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املقّدمة وأبرز النقاط 
الواردة في التقرير

يف  العاملية  الصحة  ُمنّظمة  أعال  السنوّي  التقرير  هذا  ُيغطي 
عام  من  األول  واجلزء   2015 عام  طيلة  املتوسط  رشق  إقليم 
2016. ويسلِّط التقرير الضوء عى ما حققناه من إنجازات وما 
جاهبناه من حتديات، فضًا عن ُسُبل الـُميض ُقُدمًا واخلطوات 
بشكل  التقرير  ويرّكز  باختاذها.  التعجيل  يتعني  التي  التالية 
عليها  اتفقت  التي  الرئيسية  اخلمس  األولويات  عى  خاص 
الدول األعضاء يف 2012، وهي: تقوية النُُظم الصحّية َصْوب 
واألطفال؛  األمهات  وصحة  الشاملة؛  الصحّية  التغطية  بلوغ 
واألمراض غر السارية؛ واألمن الصحي واألمراض السارية؛ 

ب للطوارئ واالستجابة هلا.1 والتأهُّ

ُيرجى  الذي  اجلامع  اهلدف  الشاملة  الصحّية  التغطية  ومتثل 
يف  اإلقليم  يف  األعضاء  الدول  مع  عملنا  خال  من  حتقيقه 
اإلقليمي  املكتب  أرسى  وقد  الصحّية.  النُُظم  تقوية  جمال 
وقد   ،2012 يف  اهلدف  ذلك  املتوسط  رشق  إلقليم  للُمنّظمة 
دأبنا منذ ذلك احلني عى توفر الدعم للبلدان فيا يتعلق بتنفيذ 
الدول  وتبدي  اإلقليمي.  العمل  إطار  يف  الواردة  اإلجراءات 
األعضاء مستوى عاليًا من االلتزام جتاه حتقيق التغطية الصحّية 

1 يمكن الرجوع إىل موقع املكتب اإلقليمي عى شبكة اإلنرتنت لاطاع 
عى املاحق اخلمسة املتعلقة هبيكل املكتب اإلقليمي، وتعيني املوظفني، 

 واالجتاعات، واملنشورات، واملراكز املتعاونة عى الرابط
http://www.emro.who.int/about-who/annual-reports/

وفرت  املاضية،  عر  الثانية  الشهور  مدى  وعى  الشاملة. 
أساسية  جماالت  يف  للبلدان  الدعم  العاملية  الصحة  ُمنّظمة 
عديدة كي متيض ُقُدمًا َصْوب حتقيق التغطية الصحّية الشاملة، 
السياسات  وإرساء  الصحي،  التمويل  تقييات  إعداد  ومنها 
الصحي،  القطاع  وتنظيم  االسرتاتيجي،  والتخطيط  الصحّية 
يف  والتريعات  القوانني  تعزيز  عى  للعمل  القدرات  وتنمية 
العمل  إطار  حتديث  يستمر  وسوف  العمومية.  الصحة  جمال 
الصحّية  للتغطية  األربعة  املجاالت  يغطي  الذي  اإلقليمي 
احلاية  وحتسني  واسرتاتيجية؛  رؤية  وضع  )وهي  الشاملة 
تغطية  وضان  باخلدمات،  التغطية  نطاق  وتوسيع  املالية، 
يظل  وسوف  األعضاء،  الدول  الحتياجات  وفقًا  السكان( 
إطار العمل مصدرًا ُيسرتشد به يف تقديم الدعم التقني للبلدان 

م.  ويف َرْصد ما حُترزه من تقدُّ

مع  اسرتاتيجي  تعاون  يف  أيضًا  اإلقليمي  املكتب  رشع  وقد 
شبكة واسعة من اخلراء الدوليني َعْر اإلصدار الثالث ملروع 
أولوية  إرساء حزمة ذات  أولويات مكافحة األمراض هبدف 
الصحّية  بالتغطية  اخلاصة  األساسية  اخلدمات  من  مرتفعة 
إىل  التدخات  ضّم  يف  املستخدمة  املعاير  وتشمل  الشاملة. 
التدخل،  عن  الناتج  األثر  عى  الدليل  من  كل  احلزمة  هذه 
خاصة  جلسة  تستعرض  وسوف  تكلفته.  وُيْس  ومردوديته، 
من الـُمقرر أن ُتعقد عى هامش الدورة الثالثة والستني لّلجنة 

