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 أصحاب املعايل والسعادة، السيدات والسادة،

 دوةِّ ويف الن   العامليةِّ  حةِّ الص   مةِّ م يف منظ  بكُ  بَ أرح ِّ  أن  ُيَشر ُِّفين 
 زة  ممي   بة  هذا العام كوكَ  معَناو ة. حول الد بلوماسية الصحي   اخلامَِّسةِّ 

 حةِّ الص   وزاراتِّ  لونَ رفيعي املستوى الذين ميث   من املسؤوليَ 
إىل ، ةبلوماسي  د الد  املعاهِّ  وُمديري، والسفراء اخلارجيةِّ  والشؤونِّ 

ا البارزين يف هذَ  من اخلرباءِّ  لفيف  و  الت شريعي ة  أعضاءِّ اجملالِّسِّ جانبِّ 
وَما من شك ِّ يف أن   .ول دعوتنابُ م مجيعًا على ق َ ركُ أشكُ و . اجملالِّ 

وُجودَكم معنا اليوَم خرُي دليل  على التَزام اإلقليم بتعزيز اجلهودِّ 
 املبُذولةِّ يف جمال الد بلوماسية الصحي ة.

 دفع أن  الص حة ُتساهم مسامهًة رئيسيًة يف ومَن املعروفِّ اليومَ 
 العدالةِّ  من الفقر وحتقيقِّ  الم واحلد ِّ الس   وإرساءِّ  التنميةِّ  عجلةِّ 

 العامليةُ  حةُ الص   وقد أضحت.اإلنسانِّ  حقوقِّ  نِّ و  وصَ  االجتماعيةِّ 
 اخلارجية اتِّ اسالسي  بشكل  تدرجيي  موضوعاً ابرزاً يف جداولِّ أعمالِّ 

ةِّ.وبناًء على ذلك، أطلقنا هذه املنصرم السنواتِّ القليلةِّ خالل 
املباَدرَة اإلقليميَة منذ مخسِّ سنوات  وما انفك ت، منُذ ذلك احلي، 
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تتطوُر وتنُضج إىل أن أصبحت حداًث سنواًي ملناقشةِّ املفاهيمِّ 
كذلك   املعاصرةِّ للد بلوماسية الصحي ة وقضااي الص حة العامليةِّ.

تَِّنا الد اعيةِّ إىل دعم اجلهودِّ يف هذا رسالل األعضاءاسَتجاَبت الدوُل 
بلوماسية الصحي ة يف لد  ل ي  مِّ احلت   إدراكًا منها للدورِّ اجملالِّ وذلك 

 الصحةِّ  من منظمةِّ  عمَ الد  تِّ طلبَ و ، العوملةُ  هُ الذي تسودُ  اليومِّ  عالِّ 
 .ا على املستوى الوطينِّ راتِّ دُ لتعزيز قُ  العامليةِّ 

اأَلمُر ابجتماع  لألجهزةِّ الرائسيةِّ ملنظمة الصحة  وسواًء تعل قَ 
  أو اجمللسِّ التنفيذِّي، أو دورة  العاملية مثل مجعيةِّ الصحةِّ العامليةِّ 

للجمعيةِّ العامة لأُلممِّ املتحدةِّ، أو أي منتدى عاملي  آخَر، فإن 
التفاُوضِّ بشأن املعاهداتِّ  يتوىلغالبًا ما  اخلارجيةِّ  السياسةِّ  قطاعَ 

 مشاركةُ  أسفرتولقد فيها.  رُ ثؤ يُ تِّ املرتبطةِّ ابلص حة و واالتفاقا
املفاوضاتِّ الدوليةِّ الّت  انبثقت عنها من  عن عدد  ي الد بلوماسي
بشأن مكافحة  اإلطاريةُ  االتفاقيةُ ها ، ومنمهمة   وإعالانت   معاهدات  

 اإلعالنُ و (، 2005) الدوليةُ  الصحي ةُ  (، واللوائحُ 2005بغ )الت  
غري املعدي ةِّ  األمراضِّ شأن الوقاية من لألمم املتحدة بالسياسي 

(، وأهداُف التنميةِّ املستدامةِّ 2011( ومكافحتِّها )غري السارية)
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، ومنُذ أايم  2015عام  العامةُ  تا اجلمعيةُ  أقر  الّت   2030لعام 
فقط  قراُر جملسِّ األمنِّ بشأن محايةِّ خدماتِّ الرعاية الصحي ة أثناء 

  (.2016النزاعاتِّ املسل حةِّ )

