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  املقدمة  .1

عقدت اللجنة االستشارية اإلقليمية دورا اخلامسة والثالثني يف املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، يف القاهرة، 
يأمانة منظمة الصحة العاملية وأعضاءوقد حضر هذا االجتماع أعضاء اللجنة . 2011إبريل /نيسان 21و 20 يوم .

  . ضمن امللحق الثاين قائمة باملشاركنيويتضمن امللحق األول جدول األعمال، ويت

وقد رحب الدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري، املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط بأعضاء 
وأبدى بعض املالحظات حول االنتفاضات والتغيرات اليت تشهدها بلدان عديدة يف اإلقليم، واليت حتمل ، اللجنة
والسيما ما يف اإلقليم،  األوضاعوالفرص، كما أبدى مالحظاته حول القلق من انتشار هذه  بعض اآلمالمعها 
نظمة اتمع الدويل والوكاالت املاحنة لزيادة الدعم، ولفتح ممرات آمنة لإلغاثة املوقد دعت . يف ليبيا حدث

تعرضاً للمخاطر، وهو األمر األكثر االحتياجات واخلدمات األساسية ألكثر اموعات السكانية  لتوفرياإلنسانية، 
  .أمهية؛ ومن بني االحتياجات ذات األولوية األطباء والتجهيزات الطبية واألدوية ووحدات تنقية املياه

وقد استرعى املدير اإلقليمي عناية احلضور إىل األزمة االقتصادية وإىل تأثرياا السلبية على متويل الربامج ذات 
تدابري خمتلفة قد اختذت ملواجهة األزمة املالية احلاصلة يف منظمة الصحة العاملية، ومنها تدابري أن ذَكَر و. األولوية

تتعلق بالكفاءة، وجتميد التوظيف، وتقييم قابلية التعرض للمخاطر، وأن هناك بينات تشري إىل أن بعض األطراف 
تدابري ال وأشار إىل بعض. ملتعدد األطراف للبلداناملاحنة قد حتولت إىل الدعم الثنائي األطراف بدالً من الدعم ا

ق عمل لوضع التوصيات حول رتشكيل ثالثة ف ومنها ،يف املكتب اإلقليمي ختفيض النفقاتوالكفاءة  املتعلّقة بزيادة
  .التنظيمية واهليكليةاألولويات املستقبلية واالحتياجات من املوظفني األساسيني، 

  .ثه بالتعريف باألوراق التقنية اليت ستطرح على اللجنة االستشارية اإلقليمية ملناقشتهاواختتم املدير اإلقليمي حدي

  املناقشة
أعضاء اللجنة عن قلقهم حول أثر األزمة االقتصادية العامليـة علـى الصـحة، والسـيما علـى قـدرة منظمـة         أعرب

مـا يتعلـق   يف أمـا  . عيد العـاملي واإلقليمـي  الصحة العاملية على مواجهة التحديات الصحية وتلبية األولويات على الصـ 
 لسالَسـة فَقْـد واضـح    باألزمة االقتصادية يف املنظمة، فقد الحظ أعضاء اللجنة ما يشعر به الكـثري مـن املـراقبني مـن    

اك هنـ  إذْ لـيس  ،الرئيسـية  ةبالعقود املالية يف ااالت ذات األولوية ويف التوجهـات االسـتراتيجي   التنظيم يف ما يتعلق
. التنظيمية فيهـا  اهليكليةعلى ما يبدو ارتباط واضح بني ما نصت عليه منظمة الصحة العاملية من أولويات وبني إعادة 

األطـراف الـيت تقـدم املسـامهات الطوعيـة      قبل من اليت يتم متويلها األغراض  بني أنَّ مما يشغل البال ذلك التباينكما 
وقـد طلبـت اللجنـة االستشـارية     . مة الصحة العاملية والوظـائف الرئيسـية فيهـا   األولويات اليت نصت عليها منظ وبني

يرفع الصـوت  اإلقليم أن  إذْ إن من واجب ،مع املديرة العامة للمنظمة إثارة هذا املوضوعاإلقليمية إىل املدير اإلقليمي 
إجـراء مراجعـة    كمـا ينبغـي  . مـة جـدول أعمـال املنظ   علـى تقييم األداء لمرتلة رفيعة إيالء ، كما جيب يف هذا اال

ــى اإلجنــازات والفجــوات     ــة للتعــرف عل ــربامج اإلقليمي ــة ويف ال ــب القطري ــب اإلقليمــي ويف املكات معمقــة يف املكت
ع اليت تعرض علـى اللجنـة االستشـارية اإلقليميـة يف حسـباا اآلثـار       يوينبغي أن تأخذ املواض. والتوجهات املستقبلية

إىل  الورقـات املقدمـة   تتصـف ينبغـي أن  كـذلك  . تبرز هذه اآلثارة يف االستراتيجية املقترحة، وأن املترتبة على امليزاني
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وأن ختضـع ملراجعـة متأنيـة     ،الرسـائل ما حتمله مـن  و هلا اللجنة اإلقليمية بالوضوح الشديد يف عرض األساس املنطقي

  .وكيفية تناوهلاللشكل املالئم هلا 

ة اإلقليمية أن األزمة االقتصادية قد قدمت فرصة لتعزيز التنسيق والعمـل يـداً بيـد، علـى     وقد الحظ أعضاء اللجن
قيـام فريـق عمـل    إىل حشد املـوارد، و تدعو إىل احلاجة أصبحت و. صعيد البلدان وعلى صعيد منظمة الصحة العاملية

دراسـة مصـاحل واهتمامـات     كـذلك مـن  والبـد  . ليات لتعزيز حشد املواردغري ذلك من اآلبزيارة البلدان، أو باتباع 
وقـد حـان   . احلاجـة  ما تطـرأ مقاربتها بأسلوب منهجي بدالً من مقاربتـها عنـد  واألطراف املاحنة وأمناطها يف اإلقليم، 

إذا وعلى املنافع الصحية العمومية ألسلوب الرعاية الصحية األوليـة الشـامل،    املردودية الواضحةالوقت للتأكيد على 
متزايـد لـدى البلـدان     اهتمـام بالفعل حمـل   هذا األمر كان قدو، غري املترابط" اإلكلينيكي"وب السريري باألسل قُورِنَ

مصـدراً جيـداً للمعلومـات الصـحية،     يف املاضي متثل وقد الحظ املدير اإلقليمي أن شركات التأمني كانت . األعضاء
وبعـد، فـإن   . دمي اخلـدمات األرخـص تكلفـة   تق وتفضلمتتلك خربات متواضعة،  منها أن الشركات اجلديدةيف حني 

  .يف سياق أمناط احلياة الصحية لترسيخ البعد الروحي للصحةالوقت مالئم اآلن 

  توصيات إىل املكتب اإلقليمي
القيام مبراجعة متعمقة للربامج يف املكتب اإلقليمي واملكاتـب القطريـة والـربامج اإلقليميـة لتقيـيم األداء وتوجيـه        .1

 .ستقبليةاالستراتيجية امل
 .أعضاء من البلدان، حلشد املوارد من داخل اإلقليم يضمإنشاء فريق عمل إقليمي،  .2
إيالء االهتمام إلدراج البلدان األعضاء واملنظمات غري احلكومية يف عملية إعداد وعـرض الورقـات التقنيـة الـيت      .3

