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مة املقدِّ
م إليكم التقرير السنوي ألعامل منظمة الصحة العاملية يف إقليم رشق املتوسط، وهو تقريري األول.  ين أن أقدِّ يرسُّ
لقد كان عام 2011 زاخرًا باألحداث اجلسام يف الكثري من النواحي. فقد شهد العامل حدثًا صحيًا فريدًا، احتضنته األمم 
املتحدة، ومتثَّل بتوقيع رؤساء الدول واحلكومات من مجيع أرجاء العامل عىل اإلعالن السيايس للجمعية العامة بشأن 
الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها. ويف هذا اإلعالن التزم العامل بمسار واضح للعمل من أجل التصّدي 
األمراض.  هبذه  املرتبطة  اخلطر  وعوامل  والسكري،  والرسطان،  الوعائية  القلبية  األمراض  مثل  املزمنة  لألمراض 
ع يف العمران،  ويواجه إقليم رشق املتوسط عبئًا من األمراض غري السارية يتزايد رسيعًا مع زيادة أعامر السكان والتوسُّ
ل إقليم رشق  ل هذا اإلقليم، مع إقليم األمريكتني، أعىل معدالت انتشار السّكري، وُيسجِّ وتغريُّ أنامط احلياة. إذ ُيسجِّ
املتوسط، من بني أقاليم منظمة الصحة العاملية قاطبة، أعىل معدل زيادة ملرض السّكري يف العامل. وهو أحد إقليمني 
اثنني يصل فيهام اخلمول البدين إىل أعىل معدالته يف العامل، ويعاين سكانه، البالغون منهم واألطفال، من زيادة متفاقمة 
يف الوزن. ويف الوقت الذي استطاعت فيه أقاليم أخرى احلّد من معدالت التدخني، اليزال إقليمنا يتعّثر يف التدابري 
التي يتخذها ملكافحة تعاطي التبغ. واستجابًة مّنا لإلعالن السيايس للجمعية العامة بشأن الوقاية من األمراض غري 
د، والوقاية  السارية ومكافحتها، فإننا نعمل مع الدول األعضاء لوضع اسرتاتيجيات واضحة ترمي إىل تعزيز الرتصُّ
من عوامل اخلطر، وحتسني الرعاية الصحية، بام يف ذلك التكامل عىل مستوى الرعاية الصحية األولية. فهناك تدابري 
عالية املردود نستطيع العمل هبا للوقاية من األمراض غري السارية، وإنني أهيب بالدول األعضاء أن تعمل عىل دراسة 

هذه التدابري وتنفيذها يف أرسع وقت ممكن.

ومع اقرتابنا من عام 2015، وهو التاريخ املستهدف لبلوغ املرامي اإلنامئية لأللفية، التزال معدالت وفيات األمهات 
واألطفال يف العديد من الدول األعضاء يف اإلقليم من أعىل املعدالت يف العامل. ومن املفارقات يف هذا اإلقليم، بل 
ر الوصول إىل الرعاية  ويف البلد الواحد يف بعض األحيان، أن جتد سوء التغذية جنبًا إىل جنب مع السمنة. فالفقر وتعذُّ
الصحية األساسية يتواطآن ضد األمهات واألطفال عرب اإلقليم. والتدخالت األكثر فعالية وامُلسَنَدة بالبيِّنات للحدِّ 
ة إىل االرتقاء بتنفيذ هذه التدخالت وتوسيع  من وفيات األمهات واألطفال باتت معروفة جيدًا، وهناك حاجة ُمِلحَّ
نطاقها. وعىل العمل يف القطاع الصحي أن يعطي األولوية لتلك الرشائح املستضعفة من السكان، إال أن ذلك ال يكفي 
يف حد ذاته. بل هناك حاجة إىل تنسيق العمل وتكامله عرب كافة القطاعات ذات الصلة، ومع جماالت التدخل الرئيسية 
األخرى، كالتغذية والتمنيع. وسوف تقوم منظمة الصحة العاملية بدورها لتعزيز االسرتاتيجيات الشاملة واملتكاملة 

داخل القطاع الصحي وخارجه.

الذي  الثاين،  اإلقليمي  التمنيع  أسبوع  الطفولة. وقد حقق  أمراض  الوقاية من  رئيسيًا يف  التمنيع عنرصًا  ويعترب 
الوعي  إلذكاء  تقريبًا  األعضاء  الدول  كل  فيه  اشرتكت  إذ  باهرًا،  نجاحًا   ،2011 نيسان/أبريل  يف  فعالياته  انطلقت 
والوصول إىل املزيد من األطفال باللقاحات األساسية. َبْيد أن جودة برامج التمنيع ونطاق تغطيتها يتفاوتان من مكان 
الفتاكة يف مرحلة  التخلص من األمراض  التفاوتات، فلن نستطيع  نتمكن من جتاوز هذه  آلخر عرب اإلقليم. وما مل 
عة  ُمشجِّ َِذت خطوات  اتُّ وباكستان. وقد  أفغانستان  أجزاء من  ُيصاَدف يف  األطفال  الطفولة. واليزال مرض شلل 
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للتصدي له يف العام املنرصم. فكال البلدين املعنيني ومنظمة الصحة العاملية قد رفعوا اآلن استئصال شلل األطفال إىل 
حالة الطوارئ، ووضعوا خطط عمل طارئة. وهناك حاجة للحفاظ عىل هذا الزخم بام يضمن االجتهاد يف تنفيذ هذه 

اخلطط، واإلرشاف عىل تنفيذها، والتعرف يف الوقت املناسب عىل العوائق والتغلب عليها.                

ويف خضم مجيع هذه األحداث، وكذلك التحديات الصحية التي يواجهها اإلقليم، تظهر احلاجة املاسة إىل تقوية 
الُنُظم الصحية. إذ يواجه كل بلد من البلدان حتديات كبرية يف جمال الُنُظم الصحية. ومن الواضح أنه ال يوجد نموذج 
د مثل النظام الصحي الوطني، أو يعالج االحتياجات املتنوعة جلميع البلدان يف  واحد يتناول مجيع مكونات كيان ُمعقَّ
اإلقليم. فالدول األعضاء تتلف فيام بينها يف الظروف االجتامعية واالقتصادية، واملرتسامت الوبائية والديمغرافية، 
الصحة. وعىل قدٍر مماثٍل من  ينفقه كلٌّ منها عىل  ما  تتفاوت يف  العاملة هبا، كام  القوى  التحتية، واحتياجات  وبنيتها 
األمهية، تتفاوت هذه الدول يف درجة التكامل األفقي داخل القطاع الصحي، ومدى التعاون مع القطاعات األخرى. 
ه مشرتكني، يساعدان  ومع ذلك، أعتقد أنه من املمكن تبنِّي بعض الُنُهج الواضحة امُلسَنَدة بالبيِّنات لتقديم رؤية وتوجُّ
السادة وزراء الصحة من أجل حتديد  العمل مع  القائمة. وإنني أتطلع إىل  ُنُظمها الصحية  الدول األعضاء يف تقوية 

أفضل الُسُبل لكل بلد للميض ُقُدمًا. 

الذي شهده اإلقليم يف عام  التغري االجتامعي والسيايس  اهلائل نحو  التحرك  الطرف عن  ويتعذر عيل أن أُغضَّ 
2011. إن جذور املطالبة العامة باملشاركة املتساوية يف كيفية صياغة مستقبل البالد، وطريقة اتاذ القرارات التي تؤثر 
العاملية عن  ت منظمة الصحة  الفردية واملجتمعية والوطنية متأصلة بسبب اجلور االجتامعي. وطاملا عربَّ التنمية  عىل 
منظمة  جلنة  أعدته  الذي  التقرير  يف  أكرب  بوضوح  ذلك  ويتجىل  السكان.  صحة  عىل  اجلور  هذا  مثل  تأثري  من  قلقها 
من  عدد  عىل  الضوء  التقرير  هذا  سلط  وقد   .2008 عام  يف  للصحة  االجتامعية  دات  بامُلحدِّ املعنية  العاملية  الصحة 
دات الرئيسية للصحة مثل الفقر، وتعذر احلصول عىل التعليم، وعىل فرص العمل، وغياب احلامية االجتامعية  امُلحدِّ
الشاملة من املصاعب التي يفرضها املرض، واعتالل الصحة. وقد أصبح االرتباط بني الصحة والتعليم والظروف 
االجتامعية واالقتصادية وحقوق اإلنسان والتنمية الوطنية عىل املدى الطويل مقبواًل اليوم. وُيناط بنا مجعيًا، كقادة يف 
م ملموس يف القضايا ذات  القطاع الصحي، أداء دور كبري يف العمل عن كثب مع القطاعات غري الصحية إلحراز تقدُّ

الصلة بصحة السكان يف اإلقليم.

والسيايس يف  االجتامعي  االستقرار  املبارشة حلالة عدم  اآلثار  والبطالة من  األمن  وانعدام  العنف  وكانت زيادة 
بلدان اإلقليم، مما أرضَّ كثريًا بالصحة اجلسدية والنفسية لشعوب هذه البلدان. وتستجيب منظمة الصحة العاملية عىل 
جبهتني؛ األوىل من خالل دورها يف قيادة املجموعة الصحية لألمم املتحدة يف البلدان املختلفة، حيث َترُصد املوقف 
م الدعم الالزم للتصدي للطوارئ. وعىل اجلبهة الثانية تعمل املنظمة مع وزارات الصحة املعنية  الذي يستجّد، وُتقدِّ
القطاع الصحي. والزلنا يف املراحل األوىل من  يتبناها  التي  من أجل إعادة ترتيب األولويات، ومراجعة األساليب 
عملية التغيري، وسوف نواصل دعمنا القوي لتبنِّي أسلوب عادٍل للرعاية الصحية. كام أننا اآلن أمام فرصة غري مسبوقة 

لرسم مستقبل الصحة يف اإلقليم.

هذا هو تقريري السنوي األول حول أعامل منظمة الصحة العاملية يف إقليم رشق املتوسط، منذ أن توليت منصب 
املدير اإلقليمي ملكتب املنظمة لرشق املتوسط، يف شباط/فرباير 2012. وقد حرصُت يف األسابيع التي أعقبت البدء 
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يف عميل هذا أن آخذ بوجهات نظر الدول األعضاء، واخلرباء، والزمالء، فيام خيتص باألولويات يف اإلقليم، وكيفية 
إقليم  الصحة يف  بعنوان »ترسيم مستقبل  تلبية هذه األولويات. وقد متخض هذا اجلهد عن وثيقة  العمل سويًا عىل 
رشق املتوسط«، حددت مخسة جماالت رئيسية نستطيع من خالهلا، بل يتعني علينا، أن ُنحِرز فيها تقدمًا يف السنوات 
السارية،  السارية، واألمراض  الصحية، وصحة األمهات واألطفال، واألمراض غري  الُنُظم  القادمة؛ وهي:  اخلمس 
واملكاتب  اإلقليمي  املكتب  هيكل  تنظيم  إعادة  تستهدف  خطوات  َذُت  اتَّ وقد  هلا.  والتصدي  للطوارئ  والتأهب 
القطرية وأولوياهتا بام يتامشى مع هذه احلقائق اجلديدة. وما من شك أن عملية إصالح املنظمة املستمرة سوف تدعم 
جهودنا. وإنني أتطلع إىل العمل مع الدول األعضاء لتنفيذ جدول األعامل هذا، ولرفع التقارير إليكم عن التحديات 

التي تواجهنا، وعن التقدم الذي نحرزه ونحن نميض يف طريقنا ُقُدمًا.

الدكتور عالء العلوان
املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العامليـة لرشق املتوسط





املوجز
التنمية الصحية واألمن الصحي

ما  تمَّ بشكل عام احلفاظ عىل  البلدان، فقد  العديد من  التي يموج هبا  السياسية  االضطرابات  من  الرغم  عىل  	•
حتقق من إنجازات يف جمال الوقاية من األمراض السارية ومكافحتها بفضل تعزيز التعاون والتضافر مع البلدان 

بشكل خاص.

تواصلت  واستئصاهلا،  منها  والتخّلص  باللقاحات  توّقيها  يمكن  التي  األمراض  بمكافحة  يتعلق  ما  ويف  	•
فبالرغم   .2011 املؤرشات يف عام  الصحيح يف معظم  الطريق  لتكون عىل  املتوقعة  اإلقليمية  النتائج  إنجازات 
ليبيا  الروتيني يف كل من  بالتمنيع  التغطية  السائد يف اإلقليم قد أدى إىل انخفاض يف معدالت  من أن الوضع 
واجلمهورية العربية السورية واليمن، إال أن ستة عرش بلدًا متكنت من حتقيق نسبة التغطية املستهدفة هلذا التمنيع، 
والتي تصل إىل 90%، وهنالك ثالثة بلدان أخرى قاب قوسني أو أدنى من حتقيق هذا اهلدف. كام حتققت زيادة 
كبرية يف التغطية بالتمنيع الروتيني باللقاحات يف الصومال. وعىل الرغم من تعذر حتقيق هدف التخّلص من 
أفغانستان وباكستان  بيد أن  التخّلص منها.  بلدان عىل شفا اعتامد  2010، إال أن هنالك تسعة  احلصبة يف عام 
يف  جديدة  لقاحات  إدخال  وتم  املتابعة.  محالت  تنفيذ  يف  التأخر  بسبب  للحصبة  فاشيات  شهدت  والسودان 
إىل  النزلية  املستدميات  من  “يب”  للنمط  املضاد  اللقاح  تستخدم  التي  البلدان  عدد  ليصل  البلدان  من  العديد 
18 بلدًا، واللقاحات املضادة للمكورات الرئوية 8 بلدان، واللقاح املضاد للفريوسة العجلية 4 بلدان. ويعمل 
املكتب اإلقليمي جاهدًا عىل التوّسع يف إدخال لقاحات جديدة، والسّيام يف البلدان املتوسطة الدخل، من خالل 
ع للقاحات، والقيام بحمالت إعالمية، وتعزيز القدرة الوطنية عىل اختاذ القرار  إنشاء نظام إقليمي للرشاء املجمَّ

املسند بالبينات. وتم بنجاح االحتفال باألسبوع اإلقليمي الثاين للتطعيم باللقاحات يف نيسان/إبريل 2011.

البلدان من شلل األطفال  إذ ختلو مجيع  استئصال شلل األطفال،  باجتاه هدف  التقّدم  اإلقليم إحراز  وواصل  	•
لبلوغ  مستوى  أعىل  عىل  السياسية  القيادة  سعي  بوضوح  جتىل   2011 عام  ويف  وباكستان.  أفغانستان  باستثناء 
التنسيق  من  عالية  درجة  عىل  إجراءات  تتطلب  ال تزال  املتبقية  الضخمة  التحديات  أن  إال  املتوخى.  اهلدف 
واملواءمة من ِقَبل احلكومتني ومن ِقَبل الرشكاء الدوليني. وواصلت املجموعات االستشارية التقنية اإلقليمية 
ودون اإلقليمية تقديم توصياهتا بشأن مدى مالءمة االسرتاتيجيات لبلوغ اهلدف. وتم اختاذ إجراءات ختفيفية 
من أجل احلفاظ عىل الوضع يف البلدان اخلالية من شلل األطفال. ويف الصومال، تواصل بذل اجلهد للوصول 
إىل األطفال الذين يتعذر يف الوقت احلايل الوصول إليهم. ويف اليمن تم إجراء يوم وطني للتمنيع يف هناية العام. 
التعاون بني أقاليم املنظمة. وواصل نظام الرتصد اإلقليمي للشلل الرخو احلاد  وبذلت اجلهود احلثيثة لزيادة 
أداءه وفقًا للمعايري الدولية املقبولة. ومتثلت التحديات األساسية التي جتابه برنامج استئصال شلل األطفال يف 
ضامن توفري التمويل الكايف ألنشطة التمنيع التكمييل، واستمرار االلتزام السيايس سواء يف البلدان املوطونة أو 
اخلالية من شلل األطفال. وسيكون وقف رساية فريوس شلل األطفال الربي يف أفغانستان وباكستان يف طليعة 
األولويات يف عام 2012. ففي باكستان، سيتم الرتكيز بشكل أسايس عىل التنفيذ الكامل خلطة العمل الوطنية 



12

 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2011

للطوارئ. أما يف أفغانستان، فسيتم إيالء اهتامم خاص لفرتات املهادنة، ولإلرشاف الصارم، وللمساءلة املرتكزة 
عىل األداء.

داء  حاالت  انخفضت   ،2011 عام  ففي  مماثلة.  إنجازات  املهملة  املدارية  املناطق  أمراض  مكافحة  وشهدت  	•
التنينات )داء الدودة الغينية( بنحو 42% باملقارنة بالعام املايض، ويرتكز اآلن أكثر من 75% من إمجايل احلاالت 
يف والية واحدة يف جنوب السودان. ولقد متكنت مجيع البلدان من احلفاظ عىل هدف التخّلص من داء التنينات 
)معدل انتشار أقل من 1 لكل 000 10( باستثناء جنوب السودان وبعض املناطق يف مرص والسودان واليمن مما 
يستلزم إعادة تقييم الوضع يف هذه البلدان. وقد أدت األوضاع السياسية إىل االضطراب يف األنشطة اإلقليمية 
للتخلص من داء البلهارسيات يف بعض البلدان، ومع هذا فقد تم تغطية أكثر من 1.5 مليون شخص يف اليمن 
بدواء الربازيكوانتيل. ومل يتبق سوى بلدين فقط ومها السودان وجنوب السودان يعانيان من التوطن املفرط لداء 
البلهارسيات. أما يف ما يتعلق بداء الفيالريات اللمفية، فقد انتهت مرص من إعداد األدوات احلساسة الالزمة 
لرتصد ما بعد املعاجلة الدوائية اجلموعية. وقام السودان بإعادة ترسيم أماكن انتشار املرض، وهو اآلن مستعد 
للبدء بربنامج املكافحة باستخدام املعاجلة الدوائية اجلموعية. ويف جنوب السودان تم إدخال بروتوكول املعاجلة 
اجلديد لداء املثقبيات األفريقي البرشي يف املراحل األخرية من املرض يف مجيع املراكز التي تقبل أمثال هؤالء 
املرىض. ورغم تقديم املنظمة عتائد تشخيصية جمانية، إال أن عدد احلاالت اجلديدة املكتشفة أقل بكثري مما هو 

متوقع. ويعزى ذلك بشكل رئييس إىل تقليص أنشطة املكافحة بسبب غياب الرشكاء يف التنفيذ.

هلا  والتصدي  للفاشيات  املبكر  الكشف  يف  كبري  ن  حتسُّ مع  كبري،  بشكل  الكربى  الفاشيات  عدد  وانخفض  	•
ومكافحتها. وتعترب فاشية الضنك يف باكستان أكرب حدث يف عام 2011، والتزال محى الضنك متثل أكرب هتديد 
العمل  بدأ  ثمَّ  بجدية شديدة، ومن  التهديد  هذا  اإلقليمي  املكتب  ويأخذ  اإلقليم.  العمومية يف  الصحة  ألمن 
بالعديد من التدخالت لدعم وزارات الصحة ومساعدهتا عىل تعزيز نظم الرتصد املبكر للمرض، وحتسني ُسُبل 

التأهب للفاشيات ومعاجلتها والسّيام يف البلدان التي متر بأزمات إنسانية.

ولقد أدى إدخال املنظمة لبعثات الدعوة والتقييم إىل حتسني القدرات األساسية الوطنية الالزمة لتنفيذ اللوائح  	•
الصحية الدولية 2005. كام ساعد توفري وترمجة الدالئل اإلرشادية، والوثائق اإلرشادية، وإجراءات التشغيل 
خمتلف  بني  التنسيق  تشجيع  وتم  القطري.  الصعيد  عىل  األنشطة  هذه  تنفيذ  تيسري  يف  الصلة  ذات  القياسية 
الوطنية األساسية هبدف  للقدرات  الوطنيني  اللوائح. وقد كان رصد ضباط االتصال  بتنفيذ  املعنيني  الرشكاء 
الدعم  بتقديم  املنظمة  وقامت  كبريًا.  حتّديًا  يمّثل   2012 حزيران/يونيو   15 قبل  اللوائح  تنفيذ  متطلبات  تلبية 
للبلدان التي لن تتمّكن من تلبية متطلبات تنفيذ اللوائح يف الوقت املناسب، لطلب مد املهلة لعامني إضافيني 
حتى 15 حزيران/يونيو 2014. وسيواصل املكتب اإلقليمي تقديم الدعم للبلدان لرأب الفجوات يف القدرات 
األساسية التي تم تقييمها، ولتنفيذ توصيات جلنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية، وللحفاظ عىل ما حتقق من 

قدرات حتى اآلن.

560 يف عام   000 خالل العقد املنرصم، وبلغ عدد املتعايشني مع فريوس اإليدز  توسعه  اإليدز  وباء  وواصل  	•
حدوث إىل  تشري  التقديرات  فإن   ،)%0.2( منخفضًا  اإليدز ال يزال  اإلمجايل النتشار  املعدل  أن   2010، ورغم 
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اللذين  اإلقليَمنينْ  أحد  املتوسط  إقليم رشق  مما جيعل   ،2010 عام  7400 طفل(  )منها  82 عدوى جديدة   000

حيتالن القمة من حيث الزيادة األكثر رسعة لوباء اإليدز. كام تزداد الوفيات ذات الصلة باإليدز أيضًا، ليصـل 
تقديرها عام 2010 إىل 000 38 وفاة. ويتواصل حتسن املعلومات الوبائية املحلية يف البلدان، مما يشري إىل زيادة 
القطاع  تدخالت  وإتاحة  توافر  ويتفاوت  أقراهنم.  وبني  االختطار  العايل  السلوك  ذوي  السكان  بني  العدوى 
الصحي ذات اجلودة العالية تفاوتًا ملحوظًا بني بلٍد وآخر. فقد حتسن الوصول إىل املعاجلة حتسنًا ثابتًا أدى إىل 
2009 و2010. إال أن اإلقليم ال يزال يظهر أقل تغطية من بني مجيع  25% يف املدة بني عامي  زيادة تقرتب من 
أال  باملعاجلة. ويغلب  التغطية  اإليدز، ومنها معدالت  ملواجهة  الصحي  للقطاع  الرئيسية  بالتدخالت  األقاليم 
تكون األساليب املتبعة يف الوقت الراهن، والتي تستهدف زيادة التغطية باختبارات املتعايشني معه وبخدمات 
الوقاية منه لدى املعرضني خلطر العدوى به، وباملعاجلة للمتعايشني معه، جمدية عىل نحٍو كاٍف. هذا وقد ظهرت 

أمثلة من االسرتاتيجيات ونامذج إيتاء اخلدمات التي نجحت يف الوصول إىل من حيتاجون إليها يف اإلقليم.

ص من املالريا يف مجهورية إيران اإلسالمية والعراق واململكة العربية  درب التخلُّ عىل  ملحوظ  م  تقدُّ حتقق  كام  	•
التي  الرئيسية  بالتدخالت  فيها  التغطية  زادت  فقد  باملالريا  املوطونة  األخرى  السبعة  البلدان  أما  السعودية، 
تستهدف مكافحة النواقل وتستهدف املعاجلة رغم بقائها دون حتقيق اهلدف املتوخى وهو 80%. ويتطلب كل 
من الوصول املحدود النطاق ملرافق التشخيص بالفحوصات الطفيلية وتدين جودة هذه املرافق يف هذه البلدان 
التشخيصية  اخلدمات  نطاق  توسيع  الشامل،  التغطية  هدف  بلوغ  ويتطلب  عاجلة.  إجراءات  اختاذ  السبعة، 
والعالجية لتشمل القطاع اخلاص واملجتمع، إىل جانب التدريب واإلرشاف بقوة عليها. ويمثِّل انتشار مقاومة 
النواقل ملبيدات احلرشات يف الكثري من مناطق اإلقليم هتديدًا عظياًم، ومتس احلاجة لبذل جهود منسقة إلعداد 
ح حدوث فاشيات حملية  خطة شاملة لرصد مقاومة النواقل ملبيدات احلرشات والوقاية منها وتدبريها. ويوضِّ
من املالريا يف بعض البلدان اخلالية من املالريا مدى ضعف ُنُظم الرتصد والتيقظ. ومتس احلاجة الختاذ تدابري 
عاجلة وملحة للوقاية من حدوث أي نكسات يف ظل زيادة التحركات السكانية ووفادة املالريا والتعقيدات 

السياسية.

تم اإلبالغ عن أنه بني منخفـض ومتوسـط، حيث  اإلقليم يصنف عىل  السل يف  2010، كان عبء  عام  ويف  	•"
 834 421 حالة متثل 7% من العبء العاملي. وقد أبلغ بلد واحد هو باكستان عن 61% من هذه احلاالت. وقد 
حتسن املعدل اإلقليمي للكشف عن احلاالت ووصل يف عام 2010 إىل 63% إال أنه مل يصل إىل اهلدف املتوخى 
اإلجيابيني  األتراب  الرئوي يف  السل  88% من حاالت  معاجلة  2009 متت  عام  فإنه يف  ذلك،  70%، ومع  وهو 
لُِلَطاخات البلغم معاجلة ناجحة )وذلك يتجاوز اهلدف املوضوع وهو 85%(. وال يزال املعدل اإلقليمي لكشف 
التقديري العدد  بني  من  حالة   829 عن  إال  غ  ُيَبلَّ ومل   ،)%5.9( منخفضًا  متعددة  ألدوية  املقاوم  السل   حاالت 
الصعيد  متعددة عىل  املقاوم ألدوية  السل  لتدبري  املحدودة  القدرات  إىل  رئييس  14. ويعود ذلك بشكل   000  
القطري، ومدى ما يتسم به ذلك من تعقيدات، هذا باإلضافة إىل ما تواجهه الربامج من صعوبات مالية تعرض 
إنجازاهتا الكربى للخطر يف املستقبل. وبناًء عىل ذلك، فإن الرتكيز سيتم عىل حتسني اإلبالغ عن السل، واالرتقاء 
ص من السل، وإعداد اسرتاتيجيات مضمونة  بقدرات املعاجلة للسل املقاوم ألدوية متعددة، وإحياء مبادرة التخلُّ
االستمرار وعالية الفعالية لقاء التكاليف لتجنب االعتامد عىل الصندوق العاملي ملكافحة السل واملالريا واإليدز.
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اكتسبت جهود الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها يف اإلقليم زمخًا كبريًا من خالل اإلعالن السيايس  	•
مع  العاملية. ومتشيًا  للصحة  تارخييًا  يمثل حدثًا  الذي   ،2011 أيلول/سبتمرب  العامة يف  اجلمعية  الذي أصدرته 
اإلقليمي،  املستوى  السارية عىل  األولوية لألمراض غري  رفع درجة  الرتكيز عىل  كان  فقد  اجلديد،  املعلم  هذا 
التي أعدت خطط عمل ملكافحة األمراض  البلدان  يف مجيع املشاورات واملؤمترات اإلقليمية. وقد ازداد عدد 
غري السارية، تتامشى مع خطة عمل املنظمة يف هذا املجال، ليصل العدد اإلمجايل إىل تسعة، إال أن وترية تنفيذ 
د عوامل خطر اإلصابة باألمراض غري السارية، وتم استكامل  تلك اخلطط كانت متفاوتة. وتوسع نطاق ترصُّ
جي اإللكرتوين )eSTEPS( يف ثالثة بلدان أخرى، وبذلك يصل إمجايل عدد البلدان التي ُاستكمل  املسح التدرُّ
د ضعيفة يف معظم البلدان، وقد تم تقديم الدعم  إجراء املسح فيها إىل 18. وال زالت القدرات التقنية يف الرتصُّ
التقني لتنفيذ حزمة من التدخالت األساسية يف األمراض غري السارية يف الرعاية الصحية األولية، وذلك يف 
ثالثة بلدان. وكذلك، تم تقديم الدعم التقني لستة بلدان يف جمال التحري عن األمراض غري السارية يف مرافق 
الرعاية الصحية األولية. وتركز التعاون مع الرشكاء اإلقليميني والدوليني يف برامج مكافحة الرسطان عىل تقييم 
الثدي. وقد واصل املكتب اإلقليمي  امللطفة، وتعزيز أنشطة حتّري رسطان  الرعاية  الرسطان، والتدريب عىل 
دعمه للبلدان يف تنفيذها لإلعالن السيايس بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها يف هذا اإلقليم. 
والسيَّام  التبغ  مكافحة  بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  لتنفيذ  دعمه  اإلقليمي  املكتب  وواصل 

الدالئل اإلرشادية لإلقالع عن التدخني ودعم معاجلة االعتامد عىل التبغ.

النفسية  الصحة  ُنُظم  تقييم  أداة  باستخدام  العاملية  الصحة  منظمة  إليها  توّصلت  التي  البيِّنات  إىل  واستنادًا  	•
AIMS، واألطلس اإلقليمي اخلاص بالصحة النفسية ATLAS، تم إعداد اسرتاتيجية إقليمية للصحة النفسية 

من  كنسبة  النفسية  الصحة  عىل  اإلنفاق  زاد  وقد  اإلقليمية.  اللجنة  ِقَبل  من  واعتامدها  اإلدمان  مواد  وتعاطي 
امليزانية الصحية، وتقلصت نسبة اإلنفاق عىل الرعاية املؤسسية يف اإلقليم بشكل كبري، حيث انخفضت مما يزيد 
عىل 65% إىل 38% من إمجايل اإلنفاق عىل الصحة النفسية. وتواصل تقديم الدعم التقني إلعداد االسرتاتيجيات 
والترشيعات يف هذا الشأن، ورُشع يف بناء القدرات إلدماج الصحة النفسية يف الرعاية الصحية األولية يف كل 
من األردن والسودان، وتم تقديم الدعم يف جمال الصحة النفسية واالجتامعية إىل كل من مرص واألردن وليبيا 
واجلمهورية العربية السورية، كام تم بناء القدرات يف جمال اإلسعافات األولية النفسية يف إقليم دارفور بالسودان.

اإلقليم مؤخرًا من عدم استقرار من عبء اإلصابات والعجز املوجود بالفعل. بيد أننا نحتاج  ما شهده  وفاقم  	•
إىل دراسة التأثري بدقة. وقد تم إطالق عقد العمل حول السالمة عىل الطرق 2011-2020 عىل الصعيد اإلقليمي 
ويف العديد من البلدان. وقد شارك يف التقرير العاملي الثاين عن وضع السالمة عىل الطرق عرشون بلدًا، وتم 
إعداد خطط مبدئية استنادًا إىل هذه النتائج. وتم إعداد إطار اسرتاتيجي للوقاية من إصابات األطفال واملراهقني، 
كام تواصلت املبادرة اإلقليمية لالرتقاء بالربامج التدريبية املعنية باألجهزة التعويضية واألجهزة التقويمية، وتم 
اللغة  إىل  اإلعاقة”  حول  العاملي  و“التقرير  للتأهيل،  اجلديدة  املجتمعية  اإلرشادية  الدالئل  ترمجة  من  االنتهاء 
اخلاصة  السجالت  تعزيز  أو  إعداد  ملساعدهتا عىل  البلدان  دعم  اإلقليمي عمله عىل  املكتب  وواصل  العربية. 
برتصد اإلصابات واإلعاقة، ولتخطيط جهود الوقاية من اإلعاقة واإلصابات ومكافحتهام باملزيد من الفعالية 
البلدان يف جمال تطوير  التأهيل. وسيواصل املكتب اإلقليمي دعم  بُسُبل رعاية الرضوح وخدمات  واالرتقاء 
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املوارد  وزيادة  نطاقًا،  أوسع  صحية  تنمية  خطط  ضمن  والسمعية  البرصية  الرعاية  إلدماج  الوطني  التخطيط 
الة، والدعوة إىل دعم تنموي دويل  البرشية، وتعزيز البنى التحتية الالزمة لتقديم برامج رعاية برصية وسمعية فعَّ

أكرب، مع الرتكيز عىل البلدان ذات األولوية مثل أفغانستان، والسودان، والصومال، واليمن.

الصحة  حتسني  أجل  من  هبا،  والتغطية  الة،  الفعَّ العمومية  الصحية  للتدخالت  الشاملة  اإلتاحة  حتقيق  أما  	•
جلميع  والنشط  الصحي  التشيُّخ  وتعزيز  واملراهقني،  واألطفال،  واملواليد،  األمهات،  وصحة  اإلنجابية، 
األشخاص، فام يزال يواجه حتديات كبرية. فاحلاجة ماّسة إىل االلتزام السيايس الرفيع املستوى، مع زيادة املوارد 
املالية والبرشية، من أجل تعزيز صحة الفئات السكانية املستضعفة، والسيَّام النساء واألطفال، ومع ذلك، فقد 
أحرزت بعض البلدان خربات ناجحة، والسيَّام مرص التي حققت إنجازات بارزة يف جهودها لبلوغ املرميني 4 و5 
من املرامي اإلنامئية لأللفية. كام يتواصل توسيع شبكات املدن املراعية للمسنني ومراكز الرعاية الصحية األولية 
املراعية للمسنني لتشمل مجيع أرجاء اإلقليم، وقد قدمت هذه الشبكات مثااًل عىل تعزيز أنامط احلياة الصحية 
لدى املسنني. وقد أعدَّ املكتب اإلقليمي حزمة معيارية جيري التخطيط لالستفادة منها يف االرتقاء باخلدمات 
الوطنية للصحة املدرسية. كام تم نرش دليل إقليمي حول حتليل األوضاع الصحية لدى املراهقني، وذلك من 
أجل دعم البلدان يف عمليات التخطيط والتنفيذ للربامج التي تتعاطى مع صحة املراهقني. وسيواصل املكتب 
اإلقليمي مبادرات الدعوة لرفع صحة األمهات واألطفال إىل موقع أعىل عىل جدول أعامل الصحة العمومية 
النهج  لتعزيز  خاص  اهتامم  إيالء  وسيتم  لذلك.  املطلوبة  واملالية  البرشية  املوارد  وختصيص  األعضاء،  للدول 
التنسيق والتعاون مع  د، وحتسني  املدنية، والرتصُّ للرعاية الصحية األولية، وتعزيز تسجيل األحوال  املتكامل 

جماالت العمل األخرى ذات الصلة بالصحة العمومية، وتوثيق وتبادل اخلربات الناجحة.

الكوارث. وقد واصلت  أنواع  املتوسط بجميع  إقليم رشق  البلدان يف  مثيل من  له  يسبق  مل  عدد  ترضر  وقد  	•
ر  منظمة الصحة العاملية تقديم الدعم للبلدان من خالل اإلطار العام لالستجابة للطوارئ الصحية والتعايف املبكِّ
تلبية احتياجات  املناطق املترضرة وللدعوة إىل  العمليات يف  منها، مما تطّلب تقديم دعم تنظيمي كبري لتوطيد 
الصحة العمومية يف املجتمعات املترضرة. وقد أسفرت مواجهة مثل هذه الطلبات املتزايدة إىل استفادة الرشكاء 
مون الدعم لوزارات الصحة، من املجموعة الصحية باعتبارها وسيلة لتنسيق  يف الصحة العاملية، والذين يقدِّ
إيتاء اخلدمات األساسية، إىل جانب تعزيز برامج الصحة العمومية الوقائية. وقد حّقق توسيع نطاق الرشاكات 
اإلقليمية يف جمال األعامل اإلنسانية من خالل املجموعة الصحية ترسيعًا لوترية تقصري زمن االستجابة وتعزيزًا 
م للبلدان التي تعاين من األزمات. وقد تم تنفيذ أنشطة بناء القدرات عىل الصعيد الوطني  للدعم التقني املقدَّ
برنامج  أول  إعداد  تم  املستويات. كام  الكوارث يف مجيع  التخفيف من خطر  بإدماج  الصعيد اإلقليمي،  وعىل 
إقليمي للتواصل حول املخاطر التي تتهدد الصحة من أجل أطفال املدارس، وذلك بالتعاون مع االسرتاتيجية 
الدولية لألمم املتحدة للحدِّ من الكوارث UNISDR. كام رَشَعت منظمة الصحة العاملية يف إعداد إطار ميداين 
ز الثنائية القادمة  جديد لتوجيه عمل املنظمة يف املستقبل يف ميادين األمن الصحي ويف عمليات الطوارئ. وسرتكِّ
القدرات  تعزيز  سيتم  كام  اإلقليم.  يف  وخيم  بشكل  تبدأ  التي  األحداث  مجيع  إدارة  ُنُظم  واختبار  إعداد  عىل 
املعلومات واملعارف،  إدارة  بقوة عىل  الرتكيز  الوطني إلدارة مجيع تلك األحداث، مع  الصعيد  التنظيمية عىل 

وإيالء الصدارة ألفضل املامرسات يف الصحة العمومية.
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ولكي يمكن منع أو تقليص الوفيات واملراضة ذات الصلة بعوامل اخلطر املرتافقة مع تعاطي التبغ والكحوليات  	•
والعالقات  البدين،  النشاط  وقلة  للصحة،  املنافية  الغذائية  والُنُظم  التأثري،  النفسانية  املواد  وسائر  واملخدرات 
الترشيعية،  والتدخالت  املستوى،  الرفيع  السيايس  االلتزام  تعزيز  عىل  الرتكيز  من  فالبد  اآلمنة  غري  اجلنسية 
وصياغة سياسات الصحة العمومية يف هذا املجال. ويرسي هذا األمر بوجه خاص عىل بعض املجاالت مثل 
تنظيم تسويق األغذية واملرشوبات لألطفال، وتوفري خدمات وقائية وعالجية وتأهيلية ملعاقرة مواد اإلدمان، 
ع يف الشبكات، وتعزيز الرشاكات يف جمال تعزيز الصحة والتثقيف الصحي عىل كافة املستويات. وهناك  والتوسُّ
حاجة حقيقية إىل احلّد من استهالك التبغ من خالل النهوض بتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن 

مكافحة التبغ، بام يشمل اعتامد التدابري القصوى الواردة يف دالئلها اإلرشادية.

ة املفروضة  وتدرك البلدان مدى أمهية صحة البيئة يف ختفيف العبء املزدوج لألخطار البيئية التقليدية واملستجدَّ 	•
دات البيئية للصحة باعتبارها  عىل الصحة؛ إال أن الكثري من وزارات الصحة مل تنظر حتى الوقت الراهن إىل املحدِّ
من األولويات الرئيسية لتحسني الصحة العمومية. وتقّدر منظمة الصحة العاملية أن من املمكن تاليف ما يزيد عىل 
مليون وفاة حتدث يف اإلقليم كل عام من خالل توفري تدخالت مالئمة يف صحة البيئة. ويواصل اإلقليم جهوده 
ي للمشكالت التقليدية مثل تدبري الفضالت السائلة والصلبة، وتدبري تلوث اهلواء داخل املباين  احلثيثة للتصدِّ
املياه ويف جودهتا،  التناقص يف توافر  القلق يف الصحة العمومية  التي تثري  وخارجها. ومن املشكالت الكربى 
املضمونة  غري  الطاقة  مصادر  واستهالك   ، والتحرضُّ احلياة،  أنامط  يف  الرسيع  والتغريُّ  السكان،  أعداد  وازدياد 
ال ملصادر املياه. ومما يزيد من وخامة هذه املشكالت ويفاقم من آثارها عىل  االستمرار، واالستخدام غري الفعَّ
الصحة العمومية حدوث الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع اإلنسان، والتغريُّ املناخي؛ وهناك 
من اإلجراءات ما ينبغي القيام به يف القطاع الصحي ذاته، ومنها ما ينبغي القيام به يف مجيع القطاعات األخرى 
ب واالستعداد للطوارئ  ي للمخاطر الصحية البيئية. كام ينبغي عىل البلدان إعداد خططها الوطنية للتأهُّ للتصدِّ
اذ القرارات. وتوخيًا لضامن اخّتاذ إجراءات  يف الصحة البيئية، وحتسني إتاحة املعلومات الالزمة للبحوث والختِّ
الة يف القطاع الصحي ينبغي مكافحة املخاطر واإلقالل منها يف مواقع حدوثها مثل املنازل واملدارس وأماكن  فعَّ

العمل واملدن، ويف القطاعات مثل قطاع الطاقة والنقل واملواصالت والصناعة والزراعة.

وعىل جانب آخر، فإن انتشار سوء التغذية أمر يبعث عىل القلق، وهو ُيَعد وخياًم يف عديد من البلدان املنخفضة  	•
الدخل، والسيَّام أفغانستان، وباكستان، والصومال، واليمن، حيث نجد أن أكثر من 50% من األطفال دون سن 
اخلامسة مصابون بالتقزم. والوضع آخذ يف التفاقم بسبب أوضاع الطوارئ، والنزاعات الداخلية، واألزمات 
كام  باهظة،  تكاليف  الغذائي  بالنظام  الصلة  ذات  والسمنة  املزمنة  األمراض  عىل  وترتتب  اإلقليم.  يف  املالية 
سالمة  ضامن  وما يزال  الدخل.  املرتفعة  البلدان  يف  والسيَّام  والوفيات،  املراضة  معدالت  زيادة  يف  تسهم  أهنا 
الغذاء، والتخلص من األمراض املنقولة بالغذاء، من التحديات الكبرية التي تواجه مجيع البلدان. ومتشيًا مع 
االسرتاتيجية اإلقليمية للتغذية، أعد معظم البلدان اآلن خطط عمل وطنية للتصّدي للعبء املزدوج الناجم 
عن سوء التغذية، وتم إدخال بناء القدرات يف جمال التدبري العالجي لسوء التغذية الوخيم، والوقاية من السمنة 
د التغذوي، وذلك يف مجيع البلدان. وسيعمل املكتب اإلقليمي عن كثب مع البلدان من  ومكافحتها، والرتصُّ
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ال للخطط التي تستهدف جماهبة اضطرابات التغذية واألمراض املنقولة بالغذاء، وإضفاء  أجل ضامن التنفيذ الفعَّ
د، وبناء القدرات الوطنية يف جمال التغذية وسالمة الغذاء. الطابع املؤسيس عىل ُنُظم الرتصُّ

تقوية الُنُظم الصحية
وجود التزام سيايس قوي رفيع املستوى، ومشاركة جمتمعية، وقيادة، وتعاون بني  إىل  ماثلة  احلاجة  أن  الَرينْب  	•
باملساواة بني اجلنسني وضامن  املرامي اخلاصة  املحددات االجتامعية للصحة، وبلوغ  للتعاطي مع  القطاعات، 
اإلنصاف يف الصحة، وحتقيق اإلعامل الكامل للحق يف الصحة. ويعدُّ التوزيع غري املتساوي للموارد، والتحرضُّ 
الرسيع، وعدم كفاية األمن االجتامعي للفقراء، وعدم املساواة بني اجلنسني، واألزمة املالية هي القوى املحركة 
وراء التفاوتات القائمة يف إمكانية احلصول عىل اخلدمات الصحية واالجتامعية واالستفادة منها، والزيادة احلادثة 
ال  يف أعداد األشخاص املستضعفني أو رسيعي التأثر باملخاطر. ويدعم املكتب اإلقليمي البلدان إلجياد تعاون فعَّ
ه لتحقيق اإلنصاف، ومراعاة  بني القطاعات املختلفة من أجل إعداد سياسات صحية وتنموية وطنية ذات توجُّ
ز العمل خالل الثنائية 2012 – 2013 عىل بناء القدرات، وتوفري  الفروق بني اجلنسني، وحقوق اإلنسان. وسيرتكَّ
البيِّنات العملية ملظاهر عدم املساواة بني اجلنسني، واجلور يف الصحة، وتعزيز استجابة القطاع الصحي للعنف 

املرتكز عىل اجلنس.

من  كثريًا  هناك  أن  ولو  الصحية،  باحلصائل  االرتقاء  يف  تسهم  الصحية  الُنُظم  أن  يف  شك  من  هنالك  وليس  	•
التحديات التي تعرقل حتسني أداء الُنُظم الصحية ولبنات بنائها املتنوعة يف العديد من البلدان. وتدرك البلدان 
أنه ما يزال هناك الكثري الذي يتعنّي عمله للتحّقق من أن النظم الصحية تتلّقى التمويل الكايف، وتتوّفر هلا املوارد 
وإعداد  السياسات  صياغة  أن  ومن  بالفعالية،  تتسم  صحية  خدمات  تقديم  لضامن  أدائها  مراقبة  مع  املناسبة، 

اخلطط يتم استنادًا إىل بيِّنات موثوقة.

من املجاالت الرئيسية التي تسهم يف تعزيز النظم الصحية، والتي تلقى كل الدعم، ومن بينها  العديد  وهناك  	•
إعداد االسرتاتيجيات واخلطط والسياسات الوطنية وتقويتها؛ وتعزيز الشفافية وسياسات احلوكمة الرشيدة، 
ومحاية صحة املجتمع، واحلسابات الصحية الوطنية، والتعاون بني القطاعات للتعامل مع املحددات االجتامعية 
واالقتصادية للصحة، وبناء القدرات الوطنية، بام يشمل إعداد الوحدات التدريبية واحللقات العملية التدريبية، 
ومتابعة تنفيذ املبادرات العاملية لتعزيز الُنُظم الصحية يف البلدان املؤهلة، وتعزيز احلوكمة وتنمية القدرات يف 
جمال ختطيط املوارد البرشية من أجل الصحة عىل املستوى الوطني؛ واالرتقاء بإعداد املمرضات، والقابالت، 
الصحية  املهن  تعليم  برامج  واعتامد  واإلدارية؛  القيادية  قدراهتم  وبناء  املساعدة،  الصحية  املهن  يف  والعاملني 
اإلقليمية االسرتاتيجية  اخلطة  لدعم  اإلقليمية  املوارد  وحشد  بالكفاءة،  يتمتعون  ممارسني  ختريج   لضامن 

رشاكات  وإقامة  األولية،  الصحية  الرعاية  عىل  القائمة  اخلدمات  إيتاء  خطط  تنفيذ  أجل  من   )2015-2010(
وحتالفات مع رشكاء اسرتاتيجيني آخرين من أجل تلبية احتياجات البلدان يف جمال تعزيز النظم الصحية وتطوير 

اخلدمات.



18

 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2011

وما يزال هناك العديد من البلدان التي تفتقر إىل احلصول عىل املعلومات الصحية. والَرينْب أن حتسني عملية  	•
احلصول عىل معلومات صحيحة وحديثة يف جمال العلوم الصحية والطبية احليوية، وتوافر مثل تلك املعلومات، 
يمثل حتّديًا رئيسيًا أمام هذه البلدان. وهناك بالفعل حتسن كبري طرأ عىل القدرات اإلقليمية عىل االستفادة عىل 
نحو أفضل من موارد املعلومات الصحية، غري أن احلاجة ما تزال قائمة إىل مزيد من اجلهود يف هذا الصدد. ويعدُّ 
تطوير املكتبات اإللكرتونية، وشبكة املكتبات الطبية من اخلطوات األساسية لتحسني إدارة املعارف وتبادهلا. 
املاضية.  السنة  خالل  اجلودة  العالية  الطبية  املجالت  نرش  جمال  يف  اإلقليمية  القدرات  نطاق  اتساع  وتواَصل 
وواصل املكتب اإلقليمي العمل عىل ترسيخ ثقافة البحوث من أجل الصحة عىل املستويني الوطني واإلقليمي. 
الصحة يف  بالبحوث من أجل  بالنهوض  التوجهات االسرتاتيجية اخلاصة  ت  أقرَّ اللجنة اإلقليمية قد  وكانت 
للتجارب الرسيرية. وتم  إقليمي  إنشاء سجل  املشاورات برضورة  اإلقليم، كام خرجت توصيات من إحدى 
التقنية. وسوف  املجاالت  ن معلومات إحصائية يف مجيع  يتضمَّ الذي  املرصد الصحي اإلقليمي  إنشاء  كذلك 
التغطية الشاملة باخلدمات.  الداعمة للرعاية الصحية األولية بام يشمل  تتواصل الدعوة إىل اعتامد السياسات 
ليأخذ مكانه يف صلب عملية تطوير  القائم عىل ممارسة طب األرسة  للمنهج  للرتويج  وستبذل جهود خاصة 

النظم الصحية وتوفري الرعاية الصحية.

ارة امُلخصصة للصحة العمومية عىل املنتجات  وُينفق القطاع العام يف اإلقليم ما َيقُرب من 50% من امليزانية الدوَّ 	•
واخلدمات الطبية من دم، وأدوية، ولقاحات، وأجهزة، واستقصاءات رسيرية، وإجراءات جراحية. ومع ذلك، 
هناك ضعف شديد يف القدرات لدى الُنُظم الوطنية القائمة، إذ تعاين من نقص يف التمويل ومن قلة يف العاملني 
هبا، يف جمال إدارة التكنولوجيات الصحية. وقد أخذت هذه القضية تتَّضح عىل نحو متزايد عىل الصعيد امليداين 
التي تعاين من أوضاع طوارئ وكوارث  البلدان  البلدان، والسّيام تلك  الكثري من  السياسات يف  وعىل صعيد 
دة. وُتعدُّ التكنولوجيات الصحية واحدة من املدخالت اهلامة يف نظام الرعاية الصحية، ومن ثمَّ ينبغي إدارة  ُمعقَّ
الصحية من  الرعاية  نظام  النحو األمثل، وإدماجها يف  منها عىل  إدارة جيدة، واالستفادة  التكنولوجيات  هذه 
أجل احلصول عىل تدخالت صحية تتسم بالكفاءة. ويكشف تقييم الوضع اإلقليمي عن حتديات رئيسية ترتبط 
التكنولوجيات الصحية، والعدالة يف احلصول عليها، ومالءمتها، وُيرس تكاليفها، ثم املساءلة. ويتعني  بتوافر 
آليات شفافة  ترسيخ  الذي يشمل:  األمر  التحديات، وهو  للتغلب عىل هذه  الصحي  للنظام  تبّني هنج شامل 
للرشاء واإلمداد، وإعداد مرتسامت كافية خاصة لكل بلد عىل حدة، وتعزيز مفاهيم الشفافية واإلدارة اجليدة، 
َِذت بعض اخلطوات يف هذا االجتاه، ومنها: وضع اسرتاتيجيات  واالستخدام الرشيد، وبناء القدرات. وقد اختُّ
املعايري  وضامن  الوطنية،  التنظيمية  السلطات  بتعزيز  اخلاصة  القواعد  وصياغة  الصحية،  التكنولوجيا  إلدارة 
ذات اجلودة العالية والسالمة، وتعزيز سياسات الشفافية واإلدارة اجليدة، ونرش الدالئل اإلرشادية، واألدوات 
واملعايري حول املامرسات اجليدة، وإجراء دراسات للمراجعة الوظيفية عىل الربامج الوطنية القائمة للتكنولوجيا 
الصحية، وتعزيز مفاهيم ممارسات التصنيع اجليدة اخلاصة بجودة املنتجات الطبية امُلصنَّعة ومأمونيتها، ووضع 
ف عىل  جدول أعامل خاص بالبحوث للُمصنِّعني، وبناء القدرات. وهناك حاجة إىل بذل املزيد من اجلهود للتعرُّ
التحديات اإلقليمية والوطنية، والتغلب عليها. وسيكون من الرضوري عقد رشاكات وحتالفات مع رشكاء 
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استمرار  يكفل  بام  املحتملة  واملوارد  التمويل،  وآليات  املشرتكة،  املصالح  عىل  للتعرف  آخرين  استـراتيجيني 
منظمة الصحة العاملية يف تقديم الدعم التقني يف هذا املجال.

الرشاكات وأداء املنظمة
دة التي أثرت  اتسم عام 2011 بكونه فرتة صعبة، وحافلة بالتحديات للمكتب اإلقليمي بسبب األوضاع املعقَّ 	•
عىل 13 دولة من الدول األعضاء يف اإلقليم، بام فيها مرص، الدولة املضيفة. وعىل الرغم من تلك الصعوبات، 
وتقوية  البلدان،  يف  وجودها  تعزيز  العاملية  الصحة  منظمة  واصلت  فقد  املالية،  األزمة  استمرار  عن  وفضاًل 
ابتكارية  ُسُبل  إجياد  أصبح  وقد  الرئاسية.  اهليئات  عمل  يف  األعضاء  الدول  وإرشاك  الفعالة،  الرشاكات 
لالتصاالت الصحية، وتعزيز الرشاكات مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيِّني، من أولويات املكتب اإلقليمي، 
وقد أثمر ذلك يف زيادة استخدام وسائل اإلعالم االجتامعية كوسيلة جمدية لنرش رسائل املنظمة بني املزيد من 
الناس. وقد واصل املكتب اإلقليمي تصديه للتحديات املاثلة يف إدارة املعارف وتبادهلا بتحسني ُسُبل احلصول 
عىل املعارف الصحية وتوافرها، وكذلك بتعزيز استخدام املصادر اإللكرتونية للمعلومات. وَتواَصل العمل يف 
املرشوع اهلام لتطوير موقع املكتب اإلقليمي عىل شبكة اإلنرتنت وإعادة تصميمه، كام تم إطالق موقع جديد 
للشبكة الداخلية )اإلنرتانت(. وعىل جانب آخر، واصلت املنظمة تعاوهنا الوثيق مع الدول األعضاء من أجل 
القيادة  بتوفري  التزامها  بذلك  جمسدًة  اإلقليم،  يف  الطوارئ  أوضاع  من  والتخفيف  الصحية  األوضاع  حتسني 

وتشجيع إقامة الرشاكات.

املوارد املالية واملوارد البرشية املتاحة، وتوزعها عىل نطاق املنظمة، يمثل حتديًا  بني  احلاصل  التفاوت  وما يزال  	•
يف هذا املجال. ويأيت تأمني اعتامدات إضافية تتسم باملرونة، والعمل عىل ضامن ختصيص أفضل للموارد املتاحة، 
من بني األولويات التي جيري العمل عىل حتقيقها. وقد أدت االضطرابات املدنية واألزمات املستمرة يف خمتلف 
أنحاء اإلقليم إىل ارتفاع تكاليف تنفيذ الربامج املختلفة. وقد تم توصيل األدوية األساسية، واللقاحات وغريها 
من اإلمدادات الطبية يف أرسع وقت ممكن إىل األماكن التي حتتاج إليها، بام يف ذلك املناطق التي اكتنفتها خماطر 
أمنّية. وقد استلزم التنفيذ الكامل للربامج خالل الثنائية 2010-2011 استخدام مجيع االعتامدات املالية املتاحة 
يف إطار ميزانية االشرتاكات املقدرة. وبلغ جمموع املبالغ التي ُأنفقت عىل تنفيذ الربامج من املسامهات الطوعية 
411 مليون دوالر أمريكي، يام يتجاوز أربعة أضعاف ميزانية االشرتاكات املقدرة. وعىل الرغم من إرجاء عملية 
االرتقاء بتكنولوجيا املعلومات وبالبنية التحتية لالتصاالت يف املكتب اإلقليمي فقد أمكن إنجاز العديد من 
التآزر  مرشوع  تنفيذ  من  األوىل  املرحلة  استكملت  فقد  ذلك،  عىل  وعالوة  املجال.  هذا  يف  ن  التحسُّ جوانب 
العاملي يف املكتب اإلقليمي، وهو املرشوع الذي سيؤدي إىل التنسيق بني مجيع النظم التي تعمل يف املنظمة يف مجيع 
املكاتب الرئيسية. كام تم أيضًا تنفيذ اخلطط األمنية الرئيسية واألساسية املعتمدة يف اإلقليم، األمر الذي أدى إىل 
نت املكتب  تعزيز األمن وهتيئة أجواء العمل املالئمة لتنفيذ أنشطة الربامج، وتم اختاذ عدد من التدابري التي مكَّ

اإلقليمي من معاجلة ندرة املوارد املالية دون املساس باخلدمات اللوجستية واإلدارية األساسية.
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1. التنمية الصحية واألمن الصحي
الغرض االستـراتيجي 1: تقليص العبء الصحي واالجتامعي واالقتصادي 

لألمراض السارية
القضايا والتحّديات

املنقولة  البرشية  العدوى  2011، وأصبحت هذه  عام  مناطق جغرافية جديدة يف  إىل  الضنك  امتداد محى  تأّكد  لقد 
بالبعوض والتي تعّد األكثر انتشارًا، من مشاكل الصحة العمومية املستجدة يف اإلقليم، حيث زاد عدد الفاشيات 
التي أبلغ عنها يف السنوات األخرية. وتتضّمن العوامل املؤثرة يف هذا االمتداد، االتساع العشوائي يف احلرض، وتغري 
د مرض محى الضنك ونواقله والتبليغ  املناخ، وحتركات السكان. ومن ثمَّ هنالك حاجة إىل زيادة الرتكيز عىل ترصُّ
الصحة  املشكلة من مشاكل  إن حجم هذه  الناقل.  املناسبة ملكافحة  اختاذ االستجابة  بام يف ذلك  والتأهب هلا  عنها 
وإذا  واملكافحة.  للوقاية  ومكثفة  منسقة  جهود  اختاذ  عاجل  بشكل  يتطلب  الوبائية  االجتاهات  وتدهور  العمومية، 
أخذنا بعني االعتبار مقاومة الزاعجة املرصية للمبيدات احلرشية املعتادة، يصبح ترشيد استخدام املبيدات احلرشية، 

وإدارهتا بشكل سليم أمرًا حاساًم يف ضامن استمرار مكافحة املرض.

