
 
 

 

 

 

 

 

 كلمة

 الدكتور عالء الدين العلوان
 المدير اإلقليمي 

 رق المتوسطلش لمنظمة الصحة العالمية

 أمام

 االجتماع اإلقليمي الثالث لألطراف المعنية
 ( مع التركيز بوجه خاص على اإليبوال2005الستعراض تنفيذ اللوائح الصحية الدولية )

 2015كانون الثاني/يناير   13-11القاهرة، مصر، 

 الزمالء األعزاء، السيدات والسادة،

املعنية الستعراض تنفيذ اللوائح الصحية الدولية  لألطراف   اإلقليمي الثالث   بكم يف االجتماع   ب  يل أن أرح   يطيب  
للمشاركة يف هذا  م الثمي  ك  وقت   أن أشكركم على تكريس   د  بوجه خاص على اإليبوال، وأو   الذي نركز فيه ،(2005)

وفقاً  ،األساسية العمومية   الصحة   قدرات   يف تنفيذ   احملرز   م  التقد   ستعرض  أْن ن نا اليوم  من اجتماع   االجتماع اهلام. فالقصد  
للصحة  التهديدات   من أكب   نواجه فيه اثني   يف وقت   هذا االجتماع   الشرتاطات اللوائح الصحية الدولية. ويأيت تنظيم  

 فريوس   ومرض   ،)كورونا( التنفسية   األوسط   الشرق   ملتالزمة   ب  التاجي املسب   ومها الفريوس   –العمومية يف عصرنا هذا 
تذكرة قوية لنا  هلو   ،ي على األمن العاملي، والصحة، واآلفاق االقتصاديةهلاتي الفاشيت   السيءاألثر تزايد ولعل اإليبوال. 

 ".التهديد هو هتديد للجميع أينما كانوا" أن م فاد ها ،مجيعاً 
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 الدول  ت ز  حر  ، أ2014هلا يف حزيران/يونيو عام  متديد   وأول   ،2007ح الصحية حيز التنفيذ يف عام اللوائ   دخول   ومنذ  
 ، بلغ  2014 عام   بحلول  فح الصحية. لتلك اللوائ   األساسية   القدرات   مًا يف تنفيذ  تقد   املتوسط   شرق   يف إقليم   األطراف  
 حاالت   وقوع   الكبري  يف تزايد  ال، غري أنه مع %70للوائح الصحية الدولية يف اإلقليم  األساسية   القدرات   معدالت   متوسط  
ت بعض البلدان يساورها القلق بات  اإليبوال إىل اإلقليم،  فريوس   وفادة   خطر  تفاق م  و  ،التاجي )كورونا( بالفريوس   اإلصابة  

 ،منها والوقاية  مبكراً،  الناشئة   الصحية   هذه التهديدات   كتشاف  يها ال لد واالستعداد   ب  التأه  د حول كفاية تدابري الشدي
ت يف د  اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط اليت ع ق  ة خالل ف  كانت هذه املسألة حمور نقاشات مكث   ها. و وقوع   ها حال  واحتوائ  

 تدابري   تقييم  ( 2-/ق61 إ م/ل قرار رقم ش)نظمة على إثر هذه النقاشات من املوطلب اللجنة ، 2014تونس عام 
 دة.موح   حتقق   اإلقليم باستخدام قائمة   مع اإليبوال يف بلدان   للتعامل   واالستعداد   ب  التأه  

 الزمالء والزميالت األعزاء،

 فرتة تقل   بلداً يف غضون 18مع اإليبوال يف  للتعامل   واالستعداد   ب  التأه   تدابري   من تقييم اإلقليمي املكتب   انتهى قدل
، وذلك بفضل البلدان اليت قدمت الدعم لبعثات التقييم وخباء املنظمة وموظفيها الذين قاموا فقط أسابيع   مثانية   عن

هبا هذه  تْ اليت خرج   التوصيات   وأهم   الرئيسية   النتائج   بالفعل   . وقد أرسلت  هبذه التقييمات بالتعاون مع السلطات احمللية
هذا االجتماع ي تيح  لنا ، الشامل هذا التقييم   نتائج   يف تلك البلدان. وباستخدام   إىل وزراء الصحة  كتابًة، ،  التقييمات  

نا الوفاء ن لم  ضْ اليت ت   ،األساسية للصحة العمومية القدرات   بتنفيذ   يف ما يتعلق   باإلقليم  احلايل  وضع  الملناقشة الفرصة  
نا على مدار هذه ف  . إن هد  يف هذا اجملال و إليهب  صْ الذي ن   الوضع   الصحية، وكذلك مناقشة   اللوائح   يف إطار  نا بالتزامات  

 وقابلة   واقعية   خطة   وإعداد   ،واالستفادة من التجارب السابقة النتائج تلك على استعراض   ز  ينبغي أن يرتك   ،الثالثة األيام  
فريوس اإليبوال إىل ل ألّي إفادة حمتملةر االكتشاف املبك  مت حتديدها يف قدرات  للتنفيذ ملعاجلة الفجوات احلرجة اليت

