
  

  كلمة الدكتورة مارغريت تشان 
  لمنظمة الصحة العالمية العامةالمديرة 

  إلى

  لشرق المتوسط اإلقليمية اللجنة
  عبر الفيديو

  

  البدء أن أتقدَّم بالشكر للحكومة الُعمانية على استضافتها الدورة الستني لّلجنة اإلقليمية لشرق املتوسط.َأَودُّ يف 

، كما يقصدها ، ومن كرم الضيافة يف أهلهن هذا البلد من مجال يف ربوعهرف عما عُ ُعمان لِ د الكثري من الزائرين صَ د قَ لق
  التعرُّف على النظام الصحي فيه وعلى اإلجنازات اليت حققها. من أجل ماالكثريون طلباً للعلم؛ والسيَّ 

تضع لنفسها هدفًا حمددًا هو التغطية ومن أهم االجتاهات السائدة حاليًا يف الصحة العامة هو تزايد أعداد البلدان اليت 
  الصحية الشاملة.

  ويف ذلك تصديقاً قوياً ملدى احلاجة لإلنصاف يف إتاحة الوصول إىل الرعاية الصحية العالية اجلودة.

  فالتغطية الصحية الشاملة من أقوى عوامل حتقيق املساواة من بني مجيع اخليارات املتاحة يف السياسات.

اك املايل الذي قد ينتج عن املصروفات اليت يدفعها والتغطية الصحية ا لشاملة التزام حبماية اجملموعات السكانية من اإل
م لقاء حصوهلم على الرعاية.   الناس مباشرة من جيو

  ن خدمات الوقاية.والتغطية الصحية الشاملة تؤكِّد على احلاجة إىل توفري نطاق شامل من اخلدمات، تتضمَّ 

  التأكيد على الوقاية مهماً جداً يف سياق تصدِّي اإلقليم للعبء املتزايد من األمراض غري السارية. عتربويُ 

نصُّ اإلعالن السياسي لألمم املتحدة حول األمراض غري السارية بصراحة ووضوح على أن الوقاية جيب أن تكون مبثابة وي
  عاملي.حجر األساس لالستجابة لألمراض غري السارية على الصعيد ال

وكما نـَوَّه املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، الدكتور عالء الدين العلوان، فإن من الضروري توفري 
  املعلومات والقيام باحلمالت اإلعالمية للتصدِّي لألضرار اليت ترتبط باتّباع أمناط حياة غري صحية.

ما احلاجة ملرامي اإلمنائية لأللفية الذي مل تستكمل بنوده بعد، والسيَّ كم ستناقشون خالل هذه الدورة جدول أعمال اإن
ا إلنقاذ حياة األطفال واألمهات.  لتسريع وترية اجلهود اليت تبذلو
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  .2015ون النظر يف املوقع الذي حتتله الصحة يف جدول أعمال التنمية بعد نمعكما ست

م الذي أحرزمتوه يف تنفيذ اللوائح الصحية الدولية يف يف التقدُّ  ومن بني القضايا ذات الصلة باألمن الصحي، ستبحثون
  .وقت أضحى فيه اإلقليم مدركاً ملدى احلاجة إىل التيقُّظ مع استمرار ظهور فريوسات الكورونا اجلديدة

اليأس ب أن شلل األطفال حيتل قمة اهلرم من اهتماماتكم يف اإلقليم، وإنين أهيب بكم أال تسمحوا ملشاعر يْ والرَ 
  بالتسرُّب إىل قلوبكم.

ا املدير اإلقليمي لدعم البلدان اليت التزال تعاين من سراية فريوس شلل األطفال فيها  ومن املؤكَّد أن اخلطوات اليت قام 
  من أجل تعزيز احلمالت اإلعالمية يف تلك املناطق متنح املرء شعوراً غامراً بالشجاعة واإلقدام.

  ومات ومواطنوها يف إمتام العمل يف استئصال شلل األطفال وأن يقتنعوا بفوائده.والبد من أن ُتسهم احلك

ما عندما تناقشون البند أن األوضاع اإلنسانية اليت تعاين منها سورية وبلدان أخرى ال تفارق أذهانكم، والسيَّ  إنين أدرك
  ان اجملاورة.اخلاص بأوضاع الطوارئ وأثر األزمة يف سورية على الُنُظم الصحية يف البلد

رت مِّ آخذٌة بالتفاقم، حىت أن ما يقرب من نصف املستشفيات قد دُ   واألوضاع يف سورية، كما مسعتم، مروِّعة، وهي
  تدمرياً كامًال أو جزئياً.

ويف ظل الظروف الراهنة، حيتاج أكثر من مليوين شخص ممن يصعب الوصول إليهم إىل مساعدات إنسانية ملحَّة 
  وعاجلة.

مليونان آخران من السوريني قد تركوا بلدهم طلبًا ملالذ آمن يف لبنان واألردن وتركيا والعراق ومصر؛ مما يؤدِّي إىل وهناك 
  دان اجملاورة.تزايد متواصل يف األعباء اليت تتحملها النظم الصحية واالقتصادية للبل

لى الطلب العاجل من مجيع األطراف بالسماح ويف مطلع هذا الشهر، وافق جملس األمن يف األمم املتحدة، وباإلمجاع، ع
  حاجة الناس إليها. للمساعدات اإلنسانية بالوصول إىل مجيع أرجاء سورية، من أجل إيصال املساعدات اإلنسانية اليت متسُّ 

  ة االستعداد للقيام بدورها يف تقدمي املساعدات الصحية.ومنظمة الصحة العاملية على أهب

  ية ناجحة ومثمرة.أمتىنَّ لكم دورة إقليم

  .لكم شكراً 


