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 جنة اإلقليمية الدورة الحادية والستين لل  
 إلقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية

 2192تشرين األول/أكتوبر  22-91تونس، الجمهورية التونسية، 
 

 سيدي الرئيس، أصحاب ادلعايل، السيدات والسادة،

أىم ما  عليكمشرؽ ادلتوسط أف أعرض لجنة اإلقليمية للّ فعاليات الدورة احلادية والستُت ل ين يف مستهَ يسر  
التقارير أيديكم أيضًا بعض وبُت  .2013لعاـ عن أعماؿ ادلنظمة يف إقليم شرؽ ادلتوسط التقرير السنوي جاء ب

الوضع الراىن فيما يتعلق باألولويات االسًتاتيجية اخلمس يتناوؿ منتصف ادلدة مرحلي عن تقرير وبينها ادلرحلية، 
واألولويات اخلمس،  . ُْت عامَ قبل ت عليها اللجنة اإلقليمية قَ صد  و  ،يت مهاـ منصيبتول  أف منذ هبا  التزمتُ اليت 

برنامج استكماؿ و  ؛حية الشاملةم الصحية من أجل بلوغ التغطية الصظُ تقوية النُ  :، ىيمعاليكمكما تعلموف 
نجز غَت العمل 

ُ
والوقاية من  ؛وصحة األمهات واألطفاؿ، مبا يف ذلك التغذية ؛دلكافحة األمراض الساريةادل

 .ب للطوارئ واالستجابة ذلاوالتأى   ؛األمراض غَت السارية ومكافحتها

، 2014ومطلع عاـ  2013عاـ خالؿ على ادلعامل البارزة اليت حتققت  ،مة التقريريف مقد   ،الضوءَ  ألقيتُ قد و 
 ،فقد حققنا. المجاالت ذات األولويةة يف كل رلاؿ من ادلهمّ االسًتاتيجية ت بعض التطورات شهدَ وىي فًتة 
. كانت أبطأ شلا أردترلاالت أخرى  ـ يف وتَتة التقد  برغم أف إصلازات كربى يف الكثَت من اجملاالت،  ،بال شك
؛ حيث  يسبق لو مثيلملضلو يف الوقت احلايل على ف باإلقليم ة أزمات تعصِ م  ػَ ثاالفتتاحية، يت رت يف كلموكما أشَ 

نظمة مع البلداف، شلا ادلعمل يتأثر هبا و  ،ر على كثَت من الدوؿ األعضاءيات خاصة، إقليمية وزللية، تؤث  حتدّ غلابو 
مل تنْل من عزميتنا و من  يات مل ُتضعفىذه التحدّ لكن و . مرة تلو األخرى النُػُهج اليت نتبعهاإىل تعديل يضطرنا 

أو من ُسُبل دعم ادلنظمة للدوؿ  وعافيتهم صحة شعوبنا إصرارنا على ُصنع الفارؽ من أجل احلفاظ على
 .األعضاء
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 ، األولويات يف ـ الذي أحرزناه أف أستعرض معكم أىم التطورات والتقد   د  ، أوَ والييتة مدّ  ويف منتصفواليـو
ىذه الدورة دلناقشة تلك اجملاالت  جلساتالفرصة خالؿ  دلعاليكماالسًتاتيجية اخلمس. وسوؼ تتاح 

 .بنود اخلاصة هبا على جدوؿ األعماؿسياؽ الاالسًتاتيجية يف 

 السيدات والسادة،

، رلتمعة تقـو عليو اجملاالت األخرىالذي اؿ ، ذلك اجملالصحية الُنُظمن بدأ استعراضي معكم باحلديث عأ
اللجنة ت هبا خرجَ اليت منهجي لتنفيذ التوصيات بشكل فقد واصلنا العمل  .الربامج الصحيةأكثر ر على ويؤث  

مدار العامُت  علىتها باستفاضة وناقشَ ت فيها اللجنة اإلقليمية وكانت ادلسألة اليت نظرَ  .2012اإلقليمية عاـ 
. ب بلوغ التغطية الصحية الشاملةوْ مًا صَ دُ قُ  ضيّ مُ ػم الصحية الوطنية من أجل الظُ ىي كيفية تقوية النُ  ،ادلاضيُت

 .يف رتيع البلداف م الصحيةظُ نات النُ هبا يف سلتلف مكو   د  تقديرات ادلكتب اإلقليمي فجوات يُعتَ تظهر و 

م الصحية يف ظُ يراجع معكم نتائج التقييم الذي أجرينا لنقاط قوة النُ م الصحية أف ظُ وقد طلبت من مدير النُ 
د فق معًا على اجملاالت اليت تشتَ أف نتّ  د  ؼ على آرائكم، وأوَ يات اليت جتاهبها. وأتطلع إىل التعر  بلدانكم، وللتحدّ 

 فيها احلاجة للدعم من ادلنظمة.