 .تقدم إىل اللجنة اإلقليمية

   ملواجهة هذا الداء املستجد السريع التوسعالدعوة إىل تدخالت عاجلة : الضنكمحى . 2

باحلشرات شيوعاً يف العامل؛ إذ يعيش مـا   ةاملنقول اتأكثر األمراض اليت تنتقل بالعدوى بالفريوس الضنكعد محى ت
كما يعيش ما يقرب مـن ثلثـي سـكان العـامل يف     ، الضنكمن سكان العامل يف مناطق موطونة حبمى  %40يقرب من 
، Aedes aegypti املصـرية  ، وهي بشكل أساسي الزاعجةالضنكها حشرات تنقل العامل املسبب حلمى مناطق تقطن

وعلـى مـدى السـنوات    . ـذه احلمـى  سي سكان العامل يف الوقت احلاضر خلطر اإلصـابة  ويتعرض ما يقرب من خم
سريعاً يف اإلقليم، إذ مت توثيـق حـدوث    الرتفية توسعاًالضنك ومحى الضنك محى كلٌّ من ت ـة، حققـالثالث املنصرم
الترصد واحملافظة عليـه   توطيدويصعب . يف البلدان املتامخة لشاطئ البحر األمحر ويف باكستانالضنك فاشيات محى 

. األمـراض احلمويـة الشـائعة األخـرى     لصعوبة التمييز بني أعراضـه وأعـراض  مرضاً معقَّداً، الضنك نظراً لكون محى 
يقتصر دورها على تأكيد اإلصابة لـدى احلـاالت، بـل ميتـد إىل مراقبـة       املختربات دوراً هاماً يف الترصد، وال وتؤدي

ويعد االلتزام، الوطين مبثابة حجر الزاويـة لضـمان   . اليت تسري ضمن اموعات السكانية والذرارياألمناط املصلية 
 تقع على عاتق مجيـع مسؤولية مشتركة  هذه احلمىة فمكافح .الضنكترصد محى النجاح يف ضمان استمرار برنامج 

  .، وال تقتصر على وزارات الصحة وحدهانيالشركاء املعني
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وتؤكد االستراتيجية العامليـة ملكافحـة نواقـل املـرض علـى األداء اجليـد لوظـائف الترصـد والتأهـب، واملكافحـة           
ففـي غيـاب لقـاح آمـن وفعـال      . اتمع والقطاعات املتعـددة  إىل جانب اإلسهام من قبل ،املتكاملة املنتقاة للبعوض

أمـا  . اومكافحتـه الضنك الطريقة الوحيدة املتوافرة للوقاية من اإلصابة حبمى هي واقتصادي، تصبح مكافحة النواقل 
مـن   بـالتخلص (االستراتيجية األساسية للمكافحة الطويلة األمد واملضمونة االستمرار فهـي إنقـاص مصـدر العـدوى     

ق وقتـاً  رأن اإلسـهام الكامـل للمجتمـع يسـتغ     ، ولـو عن طريق إسهام اتمع يف ذلـك ) الريقات تؤوياملواطن اليت 
ن يكون نظام الترصد الذي يؤدي وظائفه على حنوٍ جيد، ولـه عناصـر   أوالبد . طويالً، ألنه يرتكز على تغيري السلوك

وينبغي التأكيد على أمهيـة التـدخالت   . تقدمي اإلنذار املبكر حول الوباءخافرة، مرتكزاً على املختربات، واستباقياً يف 
اعج، والـز  اتبعوضـ الواملعتمدة على الذات يف مكافحة ز كَـَاملرتاتمعية املضمونة االستمرار واملتعددة القطاعات و

بـالغ األمهيـة يف جنـاح بـرامج      أمـا الـدعم اللوجسـيت فـأمر    . وذلك باإلضافة إىل التدابري اليت تتخـذها وزارة الصـحة  
  .الضنكمكافحة محى 

  املناقشة
الكثري من األساليب االسـتراتيجية املقترحـة    يشيع استعمال: النقاط التالية ةأثار أعضاء اللجنة االستشارية اإلقليمي

علـى   التأكيـد و للـربامج واألسـاليب العموديـة   وجيـدر عـدم التشـجيع    . من األمراض يف الكثريالضنك ملواجهة محى 
استراتيجية املكافحة املتكاملة لألمراض وعلى أساليب الصحة العموميـة، ومنـها تقيـيم املخـاطر وجتنبـها، والتثقيـف       

على اتمع وعلى األسرة وعلـى التوعيـة    ةوتعد األساليب املالئمة املرتكز. الصحي والبيئي، وتعليم املهنيني الطبيني
وميكـن أن نأخـذ باالعتبـار مفهـوم إعـداد      . حلياة من النقاط األساسية يف هذا اـال حول التغيريات املتعلقة بأمناط ا

ء منظمـة الصـحة   شـركا  ومييـل . عند التعامل مـع األمـراض ذات األولويـة    الشرائح املتعددةالربامج الصحية املتكاملة 
ولعـل املشـكلة الـيت    . إلقليميـة ىل تعزيز االسـتراتيجيات املشـتركة علـى حسـاب تلبيـة االحتياجـات ا      إالعاملية أحياناً 

يؤكـد علـى    وهـو أسـلوب  تتـأثر باألسـلوب العـاملي ملكافحـة املالريـا      الضنك يواجهها اإلقليم حالياً واملتعلقة حبمى 
  .مكافحة احلاالت أكثر من مكافحة نواقل املرض، ومن املهم أن نتدبر ذلك

حـد التحـديات الـيت تتطلـب مواصـلة تعزيـز نظُـم        أالضـنك  ويعد غياب املعلومات الوبائية الكافيـة حـول محـى    
، الضنكإذ تدعو احلاجة ملراجعة منهجيات ترصد األمراض والتنبؤ ا يف ما يتعلق حبمى . املعلومات الصحية الوطنية

واليـزال هنـاك نقـص يف املـوارد البشـرية يف اـاالت       . وإليالء االهتمام بالطرق املبتكرة واملسـتندة علـى السـكان   
وتعد الدورات اإلقليمية للحصـول علـى شـهادة    . ، والسيما يف جمال علم احلشراتالضنكضرورية للتصدي حلمى ال

توسـيع نطـاق االلتحـاق بالـدورات مـن      ميكـن   اخلطوات إىل األمام، ولكن إحدىاملاجستري يف علم احلشرات الطيب 
إن تشـخيص محـى   وبعـد، فـ  . املاجسـتري ة دخالل عقد دورات تدريبية تصمم بدون ارتباطهـا باحلصـول علـى شـها    

مكلف، ومعاجلتها غري كافية يف اإلقليم، وتدعو احلاجـة إىل مزيـد مـن التركيـز علـى إعـداد وإنتـاج أدوات        الضنك 
كما أن هنـاك جمـاالت حتتـاج إىل    . ك الدمووعلى مواصلة حتسني اإلجراءات يف بن ،تشخيصية رخيصة ضمن اإلقليم

  .مزيد من البحوث

ومتكينها من وضع األهـداف   ،احلاجة قائمة لتحليل الوضع اإلقليمي بغية التعرف على الفجوات يف البلدان وتظل
لتحليل أن يشمل البحث يف األسـباب الـيت متنـع التعـاون املتعـدد القطاعـات       ذا اوميكن هل .الستثمارااواألولويات 
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وينبغـي تعزيـز الرسـائل االسـتراتيجية املوجهـة إىل      . دانداخل القطاعات من أداء وظائفه يف العديد من البلالتعاون و
 ،وعـن كيفيـة تنفيـذها    ،فكرة شديدة الوضوح عن التدخالت اليت تثبت فعاليتـها  صبح لديهاتاألعضاء حبيث  دولال

  .على الصعيد احلكومي واجلامعة أ واتمع أ يف تلك األماكن متثلتوأماكن تنفيذها املمكنة، سواًء 

