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 الدكتور أمحد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، جبمهورية مصر العربية معايل

 معايل الدكتور توفيق خوجة، األمني العام الحتاد املستشفيات العرب،
 أصحاب املعايل والسعادة، السيدات والسادة، 

 اهلل وبركاته،  ورمحةالسالم عليكم 
يف هذه املناسبة املميَّزة، وذلك إلطالق إعالن القاهرة حول صحة إنه من دواعي الفخر واالعتزاز أن أشارك اليوم 

)صحتك هي أولويتنا(، واليت جتسِّد مكانة املرأة العربية كأساس حموري للتنمية يف دول اجمللس،   2017املرأة العربية لعام 
هو عام للمرأة  2017عام  كما أننا نشيد بإعالن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجهورية مصر العربية، أن

املصرية، وهذه املبادرة تؤكِّد إميان القيادة العربية بالدور احملوري للمرأة. وأن صحة املرأة العربية أساس للتنمية الشاملة 
 لألجيال الشابة من أبناء الوطن العريب الكبري.

عن خالص تقديري لدعويت للمشاركة يف هذا اجلمع الـُموقَّر ويف هذه االحتفالية اهلامة، وال سيَّما  هنا أََودُّ أن أعربو 
أن موضوعها يركِّز على حتديد األولويات يف سياق مواجهة التحدِّيات يف جمال صحة املرأة. كما أن هذا اجلمع الكرمي، 

بية، والذي جيسد املبادرة الطيبة يف إقامة الشراكات اليت جتمع الذي ينظِّمه احتاد املستشفيات العرب وجامعة الدول العر 
وزراء الصحة، واخلرباء املتمرسني، واجلهات صاحبة املصلحة الرئيسية، والشركاء من القطاع اخلاص حول أحد أهم 

 .ةلبلوغ أهداف التنمية املستدام 2030 وأجندةاملوضوعات الصحية يف وقتنا احلاضر، أال وهو: صحة املرأة 
كما أشعر بالتقدير واالعتزاز أن أكون بني هذه الكوكبة املتميِّزة من صانعي السياسات واخلرباء، يف هذا اجملال الذي 
يكتسب أمهية بالغة إلقليمنا، ويـَُعدُّ من ضمن األولويات الرئيسية يف عمل منظمة الصحة العاملية مع الدول األعضاء 

 مجيعاً.
الوثيق مع جامعة الدول  تعاونالثمِّن عاليًا تُ  ممثَّلة باملكتب اإلقليمي لشرق املتوسط،، منظمة الصحة العامليةإن 

دُّ من هذا املنطلق أن أستهلَّ وَ العريقة. وأَ  العربية دُّ أنفسنا جزءًا من هذه املؤسسةع  العربية، بل إننا يف حقيقة األمر نُ 
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دها بالدعم التقين ف  الكامل إىل جامعة الدول العربية، ورَ  َعونالحديثي إليكم بالتأكيد من جديٍد على التزامنا بتقدمي 
 ع براجمنا وخطط عملنا املشرتكة.فق مالالزم مبا يتَّ 

ه لعمل املختلفة، ومنها قطاع حتدِّيات جسام يف الوقت الراهن تؤثِّر على جماالت ا إننا يف إقليم شرق املتوسط نواج 
أنه يرتتَّب علينا يف املكتب املاضي،  يف ينايرس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية أمام اجملل حيث أَشْرت يف البيان ،الصحة

التنمية تجاوز التحدِّيات اليت تواجه إقليمنا يف جمال ل واملوارداذ إجراءاٍت عاجلٍة وحشد  مجيع اجلهود اّتِّ اإلقليمي 
عضاء وأن نستشعر احتياجااها، على النحو الذي ب مع دولنا األثَ ، فإننا يف حاجة إىل أن نعمل عن كَ ومن َثَّ الصحية. 

