
 
 

  
  

  

  

  السنوي التقرير عرض

  يقدمه

  عالء الدين العلوان الدكتور
   العاملية الصحة ملنظمة اإلقليمي املدير

  املتوسط شرق إلقليم

   إىل

  املتوسط لشرق اإلقليمية للّجنة واخلمسني التاسعة الدورة

  2012 أكتوبر/األول تشرين 4 – 1 القاهرة،

  والسادة، السيدات أيها العامة، املديرة السيدة والسعادة، املعايل أصحاب

. 2011عن عمل منظمة الصحة العاملية يف إقليم شرق املتوسط لعـام  السنوي  تقريرال أعرض عليكميسعدين أن 
وسوف يكون هذا العرض خمتصراً، ولن يغطي مجيع جماالت العمل اليت تعاطينا معها يف األشـهر اإلثـين عشـر أو    

  .منا سوف أركّز على التطورات االستراتيجية وطريق املضي إىل األماموإ. الثمانية عشر املاضية

  .بصحة األمومة والطفولة والصحة اإلجنابية والتغذيةولنبدأ 

 يفنساء منهم  %20من السكان أعمارهم دون اخلامسة و %12فحوايل . لمون مجيعاً، فإن إقليمنا إقليم فيتكما تع
يف وفيـات األطفـال دون    %32اخنفاضاً بنسبة  2010و 1990 يترة بني عاموقد شهد اإلقليم يف الف. سن اإلجناب

  .يف وفيات األمومة %42اخلامسة، واخنفاضاً نسبته 
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يف ) IMCI(وعلى مدى السنوات العشر املاضية، تفيد التقارير بتنفيذ استراتيجية التدبري املتكامل لصحة الطفولة 
بلداً، مخسة منها يف طريقها إىل تنفيذ هذه االستراتيجية يف مجيـع   13 من مرافق الرعاية الصحية األولية يف %70حنو 

ويقَدر أن سـوء  . غري أن التغطية بالتدخالت العالية املردود على مستوى اتمع احمللي التزال منخفضة. تلك املرافق
ا يتعلق برعاية األمومـة،  وفيم. التغذية يتسبب، بشكل مباشر أو غري مباشر، يف ثلث وفيات األطفال دون اخلامسة

 %70رية بأن التغطية بالرعاية الصحية من قبل العاملني الصحيني املهرة قد بلغت يف حاالت احلمل طْتفيد التقارير القُ
فقط من النساء املتزوجات يستخدمن موانع محل حديثة للمباعـدة بـني    %31غري أن . %60ويف حاالت الوالدة 

  .أمحاهلن

وقد بدأنا توسيع . ة وراء التغطية احملدودة لألمهات واألطفال بالتدخالت القائمة على البيناتوهناك عوامل عديد
نطاق عملنا يف هذا اال، ونستعد اآلن، كخطوة أوىل، لإلعداد الجتماع رفيع املستوى من املقرر عقده يف كانون 

دون ميكننا ا التصدي، معاً، للعقبات اليت حتـول   يناير من العام القادم، لكي نناقش ونتفق على الكيفية اليت/الثاين
  .تقدمنا على حنو أفضل يف جمال صحة األمومة والطفولة، من أجل إحداث تغيري إجيايب لصاحل األمهات واألطفال

  أيها السيدات والسادة،

ق يف العام املاضـي  وقد حتقّ. إن استئصال شلل األطفال مطمح عاملي أسهم بالفعل كثرياً يف حتسني حياة األطفال
 م جيد يف احلفاظ على حالة خلوغري أنه، كما أشرت يف كلميت االفتتاحية، التـزال  . بلداً من شلل األطفال 21تقد

  .توجد حتديات وخماطر كبرية يف بعض هذه البلدان، كما أن شلل األطفال اليزال متوطناً يف أفغانستان وباكستان

