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مة املقدِّ
لقد كان عام 2010 عام تضامن، حيث حفل بأعامل جليلة يف جماالت سيكون هلا أثر عميق عىل املدى الطويل.

فمن بني املجاالت الرئيسية نخص بالذكر متنيع األطفال؛ حيث شهد عام 2010 إطالق األسبوع السنوي األول 
الة. وقد كان االلتزام واحلامس يف نرش الرسالة  للتمنيع يف شهر إبريل/نيسان؛ وفيه سامهت مجيع البلدان مسامهًة فعَّ
بأن التمنيع يظل واحدًا من أكثر األدوات مردودية لقاء التكاليف يف الصحة العمومية، أمرًا مشجعًا ومثلجًا للصدر. 
ز بالتأكيد برامج التمنيع الوطنية، وسيكون  أما ما تم حتقيقه من رفع ملستوى الوعي يف هذه احلملة السنوية فسوف يعزرِّ

يا األطفال وعىل صحتهم يف اإلقليم. له أثر طويل األمد عىل ُبقرْ

بقائمة  التحق  فالسودان  نكسات.  ومواجهة  مكاسب  حتقق  األطفال،  شلل  مثل  أخرى،  أمراض  شهدت  وقد 
البلدان اخلالية من شلل األطفال والتي تضم 19 بلدًا، ليبقى شلل األطفال حمصورًا يف أفغانستان وباكستان. وحتى 
يف أفغانستان، فإن شلل األطفال تم احتواؤه ضمن منطقة حملية يف اجلنوب. ومع ذلك، ورغم اجلهود الضخمة التي 
املضمون  الوصول  نحو  الطريق  فاليزال  ورشكاؤها،  العاملية  الصحة  منظمة  قّدمته  الذي  والدعم  احلكومة،  بذلتها 
االستمرار إىل األطفال يف جنوب أفغانستان مبَهم املعامل يف محالت التمنيع. أما يف باكستان، حيث توجد صعوبات 
مماثلة للصعوبات املصادفة يف أفغانستان من حيث الوصول إىل األطفال، فإن تلك الصعوبات تتواصل لتعيق جهود 
ت احلكومة للقضايا اإلدارية والقضايا املتعلقة  مكافحة شلل األطفال يف املناطق احلدودية مع أفغانستان. وقد تصدَّ
أعلن  فقد  املنرصمة.  السنة  تقريري يف  التي ذكرهُتا يف  القضايا  باكستان، وهي  املناطق األخرى من  الربامج يف  بأداء 
فخامة الرئيس الباكستاين حالة الطوارئ، إال أن خطة العمل التي تلت ذلك التزال بانتظار التنفيذ عىل نحٍو يبعث 
َية حتقيق النجاح الشامل هلذه اخلطة. أما الوضع يف الصومال  عىل الرضا ويضمن االستمرار عىل املستوى املحيطي، ُبغرْ
فيبعث عىل القلق العميق نتيجة استمرار تعذر الوصول إىل مناطق شاسعة من الصومال يف اجلنوب ويف املركز طوال 
السنتني املاضيتني. ويواجه اإلقليم هتديدًا متواصاًل من املجموعات السكانية املهاجرة إليه من بلدان القرن األفريقي، 
ويتواَصل عربها دخول فريوس  إليها،  م  ُتقدَّ التي  الصحية  اخلدمات  تدينرِّ  من  وتعاين  ل  التنقُّ دائمة  وهي جمموعات 
متعددة لضامن  وأساليب  أدوات  اإلقليمي  الربنامج  أدَخل  وقد  هذا  به.  املتأثرة  املجاورة  البلدان  من  األطفال  شلل 
استئصال  وسيبقى  اللقاحات.  تشغيالت  جودة  وضامن  املستقل،  والرصد  البيئي،  د  الرتصُّ استخدام  ومنها  اجلودة، 
ب علينا أن نواصل التحلرِّ  شلل األطفال عماًل غري مكتمل يف اإلقليم حتى يتم اإلعالن عن احلالة األخرية منه، ويتوجَّ

باليقظة وبااللتزام.

وقد أحرزنا مكاسب أيضًا يف جمال احلصبة، كام واجهنا صعوبات فيه. فقد انخفض معدل الوفيات النامجة عن 
ص من  عاء التخلُّ ب عليها قبل ادرِّ يات التزال قائمة، وينبغي التغلُّ احلصبة بمقدار 93% منذ عام 2000، إال أن التحدرِّ
ص من احلصبة بحلول عام 2010 ليصبح  يات من الرضوري إعادة النظر يف هدف التخلُّ احلصبة، وجتعل هذه التحدرِّ
دة أقل من املعّدل املطلوب وهو 95%، كام  بحلول عام 2015. واليزال معدل التغطية بالتطعيم الروتيني يف بلدان متعدرِّ

أن هناك فاشيات حتدث يف أفغانستان وباكستان.

وعىل جانب آخر، فإن األمراض التي يمكن توّقيها بالتمنيع باللقاحات مسؤولة عن ما يزيد عىل 20% من وفيات 
األطفال دون سن اخلامسة، مما جيعل من االرتقاء بتطعيم األطفال باللقاحات اسرتاتيجية رئيسية لبلوغ املرمى الرابع 
من املرامي اإلنامئية لأللفية، نظرًا ألن وفيات األطفال دون سن اخلامسة قد انخفضت عىل الصعيد اإلقليمي بمقدار 
ستة  وتواصل  اهلدف،  هذا  وُعامن،  ولبنان  مرص  وهي  بلدان،  ثالثة  جتاوزت  وقد   .1990 عام  عليه  كانت  عام   %30
بلدان أخرى سريها عىل الطريق الصحيح لبلوغ هذا اهلدف. غري أن اإلقليم اليزال يعاين من معّدل وفيات األمهات 
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ليكون الثاين بني أقاليم املنظمة، إذ يصل إىل  360 من وفيات األمهات لكل مئة ألف مولود حي؛ وهو يمثرِّل انخفاضًا 
ما  وفق  بمجمله  اإلقليم  فإن  حاليًا،  السائد  االجتاه  عىل  استندنا  ما  وإذا   .1990 عام  عليه  كان  عام   %30 عىل  اليزيد 
ع سيبقى قارصًا عن بلوغ املرمى الرابع واخلامس من املرامي اإلنامئية لأللفية، ومها املرميان اللذان يتعلقان  هو متوقَّ
بخفض وفيات األطفال دون سن اخلامسة، وخفض وفيات األمهات. وتقف أمام حتقيق األهداف املتوّخاة حتديات 
عديدة، منها االلتزام السيايس غري الكايف، وعدم إتاحة خدمات الرعاية الصحية األولية الرفيعة اجلودة، كام تعترب ُنُظم 
م املحرز نحو حتقيق  املعلومات الصحية من التحديات األخرى، ألن نقص املعلومات من جهة جيعل تقييم مدى التقدُّ
األهداف الصحية، مثل املرامي اإلنامئية لأللفية، أمرًا صعبًا، كام أنه من جهة أخرى جيعل اختاذ القرارات املسرتشدة 

بالبيرِّنات أمرًا ال يقل صعوبة.

2010، عىل اإلشهاد عىل اخللّو من  املتحدة واملغرب يف عام  العربية  َبَلدان يف اإلقليم، ومها اإلمارات  وقد حاز 
خلو  عىل  اإلشهاد  املتوقع  من  أن  كام  اإلشهاد،  هذا  عىل  للحصول  اإلقليم  يف  األخرى  البلدان  تسعى  بينام  املالريا، 
بمجمله التزال  اإلقليم  املالريا يف  من  التخّلص  تواجه  التي  التحّديات  أن  إال  املالريا؛  من  بكاملها  العربية  اجلزيرة 
د، وضعف  ل املجموعات السكانية، وضعف الرتصُّ مدعاة لالهتامم، ومن التحّديات الرئيسية َنِجد انعدام األمن، وتنقُّ
ُنُظم التشخيص يف البلدان التي تتوّطن املالريا فيها، إىل جانب انتشار املقاومة ملبيدات احلرشات، ولألدوية الرئيسية 

املضادة للمالريا، والسّيام األرتيميسينني.

وحدثت فاشيات مّحى الضنك يف بلدان عدة يف اإلقليم، والسّيام البلدان الواقعة عىل شواطئ البحر األمحر، وبحر 
العرب، وباكستان. ومحى الضنك من األمراض التي عاودت الظهور يف اإلقليم حتى توّطدت، وتوجب علينا التعامل 
معها. ولقد أظهرت البلدان املتأثرة بحمى الضنك درجة رفيعة من االلتزام يف اإلبالغ عن الفاشيات، ويف اختاذ ما 
يلزم من اإلجراءات املطلوبة. وال يسعنا إال أن نثني عىل هذه الشفافية التي ستفيض إىل قدٍر أكرب من التعاون والتنسيق 
ومكافحتهام  النزفية  الضنك  ومحى  الضنك  محى  من  للوقاية  اتباعها  ينبغي  التي  الوسائل  كانت  ولئن  والرشاكات. 
معروفة، فإن محى الضنك ليست من األمراض التي يمكن أن تنفرد السلطات الصحية لوحدها بمكافحتها، فهناك 

قطاعات أخرى ينبغي أن تساهم يف ذلك حتت قيادة وزارة الصحة، إىل جانب البلديات واملجتمعات املحلية.

وقد أوضحت األعوام املنرصمة األمهية املتزايدة لألمراض غري السارية املزمنة يف اإلقليم. فهذه األمراض متثل 
معظم عبء األمراض يف اإلقليم، وتزيد عىل 60% منه، وتؤثر تأثريًا ضخاًم عىل جودة احلياة، كام أهنا تؤثر تأثريًا طويل 
األمد عىل التمويل الصحي الوطني، وعىل التنمية االجتامعية واالقتصادية، وعىل دخل األرسة؛ وهي عىل الرغم من 
ذلك كله، يمكن الوقاية منها إىل حٍد كبري، فإذا اكُتشفت يف وقت مبكر يصبح باإلمكان مكافحتها لدى كل مريض عىل 
حدة. وهناك بيرِّنات واضحة عىل مدى فّعالية التدخالت التي استهدفت خفض عبء هذه األمراض لقاء التكاليف، 
ر عدم تنفيذ برامج قوية للوقاية تعمل عىل  مما جعل تلك التدخالت ضمن أفضل املامرسات يف العامل. وال يوجد ما يربرِّ
رفع مستوى الوعي لدى الناس، وترّكز عىل أنامط احلياة الصحية، وعىل اإلقالع عن التدخني وعىل ممارسة النشاط 
البدين، وعىل النظم الغذائية املتوازنة، وعىل إجراء فحوص صحية دورية منتظمة. ويف سياق مسرية البلدان نحو املزيد 
تلك  فإن  األولية،  الصحية  الرعاية  إىل  يستند  نظاٍم  ضمن  املالئم،  النحو  عىل  والتحّري  والوقاية  املعاجلة  إتاحة  من 
وخطة  العاملية  االسرتاتيجية  م  وتقدرِّ االهتامم.  من  املزيد  إيالؤها  الرضوري  ومن  التحّديات،  عداد  يف  تبقى  اإلتاحة 

العمل اإلقليمية توجيهات واضحة للبلدان يف هذا السياق.

ُيَعدُّ مسؤواًل عام  البيئة  البيئة يف اإلقليم؛ بل إن إمهال  املعلومات اجليدة حول صحة  الكثري من  وال يوجد لدينا 
يقرب من 24% من عبء املرض يف اإلقليم، إذا أخذنا باحلسبان التلوث، وسوء تدبري النفايات، ونقص املياه ونضوهبا، 
واالزدحام. ومن املتوقع أن يزيد عبء املرض إذا مل يعط لآلثار النامجة عن التغري املناخي ما تستحقه من اهتامم يف 
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التخطيط الصحي. فالبيئة ال تتسنَّم موقعًا رفيعًا يف جداول األعامل الوطنية يف اإلقليم، ونحن نلحظ نتيجة ذلك حولنا 
كل يوم، يف أي مكاٍن نكون فيه. كام أن اآلثار املرتتبة عىل ذلك عىل صحة الناس، وعىل التنمية، وعىل التنمية الوطنية مل 
حتظ أيضًا بالقدر الكايف من االهتامم. فاليزال ثلث ُبلدان اإلقليم غري قادر عىل توفري إتاحة مضمونة االستمرار للامء 
اآلمن ولإلصحاح ملا يزيد عىل 90% من السكان، يف الوقت الذي يشكل فيه طرح النفايات املنزلية والصناعية وخملفات 
الرعاية الصحية عىل نحٍو غري مالئم هتديدًا يؤثر عىل مجيع الناس؛ والسّيام الفقراء واملستضعفني منهم، وصغار الشباب 

وكبار السن. وذلك أمر ينبغي عىل احلكومات أن تولية املزيد من العناية واالهتامم.

لقد كان نرش التقرير اخلاص بالصحة يف العامل 2010: متويل الُنُظم الصحية: الطريق إىل تغطية شاملة، مع مصادقة 
ني. فرغم األزمة املالية العاملية،  اللجنة اإلقليمية السابعة واخلمسني عىل قرار حول متويل الرعاية الصحية، حدثني هامَّ
التي  االسرتاتيجية  التوّجهات  م  وتقدرِّ وللتعليم.  للصحة  الدعم  تقديم  يف  االستمرار  إىل  للحاجة  البلدان  انصاعت 
صادقت عليها اللجنة اإلقليمية توجيهات واضحة للتقّدم يف هذا السياق. وينبغي عىل أصحاب القرار السيايس اختاذ 
اإلجراءات الالزمة خلفض نصيب الفرد من اإلنفاق الصحي املبارش من اجليب، ويف الوقت نفسه، ينبغي عليهم حتسني 

الكفاءات يف إيتاء خدمات الُنُظم الصحية.

وعىل صعيد آخر، فقد تم االفتتاح الرسمي ملقرٍّ جديد ملكتب املنظمة يف تونس، يستضيف مكتب ممثل املنظمة واملركز 
م بالشكر واالمتنان إىل احلكومة التونسية عىل  املتوسطي لتخفيف املخاطر الصحية التابع للمنظمة أيضًا. وَأَودُّ أن أتقدَّ
ما قّدمته من دعم طوال فرتة تنفيذ هذا املرشوع. كام يتواصل العمل يف بناء أول مبنى »أخرض« حقيقي يف إقليمنا، وهو 
املبنى الذي سيستضيف مركز أنشطة صحة البيئة التابع ملنظمة الصحة العاملية إىل جانب مكتب ممثل املنظمة يف األردن. 
ومما يزيد من أمهية هذا األمر أنني آمل أن يقدم هذا املبنى مثااًل عىل تصميم املباين اخلرضاء يف اإلقليم، وذلك نظرًا لبدء 
للمحافظة  املتزايدة  املحلية، واالحتياجات  البيئة  باحلسبان  األخذ  مع  اإلقليم،  فعليًا يف  املناخي  التغري  بتأثري  الشعور 
عىل الطاقة وعىل املياه، وللحاجة إىل خفض ما لدينا من »بصمة كربونية«. وَأَودُّ يف هذا السياق أن أتقّدم بوافر الشكر 
مت األرض وتربعت بإسهامات مالية أيضًا.  واالمتنان للحكومة األردنية عىل ما قّدمته من دعم هلذا املرشوع، إذ قدَّ
مت ملكتب ممثل منظمة الصحة العاملية فيها بناًء جديدًا  كام ال يفوتني أن أتقّدم بالشكر واالمتنان إىل سلطنة ُعامن التي قدَّ
عام 2010. فالدعم الذي تقّدمه الدول األعضاء لعمل منظمة الصحة العاملية يف اإلقليم يعود بالنفع عىل كل بلٍد من 

البلدان عىل حدة كام يعود بالنفع عىل اإلقليم بمجمله.

وإذا ما تطلعنا إىل اآلفاق الرحبة يف اإلقليم فإننا سنستشف قدرًا كبريًا من التغيريات التي تتوطد فيه عىل الصعيد 
السيايس واالقتصادي واالجتامعي. وقد أصبحنا يف وقت حيفل بالكثري من اآلمال وببعض املخاوف. ومادامت حقوق 
ن احلق يف الصحة والتعليم جلميع الناس، هدفًا رئيسيًا، ومادامت قيمنا اإلنسانية الرئيسية  اإلنسان الشاملة، والتي تتضمَّ
يف الكرامة والتعاطف والتسامح واالحرتام املتبادل، موضع احرتام وتقدير، فإن لدينا بارقة أمل تلوح يف األفق.                                                                       

واهلل من وراء القصد.

الدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري

املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العامليـة لرشق املتوسط





املوجز
1. التنمية الصحية واألمن الصحي

• األسبوع 	 إطالق  بالتطعيم، هو  توقيها  يمكن  التي  واألمراض  التمنيع  2010 يف جمال  عام  به  متيَّز  ما  أبرْرز  لعلَّ 
اإلقليمي للتطعيم يف شهر نيسان/أبريل 2010؛ وما حظي به من نجاٍح منقطع النظري يف املسامهة النشطة جلميع 
الفرصة من أجل إحياء احلمالت اإلعالمية والتوعية واستنهاض املجتمع لصالح  التي اغتنمت هذه  البلدان 
الربامج الوطنية للتمنيع فيها. وقد سارت اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ النتائج املتوقعة عىل الصعيد اإلقليمي 
سريًا حسنًا يف عام 2010، فقد أحرز ستة عرش بلدًا يف اإلقليم عىل األقل معدالت تغطية بالتمنيع الروتيني تصل 
إىل 90%. كام لوحظ ازدياد ملحوظ يف التغطية بالتمنيع الروتيني يف الصومال وجنوب السودان، ويعود الفضل 
مه منظمة الصحة العاملية ورشكاؤها. فقد حقق إدخال اللقاحات  يف تلك الزيادة إىل الدعم املتواصل الذي تقدرِّ
من املستدميات النزلية،  “يب”  اجلديدة تقدمًا ملحوظًا، فأصبح سبعة عرش بلدًا يستخدم اللقاح املضاد للنمط 
وسبعة بلدان تستخدم اللقاحات املضادة للمكورات الرئوية، وثالثة بلدان تستخدم اللقاح املضاد للفريوسات 
جنوب  وسُيدخل  الرئوية،  للمكورات  املضاد  اللقاح  اليمن  سُيدخل   2011 عام  ويف   ،)rotavirus( الَعَجلية 
السودان اللقاح املضاد للفريوسات الَعَجلية. ويعمل املكتب اإلقليمي عىل إدخال املزيد من اللقاحات اجلديدة، 
والسيَّام يف البلدان املنخفضة الدخل الـُمقرتبة من الدخل املتوسط؛ وذلك من خالل إنشاء نظام رشاء إقليمي 
د األمراض  موّحد للقاحات، والقيام بحمالت إعالمية، وتقوية اختاذ القرارات املسَنَدة بالبيرِّنات من خالل ترصُّ
بالتمنيع. وقد حقق  املعنية  الوطنية  الفرق االستشارية  باللقاحات اجلديدة، وإنشاء وتعزيز  التي يمكن توقيها 
التخلص من  أن هدف  2000 و2010. ورغم  بني عامي  التقديرية  الوفيات  93% يف  مقداره  انخفاضًا  اإلقليم 
ة بلدان قريبة جدًا من حتقيقه. فقد حقق أربعة عرش بلدًا معدل تغطية  ة عدَّ احلصبة مل يتم حتقيقه عام 2010، فإن ثمَّ
بجرعة واحدة عىل األقل من لقاح حيتوي عىل احلصبة عىل املستوى الوطني ويف معظم املناطق مقداره 95%، وقد 
دًا خمَترَبيًا مستندًا عىل احلاالت للحصبة. وسيتواصل تعزيز برامج التمنيع  أجرت مجيع البلدان يف اإلقليم ترصُّ
اللقاح  فيها بثالث جرعات من  التغطية  يتجاوز معدل  التي  البلدان  بحيث حتتلُّ قمة األولويات، والسيَّام يف 
إعداد  عىل  اإلقليمي  املكتب  مه  يقدرِّ الذي  الدعم  وسيرتكز   .%90 والكزاز  والشاهوق  للخناق  املضاد  الثالثي 
تعزيز  مع  لألطفال،  الصحية  واأليام  منطقة،  إىل كل  الوصول  أسلوب  لتنفيذ  السنوات  متعددة  خطط شاملة 
ُنُظم الرصد والتقييم من أجل االستفادة من املعطيات يف العمل امليداين. كام سيتم الرتكيز عىل االرتقاء بإدخال 

لقاحات جديدة، وتعزيز أنشطة التخلص من احلصبة.

• يات، ما كان منها من صنع اإلنسان وما كان من منشأ طبيعي، وما تؤدي إليه من آثار سلبية 	 وبالرغم من التحدرِّ
التقدم باجتاه هدف استئصال شلل  املبذولة الستئصال شلل األطفال، فقد واصل اإلقليم إحراز  عىل اجلهود 
األطفال، إذ حافظ تسعة عرش بلدًا عىل حالتها التي كانت عليها من حيث التحرر من شلل األطفال. كام أن النظام 
د حاالت الشلل الرخو احلاد يلّبي املعايري اخلاصة باإلشهاد. وقد تم استكامل املراجعات املستقلة  اإلقليمي لرتصُّ
د الشلل الرخو احلاد يف تسعة ُبلدان. وأجرى نصف عدد البلدان املتحررة من شلل األطفال يف اإلقليم،  لرتصُّ
وعددها عرشون بلدًا، أنشطة متنيعية تكميلية عام 2010، مع الرتكيز عىل املجموعات املعرضة الختطار مرتفع. 
وواصلت شبكة املختربات أداءها املتميز، فاعتمدت مجيع املختربات. وَتَواصل إحراز تقدم ملحوظ يف عمليات 
التكافؤ، مع رصد  الثنائي  اللقاح الفموي املضاد لشلل األطفال  االحتواء واإلشهاد، كام تم إدخال استخدام 
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مستقل ألنشطة التمنيع التكميل. وُتَعد الرساية املتوطنة لفريوس شلل األطفال الربي يف أفغانستان وباكستان 
من التحديات الكربى، إذ تتوضع الرساية يف أفغانستان يف األجزاء اجلنوبية املتأثرة باحلرب، أما يف باكستان فقد 
ع يف هذا املجال  وردت تقارير عن حاالت شلل األطفال يف بعض املناطق املوطونة. ويتواصل إحراز تقدم مشجرِّ
يف باكستان، بام يف ذلك إعداد خطة طوارئ وطنية إليقاف الرساية يف عام 2011، وتشكيل فريق عمل وطني 
برئاسة رئيس الوزراء ملراجعة مدى التقدم املحرز. ونظرًا لرساية الفريوسات الربية لشلل األطفال يف عدد من 
البلدان املتجاورة يف أفريقيا، فإن الصومال وجنوب السودان واليمن معرضة لزيادة اختطار توافد الفريوسات 
الربية لشلل األطفال. وقد واصل املكتب اإلقليمي بذل جهوده يف زيادة التعاون مع األقاليم األخرى يف منظمة 
الصحة العاملية وتقديم الدعم للبلدان، وذلك من خالل التبادل املنتظم للمعلومات واخلربات، وتوسيع نطاق 

الدعم التقني.

•  ويتواصل تقليص رقعة املناطق املوطونة بداء الدودة الغينية، حتى أصبح املرض حمصورًا بـ 226 قرية، )مقارنة 	
بـ 594 قرية عام 2009( ُتوجد يف ستة مناطق إدارية من بني جممل املناطق اإلدارية الثامنني يف جنوب السودان. 
وقد حتقق مرمى التخلص من اجلذام، مع احلفاظ عىل هذا اإلنجاز يف مجيع البلدان، باستثناء البلدان التي تعاين 
من أحوال الطوارئ املركبة مثل جنوب السودان. وبعد بدء العمل يف مرشوع السنوات الست للتخلص من 
البلهارسيا يف اليمن، وهو مرشوع يتلقى دعاًم مشرتكًا من كل من البنك الدويل ومنظمة الصحة العاملية، مل َيبرَْق 
برامج  استكملتا  فقد  ومرص  اليمن  أما  السودان.  وهو  املفرط،  التوطن  من  يعاين  واحد  بلد  سوى  اإلقليم  يف 
التخلص من داء الفيالريات اللمفي فيهام، ولو أن احلاجة للتحقق من إيقاف الرساية بوسيلة حساسة التزال 
قائمة. واليزال السودان بشامله وجنوبه يف مرحلة حتديد املواقع؛ وذلك عىل الرغم من إدخال بروتوكول جديد، 
أقرص وأسهل استخدامًا لتقديم املعاجلة لداء املثقبيات األفريقي ومرضاه يف املراحل األخرية للمرض، وذلك يف 
مجيع املراكز التي تقبل أمثال هؤالء املرىض. ورغم تقديم منظمة الصحة العاملية لعتائد عالجية جمانية، فإن عدد 

احلاالت املكتشفة أقل بكثري مما هو متوقع، ويعود ذلك بشكل رئييس إىل افتقاد الرشكاء يف التنفيذ.

• م املكتب اإلقليمي الدعم التقني ملجاهبة ومعاجلة عدد من الفاشيات بأمراض معدية حدثت يف اإلقليم. 	 وقد قدَّ
الكشف  حتقيق  إىل  البلدان،  من  العديد  يف  املتوافرة  والقدرات  والشفافية  د،  الرتصُّ ُنُظم  أداء  حتسني  أّدى  وقد 
واإلبالغ عىل نحو أبكر وأفضل للفاشيات وللطوارئ األخرى يف الصحة العمومية، مما أدى إىل انخفاض يف 
معدالت الوفيات واملراضة. ويتمثل التحدي الراهن باستمرار تقديم الدعم جلميع البلدان ُبغيَة حتقيق املزيد 
د من أجل كشف وتقييم األحداث الصحية العمومية،  من التطوير والتعزيز واالستبقاء للقدرات يف جمال الرتصُّ
واإلبالغ عنها يف الوقت املناسب، وجماهبتها جماهبًة كافية، سواًء منها ما يشغل البال عىل الصعيد الوطني أو عىل 
الصعيد العاملي. وقد أوضحت الدروس املستفادة من جائحة اإلنفلونزا النامجة عن الفريوس H1N1 وإنفلونزا 
الطيور النامجة عن الفريوس H5N1 أمهية املحافظة عىل اإلنجازات املحرزة أثناء التأهب واملجاهبة لإلنفلونزا 

عىل الصعيد اإلقليمي والقطري.

• 2012 يعتمد عىل بناء قدرات وطنية جوهرية، بام فيها 	 إن تنفيذ اللوائح الصحية الدولية )2005( بحلول عام 
تلك القدرات املتعلقة بالرصد واملجاهبة، وقد تم اختبار مدى أداء اللوائح الدولية الصحية لوظائفها يف اإلقليم 
يف الفرتة الفاصلة بني ظهور جائحة اإلنفلونزا H1N1 لعام 2009 وبني إعالن الطور التايل للجائحة. وقد راجع 
املكتب اإلقليمي والبلدان مدى األداء لوظائف اللوائح الصحية الدولية أثناء اجلائحة، وحجم القدرات التي 
َرز يف التنفيذ. وقد تم  م املحرْ تم بناؤها من أجل استخدام األداة التي طورهتا منظمة الصحة العاملية ملراقبة التقدُّ
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تأسيس وحدة تقنية لتقديم الدعم للبلدان لتلبية متطلبات تنفيذ اللوائح الصحية الدولية. وُأرسلت بعثة إعالمية 
م املكتب اإلقليمي الدعم ملشاريع إدارة  إىل مرص، كام أرسلت بعثات تقييم إىل البحرين والكويت وقطر. وقدَّ
املخاطر البيولوجية يف كل من مرص واألردن وُعامن. ويتم يف الوقت احلارض إعداد إطار إقليمي ملجاهبة الصحة 

العمومية للطوارئ اإلشعاعية.

• ال 	 وبعد، فإن القضايا والتحديات الرئيسية املتعلقة بمكافحة نواقل األمراض تشمل القدرة عىل التنسيق الفعَّ
األمراض  نواقل  مقاومة  ومشكلة  القطري،  الصعيد  عىل  األمراض  نواقل  مكافحة  بتدخالت  االرتقاء  وعىل 
األمراض. وسيتواصل  لنواقل  املتكامل  التدبري  إطار  اهلوام ضمن  مبيدات  مع  ف  والترصُّ احلرشات،  ملبيدات 
لرصد  الالزمة  القدرات  وتعزيز  الشاملة،  اإلتاحة  بلوغ  أجل  من  املرض  نواقل  مكافحة  بتدخالت  االرتقاء 
وحشد  السياسية،  املستويات  أعىل  عىل  بذلك  والتوعية  حياهلا،  ف  والترصُّ احلرشات  ملبيدات  النواقل  مقاومة 

املوارد من أجل تدبري صارم ملبيدات اهلوام.

• البلدان، ولو أن عدد 	 البرشي منخفضًا لدى عامة السكان يف معظم  املناعي  العوز  انتشار فريوس  ظل معدل 
املعّرضة الختطار مرتفع  السكانية  الفريوس ضمن املجموعات  لوباء هذا  ز  تركُّ تبلغ عن وجود  التي  البلدان 
إيران  ومجهورية  أفغانستان،  يف  احلقن  طريق  عن  املخدرات  متعاطي  ضمن  أوبئة  حتدث  إذرْ  االزدياد.  يف  آخذ 
اإلسالمية، واجلامهريية العربية الليبية، وباكستان، كام بدأت تظهر يف مرص واملغرب وتونس. وتم كشف ازدياد 
املعلومات  زادت  وقد  أفريقيا.  شامل  بلدان  بعض  يف  اللواطيني  بني  بالفريوس  العدوى  حدوث  معدالت  يف 
املتوافرة حول جسامة وسلوكيات واحتياجات املجموعات السكانية املعّرضة لالختطار أكثر من غريها، ولكنها 
َية تسهيل إتاحتها للمجموعات السكانية  ُبغرْ التزال غري كافية. فالُبدَّ من إعداد نامذج مالئمة إليتاء اخلدمات 
أوضاع  لُتناسب  مواءمتها  مع  البرشي،  املناعي  الَعَوز  بفريوس  العدوى  من  وللمترضرين  لالختطار  املعّرضة 
كل بلٍد عىل حدة. والتزال الوصمة والتمييز من احلواجز الكربى التي تعوق الناس عن الوصول إىل خدمات 
الوقاية والرعاية. ونتيجة لذلك فإن اإلقليم يواصل معاناته من تقديمه أقل معدالت التغطية باملعاجلة بمضادات 
الفريوسات القهقرية يف العامل. أما ما حتقق من ارتفاع نسبي يف التغطية يف بعض البلدان فإنه حمجوب بالتغطية 
املنخفضة يف البلدان التي تعاين من العبء األكرب. ويتمثل التهديد األعظم لضامن استمرارية برامج مكافحة 
اإليدز يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املنخفضة الدخل األقرب للمتوسطة الدخل بازدياد االعتامد عىل 
السابعة واخلمسون عىل االستـراتيجية اإلقليمية  اللجنة اإلقليمية  التمويل. وقد صادقت  املوارد اخلارجية يف 
تشاورية  التي أعدت من خالل عملية   2015-2011 البرشي  املناعي  العوز  لفريوس  الصحي  القطاع  ملجاهبة 

واسعة النطاق مع الربامج الوطنية ملكافحة اإليدز واخلرباء اإلقليميني والوكاالت الرشيكة.

• عىل 	 املرتكزة  املعاجلات  من  بتوليفات  التغطية  معدالت  زيادة  يف  باملالريا  املوطونة  البلدان  نجحت  وقد 
األرتيميسينني وبالناموسيات املعاجلة بمبيدات احلرشات املديدة املفعول. إال أن فجوة ضخمة التزال قائمة بني 
املعدالت احلالية للتغطية وبني املعدل املستهدف لعام 2010، وهو 80% والذي اعتمدته مجعية الصحة العاملية 
2005، وُنصَّ عليه يف املرمى اخلاص باملالريا من املرامي اإلنامئية لأللفية اخلاصة باألمم املتحدة. وحتتاج  عام 
البلدان الستة التي تعاين من عبء ضخم من املالريا إىل دعم كاٍف وملموس من األطراف املانحة ومن املوارد 
املحلية، للوصول إىل اهلدف الذي متت املصادقة عليه، وهو التغطية الشاملة بالتدخالت. وقد حقق دحر املالريا 
بعض النجاح يف بعض البلدان، ففي عام 2010 حظيت اململكة املغربية بشهادة التخلص من املالريا، وبذلك 
تلت اإلمارات العربية املتحدة عام 2007، كام تنفذ ثالثة بلدان أخرى هي مجهورية إيران اإلسالمية، والعراق 
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واململكة العربية السعودية برامج للتخلص من املالريا وهي برامج حققت تقدمًا واضحًا، إذ أبلغ العراق عن 
عدم وجود حاالت حملية منذ عام 2009.

• وقد نقص معدل حدوث السل بمقدار 8% عاّم كان عليه عام 1990، الذي ُيعترب خط األساس. كام حدث نقص 	
أكثر وضوحًا يف معدل االنتشار )33%( ويف معدل الوفيات )47%(. وواصلت البلدان حتقيق نجاحاهتا ليواصل 
ويتمثل   .%88 وهو  املنرصمة  الثالث  السنوات  طوال  عليه  كان  الذي  معدلُه  املعاجلة  لنجاح  اإلقليمي  املعدل 
التحدي الرئييس يف مكافحة السل ودحره بضامن اإلتاحة الشاملة للرعاية. كام اليزال معدل كشف احلاالت 
أقل بكثري من املعدل املستهدف يف اإلتاحة الشاملة لعام 2015، إذرْ بلغ )63%( عام 2009. وسيواصل املكتب 
اإلقليمي تقديمه الدعم للبلدان حتى تبلغ األهداف العاملية لدحر السل مع التـركيز عىل القضايا التي تعرقل 

حتقيق اإلتاحة الشاملة للتشخيص واملعاجلة والرعاية.

• يف 	 للبحوث  الدعم  تقديم  الصغرية  البحثية  املنح  نظام  واصل  فقد  املحدودة،  املالية  املوارد  من  الرغم  وعىل 
جماالت الوقاية من األمراض السارية ومكافحتها، حتى بلغ عدد املشاريع التي حظيت بالدعم عام 2010 ستة 
عرش مرشوعًا. كام استضاف املكتب اإلقليمي املجموعة املرجعية املعنية بالبحوث حول أمراض املناطق املدارية 
2010. كام أسس  عام  التهميش، وذلك  من  تعاين  التي  املعدية  وباألمراض  املنشأ  احليوانية  باألمراض  املهتمة 

املكتب اإلقليمي فريق عمل البتكار توجهات جديدة خلطة املنح البحثية الصغرية.

• دات األمراض وأنامطها. ونتيجًة لذلك، 	 إن للتنمية الصحية واالجتامعية يف اإلقليم أثرًا واضحًا عىل كلٍّ من حمدرِّ
االجتامعية  التنمية  يف  ضخاًم  هدرًا  تفرض  إذ  العمومية،  للصحة  الرئييس  التهديد  السارية  غري  األمراض  متثرِّل 
ت خطة عمل إقليمية ملجاهبة األمراض غري السارية مستهديًة بخطة العمل اإلقليمية، كام  واالقتصادية. وقد ُأِعدَّ
م املكتب اإلقليمي الدعم جلميع البلدان الستكامل األداة العاملية لتقييم  أعّدت أربعة بلدان خططًا وطنية. وقد قدَّ
ماج األمراض غري السارية يف الرعاية الصحية  القدرات يف جمال األمراض غري السارية، وسارع َبَلدان اثنان إىل إدرْ
األولية، مما جعل عدد البلدان التي بادرت إىل ذلك ستة بلدان. واستكملت ثالثة بلدان أخرى املسح املتدرج 
إعداد  احلكومية  اإلقليمية غري  املنظامت  مع  الرشاكة  أثمرت  وقد  ملراجعته.  صة  املخصَّ الفتـرة  STEPS خالل 
برنامج فّعال للتدريب يف جمال مكافحة الرسطان. وعقد املكتب اإلقليمي مشاَوَرة لضامن اإلسهام اإلقليمي يف 

االجتامع الرفيع املستوى لألمم املتحدة حول األمراض غري السارية الذي سُيعقد يف أيلول/سبتمرب 2011.

• أوضحت 	 وقد  اإلقليم،  يف  األمراض  عبء  جممل  من   %11 عن  مسؤولة  العصبية  النفسية  االضطرابات  إن 
الدراسات املجتمعية يف اإلقليم أن املعدل التقديري لالضطرابات النفسية يتـراوح بني 8.2% يف اإلمارات العربية 
هات االستـراتيجية اإلقليمية  املتحدة و21% يف مجهورية إيران اإلسالمية. وقد اعتمدت اللجنة اإلقليمية التوجُّ
م املكتب اإلقليمي الدعم ألربعة بلدان إلعداد واستكامل  للصحة النفسية لألمهات واألطفال واملراهقني. وقدَّ
َندة بالبيرِّنات للصحة النفسية وملعاقرة مواد اإلدمان. وأصبح لدى 11 بلدًا اآلن  استـراتيجيات وسياسات ُمسرْ
وخططها  اإلدمان،  مواد  ومعاقرة  النفسية  الصحة  سياسات  ورصد  تطوير  عن  مسؤولة  صة  متخصرِّ وحدات 
وخدماهتا. وقد تم بالفعل استكامل تقييم ُنُظم الصحة النفسية باستخدام أداة منظمة الصحة العاملية لتقييم الُنُظم 
ة من هذا التقييم لصياغة استـراتيجية  الصحية يف 18 بلدًا يف اإلقليم؛ وتتواصل االستفادة من البيرِّنات املستمدَّ
مات الصحية للرعاية الصحية األولية  إقليمية حول الصحة النفسية. وُيَعدُّ إدراج الصحة النفسية ضمن املقورِّ
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الرعاية  العاملني يف  لتدريب  إعداد حزمة معلومات  تم  النفسية. وقد  الرؤية اإلمجالية للصحة  جزءًا هامًا من 
ف عىل االضطرابات النفسية الشائعة وتدبريها، وتم َتَشاُطُرها مع البلدان. الصحية األولية يف جمال التعرُّ

• وتتواصل الزيادة يف مقدار اإلصابات لتصبح يف الوقت الراهن السبَب الرئييسَّ للوفيات يف بعض املجموعات 	
َية التنفيذ  العمرية يف عدد من بلدان اإلقليم. وقد تم إعداد اإلطار املناسب لتنفيذ برامج سياسات السالمة ُبغرْ
ِرَج أحُد بلدان اإلقليم  ال للقرار ش م/ل إ-56/ق7 حول اإلصابات بحوادث املرور عىل الطرق. وقد ُأدرْ الفعَّ
ضمن مرشوع السالمة عىل الطرق يف البلدان العرشة)RS10( للمدة 2010 - 2014، وهو مرشوع يستهدف تنفيذ 
املامرسات اجليدة، بام يتامشى مع االستـراتيجيات الوطنية للسالمة عىل الطرق. وواصل املكتب اإلقليمي تقديم 
التصنيف  باستخدام  العجز،  حاالت  ت  وسجالَّ لإلصابات،  د  التـرصُّ ُنُظم  لتعزيز  أو  إلعداد  للبلدان  الدعم 

الدويل ألداء الوظائف والعجز والصحة.

• م خدمات إضافية 	 ص من أمراض العيون غري السارية، فإذا مل ُتَقدَّ ومن الرضوري متابعة جهود االستثامر يف التخلُّ
بالشيخوخة سريتفع  املتعلقة  العني  أمراض  الناجم عن  اإلبصار  فقدان  يعاين من  فإن عدد من  العيون  لرعاية 
2010 منتصف الطريق منذ إطالق املبادرة العاملية  نتيجة الرتفاع مأمول العمر وازدياد السكان. ويمثرِّل العام 
الوقاية منهام عىل  اللَذيرْن يمكن  2020: احلق يف اإلبصار. وتوخيًا للوقاية من العمى وضعف اإلبصار  الرؤية 
الصعيد الوطني، فإن تقديم خدمات كافية يف الرعاية العينية يتطلَّب إعداد مهارات نوعية يف املوارد البرشية، 
وتوافر التكنولوجيا والبنية التحتية. وعىل صعيد املجتمع، فإن خدمات الرعاية العينية األولية حتتاج للتعزيز. 
وباإلضافة إىل ذلك، البد من حتقيق املزيد من التطوير خلدمات الرعاية العينية الشاملة، واملضمونة االستمرار 

واليسرية التكاليف، والعادلة.

•  سيحظى بناء القدرات الوطنية يف جمال صحة األمومة والولدان باهتامم خاص، بالتـركيز عىل حتسني التغطية 	
بعاملني صحيني ذوي مهارات رفيعة اجلودة لتقديم الرعاية أثناء الوالدة ويف خدمات املباعدة بني الوالدات. 
ل نحو االرتقاء بمامرسات  ع التحوُّ ِ وقد تم تدريب املوظفني يف الربامج الوطنية يف 11 بلدًا حول الطرق التي تشجرِّ
د والتقييم لصحة األمهات  ال. كام تم إعداد خطط وطنية لتعزيز ُنُظم التـرصُّ خدمات تنظيم األرسة عىل نحٍو فعَّ
والولدان يف عرشة بلدان من خالل اجتامٍع إقليمي تشاوري. وتم توسيع نطاق الدعم التقني ليغطي ثامنية عرش 

بلدًا يف جمال إعداد اخلطط الوطنية الرامية لتعزيز القدرات يف الرصد والتقييم.

• وقد انخفض معدل وفيات األطفال دون اخلامسة يف اإلقليم بمقدار 30% يف املدة بني 1990 و2009. والتزال 	
احلاجة ماثلة لبذل جهود جبارة لبلوغ املرمى الرابع من املرامي اإلنامئية لأللفية يف اإلقليم. وتواصل مخسة بلدان 
مسريهتا عىل درب حتقيق التغطية الشاملة باستـراتيجية التدبري املتكامل لصحة الطفل. كام أن 088 34 مرفقًا من 
مرافق الرعاية الصحية األولية املستهدفة )67%( تواصل تطبيق مبادرة التدبري املتكامل لصحة الطفل يف 13 بلدًا 
من بلدان اإلقليم. وقد تم تبني مبادرات إقليمية لزيادة إتاحة الرعاية الصحية األولية )الرعاية الصحية املجتمعية 
م يف تنفيذ مبادرة التدبري املتكامل لصحة الطفل )التعليم السابق للعمل(. أما  لألطفال(، ولترسيع وترية التقدُّ
ل الرسيع للعاملني، ونقص  العوائق التي تقف يف طريق حتقيق التغطية الشاملة فهي عدم كفاية االلتـزام، والتنقُّ

التمويل، وضعف الُنُظم الصحية.

• لقد شهد اإلقليم أكرب كارثة طبيعية يف تاريخ منظمة الصحة العاملية )واألمم املتحدة بأرسها( خالل األعوام 	
يف  وقعت  التي  الفيضانات  جراء  البرش  من  مليونًا  عرشين  عىل  يزيد  ما  منها  ر  ترضَّ والتي  األخرية،  اخلمسني 
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والصومال،  والسودان،  وباكستان،  وفلسطني،  أفغانستان،  من  كل  يف  الناشبة  للرصاعات  كان  كام  باكستان. 
ة من فرص حصول السكان عىل  واليمن، والتي انُتهَكترْ فيها املبادئ اإلنسانية حينًا بعد حني، أثرها يف احلد بشدَّ
ن العديد من البلدان، بدعم من املنظمة، من إطالق  الرعاية الصحية، كام عرَقَلترْ تعايف القطاع الصحي. وقد متكَّ
ز عىل أسلوب مراعاة مجيع املخاطر، كام  براجمها الوطنية للتأهب للطوارئ وتقليص خماطر الكوارث، التي تركرِّ
تم إعداد استـراتيجيتني إقليميتني لتقليص خماطر الكوارث، تستهدفان البلدان األفريقية والبلدان العربية عىل 
القطاع  يف  التنسيقي  ودورها  اإلنسانية  االستجابة  يف  القيادي  بدورها  االضطالع  املنظمة  وواصلت  التوايل. 
البيئة، وأنشطة  السارية وصحة  الصحي يف مواجهة األزمات املستمرة، بام يف ذلك أنشطة مكافحة األمراض 
التََّعايف املبكر والتأهيل. كام جاء بناء القدرات يف مجيع الدول األعضاء، ضمن أولويات االستعداد للمجاهبة 

وعملياهتا امليدانية، يف ما خيتص باإلصالح يف املجال اإلنساين وتطبيق أسلوب املجموعات يف مجيع األزمات.

• تعزيز 	 أجل  املستوى وتدخالت ترشيعية وسياسات عمومية، وذلك من  رفيع  التزام سيايس  إىل  احلاجة  متسُّ 
رات  الصحة والتنمية، واترِّقاء أو تقليص عوامل االختطار عىل الصحة التي ترافق تعاطي التبغ واملسكرات واملخدرِّ
البدين، والعالقات  النشاط  املنافية للصحة، وقلة  الغذائية  الُنُظم  التأثري، كام ترافق  النفسانية  املواد  وغريها من 
اجلنسية غري املرشوعة. وينطبق ذلك أكثر ما ينطبق عىل بعض املجاالت مثل تسويق األغذية لألطفال، وإنشاء 
خدمات عالجية أو تأهيلية ملتعاطي مواد اإلدمان. كام متّس احلاجة لتوسيع نطاق الشبكات والرشاكات وتقويتها 
املرشوعات  تنفيذ  إىل  احلاجة  جانب  إىل  هذا  املستويات.  مجيع  عىل  الصحي  والتثقيف  الصحة  تعزيز  جمال  يف 
املوارد  العامة. كام أن توفري  التدخني يف األماكن  تنفيذًا أفضل، والسيَّام يف بعض املجاالت مثل حظر  القائمة 
البرشية واملالية والتعاون بني القطاعات من األمور الرضورية يف هذه املرحلة لرأب الفجوات الراهنة، وسيبقى 

يف بؤرة االهتامم يف عام 2011.

• ُيالحظ يف جمال البيئات الصحية، أن نقص املياه وانخفاض  جودهتا، وتزايد أعداد السكان، والتغريات الرسيعة 	
ع العمراين، واستهالك الطاقة عىل نحو ال يمكن حتمله، وكذلك االستخدام  التي تطرأ عىل أنامط احلياة، والتوسُّ
مثل  التقليدية  املشكالت  أن  كام  العمومية.  للصحة  بالنسبة  هامة  شواغل  متثرِّل  املائية،  للموارد  الكفء  غري 
النفايات الصلبة، وتلوث اهلواء داخل املباين وخارجها، ومعاجلة النفايات السائلة، واالفتقار إىل ما يكفي من 
يات أمام اإلقليم.  ل حتدرِّ السياسات ومن الوعي اجلامهريي لوضع هذه السياسات موضع التنفيذ، التزال تشكرِّ
ي أكثر من مليون وفاة سنويًا إذا توافرت التدخالت املالئمة يف جمال  وتشري تقديرات املنظمة أنه باإلمكان توقرِّ
دات البيئية للصحة متثرِّل أولوية رئيسية لتحسني  الصحة البيئية، مع أن الُنُظم الصحية مل تعرتف بعد بأن املحدرِّ
ع أن يزيد التغريُّ املناخي من حدة هذه املشكالت وتفاقم تأثريها عىل الصحة العمومية.  الصحة العمومية. ويتوقَّ
وقد دعمت املنظمة الدول األعضاء لتبنرِّي الدالئل اإلرشادية والقواعد اإلقليمية اخلاصة بجودة مياه الرشب، 
وإعادة استعامل مياه النفايات، وترصيف نفايات الرعاية الصحية والنفايات الصلبة. وستواصل املنظمة دعمها 
للبلدان لتقييم األخطار واآلثار الصحية للتنمية البيئية، وتقليل تأثري املرشوعات التنموية عىل الصحة، وضامن 
توافر اخلدمات األساسية للصحة املهنية، وإدماج خدمات الصحة املهنية ضمن ُنُظم الرعاية الصحية األولية، 

وبناء القدرات يف جمال السالمة الكيميائية وآليات اإلنذار باحلوادث الشعاعية واالستجابة هلا.

• يتواصل ازدياد عبء األمراض املرافقة لعدم كفاية التغذية، وإقليمنا شأنه شأن كثري من األقاليم النامية، يعاين 	
َلة ديموغرافيَّة وتغذويَّة غري مسبوقة، مع حتول كبري يف عبء األمراض. ففي الوقت الذي يتواصل فيه  من ُنقرْ
وجود مشكالت نقص التغذية، يزداد عبء فرط الوزن والبدانة واألمراض املزمنة ذات الصلة بالُنُظم الغذائية. 
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جنة اإلقليمية أن صادقت  َلة التغذوية بفرض تأثريها السلبي عىل النظم الصحية. وقد سبق لّلَّ قرْ وقد بدأت هذه النُّ
عىل االستـراتيجية اإلقليمية للتغذية 2010 – 2019 للتعاطي مع هذا الوضع.

• وتبذل البلدان جهودها لتعزيز سالمة الغذاء من خالل عدد من املفاتيح االستـراتيجية من قبيل تقييم املخاطر، 	
جلان  ضمن  العمل  يف  واملسامهة  الوطنية،  واإلرشادات  املعايري  ووضع  بالغذاء،  املنقولة  األمراض  وتـرصد 
دستور األغذية عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي. وقد طبَّقت دول جملس التعاون اخلليجي أسلوبًا منسقًا حلل 
املشكالت املتعلقة باألغذية املستوردة. ويتزايد االقتناع يف اإلقليم بأن ضامن سالمة األغذية يمثرِّل وظيفة أساسية 
العبء الصحي واالقتصادي لألمراض  العمومية، وذلك من منظور احلاجة إلنقاص  الوظائف الصحية  من 
املعنيَّة بذل  الدول األعضاء مع املستهلكني واملؤسسات الصناعية وسائر األطراف  بالغذاء. وتواصل  املنقولة 

جهودها لتنفيذ االستـراتيجية العاملية لسالمة الغذاء.

2. تقوية الُنُظم الصحية

• القطاعات 	 املتعدد  والتعاون  والقيادة  املجتمعية  واملشاركة  املستوى  الرفيع  السيايس  االلتزام  إىل  احلاجة  متسُّ 
الكامل  ق  والتحقُّ الصحية  والعدالة  الـُجُنوَسة  مرامي  ولتحقيق  للصحة،  االجتامعية  املحّددات  مع  للتعاطي 
للحق يف الصحة. وُيَعدُّ كل من التوزيع غري العادل للموارد، والتحرضُّ الرسيع، واألمن االجتامعي اهلش لدى 
الفقراء، وعدم املساواة بني اجلنسني واألزمة املالية من القوى الدافعة للتفاوت يف الوصول إىل اخلدمات الصحية 
َه الدعم نحو حتقيق  ضة للمخاطر، وقد ُوجرِّ واالجتامعية ويف االنتفاع منها، ويف االزدياد يف عدد املجموعات املعرَّ
دات االجتامعية واالقتصادية للصحة، ويف إعداد سياسات صحية  ال بني القطاعات يف مواجهة املحدرِّ التعاون الفعَّ

دات االجتامعية للصحة، والعدالة، والـُجُنوَسة، وحقوق اإلنسان. وتنموية وطنية تأخذ يف حسباهنا املحدرِّ

• زة للصحة. 	 هًا بمبادئ اإلتاحة العادلة للتدخالت املنقذة لألرواح أو املعزرِّ يتواصل تعزيز النظم الصحية موجَّ
فيها  بام  الصحية  اخلدمات  للصحة، ومع  اهلامة  واالقتصادية  االجتامعية  املحددات  مع  املبادئ  تلك  وتتعاطى 
اإلتاحة  َعدُّ  ـُ وت الطبية.  والتكنولوجيا  الطبية  واملنتجات  واملالية،  البرشية  املوارد  وتوليد  والبحوث،  البيرِّنات، 
العادلة للرعاية الصحية من املقومات الرئيسية لبلوغ املرامي اإلنامئية لأللفية. ومع أن الشك ال يرقى إىل أمهية 
يات التي تواجه أداء  الُنُظم الصحية يف اإلسهام باحلصول عىل حصائل صحية أفضل، فإن هناك الكثري من التحدرِّ
الُنُظم الصحية احلاليَّة ومكوناهتا املختلفة يف كثري من البلدان. وتدرك البلدان أن هناك حاجات متزايدة لضامن 
متويل الُنُظم الصحية عىل نحٍو مالئم، وتوفري املوارد الكافية هلا، ومراقبتها لضامن إيتائها اخلدمات الصحية إيتاًء 

فّعااًل.

• م املكتُب اإلقليمي الدعَم للُبلدان يف إعداد وتعزيز اخلطط والسياسات الصحية االستـراتيجية الوطنية، 	 وقد قدَّ
مع  للتعاطي  القطاعات  بني  التعاون  ويف  الوطنية،  الصحية  واحلسابات  االجتامعية،  الصحية  احلامية  وخطط 
دات االجتامعية واالقتصادية للصحة. كام تم تقديم الدعم يف جمال االقتصاديات الصحية، ومتويل الرعاية  املحدرِّ
الصحية، وتعزيز النظم الصحية، والسياسات ورسم اخلطط الصحية الوطنية، والالمركزية، وإدارة املستشفيات 
واستقالليَّتها، والتصنيف الدويل لألمراض، والتحليل اإلحصائي، وُنُظم املعلومات اجلغرافية، وإتاحة مصادر 
م املكتب اإلقليمي دعمه التقني للبلدان ملتابعة تنفيذ الطلبات الناجحة للتحالف العاملي من  املعلومات. كام قدَّ
أجل اللقاحات والتمنيع حول تعزيز الُنُظم الصحية يف البلدان املؤّهلة لتلقي الـِمَنح من التحالف. وأجريت 
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تتمّتع  التي  املراكز  عىل  ف  التعرُّ ُبغية  اإلقليم،  يف  العاملية  الصحة  منظمة  مع  حاليًا  املتعاونة  للمراكز  مراجعة 
بالقدرات التي تساعد يف تعزيز وتقوية البحوث الصحية عىل الصعيد الوطني، ويف االستفادة منها.

• يَة تعزيز إدارة املوارد البرشية الصحية عىل 	 وتلقت الُبلداُن الدعَم لتأسيس وحدات لتطوير املوارد البرشية، ُبغرْ
الصعيد الوطني، واالرتقاء بتخريج املمرضات والقابالت، وبناء القدرات القيادية واإلدارية لدهين. وقد نال 
اعتامد تعليم املهنيني الصحيني مزيدًا من االهتامم، بام يكفل ختريج ممارسني ذوي كفاءات عالية. واليزال أسلوب 
الرعاية الصحية األولية بالغ األمهية يف إعداد الُنُظم الصحية، وإيتاء الرعاية الصحية. وستبذل جهود خاصة 
حلشد املوارد اإلقليمية من أجل تعزيز الرعاية الصحية األولية. وقد تم إعداد خطة استـراتيجية إقليمية تستمر 
ست سنوات )2010-2015(؛ وتقدم للبلدان خارطة طريق لتنفيذ إيتاء اخلدمات املرتكزة عىل الرعاية الصحية 

األولية.

• يستهلك القطاع العام يف اإلقليم ما يقرب من 50% من امليزانية املتكررة للصحة العمومية يف اإلنفاق عىل املنتجات 	
واخلدمات الطبية، إال أن هناك ضعفًا شديدًا يف القدرات املتوافرة للُنُظم الوطنية التي تعاين من نقص التمويل 
ومن قلة العاملني فيها، فال تكاد تقوى عىل إدارة جماالت التكنولوجيات الصحية. ويتَّضح هذا األمر عىل نحٍو 
متزايد يف القضايا امليدانية والقضايا املتعلقة بالسياسات يف العديد من البلدان، والسّيام البلدان التي تعاين من 
ُنُظم الرعاية الصحية،  الكوارث ومن الطوارئ املعقدة. وُتَعدُّ املجاالت التكنولوجية من املدخالت اهلامة يف 
مداخالت  إنتاج  يَة  ُبغرْ الُنُظم  تلك  ضمن  تدمج  وأن  منها  ُيستفاد  وأن  ومالئمة،  جيدة  إدارة  تدار  أن  وينبغي 
وبإتاحتها  الصحية،  التكنولوجيا  بتوافر  تتعلق  كبرية  حتديات  املحل  الوضع  تقييم  أظهر  ولقد  َكُفوَءة.  صحية 
عىل نحٍو يكُفل العدالة، واملالءمة، وُيرس التكاليف. وقد قّدم املكتب اإلقليمي دعَمه التقني يف جماالت إعداد 
التنظيمية الوطنية، وضامن معايري للجودة  القواعد، وتعزيز السلطات الترشيعية أو  االستـراتيجيات، وإعداد 
الدالئل  وتوزيع  الرشيدة،   governance الشوَرويَّة  سياسات  وإعداد  الشفافية،  وتعزيز  والسالمة،  الرفيعة 
اإلرشادية، واألدوات واملعايري للمامرسات اجليدة، وإعداد جداول أعامل للبحوث لصالح رشكات الصناعة، 
وبناء القدرات. وسيكون من الرضوري تأسيس الرشاكات والتحالفات مع األطراف االستـراتيجية الرشيكة 
العاملية يف  الصحة  منظمة  استمرار  املمكنة لضامن  واملوارد  التمويل،  وآليات  املشتـركة،  املصالح  للتعرف عىل 

تقديمها للدعم التقني.

3. الرشاكة وأداء املنظمة

• ت الكيفية 	 كان لألزمة املالية الراهنة آثار واضحة عىل املكاسب التي تم إحرازها يف الصحة العمومية، إذرْ غريَّ
ذ وفقًا هلا يف اإلقليم. وقامت منظمة الصحة العاملية - التي ُتعترب الطرف املؤثر الرئييس يف  التي كانت الربامج ُتَنفَّ
رسم معامل املتطلبات يف الصحة العمومية واالستجابة هلا يف بيئة رسيعة التغريُّ عىل الصعيد الُقطري – باملسامهة 
إن استخدام وثائق  ثم  التنسيق وجتنُّب تكرار اجلهود.   املتحدة وسائر الرشكاء يف تشجيع  مع وكاالت األمم 
أساسًا  أصبح  قد  الوطنية،  األولويات  مع  لالنسجام  الرئيسية  األداة  ُتَعدُّ  التي  الُقطري  التعاون  اسرتاتيجيات 
يَة حتسني حتديد األولويات، والتخطيط، والوصول إىل توافق يف اآلراء بني  يف مجيع جماالت التعاون، وذلك ُبغرْ
اسرتاتيجيات  وجتديد  البلدان،  عىل  الرتكيز  سياسة  لتنفيذ  واإلداري  التقني  الدعم  تقديم  وَتَواَصَل  الرشكاء. 

التعاون الُقطرية واالستفادة منها يف التخطيط االسرتاتيجي وامليداين، ويف إدارة الربامج. 



