
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 كلمة

 الدكتور عالء الدين العلوان
 مدير منظمة الصحة العالمية

 إلقليم شرق المتوسط

  أمام

 حول الدبلوماسية الصحية الخامسةالندوة 

 6102أيار/مايو  8-7القاهرة، مصر، 
 

 أصحاب املعايل والسعادة، السيدات والسادة،

 من املسؤوليَ  زة  مميّ  بة  هذا العام كوكَ  ومعَناة. حول الّدبلوماسية الصحيّ  اخلام َسة   دوة  م يف الن  بكُ  بَ أرحِّ  أن  ُيَشرُِّفين 
 إىل جانب  ، ةبلوماسيّ د الدّ املعاه   وُمديري، والسفراء اخلارجية   والشؤون   حة  الصّ  وزارات   لونَ رفيعي املستوى الذين ميثّ 
وَما من شكِّ يف  .ول دعوتنابُ م مجيعًا على ق َ ركُ أشكُ و . ا اجملال  البارزين يف هذَ  من اخلرباء   لفيف  و  أعضاء  اجملال س  الّتشريعّية

 أّن وُجودَكم معنا اليوَم خرُي دليل  على التزَام اإلقليم بتعزيز اجلهود  املبُذولة  يف جمال الّدبلوماسية الصحّية.

ه ئلتشريفه هلذا اللقاء، وإثراو موسى عايل األستاذ عمر وأََودُّ اآلن يف البداية أن أعربِّ عن أمسى آيات الشكر والتقدير مل
لسعادة السفري هشام بدر، مساعد وزير اخلارجية الذي  ه وتصوراته وإرشاداته، وأََودُّ أيضًا أن أقدِّم شكري وامتناينئبآرا

 تها.منذ بداي املبادرةهذه  دعم
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 من الفقر وحتقيق   الم واحلدِّ السّ  وإرساء   التنمية   دفع عجلة   ومَن املعروف  اليوَم أّن الّصحة ُتساهم مسامهًة رئيسيًة يف
بشكل  تدرجيي  موضوعًا بارزًا يف جداول   الدولية حةُ الصّ  وقد أضحت .اإلنسان   حقوق   ن  و  وصَ  االجتماعية   العدالة  

املباَدرَة اإلقليميَة منذ مخس  ة .وبناًء على ذلك، أطلقنا هذه املنصرمالسنوات  القليلة  خالل  اخلارجية ات  اسالسيّ أعمال  
سنوات  وما انفك ت، منُذ ذلك احلي، تتطوُر وتنُضج إىل أن أصبحت حدثاً سنوياً ملناقشة  املفاهيم  املعاصرة  للّدبلوماسية 

 الصحّية وقضايا الّصحة العاملية .

ل مجعية  الصحة  العاملية  أو اجمللس  التنفيذ ي، وسواًء تعّلَق اأَلمُر باجتماع  لألجهزة  الرئاسية  ملنظمة الصحة العاملية مث
أو دورة  للجمعية  العامة لألُمم  املتحدة ، أو أي منتدى عاملي  آخَر، فإن قطاع السياسَة اخلارجيَة غالبًا ما يتوىل التفاُوض  

املفاوضات  من  عن عدد   يمشاركة الدبلوماسي أسفرتولقد بشأن املعاهدات  واالتفاقات  املرتبطة  بالّصحة ويؤثر فيها. 
 (، واللوائحُ 5002بغ )بشأن مكافحة التّ  اإلطاريةُ  االتفاقيةُ ها ، ومنمهمة   وإعالنات   الدولية  الّّت انبثقت عنها معاهدات  

( غري الساريةغري املعديّة  ) األمراض  شأن الوقاية من السياسي لألمم املتحدة ب اإلعالنُ و (، 5002) الدوليةُ  الصحّيةُ 
(، وأهداُف التنمية  املستدامة  الّت أقّرهتا اجلمعية العامة العام املاضي، ومنُذ أيام  فقط  قراُر جملس  األمن  بشأن 5022)