 صرُ  كان يقتَ ، أن  القضااي الّت  من اجملاالتِّ  لنا، يف كثري   يتضحُ كما 
 ابلَ  قضااي تشغلُ  ت اآلنَ ابتَ  الوطنيةِّ  معها على السياسةِّ  التعاملُ 

. للبلدانِّ  الوطنيةَ  احلدودَ  تتجاوزُ  ها تداعيات  ، ويصاحبُ رهِّ أبس   العالِّ 
مستوى  زادَ ة، الد بلوماسية الصحي   أببعادِّ  البلدانِّ  إملامُ  ما زادَ وكل  
 ةِّ.العاملي حةِّ الص   يف قراراتِّ  يف التأثريِّ  رَ أكب َ  دور   ألداءِّ  هالِّ أتهي

ابلقضااي الصحي ة  ا خترجُ ن يف أن  مُ الد بلوماسية الصحي ة يك   زَ متي    إن  
ى من أجل خرَ أُ  حي إىل جماالت  الص   القطاعِّ يف من نطاقها التقليدي 

 ةِّ واالقتصادي سياسيةِّ اجلوانب الايت من ي للتحد ِّ التصد ِّ 
 يتطلُب َتكاثفَ  الصحي ةِّ  الد بلوماسيةِّ  حَ ا جن لذلك فإن، واالجتماعيةِّ 

 واجلهاتِّ  مثل احلكوماتِّ  صاتِّ خص  الت   الشأن من خمتلفِّ  أصحابِّ 
ذينَ ، التشريعيةِّ  واجملالسِّ  الدولِّ  غريَ  الفاعلةِّ  بعي االعتبارِّ  آخِّ
  حة العاملية وأتثريه على الص حة  الوطنية.الص   أعمالِّ  جدولَ 
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 على اجلهودِّ  عمليةً  م أمثلةً معكُ  ن استعرضَ أب اآلنَ  يل وامسحُ اِّ 
 .ةِّ الصحي   إطار الد بلوماسيةيف  اجلاريةِّ 

 اتِّ فاشي   أن   2014ها يف ا الث الثةِّ الّت  نظ منَ ندوةِّ اليف  كرتُ ذَ 
 فريقيا إشارة  ها آنذاك من أَ رُ اأخب دُ الّت كانت ترِّ  اإليبوالَ  فريوسِّ 
  اخلارجيةِّ  اسةِّ ابلسي   الص حةَ  طُ  تربِّ الّت   الوثيقةِّ  لةِّ الص   إىل واضحة  
دان تفاقماً هائالً ، شهِّ أشهر   ها ببضعة  . وبعدَ الوطين والعاملي واألمنِّ 

أفريقيا  غربِّ  يف بلدانِّ  عن فريوس اإليبوالَ  امجةِّ الن   زمةِّ األَ  يف حدةِّ 
 االجتماعيةِّ  رة على اجلوانبِّ ها املدم ِّ ، وآاثرَ ةِّ املعني   ةِّ الثَ الث  

وهناك  الوطين والعاملي. ها لألمنِّ عن تديدِّ  يكَ هِّ ، انِّ واالقتصاديةِّ 
تديد  مماثل  اليوَم بسبب فاشياتِّ فريوسِّ زيكا يف إقليم األمريكتيِّ. 

 ةَ أي   ال تعرفُ  العدوى املستجدةِّ  وحاالتِّ  الساريةَ  األمراضَ  إن  
الوطين  األمنِّ  لتحقيقِّ  الدويلي  أصبح التعاونُ  لذلك،. حدود  

 أن  ألن ه تبي  ى، مضَ  وقت   ي  من أ رَ ب َ أك   واإلقليمي والعاملي اآلنَ 
انتشار  إليقافِّ  كافية    فرده غريُ ها بلد  بُ  يتخذُ اإلجراءات الّت  

اق الد بلوماسية الصحي ة يف سي   على أمهيةِّ  واضح   وبئة. فهذا مثال  األَ 
 .حي العامليالص   األمنِّ 
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الوقاية من شأن ب املتحدةِّ  لألممِّ  السياسيي  اإلعالنُ  دي عَ ي ُ  كما
 مثااًل حيًا آخرَ  ( ومكافحتِّهاغري السارية) غري املعدي ةِّ  األمراضِّ 

، واحلكوماتِّ  الدولِّ  ة. فقد اجتمع رؤساءُ على الد بلوماسية الصحي  
القلبِّ  أمراضُ ه فرضُ الذي تَ  العبءِّ و  املعاانتِّ  إقرارًا منهم حبجمِّ 

على ى األخرَ  املزمنةِّ  ها من األمراضِّ وغريُ ري والسك   رطانِّ والس  
حول هذا  املناقشاتُ  لتِّ د انتقَ فقلذلك  .البلدانِّ  اقتصاداتِّ 