19
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• ويتواصل ارتفاع الطلب عىل املعلومات الدقيقة واآلنية حول الصحة باللغات املختلفة يف اإلقليم. وُيَعدُّ حتسني 	
دد، ويف جمال إدارة  إتاحة املعلومات الصحية التي هي أكثر موثوقيًة وحداثًة من التحديات الرئيسية يف هذا الصَّ
املعلومات  تعزيز نرش  َيَة  ُبغرْ اإلقليمي عىل اإلنرتنت،  املكتب  بالعمل يف جتديد موقع  ُبدء  املعارف ومشاطرهتا، 
الرفيعة اجلودة فوَر ظهورها. وستأخذ إعادة التصميم يف حسباهنا احلاجة إىل وحدة اهلوية ملنظمة الصحة العاملية 
يف سائر أرجاء اإلقليم، ويف بقية مكاتب املنظمة، ويف اإلخراجات اللغوية املختلفة. ويف أعقاب تنفيذ السياسة 
حة ملنظمة الصحة العاملية للنرش، تم تنفيذ أسلوب أكثر اّتساقًا يف التخطيـط للمنتجات من املعلومـات. وقد  املنقَّ
أصدر املكتب اإلقليمي 74 مطبوعًا باللغة اإلنكليزية، و27 مطبوعًا باللغة الفرنسية، و29 مطبوعًا باللغة العربية 
بأشكال طباعية خمتلفة، إضافة إىل 21 دورية. وانتقلت املجلة الصحية لرشق املتوسط بنجاح إىل إصدار أعداد 
شهرية بتصميم وشكل جديدين. وواصل الربنامج العريب العاملي جهوده لبناء القدرات يف البلدان، من خالل 
تقديم املعلومات الطبية والصحية للعاملني الصحيني واملهنيرِّني وعموم الناس باللغة العربية. وتواصلت اتفاقات 
الرشاكة مع اجلهات املعنية اإلقليمية. كام َتَواَصَل نرش اإلخراجة العربية لنرشة منظمة الصحة العاملية عىل موقع 
املكتب اإلقليمي يف الوقت املالئم الذي تظهر فيه عىل موقع املقّر الرئييس للمنظمة. وواَصل املكتب اإلقليمي 
واملكاتب  الرئييس  املقّر  مع  بالتعاون  العاملية  الصحة  ملنظمة  العاملي  املؤسيس  املستودع  مرشوع  إلعداد  دعمه 
من  تكشيفها  وخدمات  امللخصات،  استخالص  يف  جهوده  اإلقليمي  املكتب  واَصل  كام  األخرى،  اإلقليمية 
جمالت العلوم الطبية والصحية التي تنترش يف اإلقليم. وقد تم إنتاج اإلصداَريرْن األوَلنيرْ من سلسلة املطبوعات 

اإللكرتونية إلقليم رشق املتوسط عىل قرص حاسويب. 

• مع 	 وتتامشى  باإلعالم،  صلة  ذات  أنشطة  إلقامة  التخطيط  تم  الصحية،  واألولويات  االحتياجات  ولتلبية 
والتواصلية،  اإلعالمية  األنشطة  تنفيذ  وَتَواَصَل  ة.  املستجدَّ القضايا  ومع  اإلقليمية،  االسرتاتيجية  األغراض 
بناء  وإنتاج املزيد من موادها لتقديم الدعم لزيادة الوعي حول القضايا الصحية ذات األمهية الكبرية. فتلّقى 
مع  بالعمل  البدء  جانب  إىل  الرسائل،  وعرض  التواصل،  وتسهيل  م،  املتقدرِّ اإلعالم  جمال  يف  الدعم  القدرات 
احلياة.  عىل  املحافظة  أجل  من  للتواصل  هيدف  إعالمي  ملف  إلعداد  القدرات  لبناء  بربنامج  الرئييس  املقّر 
وبعد، فإن احلاجة ملّحة إىل مزيد من الدعم، وإىل زيادة اجلهود املبذولة حلشد املوارد عىل ضوء الوضع املايل 
م واضح يف توسيع نطاق  الراهن، سواًء عىل الصعيد اإلقليمي أو عىل الصعيد الُقطري. ومع أنه قد ُأحرز تقدُّ
العمل  املتحدة عىل الصعيد اإلقليمي، مع بدء  الرشاكات وتعزيزها، والسّيام ضمن املجموعة اإلنامئية لألمم 
الصحة  منظمة  يف  الداخلية  القدرات  لتعزيز  ًة  ماسَّ احلاجة  فالتزال  املتحدة،  لألمم  اإلنامئية  املساعدات  بإطار 
الُقطري، لضامن إسهام أكثر فعالية، ولوضع الصحة يف املكان  العاملية، عىل الصعيد اإلقليمي، وعىل الصعيد 
ح  الالئق هبا. كام أن هناك حاجة أيضًا للحمالت اإلعالمية مع األطراف املعنية األخرى، وهو األمر الذي يوضرِّ
ح الدور الذي يمكن  أمهية الصحة ضمن إطار املساعدات اإلنامئية لألمم املتحدة ويف مجيع القطاعات، كام يوضرِّ

يه منظمة الصحة العاملية. أن تؤدرِّ

• بعد البداية الناجحة يف تشغيل نظام اإلدارة العاملي GSM، أدى تنفيذ خطط العمل امليدانية إىل تقوية واضحة 	
التقنية واإلدارية يف املكتب اإلقليمي، وإىل تعزيز كفاءة وفعالية العمليات. وقد تم تـركيب أجهزة  للقدرات 
َية حتسني الرتاسل عرب الربيد اإللكتـروين. كام تم  لضامن سالمة خدمات الربيد اإللكتـروين يف املكاتب الُقطرية ُبغرْ

حتديث العديد من مكونات البنية التحتية يف املكتب اإلقليمي، ومنها أنظمة عقد املؤمترات اهلاتفية والفيديوية.
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• َية تـرشيد العمليات فيه وتـرشيد القوى العاملة، 	 ت أيضًا إعادة اهليكلة الداخلية للمكتب اإلقليمي ُبغرْ وقد تـمَّ
الرئيسية وإنقاص تكاليف املوارد البرشية نتيجة لذلك. كام تم تنفيذ  وأدى ذلك إىل دمج عدد من الوحدات 
اإلجراءات اهلادفة إلنقاص اإلنفاق املتكرر بمقدار 40%، وإنقاص السفريات باختاذ إجراءات بديلة للمحافظة 
متت  ج ص ع 6-63،  العاملية  الصحة  مجعية  قرار  صدور  أعقاب  ويف  للبلدان.  ذاته  الدعم  تقديم  مستوى  عىل 
ضًا للمخاطر األمنية، ويتواصل تنفيذ متطلبات ذلك.  املوافقة عىل احلصول عىل التمويل للمجاالت األكثر تعرُّ
وقد استكمل البناء اجلديد الذي سيستضيف كاًل من مكتب ممثل املنظمة واملركز املتوسطي ملنظمة الصحة العاملية 
لتخفيف األخطار الصحية يف تونس، وتّم استالُمه رسميًا، كام بدأ العمل يف املرحلة الثانية من البناء اجلديد يف 

األردن. ويتواَصل حتضري برامج وآليات ووسائل منتقاة جديدة للتعليم، لتلبية احتياجات العاملني.



الفصل األول
التنمية الصحية 
واألمن الصحي





1. التنمية الصحية واألمن الصحي
الغرض االستـراتيجي 1: تقليص العبء الصحي واالجتامعي واالقتصادي 

لألمراض السارية
القضايا والتحّديات

ثمة ثالثة أحداث شكلت أبرز معامل عام 2010 يف جمال مكافحة األمراض السارية. فقد شهد العام املنرصم زيادة 
كبرية يف معدل وقوع شلل األطفال يف باكستان حيث اتسعت رقعته لتشمل مناطق جديدة؛ األمر الذي يعزى بشكل 
رئييس إىل الفيضانات العارمة التي اجتاحت البالد، إىل جانب اخللل اإلداري الذي شاب برنامج استئصال شلل 
األطفال عىل املستوى القطري. وشهد العام كذلك إطالق أول أسبوع إقليمي للتمنيع بمشاركة مئة باملئة من بلدان 
البلهارسيات  داء  القضاء عىل  اليمنية مرشوع  أطلقت اجلمهورية  الة. كام  فعَّ املتوقع - مشاركة  اإلقليم - عىل غري 
الذي يستمر ست سنوات بدعم مشرتك من املنظمة والبنك الدويل. وقد َتَواَصَل دعم املكتب اإلقليمي جلميع بلدان 
اإلقليم، والسيام البلدان ذات األولوية، هبدف تقليص العبء الصحي واالجتامعي واالقتصادي لألمراض السارية 

ذة يف إطار هذا الغرض االسرتاتيجي.  من خالل الربامج اخلمسة الرئيسية املنفَّ

التغطية  العالية اجلودة، حيث تقرتب  الروتيني  التمنيع  ٌن كبري يف إمكانية الوصول إىل خدمات  وقد حتقق حتسُّ
90 باملئة أو ما يزيد يف معظم البلدان ذات األولوية، فضاًل عن أنه لوحظ حدوث  باللقاح الثالثي حاليًا من نسبة 
حتسن نسبي يف إتاحة التمنيع الروتيني يف الصومال وجنوب السودان بحيث وصلت نسبة التغطية اإلقليمية باللقاح 
يستكملوا  مل  رضيع  مليون   1.9 فإن  األخري،  اإلنجاز  هذا  وبرغم  ذلك،  ومع   .2009 عام  يف  باملئة   88 إىل  الثالثي 
برنامج التطعيم األسايس هلم يف عام 2009؛ نصفهم يف باكستان وغالبية النصف اآلخر يف أربعة بلدان أخرى من 
البلدان ذات األولوية. فاألوضاع الصعبة والطارئة والقدرات التقنية واإلدارية املتغايرة والضغوط التي يرزح حتتها 
النظام الصحي، إىل جانب تنافس األولويات وعدم الشعور الكايف بامتالك املرشوع وعدم كفاية االلتزامات املالية 
للحكومة وتدينرِّ الوعي والسلوك املجتمعيني، ما هي إال بعٌض من العوامل التي شكلت حجر عثرة يف مسرية التقدم 

نحو حتقيق األهداف التي حددهتا بعض البلدان.

أما ما كان من أمر مرض احلصبة، فقد انخفضت الوفيات النامجة عنه بنسبة 93 باملئة مقارنة باملعدالت املسجلة 
. بل إن عددًا من البلدان هي حاليًا قاب قوسني أو أدنى من حتقيق هدف التخلص من احلصبة، فضاًل  يف عام ألَفنيرْ
بعض  يواجه  اإلقليم  فاليزال  هذا،  ومع  للحصبة.  املختربي  الرتصد  توطيد  من  متكنت  قد  البلدان  أغلبية  أن  عن 
التحديات يف بلوغ هدف التخلص من احلصبة. إذرْ مل تتجاوز التغطية بالتطعيم الروتيني يف عدد من البلدان نسبة 95 
باملئة من التغطية بجرعتني من لقاح احلصبة يف مجيع املناطق، وهو الرشط الرضوري لتعزيز فرص التخلص من هذا 
املرض. ومن هنا، فالتزال بلدان عدة يف حاجة إىل القيام بحمالت متابعة للحصبة، مما يتطلب الدعم سواء كان من 
احلكومات أو رشكاء التمويل. فالُبدَّ من أن تصل جهود ترصد احلصبة إىل مستوى يدعم املصادقة عىل التخلص من 

احلصبة. 
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وعىل الرغم من أن إدخال اللقاحات اجلديدة قد 
املاضية،  القليلة  أثناء األعوام  اكتسب زمخًا وضحًا يف 
والسيَّام يف البلدان املرتفعة الدخل والبلدان املنخفضة 
البلدان  يف  صارمة  قيودًا  يواجه  اليزال  فإنه  الدخل، 
املتوسطة الدخل. فأربعة من البلدان املتوسطة الدخل، 
يف  املواليد  أتـرابيَّات  إمجايل  من   %32 هبا  يوجد  التي 
اإلقليم، مل ُتدِخل بعد اللقاح املضاد للمستدمية النزلية 
من النمط »يب«، والوضع أكثر سوءًا يف ما يتعلق بإدخال 
واملكورات  الَعَجلية  للفريوسات  املضادة  اللقاحات 
الرئوية. ومن العوامل الرئيسية التي سامهت يف ذلك 
لدى  الوعي  ونقص  اللقاحات،  هذه  أسعار  ارتفاع 
اللقاحات  تكلفة  فعالية  حول  القرار  صانعي  بعض 

اجلديدة، وضعف آليات اقتناء اللقاحات.   

يف  األطفال  شلل  فريوس  رساية  استمرار  ويبقى 
أفغانستان وباكستان يمثل حتديًا كبريًا يف وجه اإلقليم. 
اجلزء  يف  الفريوس  َجَوالن  يتمركز  أفغانستان،  ففي 
اجلنويب للبالد، وهي مناطق غري آمنة يصعب الوصول 
باكستان، يستمر فريوس شلل األطفال يف  إليها. ويف 
الوصول  يف  اإلخفاق  بسبب  بالعجز  األطفال  إصابة 
أسباب  ومن  اللقاحات.  من  كافية  بجرعات  إليهم 
انعدام  اللقاحات بسبب  ل إىل  التوصُّ ذلك مشاكل يف 
اخلاضعة  القبلية  املناطق  يف  األخص  وعىل  األمن 
والشعور  الرقابة  كفاية  وعدم  االحتادية،  لإلدارة 

والتحديات  املواطنني،  ِقَبل  من  الربامج  هذه  بملكية 
التي تشوب التشغيل والتخطيط، واإلخفاق يف حتديد 
وإدماج الفئات السكانية العالية االختطار، والـُمفَتقرة 
شلل  لفريوس  املستمر  االنتشار  ومع  اخلدمات.  إىل 
تظل  إفريقيا،  يف  املتجاورة  البلدان  يف  الربي  األطفال 
الصومال وجنوب السودان واليمن مهددة بخطر توافد 
فريوس شلل األطفال الربي. وترتبط احتاملية حدوث 
انتشار الحق بزيادة تعداد األطفال غري احلاصلني عىل 
للرعاية  األساسية  البنية  ضعف  بسبب  كاٍف،  متنيع 
الصحية والصعوبات يف الوصول إليها نتيجة العوامل 
وتتمثل  اإلنسان.  صنع  من  هي  التي  وتلك  الطبيعية 
التمويل  تأمني  يف  الربنامج  جياهبها  التي  التحديات 
املوطونة  البلدان  يف  التكميل  التمنيع  ألنشطة  الكايف 
والبلدان املعرضة للخطر، واحلفاظ عىل تـرصد معيار 
َتَواُصل  وضامن  احلاد،  الرخو  الشلل  ملعدل  اإلشهاد 
األطفال  بشلل  املوطونة  البلدان  يف  السيايس  االلتزام 

واخلالية منه عىل حد سواء.

بداء  الـُمبرَْتالة  املناطق  أن  من  الرغم  وعىل 
واصلت  قد  الغينية(  الدودة  )مرض  َنيرْنات  ُـّ الت
عىل  القدرة  يف  يكمن  القائم  التحدي  فإن  انكامشها، 
ضامن استمرار أنشطة الرتصد واالستثبات الكافية يف 
برامج  وتظل  باستمرار.  تتزايد  التي  املحررة،  املناطق 
بطوارئ  الـُمبرَْتالة  البلدان  يف  ضعيفة  اجلذام  مكافحة 

ع للتمنيع يف العراق حيقق التمنيع للجميع الربنامج املوسَّ
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املنوال،  نفس  وعىل  والسودان.  الصومال  مثل  معقدة 
البلهارسيات  داء  استمرار مكافحة  املحافظة عىل  فإن 
التزال  اللمفاوية  اخليطيات  داء  ومن  منه  ص  والتخلُّ
توافر  من  الرغم  األخريين عىل  البلدين  متثرِّل حتديًا يف 
البلدان  يف  أما  التكاليف.  والفعالة  الناجعة  الوسائل 
التي متكنت من التخلص من داء اخليطيات اللمفاوية، 
مزيدًا  األمر  فيتطلب  اليمنية،  واجلمهورية  مرص  مثل 
وختفيف  اللمفية  الوذمة  معاجلة  أجل  من  اجلهد  من 
أثر العجز. وال تزال البلدان التي متكنت من التخلص 
بلوغ  يف  أفلحت  التي  أو  البلهارسيات   داء  من 
مستوى منخفض من التوطن يف حاجة إىل االستثبات 
اخلربة  يتطلب  قد  ما  وهو  التوعية،  وسائل  باستخدام 
واملال اللذين ال يكونان متاَحنيرْ عىل الدوام. ويظل داء 
املثقبيات أحد دواعي القلق يف جنوب السودان حيث 
هبا.  املكافحة  أنشطة  املنفذين  الرشكاء  أغلب  قلَّص 
الفئات  حيث  الشامل  من  السكانية  التحركات  ومتثل 
اختطارًا،  السودان  جنوب  إىل  نة  املحصَّ غري  السكانية 
لوقوع مزيد من فاشيات داء الليشامنيات احلشوي يف 

حالة استقرارها يف مناطق الرساية. 

عدد  شهد  املنرصمة،  القليلة  األعوام  مدار  وعىل 
قليل من بلدان اإلقليم، مثل سائر بلدان العامل، فاشيات 
واملعاودة  املستجدة  األمراض  من  وشديدة  متكررة 
تكتشف  ال  األغلب  يف  الفاشيات  وهذه  الظهور. 
بعد فوات األوان. وتتَّصف هذه  تتم جماهبتها إال  وال 
عبء  عنه  ينتج  مما  كافية  غري  بأهنا  عمومًا  املجاهبة 
مريض جسيم ومعدل وفيات مرتفع. وتتمثل القضايا 
باالكتشاف  املعنية  الرتصد  نظم  ضعف  يف  الرئيسية 
املبكر للفاشيات، وعدم كفاية املوارد البرشية وغريها 
مواصلة  يف  القائم  التحدي  ويكمن  املوارد.  من 
بتقييم قدراهتا  يتعلق  فيام  البلدان  الدعم جلميع  تقديم 
الدولية  الصحية  اللوائح  ورصد  تنفيذ  عىل  اجلوهرية 
 ،2012 بحلول شهر حزيران/يونيو من عام   )2005(
الصحية  األحداث  اكتشاف  عىل  القدرة  تنمية  وعىل 
وتقييمها  واإلقليمية  الوطنية  األمهية  ذات  العمومية 
واإلبالغ عنها وجماهبتها جماهبة كافية، وعىل تعزيز هذه 

القدرات واحلفاظ عليها. ويكمن التحدي يف ما يتعّلق 
باإلنفلونزا يف دعم التأهب هلا عىل املستويني اإلقليمي 
من  املستفادة  والدروس  الفرص  أخذ  مع  والقطري 
فرص  تقليص  أجل  من  االعتبار  يف  السابقة  اجلائحة 

.)H5N1( حدوث العدوى البرشية بأنفلونزا الطيور

فتتمثل  املرض،  نواقل  مكافحة  جمال  يف  أما 
التنسيق  الوطنية عىل  القدرات  الرئيسية يف  التحديات 
األمراض  نواقل  مكافحة  تدخالت  بني  ال  الفعَّ
احلرشية  للمبيدات  النواقل  ومقاومة  هبا،  واالرتقاء 
املتكامل  التدبري  إطار  يف  اهلوام  بمبيدات  ف  والترصُّ
لنواقل املرض. وقد تم إحراز إنجازات مهمة يف جمال 
البحوث امليدانية من خالل برنامج املنح الصغرية عىل 
عام  بشكل  املتاحة  املالية  املوارد  حمدودية  من  الرغم 

للبحوث املتعلقة باألمراض السارية. 

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

توقيها  يمكن  التي  واألمراض  التمنيع  جمال  يف 
البلدان؛  غة من  املبلَّ البيانات  باللقاحات، واستنادًا إىل 
يف   %91 الثالثي  باللقاح  الروتينية  التغطية  معدل  بلغ 
من   %91 مستوى  إىل  الوصول  تم  قد  وكان   ،2010
الثالثي  اللقاح  من  جرعات  بثالث  الروتينية  التغطية 
يف ستة عرش بلدًا )من أصل ثامنية عرش بلدًا مستهدفًا 
أفغانستان  من  كل  تقتـرب  حني  يف   ،)2010 لعام 
حتقيق  من  اليمنية  واجلمهورية  وباكستان  وجيبويت 
األمني  الوضع  تدهور  املستهدفة. وقد ساهم  التغطية 
يف معظم هذه البلدان مسامهة كبرية يف تأخر بلوغ هذا 
منظمة  بذلتها  التي  املشرتكة  اجلهود  وأدت  اهلدف. 
الرشكاء  من  وغريمها  واليونيسيف  العاملية  الصحة 
من أجل حتسني إمكانية الوصول خلدمات التمنيع يف 
الصومال وجنوب السودان إىل زيادة كبرية يف التغطية 
بالتطعيم الروتيني بني عامي 2008 و2010 )من %31 
يف عام 2008 إىل 66% يف الصومال ومن 26% إىل %71 
يف جنوب السودان(. وواصلت املنظمة تقديم دعمها 
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ر  الوفري إىل البلدان ذات األولوية من أجل »بلوغ ما تعذَّ
أسلوب  فيها  بام  املناسبة  األساليب  بلوغه« من خالل 
الوصول إىل كل منطقة، وأيام الصحة املعنية بالطفل، 
وغري  املتعددة  باملستضدات  التطعيم  ترسيع  ومحالت 
بقاء  معدالت  لتحسني  اهلادفة  التدخالت  من  ذلك 

األطفال عىل قيد احلياة يف الصومال.

املكتب  من  املقدمة  الدعم  أوجه  تركزت  وقد 
اإلقليمي كذلك عىل بناء القدرات القطرية يف جماالت 
لتنفيذ  املوارد  وتعبئة  والتوعية  واإلدارة  التخطيط 
للخطط  حتديث  أجري  كام  هلا.  املخطط  األنشطة 
الوطنية الشاملة املتعددة السنوات بدعم من املنظمة يف 
بإعداد دليل  البلدان. وقام املكتب اإلقليمي  عدد من 
للتمنيع  ع  املوسَّ للربنامج  الشاملة  للمراجعة  إقليمي 
وهو دليٌل تم اختباره ميدانيًا يف باكستان وتم تنفيذه يف 
مرص. كام عقدت دورات تدريب إقليمية حول تقييم 
والدالئل  الربجميات  حتديث  وتم  اللقاحات،  إدارة 
اإلرشادية املستخَدمة يف نظام إدارة خمزون اللقاحات 
املعطيات  نقل  تم  كام  العربية،  اللغة  إىل  وترمجتها 
اجلديدة. ويف  إىل اإلخراجة  البلدان  بعدد من  اخلاصة 
الوطنية  التمنيع  التعزيز لربامج  سبيل حتقيق مزيد من 
احلكومات  من  هلا  الالزم  الدعم  من  مزيد  وحتقيق 
أسبوع  اإلقليمي  املكتب  أطلق  والرشكاء،  الوطنية 
غري  بنجاح   2010 نيسان/أبريل  يف  األول  التطعيم 

حظي  وقد  اإلقليم.   بلدان  مجيع  وبمشاركة  مسبوق 
البلدان،  مجيع  يف  واسعة  إعالمية  بتغطية  احلدث  هذا 
مما يؤكد عىل أن التمنيع مل يزل واحدًا من أكثر وسائل 

الصحة العمومية مردودًا.  

من  باملئة   93 بلغ  تقليصًا  اإلقليم  حقق  وقد 
 2010 عام  يف  احلصبة  عن  النامجة  التقديرية  الوفيات 
مقارنة بعام 2000. ولو أنه مل يمكن لسوء احلظ، إحراز 
هدف التخلص من احلصبة باإلقليم الذي كان خمططًا 
إحرازه يف عام 2010 وتم تأجيُله إىل عام 2015. وعىل 
تقف  عديدة  بلدانًا  ة  ثمَّ فإن  التأجيل،  هذا  من  الرغم 
احلصبة؛  من  التخلص  عىل  املصادقة  من  مقربة  عىل 
األوىل  باجلرعة  تغطية  نسبة  بلدًا  عرش  أربعة  َق  حقَّ إذرْ 
بلغت  احلصبة  فريوس  عىل  املحتوية  اللقاحات  من 
أغلب  ويف  الوطني  املستوى  عىل  باملئة  وتسعني  مخسًة 
ثانية  روتينية  جرعة  بلدًا  عرش  تسعة  وتقدم  املناطق. 
التغطية،  من  متباينة  بدرجات  ولو  احلصبة،  لقاح  من 
محالت  إجراء  إىل  حتتاج  التي  البلدان  أن  عن  فضاًل 
املحددة حتى  املواعيد  تقوم بذلك يف  متابعة، مازالت 
من  فاشيتني  وباكستان  أفغانستان  وشهدت  اآلن. 
األمني  الوضع  إىل  كبري،  إىل حد  ذلك  وَمَردُّ  احلصبة، 
وإىل الفيضان املدمر الذي رضب باكستان. كام كانت 
جودة املعطيات املبلغة عن محلة املتابعة مدعاًة للقلق. 
د املختربي للحصبة تأسيسًا  وجيري حاليًا تنفيذ الرتصُّ
عىل احلاالت يف مجيع البلدان، حيث جيري تسعة عرش 
قيام  عن  فضاًل  الوطني،  الصعيد  عىل  دًا  ترصُّ بلدًا 
د  ترصُّ شهد  وقد  خمفري.  د  ترصُّ بإجراء  بلدان  ثالثة 
مؤرشات التخلص من احلصبة حتسنًا كبريًا يف العديد 
الشبكة املختربية يف  البلدان. ونتيجًة لزيادة كفاءة  من 
نجح  فقد  اجليني،  نمطه  وحتديد  الفريوس  اكتشاف 
لفريوس  اجلائل  اجليني  النمط  حتديد  يف  بلدًا  عرشون 
حموري  بدور  اإلقليمي  املكتب  اضطلع  وقد  احلصبة. 
اإلقليمي  املكتب  وقدم  اإلنجازات.  هذه  حتقيق  يف 
خطط  وتنفيذ  لتخطيط  الالزم  التقني  الدعم  كذلك 
د  العمل الوطنية ويف حشد املوارد الالزمة لتعزيز الرتصُّ

وتنفيذ محالت املتابعة يف البلدان املحتاجة إىل ذلك.
 املدير اإلقليمي لدى زيارته ملعرض أسبوع التطعيم

يف سلطنة ُعامن
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وقد أحرز إدخال اللقاحات اجلديدة تقدمًا، والسّيام 
الدخل.  واملنخفضة  الدخل،  املتوسطة  البلدان  يف 
للفريوسات  املضادة  اللقاحات  املغرب  أدخل  فقد 
اليمن  ورشع  الرئوية،  للمكورات  واملضادة  الَعَجلية 
الرئوية،  للمكورات  املضادة  اللقاحات  استخدام  يف 
أوائل  يف  النزلية  املستدمية  لقاح  تونس  واستأنفت 
أدخلت  التي  البلدان  عدد  بإمجايل  ارتفع  مما   ،2011
»يب«،  النمط  من  النزلية  للمستدمية  املضاد  اللقاح 
و8   18 إىل  الَعَجلية  والفريوسات  الرئوية  واملكورات 
و3 عىل التوايل، متامشيًة بذلك مع اهلدف املحدد لعام 
2010. وإضافة إىل ذلك، اختذ العراق كافة التجهيزات 
الالزمة إلدخال اللقاحات املضادة للمستدمية النزلية 
.2011 يف  الَعَجلية  والفريوسات  »يب«  النمط   من 
ط اجلامهريية العربية الليبية إلدخال اللقاحات  كام ختطرِّ
 ، الرئوية  واملكورات  الَعَجلية  للفريوسات  املضادة 
للفريوسات  املضادة  اللقاحات  السودان  وسُتدخل 
املكورات  لقاحات  سُتدخل  وباكستان  العجلية، 
2011. وقد كان من بني  أوائل عام  الرئوية وذلك يف 
العوامل الرئيسية التي أسهمت يف حتقيق هذا اإلنجاز 
كلٌّ من االلتزام الوطني والتخصيص املايل املتزايد من 
ناهيك  الدخل،  املتوسطة  البلدان  يف  احلكومات  ِقَبل 
العاملي من أجل  التحالف  املقدم من  املايل  الدعم  عن 
الكربى  النجاح  عوامل  ومتثلت  والتمنيع.  اللقاحات 
اإلقليمي  املكتب  من  املقدم  اهلائل  الدعم  األخرى يف 
يف دعم عملية تقييم عبء األمراض من خالل شبكة 
املستحَدثة  املعطيات  واستخدام  اإلقليمية  د  الرتصُّ
ويف  بالبيرِّنات،  املسَنَدة  القرارات  وصناعة  للتوعية، 
وتطبيقاهتا  السنوات  املتعددة  الشاملة  اخلطط  إعداد 
والتمنيع  اللقاحات  أجل  من  العاملي  التحالف  عىل 

وإدخال اللقاحات.  

عىل  للتشجيع  بجٍد  اإلقليمي  املكتب  ويعمل 
إدخال اللقاحات اجلديدة، والسّيام يف البلدان املتوسطة 
إقليمي  نظام  إنشاء  عىل  العمل  ويتواصل  الدخل. 
اإلقليمي  املكتب  يعمل  للقاحات. كام  املوحد  للرشاء 
القرار،  أصحاب  لدى  الوعي  بمستوى  االرتقاء  عىل 

اللقاحات،  رشاء  لنظام  اجلدوى  دراسة  واستنجاز 
وحتليل  البلدان،  خمتلف  يف  الرشاء  آليات  ومراجعة 
خمتلف اخليارات املتاحة للرشاء. ومن املتوقع البدء يف 
عن  د  املوحَّ اللقاحات  رشاء  من  األوىل  املرحلة  تنفيذ 

طريق منظمة اليونيسيف يف عام 2011. 

كام يعمل املكتب اإلقليمي بجدٍّ عىل تعزيز القدرات 
الوطنية لعملية صنع القرار املسَنَدة بالبيرِّنات، والسيَّام 
من خالل تقوية املجموعات االستشارية التقنية الوطنية 
املكتب  ويواصل  د.  الرتصُّ وتعزيز  بالتمنيع،  املعنية 
اإلقليمي دعمه لتشكيل هذه املجموعات وتقويتها من 
خالل التوعية والتقييس ومشاطرة املعلومات وإحاطة 
رؤسائها باملعلومات.  وقد قام 21 بلدًا يف هذه اآلونة 
بتشكيل جمموعات استشارية تقنية، وهو العدد األكرب 
باملقارنة مع األقاليم األخرى. ويتواصل تعزيز شبكات 
يمكن  التي  األمراض  عبء  لتقييم  اإلقليمية  د  الرتصُّ
يها باللقاحات اجلديدة، كام يتم استخدام املعطيات  َوقرِّ ـَ ت
املستحدثة بشكل مستمر يف عملية صنع القرار املسَنَدة 
سبعة  ويتابع  جديدة.  لقاحات  إدخال  بشأن  بالبيرِّنات 
التهاب  د  تـرصُّ تنفيذ  احلارض  الوقت  يف  بلدًا  عرش 
السحايا اجلرثومي، كام تنّفذ مخسة بلدان باإلضافة إىل 
األخرى  ية  الـُمَتَعدرِّ اجلرثومية  األمراض  د  تـرصُّ ذلك 

املدير اإلقليمي يف زيارة لبلوشستان يف باكستان، التي مايزال 
شلل األطفال يتوّطنها. وتأيت الزيارة دعاًم خلطة العمل الوطنية 

الطارئة من أجل الوصول إىل كل طفل يف كل دورة تطعيم
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يقوم سبعة  Sepsis(، يف حني  الرئة واإلنتان  )التهاب 
الَعَجلية.  الفريوسات  مرض  عبء  بتوثيق  بلدًا  عرش 
بالنتائج  اخلاصة  األهداف  مع  األرقام  هذه  وتتامشى 
اإلقليمية املتوقعة. أما من حيث رصد الربنامج املوسع 
للتمنيع وتقييمه، فإن أغلبية البلدان تقوم حاليًا برصد 
بلدًا  عرشين  أن  كام  املناطق،  مستوى  عىل  املعطيات 
مت نموذج اإلبالغ املشرتك ملنظمة الصحة العاملية  قدَّ

واليونيسيف وفقًا للجداول الزمنية املتفق عليها.

استئصال  نحو  واضحًا  تقدمًا  اإلقليم  وحيقق 
الطبيعية والتي هي  التحديات  شلل األطفال. وبرغم 
اإلقليمي،  الربنامج  يواجهها  التي  اإلنسان،  من صنع 
وتأثريها السلبي عىل جهود استئصال شلل األطفال، 
أفغانستان  الباقيني،  املتوطنني  البلدين  يف  والسّيام 
مه نحو حتقيق هدف  وباكستان، فقد واصل اإلقليم تقدُّ
االستئصال بفضل احتفاظ تسعة عرش بلدًا بوضع اخللو 
من فريوس شلل األطفال، وبفضل نجاح السودان يف 
استعادة وضع اخللو من شلل األطفال بعد التعايف من 
الوباء الذي نجم عن حاالت وافدة.  وقد أجرى نصف 
باإلقليم  األطفال  شلل  من  اخلالية  العرشين  البلدان 
أنشطة متنيع تكميلية مع الرتكيز عىل املناطق اجلغرافية 
واملنخفضة  االختطار،  العالية  السكانية  الفئات  ذات 
التغطية بالتمنيع الروتيني. إضافة إىل ذلك، استحدثت 
اللقاح  استخدام  وحتديدًا  الربنامج،  يف  عدة  مبادرات 
والرصد  املفعول،  القوي  التكافؤ  الثنائي  الفموي 

املستقل ألنشطة التمنيع التكميلية. 

وواصل نظام ترصد الشلل الرخو احلاد أداءه وفق 
املعيار الدويل املقبول، بل إنه جتاوز هذا املعيار يف كثري 
حققت   ،2010 عام  ويف  األولوية.   ذات  البلدان  من 
مجيع البلدان هدف تـرصد معدل الشلل الرخو احلاد 
حققت  كام  األطفال،  شلل  فريوس  عن  الناجم  غري 
ولبنان  وجيبويت  البحرين  )باستثناء  البلدان  مجيع 
عينات  لكفاية  املستهدفة  باملئة   80 نسبة  واملغرب( 
احلاد.  الرخو  الشلل  حاالت  عن  الكشف  يف  الرباز 
الشلل  لرتصد  املستقلة  املراجعات  استكملت  وقد 

الرخو احلاد يف ثالثة من هذه البلدان األربعة )جيبويت، 
والصومال  مرص  يف  وكذلك  واملغرب(،  ولبنان، 
شلل  فاكس  ويقدم  وتونس.  السودان  وجنوب 
يرْن  األطفال األسبوعي وسيلة للرصد والتقييم املستمرَّ
إىل  ارجتاعية  معلومات  من  حيمله  بام  األداء  ملؤرشات 
املناسب. ويف حماولة لضامن  الوقت  الصحة يف  وزراء 
التدخل الفعال يف الوقت املناسب يف مواجهة األوبئة 
املحتمل حدوثها نتيجة احلاالت الوافدة، أعد املكتب 
د  اإلقليمي نموذجًا جيري تطبيقه عىل معطيات الرتصُّ
البلدان  لتنبيه  خُمرجاته  وتستخدم  الوطنية،  والتمنيع 
التي  املناسبة  اإلجراءات  حول  إليها  املشورة  وتقديم 
أداءها  املختربات  شبكة  وتواصل  اختاذها.  يمكن 
تواصل  كام  املختربات.  مجيع  اعتامد  ظل  يف  املتميز 
به.  َتد  ُيعرْ مًا  تقدُّ تقدمها  واإلشهاد  االحتواء  عمليات 
وتدلُّ عملية رصد أهم املعامل العاملية الستئصال شلل 
األطفال يف اإلقليم إىل أن جنوب السودان، بعد جتدد 
انتشار املرض، قد حقق اهلدف املرجو املتمثل يف تقليل 

فلوا بنسبة عرشة باملئة.  عدد األطفال الذين ُأغرْ

ِجهادها  يف  كبريًا  شوطًا  باكستان  قطعت  وقد 
أوائل  ففي  األطفال.  شلل  مرض  من  للتخلص 
رت الوقوعات السنوية لشلل األطفال  التسعينات، ُقدرِّ
قطعت  وقد  العام.  يف  حالة  ألف  عرشين  من  بأكثر 
األطفال  شلل  مرض  الستئصال  املبذولة  اجلهود 
خمتلف  يف  بالتمنيع  لألطفال  الوصول  يف  كبريًا  شوطًا 
أنحاء البالد عىل مدى اخلمسة عرش عامًا املاضية، مما 
أسفر عن انخفاض عدد احلاالت إىل أقل من مئة حالة 
املاضية، وهو ما يؤكده  سنويًا خالل األعوام اخلمسة 
بالغ احلساسية والفعالية. وقد واجه هذا  د  ترصُّ نظام 
م اهلائل جتاه استئصال شلل األطفال يف باكستان  التقدُّ
املاضية،  الثالث  السنوات  خالل  جسيمة  حتديات 
املناطق  يف  الدائرة  واحلرب  االستقرار  عدم  يف  متمثلة 
احلدودية مع أفغانستان، مما َحدَّ من إمكانية الوصول 
اآلمن إىل األطفال. كام واجه الربنامج أيضا مشكالت 
يف  مشكالت  تعاين  ال  التي  املناطق  بعض  يف  إدارية 
إمكانية الوصول. وقد أسفرت هذه العوامل عن عجز 
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ي عدد كاٍف  أطفال يف مناطق عالية االختطار عن تلقرِّ
األطفال،  لشلل  املضاد  الفموي  اللقاح  جرعات  من 
مَّ عن زيادة عدد حاالت شلل األطفال إىل مئة  ـَ ومن ث
منذ  األعىل  الرقم  وهو   ،2010 سنة  يف  حالة  وأربعني 
عام 2000. بل إن ما يزيد عىل ثالثة أرباع احلاالت هي 
حاالت مبلغ عنها من هذه املناطق العالية االختطار. 
من  حاالت  من  املعزولة  الربية  الفريوسات  وتكون 
مناطق أخرى يف األغلب مرتبطة وراثيًا بتلك املناطق 
ومبادرات  جمهودات  ُبذلت  وقد  االختطار.  العالية 
العامني  خالل  باكستان  يف  الربنامج  خالل  من  حثيثة 
إدخال  اخلصوص  وجه  عىل  بينها  ومن  السابقني، 
شلل  لفريوس  املضاد  التكافؤ  الثنائي  الفموي  اللقاح 
منطقة،  بكل  خاصة  شاملة  خطط  وإعداد  األطفال، 
وإجراء حتسينات عىل نظام الرصد من خالل البدء يف 
تبصيم األصابع، والرصد املستقل، وتعزيز خطة رئيس 
الوزراء التي تركز عىل التعاون بني القطاعات يف جمال 
استئصال شلل األطفال. ويف الوقت ذاته، تم التشديد 
عىل احلفاظ عىل نظام ترصد شامل تدعمه شبكة جيدة 
األداء من املختربات. وبعد تواُفر البيرِّنات عىل حدوث 
األول  النصف  يف  الوبائي  الوضع  يف  التحسن  بعض 
التي  املدمرة،  الفيضانات  البلد خطر  العام، واجه  من 
العالية  املناطق  من  أغلُبها  سكانية،  تنقالت  أحدثت 
شلل  فريوس  من  خالية  أخرى  مناطق  إىل  االختطار 
األساسية  البنية  يف  هائاًل  دمارًا  أحدثت  كام  األطفال، 
الصحية، فضاًل عن ختلخل خدمات الرعاية الصحية. 
وقد أدى هذا الوضع إىل زيادة كبرية يف عدد احلاالت 
والسّيام خالل األشهر اخلمسة األخرية من عام 2010. 
واملدير  العامة  املديرة  قامت  الوضع،  هذا  ضوء  ويف 
الدولة  برئيس  واالجتامع  باكستان  بزيارة  اإلقليمي 
عمل  خطة  بإعداد  عاجلة  توجيهات  أصدر  الذي 
للطوارئ لوضع هناية لرساية شلل األطفال يف باكستان 
بحلول هناية عام 2011. وتركز هذه اخلطة، التي أعدت 
بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العاملية، عىل حتقيق 
بالتملك،  الشعور  وحتسني  املستمرة  احلكومية  الرقابة 
واملساءلة عىل كل مستوى من املستويات اإلدارية، بام 

يضمن إمكانية الوصول الدائمة إىل املناطق التي تفتقر 
للقاحات  األطفال  مجيع  تلقي  يضمن  وبام  األمن،  إىل 
يف املناطق أو األقسام اإلدارية والفئات السكانية التي 
تواجه أعىل درجات خماطر الرساية املتواصلة لفريوس 
شلل األطفال. وقد تشكل فريق عمل وطني، يرتأسه 
أو  خوا  بختون  خيرب  حمافظ  ويضم  الوزراء،  رئيس 
الفيدرالية،  اإلدارة  حتت  هي  التي  القبائل  مناطق 
رصد  هبدف  وذلك  لألقاليم،  الرئيسيني  والوزراء 

م املحَرز. التقدُّ

يف  األطفال  شلل  استئصال  برنامج  ويواصل 
َية زيادة إمكانية  ُبغرْ أفغانستان تطبيق إجراءات مبتكرة 
ُفَرقاء  سالمة  وضامن  املستهدفة  للفئات  الوصول 
السكان  من   %80 عىل  يزيد  ما  أن  والواقع  العمل. 
متأصل  انتشار  وجود  من  خالية  مناطق  يف  يعيشون 
حمليًا  متمركز  فالفريوس  األطفال،  شلل  لفريوس 
الغالبية  فإن  ثم  اجلنوبية. ومن  املنطقة  إىل حد كبري يف 
عرشة  الثالث  املناطق  من  ترد  احلاالت  من  العظمى 
املترضرة من النزاعات يف اجلنوب. وقد بدأ استخدام 
مديري  وتعيني  للمناطق  اخلاص  التخطيط  أساليب 
املنفذين  العمل  لُفَرقاء  النوعي  والتدريب  املناطق 
التمنيع التكميل وطرد الديدان واملجهودات  ألنشطة 
وجودهتا  وإدارهتا  احلملة  مقبولية  لتحسني  اإلعالمية 
عرشة  الثالث  املناطق  يف  والسيَّام  اجلنوبية،  املنطقة  يف 
العمومية  الصحة  وزير  شكل  كام  االختطار.  العالية 
والتعامل  املحرز  التقدم  لرصد  سياسات  جمموعة 
املناسبة  اإلجراءات  واختاذ  االسرتاتيجية  القضايا  مع 
لتتوىل  استشارية  جمموعة  أيضًا  تشكلت  كام  حياهلا. 
األولوية  ذات  منطقة  عرشة  الثالث  عىل  الرتكيز 
املتزايد  الفريوسات  توافد  خطر  وملجاهبة  القصوى. 
نتيجة االنتشار املكثف الذي حدث مؤخرًا يف املنطقة 
املتامخة ملناطق القبائل ذات اإلدارة الفيدرالية أو خيرب 
يف  وقعت  التي  والفاشية  باكستان،  يف  خوا  بختون 
طاجستان، تم اختاذ جمموعة من اخلطوات الرئيسية يف 
هذا الشأن متثلت يف عمليات التطهري، وتطعيم السكان 

د. املتنقلة عرب احلدود، وتعزيز حساسية الرتصُّ
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1646 عام 2010.  وقد عزيت هذه النتائج إىل التحسن 
األعوام  50% يف  من  املرض  احتواء  معدل  املستمر يف 
2009-2010، من  الثنائية  76% يف  2008 إىل   - 2006
خالل استخدام األفراد بنسبة مئة باملئة حلاويات املياه 
من   %90 يف  واألنبوبية  القامشية  باملرشحات  املزودة 
القرى املتوطنة باملرض. ومع هذا، ففي الشامل، برغم 
توقف الرساية منذ عام 2003، التزال أنشطة الرتصد 
واإلبالغ الالزمة خالل مرحلة ما قبل اإلشهاد ضعيفة 

وحتتاج إىل تكثيف.

عبئًا  األقل  هو  املتوسط  رشق  إقليم  واليزال 
مجيع  وصل  إذ  اجلذام،  مرض  حيث  من  األقاليم  بني 
من  للتخلص  املستهدف  املرمى  إىل  اإلقليم  بلدان 
نسمة   10 000 لكل   1 يبلغ  انتشار  اجلذام وهو معدل 
اجلديدة  احلاالت  عدد  بلغ  وقد  ذلك.  عن  يقل  أو 
املبلغ عن وقوعها 4029 يف عام 2009 و4080 يف عام 
2010 )املعطيات مستمدة من 19 بلدًا(. وهو ما يعترب 
معدل وقوع مستقرًا، رغم االستخدام الواسع النطاق 
للمعاجلة بأدوية متعددة، ويعود ذلك بشكل رئييس إىل 
التحسن يف اإلبالغ وإدراج املعطيات الواردة منذ عام 
املؤسسة  رئيس  قام  وقد  السودان.  جنوب  من   2007
العاملية  الصحة  ملنظمة  احلسنة  النوايا  وسفري  اليابانية 
حول التخلص من اجلذام بزيارة إىل املكتب اإلقليمي 
لتأكيد  فرصة  الزيارة  تلك  وكانت  ولبنان،  ومرص 
التزام املؤسسة اليابانية Nippon Foundation بدعم 
برامج مكافحة اجلذام يف اإلقليم، وتشجيع السلطات 
لربامج  املستمر  الدعم  تقديم  عىل  الوطنيَّة  الصحية 
ذات  املواقع  يف  منها  كان  ما  حتى  اجلذام،  مكافحة 
املحافظة  تتواصل  أن  جيب  والتي  املنخفض،  العبء 
اسرتاتيجيات  تطبيق  يكفل  بام  اجلهود  بذل  عىل  فيها 
مكافحة اجلذام، ونقل الرسائل اهلامة لوسائل اإلعالم 

حول اجلذام وحقوق املصابني به.

داء  جمال  يف  ضخامن  إنجازان  حتقق  وقد 
ملرشوع  االستعدادات  استكامل  أّوهلام  البلهارسيات، 
الدويل  والبنك  العاملية  الصحة  منظمة  تدعمه  وطني 

الربامج  إىل  املقدم  التقني  الدعم  إىل  وباإلضافة 
والعالية  املوطونة  البلدان  يف  األخص  وعىل  الوطنية، 
التقنية  اإلقليمية  املجموعة  واصلت  االختطار، 
االستشارية املعنية باستئصال شلل األطفال واملجموعة 
التقنية االستشارية املعنية بأفغانستان وباكستان والقرن 
مالءمة  لربنامج  والنصح  املشورة  تقديم  األفريقي 
االسرتاتيجيات احلالية واالسرتاتيجيات أو األساليب 
القائمة بام حيقق بلوغ اهلدف املنشود. كام واصل املكتب 
اإلقليمي جمهوداته الرامية إىل زيادة التعاون مع أقاليم 
املنظمة األخرى يف جمال استئصال شلل األطفال من 
وتقديم  واخلربات  للمعلومات  املنتظم  التبادل  خالل 

الدعم التقني.

أما يف جمال األمراض املدارية واألمراض احليوانية 
َنيرْنات  ُـّ الت داء  استئصال  برنامج  واصل  فقد  املنشأ، 
السودان.  جنوب  يف  م  التقدُّ إحراز  الغينية(  )الدودة 
بحيث  انكامشها  باملرض  املتوطنة  املناطق  وواصلت 
فقط  مقاطعات  ست  يف  ينحرص  اآلن  املرض  يكاد 
وتقلص  الثامنني.  السودان  جنوب  مقاطعات  من 
عام   594 من  آصلة  حاالت  تضمُّ  التي  القرى  عدد 
عىل  يزيد  بانخفاض  )أي   2010 عام   226 إىل   2009
60%(.  وقد انعكس هذا التقدم املحرز أيضًا يف صورة 
إىل   2009 عام   2733 من  احلاالت،  عدد  يف  انخفاض 

املدير اإلقليمي، والسيد يوهي ساساكاوا، سفري النوايا احلسنة 
ص من اجلذام، وذلك يف االجتامع اإلقليمي  للمنظمة، للتخلُّ

السنوي ملديري برامج مكافحة اجلذام
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داء  من  التخلص  ويستهدف  سنوات  ست  ويستمر 
مجوعية  محلة  إطالق  مع  اليمن،  يف  البلهارسيات 
 2.6 عىل  يزيد  ما  معاجلة  شملت  األدوية،  لتوزيع 
مليون شخص يف البؤر املوطونة بالبلهارسيا. أما ثاين 
اإلنجاَزيرْن فتمثَّل يف التأكد من وقف رساية البلهارسيا 
دراسات  أوضحته  ما  وفق  وذلك  املغرب،  يف  البولية 
وبائية سريولوجية وبيئية مرضية. وقد شهد عام 2010 
املتأثرة  املناطق  يف  باألدوية  التغطية  يف  واضحة  زيادة 
قدمت  أن  بعد  وذلك  الصومال،  يف  البلهارسيا  بداء 
 منظمة الصحة العاملية دعاًم للربنامج املحل متثَّل بتوفري 

 000 50 قرص من الربازيكونتيل.

للمداواة  العارشة  الدورة  مرص  واستكملت 
اجلموعية التي تستهدف التخلص من داء الفيالريات 
اللمفي يف تسع وعرشين قرية، وقد أوضحت دراسة 
السكان  من   %75 من  يقرب  ما  أن  للتقييم  مستقلة 
عن  يقل  ال  بام  تغطيتهم  متت  قد  مرص  يف  املستهدفني 
دورات  إيقاف  تم  فقد  اليمن،  يف  أما  دورات.  ثالث 
مخس  تنفيذ  بعد  املناطق   معظم  يف  اجلامعية  املداواة 
لتلك  قائمة  التزال  احلاجة  أن  ولو  عالجية،  دورات 
اليزال  السودان  ويف  ُسقطَرى.  جزيرة  يف  الدورات 

شامل السودان وجنوبه يف مرحلة ترسيم املواقع.

املختربية  والكواشف  األدوية  مرص  مت  قدَّ وقد 
الالزمة ملراكز املعاجلة لداء املثقبيات البرشي األفريقي، 
السودان  جنوب  يف  املرض  هلذا  التشخيص  ومواد 
حيث يتوطن املرض. كام تم إدخال بروتوكول جديد 
املثقبيات،  داء  من  املتأخرة  املراحل  يف  املرىض  ملعاجلة 
وهو بروتوكول أقرص وأسهل استخدامًا من ذي قبل، 
ويستند عىل توليفة من اإليفلورنيثني والنيفورتيموكس 
وذلك يف مجيع املراكز التي تقبل املرىض للدخول فيها. 
ظ الدوائي يستهدف رصد  كام تم إنشاء نظام جديد للتيقُّ
الربوتوكول  استخدام  تتلو  التي  الضائرة  األحداث 
النظام  هذا  من  استفادوا  الذين  عدد  أن  عىل  اجلديد. 
و445  الالفاعل  التحري  من  مريضًا   5232 يتجاوز  مل 
مريضًا من التحري الفاعل، من بني 1.8 مليون شخص 

يعيشون يف املناطق املوطونة بداء املثقبيات، وذلك وفقًا 
ويعود   ،2010 الثاين/نوفمرب  ترشين  يف  للمعطيات 
ذلك إىل نقص الرشكاء يف التنفيذ. ونتيجة لذلك مل يتم 
تشخيص ومعاجلة أكثر من 156 حالة جديدة يف تلك 

الفرتة.

وقد اضطلعت منظمة الصحة العاملية بدور كبري يف 
االستجابة للفاشية املتواصلة لداء الليشامنيات احلشوي 
يف جنوب السودان، والتي أوقعت ما يقرب من ألف 
حالة يتم معاجلتها كل شهر منذ ترشين األول/أكتوبر 
دت املنظمة رشكاَءها يف التنفيذ بالدعم  2009. وقد زوَّ
الالزمة  واألدوية  التشخيصية  واالختبارات  التقني 
للتوليفة العالجية التي ختترص فرتة املكث يف املستشفى 
م ملحوظ يف  17 يومًا. وقد أحرز تقدُّ 30 يومًا إىل  من 
يف  اجللدي،  الليشامنيات  لداء  د  الرتصُّ نظام  تقييس 
مت منظمة الصحة العاملية دعمها  بلدان اإلقليم، وقدَّ

للبلدان يف بناء القدرات الالزمة للتنفيذ.

هبا  والتنبؤ  السارية  األمراض  د  ترصُّ جمال  يف  أما 
دعمه  تقديم  اإلقليمي  املكتب  واصل  فقد  وجماهبتها، 
جمال  يف  عليها  واملحافظة  وتعزيزها  القدرات  إلعداد 
العمومية ذات األمهية عىل  الصحية  كشف األحداث 
الصعيد الوطني والدويل وتقييمها واإلبالغ عنها. وقد 
تلقى بناء القدرات بوجه خاص الدعم يف جمال التحري 
حاالت  من  وغريها  اإلنفلونزا  فاشيات  عن  امليداين 
أوبئة(  إىل  ل  للتحوُّ )املّيالة  الـُمَتَوبرِّئة  التنفسية  العدوى 
اإلقليم  يف  البلدان  مجيع  يف  االستعداد  مع  وجماهبتها 
األمراض  وجماهبة  الروتيني  د  الرتصُّ عىل  للمحافظة 
احلادة  التنفسية  العدوى  وحاالت  لإلنفلونزا  املشاهبة 
الوخيمة، ورصد األحداث غري املعتادة مثل جمموعات 
األمراض التنفسية الوخيمة أو الوفيات خالل موسم 
إىل  أيضًا  دعمه  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ كام  اإلنفلونزا. 
جمال  يف  القدرات  من  املزيد  لبناء  السودان  جنوب 
الـُمَتَوبرِّئة. كام  األمراض  اإلنفلونزا وغريها من  حتري 
الطبية  الثالثة  الوحدة  مع  بالتعاون  أيضًا  الدعم  م  قدَّ
التعرف عىل  3( يف جمال  البحرية األمريكية )نامرو  يف 
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املتواليات الفريوسية لإلنفلونزا ضمن مراكز اإلنفلونزا 
الوطنية التي أنشئت يف اإلقليم.

وقد شارك املكتُب املقرَّ الرئييس للمنظمة يف إعداد 
األحداث،  إىل  استنادًا  املخاطر  لتقييم  إرشادية  دالئل 
مه املنظمة إىل البلدان  وذلك يف سياق الدعم الذي تقدرِّ
حدوث  ملعدالت  أفضل  فهم  إىل  ل  التوصُّ أجل  من 
ل إىل أوبئة(  ورساية األمراض الـُمَتَوبرِّئة )املّيالة للتحوُّ
إرشادية  دالئل  وهي  الة،  فعَّ مكافحة  ومكافحتها 
ملساعدة البلدان عىل إجراء تقييم للمخاطر أثناء وقوع 
حدث حاد من وجهة نظر الصحة العمومية، وبطريقة 
للسلطات  م  املقدَّ الدعم  نطاق  توسع  كام  منهجية. 
موسم  خالل  السعودية  العربية  اململكة  يف  الصحية 
د امليداين حلاالت اإلنفلونزا وغريها  احلج لتعزيز الرتصُّ
ل  من حاالت العدوى التنفسية الـُمَتَوبرِّئة )املّيالة للتحوُّ

إىل أوبئة(.

وقد َتَواصل تزويد مجيع املكاتب القطرية للمنظمة 
ات  واملعدَّ اللوجستية  باإلمدادات  اإلقليم  بلدان  يف 
يات وبعثات تقييم املخاطر  الالزمة لتسهيل عمل التقصرِّ
اخلاصة باإلنفلونزا اجلائحة )H1N1 2009(، وذلك يف 
سياق املساعي املبذولة لتقديم الدعم للبلدان يف إعداد 
للتأهب للجائحة ولتنفيذ اإلجراءات  املالئمة  اخلطط 
امليدانية للتصدي جلائحة اإلنفلونزا البرشية وغريها من 
ل إىل أوبئة(. وقد دعا  األمراض الـُمَتَوبرِّئة )املّيالة للتحوُّ
املكتب اإلقليمي ضباط االتصال يف املختربات الوطنية 
لإلنفلونزا إىل اجتامع استهدف تعزيز شبكة املختربات 
َية تشجيع البلدان  للمراكز الوطنية املعنية باإلنفلونزا ُبغرْ
د املستند عىل املختربات  عىل بناء وتوسيع نطاق الرتصُّ
باإلنفلونزا  الشبيهة  واألمراض  اإلنفلونزا  من  لكل 

وحاالت العدوى التنفسية احلادة والوخيمة.

املقر  مع  بالتعاون  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ وقد 
للبحوث  الثالثة  الطبية  والوحدة  للمنظمة  الرئييس 
التقني،  الدعم   )3- )نامرو  األمريكية  البحرية  يف 
أجل  من  اإلقليمية  الرشاكات  أوارص  لتقوية  الالزم 
يف  األخرى  الطوارئ  وحاالت  الفاشيات  مكافحة 

الصحة العمومية ذات األمهية عىل الصعيد الوطني أو 
الدويل؛ وذلك من قبيل مكافحة فاشيات محى الضنك 
املكتب  تعاون  كام  واليمن.  والسودان  باكستان  يف 
اإلقليمي أيضًا مع حكومة سنغافورة لبناء القدرات يف 
كل من اململكة العربية السعودية والسودان واليمن من 
م  أجل مكافحة محى الضنك ومحى الضنك النزفية. وقدَّ
املكتب الدعم التقني ودعمه لبناء القدرات، بالتعاون 
 مع الوحدة الطبية الثالثة للبحوث يف البحرية األمريكي 
)نامرو – 3( يف جمال تقييم وحدات استفراد الفريوس 
يف  خمتربات  ضمن  باإلنفلونزا  املعنية  املختربات  يف 
املركزية يف كل من قطر واإلمارات  العمومية  الصحة 

العربية املتحدة.

وتعزيز  إلنشاء  كذلك  التقني  الدعم  تقديم  وتم 
الفيضانات  خالل  الفاشيات  لكشف  د  الرتصُّ نظام 
وبائية  تقارير  ُأصدرت  وقد  باكستان.  اجتاحت  التي 
أسبوعية، كام نفذت تقصيات وبائية مع تقييم ملخاطر 
العاملية  الشبكة  يف  فرق  ثالثة  وتشغيل  الضنك،  محى 
الفرق  هذه  قامت  وقد  وجماهبتها،  بالفاشيات  لإلنذار 
بدور حموري يف مكافحة الكولريا ومحى الضنك ومحى 
تأثرت  التي  البالد  أجزاء  يف  النزفية  الكونغو   - القرم 

بالفيضانات.

الدولية  الصحية  اللوائح  تنفيذ  حيث  من  أما 
إيداء  تقييم  إجراء  يف  البلدان  رشعت  فقد   ،)2005(
اإلنفلونزا  جائحة  خالل  اللوائح  هذه   functioning
)H1N1 2009(، والسيَّام من حيث القدرات املتوافرة 
د واملجاهبة والتواصل اإلعالمي.  للتشخيص والرتصُّ
املحرز  م  التقدُّ رصد  حول  بلداين  اجتامع  عقد  وقد 
إىل  التوصيات  من  عدد  عن  وأسفر  اللوائح  تنفيذ  يف 
البلدان وإىل منظمة الصحة العاملية لتنفيذها. وقد تال 
أداة رصد  القدرات حول آخر إخراجة من  بناء  ذلك 
 )%86( البلدان  غالبية  واستكملت  اللوائح.  تنفيذ 
املطلوبة  اجلوهرية  القدرات  رصد  حول  استبيانًا 
املالئمة  املعطيات  توفري  يف  ذلك  أفاد  وقد  للتنفيذ. 
يف  حتليلها  استكامل  أمكن  بحيث  املؤرشات  لرصد 
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املقر الرئييس للمنظمة، ونتيجة لذلك، صدر تقرير عن 
أحوال القدرات اجلوهرية يف اإلقليم.

باهتا الالزمة  البلدان يف تلبية متطلَّ ويف سبيل دعم 
تم   ،2012 حزيران/يونيو  بحلول  اللوائح  لتنفيذ 
التقني  الدعم  لتقديِم  خاصة  تقنية  وحدة  تأسيس 
الالزمة  اآلليات  وإعداد  وائح،  للَّ تنفيذها  يف  للبلدان 
الوطنيني  الرشكاء  إرشاك  أجل  ومن  التنفيذ.  لرصد 
الرئيسيني يف أعامل التنفيذ، تم تنفيذ محالت توعية يف 
تم استكامل  تقييم؛ يف حني  يتلوها  أن  تلبث  مرص، ال 

التقييامت يف كل من البحرين والكويت وقطر.