وقد أّكدت الشواهد يف عام 2011، ما حّققته برامج التمنيع من تقّدم ملحوظ يف السنوات القليلة املاضية. فلقد 
تقّدم كبري يف  البلدان، ولوحظ  العظمى من  الغالبية  90% يف  الثالثة أو جتاوزت  التغطية باجلرعة  شارفت معدالت 
الثالثة  باجلرعة  للتغطية  اإلقليمي  املتوسط  وصل  فلقد  والصومال.  السودان  جنوب  يف  الروتيني  بالتمنيع  التغطية 
من اللقاح الثالثي املضاد للخناق وللكزاز وللشاهوق وفقًا للبيانات الوطنية املبلغة إىل 88% يف عام 2010. وحتّقق 
من  العديد  وشارف  سنوات،  بثالث  املستهدف  التاريخ  قبل  احلصبة  عن  النامجة  الوفيات  بتقليص  املتعلق  اهلدف 
البلدان عىل بلوغ هدف التخّلص من احلصبة. كام يتواصل تعزيز الرتصد املختربي للحصبة. وشهد إدخال لقاحات 
جديدة نجاحًا باهرًا، والسّيام يف البلدان املنخفضة الدخل، بيد أن اجلرعة الثالثة من اللقاح الثالثي املضاد للخناق 
والكزاز وللشاهوق مل تصل إىل نحو 1.8 ماليني طفل رضيع، 90% منهم تقريبًا يرتكزون يف سبعة بلدان )أفغانستان، 
املرمى  حتقيق  يتسن  ومل  العراق(.  الصومال،  السودان،  السودان،  جنوب  جيبويت،  اليمنية،  اجلمهورية  باكستان، 
اإلقليم زيادة يف عدد حاالت احلصبة يف عام  املحدد، كام شهد  الزمن  بالتخّلص من احلصبة يف  اإلقليمي اخلاص 
2010. ومل تتمكن البلدان املتوسطة الدخل األقرب إىل املنخفض من إدخال اللقاحات اجلديدة. ومازالت أوضاع 

الصحية،  النظم  قوة  وتفاوت  واإلدارية،  التقنية  القدرات  وتفاوت  اإلقليم،  ربوع  يف  واملستجدة  احلالية  الطوارئ 
وتنافس األولويات، وعدم كفاية التخصيص املايل احلكومي، وضعف الوعي املجتمعي، متثل حجر العثرة األساسية 

أمام الوصول للسكان املستهدفني.

ويف عام 2011، مل يبلغ عن حاالت شلل األطفال يف اإلقليم سوى بلدين اثنني فقط ومها أفغانستان وباكستان. 
فوضع شلل األطفال يف باكستان خطري ومعقد. وتشمل أسباب استمرار الرساية انعدام األمن يف بعض املناطق، 
أفغانستان،  يف  أما  اخلطورة.  الشديدة  العدوى  مناطق  يف  والسيام  واإلدارة،  الشؤون  بترصيف  املتعلقة  والقضايا 
فلم تقترص احلاالت يف عام 2011 عىل اإلقليم اجلنويب ولكنها امتدت إىل العديد من الواليات األخرى. وبالرغم 
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إال  املستويات  أعىل  عىل  املؤّكد  السيايس  االلتزام  من 
عىل  ملموس  واقع  إىل  ترمجته  إىل  بحاجة  النزال  أننا 
مستوى التنفيذ. فبعض بلدان اإلقليم التزال تتعّرض 
عقب  حاالت  حدوث  خطر  الرتفاع  خاص  بشكل 
الوفادة نظرًا النخفاض مستويات املناعة بني األطفال. 
مل  حيث  الصومال،  يف  حتديدًا  احلالة  هذه  وتنطبق 
باللقاحات  التطعيم  عىل  املستهدفون  األطفال  حيصل 
السامح  “الشباب”  حركة  لرفض  نظرًا  عامني،  ملدة 
بالوصول هلم. ويعترب توطيد نظم ترصد الشلل الرخو 
احلاد العالية احلساسية، سواء يف البلدان املوطونة أو يف 
البلدان اخلالية من شلل األطفال، من األمور احلاسمة. 
ألنشطة  الالزم  الكايف  التمويل  توفري  ضامن  ويمثل 
السيايس  االلتزام  استمرار  وإدارة  التكمييل،  التمنيع 
حتّديًا  األطفال  شلل  من  واخلالية  املوطونة  البلدان  يف 

حقيقيًا للربنامج.

املدارية،  املناطق  أمراض  مكافحة  جمال  يف  أما 
)الدودة  التنينات  داء  حاالت  استمرار  من  فبالرغم 

أمامنا حتّديات لضامن  الغينية( يف االنخفاض، اليزال 
من  وللتيقن  وكامل،  متواصل  نحو  عىل  التبليغ 
املناطق  يف  احلاالت  ولتوثيق  كاف،  بشكل  الشائعات 
هذه  أن  واحلاصل  املرض.  من  خالية  أصبحت  التي 
املناطق يف اتساع مستمر، وإن كان بعضها اليزال غري 

in the Eastern Mediterranean Region  
Prevention and control 2010–2011

إمدادات طبية تسلم إىل جنوب السودان لدعم برنامج مكافحة داء الليشامنيات
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آمن. إن معدالت توطن اجلذام يف معظم بلدان اإلقليم 
واجلمهورية  مرص  نجحت  وقد  للغاية.  منخفضة 
التخلص من اجلذام  اليمنية واملغرب يف إحراز هدف 
بعض  وجود  من  الرغم  عىل  القطري  الصعيد  عىل 
التي قد ال تكون قد حققت هذا اهلدف بعد.  املناطق 
والصومال  أفغانستان  يف  اجلذام  برامج  تأثرت  ولقد 
املعقدة،  الطوارئ  بفعل  والسودان  السودان  وجنوب 
تعزيز  إىل  بحاجة  لذلك  وهي  األمنية،  واألوضاع 
قوهتا. وباإلضافة إىل ما يرتبط باجلذام من وصمة، فإن 
انخفاض القدرات الوطنية بسبب ندرة حاالت اجلذام 
يف معظم البلدان يمثل حتديًا مهاًم. فمثل هذا الوضع قد 
يؤدي إىل التأخر يف اكتشاف احلاالت، وزيادة احتامالت 
يف  نجحت  التي  للبلدان  وبالنسبة  اإلعاقة.  حدوث 
واليمن(  اللمفية )مرص  الفيالريات  داء  من  التخلص 
حققت  أو  البلهارسيات  داء  من  ختلصت  التي  وتلك 
ن )مجهورية إيران اإلسالمية،  انخفاضًا يف نسب التوطُّ
واململكة  مرص،  ليبيا،  السورية،  العربية  اجلمهورية 
القدرات  بناء  إىل  حتتاج  فإهنا  السعودية(،  العربية 
واملهارات بغية إدخال أدوات جديدة حساسة للتحقق 
من التخلص من هذين املرضني واإلشهاد عىل ذلك. 
واليزال الوضع العام ملرض النوم يف جنوب السودان 
يمثل شاغاًل كبريًا نظرًا ألن معظم الرشكاء يف التنفيذ 
أنشطة  بتخفيض  أو  الربنامج  من  باالنسحاب  قاموا 
ومتثل  وطنيون.  رشكاء  حملهم  حيل  أن  دون  املكافحة 
يف  احلشوي  الليشامنيات  داء  من  املتواصلة  الفاشية 
الغفرية  األعداد  بسبب  ضخاًم  حتديًا  السودان  جنوب 
من العائدين يف مناطق الرساية، وبسبب انعدام األمن، 

مما يعرقل تنفيذ أنشطة املكافحة.

خطريًا  هتديدًا  واملنبعثة  املستجدة  األمراض  متثل 
عملية  بتعطيل  هتدد  أهنا  كام  العمومية،  الصحة  ألمن 
التنمية االجتامعية واالقتصادية. وخالل العرشين سنة 
املاضية، شهد اإلقليم زيادة ملحوظة يف عدد الفاشيات 

واألوبئة النامجة عن األمراض املستجدة واملنبعثة مثل 
والكولريا،  والشيكونغونيا،   ،alkhurma اخلرمة  محى 
وجائحة   ،A/H5N1 وإنفلونزا  واإليبوال  والضنك 
املتصدع.  الوادي  ومحى   2009 عام  يف   A/H1N1

اإلنسانية  األزمات  بفعل  الوضع  هذا  تفاقم  ولقد 
احلادة واملزمنة يف العديد من البلدان. وواصل املكتب 
اكتشاف  عىل  قدرهتا  لتعزيز  البلدان  دعم  اإلقليمي 
ملقتضياهتا  واالستجابة  مبكرًا  واجلوائح  الفاشيات 
االستجابة  تنسيق  عىل  عمل  كام  كافية،  استجابة 

اإلقليمية والدولية ملثل هذه الفاشيات.

2005 حيز  الدولية  اللوائح الصحية  وبعد دخول 
التنفيذ يف 15 حزيران/يونيو 2007، تم إمهال البلدان 
متهيدًا  األساسية  القدرات  وبناء  لتقييم  سنوات  مخس 
 .2012 حزيران/يونيو   15 بحلول  الكامل  للتنفيذ 
وتبادل  الشفافية  مستويات  أعىل  عىل  احلفاظ  ويمثل 
املهمة  األحداث  أثناء  املناسب  الوقت  يف  املعلومات 
شاغاًل  والدويل،  واإلقليمي  الوطني  الصعيد  عىل 
للبلدان  سمح  السبب،  وهلذا  للمنظمة.  أساسيًا 
األحداث  حول  للمعلومات  موقع  إىل   بالدخول 
)EIS: Event Information Site( لتبادل املعلومات 

ومتابعة كل األحداث التي جتري يف العامل. والمراء يف 
يتطلب أساسًا قويًا.  للوائح  البنية األساسية  أن تعزيز 
ويمكن حتقيق ذلك من خالل متكني ضباط االتصال 
الوطنيني، ووضع آليات مناسبة للتواصل بغية حتسني 
ُسُبل التنسيق بني الرشكاء املعنيني واملشاركني يف تنفيذ 
د  الرتصُّ عىل  القدرة  عىل  احلفاظ  واليزال  اللوائح. 
حتديًا  الدخول  نقاط  يف  القدرة  وتعزيز  واالستجابة، 
إن  والعاملي.  واإلقليمي  الوطني  الصعيد  عىل  كبريًا 
رصد واستبقاء القدرات األساسية الالزمة الكتشاف 
عنها  واإلبالغ  املحتملة،  املخاطر  وسائر  األحداث 
 15 قبل  اللوائح  سياق  يف  ملقتضياهتا  واالستجابة 
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2012 وبعده، سيتطلب جهودًا وطنية  حزيران/يونيو 
هائلة، ودعاًم ملموسًا من املنظمة عىل كافة األصعدة.

الالزمة  الوطنية  القدرات  حمدودية  والتزال 
لتنسيق تدخالت مكافحة النواقل واستنهاضها لضامن 
التدبري السليم ملبيدات اهلوام، ولضامن مكافحة انتشار 
املقاومة ملبيدات احلرشات والسيام البرييثرونات، متثل 

حجر عثرة أمام بيولوجيا النواقل واملكافحة.

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ مؤرشات األداء 
لكل نتيجة متوقعة

توقيها  يمكن  التي  واألمراض  التمنيع  جمال  يف 
باللقاحات، بلغ معدل التغطية الروتينية باجلرعة الثالثة 
من اللقاح الثالثي 90% يف ستة عرش بلدًا، كام تقرتب 
التغطية املستهدفة. وقد  جيبويت، وباكستان من حتقيق 
البلدان  من  العديد  يف  األمني  الوضع  تدهور  ساهم 
مسامهة كبرية يف تأخر بلوغ هذا اهلدف. وركز املكتب 
وبناء  التخطيط  عملية  حتسني  عىل  دعمه  اإلقليمي 
الالزمة  املوارد  وحشد  والتوعية  الوطنية  القدرات 
لتنفيذ األنشطة املخطط هلا. ومن ثم تم بناء القدرات، 
وحتديث اخلطط الوطنية الشاملة املتعددة السنوات يف 

دعمها  تقديم  املنظمة  وواصلت  البلدان.  من  العديد 
الصومال  والسيام  األولوية  ذات  البلدان  إىل  الوفري 
من  األطفال  مجيع  إىل  للوصول  السودان  وجنوب 
الوصول  أسلوب  فيها  بام  املناسبة  األساليب  خالل 
ترسيع  ومحالت  الطفل،  صحة  وأيام  منطقة،  كل  إىل 
التطعيم  محالت  إجراء  من  ذلك  يتطلبه  وما  التطعيم 
التدخالت  من  ذلك  وغري  املتعددة،  باملستضدات 
التي هتدف إىل إنقاذ أرواح األطفال. وتم تقديم دعم 
مكثف للتدخالت املتكاملة لرعاية صحة األطفال يف 
اليمن، ويف باكستان عمل املكتب اإلقليمي عىل تعزيز 
لالستجابة  املناطق  قدرات  وبناء  الروتيني  التمنيع 
السلطات  نقل  عقب  التمنيع  برنامج  الحتياجات 
وأجريت  والواليات.  املناطق  إىل  املركزية  الصحية 
مراجعة متعمقة للربنامج يف قطر، وتم بناء القدرات يف 
جمال تدبري اللقاحات وتقييم إدارة خمزون اللقاحات يف 
ثالثة بلدان. وأجري األسبوع اإلقليمي الثاين للتطعيم 
من  بالرغم  بلدًا   19 بمشاركة   2011 نيسان/أبريل  يف 

الوضع السيايس املتأزم يف العديد من البلدان.

مل  احلصبة  من  التخلص  هدف  أن  من  الرغم  عىل 
حتى  املستهدف  املوعد  مد  وتم   2010 عام  يف  يتحقق 
قاب  أصبح  البلدان  من  العديد  أن  إال   ،2015 عام 
قوسني أو أدنى من املصادقة عىل التخلص من احلصبة. 
ونجح أربعة عرش بلدًا يف بلوغ تغطية باجلرعة األوىل 
الصعيد  95% عىل  اللقاح املضاد للحصبة تتجاوز  من 
بلدان عن  املناطق. وأبلغت تسعة  الوطني ويف غالبية 
أقل من حالة واحدة من احلصبة لكل مليون شخص، 
باحلساسية  يتسم  ترصد  نظام  وجود  من  الرغم  عىل 
والفعالية العالية، وهذه البلدان هي األردن والبحرين 
وتونس ومجهورية إيران اإلسالمية واجلمهورية العربية 

السورية والعراق وُعامن وفلسطني ومرص.

طفل يتلقى التطعيم ضد احلصبة يف أحد املرافق الصحية 
بالصومال
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أفغانستان وباكستان والسودان واليمن  وشهدت 
فاشيات احلصبة، كام تفاقم الوضع بسبب نفاد خمزون 
املكتب  تقديم  استدعى  مما  باكستان،  يف  احلصبة  لقاح 
وعىل  لباكستان.  جرعة  ماليني   3 نحو  اإلقليمي 
خالل  من  طفل  مليون   16 متنيع  تم  اإلقليم  مستوى 
وأيام  احلصبة،  ضد  التكمييل  التمنيع  أنشطة  متابعة 
صحة الطفل، ومحالت معنية بالطوارئ. وبالفعل تم 
حشد موارد وفرية هلذه احلمالت، كام تم تقديم الدعم 

التقني الالزم لضامن مستوى اجلودة العالية.

وتم تنفيذ نظام الرتصد املختربي الذي يستند عىل 
تسعة  جيري  حيث  البلدان،  مجيع  يف  احلصبة  حاالت 
كام  القطري،  املستوى  عىل  شاماًل  ترصدًا  بلدًا  عرش 
النظام، يف حني جتري  تنفيذ هذا  توشك باكستان عىل 
خمفريًا.  ترصدًا  والصومال  السودان  وجنوب  جيبويت 
اكتشاف  يف  ملحوظًا  تقدمًا  البلدان  أحرزت  ولقد 
قدرة  لزيادة  مبارشة  كنتيجة  احلصبة  فريوس  رساية 
والتنميط  الفريوس  اكتشاف  عىل  املختربات  شبكة 
املحلية  اجلينية  األنامط  بلدًا  عرشون  وحدد  اجليني. 
أساسيًا  اإلقليمي عاماًل  املكتب  للحصبة، وكان دعم 

يف هذه اإلنجازات.

اللقاحات اجلديدة نجاحًا غري  ولقد شهد إدخال 
املنخفضة الدخل، حيث  البلدان  مسبوق، والسيَّام يف 
تم إدخال لقاح املكورات الرئوية املقرتن يف اجلمهورية 
كام  السودان.  يف  الَعَجلية  الفريوسة  ولقاح  اليمنية، 
حصل العديد من البلدان عىل موافقة التحالف الدويل 
لقاحات  إدخال  عىل  والتمنيع  اللقاحات  أجل  من 
لقاح  إدخال  عىل  جيبويت  حكومة  فوافقت  جديدة: 
الَعَجلية،  الفريوسة  ولقاح  املقرتن،  الرئوية  املكورات 
لقاح  إدخال  عىل  أفغانستان  حكومة  ووافقت 
املكورات الرئوية املقرتن، ووافقت حكومة اجلمهورية 
الَعَجلية، ووافقت  الفريوسة  لقاح  اليمنية عىل إدخال 

كام  التكافؤ،  اخلاميس  اللقاح  عىل  الصومال  حكومة 
وافقت حكومة السودان عىل إجراء محلة للتمنيع بلقاح 
بالبلدان  يتعلق  ما  يف  أما  املقرتن.  السحائية  املكورات 
املتوسطة الدخل، فتم استئناف إدخال لقاح املستدمية 
اآلن  يصل  وبذلك  تونس،  يف  ب  النمط  من  النزلية 
إمجايل عدد البلدان التي أدخلت لقاح املستدمية النزلية 
الرئوية  املكورات  ولقاح  بلدًا،   18 إىل  ب  النمط  من 
بلدان.   4 إىل  الَعَجلية  الفريوسة  ولقاح  بلدان،   8 إىل 
الالزمة  االستعدادات  العراق  اختاذ  إىل  باإلضافة  هذا 
الفريوسة  ولقاح  النزلية  املستدمية  لقاح  إلدخال 
العجلية يف كانون الثاين/يناير 2012. وتستعد باكستان 
إلدخال لقاح املكورات الرئوية يف عام 2012، يف حني 
املقرتن،  الرئوية  املكورات  لقاح  إدخال  تأجيل  تم 
الوضع  بسبب  ليبيا  إىل  العجلية  الفريوسة  ولقاح 
وقد   .2012 عام  يف  إدخاهلا  اآلن  ويتوقع  السيايس، 
متثلت العوامل املبارشة يف حتقيق هذا اإلنجاز يف الدعم 
والتمنيع،  للقاحات  العاملي  التحالف  من  املقدم  املايل 
من  الدخل  املنخفضة  البلدان  أبدته  ما  إىل  باإلضافة 
البلدان  وسعي  التمويل،  يف  باالشرتاك  وطني  التزام 
املالية،  االعتامدات  ختصيص  إىل  الدخل  املتوسطة 
اإلقليمي  املكتب  من  املقدم  اهلائل  الدعم  جانب  إىل 
من  األمراض  عبء  تقييم  عملية  دعم  ذلك  يف  بام 
املعطيات  واستخدام  اإلقليمية،  الرتصد  شبكة  خالل 
املستحدثة للتوعية، واختاذ القرارات املسندة بالبينات، 
السنوات،  املتعددة  الشاملة  اخلطط  وحتديث  وإعداد 
وإعداد طلبات التمويل من التحالف العاملي للقاحات 
اجلديدة.  اللقاحات  إلدخال  والتأهب  والتمنيع، 
الوطنية  القدرات  لبناء  كذلك  الدعم  هذا  وتطرق 
وتعزيز املجموعات االستشارية التقنية املعنية بالتمنيع 

عىل الصعيد الوطني.

إقليمي  نظام  إلنشاء  خاصة  جهود  إيالء  ويتم 
ع للقاحات، وفقًا لطلب الدول األعضاء،  للرشاء املجمَّ
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يف  والسّيام  جديدة،  لقاحات  إدخال  تيسري  أجل  من 
شبكة  تعزيز  اآلن  ويتم  الدخل.  املتوسطة  البلدان 
الذي  املرض  عبء  بتقييم  املعنية  اإلقليمي  الرتصد 
يمكن توقيه باللقاحات. ووفقًا لألهداف املتوخاة من 
املؤرشات اإلقليمية، يقوم حاليًا ثامنية عرش بلدًا بتنفيذ 
ثامنية  تقوم  كام  اجلرثومي؛  السحايا  التهاب  ترصد 
األخرى  املتعدية  اجلرثومية  األمراض  برتصد  بلدان 
)التهاب الرئة واإلنتان sepsis(، يف حني يقوم تسعة 
التي توثق عبء مرض  املعلومات  بتجميع  بلدًا  عرش 
الربنامج  رصد  حيث  من  أما  الَعَجلية.  الفريوسات 
املوسع للتمنيع وتقييمه، فإن غالبية البلدان تقوم حاليًا 
برصد املعطيات اخلاصة بالتمنيع عىل مستوى املناطق، 
وأعاد تسعة عرش بلدًا نموذج اإلبالغ املشرتك ملنظمة 
الزمنية  للجداول  وفقًا  واليونيسف  العاملية  الصحة 

املتفق عليها وبام يتوافق مع املؤرشات اإلقليمية.

شلل  استئصال  جهود  يواجه  مما  الرغم  وعىل 
يسعى  اإلقليم  فاليزال  عديدة،  حتديات  من  األطفال 
بلدان  فجميع  املنشود.  اهلدف  هذا  حتقيق  إىل  جاهدًا 
باستثناء  األطفال  شلل  من  خالية  أصبحت  اإلقليم 
البلدين املوطونني ومها أفغانستان وباكستان. ويف عام 
السياسيني  القادة  كبار  مشاركة  بوضوح  جتىل   2011

الربنامج  بذل  فقد  املنشود.  اهلدف  إىل  للوصول 
ما  يف  والسيَّام  طيبة،  مبادرات  وطرح  ضخمة  جهودًا 
الثنائي  الفموي  األطفال  لقاح شلل  باستخدام  يتعلق 
جرعات  وإدخال  ومالئم،  كاف  بشكل  التكافؤ 
شاملة  خطط  وإعداد  قصرية،  فرتات  عىل  إضافية 
وزيادة   ،sub-district الفرعية  املناطق  مستوى  عىل 
مستوى  عىل  املساعدة  اخلدمات  يف  العاملني  عدد 
نظام  إدخال  الرصد من خالل  نظام  التنفيذ، وحتسني 
ترصد  نظام  عىل  واحلفاظ  التشغيالت،  جودة  ضامن 
شديدة  خمتربات  شبكة  تدعمه  احلساسية  شديد 
التقنية  االستشارية  املجموعة  وواصلت  الفعالية. 

اإلقليمية املعنية باستئصال شلل األطفال، واملجموعة 
وباكستان  بأفغانستان  املعنية  االستشارية  التقنية 
مالءمة  مدى  حول  املشورة  تقديم  األفريقي  والقرن 
واالسرتاتيجيات  واألساليب  احلالية  االسرتاتيجيات 
خالل  ومن  املنشود.  اهلدف  بلوغ  حيقق  بام  اإلضافية 
الوطنية،  السلطات  الوثيق مع  الدعوة والعمل  جهود 
أعلنت القيادات يف أفغانستان وباكستان أن استئصال 

شلل األطفال يعترب حالة طوارئ ملحة.  

يف  للطوارئ  الوطنية  العمل  خطة  كانت  وقد 
رساية  لقطع  هدفًا   2011 عام  حددت  قد  باكستان 
ذ بالكامل،  فريوس شلل األطفال، إال أن اخلطة مل تنفَّ
دون  حال  مما  اخلدمة،  تقديم  مستوى  عىل  والسيام 
باكستان  حكومة  عملت  وقد  املنشود.  اهلدف  حتقيق 
إصالحية  تدابري  وإدخال  احلالية،  اخلطة  تعزيز  عىل 
الرقابة  توفري  خالل  من  املشاكل  هذه  مع  للتعاطي 
احلكومية املستمرة، وتعزيز الشعور بامللكية، واملساءلة 
وحتى  اإلدارية.  املستويات  من  مستوى  كل  عىل 
ُتبذل   ،2012 عام  بنهاية  الرساية  وقف  هدف  يتحقق 
جهود مماثلة يف أفغانستان بغية تعزيز مراحل التخطيط 
مناعة  وحتسني  التكمييل،  التمنيع  ألنشطة  والتنفيذ 
السكان، مع الرتكيز بشكل خاص عىل املنطقة اجلنوبية 
مبتكرة  تدابري  باستمرار  الربنامج  ويتبنَّى  املوطونة، 

رصد محلة الستئصال شلل األطفال يف باكستان
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سالمة  وتعزيز  اخلدمات،  إىل  الوصول  ُسُبل  لزيادة 
العاملني يف الربنامج.

األطفال،  شلل  من  اخلالية  للبلدان  وبالنسبة 
اخللو،  وضع  عىل  للحفاظ  ملطفة  تدابري  اختاذ  تم 
وجنوب  جيبويت  يف  تكميلية  متنيع  أنشطة  فأجريت 
يف  إضافية  دورات  إجراء  )مع  والسودان  السودان 
دارفور( والعراق. وتفاديًا الحتامل الوفادة إىل جيبويت 
املكتب  بذهلا  التي  اجلهود  نجحت  وليبيا،  والسودان 
املكتب  مع  باالشرتاك  املتوسط  لرشق  اإلقليمي 
اإلقليمي ألفريقيا يف منع الوفادة من خالل ضامن متنيع 
املسافرين عرب املعابر احلدودية. وتزمع ليبيا إجراء يوم 
املستهدفة  السكانية  الرشائح  جلميع  وطني  دون  متنيع 

الصومال،  ويف  اجلنوب.  يف  والسيَّام  احلدود،  عىل 
الطفل  صحة  وأيام  للتمنيع،  الوطنية  األيام  أجريت 
للخطة  وفقًا  إليها،  الوصول  يمكن  التي  املناطق  يف 
للتمنيع يف اجلمهورية  يوم وطني  املوضوعة. وأجري 
السكان  مناعة  حتسني  أجل  من  العام  هناية  يف  اليمنية 
عىل  الراهنة،  السياسية  االضطرابات  بسبب  املنقوصة 

أن جترى الدورة الثانية يف عام 2012.

وواصل نظام ترصد الشلل الرخو احلاد أداءه وفق 
املعياري  املؤرش  جتاوز  أنه  بل  املقبول،  الدويل  املعيار 
 ،2011 عام  ويف  األولوية.  ذات  البلدان  من  كثري  يف 
الشلل  معدل  ترصد  هدف  البلدان  مجيع  حققت 
األطفال،  شلل  فريوس  عن  الناجم  غري  احلاد  الرخو 
باستثناء املغرب )0.68( وجيبويت )1.83(. وواصلت 
مجيع  اآلن  وحصل  املتميز،  أداءها  املختربات  شبكة 
االحتواء  عملية  وتتواصل  االعتامد،  عىل  املختربات 
واإلشهاد بشكل مرض. وتم إجراء مراجعات مستقلة 
كام  السودان،  جنوب  يف  احلاد  الرخو  الشلل  لرتصد 
مرص  يف  احلدودية  الواليات  يف  رسيع  تقييم  أجري 
والسودان، ومقاطعة بنجاب يف باكستان. ومن املزمع 
الثاين/ كانون  يف  السودان  يف  شاملة  مراجعة  إجراء 

يناير 2012. وقد شملت أنشطة الرتصد التكمييل أخذ 
عينات من املخالطني وإجراء رصد بيئي.

شلل  عن  لإلبالغ  األسبوعية  النرشة  وتواصل 
لرصد  كوسيلة  دورها   )Polio Fax( األطفال 
معلومات  من  حتمله  بام  وتقييمها،  األداء  مؤرشات 
ارجتاعية لوزارات الصحة والرشكاء واملنظامت املانحة 
يف الوقت املناسب. ويتم رصد خطر فاشيات فريوس 
شلل األطفال الربي عقب الوفادة رصدًا منتظاًم يف كل 
أجل  من  االختطار،  العالية  البلدان  يف  والسيَّام  بلد، 
تنبيهها يف الوقت املناسب، وضامن اختاذ تدابري ملطفة 
املكتب  وعزز  الفاشيات.  هلذه  االستجابة  من  كنوع 

WHO-EM/POL/396/E

Poliomyelitis Eradication 
in the Eastern 

Mediterranean Region
Progress Report 2010

WHO-EM/POL/396/A
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مها صوب التخلص  نجحت مرص يف مواصلة تقدُّ
من داء البلهارسيات، حيث انخفضت معدالت انتشار 
كل من البلهارسيا البولية واملعوية املبلغة ألقل من %1، 
الدلتا وصعيد  يبق سوى مناطق نشاط حمدودة يف  ومل 
مرص. أما يف اجلمهورية اليمنية فعىل الرغم مما تشهده 
من اضطرابات مدنية، تم معاجلة 1.68 مليون شخص 
يف بعض املناطق املترضرة والتي يمكن الوصول إليها. 
وانتهت مرص من إعداد أدوات حساسة، ورشعت يف 
الفيالريات  استخدامها للتحقق من التخلص من داء 
اللمفي. وقدم املكتب اإلقليمي الدعم التقني للسودان 
اللمفي  الفيالريات  داء  لتوزيع  خرائط  رسم  إلعادة 

اإلقليمي تعاونه مع املكتب اإلقليمي ألفريقيا من أجل 
اإلقليمي  املكتب  ومع  األفريقي،  القرن  بلدان  دعم 
لغرب املحيط اهلادي من أجل دعم الصني )استجابة 

للوفادة من باكستان(.

واألمراض  املدارية  املناطق  أمراض  جمال  يف  أما 
من  بالرغم  ملموس  تقدم  ُأْحِرَز  فقد  املنشأ،  احليوانية 
املمهملة”  “األمراض  هذه  أمام  املاثلة  التحديات  كل 
يف  الغينية(  )الدودة  التنينات  داء  انخفض  حيث 
إىل   2010 عام  يف  حالة   1797 من  السودان  جنوب 
املتوافرة  للبيانات  )وفقًا   2011 عام  يف  حالة   1028

أن  واملالحظ  2011(؛  الثاين  نوفمرب/ترشين  حتى 
وهي  واحدة  والية  من  اآلن  تبلغ  احلاالت  من   %76

الوالية االستوائية الرشقية. وتم إدخال أنشطة ما قبل 
السودان  للتشغيل يف  القياسية  اإلشهاد، واإلجراءات 
ن السابقة. وهنالك حاجة إىل تكثيف  يف مناطق التوطُّ

هذه األنشطة يف املناطق املتامخة جلنوب السودان.

بني  عبئًا  األقل  هو  املتوسط  رشق  إقليم  واليزال 
األقاليم من حيث عبء مرض اجلذام، فقد ختلصت 
معدل  يبلغ  )حيث  اجلذام  من  اإلقليم  بلدان  مجيع 
نسمة   10  000 لكل  واحدة،  حالة  فيها  اجلذام  انتشار 
أو أقل من ذلك( باستثناء جنوب السودان، مما يستلزم 
إعادة تقييم الوضع فيه. وكاستجابة للتحدي املاثل يف 
انخفاض قدرات العاملني يف جمال الرعاية الصحية يف 
العمل  تم  املنخفضة،  التوطن  معدالت  ذات  البلدان 
واإلقليم  املتوسط،  رشق  إقليم  يف  القدرات  بناء  عىل 
مع  بالتعاون  اإلقليمي  املكتب  حصل  وقد  األفريقي. 
العاملي للجذام عىل دعم مؤسسة ساساكاوا  الربنامج 
يف  باجلذام  خاص  مرشوع  لتنفيذ  للصحة،  التذكارية 
الدولية  اجلمعية  خالل  من   ،2012 عام  يف  الصومال 
رشيك  تعترب  والتي  العاملي،  الصعيد  عىل  للرعاية 

منظمة الصحة العاملية األسايس للتنفيذ يف الصومال.
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برنامج  إلدخال  متهيدًا  واليات  ثامن  يف  سليم  بشكل 
مسند بالبينات للرقابة عىل املعاجلة الدوائية اجلموعية.

لإليفرمكتني  اجلموعي  التوزيع  تنفيذ  وتواصل 
َنب يف السودان يف ثالث واليات  بية الذَّ ملكافحة داء ُكالَّ
جنوب  ووالية  الغضارف،  والية  النيل،  هنر  )والية 
دارفور( حيث تكون البؤر منعزلة هناك. ويعترب مركز 
كارتر الرشيك الرئييس يف هذا الربنامج. أما يف جنوب 
داء  ملكافحة  األفريقي  الربنامج  دعم  فقد  السودان، 
كالبية الذنب هذه األنشطة يف تسع واليات مترضرة؛ 
 ،%60 إىل  املترضرة  املناطق  تغطية  معدل  وصل  حيث 
كام وصل معدل تغطية السكان إىل 80% يف عام 2011. 
شكل  العدوى  تأخذ  حيث  اليمنية  اجلمهورية  ويف 
والتي  والعجز،  لإلقعاد  املسببة  اجللدية  األمراض 
معاجلات  تنفيذ  تواصل  السودة،  باسم  حمليًا  تعرف 
ملعاجلة  اإليفرمكتني  باستخدام  العيادات  عىل  ترتكز 
اآلفات الوخيمة يف معظم املناطق التي يمكن الوصول 

إليها.

قدمت منظمة الصحة العاملية األدوية والكواشف 
البرشي  املثقبيات  داء  ملعاجلة  الالزمة  املختربية 
املعاجلة  توليفة  استخدام  عملية  رصد  وتم  األفريقي. 
باإليفلورنثني والنيفورتيموكس والتي أدخلت يف عام 
فعاليته  اجلديدة  املعاجلة  بروتوكول  أثبت  وقد   .2010

ومل يتسبب يف أثار ضائرة كبرية. واليزال داء املثقبيات 
مشاكل  من  كربى  مشكلة  يمثل  األفريقي  البرشي 
الصحة العمومية يف جنوب السودان، نظرًا لعدم تنفيذ 
املطلوب،  باملستوى  والرتصد  املرض  مكافحة  أنشطة 
املرض سوى لدى  ي عن هذا  التحرِّ يتم إجراء  مل  )إذ 
1.8 ماليني شخص يعيشون يف  0.3% فقط من أصل 

املناطق املوطونة(. كام انبعث املرض بالفعل يف بعض 
البؤر.

فقد  احلشوي،  الليشامنيات  بداء  يتعلق  ما  يف  أما 
اضطلعت املنظمة بدور كبري يف االستجابة للفاشيات 
املستمرة يف جنوب السودان، حيث تم معاجلة ما يربو 
 ،2009 األول/أكتوبر  ترشين  منذ  حالة   18  000 عىل 
2011. وقدمت  1000 حالة شهريًا يف عام  وبمتوسط 
املنظمة اختبارات تشخيصية وأدوية نوعية، كام قدمت 
النائية.  الدعم اللوجستي الالزم للوصول إىل املناطق 
وعني املكتب اإلقليمي جمموعة خرباء إقليميني لدعم 
وتم  اجللدية.  الليشامنيات  لداء  تصدهيا  يف  البلدان 
األوىل  اإلقليمية  االسرتاتيجية  اخلطة  صياغة  بالفعل 
اإلقليمية  اإلرشادية  والدالئل   )2016  –  2012(
مما  اجللدي،  الليشامنيات  داء  حاالت  ملعاجلة  الالزمة 
كل  يف  املرض  ملكافحة  جديدًا  معياريًا  إطارًا  سيوفر 

أنحاء اإلقليم.

هبا  والتنبؤ  السارية  األمراض  ترصد  جمال  يف  أما 
وجماهبتها، فقد حتسنت نظم الرتصد بشكل كبري يف مجيع 
)أفغانستان،  البلدان  من  العديد  تبنَّى  حيث  البلدان، 
اليمنية،  واجلمهورية  السودان،  وجنوب  وباكستان، 
التدريبية  اإلرشادية  الدالئل  وُعامن(  والصومال، 
للمنظمة اخلاصة بجميع األمراض السارية ذات األمهية 
للصحة العمومية فيها، كام قام العديد من البلدان ببناء 

تدريب لتحديث املعلومات حول العالج بتوليفة جديدة 
من عقار نيفورتيموكس – إيفلورنيثني ملرض النوم يف يامبيو 

بجنوب السودان
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يف  للفاشيات  واالستجابة  بالرتصد  اخلاصة  القدرات 
الدعم  تقديم  اإلقليمي  املكتب  وواصل   .2011 عام 
للبلدان ملساعدهتا عىل تطوير وتعزيز ومواصلة قدرهتا 
عىل اكتشاف األحداث ذات األمهية للصحة العمومية 
األحداث  وتقييم هذه  والدويل،  الوطني  الصعيد  عىل 
اإلقليم  يف  القدرات  بناء  تدعيم  وتم  عنها.  واإلبالغ 
ب للفاشيات واجلوائح والتخفيف من وطأهتا يف  للتأهُّ
املامرسات  وتبنِّي  والنازحني؛  الالجئني  تواجد  أماكن 
الصحية؛  الرعاية  مرافق  العدوى يف  املعيارية ملكافحة 
إىل  للتحول  متيل  التي  اجلائحية  للعدوى  ب  والتأهُّ
الدالئل  وإعداد  اجلائحية؛  ولإلنفلونزا  فاشيات 
اإلرشادية والربوتوكوالت واملعايري اخلاصة بالرتصد 

املخفري لإلنفلونزا.

وقوع  د  تأكَّ والتحقق،  املتابعة  وبعد  العام،  وهذا 
الفاشيات  عن  الشائعات  من   20 بني  من  فاشية   15

الثالث  الفاشيات  عن  النظر  وبغض  بلدًا.   11 يف 
اجلمهورية  يف  )الشيكونغونيا/الضنك  الكربى 
اليمنية، واإلسهال املائي احلاد/الكولريا يف الصومال، 
األخرى  الفاشيات  معظم  فإن  باكستان(  يف  والضنك 
ونجحت  مبكرًا،  اكتشافها  تم  صغرية  فاشيات  كانت 
القطرية  املكاتب  بدعم  رسيعًا  احتوائها  يف  البلدان 
من  العديد  عن  أفغانستان  وأبلغت  للمنظمة. 
واحلصبة.  واخلناق  للشاهوق  املحدودة  الفاشيات 
وقامت فرق نظام اإلنذار املبكر باألمراض باحتوائها 
واملكتب  القطري،  املكتب  من  فاعل  بدعم  رسيعًا 
عن  اإلبالغ  تواصل  مرص،  ويف  للمنظمة.  اإلقليمي 
حاالت إصابة برشية بإنفلونزا الطيور A/H5N1. كام 
ي  أن البلدان بوجه عام أصبحت أكثر استعدادًا للتصدِّ
إىل  للتحول  التي متيل  األمراض  للفاشيات ومكافحة 
أوبئة باملزيد من الفعالية. بيد أن فاشية الضنك الكربى 
العاملية  الشبكة  دعوة  تطلبت  باكستان،  شهدهتا  التي 
لإلنذار بتفيش األمراض والتصدي هلا لتقديم الدعم. 

املتعاون   3 – نامرو  املكتب اإلقليمي ومركز  وواصل 
الدعم  لتقديم  البلدان  لطلبات  االستجابة  املنظمة  مع 

التقني. 

من  العديد  تبنِّي  يف  اإلقليمي  املكتب  ورشع 
املبادرات إلعداد الدالئل اإلرشادية والربوتوكوالت 
التي  العدوى  مكافحة  يف  البلدان  لدعم  اإلقليمية 
لوضع  منه  وكاستجابة  فاشيات.  إىل  للتحول  متيل 
اإلقليم،  االتساع يف  املنبعثة واآلخذة يف  الضنك  محى 
سويًا  املترضرة  البلدان  بجمع  اإلقليمي  املكتب  قام 
ملناقشة ُسُبل اختاذ أسلوب موّحد للتصدي للفاشيات 
املتكررة. ويتواصل العمل عىل بلورة نتائج املناقشات 
لصياغتها يف وثيقة للتوجيهات االسرتاتيجية اإلقليمية 
اللجنة  وقامت  اإلقليم.  الضنك يف  بمكافحة  اخلاصة 
قرارها  وأكد  األمر،  هذا  بمناقشة  كذلك   اإلقليمية 
)ش م/ل إ58/ق4( عىل أمهية االلتزام السيايس الرفيع 
مبيدات  بإدارة  يتعلق  ما  يف  اجليد  والتنسيق  املستوى، 
بالفعل  وتم  رشيدًا.  استخدامًا  واستخدامها  اهلوام 
واملعايري  والربوتوكوالت  اإلرشادية  الدالئل  إعداد 
الشبيهة  العدوى  لنظام  املخفري  بالرتصد  اخلاصة 
ILI/( التنفسية احلادة الوخيمة  باإلنفلونزا، والعدوى 

هذه  مواءمة  يف  البلدان  من  العديد  وبدأت   ،)SARI

توجيهية  وثيقة  مسّودة  إعداد  وتم  وتنفيذها.  التدابري 
املفاهيم  استخدام  عىل  الصحيني  العاملني  لتدريب 
كذلك  تم  كام  العمومية.  الصحة  خدمات  يف  الوبائية 
إعداد إطار لتنفيذ نظام ترصد املتالزمات، وإدماجه يف 

نظام ترصد الصحة العمومية الروتيني.

ويف سياق دعم بناء القدرات الوطنية، تم إدخال 
عىل  القدرة  تطوير  هبدف  للتدريب  دويل  برنامج 
املقر  مكافحة الكولريا. واشرتك املكتب اإلقليمي مع 
وبالفعل  الربنامج.  هذا  إعداد  يف  للمنظمة  الرئييس 
مع  بالتعاون  تدريبية  دورة  أول  استكامل  بنجاح  تم 
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دون  االجتامع  وركز  بريوت.  يف  األمريكية  اجلامعة 
اإلقليمي االهتامم عىل ما متثله احلمى النزفية الفريوسية 
اللجنة  لقرار  من هتديدات، كام قدم توصيات مكملة 
اإلقليمية ش م/ل إ54/ق4، وستكون يف الوقت نفسه 
احلمى  ملكافحة  اإلقليمية  اإلرشادية  للدالئل  أساسًا 

النزفية الفريوسية.

الدولية  الصحية  اللوائح  بتنفيذ  يتعلق  ما  ويف 
ملموسًا  حتسنًا  األساسية  القدرات  شهدت   ،)2005(
نتيجة ما قدمه املكتب اإلقليمي من دعم ملهام بعثات 
الدعوة والتقييم والرصد عىل الصعيد الوطني. ويف عام 
ومجهورية  باكستان،  يف  البعثات  هذه  أجريت   ،2011

السورية،  العربية  واجلمهورية  اإلسالمية،  إيران 
وجيبويت، والكويت، ولبنان، ومرص، واململكة العربية 
قامت  التي  البلدان  مجيع  ستقوم  ثم  ومن  السعودية، 
اللوائح  دخول  منذ  األساسية  قدرهتا  بتقييم  بالفعل 
الوطنية  العمل  خطط  بإعداد  التنفيذ،  حيز  الصحية 
لتلبية االحتياجات والقدرات التقنية قبل 15 حزيران/
يونيو 2012. وتم دعم بعثات خاصة لبناء القدرات يف 
نقاط الدخول، ولتعديل قوانني الصحة العمومية وفقًا 
ولبنان،  وعامن،  باكستان،  يف  الدولية  الصحية  للوائح 
الرئييس  املقر  يف  املعد  الرصد  إطار  تنفيذ  وتم  مرص. 
رصد  عىل  البلدان  ملساعدة  اإلقليمي  املستوى  عىل 
مها، كام تم بناء القدرات لتمكني البلدان من  مدى تقدُّ
استخدام هذه األداة. ويظهر حتليل احلصائل ما أحرز 
بعض  هنالك  اليزال  كان  وإن  اإلقليم،  يف  تقدم  من 
د املرتكز عىل األحداث، وقدرات  الفجوات يف الرتصُّ
املخاطر  ومعاجلة  االستجابة،  عىل  املحيطية  املناطق 
واسرتاتيجيات  املختربات،  يف  واألمن  البيولوجية، 
االتصال إبان املخاطر، والتنسيق مع سائر القطاعات 
واألطراف املعنية، ونقاط الدخول، واملوارد البرشية. 
وساهم املكتب اإلقليمي يف إعداد التوجيهات العاملية 
والنامذج التدريبية لدعم البلدان ومساعدهتا يف تطوير 

تعزيز  ويف  الدخول،  نقاط  عند  األساسية  قدراهتا 
اسرتاتيجيات االتصال أثناء املخاطر، وتطوير قدرات 

املوارد البرشية لتلبية املتطلبات.

وعقد املكتب اإلقليمي لقاءات مع منظمة الطريان 
من  الوقاية  حول  التعاون  اتفاق  ملناقشة  الدويل  املدين 
انتشار األمراض السارية عرب السفر اجلوي يف اإلقليم. 
لتبادل  التقني الالزم  الدعم  م املكتب اإلقليمي  كام قدَّ
املعلومات أثناء التجمعات اجلامهريية احلاشدة وسائر 
البيولوجية  للمخاطر  وللتصدي  العاملية،  األحداث 
املختربية.  الشبكات  وتعزيز  البيولوجي  واألمن 
“مجيع  يراعي  أسلوب  إلدراج  عمل  إطار  إعداد  وتم 
املخاطر” يف سياق اللوائح الصحية الدولية، بالتعاون 
اإلنسانية.  اإلغاثة  يف  والعمل  الطوارئ  برنامج  مع 
البلدان  بتزويد  الدولية  اللوائح الصحية  أمانة  وقامت 
األجل  متديد  لطلب  الالزمة  واإلجراءات  باألدوات 
التقنية  القدرات  توفري  أجل  من  إضافيني  لعامني 

الالزمة للتنفيذ.

تم  فقد  للنواقل،  املتكامل  التدبري  جمال  يف  أما 
السليم الستخدام  التدبري  إقليمية حول  عقد مشاورة 
بالتعاون  العمومية،  الصحة  ألغراض  اهلوام  مبيدات 
استخدام  لتقييم  املنظمة  خطة  عن  املسؤولني  مع 
مبيدات اهلوام. وقد أسفرت هذه املشاورة عن إعداد 
ألغراض  اهلوام  ملبيدات  السليم  للتدبري  عمل  إطار 
اإلطار  وسيوجه   .)2016-2012( العمومية  الصحة 
القضية  اإلقليمية حول هذه  اللجنة  قرار  تنفيذ  عملية 
تدابري  اإلطار  هذا  وحدد   .)10 إ58/ق  م/ل  )ش 
املتعلقة  والترشيعات  السياسات  جمال  يف  نوعية 
بمكافحة اهلوام؛ وُنُظم تسجيل مبيدات اهلوام؛ ورشاء 
من  والتخلص  وتوزيعها،  وختزينها  اهلوام  مبيدات 
الة عىل  الفعَّ اهلوام ونفاياهتا؛ والرقابة  عبوات مبيدات 
بعد  والرصد  اللوائح،  وإنفاذ  اهلوام،  مبيدات  جودة 
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ملبيدات  واحلصيف  اآلمن  واالستخدام  التسجيل؛ 
اهلوام يف مكافحة النواقل واهلوام ذات األمهية للصحة 

العمومية.

تنفيذ  عىل  البلدان  اإلقليمي  املكتب  وساعد 
دي  للدي  بدائل  إلعداد  العاملية  البيئة  مرفق  مرشوع 
النواقل.  مكافحة  عىل  الوطنية  القدرة  ولتعزيز  يت، 
وقد أوىص االجتامع الرابع للجنة االستشارية العلمية 
والتقنية اإلقليمية للمرشوع املشرتك بني منظمة الصحة 
يدعمه  والذي  للبيئة  املتحدة  األمم  وبرنامج  العاملية، 
مرفق البيئة العاملي، مجيع البلدان بتنفيذ االسرتاتيجات 
وإن  حتى  احلرشات،  ملبيدات  املقاومة  بتدبري  اخلاصة 
البلدان  أحيت  وقد  املقاومة.  هذه  مثل  تكتشف  مل 
بدعم من مرفق البيئة العاملي، اللجنة التوجيهية املعنية 
ومجهورية  األردن  وحصل  للنواقل.  املتكامل  بالتدبري 
تعبئة  إلعادة  الدعم،  عىل  واملغرب  اإلسالمية  إيران 
بالتعاون  منها  والتخلص  املتقادمة  احلرشات  مبيدات 
مع منظمة األغذية والزراعة. ورشع السودان يف تنفيذ 
ملبيدات احلرشات من  املقاومة  تدبري  تستهدف  أنشطة 
داخل  الثاميل  الرش  يف  ثمنًا  أغىل  ملبيد  التحول  خالل 
اإلقليمي  املكتب  وواصل  اجلزيرة.  والية  يف  املنازل 
خالل  من  احلرشات  ملبيدات  املقاومة  لرصد  دعمه 
توفري ورق الرتشيح وعتائد االختبار الالزمة إلجراء 
السورية  العربية  اجلمهورية  يف  امليدانية  املقايسات 
والعراق  والسودان  السودان  وجنوب  وجيبويت 
ومرص، ولبناء القدرات يف األردن، ولتعزيز املختربات 
وتم  السودان.  يف  احلرشات  بعلم  املعنية  الوطنية 
بيل  حشد موارد إضافية للسودان من خالل مؤسسة 
أعوام حول  وميلندا غيتس لدعم مرشوع مدته ثالثة 
عىل  احلرشات  ملبيدات  العربية  االنوفيلة  مقاومة  تأثري 
مكافحة نواقل املالريا. وقد نفذ هذا املرشوع من ِقَبل 
الوثيق مع  بالتعاون  الوطني ملكافحة املالريا  الربنامج 
النيل  ومعهد  كسال،  وجامعة  العاملية،  الصحة  منظمة 

لندن  وكلية  السارية،  لألمراض  الوطني  األزرق 
ليفربول  وكلية  املدارية،  املناطق  وطب  لإلصحاح 

لطب املناطق املدارية.

م برنامج املنح البحثية الصغرية الدعم لثامنية  وقدَّ
مرشوعات جديدة يف عام 2011. ومن بني املرشوعات 
التي سبق دعمها والوقوف عىل نتائجها يف عام 2011، 
وضع  يف  هبا  سُيستهدى  التي  املرشوعات  تقييم  تم 
السياسات واالسرتاتيجيات: جودة خدمات التمنيع، 
)احلصبة  واحلمرياء  والنكاف  احلصبة  لقاح  وفعالية 
ومقدمي  املرافق،  مديري  تدريب  وتأثري  األملانية(؛ 
خدمات  يف  اخلاص  القطاع  وانخراط  اللقاحات، 
الدولية؛  الصحية  للوائح  املسافرين  وامتثال  التمنيع؛ 
الفريوسات  عن  النامجة  األمراض  انتقال  وخطر 
إىل  تستند  أدوات  واستخدام  باملفصليات؛  املنقولة 
محى  ونواقل  الليشامنيات؛  داء  تشخيص  يف  اجلزيئات 
الفواصد؛ ودور التهاب الكبد اخلفي يف انتقال املرض 

من خالل نقل الدم.

املعنية  املرجعية  املجموعة  اجتامع  وعقب 
باألمراض احليوانية املنشأ واألمراض املعدية املهمشة 
يف عام 2010، شارك املكتب اإلقليمي يف إعداد تقرير 

سنوي ومقال، وتم نرشمها يف عام 2011.

هات املستقبلية التوجُّ

سوف يتواصل إعطاء األولوية لتعزيز التغطية بالتمنيع 
معدل  فيها  يقل  التي  البلدان  يف  والسيَّام  الروتيني، 
املضاد  الثالثي  اللقاح  من  جرعات  بثالث  التغطية 
الصعيد  عىل   %90 عن  والشاهوق  والكزاز  للخناق 
80% عىل مستوى كل  فيها عن  يقل  التي  أو  الوطني، 
القدرات اإلدارية  الدعم عىل حتسني  منطقة. وسريكز 
الوطنية وعىل بناء سائر القدرات، وعىل إعداد خطط 
البلدان يف  إىل  الدعم  لتقديم  السنوات  متعددة  شاملة 
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مع  منطقة،  كل  إىل  الوصول  أسلوب  لتنفيذ  جهودها 
تناسب  التي  األساليب  من  غريها  بتبني  ذلك  دعم 
الثالث  اإلقليمي  األسبوع  وسيمثل  املحيل.  السياق 
وشعاره   ،2012 نيسان/أبريل  شهر  يف  للتمنيع 
الستنهاض  فرصة  حميل”  جمتمع  كل  إىل  “الوصول 
التغطية  بجهود  لالرتقاء  الالزم  الدعم  من  املزيد 
والتقييم  الرصد  نظم  تعزيز  وسيتسنم  بالتمنيع. 
سلم  العمل  يف  )البيانات(  املعطيات  من  لالستفادة 
لتعزيز  الدعم  من  املزيد  تقديم  وسيتم  األولويات. 
القدرات يف باكستان لضامن مستوى األداء عقب نقل 
املحيط  إىل  املركز  يف  العاصمة  من  الصحية  السلطات 
املناطق يف عام  تنفيذ خطط  متابعة  املناطق. وسيتم  يف 
2011 عن كثب بمساعدة املكتب اإلقليمي، كام سيتم 

تقديم الدعم التقني الالزم هلا.

التخلص  وترية  لترسيع  املبذولة  اجلهود  وسرتكز 
ووطنية  إقليمية  جلان  وتعزيز  إنشاء  عىل  احلصبة  من 
للتخلص من احلصبة، وإلجراء مراجعة لنظام ترصد 
احلصبة، أو التحقق من ختلص بلدان التبليغ الصفري 
منها. وسيتم الرتكيز عىل ضامن التنفيذ حلمالت املتابعة 
التقني  الدعم  تقديم  خالل  من  املناسب،  الوقت  يف 
لعملية التخطيط والتنفيذ، والدعوة إىل حشد املوارد. 
االسرتاتيجية  تنفيذ  إىل  الدعوة  جهود  وستتواصل 
الكبد  فريوس  مكافحة  مرمى  لتحقيق  اإلقليمية 
الكبد  لقاح  جرعة  إعطاء  والسيَّام  البائي  الوبائي 
الدعم  تقديم  وسيتواصل  امليالد.  عند  البائي  الوبائي 
أو  جديدة  لقاحات  إدخال  عىل  ملساعدهتا  للبلدان 
اإلعداد إلدخاهلا. كام سيتم كذلك تعزيز بناء القدرات 

الختاذ القرارات املستهدية بالبيِّنات. 

باستئصال  املتعلقة  اإلقليمية  األولويات  وتتمثل 
األطفال  األطفال يف وقف رساية فريوس شلل  شلل 
التعاون  تعزيز  أفغانستان وباكستان. وسيتم  الربي يف 

إىل  الوصول  لضامن  ُمهاَدنة  فرتات  إىل  للوصول 
تقوية  وسيتم  التكمييل.  التمنيع  أنشطة  أثناء  األطفال 
اإلرشاف،  وتعزيز  احلكومية  غري  املنظامت  انخراط 
عىل  املرتكزة  املساءلة  عىل  املؤسيس  الطابع  وإضفاء 
األداء. ويف باكستان، سيتم الرتكيز عىل التنفيذ الكامل 
احلكومة  هتا  أعدَّ التي  الطوارئ  إبان  العمل  خلطة 
إيالء  وسيتم  املقاطعات.  وحكومات  الفيدرالية 
اهتامم خاص للمساءلة عىل مستوى تقديم اخلدمات، 
املنطقة واملجلس  البرشية عىل مستوى  املوارد  ولزيادة 
مبتكرة،  حملية  حلول  طرح  ولتشجيع  االحتادي، 
يف  التالية  األولوية  وتتمثل  الرشاكات.  يف  وللتوسع 
وترصد  السكان،  مناعة  مستوى  ارتفاع  عىل  احلفاظ 
الرخو  اخللو من شلل  القيايس لإلشهاد عىل  املستوى 
للوفادات،  املبكر  االكتشاف  عىل  القدرة  وبناء  احلاد، 
من  اخلالية  البلدان  كل  يف  املثىل  االستجابة  وضامن 
شلل األطفال. وسيتم ذلك من خالل إجراء محالت 
وقائية، واستخدام أداة لتقييم املخاطر، وإعداد نموذج 
دون الوطني لتقييم املخاطر، وتشجيع أنشطة التنسيق 
بني البلدان املتجاورة، والتعاون مع املنظامت الرشيكة.

