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 الدكتور عالء الدين العلوان

 مدير منظمة الصحة العالمية إلقليم شرق المتوسط 

  أمام

 الندوة الرابعة حول الدبلوماسية الصحية

 2015مايو /أيار 4-2القاهرة، مصر، 
 

 أصحاب اظتعايل كالسعادة، السيدات كالسادة،

. عاظتية، كيف الندكة الرابعة حوؿ الدبلوماسية الصحيةيطيب يل يف البداية أف أرحب بكم يف منظمة الصحة اؿ
الذين ميثلوف كزارات الصحة كالشؤكف اطتارجية،  كيشرفنا ىذا العاـ كجود كوكبة ؽتيزة من اظتسؤكلُت رفيعي اظتستول

ة كالسفراء من عواصم بلداف اإلقليم، كمن جنيف، كينضم إليهم السادة عمداء اظتعاىد الدبلوماسية ككليات الصح
العمومية، كرؤساء كأعضاء اللجاف الصحية يف اجملالس التشريعية، إىل جانب لفيف من اطترباء البارزين يف ىذا 

 .ىذا اضتدثيف أشكركم رتيعان على قبوؿ دعوتنا كعلى مشاركتكم لنا ك. اجملاؿ

، كأصبح ىناؾ اعًتاؼ بالصحة بوصفو ا إحدل الغايات لقد تزايدت أمهية الصحة العاظتية خالؿ العقد اظتنصـر
اظتنشودة يف عمل السياسة اطتارجية، كأيضان بالنظر إىل مسامهتها القوية يف دفع عجلة التنمية كبناء السالـ كاضتد 

 .من الفقر كحتقيق العدالة االجتماعية كصوف حقوؽ اإلنساف

العشرة السنوات على مدار  كما ارتفع مستول مشاركة كاىتماـ السياسية اطتارجية بالصحة العاظتية ارتفاعان ىااالن 
ككاف إدراج الدبلوماسية الصحية على جدكؿ أعماؿ األجهزة الرااسية ظتنظمة الصحة . اظتاضية ةأك اطتمسة عشر

كلقد أذترت الدبلوماسية الصحية عن . العاظتية كاصتمعية العامة لألمم اظتتحدة خَت دليل على تنامي تلك األمهية
ج عنها اتفاقات كإعالنات مهمة، كمن بينها اإلعالف السياسي لألمم اظتتحدة عدد من جوالت التفاكض اليت نت

كاإلعالف السياسي اطتاص باإليدز كالعدكل بفَتكسو، اللذين  كمكافحتها األمراض غَت الساريةشأف الوقاية من ب
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تأيت أيضان االتفاقية كمن بُت ىذه االتفاقات كاإلعالنات . صدَّؽ عليهما رؤساء الدكؿ كاضتكومات باصتمعية العامة
يف صورة  2014، كجاء أحدثها يف عاـ (2005)، كاللوااح الصحية الدكلية (2005)اإلطارية بشأف مكافحة التبغ 

قرار األمم اظتتحدة بشأف الصحة العاظتية كالسياسة اطتارجية، الذم شدد على ضماف سالمة العاملُت الصحيُت يف 
 .العنف حاالت األزمات كالطوارئ كزتايتهم من

إدراكان منها  تنا بدعم اصتهود الرامية لتعزيز مفهـو ك ؽتارسة الدبلوماسية موضوع تدعمو الدكؿ األعضاءرساؿاف 
الدعم من  الدكؿ طلباذ ت للدكر اضتتمي اظتنوط بالدبلوماسية الصحية يف عامل اليـو الذم تسوده العوظتة، ك

 .كل الوطٍتمنظمة الصحة العاظتية لتعزيز قدراهتا على اظتست

كيتضح لنا، يف كثَت من اجملاالت، أفَّ القضايا اليت كاف يقتصر التعامل معها على السياسة الوطنية باتت اآلف 
ككلما زاد إظتاـ البلداف بأبعاد . قضايا تشغل باًؿ العامل بأسره، كيصاحبها تداعيات تتجاكز اضتدكد الوطنية للبلداف