غري . 2011طة عمل وطنية معززة للطوارئ، كان تطوراً مهماً جداً يف عام والشك أن تنفيذ حكومة باكستان خ
ت أفغانسـتان  كما وضع. مما ميثل خطراً مستمراً أن الفريوس الربي لشلل األطفال اليزال سارياً يف عدد من املناطق

إىل شلل األطفال،  خطة عمل وطنية للطوارئ هذا العام أدت، هي ومراجعة مستقلة أجريت مؤخراً لربنامج مكافحة
  .حتديد خارطة طريق لرأب الفجوات القائمة من أجل وقف انتقال املرض يف جنوب البلد

وقد وقعت مؤخراً يف بعض بلدان اإلقليم تطـورات زادت  . وحنن نراقب عن كثب الوضع املتعلق بشلل األطفال
احلايل، أعلنت مجعية الصـحة العامليـة أن   مايو من العام /ويف أيار. من خماطر سراية فريوس شلل األطفال، إذا دخل

ويف أعقاب ذلـك اإلعـالن، قمـت بتفعيـل      .رناجمية للصحة العمومية العامليةاستئصال شلل األطفال هو طارئة ب
ومع أين متفائل بأن اإلقليم سوف يتغلّب على هذه التحديات، فإين أعلـم أن  . إجراءات التشغيل الطارئة يف اإلقليم

ويتوجب علي يف هذا الصدد أن أتوجه بالشـكر إىل مجيـع   . بالعمل املكثّف وبالدعم اإلقليمي ذلك لن حيدث إال
فال ينبغي لنـا أن  . املاحنني الدوليني على دعمهم الكرمي وتفانيهم، وأتطلع إىل املزيد من املشاركة على صعيد اإلقليم

  .تئصال شلل األطفال على الصعيد العاملينترك البلدان املتضررة حلاهلا، وال ينبغي إلقليمنا أن يعوق اس

وعلى الرغم من الوضع يف اإلقلـيم يف عـام   . وال يخفَى أن التطعيم أساسي إلنقاذ حياة األطفال دون اخلامسة
، فقد حتقّق تقدم ملموس يف التغطية بالتطعيم ضد الدفتريا والسعال الديكي والتتانوس، كمـا حتقّـق تقـدم    2011

  .وفيات احلصبة ملموس يف تقليص
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فقط عن التغطية ـذا   %3تقل بنسبة  وهي، 2011يف عام  %88وقد جتاوزت التغطية الروتينية باللقاح الثالثي 
بلداً،  16يف  %90واستمر حتقيق املعدل املستهدف للتطعيم الروتيين باللقاح الثالثي، ومقداره . 2010اللقاح يف عام 

ولكن على الرغم من هذا التقدم اجليد، فاليزال يتعين علـى  . وب السودانوجن مع حدوث حتسن كبري يف الصومال
  .بقية البلدان بذل املزيد من اجلهد من أجل حتقيق اهلدف املطلوب

، وهناك تسعة بلـدان قـد   2010و 1998يف الفترة بني عامي  %88وقد اخنفضت حاالت احلصبة املبلَّغة بنسبة 
غ بعضها عن معـدالت مرتفعـة للتطعـيم،    بلِّغري أن هناك عدة بلدان، ي. حلصبةأشرفت على حتقيق التخلُّص من ا

وقد أوضحت . ، مع وجود فجوات كبرية يف البلدان ذات الدخل املرتفع2011عاودت احلصبة الظهور فيها يف عام 
طة التطعيم التكميلـي  احلاجة يف تلك البلدان إىل القيام يف الوقت املناسب بتنفيذ أنش 2011تقييمات الربامج يف عام 

  .وضمان جودا، وإىل دقة نظُم تبليغ البيانات

، Haemophilus influenzaوال خيفى على حضراتكم أن إدخال لقاحات جديدة ملكافحة املسـتدمية الرتليـة   
اهلـدف   ، هو أمر بالغ األمهية لبلوغناrotavirus، والفريوس العجليStreptococcus pneumonia والعقدية الرئوية 

