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َوالسادة،َالعامة،َالسيداتَ َاملعايل،َاملديرةَ َأصحابَ 
َاليومَيفَافتتاحَالدورةَالثالثةَوالستنيَللَ َيطيبَيل جنةَاإلقليميةَملنظمةَالصحةَالعامليةَأنَأ رحِّبَبكمَمجيعًا
  .طلشرقَاملتوسَِّ

ياتَالكربىَدَالتحدَِّجتسَ َسيةَ يرئَأولوياتَ َشرتكَعلىَمخسَ َـ علىَالرتكيزَيفَعملناَامل2012ََعامَلقدَاتفقناَيف
َاليتَتواجهَ َالصحيةَظَ النَ َتقويةَ هيََيفَإقليمنا.َوتلكَاألولوياتَ َالصحيَ لقطاعَاتنمية َلبلوغَالتغطية مَالصحية

َوصحةَ  َواألمراضَ ََالشاملة؛ َواألطفال؛ َواألمنَ َاألمهات َالسارية؛ ََالصحيَغري َذلك َيف السارية؛ََاألمراضَ مبا
َكلَ َوَهلا.َللطوارئَواالستجابةَ َوالتأه بَ  ووقفناَعلىََ،ةَ ذاتَاألولويةَمبنهجيَِّجمالَمنَاجملاالتَ َأخذناَسويًاَنعاجل

ياتَ  َهَبصفةَ التقد مَالذيَحنرزَ َْصدَ هاَورَ ومواجهتَ َياتَ للتصدِّيَهلذهَالتحدََِّاليتَتواجهَبلداننا،َووضعناَالرؤيةَ َالتحدِّ
بعدَ دوريةَ  ن اَعلىَماَحقَ َ،رَ آخَ.َوعاماًَ للمديرََةَ السنويَ َالتقاريرَ َنهَ تبيِّعلىَالنحوَالذيََقناهَمنَتقد مَ وحقَ َقتموهَ بنـ يـْ

 اإلقليمي.
َكلَ َسنواتَ َمخسَ َناهاَمنذَ اليتَحددَ اخلمسََاألولوياتَ َقائمةَ َنَ إَ  َيفَاألهدافَ َحةَ قةَبالصَ املتعلَ القضاياََمشلت

َواالجتماعية.َاالقتصاديةَ َمنَأجلَتعزيزَالتنميةَ َاملتحدةَ َاألممَ َاقادهتاليتََلأللفيةَ َاإلمنائيةَ 
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َ َالسنَ واآلن، َيف َجديدَ َةَ حنن َجهد  َمن َويهدفَ 15ََسيستمرَ َاألوىل َحتقيقَ َعامًا َمنََإىل َجديدة  جمموعة 
َاجلديدةَ َاألهدافَ تلكَاليتَتنطويَعليهاََحةالصَ َأولوياتَ َزَ ".َوتتميـَ املستدامةَ َالتنميةَ َ"أهدافَ وهيََالَ أَ ،َالغاياتَ 

َاألممَ  َأكثرَ بأّنَ َاملتحدةَ َاليتَوضعتها َبلََلأللفيةَ َاإلمنائيةَ َتلكَاليتَسعتَاألهدافَ َمنَةًَمشوليَ َا َحتقيقها، إىل
ََ.2012يفَعامََمعَتلكَاليتَسبقَأنَوضعناهاَهلذاَاإلقليمَ َهذهَاألولوياتَ َوتتطابقَ 

َ،والسادةَالسيداتَ 

َظ مَ النَ َتعزيزَ َنلذلكَفإ،َاملستدامةَ َالتنميةَ َمنَأهدافَ َالثالثَ َاهلدفَ َيفَصميمَ َالشاملةَ َالصحيةَ َالتغطيةَ َتقعَ 
.َفإذاَماَاستطعناَبهَمنَعملَ َنقومَ َماَلكلََِّنيَ كرَـ َالَنَ كرََـ ال،َسيظلَ ،َالشاملةَ َالصحيةَ َالتغطيةَ َلَبلوغَ منَأجَالصحيةَ 