  املكتب اإلقليميتوصيات إىل 
 ومكافحتها، ومتكـني  الضنكوسائل مبتكرة وأساليب بديلة الخنراط اتمعات يف الوقاية من محى  البحث عن .1

من ذلك، ويشمل ذلك مكافحـة النواقـل بواسـطة تـدخالت جيـدة التصـميم حـول التثقيـف          هذه اتمعات
وعي اتمـع بالصـحة العموميـة وتعزيـز التغـيري      بـ  تـَرتــَقي الصحي وتعزيز الصحة وغريها من التدخالت اليت 

 .السلوكي
، مـن خـالل تنفيـذ مسـوحات     الضـنك التأكيد على احلاجة جلمع معطيـات أفضـل حـول مـدى انتشـار محـى        .2

ـد      ،ويةسريولوجية، وتعزيز البحوث حول األمراض احلمظُـم الترصـد، مثـل نظُم مبتكرة وفعالة للترصوإعداد ن
 .صحة العموميةاملتكامل يف ال

مبـا يف  ، الضـنك ى ى عبء محومن املعطيات األخرى للتعرف عل ،حول الترصداملتوافرة االستفادة من املعطيات  .3
الفاشيات، والنفقات اليت تتحملـها وزارة الصـحة لقـاء     حدوث تحملها األسر عندتذلك النفقات الكارثية اليت 
ضـمان إيـالء    فضـالً عـن   ،األخـرى  جانب اآلثار االقتصـادية السـلبية  ، إىل الوقائي التشخيص واملعاجلة والتدبري

 .وللوقاية منها ضمن األولويات املتنافسة يف الصحة العموميةالضنك املكان املناسب ملكافحة محى 
التعزيـز  املزيـد مـن    لتـوفري ، الضـنك محى  مبا فيهاوسية، رييات الرتفية الفَللحم متميزةالتأكيد على إعداد مراكز  .4

 .ألنشطة البحوث يف اإلقليم، ومن أجل تصنيع عتائد تشخيصية رخيصة الثمن
 لكلٍّ مـن ) اإلكلينيكي(التأكيد على احلاجة لتدريب املزيد من العاملني الطبيني والطالب حول التدبري السريري  .5

 ضـمان تـوافُر  ، بغيـة  ضـنك الم يف البلـدان املتـأثرة حبمـى    ك الـد والرتفية، وحـول بنـ  الضنك ومحى الضنك محى 
كازات الصفَإمدادات كافية من رحات املنقذة للحياةي. 

م لتلبيـة االحتياجـات يف جمـال علـم احلشـرات ومكافحـة       التـدريب املصـم   إىل تقويـة التأكيد أيضاً على احلاجة  .6
 .النواقل

 .لتعرف على الثغراتواالقوة والضعف يف البلدان  لمواطنتنفيذ حتليل  .7

بالربنامج املوسع للتمنيـع يف إقلـيم شـرق املتوسـط لبلـوغ األهـداف العامليـة         االرتقاء  .3
  واإلقليمية والوطنية

يف إقلـيم شـرق    2008عـام   وامليون طفـل دون اخلمـس سـنوات مـن العمـر قـد مـات        1.2أن ما يقرب من  يقدر
أمراض تتوافر هلا لقاحات فعالة يف الوقـت  هؤالء األطفال كانت نامجة عن  وفيات من %20املتوسط، وأن أكثر من 

بلـدان    العديـد مـن  يفوقد شهدت األعوام القليلة املنصرمة حتسناً ملحوظاً يف التغطيـة باللقاحـات الروتينيـة    . احلاضر
 اإلقليم، فقد زاد املعدل اإلقليمي للتغطية بثالث جرعـات مـن اللقـاح الثالثـي املضـاد للخنـاق والكـزاز والشـاهوق        

DPT3  2010 عام %88عن .    يف معـدالت الوفيـات    %93ضـاً مقـداره   فْوباإلضافة إىل ذلـك فقـد حقـق اإلقلـيم خ
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إدخال املزيد من اللقاحات اجلديدة املنقـذة للحيـاة زمخـاً     كما اكتسب. 2008وعام  2000باحلصبة يف املدة بني عام 

 مثانية عشـر يف  Hib ستدمية الرتلية من النمط يبإدخال اللقاح املضاد للمب وذلكإضافياً يف السنوات القليلة املنصرمة، 
 ثالثـة يف  rotavirusليـة  جبلـدان، واللقـاح املضـاد للفريوسـات الع     مثانيـة بلداً، واللقاح املضاد للمكورات الرئوية يف 

  .بلدان

ن اللقـاح  مليـون طفـل مل يتلقـوا اجلرعـة الثالثـة مـ       1.9ز، فإن ما يقـرب مـن   هذا التقدم الـمحرمن رغم على الو
؛ كما بلغ عدد األطفـال الـذين مل يسـتكملوا التطعـيم وفـق      2009الثالثي املضاد للخناق والكزاز والشاهوق يف عام 

، 2010ي بالتخلص من احلصبة عام ومل يتم بلوغ اهلدف املتوخ. اخلطة الوطنية للتمنيع رقماً مرتفعاً أكثر من ذي قبل
ود ختفيـف معـدالت وفيـات احلصـبة معـرض للتهديـد مـا مل تتواصـل جهـ          كما أن التقدم الذي مت إحرازه يف جمـال 

املنخفضـة الـدخل   ديـد أحـد التحـديات الكـربى، والسـيما يف البلـدان       ويشـكل إدخـال لقـاح ج   . مكافحة احلصبة
مـن   %34لــ   Hib ، مل يتم تقدمي اللقاح املضاد للمسـتدمية الرتليـة مـن الـنمط يب    2010في عام ف .واملتوسطة الدخل

فقط من الرضع املولودين يف اإلقليم قد ولدوا يف بلـدان تقـدم اللقـاح املضـاد      %7راب املولودين سنوياً، كما أن األت
فقط من الرضع املولودين يف اإلقليم قد ولدوا يف بلدان تقـدم اللقـاح املضـاد للفريوسـات      %3للمكورات الرئوية، و

العلية جrotavirusنيع؛ وذلك ضمن الربامج الوطنية للتم.  

الـربامج الوطنيـة للتمنيـع وقـدراا     هيكليـة  فبـربامج التمنيـع يف اإلقلـيم،     االرتقـاء وهناك حتديات متعددة تواجه 
. احلاجـة فيهـا للمزيـد مـن القـدرات علـى الصـعيد املركـزي وعلـى الصـعيد احمليطـي            وتـَمساإلدارية غري كافية، 

، واليت تلبية الطلبات املتطورة للربنامج، واملوارد املالية الالزمة لمنخفضة نسبياً امج التمنيعنواملخصصات احلكومية لرب
تشمل إدخال اللقاحات اجلديدة والباهظة التكلفة وتنفيذ استراتيجية التخلص من احلصبة، مل يتم تأمينها، وباإلضـافة  

عاين من القصور، وتدعو احلاجـة  إىل ذلك، فإن النظام املتوافر حالياً يف العديد من البلدان لشراء اللقاحات وتنظيمها ي
  .آلليات أكثر قوة تضمن جودة اللقاحات وسالمتها

  املناقشة
أمر يف غاية إن آليات شراء اللقاحات امليسورة التكاليف : أثار أعضاء اللجنة االستشارية اإلقليمية النقاط التالية