م املكتب اإلقليمي دعمه لسلطنة ُعامن يف  وقد قدَّ
سعيها إلعداد اخلطة الرئيسية حول التأهب واملجاهبة 
وذلك  املختربات،  يف  البيولوجية  السالمة  جمال  يف 
العاملية  الصحة  منظمة  يضم  مشرتك  مرشوع  ضمن 
السلطنة.  يف  الصحة  ووزارة  األورويب  واالحتاد 
ويستهدف املرشوع حتسني السالمة البيولوجية واألمن 
االحتاد  اسرتاتيجية  إطار  يف  املختربات  يف  البيولوجي 
م  األورويب ملكافحة نرش أسلحة التدمري الشامل. كام قدَّ
املكتب اإلقليمي دعمه لتحضريات مشاهبة يف كل من 
مرص واألردن. وتم كذلك دعم القدرات التشخيصية 
واإلنفلونزا  الطيور  بإنفلونزا  يتعلق  ما  يف  والسيَّام 
اجلائحية. ويتواصل العمل يف إعداد إطار إقليمي من 
اإلشعاعية  للطوارئ  العمومية  الصحية  املجاهبة  أجل 

يف مجيع البلدان.

نواقل  ملكافحة  املتكامل  التدبري  تنفيذ  سياق  ويف 
ملكافحة  إقليمية  اسرتاتيجية  إعداد  تم  األمراض، 
بالنواقل والوقاية منها، وقد أصبح  املنقولة  األمراض 
لدى أحد عرش بلدًا من أصل ثالثة عرش بلدًا موطونًا 
مع  للنواقل،  املتكامل  للتدبري  خطط  األمراض  هبذه 
إنشاء آليات وطنية للتنسيق بني القطاعات، كام أصبح 
لدى ثامنية بلدان وحدات مسؤولة عن مكافحة نواقل 
الرامية  اجلهود  وَتَتواصل  بالنواقل.  املنقولة  األمراض 
لتعزيز القدرات يف علم احلرشات الطبي ويف مكافحة 
النواقل توخيًا لضامن امتالك البلدان للقدرات املناسبة 

نها من تنفيذ التدبري املتكامل ملكافحة النواقل.  التي متكرِّ
شهادة  خرجيي  من  الثانية  الدفعة  استكملت  وقد 
الطبي دراستها  اإلقليمي يف علم احلرشات  املاجستري 
والتحقت الدفعة الثالثة بالدراسة يف جامعة اجلزيرة يف 
باكستان،  أوىل مشاهبة يف  السودان. كام خترجت دفعة 
وبلغ عدد اخلرجيني الذين تم تدريبهم يف اإلقليم لنيل 
شهادة الدراسات العليا ما بعد التخرج اثنني وسبعني 

اختصاصيًا.

التي  للبلدان  اإلقليمي  املكتب  دعم  َتَواَصَل  وقد 
الرئييس  التدخل  بوصفه  الثاميل  الرش  عىل  تعتمد 
املنقول  اجللدي  الليشامنيات  وداء  املالريا  ملواجهة 
البلدان  تلك  استخدام  َية  ُبغرْ وذلك  باحلرشات، 
العاملية  الصحة  منظمة  مصادقة  عىل  حائزة  ملنتجات 
ذلك  ويشتمل  التأثري.  حيث  ومن  السالمة  حيث  من 
الفضاءات  رش  مثل  أخرى  تدخالت  استخدام  عىل 
فاشيات  جماهبة  جمال  يف  والسيَّام  الريقات،  ومكافحة 
األمراض مثل محى الضنك ومحى الوادي املتصدع. كام 
املالئمة  اإلرشادية  الدالئل  إنتاج  عىل  العمل  َتَواَصَل 
عىل  يستند  الذي  اإلبالغ  أن  ولو  للبلدان،  وإتاحتها 
مؤرشات أساسية حول هذه التدخالت اليزال بحاجة 

إىل قدٍر كبرٍي من التحسني.

فإن عددًا من  السابقة،  التدخالت  إىل  وباإلضافة 
بمستوى  االرتقاء  ل  فضَّ قد  املاضية  الفرتة  يف  البلدان 

ي  تعفرُي وَرشُّ مواقع جتميع املياه يف العراق للمساعدة عىل توقرِّ
األمراض املنقولة بالنواقل
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احلرشات  بمبيدات  املعاجلة  الناموسيَّات  استخدام 
الناموسيات  هذه  أمثال  تعالج  حيث  املفعول،  املديدة 
الثاملية إىل ثالث سنوات.  بمبيدات تصل فرتة حياهتا 
هذه  أمثال  هلم  تتاح  الذين  األشخاص  عدد  زاد  وقد 
التدخالت ازديادًا ملحوظًا ليصل إىل أربعة وعرشين 
مليونًا عام 2008 وإىل أربعة وثالثني مليونًا عام 2009 
وإىل أربعني مليونًا عام 2010. )اجلدول 1-1 والشكل 
تدعو  منطقيًا  تفسريًا  املعطيات  هذه  ولتفسري   .)1-1
احلاجة إىل تقدير عدد السكان املعرضني خلطر اإلصابة 
باألمراض املنقولة بالنواقل. ومل تتوافر بعد أّية إرشادات 
حول ما ينبغي عمله بالناموسيات املنتهية الصالحية، 
عام  قبل  توزيعها  تم  ناموسية  مليون   6.5 وعددها 
2008، وتعمل منظمة الصحة العاملية ورشكاؤها عىل 
إعداد مثل هذه اإلرشادات. وقد َتَواَصَل بذل البلدان 
املباين  الثاميل داخل  الرش  جلهودها لالرتقاء بمستوى 
احلرشات  بمبيدات  املعاجلة  الناموسيات  واستخدام 
االستعصاء  مشكلة  ملواجهة  وذلك  املفعول،  املديدة 
السودان،  وسط  يف  والسيَّام  احلرشات،  مبيدات  عىل 

وربام يف رشق أفغانستان.

لستة  دعمه  الصغرية  البحثية  املنح  برنامج  وقّدم 
تتعلق  منها  ثامنية   ،2010 عام  يف  بحثيًا  مرشوعًا  عرش 
االسرتاتيجي  الغرض  ضمن  السارية  باألمراض 
حول  تدور  وثالثة  عنه؛  احلديث  بصدد  نحن  الذي 
التهاب  من  لكل  واحد  ومرشوٌع  الاليشامنيات،  داء 
النزفية،  الكونغو   - القرم  ومحى  الضنك  ومحى  الكبد 

اجلدول 1.1 عدد الناموسيات املعاجلة بمبيدات احلرشات املديدة املفعول التي وزعت يف البلدان املوطونة بأمراض منقولة بالنواقل 
بني عامي 2008 و2010، مع العدد التقديري للسكان الذين تتاح هلم هذه الناموسيات

عدد السكان الذين متت تغطيتهم حتى اليومأ200820092010البلد
906 081 6214 88856 044223 961أفغانستان

000 000422 00028 00053 130جيبويت

000 000500 000120 00080 50مجهورية إيران اإلسالمية
584 31632 8926 0843 6املغربب

348 547 2747 094 4002 000839 840باكستان

818 813 5671 517126 825476 303الصومال

992 616 33923 911 4472 114 7106 782 2السودان

780 117 35014 303 0001 999 5403 756 1شامل السودان

212 499 9899 607 4471 115 1702 026 1جنوب السودان
400 70013 6--اجلمهورية العربية السوريةب

596 809 0001 547505 25166 333اليمن

000 000 31740 655 0916 857 9147 406 5املجموع

أ  تتمتع الناموسيات املعاجلة بمبيدات حرشات مديدة املفعول بفرتة حياة متتد ثالث سنوات، وتكفي ناموسية واحدة لكل 2-3 أشخاص.

ب توزع الناموسيات ملكافحة داء الاليشامنيات اجللدي املنقول باحلرشات.
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الشكل 1.1 العدد التقديري للسكان الذين يتاح هلم الناموسيات 
املعاجلة بمبيدات احلرشات املديدة املفعول منذ عام 2006
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وداء البلهارسيات وداء الفيالريات. ومن بني املشاريع 
الاليشامنيات،  داء  حول  بالقبول  حظيت  التي  الثالثة 
نظامًا  يقيرِّامن  اإلسالمية،  إيران  مجهورية  من  اثنان 
اجللدي  الاليشامنيات  داء  ملعاجلة  جديدًا  عالجيًا 
دراسة  فكان  الثالث  املرشوع  أما  باحلرشات؛  املنقول 
احلرشات  ملبيدات  املقاومة  أثر  حول  البلدان  متعددة 
عىل معدل انتشار املرض يف مرص والعراق واجلمهورية 
العربية السورية. أما املرشوعان اللذان تناوال التهاب 
يف  وبائيتني  دراستني  فكانا  الفيالريات  وداء  الكبد 
محى  دراسة  وهدفت  التوايل.  عىل  واليمن،  مرص 
مكافحة  يف  املجتمعية  التدخالت  أثر  لتقييم  الضنك 
البلهارسيات  داء  تناولت  التي  الدراسة  أما  النواقل. 
مرص،  يف  جديدة  تشخيصية  أدوات  لتقييم  فهدفت 
 - القرم  محى  تناولت  التي  الدراسة  هدفت  حني  يف 
الكونغو النزفية لتقييم أدوات تشخيصية جديدة أيضًا 
املكتب  استضاف  وقد  اإلسالمية.  إيران  مجهورية  يف 
للبحوث حول  فريقًا مرجعيًا   2010 اإلقليمي يف عام 
احليوانية  باألمراض  اهتم  املدارية  املناطق  أمراض 
اجتامع  فعقد  شة،  املهمَّ الـُمعدية  واألمراض  املصدر 
لألطراف املعنية هبذه املواضع ثم عقد االجتامع الثاين 
العاملي  التقرير  إىل  النهائي  التقرير  وسُيضم  للفريق. 
حول األمراض الـُمعدية التي تصاحب الفقر والذي 

سيطبع عام 2011.

التوّجهات املستقبلية
سوف يتواصل إيالء األولوية لتعزيز التغطية بالتمنيع، 
والسيَّام يف البلدان التي يفوق فيها معدل التغطية بثالث 
جرعات من اللقاح الثالثي املضاد للخناق والشاهوق 
الدعم  وسيرتكز  الوطني،  الصعيد  عىل   %90 والكزاز 
عىل حتسني القدرات اإلدارية الوطنية وسائر القدرات، 
الدعم  لتقديم  السنوات  وإعداد خطط شاملة متعددة 
إىل  الوصول  أسلوب  لتنفيذ  جهودها  يف  البلدان  إىل 
التكميلية األخرى يف  كل موقع، مع تعزيز األساليب 
املواقع املحلية، مثل األيام الصحية للطفل والتكثيف 

ُنُظم  تعزيز  سيكون  كام  الروتيني.  للتمنيع  الدوري 
الدعوة  جانب  إىل  األولويات،  من  والتقييم  الرصد 
إىل زيادة ختصيص األموال عىل الصعيد الوطني لتلبية 
ز  ع. وسرتكرِّ االحتياجات املتزايدة لربامج التمنيع املوسَّ
التي يمكن توقيها  اجلهود يف جمال مكافحة األمراض 
باللقاحات عىل ضامن تنفيذ محالت املتابعة للحصبة يف 
الوقت املناسب من خالل تقديم الدعم التقني للتخطيط 
إىل  املوارد،  حلشد  اإلعالمية  وللحمالت  وللتنفيذ 
لتوثيق  إجراءات  وتنفيذ  احلصبة  د  ترصُّ تعزيز  جانب 
أنشطة التخلص من احلصبة. كام سيتواصل العمل يف 
مكافحة  مرمى  لتحقيق  اإلقليمية  االسرتاتيجية  تنفيذ 
هو   2015 عام  لكون  ونظرًا  »يب«.  الكبد  التهاب 
األجل املحدد لبلوغ املرمى الرابع من املرامي اإلنامئية 
لقاحات  وإدخال  األساليب  ترسيع  فسيتم  لأللفية، 
املزيد  عىل  العمل  وسيرتكز  لألرواح.  منقذة  جديدة 
قرارات  اختاذ  أجل  من  الوطنية  للقدرات  التعزيز  من 
الفرق  وتعزيز  اإلعالمية،  التوعية  خالل  من  مستنرية 
د اإلقليمية لتقييم  االستشارية التقنية وشبكات الرتصُّ
املوّحد  اإلقليمي  النظام  ولتأسيس  األمراض  عبء 
الثاين  اإلقليمي  األسبوع  وسينفذ  اللقاحات.  لرشاء 
للتطعيم يف شهر نيسان/أبريل 2011 وسيكون شعاره 
لزيادة  فرصة  وسيكون  التمنيع«  أجل  من  »املشاركة 
ووسائل  املجتمعات  مع  العالقات  ولتوسيع  الدعم 
الرسمية  السامت  وإضفاء  اخلاص  والقطاع  اإلعالم 

عليها.

ي التحديات التي تواجه استئصال  ويف سبيل ختطرِّ
رساية  إليقاف  األولوية  ستعطى  األطفال،  شلل 
فريوس شلل األطفال الربي يف أفغانستان وباكستان، 
يف  األطفال  شلل  من  اخللو  حالة  عىل  واملحافظة 
اإلشهاد  معايري  عىل  واملحافظة  األخرى،  األماكن 
عىل  البلدان،  مجيع  يف  احلاد  الرخو  الشلل  د  لرتصُّ
مواصلة  مع  املناطق،  صعيد  وعىل  الوطني  الصعيد 
تم  الذي  النموذج  باستخدام  االختطار  عوامل  رصد 
إعداده مؤخرًا لتقييم املخاطر. وسوف ُتعطى األولوية 
البلدان املتجاورة، والسيَّام  لتعزيز أنشطة التنسيق بني 
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بني أفغانستان وباكستان، وبني بلدان القرن األفريقي، 
ن  يتضمَّ وهو  اإلشهاد،  جهود  إىل  االهتامم  سيوىَل  كام 
اإلقليمي  اإلشهاد  إعداد  عند  وذلك  أيضًا،  االحتواء 
توافر  ضامن  وسيبقى  األطفال.  شلل  استئصال  عىل 

املوارد املالية الالزمة من بني األولويات اإلقليمية.

إلحراز  اجلهود  تكثيف  رضورة  من  الرغم  وعىل 
املناطق  من  َنينات  التُّ داء  استئصال  جمال  يف  م  التقدُّ
إعادة  من  فالبد  السودان،  املتبقية يف جنوب  املوطونة 
املناطق  يف  الغينية  للدودة  الكايف  الرتصد  عىل  الرتكيز 
يف  سابقة  بؤر  ذلك  يف  بام  منها،  خالية  أصبحت  التي 
شامل السودان. وسُيطَلب من الربامج الوطنية ملكافحة 
عام  ت  أعدَّ التي  اإلرشادية  الدالئل  تنفيذ  اجلذام 
َية تعزيز إرشاك املصابني باجلذام يف خدمات  ُبغرْ  2010
املبادرة ستكون  وأن هذه  اجلذام السيَّام  التخّلص من 
مكافحة  ويف  للمعاجلة  االمتثال  حتسني  يف  جدًا  الة  فعَّ
الوصمة املرتبطة باجلذام. وسيتضمن الرتكيز عىل داء 
للمداواة  التايل  والتقييم  د  الرتصُّ اللمفية  الفيالريات 
إيقاف  لتوثيق مدى  ومرص  اليمن  من  اجلامعية يف كل 
رساية املرض، وترسيم مواقع االحتياجات يف جنوب 
السودان وشامله، وحتديد الوضع الراهن واالحتياجات 
املناطق  يف  والسيَّام  السعودية،  العربية  اململكة  يف 
التخلص  استكامل  وينبغي  لليمن.  املحاذية  اجلنوبية 
التي التزال فيها بؤر  البلدان  البلهارسيات يف  من داء 
للتصديق  خطط  وضعت  وقد  ليبيا.  مثل  حمدودة، 
يف  التقييم  مسوحات  أو  االستئصال  مسوحات  عىل 
البلدان التي وصل فيها التوطن إىل مستوى منخفض 
اإلعالمية،  باحلمالت  القيام  الرضوري  وسيكون من 
َية  ُبغرْ التربعات  وألنشطة  لطلبات  مقرتحات  وإعداد 
توطن  من  يعانيان  اليزاالن  اللذين  البلدين  تبنرِّي 
ومتس  املرض.  من  بالتخلص  كفيلة  لربامج  مرتفع 
احلاجة لالرتقاء بأنشطة املكافحة للوصول إىل إنقاص 
املثقبيات  داء  عن  النامجة  واملراضة  الوفيات  معدالت 
التشخيص  إىل  الوصول  بإتاحة  وذلك  السودان،  يف 
يتكفل  جماهبة  فريق  إنشاء  الرضوري  ومن  واملعاجلة. 
املستهدفة؛  املناطق  يف  املرض  عن  التفاعل  بالتحري 

سيؤدي  املكافحة  أنشطة  تعزيز  يف  اإلخفاق  ألن 
ترسيخ  إىل  احلاجة  وتدعو  املرض.  ظهور  عودة  إىل 
أسلوب معياري لتدبري احلاالت يف داء الاليشامنيات، 
الفورية  واملعاجلة  الفوري  التشخيص  الرتكيز عىل  مع 

لكل من األشكال اجللدية واحلشوية هلذا الداء.

ويف ما يتعلق بالتنبؤ باألمراض السارية وترصدها، 
مواقع  برتسيم  تتعلق  أنشطة  تنفيذ  عىل  الرتكيز  سيتم 
والصورة  القيم  إعداد  َية  ُبغرْ الفجوات  وحتليل  املوارد 
د الفاشيات وكشفها  األساسية لألحوال الوبائية لرتصُّ
ملواجهة  منسق  أسلوب  وإعداد  هلا،  واالستجابة 
تتمثل  التي  العمومية  للصحة  املستجدة  التهديدات 
بحمى الضنك يف املناطق الساحلية من البحر األمحر، 
د لألمراض الشبيهة باإلنفلونزا  وإنشاء وتعزيز الرتصُّ
وإنشاء  والوخيمة،  احلادة  التنفسية  الطرق  والتهابات 
وتعزيز برامج الوقاية من العدوى ومكافحتها يف مجيع 
الرعاية  التي تقدم  املرافق  املستويات، بام فيها مستوى 
دعمه  تقديم  اإلقليمي  املكتب  وسيواصل  الصحية. 
الالزمة  األساسية  القدرات  لتقييم  سعيها  يف  للبلدان 
الدولية )2005( بحلول شهر  اللوائح الصحية  لتنفيذ 
مع  التنسيق  تعزيز  وسيتم   ،2012 حزيران/يونيو 
لتقديم  اإلقليمي  الصعيد  عىل  الصلة  ذات  الربامج 
جمال  يف  القدرات  لبناء  سعيها  يف  للبلدان  الدعم 
جمال  يف  أما  والبيئية.  واإلشعاعية  الكيميائية  املخاطر 
مكافحة النواقل فستعطى األولوية لالرتقاء بمستوى 
التدخالت بام يضمن اإلتاحة الشاملة، واملناداة بذلك 
أجل  من  املوارد  وحشد  السياسية  املستويات  أعىل  يف 
املنح  برنامج  اهلوام. وسريكز  ملبيدات  احلازمة  اإلدارة 
االسرتاتيجية  األساليب  ترمجة  عىل  الصغرية  البحثية 
حول  بالبحوث  املعني  العمل  فريق  حددها  التي 
أن  ويؤمل  عملية؛  إجراءات  إىل  السارية  األمراض 
البحوث  أنشطة  أثر  وتعظيم  تنسيق  إىل  ذلك  يؤدي 
ذلك  وقياس  املكافحة  عىل  السارية  األمراض  حول 

األثر.
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الغرض االستـراتيجي 2: مكافحة 
مرض اإليدز والعدوى بفريوسه 

والسل واملالريا
القضايا والتحّديات

اإليدز  فريوس  انتشار  معدالت  أن  من  الرغم  عىل 
البلدان،  السكان يف معظم  التزال منخفضة بني عامة 
عن تبلغ  التي  البلدان  عدد  يف  تزايدًا  هناك  أن   إال 
تتعرض  التي  السكان  جمموعات  يف  زة  متـركرِّ أوبئة 
أوبئة  حتدث  إذرْ   .)2-1 )اجلدول  مرتفع  الختطار 
مجهورية  ويف  أفغانستان  يف  رات  املخدرِّ متعاطي  ضمن 
تظهر بدأت  وقد  وباكستان،  وليبيا  اإلسالمية   إيران 

يف مرص واملغرب وتونس. كام لوحظ ازدياد يف معدالت 
أفريقيا، شامل  بلدان  بعض  يف  اإليدز  فريوس   انتشار 
السكان عامة  من   %1 من  أكثر  فإن  جيبويت  يف   أما 

يف  كذلك  واألمر  اإليدز،  فريوس  بعدوى  مصاب 
وتتمثَّل  الصومال.  مناطق  وبعض  السودان  جنوب 
التحديات الكربى التي تواجه مكافحة اإليدز والعدوى 
املعلومات حول جسامة وسلوكيات  بنقص  بفريوسه 
لالختطار.  ضًا  تعرُّ األكثر  السكان  واحتياجات 
لتسهيل  اخلدمات  نموذج مالئم إليتاء  إعداد  وينبغي 
واملصابني  لالختطار  ضًا  تعرُّ األكثر  السكان  وصول 
األحوال  غالب  يف  ينتمون  والذين  اإليدز،  بعدوى 
والتهميش، الوصم  من  تعاين  سكانية  جمموعات   إىل 
بلٍد كل  سياق  لتالئم  النامذج  تلك  مواءمة  ينبغي   كام 

العراقيل  من  اليزاالن  والتمييز  فالوصمة  حدة.  عىل 
الوقاية  خدمات  إىل  الوصول  من  الناس  متنع  التي 
الرعاية  من  االستفادة  وبني  بينهم  وحتول  والرعاية، 
لذلك،  ونتيجة  اإليدز.  ملرىض  تقدم  التي  واملعاجلة 
للتغطية العامل  بأقل معدل يف  احتفاظه  اإلقليم   واصل 

القهقرية.  للفريوسات  املضادة  باألدوية  باملعاجلة   
املوارد  عىل  البلدان  اعتامد  يزداد  ذلك،  إىل  وإضافة 

اخلارجية، والسيَّام الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز

اإليدز،  مكافحة  برامج  متويل  يف  واملالريا،  والسل   
هذه  استمرارية  لضامن  خطريًا  هتديدًا  يمثل  أمر  وهو 

الربامج.

يف  التحديات  من  العديد  يواجه  اإلقليم  واليزال 
املتاحة  املالية  فاملوارد  املالريا،  ودحر  مكافحة  جمال 
املتزايدة  املطالب  لتلبية  العاملية  الصحة  منظمة  ضمن 
املقاومة  أن  حني  يف  حمدودة،  للبلدان  التقني  للدعم 
وتتوّسع،  تزداد  احلرشات  وملبيدات  لألرتيميسينني 
د وجود مقاومة ملركبات البريثروئيد يف بعض  )فقد تأكَّ
مناطق السودان(؛ كام تعاين كثري من البلدان التي تتوطن 
والسودان  وباكستان  أفغانستان  )مثل  املالريا  فيها 
البلدان  وتعاين  األمن.  يف  مشكالت  من  والصومال( 
التي تقع حتت وطأة عبء ثقيل من املالريا من إتاحة 
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الباراسيتولوجي  بالفحص  د  التأكُّ خلدمات  حمدودة 
 3-1 اجلدول  ويوضح  املالريا،  د  تـرصُّ ضعف  ومن 
و1-4 معدالت املراضة احلالية باملالريا يف بلدان ختلو 
من املالريا ويف بلدان تستهدف اخللو منها، ويف بلدان 

تعاين من عبء ثقيل من هذا املرض، عىل الرتتيب.

ويتمثَّل التحدي الرئييس الذي يواجه دحر السل 
السل.  ملرىض  للرعاية  الشاملة  اإلتاحة  ضامن  يف 
اهلدف  بكثري من  أقل  احلاالت  واليزال معدل كشف 
 2015 عام  بحلول  الشاملة  اإلتاحة  يف  حدد   الذي 
املسترتة  األسباب  وتتمثَّل   .)2009 لعام   %63 )وهو 

اجلدول 2.1 عبء مرض اإليدز والعدوى بفريوسه يف إقليم رشق املتوسط، 2010
النسبة املئوية التقديرية البلـــــد

النتشار عدوى فريوس 
اإليدز بني السكان 

البالغني)أ(

العدد التقديري 
للمتعايشني مع 
عدوى فريوس 

اإليدز)أ(

العدد التقديري للمحتاجني إىل املعاجلة 
بمضادات الفريوسات القهقرية بناًء عىل 
منهجية منظمة الصحة العاملية وبرنامج 

األمم املتحدة املشتـرك ملكافحة اإليدز)ب(

غ ألولئك الذين  العدد املبلَّ
يتلّقون املعاجلة بمضادات 

الفريوسات القهقرية)ب(

83غري متوافرغري متوافرغري متوافراألردن

46غري متوافرغري متوافر>0.5)د(أفغانستان

121غري متوافرغري متوافرغري متوافراإلمارات العربية املتحدة

892 0001 00036 0.198باكستان

غري متوافرغري متوافرغري متوافرغري متوافرالبحرين
412>000 4001 2غري متوافرتونس

غري متوافرغري متوافرغري متوافر>0.2اجلامهريية العربية الليبية
800 0001 00040 0.292مجهورية إيران اإلسالمية

113غري متوافرغري متوافرغري متوافراجلمهورية العربية السورية

531غري متوافر>0.07*)د(اجلمهورية اليمنية

008 4001 0006 2.514جيبويت

302 0004 00074 1.1260السودان

000878 00010 0.734الصومال

5غري متوافرغري متوافر>0.2العراق

469>500 100 0.11 ُعامن

11غري متوافرغري متوافرغري متوافرفلسطني

غري متوافرغري متوافر>200>0.1قطر
غري متوافرغري متوافرغري متوافرغري متوافرالكويت

900412 6001 0.13لبنان

300525 0003 11>0.1مرص

500 8003 0009 0.126املغرب

524 1غري متوافرغري متوافرغري متوافراململكة العربية السعودية

غري متوافر: املعلومات غري متوافرة
 املصادر:

)أ( تقرير وباء اإليدز العاملي، 2010، جنيف، برنامج األمم املتحدة املشتـرك ملكافحة اإليدز، 2010

)ب( نحو اإلتاحة الشاملة: النهوض بالتدخالت ذات األولوية يف مرض اإليدز والعدوى بفريوسه يف القطاع الصحي، تقرير مرحل، 2010، جنيف، منظمة الصحة العاملية/

اليونيسف، برنامج األمم املتحدة املشتـرك ملكافحة اإليدز.
)ج(  تقارير قطرية عن اإلتاحة الشاملة لعام 2010

)د(  تقارير قطرية حول الدورة اخلاصة للجمعية العامة لألمم املتحدة - 2010

* معدل انتشار فريوس العوز املناعي البرشي بني كافة السكان
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اجلدول 4.1 حاالت املالريا املسجلة والتقديرية يف البلدان ذات العبء اجلسيم من املالريا، 2010
دةجمموع احلاالت املبّلغةالبلد العدد التقديري احلاالت املؤكَّ

للحاالت)أ(
األنواع املنتقلة

املتصورة النشيطة< املتصورة املنجلية000 397568 46369 392أفغانستان
املتصورة النشيطة< املتصورة املنجلية000 500 5911 240غري متوافرباكستان

املتصورة املنجلية< املتصورة النشيطة000 697287 963106 198اجلمهورية اليمنية
املتصورة املنجلية < املتصورة النشيطة000 01939 9621 3جيبويت

املتصورة املنجلية< املتصورة النشيطة000 000 5غري متوافر283 900السودان)ب(
املتصورة املنجلية< املتصورة النشيطة000 609غري متوافر650 15الصومال

<  َغَلبة نوع واحد. 
)أ( التقرير اخلاص باملالريا يف العامل 2008.

)ب( مستمدة من 15 والية شاملية فقط.

دة باراسيتولوجيًا يف البلدان التي ينعدم فيها انتقال املالريا أو توجد حاالت انتقال فرادية، والبلدان  اجلدول 3.1 حاالت املالريا املؤكَّ
التي تتوّطنها املالريا بمعدالت منخفضة

األنواع املنتقلة حمليًاًاحلاالت يف عام 2010احلاالت يف عام 2009احلاالت يف عام 2008البلد

احلاالت املجموع
املنتقلة حمليًاً

احلاالت املجموع
املنتقلة حمليًا

احلاالت املجموع
املنتقلة حمليًا

منعدمة650530612األردن
منعدمة2610 01803 69603 2اإلمارات العربية املتحدة

منعدمةغري متوافرغري متوافر9201030البحرين
منعدمةغري متوافر62049071تونس

منعدمةغري متوافرغري متوافر70270اجلامهريية العربية الليبية
املتصورة النشيطة510 0161 6093 1224 3496 4608 11مجهورية إيران اإلسالمية)أ(

> املتصورة املنجلية
منعدمة510390230اجلمهورية العربية السورية

املتصورة النشيطة621070العراق
منعدمة19324 965889801ُعامن

منعدمةغري متوافرغري متوافر0010األرايض الفلسطينية املحتلة
منعدمةغري متوافرغري متوافر21602390قطر

منعدمة03430غري متوافر3920الكويت
منعدمةغري متوافرغري متوافر810720لبنان
منعدمةغري متوافرغري متوافر800940مرص

منعدمة142014502180املغرب
املتصورة املنجلية < 94129 333581 491612 1اململكة العربية السعودية)ب(

املتصورة النشيطة

<  َغَلبة نوع واحد. 
)أ(  املناطق املوطونة خاصًة يف اجلزء اجلنويب الرشقي.
)ب( املناطق املوطونة خاصًة يف اجلزء اجلنويب الغريب.
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يف جوانب القصور يف كشف املشتبه بإصابتهم بالسل 
املختربية،  القدرات  وضعف  املستويات،  مجيع  عىل 
بني  للحاالت  الفاعل  للكشف  املبذولة  اجلهود  وقلة 
اإلبالغ  وقلة  مرتفع،  الختطار  املعرضة  املجموعات 
القطاعات األخرى. فضاًل عن  السل يف  عن حاالت 
عرضة  التزال  السل  حلدوث  التقديرية  املعدالت  أن 
للتساؤل يف بعض البلدان، وحتتاج ملراجعة متأنية. ثم 
إن تقديم الدعم للبحوث امليدانية حول اإليدز والسل 
واملالريا من خالل خطة املنح البحثية الصغرية اليزال 
املحدودة  املوارد  عليه  تفرضها  التي  القيود  من  يعاين 

املتاحة للبحوث يف جمال األمراض السارية.

اإلنجازات الـُمْحَرَزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

القطاع  ملجاهبة  اإلقليمية  االستـراتيجية  إعداد  تم 
الصحي لفريوس العوز املناعي البرشي 2015-2011، 
من خالل عملية تشاورية واسعة شاركت فيها الربامج 
ووكاالت  إقليميون  وخرباء  اإليدز  ملكافحة  الوطنية 
بمصادقة  االستـراتيجية  هذه  حظيت  وقد  رشيكة. 
املكتب  م  قدَّ كام  واخلمسني.  السابعة  اإلقليمية  اللجنة 
اإلقليمي دعمه للجمهورية العربية السورية واليمن يف 
ميدانية  وخطط  وطنية  استـراتيجية  إلعداد  جهودمها 
مع التكاليف املتـرتبة عليها، وذلك بالتعاون مع البنك 

الدويل ومع برنامج األمم املتحدة ملكافحة اإليدز.

وقد ازداد معدل التغطية باملعاجلة باألدوية املضادة 
 %13 إىل  ليصل   2010 عام  يف  القهقرية  للفريوسات 
بعض  حققت  وقد   .2007 عام  يف   %5 كان  أن  بعد 
البلدان معدالت تغطية مرتفعة، كام يف تونس وجيبويت 
حمجوب  اإلنجاز  هذا  أن  إال  واملغرب.  ولبنان  وُعامن 
اللذين  البلدين  يف  للتغطية  املنخفضة  باملعدالت 
يعانيان من أكثر األعباء ثقاًل يف اإلقليم، ومها باكستان 
والسودان. وقد وّجه املكتب اإلقليمي مديري الربامج 
الوطنية ملكافحة اإليدز واخلرباء يف املعاجلة باستخدام 
الدالئل اإلرشادية املحّدثة التي أعدهتا منظمة الصحة 

للفريوسات  املضادة  باألدوية  للمعاجلة  العاملية 
القهقرية، وللوقاية من رساية فريوس اإليدز من األم 
لطفلها. وقد أعدَّ خرباء يف اإلقليم أدوات للمواءمة. 
الدالئل  البلدان  ثلثا  راجع   ،2010 عام  هناية  ومع 
اإلرشادية الوطنية وفقًا لذلك، واليزال بعضهم يتابع 
العاملية  الصحة  املراجعة. وقد قدمت منظمة  عمله يف 
الدعم يف جمال الرصد الرسيري إىل كلٍّ من أفغانستان 
املسامهة  جمال  ويف  واليمن.  وفلسطني  والسودان 
فلسطني  من  لكلٍّ  الدولية  التدريبية  الدورات  يف 
رسيرية  بعثات  عىل  احلصول  جمال  ويف  والسودان، 
خدمات  إيتاء  حتسني  هبدف  وذلك  أفغانستان،  إىل 
مراجعة  ُأجرَيترْ  كام  اإليدز.  ملرىض  والرعاية  املعاجلة 
فريوس  جمال  يف  والرعاية  املعاجلة  لربامج  قة  معمَّ
اإليدز يف باكستان. وكام كان عليه احلال يف السنوات 
املنرصمة، قدمت منظمة الصحة العاملية الدعم يف جمال 
للمعاجلة  واملعدات  األدوية  رشاء  يف  القدرات  بناء 
املكتب  القهقرية. وأعدَّ  باألدوية املضادة للفريوسات 
اإلقليمي دراسة حالة لإلبالغ عن اخلربات املكتسبة يف 
املغرب يف جمال خفض أسعار تلك األدوية، وقد كان 
احلوامل  واملشورات جلميع  ُعامن لالختبارات  إدخال 
الاليت يراجعن مرافق رعاية احلمل، وذلك يف مبادرة 
 2009 عام  اإليدز  جمال  يف  للرعاية  املقدمون  استهلها 
إجراء  وصل   2010 عام  هناية  ففي  حقيقيًا.  نجاحًا 
ما  إىل  اإليدز  فريوس  لكشف  الطوعية  االختبارات 
يقرب من 100%. كام تلقت مجيع النسوة الاليت اتضح 
للفريوسات  املضادة  للفريوس األدوية  أهنن إجيابيات 

القهقرية لوقاية رسايته منهن إىل أوالدهن.

ويف جمال الوقاية من فريوس اإليدز، واصل املكتب 
املجتمع  منظامت  دور  لتعزيز  اجلهود  بذل  اإلقليمي 
املدين يف تقليص الرضر يف اإلقليم، وذلك من خالل 
الرشق  رابطة  تعزيز  إىل  اهلادف  التقني  الدعم  تقديمه 
األوسط وشامل أفريقيا لتقليص الرضر )مناره(. ومن 
خالل ذلك متكنت الرابطة من حشد 8.3 مليون دوالر 
القدرات  لبناء  وذلك  العاملي،  الصندوق  من  أمريكي 
ملنظامت  املبارش  والدعم  التقني  والدعم  والتوعية 
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اإلقليمي  املكتب  قّدم  كام  اإلقليم،  يف  املدين  املجتمع 
الدعم، بمعاونة برنامج األمم املتحدة ملكافحة اإليدز، 
يف جمال بناء القدرات وإدارة برامج الوقاية من العدوى 
باإليدز ومعاجلته ورعاية املجموعات السكانية األكثر 
جمال  يف  وذلك  بلدان،  عرشة  يف  لالختطار  تعّرضًا 
أجرى  لعملها. كام  أو ممارستها  الربامج  تلك  تأسيس 
املكتب اإلقليمي دراسة حول الفروق بني اجلنسني يف 
الوصول إىل الوقاية من اإليدز ومعاجلته وتلّقي الرعاية 

يف كل من مرص واألردن واليمن.

من  لإليدز  الوطني  د  التـرصُّ حتسني  كان  وقد 
خلط  تقيياًم  اإلقليمي  املكتب  ذ  نفَّ إذ  اهلامة،  األنشطة 
اإليدز  فريوس  د  بتـرصُّ املعنية  النظم  حلالة  األساس 
ومكامن  القوة  مواطن  عىل  التعرف  مع  البلدان،  يف 
املستقبل  يف  السنوية  املسوحات  وستساهم  الضعف. 
وكاالت  من  ورشكائه  اإلقليمي  املكتب  مساعدة  يف 
األمم املتحدة يف امليض يف عملية الرصد والتعرف عىل 
التحديات املستمرة. وتشمل قائمة البلدان التي لدهيا 
وفريوس  السكان  سلوكيات  عن  ثة  حمدَّ معلومات 
األردن،  من  كاًل   2010 عام  لنهاية  وفقًا  اإليدز 
اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  وباكستان،  وأفغانستان، 
السودان  أما  واملغرب؛  ولبنان،  وفلسطني،  وتونس، 
املعلومات.  وحتليل  لتجميع  طريقهام  يف  فهام  ومرص 
وقد واصل املكتب اإلقليمي دعمه للمركز اإلقليمي 
د فريوس اإليدز،  األول لتقديم املعلومات حول تـرصُّ
إيران  مجهورية  يف  كرمان  يف   2009 عام  أنشئ  والذي 
اإلسالمية. ويقدم مركز املعلومات هذا الدعم التقني 
د يف بلدان اإلقليم، وهو  وبناء القدرات ألنشطة التـرصُّ
املجال.  هذا  يف  مفيدًا  مصدرًا  ليصبح  التطور  يف  آخذ 
وباإلضافة إىل ذلك، أجرى املكتب اإلقليمي بالتعاون 
مع كل من البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة ملكافحة 
الوبائية  للمعطيات  تفصيلية ومعمقة  اإليدز، مراجعة 
حول وباء اإليدز، واشتملت املراجعة عىل استنتاجات 
مطبوعة  ونرش  السياسات،  تنفيذ  حول  مستخلصة 
األوسط  الرشق  يف  اإليدز  وباء  توصيف  بعنوان: 

وشامل أفريقيا: حان الوقت للعمل االستـراتيجي.

منها،  ص  والتخلُّ املالريا  مكافحة  جمال  يف  أما 
من  ص  التخلُّ حول  اإلقليمية  الرؤية  مع  ومتاشيًا 
الشاملة  التغطية  إىل  الوصول  املالريا، ونظرًا لرضورة 
إىل  الدعم  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ فقد  بالتدخالت، 
من  لدهيا  ما  لتحديث  واليمن  والسودان  الصومال 
 .2015-2011 املالريا  ملكافحة  وطنية  استـراتيجيات 
والتشخيص  التغطية،  بمعدالت  االرتقاء  سبيل  ويف 
واملعاجلة الفعالة التي تتجاوز املرفق يف القطاع العام، 
البيرِّنات  لتوليد  لليمن  الدعم  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ
القطاع  استـراتيجيات وطنية إلسهام  الالزمة إلعداد 
املكتب  م  قدَّ كام  املالريا.  حاالت  معاجلة  يف  اخلاص 
إلعداد  والسودان  ألفغانستان  الدعم  اإلقليمي 
للمالريا.  املجتمعي  العالجي  للتدبري  استـراتيجية 
العربية السورية  الربامج يف اجلمهورية  ومتت مراجعة 
ويف  املالريا،  من  ص  التخلُّ عىل  لإلشهاد  استعدادًا 
املالريا.  من  ص  التخلُّ استـراتيجية  إلعداد  العراق 
من  ص  التخلُّ عىل  اإلشهاد  عملية  املغرب  واستكمل 
دخوهلا  عودة  من  للوقاية  استـراتيجية  وأعد  املالريا 

ثانية.

برامج  مديرو  عقده  الذي  االجتامع  وخالل 
مكافحة املالريا، واجتامع شبكة القرن األفريقي لرصد 
باكستان  إىل  باإلضافة  للمالريا  املضادة  املعاجلات 
ومجهورية إيران اإلسالمية وأفغانستان وشبكة مكافحة 
َمترْ للبلدان املشاركة معلومات حمدثة حول  املالريا، ُقدرِّ

ون عن دعمهم ملرشوع بحثي  قادة املجتمع يف السودان يعربرِّ
عن املالريا يتعلق بالتدبري العالجي املنزيل هلذا املرض وتدريب 

املتطوعني من أفراد املجتمع
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قضايا تتعلق بتدخالت الوقاية من املالريا وتشخيصها 
لليمن  الدعم  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ كام  ومعاجلتها. 
الشامل  للتأكيد  مزدوجة  استـراتيجة  وتنفيذ  إلعداد 
وباالختبارات  املجهري  بالفحص  املالريا  لتشخيص 
التشخيصية الرسيعة. ويتم تنفيذ هذه االستـراتيجية يف 
بعض الواليات يف أفغانستان، وسيتم تقييمها من أجل 
أفغانستان يف  توسيع نطاقها لتشمل أجزاء أخرى من 
عام 2011. وباإلضافة إىل ذلك، وبغية ضامن اإلمداد 
فقد  اجلودة،  والعايل  ال  الفعَّ وبالتشخيص  باملعاجلات 
مت منظمة الصحة العاملية الدعم للمعاجلات بتوليفة  قدَّ
والختبارات  األرتيميسينني  عىل  املرتكزة  األدوية  من 
ومجهورية  أفغانستان  من  كل  يف  الرسيع  التشخيص 
إيران اإلسالمية وباكستان واليمن، باستخدام املوارد 
مها الصندوق العاملي ملكافحة السل واإليدز  التي يقدرِّ
واملالريا، وجملس التعاون اخلليجي، ووكالة الواليات 
الدعم  باكستان  تلقت  وقد  اإلنامئي.  للتعاون  املتحدة 
النامجة  لألزمة  لالستجابة  شاملة  استـراتيجية  إلعداد 
مجيع  اإلقليمي  املكتب  واستخدم  الفيضانات،  عن 
الرشاء  عىل  التأكيد  مع  املوارد  حلشد  املتاحة  اآلليات 
التي يتطلبها كلٌّ من تدبري  التربع باالحتياجات  وعىل 
احلاالت والوقاية. وحيتفظ املكتب اإلقليمي بمخزون 
– لومفانرتين، لتوزيعه  إقليمي من توليفة األرتيميثري 
الوافد  ملعاجلة  جمانًا،  املالريا  من  اخلالية  البلدان  عىل 

إليها من حاالت املالريا املنجلية.

مكافحة  د  وتـرصُّ وتقييم  رصد  تعزيز  ويعترب 
األولوية.  ذات  األنشطة  من  منها  ص  والتخلُّ املالريا 
الة، أنشأ  فمن أجل معاجلة معطيات املالريا معاجلًة فعَّ
املكتب اإلقليمي قاعدة معطيات عىل مستوى البلدان، 
ذات  األخرى  البلدان  إىل  وستمتّد  باليمن  بدأت 
األولوية يف عام 2011. وقد أظَهَرترْ نتائج املسوحات 
حول العدوى باملالريا يف السودان ازديادًا واضحًا يف 
واحدة  ناموسية  األرس  امتالك  معدل  يف   ،2010 عام 
 %41 إىل  ليصل  األقل  عىل  احلرشية  باملبيدات  معاجلة 
مل  إذ   ،)%22(  2005 عام  احلال  عليه  كان  بام  باملقارنة 
َيِزدرْ معدل األطفال الذين قضوا ليلتهم املنرصمة حتت 

الناموسيات املعاجلة بمبيدات احلرشات عىل 16%. أما 
بالتـرتيب.  16% و8.3  اليمن فكان هذان املعدالن  يف 
وتوّضح هذه األرقام مدى تأخر البلدان ذات األولوية 
وهي  الرئييس،  التدخل  هبذا  املستهدفة  التغطية  عن 
80%. وقد قام املكتب اإلقليمي بالتعاون مع الرشاكة 
ملكافحة  العاملي  والصندوق  املالريا  دحر  أجل  من 
املالريا والسل واإليدز باستعراض أداء برامج املالريا 
مجيع  يف  وتقييمها  رصدها  مع  القدرات  بناء  جمال  يف 
اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ كام  باملالريا.  املوطونة  البلدان 
تدريبية  دورة  يف  البلدان  من  ممثلني  ملشاركة  دعمه 
م الدعم لكل من  د املالريا يف املغرب. وُقدرِّ حول تـرصُّ
أفغانستان والسودان واليمن إلجراء دراسات لرصد 
العاملي  د  التـرصُّ من  كجزء  وذلك  األدوية،  نجاعة 

للمقاومة لألدوية املضادة للمالريا.

بني  والسيَّام  هامًا،  أمرًا  احلدودي  التنسيق  ويعترب 
م  البلدان التي تستهدف التخلص من املالريا. وقد قدَّ
املكتب اإلقليمي دعمه لعدد من األنشطة، منها مبادرة 
اإلسالمية،  إيران  أفغانستان، ومجهورية  )وهي   )G5(
العاملية(،  الصحة  ومنظمة  وباكستان،  والعراق، 
ومبادرة شبه اجلزيرة العربية اخلالية من املالريا واملبادرة 
م املكتب  األقاليمية بني أفغانستان وطاجيكستان. كام قدَّ
اإلقليمي دعمه خلمسة من مشاريع البحوث امليدانية يف 

كبار املسؤولني يف جمموعة »اخلمسة« لدى اجتامعهم يف 
العاصمة اإليرانية، طهران، ملناقشة التعاون البلداين ملكافحة 

األمراض السارية
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التنمية الصحية 
واألمن الصحي

اجلوانب املختلفة للمالريا يف البلدان املوطونة هبا، وتم 
متويل ثالثة مشاريع منها من خطة املَِنح الصغرية.

ويف جمال مكافحة السل، واصل املكتب اإلقليمي 
للسل،  الوطنية  الربامج  القدرات يف  بناء  تـركيزه عىل 
متعددة،  ألدوية  املقاوم  السل  معاجلة  جماالت  يف 
والتوعية  العدوى،  ومكافحة  األدوية،  شؤون  وإدارة 
د،  والتـرصُّ االجتامعي،  واالستنهاض  والتواُصل 
ومراجعة التقديرات وقياس األثر الذي حُيدثه السل. 
م املكتب اإلقليمي دعمه للبلدان  وباإلضافة إىل ذلك قدَّ
حتديث  ويف  الوطنية  االستـراتيجية  خططها  إعداد  يف 
الدالئل اإلرشادية الوطنية فيها. وُأجرَيترْ مراجعات 
ألداء الربامج يف أفغانستان ومجهورية إيران اإلسالمية 
م الدعم  املتحدة، كام قدَّ العربية  وباكستان واإلمارات 
التقني لألسلوب العمل لصحة الرئة )PAL(، وإلدارة 
شؤون األدوية، وملعاجلة السل املقاوم ألدوية متعددة 
وملسوحات املقاومة لألدوية، ومكافحة العدوى. وتم 
يف  املحَرز  م  التقدُّ حول  األول  السنوي  التقرير  نرش 

مكافحة السل.

وجود  مع  املختربات  شبكة  توسيع  كذلك  وتم 
نظام ضامن جودة خارجي. وسيتواَصل وضع املخترب 
جامعة  يف  السل  وخمترب  ُعامن،  يف  الوطني  املرجعي 
لتسميتهام  متهيدًا  التقييم  حتت  باكستان  يف  أغاخان 
. وقد ُربطت املختربات املرجعية  خمتربين فوق-وطنيَّنيرْ
األردن،  يف  فوق-وطنية  مرجعية  بمختربات  الوطنية 
واجلمهورية  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  وتونس، 
العربية السورية، والسودان، وُعامن، ولبنان، واملغرب. 
الوسائل  يف  التطورات  آخر  اإلقليمي  املكتب  وبثَّ 
اإلرشاد  لتقديم  عمل  فريق  تشكيل  مع  التشخيصية 
حوهلا وإدخاهلا وتـرسيخها. كام واصل املرفق العاملي 
لألدوية دعمه لستة عرش بلدًا يف رشاء األدوية املضادة 
للسل، وذلك من خالل ِمَنح األدوية لألطفال، والرشاء 
إيران  مجهورية  حرصت  وقد  البالغني.  ألدوية  املبارش 
بتقديم  للسل  املضادة  األدوية  بيع  ومرص  اإلسالمية 

وصفات.

ح  ويتواَصل استخدام نظام التسجيل واإلبالغ املنقَّ
يف الوقت الراهن يف مجيع البلدان، مع تكييفات حملية 
له. وتتقدم البلدان بانتظام، بتقاريرها كل ثالثة أشهر 
هلا  اإلقليمي  املكتب  يقدم  ثم  مبارشًة،  اإلنتـرنت  عىل 
باملقابل تقارير إقليمية بناًء عىل املعلومات االرجتاعية. 
للتسجيل  االسمي  اإللكتـروين  النظام  ويستخدم 
من  كلٍّ  يف  الوطني  الصعيد  عىل   ENRS واإلبالغ 
والصومال  السورية  العربية  واجلمهورية  األردن 
مجهورية  يف  مماثل  نظام  يستخدم  كام  ومرص،  والعراق 
عىل  مبنيَّة  إخراجة  إعداد  وتم  اإلسالمية.  إيران 
وقد  اإلقليم.  يف  لتستخدم   )WEB TBS( اإلنتـرنت 
بدأ العمل بمسٍح ملعدل انتشار السل يف باكستان ُبغية 
االلتقاط  حول  دراسة  ذت  ُنفرِّ كام  السل،  عبء  تقييم 
اليمن،  يف   )CAPTURE-TB( االلتقاط  وإعادة 
والعراق،  وباكستان،  األردن،  يف  القدرات  بناء  ونفذ 
ملرىض  الرعاية  تقديم  موضوع  ُعولج  كام  وفلسطني. 
السل من املخالطني والالجئني، واملساجني، واملصابني 
بعدوى مشتـركة بالسل وبفريوس اإليدز، واألطفال. 
الرئييس  املقر  من  ِمَنح  تسع  بلدان  مخسة  تلّقت  وقد 
للسل اإليصالية  اآللية  عرب  العاملية  الصحة   ملنظمة 

)TB REACH( ُبغية زيادة معدالت كشف احلاالت. 
ت عدة بلدان خططًا للتوعية واستنهاض املجتمع  وأعدَّ

والتواصل والرشاكات الوطنية.

لويس فيغو، نجم الكرة العاملي وسفري مبادرة دحر السل 
ث إىل األطفال يف العاصمة األردنية عاّمن حول محلة دحر  يتحدَّ

ج للحملة األردنية األوىل لدحر السل السل، ويرورِّ
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املقاوم ألدوية  السل  لقد تم توسيع نطاق معاجلة 
متعددة يف كل من مرص، واألردن، ولبنان، واجلمهورية 
مقّدمة  طلبات  وحازت  وتونس،  السورية،  العربية 
جلنة  موافقة  عىل  والصومال  واملغرب  العراق  من 
حاالت  ملعاجلة  طلب  م  ُقدرِّ كام  األخرض،  الضوء 
التعاون  جملس  بلدان  يف  متعددة  ألدوية  املقاوم  السل 
اخلليجي، وذلك ضمن آلية جملس التعاون اخلليجي. 
اإلقليمية اللجنة  اختذته  الذي  القرار  متابعة  زت   وركَّ
يفرضها  التي  التهديدات  حول  إ10/56(  م/ل  )ش 
املقاومة  الواسع  والسل  متعددة  ألدوية  املقاوم  السل 
املقاوم  السل  حاالت  بمعاجلة  االرتقاء  عىل  لألدوية، 
حول  اإلنتـرنت  عرب  مسح  وأجري  متعددة.  ألدوية 
الدعم التقني بام يف ذلك دعم إعداد الدالئل اإلرشادية. 
كام تلقت البلدان دعم املنظمة إلجراء مسوحات حول 
املقاوم ألدوية  ُبغية تقييم عبء السل  مقاومة األدوية 

متعددة.

نجمت  فقد   2010 عام  املحرزة  اإلنجازات  أما 
مع  السل  دحر  استـراتيجية  تنفيذ  عن  رئييس  بشكل 
وأدى  حدة.  عىل  بلد  كل  احتياجات  عىل  التـركيز 
الصندوق  من  والسيَّام  املانحني،  من  املايل  الدعم 
االرتقاء  إىل  واملالريا،  واإليدز  السل  ملكافحة  العاملي 
إىل  احلاجة  ينفي  ال  ذلك  أن  ولو  التنفيذ.  بجودة 
صات  املخصَّ حتسني  وإىل  املستدام  التمويل  ضامن 
لتواصل  ونتيجة  السل.  مكافحة  لدعم  احلكومية 
 األنشطة، فقد انخفض معدل وقوع السل بمقدار %8
)اجلدول 1-5( فأصبح 111 لكل 000 100 بعد أن كان 
عام 1990، وهو خط األساس، 121 لكل 000 100. 
ملموس  انخفاض  حدوث  إىل  أيضًا  التقارير  وتشري 
كان  عام   %67 بمقدار  لالنتشار  اإلقليمي  املعدل  يف 
اإلقليمي  املعدل  ويف   ،1990 عام  األساس  خط  عليه 
األساس  خط  عليه  كان  عام   %52 بمقدار  للمراضة 
لألتراب  املعاجلة  نجاح  معدل  وأصبح   .1990 عام 
للحاالت اإلجيابية اللطاخة 88% يف أترابيَّة عام 2008، 
وواصل احتفاظه هبذه القيمة التي هي أعىل من القيمة 

املستهدفة وهي 85% ثالَث سنوات متتالية.

أما ما يتعلق بربنامج خطة املَِنح البحثية الصغرية، 
بالسل  تتعلق  التي  املقتـرحات  من  ثامنيٌة  حظَيترْ  فقد 
واملالريا واإليدز، بالتمويل من بني إمجايل 16 مقتـرحًا 
تم متويلها عام 2010. ومن هذه املقتـرحات الثامنية ما 
يدور حول تقدير عبء السل )دراسات االلتقاط وعودة 
ج أحدها وهو  االلتقاط CAPTURE-TB(. وقد تمَّ َدمرْ
من األردن، مع مقتـرحني من باكستان ليؤّلف اجلميع 
الرابعة فقد  الدراسة  أما  الوطني.  الصعيد  دراسة عىل 
كانت حول مصداقية أدوات اختبار التشخيص الرسيع 
للسل )يف باكستان(. وحظيت ثالثة مقتـرحات تتعلق 
اثنان منها من السودان، ومها حول  بالقبول،  باملالريا 
احلرشات،  ملبيدات  املقاومة  احلرضية عىل  الزراعة  أثر 
أما  النواقل،  مكافحة  تستهدف  التي  التدخالت  وأثر 
الثالث فقد كان نموذجًا ارتياديًا من اليمن حول مزج 
القطاعني العام واخلاص، وتم فيه وصف ألحوال هذا 
خطة  من  بدعم  واخلاص  العام  القطاعني  بني  املزج 
قبوله  تّم  الذي  األوحد  املقتـرح  وأما  الصغرية.  املَِنح 
بالتـرصد  فيتعلق  بفريوسه  والعدوى  اإليدز  جمال  يف 
لدى  اإليدز  بفريوس  للعدوى  السلوكي  البيولوجي 

رات يف اململكة العربية السعودية. متعاطي املخدرِّ

التقني  دعمه  تقديم  اإلقليمي  املكتب  وواصل 
للبلدان حلشد املوارد املالية الالزمة هلا، وذلك من خالل 
للصندوق  وتقديمها  والطلبات  املقتـرحات  إعداد 
م  قدَّ وقد  واملالريا.  والسل  اإليدز  ملكافحة  العاملي 
املتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون  اإلقليمي،  املكتب 
ملكافحة اإليدز، الدعم للسودان واليمن واجلمهورية 
جمال  يف  وذلك  »مناره«،  وشبكة  السورية،  العربية 
من  الوقاية  تستهدف  طلبات  أو  مقتـرحات  إعداد 
العدوى بفريوس اإليدز ورعاية مرضاه، لتقديمها إىل 
م كل من مجهورية  الدورة العارشة للصندوق. وقد قدَّ
والسودان  والصومال،  وباكستان،  اإلسالمية،  إيران 
مت أفغانستان،  طلبات ناجحة ملكافحة املالريا، كام قدَّ
طلبات  والصومال  واملغرب،  واألردن،  وجيبويت، 
ناجحة لتلّقي الدعم حول مكافحة السل. كام تم توفري 
إىل  املرىض  ملساعدة  الكويتي  الصندوق  من  التمويل 



45

التنمية الصحية 
واألمن الصحي

حشد  كذلك  وتم  الوخيمة،  املالريا  ملعاجلة  الصومال 
األمم  برنامج  من  العاملية  الصحة  منظمة  عرب  املوارد 
وباكستان  أفغانستان  لصالح  اإليدز  ملكافحة  املتحدة 

وبرناجمي مكافحة املالريا فيهام.    

هات املستقبلية التوجُّ

اإليدز  مرض  جمال  يف  املستقبلية  هات  التوجُّ تتامشى 
العاملية  االستـراتيجيتني  مع  بفريوسه  والعدوى 
واإلقليمية الستجابة القطاع الصحي لإليدز. وتشتمل 
تعزيز  يل:  ما  عىل  اإلقليمية  االستـراتيجية  مكّونات 

وتعزيز  باإليدز،  اخلاصة  الصحية  املعلومات  ُنُظم 
التمويل  وتنسيق  املشاركة،  وتوسيع  السيايس،  الدعم 
خدمات  يف  عالية  جودة  وتقديم  كفايته،  وضامن 
منها،  االستفادة  وتعزيز  واملعاجلة  والرعاية  الوقاية، 
ال  الفعَّ التكامل  يف  الصحي  النظام  قدرات  وتعزيز 
سياسية  بيئة  وتعزيز  اإليدز،  مكافحة  خدمات  يف 
متكينية. وسوف يتم الرتكيز بصورة خاصة عىل حتسني 
وسلوكيات  مدى  حول  االستـراتيجية  املعلومات 
وحول  املخَتَطرة،  السكانية  املجموعات  واحتياجات 
تسهل  التي  للعوامل  أفضل  فهم  عىل  احلصول 
الوصول إىل املجموعات السكانية التي متسُّ حاجتها 

اجلدول 5.1 اإلبالغ عن حاالت السل يف إقليم رشق املتوسط خالل عام 2009
احلاالت اجلديدة البلد

اإلجيابية اللطاخة
معدل اإلبالغمجيع األشكال

)احلاالت اإلجيابية اللطاخة()أ(
معدل اإلبالغ

)مجيع األشكال()أ(
النسبة املئوية حلاالت السل 

الرئوي اإلجيابية اللطاخة
1093872663األردن

358449467 49726 12أفغانستان

711162383اإلمارات العربية املتحدة

4515614847 887267 101باكستان

131326174164البحرين

15592180 9312تونس

110153367 9362اجلامهريية العربية الليبية

53671473 15210 5مجهورية إيران اإلسالمية

143415151959 1اجلمهورية العربية السورية

5768562153663 3اجلمهورية اليمنية

80415944073 3773 1جيبويت

037256454 54127 10السودان

2716612370 04711 6الصومال

668113156 3479 3العراق

16433461282ُعامن

10360153فلسطني

220619164468قطر

386933133171الكويت

17950141266لبنان

03761281 20110 5مرص

664378685 90727 11املغرب

09391679 2014 2اململكة العربية السعودية

149287054 013418 168اإلقليم

)أ( لكل 000 100 من السكان
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السيايس  السياق  يف  واملعاجلة  الوقاية  لتدخالت 
العاملية  الصحة  منظمة  وستواصل  لإلقليم.  والثقايف 
بتدخالت  شاملة  تغطية  إىل  للوصول  الدعم  تقديم 
واملعاجلة  والتشخيص  الوقاية  يف  الة  وفعَّ اجلودة  عالية 
القطاع اخلاص  بام يف ذلك مسامهة كل من  للمالريا، 
القدرات  لتعزيز  اجلهود  وستتواصل  واملجتمع. 
د  ملكافحة املالريا والستئصاهلا، مع التـركيز عىل تـرصُّ
املالريا والتخطيط واملعاجلة والتشخيص املجهري هلا. 
مراجعات  لتنفيذ  الدعم  املستهدفة  البلدان  وستتلقى 
ولتحديث  املالريا،  مكافحة  برامج  ألداء  شاملة 
استـراتيجياهتا الوطنية ُبغية الوصول إىل تغطية شاملة. 
للبلدان  دعمه  تقديم  اإلقليمي  املكتب  وسيواصل 
التـركيز  العاملية ملكافحة السل، مع  لتحقيق األهداف 
الوصول  الزيادة يف اإلبالغ عن احلاالت وضامن  عىل 
اجلهود  ز  وستتـركَّ السل.  مرىض  لرعاية  الشامل 
بني  املزج  وتنفيذ  املختربية،  بالشبكات  االرتقاء  عىل 
لصحة  العمل  واألسلوب  والعام،  اخلاص  القطاعني 
الرئة، ومعاجلة السل املقاوم ألدوية متعددة، ومعاجلة 
ملخاطره،  املعّرضة  السكانية  املجموعات  لدى  السل 
الرشاكات  خالل  من  الوطنية  املوارد  واستخدام 

الوطنية والتعاون مع الرشكاء.

