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 كلمة الدكتورة مارغريت تشان
 جنة اإلقليمية لشرق المتوسطأمام الدورة الثالثة والستين لل  

 2016تشرين األول/ أكتوبر  3القاهرة، مصر، 

 ،السيدات والسادةعلوان، الن، الدكتور و املوقر  املمثلونالسيد الرئيس، معايل الوزراء، 

أعاداد املتارير   و العاا  املاضا   علا  مادار يف إقلاي  شارا املتو اد وادًوراري ك ا اري  ةع اإلنساانيا وضاأل تشهد لقد
 املتاارير  مليااون شاان  ماا   62احتاااأ أكثاار ماا   2015هنا ااة عااا  فاا  ف بتلااا األوضاااع بااع شااا أعااداد م ًلااة 

 إىل احلصول عل  اخلدمات الصحية  بالطوارئ يف اإلقلي 

 ً ا اإلقلي   نتمون إىل يف العامل  داخلياري والنازحني م  مجيع العجئني  ٪60أكثر م   إن

شاان  علاا  األقاا  ماا   25 000 عااا   ،احلاارا الاادائرة يف  ااور ا عامهااا الساااده  ويف كاا  شااهر دخلاا لقااد 
 الصدمات لرعا ة  ًائعري خلق احتياجاري اإلصابات ذات الصلة بالنزاع، األمر ال ي 

العيااادات وسااتند  املنظمااة لاا لا، فاا ن إلياا   و  ن ااووو  اري آمناا مااعذاري  النااازحنيويف العااراا جي  ااد مع ااني املاادنيني 
 اجملموعات السكانية النازحة ك  وقد  الرعا ة الصحية إىل املتنقلة  

ل  فياا  اهناار النظااا  الصاح  يف الاايم كماا  ِل للوفيااات واإلصاابات يف العااامل جاراء األ االحة  أعلا  أرقاا   ، إذ ُ ا
 تزا اد العاءء فا ن  األراضا  اليمنياة، ضطر املز د ما  وكااجيت املعوناة إىل مراادرة ونظراري ألن الوضع األمين   املتفِرة

 د املنظمة وشركائها ال    مل  رادروا ال ععل  كاً  

الاامل مل واازل قااادرة املستشاافيات العاااملون ب تحماا   ،املسااتوا الثالاا املصاانةفة ضاام  حاااجيت الطااوارئ ظاا  ويف 
  ٪200وتِاوز فوا طاقته ، حي   ز د حِ  احلاجيت يف بعض املناطق بنس ة أداء عملها، ع ئاري  عل  

  ورباطة جرشه شِاعته  العاملني عل  ولئا أل وقد رناإجي أن نعرا ع   ًنا وجي  سعنا

 وجي  تحس  ، إن الوضع  سوء

اجلو اااة املتعمااادة، علااا   الضااارباتبدا اااة ًااا ا العاااا   اااِل  املنظماااة شااا  مئاااات ا ِماااات،  اااا يف ذلاااا  فمنااا 
 املستشفيات واملرافق الصحية 

أكثاار ماا  حتققاا  بشااق األنفااس املكا ااء الصااحية الاامل يف  إىل انتكا ااات ، هباا ا احللاادة، ااوديمااا وجي  وجااد 
 اإلقلي  حيسها اجلميع يف شىت ربوع فعواق ها هب ا احلِ   أزمات إنسانية 

جاووا علا  ما  الا    أُ  العظما وكث اري ما  ريء عا  اجيًتماا  املنصاء علا  أزماة العجئاني يف أوروباا أن الرال ياة 
 ا را م  مناز   حيظون بكر  الضيافة يف بلدانك  

 عماعري بطوليااري  اودون  ،اإلنساا  العما جن ااري إىل جناء ماع شاركائه  يف  ،املكاواء اإلقليمياة والُقطر اة  ماوظفإن 
 مع ني عد دة م  ال شر  إىلاملنق ة للحياة ووصي  املساعدة الط ية الضرور ة  م  أج 
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نااااع، عاااعوةري  ، جناااد أن ففااا  العاااراا  اةل ةاااغااا  مُ ضااانمة واحتياجاااات  ،ساااتية ًائلاااةيحتاااد ات لوج علااا  ذلاااا، ًو
ما   ٪75، جي متتلاا يف  اور او   ب ساطة غ  معلومة لاد نا، وطعي  األطفال يف املوص ، احملاصرة من  عامنيأوضاع 

 املرافق الصحية أ ة أدو ة لععأ داء السكري، ناًيك  ع  النوبات القل ية والسكتات والسرطان 

علااوان ومجيااع مااوظف  املكتااء الأووجاا  بالشااكر إىل الاادكتور ًنااا،   و القضااا ا بصااورة ك اا ةولااا لقااد ت وسااييس 
 قفه  امو  صمودً  يف وقدمي الدع  واجيلتزا  باحلياد يفعل   املتو داإلقليم  لشرا 

 جي اجيعت ارات السيا ية مشاعر الرتاح  دائماري  حيركهابد أن اإلنسانية جي اتفاملساعد