التحالف العاملي من أجل من دعم الحصول على ؤهلة للاملغري و ،، والسيما بالنسبة للبلدان املتوسطة الدخلاألمهية
للقاحات، وعلى بناء القدرات يف ) اجلَماعي(وينبغي بذل املزيد من التركيز على الشراء املوحد . التمنيع واللقاحات

 ،دور منظمة الصحة العاملية يف هذا اال إبرازوينبغي  .إنتاج اللقاحات على الصعيد اإلقليمي وعلى الصعيد الوطين
 وال تخفَى القيمة الكربى. وعلى دور الرعاية الصحية األولية ،كما ينبغي التركيز على الفرص الضائعة للتمنيع

وتعد . ، ضمن برنامج واحدمبا يف ذلك التطعيم، ونمائهإلحداث التكامل بني مجيع التدخالت يف جمال صحة الطفل 
أصحاب القرار بل ميتد إىل عامة ديفُها حنو ال يقتصر  على أنوعي ستوى المب لالرتقاءاحلمالت اإلعالمية ضرورية 

ذلك  مبا يفكما ينبغي التأكيد على اجلودة والسالمة، . الناس، والسيما األمهات، بغية زيادة الطلب على التلقيح
قاحات الروتينية يف ن، كما ينبغي أن يؤخذ باحلسبان مدى التغطية باللقَاملأمون من الـحص احلقن اآلمن والتخلُّ

  .عند إدخال لقاحات جديدة البلدان
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لتمنيع، وذلك من خالل توسيع نطاق عضويتها، وإمداد لاالستشارية التقنية ) اموعات(وينبغي تقوية الفرق 
التحالف  الصادرة عنباملعلومات احلديثة إمدادهم كذلك أعضائها باملعلومات حول أرقام التغطية على حنوٍ منتظم، و

قدرات مديري الربامج  حتسنيكما ينبغي . غريها من القضايا ذات الصلةوبلعاملي من أجل التمنيع واللقاحات، ا
، وربطهم بكل من االستراتيجية العاملية لألمم املتحدة حول صحة النساء واألطفال، وأوضاعهم املوسعة للتمنيع

واالستراتيجية والرؤية العامليتبكذلك ن حول التمنيع، ويد التمنيعقْع.  

السكان املعرضني  محتـَزارت القالقل اليت انتشرت يف اإلقليم على برامج التمنيع، ومشل ذلك التأثري وقد أثَّ
حتسني الرصد والتقييم بغية احلصول على األرقام املوثوقة ، مما يبين أمهية للمخاطر واحتمال حدوث الفاشيات

املؤسسات األكادميية من خالل املسوحات  مثلذي تقوم به أطراف ثالثة الرصد ال نتائج شمل ذلكيللتغطية، و
من االشتراطات األساسية لتعزيز التمنيع الروتيين ومن أجل  يعترب عداد التقاريرإكما أن حتسني موثوقية . السكانية

ة على مستوى وتدعو احلاجة الستراتيجيات وطرق مبتكرة لضمان تنفيذ السياسات الوطني. إدخال لقاحات جديدة
ن املأمون قْوينبغي اعتبار احلَ. املناطق؛ والسيما لتجنب الفرص الضائعة، ولزيادة معدالت التغطية إىل أكرب قدر ممكن

  .من وسائل حتسني ضمان اجلودة يف برامج التمنيعجزءاً ال يتجزأ ن على حنو مأمون قَوالتخلص من احلُ

  توصيات إىل املكتب اإلقليمي
اتيجيات اليت تستهدف الوصول إىل اموعات السكانية اليت يصعب الوصول إليها يف املناطق يل االسترتفص .1

التغطية  املناطق لتحسني النائية واملناطق اليت تعاين من التحديات، وذلك من خالل تعزيز العمل على مستوى
 .نظم كافية للرصد والتقييممن خالل و

البلدان املرتفعة  مناشدةويشمل ذلك  ،ويل على الصعيد اإلقليميالتأكيد على احلاجة لتعزيز استجالب التم .2
ملساعدة البلدان املنخفضة الدخل يف اإلقليم، مع تسريع وترية تنفيذ نظام الشراء املوحد تقدمي دعم أكرب الدخل 

 .للقاحات) اجلَماعي(

 .ات اإلقليمية يف إنتاج اللقاحاتالتأكيد على دور منظمة الصحة العاملية يف توفري الدعم التقين لبناء القدر .3

 .التأكيد على احلاجة إلسهام وسائل اإلعالم يف تعزيز املعلومات والتثقيف والربامج اإلعالمية .4

االستشارية التقنية الوطنية حول التمنيع، ولضمان ) اموعات( قراحلاجة لتعزيز القدرات يف الفإبراز  .5
 .مجيع أعضائها على حنوٍ كافاملعلومات بني  وتـَشاطُر ،استقالليتها

ـا يف إقلـيم شـرق     واالرتقـاء  ،االستراتيجية للبحـوث مـن أجـل الصـحة     التوجهات .4
  املتوسط

 ،تقدم البحوث من أجل الصحة املعارف املطلوبة لفهم مكامن الفعالية والكفاءة يف خمتلف اخلدمات الصحية
وال تقتصر احلاجة إىل البحوث . قطاع الصحي بشكل عاملدى ال واالحتياجات الصحيةوالشواغل اليت تقْلقُها 

فهم احملددات األخرى للصحة، ومنها على سبيل املثال ال احلصر  ولكنها تركّز على ،الصحية على فهم األمراض
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ين التزال تعا الصحية إال أن البحوث. والتغريات البيئية ،وحقوق اإلنسان ،واجلندر ،والفقر ،التعليمحمددات من قبيل 

عرضة أن البحوث  فضالً عناحتياجات الناس،  تتعاطى بالضرورة مع ، والااالتمن قلة التمويل يف الكثري من 
أن املنافع الطويلة األمد للبحوث  من رغمعلى الأزمة اقتصادية، أية إىل تقليص امليزانية أثناء  تتعرض ألن قبل غريها

  .هي يف احلقيقة استثمار يف الصحة

إىل جانب . اإلقليم ملرحلة انتقالية؛ تتسم بتغريات سياسية واجتماعية واقتصادية ودميوغرافية وصحيةويتعرض 
مما يزيد من الطلب على إسهام أكرب يف القرارات  ،من صنع اإلنساناليت هي الطوارئ حاالت الطوارئ الطبيعية و

ل يف اإلقليم من ازدياد عبء األمراض غري السارية وتعاين البلدان املرتفعة الدخ. خذ وتؤثر على اخلدماتتـُتـَّاليت 
بازدياد يف عبء األمراض  يتصفأما البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل فتواجه عبئاً مزدوجاً . واإلصابات

ومتس حاجة اإلقليم إىل توجه . مع استمرار عبء األمراض السارية وسوء التغذية ،غري السارية واإلصابات
االستفادة من البينات  ، من خاللجي جديد يدعم البحوث ويدعم استخدامها من أجل حتسني الصحةاستراتي

 "املنظمة" ونظراً إىل أن. بعني االعتبار القيم األخالقية مع أخذالتحديات املتواصلة احلدوث يف اإلقليم، لـمواكبة 
اإلقليمي، فإن احلاجة ماسة للتعاون واملساعدة يف تتألف من األمانة ومن البلدان األعضاء ومن الشركاء على الصعيد 

  .تنفيذ مثل هذه التوجهات االستراتيجية

لتوقعات الكبرية باحلصول على حياة أفضل وصحة او ،لعدالةاملُنادية باويستدعي إطالق الدعوات املتزايدة 
 يقبلاحملدودة وترشيدها بشكل  املزيد من البحوث لتوجيه عملية االستفادة الفعالة من املواردإجراء  ،أحسن