أنَنضمَ  علىَاملستوىََمتساويةَللحصولَ َاًَ،َفرصدخلهَ أوََهَ تخلفيأوََموطنهَ النظرَعنََضَِّ،َبغَ شخصَ َلكلََِّنَ معاًَ
َالتنميةَ َحتقيقَ َوَاجملتمعَ َإنتاجيةَ كذلكَََمَ وندعَ َلَْب،َبَ سَْفحَ َاألرواحَ َنقذَ نَ الَة،َفإنناَوقتئذ َالصحيَ َاألدىنَمنَالرعايةَ 

فةَ َاملستدامةَ  ََوالـم نص  َعام. َالصددبوجه  ََ،وهبذا َإطارَ فقد َوم سََْعملَ َوضعنا َواضحًا بشأنََبالبيِّناتَاًَن دإقليميًا
َوأنَتتصد ىَهلاَيفَضوءَ َاألعضاءَ َتستعرضَمجيعَالدولَ َنَْأ ََ.َوحيدوينَاألملَ الشاملةلتغطيةَا َماَتواجههَمنَثغرات 

َ.ذلكَاإلطارَ 
جمالنيَإىلََولكينَأ و د َاإلشارةَهناألمراضَالسارية،َكافحةَاةَملمجيعَاجلوانبَاملهمَ َناَمعَالبلدانَيشملَ لَ عمَ َنَ إَ 

يفََاًَملموسَاًَتقد مَناحرَز،َأاملاضيةَ َاخلمسَ َعلىَمدارَالسنواتَ َوالصحي.ََواألمنَ َاألطفالَ َشللَ َومها:َاستئصالَ 
ططاًَ،َخَ هبماَاملرضَ َنَ الَيزالَيتوطَ َاللذانَ َ،َومهاَالبلدانَ وباكستانَ َأفغانستانَ َنف ذ ت،َفقدَاألطفالَ َشللَ َمكافحةَ 

ََو َللطوارئ. َوطنيًة َأننا َالبلدانَ رغم َبعض َيف َانتكاسات  َتشهدَ َواجهنا َوحدَ َاليت َفاشيَ ثَ أزمات  َهبا َشللَ َاتَ ت
َهمَدعمًاَلتنفيذَمحالتَ دواَجهودَ ووحَ َ،واحداًََصفاًََوقفواَوالشركاءَ َولَاألعضاءَ الدَ َ،َغريَأنَ 2013عامََاألطفال
 ات.َمكافحةَالفاشيَ يفََمنوذجاًَللنجاحَ َالدويلَ َاجملتمعَ َاليومَ َهاعتربَ يَ التكميليََمنيعَ للتَ َمجاعيةَ 

َالعامََورأينا َكانونَ مَ ف:َاجلهودَ َتلكَ َمثارَ هذا حاالت9ََعنََأبلغتَأفغانستانَ منَهذهَالسنة،ََالثاين/ينايرَنذ
هذاََفةَ دىنَمنَاستئصالَشأََْأوَأَ نْيَسَ قوََْناَقابَ تَْوبَ َ،(سبتمرب/أيلولَ َّنايةَ َإىلَغاية)حالة14ََعنََباكستانَ َوَ،فقط

َخبالصَ املرضَ  َأتوج ه َأن َيل َوامسحوا َهذيََْالشكرَ َ. َالبلديَْإىل َعلىن َأبدَ َن َوإنينَةَ ومثابَرَوأداءَ َالتزامَ منََياهَ ما ،
َهذهَهيَاملرةَ َهما.َوستكونَ االستمرارَيفَتقدميَالدعمَإليََْإىلاألعضاءََالدولَ َمجيعَ َوأدعوَهماَعلىَاملتابعةَ أحثَ 

َخطريَ َشأفةَ َفيهاَالعالَ َيفَتاريخَالبشريةَاليتَيستأصلَ َالثانيةَ  هبذاََاملسامهةيفََرفَ وسيكونَإلقليمناَالشَ َ،مرض 
َ.الكبرياإلجنازَ

َمنَاهتمامناَيفَاإلقليمَ َيستأثرَ الثاينَالذيََأم اَاجملالَ  َكبري  َمناَمنَجتاربَ لقدَتعلَ .َالصحيَ َنَ فهوَاألمََْبقدر 
الََوطينَوالعاملي.َفالفريوساتَ الَمنَاألمنَ َيفَأيَبلد َجزٌءَالَيتجزأَ َالصحيَ َاألمنَ َأنَ َاألخريةَ َالسنواتَ َوأحداثَ 