 ،ف عد يعية أ ا  فقد م  ا ِو  عل  قافلاة األما  املتحادة يف  اور اإننا ماضون وليس ًناع ما  علنا نرتاجع؛ 
 واح  دمشق احملاصرة إلر ا ا إىل إحدا ضجهز مكت نا الُقطري قافلة إمدادات ط ية 

 ،السيدات والسادة

 األزماات اإلنساانية ًا االنامجاة عا   ، إذا ماا أخا نا يف اعت ارناا حِا  املطالاءاإلقلي المل حققها جنازات إن اإل
 ا تثنائية بك  املقا يس ، ً  إجنازات وشهدًا لي يا والصومال الملوأ ضاري ، الطاحنة

ناااع التاازا     وااوف يف متضااوا قُاادماري السيا اا  بتحقيااق الترطيااة الصااحية الشاااملة، و كاانك  أن اجيلتاازا  قااوي إزاء  ًو
 م  التدخعت واخلدمات األ ا ية  حزمة عالية األولو ة واألير

بنااء القادرات ووعز از سق ما  أجا  هتدف إىل العم  بشك  متة ا رتاويِيات التصدي ملشكعت معينة كما أن 
 النظ  الصحية 

 األحااوالوسااِي  الرتكيااز علاا  وطااو ر نظاا  املعلومااات، وخصوصاااري ماا  أجاا  ووتمثاا  إحاادا أذكاا  اخلطااوات يف 
  احليو ةحصاءات اإلو املدنية 

لألولو اات علاق بالتصادي فيماا  ت الاراً   ني وضاع  روس  موجز  أواح وزو د ك  بلد عل  ً ا املسرلة فالرتكيز 
 ألولو ات عل  نطاا اإلقلي  الوطنية وا

العما ،  اا  ووا ة تسر عخبطد لواألطفال  وفيات األمهاتالمل وروفع هبا معدجيت وت ا تهداف ال لدان التسعة 
 ددة يف أًداف التنمية املستدامة الطموحات احمل  تماش  مع

ناع ورقة ُنشرت الشهر املاض  يف جملة جينسي  محل    أفرانستان ، باميان وجي ة أخ اراري طي ة م ًو

إىل  2003يف عاا   ٪7ما   ، يف ولاا الوجي اة،  ووليد مهارةخصائي  إزادت نس ة الوجيدات المل مت  عل   د فقد 
و ما  عدُّ 2015يف عا   47٪   ًائعري إجنازاري ، ًو

إمنااا  عااود  الطااوارئ أوضاااعظاا   يف األطفااال متنيااع باارام  ماا  الك اا  العاادد ًاا ا علاا  احلفااا و قاا  احلقيقااة أن و 
املكاواااء و اإلقليمااا  املكتاااء وزارات الصاااحة والااادع  الااا ي حتصااا  عليااا  مااا  الفضااا  فيااا  إىل اإلصااارار مااا  جاناااء 

 الُقطر ة 
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 اجيًتما ،  ا  شم  اختاذ وداب  وشر عية وضر  ية مز داري م  فهناع مشكعت جد ة وقتض   ،ومع ذلا

وعااط  الت ايف يف وزا اد، كماا أن معادجيت ؛ فلا   ازل غ  السار ة أكو أ ا اا الوفااة امل كارة يف اإلقلاي  األمراضف
 مروفعة بشك    ع  عل  اجينزعاأ  الوزن بني األطفال وال الرنيفرط السمنة و 

حتاول يف جهاودا بلايف نقطاة قاد بارن اإلقلاي   علوان يف وقر را السنوي إىل "قدر ك   م  التفاؤل"الو ش  الدكتور 
 الرامية إىل ا تئصال شل  األطفال 

فاا ن ، يف الوقاا  احلااايل فاا وه شاال  األطفااال الااوي واصااعن وسااِي  انتقااال أفرانسااتان وباكسااتان أن  وباارغ 
شاااال   واجيبتكااااارات يف وصاااامي  باااارام  مكافحااااة القااااوي املسااااتو ات مننفضااااة جااااداري ازن بفضاااا  اجيلتاااازا  السيا اااا 

 ضدا، ويف ونفي ًا واإلشراف عليها  األطفال ومحعت التمنيع

مرحلااة املسااتو ات املننفضااة جينتقااال املاارض إىل لتحااول ماا  ل عق ااات  ااء واا ليلهامثااة ، غاا  وأنااا متفائلااة باملثاا 
  انتقال وقف 

   العثور عل  األطفال ال     فوهت  التطعي  با تمرار ووطعيمه  أولو ة قصوا  شك   ،فف  أفرانستان

ومتان  اجلياوا  املت قياة وثا  قلقااري جاد اري  مساتودعات املارضزالا  فِاوات التمنياع يف منااطق فماأما يف باكستان 
    ق  و ستمرالتمنيع أفض  فرصة للف وه ك   ال    مل حيصلوا عل المل  وجد فيها األطفال 

الصاااعيد علااا   الطارئاااة وأناشاااد بلااادان اإلقلاااي  كافاااة أن وااادع  أفرانساااتان وباكساااتان يف ونفيااا  خطاااد عملهماااا
اا حااجزاري حياول دون  باالتمنيعكما أرجو مانك  أن حتاافظوا علا  مساتواري مروفاع ما  الترطياة    الوطين الاروويين باعت اًر