الص حة،  ، حيث يلتقي وزراءُ الص حة  العامليةِّ  من مجعيةِّ  املوضوعِّ 
 الدولِّ  رؤساءُ  جيتمعُ  لألمم املتحدة، حيثُ  العامةِّ  إىل اجلمعيةِّ 

من  وغريهِّ  اخلارجيةِّ  املسؤولي من قطاع الشؤونِّ  وكبارُ  والوزراءُ 
هذا التهديد  لِّ ي ملث  التصد ِّ  عادِّ القطاعات، من أجل مناقشة أب

 اخلارجيةُ  السياسةُ  رتِّ . وهبذا، آتزَ القطاعاتِّ  تلفِّ يف خمُ  العاملي
ذا هل حلولِّ  من أجل إجيادِّ  ا يف التفاوضِّ تَ فَ وتكات َ  العامليةُ  والص حةُ 

 االجتماعيةَ  والتنميةَ  العامليةَ  الص حةَ  دُ هد ِّ الذي يُ  الوابءِّ 
 .واالقتصاديةَ 

 صراعات   يشهدُ  العاملية لشرق املتوسطِّ  الص حةِّ  منظمةِّ  إقليمَ  إن  
 اثراً لحق آوتُ  فيه األعضاءِّ  الدولِّ  أكثر من نصفِّ على  تؤثرُ  وأزمات  
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 الوضعِّ يف  راً تدهو  بةً مسب   الوطنيةِّ  حيةِّ الص   على األنظمةِّ  رةً مدم  
، مُيكِّن هنا. هائلة من الوفياتِّ  حي واإلنساين وأعداداً الص  
 ثةِّ اإلغاتوفري  بلوماسية الصحي ة أن تلعب دورًا رئيسيًا يفللد  

يف  دوراً  تؤدي كثرية     حتتاجها ويف إحيان  للمجتمعات الّت   اإلنسانيةِّ 
 اإلنسانيةِّ  ماح إبدخال املساعداتِّ للس   ائيةِّ دَ العَ  إيقاف األعمالِّ 

السياسي. وميكن  للحوارِّ  إجيابية   بيئة   َتيَئةِّ وللمسامهة يف 
م الصحي ة ظُ الني  م أيضًا يف إعادة بناءِّ سهِّ بلوماسية الصحي ة أن تُ للد  

املة من الصحي ة الش   ة التغطيةِّ ، من خالل التأكيد على أمهي  َرةِّ املدم  
 .وعادلة   مستدامة   ة  أجل تنمي  

 من بلدانِّ  تدعو لالهتمام يف الكثريِّ  جتاربَ يف الوقت ذاته  يناولدَ 
تستطيُع اإلسهاَم فعالً دخالت الصحي ة الت  شريُ إىل أن ي مم ااإلقليم، 

. اتِّ من وطأَ  أو التخفيفِّ  راعاتِّ أو الص   السياسيةِّ  األزماتِّ  يف حل ِّ 
 من جسورِّ  جسر    "الص حةُ  الناسِّ  ق عليه بعضُ طلِّ وهذا ما يُ 

 الصحي ة بطريقة   التدخالتِّ أنه من املمكن تصميُم  فكرةُ و الم"، الس  
م سهِّ وأن تُ  ،السكانِّ  إجيايب على صحةِّ  تدف إىل إحداث أثر   حمددة  

 .المِّ الس   يف الوقت ذاته يف إحاللِّ 
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الذي  يف هذا العالِّ  ا االهتمامَ من   يستحقي  ن هذا اجملالَ أب ين أؤمنُ إن  
 كو ِّنَ ألن يُ  ا يف قطاع الص حة حيتاجُ من   . فالبعضُ سريعة   بوترية   رُ يتغي   

األوسع نطاقاً  والسي اق ط بي الص حةوابِّ عن الر   فهمًا أفضلَ 
ى دَ مَ  دركُ . ومن هنا، فنحن نُ اخلارجيةُ  ياسات، ومنها السياسةُ للس  

ذات األمهية  ه يف املفاوضاتِّ ورِّ ا اإلقليم وحضُ هذ مشاركةِّ  أمهيةِّ 
من  الدائرة يف كثري   حة، وكذلك يف املناقشاتِّ ابلنسبة للص   البالغة
. وهلذا فقد منها والعامليةِّ  ، اإلقليميةِّ املختلفةِّ  السياسيةِّ  احملافلِّ 