 السيدات والسادة،

ى  ، إذ نرَ يف النفقات ادلباشرة من جيوب ادلرضى على الصحةِ ل تتمث  رئيسية ة بَ و الكثَت من البلداف عقَ يواجِ و 
األشد فالفقراء والفئات . النفقاتل تلك من األفراد يدفعوف أكثر شلا ينبغي، يف وقت ال يطيقوف فيو حتم   اً كثَت 

 د  ويُػعَ . صوؿ على العالجاء ما يدفعونو نظَت احلجرّ  يزدادوف فقراً حتمل تكلفة العالج، أو  فيستطيعو ال ضعفًا 
خالؿ العاـ  ،ين أف بعض الدوؿ األعضاء بدأت، وقد سر  السياؽادلغًتبوف حالة ذات أعلية خاصة يف ىذا 

بدأدتوه يف ىذا ما لوا واصِ وآمل، أصحاب ادلعايل، أف تُ . ر يف اخليارات ادلتاحة ذلذه الفئة من السكافالنظَ  ،ادلاضي
رات التقنية لدعم الدوؿ األعضاء يف إعداد سياسات التمويل دُ فقد عملنا على تقوية القُ ومن جانبنا،  .اجملاؿ ادلهم
 .مشورة اخلرباءـ ذلا نقد  و  ،اخلربات الدوليةمعها ؿ تبادَ نو  للدوؿ األعضاء، الدورات التدريبيةد عقِ نَ كما الصحي،  

على  2013فقد بدأ العمل يف عاـ . يًا أماـ معظم البلدافتطرح حتدّ العاملة الصحية وال تزاؿ تنمية القوى 
تدريبهم توزيعهم و ادلهنيُت الصحيُت و إعداد يف رلاؿ إعداد اسًتاتيجية شاملة لتوجيو البلداف يف تنفيذ نُػُهٍج ناجعة 

ل حاليًا مع الدوؿ األعضاء على ونعمَ  ،حوؿ التعليم الطيب يف اإلقليم ىذا العاـ ت دراسةٌ وأُجريَ . واالحتفاظ هبم
ويف ىذا اإلطار سوؼ يتم عقد ، ىذا اجملاؿ من رلاالت العملهبا يف نسًتشد اسًتاتيجية واضحة  هاتتوج  حتديد 

 يف القاىرة الشهر ادلقبل. اجتماع بلداين

وحتديث  ،رات التنظيميةدُ ناء القُ ز عملنا يف رلاؿ األدوية والتكنولوجيات الصحية األساسية على بترك  و 
 .اؿىذا اجمل ههاواجِ ياليت يات ي للتحدّ من أجل التصد   لألدويةرشيدة ة المَ وتعزيز احلوكَ  ،سياسات األدوية الوطنية

ويف ىذا السياؽ مرة أخرى، أعددنا تقييمًا للقطاع الصيدالين يف كل بلد، مشل تقييم حالة العناصر األساسية 
عكم على نسخة منو طلِ بالفعل ىذا التقييم إىل معاليكم دلراجعتو، وسوؼ أُ  لتُ للسياسة الوطنية لألدوية. وقد أرسَ 

 للجنة اإلقليمية.  ىذه الدورةخالؿ 
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ة وحتسُت جود ،ىذه اخلدماتع يف إتاحة كيفية التوس  بيات تتعلق حتدّ  يف رلاؿ تقدمي اخلدمات الصحيةز ربُ وتَ 
 ،طب األسرةرلاؿ الة يف وضع برامج فع  رتيع البلداف يف حاجة للدعم يف . و م اإلحالةظُ وتعزيز نُ  ،الرعاية الصحية

طب األسرة يف اإلقليم، وسوؼ يتم تنظيم اجتماع تشاوري لجري تقييم للوضع احلايل وقد أُ . وضماف استدامتها
 .حوؿ ىذا ادلوضوع يف وقت الحق من العاـ اجلاري

 ،أصحاب ادلعايل

الدوؿ األعضاء؛ يف عملية صنع القرار تعتمد عليها اليت ساسية األركيزة الم ادلعلومات الصحية السليمة ظُ نُ ل دتث  
على  اللجنةل ادلسار األوؿ يف تصديق ث  دتَ ؛ قت اللجنة اإلقليمية العاـ ادلاضي على هنٍج من مسارينصد  قد و 

الذي  الػُمكث فاسًتاتيجية إقليمية لتقوية نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية، استنادًا إىل العمل 
م الذي أجريناه يف ىذا ير أف التقيبنا أف نتذك   وحري  . الدوؿ األعضاء على مدار العامُت ادلاضيُتشلثلي أصلزناه مع 
ميع الدوؿ األعضاء بال استثناء، يف فجَ م ذات أداء ُمرِضي. ظُ لديها نُ  ف عن أف ستة بلداف فقط كافالشأف كشَ 

 ،على إعداد وتنفيذ خطة عمل تستند إىل األولويات احملددة يف االسًتاتيجية اإلقليمية ،اآلف ،حاجة إىل العمل
 من ىذه الدوؿ.دولة لكل  اخلاصة حتياجاتاالوتراعي 

