
 اإجماع على خطورة التهديدات ال�شحية، والرتاخي قد يوؤدِّي لعودة هادرة ل�شلل الأطفال
القاهرة، 1 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2012

التاسعة  الدورة  افتتحت  البالغة األمهية، ومالمح رؤية اسرتاتيجية جديدة للعمل الصحي يف اإلقليم،  بالبنود  يف ظل جدول أعامل حافل 
واخلمسون لّلجنة اإلقليمية لرشق املتوسط أعامهلا صباح اليوم االثنني بمقّر املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط بالقاهرة بحضور السادة وزراء 
الصحة من بلدان اإلقليم والدكتورة مارغريت تشان املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية. وقد استهل الدكتور عالء العلوان املدير اإلقليمي 
لرشق املتوسط، اجللسة االفتتاحية بالتأكيد عىل خطورة التحديات الراهنة يف اإلقليم ومنها حركة التغيري اهلائلة التي جتد أسباهبا اجلذرية يف 
دًا عىل أن اإلقليم سيميض ُقُدمًا يف تطبيق االسرتاتيجية اجلديدة للعمل الصحي. وأوضح الدكتور العلوان أن  عدم املساواة االجتامعية. مؤكِّ
املنظمة طاملا أعَرَبت عن بالغ القلق من تداعيات عدم املساواة عىل صحة سكان اإلقليم، وسلطت الضوء عىل الفقر وقلة فرص احلصول عىل 

دات رئيسية للصحة. التعليم وعىل العمل ونقص احلامية من تداعيات املرض، بوصفها حمدِّ
د الصحة فحسب بل واالقتصادات أيضًا.  وأشارت الدكتورة تشان إىل وجود مشكالت ضخمة يعاين منها الكثري من بلدان اإلقليم وال هتدِّ
وكمثال، فإن رعاية السّكري وحده تستهلك 15% من امليزانية الوطنية للصحة يف بعض البلدان. كام أن املدفوعات من اجليب الشخيص عىل 

الصحة تصل يف البلدان املنخفضة الدخل إىل 75% من جمموع اإلنفاق عىل الصحة وتؤذي الفقراء.

ال�شعيدي ي�شلم ر ئا�شة الدورة اإىل الرئي�س املنتخب
رأس اجللسة االفتتاحية الدكتور أمحد بن حممد السعيدي، وزير الصحة يف عامن، ورئيس الدورة األخرية لّلجنة اإلقليمية. وقد أشار يف كلمته 
يات والتغيريات التي شهدها اإلقليم مؤخرًا كشفت عن بعض نقاط القوة إال أهنا أوضحت وجود خلٍل كبري وتفاوت  االفتتاحية إىل أن التحدِّ
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خطرية. وأشارا إىل أن االكتشاف الرسيع للنمط اجلديد من الفريوس واليقظة املشددة يف شّتى أنحاء 
زة للوائح الصحية الدولية لتحسني األمن الصحي العاملي. العامل تبني القوة املعزِّ

الدكتور اجلزائري: �شكر وتقدير
التحية  السعيدي  حممد  بن  أمحد  والدكتور  تشان  مارجريت  والدكتورة  العلوان،  عالء  الدكتور  وجه 
للدكتور حسني اجلزائري، املدير اإلقليمي السابق لرشق املتوسط عىل قيادته التارخيية للمكتب اإلقليمي 

عىل مدى سنوات من العمل املتفاين واإلخالص. ومتنى اجلميع للدكتور اجلزائري مواصلة العطاء.

ي للمشكالت الصحية، األمر الذي يتطلَّب قوة  يف قدرات التصدِّ
يف املواجهة لتصحيح أوجه اخللل. وسلم الدكتور السعيدي رئاسة 
الدورة إىل السيد/بحر إدريس وزير الصحة بالسودان عقب انتخابه 

رئيسًا للدورة التاسعة واخلمسني للجنة اإلقليمية.

الو�شع يف �شوريا
العربية  اجلمهورية  يف  املأساوي  الوضع  العلوان  الدكتور  تناول 
صحة  عىل  األزمة  لتداعيات  البالغ  القلق  عن  وأعرب  السورية 
مئات اآلالف من السكان السّيام يف ظل تعُرض 160 منشأة صحية 
مستشفى   88 إىل  إضافة  العمل،  عن  منها   %40 توقف  للتدمري، 

تعرض ثلثاها للدمار وإعاقة أعامل اإلغاثة ملنظمة الصحة العاملية.
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ال�شتعداد للطوارئ
الأمرا�س غري ال�شارية

