ازدياد التغطية  األهداف اإلقليمية والعاملية،

وقدم معايل وزير الصحة السوري عرضاً للمؤشرات يف اجلمهورية العربية السورية يف جمال التمنيع، واستراتيجية 
الية من شلل وخطة عمل الربنامج املوسع للتمنيع فيها، منوهاً إىل أن اللقاحات تقدم جماناً، فقد أصبحت سورية خ

مع احملافظة عليه، ويؤمل القضاء على  1997، وحتقَّق هدف القضاء على كزاز الوليد عام 1995األطفال منذ عام 
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، ومت تقليص معدالت وفيات األطفال والرضع بتحسني الرعاية يف الفترة 2012احلصبة واحلصبة األملانية حبلول عام 

وزارة الصحة يف االرتقاء بالتمنيع؛ وهي رفع نسبة التغطية  مطَامحزير مث استعرض معايل الو. احمليطة بالوالدة
، اخلاصة بالتطعيم جبميع اللقاحات، وحيازة مجيع األطفال املستهدفني بربنامج التلقيح الوطين للبطاقات %95لتتجاوز 

  .واحملافظة على خلو سورية من شلل األطفال

كثري من األطفال يف بلده ميوتون اليوم بسبب األمراض السارية، ه السيد ممثل جنوب السودان إىل أن الونو
ويواسترعى ممثل مجهورية السودان انتباه السادة احلاضرين إىل . ى ذلك إىل اخنفاض شديد يف التغطية بالتمنيععز

منظمة الصحة وذكر أن . حالة مت تأكيد مئة حالة منها 1300الفاشية اليت حدثت مؤخراً باحلصبة، وفيها اشتباه بـ 
دف متنيع العاملية واليونيسف يعمالن على االرتقاء بأنشطة الربنامج املوس مليون طفل دون سن  1.7ع للتمنيع
مئة ألف طفل قد تلقوا التطعيم باللقاحات خالل  اخلامسة ضد احلصبة خالل األشهر العشرة القادمة، وقال إن أربع

سية اليت تواجه التمنيع يف مجهورية جنوب السودان هي فقدان القوى العاملة الشهرين املنصرمني، وأن التحديات الرئي
قة، وفقدان اإلمداد وعليم، واملعتقدات التقليدية املعالصحية املدربة، وضعف البنية التحتية، واخنفاض مستويات الت

  .اللوجيسيت

للقاحات، يف ظل تزايد الفجوة بني البلدان  داملوحأمهية التعجيل بإنشاء آلية إقليمية للشراء  ىلعأكد ممثل اليمن و
املنخفضة واملتوسطة الدخل، واصفاً هذه اخلطوة بالنقلة النوعية يف توفري اللقاحات ألبناء اإلقليم بأسعار ميسورة 

لة مث أشار إىل وجوب استمرار االهتمام بشلل األطفال، بوصفه اهلم األكرب هلذا اإلقليم، وإثارة هذه املسأ. التكلفة
  .على مستويات متعددة مبا يضمن حتقيق خلو اإلقليم من هذا املرض

بني واملساواة االجتماعية والعدالة اليمن إىل احلاجة إىل دراسة السياق احمللي  إحدى العضوات يف وفدوأشارت 
املنظمة بدعم  كما أثارت قضية الرتاعات الدائرة يف اإلقليم وطالبت .أولويات عملية التمنيعاختيار اجلنسني لدى 

  .وزارات الصحة من أجل احلفاظ على منجزات التمنيع خالل حاالت الرتاع

للدول  GAVIالتحالف العاملي للّقاحات والتمنيع  وأشار السيد ممثل السودان إىل أمهية الدعم الذي يقدمه
وإدخال لقاحات جديدة،  %90ساعده على رفع معدل التغطية بالتمنيع إىل  ممااملنخفضة الدخل، ومنها السودان، 

ونبه . يف العام املاضي، واجلرعة الثانية للحصبة يف العام املقبل rotavirusمثل اللقاح املضاد للفريوسات العجلية 
للمحافظة على النجاح، وهي زيادة التغطية خبدمات الرعاية الصحية  ، والتدابري الالزمةسيادته إىل بعض التحديات

لدعم العاملي لتوفري اللقاحات للدول احملدودة الدخل يف الوقت املالئم وعدم اخنفاض الدعم أو األولية، واستقرار ا
  .توقفه

ب إىل األصوات القوية اليت تنادي بإنشاء آلية شراء موحد للقاحات، ودعت لنادية ط ةأشارت الدكتوروقد 
ستخدمة وفيما يتعلق بالتقنية اجلديدة امل. الحق من نفس اليومقت الوفود إىل اجتماع جانيب حول هذا املوضوع يف و

. يزال يف مراحل االختبارال على هيئة رذَاذ اللقاح املضاد للحصبة نوعاً منن هناك إيف تقدمي اللقاحات، قالت 
ذاتية التعطل يف الوحيدة االستعمال ال Uniject وأشارت إىل أن أفغانستان كان هو البلد األول الذي استخدم حمقنة

وقدمت انيها لباكستان على . مشاة يف بلدان أخرى نهجذوفان الكزاز، وأن جتربتها قد استنارت ا  إعطاء
  .إشراك العامالت الصحيات ا يف الربنامج املوسع للتمنيع
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نه إلناس حول فوائد اللقاحات، وقالت استرعت املديرة العامة االنتباه إىل الصعوبات اليت حتيط بتثقيف عموم او

ي التطعيم، وأن األمر يكون أكثر إشكالية عندما يرفض بعض وجد شرحية من السكان الذين مل يوافقوا على تلقِّت
أن العمل مع  إىلونوهت . على اللقاحات أو ال يؤيدون أنشطة التمنيع الزمالء من األخصائيني الصحيني احلصولَ

ما  ويف. لوعي لديهم مبا حيفزهم على قبول التمنيعاإلعالم هو أمر هام من أجل تثقيف عموم الناس ورفع مستوى ا
بغرض  GAVIالتحالف العاملي للّقاحات والتمنيع ن املنظمة تعمل مع إيتعلق بشراء اللقاحات، قالت املديرة العامة 

عديدة يف هذا اإلقليم قد أبدت اهتمامها  اًوأشارت إىل أن هناك بلدان .من أجل اللقاحات" تشكيل مالمح السوق"
وحذرت . بناء قدرات إنتاجية فيما يتعلق باللقاحات؛ وتستطيع املنظمة تقدمي الدعم هلا من خالل نقل التقنيات يف

عندما حيدث هذا، فإن املنتجني خيرجون ألنه منخفضة جداً، املديرة العامة من خماطر اهلبوط باألسعار إىل مستويات 
  .العرض والطلب فيما يتعلق باللقاحات وأكدت أمهية الوصول إىل توازن مناسب بني. من السوق
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لنفسية وتعاطي مـواد اإلدمـان يف إقلـيم    عرض الدكتور خالد سعيد ورقة تقنية حول االستراتيجية املعنية بالصحة ا
إحـدى   هـي  مشـاكل ؛ وقد نوه يف عرضه إىل أن الصحة النفسية ومـا يتصـل ـا مـن     2016 – 2012شرق املتوسط 

االضـطرابات  وأن . إلنتاجية ورأس املال االجتمـاعي قضايا الصحة العمومية اليت ترتبط ارتباطاً وثيقاً جبودة احلياة، وبا
، وهـي مسـؤولة عـن    األعمـار ظاهرة عاملية تؤثـِّر على مجيع فئات اتمع من كل متثِّل  واإلدمانيةصبية النفسية، والع

وعرض الدكتور سعيد قرارات مجعية الصحة العاملية واللجنة اإلقليمية . إقليمياً %12ومن العبء املرضي عاملياً،  14%
 ،الصـحة النفسـية   لتعزيـز ا الدول األعضـاء يف اسـتجابتها   تسترشد  ،إعداد استراتيجية شاملة للصحة النفسيةحول 

ذه ـ  صـابني امل، ومعاجلـة  واإلدمانيـة والعمل على تضافر اجلهـود مـن أجـل تـوقِّي االضـطرابات النفسـية والعصـبية        
  .االضطرابات وتأهيلهم

 مث، واإلدمانيةفسية والعصبية ربز حجم عبء االضطرابات الناستعراضاً للبينات الوبائية اليت ت وقدم الدكتور سعيد
 وتفصيل عناصرالتعرف على التحديات والفرص،  مع. الدول األعضاءم الصحة النفسية يف ظُاستجابة نكيفية ل حتليالً

. وخطـط العمـل الوطنيـة    املتاحـة إىل أقصـى حـد،    لتحديات وزيادة الفـرص بغيةَ التعاطي مع ااالستراتيجية اإلقليمية 
بعمليـة إدمـاج الصـحة     واالرتقـاء الصـحة النفسـية،    والشوروِية يف نظُمة يالقياد اجلوانب العناصر تعزيز وتشمل هذه

النفسية ضمن خدمات الرعاية الصحية األولية، وتعزيز خدمات الصحة النفسية التخصصية، وإيالء أولويـة اخلـدمات   
  .واإلدمانيةلعصبية لألشخاص األكثر عرضة، والوقاية من االضطرابات النفسية وا

  املناقشات

ممثّل لبنان إنّ بلده يتعاطى مع موضوع اإلدمان بطريقة تقليدية تشمل إدخال املرضى املستشفى وإزالـة  السيد قال 
وذكر األسـاليب البديلـة،   . وأضاف أنّ معدالت االنتكاس مرتفعة. االنسمام منهم، مثّ تأهيلهم وإدماجهم يف اتمع

الصـحة النفسـية    مـاج بأنّ لبنان يواجه مشاكل يف إد واعترف. قها إيران، وطلب تقييمها وتنقيحهامثل تلك اليت تطب
يف الرعاية الصحية األولية وذلك بسبب نقـص العـاملني املتخصصـني يف هـذا اـال، واقتـرح االسـتعانة باملعـاجلني         

تنميـة املـوارد   : التاليـة يف االسـتراتيجية   كمـا اقتـرح إضـافة التوصـية    . النفسيني على مستوى الرعاية الصحية األوليـة 
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البشرية وتنظيم الصحة النفسية ومهنة العالج النفسي واالعتماد على املعاجلني النفسيني يف إدماج الصـحة النفسـية يف   

  . الرعاية الصحية األولية

ه مت اختيـار األردن  أنـ ية للصحة النفسـية هـذا العـام، و   وضع استراتيجية وطنقد ممثّل األردن أنّ بلده  السيد وذكر
 جمـال الصـحة   كواحد من ستة بلدان على الصعيد العاملي للمشاركة يف تنفيذ برنامج العمل اخلاص بسد الفجوات يف

ه جيري العمل على وضع وحتـديث التشـريعات   من كوادر املراكز الصحية، وأن 360ه مت تدريب وأوضح أن.  النفسية
  . الوظيفي للعاملني يف هذا اال صيفوإعداد التواملتصلة بالصحة النفسية 

د حىت اآلن بروتوكول واضح يف جمال الصحة النفسية وطلـب مسـاعدة املنظمـة يف    نه ال يوجإل فلسطني وقال ممثّ
 ،ذات الصـلة املوجـودة يف بلـدان اإلقلـيم وحماولـة توحيـدها      أكّد ضرورة مراجعة القوانني وضع ذلك الربوتوكول، و

  . النفسية وحاالت اإلدمان العالجي لالضطراباتتدبري الخصائيني على ضرورة تدريب األ وكذا

مـواد  اإلدمـان يف    وتعـاطي ممثّل مجهورية إيران اإلسالمية نقص اخلدمات اخلاصة بالصـحة النفسـية    السيدوذكر 
املشـروع الرائـد   واسـترعى االنتبـاه إىل    .كـبرية وقال إنّ سد الفجوات القائمة يف جمال العالج يكتسي أمهيـة  . اإلقليم

اجلاري تنفيذه يف بلده بغرض احلد من دور مستشفيات األمراض النفسية دعماً للخدمات الصحية النفسية اتمعيـة  
ثّـل مسـألة معقـدة    ميمـواد اإلدمـان   تعـاطي  وأضـاف أنّ  . اليت تسعى إىل دمج املصابني باضطرابات نفسية يف اتمع

وأكّد على ضرورة دراسـة  . وأساليب تعاطيها مافتئت تتغير مع مرور الوقت، وأنّ أنواع املخدرات متفاقمةومشكلة 
  .الوقع االجتماعي لألدوية اجلديدة وآثارها على الصحة النفسية وتبادل نتائجها بني البلدان

مث أشـار إىل مشـكلة   . ممثّل السودان عما إذا كان هناك دليل للتـدريب يف جمـال الصـحة النفسـية     السيد واستفسر
  . واستفسر عن حجم تلك املشكلة ،العاملني الصحيني ملواد اإلدمان يتعاط

مستوى وزارات الصـحة يف   ممثّل العراق على أمهية وضع هيكل تنظيمي يف جمال الصحة النفسية على السيد وأكّد
الـيت   كما شدد على ضرورة توفري خدمات العالج والتأهيل للمصابني بالصدمات بسبب الظروف. كل بلدان اإلقليم

متر ا املنطقة، وضرورة إقامة تعاون وثيق بني دول اإلقليم واملكتب اإلقليمي يف وضع القوانني والتشـريعات اخلاصـة   
ها بطريقـة مناسـبة، وإنشـاء مركـز إقليمـي      فبالصحة النفسية، وتنظيم املوارد البشرية يف هذا اال وتطويرها وتوظي

خـدمات   جـودة ، فضالً عـن وضـع نظـام ملراقبـة     ة ميكن للعراق استضافتهحة النفسيث يف جمال الصوللتدريب والبح
  . الصحة النفسية

يـز الصـحة   ه مت، يف بلدها، تشكيل جلنـة علـى مسـتوى وزارة الصـحة تعـىن بتعز     ممثّلة البحرين أن السيدة وذكرت
ح أربع عيادات متخصصة يف وأضافت قائلة إنّ وزارة الصحة قامت بفت. ها يف الرعاية الصحية األوليةدماجالنفسية وإ

الصحة النفسية وعيادة متخصصة يف تقدمي خدمات الصحة النفسية للمـراهقني، فضـالً عـن إطـالق برنـامج إلسـداء       
وأشـارت  . وقالت إنّ مجيع األدوية اخلاصة بالصحة النفسية متوافرة جمانـاً يف البحـرين  . على الزواج للمقبلنياملشورة 

ومنها عالج إدمان األدوية املخدرة، مثل املـورفني، وإىل حماولـة بلـدها االسـتعانة      ،بلدها إىل التحديات اليت يواجهها
  . خبربات البلدان األخرى يف هذا اال
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 حالياً باضطرابات نفسية، وذلك نتيجة احلرب الـيت طـال   نوعشر الصوماليني مصاب ممثّل الصومال إن السيدوقال 

أدويـة عـالج اضـطرابات     وقـت نفسـه، أي أطبـاء نفسـيني، وأن     يوجـد، يف ال ه الأنوأضاف . أمدها بالدرجة األوىل
وشـكر املنظمـة علـى دعمهـا يف تـدريب جمموعـة مـن املمرضـني         . الصحة النفسية حمدودة أو غـري متـوافرة بانتظـام   

  .املتخصصني يف الصحة النفسية، ووجه نداًء إىل بلدان اإلقليم دعاها فيه إىل تزويد بلده بطبيب نفسي

البلـد عكـف    بات النفسية وحـاالت اإلدمـان، وأن  بلده شهد تزايد عدد االضطرا ممثّل تونس إىل أن السيدوأشار 
القـانون اخلـاص بالصـحة النفسـية، وإنشـاء       ، وقام بتنقـيح 1990على تنفيذ الربنامج الوطين للصحة النفسية منذ عام 

النفسية يعـاين مـن نقـص املـوارد البشـرية ونقـص       قطاع الصحة  وأضاف أن. يف جمال الصحة النفسيةوحدات حبث 
تيجية املقترحـة  لصحة النفسية متساوقة مـع االسـترا  سياسة بلده يف جمال ا ق مع خمتلف القطاعات األخرى، وأنالتنسي
من قل املنظمةب  .  

املتخصصـة يف  ن مـن زيـادة عـدد العيـادات     مكَّـ إنّ بلده ت اجلمهورية العربية السوريةوقال معايل وزير الصحة يف 
، وإدخـال حتسـينات   %100، وزيادة عدد عيادات الرعاية الصحية النفسية األوليـة بنسـبة   %50الصحة النفسية بنسبة 

وإنشاء مرافق إليواء املصابني باضطرابات نفسية، ومراكـز متخصصـة يف تـوفري    كبرية على خدمات الصحة النفسية، 
وأكّـد علـى أمهيـة مشـاركة بلـده يف       .صصة يف عـالج اإلدمـان  ز أخرى متخخدمات الطب النفسي لألطفال ومراك

التظاهرات العاملية اخلاصة بالصحة النفسية لالطالع على جتارب البلدان األخرى يف هـذا امليـدان، وضـرورة حتـديث     
  . لةالتشريعات اخلاصة بالصحة النفسية واإلدمان وتعزيز املوارد البشرية وتوخي الصرامة يف صرف األدوية ذات الص

 2ضمن العنصـر االسـتراتيجي رقـم     ق بالنشاط اإلقليمياملتعلِّ  2ممثّل املغرب إضافة ما يلي يف البند  السيد واقترح
ة من أجل حتقيـق التكامـل   العالج الشامل يتناول مشاكل الصحة النفسي حزمةإنشاء ختصص ضمن : من االستراتيجية

الالزمة ملساعدة البلـدان علـى  صـياغة السياسـات واخلطـط       ائلالوس؛ واستحداث ةالعالجي احلزمةعناصر  عبني مجي
مـن   4عها وتقييمها؛ واقتـرح أيضـاً إضـافة مـا يلـي ضـمن العنصـر االسـتراتيجي رقـم          وتتب ةوالتشريعات ذات الصل

موعـة  ر، ودمج خدمات الصحة النفسية يف  جمالتركيز على السجناء باعتبارهم من الفئات السريعة التأثُّ: االستراتيجية
  . اخلدمات الصحية اليت تقدم يف السجون

خدمات الرعاية الصحية النفسية تكاد تكون منعدمة يف بلـده، وذلـك علـى     جنوب السودان إنممثّل  السيدوقال 
حكومته ملتزمة بتطوير خدمات الصـحة النفسـية،    وأضاف أن. فتها احلربالرغم من العدد الكبري للصدمات اليت خلّ

ه من دعم إىل بلده يف وضع سياسة واسـتراتيجيات لتـوفري خـدمات    مي هذا الصدد على ما تعتزم تقدة يفوشكر املنظم
  .الصحة النفسية

وقـال  . لجوء إىل خدمات الصحة النفسـية ممثّل جيبويت أنّ الوصم واألفكار السلبية اخلاطئة حتد من ال السيدوذكر 
االت الصـحة النفسـية يف الرعايـة الصـحية     العالجـي حلـ  دبري تـ التشمل إدراج  2012إنّ خطة بلده االستراتيجية لعام 

واسترعى االنتباه إىل ضرورة تنسيق ومواءمة اجلهـود بـني مجيـع الوكـاالت والـربامج املعنيـة مبعـاقرة مـواد         . األولوية
 الرعاية الصـحية وتعزيـز آليـات تنظـيم     تخدماوأضاف، يف هذا الصدد، أنّ جيبويت تقوم بتدريب مقدمي . اإلدمان

وذكر  . اخلطة الوطنية للتنمية الصحيةالصحة النفسية يف إدماج، 2012ه سيتم، يف عام وقال إن. واد النفسانية التأثريامل
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وأبـدى موافقتـه علـى    . أمهية الطب التقليدي يف اإلقليم واقترح أن يتم تبين فعاليته يف معاجلة مشاكل الصحة النفسية

  .  مسة األمهية يف تعزيز خدمات الصحة النفسيةأنّ االلتزام السياسي من األمور احلا

دت معايل وزيرة الصحة يف أفغانستان على أمهية إظهار أثر الصحة النفسية على نوعية حياة اتمع وتنميتـه  وشد
الصــحة النفســية يف جمموعــة اخلــدمات الصــحية األساســية،  إدمــاجه مت، يف أفغانســتان، نــأ وذكــرت. بشــكل عــام

وأكّدت على ضرورة إشراك قطاعات أخرى، مثـل قطـاعي   . رييب وموارد تعليمية يف هذا االواستحداث دليل تد
وأضــافت قائلــة إنّ مثــة، يف .  التصــدي ملشــاكل الصــحة النفســيةالتعلــيم والعمــل وقطــاع مكافحــة املخــدرات، يف

مـن السـكان تقـلّ     %60بـأنّ   بـني الشـباب، علمـاً    والسيماالبطالة، بني مواد اإلدمان و تعاطيأفغانستان، عالقة بني 
 لتـوفري  ة، بـالنظر إىل امـتالك بلـدها هـيكالً    وطلبت اإلرشاد يف تعزيز خدمات الصحة النفسي. عاماً 25أعمارهم عن 

  . اخلدمات ودليالً تدريبياً وموارد تعليمية

ه علـى مراكـز   بلده قام بإنشاء برنـامج متكامـل يف جمـال الصـحة النفسـية وتعميمـ       ممثّل الكويت أن السيدوذكر 
وأكّد على ضـرورة توعيـة اتمـع مبسـألة الصـحة النفسـية،       . الرعاية الصحية األولية، وإعداد قانون يف هذا اال

  .  وضرورة وضع هيكل تنظيمي متكامل يف جمال الصحة النفسية يشمل خمتلف الوزارات

ب الوضع السياسـي واالجتمـاعي، وأكّـد    نّ مستوى الصحة النفسية متدهور يف بلده بسبإممثّل اليمن  السيد وقال
االستعانة بأخصائيي املعاجلة النفسية وغريهم مـن األخصـائيني    واتفق مع ضرورة رة إعطاء األولوية هلذه املسألة،ضرو

  . يف اجلهود اليت تبذل من أجل حتسني الصحة النفسية

تسهم يف زيـادة مشـاكل الصـحة النفسـية      األوضاع اليت يشهدها اإلقليم حالياً ممثّلة مصر إىل أن السيدة وأشارت
وشـددت علـى ضـرورة تعزيـز التعـاون      . وتعاطي مواد اإلدمان، مما يزيد من التحديات يف التصـدي لتلـك املشـاكل   

.  وتبادل اخلربات بني الدول األعضاء واملنظمة، وعلى ضرورة اعتماد االستراتيجية اليت أعدا املنظمة يف هذا اـال 
  .  مبشاكل الصحة النفسية املرتبطصر تعمل، بالتعاون مع املنظمة، على مكافحة الوصم وأضافت أنّ م

ف األخـرى  ممثّلة املنظمة الدولية ملكافحة مرض ألزهامير إنّ حاالت مرض ألزهـامير وأشـكال اخلـر    السيدة وقالت
مت ه وأضـافت أنـ  . عامـاً  سـتني متثّل السبب الرئيسي لسنوات العجز اليت يعيشـها األشـخاص ممـن تتجـاوز أعمـارهم      

أهم األمراض غري السارية يف االجتماع الرفيع املستوى الذي عقدته األمم املتحـدة يف  االعتراف مبرض ألزهامير كأحد 
ألزهـامير  وأوضحت أنّ مثة عوامل اختطار مشتركة بـني مـرض   . يورك بشأن األمراض غري الساريةاآلونة األخرية بنيو

ف ذات الصلةوأشكال اخلر    ف يف اخلطـط الوطنيـة   وبني أمراض غري سارية أخرى، وطلبـت إىل البلـدان إدراج اخلـر
واستطردت قائلة إنّ منظمتها تعمل مع منظمة الصحة العاملية ومع خرباء مـن   .ة مبكافحة األمراض غري الساريةاخلاص

  وقالـت إنّ  . 2012دوره يف عـام  ف مـن املتوقـع صـ   مجيع أحناء العامل من أجل وضع تقرير يتناول حتديداً مسـألة اخلـر
       ف، وحثّـت البلـدان علـى إعـداد     ذلك التقرير سيكون دليالً مهمـاً لوضـع سياسـات وطنيـة يف جمـال مكافحـة اخلـر

  .   سياسات من هذا القبيل

ممثّل االحتاد العريب للمنظمات غري احلكومية للوقاية من اإلدمان إنشاء مراكز للدراسـات اإلحصـائية    السيدوطلب 
وقال إنّ مثة قوانني يف بلدان اإلقليم تضـع املـدمنني يف خانـة    . جمال اإلدمان، واعتبار املدمن مريضاً يستحق العالجيف 
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وأكّد على ضرورة التوعية مبسألة اإلدمان وزيادة التعاون بني البلدان واملنظمات غـري احلكوميـة مـن أجـل     . ارمني

  . حتسني التعامل مع املدمنني

أثنـاء   ة النفسـية ال حتظـى بأولويـة كـبرية    ثّلة االحتاد الدويل لرابطـات طـالب الطـب أنّ الصـح    مم السيدة وذكرت
وأعربـت عـن   . ل ثالث أهم أسباب وفـاة الشـباب  التدريب السريري يف كليات الطب، وأشارت إىل أنّ االنتحار ميثّ

لصحة النفسية، مثـل برنـامج العمـل اخلـاص     رؤية املزيد من املبادرات والربامج اليت تسعى إىل معاجلة قضايا اأملها يف 
. بسد الفجوات يف جمال الصحة النفسـية، وقالـت إنّ طـالب الطـب يرغبـون يف املشـاركة بفعاليـة يف تلـك الـربامج         

مـواد   تعـاطي وحثّت البلدان على اختاذ خطوات نشطة يف التصدي لقضايا الصـحة النفسـية وخصوصـاً يف مكافحـة     
  .اإلدمان مكافحة مستدمية