أقرتح أن ننظر يف نتائج هذا التقييم حول تدابري التأهب واالستعداد للتعامل مع اإليبوال ال هلا. و ي الفع  والتصد   ،قليماإل
( اليت مت 2005نتائج التقييم الذايت للقدرات األساسية اليت تشرتطها اللوائح الصحية الدولية )نظرة موضوعية، إىل جانب 

 ي هلا على وجه السرعةإجراؤها على مدار األعوام املاضية. وهذه املقارنة سوف تكشف عن اجملاالت اليت جيب التصد  
يف على حنو أكثر منهجية وشفافية وموضوعية. و دولية، األساسية اليت تشرتطها اللوائح الصحية ال القدرات  ما يتعلق بيف 

مع بعض القدرات األساسية تتوافق يبوال املعنية باإل العاملية   الصحة   منظمة   اليت قي متها بعثة   الستة   اجملاالت  الواقع، فإن 
، من خالل هذا ناأن اليت جيب على الدول األعضاء الوفاء هبا، حبسب اشرتاطات اللوائح الصحية الدولية. وأعتقد  

 العمومية   الصحة   نظام   من حتسي   ن  مك  ت  ، سوف ن   اليت حددناها الفجوات ملعاجلة   خطة   وضع  االجتماع، إذا متك نا من 
نا بصورة   للبلدان    الوقائية   التدابري   السريعة، ومن اختاذ   واالستجابة   ر  املبك   االكتشاف   أكب من تسهيل   على حنو ميك 
 معروفة. أو غري   أخرى ناشئة   من أي أمراض   حمتملة   هتديدات   الحتواء هتديد اإليبوال، وكذلك أي   املناسبة  

 األعزاء،والزميالت الزمالء 

هبا بصورة عاجلة من أجل  العمومية   الصحة   مظ  ن   بوجه عام اجملاالت اليت حتتاج إىل تعزيز قدراتدنا قد حد  ل
 هلا. وقد رأينا بوضوح: ها، واالستجابة  التنبؤ هبا، وتتبع   ها من خالل  أي هتديدات صحية خطرية، ورصد   اكتشاف  

   يف حاالت الطوارئ؛ للسيطرة على احلوادث   كفؤ    إىل نظام   تفتقر   القائمة   التنسيق   هياكل  أن 
  هو أحد أكب جوانب القصور اليت تواجه  من البلدان   العدوى يف كثري   ملكافحة   وطن   برنامج   وجود   عدم  أن

 ها؛وتنفيذ   الصحية   العدوى يف املرافق   ملكافحة   الة  الفع   للتدابري   عملية التخطيط  
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  ؛يها احلقيقيف وقت   التهديدات   الكتشاف   الة  فعّ  إىل آليات  أحياناً  تفتقر   ة  طريالق   د  الرتص   م  ظ  ن  أن 
  ر ضات ناشئة ها على اكتشاف  د  تساع  ، اليت لدى البلدان املخبية   التشخيصية   القدرات  أن حباجة  ال تزال   ،أي ُم 

 ؛إىل التعزيز
 اسرتاتيجية متكاملة ومتعددة األطراف لإلبالغ عن املخاطر؛ األطراف   أي من الدول    تضعْ مل 
  الصحة العمومية. خماطر   علىالطوارئ يف املوانئ اجلوية  خطط  ينبغي أن تشتمل 

مها من ، وغري  H5N1اإلنفلونزا  سارس وفريوس   فريوس  مع  نا السابقة  إىل أنه برغم خبات   بوضوح   هذه النتائج   وتشري  
فاإلقليم غري مستعد على الوجه  اللوائح،هذه الت تنفيذ ومعدّ  الدولية االستثمار يف اللوائح الصحية وبرغماجلوائح، 

 هذا اإلقليم. اب  على أعت للتعامل مع اإليبوال اليت تقف   األكمل

 الصحة   يف منظومة   واألدوات   تقييمًا ألبسط القدرات   ن  ضم  طري لإليبوال ت  الق   إن هذا التقييم   الزمالء، السادة  
ي، ط  املخال   ها، وتتبع  من العدوى ومكافحت   األمراض، والوقاية   د  القطاعات، وترص   بي   لدينا، ومنها: التنسيق   العمومية  
يف  من أسس الصحة العمومية وإدارة املخاطر كانت عونًا جملتمعات   س البسيطة  س  املخاطر. فهذه األ   عنْ  واإلبالغ  
 اإليبوال غري   فاشية   يف مواجهة   األول   د  الص   وال تزال متثل حائط   ،كثرية  على مدار عقود   عاملية   على جوائح   التغلب  
 أفريقيا حالياً، وخطر وفادهتا إىل اإلقليم. يف غرب   املسبوقة  