َكذلكَعلىَأَ .َوأكَ احلدودَ َتعرفَ  َالصحيةَ َاللوائحَ َهاَمنَتنفيذَ نَ اليتَمتكَ َالالزمةَ َالظروفَ َالبلدانَ َجلميعَ َتتوافرَ َنَْدنا
َوأثبتتَالتجربةَ الدوليةَ  َوذلكَيفَأعقابَ قويةٌََمربراتٌََالتأكيدَ َلذلكَأنَ َ، بَاإليبوالَاليتَوقعتَيفَغرََْةَ فاشيَِّ،

َكلََِّاأجريناهَسريعةَ َأفريقياَوماَتالهاَمنَتقييماتَ  َللتعاملَ َالبلدانَ َمع عدوىَوافدة.ََمعَأيََِّلتقييمَاستعدادها
َحَ  َكإقليم،َوهوَما َبنا، َرئيسيَ إىلَدا َالتقييمَاملَمواءمةَ َيفَاملنصرمَ َيفَالعامَ َأنَنضطلعَبدور  علىََستقلََِّـ عملية

 ".َاملشرتكَ َاخلارجيَ َ"التقييمَ َاليومَسم ىواليتَتَ عليهاَعاملياً،ََفقَ ت َمَ َجديدةَ َبآليةَ َواخلروجَ الصعيدَالعامليَ
َمتينةَ يتمَتنفيذهاَاليومَيفَاإلقليمَنَهذهَالعمليةَإىلَأَأشريَ ويسر ينَأنَ َكانت،َعلىَأسس  َ،قطرَوَ،باكستانَإذ

َباستخدامَالتقييمَ َالدوليةَ َالصحيةَ َاللوائحَ َاليتَقي متَتنفيذَ َالبلدانَ َمنَأوائلَ َ،والبحرينَ،واألردنَ،ولبنانَ،واملغرب
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َالتقييمَيفََ،َوجيريَالتخطيطَ اخلارجيَاملشرتكَ  َإلجراءَهذا َباإلقليم.َوسوفََباقيحاليًا َتكونَ الدولَاألعضاء
َ.حلمايةَسكانهَبهَاَجيبَالقيامَ مَ وضوحاًَعَأكثرَ َ،َفورَاالنتهاءَمنَالتقييم،َصورةٌَكلَبلدَ لدىََ

َأنَأَ  َأيضًا َاألمنَ َىَمنأخرَ َةَ شريَإىلَقضيَ أ و د  َخاصَ َقضايا َقضيةَ وهيََالصحيَالعامليَاليتَحتظىَباهتمام 
َامليكروباتَ َاتَ ضادَ مَ َقاومةَ مَ  َالصددَ . َاملتحدةَ َالعامةَ َتَاجلمعيةَ دَ عقَ َفقدَ،وهبذا اجتماعاًََمنذَأسبوعنيَ َلألمم

َمضاداتَ َمقاومةَ َعاجلةَمسألةَ ملَالبالغةَ َباألمهيةَ َواحلكوماتَ َالدولَ َفيهَرؤساءَ َأقرَ حولَهذاَاملوضوعََاملستوىَرفيعَ 
َامليكروبات َمعَالقطاعاتَ َمتعددةَ َوطنيةَ َومبادراتَ َوبرامجَ َخططَ َوتنفيذَ َبوضعَ َوالتزموا. َالعملَ َخطةَ َمتاشيًا

ََالعامليةَ  َمضاداتَامليكروبات. َمقاومة َإطارَ بشأن َمعًا َوضعنا َالصددَاًَتنفيذيَعملَ َويفَإقليمنا، َهذا َيف وإينَ،
َأتطلَ  َكلَ ع َيفََالبلدانَ َأنَمتضي َواإلنتاجَاحليواينَبالتعاونَمعَقطاعيََْبرنامجَالعملَتنفيذق د مًا َفهذهَالزراعة .