وذكـر أنّ ظـاهرة   . أكّد املدير اإلقليمي على أمهية إدراج الصـحة النفسـية يف منـاهج دراسـة الطـب والتمـريض      و
وأوضح أنّ تلك الظاهرة منتشرة بصـورة أقـلّ   . تشمل أيضاً مهنيي الصحة النفسية الوصم ال تقتصر على املرضى، بل

مقارنـة بـاملرافق املتخصصـة يف الرعايـة الصـحية       يف وحدات الصحة النفسية املوجودة داخل املرافـق الصـحية العامـة   
  .النفسية

سعيد إىل أنّ هناك عدة مواضيع أثريت خالل املناقشات، منها احلاجة إىل تعزيز القدرات  خالد وأشار الدكتور
ات على الصعيد احمللي، مبا يف ذلك إنشاء هيكل تعاوين يف جمال الصحة النفسية، ومنها أيضاً احلاجة إىل بناء قدر

متعددة التخصصات بإمكاا توفري  فُرقاءوأضاف أنّ كثرياً من البلدان أكّدت على احلاجة إىل إنشاء . املوارد البشرية
من هذا القبيل يف األردن، اليت تعد من  فُرقاءوذكر أنه جيري تدريب . خدمات مشولية يف جمال الصحة النفسية

واستطرد قائالً إنّ البلدان . عمل اخلاص بسد الفجوات يف جمال الصحة النفسيةالبلدان الرائدة املشاركة يف برنامج ال
وشدد على ضرورة متكّن مجيع . استرعت االنتباه كذلك إىل زيادة اضطرابات الصحة النفسية املرتبطة بالرتاعات
ه والحظ أن. ماعية األساسيةاالجت الفاعلني يف اال اإلنساين من توفري اخلدمات الصحية النفسية واخلدمات النفسية

الصحة النفسية يف الرعاية الصحية  إدماجوأوضح، يف هذا الصدد، أنّ . مت التأكيد، تكراراً، على مسألة اإلدماج
، يف الوقت ذاته، من توفري اخلدمات يف بيئة لوغ أقصى نسبة من املوارد ومتكّنب ألولية من السبل اليت متكّن منا

فيما خيص املعاجلة القائمة على استبدال األفيون بامليثادون، إنّ البينات تشري بشكل واضح  وقال،. خالية من الوصم
أنّ من خيضعون لتلك املعاجلة يصبحون أكثر إنتاجية وأقلّ نزعة إىل ارتكاب أعمال إجرامية وأكثر ميوالً إىل إىل 

من الوصم واليت جيب تناوهلا   يكتنفها قدرحار من املسائل اليتوأوضح أنّ االنت. مبتعاطي األفيون ةًالعمل مقارن
  .بشكل عاجل

  التوجهات االستراتيجية لالرتقاء بالبحوث من أجل الصحة يف إقليم شرق املتوسط  4.5
  3-ق/58ل إ/القرار ش م ،58/6إل /من جدول األعمال، الوثيقة ش م) د( 4البند 

، يف بعض ينظَر إليها البحوث من أجل الصحة فقالت إنعرضت الدكتورة نعيمة القصري الورقة التقنية املعنية، 
وهي لذلك تواجه خماطر التعرض لالستقطاعات املالية، عندما تتعرض البلدان لظروف . األحيان على أا ترف

غري أنه قد ثبتت أمهية البحوث من أجل الصحة من أجل التنمية االجتماعية، واالقتصادية، . اقتصادية صعبة
فالبحوث من أجل الصحة توفر املعارف املطلوبة لتفهم الشواغل . وهي تعترب اآلن أحد أهم االستثمارات والصحية،
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فاحلاجة . الصحية وكذلك كفاءة وفعالية اخلدمات الصحية، واالحتياجات املستقبلية للقطاع الصحي بوجه عام

ول األمراض فحسب، بل أيضاً من أجل تفهم ماثلة إذن إىل البحوث من أجل الصحة، ال من أجل مزيد من الفهم ح
وعلى . ، وحقوق اإلنسان والتغريات البيئيةدرفيها، التعليم، والفقر، واجلن احملددات األخرى اخلاصة بالصحة، مبا

الرغم من ذلك، فإن البحوث من أجل الصحة ماتزال تعاين من نقص التمويل يف كثري من املناطق، وهي ال تليب، 
 .تياجات السكانبالضرورة، اح

ن إقليم شرق املتوسط يشهد يف الوقت الراهن تغرياً سياسياً، واجتماعياً، واقتصادياً، ودميغرافياً، وأضافت أ
. واجه أوضاع طوارئ، بينما هناك بلدان أخرى معرضة لوقوع كوارث طبيعية اتبلدان  ةفهناك عد. وصحياً

وتقدم التوجهات االستراتيجية للبحوث . املتعلقة باخلدمات الصحيةوالناس تطالب مبشاركة أكرب يف اختاذ القرارات 
الصحية يف إقليم شرق املتوسط مقترحات من أجل دعم البحوث، واالستفادة من نتائجها لتحسني الصحة من 

أجل  وتقدم هذه الورقة حتليالً لوضع البحوث من. خالل استخدام البينات، وجماة التحديات املاثلة يف اإلقليم
وتؤكِّد . الصحة يف اإلقليم، والتوجهات االستراتيجية لتنفيذ تلك التوجهات االستراتيجية املتجددة عرب املنظمة

التوجهات االستراتيجية الرسالة املة اليت مفادها أن البحوث من أجل الصحة ليست ترفاً، بل هي استثمار 
 .، والصحية، وهي متثل قضية أساسية يف مجيع األوقاتضروري يف التنمية االجتماعية، واالقتصادية

لتوفري إطار زمين يتسم باملرونة، مع  إمنا يأيت هذه التوجهات االستراتيجية يف هذا الوقت وأوضحت أن اقتراح
ويصوغ مراعاة التنوع احلاصل يف اإلقليم، والذي ميكن توئيمه بالنسبة للدول األعضاء، مبا يليب احتياجاا الصحية، 

وهذه الورقة مبنية على ما حتقق من إجنازات سابقة، وهي تسلط الضوء . استراتيجياا الوطنية للبحوث الصحية
على الفرص املتاحة ويئ اال ملواجهة التحديات اجلديدة املتمثلة يف األسلوب املتعدد القطاعات، والسيما يف 

ير باملالحظة أن منظمة الصحة العاملية تعين كالً من الدول األعضاء ومن اجلد. أوقات الطوارئ واملصاعب املالية
يف وقت واحد، وينبغي لذلك إدراك أن التوجهات االستراتيجية املدرجة يف هذه الورقة تتعلق بكال  املنظمة وأمانة

التوجهات االستراتيجية  الطرفني، وهذا من شأنه دعم الفرضية القائلة بأن التعاضد والتعاون هو ما حنتاج إليه لتنفيذ
  .املقترحة

  املناقشات

أشار ممثل فلسطني إىل وجود العديد من البحوث اليت حتتاج إىل جهد إقليمي وهذا ما مت احلديث عنه يف تقرير 
كون يهذا نداء لفما يتعلق مبتابعة بعض األمراض ومنها استئصال شلل األطفال، وبالتايل،  املدير اإلقليمي خاصة يف

إضفاء الطابع املؤسسي على قضية  وعرج .يةشترك ضمن دعم منظمة الصحة العاملحبوث إقليمية م بروتوكول هناك
ن الرؤية الفلسطينية هي استغالل الباحثني يف اجلامعات الفلسطينية ضمن معهد الصحة إ، قائالً على البحوث

حبيث يتم البحث حسب االحتياجات الصحية العمومية املزمع تأسيسه قريباً بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية 
  .الفلسطينية

نوه السيد ممثل العراق بأمهية تقدمي املنظمة للدعم التقين حول االستثمار يف البحوث الصحية وتطبيق اقتصاديات 
دل كما أكّد على أمهية تبا. الصحة، مع التركيز على البحوث اليت تتعامل مع املشاكل الصحية والبيئية يف املنطقة

تطبيقية اخلربات بني بلدان اإلقليم وإجراء حبوث صحية مشتركة حول املشاكل الصحية املشتركة، إىل جانب حبوث 
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وأضاف أنه من املهم حتقيق الشراكة بني القطاعني العام واخلاص إلجراء . مفاهيم الرعاية الصحية األولية لتعزيز

، والبحوث الصحية اليت تدعم التكامل امليداينالوبائيات  حبوث صحية ميدانية مشتركة مع التأكيد على حبوث علم
  .)التخصصية(بني خدمات الرعاية الصحية، والثانوية، والثالثية 

، مثل مؤسسات الصحية أكّد السيد ممثل السودان ضرورة التنسيق بني خمتلف اجلهات املشاركة يف البحوثو
ة إجراء البحوث وفقاً ألولويات البلدان وليس وفقاً البحث العلمي واجلامعات احلكومية واخلاصة، مع ضرور

كما أكّد أمهية التنسيق يف جمال الدراسات واملسوحات والبحوث بني الربامج املمولة من . ألولويات اجلهات املمولة
  .املنظمة وغريها من اجلهات املاحنة من أجل حتقيق التكامل بني الربامج، وتنفيذها على مستوى البلدان

اإلمارات العربية املتحدة أن بلده يؤمن بأمهية البحوث الصحية، وأن االستراتيجيات الوطنية تبىن على  ممثلد أكَّو
وذكر أن املسح الوطين للتغذية الذي أجرى يف اإلمارات قد أفرز قاعدة معطيات يف هذا . أساس هذه البحوث

وذكر أن . ادميية يف اإلمارات وبني املكتب اإلقليميمع املؤسسات التعليمية واألك اًوأضاف أن هناك تعاون. اال
من أجل مزيد من املناقشات بشأن التعاون بلده مستعد الستضافة املدير اإلقليمي املساعد والفريق الذي يعمل معها 

  .يف جمال البحوث الصحية

املسوحات الوطنية يف يف اإلقليم، على غرار  الصحيةأكّدت السيدة ممثلة البحرين على أمهية إجراء البحوث و
وأضافت أن لس التعاون اخلليجي جتارب سابقة ناجحة، مثل مسح صحة . جمال انتشار األمراض غري السارية

وأكّدت سيادا أيضاً على أمهية حتديد أولويات . األسرة، وحالياً، مثل دراسة العبء االقتصادي لداء السكري
عم البحوث الصحية من خالل اللجنة الرئيسية للبحوث الصحية وجلان وأضافت أن البحرين تد. البحوث يف اإلقليم

كماهلم لبحث إوذكرت أنه يشترط لتخرج األطباء من برنامج طب العائلة، . البحوث املعنية بالرعاية األولية والثانوية
  .صحي، كما يشترط ذلك أيضاً للحصول على الترقية

ليمن على أمهية البحوث الصحية لدعم النظُم الصحية ومكافحة أكّد معايل وزير الصحة العامة والسكان يف او
وذكر معاليه أن دول اإلقليم حتتاج إىل ختصيص موارد أكثر ومتويل أكرب . األمراض الوبائية والسارية واملزمنة

االت الصحية حبوث النظُم الصحية، مع االهتمام بالباحثني، وإجياد مراكز امتياز يف اإلقليم يف ا والسيماللبحوث، 
وأضاف أن هناك ضرورة للربط العقالين بني املؤسسات البحثية مثل اجلامعات واملؤسسات التطبيقية اليت . املختلفة

وأوضح معاليه أن العربة هي مبدى . تقع عليها مسؤولية التنفيذ،كوزارة الصحة ومرافقها وبرامج مكافحة األمراض
واقترح معاليه . يف عملية صنع القرار، ووضع األولويات، وصياغة السياساتاالستفادة من نتائج البحوث وإسهامها 

  .إجراء حبث على مستوى اإلقليم يف هذا اال

ذكر السيد ممثل تونس أنه تقرر زيادة حصة برنامج البحث العلمي يف تونس من اإلنفاق كنسبة من الناتج و
وأشار إىل تطور البحث العلمي يف تونس يف . جي اهلاماحمللي اإلمجايل، من أجل حتسني هذا القطاع االستراتي

وذكر أن نسبة استهالك االعتمادات املخصصة لربامج ومشاريع البحث على مستوى خمتربات . األعوام األخرية
كمعدل عام بسبب عدم تالؤم الصبغة اإلدارية ملؤسسات التعليم العايل والبحث  %50ووحدات البحث ال تتجاوز 

، حيث تتمثّل املشكلة شطة البحث العلمي اليت تقتضي املرونة يف التصرف والسرعة يف التنفيذمع متطلبات أن
وأوضح سيادته أن جلنة تضم ممثلني . الرئيسية يف تشتت اجلهود بسبب عدم تنسيق األنشطة بني الكيانات املختلفة
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دوية، ستتوىل ضبط مشاريع البحث من وزارات التعليم والبحث والعلمي والصحة العمومية، إضافةً إىل قطاع األ

وأضاف أن تطبيق هذا التوجه سيتم يف املرحلة األوىل على جماالت السرطان، واألمراض . وفقاً لألولويات الوطنية
  .املزمنة وأمراض الشيخوخة، واألمراض الوراثية، واإلصابات الناجتة عن العنف

السلطنة أنشأ برناجماً حبثياً مفتوحاً خاصاً مبشكلة  البحث العلمي يف ذكر السيد ممثل سلطنة عمان أن جملسو
احلوادث املرورية جلميع القطاعات بالسلطنة وخارجها من أجل املشاركة يف بناء القدرات البحثية بالسلطنة وإجياد 

 وأضاف أنه مت إسناد أربعة حبوث تعىن. احللول العملية املبنية على الرباهني اليت تناسب وضع وبيئة السلطنة
دات السرعة ومدى جناعتها، باحملددات االجتماعية والسلوكية لقائدي املركبات يف السلطنة، وتقييم وسائل مقي

  . وهندسة الطرق، وقاعدة بيانات السالمة املرورية الوطنية

 أن بالده تويل بضرورة االستثمار يف البحوث الصحية من أجل حتقيق التنمية، وذكر ممثل الكويت أقر السيدو
إجراء البحوث وفقاً يف اهتماماً كبرياً وتتعاون مع املؤسسات البحثية واجلهات املمولة للبحوث  الصحيةالبحوث 

وأضاف أن وزارة الصحة تتعاون مع املنظمة إلجراء املسوحات . للمعايري األخالقية للبحوث ذات العالقة باإلنسان
على الصحة ومعدالت انتشار األمراض غري املعدية، باإلضافة  الصحية والدراسات املتعلقة بعوامل االختطار املؤثرة

وأوضح أن الوزارة تشترط على األطباء إجراء ونشر عدد حمدد من البحوث يف . إىل حبوث تقييم النظام الصحي
مشروعات  على ةاملوافق إنومضى قائالً . للمحافظة على املعايري وحتسني األداء وحتقيق املصداقية مة عاملياًجمالت حمكَّ

  .ومقترحات البحوث الطبية والصحية ال تتم إال بعد التأكُّد من توافقها مع املعايري اإلنسانية واألخالقية

بعض املشاكل ذات الصلة بالصحة العمومية، مثل عدم  حولذكر السيد ممثل مصر أن حبوثاً عملية أجريت و
من  %30وتبني أن . ضد شلل األطفالوخاصةً ن، إقبال األمهات يف عدد من بلدان اإلقليم على تطعيم أطفاهل

األمر الذي يستوجب إجراء دراسات رحاالت شلل األطفال كانت ألطفال مل يتلقوا التطعيم بسبب رفض األس ،
 وأضاف أن اجتماعاً لدول اإلقليم قد عقد لوضع أولويات البحوث. لبحث وتفهم اجلوانب االجتماعية للمشكلة

جماالت األمراض غري السارية، مبشاركة متخصصني من خرباء اإلنثروبولوجيا ملعاجلة مثل  ، وبصفة خاصة يفالصحية
إىل التعاون بني القطاعات يف كل من  وذكر كذلك أن هناك حاجة. هذه القضايا وغريها من القضايا ذات الصلة

تاحة لعمل حبوث ميدانية هي وأوضح أن امليزانيات امل .وزارة الصحة واألوساط األكادميية إلجراء مشروعات البحث
  .ميزانيات غري كافية

حتاد اجلامعات العربية أن نسبة ما ينفقه العامل العريب واإلسالمي على البحث العلمي العام المني األذكر السيد و
ذلك هو مما ينفق على البحث العلمي يف البلدان الصناعية، وك بكثريمن الناتج احمللي اإلمجايل للدول العربية هو أقل 

وأضاف أن ذلك ينسحب . احلال بالنسبة إلسهام العامل العريب واإلسالمي يف اإلنفاق العاملي على البحث العلمي
وأوضح أن من بني أهم معوقات البحث العلمي يف هذه . أيضاً على عدد الباحثني العرب مقارنةً بنظرائهم يف الغرب

، وعدم وجود السياسات واألولويات اخلاصة بالبحث )العمومي منه من التمويل %90حيث يأيت ( التمويل :املنطقة
وهجرة  ،بني األقطار األخرىبينها والعلمي إىل جانب عدم التنسيق بني اجلامعات سواء داخل القطر الواحد أو 

  .العمالة املاهرة، وانعدام االستقرار السياسي وتدين الرواتب
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أن اإلقليم مايزال متخلفاً جداً يف جمال البحث الصحي ألن  ذكر األمني العام ملركز تعريب العلوم الصحيةو

وأكَّد على ضرورة التركيز على البحوث الصحية أكثر من البحوث . البلدان مل تبذل جهوداً صادقة يف هذا اال
حديد واقترح إجياد احلافز إلجراء البحوث الصحية بت. الطبية من أجل التعاطي مع القضايا اليت م صحة املواطن

جماالت للبحث الصحي وختصيص جائزة متنح ألفضل حبث يف هذا اال، مما ينعكس على حتسني اخلدمات الصحية 
  .يف ااالت ذات الصلة

باألمهية اليت يوليها املكتب  معايل املدير العام للمكتب التنفيذي لس وزراء صحة دول جملس التعاون هنوو
تدريب الوأكّد على أمهية . أن عدداً من البحوث املشتركة قد نفذ يف دول الس اإلقليمي للبحوث الصحية، وذكر

. الدول األعضاء لتحديد أولويات البحوث الصحية وحبوث النظُم الصحيةيف البحوث  مسؤويل وبناء القدرات لدى
ى أمهية إيالء وشدد عل. ن صحة الطوارئ، والكوارث، وصحة البيئةوذكر أن أولويات البحوث الصحية تتضم

نات موضحاً أن من شأن هذا التوجه أن يفضي ة بالبيدنسـمرعاية الصحية الوتعزيز مفهوم الاملنظمة اهتماماً خاصاً 
وذكر أنه من املهم . ناتإىل دعم البحوث وتعزيز دورها يف رسم السياسات واختاذ القرار املبين على املعطيات والبي

  . النظُم وبني املؤسسات البحثية الوطنية لدعم البحوث وأولويااكذلك إقامة شراكات بني

أكَّدت الدكتورة نعيمة القصري، املدير اإلقليمي املساعد، ما ذكره السيد ممثل فلسطني، حول اجلهود اإلقليمية، و
هر يف كل هذا اإلضفاء سوف تظنتائج أن  وأوضحتوما ذكره بشأن إضفاء الطابع املؤسسي على البحث العلمي، 

وأكّدت على . من النهج والعمل، وأضافت أن هناك تعزيزاً للعمل املشترك بني اجلهات املختلفة يف هذا اخلصوص
وشكرت . أمهية االلتزام السياسي لتقدمي الدعم على أرض الواقع من خالل الشراكة الكاملة بني عدة جهات

ها وإىل فريق العمل من املكتب اإلقليمي، ووعدت بالعمل معاً اإلمارات العربية املتحدة على الدعوة اليت وجهتها إلي
وأضافت أن هناك متابعة للعمل الذي جيري يف البحرين يف هذا الشأن وأبدت . البحوث الصحيةمن أجل تعزيز 

املتعاونة ، ذكرت أن املراكز السيد ممثل اليمنويف ما خيتص مبراكز التميز اليت أشار إليها . سعادا مبا حتقق من نتائج
وأكّدت ضرورة . مع املنظمة هي مراكز متميزة بالفعل وتقوم بدور كبري يف جمال البحوث وينبغي تعزيز هذا الدور

تعزيز دور القطاع اخلاص يف جمال الشراكات، كما أكّدت أن أخالقيات البحوث هي من األولويات اليت يوليها 
البحوث  ب اإلقليمي يقوم بتعزيز القدرات من أجل ترمجة نتائجاملكتاملكتب اإلقليمي اهتماماً خاصاً، وذكرت أن 

وتنمية قدرات فرق ترمجة املعارف يف ناتإىل سياسات صحية من خالل تفعيل شبكة السياسات املستنرية بالبي ،
املكتب  اجلهود الكثرية املبذولة يف اإلقليم إال أا جهود مبعثرة، وأنمن رغم على الوأوضحت أنه . الدول األعضاء

وأضافت الدكتورة القصري أن التركيز سينصب يف التقرير اخلاص بالصحة يف  .اإلقليمي يدعم تنسيق هذه اجلهود
مسودة التقرير مع الدول بتشاطُر املكتب اإلقليمي  قامومتشياً مع ذلك، . على البحوث الصحية 2012العامل لعام 

  .لبحوث الصحية سعياً إىل إعداد تقرير إقليمي يف هذا الشأنقصص النجاح يف جمال ااألعضاء وطلب منها تقدمي 

ردت املديرة العامة على املخاوف الـيت أبـداها وزيـر الصـحة يف مجهوريـة السـودان مـن أنّ املـاحنني والبـاحثني          و
يوجهون برنامج البحوث وحيددون األولويـات يف جمـال البحـوث الصـحية علـى حنـو ال يتماشـى، بالضـرورة، مـع          

وأكّدت الدكتورة تشان على أنّ منظمة الصحة العاملية بصدد إعداد التقرير اخلاص بالصحة . ت البلدان الوطنيةأولويا
، الذي يتناول حتديداً مسألة البحوث الصحية من أجل إسـداء املشـورة إىل وزراء الصـحة بشـأن     2012يف العامل لعام 

و أكّـدت  . ك بالتعاون مـع املؤسسـات الوطنيـة املعنيـة    كيفية االضطالع بدور قيادي يف جمال البحوث الصحية، وذل
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احلاجة إىل استحداث اآلليات الصحيحة إلجراء البحوث وضمان اإلدارة الرشيدة وتطبيق املعـايري األخالقيـة ومعـايري    

  .النوعية

  طب احلشود  5.5

الرياض، عرضاً حول قدم الدكتور زياد ميمش، وكيل وزارة الصحة املساعد للطب الوقائي يف وزارة الصحة ب
أكتوبر /نتائج املؤمتر الدويل املعين بطب احلشود، الذي عقد يف مدينة جدة باململكة العربية السعودية يف تشرين األول

املؤمتر بعدد من التوصيات، مشلت إنشاء هيئة مرجعية دولية، واالرتقاء مبستوى الوعي  هذاوقد خرج . 2010
م التوصيات إىل الس التنفيذي للمنظمة، وإىل مجعية قدوسوف ت. هذا االواملعلومات، وإجراء البحوث يف 

  .الصحة العاملية

ع طب احلشود ضمن خططه االستراتيجية والتنفيذية املعنية بالزيارات وموض قال ممثل العراق أن بلده قد تبينو
ينية واليت حتدث عدة مرات خالل السنة، لذلك الدينية اليت تتضمن جتمعات بشرية مليونية أحياناً خالل املناسبات الد

فإدراج هذا املوضوع ضمن خطة مربجمة تشتمل على مؤشرات ومعايري ال حيقق فقط تقدمي خدمات صحية وقائية 
وأشار إىل أمهية الشراكة الفعالة مع كافة اجلهات الدينية . وعالجية ولكن حيقق اجلودة يف تقدمي تلك اخلدمات

كومية من أجل تقدمي خدمات عالجية فاعلة وعادلة، كما أكد على أمهية الرقابة الصحية والغذاء واملنظمات غري احل
  .وتفعيل املراكز الصحية والفرق الطبية املتنقلة وكافة إجراءات الطوارئ

  الوقاية من العمى  6.5
اإلقليمي لشرق املتوسط ذكر صاحب السمو امللكي األمري عبد العزيز بن أمحد بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس 

للوكالة الدولية للوقاية من العمى، ورئيس مؤسسة إمباكت، أن اإلقليم قد متكن منذ عامني من دعم اقتراح بإصدار 
وأشاد بالدور الفاعل للمكتب اإلقليمي للمنظمة يف دعم . قرار خاص باحلد من اإلعاقة البصرية املمكن اتقاؤها

كما أشار مسوه إىل أن إدراج صحة العني ضمن خدمات . حة العاملية يف هذا الشأنإصدار ثالثة قرارات جلمعية الص
وذكر أنه على الرغم . الرعاية الصحية األولية من شأنه ختفيض األمراض املسببة للعمى، وإجياد السبل اخلاصة بتوقيها

مليون، مما  9.4مليوناً إىل  5.3ت من من جناح املبادرة إال أن أعداد املصابني بالعمى يف إقليم شرق املتوسط ازداد
. يستوجب التركيز يف هذا اإلقليم على احلد من األسباب املؤدية إىل اإلعاقة البصرية وإجياد السبل الكفيلة باتقائها

  .وطلب مسوه دعم املكتب اإلقليمي هلذه التوجهات يف اجتماع مجعية الصحة العاملية والس التنفيذي املقبلني
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   ملناقشات التقنيةا  .6

حسن تدبري مبيدات اهلوام املستخدمة ألغراض الصحة العموميـة يف مواجهـة عـبء متزايـد مـن األمـراض         1.6
  املنقولة بالنواقل

  10-ق/58ل إ/القرار ش م ،1-م ت/58ل إ/من جدول األعمال، الوثيقة ش م 3البند 

حسـن  قاية منها، باملقر الرئيسي للمنظمة، ورقة تقنية عن افا، منسق مكافحة النواقل والوإبراهام منـزالدكتور  دمق
، تدبري مبيدات اهلوام املستخدمة ألغراض الصحة العمومية يف مواجهة عـبء متزايـد مـن األمـراض املنقولـة بالنواقـل      

