
 
 

  

  

  

  
  

  الكلمة االفتتاحية

  علوانال الدين لدكتور عالءل
  نظمة الصحة العامليةمل املدير اإلقليمي

  قليم شرق املتوسطإل

  إىل

  لّلجنة اإلقليمية لشرق املتوسط الستنيالدورة 

  2013 تشرين األول/أكتوبر 30 -  27 مسقط، عمان،

  أصحاب السمو امللكي، معايل الرئيس، أصحاب املعايل، السيدات والسادة،

  ة اإلقليمية.إنه ملن دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم يف الدورة الستني للجن

يف البداية أن أعرب عن تقديري ملضيفنا صاحب السمو هيثم بن طارق آل سعيد، وزير الرتاث والثقافة،  دُّ وَ وأَ 
الكرمية وعلى حسن الضيافة لكل من أتى اليوم للمشاركة باجتماعات اللجنة اإلقليمية.  الدعوةوحلكومة ُعمان على 

قتها ُعمان يف جمال الصحة على مدى العقود القليلة املاضية من خالل اليت حقَّ  بهرةهنا أن أثين على اإلجنازات امل دُّ وَ وأَ 
التزامها املتواصل بالتنمية الصحية وتوخي الدقة يف التخطيط. ويعد التعاون املتميز بني منظمة الصحة العاملية وُعمان 

دف إىل بلوغه مع مجيع الدول األعضاء، وإين  بصفيت كمدير إقليمي ال أملك سوى أن منوذجًا لروح التعاون اليت 
  أبعث بتحية خاصة لُعمان على هذا اجلهد.
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ه بالشكر لصاحبة السمو امللكي األمرية مىن احلسني على تكرمها باملوافقة على تشريفنا باحلضور أن أتوجَّ  دُّ وَ كما أَ 
نا يف أمانة املناسبة أن أعرب عن تقدير ذه  وامسحي يل، يا صاحبة السمّو امللكي،. خماطبة اللجنة اإلقليميةاليوم و 
ا،  املنظمة على الصعيد اإلقليمي وعلى الصعيد العاملي لدعمكم املتواصل لربامج منظمة الصحة العاملية ومبادرا

  سيما العاملني والعامالت بالتمريض والقبالة.، والالقوى العاملة الصحيةقضية ولتفانيكم يف خدمة 

  السيدات والسادة،

عرض معكم، خالل اجتماعات الدورة الستني للجنة اإلقليمية، ما أجنزناه سوياً حىت اآلن على مدار العام سوف نست
ما حنتاج ألن حنققه، املزيد من املنصرم. وستكون االجتماعات فرصة جيدة لنلتمس منكم اإلرشاد والنصح حول 

ه معًا يف سبيل حتسني الصحة العمومية يف إقليمنا وسنركز جهودنا واحلوار املتواصل فيما بيننا على ما حنتاج أن حنقق
ها. ولقد سررت بأن متكنت العام املاضي من أن أضع بني أيديكم األولويات والتصدي للتحدِّ  يات املتصاعدة اليت جنا

. ةالرئيسياالسرتاتيجية لإلقليم خالل فرتة شغلي هلذا املنصب العتمادها، إىل جانب بعض االجتاهات االسرتاتيجية 
اآلن أن تنعكس هذه  ينبغيوكان ذلك مثار املشاورات املهمة واملشاركة الفعالة من جانب الدول األعضاء، من مث 

األولويات واالجتاهات على كل ما نقوم به من أعمال. وبالفعل، فالتقرير السنوي الذي أعرضه اليوم على سيادتكم 
  ر الثمانية عشر شهراً املنقضية.يسلط الضوء على ما حققناه يف هذه اجملاالت على مدا

ولقد نفذت أمانة املنظمة جدول أعمال حافًال جدًا يف كل جمال من اجملاالت االسرتاتيجية ذات األولوية، والسيما 
يف جمال تقوية الُنُظم الصحية، وهو من اجملاالت اليت حتظى باهتمام كل دولة من دول اإلقليم، بصرف النظر عن الدخل 

