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 العامة، ادلعايل، ادلديرةُ  أصحابُ 
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أمَسى  زجيَ أُ  أفْ لّلجنِة اإلقليميِة. ويطيُب يل والستُت  احلاديةِ  الدورةِ  بكم صبيعًا يف رحابِ  بَ أف أرح  أَودُّ يف البدايِة 
إىل معايل  موصوؿٌ  ىذا العاـ، والشكرُ  الدورةِ  الستضافةِ  ا الكرشنةِ على دعوتِ  التونسيةِ  إىل احلكومةِ  والتقديرِ  الشكرِ  آياتِ 
 .كرشنةٍ   فةٍ وضيا من حفاوةٍ أحاطنا بو على ما  الصحةِ  ار، وزيرُ الدكتور زلمد الصاحل بن عمّ أخي 
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ـِ  طيلةَ اخنرَطت التونسية، اليت  يف اجلمهوريةِ  اإلقليميةِ  جنةِ للّ  احلاليةُ  الدورةُ  تنعقدَ  أفْ  يإنو دلن دواعي سرور و   األعوا
وطٍت  حوارٍ  حبضورِ  فتُ رُ ت، شَ مضَ  قليلةٍ  أسابيعَ  منذُ ف ي.الصحالقطاِع  يف تناوؿ إصالحِ يف تغيٍَت جاٍد  السابقةِ  الثالثةِ 

 مقِ من عُ  ادلشاركُت يف ىذا احلوارِ  و من جانبِ ستُ مَ ػإعجايب ما ل . وقد أثارَ يف تونس بالصحةِ  ادلعنيةِ  القطاعاتِ  صبيعَ  مشلَ 
 التوجُّو.يف ىذا  تونسربذو حذو األعضاِء  أرى مزيداً من الدوؿِ  أفْ  وكلي أملٌ  .الطرحِ  وجديةِ  ،األفقِ  واتساعِ  ،الفكرةِ 

، يػُمرُّ باجلميعُ  كما يعلمُ إقليُمنا  ، فخاصةً  أذنيةً  إف ذلذه الدورة أف خرجنا من  ثْ فلم نلبَ  ؛غَت عادية أوقاتٍ ، دوف شكٍّ
 لقطاع. و ال يف ُتالفلسطينيفُرَِضت على اليت  وادلعاناةِ  مدى الضررِ فيها  العالُ ، شهَد ةغزّ قطاِع يف ُكربَى  إنسانيةٍ  مأساةٍ 

الفلسطيٍت، إال أف  الشعبِ  معاناةِ زبفيِف "األونروا"، جهداً يف و العادليةُ  الصحةُ  منو منظمةُ  الدويل، ويف القلبِ  اجملتمعُ  يأؿُ 
 خلمسِ  الراىنِ  يف الوقتِ تتصد ى  نظمةَ ادلإىل ذلك أف  أضفْ . نااختصاصاتِ  ت نطاؽَ وتعد  ، نات قدراتِ ذباوزَ  ةىذه ادلهمّ 

 إقليمِ طارئتاِف تعصفاِف بمنها  وىو التصنيُف األعلى بُت حاالِت الطوارِئ، ،الثالثةِ  من الدرجةِ جسيمٍة  حاالت طوارئٍ 
كانت من حيث عدد الناس ادلتأثرين. فقد   الثانيةِ  العادليةِ  احلربِ  منذُ  من قبل العالُ  ل يشهدهُ  وىذا أمرٌ . ادلتوسط شرؽِ 
ضمن حاالِت الطوارِئ من  فتها ادلنظمةُ يت صنّ ال على اإلطالؽِ  الطوارئِ  ىي أوىل حاالتِ  ايف سوري اإلنسانيةُ  األزمةُ 

 من ليبيا واليمن يف كلٍّ  الصحيةُ  األوضاعُ ؛ فادلزيد عُ نتوقّ ردبا ، وما أخشاه أننا . تال ذلك األزمة يف العراؽالثالثةِ  الدرجةِ 
ىا اثناف وعشروف دُ عدَ  البالغُ  ،بلداف اإلقليمِ  ُت صبيعِ ومن بَ . الدويل واجملتمعِ  للمنظمةِ  بالغٍ  قلقٍ  ، مصدرَ األمرِ  ، يف واقعِ سبث لُ 