عَ اجلَ ، األخريةِّ  ربعِّ األَ السن واتِّ  والَ واصلنا، طِّ  رامسي  أبرزِّ   بيم 
 واجملالسِّ  اخلارجيةِّ  والشؤونِّ  يف قطاعات الص حةِّ  السياساتِّ 
مستوى  وغريها من القطاعات، حىت يتسىن لنا رفعُ  التشريعيةِّ 

 نا يف املناقشاتِّ لدانِّ بُ  اخنراطَ  نَ رات، وحىت نضمَ دُ القُ  الوعي وبناءُ 
 االجتماعيةِّ  التنميةِّ  واجه جهودَ تُ  الّت ايتِّ حول التحد ِّ  العامليةِّ 

 .ويف العالِّ  قليماإليف هذا  واالقتصاديةِّ 

التحدايت الصحي ة الرئيسية  درك أن حلولَ نُ  يوم   بعدَ  ويوماً 
 واألطرافِّ  خرى داخل احلكوماتِّ األُ  القطاعاتِّ  مشاركةَ  تتطلبُ 

ل  هناك جماالت  . كما أن اخلاصُ  ذلك القطاعُ ها با يف خارجَ  ةِّ املعني  
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اإلمنائية  األهدافِّ  ، مثلَ خالصة   ة  قضااي صحي  كر إليها  نظَ يُ  د  عُ ي َ 
، اجلديدةِّ  املستدامةِّ  التنميةِّ  ابلص حة ، وأهدافِّ  لأللفية املرتبطةِّ 

 غري السارية، وصحةِّ  اإليدز والعدوى بفريوسه، واألمراضِّ  ومرضِّ 
يهتمي هبا العالُ على  موضوعات  إذ تُعترَب هذه القضااي كذلك  ؛البيئة

.  نطاق  واسع 

 والسياسةِّ  املشرتك بي قطاعي الصحةِّ  والفهم إن  التنسيقَ 
 األمرَ  الحظ أن  يأكثران  أن   وأعتقدُ . األمهيةِّ  يف غايةِّ   أمر  اخلارجيةِّ 

جتاه قضااي  خمتلفة   مواقفَ  خمتلفة    بلدان  على جمرد تبين ِّ  ال يقتصرُ 
الّت  املختلفةِّ  يف اآلراء بشأن اجلوانبِّ  إىل إمجاع   فالوصولُ . معينة  

 يف أغلبِّ األوقات. لواحدِّ ا يف البلدِّ  د  عق  مُ  أمر   ر على الص حة تؤث ِّ 
 املختلفةِّ  بي القطاعاتِّ  املختلفةُ  واملواقفُ  املختلفةُ  فاالهتماماتُ 

 بي قطاعِّ  نافس هذه االهتماماُت واملواقفُ وغالبًا ما تت ،واقع   أمر  
اإلمنائي  والتعاونِّ  والصناعةِّ  واملاليةِّ  اخلارجيةِّ  والشؤونِّ  الص حةِّ 

كذلك أن نرى كيف   فت للنظرِّ ومن الال  . األخرى والقطاعاتِّ 
أو  ل هذا البلدَ ث ِّ ن ميُ مَ حسب ا واسرتاتيجياتُ  البلدانِّ  مواقفُ بايُن تت

 ل إمجاعُ بنفسي كيف حتو   تُ د  وقد شاهَ . الدوليةِّ  ذاك يف املفاوضاتِّ 
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 ري  خاليف ومث يف جنيف إىل أمر   الدول األعضاء على قضااي معنية  
 .يف نيويورك جدلِّ لل

على  تؤثرُ  عواملَ وجود عدة بسبب  هذا املوقفُ  حيدثُ  اورب  
األخطارِّ املباشرةِّ الّت  ومن اليسري استيعابُ  .اخلارجيةِّ  السياسةِّ 

 احليوي على األمنِّ  ة واإلرهابُ ستجدَ مُ  ال واألمراضُ  اجلوائحُ متثلها 
 فهناك اعتبارات  . الوحيد السببَ  الوطين والعاملي، لكن هذا ليسَ 

لتحقيق  عيي منها الس  ، اخلارجيةِّ  السياسةِّ  قطاعُ يراعيها خرى أُ  هامة  
 التنمية، ودعمِّ  ، وتعزيزِّ الوطنيةِّ  املصالِّ  مو االقتصادي، ومحايةُ الن  

 اخلالفَ  صحية   مبادرات   ت  لقَ ورأينا كيف خَ . اإلنسانِّ  حقوقِّ 
ب بي ورأينا التوترات تنشُ . االقتصاديةِّ  املصالِّ  بسبب عدم تقاربِّ 