عليكم يف الورقة اليت اليت ُعِرَضت لتحليل والتوصيات لتقديراً عالياً  أبديتمصحي فيها. ويف العام املنصرم، وعن الوضع ال
مجيع  والتحديات يفالصحية، وهي ورقة أوضحت أيضًا الفجوات  حول تقوية الُنُظم يف اللجنة اإلقليمية متدِّ قُ 

  نا أن نواصل االستفادة من الزخم يف هذا اجملال.، وعليوترسم الطريق للُمِضيُّ ُقُدماً  جمموعات البلدان

ذا املصطلح؟ إفحول مفهوم التغطية الصحية الشاملة.  وهناك أيضًا زخم عاملي متنام نه يف األساس ماذا نعين 
ا، الناس مجيع طريقة لضمان حصول  ا، مبستوى مقبول من اجلودة، ووقتما حيتاجو على الرعاية الصحية اليت حيتاجو

، ولكن ال ةمالية. وهناك الكثري من املسارات اليت ميكن من خالهلا بلوغ التغطية الصحية الشامل ضائقة الوقوع يف بدون
ام الصحي بأسره على املدى سهم يف تقوية النظام بالتغطية الصحية الشاملة سوف ييوجد جمال للشك يف أن االلتز 

  .الطويل

نظام  ثري من بلدان اإلقليم مل تزل بالة األمهات واألطفال؛ فكويتضح هذا األمر على وجه اخلصوص يف جمال صح
لة لضمان املتابعة الدقيقة لصحة األمهات واألطفال خالل احلمل، وقبل الوالدة وبعدها، وخالل مراحل الطفو  صارم

فأمهيته هذا النظام،  من بالغ األمهيةالوالدة والوفيات جزءًا  لوقائع ةاملدنياألحوال تسجيل املبكرة واملراهقة. كما يعد 
 والصحة اإلجنابية بوجه عام. ،والتدبري العالجي لصحة األطفال واملراهقني ،والتمنيع ،الرعاية السابقة للوالدة تضاهي

وسأتطرق أثناء تقدميي للتقرير السنوي، غدًا إن شاء اهللا، لوصف مقتضب للعمل الذي قمنا به من أجل التحرُّك حنو 
ثين عاطر الثناء وأمجله على العمل املتقن واملتميز لفية، وال يفوتين، قبل ذلك، أن أرامي اإلمنائية لألمن امل 5و 4املرميني 

الذي قامت به البلدان اليت تنوء بعبء ثقيل من وفيات األمهات واألطفال، وذلك عندما أعدت خطط تسريع وترية 
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ا ستواجه التحديات أاالتحرك للوصول إىل  ثناء تنفيذها لتلك اخلطط، سواء يف اإلمداد أم يف حشد ملرامي، وبالطبع فإ
   املوارد، والبد هلا من التصدي لتلك التحديات.

  السيدات والسادة،

) من 2005، هو مسألة ذات أمهية قصوى لنا مجيعا، وتعد اللوائح الصحية الدولية (الشاملالصحي  أمنناإن 
ألمن. ففي هذه احلقبة اليت تتزايد فيها فرص التجارة والسفر على ا ة اليت تساعدنا يف احلفاظ على هذااألدوات اهلام

حياة األفراد واألنشطة االقتصادية على بعضها البعض، املتبادل يف عتماد االيوم تلو اآلخر الالصعيد الدويل، ويتزايد 
ديدات جديدة للصحة العمومية، تتأكد لدينا أمهية اللوائح الصحية يف محاي يف مجيع ة األمن الصحي وتلوح يف األفق 

اإلقليم ويف البلدان على حد سواء. ومن األمهية مبكان أن تكون مجيع القطاعات املعنية يف كل بلد  يفو العامل،  أرجاء
 تقدمي الدعم لكمرة هلا. وسوف تواصل املنظمة تنفيذ اللوائح حبلول املواعيد النهائية املقرَّ  مبتطلباتقادرة على الوفاء 

 . ولذا، فإيناحملدَّدالقادرة على حتديد مدى جاهزيتها يف الوقت دها وحملية، ولكن الدول األعضاء هي عرب هذه الع
ا فيما يتعلق باالمتثال  أغتنم هذه املناسبة ألشجعكم على التأكد من أن بلدانكم ستكون قادرة على الوفاء بالتزاما

  للوائح الصحية وفقاً للجدول الزمين املتفق عليه.