ثر تأىيالن ألداء دكر أكرب يف التأثَت يف القرارات الصحية اظتتخذة على الصعيد الدبلوماسية الصحية، فإهنا تصبح أؾ
 .العاظتي

القطاع الصحي إىل يف يكمن يف أهنا خترج بالقضايا الصحية من نطاقها التقليدم ة مالصحإف دتيز الدبلوماسية 
الجتماعية، إال أنو، لكي تنجح سياسية كاالقتصادم كااصتوانب اؿيات من م للتحدِّد غتاالت أخرل من أجل التصدِّد 

مساعي الدبلوماسية الصحية، ينبغي أف جيتمع أصحاب الشأف من ؼتتلف التخصصات مثل اضتكومات كاصتهات 
الفاعلة غَت الدكؿ كاجملالس التشريعية، كىم يضعوف يف اعتبارىم جدكؿ أعماؿ الصحة العاظتية كتأثَته على الصحة 

  .الوطنية

 .إطار الدبلوماسية الصحيةيف معكم أمثلة عملية على اصتهود اصتارية كاشتحوا يل أف استعرض 

رىا آنذاؾ من أفريقيا تبعث بإشارة اففي ندكة العاـ اظتاضي، ذكرتي أف فاشيات فَتكس اإليبوال اليت كانت ترد أخب
اقمان ىااالن يف كبعدىا ببضعة أشهرو، شهدنا تف. كاضحة على الصلة الوثيقة اليت تربط الصحة بالسياسة اطتارجية

حدة األزمة النارتة عن فَتكس اإليبوال يف بلداف غرب أفريقيا الثالثة اظتعنية، كآثارىا اظتدمرة على اصتوانب 
إف األمراض السارية كحاالت العدكل . االجتماعية كاالقتصادية، ناىيك عن هتديدىا لألمن الوطٍت كالعاظتي

عاكف الدكيل لتحقيق األمن الوطٍت كاإلقليمي كالعاظتي اآلف أكرب كقد أصبح الت. اظتستجدة ال تعًتؼ بأم حدكد
فهذا . من أم كقت مضى، حيث أدركنا أف اإلجراءات اليت يتخذىا بلده مبفرده غَت كافية إليقاؼ انتشار األكبئة

 .مثاؿ كاضح على أمهية الدبلوماسية الصحية يف سياؽ األمن الصحي العاظتي

مثاالن حيان آخر على  كمكافحتها الوقاية من األمراض غَت الساريةشأف م لألمم اظتتحدة باإلعالف السياس دُّد عى كما مي 
األمراض ىذه فقد اجتمع رؤساء الدكؿ كاضتكومات، إقراران منهم حبجم العبء الذم تفرضو . الدبلوماسية الصحية
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كقد انتقلت . مم اظتتحدةعلى اقتصادات البلداف كعلى عافية شعوهبا، من أجل مناقشة القضية حتت رعاية األ
اظتناقشات حوؿ ىذا اظتوضوع من رتعية الصحة العاظتية، حيث يلتقي كزراء الصحة، إىل اصتمعية العامة لألمم 

اظتتحدة، حيث جيتمع رؤساء الدكؿ كالوزراء ككبار اظتسؤكلُت من قطاع الشؤكف اطتارجية كغَته من القطاعات، من 
كهبذا، فقد تآزرت السياسة اطتارجية . يف ؼتتلف القطاعات ذا التهديد العاظتيم ظتثل قأجل مناقشة أبعاد التصدِّد 

د الصحة العاظتية كالتنمية ىدِّد كالصحة العاظتية كتكاتفتا يف التفاكض من أجل إجياد حلوؿ ظتثل ىذا الوباء الذم مي 
 .االجتماعية كاالقتصادية

الدكؿ األعضاء  أكثر من نصفت كأزمات تؤثر على إف إقليم منظمة الصحة العاظتية لشرؽ اظتتوسط يشهد صراعا
ًكن للدبلوماسية الصحية أف تلعب دكران رايسيان يف إيقاؼ األعماؿ العدااية للسماح بإدخاؿ . باإلقليم كلذا، ميي