ويتـأثر  . نواقلعبئاً متزايداً من األمراض املنقولة بالن إقليم شرق املتوسط يواجه إافا عرضه قائالً واستهل الدكتور منـز
التقدم احملرز يف االرتقاء مبستوى اإلتاحة الشاملة للتدخالت، بالعدد احملدود من تلـك التـدخالت الفعالـة ملكافحـة     

علـى أن عـدم وجـود    . ويعتمد معظم تلك التدخالت إىل حد بعيد علـى اسـتخدام مبيـدات اهلـوام    . نواقل األمراض
اقلـة  لـدى العوامـل الن   هلـا  أو املقاومـة على مبيـدات اهلـوام   نتشار االستعصاء مبيدات للهوام جديدة قيد التطوير، مع ا

وينبغـي أن يتضـمن   . ، ال يتيح لربامج املكافحة أي خيار سوى التدبري احلصيف ملبيدات اهلوام املتاحة حاليـاً لألمراض
علـى البشـر وعلـى البيئـة إىل أدنـى      مثل هذا التدبري حسن استخدام املواد الكيميائية حبيث ميكن تقليل اآلثار الصحية 

اليت أنشـأا املنظمـة لتقيـيم املبيـدات، بـإجراء مسـح        schemeويف عام ألفني وعشرة، قامت الـمصممة . حد ممكن
املبيدات  وإدارةعاملي للبلدان الـموطونة باألمراض املنقولة بالنواقل، بغية حتديد املواقع اليت تتم فيها ممارسات تسجيل 

وقد أسفر التحليل املعمق لنتائج التقييم عن خالصة شـاملة للتحـديات القائمـة    . ملستخدمة ألغراض الصحة العموميةا
  .الستخدام مبيدات اهلوام ةواحلصيف ةالصارم اإلدارةوللفرص املتاحة من أجل تعزيز القدرات يف جمال 

سح يف إغناء اخلطط املسـتقبلية للحصـول علـى أفضـل     ع أن تساهم النتائج اليت أسفر عنها املمن املتوقَّوأضاف أن 
إجراءات لتسجيل مبيدات اهلوام املستخدمة ألغراض الصحة العمومية وجعل هذا التسـجيل منسـجماً مـع إجـراءات     

أما اإلجراءات اليت ينبغي علـى البلـدان األعضـاء القيـام ـا فتشـمل       . التسجيل وما بعد التسجيل يف الدول األعضاء
ائح والتشريعات، والشراء، ومراقبة اجلودة، واالستعمال احلصيف ملبيدات اهلوام، وتطبيق التـدبري املتكامـل   حتسني اللو

د التعـرض  على مبيدات اهلوام وتدبري هـذا االستعصـاء، وترصـ   ) املقاومة(لنواقل األمراض، واتقاء حصول االستعصاء 
لفـات وحاويـات مبيـدات اهلـوام، وتعزيـز القـدرات لـدى        ملبيدات اهلوام واحلوادث النامجـة عنـه، والـتخلُّص مـن خم    

أصحاب القرار يف جمال برامج مكافحة نواقل األمـراض، وسـوف تقـدم املنظمـة دعمهـا للبلـدان يف سـعيها إلعـداد         
التشريعات والسياسات الوطنية للتدبري والتصرف على مسـتوى الصـحة العموميـة، وخطـط العمـل الوطنيـة للتـدبري        

وستتعاون منظمة الصحة العامليـة مـع منظمـة األدويـة     . واقل األمراض واالستخدام احلصيف ملبيدات اهلواماملتكامل لن
واألغذية وبرنامج البيئة يف األمم املتحدة من أجل حشد املوارد وتقدمي الدعم يف بناء القدرات يف البلدان علـى تـدبريٍ   

كمـا سـتقوم منظمـة الصـحة العامليـة      . ض الصـحة العموميـة  يتناول كامل دورة حياة مبيدات اهلوام املستخدمة ألغرا
بتسهيل اجلوانب األخرى للتعاون يف تدبري مبيدات اهلوام املستخدمة ألغراض الصحة العموميـة، مبـا يف ذلـك تنسـيق     

  .متطلبات التسجيل وإجراءاته، ومراقبة اجلودة، وتبادل املعلومات، والتشارك يف العمل
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  املناقشات

وأوضح أن تبين التوصيات . ثل املغرب إىل العبء الناجم عن األمراض املنقولة بالنواقل يف اإلقليمأشار السيد مم
الواردة يف الورقة التقنية، اليت يدعمها املغرب بقوة، من شأنه أن يعزز آلية التنسيق الوطين لكل الشركاء مبا يف ذلك 

وذكر أن هناك نقاطاً . راءات التدبري املتكامل للنواقلالقطاع اخلاص من أجل االستغالل األمثل للموارد وتنسيق إج
حيبذ إضافتها للتوصيات، من بينها تعزيز املؤسسات املكلفة بتفعيل اللوائح اخلاصة باملبيدات، وصياغة استراتيجيات 

تشريعاا  التدبري ذات الصلة بفعالية مبيدات البعوض، والطلب إىل املنظمة مواصلة مساعدا للبلدان من أجل تعزيز
الوطنية يف جمال تدبري املبيدات بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ودعم تعزيز 

  .القدرات الوطنية يف جمال تدبري املبيدات

حول ذكر السيد ممثل العراق أن يف بلده جلنة عليا مؤلفة من ممثلي الوزارات املعنية لتنسيق العمل املشترك و
وأضاف أن وزارة الصحة تقوم بتقييم . استخدام املبيدات الزراعية، وتلك املستخدمة ألغراض الصحة العمومية

املبيدات املستخدمة ألغراض الصحة العمومية، كما أن هناك متابعة لتطبيق مقومات ضمان اجلودة وعدم االكتفاء 
التعاون مع بقية البلدان بدعم من املنظمة من أجل احلصول وأعرب عن أمله أن يتم التنسيق و. مبراقبة جودة املبيدات

وأكد سيادته على أمهية إجراء حبوث حول تقييم . للبيئة مراعيةًعلى مبيدات تتسم بالفعالية وتكون يف نفس الوقت 
تكامل يف وشدد على أمهية ال. أثر املبيدات بعد االستخدام، وفعاليتها على نواقل األمراض مع عدم تلويث البيئة

كما أبرز أمهية إدخال املفاهيم اخلاصة . العمل بني املبيدات الزراعية وتلك املستخدمة ألغراض الصحة العمومية
وأكد على ضرورة التوعية والتثقيف . بإدارة املبيدات وضمان مأمونيتها وفاعليتها، وذلك ضمن فعاليات صحة البيئة

زيز الصحة، وبناء قدرات العاملني واملؤسسات العاملة يف هذا يف هذا اال، وإدخال ذلك ضمن فعاليات تع
  .اال

ذكر معايل وزير الصحة يف اجلمهورية العربية السورية أن وزارة الصحة مسؤولة عن كافة األمور اخلاصة و
ن قبل باملبيدات املستخدمة ألغراض الصحة العمومية، وأنه البد أن تكون هذه املبيدات من املبيدات املعتمدة م

ر ما يلزم قَش ويناقَوأضاف أن األمور التقنية املتعلقة ذه املبيدات ت. منظمة الصحة العاملية أو مراجعها املعتمدة
وذكر أن مجيع املبيدات . بشأا من قبل جلنة فنية دائمة للمبيدات يف وزارة الصحة مبشاركة من جهات معنية أخرى

فة والتحليل لدى اجلهات العامة قبل اعتمادها أو تسجيلها لدى وزارة رات املستهدختضع الختبار الفعالية على احلش
  .الصحة والسماح بتداوهلا، من أجل ضمان جودا والتأكُّد من عدم إضرارها بالصحة أو بالبيئة

عة ذكر السيد ممثل مجهورية إيران اإلسالمية أن مكافحة األمراض املنقولة بالنواقل مسألة معقدة ومرتفو
وأضاف أن تدابري مكافحة النواقل هي التدخالت األكثر فعالية لقاء التكاليف ضمن عملية مكافحة هذه . التكاليف
وذكر أن استخدام املبيدات بطريقة خاطئة يأيت نتيجة لعدم وجود التنسيق الكايف بني قطاع الصحة . األمراض

نواقل  ظهوربيدات اهلوام سوف يؤدي يف النهاية إىل وأضاف أن االستخدام اخلاطئ مل. العمومية والقطاع الزراعي
بيدات، األمر الذي سيفضي إىل فشل عملية املكافحة، ومن مث ازدياد عبء األمراض املنقولة مستعصية على امل

ة ومضى قائالً إن اإلقليم يواجه أوبئة مستجدة ومنبعثة من األمراض املنقولة بالنواقل بسبب التغريات البيئي. بالنواقل
 .والتغري املناخي، والتوسع العمراين العشوائي، والتدبري غري السليم للنفايات ومياه الصرف الصحي، وحركة السكان

عدم وجود برنامج قوي ومتكامل لتدبري النواقل على : وأوضح سيادته أن من بني التحديات اليت تواجه اإلقليم
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وعدم وجود نظام مالئم . املناسبة اليت تنظم استخدام املبيداتاملستوى الوطين، واالفتقار إىل التشريعات واللوائح 

 .املبيدات وعدم التنسيق بني القطاعات املختلفة، مبا يف ذلك القطاع العام واخلاص واألوساط األكادميية إلدارة
نة تقنية إقليمية واقترح سيادته تشكيل فريق عمل إقليمي معين بالتدبري املتكامل للنواقل بني بلدان اإلقليم، وكذلك جل

لتقدمي الدعم التقين للدول األعضاء يف جمال حسن تدبري مبيدات اهلوام، مبا يشمل آلية لتر املعلومات بني بلدان اطُش
وتشكيل فريق عمل مشترك يشارك فيه كل من منظمة الصحة العاملية، ومنظمة األغذية والزراعة التابعة  اإلقليم،

كما اقترح أيضاً إنشاء قاعدة معلومات . سن تدبري مبيدات اهلوامضاء وذلك من أجل حلألمم املتحدة، والدول األع
ة إعداداً جيداً إقليمية حول مقاومة النواقل للمبيدات، على أن جيري حتديثها بانتظام، مع إجراء مسوحات معد

  .ومنظمة تنظيماً جيداً يف بلدان اإلقليم

بيدات أثناء النقل واالستخدام حيتاج إىل مزيد من التدريب للعاملني يف ذكر السيد ممثل مصر أن التعامل مع املو
وأضاف أن بلدين اثنني فقط . احلقل الصحي من خالل دورات تدريبية متخصصة يف كيفية التعامل مع املبيدات

صياغة باإلقليم لديهما تشريعات خاصة باملبيدات األمر الذي يستوجب قيام املنظمة مبساعدة الدول يف جمال 
التشريعات وااللتزام ا على غرار ما حدث يف برنامج مكافحة التبغ، بالتعاون مع اجلهات املعنية يف وزارات الصحة 

وأوضح سيادته أنه مع االستخدام املتزايد للمبيدات الزراعية واستخدامها . والزراعة والعدل ومراكز البحوث
  .األطفال والسيمالك إىل عواقب وخيمة تؤثر على حياة البشر ملكافحة نواقل األمراض يف املنازل، فقد يؤدي ذ

لبحرين جلنة لتسجيل املبيدات تضم ممثلني من وزارات البلديات والصحة يف اذكرت السيدة ممثلة البحرين أن و
ظمة انالالقوانني والداخلية والصناعة والتجارة واملالية واهليئة العامة للبيئة، دف إىل تعزيز املشاركة الوطنية إلعداد 

اختبار فعالية املبيدات وأخطارها ب م يقومونوأضافت أ. السترياد وتصدير وتداول والتصريح باستخدام املبيدات
على اإلنسان والبيئة وتقييم حساسية النواقل هلا قبل االستخدام، وفقاً لألنظمة الدولية وبالتعاون مع منظمة الصحة 

عترب رمسياً خالية من املالريا، بوصفها أهم األمراض املنقولة بالنواقل، كما أا لبحرين توذكرت سيادا أن ا. العاملية
السياسات احلكيمة واملدروسة يف استخدام  يخرى املنقولة بالنواقل، بفضل تبنخالية تقريباً من مجيع األمراض األ

  .مبيدات اهلوام ملكافحة النواقل

أجريت مع إحدى اجلامعات أظهرت إصابة عدد كبري من املزارعني ذكر السيد ممثل فلسطني أن دراسة و
وات والفواكه على املبيدات، ابالسرطان نتيجة االستعمال اخلاطئ للمبيدات، وأضاف أنه تبني أيضاً احتواء اخلضر

تجاورة وأكد سيادته على أمهية التعاون اإلقليمي ضمن جمموعة دول م. عندما ال ختضع هذه املواد للرقابة وخاصةً
ملكافحة النواقل من خالل خطة موحدة متزامنة بإشراف ودعم املنظمة، مع أمهية وجود خمترب مرجعي إقليمي 

مركز تدرييب لرفع فضالً عن قيامه بدور لفحص املبيدات وتقرير فعاليتها ومدى توافقها مع املعايري املوضوعة، 
أمهية التعاون بني منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية  ممثل فلسطني أبرزكما . القدرات الرقابية للدول األعضاء

  . والزراعة يف جمال املبيدات احلشرية واحلاجة إىل دراسة مقاومة النواقل واحلشرات للمبيدات، وكذلك دراسة التربة

وتوفري أكد معايل وزير الصحة يف السودان ضرورة االهتمام بصحة العاملني الصحيني املتعاملني مع املبيدات و
من ازدياد املقاومة  د على احلاجة إىل احلدكما شد. سبل محاية هلم تكون مناسبة للبيئة واملناخ يف دول املنطقة

إىل عدم استخدام جرعات كافية أو استخدام مبيدات غري مطابقة  وهي مقاومة قد يكون مردهاللبرييثرويدات 
للتأكُّد من عدم ارتباط استخدام املبيدات ببعض األمراض مثل  وأبرز أمهية إجراء البحوث. ملواصفات اجلودة
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يستلزم قيام  ،وذكر أن اخنفاض مؤشرات التشريعات العاملية بشأن نقل وختزين املبيدات والتخلُّص منها. السرطان

ابة وحث الدول األعضاء على االستج. املنظمة بإلزام شركات إنتاج هذه املبيدات مبسؤولياا يف هذا اخلصوص
  .وتوفري املعلومات بالسرعة املطلوبة

ذكر معايل وزير الصحة يف األردن أن جلنة مشتركة مؤلفة من ممثلني من وزارات الصحة، والزراعة، والبيئة، و
. والبلديات تشرف على استخدام املبيدات احلشرية سواء املستخدمة ألغراض الصحة العامة أو لألغراض الزراعية

. اً للمتابعة وتقييم اآلثار املترتبة على استخدام املبيدات سواء على مستخدميها أو على البيئةوأضاف أن هناك نظام
وذكر أن وزارة الصحة تتعاون مع املنظمة للتخلص من املبيدات احلشرية غري املستخدمة أو املمنوع إدخاهلا حفاظاً 

  .على البيئة، وأكد اتفاقه مع ما جاء يف توصيات التقرير

يد ممثل تونس أن عدم وجود نصوص تشريعية تنظم التصرف يف املبيدات املستخدمة ألغراض الصحة ذكر السو
العمومية جعل وزارة الصحة العمومية تعتمد على عدد من النظُم اخلارجية والداخلية ألغراض املراقبة الفنية 

بة الفنية قبل إجازة تداوهلا، مبا يف ذلك وذكر معاليه أن املبيدات ختضع للمراق. واالسترياد والتصدير ومنح التراخيص
وأضاف أن وزارة الصحة العمومية أجرت دراسة عن مقاومة . اخلضوع للتحاليل املختربية للتأكُّد من جودا

حبسب  من االستعصاء على املبيداتتطوير البعوض ملستويات متفاوتة  هذه الدراسة أظهرت وقدالبعوض للمبيدات، 
. فيها، وقد أُعدت خارطة للتوزع اجلغرايف ملقاومة املبيدات، ونفِّذت برامج للمكافحة وفقاً لذلك املناطق اليت يتكاثر

وذكر أن تونس تستفيد من الربنامج األفريقي إلزالة املبيدات التالفة، كما تعد استراتيجية وطنية وبرنامج عمل 
  .يهدفان إىل توخي تراكم خمزون جديد من املبيدات التالفة

اختاذ من رغم على الجنوب السودان على أمهية مكافحة النواقل جلنوب السودان نظراً ألنه  السيد ممثلد شدو
تدابري عدة التقاء انتشار املالريا، من قبيل استخدام الناموسيات املعاجلة باملبيدات احلشرية، فإن البعوض يسبب 

هم مرضى باملالريا، يف حني أن  يف بالده ياتممن يدخلون املستشف %75وأشار إىل أن . مشكلة وخيمة للسكان
جنوب مجهورية برنامج ملكافحة النواقل يف  وأشار إىل عدم وجود. من السكان سبق هلم اإلصابة ذا املرض 44%

ويرجع ذلك بصورة رئيسية إىل االخنفاض الشديد . السودان على الرغم من العبء املرضي اهلائل الناجم عن النواقل
وتوجد حتديات أخرى من بينها احلاجة إىل تشريع منظم ملبيدات اهلوام؛ واالفتقار إىل البنية . ات ذا البلديف القدر

. طويلة بال نوم يلَجنوب السودان الذين يظلون ليامجهورية األساسية؛ واإلزعاج الذين يسببه البعوض ألهل 
وتقدم . من أجل القضاء على هذه املشكلة اخلطرية وبالتايل، فإن جنوب السودان يتطلع إىل إدخال مبيدات اهلوام

 2010يونيو /معايل الوزير بالشكر إىل املكتب القُطري للمنظمة يف جوبا على دعوة استشاريني اثنني يف حزيران
 ملكافحة النواقل وأا طلبت متكامالً اًن وزارة الصحة سوف تنشئ برناجمإوختاماً، قال معاليه . لتقييم الوضع هناك

  .ساعدة تقنية إضافية من املنظمةم

أكدت ممثلة رابطة الطبيبات الدولية على ضرورة إجراء دراسات استكشافية حول مدى التلوث الناجم عن و
  .األغذية اليت يقوم الباعة اجلائلون ببيعها

التحديات اليت عدية متثل حتدياً من ـمالطبية أن زيادة نسبة األمراض الذكر السيد ممثل مركز تعريب العلوم و
وأضاف أن . أكثر من أي وقت مضى اًمطلوب أمراً يشكلها التغري املناخي، األمر الذي جيعل استخدام مبيدات اهلوام
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كما أن هناك حاجة كذلك . احلاجة إذن ماثلة لقوانني تتسم بالقوة تنظم إنتاج هذه املبيدات، ونقلها واستخدامها

وأوضح . ن حيث ضمان اجلودة، وأيضاً لوضع تشريعات خاصة مببيدات اهلوامم ألنشطة مكافحة إقليمية أكثر قوةً
االستخدام، وذلك لتوفري املعلومات الالزمة  أن هناك حاجة كذلك إىل إنشاء سجل ملبيدات اهلوام املوجودة قيد

 ،املشاكل بعض وحذّر من أن التخلُّص من مبيدات اهلوام ميكن أن يسبب. حول منتجات اهلوام املوجودة باألسواق
  .حيث إن التخلُّص اخلاطئ منها ميكن أن يسبب أضراراً للبيئة

وأكَّد . ن هناك عدة موضوعات أساسيةإافا ـزندوبون، قال الدكتور أبراهام منورداً على التساؤالت اليت أثارها امل
استخدام مبيدات اهلوام،  ضرورة تقدمي الدعم إىل الدول األعضاء يف جمال إعداد التشريعات املنظمة ملراقبة ورصد

على أمهية تبادل الدول األعضاء للمعطيات كذلك وأكد . أن هناك نية لعقد اجتماع ملناقشة هذا املقترحكما أكَّد 
وجود عالقة بني استخدام مبيدات  أما ما كان من أمر. الثالثة القادمةاألشهر حول استخدام مبيدات اهلوام خالل 

نه ليس من اختصاصه اإلجابة على هذا التساؤل ولكنه يفتح الباب ال حبثي إقال د فقاهلوام ومرض السرطان، 
وأضاف أن مسألة مقاومة النواقل ملبيدات اهلوام قد تناولتها اجتماعات منتدى التعاون العاملي لتطوير مبيدات . مهم

مل تستخدم ا مبيدات اهلوام، ال  وقد أظهرت الدراسات أنه حىت يف املناطق اليت. اهلوام من أجل الصحة العمومية
نه ال ميتلك حالً ملشكلة العاملني الذين يضطرون الرتداء إوقال . اتيتزال النواقل تبدي مقاومة نتيجة للهيدروكربون

  . مالبس وقاية غري مالئمة، وعلى األخص يف الطقس احلار، عند استخدام مبيدات اهلوام يف عملهم
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  أمور أخرى .  7

  طري للصومالاستراتيجية التعاون القُإطالق   1.7
طري للصومال، أشار معايل وزير الصـحة يف الصـومال إىل اجلفـاف وااعـة     لدى إطالق استراتيجية التعاون القُ

وذكر أن املنـاطق اجلنوبيـة مـن القطـر     . اللذين ضربا بلده الواقع يف القرن األفريقي، مؤكداً احلاجة إىل تنسيق اجلهود
ن من اجلنوب الذين نزحوا بالفعل صوب مقديشـو هـم األكثـر    وناطق تضرراً وكان األشخاص املشردكانت أكثر امل

موه للشـعب  وكـرر شـكره للمنظمـة وللبلـدان العربيـة واإلسـالمية للـدعم الـذي قـد         . احتياجاً للغذاء وللمساعدات
  .الصومايل الذي يعاين من ااعة

  تسمية املدير اإلقليمي  2.7
  6–ق/58ل إ/القرار ش م ،1و ع/58ل إ/األعمال، ش م من جدول 5البند 

علوان للعمـل مـديراً إقليميـاً إلقلـيم شـرق      الدين الت اللجنة اإلقليمية، يف جلسة سرية، بتسمية الدكتور عالء قام
  .املتوسط، وطلبت إىل املديرة العامة عرض هذه التسمية على الس التنفيذي

  تعبري عن التقدير واالمتنان  3.7
  7–ق/58ل إ/ش م لقرارا

عن تقديرها وامتناـا للـدكتور حسـني عبـد الـرزاق اجلزائـري اللتزامـه خبدمـة الصـحة           اللجنة اإلقليمية أعربت
ملـا يقـارب   شـرق املتوسـط،   ل الدولية، واإلسهام الذي قدمه واإلجنازات اليت حقّقها خالل فترة عمله كمدير إقليمـي 

  .مديراً فخرياً لإلقليم تهتسميالثالثني عاماً وقررت اللجنة 

القرارات واملقـررات ذات األمهيـة لإلقلـيم الـيت أصـدرا مجعيـة الصـحة العامليـة الرابعـة          ) أ(  4.7
  والستون

  58/9ل إ/، الوثيقة ش م)أ( 7البند 

العامليـة،   استرعى الدكتور عبد اهللا الصاعدي، نائب املدير اإلقليمي، االنتباه للقرارات اليت اعتمدا مجعية الصحة
التقـارير الـيت تعكـس     عِفْـ الدول األعضاء على استعراض األعمال اليت سـيقوم بتنفيـذها املكتـب اإلقليمـي ور     وحثّ

  .استجابام يف هذا اخلصوص

  )الدورة الثالثون بعد املئة(استعراض مسودة جدول األعمال املؤقت، الس التنفيذي ) ب(
  1 املرفق-58/8ل إ/قة ش ممن جدول األعمال، الوثي) ب( 7البند 

قددة جدول األعمال املؤقت للـدورة الـثالثني بعـد املئـة     م الدكتور عبد اهللا الصاعدي، نائب املدير اإلقليمي مسو
  .للمجلس التنفيذي
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ترشيح إحدى الدول األعضاء لعضوية جملس الصندوق العاملي حملاربة اإليدز والسل واملالريـا    5.7

  وجلانه
  5املقرر اإلجرائي  ،58/10ل إ/دول األعمال، الوثيقة ش ممن ج 8البند 

رشت اللجنة اإلقليمية املغرب والسودان لعضوية جملس الصندوق العاملي حملاربة اإليـدز والسـل واملالريـا ملـدة     ح
كما رشحت مجهوريـة إيـران اإلسـالمية لعضـوية جلنـة السياسـات واالسـتراتيجيات،        . 2014-2012ثالث سنوات 

  .ورية العربية السورية لعضوية جلنة املالية والتدقيقواجلمه

ترشيح إحدى الـدول األعضـاء لعضـوية جلنـة السياسـات والتنسـيق للربنـامج اخلـاص املعـين            6.7
  بالبحث والتطوير والتدريب على األحباث يف جمال اإلجناب البشري

  6املقرر اإلجرائي  ،58/11ل إ/من جدول األعمال، الوثيقة ش م 9البند 

رشحت اللجنة اإلقليمية تـونس لعضـوية جلنـة السياسـات والتنسـيق للربنـامج اخلـاص املعـين بالبحـث والتطـوير           
كـانون   31إىل  2012يناير /كانون الثاين 1والتدريب على األحباث يف جمال اإلجناب البشري، ملدة ثالث سنوات من 

  .2014ديسمرب /األول

  2011فيق شوشة لعام تقدمي جائزة مؤسسة الدكتور علي تو  7.7
  9وثيقة إعالمية /58ل إ/من جدول األعمال، الوثيقة ش م )أ( 10البند 

لدكتور أجمد داوود نيازي، إلسهامه الكـبري يف  إىل ا 2011مت منح جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة لعام 
  .جمال الصحة العمومية يف العراق

ان واألمراض القلبيـة الوعائيـة والسـكري يف إقلـيم     تقدمي جائزة دولة الكويت ملكافحة السرط  8.7
  شرق املتوسط 

  10وثيقة إعالمية /58ل إ/من جدول األعمال، الوثيقة ش م )ج( 10البند 

مت منح جائزة دولة الكويت ملكافحة السرطان واألمراض القلبية الوعائية والسكري يف إقلـيم شـرق املتوسـط، يف    
أنصاري مقدم، من مجهورية إيران اإلسالمية، الذي قرر التـربع بقيمـة اجلـائزة     جمال السرطان إىل الدكتور علي رضا

  .إىل الشعب الصومايل الذي يعاين من اجلفاف واجلوع

  اليوم العاملي لالمتناع عن التبغ 9.7
  .جائزة اليوم العاملي لالمتناع عن التبغ إىل الدكتورة مرمي اجلالمهة من البحرين مت منح
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  الداخلي للّجنة اإلقليميةمراجعة النظام   10.7

  10وثيقة إعالمية /58ل إ/من جدول األعمال، الوثيقة ش م )ج( 10البند 

أشار معايل الدكتور عبد اهللا بن عبد العزيز الربيعة، وزير الصحة يف اململكـة العربيـة السـعودية، ورئـيس الـدورة      
للّجنـة   واخلمسـون  لـذي اعتمدتـه الـدورة السـابعة    ا 7السابعة واخلمسني للّجنة اإلقليمية، إىل املقـرر اإلجرائـي رقـم    

اإلقليمية، والذي تقرفيه تشكيل جلنة فرعية مؤلفة من رئـيس الـدورة ونـائيب الـرئيس، ورئـيس املناقشـات التقنيـة،         ر
، واقتـراح  عتيقاًاليت رغبت يف مراجعة النظام الداخلي الذي أصبح من الدول وعدد آخر من أعضاء اللجنة اإلقليمية، 

وقد ذكر أن األمانـة  . التغيريات الالزمة إىل اللجنة اإلقليمية ورفع تقرير عن التقدم الذي أحرز يف هذا األمر حىت اآلن
أعدت مسودة جلدول يقارن بني النظام الداخلي للّجنة اإلقليمية مع النظام الداخلي ألربعـة أقـاليم أخـرى مـن أقـاليم      

ذا األمر إىل جلنة تقنية هللجنة الفرعية، ومت االتفاق على إحالة اللجنة الفرعية وقد اطلع على اجلدول أعضاء ال. املنظمة
تتمتع خبلفية قانونية وإدارية، ملراجعة واقتراح التغيريات الالزمة اليت تتمشى مع أفضـل املمارسـات الـيت تنسـجم مـع      

ملقترحات اليت تقدمها اللجنة التقنيـة،  وسوف تقوم اللجنة الفرعية مبراجعة التقرير الذي يشتمل على ا. دستور املنظمة
وسـيتم رفـع تقـارير    . إىل اللجنة اإلقليمية يف دورة الحقـة  ا وتتقدم تقترح هي أيضاً مقترحاا اخلاصة ا ومن مثَّ

إىلثة سنوية حمد اللجنة اإلقليمية حول التقدز يف هذا اخلصوصم احملر.  