املستجد، املسبب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية، مثاًال واضحاً على سبب  (كورونا) هور الفريوس التاجيويعد ظ
احتياجاتنا لتطبيق اللوائح الصحية الدولية. وعلى الرغم من أن اإلصابة بالفريوس مل تُعلن كحالة صحة عمومية طارئة 

وبشفافية تامة.  متابعة دقيقةأن نواصل متابعة املوقف  يتطلَّب منااملوقف الصحيح مثرية للقلق على الصعيد الدويل، فإنه 
شهري كانون  يف يف القاهرة، وقد قمنا هذا العام بتنظيم اجتماعني دوليني حول هذا املوضوع مبقر املكتب اإلقليمي،

إننا مازلنا حباجة ملعرفة  ة.من املسائل التقني اً اخلرباء طيف جمموعة من أفضل يونيو، ناقش خالهلما/يناير وحزيران/الثاين
د ل ملعاجلته، ومازلنا حنتاج ألن نطّور اللقاح اخلاص به، وأؤكِّ بُ وما هي أفضل السُ (كورونا) املزيد عن الفريوس التاجي 

وسوف نستمر يف إطالعكم على ما  ،على هذه القضيةوالشركاء على أننا نعمل جبد مع عدد من البلدان األعضاء 
  ر.يستجد يف هذا األم

أهنئ معايل وزير الصحة السعودي على جناح إمتام موسم احلج وامسحوا يل، وحنن نتحدث عن األمن الصحي، أن 
تنظيميًا وصحياً. وحنن مجيعًا نُثمِّن عاليًا اجلهود الدؤوبة اليت بذلتها حكومة اململكة العربية السعودية لضمان صحة 

  اُحلجاج وسالمتهم. 

ذي ال يزال ميثل مسألة خطرية؛ فقد شهدنا اخنفاضًا كبريًا يف عدد حاالت اإلصابة يف ونتحول إىل شلل األطفال ال
، 2012، وهي حتديدًا أفغانستان ونيجرييا، مقارنة بعام يف العامل يف اثنني من البلدان املوطونة الثالثة املتبقية 2013عام 

عد يف باكستان. وما يبعث على القلق يف هذا األمر ه بن االخنفاض يف عدد احلاالت مل نر إال أن هذا املستوى الكبري م
بفريوس شلل األطفال يف كل من باكستان والصومال، واملناطق اخلالية من شلل األطفال يف  للعدوىهو وجود جيوب 

ديدًا صحياً  مما، ملدة طويلةمل تستطع طواقم التطعيم الوصول إىل األطفال  وهي املناطق اليت ،بعض البلدان يطرح 
 ،الضفة الغربية وغزةعيِّنات بيئية يف ه باكستان يف كتشاف فريوس منشؤ تزايداً على الصعيد الدويل. كما أشري هنا إىل ا م

إن االستمرار يف وجود الفريوس يف ثالثة بلدان موطونة، . وقبل ذلك يف مصر أغسطس من هذا العام/يف شهر آب
دد الصومال والفاشية اليت تشهدها هذه ديدات الية من فريوس شلل األطفال. ومكافحة اخلخرى األن لبلداا حاليًا 

كبري من األطفال الذين مل العدد الإىل  ويعود ذلكحتدياً كبرياً،  وحتقيق استئصال شلل األطفال ميّثالن بال شكالفاشية 
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 ،طوارئالحالة  ياعر منٍط يحيصلوا على اللقاح نظرًا لصعوبة الوصول إليهم. ومن ناحيتنا، فنحن نواصل العمل ضمن 
الذي يعلن شلل األطفال حالة طوارئ للصحة العمومية العاملية، وجيب  2012متاشياً مع قرار مجعية الصحة العاملية لعام 

  .ول األعضاء على أقصى درجات اليقظة واحلذرأن يظل مجيع الد

يونيسيف ومع الشركاء اآلخرين منظمة السوف تكثف عملها مع وأودُّ أن أؤكِّد لكم أن منظمة الصحة العاملية 
تم وأن تشارك يف بذل اجلهود احلامسة يف هذا اجملال.   وتعتربه أمراً ملّحاً جداً، إال أن مجيع الدول األعضاء ينبغي أن 