 عودة العدوا م  جد د 

 ،ةسادالسيدات و ال

 اا أعتاوا قصاة جنااح ها أختتموف فس تك  املوقرة، وم  ثة جلنإىل فيها كلممل ً ا ً  املرة األخ ة المل أحتدث 
  العامةيف جمال الصحة ًائلة 

 يف العامل  Cالك د  جيلتهااأيق  عءء  عانيان م  إن مصر وباكستان 

اااو عاااعأ مضااااد للف   ،2013ويف أواخااار عاااا   و اااات طُااارح يف أ اااواا الوجي اااات املتحااادة دواء  وفو ااا وف ، ًو
 م اشر املفعول   ا املرض 

يف حيااة عادد  ارتاوح  ثاباة حتاول متما   معادجيت الشافاء با ،اروفااع و مادة العاعأ با  نظاراري لقصار العقار،  وكان
ملناااطر ومعرةضااني ، Cمليااون شاان  يف العااامل مصااابني بعاادوا التهاااا الك ااد  160و مليااون شاان  130بااني مااا 

 اإلصابة  رض ك دي قاو  

دوجير  1000 والااا ي بلااايف ،يف الساااوابااا  الااادواء ح رل طُاااالااا ي ساااعر الكاااان احملتمااا    مناااع ًااا ا التحاااولولكااا  ماااا 
 أ  وعاري  12 ستررا ملقرر ععج  دوجير أمر ك  ألف   84أمر ك  للح ة الواحدة، أو 
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، ًا  أول عشار  انواتما  أولو اة منا  أكثار وععجا   Cوكان  مصر، الامل جعلا  الوقا اة ما  التهااا الك اد 
دوجير  900، ومتكنا  ما  خفاض السااعر إىل صااح ة املنات  األصاال بلاد يف العاامل  ادخ  يف مفاوضاات مااع الشاركة 

و أرخ   عر متاحللمقرر الععج  أمر ك    مكانيف أي  ، ًو

بيااد أن مصاار مل وتوقااف عنااد ًاا ا احلااد  فقااد قااا  برنااام  العااعأ الااوطين بتنو ااع مصااادر الشااراء لتشاام  شااراء 
 م  الشركات احمللية اجلنيسة املنتِات 

 اري أمر كياا دوجيراري  172إىل حياا  وصاا  السااعر  يف ماا ً اخنفاااض إىل اجلنيسااة وقااد أدت املنافسااة علاا  املنتِااات 
 ، بينمااا  اااعدت شاا كة مراكااز العااعأ يف ال لااد علاا  ضاامان إواحااة العااعأ علاا  نطاااا وا ااع  ععجاامقاارر لكاا  

 مرة  500اخنفاض يف السعر  قدار فهو عحظوا ذلا جيداري: وعليك  أن و

 انتشااار املاارض  اعياري إىل خفااضلتو ايع نطاااا العااعأ، ة جااداري طموحااغا ااة متضاا  ازن صااوا حتقياق احلكوماة و 
   عدجيت ك  ة

، حاىت ماع الا عدتنا ًا وا تمرار التداب  الوقائية القو اة الامل  مدا احلاجة إىلو درع ك  م  احلكومة واملنظمة 
قائماااة ازن أعلااا  الااارئيس املصاااري األ ااا وع املاضااا  أن مصااار ليسااا  لاااد ها قاااد العاااعأ  و وو ااايع نطااااا ال ااادء يف 

 واكتشاف احلاجيت  م  املرض انتظار للمرض  ال     طل ون الععأ، وأن الرتكيز  نصء ازن عل  الوقا ة

بصاورة   الساعرخفاض يف  اجلنيساةباني صاانع  املنتِاات  التناافسواو ع  باكستان هنِاري ممايعري، حي  وستند  
  ةك   

 لمنتِات األصلية ل ممايلة اجلنيسةالععأ عل  الثقة التامة يف أن املنتِات نطاا ع يو عتمد النِاح يف وو 

تهاااااا لجي اجلنيساااةوقييمهااااا املسااا ق للصااااعحية كااا  وضااام  أن األدو ااااة  التعِيااا  بااا جراءووعمااا  املنظماااة علاااا  
 الدولية  والفاعليةوف   عا   اجلودة  C الك د

ِ ع ، أ عار األدو ة يفصادمة ز ادات  ع الكث ة المل وتحدث ويف غمرة عناو   األخ ار  إىل حاد ف نا  أمار ُمشا
 العكس أ ضاري حدوث    م  املمك بعيد رؤ ة أن

ناا  ماا  احلفااا  إلقلااي  شاارا املتو اادمز ااداري ماا  قصاا  النِاااح أمتاا  ، كلماامليف ختااا   و  الاازخ   ماا  علاا  ، مااا  ك 
 التنمية املستدامة ً ا احلق ة اجلد دة والطموحة، حق ة يف حتسني الصحة أج  املض  قدماري يف 

  وشكراري لك 


