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الصحُة اإلجنابيُة والتغذية؛  اخلاص باألمراض السارية والذي ْمل يتمَّ إجنازُُه بعد؛ وصحة األمهات واألطفال مبا فيها
ا.   والوقاية مَن األمراض غري السارية ومكافحتها؛ والتأهُّب للطوارئ واالستجابة ملقتضيا

وكما تلمسوَن سيادُتُكم، فقْد تغيـََّر شكُل التقرير هذا العاَم ليصبَح أقصَر نسبياً، إْذ ْمل يـَُعْد يتناوُل مجيَع جوانب 
األعضاء، بْل باَت يرّكُز على األولويات االسرتاتيجية مبفهومها األوسع، وعلى بعض التحديات  تعاوننا التقّين مَع الدول

اخلاصة اليت ستعمُل املنظمُة على التغلب عليها، وعلى األعمال اليت َشَرْعنا فيها بالفعل، للتغلب على هذه التحديات. 
، ومطلَع عامنا ٢٠١٢ية لألعمال اليت متَّْت خالَل عام وامسحوا يل أْن ُأشَري يف كلميت هذه إىل بعض اجلوانب األساس

  هذا.

  السيداُت والسادة،

، بناًء على عملية حتليٍل مستفيضٍة، بعرض ورقٍة على اللجنة اإلقليمية ٢٠١٢كما تذكروَن معاليُكم، فقْد ُقْمنا يف عام 
ت وخيارات العمل املطروحَة يف املستقبل، وذلَك بشأن تقوية الُنُظم الصحية، وحدَّدنا فيها التحديات املاثلَة، واألولويا

بالنسبة للمجموعات الثالث مَن الدول األعضاء يف اإلقليم. واعتمْدنا سويًا سبَع أولوياٍت لتطويٍر الُنظٍُم الصحية، كما 
ماعاتنا التقنية، مْن اتفقنا معًا على جمموعٍة مَن املهام واملسؤوليات املشرتكة. ولقْد متكَّنا أمُس، وألول مرة، خالَل اجت

مناقشة التحديات املتعلقة بالقطاع الصحّي اخلاّص يف اإلقليم، وُسُبل تقوية نظام املعلومات الصحية، وذلَك مْن خالل 
إعداد قائمٍة أساسيٍة باملؤشرات. وسنقوُم يف وقٍت الحٍق مْن هذا اليوم وغداً، باستعراض ورقٍة للمناقشات التقنية حوَل 

اثلة، والُفَرص املطروحة، وخارطة الطريق املقرتحة للتقدُّم َصْوَب حتقيق التغطية الصحية الشاملة، هذا التحديات امل
ٍم يف تقدمي الدعم التقّين يف جمال تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية.   باإلضافة إىل ما حنرزُُه مْن تقدُّ

% فقط مَن ٢٦حصاءات احليوية يف اإلقليم يف العام املاضي أنَّ وقْد أظهَر تقييُم نُُظم تسجيل األحوال املدنية واإل
كوزراَء   النظم (يف ستة بُلدان) قْد تـُْعَتبَـُر مَن الُنُظم اليت تقوُم بأداء وظيفتها. وبالتايل فإنَّ التحّدَي األهمَّ الذي ستواجهونَهُ 

للصحة يتمثَُّل يف صعوبة توّخي الدقة يف التخطيط للمستقبل، إذا كنُتم ال تعرفوَن على وجه الدقة عدَد املواليد 
والوفيات، ومكاَن حدوثها، واألسباَب الرئيسيَة للوفيات. ومْن َمثَّ ستمّثُل االسرتاتيجيُة املقرتَحُة واليت ستقوموُن مبناقشتها 

لحَّة للعمل، واليت أكدمتوها يف قرار العام فرصًة مهمًة للتعاط
ُ
ي مَع هذه الفجوة اخلطرية، واالستجابة هلذه احلاجة امل

  املاضي اخلاّص بتقوية النُُّظم الصحية.

إنَّ حتقيَق التغطية الصحية الشاملة يعين ضماَن حصول مجيع املواطنَني على اخلدمات الصحية العالية اجلودة (مبا فيها 
ية، وتعزيُز الصحة، واملعاجلُة، وإعادُة التأهيل) دوَن مكابدة ضائقٍة مالية. والواضُح أنَّ التغطيَة الصحيَة خدماُت الوقا

الشاملَة مَن املفاهيم اليت تكتسُب زمخًا يف العامل قاطبًة. ولكنَّ بلوَغ هذه التغطية الصحية الشاملة يقتضي مْن كّل دولٍة 
رؤيٌة شاملٌة، واسرتاتيجيٌة ُمسَندٌة بالبّينات، وخارطُة طريٍق واضحُة املعامل؛ وأْن تتوىل  مَن الدول األعضاء أْن يكوَن لديها

إصالَح النظام الصحّي برمته، بدًال مَن االقتصار على إصالح نظام متويل الصحة فَحسب؛ وأْن تتبىنَّ أسلوبًا متعدَد 
حْ 
ُ
َم امل   َرَز َصْوَب حتقيق التغطية الصحية الشاملة بفعاليٍة عالية.القطاعات لتسريع وترية التقدُّم؛ وأْن ترصَد التقدُّ
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ا متّثُل حتديًا لبعض الدول األعضاء دوَن سواها.  َّ وال ينبغي النظُر إىل الوصول إىل التغطية الصحية الشاملة على أ
ُسُبل الوصول إىل التغطية فإنَّنا يف حقيقة األمر، جنُد أنَّ جمموعات بُلدان اإلقليم الثالث مجيعها لديها فجواٌت يف 

الصحية الشاملة، مما يتطلَُّب منَّا بذَل جهوٍد مجاعيٍة للتغلُّب على هذه الفجوات وسّدها. فتقويُة الُنُظم الصحية يف 
االت بُلدان اإلقليم، تأيت على قمة أولوياتنا مجيعاً، وستظلُّ احملوَر األساسيَّ لعملنا نظراً الرتباطها وتداُخلها مَع مجيع اجمل

  الربناجمية.