الرتكيز  سيتم  املدارية،  املناطق  أمراض  جمال  ويف 
عىل تكثيف التدخالت اخلاصة بمكافحة داء التنينات 

تعزيز التغطية بالتطعيامت الروتينية من األولويات كي تصل 
إىل كل طفل يف اإلقليم



36

 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2011

يف املناطق املوطونة املتبقية إلحراز هدف االستئصال. 
وسيتواصل تقديم الدعم التقني لضامن إدماج الرتصد 
لداء التنينات يف نظام الرتصد الوطني يف مجيع املناطق 
السابقة.  البؤر  فيها  بام  منه،  خالية  أصبحت  التي 
برنامج خاص برتصد  تنفيذ  إىل  وهنالك حاجة ماسة 
وجنوب  السودان  بني  احلدود  منطقة  يف  التنينات  داء 
استمرار  املتوقع  ومن  احلاالت.  دخول  ملنع  السودان 
تنفيذ  عىل  اجلذام  ملكافحة  الوطنية  الربامج  عمل 
عبء  تقليص  لزيادة  املعززة  العاملية  االسرتاتيجية 
عن  فضاًل   ،2015-2011 اجلذام  عن  الناجم  املرض 
املتأثرين  مشاركة  لتعزيز  الالزمة  اإلرشادية  الدالئل 
للمصابني  اخلدمات  تقديم  أجل  من  وذلك  باجلذام، 
الربامج  دعم  عىل  عملها  املنظمة  وستواصل  باجلذام. 
الوطنية للجذام بام فيها إنشاء ُنُظم لإلبالغ عىل صعيد 
لالنتهاء  متواصاًل  دعاًم  السودان  وستتطلب  املنطقة. 
من  اللمفية  الفيالريات  داء  توزع  خارطة  إعداد  من 
املناطق  يف  اجلموعية  الدوائية  املعاجلة  إدخال  أجل 
بعد  ما  ترصد  أنشطة  نطاق  توسيع  وينبغي  املترضرة. 
بتنفيذها  والبدء  مرص،  يف  اجلموعية  الدوائية  املعاجلة 
إدخال  العمل عىل  اليمنية. وسيتواصل  يف اجلمهورية 
داء  رساية  وقف  عىل  لإلشهاد  حساسة  تقنيات 
وإعداد  الدعوة،  جهود  وستتواصل  البلهارسيات. 
املقرتحات، وأنشطة مجع األموال لضامن تنفيذ أنشطة 
يعانيان  اليزاالن  اللذين  البلدين  يف  املناسبة  التخلص 
كام  البلهارسيات.  لداء  التوطن  نسب  ارتفاع  من 
للتخلص  اليمنية  اجلمهورية  يف  اجلهود  هذه  ستستمر 
أنشطة  استنهاض  ويتعني  الذنب.  كالبية  داء  من 
وترصده  البرشي  األفريقي  املثقبيات  داء  مكافحة 
فاشيات،  وقوع  لتفادي  السودان  جنوب  يف  بإحلاح 
نظرًا النبعاث املرض بالفعل يف بعض البؤر. وهنالك 
حاجة إىل تنفيذ أسلوب معياري جديد ملعاجلة حاالت 
داء الليشامنيات، مع الرتكيز عىل التشخيص واملعاجلة 

هلذا  واحلشوية  اجللدية  األشكال  من  لكل  الفورية 
املفتاح  البيانات  وحتليل  املرض  ترصد  ويعترب  الداء. 

الرئييس لتصميم اسرتاتيجيات مكافحة أكثر فعالية.

وسيواصل املكتب اإلقليمي تقديم الدعم لتعزيز 
ولتشجيع  السارية،  لألمراض  الوطنية  الرتصد  نظم 
ترصد املتالزمات وأسلوب الرتصد املتكامل للمرض 
أجل  من  املبكر  لإلنذار  قوية  آلية  عىل  يعتمد  الذي 
اآلنية  االستجابة  واختاذ  الفاشيات،  باكتشاف  التبكري 
البلدان  مع  كثب  عن  اإلقليمي  املكتب  وسيعمل  هلا. 
أيضًا  وسيتعاون  معها.  والتعاطي  الفجوات  لتحديد 
املكتب اإلقليمي مع املعاهد والدوائر العلمية اإلقليمية 
إلعداد شبكة ملساعدة الدول األعضاء إبان الفاشيات 
وغريها من الكوارث. وسيتواصل تقديم الدعم لتقييم 
اللوائح  لتنفيذ  الالزمة  األساسية  القدرات  ورصد 
عىل  اإلقليمي  املكتب  وسيعمل  الدولية.  الصحية 
ترمجة وتوزيع الدالئل اإلرشادية الالزمة، وإجراءات 
وسيؤدي  التوجيهية،  والوثائق  القياسية  التشغيل 
وسيتم  القطري.  املستوى  عىل  التنفيذ  تيسري  إىل  ذلك 
القدرة  وتعزيز  الرتصد،  جمال  يف  القدرات  بناء  دعم 
اجلودة  وإدارة  الترشيعات،  وحتسني  االستجابة،  عىل 
واألمن  البيولوجية  املخاطر  وتدبري  املختربات،  يف 
واملعابر  الدخول  نقاط  عند  والرتصد  البيولوجي، 

احلدودية وعند املعابر األرضية.

وسترتكز مكافحة النواقل وبيولوجيا النواقل عىل 
إىل  للوصول  النواقل  مكافحة  تدخالت  استنهاض 
للمخاطر؛  ضني  املعرَّ السكان  لكل  الشاملة  التغطية 
مرفق  مرشوع  يدعمها  التي  الدراسات  نتائج  وتنفيذ 
البيئة العاملي، وتعزيز القدرة عىل رصد وإدارة مقاومة 
التي  اخلرائط  وحتديث  احلرشات؛  ملبيدات  النواقل 
املقاومة  أيضًا  توضح  والتي  النواقل،  مواقع  توضح 
ملبيدات احلرشات لدى النواقل املهمة يف البلدان التي 
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للتدبري  اإلقليمي  اإلطار  وتنفيذ  باألولوية؛  حتظى 
السليم ملبيدات احلرشات.

املوارد  حشد  عىل  الصغرية  املنح  برنامج  وسريكز 
تطوير  دعم  الربنامج  وسيواصل  للبحوث.  الالزمة 
القدرات، ورصد وتقييم تنفيذ املشاريع التي يتواصل 
نتائج  الوطنية من  الربامج  العمل هبا حاليًا، واستفادة 
مدى  عىل  الربنامج  أنشطة  تقييم  وسيتم  البحوث. 

السنوات العرش املاضية.

الغرض االستـراتيجي 2: مكافحة 
مرض اإليدز والعدوى بفريوسه 

والسل واملالريا
القضايا والتحّديات

يف  اإليدز  وباء  انتشار  معدالت  ارتفاع  يتواصل 
اإلمجايل  املعدل  أن  ورغم   .2001 عام  منذ  اإلقليم 
السنوي  املعدل  فإن  منخفضًا،  اليزال  النتشاره 
واألطفال  البالغني  بني  اجلديدة  للعدوى  التقديري 
ما  وهناك  املنرصم،  العقد  يف  ملحوظة  زيادة  زاد  قد 
لإليدز املعايشني  من  شخص   560  000 من   يقرب 
ترتاوح  طفل   42  000 بينهم  من   ،)1.1 )اجلدول 
بالغ   82  000 أن  ويقدر  عامًا.   14  –  0 بني  أعامرهم 
2010 بعدوى جديدة. وقد  و7400 طفل أصيبوا عام 
الصلة  ذات  الوفيات  التقريب  وجه  عىل  تضاعفت 
األطفال  وبني  البالغني  بني  املنرصم  العقد  يف  باإليدز 
 ،2010 عام  يف  شخص   38  000 إمجايل  إىل  لتصل 
عددًا  اإليدز  مكافحة  وتواجه  طفل.   4100 منهم 
ذوي  بني  العدوى  حاالت  تتزايد  إذ  التحديات،  من 
السلوك العايل االختطار ولدى أقراهنم )مثل متعاطي 
املخدرات باحلقن وزوجاهتم(. وتتناقص االستثامرات 

يف تدخالت إيصال اخلدمات إىل املجموعات السكانية 
املهمشة واملحرومة، واليعرف معظم الناس املعايشني 
لإليدز شيئًا عن أوضاعهم، كام ال يعرف نظام الرعاية 
الصحية عنهم شيئًا. أما األساليب املتبعة لزيادة التغطية 
باختبارات كشف فريوس اإليدز فال تستهدف الناس 
األكثر تعرضًا لالختطار، وبالتايل ال تساهم عىل نحٍو 
القالقل  أن  كام  اجلديدة.  احلاالت  تشخيص  يف  كاٍف 
عن  االهتامم  حرفت  قد  البلدان  من  العديد  يف  املدنيَّة 
الصحة بشكل عام وعن برامج مكافحة اإليدز بشكل 
خاص. وأخريًا فإن التناقص يف متويل املانحني لربامج 
مكافحة اإليدز، وعدم كفاية املخصصات من املوارد 
جمال  يف  اخلدمات  استمرار  ضامن  هيددان  املحلية 

اإليدز.

سكان  من   %47 نحو  أن  إىل  التقديرات  وتشري 
اإلصابة  خماطر  تكتنفها  مناطق  يف  يعيشون  اإلقليم 
 7.3 عن  اإلبالغ  تم   2010 عام  ففي  باملالريا. 
تأّكد  اإلقليم  هذا  يف  باملالريا  إصابة  حالة  مليون 
الطفيلية املختربية  بالفحوصات  فقط  منها   %28.5 

القدرات  يف  نقص  وهناك  و3.1(.   2.1 )اجلدوالن 
املالريا  ألوبئة  واالستجابة  التخطيط  جمال  يف  الوطنية 
املرافق  أن  كام  احلدوث.  الوشيكة  املعقدة  وللطوارئ 
التي يشتبه أهنا نامجة عن  التشخيصية لتأكيد احلميات 
إمكانية  حيث  ومن  اجلودة  حيث  من  حمدودة  املالريا 
الوصول إليها؛ هذا إىل جانب ضعف االمتثال للدالئل 
اإلرشادية الوطنية ملعاجلة املالريا. أما الربامج املرتكزة 
عىل املجتمع فمفقودة أو ضعيفة، كام أن القطاع اخلاص 
يف  حمدودة  قدرات  أيضًا  وهناك  الفوىض،  من  يعاين 
املناطق  مستويات  عىل  والسيام  اإلدارة،  ويف  القيادة 
وتعاين  رسيعًا.  العاملني  ل  تبدُّ يكون  حيث  دوهنا  وما 
ُنُظم اإلمداد والرشاء من القصور، كام أن ُنُظم الرصد 

والتقييم والرتصد ضعيفة.
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اجلدول 1.1 عبء اإليدز والعدوى بفريوسه 2011
املعدل البلد

التقديري 
النتشار اإليدز 

بني السكان 
البالغني )%()أ(

العدد التقديري للمعايشني 
لإليدز)آ(

العدد التقديري ملن حيتاج للمعاجلة باألدوية 
املضادة للفريوسات القهقرية استنادًا إىل منهجية 

منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة 
املشرتك ملكافحة اإليدز وإىل الدالئل اإلرشادية 

لتلك املعاجلة ملنظمة الصحة العاملية 2010)ب(

العدد املبلغ عنه ملن 
ى املعاجلة باألدوية  يتلقَّ
املضادة للفريوسات 

القهقرية)ج(

108غ مغ مغ ماألردن

غ ماألرض الفلسطينية املحتلة
1600116غ مأقل من 0.5دأفغانستان

229غ مغ مغ ماإلمارات العربية املتحدة

0002491 00022 0.198باكستان

40 )2010(غ مغ مغ مالبحرين

24004000483غ متونس

0002752 00026 0.292مجهورية إيران اإلسالمية

غ مغ مغ مغ ماجلمهورية العربية السورية
4500625ج000 306ج0.07داجلمهورية اليمنية

0003442 49ج)السودان+جنوب السودان(غ مجنوب السودان

00057001328 2.514جيبويت

2462500 26ج000 260غ مالسودان

000 00025 0.734الصومال

غ مغ مغ مأقل من 0.2العراق
0.111001100661ُعامن

غ مغ مأقل من 200أقل من 0.1قطر
186غ مغ مغ مالكويت

0.136001100425لبنان

غ مغ مغ مأقل من 0.2ليبيا
0005100760 11أقل من 0.1مرص

0004047 00011 0.126املغرب

1961غ مغ مغ ماململكة العربية السعودية

غ م: املعلومات غري متوافرة
)أ(  تقرير وباء اإليدز العاملي 2010، جنيف، برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز 2011

 )ب(  نحو اإلتاحة الشاملة: االرتقاء بالتدخالت ذات األولوية يف مرض اإليدز والعدوى بفريوسه يف القطاع الصحي، تقرير مرحيل، 2011، جنيف، منظمة الصحة العاملية/

      اليونسيف/برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز 2011
)ج(  تقارير قطرية مرحلية حول االستجابة العاملية ملكافحة اإليدز 2012 

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

* معدل انتشار فريوس العوز املناعي بني كافة السكان

والتزال معدالت كشف حاالت السل بعيدة عن 
بشكل  ذلك  ويعود  املستهدف،  املعدل  إىل  الوصول 
بالسل،  املعنية  املختربات  شبكة  ضعف  إىل  رئييس 
غري  تصيب  التي  السل  حلاالت  املخصص  والتدبري 

خمتلف  بني  النطاق  املحدود  التعاون  وإىل  املواطنني، 
االرتقاء  يف  الوطني  اإلسهام  ويبدو  القطاعات. 
متعددة غري  ألدوية  املقاومة  لتدبري  الالزمة  بالقدرات 
تدبري  يف  بلدان  عرشة  إال  اآلن  حتى  يبدأ  مل  إذ  كاٍف، 
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دة بفحص الطفيليات )باراسيتولوجيًا( يف بلدان ال يوجد هبا رساية للمالريا أو فيها رساية فرادية، وبلدان  اجلدول 2.1 احلاالت املؤكَّ
تتوطنها املالريا بمعدالت منخفضة

أنواع تنتقل حمليًاحاالت يف 2011حاالت يف 2010حاالت يف 2009البلد
حاالت اإلمجايل

تنتقل حمليًا
حاالت اإلمجايل

تنتقل حمليًا
حاالت اإلمجايل

تنتقل حمليًا
-530612580األردن

-00غ مغ م10األرض الفلسطينية املحتلة
-301803264052420اإلمارات العربية املتحدة

-10309001860البحرين
-490710670تونس

املتصورة النشيطة<املتصورة املنجلية 612244773031184731371676مجهورية إيران اإلسالمية)أ(
-غ مغ م390230اجلمهورية العربية السورية

-1070110العراق
-8980119324153213ُعامن
-239044006730قطر

-34304760غ مغ مالكويت
-غ مغ مغ مغ م720لبنان
-غ مغ مغ مغ م270ليبيا

-9408501160مرص
-145021803120املغرب

املتصورة املنجلية< املتصورة النشيطةغ مغ م233358194129اململكة العربية السعودية)ب(

غ م: املعطيات غري متوافرة
<:   غلبة نوع واحد

)أ(   املناطق املوطونة موجودة بشكل رئييس يف اجلنوب الرشقي
)ب( املناطق املوطونة موجودة بشكل رئييس يف اجلنوب الغريب

اجلدول 3.1 حاالت املالريا املسجلة والتقديرية يف بلدان ذات العبء اجلسيم من املالريا
أنواع تنتقل حمليًاحاالت يف 2011حاالت يف 2010حاالت يف 2009البلد

إمجايل 
احلاالت 

املبلغة

إمجايل 
احلاالت 
املؤّكدة

إمجايل 
احلاالت 

املبلغة

إمجايل 
احلاالت 
املؤّكدة

إمجايل 
احلاالت 

املبلغة

إمجايل 
احلاالت 
املؤّكدة

املتصورة النشيطة < املتصورة املنجلية549 74877 397482 46369 880392 72964 390أفغانستان
املتصورة املنجلية < املتصورة النشيطة230غ م2686268639621019جيبويت

املتصورة النشيطة < املتصورة املنجليةغ مغ م591 356240 281 5794 032167 242 4باكستان
املتصورة املنجلية < املتصورة النشيطةغ مغ م553 55324 20224 36225 72الصومال

املتصورة املنجلية < املتصورة النشيطةغ م397 283603 283900 900غ م634 325جنوب السودان
املتصورة املنجلية < املتصورة النشيطةغ مغ م557 496720 465 4621 188711 361 2السودان

املتصورة املنجلية < املتصورة النشيطة954 15290 697142 963106 446198 57955 138اجلمهورية اليمنية

غ م: املعطيات غري متوافرة
<:  غلبة نوع واحد
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احلاالت املقاومة ألدوية متعددة. ومن املتوقع أن تزداد 
-2012 الثنائية  يف  السل  مكافحة  متويل  يف  الفجوة 
2013 والتي وصلت يف الثنائية 2010-2011 إىل 28% 

)من أصل 233 مليون دوالر أمريكي يلزم توفريها(.

التعاون يف هذه املجاالت مع الرشكاء،  وقد أدى 
والسل  اإليدز  ملكافحة  العاملي  الصندوق  والسيام 
ن يف الوضع املايل ويف الدعم التقني  واملالريا، إىل حتسُّ
هذا  استمرار  ضامن  عىل  خييم  الشك  ولكن  للبلدان، 
الدعم يف الثنائية 2012-2013، إذ سيؤثر التخفيض يف 

التمويل أيضًا عىل البحوث امليدانية.    

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة 

الصعيد  عىل  املتوقعة  النتائج  مجيع  حتقيق  تم  لقد 
باستثناء  بفريوسه  والعدوى  اإليدز  جمال  يف  اإلقليمي 
املضادة  باألدوية  باملعاجلة  بالتغطية  منها  يتعلق  ما 
التغطية  تلك  ازدادت  حيث  القهقرية،  للفريوسات 
يف جمال معاجلة ورعاية مرىض اإليدز من 473 15 عام 
2010 إىل 050 19 عام 2011؛ إال أن التغطية اإلقليمية 

 .%10 تتجاوز  ال  حيث  منخفضة،  التزال  التقديرية 
يف  تقديرية  تغطية  أفضل  ُعامن  سلطنة  حققت  وقد 
 %45 منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؛ إذ بلغت 
الذين  باإليدز  املعايشني  واألطفال  للبالغني  بالنسبة 
يتلقون املعاجلة وذلك بنهاية عام 2010؛ ويتلوها لبنان 
)37%( ثم املغرب )30%(. ويتأخر معظم البلدان عن 
اجلدير  ومن  للمعاجلة؛  الشاملة  اإلتاحة  هدف  حتقيق 
من   %85 يف  تساهم  بلدان  أربعة  أن  ذلك،  مع  بالذكر 
للفريوسات  املضادة  املعاجلة  لتلقي  املؤهلني  عدد 
والصومال  ،)93  000( السودان  وهي   القهقرية، 
 ،)26  000( اإلسالمية  إيران  ومجهورية   ،)25  000(
عىل  اإلقليمي  املكتب  ويركز   .)22  000( وباكستان 

السودان  وجنوب  لباكستان  التقني  الدعم  تقديم 
دعم  من  يقدمونه  ما  لتعزيز  والصومال  والسودان 
لربامج معاجلة ورعاية مرىض اإليدز وإيتاء اخلدمات 
العمل يف باكستان عىل إعداد نموذج  فيها. ويتواصل 

لسلسلة متكاملة من الرعاية بالتعاون مع اليونيسف.

وحتى يمكن تعزيز قدرات البلدان يف الوقاية من 
م الـُمْحرز  اإليدز، عقدت مشاورة إقليمية حول التقدُّ
فريوس  رساية  من  الوقاية  جمال  يف  التحديات  وحول 
اإليدز من األم لطفلها، وقد شاركت يف هذه املشاورة 
للصحة  الوطنية  والربامج  لإليدز  الوطنية  الربامج 
الواعدة  األساليب  بعض  تطوير  تم  وقد  اإلنجابية. 
وباكستان.  وُعامن  املغرب  ومنها  البلدان،  بعض  يف 
التعاون  جملس  يف  )والسيَّام  أخرى  بلدان  وتستعد 
فريوس  لكشف  االختبارات  إجراء  لتبني  اخلليجي( 
اإليدز لدى احلوامل عند تلقي الرعاية السابقة للوالدة 
للنموذج  اتباعًا  وذلك  روتينيًا،  تدخاًل  ذلك  بوصف 
لألوضاع  مراجعة  إجراء  تم  كام  ُعامن.  يف  به  املعمول 
وللربامج املعنية بالبغايا وباللواطيني، ويتواصل العمل 

عىل استكامهلا ونرشها.

املساعدة  تقديمه  اإلقليمي  املكتب  واصل  وقد 
العدوى  ترصد  تنفيذ  عىل  قدراهتا  لتعزيز  للبلدان 
بفريوس اإليدز وباألمراض املنقولة جنسيًا بام يتوافق 
األمم  وبرنامج  العاملية  الصحة  منظمة  توصيات  مع 
التغطية  ولرصد  اإليدز  ملكافحة  املشرتك  املتحدة 
تنفيذ  تم  كام  وللمعاجلة.  للوقاية  األساسية  باخلدمات 
مسٍح ملتابعة تطوير الُنُظم الوطنية لرتصد فريوس اإليدز 
للتعرف عىل مواطن القوة ومواضع الضعف فيها. وقد 
حول  ثة  حمدَّ معلومات  لدهيا  التي  البلدان  عدد  ازداد 
السلوكيات وفريوس اإليدز لدى جمموعات السكان 
بنهاية عام  ضة أكثر من غريها لالختطار، وذلك  املعرَّ
2010، لتشمل األردن وأفغانستان وباكستان وتونس 
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وفلسطني  والسودان  اإلسالمية  إيران  ومجهورية 
اإلقليمي  املكتب  وواصل  واملغرب.  ومرص  ولبنان 
حول  للمعلومات  اإلقليمي  للمركز  الدعم  تقديم 
إيران  بجمهورية  كرمان،  يف  اإليدز  فريوس  ترصد 
اإلسالمية، وهو املركز الذي يقدم الدعم التقني وبناء 
عقد  كام  اإلقليم.  بلدان  يف  الرتصد  ألنشطة  القدرات 
املتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون  اإلقليمي،  املكتب 
بني  اجتامعًا  الدويل،  والبنك  اإليدز،  ملكافحة  املشرتك 
جمال  يف  اإلقليمية  باملوارد  املعنيني  اخلرباء  جمموعة 
ترصد فريوس اإليدز. وقد تبادلت املجموعة اخلربات 
اخلاصة  املسوحات  إجراء  حول  املامرسات  وأفضل 
الدعم  بتقديم  املجموعة  والتزمت  اإليدز  بفريوس 
لضامن اجلودة يف هذه املسوحات، وإضفاء املعايري عىل 
مقارنة  قابلية  حتسني  بغية  األدوات  وعىل  املؤرشات 
حول  املشرتك  النرش  جمال  يف  وبالتعاون  املعطيات، 

وبائيات اإليدز يف اإلقليم.

وباكستان،  )أفغانستان،  بلدان  عدة  حتديد  وتم 
وجنوب السودان، وجيبويت، والسودان، والصومال، 
واليمن( لتكون ذات أولوية يف تلّقي الدعم للوقاية من 

التشخيص  ومواد  األدوية  من  اإلمدادات  انقطاع 
جنسيًا.  تنتقل  بأمراض  العدوى  وحلاالت  لإليدز 
وقد استفادت مجيع هذه البلدان من املنح التي قدمها 
الصندوق العاملي، كام تم انتقاء برنامج األمم املتحدة 
اإلنامئي واليونيسف يف كل منها ليتلقى املنح من أجل 
رشاء اإلمدادات الالزمة للمعاجلة. ويرتكز دور منظمة 
مواصفات  حول  التقني  التوجيه  عىل  العاملية  الصحة 
انقطاع  عن  يبّلغ  ومل  املختربية.  واإلمدادات  األدوية 
يف اإلمدادات إال يف جيبويت ويف جنوب السودان عام 

.2010

ودور  اإلعالمية  احلمالت  دور  ألمهية  ونظرًاٍ 
الوقاية  يف  املدين  املجتمع  ومنظامت  اخلاص  القطاع 
احلملة  تصدت  فقد  ومعاجلته،  ومكافحته  اإليدز  من 
الوصم  لقضية   2011 لعام  اإليدز  ملكافحة  العاملية 
مواقع  يف  اإليدز  لفريوس  املعايشني  ضد  والتمييز 
تقديم الرعاية الصحية. ويف هذا السياق منحت جائزة 
منه  اعرتافًا  »أسامء«  املرصي  للفيلم  اإلقليمي  املكتب 
الصحة.  يف  اإلنسان  حقوق  تعزيز  يف  الرائد  بالعمل 
وواصل املكتب اإلقليمي جهوده لتعزيز دور منظامت 
املجتمع املدين يف ختفيف الرضر من خالل تقديم الدعم 

38EMRO Technical Publications Series
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موظفو املنظمة امليدانيون يف الصومال يدربون العاملني 
الصحيني عىل مسك سجالت اإلصابة بفريوس اإليدز 
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لرابطة الرشق األوسط وشامل أفريقيا لتخفيف الرضر. 
اخلدمات  إليتاء  نموذج  إعداد  تم  فقد  لبنان،  يف  أما 
للمتعرضني وللمتعرضات الختطار العدوى بفريوس 
اإليدز بالتعاون مع منظمة غري حكومية هي »مرسا«. 
وقد تلقى ستة بلدان )أفغانستان، وتونس، وجيبويت، 
السودان،  وجنوب  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية 
الصندوق  املوارد من  الدعم من أجل حشد  واليمن( 

العاملي ومن جهات مانحة أخرى.

عىل  الرتكيز  تم  امليدانية،  البحوث  جمال  ويف 
مواصلة بناء القدرات الوطنية حول منهجيات إجراء 
الدراسات الوبائية حول اإليدز، حيث تلقى أكثر من 
التدريب حتى اآلن.  60 خبريًا من بلدان اإلقليم هذا 

التدريبية ضمن  الكتيبات  وقد نرش كتيبان آخران من 
االجتاهات  لتقييم  الوبائية  بالطرق  اخلاصة  السلسلة 
م  الوبائية لإليدز يف خمتلف املجموعات السكانية. وقدَّ
وُعامن  والصومال  للسودان  الدعم  اإلقليمي  املكتب 

وفلسطني واملغرب واليمن يف جمال التخطيط والتنفيذ 
اإليدز،  حول  البيولوجية  السلوكية  للمسوحات 
وللمغرب لتأسيس مركز إقليمي مرجعي معني برصد 

املقاومة لألدوية املضادة للنيسرييات البنّية.

من  التخلص  جمال  يف  ملحوظ  تقدم  أحرز  وقد 
اإلقليمية  الرؤية  مع  يتامشى  بام  ومكافحتها  املالريا 
إيران  مجهورية  حققت  إذ  املالريا؛  من  للتخلص 
عىل  السعودية  العربية  واململكة  والعراق  اإلسالمية 
بالتدخالت   %80 عىل  تزيد  تغطية  اخلصوص  وجه 
البلدان  أما  الرئيسية ملكافحة املالريا والتخلص منها، 
أفغانستان وباكستان وجنوب  السبعة األخرى )وهي 
واليمن(  والصومال  والسودان  وجيبويت  السودان 
ملكافحة  الرئيسية  بالتدخالت  التغطية  من  زادت  فقد 
دون  بقيت  ولكنها  وللتشخيص،  وللمعاجلة  النواقل 

اهلدف املتوخى بكثري.
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وقد حدثت أربعة بلدان ما لدهيا من اسرتاتيجيات 
)أفغانستان   2015-2011 املالريا  ملكافحة  وطنية 
فقد  جيبويت  يف  أما  واليمن(.  والصومال  والسودان 
اسرتاتيجية  إعداد  أجل  من  للربنامج  مراجعة  بدأت 
بيئية  بينات  إىل  استنادًا  املالريا  من  التخلص  قبل  ما 
وطنية  اسرتاتيجيات  أفغانستان  ت  أعدَّ كام  ووبائية. 
بدعٍم  عليها،  وصادقت  للمالريا،  املجتمعي  للتدبري 
حتديات  هناك  أن  إال  العاملية،  الصحة  منظمة  من 
يف  تتمثل  االسرتاتيجيات  هلذه  الكامل  التنفيذ  تواجه 
يتلقون  ال  الذين  املتطوعني  مسامهة  استمرار  ضامن 
املصاعب االقتصادية. وقد  املجتمع يف ظل  أجورًا يف 
ق للربنامج واستفاد من  استكمل العراق التقييم املعمَّ
للوقاية  الوطنية  إعداد االسرتاتيجية  النتائج يف توجيه 
حتديث  وتم   .2015-2011 املالريا  دخول  عودة  من 
يف  املالريا  ملعاجلة  اإلرشادية  والدالئل  السياسات 
السودان والصومال بدعٍم من منظمة الصحة العاملية، 
وأعد كل من أفغانستان والسودان واليمن اسرتاتيجية 
الشامل  للتأكيد  االستخدام  موضع  ووضعوها  ثنائية 
لتشخيص املالريا بواسطة الفحص املجهري وباختبار 

تشخييص رسيع.

والتدبري  التخطيط  جمال  يف  الدعم  تقديم  تم  وقد 
الفحص  ويف  املالريا،  مكافحة  لربامج  العالجي 
اجلودة، ويف طرق  للمالريا، وضامن  املتقدم  املجهري 
والفحص  للمالريا  املضادة  األدوية  كفاءة  اختبار 
للمالريا  املتقدم  الرتصد  ويف  للمالريا،  املجهري 

ورصدها وتقييمها.

لرشاء  الدعم  العاملية  الصحة  منظمة  مت  فقدَّ
الناموسيات املعاجلة بمبيدات احلرشات طويلة األمد، 
ولتوليفات  اإلرذاذ،  وملعدات  احلرشات،  وملبيدات 
ولالختبارات  األرمتيسنني،  عىل  املرتكزة  املعاجلة 
أفغانستان،  من  لكل  وذلك  الرسيعة،  التشخيصية 
واملغرب،  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  وباكستان، 
التي  املوارد  من  باالستفادة  واليمن،  والصومال، 
العاملي،  والصندوق  العاملية.  الصحة  منظمة  قدمتها 
املتحدة  األمم  وبرنامج  اخلليجي  التعاون  وجملس 
إلغاثة  الكويتي  والصندوق  اإليدز  ملكافحة  املشرتك 
توافر  اإلقليمي حاليًا لضامن  املكتب  ويعمل  املرىض. 
واللوميفانرتين،   – األرتيميثر  من  إقليمي  خمزون 
ومها يوزعان جمانًا يف البلدان اخلالية من املالريا، وفق 

االقتضاء، ملعاجلة حاالت املالريا املنجلية الوافدة.

معطيات  قاعدة  تطوير  تم  الرتصد،  جمال  ويف 
القطرية  للمكاتب  إتاحتها  مع  املالريا  حول  إقليمية 
من خالل شبكة اإلنرتنت. كام تم تقديم الدعم التقني 
وبناء القدرات إىل السودان وإىل اليمن من أجل إعداد 
من  الدعم  أفغانستان  وتلقت  معطيات وطنية.  قاعدة 
املكتب  قدم  كام  املالريا،  ملؤرشات  مسٍح  إعداد  أجل 
اإلقليمي الدعم إىل جيبويت من أجل التخطيط إلجراء 
مسح للمرافق الصحية يف عام 2012. ويف إطار الرتصد 
قّدم  للمالريا،  املضادة  لألدوية  للمقاومة  العاملي 
املكتب اإلقليمي الدعم لكل من أفغانستان وباكستان 
أجل  من  والصومال  والسودان  اليمنية  واجلمهورية 

ملنظامت املجتمع املدين، كرابطة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
للحد من األرضار، دور ُمهم يف احلد من األرضار والوقاية 
من اإلصابة بفريوس اإليدز، والسيام لدى الفئات السكانية 

املستضعفة واملهّمشة



44

 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2011

إجراء دراسات لرصد فعالية األدوية. كام تلقت دول 
أجل  من  القدارت  بناء  وتم  االختبار،  عتائد  عديدة 
املقاومة  لرصد  ميدانية  بيولوجية  مقايسات  إجراء 
ملبيدات احلرشات. ويف جيبويت أجريت املرحلة الثانية 
واملعلومات  الرتصد  نظام  وتقييم  مراجعة  برامج  من 
حول  امليدانية  بالبحوث  يتعلق  ما  أما  املالريا،  حول 
لدراسة  الدعم  اإلقليمي  املكتب  قدم  فقد  املالريا، 
دكتوراة للمقارنة بني األدوات التشخيصية املستخدمة 

يف املالريا يف اجلمهورية اليمنية.

خمتلف  يف  األمن  استتاب  وعدم  القالقل  وتؤثر 
املخططة  لألنشطة  السلس  التنفيذ  عىل  اإلقليم  أرجاء 
ا  إمَّ بلدًا   17 أن  إال   .)4.1 )اجلدول  السل  ملكافحة 
للحقبة  وطنية  اسرتاتيجية  خططًا  ث  حدَّ أو  أعد 
أو   %70 بلغ  معداًل  بلدًا   14 حّقق  كام   ،2015-2011

وتونس،  والبحرين،  )األردن،  احلاالت  لكشف  يزيد 
العربية  واجلمهورية  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية 
وُعامن،  وجيبويت،  اليمنية،  واجلمهورية  السورية، 
وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، واملغرب، واململكة 

اجلدول 4.1 اإلبالغ عن حاالت السل يف 2011
حاالت جديدة إجيابية البلد

اللطاخة
معدل اإلبالغ)آ( مجيع األشكال

)للحاالت اإلجيابية 
اللطاخة(

معدل اإلبالغ)آ( 
)مجيع األشكال(

النسبة املئوية حلاالت 
السل الرئوي اإلجيابية 

اللطاخة
1033442560األردن

11320169األرض الفلسطينية املحتلة

167438777 78928 13أفغانستان

441041164اإلمارات العربية املتحدة

4046015350 733270 105باكستان

8922571765البحرين

10313015102880تونس

49571578 553911مجهورية إيران اإلسالمية

1027367551872اجلمهورية العربية السورية

31358713133563اجلمهورية اليمنية

27977583287662جنوب السودان

1336372314841170جيبويت

385226158 726620السودان

0216212677 588412الصومال

3059924892859العراق

18033761285ُعامن

197553113062قطر

22267282461الكويت

18849641265لبنان

7311545112471ليبيا

4508930751182مرص

770379284 82229 11املغرب

2055401571480اململكة العربية السعودية

829287057 746425 170اإلقليم

)أ( لكل مئة ألف نسمة
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العربية السعودية(. كام حقق 11 بلدًا معداًل يعادل أو 
يزيد عن 85% لنجاح املعاجلة )أفغانستان، والبحرين، 
اليمنية،  واجلمهورية  السورية،  العربية  واجلمهورية 
والكويت،  وفلسطني،  وُعامن،  والعراق،  والصومال، 
لعدم  الرئيسية  األسباب  ولعل  واملغرب(.  ومرص، 
يف  املعاجلة  نجاح  أو  احلاالت  كشف  أهداف  حتقيق 
وحمدودية  الصحية  الُنُظم  ضعف  هي  أخرى  بلدان 
وضعف  املعاجلة،  رصد  وضعف  املختربية،  القدرات 
يف  السيايس  والوضع  املعاجلة،  من  املترسبني  اقتفاء 

بعض البلدان.

يف  والسيَّام  املختربات  شبكات  نطاق  امتد  وقد 
فتم  لألدوية،  االستجابة  واختبارات  الزرع  جمال 
بلدان عديدة.  السوائل يف  الزرع يف  إدخال اختبارات 
حتسنًا  املختربي  التشخيص  جودة  حتسنت  وقد 
ملحوظًا، وتم تعيني جامعة أغاخان يف باكستان خمتربًا 
حول  عمل  فريق  تأسيس  وتم  وطني.  فوق  مرجعيًا 
املواد التشخيصية اجلديدة من أجل توجيه التنفيذ عىل 
ال للرصد  الصعيد الوطني واإلقليمي. وهناك نظام فعَّ
املزج  مبادرات  إدخال  وتم  بالفعل،  موجود  والتقييم 
العميل لصحة  العام واخلاص واألسلوب  القطاع  بني 
اخلطوات  وتتزايد  اإلقليم،  يف  واسع  نطاٍق  عىل  الرئة 

التي تتخذ لزيادة الوعي حول احلاجة للوقاية من رساية 
ومكافحته،  واألطفال،  لإليدز  املعايشني  بني  السل 

وتقديم الرعاية للمخالطني ولالجئني وللمساجني.

للدعم  تقديمها  العاملية  الصحة  منظمة  وواصلت 
الة لألدوية واإلتاحة  الفعَّ اإلدارة  نظم  التقني يف جمال 
النظامية ألدوية السل العالية اجلودة، وذلك من خالل 
بعثات مرفق األدوية العاملي وبناء القدرات الوطنية يف 
للصالحية  املسبقة  االختبارات  وتعزيز  األدوية  إدارة 
لرشكات صناعة األدوية. وتتاح األدوية املضادة للسل 
األدوية،  إدارة  ُنُظم  فيها  تتوافر  كام  البلدان،  مجيع  يف 
وتتوافر األدوية املضمونة اجلودة من خالل احلكومات 
أو من موارد الصندوق العاملي. وتتلقى البلدان الدعم 
املضادة  األدوية  إنتاج  يف  لألدوية  العاملي  املرفق  من 
للسل عىل هيئة منح ألدوية األطفال )22 بلدًا( أو عن 
كام  بلدًا(.   16( البالغني  ألدوية  املبارش  الرشاء  طريق 
تتوافر آليات جلنة الضوء األخرض يف 11 بلدًا )األردن 
السورية  العربية  واجلمهورية  وتونس  وباكستان 
وجيبويت والسودان والصومال والعراق ولبنان ومرص 
واملغرب(. ومتس احلاجة إىل تقديم الدعم لالختبارات 
املسبقة للصالحية للرشكات الدوائية املحلية من أجل 
لها بيع  ي عىل نحٍو مالئم للتحديات التي يشكِّ التصدِّ
جودهتا،  ملدى  معرفة  وبدون  وصفة  بدون  األدوية 
عىل  االعتامد  مع  هبا،  املوىص  للُنُظم  االمتثال  وبدون 
الدعم الذي يقدمه الصندوق العاملي يف جمال األدوية 

بداًل من االعتامد عىل املوارد املحلية.

اإلبالغ  نظام  فإن  والتقييم  الرصد  جمال  ويف 
مجيع  يف  يستخدم  اإللكرتوين  االسمي  والتسجيل 
إيران  بلدان )األردن، ومجهورية  البالد يف ستة  أرجاء 
اإلسالمية، واجلمهورية العربية السورية، والصومال، 
والعراق، مرص(، كام بدئ العمل به يف ليبيا ويف اليمن. 
د الذي يرتكز عىل املرىض وعىل  وتم إدخال نظام الرتصُّ

حقق الصومال معدل نجاح يتجاوز 85% يف معاجلة السل، 
بفضل مراكز املعاجلة كهذا املركز الكائن يف غاروي
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شبكة اإلنرتنت يف مخسة بلدان )هي اإلمارات العربية 
املتحدة وتونس وجيبويت والعراق وفلسطني(. وتقدم 
البلدان تقارير للمكتب اإلقليمي كل ثالثة أشهر من 
وتسرتجع  مبارشة،  اإلنرتنت  عىل   DQ نظام  خالل 
التقارير التي تنتج معلومات ارجتاعية. ويتوافر اآلن يف 
اثني عرش بلدًا تقديرات موثوقة عن عبء السل، بينام 
دراسة  خالل  من  العراق  يف  التقديرات  مراجعة  تتم 
يف  جُيرى  مسح  خالل  من  باكستان  يف  السل  التقاط 
الواليات. وسيتم اإلبالغ عن التقديرات املستلمة بعد 

مراجعتها إىل التقرير العاملي حول السل لعام 2012.

لبناء  التقني  الدعم  العاملية  الصحة  منظمة  وتقدم 
املقاوم  السل  د  وترصُّ وتقييم  رصد  جمال  يف  القدرات 
وجيبويت  )تونس  بلدان  مخسة  يف  دة  متعدِّ ألدوية 
أحد  وتلقى  وفلسطني(.  والعراق  السودان  وجنوب 
تقييم  تستهدف  مسوحات  إلجراء  الدعم  بلدًا  عرش 
عبء السل املقاوم لألدوية. وأجريت بعثات مراجعة 
لرصد وتقييم أداء الربامج يف ستة بلدان )أفغانستان، 
وتونس،  وباكستان،  املتحدة  العربية  واإلمارات 
وللمكتب  ولبنان(.  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية 
بقياس  املعني  العاملي  العمل  فريق  يف  متثيل  اإلقليمي 

اآلثار املرتتبة عىل ذلك.

لتأسيس  التقني  الدعم  اإلقليمي  املكتب  وقدم 
رشاكات وطنية عالية األداء لوظائفها من أجل مكافحة 
للحمالت  خططًا  البلدان  معظم  طورت  وقد  السل، 
اإلعالمية والتواصل واالستنهاض االجتامعي؛ وهناك 
يف  الرسمي،  الصعيد  عىل  رشعت،  فقط  بلدان  ثامنية 
)وهي  لوظائفها  األداء  عالية  وطنية  رشاكات  إقامة 
العربية  واجلمهورية  وباكستان،  وأفغانستان،  األردن، 
واملغرب(.  والكويت،  ومرص،  والسودان،  السورية، 
احلمالت  أنشطة  أثر  تقييم  احلارض  الوقت  يف  ويتم 
االجتامعي  واالستنهاض  والتواصل  اإلعالمية 

وللمواقف  للمعارف  دورية  مسوحات  خالل  من 
وللمامرسات.

وقدم برنامج املنح الصغرية للبحوث الدعم لثامنية 
مرشوعات ميدانية تتعلق باإليدز واملالريا والسل، كام 
تتلقى  أخرى  عديدة  ملرشوعات  التقني  الدعم  م  قدَّ
الدعم من الصندوق العاملي. ويلخص التقرير النهائي 
 2007 عاَمْي  يف  أجريت  التي  البحوث  خالصات 
املقاالت،  من  عدد  جانب  إىل  نرشت  والتي   2008  -
م الدعم لبناء القدرات  مة. كام ُقدَّ وذلك يف جماالت حمكَّ
يف جمال مناهج البحوث وإعداد مقرتحاهتا، مع إعداد 

11 مقرتحًا حول األمراض املستهدفة.

التوجهات املستقبلية

م املكتب اإلقليمي الدعم للبلدان يف تنفيذها  سيقدِّ
لالسرتاتيجية اإلقليمية ملجاهبة القطاع الصحي لإليدز 
2015 والتي هتدف إىل إدراج ما ال يقل عن   - 2011

لإليدز  معايشون  بأهنم  املعروفني  الناس  من   %80

 %50 عن  يقل  ال  ما  وإدراج  بالرعاية،  التغطية  ضمن 
من العدد اإلمجايل التقديري للمعايشني لإليدز يف سائر 
أرجاء اإلقليم ممن حيتاجون للمعاجلة باألدوية املضادة 
تعزز  كام   .2015 عام  بحلول  القهقرية  للفريوسات 
االسرتاتيجية اإلقليمية ملجاهبة القطاع الصحي لإليدز 
إتاحة  لترسيع  اهلادفة  االسرتاتيجيات   2015 –  2011

تدخالت الوقاية العالجية للسكان املعرضني الختطار 
مرتفع من اإليدز، هبدف الوصول بالتدخالت الوقائية 
خاص  اهتامم  وسيوىل  منهم.   %20 عن  يقل  ال  ما  إىل 
األفضل  وللفهم  االسرتاتيجية  املعلومات  لتحسني 
التي  السكانية  املجموعات  لوصول  ة  امليرسِّ للعوامل 
تلك  إىل  والعالجية  الوقائية  التدخالت  إىل  حتتاج 
يف  والثقايف  السيايس  السياق  ضمن  التدخالت، 



47

التنمية الصحية 
واألمن الصحي

اإلقليم. وسيبدأ العمل بمبادرة إقليمية للتخلص من 
اإليدز عند األطفال.

وسيواصل املكتب اإلقليمي تقديم دعمه للبلدان 
من أجل الوصول إىل التغطية الشاملة بالوقاية الفعالة 
وبكل  عالية  بجودة  للمالريا  واملعاجلة  والتشخيص 
واملجتمع.  اخلاص  القطاع  إسهام  ومنها  الوسائل، 
ذ  تنفِّ حتى  التقني  الدعم  اإلقليمي  املكتب  وسيقدم 
التي  ومشاريعها  األعوام  الثنائية  خططها  البلدان 
تتلقى التمويل من الوكاالت املانحة. وسيبذل املكتب 
د  الرتصُّ جمال  يف  القدرات  لتعزيز  جهوده  اإلقليمي 
الوبائي وترصد احلرشات. وسيقدم املكتب اإلقليمي 
الدعم للبلدان املستهدفة من أجل إجراء مراجعة شاملة 
االسرتاتيجيات  وحتديث  املالريا  مكافحة  لربامج 
القدرات  لبناء  الدعم  تقديم  وسيتضمن  الوطنية. 
تعزيز القدرات من أجل االستخدام احلكيم واإلدارة 
الرشيدة للمبيدات يف إطار الصحة العمومية، وهو ما 

يتضمن بدوره تدبري املقاومة ملبيدات احلرشات. 

عىل  السل  ملكافحة  م  املقدَّ الدعم  ز  وسيرتكَّ
ألدوية  املقاومة  بتدبري  واالرتقاء  اإلبالغ،  حتسني 

وإعداد  السل،  من  التخلص  مبادرة  وإحياء  متعددة، 
لتجنب  التكاليف،  لقاء  الفعالية  عالية  اسرتاتيجيات 
االعتامد عىل الدعم الذي يقّدمه الصندوق العاملي عند 

حتقيق األهداف املتوّخاة.

الغرض االستـراتيجي 3: توّقي 
وتقليص املرض والعجز والوفاة 
قبل األوان بسبب األمراض غري 

السارية املزمنة واالضطرابات النفسية 
والعنف واإلصابات 

القضايا والتحّديات

متثِّل األمراض غري السارية 60% من عبء املرض، وما 
للتقرير   الوفيات يف اإلقليم. فوفقًا  50% من  يربو عىل 
 ،2010 لعام  السارية  غري  األمراض  حالة  عن  العاملي 
انتشار  معدالت  أعىل  املتوسط  رشق  إقليم  يشهد 
للسكري بني مجيع األقاليم إذ ترتاوح معدالته بني %12 
اإلقليم  يف  الوفيات  مجيع  من   %27 يعَزى  كام  و%29، 
النشاط  قلة  وسجلت  الوعائية.  القلبية  األمراض  إىل 
البدين، وزيادة الوزن، والسمنة أعىل املعدالت يف إقليم 
رشق املتوسط، إذ يعاين ما يقرب من 50% من النساء 
و36% من الرجال من قلة النشاط، كام يعاين أكثر من 
السمنة.  الوزن، و24% من  زيادة  النساء من  50% من 

اعتامدات  وقلة  السيايس،  االلتزام  ضعف  واليزال 
يمثالن  السارية  غري  لألمراض  املخصصة  امليزانية 
تتسم  تقديم رعاية وقائية ومؤسسية  حتديًا حيول دون 
باألمراض  املصابني  للمرىض  واإلنصاف  بالكفاءة 
عن  اإلقالع  خدمات  إدماج  واليزال  السارية.  غري 
التدخني يف الرعاية الصحية األولية يمثِّل حتديًا بسبب 
أن  بيد  الكافية،  واملوارد  التقنية  القدرات  إىل  االفتقار 

Regional strategy for health 
sector response to HIV 
2011–2015
A comprehensive approach

WHO-EM/STD/143/E
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اعتامد الدالئل اإلرشادية لتنفيذ املادة 14 من االتفاقية 
إىل  حمالة  ال  ي  سيؤدِّ التبغ،  مكافحة  بشأن  اإلطارية 
هو  ملا  القطري  املستوى  عىل  والفهم  اإلدراك  زيادة 
الطلب  للحد من  إجراءات  اذ  بالتحديد الختِّ مطلوب 

فيام يتعلق باالعتامد عىل التبغ واإلقالع عنه.

من   %12 والنفسية  العصبية  االضطرابات  ومتثِّل 
إمجايل عبء املرض يف اإلقليم. وقد أظهرت الدراسات 
املجتمعية أن املعدالت التقديرية النتشار االضطرابات 
مع  و%21   %8.2 بني  ترتاوح  البالغني  لدى  النفسية 
لدى  الشائعة  النفسية  االضطرابات  معدالت  ارتفاع 
الصحة  عىل  اإلنفاق  زاد  وقد  كبري.  بشكل  النساء 
نسبة  الصحة، وتقلصت  ميزانيات  كنسبة من  النفسية 
اإلنفاق عىل الرعاية املؤسسية يف اإلقليم بشكل كبري، 
حيث انخفضت مما يزيد عىل 65% إىل 38% من إمجايل 

النفسية  الصحة  أن  بيد  النفسية؛  الصحة  عىل  اإلنفاق 
مل حتَظ بعد باألولوية عند ختصيص ميزانيات الصحة، 
املؤسسية  الرعاية  لتقديم  املوارد  استخدام  واليزال 
يتسم بنوع من عدم الكفاءة وعدم اإلنصاف. وتتمثل 
يف  النفسية  الصحة  جتابه  التي  الرئيسية  التحديات 
الوصم والتمييز؛ وعدم كفاية االلتزام السيايس وعدم 
الشامل  النظام  ضمن  النفسية  الصحة  دور  استيعاب 
عىل  املحدودة  والقدرات  واملوارد  الصحية؛  للرعاية 
ن  مكوِّ إدراج  وعدم  والوطني؛  اإلقليمي  الصعيد 
الصحة النفسية عىل مستوى السياسات والنظم وإيتاء 

اخلدمات.

الصعيد  عىل  اإلصابات  عبء  زيادة  وتتواصل 
بكوهنا  اإلصابات  تصنَّف  حيث  واإلقليمي  العاملي 
العمرية  الفئات  بعض  بني  للوفيات  الرئييس  السبب 
املعطيات  )قاعدة  اإلقليم  بلدان  من  العديد  يف 
النامجة عن  2008( فاإلصابات  اخلاصة بعبء املرض 
من  أهنا  عىل  تصنَّف  الطرق  عىل  املرورية  التصادمات 
من  السادسة  املرتبة  يف  تأيت  حيث  الوفيات،  مسببات 
بني األسباب الرئيسية للوفيات، ويف املرتبة األوىل بني 
15 و29 عامًا.  التي ترتاوح أعامرها بني  العمرية  الفئة 
فالوفيات النامجة عن التصادمات املرورية عىل الطرق 

معايل وزير الصحة، وممثل املنظمة يفتتحان مجعية “خطوتنا”، 
وهي اجلمعية الوطنية األوىل ملستخدمي خدمات الصحة 

النفسية، يف األردن
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أظهرت ازديادًا يبعث عىل القلق يف اإلقليم إذ تصل إىل 
32.2 وفاة لكل مئة ألف من السكان. ويعاين اإلقليم 

النامجة  الوفيات  معدالت  أعىل  من  الراهن  الوقت  يف 
ما  وهذا  العامل.  يف  الطرق  عىل  املرور  تصادمات  عن 
ارتفاع مفجع مقارنة بام كان عليه األمر عام  يشري إىل 
لكل  وفاة   26.4 يبلغ  املعدل  ذلك  كان  عندما   ،2002

املرتبة  حيتل  اإلقليم  جعل  مما  السكان؛  من  ألف  مئة 
إىل  وباإلضافة  األفريقي.  اإلقليم  بعد  ذلك  يف  الثانية 
العواقب  عن  الطرف  نغض  أن  يمكننا  ال  فإننا  ذلك 
الناتج  من  و%1.5   %1 بني  ترتاوح  والتي  االقتصادية 
القومي اإلمجايل. وقد فاقم عدم االستقرار الذي شهده 
اإلقليم مؤخرًا من ما متثله اإلصابات واإلعاقة بالفعل 
تواجه  التي  اجلسيمة  فالتحديات  هائل.  عبء  من 
ومكافحتها،  واإلعاقة  اإلصابات  من  الوقاية  جهود 
التزال قائمة فيام يتعلق باملوارد البرشية واملالية وغريها 
بني  التعاون  تنسيق  إىل  حاجة  وهنالك  املوارد.  من 
القطاعات بشكل أكرب، وإىل التزام سيايس أقوى، وإىل 
ورعاية  باملستشفيات  الرعاية  وجودة  التغطية  حتسني 

الرضوح هبا.

وهنالك حاجة ملحة للتعاطي مع مشاكل ضعف 
املرتبطة هبا كإحدى  اإلبصار والسمع وعوامل اخلطر 
التي  التحديات  وتشمل  العمومية.  الصحة  أولويات 
ورعاية  والسمع  اإلبصار  ضعف  من  الوقاية  تواجه 
املصابني هبام، احلاجة إىل زيادة الوعي السيايس بحجم 
وبرشية؛  مالية  موارد  إىل  الوعي  هذا  وترمجة  املشكلة 
رعاية  إدماج  عىل  يعمل  فّعال  وطني  ختطيط  وإىل 
الصحية؛  للتنمية  أشمل  خطط  يف  والسمع  اإلبصار 
الة  وإىل تعزيز البنية األساسية الالزمة لتقديم برامج فعَّ
التنمية  نطاق دعم  والسمع، وتوسيع  اإلبصار  لرعاية 

الدولية.

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة 

شهد عام 2011 تقدمًا كبريًا يف االلتزام بجهود الوقاية 
من األمراض غري السارية ومكافحتها. فقد وافق زعامء 
عىل  نيويورك  يف  املتحدة  باألمم  اجتامعهم  يف  العامل 
احلاجة إىل العمل عىل مكافحة األمراض غري السارية 
اجلمعية  إصدار  خالل  من  وذلك  منها،  والوقاية 
العامة إعالنًا سياسيًا يف هذا الصدد. أما عىل الصعيد 
جملس  يف  األعضاء  الدول  أخذت  فقد  اإلقليمي، 
لإلعالن  واستجابت  املبادرة  زمام  اخلليجي  التعاون 
واملكافحة.  للوقاية  وطنية  خطط  إعداد  خالل  من 
ولقد اشرتك املكتب اإلقليمي بفعالية مع املقر الرئييس 
األمم  الجتامع  اإلعداد  يف  العربية  والدول  للمنظمة 
الدعم  تقديم  خالل  من  املستوى  الرفيع  املتحدة 
للدول األعضاء لتيسري إسهامها يف االجتامع. وعقب 
للدول  دعمه  اإلقليمي  املكتب  واصل  اإلعالن،  هذا 
وضع  أجل  من  العاملية  املشاورة  عملية  يف  األعضاء 
املكتب  وواصل  الرصد.  ومؤرشات  عاملية  أهداف 
غري  األمراض  إلدراج  التقني  الدعم  تقديم  اإلقليمي 
السارية يف الرعاية الصحية األولية عىل سبيل االرتياد، 
فضاًل عن إضافة ثالثة بلدان أخرى )األردن، وتونس، 
وقطر( إىل البلدان الثالثة السابقة التي بادرت إىل ذلك 
ليصبح العدد ستة بلدان. كام واصل املكتب اإلقليمي 
العمل  خطط  وتطوير  ملراجعة  التقني  الدعم  تقديم 
الوطنية، بحيث تعكس األهداف الستة اخلاصة بخطة 
وقّدم  الرتصد.  أنشطة  وملراجعة  اإلقليمية،  العمل 
التدرجي  املسح  إلجراء  وقطر  ملرص  التقني  الدعم 
البيانات.  جلمع  اإللكرتونية  الوسائل  باستخدام 
مكافحة  تدخالت  لتعزيز  املبذولة  اجلهود  ورّكزت 
الوقاية  وهي  األولوية  ذات  املجاالت  عىل  الرسطان 
امللطفة.  والرعاية  الثدي  رسطان  وحتري  والتسجيل 
التحري  جمال  يف  الوطنية  القدرات  بناء  دعم  وتم 
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األردن  يف  الثدي  برسطان  املجتمعي  الوعي  وإذكاء 
والكويت واململكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون 
امللك  الرسطان، ومركز  اخلليجي ملكافحة  مع االحتاد 
لتنفيذ  بلدان  إىل ثالثة  الدعم  حسني للرسطان. وقدم 
أطر وطنية  وإعداد  الرسطان  ملكافحة  الوطنية  اخلطط 

لرصد التنفيذ )األردن والسودان وُعامن(.

وتم إنشاء مشاريع بحثية متعددة البلدان بمساعدة 
مثل  الدوليني  والرشكاء  املتعاونة  اإلقليمية  املراكز 
لألورام.  األوروبية  والكلية  للشفاء  كومني  مؤسسة 
يف  امللطفة  للرعاية  الوطني  الربنامج  استعراض  وتم 
باالشرتاك  وذلك  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  مرص 
مع  بالتشاور  وتم  لألورام.  األوروبية  الكلية  مع 
الدول األعضاء إعداد جدول أعامل للبحوث حسب 
األعامل  بجدول  باالستهداء  اإلقليمية  األولويات 
املراكز  مع  تعاونه  اإلقليمي  املكتب  وواصل  العاملي. 
اإلقليمية  القدرات  بناء  أجل  من  اإلقليم  يف  املتعاونة 
والوطنية. ورّكز العمل عىل دعم الوقاية من األمراض 
ومكافحتها،  اهليموغلوبينية  واالعتالالت  الوراثية 
اإلرشادية  الدالئل  واستعراض  البيانات  توفري  وعىل 
إقليمي  عمل  فريق  تشكيل  تم  وقد  احلالية.  واملوارد 
املنظمة  نظمته  الذي  التشاوري  االجتامع  عقب 
بالتعاون مع مراكز مكافحة األمراض من أجل وضع 
واألمراض  اهليموغلوبينية  لالعتالالت  اسرتاتيجية 

الوراثية الشائعة.

وواصل املكتب اإلقليمي دعمه لبناء القدرات يف 
جمال مكافحة التبغ من خالل تبني نشاط دون إقليمي 
إلدماج خدمات اإلقالع عن التبغ يف الرعاية الصحية 
األولية، وشارك األردن والعراق وُعامن ومرص يف هذا 
النشاط. وعقدت دورة بشأن تنفيذ املبادئ التوجيهية 
العملية  احللقة  أثناء  التبغ  عىل  باالعتامد  اخلاصة 
بشأن  اإلطارية  باالتفاقية  املعنية  السنوية  اإلقليمية 

األطراف  الدول  مجيع  فيها  وشارك  التبغ،  مكافحة 
املنظمة  مع  متعاون  مركز  تسمية  وتم  االتفاقية.  يف 
املركز  هذا  يرّكز  أن  عىل  اإلسالمية  إيران  مجهورية  يف 
باإلقالع  املرتبطة  األنشطة  تنفيذ  عىل  أسايس  بشكل 
عن التدخني. وتم تدعيم بناء القدرات الالزمة لتنفيذ 
خدمات اإلقالع عن التدخني وخطوط املساعدة عىل 

اإلقالع.