  محاية  خدمات  الرعاية الصحّية أثناء النزاعات  املسّلحة

 ت اآلنَ باتَ  الوطنية   ا على السياسة  معه التعاملُ  صرُ  كان يقتَ ، أن  القضايا الّّت من اجملاالت   لنا، يف كثري   يتضحُ كما و 
 بأبعاد   البلدان   إملامُ  ما زادَ . وكلّ للبلدان   الوطنيةَ  احلدودَ  تتجاوزُ  ها تداعيات  ، ويصاحبُ ره  بأس   العال   بالَ  قضايا تشغلُ 

 .حةالصّ ب املتعلقة قراراتوال القضايا يف يف التأثري   رَ أكب َ  دور   ألداء   هاتأهيل  مستوى  زادَ ة، الّدبلوماسية الصحيّ 

 السيدات والسادة،

ُُ ن يف أنّ مُ الّدبلوماسية الصحّية يك   زَ متي ّ  إنّ  حي إىل الصّ  القطاع  يف بالقضايا الصحّية من نطاقها التقليدي  ا رخر
 حَ ا جنلذلك فإن ، واالجتماعية   ة  واالقتصادي يات من اجلوانب السياسية  ي للتحدِّ ى من أجل التصدِّ خرَ أُ  جماالت  

 غريَ  الفاعلة   واجلهات   مثل احلكومات   صات  خصّ التّ  الشأن من خمتلف   أصحاب   يتطلُب َتكاتفَ  الصحّية   الّدبلوماسية  
ذينَ ، التشريعية   واجملالس   الدول     على الّصحة الوطنية. اوتأثريهبعي االعتبار  سياسات الدول املختلفة  آخ 

 .ة  الصحيّ  الّدبلوماسية ى دورعل عمليةً  أمثلةً  ممعكُ  أن استعرضَ ب وا يلمسحُ ا  وهبذا الصدد 

ها آنذاك رُ اأخب دُ الّت كانت تر   اإليبوالَ  فريوس   ات  فاشيّ  أنّ  5022الثّالثة  الّّت نّظمَناها يف  ندوة  الكرُت يف ذَ أواًل: لقد 
 ها ببضعة  . وبعدَ واألمن  الوطين والعاملي اخلارجية   اسة  بالسيّ  الّصحةَ  طُ  ترب  الّّت  الوثيقة   لة  الصّ  إىل واضحة   فريقيا إشارة  من أَ 
ها ، وآثارَ ة  املعنيّ  ة  الثَ أفريقيا الثّ  غرب   يف بلدان   عن فريوس اإليبوالَ  امجة  النّ  زمة  األَ  دنا تفاقمًا هائاًل يف حدة  ، شه  أشهر  
وهناك هتديد  مماثل  اليوَم  الوطين والعاملي. ها لألمن  عن هتديد   يكَ اه  ، ن  واالقتصادية   االجتماعية   رة على اجلوانب  املدمِّ 

 ال تعرفُ  العدوى املستجدة   وحاالت   الساريةَ  األمراضَ  نّ بسبب فاشيات  فريوس  زيكا يف إقليم األمريكتي . والكل يعلم أ
ألنّه ى، مضَ  وقت   من أيّ  رَ ب َ أك   الوطين واإلقليمي والعاملي اآلنَ  األمن   لتحقيق   الدويلُّ  أصبح التعاونُ  لذلك،. حدود   ةَ أيّ 

الّدبلوماسية  على أمهية   واضح   وبئة. فهذا مثال  انتشار األَ  إليقاف   كافية    فرده غريُ ها بلد  بُ  يتخذُ اإلجراءات الّّت  أنّ تبّي 
 حي العاملي.الصّ  اق األمن  الصحّية يف سيّ 