 لموسة اليت تشتد احلاجة إليها.ن أن نكوَن أقدَر على إحداث التغيريات امليضمَ 
بدعٍم وثيٍق من وزارات الصحة والشركاء  -بُّ اهتمام املنظمة لي ملنصب املدير اإلقليمي، سوف ينصَ غْ وطيلة فرتة شَ 

( تعزيز الُنُظم 2اجهة الطوارئ، ( مو 1ألولويات الصحية اخلمس التالية يف اإلقليم: على ا -مثل جامعة الدول العربية 
( التصدِّي ألوجه عدم 5 من وفيات األمهات واألطفال، ( احلدِّ 4( مكافحة األمراض السارية وغري السارية، 3الصحية، 

 .ُمحدِّدات االجتماعية للصحةـاإلنصاف من خالل الرتكيز على ال
يات الرئيسية اليت تواىل السياق اخلاص هلذا االجتماع. إ أشريواآلن امسحوا يل أن  جه وأودُّ أن أُعرَِّج على التحدِّ

فعلى الرغم من التقدُّم الكبري الذي ُأحر ز يف سبيل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية،  إقليمنا يف جمال صحة األمهات.
والدة حية يف  100 000وفاة لكل  166وفاة إىل  362وفيات األمهات من ل والذي كان من مثاره أن اخنفض معدَّ 

، حققت ثالثة بلدان فقط اهلدف اخلامس مع األهداف %54ت نسبته ل اخنفاض بلغَ ، مبعدَّ 2015و 1990الفرتة بني 
وجيب علينا أن  .2015م حبلول عا %75اإلمنائية لأللفية، ومل يبلغ االخنفاُض العاُم لوفيات األمهات اهلدَف احملدَّد عند 

نبين على النجاحات اليت حتققت وأن ننطلق من الدروس املستفادة يف استهداف األسباب الرئيسية العتالل األمهات 
 ووفيااهن يف الدول األعضاء. 

هلذا الوضع، اعتمد معايل وزراء الصحة لدول إقليم شرق املتوسط إعالن ديب يف اجتماع رفيع املستوى  واستجابةً 
. وأُطل َقت يف الوقت ذاته املبادرة اإلقليمية إلنقاذ أرواح األمهات واألطفال يف إقليم شرق 2013ُعق د يف مدينة ديب عام 

وترية احلدِّ من وفيات األمهات يف الدول األعضاء ذات العبء املرضي املتوسط، اليت أسَهَمت إسهامًا كبريًا يف تسريع 
 املتزايد.

يًا مع اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية لصحة املرأة والطفل ل حقبة أهداف التنمية املستدامة، ومتشِّ وبينما ندخُ 
هْنجًا متكاماًل متعدد  -ني لشركاء املعنيِّ بالتعاون مع ا -، يتبَّنَّ املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط 2030-2016 واملراهق:

من خالل تطبيق ممارسة طب  واالرتقاء جبودة الرعاية الصحيةالتغطية الصحية الشاملة العمل على القطاعات من خالل 
 .األسرة

 السيدات والسادة،
املنظمات الدولية واجلمعيات األهلية ويف اخلتام.. أََودُّ أن أؤكِّد على أمهية العمل املشرتك بني كافة الشركاء الوطنيِّني و 

 .2030وغريها من اجلهات الفاعلة، وذلك لتحقيق األهداف اإلمنائية لصحة األمهات واألطفال 
خاصًة وأن املرأة جلميع الدول األعضاء، خاصة الصحة اإلجنابية وصحة األمهات أولويًة  نويلأن  علينا ، جيبوأخرياً 

ت مكانة مرموقة يف اجملاالت املختلفة وظهرت قيادات نسائية متميزة يف الشؤون الصحية والرتبوية العربية قد تبوأَ 
 .واالقتصاديةواالجتماعية، 

يات إىل مستقبل  إننا على يقني تام بأن مسرية املرأة العربية يف التنمية الشاملة تتجاوز التطلعات، وتـَْعرُب التحدِّ
 فيه خري األمة العربية واإلسالمية... واهلل حيفظكم ويرعاكم.مشرق... وفقنا اهلل مجيعاً ملا 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،