، "يب"بلداً لقاح املستدمية الرتلية من النمط  19وحىت اآلن أدخل . املندرج يف املرمى الرابع من املرامي اإلمنائية لأللفية
وأغلب البلـدان  . بلدان لقاح الفريوس العجلي 6، وأدخل pneumococcalبلداً لقاح املكورات الرئوية  11وأدخل 

لقاحات املهمة هي بلدان متوسطة الدخل، ومن مثَّ، فال هي مستحقة لدعم التحـالف  اليت مل تقم بعد بإدخال هذه ال
وغين عـن البيـان، أن هـذا    . وال هي قادرة على حشد املوارد املالية املطلوبة العاملي من أجل اللقاحات والتطعيم،

هذا الوضع، يعمل مع الشركاء على سعياً منه إىل معاجلة  ،واملكتب اإلقليمي. علينا أن نتصدى له ،الوضع ميثّل حتدياً
غري أنه لكي تـنجح هـذه   . إقليمية من أجل الشراء اجلماعي للقاحات آلية إجياد حلول عملية له، مبا يف ذلك إنشاء

وسوف . املبادرة، البد من توافر التزام قوي جداً لدى كل البلدان املشاركة يف هذه اآللية، واملشاركة فيها بكل قوة
  .وإين أُعول على دعمكم. انيب هذا املساء إلحاطتكم مبا حتقق من تقدم حنو إنشاء هذه اآلليةيعقد اجتماع ج

  .غري املعدية، أو األمراض غري الساريةوامسحوا يل بأن انتقل اآلن إىل أولوية استراتيجية أخرى، وهي 

من األمراض السارية ومكافحتها، يف عام إن اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن السياسي املعين بالوقاية 
وقد شارك املكتـب اإلقليمـي   . ، ميثل لنا مجيعاً معلماً بارزاً على طريق الوقاية من هذه األمراض ومكافحتها2011

مشاركة وثيقة يف مبادرة وحدة العمل يف منظمة الصحة العاملية لترمجة التزامات األمم املتحدة إىل واقع ملموس، من 
، وإعداد خطة عمـل  2020-2013لرصد، وتنقيح خطة العمل العاملية للفترة أهداف عاملية ومؤشرات ل خالل وضع

والبد من تعزيز الشراكات والتعاون مع الوكاالت واملنظمات اإلقليمية والدولية، مع توسعنا  .ملنظمة الصحة العاملية
  .يف إجراءات تصدينا للوباء املتعاظم أمامنا

قليمي بتنفيذ عدة أنشطة لدعم البلدان يف جمال مكافحة التبغ وتشجيع النظام الغذائي الصحي وقد قام املكتب اإل
اجلوانب من الصحة العمومية املتعلقة باألمراض غري السارية، مع  تلك وقد أمكننا دعم أنشطة تدريبية يف. يف اإلقليم

هذا اال لدى وزارات الصحة التزال قاصـرة  غري أن القدرات املوجودة يف  .ركيز على مديري الربامج الوطنينيالت
ويتعني على املنظمة والدول األعضاء يف إقليم يتصـاعد  . جداً، والسيما يف جمال إعداد السياسات والربامج وتقييمها
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ل املزيد واملزيد من اجلهد لتشجيع أمناط احلياة الصحية، مبا يف ذلـك النظـام الغـذائي    ذْفيه معدل عوامل اخلطر، ب
  .لنشاط البدينوا

وقد صادقت معظم بلـدان  . والشك أن مكافحة التبغ هي أحد أفضل اخليارات للوقاية من األمراض غري السارية
اإلقليم على االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، وقامت عدة بلدان باعتماد تشريعات جديدة، مبا يف ذلك قيـام  

ويتعني علي، حقاً، أن . واحد موحد بشأن التحذيرات الصحية املصورةبلدان جملس التعاون اخلليجي باعتماد تشريع 
بتطبيق ما احلكومة  قيامأشيد بالتزام احلكومة اللبنانية مبقاومة اهلجوم املضاد الشرس الذي تشنه صناعة التبغ رداً على 