َها.لَ جتاهَ ليسَبوسعَأيَبلد ََو،َفعالًََقضيٌةَم لح ةٌََالقضيةَ 

َوالسادة،َالسيداتَ 
َمصدرَ َاملتزايدَ َالعبءَ َنَ إ َاإلقليمَ َكبريَ ََقلقَ َلألمراضَغريَالسارية َخاصةًَيفَهذا َوالسرطانَ َالقلبَ َأمراضَ َ،

َوبائيةَ َري،َواليتَتصلَ والسكَ َنةَ زمَ َـ يَاملسَِّالتنفَ َاجلهازَ َوأمراضَ  ََ.يفَأكثرَالبلدانَ َإىلَمعدالت 
ََناهَ الذيَوضعََْالعملَ َإطارَ وي غط يَ َاألمراضَيفََالتأثريَ َعاليةَ َوَفع الةًََأساسيةًََتدابريَ معًا خفضَاإلصابةَهبذه
َتلكَالتدابريَلََْأنَ َإالَ َالدولَ َقتهَبعضَ يَحقَ ورغمَالنجاحَالذ.َومضاعفاهتا َمنَبلدَ َوتفاوتَ يًاَكافيكْنََََتنفيذ 

َهَأحدَ باعتبارَ َأمهيًةَبالغةًََوالربملاناتَ َيفَاحلكوماتَ َاملسؤولنيَ معََاملشرتكَ َد،َيكتسيَالعملَ .َويفَهذاَالصدَ إىلَآخرَ 
َهذهَالتدابري.َلتنفيذَ َاألساسيةَ َاخلطواتَ 

َاملعايل،َأصحابَ 

َحاالتَ َتجاهلَ أنَنَالَنستطيعَ  َخل فته َعلىَعملَ َما يفََالصحيةَ َوعلىَاحلصائلَ َاملنظمةَ َالطوارئَمنَأثر 
َللمواردَ َاملاضيةَ َاخلمسَ َتَالسنواتَ دَ اإلقليم.َفقدَشهَ  َهائاًل إىلَاالستجابةََباألزماتَلدانَاملتأثرةَ يفَالبَ َحتوياًل

حدةَاملتَِّصن فتهاَاألممَ َطوارئَ َأوضاعَ َيشَ باإلقليمَتعَبلدانَ َثالثةَ َ،َفهناكَ ظ مَالصحيةَ بعيداًَعنَتطويرَالنَ َللطوارئ
َ.هلذهَاألزماتَنتيجةًََكارثيةًَََاليومَأوضاعاًَصحيةًََدَ ،َونشهَ ،َوهوَاملستوىَاألعلىَللطوارئالثَ املستوىَالثَيف

ياتَ  َالعامَ َالكبريةَ َةَ دانيَ وامليََْاملاليةَ َوبالرغمَمنَالتحدِّ ََاليتَواجهناها َنستطيعَ املاضي،َقد منا حىتََمنَدعمَ َما
َكذلكَعنََلَْمَ عملهاَيفَالعراقَواجلمهوريةَالعربيةَالسوريةَواليمنَوغريهاَمنَالبلدان،َوعَ َالصحيةَ َاملرافقَ َلَ واصَ تَ  نا
َالصحيةَ َمنَاألفرادَوتقدميَ َممكنَ َعددَ َإىلَأكربَ َللوصولَ َمعَالشركاءَ َبَْثَ كَ  َقَ َاألساسيةَ َالرعاية َكما ناَمَْإليهم.

َينَعلىَيقنيَ .َوإنَ يفَهذاَاالجتاهَ َالعملَ َلَ االستجابة،َوسنواصَ ناَعلىَراتَ ناَوقدَ لَ هياكَ َملراجعةَوتنقيحَ َواسعةَ َبعمليةَ 
َ ََاملنظمةَ َبرنامجَ َأنَ من َللطوارئ َاجلديد َيعودَ الصحية َالتأه بَ َسوف َجمال َيف َاإلقليم َعلى طوارئَللَبالفائدة

إلدارةَعملياتَاالستجابةَعلىَاألرض،َوهوَماََاملتاحةَ َاملواردَ َت عز زَ أنََعَ .َومنَاملتوقَ هلماَواالستجابةَ َاتَ يَ والفاشَ 
َمزيد َمنَاجلهودَللتأه ب.َناَعلىَختصيصَ دَ سيساعَ 

