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 وزراء الصحة، السيدات والسادة،معايل  ،املدير اإلقليميمعايل الرئيس، معايل 

علوان، امسح يل أن أشكركم على دعوتكم الالدكتور  رئيساً للدورة اإلقليمية أن أهنئكم على انتخابكم دُّ وَ الرئيس، أَ السيد 
عمان، سلطنة أن أعرب عن امتناين ملضيفنا، حكومة  أيضاً  دُّ وَ اليوم. وأَ هذا  إللقاء الكلمة الرئيسية يف اللجنة اإلقليميةيل 

عمان يف جمال الصحة والتنمية االجتماعية على مدى حققتها سلطنة ات اليت اإلجناز إن االستقبال. وحسن  لكرم الضيافة
 .ُحيتذى به يف العامل تعد منوذجاً العقود األربعة املاضية 

 السيدات والسادة،

شهدنا اإلقليم، ولقد وزراء الصحة يف عايل ملهذا التجمع السنوي اهلام احلديث أمام أن أتيح يل منذ سنوات  8 تلقد مرَّ 
م الذي حنققه والتقدُّ إقليمنا حنن هنا اليوم ملناقشة الصحة يف و منذ ذلك احلني. اليت طرأت األحداث اهلامة والتغريات مجيعًا 

 أفضل ملواطنينا.لبلوغ مستوى صحي 

ك  لتميفإنه ، من ميتلك األملاألمل، و ميتلك الصحة، ميتلك قولته املشهورة: "من  19القرن  يف فالسفةالقال أحد ولقد 
"إن التمتع بأعلى  ذكرستخدم دستور منظمة الصحة العاملية كلمة "التمتع" فيما يتعلق بالصحة عندما وقد اكل شيء." 

هو يدة اجلصحة الأن التمتع بوتدلنا فطرتنا على ميكن بلوغه هو أحد احلقوق األساسية لكل إنسان".  من الصحة مستوى
أال  لالهتمام اً مثري  لتنمية املستدامة تقريراً لول انشرت شبكة األمم املتحدة حلالشهر املاضي ويف السعادة.  حمدداتمن أهم 

 .2013: تقرير السعادة العاملي وهو

الدول الذي تدعو فيه  2011ا يف عام ههذا هو التقرير الثاين من نوعه منذ أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرار و 
قد صدر و العامة،  اتتوجيه عملية صنع السياسيف ، واالستفادة من ذلك اسالنلدى السعادة مستوى قياس إىل األعضاء 

 على السعادة والرفاه.حول العام املاضي الذي عقد اجتماع األمم املتحدة رفيع املستوى يف أعقاب 

ا من اليت و  ،اليت تتسم بنفاذ البصريةعدد من األشياء الثمينة على حيتوي أحدث تقرير و  منظور ميكننا االسرتشاد 
إىل الدراسات االستقصائية  لسعادة، استناداً ل وفقاً  بلداً  150أكثر من مت ترتيب على سبيل املثال، بعد أن فالصحة. 
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من املتغريات الرئيسية  العمر الصحي املأمول كان واحداً ، وجد الباحثون أن متوسط 2012-2010األعوام السكانية خالل 
األكثر أمهية  املنفرد بوحدهنفسية هي السبب االضطرابات ال أنالباحثون . كما وجد جاتللدر  البلدان إحرازاليت تؤثر على 

سعداء يعيشون حياة أطول، الالتقرير أن أظهر إىل حد كبري. و  هذا السبب السياسات وصانع جتاهلبرغم وذلك لتعاسة، ل
م و  صانعي لمالحظات هامة للتنمية الوطنية و كانت . هذه  فضلهم األ نيمواطنمن بني و أوفر رحباً، و  ، اً أكثر إنتاجأ

 السياسات يف مجيع القطاعات.

، من بني البلدان اليت مشلتها الدراسة، أظهر التقرير أن السعادة يف يف مؤشر السعادة؟ حسناً حنن ، أين نقف واآلن
 يومياً ف! يف هذا ال عجبو . 2007-2005مقارنة مع بيانات الفرتة  2012-2010الفرتة قد اخنفضت عموما يف اإلقليم 
وانعدام األمن املايل واالقتصادي، والتغيري  ،وعدم االستقرار ،عاين من الصراعصورًا إلقليم يشاشات أخبارنا تعرض 