توّقي   :3 االستـراتيجي  الغرض 
قبل  والوفاة  والعجز  املرض  وتقليص 
السارية  غري  األمراض  بسبب  األوان 
املزمنة واالضطرابات النفسية والعنف 

واإلصابات 

القضايا والتحّديات
أثرًا  اإلقليم  يف  واالقتصادية  االجتامعية  للتنمية  إن 
وأنامطها،  األمراض  دات  حمدرِّ من  كلٍّ  عىل  واضحًا 
وهي  السارية  غري  األمراض  فإن  لذلك  ونتيجة 
ري  والسكَّ والرسطانات  الوعائية  القلبية  األمراض 
يواجه  كبريًا  هتديدًا  متثرِّل  املزمنة،  التنفسية  واحلاالت 
التنمية  يف  ضخاًم  هدرًا  ويفرض  العمومية،  الصحة 
إجراءات  اذ  اخترِّ وبدون  والسياسية.  االقتصادية 
ع أن يزيد عدد من يموت بسبب  جدية، فإن من املتوقَّ
األمراض غري السارية يف إقليم رشق املتوسط عىل 2.6 

مليون عام 2015 وعىل 3.8  مليون عام 2030. 

أحرزه  الذي  امللحوظ  م  التقدُّ من  الرغم  وعىل 
اإلقليمية  العمل  خطة  ترمجة  فإن  البلدان،  من  العديد 
وخطط  سياسات  إىل  السارية  غري  األمراض  ملجاهبة 
كاٍف  غري  اليزال  ال،  الفعَّ تنفيذها  مع  شاملة،  وطنية 
 %80 يف العديد من البلدان. ويف حني أن ما يزيد عىل 
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من البلدان قد أنشأت وحدات ملجاهبة األمراض غري 
السارية يف وزارات الصحة، فإن ستة منها فقط لدهيا 
جدول  وجود  إن  ثم  بالفعل.  ميدانية  وطنية  خطط 
القطاع اخلاص، إىل  أعامل يتضارب مع جدول أعامل 
التحّديان  مها  املحدودة،  والتقنية  املالية  املوارد  جانب 
االعتامد  معاجلة  تعزيز  أمام  يقفان  اللذان  الرئيسيان 
عىل التبغ، وإدخال خدمات اإلقالع عنه ضمن الُنُظم 

الصحية.

إعالن  منذ  الطريق  منتصف   2010 العام  ويمثرِّل 
املبادرة العاملية الرؤية 2020: احلق يف اإلبصار. وما مل 
يتم توفري موارد إضافية، فإن عدد َمنرْ يعاين من فقدان 
البرص الناجم عن أمراض متعلقة بالشيخوخة سريتفع 
وتوخيًا  السكان.  ونمو  العمر  مأمول  زيادة  نتيجة 
يمكن  اللذين  اإلبصار  وضعف  العمى  من  للوقاية 
إيتاء خدمات  فإن  الوطني،  الصعيد  الوقاية منهام عىل 
كافية للرعاية العينية يتطلَّب تطوير مهارات نوعية لدى 
املوارد البرشية، وتوافر التكنولوجيا والبنية التحتية. أما 
عىل صعيد املجتمع، فإن من الواجب تعزيز خدمات 
الرعاية العينية األولية. وباإلضافة إىل ذلك فإن تطوير 
االستمرار  املضمونة  الشاملة  العينية  الرعاية  خدمات 
يكـون  أن  ينبغـي  والعادلـة  التكاليـف  وامليســورة 

جـزءًا ال يتجزأ من النظم الصحية الوطنية.

عن  مسؤولة  العصبية  النفسية  االضطرابات  إن 
العاملي،  الصعيد  13% من جممل عبء األمراض عىل 
أظهرت  وقد  اإلقليمي.  الصعيد  عىل  منه  و%11 
اإلقليم  بلدان  يف  نفذت  التي  املجتمعية  الدراسات 
النفسية  التقديرية النتشار االضطرابات  املعدالت  أن 
العربية  8.2% يف اإلمارات  تتـراوح بني  البالغني  لدى 
يف  و%16.9  وباكستان،  العراق  يف  و%16.6  املتحدة، 
اإلسالمية.  إيران  مجهورية  يف  و%21  ولبنان،  مرص 
أعىل  الدراسات  هذه  مجيع  يف  املعدالت  كانت  وقد 
دُّ به إحصائيًا. وعىل  ـَ ت ُيعرْ النساء بمقدار ملحوظ  لدى 
وسطي  يزيد  ال  البيرِّنات،  هذه  أمثال  توافر  من  الرغم 
جممل  من  مئوية  كنسبة  النفسية  للصحة  املخّصصات 

اإلنفاق الصحي الوطني عىل 2% يف بلدان اإلقليم، إذ 
ال يزيد عىل 0.15 دوالر أمريكي لكل فرد، وهو يعادل 
هذا  فإن  ذلك  ومع  لإلنفاق.  العاملي  الوسطي  نصف 
تقديم  يف  عادل  نحٍو  عىل  يستخدم  ال  الضئيل  املقدار 
يقّدم  ال  إذ  اإلقليمي،  الصعيد  عىل  املؤسسية  الرعاية 
اخلدمات إال إىل  7% من السكان الذين حيتاجون إليها. 
بـ  ر  تقدَّ املعاجلة  يف  فجوة  حدوث  إىل  ذلك  ى  أدَّ وقد 
الُفصام يف كامل  أمراض االكتئاب و85% يف  98% يف 
يات الرئيسية يف الصحة  أجزاء اإلقليم. وتتمثَّل التحدرِّ
االلتزام  كفاية  وبعدم  والتميـيز،  بالوصمة  النفسية 
النفسية  الصحة  لدور  الفهم  كفاية  وعدم  السيايس 
وباملوارد  الصحية،  للرعاية  الشامل  النظام  ضمن 
والقدرات املحدودة عىل الصعيد اإلقليمي والوطني، 
مستوى  عىل  النفسية  الصحة  ن  مكورِّ إدراج  وبفقدان 

السياسات والُنُظم وإيتاء اخلدمات.

العدد  حيث  من  اإلصابات  ازدياد  ويتواصل 
يف  للموت  الرئييس  السبب  أهنا  عىل  اليوم  لتصنَّف 
ُبلدان  من  العديد  يف  العمرية  املجموعات  بعض 
قاعدة  يف  املعطيات  ألحدث  وفقًا  وذلك  اإلقليم، 
املعطيات لعبء األمراض )2008(. وتتميَّز اإلصابات 
غريها  عن  الطرق  عىل  املرور  حوادث  عن  النامجة 

مبادرة الرؤية 2020: أطفال املدارس يف اململكة العربية 
 السعودية يشاركون يف مسح للكشف عن حاالت

الرتاخوما الفّعالة
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ي  تؤدرِّ ما  حيث  من  مجيعها  األخرى  اإلصابات  من 
التصادمات  عن  النامجة  فالوفيات  الوفيات،  من  إليه 
باخلطر  منذرًا  ازديادًا  أظهرت  الطرقات  عىل  املرورية 
 32.2 إىل  لتصل  كافة،  اإلصابات  من  غريها  من  أكثر 
يف  اإلقليم  ويعاين  السكان.  من  ألف  مئة  لكل  وفاة 
الوقت الراهن من أعىل معدالت الوفيات النامجة عن 
العامل، وهذا ما  الطرقات يف  املرورية عىل  التصادمات 
ارتفاع مفجع مقارنًة بام كان عليه األمر عام  يشري إىل 
26.4 وفاة لكل  املعدل يعادل  2002 عندما كان ذلك 
املرتبة  حيتل  اإلقليم  جعل  مما  السكان؛  من  ألف  مئة 
الثانية يف ذلك بعد اإلقليم اإلفريقي. كام أن اإلصابات 
اليوم  حتتل  الطرق  عىل  املرور  حوادث  عن  النامجة 
املرتبة السادسة بني أسباب الوفيات يف اإلقليم، مقارنًة 
باملرتبة التاسعة هلا عىل الصعيد العاملي. وما مل يتم اخّتاذ 
بالتصادمات  فإن اإلصابات  الة،  وفعَّ فورية  إجراءات 
املرورية عىل الطرق ستزداد بحلول عام 2030 لتحتل 
الصعيد  عىل  الوفيات  أسباب  بني  اخلامسة  املرتبة 
أما  اإلقليمي.  الصعيد  عىل  هلا  الثالثة  واملرتبة  العاملي 
ر بني  العواقب االقتصادية فينبغي عدم إغفاهلا، إذ تقدَّ

1% و1.5% من الناتج الوطني اإلمجايل للبلدان.

يات  وُيَعدُّ االلتزام السيايس غري الكايف من التحدرِّ
الرئيسية التي تواجه الوقاية من األمراض غري السارية 
واإلصابات،  النفسية،  واالضطرابات  ومكافحتها، 
غري  السيايس  االلتـزام  ويتظاهر  العجز.  وحاالت 
السارية  أولوية منخفضة لألمراض غري  بإيالء  الكايف 
املقدار  الزهيدة  وباملوارد  الصحية،  التنمية  خطط  يف 
السارية  غري  األمراض  من  للوقاية  ص  ختصَّ التي 
يف  تعاين  الوطنية  واخلطط  فالسياسات  ومكافحتها، 
غالب األحيان من نقص التمويل، كام أن معاناة اإلقليم 
الكوارث  ومن  احلادة  الطوارئ  من  كبري  قسٍط  من 
الطبيعية، والكوارث التي هي من صنع اإلنسان، ومن 
استمرار  ضامن  عىل  سلبيًا  ر  رِـّ تؤث السياسية،  القالقل 

برامج الوقاية واملكافحة.

اإلنجازات الـُمْحَرَزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

األمراض  ملجاهبة  إقليمية  عمل  خطة  إعداد  تم  لقد 
غري السارية، باالستـرشاد بخطة العمل العاملية 2008 
للبلدان  2013، وهي تستخدم حاليًا لتقديم الدعم   -
يف سعيها إلعداد خططها الوطنية، إىل جانب مراجعة 
وتونس،  والبحرين،  األردن،  يف  هبا  املرتبطة  اخلطط 
واملغرب،  وُعامن،  السورية،  العربية  واجلمهورية 
م املكتب اإلقليمي  العربية السعودية. كام قدَّ واململكة 
الصحة  منظمة  أداة  الستكامل  البلدان  جلميع  الدعم 
غري  األمراض  جمال  يف  الُقطرية  للقدرات  العاملية 
السارية. وواصل املكتب اإلقليمي تقديم الدعم التقني 
الرعاية  ضمن  السارية  غري  األمراض  إدراج  ملبادرة 
مها  آخَريرْن،  اثَننيرْ  بلَديرْن  إضافة  مع  األولية،  الصحية 
التي  السابقة  األربعة  البلدان  إىل  وتونس،  األردن، 
بلدان.  ستة  العدد  ليصبح  قبل،  من  ذلك  إىل  بادرت 
هي  بلدان  لثالثة  الدعم  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ كام 
تونس، وقطر، واملغرب، لتحديث ما لدهيا من خطط 
وطنية ملكافحة الرسطان باالستـرشاد باالستـراتيجية 
كام  ومكافحته.  الرسطان،  من  للوقاية  اإلقليمية 
اإلقليمية  الرابطة  مع  الرشاكة  اإلقليمي  املكتب  ر  طوَّ
إىل  هتدف  برامج  إلنشاء  متهيدًا  الرسطان،  ملكافحة 
الثدي  رسطان  ي  حتررِّ جمال  يف  والسيَّام  القدرات،  بناء 

والرعاية امللّطفة.

د.  التـرصُّ لتحسني  اإلقليم  يف  اجلهود  وتتواصل 
ات  املؤرشرِّ عىل  يشتمل  إقليمي  إطار  إعداد  تّم  فقد 
والوفيات،  واملراضة،  االختطار،  بعوامل  اخلاصة 
الدعم  تقديم  تم  كام  الصحية،  الُنُظم  واستجابات 
واجلمهورية  وتونس،  البحرين،  هي  بلدان  خلمسة 
خالل  من  واملغرب،  وقطر،  السورية،  العربية 
العاملية الصحة  ملنظمة  املتدرج  ي  التحررِّ  أسلوب 

د األمراض غري السارية  WHO STEPWISE لتـرصُّ
أعقاب  ويف  ولبنان.  وفلسطني،  ليبيا،  من  كلرِّ  يف 
بقرارها املتحدة  األمم  اخّتذهتا  التي  التارخيية   اخلطوة 
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املنقطع  االهتامم  عجلة  لدفع   )A/RES/64/265(
ُعِقَدترْ  السارية،  غري  األمراض  بمكافحة  النظري 
القمة  باجتامع  اإلقليمي  اإلسهام  لضامن  مشاَوَرة 
شهر  يف  سُيعقد  الذي  املتحدة  لألمم  املستوى  الرفيع 
اإلقليمي  املكتب  أدرك  وقد   .2011 أيلول/سبتمرب 
املطلوبة  البيرِّنات  توليد  البحوث احلاسم يف  أمهية دور 
دعمه  تقديم  فواَصل  وتنفيذها،  الربامج  إلعداد 
ومجهورية  األردن،  يف  ز  التميُّ ذات  اإلقليمية  للمراكز 
السورية،  العربية  واجلمهورية  اإلسالمية،  إيران 
ولبنان، واململكة العربية السعودية، لتكون هذه املراكز 
البحوث  جمال  يف  العاملية  الصحة  منظمة  مع  متعاونة 
كام  عليها.  والتدريب  السارية  غري  األمراض  حول 
ُبلدانَيـنيرْ  مرشوَعنيرْ  يف  أيضًا  اإلقليمي  املكتب  ساهم 
للبحوث حول األمراض القلبية الوعائية وأثر التحرضُّ 

عىل األمراض غري السارية.

بلدان  ألربعة  الدعم  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ وقد 
َية دعم  ُبغرْ فيها،  التدخني  لتعزيز خدمات اإلقالع عن 
مكافحة التبغ، كام تم إعداد خالصة للسياسات الرامية 
إلدراج خدمات اإلقالع عن التدخني ضمن عيادات 
إىل  ترمجتها  وجتري  بالفعل،  املوجودة  السل  مكافحة 

ت أربعة بلدان الدعم للمشاركة  اللغة العربية. وقد تلقَّ
لالعتامد عىل  اإلرشادية  الدالئل  املفاوضات حول  يف 

التبغ ضمن إطار االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ.

ت  تلقَّ العصبية،  النفسية  االضطرابات  جمال  ويف 
الصحية  الُنُظم  تقييم  الستكامل  الدعم  بلدان  ثالثة 
العاملية  الصحة  منظمة  أداة  باستخدام  فيها  النفسية 
لتقييم نظم الصحة النفسية، ليصبح عدد البلدان التي 
استكملت هذا التقييم 18 بلدًا. وتم نرش تقرير إقليمي 
بلدًا.   14 يف  أجري  الذي  التقييم  إىل  يستند  مرّكب 
وتساهم البلدان يف هذا التقييم لتحديث املعلومات يف 
أطلس الصحة العاملية الذي سبق أن نرش عام 2005؛ 
كام استكمل العمل يف أطلس املوارد يف الصحة النفسية 
اإلقليم،  بلدان  يف  واملراهقني  واألطفال  لألمهات 

وخيضع يف الوقت الراهن ملراجعٍة زمالية.

لالرتقاء  منطلقًا  والترشيعات  السياسات  م  وتقدرِّ
اللجنـة  اعتمـدت  وقـد  اخلدمــات،  وتطوير 
هات  التوجُّ  )3 إ57/ق  بقرارهـا )ش م/ل  اإلقليميـة 
لألمهات  النفسية  للصحة  اإلقليمية  االستـراتيجية 
واألطفال واملراهقني. وواصل املكتب اإلقليمي تقديم 
دعمه للبلدان يف األردن، والسودان، ولبنان، واملغرب، 
واالستـراتيجيات  السياسات  واستكامل  إلعداد 
ومعاقرة  النفسية  الصحة  حول  بالبيرِّنات  َندة  الـُمسرْ
لتنفيذ  بدئها  يف  الدعم  مرص  ت  وتلقَّ اإلدمان.  مواد 
اعتمدهتا  التي  النفسية  الصحة  حول  الترشيعات 
ى املهنيون  احلكومة عام 2009. وباإلضافة إىل ذلك تلقَّ
الدعم  ومرص  والسودان،  األردن،  يف  الصحيون 
النفسية  الصحة  لدبلوما  تدريبية  دورة  يف  للمسامهة 
مع  بالتعاون  اهلند  يف   Pune التي نظمتها جامعة بيون
الواردة  املواد  مراجعة  ومتت  للمنظمة.  الرئييس  املقر 
البلدان  يف  النفسية  بالصحة  اخلاصة  الترشيعات  يف 
متهيدًا إلضفاء سامت الصكوك الدولية عليها، والسيَّام 
عن  الصادرة  العجز  ذوي  األشخاص  حقوق  رشعة 
بالتعاون  ُعقد  بلداين  اجتامع  املتحدة، وذلك يف  األمم 
اإلنسان  وحقوق  للصحة  اإلقليمية  الربامج  مع 

Cardiovascular disease, cancer, diabetes and chronic pulmonary diseases accounted for 
50% of all deaths in 2005. Tackling the growing regional burden of noncommunicable 
diseases constitutes one of the major challenges for development in the 21st century. 
Globally, an estimated 35 million deaths, related to noncommunicable diseases, 
occur every year, representing 60% of all deaths. The total number of deaths from 
noncommunicable diseases is projected to increase by a further 17% over the next 
10 years, with the highest increase in Africa and the Eastern Mediterranean Region. 
The Plan of action for the prevention and control of noncommunicable diseases 
in the Eastern Mediterranean Region represents a step forward in preventing 
noncommunicable diseases in the Region, and in strengthening regional efforts to 
implement prevention and control programmes. It is aimed at decision-makers, policy 
analysts and health professionals involved in designing appropriate and effective 
noncommunicable disease prevention and control programmes.
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وتعزيزها.  الصحة  وحفظ  الصحية  احلياة  وأنامط 
بلد  كلُّ   َ املراجعة عنيَّ فيها  ُأجرَيت  التي  املدة  وخالل 
 ، افَتَتحترْ كام  النفسية،  بالصحة  معنيًا  اتصال  ضابَط 
باإلضافة إىل ذلك، 11 بلدًا هي األردن، وأفغانستان، 
اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  وتونس،  والبحرين، 
واملغرب،  ومرص،  وفلسطني،  والعراق،  والسودان، 
مسؤولًة  خاصًة  وحدات  السعودية،  العربية  واململكة 
عن إعداد ومراقبة خطط وسياسات وخدمات الصحة 

النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان.

النفسية ضمن  م خاص بالصحة  وُيَعدُّ إدراج مقورِّ
الرعاية الصحية األولية جزءًا هامًا من الرؤية الشاملة 
حزمة  إعداد  تم  الصدد  هذا  ويف  النفسية،  للصحة 
الصحية  الرعاية  يف  العاملني  تدريب  حول  معلومات 
ف عىل االضطرابات النفسية الشائعة  األولية عىل التعرُّ
إعداد  تم  كام  البلدان.  مع  َتَشاُطُرها  وتمَّ  وتدبريها، 
مرشوع مقتـرح بإدراج الصحة النفسية ضمن الرعاية 
الصحية األولية يف فلسطني، وذلك بالتعاون مع منظمة 
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيرِّـني 
يف  املراجعة  قيد  وهو  )األنروا(،  األدنى  الرشق  يف 
القدرات  لبناء  مقتـرح  إعداد  تم  كام  الراهن.  الوقت 
الوطنية  األطراف  مع  بالتعاون  وذلك  أفغانستان،  يف 

إعداد  يف  العاملية  الصحة  منظمة  وسامهت  املعنيَّة. 
م لالحتاد األورويب حول الصحة النفسية  مقتـرح مقدَّ
العاملني يف  بناء القدرات لدى  يف الصومال. وأجري 
الرعاية الصحية األولية يف أربيل يف العراق. وقد اختري 
يف  الفجوة  لرأب  العمل  برنامج  بتنفيذ  للبدء  األردن 

الصحة النفسية.

ر من األغالل التي  وَتَواَصَل العمل بمبادرة التحرُّ
بطريقة  النفسية  الصحة  يف  اخلدمات  إيتاء  تستهدف 
للخدمات،  املستخدمني  حقوق  احتـرام  مع  إنسانية، 
وقد  الصومال؛  يف  أرسهم  وكرامة  كرامتهم  وحفظ 
ع نطاقها ليشمل موقَعنيرْ يف أفغانستان وموقعًا يف  توسَّ
السودان. ويتواصل العمل يف تعزيز القدرات اإلقليمية 
ي للطوارئ يف جمال الصحة النفسية،  من أجل التصدرِّ
مع تعزيز الدعم النفيس للنازحني من العراق وفلسطني 
إىل األردن، واجلمهورية العربية السورية، ومرص، وقد 
ُبدئ بتحليل الوضع باستخدام أدوات طّورهتا منظمة 
بالصحة  املعنيَّة  املرجعية  واملجموعة  العاملية  الصحة 
النفسية، وبتقديم الدعم أثناء الطوارئ، لصالح اللجنة 
دة الوكاالت، والتي يساهم فيها املكتب  الدائمة املتعدرِّ

اإلقليمي.

لإلجراءات،  الداعمة  البيرِّنات  توليد  تعزيز  َية  وُبغرْ
تم نرش مراجعة منهجية حلاالت االنتحار، مع استكامل 
دة املواقع. كام تم استكامل  بروتوكول للدراسات املتعدرِّ
وتعرض  النفسية،  والصحة  للتغذية  منهجية  مراجعة 
حاليًا عىل مراجعة الزمالء، كام نرش تقرير إقليمي حول 

الرصع.

فقد  والعجز،  واإلصابات  العنف  جمال  يف  أما 
إطار  إعداد  هي  الكبرية  الرئيسية  اإلنجازات  كانت 
الطرق،  عىل  السالمة  وبرامج  سياسات  لتنفيذ 
اإلقليمية اللجنة  لقرار  ال  الفعَّ التنفيذ   لضامن 

احلوادث  يف  اإلصابات  حول   7 – إ56/ق  م/ل  ش 
املرورية عىل الطرق. وقد دعا هذا اإلطار إىل إيالء املزيد 
من األمهية لعقد العمل حول السالمة عىل الطرق 2011 
- 2020. ويقتـرح اإلطار واخلطة العاملية لعقد العمل 
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Mental health systems in the Eastern Mediterranean Region is the final 
report of an assessment of six key components of mental health systems in 
14 countries, based on the WHO Assessment Instrument for Mental Health 
Systems (WHO-AIMS). It is aimed at policy-makers, health system managers, 
mental health professionals and others interested in mental health issues. 
The report will help countries to identify the main weaknesses in their mental 
health systems, and develop information-based mental health policies and 
plans with clear base-line information and targets. It provides a starting point 
for countries to monitor progress in implementation of policies and legislation 
and to chart progress in provision of community-based services. 
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العاملية  القرارات  لتنفيذ  مها  يقدرِّ البناء،  جيدة  طريقة 
م املكتب اإلقليمي الدعم للبلدان  واإلقليمية. وسيقدرِّ
وسياساهتا  وبراجمها  الوطنية  خططها  وتنفيذ  إلعداد 
ي لقائمة الضحايا عىل الطرق. وقد تم  الرامية للتصدرِّ
اختيار مرص باعتبارها البلد الوحيد من اإلقليم الذي 
يساهم يف مرشوع السالمة عىل الطرق يف عرشة بلدان 
2010 - 2014. ويستهدف هذا املرشوع تقديم الدعم 
لبلدان منتقاة لتنفيذ املامرسات اجليدة يف السالمة عىل 
الطرق، تتامشى مع ما لدهيا من استـراتيجيات وطنية 

حول السالمة عىل الطرق.

العريب  املؤمتر  رعاية  يف  اإلقليمي  املكتب  وشارك 
لصحة األطفال الذي ُعقد يف اإلمارات العربية املتحدة 
حول احلوادث واإلصابات: الوقاية من اإلصابات بني 
املؤمتر  م  قدَّ بلدًا. وقد   11 فيه  والذي شارك  األطفال، 
األطفال  إصابات  موضوع  عىل  الضوء  إللقاء  فرصة 
واألدوات  املتوافرة،  واالستـراتيجيات  اإلقليم،  يف 
ويف  واملكافحة.  الوقاية  أجل  من  بالبيرِّنات  َندة  الـُمسرْ
بالتعاون  اإلقليمي  املكتب  ذ  نفَّ املؤمتر،  هذا  متابعة 
والتعليم مرشوعًا  للصحة  اليونيسف وسلطة ديب  مع 
مشتـركًا يقوده الزمالء، للوقاية من اإلصابات، بقصد 
الرامية  ومهاراهتم  معارفهم  وتعزيز  الشباب  متكني 

لبناء ثقافة السالمة يف مدارس منتقاة. وواصل املكتب 
ُنُظم  أو تعزيز  للبلدان إلعداد  الدعم  اإلقليمي تقديم 
باستخدام  العجز،  الت  وسجرِّ اإلصابات،  د  ترصُّ

التصنيف الدويل ألداء الوظائف والعجز والصحة.

عىل  السالمة  حالة  عن  العاملي  التقرير  ُنرِشَ  وقد 
م املعلومات حول  الطرق باللغة العربية، وهو تقرير يقدرِّ
بلدًا   20 منها  بلدًا،   178 الطرق يف  السالمة عىل  حالة 
ة  من إقليم رشق املتوسط، باستخدام معطيات مستمدَّ
التقرير  إعداد  املعياري. والعمل مستمر يف  املسح  من 
العاملي الثاين. كام نرش تقرير إقليم رشق املتوسط عن 
حالة السالمة عىل الطرق. واستضافت منظمة الصحة 
من  االتصال  لضباط  الثالث  العاملي  االجتامع  العاملية 
الوقاية  بقضايا  املعني  االجتامع  وهو  الصحة،  وزراء 
وقد  الُقطري،  املستوى  عىل  واإلصابات  العنف  من 
ُعقد ذلك االجتامع يف لندن. وتال هذا االجتامع املؤمتُر 
وتعزيز  اإلصابات  من  الوقاية  حول  العارُش  العامليُّ 
وبلدان  اإلقليمي  املكتب  فيه  عرض  وقد  السالمة، 
اإلقليم اجلوانَب املختلفة لإلصابات والوقاية منها يف 

َر الفرص للُمَشاطرة يف هذه اخلربات. اإلقليم، مما َوفَّ
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األمم  اتفاقية  يف  املشاركة  األطراف  عدد  وبلغ 
ستة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  حول  املتحدة 
عرش بلدًا. كام يساهم عدد متزايد من البلدان مسامهًة 
الة يف خمتلف األنشطة الالزمة لوضع مواد االتفاقية  فعَّ
وأفغانستان،  األردن،  يف  والسيَّام  التنفيذ،  موضع 
واجلمهورية  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  وباكستان، 
حمدودية  ورغم  ومرص.  والعراق،  السورية،  العربية 
يف  رئيسية  إنجازات  إحراز  تم  فقد  املتاحة،  املوارد 
بإعداد  حاليًا  البدء  ويتم  والتأهيل.  العجز  جمال 
وذلك  املجتمعي،  التأهيل  حول  إقليمية  استـراتيجية 
ومجهورية  وباكستان،  أفغانستان،  هي  بلدان  ثالثة  يف 
الدعَم  اإلقليميُّ  املكتُب  م  قدَّ كام  اإلسالمية،  إيران 
الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  لوكالة  أيضًا 
ولربناجمها  )األنروا(  األدنى  الرشق  يف  الفلسطينيرِّـني 
اإلرشادية  الدالئل  صدرت  وقد  للتأهيل،  املجتمعي 
كلٌّ  نرشها  يف  ساهم  والتي  التأهيل،  حول  املجتمعية 
الدولية،  العمل  ومنظمة  العاملية،  الصحة  منظمة  من 
مكافحة  أجل  من  الدويل  والتحالف  واليونيسكو، 
دولية  منظامت  ن  يتضمَّ حتالف  وهو  والتنمية؛  العجز 
املكتُب  ساهم  وقد   .2010 عام  وذلك  حكومية،  غري 
اإلرشادية  الدالئل  إعداد  يف  الة  فعَّ مسامهًة  اإلقليميُّ 
املستقبلية  اخلطوات  لتوضيح  الشامل  املرشوع  ويف 
يف  العمل  ويتواصل  اإلرشادية؛  الدالئل  هذه  لتنفيذ 
اإلرشادية،  الدالئل  هلذه  العربية  اإلخراجة  إعداد 
الدالئل  هذه  لوضع  اإلقليمي  املكتب  ط  وخيطرِّ
اإلرشادية موضع التنفيذ يف البلدان. كام واصل فريق 
املدير  له  شكَّ والذي  بالعجز،  املعني  اإلقليمي  العمل 
اإلقليمي يف أيلول/سبتمرب 2008، عمله عىل الصعيد 
اإلقليمي، ليساهم يف أعامل فريق العمل للمنظمة عىل 

الصعيد العاملي.

للوقاية  عمل  خطة  اإلقليمي  املكتب  أعدَّ  وقد 
الوقاية  يمكن  اللذين  اإلبصار  وضعف  العمى  من 
العاملي  العمل  برنامج  لتنفيذ  الدعم  تقديم  َية  ُبغرْ منهام 
 ،2015  -  2006 العاملية  الصحة  ملنظمة  عرش  احلادي 
واخلطة االستـراتيجية املتوسطة األمد 2008 - 2013. 

تنفيذها  يمكن  الة  فعَّ إجراءات  العمل  خطة  وتقتـرح 
اللذين  اإلبصار  وضعف  العمى  معدالت  خلفض 
واألطراف  البلدان  تقتـرح  كام  منهام،  الوقاية  يمكن 

التي يمكن أن تكيرِّفها لتالئم املواقع واالحتياجات.

يف  الوطنية  للفرق  دعمه  اإلقليمي  املكتب  م  وقدَّ
واجلمهورية  الليبية،  العربية  واجلامهريية  أفغانستان، 
سعيها  يف  ومرص  والصومال،  والسودان،  اليمنية، 
منه،  الوقاية  يمكن  الذي  للعمى  رسيع  تقييم  إلجراء 
عامًا.   50 عمر  فوق  الناس  بني  العمى  انتشار  ومدى 
احتفل  العمى،  من  بالوقاية  التوعية  محالت  ولتعزيز 
العديد من البلدان باليوم العاملي لإلبصار 2010 يف 14 
حتى  العكيس  العد  )موضوعه  األول/أكتوبر  ترشين 
وثيق  بتعاون  اإلقليمي  املكتب  ويعمل   )2020 عام 
للوقاية  الدولية  الوكالة  مع األطراف األخرى، ومنها 
الرشق  وإمباكت  املتوسط،  إقليم رشق  يف  العمى  من 
األوسط، وحفظ الرؤية يف باكستان، واملنطقة 352 من 
املكتب  ويواصل  املرصية.  واحلكومة  الليونز،  نوادي 
اإلقليمي تعاونه مع مجعية صندوق مساعدة املرىض يف 
يه  ص من العمى الذي يمكن َتَوقرِّ الكويت، سعيًا للتخلُّ

يف اإلقليم.
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هات املستقبلية التوجُّ
للبلدان  الدعم  سيواصل املكتب اإلقليمي تقديم 
دة  األعضاء يف سعيها إلعداد خطط وطنية شاملة متعدرِّ
اإلقليمية  باالستـراتيجيات  رَتشدًة  ُمسرْ السنوات، 
احلاسمة  األمهية  وستستمر  اإلقليمية.  العمل  وخطط 
غري  األمراض  د  ترصُّ وإدراج  الصحية  الُنُظم  لتعزيز 
وتعاطي  النفسية،  والصحة  واإلصابات  السارية، 
َية وضع ذلك  مواد اإلدمان، ضمن النظام الصحي، ُبغرْ
املكتب  وسيواصل  القادمة.  السنة  يف  التنفيذ  موضع 
القطاعات  مسامهة  بمقدار  للوصول  سعيه  اإلقليمي 
َية  ُبغرْ ممكن،  قدر  ألقىص  الرشاكات  وحتسني  األخرى 
التي  الشائعة  االختطار  لعوامل  ض  التعرُّ تقليص 
برامج  إدراج  العمل عىل  تعديلها. وسيتواصل  يمكن 
واإلقالع  النفسية،  والصحة  السارية،  غري  األمراض 
عن التدخني، والرعاية العينية، ضمن الرعاية الصحية 
األولية، وذلك من خالل بناء القدرات لدى العاملني يف 
ه محالت التوعية نحو  الرعاية الصحية األولية. وستوجَّ
املتوافرة، واملسامهة  السيايس، واملوارد  االلتزام  ازدياد 
السارية،  غري  األمراض  جمال  يف  العمل  خطط  يف 
واإلصابات.  اإلبصار،  وضعف  النفسية،  والصحة 
القدرات  تعزيز  عىل  التـركيز  من  مزيٌد  ُيوىل  وسوف 
عن  لإلقالع  االحتياجات  عىل  ف  التعرُّ يف  الوطنية 
التدخني، وتلبيتها. وسيكون تنفيذ الدالئل اإلرشادية 
ملكافحة  اإلطارية  االتفاقية  يف  مؤخرًا  اعتمدت  التي 
الرئييس  األسلوب  هو  التبغ  عىل  االعتامد  حول  التبغ 
ى املزيد من الُبلدان الدعم  يف املرحلة القادمة؛ إذ سيتلقَّ
واملسح  االختطار  لعوامل  التدرجيي  املسح  الستكامل 
النفسية  للصحة  العاملية  الصحة  منظمة  جتريه  الذي 
الذي  للعمى  الرسيع  التقييم  WHO AIMS، ومسح 
َندة  الـُمسرْ املعلومات  وإلعداد  منه،  الوقاية  يمكن 
بالبيرِّنات. كام سيتم تعزيز َمَواطن القوة ضمن اإلقليم، 
املكتب  ز  وسريكرِّ الُبلدان.  بني  التعاون  ومواصلة 
اإلقليمي عىل ترمجة االلتزامات التي تبنَّتها الوكاالت 
يف األمم املتحدة والبلدان األعضاء عىل الصعيد العاملي 
الصعيد  عىل  إجراءات  إىل  اإلقليمي  الصعيد  وعىل 

عىل  السالمة  والسيَّام  املجاالت،  خمتلف  يف  الُقطري 
الطرق وإصابات األطفال والعجز.

الغرض االستـراتيجي 4: تقليص 
املراضة والوفيات وحتسني الصحة 

خالل مراحل العمر الرئيسية، بام 
يف ذلك احلمل والوالدة، ومراحل 

الُوُلودة، والطفولة واملراهقة، وحتسني 
الصحة اجلنسية واإلنجابية، والعمل 

ع مجيع األفراد بتشيُّخ يتَّسم  عىل متتُّ
بالنشاط والصحة

القضايا والتحّديات
مل يتبقَّ سوى مخس سنوات عىل عام 2015، وهو العام 
اإلنامئية  املرامي  لبلوغ  املتحدة  األمم  دته  حدَّ الذي 
دون  األطفال  وفيات  معدل  انخفض  وقد  لأللفية. 
سن اخلامسة يف اإلقليم بمقدار 30% عام كان عليه عام 
1990، وانخفض معدل وفيات األمهات بمقدار %24. 
ولبنان  مرص  من  كل  فيه  جتاوزت  الذي  الوقت  ويف 
املرامي  من  الرابع  املرمى  وضعه  الذي  اهلدف  وُعامن 
م لبلوغ  اإلنامئية لأللفية، فإن مخسة بلدان ُتواصل التقدُّ
ذلك اهلدف، واليزال بذل اجلهود املكثفة مطلوبًا لبلوغ 
املرمى الرابع واخلامس عىل الصعيد اإلقليمي بكامله. 
بلوغ  عن  البلدان  من  عدد  يتخلف  أن  املتوقع  ومن 
السري  بلدان  مخسة  تواصل  حني  ويف   . املرمَينيرْ هذين 
عىل طريق حتقيق التغطية الشاملة باستـراتيجية التدبري 
املتكامل لصحة الطفل، فإن البلدان األخرى قد حتتاج 
إىل مدة تتـراوح بني 5 سنوات و43 سنة لتحقيق ذلك، 
بنفس  املضامر  هذا  يف  العمل  يف  م  التقدُّ استمر  ما  إذا 
م والوترية. والتزال العقبات الرئيسية التي تقف  الَنظرْ
يف  واألطفال  والولدان  األمهات  صحة  مواجهة  يف 
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اإلقليم، تتمثل يف عدم كفاية االلتـزام بصحة األمهات 
الربامج،  ملديري  اإليقاع  الرسيع  ب  والتقلُّ واألطفال، 
للربامج،  املالية  املخصصات  يف  املريع  واالنخفاض 
يف  م  تقدُّ من  أحرز  ما  مدى  حول  املعطيات  وغياب 

البلدان، وافتقاد تلك املعطيات للموثوقية.

هبا  يليق  بام  اآلن  حتى  املراهقني  صحة  حتَظ  ومل 
البلدان  مجيع  تدرج  مل  إذ  البلدان،  لدى  أولوية  من 
صحة املراهقني ضمن هيكلية وزارات الصحة لدهيا، 
الوطنية  الُنُظم  ضمن  هلا  املالئمة  املؤرشات  تدرج  ومل 
املخصصة  األموال  كانت  كام  الصحية،  للمعلومات 
يف  اجلهود  تواصلت  وقد  ضئيلة.  املراهقني  لصحة 
نطاق شبكة  اإلقليم إلجياد حتالفات تستهدف توسيع 
أنشطة  تعزيز  واليزال  للصحة،  زة  املعزرِّ املدارس 
تعزيز  تواجه  التي  الرئيسية  يات  التحدرِّ من  البحوث 
املدارس، ولتعزيز وحفظ صحة  الصحة لدى طالب 
األرس واملجتمعات. وُتَعد مبادرات املدن واملجتمعات 
األولية  الصحية  والرعاية  للمسنني  الـُمَراعية 
الـُمَراعية للمسنني كذلك من اجلوانب الرئيسية لتلبية 
يف  امللموس  التـزايد  ضوء  يف  الصحية،  االحتياجات 

أعداد السكان املسنني.

اإلنجازات الـُمْحَرَزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

القدرات  لبناء  اإلقليمي  املكتب  يف  العمل  َتَواَصل 
خالل  من  والولدان  األمهات  صحة  جمال  يف  الوطنية 
إيتاء  ضامن  تستهدف  بالبيرِّنات  مسندة  استـراتيجيات 
ووالدهتا  محلها  فتـرات  يف  امرأة  لكل  املاهرة  الرعاية 
املعلومات  وحتليل  ومجع  للوالدة،  التالية  والفتـرات 
علم  عىل  مبنية  قرارات  اختاذ  إىل  ترمي  التي  الصحية 
الدالئل  تبنرِّي  وتعزيز  الربامج،  إدارة  يف  واطالع 
العمل  وفرض  الرسيرية،  والربوتوكوالت  اإلرشادية 
عىل  والتعرف  املرافق،  صعيد  عىل  وتنفيذها  هبا، 
اخلدمات، ورفع مستوى  تقديم  الة يف  الفعَّ املامرسات 

الوعي باملامرسات املنقذة لألرواح من خالل الربامج 
املجتمعية.

التي  البلدان  عىل  خاص  تـركيز  إيالء  تم  وقد 
اخلامس  املرمى  بلوغ  طريق  يف  الركب  عن  ختلفت 
ت كلٌّ من باكستان  من املرامي اإلنامئية لأللفيـة، فتلقَّ
إجراء  أجل  من  دعاًم  واليمن  والسودان  وأفغانستان 
قة للربامج الوطنية لألمومة املأمونة، ومن  مراجعة معمَّ
الوفيات  معدالت  خلفض  وطنية  خطط  إعداد  أجل 
من  كلٌّ  ت  تلقَّ كام  والولدان.  األمهات  بني  واملراضة 
االلتـزام  صياغة  جمال  يف  دعاًم  واليمن  أفغانستان 
الوطني جتاه خطة العمل املشتـركة لألمني العام لألمم 
املتحدة حول صحة املرأة والطفل، وذلك بالتعاون مع 
املرامي  َية بلوغ  ُبغرْ املتحدة،  الشقيقة يف األمم  املنظامت 

اإلنامئية لأللفية.

والوالدة  احلمل  أثناء  ماهرة  رعاية  توافر  وُيَعد 
أمرًا بالغ األمهية يف خفض معدالت وفيات األمهات 
م املكتُب اإلقليميُّ الدعَم لكل من  والولدان. وقد قدَّ
درايس  منهج  إعداد  يف  واليمن  والسودان  أفغانستان 
الصحيني  والعاملني  املجتمعيات  للقابالت  تدريبي 
إىل  الدعم  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ كام  املجتمعيني. 
باكستان أثناء حالة الطوارئ التي مرت هبا خالل أزمة 
األدوات  مراجعة  الدعم  ذلك  ن  وتضمَّ الفيضانات، 

م معلومات صحية  أحد العاملني الصحيرِّني يف الصومال يقدرِّ
لعدد من األمهات أثناء انتظارهن يف العيادة
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الوطنية املستخدمة يف التقييم الرسيع للحاالت الطارئة 
يف جمال الصحة اإلنجابية وصحة األمهات والولدان.

بصورة  وظائفها  تؤدي  التي  للربامج  ويمكن 
الت وفيات  ض من معدَّ جيدة يف تنظيم األرسة أن ختفرِّ
اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ وقد   .%31 بمقدار  األمهات 
يف  الوطنية  الربامج  يف  الوطنيني  للموظفني  الدعم 
باملامرسات  االرتقاء  إىل  التحول  تفرض  التي  الطرق 
أحد  أعدَّ  فقد  لذلك  ونتيجة  اخلدمات.  الة إليتاء  الفعَّ
تنظيم  بسياسات  لالرتقاء  وطنية  خططًا  بلدًا  عرش 

األرسة وباملامرسات التي تتبعها براجمها.

ومن املعلوم أن القدر األكرب من وفيات األمهات 
بعدها  أو  الوالدة  موعد  حلول  قبل  حيدث  والولدان 
باختاذ  الوفيات  هذه  معظم  تفادي  ويمكن  بقليل. 
خدمات  إىل  وباإلحالة  بسيطة،  وقائية  إجراءات 
د والتحليل واإلبالغ  التـرصُّ الطوارئ. وُيَعد كلٌّ من 
أمرًا  والولدان  األمهات  وفيات  معدالت  عن  ال  الفعَّ
جودة  حتسني  إىل  الرامية  اجلهود  توجيه  يف  رضوريًا 
اخلدمات. وقد عقد املكتب اإلقليمي اجتامعًا تشاوريًا 
ُنُظم  لتعزيز  وطنية  عمل  خطط  وضع  عن  أسفر 
د الوطنية لصحة األمهات والولدان يف البلدان  التـرصُّ
تقنية  توصيات  وعن  االجتامع،  بذلك  شاركت  التي 

تدعم تنفيذ تلك اخلطط.

ويف جمال حفظ وتعزيز صحة األطفال واملراهقني، 
الصحية  الرعاية  إيتاء  مرافق  من  مرفقًا   34 088 فإن 
األولية املستهدفة )67%( تقوم اآلن بتنفيذ استـراتيجية 
بلدان  من  بلدًا   13 يف  الطفل  لصحة  املتكامل  التدبري 
لترسيع وترية  إقليمية  مبادرات  تبنرِّي  تم  اإلقليم. وقد 
مبادرة  املبادرات  تلك  ومن  به،  االرتقاء  أو  التنفيذ 
التدبري  استـراتيجية  حول  للعمل  السابق  التعليم 
اإلقليم  يف  البيرِّنات  وتتـراكم  الطفل.  لصحة  املتكامل 
وفيات  معدل  عىل  املبادرة  هلذه  اإلجيايب  التأثري  حول 
مرص  يف  أجريت  دراسة  أوضحت  حيث  األطفال، 
معدل  يف  االنخفاض  من  املزيد  بني  ارتباط  وجود 
وفيات األطفال دون مخس سنوات وبني تنفيذ مبادرة 

يزيد  ما  أدرج  وقد  الطفل.  لصحة  املتكامل  التدبري 
التدبري  مبادرة  الطب  كليات  من  كلية  مخسني  عىل 
لطب  التعليمي  املنهج  ضمن  الطفل  لصحة  املتكامل 
األطفال فيها. وتوخيًا لتعزيز هذه اجلهود، أعدَّ املكتب 
التدبري  مبادرة  حول  إقليمية  تعليمية  حزمة  اإلقليمي 
املتكامل لصحة الطفل خمصصة ملا قبل العمل باخلدمة، 
املكتب  أطلق  كام  تدريبية؛  كتيبات  ستة  من  وتتألف 
اإلقليمي املبادرة اإلقليمية للرعاية املجتمعية لألطفال 
مع إطار إقليمي وحزمة تدريبية خمصصة للعاملني يف 
َية زيادة نطاق إتاحة خدمات الرعاية  صحة املجتمع، ُبغرْ
الصحية الرفيعة اجلودة لألطفال، وضامن جودهتا، وقد 
أجريت اختبارات ميدانية عليها يف مرص، وتم تنفيذها 
بلٍد  كل  لسياق  موائمة  إخراجة  إعداد  وتم  اليمن،  يف 
عىل  مستند  معلومات  نظام  إعداد  تم  كام  حدة.  عىل 
اإلنتـرنت حول مبادرة التدبري املتكامل لصحة الطفل، 
اإلقليمي  االجتامع  خالل  البلدان  مع  ُمشاَطَرتِه  مع 
مع  الطفل  لصحة  املتكامل  التدبري  ملبادرة  للمنسقني 
التخطيط لبناء القدرات يف جمال استخدام هذه األداة.

طفل خيضع للفحص الطبي يف العراق، وهو واحد من ثالثة 
ذ اسرتاتيجية التدبري املتكامل  عرش بلدًا يف اإلقليم تنفرِّ

لصحة الطفل
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األساسية  املؤرشات  اإلقليمي  املكتب  أعد  وقد 
سعيها  يف  البلدان  إىل  الدعم  م  وقدَّ املراهقني،  لصحة 
بإنشاء  للتبشري  توجيهية  وطنية  عملية  حلقات  إلقامة 
حتليٍل  إجراء  وإىل  املراهقني،  صحة  إلدارة  وحدات 
لألوضاع. وقد أدرجت سبعُة بلدان يف الوقت الراهن 

صحَة املراهقني ضمن هيكليَّة وزارة الصحة.

وقد واصل املكتب اإلقليمي سعيه لتقديم الدعم 
مراجعة  فأجرى  املدرسية.  الصحة  لربامج  التقني 
حتديد  مع  ُعامن،  يف  املدرسية  الصحة  عن  للتحري 
الوطنية  للسلطات  وتقديمها  املستقبلية،  اخلطوات 
وضع  عىل  للتعرف  استبيان  تصميم  تم  كام  املعنية، 
تنفيذ  نطاق  توسيع  َية  ُبغرْ املدرسية،  الصحة  خدمات 
حتليل  تم  كام  للصحة.  زة  املعزرِّ املدارس  نات  مكورِّ
املعلومات الواردة، وعرضها يف مشاورة إقليمية أقيمت 
واستجابة  املدرسية،  الصحة  خدمات  تنظيم  حول 
خدمات  تعزيز  حول  مسقط  إعالن  اعتامد  تم  لذلك، 
الراهنة  يات  للتحدرِّ التصدي  خالل  من  املدارس 
اإلرشادية  للدالئل  دة  مسوَّ إعداد  تم  كام  واملستقبلية. 

اإلقليمية حول خدمات الصحة املدرسية.

واصل  اإلنجابية،  والصحة  البحوث  جمال  ويف 
املكتب اإلقليمي تقديم دعمه التقني للجهود الوطنية 
بلوغ  نحو  املحرز  م  التقدُّ وترية  ترسيع  َية  ُبغرْ املبذولة، 
املتعلقة  األهداف  وحتقيق  الدولية،  التنموية  املرامي 
تلقت  وقد  اإلنجابية.  وبالصحة  اجلنسية  بالصحة 
إعداد  الدعم الستكامل  والسودان  أفغانستان  من  كلٌّ 
االستـراتيجيات وخطط العمل الوطنية حول الصحة 
استكمل  وقد   .2015  –  2011 للفتـرة  اإلنجابية 
اإلنجابية  الصحة  حول  الوطنية  السياسة  السودان 
قة للربنامج الوطني  ها، كام أجريت مراجعة معمَّ وَنرَشَ
للصحة اإلنجابية، ومدى تنفيذه يف كٍل من أفغانستان 

واألردن وفلسطني والسودان واليمن.

مجع  ويف  د  التـرصُّ يف  والقصور  النقص  واليزال 
املعطيات وحتليلها واإلبالغ عنها سائدًا يف الكثري من 
املكتب  نرش  ذلك،  مع  التعاطي  سبيل  ويف  البلدان. 

اإلقليمي اإلطار اإلقليمي لرصد وتقييم برامج الصحة 
مؤرشًا   34 ن  تتضمَّ إرشادية،  وثيقة  وهي  اإلنجابية، 
نوعيًا لإلقليم من أجل الرصد، وتستهدف هذه الوثيقة 
تعزيز القدرات التقنية الوطنية يف احلصول عىل املعطيات 
واملعلومات املالئمة واملوثوقة، التي جتعل من املمكن 
رصد وتقييم برامج الصحة اإلنجابية وإغناؤها. وقد 
م املكتب دعمه لثامنية عرش بلدًا يف جمال إعداد خطط  قدَّ
العمل الوطنية الرامية لتعزيز القدرات يف جمال الرصد 
إيران  أفغانستان ومجهورية  ت كلٌّ من  والتقييم؛ وأعدَّ
اإلسالمية، واألردن، والسودان، واجلمهورية العربية 
اإلنجابية  الصحة  رصد  بمؤرشات  قوائم  السورية 

استنادًا إىل توجيهات املكتب اإلقليمي ودعمه.

عدد  إمجايل  ُرُبع  من  يقرب  ما  املراهقون  ويشكل 
تلبية  يًا ضخاًم عىل  يفرض حتدرِّ اإلقليم، مما  السكان يف 
اخلاصة  الفئة  هلذه  واإلنجابية  اجلنسية  االحتياجات 
من السكان. وُتَعد البحوث الرفيعة اجلودة من األمور 
وعىل  االحتياجات  عىل  التعرف  يف  األمهية  البالغة 
الة واملقبولة إليتاء اخلدمات للشباب. ويف  الطرق الفعَّ
م املكتُب اإلقليميُّ  سبيل التعاطي مع هذا املوضوع، قدَّ
املتعلقة  البحوث  حول  القدرات  بناء  جمال  يف  الدعَم 
املراهقني،  لدى  اإلنجابية  والصحة  اجلنسية  بالصحة 
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والبحرين  أفغانستان  من  كل  ت  أعدَّ لذلك  ونتيجًة 
تنفيذ  تستهدف  وطنية  مقتـرحات  واليمن  وفلسطني 
أنشطة بحثية مالئمة، كام صاغ أربعة عرش بلدًا خطط 
اإلنجابية  الصحة  لبحوث  األولويات  لوضع  العمل 

لدى املراهقني يف بلداهنم.

َعم بالصحة  خ امُلفرْ واكتسبت برامج ومبادرات التشيُّ
والنشاط دعاًم متزايدًا، وحظيت باالهتامم يف اإلقليم. 
ِرَي مسٌح ملتابعة تنفيذ االستـراتيجية اإلقليمية  فقد ُأجرْ
م املكتب  َعم بالصحة والنشاط. وقدَّ خ امُلفرْ املعنية بالتشيُّ
َعم  امُلفرْ التشيُّخ  القدرات يف جمال  لبناء  اإلقليمي دعمه 
السنوي  املؤمتر  خالل  من  وذلك  والنشاط،  بالصحة 
اجلمهورية  يف  دمشق،  بجامعة  الطب،  لكلية  اخلامس 
التي  الوطنية  اجلهود  إىل  باإلضافة  السورية،  العربية 
للمسنني يف محاة  الـُمراعية  املدن  برامج  لتعزيز  بذلت 

ودير عطية.

التوجهات املستقبلية
سُتبَذل جهوٌد ضخمٌة لتقديم املزيد من الدعم لربامج 
وسيواصل  واألطفال،  والولدان  األمهات  صحة 
املكاتب  يف  التقنية  القدرات  تعزيز  اإلقليمي  املكتب 
َية املحافظة عىل الدعم  القطرية ملنظمة الصحة العاملية ُبغرْ
التقني للمنظمة واالرتقاء بأداء برامج صحة األمهات 
محالت  وستكون  اإلقليم.  يف  واألطفال  والولدان 
القضايا ذات األولوية من  املوارد من  التوعية وحشد 
الية  الفعَّ عالية  بتدخالت  الشاملة  التغطية  دعم  أجل 
تقدمًا  أخرى  بلدان  مخسة  وستحرز  التكاليف.  لقاء 
الصحية  الرعاية  مرافق  من   %50 عن  يقل  ال  ما  بقيام 
لصحة  املتكامل  التدبري  مبادرة  بتطبيق  فيها  األولية 
يف  للعاملني  التدريبية  احلزمة  تنفيذ  وسيتم  الطفل. 
نطاق  توسيع  مع  إضافيني،  بلدين  يف  املجتمع  صحة 
تنفيذها يف اإلقليم.  الرائدين يف  البلدين  العمل هبا يف 
كام سيتم تنفيذ برنامج التعليم السابق للعمل بمبادرة 
التدريب املتكامل لصحة الطفل يف ثالث كليات طب 
إضافية، وسيتم تقييمها يف كلية طب أخرى. كام سيتم 

تقييم هذه املبادرة أيضًا يف بلدين اثَننيرْ من خالل مسٍح 
ومراجعة للمرافق الصحية فيهام. وسيتم إنشاء برامج 
وسيستكمل  إضافيني،  بلدين  يف  املراهقني  لصحة 
إعداد تقرير حتليل للوضع الصحي للمراهقني يف ثالثة 
بلدان. واليزال بلوغ املرامي اإلنامئية الوطنية والدولية 
يات  املتعلقة بالصحة اإلنجابية وصحة املرأة يواجه حتدرِّ

كربى يف اإلقليم.

وسيتم إيالء تـركيز خاص عىل املعارف واملواقف 
واملامرسات لدى األفراد واألرس واملجتمعات، ورأب 
العاملني يف  توافر  العاملة لضامن  القوى  الفجوات يف 
إليهم،  فيها  احلاجة  متس  التي  األوقات  ويف  األماكن 
اإلنجابية  الصحية  الرعاية  إيتاء  ُنُظم  أداء  وضامن 
حول  املعلومات  وحتسني  اجلودة،  الرفيعة  لوظائفها 
الصحة  يف  وللمراضة  للوفيات  الرئيسية  دات  املحدرِّ
ن من إعداد برامج مسندة بالبيرِّنات  َية التمكُّ اجلنسية، ُبغرْ

وتنفيذها

تقليص   :5 االستـراتيجي  الغرض 
العواقب الصحية للطوارئ والكوارث 
قدر  واحلد  واملنازعات  واألزمات 
االجتامعي  تأثريها  من  اإلمكان 

واالقتصادي

القضايا والتحّديات
تواصلت اجلهود، ضمن هذا الغرض االستـراتيجي، 
تقليص  قدرات  ودعم  للطوارئ  االستعداد  لدعم 
واالستعداد  جماهبتها  ُسُبل  وحتسني  الكوارث،  خماطر 
للطوارئ،  الة  والفعَّ الرسيعة  االستجابة  وتنظيم  هلا، 
وتوجيه عملية َتَعايف القطاع الصحي منها. وقد عانى 
اإلقليم، مرة أخرى، من زيادة تواُتر وحجم الكوارث 
مليون  عرشين  عن  يقل  ال  ما  ر  ترضَّ حيث  الطبيعية، 
شخص من الفيضانات يف باكستان، كام ترضرت ثامنية 
عىل  وعالوة  الطبيعية.  الكوارث  من  أخرى  بلدان 
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ذلك، حيل باإلقليم عدد من الطوارئ اإلنسانية املعقدة 
يف  وذلك  العاملي،  املستوى  عىل  األصعب  تعدُّ  التي 
كل من فلسطني، وأفغانستان، وباكستان، والسودان، 
اقتصاد  يندرج  والتي  واليمن،  والعراق،  والصومال، 
ففي  ضعفًا.  األكثر  االقتصادات  ضمن  معظمها، 
الدائر عىل مدى ستني عامًا إىل  فلسطني أدى الرصاع 
جعل أكثر من 80% من السكان يف قطاع غزة يف حاجة 
الرضع  وفيات  مؤرشات  تعدُّ  كام  إنسانية،  معونة  إىل 
هي  والصومال،  أفغانستان  من  كل  يف  واألمهات، 
الصومال  يقتـرب  وحيث  العامل.  مستوى  عىل  األعىل 
من إكامل العقد الثاين للحرب األهلية املتواصلة، فإن 
هنالك ما يربو عىل 2.5 مليون مرشد من السكان، كام 
يتواصل الرصاع الداخل يف اليمن. وتضم هذه البلدان 
عىل  داخليًا  املشـردين  األشخاص  من   %46 جمتمعة 
مستوى العامل. ثم إن املعدل املرتفع النتشار الطوارئ 
وااللتزام  االستثامر  زيادة  أمهية  د  يؤكرِّ اإلقليم  يف 
أصحاب  من  وغريها  احلكومات  ِقَبل  من  السيايس، 
الشأن املعنيني، يف جمال االستعداد للطوارئ وتقليص 

خماطر الكوارث.  