أما يف ما يتعلُق مبجال األمراض السارية، وهَو مَن اجملاالت اليت حتظى باألولوية، فإنَّ التقريَر يـُْربُز جبالٍء توجهاتنا 
االسرتاتيجيَة يف هذا املضمار. وتتعلُق هذه التوجهاُت مبجاالت: التمنيع واللقاحات؛ واستئصال شلل األطفال؛ واألمن 

  وائح الصحية؛ وفريوس اإليدز والسّل واملالريا واألمراض املدارية.الصحّي والل

إنَّ برامَج التمنيع يف اإلقليم جتابُه العديَد مَن التحديات. فالوضُع األمينُّ يؤثـُّر ال حمالَة على فـَُرص التقدُّم َصْوَب بلوغ 
ع الروتيّين مَن التحديات الواضحة للَعَيان يف بعض أهداف التغطية، والتزاُل القدراُت اإلداريُة، وااللتزاُم بإجراء التمني

الُبلدان. وبالتايل فإنَّنا حباجٍة إىل ختصيص املوارد احلكومية، وحشد الدعم مَن الشركاء الستنهاض االستجابة لألمراض 
ت فرصتَـْني مواتَيتَـْني اليت ميكُن توقّيها باللقاحات. ويف هذا الصدد، ميّثُل عقُد اللقاحات، وخطُة العمل العامليُة للقاحا

  ميكُن للُبلدان االستفادُة منهما حلشد املوارد.

ولقْد أدَّى تنفيُذ اسرتاتيجيات التخلص مَن احلصبة يف بعض الدول األعضاء إىل اخنفاٍض سريٍع يف حاالت اإلصابة 
اإلقليُم العديَد مَن التحديات اليت أفَضْت إىل ، واَجَه ٢٠١٠باحلصبة واحلصبة األملانية يف اإلقليم. بـَْيَد أنَُّه اعتباراً مْن عام 

، وإىل زيادة ٢٠١٢و ٢٠١١اخنفاض معدل التغطية اإلقليمية باجلرعة األوىل مَن اللقاح احملتوي على احلصبة يف عاَمْي 
د الفاشيات وزيادة اإلبالغ عْن حاالت احلصبة. وسعيًا مَن املنظمة إىل وقف انتشار هذه الفاشيات، والعودة جبهو 

ا تعمُل بتعاوٍن وثيٍق مَع الُبلدان املتضّررة لتنفيذ محالٍت تتناسُق مَع بعضها  َّ التخلص مَن احلصبة إىل املسار الصحيح، فإ
تعاين يف الوقت احلايل مْن  البعض للتخلص مَن احلصبة. فمْن مصلحة مجيع الدول األعضاء، مبا فيها تلَك الدوُل اليت ال

على  ٢٠١٥لى تنسيق اجلهود، لضمان وصول اإلقليم إىل هدف التخلص مَن احلصبة قبَل عام عبٍء كبٍري، أْن تعمَل ع
  األكثر.

ولقْد حقََّق إدخاُل لقاحاٍت جديدٍة منقذٍة للحياة املزيَد مَن التقدُّم، حيُث ُيستخَدُم لقاُح املستدمية النـزلية مَن النمط 
َُكوَّرات الرئوية املتقارن يف  بلداً. ومَن املتوقَّع إدخالُهُ  ٢٠"يب" اآلَن يف 

قريبًا يف باقي الُبلدان، كما ُيستخَدُم اآلَن لقاُح امل
بُلدان. ويظلُّ التحّدي الرئيسيُّ أماَم إدخال اللقاحات اجلديدة هَو عدُم قدرة  ٧بلداً، ولقاُح الفريوسة الَعَجلية يف  ١١

ديدة. ولقْد متَّ إحاطُتُكْم أمُس بآخر تطورات اجلهود املبذولة الُبلدان املتوسطة الدخل على حتمُّل تكاليف اللقاحات اجل
َُجمَّع لّلقاحات. وعلى الدول األعضاء اغتناُم هذه الفرصة، واالنضماُم هلذا النظام، 

لوضع نظاٍم إقليميٍّ للشراء امل
ع انتهاَج اسرتاتيجياٍت تساعُد الدوَل واالستفادُة ممَّا يقّدُمُه مْن مزايا. وإنين أهيُب بالتحالف العاملّي لّلقاحات والتمني

  األعضاَء يف التغلب على حاجز ارتفاع األسعار الذي َحيُوُل دوَن إدخال اللقاحات اجلديدة.
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) أنَّ استكماَل عملية استئصال شلل ٥,٦٥، أعلنْت مجعيُة الصحة العامليُة (مبوجب القرار ج ص ع ٢٠١٢ويف عام 
لحَّة للصحة العمومية العاملية. واستجابًة لقرار مجعية الصحة العاملية، انتقَل األطفال ميّثُل أحَد الطوارئ الرب 

ُ
ناجمية امل

الربنامُج اإلقليميُّ الستئصال شلل األطفال، مَع الشركاء يف جمال استئصال شلل األطفال، إىل منط العمل يف حاالت 
نة، مثل أفغانستاَن وباكستاَن، وغريمها مَن الُبلدان األخرى الطوارئ، حىت يتسىن تقدُمي دعٍم أكثَر فعَّاليًة للُبلدان املوطو 

  اليت حتظى باألولوية.