غري  الوقاية من األمراض  شأن ب املتحدة   لألمم   السياسيُّ  اإلعالنُ ب أما املثل التايل ألمهية الدبلوماسية الصحية فيتعلق
 ه أمراضُ فرضُ الذي تَ  العبء  و  املعاناة   ، إقرارًا منهم حبجم  واحلكومات   الدول   . فقد اجتمع رؤساءُ (غري السارية) املعديّة  
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 املناقشاتُ  لت  د انتقَ لك فق. لذالبلدان   على اقتصادات  القلب  والّسرطان  والسّكري وغريُها من األمراض  املزمنة  األخَرى 
 لألمم املتحدة، حيثُ  العامة   الّصحة، إىل اجلمعية   ، حيث يلتقي وزراءُ الّصحة  العاملية   من مجعية   حول هذا املوضوع  

 من القطاعات، من أجل مناقشة أبعاد   وغريه   اخلارجية   املسؤولي من قطاع الشؤون   وكبارُ  والوزراءُ  الدول   رؤساءُ  جيتمعُ 
يف  الدولية وتتكاتف والّصحةُ  اخلارجيةُ  السياسةُ  تتآزر. وهبذا، القطاعات   تلف  يف خمُ  هذا التهديد العاملي ل  ي ملث  التصدِّ 

من كل بلدان  واالقتصاديةَ  االجتماعيةَ  والتنميةَ  العامة الّصحةَ  دُ هدِّ الذي يُ  ذا الوباء  هل حلول   من أجل إجياد   التفاوض  
 .لداننا الّت تعاين من أعلى نسب اإلصابة ببعض هذه األمراضالعال، وخاصًة يف ب

فيه وتُلحق آثارًا مدّمرًة على  األعضاء   الدول   أكثر من نصف  على  تؤثرُ  وأزمات   صراعات   يشهدُ  ناإقليمَ  إنّ ثالثاً: 
بلوماسية ، مُيك ن للدّ هنا. الوفيات  األنظمة  الّصحية  الوطنية  مسّببًة تدهوراً يف الوضع  الّصحي واإلنساين وأعداداً هائلة من 

توفري اإلغاثة  اإلنسانية  للمجتمعات الّّت حتتاجها ويف أحيان  كثرية  تؤدي دورًا يف  الصحّية أن تلعب دورًا رئيسيًا يف
 .يالسياس ر  للحوا إجيابية   بيئة   هَتيَئة  وللمسامهة يف  اإلنسانية   ماح بإدخال املساعدات  للسّ  ائية  دَ العَ  إيقاف األعمال  

دخالت الصحّية التّ شرُي إىل أن ي ممّااإلقليم،  من بلدان   تدعو لالهتمام يف الكثري   جتاربَ ينا يف الوقت ذاته ولدَ 
 ق عليه بعضُ طل  وهذا ما يُ . اهت  من وطأَ  أو التخفيف   راعات  أو الصّ  السياسية   األزمات   يف حلِّ تستطيُع اإلسهاَم فعاًل 

 .الم"السّ  من جسور   جسر    "الّصحةُ  الناس  

 أصحاب املعايل، السيدات والسادة،

ا يف قطاع منّ  . فالبعضُ سريعة   بوترية   رُ الذي يتغي ّ  يف هذا العال   االهتمامَ مجيعًا ا منّ  يستحقُّ  أن هذا اجملالَ إّنين أؤمُن ب
 ُُ . اخلارجيةُ  ، ومنها السياسةُ خرىالصحة وسياسات القطاعات األط بي واب  عن الرّ  فهمًا أفضلَ  كوِّنَ ألن يُ  الّصحة حيتا

حة، بالنسبة للصّ  ذات األمهية البالغة ه يف املفاوضات  ور  هذا اإلقليم وحضُ  مشاركة   ى أمهية  دَ مَ  دركُ ومن هنا، فنحن نُ 
 والَ واصلنا، ط  . وهلذا فقد منها والعاملية   ، اإلقليمية  املختلفة   السياسية   من احملافل   الدائرة يف كثري   وكذلك يف املناقشات  