اإلنجازات الـُمْحَرَزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

مع  للمنظمة  والفعالة  املنسقة  اإلنسانية  االستجابة  إن 
ضمن  الرشكاء،  سائر  ومع  الباكستانية  الصحة  وزارة 
فيضانات  جتاه  املتحدة،  لألمم  الصحية  املجموعة 
باكستان، قد مثَّلت اإلنجاز األهم خالل العام، حيث 
أمكن، من خالل هذه االستجابة، التعاطي مع أوضاع 
مهددة للحياة، وتقديم خدمات اإلغاثة الصحية ألكثر 
من عرشين مليونًا من السكان يف شتى أنحاء باكستان. 
وحتى يمكن ضامن استمرار وزيادة وترية االستجابة 
هلذه الكارثة، التي تعدُّ األكرب يف تاريخ منظمة الصحة 
األعوام  خالل  بأرسها(  املتحدة  )واألمم  العاملية 
جهود  تتضافر  أن  لزامًا  كان  فقد  األخرية،  اخلمسني 
الرشكاء  مع  التعاون  جانب  إىل  املنظمة،  رشائح  مجيع 
يف سائر أنحاء العامل. وقد أمكن حتقيق استنفار فوري 
لكبار اخلرباء يف خمتلف املجاالت الصحية، والعمليات 
املعلومات.  وتكنولوجيا  واالتصاالت،  اللوجستية، 
وتم توفري االستشارات الطبية واألدوية املنقذة للحياة 
ملا يزيد عىل 4.5 مليونا من السكان، وذلك من خالل 
أكثر من 1200 نقطة من نقاط تقديم اخلدمات الصحية، 
والتدبري  املعاجلة  طفل   15  000 عىل  يربو  ما  تلّقى  كام 
وكان  التغذية.  وسوء  اإلسهال  حلاالت  العالجي 
بالتنسيق  مقرونة  واملوجهة،  الرسيعة  اإلغاثة  جلهود 
املياه واخلدمات  بتوفري  املعنية  املجموعات  مع  الفّعال 
من  حمتملة  ثانية  موجة  تفادي  يف  أثرها  اإلصحاحية، 

اء فاشيات األمراض السارية. الوفيات جرَّ

الكوارث  مجيع  يف  َلل  الثُّ أسلوب  تنفيذ  وكان 
اإلقليم.  يف  املنظمة  طوارئ  لعمليات  أولوية  يمثل 
أعامل  لتنسيق  القدرات  بناء  دعم  بموجبها  تمَّ  وقد 
باملنظامت  الصحيني  العاملني  كبار  من  الصحية  َلة  الثُّ
احلكومية  والوكاالت  والوطنية،  الدولية  الالحكومية 
احتلت  وقد  املتحدة.  األمم  وكاالت  من  وغريها 
اإلنساين  العمل  ُثَلل  بني  الثانية  املرتبة  الصحية  َلة  الثُّ
الذي  األمر  التمويل،  أفضلية  حيث  من  اإلقليم  يف 

عملت املنظمة بشكل وثيق مع احلكومة الباكستانية لدعم 
رت من الفيضانات جهود اإلغاثة يف املناطق التي ترضَّ
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مكنها من توقي حاالت الوفيات واملراضة التي يمكن 
 35.4 البالغ عددهم  املستهَدفني  املنتفعني  اجتناهبا بني 
مليون شخص يف البلدان السبعة املدرجة ضمن عملية 
النداء املوّحد. كام تم أيضًا دعم بناء القدرات يف جمال 
كبار  أفاد  مما  الطوارئ،  أثناء  الصحية  املخاطر  تدبري 

اإلداريني الصحيني يف ثامنية عرش بلدًا.

واالرتقاء  التبصري  جهود  فإن  آخر،  صعيد  وعىل 
بمستوى الوعي التي تبذهلا املنظمة مع الدول األعضاء 
د عىل أمهية تنمية  وأصحاب الشأن املعنيني، والتي تؤكرِّ
بدأت  اإلقليم،  يف  وتدبريها  املخاطر  تقليص  ثقافة 
تكتسب زمخًا، حيث أطلق العديد من البلدان )األردن، 
الليبية،  العربية  واجلامهريية  وباكستان،  وأفغانستان، 
والسودان، وُعامن( برامج وطنية لالستعداد للطوارئ 
وتقليص خماطر الكوارث، تـرتكز عىل أسلوب مراعاة 
إقليميتني  استـراتيجيتني  إعداد  تم  كام  املخاطر.  مجيع 
لتقليص خماطر الكوارث، تستهدفان البلدان األفريقية 
والبلدان العربية عىل التوايل، كام اسُتكمل َمنرَْسب سالمة 
املسبقة  القابلية  قياس  إىل  هيدف  الذي  املستشفيات 
للمرافق الصحية للتأثر عند وقوع الكوارث، من أجل 
توجيه التدابري العالجية وضامن استمرار عمل املرافق 
هذا  استخدام  حاليًا  وجيري  الكوارث.  أثناء  الصحية 

الـَمنرَْسب عىل نحو جتريبـي يف بلدان اإلقليم.

والتعايف  وجماهبتها  للطوارئ  االستعداد  جمال  ويف 
إىل احلكومات يف كل من فلسطني،  الدعم  م  ُقدرِّ منها، 
ولبنان،  والسودان،  السورية،  العربية  واجلمهورية 
الطوارئ،  ملجاهبة  خططها  حتديث  أجل  من  واليمن، 
ضامنًا لالستجابة الرسيعة والفعالة للطوارئ الصحية 
واحلد من آثارها التي ال داعَي هلا عىل استـراتيجيات 
البلدان يف  الدعم أيضًا هلذه  م  ُقدرِّ التََّعايف الصحي. كام 
لسيناريوهات  املحاكاة  متارين  وإجراء  التخطيط  جمال 

أحداث ممكنة، قد يكون هلا تأثري وخيم عىل الصحة.

املساعدات  لربامج  دعمها  املنظمة  وواصلت 
األردن،  من  كلٍّ  إىل  العراقيني  للنازحني  الصحية 
من  ومرص  ولبنان،  السورية،  العربية  واجلمهورية 

ووكاالت  هلم،  املستضيفة  احلكومات  دعم  خالل 
اخلدمات، لتحسني موارد وقدرات مقّدمي اخلدمات، 
هبا،  والتغطية  الصحية  الرعاية  خدمات  وإتاحة 
وجودهتا واالستفادة منها من ِقَبل النازحني العراقيني. 
متخصصة  مستشفيات  مع  املنظمة  تعاقدت  وقد 
والثانوية  الطارئة  الطبية  الرعاية  خدمات  لتقديم 
والثالثية )التخصصية( للنازحني العراقيني، بام يف ذلك 
إدماج  جهود  وتواصلت  النفسية.  الصحة  خدمات 
واخلدمات  النفسية  الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم 
اإلسعافية النفسية واالجتامعية ضمن خدمات الرعاية 

الصحية األولية يف تلك البلدان.

للكوارث  املتزايد  التأثري  من  القلق  عن  وتعبريًا 
رقم قرارها  اإلقليمية  اللجنة  اعتمدت  الصحة،   عىل 

إىل  احلاجة  عىل  د  يؤكرِّ الذي  إ57/ق-2(،  م/ل  )ش 
التـركيز عىل تعزيز بناء القدرات اإلقليمية لالستعداد 
أقّرت  الصحي، كام  القطاع  للطوارئ وجماهبتها داخل 
صندوق  وجود  إىل  احلاجة  بمدى  اإلقليمية  اللجنة 
للتضامن لتمويل االندفاعة األولية للتدخالت املنقذة 
التي  األموال  تصل  ريثام  األزمات،  وقوع  عند  للحياة 
جُتَبى من خالل النداءات املعتادة يف مثل هذه األحوال.

التوجهات املستقبلية
يف إطار السعي للتحقيق الكامل للنتائج املتوخاة من قرار 
اللجنة اإلقليمية، سيتم تعزيز أنشطة التوعية واجلهود 
التآزر  املبذولة، وذلك من أجل: االستفادة من أوجه 
عىل مجيع املستويات، ويف شتى برامج املنظمة وحتقيق 
احلد األقىص من النتائج؛ وإضفاء الطابع املؤسيس عىل 
عملية االستعداد للطوارئ وتقليص خماطر الكوارث 
وحتسني  الكوارث؛  لتدبري  الوطنية  الربامج  يف  وذلك 
الية يف جماهبتها من  إمكانية التنبؤ بالطوارئ وضامن الفعَّ
خالل بناء القدرات اإلقليمية، وتنمية موارد االستعداد 
للطوارئ بام يشمل أنشطة التدريب، وقوائم اخلربات 
واملخزونات  الطوارئ  ملجاهبة  والتخطيط  اإلقليمية، 
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االستـراتيجية؛ وربط التََّعايف بتقليص خماطر الكوارث 
واألولويات والربامج التنموية. 

الغرض االستـراتيجي 6: تعزيز 
الصحة والتنمية، واتقاء أو تقليص 
عوامل االختطار عىل الصحة، التي 

رافق تعاطي التبغ واملسكرات  ـُ ت
واملخدرات وسائر املواد النفسانية 

التأثري، كام ترافق الُنُظم الغذائية 
املنافية للصحة، وقلة النشاط البدين، 

والعالقات اجلنسية غري الـَمرْشوعة
القضايا والتحّديات

بمكافحة  متزايدان  سيايس  والتزام  اهتامم  ُيالحظ 
عوامل االختطار التي ُترافق تعاطي التبغ واملسكرات 
والنظم  التأثري،  النفسانية  املواد  وسائر  واملخدرات 
البدين،  النشاط  وقلة  للصحة،  املنافية  الغذائية 
هذا  جتىلَّ  وقد  الرشعية.  غري  اجلنسية  والعالقات 
االهتامم بوضوح عام 2008 يف إعالن قطر حول الرعاية 
الصحية األولية، ويف عام 2010 يف القرار الصادر عن 
من  الوقاية  حول  املتحدة  لألمم  العمومية  اجلمعية 
األمراض غري السارية ومكافحتها. ومع ذلك ُتواصل 
اإلقليم،  يف  هامة  يات  حتدرِّ تشكيل  االختطار  عوامل 
وهو أمر ال يقترص فقط عىل احلالة العامة للصحة عند 
املوارد  فقدان  ليشمل  ع  ويتوسَّ يمتد  ولكنه  السكان، 
تم  التي  األهداف  لتحقيق  الالزمة  والبرشية  املالية 
السيايس  لاللتزام  ماّسة  واحلاجة  لبلوغها.  التخطيط 
وللسياسات  الترشيعية  وللتدخالت  املستوى،  الرفيع 
للمعاجلة  خدمات  إنشاء  تكُفل  التي  العمومية، 
كام  اإلدمان.  مواد  لتعاطي  بالبيرِّنات  َندة  ُمسرْ وللتأهيل 
وتقويتها  والرشاكات  الشبكات  نطاق  توسيع  ينبغي 

من أجل تعزيز الصحة والتثقيف الصحي. كام ينبغي 
تنفيذ الترشيعات املوجودة عىل وجه أفضل، والسيَّام يف 
بعض املجاالت مثل حظر التدخني يف األماكن العامة. 
وُيَعدُّ توفري موارد برشية ومالية إضافية مع التعاون بني 
القطاعات من األمور البالغة األمهية لرأب الفجوات 
املتـرافقة  للصحة  املنافية  احلياة  أنامط  إن  ثم  الراهنة. 
بنظم غذائية غري صحية، وقلة النشاط البدين، وتعاطي 
بينها،  ما  يف  متداخلة  أمور  وهي  والتبغ  اإلدمان  مواد 
الصعيد  عىل  منسق  أسلوٍب  اّتباع  مواجهتها  تتطلب 
الوطني، وهو أسلوب اليزال غائبًا حتى اآلن. كام أن 
جداول األعامل املتنافسة واملتضاربة التي تتعاطى يف ما 
ر تأثريًا سلبيًا  رِـّ تتعاطى مع قضايا صحية واجتامعية تؤث

عىل حالة عوامل االختطار الصحية هذه.

اإلنجازات الـُمْحَرَزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

عند  الصحة  تعزيز  يف  ضخم  ن  حتسُّ إحراز  يمكن 
وقد  والتعزيزية.  الوقائية  األساليب  بني  الفجوة  رأب 
االستـراتيجية  لتنفيذ  اإلقليمي  اإلطار  إطالق  تم 
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يف  والصحة  البدين  والنشاط  الغذائي  للنظام  العاملية 
ى لرأب هذه الفجوة، كام تم إعداد  سياق رؤية تتصدَّ
للحاجة  وإدراكًا  الصلة.  ذات  الُقطرية  العمل  خطط 
لتخطيط  حتقيقًا  َمَن  وأضرْ تركيزًا  أكثر  أنشطة  تنفيذ  إىل 
أفضل، فقد نرشت نتائج التنفيذ األول لتحديد مواقع 
أجل  ومن  الصحة.  تعزيز  جمال  يف  املتوافرة  القدرات 
تدريبية  دورة  تنفيذ  تم  القدرات،  هذه  أمثال  تعزيز 
اخلدمات  إدارة  مع  بالتعاون  الصحة  لتعزيز  قصرية 
أنتج  كام  الثانية.  للمرة  وذلك  أستـراليا،  يف  الصحية 

املكتب اإلقليمي عتيدة لتوثيق ممارسات تعزيز الصحة 
بالتعاون  وذلك  للعمل،  نريويب  نداء  تنفيذ  من  كجزء 

مع االحتاد الدويل لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي.

وإدراكًا من املكتب اإلقليمي أن التثقيف الصحي 
ملكافحة  الرئيسيتان  الوسيلتان  مها  الصحة  وتعزيز 
عوامل االختطار املرافقة ألنامط احلياة املنافية للصحة، 
فقد أجرى املكتب مراجعة للتوكيد عىل دور التثقيف 
أحد  يف  وذلك  الصحة  لتعزيز  أداة  باعتباره  الصحي 
بلدًا   19 أعد  لذلك  ونتيجة  البلدانية.  االجتامعات 
خططًا عملية لتعزيز القدرات يف جمال التثقيف الصحي 
نفسه  الوقت  ويف  وامليداين.  الوطني  الصعيَديرْن  عىل 
اخلاصة  املواد  ملشاطرة  اإلنتـرنت  عىل  منرب  إعداد  تم 
بالتثقيف الصحي بني خمتلف البلدان، ومن املتوقع أن 
يطلق هذا املنرب يف شكل جتريـبي عام 2011. وقد واصل 
الوطنية واإلقليمية يف  القدرات  بناء  املكتب اإلقليمي 
جمال قضايا التثقيف الصحي املستجدة مثل استنهاض 
املجتمع عند وقوع فاشيات اإلنفلونزا. وقد تم إعداد 
جماالت  يف  املدارس  ألطفال  الصحي  التثقيف  مواد 
وتقليص  واإلنفلونزا  والكيميائية،  الغذائية  السالمة 
تم  كام  والزالزل.  والفيضانات  اجلفاف  أثناء  املخاطر 
ليشمل  املدارس  لصحة  العاملي  املسح  نطاق  توسيع 
والكويت،  السورية،  العربية  واجلمهورية  فلسطني، 
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Capacity mapping for health promotion draws on the outcome of 
an extensive exercise, within a broader global initiative, to assess 
the varying capacities for health promotion of countries in the 
WHO Eastern Mediterranean Region. Capacity-building for health 
promotion may be defined as the development of knowledge, skills, 
commitment, structures, systems and leadership to enable effective 
health promotion. This is the first time that a collective approach 
has been used to assess existing capacity in health promotion 
planning, programme implementation, financing and cross-sectoral 
collaboration in countries of the Region. Capacity-mapping for health 
promotion will provide a better picture of existing capacities and thus 
enable optimum use of those capacities. It will also enable policy-
makers to identify gaps that need to be addressed in future planning 
for health promotion.
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تنفيذ  وجيري  لألنروا.  امليدانية  املواقع  من  ومخسة 
املتحدة وُعامن  العربية  الثانية منه يف اإلمارات  الدورة 
غطاها  التي  البلدان  عدد  إمجايل  بلغ  وقد  واملغرب. 

املسح يف اإلقليم اآلن مخسة عرش بلدًا. 

اإلدمان،  ومواد  املسكرات  تعاطي  جمال  يف  أما 
حول  العاملي  املسح  اإلقليمي  املكتب  استكمل  فقد 
املسكرات والصحة، مع إعداد مرتسامت خاصة بكل 
هذا  إىل  استنادًا  اإلقليم  يف  األعضاء  الدول  من  دولة 
مستقلة  مرتسامت  اإلقليمي  املكتب  أعد  كام  املسح. 
املوارد  حول  حدة  عىل  اإلقليم  بلدان  من  بلٍد  لكل 
تعاطي  اضطرابات  من  وللوقاية  للمعاجلة  املتاحة 
مواد اإلدمان، وذلك كجزء من مرشوع أطلس منظمة 
الصحة العاملية حول تعاطي مواد اإلدمان. ويتواصل 
من  لتنفيذها  متهيدًا  تدريبية  حزمة  إعداد  يف  العمل 
عن  التحري  اختبار  جمال  يف  الصحيني  العاملني  ِقَبل 
واملسكرات  والتبغ  اإلدمان  مواد  تعاطي  يف  التورط 
الدالئل  جانب  إىل  هبا  املرتبط  املوجز  التدخل  مع 
املفعول  األفيونية  املواد  ببدائل  للمعاجلة  اإلرشادية 
التي تم إعدادها من قبل يف منظمة الصحة العاملية عام 
يف  للمغرب  دعمه  اإلقليمي  املكتب  قّدم  وقد   .2009
جمال إعداد استـراتيجية وطنية ملجاهبة املسكرات متشيًا 
املسكرات  تعاطي  خلفض  العاملية  االستـراتيجية  مع 
عىل نحٍو ضار. وقد تم إعداد مرشوع مشتـرك حول 
معاجلة تعاطي مواد اإلدمان بالتعاون مع مكتب األمم 

 )UNDOC( واملخدرات  اجلريمة  ملكافحة  املتحدة 
وسيتم تنفيذه يف عدد من البلدان يف عام 2011.

أما يف جمال مكافحة التدخني، فقد واصل املكتب 
اإلقليمي دعمه لتنفيذ االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ، 
فقّدم الدعم التقني جلميع الدول األعضاء من خالل 
اجتامع بلداين لضامن التنفيذ األمثل لالتفاقية واإلسهام 
فقّدم  هلا.  املوقعني  األطراف  للدول  الرابع  املؤمتر  يف 
العربية  واإلمارات  لألردن،  الدعم  اإلقليمي  املكتب 
السورية،  العربية  واجلمهورية  وباكستان،  املتحدة، 
الترشيعات  وتنفيذ  ومراجعة  إلعداد  ومرص  ولبنان، 
مع  االتفاقية،  يف  وردت  التي  االلتزامات  إىل  استنادًا 
قدم  كام  الطلب.  خفض  عىل  خاص  بوجه  التـركيز 
املكتب اإلقليمي دعمه إلعداد أنظمة جديدة للرضائب 
تضمن مكافحة التبغ عىل نحو أفضل يف ثالثة بلدان، 
رضائب  حول  أخرى  بلدان  لسبعة  التدريب  قدم  كام 
التبغ باعتبارها أداة ملكافحة التبغ عىل ضوء التوصيات 
يف  بلدان  ثامنية  وشاركت  العاملية.  الصحة  ملنظمة 
املنبعث من  الدخان  ملراقبة مستويات  إقليمي  مرشوع 
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مَّ تعزيز االمتثال للترشيعات القائمة  ـَ املدخنني، ومن ث
وحظر تعاطي التبغ يف األماكن العامة. وتعد استمرارية 
ر  وفَّ الذي  النظام  وهو  التبغ،  د  لتـرصُّ العاملي  النظام 
من  هبا،  تستهدي  للبلدان  جيدة  وبيرِّناٍت  معطيات 
األولويات يف اإلقليم، وبناًء عىل ذلك، تم تنفيذ منتظم 
لبناء القدرات عىل الصعيد اإلقليمي يف جمال االستفادة 
املثىل من املعطيات. وبالنتيجة، تم إعداد وتنفيذ ثامنية 
تنفيذ  تم  وقد  التبغ.  مكافحة  لدعم  وطنية  مشاريع 
املسح األول الستهالك التبغ بني البالغني يف مرص مع 
إعالن النتائج. وتم إصدار عدد من صحائف احلقائق 
يف  التبغ  مكافحة  يف  املحَرز  م  التقدُّ مثل  واملطبوعات، 
مرص وباكستان )باإلنكليزية( وأنشطة رشكات صناعة 
)باإلنكليزية(،   )2002-1992( باكستان  يف  التبغ 

واللبنات األساسية ملكافحة التبغ )بالعربية(.

التوجهات املستقبلية
ُيعدُّ توحيد العنارص املختلفة لتعزيز الصحة من خالل 
مشاركة خمتلف القطاعات وأصحاب الشأن املعنيرِّـني 
من األهداف الرئيسية للمكتب اإلقليمي. وسيتواصل 
تقديم دعم املكتب اإلقليمي لتعزيز القدرات الوطنية 
الغرض  هذا  ضمن  الواقعة  املجاالت  مع  للتعاطي 
البحوث  أنشطة  تنفيذ  سيتواصل  كام  االستـراتيجي، 

د عوامل االختطار  د لبناء نظام صارم لتـرصُّ والتـرصُّ
د  لتـرصُّ العاملي  النظام  ذلك  ويشمل  الصلة؛  ذات 
البالغني،  بني  التبغ  الستهالك  العاملي  واملسح  التبغ، 
وأطلس  املدارس،  طالب  لصحة  العاملي  واملسح 
اإلدمان.  مواد  تعاطي  حول  العاملية  الصحة  منظمة 
والسياسات  الترشيعات  إعداد  جمال  يف  الدعم  أن  كام 
مثل  املطلوبة  الصحية  اإلجراءات  ملساندة  العمومية، 
سيظل  لألطفال،  واملرشوبات  األغذية  تسويق  تنظيم 
الرشاكات  نطاق  توسيع  ُيَعدُّ  كام  األولويات.  من 
هبدف  والوطنية  واإلقليمية  الدولية  املستويات  عىل 
يف  واالستثامر  حد  ألقىص  واملعارف  القدرات  تعزيز 
حتى  الصحة  تعزيز  جمال  يف  حتققت  التي  النجاحات 

اليوم، من األولويات أيضًا.

الغرض االستـراتيجي 8: العمل 
عىل هتيئة بيئة أوفر صحًة، وتكثيف 

أنشطة الوقاية األولية، والتأثري 
عىل السياسات العمومية يف مجيع 

القطاعات، ملعاجلة األسباب اجلذرية 
ملخاطر البيئة عىل الصحة

القضايا والتحّديات
من  تقليدية  مشكالت  من  يعاين  اإلقليم  اليزال 
املباين  داخل  اهلواء  ث  وتلوُّ الصلبة،  النفايات  قبيل 
السائلة، واالفتقار إىل  النفايات  وخارجها، وترصيف 
ما يكفي من السياسات ومن الوعي اجلامهريي لوضع 
لتقديرات  ووفقًا  التنفيذ.  موضع  السياسات  هذه 
بإقليم  اخلاصة   ،2009 لعام  العاملية  الصحة  منظمة 
أكثر من مليون  ي  املتوسط، فإن من املمكن توقرِّ رشق 
للصحة  املالئمة  التدخالت  توافرت  لو  سنويًا  وفاة 
دات البيئية  البيئية. فالُنُظم الصحية مل َتعترب بعُد أن املحدرِّ
للصحة متثرِّل أولوية رئيسية لتحسني الصحة العمومية. 

فريق املسح العاملي لتعاطي التبغ بني البالغني، يف مرص، حيتفل 
بإطالق التقرير الوطني املرصي لعام 2009
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احلّد من املخاطر البيئية عىل الصحة العمومية يف بلدان 
دائم  كبند  البيئة  صحة  قضية  تبنرِّي  مَّ  ـَ ث ومن  اإلقليم، 
الوزراء  ملجلس  الوزاري  الربنامج  أعامل  جدول  عىل 
العرب املسؤولني عن شؤون البيئة لعام 2010. كام تم 
الصحة  ومعايري  قواعد  لتحديث  اإلقليم  بلدان  دعم 
بشأن  العاملية  الصحة  منظمة  قواعد  وتبنرِّي  البيئية، 
النفايات،  مياه  استخدام  وإعادة  الرشب،  مياه  جودة 
من  كل  ع  رَشَ وقد  الصحية.  الرعاية  نفايات  ومعاجلة 
األردن، ومجهورية إيران اإلسالمية، وُعامن يف حتديث 
متشيًا  الرشب،  مياه  بجودة  اخلاصة  الوطنية  معايريها 
اإلرشادية  الدالئل  من  الثالثة  الطبعة  يف  ورد  ما  مع 
يف  معتمدين  املجال،  هذا  يف  العاملية  الصحة  ملنظمة 
ذلك أسلوب خطط مأمونية املياه. وعىل جانب آخر، 
استكملت تونس، وُعامن، واملغرب متطلبات بالغات 
العاملي  السنوي  املتحدة  األمم  تقييم  بشأن  التواصل 

للرصف الصحي ومياه الرشب. 

الصحية،  الرعاية  نفايات  بمعاجلة  يتعلق  ما  ويف 
وباكستان،  األردن،  من  لكلٍّ  التقني  الدعم  تقديم  تم 
ولبنان،  والسودان،  السورية،  العربية  واجلمهورية 
وتم  هبا.  اخلاصة  اإلرشادية  الدالئل  إلعداد  واليمن، 
ُنُظم املعاجلة الصحيحة  توفري أجهزة التعقيم إليضاح 
باكستان  من  كلٍّ  يف  وذلك  املستشفيات،  لنفايات 
األوضاع  لتحليل  مكتبية  دراسة  وأجرَيت  واليمن. 
خطة  صياغة  ومتت  اخلطرة.  النفايات  معاجلة  حول 
نموذجية للمعاجلة املأمونة للنفايات الناجتة عن مرافق 
إىل حتديد  دراسة هتدف  ُأطلقت  كام  الصحية،  الرعاية 
داخل  اهلواء  ث  بتلوُّ خيتص  ما  يف  اإلقليمية  األوضاع 

املباين وخارجها.

العاملي  املستوى  عىل  اإلقليمي  املكتب  وشارك 
وعىل املستوى الُقطري يف تعزيز برامج وخطط الصحة 
املهنية، وقد شمل ذلك دعم إعداد نموذج لإلجراءات 
األعامل،  ألصحاب  الصحية  العمل  بمواقع  اخلاصة 
وللعاملني، ولراسمي السياسات واملامرسني يف مرص. 
وكانت مرص واحدة من أوائل البلدان يف اإلقليم التي 

وانخفاض  املياه  نقص  فإن  اآلخر،  اجلانب  وعىل 
ات الرسيعة التي  جودهتا، وتزايد عدد السكان، والتغريُّ
ع العمراين، واستهالك  تطرأ عىل أنامط احلياة، والتوسُّ
له، وكذلك االستخدام  الطاقة عىل نحو ال يمكن حتمُّ
غري الكفوء للموارد املائية، متثرِّل شواغل هامة بالنسبة 
ع أن تزيد الكوارث الطبيعية،  للصحة العمومية. ويتوقَّ
املناخي،  والتغريُّ  اإلنسان،  صنع  من  هي  التي  وتلك 
آثارها  من  وُتفاقم  املشكالت،  هذه  معظم  حدة  من 
دت املنظمة ست نتائج  عىل الصحة العمومية. وقد حدَّ
الناجم  التغذية  سوء  املناخي:  للتغريُّ  رئيسية  صحية 
واإلصابات  والوفيات  الغذائي،  األمن  عدم  عن 
رة؛ وزيادة  املتكررِّ القاسية  التي تسبرِّبها األحوال اجلوية 
األمراض اإلسهالية احلادة الناجتة عن ندرة املياه وعن 
ث؛ وزيادة املراضة والوفيات النامجة عن املوجات  التلوُّ
بسبب  التنفسية  األمراض  وقوعات  وزيادة  احلرارية، 
ع اجلغرايف  جودة اهلواء اآلخذة يف التدهور؛ وتغريُّ التوزُّ
اذ إجراءات من  لنواقل األمراض. واحلاجة قائمة الخترِّ
أجل بيئة أكثر صحة، وذلك عىل صعيد القطاع الصحي 
نفسه ويف سائر القطاعات. وينبغي عىل البلدان أن ُتعدَّ 
خططها الوطنية لالستعداد للطوارئ يف الصحة البيئية 
إجراء  أجل  من  املعلومات  عىل  احلصول  ولتحسني 
والبد،  القرارات.  اختاذ  يف  وللمساعدة  األبحاث، 
حتى نضمن فعالية اإلجراءات يف القطاع الصحي، أن 
يتم احلد من املخاطر أو السيطرة عليها يف األماكن التي 
حتدث فيها تلك األخطار – يف املنازل، ويف املدارس، 
وأماكن العمل، ويف املدن – ويف قطاعات أخرى مثل 

قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة.

اإلنجازات املحَرَزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

الدالئل  نرش  يف  دعمه  اإلقليمي  املكتب  واَصل 
اإلرشادية ملنظمة الصحة العاملية ومواءمتها، مثل تلك 
الرعاية  اخلاصة بجودة مياه الرشب، ومعاجلة نفايات 
الصحية، وصحة ومأمونية أماكن العمل، حتى يمكن 
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واملأمونة،  الصحية  العمل  ملواقع  وطنية  محلة  أطلقت 
والصحة  للسالمة  املرصي  العقد  أيضًا  أطلقت  كام 
الفاعلة  املشاركة  خالل  من   ،)2020  -  2011( املهنية 
اإلقليمية  األنشطة  دعم  وتم  العاملة.  القوى  لوزارة 
الرعاية  جمال  يف  العاملني  محاية  بشأن  القدرات،  لبناء 
الصحية ضد اإلصابات النامجة عن وخز اإلبر الطبية 

ومسببات األمراض املنقولة بالدم.

وعىل صعيد آخر، أكمل املركز اإلقليمي ألنشطة 
األمم  برنامج  مع  بالتعاون   ،CEHA البيئة  صحة 
ما  فيه  ب  ُدررِّ القدرات،  لبناء  مرشوعًا  للبيئة،  املتحدة 
يربو عىل 135 خبريًا يف جمال الصحة البيئية، كمدربني 
البحوث  إىل  املبارشة  الشبكية  الوصلة  استخدام  عىل 
OARE، ومبادرة إتاحة الوصول إىل البحوث الصحية 

وصول  تتيح  التي   ،HINARI اإلنتـرنت  شبكة  عرب 
من  أكثر  إىل  والبيئة  بالصحة  الصلة  ذات  املؤسسات 
مة وإىل العديد من قواعد البيانات عرب  8000 جملة حمكَّ

م املكتب اإلقليمي الدعم لكلٍّ  شبكة اإلنتـرنت. كام قدَّ
من اجلمهورية العربية السورية، والصومال، والعراق 
واحتياجاهتا  البيئية  الصحة  ألوضاع  حتليل  إجراء  يف 
يف هذا الصدد. وجدير بالذكر أن كاًل من اجلمهورية 

العربية السورية والعراق بصدد استكامل استـراتيجيتها 
الوطنية للصحة البيئية.

خطوات  األعضاء  الدول  من  عدد  ذ  اختَّ وقد 
اللجنة  اعتمدته  الذي  القرار  تنفيذ  نحو  ملموسة 
والصحة.  املناخي  التغريُّ  بشأن   2008 عام  اإلقليمية 
األردن،  من  كلٍّ  يف  الصحية  السلطات  وشاركت 
يف  ولبنان  السورية،  العربية  واجلمهورية  وتونس، 
التواصل  بالغات  من  الصحية  الفصول  صياغة 
بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  معاهدة  حول  الوطنية 
املغربية  اململكة  ت  أعدَّ ثانية  جهة  ومن  املناخ.  تغريُّ 
املناخي،  والتغريُّ  الصحة  حول  وطنية  استـراتيجية 
املناخي،  بالتغريُّ  ر  ُـّ التأث ملدى  تقيياًم  تونس  أجرت  كام 
حفظ  أجل  من  اخليارات  تكييف  إلمكانية  وحتريًا 
مشاريع  إعداد  عىل  اآلن  تعكف  وهي  الصحة. 
يف  األردن  ورشع  املناخي.  بالتغريُّ  خاصة  تدخالت 
املتحدة  العنرص اخلاص بالصحة لربنامج األمم  تنفيذ 
أجل  من  املناخي،  التغريُّ  مع  التكيُّف  بشأن  املشتـرك 
قها األردن عىل درب  احلفاظ عىل اإلنجازات التي حقَّ
بلوغ املرامي اإلنامئية لأللفية. كام رشع األردن أيضًا يف 
تنفيذ املكّون اإلقليمي للمرشوع العاملي ملنظمة الصحة 
التكيُّف  املتحدة اإلنامئي بشأن  العاملية وبرنامج األمم 

النموذجي من أجل محاية الصحة من التغريُّ املناخي.

التوّجهات املستقبلية
سيتواصُل تقديم التوجيه والدعم التقني للبلدان لبناء 
القدرات فيها، ولنقل البحوث والتكنولوجيا، ولتنفيذ 
ر الصحي البيئي، ولتحليل األوضاع  ُـّ تقييم مدى التأث
حول  املنظمة  توجيهات  تبنرِّي  ولتسهيل  الراهنة، 
املنظمة  وستواصُل  البيئية.  للصحة  املختلفة  اجلوانب 
الوطنية  العمل  ُأُطر  وتنفيذ  إلعداد  الدعم  تقديَم 
القدرات  ولتعزيز  والصحة،  املناخي  التغريُّ  حول 
واآلثار  األخطار  وتقييم  االجتاهات،  رصد  حول 
واالجتامعية،  واالقتصادية  البيئية  للتنمية  الصحية 
لدعم  موثوقة،  معلومات  عىل  احلصول  وحتسني 

نقص املياه يف الصومال: تناقص مقادير املياه وانخفاض 
 جودهتا، هو أحد الشواغل الرئيسية يف جمال الصحة

العمومية يف اإلقليم
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االستـراتيجيات واإلجراءات الصحية البيئية. وسيتم 
السالمة  ُنُظم  لتحسني  التقني  والدعم  التوجيه  تقديم 
الكيميائية، وضامن توافر اخلدمات األساسية للصحة 
املهنية، وإدماجها ضمن ُنُظم الرعاية الصحية األولية، 
وتشغيل مواقع العمل الصحية عىل الصعيد الوطني، 

ومحاية وتعزيز صحة العاملني يف الرعاية الصحية.

الغرض االستـراتيجي 9: حتسني 
التغذية والسالمة الغذائية واألمن 
الغذائي عىل مدى العمر بام يدعم 

الصحة العمومية والتنمية املضمونة 
االستمرار

القضايا والتحّديات
الصحية  املشكالت  يمثل إحدى  التغذية  اليزال سوء 
من  إليه  يؤدي  بام  اإلقليم  بلدان  معظم  يف  اخلطرية 
ضائرًا  تأثرًا  األطفال  ماليني  يتأثر  إذ  حرجة؛  عواقب 
بالُنُظم الغذائية السيرِّئة التي تتسم بعدم كفاية املغذيات 
الفيتامينات  من  بمحتواها  والسيَّام  توازهنا،  وعدم 
املتبعة  السيئة  املامرسات  جانب  إىل  وذلك  واملعادن؛ 
يف تغذية الرضع وصغار األطفال. ويف الوقت نفسه، 
من  كثريًا  باملغذيات  الفقرية  الغذائية  الُنُظم  تعرض 
النساء ملواجهة خطر املوت أثناء الوالدة، وحتول دون 
وتقدر  املدة.  مكتمل  بحمل  أصحاء  ملواليد  وضعهن 
األطفال  )حالة  حول  تقريرها  يف  اليونيسف  منظمة 
دون  واألطفال  الرضع  من   %32 أن   )2009 العامل  يف 
نسبة  القامة  قرص  أو  التقزم  من  يعانون  اخلامسة  سن 
منة واألمراض املزمنة  ألعامرهم. كام يتزايد عبء السرِّ
َلة  قرْ النُّ هذه  أن  واحلقيقة  الغذائية.  بالُنُظم  الصلة  ذات 
التغذوية قد أخذت بفرض تأثريها السلبي عىل الُنُظم 

الصحية.

الوقت  يف  تعمل  التي  الغذائية  السالمة  ُنُظم  إن 
متعددة  مسؤولية  الغذاء  سالمة  أن  تدرك  الراهن 
دورة  خالل  من  تواجه  أن  وينبغي  القطاعات، 
متكاملة، تبدأ من املزرعة وتنتهي عىل املائدة، وأن أي 
قرار ُيتََّخذ وأي أسلوٍب ُيتَّبع ينبغي أن يكون له مسَتَند 
علمي. ويف عام 2010، صدرت بالغات متعددة عن 
البيض  تلوثات للطعام، وكان أكثرها وضوحًا تلوث 
الساملونيال،  بجراثيم  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
أوروبية  بلدان  يف  أيضًا  واحلليب  البيض  وتلوث 
متعددة بالديوكسني. وُتَعدُّ سالمة الغذاء من القضايا 
الصحية الكربى يف إقليمنا، سواًء بالنسبة للمستهلكني 
بلدان  مجيع  وتفتقد  الغذاء.  تصنيع  عىل  للقائمني  أم 
املستهلكني،  حتمي  التي  الترشيعات  تقريبًا  اإلقليم 
ومتس احلاجة إىل الدعم التقني يف هذا املجال. وتعمل 
هبا  تويص  التي  األساليب  لتنفيذ  وجهد  بجد  البلدان 
حول  العاملية  الصحة  ملنظمة  العاملية  االستـراتيجية 

السالمة الغذائية.

اإلنجازات الـُمْحَرَزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

السابعــة  اإلقليميــة  اللجنــة  اعتمــدت 
للتغذيـــة  اإلقليمية  االستـراتيجية  واخلمســون 
وهي  إ57/ق4(،  م/ل  )ش  بقرارها   2019  –  2010
وقد  اإلقليم.  يف  نوعها  من  األوىل  االستـراتيجية 
الصحية  يات  التحدرِّ االسرتاتيجية  هذه  أوضحت 
واألهداف  األغراض  دت  وحدَّ الرئيسية،  والتغذوية 
املكتب  أعدَّ  كام  للبلدان.  االستـراتيجية  واألساليب 
اإلقليمي خطة عمل إقليمية لتنفيذ هذه االستـراتيجية، 
للتغذية  وطنية  استـراتيجيات  إلعداد  الدعم  م  وقدَّ
العربية  اجلمهورية  من  لكل  وذلك  عمل،  خطط  مع 
البلدان  عدد  رفع  مما  واملغرب،  والسودان،  السورية، 
ثامنية  إلـى  تغذوية  وخطط  استـراتيجيات  لدهيا  التي 
بلدان. وواصل املكتب اإلقليمي تقديم الدعم إلعداد 
من  كل  مع  بالتعاون  العراق  يف  وطني  تغذوي  مسح 
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الواليات  يف  منها  والوقاية  األمراض  مكافحة  مراكز 
ومنظمة  اليونيسف،  ومنظمة  األمريكية،  املتحدة 
وأعد  العاملي.  الغذاء  وبرنامج  والزراعة،  األغذية 
والرشكاء  البلدان  بمشاركة  أيضًا،  اإلقليمي  املكتب 
والوقاية  األمراض  مكافحة  مراكز  أي:  الرئيسيني، 
ومنظمة  اليونيسف،  ومنظمة  األنروا،  ومنظمة  منها، 
وجامعة  العاملي،  الغذاء  وبرنامج  والزراعة،  األغذية 
تدريبية  ومواد  تقنية  إرشادية  دالئل  هوبكنز،  جونز 
إعداد  يف  العمل  ويتواصل  التغذوي.  د  التـرصُّ حول 
إعداد  مع  البلدان،  يف  استخدامها  أجل  من  برجميات 
للتغذية،  املامرسني  لالختصاصيني  إرشادية  دالئل 

وهو أمر مل يسبق أن حدث من قبل يف منظمة الصحة 
العاملية.

ملنظمة  اجلديدة  املعايري  اإلقليمي  املكتب  وأدخل 
الصحة العاملية لنمو األطفال عىل الصعيد الوطني يف 
السورية  العربية  اجلمهورية  هي  أخرى  بلدان  ثالثة 
ولبنان ومرص، مما رفع عدد البلدان التي تستخدم هذه 
املعايري إىل ستة عرش بلدًا. وتؤكد هذه املعايري مرة أخرى 
الة  الفعَّ عىل أمهية رصد النمو باعتباره من التدخالت 

لضامن التغذية املالئمة للرضع وصغار األطفال.

يف  القدرات  لبناء  الدعم  اإلقليمي  املكتب  م  وقدَّ
التواصل  يف  الة  فعَّ استـراتيجيات  أجل  من  التخطيط 
مهارات  عىل  التـركيز  مع  التغذية،  برامج  وحتسني 
والتسويق  اإلعالم،  وسائل  مع  والتعامل  التواصل، 
االجتامعي يف التعاطي مع سوء التغذية، بشكل خاص. 
م املكتب اإلقليمي دعمه كذلك إلعداد خطط عمل  وقدَّ
منة ومكافحتها ضمن إطار  وطنية حول الوقاية من السرِّ
البدين  والنشاط  الغذائية  للُنُظم  العاملية  االستـراتيجية 

والصحة، وذلك من خالل اجتامع بلداين.

وعقد املؤمتر اإلقليمي العلمي األول حول التغذية 
ن، باألردن، بالتعاون  واإلعاقة والصحة النفسية يف عامَّ
وشارك  العايل  للتعليم  األردنية  العربية  اجلامعة  مع 
يف  املتخصصة  احلقول  من  مشاركًا   150 من  أكثر  فيه 
املؤمتر  هدف  وقد  األكاديمية.  واملجاالت  البحوث 
النفسية  التغذية بالصحة  التي تربط  الربامج  إىل تعزيز 
وباإلعاقة. كام شارك ما يزيد عىل سبعني خبريًا دوليًا 
العاملي  االستشاري  اخلرباء  لفريق  الثاين  االجتامع  يف 
ن، باألردن،  لإلرشاد يف جمال التغذية، والذي ُعقد يف عامَّ
وأرشف عىل تنسيق أعامله املقر الرئييس ملنظمة الصحة 
العاملية واملكتب اإلقليمي. وقد وضع االجتامع دالئل 
الزهيدة  باملغذيات  واإلغناء  التقوية  حول  إرشادية 
لدى  لإلطعام  املثالية  املامرسات  وحول  املقدار، 

املعايشني لفريوس العوز املناعي البرشي.
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م املكتب اإلقليمي دعمه لبلدان عدة لدراسة  وقدَّ
تقديم  مع  املقدار،  الزهيدة  املغذيات  عوز  حاالت 
هذه  ومن  املناسبة،  التدخالت  لتنفيذ  التوصيات 
الدم يف قطاع غزة، واضطرابات عوز  الدراسات فقر 
اليود يف األردن واإلمارات العربية املتحدة واجلمهورية 
م املكتب اإلقليمي  العربية السورية والسودان. كام قدَّ
املقدار،  الزهيدة  للمغذيات  الوطني  للمسح  دعمه 
 2011 عام  العراق  يف  إلجرائه  التخطيط  يتم  الذي 
والزراعة  األغذية  منظمة  بالتنسيق مع كل من  وذلك 
ومراكز  العاملي  الغذاء  وبرنامج  اليونيسف  ومنظمة 
مكافحة األمراض والوقاية منها يف الواليات املتحدة 

األمريكية.

االختبارات  من  املزيد  اإلقليمي  املكتب  وأجرى 
التغذية  لتدبري حاالت سوء  اإلرشادية  الدالئل  حول 
الوخيم واملتوسط، وذلك يف كلٍّ من باكستان واليمن، 
العتامدها  متهيدًا  احلارض  الوقت  يف  مراجعتها  وجتري 
الدعم  العاملية  الصحة  مت منظمة  قدَّ البلدان. وقد  يف 
لباكستان يف إعداد مذكرة تفاهم مع منظمة اليونيسف 
لألطفال  العالجي  التدبري  جمال  يف  الدعم  لتلقي 

املصابني بسوء تغذية وخيم.

عىل  الغذاء  سالمة  جمال  يف  التعاون  وَتَواَصَل 
جملس  دول  بني  القطاعات  املتعدد  الوطني  النطاق 
العربية  اإلمارات  بادرت  حيث  اخلليجي،  التعاون 
املعنية  للسلطات  الدولية  الشبكة  إلنشاء  املتحدة 
األول،  اجتامعها  واستضافة  الغذائية،  بالسالمة 
ويف  الشبكة  هذه  يف  أعضاء  البلدان  مجيع  وأصبحت 
اإلنذار  ُنُظم  أجل  من  هلا  التابعة  الطوارئ  شبكة 
م املكتب  الرسيع حول القضايا املتعلقة بالغذاء. كام قدَّ
اإلقليمي الدعم لبناء القدرات عىل الصعيد اإلقليمي 
يف جمال احلامية الصحية للمستهلكني وسالمة الغذاء. 
مشاركة  الراهن  الوقت  يف  البلدان  معظم  وأصبحت 
يف الدورة التدريبية العاملية لبناء القدرات حول تعيني 
األنامط السريولوجية للساملونيال، وذلك بقصد كشفها 
ومعاجلتها،  بالغذاء  املنقولة  األمراض  من  والوقاية 

فإن  الغذاء وجودته. ومع ذلك  وبقصد رصد سالمة 
منها  كان  ما  سواًء  بالغذاء  املنقولة  األمراض  د  تـرصُّ
برامج  وكذلك  املنشأ  حيواين  غري  املنشأ  أو  حيواين 
تم  الذي  الكايف  بالتحسني  َظ  حَترْ مل  املخاطر  رصد 
الذي  الوحيد  البلد  هي  تونس  وكانت  له.  التخطيط 
نّفذ دراسات شاملة عىل الُنُظم الغذائية لرصد املخاطر 

الغذائية.

من  تعاين  التي  البلدان  عن  النظر  رصفنا  وإذا 
قدرات  البلدان  معظم  لدى  فإن  معقدة،  طوارئ 
الغذاء  املرتبصة يف  الكيميائية  املخاطر  خمتربية لكشف 
وقد  والفورانات.  والديوكسينات  امليالمني  مثل 
الغذائية  نة  املدوَّ جلان  يف  مشاركتها  البلدان  واصلت 
أجرت  وقد  املتخصصة.  الدولية  اهليئات  من  وغريها 
للمخاطر  تقيياًم  األدنى  للرشق  الغذائية  نة  املدوَّ جلنة 
التقليدية يف  ت معايري حول األغذية  الغذاء، وأعدَّ يف 
اإلقليم. وتتوافر يف الوقت الراهن حتليالت للمخاطر 
ونامذج َجنِيسة generic لنقاط التحكم احلرجة لثالثة 
إيران اإلسالمية هي  عرش غذاء. وقد كانت مجهورية 
البلد الوحيد الذي أعد نامذج لبعض األغذية التقليدية 
ما  لتعزيز  البلدان سعيها  املنرصم. وواصلت  العام  يف 
حتى  وكيميائية،  مكروبيولوجية  خمتربات  من  لدهيا 
د سالمة  ن من املسامهة يف الشبكة العاملية لتـرصُّ تتمكَّ

األغذية.

الدولية  اللوائح الصحية  بتنفيذ  البدء  ويف أعقاب 
د األمراض  لعام 2005، أدرج الكثري من البلدان تـرصُّ
الوطني  د  التـرصُّ أنشطة  ضمن  بالغذاء  املنقولة 
لألمراض لدهيا. ومع ذلك، فإن توافر املعطيات حول 
اليزال  رصدها  وحول  بالغذاء  املنقولة  األمراض 

حمدودًا.

الراهن  الوقت  يف  اإلقليم  بلدان  معظم  أن  ومع 
د العدوى باألمراض  أعضاء يف الشبكة العاملية لتـرصُّ
الصحة  ملنظمة  تابعة  شبكة  وهي  بالغذاء،  املنقولة 
البلدان  العاملية، فإن ثالثة عرش بلدًا فحسب من هذه 
األوىل  احللقة  َذت  ُنفرِّ وقد  د.  التـرصُّ أعامل  يف  تساهم 
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العدوى  مكافحة  عىل  العاملية  التدريبية  الدورة  من 
شأن  ومن  تونس؛  يف  بالغذاء  املنقولة  باألمراض 
احللقات اخلمس التي تتألف منها الدورة أن تؤدي إىل 
البلدان  واصلت  كام  اإلقليم.  يف  د  التـرصُّ ُنُظم  تعزيز 
األنامط  للتعرف عىل  املختربات  للقدرات يف  تعزيزها 
كام  اجلراثيم.  من  ولغريها  للساملونيالت  املصلية 
واصلت شبكة Pulsenet تقديم الدعم لبناء القدرات 
املكروبات  وسائر  اجلراثيم  عىل  التعرف  جمال  يف 
الصعيد  عىل  املنشأ  احليوانية  وغري  املنشأ  احليوانية 
املنقولة  األمراض  د  تـرصُّ لتعزيز  وذلك  اجلزيئي، 
من  القدرات  بناء  يف  العمل  مواصلة  وتعد  بالغذاء. 
خالل الدورات العاملية حول مكافحة العدوى املنقولة 
توزيع  َتَواَصَل  كام  الرضورية.  األمور  من  بالغذاء 
األكثر  للغذاء  الرئيسية  اخلمسة  “املفاتيح  ملصقات 
هذا  ويتوافر  ميدانيًا،  مضموهنا  تطبيق  مع  مأمونية” 
امللصق بلغات متعددة، ويوزع يف العديد من البلدان، 

ومنها اجلمهورية العربية السورية والكويت.

التوجهات املستقبلية
للتصّدي  الالزم  التقني  الدعم  تقديم  سيتواصل 
مع  يتوافق  بام  التغذية،  وفرط  التغذية  نقص  لقضايا 
 .2019  –  2010 للتغذية  اإلقليمية  االستـراتيجية 
الربامج  فيها  بام  التغذوية،  املضمومات  لكون  ونظرًا 
بلدان  من  الكثري  يف  تتوافق  ال  التغذيـة،  علـى  املبنيَّة 
من  فإن  املثىل،  والتوصيات  املامرسات  مع  اإلقليم 
الرضوري بذل اجلهود لضامن كون هذه املضمومات 
عىل  التقني  الدعم  وسريكز  اجلودة،  وعالية  مالئمة 

جمالني هامني مها التقزم والبدانة.

وسوف تركز األنشطة يف جمال السالمة الغذائية عىل 
تقديم إرشادات تقنية وتقديم الدعم لتعزيز القدرات 
يف  القدرات  تعزيز  سيتم  كام  الغذاء.  سالمة  ورصد 
تقييم املخاطر يف السالمة الغذائية ويف تعزيز األنشطة 
الترشيعية والتنظيمية عىل الصعيد الوطني. كام سيكون 
التنسيق بني ُنُظم سالمة الغذاء يف اإلقليم حمل تـركيز 
االستـراتيجية  لتنفيذ  اجلهود  تتواصل  وسوف  بالغ. 

العاملية للسالمة الغذائية.





الفصل الثاين
تقوية الُنُظم الصحية





2. تقوية الُنُظم الصحية
دات االجتامعية واالقتصادية  الغرض االستـراتيجي 7: التعاطي مع املحدِّ

ق  األساسية للصحة من خالل سياسات وبرامج تعزز العدالة الصحية وحتقِّ
التكامل بني كل من األساليب املنارصة للفقراء واملراعية للفروق بني اجلنسني، 

والقائمة عىل حقوق اإلنسان

القضايا والتحّديات
واالجتامعية  الصحية  اخلدمات  إتاحة  يف  احلاصل  التفاُوت  يف  االستـراتيجي  الغرض  هلذا  كة  املحررِّ القضايا  تتمثل 
ضة للمخاطر،  واالنتفاع منها، والتوزيع غري العادل للموارد، والتحرضُّ الرسيع، واالزدياد يف عدد املجموعات املعرَّ
التعاون  كفاية  وعدم  اجلنسني،  بني  املساواة  وانعدام  للفقراء،  االجتامعي  األمن  كفاية  وعدم  املالية،  واألزمات 
وباملقابل  التمويل.  وقلة  للبطالة،  املرتفعة  واملعدالت  املعنية،  األطراف  لدى  القيادات  كفاءة  والرشاكات، ونقص 
متس احلاجة إىل االلتزام السيايس عىل أعىل مستوى، ومشاركة املجتمع وقياديَّته، والتعاون بني القطاعات للتعاطي 
مع املحددات االجتامعية للصحة، ولبلوغ َمَرامي املساواة من حيث الصحة والـُجُنوَسة، والتحقيق الكامل ملفهوم 
احلق يف الصحة. ولعل التحدي األكرب الذي يواجه حتقيق هذه األهداف يكمن يف احلاجة إىل توليد البيرِّنات ضمن 
السياق الوطني حول اآلثار اإلجيابية للصحة، نتيجة مسامهة املجتمع، وقياديَّته، إىل جانب متكني املرأة واملجموعات 
الرسيعة التأثر. ومتّثل احلاجة إىل التعرف عىل اآلليات املضمونة االستمرار للتعاون املتعدد القطاعات، وترسيخ تلك 
دات االجتامعية  اآلليات، حتديات أخرى. كام أن األولويات املتضاربة، وفقدان القدرة عىل امتالك املقدرات للمحدرِّ
ال  للصحة، تعد من عوائق حتقيق االلتزام السيايس عىل أعىل املستويات. أما الدعم فيستهدف حتقيق التعاون الفعَّ
دات االجتامعية واالقتصادية للصحة، وحول رسم سياسات وطنية صحية وتنموية،  املتعدد القطاعات حول املحدرِّ

دات االجتامعية للصحة، والعدالة، والـُجُنوَسة، وحقوق اإلنسان. تأخذ يف حسباهنا املحدرِّ

اإلنجازات املحَرَزة نحو بلوغ أهداف مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة
كان موضوع يوم الصحة العاملي لعام 2010 هو »التحرضُّ والصحة«، وَمثََّل ذلك اعرتافًا بتأثري التحرض عىل الصحة 
لدراسة  ووفقًا  مجيعًا«.  هتمنا  احلرض  »صحة  الشعار  وكان  الفردي،  الصعيد  وعىل  العاملي  الصعيد  عىل  بمجملها، 
الذين  املواطنني  بني  الصحية  اخلدمات  إىل  الوصول  يف  وكبري  واضح  فرق  هناك  كان  اإلقليمي،  املكتب  أجراها 
ِلق يوم الصحة العاملي من  يعيشون يف املناطق العشوائية وبني أولئك الذين يعيشون يف أجزاء أخرى من املدن. وقد ُأطرْ
ِقَبل املكتب اإلقليمي ووزارة الصحة وبالتعاون مع البلديات واألطراف املعنية، إىل جانب 290 مدينة من اإلقليم، 
الدراسات  من  اإلقليمي سلسلة  املكتب  مدينة وألف سرية حياة«. وقد نرش  »ألف  العاملية  احلركة  لت ضمن  ُسجرِّ
َندة بالبيرِّنات ومواد التدريب ومواد التوعية لتوسيع برامج املدن الصحية. كام قّدم املكتب اإلقليمي الدعم لتبادل  املسرْ
اخلربات بني باكستان، وتونس، ومجهورية إيران اإلسالمية، والسودان، واملغرب، ومرص يف جمال إدخال أداة لتقييم 
األداة  هذه  استخدام  تنفيذ  اإلقليمي  املكتب  سيتابع  كام   ،)HEART( هلا  واالستجابة  احلرض  يف  الصحية  العدالة 
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سال  ويف  )بالسودان(،  اخلرطوم  يف   2011 عام  خالل 
)يف  روالبندي  ويف  )بتونس(،  أريانة  ويف  )باملغرب(، 
باكستان(، ويف اجليزة )بمرص(. وقد شارك مسامهون 
من ثالثة عرش بلدًا من بلدان اإلقليم يف املنتدى العاملي 
حول التحرضُّ والصحة الذي ُعقد يف كويب، باليابان. 
كام قّدم املكتب اإلقليمي الدعم لبناء القدرات بالتعاون 
جمال  يف  للمتدربني  العراق  يف  الُقطري  املكتب  مع 
العربية  باللغة  التدريب  وكان  املجتمعية،  املبادرات 

ولبنان،  والعراق،  والسودان،  وتونس،  األردن،  يف 
ومرص، واليمن. كام تم إعداد أداة تقييم ومقرتح شامل 
حول الُنُظم الصحية املتكاملة يف املناطق واملستندة إىل 
أسلوب ممارسة طب األرسة، وذلك لتنفيذها يف ثامنية 

بلدان.

للبلدان  التقني  دعمه  اإلقليمي  املكتب  م  وقدَّ
الوكاالت  وبني  القطاعات  بني  التعاون  لتحسني 
احلكومية، وتعزيز التعاون مع منظامت املجتمع املدين، 
متهيدًا للتعاطي مع املحددات االجتامعية واالقتصادية 
َِذترْ عىل صعيد  للصحة، وذلك من خالل إجراءات اختُّ
الصعيد  عىل  أما  القطري.  الصعيد  وعىل  السياسات 
يف  االتصال  ضباط  من  عرشة  ساهم  فقد  اإلقليمي، 
الصحة  إلدماج  الدعوة  إىل  هدف  اجتامع  يف  البلدان 
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يف مجيع السياسات، وذلك للتعاطي مع قضية املساواة 
اتفقوا عىل االجتاهات االستـراتيجية،  يف الصحة. كام 
التي  املستقبلية  لإلجراءات  طريق  خارطة  واقرتحوا 
وقد  للصحة.  االجتامعية  دات  املحدرِّ مع  تتعاطى 
املسوحات  لتحليل  دعمه  اإلقليمي  املكتب  قدم 
أثر  البيرِّنات حول  لتقديم  الوطنية ذات الصلة، وذلك 
دات االجتامعية للصحة، وأثر أفضل املامرسات  املحدرِّ
مع  التعاون  َتَواصل  وقد  القضايا.  هذه  مع  للتعاطي 
دات  املجتمع املدين والرشكاء األكاديميني حول املحدرِّ

االجتامعية للصحة.

حمور  التقني  والدعم  القدرات  بناء  كان  وقد 
ضمن  الـُجُنوَسة  مفهوم  إدماج  لتسهيل  الرتكيز 
من  كل  عىل  السياسات،  وضمن  الصحية،  الربامج 
الصعيد اإلقليمي والُقطري. كام قّدم املكتب اإلقليمي 
للقطاع  وطنية  استـراتيجية  إلعداد  ألفغانستان  دعمه 
لباكستان  دعمه  م  وقدَّ الـُجُنوَسة،  حول  الصحي 
حول  الصحي  للقطاع  وطني  بروتوكول  إلعداد 
مما  القدرات،  ولبناء  الـُجُنوَسة،  أساس  عىل  العنف 
حول  القطاعات  متعددة  عمل  خطة  وضع  إىل  أدى 
وقّدم  باكستان.  يف  الـُجُنوَسة  أساس  عىل  العنف 
يف  القطرية  للمكاتب  الدعم  أيضًا  اإلقليمي  املكتب 
أفغانستان، والعراق، وباكستان، واليمن، كام عمل مع 
للعنف  الصحي  القطاع  الصحة حول جماهبة  وزارات 
جمال  يف  القدرات  بناء  وتم  الـُجُنوَسة؛  أساس  عىل 
واإلغاثة  الطوارئ  إجراءات  مع  بالتعاون  الـُجُنوَسة 
املنقولة جنسيًا،  اإلنسانية، وبرامج اإليدز واألمراض 
يف  بالـُجُنوَسة  املعنيرِّني  االتصال  ضباط  لدى  وذلك 
َزترْ اإلرشادات حول توليد  املكاتب الُقطرية. وقد ُعزرِّ
املعطيات التفصيلية بحسب اجلنسني، واالستفادة منها، 
احلوار  يف  وُعامن  أفغانستان  من  كل  بمشاركة  وذلك 
السيايس العاملي حول هذه القضية. وقد تم التخطيط 
املعطيات  وحتليل  لتوليد  ودعم  متابعة  بأنشطة  للقيام 
التفصيلية حسب اجلنس، واخلاصة بمؤرشات خمتارة 
تتعلق باملرامي اإلنامئية لأللفية يف هذه البلدان، وذلك 
ملنظمة  أخرى  برجمية  جماالت  ثالثة  ضمن  بالتنسيق 

الدعم  اإلقليمي  املكتب  قّدم  وقد  العاملية.  الصحة 
الـُجُنوَسة والصحة  املقّدمة حول  للمقرتحات  التقني 
القطري.  املستوى  لتمويل األنشطة عىل  املوارد  حلشد 
زة، من املتطلبات  وتعد البيرِّنات الواسعة النطاق، واملعزَّ
ببعض  الصلة  ذات  الـُجُنوَسة  قضايا  عىل  ف  للتعرُّ
إدماج  يف  البلدان  مسامهة  ولزيادة  النوعية،  الربامج 
وقد  الصحية.  والسياسات  الربامج  ضمن  الـُجُنوَسة 
حول  امليدانية  للبحوث  دعمه  اإلقليمي  املكتب  قّدم 
البرشي  املناعي  العوز  بفريوس  والعدوى  الـُجُنوَسة 
العنف  واليمن، وحول  تقنيًا وماليًا يف مرص واألردن 
نجاح  ثبت  وقد  باكستان.  يف  الـُجُنوَسة  أساس  عىل 
الربجمية  املجاالت  لتالئم  الـُجُنوَسة  قضايا  تكييف 
من  أنه  األولويات  يف  التضارب  أثبت  كام  اخلاصة، 
العوائق التي تعوق كاًل من وزارات الصحة ومكاتب 
املبادرات  تبنرِّي  البلدان، من  العاملية يف  الصحة  منظمة 
يف جمال الـُجُنوَسة والصحة، ومع أن الرشاكات تسهل 
تنفيذ بحوث ميدانية، إال أن التحديات التي تواجهها 
عنها  تسفر  التي  النتائج  ترمجة  كيفية  رصد  يف  تتمثل 
البحوث إىل سياسات صحية وإجراءات برجمية. ومن 
وبالتعرف  القدرات  ببناء  االرتقاء  يعمل  أن  املتوقع 
املتعلقة  القضايا  بني  واملبارشة  العملية  الروابط  عىل 
بالـُجُنوَسة من جهة، وبني املجاالت الربجمية من جهة 
االستمرار  املضمونة  الربامج  عدد  زيادة  عىل  أخرى، 

املعنية بالـُجُنوَسة والصحة يف خمتلف البلدان.

