
 
 

 

 

 

 

 كلمة

 الدكتور عالء الدين العلوان
 المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية

 قلي  رر  المتوط إل

 أمام

 السابقة على الحمل في إقلي  رر  المتوط  الرعايةاالجتماع المعني بتعزيز 

 5102ذار/مارس آ 52-52مان، مسق ، ع  

 والسادة، األعزاء، السيداتُ  والزمالءُ  املعايل، الزميالتُ  صاحبَ 

 شرقِ  يف إقليمِ  لِ مْ على الَ  السابقةِ  الرعايةِ  تعزيزِ املعٍت بِ  م مجيعاً يف ىذا االجتماعِ كُ بِ  بَ رح  أُ  ملن دواعي سروري أنْ  وُ إن  
 املتوسط.

 الصحةِ  إىل معايل الدكتور أمحد بن حممد عبيد السعيدي، وزيرِ  والتقديرِ  الشكرِ  ى آياتِ سَْ ي أَ زجِ أُ  يل أنْ  ويطيبُ 
معاً من جديٍد حىت نلتِقَي  فرصةِ ال وإتاحةِ  ،هلذا االجتماعِ  ةِ ا الكرميهَ تِ على استضافَ  رةِ وق  مُ ـال مانيةِ العُ  العماين، والكومةِ 

م هُ م تلبيتَـ هلَُ  رَ أشكُ  وأنْ  ،املتميزين اخلرباءِ بو  األفاضلَ شاركَُت بامل بَ رح  أُ  أنْ  كما أود   .اآلخر منا من خرباتِ  كل  يستفيَد  و 
 .التقٍت ىذا االجتماعِ  إىل حضورِ  الدعوةَ 
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عرب اللقات  ناتِ بالبي   ةٍ دَ سنَ مُ  التٍ تدخ   تقديُ  ،واألطفالِ  األمهاتِ  من وفياتِ  لحد  لِ  ،مُ يلزَ  وُ معروفًا أن   باتَ  دْ قَ لَ 
 .الصحية الرعايةِ  خلدماتِ  املختلفةِ  على املستوياتِ  التِ ىذه التدخ   نطاقِ  وتوسيعُ  ،الصحيةِ  لرعايةِ سلسلِة ااملتصلة ل

 الصحيةِ  على الصائلِ  إجيابٌ  أثرٌ هلا  لِ مْ على الَ  السابقةَ  الصحيةَ  لرعايةَ ا ملنظمة الصحة العاملية أن   جديدٌ  تقريرٌ  تُ بِ ثْ يُـ و 
األمهاِت  حياةِ َبْل ميَتُد بـَْعَدىا طيلَة  لِ مْ الَ  فًتةِ على حٍد سواء، وال يْقتِصُر ىذا األثُر على  واألطفالِ  لألمهاتِ 

 حصائلَ  نُ س  وتُ  ،واألطفالِ  النساءِ  عافيةَ  زيدُ تَ  لِ مْ على الَ  السابقةَ  الرعايةَ  إىل أن   اليت تشَتُ  ناتُ البي  تتزايُد و  واألطفال.
 عربَ  لِ مْ الَ السابقِة على  يف الرعايةِ  فهناك فجوةٌ ــــــــ ومع ذلك  باألمراضِ  واإلصابةِ  الوفياتِ  ذلك معدالتُ مبا يف ـــــــ  الملِ 

 .الصحية للرعايةِ  اللقاتِ  ةِ لَ صِ ت  مُ ـال السلسلةِ 

 شرقِ  ة يف إقليمِ اليّ  الوالداتِ  من مجيعِ  %5إىل  %2صيُب تُ  لقيةَ اخلِ التشوىات ِ و  الوراثيةَ  األمراضَ  أن   التقاريرُ  فيدُ وتُ 
ىذه  ا إىل أن  ذاتُ  التقاريرُ  باملستشفيات، كما تشَتُ يَن ز جَ حتَ مُ ـاألطفال ال من حاالتِ  %03إىل  لُ ، وىو ما يصِ 1املتوسط
اليت  املشكلةِ  حجمِ  وُ زْ عَ  نُ كِ وميُ  .البلدان تقريبًا يف بعضِ  األطفالِ  وفياتِ  يف نصفِ  ىي السببُ والتشوىاِت  األمراضَ 

 لُ ، ومحَْ بِ األقارِ  بُتَ  الزواجِ  معدالتِ  ها: ارتفاعُ لعل أه   من العوامل؛ إىل عددٍ  يف اإلقليمِ  ها ىذه االضطراباتُ لُ ثـ  تُ 
الصحة  تدابَتِ  ، وغيابُ لِ مْ الَ  قبلَ  لألمهاتِ  الصحيةِ  الالةِ  ، وسوءُ ن  بِ  السنِ  مِ تقد   أو بعدَ  صغَتةٍ  يف سنٍ  األمهاتِ 
 .ذه العوامللتصد ي هلل الالزمةِ  العموميةِ 

 لِ مْ على الَ  السابقةِ  يف الفًتةِ  الرعايةِ  ألهيةِ  كٍ رَ مشتَـ  إىل فهمٍ  يف الوصولِ  الرئيسي من ىذا االجتماعِ  اهلدفُ  لُ ويتمث  
من ىذه الوفياِت  الد   ومواصلةِ  م باألمراضِ هِ تِ وإصابَ  واألطفالِ  األمهاتِ  من وفياتِ  للوقايةِ  شاملةٍ  اسًتاتيجيةٍ  نَ مْ ضِ 