  .سنته من تشريعات

ما يلزم مـن  ادق بعد على االتفاقية إىل أن تتخذ اآلن غري أنه يتوجب علي أيضاً أن أدعو بلدان اإلقليم اليت مل تص
فلماذا يقبل أي بلد أن يكون ضمن عدد قليل جداً من البلدان يف العامل اليت مل تصادق بعد  .إجراءات يف هذا الصدد

ـ   االتفاقيةعلى  ها ؟ وكما أشرت يف كلميت االفتتاحية، فإن اإلقليم ككل ميضي ببطء يف تنفيذ التـدابري الـيت تتطلب
ففي الوقت الذي حققت فيه استراليا طفرة كربى يف تطبيق سياسة واضحة فيما يتعلق بتعبئة التبغ، اليزال . االتفاقية
التحذيرات الصحية املصورة، وحظر اإلعـالن عـن التبـغ    : لتنفيذ تدابري السياسة األساسية، وهي يكافحإقليمنا 

  .، ورفع أسعاره، ومعاجلة إدمان التبغوالترويج له، وحظر تعاطي التبغ يف األماكن العامة

وفيما يتعلق بصحة البيئة، قام املكتب اإلقليمي بدعم الدول األعضاء يف عدة جماالت متعلقة بصحة البيئة، مبـا يف  
ذلك إعداد مرتسمات وطنية للسالمة الكيميائية، وحتديث التشريعات، وإن كان هناك جمال كبري لتعزيز التعاون بني 

وقـد روجـع مـؤخراً مشـروع     . مشروع استراتيجية إقليمية لصحة البيئـة  2011عد يف عام قد أُو. القطاعات
ـ  االستراتيجية، وجيري إعادة تشكيل فريق استشاري لصحة البيئة من أجل معاجلة الثغـر  ايل، ات يف املشـروع احل

  .لعرضه على اللجنة اإلقليمية ةووضعه يف صيغته النهائي

  أيها السيدات والسادة،

الرغم مما يبذل من جهود يف جمال الصحة النفسية وتعاطي مواد اإلدمان، فإن معظم بلدان اإلقليم ال تـويل   على
ووفقاً لتقديراتنا، فإن ما يزيد على ثالثة أرباع األشخاص الذين يعانون مـن اضـطرابات   . اهتماماً كافياً هلذا اال

وقد اعتمدت . م، ال يتيسر هلم احلصول على املعاجلة األساسيةخطرية يف صحتهم النفسية، يف العديد من بلدان اإلقلي
اللجنة اإلقليمية العام املاضي استراتيجية إقليمية للصحة النفسية وتعاطي مواد اإلدمان، دف إىل تقلـيص الفجـوة   

وعلينا أن نتتبع . العالجية الكبرية القائمة يف اإلقليم، وذلك من خالل إنشاء خدمات جمتمعية متكاملة للصحة النفسية
عن كثب مع الدول األعضاء هذه الفجوة اخلطرية لرصد ما يتحقق من تقدم يف رأا، ويف وضع وتنفيـذ خطـط   

  .وطنية يف هذا الشأن

صابات النامجـة عـن   من مجيع الوفيات يف اإلقليم، مع بروز اإل %11وتتسبب اإلصابات وأعمال العنف يف حنو 
ومن مث فـإن الوقايـة مـن    . بارها أبرز أسباب اإلصابات، والسيما بني الشبابق، باعتحوادث املرور على الطر

كما جيب  .صابةاإلصابات هي إحدى أولويات املنظمة يف اإلقليم، والسيما السالمة على الطرق ورعاية حاالت اإل
قليم يف املسح وقد شاركت معظم بلدان اإل. أن تكون الوقاية من اإلصابات من أولوياتكم، بوصفكم وزراء الصحة

الذي أجري من أجل التقرير العاملي الثاين للسالمة على الطرق، والذي سوف يقدم بيانات مرجعية ملعاونة البلـدان  
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وقد مت إعداد إطـار اسـتراتيجي لوقايـة األطفـال     . ئمة للتصدي هلاعلى حتديد الثغرات وختطيط اإلجراءات املال
غري أنه، مع اإلقرار بأمهيـة  . واملراهقني من اإلصابات، وذلك لدعم التخطيط يف هذا الصدد على املستوى القُطري