  ،السيدات والسادة

، رطانوالسيما أمراض القلب والسكري والس األمراض غري الساريةوباء إىل  ،أصحاب السمو واملعايل ،ل بكموأحتوَّ 
ا ستتزايد مع تقدم السكان يف األعمار،اليت ال تزال تلحق الضرر بأعداد متزايد ويف  ة من سكان هذا اإلقليم، كما أ

اخلسارة يف  نتيجةدها األفراد واألسر واحلكومات ، تتزايد كذلك اخلسائر االقتصادية اليت يتكبَّ لتزايدها سياق متواز
يكاد اإلقليم أن و وت املبكر وتكلفة مواصلة عالج هذه احلاالت املرضية املزمنة. اإلنتاجية بسبب املرض واإلعاقة وامل

من اجلهود  ومل يتم بذل ما يكفيإن جاز يل القول،  ،املعاجلة زاويةيف تقبل الوضع ومواجهته إىل حد كبري من  يقتصر
وإجياد سبل لتمكني األفراد من العيش  ملواجهة القضية من منظور الوقاية، وجيب أن تعطى األولوية لزيادة مستوى الوعي

  . قابلة للتنفيذ بهتكون ع هذا اإلقليم و واقمع تتالءم  ُسُبل ،حياة أكثر صحةيف 

ففي العام املاضي، اعتمدت جلنتكم اإلقليمية املوقرة إطار العمل اإلقليمي بشأن التزامات الدول األعضاء بتنفيذ 
جلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن الوقاية من األمراض غري السارية  رفيع املستوىالاإلعالن السياسي لالجتماع 

ومكافحتها. فأعداد األشخاص بالدول األعضاء الذين يعانون من أمراض القلب والسكري والسرطان تتصاعد، 
وجوب فقد اتفقتم معنا على الرؤية وعلى خارطة الطريق، وأقررمت بوستواصل تصاعدها، مع تقدم السكان يف العمر. 

للوقاية من هذه األمراض، وطلبتم منا أن نعمل وفق  ة املردود والتأثرياملكّثف لتنفيذ تدابري عالي بذل املزيد من العمل
اليت نفذت بالتعاون ، وهلذا فقد حفل هذا العام بسلسلة من األعمال يوضح كيف ميكن تنفيذ هذه التدابريأسلوب 

، ويسعدين أن أرى بعض البلدان قد بدأ إرشادات تقنيةاألعمال إعداد الدول األعضاء، وتناولت تلك  معكم أنتم،
  ، ولكن الطريق أمامنا اليزال طويًال، واليزال لدينا الكثري مما ينبغي علينا عمله. اإلرشاداتبالفعل بتطبيق هذه 

االقضايا اليت  من بنيو  للتحديات اليت يواجهها يف هذا األسبوع فإنين َأَودُّ أن أسرتعي انتباه معاليكم  ستناقشو
ديدات؛ وما  اإلقليم يف الصحة والبيئة، ففي أيامنا احلاضرة يواجه اإلقليم حتديات بيئية كربى، بل هي يف واقع األمر 

ديدات قليلة العدد ة واملياه اآلمنة واإلصحاح والغذاء اآلمنبتلوث اهلواء والنفايات الصل ولكنها تثري قدراً ضخماً  ،إال 
ة حتقيق املرامي اإلمنائية والصحية الطويلة األمد، اإلمنائية لأللفية، وستواصل إعاق ، إذ تعيق بلوغ املراميلدينا قمن القل

  حول اخلطوات اليت سنخطوها يف املستقبل يف هذا اجملال.  قدٍر من التوافقوإنين ألتطلع إىل 

  السيدات والسادة،

ا أصبحت أسلوَب ننتمي إلقليم تبدو فيه حاالت الطوارئ وك إننا طويلة الاألزمات ؛ فالصراعات و املعتاد ياةاحلأ
ها عواقب غري حممودة على الصحة، وتلتهم يف غضون أشهر قليلة املكاسب الصحية اليت تراكمت إثر األمد ُختلِّف وراء