مشاركون يف تدريب إدماج الُبعد اجُلُنويس )اجلندر( يف الربامج 
والسياسات الصحية، يف أفغانستان
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أما من حيث تقديم الدعم ملفهوم احلق يف الصحة، 
م املكتب اإلقليمي دعمه لبناء القدرات لتعزيز  فقد قدَّ
عىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  ميثاق  تنفيذ 
متعدد  متثيل  مع  والوطنية،  اإلقليمية  املستويات 
احلصول  ضامن  هبدف  البلدان،  ِقَبل  من  القطاعات 
فقد  لذلك،  ونتيجة  املنافع.  من  ممكن  قدر  أكرب  عىل 
تم التخطيط لتنفيذ أنشطة تعزيز مبدأ احلق يف الصحة 
تقديم  اإلقليمي  املكتب  واَصل  كام  اإلقليم.  ضمن 
دعمه لتشاُطر املعارف حول احلق يف الصحة، وتوفري 
النرشيات املنشورة عىل الصعيد الدويل باللغة العربية. 
العربية من كتاب  النسخة  ُنرِشَ عىل موقع املكتب  فقد 
من  احلد  واسرتاتيجيات  والصحة  اإلنسان  »حقوق 

ع عىل البلدان.   الفقر« وُوزرِّ

هات املستقبلية التوجُّ
سوف يرتّكز االهتامم عىل بناء القدرات، وتوليد البيرِّنات 
الـُجُنوسيَّة  عىل  للصحة،  االجتامعية  املحددات  حول 
يف  الصحية  املكونات  عن  اإلبالغ  وتعزيز  الصحية، 
م املكتب اإلقليمي  معاهدات حقوق اإلنسان. وسيقدرِّ
دعمه إلدخال أداة لتحقيق املساواة الصحية يف احلرض 
يف أربعة بلدان، ولتعزيز التحرضُّ والصحة، ولتقليص 
انعدام املساواة الصحية من خالل إدخال برنامج املدن 
َلترْ ضمن احلركة  الصحية يف 209 من املدن التي ُسجرِّ
العاملية »ألف مدينة، ألف سرية حياة«. وُيتوقع أن يقوم 
حول  التفصيلية  املعطيات  توليد  بتعزيز  اثنان  َبَلدان 
ُنُظم املعلومات  اجلنسني وحتليلها واستخدامها ضمن 
م املكتب اإلقليمي دعمه  الصحية الوطنية فيهام. وسيقدرِّ
لعدد من الُبلدان إلدماج الصحة يف مجيع السياسات، 
وللتعاون مع وكاالت األمم املتحدة، مع الرتكيز عىل 
انعدام العدالة الصحية. وسريكز املكتب اإلقليمي عىل 
م الدعم  حقوق اإلنسان لدى العامل املهاجرين، ويقدرِّ
اخلطط  ضمن  الصحة،  يف  واحلق  الـُجُنوَسة،  إلدماج 

الصحية والسياسات الصحية الوطنية.

2010
©   
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الغرض االستـراتيجي 10: حتسني 
اخلدمات الصحية من خالل حتسني 

الشوروية )Governance( والتمويل 
والتوظيف واإلدارة، مع االستعانة 

بالبيِّنات والبحوث الـُمتاحة

القضايا والتحّديات 
ال يرقى أدين شك ألمهية النظم الصحية يف املسامهة يف 
إحراز احلصائل الصحية األفضل، إال أن هناك العديد 
يات املاثلة أمام حتسني أداء الُنُظم الصحية،  من التحدرِّ
يات  التحدرِّ ولعل  اإلقليم.  يف  املختلفة  ومقوماهتا 
الرئيسية تتمثَّل يف عدم كفاية القيادات والقدرات عىل 
التخطيط االستـراتيجي، ويف  السياسات وعىل  حتليل 
الصعيد  عىل  الصحية  للسلطات  املحدودة  املسامهة 
ويف  الوطنية،  الصحية  اخلطط  إعداد  يف  الوطني  دوَن 
الرصد والتقييم القارَصيرْن هلذه اخلطط، ويف احلاجة إىل 
مزيد من اإلسهام للمعنيني وتنسيق أفضل بني املانحني 
الية املساعدات. واحلاجة ماثلة أيضًا لتعزيز  وضامن فعَّ
وزارات الصحة يف إعداد سياسات ديناميكية للقطاع 
احلصائل  يف  العدالة  وتضمن  الفقراء  حتمي  الصحي، 

الصحية )اجلدول 1.2(.

الرعاية  إيتاء  يواجه  الذي  الرئييس  ي  التحدرِّ ويتمثَّل 
بحزمة  الشاملة  التغطية  بلوغ  يف  اإلقليم  يف  الصحية 
الرعاية  عىل  املرتكزة  الصحية  اخلدمات  من  أساسية 
فقدان  األخرى  القضايا  وتشمل  األولية.  الصحية 
املنخفضة  البلدان  يف  الصحية  اخلدمات  إىل  الوصول 
الرسيع  ع  التوسُّ ويف  الدخل،  واملتوسطة  الدخل 
القصور يف اجلودة  للقطاع اخلاص، ويف  املنتظم  وغري 
ويف  الصحية،  الرعاية  مستويات  مجيع  يف  والسالمة 
متويلها،  ويف  الصحية  الرعاية  إيتاء  يف  املساواة  انعدام 
املرتكزة  الصحية  الرعاية  إيتاء  نامذج  إىل  احلاجة  ويف 
املستشفيات  الصحية األولية، ويف فقدان  الرعاية  عىل 

املعززة للصحة. وذلك إىل جانب احلاجة إلعادة النظر 
مستوى  عىل  الصحية  الرعاية  يف  الشوَرِويَّة  حتقيق  يف 

يات املوجودة حاليًا. املنطقة، يف ضوء التحدرِّ

البلدان  معظم  عىل  االقتصادي  الركود  تأثري  أن  ومع 
يكن  مل  التأثري  هذا  أن  إال   ،2010 عام  يف  َتَواَصل  قد 
الصحي  القطاع  كان  فقد  البلدان،  مجيع  يف  متامثاًل 

اجلدول 1.2 حالة دورات التخطيط الصحي والسياسات 
الصحية يف ُبلدان إقليم رشق املتوسط

اخلطة االستـراتيجية للقطاع البلد
الصحي

البلدان 
ذات دورة 
التخطيط 

اجلديدة
السياسة دورة التخطيط

الصحية الوطنية
2006–2010األردن

2005–2009أفغانستان

اإلمارات العربية 
املتحدة

2014–2010

2005–2010باكستان

2002–2010البحرين 

2006–2011تونس

اجلامهريية العربية 
الليبية

2013–2009

مجهورية إيران 
اإلسالمية

2015–2011

اجلمهورية العربية 
السورية

2010–2006

2006–2010اجلمهورية اليمنية

2008–2012جيبويت

2010–2015السعودية

2007–2011السودان

2010–2014الصومال

2010–2014العراق 

2006–2010سلطنة ُعامن

2011–2013فلسطني 

2005–2009قطر

2010–2015الكويت

2007–2009لبنان 

2007–2012مرص

2008–2012املغرب
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احلصة  وتعد  باحلامية.  حيظى  البلدان  معظم  يف  العام 
بعض  يف  احلكومية  امليزانية  من  للصحة  املخصصة 
حصة  عىل  نقص  يطرأ  ومل  جدًا.  منخفضة  البلدان 
اإلنفاق الشخيص من جيوب املواطنني لقاء اخلدمات 
2010، وتشري  بالفعل عام  ازداد  إنه ربام  بل  الصحية، 
البيرِّنات إىل أنه هو املسؤول الرئييس عن معاناة اأُلرَس 
بلدان  العديد من  املالية، وأنه مرتفع يف  الكوارث  من 
اإلقليم كام هو واضح يف الشكل 1.2. وقد تأخر إدخال 
االجتامعية  الصحية  احلامية  خطط  نطاق  توسيع  أو 
بسبب استمرار األزمة االقتصادية يف اإلقليم. فاملوارد 
املتاحة ال ختصص بمقادير كافية يف معظم البلدان، أما 
غري  املخصصة  فاملوارد  الدخل،  املنخفضة  البلدان  يف 
للسكان  الصحية  اخلدمات  إيتاء  من  لتمكينها  كافية 
الوطنية  القدرات  نت  حتسَّ ولقد  العام.  القطاع  يف 
مع  ولكنها  الصحية،  الرعاية  متويل  يف  التطوير  لدعم 
ال لوزارات  الفعَّ الدعم  إيتاء  ذلك التزال قارصة عن 

الصحة.

تنظيم  ُطُرق  ويف  اإلدارة،  يف  القدرات  فقدان  وُيَعدُّ 
يًا هامًا يقف يف مواجهة  خدمات الرعاية الصحية حتدرِّ
إيتاء خدمات الرعاية الصحية الكافية من حيث كفاءهتا 
اليتها وجودهتا. واحلاجة ماثلة لبناء القدرات لدى  وفعَّ

املديرين الصحيني ومديري املستشفيات، وإلعداد ُنُظم 
ال للربامج يف مستويات  الدعم التي تضمن التنفيذ الفعَّ
إىل  وباإلضافة  والثالثية.  والثانوية  األولية  الرعاية 
ذلك، ينبغي أن ُيستفاد من املساعدات اخلارجية التي 
نحٍو  عىل  العاملية  الصحية  املبادرات  خالل  من  م  َقدَّ ـُ ت
املساعدات  تلك  ي  لتلقرِّ لة  املؤهَّ البلدان  الية يف  فعَّ أكثر 

لصالح تعزيز النظم الصحية.

يف  وجمزأة  ضعيفة  الصحية  املعلومات  ُنظم  والتزال 
العديد من بلدان اإلقليم، وحتى املعلومات املحدودة 
َمل من  كرْ ـَ ت سرْ ـُ التي تتولَّد من خالل النظم الروتينية، وت
فإهنا ال  البحوث  وأنشطة  السكانية  املسوحات  خالل 
التخطيط  أو  الصحية  اإلدارة  يف  ينبغي  كام  تستخدم 
استخدام  أما  مالئم.  نحٍو  عىل  السياسات  إعداد  أو 
لألمراض،  الدويل  للتصنيف  العارشة  املراجعة 
واملعلومات، وتكنولوجيا التواصل يف نظم املعلومات 
تسجيل  يعاين  البلدان  معظم  ويف  فمحدود.  الصحية 
الوالدات والوفيات وأسباب الوفيات من النقص، كام 
أن التنسيق ضعيف بني وزارة الصحة وبني األطراف 
الداخلية،  ووزارة  اإلحصاء،  مكاتب  مثل  املعنية، 
املهنيني  يف  نقصًا  هناك  أن  كام  اخلاص.  والقطاع 
معظم  يف  والوبائيات  الصحي  اإلحصاء  يف  املؤهلني 

مجهورية إيران
اإلسالمية 2002

 األردن 2006

النسبة املئوية (%)

تونس 2005 فلسطني 2004 املغرب  2001

ضت لنكبات اقتصادية % من األرس التي تعرَّ
ة الفقر وّ % من األرس التي وقعت يف هُ

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

الشكل 1.2 النسبة املئوية لألرس التي تواجه نكبات اقتصادية من جّراء اعتالل الصحة، يف بلدان منتقاة، متوسطة الدخل يف اإلقليم
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القدرات  نطاق  توسيع  إىل  ماثلة  واحلاجة  البلدان. 
الوطني ودون  الصعيد  الصحية عىل  املعلومات  لُنظم 
وإدخال  والتغطية،  املوارد،  رصد  ُبغية  الوطني، 
للصحة،  االجتامعية  دات  املحدرِّ مثل  أخرى،  جماالت 
جانب  إىل  األمراض،  وعبء  الصحية،  الُنظم  وأداء 

املرامي اإلنامئية لأللفية ذات الصلة بالصحة.

ويمثل التفاوت بني العرض والطلب عىل العاملني 
يًا ضخاًم يواجه أصحاب القرار السيايس.  الصحيني حتدرِّ
البلدان،  معظم  يف  النقص  من  تعاين  العاملة  فالقوى 
ومن التضخم يف قلة من البلدان، وُيعزى هذا التفاوت 
إىل فقدان التخطيط االستـراتيجي الوطني، وإىل عدم 
باملوارد  اخلاصة  بالبيرِّنات  الـُمسَندة  السياسات  إعداد 
البرشية الصحية يف معظم البلدان. وتعاين البلدان التي 
متر بأزمات يف املوارد البرشية الصحية ومن الرصاعات 
إىل  األوىل  بالدرجة  معاناهتا  إضافية، وتعود  أعباء  من 
وتواجه  للسكان.  اجلسيم  والنزوح  األدمغة،  نزوح 
وزارات الصحة حتديات ضخمة تشتمل عىل احلوَكمة 
يف  التوازن  وفقدان  التفصيل،  املستوى  عىل  الضعيفة 
التوزيع  ويف  املهارات  توزيع  ويف  اجلغرايف  التوزيع 
وفق املرافق، عىل وجه التفصيل. وباإلضافة إىل ذلك 
كله، فإن البلدان التزال تفقد آليات التنسيق املتـرابط 
بني األطراف املعنية املسؤولة عن اخلطط والسياسات 
إنتاج  تشمل  والتي  البرشية،  املوارد  بإعداد  اخلاصة 
تفتقد  كام  هلم.  ال  الفعَّ والتنظيم  الصحيني،  املهنيني 
توليد  وإىل  املوثوقة،  املعلومات  ُنظم  إىل  أيضًا  البلدان 
وإىل  هبا،  مستهدية  قرارات  الختاذ  الالزمة  البيرِّنات 

صياغة السياسات يف املجاالت املفقودة.

القابالت  يف  نقصًا  هناك  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
يف  اخلدمات  جودة  وتتأثر  الت،  املؤهَّ واملمرضات 
العمل،  عبء  ارتفاع  من  بشدة  والقبالة  التمريض 
وعدم  بالعمل،  الرضا  وانخفاض  العمل،  بيئة  وسوء 
القوى  خطط  وفقدان  واألجور،  التعويضات  كفاية 
إصالح  إىل  احلاجة  وتتواصل  التمريض.  يف  العاملة 
املساعدة،  الطبية  املهن  ويف  التمريض  يف  التعليم 

بناء  أن  كام  والقابالت.  املمرضات  ختريج  زيادة  وإىل 
القدرات املؤسسية يف برامج تعليم التمريض يف البلدان 
يًا ضخاًم.  التي مل َتَكدرْ تنتهي من الرصاعات يواجه حتدرِّ
يعملون  وَمنرْ  التمريض  إدارة  عىل  القائمون  حيتاج  إذ 
مسامهني  يصبحوا  حتى  املتواصل،  الدعم  إىل  معهم 
ذوي كفاءة يف التخطيط ويف القرار السيايس، ويشمل 
البرشية  واملوارد  السلطة،  من  املالئم  املستوى  ذلك 
تعزيز  إىل  إجراءات هتدف  تنفيذ  ُبغية  الكافية،  واملالية 
أدوار املمرضات والقابالت، وإىل حتسني اخلدمات يف 

التمريض والِقَبالة.

يف  رفيعة  بجودة  والتدريب  التعليم  فقدان  وُيَعدُّ 
من  الصحيني  املهنيني  تعليم  عن  املسؤولة  املؤسسات 
تعليم  برامج  اعتامد  وُيعَترَب  الكربى.  القصور  جوانب 
للمهنيني  التعليمية  واملؤسسات  الصحيني  املهنيني 
العملية  جودة  تقييم  إىل  هيدف  والذي  الصحيني 
من  كفاءة،  ذوي  ممارسني  ختريج  وضامن  التعليمية 
معظم  يف  باالهتامم  حتظى  التي  الكربى  املجاالت 
الطبية  املجالت  بأمهية  االعتـراف  ويزداد  البلدان. 
ماثلة  احلاجة  أن  إال  املعارف،  نقل  يف  اجلودة  الرفيعة 
يؤديه  أن  يمكن  الذي  بالدور  االعتـراف  من  ملزيٍد 
املحررون يف خلق الروابط بني الباحثني وبني أصحاب 

القرار السيايس.

لأللفية  اإلنامئية  املرامي  أهداف  بلوغ  ويعتمد 
عىل  اإلقليم  يف  والعدالة  والصحة  بالتنمية  املتعلقة 
النظم الوطنية املضمونة االستمرار للبحوث الصحية. 
توّجهها  التي  األساسية  البحوث  أسس  فقدان  ويعد 
يات الرئيسية التي تعرقل حتقيق  االحتياجات من التحدرِّ
يات  البحوث الصحية آلثارها يف اإلقليم. ومن التحدرِّ
األخرى انخفاض مستوى االعتـراف بام للبحوث من 
صة  أولوية عىل املستوى الوطني، ونقص املوارد املخصَّ
عىل  الصحية  وللبحوث  اإلمجال،  وجه  عىل  للبحوث 
ونقص  الوطنية،  القدرات  ونقص  التفصيل،  وجه 
االنتفاع بنتائج البحوث، وفقدان التعاون والرشاكات 



80

 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2010

التنسيقية املوجودة بالفعل، ودور  البلدان، والبنى  مع 
املوجودة  املستوى  الرفيعة  املشتـركة  الرصد  جمالس 
القطاع  لدور  أخرى  دراسة  أوضحت  كام  حاليًا. 
برسعة،  ينمو  اخلاص  القطاع  أن  بلدًا   13 يف  اخلاص 
العمل  إىل  تبادر  أن  الصحة  وزارات  عىل  ينبغي  وأنه 
مع القطاع اخلاص وخلق رشاكات بني القطاعني العام 

واخلاص.

الصحة  وترشيعات  قوانني  حتديث  ويتامشى 
تطبيق  واليزال  اإلنسان،  حقوق  معايري  مع  العمومية 
من  الصحية  العدالة  مع  التعاطي  يف  أكرب  جهود 
للصحة،  االجتامعية  املحددات  عىل  العمل  خالل 
تم  وقد  البلدان.  مجيع  تواجه  التي  يات  التحدرِّ من 
بني  القطاعات  املتعدد  التعاون  لتعزيز  خطوات  اختاذ 
للتعاطي مع  املدين  الوكاالت احلكومية وبني املجتمع 
املحددات االجتامعية واالقتصادية للصحة، مع العمل 

عىل املستوى القطري ويف جمال السياسات.

مع  ومتاشيًا  الصحية،  الرعاية  إيتاء  جمال  يف  أما 
دعم املكتب اإلقليمي لتعزيز الرعاية الصحية األولية، 
سنوات ست  تغطي  استـراتيجية  خطة  إعداد  تم   فقد 

للبلدان  طريق  خارطة  تقدم  وهي   ،)2015-2010(
الصحية  الرعاية  عىل  املرتكزة  اخلدمات  إيتاء  لتنفيذ 
لنظام  نموذج  لتـرسيخ  مبادرة  أطلقت  وقد  األولية. 
صحي متكامل عىل مستوى املنطقة، يرتكز عىل أسلوب 
ممارسة طب األرسة، يف ثامنية بلدان منخفضة الدخل 
تبذل  التي  اجلهود  ضمن  وذلك  الدخل،  ومتوسطة 
الرعاية  املرتكزة عىل  الصحية  إيتاء اخلدمات  لتحسني 
سالمة  لتقييم  كتيب  إعداد  تم  وقد  األولية.  الصحية 
املرىض، وعتيدة أدوات لتحسني سالمة املرىض، ُبغية 
م  وقدَّ الصحية.  اخلدمات  والسالمة يف  اجلودة  حتسني 
صياغتها  يف  بلدان  لثامنية  الدعم  اإلقليمي  املكتب 
للسياسات الصحية، واخلطط االستـراتيجية الصحية 

الوطنية، وحتديثها، ومراجعتها.

خاص  باهتامٍم  الصحية  الرعاية  متويل  حظي  وقد 
التقرير  بنرش  وذلك  واإلقليمي،  العاملي  الصعيد  عىل 

بني خمتلف األطراف املعنّية، ضمن كل بلٍد عىل حدة، 
وبني البلدان.

الصحية  املعلومات  ملصادر  الوصول  حتسني  أما 
واالنتفاع هبا عىل نحٍو أفضل، وهي املعلومات املتوافرة 
وتشتمل  احلياة،  أجل  من  البحوث  برامج  ضمن 
لتيسري  للصحة  الدولية  املعلومات  شبكة  مبادرة  عىل 
والوصول   ،HINARI البحوث  نتائج  إىل  الوصول 
للبحوث  والوصول   ،OARE البيئية  البحوث  إىل 
يف  وذلك   ،AGORA اإلنرتنت  عىل  الزراعية  العاملية 
الرئيسية  يات  التحدرِّ من  فُيعدُّ  لذلك،  لة  املؤهَّ البلدان 
إىل  ماثلة  والعمل. واحلاجة  املعرفة  بني  الفجوة  لرأب 
املكتبات  ويف  الصحيني  املهنيني  لدى  القدرات  بناء 
وشبكات  اإللكتـرونية،  املكتبات  إعداد  ويف  الطبية، 
وزيادة  اإلتاحة،  نطاق  حتسني  ُبغية  الوطنية،  املكتبات 
الصحية  املؤسسات  بني  الصحية  للمعلومات  التوافر 

يف اإلقليم.    

اإلنجازات الـُمْحَرَزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

الصحي،  والتخطيط  الصحية  السياسات  جمال  يف 
التي  املطبقة  باألزمة  اإلقليم  ثلث  عىل  يزيد  ما  ر  َـّ تأث
يف  ودورها  اخلارجية  املوارد  عىل  عميق  تأثري  هلا  كان 
تقييم  أجل  الصحية. ومن  والربامج  السياسات  رسم 
ِرَي تقييٌم  الية املساعدات والتنسيق بني املانحني، ُأجرْ فعَّ
اإلحساس  أن  الدراسة  أظهرت  وقد  بلدان.  ثامنية  يف 
بامللكية أو السيطرة عىل املقدرات كان ضعيفًا يف غالب 
اإلعاقة  من  تعاين  املحلية  القدرات  وأن  األحيان، 
املحاسبة  يف  نقصًا  هناك  وأن  اخلانقة،  األزمة  بسبب 
الشعور  ضعف  يف  األسايس  السبب  وهو  املتبادلة، 
باالمتالك. كام أسفرت الدراسة عن عدم تقديم الدعم 
فقط  مربوط  الدعم  وأن  منسق،  بأسلوٍب  اخلارجي 
هذه  نتائج  وستستخدم  اإلقليمية.  باالستـراتيجيات 
إقليمية  استـراتيجية  إعداد  يف  التقييمية  الدراسات 
مسامهاهتم  وأنامط  املانحني،  مواقع  حتديد  يف  تساعد 
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اخلاص بالصحة يف العامل 2010، متويل النظم الصحية: 
السبيل إىل التغطية الشاملة، وبمناقشة اللجنة اإلقليمية 
للتوجهات االستـراتيجية التي ترمي إىل حتسني متويل 
التغطية  ضوء  عىل   ،2015-2011 الصحية  الرعاية 
الشاملة. وَتَواَصَل تقديم الدعم التقني يف جمال احلامية 
فيها  بام  حتليلية،  أدوات  وإعداد  االجتامعية،  الصحية 
البلدان،  من  العديد  يف  الوطنية،  الصحية  احلسابات 
باإلضافة إىل بناء القدرات لدى العاملني الوطنيني يف 
جمال االقتصاديات الصحية، ومتويل الرعاية الصحية. 
للخرجيني يف  برامج رسمية  اجلهود إلعداد  وتتواصل 
الصحية،  والسياسات  الصحية،  االقتصاديات  جمال 

وبرامج التدريب والبحوث يف جامعات اإلقليم.

تم  فقد  العاملية،  الصحية  املبادرات  جمال  يف  أما 
تقديم الدعم ملتابعة تنفيذ مقتـرحات ناجحة للتحالف 
العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع حول تعزيز النظم 
وإجراء  إعداد  وحول  لة،  املؤهَّ البلدان  يف  الصحية 
مقتـرحات   10 من  يقرب  ملا  متزامنة  تقنية  مراجعات 
مقدمة للصندوق العاملي يف نفس املجال. وقد تم تنفيذ 
أنشطة لبناء القدرات عىل املستوى الوطني واإلقليمي 
السياسات  وإعداد  الصحية،  النظم  تعزيز  جماالت  يف 
وإدارة  والالمركزية،  الوطنية،  الصحية  واخلطط 
اإلقليمي  املكتب  قّدم  كام  واستقالليتها.  املستشفيات 
الدعم للبلدان، مع التـركيز بشكل خاص عىل إعداد 
اخلطط الصحية الوطنية، ووضع األولويات، ومراقبة 
األداء، ُبغية ترسيع وترية السري لبلوغ املرامي اإلنامئية 

لأللفية.

لالجتاهات  بالبيرِّنات  املسند  التقييم  جمال  ويف 
يف  القدرات  بناء  تنفيذ  تم  الصحية،  واألوضاع 
الصحية،  املعلومات  لنظم  االستـراتيجي  التخطيط 
الصحية،  القياسات  شبكة  مع  بالتعاون  وذلك 
الصحة،  وزارات  مثل  املعنية،  األطراف  وبمسامهة 
والوكاالت  لإلحصاء،  الوطنية  املكاتب  جانب  إىل 
العاملية،  الصحة  ملنظمة  رية  الُقطرْ واملكاتب  املانحة، 
أصبحت  لذلك،  ونتيجة  األكاديمية.  واملؤسسات 

امليزانية  نة  مبيَّ استـراتيجية  إعداد  عىل  قادرة  البلدان 
أجري  وقد  الصحية.  املعلومات  لنظام  رقايب  ونظاٍم 
بلدان عدة.  الصحية يف  املعلومات  لنظم  تقييم شامل 
املراجعة  الستخدام  دعَمه  اإلقليمي  املكتب  وقّدم 
والتحليل  لألمراض،  الدويل  التصنيف  من  العارشة 
وواصل  اجلغرافية.  املعلومات  ونظم  اإلحصائي، 
املعلومات  لتبادل  أداء دوره كمركٍزٍ  اإلقليمي  املكتب 
حتديث  يف  ُمستثمرَا  اإلقليم،  يف  الصحية  اإلحصائية 
الصحي،  بالوضع  اخلاصة  املعطيات  قاعدة  وصيانة 

وتقييم االجتاهات الصحية.

فتؤدي  البرشية  املوارد  تطوير  وحدات  أما 
إعادة  تم  وقد  مستهدفة،  بلدان  ثامنية  يف  وظائفها 
والوظائف.  البنية  حيث  من  منها  سٍت  تنظيم 
باملؤسسات  اخلاصة  املعطيات  قاعدة  حتديث  وَجَرى 
يف  تضم  أصبحت  بحيث  الصحية،  للمهن  التعليمية 
ستمئة  عىل  يزيد  بام  املتعلقة  املعطيات  احلارض  الوقت 
للموارد  اإلقليمي  املرصد  إىل  وباإلضافة  مؤسسة. 
سبعة  يف  وطنية  مراصد  هناك  فإن  الصحية،  البرشية 
ولبنان،  واألردن،  والبحرين،  أفغانستان،  هي  بلدان 
وُعامن، واجلمهورية العربية السورية، واليمن، ليصل 
العدد  عىل  يزيد  وذلك  عرش،  اثني  إىل  املراصد  عدد 
للمقرتح  واستجابة  مراصد.  عرشة  وهو  املستهدف 
م إىل التحالف العاملي للقوى الصحية العاملية،  الذي ُقدرِّ
باملوارد  بلدان  أربعة  لدعم  إضايف  متويل  منح  تم  فقد 
البرشية ملواجهة األزمات الصحية، وهذه البلدان هي 
وذلك  والصومال،  والسودان  وباكستان  أفغانستان 
العاملني  بإنتاج  واالرتقاء  فيها،  الشوَرِويَّة  لتعزيز 

الصحيني.

تم  فقد  األولية،  الصحية  الرعاية  تعزيز  وُبغية 
للمؤسسات  املتوسط  رشق  إقليم  شبكة  تأسيس 
املؤسسات  وإسهام  دور  لتعزيز  وذلك  األكاديمية، 
املرتكزة  الصحية  النظم  وتطوير  إعداد  يف  األكاديمية 
يف  مؤمتر  عقد  وقد  األولية.  الصحية  الرعاية  عىل 
الصحيني،  املهنيني  تعليم  يف  االعتامد  حول  اليمن 
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بمسامهة دولية وإقليمية. وقد صدر عن املؤمتر إعالن 
صنعاء، مع نداء وتوصيات نوعية بتحسني تعليم املهن 

الصحية، وبإنشاء نظٍم لالعتامد عىل الصعيد الوطني.

االستثامر  يف  البلدان  مع  التعاون  تواصل  وقد 
يف  األمر  عليه  كان  كام  والقبالة،  التمريض  تطوير  يف 
السنوات السابقة، إىل جانب التعاون يف حتسني جودة 
الدعم  تقديم  وَتَواصل  والقبالة.  التمريض  خدمات 
بتخريج  االرتقاء  ُبغية  والصومال  السودان  جلنوب 
املمرضات والقابالت وأرباب املهن الصحية املساعدة. 
جيبويت،  من  لكل  الدعم  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ وقد 
العربية  واجلمهورية  والسودان،  وليبيا،  والعراق، 
للخدمة  السابق  التعليم  لتحسني  واليمن،  السورية، 
يف التمريض والِقبالة وأرباب املهن الصحية املساعدة. 
املمرضات والقابالت يف اإلمارات  أنشئ جملس  وقد 
العربية املتحدة بدعم تقني من منظمة الصحة العاملية. 
كام تم تقديم الدعم التقني لوكالة األمم املتحدة إلغاثة 
األدنى  الرشق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل 
)األنروا(، باالستناد إىل اخلطة االسرتاتيجية التي سبق 

إعدادها لتحسني خدمات التمريض والقبالة.

 123 اإلقليمي  املكتب  تلقى   ،2010 عام  وخالل 
وتعامل  اإلقليم  بلدان  من  الدراسية  للبعثات  طلبًا 
م الـِمَنح للمبتعثني  معها، واستكمل 98 طلبًا منها، وقدَّ
أعىل  العراق  قدم  وقد   .)2.2 )اجلدول  ذاهتا  السنة  يف 
عدد من الطلبات )31 طلبًا( مقارنًة بـ 18 طلبًا قدمها 
 74 بـ  مقارنًة  طلبًا(   29( السودان  وتاله   ،2009 عام 
اليمن )15 طلبًا(. ويوضح  2009 ثم  طلبًا قدمها عام 
حلقول  وفقًا  الدراسية  البعثات  توزيع   )2.2 )الشكل 
األخرية،  السنوات  يف  عليه  احلال  هو  وكام  الدراسة. 
استقرت  منها(   67( الدراسية  البعثات  معظم  فإن 
ليكون  األورويب  باإلقليم  َمترْبوعًا  اإلقليم؛  ضمن 
اإلقليم الثاين املختار للبعثات الدراسية )13 منها(. كام 
يوضح )الشكل 3.2( توزيع املبتعثني الذين استكملوا 

التحاقهم بالبعثات الدراسية خالل عام 2010.

أجريت  والتعاون،  البحوث  سياسات  جمال  ويف 
مراجعة للمراكز املتعاونة يف الوقت الراهن مع منظمة 
املراكز  عىل  التعرف  ُبغية  اإلقليم،  يف  العاملية  الصحة 
وتقوية  تعزيز  عىل  تساعد  التي  بالقدرات  تتميز  التي 
البحوث الصحية عىل الصعيد الوطني )الشكل 4.2(. 
هات االسرتاتيجية  وقد تم تأسيس إطار إلعداد التوجُّ
األعامل  عىل  وللبناء  الصحية،  للبحوث  اإلقليمية 
السابقة يف املكتب اإلقليمي، وللتاميش مع االسرتاتيجية 
اللجنة  سامهت  وقد  الصحية.  البحوث  حول  العاملية 
الصحية  بالبحوث  املعنية  املتوسط  االستشارية لرشق 
يف هذه العملية، ضمن الدورة اخلامسة والعرشين هلا. 
وأجري حتليل ملدى إسهام الربامج التقنية اإلقليمية يف 
الثنائية  يف  بالبحوث،  املتعلقة  األنشطة  ويف  البحوث، 

املنرصمة )2009-2008(.

مقرتحات  لتقديم  السابعة  للدعوة  واستجابًة 
البحوث يف املجاالت ذات األولوية للصحة العمومية، 
تم استالم أربعة وثامنني مقرتحًا، ووقع االختيار عىل 
الرابعة  الدعوة  أما  لتمويلها.  مخسة عرش مقرتحًا منها 
لتقديم مقرتحات البحوث يف التكنولوجيا احليوية ويف 
اجلينوميات الصحية، فقد أسَفَرترْ عن استالم ثالثني 

اجلدول 2.2 عدد البعثات الدراسية التي تّم منحها موزعة وفق 
بلدان املنشأ يف إقليم رشق املتوسط عام 2010

النسبة املئوية %العددالبلد
55.1تونس

22.0اجلمهورية العربية السورية

2929.7السودان

11.0الصومال

3030.6العراق

22.0سلطنة ُعامن

22.0فلسطني

11.0لبنان

88.2مرص

33.1املغرب

1515.3اليمن

98100.00املجموع الكل
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مقرتحًا، وقع االختيار عىل تسعة منها لتمويلها من ِقَبل 
جلنة انتقاء خارجية، كام أرسل عرشون مقرتحًا إضافيًا 
 5.2 الشكالن  ويوضح  اخلارجية،  قة  املعمَّ للمراجعة 
و6.2 توزيع املقرتحات وفقًا للبلدان وجلنس الباحثني 

الرئيسيني.

للسياسات  اإلقليمية  الشبكة  تفعيل  تم  وقد 
املستهدية بالبيرِّنات، التي هتدف إىل إعداد القدرات لدى 
للوثائق  الصحية. كام أجريت مراجعة  القرارات  اختاذ 
املتعلقة  املعلومات  لتجميع  الوطنية  االسرتاتيجية 
وبأولوياهتا،  املختلفة،  للبلدان  الصحية  باألحوال 
هات االسرتاتيجية  وباحتياجاهتا، مع التعرف عىل التوجُّ

املتعلقة بالبحوث الصحية، وبتوليد البيرِّنات.

م املكتب اإلقليمي الدعم يف جمال بناء القدرات  وقدَّ
أخالقيات  حالة  ملناقشة  مؤمتر  ضمن  ملرص،  الوطنية 
اإلرشادية  والدالئل  واملعايري  مرص،  يف  البحوث 
بالتجارب  املتعلقة  األخالقية  والقضايا  املتبعة، 
وطنية  جلنة  ووجود  الوطني،  الصعيد  عىل  الرسيرية 

ملراجعة األخالقيات ترشف عىل هذه القضايا، والدور 
الذي تؤديه.

نرش  حول  اخلامس  اإلقليمي  املؤمتر  ُعِقَد  وقد 
مع  بالتعاون  باكستان،  كراتيش،  يف  الطبية  املجالت 
الرابطة الباكستانية للمحررين الطبيني، ورابطة املحررين 
الطبيني يف إقليم رشق املتوسط، وقد أسفر املؤمتر عن 
توصيات واضحة وقابلة للتطبيق لتعزيز جودة املجالت 
الطبية يف اإلقليم. وقد ُنرِش الدليل اإلرشادي ملحرري 
والفرنسية،  العربية  باللغتني  الصحية،  العلوم  جمالت 

بعد أن نرش قبل ذلك باللغة اإلنكليزية.

تنفيذ االسرتاتيجية  اإلقليمي  املكتب  وقد واصل 
للصحة  الدعم  تقديم  ُبغية  املعارف،  إلدارة  اإلقليمية 
العمومية، من خالل حتسني إتاحة املعلومات الصحية، 
وبناء القدرات عىل الصعيد الوطني. فقد قدم املكتب 
استخدام  يف  الوطنية  القدرات  لبناء  الدعم  اإلقليمي 
لتيسري  للصحة  الدولية  املعلومات  شبكة  مبادرة 
الوصول إىل نتائج البحوث HINARI، والوصول إىل 
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OARE، يف اجلمهورية  البيئية عرب اإلنرتنت  البحوث 
املتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون  السورية  العربية 
أربع عرشة مؤسسة من  ت  انضمَّ UNEP. وقد  للبيئة 
املؤسسات الصحية إىل التحالف اإلقليمي للمجالت 
اإللكرتونية الذي يسمح بإتاحة النصوص كاملة ألكثر 
عىل  التعاون  َتَواَصَل  وقد  جملة.  ومخسني  ثامنمئة  من 
الصعيد العاملي إلعداد املكتبة الصحية العاملية، والتي 

ُيرجى أن حتسن إتاحة املعلومات الصحية للجميع.

هات املستقبلية التوجُّ
دور  األولية  الصحية  الرعاية  ألسلوب  يبقى  سوف 
الرعاية  إيتاء  ويف  الصحية،  النظم  إعداد  يف  حموري 
حلشد  خاصة  جهود  ُه  وسُتَوجَّ اإلقليم.  يف  الصحية 
األولية،  الصحية  الرعاية  لتعزيز  اإلقليمية  املوارد 
توسيع  وسيتم  األرسة.  طب  ممارسة  نموذج  ولتنفيذ 
املرىض  لسالمة  الـُمراعية  املستشفيات  مبادرة  نطاق 
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الشكل 6.2 الطلبات املقدمة لنيل ِمَنح خاصة للبحوث يف 
 التكنولوجيا احليوية التطبيقية ويف اجلينوميات الصحية

(2010-2011)، موزعة وفق بلد الباحث الرئييس وجنسه
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القدرات  بناء  سيتم  كام  البلدان،  من  املزيد  لتغطي 
الوطنية لتعزيز تنفيذ ممارسات الرعاية الصحية املأمونة. 
الصحي  والتخطيط  الصحية  السياسات  جمال  ويف 
املساعدات،  الية  لفعَّ إقليمية  اسرتاتيجية  إعداد  سيتم 
لتعزيز  اجلهود  وستتواصل  املانحني.  مع  والتنسيق 
التخطيط  ويف  السياسات،  حول  احلوار  يف  القدرات 
وحتديث  بمراجعة  خاص  اهتامم  وسُيوىَل  الصحي. 
املزيد  وسُيبذل  وترشيعاهتا،  العمومية  الصحة  قوانني 
النظم  إعداد  يف  اخلاص  القطاع  إلسهام  اجلهود  من 

الصحية وتطويرها.

الصحة  حفظ  لتعزيز  اجلهود  تتواصل  وسوف 
االجتامعية متاشيًا مع قرار اللجنــة اإلقليميـة السابعـة 
اخلاص  والتقرير  إ57/ق.7[،  م/ل  ]ش  واخلمسيـن 
النظم  متويل  حول   ،2010 لعام  العامل  يف  بالصحة 
وسيقدم  الشاملة.  التغطية  نحو  والتحرك  الصحية 
املكتُب اإلقليمي دعَمه للشبكات اإلقليمية، مع دعم 
تطوير القدرات يف االقتصاديات الصحية، ويف متويل 
الصعيد  وعىل  الوطني  الصعيد  عىل  الصحية  الرعاية 
اإلقليمي. وسيتم توسيع نطاق اجلهود التي ترمي إىل 
السامت  وإضفاء  وتطويرها،  التحليل  أدوات  تعزيز 
احلسابات  األدوات  هذه  ومن  عليها،  املؤسسية 
تعزيز  أجل  من  البيرِّنات  وتوليد  الوطنية،  الصحية 
اسرتاتيجيات وسياسات التمويل الصحي. وسيشجع 
اإلدارية  نظمها  تقوية  عىل  الُبلداَن  اإلقليمي  املكتُب 
سيقدم  كام  الصحية،  للخدمات  اٍل  فعَّ إيتاٍء  أجل  من 
واستقاللية  الة،  الفعَّ الالمركزية  لضامن  الدعم  هلا 
املستشفيات، مع استمرار اجلهود التي تبذل يف برامج 
إدارة صحة املجتمع وغريها من النظم الداعمة، مثل 
زة  ومركَّ متواصلة  جهود  ستبذل  كام  اإلحالة.  نظام 
لدعم البلدان يف حشدها املوارد بنجاح من املبادرات 
من  هبا،  ال  الفعَّ االنتفاع  ضامن  مع  العاملية،  الصحية 

خالل التقييم، والرصد عن قرب.

نظم  لتقييم  سعيها  يف  الدعم  البلدان  وستتلقى 
ما  عىل  الرتكيز  زيادة  مع  لدهيا،  الصحية  املعلومات 

بذل  وسيتم  املدنية،  األحوال  لتسجيل  نظم  من  لدهيا 
الصحية،  املؤرشات  استخدام  لتعزيز  متواصلة  جهود 
لألمراض.  الدويل  للتصنيف  العارشة  واملراجعة 
قاعدة  عىل  التحسينات  من  املزيد  إدخال  وسيتم 
واألحوال  الصحية  باالجتاهات  اخلاصة  املعطيات 
الصحية، وذلك من خالل التنسيق، عىل نحو أفضل، 
املنتظم،  التحديث  خالل  ومن  التقنية،  الربامج  مع 
املكتب  وسيشجع  الوطنية.  الصحية  املراصد  وإنشاء 
املعلومات  تكنولوجيا  من  االستفادة  عىل  اإلقليمي 
وتوزيعها.  وجتميعها  املعطيات  َجلرْب  يف  واإلنرتنت 
الصحية  املسوحات  لتنفيذ  الدعم  من  املزيد  وسيقدم 
كام  الروتينية،  املعطيات  نظام  استكامل  ُبغية  املجتمعية 
لتنفيذ  اإلحصائي  التحليل  يف  القدرات  بناء  سيكون 
النظم  وبحوث  األمراض  عبء  دراسات  من  كلٍّ 

الصحية من األولويات ذات الصدارة.

الوطنية  القدرات  اإلقليمي  املكتب  يعزز  وسوف 
وصياغة  بالبيرِّنات،  املسندة  القرارات  اختاذ  جمال  يف 
خالل  من  البرشية،  املوارد  إعداد  جمال  يف  السياسات 
منطلق متامسك للتنسيق الوطني. وسيتم توجيه املزيد 
من اجلهود نحو اعتامد مؤسسات وبرامج تعليم أرباب 
كام  العاملية.  املعايري  مع  يتامشى  الذي  الصحية  املهن 
ال من إنشاء املراصد الوطنية  سيتم تعزيز االنتفاع الفعَّ
البيرِّنات  إنتاج  ُبغية  الصحية،  املهنية  للموارد  الة  الفعَّ
لصالح اختاذ القرار السيايس الشامل من ِقَبل األطراف 
لتنسيق  منتدى  خالل  من  بالعمل  وذلك  املعنية، 

السياسات املتعلقة باملوارد الوطنية البرشية الصحية.

للمؤسسات  اإلقليمية  الشبكة  تأسيس  ومع 
إلنتاج  اتساقًا  أكثر  أسلوب  ظهور  يتوقع  األكاديمية، 
املرتكزة  الصحية  والنظم  الصحية،  البرشية  املوارد 
احلايل  الوقت  يف  ويتم  األولية.  الصحية  الرعاية  عىل 
للموارد  االسرتاتيجي  للتخطيط  إقليمي  إطار  إعداد 
سعيها  يف  للبلدان  اإلرشاد  ليقدم  الصحية،  البرشية 
التقني  إلعداد خططها االسرتاتيجية. وسريكز الدعم 
والتي  ملحة،  حاجات  من  تعاين  التي  البلدان  عىل 
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من  املزيج  وتوزيع  إنتاج  حتسني  يف  صعوبات  تواجه 
املهارات يف املوارد البرشية، واالحتفاظ هبا، ُبغية تلبية 
الوطنية  الصحية  النظم  تتطلبها  التي  االحتياجات 
األوليـة.  الصحيـة  بالرعايـة  هة  املوجَّ األداء،  اجليدة 
وسيتم تنفيـذ مضمـون القـرار الـذي أصدرته اللجنة 
إ55/ق.6،  م/ل  ش  واخلمسـون  اخلامسـة  اإلقليمية 
وسيكون  والِقبالة.  التمريض  تطوير  تعزيز  حول 
االسرتاتيجية  حتديث  هو  ذلك  يف  الرئييس  العنرص 
يف  العاملة  للقوى  الدعم  سيقدم  فذلك  احلالية، 
والتعليم  التخطيط  حيث  من  والقبالة  التمريض 
والبيئات  ممكن،  قدٍر  أقىص  إىل  بأدوارها  واالنتفاع 
خاصة  اسرتاتيجيات  جانب  إىل  للمامرسة،  اإلجيابية 
لالرتقاء الرسيع بالقوى العاملة يف التمريض والقبالة 
الطوارئ  ومن  الرصاعات  من  تعاين  التي  البلدان  يف 
املمرضات  املركبة، إىل جانب اسرتاتيجيات الستبقاء 
وسيقدم  لدهين.  اهلجرة  دوافع  ومعاجلة  والقابالت، 
لتأسيس  الرامية  للجهود  دعَمه  اإلقليمي  املكتب 
وحتديث مراكز تطوير التعليم واملؤسسات التعليمية. 
املهنيني  تعليم  يف  املبتكرة  األساليب  تشجيع  وسيتم 
املهن  تعليم  بني  الفجوة  رأب  طرق  ويف  الصحيني، 
الصحية واخلدمات الصحية واملامرسة. وسيتم إدخال 
التطوير املستمر للمهن الصحية، عىل أن حتّدد البلدان 
الدراسية  البعثات  يف  عندها  األولوية  ذات  املجاالت 
بطريقة أكثر منهجية. وسوف تتّم ُمَشاَطَرة تقارير تقييم 
بصورة  لتزويدها  البلدان  مع  الدراسية  البعثات  هذه 

واضحة عن أوضاع البعثات الدراسية يف اإلقليم.

يف  ستتبع  التي  اخلطوات  حتديد  يتم  وسوف 
تتامشى مع  الرسيرية  للتجارب  إقليمية  ة  تأسيس منصَّ
 ،)ICTRP( ة العاملية لسجل التجارب الرسيرية املنصَّ
ليصبح  الوطني  الصعيد  عىل  القدرات  تعزيز  وسيتم 
مع  باالحتياجات  مستهديًا  الصحية  البحوث  إجراء 
وباإلضافة  البلدان.  يف  األولوية  ذات  املجاالت  تلبية 
إىل ذلك، فسوف يستفاد من املراكز املتعاونة مع منظمة 
أعامل  جدول  تعزيز  يف  اإلقليم  يف  العاملية  الصحة 
البحوث الصحية عىل الصعيد الوطني. وسيتم إعداد 

لتوجيه  الصحية  للبحوث  االسرتاتيجية  التوجهات 
خالهلا  من  العاملية  الصحة  منظمة  تقوم  التي  الكيفية 
بإدارة، ودعم، ومتويل، وتوجيه، البحوث، يف كٍل من 
لدى  القدرات  بناء  وسيتواصل  البلدان.  ويف  املنظمة 
نرش  يف  واملعايري  اجلودة  لدعم  وتعزيزها  املحررين، 

املجالت الطبية يف اإلقليم.

شبكة  لدعم  سعيه  اإلقليمي  املكتب  وسيواصل 
حتالف  وتقوية  ولتعزيز  والطبية،  الصحية  املكتبات 
اإلقليم.  يف  الطبية  املكتبات  يف  اإللكرتونية  املوارد 
املكتبات  أمناء  القدرات لدى  بناء  يتواصل  كام سوف 
الصحية  املهن  وأرباب  الصحيني،  والعاملني  الطبية، 
عىل املستوى الوطني، بغية ضامن احلصول عىل أقىص 
قدر ممكن من الفوائد من املوارد املتاحة من املعلومات 

اإللكرتونية.
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الغرض االستـراتيجي 11: حتسني 
إتاحة املنتجات والتكنولوجيا الطبية، 

وضامن جودهتا وُحْسن استخدامها

القضايا والتحّديات
واجلودة  بالعدالة  تتسم  صحية  خدمات  إيتاء  يتطلب 
املوارد  من  املدخالت  من  سلسلة  توافر  الية  والفعَّ
احلسنة التوازن واجليدة اإلدارة. وتعد التكنولوجيات 
وإجراءات  وأجهزة  ولقاحات  أدوية  من  الصحية، 
ينبغي  التي  للموارد  الرئيسية  املدخالت  بمثابة  طبية، 
وتنظيامت  معايري  لوضع  ُنُظاًم  البلدان  هلا  تنشئ  أن 
وُينفق  وإدارهتا.  واستخدامها  ورشائها  النتقائها 
القطاع العام يف اإلقليم ما يقرب من 50% من امليزانية 
ارة املخصصة للصحة العمومية عىل التكنولوجيا  الدوَّ
الصحية. ولو أن هنالك ضعفًا شديدًا يف مقدرة الُنُظم 
الوطنية التي تعاين من نقص يف التمويل ومن ضعف 

شديد يف ِمالك العاملني عىل إدارة هذه الُنُظم.

نحو  عىل  تتَّضح  القضية  هذه  أصبحت  وقد 
السياسات  صعيد  وعىل  امليداين  الصعيد  عىل  متزايد 
التي  البلدان  تلك  والسّيام  البلدان،  من  الكثري  يف 
يف  البلدان  وتواجه  معقدة.  بكوارث  أو  بطوارئ  متر 
إذ  التوافر،  وهي:  أال  مخسة،  رئيسية  حتديات  الواقع 
تعاين البلدان من نقص يف الكفاءات واملوارد الالزمة 
متاحًة  األساسية  الصحية  التكنولوجيات  جلعل 
اإلتاحة  يف  نقص  هنالك  إذ  واإلتاحة،  الناس؛  لعامة 
الرسيرية  واخلدمات  الصحية  للتكنولوجيات  العادلة 
إن  إذ  واملالءمة،  والكافية؛  اجلودة  والرفيعة  املأمونة 
هنالك فشاًل ذريعًا يف ترويج التكنولوجيات الصحية 
تقبل  والتي  العلمية،  باملصداقية  تتمتع  التي  األساسية 
التكيُّف مع االحتياجات، وتكون مقبولة لدى املرىض 
ولدى أولئك الذين يستخدموهنا، والتي يسهل العمل 
عليها وصيانتها؛ والَتَيس، إذ يؤدي التزايد املتواصل يف 
اإلنفاق عىل التكنولوجيات الصحية إىل تزايد تكاليف 

السلطات  لتبعثر  نظرًا  املساءلة،  ثم  اخلدمات؛  إيتاء 
اخلاص،  القطاع  عىل  املراقبة  فّعالية  وقلة  الناظمة، 
الناظمة،  اهليئات  وبني  الربامج  بني  التنسيق  وفقدان 
للتسويق.  والتالية  السابقة  د  التـرصُّ آليات  وضعف 
وعىل الرغم من أن املعدل اإلمجايل للتنفيذ من اعتامدات 
متوافرة وخمصصة لربنامج التكنولوجيات الصحية يعد 
معقواًل، إال أن التحدي الكبري يتمثَّل يف حشد املوارد 

املالية الالزمة الستدامة ذلك.

اإلنجازات الـُمْحَرَزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

الصيدالنية،  والسياسات  األساسية  األدوية  جمال  يف 
قدم املكتب اإلقليمي دعَمه التقني إلعداد السياسات 
والسودان،  ليبيا  من  كل  يف  واالستـراتيجيات 
القوانني اخلاصة باملستحرضات الصيدالنية  ولصياغة 
الشفافية  تقييم  حول  دراسات  نفذت  كام  جيبويت.  يف 
بلدان  مخسة  يف  الرشيدة   governance والشوَرويَّة 
كام  ومرص.  والكويت  وُعامن  والعراق  السودان  هي 
السيايس  القرار  ألصحاب  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ
باستخدام  بالبيرِّنات  َنَدة  ُمسرْ معلومات  األردن  يف 
باألرسة  اخلاصة  واملسوحات   II املستوى  مسوحات 
إعداد  واسُتكمل  العاملية.  الصحة  منظمة  أعدهتا  التي 
األردن  من  كل  يف  الصيدالنية  املستحرضات  ملفات 
يف  القدرات  بناء  تعزيز  تم  كام  والسودان،  وباكستان 
يف  التنظيم  عىل  القائمون  تلقى  عندما  التنظيم  جمال 
تدريبًا  واملغرب  اإلسالمية  إيران  مجهورية  من  كل 
الصحة  منظمة  أعدهتا  التي  األدوات  استخدام  عىل 
العاملية لتعزيز النظم الوطنية لإلمداد، ولضامن اإلتاحة 
بناء  تم  كام  للمراقبة.  اخلاضعة  لألدوية  األفضل 
القدرات أيضًا يف 11 بلدًا لدى القائمني عىل التنظيم، 
يف  والعاملني  الصيدالنية،  املستحرضات  وصناعة 
السلطات التنظيمية الوطنية والعاملني يف مراقبة جودة 
األدوية، والسّيام يف ما يتعلق بمبادئ االختبار املسبق 

ظ الصيدالين. والتيقُّ
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باللقاحات  اخلاصة  السياسات  جمال  يف  أما 
األساسية واملستحرضات البيولوجية، فقد تم التشارك 
يف سياسات منظمة الصحة العاملية حول تعزيز عملية 
تنظيم اللقاحات واالختبار املسبق هلا بني البلدان املنتجة 
حول  السادس  االجتامع  خالل  من  وذلك  للقاحات 
اللقاحات  إنتاج  جمال  يف  الذات  عىل  االعتامد  برامج 
كام  الصحية.  الُنُظم  تعزيز  حول  العملية  واحللقات 
القدرات  لبناء  املتواصل  دعَمه  اإلقليمي  املكتب  قّدم 
العاملني  ولدى  الوطنية  التنظيمية  السلطات  لدى 
الرسيري  التقييم  حول  للتمنيع،  املوّسع  الربنامج  يف 
الرئوية.  واملكورات  الَعَجلية  الفريوسات  لِِلقاحات 
إقليمية  جلنة  تأسيس  حول  مشاورات  ُعقدت  كام 
لإلفراج  إقليمية  شبكة  وتأسيس  اللقاحات  لتقييم 
بكل  اخلاصة  األنشطة  أما  اللقاحات.  تشغيالت  عن 
للسلطات  الوظيفي  التقييم  فشملت  حدة  عىل  بلٍد 
التنظيمية الوطنية يف كل من مجهورية إيران اإلسالمية 
كشف  جمال  يف  القدرات  بناء  شملت  كام  ومرص، 
األحداث الضائرة التي تتلو التمنيع يف تونس واليمن، 
وتقديم الدعم التقني لتحسني ممارسات التصنيع اجليد 
يف تونس ومجهورية إيران اإلسالمية، وتقييم القدرات 
املستحرضات  من  وغريها  اللقاحات  إنتاج  عىل 

البيولوجية يف اجلمهورية العربية السورية. 

والتصوير  واملختربات  الدم  سالمة  جمال  يف  وأما 
فقد تواصلت اخلطة اإلقليمية لضامن اجلودة اخلارجي. 
كام تم تقديم الدعم التقني ألنشطة السالمة البيولوجية 
واألمن البيولوجي يف اإلقليم من خالل االجتامعات 
التنظيمية  السلطات  يف  االتصال  ضباط  عقدها  التي 
العمومية  الصحية  املختربات  ومديرو  الوطنية، 
املركزية، ومسؤولو ضامن اجلودة، ومديرو املختربات 
البيطرية املركزية. وقد تركز موضوع هذه االجتامعات 
 H1N1 حول حاالت العدوى املستجدة مثل الفريوس

والنقل اآلمن للعينات البيولوجية.

ويف جمال التكنولوجيات الصحية واألجهزة الطبية، 
املعلومات  عىل  احلصول  يستهدف  عاملي  مسح  أطلق 

األساسية حول وجود العنارص اإلدارية املالئمة، وتم 
ذلك بالتعاون مع املقر الرئييس ملنظمة الصحة العاملية؛ 
ال  ما  أن  العاملي  الصعيد  عىل  النتائج  أوضحت  وقد 
توافر  حول  سياسات  لدهيا  البلدان  من   %5 عىل  يزيد 
األجهزة الطبية، وقوائم ووحدات تنسيق خاصة هبا، 
تنظيم وتسمية، وأن  ُنُظم  لدهيا  البلدان  29% من  وأن 
استـراتيجيات  أو  إرشادية  دالئل  لدهيا  منها   %16

للرشاء ولإلدارة وللصيانة.

الصيانة  ُنُظم  حول  كتيبات  ثالثة  إعداد  تم  وقد 
الوقائية واإلصالحية واحلاسوبية، مع ختصيص املوارد 
العاملني الوطنيني يف السودان عىل استخدام  لتدريب 
عدم  حول  تقرير  إعداد  اسُتكمل  كام  الكتيبات.  هذه 
 التوافق أو الفجوات يف توافر األجهزة الطبية يف السوق

اهلولندية.  احلكومة  مع  بالتعاون  وذلك  العاملية، 
وسيساعد هذا التقرير يف إعداد برنامج بحثي وخطط 
عمل لرشكات الصناعات الدوائية والسّيام يف املواقع 
ُأجرَيترْ  التي  التقييامت  أظهرت  وقد  املوارد.  القليلة 
تونس  من  كل  يف  الطبية  لألجهزة  الوطنية  للربامج 
واجلمهورية العربية السورية والسودان، مدى احلاجة 
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Access to essential medicines and health technologies is a huge public health 
challenge, especially in developing countries where the majority of the poor lack 
any form of social protection and health systems are under-resourced. The long and 
strong patent regimes introduced by the Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights in 1995 and the TRIPS-plus provisions of many bilateral 
trade agreements are among the challenges to improving this access. Mandated by 
the World Health Assembly, the Commission on Intellectual Property Rights, Innovation 
and Public Health recommended that “Bilateral trade agreements should not seek 
to incorporate TRIPS-plus protection in ways that may reduce access to medicines in 
developing countries”. In the Eastern Mediterranean Region ministries of health have 
been little involved in bilateral trade negotiations, yet they are having to deal with the 
implications of the TRIPS-plus provisions. This publication presents a clear and frank 
analysis of the subject from a purely public health perspective. It should be of interest 
to policy-makers in ministries of health as well as other ministries and all those who 
take part in trade negotiations on behalf of citizens.
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الطبية،  األجهزة  برامج  إلدماج  الصحة  وزارات  يف 
عند وجودها، يف الُنُظم الصحية الوطنية القائمة.  

