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    املقدمة.1

عقد االجتماع الثالث والثالثون للّجنة االستشارية اإلقليمية يف املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط يف القاهرة، 
 يوقد حضر االجتماع أعضاء اللجنة االستشارية اإلقليمية وأمانة املنظمة. 2009إبريل / من نيسان16 و15يوم .

 وقد رحب الدكتور حسني. د يف املرفق الثاينتـرول، أما قائمة املشاركني فيه فويِرد برنامج االجتماع يف املرفق األ
يه اللجنة من مشورة إىل  احلاضرين، منوهاً بأمهية ما تسد بأعضاء اللجنة،الرزاق اجلزائري، املدير اإلقليمي عبد

  .املكتب اإلقليمي بشأن القضايا التقنية املقرر عرضها على اللجنة اإلقليمية

أشار املدير اإلقليمي إىل التطورات الصحية يف اإلقليم يف العام املاضي، منوهاً على وجه اخلصوص باحلركة و
تجديد الرعاية الصحية األولية؛ فقال إن اإلقليم قد شهد اجتماعاً تارخيياً للدول األعضاء يف قَطَر، انبثق عنه العاملية ل

ضاف سيادته أن النقاش الدائر على الصعيدين العاملي واإلقليمي ذا وأ. إعالن قطر بشأن الرعاية الصحية األولية
آتا، قد أُحسن تصوره مبا -الصدد قد أكَّد على كون أسلوب الرعاية الصحية األولية األصلي كما عبر عنه إعالن أملا

ي األساس ألي نظام صحي وأهم من ذلك، اإلقرار بكون الرعاية الصحية األولية ه. ال يدع جماالً ملزيد من التحسني
. جيد، واإلقرار بضرورة تطبيقها على نطاق أوسع، كفالةً للعدالة، وضماناً حلصول اجلميع على الرعاية الصحية

واستطرد الدكتور اجلزائري قائالً إن أمهية احملددات االجتماعية للصحة والشراكة مل تتغلغل بعد يف أذهان 
وأوضح سيادته أن القطاع الصحي يف اإلقليم مير مبرحلة حتول، غري أن . نيوممارسات العديد من الشركاء الصحي

وأكَّد أن التعاون بني القطاعات وداخلها، . الدعوة بقوة إىل تعزيز الصحة وحفظها مل حتتل بعد املكان الالئق ا
وأضاف . تعاطي معهاومشاركة اتمع، والشراكة، والقيادة، هي قضايا رئيسية يتعين على الدول األعضاء ال

سيادته أن جتديد مسرية الرعاية الصحية األولية يضع أمام املنظمة يف البلدان حتدياً تقنياً ودبلوماسياً وإدارياً جديداً 
  .ومثرياً، وهو حتد يتمثَّل يف توسط املنظمة يف إعداد رؤية وطنية عملية

ية العاملية الراهنة، مؤكداً تأثريها على املسامهات املالية املتأتية واستـرعى الدكتور اجلزائري االنتباه إىل األزمة املال
وأضاف أن من . ملطلوبوقدرا على تزويد البلدان بالدعم التقين امن خارج امليزانية العادية، وعلى عمل املنظمة 

وفيما يتعلق . إلنفاقكون هلذه األزمة أثر سليب على التنمية الصحية الوطنية، مع تقليص احلكومات لاملتوقع أن ي
، يواجه ما بني ستة بلدان ومثانية يف أي وقت معنيبالطوارئ واألوضاع اإلنسانية يف اإلقليم، ذكر سيادته أنه 

وقد ركّز . باإلقليم، يف املتوسط، نوعاً واحداً أو أكثر من الطوارئ، مع مواجهة بعضها طوارئ مزمنة ومعقّدة
صدي للطوارئ واألوضاع اإلنسانية يف العام املاضي، على الدعم التقين لسكان املكتب اإلقليمي جهوده يف إطار الت

وقد برهنت األحداث اليت .  وعلى أنشطة اإلصالح والتعمري يف أفغانستان والسودان والصومال والعراقفلسطني،
  .وقعت يف قطاع غزة مرة أخرى على تعرضية شعب اإلقليم ألعمال العنف

ي أن استئصال شلل األطفال قد عاود املضي على الدرب، وإن كان الوضع اليزال والحظ الدكتور اجلزائر
وحىت يتسنى . فالتحديات األمنية يف جنوب أفغانستان ويف أجزاء من باكستان هي حتديات خطرية. حرجاً

احل ما بعد استئصال شلل األطفال من املناطق املتبقية، واحلد قدر اإلمكان من انبعاث أخطار العدوى يف مر
وأكَّد سيادته أن صحة األمهات واملواليد . استئصال املرض، يتعين حشد املوارد من أجل أنشطة التطعيم التكميلي

وأضاف أن التجارب الناجحة . التزال من القضايا ذات األولوية، وأن املكتب اإلقليمي يواصل التأكيد على أمهيتها
. ي تعزيز إقامة الشبكات على صعيد اإلقليم، وتنسيق اجلهود واملوارد تنسيقاً جيداًينبغي تبادهلا والبناء عليها، كما ينبغ
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وأوضح أن األمراض السارية التزال من األولويات يف العديد من بلدان اإلقليم، مع تصاعد وقوعات األمراض غري 

لصحية من أجل وضع ما يلزم من وأكَّد أن التحدي الرئيسي يف هذا املضمار يتمثَّل يف تعزيز النظُم ا. السارية
  .أسلوب متكامل وتطوير األنشطة املتواشجة

وأشار املدير اإلقليمي إىل اعتماد اللجنة اإلقليمية يف دورا اخلامسة واخلمسني لتقرير االجتماع الثاين والثالثني 
. ه اللجنة إىل املدير اإلقليمي، وإشادا بالدعم الذي تقدم)3.ق/55ل إ/القرار ش م(للّجنة االستشارية اإلقليمية 

وأوضح سيادته أن مجيع التوصيات اليت قدمتها اللجنة يف دورا السابقة قد أُخذت يف احلسبان فيما قُدم من بيانات 
  .إىل اللجنة اإلقليمية وفيما اعتمدت اللجنة من قرارات

فأوضح أن . ناقشتها، عرضاً موجزاًوقام الدكتور اجلزائري بعرض الورقات التقنية املطروحة على اللجنة مل
يتزايد ديدمها يف اإلقليم وميثِّالن حتديني ملحني من حيث الوقاية منهما  C" سي" و B"يب"التهاب الكبد 

واستطرد سيادته قائالً إن اإلصابات النامجة عن حوادث املرور على الطرق متثِّل شاغالً متعاظماً . ومكافحتهما
وأوضح أن .  سنة، يف اإلقليم45 و15اوح أعمارها بني تـرباً رئيسياً للوفاة بني الفئات اليت تـللصحة العمومية وسب

هذه مشكلة ختص قطاعات عديدة وأن تكلفتها البشرية واالجتماعية واالقتصادية ضخمة، مما يتطلب مواجهتها من 
سل سيادته قائالً إن حتسني أداء تـرواس. ِقبل قطاعات عديدة، مع قيام وزارات الصحة بدور حمدد حتديداً جيداً