  اإلقليمية  مكان وموعد عقد الدورات املقبلة للّجنة 11.7
  8 ، املقرر اإلجرائي11وثيقة إعالمية /58ل إ/من جدول األعمال، الوثيقة ش م 11البند 

، 2012أكتـوبر  /تشـرين األول  4-1بتـاريخ  القـاهرة  قررت اللجنة اإلقليمية عقد دورـا التاسـعة واخلمسـني يف    
  .اإلجراءات اإلدارية باستكمالرهناً وذلك 

  اجللسة اخلتامية.  8
  عراض مشروعات القرارات واملقررات اإلجرائيةاست 1.8

  .استعرضت اللجنة اإلقليمية، يف جلستها اخلتامية مشروعات قرارات الدورة ومقرراا اإلجرائية

  اعتماد القرارات 2.8
  .اعتمدت اللجنة اإلقليمية قرارات الدورة الثامنة واخلمسني

  اختتام الدورة 3.8
التقدير إىل الدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري، على قيادته املخلصة وإسهامه تقدمت اللجنة اإلقليمية بالشكر و

 تهكما تقـدمت بالتهنئـة إىل الـدكتور عـالء الـدين العلـوان لتسـمي       . الذي ال يقدر بثمن يف التنمية الصحية يف اإلقليم
اجلزائـري يف جمـال التنميـة اتمعيـة،     واقترحت اللجنة إنشاء جائزة سنوية باسم الدكتور . مديراً إقليمياً هلذا اإلقليم

  .التفاصيل بشأا يف موعد الحقعلى أن تقرر 
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  القرارات واملقررات  .9

  القرارات  1.9

  والتقارير املرحلية 2010التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام     1 –ق /58ل إ/ش م

  اللجنة اإلقليمية،

ي عن أعمال منظمة الصحة العاملية يف إقليم شرق املتوسط لعام بعد ما استعرضت التقرير السنوي للمدير اإلقليم
  ، )1(، والتقارير املرحلية اليت طلبتها اللجنة اإلقليمية، والتطورات احلديثة يف اإلقليم2010

  وإذ تالحظ بقلق ما يواجهه الصومال من أزمة إنسانية وخيمة نامجة عن اجلفاف وعن ااعة؛

بلدان من حتديات سياسية واقتصادية وصحية بالغة اخلطورة مما يفاقم مـن اآلثـار   وإذ تالحظ ما تشهده بعض ال
  القائمة للكوارث الطبيعية وتلك اليت يساهم اإلنسان يف حدوثها؛

وإذ تعرب عن قلقها من تزايد أعداد حاالت شلل األطفال يف أفغانستان وباكستان إىل درجة أصـبحت معهـا   
  ؛شاغلٌ إقليمي وعاملي هي أيضاًى كوا طارئة على الصعيد الوطين بل طارئة صحية عمومية ال تقتصر عل

وإذ تدرك أن اإلقليم ينوء به عبء مزدوج من األمراض السارية وغري السارية، وإذ تالحظ ضرورة إيالء مزيـد  
  من االهتمام لألمراض غري السارية؛

  ؛ئه، يف مسرية مبادرة التحرر من التبغ يف اإلقليموإذ تنظر باالمتنان إىل التقدم احملرز املتواصل، رغم بط

وإذ تعرب عن تقديرها للدعم السخي املقدم من اململكة العربية السعودية دعماً جلهود املنظمـة يف الصـومال؛   
  وكذلك الدعم املقدم للصومال من دول ومؤسسات أخرى؛

أن يكـون لدولـة فلسـطني احلـق يف      آملةًمية، وإذ ترحب بعضوية مجهورية جنوب السودان يف اللجنة اإلقلي
  .التصويت يف االجتماع القادم للّجنة اإلقليمية لشرق املتوسط

  املدير اإلقليمي على تقريره الشامل عن أعمال املنظمة يف اإلقليم؛  تشكر.  1

2  .؛2010التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام  تقر  

  :ما يلي الدول األعضاء إىل تدعو.   3

                                                 
  8، 7، 6، 5، 4 ،3 ،2 ،1 إعالمية وثيقة 58ل إ/ش م ،  58/2ل إ/الوثيقة ش م  )1(
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1.3    من خـالل صـندوق    وذلكة، تقدمي املزيد من الدعم للصومال ملساعدته على تلبية االحتياجات امللح

  التضامن ملواجهة الطوارئ الذي أنشأه املدير اإلقليمي أو من خالل الدعم املباشر؛
  ختصيص موارد وطنية كافية لربامج الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها؛    2.3
  تطبيق اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛ مواصلة  3.3

وتفعيـل اخلطـط    ،فغانستان وباكستان للتعاطي مع استئصال شلل األطفال باعتباره طارئة صحيةأ تدعو   1.4
  .التوقيف العاجل لسريان الفريوس حرازالوطنية لضمان األداء املطلوب إل

 علـى صـحة املـواطنني    يكون له أثر إجيايبيف الصومال للتوصل إىل حل سلمي  مجيع األطراف تدعو   2.4
  .وتقدمهم

  :ما يلي إىل املدير اإلقليميتطلب   .5
واليتها الـيت منحتـها   حبسب  ،مواصلة بذل جهوده مع وكاالت اإلغاثة اإلنسانية والتعايف من الكوارث  1.5

هذه اجلهـود   للحفاظ علىحتياجات األساسية للصومال، ولضمان تقدمي مجيع اال ،إياها اآلليات الدولية
  لطوارئ وإلعادة بناء نظام الرعاية الصحية الوطين؛اة اطوال املدة املطلوبة 

مواصلة تقدمي الدعم التقين وحشد املوارد املالية الضرورية لكل من باكستان وأفغانستان من أجل تنفيـذ    2.5
  أنشطة استئصال شلل األطفال؛

من خمصصات امليزانية االعتيادية ملنظمة الصحة العاملية إىل الـدول األعضـاء    %5ختصيص ما ال يقل عن   3.5
  .لربامج الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها

  
  )االجتماع اخلامس والثالثون(تقرير اللجنة االستشارية اإلقليمية     2 –ق /58ل إ/ش م

  اللجنة اإلقليمية،
  ؛1يف تقرير االجتماع اخلامس والثالثني للّجنة االستشارية اإلقليميةبعد ما نظرت 

  تقرير اللجنة االستشارية اإلقليمية؛ تعتمد  .1

2.  مه اللجنة االستشارية اإلقليمية؛ين ثْتعلى الدعم الذي تقد  

  .إىل املدير اإلقليمي تنفيذ التوصيات الواردة يف التقريرتطلب   .3
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جهات االستراتيجية من أجل االرتقاء بالبحوث من أجل الصحة يف إقليم التو    3-ق/58ل إ/ش م

  شرق املتوسط
  اللجنة اإلقليمية،

بعد أن استعرضت الورقة التقنية حول التوجهات االستراتيجية من أجل االرتقاء بالبحوث من أجل الصـحة يف  
  ؛1إقليم شرق املتوسط

منظمة الصحة العاملية ومسؤولياا يف جمال البحوث الصـحية،  بشأن دور  21-63 وإذْ تشري إىل القرار ج ص ع
ن بشأن الصحة العموميـة واالبتكـار وامللكيـة    يبشأن االستراتيجية وخطة العمل العامليت 21-61 والقرار ج ص ع

 7-ق/55ل إ/بشأن مؤمتر القمة الوزاري املعين بالبحوث الصحية، والقـرار ش م  34-58 الفكرية، والقرار ج ص ع
ـ  أصحاب القراربشأن رأب الفجوة بني الباحثني الصحيني وبني  ـ   يالسياس   املتوسـط، والقـرار   رق يف إقلـيم ش

  بشأن االستراتيجية املنقَّحة للبحوث الصحية من أجل التنمية؛ 8-ق/48ل إ/م ش
من حيـث تفهـم    من عناصر تطوير النظُم الصحية حيوياً أن البحوث من أجل الصحة متثِّل عنصراًإمياناً منها بو

  ؛اآلثار العوامل األخرى على الصحة والتخفيف من تلك بآثارالصحة والتنبؤ  اعتاللاألسباب الكامنة وراء 
، الصـحية  وإذْ تدرك أيضاً أمهية البحوث من أجل الصحة يف حتقيق التنمية االجتماعية، واالقتصادية، والعدالـة 

  ؛استثماراً أساسياًا وبلوغ املرامي اإلمنائية لأللفية، مما جيعله
، وعـدم  التغيـرات السياسـية  ها مبا فيوإذْ يساورها القلق جراء التحديات اليت يواجهها إقليم شرق املتوسط، 

، والتغير املناخي، ونقص األمن الغذائي، وآثار األزمة املالية العاملية، اليت قـد  النقْلَة الدميغرافية والوبائيةاالستقرار، و
  تأثرياا على االستثمار يف البحوث؛تلقي ب
  

  ؛مجيع البلدان، يف مجيع األوقات ىلبالنسبة إضرورة  هيم بأن البحوث من أجل الصحة ليست ترفاً، بل وإذْ تسلِّ

  التوجهات االستراتيجية من أجل االرتقاء بالبحوث من أجل الصحة يف إقليم شرق املتوسط؛ تعتمد  .1

  :ما يلي على األعضاءالدول حتث   .2
  ؛بالبحوث من أجل الصحة يف اإلقليم الترويج لالرتقاء  1.2
البحوث من أجل الصحة يف السياسات واالستراتيجيات الصحية واإلمنائية الوطنية، وضمان توافر إدماج   2.2

  ؛للتعاطي مع األولويات الصحية الوطنية الالزمة اآلليات املؤسسية الالزمة إلجراء البحوث
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الفجوات واالحتياجات واألولويات واإلجنازات علـى   لتحديدتقييم للنظام الوطين للبحوث الصحية إجراء   3.2

  واملوارد؛ الـمشابكَة،و ،والتنسيق ،املستوى الوطين، مبا يف ذلك التنظيم
4.2    ة بالبحوث من أجل الصـحة، اسـتناداً إىل التوجهـات  إعداد وتعزيز وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية املعني

االستراتيجية اإلقليمية املعنية بالبحوث من أجل الصحة وتقييم النظام الوطين للبحوث الصحية وتقدمي تقرير 
  عن التنفيذ كل سنتني؛

البحوث واالستفادة مـن   تعزيز التعاون يف إجراء غيةَلى املستوى الوطين بعالشبكات خمتلف إقامة وتقوية  5.2
  والتخطيط الصحي؛نتائجها يف توجيه السياسات 

  البحوث من أجل الصحة لضمان التطبيق الصارم للقواعد واملعايري العاملية؛الشورى يف إنشاء وتقوية آليات  6.2
  ختصيص املوارد الكافية لدعم جهود البحوث من أجل الصحة على املستوى الوطين؛  7.2

  .حتسني مجع نتائج البحوث، وتسهيل الوصول إليها  8.2

يف اـاالت ذات األولويـة للصـحة     لتربع املادي لدعم البحوث اإلقليميـة إىل ارتفعة الدخل املدان البلتدعو .  3
  .العمومية

  :ما يلي إىل املدير اإلقليميتطلب   .4
أمهية  إيالءمواصلة تقدمي الدعم للدول األعضاء يف جمال تقوية النظم الوطنية للبحوث الصحية لديها؛ مع  1.4

  ؛، وإنشاء سجل للتجارب السريريةلبحوثخاصة ألخالقيات ا
  تعزيز وتوسيع الشراكات اإلقليمية والعاملية دعماً للبحوث من أجل الصحة؛   2.4
شريكة على  اًأطرافبوصفها ، واملراكز املتعاونة مع منظمة الصحة العاملية تقوية دور شبكات البحوث القائمة  3.4

د البحوث من أجل الصحة، وتيسري تبادل اخلربات بني املستوى الوطين واإلقليمي لتعزيز وتنسيق جهو
  ؛للبحوث االستفادة الـمثلَى من األموال املتاحةالبلدان لضمان 

  .جائزة إقليمية لبحوث الصحة العموميةدراسة إمكانية إنشاء   4.4

  

  سريع التوسع مستجدمرض اة لتدخالت عاجلة  دعوةٌ: محى الضنك  4-ق/58ل إ/ش م

  اإلقليمية،اللجنة 

  ؛1مرض مستجد سريع التوسعاة دعوة لتدخالت عاجلة  :بعد أن استعرضت الورقة التقنية حول محى الضنك
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حول الوقايـة مـن محـى الضـنك      31-46إذْ تستذكر القرار الذي أصدرته مجعية الصحة العاملية ج ص ع و

زفية ومكافحتها، وقـرار  ـى الضنك النمحى الضنك ومح الوقاية من حول 17-55ومكافحتها، وقرارها ج ص ع 
، حول التدبري املتكامل لنواقل األمراض، والتوصيات اليت أصدرها 6.ق/52ل إ/اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط ش م

االجتمـاع دون اإلقليمي حـول محى الضنك يف سواحل البحر األمحر، والـذي عقـد يف القاهرة، مصـر، يف  
  ؛2011يوليو /متوز 22-20املدة 

زفية يف إقليم شرق املتوسط وما تتسم ـمن حدوث فاشيات حلمى الضنك ومحى الضنك الن يساورها القَلَقوإذْ 
ـّساع الرقعة اجلغرافية لتوز   ع كلٍ من الفريوسات والبعوض الناقل هلا؛به من ازدياد يف تواتر حدوثها وات

املناخي قد أدت، إىل جانب عوامل أخرى متعددة، إىل ظهور  وإذْ تدرك أن االزدياد يف األسفار والتجارة والتغير
  يف اإلقليم؛وتكرار ظهورها محى الضنك 

للـوائح الصـحية    اًالقدرات الوطنية من أجل مواجهة محى الضنك مواجهة فعالة وفق إىل تقويةوإذْ تقر باحلاجة 
  ؛2005الدولية 

البلدان واألقاليم يف سياق تنفيذ تدابري الوقايـة  البلدان وبني ضمن وإذْ تقدر أمهية القيام بأنشطة تنسيقية وتعاونية 
  واملكافحة حلمى الضنك؛

  :ما يلي على األعضاءالدول حتث   .1
موارد بشرية واقتصادية كافية إلعداد وتنفيذ  حبيث يتم توفريضمان مستوى رفيع من االلتزام السياسي   1.1

باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من مكافحة  ضنك واة فاشياااستراتيجية وخطة وطنية للوقاية من محى ال
  األمراض السارية؛

القدرات الوطنية على مجيع مستويات الرعاية الصحية يف تشخيص حاالت محـى الضـنك ومحـى     تقوية  2.1
 ،لحاالت والتثقيف الصـحي العالجي لتدبري الالتشخيص املختربي ويف جماالت زفية، والسيما ـالضنك الن

  ؛لنواقلارصد وكذلك يف ت
الستخدام مبيدات اهلـوام ألغـراض    املختلفة يف جمال التدبري الصائب تعزيز التنسيق بني املؤسسات الوطنية 3.1

  ؛الصحة العمومية
  .ما يتعلق بالنواقل احلشرية واألمراض املنقولة ا التبادل البيين للبيانات واملعلومات يف 4.1

  :ما يلي يميإىل املدير اإلقلتطلب   .2
زفية ـمواصلة تقدمي الدعم للبلدان األعضاء يف جهودها للوقاية من محى الضنك ومحى الضنك الن 1.2

  ومكافحتها؛
2.2  ة بالفريوسات املفصلية واألمراض املنقولة تقدمي الدعم إلنشاء مراكز إقليمية متعاونة مع املنظمة معني

  باملفصليات؛ 
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االقتضاء، إىل اللجنة اإلقليمية حول التقدم الذي يتم إحرازه يف جمال مكافحة محى تقدمي تقرير دوري، وفق   3.2

  .زفية يف إقليم شرق املتوسطـالضنك ومحى الضنك الن
  

  االرتقاء بالربنامج املوسع للتمنيع لبلوغ األهداف اإلقليمية والعاملية    5-ق/58ل إ/ش م

  اللجنة اإلقليمية،
رقة التقنية حول االرتقاء بالربنامج املوسع للتمنيع لبلـوغ األهـداف اإلقليميـة    بعد أن استعرضت وناقشت الو

  ؛1والعاملية
الذي اعتمدته اجلمعية  اهلدف، و"عامل صاحل لألطفال"، 27/2وإذْ تشري إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة اس

بشأن االستراتيجية العاملية للتمنيـع،   15-58ع ، وقرار مجعية الصحة العاملية ج ص 2002يف دورا االستثنائية عام 
: وهـو بشأن التعجيل خبطى التقدم صوب بلوغ املرمى الرابع من املرامي اإلمنائية لأللفية  24-63والقرار ج ص ع 

بشأن استئصـال   6 –ق /44ل إ/الوقاية والعالج من االلتهاب الرئوي، والقرار ش م: ختفيض معدل وفيات األطفال
ابتكـار   بشأن 10 –ق /51ل إ/التخلص منها، مع اإلشارة بوجه خاص إىل احلصبة والسل، والقرار ش ماألمراض و
  حنو بلوغ االكتفاء الذايت يف إقليم شرق املتوسط؛ :إتاحتها وتوافرهاواللقاحات، 

عن احلصبة، والذي وإذْ تدرك الزيادة الكبرية يف التغطية بالتمنيع الروتيين واالخنفاض امللحوظ يف الوفيات النامجة 
؛ والتقدم املهم الذي أحرز يف إدخـال  2000يف مجيع بلدان اإلقليم مقارنةً مبا كان عليه عام  %90تقل نسبته عن  ال

  اللقاحات اجلديدة يف البلدان املرتفعة الدخل والبلدان املنخفضة الدخل يف اإلقليم؛
مج متنيع قوي ضمن النظام الصـحي يف حتقيـق مجيـع    وجود برنا ؤديهوإذْ تدرك أيضاً الدور األساسي الذي ي

شلل األطفال والتخلص من احلصبة واملرمى الرابع من املرامـي  داف ذات الصلة بالتمنيع، مبا يف ذلك استئصال األه
  اإلمنائية لأللفية؛

ها من خـالل  وإذْ تدرك كذلك أن عدداً كبرياً من الوفيات بني األطفال دون سن اخلامسة يف اإلقليم ميكن توقّي
إضافة ثالث لقاحات جديدة هي اللقاح املقترن للمستدمزلية من النمط يب ـة الني)Hib(  واللقاح املقترن املضـاد ،
للمكورات الرئوية، واللقاح املضاد للفريوسات العلية؛ج  

ـ  ونصف مليون وإذ يساورها القلق من أن ما ال يقل عن مليون  ط مل يتلقـوا  طفل يف بلدان إقليم شـرق املتوس
؛ ومن عدم حتقيق اهلـدف  2010اجلرعة الثالثة من اللقاح الروتيين الثالثي املضاد للخناق والشاهوق والكزاز يف عام 

، وعودة ظهور احلصبة يف عدد من بلدان اإلقليم؛ ومن تأخر إدخال 2010اإلقليمي للتخلُّص من احلصبة حبلول عام 
  البلدان املتوسطة الدخل؛ السيمابعض بلدان إقليم شرق املتوسط، و اللقاحات اجلديدة املنقذة للحياة يف
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يسر التكاليف وإتاحـة   من حيثالذي ميكن أن يؤديه نظام الشراء اجلماعي للقاحات  بالتحسنيوإذْ حتيط علماً 
  اللقاحات اجلديدة؛

التمنيع، ويف خلق الطلب  حاالت رفضالتعاطي مع وإذْ تدرك أمهية التثقيف الصحي للجمهور والتواصل معه يف 
  على التمنيع؛ 

  أسبوع التطعيم اإلقليمي من حيث الدعوة، والتثقيف، والتواصل؛ يؤديهتدرك أيضاً الدور الذي ميكن أن إذْ و

  :ما يلي الدول األعضاء علىحتث .  1

  ات؛مراجعة وتعزيز البنية والقدرات األساسية للربنامج الوطين للتمنيع على مجيع املستوي  1.1

2.1  د الوطين لألمراض اليت ميكن تتقوية الترصد األحداث الضائرة اليت تعقب  يف ذلكيها باللقاحات، مبا قِّوترص
  التمنيع، ورصد وتقييم أداء الربنامج الوطين للتمنيع؛

ميكـن  يث حبختصيص املوارد الالزمة من أجل التنفيذ الصحيح لالستراتيجية اإلقليمية للتخلُّص من احلصبة   3.1
  ؛2015التخلُّص منها يف مجيع البلدان حبلول عام 

4.1  حشد املوارد الالزمة إلدخال اللقاح املقترن للمكورات الرئوية، واللقاح املقترن للمستدمزلية مـن  ـة الني
  ؛لية بأسرع وقت ممكنج، واللقاح املضاد للفريوسات العHib((النمط يب 

عيم السنوي يف إقليم شرق املتوسط، واالستفادة من هذه احلملة باعتبارها فرصـة  مواصلة إقامة أسبوع التط  5.1
  لتعزيز قيمة التمنيع؛

  قاحات؛املشاركة الفاعلة يف إنشاء نظام إقليمي للشراء اجلماعي للّ  6.1

  :ما يلي إىل املدير اإلقليميتطلب .  2

يز القدرات التقنية واإلدارية للربنامج الوطين مواصلة تقدمي الدعم التقين للدول األعضاء يف جهودها لتعز 1.2
  للتمنيع وإدخال لقاحات جديدة؛

دعم وتطوير الشراكات احلالية مع خمتلف اجلهات واملؤسسات اليت تدعم الربامج الوطنية للتمنيع لضمان   2.2
  .ما حتقَّق من إجنازات يف اإلقليم يةاستمرار

  قاحات؛إنشاء نظام إقليمي للشراء اجلماعي لل  3.2

  .تيسري نقل التكنولوجيا اخلاصة بإنتاج اللقاحات  4.2
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  تسمية املدير اإلقليمي لشرق املتوسط    6-ق/58ل إ/ش م

  اللجنة اإلقليمية،

  من دستور منظمة الصحة العاملية؛ 52إذ تأخذ يف اعتبارها املادة 

  من النظام الداخلي للّجنة اإلقليمية لشرق املتوسط؛ 51ووفقاً للمادة 

  إلقليم شرق املتوسط؛إقليمياً علوان، مديراً الالسيد الدكتور عالء الدين  ترشح  .1

 إىل املديرة العامة أن تنقل إىل الس التنفيذي رغبة اللجنة اإلقليمية يف تعيني الدكتور عالء الدين العلوان تطلب  .2
  .يف هذا املنصب

  
  حسني عبد الرزاق اجلزائري تعبري عن التقدير واالمتنان للدكتور    7-ق/58ل إ/ش م

  اللجنة اإلقليمية،
إىل و ،الـدكتور اجلزائـري بالصـحة الدوليـة     الرائع الذي أبداه تزاماللالتقدير إىل ااإلعجاب وإذْ تنظر بعني 