ـ سوً كميكن للدبلوماسية الصحية أف تي . اظتساعدات اإلنسانية كللمسامهة يف إجياد بيئة إجيابية للحوار السياسي
ـ الصحية اظتتهالكة، من خالؿ التأكيد على أمهية التغطية الصحية الشاملة من أجل ظي يف إعادة بناء الني  أيضان 

 .التنمية اظتستدامة كالعادلة

بأف ىذا اجملاؿ يستحق منا االىتماـ يف ىذا العامل الذم  لعدة سنوات مضتلقد كاف ذلك حقان ىو اعتقادم 
كوِّدف فهمان أفضل عن الركابط بُت الصحة كاألكساط طاع الصحة  تاج ألف مي فالبعض منا يف ؽ. يتغَت بوتَتة سريعة

كمن ىنا، فنحن ندرؾ مدل أمهية مشاركة ىذا اإلقليم . األكسع نطاقان للسياسات، كمنها السياسة اطتارجية
ف احملافل كحضوره يف اظتفاكضات ذات األمهية البالغة بالنسبة للصحة، ككذلك يف اظتناقشات الداارة يف كثَت ـ

كعتذا فقد كاصلنا، طواؿ الثالثة أعواـ األخَتة، رتىْع أبرز راشتي . السياسية اظتختلفة، اإلقليمية منها كالعاظتية
السياسات يف قطاعات الصحة كالشؤكف اطتارجية كاجملالس التشريعية كغَتىا من القطاعات، حىت يتسٌت لنا رفع 

تواجو جهود  يات اليتااراط بلداننا يف اظتناقشات العاظتية حوؿ التحدِّد رات، كحىت نضمن دي مستول الوعي كبناء القي 
 . التنمية االجتماعية كاالقتصادية يف ىذا اإلقليم

م عتذه اظتسألة قد أصبحت أكثر إضتاحان عن ذم قبل، كقد زادت قناعيت يومان بعد يـو بأف اضتاجة إىل التصدِّد 
يشهد تغَتات رتَّة كأزمات كربل سياسية، كاجتماعية، كاقتصادية،  كخصوصان بالنسبة لنا يف ىذا اإلقليم، الذم

فضالن عن الكوارث الطبيعية، كلكل منها أثر كبَت على الصحة، كلكل منها دكر ذك أمهية متزايدة بالنسبة للسياسة 
  .اطتارجية

    

ألخرل داخل اضتكومات كيومان بعد يـو ندرؾ أف حلوؿ التحديات الصحية الرايسية تتطلب مشاركة القطاعات ا
إجراءات يف ىذا ذه القطاعات كاألطراؼ اظتعنية ق كاألطراؼ اظتعنية خارجها مبا يف ذلك دكاار الصناعة، كاختاذ

أصبح كاضحان يف الكثَت من اجملاالت أف األمور اليت كانت  ،العوظتةنطاؽ كمع اتساع  كيف الوقت نفسو. اظتضمار
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كمرة أخرل، . كعتا تأثَت ميتد كراء اضتدكد الوطنية ،ضايا ػتل اىتماـ عاظتيكطنية غدت ؽاؿسياسة اؿعلى مقصورة 
األىداؼ اإلمنااية لأللفية اظترتبطة بالصحة،  ، مثلر إليها على أهنا قضايا صحية خالصةننى ىناؾ غتاالت مل يعد مي 

إذ  ؛ارية، كصحة البيئةكأىداؼ التنمية اظتستدامة اصتديدة، كمرض اإليدز كالعدكل بفَتكسو، كاألمراض غَت الس
 .يهتم هبا العامل على نطاؽ كاسعموضوعات تيعتربى ىذه القضايا كذلك 

ىا ك. ة أك األكبئة خَت مثاؿستجدى ـي ػالعاظتي لألمراض السارية كالعدكل اؿبيعد لنا يف اؿعلى حنو ما أسلفت، فإف ك
منذ  (سارس)االلتهاب الراوم اضتاد الوخيم مثل فاشية متالزمة  ،كارثة اإليبوال كغَتىا من التجارب اظتشاهبةىي 