فاملستشفيات تستوعب نسبة كبرية من اإلنفاق . املستشفيات هو موضوع يهم كل البلدان أياً كانت مواردها
وأكَّد أن االستخدام األمثل . احلكومي على الصحة، وتستخدم عدداً كبرياً من املوظفني داخل النظام الصحي

وأوضح أن اإلقليم تعِوزه حالياً .  املردود واإلدارة الفعالة، هي من القضايا الرئيسية لعلوللمستشفيات وللتكنولوجيا،
وأضاف أن حتسني أداء املستشفيات حيتل موضعاً يف . افيةتـرثقافة تقدير التكاليف وحتليلها، كما تعِوزه اإلدارة االح

ن التعاطي معه يف سياق حتسني أداء النظام الصحي صدارة برنامج اإلصالح يف العديد من البلدان، غري أنه يتعي
  .ككل

  املناقشة

. استجابةً إىل املالحظات االفتتاحية للمدير اإلقليمي، ألقت اللجنة الضوء على عدد من القضايا للتوسع يف حبثها
ي تنفيذها يف خمتلف ولوحظ أن برامج احلفز االقتصادي اليت جير. وسلّط الضوء خصوصاً على األزمة املالية العاملية

البلدان تتيح الفرصة للمنظمة لتسليط الضوء على تأثري األزمة على الصحة، والدعوة إىل أن تستثمر يف القطاع 
يضاً أن الفرصة متاحة للتأكيد على الدور االقتصادي ورئي أ. الصحي بعض األموال املخصصة للحفز االقتصادي

كما رئي أن . خدمياًواستبعاد النظرة النمطية إليه باعتباره قطاعاً استهالكياً للقطاع الصحي بوصفه منتجاً للثروة، 
 لتأكيد احلاجة إىل شبكات الضمان االجتماعي للفقراء واملستضعفني، بعد أن أدى تتابع األحداث الوقت مناسب

اء الصحة على مناصرة القطاع فالصحة وسيلة للتنمية االجتماعية، وينبغي تشجيع وزر. إىل األزمتني الغذائية واملالية
وينبغي لإلصالح الصحي أن يشمل قيام وزارات الصحة بإعادة تقييم دور وزارة . الصحي من هذا املنظور السياسي

الصحة، ال بوصفها جهة تقدم الرعاية الصحية األساسية، فحسب، بل بوصفها أيضاً جهة تدعو إىل التنسيق والتآزر 
وينبغي إجراء مناقشة يف احملافل .  داخلها، حيثما تكون القضايا الصحية موضع اهتماموالتعاون بني القطاعات ويف

وفيما يتعلق بتأثري األزمة املالية . اإلقليمية حول ما يتعني اختاذه من طرق مبتكرة للتصدي لتأثري مثل هذه األزمات
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ن ملراجعة اللوائح املالية حبيث ميكن على املنظمة وعلى قدرا على دعم دوهلا األعضاء، رئي أن الوقت قد حا

  .استخدام املسامهات اليت ترد متأخرة يف فتـرة السنتني استخداماً مالئماً
وفيما يتعلق باحلرب اليت وقعت يف قطاع غزة، سلّط الضوء على احلاجة إىل مواصلة تركيز االهتمام على الوضع 

احلرب على الصحة وعلى النظام الصحي، وتقدميها إىل األمم الصحي يف القطاع، فضالً عن احلاجة إىل توثيق تكلفة 
فيتعين وضع وهو جمال يتسم بالركود يف الوقت الراهن، أما عن الرؤية املتجددة للرعاية الصحية األولية، . املتحدة

عرضها عرضاً مناذج واستـراتيجيات هلا مالئمة للمجتمعات يف اإلقليم، وهناك عدة مناذج جيدة يف اإلقليم، ينبغي 
لرعاية الصحية األولية مبزيد من القوة باعتبارها األساس الذي يقوم ويج لتـرالالوقت نفسه وينبغي يف . يربز مزاياها

وينبغي إدراج موضوع . عليه أي نظام صحي جيد، مع قيام اتمع بدور واضح باعتباره الطرف املعين الرئيسي
واحلصول العادل على الرعاية الصحية، يف جداول أعمال كل االجتماعات التكامل مع الرعاية الصحية األولية 

وقد اتفق رأي اللجنة على . واحملافل اإلقليمية، باعتباره من احملاور الرئيسية للمناقشة، وإال فَقَد هذا املوضوع زخمه
الصحي، بوجه عام، وليس حتسني أداء أن االفتقار إىل ثقافة تقدير التكاليف وحتليلها يف اإلقليم يعرقل تطوير القطاع 

كما ال توجد منهجية لالبتكار يف القطاع الصحي باإلقليم، مما يعوق قدرة البلدان على توقّع . املستشفيات، فحسب
النامجة عن وقد أُوِصي بإدراج موضوع اإلصابات . املشكالت املتعلقة ذا السياق وعلى التصدي لتلك املشكالت

لطرق يف جدول األعمال، مع مالحظة أن اإلصابات بوجه عام، وإصابات الطفولة بوجه خاص، حوادث املرور على ا
عن حجم ) البيانات(هي من ااالت الرئيسية الـمغفَلة يف اإلقليم، حيث ال يتوافر سوى القليل جداً من املعطيات 

  .اإلقليمكيز على صحة األم والوليد يف تـروختاماً، ينبغي مواصلة ال. هذه املشكلة

الجتماع السنوي للجنة حبيث يضم املؤسسات العلمية والشركاء املشاركة يف اواقتـرحت اللجنة توسيع نطاق 
  .كما رأت اللجنة ضرورة تقوية الشبكات الصحية اإلقليمية. من أجل إتاحة جمال أوسع من اخلربة واآلراء

  توصيات إىل املكتب اإلقليمي

الراهنة،   القطاع الصحي يف ظل األزمة االقتصاديةيف االستثمارات تنمية وتشجيع دعوة الدول األعضاء بقوة إىل .1
باعتباره وسيلة للتنمية االجتماعية واالقتصادية، والسيما االستثمار يف الرعاية الصحية األولية، باعتبارها 

  .اتيجية عالية املردود للتنمية الصحية الطويلة األمدتـراس

يدة للرعاية الصحية األولية يف اإلقليم وعرضها عرضاً يربز مزاياها، وإدراج التكامل مع الرعاية تقييم النماذج اجل .2
  .الصحية األولية باعتبارها عنصراً من عناصر جداول أعمال كل االجتماعات واحملافل اإلقليمية

علق باستخدام املسامهات املالية اليت يتأخر مطالبة اهليئات الرئاسية للمنظمة مبراجعة اللوائح املالية، والسيما فيما يت .3
  .ورودها

إعداد ورقة للعرض على األمم املتحدة بشأن تأثري املنازعات احلادة واملزمنة يف اإلقليم على صحة السكان،  .4
  .والتنمية الصحية، والنظُم الصحية، مع التـركيز بشكل خاص على احلرب األخري يف قطاع غزة