أداة  خالل  من  توّلدت  التي  البينات  إىل  واستنادًا 
النفسية،  الصحة  نظم  لتقييم  العاملية  الصحة  منظمة 
تم  النفسية،  بالصحة  اخلاص  اإلقليمي  واألطلس 
وتعاطي  النفسية  للصحة  إقليمية  اسرتاتيجية  إعداد 
وتم  اإلقليمية.  اللجنة  اعتمدهتا  والتي  اإلدمان،  مواد 
نرش أطلس املوارد اخلاصة بالصحة النفسية لألمهات 
الدعم  وقّدم  اإلقليم.  بلدان  يف  واملراهقني  واألطفال 
للمزيد من البلدان األخرى )اإلمارات العربية املتحدة 
والكويت(  وقطر  والصومال  السودان  وجنوب 
الصحة  واسرتاتيجيات  لسياسات  مسّودة  إلعداد 
النفسية وتعاطي مواد اإلدمان، ثم وضعها يف صيغتها 
النهائية. وتلّقى املهنيون من أفغانستان ومجهورية إيران 
لدبلوما  تدريبية  دورة  يف  للمسامهة  الدعم  اإلسالمية 
الصحة النفسية، والتي نظمتها جامعة بيون Pune يف 

اهلند بالتعاون مع املقر الرئييس للمنظمة.

الصحية  الرعاية  يف  العاملني  قدرات  بناء  ويعترب 
األولية عىل التعرف عىل االضطرابات النفسية الشائعة 
والتعامل معها ُبغية تعزيز إدماج عنرص الصحة النفسية 
يف الرعاية الصحية األولية، أحد املبادئ املهمة ملبادرة 
استكامل  تم  وقد  النفسية،  الصحة  يف  الفجوة  رأب 
التدريب الذي أجري يف  املبادرة من خالل  دعم هذه 
الصحة  بإدراج  مقرتح  مرشوع  إعداد  وتم  السودان. 
أفغانستان  يف  األولية  الصحية  الرعاية  ضمن  النفسية 
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وهو  الوطنية،  السلطات  مع  بالتعاون  والصومال، 
حاليًا قيد املراجعة من ِقَبل املانحني.

ملن  املقّدمة  املجتمعية  اخلدمات  تطوير  وتواصل 
يعانون من اضطرابات عصبية ونفسية يف ظل مبادرة 
التحّرر من األغالل من أجل تقديم خدمات الصحة 
النفسية بطريقة إنسانية حترتم حقوق وكرامة مستخدمي 
اخلدمات وكرامة أرسهم، وذلك يف كل من أفغانستان 
والسودان والصومال. وتم بالتعاون مع برنامج أنشطة 
الطوارئ واألنشطة اإلنسانية، تقديم خدمات الصحة 
األزمات  إبان  واالجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية 
والصومال،  السودان  يف  وكذلك  وليبيا،  مرص  يف 
العربية  واجلمهورية  األردن  يف  العراقيني  وللنازحني 
السورية ومرص. وتم إعداد وحدة تدريبية للمسؤولني 
والصحة  التغذية  برامج  مع  بالتعاون  املرشوع  عن 
والنفسية  االجتامعية  املعافاة  إدماج  هبدف  املدرسية 
يف املدارس املعززة للصحة. وتم كذلك إعداد وحدة 
النفسية  االضطرابات  عىل  مبكرًا  للتعرف  تدريبية 
وذلك  للوالدة،  السابقة  الفرتة  خالل  معها  والتعامل 
والصحة  املرأة  بصحة  املعني  الربنامج  مع  بالتعاون 

اإلنجابية.

العنف  من  الوقاية  حول  الزخم  زاد  وقد 
واإلصابات واإلعاقة عىل الصعيد العاملي واإلقليمي، 
االلتزامات  من  عددًا  األعضاء  الدول  قطعت  حيث 
عمل  إىل  يرتجم  أن  الُبدَّ  الزخم  هذا  أن  بيد  الدولية، 
عبء  مجاح  لكبح  القطري  الصعيد  عىل  ملموس 
اإلصابات املتصاعد وللتعامل مع اإلعاقات بمزيد من 
الفعالية. وقد تم إطالق عقد العمل حول السالمة عىل 
2011-2020 عىل الصعيد العاملي واإلقليمي،  الطرق 
وطنيني  اتصال  ضباط  بتسمية  بلدًا  عرش  أربعة  وقام 
للثنائية حول  يف هذا املجال. وقّدم أول تقرير مرحيل 
التقرير  وتناول  اإلقليمية.  لّلجنة  الطرق  عىل  السالمة 
عرشين  الطرق  عىل  السالمة  حالة  عن  الثاين  العاملي 
هذا  من  لالستفادة  إقليمي  اجتامع  عقد  وتاله  بلدًا، 
املثال  البلدان. ويقدم هذا  اجلهد وختطيط األنشطة يف 
املنظمة،  داخل  الناجح  للتعاون  به  حُيتذى  نموذجًا 
وبني املنظمة والدول األعضاء، وبني القطاعات املعنية 
املوثوقة  البيانات  جتميع  واليزال  األعضاء.  الدول  يف 
حقيقيًا،  حتّديًا  يمّثل  اإلصابات  أشكال  مجيع  حول 
لرتّصد  الدعم  تقديم  إىل  اإلقليمي  املكتب  دفع  مما 
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األنشطة املجتمعية لألمهات واألطفال، كهذا النشاط يف 
األردن، تساعد عىل بناء الصحة النفسية واحلفاظ عليها
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واململكة  ومرص  وعامن  والعراق  اليمن  يف  اإلصابات 
العربية السعودية. وتواصلت يف مرص جهود السالمة 
يف  الطرق  عىل  السالمة  مرشوع  ظل  يف  الطرق  عىل 
عرشة بلدان. وتم إعداد إطار اسرتاتيجي للوقاية من 
الربنامج  مع  بالتعاون  واملراهقني  األطفال  إصابات 
املعني بصحة األطفال واملراهقني بغية دعم اخلطوات 

امللموسة والبناءة للتنفيذ عىل مستوى البلدان.

والتأهيل  اإلعاقة  مع  التعاطي  جهود  واستمرت 
اإلرشادية  الدالئل  إطالق  عقب  زخم  اكتساب  يف 
حول  العاملي  والتقرير  املجتمعي،  للتأهيل  اجلديدة 
لتجميع  للبلدان  الدعم  تقديم  وتواصل  اإلعاقة. 
املعطيات اخلاصة باإلعاقة استنادًا إىل التصنيف الدويل 
ألداء الوظائف واإلعاقة والصحة يف األردن ومجهورية 
إيران اإلسالمية واجلمهورية العربية السورية والعراق 
ومرص. وتواصلت املبادرة اإلقليمية لالرتقاء بالربامج 
وأجهزة  التعويضية  األجهزة  بمبحث  املعنية  التدريبية 
لتصبح  منتقاة  تدريبية  مؤسسات  دعم  مع  التقويم، 
من  متزايد  عدد  شارك  وقد  دوليًا.  هبا  معرتفًا  مراكز 
البلدان بفعالية يف جمموعة متنوعة من األنشطة والسيام 
اإلسالمية  إيران  ومجهورية  وليبيا  وباكستان  األردن 
والعراق  والسودان  السورية  العربية  واجلمهورية 

ومرص واململكة العربية السعودية.

وتم االنتهاء من ترمجة الدالئل اإلرشادية للتأهيل 
اللغة  إىل  اإلعاقة  حول  العاملي  والتقرير  املجتمعي، 
العربية. ويشارك املكتب اإلقليمي بفعالية يف اإلطالق 
العاملي للتقرير، ويف العملية الراهنة إلعداد مضمومة 
التعليم اإللكرتوين لتيسري االستفادة من هذه الدالئل 
املعني  اإلقليمي  العمل  فريق  وواصل  اإلرشادية. 
واالضطالع  العاملي،  العمل  فريق  مع  تعاونه  بالعجز 
اتفاقية  حول  ندوة  تنظيم  وتم  اخلاصة.  بأنشطته 
اإلعاقة  بشأن حقوق األشخاص ذوي  املتحدة  األمم 

من  األساسية  الفاعلة  واألطراف  املنظمة  بمشاركة 
لتعميم  جهود  بذل  وتم  والعاملية.  اإلقليمية  املنظامت 
العناية باإلعاقة يف برامج املنظمة. وتم تقوية القدرات 
الدولية،  املؤمترات  يف  املشاركة  خالل  من  الوطنية 
اإلصابات  برتصد  اخلاصة  التدريبية  والدورات 
والوقاية منها عىل الصعيد الدويل واإلقليمي والوطني.

العيون  صحة  لتحسني  املبذولة  اجلهود  إطار  ويف 
وأنشطة الوقاية من العمى، قام املكتب اإلقليمي بدعم 
بناء القدرات لتقوية الرعاية األولية للعيون وإدماجها 
اإلقليمي  االجتامع  وقام  األولية.  الصحية  الرعاية  يف 
من  للوقاية  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون  ُعقد  الذي 
التقدم  باستعراض  املتوسط،  رشق  إقليم  يف  العمى 
املحرز عىل الصعيد القطري لتنفيذ خطة عمل املنظمة 
-2009 توقيه  املمكن  العمى  من  بالتخلص  اخلاصة 

.2013

االحتفال  تم  األول/أكتوبر،  ترشين   13 ويف 
الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  لإلبصار  العاملي  باليوم 
أشمون  يف  الليونز  نوادي  من   352 واملنطقة  مرص،  يف 
الليونز  مستشفى  افتتاح  خالل  من  املنوفية،  بمحافظة 
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خدمات  بتوفري  تقوم  والتي  أشمون  بمدينة  للعيون 
ومرافق رعاية العيون لسكان املناطق الريفية يف مرص. 
املواد اإلعالمية إلذكاء  وقام املكتب اإلقليمي بإعداد 
جراحة  أمهية  حول  أساسية  رسائل  وتقديم  الوعي 
السكري  مرىض  تفادي  ورضورة  وفعاليتها،  الساد 
ووضع  الدوري  االختبار  وتعزيز  للمضاعفات، 

النظارات متى لزم األمر.

لتقليص  ساد  عملية   1500 من  أكثر  إجراء  وتم 
حاالت العمى الناجم عن الساد يف أفغانستان، وذلك 
من خالل ما قدمه صندوق مساعدة املرىض يف الكويت 
التابع  التدريب  مركز  تقوية  تم  كام  مايل.  دعم  من 
ملستشفى نور العيون يف كابول يف أفغانستان بالتعاون 
مع كلية طب العيون وعلوم اإلبصار املساعدة بجامعة 
أجرى  وقد  بباكستان.  الهور  يف  الطبية  إدوارد  امللك 
يربو  ما  بالصومال  مقديشو  يف  للعيون  الوطني  املركز 
خميامت  خالل  من  وذلك  ساد،  جراحة   3000 عىل 
املنهل  ومنظمة  الصحة،  وزارة  مع  وبالتعاون  العيون 
يف  املرىض  مساعدة  صندوق  يدعمها  والتي  اخلريية 

الكويت.

وتم تسمية مركز بحوث طب العيون التابع جلامعة 
بجمهورية  طهران  يف  الطبية  للعلوم  هبشتي  الشهيد 
إيران اإلسالمية، كأحد املراكز املتعاونة مع املنظمة يف 
جمال الوقاية من العمى، فضاًل عن تسمية مركز بحوث 
بجامعة  والعنق  والرأس  واحلنجرة  واألذن  األنف 
إيران للعلوم الطبية بطهران كأحد املراكز املتعاونة مع 
املنظمة يف جمال البحوث والتعليم املتعلق بفقد السمع. 

World Sight Day
13 October 2011

 
 

 

  
 

Picture courtesy of Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

www.VISION2020.org/wsd10

Photo: © Anetta – Fotolia.com

Imagine if...
...together we could eliminate

avoidable blindness

World Sight 
Day 2O1O

80%
of blindness
is avoidable

80% من العمى يمكن 
تفاديه 

اليوم العاملي لإلبصار 

Cataract is
the leading

cause of blindness   

 الساد (الكتاراكت) هو
السبب األول للعمى

VISION 2020: Working together to eliminate avoidable blindness
الرؤية 2020: نعمل سوياً للتخلص من العمى املمكن تفاديه

In the Region, 
about 5.3 million 
people are blind

يف إقليم رشق املتوسط
يعاين 5.3 مليون شخص

تقريباً من العمى 

In Egypt, about 
900 000 people

are blind    

 يف مرص، يعاين 000 900
شخص تقريباً من العمى

اليوم العاملي لإلبصار 13 ترشين األول/ أكتوبر
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مشاركون يف االجتامع اإلقليمي حول رعاية مرىض العيون يف إطار خدمات الرعاية الصحية األولية
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العيون  برعاية  املتعلقة  والعتائد  املعدات  قدمت  وقد 
وقام  والصومال.  والسودان  واليمن  ألفغانستان 
سعود  امللك  جامعة  مع  بالتعاون  اإلقليمي  املكتب 
بدعم بناء القدرات الالزمة لتعزيز برامج رعاية األذن 

والسمع وإدماجها يف الرعاية الصحية األولية.

هات املستقبلية التوجُّ

للبلدان  الدعم  سيواصل املكتب اإلقليمي تقديم 
األعضاء يف سعيها لتنفيذ اخلطط الوطنية، مسرتشدة يف 
ذلك باالسرتاتيجيات اإلقليمية. وسيتم تقديم الدعم 
عن  واإلقالع  السارية،  غري  األمراض  برامج  إلدماج 
والصحة  واإلصابات،  اإلبصار،  وضعف  التدخني، 
الصحية  الرعاية  يف  اإلدمان  مواد  وتعاطي  النفسية، 
اإلدماج.  أنشطة  لدعم  القدرات  ولبناء  األولية، 
وستوجه محالت التوعية نحو ازدياد االلتزام السيايس 
املزيد  دعم  وسيتم  املجاالت.  لكافة  املقدمة  واملوارد 
املتدرج املسح  استكامل  عىل  ومساعدهتا  البلدان  من 

الصحة  منظمة  أداة  باستخدام  واملسح   ،  STEPwise

 ،WHO AIMS النفسية  الصحة  ُنُظم  لتقييم  العاملية 
الوقاية  يمكن  الذي  للعمى  الرسيع  التقييم  ومسح 
سيتم  كام  بالبينات.  املسندة  املعلومات  وإلعداد  منه، 

االستفادة من مواطن القوة ضمن اإلقليم، ومواصلة 
عىل  اإلقليمي  املكتب  وسريكز  البلدان.  بني  التعاون 
املتحدة  األمم  وكاالت  تبنتها  التي  االلتزامات  ترمجة 
الصعيد  وعىل  العاملي  الصعيد  عىل  األعضاء  والدول 
اإلقليمي إىل إجراءات ملموسة عىل الصعيد القطري 
غري  األمراض  جمال  والسيام  املجاالت،  خمتلف  يف 
األطفال  وإصابات  الطرق  عىل  والسالمة  السارية 

واإلعاقة.

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

شهد اإلقليم انخفاضًا يف معدل الوفيات بني األطفال 
عامي  بني  الفرتة  يف   %32 بمقدار  اخلامسة  سن  دون 
م الـُمْحَرز لدى البلدان مل  1990 و2010؛ إال أن التقدُّ

يكن عىل وترية واحدة، إذ بلغت 4 بلدان املرمى الرابع 
من املرامي اإلنامئية لأللفية، وتسري 6 بلدان أخرى عىل 
يبلغوا  أال  فيغلب  األخرى  البلدان  أما  بلوغه،  درب 
هذا املرمى. كام بلغ 6 بلدان املرمى اخلامس من املرامي 
درب  عىل  أخرى  بلدان   9 وتسري  لأللفية،  اإلنامئية 
بلوغه، ويغلب أال يبلغه 8 بلدان أخرى. وهناك بيِّنات 
عىل إسهام التغطية الشاملة بالتدخالت التي تقع حتت 
مظلة اسرتاتيجية التدبري املتكامل لصحة الطفل يف هذا 

حمافظ املنوفية يفتتح مستشفى الليونز للعيون يف مرص، يف اليوم 
العاملي لإلبصار 2011
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االنخفاض امللحوظ يف معدالت الوفيات بني األطفال 
اسرتاتيجية  تنفيذ  وترية  أن  إال  اخلامسة.  سن  دون 
التدبري املتكامل لصحة الطفل يف اإلقليم التزال بطيئة 
يف معظم البلدان، وبعيدة عن حتقيق التغطية الشاملة. 
يف  م  التقدُّ حتقيق  أمام  الرئيسية  التحديات  والتزال 
العاملني  ل  تنقُّ معدل  ارتفاع  يف  تتمثل  املجال  هذا 
التغطية  لبلوغ  ترمي  التي  اخلطط  وغياب  املؤهلني، 
الطفل،  لصحة  املتكامل  التدبري  باسرتاتيجية  الشاملة 
املخصص  التمويل  مستوى  يف  الشديد  واالنخفاض 
العميل  التنفيذ  يواجه  كام  األطفال واألمهات.  لصحة 
الصحة  منظمة  أعدهتا  التي  اإلرشادية  للدالئل 
املتكامل للحمل والوالدة بعض  التدبري  العاملية حول 
الصعوبات التي تعوق اجلهود املبذولة لتحسني جودة 
وللمواليد.  لألمهات  تقدم  التي  الصحية  اخلدمات 
فلم  املراهقني،  صحة  باجتاه  الدويل  ك  التحرُّ ورغم 
املراهقني  بنية متخصصة لصحة  البلدان  يؤسس مجيع 
املوارد  ختصيص  رضورة  مع  واضحة،  مهام  ذات 
املالية والبرشية املطلوبة. واليزال عدم توافر املعطيات 
املصنفة وفق اجلنس والعمر حتديًا يواجه حتليل الوضع 
التقارير عن ذلك. كام  املراهقني وكتابة  الصحي لدى 
أن عدم توافر األدوات والدالئل اإلرشادية يعد حتديًا 
الصحية  التدخالت  ورصد  تنفيذ  يواجه  آخر  كبريًا 

املعنية باملراهقني.

اإلنجازات الـُمْحَرَزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

والولدان  األمهات  صحة  جمال  يف  اجلهود  بذلت  لقد 
من أجل تعزيز استخدام البينات واملنتجات والتقنيات 
صحة  لتحسني  والدول  باإلقليم  الصلة  ذات  املتاحة 
ومعايري  أدوات  إعداد  تم  وقد  والولدان.  األمهات 
إقليمية ستسهل رصد وتقييم الربامج الوطنية وتساعد 
والولدان.  األمهات  صحة  عىل  أثرها  تقييم  عىل 
تقديم  اإلنجابية  الصحة  يف  البحوث  دليل  ويواصل 

صحة  تعزيز  أجل  من  االسرتاتيجي  للتخطيط  الدعم 
لكون  ونظرًا  ع.  الرضَّ أطفاهلن  وصحة  األمهات 
فعالة  بصورة  التقارير  وإعداد  والتحليل  د  الرتصُّ
املواليد  ولدى  األمهات  لدى  واملراضة  الوفيات  عن 
وإدارة  جودة  حتسني  نحو  اجلهود  توجيه  يف  رضوريًا 
اخلدمات البالغة األمهية، فقد رشع املكتب اإلقليمي يف 
باملستفيدين  إعداد نامذج عامة من السجالت اخلاصة 
من خدمات صحة األمهات وصحة املواليد. وسوف 
يساعد ذلك أكثر يف توحيد ُنُظم املعلومات ذات الصلة 

بصحة األمهات واملواليد.

ويواصل املكتب اإلقليمي جهوده لتعزيز األنشطة 
اجلودة  عالية  رعاية  تقديم  تستهدف  التي  الوطنية 
لألمهات وللولدان، يقوم هبا عاملون صحيون مهرة، 
عليهم  ل  تسهِّ تدريبية  كتيبات  إعداد  خالل  ومن 
حول  اإلرشادية  الدالئل  وتنفيذ  وتكييف  مراجعة 
التدبري املتكامل للحمل والوالدة. كام تم إعداد خطط 
العمل يف البلدان يف االجتامع البلداين الذي استهدف 
خطط  أخذت  وقد  والولدان،  األمهات  صحة  تعزيز 
العمل هذه يف احلسبان عند التخطيط للربامج املشرتكة 
العاملية  الصحة  ومنظمة  البلدان  فيها  يتعاون  التي 

للثنائية 2012 – 2013.

ويف جمال محاية وتعزيز صحة األطفال واملراهقني، 
واصل املكتب اإلقليمي تقديم الدعم من أجل زيادة 
الطفل،  لصحة  املتكامل  التدبري  باسرتاتيجية  التغطية 
واعتبارها االسرتاتيجية الرئيسية التي تلبي احتياجات 
صحة الطفل بأسلوب متكامل ومعياري. ويف الوقت 
املتكامل  التدبري  اسرتاتيجية  تنفيذ  يتواصل  الراهن، 
الصحية  الرعاية  مرافق  من   %71 يف  الطفل  لصحة 
منها  بلدان   5 حيقق  أن  ويتوقع  بلدًا،   13 يف  األولية 
املستمدة من اسرتاتيجية  بالتدخالت  الشاملة  التغطية 
 1.1 )الشكل  الطفل  لصحة  املتكامل   التدبري 
مرص  يف  املعطيات  حتليل  أظهر  كام   .)2.1 والشكل 
حول تنفيذ اسرتاتيجية التدبري املتكامل لصحة الطفل 
املتكامل  التدبري  باسرتاتيجية  الشاملة  التغطية  أن 
تعجيل  يف  كبرية  مسامهة  سامهت  قد  الطفل  لصحة 
من  الرابع  املرمى  بلوغ  نحو  الـُمْحرز  م  التقدُّ وترية 
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 1990 عامي  بني  الفرتة  ويف  لأللفية.  اإلنامئية  املرامي 
الوفيات  و2010، حققت مرص انخفاضًا يف معدالت 
77%، وهو  إىل  اخلامسة وصل  بني األطفال دون سن 
الدعم  اإلقليمي  املكتب  قّدم  وقد  مذهل،  إنجاز 
التدبري  واسرتاتيجية  الطفل  صحة  برامج  ملراجعة 
ضامن  ُبغية  وقطر،  األردن  يف  الطفل  لصحة  املتكامل 

إن  األطفال.  بصحة  اخلاصة  التدخالت  تنفيذ  جودة 

يف  الطفل  لصحة  املتكامل  التدبري  اسرتاتيجية  حزمة 

مكونًا  تتضّمن  االسرتاتيجية  هذه  تنفذ  التي  البلدان 

قويًا ُيعنى بالولدان، ويتصّدى ألكثر املشكالت شيوعًا 

بني الولدان، كام يتضّمن مقومًا وقائيًا حول الرضاعة 
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الشكل 1.1 املرافق الصحية التي تطبق اسرتاتيجية التدبري املتكامل لصحة الطفل يف اإلقليم 2010-1998

عدد املرافق التي  تطبق اسرتاتيجية 
التدبري املتكامل لصحة الطفل

البيانات غري متاحة (منذ عام 2007)

 %100–75.1

%75–50.1

%50–25.1

%25–0

الشكل 2.1 وضع تطبيق اسرتاتيجية التدبري املتكامل لصحة الطفل يف اإلقليم )%(
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للتمنيع  جيد  وضع  عىل  املحافظة  ويضمن  الطبيعية، 
باللقاحات.

وقد تواصل التأكيد عىل استمرار تنفيذ اسرتاتيجية 
التدبري املتكامل لصحة الطفل من خالل حزمة تعليمية 
الوقت  ويف  اخلدمات،  تقديم  يف  االنخراط  تسبق 
خطوات  الطب  كليات  من  كلية   61 اختذت  احلارض، 
املتكامل لصحة الطفل ضمن براجمها  التدبري  إلدخال 
اإلقليمي  املكتب  ويقدم  األطفال.  طب  يف  التعليمية 
التعليمية  العملية  تقييم  أجل  من  التقني  الدعم 
السرتاتيجية التدبري املتكامل لصحة الطفل يف إحدى 
املكتب اإلقليمي  يقّدم  باكستان، كام  كليات الطب يف 
 14 يف  التدريس  هيئة  أعضاء  توجيه  أجل  من  الدعم 
كلية طب يف األردن وباكستان. وقد تم توسيع نطاق 
التدبري  اسرتاتيجية  حول  للخدمة  السابق  التعليم 
املتكامل لصحة الطفل مع تقديم الدعم التقني إلجراء 
مخس  يف  والتخطيط  للتوجيه  األوىل  العملية  احللقة 

مدارس للتمريض يف األردن.

وقد أعد املكتب اإلقليمي أسلوبًا براجميًا يستهدف 
صحة  حول  الربامج  إلعداد  سعيها  يف  البلدان  دعم 
اإلطار  حول  بالتوضيحات  إغنائه  مع  املراهقني، 
تبني  يقرتح  الذي  املراهقني،  لصحة  االسرتاتيجي 
اسلوب متدرج ينفذ عىل مراحل للوصول إىل برنامج 
شامل لصحة املراهقني، وقد تبّنى البلدان هذه العملية 
املكتب  وواصل  حوهلا.  عقد  إقليمي  اجتامع  خالل 
لصحة  برنامج  إلنشاء  البلدان  مع  بالتعاون  عمله 
الراهن،  الوقت  ويف  له.  هيكل  ووضع  املراهقني 
وزارة  الربنامج ضمن هيكل  هذا  بلدان  أسس عرشة 
الصحة. وقد تم نرش دليل إقليمي حول كيفية إجراء 
من  وذلك  املراهقني،  بصحة  املتعلقة  لألوضاع  حتليل 
التخطيط  للبلدان يف سياق عملية  الدعم  تقديم  أجل 
للربامج التي تستهدف صحة املراهقني وتنفيذها. كام 
إعداد  أجل  من  بلدان  لثامنية  التقني  الدعم  تقديم  تم 
دليل  إعداد  تم  وقد  املراهقني.  لصحة  حتليلية  تقارير 

لصحة  األساسية  الصحية  املؤرشات  حول  إقليمي 
بناء  مع  البلدان،  مع  بالتشاور  وذلك  املراهقني، 
الصحية  األولويات  عىل  التعرف  جمال  يف  القدرات 
عىل  التعرف  إىل  كله  ذلك  أدى  وقد  املراهقني.  لدى 
املالمح العامة للحزمة املبدئية لصحة املراهقني. كام تم 
إعداد مسّودة دليل إقليمي حول مراجعة برامج صحة 
املراهقني، مع تقديم الدعم حللقة عملية حول مراجعة 

وختطيط برامج صحة املراهقني أقيمت يف ُعامن.

2010 حول تقوية  بعد صدور إعالن مسقط عام 
للتحديات  للتصّدي  املدرسية  الصحة  خدمات 
الراهنة واملستقبلية، تم إعداد حزمة معيارية تستهدف 
االرتقاء بخدمات الصحة املدرسية. كام أجري املسح 
 ،2010 عام  املدرسية  الصحة  خدمات  حول  البلداين 
لتوجيه  الالزمة  البيِّنات  لتقديم  نتائجه  واستخدمت 

بناء القدرات يف الصحة املدرسية ويف تعزيز التغذية.

واصل  والبحوث،  اإلنجابية  الصحة  جمال  ويف 
املكتب اإلقليمي تقديم الدعم التقني للجهود الوطنية 
املرامي  بلوغ  يف  التقّدم  وترية  تعجيل  تستهدف  التي 
اإلنجابية  بالصحة  املتعلقة  وأهدافها  الدولية  اإلنامئية 
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والعراق  أفغانستان  من  كل  فتتلقى  واجلنسية، 
إعداد  أجل  من  الدعم  السودان  وجنوب  والصومال 
اإلنجابية  للصحة  وطنية  عمل  وخطط  اسرتاتيجيات 
للفرتة 2011-2015. كام وّسع املكتب اإلقليمي نطاق 
الدعم الذي يقدمه ألفغانستان واليمن من أجل إعداد 
اإلنجازات  وترية  بتعجيل  لاللتزام  وطني  عمل  إطار 

لبلوغ املرميني 4 و5 من املرامي اإلنامئية لأللفية.

املكتب  نظريه  مع  اإلقليمي  املكتب  اشرتك  وقد 
املتحدة  األمم  صندوق  يف  العربية  للبلدان  اإلقليمي 
للسكان يف دعم بناء القدرات يف جمال تقديم املشورة 
يف  خطط  إعداد  إىل  أدى  مما  اإلنجابية،  الصحة  حول 
تقديم  جمال  يف  القدرات  تقوية  تستهدف  بلدان  ثامنية 
املشورة يف الصحة اإلنجابية وتأسيس جمموعة أساسية 
من املدربني اإلقليميني. وسُيعاد القيام هبذا العمل يف 

عام 2012 يف بلدان أخرى.

وقد أجرى املكتب اإلقليمي مسحًا لرسم خارطة 
بالبيِّنات واملامرسات  املسندة  السياسات  لتنفيذ أفضل 
املكتب  تلّقى  وقد  األرسة.  بتنظيم  املعنية  الربامج  يف 
أّكد  بلدًا   17 منها  بلدًا،   18 من  استجابات  اإلقليمي 
األرسة  تنظيم  لربامج  الرئيسية  العنارص  معظم  توافر 
نظام  من  جغرافية  خريطة   58 وضع  تم  كام  الناجحة. 
من  املستحصلة  النتائج  لوصف  اجلغرايف  املعلومات 

هذا املسح مع تقديم مقال حول هذا املوضوع للنرش.

قّدم  والنشاط،  بالصحة  املفعم  التشيخ  جمال  ويف 
لتوثيق األنشطة عىل الصعيد  الدعم  املكتب اإلقليمي 
الوطني باستخدام أداة إقليمية شاملة، وقد استكملت 
احلقائق  لتقيّص  ميدانية  زيارات  بإجراء  األنشطة  هذه 
واجلمهورية  اإلسالمية  إيران  ومجهورية  األردن  يف 
العربية السورية. كام تم إعداد دليل إرشادي تدريـبي 
أجل  من  اإلقليم  يف  اخلرباء  من  عدد  وضعه  إقليمي 
مراعية  صحية  خدمات  وتقديم  القدرات  بناء  تقوية 

للتشيخ يف مراكز الرعاية الصحية األولية، ومن املزمع 
البلدان،  من  العديد  عرّب  وقد   .2012 عام  يف  إصداره 
والبحرين،  املتحدة،  العربية  واإلمارات  األردن،  مثل 
وتونس، واجلمهورية العربية السورية، وُعامن، وقطر، 
ومرص، عن اهتاممها يف اعتامد مبادرة الرعاية الصحية 
األولية املراعية للتشيخ. وواصلت اجلمهورية العربية 
عىل  املؤسسية  السامت  إرساء  يف  جهودها  السورية 
عطية  ودير  محاة  مثل  املدن،  بعض  يف  املبادرة  هذه 
والسويداء. وتواصل مدينة عاّمن، العاصمة األردنية، 
سريها نحو حتسني جودة حياة املسنني، وذلك بوصفها 
اإلقليمي  املكتب  قدم  وقد  للتشيخ.  مراعية  مدينة 
حول  األول  الدويل  املؤمتر  يف  البلدان  ملشاركة  الدعم 
الربط  إنشاء  استهدف  والذي  للتشيخ،  املراعية  املدن 
وسيكون  اخلربات.  يف  والتبادل  العاملية  اجلهود  بني 
»الشيخوخة   2012 لعام  العاملي  الصحة  يوم  موضوع 
شاملة  عمل  خطة  وضع  يستدعي  وهذا  والصحة«، 
لالحتفاء هبذا احلدث ومناقشة املوضوع ضمن حلقة 

عملية بلدانية

التوّجهات املستقبلية

بلوغ  من  اإلقليم  بلدان  بعض  تتمّكن  أال  يغلب 
تبذل  مل  ما  لأللفية  اإلنامئية  املرامي  من  و5   4 املرميني 
جهودًا أكثر وأكرب. وينبغي إيالء اهتامم خاص ببعض 
الدرايس  املنهج  مراجعة  األولوية:  ذات  املجاالت 
التدريبـي يف كليات الطب ومعاهد ختريج املساعدين 
الطبيني استنادًا إىل البيِّنات املعارصة، واالرتقاء بتوفري 
للحياة،  الرئيسية  املراحل  يف  املاهرة  الصحية  الرعاية 
املباعدة  مثل  الصحية،  احلياة  أنامط  ممارسات  وتعزيز 
بني الوالدات، والرضاعة الطبيعية، والتحري الصحي 
وتوسيع  منها،  وللوقاية  لألمراض  املبكر  للكشف 
التي  وامليدانية  الثقافية  العوامل  حول  البحوث  نطاق 
االستفادة  ويف  الصحية  اخلدمات  توفري  يف  تساهم 
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نظم  وتعزيز  إلنشاء  للبلدان  الدعم  وتوفري  منها، 
توخيًا  واألمهات،  والولدان  األطفال  لصحة  الرتّصد 

لالستهداف الفّعال للتدخالت.

الغرض االستـراتيجي 5: تقليص 
العواقب الصحية للطوارئ 

والكوارث واألزمات واملنازعات 
واحلد قدر اإلمكان من تأثريها 

االجتامعي واالقتصادي
القضايا والتحّديات

مجيع  من  اإلقليم  بلدان  من  مسبوق  غري  عدد  ترضر 
أنواع الكوارث الطبيعية، والكوارث التي هي من صنع 
العريب”  “الربيع  أدى  ذلك،  إىل  وباإلضافة  اإلنسان. 
وآثار املنازعات املدنية التي سببها يف عدد من البلدان 
إىل إثقال كاهل النظام الصحي بعبء تقديم اخلدمات 
الطلبات  هذه  مواجهة  أسفرت  وقد  العاجلة.  الطبية 
الصعيد  عىل  الصحة  يف  الرشكاء  جلوء  عن  املتزايدة 
الصحة  لوزارات  الدعم  يقدمون  والذين  العاملي 
باعتباره  املتحدة  األمم  جمموعة  نظام  من  لالستفادة 
اخلدمات  إليتاء  جهودهم  تنسيق  هلم  تتيح  وسيلة 
األساسية ولتنفيذ برامج الصحة العمومية الوقائية يف 
كل من البحرين وتونس واجلمهورية العربية السورية 
استمرار  إىل  وباإلضافة  وليبيا.  اليمنية  واجلمهورية 
يف  الفيضانات  تطلبت  فقد  املعقدة،  الطوارئ  أوضاع 
للقيام  كبري  تنظيمي  دعم  تقديم  والسودان  باكستان 
عن  ولإلعالن  املترضرة،  املناطق  يف  عمليات  بتأسس 
كام  العمومية.  الصحة  جمال  يف  النازحني  احتياجات 
جماعة  من  أعقبه  وما  األفريقي  القرن  يف  اجلفاف  مثل 
لإلغاثة  الدويل  للمجتمع  ضخاًم  حتّديًا  الصومال  يف 

اإلنسانية من حيث الوصول إىل املجموعات السكانية 
األكثر احتياجًا، ومعاجلة عدد من الفاشيات، وتقديم 
القدرات  وضعت  وقد  املرشدين.  للسكان  الدعم 
من  املزيد  البلدان  هذه  يف  الصحي  للقطاع  املحدودة 
املصاعب أمام اجلهود اجلامعية التي تقوم هبا جمتمعات 

تقديم املعونة.

يف  البلدان  داخل  النازحني  أعداد  تضاعفت  وقد 
اإلقليم إىل ثالثة أمثال ما كانت عليه يف السنوات العرش 
املاضية )وذلك وفقًا ملركز النازحني يف البلدان(، حيث 
حتتل أربعة من بلدان اإلقليم مواقعها بني أكرب عرشة 
بلدان تأوي أكرب عدد من املرشدين الداخليني بالنسبة 
الفلسطينية  واألرض   ،%9 العراق  وهي  لسكاهنا، 
 .%13 والسودان   ،%16 والصومال   ،%9 املحتلة 
والتزال هذه املجموعات السكانية املستضعفة عرضًة 
الشخصية،  سالمتهم  تستهدف  التي  للتهديدات 
األساسية،  الصحية  اخلدمات  إىل  الوصول  وصعوبة 

وانعدام األمن مما حيول دون النمو والتنمية.

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

توفري  يف  حموريًا  دورًا  العاملية  الصحة  منظمة  تؤدي 
ع وخمصص ألعامل اإلغاثة اإلنسانية يف كل  مَّ متويٍل جُمَ
من باكستان والسودان، والصومال، ويف توسيع نطاق 
الرشاكات اإلقليمية يف جمال اإلغاثة، وذلك من خالل 
جديدة  اتفاقيات  توقيع  وعرب  الصحية،  املجموعة 
مع  اتفاقية  االتفاقيات،  التقني. وتشمل هذه  للتعاون 
ل فيها ما يزيد عىل عرشة  احتاد األطباء العرب، مسجَّ
يف  وحشدهم  هبم  االستعانة  يمكن  ممن  طبيب  آالف 
كام  الصحية.  اخلدمات  تقديم  بغية  الطوارئ  مواقع 
الدائمة  اللجنة  أعضاء  مع  والتضافر  التعاون  أسفر 
املشرتكة بني الوكاالت املعنية بالرشق األوسط وشامل 
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األزمات  ملواجهة  طوارئ  خطط  إعداد  عن  أفريقيا 
اليمنية  واجلمهورية  السورية  العربية  اجلمهورية  يف 
وليبيا ومرص. كام تم تأسيس املجموعة الصحية لألمم 

املتحدة يف كل من جيبويت وليبيا.

وقد واصلت منظمة الصحة العاملية تقديم الدعم 
للبلدان التي تعاين من األزمات من خالل اإلطار العام 
لالستجابة ملقتضيات الطوارئ والتعايف املبكر منها يف 
القطاع الصحي. وتم استخدام أداة مفهوم العمليات 
)ConOps( يف السيناريوهات املختلفة، واختبارها يف 

كل من باكستان وتونس واجلمهورية اليمنية والصومال 
يؤدي  للمنظمة  مكتب  لغياب  ونظرًا  ومرص.  وليبيا 
فقد كانت  أملَّت هبا،  التي  األزمة  أثناء  ليبيا  وظائفه يف 
منظمة الصحة العاملية، ومعظم وكاالت األمم املتحدة 
بعد ذلك من  ما  القاهرة، وإىل حٍد  متارس عملها من 
بزمام  اإلقليمي  املكتب  وأخذ  تونس.  يف  زارزيس 
األمور يف تنسيق استجابة القطاع الصحي، فعمل عىل 
الفجوات؛  تغطية  ضامن  مع  الرشاكات  نطاق  توسيع 
هي  التي  للبلدان  الدعم  اإلقليمي  املكتب  قدم  كام 
قيد التعايف من الكوارث أو الرصاعات، والسّيام عند 
أجل  من  والتخطيط  الرصاع،  عقب  تقييامت  إجراء 
التعايف املبكر، وذلك بالتعاون مع السلطات الوطنية، 
منها  عدة،  بلدان  يف  الرشكاء،  وسائر  الدويل،  والبنك 

والسودان  وباكستان  وليبيا  جيبويت  املثال  سبيل  عىل 
وجنوب السودان.

يف  القدرات  لبناء  الدعم  اإلقليمي  املكتب  وقدم 
جمال إدارة الطوارئ والتعامل مع االستجابة ملقتضيات 
مع  املبكر،  للتعايف  واالستعداد  والتأهب  الطوارئ، 
إدراج تقليص خطر الكوارث يف مجيع املستويات. فقد 
لبناء  الوطنية  لألنشطة  الدعم  اإلقليمي  املكتب  قدم 
الصحة  تتهدد  التي  املخاطر  إدارة  أجل  من  القدرات 
العمومية أثناء الطوارئ يف ُعامن وفلسطني وقطر، ومن 
أجل االستجابة ملقتضيات الفاشيات ومكافحتها أثناء 
الطوارئ يف األردن ولبنان ومرص، ومن أجل مكافحة 
األمراض السارية أثناء الطوارئ يف مرص، ومتثل الدعم 
املقدم لبناء القدرات اإلقليمية يف حتليل النظم الصحية 
بالتعاون مع منظمتي مريلني واللجنة  املعطلة، وذلك 
الدولية لالجئني، ويف التحفيز لنرش الصحة العمومية، 
الوطنية،  املستشفيات  يف  واالستعداد  التأهب  ويف 
وذلك بدعم من املركز اآلسيوي للتأهب واالستعداد 
للكوارث. كام تم تقييم مضمومات للتدريب اخلاصة 
دورة  إعداد  أجل  من  اإلنسانية  اإلغاثة  يف  بالطوارئ 
لالستجابة  الصحيني  املهنيني  إلعداد  مالئمة  تدريبية 

الفورية ملقتضيات الطوارئ.

 تم التخزين املسبق لإلمدادات اإلقليمية ملواجهة 
الطوارئ يف ديب، يف اإلمارات العربية املتحدة، استعدادًا 
املستقبل. كام  قد حتدث يف  التي  والكوارث  للطوارئ 
تم إعداد إجراءات معيارية للتشغيل وخطط ملواصلة 

العمل يف املكتب اإلقليمي.

وتم تعزيز إطار العمل الذي يأخذ بحسبانه مجيع 
أنواع املخاطر يف إدارة الطوارئ، مع الرشوع بتنفيذه يف 
العديد من البلدان من أجل إضفاء السامت املؤسسية 
عىل إدارة الطوارئ يف القطاع الصحي. وأقرت اللجنة 
اإلقليمية، ومجعية الصحة العاملية، واملجلس التنفيذي 

م خدمات الرعاية ألحد املرىض بقسم  طبيب ليبي يقدِّ
اإلصابات، يف مستشفى اجلالء ببنغازي
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د احلاجة املتزايدة  القرارات اخلاصة هبذا الشأن، مما يؤكِّ
يف  الكوارث  خطر  من  واحلد  للطوارئ،  للتأهب 
من  احلد  البلدان  مجيع  أدرج  وقد  الصحي.  القطاع 
الرئييس  العنرص  وكان  الصحية،  نظمها  يف  الكوارث 
الصحية،  املرافق  سالمة  برنامج  هو  االسرتاتيجية  يف 
وتم ترويج االسرتاتيجية وتطبيقها عىل نطاق واسع يف 
ُعامن ولبنان، كام بدأ أفغانستان والسودان العمل هبا. 
وتم تعزيز األنشطة املجتمعية للحد من الكوارث، يف 

باكستان ومجهورية إيران اإلسالمية والسودان.

وُأعد أول برامج إقليمي للتواصل حول املخاطر 
املحدقة بالصحة ألطفال املدارس يف شكل كوميدي، 
لألمم  الدولية  االسرتاتيجية  منظمة  مع  بالتعاون 
خضع  وقد   ،UNISDR الكوارث  من  للحد  املتحدة 
إجراء  اآلن  وسيتم  البلدان  يف  لالختبار  الربنامج  هذا 
التنسيق والتعاون مع  له. وتواصل  التطوير  املزيد من 
بروتوكوالت  إلعداد  األخرى  اإلقليمية  املكاتب 
وممارسات جديدة. وتشمل هذه املامرسات إعداد أداة 
لسالمة  عاملية  عمل  وخطة  الوطنية،  القدرات  تقييم 

املستشفيات.

وتم تعزيز الرشاكات مع الوكاالت األخرى مثل 
املتحدة للحد من  الدولية لألمم  منظمة االسرتاتيجية 
الكوارث UNISDR، وبرنامج األمم املتحدة اإلنامئي 
UNDP، ومكتب األمم املتحدة لتنسيق جهود اإلغاثة 

UNOCHA، وبرنامج الغذاء العاملي WFP، ومنظمة 

الدول  وجامعة  سعود،  امللك  وجامعة  اليونيسف، 
لضامن  للطوارئ،  للتأهب  اآلسيوي  واملركز  العربية، 
بناء  ولدعم  هلا  والتخطيط  الطوارئ  إدارة  يف  التعاون 
القدرات. وقد كشفت استجابة منظمة الصحة العاملية 
ملا حّل بليبيا من كوارث، ما تتمتع به دول اجلوار من 

استعداد وتنظيم لالستجابة ملثل هذه األحداث.  

التوجهات املستقبلية

لقد أدت الكوارث واألزمات إىل تفاقم انعدام األمن 
واالستقرار، واستضعاف السكان وترشدهم وفقرهم 
مستفيضة  دروس  استخالص  ويمكن  اإلقليم.  يف 
الربامج  إعداد  ضمن  إلدراجها  األحداث  هذه  من 
والتخطيط يف املستقبل. وهكذا، وبعد ميض ما يقرب 
املزمنة، وبناء  تدبري األوضاع  الزمن عىل  من عقٍد من 
القدرات الوطنية، وحماولة تقليص املخاطر، أصبحت 
احلاجة إلصالح برنامج الطوارئ واضحة وآمنة. وقد 
ميداين  إطار  إعداد  يف  العاملية  الصحة  منظمة  رشعت 
املتعلقة  أعامهلا  لتوجيه  العاملي  الصعيد  عىل  جديد 
بعمليات الطوارئ واألمن الصحي يف املستقبل. وقد 
املانحة  والوكاالت  األعضاء  الدول  أبدته  ما  كشف 
والتقييامت األخرية من نقد متزايد، أن املجتمع الدويل 
من  احلد  عىل  مجاعي  بشكل  للعمل  قدراته  ينسق  مل 
املراضة والوفيات والعجز يف أعقاب الطوارئ الواسعة 
النطاق. وسيؤدي إعداد جدول األعامل االنتقايل الذي 
يقوده منسق األمم املتحدة لإلغاثة يف حاالت الطوارئ 

This DVD contains The WHO e-atlas of disaster risk for the Eastern Mediterranean Region. 
Volume 1. Exposure to natural hazards (Version 2.0), a tool that models the distribution of five 
selected natural hazards and population exposure in countries of the Region. Its aim is to raise 
awareness of disaster risk among ministries of health and other health stakeholders, and so 
stimulate improvement in disaster-management capacity. The e-atlas provides the baseline 
data and maps needed to assess where the potential for damage may be the greatest and to 
call for more resources to improve emergency preparedness, reduce health risks to vulnerable 
populations and aid emergency response. These will also support the identification, planning 
and prioritization of areas for prevention and mitigation activities.

ISBN: 978-92-9021-749-7

© World Health Organization 2011. All rights reserved.
The designations employed and the presentation of the 
material on this DVD-ROM do not imply the expression of 
any opinion whatsoever on the part of the World Health 
Organization concerning the legal status of any country, 
territory, city or area or of its authorities, or concerning 
the delimitation of its frontiers and boundaries. Dotted 
lines on maps represent approximate border lines for 
which there may not yet be full agreement.

  e-atlas  e-atlas
The WHO

of disaster risk for the Eastern Mediterranean Region

Volume 1. Exposure to natural hazards
Version 2.0

  e-atlas
The WHO

of disaster risk for the Eastern Mediterranean Region

Volume 1. Exposure to natural hazards

Version 2.0

ISBN: 978-92-9021-749-7
© World Health Organization 2011



62

 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2011

واللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت إىل الرتكيز عىل 
والقيادة،  املعلومات،  إدارة  منها  املجاالت  من  عدد 
واملساءلة، والتنسيق مع الرشكاء يف اإلغاثة. والتزال 
ملقتضيات  االستجابة  تدابري  يف  االستثامر  إىل  احلاجة 
الكوارث عىل الصعيد املحيل وعىل املستويات الوطنية 
وهي  الصحي،  القطاع  يف  الرئيسية  األولويات  من 
الثنائية  وسرتكز  التمويل.  يف  جسيم  نقص  من  تعاين 
القادمة عىل تطوير واختبار نظم إلدارة مجيع األحداث 
التنظيمية  القدرات  تعزيز  وسيتم  اإلقليم،  يف  احلادة 
عىل  قوي  تأكيد  مع  األحداث  هذه  إلدارة  والوطنية 
املعلومات واملعارف، وإليالء الصدارة ألفضل  إدارة 
تأسيس  سيتم  كام  العمومية.  الصحة  يف  املامرسات 
عىل  العمل  وترية  ترسيع  إىل  هتدف  جديدة  رشاكات 

تقليص املخاطر والتأهب ملجاهبتها.

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 اآلمنة
القضايا والتحّديات

بمكافحة  متزايدان  سيايس  والتزام  اهتامم  ُيالحظ 
السارية  غري  األمراض  والسيام  االختطار،  عوامل 
واملخدرات  والكحوليات  التبغ  تعاطي  ُترافق  التي 
املنافية  الغذائية  والنظم  التأثري،  النفسانية  املواد  وسائر 
للصحة، وقلة النشاط البدين، والعالقات اجلنسية غري 

السيايس  اإلعالن  يف  االهتامم  هذا  جتىل  وقد  اآلمنة.  
الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 2011 
حول الوقاية من األمراض السارية ومكافحتها. ومع 
هامة  يات  حتدِّ ل  ُتشكِّ االختطار  عوامل  التزال  ذلك 
احلالة  عىل  يقترص  ال  سلبيًا  تأثريًا  وتؤثِّر  اإلقليم،  يف 
بلوغ  يشمل  ولكن  السكان،  عند  للصحة  العامة 
املرامي اإلنامئية لأللفية وعىل التنمية الوطنية. وترتاوح 
وقلة   %30 إىل   %11 من  للتدخني  اإلقليمية  املعدالت 
النشاط البدين من 30% إىل 87% وفرط الوزن والسمنة 
االضطرابات  انتشار  معدل  ويقدر   .%75  %30 من 
املتعلقة بتعاطي مواد اإلدمان بـ 3500 لكل 100 ألف 
نسمة، واالضطرابات املتعلقة بتعاطي املخدرات حقنًا 
100 ألف نسمة. ويفرس هذا املعدل فقد  172 لكل  بـ 
4 سنوات من سنوات العمر املصححة باحتساب مدد 
 100 1000 نسمة و9 وفيات لكل  العجز )دايل( لكل 
ألف، مقارنة بفقد سنتني من سنوات العمر املصححة 
وفيات  و4  نسمة   1000 لكل  العجز  مدد  باحتساب 
ويتمتع  العاملي.  الصعيد  عىل  نسمة  ألف   100 لكل 
اإلقليم بأقل معدالت اضطرابات تعاطي الكحوليات 
يف ظل امتناع ما يزيد عىل 80% من الرجال و95% من 
النساء  من  و%73  الرجال  من   %46 بـ  مقارنة  النساء، 

عامليًا. 

االلتزام  من  رفيعة  مستويات  إىل  احلاجة  ومتس 
السياسات  وصياغة  الترشيعية  والتدخالت  السيايس 
إىل  احلاجة  متس  كام  العمومية.  بالصحة  اخلاصة 
ختصيص املزيد من املوارد البرشية واملالية، واستخدام 
املوارد املتاحة بكفاءة أكرب، وتشجيع التآزر بني خمتلف 
األفضل  التنفيذ  بغية  القدرات،  وتقوية  القطاعات، 
الوقائية  اخلدمات  وتطوير  والسياسات،  للترشيعات 
من  املزيد  وينشأ  املتكاملة.  والتأهيلية  والعالجية 
بشأن  عام  مفاهيمي  إطار  إىل  االفتقار  عن  التحديات 
تطوير  أجل  من  الصحة،  وتعزيز  الصحي،  التثقيف 
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كفاءات املهنيني من ناحية، والتدخالت التي تركز عىل 
تقليل عوامل االختطار الصحية من ناحية أخرى. كام 
أن أوضاع الطوارئ احلادة واملعقدة التي تسود معظم 
البلدان هي أيضًا واحدة من القضايا املهمة التي ترتبط 
االهتامم  مسار  حتويل  إىل  متيل  والتي  السياق،  هبذا 
بعوامل  املتعلقة  العمل  أنشطة  عن  بعيدًا  واملوارد 
عملية  تركيز  إىل  ماسة  حاجة  وهناك  هذه.  االختطار 
من  وتنسيقها  استمراريتها  وضامن  املوارد  ختصيص 
أردنا  ما  إذا  أو احلد منها  اتقاء عوامل االختطار  أجل 
وحتسني  واملراضة  الوفيات  عىل  ملموس  تأثري  حتقيق 

جودة احلياة لسكان هذا اإلقليم. 

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

تعزيز الصحة والتثقيف الصحي مها هنجان رضوريان 
وأداتان مفيدتان يف التصدي لعوامل االختطار املرتبطة 
باألمراض السارية وغري السارية. وحتى يتسنى تقوية 
القدرات يف جمال تعزيز الصحة والتثقيف الصحي عىل 
اإلقليمي  املكتب  واصل  وامليداين،  الوطني  املستويني 
إعداد  يف  األوىل  املبادرة  متثلت  مبادرتني.  عىل  العمل 
الصحة  تعزيز  وحدات  ملديري  إقليمية  تدريبية  دورة 
أكاديمية  مؤسسات  مع  بالتعاون  الصحي،  والتثقيف 
الدورة  هذه  وتغطي  وخارجه.  اإلقليم  داخل  من 
الكفاءات األساسية التي حددها اخلرباء عىل املستويني 
العاملي واإلقليمي. وقد أقيمت هذه الدورة االرتيادية 
الدورة  إطالق  إىل  اخلطة  وترمي  وقطر،  الكويت  يف 
خمتارة  جمموعة  مع  بالتعاون  اإلقليمي  املستوى  عىل 
عىل  الثانية  املبادرة  وتبني  األكاديميني.  الرشكاء  من 
الذي  الصحة،  تعزيز  القيادات يف جمال  إعداد  برنامج 
يف  بالفعل  تنفيذه  وجرى  اهلادي،  غرب  إقليم  يف  بدأ 
ستة بلدان، وسوف يتسع نطاقه ليشمل بلدانًا أخرى. 
الربنامج  هذا  من  األوليان  اجلولتان  ركزت  حني  ويف 

عىل تقوية الرشاكات الرامية إىل تعزيز الصحة، سوف 
تركز اجلولة القادمة عىل تقوية البنى التحتية والتمويل 

من أجل تعزيز الصحة.

نريويب  مؤمتر  هبا  خرج  التي  للتوصيات  ومتابعة 
مبارشة  تتاح  أداة  إعداد  تم  الصحة،  تعزيز  بشأن 
تعزيز  مبادرات  توثيق  عملية  لتشجيع  اإلنرتنت  عىل 
قاعدة  إنشاء  هبدف  الصحي  والتثقيف  الصحة 
إطالق  وعقب  الناجحة.  التدخالت  تضم  معطيات 
والنشاط  الغذائي  النظام  حول  اإلقليمي  العمل  إطار 
م الدعم إىل العديد من  البدين والصحة عام 2010، ُقدِّ
البلدان حتى يتسنى هلا تنفيذ خطط العمل اخلاصة هبا.

اإلقليمي  املكتب  أجرى  الفم،  صحة  جمال  ويف 
وقدرات  الفم  صحة  وضع  لتقييم  رسيعًا  مسحًا 
البلدان يف هذا املجال. ونتيجة هلذا اإلجراء، نوقشت 
ورقة مفاهيم، ألقت الضوء عىل التحديات األساسية 
صحة  جمال  يف  املقرتحة  االسرتاتيجية  واالجتاهات 
أصفهان  نداء  بلداين، ومتخضت عن  اجتامع  الفم، يف 
وتتضمن  اإلقليم.  يف  الفم  صحة  وتعزيز  للعمل 
إقليمية  اسرتاتيجية  إعداد  األولوية  ذات  املجاالت 

Health education: theoretical 
concepts, effective strategies 
and core competencies

A foundation document to guide capacity 
development of health educators

Health education: theoretical concepts, effective strategies and core 
competencies seeks to provide a common understanding of health 
education disciplines and related concepts. It also offers a framework 
that clarifies the relationship between health literacy, health promotion, 
determinants of health and healthy public policy and health outcomes. 
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professionals in related disciplines.
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ببدائل األفيون، التي أعدهتا املنظمة عام 2009، وذلك 
القدرات  تعزيز  إىل  هتدف  تدريبية  عملية  حلقات  يف 
م الدعم التقني  اإلقليمية عىل تنفيذ هذه الدالئل.  وُقدِّ
تعاطي  عن  والتبليغ  للمعلومات  نظام  إلعداد  لُعامن 
مواد اإلدمان. وتم تنفيذ مرشوع مشرتك حول معاجلة 
عدد  يف  هلا  املعاقرين  ورعاية  اإلدمان  مواد  استخدام 
البلدان املختارة بتمويل من مكتب األمم املتحدة  من 

املعني باملخدرات واجلريمة.

ويف جمال مكافحة التبغ، واصل املكتب اإلقليمي 
اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  تنفيذ  دعم 
إقليمية  عملية  حلقة  بتنظيم  التبغ،  مكافحة  بشأن 
يف  األطراف  جلميع  االتفاقية  أمانة  مع  مشرتكة، 
اإلقليم، من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية عىل املستويات 
خالل  من  التقني  الدعم  وُقِدم  والوطنية.  اإلقليمية 
بخفض  املعنية   14 املادة  تطبيق  حول  بلداين  اجتامع 
بلدان  أربعة  من  القطاعات  متعدد  متثيل  مع  الطلب، 
تقديم  تم  وقد  ومرص(.  وُعامن،  والعراق،  )األردن، 
الدعم كذلك جلهود بناء القدرات بشأن الرضائب عىل 
التبغ، بالتعاون مع املقر الرئييس ملنظمة الصحة العاملية 
التعاون اخلليجي. وقد حصلت عرشة بلدان  وجملس 
وباكستان،  املتحدة،  العربية  واإلمارات  )األردن، 
العربية  واجلمهورية  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية 
ومرص(  ولبنان،  والكويت،  وقطر،  وُعامن،  السورية، 
عىل دعم تقني بغرض تقوية برنامج مكافحة التبغ من 
التأييد، واإلقالع،  حيث احلمالت اإلعالمية وكسب 
ووضع الترشيعات، وكذلك تقوية توجهاهتا الوطنية.

