
بقاعة  وذلك  املتوسط  لرشق  اإلقليمية  للجنة  واخلمسني  التاسعة  الدورة  فعاليات   ،2012 األول/أكتوبر  ترشين   1 االثنني،  اليوم،  تنطلق 
الكويت للمؤمترات، بمقر املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية بالقاهرة وتستمر حتى 4 ترشين األول/أكتوبر 2012. 

شباط/فرباير يف  املتوسط  لرشق  اإلقليمي  املدير  منصب  العلوان،  الدين  عالء  الدكتور  تويل  منذ  األوىل  هي  واخلمسون  التاسعة   والدورة 
هذا العام.

من  العديد  اإلقليمي،  الصعيد  عىل  العاملية  الصحة  بمنظمة  العليا  الرئاسية  اهليئة  وهي  اإلقليمية،  لّلجنة  والنقاش  البحث  طاولة  وعىل 
القضايا واملوضوعات الصحية اهلامة عىل رأسها األولويات االسرتاتيجية اخلمس التي تعهد املدير اإلقليمي بأن تكون حمور عمله خالل 
ويشارك  يمثِّلهم،  ومن  اإلقليم  بلدان  يف  الصحة  وزراء  السادة  من  اإلقليمية  اللجنة  بمشاركةأعضاء  وذلك  املقبلة،  اخلمس  السنوات 
املتوسط،  لرشق  اإلقليمي  املدير  العلوان،  الدين  عالء  والدكتور  العاملية،  الصحة  ملنظمة  العامة  املديرة  تشان،  مرغريت  الدكتورة  فيها 
ملنظمة الرئييس  واملقر  اإلقليمي  املكتب  خرباء  عن  فضاًل  بالصحة،  املعنيون  واملحلية  واإلقليمية  الدولية  واهليئات  املنظامت   وممثلو 

الصحة العاملية.
رات  هذا إىل جانب العديد من املوضوعات الصحية اهلامة والقرارات واملقرَّ
الصادرة عن مجعية الصحة العاملية يف اجتامعاهتا األخرية والتي ستعرض خالل 

هذه الدورة.

غدًا يف الرابعة عرصًا )2012/10/2( يتم إطالق مبادرة وقف انتقال عدوى 
الفريوس املناعي البرشي من األم للطفل، وهتدف هذه املبادرة إىل تعزيز الوقاية 
من اإليدز من خالل منع انتقاله من األم احلامل واملرضع إىل الطفل عن طريق 
التوسع يف تدخالت وقائية وعالجية متاحة وال يستفاد هبا عىل الوجه األكمل.
رشق  بإقليم  األعضاء  الدول  يف  الصحة  وزراء  السادة  الفعالية  يف  يشارك 
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املتوسط  املدير اإلقليمي لرشق  العلوان،  الدين  العاملية والدكتور عالء  العامة ملنظمة الصحة  املديرة  املتوسط والدكتورة مارجريت تشان، 
املتحدة  األمم  برنامج  ممثل  أيضًا  ويشارك  للسكان.  املتحدة  األمم  صندوق  ومدير  مسجلة  برسالة  لليونيسيف  اإلقليمية  املديرة  وتشارك 
التنفيذي  املجلس  )مينا روزا( ورئيس  البرشي  املناعي  الفريوس  املتعايشات مع  للنساء  اإلقليمية  الشبكة  باإليدز وممثالت  املعني  املشرتك 
احلائزة عىل  الفنانة هند صربي،  الفعالية  العربية ملكافحة اإليدز. وحترض  للمبادرة  اللجنة اإلقليمية  العرب ورئيس  الصحة  ملجلس وزراء 
جائزة املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية ألحسن فيلم يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان )فيلم “أسامء”(. وهذه الفعالية مفتوحة للسادة 

اإلعالميني.