   يف إقليم شرق املتوسطC" سي" و B"يب"ايدة اللتهاب الكبد التهديدات املتز  .2
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فالعبء .  سواء على صعيد العامل أو اإلقليم هو ديد كبريC" سي" و B"يب"الفريوسي إن ديد التهاب الكبد 
يتوقَّع أن من كل الوفيات، و% 2الكبد وسرطانة اخلاليا الكبدية، ميثِّل حنو ) تليف(العاملي للمرض الناجم عن تشمع 

 مليون شخص جدد تصيبهم عدوى فريوس التهاب 4.3وتقدر املنظمة أن حنو . يتفاقم على مدى العقدين القادمني
 مليون 17كما يوجد . سنوياً يف اإلقليم" سي" شخص تصيبهم عدوى فريوس التهاب الكبد 800 000و" يب"الكبد 

من % 75 وتشري الدراسات إىل أن ما يزيد على ".سي"التهاب الكبد شخص مصابون بعدوى مزمنة من فريوس 
". سي"أو " يب"حاالت تشمع الكبد وسرطانة اخلاليا الكبدية يف اإلقليم، تعزي إىل العدوى بفريوس التهاب الكبد 

املزمنة تفوق تكلفة تنفيذ برامج الوقاية من هذه " سي"أو " يب"علماً بأن تكلفة معاجلة املصابني بعدوى الفريوس 
من % 50املزمن، تصل تكلفة معاجلة " سي"فبناًء على الدالئل اإلرشادية الراهنة ملعاجلة التهاب الكبد . دوىالع

 بليون دوالر أمريكي، ويتوقَّع أن تزيد مستقبالً مع 125املرضى املستحقني للمعاجلة يف اإلقليم إىل ما يربو على 
  .إصابة املزيد من األشخاص بالعدوى

جيات وأدوات التقاء ومكافحة انتقال العوامل الـممرضة املنقولة بالدم، أثبتت فعاليتها حينما اتيتـروتتوافر اس
اتيجيات هو أبعد ما يكون عن املستوى املنشود يف عدد من تـرومن أسف، فإن تطبيق هذه االس. طبقت تطبيقاً جيداً

ية شاملة وتعزيز تطبيق تدابري الوقاية واملكافحة اتيجتـرإىل اعتماد اسوال يخفى أن احلاجة ماسة . بلدان اإلقليم
ويوصى بقوة . املتوافرة حالياً ذات الفعالية العالية، من أجل الوقاية من انتقال العوامل الـممرضة املنقولة بالدم

قل من املزمن إىل أ" يب"باعتماد البلدان هلدف إقليمي يتمثَّل يف تقليص معدل انتشار عدوى فريوس التهاب الكبد 
  .2015بني األطفال الذين هم دون اخلامسة من العمر، وذلك حبلول عام % 1

  املناقشة

. الحظت اللجنة أن الوثيقة املقدمة بشأن املوضوع قد تناولت ما يقرب من مجيع األمناط املتعلقة حبجم املشكلة
والوقاية لق بانتقال هذين املرضني كما الحظت احلاجة إىل التأكيد على أمهية التوعية والتثقيف الصحي فيما يتع

منهما، وخباصة توعية املهنيـني الصحيـني الذين تعِوز الكثريين منهم املعرفةُ الالزمةُ يف هذا اال، وأمهية إدراج 
كما أن التخلّص من فضالت مرافق الرعاية . التثقيف الصحي ذا الشأن يف برامج تعليم املهنيـني الصحيـني

وال خيفى أن . يز استخدام احملاقن الذاتية التعطّل، مها من التحديات الرئيسية اليت يواجهها اإلقليمالصحية، وتعز
األمر يستلزم التوعية باملشكلة لدى مجهور الناس، ولدى الربملانيـّني، واللجان الصحية الربملانية، حبيث يتسنى وضع 

  .ما يلزم من تشريعات ولوائح يف هذا الصدد

وأوضحت . ة إىل مزيد من التعاون بني البلدان يف التعاطي مع هذه القضية ومع سائر النظام الصحي        ودعت اللجن 
النظام الصحي نفسه، وأن على مجيـع الـنظُم الـصحية، ولـيس     " سي"و" يب"أن من األسباب الرئيسية اللتهاب الكبد     

وعلـى سـبيل املثـال، فـإن      . يف هـذا الـصدد    النظُم اليت تعاين من نقص املوارد، فحسب، االستفادة من دروس اخلربة            
  .ضمان اجلودة يف نظام رعاية األسنان ال يطبق بشكل جيد يف بعض بلدان اإلقليم

ح على البلدان اختاذها للتصدي للمـشكلة، ينبغـي ربطهـا    تـراتيجيات واخلطوات اليت يق   تـروقد أشري إىل أن االس    
وينبغـي للقـرار   . البلدان على وجه الدقّة ما ينبغي عمله على سبيل األولويةبالوضع الوبائي وبتوافر املوارد، حىت تعلم     

تبة علـى  تــر ح أن تصاحبه جمموعة عملية من املعلومات للبلدان، مبا فيها الدالئل اإلرشادية للتنفيذ، واآلثـار امل          تـراملق
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ة مالئمة ألوضاعها، بالتعاون وهذا من شأنه متكني الدول األعضاء من إعداد خط      . التكاليف، والتجارب النموذجية  

كمـا أن تبـادل املرتـسمات    . مع املنظمة، وتنفيذ اخلطة بوترية أسرع، وتقيـيم اآلثار والتحديات على حنو أكثر فعالية     
  .فيما يتعلق بالوضع القائم من شأنه أن يفيد البلدان) ربوفيالتال(

 على النحو اجلـاري يف الوقـت الـراهن، وأكّـدت     وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء إمكانية استدامة توفري اللقاحات   
وأضافت أنه ال يتوافر يف اإلقليم سوى معلومات قليلة جداً ". يب"على احلاجة إىل ترسيخ التطعيم ضد التهاب الكبد    

ومن املهم يف هذا الصدد توفري ما يلزم من تثقيف وإجراء ما  ". سي"عن عوامل اخلطر املتعلقة بانتقال التهاب الكبد        
  .لزم من حبوثي

  توصيات إىل املكتب اإلقليمي
تأكيد احلاجة إىل تبصري رامسي السياسات وتثقيف اجلمهور والعاملني يف جمال الرعاية الصحية فيما يتعلّق بانتقال              .1

  .التهاب الكبد والوقاية منه، وإدراج برامج للتثقيف الصحي يف مناهج تعليم املهن الصحية

على املدى الطويل، وذلك من خالل ما " يب" توفري اللقاح املضاد اللتهاب الكبد النظر يف ضرورة ضمان استدامة .2
 .سيخ التطعيم ذا اللقاحتـريلزم من تشريعات، وب

إلقاء الضوء على األسباب الرئيسية للمرض واليت منها النظام الصحي نفسه يف بعض البلدان، وتأكيـد احلاجـة إىل       .3
تيجيات الوقاية اربة، مبا فيها سالمة املرضى، وإيالء املزيد مـن االهتمـام          اتـرتطوير النظام الصحي، وتطبيق اس    

إىل خدمات رعاية األسنان، والتلقيح النظـامي لطلبـة الطـب والعـاملني الـصحيـني، وضـمان اجلـودة يف الرعايـة            
 .الصحية