 الصحيةُ  ، واألخطارُ متفاقمٌ  فالوضعُ . كبَتةٍ   طوارئ وأزماتٍ  ، حاالتِ ال يزاؿ بعُضها يواِجوُ ، و مؤّخراً  بلداً  61واَجو بلداً، 
 تثَُت ادلخاوَؼ.و  النطاؽِ  واسعةُ  والعواقُب اليت قد تًتتُب عليها، لةُ احملتمَ 

العال، ُقُدراِت  عدـَ كفايةِ راف ظهِ تُ ال، إيبو  ي لفاشيةِ يف التصد  َة العادلي وكذلك التجربةَ  ،ي للطوارئالتصد  نا يف ذبربتَ إف 
ماّسٌة، بوجٍو خاٍص،  اجةُ لذلك فاحلو واالستجابِة ذلا.  اخلطَتةِ  العموميةِ  الصحةِ  لطوارئِ يف رلاِؿ التأىُِّب ، دبا فيو إقليُمنا

. ذلا واالستجابةِ  واحلد  من آثارِىا، ،ةِ د  ستجَ مُ ػالصحية ال عن األخطارِ  على الكشفِ  العموميةِ  ةِ الصح راتِ دُ قُ  إىل تقويةِ 
لقد ربّدثنا صباح اليـو بإسهاب حوؿ تعزيز االستعداد للتصد ي لفاشية إيبوال، وسوؼ تتحد ث ادلديرة العامة بَعدي حوؿ 

 التأكيدَ  يف ىذا ادلقاـِ  دُّ وأوَ جدوؿ األعماؿ اخلاص باألمن الصحي.  ادلوضوع، كما سنتناولو مرًّة أخرى غدًا عند مناقشة
حيػ َز التنفيذ.  بعديدُخال ، لكنهما ل اإلقليميةُ  أف ازبذتما اللجنةُ  سبقَ  على استعدادنا للطوارئ، ين ذلما أثرٌ رَ اعلى قر 

من الطوارئ،  ن اإلقليمي يف حاالتِ التضامُ  صندوؽِ  إنشاءَ من الدوِؿ األعضاِء  اإلقليميةُ  ت اللجنةُ طلبَ  ،0262 عاـ ففي
من  اإلقليميةُ  ت اللجنةُ طلبَ  0260ويف  ئ.الطوار حاالت  ادلفاجئة أثناءَ  االحتياجاتِ  على تلبيةِ  أجل تعزيِز ُقدرِة اإلقليم

 األجهزةِ ٍة يف صباعيإجراءاٍت من خالؿ  ،ة إىل ادلنظمةرَ قد  مُ ػال مستوى االشًتاكاتِ  زيادةِ  يف إمكانيةِ  النظرَ  األعضاءِ  الدوؿِ 
 ىذينِ  مًا يف تنفيذِ دُ قُ  ضيّ ج الالزمة للمُ هُ والنػُ  اآللياتِ  تمّكن من إرنادِ سن أننا يف ىذه الدورةِ  وين األملُ وزندُ . الرئاسية
 .ُْت اذلام   القرارين



 

 

 

3 

دبا ازبَذتو ادلملكُة العربيُة السعوديُة من  شيدَ نُ أف يفوتُنا  وبرغم ما تقد ـ، فلم سَنْل ادلشهُد من مالمَح إرنابيٍة؛ إذ ال
 ادلرافقةِ  الطبيةِ  مع البعثاتِ  السعوديةِ  السلطاتِ  وكاف تفاعلُ . ذا العاـذلج احلَ أسهَمت يف جناِح موسم  إرنابيةٍ  إجراءاتٍ 

 .صبيع أحناء العال منادلشاركة  من الدوؿِ  وإشادةٍ  تقديرٍ  موضعَ 

 والسادة، السيداتُ 

إننا بذلنا اطمئناف وَحزـٍ  بكل   ٍت القوؿُ ويسعُ  ُة والييت كمديٍر إقليمٍي لشرِؽ ادلتوسط خلمِس سنوات.تَصَفت مد  انلقد 
 تا رلاالت ذاتِ واعتربَ  ،0260 عاـ يف اإلقليميةُ  ت عليها اللجنةُ قَ اليت صد   اخلمسِ  مًا يف اجملاالتِ دُ قُ  ضيّ للمُ  جهوداً كبَتةً 