التخطيط للبحوث  حبثية البد منهما من أجل وبيئة حبثية ثقافة ومتكني تعزيز كذلك ومن الضروري. ملساءلةا
اآلن املكتب اإلقليمي و. وتقييمها وتنفيذها ونشرها واالنتفاع منها وترمجة نتائجها إىل سياسات وتدخالت صحية

األطراف املعنية  ولتحسني كافَّةذ الصحي الفعال للدعوة إىل التعاون، يف موضع حموري لتقدمي اخلدمات باعتباره املنفِّ
وتقدم التوجهات االستراتيجية إطاراً . التنمية الصحية اهلادفة إىل حول املعلومات الصحية والبحوث واالبتكارات

ل الصحة يف املكتب اإلقليمي ويف البلدان األعضاء ولدى الشركاء لتلبية من أج خالله البحوثُ تـَتـَواكب منمرناً 
 ةاجتماعي ونقلةحتول  يف البلدان اليت متر مبرحلةيف اإلقليم على حنو أفضل، والسيما  واألولَوِياتاالحتياجات 

  .ةوسياسي ةودميوغرافي ةواقتصادي

  املناقشة
. جتريد هذه البحوث من هالة املُغاالة اليت حتيط اوإىل  حية فيهالص ثقافة البحوثتقوية اإلقليم إىل  حيتاج

اإلطار  إجيادمن أجل  وميكن نشر أمثلة إقليمية عن قصص النجاح وعن أفضل املمارسات يف تنفيذ البحوث
بأن األولويات، و متثِّل إحدىاملفاهيمي املطلوب، كما ينبغي إقناع أصحاب القرار السياسي بأن البحوث الصحية 

حتديد مواقع البحوث اليت أُجريت أو اليت يتم إجراؤها يف وينبغي . هناك مناذج خمتلفة إلجراء البحوث جديرة بالتأمل
فضالً عن و وحتديد ما إذا كان يستفاد من نتائج هذه البحوث،يف كل من القطاع اخلاص والقطاع العام، اإلقليم 

خطة  إلعدادمبثابة اخلطوة األوىل  املواقعهذه  حتديدوسيكون . ملستقبليف ا لتعرف على جماالت للمزيد من البحوثا
ف إقليم شرق املتوسط يف أخفض درجات السلم من حيث نتائج نصيإذْ إقليمية للبحوث من أجل الصحة، 

  .وحصائلهاالبحوث  أثر هذهالتركيز على  املزيد من البحوث، ومتس احلاجة إىل
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للبحوث ضمن إطار حتليلي بدالً من وضع قائمة مبواضيع البحوث، إذ ميكن  ضحةالواوينبغي توضيح ااالت 
حبثية جماالت وعلى على سبيل املثال بالنسبة الس البحوث الطبية،  حبثيةالتعرف على أربعة أو مخسة جماالت 

تعاونة مع منظمة اليت حددا املراكز امل يف الوقت نفسه، من تلك ااالت لقطاعاتأخرى جيريها عدد من ا
األمراض السارية،  كالً مناالت العامة يف البحوث أن تشمل اوميكن . الصحة العاملية واملؤسسات األخرى

منوذج إيتاء الرعاية وواإلصابات يف احلوادث على الطرق، والصحة النفسية، والصحة املهنية، والتكامل يف اخلدمات، 
وعلى الصعيد القطري، متس احلاجة للدعوة إىل االبتكار ضمن . والفقر ،العنفالصحية وأثره على الرعاية األولية، و

يف البحوث من أجل الصحة، ومشاركة  وقابلية املساءلة governance والشورىوزارات الصحة، وتعزيز اإلدارة 
  .اتمع املدين يف البحوث

أم املؤسسات  منفردةًاألكادميية  املؤسسات أهياملسؤول عن تنفيذ البحوث،  كذلك حتديدومن الضروري 
احلاجة  متسكما . طرق تدريب الباحثني وكذلك حتديداألكادميية بالتعاون مع القائمني على تقدمي الرعاية الصحية، 

كثرياً ما تكون اجلودة، و عاليةحبوثاً  دائماً، فكليات الطب والعلوم الصحية ال تنتج واالرتقاء مبستواهالبناء القدرات 
. اجلودة عاليةحبوث إلجراء الالزمة  والوسائل ألن الباحثني يفتقدون لألدوات ،أوراق البحوث متدنيةجودة 

املعايري واألهداف مع حتديد  حتديدينبغي  ،شاريع البحوثمب والفرق البحثية املضطلعةاملرامي  حتديدفبعد وهكذا، 
كما . التقديرغريها من أشكال الل اجلوائز ووميكن تشجيع الباحثني الصحيني من خ. كذلك احتياجات البلدان

ة اليت يينبغي حتديد املؤشرات استناداً إىل الطرق املعيارية الدولية لتقييم البحوث، بغية تقييم جودة البحوث الصح
  .تم تنفيذها يف اإلقليمي

  توصيات إىل املكتب اإلقليمي
 .ة بشكل خاصيوث الصحللبحوث بشكل عام وللبح حبثية أقوىثقافة  إجيادالتشجيع على  .1

الترويج إلجراء أمثلة إقليمية عن قصص النجاح وأفضل املمارسات يف تنفيذ البحوث بغية  إلقاء الضوء على .2
 .البحوث الصحية

جيري هذه البحوث يف كل  من وحتديد ،يف اإلقليم أُجريت وتلك اليت يتم إجراؤهاتوثيق البحوث اليت  مواصلة .3
نمن القطاعمالعاواخلاص  ي. 

 .جماالت بناء القدرات ، وحتديداجلودة عاليةحبوث  تعرقل استمرارية إنتاجالعوائق اليت  حتديد .4

لتحديات يف جمال بناء القدرات وإنتاج خطة تشتمل على ااالت الضرورية من البحوث بغية التعاطي مع ا .5
 .مأجل الصحة يف اإلقلييف البحوث من املتعددة القطاعات االرتقاء باجلهود 

 .ة يف اإلقليم ومدى جودايالدعوة إىل استخدام مؤشرات معيارية لتقييم إنتاج البحوث الصح .6

 .البحوثوالشورى يف جمال تقييم ما حتتاجه البلدان من حيث وضع األولويات  .7
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    منسق لقيام بعملٍآن أوان ا: ق املتوسطاملوارد البشرية الصحية يف إقليم شر .5
البحوث  أظهرتوقد . األكثر أمهية يف النظم الصحية احلاسموارد البشرية باعتبارها العامل يتزايد االهتمام بامل

وقد أدى االعتراف . حتسن احلصائل الصحية لدى السكانبني عالقة إجيابية بني كثافة العاملني الصحيني و وجود
لصحية ويف حتسني حصائل صحة الناس إىل املتزايد بأمهية العاملني الصحيني على أم احملرك األساسي يف النظم ا

حركة التقدم  تسريعويزيد الدفع الدويل باجتاه . بيئة عاملية مشجعة للتعاطي مع املوارد الصحية ومواطن الضعف فيها
م ة والتقنية واملالية لدعلمياملوارد الع فار مجلة منمن خالل استن الزخمن هذا ماملرامي اإلمنائية لأللفية  بلوغ حنو

 أن ويعاين اإلقليم من. يف مجيع أرجاء العامل الصحية على البينات من أجل تنفيذ األنشطة استناداًاملوارد البشرية 
ولدى البلدان الفرص للقيام . حتديات متنوعة ومواطن كثرية فيه منخفضة مع وجود كثافة املوارد البشرية الصحية

