
إنقاذ حياة األمهات واألطفال 
ناقشت اللجنة االقليمية وضع صحة األم 
والطفل يف إقليم رشق املتوسط فيام يتعلق 
بالتقدم املحرز نحو حتقيق املرميني الرابع 

واخلامس من املراعي اإلنامئية لأللفية. ويشري 
تقرير حول هذا املوضوع أن عرشة بلدان تسهم 

يف 95% من الوفيات يف اإلقليم. 

كل عام يف إقليم رشق املتوسط، يتوىف 000 39 
أم و 000 899 طفل دون سن اخلامسة. تفقد 

األمهات واألطفال أرواحهم ألهنم ال حيصلون 

عىل خدمات صحية عالية اجلودة. باملعدل 
احلايل، لن يتمكن اإلقليم من حتقيق املرميني 4 

و5 من املرامي اإلنامئية لأللفية ما مل حيقق تقّدمًا 
متسارعًا ومكثفًا. 

ولتلبية هذه احلاجة، خالل اجتامع رفيع 
املستوى تم وضع املبادرة اإلقليمية ل “إنقاذ 
حياة األمهات واألطفال: النهوض ملواجهة 

 التحدي”. ويدعو إىل الرتكيز عىل
 )البقية عىل ص. 2(

 

إصالح منظمة الصحة العاملية- 
نحو تخطيط من القاعدة إلى 

القمة ومتويل مرن
سوف تناقش اللجنة اإلقليمية إصالح 

منظمة الصحة العاملية مع تركيز االهتامم عىل 
ختطيط امليزانية الربجمية لثنائية 2015-2014 

وتنفيذها وكذلك وضع امليزانية الربجمية 
لثنائية 2016-2017. وترتبط هذه العملية 

ارتباطا وثيقًا باحلوار املايل الدائر.

وقد تبنت اللجنة اإلقليمية يف دورهتا التاسعة 
واخلمسني قرارًا يؤكد عىل احلاجة إىل هنج 

ختطيطي من القاعدة إىل القمة عىل الصعيد 
الوطني وذلك تلبيًة الحتياجات البلدان 

األعضاء. وقاد هذا القرار التخطيط التشغييل 
لثنائية 2014-2015 يف اإلقليم عىل أساس 

من عملية حتديد واضح لألولويات عىل 
املستوى الوطني.

وتم التوسع يف هذا النهج من خالل قرار 
مجعية الصحة العاملية الصادر يف آيار/مايو 

2013 الذي طلب إىل املديرة العامة  اقرتاح 
منهجية جديدة لتخصيص املوارد باستخدام 

عملية التخطيط من القاعدة إىل القمة وحتديد 
منطقي لكلفة املخرجات مع رسم واضح 

لألدوار واملسؤوليات عىل األصعدة الثالثة 
للمنظمة.

وبدوره يمثل التمويل حجر زاوية مهم . 
إذ تعتمد منظمة الصحة العاملية حاليًا عىل 

املسامهات الطوعية فيام يتعلق بحوايل %77 

من املسامهات من مدخوهلا. ويتاح معظم 
هذه األموال تدرجييًا خالل مدة تنفيذ امليزانية 

و يتم ختصيصها عىل نحو متطابق. ومن 
املتوقع أن يؤدي احلوار املايل مع وبني البلدان 

األعضاء وسائر املمولني إىل وجود %70 
عىل األقل يمكن التنبؤ هبا وتتميز باملرونة مع 

بداية ثنائية 2015-2014.
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ترتيب املساهمات املقدمة ملنظمة الصحة العاملية حسب املانحني 2010 - 2011

آخرونثاني عشرة مانحنيأول عشرة مانحني
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الدورة الستون للجنة 
اإلقليمية تختتم أعمالها اليوم