استئصال  حول  نقاشية  حلقة  اإلقليمية  اللجنة  ختصص 
للقرار  فوفقًا  املتوسط.  رشق  إقليم  من  األطفال  شلل 
العاملية،  الصحة  ملنظمة  التنفيذي  املجلس  اختذه  الذي 
بوصفه  األطفال  شلل  استئصال  استكامل  يعلن  والذي 
طارئة برناجمية من طوارئ الصحة العمومية عىل الصعيد 
تم  املناسب،  الوقت  ويف  مهة،  بكل  ولالستجابة  العاملي 
اعتامد أسلوب للتعاطي مع الطوارئ من أجل استئصال 

شلل األطفال. ويأيت استئصال شلل األطفال يف طليعة أولويات اإلقليم، ويعمل الربنامج حتت اإلرشاف املبارش للمدير اإلقليمي وتوجيهه. 
ويستهدف مساندة كل من باكستان وأفغانستان – البلدين الوحيدين اللذين اليزال يتوطن فيهام مرض شلل األطفال – يف جهودمها لوقف 

التطعيم يف بعض األقاليم، وحمارصة  التي تواجه أنشطة  العراقيل  الفريوس وإزالة  رسيان 
البؤر واملالجئ التي يتوطن هبا الفريوس حاليًا.

األمراض غري السارية، وخاصًة األمراض القلبية الوعائية، والسكري، وأمراض الرسطان، 
العاملي،  املستوى  وعىل  للوفاة.  املؤدي  الرئييس  السبب  هي  املزمنة،  التنفسية  واألمراض 
ِدثه كل األسباب األخرى جمتمعة، وهي  دث من الوفيات أكثر مما حتحُ فإن هذه األمراض حتحُ
ه أشد رضباهتا إىل سكان املجتمعات النامية يف العامل. وقد وصلت هذه األمراض إىل  توجِّ
األرواح، وتاليف  وإنقاذ ماليني  كبري،  بشكل  منها  احلّد  باإلمكان  أنه  بيد  وبائية،  معدالت 
ر عنها، ومعاجلتها يف  حاالت ال حتىص من املعاناة، من خالل الوقاية منها، والكشف املبكِّ

حينها. ويف إقليم رشق املتوسط، تعترب األمراض غري السارية مسؤولة عن ما نسبته 53% من مجيع الوفيات، وقد تصل هذه النسبة، يف بعض 
بلدان اإلقليم، إىل 80% من مجيع الوفيات. وتستعرض اللجنة اإلقليمية اسرتاتيجيات الوقاية واملكافحة، بام يف ذلك اإلعالن السيايس الذي 

ه رؤساء الدول واحلكومات خالل الدورة السادسة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة. أقرَّ

حول  ارتيادية  دراسة  منها  والدراسات،  املسوحات  من  العديد  ورشكاؤه  اإلقليمي  املكتب  أجرى  التبغ،  ملكافحة  احلثيثة  جهوده  إطار  يف 
ض غري املبارش لدخان التبغ يف اإلقليم متت بالتعاون مع الدول األعضاء ومعهد مكافحة التبغ يف العامل، التابع لكلية بلومربغ  مستويات التعرُّ
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 نتحد معًا لنجعل إقليم شرق المتوسط

متحررًا من شلل األطفال



للصحة العمومية يف جامعة جونز هوبكنز، يف الفرتة 2010 – 2011، لوحظ 
يف  العامة  األماكن  من   %40 من  أكثر  يف  فاعل  تدخني  وجود  نتائجها  من 
للتدخني  الكثيف  االنتشار  يؤكد  ما  الدراسة  يف  املشاركة  البلدان  عواصم 
السلبي وتأثرياته اخلطرية عىل صحة املدخنني وغري املدخنني عىل السواء. وقد 
غري  بالدخان  الصلة  ذات  األمراض  عبء  حول  عاملية  دراسة  نتائج  أكدت 
املبارش نرشت عام 2011 أن أكثر من 600 ألف وفاة قد وقعت يف العامل عام 
حزمة  اإلقليمي  املكتب  ويطرح  املبارش.  غري  للدخان  التعرض  جراء   2004
من التدخالت ملكافحة التدخني سوف تتم مناقشتها خالل فعاليات اللجنة 

اإلقليمية من خالل تقرير مرحيل حول مبادرة التحرر من التبغ.