تقدمي استجابة كافية ضتماية  ،منفردان  ،أنو ليس يف مقدكر بلد كاحدتثبت لنا مرة بعد أخرل اثٍت عشر عاماي، 
يتمثل يف مقاكمة مضادات اظتكركبات، كىو خطر يهدد  كاليـو يلوح يف األفق خطر عاظتي. صحة سكانو كأمنهم

م لالستخداـ اصتاار كغَت الرشيد ظتضادات قة من كافة البلداف للتصدِّد نسَّ العامل أرتع كيتطلب جهودان شاملة كـي 
 .اظتكركبات، ليس فقط يف غتاؿ صحة اإلنساف بل يف تربية اضتيوانات على حد سواء

الحن أف األمر ال يقتصر مكأعتقد أف أكثرنا . لصحية على اظتستول الوطٍتعمل الدبلوماسية اخيتلف أسلوب ك
فالوصوؿ إىل إرتاع يف اآلراء بشأف اصتوانب اظتختلفة . ؼتتلفة جتاه قضايا معينة ؼتتلفة مواقفى   بلدافو على غترد تبٍتِّد 

ـي  ر على الصحةاليت تؤثِّد  ت اظتختلفة كاظتواقف اظتختلفة أمر فاالىتماما. يف أغلب األكقات د يف البلد الواحدعقَّ أمر 
بُت قطاع الصحة كالشؤكف اطتارجية كاظتالية كالصناعة كالتعاكف  ىذه االىتمامات كاظتواقفنافس تتكغالبان ما  ،كاقع

مواقف البلداف كاسًتاتيجياهتا باين كمن الالفت للنظر كذلك أف نرل كيف تت. اإلمنااي كالقطاعات األخرل
ؿ إرتاع الدكؿ األعضاء كقد شاىدت بنفسي كيف حتوَّ . البلد أك ذاؾ يف اظتفاكضات الدكليةؿ ىذا ثِّد ف ميي ـى حسب 

 .على قضايا معنية يف جنيف إىل أمر خاليف كمثار جدؿ يف نيويورؾ

األخطار كمن اليسَت استيعاب  .كجود عدة عوامل تؤثر على السياسة اطتارجيةبسبب كرمبا  دث ىذا اظتوقف 
ة كاإلرىاب اضتيوم على األمن الوطٍت كالعاظتي، لكن ىذا ليس ىو ستجدى ـي ػاصتوااح كاألمراض اؿىا اظتباشرة اليت دتثل
منها السعي لتحقيق النمو ، قطاع السياسة اطتارجيةيراعيها فهناؾ اعتبارات أخرل ىامة . السبب الوحيد

أينا كيف خلقت مبادرات صحية كر. االقتصادم، كزتاية اظتصاحل الوطنية، كتعزيز التنمية، كدعم حقوؽ اإلنساف
بعضها يف أركقة ككرأينا التوترات تنشب بُت التجارة كالصحة، . اطتالؼ بسبب عدـ تقارب اظتصاحل االقتصادية
كالتجارة يف  ،كاضتواجز التقنية أماـ التجارة ،كسالمة األغذية ،منظمة التجارة العاظتية يف غتاالت تتعلق بالتبغ

 .كزتاية حقوؽ اظتلكية الفكرية ،كإتاحة األدكية ،اطتدمات

على إقليمنا  ،الطبيعية كتلك اليت من صنع اإلنساف ،األزمات كالصراعات كالكوارثر تؤثِّد ككما ذكرت سابقان، 
تشهد حاالت طوارئ حادة، كقالقل أك اإلقليم ؛ فأكثر من نصف بلداف ، كىذا أمر ييؤسىف لوتأثَتان غَت متناسب

كغالبا ما تتالقياف السياسة اطتارجية كة مالصحالشواغل نعلم أف  ،مرة أخرلك. مزمنة طويلة األجل اتأـز



 

   

5 

مناذج حية ظتواقف سياسية لدينا ك. يف مواقف كثَتة منها تقدمي اظتساعدات اإلنسانيةالطوارئ يف حاالت  فتتفاعال
 .نا اليـواء يف اجتماعكآمل أف تكوف ىذه القضية موضع نفاش حيوم كبنَّ . صعبة نشأت عن ىذا التفاعل