  ها كمدير إقليمي لشرق املتوسط ملا يقارب الثالثني عاماً؛حقَّقاإلسهامات واإلجنازات اليت 

 ال يتال واحلكيمة، وعلى إسهاماته متنان إىل الدكتور اجلزائري على قيادته املخلصةخبالص الشكر واال تتقدم  .1
  ر بثمن يف التنمية الصحية يف إقليم شرق املتوسط؛قدت

  .مديراً إقليمياً فخرياً تسميتهيف ضوء إسهامه الضخم،  تقرر،.  2

 جائزة الدكتور حسني اجلزائري"زة سنوية باسم إىل اللجنة االستشارية اإلقليمية إعداد مشروع بإنشاء جائتطلب .  3
  .، وذلك لعرضه على الدورة املقبلة للّجنة اإلقليمية إلقراره"لتعزيز الصحة

  
االستراتيجية املعنية بالصحة النفسية وتعاطي مواد اإلدمان يف إقليم شرق     8-ق/58إل /ش م

  2016 - 2012  املتوسط
  اللجنة اإلقليمية،

ة بالصحة النفسية وتعاطي مواد اإلدمان يف إقليم شـرق  لورقة التقنية حول االستراتيجية املعنيبعد أن استعرضت ا
  ؛20161-2012املتوسط، 
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االسـتجابة للـدعوة إىل العمـل، وإىل القـرار     : ، بشأن الصحة النفسية10-55 وإذْ تشري إىل القرار ج ص ع

بشأن مشاكل الصـحة   5-ق/53ل إ/ا، والقرار ش مبشأن تعاطي مواد اإلدمان واالعتماد عليه 5-ق/52إ ل/م ش
بشأن الصـحة النفسـية    3-ق/57ل إ/العمومية النامجة عن تعاطي املسكرات يف إقليم شرق املتوسط، والقرار ش م

  التحديات والتوجهات واالستراتيجية؛: لألمهات واألطفال واملراهقني
الذي يسلط الضوء علـى العـبء الـذي     2002و 2001 وإذْ تضع يف اعتبارها التقرير اخلاص بالصحة يف العامل

ها عوامـل اختطـار   وصـف ، بل بفحسب كاضطرابات منعزلة تشكله االضطرابات النفسية والعصبية واإلدمانية، ال
  واألمراض السارية وغري السارية؛ ،مستقلة لإلصابات، والعنف

يم، وأن أوضاع الطوارئ املعقدة هي السائدة إلقلانسبة كبرية من سكان  يؤلِّفونوإذْ تدرك أن األطفال والشباب 
  يف عدد كبري من الدول األعضاء، وأن اإلقليم يشهد حتوالً اجتماعياً وثقافياً سريعاً؛

يف الفئات السكانية املعرضة لضغوط الطوارئ  يزداد احتمال حدوثهاوإذْ تدرك أيضاً أن مشاكل الصحة النفسية 
  قافية؛لتغريات االجتماعية والثلاملعقدة و

جراء التقارير اليت تظهر ارتفاع عبء األمراض النفسية بني الـدول األعضـاء والنـدرة    من وإذْ يساورها القلق 
  الشديدة يف الدراسات الوبائية حول مدى انتشار هذه املشاكل، وأسباا، وعوامل االختطار الرئيسية لإلصابة ا؛

د البشرية يف جمال الصحة النفسية الالزمة ملواجهة عبء األمراض ملوارااء نقص جرمن وإذْ يساورها القلق كذلك 
  يف الدول األعضاء يف اإلقليم؛ والعصبية، واضطرابات تعاطي مواد اإلدمان النفسية

، برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية كربنامج ذي أولويـة،  2008 عام وإذْ تالحظ أن املنظمة قد أطلقت يف
تدخالت برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية، الذي يسلط الضوء على وجود برامج دليل  2010 سنةوأصدرت 

نات للوقاية من مشاكل الصحة النفسية ومعاجلتها؛ الة مقابلفعة بالبيدنالتكلفة ومس  
بلـوغ  وإذْ تدرك أمهية االستثمار يف تعزيز الصحة النفسية والوقاية من االضطرابات النفسية واإلدمانية من أجل 

  ؛املرامي اإلمنائية لأللفية

  ؛2016-2012االستراتيجية املعنية بالصحة النفسية وتعاطي مواد اإلدمان يف إقليم شرق املتوسط  عتمدت  .1

  :ما يلي على األعضاءالدول حتث   .2
إلقليمية مراجعة وحتديث السياسات واالستراتيجيات واخلطط الصحية الوطنية مبا يتماشى مع االستراتيجية ا  1.2

اعتبار الصحة النفسية وتعاطي مواد اإلدمان قضية صحية عمومية ذات أولوية، مع ختصيص املوارد  مبا يكفُل
  ؛اليت تتناسب مع أمهيتها

  ها مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛نسجاممراجعة وإعداد وحتديث تشريعات الصحة النفسية لضمان ا  2.2
اتمع املدين  مبا فيهاالوزارات املعنية، والقطاعات ذات الصلة،  تشارك فيها وضع آلية متعددة القطاعات،  3.2

خطط العمل الوطنية أو  ستراتيجياتاالالقيادة يف ذلك، لتنسيق وختطيط زمام على أن تتولّى وزارة الصحة 
  للصحة النفسية وتعاطي مواد اإلدمان ورصد تنفيذها؛
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ية يف جمال الصحة النفسية وتعاطي مواد اإلدمان ضمن النظام الصحي خدمات الوقاية والرعا تقويةاج وإدم  4.2

مع ضـمان  إضافة إىل املستوى الثانوي واملستوى الثالثي للرعاية القائم، مبا يف ذلك الرعاية الصحية األولية 
  متعدد االختصاصات؛ أسلوباتباع 

ة النفسية بوصفها موضـوعاً أساسـياً يف   وحتسني مستوى تعليم الصحتعزيز املعرفة يف جمال الصحة النفسية  5.2
من أجل توقّي االضطرابات الصحية النفسية واإلدمانية، والتقليل إىل احلد األدىن من الوصم املناهج اجلامعية 

  والتمييز، وحتسني تدريس الصحة النفسية كمادة أساسية يف املقررات اجلامعية؛
جراء البحوث يف جمال الصحة النفسـية وتعـاطي مـواد    تشجيع البحوث التطبيقية وبناء القدرات على إ 6.2

  اإلدمان؛

  :ما يلي إىل املدير اإلقليميتطلب   .3
  اختاذ اخلطوات الضرورية لتعزيز القدرات اإلقليمية على تقدمي الدعم التقين الالزم للدول األعضاء؛  1.3
، وتطوير شبكات لتعزيز الصحة بشأن التجارب الناجحة داخل اإلقليم وخارجه تيسري تبادل املعلومات 2.3

  النفسية والوقاية من االضطرابات النفسية والعصبية واإلدمانية؛
تشجيع البحوث التطبيقية وتعزيز التعاون الدويل يف جمال بناء القدرات يف الدول األعضاء على إجراء   3.3

  .البحوث يف جمال الصحة النفسية وتعاطي مواد اإلدمان

  
االجتماع اخلامس والعشرين للّجنة االستشارية لشرق املتوسط املعنية  تقرير    9-ق/58إل /ش م

  بالبحوث الصحية
  اللجنة اإلقليمية،

  ؛1بعد ما نظرت يف تقرير االجتماع اخلامس والعشرين للّجنة االستشارية لشرق املتوسط املعنية بالبحوث الصحية

  البحوث الصحية؛تقرير اللجنة االستشارية لشرق املتوسط املعنية ب تعتمد  .1

2.  مه اللجنة االستشارية لشرق املتوسط املعنية بالبحوث الصحية؛ثين تعلى الدعم الذي تقد  

  .إىل البلدان األعضاء تنفيذ التوصيات اليت تضمنها التقرير وفق ما هو مالئمتطلب   .3
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مية يف مواجهـة  إدارة استعمال مبيدات اهلوام ذات التأثري على الصحة العمو    10-ق/58ل إ/ش م

  العبء املتزايد لألمراض املنقولة بالنواقل

  اللجنة اإلقليمية،
مبيدات اهلوام ذات التأثري على الصحة العمومية يف  الورقة اليت تتناول إدارة استعمالبعد أن استعرضت وناقشت 

  ؛1مواجهة العبء املتزايد لألمراض املنقولة بالنواقل
مبيدات اهلوام ذات التأثري على الصحة العمومية اة األمراض املنبعثـة املنقولـة    لتزايد استعمالوإدراكاً منها 

  بالنواقل واليت تعترب من املشكالت الرئيسية يف الصحة العمومية؛
ه املتكامل لنواقل األمراض بوصـف  حول التدبري 6-ق/52ل إ/وإذْ تالحظ مدى التقدم احملرز يف تنفيذ القرار ش م

  تراتيجي اإلقليمي ملكافحة األمراض املنقولة بالنواقل؛األسلوب االس
حول حتسني الصحة من خالل اإلدارة السليمة ملبيـدات   26-63وإذْ تستذكر قرار مجعية الصحة العاملية ج ص ع

  ؛اليت بطل استعماهلااملواد الكيميائية  اليت بطل استعماهلا وسائراهلوام 

  :على ما يلي الدول األعضاء حتث.  1
ة ملبيدات اهلوام ذات التأثري على الصحة العمومية ضمن السياسات الصحية صائباإلدارة ال ضمان إدماج  1.1

  ؛لذلك وإنشاء هيئة تنظيمية واحدة ،صحة البيئة فيهاالوطنية وضمن الربامج التنموية ذات الصلة ا؛ مبا 
خلاص واملاحنون، من أجل اإلدارة السليمة ملبيدات القطاع ا املنابر املتعددة األطراف، مبا فيهاأو تعزيز  إنشاء  2.1

  للموارد وإىل تنسيق اإلجراءات؛ إحراز االستخدام األمثَلاهلوام ذات التأثري على الصحة العمومية، سعياً إىل 

مبيدات اهلوام ذات التأثري على الصـحة   إدارةمتويل ممارسات استمرارية إعداد خطط وطنية شاملة لضمان   3.1
للمبيدات والتخلص من نفايـات   الصائبة، وأن تغطي هذه اخلطط جوانب التسجيل واالستخدام العمومي

  ؛إنفاذ التشريعات ذات الصلةمبيدات اهلوام و

أصحاب الشـأن   سائر، ومديري الربامج الوطنية ملكافحة النواقل ويالسياس أصحاب القرار عنايةاسترعاء   4.1
ن، باملخاطر اليت تشكّلها املنتجات املتدنية املسـتوى مـن   ون النهائيومالوطنيني املعنيني، مبن فيهم املستخد

  مبيدات اهلوام، واحلاجة إىل الوصول إىل مرافق مراقبة اجلودة واالستفادة منها؛

  .مبيدات اهلوام املستخدمة ألغراض الصحة العمومية إدارةتقوية التعاون بني الدول يف   5.1

                                                 
  1-مناقشة تقنية/58ل إ/الوثيقة ش م 1



  ع-58/13إل /م ش
 70الصفحة 

 
  :يلي ما إىل املدير اإلقليميتطلب .  2

 يف ذلكتسهيل ودعم التعاون اإلقليمي حول إدارة مبيدات اهلوام ذات التأثري على الصحة العمومية، مبا  1.2
قَتنسيق متطلبات وإجراءات التسجيل، ومراقبة اجلودة، وتبادل املعلومات، وتم األعمال؛اس  

لدان األعضاء من أجل إدارة مبيدات اختاذ اخلطوات الضرورية حلشد املوارد ودعم تعزيز القدرات لدى الب  2.2
دورة حياا، وذلك بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة  على الصحة العمومية طوال اهلوام ذات التأثري

  التابعة لألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة؛

الدولية وجمتمع املاحنني حول ستوى الوعي لدى البلدان األعضاء واملنظمات اإلقليمية واالرتقاء مبمواصلة   3.2
  ؛وام ذات التأثري على الصحة العموميةواملضمونة االستمرار ملبيدات اهل الصائبةأمهية اإلدارة 

  .تقدمي تقارير دورية إىل اللجنة اإلقليمية حول التقدم الـمحرز يف تنفيذ هذا القرار  4.2

ذ التشريعات الدولية املتعلقة بنقـل وختـزين مبيـدات اهلـوام     إىل املديرة العامة اتخاذ ما يلزم لتنفيتطلب   .  3
  .مبسؤولية الشركات املنتجة منها خاصةً ما يتعلقووالتخلُّص من نفاياا، 

  

  اإلجرائية قرراتامل  2.9

  
  انتخاب هيئة املكتب  )  1(املقرر اإلجرائي 

    :انتخبت اللجنة اإلقليمية هيئة مكتبها على النحو التايل
  )عمان(  معايل الدكتور أمحد بن حممد بن عبيد السعيدي  :  الرئيس
  )الصومال(  معايل الدكتور عبدي عزيز شيخ يوسف  :  للرئيس األولالنائب 
  )أفغانستان(  معايل الدكتورة ثريا دليل  :  للرئيس الثاينالنائب 

  رئيساً للمناقشات التقنية) املغرب( رحال املكاويوانتخب معايل الدكتور 
تشكيل جلنة الصياغة من األعضاء  اإلقليمية راح السيد رئيس اللجنة اإلقليمية، قررت اللجنةتـلى اقوبناًء ع

  :التالية أمساؤهم
  )مجهورية إيران اإلسالمية(  وياكالدكتور حممد مهدي 
  )مصر(  الدكتور نصر السيد

  )العراق(  الدكتور حممد جرب حويل
  )جيبويت(  الدكتور حممد مهيوب حامت

  )فلسطني(  تور أسعد رمالويالدك
  )املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط(  الدكتور عبد اهللا الصاعدي
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  )املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط(  الدكتورة نعيمة القصري

  )املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط(  الدكتور حممد حلمي وهدان
  )املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط(  الدكتورة هيفاء ماضي

  )املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط(  اهيم عبد الرحيمالدكتور إبر
  )املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط(  الدكتور قاسم سارة

  )املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط(  السيدة جني نيكولسون

  إقرار جدول األعمال  )  2(املقرر اإلجرائي 
  .ت بنداً عن طب احلشودأقرت اللجنة اإلقليمية جدول أعمال دورا الثامنة واخلمسني، وأضاف

  جائزة أحباث متالزمة داون  )3(املقرر اإلجرائي 
الدكتورة منرية عبد اهللا احلسني، من اململكة العربية : قررت اللجنة اإلقليمية منح جائزة أحباث متالزمة داون إىل

  .السعودية، وذلك بناًء على توصية مؤسسة جائزة أحباث متالزمة داون
دولة الكويت ملكافحة السرطان، واألمـراض القلبيـة   ة ائزج قدميت   )4( املقرر اإلجرائي

   الوعائية، والسكَّري يف إقليم شرق املتوسط

قررت اللجنة اإلقليمية منح جائزة دولة الكويت ملكافحة السرطان واألمراض القلبية الوعائية، والسكري يف إقليم 
، وذلك بناًء على توصـية  األمراض القلبية الوعائيةيف جمال ) مصر(شرق املتوسط، إىل الدكتور حممد حمسن إبراهيم، 

جلنة جائزة دولة الكويت ملكافحة السرطان واألمراض القلبية الوعائية يف إقليم شرق املتوسط، وقررت عـدم مـنح   
  .جائزة أخرى هذه السنة

ترشيح إحدى الدول األعضاء لعضوية جملس الصـندوق العـاملي     )  5(املقرر اإلجرائي 
  كافحة اإليدز، والسل، واملالريا وجلانهمل

رشحت اللجنة اإلقليمية املغرب والسودان لعضوية جملس الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل، واملالريا ملدة 
شحت مجهورية إيـران اإلسـالمية لعضـوية جلنـة السياسـات      ور. 2014إىل عام  2012ثالث سنوات من عام 

  .حت اجلمهورية العربية السورية لعضوية جلنة املالية والتدقيقشكما رواالستراتيجيات 
إحدى الدول األعضاء لعضوية جلنة السياسة والتنسيق  ترشيح  )6( املقرر اإلجرائي

للربنامج اخلاص املعين بالبحث والتطوير والتـدريب علـى   
  البحوث يف جمال اإلجناب البشري



  ع-58/13إل /م ش
 72الصفحة 

 
السياسة والتنسيق للربنامج اخلاص املعين بالبحث والتطوير والتدريب رشحت اللجنة اإلقليمية تونس لعضوية جلنة 

كـانون   31إىل  2012ينـاير  /كـانون الثـاين   1على البحوث يف جمال اإلجناب البشري، مدة ثالث سنوات مـن  
  .2014ديسمرب /األول

  مراجعة قواعد النظام الداخلي للّجنة اإلقليمية  )  7(املقرر اإلجرائي 
الصادر عن اللجنة اإلقليمية  7القتراح املقدم من اللجنة الفرعية املشكّلة مبوجب املقرر اإلجرائي رقم استناداً إىل ا

يف دورا السابعة واخلمسني، قررت اللجنة اإلقليمية إحالة مراجعة قواعد النظام الداخلي للّجنة اإلقليمية إىل جلنـة  
  .م تقريرها مرة أخرى إىل اللجنة الفرعية يف حينهتقدعلى أن تقنية تتمتع خبلفية قانونية وإدارية، 

  مكان وموعد االجتماع القادم للّجنة اإلقليمية  )  8(املقرر اإلجرائي 
 2012أكتوبر /تشرين األول 4 -  1قررت اللجنة اإلقليمية عقد اجتماعها التاسع واخلمسني يف املكتب اإلقليمي من 
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  املرفق األول
  األعمالجدول 

    اح الدورةتـافت .1
    انتخاب هيئة املكتب  )أ(
  2تنقيح  – 58/1ل إ /ش م  إقرار جدول األعمال  )ب(

    أعمال منظمة الصحة العاملية يف إقليم شرق املتوسطتقارير حول  .2
  58/2ل إ /ش م  2010التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لسنة   )أ(
  1 ثيقة إعالميةو/58ل إ /ش م  تقرير مرحلي حول استئصال شلل األطفال  )ب(
  2 وثيقة إعالمية/58ل إ /ش م  مبادرة التحرر من التبغتقرير مرحلي حول   )ج(
  3 وثيقة إعالمية/58ل إ /ش م  تقرير مرحلي حول بلوغ املرامي اإلمنائية لأللفية   )د(
  4 وثيقة إعالمية/58ل إ /ش م  تقرير مرحلي حول مكافحة املالريا والتخلُّص منها   )ه(
  5 وثيقة إعالمية/58ل إ /ش م  قرير مرحلي حول الوقاية من السرطان ومكافحتهت   )و(
صندوق التضامن اإلقليمي ملواجهة الطوارئ والتقدم الــمحرز يف    )ز(

  تشغيل املركز اإلقليمي إلدارة اللوجستيات واإلمداد 
  6 وثيقة إعالمية/85ل إ/ش م

  7 وثيقة إعالمية/58ل إ /ش م  حرز يف جماتهاوالتقدم الـمH1N1 جائحة اإلنفلونزا   )ح(
التقرير املرحلي حول الوضع اإلقليمي لإلصابات النامجة عن حوادث   )ط(

  املرور على الطرق
  8 وثيقة إعالمية/58ل إ /ش م

   :التقنية ناقشاتامل .3

حسن تدبري مبيدات اهلوام املستخدمة ألغـراض الصـحة العموميـة يف    
  من األمراض املنقولة بالنواقلمواجهة عبء متزايد 

  1مناقشات تقنية /58ل إ /ش م

   :ات التقنيةـالورق .4

ملـرض مسـتجِد    دعوة لتدخالت عاجلة للتصدي: محى الضنك  )أ(
  سريع التوسع

  58/3ل إ /ش م

  58/4ل إ /ش م  االرتقاء بالربنامج املوسع للتمنيع لبلوغ األهداف العاملية واإلقليمية  )ب(
ستراتيجية املعنية بالصحة النفسية وتعاطي مواد اإلدمان يف إقليم اال  )ج(

  2016 - 2012شرق املتوسط 
  58/5ل إ /ش م

كيفية االرتقاء : التوجهات االستراتيجية للبحوث من أجل الصحة  )د(
  ا يف إقليم شرق املتوسط

  58/6ل إ /ش م

  1وع/58ل إ /ش م  تسمية املدير اإلقليمي .5

   تقارير اللجان .6
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a.  58/7ل إ /ش م  )االجتماع اخلامس والثالثون(تقرير اللجنة االستشارية اإلقليمية  
b.     تقرير االجتماع اخلامس والعشرين للّجنة االستشـارية للبحـوث

  الصحية يف شرق املتوسط
  58/8ل إ /ش م

   مجعية الصحة العاملية والس التنفيذي .7

 أصدرا مجعية الصحة القرارات واملقررات ذات األمهية لإلقليم اليت  )أ(
  العاملية الرابعة والستون

  58/9ل إ /ش م

الدورة (مسودة جدول األعمال املؤقت، الس التنفيذي استعراض   )ب(
  )الثالثون بعد املئة

  1امللحق  – 58/9ل إ /ش م

  58/12ل إ /ش م  إصالح املنظمة من أجل مستقبل صحي  )ج(
لس الصندوق العـاملي حملاربـة   جمإحدى الدول األعضاء لعضوية  ترشيح .8

  اإليدز، والسل، واملالريا، وجلانه
  58/10ل إ /ش م

جلنة السياسات والتنسيق للربنامج إحدى الدول األعضاء لعضوية  ترشيح .9
اخلاص املعين بالبحث والتطوير والتدريب على األحباث يف جمال اإلجناب 

  البشري

  58/11ل إ /ش م

   اجلوائز .10

  9 وثيقة إعالمية/58ل إ /ش م  2011سة الدكتور علي توفيق شوشة لعام جائزة مؤستقدمي   )أ(
دولة الكويت ملكافحة السرطان، واألمراض القلبيـة  جائزة تقدمي   )ب(

  الوعائية، والسكري يف إقليم شرق املتوسط
  10 وثيقة إعالمية/58ل إ /ش م

  11 قة إعالميةوثي/58ل إ /ش م  مكان وموعد عقد الدورات املقبلة للّجنة اإلقليمية .11
    ىأمور أخر .12
     اجللسة اخلتامية .13
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  الثايناملرفق 
  واملناوبني، واملستشارين، واملراقبني بأمساء السادة ممثلي الدول األعضاء، قائمة

  
  السادة ممثلو أعضاء اللجنة اإلقليمية، واملناوبون، واملستشارون.  1

  األردن
  وريكاتمعايل السيد الدكتور عبد اللطيف   ممثل الدولة

 وزير الصحة 
 وزارة الصحة 

  عمان
  الدكتور حممد بسام قاسم  املناوب

  إدارة الرعاية الصحية األوليةمدير 
  وزارة الصحة 

  عمان
  السيد مصطفى إبراهيم عبد اهللا قاسم  املستشاران

  مدير العالقات الدولية والعامة
  وزارة الصحة

  عمان
  السيد عيسى خليل السلمان  

  لدولية والعامةالعالقات ا
  وزارة الصحة

  عمان
  
  
  

  أفغانستان
  ممثل الدولة

  
  معايل الدكتورة ثريا دليل

  القائمة بأعمال وزيرة الصحة العمومية 
  وزارة الصحة العمومية 

  كابل
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  الدكتور توفيق مشعل  املناوب

  دير العامامل
  إدارة الرعاية الصحية األولية والوقائية

  وزارة الصحة العمومية 
  بلكا

  الدكتور أمحد جان نعيم  املستشارون
  قائم بأعمال مدير عامال

  إدارة السياسات والتخطيط والعالقات اخلارجية
  وزارة الصحة العمومية 

  كابل

  عثماين جواد أمحد الدكتور  
  باإلنابة الدولية العالقات إدارة مدير
  العمومية الصحة وزارة
لكاب 

  مرزاد اهللا جواد مري الدكتور  
   والتخطيط السياسات مدير نائب شارمست
  العمومية الصحة وزارة
لكاب  

  الدكتور غالم سخي كارجار نورغلي  
  وزارة الصحة العمومية 

  كابل
  الدكتور جاليل نور صايف  

  وزارة الصحة العمومية 
  كابل

  
  

  اإلمارات العربية املتحدة
  معايل السيد عبد الرمحن بن حممد العويس  ممثل الدولة

  ر الصحة باإلنابةوزي
  ووزير الثقافة والشباب وتنمية اتمع

  أبوظيب
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  الدكتور حممد فكري  املناوب
  املدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية

  وزارة الصحة
  أبوظيب

  السيد ناصر خليفة البدور  وناملستشار
  املستشار ومدير مكتب معايل وزير الصحة
  دوليةومدير مكتب العالقات اخلارجية والصحة ال

  وزارة الصحة
  أبوظيب

  الدكتور خلفان راشد عبد اهللا الشمسي  
  منطقة عجمان الطبية –مستشفى خليفة 
  وزارة الصحة

  أبوظيب
  السيد خالد الشحي  

  امللحق الطيب
  سفارة اإلمارات العربية املتحدة

  القاهرة

  باكستان
  معايل السيد قمر زمان كايرا  ممثل الدولة

  عضو، اجلمعية الوطنية
  إسالم أباد

  السيدة شهناز وزير علي  املناوب
  املساعد اخلاص ملعايل السيد رئيس الوزراء
  ورئيس فريق العمل الوطين املعين بالتطعيم

  إسالم أباد
  السيد زامري أكرم  املستشار

  املمثل الدائم لبعثة باكستان يف مكتب األمم املتحدة
  جنيف
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  معايل السيدة سيما نقفي  
  ة، واملفوضالسفري فوق العاد