َفهناكََيزدادَ َاإلنساينَ َالوضعَ َأنَ َوتبقىَاحلقيقةَ  َأكثرَ َباإلقليمَويعيشَ َوالجئَ َنازحَ َمليونَ 30َسوءاً، منََبه
َحتماًََهاَسوفَتؤثـ رَ اليتَنشهدَ َاخلطريةَ َالصحيةَ َواألوضاعَ َ،الصحيةَ َإىلَالرعايةَ َةَ ماسَ َيفَحاجةَ َشخصَ َمليونَ 60َ

الكايفَملواصلةََةَالتمويلَ لَ لَيفَقَ تتمثَ َكبريةًَََعقبةًََواجهَفيهذلكَيفَوقتَنَ َالصحيَيفَاإلقليمَوخارجه.َعلىَاألمنَ 
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َوالدعمَإىلَالبلدانتقد ََو،َميَاالستجابة َيل  ََتنمَ نَأغَْأَامسحوا أملَنَ ،َولَْاملاحننيَعلىَدعمهمَألشكرَ َاملناسبةَ هذه
َاملطاف.ََيفَّنايةَ َالسلميَ َاحللَ َودَ سَ ي َلَ ،ََوأزماتَ َاليتَتشهدَ َمعَالبلدانَ َنَ ع ر ىَالتضامَ َمجيعاًَونصليَمعاًَلتعزيزَ 

َ،والسادةَاملعايل،َالسيداتَ َأصحابَ 

َاليتَتطرَ َسوفَيتناولَاألولوياتَ َلٌَحافَأعمالَ َمَجدولَ كَ أمامَ  َالرئيسية َباإلضافةَإىلََقتَ االسرتاتيجية إليها
َتَ ،َوالتكنولوجيااألسرةَ َطبََِّ،َوممارسةَ الصحيةَ َخترباتَ َـ ،َوامللَالدمَِّنقََْأنظمةَ َومنهاَ،نيةَاهلامةقَْالقضاياَالتـََِّبعضَ 

َحيتويَجدولَ دةَ ساعَ َـ امل َكما َاملجميِّرَْالبـَ َبامليزانيةَ َخاصَ َعلىَبندَ َاألعمالَ َ. َللثَ َةَ قرتحَ َـ ة َالعاملية َالصحة ةَنائيِّملنظمة
َت رف عَ 2018-2019 َوسوف َالتنفيذيَ ّنَ روَْت ََاقرتاحاتَ َأيَ َ. َاجمللس َإىل ََا َالثاين/يناير َكانون َيف َ،2017للمنظمة

َأثرٌََوسيكونَ  َعمَ َهامٌََهلا َقدَ لَ على َلقد َاملستقبل. َيف َجلنَ مَ نا َاإلقليميَ تَ ت َإسهاماتَ نا َاجمللسََةَ مهمَ َة َعمل يف
َوكَ َاألربعَ َالسنواتَ َالتنفيذيَعلىَمدارَ  ََستمرَ يَأنَْيفََلٌَيَأملَ املاضية، َوأخرياً، َالعام. َإصالحَ َرَ ي عتبـَ ذلكَهذا

َمنَكمةَ احلْوَ َمهمًا َيفَأرَْجهودَ َتستمرَ َيفَأنََْعمال،َوحيدوينَاألملَ األَجدولَ َبنودَ َبندًا منَأجلََاملنظمةَ َوقةَ نا
َناجحًةََأمتّن َها.َرَ سَْاملنظمةَبأَ َفيماَبينهاَعلىَنطاقَ َاملواءمةَ َوحتقيقَ ناَعملياتَ َحتسنيَ  إىلَماََعَ وأتطلَ لكمَمداوالت 
َيفَاإلقليم.َالعامةَ َالصحةَ َالراميَإىلَتعزيزَ َناَاجلماعيَ لَ هباَعمَ َدَ سرتشَ ي ََمنَنتائجَ َكمَالـم وق رةَ جلنتَ َعنهَ َت سف رَ 

َيفَاألرض.َفأماَالز ب د َفيذهبَج فاًءَوأما َفيمكث  َماَينفع َالناس 