 مكافحةِ يف  العملِ استكماُؿ الصحية، و  مِ ظُ النُ  اخلمس؛ وىي: تقويةُ  ىذه األولوياتِ  ذكروفتولعلكم ت. لإلقليم ةٍ أولوي
وفور . ذلا واالستجابةِ  للطوارئِ  بُ ، والتأىُّ غَت الساريةِ  األمراضِ  واألطفاؿ، ومكافحةُ  األمهاتِ  األمراض السارية، وصحةُ 

، األعضاءَ  الدوؿَ  وُ يات اليت تواجِ دنا التحدّ ، فحدّ دبنهجيةٍ  االتمن ىذه اجمل رلاؿٍ  كل  تناولنا  ، شاملةٍ  معاً على رؤيةٍ  االتفاؽِ 
ـٌ بعد  الطريق وخرائطِ  واتفقنا على االسًتاتيجياتِ . هاواستجابتِ  ادلنظمةِ  يف أداءِ  واتِ فنا على الفجَ وتعر   وأُطُر العمل. وعا

 ، . نبٍتعاـٍ ، تعِكُسُو تقاريُر ادلنظمُة إليكم كل عاـٍ  على ما أحرَزتو الدوُؿ األعضاُء وما حق قو ادلكتُب اإلقليمُي من تقدُّـٍ
 .نااليت تنتظرُ  ، وادلهاـِ من إجنازاتٍ ربق َق ما  على تفاصيلَ  ادلقبلةِ  يف األياـِ  ؼُ وسوؼ نتعر  

 والسادة، السيداتُ 

يف  العالجيةِ  الصحيةِ  الرعايةِ  ادلاضية يف رلاؿِ  اخلمسُتَ  يف السنواتِ  ىائلةً  إجنازاتٍ  األعضاءِ  الدوؿِ  بعضُ  تقَ لقد حقّ 
 وليسَ . ىاوتعزيزِ  الصحةِ  ضبايةِ يف رلاِؿ  نفَس الَقدِر من اإلجنازاتِ  ولكننا ل حنق ق .سواء  العاـ واخلاص على حدٍّ ُتالقطاع

جرّاَء احلوادِث يوميًا  ثُ اليت ربدُ  رب اإلقليم، والوفياتِ ة عِ البيئَ  وإذناؿِ  ،اذلواء تلوثِ  مستوياتِ  من ارتفاعِ  على ذلكَ  أدؿ  
 ادلشًتكةِ  اخلطرِ  الوعي اجملتمعي بعواملِ  وقلةِ واالزدياد ادلستمر يف عوامل اخلطورة ادلسببة لألمراض غَت السارية، ، ادلروريةِ 

ُد  بسبِب أراضيِو  ناعلى إقليمِ  أثرهُ يتفاَقُم سو  ،نامِ ػعالالذي يتسلُل إىل ، ذلك الواقُع ادلناخ تغَتُِّ ، ناىيَك عن الصحةَ اليت تد 
وىل ننس ُق مع القطاعاِت احلكوميِة األخرى بشكٍل كاٍؼ  ؟ما يكفي من جهودٍ  نبُذؿُ فهل حنن مستعدوف؟ وىل القاحلِة. 

 من أجِل التصد ي ذلذه التحّديات؟ ىذه أسئلة أسبٌّت أف تناؿ االىتماـ.

لكنو يف ، والتأىيلِ  من الكفاءةِ  عاليةٍ  على درجةٍ زبريِج اختصاصيُت يف الطِب العالجي يف يتفو ُؽ نا قليمَ إ كذلك، فإف
 برامجَ  األعضاء تطبيقُ  لى الدوؿِ عَ ف، م  ػن ثَ ومِ  .العموميةِ  الصحةِ  رات يف رلاؿِ دُ افتقارًا شديدًا إىل القُ  و يفتقرُ ذاتِ  الوقتِ 
ـَ ادلبادرِة يف ىذا هبم واالعتناءِ  العموميةِ  الصحةِ  يف رلاؿِ  والقياداتِ  ادلهنيُتَ  إىل تشجيعِ  تدؼُ  . وقد أَخذنا بالفعِل زما