ترتفع نسبة اإلنفاق عىل الصحة من اجليب الشخيص املبارش ارتفاعَا ملحوظًا 
يف بعض بلدان اإلقليم. وهذا مؤرش سلبي يرهق كاهل األفراد واألرس.وتويل 
مرحليًا حول حتسني  تقريرًا  وتناقش  املشكلة  اهتاممها هبذه  اإلقليمية  اللجنة 
متويل الرعاية الصحية يف دول اإلقليم. لقد حث قراٌر ملنظمة الصحة العاملية 
الدول األعضاء عىل زيادة االستثامر يف الصحة. وجيري بحث التقدم املحُحَرز 
عن طريق تقدير نصيب الفرد من إمجايل اإلنفاق عىل الصحة يف البلد الواحد، 
ويف مجيع البلدان. وتشري الدالئل إىل وجود تفاوت كبري يف اإلنفاق الصحي 

الرشحية بلدان  للفرد يف  38 دوالرًا  اإلنفاق وحوايل  األعىل يف  الرشحية  بلدان  للفرد سنويًا يف  1636 دوالرًا  بني  يرتاوح  اإلقليم  بلدان   بني 
األدنى. فيام تسعى سائر البلدان لتحسني متوسط اإلنفاق الصحي.

ملا كانت تقوية النظام الصحي ضمن األولويات االسرتاتيجية اخلمس التي حددها املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط 
الفئات  الرعاية الصحية والتوسع فيها لتغطي كل  املبارش بتطوير خدمات  القادمة، فإنه حيظى بأمهية ملحوظة الرتباطه  للسنوات اخلمس 
راسمي  مع  والتحديات  املعوقات  استعراض  إىل  هتدف  املوضوع  هذا  حول  تقنية  ورقة  املتوسط  لرشق  اإلقليمية  اللجنة  وأمام  السكانية. 
السياسات يف اإلقليم، مثل احلاجة إىل التزام سيايس رفيع املستوى بتحقيق تغطية صحية شاملة؛ وتقوية قدرات وزارات الصحة؛ وتقليص 
نسبة اإلنفاق من اجليب الشخيص املبارش؛ وتعزيز إسهام القطاع اخلاص يف الصحة العمومية وتنظيمها؛ وإعداد قوى عاملة صحية متوازنة 
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م املعلومات الصحية. وستبحث أعضاء اللجنة سبل  من ذوي املهارات ومتحفزة للعمل واعتامد نامذج عملية ملامرسة طب األرسة؛ وتعزيز نحُظحُ
تقوية النظم الصحية من خالل سبع تدخالت مطروحة للنقاش.

من بني املرامي اإلنامئية لأللفية التي صادق عىل حتقيقها 189 رئيسًا للحكومة عام 1990، ثالثة من املرامي ذات الصلة بالصحة؛ وهي املرمى 
الرابع )تقليص معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة بنسبة الثلثني يف املدة ما بني 1990 و2015(، واملرمى اخلامس )تقليص معدل وفيات 
األمهات بنسبة ثالثة أرباع يف املدة ما بني 1990 و2015(، واملرمى السادس )وقف انتشار مرض اإليدز(. وقد نجح عدد من بلدان اإلقليم 
أو كاد يف حتقيق املرامي الثالثة إال أن هناك بلدان مل تلتحق بعد بركب البلدان التي قطعت شوطًا عىل طريق حتقيق بعض املرامي ذات الصلة 
بالصحة أو كلها؛ وهذه البلدان هي أفغانستان، وباكستان، وجنوب السودان، وجيبويت، والسودان، والصومال، والعراق، ومرص، واملغرب، 
59 التقدم املحُحَرز َصوب بلوغ املرامي اإلنامئية لأللفية يف  واليمن واألرض الفلسطينية املحتلة. وستناقش اللجنة اإلقليمية يف دورهتا رقم 

البلدان ذات األولوية وسبل تعزيز التقدم يف البلدان التي التزال بعيدة عن إحراز املرامي املنشودة.

