
 
 

 

 

 

 كلمة

 الدكتور عالء الدين العلوان
 مدير منظمة الصحة العالمية

 لقلي  رر  المتوط إل

 أمام

 الشارلقة مدينة صحيةاالعتراف ببمناطبة تفتتا  حفل اال

 5302أيلول/طبتمبر  03الشارلقة، اإلمارات العربية المتحدة، 

 والسادة،، السيدات كرامال، أصحاب املعايل، الضيوف حب السمو  اص

ُد، بادئ ذي وأو   .اليوم يف هذا احلفل الكرميمعكم فين أن أكون يشر  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد، فإنه 
الشارقة أول كان من مثارها أن أصبحت اليت  و  ،وبعنايته الكبرية بالصحةه وأن أشيد بقيادته احلكيمة و  ئ مسبدء، أن أهن  

  املتوسط.مدينة صحية يف إقليم شرق 

الصحة املكانة اليت تليق هبا، فتتصدر جدول أعمال التنمية االقتصادية تبوأ إن هنج املدن الصحية يسعى إىل أن ت
حراك قوي يهدف إىل تعزيز الصحة على املستوى احمللي. ويؤكد هذا النهج على العدالة  حشدإىل و واالجتماعية، 

دات االجتماعية للصحة. والنجاح يف تنفيذ حد  ي للمُ لعمل على التصد  والتضامن والتعاون بني القطاعات املختلفة وا
هذا النهج التزاماً لزم أوجه الصحة واألحوال املعيشية. كما يستهذا النهج يتطلب اتباع تدابري مبتكرة تتناول مجيع 

سياسياً، وهنا أود مرة أخرى أن أعرب، نيابة عن منظمة الصحة العاملية، عن تقديرنا البالغ لسموكم على وضع الصحة 
   على رأس األولويات يف الشارقة. كما ال يفوتين أن أشيد مبشاركة القطاعات احلكومية املختلفة دعماً للصحة.
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، وهو ما تعقيداً ة و تزداد حد  يات صحية يف املناطق احلضرية حتد  ي العشوائي يفرض احلضر  النمو  ن غين عن القول إو 
وعدم  ،وسوء حالة البنية التحتية ومرافق اإلصحاح ،نوعية احلياةي رد  تي إىل تؤد  خماطر صحية ض السكان إىل يُعر  

 .املبكرة وفياتزيادة خطر اإلصابة باألمراض السارية وغري السارية واإلصابات وال ث    ومن ،مأمونية مياه الشرب

احلصول ص ر  ، اليت تنخفض هبا كثرياً ف ُ يف األحياء احلضرية الفقرية واملناطق احملرومة من اخلدمات اً يزداد الوضع سوءو 
على ثلث سكان املناطق احلضرية يف العامل. ما يربو هبا يعيش اليت و  ،على اخلدمات االجتماعية ومنها اخلدمات الصحية

تنمية للًا ساسيأاإلنصاف والعدالة االجتماعية يف احلصول على اخلدمات األساسية مبدأ  ونتيجًة لذلك، بات  
دته مجعية دات االجتماعية للصحة، ث أك  إعالن ريو السياسي اخلاص باحملد  ه د  أك  هو ما . و االجتماعية واالقتصادية

 .(8-56)القرار ج ص ع  2102لعاملية يف أيار/مايو الصحة ا

 صاحب السمو، السيدات والسادة،

 ، حتت رعاية مسو  2102طلق برنامج املدينة الصحية يف الشارقة بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية يف نيسان/أبريل أُ 
ه. ونتيجًة لذلك، ُوِضعت الصحة على من مسو  كرمي عم  الشيخ الدكتور سلطان بن حممد القامسي، حاكم الشارقة، وبد  

االجتماعية يف الشارقة، ة التحتية والبيئة ين البت جهود كبرية لتحسني، وبُِذل  يف الشارقة اع القراررأس جدول أعمال صن  
 .مبا يتماشى مع مفهوم املدينة الصحية

ولطاملا  .املنظمةتعتمده لتوسيع نطاق برنامج املدن الصحية الذي ستمرة جهودًا متبذل منظمة الصحة العاملية إن 
وضع املكتب  ،من جانبهالصحية يف املناطق احلضرية. و كالت ي لكثري من املشاملنظمة البلدان على التصد   ت  د  ساع  

 ادراهتبناء قُ دعم البلدان يف سعياً إىل  جمموعة من األدلة التدريبية وأدوات التقييم والتقومي الذايت اإلقليمي لشرق املتوسط
 وهو موقع شبكة املدن الصحية اإلقليمية.  -أنشأ موقعاً تفاعلياً على اإلنرتنت كما على تنفيذ برامج املدن الصحية،  