 الوضع الوبائي القائم فيها،  اتيجيات ينبغي تطبيقها كأولوية داخل جمموعات البلدان، بناء على        تـرإيضاح أي االس   .4
 .والقدرات من حيث املوارد

إلقاء الضوء على الثغرات يف املعلومات املتعلقة باألمناط الوبائية وعوامل اخلطر الشديد يف عدد من بلدان اإلقليم،              .5
قـائم،  صد مـن أجـل فهـم الوضـع ال    تــر أنشطة لل/الدعوة إىل إجراء دراسات  : واغتنام هذه الفرصة للقيام مبا يلي     

 .اتيجيات الوقايةتـروتقيـيم تأثري اس: بني البلدان) البيانات(باستخدام بروتوكول موحد ميكن به مقارنة املعطيات 

تطبيــق علــى إبـراز دور وزارة الــصحة يف توعيـة الربملانيـــني باملـشكلة، واحلاجــة إىل تـشريعات ولــوائح تـساعد       .6
اتيجيات لسالمة املرضـى،  تـر، واعتماد اس"يب"م ضد التهاب الكبد   اتيجيات املوصى ا، مبا فيها التطعي     تـراالس

 .واعتماد خمصصات مالية للوقاية واملكافحة

عند امليالد يف البلـدان ذات املعـدالت املرتفعـة واملتوسـطة           " يب"التوسع يف إعطاء جرعة من لقاح التهاب الكبد          .7
 . بالوالدةة احمليطةتـرالنتقال املرض يف الف
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ح، تــر اتيجيات املوصى ا فيما يتعلق بالقرار املقتـرلدان مبجموعة من املعلومات عن كيفية تطبيق االس    تزويد الب  .8
يف شىت أرجـاء  " يب"القطرية اليت توضح بإجياز الوضع فيما يتعلق بالتهاب الكبد ) الربوفيالت(وتبادل املرتسمات  

 .اإلقليم
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   إقليم شرق املتوسطاتيجية للوقاية من السرطان ومكافحته يفتـراس. 3

فهو حيتل املرتبة الرابعة بني األسباب الرئيـسية للوفيـات      . ميثـّل السرطان مشكلة متعاظمة يف إقليم شرق املتوسط       
 شـخص  272 000ويقدر أن السرطان يفتك سنوياً بنحو      . يف اإلقليم، وهو أحد األسباب الرئيسية للوفيات يف العامل        

ح أن تكون أكرب زيادة يف وقوعات السرطان بني أقاليم املنظمة يف اخلمـسة عـشرة سـنة           كما أن من املرج   . يف اإلقليم 
القادمة من نصيب إقليم شرق املتوسط، إذ يتنبأ منوذج اإلسقاط اخلـاص بـاإلقليم بإمكـان وصـول هـذه الزيـادة إىل              

180.%  

وتبلـغ نـسبة   . مـسني مـن العمـر   نصف حاالت السرطان يف اإلقليم تقع قبل اخلامسة واخلفإن ويف الوقت الراهن،   
يف % 55يف الواليـات املتحـدة، و  % 40مقارنـة بنحـو    (، وهـي نـسبة مرتفعـة        %70الوقوعات يف اإلقلـيم     /الوفيات
وتـرتبط عوامـل اخلطـر الرئيـسية     . ، مما يشري إىل معدالت للبقيا أقل بكثري فيمـا يتعلـق بالـسرطان املـشخص           )أوروبا

 يف العـامل ميكـن توقِّيهـا    اتمـن الـسرطان  % 40ويقـدر أن    . ظام الغذائي ومنط احليـاة    بتعاطي التبغ، والتغريات يف الن    
اتيجية طويلـة  تــر وعليه، فإن الوقاية تـتيح أكرب إمكانية حلماية الـصحة العموميـة، وأعلـى اس     . بتحوير عوامل اخلطر  

م، ككلّ، ليست غري كافية فحـسب،   واملوارد املخصصة ملكافحة السرطان يف اإلقلي     .  مردوداً ملكافحة السرطان   األمد
  .بل إا موجهة أيضاً توجيهاً يكاد ينحصر يف املعاجلة

اتيجية اإلقليمية ملكافحة السرطان ملواجهة العبء املتزايـد للـسرطان يف اإلقلـيم، واحلاجـة إىل      تـروقد أُعدت االس  
اتيجية إىل حشد ما يكفي من دعم سياسي تـرواملأمول أن يؤدي اعتماد االس. اختاذ إجراءات متضافرة يف هذا الصدد

؛ وإىل حفز الدول األعضاء على وضـع خطـة عمـل شـاملة للتـصدي      لربامج مكافحة السرطان على الصعيد القُطري 
  .ملشكلة السرطان؛ وإىل إعداد سياسات ولوائح للوقاية من السرطان

  املناقشة
وأوضحت أنـه ينبغـي   . ل مشكلة مهملة يف اإلقليمأكدت اللجنة على أمهية الوقاية من السرطان، والحظت أنه ميث   

لوسائل اإلعالم توعية مجاهري الناس باملشكلة ورأب الثغرات يف املعرفـة املتعلقـة بعوامـل اخلطـر اخلاصـة بالـسرطان،          
حت اللجنة شن محلة موسعة للوقاية يف شىت أرجاء اإلقليم، مبـا يف ذلـك قيـام مـوظفي               تـرواق. والسيما تعاطي التبغ  

وميكن أيضاً إصدار نشرة شهرية بـشأن    . ملنظمة التقنيـني بزيارات إىل بلدان اإلقليم، للدعوة إىل الوقاية من السرطان          ا
 وتعزيـز التـزام احلكومـات بالوقايـة مـن الـسرطان         ،أسباب الوفاة، للتوعية بأمهية الوقاية مـن الـسرطان ومكافحتـه          

  .ومكافحته

د  اضـطرابات يظِْهـران أوجـه عـدم اإلنـصاف يف الـنظُم الـصحية يف أشـ           وال خيفى أن السرطان وما يتعلّق به من       
. أساليب للوقاية من السرطان ورعاية مرضاه تـتعاطى مع أوجه عدم اإلنصاف هـذه صورها حدة، والبد من األخذ ب  

اه، يف ويستلزم األمر من املنظمة تقدمي إرشادات عن كيفية إدماج الوقايـة مـن الـسرطان، ومعاجلتـه، ورعايـة مرضـ               
وينبغـي  . الرعاية الصحية األولية، مبا يف ذلك كيفية الربط بني مستشفيات املعاجلة التخصصية داخل النظـام الـصحي     

تعزيز حتري سرطان الثدي يف إطار الرعاية الـصحية األوليـة، وإدراجـه يف التعلـيم الطـيب، كمـا ينبغـي أن جيـري يف                         
أيضاً مـن إجـراء املزيـد مـن البحـوث، والسـيما عـن األدويـة العـشبية             مث البد   . املدارس تعليم الفحص الذايت للثدي    

  ).التقليدية(واألساليب الشعبية 
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وينبغي للمنظمة، بالتنسيق مع مراكز مكافحة السرطان، تعزيز وتأكيد أمهية الرعايـة امللطِّفـة، تلـك الرعايـة الـيت                