  سفارة مجهورية باكستان القاهرة
  إسالم أباد

  الدكتور جيهانزيب أوراكزاي  
  املدير العام للشبكة الوطنية

  للتأهب للطوارئ الصحية وجماتها
  إسالم أباد

  البحرين
  عايشة مبارك جابر بوعنق ةالدكتور ةالسيد  الدولة ممثل

  الصحة وزارة وكيل
  الصحة وزارة
  املنامة

  الدكتورة مرمي عذيب اجلالمهة  باملناو
  الوكيل املساعد للرعاية األولية والصحة العامة

  وزارة الصحة
  املنامة

   املهزع قاسم إبراهيم جاسم الدكتور  اناملستشار
   ىءالطوار دائرة رئيس
  الطيب مانيةيالسل جممع
  املنامة

 فعياالرراشد  حممد العزيز عبد السيد  
  والدولية العامة العالقات إدارة مدير
  الصحة وزارة
  املنامة

 غسان أمحد احملرقي السيد  
  مستشار

  سفارة البحرين
  القاهرة
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 تونس
  الدكتور حممد صالح بن عمار  ةممثل الدول

  املدير العام للصحة 
  وزارة الصحة العمومية

  تونس

  الدكتور هشام عبد السالم  املناوب
  املدير العام للتعاون الفين

  العمومية الصحة وزارة
  تونس

 الدكتور نبيل بن صالح  املستشار
  مدير إدارة البحوث الصحية

  العمومية الصحة وزارة
  تونس

  مجهورية إيران اإلسالمية
  دستجردي فاهيد يةمرز الدكتورةالسيدة  معايل  ممثل الدولة

  الطيب والتعليم الصحة وزيرة
  الطيب والتعليم الصحة وزارة

  طهران
  كنامين حسني حممد الدكتور  املناوب

  الدولية لعالقاتا وزير الصحة باإلنابة لشؤون
  الطيب والتعليم الصحة وزارة

  طهران
  غينياداصم ضار يعل الدكتور  املستشارون

  العمومية الصحة وكيل الوزارة لشؤون
  الطيب والتعليم الصحة وزارة

  طهران
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  جويا مهدي حممد الدكتور  

  األمراض مكافحة مركز مدير
  الطيب والتعليم الصحة وزارة

  طهران
  مالك جعفر حممد الدكتور  

  الدولية لعالقاتا وكيل الوزارة لشؤون
  الطيب والتعليم الصحة وزارة

  طهران
  السيد جافاد صفائي  

  الدولية والعالقات االقتصاداملختصة ب إلدارةل وكيل الوزارة
   اخلارجية وزارة

  طهران

  مقدم األنصاري ضار يعل الدكتور  
  الكويت ؤسسةم جائزة يعل احلاصل
  الطيب والتعليم الصحة وزارة

  طهران

  السيد حسن باقري فار  
  خبري يف وزارة الصحة والتعليم الطيب

  الطيب والتعليم الصحة وزارة
  طهران

  السيد أنوشروان حمسين بانديب  
  عضو اجلمعية االستشارية الطبية

  إدارة العالقات الدولية
  الطيب والتعليم الصحة وزارة

  طهران

 هورية العربية السوريةاجلم
 وائل نادر احللقي الدكتور معايل السيد  ممثل الدولة

 الصحة وزير
  الصحة وزارة
  دمشق
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  الدكتور حسان احلاج حسني  املناوب
  مدير العالقات الدولية

  وزارة الصحة 
   دمشق

  اجلمهورية اليمنية
 عبد الكرمي حيىي راصع معايل الدكتور  ممثل الدولة

 مة والسكانوزير الصحة العا
   وزارة الصحة العامة والسكان

  صنعاء
  اجلند حيىي الدكتور ماجد  املناوب

  لرعاية الصحية األوليةلوكيل الوزارة 
  وزارة الصحة العامة والسكان 

  صنعاء
  الدكتور مجال ثابت ناشر  وناملستشار

  وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والتنمية
  وزارة الصحة العامة والسكان 

  صنعاء

  الراعيب صاحل لدكتورة مجيلةا  
  سكانلقطاع الوكيل الوزارة 

  وزارة الصحة العامة والسكان
  صنعاء

  سالمعبده السيد عبد السالم   
  مدير عام العالقات العامة واإلعالم

  وزارة الصحة العامة والسكان
  صنعاء

  القباطي إميان الدكتورة  
  اإلجنابية لصحةا عام مدير

  انوزارة الصحة العامة والسك
  صنعاء
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  الدكتور عبد املنعم احلكمي  
  مدير عام 
  العليا لألدوية السلطة

  وزارة الصحة العامة والسكان
  صنعاء

  حممد غرامة الراعيالدكتور   
  مستشار معايل وزير الصحة العامة والسكان 

  وزارة الصحة العامة والسكان
  صنعاء

  سيينألا حممد علي عادل الدكتور  
  اليمن بسفارة الصحي املستشار
  القاهرة

 السودانجنوب 
  الدكتور ياتا لوري لوغور  ممثل الدولة

  وكيل وزير الصحة
  وزارة الصحة

  جوبا
  الدكتورة مارغريت إيتو  املناوب

  املديرة العامة للتدريب والتطوير املهين
  وزارة الصحة

  جوبا
  الدكتور جون الغو نيونغورا  املستشار

د، ودعم االستجابةمدير إدارة األمراض السارية، والترص  
  وزارة الصحة

  جوبا

  جيبويت
 معايل السيد علي يعقوب حممود  ممثل الدولة

 وزير الصحة 
 وزارة الصحة 

  جيبويت
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  هيجو يعل مسرية السيدة  املناوب
   خلدمات املستشفيات مستشارة تقنية

  التبغ من رالتحر بربنامج املعنية واملنسقة   
 وزارة الصحة 

  جيبويت

  حامت مهيوب حممد الدكتور  املستشار
  تقين مستشار
  الصحة وزارة
   جيبويت

 السودان
  معايل السيد الدكتور الصادق قسم اهللا الوكيل  ممثل الدولة

  وزير الصحة االحتادية باإلنابة
  وزارة الصحة االحتادية

  اخلرطوم
  الدكتور حممد أمحد علي حيىي العباسي  املناوب

  املدير العام
  صحة الدولية والتخطيطلإلدارة العامة لل
  وزارة الصحة

  اخلرطوم
  معايل السيد السفري كمال حسن علي  املستشارون

  املمثل الدائم يف جامعة الدول العربية
  جامعة الدول العربية

  القاهرة

  معايل الربوفيسور حممد أمحد علي الشيخ  
  مرشح السودان ملنصب املدير اإلقليمي

  اخلرطوم

  ديالدكتور طالل الفاضل مه  
  املدير العام

  لإلدارة العامة للرعاية الصحية األساسية
  وزارة الصحة

  اخلرطوم
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  الدكتور مأمون حممد محيدة  
  اخلرطوم

 الصومال
  معايل السيد الدكتور عبد العزيز شيخ يوسف  ممثل الدولة

   وزير الصحة
  وزارة الصحة

  مقديشو
  معايل السيد الدكتور حسني حممد حممد  املناوب

  ة وزير الصح
  وزارة الصحة

  أرض الصومال
  الدكتور حممد هرسي دؤيل  املستشاران

  نائب وزير الصحة 
  وزارة الصحة

  بونتالند

  الدكتور عبدي عوض إبراهيم  
  املستشار املقيم
  وزارة الصحة

  مقديشو

 العراق
  الدكتور جميد محد أمني مجيل معايل السيد  ممثل الدولة

  وزير الصحة 
  وزارة الصحة 

  بغداد
  معايل السفري الدكتور حممد علي احلكيم  ناوبامل

 املمثل الدائم للعراق لدى مكتب األمم املتحدة
  جنيف
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  معايل السفري الدكتور قيس العزاوي  املستشارون
  املمثل الدائم للعراق لدى جامعة الدول العربية

  القاهرة

  معايل السفري نزار اخلرياهللا  
  سفري العراق بالقاهرة

 سفارة العراق
  قاهرةال

  الدكتور عماد عبد الرزاق عبد الغين  
  مستشار الصحة النفسية

 الصحة وزارة
  بغداد

  الدكتور حممد جرب حويل الطائي  
  معاون مدير عام دائرة الصحة العامة

 الصحة وزارة
  بغداد

  الدكتور رمزي رسول منصور  
  مدير العالقات والصحة الدولية

  وزارة الصحة 
  بغداد

  همالدكتورة زينب أد  
  مكتب الوزير

 الصحة وزارة
  بغداد

  الدكتور جاسم حممد خويف  
  مدير قسم اخلدمات الطبية الطارئة

 الصحة وزارة
  بغداد

  الدكتور فاضل سعيد وحيد  
  مدير مركز مكافحة السرطان

  وزارة الصحة
  بغداد
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  الدكتور أجمد داود نيازي  
  مستشار طيب
  وزارة الصحة

  بغداد

  يلالدكتور نزار مهدي اهلال  
  مدير وحدة العالقات العامة واملراسم

  وزارة الصحة
  بغداد

 عمان
  معايل السيد الدكتور أمحد بن حممد بن عبيد السعيدي  ممثل الدولة

  وزير الصحة
   وزارة الصحة

  مسقط
  خلفان بن حبيب العمريي السيدمعايل   املناوب

  املستشار، والسفري فوق العادة، والوزير املفوض،
  لدائم لدى جامعة الدول العربيةواملبعوث ا   

  القاهرة
  الدكتور سامل بن سعيد بن عبد اهللا الوهيبـي  نواملستشار

  مدير عام الشؤون الصحية
   وزارة الصحة

  مسقط

  السيد عيسى بن عبد اهللا العلوي  
  مدير مكتب الوزير

   وزارة الصحة
  مسقط

  الدكتور علي بن عامر الضاوي  
  نطقة الشمالية الشرقيةمدير عام اخلدمات الصحية للم

  وزارة الصحة 
  مسقط
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  الدكتورة قمرة بنت سعيد السريرية  
  مديرة دائرة التخطيط 

  املديرية العامة للخدمات الطبية يف مسقط
  وزارة الصحة

  مسقط

  الدكتورة هبة بنت إبراهيم العجمية  
  اختصاصية صحية

  مكتب الوزير للخدمات الطبية
  مسقط

 فلسطني
  يل الدكتور فتحي عبد اهللا أبو مغليمعا  الدولةممثل 

  وزير الصحة
  وزارة الصحة

  السلطة الوطنية الفلسطينية
  رام اهللا

  الدكتور أسعد رمالوي  املناوب
  مدير عام الرعاية الصحية األولية والصحة العامة

  وزارة الصحة
  السلطة الوطنية الفلسطينية

  نابلس
  الدكتور نعيم صربة  املستشارون

  فياتمدير عام املستش
  وزارة الصحة

  السلطة الوطنية الفلسطينية
  نابلس

  الدكتور طريف حممد طلعت عاشور  
  مدير دائرة األعالم

  وزارة الصحة
  السلطة الوطنية الفلسطينية

  نابلس
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  الدكتور حسام عمر طوقان  
  املستشار الطيب
  سفارة فلسطني

  القاهرة

 قطر
  اينمعايل السيد عبد اهللا بن خالد القحط  ممثل الدولة

  وزير الصحة العامة
  األمني العام،

  الس األعلى للصحة
  الدوحة

  الدكتور صاحل علي املري  املناوب
  مساعد األمني العام للشؤون الطبية

  الس األعلى للصحة
  الدوحة

  الدكتور حممد بن محد آل ثاين  املستشارون
  مدير إدارة الصحة العامة 

  الس األعلى للصحة
  الدوحة

  عبد اللطيف علي العبد اهللا السيد  
  مدير إدارة العالقات الصحية الدولية

  الس األعلى للصحة
  الدوحة

  السيد حسن حممد العبد اهللا  
  مدير إدارة عالقات الصحة العامة

  وإدارة التسويق   
  الس األعلى للصحة

  الدوحة
  الدكتور خالد عبد النور سيف الدين  

  رئيس طب الطوارئ
  طبيةمؤسسة محد ال

  الدوحة
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 الكويت
  معايل الدكتور هالل مساعد الساير  ممثل الدولة

  وزير الصحة
  وزارة الصحة

  الكويت
  الدكتور قيس صاحل الدويري  املناوب

  وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون الصحة العمومية
  وزارة الصحة

  الكويت
  الدكتور أمحد العوضي  وناملستشار

  مدير الشؤون الصحية الدولية
  رة الصحةوزا

  الكويت
  الدكتور يوسف مندكار  

  مدير إدارة الصحية الدولية
  وزارة الصحة

  الكويت
  الدكتور حممود عبد اهلادي  

  مدير اإلدارة القانونية
  وزارة الصحة

  الكويت
  الدكتور فيصل الدوسري  

  مدير إدارة العالقات العامة
  وزارة الصحة

  الكويت
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 لبنان
  حسن خليل علي معايل السيد  ممثل الدولة

  العامة وزير الصحة
  العامة وزارة الصحة

  بريوت
  الدكتور وليد عمار  املناوب

  مدير عام وزارة الصحة العامة
  بريوت

  الدكتورة رشا محرة  املستشاران
  مدير إدارة العالقات العامة والتثقيف الصحي

  وزارة الصحة العامة
  بريوت

  السيد هاشم حناس   
  مكتب الوزير
  العامة وزارة الصحة

  بريوت

 ليبيا
 السيد حممد إبراهيم صاحل داجاين  ةممثل الدول

  مدير مركز املعلومات والوثائق
  الصحة وزارة

  طرابلس
 الدكتور حممد جنيب مسيو  املناوب

  املركز الوطين ملكافحة األمراض
  الصحة وزارة

  طرابلس

 السيدة سعاد اجلوكي  املستشارة
  مسؤولة االتصال باملنظمات الدولية

  اخلارجية وزارة
  طرابلس
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 مصر
 عمرو حممد حلمي معايل الدكتور  ممثل الدولة

 والسكان وزير الصحة
  والسكان وزارة الصحة

  القاهرة

  الدكتور نصر السيد  املناوب
  مساعد الوزير للشؤون الوقائية 

  والرعاية الصحية األولية وتنظيم األسرة   
  وزارة الصحة والسكان 

  القاهرة

  الدكتورة فاتن غازي  اناملستشار
  القائمة بأعمال مديرة مكتب الوزير

  وزارة الصحة والسكان
  القاهرة

  الدكتور عادل حسن عدوي  
  مساعد الوزير للعالج الطيب

  وزارة الصحة والسكان
  القاهرة

  شؤون املنظمات الدولية املتخصصة، وزارة اخلارجية، مصر
  الوزير املفوض دينا السيحي  

  لدوليةمديرة الترشيحات ا
  شؤون الوكاالت الدولية املتخصصة

  وزارة اخلارجية
  القاهرة

  السيد عمرو حممد يسري  
  سكرتري ثالث

  عضو يف شؤون الوكاالت الدولية املتخصصة
  وزارة اخلارجية

  القاهرة
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 املغرب
  معايل السيد رحال املكاوي  ممثل الدولة

  الكاتب العام
   وزارة الصحة

  الرباط
  املنـزهي الدكتور عمر  املناوب

  مدير إدارة األمراض السارية
  وزارة الصحة 

  الرباط

  الدكتور عبد العلي بلغييت علوي  اناملستشار
  مدير املستشفيات والعالجات األساسية

  وزارة الصحة 
  الرباط

  الدكتورة حللو طاهور  
  مستشارة معايل وزيرة الصحة

  وزارة الصحة 
  الرباط

  اململكة العربية السعودية
  العزيز الربيعة اهللا بن عبد الدكتور عبدمعايل السيد   دولةممثل ال

   وزير الصحة
  وزارة الصحة 

  الرياض

  الدكتور زياد ميمش  املناوب
   وكيل الوزارة املساعد للطب الوقائي

  وزارة الصحة 
  الرياض
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  الدكتورة عفاف الشمري  وناملستشار
  املشرف العام على اإلدارة العامة للعالقات الدولية

  ة الصحةوزار
   الرياض

  الدكتور نواف بن عبد العزيز احلارثي  
  مدير عام الشؤون الصحية مبنطقة حائل

  حائل

  السيد إبراهيم بن عيادة العنـزي  
  سكرتري معايل وزير الصحة

  وزارة الصحة 
  الرياض
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  املراقبون  .2

  )ق املتوسطمنظمة الصحة العاملية من خارج إقليم شر يف املراقبون من الدول األعضاء(

  تركيا
  
  

  السيد أو فاروق كوشاك  
  وكيل الوزارة املساعد

   وزارة الصحة
  أنقرة

  السيد يوسف إيرماك  
  إدارة الشؤون اخلارجية

  وزارة الصحة
  أنقرة

  السيد حسن شيكلي  
  وزارة الشؤون اخلارجية

  أنقرة
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  )املراقبون املمثلون ملنظمات األمم املتحدة(

 )اليونيسف(طفولة منظمة األمم املتحدة لل

  
  السيدة شهيدة أظفر

  القائمة بأعمال املدير اإلقليمي
  )اليونيسف(منظمة األمم املتحدة للطفولة 

  املكتب اإلقليمي للشرق األوسط ومشال أفريقيا
  عمان

  
  الدكتورة ماهندرا شاث

  املستشارة اإلقليمية للصحة
  )اليونيسف(منظمة األمم املتحدة للطفولة 

  يمي للشرق األوسط ومشال أفريقيااملكتب اإلقل
  عمان

  )أونروا(وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني، 
  الدكتور أكيهريو سيتا  

  املمثل اخلاص ملنظمة الصحة العاملية، ومدير إدارة الصحة
  ااملقر الرئيسي لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني، أونرو

  عمان

  برنامج األمم املتحدة للبيئة
  الدكتور عبد ايد حداد  

  املنسق اإلقليمي للتغري املناخي
  برنامج األمم املتحدة للبيئة

  املنامة

 الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا

  
  الدكتور أكرم علي التوم
  مدير وحدة الشراكات

  العالقات اخلارجية والشراكات
  وق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالرياالصند
  جنيف
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  الدكتور يوسف عبد اجلليل

  رئيس الفريق اإلقليمي
  فريق الشرق األوسط ومشال أفريقيا

  الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا 
  جنيف

  
  السيدة هند أبو

  مسؤولة اهليئات الرئاسية
  فريق شؤون جملس اإلدارة

  ملي ملكافحة اإليدز والسل واملالرياالصندوق العا
  جنيف

 برنامج األغذية العاملي

  
  السيدة جمدلينا موشي

  املستشارة اإلقليمية للربنامج
  املكتب اإلقليمي لربنامج األغذية العاملي

  القاهرة
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  )املراقبون املمثلون للمنظمات الدولية احلكومية والالحكومية والوطنية(

  دول العربيةجامعة ال
  سعادة السفرية الدكتورة سيما حبوث 

  األمني العام املساعد ورئيس قطاع الشؤون االجتماعية
  جامعة الدول العربية 

  القاهرة

  جنم حممد فهمي ليلىالسيدة فوض املوزير ال 
  مدير إدارة الصحة واملساعدات اإلنسانية

  جامعة الدول العربية 
 القاهرة

  ول جملس التعاونوزراء الصحة لد جملس
  الدكتور توفيق أمحد بن خوجة  

  املدير العام للمكتب التنفيذي
  جملس وزراء الصحة لدول جملس التعاون اخلليجي

  الرياض

  )أكمل( مركز تعريب العلوم الصحية
  الدكتور عبد الرمحن عبد اهللا العوضي  

  األمني العام
   مركز تعريب العلوم الصحية

  الكويت

  أمحد الشراحيعقوب الدكتور   
  األمني العام املساعد

   مركز تعريب العلوم الصحية
  الكويت
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  الس العريب للطفولة والتنمية
  املهندس حممد رضا فوزي  

  مدير تطوير البحوث واملعلومات 
  الس العريب للطفولة والتنمية

  القاهرة

  منظمة العمل العربية
  السيد أمحد حممد لقمان  

  نظمة العمل العربيةاملدير العام مل
  القاهرة

  السيد حممد عبد اهللا ولد إبيدش  
  مدير إدارة العالقات اخلارجية والتعاون الدويل

  منظمة العمل العربية
  القاهرة

  احتاد اجلامعات العربية
  سلطان أبو عرايب العدوانالدكتور األستاذ   

  أمني عام احتاد اجلامعات العربية
  عمان

 األلغاممن مة املناطق املضارة اجلمعية العربية خلد

  
  اللواء جمدي دياب 

  رئيس جملس إدارة اجلمعية العربية
  خلدمة املناطق املضارة من األلغام   

  القاهرة

  
  السيد حممد أمحد حممد 
  مستشار اجلمعية العربية

  خلدمة املناطق املضارة من األلغام   
  القاهرة
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  احتاد الصيادلة العرب

  
  اهيمالدكتور علي إبر

  األمني العام
  احتاد الصيادلة العرب

  القاهرة

  بنك التنمية األفريقي
  السيد أملظ أمني  

  رئيس مسؤويل العمليات 
  بنك التنمية األفريقي

  القاهرة

 االحتاد اخلليجي ملكافحة السرطان
  

  الدكتور خالد أمحد الصاحل
  األمني العام

 االحتاد اخلليجي ملكافحة السرطان
  الكويت

  إمباكت إلقليم شرق املتوسط مؤسسة
  صاحب السمو امللكي األمري عبد العزيز بن أمحد آل سعود  

  رئيس جملس اإلدارة
  مؤسسة إمباكت إلقليم شرق املتوسط

  الرياض

  الدكتور عبد العزيز الراجحي  
  رئيس جملس اإلدارة املشارك للوكالة الدولية للوقاية من العمى

  يف إقليم شرق املتوسط   
  إمباكت إلقليم شرق املتوسط مؤسسة
  الرياض
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 احتاد األطباء العرب

  
 الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح

  األمني العام
  احتاد األطباء العرب

  القاهرة

  
 األستاذ الدكتور أسامة رسالن

  األمني العام املساعد
  احتاد األطباء العرب

  القاهرة

  
 الدكتور الشيخ صديق بدر

  نائب املدير العام
  األطباء العرباحتاد 

  القاهرة

  املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية
  الدكتور عبد الرمحن العوضي  

  رئيس املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية
  الكويت

 مركز اتمع العريب للخدمات االقتصادية واالجتماعية 
  

  الدكتور عدنان محاد
  مدير مركز اتمع العريب 

 اعيةللخدمات االقتصادية واالجتم   
  ميتشيغان

  التحالف الدويل ملنظمات املرضى
  السيد سيد حسني جعفري  

  الرئيس السابق للتحالف الدويل ملنظمات املرضى
  لندن
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  السيد عطاء الرمحن فيترات  
  املدير التنفيذي للتحالف الدويل ملنظمات املرضى

  كابل

  االحتاد الدويل لرابطات طالب الطب
  السيدة جلني الكدماين  

  سق اإلقليمي لشرق املتوسطاملن
  الكويت

  السيد عثمان أمحد مشتاق  
  أوسلو

  السيد عمر هشام عبد الشايف السيد صفا  
  مدير إدارة دعم املطبوعات

  طنطا

  السيدة مىن حممود عبد العظيم فرماوي  
  ديب

  السيد أمحد حازم عدي  
   الرياض

  السيد حامت عالء عبد احلليم حممد مرزوق  
  قليم شرق املتوسطمساعد تنموي إل

   القاهرة

  الوكالة الدولية للوقاية من العمى
  الدكتور عبد العزيز الراجحي  

  الرئيس املساعد للوكالة الدولية للوقاية من العمى
  يف إقليم شرق املتوسط

  الرياض
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  الس العاملي ملكافحة اضطرابات عوز اليود
  الدكتور عز الدين شريف حسني  

  منسق إقليمي
  العاملي ملكافحة اضطرابات عوز اليود الس
  عمان/اخلوير

  الدكتور جلسن صاحل  
  مسؤول اتصال

  الس العاملي ملكافحة اضطرابات عوز اليود
  واملنسق العام لسكرتارية العوز اليودي

  القاهرة

  الرابطة الدولية للطبيبات
  األستاذة الدكتورة شفيقة ناصر  

  املنسقة الوطنية
  لية للطبيباتللرابطة الدو

  القاهرة

  األستاذة الدكتورة سلمى جالل  
  عضو الرابطة الدولية للطبيبات

  القاهرة

  األستاذة الدكتورة مرفت الرافعي  
  عضو الرابطة الدولية للطبيبات

  القاهرة

  املنظمة الدولية ملكافحة مرض ألزهامير
  السيدة ديانا منصور  

  املنظمة الدولية ملكافحة مرض ألزهامير
  وتبري

  األستاذة الدكتورة يامسني راشد  
  املنظمة الدولية ملكافحة مرض ألزهامير

  الهور
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  الدكتورة نادية عبد الوهاب العفيفي حنفي  
  مديرة إدارة فلسطني

  وعضو جملس إدارة اجلمعية املصرية للزهامير
  القاهرة

 مؤسسة مهدرد باكستان

  
  الدكتورة سعدية راشد

  رئيسة مؤسسة مهدرد باكستان
  كراتشي

  
 األستاذ الدكتور حكيم عبد احلنان

  عميد كلية الطب الشرقي
  جامعة مهدرد 

  كراتشي

  منظمة اإلبصار العاملية

  
  الدكتورة فيكتوريا سارغسيان

  املستشارة اإلقليمية
  الشرق األوسط –منظمة اإلبصار العاملية 

  وأوروبا الشرقية، ووسط آسيا
  أرمينيا/إيريفان

  
  دالدكتور رشيد أمح

  خبري يف منظمة الصحة العاملية
  إسالم أباد

  االحتاد العاملي ألمراض القلب

  
  الدكتور إيهاب عطية

  املصري الفريق العاملرئيس 
  أمراض القلب املعين بالوقاية من

  اجلمعية املصرية ألمراض القلب
  القاهرة
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  الشركة العربية للصناعات الدوائية واألجهزة الطبية