هات املستقبلية التوجُّ
من  الصحية  التكنولوجيات  إدارة  حتسني  سيبقى 
التي تتطلب أسلوبًا شاماًل للنظام  التحديات اخلطرية 
شفافة  آليات  ترسيخ  املمكنة  احللول  ومن  الصحي. 
للرشاء واإلمداد، وإعداد ملفات مالئمة خاصة لكل 
والشوَرويَّة  الشفافية  مفاهيم  وتعزيز  حدة،  عىل  بلد 
الرشيد  واالستخدام  الرشيدة،   governance

لألدوية، وبناء القدرات.

السلطات  لتعزيز  الدعم  تقديم  يتواصل  وسوف 
للتكنولوجيا  املنتجة  البلدان  لكال  الوطنية  التنظيمية 
نطاق  توسيع  خالل:  من  وذلك  هلا  َتنَية  والـُمقرْ

الصحية،  املنتجات  من  الكثري  لتشمل  اخلدمات 
وتأسيس  اللقاحات،  لتقييم  إقليمية  جلنة  وتأسيس 
شبكة لإلفراج عن تشغيالت اللقاحات، وإنشاء ُنُظم 
التكنولوجيا الصحية واعتبارها  لتقييم  التمويل  جيدة 
أو  ومراجعة  الوطنية،  التنظيمية  السلطات  من  جزءًا 
إعداد القوانني والسياسات، والتنظيامت، وُنُظم إدارة 
اجلودة، والتقنيات املالئمة لبناء القدرات، وتعزيز ُنُظم 
التالية  أو  للتسويق  التالية  الضائرة  األحداث  د  ترصُّ
الرشاكات  توفري  الرضوري  من  وسيكون  للتمنيع. 
ف عىل  والتحالفات مع الرشكاء االستـراتيجيني للتعرُّ
حيث  من  والوطني  اإلقليمي  التوافق  عدم  جوانب 
وآليات  املشتـركة،  واملصالح  اخلمسة،  التحديات 
َية ضامن استمرار تقديم  التمويل، واملوارد املحتملة، ُبغرْ

منظمة الصحة العاملية للدعم التقني وللخدمات. 



الفصل الثالث
الرشاكات وأداء 

منظمة الصحة العاملية





3. الرشاكات وأداء منظمة الصحة العاملية
 ،governance الغرض االستـراتيجي 12: توفري القيادة، وتقوية الـشورويَّة

وتعزيز الرشاكة والتعاون بني البلدان وبني منظومة األمم املتحدة وسائر 
األطراف املعنيَّة، من أجل الوفاء بوالية منظمة الصحة العاملية يف ما يتعّلق بالدفع 

ُقدمًا بجدول األعامل الصحي العاملي، عىل النحو املبنّي يف برنامج العمل العام 
احلادي عرش

القضايا والتحّديات
ت الكيفية التي  كان لألزمة املالية الراهنة آثار واضحة عىل املكاسب التي تم إحرازها يف الصحة العمومية، إذرْ غريَّ
ذ وفقًا هلا يف اإلقليم. وقامت منظمة الصحة العاملية - التي تعترب الطرف املؤثر الرئييس يف رسم  كانت الربامج ُتَنفَّ
معامل املتطلبات يف الصحة العمومية واالستجابة هلا يف بيئة رسيعة التغريُّ عىل الصعيد القطري – باملسامهة مع وكاالت 
األمم املتحدة وسائر الرشكاء يف تشجيع التنسيق وجتنب تكرار اجلهود. ثم إن استخدام وثائق اسرتاتيجيات التعاون 
القطري التي ُتَعدُّ األداة الرئيسية لالنسجام مع األولويات الوطنية، قد أصبح أساسًا يف مجيع جماالت التعاون، وذلك 

ُبغيَة حتسني حتديد األولويات، والتخطيط، والوصول إىل توافق يف اآلراء بني الرشكاء.

ويتواصل ارتفاع الطلب عىل املعلومات الدقيقة واآلنية حول الصحة باللغات املختلفة يف اإلقليم. فقد واصل 
ي للتحديات املتمثلة بإنتاج أدوات رفيعة اجلودة لتوحيد وضبط املصطلحات  الربنامج العريب العاملي جهوده للتصدرِّ
واألساليب واملعايري يف النرش باللغة العربية، وبالتعاون وبناء رشاكات راسخة مع األطراف املؤثرة واملعنية بـُمشاطرة 
ف عىل احتياجات البلدان من املعلومات واملجاالت  املعلومات واملعارف عىل الصعيد اإلقليمي والوطني، وبالتعرُّ
العربية،  باللغة  الناطقة  البلدان  يف  العاملية  الصحة  ملنظمة  واضحة  صورة  وبعرض  وتلبيتها،  فيها،  األولوية  ذات 
وبتحسني التواصل، وبتقديم الدعم للغات الوطنية. وُيَعدُّ حتسني إتاحة املعلومات الصحية التي هي أكثر موثوقيًة 
دد، ويتمُّ ذلك باالستفادة من مصادر املعلومات عىل نحٍو أفضل، وبناء  وحداثًة من التحديات الرئيسية يف هذا الصَّ
القدرات، وتعزيز النرش اإللكرتوين، وتسويق ونرش ُمنرَْتَجات املعلومات عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والعاملي. 
وقد واصل املكتب اإلقليمي حتسني جودة املطبوعات املنشورة ورقيًا، وحتسني توزيع املنتجات يف الوقت املناسب، 

وتلبية الطلب املتزايد عىل إنتاجات منظمة الصحة العاملية من املعلومات.

املايل  الوضع  املوارد عىل ضوء  املبذولة حلشد  زيادة اجلهود  الدعم، وإىل  إىل مزيد من  ة  فإن احلاجة ملحَّ وبعد، 
الراهن، سواًء عىل الصعيد اإلقليمي أو عىل الصعيد القطري. ومع أنه قد أحرز تقدم واضح يف توسيع نطاق الرشاكات 
وتعزيزها، والسيَّام ضمن املجموعة اإلنامئية لألمم املتحدة عىل الصعيد اإلقليمي، مع بدء العمل بإطار املساعدات 
الصعيد  عىل  العاملية،  الصحة  منظمة  يف  الداخلية  القدرات  لتعزيز  ًة  ماسَّ احلاجة  فالتزال  املتحدة،  لألمم  اإلنامئية 
اإلقليمي، وعىل الصعيد القطري، لضامن إسهام أكثر فعالية، ولوضع الصحة يف املكان الالئق هبا. كام أن هناك حاجة 
أيضًا للحمالت اإلعالمية مع األطراف املعنية األخرى، وهو األمر الذي يوضح أمهية الصحة ضمن إطار املساعدات 

اإلنامئية لألمم املتحدة ويف مجيع القطاعات، كام يوضح الدور الذي يمكن أن تؤديه منظمة الصحة العاملية. 
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اإلنجازات الـُمْحَرَزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

املكتب  التزم   ،governance وَرويَّة  الشُّ جمال  يف 
يّتصف  وتنفيذ  الة  فعَّ استجابة  بضامن  اإلقليمي 
تتخذها  التي  وللقرارات  لرباجمه،  الكاملة  بالشفافية 
الدول األعضاء. وقد ُعقد االجتامع الرابع والثالثون 
يف  اإلقليمي  املكتب  يف  اإلقليمية  االستشارية  لّلجنة 
شهر نيسان/أبريل 2010، حيث متت مناقشة الورقات 
التقنية املعدة لّلجنة اإلقليمية السابعة واخلمسني، التي 
 2010 األول/أكتوبر  ترشين   6  –  3 املدة  يف  عقدت 
وناقشت  مرص.  القاهرة،  يف  اإلقليمي،  املكتب  يف 
النفسية  الصحة  اإلقليمية موضوعات يف  اللجنة  هذه 
وجماهبة  والتغذية،  واملراهقني،  واألطفال  لألمهات 
من  والوقاية  اإليدز،  لفريوس  الصحي  القطاع 
وحتسني  ومكافحتها،  الصحية،  الرعاية  يف  العدوى 
متويل الرعاية الصحية، واالستعداد ملواجهة الطوارئ 
ومواجهتها، واحلاجة إىل صندوق إقليمي للتكافل يف 
مواجهة الطوارئ. وقد اعتمدت اللجنة ستة قرارات 
تتعلق بالسياسات واالستـراتيجيات يف هذه املجاالت 

التقنية.

املشتـرك  التنسيقي  السنوي  االجتامع  وُعقد 
العاملية  الصحة  منظمة  إلقليم  اإلقليميني  للمديرين 
لتنسيق  املتحدة  األمم  ومكتب  املتوسط،  لرشق 
األوسط  للرشق  اليونيسف  وإقليم  الطوارئ،  شؤون 
املتحدة  األمم  وبرنامج  واليونيسكو،  أفريقيا،  وشامل 
لألمم  اإلنامئي  والربنامج  اإليدز،  ملكافحة  املشتـرك 
يف  وذلك  للسكان،  املتحدة  األمم  وصندوق  املتحدة، 
 ،2010 شباط/فرباير  يف  القاهرة  يف  اإلقليمي  املكتب 
اإلقليمي  املدير  من  كلٌّ  االجتامع  رئاسة  يف  واشرتك 
ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط واملدير اإلقليمي 
أفريقيا.  وشامل  األوسط  الرشق  إلقليم  لليونيسف 
باالتفاق  حظيت  التي  واجلوانب  املناقشات  وتركزت 
بني األطراف املشاركة عىل القضايا املستجّدة يف التمنيع، 
وروّية، واألمراض  واحلوادث املرورية عىل الطرق، والشُّ
جانب  إىل  بفريوسه،  والعدوى  واإليدز  السارية،  غري 
الرئيسية  والقضايا  ومواجهتها،  للطوارئ  االستعداد 

املتعلقة بالتغذية، وبصحة األمهات يف اإلقليم.

اسرتاتيجية  عملية  اإلقليم  بلدان  مجيع  تبنَّترْ  وقد 
عملية  يف  الرئييس  م  املقورِّ باعتبارها  القطري،  التعاون 
الصعيد  عىل  املنظمة  وجود  مستوى  عىل  التخطيط 
القطري، بام فيها البلدان التي كانت متّر بأزمة، واعتربت 
التعاون  جلعل  رئيسية  أداة  بمثابة  االسرتاتيجية  هذه 
األولويات  مع  متامشيًا  العاملية  الصحة  ملنظمة  التقني 
الوطنية، وحتقيق االنسجام يف الربنامج ضمن اإلطار 
وثيقة  اسُتخدمت  وقد  عليه.  املتفق  االسرتاتيجي 
املنظمة  سياسات  لتنفيذ  القطري  التعاون  اسرتاتيجية 
والفعالية  الرتكيز  ولزيادة  البلدان،  عىل  ز  تركرِّ التي 
التقني  الدعم  تقديم  وَتَواَصَل  باملوارد.  االنتفاع  يف 
البلدان، وجتديد  الرتكيز عىل  لتنفيذ سياسة  واإلداري 
يف  منها  واالستفادة  القطرية  التعاون  اسرتاتيجيات 
الربامج،  إدارة  ويف  وامليداين،  االسرتاتيجي  التخطيط 
وثائق  ثامنية  طباعة  هذا  يومنا  حتى  ِمَلترْ  واسُتكرْ

اسرتاتيجية من اجليل الثاين.

للرشاكات أمهية حاسمة يف أعامل منظمة الصحة العاملية يف 
اإلقليم - املدير اإلقليمي يشكر الدكتور عادل التوحيد، 

مه  نائب رئيس الصندوق الكويتي إلعانة املرىض عىل ما يقدرِّ
الصندوق من دعم
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بإطار  بالعمل  البدء  يف  اإلقليمي  املكتب  ويساهم 
من  اإلقليم،  يف  املتحدة  لألمم  اإلنامئية  املساعدات 
 Peer مايل الة يف جمموعة الدعم الزَّ خالل املشاركة الفعَّ
اإلقليمية  املجموعة  من  جزءًا  باعتبارها   ،Support
اإلنامئية لألمم املتحدة، وكذلك يف الفريق الذي أنشأه 
جماالت  يف  التقنية  املساندة  مًا  مقدرِّ اإلقليمي،  املدير 
إىل  استنادًا  واإلدارة  والتقييم،  الرصد  مثل  متعددة، 
وقد  الكوارث.  خماطر  وتقليص  واجلنوسة،  النتائج، 
َية  ُبغرْ القدرات  بناء  يف  الدعم  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ
املتحدة يف مرص، كام  التحضري لإلطار اإلنامئي لألمم 

ساهم يف تيسري العملية يف اليمن.

بالعمل  ُبديء  ومشاطرهتا،  املعارف  إدارة  جمال  ويف 
َية  ُبغرْ اإلنرتنت،  عىل  اإلقليمي  املكتب  موقع  جتديد  يف 
ظهورها.  فوَر  اجلودة  الرفيعة  املعلومات  نرش  تعزيز 
النطاق حول  واسعة  إجراء مشاورات  العمل  وشمل 
جلميع  الفرصة  إتاحة  مع  واملنافع،  االحتياجات 

إعادة  وستأخذ  بذلك.  لإلسهام  املعنية  األطراف 
ملنظمة  اهلوية  وحدة  إىل  احلاجة  حسباهنا  يف  التصميم 
بقية  ويف  اإلقليم،  أرجاء  سائر  يف  العاملية  الصحة 
املختلفة.  اللغوية  اإلخراجات  ويف  املنظمة،  مكاتب 
عام  بنهاية  املوقع  إطالق  لتنفيذ  خطة  وضعت  وقد 
ملنظمة  حة  املنقَّ السياسة  تنفيذ  أعقاب  ويف   .2011
الصحة العاملية للنرش، تم تنفيذ أسلوب أكثر اتساقًا يف 
التخطيـط للمنتجات من املعلومـات، مع إيـداع مجيع 
عاملي  إلكرتوين  نظام  باملنشـورات ضمن  املقرتحـات 
للمنشـورات )e-pub(. وقد أصدر املكتب اإلقليمي 
باللغة  مطبوعًا  و27  اإلنكليزية،  باللغة  مطبوعًا   74
الفرنسية، و29 مطبوعًا باللغة العربية بأشكال طباعية 
خمتلفة، و21 دورية )انظر امللحق 4(؛ مما يعكس ازدياد 
شملت  كام   .)1-3 )الشكل  املعلومات  عىل  الطلب 
و5  االجتامعات،  عن  تقريرًا   39 أيضًا  اإلصدارات 
وثائق عن اسرتاتيجيات التعاون القطرية، و19 وثيقة 
من وثائق الّلجنة اإلقليمية باللغات الرسمية الثالثية، 

املصدر: تقرير أعامل منظمة الصحة العاملية يف إقليم رشق املتوسط – التقارير السنوية للمدير اإلقليمي 2010-2000

الشكل 1.3 التعددية اللغوية: اجتاه إنتاج املطبوعات اإلقليمية بجميع األشكال الطباعية 2000 – 2010
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و26 وثيقة من وثائق اإلجراءات التنفيذية التي أعدت 
نتيجة مهام استشارية، و108 كلمة للمدير اإلقليمي. 
الصحية  املجلة  انتقلت  عرش،  السادس  املجلد  ومع 
لرشق املتوسط بنجاح إىل إصدار أعداد شهرية بتصميم 
وشكل جديدين، مع املحافظة عىل جودهتا الرفيعة يف 
الوقت ذاته، وإطالهلا يف املوعد املحدد هلا؛ وإىل جانب 

صدور 12 عددًا من املجلد السادس عرش، صدر عدد 
تكميل حول باكستان.

لبناء  جهوده  العاملي  العريب  الربنامج  وواصل 
املعلومات  تقديم  خالل  من  البلدان،  يف  القدرات 
الطبية والصحية للعاملني الصحيني واملهنيني وعموم 
الرشاكات  عقد  وَتَواَصَل  العربية.  باللغة  الناس 
تعريب  مركز  ومنها  اإلقليمية،  املعنية  األطراف  مع 
للتعريب  العريب  واملركز  )الكويت(،  الصحية  العلوم 
والرتمجة والتأليف والنرش )دمشق، اجلمهورية العربية 
)السودان(،  للتعريب  األعىل  واملجلس  السورية(، 
األعىل  واملجلس  )األردن(،  العربية  الطبية  واجلمعية 
العرب  املرتمجني  ومجعية  )اجلزائر(،  العربية  للغة 
)لبنان(، ومبادرة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز إلغناء 
املحتوى الصحي العريب عىل اإلنرتنت )اململكة العربية 
السعودية(، واملنظمة العربية للتعليم والثقافة والعلوم 
)املغرب(، مع األوساط األكاديمية العربية واجلامعات 
كام  ودمشق.  واخلرطوم  والقاهرة  عاّمن  يف  الصحية 
الصحة  منظمة  لنرشة  العربية  اإلخراجة  نرش  َتَواَصَل 
املالئم  الوقت  يف  اإلقليمي  املكتب  موقع  عىل  العاملية 

Volume 16 / No. 1
January / Janvier 2010

املجلد السادس عرش / عدد 1
كانون األول / يناير

Healthy newborn baby, Syrian Arab Republic: 
global progress in achieving Millenium Development 
Goal 4 (two-thirds reduction by 2015 of the 1990 
mortality rates among children under 5 years) is 
contingent upon improvements in neonatal health.
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الذي تظهر فيه عىل موقع املقّر الرئييس للمنظمة. وقد 
استضاف املكتب اإلقليمي االجتامع السنوي اخلامس 
لرؤساء شعب الرتمجة يف املكاتب اإلقليمية للمنظمة، 
الصحية،  العلوم  لتعريب  الثامن  السنوي  واالجتامع 
العلوم  لتعريب  العربية  للرابطة  األول  واالجتامع 
الرتمجة والرتمجة  ز ضامن اجلودة يف  تعزَّ الصحية. وقد 
جديدة  عناوين  ظهرت  كام  احلاسوب،  بمساعدة 
العربية،  باللغة  اجلامعي  الطبي  الكتاب  سلسلة  يف 
توزيع  ى  وتلقَّ جديدًا.  عنوانًا   32 ترمجة  جانب  إىل 
مزيدًا  الوطنية  باللغات  والصحية  الطبية  املنشورات 
اللغة  يف  مطبوعات   5 ترمجة  إىل  أدى  مما  الدعم،  من 

الفارسية، ومطبوعتني باللغة األوردية.

واملكاتب  اإلقليمي  املكتب  من  كل  ى  تلقَّ وقد 
القطرية املعلومات الصحية املوثوقة واملحدثة املتعلقة 
الرسمية،  الوثائق  مثل  العاملية،  الصحة  منظمة  بعمل 
وتقارير  الُبلدانية،  االجتامعات  وتقارير  واملطبوعات، 
مسح  هلا  أجري  التي  املطبوعات  عدد  أما  املهامت. 
الرقمي  املؤسيس  املستودع  ضمن  إليداعها  إلكرتوين 
اإلقليمي  املكتب  13 مطبوعة. وواصل   700 بلغ  فقد 
دعمه إلعداد هذا املستودع بالتعاون مع املقر الرئييس 
املكتب  واصل  كام  األخرى،  اإلقليمية  واملكاتب 

اإلقليمي جهوده يف استخالص امللخصات، وخدمات 
تكشيفها من جمالت العلوم الطبية والصحية التي تنترش 
ن الذي أدخل عىل حتديث  يف اإلقليم. ونتيجة للتحسُّ
املتوسط  الطبي إلقليم رشق  للفهرس  اجلودة  وضامن 
عىل موقع اإلنرتنت، أما العدد اإلمجايل للمقاالت التي 
ترْ يف 19 بلدًا وتم تكشيفها يف الفهرس الطبي إلقليم  ُنرِشَ
مقالة.   111 203 بلغ  فقد   IMEMR املتوسط  رشق 
املطبوعات  األول من سلسلة  إنتاج اإلصدار  تم  وقد 
اإللكرتونية إلقليم رشق املتوسط عىل قرص حاسويب 
املتوسط،  لرشق  الصحية  املجلة  من  جملدًا   15 يغطي 
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 1080 لـ  الكاملة  النصوص  إىل  الوصول  يتاح  وفيه 
اإلصدار  أما  باإلنرتنت.  لالتصال  احلاجة  دون  مقالة 
الثاين من هذه السلسلة فيضم املطبوعات التي صدرت 
 .1985 من  تبدأ  عامًا   26 خالل  اإلقليمي  املكتب  يف 
املجانية  املطبوعات  من  املنظمة  منتجات  توزيع  أما 
للمؤسسات الصحية والطبية فقد بلغ 788 160 نسخة 
من مطبوعات املقر الرئييس واملكتب اإلقليمي، تغطي 

1208 عنوانًا باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية.

ويف  الفّعال،  النحو  عىل  املعلومات  تقديم  وُبغيَة 
الصحية،  القضايا  خمتلف  لتغطية  املناسب،  الوقت 
تم  الصحية،  واألولويات  االحتياجات  ولتلبية 
التخطيط إلقامة أنشطة ذات صلة باإلعالم، وتتامشى 
القضايا  ومع  اإلقليمية،  االسرتاتيجية  األغراض  مع 
املستجّدة، مثل الفيضانات املهلكة التي خربت مناطق 
شاسعة من باكستان. وَتَواَصَل تنفيذ األنشطة اإلعالمية 
الدعم  لتقديم  موادها  من  املزيد  وإنتاج  والتواصلية، 
األمهية  ذات  الصحية  القضايا  حول  الوعي  لزيادة 
باألسبوع  االحتفال  تم  اللقاحات. وقد  مثل  الكبرية، 

األول للتطعيم يف إقليم رشق املتوسط، بمسامهة مجيع 
بريوت،  يف  اإلقليمية  الفعاليات  إطالق  مع  البلدان، 
صعيد  عىل  األنشطة  نفذت  نفسه،  الوقت  ويف  لبنان. 

البلدان يف خمتلف املدن يف اإلقليم.

مع  وثاقًة  أكثر  تعاونًا  العام  هذا  شهد  وقد 
تعزيز  َية  ُبغرْ الرئييس،  املقر  ومع  القطرية  املكاتب 
يف  الدعم  القدرات  بناء  فتلقى  اإلعالمي.  األداء 
وعرض  التواصل،  وتسهيل  م،  املتقدرِّ اإلعالم  جمال 
الرئييس  املقر  مع  بالعمل  البدء  جانب  إىل  الرسائل، 
هيدف  إعالمي  ملف  إلعداد  القدرات  لبناء  بربنامج 
قدمت  وقد  احلياة.  عىل  املحافظة  أجل  من  للتواصل 
اإلنفلونزا H1N1 حالة دراسية لبناء القدرات يف جمال 
بيوم  االحتفال  وتم  الطوارئ.  خالل  الفعال  اإلعالم 
الصحة العاملي 2010 وموضوعه »التحرض والصحة« 
ليكون مثااًل عىل إسهام مجيع األطراف املعنية، بام فيها 
واملنظامت  األكاديمية،  واألوساط  اإلعالم،  وسائل 
االستفادة  ومتت  احلكومية.  واهليئات  احلكومية  غري 
املواد  من  واخلمسني  السابعة  اإلقليمية  اللجنة  يف 

اليوم العاملي لإليدز 2010
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اإلقليم حيتفل بيوم الصحة العاملي حتت شعار »التحرض والصحة«.

قطاع غزة

لبنانُعامن

العراق

اململكة العربية السعودية

اجلمهورية العربية السورية املكتب االقليمي

السودان
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وسيواصل املكتب اإلقليمي سعيه لتحسني توافر 
النرش  عىل  الرتكيز  مع  الصحية،  املعلومات  وإتاحة 
املعلومات  إتاحة  يف  العدالة  حتسني  َية  ُبغرْ اإللكرتوين، 
للعلوم   virtual الـَمَجازيَّة  املكتب  وبوابة  الصحية، 
خمتلفة  أنامطًا  ستشمل  التي  اإلنرتنت،  عىل  الصحية 
شبكة  تعزيز  وسيتم  الصحية.  املعلومات  مصادر  من 
التعاون  سيتواصل  كام  واحتاداهتا،  الطبية  املكتبات 
املتحدة، واملنظامت  الرئييس ووكاالت األمم  املقّر  مع 
املعلومات  إتاحة  حتسني  َية  ُبغرْ واملحلية  اإلقليمية 

الصحية والطبية يف اإلقليم.

املوجودة  والعمليات  الُنُظم  مراجعة  تتم  وسوف 
َية مواصلة التحسني يف كفاءة  حاليًا إلدارة املحتوى، ُبغرْ
يف  العمل  وسيتواصل  املعلومات.  ُمنرَْتجات  وجودة 
خدمة املعجم الطبي املوّحد، مع الرتكيز عىل زيادة عدد 
املصطلحات، وحتسني الربجميات، وإضافة لغة وطنية 
والتعاريف.  الرشوحات  إضافة  جانب  إىل  جديدة، 
وسيواصل املكتب اإلقليمي تركيزه عىل تطبيق املعايري 

وضامن اجلودة يف مجيع اللغات.

واإلطار  اإلقليمية  االسرتاتيجية  َمل  َتكرْ وسُتسرْ
إجراءات  عىل  تشتمل  والتي  املوارد،  حلشد  امليداين 
التشغيل املعيارية، ودالئل إرشادية موجهة للعاملني يف 
الصعيد اإلقليمي والقطري، حول املواضيع والقضايا 
معطيات  بقاعدة  االرتقاء  وسيتم  العالقة.  ذات 
املانحني والرشكاء، وحتديثها، مع إعداد جدول أعامل 
واجلهات  املؤسسات  عىل  يشتمل  صحي،  إقليمي 
املعنية الصحية الرئيسية يف اإلقليم. وسيتم نرش مبادئ 
االتساق واالنسجام يف املساعدات، مع تقديم الدعم 
مع  والعالقات  املوارد  حشد  حول  القدرات  لبناء 

املانحني.

موقع  من  االستفادة  يف  أكرب  جهود  بذل  وسيتم 
خاص،  بشكل  اإلنرتنت  عىل  اإلقليمي  املكتب 
والتواصل اإللكرتوين بشكل عام، من أجل التواصل 
املستهدفة.  الفئات  من  وغريها  اإلعالم  وسائل  مع 
املنهجي  التجميع  من  املزيد  استخدام  وسيتم 

السنوي اخلامسة  الذكرى  التي نجمت عن  اإلعالمية 
الترشيعات  ومن  التبغ،  ملكافحة  اإلطارية  لالتفاقية 
ويف  اإلقليمي،  الصعيد  عىل  ترسخت  التي  والقوانني 
مجيع أرجاء العامل نتيجة لتطبيق االتفاقية. وقد تم إنتاج 
محالت سمعية برصية، ونرشات إعالمية، وصحائف 
اخلاصة،  اإلعالمية  احلمالت  بعض  لدعم  للوقائع، 
مثل التغذية، والتربع بالدم، واألمراض غري السارية، 
واليوم العاملي لإلبصار، واليوم العاملي ملكافحة التبغ. 
وقد تم تنسيق احلملة اإلعالمية اخلاصة باليوم العاملي 
ملكافحة اإليدز حتت شعار »تبصري باحلقوق«، بالعمل 
مع برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز، ومع 

األطراف املشاركة املعنية األخرى. 

هات املستقبلية التوجُّ
للبلدان  ناجح  إسهام  إحراز  يتعنيَّ  سوف 
الرئاسية، من خالل  اهليئات  األعضاء يف عمل 
تقديم املزيد من الدعم ألمانة املنظمة، وحتسني 
وجود  وضامن  املنظمة،  عمل  يف  االتصاالت 
الرشاكات  وتعزيز  البلدان،  يف  للمنظمة  فّعال 
تقليل  َية  ُبغرْ وذلك  جيدًا،  وظائفها  تؤدي  التي 
التأثريات السلبية لألزمة املالية العاملية إىل أدنى 
حٍد ممكن. ويف البلدان التي تعتمد اعتامدًا كبريًا 
الدعم  تقديم  يصبح  اخلارجية،  املعونات  عىل 
املساعدات  لتقليص  املحتمل  التأثري  لتقييم 
ويف  هامًا.  أمرًا  الصحي  القطاع  عىل  اخلارجية 
للبلدان  الدعم  تقديم  نفسه، سيتواصل  الوقت 
عملية  يف  أكرب  بقدٍر  اإلسهام  من  لتمكينها 
مع  املتحدة،  لألمم  اإلنامئية  املساعدات  إطار 
التعاون  باسرتاتيجيات  واضحة  ارتباطات 
القطرية. وسيتواصل بذل اجلهود لالستفادة من 
القطري،  التعاون  اسرتاتيجية  عملية  حصائل 
وختصيص  امليزانية،  وإعداد  التخطيط،  لتوجيه 

املوارد.
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الرصد.  أساليب  وتعزيز  االرجتاعية،  للمعلومات 
وسيقدم الدعم لبناء القدرات والتواصل عىل الصعيد 
صورة  تعزيز  ضوء  عىل  وذلك  والقطري،  اإلقليمي 
العاملية، وتعزيز عملها يف اإلقليم عىل  منظمة الصحة 
أثر  لتقييم  الدراسات  تنفيذ  وسيتم  فعالية.  أكثر  نحو 

احلمالت اإلعالمية والتواصلية وتقييم فعاليتها.

الغرض االستـراتيجي 13: تطوير 
منظمة الصحة العاملية وضامن 

استمرارية بقائها منظمة تعليمية 
مّتسمة باملرونة، بام يمّكنها من 

االضطالع بواليتها بمزيد من الكفاءة 
الية والفعَّ

القضايا والتحّديات
البرشية  للموارد  املتاحة  املوارد  بني  التفاُوت  اليزال 
يمثرِّل  املنظمة،  أرجاء  يف  املوارد  هذه  ع  توزُّ وبني 
توفري  يتبّوأ  ذلك  أجل  ومن  البارزة،  يات  التحدرِّ أحد 
التمويل اإلضايف املتَّصف باملرونة والعمل عىل ضامن 
املتاحة، سلَم األولويات.  للموارد  التخصيص  ن  ُحسرْ
َية توضيح التفاُوت يف التمويل نذكر أن 80% من  وُبغرْ
التمويل من خارج امليزانية النظامية يستهلك يف ثالثة 
 ،)%12( واإليدز  والسل،  املالريا،  أوالها  جماالت، 
ثم   ،)%30( هلا  واالستجابة  للطوارئ  االستعداد  ثم 
ر  ُـّ التمنيع وابتكار اللقاحات )38%(. وقد تواصل تأث
مرافقة  اختطار  عوامل  وبظهور  باألزمات  اإلقليم 
يتناوهلا  التي  الفتـرة  وخالل  وحتديًا.  خطورة  أكثر 
هذا التقرير، ظلَّت ستة من بلدان اإلقليم ُتعترب مواقع 
عمل بدون اصطحاب العائالت ملا تعانيه هذه البلدان 
ارتفاع  إىل  ذلك  أّدى  وقد  األمن،  يف  مشكالت  من 
العاملون فيها وإىل ازدياد  ض له  االختطار الذي يتعرَّ
بلدان  أكرب  عانى  وقد  الربامج.  عمل  إدارة  تكاليف 

الطوارئ  حالة  إعالن  من  باكستان،  وهو  اإلقليم، 
بت استجابة فورية بتوفري  بسبب الفيضانات التي تطلَّ
املوارد البرشية وسائر اخلدمات. كام تواصلت اجلهود 
من  ومرشحني  إناث  مرشحات  اجتذاب  جمال  يف 
البلدان غري املمثَّلة متثياًل كافيًا يف وظائف العاملني يف 

املنظمة الحتالل مناصب يف املنظمة.

واملوثوق  املضمون  التواصل  استمرارية  إن  ثم 
العاملية  الشبكة  خالل  من  الُقطرية  املكاتب  بعض  مع 
يات  التحدرِّ من  التزال  باملنظمة،  اخلاصة  لالتصاالت 
فرص  وتقليل  االقتصادية،  لألزمة  ونظرًا  املاثلة. 
املتوافرة  القدرات  أدت  فقد  املوارد،  وُشّح  األسفار، 
املحدودة إلجراء حتديث رسيع للبنية التحتية املتهالكة 
النظام،  يف  متكررة  إخفاقات  إىل  القطرية  املكاتب  يف 
بنظام  العمل  بدء  واجهت  التي  يات  التحدرِّ من  وكان 
املكتب  ويف  القطرية  املكاتب  يف  العاملي  اإلدارة 
النظم  توجيه  وإعادة  املعطيات،  حتويل  اإلقليمي 
القدرات،  بناء  وأنشطة  سابقًا،  هبا  املعمول  التقليدية 
وتقديم الدعم. وحيتاج األمر إىل مواصلة تغيري الثقافة 
َية توفري إدارٍة أفضل للربامج وأداٍء أفضَل  التنظيمية ُبغرْ
ضامن  عىل  املتـرتبة  التكاليف  والتزال  اإلدارة.  يف 
أحد  متثل  حدة،  عىل  موقع  لكل  األمن  استمرارية 
م الذي حصل  يات كذلك، عىل الرغم من التقدُّ التحدرِّ

يف ضامن التمويل ملجمل االحتياجات األمنية.

اإلنجازات الـُمْحَرَزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

مل تلبث البداية الناجحة للعمل بنظام اإلدارة العاملي، 
للقدرات  امليدانية  اخلطط  تنفيذ  تعزيز  يف  متثََّلترْ  أن 
التعزيز كذلك  ملحوظًا، ويف  تعزيزًا  والتقنية  اإلدارية 
م املكتب اإلقليمي دورات  لفعالية العمليات، وقد قدَّ
اإلدارة  جمال  يف  القدرات  بناء  حول  مكثفة  تدريبية 
مكثفة  تدريبية  دورات  بينها  من  النتائج،  إىل  استنادًا 
وحشد  التخطيط  جمال  يف  أما  األدوار.  أداء  حول 
املوارد، فقد ُأدرجت أولويات البلدان إدراجًا منهجيًا 
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امليزانية،  وضع  عملية  وضمن  العامة،  اخلطط  ضمن 
َية ضامن التمويل  ُبغرْ مع تعزيز إسهام املانحني يف ذلك 
َية  وُبغرْ باملرونة،  متمتعًا  ويكون  به  التنبؤ  يمكن  متوياًل 

التنسيق بني إدارة املوارد وبني تنفيذ الربامج.

وقد اسُتكمل بناء املقّر اجلديد ملكتب ممثل املنظمة يف 
تونس، بحيث سيستضيف كالًّ من مكتب ممثل املنظمة 
لتخفيف  العاملية  الصحة  ملنظمة  املتوسطي  واملركز 
األخطار الصحية، وقد جرى استالُمه رسميًا. كام بدأ 
العمل باملرحلة الثانية من بناء املكتب اجلديد يف األردن، 
كام قدمت حكومة سلطنة ُعامن للمكتب القطري ملنظمة 
الصحة العاملية فيها مكتبًا جديدًا. ويف أعقاب صدور 
العاملني  وأمن  سالمة  حول  ج ص ع 6-63،  القرار 
ملجاالت  املالئم  التمويل  اعتامد  تم  عملهم،  ات  ومقرَّ
العالية، ويتواصل  بعوامل االختطار  السالمة اخلاصة 
يف الوقت احلارض تنفيذ مقتضيات ذلك، وقد تم أيضًا 
حتسني بيئة العمل يف مقصف املكتب اإلقليمي، بتغيري 
مقّدم اخلدمة والطعام، ونتيجة لذلك لوحظ نقص يف 
اإلقليمي  املكتب  يف  تعقد  التي  االجتامعات  تكاليف 

مع استخدام املشاركني فيها للمقصف.

باملكاتب اهليكلة  إعادة  أعامل  بعض   وُأجرَيترْ 
العاملة  والقوى  فيها  األعامل  سري  تـرشيد  َية  ُبغرْ
ت إعادة اهليكلة إىل دمج عدد من  املرتبطة هبا، وقد أدَّ

الوحدات الرئيسية، وحتقيق خفض يف تكاليف املوارد 
البرشية فيها. وُيَعّد ذلك مرشوعًا مستمرًا، ومن املنتظر 
ت  وأدَّ املقبلة.  السنة  يف  الوفورات  من  املزيد  حتقيق 
اإلجراءات املّتخذة إىل خفض تكاليف اإلنفاق املتكرر 

بمقدار %40.

واملشتـريات  الطلبات  حجم  وصل  وقد 
33 مليون دوالر أمريكي،  واإلمدادات واألجهزة إىل 
تتوافر  ملشتـريات  أمريكي  دوالر  مليون   2.7 منها 
التعويضات عنها، و8.9 مليون دوالر من املشتـريات 
ملجاهبة الطوارئ. وقد كان زمن التعاطي مع الطلبات 
عىل  املقبولة،  احلدود  ضمن  واألجهزة  لإلمدادات 

الرغم من مواجهة بعض التحديات يف ذلك.

مع  اخلدمات  لتقديم  إقليمي  مكتب  أنشئ  وقد 
مكتب ميداين لإلجابة عىل التساؤالت وتقديم املشورة، 
ويف  اإلقليمي  املكتب  يف  للعاملني  الدعم  تقديم  َية  ُبغرْ
لتشغيل  االنتقالية  الفتـرة  خالل  القطرية  املكاتب 
أجهزة لضامن  العاملي. وتم جتهيز وهتيئة  اإلدارة  نظام 
أمن الربيد اإللكتـروين يف املكاتب القطرية ولتحسني 
التواُصل بالرسائل الربيدية اإللكتـرونية. وتم تـركيز 
أول نظام لالتصاالت عرب العناوين الصوتية يف إحدى 
العديد من مكونات  تم حتديث  القطرية، كام  املكاتب 
ات  ُمَعدَّ ومنها  اإلقليمي،  املكتب  يف  التحتية  البنية 

ات اجلديدة للمكاتب القطرية يف كل من سلطنة ُعامن، وتونس، بحضور معايل وزير الصحة الُعامين، واملديرة  املدير اإلقليمي يفتتح املقرَّ
العامة للمنظمة، الدكتورة مارغريت تشان
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كام  اهلاتفية.  االتصاالت  وُنُظم  للمؤمترات  فيديوية 
امليداين  والرصد  لإلنذار  الالزمة  القدرات  بناء  تم 
وتكنولوجيا  املعلومات  إلدارة  الدعم  تقديم  َية  ُبغرْ

االتصاالت يف كامل اإلقليم.

ملحوظًا  مًا  تقدُّ اإلقليمي  املكتب  حقق  وقد 
حتقيقًا  وذلك  العمل،  مقرات  يف  التنوع  إضفاء  يف 
للمرامي التي أعلنتها مجعية الصحة العاملية، فأصبحت 
املهنية  الوظائف  من    %56 من  يقرب  ما  تشغل  املرأة 
باهلدف  مقارنة   ،2010 عام  يف  هلا  االختيار  تم  التي 
عاملية  مقاربة  ت  ُأِعدَّ وقد   .%50 وهو  حتقيقه  املتوخى 
عىل  املعينني  املوظفني  تعيني  وإعادة  وتعيني  النتقاء 
مدخالت  مع  واملالية  اإلدارة  جمايَلرْ  يف  الدويل  النطاق 
هذه  ترأس  وقد  للمنظمة.  اإلقليمية  املكاتب  مجيع  يف 
املقاربة مدير اإلدارة العامة. ويوضح امللحق 1 اهليكل 
امللحق  يوضح  حني  يف  اإلقليمي،  للمكتب  التنظيمي 
2)أ( املوظفني املهنيني والفئات العليا من الوظائف يف 
عني بحسب العدد واجلنسية، كام  البلدان األعضاء موزَّ
يوضح امللحق 2)ب( توزيع املوظفني املهنيني والفئات 
البلدان  من  العامل  ويف  اإلقليم  يف  الوظائف  من  العليا 
العدد وبحسب  عني بحسب  األعضاء يف اإلقليم موزَّ
ال  فعَّ تشاركي  أسلوب  اتباُع  وَيَتَواصل  اجلنسية. 
مع  العاملني،  احتياجات  تلّبي  تعليمية  برامج  النتقاء 
تأسيس آليات وأدوات جديدة للتعليم، لضامن فعالية 

أثر التعليم عىل العاملني.

هات املستقبلية التوجُّ
سيكون بناء املزيد من القدرات يف جمال اإلدارة تأسيسًا 
اإلدارة  نظام  باستخدام  العمل  بيئة  يف  النتائج  عىل 
لألدوات  ال  الفعَّ االستخدام  لضامن  رضوريًا  العاملي 
ال  الفعَّ الدعم  من  مزيد  ولتقديم  املتاحة،  والتطبيقات 
العمليات  يف  واإلداريني  التقنيني  للعاملني  والكفيء 
اإلقليمية التي يؤدوهنا يف كل بلٍد عىل حدة. وينبغي زيادة 
للمزيد توّخيًا  مرونتها  وزيادة  املسامهات  تدفق   وترية 

وبني  ومتويلها  الربامج  إدارة  بني  والتآزر  التنسيق  من 
التنفيذ بقدر أكرب من القدرات يف إنفاق هذه األموال.

التحتية  البنية  حتديث  عىل  العمل  يتم  وسوف 
مع  اإلقليمي،  املكتب  يف  املعلومات  لتكنولوجيا 
إدخال تكنولوجيات جديدة لزيادة اإلنتاجية والكفاءة 
املوارد  جمال  يف  التخطيط  أن  كام  التكاليف.  وإنقاص 
أداء  وتطوير  للتوظيف،  الصارمة  واألنشطة  البرشية 
يف  واملسامهة  األداء،  وإدارة  وتعليمهم،  العاملني، 
تـرسيخ  تستهدف  سوف  املستقبلية،  اإلصالحات 
االحتياجات  وبني  املحدودة  املوارد  بني  التوازن 
املتـزايدة للموارد البرشية. كام سوف ُتستكمل آلية أكثر 
ضامنًا لالستمرار يف توفري تكاليف السالمة واألمن يف 
ضة الختطارات مرتفعة، وذلك بالتشاور  املواقع املعرَّ
مع املقّر الرئييس واملكاتب اإلقليمية األخرى للمنظمة، 
فضاًل عن إدخال نامذج خمتلفة للتعاقد تتالءم مع البيئة 

ة حاليًا. املتغريرِّ
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الُقْطرية
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ت الديمغرافية
رشا

املؤ

البلد
املساحة

السكان )عام 2010(
ت السكان

ديناميكيا
ع العمري ونسبة اإلعالة التوزُّ

صوبة 
معدل اخل

اإلمجايل للمرأة 
ع العمري  التوزُّ

نسبة 
اإلعالة)و(

املجموع
ض

احل
املعدل اخلام 

للمواليد
املعدل اخلام 

ت
للوفيا

معدل النمو 
>15 سنة

65  سنة 
فأكثر

كم2
ف(

)أل
)%(

ف
يف كل أل

ف
يف كل أل

السنة
)%(

السنة
)%(

)%(
)%(

السنة
املعدل

السنة
األردن

88 778
6 113

83
30.6)أ(

7.0
2010

2.2
2010

37.3
3.2

68.1
2010

3.8
2009

أفغانستان
652 225

26 000
23

45.8
29.6

2009
2.0

2009
46.0

4.0
100.0

2008
6.3

2008

ت العربية املتحدة
اإلمارا

83 600
ب(

(4 765
ب(

(81
40.4

1.6
2008

1.6
2008

19.1
0.9

25.0
2008

1.9
2008

باكستان
796 096

173 510
37

28.0
7.4

2010
2.1

2010
33.4

4.1
60.0

2010
3.6

2010

البحرين
760

1 235
100

14.4
2.0

2010
7.4

2010
20.1

2.1
28.5

2010
2.0

2009

س
تون

154 630
10 549

66)أ(
17.7

5.7
2009

1.2
2009

24.2
7.0

45.3
2008

2.1
2009

اجلامهريية العربية الليبية
1 665 000

5 603
86)ج(

24.9
4.0

2008
2.8

2008
31.1

5.0
56.5

2007
2.7

2007

مجهورية إيران اإلسالمية
1 648 195

74 733
72

18.3
6.0

2006
1.5

2010
22.5

5.0
37.9

2010
2.0

2006

اجلمهورية العربية السورية
185 180

20 619
54

33.3
3.8

2009
2.5

2010
37.2

4.1
70.3

2010
3.5

2009

اجلمهورية اليمنية
555 000

22 879
30

39.7
9.0

2006
9.0

2010
45.0

3.5
94.3

2008
…

…

جيبويت
23 000

818)أ(
84)أ(

42.0
15.0

2006
3.0

2006
35.2

4.1
64.7

2009
…

…

السودان
2 506 000

41 476
ب(

(38
43.5

15.9
2008

2.9
2008

42.6
3.4

85.2
2008

5.8
2008

صومال
ال

637 700
8 698

37)أ(
44.0

16.0
2009

2.6
2009

44.4
2.6

88.7
2007

6.4
2009

العراق
435 052

32 326
66

40.0
4.2

2010
3.4

2010
42.9

2.8
84.2

2009
4.3

2006

ُعامن
309 500

174 3)أ(
72)أ(

29.5
3.0

2009
2.7

2009
34.5

2.3
58.0

2009
3.3

2009

ني
فلسط

6 020
4 048

74
31.0

2.7
2010

2.9
2010

41.1
2.9

78.7
2010

4.2
2010

قطر
11 607

1 714
100

11.4
1.1

2010
5.2

2005
13.7

1.0
17.0

2010
2.3

2008

ت
الكوي

17 818
566 3)أ(

100)أ(
14.4

1.8
2009

1.5
2009

21.2
1.7

29.7
2009

2.0
2009

لبنان
10 452

4 189
85)أ(

23.0
5.4

2010
1.8

2010
24.6

9.7
52.2

2010
1.9

2009

رص
م

1 009 500
78 728

43
30.3

6.2
2010

2.4
2010

31.7
3.7

54.8
2010

3.0
2008

ب
املغر

710 850
31 851

58
18.9

5.7
2010

1.1
2010

27.5
5.8

50.1
2010

2.2
2010

اململكة العربية السعودية
2 000 000

27 137
85)أ(

23.7
3.9

2009
2.2

2009
32.0

2.8
53.3

2009
3.0

2009

َّمة  ت املقد
السنة = السنة املرجعية للمعطيا

غة عن الفرتة 2004 - 2010 ت غري متوافرة أو غري مبلَّ
  ...   = املعطيا

)ج( 2007 
  2008 ب( 

(
)أ( 2009 

ع العمري ت املتوفرة عن التوزُّ
)و( حمسوبة من البيانا

  2005 )هـ( 
 2006 )د( 
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2010

صادية
ت االجتامعية – االقت

رشا
املؤ

البلد
ني 

معدل معرفة البالغ
للقراءة والكتابة )15 سنة فأكثر(

س
ني باملدار

النسبة اإلمجالية للملتحق
االبتدائية

الثانوية

اإلمجايل
ذكور

ث
إنا

اإلمجايل
ذكور

ث
إنا

اإلمجايل
ذكور

ث
إنا

)%(
)%(

)%(
السنة

)%(
)%(

)%(
)%(

)%(
)%(

السنة
األردن

93
96

89
2010

100
99

101
81

77
84

2009

أفغانستان
27

39
13

2008
65

75
66

34
44

22
2008

ت العربية املتحدة
اإلمارا

92
92

93
2008

86
84

88
63

61
65

2008

باكستان
57

69
45

2009
91

99
83

53
61

44
2009

البحرين
…

…
…

…
125

124
126

102
100

104
2006

س
تون

78
86

69
2008

98
97

97
75

72
79

2009

اجلامهريية العربية الليبية
89

94
83

2006
97

97
97

…
…

…
2008

مجهورية إيران اإلسالمية
83

88
78

2009
…

…
…

…
…

…
…

اجلمهورية العربية السورية
86

91
80

2009
96

96
96

67
66

68
2009

اجلمهورية اليمنية
…

…
…

…
75

85
66

37
47

27
2009

جيبويت
63)د(

63)د(
48

2007
73

54)د(
50)د(

42
37)د(

26)د(
2010

السودان
52

58
42

2008
71

77
65

30
31

29
2008

صومال
ال

25
…

…
2006

…
42

23
…

…
…

2009

العراق
65

65
65

2006
104

113
96

49
56

41
2009

ُعامن
86

89
79

2008
99

99
99

91
93

89
2009

ني
فلسط

94
97

90
2007

90
88

90
75

70
80

2007

قطر
93

94
90

2007
108

105
111

93
88

99
2008

ت
الكوي

95
96

94
2008

100
100

100
100

100
100

2008

لبنان
90

93
…

2007
108

110
105

79
74

84
2007

رص
م

71
78

63
2006

94
95

93
92

93
91

2006

ب
املغر

56
69

44
2009

112
116

107
77

89
70

2010

اململكة العربية السعودية
88

91
85

2009
99

100
97

97
100

93
2009
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املرتسامت اإلحصائية 
الُقْطرية

صادية )تابع(
ت االجتامعية – االقت

رشا
املؤ

البلد
السكان الذين 

يتاح هلم باستمرار 
صدر 

صول إىل م
الو

ن
َّ مائي حمس

السكان الذين يتاح 
صول عىل 

هلم احل
ن

َّ صحاح حمس
إ

َّل البطالة معد
ني )15 سنة فأكثر(

ني البالغ
ني ب

َّل انتشار التدخ اإلمجايلمعد
ذكور

ث
إنا

)%(
)%(

السنة
)%(

السنة
)%(

)%(
)%(

السنة
األردن

98
60

2010
13

2010
26

47
6

2007

أفغانستان
27

5
2008

38
2008

…
…

…
…

ت العربية املتحدة
اإلمارا

100
100

2008
4

2008
…

…
…

…

باكستان
54

78
2009

6
2009

23
36

9
2007

البحرين
100

100
2010

6
2007

21
34

8
2007

س
تون

98
84

2009
13

2010
30

53
7

2005

اجلامهريية العربية الليبية
98

99
2006

…
…

24
47

1
2009

مجهورية إيران اإلسالمية
98

93
2010

12
2009

12
26)أ(

2)أ(
2010

اجلمهورية العربية السورية
90

99
2009

8
2010

27
44

8
2009

اجلمهورية اليمنية
…

23
2008

16
2008

18
27

10
2006

جيبويت
94

67
2007

…
…

25
41

9
2007

السودان
56

31
2006

16
2008

14
29

4
2010

صومال
ال

29)د(
30

2008
47

2007
…

…
…

…

العراق
81

84
2007

25
2008

18
31

4
2007

ُعامن
96

99
2008

…
…

7)ز(
15

1
2008

ني
فلسط

87
98

2007
23

2010
23

42
2

2010

قطر
100

100
2010

…
…

11
20

2
2006

ت
الكوي

100
100

2009
1

2007
19

35
4

2006

لبنان
100

100
2007

9
2007

39
46

31
2009

رص
م

94
94

2006
9

2008
20

40
0

2009

ب
املغر

85
81

2007
9

2009
6

11
1

2007

اململكة العربية السعودية
100

99
2008

5
2009

22
37

6
2008

)ز( أكثر من 18 سنة
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2010

صحي
ت اإلنفاق ال

رشا
مؤ

البلد
ب الفرد من 

صي
ن

إمجايل الناتج املحيل
ب الفرد من 

صي
ن

إمجايل اإلنفاق عىل 
صحة

ال

ب الفرد من 
صي

ن
إمجايل اإلنفاق 
احلكومي عىل 

صحة
ال

صحية 
ت ال

النفقا
اإلمجالية كنسبة 
مئوية من الناتج 

املحيل اإلمجايل

اإلنفاق احلكومي 
صحة 

العام عىل ال
كنسبة مئوية من 
إمجايل اإلنفاق 

صحي
ال

رش 
اإلنفاق املبا

ب 
من اجلي

يص كنسبة 
الشخ

مئوية من  إمجايل 
صحي

اإلنفاق ال

اإلنفاق احلكومي 
صحة 

العام عىل ال
كنسبة مئوية من 
إمجايل اإلنفاق 
احلكومي  العام

ميزانية وزارة 
صحة كنسبة 

ال
مئوية من امليزانية 

احلكومية

بالدوالر األمريكي
بالدوالر األمريكي

بالدوالر األمريكي
)%(

)%(
)%(

)%(
السنة

)%(
السنة

األردن
3 627

336
217

9.3
64.6

29.5
16.1

2009
7.9

2010

أفغانستان
692

51
11

7.4
21.5

77.7
3.7

2009
3.5

2009

ت العربية املتحدة
اإلمارا

54 138
1 520

1 053
2.8

69.3
20.3

8.9
2009

7.3
2008

باكستان
862

23
7

2.6
32.8

56.8
3.6

2009
…

…

البحرين
24 409

1 108
761

4.5
68.7

18.1
10.9

2009
10.4

2009

س
تون

3 852
240

130
6.2

54.0
40.0

10.4
2009

6.8
2009

اجلامهريية العربية الليبية
10 722

417
276

3.9
66.1

33.9
5.5

2009
5.7

2009

مجهورية إيران اإلسالمية
4 869

269
105

5.5
39.0

58.9
8.7

2009
…

…

اجلمهورية العربية السورية
2 462

88
43

3.6
48.5

52.0
6.4

2009
5.0

2010

اجلمهورية اليمنية 
1 137

64
18

5.6
28.0

71.0
4.3

2009
3.6

2010

جيبويت
1 214

84
65

7.0
76.9

22.8
13.9

2009
12.2

2009

السودان
1 293

95
26

7.3
27.4

69.8
9.8

2009
3.0

2006

صومال
ال

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

العراق
2 499

98
71

3.9
72.2

27.8
3.1

2009
6.0

2009

ُعامن
16 470

497
391

3.0
78.8

13.5
5.8

2009
4.6

2008

ني
فلسط

1 697
248

91
15.6

36.8
36.7

9.5)ج(
2008

11.0
2010

قطر
69 754

1 715
1 361

2.5
79.3

16.2
6.8

2009
5.1

2007

ت
الكوي

42 805
1 416

1 189
3.3

83.9
14.7

5.6
2009

5.1
2008

لبنان
8 157

663
326

8.1
49.2

40.5
12.1

2009
2.5

2010

رص
م

2 257
113

47
5.0

41.7
57.0

5.9
2009

4.0
2009

ب
املغر

2 830
156

54
5.5

34.4
56.6

7.0
2009

5.0
2006

اململكة العربية السعودية
14 550

714
478

4.9
67.0

17.1
8.4

2009
5.6

2008

w
w

w
.w

ho.int/nha ت   
ف 2010 وموقعها عىل اإلنرتن

صحة العاملية، جني
صحة العاملية، 2010، منظمة ال

ت منظمة ال
صائيا

صدر:  إح
امل
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املرتسامت اإلحصائية 
الُقْطرية

رشية واملادية
ت املوارد الب

رشا
مؤ

البلد
العاملون

البنية األساسية
رشيون

األطباء الب
ضون

املمر
ت

ت والقابال
ضا

واملمر
أطباء األسنان

صيادلة
ال

ت
َّة املستشفيا َأسرِ

ت ومراكز
وحدا

صحية األولية
الرعاية ال

َّل لكل 000 10 نسمة املعد
َّل املعد

َّل املعد
َّل املعد

املعدل
السنة

َّل املعد
َّل املعد

السنة
األردن

26.5
41.9

9.3
15.0

2010
18.0

2.4
2010

أفغانستان
2.4

5.0
0.2

0.3)أ(
2010

4.3
0.7

2010

ت العربية املتحدة
اإلمارا

27.9
6.2

6.1
50.6

2008
19.3

0.5
2008

باكستان
8.0

5.5
1.0

0.9)أ(
2010

6.0
8.0

2010

البحرين
21.1

42.0
3.2

6.0
2008

17.7
0.2

2009

س
تون

12.3
32.5

2.4)أ(
3.1

2010
20.9

2.0
2010

اجلامهريية العربية الليبية
19.0

68.0
6.0

3.6
2009

37.0
2.6

2009

مجهورية إيران اإلسالمية
3.1

14.8
ب(

(1.9
ب(

(2.1
2010

17.4)أ(
3.2

2010

اجلمهورية العربية السورية
15.1

19.6
7.8

8.4
2010

15.4
1.0

2010

اجلمهورية اليمنية
3.0

0.3
1.0

7.1
2010

7.2
2.0

2010

جيبويت
2.1

5.1
0.2

2.2
2010

14.2
0.5

2010

السودان
3.5

4.5
0.2

0.2
2009

7.2
ب(

(1.6
2009

صومال
ال

0.3
0.8

…
…

2009
…

…
…

العراق
7.5

14.0
1.7

1.9
2010

13.0
0.7

2010

ُعامن
17.5

38.1
2.0

3.4
2009

17.7
0.7

2009

ني
فلسط

19.9
18.7

6.1
10.1

2010
13.0

1.7
2010

قطر
26.9

50.6
5.0

8.6
2009

12.3
1.4

2009

ت
الكوي

21.0
46.0

4.0
ب(

(2.0
2009

20.0
0.4

2009

لبنان
30.7

23.3
14.3

14.6
2010

34.5
2.3)ح(

2009

رص
م

28.3
34.9

4.8
16.2

2010
17.3

0.6
2010

ب
املغر

6.2
9.7

0.8
2.7

2009
11.3

2.9
2009

اململكة العربية السعودية
21.8

43.7
2.9

5.9
2009

22.0
0.8

2009

ف األدوية
رص

ضمن مراكز 
)ح( تت
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2010

صحية األولية
ت الرعاية ال

ت التغطية بخدما
رشا

مؤ
البلد

صحية املحلية
ت ال

السكان الذين تتوافر هلم اخلدما
معـدل انتشار موانع احلمل

رعاية األمومة
اإلمجايل

ض
احل

ف
الري

السنة

التغطية بالرعاية 
السابقة للوالدة

ضها 
ت حي

والدا
صحيون 

عاملون 
متمّرسون

السنة
)%(

)%(
)%(

)%(
السنة

)%(
)%(

األردن
99

…
…

2010
42

2009
99

99
2007

أفغانستان
57

79
54

2008
15

2008
36

24
2008

ت العربية املتحدة
اإلمارا

100
100

100
2008

37
2007

100
100

2008

باكستان
97

100
94

2010
38

2010
61)ج(

87
2009

البحرين
100

100
ال ينطبق

2010
…

…
100

98
2009

س
تون

95
…

…
2006

60
2006

96
95

2006

اجلامهريية العربية الليبية
100

100
100

2007
46

2007
93

100
2008

مجهورية إيران اإلسالمية
98

100
95

2010
60

2005
98

97
2005

اجلمهورية العربية السورية
95

100
90

2010
38

2009
88

96
2009

اجلمهورية اليمنية
…

…
…

…
28

2006
45

36
2006

جيبويت
95

100
85

2010
36

2009
79

56
2009

السودان
71

…
…

2008
8

2008
70

49
2008

صومال
ال

…
…

…
…

15
2009

26)د(
33

2009

العراق
88

90
82

2009
33

2006
51

86)ط(
2010

ُعامن
98

100
95

2009
24

2008
99

99
2009

ني
فلسط

100
100

100
2010

53
2010

100
100

2010

قطر
100

100
ال ينطبق

2010
36

2008
100

100
2010

ت
الكوي

100
100

ال ينطبق
2009

…
…

100
100

2008

لبنان
…

…
…

…
59

2009
…

…
…

رص
م

100
100

100
2010

58
2008

74
92

2010

ب
املغر

…
…

…
…

…
…

80
74

2010

اململكة العربية السعودية
99

100
95

2009
…

…
97

97
2009

)ط( بدون كردستان
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املرتسامت اإلحصائية 
الُقْطرية

صحية األولية )تابع(
ت الرعاية ال

ت التغطية بخدما
رشا

مؤ

البلد
األطفال سن سنة واحدة الذين تم تطعيمهم يف عام 2010

ني
ني جرعَت

حوامل تلقَّ
أو أكثر من ذوفان الكزاز

يس جي
لقاح يب 

ت
ث جرعا

ثال
من اللقاح الثالثي 

ت
ث جرعا

ثال
من اللقاح الفموي 

لشلل األطفال 

صبة
لقاح احل

ت
ث جرعا

ثال
 

ب الكبد “يب”
من لقاح التها

)%(
)%(

)%(
)%(

)%(
)%(

األردن
95

98
98

98
98

85

أفغانستان
87

87
87

79
87

75

ت العربية املتحدة
اإلمارا

98)أ(
92)أ(

94)أ(
92)أ(

92)أ(
…

باكستان
95

88
88

86
88

74

البحرين
81)ى(

100
100

100
100

59

س
تون

98
98

98
97

98
98)أ(

اجلامهريية العربية الليبية
100)أ(

98)أ(
98)أ(

98)أ(
98)أ(

…

مجهورية إيران اإلسالمية
99

99
99

99
99

22

اجلمهورية العربية السورية
100

99
99

99
99

38

اجلمهورية اليمنية
65

87
88

73
87

17

جيبويت
90

88
88

85
88

69
السودان)ك(

91
95

95
86

95
45

صومال
ال

46
66

36
71

…
25

العراق
86

84
83

89
84

69

ُعامن
99

99
99

100
99

70

ني
فلسط

100
100

100
98

100
32

قطر
99

97
98

99
97

…

ت
الكوي

98
98

98
98

99
…

لبنان
…

94
94

95
94

…

رص
م

98
97

97
96

97
.…

ب
املغر

100
100

100
98

98
…

اململكة العربية السعودية
98

98
98

98
98

…

ني
رص إعطاؤه عىل غري املواطن

ي يقت

ك الشامل فقط
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2010

صحي
ضع ال

ت الو
رشا

مؤ

البلد
متوسط العمر املأمول عند امليالد

ت(
)بالسنوا

املواليد ذوو الوزن 
ض

امليالدي املنخف
يص

نسبة األطفال ناق
الوزن

ت 
معدل الوفيا
يف الفرتة 

املحيطة بالوالدة

ت 
معدل وفيا
ْلدان الورِ

معدل 
ت 

وفيا
ع

الرضَّ

معدل 
ت قبل 

الوفيا
سن اخلامسة

ت
معدل وفيا

 
األمومة

ف 
لكل أل

مولود حي
لكل 1000 مولود حي

لكل 000 100
 

مولود حي

اإلمجايل
ذكور

ث
إنا

السنة
)%(

السنة
)%(

السنة
املعدل

السنة
املعدل

املعدل
املعدل

املعدل
السنة

األردن
73.0

71.6
74.4

2010
7.1

2010
3.6

2009
15.0

2009
8.0

23.0
28.0

ب(
(19.1

2009

أفغانستان
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
60.0

111.0
161.0

…
2006

ت العربية املتحدة
اإلمارا

77.4
63.5

80.2)ج(
2008

8.8
2010

…
…

9.0
2009

4.9
7.6

9.8
1.5

2008

باكستان
64.5

63.6
65.4

2010
26.0

2007
37.0

2007
…

…
54.0)ج(

65.1
95.2

276.0)ج(
2010

البحرين
74.8

73.1
77.3

2009
9.7

2009
…

…
7.3

2009
3.2

7.2
8.6

16.9
2009

س
تون

74.5
72.5

76.5
2009

3.8
2006

3.0
2006

24.0
2008

ب(
(12.2

17.8
22.0)د(

35.7
2009

اجلامهريية العربية الليبية
72.3

70.2
74.9

2009
4.0

2008
4.8

2007
…

…
ب(

(11.0
14.0

20.1
ب(

(23.0
2009

مجهورية إيران اإلسالمية
72.1

71.1
73.1

2006
10.0

2005
5.3

2005
30.0

2008
ب(

(12.5
18.0

20.0
30.0

2009

اجلمهورية العربية السورية
73.1

71.6
74.7

2009
9.2

2009
10.3

2009
6.0

2009
12.9

17.9
21.4

58.0
2009

اجلمهورية اليمنية
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
37.3

68.5
78.2

…
2006

جيبويت
53.9

…
…

2005
20.0

2007
28.9

2007
…

…
45.0

67.0
94.0

…
2007

السودان
57.1

52.5
c

55.5)ج(
2008

…
…

31.0
2006

…
…

41.0
81.0

112.0
1 107.0

2006

صومال
ال

50.0
…

…
2010

5.0
2006

36.0
2009

…
…

52.0
109.0

180.0
044.0 1)د(

2009

العراق
71.0

69.0
73.0

2009
10.2

2010
9.7

2007
16.6

2009
23.0

c
24.0

28.7
84.0

2007

ُعامن
72.7

70.0
75.7

2009
11.5

2010
8.6

2008
14.2

2009
7.6

9.6
12.0

13.4
2009

ني
فلسط

72.2
70.8

73.6
2010

6.4
2010

3.1
2010

5.5
2010

8.9
14.0

17.0
32.0

2010

قطر
78.2

78.0
78.7

2010
7.6

2010
…

…
9.5

2010
4.6

6.8
8.5

10.3
2010

ت
الكوي

77.7
77.5

78.6
2009

8.4
2007

…
…

9.8
2009

6.4
10.7

12.6
12.4

2009

لبنان
81.5

79.6
83.2

2009
…

…
…

…
…

…
ب(

(10.8
16.1

18.3
ب(

(23.0
2010

رص
م

73.2
75.5

70.9
2010

6.0
2009

6.0
2008

3.2
2010

6.8
16.5

21.3
54.0)أ(

2010

ب
املغر

74.8
73.9

75.6
2010

…
…

…
…

…
…

…
30.2

36.3
112.0

2010

اململكة العربية السعودية
73.5

72.5
74.7

2009
7.5

2009
…

…
…

…
ب(

(10.7
17.3

20.0
ب(

(14.0
2009
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املرتسامت اإلحصائية 
الُقْطرية

ضة 2010
ت املرا

رشا
ض مؤ

بع
البلد

املالريا
صبة

احل
شلل 

األطفال
كل أنامط السّل

ب السحايا 
التها

ت 
َّرا باملكو

السحائية

اإليدز
الكولريا

ت
عدد احلاال
املبلغة

معدل اإلبالغ
 لكل  000 000 1 

 
من السكان

ت
عدد احلاال
املبلغة

معدل 
ت

الوقوعا
عدد 

ت 
احلاال

املبلغة

ت
عدد احلاال
املبلغة

معدل اإلبالغ
لكل 000 100  
من السكان

ت
عدد احلاال
املبلغة

العدد التقديري 
ني مع عدوى 

للمتعايش
س اإليدز

فريو

العدد املبلغ ملتلقي 
ت 

ضادا
الرعاية بم

ت القهقرية
الفريوسا

ت 
عدد احلاال
املبلغة

العدد
املعدل

العدد
املعدل

العدد
العدد

املعدل
العدد

العدد
العدد

العدد
األردن

61)م(
ال ينطبق

0
0.00

0
354

6
16

119
83

…

أفغانستان
392 463

14.23
1 991

76.90
25

28 238
90

6 661
636

46
2 369

ت العربية املتحدة
اإلمارا

264 3)م(
ال ينطبق

77
16.20

0
132

2
…

…
121

…

باكستان
4 281 356

23.92
4 321

26.10
144

269 290
155

…
98 000

1 892
ص(

(164

البحرين
90)م(

ال ينطبق
0

0.00
0

246
19

1
ب ن(

(183
…

…

س
تون

71)ج(
ال ينطبق

0
0.00

0
2 368

23
215

2 400
412

…

اجلامهريية العربية الليبية
...