والرعاية املرتلية القيام بـأدوار أساسـية يف هـذا        وميكن للتمريض اتمعي    . ليست مفهومة جيداً يف وزارات الصحة     
  .والبد أيضاً من ضمان تيسر احلصول على أدوية الرعاية امللطِّفة لقاء تكلفة ميسورة. الصدد

اإلقليمية الراهنة عن السرطان، واليت هي خليط مـن معطيـات         ) البيانات(وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء املعطيات       
والبد من بذل ما يلزم من جهود ملراجعـة التقـديرات اتمعيـة لعـبء الـسرطان                 . التسجيل والتقديرات ) بيانات(

موثوقـة عـن وقوعـات      ) بيانـات ( لتوفري معطيـات     كما البد من إنشاء أو تعزيز سجالت السرطان       . مراجعة منهجية 
  .السرطان

  توصيات إىل املكتب اإلقليمي
تعزيز الدعوة إىل الوقاية من السرطان، وتأكيد أمهية إدماج الوقايـة مـن الـسرطان ومعاجلتـه يف الرعايـة الـصحية                  .1

  .األولية

التعـاون بـني منظمـات اتمـع املـدين      تعزيز دور اتمع املدين يف الوقاية من السرطان ورعاية مرضاه، ودعم            .2
 .والنظُم الصحية يف اإلقليم

وعية الرعاية امللطِّفة، وتقوية هذه الرعاية، مبا يف ذلك تقويـة دور التمـريض اتمعـي          تأكيد احلاجة إىل حتسني ن     .3
 .والرعاية املرتلية

ن السرطان والتبكري باكتشافه، مبا يف ذلك إبراز احلاجة إىل تقوية التعليم يف جمال الصحة العمومية حول الوقاية م   .4
تعليم الفحص الذايت للثدي، وحول تعاطي التبغ، والنظام الغذائي، والنشاط البدين، والصحة، وذلك مـن خـالل             
برامج الصحة املدرسية، ومناهج تعليم الطب، ومن خالل استخدام األوساط اتمعيـة، كأمـاكن العمـل، مـع                  

 .الثديإيالء اهتمام خاص لسرطان 

التأكيد على أمهية املسوحات اتمعية النتشار السرطان من أجل توفري معطيات منهجية وموثوقة، ومـن أجـل               .5
 .إنشاء سجالت السرطان أو تعزيزها إن كانت قائمة

 .استكشاف طرق جديدة لتحري سرطان عنق الرحم تكون مالئمة لإلقليم .6

  شاغل متعاظم للصحة العمومية: اإلصابات النامجة عن حوادث املرور على الطرق. 4

 مليون شخص سنوياً يف العامل، ويف إحلـاق إصـابات متوسـطة    1.2تـتسبب حوادث املرور على الطرق يف مقتل      
علماً بأن اإلصابات النامجـة عـن حـوادث املـرور علـى      .  مليون شخص  50 مليون و  20اوح بني   تـرإىل وخيمة فيما ي   

 شخص سنوياً، معظمهم من الشباب يف أوج 132 000 وفاة ما يزيد على طرق يف إقليم شرق املتوسط تـتسبب يف   لا
وإذا استمر االجتاه الراهن يف هذا الصدد، فسوف تـتضاعف معدالت الوفيـات واملراضـة النامجـة        . عمرهم اإلنتاجي 

 الـدخل  عن إصابات حوادث املرور على الطرق أضعافاً مضاعفة، والسيما يف البلدان ذات الـدخل املـنخفض وذات               
وعلى ذلك، فاإلصابات النامجة عـن حـوادث املـرور    . املتوسط، مما يلقي بعبء ضخم على املوارد الشحيحة املتاحة     
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من ضحايا هذه احلـوادث ينتمـون إىل فئـات          % 90علماً بأن   . على الطرق متثل مشكلة اجتماعية واقتصادية كربى      

ئل النقل العام، وركاب الدراجات النارية والـدراجات  املشاة، وركاب وسا(اجتماعية واقتصادية منخفضة املستوى    
مث . ، ممن ال حول هلم وال حيلة للتأثري على السياسات، ويلتمسون الرعاية الطبية بعد إصـابتهم يف احلـوادث        )العادية

 مـن % 5و% 1اوح بـني  تــر إن التكاليف املباشرة وغري املباشرة لإلصابات النامجة عن حوادث املرور على الطرق تـ        
  .إمجايل الناتج القومي يف البلدان ذات الدخل املنخفض وذات الدخل املتوسط

يف (وعلى الرغم من أن القطاع الصحي ينوء به معظم عبء اإلصابات النامجة عن حـوادث املـرور علـى الطـرق              
ك علـى الـصعيد   وهنـا . ، فإن دور القطاع الصحي يف جمال الرعاية األولية حمدود جداً يف العـادة  )شكل خسائر بشرية  

ومن هـذه التحـديات قلـة املعطيـات عـن ضـحايا       ). أو تزيده تفاقماً  ( تسهم يف هذا الوضع      ةاإلقليمي حتديات عديد  
اإلصابات النامجة عن حوادث املرور على الطرق، وضعف الدعم السياسي، وضعف القدرات على الـصعيد الـوطين،      

 ر القيادي الذي يتعيووإدراكـاً لـذلك،   . ن االضطالع به إزاء قضية السالمة على الطـرق وعدم وجود حتديد جيد للد
اعتربت املنظمة واألمم املتحدة هذه القضية شاغالً رئيسياً من شواغل الصحة العمومية، وعهـد إىل املنظمـة بتنـسيق           

، باملـشاركة مـع   2004ومن ثـَم، فقد نشرت املنظمـة، يف عـام   . اجلهود العاملية الرامية إىل حتقيق السالمة على الطرق   
البنك الدويل، التقرير العاملي عن الوقاية من اإلصابات النامجة عن حوادث املرور على الطرق، حمددةً عوامـل اخلطـر                 

وقد قام العديد من بلدان اإلقليم بعد ذلك بتطبيق خمتلف التدابري اخلاصـة   . الرئيسية والتدابري الفعالة املسندة بالبينات    
إلصابات النامجة عن حوادث املرور على الطرق، غري أن التقدم احملرز على هذا الدرب متفاوت وغـري        بالوقاية من ا  

  .منتظم

وملا كانت السالمة على الطرق قضية م على نطاق واسع قطاعات واختصاصات عديدة، فإن البلدان اليت تكثر    
) إنفاذ القانون، وتصاميم الطرق، وسالمة املركبات     (نظامية  فيها املركبات اآللية تـتخذ جاً نظامياً وتعىن بالقضايا ال        

وتقوم وزارات الصحة بدور إشرايف نـشط، داعيـةً إىل اختـاذ            . بدالً من االقتصار على االستثمار يف تغري السلوكيات       
وعلـى حـني أن احللـول املـأخوذة مـن البلـدان ذات          . أساليب تـتعاون على تطبيقها قطاعات واختصاصات عديـدة       

لدخل املرتفع واليت جيري تطبيقها يف بلدان أخرى، قد ال ميكن تطبيقها بالكامل على الوضع يف اإلقليم، فإن العناصر              ا
األساسية للوقاية من اإلصابات النامجة عن حوادث املرور على الطرق واحدة وميكن تطبيقها تطبيقـاً فعـاالً يف معظـم       