م ادلعلومات الصحية واجلوانب اليت ضلتاج الًتكيز عليها يف إطار ظُ ىيكل نُ فًا بشأف ثانياً، فقد بذلنا عماًل مكثّ 
ويف إطار ىذه م ادلعلومات الصحية. ظُ عملي لنُ اخلروج بإطار وكانت ذترة ىذا العمل م الصحية. ظُ رصدنا للنُ 

العناصر الثالثة إلطار رصد ل اللجنة اإلقليمية على إعداد وتطبيق قائمة من ادلؤشرات األساسيةت ادلبادرة، وافقَ 
ين ويسر  . م الصحية يف اإلقليمظُ وأداء النُ  ،الصحية، والوضع الصحيواحملددات ادلخاطر العمل، وىي حتديداً: 

يف الدوؿ األعضاء القطاعات ذات الصلة شلثلي العمل ادلكثف مع كاف ذترة ىذا اذلدؼ  حتقيق أف اإلعالف عن 
نستعُت اليت سوؼ رات للمؤش  القائمة النهائية غدًا . وسوؼ نعرض عليكم عشر شهرًا ادلاضية ثٍتعلى مدار اال

 اً متقد   ناز حرَ أبوجو عاـ، ف. ز يف رتيع البلدافـ احملرَ ولقياس التقد   ،ة لرصد الصحةكَ َر معًا كمعايَت مرجعية مشتػَ  هبا
يات على أف رتيع البلداف أمامها حتدّ د ولكن دعوين أؤك   .م الصحيةظُ البيئة ادلالئمة لتقوية النُ هتيئة يف  اً ملموس

 ى ذلا.عليها أف تتصدّ 

 ،أصحاب ادلعايل

 ت.مل يعهدىا اإلقليم منذ سنوات كثَتة مضَ اليت يات اليـو مزيدًا من التحدّ  السارية األمراضيفرض مشهد 
ذلا شديد  اإلقليم، رْب األشخاص الذين يتنقلوف عَ أعداد ، وارتفاع بلدافعدة زاعات اليت تشهدىا ػاألزمات والنف

، خطَتة يف بعض الربامجوانتكاسات صعوبات  ذلك عنأسفر وقد . على الصحة العمومية بوجو عاـاألثر 
من إيقاؼ أعواـ عدة بعد و ، لى سبيل ادلثاؿعَ . فاستئصاؿ شلل األطفاؿ والقضاء على احلصبةوخصوصاً برنارلي 

ي احلصبة، شهدت اجلمهورية العربية السورية، خالؿ عامَ الت وقوع فَتوس شلل األطفاؿ واطلفاض معدّ سراية 
لبلداف اجملاورة، إىل جانب اندالع عدد من ميع اهتديدًا جل شّكلت، فاشية خطَتة لشلل األطفاؿ، 2013-2014

ن التمنيع الروتيٍت أحسن حااًل، إذ مل يكُ و . العراؽ ولبناف واألردفكاف ذلا أثر سريع على فاشيات احلصبة اليت  
من  يف كل واجملتمعيةت أنشطة التمنيع اجلوالة رَ تأثػّ كما يف اجلمهورية العربية السورية،  رت أنشطتو بشدٍة تأثّ 

باجلرعة الثالثة من اللقاح لتغطية بالتطعيم امتوسط ى إىل اطلفاض األمر الذي أد   ؛أفغانستاف، وباكستاف، واليمن
بلدًا فقط من احلفاظ على  14ن سوى ومل يتمك  ، 2010، مقارنة بعاـ 2013عاـ  %4بنسبة يف اإلقليم الثالثي 

 .%00تغطية جتاوز  ؿمعد  
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ت ادلنظمة دعمًا ىائاًل من أجل حتسُت الوضع مَ ؛ وقد  استجابة فوريةنا ذلذه األحداث د كانت استجابتُ قو 
اليت أجريناىا لربامج التمنيع، ق من إصلازات، ومن بُت أشكاؿ االستجابة كانت ادلراجعات واحلفاظ على ما حتقّ 

ومع ذلك، فإف اذلدؼ  .التمنيع التكميلي إجراء أنشطةو لقاحات، لاد األمراض، وإدارة شبكات ترص  تقوية و 
ل مشكلتنا الرئيسية اآلف يف الوصوؿ وتتمث  فو خطر شديد. نيكت 2015اإلقليمي للقضاء على احلصبة عاـ 

ف وما مل تضاعِ ـ فيها األمن ويصعب الوصوؿ إليها. دلناطق اليت ينعدِ لألطفاؿ يف بعض ادلناطق بعينها، وىي ا
ل واآلليات ادلالئمة للتغلب على مشكالت بُ وجتد السُ  ،، بالتعاوف مع الشركاء، من جهودىاةر البلداف ادلتضر  

ولن يكوف أي بلد يف مأمن إذا استمر  اإلتاحة، إف مل ػلدث ىذا، فيؤسفٍت القوؿ بأف ىذا اذلدؼ لن يتحقق.
 ي ذلذه ادلشكلة.الوضع الراىن على ىذا النحو. ولذا، فإف أناشدكم رتيعاً بأف تعملوا معناً من أجل التصد  