ال ينطبق
54

9.60
0

...
ال ينطبق

…
…

…
…

مجهورية إيران اإلسالمية
016 3)ع(

ف(
(0.58

534
7.14

0
10 802

15
13

92 000
1 800

…

اجلمهورية العربية السورية
23)م(

ال ينطبق
7

0.30
0

3 827
19

473
…

113
…

اجلمهورية اليمنية
198 963

10.36
510

21.47
0

9 050
38

356
23 000

531
300

جيبويت
3 962

9.20
7

0.84
0

4 191
472

…
14 000

1 008
2 047

السودان
2 365 779

54.77
680)ك(

19.20
0

241 27)ك(
63

011 2)ك(
26 000

4 302
…

صومال
ال

ص(
(24 553

2.69
562

66.60
0

10 469
112

...
34 000

878
3 510

العراق
7)م(

ال ينطبق
492

15.00
0

10 097
32

46
12

5
2

ُعامن
1193)ع(

ال ينطبق
3

0.90
0

313
11

1
1 100

469
…

ني
فلسط

...
ال ينطبق

1
0.50

0
31

1
118

…
11

…

قطر
445)م(

ال ينطبق
98

59.80
0

580
33

13
<200

70
…

ت
الكوي

343)م(
ال ينطبق

13
3.60

0
957

35
…

…
131

…

لبنان
...

ال ينطبق
20

4.90
0

515
12

2
3 600

415
…

رص
م

85)م(
ال ينطبق

14
0.20

0
9 588

12
84

11 000
525

0

ب
املغر

218)م(
ال ينطبق

589
18.50

0
28 788

90
712

26 000
3 500

…

اململكة العربية السعودية
941 1)ع(

ال ينطبق
336

13.00
0

4 549
17

8
…

1 524
…

ت
جمموع احلاال

7 277 833
10 309

169
423 736

10 730
<332 250

17 836
8 392

ت املحلية فقط
ت احلاال

ف احُتِسب
  

ب املعدل
ت وافدة ومل حيتس

م حاال

ت املؤكدة فقط
ص احلاال

  
ني(

ن تراكم من عام 1996 ) للمواطن

رساية حملية عددها 1510 يف مجهورية إيران اإلسالمية و 24 يف ُعامن و 29 يف اململكة العربية السعودية
ت 

ع كان من بينها حاال





املالحق
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مدير
حفظ الصحة

وتعزيزها

مدير
تطوير النُظُم 

واخلدمات الصحية

ق منسِّ
تنمية املوارد 

البرشية 

سياسة وإدارة
املوارد البرشية 

التمريض
واملهن الصحية

املساعدة

مأمونية الدم
واملختربات

والتصوير الطبي

ق منسِّ
تطوير النظم

الصحية

السياسة الصحية
والتخطيط

الصحي

إيتاء الرعاية
الصحية

اقتصاديات
الصحة

دعم اإلدارة
الصحية

مدير
مكافحة األمراض

السارية

بيولوجية 
ومكافحة 

النواقل

أمراض املناطق
املدارية

واألمراض
احليوانية املنشأ

اإليدز وسائر
األمراض

املنقولة جنسياً
د والتنبؤ  الرتصُّ

واملواجهة

التمنيع
واألمراض

املتوقاة بالتطعيم
استئصال

أمراض أخر
والتخلص منها

*برامج ذات أولوية

دحر السل*

املدير اإلقليمي

نائب املدير اإلقليمي

 مدير املركز
اإلقليمي

ألنشطة صحة 
البيئة

التدريب 
والبحث

املعلومات
ونقل

التكنولوجيا

الصحة والبيئة
يف الريف

الصحة والبيئة
يف احلرض

املستشار اخلاص املعني 
بشلل األطفال

الربنامج اخلاص

استئصال 
شلل األطفال

األمراض غري 
السارية

العمى 
والصمم

التغذية

ق منسِّ
صحة األرسة

واملجتمع

صحة املرأة
والصحة
اإلنجابية

صحة الطفولة
واملراهقة

صحة الفئات
اخلاصة (املسنني،

والعامل،
والصحة 
املدرسية)

الصحة النفسية
ومعاقرة

مواد اإلدمان

تعزيز أنامط
احلياة

الصحية(1)

التثقيف
الصحي

(1)بام يف ذلك صحة 

الفم، وتعزيز 
السالمة، والتأهيل

مبادرة التحرر 
من التبغ*

املمثل اخلاص
ومدير الشؤون الصحية

بوكالة اإلغاثة

مكتب االتصال
لرشق املتوسط

(جنيف)
ممثلو املنظمة

واملوظفون املسؤولون
عن شؤون البلدان 

األعضاء**

خدمات
امليزانية 

والشؤون املالية

اخلدمات اإلدارية
العامة

الدعم
اإلمدادي
للبلدان
خدمات
املوارد
البرشية
تنمية

قدرات املوظفني
وتدريبهم

سياسات
البحوث

والتعاون البحثي

الطوارء
واألعامل 
اإلنسانية

التنسيق
اخلارجي

وسائل اإلعالم
واالتصال

املبادرات املجتمعية(2)*

(2) مبادرة تلبية االحتياجات

التنموية األساسية، واملدن
والقر الصحية

طري الدعم القُ

ق منسِّ
ختطيط الربامج

ورصدها
وتقييمها

التخطيط 
والرصد والتقييم

اجلندر والصحة 
والتنمية*

اإلمارات العربية
املتحدة**

اململكة العربية
السعودية

األردن

أفغانستان

باكستان

تونس

اجلامهريية العربية 
الليبية

اجلمهورية اليمنية

جيبويت

السودان

الصومال

العراق

امن عُ

لبنان

مرص

املغرب

البحرين**

فلسطني**

قطر**

الكويت**

املوظفون
امليدانيون

مجهورية إيران
اإلسالمية

اجلمهورية العربية 
السورية

األمراض
املستجدة

تكنولوجيا 
املعلومات 
والتواصل 

عن بعد

ق منسِّ
األمراض املستجدة 
 واألمراض األخر

ق منسِّ
اإليدز واملالريا 

والسل

تقييم مسند 
بالبينات 

لألوضاع 
واالجتاهات 

سياسات األدوية 
األساسية 

واملستحرضات 
الصيدالنية

األجهزة الطبية 
والبيولوجية 

والصحية

تطوير التعليم 
والتدريب

مساعد املدير اإلقليمي

الربنامج العريب 
العاملي

إنتاج وتوزيع 
املطبوعات 

الصحية

دعم التحرير 
والنرش والرسم

لوائح 
الصحة 
الدولية

البيئة الداعمة
للصحة

السالمة
الغذائية

والكيميائية

ق منسِّ
صحة البيئة

مكافحة املالريا 
والتخلص منها*

كبري مستشاري املدير اإلقليمي 
للسياسات

مدير
الشئون املالية 

واإلدارية

امُللحق األول - اهليكل التنظيمي للمكتب اإلقليمي
ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط،

متوز/يوليو 2011
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مدير
حفظ الصحة

وتعزيزها

مدير
تطوير النُظُم 

واخلدمات الصحية

ق منسِّ
تنمية املوارد 

البرشية 

سياسة وإدارة
املوارد البرشية 

التمريض
واملهن الصحية

املساعدة

مأمونية الدم
واملختربات

والتصوير الطبي

ق منسِّ
تطوير النظم

الصحية

السياسة الصحية
والتخطيط

الصحي

إيتاء الرعاية
الصحية

اقتصاديات
الصحة

دعم اإلدارة
الصحية

مدير
مكافحة األمراض

السارية

بيولوجية 
ومكافحة 

النواقل

أمراض املناطق
املدارية

واألمراض
احليوانية املنشأ

اإليدز وسائر
األمراض

املنقولة جنسياً
د والتنبؤ  الرتصُّ

واملواجهة

التمنيع
واألمراض

املتوقاة بالتطعيم
استئصال

أمراض أخر
والتخلص منها

*برامج ذات أولوية

دحر السل*

املدير اإلقليمي

نائب املدير اإلقليمي

 مدير املركز
اإلقليمي

ألنشطة صحة 
البيئة

التدريب 
والبحث

املعلومات
ونقل

التكنولوجيا

الصحة والبيئة
يف الريف

الصحة والبيئة
يف احلرض

املستشار اخلاص املعني 
بشلل األطفال

الربنامج اخلاص

استئصال 
شلل األطفال

األمراض غري 
السارية

العمى 
والصمم

التغذية

ق منسِّ
صحة األرسة

واملجتمع

صحة املرأة
والصحة
اإلنجابية

صحة الطفولة
واملراهقة

صحة الفئات
اخلاصة (املسنني،

والعامل،
والصحة 
املدرسية)

الصحة النفسية
ومعاقرة

مواد اإلدمان

تعزيز أنامط
احلياة

الصحية(1)

التثقيف
الصحي

(1)بام يف ذلك صحة 

الفم، وتعزيز 
السالمة، والتأهيل

مبادرة التحرر 
من التبغ*

املمثل اخلاص
ومدير الشؤون الصحية

بوكالة اإلغاثة

مكتب االتصال
لرشق املتوسط

(جنيف)
ممثلو املنظمة

واملوظفون املسؤولون
عن شؤون البلدان 

األعضاء**

خدمات
امليزانية 

والشؤون املالية

اخلدمات اإلدارية
العامة

الدعم
اإلمدادي
للبلدان
خدمات
املوارد
البرشية
تنمية

قدرات املوظفني
وتدريبهم

سياسات
البحوث

والتعاون البحثي

الطوارء
واألعامل 
اإلنسانية

التنسيق
اخلارجي

وسائل اإلعالم
واالتصال

املبادرات املجتمعية(2)*

(2) مبادرة تلبية االحتياجات

التنموية األساسية، واملدن
والقر الصحية

طري الدعم القُ

ق منسِّ
ختطيط الربامج

ورصدها
وتقييمها

التخطيط 
والرصد والتقييم

اجلندر والصحة 
والتنمية*

اإلمارات العربية
املتحدة**

اململكة العربية
السعودية

األردن

أفغانستان

باكستان

تونس

اجلامهريية العربية 
الليبية

اجلمهورية اليمنية

جيبويت

السودان

الصومال

العراق

امن عُ

لبنان

مرص

املغرب

البحرين**

فلسطني**

قطر**

الكويت**

املوظفون
امليدانيون

مجهورية إيران
اإلسالمية

اجلمهورية العربية 
السورية

األمراض
املستجدة

تكنولوجيا 
املعلومات 
والتواصل 

عن بعد

ق منسِّ
األمراض املستجدة 
 واألمراض األخر

ق منسِّ
اإليدز واملالريا 

والسل

تقييم مسند 
بالبينات 

لألوضاع 
واالجتاهات 

سياسات األدوية 
األساسية 

واملستحرضات 
الصيدالنية

األجهزة الطبية 
والبيولوجية 

والصحية

تطوير التعليم 
والتدريب

مساعد املدير اإلقليمي

الربنامج العريب 
العاملي

إنتاج وتوزيع 
املطبوعات 

الصحية

دعم التحرير 
والنرش والرسم

لوائح 
الصحة 
الدولية

البيئة الداعمة
للصحة

السالمة
الغذائية

والكيميائية

ق منسِّ
صحة البيئة

مكافحة املالريا 
والتخلص منها*

كبري مستشاري املدير اإلقليمي 
للسياسات

مدير
الشئون املالية 

واإلدارية
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امللحق الثاين – املوظفون املهنّيون يف إقليم رشق املتوسط
)أ( بحسب عددهم وجنسياهتم يف 31 كانون األول/ديسمرب 2010

املجموعُقطريإقليمي/بلدايناجلنسيــة
18422مرص

6915باكستان

11314الواليات املتحدة األمريكية

4812السودان

819اململكة املتحدة

448تونس

426لبنان

325األردن

415اجلمهورية العربية السورية

314كندا

4-4مجهورية إيران اإلسالمية

134إيطاليا

134هولندا

224اليمن

33-أفغانستان

213بنغالديش

213أملانيا

3-3فرنسا

213املغرب

213اململكة العربية السعودية

3-3الصومال

123ترينيداد وتوباغو

2-2البحرين

112جيبويت

22-إثيوبيا

22-العراق

22-أوغندا

11-اجلزائر

11-أذربيجان

11-بلجيكا

1-1الدانامرك

11-إريتـريا

1-1جورجيا

11-اليابان

11-اجلامهريية العربية الليبية

1-1نيوزيلندا

11-الفليبني

1-1جنوب أفريقيا

1-1إسبانيا

1-1السويد
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املجموعُقطريإقليمي/بلدايناجلنسيــة
1-1سويرسا

11-أوزبكستان 

9768165املجموع

ـّني الذين ُعّينوا يف املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط، )ب( يتم متويل  مالحظة: األرقام الواردة أعاله )أ( ال تشمل املوظفني املمنوحني إجازات بدون مرتب، وال املوظفني األقاليمي
مرتبات هؤالء املوظفني من مجيع املصادر املالية.

)ب( املوظفون من الدول األعضاء، بحسب عددهم وجنسياهتم، يف 31 كانون 
األول/ديسمرب 2010

قائمة أولويات اجلنسيــة
التوظيف العاملية(1)

املجموع يف اإلقليماملجموع يف املنظمةاملجال العاملي(2)

32822-12جمرص

52615-14جباكستان

11812-10جالسودان

1138-8جتونس

1136-8جلبنان

155-8جاجلمهورية العربية السورية

1125-8جاألردن

4134-12جمجهورية إيران اإلسالمية

144-8ب1اليمن

143-8ب1أفغانستان

543-11أاململكة العربية السعودية

153-8ب2الصومال

163-10ب1املغرب

122-7ب1البحرين

132-7ب1جيبويت

242-9ب1العراق

111-8ب1اجلامهريية العربية الليبية

--1-8أ1الكويت

--1-8أ1ُعامن

--1-7أ1قطر

--2-8أ1اإلمارات العربية املتحدة

165100جمموع املوظفني من جنسيات اإلقليم

223765جمموع املوظفني من اجلنسيات األخرى

2402165املجموع الكل

ـّني الذين ُعّينوا يف املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط، )ب( يتم متويل  مالحظة: األرقام الواردة أعاله )أ( ال تشمل املوظفني املمنوحني إجازات بدون مرتب، وال املوظفني األقاليمي
مرتبات املوظفني من مجيع املصادر املالية.

البلدان التي يتعنيَّ تشجيع تعيـني مواطنيها يف الوظائف املهنية، بوصفها أولوية أوىل 1)أ( 

البلدان التي يتعنيَّ تشجيع تعيـني مواطنيها يف الوظائف املهنية، بوصفها أولوية ثانية )ب1(   
َمح بتعيـني مواطنيها يف الوظائف املهنية البلدان التي ُيسرْ )ب2(   

البلدان التي ُيَقيَّد تعيـني مواطنيها يف الوظائف املهنية )ج(   
رة 2املجال الراهن للتوظيف املسموح به عىل أساس االشتـراكات املقدَّ

الـُملحق الثاين
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امللحق الثالث - االجتامعات التي ُعقرَِدْت يف إقليم رشق 
املتوسط يف عام 2010

عنوان االجتامع، املوقع والتاريخ

ن، األردن، 8 – 11 آذار/مارس االجتامع البلداين إلطالق اإلطار اإلقليمي للُنُظم الغذائية والنشاط البدين والصحة، عامَّ

االجتامع البلداين التاسع عرش ملديري الربامج الوطنية ملكافحة اإليدز، بريوت، لبنان، 13 – 15 آذار/مارس
االجتامع اخلاص بنرش الدالئل اإلرشادية ملنظمة الصحة العاملية حول العالج بمضادات الفريوسات القهقرية لدى البالغني واملراهقني، وحول استخدام 

األدوية املضادة للفريوسات القهقرية لدى احلوامل، بريوت، لبنان، 16 – 18 آذار/مارس
ص من داء الفيالريات اللمفي،القاهرة، مرص، 17 – 18 آذار/مارس االجتامع التاسع للفريق اإلقليمي ملراجعة الربامج املعنية بالتخلُّ

احللقة العملية اإلقليمية حول رصد القدرات األساسية الالزمة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية يف إقليم رشق املتوسط،القاهرة، مرص، 29 آذار/مارس – 1 
نيسان/أبريل

االجتامع األول ألصحاب الشأن املعنيرِّـني، القاهرة، مرص، 29 آذار/مارس 
واالجتامع الثاين للفريق املرجعي لألمراض،القاهرة، مرص، 30 - 31 آذار/مارس 

االجتامع االستشاري حول إعداد خطة العمل اإلقليمية حول األمراض غري السارية،القاهرة، مرص، 11 – 13 نيسان/أبريل

االجتامع البلداين اخلاص بتطوير التخطيط االستـراتيجي لرعاية مرىض السل، القاهرة، مرص، 19 – 21 نيسان/أبريل

احللقة العملية التدريبية املختربية البلدانية حول اكتشاف فريوس احلصبة واحلصبة األملانية، املتوالية وحتليل املتوالية،تونس العاصمة، 19 – 23 نيسان/أبريل

االجتامع الرابع والثالثون لّلجنة االستشارية اإلقليمية، القاهرة، مرص، 21 – 22 نيسان/أبريل
ة واملنبعثة، جزيرة كيش، مجهورية  قة باألسنان لدى املرىض ذوي االحتياجات اخلاصة، واألمراض املستجدَّ املؤمتر اإلقليمي األول حول االعتبارات املتعلرِّ

إيران اإلسالمية، 27 – 29 نيسان/أبريل
املشاورة التقنية إلعداد الدالئل اإلرشادية الختصاصيـي التغذية الرسيرية املامرسني، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، 24 - 25 نيسان/أبريل

د التبغ، القاهرة، مرص، 27 – 29 نيسان/أبريل احللقة العملية حول سياسات الربامج اخلاصة بالنظام العاملي لتـرصُّ
د واملواجهة يف إقليم رشق املتوسط، االجتامع البلداين حول اإلنفلونزا البرشية اجلائحية: التأسيس والتعزيز واالستـراتيجيات البديلة للتـرصُّ

القاهرة، مرص، 27 - 29 نيسان/إبريل
احللقة العملية حول سياسات الربامج اإلقليمية، القاهرة، مرص، 27 – 29 نيسان/أبريل 

االجتامع البلداين لرؤساء اللجان الوطنية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال، القاهرة، مرص، 3 أيار/مايو 

االجتامع التشاوري للبلدان املستحقة لدعم التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع، القاهرة، مرص، 2 – 3 أيار/مايو

االجتامع البلداين حول التوعية والتثقيف الصحي يف إقليم رشق املتوسط،القاهرة، مرص، 3 – 4 أيار/مايو

املؤمتر اخلليجي السابع للرعاية الصحية، البحرين، 3 – 5 أيار/مايو

التدريب اإلقليمي عىل شحن املواد الناقلة للعدوى، مسقط، عامن، 3 – 6 أيار/مايو

االجتامع الثاين والعرشون لّلجنة اإلقليمية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال، القاهرة، مرص، 4 – 6 أيار/مايو 

اجتامع الفريق االستشاري التقني املعني باستئصال شلل األطفال يف أفغانستان وباكستان، إسالم أباد، باكستان، 11 – 12 أيار/مايو 

د حاالت املالريا ورصدها وتقييمها، القاهرة، مرص، 11 – 13 أيار/مايو  احللقة العملية البلدانية حول ترصُّ

اجتامع املنظمة الرابع حول التأهب للطوارئ والتصدي هلا والتعايف منها يف إقليم رشق املتوسط،القاهرة، مرص، 11 – 13 أيار/مايو
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الـُملحق الثالث

عنوان االجتامع، املوقع والتاريخ
الة للوقاية من اإلصابة بفريوس العوز املناعي البرشي ومعاجلة مرضاه ودعم الرجال الذين ترتفع لدهيم خماطر  احللقة العملية حول إدارة الربامج الفعَّ

اإلصابة بالفريوس، القاهرة، مرص، 16 – 20 أيار/مايو 
االجتامع الثامن عرش للجنة االختيار لربنامج املنح الصغرية للبحوث امليدانية يف أمراض املناطق املدارية يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 17 – 20 

أيار/مايو
احللقة العملية البلدانية حول التخطيط االستـراتيجي لنظم املعلومات الصحية يف إقليم رشق املتوسط،اإلسكندرية، مرص، 25 – 28 أيار/مايو 

ة، مسقط، ُعامن، 29 – 31 أيار/مايو  يات املستجدَّ املشاورة اإلقليمية حول تنظيم اخلدمات الصحية املدرسية والتحدرِّ

احللقة العملية حول إعداد املقتـرحات املشتـركة للجنة الضوء األخرض لبلدان جملس التعاون اخلليجي، مسقط، ُعامن، 30 أيار/مايو - 2 حزيران/يونيو 
احللقة العملية حول تشجيع التغيـري لالرتقاء بالسياسات والربامج لتنفيذ أفضل املامرسات يف تنظيم األرسة، الرباط، املغرب، 31 أيار/مايو - 3 حزيران/

يونيو
ن، األردن، 7 – 8 حزيران/يونيو احللقة العملية اإلقليمية لبناء القدرات بشأن االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ، عامَّ

اجتامع فريق القيادة العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، القاهرة، مرص، 9 – 10 حزيران/يونيو

االجتامع الثامن للفريق االستشاري التقني اإلقليمي املعني باستئصال شلل األطفال،القاهرة، مرص، 8 – 9 حزيران/يونيو 
قاح املضاد للفريوسات العجلية واللقاح املضاد للمكورات الرئوية، القاهرة، مرص،  منتدى منظمة الصحة العاملية بشأن الُسُبل التنظيمية للتقييم الرسيري للرِّ

9 حزيران/يونيو 
املشاورة غري الرسمية ملنظمة الصحة العاملية حول تسجيل اللقاحات يف اإلقليم، القاهرة، مرص، 10 – 11 حزيران/يونيو

احللقة العملية اإلقليمية حول بحوث الصحة اإلنجابية واجلنسية: ترمجة نتائج البحوث إىل أعامل، تونس العاصمة، 14 – 17 حزيران/يونيو 

يات والفرص، مراكش، املغرب، 18 – 19 حزيران/يونيو  املنظامت الالحكومية والرسطان: التحدرِّ

االجتامع الثالث للفريق االستشاري التقني املعني بالتكنولوجيات الصحية، القاهرة، مرص، 22 – 25 حزيران/يونيو 
يات والفعل"، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 28 – 29 حزيران/ استعراض وضع اإليدز يف اإلقليم وجماهبته "نحو اإلتاحة الشاملة: اإلنجازات والتحدرِّ

يونيو 
ك نحو اجلودة يف الرعاية الصحية يف الرشق  مؤمتر جملس االعتامد للرعاية الصحية حول جودة الرعاية الصحية من اجليد إىل األجود إىل األفضل – التحرُّ

ن، األردن، 28 - 30 حزيران/يونيو  األوسط، عامَّ
ع للتمنيع واالجتامع الثاين لرؤساء الُفَرَقاء االستشارية التقنية الوطنية، القاهرة، مرص،  االجتامع السادس والعرشون للمديرين الوطنيرِّـني للربنامج املوسَّ

4 – 7 متوز/يوليو 
احللقة العملية العاملية ملراجعة النظراء للجولة العارشة الجتامعات الصندوق العاملي، القاهرة، مرص، 5 – 8 متوز/يوليو 

االجتامع الثالث لّلجنة اإلقليمية االستشارية العلمية والتقنية للمرشوع املدعوم من ِقَبل املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط، وبرنامج 
األمم املتحدة للبيئة، ومرفق البيئة العاملي، دمشق، اجلمهورية العربية السورية، 12 – 13 متوز/يوليو 

االجتامع الُقطري لتنسيق وتيسري املوارد البرشية الصحية: البناء املؤسيس للقدرات، القاهرة، مرص، 12 – 15 متوز/يوليو 

د التغذوي، القاهرة، مرص، 12 – 15 متوز/يوليو  املشاورة التقنية حول إعداد الوحدات التدريبية للتـرصُّ

احللقة العملية حول حتليل الفعالية لقاء التكاليف لبدائل الـ د.د.ت، دمشق، اجلمهورية العربية السورية، 14 – 16 متوز/يوليو
هات االستـراتيجية واإلجراءات املتبعة يف إيتاء رعاية الصحة النفسية لألمهات واألطفال واملراهقني، املؤمتر البلداين حول الصياغة النهائية للتوجُّ

القاهرة، مرص، 26 – 28 متوز/يوليو 
املشاورة اإلقليمية حول تطوير وحتسني عتيدة مبادرة املستشفيات املراعية لسالمة املرىض، اإلسكندرية، مرص، 3 – 4 آب/أغسطس 

االجتامع البلداين حول إعداد آلية عمل لتنفيذ قرار اللجنة اإلقليمية السادسة واخلمسني حول اإلصابات النامجة عن احلوادث عىل الطرق: مشكلة متفاقمة يف 
الصحة العمومية، القاهرة، مرص، 14 - 16 أيلول/سبتمرب 

اجتامع املراجعة ملديري الربامج حول مكافحة داء الليشامنيات اجللدي، مراكش، املغرب، 18 – 21 أيلول/سبتمرب
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2010

عنوان االجتامع، املوقع والتاريخ

االجتامع البلداين لضباط االتصال يف املختربات الوطنية ملكافحة اإلنفلوانزا يف إقليم رشق املتوسط، مسقط، ُعامن، 19 – 21 أيلول/سبتمرب

احللقة العملية البلدانية حول الصحة وحقوق اإلنسان، القاهرة، مرص، 21 – 23 أيلول/سبتمرب

املشاورة اإلقليمية إلعداد استـراتيجية إقليمية للموارد البرشية الصحية، 2011 - 2020، تونس العاصمة، 21 – 24 أيلول/سبتمرب

االجتامع البلداين التاسع ملديري الربامج الوطنية ملكافحة املالريا، مراكش، املغرب، 22 – 24 أيلول/سبتمرب 
اجتامع الشبكات املعنية برصد فعالية املعاجلة باألدوية املضادة للمالريا يف البلدان املشاركة يف شبكة القرن األفريقي، مراكش، املغرب، 25 – 26 أيلول/

سبتمرب
ف إزاءها يف  االجتامع البلداين حول الصحة والتنمية يف املناطق العشوائية باستخدام أسلوب املبادرات املجتمعية وأداة تقييم واقع العدالة الصحية والترصُّ

املواقع احلرضية، القاهرة، مرص، 27 - 29 أيلول/سبتمرب 
احللقة العملية اإلقليمية بشأن تنفيذ االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ، القاهرة، مرص، 29 – 30 أيلول/سبتمرب 

الدورة السابعة واخلمسني لّلجنة اإلقليمية لرشق املتوسط، القاهرة، مرص، 3 – 5 ترشين األول/أكتوبر

احللقة العملية حول االختبارات املسبقة لصالحية األدوية األساسية، أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة، 11 – 13 ترشين األول/أكتوبر

االجتامع اإلقليمي األول حول التغذية، واإلعاقة، والصحة النفسية، عاّمن، األردن، 12 – 13 ترشين األول/أكتوبر 

االجتامع السابع عرش للفريق العامل اإلقليمي املعني بالتحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع، القاهرة، مرص، 15 - 16 ترشين األول/أكتوبر 

احللقة العملية اإلقليمية بشأن خدمات الرعاية امللّطفة، القاهرة، مرص، 17 – 20 ترشين األول/أكتوبر 
احللقة العملية املتعددة البلدان حول التخطيط والـَميرَْزنة من أجل االرتقاء بتشخيص ومعاجلة السل املقاوم لألدوية املتعددة يف البلدان التي تعاين من عبء 

مرتفع للسل املقاوم لألدوية املتعددة، القاهرة، مرص، 17 – 18 ترشين األول/أكتوبر 
ل إىل أوبئة، ي لفاشيات اإلنفلونزا وغريها من األمراض التنفسية التي حيتمل أن تتحوَّ احللقة العملية اإلقليمية حول التقيصرِّ امليداين والتصدرِّ

بريوت، لبنان، 18 – 22 ترشين األول/أكتوبر 
الدورة اخلامسة والعرشون لّلجنة االستشارية لرشق املتوسط املعنية بالبحوث الصحية، القاهرة، مرص، 18 – 19 ترشين األول/أكتوبر 

االجتامع الثالث والعرشون لّلجنة اإلقليمية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال، القاهرة، مرص، 19 – 20 ترشين األول/أكتوبر
املشاورة اإلقليمية حول دور املمرضات والقابالت يف الوقاية من العدوى ومكافحتها يف إقليم رشق املتوسط، دمشق، اجلمهورية العربية السورية، 18 – 21 

ترشين األول/أكتوبر 
االجتامع الثامن للفريق االستشاري التقني اإلقليمي املعني باستئصال شلل األطفال،  القاهرة، مرص، 21 – 23 ترشين األول/أكتوبر

االجتامع البلداين الرابع عرش ملديري خمتربات شلل األطفال، دمشق، اجلمهورية العربية السورية، 25 – 27 ترشين األول/أكتوبر 
د صحة األم، والفتـرة املحيطة بالوالدة، وصحة األمهات يف إقليم رشق املتوسط، بريوت، لبنان، 28 – 30  االجتامع االستشاري املعني بتعزيز نظم ترصُّ

ترشين األول/أكتوبر 
الة اجلديدة، القاهرة، مرص، 30 ترشين األول/أكتوبر – 4 ترشين الثاين/ احللقة العملية التدريبية اإلقليمية األوىل بشأن أداة تقييم املعاجلة باللقاحات الفعَّ

نوفمرب
د السل املقاوم لألدوية، اإلسكندرية، مرص، 1 – 4 ترشين الثاين/نوفمرب احللقة العملية البلدانية حول تعزيز ترصُّ

الدورة التدريبية العاملية، املستوى األول، حول العدوى املنقولة بالغذاء، تونس العاصمة، 1 – 5 ترشين الثاين/نوفمرب
احللقة العملية التي تنظمها منظمة الصحة العاملية حول تنفيذ اإلفراج عن تشغيالت اللقاحات واملشاورة غري الرسمية لتأسيس الشبكة اإلقليمية املعنية 

باإلفراج عن تشغيالت اللقاحات، عاّمن، األردن، 2 – 5 ترشين الثاين/نوفمرب
احللقة العملية اإلقليمية حول اإلطار اخلاص بالمركزية اخلدمات الصحية: جتربة إقليم رشق املتوسط، عاّمن، األردن، 8 – 11 ترشين الثاين/نوفمرب 

ع العمراين والصحة، كويب، اليابان، 15 – 17 ترشين الثاين/نوفمرب  املنتدى العاملي حول التوسُّ
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الـُملحق الثالث

عنوان االجتامع، املوقع والتاريخ

االجتامع الثاين لفريق اخلرباء االستشاريني بمنظمة الصحة العاملية املعني باإلرشاد التغذوي، عاّمن، األردن، 15 – 18 ترشين الثاين/نوفمرب 

االجتامع البلداين لضباط االتصال املعنيرِّـني بصحة الفم يف إقليم رشق املتوسط، طهران، مجهورية إيران اإلسالمية، 22 - 24 ترشين الثاين/نوفمرب 
االجتامع اإلقليمي ملعاجلة املحددات االجتامعية للصحة واملظامل الصحية من خالل العمل املتعدد القطاعات وإدراج الصحة يف مجيع السياسات، القاهرة، 

مرص، 22 – 24 ترشين الثاين/نوفمرب 
املؤمتر الدويل األول حول إدارة املعلومات الصحية، الرياض، اململكة العربية السعودية، 27 – 28 ترشين الثاين/نوفمرب 

املؤمتر الدويل اخلاص بتعليم املهن الصحية واعتامدها، صنعاء، اليمن، 27 – 29 ترشين الثاين/نوفمرب 

االجتامع البلداين حول مكافحة احلصبة والتخلص منها القاهرة، مرص، 28 ترشين الثاين/نوفمرب –  1 كانون األول/ديسمرب

االجتامع الرابع عرش ملديري الربامج الوطنية ملكافحة السل يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 30 ترشين الثاين/نوفمرب – 2 كانون األول/ديسمرب

االجتامع البلداين حول مكافحة/التخلص من احلصبة، رشم الشيخ، مرص، 28 ترشين الثاين/نوفمرب – 1 كانون األول/ديسمرب 

االجتامع اخلاص بالتحضري ألسبوع التطعيم يف إقليم رشق املتوسط 2011، رشم الشيخ، مرص،  3 كانون األول/ديسمرب

املؤمتر اإلقليمي اخلامس املعني باملجالت الطبية يف إقليم رشق املتوسط، كراتيش، باكستان، 3 – 5 كانون األول/ديسمرب 

د األمراض املتوّقاة بالتطعيم ورصدها وتقييم الربامج الوطنية للتمنيع، رشم الشيخ، مرص، 4 – 6 كانون األول/ديسمرب  احللقة العملية البلدانية حول ترصُّ
اجتامع تأكيد توافر وإتاحة األدوية األفيونية املفعول يف إقليم رشق املتوسط، مراكش، املغرب، 6 – 8 كانون األول/ديسمرب 

برنامج التدريب البلداين حول مكافحة عدوى السل، القاهرة، مرص، 12 – 16 كانون األول/ديسمرب 
 احللقة العملية حول مراجعة أداء برنامج مكافحة املالريا وعملية التخطيط االستـراتيجي ملكافحة املالريا، وأدوات املكافحة، القاهرة، مرص،

13 – 15 كانون األول/ديسمرب 

برنامج اإلدارة اجليدة لألدوية – التدريب عىل أدوات التقييم، القاهرة، مرص، 13 - 15 كانون األول/ديسمرب 

االجتامع العاملي األول للشبكة الدولية للسلطات املعنية بالسالمة الغذائية، أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة، 14 - 16 كانون األول/ديسمرب 

االجتامع التوجيهي حول السياسات واالستـراتيجيات واخلطط الصحية الوطنية – برنامج التعلم العاملي، القاهرة، مرص، 14 - 16 كانون األول/ديسمرب 

ص من اجلذام، بريوت، لبنان، 15 - 16 كانون األول/ديسمرب  اجتامع مديري برامج التخلُّ
اجتامع الفريق العامل للخرباء اإلقليميرِّـني املعنيني برعاية ومعاجلة املرىض املصابني بفريوس العوز املناعي البرشي، القاهرة، مرص، 15 - 16 كانون األول/

ديسمرب 
املؤمتر الثامن لشبكة تعريب العلوم الصحية، القاهرة، مرص، 15 - 16 كانون األول/ديسمرب 

الة لتحسني برامج التغذية، بريوت، لبنان، 19 – 23 كانون األول/ احللقة العملية التدريبية اإلقليمية األوىل حول التخطيط إلعداد استـراتيجيات تواصل فعَّ
ديسمرب 

احللقة العملية الثالثة لبناء القدرات يف جمال تعزيز النظم الصحية يف البلدان املستحقة لدعم التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع، رشم الشيخ، 
مرص، 20 – 23 كانون األول/ديسمرب
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امللحق الرابع
املنشورات اجلديدة الصادرة يف عام 2010

املصدرالعنوان
املنشورات

دليل عمل إلعداد وتنفيذ السياسات املدرسية املعنية بالنظام الغذائي والنشاط البدين
اللغة: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

دليل موجز لتنفيذ برنامج املدينة الصحية
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

دليل مكافحة األمراض السارية )الطبعة التاسعة عرشة(
اللغة: العربية

مجعية الصحة 
العامة األمريكية

استعراض لقضايا جندرية متعلقة بصحة النساء يف إقليم رشق املتوسط
اللغة: العربية

املكتب اإلقليمي

املؤرشات الديمغرافية واالجتامعية والصحية يف إقليم رشق املتوسط 2010
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

تقرير رشق املتوسط عن أوضاع السالمة عىل الطرق: دعوة للعمل
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

الرصع يف إقليم منظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

الطب الرشعي والسموميات لطلبة كليات الطب والعلوم الصحية
اللغة: العربية

املكتب اإلقليمي

إطار لرصد وتقييم برامج الصحة اإلنجابية يف إقليم رشق املتوسط
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

اجلندر والصحة يف إقليم رشق املتوسط، دعوة مفاهيمية وعملية
اللغة: العربية

املكتب اإلقليمي

املسح العاملي لتعاطي التبغ بني البالغني: التقرير الُقطري املرصي 2009
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

املسح العاملي لتعاطي التبغ بني البالغني: التقرير الُقطري املرصي 2009 – ملخص تنفيذي
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

التقرير العاملي عن أوضاع السالمة عىل الطرق: حان وقت العمل
اللغة: العربية

املقر الرئييس

د د فريوس العوز املناعي البرشي يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا: دليل ملخططي ومنفذي أنشطة التـرصُّ تـرصُّ
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

مثلام أمتتع بحقوقي، فأنا أحتـرم حقوق اآلخرين: اليوم العاملي ملكافحة اإليدز
اللغة: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

توعية ما قبل تقديم خدمات استـراتيجية التدبري املتكامل لصحة الطفل: جلسات توعية
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

توعية ما قبل تقديم خدمات استـراتيجية التدبري املتكامل لصحة الطفل: حلقة عملية للتوجيه والتخطيط
ين دليل الـُمَيرسرِّ

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

توعية ما قبل تقديم خدمات استـراتيجية التدبري املتكامل لصحة الطفل: بنك األسئلة
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

توعية ما قبل تقديم خدمات استـراتيجية التدبري املتكامل لصحة الطفل: دليل للتقييم 
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

د اإلصابات، مرص، 2009 د اإلصابات: أداة الختاذ القرارات – التقرير السنوي لتـرصُّ تـرصُّ
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي
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املصدرالعنوان
اجلمعية الدولية لدراسة رسطان الرئة – الوقاية من رسطان الرئة املبكر والكشف عنه

اللغة: العربية
تايلور آند 
فرانسيس

د اإليدز والعدوى بفريوسه وسائر األمراض املنقولة جنسيًا – الوحدة التدريبية األوىل – نظرة عامة عىل وباء اإليدز  مقدمة عن تـرصُّ
د يف الصحة العمومية والعدوى بفريوسه مع مقدمة عن التـرصُّ

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

دليل حمرري جمالت العلوم الصحية
اللغة: العربية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

الدواء، أسعاره، وتوافره، وُيرس تكلفته، والعنارص األساسية لألسعار – مجهورية إيران اإلسالمية
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

الدواء، أسعاره، وتوافره، وُيرس تكلفته، والعنارص األساسية لألسعار – سلطنة ُعامن
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

الدواء، أسعاره، وتوافره، وُيرس تكلفته، والعنارص األساسية لألسعار – تونس
اللغة: اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

الدواء، أسعاره، وتوافره، وُيرس تكلفته، والعنارص األساسية لألسعار – اإلمارات العربية املتحدة
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

ُنُظم الصحة النفسية يف رشق املتوسط – تقرير مرتكز عىل تقييم منظمة الصحة العاملية لُنُظم الصحة النفسية
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

رصد أدوات اإلرشاف عىل املبادرات املجتمعية وتقييمها
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

البحوث امليدانية حول أمراض املناطق املدارية وغريها من األمراض السارية – تقارير موجزة هنائية 2007 - 2008
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

تـرسيم قدرات تعزيز الصحة
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

األسس الباثولوجية لألمراض
اللغة: العربية

السفري سوندرز

استئصال شلل األطفال يف إقليم رشق املتوسط: تقرير مرحل 2009
اللغة: العربية/اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

م املحرز يف مكافحة التبغ يف مرص وباكستان: األنشطة التي تنفذها منظمة الصحة العاملية يف ظل مبادرة بلومربغ للحد من تعاطي  التقدُّ
التبغ

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

االتفاقات املتعلقة باجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية – اجلوانب املوسعة ذات الصلة بالصحة العمومية. دليل سياسات 
للمفاوضني واملنفذين يف إقليم منظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

اخلطة االستـراتيجية للوقاية من السل املقاوم ألدوية متعددة، والواسع املقاومة لألدوية يف إقليم رشق املتوسط )2010 – 2015(
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

استـراتيجية الوقاية من الرسطان ومكافحته يف إقليم رشق املتوسط 2009 – 2013
اللغة: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

الوجه اإلنساين للسل يف السودان
اللغة اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

أطلس جونز هوبكنز للترشيح الوظيفي جلسم اإلنسان
اللغة: العربية

مطابع جامعة 
جونز هوبكنز

أعامل منظمة الصحة العاملية يف إقليم رشق املتوسط – التقرير السنوي للمدير اإلقليمي 2009
اللغة: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

أنشطة رشكات صناعة التبغ يف باكستان، 1992 – 2002
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

مكافحة السل يف إقليم رشق املتوسط – تقرير مرحل 2009
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

الـُملحق الرابع
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2010

املصدرالعنوان
املنشورات

التحرضُّ والصحة: املساواة الصحية يف إقليم رشق املتوسط
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

أسبوع التطعيم 2010 يف إقليم رشق املتوسط: دليل للتخطيط والتنفيذ والتقييم
اللغة: العربية/اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

أسبوع التطعيم 2010 يف إقليم رشق املتوسط: إطار استـراتيجي
اللغة: العربية/اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

صحائف حقائق
مرتسم الصحة اإلنجابية 2008:

األردن
أفغانستان

باكستان
مجهورية إيران اإلسالمية

اجلمهورية العربية السورية
جيبويت

السودان
العراق

ُعامن
فلسطني

لبنان
مرص

املغرب
اململكة العربية السعودية

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

يف ملحة
تونس

اجلامهريية العربية الليبية
جيبويت

السودان
الصومال

مرص
املغرب

اللغة: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية
األردن 

أفغانستان
باكستان

اجلمهورية العربية السورية
العراق

اجلمهورية اليمنية
ُعامن

فلسطني
اللغة: العربية/اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

ساعدوا الصومال
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

التبغ = الرسطان، ملاذا املخاطرة؟
اللغة: العربية/اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

حقائق حول استهالك التبغ بني النساء
اللغة: العربية/اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

مسائل حول الصحة يف املناطق احلرضية – يوم الصحة العاملي
اللغة: العربية/اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي
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املصدرالعنوان
الدوريات

نرشة املبادرات املجتمعية، املجلد 6، العدد 1
نرشة املبادرات املجتمعية، املجلد 6، العدد 2

اللغة: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

نرشة مكافحة األمراض السارية، املجلد 2، العدد 1
نرشة مكافحة األمراض السارية، املجلد 2، العدد 2
نرشة مكافحة األمراض السارية، املجلد 2، العدد 3

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 16، العدد 1
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 16، العدد 2
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 16، العدد 3
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 16، العدد 4
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 16، العدد 5
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 16، العدد 6
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 16، العدد 7
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 16، العدد 8
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 16، العدد 9

املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 16، العدد 10
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 16، العدد 11
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 16، العدد 12

اللغة: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

الفهرس الطبي – املحتويات احلديثة
املجلد 9، العدد 1
املجلد 9، العدد 2
املجلد 9، العدد 3
املجلد 9، العدد 4
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

منشورات عىل أقراص مكتنزة/أقراص مرئية رقمية
اللبنات األساسية ملكافحة التبغ

اللغة: العربية
املقر الرئييس

نرشة منظمة الصحة العاملية 2009
اللغة: العربية

املكتب اإلقليمي

األعداد التـراكمية للمجلة الصحية لرشق املتوسط 1995 – 2009 )املنشورات اإللكتـرونية، إقليم رشق املتوسط، سلسلة 1(
اللغة: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

السالمة الغذائية والكيميائية: جمموعة ملصقات األطفال
اللغة: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

حقوق اإلنسان والصحة واستـراتيجيات احلد من الفقر
اللغة: العربية

املكتب اإلقليمي

احِم نفسك من اإلنفلونزا
اللغة: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

احِم نفسك من اإلنفلونزا )إتش 1 إن 1( )مضمومة أقراص مكتنزة/أقراص مرئية رقمية(
اللغة: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

منشورات املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط: 26 عامًا يف نرش املعارف الصحية )منشورات إلكتـرونية، إقليم رشق 
املتوسط، سلسلة 2(

اللغة: العربية/اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

الـُملحق الرابع
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امللحق اخلامس
املراكز املتعاونة مع منظمة الصحة العاملية يف إقليم رشق املتوسط

اسم املؤسسةالبلدلقب املركزجمال االختصاص
املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال مكافحة متالزمة العوز اإليدز

املناعي املكتسب
وحدة البحوث الطبية رقم 3 للبحرية مرص

األمريكية
املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال مكافحة متالزمة العوز اإليدز

املناعي املكتسب
جامعة الكويتالكويت

ات الطبية  املعدَّ
والبيولوجية

املركز املتعاون مع املنظمة خلدمات الصيانة والتدريب 
ات الطبية والبيولوجية والبحوث يف جمال املعدَّ

وزارة الصحةاألردن

مستشفى الشفا تراست للعيونباكستاناملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الوقاية من العمىالعمى
مستشفى امللك خالد التخصيص اململكة العربية السعوديةاملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الوقاية من العمىالعمى

للعيون
املركز املتعاون مع املنظمة للتدريب والبحث يف جمال نقل نقل الدم

الدم
مركز الشارقة خلدمات نقل الدم اإلمارات العربية املتحدة

واألبحاث
املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال بحوث الرسطانات الرسطان

الـَمِعدية املعوّية
مركز أبحاث األمراض اهلضميةمجهورية إيران اإلسالمية

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال التثقيف حول الرسطان الرسطان
والتدريب والبحوث

مركز امللك حسني ملكافحة الرسطاناألردن

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال اضطرابات العظام الرسطان
االستقالبية

اجلامعة األمريكية يف بريوتلبنان

األمراض القلبية 
الوعائية

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب عىل مكافحة 
األمراض القلبية الوعائية والوقاية منها وتأهيل مرىض 

القلب

مركز أصفهان لبحوث األمراض مجهورية إيران اإلسالمية
القلبية الوعائية

الصحة العمومية 
لألسنان

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال التدريب حول الصحة 
العمومية لألسنان والبحوث

كلية طب األسنان، جامعة الشهيد مجهورية إيران اإلسالمية
هبشتي للعلوم الطبية

ري املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتثقيف بشأن التدبري السكَّ
العالجي لتخلخل العظام، والسكري

جامعة طهران للعلوم الطبيةمجهورية إيران اإلسالمية

ري املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتثقيف يف جمال السكَّ
ري، والرعاية الصحية األولية السكَّ

ري والغدد الصّم األردن املركز الوطني للسكَّ
واألمراض الوراثية

ري املركز املتعاون مع املنظمة للمعاجلة والتثقيف والبحث يف السكَّ
ري ري، واحلمل املصحوب بالسكَّ جمال السكَّ

ري الباكستانيةباكستان رابطة السكَّ

وحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة تونساملركز املتعاون مع املنظمة لتسجيل األدوية والتنظيم الدوائياألدوية
العمومية

جامعة اخلليج العريبالبحريناملركز املتعاون مع املنظمة لتطوير التعليمتطوير التعليم
املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتطوير يف جمال التعليم تطوير التعليم

الطبي واخلدمات الصحية
جامعة قناة السويسمرص

املركز املتعاون مع املنظمة للتدريب والبحوث يف جمال تطوير تطوير التعليم
رِـّني تعليم العاملني الصحي

جامعة الشهيد هبشتي للعلوم الطبية مجهورية إيران اإلسالمية
واخلدمات الصحية
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الـُملحق اخلامس

اسم املؤسسةالبلدلقب املركزجمال االختصاص
املركز املتعاون مع املنظمة للتدريب والبحوث يف جمال تطوير تطوير التعليم

رِـّني تعليم العاملني الصحي
كلية األطباء واجلراحنيباكستان

املركز املتعاون مع املنظمة للتدريب والبحوث يف جمال تطوير تطوير التعليم
رِـّني تعليم العاملني الصحي

جامعة اجلزيرةالسودان

جامعة اخلرطومالسوداناملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال تطوير تعليم املهن الصحيةتطوير التعليم
املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال تطوير الصحة الصحة اإللكتـرونية

اإللكتـرونية
مستشفى امللك فيصل التخصيص اململكة العربية السعودية

ومركز األبحاث
دية  األمراض الـُمعرْ

ة واملنبعثة املستجدَّ
دية  املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال األمراض الـُمعرْ

ة واملنبعثة املستجدَّ
وحدة البحوث الطبية رقم 3 للبحرية مرص

األمريكية
املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال تعزيز الصحة والعلوم تعزيز الصحة

السلوكية
اجلامعة األمريكية يف بريوتلبنان

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال طب الطوارئ ورعاية تعزيز الصحة
اإلصابات 

جامعة أغا خان باكستان

املعلومات الصحية 
والطبية

املركز املتعاون مع املنظمة للتقييم والتدريب والبحث يف 
جمال تكنولوجيا املعلومات

إدارة املعلوميات الصحية، بوزارة مجهورية إيران اإلسالمية
الصحة والتعليم الطبي

الوقاية من العدوى 
ومكافحتها

مدينة امللك عبد العزيز الطبية، اململكة العربية السعوديةاملركز املتعاون مع املنظمة للوقاية من العدوى ومكافحتها
ومستشفى امللك فهد للحرس الوطني

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب يف جمال داء داء الليشامنيات
الليشامنيات

معهد باستور التونيس، وزارة الصحة تونس
العمومية

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب يف جمال الصحة الصحة النفسية
النفسية

مستشفيات جامعة عني شمسمرص

اجلامعة اإليرانية للعلوم الطبيةمجهورية إيران اإلسالميةاملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الصحة النفسيةالصحة النفسية
جامعة ابن رشداملغرباملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الصحة النفسيةالصحة النفسية
املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب يف جمال الصحة الصحة النفسية

النفسية، ومعاقرة مواد اإلدمان
كلية الطب يف روالبنديباكستان

كلية العلوم الصحية، وزارة الصحةالبحريناملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال تطوير التمريضالتمريض
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردناملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال تطوير التمريضالتمريض

املعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا مجهورية إيران اإلسالميةاملركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب يف جمال التغذيةالتغذية
الغذائية، وزارة الصحة والتعليم الطبي

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب والتوعية يف التغذية
جمال الغذاء والتغذية

اجلامعة األمريكية يف بريوتلبنان

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال مراقبة اجلودة، والكيمياء ضامن اجلودة
الرسيرية )اإلكلينيكية(

املختربات املرجعية اإليرانية، وزارة مجهورية إيران اإلسالمية
الصحة والتعليم الطبي

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال جودة األدوية )مع مراقبة جودة األدوية
التـركيز عىل البحث والتطوير وتقييم التطبيقات التسويقية(

املخترب الوطني ملراقبة األدويةتونس

معهد باستور اإليراينمجهورية إيران اإلسالميةاملركز املتعاون مع املنظمة لإلحالة وللبحوث يف داء الَكَلبداء الَكَلب
املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب يف جمال الصحة الصحة اإلنجابية

اإلنجابية
املركز الدويل للبحث والتدريب يف جمال تونس

الصحة اإلنجابية والسكان
معهد بحوث تيودور بلهارسمرصاملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال مكافحة داء البلهارسيات داء البلهارسيات

املركز الوطني لألبحاثالسوداناملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الطب الشعبيالطب الشعبي
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2010

اسم املؤسسةالبلدلقب املركزجمال االختصاص
ع الشيخ زايد لبحوث األعشاب اإلمارات العربية املتحدةاملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الطب الشعبيالطب الشعبي جممَّ

والطب الشعبي
بنك الدم الوطني، وزارة الصحةاألردناملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال طب نقل الدمطب نقل الدم
املركز الوطني التونيس لنقل الدم، تونساملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال طب نقل الدمطب نقل الدم

وزارة الصحة العمومية
املعهد الوطني لبحوث السل وأمراض مجهورية إيران اإلسالميةاملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال مكافحة التبغالتبغ

الرئة
جامعة الشهيد هبشتي للعلوم الطبية مجهورية إيران اإلسالميةاملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال مكافحة السلالسل

واخلدمات الصحية
املركز املتعاون مع املنظمة للتدريب والبحث يف جمال اإلمداد اإلمداد باملياه

باملاء الصالح للرشب، واإلصحاح
املكتب الوطني للامء الصالح للرشب، املغرب

ع بورقراق، حمطة املعاجلة جممَّ
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