عَ اجلَ ، األخرية   السّنوات  اأَلربع   وغريها  التشريعية   واجملالس   اخلارجية   والشؤون   يف قطاعات الّصحة   رامسي السياسات   بي م 
 نَ ، وحىت نضمَ على النطاق الوطين راتدُ القُ  وبناءُ  والتنسيق بينها مستوى الوعي من القطاعات، حىت يتسىن لنا رفعُ 

يف هذا  واالقتصادية   االجتماعية   التنمية   واجه جهودَ تُ  الّت يات  حول التحدِّ  العاملية   يف املناقشات   مسامهة فعالة نالدان  بُ ل
 .ويف العال   قليماإل

 الحظ أنّ يأكثرنا  أنّ  وأعتقدُ إّن التنسيَق والفهم املشرتك بي قطاعي الصحة  والسياسة  اخلارجية  أمر  يف غاية  األمهية . 
يف اآلراء بشأن  إىل إمجاع   فالوصولُ . معينة   صحية جتاه قضايا خمتلفة   مواقفَ  خمتلفة    بلدان  على جمرد تبينِّ  ال يقتصرُ  األمرَ 

 واملواقفُ  املختلفةُ  فاالهتماماتُ يف أغلب  األوقات.  الواحد   يف البلد   د  عق  مُ  أمر   ر على الّصحةالّت تؤثِّ  املختلفة   اجلوانب  
 والشؤون   الّصحة   بي قطاع   نافس هذه االهتماماُت واملواقفُ وغالبًا ما تت ،واقع   أمر   القطاعات  املختلفة  بي  املختلفةُ 
 مواقفُ بايُن كذلك أن نرى كيف تت  فت للنظر  ومن الالّ . األخرى اإلمنائي والقطاعات   والتعاون   والصناعة   واملالية   اخلارجية  
كيف نا يف أحيان عديدة  د  وقد شاهَ . الدولية   أو ذاك يف املفاوضات   ل هذا البلدَ ثِّ ن ميُ مَ حسب ا واسرتاتيجياهتُ  البلدان  

 ري  خاليف ومث يف جنيف إىل أمر  عندما جيتمع وزراء الصحة  معنية   ومواقف الدول األعضاء على قضايا ل إمجاعُ حتو  
 .يف نيويورك جدل  لل

ُُ وربّ  يراعيها خرى أُ  هامة   فهناك اعتبارات  . اخلارجية   على السياسة   تؤثرُ  وجود عدة عواملَ بسبب  هذا املوقفُ  ا حيد
 حقوق   التنمية، ودعم   ، وتعزيز  الوطنية   املصال   مو االقتصادي، ومحايةُ لتحقيق النّ  عيُّ منها السّ ، اخلارجية   السياسة   قطاعُ 
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ب ورأينا التوترات تنشُ . االقتصادية   املصال   بسبب عدم تقارب   اخلالفَ  صحية   مبادرات   ت  لقَ ورأينا كيف خَ . اإلنسان  
 واحلواجز   ،األغذية   وسالمة   ،بغتتعلق بالتّ  منظمة التجارة العاملية يف جماالت   ها يف أروقة  بعضُ و ، والّصحة   بي التجارة  

هذه كلُّها أمثلة   .حقوق امللكية الفكرية ومحاية   األساسية، األدوية   وتوفر ،يف اخلدمات   والتجارة   ،أمام التجارة التقنية  
سوف نتطرُق إليها يف ندوت نا هذه وتتطلُب الفهَم املشرتك من القطاع الصحي والقطاعات األخرى با يف ذلك الشؤون 

.  اخلارجية واالتفاَق على مواقَف رخُدم التنميَة الوطنيَة بشكل  عام 

 أُرّحُب بكم من جديد وأتطّلُع إىل مناقشات  مثمرة .