 ، العاـ ادلاضي،أعلنت اللجنة اإلقليمية. وكما ذكرنا باألمس فقد شلل األطفاؿواألمر ذاتو ينطبق على 
ومنذ ذلك احلُت،  .ًة جلميع الدوؿ األعضاء باإلقليمي حالًة طارئاألطفاؿ الربّ  االنتشار الدويل لفَتوس شلل

ـ جتاه استئصاؿ ادلرض يف اإلقليم. فمن ناحية، كانت االستجابة السريعة واجليدة التنسيق ت مستويات التقد  تباينَ 
احليلولة دوف اندالع فاشية يف  والشاملة، يف العديد من الدوؿ، إزاء فاشية شلل األطفاؿ يف الشرؽ األوسط سبباً 

رغم وب. ويف منطقة القرف األفريقي، أصبحت السراية اآلف مقتصرة على بعض البؤر يف الصوماؿ. اإلقليممدو ية يف 
كات السكانية واسعة استمرار حالة انعداـ األمن والتحر  تعود يف األساس إىل وجود سلاطر كبَتة لسراية ادلرض 

مسقط العاـ هتا السابقة يف اللجنة اإلقليمية يف دور تها اليت أطلقَ لدعوة لاالستجابة الدويل ب أشاد اجملتمعالنطاؽ، 
 الذي أعقبها. العمل ادلستمرّ بادلاضي، و 

اء استمرار السراية ل جرّ أما يف أفغانستاف، فهناؾ قلق متواصِ لقد ناقشنا باألمس الوضع اخلطَت يف فلسطُت. 
شلل األطفاؿ يشك ل طارئة أف ت ادلنظمة واجلنوبية الشرقية، والشرقية. وبطبيعة احلاؿ، أعلنَ يف ادلناطق اجلنوبية، 

. ، غَت أننا ظلتلك اآلف خطة وعلينا تنفيذىاالوضع غاية يف اخلطورةومن ىنا، فإف صحية عمومية تثَت قلقًا دولياً. 
نا مواجهة عواقب وخيمة سواء يف اإلقليم أو كوف عليذ تلك اإلجراءات خالؿ األشهر القادمة، فسيَ خَ وما مل تُػت  

 على مستوى العامل.

ال مُيكن مواجهتو إال بالعمل سوياً. فظهور فَتوس   ؾرَ ادلشتػَ أصحاب ادلعايل، إف أي هتديد ألمننا الصحي 
يف قدرات الدوؿ وات ف وجود فجَ كشَ قد   2012ب دلتالزمة الشرؽ األوسط التنفسية يف عاـ كورونا ادلسب  

. اواالستجابة السريعة ذل ،عنها روالكشف ادلبك   ،ةمن التهديدات الصحية ادلستجد   الوقاية تاألعضاء يف رلاال
ؿ ىناؾ سلاطر لوقوع الوفيات جراء اإلصابة بالفَتوس والنتقاؿ العدوى اتز  الظهور الفَتوس، من وبعد عامُت 

م علينا إغلاد إجابات لبعض منشأ إقليمي، يتحت   اوذ للعاملُت بالرعاية الصحية. ودلا كاف ىذا الفَتوس جديداً 
ض الذي قد التعر  نوع ما و  ؟مسار انتقاؿ الفَتوسما ىو : ؛ مثلةإجابتبحث عن ما تزاؿ ة اليت األسئلة ادلهمّ 

 ؟بُت البشرحىت يكوف من السهل انتقالو ؟ وما قدرتو وي إىل انتقاليؤد  

ىذه نناقش . وسوؼ الذي نرجوه لنا األمن الصحير يوف  ( 2005الدولية )إف االمتثاؿ الكامل للوائح الصحية 
األمن إف يكفيٍت القوؿ ولكن ، ولذا فلن أخوض يف مزيد من التفاصيل اآلف، لسةالقضية يف وقت الحق هبذه اجل
أال تتأخر رتيع الدوؿ األعضاء ن أف نضمَ  علينا ويتعُت   ،ل بالنا رتيعاً ىذه األياـالصحي العادلي ىو أىم ما يشغَ 

 .أكثر من ذلك يف تنفيذ اللوائح الصحية الدولية
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 السيدات والسادة،

، مل يشهد األمر . ففي واقعب للطوارئالتأه  عن األولوية الثالثة ذلذا اإلقليم، أال وىي أنتقل اآلف للحديث 
وقت واحد. فالوضع اإلنساين احلايل يف اإلقليم أي إقليم آخر يف العامل ىذا العدد الكبَت من حاالت الطوارئ يف 

يًا جسيمًا للصحة العمومية، سواء يف ضماف اخلدمات الصحية األساسية أو ل حتدّ ىو وضع غَت مسبوؽ، وميث  
وأتى على  ،إىل الوراءالوضع قد أعادنا سنوات كثَتة فهذا . على ادلدى الطويل م الصحيةظُ لنُ اإعادة تأىيل 

 س.ق األنفُ إال بشِ  صلازات ما حتققتإ

ف، ما الذي علينا أف نفعلو؟ ضلن ضلتاج بوضوح إىل تقوية استجابتنا يف رلاؿ اإلغاثة الصحية اإلنسانية، إذَ 
 الدوؿ األعضاء اسًتاتيجية وطنية شاملة أف تتبٌت  ولكن األمر الذي ال يقل أعلية من الناحية االسًتاتيجية ىو 