 لِ مْ الَ  قبلَ  الصحيةِ  االحتياجاتِ لتعر ُف على فهي: ا ا اليومَ نَ الجتماعِ  النوعيةُ  ا األىدافُ أم   .يف اإلقليمواألمراِض 
ا؛ هَ ا وتقييمِ ىَ دِ ا ورصْ ىَ وتنفيذِ  لِ مْ على الَ  السابقةِ  الرعايةِ  خططِ  لوضعِ  املشاركةِ  يف البلدانِ  الوطنيةِ  راتِ دُ القُ استعراُض و 

 ؛ وتديدُ لِ مْ على الَ  السابقةِ  )أفضل الصفقات( للرعايةِ  ناتِ بالبي   ةِ دَ سنَ مُ ـال الةِ الفع   التِ من التدخ   على حزمةٍ  واالتفاقُ 
  .الثقافية الساسياتِ  راعاةِ مع مُ  ،لِ مْ الَ السابقِة على  الرعايةِ  لتعزيزِ  البلدانُ اليت تتِخُذَىا  األولويةِ  ذاتِ  اإلجراءاتِ 

السابقِة  الرعايةِ  تقديِ يومًا بعَد يوٍم يف  ادُ دتز  خربةً بلداناً، يف العامِل ويف إقليِمَنا، تكتِسُب ىناك  أن   الظِ  سنِ ومن حُ 
  .لِ مْ الَ على 

 الصلةِ  ذاتِ  التِ التدخ   يف تنفيذِ  ،ونشاطٍ  بمةٍ  ،الدخلِ  واملتوسطةُ  املرتفعةُ  البلدانُ  تْ املتوسط، شرعَ  شرقِ  ففي إقليمِ 
 إىل سياساتٍ  وال تستندُ  ،وحمدودةً معٍُت،  لغرضٍ  خمصصةً ال تزاُل  التِ ىذه التدخ  بـَْيَد أن  ، لِ مْ الَ السابقِة على  بالرعايةِ 

 جًا ميتدُ  هْ تتبٌت   لِ مْ الَ السابقِة على  للرعايةِ  شاملةٍ  وطنيةٍ  برامجَ  إىل وضعِ  ماسةٌ  وعليو، فالاجةُ . شاملة عملٍ  أو خططِ 
 .يف اإلقليم السائدةَ  والثقافيةَ  االجتماعيةَ  راعي األعرافَ تُ  مناسبةٌ  إرشاديةُ  ودالئلُ  ا سياساتٌ هَ مُ عَ دْ تالعمر،  يلةَ ط

 واألطفالِ  لألمهاتِ  الصحيةِ  الاالتِ  ، استنادًا إىل عبءِ آلخرَ  من بلدٍ  تتفاوتُ  دْ قَ  الرئيسيةِ  التِ التدخ   وحزمةُ 
 صَ قل  واإلدارة، وأن تُ  والوقايةِ  االبتكارِ  جوانبَ  لِ مْ الَ السابقِة على  الرعايةِ  برامجُ  أن تتناولَ  وينبغي. بلد كل    راتِ دُ وقُ 

، لِ مْ الَ  قبلَ  للصحةِ  أساسيةً  مؤشراتٍ  ، وتضعَ الصحيةِ  اخلدماتِ  نَ س  الصلة باملعارف يف ىذا اجملال، وتُ  ذاتِ  الفجواتِ 
 جزءًا من اخلدماتِ  اىا البلدانُ اليت تتبن   التُ التدخ   تكونَ  كما ينبغي أنْ . لمْ الَ  قبلَ  لصحةِ ا دِ مًا لًتص  ظُ نُ  رسيَ وتُ 

ُم ل الاليةِ الصحيِة   صحيةٍ  على حصائلَ  الصولِ ، مبا يزيُد احتماليَة املستوياتِ  على مجيعِ  واألطفالِ  ألمهاتِ اليت تُقد 
 .واألطفال لألمهاتِ  أفضلَ 

                                                 
1 H. Hammy & A. Alwan. Hereditary disorders in the Eastern Mediterranean Region. Bull World Health Organ. 1994; 72(1): 145-154. 
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السابقِة  للرعايةِ  ناتِ بالبي   ةِ دَ سنَ مُ ـال الرئيسيةِ  التِ التدخ   على حزمةِ  إىل االتفاقِ  ةِ املاسّ  على الاجةِ ىنا  التأكيدَ  وأود  
اليت  امللموسةِ  من اإلجراءاتِ  على جمموعةٍ  قَ فِ على ذلك، علينا أن نت   عالوةً . و اىَ تنفيذِ  ، وعلى أدواتِ لِ مْ الَ على 

 .يف اإلقليم لِ مْ الَ السابقِة على  الرعايةِ  يف جمالِ  مٍ تقد   إلحرازِ  والالزمةِ  ا البلدانُ ىَ ذُ تتخِ 

 هاتِ التوج   مُ قد  يُ سو  ،منو ةِ و  رجُ مَ ـال األىدافِ يْنَجُح جناحًا باىرًا يف تقيق سجتماَع ىذا اال أن   ى يقُتٍ علَ وإنٍت لَ 
 يف اإلقليم. لِ مْ الَ السابقِة على  الرعايةِ  لربامجَ  املستقبليةَ 

ُكم مبا فيِو رِْفعُة صحِة األمهاِت اجتماعِ و م كُ يف مناقشاتِ  والسدادَ  م التوفيقَ كُ  لَ أتٌت  إال  أْن  اخلتامِ يف ال َيسُعٍِت و 
 واألطفاِل.

 وشكراً لكم.