وميكن تقليص معدالت الوفيـات واملراضـة تقليـصاً ملحوظـاً،       . توسطالبلدان ذات الدخل املنخفض وذات الدخل امل      
باستخدام أحد أساليب الصحة العمومية إزاء اإلصابات النامجة عـن حـوادث املـرور علـى الطـرق، ومعاجلـة قـضية                    

ويوصى بإنشاء جلنة وطنيـة متعـددة القطاعـات    . السالمة على الطرق على نفس منوال أسلوب الوقاية من أي مرض     
علمـاً بـأن بنـاء القـدرات الوطنيـة، ومجـع املعطيـات        . تابعة لوزارة الـصحة، تكـون ذات دور بـارز         )  هيئة رائدة  أو(
ص املـوارد البـشرية واملاليـة، وإنـشاء نظـام فعـال لرعايـة               يعن اإلصابات وفعالية التدابري املتخذة، وختـص      ) البيانات(

ناصر الرئيسية للوقاية مـن حـدوث اإلصـابات النامجـة عـن            اإلصابات قبل دخول املستشفى ويف املستشفى، متثل الع       
  .حوادث املرور على الطرق، والوقاية من الوفيات الثانوية، يف أي بلد

  املناقشة

تكمن العوامل املسببة هلـا يف العديـد   " يتيمة"حوادث املرور على الطرق وما ينجم عنها من إصابات، متثـّل قضية         
ويتعين أن . على الصعيد الوطين هيئة مسؤولة عن التنسيق بينها أو برنامج هلذا الغرضمن القطاعات اليت ال توجد هلا 
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ومـن  .  القطاع الصحي لتحسني التدبري الطيب لإلصابات النامجة عن حوادث املرور على الطرق لتعطى األولوية داخ  

كي تـتعامل تعامالً فعاالً مع إصـابات  بني اإلجراءات املهمة اليت يتعين اختاذها يف هذا الصدد، تقوية أقسام الطوارئ         
ويتعين، . املرور، وتصنيف األقسام وفقاً لقدرا على التدبري العالجي، وحتسني نوعية املعاجلة قبل دخول املستشفى             

على األخص، أن تكون سيارات اإلسعاف هي خط املواجهة األول إلصابات املرور، وأن تكون مزودة جيداً مبا يلزم        
مث إن التدريب وتوفري ما يلزم من معرفة عن املهارات األساسية املطلوبة يف حاالت الطوارئ، . ت وموظفنيمن جتهيزا

وخباصة نقل املصابني بصدمات، ال ينبغي قصرمها على العاملني الصحيـني، بل ينبغي تقـدميهما لعمـوم النـاس، كـأن                   
  .يكون ذلك من خالل محالت لتوعية مجوع الناس

اخلاصة باإلصـابات النامجـة عـن     ) البيانات(جنة االنتباه إىل عدد من القضايا املتعلقة باملعطيات         عت الل تـروقد اس 
وختتلف البلدان يف تعريفها للوفيات النامجة عن حوادث املرور؛ والبد من حتديد تعريف           . حوادث املرور على الطرق   

 النامجة عن حوادث املرور يف اإلقليم هـو عـبء   ويالحظ أن عبء املراضة. واحد وتطبيقه يف البلدان ألغراض التبليغ 
علمـاً  .  عن حوادث املرور على الطـرق عطيات املتعلقة باملراضة النامجةجسيم، والبد من إيالء مزيد من االهتمام للم 

بأن األرقام الراهنة حلوادث املرور على الطرق يف بلدان اإلقليم تعكس وجود مستويات خمتلفة من الشفافية وأساليب 
كيز احلايل على إصابات املرور على الطرق كمنطلق للتصدي ألشكال   تـروميكن استخدام ال  . ع املعطيات جلمتلفة  خم

، اليت اتضح من بعض الدراسات الوطنية، أا تـتسبب يف معدل كبري        ن اإلصابات، مثل التسمم، والسقوط    أخرى م 
عن كل أنواع اإلصابات، وينبغي ) البيانات( املعطيات وهناك حاجة إىل املزيد من. اإلقليم من الوفيات يف بعض بلدان

  .أن يشمل الدعم املقدم من املنظمة إىل البلدان، إنشاء سجالت لكل أنواع اإلصابات

والحظت اللجنة أن قضية إصابات املرور على الطرق، إضافةً إىل سائر احملددات االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
فبدالً من قيام وزارة الصحة بقيادة . للصحة، تتطلَّب إعادة النظر بعناية يف دور وزارات الصحةاملوجودة واملستجدة 

اجلهود املبذولة للتعاطي مع مثل هذه القضايا، فلعل من األجدر ا القيام بدور أكثر فعالية، يتمثَّل يف إنتاج 
  .، والتوعية، ورصد النتائج)البيانات(املعطيات 

  كتب اإلقليميتوصيات إىل امل
دعوة احلكومات إىل اعتماد سياسات عمومية للوقاية مـن حـوادث املـرور علـى الطـرق وتعزيـز التعـاون بـني                     .1

 .الوزارات على تقليص املراضة والوفيات النامجة عن إصابات حوادث املرور على الطرق

 إىل الوقايـة مـن إصـابات املـرور،        دعوة وزارات الصحة إىل القيام بالدور القيادي يف إقامة الشراكات، والدعوة           .2
عاء اهتمام احلكومات على مستوى جملس الوزراء بالقضية، وإبراز عبئها االجتماعي واملايل والـصحي،              تـرواس

كة بني القطاعات، وإجراء محلة تثقيفية مكثَّفـة مـن أجـل الـسالمة علـى       تـروالدعوة إىل مواجهتها مواجهة مش    
 .جلمهور والتالميذالطرق تستهدف رامسي السياسات، وا

 .التأكيد على التثقيف يف إطار الصحة العمومية حول كيفية التعامل مع ضحايا حوادث املرور على الطرق .3

التأكيد على احلاجة إىل تقوية اخلدمات اإلسعافية وأقسام احلوادث والطوارئ، من خالل ضمان اجلودة واعتماد  .4
 .تعامل مع الطوارئ وإصابات املرور على الطرقأقسام احلوادث والطوارئ وفقاً لقدراا على ال
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وفقـاً للـدالئل   " للوفيات النامجة عن إصابات حوادث املـرور علـى الطـرق   " استخدام تعريف موحد     العمل على  .5

إقليمية عن عبء املراضة والوفيات النامجة عـن       ) بيانات(اإلرشادية للمنظمة، والدعوة إىل إنشاء قاعدة معطيات        
 .رور على الطرقإصابات حوادث امل

اتيجيات جمربة للوقاية من إصابات حوادث املرور على الطـرق،     تـرالدعوة إىل حتسني تعليم السائقني باعتماد اس       .6
مبا يف ذلك توقيع عقوبات شديدة على السياقة حتت تأثري اخلمر وغريها من املواد، واستخدام سائقي الدراجات              