منا الدعم إىل البلداف يف العاـ قدّ  ا قد. وإف كنّ رتيع القطاعاتي وتغطّ بشأف إدارة الطوارئ، تتناوؿ رتيع األخطار 
إال أف معظم البلداف ال يزاؿ ب للطوارئ واالستجابة ذلا، عداد ومراجعة خططها الوطنية ادلعنية بالتأى  إلادلاضي 

 إلدراؾ ىذه الغاية.قطعها تأف عليها  طويلة طريقمها أما

درات ادلنظمة على االستجابة لألحداث العديدة اليت ، فإف قُ االستجابة للطوارئويف ما يتعلق بقضية 
ر على يؤث   باتَ  ،ة ألبعد احلدود؛ إذ نعاين نقصًا حادًا يف التمويلكَ تزاؿ، منهَ  يشهدىا اإلقليم قد أصبحت، وال

فريق  ىيكلرة. ففي العاـ ادلاضي، قاـ ادلكتب اإلقليمي مبراجعة على الوصوؿ للفئات السكانية ادلتضر  قدرتنا 
ا غلعلو مبىذا الفريق، ىتماـ ت مراجعة زلاور ام  ػمن األردف، وتميارس مهامو الدعم يف حاالت الطوارئ، الذي 

ة نتيجًة للوضع يف لالحتياجات الصحية ادلتغَت   اتهاستجابـ من ادلنظمة يف إطار ادلقد  قادرًا على حتسُت الدعم 
 احلاجة إليها يف أي وقت. إىل حيث تشتد  حتويلها اجلمهورية العربية السورية وما حوذلا. فقد قمنا بتوزيع ادلوارد و 

 ،أصحاب ادلعايل

يتزايد بوتَتة فالعبء الناجم عن ىذه األمراض . ل أولوية أخرى ال تقل أعليةدتث   السارية غيراألمراض إف 
يات يف االستجابة ذلذا و حتدّ رتيع الدوؿ األعضاء تواجِ . و ةيااحلأظلاط  تغَت  و يف السن اف السكّ ـ قد  سريعة مع ت

ؾ دلنظمة الصحة العادلية والدوؿ األعضاء يف ىذا اجملاؿ على تفعيل إطار العمل رَ ز برنامج العمل ادلشتػَ ويرك  . العبء
، لتوسيع نطاؽ تنفيذ اإلعالف السياسي لألمم ادلتحدة 2012قت عليو اللجنة اإلقليمية عاـ اإلقليمي، الذي صد  

وذلذا السبب،  .رؤية صائبة وخارطة طريق واضحةاآلف ينا لدَ ف؛ بشأف الوقاية من األمراض غَت السارية ومكافحتها
فق الت االسًتاتيجية ادلتّ يذ التدخ  ُت على دعم الدوؿ األعضاء يف تنفزت ادلنظمة على مدار العامُت ادلاضيَ رك  

نعمل اآلف و  ،عمليةالتقنية التوجيهات الدنا فأعدَ . إطار العملالواردة يف عليها يف اجملاالت األربعة ذات األولوية 
 .التىذه التدخ   بناء القدرات من أجل تنفيذعلى 

 أصحاب ادلعايل، 

م قُ فلم يػَ . مثغرات خطَتة يف استجابة الدوؿ األعضاء ذلذا الوباء اآلخذ يف التفاقُ  وكما ذكرت باألمس، ىناؾ
دة القطاعات. فهذا األمر، إىل جانب حتقيق بإعداد خطط عمل وطنية متعد   ى عدد قليل من البلدافسوَ 

بذكر الوقاية، فهي و  .ل أولوية لنا رتيعاً األىداؼ الوطنية بشأف الوقاية من ىذه األمراض ومكافحتها، إظلا ميث  
ت صلاعتها يف ليت ثبتَ تنفيذ التدخالت عالية األثر والخذ سوى إجراءات قليلة ت  يػُ  أنو ملمسألة ال تقل أعلية، إال 

يف ما ـ كما أحرز بعض التقد  . ادلزيد من أجل مكافحة التبغعمل ينبغي على اإلقليم و . عوامل اخلطرمكافحة 
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من استهالؾ  حيث شرع العديد من البلداف يف تنفيذ برامج للحدّ ي للنظاـ الغذائي غَت الصحي، يتعلق بالتصدّ 
خفض مبادرات وأف تتسع جهودىا لتشمل  ،وينبغي أف تسَت رتيع البلداف على ىذا النهج. ادللح بُت السكاف

ونعي جيدًا عوامل اخلطر القائمة مثل  ،ويف حُت ندرؾ يف ىذا اإلقليم. الدىوف ادلهدرجةوالتخلص من  ،الدىوف
بة على عدـ النشاط ال نأخذ ادلخاطر الصحية ادلًتت   وتعاطي الكحوؿ على ضلو ضار، فإننا حقيقةً  ،تعاطي التبغ

