
 
 
 

 كلمة
 

 الدكتورة مارغريت تشان
 المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية

 في

 جنة اإلقليمية لشرق المتوسطالدورة الثانية والستين لل  

 5105تشرين األول/أكتوبر  5مدينة الكويت، الكويت، 

 
 الدين العلوان، السيدات والسادة، سيدي الرئيس، معايل الوزراء، حضرات ادلندوبني ادلوقَّرين، الدكتور عالء

جنة اإلقليمية لشرؽ و بالشكر إىل حكومة الكويت على استضافتها فعاليات الدورة الثانية والستني لل  أن أتوجَّ  د  أو  
 زيز الصحة يف إقليم شرؽ ادلتوسط.ادلتوسط، وكذا على اجلهد الكبري الذي تبذلو لتع

ب عليو فقدان يف اإلعراب عن بالغ احلزن إزاء احلادث األليم الذي ترتَّ ويت إىل صوت الدكتور العلوان م ص  وأض  
كذلك أن أعرب عن بالغ تعازينا ألسر ادلتوفني ولألعداد الكبرية من اجلرحى د   احلج ىذا العام. وأو   موسم لألرواح يف

 الذين يتابعون عالجهم. ادلتفاننيوكذلك للعاملني الصحيني 

ت األىداؼ اإلمنائية لأللفية موضع منذ بداية ىذا القرن، عندما بات    العا م كثرياً التغيري؛ فقد تغريَّ إن ىذا العام ىو عام 
 من شقاء البشرية. تركيز اجلهود الدولية الرامية إىل احلد  

جلوع، ة رلموعة متمايزة من األسباب الرئيسية تقف وراء شقاء البشرية كالفقر، واد أن ذت  ق  يف ذلك الوقت كان ي عتػ  و 
وسوء حالة ادلياه واإلصحاح، والعديد من األمراض ادلعدية، وانعدام الرعاية األساسية يف أثناء احلمل وعند الوالدة ويف 

 مرحلة الطفولة.

ز الًتكيز على تلك األسباب، وما أطلقو من طاقات وموارد وابتكارات، أقصى ما حِلم بو كثري من بين وقد جتاو  
 ر أفضل ما يف الطبيعة البشرية من خصال كامنة.ن الدويل وأظه  لى قوة التضام  ع ى دليالً البشر. وأضح  
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ت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة اللمسات النهائية على خطة جديدة للتنمية ادلستدامة. ويف الشهر ادلاضي، وضع  
يات ادلتصلة هبا ذتاين ت الغا، منها ىدؼ للصحة. وتضاعف  وفيها زاد عدد األىداؼ من ذتانية إىل سبعة عشر ىدفاً 

 غاية فقط. 19من  غاية بدالً  961ت إىل مرات، إذ وصل  

ز. وذلذا القدر من التماي   ذلكد على ع  الكوكب الذي حيتضنو  م تػ  و اإلنسان  رفاهالعوامل اليت باتت حتكم جودة و 
 ى اخلطة اجلديدة إىل صياغة عا م مغاير دتام ادلغايرة.ستسع  

م التهديدات الصحية ة. وتلك  ت هتديدات جديدة للصحة وباتت ذلا اذليمنة والغلب  ظهر  فمنذ بداية ىذا القرن، 
ص بلوغ البشرية مستقبلها ادلستدام، تفوؽ يف حجمها ودرجة األحدث نشأة، مثلها مثل ادلشاكل األخرى اليت حتد  من فر  

 .ائتةن على خطة الصحة خالل اخلمس عشرة سنة الفتعقيدىا ادلشاكل اليت كانت هتيمِ 

فقد أزاحت األمراض غري السارية ادلزمنة األمراض ادلعدية من الواجهة وحلت زللها متبوئًة صدارة األسباب الرئيسية 
ة ادلزيد وادلزيد منها ى عليكم. وأما مضادات ادليكروبات، فتبوء مهم  للوفاة يف العا م بأسره. أما قضية تغري ادلناخ، فال ختف  

شديدة ادلقاومة تالزم « البكًتيا الفائقة»ت بات األمراض مقاومتها لألدوية الداعمة. فقد غد  اء تطوير مسب  بالفشل جر  
 غرؼ الطوارئ ووحدات الرعاية ادلركزة حول العا م.

د لالستجابة يف ى ىذه التهديدات األحدث نشأة مع النمط الطيب احليوي الذي لطادلا كان الدليل ادلرشِ وال تتماش  
 ة. إذ تقع أسباهبا الكامنة خارج إطار حقل الصحة العمومية بصورتو التقليدية.رلال الصحة العمومي

يو القطاع الصحي وحده من عمل حلماية األطفال من تسويق األغذية وادلشروبات غري الصحية، أو وال يكفي ما يؤد  
ادلصن عة على تقليص حلمل البلدان على احلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري، أو حلث  منتجي األغذية 

 استخدامهم اذلائل للمضادات احليوية. 

