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 أمام

 الدورة الخامسة والستين للجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط

 2018تشرين األول/أكتوبر   51-51الخرطوم، السودان، 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

، املدير العام، الضيوف الكرام، وزراء الصحة ورؤساء الوفود أصحاب املعالي والسعادة

 ،السيدات والسادة

 في الدورة الخامسة والستين للجنة 
ً
إنه ملن دواعي شرفي وبالغ سروري أن أرحب بكم جميعا

 اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط.

قليي  لشرق املتوسط. اإلدير املاألولى لي بعد أن توليت مهام منصب هي هذه اللجنة اإلقليمية 

  وأود ُّ
ً
ِّ كلمت  أن أشكركم جميعا

زمالء املوقرين الدول األعضاء، والشركاء، وُّال -في ُمسَتهل 

على ما ملسته منكم من ترحيٍب وما قدمتموه لي من دعٍم خالل الشهور األولى من  -باملنظمة 

 . إدارتي للمكتبمدة 

وال يفوتن  في هذا الصدد أن أشيد باملديرين اإلقليميين الذين سبقوني، وأخص بالذكر الدكتور 

بفاجعة وفاته املفاجئة بعد فترة وجيزة  محمود فكري، رحمة هللا عليه، الذي انتهت فترة واليته
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من توليه مهام منصبه العام املاض  ، والدكتور جواد املحجور الذي شغل باقتدار منصب املدير 

 .
ً
 اإلقليي  باإلنابة عقب وفاة الدكتور فكري، وأبلى بالًء حسنا

عرب  محمد أبو زيد مصطفى، وزير الصحة االتحادي في السودان، اسمحوا ألستاذامعالي 
ُ
لي أن أ

بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة السابق،  ألستاذاعن خالص شكري ملعاليكم، ولسلفكم معالي 

أن أرفع من خاللكم أسيى آيات الشكر والعرفان إلى فخامة رئيس جمهورية السودان  كما أود ُّ

رة على االستضافة الكريمة لفعاليات هذه الدورة، وعلى تعاونكم املت
َّ
ميز وحكومته املوق

 . وحسن االستقبال والتحضير املنضبط، وقبل ذلك كله على كرم الضيافة

 السيدات والسادة،ُّ

فهو يوافق الذكري السبعين  ؛هذا عاٌم مميٌز في تاريخ منظمة الصحة العاملية لعدة أسباب

آتا بشأن الرعاية الصحية األولية. وجدير -، والذكرى األربعين إلعالن أملاةنظمهذه املإلنشاء 

 بأن لم عندما اعتمدوا دستور املنظمة، كانوا يؤمنون بالذكر أن قادة العا
ً
 كمالصحة احقا

"، وُّفها الدستور عرَُّّ
ً
 واجتماعيا

ً
 وعقليا

ً
التمتع كانوا يرون أن "حالة من اكتمال السالمة بدنيا

ُّ هوُّبأعلى مستوى من الصحة 
ً
من  حٌق أصيٌل من حقوق اإلنسان األساسية. وبعد ثالثين عاما

ُّاملنظمةتأسيس 
َّ
يمكن وجاء فيه أيضا أنه هذه املبادئ مرة أخرى، على آتا -د إعالن أملا، أك

 . لرعاية الصحية األوليةا تحقيق الصحة للجميع عن طريق

أن الصحة  أن أجدد الدعوة إلى توفير الصحة للجميع، ولكن  أرغب في التأكيد على واليوم، أود ُّ

ن، وُّالحكومات، واملهني: وأقصد بالجميع هنا ؛للجميع لن تتحقق إال بالجميع وبمشاركتهم الفعالة

واملجتمعات املحلية، واملجتمع ومنظمات األمم املتحدة الشقيقة، واملنظمات غير الحكومية، 

ضمان تمتع جميع ل املطلوب في إحداث التغييرُّ صر فاعلعنمنهم  كلف -املدني واألفراد 

ولن يتأتى ذلك إال بتكاتفنا وتعاوننا وتحالفنا؛ وهذا هو ما أكدنا األشخاص بالصحة في إقليمنا، 

  عليه في رؤيتنا الجديدة في اإلقليم.

 أصحاَب املعالي والسعادة،

ِّفنا بالحضور اليوم الدكتور تيدروس، املدير العام ملنظمة الصحة 
، وحضوره خير العامليةُيشر 

مة أمام  . وباألمس ألقى كلمة ُملهِّ
ً
 في السودان.  القة بالصحة ألطراف ذات العاحافٍز لنا جميعا
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 بكم في لجنتنا اإلقليمية. وُّ
ً
ل الذي لكم أن برنامج التحو ُّ أؤكدأن أود دكتور تيدروس، مرحبا

نمت أغصانها وأورقت  مثموه بدأ يتبلور في إقليمنا كشجرة ضربت بجذورها في األرض، طرحت