ختتتم اللجنة اإلقليمية لرشق املتوسط 
املنعقدة حاليًا يف مسقط أعامهلا اليوم. ومن 

املتوقع أن يتخذ أعضاء اللجنة اإلقليمية 
قرارات حول عدد من القضايا الصحية 

التي متت مناقشتها خالل أيام انعقاد 
اللجنة والتي متثل أولوية لبلدان اإلقليم
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عات احلاشدة: االستعداد اجليد يعني موسم حج آمن طب التجمُّ
وصف الدكتور زياد مميش، األمني العام 

للصحة العمومية يف اململكة العربية السعودية 
اإلعدادات ملوسم احلج 2013 ونتائجها 

ع يف  رًا أن احلج ُيعَترَب أكرب جتمُّ الناجحة، مذكِّ
العامل حيث َوَفَد ألدائه نحو995 949 1 يف 

عام 2013، ثلثيهم من خارج اململكة. ولدى 
الدخول للبالد، حصل احلجاج عىل التطعيم 
ض للمكّورات  أو األدوية الوقائية قبل التعرُّ

السحائية أو احلمى الصفراء؛ بحسب البلد 
التي أتوا منها واحلالة التمنيعية هلم. وقد تم 

تغطية مواقع احلجاج بشبكة تُضم 25 مستشفى 
و141 مركزًا للرعاية الصحية. وقد عملت 

وزارة الصحة بتعاون وثيق مع املنظمة والسلطة 
املسؤولة عن الصحة العمومية يف العامل، وتم 

اختاذ ترتيبات خاصة يف عام 2013، للتعاطي 
مع املخاطر املرتبطة بمتالزمة الرشق األوسط 

التنفسية- كورونا فريوس. 
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)بقية املنشور عىل ص. 1( البلدان العرشة 
ذات األولوية من أجل االرتقاء بالتدخالت 

عالية املردود والتحرك ضمن رشاكة مع كافة 
األطراف املعنية. 

وتم بحث خصائص اخلطط الوطنية لترسيع 
وترية التقدم وذلك ممكن أن يتم من خالل 
تتفيذ اخلطط الوطنية لترسيع وترية الـتقدم 

خلفض معدل وفيات األمهات واألطفال. من 

الرضوري أن عدد 500 13 ام، و 000 128 
طفل دون اخلامسة يتم إنقاذ حياهتم كل عام. 

خالل اللجنة اإلقليمية، حتدث الدول األعضاء 
عن التطور الذي أحرزته بلداهنم يف حتسني حياة 

االمهات واألطفال. وقدم رئيس حترير املجلة 
العلمية النست، والرئيس املشارك لفريق اخلرباء 

املستقلني املعني بمراجعة املعلومات واملساءلة 
عن صحة املرأة والطفل السيد ريتشارد هورتن 

حمارضة عن املسائلة التي تتكون من ثالثة 
مستويات: الرصد الذي يتطلب نظام املعلومات 

الصحية قوية؛ االستعراض من خالل عملية 
تشاركية شفافة، ومن ثم طرق احلل من خالل 

خطة لترسيع التقدم والتغلب عىل العوائق التي 
حتول دون النجاح يف الوصول اىل األهداف 

اإلنامئية بحلول 2015. 

الصحة عبر مسار احلياة
ناقشت اللجنة اإلقليمية أمس اخلطوات التي 

سيتم اختاذها لتعريف املجموعة اجلديدة 
من األهداف الصحية لفرتة ما بعد 2015. 
ومن بني املوضوعات الرئيسة التي ستعطى 
األولوية: صحة املراهقني الذين تم إمهاهلم 
اىل حد كبري، احتياجات السكان املسنني يف 

مجيع أنحاء العامل، وضامن االستجابة الفعالة 
للتحدي الذي تفرضه األمراض غري السارية. 

بام أن جدول أعامل الصحة قد تغري، فإن 
طريقة معاجلة القضايا املدرجة عىل جدول 

األعامل هذا قد تتغري أيضا. يف املايض تركزت 

اجلهود حول كيفية معاجلة األسباب التي 
تؤدي اىل اعتالل الصحة. أما اليوم، فالصحة 

أصبحت تشمل ليس األمراض فحسب 
ولكن أيضا املحددات والعوامل االجتامعية 

خالل مسار احلياة ككل. 