ومتَّ إنشاُء مركٍز للتوعية يف املكتب اإلقليمّي ملساعدة هذين البلَدْين املوطونـَْني يف التصدي للقضايا النامجة عْن ّما 
التصورات الدينية املغلوطة، يف أجزاَء مْن  يكتنُف لقاَح شلل األطفال مْن معلوماٍت مغلوطة. فقْد حالْت بعضُ 

أفغانستاَن وباكستاَن، دوَن املرور اآلمن لفَرق التطعيم، وأدْت إىل حظر التطعيم متامًا يف بعض املناطق، بل وإىل اهلجوم 
دعَو كباَر على موظفي املنظمة والعاملَني الصحيَني يف جمال شلل األطفال. وقد حدا هذا باملنظمة يف هذه السنة، أْن ت

علماء املسلمَني مَن العديد مَن الُبلدان املتضّررة، وشيوَخ األزهر، ومْن جممع الفقه اإلسالمّي يف جدة، ومْن منظمة 
دف دعم جهودنا، والتعاطي  التعاون اإلسالمّي، إىل إنشاء فريٍق تشاوريٍّ إسالميٍّ يف جمال استئصال شلل األطفال، 

  حديات املاثلة يف هذا املضمار.مَع املخاوف اجملتمعية والت

ولقْد تعهدْت مجيُع بُلدان اإلقليم، يف العام املاضي، إبَّاَن اللجنة اإلقليمية، بدعم استئصال شلل األطفال يف 
اء أفغانستاَن وباكستاَن سياسيًا ومالياً. وال مراَء يف أنَّ هذا التضامَن سيكوُن حامسًا إذا ما كنَّا مجيعًا نأخُذ عمليَة القض

على شلل األطفال على َحمَْمل اَجلّد. وأرجو أال ننسى وجوَد الفريوس يف العديد مْن بُلدان اإلقليم، وكما سبَق وأشرُت 
أمُس يف كلميت االفتتاحية، فإنَّ العديَد مَن الُبلدان اخلالية مْن شلل األطفال معرضٌة بشدٍة خلطر الوفادة وظهور فاشياٍت 

ا.   خطريٍة 

  والسادة،السيداُت 

زيادًة غَري مسبوقٍة يف وقوع حاالت األمراض السارية، سواًء الناشئُة منها أو املستجدة، واليت متّثُل  ٢٠١٢شهَد عاُم 
، والكولريا، وُمحَّى القرم (H5N1)خطرًا حمدقًا باألمن الصحّي اإلقليمّي، وقْد مشلْت هذه الفاشياُت إنفلونزا الطيور أ 

ناق، واحلصبة، ومتالزمَة اإلمياء بالرأس، والتهاَب الكبد اليائّي، واحلمى الصفراء، والعدوى بفريوس والكونغو النزفية، واخل
وال خيفى على أحٍد أنَّ الصراعات الدائرَة، والطوارَئ اإلنسانيَة املزمنَة، واليت تسوُد . (H1N1)غرب النيل، واإلنفلونزا أ 

يف العديد مَن الُبلدان، وُتسفُر عْن عدٍد كبٍري مَن النازحني، هَي مْن عوامل اخلطر األساسية يف انتشار أمراٍض جديدة. 
دف احت واء التهديدات الوبائية النامجة عن األمراض الناشئة، مها ومْن َمثَّ يظلُّ الكشُف املبكُر وسرعُة االستجابة 
  التحّدي األكُرب أماَم املنظمة والدول األعضاء على حدٍّ سواء.

) إبَّاَن اللجنة ٢٠٠٥وكما تذكروَن معاليُكْم، فقْد قمُتْم يف العام املاضي مبناقشة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
سنواٍت منُذ  ٨لنا مجيعًا مْن أمهيٍة بالغٍة لتحقيٍق األمٍن الصحّي. فقْد انقضى اآلَن أكثُر مْن اإلقليمية، نظرًا ملا متثـُّلُه 

اعتماد مجعية الصحة العاملية هلذه اللوائح، ووضع إطاٍر زمينٍّ واضٍح متامًا لتلبية املتطلبات األساسية للرتصُّد واالستجابة 
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لدول األطراف يف اإلقليم، باستثناء دولٍة واحدٍة، ْمل تتمكَّْن مْن تنفيذ املرامي الالزمة لتنفيذ هذه اللوائح. إال أنَّ مجيَع ا
ا مبوجب اللوائح ٢٠١٢حبلول حزيران/يونيو  . وعلى الرغم مْن أنَّ الدوَل األعضاَء تبذُل جهودًا ملموسًة للوفاء بالتزاما

 مَن الدول األعضاء متديداٍت إضافيًة حىت ، فمَن املتوقع أْن يطلَب عدٌد كبريٌ ٢٠١٤الصحية الدولية حبلول عام 
  ، لتلبية هذه املتطلبات.٢٠١٦حزيران/يونيو 