غري مسبوؽ، ال ريب أن رتيع تلك التهديدات األحدث نشأة تتخطى كل حدود دولو.  طو تزايداً د تراب  ويف عا م يتزاي  
إىل التأثري على   ادلناخ، كحكم طبيعتو،ي تغري  ويف عصر العودلة، ال يأبو تسويق ادلنتجات غري الصحية بأي حدود. ويؤد  

 أنوضوح الشمس  ويتَّضح، (NDM-1)ل ادلقاوم ألدوية متعددة والبكًتيا اليت حتمل إنزمي تو. ويف حالة الس  الكوكب برمَّ 
 .يعلى ادلستوى العادل تنتشر انتشاراً سريعاً بات األمراض ادلقاومة لألدوية مسب  

 مفاده أن احلروب اليت تدور يف مناطق أخرى، وإن كانت قاصية، درساً ت العا م ن  وأما أزمة الالجئني يف أوروبا، فقد لقَّ 
 لن تظل زلصورة يف تلك ادلناطق.

 السيدات والسادة،

غري مسبوؽ. وكما جاء يف  أزمات إنسانية وصراع مسلح عنيف بلغ من االحتدام مبلغاً  م  د ىذه الدورة يف خض  ت عق  
ة على أعمال منظمة الصحة العادلية د  الطوارئ واألزمات اإلنسانية ادلتصاعِ ن تلك التقرير السنوي للمدير اإلقليمي، هتيمِ 

صورة قادتة للغاية لعواقب ذلك على  ادلعنيةم اإلحصاءات الواردة يف التقرير وغريه من وثائق الدورة وترسِ يف اإلقليم. 
 الصحة.



 

 

 

 

3 

ن من مواجهة صعوبات إنسانية شديدة كَّ م  ػلكن على الرغم من معاناة اإلقليم من عجز ملحوظ يف التمويل، فقد ت  و 
 رة.مبهِ  ابتكاريةبأساليب 

طرية، وتوسيع قائمة األفراد فقد صلحتم يف إنشاء مركز سلصص للعمليات وادلسائل اللوجستية، وتعزيز ادلكاتب الق  
مي للتضامن يف إقليبني على االستجابة للطوارئ، وحتسني القدرة على تلبية االحتياجات ادلفاجئة، وإنشاء صندوؽ ادلدرَّ 

 .1196و يف كانون الثاين/ يناير يلر تفعادلقرَّ  حاالت الطوارئ من

شلا يسمح ودتكن تم كذلك من توحيد اإلجراءات ادلتعلقة بادلسائل اإلدارية والتمويل وادلوارد البشرية يف أثناء الطوارئ، 
 ة طويلة.تطلب احلصول عليها فًت ادلوافقات ادلتعددة ادلستويات اليت ي   بتفادي

تها األجهزة الرئاسية واليت است ِهل تنفيذىا يف مع إصالحات ادلنظمة اليت طلب   دتاماً  يةاالبتكار  احللول ى تلكوتتماش  
 أعقاب التقييم ادلستقل ألداء ادلنظمة خالل فاشية اإليبوال.

مبرحلة  اإلقليم أزمة إنسانية أو دتر  و نصف بلدان ىذا د يف الكلمة اليت تفضل بإلقائها ادلدير اإلقليمي، تواجِ وكما ور  
م باالستقرار أو يعم ربوعو السالم. ت مألوفة للجميع. لكن النصف اآلخر ينع  التعايف منها. وىذه معلومة إحصائية غد  

 وكثري منها ديضي ضلو حتقيق االزدىار يف رلال الصحة وغريىا من اجملاالت.

د ىذا الًتكيز يف االلتزام الذي قطعتموه على أنفسكم بتحقيق حية. ويتجسَّ ز على تعزيز الن ظم الصوما فتئ اإلقليم يرك  
ر ى  يف العديد من البلدان، وسعيكم ضلو تدريب ادلزيد من  التغطية الصحية الشاملة، وتقييم التكنولوجيا الصحية الذي ُي 

 جتماعي.أطقم التمريض والقابالت، وما تولونو من عناية دلختلف خيارات التأمني الصحي اال

ز نج  واإلحصاءات احليوية. ورغم أن الكثري  م ي   ةادلدني م تسجيل األحوالظ  ن  لتحسني  دؤوباً  كما أنكم تبذلون جهداً 
قد مة إىل بعد، فقد أدَّ 