التدخالت الصحية أف شَت إىل كلدينا يف الوقت ذاتو خربات تدعو لالىتماـ يف الكثَت من بلداف اإلقليم، مبا م
ؽ عليو طلً كىذا ما مي . يف حل األزمات السياسية أك الصراعات أك التخفيف من كطأهتاتستطيع اإلسهاـ فعالن 

التدخالت اليت تقضي بإمكانية تصميم فكرة اؿ ، كتدكر حوؿ"الصحة جسر من جسور السالـ"بعض الناس 
ـ يف الوقت ذاتو يف إحالؿ سوً كأف تي  ،الصحية حتديدان بطريقة هتدؼ إىل إحداث أثر إجيايب على صحة السكاف

 .السالـ

 أمهية الدبلوماسية الصحية لعملنا يف منظمة الصحة العاظتية؟مدل ما : لعل البعض يتساءؿك

كىذه اجملاالت . األعضاء يف اإلقليم ستس غتاالت ذات أكلوية للتعاكف مع اظتنظمة اعتمدت الدكؿ، 2012يف عاـ 
ـ الصحية صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة، كاألمن الصحي كجدكؿ األعماؿ غَت ظي تعزيز الني : ىي
ب أهُّد ؿ ظتكافحة األمراض السارية، ككباء األمراض غَت السارية، كصحة األمهات كاألطفاؿ، كالتستكمى ـي ػاؿ

يات الرايسية اليت تواجو التنمية التحدِّد  اجملاالت اطتمس حبقو  ؿ ىذهثِّد  ي ك. كاالستجابة ضتاالت الطوارئ كاألزمات
أننا مقتنعوف أف إقليمنا لن يستطيع تنفيذ اسًتاتيجية شاملة ظتعاصتة ىذه اجملاالت ذات  دى مْ بى . الصحية يف اإلقليم

فإشراؾ القطاعات األخرل غَت القطاع الصحي يف . اؿ الدبلوماسية الصحيةرات يف مجدي األكلوية دكف تقوية القي 
حباجة إىل تقوية مهاراتنا فنحن . التعامل مع األكلويات الصحية جيب أف يكوف أكلوية اسًتاتيجية يف عملنا

تنسيق كالقياـ  مواقف مشًتكة، كاؿكمن األمور اليت حتظى بأمهية كبَتة الوصوؿ إىل فهم مشًتؾ، كتبٍتِّد . التفاكضية
اظتسؤكلية الس التشريعية كعلى ىذا اظتنواؿ، تقع على عاتق اظتج. بعمل مشًتؾ فعاؿ بُت السياسة اطتارجية كالصحة

 ان لربظتانيُت دكرعضاء ىذه اجملالس كاالتنفيذية، كما أف ألسلطة التشريعات كإعداد السياسات كمراقبة اؿ عن سنِّد 
إال أف التفاعل كالتنسيق كالعمل اظتشًتؾ بُت الصحة كالسياسة اطتارجية . ىايف دعم التنمية الصحية كرصد ان كبَت

أرل أف الصحة غالبان ما تكوف غاابة من كاقع خربايت الشخصية ك. يتسم بالضعف يف الكثَت من البلداف يف اإلقليم
م دعوة صتميع كزارات ضادت العاـ املؽً الندكة اليت عي أطلقت أك ضعيفة يف بعض كزارات اطتارجية باإلقليم، كقد 

 .اطتارجية أف تتضمن ىياكلها التنظيمية ضباط اتصاؿ أك كحدات معنية بالصحة العاظتية

ز اظتداكالت اضتالية يف أركقة رتعية ؾِّد ة كأثرىا على األمن العاظتي، تري ستجدى ـي ػكعالكة على ىذه األكلويات الصحية اؿ
مثل اظتنظمات غَت )اظتتنامية للجهات الفاعلة اصتديدة غَت الدكؿ  الصحة العاظتية كغَتىا من اظتنتديات على األمهية