  
  ر خمتار حامد شهاب الديناألستاذ الدكتو

  املدير العام
  الشركة العربية للصناعات الدوائية واألجهزة الطبية

  عمان

  األمانة العامة للمنظمة العربية للهالل األمحر والصليب األمحر

  
  األستاذ عبد اهللا حممد اهلزاع

  األمني العام
  املنظمة العربية للهالل األمحر والصليب األمحر

  الرياض

  اهلالل األمحر املصريمجعية 

  
  حيىي حممود طمومالدكتور 
   مستشار

  مجعية اهلالل األمحر املصري
  القاهرة

  اجلمعية اللبنانية إلدارة الرعاية الصحية

  
  نبيل قرنفلالدكتور األستاذ 
  ومؤسس اجلمعية اللبنانية  رئيس

  إلدارة الرعاية الصحية   
  بريوت

  قسم األشعة/جامعة امللك سعود
  تور نزار عبد العزيز النقشبنديالدك  

  أستاذ مساعد لألشعة
  ورئيس قسم شعبة األشعة   

  جامعة امللك سعود
  الرياض
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  هيئة اهلالل األمحر السعودي
  صاحب السمو امللكي األمري عبد اهللا بن فيصل آل سعود  

  السلطة السعودية للهالل األمحر
  الرياض

  السيد فايز بن علي األمحري  
  ية للهالل األمحرالسلطة السعود

  الرياض

  السيد فائق علي أمحد اهلريف  
  السلطة السعودية للهالل األمحر

  الرياض

  اجلمعية السعودية لطب األسرة واتمع
  األستاذ الدكتور مسيح بن حممد أمحد األملعي  

  رئيس اجلمعية السعودية
  لطب األسرة واتمع   

  اخلرب

  الصندوق السعودي للتنمية
  ناصر كريدي السبيعي السيد   

  مستشار
  الصندوق السعودي للتنمية

  الرياض

  السيد مسفر فوزان املسفر  
  أخصائي حبوث

  الصندوق السعودي للتنمية
  الرياض
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  مفوضية االحتاد األفريقي
  السيدة بينيس جواناس  

  مفوضية االحتاد األفريقي
  أديس أبابا

  السيدة إجالل حممد عبد احلليم  
  ايفمسؤول إعالمي وثق

  مفوضية االحتاد األفريقي
  القاهرة

  منظمة الروتاري الدولية للقضاء على شلل األطفال
  الدكتور أمحس كامل غربيال  

  ممثل الروتاري الدويل ورئيس جلنة شلل األطفال يف مصر
  القاهرة

  االحتاد الدويل للوقاية من اإلدمان
  الدكتور أمحد مجال ماضي أبو العزامي  

  عريب للمنظمات غري احلكوميةرئيس االحتاد ال
  للوقاية من اإلدمان  

  القاهرة

  الس القومي للسكان
  السيد عبد الفتاح سيد عبد الفتاح  

  مدير عام التدريب بالس القومي للسكان
  القاهرة

  السيدة مها حممد صادق حممد زهران  
  مدير عام التخطيط 

  الس القومي للسكان
  القاهرة

  



  ع-58/13إل /م ش
 107الصفحة 

 

  الثالثاملرفق 

  

  كلمة

  لدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائريا
  املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية 

  إلقليم شرق املتوسط

  إىل

  الدورة الثامنة واخلمسني للّجنة اإلقليمية لشرق املتوسط
   2011  أكتوبر/تشرين األول 5 - 2، القاهرة، مصر

  

  أصحاب املعايل والسعادة، 
  السيدة املديرة العامة، 

  يدات والسادة،الس

. غاية السعادة أن أرحب بكم مجيعاً اليوم، يف الدورة الثامنة واخلمسني للّجنة اإلقليمية لشرق املتوسـط  يسعدين
وامسحوا يل، يف البداية، أن أرحب بامسكم مبن يشارك يف اللجنة اإلقليمية للمرة األوىل؛ ومن بينهم أحدث أعضائها 

  .فأهالً م مجيعاً ومرحباً ، إىل جانب وفود دول الربيع العريب،جنوب السودانمجهورية وأعين به 

أستذكر مع حضراتكم بعض املبادئ اليت أرشدت مسـريتنا معـاً يف احلقبـة     وسوف أستهلُّ حديثي إليكم بأن
د العمـل  املنصرمة؛ مث عدداً من الـمناشط اليت أمسك إقليمنا فيها بزمام املبادرة، وقام بدور القُدوة علـى صـعي  

  .على الكثري من جهودنا وأوقاتنا ت ومازالت تستحوِذُعدداً من القضايا اليت استحوذَالصحي يف العامل كلّه؛ مث 

إىل الدول األعضاء، وأنَّ  ،مبوجب دستورها ،يأيت يف طليعة هذه املبادئ اليت نسترشد ا، أنَّ ملْكية املنظمة تعودو
جمموعةً خمتارة ومتميزةً مـن   –مبوجب الدستور أيضاً  –لناس على أنه منظمة الصحة العاملية ال يعدو ما يتعامل معه ا

، والواجب الرئيسي ألفراد أمانة املنظمة هؤالء، يتمثَّل يف عـرضِ  International Civil Servantsاملوظفني الدوليني 
سب وبالوضوح املناسب، وتبصريهم باملشـكالت الراهنـة والطارئـة    احلقائق أمام مالَّكها احلقيقيني يف الوقت املنا
ويبقى القرار أوالً وأخرياً يف يد الدول األعضاء، من خالل اهليئـات  . واملتوقَّعة، واقتراح التصرفات واحللول املناسبة

  .واملكتب التنفيذيالرئاسية اليت تنبثق عنهم، واملتمثِّلة يف مجعية الصحة العاملية واللجان اإلقليمية 
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ـَمةَ بـرامج   ومن أجل ذلك درجت منذ البداية، على أن أذكِّر نفسي وإخويت من العاملني يف املنظمة بأنه ليس ث
للمنظَّمة يف الدول األعضاء، وإنما هنالك برامج للدول األعضاء تدعمها املنظمة، تقنيـاً بالدرجـة األوىل، وماليـاً    

  .ن املنظمة ختتلف جذرياً عن سائر الوكاالت املتخصصة، بأا وكالة دعم تقين ال مايلبالدرجة الثانية، أل

ومن أجل ذلك أيضاً، كنت ومازلت أُصر على مبدإ الشفافية الكاملة يف عمل املنظمة، وعلى قابلية أعمالنا مجيعاً 
، اليت "بعثات املراجعة املشتركة للربامج"ناه، وهو وسرعانَ ما وضعنا ذلك موضع التنفيذ يف أسلوب ابتكَر. للمساَءلة

تجمع كلَّ عامني خنبةً من موظفي املنظمة، وخنبةً من كبار املوظفني الصحيني يف كل بلـد مـن بلـدان اإلقلـيم،     
راقيل، إىل وما صادفَته هذه الربامج من ع ،فيستعرضون ما حتقَّق من منجزات يف الربامج الصحية اليت تدعمها املنظمة

جانب استعراض الوضع الصحي الراهن يف البلد الـمعين، مث يتدارسون فيها معاً ميزانية الثُّنائية املقبلـة ويقومـون   
وأنا أدعو اهللا سبحانه أن يتواصلَ هذا النهج الذي انتهجنـاه، مث صـار   . بتوزيعها على الربامج بالتوافُق يف ما بينهم

  .من األقاليمقُدوةً لعدد 

أن نستبِق األحداث ما حيدث، وإنما  أن ال نقعد مكتويف األيدي بانتظارومن هذه املبادئ اليت الْتزمنا ا كذلك، 
وذلك يتطلَّب بطبيعة احلال أن يكون يف كلِّ بلد . استعداداً كافياً ،اتها إذا وقعتقبل وقوعها، وأن نستعد مقَدماً 

 للرصد نظام قويmonitoring دصرواملراقبة والت surveillance  وأن يضطلع املكتب اإلقليمي مبراقبة الوضع علـى ،
صعيد العامل كلِّه، ألن جلَّ املشكالت الصحية ال تعترف باحلدود، وال تلبث أن تنتشر إىل البلدان اـاورة وغـري   

اهتمامنا، أن ندعم الدول مجيعاً يف تقويـة نظُـم الترصـد     كان يف طليعة ما استحوذَ على أجل ذلكومن . ااورة
لديها، وأن يكون يف املكتب اإلقليمي مرصد يرصد هذه األحوال الصحية يف كل مكان، وساهم يف هذا الدعم مـا  

ت كنت أقوم به من زيارات متواصلة للدول األعضاء، لالطّالع عن كَثَب على الوضع الصحي الراهن، واملشـكال 
  .القائمة واملتوقَّعة

فعندما ظهرت الكولريا مثالً يف أثيوبيا، تدى مجيع ذوي العالقة من موظفي املكتب اإلقليمي لتدارس املوقـف  اع
ومل تلبث التوريدات الالزمة اة هذا الوباء، أن وصلَت إىل الصومال قبل أن تندلع الكـولريا  . واستباق األحداث

قَذَ بفضل اهللا حياة املئات بل األلوففيه، مما أن.  

ومن املبادئ اليت التزمنا ا كذلك، أن األمراض اليت ميكن أن تنتقل من بلد آخر، البد من العمل على اجتثـاث  
وقد برهنت  على ذلـك  . جذورها من العامل كله، وإال فسوف يبقى ديدها ماثالً ولو بقيت يف بؤرة صغرية جداً

نا ذلك على الشروع يف محلة وشجع .استئصال الـجدري اليت سامهت بلدان اإلقليم مسامهةً كبرية يف إجناحها محلةُ
استئصال شلل األطفال اليت أفْلَحت يف استئصال هذا املرض الوخيم من معظم البلدان، ولكن خطَر اندالعه مـازال  

  .دد قليلٌ من احلاالتيتهدد العامل كلّه، ما بقي على ظهر األرض ع

فمنذ أن قام اآلبـاء  . ويقودين ذلك إىل احلديث عن تفعيل اتمع، وضرورة استنفار مجيع أفراده للعمل الصحي
املؤسسون للمنظمة بتصحيح الفكرة اخلاطئة اليت سادت ردحاً من الزمن بعد تراجع احلضارة العربيـة اإلسـالمية،   

ر أن الصحة ليست هي انتفاء املرض أو العجز وإمنا هي املعافاة الكاملة جسـمياً ونفسـياً   فأعلنوا يف ديباجة الدستو
واجتماعياً، مبعىن أن الصحة هي األصل واملرض هو االستثناء، بدأت تظهر فكرة ضرورة مسامهة أفراد اتمع مجيعاً 

 Community" إشـراك اتمـع  "رة وقد متثَّلت هذه الفكرة يف األصل بعبـا . يف احلفاظ على صحتهم ومعافام
Involvement  رت إىلتمع"مث ما لبثت أن تطومشاركة ا "Community Participation     الـيت وافقـت عليهـا



  ع-58/13إل /م ش
 109الصفحة 

 
بل إننا . وتبنتها مجيع دول العامل يف مؤمتر أملا آتا، وكان هذا اإلقليم بعون اهللا أولَ من بادر إىل وضعها موضع التنفيذ

مث إىل  شراكةً كاملة يف االرتقاء بوضـعه الصـحي   Community Partnership" شراكة اتمع"لك إىل جتاوزنا ذ
حبيث يكون للمجتمع دور قيادي يف حتديد احتياجاته احلقيقية واقتراح  Community Leadership" قيادية اتمع"

احلـد األدىن مـن   تـوفري  "ل جمتمعاتنا، بدءاً مببادرة وركّزنا على عدد من املبادرات الرامية إىل تفعي. سبل حتقيقها
، مث إىل BDN" االحتياجات التنمويـة األساسـية  تلبية "، اليت مل تلبث أن حتولت إىل BMN" االحتياجات األساسية

ك هذه وحرصنا على تشجيع األفكار واألساليب احمللّية يف كل قُطْر لتنمية الشعور بامتال. CBI" املبادرات اتمعية"
املبادرات من قبل اتمع، وعملنا على تفعيل خمتلف فئات اتمع على مستوى املرأة والرجل والعائلة واملدرسة ودور 

  .العبادة، وذلك بإعداد املواد التثقيفية الالزمة لكل فئة

نظام الصحي الوطين يف كـلٍ  ولكننا يف الوقت نفسه مل نغفلْ تقدمي الدعم للدول األعضاء لتقوية وتطوير أداء ال
ويجابه التحديات الصحية العاملية، وذلك من خالل مبادرات من قبيل  ،منها مبا يلبي أغراض السياسة الصحية العاملية

إيتاء اخلدمات "و" تنمية املوارد البشرية واملادية"و" النظُم االجتماعية للتأمني الصحي"و" احلسابات الصحية الوطنية"
من قبيـل   ،وركّزنا بوجه خاص على تنمية القوى البشرية الصحية املرتبطة باتمع". على مجيع املستويات الصحية

، وأطباء الرعاية "هورزپ"املولّدات املتدربات والدايات واملدربات، والزائرات الصحيات، والعاملني يف الرعاية األولية 
  .األولية وخرجيي دبلوم الصحة العامة

باشر مع اجلامعات ر قنوات االتصال لتنمية املوارد البشرية على وزارات الصحة، وإنما قمنا باالتصال املومل تقتص
وقد كنا . اليت خترج العاملني الصحيـني على تعدد اختصاصام، ومع سائر مؤسسات التعليم العايل مبختلف كلياا

، وهو مفهوم رئيسي مـن مفـاهيم الرعايـة    "ن بني القطاعاتالتعاو"يف ذلك منسجمني غاية االنسجام مع مفهوم 
  .علماً بأننا حنرص دائماً على أن نضع وزارات الصحة يف صورة هذا التعاون. الصحية األولية

على أن هذا التعاون الذي نؤمن جبدواه ونتحمس لوضعه موضع التنفيذ، ال يقتصر على اجلهات املعنِية بالصـحة  
ى القُطْري فحسب، وإمنا يتعداه إىل التعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخرى اليت هلا صلة بالصـحة،  على املستو

  .وإىل التعاون مع أقاليم املنظمة األخرى

فقد حرصنا على حتقيق التكامل بدل التنافس بيننا وبني اليونيسيف يف مجيع ااالت ذات االهتمام املشترك، ومل 
وقد حدا هذا التعاون النموذجي بيننا وبني . ة ما أجنزناه إىل اليونيسيف مادام ذلك يف مصلحة املواطننينمانع يف نسب

ومنظمـة   UNFPA أخرى إليه من قبيل اليونسكو وصندوق األمم املتحدة للسكان اليونيسيف إىل انضمام وكاالت
  .وغريها ILOومنظمة العمل الدولية  FAOاألغذية والزراعة 

الـيت   MECACAR "ميكاكـار " تعاون بيننا وبني سائر أقاليم املنظمة منوذجياً كذلك، من قبيل مبادرةوكان ال
ضمت مثانية عشر بلداً من بلدان اإلقليم األورويب وإقليم شرق املتوسط، يف جمال استئصال شلل األطفال أوالً، مث يف 

جنوب شرق آسيا يف جمال استئصـال شـلل األطفـال،    كما تعاونا مع اإلقليم اإلفريقي وإقليم . غريه من ااالت
واستصدرنا الفتاوى الالزمة من فقهاء املسلمني لتصحيح بعض األفهام اخلاطئة لدى بعض مسلمي اهلند ونيجرييا يف 

  .وكان هلذه الفتاوى بفضل اهللا أثر إجيايب كبري. ما يتعلق جبواز التطعيم

  .أجِدها يف غاية األمهيةوامسحوا يل أن أختم باحلديث عن ثالث قضايا 



  ع-58/13إل /م ش
 110الصفحة 

 
وقد كان للبلدان األعضاء يف اإلقليم متثيل جيد يف األمـم  . القضية األوىل هي املد املتعاظم لألمراض غري السارية

املتحدة قبل أسبوعني عندما عقدت اجلمعية العامة اجتماعاً رفيع املستوى حول الوقاية من األمراض غـري السـارية   
وأغتنم هذه املناسبة ألتقدم إليكم جبزيل الشـكر  . قد شارك شخصياً يف هذا االجتماعومكافحتها، ولعل بعضكم 

فقبل ثالثني عاماً كان االهتمام منصباً على األمراض الــمعدية،  . واالمتنان على ما أوليتموه من اهتمام هلذا األمر
كانت التقديرات تشري إىل أن األمراض غري  اليت كانت تسبب عبئاً ثقيالً، والسيما على األطفال، ويف ذلك الوقت،

وقد حتول هذا األمر اآلن حـىت  . السارية مسؤولة عن عبء يقل عما تسببه األمراض الـمعدية وأمراض الطفيليات
وكان إقليم شرق املتوسط هو الذي أخذ . أصبحت األمراض غري السارية مسؤولة عن ستني باملئة من جممل الوفيات

  .يف لفت االنتباه إىل هذه املشكلة اآلخذة بالتفاقمزمام املبادرة 

السارية مسؤولة عما يقدر مبليونني ومئتي ألف من الوفيات يف اإلقليم، وحيدث ثلث هذه الوفيات  غري فاألمراض
 كما أن. مزمنة، ومعاجلة هذه األمراض تستغرق العمر بأكمله غري السارية أمراض واألمراض. قبل بلوغ سن الستني

ميكن أن تستهلك من التكاليف أكثر مما تسببه األمراض املزمنـة نفسـها،    ،ما تسببه من مضاعفات ثانوية وعواقب
وهذا ما يضع عبئاً ثقيالً ال يقع فقط على كاهل القطاع الصحي، بل يتجاوزه إىل الوضع االقتصـادي والتنمـوي   

  .على نطاق األفراد مبجمله، سواًء على نطاق األسرة أو

ن الكثري من عوامل اختطار األمراض غري السارية، مثل تعاطي التبغ ومعاقرة املسكرات وتنـاول الغـذاء غـري    إ
كما ميكـن  . الصحي وقلة النشاط البدين، هي عوامل معروفة، وميكن توقّيها بسهولة بالتزام أساليب احلياة الصحية

من من الفضالت، واليت تشكِّل مبجملها بيئة آمنة، أن تقي للهواء النظيف واملاء النظيف والغذاء املأمون والتخلُّص اآل
ومن أجل ذلك حيق لنا أن ننظر بقَلَق بالغ إىل التغير املناخي الـذي   .من الكثري من األمراض واحلاالت غري السارية

هسعنا على ختفيف وطأتول ونعمل ما يف وهحدثُه أفاعيل اإلنسان الظَّلوم الـجوت هثَتته أحدبغوامسحـوا   .وتلطيف م
يل أن أدعوكم جمدداً إليالء األمراض غري السارية ما تستحقه من اهتمام واعتبار الـتخلص منـها حقـاً ألطفالنـا     

ولعلكم ترونَ املوافقـة علـى   . وألجيالنا القادمة، وختصيص قسم هام من خمصصات كل قطر يف ميزانية املنظمة هلا
  .يزانية يف مطلع كل ثنائية وختصيصها ملكافحة األمراض غري الساريةاقتطاع مخسة باملئة من امل

 إىل تلك الكوكبة املباركة من بلدان اإلقليم اليت أصدرت قواننيلبنان  بانضماموامسحوا يل ذه املناسبة أن أشيد 
  .ذا القانونكافحة التبغ، متمنياً أن تبادر البلدان األخرى اليت مل يسبق هلا ذاك، إىل إصدار مثل همل

لقد حققنا إجنازات كبرية يف مواجهة هذا املـرض الــمعدي   . أما القضية الثانية فهي استئصال شلل األطفال
الـمخيف، الذي سبب قدراً كبرياً من املعاناة ألطفالنا يف املاضي، حىت أصبح باإلمكان، وبفضل املبـادرة العامليـة   

حة العاملية عام مثانية ومثانني من القرن املاضي الستئصال شـلل األطفـال،   الطويلة األمد اليت بادرت ا منظمة الص
ختفيض معدل حدوثه مبقدار تسعة وتسعني باملئة، وتقليص رقعة سرانه وتوطُّيلَدان نه لتنحصر يف أربعة بمنها ب ،لدان

ف سراية فـريوس شـلل األطفـال يف    وقد كنا نأمل أن نتمكَّن من إيقا. اثنان يف إقليمنا، مها باكستان وأفغانستان
باكستان وأفغانستان قبل انقضاء هذا العام، ولكن مما يؤسف له أن أملنا هذا لن يتحقَّق، يف ضوء التزايد اليت نشهده 
حالياً يف عدد احلاالت، وهو تزايد سامهت فيه عوامل متعددة، نذكر منها الصراعات وقلـة األمـن، والكـوارث    

فقد جنح الكثري من البلدان يف إيقاف سراية فريوس شلل األطفال، رغـم مـا   . فتقار إىل حسن اإلدارةالطبيعية واال
وكان السر يف جناحهـا هـو حسـن التـدبري     . تعانيه من صراعات حمتدمة وقَالقل أمنية، كما حدث يف الصومال
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نس أن كثرياً من البلدان قد جنحـت يف  وال ن. واإلدارة؛ فبدون ذلك مل يكن باإلمكان حتقيق استئصال شلل األطفال

استئصال شلل األطفال من خالل التمنيع الروتيين اجليد، وهو املكون الرئيسي يف الرعاية الصحية األولية، والذي ال 
ال ميضي وقت طويل قبل أن حنتفل بإقليم شرق املتوسط املتحرر من شـلل  ن وحيدوين األمل أ. ميكن االستغناء عنه

  .إن شاء اهللا األطفال

أال وهـو التأهـب للطـوارئ    . وامسحوا يل أن أختم مبوضوع يفوق يف أمهيته وشأنه معظم املواضيع األخـرى 
فالصراعات واألزمات ليست باألمور املستجدة يف إقليمنا، وما يهمنا باعتبارنا األطراف الفاعلة يف اـال  . وجماتها

ملتأثرين باألزمات، وهذا يعين أنه ال يكفي االقتصار على توفري الدعم الطـيب  الصحي أن نتعرف على واجباتنا جتاه ا
والنفسي واالجتماعي، بل يتجاوز ذلك إىل ضمان االحترام حلقوق اإلنسان واملثل األخالقية يف اتمـع يف مجيـع   

من منظمـة الصـحة   فدستور منظمة الصحة العاملية جعل . األوقات، ويف مجيع الظروف، ومن قبل مجيع األطراف
وعند مواجهة الطوارئ، تقود منظمة الصـحة  . العاملية مبثابة السلطات املوجهة والتنسيقية يف العمل الصحي الدويل

ويف الوضع احلايل الذي يعيشه اإلقليم، نلمس احلمـاس  . العاملية اموعةَ الصحية لألمم املتحدة والوكاالت الشريكة
وهذا ما يضعنا . اإلنسانية واملنظمات اخلريية غري احلكومية لإلسهام يف جهود اإلغاثةوالترحيب من منظمات اإلغاثة 

  . أمام تحد واضح يتمثَّل يف تنسيق االحتياجات لتجنب تضاعف اجلهود وهدر املوارد

د املكتـب  وأرى من واجيب ذه املناسبة أن أتقدم جبزيل الشكر إىل اململكة العربية السعودية اليت رفَدت جهـو 
وهي بادرة كرمية نرجو أن . اإلقليمي يف مواجهة ااعة يف الصومال مببلغ عشرة ماليني دوالر وضعتها حتت تصرفه

كما ال يفـوتين أن   .تشجع الدول األخرى القادرة على العطاء، على دعم املكتب اإلقليمي بتربعات من هذا القبيل
خادم احلرمني حفظه اهللا إلعادة املرأة إىل مكانتها اليت يريدها هلا اهللا عز وجـل،   أشيد باملبادرة الشجاعة اليت اتخذها

وما مشاركتها يف العملية الشوروِية مـن خـالل جملـس    . باعتبارها نواة اتمع، ومولِّدة احلياة، وصانعة املستقبل
  .الشورى إالّ خطوة بالغة اجلدوى يف تفعيل دور املرأة يف اتمع

  .ا اهللا مجيعاً ملا فيه اخلري، وسدد خطانا على درب الرعاية املتكاملة ألبناء هذا اإلقليم، ولإلنسانية مجعاءوفّقن

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،،،
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  الرابعاملرفق 

  كلمة

  تشان مارغريت الدكتورة
  ملنظمة الصحة العاملية العامة املديرة

  يف

  اإلقليمية لشرق املتوسطواخلمسني للّجنة  الثامنةالدورة 

   2011  أكتوبر/تشرين األول 5 - 2، القاهرة، مصر

  سيادة رئيس الدورة،
  أصحاب املعايل والسعادة الوزراء،

  السادة أعضاء الوفود، 
  دكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري،ال

  السيدات والسادة،

لصحة، يدعمه تدفق نقدي غري مسبوق من لقد بدأ القرن الذي حنن فيه بالتزام وتصميم غري مسبوق على حتسني ا
أجل توزيع هائل للمواد الالزمة مثل األدوية واللقاحـات والناموسـيات، لصـاحل اموعـات السـكانية احملرومـة يف       

  .العامل

إن الوصول إىل وضع صحي أفضل يرى على أنه أمـر حمـوري يف بلـوغ اهلـدف اجلـامع الـذي يتمثـل يف تقلـيص         
  .اإلمنائية لأللفيةالفقر، وفق املرامي 

لقد مت إحراز تقدم هائل؛ ففي شىت أرجاء العامل، وصلت معدالت الوفيات بني صغار األطفال واألمهات إىل أقـل  
أما وباء السل، الذي أُعلن يوماً ما عن أنه طارئة تتهدد الصحة العمومية، فإنه آخـذ باالحنسـار   . مستوياا منذ عقود

  .واألفول

ت حاالت املالريا والوفيات النامجة عنها يف بعض البلدان مبقدار يزيد على نصف ما كانت عليـه  وتناقصت معدال
من قبل؛ كما يتنعم ما يقرب من سبعة ماليني نسمة ممـن يعيشـون يف البلـدان املنخفضـة الـدخل والبلـدان املتوسـطة        

  .دة للفريوسات القهقريةالدخل حبيام اليت عادت إليهم وتطاول مأموهلا بتلقّيهم املعاجلة املضا

  .إال أن هذا التقدم احملرز جاء على عكس بعض التوقعات األخذة يف التزايد

ففي واقع األمر، بدأ العقد األول من هـذا القـرن باضـطرابات عارمـة، فالعـامل الـذي يتعـاظم ويتجـذَّر االعتمـاد          
  .املتبادل بني أجزائه وجد نفسه يف خضم موجات متالحقة من األزمات
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فاالنكماش االقتصادي يتعمق أكثر فأكثر، وأصـبح األمـن الغـذائي قضـية بالغـة األمهيـة، واألمـراض الـيت تنتقـل          
بالعدوى أضحت ديداً صحياً واقتصـادياً بـالغ اجلسـامة يف عـامل تتـرابط أجـزاؤه ببعضـها بوسـائل السـفر الـدويل           

  .وعرب املدونات وعرب التويترالسريع، وبغرف احملادثة املباشرة والفورية عرب اإلنترنت، 

أما املناخ فيزداد حرارةً، والكوارث الطبيعية تزداد شراسة وتتسارع وتريا، كما أن البـؤر السـاخنة الـيت تشـهد     
  .النـزاعات والصراعات األهلية، بعضها قصري األمد وبعضها طويل األمد، ال تكاد ختلو منها أي منطقة يف العامل

زمنة غري السارية يف كل مكان، تدفعها اجتاهات عاملية من قبيل التوسع العمراين السـريع  وقد انتشرت األمراض امل
فلم تعد أمراض القلب والسكري والسـرطان متيـز   . الذي يتسم بالعشوائية، إىل جانب عوملة أمناط احلياة غري الصحية

  .عتدلة، وال بني األغنياء أو الفقراءبني من يقطن الشمال أو اجلنوب، وال بني سكان املناطق املدارية أو امل

وأصبحت هذه األمراض املزمنة غري السارية هي األمراض اليت تنتزع القدر األكـرب مـن النفقـات، ففـي األسـبوع      
املاضي أظهرت دراسة للخرباء أن تكاليف معاجلة السرطان أصبحت هذه األيام غري ميسـورة حـىت يف أكثـر البلـدان     

ا تستأثر بـ أما تكاليف معاجل. غىنصة للصحة% 15ة السكّري لوحدها فإمن جممل امليزانية الوطنية املخص.  