 .عاملالت اخلموؿ البدين يف الأعلى معدّ ل يسج  ا نفإقليم. البدين على زلمل اجلد

؟ ويف معرض اإلجابة عن ىذا مرحلة االلتزامات إىل مرحلة العملما الذي ميكننا فعلو حىت ننتقل من ، فإذ
من  إجراءات للحدّ  خذنريد من البلداف أف تتّ أواًل،  تكثيف العمل على جبهتُت؛ علينا نو يتعُت  إالسؤاؿ، أقوؿ 

تعاوف  ضلتاج إىل؛ وثانياً، من اخلموؿ البدين واحلدّ  ،باع نظاـ غذائي صحياستهالؾ التبغ، والتشجيع على اتّ 
أف أدعو  د  أوَ  ،. ويف ىذا اإلطارومبنتجاتغَت ادلشروع واإلجتار  ،ي للًتويج للتبغ، وهتريبوإقليمي من أجل التصد  

قا على االتفاقية اإلطارية دلنظمة الصحة العادلية بشأف مكافحة التبغ أف تتخذا الدولتُت العضوين اللتُت مل تصد  
 إجراءاً يف ىذا االجتاه.

دوف  الضار للمنتجات غَت الصحية، الذي ميرّ  التسويقأنشطة وأدعوكم رتيعًا الختاذ موقف حاسم إزاء 
خذ اللجنة اإلقليمية إجراءاً حامساً بشأف ىذه ي أمل أف تت  معارضة، والذي لو أثر كارثي على أطفالنا وشبابنا. وكلّ 

 القضية أثناء اجللسة ادلخصصة لألمراض غَت السارية.

ىذه القضية يف وقت رفيع ادلستوى حوؿ  ىمنتدً ت منظمة الصحة العادلية دَ عقَ يتعلق بالنشاط البدين،  ويف ما
 ا ادلنتدى بدعوةحضره لفيف من الوزراء وكبار ادلسؤولُت من القطاعات االسًتاتيجية، وخرج ىذسابق ىذا العاـ، 

ىذه الدعوة القطاعات لتنفيذ ادلتعدد عملية التخطيط احلكيمة يف أصحاب ادلعايل، إف قيادتكم . للعمل ةإقليمي
 .بالغ األعلية اً أمر كوف ست بشأف النشاط البدين لعملل

النسخة احملد ثة من وتتناولوف أيضًا السارية مبزيد من التفصيل غدا، غَت وسوؼ تناقشوف موضوع األمراض 
تعتمد على اتفاؽ يف الرأي حوذلا من جانب ، رلموعة من ادلؤشراتعليكم وسوؼ نقًتح . ار العمل اإلقليميطإ

صد تنفيذ اإلعالف السياسي لألمم يف رلاؿ رَ ا الريادة نإقليمسيعطي فاعتماد تلك ادلؤشرات  الدوؿ األعضاء.
ما حترزونو من يف قياس تفيد  مرجعية الدوؿ األعضاء، معايَتبصفتكم ر لكم، ل واألكثر أعلية أنو سيوف  ادلتحدة، بَ 

ـ الذي حترزه البلداف يف اجملاالت وباستخداـ ىذه ادلؤشرات، سوؼ نقـو بإعداد التقارير السنوية حوؿ التقد  . ـتقد  
 .األربع إلطار العمل اإلقليمي

 السيدات والسادة،

ب خفض وْ ـ صَ تسريع وتَتة التقد  لرتيعًا زنا اليت حتف  الدفع قوة و  للحديث عن األولوية اإلقليمية اخلامسل أنتقِ 
 000 899وفاة واألطفاؿ دوؿ سن اخلامسة  000 39فقد بلغ عدد وفيات األمهات  .وفيات األمهات واألطفال

من ىذا العبء من وفيات األمهات واألطفاؿ يف  %00ويقع ما يقرب من يف اإلقليم.  2012وفاة خالؿ عاـ 
 .تسعٍة من الدوؿ األعضاء

مبادرة إقليمية بشأف "إنقاذ على ت اللجنة اإلقليمية قَ صد  حيث ىامة لألماـ، العاـ ادلاضي خطوة قد قطعنا و 
وصندوؽ األمم ادلتحدة للسكاف،  ،واليونيسف ،منا بالتعاوف مع الدوؿ األعضاءحياة األمهات واألطفاؿ"، وقُ 

ذات العبء ادلرتفع لوفيات تسعة بلداف الـ يف رلاؿ صحة األمهات واألطفاؿ لللتسريع وتَتة التقد   بإعداد خططٍ 
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م ظُ ادلنقذة للحياة وجودة الرعاية، ونُ والسلع الًتكيز على ادلوارد البشرية واألدوية مع ، األمهات واألطفاؿ
 .ادلعلومات

نشطة ذات األبعض تنفيذ  ت يفقد بدأَ رتيعها البلداف التسعة ، كانت 2014وحبلوؿ كانوف األوؿ/يناير 
وعلى الرغم من أف . ضرَ ذلذا الغَ  اعتمادات مالية أولية خصصتها ادلنظمة من مستفيدة ،خططها يف ولويةاأل