ر اسـتخدام  المة املركبـات، وختفـيض الـسرعة، وحظـ        للـسياقة، وسـ    النارية ألبسة واقية للرأس، ووضـع معـايري       
 .املقطورات، والتثقيف يف املدارس بشأن السالمة على الطرق

الوفـاة، والعجـز، والتكلفـة    (التأكيد على العبء الكامل لإلصابات النامجة عـن حـوادث املـرور علـى الطـرق                 .7
 .وليس على الوفيات فحسب) االجتماعية واالقتصادية

  حتسني أداء املستشفيات يف إقليم شرق املتوسط  .5
، قامت املنظمة واحتاد املستشفيات الدويل بإجراء أكرب وأمشل دراسة عاملية حىت اآلن عن أداء 2002يف عام 

وقد شارك يف الدراسة من بلدان إقليم شرق املتوسط كلٌّ . املستشفيات، مشلت عشرين بلداً من أقاليم املنظمة الستة
وقد حددت الدراسة . 2007ونشرت نتائج الدراسة يف عام . ورية العربية السورية ولبنان ومصر واملغربمن اجلمه

قلة التنسيق بني املستشفيات وبني النظام : التحديات الرئيسية اليت تؤثـِّر يف أداء املستشفيات على النحو التايل
لى رسوم اخلدمة يف البلدان ذات الدخل املتوسط املائل الصحي الوطين، ونقص التمويل املزمن، وزيادة االعتماد ع

واليت منها على سبيل املثال نظُم (إىل االخنفاض وذات الدخل املنخفض، والعراقيل اليت تواجه تنظيم تقدمي اخلدمات 
ملالية والبشرية ، ومواطن الضعف يف إدارة املستشفيات، والسيما إدارة املوارد ا)اإلحالة اليت تعاين من اخللل الوظيفي

وبغية التصدي للقضايا املتعلقة بضرورة حتسني أداء . يف معظم البلدان ذات الدخل املتوسط، وذات الدخل املنخفض
املستشفيات، وبناء على االحتياجات امللموسة للبلدان يف جمال املستشفيات، أصدرت املنظمة عدداً من املنشورات 

لسياسات، وأنتجت أدوات تستخدم لتعزيز القيادة واإلدارة يف املستشفيات، وتقييم املركَّزة، والورقات اخلاصة با
علماً بأن املنظمة تدعم البلدان بعدة طرق، منها إقامة شبكات للدعم، وإنشاء مراكز متعاونة، . اجلودة وحتسينها

  .نتتـروتدشني مواقع تفاعلية على شبكة اإلن

  املناقشة
ريب مديري املستشفيات على فنون اإلدارة، فقد سلط الضوء على ضعف اإلدارة هناك حاجة إىل املزيد من تد

وناقش أعضاء اللجنة أمهية تقدمي تعريف أوضح ملعىن . بوصفه أحد أسباب تدني أداء املستشفيات يف اإلقليم
ستشفيات وما إذا كما ناقشوا مسألة استقالل امل.  يف إطار فهم النظم الصحية القائمة على خدمة الناس"املستشفى"

كان اعتبار استقالل املستشفيات مرادفاً خلصخصتها ورفع القيود التنظيمية عنها، مع عجز البلدان احملدودة املوارد 
عن توفري األموال الالزمة للمستشفيات املتمتعة باالستقالل، مما يؤدي إىل تقدمي خدمات خمصخصة على حنو متزايد 

ومن ثـَم، فالبد من وضع أُطُر وطنية ودون وطنية توفِّر . ة من السكان احلصول عليهايتعذر على الشرائح الفقري
وال يخفََى أن وجود إطار . احلماية االجتماعية للفقراء، قبل أن يسمح للمستشفيات باحلصول على االستقالل
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وميكن استخدام صحة .  اتمعموحد ملستشفيات القطاعين العام واخلاص على السواء يزيد من خضوعها ملساءلة

  .األم والوليد كمدخل إىل اتمع

وهناك تفاوت كبري يف حجم املستشفيات، ومما ميكن التوصية به يف هذا الصدد، أن تقوم املنظمة بتحديد العدد 
 وميكن إنشاء مراكز صحية تقدم خدمات يف. يد حجم املستشفياتداملالئم للسكان من أِسرة املستشفيات، وحت
  .جماالت اإلصابة والتسمم والوالدة والتدريب

 العاملية الراهنة تؤثـِّر على القطاع الصحي تأثرياً أشد مما يدركه الناس، إذ يقَدر ةوال يخفَى أن األزمة االقتصادي
والبد من إجراء عمليات لتقدير %. 40و% 30اوح نسبته بني تـرأا فرضت خفضاً يف اإلنفاق على الصحة ت

والبد من التعاطي مع . لتكاليف، والسيما تقدير التكاليف داخل كل قسم من أقسام املستشفى على حدةا
اخلدمات املستشفوية يف حاالت األزمات، واستقصاء علو املردود، واالبتكارات اليت من شأا خفض تكاليف 

املرتلية، ونقل بعض االختصاصات من مرافق الرعاية، مثل األخذ بإجراءات الرعاية النهارية، وتعزيز الرعاية الصحية 
الرعاية الثالثية إىل مرافق اخلدمات يف املناطق اليت يصعب الوصول إليها، وزيادة وعي الناس باملخاطر احملتملة للرعاية 

  .يف املستشفى، مثل نقص ممارسات مكافحة العدوى

  توصيات إىل املكتب اإلقليمي
ليف وحتليلها يف املستـشفيات، مـن أجـل حتـسني اإلدارة املاليـة، وميزنـة           العمل على إجياد ثقافة تقدير التكا      .1

 .الربامج، واملساءلة، وترشيد التكاليف

دعم بلدان اإلقليم يف إجياد أساليب عالية املردود بديلة لإلدخال يف املستـشفى، وذلـك مـن خـالل الرعايـة                       .2
 .النهارية، واجلراحة النهارية، والرعاية الصحية املرتلية

دعم بلدان اإلقليم يف تقييم أداء مستشفياا تقييماً أفـضل وحتـسينه، باسـتخدام أدوات وطُـرق، منـها أداة                 .3
 .املنظمة لتقييم األداء لتحسني اجلودة يف املستشفيات

دعم بلدان اإلقليم يف إدخال إصالحات مالئمة ملعاجلة الثغرات يف أداء املستشفيات، مبا يف ذلك الــحوكَمة          .4
governanceوتدريب مديري املستشفيات، وتقدمي احلوافز للموارد البشرية ،. 