 الصحةِ لتخريِج قياداِت  إقليميٍ  ، يف برنامجٍ اإلقليميةِ  جنةِ الستُت للّ  الدورةِ  من رئيسِ  بدعمٍ  حيُث شَرعنا،، السياؽِ 
 ؼِ للتعرُّ  لكم الفرصةُ  تاحُ تُ  ، وسوؼَ العلياو  ةِ ادلتوسطياِت اإلداريِة من ادلستو  ِة العموميةِ مسؤويل الصح، يستهدُؼ العموميةِ 

 من أجِل التعاوف معكم على تنفيذِه. نا احلاليةِ يف دورتِ  ىذا الربنامجِ  على مالمحِ 
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 والسادة، السيداتُ 

 مكوناتِ  ، وتقويةِ الشاملةِ  الصحيةِ  التغطيةِ  بلوغِ  بَ وْ مًا صَ دُ قُ  دنضيَ  نبٍت على ما تقد ـ من عمٍل لكي علينا اآلف أف
 .ةَ ىذه ادلهمّ  رُ يس  تُ  اليت سوؼَ  الصحيةِ  مِ ظُ النُ 

 على مدارِ حوَؿ ىذه القضيِة  دَ ل  الذي توَ  على الزخمِ  إىل احلفاظِ  ، ىناؾ حاجةٌ واألطفاؿِ  األمهاتِ  صحةِ  يف رلاؿِ و 
 .لأللفيةِ  اإلدنائيةِ  من األىداؼِ  واخلامسِ  ُت الرابعِ اذلدفَ  غِ لبلو  العملِ  وتَتةِ  لتسريعِ  الوطنيةِ  اخلططِ  ُت، وتنفيذِ العامُت ادلاضيَ 

. الرئةِ  وأمراضِ  ري والسرطافِ والسكّ  القلبِ  أمراضِ يف اإلقليِم، وادلتمث ِل يف  رِ ادلدم   الوباءِ ذلك من  د  وعلينا أف حنَ 
، تعاطي التبغِ  مثلَ  اخلطرِ  عواملِ من إجراءاٍت لتقليِص  اآلف حىت يف اإلقليمِ  األعضاءُ  الدوؿُ  توُ ما ازبذَ  إف   ويؤسفٍت القوؿُ 

 .العالدوِؿ  ا ازبذتو سائرُ عمّ يِقلُّ  ،البدين ، واخلموؿِ غَت صحيةٍ  غذائيةٍ  مٍ ظُ نُ  باعِ واتّ 

ىي  القادمةُ  الستُّ  الشهورُ  وسوؼ تكوفُ  .األطفاؿِ  شللِ  استئصاؿِ  ةِ مهمّ إجناُز علينا ف، الساريةِ  باألمراضِ  ويف ما يتعلقُ 
ىذا اليت يّتخُذىا  جراءاتُ اإلو . العادليالصعيِد على  الػُمفزعِ  ي ذلذا ادلرضِ التصدّ  يف تاريخِ  على اإلطالؽِ  األىمُّ  الشهورُ 
ُد  اإلقليمُ  . كما علينا ضماُف استعداِدنا لتنفيِذ اللوائِح 0261يف  سيختفي من العالِ  ىذا ادلرضُ كاف ما إذا  سوَؼ رُبد 

 أخطارُ ، فهي قضيُة األمُن الصحيُّ، حيث سبث ُل ىذه األياـميِع اجل باؿَ  لُ اليت تشغَ  القضيةُ أما  (.0222الدوليِة ) الصحيةِ 
 راتِ دُ قُ ال رونةِ اختبارًا دل ،وفَتوس إيبوال التنفسيةِ  األوسطِ  الشرؽِ  ب دلتالزمةِ كورونا ادلسب    مثل فَتوسِ  ةِ ادلستجد   األمراضِ 
 ىو تديدٌ  يف العالِ  أف تديدًا ما يف أي مكافٍ وتبعُث برسالِة تذكٍَت صارمٍة مفاُدىا، ، العموميةِ  الصحةِ  يف رلاؿِ ادلتاحِة 