هذه االضطرابات على حنو مكثَّف، ففي أعقاب الزلزال املدمر الذي ضرب هايـييت يف العـام   2011لقد شهد عام 
ا الثالثية املأساوية اليت ضربت اليابـان  أم. املنصرم، ال يزال هذا البلد يعاين من أسوأ فاشية للكولريا يف التاريخ احلديث

  .فسرعان ما حتولت إىل أكثر الكوارث تكلفةً يف تاريخ الكوارث الطبيعية

ويف هذا اإلقليم، يتعرض القرن األفريقي للدمار بسبب اجلفاف وفقد احملاصيل ونفوق املاشية، وااعـة املهلكـة   
وألسباب عدة، مل تتمكن منظمـات اإلغاثـة اإلنسـانية سـوى مـن      . للبشر، يف أسوأ أزمة يف األمن الغذائي منذ عقود

  .تقدمي جزء بسيط من املساعدات املطلوبة

وأدت األمطار املومسية والفيضانات جمدداً إىل نـزوح املاليـني مـن البشـر يف باكسـتان، وزادت مـن حاجتـهم إىل        
مل تزل أجزاء من باكستان تعاين مـن فاشـيات    وحىت هذه اللحظة،. املأوى وإىل الرعاية الصحية يف أوضاع الطوارئ

  . بالغة الوخامة من محى الضنك تضع أعباًء مالية كارثية على األسر وعلى امليزانيات الصحية

واألدهى من ذلك أن هذه األزمات تضرب بلداً مل يتعاىف بعد من الفيضانات املدمرة اليت ضربته يف العام املاضـي،  
  .يف البنية التحتية الصحيةوسببت له دماراً هائالً 

  .لقد كانت هذه السنة سنة االضطرابات املكثَّفة: فكما سبق يل القول

  السيدات والسادة، 

إن مالمح الشرق األوسط آخذةٌ بالتغير، فاالحتجاجات اليت بدأت يف مطلـع هـذا العـام حظيـت باهتمـام العـامل       
  .تمام ليستأثر باحلقل اإلعالميكله، وقد رفعت وسائل التواصل االجتماعي من هذا االه

  .لقد انتفض الناس مطالبني باإلصالحات الدميقراطية وباحترام حقوق اإلنسان، ومن بينها احلق يف الصحة
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يعـاين  : "وكما ورد يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية الصادر عن األمم املتحدة وأعده لفيـف مـن العلمـاء العـرب    

  ".؛ نقص يف احلرية، ونقص يف املعرفة، ونقص يف متكني املرأةالعرب من ثالثة نواقص ضخمة

وأَود أن أضيف مالحظة أخرى؛ وأنا هنا أتكلم بصفيت طبيبة، ومعظم من اختـاروا مهنـة الطـب اختاروهـا رغبـةً      
يف دراسـة   وخالل التدريب الذي تلقّينـاه . منهم يف تقدمي املساعدة، وتعجيل الشفاء، وتقدمي الرعاية، وختفيف املعاناة

  .متأصالً فينا...الطب، وخالل املمارسة الطبية بعد ذلك، أصبح اإلحلاح على تقدمي املساعدة وعلى تعجيل الشفاء

ورأيي أن الطبيب، يف سبيل أداء واجبات عمله يف معاجلة املرضى واملصابني ورعايتهم، جيب أن يتحلـى باحلياديـة   
وهذه احليادية الطبية ال تقبـل أي  . ، وفقا ملا نصت عليه اتفاقيات جنيفقوم بذلكيالطبية، وأن توفر له احلماية لكي 

  .مساومة

املتعاظم من االنتفاضات واالحتجاجات يف اإلقليم  ، يبدو أن املد2008وكما حدث خالل األزمة االقتصادية عام 
ب اجلذريـة الـيت جتعـل مـن     بدت وكأا ستفاجئ العامل، فلقد تعرف احملللون االقتصاديون والسياسيون على األسبا

  .االضطرابات أمراً ميكن تفهمه، بل والتنبؤ حبدوثه، واستعانوا بذلك مبا اكتسبوه من معارف متأخرة

ويرجع هؤالء احملللون السبب يف ذلك إىل جوانب التفاوت اهلائلـة يف مسـتويات الـدخل، ويف الفـرص املتاحـة،      
وخيلــص احملللــون إىل أن زيــادة قــدر املســاواة . االجتماعيــةوالســيما للشــباب، ويف فــرص الوصــول إىل اخلــدمات 

  .االجتماعية البد أن تكون هي الضرورة االقتصادية واالجتماعية اجلديدة من أجل عامل أكثر أماناً وسالمة

  .أن االستجابة للتطلعات املشروعة للناس هي السبيل املشروع لالستقرار ولألمان: وأَود أن أضيف هنا

ما عنـد إيتـاء اخلـدمات الصـحية وفـق القـيم       العمومية مؤهلة للغاية لتحسني جوانب املسـاواة، والسـي  إن الصحة 
  .واملبادئ واألساليب اخلاصة بالرعاية الصحية األولية

ولعل هذا كان هو اجلانب املشرق من االجتماع الرفيع املستوى الـذي عقـد يف الشـهر املنصـرم حـول األمـراض       
خالل اجلمعية العامة لألمم املتحـدة؛ حيـث يبـدو توافـق اآلراء اآلن قويـاً علـى أن صـرامة نظـام          املزمنة غري السارية

  .الرعاية الصحية األولية هو الطريق الوحيد الذي ميكن للبلدان أن تسلكه لتتالءم مع العبء املتزايد لألمراض املزمنة

  أصحاب املعايل والسيادة الوزراء،

يت ستناقشوا يف هذه الدورة؛ وكما هو واضح فإن القالقل اليت يعاين اإلقليم منها يف إن التمنيع هو أحد البنود ال
  .الوقت احلاضر أثرت على برامج التمنيع، ومن بني تأثرياا ازدياد يف حجم اموعات السكانية املعرضة للعدوى

صـحة النفسـية ولتعـاطي مـواد     وستستعرضون، حضراتكم، االستراتيجية اإلقليمية املقترحـة للتصـدي ألمـراض ال   
إذ تســتجيب هــذه االسـتراتيجية للقضــايا الــيت تـزداد أمهيتــها يف أوقــات الصـراعات والكــوارث الطبيعيــة    . اإلدمـان 

  .واالضطرابات السياسية

فاالنكماش االقتصادي يـزداد وخامـة، والعواقـب    . ويف هذا العام، دخل العامل يف حقبة جديدة من التقشف املايل
  .ة شديدة يف اإلقليمتتجلى بصور
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  .ولقد أثرت هذه العواقب على متويل منظمة الصحة العاملية على مجيع املستويات

وأتطلّع بشكل خاص إىل مناقشاتكم حول البند اخلاص بإصالح منظمة الصحة العاملية من أجـل مسـتقبل صـحي    
  .أفضل

لقـد حـان وقـت التأكيـد     . قمتم بإعدادهاواآلن امسحوا يل أن أكرر على مسامعكم عبارة وردت يف الوثائق اليت 
على املردودية واملنافع اليت تعود على الصحة العمومية مـن أسـلوب الرعايـة الصـحية األوليـة الشـاملة، باملقارنـة مـع         

  .األسلوب السريري الذي يعاين من سوء التنظيم

  .لقد سعدت برؤية الرعاية الصحية األولية تتكرر مراراً يف وثائق هذه الدورة

كما سعدت، ولكين مل أستغرب أن أجد وجهات نظر املدير اإلقليمي توضـح شـغفه ودعمـه القـوي للمبـادرات      
  .اتمعية

  السيدات والسادة،

ةإنّ محوستجرون أيضاً مناقشـة تقنيـة حـول    . ى الضنك مطروحة على جدول أعمالكم بوصفها من املسائل امللح
مة ألحغـراض الصـحة العموميـة يف مواجهـة عـبء متزايـد مـن األمـراض املنقولـة          سن تدبري مبيدات اهلوام املستخد

  .بالنواقل يف اإلقليم

ى الضنك من أكثر األمراض الفريوسية املنقولة بالبعوض سرعة يف االنتشـار علـى صـعيد العـامل    واملعروف أنّ مح .
  . بلدان شرق املتوسط بضراوةوهذا املرض حديث الوفود إىل هذا اإلقليم نسبياً، ولكن فاشياته أصبحت تضرب 

ألنّ هذا املرض، شأنه شأن السكري الذي يضرب هذا اإلقليم بشراسة مماثلة، مرتبط ارتباطـاً  . وال غرابة يف ذلك
  . شديداً بالتوسع العمراين العشوائي

تويهـا النفايـات   ، يف امليـاه الراكـدة الـيت حت   "البعوض املتكاثر يف احلاويات"وينتشر البعوض الناقل، املعروف باسم 
وميكـن التصـدي لتلـك    . والقاذورات واألوعية يف املناطق احلضرية، وتلك اليت تستخدم ألغراض التخزين يف البيـوت 

  . الظروف عن طريق اإلصحاح احلضري

ويظهر، بشكل جلي للغاية، أنّ محى الضنك متثّل، يف باكسـتان واململكـة العربيـة السـعودية والـيمن، أحـد أهـم        
  . صابة األطفال والشباب باملرض ودخوهلم املستشفى، كما أنها تتسبب يف حدوث عدد من الوفياتأسباب إ

ا يظهر يف التقارير نظراً لضعف قدرات الترصد والقـدرات املختربيـة، خصوصـاً    وقد يكون املرض أكثر انتشاراً مم
  . أنّ األعراض تشبه الكثري من أعراض األمراض الشائعة األخرى

له أربعة أمناط مصلية ؛ى الضنك مرض معقدإنّ مح.  
د الفـريوس والبعـوض الناقـل لـه     وعليه، يقتضي التأهب له ومواجهته التعاون بني قطاعات متعددة ويتطلب ترصـ 

  . بطريقة جيدة على مستوى املختربات
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. دعم خمتربي مؤهـل  وال ميكن إجراء تشخيص قاطع دون. والواقع أنّ مكافحة النواقل هي التدبري الوقائي الوحيد

  . ى الضنكد ألغراض التأهب واإلنذار مصممة ومكيفة وفق مقتضيات محد أن تكون آليات الترصب وال
ى وال شك يف أنّ ترصد األمراض بشكل متكامل هو النهج الـذكي، ولكـن ال ميكـن االكتفـاء، فيمـا خيـص محـ       

  . نواقل، مثل املالرياالضنك، بنظم أنشئت ملكافحة أمراض أخرى منقولة بال
  .بعض املشكالت اليت ستناقشوا وهذه ليست إال

وقد شهد باكستان، يف األسابيع القليلة املاضية فقط، ارتفاع عدد احلاالت املؤكّدة واحلاالت املشتبه فيها بسـرعة  
  .فهذا املرض من األمراض اليت تستغلّ أي ضعف حيدث يف البنية التحتية الصحية.  فائقة

ن باكستان بصدد اختاذ اإلجراءات الصحيحة، السيما يف محلـة التوعيـة املدنيـة الـيت أطلقهـا بغـرض ختلـيص        ولكّ
ونعرب عن تقديرنا للتقارير الوجيهة والصرحية يف هذا الصدد، وعلى . البيوت والشوارع واحملالت من املياه الراكدة

  .االهتمام الذي يتم إيالؤه ملكافحة النواقل
وهو يسـتفيد  . شارة إىل أنّ ممثّل منظمة الصحة العاملية يف باكستان من اخلرباء يف جمال مكافحة النواقلواجلدير باإل

  .  حالياً من دعم خرباء من املكتب اإلقليمي أرسلوا بناء على طلب السلطات الباكستانية
ما ينة ملكافحة النواقل، السـي والغرض املنشود هو مكافحة الفاشية الراهنة، والعمل على بناء ما يلزم من قدرات مت

  . ن من استخدام املوارد، مبا فيها مبيدات اهلوام، على حنو رشيدتكامل ملكافحة النواقل الذي ميكِّالتدبري امل
ى الضنك كي تكتسـح منـاطق مـن هـذا     ذلك أنّ الظروف مواتية لفاشيات مح. فال بد من القيام ذه اإلجراءات

  . اإلقليم مرات ومرات أخرى
  السيدات والسادة، 

إنّ إقليمكم يواصل تكثيف اجلهود يف جمال استئصال شلل األطفال على الرغم مـن الظـروف الصـعبة السـائدة يف     
  . ذان مل تتوقف قط سراية الفريوس فيهماستان وباكستان، ومها البلدان اللأفغان

ضمن املبادرة العامليـة الستئصـال شـلل    وقد مت، بناء على طلب مجعية الصحة العاملية، إنشاء جملس مستقل للرصد 
ع التقداألطفال من أجل العمل، عن كثب، على تتبز واإلخفاقات يف املسـاعي الراميـة إىل ختلـيص العـامل مـن      م احملر

  .هذا املرض إىل األبد
يـة الـيت   يوليو املاضي، عن قلقه حيال املشـكالت املتنام /وأعرب الس املذكور، يف أحدث تقرير أصدره يف متوز

  . يواجهها باكستان
ويشهد باكستان، هذا العام، زيـادة كـبرية يف احلـاالت اجلديـدة، وهـي تـؤوي اآلن حنـو ربـع جممـوع احلـاالت           

مـن شـلل األطفـال، وهـي      3ا املكان الوحيد يف آسيا الذي ينتشـر فيـه الـنمط    كما أ. لة يف مجيع أحناء العاملاملُسج
  .خلص منها يف اإلقليمساللة تكاد أنشطة املكافحة أن تت
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وقد أطلق فخامة الرئيس الباكستاين خطة عمـل طارئـة بشـأن استئصـال شـلل األطفـال، وحنـن نـثين علـى هـذه           

  . املبادرة
وبالتايل نشاهد، مـرة أخـرى،   . د إىل الصني انطالقاً من باكستانفَد أنّ املرض ووتلقينا، الشهر املاضي، أنباًء تؤكِّ

  . نة يف أي مكان من العامل قادرة على ديد العامل بأسرهكيف أنّ السراية املتوط
وبالنظر إىل هذه املشكالت حذّر الس املستقل للرصد، بشكل قـوي، مـن احتمـال أن تصـبح باكسـتان آخـر       

  . معاقل املرض يف العامل
 اإلقلـيم اجلنـويب مـن البلـد     ل على الصعيد اتمعـي يف أما يف أفغانستان فإنّ اجلهود املتضافرة والتكتيكية اليت تبذَ

  . ترمي إىل تطعيم املزيد من األطفال باللقاح املضاد لشلل األطفال يف املناطق اليت يصعب الوصول إليها
     زغري أنّ ما لوحظ يف الشهرين املاضيني من زيادة يف احلاالت اجلديدة يكشف عـن هشاشـة ذلـك التقـدم احملـر .

الربنامج مل يتمكّن بعد من التغلّب بشكل كاف على املشكالت الـيت يواجههـا    ر الس املستقل للرصد من أنّوحيذِّ
  . يف الوصول إىل الفئات املستهدفة

وستدعم منظمة الصحة العاملية أفغانستان وباكستان يف تنفيذ نهج جمتمعية جديدة نعلم أنها تفي بالغرض املنشـود  
  . يف املناطق اليت تشهد ظروفاً أمنية متدهورة

ساعد على تعزيز االلتزام السياسي على مستوى االس احمللية احلامسة األمهية من أجل ضـمان متنيـع املزيـد    وسن
  . إننا نعلم املشكالت اليت تواجهكم، ولكننا نعلم أيضاً أنه ميكن التغلّب عليها. من األطفال يف كل املناطق

رمى املتمثّل يف حتسني العامل على حنـو دائـم بتخليصـه مـن     وال جيوز السماح بأن دد أية مشكلة يف أي مكان امل
  . مرض مريع فعالً

  . أعلم أنّ مديركم اإلقليمي يوافق على هذا الرأي وعلى ما ينطوي عليه من شغف مميز
الدكتور اجلزائري، دعوين، وأنتم على أبواب انتهاء واليتكم، أنضم إىل العديد مـن األشـخاص اآلخـرين، داخـل     

  . م وخارجه، إلزجاء الشكر لكم على األعمال الكثرية اليت قمتم ا بامتياز لفائدة الصحة العموميةهذا اإلقلي
  . سوف نفتقدكم كثرياً

  .ويف اخلتام أمتنى أن يكلَّل اجتماعكم بالنجاح ويؤيت مثاره

  .وشكراً لكم
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  اخلامساملرفق 
  ااالقائمة النهائية لوثائق اللجنة اإلقليمية وقراراا ومقرر

  وثائق اللجنة اإلقليمية. 1
  2تنقيح  – 58/1ل إ /ش م  جدول األعمال

عن أعمال منظمة الصحة العاملية  2010التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لسنة 
  يف إقليم شرق املتوسط

  58/2ل إ /ش م

  58/3ل إ /ش م  ملرض مستجِد سريع التوسع دعوة لتدخالت عاجلة للتصدي: محى الضنك
  58/4ل إ /ش م  االرتقاء بالربنامج املوسع للتمنيع لبلوغ األهداف العاملية واإلقليمية

االستراتيجية املعنية بالصحة النفسية وتعاطي مواد اإلدمان يف إقلـيم شـرق   
  2016 - 2012املتوسط 

  58/5ل إ /ش م

ليم كيفية االرتقاء ا يف إق: التوجهات االستراتيجية للبحوث من أجل الصحة
  شرق املتوسط

  58/6ل إ /ش م

  58/7ل إ /ش م  )االجتماع اخلامس والثالثون(تقرير اللجنة االستشارية اإلقليمية 
تقرير االجتماع اخلامس والعشرين للّجنة االستشارية للبحـوث الصـحية يف   

  شرق املتوسط
  58/8ل إ /ش م

الصـحة العامليـة   القرارات واملقررات ذات األمهية لإلقليم اليت أصدرا مجعية 
  الرابعة والستون

  58/9ل إ /ش م

الدورة الثالثـون  (مسودة جدول األعمال املؤقت، الس التنفيذي استعراض 
  )بعد املئة

  1امللحق  – 58/9ل إ /ش م

  58/12ل إ /ش م  إصالح املنظمة من أجل مستقبل صحي
بة اإليـدز،  جملس الصندوق العاملي حملارإحدى الدول األعضاء لعضوية  ترشيح

  والسل، واملالريا، وجلانه
  58/10ل إ /ش م

جلنة السياسات والتنسـيق للربنـامج   إحدى الدول األعضاء لعضوية  ترشيح
اخلاص املعين بالبحث والتطوير والتدريب على األحباث يف جمـال اإلجنـاب   

  البشري

  58/11ل إ /ش م

مومية يف مواجهـة  حسن تدبري مبيدات اهلوام املستخدمة ألغراض الصحة الع
  عبء متزايد من األمراض املنقولة بالنواقل

  1مناقشات تقنية /58ل إ /ش م

  1وع/58ل إ /ش م  تسمية املدير اإلقليمي
  1 وثيقة إعالمية/58ل إ /ش م  تقرير مرحلي حول استئصال شلل األطفال

  2 وثيقة إعالمية/58ل إ /ش م  مبادرة التحرر من التبغتقرير مرحلي حول 
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  3 وثيقة إعالمية/58ل إ /ش م  قرير مرحلي حول بلوغ املرامي اإلمنائية لأللفية ت

  4 وثيقة إعالمية/58ل إ /ش م  تقرير مرحلي حول مكافحة املالريا والتخلُّص منها
  5 وثيقة إعالمية/58ل إ /ش م  تقرير مرحلي حول الوقاية من السرطان ومكافحته

وارئ والتقدم الــمحرز يف تشـغيل   صندوق التضامن اإلقليمي ملواجهة الط
  املركز اإلقليمي إلدارة اللوجستيات واإلمداد 

  6 وثيقة إعالمية/85ل إ/ش م

  7 وثيقة إعالمية/58ل إ /ش م  والتقدم الـمحرز يف جماتها H1N1جائحة اإلنفلونزا 
التقرير املرحلي حول الوضع اإلقليمي لإلصابات النامجة عن حوادث املـرور  

  على الطرق
  8 وثيقة إعالمية/58ل إ /ش م

  9 وثيقة إعالمية/58ل إ /ش م  2011جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة لعام تقدمي   )أ(
دولة الكويت ملكافحة السـرطان، واألمـراض القلبيـة    جائزة تقدمي   )ب(

  الوعائية، والسكري يف إقليم شرق املتوسط
  10 وثيقة إعالمية/58ل إ /ش م

  11 وثيقة إعالمية/58ل إ /ش م  وموعد عقد الدورات املقبلة للّجنة اإلقليميةمكان 

  القرارات. 2
  1-ق/58ل إ/ش م  والتقارير املرحلية 2010التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام 

  2-ق/58ل إ/ش م  )االجتماع اخلامس والثالثون(تقرير اللجنة االستشارية اإلقليمية 
يجية من أجل االرتقاء بالبحوث من أجل الصحة يف إقليم التوجهات االسترات

  شرق املتوسط
  3-ق/58ل إ/ش م

  4-ق/58ل إ/ش م  سريع التوسع مستجدمرض اة لتدخالت عاجلة  دعوةٌ: محى الضنك
  5-ق/58ل إ/ش م  االرتقاء بالربنامج املوسع للتمنيع لبلوغ األهداف اإلقليمية والعاملية

  6-ق/58ل إ/ش م  إلقليمي لشرق املتوسطتسمية املدير ا
  7-ق/58ل إ/ش م  تعبري عن التقدير واالمتنان للدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري

االستراتيجية املعنية بالصحة النفسية وتعاطي مواد اإلدمان يف إقليم شرق 
  2016 -  2012املتوسط  

  8-ق/58ل إ/ش م

االستشارية لشرق املتوسط املعنية تقرير االجتماع اخلامس والعشرين للّجنة 
  بالبحوث الصحية

  9-ق/58ل إ/ش م

إدارة استعمال مبيدات اهلوام ذات التأثري على الصحة العمومية يف مواجهة 
  العبء املتزايد لألمراض املنقولة بالنواقل

  10-ق/58ل إ/ش م



  ع-58/13إل /م ش
 120الصفحة 

 

  املقررات اإلجرائية. 3
  )1(املقرر اإلجرائي   انتخاب هيئة املكتب

  )2(املقرر اإلجرائي   جدول األعمال إقرار
  )3(املقرر اإلجرائي   جائزة أحباث متالزمة داون

تقدمي جائزة دولة الكويت ملكافحة السرطان، واألمراض القلبية الوعائية، 
  والسكَّري يف إقليم شرق املتوسط

  )4(املقرر اإلجرائي 

كافحة اإليدز، ترشيح إحدى الدول األعضاء لعضوية جملس الصندوق العاملي مل
  والسل، واملالريا وجلانه

  )5(املقرر اإلجرائي 

ترشيح إحدى الدول األعضاء لعضوية جلنة السياسة والتنسيق للربنامج اخلاص 
  املعين بالبحث والتطوير والتدريب على البحوث يف جمال اإلجناب البشري

  )6(املقرر اإلجرائي 

  )7(املقرر اإلجرائي   ميةمراجعة قواعد النظام الداخلي للّجنة اإلقلي
  )8(املقرر اإلجرائي   مكان وموعد االجتماع القادم للّجنة اإلقليمية
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ترشين الثاين/نوفمرب 2011
األصل: بالعربية

تقرير اللجنة اإلقليمية
 لرشق املتوسط

الدورة الثامنة واخلمسون

القاهرة، مرص
2 – 5 ترشين األول/أكتوبر 2011