ادلرتبة وبرغم انتقاؿ اإلقليم من ، 2013مستويات وفيات األمهات واألطفاؿ تعكس اجتاىًا لالطلفاض يف عاـ 
اإلقليم األفريقي وإقليم عد إىل ادلرتبة الثالثة بَ  وفيات األمهاتبُت أقاليم ادلنظمة من حيث أعلى مستويات الثانية 

على البلداف إبداء التزاـ أقوى، وسيجب على الشركاء واجلهات ادلاضلة ب سوؼ يتوج  فإنو جنوب شرؽ آسيا، 
 .توفَت ادلزيد من الدعم يف ىذا اإلطار

وقاـ بإطالؽ خطط تسريع  ،ذ مثل ىذه ادلبادرةىو الوحيد بُت أقاليم منظمة الصحة العادلية الذي أخَ  ناوإقليم
 سوؼ يتعَُت و ؼ لتحقيق أىداؼ ىذه اخلطط، التاريخ ادلستهدَ  عنشهراً فقط  15ى د يفصلنا سوَ عُ مل يػَ و . وتَتةال

وااللتزاـ بتنفيذىا واحلفاظ على  ،ةوتَت الخطط تسريع  بمبوجَ وعلى اجملتمع اإلقليمي والدويل، العمل  البلداف، على
وما  2015وبرغم أف ىذه ادلبادرة تسَت على ما يراـ، ال يزاؿ أمامنا شوطًا طوياًل يف عاـ  .توم الذي اكتسبَ الزخَ 

 بعده.

 أصحاب ادلعايل والسعادة،

. ة وادلطلوبة فيما يتعلق باألولويات اإلقليميةخذَ أىم اإلجراءات االسًتاتيجية ادلت  ىذا  ييف عرضزت لقد أوجَ 
فامسحوا يل أف . لمنظمةل العامالعمل جوانب برنامج  منجوانب أخرى يف معكم أيضًا نتعاوف ولكننا بالطبع 

 .عدد منهاعلى  جأعر  

ادلرحلة العمرية من ؽ سببًا رئيسيًا لوفاة الشباب يف رُ على الطُ  ادلرورية ماتاإلصابات النارتة عن التصادُ  د  تُػعَ 
، بدأ تنفيذ اخلطة اإلقليمية اخلمسية للوقاية من اإلصابات، مع الًتكيز على 2013ويف عاـ . عاماً  20إىل  15

االضطرابات النفسية والعصبية وتلك أما . اإلصابات النارتة عن التصادمات ادلرورية على الطرؽ ورعاية الرضوح
الفجوات شديدة ل تتواصَ كما يف اإلقليم،  فادحة خسائر ب يف فمازالت تتسب  ادلرتبطة بتعاطي مواد اإلدماف 

ت رتعية قَ وقد صد  . اخلطورة يف استجابة الصحة العمومية ويف الوصوؿ إىل خدمات الرعاية الصحية األولية
وكاف النهج  .2020-2013الصحة العادلية يف أيار/مايو على خطة عمل عادلية شاملة بشأف الصحة النفسية للفًتة 

. ذلذه الثغرات يف التصدي األكربذات األثر على التدابَت األساسية ركز قد الذي اتبعناه على مدار العاـ ادلاضي 
نات لتوسيع نطاؽ العمل على الصحة النفسية، استناداً إىل ٍد بالبي  إطار عمل مسنَ وضع وكاف من ذتار ىذه ادلبادرة 

 .بنود خطة العمل العادلية

إقليمية حوؿ البيئة والصحة. ويعمل بلداف اثناف اسًتاتيجية على اللجنة اإلقليمية  تقَ صد  ويف العاـ الفائت 
د ادلركز اإلقليمي عقِ ع أف يَ . ومن الػُمزمَ يف ىذا الشأف من بلداف اإلقليم على وضع االسًتاتيجيات واخلطط الوطنية

يل ُقُدمًا يف تفع ألنشطة صحة البيئة مشاورة إقليمية يف شهر كانوف األوؿ/ديسمرب ىذا العاـ لبحث ُسُبل الػُمضيّ 
سهموا يف ىذه العملية اليت تتم بالشراكة مع على أيديكم أف تُ  االسًتاتيجية اإلقليمية يف كل البلداف. وإنٍت أشد  

 القطاعات واألطراؼ ادلعنية األخرى.
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 أصحاب ادلعايل،

أف ُت وفريق العمل معي، منذ لْ . وقد بذَ بإصالحاتم، بصفتكم الدوؿ األعضاء، من ادلنظمة القياـ لقد طلبتُ 
توليت مهاـ منصيب، جهوداً متضافرة لتحسُت الدعم الػُمقد ـ إىل الدوؿ األعضاء، والتصد ي للعمليات اليت حتوؿ 

ينا مراجعات ىيكلية يف عدد من منا بإعادة تنظيم ىيكلي يف ادلكتب اإلقليمي، كما أجرَ دوف األداء اجليد. وقُ 
والصوماؿ، على سبيل  ،وادلغرب ،بنا يف كل من أفغانستاف ومصرمنا بتعزيز ُقُدرات مكاتقُ ، حيث ادلكاتب الُقطرية