ود إلقليمية اليت تعد مبثابة إطار يقلصحية، وتستند على االستراتيجية ابإجراءات صحية وطبية منسقة تتعلق باملوارد ا
 .إىل تطوير شامل ومتسق ومضمون االستمرار للموارد البشرية الصحية

  املناقشة
 مع مزيد من. التوزيعاملهارات واألداء و من قبيلجوانب املوارد البشرية  ينبغي أوالً إلقاء الضوء على خمتلف

 ،املساعدةالصحية دور العاملني يف صحة اتمع، والعاملني يف املهن على و ،اية الصحية األوليةالتأكيد على الرع
ألطباء جتعل اكما جيب إيالء االهتمام الستكشاف الطرق اليت . وكامل الفريق الذي يعمل يف إيتاء الرعاية الصحية

. واحملافظة على تلك االهتمامات ،ة األوليةالرعاية الصحيب وتطوير اهتمامهم ،استجابة الحتياجات اتمع أكثر
لك األمناط مبا يف ذوحيتاج التخطيط إلنتاج القوى العاملة الصحية إىل أن يأخذ باعتباره السياق اخلاص لكل بلد، 

فمثل هذه العوامل هلا . التحفيز ومصممات ،السائدة من املراضة، واحتياجات سوق العمل، وطبيعة النظام الصحي
خمتلف التركيز على  البد من مزيد منكما . من العاملني الصحيني وتدريب مناذج رفيعةري على إنتاج أثر كب

حتديد أفضل السبل كما ينبغي . ة والتفكري احلاسم الناقد، والتواصل، وبناء الفريقيالقياد من قبيل املهارات ،املهارات
  .الجتماعيةاملسؤولية االشعور بعلى القوى العاملة وعلى  للحفاظ

 مثالً قد حدد التحالف العاملي للقوى العاملة الصحيةف. وينبغي أيضاً توضيح املوقع الذي تشغله املوارد الصحية
العاملون الصحيون يف املستوى املتوسط، والعاملون يف صحة اتمع، : ثالثة أصناف من العاملني الصحيني

تصنيف مل يأخذ يف حسبانه العاملني الصحيني اآلخرين وال أن هذا الولو . والعاملون اإلداريون واملعاونون
مواطن تقدمي الرعاية،  أمور من قبيل من القضايا الصحية اهلامة املتعلقة باملوارد البشرية الصحية وبأدائهاو .املتطوعني

يف " شارك يف املهامالت"مقابل " التحول يف املهام"والبد من التعاطي مع مفاهيم . وبناء الفريق ،والدعم االجتماعي
يفضل استخدام خيار إذْ سياق وضع احلدود الزمنية لبعض األدوار والوظائف وفقاً لالحتياجات يف وقت ما، 

  . عندما ال تكون هناك حاجة إىل األدوار والوظائف" التشارك يف املهام"

وينبغي أن . طباء العامنيجودة اخلدمات يف الرعاية الصحية بنقص كلٍ من األطباء االختصاصيني واألوتتأثر 
والبد من التشارك يف اخلربات . يكون مبقدور البلدان التنبؤ باالجتاهات وباالحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية

كما ينبغي التأكيد على معايري اخلرجيني . الناجحة ضمن اإلقليم وخارجه، مثل اخلربة اإليرانية يف جمال التعليم الطيب
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وينبغي أن تويل البلدان أمهية أكرب للتعليم . املؤسسات التدريبية بتنفيذهاآليات ملتابعة اخلرجيني تقوم  اءإنشإىل جانب 

وقد كان بناء املراصد اإلقليمية والوطنية . ولألساليب اليت تعتمد على العمل يف فريق ،الطيب اتمعي التوجه
أن يتم توضيح  ينبغيليد البينات حول القوى العاملة الصحية، ووتو ،للموارد البشرية أمراً هاماً يف مجع املعلومات

  .صورة أكملعلى أمهية هذه املراصد 

  اإلقليمي املكتب إىل توصيات
 البشـرية  املـوارد  كثافـة  جانـب  إىل ،الصـحية  البشـرية  بـاملوارد  خاصـة  أخـرى  "ةكيفيـ " جوانـب  تضمني ينبغي .1

 العاملة؛ للقوى اتمعية ر باملسؤوليةوالشعو واألداء، املهارات، :من قبيل الصحية،

 املسـاعدة،  العاملـة  القـوى  وأفراد اتمع، يف الصحيني العاملني ولدى الطيب، التعليم يف اتمعي التوجه تعزيز .2
 ديثة؛احل يناتبالب الـمسندة اتمعية والتوعية اخلدمة، إيتاء يف عنهم غىن ال الذين

 اخلاصـة  واالحتياجـات  النـوعي  السـياق  اعتبـاره  يف أخـذ حبيـث ي  بشـرية  مـوارد  لتخـريج  التخطيط أمهيةتأكيد  .3
 بالقطر؛

 علـى  األمراض اجتاهات يف التغريات وتأثري ،اإلقليم سكان لدى املراضة مرتسم وتغري ،ةالوبائي النقلة إىل اإلشارة .4
 الصحية؛ البشرية املوارد وتدريب ختريج

 ة،يـ القياد هـارات امل مثـل  العامـة  املهـارات  علـى  تـدريباً يركّـز   الصـحية  العاملة القوى تدريب إىل احلاجة تأكيد .5
 واالبتكار؛ النقدي التفكري على والتشجيع التحديات، جماة بروح والتحلي ق،يالفر وبناء االتصال، ومهارات

 طريـق  عـن  ،ةالصـحي  البشـرية  بـاملوارد  اخلاصة املعلومات يف الفجوة التعاطي مع يف اإلقليمية اخلربة إىل اإلشارة .6
 الصحية؛ البشرية باملوارد املعنية واإلقليمية الوطنية املراصد

 يف األوليـة  الصـحية  الرعايـة  إدمـاج  مثـل  وخارجه، اإلقليم داخل اجليدة واخلربات املمارسات إلقاء الضوء على .7
 جيني؛واخلر التدريب مؤسسات بني الروابط على للحفاظ الرصد آليات واستخدام املهين، الصحي التعليم

  املتوسط شرق إقليم يف اإلدمان مواد ومعاقرة النفسية الصحة استراتيجية .6
 احليـاة،  بنوعيـة  االرتبـاط  الوثيقـة  العموميـة  الصـحة  قضـايا  من واحدة ا املرتبطة واملشاكل النفسية الصحة تعد

 مـن  هـي  اإلدمـان  مـواد  وتعـاطي  والعصبية، النفسية، االضطرابات أن وال خيفَى. االجتماعي املال ورأس واإلنتاجية،
 العـاملي  املرضـي  العـبء  مـن  %14 يف وتسهم ،األعمار مجيع ويف اتمع، فئات مجيع على تؤثر اليت العاملية القضايا

 تقـدمي  إىل األعضـاء  الدول) 10-52ع ص ج( العاملية الصحة مجعية قرار ويدعو. اإلقليمي املرضي العبء من %12و
 عـام  يف الربنـامج  إطـالق  إىل أدى الـذي  األمـر  النفسـية،  الصـحة  أجـل  مـن  العـاملي  للعمل املنظمة برنامج إىل الدعم
 كانـت  ولقـد . للتشريعات األساسية والبنية السياسات ووضع السياسي، االلتزام تعزيز إىل يدعو وهو برنامج ،2010