كل الفـرق يف   اجلهود العاملية واإلقليمية املبذولة يف هذا الشأن، فإن العمل على املستوى القُطري هو الذي يحدث
  .فيها دعم املاحنني لقصور التنفيذ على املستوى القُطري االت فُقدومما يؤسف له، ما حدث مؤخراً من ح. الوضع

وفيما يتعلق باحملددات االجتماعية للصحة، واصلت املنظمة تقدمي دعمها الفين إىل البلدان يف استخدام أداة تقييم 
اة وهي أد. Urban HEARTك األداة املعروفة اختصاراً يف اللغة اإلنكليزية باسم العدالة الصحية واالستجابة هلا، تل

كما تقوم املنظمة بدعم الدول األعضاء يف إعداد خططها الوطنيـة لتنفيـذ   . دف إىل تقليص اإلجحاف الصحي
  .بشأن احملددات االجتماعية للصحة إعالن ريو

  أيها السيدات والسادة،

لقد أشرت آنفـاً  . األمراض الساريةثالثة لإلقليم، وهي الربنامج غري الـمنجز ملكافحة  هناك أولوية استراتيجية
ألمهية احلفاظ على معدالت مرتفعة للتطعيم، وإدخال لقاحات جديدة، واستكمال استئصال شلل األطفال، ومجيعها 

  .يف غاية األمهية إلنقاذ حياة األطفال

 فالعدوى البشـرية . دد بشدة األمن الصحي يف اإلقليمملنبعثة من جديد فالتزال األمراض املستجدة واألمراض ا
 التزال مستحكمة يف مصر، ممثلة ديداً مستمراً للصحة العموميـة، ومـؤثرةً   A (H5N1)بفريوس إنفلونزا الطيور 

ومحى شيكونغونيا ميضي مث إن التوسع اجلغرايف حلمى الدنك . رياً كبرياً على أسباب املعيشة وعلى اقتصاد البلدـتأث
  .بال هوادة، مع قيام املزيد من البلدان باإلبالغ عن وقوع فاشيات فيها، وتزايد انتقال احلاالت املتوطنة

غري أنه حتقّقت إجنازات جديرة باملالحظة يف جمال التصدي للفاشيات اليت هددت األمن على صـعيد الصـحة   
البلدان على اكتشاف األحداث ذات األمهية للصحة العمومية، وتقييمها وقد مت تعزيز قدرة . 2011العمومية يف عام 

واإلبالغ عنها، على حني شرع يف تنفيذ برنامج تعاوين مخسي جديد معين باإلنفلونزا، مع التركيز بقوة على حتسني 
، وهـي ضـمن   2005ام وقد أشرت يف كلميت االفتتاحية إىل أمهية تطبيق اللوائح الصحية الدولية لع. أنشطة الترصد

وجيدر باملالحظة أن املدى الذي حقّقت به البلدان القدرات الالزمة لتطبيـق هـذه   . بنود جدول أعمال دورتنا هذه
وسوف تعمل املنظمة معكم عن كثب يف بناء تلك القدرات، من أجل الوفاء باملوعد . اللوائح يتفاوت تفاوتاً واسعاً

  .2014النهائي جلاهزيتكم يف عام 

  ها السيدات والسادة،أي

يسرين إبالغكم أن أمراض املناطق املدارية املنسية املنتشرة يف اإلقليم، من قبيل مرض الدودة الغينيـة يف جنـوب   
مث إن داء البلهارسيات، وداء الفيالريات اللمفية، وداء العمى النهري، واجلـذام، متـر   . السودان، تتقلّص باستمرار