يلة إلرهاب عقود من العمل الشاق واالستثمارات الكربى. وفيها، ُتستهَدف املستشفيات والعاملون الصحيون كوس
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السكان احملليني، فضًال عن أن اآلثار اجلانبية ألشكال احلظر املختلفة حترم املرضى من احلصول على أدوية حيوية 
بعملهم  لقياماومن األمور البالغة األمهية أن يتاح للعاملني يف اإلغاثة اإلنسانية  البقاء قيد احلياة. حيتاجون إليها من أجل

خاطر شخصية، وذلك وفقًا للقانون الدويل اإلنساين، ومن األمور البالغة األمهية أيضًا أن تعرض ملدون التهديد بال
  ة حىت تصل إىل من حيتاجون إليها.يسمح باملرور اآلمن خلدمات الرعاية الصحية واألدوية واإلمدادات املنقذة للحيا

ويف الدول اجملاورة هلا، مع تواصل أعداد  واآلن لدينا وضع إنساين بالغ الضخامة يف اجلمهورية العربية السورية،
النازحني باالزدياد، مما يؤدي إىل عواقب وخيمة على اخلدمات الصحية يف مجيع البلدان املعنية، وتتجلى اخلطورة املتزايدة 

فرد منا بعودة ظهور حاالت شلل األطفال داخل سوريا هذا الشهر، بعدما حافظت اجلمهورية كل هلذا الوضع على  
ربية السورية على وضع خلوها من شلل األطفال سنواٍت طويلة. وهلذا فإنين أهيب بكم مجيعا، من مواقعكم كوزراء الع

ا يف العام املاضي لدعم الرعاية الصحية لالجئني  للصحة، للمحافظة على روح التكافل والتضامن اليت التزمتم 
لتنسيق املساعدات الصحية اليت رئيسيًا ية يف األردن مركزًا . ويف مطلع هذا العام أنشأت منظمة الصحة العاملسورينيال

يف  الرئيسي تقدم لالجئني والنازحني يف سوريا ويف البلدان اجملاورة، وحلشد املوارد الالزمة للصحة، وقد توطد هذا املركز
مم املتحدة على الوصول الوقت احلاضر، وسيواصل أداء وظائفه طاملا دعت احلاجة إليه، وحنن نعمل مع شركائنا يف األ
ويف هذا الصدد، َأَودُّ أن  إىل من حيتاج لإلغاثة الصحية اإلنسانية وسنواصل تقوية ما نبذله من جهود يف هذا االجتاه.

أتقدَّم خبالص الشكر واالمتنان ملن قدم املساعدات الالزمة للقيام جبهود اإلغاثة، مع توجيه شكر خاص للدعم السخي 
ت لتمكني املنظمة من تنفيذ مساعدات إنسانية صحية فعالة للجمهورية العربية السورية وللبلدان الذي قدمته الكوي

  اجملاورة هلا.

ورغم ما نواجهه من حتديات، فامسحوا يل التوقف للخطة لتوجيه التحية للعاملني الصحيني ملا أبدوه من تضحيات 
للسكان املتضررين، حىت لو كان عملهم هذا يلحق اخلطر بطولية وإخالص يف العمل يف تقدمي الدعم البالغ األمهية 

م الشخصية.  م وبسعاد   حبيا

  أصحاب املعايل، السيدات، والسادة،

ز على قضايا مهمة بالنسبة للتنمية الصحية باإلقليم على املدى الطويل. ويف الوقت ذاته، إن دورتكم هذا العام تركِّ 
مستقبل املنظمة ال يزال مالمح كدول أعضاء، فإن من موقعكم  ركون فيها ومن خالل عملية إصالح املنظمة اليت تشا

تأسيسًا على املطالب واالشرتاطات اليت يفرضها هذا العامل املتغري من حولنا. إن زمالئي يف املكتب  يف طور إعادة رمسه
حتصلوا عملية حىت اليف هذه  هاماإلسأدعوكم بدوري ملواصلة و الدور املنوط بنا،  مستعدون ألداء، بينهماإلقليمي، وأنا 

   لكم احتياجاتكم.اليت تتمنون رؤيتها واليت تلّيب بالصورة املنظمة على 

  .جنة اإلقليميةمتمنياً لكم التوفيق والسداد يف الدورة الستني للّ 