يسعى برنامج إصالح منظمة الصحة العاملية إىل إرشاك مجيع الدول األعضاء عىل نحو أكثر فعالية يف عمليات احلوكمة ومشاركتها فيها عن 
مزيد من العلم واالستنارة، وإعادة التوازن للطريقة التي متارس الدول األعضاء دورها يف عمل اهليئات الرئاسية.

ومنذ تعيني املدير اإلقليمي يف شباط/فرباير 2012 ، أوضح التزامه باإلدارة الدينامية والفعالة، من أجل العمل عىل اختاذ موقف موحد من 
قبل املنظمة ككل يف مواجهة التحديات الصحية عىل املستويني العاملي واإلقليمي، وإزاء األساليب التي تتخذها خمتلف القطاعات معًا يف 
الصحية يف اإلقليم، تم حتديد مخسة جماالت  التنمية  تواجه  التي  للتحديات  الوايف  التحليل  إىل  العمومية. واستنادًا  الصحة  مواجهة قضايا 
الدول األعضاء. وهذه األولويات  املنظمة من دعم فني إىل  املنظمة فيها، فضاًل عن تعزيز ما تقدمه  املزمع تقوية قدرات  ذات أولوية من 
اخلمسة هي: تعزيز النظم الصحية؛ وصحة األمومة والطفولة والصحة اإلنجابية والتغذية؛ واألمراض غري السارية؛ واألمراض السارية؛ 

واالستعداد للطوارئ والتصدي هلا.

رغم مرور مخس سنوات منذ دخول اللوائح حّيز التنفيذ يف 15 حزيران/يونيو 2007، مل يتمكن أي بلد من بلدان إقليم رشق املتوسط حتى 
اآلن من تلبية مجيع متطلبات التطبيق الكامل للوائح الصحية الدولية. فمن بني بلدان اإلقليم البالغ عددها 23 بلدًا، حققت 8 بلدان 70% من 

القدرات التقنية الالزمة لتطبيق اللوائح بحلول 15 حزيران/يونيو 2012.
59 موافاة اللجنة اإلقليمية باملعلومات الالزمة لتقييم الوضع الراهن لتطبيق اللوائح يف إقليم رشق املتوسط. وتنّوه  وسيتم خالل الدورة 
الورقة التقنية التي تستعرضها اللجنة اإلقليمية بالتحديات التي ووجهت أثناء فرتة التطبيق اخلمسية، وتقرتح االسرتاتيجيات واإلجراءات 
دمًا باألنشطة املتعلقة باللوائح الصحية الدولية يف اإلقليم. وستواصل منظمة الصحة العاملية تقديم الدعم التقني والوثائق  الالزمة للدفع قحُ
اإلرشادية الالزمة لبلدان اإلقليم وضامن تبادل املعلومات حول أحداث الصحة العمومية فيها، وتقوية الروابط بني ضباط االتصال الوطنيني 

املعنيني باللوائح الصحية الدولية وغريهم من الرشكاء الوطنيني. 

املنظمة،  بمقر  الكويت  بقاعة   2012 األول/أكتوبر  ترشين   1 االثنني  مساء  الثامنة  يف  تبدأ  التي  اإلقليمية  لّلجنة  املسائية  اجللسة  تشهد 
إبراهيم،  حمسن  حممد  الدكتور  األستاذ  تكريم  جيري  كذلك  الصحي.  املجال  يف  املتميِّزة  الشخصيات  من  عدد  تكريم  نرص  بمدينة 
الدكتور  مؤسسة  جائزة  منح  التنفيذي  املجلس  قّرر  فقد  الوعائية.  القلبية  األمراض  مكافحة  جمال  يف  الكبري  إلسهامه  مرص،  من 
منرية  الدكتورة  األستاذة  تكريم  وجيري  البحرين.  مملكة  من  العريض  سامل  شيخة  الدكتورة  إىل    2012 لعام  شوشة  توفيق  عيل 
بمتالزمة املصابني  لألطفال  الدعم  ولتقديمها  األطفال  طب  يف  املتميز  إلسهامها  السعودية،  العربية  اململكة  من  احلسني،  اهلل   عبد 

داون وألرسهم. 
خالص التهنئة للسادة املكرمني.