من مكافحة مراضتها وانتهاًء بالتخلُّص من انتقاهلا، وهي التزال متوطنة بشـكل رئيسـي يف   مبرحلة انتقالية، بدءاً 
وعلى الرغم من أن هذه املنجزات يف إقليمنا جديرة بالثناء، أجد لزاماً . جنوب السودان وأجزاء من السودان واليمن

نتقال هـذه األمـراض   قّق من وقف اعلي أن أشدد على أن أصعب مرحلة مل تأت بعد، وحنن حباجة اآلن إىل التح
وحنتاج إىل نفس املستوى مـن االلتـزام   . ويتطلب ذلك التزاماً سياسياً قوياً ومستمراً ذه الربامج. واإلشهاد عليه
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األفريقي البشـري،   trypanosomiasis داء الليشمانيات احلشوي وداء املثقبياتالسياسي للمساعدة على مكافحة 
  .رض قائمة أساساً على اكتشاف احلاالت ومعاجلتهاحيثما تكون مكافحة امل

وامسحوا يل اآلن أن أنتقل إىل موضوع فريوس اإليدز، والسل، واملالريا، تلك األمراض اليت يسـتهدفها املرمـى   
وكما أشرت يف كلميت هذا الصباح، فإن معدل العدوى بفريوس اإليدز يف هذا . السادس من املرامي اإلمنائية لأللفية

من أسرع املعدالت تزايداً يف العامل، على حني أن مستوى التغطية العالجية فيه هـو أدىن املسـتويات يف    هو ليماإلق
علماً بأن اجلهود املبذولة يف اإلقليم ملكافحة وباء فريوس اإليدز تعوقها السلوكيات الشـديدة اخلطـر الـيت    . العامل

مث إن أساليب الوقاية من فريوس اإليـدز  . يش والوصم االجتماعيمتارسها فئات من السكان غالباً ما تعاين من التهم
  .واختبارات حتري عدوى هذا الفريوس، تعاين من نقص التمويل، وال تتواءم مع احتياجات تلك الفئات السكانية

حوجها ، ركّز املكتب اإلقليمي على تقدمي الدعم الفين للبلدان اليت لديها أكرب عدد من احلاالت وأ2011ويف عام 
إىل الوسائل العالجية، سعياً إىل وضع مناذج لتقدمي اخلدمات تضمن حصول املتعايشني مع عدوى فريوس اإليدز على 

يف بناء القدرات الوطنية على الترصد بإعداد مواد تدريبيـة إقليميـة،   كما استثمر املكتب اإلقليمي . رعاية متوالية
عين بالترصد يف كرمان، جبمهورية إيران اإلسالمية، وبفريق اخلرباء اإلقليمـي  وباالستعانة باملركز املعريف اإلقليمي امل

، كان لدى عشرة بلدان معلومات حديثة مستوفاة عن معدالت انتشار عـدوى فـريوس   2011وحبلول عام . املعين
  .اإليدز يف أشد الفئات السكانية عرضة خلطر العدوى

. فـأكثر  %70لداً من حتقيق اهلدف العاملي الكتشاف احلاالت مبعدل ب 14فيما يتعلق بالسل، مل يتمكّن سوى و
، اليت تتعاطى 2015-2011بلداً قد انتهت اآلن من إعداد أو حتديث خططها االستراتيجية الوطنية للفترة  17غري أن 

ات ومن أجل حتسني معدالت اكتشاف احلاالت، فالبد من تعزيـز شـبك  . مع مجيع عناصر استراتيجية دحر السل
معدالً لنجاح معاجلة السل ال يقل وقد حقّق أحد عشر بلداً . املختربات املعنية بالسل، وتقوية التعاون بني القطاعات

ومل يتم بعد يف كل بلدان اإلقليم تنفيذ معاجلة السـل املقـاوم   . بالنسبة للسل ذي البلغم اإلجيايب اللطاخة %85عن 
  .هية للمنظمةلألدوية املتعددة، وفقاً للمبادئ التوجي