 
ت اجلهود اليت بذلتموىا خالل السنة ادلاضية إىل طفرة كبرية يف البيانات ادلتعلقة بالوفيات ادل

 .اإلخطار بالوفيات ومناذج شهادات الوفاةما ادلنظمة، وال سيَّ 

نات دلعلومات ادلوثوقة أمهية حيوية يف وضع السياسات استنادا إىل البي  تكتسي افادلساءلة تعين اإلحصاء. وذلذا، 
ورة التكلفة مىت تغدو ميس فإهناوختصيص ادلوارد بكفاءة. ورغم أن التغطية الصحية الشاملة ليست عملية زىيدة التكلفة، 

 .ت السياسات السليمةِبع  ت  ا

عظيما يف استجابتو لفاشيات شلل األطفال يف اجلمهورية العربية السورية والعراؽ ويف القرن  اً وقد أبدى اإلقليم تضامن
األفريقي. وقد صلحتم يف السيطرة على تلك الفاشيات مبا أديتموه من عمل خارؽ يف رلال الصحة العمومية، مستعينني  

يف حتقيق  الذين سامهوالتم عليو من دتويل سخي  من بلدانكم. وذلذا، وجب علينا أن ن عِرب عن شكرنا يف ذلك مبا حص
 ذلك.

ت إىل حتقيق نتائج طيبة. برنامج شلل األطفال يف باكستان وأفغانستان أفض   على حتسينات مدىشة أدخلتوقد 
 ة.ن اإلقليمي إلصلاز تلك ادلهم  ة حاجة إىل مزيد من التضام  لكن ذتَّ 
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 السيدات والسادة،

 غرب أفريقيا. الذي خيي م علىفاشية اإليبوال  شبحيف  الدورة أيضاً  ىذهد ت عق  

؛ إذ تصف فريوس كورونا واحلزم يف غاية الصرامةالعادلي  يالوثيقة اليت أصدردتوىا حول األمن الصح تضمَّن ت ىذهو 
طران األك ر منذ اندالع اخلالشديد بأهنما " H5N1 الطيور ب دلتالزمة الشرؽ األوسط التنفسية وفريوس أنفلونزاادلسب  

 فاشية مرض فريوس اإليبوال يف غرب أفريقيا."

أن عدم بذل مزيد من اجلهد يعين أن األزمة الصحة العادلية ادلقبلة ديكن أن تنشأ يف اإلقليم،  منويف ذلك إنذار 
 م التهديدات الوبائية.ل بتفاق  وأن الطوارئ تعج   خاصةً 

ب دلتالزمة يف رتهورية كوريا الضوء على حقيقة أن ظهور فريوس كورونا ادلسب   راً ت مؤخَّ الفاشية اليت اندلع   سلطَّتد وق
ي إىل سرايتو على نطاؽ واسع، مع ما ي صاحب ذلك من ىزات الشرؽ األوسط التنفسية يف بيئة جديدة ديكن أن يؤد  

 عنيفة للنظام الصحي واالقتصاد واجملتمع.

ت جلنة الطوارئ ادلعنية باللوائح الصحية الدولية يف آخر تقاريرىا إنذارا للمسؤولني رفيعي ادلستوى دون أن أطلق  وقد 
اء الفريوس، وعدم كفاية مشاركة رتيع القطاعات . واستدلت فيو بعدم كفاية الوعي باخلطر الداىم جر  تستثين منهم أحداً 

على ضلو  و م تلب  ما يف دوائر الطوارئ. تستهدؼ مكافحة العدوى، وال سيَّ ذات الصلة والقصور يف تنفيذ التدابري اليت 
فالعديد من الفاشيات اليت اندلعت يف ادلستشفيات  م تكن ت احلصول على ادلعلومات وإجراء البحوث. اق طلبسِ متَّ 

 ط.لتندلع ق  

ت الطفرة األخرية يف بعض احلاالت ببعض اخلصائص اليت تبعث على القلق، ومنها فشل الكشف ادلبكر م  وقد اتسَّ 
عن احلاالت ومكافحة العدوى، وعدد ادلصابني بني العاملني يف رلال الرعاية الصحية، وعدد احلاالت احلرجة يف الشرحية 

 ية ادلصاحبة. العمرية الصغرية من البالغني غري ادلصابني باالعتالالت ادلرض

ت جلنة الطوارئ إىل أن "فرادى البلدان واجملتمع العادلي سيبقى يواجو خطرا شديدا يتمثل يف اندالع مزيد وقد خلص  
 من الفاشيات" إىل أن تتحسن اجلهود احلالية. 

 ولذلك، أىيب  بكم، بأشد العبارات ادلمكنة، أن تولوا ىذا التحذيرات العناية الواجبة. 

 وشكراً لكم.