 إعـداد  طلـب  يف صـرحية  ،2010 عـام  اعتمـد  الـذي  ،)3ق/57م ش/أ ل( اإلقليميـة  اللجنـة  بقـرار  املتعلقـة  املناقشات
 وتكامـل  ،النفسـية  الصـحة  بتعزيـز  خيـتص  مـا  يف األعضـاء  الـدول  وإرشاد لتوجيه النفسية للصحة شاملة استراتيجية
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إعـادة  و ـا  املصـابني  املرضـى  ومعاجلـة  اإلدمـان،  مواد وتعاطي والعصبية، النفسية، االضطرابات من للوقاية اجلهود
  .تأهيلهم

 العناصـر  بـني  ومـن . وطنيـة  عمـل  وخطـط  اسـتراتيجيات  إلعـداد  األساس املقترحة قليميةاإل االستراتيجية وتوفر
 الصـحة  إدمـاج  وتعزيـز  النفسـية،  ةالصـح  ظُـم ن يف ةيوِالشـور و ةيـ القياد وانباجل تقوية: اال هذا يف االستراتيجية

 تقـدمي  يف األولويـة  وإيـالء  ،ةيتخصصـ ال النفسـية  الصـحة  خـدمات  وحتسـني  األوليـة،  الصـحية  الرعاية ضمن النفسية
 مواد تعاطيتلك الناجتة عن و والعصبية، النفسية، االضطرابات يقِّوـَوت ،للمخاطر عرضة األكثر لألشخاص اخلدمات
  .جيداً تنفيذاً وتنفيذها البينات توليد أجل من احمللية البحوث وحتسني النفسية،  الصحة وتعزيز اإلدمان،
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  املناقشة

 ،الطبيعيـة  والكـوارث  الـدائرة،  للصراعات نتيجة وذلك ،اإلقليم هذا يف يوم بعد يوماً النفسية الصحة أمهية تتزايد
 تلبيـة  عـن  قاصـرة  تـزال  مـا  النفسـية  الصحة خدمات فإن ذلك، من الرغم وعلى. السياسية االضطرابات جانب إىل

 إىل حاجـة  يف والبلـدان  ،اإلقلـيم  هـذا  يف واقعـة  حقيقـة  فـالعنف . هلم اخلدمة تقدمي الذين يفترض السكان احتياجات
 الصـحة  مشـاكل  تصـل  ،وأفغانسـتان  باكسـتان  مثـل  بلـدان  ويف. للعنـف  األمد الطويل التأثري حول حمددة معلومات
 أن املعلـوم  ومـن . سـيكولوجية  اضـطرابات  من األطفال من %60 إىل يصل ما يعاين حيث اجلائحة، حد إىل النفسية

 جمـال  يف أكـرب  اسـتثمار  إىل حاجـة  هناككما أن  النفسية، للصحة جداً مهم أمر هو اكرةالب الطفولة مرحلة يف اءالنم
  .واألطفال لألمهات النفسية الصحة

 يف يتركـزون  النفسـية  الصـحة  جمـال  يف العـاملني  معظم أن كما النفسيني، األطباء من الكايف للعدد اإلقليم ويفتقر
لـدى   قـدرات ال بنـاء  ، مبا يف ذلكاملشكلة هذه مع للتعاطي مبتكَرة يبأسال وجود، مما يتطلّب وحوهلا الرئيسية املدن
 العامـة،  الصـحية  الرعايـة  خـدمات  إطـار  يف نفسـية  خـدمات  تقدمي أجل من ،النفسية الصحة جمال يف العاملني مجيع

 شـراكات  بنـاء بـأن   علمـاً . تقييـداً  األماكن أقل يف نفسياً نياملعتلِّ لألشخاص الرعاية لتوفري جمتمعية تدخالت وابتكار
 النـاس  تثقيـف  يف فعـال  بشـكل  اإلعـالم  واسـتخدام  احلكوميـة،  غـري  املنظمات مع شراكات وإقامة خاصة، – عامة

 املدرسـية،  الصـحية  املقـررات  ضمن النفسية الصحة وإدراج الروحية، الصحة على أكرب بشكل والتركيز وتوعيتهم،
التعـاطي   ينبغي اليت القضايا من طيف وهناك. اعتالهلا من والوقاية سيةالنف الصحة من فعال، وبشكل ،يعزز أن ميكن
. النفسـية  الصحة اضطرابات عبء لتخفيف متاح، هو وما مطلوب هو ما بني الفجوة رأب أجل من اإلقليم يفمعها 
 هنـاك،  إن حيث ة،األولي الصحية الرعاية نظام يف العاملني الصحيني املهنيني إىل النفسية الصحة مهارات تقدمي وميكن
 املتخصصـني  لغـري  ميكـن  النفسـية  الصـحة  قضـايا  مـن  كـثرياً  أن توضح اليت البينات، من متنامياً كَماً املخاوف، رغم

 عالجيـة  تـدخالت  حـاالم  تتطلـب  ال النفسـية  الصـحة  خـدمات  يلتمسون الذين أولئك معظم وأن ،امعه التعامل
 أن كمـا . النفسـية  الصـحة  مشـاكل  ملعاجلة الكثرية التدخالت من واحد سوىهذه التدخالت  لمتثِّ ال حبيث دوائية،
 حلمايـة  البلـدان  مـن  عديـد  يف أيضـاً  قائمـة  واحلاجة. اال هذا يف يفيد أن ميكن اإلقليم يف البلدان خربات مشاطرة
  .وعائالم نفسياً املعتلِّني األشخاص وكذلك االضطرابات، ذه لإلصابة عرضة األكثر السكانية الفئات حقوق

 هنـاك  أن ولـو  اإلدمـان،  مـواد  تعاطي اضطرابات عن مبعزل النفسية االضطرابات قضية مع التعامل يتم وميكن أن
 مسـؤولة،  النفسـية  الصـحة  نظُم وتكون الدولية، التصنيف نظُم يف معاً معهما التعامل ويتم االثنني، بني اًوثيق اًارتباط
 فضـالً عــن أن . اإلقلــيم يف األعضـاء  الــدول يف اإلدمـان  مــواد بتعـاطي  صــةاخلا اخلـدمات  تــوفري عـن  عامــة، بصـفة 

  .صحيح والعكس ،اإلدمان مواد لتعاطي مهيئاً عامالً تعد النفسية االضطرابات

  اإلقليمي املكتب إىل توصيات
 لنفسـية ا الصـحة  عناصر وإدراج اإلعالمية، احلمالت خالل من والدعوة ،العامة التوعية إىل احلاجة على التأكيد .1

 اإلصـابة  مـع  يترافقـان  اللـذين  والتمييـز  وصـم جماـة ال  أجـل  مـن  ،املدرسـية  الصحية الربامج ضمن والوجدانية
 اإلدمان؛ مواد عاقرةمبو ،النفسية اضباألمر
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 العامـة،  الصـحية  الرعايـة  خدمات ضمن اإلدمان مواد ومعاقرة النفسية الصحة عناصر إدراج أمهية على التأكيد .2

 املتخصصـني  باملهنيني دعمهم مع ،الصحيني العاملني مجيع لدى قدراتال وبناء األولية، الصحية ايةالرع والسيما
 واإلحالة؛ واإلشراف التدريب خالل من اخلدماتبو

 عناصـر  ضـمن  وذلـك  واملـراهقني،  لألطفـال  النفسية الصحة على والكوارث والصراعات، احلروب، تأثري إبراز .3
 املستضعفة؛ السكانية للفئات الرعاية وإيتاء بتطوير لقةاملتع اإلقليمية االستراتيجية

 املكـون  يف الوالديـة،  املهـارات  علـى  التـدريب  ذلك يف مبا واألطفال، األمهات صحة قضايا على الضوء تسليط .4
 النفسية؛ الصحة وتعزيز االضطرابات من بالوقاية املعين االستراتيجي