ادلثاؿ ال احلصر. وإننا نعي أهنا البداية، وأنو ال يزاؿ علينا فعل الكثَت يف ىذا ادلضمار. وما حققناه كاف نتاج 
يف سبيل  ةملموسَ  إرادتنا على حتويل ادلوارد من ادلستوى اإلقليمي إىل ادلستوى الُقطري. كما اختذنا خطوات

 واالمتثاؿ للقواعد واللوائح. ، والشفافية،حتسُت األداء اإلداري

، 2015-2014ادليزانية للثنائية  تخطيطوكاف إقليم شرؽ ادلتوسط سباقًا يف إحداث تغيَت جوىري يف أسلوب 
ة. ففي ؿ من النهج التقليدي من القمة إىل القاعدة إىل هنج جديد ينطلق من القاعدة إىل القموذلك بالتحوّ 

دنا ميزانية للكثَت من اجملاالت اليت تندرج حتت برامج العمل، إال أف أثر ذلك كاف ضئياًل يف السنوات ادلاضية، رصَ 
كل دولة   ،منا بو من مراجعة ومشاورات ختطيطية مع الدوؿ األعضاءة، وبعد ما قُ أغلب األوقات. أما ىذه ادلرّ 

ى باألولوية استهدفنا فقط عشرة برامج يف ادلتوسط من الربامج اليت حتظَ ، 2013يف النصف الثاين من  ،ةعلى حدَ 
يف تعاوف ادلنظمة، وذلك استناداً إىل برنامج العمل العاـ الثاين عشر، ويف ضوء االحتياجات الفردية لكل دولة من 

اؿ من ىذه اجملاالت، وكلي ؾ يف كل رلرَ ر ادلزيد من ادلوارد لعملنا ادلشتػَ الدوؿ األعضاء. وكاف من نتيجة ذلك توافُ 
بينما نواصل العمل على  ،ى تأثَت حقيقي. وإنٍت أتطلع إىل تنقيح ىذا النهج وجتويدهأمل أف يكوف ذلذا ادلنحَ 

دنا . كما بذلنا جهداً يف سبيل حتسُت عملية التخطيط ذاهتا، حيث عقَ 2017-2016وضع خطط الثنائية القادمة 
 يفبنفسي وشاركُت  الربامج يف ادلكتب اإلقليمي، فيها مديرو شارؾع، مناقشات اسًتاتيجية على مستوى رفي

 .بعضها

 أصحاب ادلعايل،

على الدوؿ األعضاء بالنفع لقد اختذنا، معاً، قرارات اسًتاتيجية ىامة يف مخسة رلاالت ذات أولوية تعود 
ى البعيد. وتتوافر العناصر التقنية الرئيسية الالزمة إلدراؾ ىذا النفع يف شكل اسًتاتيجيات واإلقليم ككل على ادلدَ 

 ر عمل وغَت ذلك من التوجيهات واألدوات.أطُ و إقليمية، وخرائط طريق، 

ومن بتنفيذ االسًتاتيجيات اليت وضعناىا معًا واتفقنا عليها. الدوؿ األعضاء  إف ما ضلتاج إليو اليـو ىو التزاـ
بدورىا يف حاجة إىل  . والدوؿ األعضاءادلناسبة جراءاتاإلال اجلانبُت الختاذ إىل ادلشاركة من كِ  أجل ذلك، ضلتاج

د ونؤك  د مبعزؿ عن غَتىا. القطاعات األخرى. فالصحة، شأهنا شأف رتيع القطاعات احلكومية، ال توجَ إشراؾ 
 لنا صنع فارؽ كبَت يف االستجابة لكثَت عملنا، فلن يتسٌت   ىذا العاـ على أنو ما مل نراعي احملددات االجتماعية يف

كل ويف هناية ادلطاؼ، فإف النجاح يف  يات اليت نواجهها يف التعامل مع اجملاالت اخلمسة ذات األولوية. من التحدّ 
نظمات اجملتمع ادلدين، وادلمع و كافة القطاعات احلكومية، بُت  شراكة الب اجملاالت ذات األلوية سوؼ يتطلّ من 

قيادتكم احلكيمة، من خالؿ كما أف دوؿ اجلوار.  أخَتًا مع ، و ُتوالدولي ُتغَت احلكومية، والشركاء اإلقليمي
م صحية ظُ والشراكات من أجل دعم نُ  العمل المتعدد القطاعات حتفيزحاسم يف  حية، عاملالدبلوماسية الص

ورتيع رتيع مراحل العمر. وإنٍت  يفب للطوارئ، وتعزيز الصحة األمن الصحي، وزيادة التأى  تعزيز و  ة،أكثر قوّ 
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ا أف منّ اإلقليم حتتاج ىذا فشعوب  لكم ولبلدانكم،ز تمي  كل الدعم ادلملتزموف بتقدمي  العاملُت بادلكتب اإلقليمي 
 نعمل، وأف نعمل سوياً.

 وشكراً 