عًتض يات اليت تالتحدِّد على ، ك(اضتكومية، كاظتؤسسات التجارية اطتاصة، كاظتؤسسات اطتَتية، كالدكاار األكادميية
 .مشاركة ىذه اصتهات الفاعلة
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. ات مديرك كرؤساء معاىد الصحة العامة الوطنيةين أف ينضم إلينا اليـو يف اصتولة الرابعة من ىذه الندكككم يسرُّد 
ناىج الدراسية اليت كعلينا، إذا ما أردنا تقوية الدبلوماسية الصحية يف اإلقليم، أف ندمج ىذا التخصص يف امل

تستطيع معاىد الصحة العامة الوطنية كاظتعاىد الدبلوماسية أف ك. حلة اصتامعيةيدرسها طلبة الصحة العامة يف اظتر
 .ف فيما بينها لالضطالع بدكر جوىرم يف تعزيز الدبلوماسية الصحيةتتعاك

رات الدكؿ األعضاء على دي تقوية ؽي : ؛ أكالن سبيلك دكين اآلمل أف نعمل رتيعان على مدار األياـ القليلة القادمة يف 
ا الصحية اليت حتظى مع الًتكيز على القضام ،جيايب عليهاحية كالتصرؼ مبوجبها كالتأثَت اإلفهم الدبلوماسية الص

جها يف منتديات السياسة اطتارجية دمج مفاىيم الدبلوماسية الصحية كنيو: ثانيان  باألكلوية القصول كترتبط باإلقليم؛
 .ذات الطبيعة العاظتية كالعابرة للحدكد الوطنية كاإلقليمية يات الصحية اطتطَتةم للتحدِّد للتصدِّد 

كسوؼ نناقش . تبادؿ األفكار كاطترباتللحضور قاشية تتيح كأمامنا جدكؿ أعماؿ حافل يتضمن حلقات ف
ة يف مملمفهـو الدبلوماسية الصحية كأمهيتها ككجو ارتباطها بالسياسة اطتارجية، كالدكر القيادم ظتنظمة الصحة العا

. ألخَتةيف اآلكنة االصحية دبلوماسية اؿغتاؿ الصحة العامة، ككيف تويل األجهزة الرااسية االىتماـ الواجب إىل 
 ،عرب السياسة اطتارجية ،ؿ ضماف التوازفبي كسي تتزايد أمهيتو ز على غتاؿ األمن الصحي باعتباره شاغالن ؾِّد كسوؼ نري 

 .ذات الطبيعة العاظتيةالقضايا بُت القضايا الصحية ػتل االىتماـ الوطٍت كتلك 

ـي  مراض غَت السارية، كخطة التنمية األ: قة؛ كىينسَّ كىناؾ قضايا خاصة حتظى باألكلوية ستكوف موضع مناقشة 
، كاألمن الصحي مع الًتكيز على قضايا مثل مقاكمة مضادات اظتكركبات كاستئصاؿ شلل 2015ما بعد عاـ 

اظتسبب ظتتالزمة الشرؽ األكسط التنفسية، كاألزمات  (فَتكس كوركنا)األطفاؿ كاإليبوال كالفَتكس التاجي 
 .  كاالستجابة اإلنسانية

حوؿ التأثَت يف الوضع اضتايل ك تعزيز مفهـو الدبلوماسية ىذه الندكة أعماعتا جبلسة للتواصل كسوؼ ختتتم 
ستطيع من خالعتا فكأف تقًتح كساال  ،آمل أف تستخلص ىذه اصتلسة الرساال الرايسية من اظتناقشاتك. الصحية

 .إيصاؿ رساالنا الصحية يف اظتنتديات الدبلوماسية بطريقة أكثر كفاءة كفعالية

يف أف كجودكم  كما من شكو . كستكوف مدة العركض التقدميية قصَتة قدر اظتستطاع مبا يتيح كقتان كافيان للمناقشات
، ؽتثلُت لتخصصات ؼتتلفة كقطاعات متنوعة، سوؼ يثرم النقاش أف تتبادلوا خرباتكم كأف دعوكم كإنٍت أ. اليـو

 .دة منهاتعربكا عن رؤاكم ككجهات نظركم حىت نستطيع رتيعا اإلفا

 .تكمندكالتوفيق كالسداد يف كختامان أشكركم على حسن استماعكم، متمنيان لكم 

 