وكاَن ظهوُر نوٍع جديٍد مَن الفريوس التاجّي (كورونا) الذي يسّبُب متالزمَة الشرق األوسط التنفسيَة، مَع ترافقه 
ديدات املتكررة لألمراض الناشئة، وعلى الفجوات اليت مبعدٍل مرتفٍع للوفيات، دليًال قويًا على سهولة تعرُّض اإلقليم للته

تكتنُف القدرات األساسيَة للدول األعضاء، واخلاصَة بالرتصُّد واالستجابة، واملطلوبَة مبوجب اللوائح الصحية الدولية. 
. فمثُل هذه األنواُع ويأيت اآلَن إقليُم شرق املتوسط يف حمور اهتمام الصحة العاملية، بعَد اكتشاف فريوس كورونا املستجدّ 

ا. فأيُّ فاشيٍة تقُع اليوَم يف أّي مكاٍن بالعامل، ستمّثُل غداً مشكلًة للع اَمل مَن العدوى الناشئة، يصُعُب توقـُُّعها أو التنبـُُّؤ 
ذه األمراض اجلديدة، هَو مسؤوليٌة أصيلةٌ  للدول األعضاء  بُرمَّته. وبطبيعة احلال، فإنَّ التبكَري بإبالغ املنظمة وإخطارها 

مبقتضى اللوائح الصحية الدولية، وضرورٌة أساسيٌة يف حالة ظهور أّي طارئٍة للصحة العمومية قْد ُحتْدُث قلقاً دولياً. وإنين 
  على يقٍني مْن أنكْم ستواصلوَن إيالَء العناية الواجبة هلذه االتفاقية القانونية الدولية امللزمة جلميع الدول األعضاء.

  والسادة، السيداتُ 

مَن املرامي اإلمنائية لأللفية.  ٦كما تعلموَن فإنَّ العدوى بفريوس اإليدز والسّل واملالريا، هَي موضوعاُت املرمى 
ولكْن بالرغم مْن أنَّ عدَد احلاالت يف هذا اإلقليم أقلُّ مْن سائر األقاليم األخرى، إال أنَّ معدََّل الزيادة يف حاالت 

وس اإليدز هَي األعلى على مستوى العامل. فهناَك حنُو نصف مليون شخٍص متعايٍش مَع فريوس العدوى اجلديدة بفري 
اإليدز يف اإلقليم، وتضاعَف عدُد الوفيات املرتبطة مبرض اإليدز خالَل العقد املاضي سواًء بَني البالغَني أو األطفال. 

ُر معدُل التغطية اإلقليمية مبعاجلة فريوس اإليدز بأق %، مما يعين أنَّ ٥٥% مقارنًة باملعدل العاملّي البالغ ٢٠ّل مْن ويـَُقدَّ
اإلقليَم لديه أدىن معدٍل للتغطية مقارنًة بسائر األقاليم األخرى. وسعيًا منَّا إىل استنهاض َمهم الُبلدان الختاذ إجراءاٍت 

ف العاملية، فقْد طرحْت املنظمُة يف مطلع عاجلٍة لتسريع وترية االختبار، والنهوض باملعاجلة، واالقرتاب مْن حتقيق األهدا
اء أزمة معاجلة فريوس اإليدز. كما ستقوُم املنظمُة اليوَم، باالشرتاك مَع برنامج األمم  ٢٠١٢عام  مبادرًة إقليميًة إل

ْعّين مبكافحة اإليدز، بإطالق التقرير اإلقليمّي اخلاّص بتسريع وترية معاجلة فريوس اإل
َ
  يدز.املتحدة املشرتك امل

وعلى الرغم مْن أنَّ العديَد مَن الُبلدان قْد جنحْت يف التخلص مَن املالريا، إال أنَّ املالريا التزاُل مَن املشاكل الصحية 
ُر بنحو  َز أكثُر مْن  ١٥٠٠٠اليت حتظى باألولوية. فقْد أُْزهَقْت أرواُح ما يقدَّ % ٩٩شخٍص يف اإلقليٍم بسبٍب املالريا. وتركَّ

ماليني حالة، ْمل  ٧يف ستة بُلدان، حيُث متَّ اإلبالُغ عْن ما يربو على  ٢٠١٢ت املؤكَّدة يف اإلقليم يف عام مَن احلاال
يتأكَّْد سوى ُمخُْسها فقْط باكتشاف الطفيليات. فالُبلداُن اليت ترزُح حتَت وطأة عبء املالريا، تواجُه حتدياٍت يف توفري 

تتميُز باجلودة وسهولة احلصول عليها، وأفضى انتشاُر استخدام األدوية طرق التشخيص باكتشاف الطفيليات اليت 
املضادة للمالريا مَع املرضى السلبّيَني للطفيلي، إىل رعايٍة غٍري صحيحٍة للمرضى، وزيادة اآلثار اجلانبية والتفاعالت بني 

إىل زعزعة ثقة اجلمهور يف جناعة املعاجلة التوليفية األدوية، بْل ومنّو املقاومة لألدوية املضادة للمالريا. وقْد أدى هذا بدوره 
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املعتمدة على األرمتيسنني، يف حالة استخدامها ملعاجلة احلاالت غري املؤكَّدة واليت ال تندرُج حتَت املالريا. فالُبلداُن 
يصّي للمالريا، فضًال عن املوطونُة باملالريا حباجٍة إىل استنهاٍض جهودها لضمان اإلتاحة الشاملة لُسُبل االختبار التشخ

  املعاجلة الفعَّالة وترصد املالريا وفقاً للمبادرة الثالثية األركان ملنظمة الصحة العاملية: االختباُر والعالُج والتتبُّع.