ويف إطار احلمالت اإلعالمية حول مكافحة التبغ، 
وإطالق  بإعداد  كويب  ومركز  اإلقليمي  املكتب  قام 
تقرير عىل شبكة اإلنرتنت حتت عنوان مدن خالية من 
التبغ من أجل هواء خاٍل من الدخان: دراسة حالة يف 
التقارير  من  سلسلة  ضمن  تقرير  وهو  واملدينة،  مكة 

أساسية  جمموعة  ووضع  الفم،  صحة  تعزيز  حول 
ترصد  نظام  وإنشاء  الفم،  صحة  تعزيز  مؤرشات  من 
لصحة الفم. وقد أعدت أربعة عرش بلدًا خطط عمل 

يف جمال صحة الفم. 

وقد أويل اهتامم خاص بتلبية االحتياجات الصحية 
احتياجات  والسيام  املستضعفة،  السكانية  للفئات 
الالجئني بسبب األزمة الليبية وأطفال املدارس. وأعد 
مستهدفًا  الصحي  التثقيف  موارد  اإلقليمي  املكتب 
إعداد  تم  وقد  املخيامت.  يف  يعيشون  الذين  الالجئني 
خالل  من  املدارس  ألطفال  الصحي  التثقيف  مواد 
من  للحد  الدولية  االسرتاتيجية  منظمة  مع  رشاكة 
حتت   UNISDR املتحدة  لألمم  التابعة  الكوارث 
مسمى سلسلة “قوة األصدقاء” ملعاجلة بعض القضايا 
الصحية من قبيل أنامط احلياة الصحية والبيئة وسالمة 
من  واحلد  واإلنفلونزا  الكيميائية  والسالمة  الغذاء 
والزالزل.  والفيضانات  اجلفاف  حاالت  يف  املخاطر 
وتم دعم عملية بناء القدرات يف جمال احلشد املجتمعي 

يف فاشيات اإلنفلونزا.

الرئييس  املقر  مع  وبالتعاون  الرتصد،  جمال  ويف 
والوقاية  األمراض  مكافحة  مراكز  ومع  للمنظمة، 
للصحة  العاملي  املسح  اسُتكمل  أطلنطا،  بوالية  منها، 
املدرسية يف 18 بلدًا حتى اآلن. وتكشف النتائج املعلنة 
من  وخصوصًا  للقلق،  تدعو  أرقام  عن  اآلن  حتى 
بسبب  النفسية،  والعافية  والسمنة  الوزن  فرط  حيث 
قلة النشاط البدين وعدم اتباع النظام الغذائي الصحي 

وغياب التثقيف حول املهارات احلياتية.

ويف جمال تعاطي الكحوليات ومواد اإلدمان، فقد 
تم جتربة احلزمة التدريبية حول تنفيذ العاملني الصحيني 
الختبار حتري االنخراط يف تعاطي الكحول والتدخني 
املتعلق  الوجيز  والتدخل   ،)SSISTA( اإلدمان  ومواد 
املعاجلة  حول  اإلرشادية  والدالئل  االختبار،  هبذا 
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العاملية التي صدرت حول هذا املوضوع.  وقد ترجم 
إىل  التقني  الدعم  م  ُقدِّ كام  العربية.  اللغة  إىل  التقرير 
عىل  التبغ  ملكافحة  إذاعيتني  محلتني  تنفيذ  هبدف  مرص 
عىل  ومحلة  عامة،  عالقات  ومحلة  الوطني،  املستوى 
“إعادة  والتدريب عىل  التواصل االجتامعي،  شبكات 
النظر يف مكافحة التبغ”. وهيدف تدريب إعادة النظر 
يف  التبغ  مكافحة  أنشطة  تقييم  إىل  التبغ  مكافحة  يف 
مرص عىل مدار العرش أعوام املاضية حتى يتسنى إعادة 
االنتهاء  مع  جديدة،  اسرتاتيجيات  ووضع  التخطيط 

من التدريب يف منتصف عام 2012. 

العاملي  باليوم  اإلقليمي  االحتفال  أقيم  وقد 
“اتفاقية  عنوان  حتت  ُعامن  يف  التدخني  عن  لالمتناع 
منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ”. 
مع  بالتوازي  الوقائع  صحائف  من  جمموعة  ونرشت 
إلطالق  الدعم  اإلقليمي  املكتب  م  وقدَّ االحتفال. 
تقرير بعنوان “اقتصاديات التبغ والرضائب عىل التبغ 
يف مرص”، وذلك عىل شبكة اإلنرتنت، يف إطار مبادرة 
عىل  التقرير  وُوِزع  التبغ.  تعاطي  من  للحد  بلومربج 
اإلعالميني ومتخذي القرارات وراسمي السياسات. 

تنفيذ  أجل  من  البلدان  إىل  املقدم  الدعم  واستمر 
الرشكاء  مع  وبالتعاون  التبغ.  لرتصد  العاملي  النظام 
املنهجية  بمراجعة  اإلقليمي  املكتب  يقوم  الدوليني، 
واألدوات الالزمة ملواصلة التنفيذ. كام تنفذ قطر حاليًا 
املسح العاملي الستهالك التبغ بني البالغني، كام تم دعم 
اإلعداد لتنفيذ هذا املسح يف اإلمارات العربية املتحدة. 
تقديم وتم  هوبكنز،  جون  جامعة  مع   وبالتعاون 

الدعم التقني إىل أحد عرش بلدًا، إلمتام اختبار التدخني 
السلبي، ومن املتوقع إطالق التقرير خالل عام 2012. 
وتم كذلك االنتهاء من اجلزء اخلاص باإلقليم يف تقرير 
اإلنرتنت،  شبكة  عىل  ونرشه  العامل،  يف  التبغ  مكافحة 

وجيري حاليًا ترمجته إىل اللغة العربية.

التوجهات املستقبلية

سوف يستمر املكتب اإلقليمي يف دعم اجلهود الرامية 
جمال  يف  والبرشية  التنظيمية  بالقدرات  االرتقاء  إىل 
تعزيز الصحة والتثقيف الصحي، مع الرتكيز عىل بناء 
القطاعات  املتعدد  التعاون  إرساء  الكفاءات من أجل 
ستقام  كام  وخارجه.  الصحي  القطاع  داخل  والعمل 
إجراء  اخّتاذ  جهود  تأييد  أجل  من  إعالمية  محالت 



66

 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2011

ترشيعي وإعداد سياسة عامة يف إطار دعم اإلجراءات 
األغذية  تسويق  عملية  تنظيم  مثل  الالزمة،  الصحية 
البدين.  النشاط  وتشجيع  لألطفال  واملرشوبات 
وسوف يتم التوسع يف املسح العاملي للصحة املدرسية 
18 عامًا. وسوف  12 إىل  لكي يضم الفئة العمرية من 
يتم دعم هذه املبادرة من خالل مرشوع ارتيادي جديد 
املدرسية،  الصحة  وممارسات  السياسات  ترصد  وهو 
هبدف  املدرسية  السياسات  بيئة  املرشوع  هذا  ويتناول 

دعم تعزيز السلوكيات الصحية. 

الدعم  تقديم  اإلقليمي  املكتب  يواصل  وسوف 
اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  لتنفيذ  الالزم 
العامل،  يف  التبغ  ترصد  ونظام  التبغ  مكافحة  بشأن 
تأسيسًا عىل املنهجية اجلديدة. وسوف يتم التوسع يف 
وترمى  البالغني،  بني  التبغ  الستهالك  العاملي  املسح 
األخرى  املسوح  يف  أساسية  أسئلة  تضمني  إىل  اخلطة 
التدرجي  العاملية  الصحة  منظمة  هنج  مثل  احلالية، 
للرتصد. وسوف يتم إعداد اسرتاتيجية إقليمية معنية 

بمكافحة التبغ.

وسوف يتم البدء يف تنفيذ االسرتاتيجية اإلقليمية 
املعنية بالصحة النفسية ومواد اإلدمان، مع الرتكيز عىل 
يف  البلدان  ملساعدة  واإلبالغ  املعلومات  نظم  تطوير 
واالسرتاتيجيات  بالبيِّنات  املسندة  السياسات  إعداد 
واخلدمات املتكاملة. ومتاشيًا مع االسرتاتيجية الوطنية 
الصحة  يف  الفجوة  لرأب  العمل  برنامج  ورشوط 
تعزيز  أدوات  إعداد  من  االنتهاء  يتم  سوف  النفسية، 
وتقديم  لتحري  الصحية  الرعاية  ملقدمي  القدرات 
تعاطي  عن  النامجة  باالضطرابات  املتعلقة  اخلدمات 
الدعم  يتواصل  وسوف  اإلدمان.  ومواد  الكحوليات 
والدالئل  الوطنية  االسرتاتيجيات  إلعداد  التقني 
االضطرابات  ملعاجلة  الالزمة  واخلدمات  اإلرشادية 

النامجة عن تعاطي مواد اإلدمان. 

وسوف تعطى األولوية للمشاركة يف إعداد اخلطة 
التنفيذية الجتامع األمم املتحدة رفيع املستوى، وإطار 
يف  والتوسع  اإلقليمية،  واألهداف  العاملي،  الرصد 
والوطني  واإلقليمي  الدويل  املستوى  عىل  الرشاكات 
البّينات  قاعدة  وتعزيز  التقنية  القدرات  لتعظيم 
املوارد  من  واالستفادة  املوارد،  قاعدة  يف  والتوسع 
القائمة بالفعل، وذلك من أجل ضامن حتقيق األهداف 
العاملية  األهداف  بلوغ  يف  واإلسهام  املقررة  اإلقليمية 

للحد من املخاطر.

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

دات  املحدِّ من  البيئية  الصحة  أن  عىل  البيِّنات  تتزايد 
السارية.  وغري  السارية  األمراض  من  لكل  الكربى 
فوفقًا لتقديرات منظمة الصحة العاملية لعام 2009 فإنه 
كان املمكن تفادي أكثر من مليون وفاة يف اإلقليم كل 
الصحة  يف  املالئمة  التدخالت  توفري  خالل  من  عام 
البيئية. ومن املشكالت الكربى التي تعد مواضع قلق 
يف الصحة العمومية تناقص توافر وجودة مياه الرشب، 
أنامط  يف  املتسارع  والتغريُّ  السكان،  تعداد  وازدياد 
املضمونة  غري  الطاقة  واستهالك   ، والتحرضُّ احلياة، 
املياه.  ملصادر  ال  الفعَّ غري  واالستعامل  االستمرار، 
املحددات  عىل  بعد  تتعرف  مل  الصحة  وزارات  إن  ثم 
من  الرئيسية  األولويات  من  باعتبارها  للصحة  البيئية 
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يبذل  فاإلقليم اليزال  العمومية،  الصحة  أجل حتسني 
يف  التقليدية  املشكالت  عىل  ب  للتغلُّ احلثيثة  اجلهود 
الصحة البيئية مثل تدبري الفضالت السائلة والصلبة، 
الصحة  أما سياسات  املباين وخارجها.  داخل  واهلواء 
البيئية فقارصة، والوعي العام من أجل التأثري عىل تلك 
الطبيعية  الكوارث  ي  وتؤدِّ فمنخفض.  السياسات 
والكوارث التي هي من صنع اإلنسان إىل تفاقم معظم 
الصحة  يف  آثارها  وخامة  من  وتزيد  املشكالت،  هذه 
العمومية. ويعد تدمري مرافق الصحة البيئية من مواطن 
إثارة القلق الكربى يف البلدان املتأثرة بالكوارث التي 
ومن  املدنية.  بالرصاعات  أو  اإلنسان  صنع  من  هي 
التحديات الكربى أيضًا نقص العاملني يف صحة البيئة 
القطاع  التمويل. ومتس احلاجة إلجراءات يف  ونقص 
الصحي ذاته ويف مجيع القطاعات، وينبغي عىل البلدان 
الصحة  يف  للطوارئ  ب  للتأهُّ الوطنية  خططها  إعداد 
ولصناعة  للبحوث  املعلومات  إتاحة  وحتسني  البيئية، 
ضمن  فعالة  إجراءات  اخّتاذ  لضامن  وتوخيًا  القرار. 
القطاع الصحي، ينبغي ختفيف األخطار أو مكافحتها 
واملدارس  املنازل  مثل  فيها،  حتدث  التي  املواقع  يف 
قطاع  مثل  القطاعات  ويف  واملدن،  العمل  وأماكن 
الطاقة وقطاع النقل واملواصالت والصناعة والزراعة.

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

ما  لتحديث  للبلدان  الدعم  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ
ولتبني  البيئية،  الصحة  يف  ومقاييس  معايري  من  لدهيا 
معايري منظمة الصحة العاملية حول جودة مياه الرشب، 
وإعادة استخدام الفضالت، وتدبري الفضالت السائلة 
إيران اإلسالمية  بدأ األردن ومجهورية  والصلبة. وقد 
مياه  معايري  من  لدهيا  ما  حتديث  يف  بالعمل  وُعامن 
الرشب استجابًة للطبعة الثالثة من الدالئل اإلرشادية 
ملنظمة الصحة العاملية، واعتامد أسلوب صياغة خطط 

وُعامن  املغرب  من  كل  استكمل  كام  املياه.  لسالمة 
العاملي  السنوي  للتقييم  اإلبالغ  متطلبات  وتونس 
توزيع  تم  كام  واإلصحاح.  باملياه  اإلمداد  قطاع  عن 
واعتامد الدالئل اإلرشادية ملنظمة الصحة العاملية، مثل 
وحول  الرشب،  مياه  جودة  حول  اإلرشادية  الدالئل 
العمل  أماكن  وحول  الصحية،  الرعاية  نفايات  تدبري 
لتخفيف  الداعمة  اجلهود  وحول  واآلمنة،  الصحية 
ى كل من جنوب  األخطار يف الصحة البيئية. وقد تلقَّ
مسّودة  لصياغة  التقني  الدعم  والصومال  السودان 

اسرتاتيجيات الصحة البيئية.

فقد  الصحية  الرعاية  نفايات  تدبري  حيث  من  أما 
التحالف  مع  تعاونه  اإلقليمي من خالل  املكتب  م  قدَّ
التقني  الدعم  والتمنيع،  اللقاحات  أجل  من  العاملي 
العربية  واجلمهورية  وباكستان  األردن  من  لكل 
السورية واجلمهورية اليمنية والسودان ولبنان من أجل 
الوطنية يف كل منها، كام تم  الدالئل اإلرشادية  إعداد 
رشاء املوصدات autoclaves للربهنة عىل وجود تدبري 
مع  واليمن،  باكستان  يف  املستشفيات  لنفايات  مالئم 
اخلطرة  النفايات  تدبري  ألوضاع  مكتبية  دراسة  إجراء 
للتدبري  نموذجية  خلطة  مسّودة  صياغة  ومتت  فيهام. 
وأطلقت  الصحية،  الرعاية  مرافق  لنفايات  اآلمن 
داخل  اهلواء  بتلوث  املتعلقة  لألوضاع  إقليمية  دراسة 
حول  إقليمي  تدريب  تنفيذ  وتم  وخارجها،  املباين 
فيه  البيئية يف األردن ساهم  الصحة  املخاطر يف  حتليل 

14 بلدًا من بلدان اإلقليم.

العاملي  الصعيد  املكتب اإلقليمي عىل  وقد ساهم 
برامج وخطط  تعزيز  )القطري( يف  الوطني  والصعيد 
الصحة املهنية، والسيام يف إعداد نموذج إقليمي الخّتاذ 
الصحية،  العمل  أماكن  تعزيز  أجل  من  اإلجراءات 
والعاملون،  املوظفون  هبا  يقوم  إجراءات  وهي 
وقد  املامرسون.  واألطباء  السيايس  القرار  وأصحاب 
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أطلقت  التي  اإلقليم  يف  البلدان  أوىل  من  مرص  كانت 
كام  واآلمنة،  الصحية  العمل  أماكن  حول  وطنية  محلة 
املهنية  العقد املرصي للسالمة والصحة  أطلقت مرص 
الدعم  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ كام   .)2020  –  2011(
الصحة  حلفظ  اإلقليمي  الصعيد  عىل  القدرات  لبناء 
من  ومحايتهم  الصحية  الرعاية  يف  العاملني  لدى 
ض للعوامل املسبِّبة  اإلصابات بوخزات اإلبرة والتعرُّ
لألمراض والتي تنتقل عرب الدم يف وسط مهني، وذلك 

بالتعاون مع جامعة القاهرة، يف مرص.

تنفيذ  البيئة  لصحة  اإلقليمي  املركز  وواصل 
اإلنرتنت  عىل  البيئة  حول  البحوث  إلتاحة  أنشطته 
الصحية  البحوث  إتاحة  ومبادرة   ،)ORE( مبارشة 
يمكن  خالهلا  من  والتي   ،)HINARI( اإلنرتنت  عىل 
ع عىل  للمؤسسات ذات الصلة بالصحة والبيئة أن تطلَّ
800 جملة مرجعية عرب اإلنرتنت وعىل العديد من قواعد 

اإلقليمي  املكتب  قّدم  وقد  اإلنرتنت.  عرب  املعطيات 
والصومال  السورية  العربية  للجمهورية  الدعم 
والعراق يف تنفيذها لتحليل الوضع الصحي والبيئي. 
بذل  والعراق  السورية  العربية  اجلمهورية  ويواصل 
الوطنية  االسرتاتيجيات  استكامل  عملية  يف  اجلهود 

للصحة والبيئة.

يف  اخلطوات  اختاذ  البلدان  من  العديد  وواصل 
اللجنة اإلقليمية  الذي اختذته  القرار  تنفيذ  السري نحو 
عام 2008 حول التغريُّ املناخي والصحة. وقد سامهت 
واجلمهورية  وتونس  األردن  يف  الصحية  السلطات 
للفصل  السنوي  التحديث  ولبنان يف  السورية  العربية 
اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  من  بالصحة  اخلاص 
تنفيذ  املغرب  يواصل  كام  املناخي،  التغريُّ  بشأن 
املناخي.  والتغريُّ  الصحة  بشأن  الوطنية  اسرتاتيجيته 
الربنامج  من  الصحي  املكّون  تنفيذ  األردن  وواصل 
املشرتك لألمم املتحدة بشأن التكيُّف مع التغريُّ املناخي 

نحو  األردن  حققها  التي  اإلنجازات  عىل  للمحافظة 
بلوغ املرامي اإلنامئية لأللفية، وتنفيذ املكّون اإلقليمي 
للمرشوع العاملي ملنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم 
حلامية  االرتيادية  التكييفات  حول  اإلنامئي  املتحدة 

الصحة من التغريُّ املناخي.

التوجهات املستقبلية

سيواصل املكتب اإلقليمي، بدعم من املركز اإلقليمي 
التقنية  باملشورة  الدعم  تقديم  البيئة،  صحة  ألنشطة 
ونقل  والبحوث  القدرات  بناء  لربامج  واخلربات 
البيئية  الصحة  الضعف يف  نقاط  التكنولوجيا، وتقييم 
منظمة  توجيهات  تبنِّي  وتسهيل  للوضع،  حتليل  مع 
الصحة  جوانب  بمختلف  املتعلقة  العاملية  الصحة 
تقديم  العاملية  الصحة  منظمة  ستواصل  كام  البيئية. 
للعمل  الوطنية  العمل  إطارات  الدعم إلعداد وتنفيذ 
قدرات  تعزيز  مع  والصحة؛  املناخي  بالتغريُّ  املعنية 
رصد االجتاهات وتقييم املخاطر واآلثار الصحية عىل 
وحتسني  واالجتامعية،  االقتصادية  التنمية  وعىل  البيئة 
اإلجراءات  لدعم  موثوقة  معلومات  إىل  الوصول 
وسيتم  البيئية.  للصحة  الوطنية  واالسرتاتيجيات 
السالمة  نظم  حتسني  أجل  من  التقني  الدعم  تقديم 
الكيميائية، وضامن اخلدمات األساسية للصحة البيئية 
وتفعيل  األولية،  الصحية  الرعاية  نظم  يف  وإدماجها 
ومحاية  الوطني،  الصعيد  عىل  الصحية  العمل  أماكن 
وسيقدم  الصحية.  الرعاية  يف  العاملني  صحة  وتعزيز 
اإلعالمية  واحلمالت  الدعم  اإلقليمي  املكتب 
وللقطاعات احلكومية األخرى من  الصحة  لوزارات 
السياسات  مجيع  يف  البيئية  الصحة  إدماج  تعزيز  أجل 

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

الصحة العمومية والتنمية املضمونة 
االستمرار

القضايا والتحّديات

بني  خطرية  صحية  مشكلة  يمثل  التغذية  سوء  مايزال 
وفيات  يف  األكرب  الوحيد  املسهم  يعد  وهو  األطفال، 
األطفال يف هذا اإلقليم، والسيَّام يف البلدان املنخفضة 
الدخل. ومن أسف أن ما يقرب من ثلث األطفال يف 
ا أهنم ناقصو وزن وإما أهنم متقزمون.  هذا اإلقليم، إمَّ
كام أن ما يربو عىل 30% من سكان اإلقليم يعانون من 
َعَوز املغذيات الزهيدة املقدار. وما مل تتغري السياسات 
الوطنية وكذلك األولويات يف هذا الشأن، فإن حجم 
هذه املشكلة سوف يعيق بلدانًا كثرية عن بلوغ املرامي 
وجود  استمرار  من  الرغم  وعىل  لأللفية.  اإلنامئية 
ذات  املزمنة  األمراض  فإن  التغذية،  نقص  مشكلة 
الصلة بالسمنة وبالغذاء تتزايد هي األخرى. واحلاجة 
املتعلقة  املعارف  عن  فضاًل  املعطيات  لتحسني  ماثلة 
يمكن  حتى  السياسيني،  القادة  لدى  التغذية،  بأمهية 

م املنشود يف معاجلة مشاكل التغذية. إحراز التقدُّ

ومتثل سالمة الغذاء، كام هو معروف، قضية صحية 
عمومية كربى يف اإلقليم، وذلك لكل من املستهلكني 
والصانعني عىل حد سواء، كام أهنا تنطوي عىل حتديات 
كثرية، من بينها غياب االلتزام السيايس، وعدم كفاية 
للسالمة  وُنُظم  قوانني  وجود  عن  فضاًل  املوارد، 
الوعي  غياب  جانب  إىل  الزمن،  عليها  عفا  الغذائية 
اخلاصة  الترشيعات  غياب  وكذلك  املستهلك،  لدى 
الغذاء  بسالمة  املعنية  احلديثة  النظم  وتقر  بحاميته. 
متعددة،  قطاعات  مسؤولية  هي  الغذائية  السالمة  أن 

وأنه يتعنّي التعاطي مع سالمة الغذاء عىل مدى كامل 
أي  وأن  املائدة(،  إىل  املزرعة  )من  الغذائية  السلسلة 
عىل  مرتكزًا  يكون  أن  البد  ُيتخذ  أسلوب  أو  قرار 
أساٍس علمي. ويتطلب هذا األسلوب درجة عالية من 
الصحي  القطاع  بني  القطاعات، والسّيام  بني  التعاون 
أسف  ومن  املستويات.  مجيع  عىل  الزراعي  والقطاع 
 ،2011 عام  ففي  غائبًا.  العادة  يكون يف  األمر  أن هذا 
حدوده،  خارج  اإلقليم،  هذا  يف  أعضاء  دوٌل  أبلغت 
عن حدوث العديد من الفاشيات النامجة عن التلوث 
أبرزها  ولعل  بالغذاء،  املنقولة  واألمراض  الغذائي 
والبلدان  أملانيا  يف  لألكل  اجلاهزة  احللبة  براعم  تلوث 
 .O104:H4 القولونية  ببكرتيا اإلرشيكية  املجاورة هلا 
54 وفاة، وأكثر من  الفاشية وحدها  وقد خلَّفت هذه 
3800 حالة مرضية مؤّكدة، إىل جانب اضطراب جتارة 

األساليب  لتطبيق  جاهدة  البلدان  وتسعى  األغذية. 
التي تويص باختاذها اسرتاتيجية منظمة الصحة العاملية 

اخلاصة بسالمة الغذاء.

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

أقّرهتا  التي  للتغذية،  اإلقليمية  االسرتاتيجية  تسهم 
التحرك  2010، إسهامًا كبريًا يف  اللجنة اإلقليمية عام 
تغذية  حتسني  أجل  من  التغذية  تعزيز  نحو  العاملي 
بداية  من  يوم،   1000 غضون  يف  واألطفال  األمهات 
 .2010 عام  ُأطلقت  والتي  سنتني،  عمر  حتى  احلمل 
ِقَبل  من  إجراءات  اختاذ  االسرتاتيجية  هذه  وتتوّخى 
خمتلف أصحاب الشأن املعنيني، عىل الصعيدين املحيل 
الربنامج،  يف  العاملني  مساعدة  إىل  ترمي  والوطني، 
جمال  يف  األنشطة  نطاق  مد  عىل  واملجتمع  واملنظامت، 
السياق،  هذا  يف  ُعقدت  وقد  فّعال.  نحو  عىل  التغذية 
التغذوي،  العمل  تعزيز  بشأن  إقليمية  تقنية  مشاورة 
بمشاركة من مجيع أصحاب الشأن املعنيني الرئيسيني.
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هليئة  التابعة  األدنى  الرشق  البلدان. وقد عقدت جلنة 
يف  املخاطر  تقييم  عن  املسؤولة  الغذائي،  الدستور 
يف  التقليدية  باألغذية  اخلاصة  املعايري  وإعداد  الغذاء، 
اإلقليم، اجتامعًا هلا يف تونس. وواصلت البلدان تعزيز 
املختربات امليكروبيولوجية والكيميائية لدهيا لتمكينها 
د سالمة الغذاء.  من االشرتاك يف الشبكة الدولية لرتصُّ
ويف أعقاب إعامل اللوائح الصحية الدولية 2005، قام 
املنقولة  األمراض  ترصد  بإدماج  البلدان  من  العديد 
غري  فيها،  للرتّصد  الوطني  الربنامج  ضمن  بالغذاء 
بالغذاء  املنقولة  األمراض  حول  البيانات  توافر  أن 

ورصدها، مايزال حمدودًا.

شبكة  عضوية  يف  اإلقليم  بلدان  معظم  ويشارك 
املنقولة  املعدية  األمراض  لرتصد  العاملية  املنظمة 
فاعاًل  إسهامًا  بعد  مجيعًا  ال ُتسهم  أهنا  رغم  بالغذاء، 
الثانية  للحلقة  التخطيط  بدأ  وقد  الرتصد.  عملية  يف 
املنقولة  األمراض  حول  العاملية  التدريبية  الدورة  من 
بكاملها  اخلمس  احللقات  تنفيذ  شأن  ومن  بالغذاء. 
اإلقليم.  األغذية يف  مراقبة  نظم  يعزز  أن  الدورة  هلذه 

Promoting a healthy diet 
for the WHO Eastern Mediterranean Region: 

User-friendly guide

Promoting a healthy diet for the WHO Eastern Mediterranean Region provides dietary 
advice to promote health and reduce the risk of major chronic diseases through diet 
and physical activity. This user-friendly guide presents a set of dietary recommendations 
that are compatible with the different cultures and eating patterns of consumers in 
the Region based on the availability of local and affordable foods. This publication 
represents an essential tool in supporting national and regional strategies to improve 
nutrition outcomes and health in the Region. It is primarily intended for use by policy-
makers, health care providers, nutritionists, nutrition educators and anyone involved 
in food distribution and food service. It can also be used by schools, homes, cafeterias 
and businesses to improve the food choices of a range of consumers.

لتطبيق  التقني  الدعم  تقديم  املنظمة  وواصلت 
 17 بالفعل  اعتمدها  وقد  بالنمو،  اخلاصة  املعايري 
بلدًا، كام أن بقية البلدان هي اآلن يف سبيلها إىل تغيري 
املنظمة عىل  الوطنية اخلاصة هبا. وتعمل  النمو  معايري 
القدرات  بناء  خالل  من  التغذية  د  ترصُّ نظام  تقوية 
التقني يف هذا املجال، حيث تم إعداد  وتقديم الدعم 
اللمسات األخرية  األدوات الالزمة، كام جيري وضع 
عىل جمموعة من الربامج التدريبية متهيدًا لنرشها. وعىل 
وضع  جمال  يف  التقني  الدعم  تقديم  ثم  آخر،  جانب 
وباكستان،  أفغانستان،  من  لكل  والربجمة  السياسات 
بناء  دعم  تم  كام  وقطر.  والعراق،  السودان،  وجنوب 
القدرات يف جمال تدبري سوء التغذية الوخيم، وذلك يف 
البلدان ذات األولوية. وجيري اإلعداد لدليل تدريبي 
يف جمال التثقيف التغذوي لطالب املدارس، وكان قد 
تم وضع اللمسات األخرية عىل دليل سهل االستخدام 

حول النظام الغذائي الصحي، وذلك متهيدًا لنرشه.

الدولية  الشبكة  يف  اإلقليم  بلدان  معظم  ويشرتك 
 ،)INFOSAN( الغذائية  بالسالمة  املعنية  للسلطات 
الغذائي  اإلنذار  لنظم  إنفوسان  طوارئ  وشبكة 
الرسيع. وتم دعم بناء القدرات يف جمال سالمة الغذاء 
البلدان مشاركتها  ومحاية صحة املستهلك، وواصلت 
الكتشاف  العاملية  القدرات  لبناء  املستمرة  العملية  يف 
ومعاجلتها،  منها  والوقاية  بالغذاء  املنقولة  األمراض 

ورصد القضايا اخلاصة بسالمة الغذاء.

طوارئ  أوضاع  تواجه  التي  البلدان  وباستثناء 
املختربية  اإلمكانات  البلدان  معظم  لدى  فإن  معقدة، 
يف  التقليدية  الكيميائية  املخاطر  الكتشاف  الالزمة 
هيئة  يف  مشاركتها  البلدان  واصلت  وقد  الغذاء. 
هلا،  التابعة  اللجنة  واجتامعات  الغذائي  الدستور 
املعايري  بوضع  املعنية  األخرى  اهليئات  من  وغريها 
الدولية، وذلك لتحسني قوانني سالمة الغذاء يف تلك 
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لدهيا  املختربية  القدرات  تعزيز  البلدان  واصلت  وقد 
املسببة  البكرتيا  ألنواع  الفرعي  والتنميط  لالستعراف 
أخرى،  ناحية  ومن  بالغذاء.  الصلة  ذات  لألمراض 
بناء  ألنشطة  دعمها   )Pulsenet( شبكة  واصلت 
للمكروبات  اجلزيئي  االستعراف  جمال  يف  القدرات 
احليوانية  وغري  املنشأ  احليوانية  األمراض  تسبب  التي 
املنقولة  األمراض  د  ترصُّ تعزيز  بغرض  وذلك  املنشأ، 
من  اإلقليمية  القدرات  بناء  استمرار  ويعد  بالغذاء. 
بشأن  املنظمة  تقدمها  التي  العاملية  الدورات  خالل 
األمراض املعدية املنقولة بالغذاء، أمرًا أساسيًا، حيث 
حرجة  كتلة  ن  تكوِّ أن  الدورات  هذه  شأن  من  إن 
سالمة  قضايا  مع  التعامل  عىل  بني  املدرَّ العاملني  من 
امليداين  واالستخدام  التوزيع  عملية  وكانت  الغذاء. 
أجل  من  اخلمس  “الوصايا  حول  اخلاص  للملصق 
غذاء أكثر مأمونية” بلغات متعددة خمتلفة يف اإلقليم، 
ومواد  تروجيية  مواد  توزيع  خالل  من  تعزيزها  تم  قد 

توعية وتثقيف للمستهلك.

للدول  شامل  استبيان  نرش  تم  آخر،  صعيد  عىل 
األعضاء حول البنية واألنشطة اخلاصة بسالمة الغذاء، 
كام نوقشت نتائج هذا االستبيان يف اجتامع إقليمي ضم 
ضباط االتصال املعنيني بسالمة الغذاء، وأرسيت فيه 
سالمة  جمال  يف  اإلقليمية  األولويات  حتديد  دعائم 

الغذاء للسنتني املقبلتني.

التوجهات املستقبلية

كشف  تعزيز  عىل  الرتكيز  اإلقليمي  املكتب  سيواصل 
من  ومعاجلتها،  الوخيمة  احلادة  التغذية  سوء  حاالت 
املجتمعي  للتدبري  اإلرشادية  الدالئل  توفري  خالل 
والتدبري القائم عىل املرافق ملثل هذه احلاالت، وأيضًا 
من خالل تقديم الدعم التقني وحشد املوارد للبلدان 
املجال،  هذا  يف  العاملني  قدرات  وبناء  حتتاجها،  التي 
املكتب  وسيقوم  واملراقبة.  الرصد  نظم  تنفيذ  ودعم 
الغذائي  النظام  حول  والتوعية  بالدعوة  اإلقليمي 
ويف  املدارس  يف  البدين  النشاط  وممارسة  الصحي، 
املجتمعات املحلية، وذلك من خالل مبادرة املدارس 
املراعية للتغذية، والرتكيز عىل إعداد سياسات التغذية 
القدرات،  وبناء  الوعي،  مستوى  ورفع  املدرسية، 
الصحي،  بالغذاء  اخلاصة  املامرسات  عىل  والتشجيع 

واخلدمات الصحية والغذائية الداعمة.

بسالمة  اخلاصة  األنشطة  تركيز  يتواصل  وسوف 
التقني، لتعزيز  الغذاء عىل تقديم اإلرشادات والدعم 
تعزيز  سيتم  كام  الغذاء.  سالمة  ومراقبة  القدرات 
قدرات تقييم املخاطر يف ما خيتص بسالمة الغذاء، كام 
عىل  والترشيعية  التنظيمية  األنشطة  دعم  أيضًا  سيتم 
الغذاء  الوطني. وسيظل حتديث نظم سالمة  املستوى 
ومواءمتها، يف اإلقليم حمورًا مهاًم، كام ستتواصل جهود 
بلدان  الغذائية يف  العاملية للسالمة  تنفيذ االسرتاتيجية 

اإلقليم.





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

الكوارث  ووقوع  الرسيع،  التحضرُّ  بسبب  تعقيدًا  وأكثر  حدة  أكثر  الصحة  تواجه  التي  يات  التحدِّ أصبحت  لقد 
الطبيعية، والكوارث التي هي من صنع اإلنسان، والركود االقتصادي، وسوء نوعية احلياة، والقضايا ذات الصلة 
أو  املستضعفة  الفئات  وُتَعدرُّ  الشاملة خلدمات رعاية صحية عالية اجلودة.  اإلتاحة  الصحي، وغياب  النظام  بإدارة 
رسيعة التأثر التي تشمل األمهات، واألطفال، واأليتام، والالجئني، والفقراء، واألشخاص املحرومني، واملصابني 
رًا من هذه املظاهر، ومن مظاهر كثرية أخرى أوسع  بالعجز، وساكني األحياء الفقرية يف املدن، هي أكثر الفئات تضرُّ
نطاقًا. وتتمثَّل القضايا املحركة هلذا الغرض االسرتاتيجي يف انعدام املساواة بني اجلنسني، والتعاون غري الكايف يف ما 
بني القطاعات، وعدم كفاية الرشاكات بني أصحاب املصلحة املعنيِّني، وارتفاع معدالت البطالة، إضافًة إىل التمويل 
غري الكايف. كام يتضر معظم املواطنني من الزيادة الرسيعة يف كثافة السكان، واملشاكل البيئية اخلطرية. ويأيت نقص 
يات الرئيسية التي تواجه إيتاء اخلدمات  احلامية االجتامعية للفقراء وسوء توزيع املوارد البرشية الصحية من بني التحدِّ
الصحية والرفاه االجتامعي، والسيام يف البلدان ذات الدخل املنخفض. والتعاون بني القطاعات ال يتم بالقدر الذي 
دات االجتامعية للصحة، كام أن عدم كفاية االلتزام السيايس ونقص املوارد  يمكن أن ُيدث تأثريًا إجيابيًا عىل املحدِّ
اخلاصة باملحددات االجتامعية للصحة يعيقان بلوغ األهداف اخلاصة بتحقيق املساواة بني اجلنسني واإلنصاف يف 

الصحة، واإلعامل الكامل للحق يف الصحة.

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

أدخلت مرص املبادرات املجتمعية يف ميت حاوي بمحافظة الغربية، حيث تم تقديم الدعم التقني لوزارة الصحة 
املجتمع،  صحة  يف  العاملني  وتدريب  املحلية،  للتنمية  جلنة  وإنشاء  التوجيهية،  الدورات  خالل  من  والسكان، 
ت حكومات الواليات يف باكستان الدعم التقني  واملمرضات املجتمعيات يف جمال الرعاية الصحية األولية. كام تلقَّ
إىل  التقييم  التنموية األساسية. وقد أفىض ذلك  تلبية االحتياجات  برنامج  لتنفيذ  تقييم رسيع  لتنفيذ عملية  الالزم 
وضع خطة عمل من شأهنا أن تساعد احلكومات اإلقليمية عىل تبنِّي الربنامج وتوسيع نطاقه اعتامدًا عىل القدرات 
جمموعة  اذ  اتخّ عن  السودان  يف  الصحة  وزارة  مع  ُعقد  اجتامع  ض  متخَّ آخر،  جانب  وعىل  املحلية.  واالحتياجات 
املجتمعية وتوسيع نطاقها، كام تم إعداد  املبادرات  الطابع املؤسيس عىل  تيسري إضفاء  إجراءات أساسية من شأهنا 
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لتشمل  املجتمعية  املبادرات  يف  ع  للتوسرُّ عمل  خطة 
ثالث حمليات يف والية اجلزيرة، وهي جنوب اجلزيرة، 
وأم القرى، ومدين. أما يف اجلمهورية العربية السورية، 
إىل  ليمتد  الصحية  القرى  برنامج  يف  ع  التوسرُّ تم  فقد 
حمافظات حلب، ودرعا، ومحاه، وهو يغطي 42 قرية، 
و568 مستفيدًا. وكذلك، أعدَّ املكتب اإلقليمي ووزارة 
الصحة يف السودان دلياًل خاصًا باملبادرات املجتمعية، 
خضع  والذي  الكوارث،  خماطر  من  باحلد  يتعلق 
إرشادية  دالئل  الدليل  هذا  ويضم  ميدانيًا.  لالختبار 
 مبسطة حول دور املجتمع يف احلد من خماطر الكوارث

الوضع  عن  مسٌح  ُأجري  كام  الضعف.  أوجه  وتقييم 
اإلداري للمبادرات املجتمعية وذلك يف مجيع البلدان. 

ح اجلدول )1.2( وضع الربنامج يف 17 بلدًا. ويوضِّ

واصلت  فقد  للربنامج،  بالدعوة  يتعلق  ما  ويف 
يف  النجاح  قصص  ترويج  املجتمعية  املبادرات  نرشة 
اإلقليم،  أنحاء  خمتلف  من  املحلية  املجتمعات  متكني 
املجتمعية  املبادرات  أدوات رصد وتقييم  وقد نرشت 
الكتيب  وترجم  الفرنسية،  باللغة  عليها،  واإلرشاف 
وكذلك  الصحية  املدن  بربنامج  اخلاص  التدريبي 
إىل  املجتمعية،  باملبادرات  اخلاص  التدريبي  الكتيب 

اللغة العربية.

من  واحدة  والصحة  التحضرُّ  قضية  وُتَعدرُّ 
عمل  فقد  القلق.  إىل  تدعو  التي  الرئيسية  املجاالت 
املكتب اإلقليمي مع ثامين حمليات يف السودان من أجل 
وضع خطط عمل إلدخال برنامج املدن الصحية، مع 
الرتكيز عىل إعداد البنية التحتية املالئمة لقيادة املجتمع 
الصحة  حتسني  أجل  من  التعاون  استمرار  وضامن 
موقٌع  ُأِعدَّ  وقد  االجتامعية.  التنمية  وحتقيق  املدن  يف 
االشرتاك  املدن  للعديد من  يتيح  اإلنرتنت  عىل شبكة 
بلدية  وكانت  اإلقليم.  يف  الصحية  املدن  شبكة  يف 
حول  توجيهية  دورة  عقدت  قد  لبنان،  يف  طرابلس، 
برنامج املدن الصحية، لفريق يضم أعضاء من خمتلف 

أفراد يف املجتمع، ومتطوعون حمليون، وممرضات يشاركون يف دورات توجيهية وتدريبية حول املبادرات املجتمعية يف حمافظة الغربية، بمرص

املدير اإلقليمي )الفخري(، الدكتور حسني اجلزائري وحمافظ 
طهران يناقشان برنامج املدن الصحية أثناء املنتدى اآلسيوي 

لرؤساء البلديات
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القطاعات، كام أعدت خطة سنوية للعمل يف جماالت 
التبغ،  ومكافحة  املدرسية،  والصحة  الغذاء،  سالمة 
ذات  تدخالت  بوصفها  الصلبة،  النفايات  وتدبري 
املدير اإلقليمي، يف  أولوية. وعىل جانب آخر، شارك 
لرؤساء  اآلسيوي  املنتدى  يف   ،2011 نيسان /أبريل 
البلديات، حيث أحاطهم بخربة منظمة الصحة العاملية 
يف جمال التحضرُّ والصحة، بام يف ذلك موضوع املساواة 

الصحية يف املدن.

وقد أسفر التعاون بني برامج املبادرات املجتمعية، 
باللقاحات، والتمنيع عن االتفاق  املتوقاة  واألمراض 
عىل االرتقاء بالتغطية بالتمنيع يف عدد من مواقع تلبية 
باكستان،  من  كل  يف  األساسية  التنموية  االحتياجات 

للمتابعة  آلية  وضع  تم  كام  والصومال.  وجيبويت، 
حققت  والتي  اخلدمة  تلقي  عن  للمنقطعني  املستدامة 
واحدة  سنة  بعمر  لألطفال   %95 بلغت  تغطية  نسبة 
إعداد  عىل  العمل  وجيري  املواقع.  تلك  يف  أقل  أو 
وينصب  املجتمعية،  اإلصابات  توقي  حول  دليل 
)بام  األطفال  لدى  اإلصابات  توقي  عىل  فيه  الرتكيز 
والوقاية  الطرق(،  عىل  املرورية  اإلصابات  ذلك  يف 
إدخال  وسيتم  املجتمعي.  والتأهيل  اإلعاقات،  من 
خمتارة،  بلدان  ثامنية  يف  مبدئي،  بشكل  الدليل،  هذا 
هي األردن، وأفغانستان، وباكستان، ومجهورية إيران 
ومرص،  والسودان،  اليمنية،  واجلمهورية  اإلسالمية، 

واملغرب.

اجلدول 1.2. وضع برنامج املبادرات املجتمعية يف 17 بلدًا يف إقليم رشق املتوسط

الوضع

أفغانستان

جيبويت

رص
م

العراق

مجهورية إيران اإلسالمية

األردن
لبنان

ب
املغر

ُعامن

ني
فلسط

باكستان

اململكة العربية السعودية

السودان

صومال
ال

اجلمهورية العربية السورية

س
تون

اجلمهورية اليمنية

وحدة يف وزارة الصحة
ضابط اتصال عىل مستوى املنطقة/

املقاطعة
تصيص امليزانية السنوية من َقَبل 

احلكومة
خطة التوسع الوطنية عىل مدى 5-3 

سنوات
القبول كربنامج وطني

القدرات الوطنية للتدريب
الرشاكة مع األمم املتحدة/املنظامت 

غري احلكومية والقطاعات األخرى
ما أجري من تقييم

الرصد واإلرشاف مرة كل 3-2 
أشهر

خطة تدريب ممثيل املجموعات 
واملتطوعني الصحيني عىل الربامج 

الصحية ذات األولوية

غري موجود موجود
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الوثائق  ضمن  وذلك  واملغرب،  ومرص،  اإلسالمية، 
بعنوان:  الورقات  هذه  وجاءت  للمؤمتر.  التقنية 
املشاركة املجتمعية يف عزبة اهلجانة، وهي منطقة تقع يف 
القاهرة؛ وبرنامج الكشافة املدرسية يف مجهورية إيران 
املحددات  مع  للتعامل  القدرات  وبناء  اإلسالمية؛ 
الصحة يف مجيع  إدراج  للصحة من خالل  االجتامعية 
األردن؛  يف  القطاعات  بني  والتعاون  السياسات، 

املعني  العاملي  املؤمتر  املكتب اإلقليمي يف  وشارك 
باملحددات االجتامعية للصحة، الذي عقد يف ريو دي 
جانريو، حيث أسهم بملصقات توضيحية لدراسات 
وباكستان،  أفغانستان،  من  كل  من  جمتمعية  حلاالت 
أسهم  كام  وُعامن،  اليمنية،  واجلمهورية  وتونس، 
بورقات تقنية حول املحددات االجتامعية للصحة، من 
مخسة بلدان هي: األردن، وباكستان، ومجهورية إيران 

OverviewHanan Ahmad Al Amodi lives in 

Yemen in Obr Othman, with a 

population of 2200, in the Khanfar 

district of the Abyan governorate. 

The main occupations of the people 

are agriculture, livestock and limited 

governmental employment.

Issues
Some of the issues facing the village 

include lack of opportunities, 

particularly lack of educational 

opportunities for women. Hanan 

was forced to drop out of school and 

look after her uncle who has physical 

disabilities, her aunt and her sisters 

when her father died and her mother 

remarried. 

Women are empowered through skills 

training 

InterventionsThe basic development needs 

programme was implemented in 

Hanan’s village in 2006 and presented 

her with a great opportunity. The 

village development committee 

established a vocational training centre 

costing US$ 3000, and as a result of 

this intervention, 32 families (about 

250 inhabitants) were covered by the 

programme. Hanan was assigned as 

a village cluster representative and 

organized training in sewing and 

embroidery for 20 women. Upon 

successful completion of the training, 

the village development committee 

supported the trainees with income-

generating loans to buy sewing and 

embroidery machines and Hanan was 

one of the beneficiaries.
Hanan started her own business 

and was able to cover the costs of 

supporting her family. She established 

a cooperative association with five 

other women from the village and 

opened a small local clothing shop 

after receiving a second loan. 

Within a few months time she was 

able to repay the loan. She became 

well-known beyond her village and 

participated in exhibitions at the 

governorate level.   The programme supported the 

establishment of a small factory in 

the village to improve women’s skills. 

Hanan is now the main trainer and co-

owner of the factory and a member 

of the governorate’s chamber of 

commerce.

ImpactThe basic development needs 

programme can present many 

opportunities, especially for those 

women lacking guardians, and shows 

how, even with a limited budget, 

people can achieve much success 

with incredible results. Women’s 

empowerment is a key tool for social 

and community development. Women 

represent a real power in communities 

and can be effective players in local 

development when provided with the 

necessary tools.Contact information
Abdulmalik Mofadal, WHO country office, Yemen

e-mail: mofadalab@yem.emro.who.int

Tel: 0096 773325 5982

Sewing your way to success, 

Obr Othman, Abyan 
governorate, Yemen

Overview

The villages of Khalachan and Mahal-

e-Baghbanha are located in the 

Guzarah district and the villages of 

Banafshdarah and Qala-e-Sharbat 

in the Karuk district. Both districts, 

with a combined population of 

approximately 200 000, are part of the 

Herat province in western Afghanistan. 

For many years the area has lacked 

security and provided low access to 

education and job opportunities. 

The literacy and training centres 

established by the basic development 

needs programme have reached 969 

people directly and more than 3000 

individuals indirectly. 

Issues

Poverty and high rates of illiteracy 

represent some of the challenging 

issues for the villages. They also suffer 

from a high burden of communicable 

diseases, including vaccine-

preventable diseases.

Interventions

As a result of a request from the 

village development committee to 

the WHO country office in Herat the 

basic development needs programme 

was implemented in the villages in 

May 2010, through collaboration 

between national and provincial 

health authorities, the World Food 

Programme, the Ministry of Education, 

WHO and the community in May 

2010. 

One of the first interventions 

supported by the village development 

committee was the establishment 

of literacy and skills training centres 

in the four villages of Khalachan, 

Baghbanha, Banafshdarah and Qala-

e-Sharbat. The centres offer training 

courses in literacy, sewing, handicrafts, 

carpet-weaving and metal work. 

These courses are managed by the 

committee and provided free of 

charge to trainees. 

The locations for the training centres 

are provided by the community, 

teachers are assigned by the village 

development committee from among 

the community and training materials 

are provided by the education 

department.

Impact

As a result of training 500 individuals 

(365 women and 135 men) are now 

able to read and write and 150 

individuals (130 women and 20 

men) have acquired skills in sewing, 

handicrafts, carpet-weaving and metal 

work. Project costs have totalled 

about US$ 5000 contributed by the 

community.

Health education for women has had a 

positive impact on people’s behaviour 

and has contributed to women’s 

empowerment and community self-

reliance in the target areas.

Contact information

Dr Najibullah Safi, WHO country office, Kabul, Afghanistan

e-mail: najibullah.safi@gmail.com

Tel: 0093 777 890 855

Literacy and skills training for 

health development in the 

Karuk and Guzarah districts 

of Herat, Afghanistan

Women’s literacy classes

Overview
The Nizwa healthy lifestyle project was 

implemented in Oman in 2004 in the 

willaya of Nizwa, the population of 

which is 82 679 in 120 villages.       

Issues
According to the results of a 2001 

baseline survey all health-related 

challenges identified related to 

people’s lifestyle. The challenges 

included:

high prevalence of diabetes mellitus 

•	
(9.7%)

high prevalence of hypertension 

•	
(12.1%)

obesity prevalence of 62% among 

•	
females and 16.2% among males

smoking prevalence of 23% among 

•	
males (who ever smoked)

low percentage of physical activity

•	
high usage of saturated animal oil for 

•	
cooking (84%).

Interventions

The project aims to analyse the social, 

economic, behavioural and political 

determinants of noncommunicable 

diseases and control preventable 

common risk factors and strengthen 

health care delivery to patients 

suffering from noncommunicable 

diseases.

The project focuses on promoting 

physical activity, healthy eating, 

tobacco control and preventing road 

traffic crashes. 

Interventions followed two main 

approaches–the population approach, 

encompassing school projects and 

community empowerment; and the 

high-risk approach establishing a 

healthy lifestyle clinic and conducting 

capacity-building of health care 

providers. 

Impact
The impact of the interventions 

included:

community awareness-building on 

•	
noncommunicable diseases.

71.7% of target groups recognizing 

•	
the importance of reducing fat and 

sugar in their diet, compared to 

23.0% in 2001. 

increased consumption of olive 

•	
oil from 7.3% to 45.3%, despite the 

persistent utilization of animal fat by 

the community. 

increased awareness of the positive 

•	
impact of physical activity on 

prevention of noncommunicable 

diseases from 6.9% in 2001 to 93.0% 

in 2010.

improved physical activity at leisure 

•	
time (71.3% in 2010, compared to 

38.9% in 2001).

static prevalence of diabetes 

•	
(9.2% among men and 9.7% 

among women), despite increased 

prevalence at national level. 

reduced cholesterol levels from 

•	
33.4% in 2001 to 17.8% in 2010, and 

decreased high total cholesterol 

from 35.5% to 33.2%.

Contact information

Dr Huda Al Siyabi, Head of Health Promotion, Ministry of Health, Oman

alsiyabihuda@hotmail.com

Tel: 0096 82456 2609

Nizwa healthy 

lifestyle project, 

Oman

High total 

cholesterol

High 

LDL

Low 

HDL

High Impaired 

fasting 

glucose

Diabetes Use 

of 

olive oil

Vegetable 

oil

Physical 

activity  

during  

leisure 

time

Current 

users of 

tobacco 

male

2001 35.5 20.6 33.4 1.9
8.2 9.2 6 57 38.9 6.6

2010 33.2 11.7 17.8 1.1
7.6 9.7 45 88 71.3 5.3

Table 1. Improvements in health and lifestyle behaviour

Community medical check-ups

Improving quality of life and reducing health inequity in Ariana, Tunisia Overview
The municipality of Ariana has contributed significantly to improving housing and the basic infrastructure of services to 110 000 of its population. Actions have been directed to reducing extreme poverty through job creation and supportive micro-financing interventions.

Issues
The major issues facing the poor in Ariana were:

1)  overcrowded living conditions and lack of adequate housing, basic infrastructure and services;2)  low and irregular income due to lack of sustained employment;3)  environmental hazards; 4)  lack of participation in decision-making for local development. 

The municipality adopted a multisectoral 
approach in addressing community problems

Interventions
In order to improve the quality of life, the municipality built managerial capacity and established coordination mechanisms between different sectors. 

It placed emphasis on health and social well-being, as well as improving housing in disadvantaged areas, implementing cleaning campaigns, improving sanitation, increasing the size of green areas and improving road traffic problems. In order to support initiatives of nongovernmental organizations and other sectors involving employment and micro-financing projects for the poor, various projects were implemented in Ariana through collaboration with the Ministries of Health, Equipment and Finance, local nongovernmental organizations, the Solidarity Bank, urban poor communities and WHO. 

Impact
Impact of interventions has included:improved housing, and living 

•	
conditions and access for all, particularly the poor, to education and health care services.provision of free medical assistance 

•	
to patients with chronic conditions and also to poor families.reduction of extreme poverty from 

•	
2.1% in 2000 to 1.1% in 2010. reduction in the unemployment rate 

•	
from 13.9% (the national average) to 11%.

Contact informationChokri Arfa, Professor of Economics, University of Carthage, Tunis, Tunisia
email: chokri_arfa@yahoo.fr 

Overview
Balloki is a village located in the Kasur 
district of Pakistan’s largest province 
of Punjab. It has a population of 
more than 11 000, most of whom live 
below the poverty line. Through the 
establishment of a community-based 
maternal and child health care clinic, a 
population of nearly 25 000 have been 
benefiting from services accessible to 
all villagers around Balloki.

Issues
Social indicators, including 
health indicators, showed a very 
unsatisfactory situation in the village. 
There was no health centre prior to 
the establishment of the new clinic 
and the community had to rely on the 
services of unskilled birth attendants, 
thus putting the health of mothers and 
newborn infants at risk. As a result, 
maternal and child mortality rates were 
high in the area. Figure 1 shows the 
percentage of deliveries conducted at 
the health facility in 2010.

Interventions
Acknowledging the problem of poor 
maternal and child health during a 
basic development needs planning 
exercise, the community proposed 
establishment of a maternal and child 
health care centre by mobilizing 
indigenous resources provided by 
supporting local partners. The basic 
development needs team provided 
the necessary equipment and the 
initial stock of medicines. The village 
development committee approached 
a resident in the village to provide 
two rooms of her house for the 
establishment of the centre. The village 
development committee manages 
the centre and pays the operational 
costs through collecting small amounts 
through service charges from clients. 
Medicines are also purchased by the 
community through contributions and 
community development funds. As the 
reputation of the maternal and child 
health care centre has grown, women 
from other localities, also benefit from 
this centre for delivery and receiving 
timely antenatal care services.

Impact
Since the launch of the community-
based maternal and child health care 
centre in April 2003 it has provided 
services to about 34 875 clients with 
zero maternal or child mortality 
recorded and has conducted 1082 
clean and safe deliveries. The chairman 
of the village development committee 
acknowledged that the community 
is now more involved in managing 
health care services and assisting the 
Government in provision of basic 
health services to local residents.

Contact Information
Mr Muhammad Yaqub, Chairman Basic Development Needs Programme, 

Balloki, Tehsil Pattoki, Kasur, Pakistan 
Tel: 049 4610263

bdnpksr@hotmail.com

Community leadership in 
maternal and child health 

care services in Balloki, 
Punjab, Pakistan

291
(60%)

194
(40%)

Deliveries conducted inside the health facility
Deliveries conducted outside the health facility

Figure 1. Percentage of deliveries conducted at the health 
facility, 2010

أحد العاملني الصحيني جيمع بيانات لدعم قياس املساواة يف 
الصحة يف منطقة حضية باملغرب 

احلروب األهلية والفقر حمددان رئيسيان العتالل الصحة يف 
الصومال، ومها يعرضان األطفال للكروب واملخاطر بام ال 

يتناسب مع أعامرهم
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الصحية

ودراسة  املغرب؛  يف  وقياسه  الصحة  يف  واإلنصاف 
“هارتفيل” اخلاصة باحلامية االجتامعية يف باكستان.

وواصل املكتب اإلقليمي استثامره يف بناء القدرات 
الوطنية يف جمال املحددات االجتامعية للصحة، وتطوير 
األدوات الالزمة ملعاجلة قضايا اإلنصاف يف الصحة. 
باملساواة  املعني  الربنامج  مراجعة  متت  املغرب  ففي 
تم  كام  عملية،  حلقة  خالل  من  وذلك  الصحة،  يف 
وضع اإلطار العام خلطة عمل للتعامل مع املحددات 
وأرسلت  الصحة،  يف  واملساواة  للصحة  االجتامعية 
واليونيسف  العاملية  الصحة  منظمة  من  مشرتكة  بعثة 
بغرض تعزيز املساواة يف الصحة يف املغرب. وكان كل 
البلدان املستهدفة لتعزيز  من األردن والعراق من بني 
مواد  توزيع  تم  وقد  للصحة.  االجتامعية  املحددات 
الصحة يف مجيع سياسات  إدراج  تدريبية حول ضامن 
تعزيز  تم  كام  البلدان،  من  عدد  عىل  وذلك  التنمية، 
خالل  من  األخرى،  اإلقليمية  املكاتب  مع  التعاون 

تطوير نظام للربط بالشبكات داخل املنظمة.