 . ثمارها فتظر قطنون وأزهرت

نتعهد إننا وُّقد بدأنا بأنفسنا في املكتب اإلقليي . على تغيير طريقتنا في العمل، وُّنعمل اليوم إننا 

نزيح من وُّكي تسقط عنها األوراق الجافة،  الشجرة من وقت آلخر  تلك ضفننأمامكم بأن 

 .  وأكثر ديناميكية ومرنة نشطةالعقبات الت  تحول دون أن تغدو منظمتنا  الطريق

 ،أطلقت فور أن توليت منصب املدير اإلقليي فقد ولهذا السبب، أصحاب املعالي والسعادة، 

عة لدراسة الوضع الحالي بتأٍن وعناية، وتحليل مواضع القوة ومكامن  عملية تشاور موسَّ

ات املناسبة لتحسين طرق عملنا، واالستفادة الضعف، وتحديد االستراتيجيات املالئمة واإلجراء

املثلى من نماذج التشغيل الت  نطبقها، واالقتراب أكثر من األماكن الت  ينبغي أن نكون فيها، 

 وتعزيز حضور املنظمة وصورتها في اإلقليم. 

ُّ
ُ
عندما أعرض عليكم التقرير  اليومعكم على أولى ثمارها طلُِّّوسأستفيض حول هذه العملية، وأ

 .نا في اإلقليمالرئيسية لرؤيالمح بعض املهنا أن أعرض  السنوي. ولكنن  أود ُّ

 أصحاَب املعالي والسعادة،

ُّ  حافلتاريخ في هذا اإلقليم . ولدينا همقوماتهي أعظم  ناإقليمفي شعوب الاعتقاٌد راسٌخ بأن  لدي 

من خالله وأن نسعى تراث غن  يمكننا أن نبن  عليه ولدينا نفخر به في العلم واالبتكار واإلبداع. 

 إليجاد حلول مبتكرة لتحسين الصحة العامة. 

 بداع، وُّاإلُّحماس وُّالطاقة وُّباليتمتعون ف في اإلقليم أما شبابنا
ُ

لهم نصيب في رؤيتنا؛ فهم أْعَرف

 بعالم اليوم الذي تسوده التكنولوجيا الرقمية، وهم قادة املستقبل في مجال الصحة. 

من العناصر الضرورية لتزويد املنظمة وشركائها باعتبراهما االبتكار والتكنولوجيا  إلىننظر وُّ

الوطنيين باألدوات الالزمة للتغلب على التحديات الت  يفرضها علينا الربع األول من القرن 

 قيفرُّ إنشاء ونحن بصددتيحها. تاالستفادة من الفرص الت  سنعمل على الحادي والعشرين، وُّ

إدراج التكنولوجيات املتقدمة في عملنا في مجال الصحة، بإعداد استراتيجية حول  عمل معن 



 - 4 - 

 

مثل السجالت الطبية اإللكترونية، والتطبيب عن ُبعد، والتعلم اإللكتروني، والتكنولوجيات 

 .وغيرها املحمولة في مجال الصحة، ووسائل التواصل االجتماعي

 أصحاَب املعالي والسعادة،

فإن  لذلكأن العمل مع املجتمعات املحلية يجب أن يكون في صميم ما نقوم به، ب موقننن  إ

 االحتياجات الصحية، خاصة للفئات األكثر تكفل املجتمعات هذه الخدمات في  إتاحة
َ
تلبية

، مثل النساء، واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والنازحين، والالجئين، واملهاجرين، 
ً
ضعفا

 وسكان املناطق الريفية والفقيرة. والجماعات البدوية، 

إننا نواجه تحديات جسيمة. ويعاني كثير من بلداننا واملاليين من شعوبنا من العواقب الوخيمة 

فتها حاالت الطوارئ. لكنن  أرفض أن 
َّ
شعوب ، ذلك أن أنظر إليهم على أنهم مجرد ضحاياالت  خل

تحمل املسؤولية. وهم أحد موارد إقليم شرق املتوسط معروفة بقدرتها على الصمود، والذكاء، وُّ

مة. حتى   لديها ما تقدمه، إذا نحن أوجدنا إاإلقليم القي 
ً
ُّالن الفئات األفقر واألكثر ضعفا

ُ
 قُّرُُّط

 ملشاركتها.املواتية 

مون متلقين للخدماتمجرد وأرى أن أفراد املجتمع ليسوا  ، بل هم أفراد معطاءون لديهم ما ُيسهِّ

ن ِّ
 
مك

ُ
لن نستطيع تحقيق فإننا املسؤولية عن صحتهم وصحة أسرهم،  تحمل منهم به. وما لم ن

قد اة الصحية، واالهتمام بالبيئة. وُّالرعاية الذاتية، والفحص الذاتي، واتباع أنماط الحي

طلقت في اإلقليم منذ عدة سنوات، مثل القرى الصحية، 
ُ
استطاعت املبادرات املجتمعية الت  أ