َن . فبالرغم مْن أنَّ العديَد م٢٠١٠مقارنًة بعام  ٢٠١١لقْد حقََّق اإلقليُم اخنفاضًا طفيفًا يف معدل وقوع السّل يف عام 
ُر للوفيات ٨٥%، ومعدَل جناٍح للمعاجلة بلَغ ٧٠الُبلدان قْد حقَّقْت معدَل اكتشاٍف للحاالت بلَغ  %. اليزاُل العدُد املقدَّ

% مَن احلاالت املقدَّرة. ويـُْعَزى ذلَك بشكٍل أساسيٍّ ٣٧النامجة عن السّل مرتفعاً، ويفوُت على اإلقليم كذلَك تشخيُص 
صور التبليغ يف املرافق الصحية، سواًء العامُة منها أو اخلاصة، اليت ال تتبُع الربامَج الوطنية. إىل قصور التشخيص، أو ق

فعلى الرغم مما شهدناُه مْن جناٍح، حتتاُج مجيُع الدول األعضاء إىل وضع تشريعاٍت صارمٍة تضمُن إلزاَم مجيع مقّدمي 
املضادة للسّل يف الصيدليات اخلاصة. كما حنتاُج إىل التزاٍم اخلدمات باإلبالغ عن احلاالت، وُحتدُّ مْن بيع األدوية 

  سياسيٍّ رفيع املستوى للنهوض بالتشخيص ورعاية املصابَني بالسّل املقاوم لألدوية.

  السيداُت والسادة،

املرامي  منَ  ٥واملرمى  ٤متّثُل صحُة األمهات واألطفال األولويَة االسرتاتيجيَة الثالثَة. فاستجابًة ألهداف املرمى 
. وعلى الرغم مْن ١٩٩٠اإلمنائية لأللفية، شهَد اإلقليُم تقدمًا ملموسًا يف اَحلّد مْن وفيات األمهات واألطفال منُذ عام 

هذا اإلجناز اهلاّم، ميوُت آالُف األمهات واألطفال كلَّ عاٍم بسبب أمراٍض ميكُن توقيها باللقاحات. فهنالَك عشرُة بُلداٍن 
األكرب لوفيات األمهات واألطفال، وتواجُه حتدياٍت خاصًة تتعلُق بفجواٍت يف الُنُظم الصحية تستأثُر بالعبء 

َحّددات االجتماعية والبيئية، مبا فيها ُسُبُل احلصول على املياه املأمونة واإلصحاح، وما نشهُدُه مْن تلوٍث متزايٍد 
ُ
وامل

  للمياه واهلواء.

دف تسريع وترية التقدُّم ويف شهر كانون الثاين/يناير مْن هذا ا لعام، متَّ إطالُق مبادرٍة إقليميٍة متعددة الوكاالت 
من املرامي اإلمنائية لأللفية، وذلَك أثناَء االجتماع رفيع املستوى الذي ُعقَد يف  ٥واملرمى  ٤احملرز َصْوب حتقيق املرمى 

ُز املبادرُة على البُلدان العشرة اليت ديب، يف اإلمارات العربية املتحدة، حتَت شعار "إنقاُذ حياة األمه ات واألطفال". وتركَّ
تعاين مْن ارتفاع عبء وفيات األمهات واألطفال. وقْد حضَر العديُد مْن حضراتُكْم هذا االجتماَع، الذي تـُّوَج بإعالن 

لدان اليت تنخفُض فيها معدالُت ديب والذي ميّثُل نرباسًا تستهدي به الدوُل األعضاُء يف ُمضيَّها لألمام. أما بالنسبة للبُ 
ا مواصلَة الرتكيز واحلفاَظ على ما حققْتُه مْن إجنازاٍت، والعمَل على ضمان جودة الرعاية،  الوفيات، فإنين أهيُب 

ا اخلاصة.   وتطويَع التدخالت ومواءمَتها مبا يلّيب احتياجا

، ٢٠١٥إىل عام  ٢٠١٣متَّ إعداُد خطٍط تغطي املدَة مْن عام أما فيما يتعلُق بالُبلدان العشرة اليت حتظى باألولوية، فقْد 
ُز هذه اخلطُط على زيادة التغطية بالتدخالت الرئيسية العالية املردود على مدى سلسلة  ْحَرز. وتركَّ

ُ
لتسريع وترية التقدم امل

وة إىل املزيد مَن التعاون بَني الرعاية، مَع الرتكيز على التصّدي للَجْور يف جمال رعاية صحة األمهات واألطفال، والدع
. بـَْيَد أنَّ حتليَل إمجاّيل التكلفة الالزمة ٢٠١٥القطاعات. وقْد أرسْت هذه اخلطُط أساَس العمل للمرامي اإلمنائية ملا بعد 
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% ووجود فجوٍة متويليٍة بنحو ٤٢مليار دوالر أمريكي، يشُري إىل مسامهة احلكومة بنسبة  ١,٧لتنفيذ هذه اخلطط، والبالغ 
ُ تغطيُتها مَن اآلَن حىت عام    .٢٠١٥مليار دوالر، يتعنيَّ

  السيداُت والسادة،

أما بالنسبة جملال األمراض غري السارية، والذي حيظى بأولويٍة اسرتاتيجيٍة، فكما تذكروَن معاليُكْم، فقْد وافقُتْم يف 
مُتْم باعتماده. ومْن ثَـمَّ فإنَّ كلَّ بلٍد ُمْلَزٌم بإجراء التغيريات املطلوبة للُمضّي العام املاضي على إطار العمل اإلقليمّي، وقُ 

  ُقُدماً. وبالتايل، فقْد َسَعْينا مَعُكْم يف العام املاضي إىل حتديد كيفية تنفيذ إطار العمل هذا.