“اتفاقية  بعنوان  ندوة  اإلقليمي  املكتب  نظم  وقد 
من  اإلعاقة:  ذوي  األشخاص  حلقوق  املتحدة  األمم 
النظرية إىل التطبيق”، من أجل الدعوة إىل تطبيق أحكام 
م الدعم التقني  االتفاقية عىل املستوى القطري. وقد ُقدِّ
بالصحة وحقوق اإلنسان يف  واملايل لألنشطة اخلاصة 
اليمنية،  واجلمهورية  والعراق،  أفغانستان،  من  كل 
املنظمة  مكتب  وساعد  املحتلة.  الفلسطينية  واألرض 
حقوق  حول  الوعي  مستوى  رفع  عىل  أفغانستان  يف 
الصحة  وزارة  يف  السياسات  راسمي  بني  اإلنسان 
حقوق  مبادئ  إدراج  عىل  وتشجيعهم  العمومية، 
الصحية.  واالسرتاتيجيات  السياسات  يف  اإلنسان 
ونتيجة لذلك، فقد تم اعتامد اسرتاتيجية وطنية خاصة 
بالصحة وحقوق اإلنسان، وجيري التخطيط ملزيد من 

العمل من أجل دعم تنفيذ هذه االسرتاتيجية.

تعزيز  مرشوع  يتواصل  نفسه،  الصعيد  وعىل 
الفلسطينية  األرض  يف  اإلنسان  وحقوق  الصحة 
يف  احلق  حول  منتظمة  تقارير  صدور  مع  املحتلة، 
الصحة. ويتضمن ذلك توثيق مدى قدرة املرىض عىل 
املثال  سبيل  وعىل  الصحية؛  اخلدمات  عىل  احلصول 
إعداد تقارير حول ما يتخذ من قرارات وما يدث من 
التصاريح، واالستجوابات  بطلب  يتعلق  ما  تأخري يف 
التي تتم من ِقَبل أجهزة األمن اإلرسائيلية، وإجراءات 
السفر املضنية للوجهات املختلفة، ويف أسوأ احلاالت، 
احلرمان الكامل من احلصول عىل مثل تلك اخلدمات. 
عىل  خطرية  آثارًا  القيود  هذه  ملثل  أن  املعروف  ومن 
الصحة، حيث يمكن، يف أسوأ االحتامالت، أن تسبب 
الصحية  اخلدمات  عىل  احلصول  عدم  حال  يف  الوفاة 

املنقذة للحياة يف الوقت املناسب.

الصحة،  جمال  يف  القدرات  لبناء  سعيه  إطار  ويف 
وحقوق اإلنسان، رعى املكتب اإلقليمي، باالتفاق مع 
ملبعوثني  دراسية،  بعثة   11 أملانيا،  يف  هيدلربغ،  جامعة 
مدهتا  دورة  حلضور  وذلك  أعضاء،  دول  ست  من 

الصحة وحقوق اإلنسان: املدير اإلقليمي )الفخري( الدكتور 
حسني عبد الرزاق اجلزائري يقدم للفنانة هند صربي جائزة 
خاصة لدورها يف الفيلم املرصي “أسامء” الذي يعالج حق 

املتعايشني مع فريوس اإليدز يف الرعاية الصحية
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وحقوق  الصحة  حول  اجلامعة  تعقدها  أسبوعان، 
اإلنسان. وعىل الصعيد اإلقليمي، تم االحتفال باليوم 
كانون  شهر  يف   2011 لعام  اإلنسان  حلقوق  العاملي 
حول  إعالمية  نرشة  صدرت  وقد  األول/ديسمرب. 
للدفاع عن حقوق  كأداة  الرتكيز عىل وسائل اإلعالم 
اإلنسان، كام ُأطلقت محلة إعالمية هبذا الشأن، إضافًة 

إىل نرش مقطع فيديو قصري عىل مجيع وسائل اإلعالم.

عىل  القائم  العنف  ل  شكَّ آخر،  جانب  وعىل 
الَعَوز  وفريوس  واجلندر،  اجلنس(،  )نوع  اجلندر 
الصحية  الرعاية  التامس  البرشي، وسلوكيات  املناعي 
بالنسبة للرجال والنساء حمور برنامج اجلندر والتنمية 
أفغانستان،  من  لكل  التقني  الدعم  م  وُقدِّ الصحية. 
اليمنية، والعراق حول تعزيز  وباكستان، واجلمهورية 
نوع  عىل  القائم  للعنف  الصحي  القطاع  استجابة 
م لوزارة الصحة يف باكستان، يف ضوء  ُقدِّ اجلنس، كام 
الصحي  بالقطاع  خاص  بروتوكول  بإعداد  التزامها 
الوطني بشأن العنف القائم عىل نوع اجلنس. وعالوة 
خالل  من  اإلقليمي،  املكتب  أحرز  فقد  ذلك،  عىل 
اإلقليمي  واملكتب  للمنظمة،  الرئييس  املقر  مع  عمله 
األورويب، وكذلك مع مراكز املعرفة يف مجهورية إيران 
اجلندر،  قضايا  معاجلة  يف  تقدمًا  ولبنان،  اإلسالمية، 
العوز  لفريوس  احليوي  السلوكي  الرتصد  خالل  من 

املناعي البرشي.

الدعم  وتوفري  القدرات  بناء  عملية  ت  يرسَّ وقد 
التقني، إدراج مراعاة الفروق بني اجلنسني، واملساواة 
الصحية  والسياسات  الربامج  مجيع  يف  الصحة،  يف 
أنشطة  وأجريت  البلدان.  يف  أو  املنظمة،  يف  سواء 
القائم عىل نوع العنف  القدرات يف جمال معاجلة   لبناء 

وعند  الطوارئ،  حاالت  مواجهة  لدى  اجلنس 
للصندوق املقدمة  املقرتحات  يف  اجلندر  قضايا   إدراج 

املكاتب  القدرات  بناء  أنشطة  شملت  كام  العاملي. 

قضايا مع  للتعاطي  اإلقليمي  واملكتب   القطرية 
م  وُقدِّ الصحة.  يف  واملساواة  اجلنسني  بني  املساواة 
وطنية  اسرتاتيجية  إلعداد  ألفغانستان  التقني  الدعم 
للقطاع الصحي بشأن اجلندر. كام أجريت أنشطة لبناء 
يف  واملساواة  اجلنسني  بني  املساواة  جمال  يف  القدرات 
والعراق،  وباكستان،  أفغانستان،  من  كل  يف  الصحة 

وُعامن.

لألساليب  عملية  بينات  وجود  إىل  حاجة  وهناك 
املساواة  لعدم  اجلذرية  األسباب  معاجلة  يف  الناجحة 
تم  السبب،  وهلذا  الصحة.  يف  واجلور  اجلنسني  بني 
واإلصابة اجلنس  نوع  حول  امليدانية  البحوث   دعم 

من  كل  يف  وذلك  البرشي،  املناعي  العوز  بفريوس 
ولبنان،  اليمنية،  واجلمهورية  وأفغانستان،  األردن، 
القطاع  استعداد  مدى  لتقييم  الدعم  م  ُقدِّ كام  ومرص، 
عىل  القائم  للعنف  للتصدي  باكستان  يف  الصحي 
منظمة  أجرته  تقييم  نتائج  إىل  واستنادًا  اجلنس.  نوع 
بسلوكيات  اجلنس  نوع  ارتباط  حول  العاملية  الصحة 
عىل  البيِّنات  توفرت  فقد  الصحية،  الرعاية  التامس 
أمهية دعم إعداد وزارة الصحة العمومية يف أفغانستان 

السرتاتيجية خاصة باجلندر.

إدراج املساواة بني اجلنسني يف الصحة يف الربامج والسياسات 
الصحية كان موضوع هذه الدورة التدريبية ملديري اخلدمات 

الصحية يف العراق
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التوجهات املستقبلية

سوف تكثِّف منظمة الصحة العاملية من دعمها التقني 
املؤسيس  الطابع  إضفاء  أجل  من  األعضاء  للدول 
اجلور  مظاهر  من  واحلد  املجتمعية،  املبادرات  عىل 
املحددات  ألمهية  املؤيدة  البيِّنات  وبناء  الصحة،  يف 
االجتامعية للصحة، وتعميم اجلندر، ومراعاة املساواة 
يف الصحة كحق من حقوق اإلنسان بالنسبة للحصائل 
املبادرات  إلدراج  اجلهود  تتواصل  وسوف  الصحية. 
واخلطط  السياسات  من  يتجزأ  ال  كجزء  املجتمعية 
الصحية الوطنية. وسيتم تقديم الدعم التقني من أجل 
الوكاالت  بني  ما  يف  القطاعات  بني  التعاون  حتسني 
املدين  املجتمع  مع  الرشاكات  ولتعزيز  احلكومية، 
للصحة،  واالقتصادية  االجتامعية  املحددات  ملعاجلة 
مستوى  وعىل  السياسات  مستوى  عىل  بالتدخالت 
املجتمع. وسيقوم املكتب اإلقليمي بتطبيق خطة عمل 
إقليمية لتفعيل إعالن »ريو« السيايس الذي اعُتمد يف 
االجتامعية  باملحددات  املعني  العاملي  املؤمتر  أعقاب 
للصحة. وسيتم دعم كل من أفغانستان وُعامن إلعداد 
وحتليل قواعد البيانات الوطنية املصنَّفة حسب اجلنس، 
واملتعلقة بالصحة والتنمية، واستخدام النتائج من أجل 
وسُتبذل  الصلة.  ذات  التدخالت  وتعزيز  التخطيط 
اجلهود إلدماج الصحة كحق من حقوق اإلنسان، يف 
اسرتاتيجية  تطبيق  خالل  من  الوطنية  الصحية  الُنُظم 
منظمة الصحة العاملية املعنية بالصحة وحقوق اإلنسان. 
املتعلقة  البيِّنات  إعداد  اإلقليمي  املكتب  وسيواصل 
وذلك  ونرشها،  والصحة،  اجلنسني  بني  باملساواة 
الربامج  وإعداد  التخطيط  يف  األعضاء  الدول  لدعم 
املراعية الحتياجات اجلنسني يف الصحة. وسيتواصل 
من  بكٍل  اخلاصة  املنظورات  إلدراج  البلدان  دعم 
اجلنسني )الذكور واإلناث( يف تطيط، وتنفيذ، ورصد 
السياسات والربامج الصحية الوطنية. وسيكون تعزيز 
اجلندر،  عىل  القائم  للعنف  الصحي  القطاع  مواجهة 

املستقبيل عىل  الرتكيز  التي سيشملها  العنارص  من بني 
وهناك  والصحة.  اجلنسني  بني  املساواة  مسألة  معاجلة 
امليدانية عىل قضايا  البحوث  تطيط إلجراء مزيد من 
بربامج  الصلة  ذات  والصحة،  اجلنسني  بني  املساواة 
العوز  بفريوس  اخلاصة  املجاالت  ذلك  يف  بام  بعينها، 

املناعي البرشي والصحة النفسية.

الغرض االستـراتيجي 10: حتسني 
اخلدمات الصحية من خالل حتسني 

احلوكمة )Governance( والتمويل 
والتوظيف واإلدارة، مع االستعانة 

بالبيِّنات والبحوث الـُمتاحة
القضايا والتحّديات 

الرعاية  عىل  احلصول  يف  املساواة  أن  اجلميع  يدرك 
املرامي  لبلوغ  األساسية  العنارص  من  هي  الصحية 
أمهية  ليس هناك من شك يف  أنه  اإلنامئية لأللفية، كام 
إسهام النظم الصحية يف االرتقاء باحلصائل الصحية. 
ومع ذلك، فإن هناك العديد من التحديات التي تواجه 

حتسني أداء النظم الصحية يف اإلقليم.

أحد  هو  الصحة  يف  احلوكمة  حتسني  أن  وبام 
ألمهية  البلدان  مجيع  إدراك  فإن  الكربى،  التحديات 
عىل  الرتكيز  مع  الصحة  يف  احلوكمة  لقضية  التصدي 
حتليل السياسات والتخطيط الصحي االسرتاتيجي هو 
أن  وال خيفى  االجتاه.  هذا  يف  اإلجيابية  اخلطوات  أحد 
قدرات معظم وزارات الصحة حمدودة يف جمال حتليل 
وإعداد السياسات والتخطيط. ويكون هذا األمر أكثر 
خطورة بالنسبة للبلدان التي تعاين من األزمات ومن 
نقص القدرات املؤسسية عىل املستوى الوطني ودون 
وحتويلها  الوطنية  الصحية  السياسات  لرتمجة  الوطني 
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االستفادة  من  لتمكينها  العاملية  الصحية  املبادرات  إىل 
من قاعدة واحدة لتمويل النظام الصحي، حتى تعمل 
التكامل  ضامن  مع  فاعلية،  أكثر  بشكل  الربامج  مجيع 

والتناغم يف العمل.

الرعاية  وتقوية  تعزيز  يظل  ذاته،  السياق  ويف 
التحديات  بني  ومن  أولوية.  يمثل  األولية  الصحية 
الكربى يف هذا املجال ضامن توافر االلتزام السيايس، 
ومالئم؛  كاف  نحو  عىل  واملادي  والبرشي  واملايل، 
وتغيري  املتاحة؛  للموارد  األمثل  االستخدام  وكذلك 
األساليب اإلدارية بام يشمل حتقيق الالمركزية؛ وضامن 
القطاعات.  بني  والتعاون  الفاعلة  املجتمعية  املشاركة 
الصحية  الرعاية  وإدارة  متويل  قضايا  أيضًا  تأيت  كام 
األولية، وضامن اجلودة وبحوث النظم الصحية لدعم 
التي  املاثلة  التحديات  بني  األولية،  الصحية  الرعاية 

تواجه اإلقليم.

شواغل  من  شاغاًل  املرىض  سالمة  وستبقى 
العامل. ويف هذا اإلطار  العمومية عىل مستوى  الصحة 
تبنت املنظمة أسلوبًا متعدد األوجه للتعاطي مع هذه 
من  تبذل  التي  اجلهود  تراعي  أن  ويتعنيخّ  القضية. 
الرعاية  أجل حتسني جوانب سالمة املرىض يف مرافق 
وبناء  والتدريب،  السيايس،  االلتزام  أمهية  الصحية، 
التحتية  والبنى  الصحيني؛  العاملني  لدى  القدرات 
املعرفة  وتعزيز  األساسية،  األدوية  وتوافر  للمرافق، 
هذه  يف  املجتمع  وإرشاك  املرىض،  لدى  الصحية 
يف  والعاملني  املرىض  بني  مثمر  حوار  وإقامة  اجلهود، 

جمال الرعاية الصحية.

فإهنا  الصحة،  أجل  من  بالبحوث  خيتص  ما  ويف 
تقدم البينات األساسية الضورية الستنارة السياسات 
واملامرسة الصحية للتعاطي مع أسباب اعتالل الصحة 
نظم  إعداد  وإن  ومعاجلته.  منه  والوقاية  وآثاره، 
وضامن  عالية  جودة  ذات  الصحية  للبحوث  وطنية 

استمرار  أن  يف  شك  من  وما  ملموس.  واقع  إىل 
الصحي عىل نحو متواصل،  النظام  األزمات يضعف 
يف حني هتيمن اخلدمات املوجهة نحو حاالت الطوارئ 
عىل تطور ذلك النظام. ومتثل املساءلة والشفافية قضية 
أساسية يف البلدان املنخفضة الدخل. وعىل نحو مشابه، 
واألطراف  الرشكاء  مع  للتعاون  ماثلة  احلاجة  فإن 
القطاع  دور  يف  توسع  وهناك  الدول.  غري  من  الفاعلة 
اخلاص يف إيتاء الرعاية الصحية، بيد أن تنظيم اخلدمات 
يًا، كام يشكل  التي يقدمها ذلك القطاع تظل تشكل حتدخّ
يف  والسيام  آخر،  يًا  حتدخّ املانحة  اجلهات  بني  التنسيق 
النظام  يعتمد  حيث  األزمات،  من  تعاين  التي  البلدان 
الصحي فيها، وإىل حد كبري، عىل املساعدة اخلارجية، 
ويتعني عليه التنسيق بني عدد كبري من اجلهات املانحة 
لضامن تراصفها وانسجامها مع جدول األعامل الصحي 

الوطني واألولويات يف هذا املجال.

املجتمع  صحة  تعزيز  فإن  اآلخر،  اجلانب  وعىل 
حتقيق  صوب  التحرك  أن  كام  أساسية،  قضية  يمثل 
مبارشة  املدفوعة  احلصة  وتقليص  الشاملة،  التغطية 
يظى  الصحي،  اإلنفاق  إطار  يف  املرىض  جيوب  من 
بالكثري من االهتامم. ويظل االلتزام السيايس، ووجود 
التحديات  يمثل  التمويل،  وتوافر  واضحة،  رؤية 
تعزيز  مثل  الناجحة،  املبادرات  تواجه  التي  الرئيسية 
خيارات الدفع املسبق يف جمال متويل الرعاية الصحية.

يات األساسية التي تقف أمام إيتاء  ومن بني التحدخّ
الكفاءة  حيث  من  املالئمة،  الصحية  الرعاية  خدمات 
اإلدارية  القدرات  إىل  االفتقار  واجلودة،  والفعالية 
املناطق،  ومستوى  املركزي  املستوى  عىل  والقيادية 
ما  وهو  الصحية،  الرعاية  خدمات  تنظيم  وكذلك 
مستوى  عىل  املتكامل  الصحي  النظام  هنج  يدعم  ال 
تواجه  التي  األخرى  التحديات  بني  ومن  املناطق. 
املؤهلة لالنضامم  البلدان  توجيه  أيضًا، عملية  اإلقليم 
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استمرار هذه النظم، والتشجيع عىل إعداد السياسات 
املستنرية بالبينات، من شأنه أن يسهم يف حتقيق التنمية 
االجتامعية واالقتصادية، واملساواة يف الصحة، وبلوغ 
الرئيسية  التحديات  وتتمثل  لأللفية.  اإلنامئية  املرامي 
املوارد،  كفاية  الصحية يف: عدم  البحوث  تواجه  التي 
للُنهج  واالفتقار  للبحوث،  الداعمة  البيئة  وغياب 
الصحية  البحوث  القطاعات إلجراء  املتعددة  املالئمة 
تعاون  وجود  وعدم  البحوث،  هذه  من  واالستفادة 
نفسها  البلدان  داخل  ويف  بل  البلدان،  بني  وتنسيق 
الوطنية  األولويات  جانب  إىل  البحوث،  جمال  يف 
املتغري،  الصحي  املشهد  مع  بالضورة  تتسق  ال  التي 
البحوث(  بينات  عىل  )القائم  الكايف  غري  واالستعداد 
ويتزايد  العاجلة.  واالحتياجات  الطوارئ  ملواجهة 
اجلودة  الرفيعة  الطبية  ت  املجالخّ أمهية  ملدى  اإلدراك 
يف نقل املعارف ونرشها، غري أن احلاجة ماثلة إلدراك 
بني  الروابط  إقامة  يف  للمحررين  الكامن  للدور  أكرب 

الباحثني وبني أصحاب القرار السيايس. 

وألن بعض البلدان ما يزال يعاين من عدم القدرة 
ثة، فإن حتسني  عىل احلصول عىل معلومات صحية حمدَّ
واستفادة  أفضل  إدارة  خالل  من  الصحية  اخلدمات 
الوصول  ويسهل  موثوقة  صحية  معلومات  من  أكرب 
أجل  من  تقدمها  التي  والبينات  البحوث  ومن  إليها، 
دعم النظم الصحية، يعد من التحديات الرئيسية. كام 
أن تعزيز القدرات اإلقليمية عن طريق حتسني إمكانية 
الصحية، واالستفادة بشكل  املعلومات  احلصول عىل 
أفضل من املوارد اإللكرتونية املتاحة من خالل برامج 
وهي   ،)Research4Life( احلياة  أجل  من  البحوث 
املبادرة املنبثقة عن الشبكة الصحية الدولية لالستفادة 
إتاحة  ومبادرة   ،)H1NARI( البحوث  نتائج  من 
بحوث البيئة عىل اإلنرتنت )OARE(، وبرنامج إتاحة 
 ،)AGORA( األبحاث الزراعية العاملية عىل اإلنرتنت
بالنسبة للبلدان املؤهلة للحصول عىل املعلومات، هو 

أيضًا من التحديات األساسية التي يواجهها اإلقليم يف 
ومتس  املجال.  هذا  يف  املعرفية  الفجوة  بسد  يتعلق  ما 
احلاجة إىل بناء القدرات عىل الصعيد الوطني يف جمال 

إعداد املكتبات اإللكرتونية وشبكة املكتبات الطبية.

للمعلومات  الوطنية  النظم  ضعف  وما يزال 
والرسعة  باجلودة  املعلومات  عن  التبليغ  يف  الصحية، 
والسيام  املوارد،  يف  املنهجي  النقص  يعكس  املطلوبة، 
جماالت  يف  جيدًا  تدريبًا  بة  املدرَّ البرشية  املوارد 
عدم  عن  فضاًل  واإلحصاءات،  الصحية  املعلومات 
ذلك،  إىل  أضف  األساسية.  التكنولوجيات  مالءمة 
أن هناك ازدواجية وتشتت يف مجع البيانات، باإلضافة 
إىل غياب التوثيق الدقيق لتلك البيانات ضمن الربامج 
املختلفة. كام أن نظم تسجيل األحوال املدنية ال تعمل 
بشكل جيد يف معظم البلدان املنخفضة الدخل، وهناك 
الصحية  املعلومات  نظم  قدرات  زيادة  إىل  حاجة 
وبالتغطية  باملوارد،  اخلاصة  اجلودة  مؤرشات  لرصد 
االجتامعية  املحددات  مثل  اجلديدة،  وباملجاالت 
نحو  عىل  والقيام،  الصحية،  النظم  وأداء  للصحة، 
صوب  املحرز  التقدم  رصد  متطلبات  بتلبية  عاجل، 
بالصحة.  الصلة  ذات  لأللفية  اإلنامئية  املرامي  بلوغ 
خالل  من  الصحي،  القطاع  إصالح  دعم  ويتطلب 
املعلومات  لنظم  املناسبة  القدرات  توفري  الالمركزية، 
الوضع  قياس  دعم  أجل  من  الوطنية  دون  الصحية 
والتخطيط،  األولويات،  وحتديد  للسكان،  الصحي 
الرعاية  وتقييم  ورصد  وامليزنة،  التكاليف،  وتقدير 
الصحية. واحلاجة ماثلة إلعداد اسرتاتيجيات تقودها 
اخلطط  إطار  يف  والتقييم،  الرصد  جماالت  يف  البلدان 
الصحية الوطنية مع وضع أهداف ومؤرشات واضحة.

املوارد  تنمية  ألمهية  النطاق  واسع  إدراك  وهناك 
إليها  تستند  التي  األهم  الركيزة  بوصفها  البرشية، 
متكرر،  نحو  عىل  البينات،  وتظهر  الصحية.  النظم 
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وجود عالقة مبارشة بني كثافة أو توافر القوى العاملة 
من  الرغم  وعىل  السكان.  صحة  ومؤرشات  الصحية 
التفاوت بني بلدان اإلقليم من حيث التنمية االجتامعية 
يف  إما  تنحرص  الرئيسية  القضايا  أن  إال  واالقتصادية، 
أساسية،  بصفة  الدخل  املنخفضة  البلدان  يف  النقص، 
أو الفائض وصعوبات التوزيع. فمعظم البلدان تفتقر 
إىل التخطيط االسرتاتيجي الوطني وإعداد السياسات 
املسندة بالبينات. وبالنسبة للبلدان التي تعاين من أزمة 
فإهنا  رصاعات،  وتواجه  الصحية  البرشية  املوارد  يف 
تعاين من أعباء إضافية، ويرجع ذلك، يف املقام األول، 
إىل نزوح األدمغة واهلجرة الواسعة النطاق. ومن بني 
ضعف  الصحة  وزارات  تواجهها  التي  التحديات 
اإلدارة )احَلْوكمة( عىل املستوى الكيل، واالختالالت 
املهارات،  وتوزع  اجلغرايف،  التوزع  عىل  تستند  )التي 
واملرافق(، عىل املستوى التفصييل. وعالوة عىل ذلك، 
بني  املرتابط  التنسيق  إىل  تفتقر  ما تزال  البلدان  فإن 
توافر  حمدودية  إىل  إضافة  ال،  الفعَّ والتنظيم  الرشكاء 
ُنُظم املعلومات وموثوقيتها، وتوليد البيِّنات من أجل 
بالبيِّنات.  مستنرية  سياسات  ووضع  قرارات  اتاذ 
وخروج  للهجرة  للتصدي  اإلقليمي  التنسيق  ويمثل 
القوى العاملة الصحية واحدًا من التحديات اإلضافية 

الناشئة.

وتواجه املمرضات والقابالت، عىل نحو متزايد، 
الرعاية  تقديم  يف  التعقيد  من  متصاعدة  درجات 
الصحية، مقرونة باتساع نطاقات املامرسة واملسؤولية، 
والقابالت  املمرضات  من  املزيد  يتطلب  وهذا 
املدربات، الاليت يتمتعن بطيف عريض من املهارات، 
الطلب  وتلبية  التغيري،  مع  التكيف  عىل  والقادرات 
الصحية،  الرعاية  يف  اجلديدة  واألولويات  املتزايد، 
فيها.  يعشن  التي  األماكن  يف  االجتامعي  والواقع 
وكانت اللجنة اإلقليمية قد أكدت، يف عام 2008،  عىل 
بوصف  هبا  واالرتقاء  بالقدرات  النهوض  إىل  احلاجة 

والطلب.  العرض  بني  الفجوة  لسد  حيويًا  أمرًا  ذلك 
ومن املعروف أن مفهوم النهوض بالقدرات واالرتقاء 
هبا هو أمر مركب ومتعدد األبعاد، ويمس قضايا كثرية 
كزيادة معدالت االستبقاء باخلدمة، وإصالح التعليم، 
وتوسيع النطاقات الكاملة للمامرسة واالستفادة منها 
املهارات  متنوعة من  إىل أقىص حد، وإدخال جمموعة 
املامرسة  مثل  جديدة،  أدوار  وإجياد  املناسبة،  بالتوليفة 
التمريضية املتقدمة، والتمريض يف جمال صحة األرسة.

يف كبريًا  تغريًا  املوقف  تغري  آخر،  صعيد   وعىل 
الصحيني،  للمهنيني  املهني  التنظيم  دور  جتاه  اإلقليم 
تدرك  حيث  التنظيم،  هذا  من  الغرض  م  وتفهرُّ
إليتاء  مهم  عنرص  هو  ال  الفعَّ التنظيم  أن  احلكومات 
ينشدها  التي  اجلودة  والعالية  املأمونة  اخلدمات 
املواطنون. وقد تركزت جهود كثرية يف هذا املجال عىل 
تسجيل مقدمي الرعاية الصحية ومنحهم ترخيصات 
من  الضخمة  الكمية  أن  من  الرغم  عىل  املامرسة، 
أو  متضاربة  األحيان  بعض  يف  تكون  والتي  املعايري، 
قطاعات  من  القطاع  هذا  ترهق  الزمن،  عليها  عفا 
أيضًا  والقبالة  التمريض  مهنة  وتكافح  التمريض. 
للسيطرة عىل مقدراهتا شأهنا شأن سائر املهن الصحية 
يف أي بلد آخر. وهناك عدد قليل من الوثائق الترشيعية 
التي تتناول بعمق اللوائح اخلاصة هبذه املهمة. وتكون 
يف  األحوال،  غالب  يف  مصاغة،  القانونية  املتطلبات 
أو  القوانني  من  العديد  يف  مبعثرة  إلزامية  بنود  شكل 

الوثائق القانونية األخرى.

ولقد بات اإلقليم معروفًا عامليًا كإقليم رائد يف تبني 
األساليب االبتكارية يف جمال تعليم املهن الطبية وغريها 
البلدان  من  عددًا  هناك  أن  غري  الصحية.  املهن  من 
نقص  ناحية  من  سواء  ية  جدِّ حتديات  يواجه  ما يزال 
املاهرة، و/أو مستوى اجلودة  العاملة الصحية  القوى 
وُيعدرُّ  املناسبة.  غري  اخلربات  وجمموعات  املالئم،  غري 
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املؤسسات  يف  اجلودة  العايل  والتدريب  التعليم  غياب 
كام  الكبرية،  القصور  أوجه  من  واحدًا  العليا  الصحية 
واملؤسسات  الصحية  املهن  تعليم  برامج  اعتامد  أن 
املختصة بتقييم جودة العملية التعليمية، وضامن تريج 
واحد  أيضًا  هو  واألهلية،  بالكفاءة  يتمتعون  ممارسني 
من الشواغل األساسية يف معظم البلدان، ويلقى مزيدًا 
من االهتامم. وتبذل اجلهود لتقييم دور ومهام برنامج 
البعثات الدراسية كي يكون أكثر مردودية وفعالية لقاء 
والتطلعات  لالحتياجات  استجابة  وأكثر  التكاليف، 

الوطنية واإلقليمية.

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

تم تقديم الدعم لـ 11 بلدًا هي أفغانستان، وباكستان، 
وجنوب  اليمنية،  واجلمهورية  وتونس،  والبحرين، 
واملغرب،  وُعامن،  والعراق،  والصومال،  السودان، 
القدرات  تنمية  أجل  من  السعودية،  العربية  واململكة 
الوطنية يف جمال إعداد السياسات الصحية والتخطيط 
يف  ااًل  فعَّ اإلقليمي  املكتب  دور  وكان  االسرتاتيجي. 
العراق،  العام يف  القطاع  ُقدمًا بمرشوع حتديث  الدفع 
وظيفية  مراجعة  رئيسيتني:  دراستني  إجراء  تم  حيث 
وقد  الصحي.  النظام  أداء  وتقييم  الصحي،  للقطاع 
النظام  أثمر ذلك يف الرشوع يف إعداد خطة لتحديث 
الصحي، والرشوع يف نظام صحي متكامل يف املناطق 

يستند إىل أسلوب ممارسة طب األرسة.

م الدعم أيضًا إىل جنوب السودان للمساعدة  وُقدِّ
واخلطة  الوطنية،  الصحية  االسرتاتيجية  إعداد  يف 
التنفيذية للسنوات اخلمس املقبلة. وعالوة عىل ذلك، 
الصحية  للخدمات  أساسية  حزمة  حتديد  تم  فقد 
مراجعة  أجريت  كام  النهائية،  صيغتها  يف  ووضعها 
الثغرات  عىل  للتعرف  الصومال  يف  الصحي  للنظام 

ألفغانستان  التقني  الدعم  تقديم  أيضًا  وتم  احلالية، 
لتنفيذ السياسة الوطنية واخلطة االسرتاتيجية الصحية 
النظام  مرتسم  حتديث  تم  آخر،  جانب  وعىل  فيها. 

الصحي الوطني يف تسعة بلدان.

وامتد الدعم إىل تنمية القدرات يف جمال التخطيط 
الصحي االسرتاتيجي وحتليل السياسات وذلك لكبار 
مهنيي الصحة العمومية ومسؤويل التخطيط يف جنوب 
الصومال، ولتحسني معارف ومهارات  السودان ويف 
املواطنني حول عنارص النظام الصحي يف سلطنة ُعامن. 
الصحي  التخطيط  جمال  يف  تدريبية  حزمة  ت  ُأعدَّ كام 
العاصمة  يف  ارتيادية  دورة  مت  ونظِّ االسرتاتيجي، 
السودان، والصومال. وسيتم  الكينية نريويب، جلنوب 
 .2012 عام  خالل  أخرى  بلدان  يف  الدورة  هذه  عقد 
رائدة  دورة  وحتديث  تصميم  إعادة  حاليًا  وجيرى 

للمنظمة يف جمال تطوير النظم الصحية.

املعني  العاملي  التعلم  برنامج  بتطبيق  رشع  وقد 
الصحية  واخلطط  واالسرتاتيجيات  بالسياسات 
مبادرة  عن  عبارة  الربنامج  وهذا  اإلقليم.  يف  الوطنية 
هادف  حوار  إقامة  تيسري  عىل  املنظمة  قدرات  لتعزيز 
القطاعات،  بني  واملشرتكة  القطاعية  السياسات  حول 
املعنيني  الوطنيني  املصلحة  أصحاب  بني  وذلك 
سياسات  إعداد  بشأن  الدوليني،  الرشكاء  وبني 
واسرتاتيجيات وخطط صحية وطنية سليمة يف سياق 
باريس  إعالن  مع  وتتامشى  األولية،  الصحية  الرعاية 
العاملني  من   116 شارك  وقد  املعونة.  فعالية  بشأن 
يف  اإلسهام  عىل  قدراهتم  لبناء  عملية  حلقات  عدة  يف 
إعداد سياسات واسرتاتيجيات وخطط صحية وطنية 

سليمة.

وعىل صعيد آخر، كان هناك اهتامم متزايد إلعداد 
الة ومنصفة لتمويل الرعاية الصحية، وإصالح  ُنُظم فعَّ
التقني  الدعم  م  ُقدِّ فقد  القائمة.  املالية  اإلجراءات 
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وتنفيذ  وتقييم  لتحديد  اإلقليم  هذا  يف  بلدان  ستة  إىل 
خيارات قابلة للتطبيق لتمويل الرعاية الصحية، وتعزيز 
يف  املتمثل  البلدان  هبذه  الصحية  الرعاية  ُنُظم  مرمى 
محاية صحة املجتمع. كام تم دعم بناء القدرات هبدف 
الصحة  اقتصاديات  جمال  يف  املحلية  القدرات  تنمية 
اإلقليم  بلدان  من  تسعة  يف  الصحية،  الرعاية  ومتويل 
واجلمهورية  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  )البحرين، 
وجنوب  اليمنية،  واجلمهورية  السورية،  العربية 
والكويت(.  وُعامن،  والعراق،  والسودان،  السودان، 
واستكملت أربعة بلدان )األرض الفلسطينية املحتلة، 
والعراق(  والسودان،  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية 
الصحية  باحلسابات  خيتص  ما  يف  املكثف  العمل 
اإلسالمية  إيران  مجهورية  نرشت  حني  يف  الوطنية، 
تتضمن  متتابعة،  سنوات  سبع  مدهتا  زمنية  سلسلة 
معلومات تفصيلية عن اإلنفاق الوطني عىل الصحة. 
جولتها  نرش  جتاه  ملموسًا  تقدمًا  البحرين  وأحرزت 
كل  رشع  كام  الوطنية،  الصحية  احلسابات  من  األوىل 
واململكة  والكويت،  السورية،  العربية  اجلمهورية  من 
العربية السعودية يف العمل يف جمال احلسابات الصحية. 
ُعقدت  أبوجا،  إلعالن  العارشة  الذكرى  وبمناسبة 
ألفريقيا،  اإلقليمي  املكتب  يف  مشرتكة  عملية  حلقة 
أسهمت يف تعزيز قدرات بلدين اثنني لتتبع املسامهات 
املحلية يف النظام الصحي، األمر الذي أسهم يف دعم 
للرعاية الصحية، وكان  التمويل  الدعوة إىل مزيد من 
بمثابة اخلطوة األوىل نحو إضفاء الطابع املؤسيس عىل 
الندوة  نتائج  من  وكان  بالصحة.  املتعلقة  املحاسبة 
التشاورية األقاليمية التي عقدت لبحث مسار اإلتاحة 
ال  الفعَّ االستخدام  خالل  من  للخدمات  الشاملة 
للموارد، أن تم تعزيز القدرات الوطنية لتعزيز النتائج 
ال للموارد  الصحية املنصفة من خالل االستخدام الفعَّ
املتاحة. كام أثمر العمل الذي تم القيام به يف جمال متويل 
الرعاية الصحية يف تسليط مزيد من االهتامم عىل أمهية 

االبتعاد عن املدفوعات املبارشة من جيوب املرىض من 
أجل متويل الرعاية الصحية، وذلك عن طريق إدخال 

وتعزيز خيارات الدفع املسبق.

لألوضاع  بالبيِّنات  املسند  التقييم  جمال  ويف 
لتقييم  التقني  الدعم  تقديم  تم  الصحية،  واالجتاهات 
التي  األدوات  باستخدام  الصحية  املعلومات  ُنُظم 
الصحة  ومنظمة  الصحية  القياسات  شبكة  طورهتا 
لتنفيذ املسح الصحي  الدعم  العاملية. وتواصل تقديم 
م املكتب  العاملي بدول جملس التعاون اخلليجي، كام قدَّ
اخلاص  املسح  لتنفيذ  أيضًا  التقني  الدعم  اإلقليمي 
وصياغة  النتائج  وحتليل  أفغانستان،  يف  بالوفيات 
التقرير اخلاص بذلك، بالتعاون مع الرشكاء الدوليني. 
اخلاصة  البيانات  تقييم  أيضًا  اإلقليمي  املكتب  وَدَعم 
كام  البلدان،  من  العديد  يف  الوفاة  وأسباب  بالوفيات 
األحوال  لتسجيل  والرسيع  الشامل  التقييم  عرض 
األدوات  باستخدام  احليوية،  واإلحصاءات  املدنية 
املكتب  وعمل  العاملية.  الصحة  ملنظمة  املعيارية 
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اإلقليمي أيضًا مع البلدان من أجل حتسني عملية تبليغ 
يف  الدعم  م  وقدَّ الوفيات،  وأسباب  الوفيات  بيانات 
جمال استخدام شهادات الوفاة الدولية من أجل اإلبالغ 
بشكل أفضل عن سبب الوفاة، وكذلك لبناء القدرات 
للتصنيف  العارشة  املراجعة  ترميز  جمال  يف  الوطنية 
االسرتاتيجية  اخلطط  وإعداد  لألمراض،  الدويل 
لتعزيز الُنُظم الوطنية للمعلومات الصحية. وتم تعزيز 
بالعديد من  اخلاصة  للتدخالت  واملراقبة  النرش  أعامل 
خدمات  توفري  خالل  من  األمراض  مكافحة  برامج 
وحتليل  القدرات،  وبناء  اجلغرافية،  املعلومات  ُنُظم 
البيانات اإلحصائية. هذا وقد أجرى املكتب اإلقليمي 
والتغطية  األطفال  وفيات  حول  متعمقة  حتليالت 
الناجعة، وذلك بالتعاون مع معهد القياسات والتقييم 
الصحي، كام شارك يف اإلعداد للتقرير اخلاص بصحة 
السكان يف أفريقيا، إىل جانب تطوير املرصد الصحي 
اإلقليمي الذي يشتمل عىل أحدث التكنولوجيات يف 

هذا املجال.

اخلطة  إطار  ويف  الصحية،  الرعاية  إيتاء  جمال  ويف 
2015( اخلاصة  -2010 اإلقليمية ) تيجية  االسرتا
بالرعاية الصحية األولية، تم تقديم دعم كبري للبلدان 
املناطق  يف  املتكاملة  الصحية  الُنُظم  تنفيذ  جمال  يف 
استنادًا إىل أساليب ممارسة طب األرسة. وقد رشعت 
يف  والعراق  األردن  من  كل  يف  ارتيادية  مناطق  مخس 
شامل  تقييم  إجراء  حاليًا  ويتم  األولية،  املرحلة  تنفيذ 
دراسة  اإلقليمي  املكتب  وأجرى  الشأن.  هذا  يف 
استكشافية لرسم خريطة للوضع الراهن لطب األرسة 
ُقدمًا يف هذا االجتاه.  للميض  اإلقليم ورسم طريق  يف 
وقد أفىض اجتامع تشاوري الستعراض التدريب عىل 
ممارسة طب األرسة والبنى اخلاصة بإيتاء اخلدمات يف 
النامذج  إعداد  بشأن  التوصيات  من  عدد  إىل  اإلقليم، 
تلبي االحتياجات  التي  الوطنية ملامرسة طب األرسة، 

تواصل  وقد  الوطني.  السياق  مع  وتتوافق  الوطنية، 
تقديم الدعم للبلدان من أجل اعتامد املرافق الصحية.

لسالمة  املصادقة  املستشفيات  مبادرة  وكانت 
املرىض هي املبادرة الرائدة للمكتب اإلقليمي ملجاهبة 
اإلقليم.  املرىض يف  املتمثل يف حتسني سالمة  التحدي 
الذي  املرىض  سالمة  تقييم  دليل  ُنرش  ثانية  جهة  ومن 
مة  حمكَّ ملراجعة  وخضع  سنتني  مدى  عىل  إعداده  تم 
جتريبي  الختبار  وكذلك  وخارجيًا،  داخليًا  صارمة 
واختبار ما قبل التجريبي يف سبعة من البلدان. ويتألف 
هذا الدليل من 140 معيارًا، منها 20 معيارًا تعترب بالغة 
نفسه  إلدراج  يسعى  مستشفى  ألي  بالنسبة  األمهية 
املرىض.  لسالمة  مصادق  كمستشفى  املبادرة  هذه  يف 
وقد تعهد أحد عرش بلدًا اآلن بتبني واختبار الدالئل 
بشأن  العاملية  الصحة  منظمة  التي وضعتها  اإلرشادية 
املستشفيات  مبادرة  بتبني  بلدًا  و14  األيدي،  نظافة 
برنامج  بتبني  بلدان  وثامنية  املرىض،  لسالمة  املصادقة 
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بمواجهة  بلدًا  و14  املرىض،  سالمة  أجل  من  املرىض 
“اجلراحة  يف  املتمثل  املرىض  لسالمة  الثاين  التحدي 
املأمونة تنقذ األرواح”. وتم كذلك إعداد دليل للمقرر 
الطب،  )لكليات  املرىض  بسالمة  اخلاص  الدرايس 
والصيدلة(  األسنان،  وطب  والقبالة،  والتمريض، 
وسيتم إطالقه عىل املستوى اإلقليمي يف مطلع 2012.

التقرير  ومناقشة  تقديم  تم  آخر،  سياق  ويف 
تسعة  يف  أجريت  التي  الالمركزية  بدراسة  اخلاص 
العربية  واجلمهورية  وباكستان،  األردن،  هي  بلدان، 
وُعامن،  والسودان،  اليمنية،  واجلمهورية  السورية، 
السعودية، وذلك  العربية  ومرص، واملغرب، واململكة 
للميض  الطريق  معامل  لتحديد  إقليمية  مشاورة  يف 
ُقُدمًا يف هذا املجال. ومتشيًا مع قرار اللجنة اإلقليمية 
املستشفيات  إدارة  بشأن   2009 عام  اعتمد  الذي 
هي  بلدان  سبعة  يف  دراسة  أجريت  واستقالليتها، 
ومجهورية  وتونس،  والبحرين،  وأفغانستان،  األردن، 
السورية،  العربية  واجلمهورية  اإلسالمية،  إيران 
ومرص وذلك لتقييم أداء املستشفيات خالل السنوات 
املشاورة  تلك  يف  النتائج  مت  ُقدِّ وقد  املاضية،  العرش 
إىل  التقني  الدعم  م  ُقدِّ آخر،  جانب  وعىل  اإلقليمية. 
مع  اإلدارية،  للتنمية  العربية  للمنظمة  العارش  املؤمتر 
أداء  حتسني  جمال  يف  احلديثة  االجتاهات  عىل  الرتكيز 
املؤمتر  يف  اإلقليمي  املكتب  وشارك  املستشفيات. 
العاملي السابع والثالثني حول املستشفيات، الذي ُعقد 
يف ديب، وكذلك يف اجتامعات مشاورة خاصة ُعقدت 
لتعزيز  عاملي  درايس  مقرر  إلعداد  وجنيف  ليون  يف 

اإلدارة التنظيمية يف املختربات.

م الدعم  ويف ما يتعلق باملبادرات الصحية العاملية، ُقدِّ
التقني من أجل متابعة تنفيذ املقرتحات الناجحة املقدمة 
إىل التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع بشأن 
وقد  لذلك.  املؤهلة  البلدان  يف  الصحية  الُنُظم  تقوية 

السنوات اخلمس األوىل  اثنان مقرتحات  بلدان  أكمل 
من  أربعة  لدعم  املشرتكة  البعثات  إنجاز  تم  كام  هلام، 
البلدان هي أفغانستان، وباكستان، وجنوب السودان، 
بلدان من  لثامنية  التقني أيضًا  الدعم  م  والسودان. وُقدِّ
كام  العاملي،  للصندوق  املقدمة  مقرتحاهتا  إعداد  أجل 
والسودان  وجيبويت،  باكستان،  من  لكل  الدعم  م  ُقدِّ
زة واملبادرات  بالتعاون مع الرشاكة الصحية الدولية املعزَّ
يف  القدرات  بناء  دعم  كذلك  وتم  هبا.  الصلة  ذات 
الُنُظم الصحية بغرض إجياد قاعدة واحدة  جمال تعزيز 

بتمويل الُنُظم الصحية للمبادرات العاملية.

إقليمية  اسرتاتيجية  إعداد  تم  آخر،  سياق  ويف 
استخدام هذه  الصحية. وجيري  البرشية  املوارد  بشأن 
تنمية  عمليات  لتعزيز  توجيهي  كإطار  االسرتاتيجية 
املوارد البرشية الوطنية. وتم استكامل الدليل اإلقليمي 
إلعداد نظام االعتامد لتعليم املهن الصحية عىل املستوى 
الوطنيني،  الرشكاء  مع  بالتعاون  وذلك  الوطني، 
م  واإلقليميني، والعامليني املعنيني بالتعليم الطبي. وُقدِّ
الدعم للنهوض بإعداد العاملني الصحيني لعدة بلدان 
أفغانستان، وباكستان، ، واجلمهورية  بأزمات هي  متر 
وتم،  والعراق.  والصومال،  والسودان،  اليمنية، 
دعم  تقديم  األوروبية،  املفوضية  من  مالية  بمساعدة 
املعلومات،  تعميم  إىل  حتتاج  التي  للبلدان  تقني 
الوطنية  البرشية  املوارد  توفري  خالل  من  وذلك 
تواجه  التي  البلدان  أما  الصحية.  للمراصد  الالزمة 
حتديات ملحة، فقد تلقت دعاًم لتعزيز احلوكمة العامة 
السياسات  التخطيط وصياغة  بالبينات يف  واالستنارة 
بناء  جمال  ويف  الصحية.  البرشية  باملوارد  يتعلق  ما  يف 
يتم  الصحية،  البرشية  املوارد  لتنمية  الوطنية  القدرات 
اإلقليمية  القدرات  بناء  تنظيم  أجل  من  خطة  إعداد 
السياسات  وصياغة  االسرتاتيجي  التخطيط  جمال  يف 
جمال  يف  البرشية  باملوارد  املتعلقة  بالبيِّنات  املسندة 
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املستمرة،  املهنية  والتنمية  التنظيمية،  واألطر  الصحة، 
الة للقوى العاملة الصحية. وأنامط اإلدارة الفعَّ

السودان  جلنوب  التقني  الدعم  تقديم  وتواصل 
واملمرضات  املمرضني  بإعداد  للنهوض  والصومال 
والقابالت، والعاملني يف املهن الصحية املساعدة، كام 
م الدعم أيضًا إىل عدة بلدان هي اإلمارات العربية  قدخّ
والسودان،  وجيبويت،  اليمنية،  واجلمهورية  املتحدة، 
العاملني  تدريب  لتحسني  ومرص،  وليبيا،  والعراق، 
يف جمال التمريض، والقبالة، واملهن الصحية املساعدة 
اجلمهورية  تلقت  وقد  اخلدمة.  بتقديم  قيامهم  قبيل 
العربية السورية دعاًم إلنشاء برنامج تكمييل يف جامعة 
لدهين  الاليت  للممرضات  الفرصة  إلتاحة  ترشين 
بناء  دبلوم متريض للحصول عىل درجة جامعية. وتم 
ي العدوى ومكافحتها، ومأمونية  القدرات يف جمال توقِّ
للمنظمة  الرئييس  املقر  مع  بالتعاون  وذلك  احَلْقن، 

والشبكة العاملية ملأمونية احلقن. 

وحتديث  مراجعة  أجل  من  الدعم  العراق  ى  وتلقَّ
والقبالة.  للتمريض  الوطنية  االسرتاتيجية  خطته 
برنامج  تنفيذ  يف  اإلسالمية  إيران  مجهورية  ورشعت 
املجلس  ه  أعدخّ الذي  واإلدارة  القيادة  عىل  التدريب 

املنظمة  من  بدعم  واملمرضات،  للممرضني  الدويل 
العاملية.  الصحة  ومنظمة  للتمريض،  اإليرانية 
يف  والقبالة  التمريض  ملجالس  التقني  الدعم  م  وُقدِّ
لتعزيز  وُعامن  والسودان،  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
آخر،  جانب  وعىل  املجال.  هذا  يف  التنظيمية  اللوائح 
والقبالة  للتمريض  اإلقليمية  االسرتاتيجية  إعداد  تم 
الثامن للفريق  2012 – 2020، وذلك خالل االجتامع 

حتليل  تقرير  إىل  استنادًا  اإلقليمي،  االستشاري 
التحديات  واستعراض  القطرية،  التمريض  مرتسامت 
واإلنجازات  التمريض،  مهنة  تواجه  التي  الراهنة 
الفائت.  العقد  مدى  عىل  املستخلصة  والدروس 
للتمريض  الدولية  املؤمترات  اإلقليمي  املكتب  ودعم 
التي نظمتها اجلامعات يف كل من األردن، والسودان، 
الدعم  م  وُقدِّ لبنان،  يف  التمريض  نظام  مؤمتر  وكذلك 
اجلمعية  مثل  إقليمية،  دون  متريض  ملنتديات  التقني 
تعليم  لتعزيز  التمريض،  لكليات  العربية  العلمية 
التمريض، واللجنة الفنية اخلليجية للتمريض، لتطوير 
الرعاية  سياق  يف  العمومية  الصحة  يف  التمريض 

الصحية األولية.

مشاركون يف االجتامع الثامن للخّجنة االستشارية اإلقليمية املعنية بالتمريض
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تطوير  مراكز  بني  بالشبكات  الربط  خيص  ما  أما 
العاملية  الصحة  منظمة  مع  املتعاونة  واملراكز  التعليم، 
فقد  التمريض،  وتطوير  الصحية  املهن  تعليم  جمال  يف 
كل  يف  احلالية  املتعاونة  املراكز  رصد  أنشطة  تواصلت 
إيران  ومجهورية  والبحرين،  وباكستان،  األردن،  من 
اإلسالمية، والسودان، ومرص، كام تم بنجاح استكامل 

إعادة تعيني مركزين آخرين من هذه املراكز.

دراسية،  بعثة   218 منح  تم  آخر،  صعيد  وعىل 
وكان أكرب عدد من الطلبات يف هذا الشأن مقدمًا من 
السودان، تلته أفغانستان )اجلدول 2.2( واستمر إحلاق 
غالبية هذه البعثات )137 مبعوثًا( داخل اإلقليم، بينام 
يتعلق  ما  يف  الثانية  املرتبة  يف  األورويب  اإلقليم  جاء 
مبعوثًا(.  االلتحاق )38  البعثات وفقًا ألقاليم  بتوزيع 

استكامل  تم  التي  البعثات  أعداد   1.2 الشكل  ويبني 
بالتعلم  يتعلق  ما  ويف   .2011 عام  خالل  إجراءاهتا 
حيث  جيد،  بشكل  منه  االستفادة  متت  فقد  ُبعد  عن 
توزيع  تم   ،35 الربنامج  هذا  يف  املدرجني  عدد  بلغ 
العمومية  الصحة  جمال  يف  التدريب  بني  ما  غالبيتهم 
والصحة النفسية وبني تعليم املهن الصحية. ويوضح 
جمال  بحسب  الدراسية  البعثات  توزيع   2.2 الشكل 
العمومية  الصحة  جمال  يف  التدريب  وكان  الدراسة. 
هو أكثر جماالت الدراسة طلبًا، وتاله التدريب يف جمال 

األمراض السارية.

اعتمدت  والتعاون،  البحوث  ويف جمال سياسات 
 )3 إ58/ق  م/ل  )ش  قرارها  يف  اإلقليمية  اللجنة 
بالبحوث  االرتقاء  أجل  االسرتاتيجية من  التوجهات 
جاء  وقد  املتوسط.  رشق  إقليم  يف  الصحة  أجل  من 
بالبحوث  املعنية  العاملية  ذلك متاشيًا مع االسرتاتيجية 
املعنيني  العاملني  قدرات  بناء  وتم  الصحة.  أجل  من 
أخالقيات  بقضايا  خيتص  ما  يف  املنظمة  يف  بالبحوث 
البحوث من أجل الصحة. وأجريت مراجعة ألوضاع 

اجلدول 2.2 عدد البعثات الدراسية التي تمخّ منحها موزعة وفق 
بلدان املنشأ يف إقليم رشق املتوسط عام 2011

النسبة املئوية %العددالبلد
10.5األردن

73.1األرض الفلسطينية املحتلة
3415.6أفغانستان

10.5اإلمارات العربية املتحدة
136.0باكستان

41.8تونس
10.5مجهورية إيران اإلسالمية

104.6اجلمهورية العربية السورية
2913.3اجلمهورية اليمنية

4520.6السودان
31.4الصومال

177.8العراق
136.0عامن
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الشكل 1.2  توزع البعثات الدراسية وفق أقاليم االلتحاق – 2011
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هبدف  اإلقليمي،  باملكتب  األخالقيات  مراجعة  جلنة 
مراجعة  يف  اللجنة  عمل  من  القصوى  االستفادة 
جترى  التي  البحوث  بروتوكوالت  يف  األخالقيات 
وإجراء  الشفافية  توافر  ولضامن  املنظمة.  من  بدعم 
البحوث الصحية املستنرية بالبينات، فقد رُشع يف إجراء 
مرشوع ارتيادي إلنشاء برامج لرتمجة املعارف وإعداد 
األردن،  هي  بلدان  ثالثة  يف  للسياسات  ملخصات 
دعم  أدوات  العربية  إىل  وُترمجت  ولبنان.  والسودان، 
وقام  بالبينات.  املستنرية  الصحية  السياسات  رسم 
املكتب اإلقليمي، بالتعاون مع منتدى جامعة ماكامسرت 
يف كندا برتمجة املوقع اإللكرتوين لبينات النظم الصحية 
العربية،  اللغة  إىل  الصحي،  ماكامسرت  ملنتدى  التابع 
لدعم تشاطر معارف البحوث العاملية مع الباحثني يف 

اإلقليم.

ويف ما يتعلق بتمويل البحوث، اختري مخسة عرش 
التي  للبحوث  منح  بموجب  للتمويل  بحثيًا  مقرتحًا 
جترى يف املجاالت ذات األولوية للصحة العمومية من 
خالل عملية مراجعة بالغة الدقة، بام يف ذلك املراجعة 
الداخلية واخلارجية. وتم دعم بناء قدرات الباحثني يف 
الصومال، من أجل إضفاء الطابع املؤسيس عىل بحوث 
جمال  يف  الوطنية  األولويات  وحتديد  الصحية،  الُنُظم 
اإلقليمي  املكتب  ودعم  الصحة.  أجل  من  البحوث 
البحوث  أولويات  حتديد  إىل  الرامية  اجلهود  أيضًا 
وواصل  السارية.  غري  األمراض  جمال  يف  اإلقليمية 
العلمي  للتعاون  الدائمة  واللجنة  اإلقليمي،  املكتب 
مي  سال إل ا ن  و لتعا ا ملنظمة  بعة  لتا ا جي  لو لتكنو ا و
عملهام يف مراجعة املقرتحات البحثية، واختيار املؤهل 
منها للتمويل يف إطار املنحة اخلاصة بإجراء البحوث يف 
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جمال التكنولوجيات احليوية التطبيقية واجلينوميات يف 
جمال الصحة، لتعزيز القدرات الوطنية يف هذا املجال. 
املقرتحات  لتحسني  للباحثني  عمل  جلسة  وعقدت 

البحثية املقدمة، مع الرتكيز عىل السل.

القضايا  جمال  يف  القدرات  بناء  أنشطة  دعم  وتم 
املتعلقة بأخالقيات البحوث من أجل الصحة، وذلك 
ويف  باكستان  يف  الوطنية  البحوث  أخالقيات  للجان 
مرص. وكانت مشاورة حول إنشاء التجارب الرسيرية 
إقليمي  رسيري  سجل  بإنشاء  أوصت  قد  اإلقليم  يف 
مستكمل. وتواصل اتساع نطاق القدرات اإلقليمية يف 
جمال نرش املجالت الطبية الرفيعة اجلودة. ويف أعقاب 
الدورة التدريبية اإلقليمية الثانية املعنية بنرش املجالت 
يف  متدربون  بلدًا  عرش  ثالثة  لدى  أصبح  فقد  الطبية، 
إقليم  الطبيني يف  هذا املجال. وواصل احتاد املحررين 
رشق املتوسط توسيع شبكته، مع انضامم أكثر من 300 

مشرتك جديد إىل قوائم الربيد اإللكرتوين.