. اإلقليم دث يفحت اتجيابيمن اإلواملرض. ولكننا نعلم مجيعا أن هناك الكثري  ،وعدم املساواة ،االجتماعي، والفقر
يف معاجلة  أثر إجيايب أيضاً  لكميكون ساجلاد لتعزيز التنمية الصحية  لديكم من رؤى، وبعملكم ومبااجتماعكم هنا اليوم، وب

  العديد من اجلبهات.اإلقليم يف األزمة اليت تواجه 

االصحة  قد عرَّف دستور منظمة الصحة العامليةيدة؟ حنن نعلم أن اجلصحة الما هي وإذا تساءلنا  " حالة من اكتمال بأ
ما ، أن أسألكم يلهل لسياسات الصحية، ل واضعنيوكجمرد انعدام املرض أو العجز".  ال بدنيًا وعقليًا واجتماعياً السالمة 

اخلدمات  معاجلة املرض وتوفري"هي الكثري منكم تكون إجابة ع أن ، وأتوقَّ م يف العملمعظم وقتكهو األمر الذي يشغل 
 ."الصحية

والعقلية والرفاه  بدنيةالالصحة على الصحة، على "كم من الوقت نستغرقه يف الرتكيز لسياسات،  كصانعني لو 
كي نركز فيه ناقشات يف حمافل منظمة الصحة العاملية،  الوقت نستغرقه يف املكم من ف، سؤايلواصلت االجتماعي"، وإذا 

حتسينات كبرية يف املؤشرات الصحية حققت ، ، مبا فيها بلدياإلقليملتعزيز الصحة؟ العديد من بلدان العملية لول احلعلى 
  لة يف التعرض ملخاطر صحية خطرية.على مدى العقود الثالثة املاضية، ولكن يف الوقت نفسه حنن نشهد زيادة هائ

  أصحاب املعايل والسعادة،

القضايا اليت تؤثر على خمتلف يف األيام القليلة خالل هذه  ونتنظر وسيف اإلقليم. صحيني قادة كهنا اليوم  أنتم جتتمعون 
تعزيز أفضلية إيالء االهتمام بمدى خطوة إىل الوراء للنظر يف رتاجعون موقفكم بالعودة س مأنك ةالصحة يف اإلقليم، وأنا واثق

فريد موقع يف  كم، ولكنم بالطبع القيام بذلك وحدكمميكنكولن مكافحة األمراض فقط. عدم الرتكيز على الصحة العامة و 
 املتبادل بني تفاعلالوالتغيري يف طريقة  ،حنو الصحة يف سريهااحلكومات  األسلوب الذي تتبعهتغيري يف اليري. لقيادة التغ

  لمجتمعات واملواطنني.أوفر لسعادة أفضل و خمتلف القطاعات لتحقيق صحة 

عرب  لعملعلى اى، ويف أماكن أخر إقليمنا هناك أمثلة ناجحة يف إال أن  صعب التنفيذ. وهنا، القول سهل ولكن العمل
  .من هذه التجاربميكننا االستفادة والتعلم إن شاء اهللا و تعزيز الصحة. من أجل ة يقطاعات احلكومالمجيع 
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ال شيء ميكن أن و مبادرة إنقاذ حياة األمهات واألطفال. أنكم ستناقشون  رأيتُ عمال، األجدول إىل  وعندما نظرتُ 
حقيقة أنه على الرغم  شديدة جتاهة يحساس مجيعاً لدينا  جيعلفالتنوع اهلائل يف إقليمنا . املوضوع يكون أكثر أمهية من هذا

ن بلدان أخرى هذا مصدر فخر لنا، فإأدىن معدالت وفيات األمهات واألطفال، و لديها معدالت من بعض بلداننا أن من 
دف يف املقام األول إىل تسريع من خالل هذه املبادرة،  ،. ويسرين أن أرىال تزال لديها معدالت عالية جداً  وترية اليت 

نركز اآلن على البلدان ذات األولوية أننا إىل جنب مع عدد من الشركاء،  التقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، جنباً 
 األطفال.و األمهات وفيات مبنع  املتعلقةوعلى األولويات 

العديد من بلدان حقق بينما ف بعضنا البعض.به ندعم مقدار ما لى اح هذه املبادرة، يعتمد عوكما يبدو يل، فإن جن
  ككل.لإلقليم  ضروري لتحقيق اهلدف بالنسبة لآلخرين وبالنسبة اإلقليم التضامن بني بلدان ، فإن أهدافه بالفعلاإلقليم 