ٍت هائلٍة يف جماالت تصريف الشؤون ولقْد كشَف املسُح الذي ُأْجرَي هذا العاَم لُقُدرات الدول األعضاء عْن حتديا
(احلوكمة)، ومكافحة عوامل اخلطر، والرتصُّد والرصد، والرعاية الصحية، فجميُع الُبلدان، بال استثناء، لديها فجواٌت يف 

 كّل االستجابة. ومْن ثَـمَّ فقْد تعاوَنْت املنظمُة مَع الدول األعضاء لبناء الُقدرات، وتنفيذ التدخالت ذات األولوية يف
 جماٍل مْن هذه اجملاالت األربعة. وباإلضافة إىل ذلَك، قاَم املكتُب اإلقليميُّ بإنشاء إدارٍة جديدٍة تـُْعَىن بتقوية الدعم التقينّ 

  املقدَّم إىل الُبلدان.

األربعة  وكما سبق وأشرُت يف كلميت االفتتاحية، اليزاُل أماَمنا الكثُري يف جمال الوقاية مْن عوامل اخلطر الرئيسية
املرتبطة باألمراض غري السارية، فما ُقمنا به حىت اآلَن غُري كاٍف؛ وسوَف يـَْنَصبُّ الرتكيُز على تنفيذ التدخالت الرئيسية 
العالية املردود والشديدة التأثري أو ما يـُْعَرُف باسم "أفضل اخليارات". أما فيما يتعلُق مبكافحة التبغ، فستواصُل املنظمُة 

الدول األعضاء على تنفيذ اإلجراءات املتعلقة باتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ،  حثَّ ودعمَ 
، إّال أنُه اليزاُل يكتنُفها العديُد مَن الفجوات املهمة. ويـَُعدُّ التهريْب واالجتاُر غُري املشروع مَن القضايا املهمة يف إقليمنا

الربوتوكول األول واخلاّص باالجتار غري املشروع يف التبغ سوى بـََلَدْين اثنني فقط. ومْن ثَـمَّ فإنين  ومَع ذلَك فلْم يـَُوّقْع على
  أدعو باقي البُلدان إىل إعطاء العناية الواجبة والعاجلة هلذا الشأن.

ذات األولوية وفقاً  وقْد بادَر بعُض الدول األعضاء مؤخَّرًا إىل تبّين تدخالٍت للحّد مَن امللح املوجود يف األغذية
ا الرائعة يف احلّد مَن امللح املوجود يف اخلُبز، وأنين  لتوجيهات املنظمة، وامسحوا يل أْن أهّنَئ دولَة الكويت على إجنازا
ٍم مماثٍل يف التخلص مَن  أدعو كافَة الدول األعضاء إىل أْن حتذَو حذَوها. وتعمُل املنظمُة مَع الُبلدان على إحداث تقدُّ

دهون املتحّولة، واحلّد مَن الكمية املتناَوَلة مَن الدهون املشبعة. وحنُن نعمُل بتعاوٍن وثيٍق مَع الدول األعضاء لتنفيذ ال
املبادئ التوجيهية للمنظمة اخلاصة بتسويق األغذية واملشروبات غري الكحولية لألطفال، للحيلولة دون اإلصابة بالسمنة، 

مُّ عقُد منتدًى رفيع املستوى حوَل انتهاج أسلوٍب ميتدُّ طيلَة الُعُمر لتشجيع النشاط ولتشجيع النشاط البدّين. وسيت
  البدّين، وذلَك يف ديب يف شهر كانون األول/ديسمرب. وإنين أتطلَُّع إىل كرمي مشاركتُكْم يف هذا املنتدى.
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  السيداُت والسادُة،

ا األولويَة االسرتاتيجيَة اخلامسَة يف اإلقليم. فهنالَك حنُو  مليون  ٤٢ميثُل التأهُُّب للطوارئ واالستجابُة ملقتضيا
بُلداٍن تئنُّ حتَت وطأة الطوارئ املمتدَّة.  ٧بلداً مْن بُلدان اإلقليم يتأثروَن اآلَن بالطوارئ واألزمات، ومْنها  ١٣شخٍص يف 

يف العام املاضي، عددًا مَن الطوارئ احلادَّة النامجة عن الكوارث الطبيعية، مبا فيها الفيضاناُت  فقْد َشهَد اإلقليُم،
الشديدُة والزالزُل املدّمرة. وأفضْت كلُّ هذه األحداُث واملواقُف إىل طيٍف كبٍري مَن التعطيل والتهديد اخلطري للصحة 

اض الوبائية، والرضوح، ومراضة األمهات واألطفال، وبَني تـََعطُّل العمومية، والذي تراوَح بَني زيادة الوفيات، واألمر 
اخلدمات الرئيسية، وهدم البنية التحتية من ناحيٍة أخرى، فضًال عن التأثريات اجلسيمة على االستثمارات األخرى اليت 

ألحداُث متامًا ما حتقََّق يف متَّْت يف جمال الصحة على مدى سنواٍت طويلٍة مَن العمل واجلهد التنموّي. وقْد حمْت هذه ا
ضين واالستثمار اجلاّد يف جمال الصحة العمومية يف الكثري مَن املناطق، مما سيحتاُج إىل عقوٍد 

ُ
سنواٍت طواٍل مَن العمل امل

  طويلٍة لتعويضه.