 .أصبع للعالِ 

 والسعادة، ادلعايل أصحابُ 
 السيدات والسادة،

 داخلَ  والفجواتِ  ياتِ للتحدّ ي جاىداً إىل التصدّ  ، سعيتُ األعضاءِ  إىل الدوؿِ  ـِ قد  مُ ػال الدعمِ  نا بتحسُتِ التزامِ  يف إطارِ 
 معها مباشرةً  طرية اليت تتعاملوفَ القُ  بِ وادلكاتِ  ،ادلتوسط اإلقليمي لشرؽِ  يف ادلكتبِ  لةً ممث   ،اذاتِ  العادليةِ  الصحةِ  منظمةِ 
، طريةِ القُ  ادلكاتبِ  من عددٍ  راتِ دُ قُ  . وازبذنا من اإلدارة السليمة والشفافية فيو مبدًأ يف عملنا، وباَدرنا بتعزيزِ يوميةٍ  وبصفةٍ 

من  الكثَتُ أماَمنا  ال يزاؿُ  االتٌ رلوىناؾ . اإلقليمي إىل ىذه ادلكاتبِ ستوى من ادل ادلواردِ  بعضِ  بتحويلِ  ىا،تعزيزَ  وسنواصلُ 
 العموميةِ  الصحةِ  سُت يف رلاؿِ وادلتمرّ  األكفاءِ  اخلرباءِ كيفية استقطاِب  ادلثاؿِ  ، ومنها على سبيلِ حلوؿٍ  بشأهنا إلرنادِ  العملِ 

.  لتزويدُِكم بالدعِم الالزـِ

التعاوِف مع القطاعاِت األخرى يف التصّدي للتحّدياِت  أخرى على أذنيةِ  مرةً  كلميت بالتأكيدِ   وامسحوا يل أف أختتمَ 
 مهّمُتها. وزارةٍ  كلِ لو دورُُه،  قطاعٍ  بل لكلِ  ؛بسْ الصحي وحَ  النظاـِ قتصُر على ال ت العموميةُ  فالصحةُ  الصحيِة.
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 الدبلوماسيةِ  حوؿَ  سنويةً  ندوةً  ،ادلاضية الثالثِ  السنواتِ  على مدارِ  ،اإلقليميُ  ادلكتبُ  استضاؼَ يف ىذا اإلطاِر، فقد و 
ادلستوى التقٍت منفرداً، و التصد ي لذلك العدِد ادلتزايِد من التحّدياِت الصحيِة على فييتعذ ُر الذي  ويف الوقتِ  .الصحيةِ 

ت نا أتاحَ ، ومن ىُ الفاعلةِ  من األطراؼِ  واسعٍ  طيفٍ  إىل إشراؾِ  احلاجةُ تتجّلى ، و السياسيةِ  واحللوؿِ  تِ ادلفاوضاربُُز أذنيُة ت
 حوؿَ  الثالثةُ  الندوةُ  ،ىذا العاـ سابقٍ  يف وقتٍ  ،توانعقدَ . يف ىذا ادلضمارِ  الفاعلة األطراؼِ  جلمعِ  شبينةً  فرصةً  ىذه الندواتُ 

 اخلارجيةِ  ادلسؤولُت من وزاراتِ  وكبارِ  السفراءِ و  الربدلانيُت من لفيفٌ ملحوٍظ،  حبماسٍ  ،ىا، حضرَ الصحيةِ  الدبلوماسيةِ 
 .الصحةِ و 

معايل الدكتور أضبد السعيدي،  ،اإلقليميةِ  جنةِ احلايل للّ  إىل الرئيسِ والعرفاِف  الشكرِ  خبالصِ  وَ إال أف أتوج   يل ول يبقْ 
وِمثااًل رائعًا يف ربمُِّل  ووادًا بوقتِ كاف جَ فقد  . ادلاضيِ  العاـِ  طيلةَ  كبَتٍ   من دعمٍ  وُ مَ على ما قد   ،ماينالعُ  الصحةِ  وزيرُ 

 العامرة، وإىل العملِ  تونسِ  يف رحابِ  مثمرةٍ  إىل دورةٍ  عُ . وإنٍت أتطلّ واألنشطةِ  من ادلبادراتِ  عددٍ شارَؾ معنا يف و  ادلسؤولية،
ـِ ال طيلةَ  اإلقليميةِ  جنةِ للّ  اجلديدِ  مع الرئيسِ   .ادلقبلِ  عا

 .شكراً لكم

 «وأما ما يَنَفُع الناَس فيمُكُث يف األرضِ   *  فأما الز بُد فَيذىب ُجَفاءً »             

 صدؽ اهلل العظيم                                                                         

 

 