وقـد  . أما بالنسبة إىل املالريا، فإن البلدان املعنية بأهداف التخلّص من هذا املرض، قد حقّقت تقـدماً جيـداً  
وأبلغ العراق . 2010، واملغرب يف عام 2007أشهدت املنظمة على خلو اإلمارات العربية املتحدة من املالريا يف عام 

كما أن اململكة العربية السعودية ومجهورية إيران اإلسالمية تنفذان . 2008 عن آخر أربع حاالت وقعت فيه يف عام
وعلى الرغم من هذه املنجزات، فإن قياس العبء احلايل للمراضـة والوفيـات   . بنجاح برامج التخلُّص من املالريا

ويرجع هذا إىل . ل حتدياً كبرياًالنامجة عن املالريا يف البلدان السبعة اليت تعاين من عبء جسيم من املالريا، اليزال ميثّ
نقص مرافق تشخيص املالريا لتوكيد احلاالت اليت يشتبه يف كوا حاالت حلمى املالريا، وإىل احلاجة إىل تعزيز نظُم 

ويتزايد بالتدريج معدل توزيع الناموسيات املعاجلة باملبيدات احلشـرية يف تلـك   . ترصد املالريا ومراقبتها وتقييمها
غري أن معدل التغطية اليزال منخفضاً بكثري عن املعدل . دان، وذلك بفضل ما يقدمه الصندوق العاملي من مواردالبل

الرغم من األخذ يف مجيع البلدان اليت تتوطنها املالريا بأكثر أسـاليب املعاجلـة    وعلىهذا، . %80املستهدف وهو 
  .فاعلية، فاليزال احلصول عليها حمدوداً
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  ت والسادة،أيها السيدا

مليون شخص يف  37يتأثر حالياً حنو إذ . االستعداد للطوارئ والتصدي هلاإن األولوية االستراتيجية الرابعة هي 
بلداً يف اإلقليم بطوارئ طال ا العهد، نتيجةً لضعف نظم إدارة الطوارئ الصحية، وعدم القدرة على احلصـول   13

هلذا الوضع، البد من األخذ بعدد مـن االسـتراتيجيات واإلجـراءات     وللتصدي. على موارد، واألزمات املستمرة
الالحقة لتمكني الدول األعضاء من تعزيز قدراا على االستعداد للطوارئ والتصدي هلا، واحلفـاظ علـى تلـك    

ة غري أن األدوات الالزمة لتحقيق هذا اهلدف تتطلب من الدول األعضاء ذاـا إراد . القدرات على كل املستويات
  .سياسية حامسة وجهداً كبرياً ومتواصالً، كما تتطلب من املكتب اإلقليمي آلية للدعم منهجية وجيدة البنية

ـ  قدمتوعلى الرغم من أن ما يصدر عنا من مناشدات ال حتظى بتمويل كامل، فقد  إىل  اًمنسـق  اًاملنظمة دعم
، فإن الـدعم الـذي قُـدم إىل السـلطات     ودون الدخول يف التفاصيل. الدول األعضاء اليت تواجه أزمات كربى

التقدير من كل من البلدان املتلقية واخلدمات الصحية يف تونس، وليبيا، ومصر، واليمن على مدى العام املاضي لقي 
  .اتمع الدويلمن للدعم و

، سواء فيما يتعلق غري أنه من املهم أن نؤكِّد مرة أخرى على أن اإلقليم مازال يعتمد بشدة على املعونات األجنبية
وكما سبق يل أن تعهدت لكم، فإين أعتزم العمل بشكل وثيق مع بلدان اإلقليم من أجـل  . باملوارد البشرية أو املالية

  .تغيري هذا الوضع غري املقبول من النواحي السياسية واالستراتيجية والربناجمية

  أيها السيدات والسادة،

فهذه قضية بالغة األمهية ذات عالقة جبميع التحديات . تعزيز النظم الصحية إن أولويتنا االستراتيجية اخلامسة هي
وحتتاج الدول األعضاء واملنظمة على السواء إىل بذل املزيد من اجلهد، والسـيما يف  . الصحية اليت يواجهها اإلقليم