إجراء مراجعة شاملة للخربة اإلقليمية يف جمال استقالل املستشفيات يف إطار رفع قيود اإلدارة املركزيـة عـن       .5
 تنظيم النظام الصحي، والتوعية مبزايا وعيوب استقالل املستشفيات، مع التأكيد على دور وزارة الصحة يف

 .احلصول على اخلدمات الصحية، وتقييمها وضمان العدالة يف تقدميها

تقدمي اإلرشادات الالزمة حول دور احلكومة يف إعداد الصكوك التنظيمية الضرورية اهلادفة إىل وضع قواعد               .6
رضـى يف  ومعايري لتطوير املستشفيات، وإىل احلفاظ على العدالة يف إتاحـة خـدماا، وإىل تعزيـز سـالمة امل              

 .املستشفيات
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املتاحة، مبا فيها املعطيات اليت وفَّرها التحالف العـاملي لـسالمة املرضـى، يف              ) البيانات(االستعانة باملعطيات    .7
 .حتسني نوعية خدمات املستشفيات، وتعزيز سالمة املرضى

  املواضيع املطروحة للمناقشة يف االجتماع الرابع والثالثني   .6
 )2010عام (إلقليمية للّجنة االستشارية ا

 تأثري األزمة االقتصادية على الصحة •

 الشراكات •

 مراجعة أداء املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط وتعزيز صورته العامة •

 التحديات الصحية املستقبلية وتأثري األزمة االقتصادية •

 النظام الغذائي والنشاط البدين والصحة، مع إيالء اهتمام خاص للسكَّري •

 زخم الرعاية الصحية األوليةاحلفاظ على  •

 اآلثار الصحية لالستخدام السلمي للطاقة الذرية •

 إشراك اتمع يف الرعاية الصحية •

 اآلثار الصحية لألغذية املعدلة وراثياً •

 األمن الغذائي والتغذية •

 النماء يف الطفولة الباكرة •

 دور وزارة الصحة •

 تأثري املنازعات على الصحة والنظُم الصحية •
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  رفق األولامل

  الربنامج
  

  2009أبريل / نيسان15األربعاء، 
مالحظات افتتاحية ومتابعة لتنفيذ توصيات   09:15 – 08:30

االجتماع الثاين والثالثني للّجنة االستشارية 
  اإلقليمية

  الدكتور حسني اجلزائري
  املدير اإلقليمي

" يب"التهديدات املتزايدة اللتهاب الكبد   10:00 – 09:15
   يف إقليم شرق املتوسط"سي"و

  الدكتور عز الدين حمسين
املستشار اإلقليمي املعين 

باللقاحات والتطعيم واألمراض 
  املتوقاة بالتطعيم

اتيجية للوقاية من السرطان ومكافحته تـراس  11:15 – 10:30
  يف إقليم شرق املتوسط

  الدكتورة ابتهال فاضل
املستشارة اإلقليمية املعنية 

  ساريةباألمراض غري ال
اإلصابات النامجة عن حوادث املرور على   12:00 – 11:15

  شاغل متعاظم للصحة العمومية: الطرق
   سيد جعفر حسنيرالدكتو

املستشار اإلقليمي املعين بتعزيز 
  أمناط احلياة الصحية

حتسني أداء املستشفيات يف إقليم شرق   13:00 – 12:00
  املتوسط

  الدكتور عمرو حمجوب
ليمي املعين بدعم املستشار اإلق

  اإلدارة الصحية

  2009أبريل / نيسان16، اخلميس
    اخلتام والتوصيات  11:00 – 10:00

املواضيع املطروحة للمناقشة يف االجتماع   11:30 – 11:00
الرابع والثالثني للّجنة االستشارية اإلقليمية 

  )2010عام (

  الدكتور عبد اهللا الصاعدي
  اإلقليميمساعد املدير 

  ختـتاماال  
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  الثاين املرفق

  قائمة املشاركني
  أعضاء اللجنة االستشارية اإلقليميةمن 

  مصرالقاهرة، األمني العام جلمعية اهلالل األمحر املصري،   *األستاذ الدكتور ممدوح جربمعايل 
، ورئيس جملس  واملواليد طب األطفال    عضو الربملان، وأستاذ    الدكتور علي رضا مرنديمعايل 

 مجهوريـة إيـران      طهـران،  ،الرضـاعة الطبيعيـة    مجعيـة    أمناء
  اإلسالمية

  الكويت، رئيس املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية  ي الدكتور عبد الرمحن العوضسعادة
   لبنان بريوت،،الصحة العامة  وزارة،الصحة العامةوزير   *الدكتور حممد جواد خليفةمعايل 

، حتادي السابق، حكومة باكستان، إسالم أباد     وزير الصحة اال    معايل السيد إعجاز رحيم
  باكستان

، ومـدير املؤسـسة الدوليـة      ))دان((  رئيس هيئـة العمـل اإلمنـائي       الدكتور عمر سليمانالسيد 
  السودانللتكنولوجيا واخلدمات اإلمنائية، اخلرطوم، 

   السابق، الرباط، املغربوزير الصحة  *الشيخ بيد اهللامعايل الدكتور حممد 
   السابق، عمان، األردنوزير الصحة  سعد خرابشةعايل الدكتور م

أســتاذ طــب األطفــال، قــسم طــب األطفــال، جامعــة خــان،   ذو الفقار بوتاالدكتور السيد األستاذ 
  كراتشي، باكستان

مدير مركـز األحبـاث واالسـتخبارات العلميـة عـن األمـراض               *السيد األستاذ الدكتور قصي الدالجي
   املستجدة يف احمليط اهلنديالـمعِدية

، وزارة املستــشار، املــشرف علــى إدارة الــشؤون الــصحية      السيد الدكتور علي بن جعفر سليمان
  الصحة، مسقط، عمان

ــة      هانسنتـرالسيد األستاذ الدكتور بي ــيم، جامع ــروا، دبلوماســي مق ــسابق، األن ــام ال ــوض الع املف
  فوردهام، نيويورك

  

 .ضورن من احل مل يتمكَّ*
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  أعضاء أمانة منظمة الصحة العاملية

  
  املدير اإلقليمي  الدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري

  كبري مستشاري املدير اإلقليمي  الدكتور حممد هيثم اخلياط
  نائب املدير اإلقليمي  الدكتور حممد عبدي جامع
  مساعد املدير اإلقليمي  الدكتور عبد اهللا الصاعدي

    الستئصال شلل األطفالاملستشار اخلاص للمدير اإلقليمي  وهدانحممد حلمي الدكتور 
  مستشارة املدير اإلقليمي   الدكتورة غادة احلافظ

  الصحية  واخلدمات مدير تطوير النظُم  الدكتور بلقاسم صربي
  مدير اإلدارة العامة  الدكتور هشام العفيف

  حفظ الصحة وتعزيزهاة مدير  ة هيفاء ماضيالدكتور
  مدير مكافحة األمراض السارية  ور جواد حمجورالدكت

  منسقة ختطيط الربامج ورصدها وتقيـيمها  الدكتورة سوسن بصريي
  املستشار اإلقليمي املعين بدعم اإلدارة الصحية  الدكتور عمرو حمجوب

  املستشار اإلقليمي املعين بتعزيز أمناط احلياة الصحية  الدكتور سيد جعفر حسني
  املستشارة اإلقليمية املعنية باألمراض غري السارية    فاضلالدكتورة ابتهال

املستشار اإلقليمي املعـين باللقاحـات والتطعـيم واألمـراض املتوقـاة              الدكتور عز الدين حمسين
  بالتطعيم

   لغويةحمررة  السيدة جني نيكلسون
  سكرترية متقدمة، ختطيط الربامج ورصدها وتقيـيمها   نرمني صالحالسيدة 

   سكرترية، ختطيط الربامج ورصدها وتقيـيمها   يدة دعاء جادالس

  

  