 تع  وكانت الشارقة من أوىل املدن اليت استجابت لطلبنا عن طريق التسجيل يف شبكة املدن الصحية، حيث وق   
 ت جلنة لتنسيق برنامج املدينة الصحية. س  ملنظمة وأس  تعاون مع ااتفاقاً لل

مدينة الشارقة  ى التزامم يف تنفيذ األنشطة ومد  د وبعثة لتقييم مدى التقد  ص  ر   يتت املنظمة بعث  د  ، أوف  2102ومنذ عام 
ته يل أن أعلن أن نتيجة التقييم الذي أجر   مبعايري ومواصفات برنامج املدينة الصحية اليت وضعتها املنظمة. ويطيبُ 

  أشارت إىل حتقق إجنازات باهرة يف الوفاء باملتطلبات اليت يشرتطها برنامج املدن الصحية. 2106املنظمة يف نيسان/أبريل 

: جملاالت هي؛ وهذه اعلى اجملاالت السبع الرئيسية التالية باستخدام مثانني مؤشراً اسُتخِدمت اليت ز أداة التقييم وترك  
( 6( صقل املهارات، والتدريب املهين، وبناء القدرات؛ )4( التعليم؛ )3( التعبئة اجملتمعية؛ )2( التطور الصحي؛ )0)

( 7( املياه ومرافق اإلصحاح وسالمة الغذاء وتلوث اهلواء؛ )5التعاون بني خمتلف القطاعات، والشراكة، والدعوة؛ )
 ب واالستجابة للطوارئ. التأه  

املختلفة. تعاون القطاعات وبسم جبودة هيكله وتنظيمه وقد أظهر التقييم أن برنامج املدينة الصحية يف الشارقة يت  
ت يف تقرير فريق التقييم. أما املشاركة اجملتمعية يف نات والشفافية من اجلوانب اإلجيابية اليت ورد  وكان التوثيق وجتميع البي  

 ت يف العمل الذي اضطلعت به املنظمات غري احلكومية احمللية. د  قد جتس  التنمية الصحية واالجتماعية ف



 - 3 - 

 

يف الشارقة، مع  اتين أن أشري إىل أن طب األسرة هو االسرتاتيجية األساسية اليت يعتمد عليها تقدمي اخلدمويسر  
إجيايب آخر ورد ذكره يف تقرير حزمة شاملة من اخلدمات عالية اجلودة املتاحة جلميع سكان املدينة. وهناك جانب وجود 

د ذلك ، وقد جتس  من األمراض الة يف تعزيز الصحة والوقايةالتقييم، أال وهو إشراك املنظمات غري احلكومية بطريقة فع  
األنشطة تعزيز صحة األطفال واألمهات وأمناط احلياة الصحية، مبا يف ذلك مكافحة التدخني و على وجه اخلصوص يف 

  ية الصحية.غذالبدنية، والت

 لربنامج املدن الصحية. رئيسية هي أحد املكونات ال مبادرة املدرسة الصحية نوهنا ال بد أن أذكر أ

 ،حب السمو، أصحاب املعايل، السيدات والسادةاص

ر الرعاية االجتماعية وتقدمي ضع االجتماعي للسكان من خالل ُدو يتناول برنامج املدينة الصحية يف الشارقة الو 
خدمات الرعاية الصحية املنزلية لكبار السن، ومحاية الضعفاء، وإجراء الدراسات االجتماعية والبحثية بالتعاون مع 
جامعة الشارقة. وفضاًل عن حصول مجيع السكان على املياه وخدمات اإلصحاح، هناك تفتيش على سالمة الغذاء 

 ذ فيها برنامج املدينة الصحية. ظم املواقع اليت يُنف  د لتلوث اهلواء يف معص  ور  

ر يتكر  أن وينبغي  ،مركز فريد من نوعه يف اإلقليم ،مركز االستجابة للطوارئ واألزمات وإدارهتاأن وأشار التقييم إىل 
 يف البلدان األخرى. 

الذي ادة احلكيمة للمجلس التنفيذي للشارقة ال والقيوالفع   اللتزام السياسي املستمر  ويف اخلتام، أكرر تقدير املنظمة ل
مدينة الشارقة ستويل اهتماماً  وإنين على يقني أن  .ناجحًا قاباًل للتكرارمنوذجًا جعل برنامج املدينة الصحية يف الشارقة 

 كبرياً إىل تنفيذ ما ورد يف تقرير التقييم من توصيات. 

 . متمنياً لكم دوام التوفيق، الربنامجشكر كل من ساهم يف هذا ة أخرى أن أمسحوا يل مر  ا

 .وشكراً لكم