بدالً من حتديد أي جمموعة من الدول تلتزم 
بالقيام بالعمل بدعم مادي والتقني من 

اآلخرين، تعمل منظمة الصحة ورشكائها 
عىل تعريف الطرق التي من خالهلا سيوضع 
اإلطار اجلديد ألهداف صحية جديدة والتي 

تعرب عن التحديات الصحية العاملية مثل تعزيز 

خدمات التمنيع لتفادي األمراض التي يمكن 
توقيها بالتطعيامت. 

وقد قامت األمم املتحدة ورشكاؤها بالعمل 
معًا من أجل وضع املسودة االوىل ملا جيب أن 

حيتويه جدول أعامل الصحة. وذلك بمشاركة 
88 بلدًا ورشكاء آخرون تم حشدهم من 
أجل مناقشة 11 موضوعًا عن التحديات 

الصحية العاملية. وقد أشارت االستشارات 
اىل ان الدول ليست بحاجة إىل خمطط عام 
للتدخالت الصحية العامة الشاملة بل ما 

حتتاجه من التدخالت.
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الصحة في عمان: للنجاح مؤشرات صحية
حققت سلطنة عامن تقدمًا هائاًل يف جمال 

توفري الرعاية الصحية خالل العقود األخرية، 
وانعكس ذلك عىل املؤرشات الصحية الوطنية.

الدكتور عيل هنائي، مساعد وزير الصحة يف 
عامن، يلقي الضوء عىل تلك املؤرشات مؤكدًا 

أن عامن واحدة من البلدان التي توفر أفضل 

مستويات الرعاية الصحية األولية يف العامل 
بشهادة التقارير الدولية. وقد ختلصت متامًا من 

املالريا كام أهنا حققت طفرة يف متوسط العمر 
املأمول من 49.5 قبل عقود قليلة إىل 76 عاما 
اآلن. وتقارب نسبة التغطية بالتطعيامت فيها 

.%100

وهناك مؤرشات أخرى فالسلطنة تستعد الشهر 
املقبل لإلعالن الرسمي عن القضاء عىل مرض 

الرتاخوما، كام أن لدهيا كوادر طبية متميزة. 
والسلطنة مستعدة باخلطط واالسرتاتيجيات 

الطويلة األمد التي متتد حتى عام 2050

الدكتور علي هنائي، مساعد وزير الصحة في عمان والدكتور عبد اهلل الصاعدي ممثل منظمة الصحة العاملية في السلطنة يتحدثان إلى اإلعالم في املؤمتر 
الصحفي الذي عقد الثالثاء.

ممثل االحتاد الدولي ملنظمات طالب الطب: األولويات السبع للتغطية الشاملة
ذكر ممثل االحتاد الدويل ملنظامت طالب 
الطب أن االحتاد يدرك أمهية تقوية مجيع 

عنارص النظام الصحي من أجل حتقيق 
التغطية الصحية الشاملة وفقًا ملا نصَّ عليه 

برنامج العمل العام الثاين عرش، وحّث 
الدول األعضاء عىل استكامل التدابري 

التالية باتباع جمموعة األولويات السبع التي 
مت إىل اللجنة  وردت يف الورقة التي ُقدِّ

م نحو التغطية  اإلقليمية 59 من أجل التقدُّ
الصحية الشاملة. كام ذكر أن ُنُظم البحوث 

الصحية الوطنية القوية رضورية من أجل 
حتديد األولويات امللّحة والتأكيد عىل إنشاء 

اآلليات الالزمة لتبادل اخلربات بني البلدان 
من أجل حتقيق التغطية الصحية الشاملة 

ودعم التعاون يف هذا املجال، وأخريًا، أّكد 
عىل مدى احلاَجة ألساليب تّتسم بالشمول 

وبالقياس الكّمي وباالرتباط الزمني من 
أجل تعزيز التغطية الصحية الشاملة وإتاحتها

صور من اللجنة 
اإلقليمية
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