. وهذا يعين السعي إىل حترز من خالهلا أكرب نفعاليت ميكن أن اجملاالت جهودنا يف إىل أن نوجه  وحنن حباجة أيضاً 
الفرصة  نمل تتح هلالاليت إىل األمهات واألطفال يف أفقر املناطق الريفية. وهو ما يعين الوصول إىل األمهات الوصول 

وامسحوا أفضل، صحة يتمتعن ب، مواصلة التعليم لفرتة أطولعلى القادرات نعلم أن الفتيات  . وحنن مجيعاً نإلكمال تعليمه
دعونا ال ننسى أن و . يتمتع أطفاهلن وأسرهن مبوفور الصحة والسعادة، وسوف كنساء وأمهات  سعادةوفر أ نإيل أن أقول 

ا. املرامي اإلمنائية ل التقدم استمرار جيب علينا أن نضمن و أللفية ليست سوى وسيلة لتحقيق غاية، وليس غاية يف حد ذا
  .ادةحبياة أكثر صحة وسعويتمتعون األمهات واألطفال يعيشون املزيد واملزيد من ، وأن حنرزهالذي 

  ،سيدايت وساديت

يف السارية لألمراض غري املتفاقمة املأساة  ملس منا قد كالً   أعتقد أنو . الساريةاألمراض غري تناقشون أيضًا سوف 
  .ناكأعضاء يف جمتمعاتنا وأسر و كموظفني عموميني، و هنيني صحيني، كم،  اإلقليم

 ،منة، مثل أمراض القلباملز مراض من األيعانون من املرضى الذين األعداد املتزايدة  علىفقط  تقتصرال املأساة 
ا تكمنبل  ،الذي ينجم عنهاواملوت املبكر  الشديدة، والسرطان، واإلعاقة ،والسكري التأهب اليت نراها يف حالة عدم يف  إ
إىل  أحياناً وقد يعود هذا احلكومة. يف خرى سائر القطاعات األوعدم وجود جدول أعمال مشرتك للعمل مع  ،بلداننا

إحداث مينعنا من  إىل توجه فكريالتخطيط االسرتاتيجي والتنظيم، أو يرجع إىل خطأ يف ما  غالباً  هاملوارد، ولكنمشكلة 
  تغيري حقيقي.

تعاطي التبغ عامل رئيسي إن بتعزيز الصحة. نريد أن نراه يتعلق التغيري احلقيقي الذي إن التغيري احلقيقي؟ بلوغ ماذا يعين 
بذل جهود كافية يف مجيع أحناء حىت اآلن ال تُ أنه ، إال أنه احلقائق احملزنةومن املزمنة. واحلاالت يف الكثري من األمراض 

  .صناعة التبغشركات ضغوط واملصاحل التجارية لللالتصدي احلازم و  التدخنيخللق بيئة خالية من اإلقليم 

واتباع تغذية ، ممارسة املزيد من الرياضةشجيع أمناط احلياة الصحية، و بت الراسخةناعة إىل الق ننا نفتقر أيضاً فإ، موكإقلي
سيوفر نه إبل ، ، ليس هذا فحسبحتسني الصحةعلى  عيشجذلك تفي ف. والسكر وامللحالدهون اإلقالل من صحية، و 

  احلكومات.املال، بالنسبة لألفراد واألسر و 
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. لذلك ل التغيريتقبُّ ، كان من الصعب م بنا العمروكلما تقدَّ . العادات الصحية والسلوكيات يف سن مبكرة جداً  نتعلمنا إن
  .مدالطويلة األ القضاياعندما نتحدث عن إنقاذ حياة األمهات واألطفال، جيب علينا أال ننسى 

زمالئنا يف يف ، و يف أحفادنايجب علينا أن نفكر ف، الساريةسياسات وخطط للوقاية من األمراض غري  عندما نضع
  .هاالقطاعات اليت جيب أن نعمل معسائر يف و  ،التعليم

ارتفاع ضغط ببالفعل املصابني بالنسبة ملاليني و هذه الظروف. التعامل مع  يةكيف  يف تغيريالإىل رؤية  وحنن حباجة أيضاً 
الرعاية الصحية اجليدة حصوهلم على هو ضمان أن نراه بالتأكيد اج التغيري الذي حنتفإن الدم وأمراض القلب أو السرطان، 

  ألدوية األساسية.مبالغ طائلة للحصول على ا جيرب الناس على دفعأال جيب و على مستوى الرعاية الصحية األولية. 