االسرتاتيجية  مع  متاشيًا  اجلهود  وتواصلت 
العمومية من  الصحة  لدعم  املعارف  اإلقليمية إلدارة 
خالل حتسني ُسُبل احلصول عىل املعلومات الصحية، 
واملستوى  الوطني  املستوى  عىل  القدرات  وبناء 
واإلقليمية  الوطنية  القدرات  دعم  وتم  اإلقليمي، 
املنبثقة  )املبادرة  احلياة  أجل  من  البحوث  برامج  يف 
نتائج  من  لالستفادة  الدولية  الصحية  الشبكة  عن 
البيئة  بحوث  إتاحة  ومبادرة   ،)HINARI( البحوث 
األبحاث  إتاحة  وبرنامج   ،)OARE( اإلنرتنت  عىل 
حيث   ،)AGORA( اإلنرتنت  عىل  العاملية  الزراعية 
األردن،  هي  بلدان  تسعة  من  مدربني  تدريب  تم 
واجلمهورية  وتونس،  املحتلة،  الفلسطينية  واألرض 
والسودان،  اليمنية،  واجلمهورية  السورية،  العربية 
ثامن  وانضم  واملغرب.  والعراق،  والصومال، 
إىل  بلدًا  عرش  أحد  من  صحية  مؤسسة  وعرشون 

االحتاد اإلقليمي للمجالت اإللكرتونية، بزيادة بلغت 
100% مقارنة بعام 2010. ويتيح هذا االحتاد الدخول 

استنادًا  طبية  جملة   850 من  ألكثر  الكامل  النص  إىل 
تكاليف  دون  املطبوعة،  املجالت  يف  االشرتاكات  إىل 
من  العاملي  املستوى  عىل  التعاون  وَتَواصل  إضافية. 
ستحسن  والتي  العاملية،  الصحية  املكتبة  تطوير  أجل 
بشكل  الصحية،  املعلومات  عىل  اجلميع  حصول  من 

منصف ومتساٍو.

هات املستقبلية التوجُّ

الوطنية  السياسات  تبني  إىل  الدعوة  تتواصل  سوف 
التغطية  يشمل  بام  األولية،  الصحية  للرعاية  الداعمة 
اعتامد  إىل  للدعوة  خاصة  جهود  وستبذل  الشاملة. 
يف  لتكون  األرسة  طب  ممارسة  عىل  القائم  النهج 
صلب تطوير النظم الصحية، وإيتاء الرعاية الصحية. 
الصحية  واخلدمات  املرافق  اعتامد  مراجعة  وستجري 
لضامن اجلودة، كام سيتم تعزيز الوعي العام والتثقيف 
الصحي من أجل حتسني سالمة املرىض، وسيتم أيضًا 
إعداد جمموعة أدوات خاصة بتحسني سالمة املرىض 
ملساعدة مديري املستشفيات عىل إنشاء برنامج لسالمة 
املرىض. وسيتم إدراج مفاهيم وأساليب تكُفل سالمة 
املرىض يف تدريب ما قبل اخلدمة املقدم جلميع املهنيني 

الصحيني، باستخدام أسلوب متعدد التخصصات.

وسيتم تعزيز الدعم التقني املقدم للبلدان يف جمال 
التخطيط الصحي االسرتاتيجي، وإعداد السياسات، 
الدعم  تقديم  مع  الصحة،  جمال  يف  اجليدة  واإلدارة 
التي  واملراجعات  الوطني  التخطيط  دورات  خالل 
القدرات  تنمية  ستتم  كام  املدة  منتصف  يف  جترى 
الوطنية، مع إيالء اهتامم خاص لكيفية تفاعل العنارص 
االجتامعية  املحددات  مع  الصحية  للنظم  املختلفة 
أوسع  أسلوب  استحداث  أجل  من  وذلك  للصحة، 
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جانب  وعىل  والتنمية.  للصحة  شمواًل  وأكثر  نطاقًا 
لتقييم  االستخدام  سهلة  أدوات  إعداد  سيتم  آخر، 
اسرتاتيجيات  تنفيذ  وسيجري  الصحي.  النظام  أداء 
خاصة بكل إقليم لتسخري دور القطاع اخلاص وتعزيز 
سيتم  كام  واخلاص.  العام  القطاعني  بني  الرشاكات 
السياسات  يف  للصحة  االجتامعية  املحددات  إدراج 
البلدان  دعم  مع  الوطنية،  الصحية  واالسرتاتيجيات 
باملحددات  خاصة  وطنية  اسرتاتيجية  خطط  إلعداد 
يف  الصحة  إدراج  عىل  الرتكيز  مع  للصحة  االجتامعية 

مجيع السياسات.

وسيتواصل تعزيز احلامية الصحية االجتامعية من 
الصحي،  التمويل  لرتتيبات  شاملة  مراجعة  خالل 
بالكفاءة  تتسم  صحي  متويل  سياسات  إعداد  ودعم 
القدرات  لبناء  خاص  اهتامم  إيالء  وسيتم  والفعالية. 
الصحية  احلسابات  نظام  استخدام  جمال  يف  الوطنية 
التكاليف  لدراسة  التحليلية  واألدوات  اجلديدة، 
الرشاكات  وتعزيز   ،OneHealth Costing الصحية 
لتمويل  بالبينات  مسندة  إصالحات  إلجراء  للدعوة 

الرعاية الصحية.

التقني  الدعم  تقديم  أيضًا  يتواصل  وسوف 
لتقوية النظم اإلدارية من أجل اإليتاء الفعال للرعاية 
وحتسينه  املستشفيات  أداء  تقييم  يشمل  بام  الصحية، 
ومراقبة تطبيق الالمركزية. وسيتم التشجيع عىل تنفيذ 
لتمويل  واحدة  وقاعدة  العاملية،  الصحية  املبادرات 
وطنية  صحية  خطط  عىل  باالعتامد  الصحي  النظام 
سليمة. كام ستتواصل جهود بناء القدرات الوطنية يف 

جمال تعزيز النظم الصحية.

الُنُظم  لتقوية  الدعم  سيتواصل  ذاته،  السياق  ويف 
البيانات  مجع  وجودة  الصحية،  للمعلومات  الوطنية 
األحوال  إحصاء  وُنُظم  املدين  والتسجيل  الروتينية، 
اللجنة  توصيات  تنفيذ  عىل  العمل  وكذلك  املدنية، 

األطفال  صحة  أجل  من  واملساءلة  باملعلومات  املعنية 
إجراء  ملبارشة  الالزمة  اخلطوات  وستتخذ  والنساء. 
م الـُمْحرز  حتليل متعمق ودراسات مقارنة حول التقدرُّ
وعوامل  لأللفية،  اإلنامئية  املرامي  بلوغ  صوب 
غري  واألمراض  الصحية،  واألوضاع  االختطار، 
السارية، والعبء املريض، باستخدام املعلومات اهلائلة 
والدراسات  املسوحات  خالل  من  مجعها  أمكن  التي 
املعلومات  ُنُظم  لربنامج  اإلعداد  وسيتم  الوطنية. 
البيانات  مجع  ُنُظم  لتحسني  البلدان  لدعم  الصحية 
السارية  األمراض  رصد  وُنُظم  هبا،  اخلاصة  الروتينية 

وغري السارية.

االسرتاتيجية  إعداد  تبني  إىل  الدعوة  وستتم 
لتعزيز احلوكمة،  الصحية،  البرشية  للموارد  اإلقليمية 
وإعداد املوارد البرشية وإدارهتا. وسيجري أيضًا تعزيز 
ديناميات  عن  البيِّنات  توليد  ُبْغَية  الوطنية  القدرات 
املوارد البرشية الصحية، بام يشمل احلفاظ عىل املراصد 
إىل  باإلضافة  هذا  جديدة.  مراصد  وإنشاء  القائمة 
السياسات،  ملخصات  إلعداد  الوطنية  القدرات  بناء 
وكذلك تنمية املهارات يف جمال احلوكمة وإدارة املوارد 
البرشية الصحية، من خالل سلسلة من دورات التعلم 
منتديات  إنشاء  تيسري  سيتم  كام  الكفاءة،  عىل  املبني 

خاصة بالسياسات عىل املستوى الوطني.

اإلقليمية  االسرتاتيجية  مسودة  تعميم  وسيتم 
من  اإلقليم  داخل   ،2020-2012 والقبالة  للتمريض 
أجل احلصول عىل توافق يف اآلراء حوهلا قبل وضعها 
يف صيغتها النهائية. وسوف تستخدم هذه االسرتاتيجية 
والقبالة،  التمريض  خدمات  لتطوير  إرشادي  كإطار 
يف  البلدان  مع  املنظمة  بتعاون  يتعلق  ما  يف  وكذلك 
هذا املجال. وسيتم دعم دور مهنة التمريض يف قيادة 
مكافحة العدوى وسالمة املرىض عىل املستوى الوطني، 
وذلك من خالل إعداد اإلطار اإلقليمي بشأن مكافحة 
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تعزيز  وسيتم  املرىض.  وسالمة  وتوقيها،  العدوى 
الرشاكات والتعاون مع املراكز املتعاونة مع املنظمة يف 
إىل  التقني  الدعم  تقديم  وسيتواصل  التمريض،  جمال 
التحسن  املنتديات دون اإلقليمية، من أجل مزيد من 
وسيقدم  التمريض.  وخدمات  املمرضات  تدريب  يف 
الدعم التقني إىل البلدان يف مرحلة ما بعد الرصاعات 
اخلاصة  السياسات  وإعداد  التعليم،  إصالح  جمال  يف 
باملوارد البرشية، والتخطيط، والنهوض بربامج تريج 
املهن  يف  العاملني  واملهنيني  والقابالت  املمرضات 

الصحية املساعدة.

الُنُظم  وتعزيز  إلنشاء  البلدان  جهود  دعم  وسيتم 
هبا،  اخلاصة  الصحية  املهن  تعليم  العتامد  الوطنية 
التعليم  جمال  يف  االجتامعية  املساءلة  إىل  والدعوة 
إقليمية  ومعايري  دليل  ونرش  ترمجة  وستتم  الطبي. 
الدعم يف  مزيد من  تقديم  باالعتامد، كام سيتم  خاصة 
جماالت الربط بالشبكات والتعاون وتبادل املعلومات 
برنامج  وسريكز  املختلفة.  التعليم  تطوير  مراكز  بني 
البعثات الدراسية عىل تنظيم عملية اإلحلاق، وحتديث 
التدريب،  جودة  ورصد  التدريبية  املؤسسات  قوائم 

وتأثري ما بعد البعثة.

الدول  مع  العمل  اإلقليمي  املكتب  وسيواصل 
أجل  من  البحوث  ثقافة  وترسيخ  لتعزيز  األعضاء 
خالل  من  واإلقليمي  الوطني  املستويني  عىل  الصحة 
اللجنة  أقرهتا  التي  االسرتاتيجية  التوجهات  تنفيذ 
أجل  من  بالبحوث  النهوض  أجل  من  اإلقليمية 
الصحة يف اإلقليم، ومن خالل بناء القدرات الوطنية 
احلاجة  تدعو  التي  الصحة  البحوث من أجل  إلجراء 
نطاق  وتوسيع  البلدان،  أولويات  تلبي  والتي  إليها، 
التعاون مع األوساط األكاديمية ومراكز البحوث من 
املستجدة  والوطنية  اإلقليمية  االحتياجات  تلبية  أجل 
وستتواصل  الصحة.  أجل  من  البحوث  جمال  يف 

الرسيرية،  للتجارب  إقليمي  سجل  إلنشاء  اجلهود 
السجل  برنامج  مع  يتوافق  بام  اإلقليمي،  املكتب  يف 
االلتزام  تعزيز  بغية  الرسيرية،  للتجارب  الدويل 
الصحة  أجل  من  البحوث  يف  األخالقية  باالعتبارات 
دور  تعزيز  أيضًا  وسيتم  البرش.  عىل  جُترى  والتي 
املراكز املتعاونة مع املنظمة يف الدعوة إىل تنفيذ جدول 
عىل  الصحة  أجل  من  بالبحوث  اخلاص  األعامل 
نرش  وتيسري  ذلك،  يف  وإسهامها  الوطني،  املستوى 
الشبكات  وجود  ظل  ويف  وترمجتها.  البحوث  نتائج 
بالبينات  املستنرية  السياسات  كشبكة  اإلقليمية، 
للمؤسسات  اإلقليمية  والشبكة   ،)EM-EVIPNet(
األكاديمية )EMRAIN(، سيتم إنشاء منتديات لرتمجة 
املعارف عىل املستوى الوطني، كام سيتم التشجيع عىل 
دعم  وسيتواصل  بالبينات.  املستنرية  القرارات  اتاذ 
القادمة من أجل  الثنائية  املحررين خالل  بناء قدرات 
تعزيز جودة ومعايري نرش املجالت الطبية يف اإلقليم، 

والسيام عىل مستوى البلدان.

لشبكة  دعمه  اإلقليمي  املكتب  وسيواصل 
وحتسني  تعزيز  طريق  عن  والصحية  الطبية  املكتبات 
االستفادة من مصادر املعلومات من خالل احتاد املوارد 
اإللكرتونية للمكتبات الطبية يف اإلقليم. وسيتواصل 
والعاملني  الطبية،  باملكتبات  اخلاصة  القدرات  بناء 

واملهنيني الصحيني عىل املستوى الوطني.
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الغرض االستـراتيجي 11: حتسني 
إتاحة املنتجات والتكنولوجيا الطبية، 

وضامن جودهتا وُحْسن استخدامها
القضايا والتحّديات

يتطلب تقديم خدمات صحية تتسم بالعدالة واجلودة 
املوارد  من  امُلدخالت  من  سلسلة  توافر  الية  والفعَّ
احلسنة التوازن واجليدة اإلدارة. وُتعدرُّ التكنولوجيات 
وإجراءات  وأجهزة  ولقاحات  أدوية  من  الصحية، 
التي  املوارد  من  رئيسية  ُمدخالت  بمثابة  رسيرية، 
املعايري وتنظيم  ُنُظم إلرساء  إنشاء  البلدان  تقتيض من 
واستخدامها  ورشائها  التكنولوجيات  هذه  انتقاء 
وإدارهتا. وُينفق القطاع العام يف اإلقليم ما َيقُرب من 
ارة امُلخصصة للصحة العمومية  50% من امليزانية الدوَّ

ضعف  هناك  ذلك،  ومع  الصحية.  التكنولوجيا  عىل 
من  تعاين  إذ  الوطنية،  الُنُظم  لدى  القدرات  يف  شديد 
إدارة  جمال  يف  فيها  العاملني  وقلة  التمويل  يف  نقص 
تتَّضح  القضية  هذه  أخذت  وقد  التكنولوجيا.  هذه 
صعيد  وعىل  امليداين  الصعيد  عىل  متزايد  نحو  عىل 
السياسات يف الكثري من البلدان، والسيخّام تلك البلدان 
أو  دة  ُمعقَّ كوارث  أو  طوارئ  أوضاع  من  تعاين  التي 
البلدان مخسة حتديات رئيسية؛ أال  منهام معًا. وتواجه 
وهي: التوافر، إذ تعاين البلدان من نقص يف القدرات 
الصحية  التكنولوجيات  إلتاحة  الالزمة  واملوارد 
عىل  احلصول  إمكانية  ثم  الناس؛  لعامة  األساسية 
العادل  احلصول  يف  نقص  فهناك  التكنولوجيا،  هذه 
الرسيرية  واخلدمات  الصحية  التكنولوجيات  عىل 
إذ  املالءمة،  ثم  والكافية؛  اجلودة  والرفيعة  املأمونة 
الصحية  للتكنولوجيات  الرتويج  يف  إخفاقًا  هناك  إن 
تم  والتي  العلمية،  باملصداقية  تتمتع  التي  األساسية 
التحقق من تالؤمها مع االحتياجات، ويقبلها املرىض 

ثم  وصيانتها؛  استخدامها  وَيسُهل  هلا،  واملستخدمون 
اإلنفاق  املتواصل يف  التزايد  يؤدي  إذ  التكاليف،  ُيرس 
تقديم  تكاليف  تزايد  إىل  الصحية  التكنولوجيات  عىل 
اخلدمات؛ ثم املساءلة، وذلك نظرًا لتشتت السلطات 
اخلاص،  القطاع  عىل  الفعالة  غري  والرقابة  التنظيمية، 
التنظيمية،  واهليئات  الربامج  بني  التنسيق  وغياب 
املسبقة  االختبارات  املراقبة يف مرحلة  آليات  وضعف 
للصالحية، ويف املرحلة التالية للتسويق. وعىل الرغم 
اعتامدات  إىل  استنادًا  للتنفيذ،  اإلمجايل  املعدل  أن  من 
الصحية،  التكنولوجيات  لربامج  وخمصصة  متوافرة 
ُيعدرُّ معقواًل، سيظل التحدي الكبري متمثاًل يف مواصلة 
واالضطرابات  التغريات  خضم  يف  الناجح  التنفيذ 

السياسية التي تؤثر عىل أجزاء كبرية من اإلقليم.

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

األدوية  جمال  يف  التقني  الدعم  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ
لوضع  البلدان  إىل  الصيدالنية  والسياسات  األساسية 
وتنفيذها.  ومراجعتها  بالبيِّنات  امُلسَندة  السياسات 
القدرات  بناء  يف  جهوده  اإلقليمي  املكتب  وواصل 
قياس  بغرض  امليدانية  البحوث  جمال  يف  الوطنية 
املؤرشات البالغة األمهية، مثل إتاحة األدوية )التوافر، 
واستخدامها.  واملأمونية،  واجلودة  التكاليف(،  وُيرس 
البحرين،  من  كل  يف  الوطنية  القدرات  بناء  تم  وقد 
ما  يف  السعودية  العربية  واململكة  وقطر،  والعراق، 
منهجية  باستخدام  الدوائي  القطاع  بتقييم  خيتص 
املستوى الثاين التي أعدهتا منظمة الصحة العاملية، كام 
والعراق،  مرص،  من  كل  يف  الوطنية  القدرات  بناء  تم 
الشفافية  تقييم  والسودان يف جمال  وُعامن،  والكويت، 

يف إطار اإلدارة اجليدة لربنامج األدوية.
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التنظيمية  للبنية  رسيع  تقييم  ُأجري  ليبيا،  ويف 
م املكتب  لألدوية إبَّان األزمة التي شهدهتا البالد، وقدَّ
وقد  باألدوية.  اإلمداد  لنظام  التقني  الدعم  اإلقليمي 
السلطات  يف  العاملني  من   40 عىل  يزيد  ما  ف  تعرَّ
 11 من  األساسية  األدوية  إنتاج  ورشكات  التنظيمية 
بلدًا عىل معايري منظمة الصحة العاملية اخلاصة باجلودة. 
ت رشكات األدوية يف كل من اإلمارات العربية  وعربَّ
اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  وباكستان،  املتحدة، 
عن  السعودية،  العربية  واململكة  واملغرب،  ومرص، 
ضمن  للصالحية  املسبق  االختبار  بمعايري  اهتاممها 
بمنتجات  اخلاصة  امللفات  وتقديم  األدوية،  برنامج 
قام  فقد  سبق،  ما  عىل  وعالوة  األساسية.  األدوية 
عىل  الرقابة  جمال  يف  القدرات  ببناء  اإلقليمي  املكتب 
إيران  ومجهورية  تونس،  من  كٍل  يف  األدوية  جودة 
واململكة  ومرص،  وُعامن،  والسودان،  اإلسالمية، 

العربية السعودية.

أما يف جمال السياسات اخلاصة باللقاحات األساسية 
ذت محالت توعية  واملستحضات البيولوجية، فقد نفِّ
يف اململكة العربية السعودية والسودان تدعو إىل تبني 
التنظيامت  تدابري  تعزيز  إىل  ترمي  التي  املنظمة  سياسة 
املسبقة  واالختبارات  اللقاحات  بتنظيم  املتعلقة 
التقني  الدعم  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ كام  للصالحية، 
والعاملني  التنظيمية  للسلطات  التقنية  القدرات  لبناء 
تنظيم  جمال  يف  وذلك  للتمنيع  ع  املوسَّ الربنامج  يف 
لقاحات اإلنفلونزا. وقد وِضعت النسخة األولية من 
وثيقة إرشادية لتسجيل اللقاحات أثناء الطوارئ. كام 
ُروِجعت اختصاصات اللجنة التقنية اإلقليمية لتقييم 
اللقاحات، وتم وضعها يف صورهتا النهائية. وُعِقدت، 
بالتعاون مع اللجنة االستشارية لدعم التمنيع املستقل 
السلطات  بني  التنسيق  لتعزيز  مشاورة  واللقاحات، 
التقنية  االستشارية  واملجموعات  الوطنية  التنظيمية 

الوطنية املعنية بالتمنيع.

وعىل صعيد آخر، تم بناء قدرات املهنيني الصحيني 
تدريب  طريق  عن  التنظيمية  السلطات  يف  والعاملني 
وتناول  اإلسالمية،  إيران  مجهورية  يف  تم  متخصص 
التمنيع،  تعقب  قد  التي  الضائرة  األحداث  رصد 
ويف  األحداث.  هذه  مثل  إىل  املؤدية  األسباب  وتقييم 
واملايل  التقني  الدعم  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ السودان، 
بناء  تم  كام  املعوي،  االنغالف  حاالت  د  ترصرُّ لتعزيز 
وُروِجعت  املرض.  هبذا  اإلصابة  لتقييم  القدرات 
اجلزائر  من  كٍل  يف  اللقاحات  بتنظيم  احلاصة  النظم 
املتعلقة  اإلقليمية  األنشطة  إطار  يف  وذلك  وتونس، 

ع للقاحات. باملبادرة اإلقليمية للرشاء امُلجمَّ

الدم واملختربات والتصوير،  وأما يف جمال سالمة 
للجودة  اخلارجي  الضامن  أنشطة  تنفيذ  دعم  تم  فقد 
الوطنية  الشبكات  ُدِعمت  كام  اإلقليم،  مستوى  عىل 
التابعة  واملختربات  العمومية  الصحة  ملختربات 
السالمة  وأنشطة  باألغذية،  املعنية  التنظيمية  للهيئات 
حاليًا،  مرص  وتقوم  البيولوجي.  واألمن  البيولوجية 
بدعم من املكتب اإلقليمي واحلكومة اإليطالية، بإنشاء 
مستويات  من  الثالث  املستوى  من  تشخييص  خمترب 
األكثر  البلد  هي  ُعامن  وكانت  البيولوجية.  السالمة 
الثنائية  خالل  املختربية  واألنشطة  لألنظمة  تنفيذًا 

املاضية، وقد كانت نموذجًا يتذى به يف هذا املجال.

ممارسات  عىل  بلدًا   17 يف  القدرات  بناء  وتم 
بالدم  اخلاصة  املؤسسات  يف  امُلتَّبعة  اجليدة  التصنيع 
عىل  املفتشني  تدريب  من  االنتهاء  تم  كام  والبالزما. 
ُبْغَية إنشاء سلطات تنظيمية  ممارسات التصنيع اجليدة 
مجهورية  وتسعى  الدم.  نقل  بخدمات  معنية  وطنية 
أن  إىل  اإلقليمي،  املكتب  يدعمها  اإلسالمية،  إيران 
تنال السلطة الوطنية اإليرانية االعتامد يف هذا املجال. 
بناء القدرات يف أفغانستان  كام دعم املكتب اإلقليمي 
يف جمال الرعاية اجلراحية عىل مستوى املناطق. وعقب 
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صدور القانون اخلاص بزرع األعضاء، تعمل باكستان 
يف الوقت الراهن مع املكتب اإلقليمي عىل تعيني مركز 
من  املجال  هذا  يف  العاملية  الصحة  منظمة  مع  متعاون 

جماالت اخلربة.

املسح  نتائج  ُنرِشت  الطبية،  األجهزة  جمال  ويف 
فيه  شارك  والذي  الطبية،  األجهزة  حول  العاملي 
هذه  تفيد  وسوف  اإلقليم.  بلدان  من   %60 من  أكثر 
يف  القرار  وأصحاب  السياسات  راسمي  النتائج 
يف  الطبية  األجهزة  من  املستقبلية  االحتياجات  تقدير 
البلدان ذات  املتاحة؛ ومقارنة األداء بني  املوارد  ضوء 
مرجعية  معايري  إرساء  ثم  ومن  املتشاهبة،  الظروف 
وطنية؛ وإعداد سياسات مسندة بالبيِّنات للتكنولوجيا 

الصحية ، يف إطار النظم الصحية الوطنية القائمة.

الدعم  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ آخر،  جانب  وعىل 
العربية  واجلمهورية  تونس،  من  كل  إىل  التقني 
السياسات  صياغة  جمال  يف  والسودان  السورية، 
الرشاء  يف  وكذلك  وتنفيذها،  ومراجعتها  الوطنية 
وإدارهتا  واختيارها  الصحية  للتكنولوجيا  الرشيد 
إىل  الدعم  اإلقليمي  املكتب  قدم  كام  واستخدامها، 
املرتبطة  األساسية  املشكالت  معاجلة  جمال  يف  ُعامن 
وإىل  املستويات،  خمتلف  عىل  الصحية  بالتكنولوجيا 
ليبيا الستعادة عافية اخلدمات الصحية هبا، وتطويرها، 
التكنولوجيا  لتقييم  برنامج  يف  للرشوع  األردن  وإىل 
ملنظمة  الرئييس  املقر  مع  التعاون  أسفر  وقد  الصحية. 
مطبوعات  من  مطبوعًا   19 وضع  عن  العاملية  الصحة 
التكنولوجيا  إلدارة  الكامل  النطاق  تتناول  املنظمة 

الصحية. 

التوّجهات املستقبلية

واحدًا  الصحية  التكنولوجيات  إدارة  حتسني  سيبقى 
أسلوب  تبني  تتطلب  التي  اخلطرية  التحديات  من 
شامل للنظام الصحي. ومن بني احللول املمكنة يف هذا 
املجال ترسيخ آليات شفافة للرشاء واإلمداد، وإعداد 
مفاهيم  وتعزيز  حدة،  عىل  بلد  لكل  كافية  مرتسامت 
الرشيد،  واالستخدام  اجليدة،  واإلدارة  الشفافية 
عن  الدعم  تقديم  يتواصل  وسوف  القدرات.  وبناء 
للتكنولوجيات  إقليمية  اسرتاتيجية  وضع  طريق 
املسح  ونتائج  املتاحة  املعطيات  إىل  تستند  الصحية 
العاملي يف هذا الشأن. وسيتم تعزيز قدرات السلطات 
الصحة  منظمة  توصيات  تنفيذ  الوطنية عىل  التنظيمية 
التكنولوجيا  تنظيم  عملية  تعزيز  إىل  الرامية  العاملية 
يف  تدريبية  وحدات  إعداد  يتم  وسوف  الصحية. 
بناء  الطبية وذلك ألغراض دعم  األجهزة  إدارة  جمال 
الوحدات  هذه  تسرتشد  وسوف  الوطنية،  القدرات 
املنظمة  أعدهتا  التي  اإلرشادية  بالدالئل  التدريبية 
ملراجعة  دراسات  جُترى  وسوف  اخلصوص.  هذا  يف 
وظائف الربامج الوطنية القائمة اخلاصة بالتكنولوجيا 
وسوف  الربامج.  هذه  إدارة  حتسني  هبدف  الصحية، 
التصنيع اجليدة  العمل عىل نرش مفاهيم ممارسات  يتم 
ومأمونيتها.  امُلصنَّعة  الطبية  املنتجات  بجودة  اخلاصة 
وسيكون من الضوري عقد رشاكات وحتالفات مع 
عدم  جوانب  عىل  ف  للتعررُّ االستـراتيجيني  الرشكاء 
بالتحديات  تتعلق  التي  والوطني  اإلقليمي  التوافق 
وآليات  املشتـركة،  واملصالح  البيان،  السالفة  اخلمسة 
التمويل، واملوارد املحتملة، بام يكفل استمرار منظمة 
الصحة العاملية يف تقديم خدمات الدعم التقني يف هذا 

املجال.





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
عىل  أثَّر  الذي  د  املعقَّ املوقف  بسبب  اإلقليمي  للمكتب  بالتحديات  وحافلة  صعبة،  فرتة  بكونه   2011 عام  اتسم 
13 دولة من الدول األعضاء يف اإلقليم، بام فيها مرص، الدولة املضيفة. وعىل الرغم من تلك الصعوبات، فضاًل عن 
البلدان، وتقوية الرشاكات الفعالة،  العاملية تعزيز وجودها يف  املالية، فقد واصلت منظمة الصحة  استمرار األزمة 
وإرشاك الدول األعضاء يف عمل اهليئات الرئاسية. وقد أعاق الوضع املاثل يف اإلقليم عمل الربامج الصحية، وأعاق 
بالتايل متويل تلك الربامج. ومن ناحية أخرى، فقد جعل التنقل الرسيع لكبار املوظفني احلكوميني يف بعض البلدان، 

التخطيط إلقامة الرشاكات، مهمة صعبة.

املعنيني،  املصلحة  أصحاب  مع  الرشاكات  وتعزيز  الصحة  جمال  يف  اإلعالمية  االتصاالت  أن  املعروف  ومن 
واألوساط األكاديمية، واملجتمعات املحلية، واملجتمع املدين، وبناء توافق يف اآلراء حول األولويات اإلقليمية، هي 
من جماالت التواصل األساسية، وذلك استنادًا إىل النمط الذي تتخذه األمراض السارية واألمراض غري السارية يف 
م الـُمحرز صوب بلوغ املرامي اإلنامئية لأللفية. وعىل جانب آخر فقد أخذت األمهية  هذا اإلقليم، وإىل حالة التقدُّ
العاملية االسرتاتيجي  تأثري عىل أسلوب منظمة الصحة  املتزايدة لوسائل اإلعالم االجتامعية يف اإلقليم يف إحداث 
الصحية يف  القدرات يف جمال االتصاالت  لبناء  ماثلة، بشكل كبري،  الصحة. والتزال احلاجة  لالتصاالت يف جمال 
شتى أنحاء اإلقليم. فالرسائل الصحية ينبغي أن تتمم األسلوب املتكامل للرعاية الصحية وتدعم تغيري السلوك من 

أجل تبنِّي أنامط حياة صحية. 

ويعد احلصول عىل املعلومات الصحية باللغات الوطنية أمرًا حاساًم يف حتسني األوضاع الصحية. وهناك طلب 
الناس عىل رضورة توفري معلومات صحيحة  متزايد ومستمر من راسمي السياسات، واملهنيني الصحيني، وعامة 
بلغات خمتلفة، ويف الوقت املناسب، سواء كانت تلك املعلومات تتخذ شكاًل مطبوعًا، أو غري مطبوع، فضاًل عن تلك 
التي تبث عرب شبكة اإلنرتنت. وقد واصل املكتب اإلقليمي التصدي للتحديات التي تواجه إدارة املعارف وتبادهلا، 
اإللكرتونية  املصادر  استخدام  تعزيز  جانب  إىل  وتوافرها،  الصحية  املعارف  عىل  احلصول  ُسُبل  حتسني  طريق  عن 

للمعلومات.
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اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة 

األعضاء  الدول  مع  الوثيق  تعاوهنا  املنظمة  واصلت 
من  والتخفيف  الصحية  األوضاع  حتسني  أجل  من 
وطأة الطوارئ يف اإلقليم، لُتْظِهر بذلك التزامها بتوفري 
البعثات  استكملت  وقد  الرشاكة.  وتعزيز  القيادة 
الرغم  عىل  أعامهلا  الربامج  وختطيط  ملراجعة  املشرتكة 
البلدان،  من  العديد  يف  املاثلة  الصعبة  الظروف  من 
الصحية  الربامج  إعداد  عملية  النجاح  حالف  كام 
التعاونية للثنائية 2012-2013. وقامت املنظمة بحشد 
كان يف  ما  مثل  كثرية،  مناسبات  قامت يف  كام  املوارد، 
ليبيا، بقيادة استجابة منظومة األمم املتحدة ملقتضيات 
جانب  من  مكثَّفة  مشاركة  استلزمت  التي  الطوارئ، 

أصحاب املصلحة املعنيني، يف املجال الصحي.

واملرامي  اإلقليم،  يف  اإلنسانية  األزمة  وكانت 
والسلوكيات  املراهقني  وصحة  لأللفية،  اإلنامئية 
بني  من  الصحة،  يف  واإلنصاف  باملخاطر،  املحفوفة 
جرت  والتي  باألولوية  حتظى  التي  التعاون  جماالت 
بني  املشرتك  السنوي  التنسيقي  االجتامع  يف  مناقشتها 
لليونيسف،  اإلقليميني  واملديرين  اإلقليمي  املدير 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  ومنظمة 
)اليونسكو(، وبرنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة 
اإليدز والعدوى بفريوسه، وبرنامج األغذية العاملي، 
املتحدة  األمم  وصندوق  والزراعة،  األغذية  ومنظمة 
تعزيز  عىل  املشاركة  الوكاالت  اتفقت  وقد  للسكان. 
وذلك  والقطري،  اإلقليمي  املستوى  عىل  التنسيق 
اختذت  كام  اعتامدها.  تم  عمل  نقطة  لكل  بالنسبة 
التوصيات  من  عددًا  اإلقليمية  االستشارية  اللجنة 
التقنية، متهيدًا  الورقات  التي هتدف إىل حتسني حمتوى 
لتقديمها إىل اللجنة اإلقليمية كي يسرتشد هبا املكتب 
التي  املجاالت  يتخذها يف  التي  إجراءاته  اإلقليمي يف 
خضعت للبحث. وكان قد تم بنجاح عقد اجتامعات 
وذلك  اإلقليمية،  لّلجنة  واخلمسني  الثامنة  الدورة 
القرارات  اعُتمدت  حيث  اإلقليمي،  املكتب  مقر  يف 

اخلاصة  واالسرتاتيجيات  بالسياسات  الصلة  ذات 
باملجاالت التقنية التي تم بحثها. وباإلضافة إىل ذلك، 
مديرًا  العلوان،  الدين  عالء  الدكتور  تسمية  متت  فقد 
املجلس  إىل  الرتشيح  هذا  تقديم  مع  جديدًا،  إقليميًا 
اإلقليمي  املدير  تسمية  متت  كام  إلقراره.  التنفيذي 
املنقضية واليته، الدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري، 

مديرًا إقليميًا فخريًا.

فعالة  مشاركة  العاملية  الصحة  منظمة  وشاركت 
اإلنامئية  املتحدة  األمم  جمموعة  واجتامعات  أنشطة  يف 
التقييم  عملية  يف  أسهمت  كام   )UNDG( اإلقليمية، 
)CCA(، وإطار عمل األمم املتحدة  القطري املشرتك 
للبلدان،  بالنسبة   )UNDAF( اإلنامئية  للمساعدة 
دعم  فريق  يف  عضوًا  املنظمة  كون  من  انطالقًا  وذلك 
املكتب اإلقليمي يف إعداد  النظراء. وأسهم  األطراف 
اخلاصة  واالسرتاتيجيات  السياسات،  هات  توجُّ
بمجموعة األمم املتحدة اإلنامئية اإلقليمية. ويف مرص، 
قام املكتب اإلقليمي باملساعدة يف إعادة تشكيل ودعم 
العمل الصحي ضمن جمموعة األمم املتحدة اإلنامئية.

وفضاًل عن ذلك، فقد عمل املكتب اإلقليمي عىل 
التعاون  اسرتاتيجية  ملبادرة  التطوير  من  املزيد  حتقيق 
الصعيد  عىل  املنظمة  وجود  تعزيز  أجل  من  القطري 
أعامل  يف  هبا  االسرتشاد  أجل  من  وكذلك  القطري، 
ورشع  املوارد.  وختصيص  امليزانية،  ووضع  التخطيط 
املكتب اإلقليمي يف سلسلة من اجلهود لتعزيز وظيفته 
لتوسيع  املوارد،  وحشد  اخلارجي  التنسيق  أنشطة  يف 
مع  التعاون  أوارص  لتقوية  امليدانية  القدرات  نطاق 
التعاون  اسرتاتيجية  أصبحت  وقد  الرشكاء.  خمتلف 
القطري اآلن بمثابة مرجع رئييس يف مجيع البلدان، كام 
أصبحت معروفة متامًا للفرق القطرية لألمم املتحدة. 
الوثائق  وضع   ،2011 عام  مطلع  يف  تم،  قد  وكان 
صورهتا  يف  القطري  التعاون  السرتاتيجية  ثة  املحدَّ
الصومال.  مرة،  وألول  فيها،  بام  بلدًا،   14 يف  النهائية 
اإلقليمي  املكتب  من  املقدم  والتعاون  للدعم  وكان 
اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  باكستان،  من  لكل 



103

الفصل الثالث
الرشاكات وأداء منظمة 
الصحة العاملية

جدول  ترتيب  عىل  بالغ  تأثري  والعراق،  والصومال، 
املتحدة  األمم  من  م  املقدَّ بالدعم  اخلاص  األعامل 
وواصلت  الصحي.  للقطاع  الرشكاء  من  وغريها 
بذل  اإلقليمي  واملكتب  البلدان،  يف  املنظمة  مكاتب 
اإلجراءات  نتائج  من  لالستفادة  البلدان  يف  جهودها 
وتوجيه  لتعزيز  القطري  التعاون  باسرتاتيجية  اخلاصة 
املوارد  وختصيص  امليزانيات  ووضع  التخطيط  عملية 
ذات  االسرتاتيجية  والربامج  باألنشطة  يتعلق  ما  يف 
حتديًا  واملالية  البرشية  املوارد  نقص  ويمثل  األولوية. 
كبريًا أمام زيادة القدرات يف مكاتب املنظمة يف البلدان 

عىل تنفيذ األولويات االسرتاتيجية.

وعىل جانب آخر، رشع املكتب اإلقليمي يف تطوير 
 ،)e-partnership( نظام معلومات إلكرتوين للرشاكة
وحشد  الرشاكات  حول  إلكرتونية  تدريبية  ودورة 
املوارد، وذلك للمساعدة يف جهود حشد املوارد، وهو 
األزمة  إبان  وبخاصة  كبريًا  حتديًا  شكل  الذي  األمر 
كانت  وقد  اإلقليم.  يواجهها  التي  واملالية  السياسية 
إجيابية  واملؤسسات  احلكومات  من  العديد  استجابة 
اإلقليم،  هذا  يواجهها  التي  لألزمة  بالنسبة  ورسيعة 
حيث قدمت الدعم للقطاع العام، من خالل املنظمة، 
يف شكل مساعدات إنسانية، وأدوية، وعيادات متنقلة. 
وقد نجحت هذه االستجابة احلاسمة من خالل إنشاء 
املالية  التحديات  من  الرغم  عىل  إقليمية  رشاكات 

والسياسية السائدة.

ويف ما يتعلق بحشد املوارد، فقد تم بناء القدرات 
يف كل من األردن، وأفغانستان، واملكتب اإلقليمي يف 
املكاتب  يف  العاملني  تدريب  إىل  إضافًة  املجال،  هذا 
لة  املموَّ غري  لألنشطة  الرتويج  كيفية  عىل  القطرية 
واجلمعيات  واملؤسسات،  واملانحني،  الرشكاء،  لدى 
ة هبذا  اخلريية، واملنظامت الصحية غري احلكومية املهتمَّ
تأمني  يف  فّعال  بدور  اإلقليمي  املكتب  وقام  الشأن. 
يف  للمساعدة  السعودية  العربية  اململكة  من  األموال 
مواجهة املجاعة يف الصومال لتوفري األغذية واألدوية، 
ومن صندوق إعانة املرىض، بالكويت، من أجل تنفيذ 

واليمن،  وليبيا،  أفغانستان،  يف  الصلة  ذات  األنشطة 
اإلسالمية  اإلغاثة  منظمة  من  وكذلك  والصومال، 

الدولية.

املكتب  استجابة  اتسمت  نفسه،  الصعيد  وعىل 
الصومال  يف  واملجاعة  ليبيا،  يف  لألزمة  اإلقليمي 
بالفعالية، عرب وسائل اإلعالم ومن خالل االتصاالت، 
من حيث ضامن صدور النداءات العاجلة، والنرشات 
الوقت  يف  الصلة،  ذات  والترصحيات  اإلعالمية، 
الصحية  الرسائل  إعداد  يف  ع  التوسُّ تم  كام  املناسب، 
واملواد التوعوية من أجل رفع مستوى الوعي الصحي 
من  وغريها  األوبئة  حدوث  لتوقِّي  الطوارئ  أثناء 
الكتيبات  عت  ووزِّ صدرت  كام  الصحية.  املخاطر 
وصحة  األويل،  واإلسعاف  املجتمع،  صحة  جمال  يف 
التعاون  جوانب  تعزيز  وتم  احلاشدة.  التجمعات 
املستجدة،  األوضاع  مواجهة  أجل  من  الرشكاء  مع 
جلمع  تلفزيونية  محلة  وأجريت  املالئم.  النحو  عىل 
التربعات إلغاثة املترضرين من املجاعة يف الصومال، 
املختلفة  التليفزيونية  القنوات  مع  بالتعاون  وذلك 
االتصاالت  مسؤويل  قدرات  تعزيز  وتم  اإلقليم.  يف 
اإلعالمية لدعم أنشطة مواجهة الطوارئ واالستفادة 
من االجتاهات احلديثة يف جمال االتصاالت. وُأنشئت 
املواقع اإلعالمية وتم استخدامها لرفع مستوى الوعي 
بأعامل املنظمة يف اإلقليم. وعىل جانب آخر، تم إنشاء 
قياس  من  خالله  من  اجلمهور  يتمكن  صحي  كشك 
ضغط الدم، ومنسب كتلة اجلسم، كوسيلة من وسائل 

الدعوة لتبنِّي أنامط احلياة الصحية.

وبالنظر إىل أن النجاح يف حتسني صحة مجيع الناس 
ورفع  احتياجاهتم،  تلبية  عىل  أسايس  بشكل  يعتمد 
القرارات  اختاذ  يف  وإرشاكهم  لدهيم،  الوعي  مستوى 
الربنامج  واصل  فقد  وبصحتهم،  بحياهتم  املتعلقة 
العريب العاملي تزويد الناس بمعلومات صحية موثوقة 
نفسه،  الصعيد  وعىل  األصلية.  بلغاهتم  وحديثة 
مواد  لرتمجة  عقدًا   79 بتنفيذ  اإلقليمي  املكتب  قام 
بينها  من  العربية،  اللغة  إىل  صحية  معلومات   حتوي 
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6 منتجات ملعلومات جديدة من سلسلة مواد التعليم 
الكتب  وسلسلة  الطب،  كليات  لطالب  والتعلم 
هذا  يف  والتعاون  الرشاكات  تعزيز  تم  وقد  الطبية، 

املجال )اجلدول 1.3(.

وواصل املكتب اإلقليمي تعاونه مع املقر الرئييس 
يف  للمساعدة  املوظفني  بتبادل  يتعلق  ما  يف  للمنظمة 
الرئاسية،  اهليئات  بأعامل  الصلة  ذات  الوثائق  ترمجة 
ودعم النسخة العربية من جملة منظمة الصحة العاملية، 
للمنظمة  اإللكرتوين  املوقع  عىل  ونرشها  وترمجتها 
الطبي  املعجم  تطوير  تواصل  كام  شهرية،  بصورة 
د من خالل تعزيز الربجميات احلاسوبية، وإضافة  املوحَّ
املصطلحات  ذلك  يف  بام  املصطلحات،  من  املزيد 
الدخول إىل املعجم  الفارسية، وحتسني إمكانية  باللغة 
ذات  املدجمة  واألقراص  اإلنرتنت،  شبكة  خالل  من 
الصحية  العلوم  تعريب  شبكة  وواصلت  الصلة. 
دعم  إطار  ويف  املصطلحات.  تطوير  لعملية  دعمها 
كام  اللغوية،  بالتعددية  اخلاصة  املنظمة  سياسة  تنفيذ 
لرابطة  الثاين  االجتامع  يف  اإلقليمي  املكتب  شارك 

تعريب التعليم الطبي.

وُيعدُّ موقع املكتب اإلقليمي عىل شبكة اإلنرتنت 
لتلك  وبثها  املعارف  لتبادل  األمهية  متزايدة  وسيلة 
شبكة  عىل  للدخول  جيدة  إتاحة  هبا  التي  البلدان 
اإلنرتنت. وقد تواصل العمل يف املرشوع اهلام لتطوير 
وإعادة  اإلنرتنت  شبكة  عىل  اإلقليمي  املكتب  موقع 
يف  املوقع  مضمون  مقّدمي  تدريب  تم  كام  تصميمه، 

اجلدول 1.3 الرشاكات والتعاون يف جمال مواد املعلومات الصحية باللغة العربية
النشاطاملؤسسة

املركز السوري ملواد التعليم والتعلم ، وزارة الصحة - اجلمهورية العربية 
السورية 

مواد توعية صحية

رشاكة مع اجلامعات املرصيةوزارة التعليم العايل السورية
كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية، جامعة امللك سعود بن عبد العزيز 
للعلوم الصحية، واجلمعية السعودية للمعلوميات الصحية، اململكة العربية 

السعودية

موسوعة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز العربية للمحتوى الصحي

قسم التعليم الطبي بكلية الطب، جامعة قناة السويس، بمرص، ووزارة 
التعليم العايل، باجلمهورية العربية السورية

دبلوم التخصص يف التعليم الطبي باللغة العربية

مواد تعليم وتعلم لطلبة معاهد املهن الطبية املساعدة وكتب تعليمية يف جمال معهد السباعي يف اململكة العربية السعودية
التعليم الطبي والتغذية والصحة املدرسية

النسخة العربية من الصحة العمومية يف العامل العريب، قيد الرتمجة والنرشاجلامعة األمريكية يف بريوت، لبنان
املركز العريب للتأليف والرتمجة والتعريب والنرش، دمشق، اجلمهورية العربية 

السورية
كتب لطالب كليات الطب والكليات ذات الصلة بالصحة
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املكتب اإلقليمي ويف املكاتب القطرية عىل مدى أربعة 
أشهر، وبدأ تقديم املواد اجلديدة يف أواخر العام. وقد 
أدى وقوع بعض األحداث يف اإلقليم، ونقص املوارد، 
يف  التأخري  بعض  حدوث  إىل  املتنافسة  واألولويات 
املوعد املستهدف إلطالق املوقع، الذي يتوّقع اآلن أن 
يكون يف الربع األول من عام 2012. ومما يثلج الصدر 
وإعداد  التدريب  فيها  بام  برمتها،  التطوير  عملية  أن 
املحتوى، قد متت بنجاح داخليًا، باستخدام نظام إدارة 
املضمون مفتوح املصدر، األمر الذي أّدى إىل وفورات 
لدى  اإلعداد  عن  االستعاضة  نتيجة  كبرية  استثامرية 
مصدر خارجي. وعىل اجلانب اآلخر، تم إطالق موقع 
جديد للشبكة الداخلية )اإلنرتانت(، باستخدام نظام 
للمنظمة،  الرئييس  املقر  يف  املستخدم  املضمون  إدارة 
ومتكاملة  فّعالة  رسيعة  إتاحة  الشبكة  هذه  وتوفر 
للمعارف حول سياسات املنظمة وإجراءاهتا اإلدارية، 

وذلك للعاملني باملنظمة يف شتى أنحاء اإلقليم.

 )46( اإلقليمي  املكتب  أصدر  ثانية،  جهة  ومن 
باللغة  منشورة  و)29(  اإلنكليزية،  باللغة  منشورة 
ويوضح   .)4 امللحق  )انظر  دورية  و)17(  العربية، 
الشكل 1.3 االجتاه املتصاعد إلنتاج املعلومات باللغات 
الرسمية منذ عام 2000، وهو ما يعكس ازدياد الطلب 
تقريرًا  املكتب كذلك )49(  املعارف. وقد أصدر  عىل 
اسرتاتيجيات  عن  وثائق  و)10(  االجتامعات،  عن 
اللجنة  وثائق  من  وثيقة  و)20(  القطري،  التعاون 
اإلقليمية باللغات الرسمية الثالث، و)21( وثيقة من 
مهام  نتيجة  ت  ُأعدَّ التي  التنفيذية  اإلجراءات  وثائق 
م أكثر  استشارية، و)109( كلمة للمدير اإلقليمي. وُقدِّ
لرشق  الصحية  املجلة  يف  للنرش  بحثية  ورقة   700 من 
يف  املجلة  صدور  وتواصل   .2011 عام  يف  املتوسط 
تم  التي  البحثية  األوراق  جمموع  وبلغ  املحدد،  وقتها 

نرشها 169 ورقة.
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املنشورات  توفري  ارتفع معدل  ومن جهة أخرى، 
املجالت،  يف  واالشرتاكات  الكتب،  من  الصحية 
شبكة  عىل  الدخول  وإتاحة  احلاسوبية،  واألقراص 
حيث   ،2010 بعام  مقارنة   %37.8 بنسبة  اإلنرتنت 
 1  086  737 إىل  للمشرتيات  اإلمجالية  القيمة  وصلت 
بعام  مقارنة   %60.4 نسبتها  بزيادة  أمريكيًا،  دوالرًا 
املشرتيات  توزيع  نسبة   2.3 الشكل  ويوضح   .2010
املكتب  وواصل  الصحية.  باملنشورات  اخلاصة 
بالنص  األعضاء  والدول  املوظفني  تزويد  اإلقليمي 
توزيع  خدمات  خالل  من  جمانًا  للمنشورات  الكامل 
 %48 إىل  نسبتها  بزيادة وصلت  املكتبات،  الوثائق بني 

مقارنة بعام 2010.

أما يف جمال إدارة املعارف وتبادهلا، فقد تم إطالق 
إمكانية  حتسني  هبدف  املؤسيس  الرقمي  املستودع 
الوصول إىل املعارف اخلاصة باملنظمة وتوافرها. وُيعدُّ 
املستودع بمثابة قاعدة بيانات لوثائق املكتب اإلقليمي 
بالتايل، مصدرًا  يمثل  1948 حتى اآلن، وهو  من عام 
الشكل  ويوضح  للوثائق.  هامًا  وتارخييًا  مؤسسيًا 
 2006 عام  إنشائه  منذ  املستودع  تطور هذا  ل  معدَّ  3.3
املكتب  واصل  آخر،  صعيد  وعىل   .2011 هناية  حتى 
العاملي  املؤسيس  املستودع  لتطوير  دعمه  اإلقليمي 

.)IRIS( للمنظمة اخلاص باملعلومات وتبادهلا

وتواصلت خدمات إعداد اخلالصات والفهرسة 
وعددها  واحليوية،  والطبية  الصحية  العلوم  ملجالت 
523 جملة، تنرش يف 19 بلدًا من بلدان اإلقليم. ويظهر 
الببليوغرافية  االقتباسات  4.3 االجتاه يف عدد  الشكل 
التي متت فهرستها ونرشها يف الفهرس الطبي إلقليم 
رشق املتوسط من عام 2006 إىل 2011. وبغية حتسني 
إمكانية احلصول عىل املعلومات الصحية ذات الصلة 
باإلقليم،  النائية  املناطق  يف  املخاطر  وإدارة  بالطوارئ 
مكتبات  من  مكتبة   17 اإلقليمي  املكتب  أعدَّ  فقد 
يف  املنظمة  مكاتب  إىل  إلرساهلا  األمحر  الصندوق 

البلدان. 

التوجهات املستقبلية
لقد متكن املكتب اإلقليمي من الرتتيب الستجابة 
رسيعة وفعالة، يف ظل أوضاع تتسم بتحركات وتغريات 
تأثر  من  الرغم  عىل  وذلك  النطاق،  واسعة  اجتامعية 

 11%

 51%38%

املكاتب 
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الدول األعضاءاملكتب اإلقليمي
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موظفي املنظمة أيضًا هبذه التحركات والتغريات. ومع 
فاعلية يف  أكثر  استحداث دور  املمكن  فإن من  ذلك، 
املنظمة وسياساهتا، بام يشمل  بتعزيز مبادئ  ما خيتص 
االجتامعية،  والعدالة  الشاملة،  واإلتاحة  اإلنصاف، 
االجتامعي،  واإلدماج  الفقر،  وطأة  من  والتخفيف 
وأسلوب الرعاية الصحية األولية، حتى يمكن معاجلة 
يف  الناشئة  املعقدة  لألوضاع  اجلذرية  األسباب  بعض 
مع  تعاونه  اإلقليمي  املكتب  وسيواصل  اإلقليم.  هذا 
عىل  الرتكيز  سياسة  تنفيذ  أجل  من  األعضاء  الدول 
البلدان. وسيجري إعداد سياسة للرشكات، مع تقديم 
وكاالت  مع  العالقات  وتنسيق  إدارة  جمال  يف  الدعم 
األمم املتحدة، واملجتمع املدين، والقطاع اخلاص وغري 

ذلك من أصحاب املصلحة املعنيني.

تعزيز  أجل  من  بالدعم  البلدان  حتظى  وسوف 
الرشاكات، والتنسيق اخلارجي، وحشد املوارد. وسيتم 
السعي إىل تأكيد أمهية التخطيط لتعاون وتنسيق واسع 
النطاق حتت مظلة منظومة األمم املتحدة “كأمم متحدة 
والقطري.  اإلقليمي  املستويني  عىل  وذلك  واحدة”، 
اسرتاتيجي  توجه  بإعداد  اإلقليمي  املكتب  وسيقوم 
مع  بالتعاون  وذلك  واالتصاالت  باإلعالم  خاص 

ضباط االتصال املعنيني يف الدول األعضاء ويف مكاتب 
القدرات يف  بناء  يتواصل  البلدان. وسوف  املنظمة يف 

جمال مهارات اإلعالم واالتصاالت.

ونرش  إعداد  جمال  يف  االستثامر  الرضوري  ومن 
املعلومات الصحية باستخدام أحدث التكنولوجيات 
سهولة،  وأكثرها  األساليب  وبأفضل  املجال،  هذا  يف 
إقامة  أن  كام  إتاحة،  القنوات  أكثر  خالل  ومن 
الوطنية  املنظامت  رشاكات جديدة وأكثر مردودية مع 
واإلقليمية والدولية، هي بمثابة املفتاح احلقيقي لنرش 
الرتكيز  وسيتم  الوطنية.  باللغات  الصحية  املعلومات 
املعارف،  لنرش  اإلنرتنت  شبكة  استخدام  زيادة  عىل 
الشبكة،  عىل  جديد  موقع  إطالق  خالل  من  والسّيام 
إليه  الدخول  إمكانية  حيث  من  أيرس  سيكون  والذي 
املكتب  وسيواصل  االستخدام.  سهولة  حيث  ومن 
املعلومات  إىل  الوصول  إمكانية  حتسني  اإلقليمي 
الوسائل  من  االستفادة  وحتسني  وتوافرها،  الصحية 
اإللكرتونية للمعلومات. ويمثل تعزيز قدرات املكتب 

اإلقليمي يف جمال النرش اإللكرتوين حتديًا رئيسيًا.

الغرض االستـراتيجي 13: تطوير 
منظمة الصحة العاملية واحلفاظ عىل 

كوهنا منظمة تعليمية متسمة باملرونة، 
بام يمّكنها من النهوض بواليتها 

بمزيد من الكفاءة والفعالية
القضايا والتحّديات

مايزال التفاوت احلاصل بني املوارد املالية والبرشية 
املتاحة، وتوزعها عىل نطاق املنظمة، يمثل حتديًا يف هذا 
باملرونة،  تّتسم  إضافية  اعتامدات  تأمني  ويأيت  املجال. 
املتاحة،  للموارد  أفضل  ختصيص  ضامن  عىل  والعمل 
حتقيقها.  عىل  العمل  جيري  التي  األولويات  بني  من 
عن  لإلقليم  املعتمدة  رة  املقدَّ االشرتاكات  فإمجايل 
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اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة 

وختطيط  ملراجعة  املشرتكة  البعثات  مهام  أجريت 
الربامج بنجاح، باستخدام اإلمكانات الوظيفية لنظام 
اإلدارة العاملي، وذلك بالنسبة جلميع البلدان، بام فيها 
اعتبارًا  عضوًا  دولة  أصبح  الذي  السودان،  جنوب 
عن  ذلك  أثمر  وقد   ،2011 أيلول/سبتمرب   27 من 
2012 – 2013. وواصل  وضع خطط ميدانية للثنائية 
القدرات  بناء  جمال  يف  جهوده  بذل  اإلقليمي  املكتب 
بني العاملني باملكاتب القطرية، ملد نطاق االستفادة من 

إطار اإلدارة تأسيسًا عىل النتائج.

وقد تبوأ اإلقليم موقع الصدارة يف إعداد وصف 
عام للوظائف ملجموعة مهنية حمددة ضمن الفئة املهنية 
املستوى  عىل   – الوبائيات  اختصاصيو   – الدولية 
نة  حمسَّ أساليب  إعداد  تم  كام  والقطري،  اإلقليمي 
ويوضح  سريها.  خط  وتتبع  التعيني  إجراءات  لرصد 
كام  اإلقليمي،  للمكتب  التنظيمي  اهليكل   )1( امللحق 
بحسب  املهنيني  العاملني  توزيع   )2( امللحق  يوضح 

عددهم وجنسياهتم.

الكامل  التنفيذ  استلزم  آخر،  جانب  وعىل 
– 2011 استخدام مجيع   2010 الثنائية  للربامج خالل 
االعتامدات املالية املتاحة يف إطار ميزانية االشرتاكات 

من  مليونًا   90.6 بلغ   ،2011  –  2010 املالية  الثنائية 
الدوالرات األمريكية، بام يف ذلك احتياطيات املديرة 
العامة، كام بلغت املسامهات الطوعية عن نفس الفرتة 
اجليد  التمويل  وتواصل  أمريكي.  دوالر  مليون   646
مثَّال  األول واخلامس حيث  للغرضني االسرتاتيجيني 
املسامهات  تلقيه من  تم  الذي  الدخل  من إمجايل   %75
القطرية  املكاتب  يف  العاملني  قدرة  وظلَّت  الطوعية. 
نظام  إدخال  فرضه  الذي  الواقع  مع  التعامل  عىل 
اإلدارة العاملي، متثَّل حتديًا يف هذا املجال، والسّيام يف 
عىل  السابق  املحاسبي  النظام  من  بالتحول  خيتص  ما 
املتكامل  اجلديد  املحاسبة  نظام  إىل  البلدان  مستوى 
مايزال  النظام  فهذا  العاملي.  اإلدارة  بنظام  واخلاص 
يفرض بعض التحديات التشغيلية ويتطلب املزيد من 
القطري، من أجل حتسني  املستوى  القدرات عىل  بناء 

الكفاءة.