تجارة العاملية يف منظمة ال ها يف أروقةِّ بعضُ و ، والص حةِّ  التجارةِّ 
أمام  التقنيةِّ  واحلواجزِّ  ،األغذيةِّ  وسالمةِّ  ،بغتتعلق ابلت   جماالت  
حقوق  ومحايةِّ  ،األدويةِّ  وإاتحةِّ  ،يف اخلدماتِّ  والتجارةِّ  ،التجارة

نا هذه إليها يف ندوتِّ  سوف نتطرقُ  ها أمثلة  هذه كلي  .امللكية الفكرية
 الوطنيةَ  م التنميةَ ختدُ  مواقفَ على  تفاقَ الاملشرتك وا الفهمَ  وتتطلبُ 
 .عام   بشكل  
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لعملنا  الصحي ةِّ  أمهية الد بلوماسيةِّ مدى : ما لعل  البعَض يتساءلو 
 ؟العامليةِّ  الص حةِّ  يف منظمةِّ 

 ةَ األعضاء يف اإلقليم مخس الدولُ  اعتمدتِّ ، 2012 عاميف 
م ظُ النُ  : تعزيزُ ، َأاَل وهيمع املنظمةِّ  للتعاونِّ  أولوية   ذاتِّ  جماالت  
الصحي  التغطية الصحي ة الشاملة، واألمنُ  بلوغِّ  صوبَ  الصحي ةِّ 
 ، ووابءُ الساريةِّ  األمراضِّ  ل ملكافحةِّ ستكمَ مُ  غري ال األعمالِّ  وجدولُ 

 بُ ، والتأهي واألطفالِّ  تِّ األمها ، وصحةُ غري الساريةِّ  األمراضِّ 
 اجملاالتُ  مُتث ِّل هذهو . الطوارئ واألزماتِّ  حلاالتِّ  واالستجابةُ 

الصحي ة يف  التنميةَ  الّت تواجهُ  الرئيسيةِّ  ايتِّ التحد ِّ  فعالً  ةُ اخلمس
 اسرتاتيجية   تنفيذَ  ا لن يستطيعَ أن إقليمنَ  نا مقتنعونَ أن   دَ ي  ب َ . اإلقليم
يف  راتِّ دُ القُ  تقويةِّ  دونَ  األولويةِّ  ذاتِّ  هذه اجملاالتِّ  ملعاجلةِّ  شاملة  

 األخرى غري القطاعِّ  القطاعاتِّ  فإشراكُ . جمال الد بلوماسية الصحية
 أن يكون أولويةً  مع األولوايت الصحي ة جيبُ  الصحي يف التعاملِّ 

. نا التفاوضيةِّ مهاراتِّ  إىل تقويةِّ  حباجة  . فنحُن يف عملنا اسرتاتيجيةً 
 ، وتبين ِّ مشرتك   إىل فهم   الوصولُ  كبرية    الّت حتظى أبمهية   ومن األمورِّ 

 اخلارجيةِّ  بي السياسةِّ  فعال   مشرتك   بعمل   ، والقيامُ مشرتكة   مواقفَ 
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. وتنسيقُ  والص حة  على عاتقِّ  وعلى هذا املنوال، تقعُ  ذلك العملِّ
 السياساتِّ  وإعدادِّ  التشريعاتِّ  سن ِّ  مسؤوليةَ السِّ التشريعيةِّ اجمل

لربملانيي عضاءِّ هذه اجملالسِّ واالتنفيذية، كما أن ألسلطةِّ ال ةِّ ومراقب
 التفاعلِّ مستوى أن  إال  . هاالصحي ة ورصدِّ  التنميةِّ  يف دعمِّ  اً كبري   اً دور 

 ف  يبي الص حة والسياسة اخلارجية ضع املشرتكِّ  والعملِّ  والتنسيقِّ 
ربِِّتِّ الشخصيةِّ، و . يف اإلقليم من البلدانِّ  يف الكثريِّ  أرى من واقعِّ خِّ

 اخلارجيةِّ  يف بعض وزاراتِّ  أو ضعيفةً  غالباً ما تكون غائبةً  الص حةَ  أن  
 جلميعِّ  ضي دعوةً اامل دت العامَ قِّ  عُ الّت   الندوةُ أطَلقتِّ ، وقد ابإلقليمِّ 
 اتصال   باطَ ضُ  ها التنظيميةُ ن هياكلُ ضم  تَ ت َ  أن  إىل  اخلارجيةِّ  وزاراتِّ 

 .العامليةِّ  ابلص حةِّ  ة  معني أو وحدات  

 .مثمرة   إىل مناقشات   عُ طل  بكم من جديد وأت بُ رح  أُ 