تكلفة الرعاية الصحية هلذه األمراض تشكل ، أيضاً البلدان مجيع أفرتض أن هذا حيدث يف وأنا أعرف أن يف بلدي، و 
  مصدر قلق كبري للحكومات واملواطنني.وغريها 

وأنا أتابع راء مفهوم التغطية الصحية الشاملة. و  حتشدونهالذي وبالتايل فإنه من املشجع أن نرى الزخم السياسي 
حول  اتكموأتطلع إىل رؤية نتائج مناقش ،يةيف احملافل العاملية، مبا يف ذلك مجعية الصحة العاملاملوضوع املناقشات حول هذا 

  لصحية اجليدة.ملساعدة الناس على احلصول على الرعاية ايعتزم إقليمنا التخطيط جدول األعمال، وكيف هذا املوضوع يف 

  السيدات والسادة،

األولية هي للتمريض والقبالة يف إقليم شرق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية، ال تزال القوى العاملة الصحية  ةراعيوبصفيت 
مجعية يف كلميت أمام من قبل،  قلتُ وقد الة. دون قوة عاملة فعّ بتحقق التغطية الصحية الشاملة تبالنسبة يل، وال ميكن أن 

دون بسعى إىل تعزيز النظم الصحية نويف غريها من احملافل، أننا ال ميكن أن  ،2008عام عندما دعيت إليها الصحة العاملية 
  .ا اإلقليميف هذ يف القوى العاملة التصدي ألزمة القوى العاملة الصحية. وحنن لدينا أزمة حقيقية

ثغرات كربى يف  ال يوجد بلد يف اإلقليم خيلو من هأنمن العام املاضي  م الذي توصلتم إليه يفوأنا أتفق مع استنتاجك
، أحياناً  ستدامةاملغري و كلفة، إمدادات من العمالة املالطيف حنن نعتمد على طرف من أطراف يف و القوى العاملة الصحية. 

األطباء واملمرضني وغريهم من إىل العدد الكايف من يف الطرف اآلخر من الطيف نفتقر و ما يف جمال التمريض. وافدة والسيّ الو 
  للتعامل مع احتياجات مواطنينا. كافياً   املدربني تدريباً  املهنيني الصحيني

على املستوى و التنسيق بني قطاعي التعليم العايل والصحة. و  فإن جوهر املسألة هو يف التخطيط يف كلتا احلالتني
ن. وحنن ممكبأكرب قدر هنة جذابة جعل املة و يالصح اتدماخليف لإلقبال على العمل شجع شبابنا علينا أن ناالجتماعي 
حبيث  هم،تنقلومتكني  ،املهنيني ذوي املهاراتبر احلوافز لالحتفاظ من أن اهلياكل املهنية لدينا توفإىل التأكد  حباجة أيضاً 

  .الكبرية املدنالعواصم و فقط يف  وال يرتكزونيف أفقر املناطق النائية، حىت ن يف متناول اجلميع، و املهنييصبح 

 . لقد حتدثتُ عن اآلخرين يف عزلةوهو ال أحد منا يستطيع حتقيق أي شيء فيف مجيع أعمالنا. إن الشراكات ضرورية 
 ،التعليم، والتعليم العايلكتم مع القطاعات األخرى،  يجيب أن  الذيالدور اهلام للقيادات الصحية يف العمل من قبل عن 
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يف و . إقليمنا على التعاون معهم ينبغي أن نشجع يفو  ،ن يف اجملتمع املدينو ن حمتملو شركاء آخر وهناك والصناعة.  ،والتجارة
هذه  قويتكي ة  يالصحيعود للقيادات األمر ف، إقليمناط يف و لضغلنظمات غري احلكومية تتعرض فيه املالوقت الذي 

  تمع املدين يف التنمية الصحية.اجمليبذهلا  أن وتعزز العديد من املسامهات الكبرية اليت ميكن ،الشراكات

  .أصحاب املعايل والسعادة

أنا أعلم أن هذه ستكون ف. اإلقليمعدم اإلشارة إىل حاالت الطوارئ احلالية اليت حتيق بنا يف مجيع أحناء  لقد تعمدتُ 
العمل من أجل نركز على احلوار. دعونا نواصل و جيابية. سم باإلنتّ من مناقشاتكم يف األيام الثالثة املقبلة. دعونا  هاماً  جزءاً 

  للسالم. لدبلوماسي وجسراً فرصًة للحوار االصحة جعل 

  ، والصحة، وقبل كل شيء، السعادة.وأمتىن لكم مجيعا السالم

 .مشكرا لكو 