 نستخدم   فنحن  واالستقطاب؛  االنقسام  من  أيضًا مظاهر   ق  اليوم ختل   العمومية   ها الصحة  اليت تشهد   إن التطورات  
عر ض اليت ت   الضعف  التزال مواطن إلنقاذ حياة األفراد، ولكن يف الوقت ذاته  يف جمال الرعاية الطبية التدخالت   أحدث  

، تفرض هتديدات خطرية على مثل اإليبوال وفريوس كورونا وناشئة   آالف البشر للموت واملرض جراء ُم ْر ضات معروفة  
 ومن هنا فنحن يف حاجة لبذل مزيد من االستثمارات يف جمال الوقاية وتعزيز الصحة العمومية يف اإلقليم. .السكان

د الفجوات احلرجة اليت عملي لس   واقعية ذات طابع  أن نضع خطًة  اليوم وحنن جنتمع   ،لزاماً علينا ، فقد أصبح  ولذلك
ت يف األسباب اليت مسح  بعي الناقد أبرزها تقييم اإليبوال، ولتقوية القدرات األساسية للوائح الصحية الدولية، أن ننظر 

 تدابري  سوى عن  ر  ف  سْ ي  لن نا يف هذا األمر . وإخفاق  لإليبوال بالتطور من فاشية حملية لتصبح هتديداً عامليًا لألمن الصحي
 راً باملخاطر يف املستقبل.د تأث  م الصحية أش  ظ  عالجية مفتتة وقصرية العمر، ورمبا جتعل الن  

الت بي نقاط الدخول الص   اللوائح الصحية الدولية يف مواجهة فريوس اإليبوال أن تعزيز   تطبيق   جتربة   تْ ولقد أوضح  
ن ك  ما البلدان املتجاورة، مي  بينها، سواء داخل البلدان أو يف ما بي البلدان، والسي   من التنسيق   م الوطنية واالستفادة  ظ  والن  

 نسان.نع اإلخطار، طبيعية كانت أم من ص  على الوقاية من مجيع األ ماعية" القائمة  ج   "املناعة ال أن يساعدنا على زيادة  

، 2016حزيران/يونيو  هر  يف ش الثاين لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية للتمديد   النهائي احملدد   من املوعد   وبينما نقرتب  
اللوائح  على تنفيذ   د  أك  ، 2014يف تشرين الثاين/نوفمب  الصحية، الذي انعقد   اللوائح   استعراض   اجتماع جلنة   رى أنْ ن  

 القدرات  إىل  عا إىل النظر  زمن، ود   حبد   ملتزمةً  وليست ظاهرةً  ،ومتواصلة مستمرةً  ها عمليةً بوصف   الدولية   الصحية  
 . ، وليس فقط من ناحية التنفيذالوظيفي وضمان اجلودةمن ناحية األداء األساسية للوائح الصحية 

ال مع أي الفع  ل العاملية، والتعام   الصحة   محاية   على أننا مجيعًا نضطلع مبسؤولية   التأكيد   د  وأخريًا وليس آخر، أو  
الدولية  الصحية   للوائح   األساسية   القدرات   تقوية   سواء من داخل اإلقليم أم من خارجه، غري أنْ  ،ناشئة   صحية   هتديدات  
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ليست هي املسؤولية الوحيدة امللقاة على عاتق القطاعي اإلنساين  ،مثل اإليبوال ها يف مواجهة هتديدات  يل  وتفع  
د وتزاي  ، احمللي اإلمجايل على املستويي الوطن واإلقليمي  الناتج  ين  د  رابات االجتماعية؛ وت  م االضطوالصحي. فتفاق  

د بكل وضوح أن احلاجة إىل مبادرة شركاء التنمية والقطاع اخلاص للمشاركة يف تؤك   ،اخلسائر االقتصادية للقطاع اخلاص
 ى.تنفيذ اللوائح الصحية الدولية تزيد اليوم عن أي وقت مض  

 الزمالء األعزاء،

رفاهية ولألسف، هو ، ه، إال أن الوقت  ع  علينا أن نقط   طويل   نا طريق  مًا طيباً، ولكن ال يزال أمام  تقد   أحرزنالقد 
من  حزمةمن اقرتاح  ن  ك  م  ت  ، سوف ن   واحلوار البناء ْينالتفك ر والنقد  خاللا. وإين على ثقة من أننا، من ه  ك  ل  منت   ال

 ،ذات األولوية على املدى القصري ملعاجلة الفجوات يف القدرات األساسية للوائح الصحية الدوليةالواقعية الت التدخ  
 الالزمة ملواجهة هتديدات مثل اإليبوال.

لنظر إىل اللوائح نبدأ منها اأن يوفر هذا االجتماع الركيزة اليت  ي أمل  ل  ، فك  البعيدأما على املدى املتوسط واملدى 
األمهية يف آلية من العوامل بالغة الوظيفي واجلودة  األداء، يف ظل اعتبار ةاإلنسانيللتنمية  ية الدولية على أهنا جسر  الصح
 ب واالستجابة لكل األخطار يف املستقبل.التأه  

 .شكراً لكم