�شلل الأطفال: الف�شل غري م�شموح به
كبريًا  جانبًا  صت  خصَّ التي  تشان،  مارغريت  الدكتورة  َرت  حذَّ
استئصال  الفشل يف  أن  األطفال، من  لشلل  االفتتاحية  من كلمتها 
هذا املرض غري مقبول حتت أي ظروف، وأن الرتاخي يف االلتزام 

ي إىل عودة شلل األطفال عودة هادرة. سيؤدِّ

فريو�س كورونا اجلديد
َفَرَض ظهور النمط اجلديد من فريوس كورونا تواجده يف الكلامت 
العامة  واملديرة  اإلقليمي  املدير  واتفق  اإلقليمية  لّلجنة  االفتتاحية 
إىل  تشري  احلارض  الوقت  يف  بيِّنات  املنظمة  لدى  توجد  ال  أنه  عىل 
أوبئة  يف  يتسبَّب  أن  يمكن  أنه  أو  البرش  من  ن  متكَّ قد  الفريوس  أن 



انتخاب رئي�س الدورة ونائبي الرئي�س
وقد تم خالل اجللسة العمل األوىل انتخاب كل من الدكتور بحر إدريس، وزير الصحة يف السودان، رئيسًا هلذه الدورة وكل من الدكتور عيل 

سعد العبيدي، وزير الصحة بالكويت والدكتور عبد اللطيف مكي، وزير الصحة يف تونس، نائَبنينْ لرئيس الدورة.
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النظم ال�شحية
الأمرا�س ال�شارية

الأمومة والطفولة

توزيع اجلوائز على الفائزين
العاملية  الصحة  الفائزين بجوائز منظمة  بالسادة  اللجنة  احتفل أعضاء  اإلقليمية،  للجنة   59 للدورة  األول  اليوم  أقيم مساء  يف حفل عشاء 
وجائزة دولة الكويت هلذا العام. وسلم الدكتور عالء العلوان، املدير اإلقليمي لرشق املتوسط والسيد/بحر إدريس رئيس الدورة والدكتور 

عيل سعد العبيدي، وزير الصحة الكويتي اجلوائز للمكرمني.
املتو�شط �شرق  اإقليم  يف  وال�شكري  الوعائية  القلبية  والأمرا�س  ال�شرطان  ملكافحة  الكويت  دولة  • جائزة 

بناًء عىل توصيات جلنة املؤسسة، قررت اللجنة تقديم اجلائزة لعام 2012 ، يف جمال األمراض القلبية الوعائية، إىل األستاذ الدكتور حممد حمسن 
إبراهيم مرص.

وجيري تكريم األستاذ الدكتور حممد حمسن إبراهيم إلسهامه الكبري يف جمال مكافحة األمراض القلبية الوعائية.
2012 لعام  �شو�شة  توفيق  علي  الدكتور  موؤ�ش�شة  • جائزة 

2012 إىل  الدكتور عىل توفيق شوشة لعام  التنفيذي منح جائزة مؤسسة  الدكتور عيل توفيق، قرر املجلس  استنادًا إىل توصية جلنة مؤسسة 
فيها خدم  التي  اجلغرافية  املنطقة  يف  العمومية  الصحة  جمال  يف  الكبري  إلسهامها  تقديرًا  البحرين  العريض  سامل  شيخة  الدكتورة   األستاذة 

الدكتور عيل توفيق شوشة منظمَة الصحة العاملية.

مكافحة جمال  يف  .والسيام  البحرين  يف  العمومية  الصحة  جمال  يف  البارز  إلسهامها  تقديرًا  العريض  سامل  شيخة  الدكتورة  تكريم   وتم 
األمراض الوراثية.

داون متالزمة  جمال  يف  البحوث  • جائزة 
1999 وبناًء عىل توصيات جلنة مؤسسة اجلائزة، قررت اللجنة اإلقليمية منح جائزة  أنشئت جائزة البحوث يف جمال متالزمة داون يف عام 
البحوث يف جمال متالزمة داون لعام 2012 ، إىل األستاذة الدكتورة منرية عبد اهلل احلسني، من اململكة العربية السعودية. وقد تسلمت عنها 

اجلائزة الدكتورة سناء فلمبان.
وتم تكريم األستاذة الدكتورة منرية عبد اهلل احلسني إلسهامها املتميز يف طب األطفال يف اململكة العربية السعودية، ولتقديمها الدعم لألطفال 

املصابني بمتالزمة داون وألرسهم.
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GRA ووحدة ت�شميم اجلرافيك ،MAC مت اإعداد وتنفيذ هذه املادة من ِقَبل:  وحدة الإعالم والت�شال
www.emro.who.int :ملزيد من املعلومات ُيرجى زيارة املوقع الإلكرتوين

RC
59

اأ�شواء على اليوم الأول