  .تعزيز االلتزام السياسي الرفيع املستوى للتقدم حنو التغطية الصحية الشاملة

، قام املكتب اإلقليمي بتقدمي الدعم لعمليات تطوير السياسات يف بلدين مـن بلـدان اإلقلـيم،    2011عام ويف 
وقد أجنزت أربعة بلدان حساباا الصحية الوطنية، وقامت مجهورية . وحتديث مرتسمات النظُم الصحية لتسعة بلدان

ويواصل املكتب اإلقليمي تقدمي الدعم الفين  .وطنيةإيران اإلسالمية بنشر سلسلة سباعية السنوات للنفقات الصحية ال
إىل البلدان فيما تقدمه من طلبات إىل املبادرات الصحية العاملية، من قبيل التحالف العاملي مـن أجـل اللقاحـات    

  .والتطعيم، والصندوق العاملي، من أجل دعم عملية تعزيز النظُم الصحية

ومت . مت إعداد وحتديث جمموعات صحية أساسية يف عدد مـن البلـدان   وفيما يتعلق بتقدمي الرعاية الصحية، فقد
  . بلداً 14توسيع مبادرة املستشفيات املراعية لسالمة املرضى لتشمل 

ويف جمال التكنولوجيات الصحية، تشارك اآلن عشرة بلدان يف برنامج اإلدارة اجليدة لألدوية، أما يف جمال تنميـة  
قامت مخسة بلدان بتنمية قدرات املوارد البشرية الالزمـة للمراصـد الصـحية    فقد قدرات القوى العاملة الصحية، 
ومت، خالل االجتماع االستشاري اإلقليمي الثامن، إعداد االستراتيجية اإلقليمية . لتحسني إنتاج املعلومات والبينات

التمريض، واالستجابة للدروس  ، للتصدي للتحديات اليت تواجه2020-2012قدرات التمريض والقبالة للفترة  ةلتنمي
  .املستفادة على مدى العقد املاضي
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وجيري حالياً مراجعة هـذا  . بعثة دراسية، أداها معظم املبعوثني داخل اإلقليم 218وقدم برنامج البعثات الدراسية 
  .الربنامج لزيادة فعاليته يف دعم الدول األعضاء

لق بدعم نظم املعلومات الصحية الوطنية، تنسيق نشر البيانـات  ومن القضايا الرئيسية للمكتب اإلقليمي فيما يتع
كمـا  . وقد قمنا مؤخراً بإنشاء مرصد صحي إقليمي يشمل مؤشرات تغطي الربامج الفنية الرئيسـية . واإلحصاءات

 شرعنا يف إنشاء مشروع لتعزيز دعم املنظمة لتسجيل األحوال املدنية وإحصاءات تلك األحوال تعزيزاً كبرياً، مـن 
  .خالل شراكات جديدة مع شبكة القياسات الصحية وجلان األمم املتحدة االجتماعية واالقتصادية

يونيو من العام احلايل يف إطار مشروع كبري إلدارة املعارف، إطالق موقع حيوي جديد /وبعد، فقد مت يف حزيران
وموافاتنـا  تكم الستطالع هذا املوقع وآمل أن ختصصوا مجيعاً بعضاً من وق. للمكتب اإلقليمي على شبكة اإلنترنت

  .ة صفحات اللجنة اإلقليمية على اإلنترنت وحنن منضي يف عملنا هذا األسبوعبتعقيباتكم عليه، وزيار

  أيها السيدات والسادة،

هيد إين آمل أن يؤدي التحليل واملقترحات الواردة يف الورقة التقنية عن النظُم الصحية املقرر مناقشتها غداً، إىل مت
الطريق أمامنا للتصدي للثغرات اليت حتول دون تعزيز النظُم الصحية، ووضع خارطة طريق للمنظمة لـدعم الـدول   

  .فاحلق أن هذا هو أحد أهم جوانب تعاون املنظمة مع الدول األعضاء يف اإلقليم. األعضاء

  شكراً لكم على حسن استماعكم،،،

     