قّدُمُه اجملتمُع الدويلُّ وعلى الرغم مَن الربامج واإلجراءات العديدة اليت تتبنَّاها املنظمُة لدعم السكان املتضررين، وما ي
، ْمل تـَْرَق طريقُة إدارتنا اجلماعيُة هلذه األزمات يف اإلقليم إىل املستوى األمثل. فبعَد أْن خيبَو دخاُن  مْن دعٍم سخيٍّ
 الصراع، وينطفَئ رماُد األزمات، عندئٍذ فقْط، سيدرُك اجملتمُع الدويلُّ فداحَة الضرر الذي وَقَع على الصحة العمومية،

جاوزُُه وتأثريُُه البعيُد املدى ليس على السكان احملليَني والُبلدان املتضّررة فحسْب، وإمنا سيطاُل تأثريُُه اإلقليَم بُرمَّته، ُمثَّ يت
  ملناطَق أخرى يف العامل.

ذه القضية وصفًا مستفيضًا للوضع يف اإلقليم مَع الرتكيز بشكٍل  خاصٍّ على ويستعرُض التقريُر املرحليُّ اخلاصُّ 
، يتمثَُّل يف طُُرق وُسُبل أخذ زمام املبادرة لتصميم  ا على الُبلدان املتامخة. إنَّ التحدي احلقيقيَّ األزمة السورية، وتداعيا
ُ علينا مجيعًا يف اإلقليم أْن نصبَح  اسرتاتيجيات التأهب واالستجابة، ولتحديد اجلهود الالزمة وكيفية تنفيذها. ويتعنيَّ

الرئيسيَني يف تصميم االسرتاتيجيات الصحية املناسبة ويف توفري الدعم الالزم لبعضنا البعض بصورٍة منسقة.  الفاعلنيَ 
  ذلَك ألنَّ التعويَل على العمل الدوّيل واخلارجّي، مبا فيه التمويُل، ميّثُل خطراً دامهاً لنا مجيعاً على املدى البعيد.

  السيداُت والسادة،

إنَّ مجيَع هذه األولويات االسرتاتيجية تنطوي على مصاَحل اقتصاديٍة وجغرافيٍة وسياسيٍة، تؤثـُّر كما تعلموَن متاماً، ف
ا قد تدعُم  بدورها على جدول أعمال الصحة، وعلى جدول أعمال السياسة اخلارجية، األوسع نطاقاً، ممَّا يعين أ

اضي على مبادريت لتعزيز الدبلوماسية الصحية يف اإلقليم. وهذه التنميَة الصحيَة أو تؤثـَّر عليها. وقْد أطلعُتُكْم يف العام امل
ا ُقُدمًا بـُْغَيَة تعزيز عملية التواؤم والتنسيق بَني جدول أعمال  االسرتاتيجيُة التزال يف مهدها، ولكين سأواصل الدفَع 

  طية الصحية الشاملة.الصحة وجدول أعمال السياسة اخلارجية، سعياً إىل حتسني اإلنصاف يف جمال الصحة والتغ
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  أصحاَب املعايل،

كما سبَق وأوضحُت، يف العام املاضي، فإنَّ حتسَني الدعم التقّين املقدَّم للُبلدان يستلزُم إعادَة النظر يف العمليات 
يئٍة رقابيٍة اإلدارية باملنظمة، إْذ َتْكُمُن التحدياُت الرئيسيُة يف جماالت التخطيط، والتمويل، واملوارد البشرية، وإجياد ب

مًا كبريًا يف هذه اجملاالت على مدى الثمانيَة عشَر شهرًا املاضية، ولكْن اليزاُل أماَمنا  صارمة. وبالفعل لقْد أحرزنا تقدُّ
ُ علينا التعاطي معها. فاملبادراُت اليت شَرْعنا فيها تتماشى متامًا مَع عملية  العديُد مَن الفجوات والتحديات اليت يتعنيَّ

  املنظمة على الصعيد العاملي، بْل لقْد أخْذنا زماَم القيادة يف املنظمة يف بعض اجملاالت.إصالح 

. وذلَك مْن خالل اتباع ٢٠١٥-٢٠١٤أما يف ما يتعلُق بالتخطيط، فقْد ُقْمنا بتغيٍري شامٍل لطريقة ختطيطنا للثنائية 
سلوٍب حمسٍَّن للتخطيط، ينطلُق مَن القاعدة إىل القمة. أسلوٍب يرّكُز بشكٍل أكَرب على األولويات اليت ُحّدَدْت وفقًا أل

  ونظراً ألننا سنقدُم عرضاً خاصاً هلذه العملية "اجلديدة"، فإنين لْن أستفيَض اآلَن يف هذه النقطة.

ا يف س ائر املكاتب واليزاُل التمويُل ميّثُل حتديًا كبرياً، فاملسامهاُت اإلقليميُة التزاُل، بشكٍل كبٍري، أدىن مْن مثيال
اإلقليمية األخرى. وحنُن ْمل نـَْنَته بـَْعُد مْن اسرتاتيجية حشد املوارد، ولكننا ركزنا جهوَدنا على تقوية الوظائف يف املكتب 
اإلقليمّي، ونتوقُع السَري ُقُدمًا يف هذا املنحى يف العام القادم. ومْن َمثَّ فإنَّ هنالَك حاجًة حقيقيًة إىل دعم الدول 

  والتزامها. األعضاء

وسعيًا منَّا إىل حتقيق وفورات الكفاءة وحتسني األداء، فإننا بصدد مراجعة مجيع عقودنا املهمة، وطرح مزايداٍت هلا. 
  ومَن املتوقع االنتهاُء منها بنهاية هذا العام.