 تـوفري  لضمان االختصاصات املتعدد األسلوب تستخدم اليت رعايةلل اتمعية النماذج تشجيع إىل احلاجة إدراج .5
 نفسياً؛ املعتلِّني لألشخاص املردود والعالية اإلنسانية الرعاية

 التنويـه  مـن  للتحقـق  ،النفسـية  بالصحة اخلاصة التشريعات حتديثو نشر إىل األعضاء الدول حاجة على التأكيد .6
 املصـابني  األشـخاص  حقـوق  لصـيانة  املعـوقني،  األشـخاص  حبقوق حدةاملت األمم باتفاقية اخلاصة باألحكام فيها

 وبالعجز؛ ،نفسية باضطرابات

 اإلقليميـة  االستشـارية  جنـة للّ والـثالثني  السـادس  االجتماع يف للمناقشة موضوعات  .7
)2012( 

 للصحة؛ الروحي البعد •
 الباكرة؛ الطفولة يف اءالنم •
 ؟ هل فيها من نواقص األولية؛ الصحية الرعاية •
 السياسات؛ مجيع يف الصحةإدراج  •
 العمومية؛ والصحة الوراثية األمراض •
 املتغرية؛ لالحتياجات األولية الصحية الرعاية وتلبية النشط التشيخ •
• للصحة؛ االجتماعية داتاحملد 
 الصحية؛ األولويات لتلبية لةاملعج الصحية الربامج •
 ؛)اجلموعية اباتاإلص( والصراعات والكوارث األزمات أثناء الصحة •
 االتصاالت؛ وتكنولوجيا الصحة تعزيز •
 قائمة؛ وحتديات متراكمة بينات – ةحبالص الصلة ذات لأللفية اإلمنائية املرامي •
 اتمعية؛ واملبادرات احلَضرية الصحة •
 اإلقليم؛ يف الصحي التأمني حالة •
 النفسية؛ الصحة على العنف آثار •
 الوطنية؛ التنظيمية السلطات وتقوية والتجميع ء،والشرا االحتياجات، – اللقاحات •
  .السارية غري األمراض •
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  األول امللحق
  األعمال جدول

 .افتتاحية مالحظات .1
 .املتوسط شرق إقليم يف التوسع السريع املستجد الداء هذا ملواجهة عاجلة تدخالت إىل الدعوة: الضنك محى .2
 للمرامـي  والوطنيـة  واإلقليميـة  العامليـة  األهـداف  لبلوغ املتوسط قشر إقليم يف للتمنيع املوسع بالربنامج االرتقاء .3

 .لأللفية اإلمنائية
4. ا االرتقاءكيفية ، والصحة أجل من للبحوث االستراتيجية هاتالتوج املتوسط شرق إقليم يف. 
 .لقيام بعملٍ منسقآن أوان ا: املتوسط شرق إقليم يف الصحية البشرية املوارد .5
 .املتوسط شرق إقليم يف اإلدمان مواد ومعاقرة النفسية ةالصح استراتيجية .6
 .)2012( ةاإلقليمي االستشارية للجنة والثالثني السادس االجتماع يف للمناقشة موضوعات .7
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  امللحق الثاين

  قائمة املشاركني
  من أعضاء اللجنة االستشارية اإلقليمية

  
  اهلالل األمحر املصري، القاهرة، مصرمعايل األستاذ الدكتور ممدوح جرب، األمني العام جلمعية 

معايل األستاذ الدكتور علي رضا مرندي، رئيس األكادميية اإليرانية للعلوم الصـحية، وعضـو الربملـان، وأسـتاذ طـب      
  األطفال وطب الوِلدان، ورئيس جملس أمناء مجعية الرضاعة الطبيعية، طهران، مجهورية إيران اإلسالمية

  العوضي، رئيس املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، الكويت معايل الدكتور عبد الرمحن
  ، وزير الصحة العامة، وزارة الصحة العامة، بريوت، لبنان∗معايل الدكتور حممد جواد خليفة

  ، وزير الصحة، وزارة الصحة، الرياض، اململكة العربية السعودية*معايل الدكتور عبد اهللا بن عبد العزيز الربيعة
  إعجاز رحيم، وزير الصحة االحتادي السابق، حكومة باكستان، إسالم أباد، باكستان معايل الدكتور

، ومدير املؤسسة الدولية للتكنولوجيا واخلـدمات  )دان(السيد الدكتور عمر سليمان، رئيس هيئة العمل اإلمنائي اآلن 
  اإلمنائية، اخلرطوم، السودان

  السابق، الرباط، املغرب ، وزير الصحة*معايل الدكتور حممد الشيخ بيد اهللا
  ، وزير الصحة السابق، عمان، األردن*معايل الدكتور سعد خرابشة

السيد األستاذ الدكتور ذو الفقـار بوتـا، أسـتاذ طـب األطفـال، قسـم طـب األطفـال، جامعـة أغاخـان، كراتشـي،            
  باكستان

لعلمية عن األمراض املعديـة املسـتجدة   ، مدير مركز األحباث واالستخبارات ا*السيد األستاذ الدكتور قصي الدالجي
  يف احمليط اهلندي، تونس، تونس

السيد الدكتور علي بن جعفر سليمان، املستشار واملشـرف علـى إدارة الشـؤون الصـحية، وزارة الصـحة، مسـقط،       
  عمان

  هام، نيويورك، املفوض العام السابق، األنروا، دبلوماسي مقيم، جامعة فورد*السيد األستاذ الدكتور بيتر هانسن

  
  
  
  
  

                                                 
 .مل يتمكَّن من احلضور  ∗
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  أعضاء أمانة املنظمة

 املدير اإلقليمي، الدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري
 كبري مستشاري املدير اإلقليمي، الدكتور حممد هيثم اخلياط
 نائب املدير اإلقليمي، الدكتور عبد اهللا الصاعدي

 املدير اإلقليمي املساعد، الدكتورة نعيمة القصري
 املستشار اخلاص للمدير اإلقليمي الستئصال شلل األطفال، هدانالدكتور حممد حلمي و
 مديرة حفظ الصحة وتعزيزها، الدكتورة هيفاء ماضي
 مدير مكافحة األمراض السارية، الدكتور جواد حمجور

 الشؤون اإلدارية واملاليةمدير ، راؤول توماس السيد
 الصحية باإلنابة مدير تطوير النظُم واخلدمات، الدكتور إبراهيم عبد الرحيم

 منسقة ختطيط الربامج ورصدها وتقيـيمها، الدكتورة سوسن بصريي
 املستشار اإلقليمي القتصاديات الصحة والتشريعات واألخالقيات، الدكتور حسني صاحلي

 املستشار اإلقليمي للصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان، الدكتور خالد سعيد
 اإلقليمي للتمنيع ولألمراض املتوقاة باللقاحاتاملستشار  ،الدكتورة نادية طلب

 املستشار اإلقليمي لألمراض املستجدة واألمراض السارية، الترصد والتنبؤ واملواجهة، الدكتور حسن البشرى
 رئيسة برنامج دعم التحرير والنشر والتصميم الفين ،السيدة جني نيكلسون

 مسؤولة تقارير/حمررة ،ة كاثرين فوسترالسيد
 حمررة املوقع اإللكتروين/حمررة، يدة سامنتا واردالس

 سكرترية أوىل، ختطيط الربامج ورصدها وتقيـيمها ،السيدة نرمني صالح
 سكرترية، ختطيط الربامج ورصدها وتقيـيمها، السيدة دعاء جاد

  