َن املجتمعات كي تصبح واملدن الصحية، واألسواق الصحية، واملدارُّ ِّ
 
مك

ُ
س املعززة للصحة، أن ت

 في معالجة قضايا الصحة على املستويات املحلية، والوطنية، واإلقليمية 
ً
 أساسيا

ً
بل  -شريكا

. وس
ً
 أعلى من األولوية.نوالدولية أيضا

ً
 عمل على إعطاء املشاركة املجتمعية قدرا

 أصحاب املعالي والسعادة، السيدات والسادة، ُّ

 مختلفة في اإلقليم؛ وأتيحت لي الفرصة للقاء راسي  السياسات وكثير من لقد 
ً
زرت بلدانا

الخبراء. وفي جميع البلدان دون استثناء، حظيت بحفاوة استقبال غمرتن  بسعادة بالغة، كما 

 كل بلٍد في إقليمنا لدىف؛ قد تعلمت الكثيروُّوج الصحية املبتكرة الت  شهدتها بنفس  . هُُّأبهرتن  النُُّ

بشرية. وإنن  لعلى يقين من أن بلداننا  دأو ابتكاٍر أو تكنولوجيا أو موارُّ دما يقدمه، من ماٍل أو موا
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لديها الكثير لتتشاركه فيما بينها، ومع العالم. ولديها العديد من الخبرات وأفضل املمارسات 

َع عليها البلدان األخرى. وإنن  أتطلع إلى زيارة  ُتطلِّ لتعلم املزيد، وتبادل املزيد، البلدان  قيةبلِّ

 وعمل املزيد في إطار السعي نحو تحقيق الصحة للجميع وبالجميع. 

َز عملية تبادل األفكار وتيسيرها. وُّفإنن  أرى أنه من واجب  وبصفت  املدير اإلقليي ،  ِّ
حف 

ُ
أقترح أن أ

أنتم وحدكم، دولنا األعضاء، من يستطيع تبن   كم، ولكنةات معينأو إجراء اتاستراتيجيأو  ىرؤُّ

 في تنفيذها. نوُّ ىهذه الرؤُّ
ً
ُدما

ُ
 مض   ق

 أصحاَب املعالي والسعادة،

مج العمل العام الثالث عشر لقد اعتمدت جمعية الصحة العاملية في أيار/مايو املاض   برنا

ملتزمون  نحنملنظمة الصحة العاملية؛ وهو بمثابة االستراتيجية العاملية الجديدة للمنظمة. 

" لضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية ةتحقيق أهداف "املليارات الثالثفي  املساهمةب

تقنية وبالرفاهية في جميع األعمار. وسنقدم خالل هذه الدورة للجنة اإلقليمية أربع ورقات 

عد رؤية الصحة للجميع 
ُ
تستكشف ُسُبل تنفيذ برنامج العمل العام الثالث عشر في إقليمنا. وت

 وبالجميع أحد املكونات الرئيسية املقابلة لهذا العمل. 

إلى ركائز التعاون واالبتكار وتوظيف التكنولوجيا املالئمة وتقريب يستند  عملنا في املستقبل نإ

بأن يتمتع إقليمنا بمزيد من القوة ووحدة وكلي أمل ت  تحتاج إليها. الخدمات إلى املجتمعات ال

. وسوف أشجع على تبن  نهج تشاركي وتعاوني مع الدول األعضاء وفيما بينها والتضامن الصف

 للتصدي للمشكالت الصحية الت  تواجهنا.

 أصحاب املعالي والسعادة، السيدات والسادة،ُّ

وودز بالقرب من سان  يدرُّ غابةل. إنها صورة قبل أن أختتم كلمت ، أترككم مع هذه الصورةوُّ

من أقدم األشجار على وجه األرض، ويصل عمر تعتبر أشجار حمراء وهي عبارة عن  فرانسيسكو

عام. ومن العجيب أن هذه األشجار تنمو جذورها على السطح، دون  1000بعضها إلى أكثر من 

 متداخلة ك تتحرُّجذور الهذه ولكن أن تضرب بعمٍق في التربة. 
ً
ل شبكة ِّ

 
شك

ُ
في اتجاه بعضها، وت

 وال تسقط. البعض كي تدعم األشجار بعضها
ً
ُّ، فتظل سامقة
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تعاون نعلينا أن . ونحن أيضا هاوتآزرُّ هافي تضامن املخلوقات وتعاون آيات هللاآية من إنها 

      .ونشد إزر بعضنا البعض ونتعاضد

 قد تعهدتم بالدعوة إلى تحقيق العافية والسعادةوُّفي مهنة نبيلة.  نتمأ .اإلقليمهذا أنتم قادة 

 من أجل وُّ.  فاسمحوا لي أن أحي  إخالصكم، وأثن  على قيادتكم. لشعوبكم
ً
دعونا نعمل سويا

ج ومتحد.   إقليم آمن وُمنتِّ

 وكلي ثقة أننا نستطيع تحقيق ذلك.

 بل أؤمن أننا نستطيع.

 
ً
 إننا نستطيع.حقا