بتقليص الفرتة الالزمة لتعيني  إننا النزاُل نواجُه العديَد مَن التحديات يف جمال املوارد البشرية، والسيَّما يف ما يتعلقُ 
َُتَصوَّر زيادُة االنفتاح يف هذا اجملال، والسيَّما مَع الدول األعضاء. وبطبيعة 

املوظفني، واجتذاب أفضل املرشحني؛ ومَن امل
ني جودة احلال، فإنَّ اخنفاَض القدرات يف العديد مَن األماكن اليزاُل يؤثُر على كفاءة املنظمة وفعاليتها. وبالنسبة لتحس

الدعم التقّين املقدَّم للدول األعضاء عَرب االستعانة باملشاورين، فإننا نعكُف حاليًا على إعداد قوائَم بأكثر اخلرباء تأهيًال 
  للتغلب على هذا القصور.

مْن هذه  واليزاُل األمُن ميّثُل حتديًا لنا، سواًء مْن حيُث حّيز التنفيذ أو التمويل. وسعيًا منَّا للتغلب على عددٍ 
املخاوف، واحلّد مْن توقف األعمال، فقْد شرْعنا يف تصميم وتنفيذ خطٍط ملواصلة العمل يف املكاتب الُقطرية، وهَي 

  خطٌط تسمُح لنا مبواصلة العمل، دوَن انقطاٍع، يف أكثر البيئات حتدياً.

التغيريات يف النظام الداخلّي لّلجنة وبالنسبة للحوكمة وتصريف الشؤون، فقْد اعتمْدنا يف العام املاضي عددًا مَن 
اإلقليمية، وبالتايل فإننا نـُنَـّفُذ هذه التغيريات ألول مرٍة هذا العام. ومْن بني التطورات اليت متخضْت عنها هذه التغيريات، 

ل األعضاء. تشكيُل جلنٍة استشاريٍة تقنيٍة لتقدمي املشورة بشأن اخليارات السياسية املطروحة لتعاون املنظمة مَع الدو 
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ذه اللجنة يف امللّف  ا يف شهر نيسان/أبريل مْن هذا العام، وقْد أرفقُت التقريَر اخلاصَّ  وَعَقَدْت اللجنُة أوَل اجتماعا
  اخلاّص بكم، متطلعاً إىل كرمي تعقيباتكم يف هذا الشأن.

جنة اإلقليمية، وهَو األمُر الذي ُجّرَب ألول لقْد قمُتم أيضًا باعتماد فكرة إضافة يوٍم لالجتماعات التقنية، قـُبَـْيَل الل
مرٍة يف العام املاضي، ومْن ثَـمَّ، فقْد َحَضَر العديُد منُكْم يومًا كامًال باألمس لعرض اإلحاطات التكميلية حوَل اجملاالت 

ا. وإنين أمت ْدَرَجة يف جدول أعمالنا، واليت َرغْبنا يف إحاطتُكْم بآخر املستجدات بشأ
ُ
ىن أْن تكوَن هذه غري امل

  املوضوعاُت مفيدًة، وأتطلَُّع أيضاً للحصول على مالحظاتُكْم حوَل مدى االستفادة مْن هذا اليوم.

وأخرياً، فإنين أودُّ معرفَة آرائكم بشأن استخدام اللغات الوطنية والربنامج العرّيب العاملّي. فكما تعلموَن، لطاملا َحَرْصنا 
لتشارك يف املعلومات باللغات الوطنية، مبا فيها العربية. وهَو ما ال َيُصبُّ فقْط يف مصلحة يف هذا اإلقليم على تشجيع ا

الطالب، وإمنا يف مصلحة املرضى كذلك، ممَّْن يصيبـُُهُم التشوُش بسبب استخدام مصطلحاٍت بلغاٍت غٍري مفهومٍة 
لٍة على دعم املصطلحات العربية يف جمال العلوم الصحية. بالنسبة هلم. وقد َحَرَص الربنامُج العريبُّ للمنظمة منُذ فرتٍة طوي

وقْد اعتمدْت مجعيُة الصحة العامليُة، مْنُذ عدة سنواٍت، سياسًة خاصًة بالتعددية اللغوية، بالنسبة للمنتجات املعلوماتية 
إىل اللغة العربية، وعلى التعاون اليت حتظى باألولوية. ومْن ثَـمَّ َحَرَصنا على بذل أقصى جهدنا لرتمجة املنشورات الرئيسية 

مَع خمتلف الناشريَن لدعم الدول األعضاء. وسنبدُأ يف تقييم الربنامج العرّيب احلاّيل للتأكد مْن تلبيته الحتياجاتُكْم يف 
  املستقبل، وإننا ندعوكم لتقدمي آرائُكْم يف الشهور القادمة.

  السيداُت والسادة،

قريرَي السنوي، أودُّ أْن تسنَح لكُم الفرصُة الستعراض كامل التقرير، إذا ْمل تكونوا ويف ختام عرضي هلذه املقدمة عن ت
  قْد قرأمتوُه بعُد، متطلعاً إىل تلّقي كرَمي تعقيباتُكْم وآرائُكْم. وشكراً.

  

  