ومايزال تأثري األزمات ُيلقي بظالله عىل اإلقليم، 
حيث إن هناك مخسًا من بلدان اإلقليم التي استمر تأثري 
االضطرابات املدنية عليها، األمر الذي أدى إىل ارتفاع 
تكاليف تنفيذ الربامج الصحية فيها. وقد استلزم األمر 
موارد برشية وخدمات  وتوفري  تعيينات طارئة  إجراء 
من  وغريها  االتصال  خدمات  تواصلت  كام  إضافية. 
اخلدمات بأقل وقت لألعطال، وذلك عىل الرغم من 
وبالبنية  املعلومات  بتكنولوجيا  االرتقاء  إرجاء عملية 
األساسية  األدوية  توفري  وتم  لالتصاالت.  التحتية 
أرسع  يف  الطبية  اإلمدادات  من  وغريها  واللقاحات 
وقت ممكن، بام يف ذلك ما حتتاجه املناطق التي اكتنفتها 
خماطر أمنيَّة. وظل توفري التمويل املضمون االستمرار 
لتكاليف األمن يف املواقع ذات احلساسية األمنية يمثل 
الالزم  التمويل  ضامن  من  الرغم  عىل  وذلك  حتديًا، 

للمتطلبات األمنية العامة.

املدير اإلقليمي الدكتور عالء الدين العلوان، وصاحبة السمّو 
امللكي األمرية منى احلسني، ومعايل وزير الصحة األردين، يف 

افتتاح مبنى منظمة الصحة العاملية اجلديد يف األردن.
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تنفيذ  عىل  أنفقت  التي  املبالغ  جمموع  وبلغ  املقدرة، 
الربامج يف إطار األموال اخلاصة باملسامهات الطوعية 
411 مليون دوالر أمريكي، بام يتجاوز أربعة أضعاف 

ميزانية االشرتاكات املقدرة.

وعىل الرغم من إرجاء عملية االرتقاء بتكنولوجيا 
املكتب  يف  لالتصاالت  التحتية  وبالبنية  املعلومات 
اإلقليمي إال أن العديد من جوانب التحسني والتعزيز 
احلزمة  نطاق  زيادة  ذلك  ومن  اإلطار،  هذا  يف  تم  قد 
اخلاصة  اإلمكانيات  وتعزيز  لإلنرتنت،  الرتددية 
كفاءة  وحتسني  الفيديو،  عرب  تتم  التي  باالجتامعات 
الصوتية  للخدمات  التحتية  البنية  وحتسني  الشبكات، 
هذا  يف  املامرسات  أفضل  لتواكب  واالتصاالت 
بشكل  والدعم  اإلسناد  عمليات  وتوفري  املجال، 
أفضل. وفضاًل عن ذلك، فقد اكتملت املرحلة األوىل 
من تنفيذ مرشوع التآزر العاملي، يف املكتب اإلقليمي، 
مجيع  عرب  املنظمة  ُنُظم  تنسيق  إىل  سيؤدي  ما  وهو 
كفاءة  رفع  تم  نفسه،  السياق  ويف  الرئيسية.  املكاتب 
بام  اإلقليمي  باملكتب  للمؤمترات  الكويت  دولة  قاعة 
الجتامع  الكامل  واإلسناد  الدعم  توفري  معه  أمكن 
اللجنة اإلقليمية لضامن نجاح ذلك احلدث. وتواصل 
تقديم الدعم للمرشوعات الداخلية يف ما يتعلق بتنفيذ 
األنشطة التقنية، والسيَّام تلك املتعلقة بتطوير أو رشاء 
املنتجات املالئمة، مثل ذاكرة الرتمجة للربنامج العريب 
العاملي. وتم التوصل إىل اتفاق مع وكالة األمم املتحدة 

 )UNRWA( الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  لغوث 
لنظام األونروا للصحة  التطوير  لإلسهام يف مزيد من 
وتم  املنظمتني.  كلتا  أعامل  لدعم  وذلك  اإللكرتونية، 
املكتب  من  لكل  األعامل  لتواُصل  خطة  إعداد  أيضًا 
اخلربات  عىل  ترتكز  القطرية،  واملكاتب  اإلقليمي 
لتقييم  إطار  وكذلك   ،2011 عام  خالل  املكتسبة 
املقر  نموذج  إىل  استنادًا  آثارها،  وختفيف  املخاطر 

الرئييس للمنظمة يف هذا الشأن.

العاملني  انتقال  وعىل صعيد آخر، فقد تم بنجاح 
باملكاتب القطرية لألردن والعراق وكذلك العاملني يف 
مركز أنشطة صحة البيئة )CEHA(، إىل مقرهم اجلديد 
يف أعقاب اكتامل املبنى اجلديد ملنظمة الصحة العاملية يف 
األردن، وهو املبنى “األخرض” األول والوحيد لألمم 

املتحدة يف هذا اإلقليم.

واألساسية  الرئيسية  األمنية  اخلطط  تنفيذ  وتم 
املعتمدة يف اإلقليم، األمر الذي أدى إىل تعزيز األمن 
الربامج  أنشطة  لتنفيذ  املالئمة  العمل  أجواء  وهتيئة 
نت  مكَّ التي  التدابري  من  إدخال عدد  تم  كام  املختلفة، 
البرشية  املوارد  لندرة  التصدي  من  اإلقليمي  املكتب 
واإلدارية  اللوجيستية  باخلدمات  املساس  دون 
بعض  هيكلة  إعادة  التدابري  هذه  بني  ومن  األساسية. 
املوارد البرشية، واحلد من السفر، وتطبيق تدابري أكثر 

مردودية يف جمال صيانة وتشغيل األبنية.

مبنى منظمة الصحة العاملية اجلديد يف األردن، املبنى “األخرض” الوحيد لألمم املتحدة يف اإلقليم.
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والبالغة  قيمتها،  ُتسرتد  التي  املشرتيات  بني  ومن 
باحلكومة  اخلاصة  أمريكي،  دوالر  مليون   140
الليبية، تم اكتامل إجراءات طلبات رشاء لتوفري أدوية 

وإمدادات طبية بام يوازي 54 مليون دوالر أمريكي.

التوجهات املستقبلية
وحتقيق  العاملي  اإلدارة  بنظام  االرتقاء  شأن  من 
عىل  استنادًا  اإلدارة  جمال  يف  القدرات  بناء  من  املزيد 
النتائج أن ُيفيض إىل إجراء ختطيط اسرتاتيجي وميداين 
الة للرصد والتقييم. وسيتم  ال، وإىل تطوير أداة فعَّ فعَّ
املرن(  )التمويل  الطوعية  املسامهات  استخدام  ترشيد 
حتى يمكن للمكتب اإلقليمي ضامن استمرار الدعم 

التقني املناسب وإعداد التقارير املعيارية للمتابعة، بشأن 
االسرتاتيجي  الغرض  بحسب  الربجمية  امليزانية  تنفيذ 
خالل  اإلقليمي،  املكتب  وسيقوم  امليزانية.  ومركز 
الثنائية 2014-2015، بإدخال اجلانب اخلاص بتخطيط 
التحتية  البنية  إعداد  كام سيتم  إلزامي،  كعنرٍص  املوارد 
للمكتب اإلقليمي واملكاتب القطرية من أجل استقبال 
الربيد  مرشوعا  فيها  بام  العاملية،  املرشوعات  من  عدد 
اإللكرتوين العاملي والتآزر العاملي. وسيتم إيالء اهتامم 
اإللكرتونية،  والصحة  الطوارئ،  برامج  لدعم  أكرب 
واإلدارية  التقنية  الوحدات  مع  والتنسيق  بالتعاون 
املختصة، كام سيجري نقل املكتب القطري للصومال 
الكائن يف العاصمة الكينية نريويب، وسيتم أيضًا إنشاء 

مكتب للمنظمة يف مدينة غروي بالصومال.
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صحي

ال

اإلنفاق احلكومي 
صحة 

العام عىل ال
كنسبة مئوية من 
إمجايل اإلنفاق 
احلكومي العام

صحة 
ميزانية وزارة ال

كنسبة مئوية من 
امليزانية احلكومية

ف 
رص

بمعدل ال
للدوالر األمريكي

ف 
رص

بمعدل ال
للدوالر األمريكي

ف 
رص

بمعدل ال
للدوالر األمريكي

)%(
)%(

)%(
)%(

السنة
)%(

السنة

األردن
4 445

357
242

8
68

25
19

2010
6 .3

2011

ض الفلسطينية املحتلة
األر

1 697
248

91
16

37
37

10)د(
2008

11 .0
2011

أفغانستان
497

38
4

8
12

83
2

2010
4 .0

2009

ت العربية املتحدة
اإلمارا

39 619
1 450

1 078
4

74
19

9
2010

…
…

باكستان
992

22
8

2
38

50
4

2010
1 .5

2008

البحرين
17 379

864
634

5
73

14
11

2010
7 .4

2010

س
تون

3 831
238

129
6

54
40

11
2010

7 .9
2010

مجهورية إيران اإلسالمية
5 655

317
127

6
40

58
11

2010
4 .7

2008

اجلمهورية العربية السورية
2 835

97
44

3
46

54
6

2010
5 .0

2011

اجلمهورية اليمنية
1 219

63
15

5
24

75
4

2010
3 .6

2007

ب السودان
جنو

1 285
…

14
…

…
…

1
2011

3.0
2011

جيبويت
1 266

92
60

7
65

34
14

2010
…

…

السودان
1 328

84
25

6
30

67
10

2010
6 .6

2010

صومال
ال

284
…

…
…

…
…

…
2007

…
…

العراق
2 932

247
200

8
81

19
9

2010
6 .6

2011

ُعامن
20 764

574
460

3
80

12
6

2010
…

…

قطر
82 248

1 489
1 153

2
77

16
6

2010
4 .0

2011

ت
الكوي

46 537
1 223

983
3

80
18

7
2010

6 .6
2011

لبنان
9 262

651
255

7
39

45
10

2010
2 .7

2011

ليبيا
12 461

484
333

4
69

31
5

2010
5.7

2010

رص
م

2 646
123

46
5

37
61

6
2010

…
…

ب
املغر

2 848
148

56
5

38
54

7
2010

5.7
2010

السعودية
15 836

680
427

4
63

19
7

2010
6 .9

2011

http://apps.w
ho.int/nha/database/D

ataExplorerR
egim

e   ت
صحة العاملية عىل شبكة اإلنرتن

صحي العاملي ملنظمة ال
ت اإلنفاق ال

صدر: قاعدة بيانا
امل
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املرتسامت اإلحصائية 
الُقْطرية

رشية واملادية
ت املوارد الب

رشا
مؤ

البلد
العاملون

البنية األساسية
األطباء

ض والقبالة
التمري

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
25.5

43.7
9.8

12 .6
2011

18 .0
2.4

2011

ض الفلسطينية املحتلة
األر

20.8
18.2

5.1
9 .8

2011
13 .0

1.8
2011

أفغانستان
2.9

3.6
0.1

0 .3
2011

4 .4
0.8

2011

ت العربية املتحدة
اإلمارا

14.7
22.6

3.7
0 .7

2010
10 .7

2.6
2010

باكستان
8.0

6.0
1.0

1 .4
2011

6 .0
1.0)هـ(

2011

البحرين
21.0

41.0
3.0

6 .0
2010

17 .0
0.2

2010

س
تون

12.3
32.5

2.1
3.1

2011
20.9

2.0
2010

مجهورية إيران اإلسالمية
3.1

25.4
3.2

2.2
2011

ب(
(17.4

3.2
2010

اجلمهورية العربية السورية
15.7

19.1
7.8

8 .2
2011

15 .5
1.0

2011

اجلمهورية اليمنية
4.0

6.5
1.0

ب(
(0.4

2011
7 .0

1.2
2011

ب السودان
جنو

0.15
0 .2

0.02
0.02

2010
…

2010

جيبويت
2.1

5.1
0.2

2 .2
2010

14 .2
0 .5

2010

السودان
4.2

0.2
0 .3

2010
8 .4

1.7
2010

صومال
ال

0.3
0 .8

…
…

2009
…

…
…

العراق
7.8

14.9
1.8

2 .0
2011

13 .0
0.7

2011

ُعامن
17.5

38.1
2.0

3.4
2009

17.7
0 .7

2009

قطر
34.9

61.9
5.8

11 .7
2010

12 .0
2.0

2010

ت
الكوي

16.7
44.3

3.5
2 .8

2011
18 .5

0.2
2011

لبنان
32.0

27.2
14.7

15 .7
2011

34.5
ب،ط(

(2.3
2010

ليبيا
20.0

71.0
6.0

6.0
2010

37.0
2.6

2010

رص
م

11.3
15.4

1.8
3.2

2011
5.2

0.6
2011

ب
املغر

6.1
9.0

1.3
2 .7

2011
8 .5

ب(
(2.9

2011

السعودية
24.4

47.4
3.5

5 .1
2011

21 .4
0.8

2010

ف األدوية
رص

ضمن مراكز 
i تت
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2011

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 عاملون 
ت حي

والدا
صحيون متمّرسون

السنة
)%(

)%(
)%(

)%(
السنة

)%(
)%(

األردن
99

…
…

2011
41 .9

2009
99

99
2007

ض الفلسطينية املحتلة
األر

100
100

100
2011

53 .0
2010

100
100

2011

أفغانستان
57

79
54

2008
15 .4

2010
60

34
2010

ت العربية املتحدة
اإلمارا

100
100

100
2011

37 .0
2007

100
100أ

2011

باكستان
97

100
94

2010
38 .0

2010
61د

87
2009

البحرين
100

100
نأ

2010
…

…
100

100
2010

س
تون

95
…

…
2006

60 .0
2006

96
95

2006

مجهورية إيران اإلسالمية
98

100
95

2010
59 .6

2005
…

…
…

اجلمهورية العربية السورية
95

100
90

2011
37 .5

2009
88

96
2009

اجلمهورية اليمنية
68

…
…

2011
28 .0

2006
45

36
2006

ب السودان
جنو

44
…

…
2011

4 .0
2010

17
19

2011

جيبويت
95

100
85

2010
35 .5

2009
79

56
2009

السودان
71

…
…

2008
7 .1

2010
74

73
2010

صومال
ال

…
…

…
…

15.0
2009

26)هـ(
33

2009

العراق
83

86
80

2011
51 .2

2011
66

87
2011

ُعامن
98

100
95

2009
24 .4

2008
99

99
2010

قطر
100

100
ال ينطبق

2011
36 .0

2008
100

100
2011

ت
الكوي

100
100

ال ينطبق
2009

…
…

100
100

2010

لبنان
…

…
…

…
59.0

2009
…

…
…

ليبيا
100

100
100

2010
60 .0

2010
93

99.8)ج(
2009

رص
م

100
100

100
2011

57 .6
2008

74أ
92

2011

ب
املغر

…
…

…
…

56.7
2011

77
73.6

2011

السعودية
100

…
…

2011
…

…
98

98
2011
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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 2008

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

ض الفلسطينية املحتلة
األر

98
100

100
99

99

أفغانستان
90

89
89

82
82

ت العربية املتحدة
اإلمارا

…
…

…
…

…
باكستان

95
89

89
88

89

البحرين
73)ى(

100
100

100
100

س
تون

98
98

98
96

98

مجهورية إيران اإلسالمية
99

99
99

99
99

اجلمهورية العربية السورية
100

91
91

97
81

اجلمهورية اليمنية
59

81
81

71
81

ب السودان
جنو

57
46

46
64

ال ينطبق
جيبويت

89
87

87
84

87

السودان
92

93
93

87
93

صومال
ال

52
60

79
79

ال ينطبق
العراق

69
89

89
91

89

ُعامن
100

100
100

100
100

قطر
97

93
93

100
93

ت
الكوي

99
99

99
99

99

لبنان
…

95
95

98
95

ليبيا
…

…
…

…
…

رص
م

98
97

97
96

97

ب
املغر

99
99

98
95

98

السعودية
98

98
98

98
98

ني
رص إعطاؤه عىل غري املواطن

ى = يقت
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2011

صحي
ضع ال

ت الو
رشا

مؤ

البلد
متوسط العمر املأمول عند امليالد

ت(
)بالسنوا

املواليد ذوو الوزن 
ض عند امليالد

املنخف
يص

نسبة األطفال ناق
الوزن

معدل 
ت 

وفيا
ْلدان الورِ

معدل 
ت 

وفيا
ع

الرضَّ

ت 
معدل وفيا

األطفال دون 
اخلامسة

ت األمومة
التقرير القطريمعدل وفيا

ت 
ني وكاال

تقدير الفريق املشرتك ب
ت 

األمم املتحدة املعني بتقدير وفيا
األمومة 2010

لكل 1000 مولود حي
لكل 000 100 مولود حي

اإلمجايل
ذكور

ث
إنا

السنة
)%(

السنة
)%(

السنة
املعدل

املعدل
املعدل

املعدل
السنة

يف العام
األردن

73.0
71.6

74.4
2011

7.1
2011

3.6
2009

8.0
23.0

28 .0
19.1

2008
63

ض الفلسطينية املحتلة
األر

72.5
71.0

73 .9
2011

6 .4
2011

2.1
2011

9.9
18.8

21 .0
28

2011
64

أفغانستان
…

64.0
62.0

2010
1.6

2011
…

…
59.0

77.0
97.0

327
2010

460

ت العربية املتحدة
اإلمارا

77.4
63.5

…
2008

3 .2
2010

…
…

4.9
7.1

9.8
0

2008
12

باكستان
66.0

64.2
67 .9

2011
26 .0

2007
31.5

2010
54.0)د(

65.1
95.2

276
2007

260

البحرين
76.4

75.0
78.3

2010
9.7

2010
…

…
3.2

7.2
8.6

16.9
2009

20

س
تون

74.7
72.7

76 .6
2010

3 .8
2006

3.0
2006

12.2)ج(
16.8

22.0)هـ(
35.7

2009
56

مجهورية إيران اإلسالمية
72.1

71.1
73.1

2006
…

…
…

…
ب(

(11.2
18.0

ب(
(20.0

22
2010

21

اجلمهورية العربية السورية
73.1

71.6
74.7

2009
10.3

2009
10.3

2009
12.9

17.9
21.4

52
2009

70

اجلمهورية اليمنية
62.0

61.1
62 .9

2010
32 .0

2010
…

…
37.3

68.5
78.2

…
…

200

ب السودان
جنو

42.0
…

…
2008

…
…

12.5
2010

52.4
75.0

105.0
2 054

2006
1000

جيبويت
52.9

51.8
54.1

2011
20.0

2007
28.9

2007
45.0

67.0
94.0

546
2006

200

السودان
59.8

…
…

2008
31 .0

2011
32.2

2010
32.9

57.0
78 .0

216
2010

730

صومال
ال

50.0
…

…
2010

5 .0
2006

36.0
2009

52.0
109.0

180.0
1 044

2006
نأ

العراق
72.7

70.9
74.6

2010
6.1

2011
9.7

2007
9.6

21.0
25 .0

24
2011

63

ُعامن
72.7

70.0
75.7

2009
11.5

2010
8.6

2008
7.3

ب(
(9.6

ب(
(12.0

13.3
2010

32

قطر
78.2

78.0
78.7

2010
5.3

2011
…

…
4.6

7.4
8 .8

10.3
2010

7

ت
الكوي

77.7
77.5

78.6
2009

8.3
2011

…
…

ب(
(6.4

ب(
(10.7 

ب(
(12.6

9.9
2010

14

لبنان
81.5

79.6
83.2

2009
…

…
…

…
10.8)ج(

9.0
ب(

(10.0
23

2008
25

ليبيا
72.3

70.2
74.9

2009
4.0

2009
4.8

2009
ب(

(11.0
11.0

18 .0
23

2010
58

رص
م

73.2
70.9

75.5
2011

6.0
2009

6.0
2008

6.5
16.5

19 .6
54

2009
66

ب
املغر

74.8
73.9

75.6
2010

…
…

3.1
2011

18.8
28.8

30 .5
112

2010
100

السعودية
73.8

72.7
75 .1

2011
7 .5

2010
…

…
16.9أ

16.5
19 .1

14
2010

24
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املرتسامت اإلحصائية 
الُقْطرية

ضة 2009
ت املرا

رشا
ض مؤ

بع
البلد

املالريا
صبة

احل
شلل 

األطفال
مجيع  أشكال السّل

ب السحايا 
التها

ت السحائية
َّرا باملكو

اإليدز
الكولريا

عدد 
ت

احلاال
املبلغة

معدل الوقوع لكل
000 000 1 نسمة 

عدد 
ت

احلاال
املبلغة

معدل الوقوع لكل
 

1 000 000
نسمة 

عدد 
ت 

احلاال
املبلغة

عدد 
ت

احلاال
املبلغة

معدل اإلبالغ لكل
 

1 000 000  
 نسمة

ت
عدد احلاال
املبلغة

العدد التقديري 
ني مع 

للمتعايش
س اإليدز

عدوى فريو

العدد املبلغ ملتلقي 
ت 

ضادا
الرعاية بم

ت القهقرية
الفريوسا

عدد 
ت

احلاال
املبلغة

العدد
املعدل

العدد
املعدل

العدد
العدد

املعدل
العدد

العدد
العدد

األردن
58)ن(

…
0

0.0
0

344
5

9
…

108
0

ض الفلسطينية املحتلة
األر

0
…

0
0.0

0
32

1
152

0

أفغانستان
482 748

4.4
3 013

9.3
80

28 167
87

…
…

116
3 733

ت العربية املتحدة
اإلمارا

242 5)ن(
…

147
1.9

0
106

1
…

…
229

…

باكستان
356 4281)أ(

2.6
4 386

2.5
198

270 394
153

0
98 000

2 491
11 489

البحرين
186)ن(

…
0

0.0
0

225
17

…
…

40
أ

0

س
تون

67)ن(
…

6
0.1

0
3 015

28
21

2 400
483

…

مجهورية إيران اإلسالمية
3 239

0.7
17

0.0
0

11 495
15

12
92 000

2 752
1 187

اجلمهورية العربية السورية
48)ن(

…
0

0.0
0

3675
18

490
…

…
0

اجلمهورية اليمنية
142 147

4.9
2 676

10.8
0

8 713
35

1 520
000 30)ج(

625
31 789

ب السودان
جنو

603 397
ف(

(98.8
1 256

…
0

7 583
76

271
…

3 442
0

جيبويت
235)ع(

ف(
(2.3

34
3.8

0
3 723

411
…

14 000
1 328

…

السودان
496 465 1)أ(

ف(
(21.1

5 616
16.2

0
20 385

61
754

…
2 500

0

صومال
ال

553 24)أ(
2.6

17 298
181.0

0
12 021

126
…

34 000
77 636

العراق
11)ن(

0.0
15

0.0
0

9 248
28

15
…

…
0

ُعامن
ص(

(1 532
…

5
0.2

0
337

12
1

1 100
661

…

قطر
673)ن(

…
101

5.7
0

553
30

4
200<

…
2

ت
الكوي

476)ن(
…

91
3.2

0
672

24
5

…
186

1

لبنان
ب(

72)ن( )
…

9
0.2

0
496

12
4

3 600
425

0

ليبيا
ب(

27)ن( )
…

126
2.0

0
1 545

24
…

…
…

0

رص
م

116)ن(
…

28
0.0

0
9 3 07

11
1 394

11 000
760

0

ب
املغر

312)ن(
…

982
3.0

0
29 770

92
1 045

26 000
4 047

0

السعودية
941 1)أ(

0.0
574

2.0
0

4 015
14

6
…

1 961
…

ت
جمموع احلاال

7 013 932
36 380

278
425 821

5 703
312 300<

22 154
125 837

صابة
ضة خلطر اإل

رشحية لطفييل املالريا، لكل 1000 نسمة معر
رسيرية باستخدام معدل إجيابية ال

ت ال
ني احلاال

ت املؤكدة املبلغة من ب
ضافة احلاال

ك = حمسوبة بإ
 

ت وافدة، ومل تنتقل عىل املستوى املحيل 
ن = حاال

ني للخطر يف العام 2010 
ض

م = استنادًا إىل العدد التقديري للسكان املعر
 

ضة للخطر
ت املؤكدة املبلغة لكل 1000 نسمة معر

ف = حمسوبة للحاال
ت املؤكدة فقط 

ع = احلاال





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

متوز/يوليو 2011

املدير اإلقليمي اإلعالم والعالقات اخلارجية والرشاكات

برنامج استئصال شلل األطفال

مدير إدارة الربامج 

التخطيط والرصد والتقييم1

املركز اإلقليمي لصحة البيئة

الطوارئ واألعامل اإلنسانية

األمراض غري السارية تطوير النظم الصحية2
والصحة النفسية

حفظ الصحة وتعزيزها3

صحة  األمهات 
واألطفال  واألرسة

الوقاية من األمراض 
غري السارية

 تنمية القوى
العاملة  الصحية

 صحة
الفئات  اخلاصة

الصحة  النفسية 
ومعاقرة مواد اإلدمان

 التكنولوجيا
الصحية واألدوية

تعزيز الصحة 
واملجتمعات  الصحية

معاجلة  األمراض 
املزمنة

الرعاية الصحية 
األولية والرعاية يف 

املستشفيات

 التغذية
وسالمة الغذاء

 مبادرة التحرر
من التبغ

السياسة الصحية 
واقتصاديات الصحة 

والتمويل الصحي

الوقاية من اإلصابات 
والعجز 

املحددات  االجتامعية 
للصحة

1.  تتضمن الرتكيز عىل البلدان
2.  تتضمن احلق يف الصحة وحقوق اإلنسان

3.  تتضمن اجلندر يف الصحة والتنمية
د الوبائي 4.  تتضمن اللوائح الصحية الدولية والرتصُّ

5.  تتضمن املطبوعات الصحية وخدمات املكتبات
6.  تتضمن خدمات األمن
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رؤساء مكاتب املنظمة يف البلدان، واملمثل اخلاص 
وموظفو املكاتب القطرية يف وكالة اإلغاثة

مكافحة األمراض السارية 
والوقاية منها4

املعلومات والبيِّنات 
والبحوث5

الشؤون املالية واإلدارية6

امليزانية  والشؤون 
املالية

أفغانستان

جيبويت

مرص

مجهورية إيران اإلسالمية

العراق

األردن

لبنان

ليبيا

املغرب

ُعامن

باكستان

 اململكة العربية السعودية

الصومال

جنوب السودان

السودان

 اجلمهورية العربية السورية

تونس

اليمن

فلسطني

البحرين

الكويت

قطر

اإلمارات العربية املتحدة

تقييم  األوضاع 
واالجتاهات  الصحية 

األمراض  التي  يمكن 
توقيها  باللقاحات

املوارد  البرشية،  تنمية 
قدرات  املوظفني 
واخلدمات  الطبية

اإلحصائيات  احليوية 
ودعم  البلدان

األمراض  الوبائية 
واحليوانية  املصدر

اخلدمات اإلدارية
تطوير البحوث 

واملجلة الصحية لرشق 
املتوسط

املالريا  واألمراض 
املدارية

تكنولوجيا  املعلومات 
والتواصل  عن  ُبعد

التحرير  وتصميم 
املطبوعات  والنرش

دحر السل

خدمات  املشرتيات
الربنامج  العريب 

العاملي
اإليدز  والعدوى 

بفريوسه  واألمراض 
املنقولة  جنسيًا

1 حزيران/يونيو 2012
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امللحق الثاين – املوظفون املهنّيون يف إقليم رشق املتوسط
)أ( بحسب عددهم وجنسياهتم يف 31 كانون األول/ديسمرب 2011

املجموعُقطريإقليمي/بلدايناجلنسيــة
18321مرص

61319باكستان

7512الواليات املتحدة األمريكية

5611السودان

448اململكة املتحدة

718تونس

336لبنان

415األردن

325اجلمهورية العربية السورية

415كندا

4-4مجهورية إيران اإلسالمية

224إيطاليا

224هولندا

33-اليمن

213أفغانستان

213بنغالديش

123أملانيا

213فرنسا

3-3املغرب

123اململكة العربية السعودية

2-2الصومال

112ترينيداد وتوباغو

112البحرين

22-جيبويت

112إثيوبيا

2-2العراق

22-أوغندا

22-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

1-1أوزبكستان 

9568163املجموع

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(

32821-12جمرص

52619-14جباكستان

11911-10جالسودان

4134-12جمجهورية إيران اإلسالمية

1135-8جاألردن

1136-8جلبنان

1138-8جتونس

163-10ب1 املغرب

153-8ب2الصومال

155-8ب1اجلمهورية العربية السورية

143-8ب1أفغانستان

242-9ب1العراق

543-11أاململكة العربية السعودية

144-8ب1اليمن

132-7ب1جيبويت

122-7ب1البحرين

111-8ب1ليبيا

--1-8أ*الكويت
--1-8أ*ُعامن
--1-7أ*قطر

--2-8أ*اإلمارات العربية املتحدة
163102جمموع املوظفني من جنسيات اإلقليم

201461جمموع املوظفني من اجلنسيات األخرى

2177163املجموع 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 يتعنينَّ تشجيع تعيـني مواطنيها يف الوظائف املهنية، بوصفها أولوية أوىل 1)أ(   
)ب1( البلدان التي يتعنينَّ تشجيع تعيـني مواطنيها يف الوظائف املهنية، بوصفها أولوية ثانية  

)ب2( البلدان التي ُيْسَمح بتعيـني مواطنيها يف الوظائف املهنية  
البلدان التي ُيَقينَّد تعيـني مواطنيها يف الوظائف املهنية 2 )ج(   

رة املجال الراهن للتوظيف املسموح به عىل أساس االشتـراكات املقدنَّ  

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

عنوان االجتامع، املوقع والتاريخ

احللقة العملية اإلقليمية حول دمج وتعزيز الرعاية األولية للعني ضمن الرعاية الصحية األولية، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 14-16 شباط/فرباير 2011

احللقة العملية التدريبية البلدانية حول مبادئ وممارسات السالمة احليوية يف خمتربات االنفلونزا، الدار البيضاء، املغرب، 21-24 شباط/فرباير 2011

اجتامع الفريق االستشاري التقني حول استئصال شلل األطفال يف أفغانستان وباكستان، إسالم أباد، باكستان، 24-25 آذار/مارس 2011 

احللقة العملية املشرتكة بني إقليم رشق املتوسط واإلقليم األفريقي حول حتليل معطيات املسح العاملي للصحة املدرسية املرتكز عىل املدارس ووضع تقرير عن 
هذا املسح، الدار البيضاء، املغرب، 4-7 نيسان/أبريل 2011

 االجتامع التشاوري لتعزيز الرشاكات الرامية إىل تكامل الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها، ديب، اإلمارات العربية املتحدة،
 9-11 نيسان/أبريل 2011

ن، األردن، 11-14 نيسان/أبريل 2011 احللقة العملية اإلقليمية حول مبادرة املستشفيات املراعية لسالمة املرىض: التعزيز والتوسع اإلقليمي، عامنَّ

االجتامع الرابع والعرشون للجنة اإلقليمية لرشق املتوسط لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 12-14 نيسان/أبريل 2011

االجتامع اخلامس والثالثون للجنة االستشارية اإلقليمية، القاهرة، مرص، 20-24 نيسان/أبريل 2011

االجتامع اإلقليمي حول تعزيز صحة األمهات والولدان، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 24-27 نيسان/أبريل 2011 

اجتامع الفريق االستشاري التقني حول مسح الوفيات يف أفغانستان، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 25-26 نيسان/أبريل 2011

ن، األردن، 2-5 آيار/مايو 2011 احللقة العملية اإلقليمية حول التأهب جلائحة االنفلونزا والتخفيف من آثارها يف أوساط الالجئني والنازحني، عامنَّ

 املشاورة اإلقليمية لوضع اسرتاتيجية الصحة النفسية والرشوع يف تنفيذ خطة العمل لرأب الفجوات يف جمال الصحة النفسية، القاهرة، مرص،
2-5 آيار/مايو 2011

احللقة العملية اإلقليمية حول استعراض خربات البلدان يف نرش لقاح جائحة االنفلونزا H1N1 وأنشطة التطعيم، بريوت، لبنان، 10-12 آيار/مايو 2011

االجتامع البلداين لضباط االتصال بشأن صحة الفم، أصفهان، مجهورية إيران اإلسالمية، 31 آيار/مايو- 2 حزيران/ يونيو 2011

املشاورة اإلقليمية حول التوجهات االسرتاتيجية لالرتقاء بالبحث، القاهرة، مرص، 5-6 حزيران/يونيو 2011

ن، األردن، 6-8 حزيران/يونيو 2011   املشاورة اإلقليمية حول تنقيح وحتديث االسرتاتيجية وخطة العمل اإلقليميتني لصحة البيئة، عامنَّ

االجتامع التنسيقي املشرتك بني املديرين اإلقليميني للمكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط ومكتب اليونيسيف اإلقليمي للرشق األوسط 
وشامل أفريقيا بالرشاكة مع الفاو، وبرنامج األمم املتحدة املعني بمكافحة اإليدز، وبرنامج األمم املتحدة اإلنامئي، واليونيسكو، وصندوق األمم املتحدة 

للسكان، ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، القاهرة، مرص، 12 حزيران/يونيو 2011

االجتامع التاسع للفريق االستشاري التقني اإلقليمي حول استئصال شلل األطفال، رشم الشيخ، مرص، 22-23 حزيران/يونيو 2011

ن، األردن، 27-30 حزيران/يونيو 2011 االجتامع اإلقليمي حول اعتالالت اهليموغلوبني واألمراض الوراثية، عامنَّ

االجتامع العارش للفريق اإلقليمي املعني بمراجعة الربامج حول التخلص من مرض الفالريا اللميفاوية، القاهرة، مرص، 29-30 حزيران/يونيو 2011

ن، األردن، 11-13 متوز/يوليو 2011 املشاورة اإلقليمية حول وضع الربامج التدريبية اخلاصة بالتقويم، عامنَّ

االجتامع الرابع للجنة االستشارية العلمية والتقنية اإلقليمية املعنية باملرشوع الذي تدعمه منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومرفق البيئة 
العاملية، مراكش، املغرب، 13-17  متوز/يوليو 2011
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الـُملحق الثالث

عنوان االجتامع، املوقع والتاريخ

ة عىل البحر األمحر، القاهرة، مرص، 20-22 متوز/يوليو 2011 االجتامع دون اإلقليمي حول محى الضنك يف البلدان امُلطلنَّ

االجتامع البلداين الستطالع املعلومات االرجتاعية بشأن املرحلة األوىل من برنامج اإلدارة الرشيدة لألدوية، القاهرة، مرص، 25-27 متوز/يوليو 2011

احللقة العملية حول القضايا األخالقية يف البحوث الصحية، القاهرة، مرص، 6-8 أيلول/سبتمرب 2011

احللقة العملية البلدانية حول اجلولة احلادية عرشة من الصندوق العاملي، القاهرة، مرص، 6-8 أيلول/سبتمرب 2011 

احللقة العملية التدريبية حول وضع خطط شاملة متعددة السنوات لبلدان إقليم رشق املتوسط، اخلرطوم، السودان، 11-15 أيلول/سبتمرب 2011

االجتامع األول لفريق العمل اإلقليمي حول مكافحة داء الليشامنيات اجللدي، القاهرة، مرص، 12-14 أيلول/سبتمرب 2011

 احللقة العملية دون اإلقليمية حول الوقاية من العدوى ومكافحتها بالنسبة للعداوى التنفسية احلادة يف مرافق الرعاية الصحية، القاهرة، مرص،
 12-15 أيلول/سبتمرب 2011 

احللقة العملية اإلقليمية حول تعزيز تسجيل حاالت السل املقاوم لألدوية املتعددة واإلبالغ عنها، القاهرة، مرص، 13-15 أيلول/سبتمرب 2011

االجتامع السادس ملبادرة الصحة العاملية وضباط االتصال املعنيني بالُنُظم الصحية، اخلرطوم، السودان، 15-16 أيلول/سبتمرب 2011

االجتامع الثامن عرش لفريق العمل بإقليم رشق املتوسط حول التحالف العاملي للقاحات والتمنيع، اخلرطوم، السودان، 17-18 أيلول/سبتمرب 2011  

احللقة العملية اإلقليمية حول تعزيز نظم إدارة جودة التشخيص املختربي للكشف عن طفيل املالريا، مسقط، ُعامن، 17-21 أيلول/سبتمرب 2011

ن، األردن، 18-21 أيلول/سبتمرب  احللقة العملية اإلقليمية حول أدوات وطرق يف صحة البيئة، وتقييم خماطر الكيامويات، وتدبريها والتواصل حوهلا، عامنَّ
2011

االجتامع البلداين ملديري الربامج الوطنية ملكافحة املالريا من بلدان شبكة القرن األفريقي لرصد معاجلة املالريا HANMAT، وشبكة باكستان ومجهورية 
إيران اإلسالمية وأفغانستان ملكافحة املالريا PIAM-NET، مسقط، ُعامن، 22-24 أيلول/سبتمرب 2011

احللقة العملية البلدانية حول الشيخوخة والصحة، القاهرة، مرص، 20-22 أيلول/سبتمرب 2011

 املشاورة البلدانية املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيف حول اّتقاء انتقال فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل، بريوت، لبنان،
 25 أيلول/سبتمرب 2011 

 املشاورة التقنية حول النظام اإلقليمي للرتصد الغذائي، واالرتقاء بالتغذية يف اإلقليم، ووضع خطط العمل، طهران، مجهورية إيران اإلسالمية،
 25-28 أيلول/سبتمرب 2011 

االجتامع البلداين العرشون ملديري الربامج الوطنية املعنية بمكافحة اإليدز، بريوت، لبنان، 25-29 أيلول/سبتمرب 2011

املشاورة اإلقليمية حول وضع إطار عمل لتنفيذ توصيات التقرير العاملي حول الوقاية من إصابات األطفال، القاهرة، مرص، 26-28 أيلول/سبتمرب 2011

احللقة العملية حول منهجية البحث وعمل مقرتحات البحوث، رشم الشيخ، مرص، 8-10 ترشين األول/أكتوبر 2011 

االجتامع البلداين حول مكافحة احلصبة والتخلص منها، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 17-19 ترشين األول/أكتوبر 2011

االجتامع اخلاص بتقييم أسبوع التلقيح للعام 2011 واالستعدادات لعام 2012، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 20 ترشين األول/أكتوبر 2011

االجتامع الثامن للمجموعة االستشارية اإلقليمية املعنية بالتمريض، مسقط، ُعامن، 23-25 ترشين األول/أكتوبر 2011

االجتامع البلداين اخلامس عرش ملديري خمتربات فريوس شلل األطفال يف إقليم رشق املتوسط، الكويت، دولة الكويت، 24-26 ترشين األول/أكتوبر 2011

االجتامع اإلقليمي لضباط االتصال الوطنيني املعنيني بسالمة الغذاء، القاهرة، مرص، 25-27 ترشين األول/أكتوبر 2011

االجتامع اإلقليمي حول تعزيز تنظيم لقاحات جائحة االنفلونزا البرشية، رشم الشيخ، مرص، 28 ترشين األول/أكتوبر- 1 ترشين الثاين/نوفمرب 2011

احللقة العملية حول إنشاء سجالت التجارب الرسيرية، القاهرة، مرص، 31 ترشين األول/أكتوبر1- ترشين الثاين/نوفمرب 2011
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2011

عنوان االجتامع، املوقع والتاريخ

االجتامع التشاوري حول تعزيز التنسيق بني السلطات التنظيمية الوطنية والفرق االستشارية التقنية الوطنية املعنية بالتمنيع، رشم الشيخ، مرص، 31 ترشين 
األول/أكتوبر1- ترشين الثاين/نوفمرب 2011 

االجتامع اخلامس والعرشون للجنة اإلقليمية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال، القاهرة، مرص، 2-3 ترشين الثاين/نوفمرب 2011

ن، األردن، 2-3 ترشين الثاين/نوفمرب 2011 املشاورة التقنية حول االرتقاء بالتغذية، عامنَّ

االجتامع التشاوري لوضع املفاهيم األساسية لعلم الوبائيات يف ممارسات الصحة العمومية بالنسبة لألمراض املستجدة واملنبعثة، بريوت، لبنان، 16-14 
ترشين الثاين/نوفمرب 2011 

اجتامع مديري برامج التخلص من اجُلذام، القاهرة، مرص، 16-17 ترشين الثاين/نوفمرب 2011

املشاورة اإلقليمية حول التثقيف الصحي وتعزيز الصحة، الكويت، دولة الكويت، 18-16 ترشين الثاين/نوفمرب 2011

احللقة العملية اإلقليمية حول التدريب عىل القيادة يف تعزيز الصحة، الدوحة، قطر، 20-23 ترشين الثاين/نوفمرب 2011

ن، األردن، 20-24 ترشين الثاين/نوفمرب 2011 احللقة العملية التدريبية حول الصحة املدرسية وتعزيز التغذية، عامنَّ

ن، األردن، 21-22 ترشين الثاين/نوفمرب 2011 االجتامع الثالثون للجنة االستشارية التقنية للمركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة، عامنَّ

ن، األردن،  احللقة الدراسية األقاليمية حول خمتربات مراقبة اجلودة املشرتكة يف برنامج منظمة الصحة العاملية لالختبار املسبق للصالحية، عامنَّ
 21-24 ترشين الثاين/نوفمرب 2011

املشاورة اإلقليمية حول اعتامد تعليم املهن الصحية، تونس، دولة تونس، 22-25 ترشين الثاين/نوفمرب 2011

ن، األردن، 27-29 ترشين الثاين/نوفمرب 2011 املشاورة التقنية حول دور املستشفيات يف النظام الصحي اليوم، عامنَّ

االجتامع دون اإلقليمي حول احلمى النزفية الفريوسية، طهران، مجهورية إيران اإلسالمية، 27-30 ترشين الثاين/نوفمرب 2011

احللقة العملية اإلقليمية لضباط االتصال الوطنية املعنيني باإلحصاءات الصحية، الكويت، دولة الكويت، 27-30 ترشين الثاين/نوفمرب 2011

احللقة العملية التدريبية الثانية حول توثيق معطيات اجلودة والتكافؤ احليوي يف شكل وثيقة تقنية عامة لتقديمها إىل برنامج منظمة الصحة العاملية لالختبار 
املسبق لصالحية األدوية، الدار البيضاء، املغرب، 27-30 ترشين الثاين/نوفمرب 2011

مشاورة حول تعزيز االستفادة من الوسائل التشخيصية اجلديدة للسل يف اإلقليم، القاهرة، مرص، 28-30 ترشين الثاين/نوفمرب  2011

 احللقة العملية اإلقليمية حول اسرتاتيجيات وأخالقيات واالجتاهات احلديثة يف التواصل الصحي للصحفيني واإلعالميني، رشم الشيخ، مرص،
 3-6 كانون أول/ديسمرب 2011 

احللقة العملية البلدانية حول املشورة بشأن الصحة اإلنجابية، بريوت، لبنان، 4-8 كانون أول/ديسمرب 2011

 احللقة العملية اإلقليمية حول تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ورصد القدرات األساسية يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص،
 5-7 كانون أول/ديسمرب 2011

املشاورة اإلقليمية حول تدبري استخدام مبيدات اهلوام ألغراض الصحة العمومية، مسقط، ُعامن، 5-7 كانون أول/ديسمرب 2011

احللقة العملية حول حتليل وضع صحة املراهقني واملؤرشات اإلقليمية األساسية، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 11-13 كانون أول/ديسمرب 2011

 االجتامع التشاوري حول وضع جدول أعامل إقليمي لبحوث األمراض غري السارية، وتعزيز تنفيذ خطة العمل ملكافحة هذه األمراض، ديب،
اإلمارات العربية املتحدة، 11-13 كانون أول/ديسمرب 2011 

احللقة العملية اإلقليمية حول إدارة خمازن اللقاح، رشم الشيخ، مرص، 11-16 كانون أول/ديسمرب 2011

احللقة العملية حول استعراض تقدم وأداء النظم الصحية: التحليل، والوسائل واألدوات، الدوحة، قطر، 12-15 كانون أول/ديسمرب 2011

 احللقة العملية اإلقليمية حول صحة البيئة والتعرضات املهنية ذات الصلة يف مرافق الرعاية الصحية مع تركيز خاص عىل إدارة خملفات الرعاية الصحية،
 عامن، األردن، 12-14 كانون أول/ديسمرب 2011

احللقة العملية اإلقليمية حول تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية ملكافحة التبغ، رشم الشيخ، مرص، 12-15 كانون أول/ديسمرب 2011 
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الـُملحق الثالث

عنوان االجتامع، املوقع والتاريخ

احللقة الدراسية التشاورية حول السبيل نحو تعزيز التغطية الشاملة يف بلدان إقليم رشق املتوسط، بريوت، لبنان، 13-15 كانون أول/ديسمرب 2011

مؤمتر السلطات التنظيمية لألدوية يف رشق املتوسط، عامن، األردن، 13-15 كانون أول/ديسمرب 2011

االجتامع دون اإلقليمي لرتصد املتالزمات، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 18-20 كانون أول/ديسمرب 2011

اجتامع متابعة ملنسقي البيانات الوطنية للتقارير عن احلالة الصحية يف العامل، القاهرة، مرص، 19-21 كانون أول/ديسمرب 2011

 احللقة العملية اإلقليمية لدمج وتقوية الرعاية األولية باألذن والسمع ضمن الرعاية الصحية األولية، الرياض، اململكة العربية السعودية،
 20-21 كانون أول/ديسمرب 2011

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 اإلقليميِّـني 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،  احللقة العملية التدريبية اإلقليمية األوىل حول التخطيط إلعداد استـراتيجيات تواصل فعنَّ
 19 – 23 كانون األول/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 2011

املصدرالعنوان
املنشورات

التعاطي مع قضية الوقاية لدى الفئات املوصومة: جتربة اجلمعية املغربية ملكافحة اإليدز
اللغة: الفرنسية

املكتب اإلقليمي

الدليل اإلقليمي إلجراء حتليل للوضع الصحي للمراهقني
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

دليل موجز لتنفيذ برنامج املدن الصحية
اللغة: العربية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

أطلس: املوارد املخصصة للصحة النفسية لألطفال واملراهقني واألمهات يف إقليم رشق املتوسط
سلسلة املنشورات التقنية للمكتب اإلقليمي لرشق املتوسط رقم 39

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

الوقاية من األمراض السارية يف إقليم رشق املتوسط ومكافحتها 2005 - 2009
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

الوقاية من األمراض السارية يف إقليم رشق املتوسط ومكافحتها 2005 – 2009 املخلص التنفيذي
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

املؤرشات الديموغرافية واالجتامعية والصحية لبلدان رشق املتوسط 2011
اللغة: العربية/اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

إدارة حفظ الصحة وتعزيزها
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

إدارة تطوير الُنُظم واخلدمات الصحية
تقرير الثنائية  -2008 2009

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

مرص: عقد العمل الوطني من أجل السالمة عىل الطرق 2020-2011
اللغة: العربية/اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

التقرير اإلقليمي عن حالة السالمة عىل الطرق يف رشق املتوسط: دعوة إىل العمل
اللغة: العربية/اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

وجهًا لوجه مع الوصمة والتمييز املرتبطني بفريوس العوز املناعي البرشي يف الرعاية الصحية
اللغة: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

د احلصبة واحلصبة األملانية ومتالزمة احلصبة األملانية اخللقية الدالئل اإلرشادية امليدانية لرتصُّ
سلسلة املنشورات التقنية للمكتب اإلقليمي لرشق املتوسط رقم 36

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

ثة( االسرتاتيجية العاملية للمزيد من تقليص عبء املرض الناجم عن اجلذام 2011-2015. املبادئ التوجيهية العملية )حمدنَّ
اللغة: العربية

املقر الرئييس

ثة( االسرتاتيجية العاملية للمزيد من تقليص عبء املرض الناجم عن اجلذام 2011-2015. الدالئل اإلرشادية العملية، مدة )اخلطة( )حمدنَّ
اللغة: العربية

املقر الرئييس

الدالئل اإلرشادية للرعاية الطبية الرشعية لضحايا العنف اجلنيس
اللغة: العربية

املقر الرئييس
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املصدرالعنوان
قائمة باملراجع األساسية باللغة اإلنكليزية الالزمة ملكتبة كلية الطب. الطبعة الرابعة عرش

اللغة: اإلنكليزية
املكتب اإلقليمي

هات االسرتاتيجية لرشق املتوسط الصحة النفسية لألمهات واألطفال واملراهقني. التحديات والتوجُّ
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

د مرض اإليدز وفريوس العوز املناعي البرشي والعدوى املنقولة جنسيًا يف إقليم رشق املتوسط/الرشق  الوحدة التدريبية 2: مقدمة لرتصُّ
د السلوكيات املحفوفة بخطر العدوى بفريوس اإليدز األوسط وشامل أفريقيا: ترصُّ

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

د مرض اإليدز وفريوس العوز املناعي البرشي والعدوى املنقولة جنسيًا يف رشق املتوسط/الرشق  الوحدة التدريبية 3: مقدمة لرتصُّ
د املجموعات السكانية األكثر عرضة للخطر األوسط وشامل أفريقيا: ترصُّ

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

أدوات الرصد واإلرشاف والتقييم للمبادرات املجتمعية
اللغة: الفرنسية

املكتب اإلقليمي

دليل تقييم سالمة املرىض
اللغة: العربية/اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

خطة العمل للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها يف إقليم رشق املتوسط
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

استئصال شلل األطفال يف إقليم رشق املتوسط، تقرير مرحل 2010
اللغة: العربية/اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

التقييم الرسيع لقدرة القطاع الصحي واستجابته للعنف املرتكز عىل اجلنس
اللغة: اإلنكليزية

املكتب القطري
باكستان

االسرتاتيجية اإلقليمية ملجاهبة القطاع الصحي لفريوس الَعَوز املناعي البرشي 2015-2011
اللغة: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

االسرتاتيجية اإلقليمية للتغذية 2019-2010
اللغة: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

وضع السياسات واملامرسات اخلاصة باختبار فريوس اإليدز والتوعية به يف إقليم رشق املتوسط
سلسلة املنشورات التقنية للمكتب اإلقليمي لرشق املتوسط، رقم 38

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

أعامل منظمة الصحة العاملية يف إقليم رشق املتوسط.
التقرير السنوي للمدير اإلقليمي 1 كانون الثاين/يناير – 31 كانون األول/ديسمرب 2010

اللغة: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

الـُملحق الرابع
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2011

املصدرالعنوان
صحائف حقائق

تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ تنقذ األرواح

زيادة الرضائب عىل منتجات التبغ
األماكن العمومية اخلالية من التبغ

التحذيرات الصحية املصورة عىل عبوات التبغ
التثقيف واالتصال والتدريب يف مكافحة التبغ

حظر اإلعالن عن التبغ والرتويح له ورعايته
اإلقالع عن التدخني

الرتصد
محاية سياسات مكافحة التبغ من تأثري رشكات صناعة التبغ

مصادر
اللغة: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

الدالئل العلمية للعمل يف جمال فريوس العوز املناعي البرشي اإليدز ومعاقرة املخدرات باحلقن 
دليل وجيز للسياسة العامة خلفض رساية فريوس العوز املناعي البرشي من خالل اخلدمات اإلمصالية

دليل وجيز للسياسة العامة: توفري أدوات احلقن املعقمة خلفض رساية فريوس العوز املناعي البرشي
دليل وجيز للسياسة العامة خلفض رساية فريوس العوز املناعي البرشي من خالل معاجلة االعتامد عىل العقاقري

اللغة: العربية/الفرنسية
عملية النداء املوحد، اإلطالق اإلعالمي كانون األول/ديسمرب 2011، صحيفة حقائق حول اليمن

عملية النداء املوحد، اإلطالق اإلعالمي كانون األول/ديسمرب 2011، صحيفة حقائق حول اجلمهورية العربية السورية
اللغة: العربية/اإلنكليزية

إعالن مسقط حول تعزيز خدمات املدارس من خالل التصدي للتحديات الراهنة واملستقبلية
اللغة: العربية/اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

الدوريات
نرشة املبادرات املجتمعية، املجلد 6، العدد 3
نرشة املبادرات املجتمعية، املجلد 6، العدد 4

اللغة: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 17، العدد 1
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 17، العدد 2
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 17، العدد 3
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 17، العدد 4
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 17، العدد 5
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 17، العدد 6
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 17، العدد 7
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 17، العدد 8
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 17، العدد 9

املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 17، العدد 10
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 17، العدد 11
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 17، العدد 12

اللغة: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي
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املصدرالعنوان
الفهرس الطبي لرشق املتوسط – املحتويات احلديثة

املجلد 10، العدد 1
املجلد 10، العدد 2
املجلد 10، العدد 3

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

املقر الرئييس
منشورات عىل اإلنرتنت

اسرتاتيجية التعاون القطري ملنظمة الصحة العاملية
أفغانستان 2009 - 2013

اللغة: اإلنكليزية

األرض الفلسطينية املحتلة 2013-2009
اللغة: اإلنكليزية

تونس 2014-2010
اللغة: اإلنكليزية/الفرنسية

مجهورية إيران اإلسالمية 2014-2010
اللغة: اإلنكليزية

الصومال 2014-2010
اللغة: اإلنكليزية

ُعامن 2015-2010
اللغة: اإلنكليزية

لبنان 2015-2010
اللغة: اإلنكليزية

ليبيا 2015-2010
اللغة: اإلنكليزية

مرص 2014-2010
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

منشورات عىل أقراص مكتنزة/أقراص مرئية رقمية
ض للمخاطر الطبيعية.  أطلس منظمة الصحة العاملية اإللكرتونية اخلاص بخطر الكوارث يف إقليم رشق املتوسط. املجلد 1. التعرُّ

اإلخراجة 2.0.
اللغة: اإلنكليزية

املؤرشات الديموغرافية واالجتامعية والصحية لبلدان إقليم رشق املتوسط 2011
اللغة: العربية/اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

الـُملحق الرابع
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2011

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  املعدنَّ
والبيولوجية

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

وزارة الصحةاألردن

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال صحة العني والوقاية من العمى
العمى

جامعة شهيد هبشتي للعلوم الطبيةمجهورية إيران اإلسالمية

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

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 والتدريب الرسطان
والبحوث حول الرسطان

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 القلبية مجهورية إيران اإلسالمية
الوعائية

الصحة العمومية 
لألسنان

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

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

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

جامعة طهران للعلوم الطبيةمجهورية إيران اإلسالمية

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

ري وأمراض الغدد األردن املركز الوطني للسكنَّ
الصّم واألمراض الوراثية

ري املركز املتعاون مع املنظمة للمعاجلة والتثقيف والبحث يف السكنَّ
ري ري، واحلمل السكنَّ جمال السكنَّ

ري الباكستانيةباكستان رابطة السكنَّ

إدارة 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
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اسم املؤسسةالبلدلقب املركزجمال االختصاص
جامعة الشهيد هبشتي للعلوم الطبية مجهورية إيران اإلسالميةاملركز املتعاون مع املنظمة لتطوير التعليمتطوير التعليم

واخلدمات الصحية
املركز املتعاون مع املنظمة للتدريب عىل البحوث وتطوير تطوير التعليم

ِـّني تعليم العاملني الصحي
كلية األطباء واجلراحنيباكستان

املركز املتعاون مع املنظمة للتدريب والبحوث يف جمال تطوير تطوير التعليم
التعليم

جامعة اجلزيرةالسودان

جامعة اخلرطومالسوداناملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال تطوير تعليم املهن الصحيةتطوير التعليم
مستشفى امللك فيصل التخصيص اململكة العربية السعوديةاملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الصحة اإللكتـرونيةالصحة اإللكتـرونية

ومركز األبحاث
األمراض الـُمْعدية 

ة واملنبعثة املستجدنَّ
املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال األمراض الـُمْعدية 

ة واملنبعثة املستجدنَّ
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

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتثقيف يف جمال فقد فقد السمع
السمع

مركز بحوث األنف واألذن واحلنجرة مجهورية إيران اإلسالمية
والرأس والعنق

الوقاية من العدوى 
ومكافحتها

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

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

معهد باستور التونيس، وزارة الصحة تونس
العمومية

مركز مكافحة داء الليشامنياتاجلمهورية العربية السوريةاملركز املتعاون مع املنظمة ملكافحة داء الليشامنياتداء الليشامنيات
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 للبحوث يف جمال التغذية مجهورية إيران اإلسالميةاملركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب يف جمال التغذيةالتغذية
والتكنولوجيا الغذائية، وزارة الصحة 

والتعليم الطبي
املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب واإليصالية يف التغذية

جمال الغذاء والتغذية
اجلامعة األمريكية يف بريوتلبنان

كلية األغذية والزراعة، جامعة اإلمارات العربية املتحدةاملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال التغذيةالتغذية
اإلمارات العربية املتحدة

جامعة الكويتالكويتاملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الرعاية األولية لصحة الفمصحة الفم

الـُملحق اخلامس
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2011

اسم املؤسسةالبلدلقب املركزجمال االختصاص
املستحرضات 

الصيدالنية
ظ  املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال مكافحة التسمم ويف التيقُّ

الدوائي
ظ الدوائي املغرب مركز مكافحة السموم والتيقُّ

يف املغرب
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 مراقبة جودة األدوية مع مراقبة جودة األدوية

التـركيز عىل التدريب والبحث 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
ع الشيخ زايد لبحوث األعشاب اإلمارات العربية املتحدةاملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الطب الشعبيالطب الشعبي جممنَّ

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

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

الرئة
املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال التثقيف/ التعليم حول السل

السل
جامعة الشهيد هبشتي للعلوم الطبية مجهورية إيران اإلسالمية

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 جممنَّ
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