م الـُمحَرز يف هذه املبادرة.  اإلقليمية التقدُّ

العاملة،  القوى  قدرات  تنمية  عى  جمددًا  الرتكيز  وضعنا  وقد 
األمر الذي يمثل حتّديا كبرًا أمام بلدان اإلقليم؛ فقد أجريت 
عر  الثانية  مدار  عى  التشاورية  االجتاعات  من  سلسلة 
لتنفيذ  إقليمي  عمل  إطار  إعداد  عى  زت  ركَّ املاضية،  شهرًا 
التي  الصحة  أجل  من  البرية  للموارد  العاملية  االسرتاتيجية 
فضًا  العام،  هذا  دورهتا  يف  العاملية  الصحة  مجعية  اعتمدهتا 
والقبالة،  التمريض  لتعزيز  شامل  اسرتاتيجي  عمل  إطار  عن 
أيار/ يف  الوزاري  االجتاع  انعقاد  أثناء  أيضًا  ُأطلق  والذي 
با  الطبي،  للتعليم  شامل  استعراض  ُأجري  كا   .2016 مايو 
الـُمتعمق للوضع يف عدد من بلدان اإلقليم،  التقييم  يف ذلك 
الطبي  للتعليم  الدويل  االحتاد  مع  بالتعاون  جرى  والذي 
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بمستوى  والنهوض  معه،  الراكات  وإقامة  اخلاص  القطاع 
األحوال  وسجات  املرىض،  وسامة  املستشفيات  إدارة 
الصحّية.  املعلومات  وُنُظم  احليوية،  واإلحصائيات  املدنية 
املعلومات األكثر شموالً  الوقت احلايل،  اإلقليم، يف  ويمتلك 
تسجيل  لنُُظم  الراهن  الوضع  حول  املنظمة  أقاليم  مجيع  بني 
األحوال املدنية واإلحصائيات احليوية. واعتادًا عى التقييات 
الشاملة التي ُأجريت يف معظم الدول األعضاء، تتوافر حاليًا 
اسرتاتيجية إقليمية لتعزيز نظم تسجيل األحوال املدنية، با يف 
النامجة عن أسباب حمّددة، إلرشاد  الوفّيات  ذلك اإلباغ عن 

البلدان يف ما يتعلق بتنفيذ اإلجراءات ذات األولوية.

وتواصل الـُمنّظمة تقديم الدعم فيا يتعلق بتنفيذ إطار العمل 
اإلقليمي بشأن ُنُظم املعلومات الصحّية واإلفادة من املؤرشات 
الرئيسية وبناء القدرات لتعزيز مجع البيانات، واإلباغ بشأهنا 
قدرات  الثغرات يف  لتقييم  أداة عملّية  ونرها. وقد ُوضعت 
للمؤرشات  موثوقة  بيانات  واستخدام  توفر  عى  البلدان 
الصحّية األساسية اإلقليمية البالغ عددها 68 مؤرشًا. وسوف 
ُيستفاد من التقييم يف إصدار توصية باإلجراءات الازم اختاذها 

ذلك  وتى  األعضاء.  الدول  جانب  من  فعالة  وبمشاركة 
اعتاد اللجنة اإلقليمية إلطار عمل إقليمي هيدف إىل إصاح 
التعليم الطبي يف اإلقليم، ومن املقرر طرحه للنقاش مع معايل 
وزراء الصحة والتعليم العايل يف اجتاع رفيع املستوى يف عام 
2017. ومن أجل تعزيز القيادة يف جمال الصحة وبناء قدرات 
الصحة العمومية يف وزارات الصحة، وضع املكتب اإلقليمي 
للقيادات شمل كبار مسؤويل قطاع الصحة يف  برناجمًا تدريبيًا 
جنيف  يف  ُعقدتا  جولتني  يف  بنجاح  تنفيذه  وتم   ،2015 عام 
ومسقط، وذلك بالتعاون مع كلية هارفارد للصحة العمومية. 
50 قائدًا من قيادات الصحة مستقبًا من  وقد ختّرج أكثر من 
املكتب  ويواصل  سنويًا.  تنفيذه  يستمر  سوف  الذي  الرنامج 
الصحّية  الدبلوماسية  حول  سنوية  ندوة  استضافة  اإلقليمي 
والدبلوماسيني  واخلارجية  الصحة  بوزاريت  املسؤولني  لكبار 

وأعضاء الرملانات.

اسرتاتيجية  أمهية  تكتيس  أخرى  جماالت  يف  العمل  واستمر 
القطاع  تنظيم  ذلك  يف  با  الصحّية،  النُُظم  تقوية  إىل  وهتدف 
الصيدالين واألجهزة الطبية، وتعزيز هَنْج طب األرسة، وتنظيم 
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لسد تلك الثغرات وتقوية ُنُظم املعلومات الصحّية. كا جرى 
وضع وحتديث ُمرتسات صحية شاملة توّثق للموقف الراهن 
املتاحة  والفرص  والثغرات  التحديات  عى  الضوء  وُتسّلط 
وُسُبل الـُميض ُقُدمًا يف كل برنامج من الرامج الصحّية، وذلك 
بالتعاون مع الدول األعضاء. ويف الوقت الراهن، يتوافر لدى 
كل بلد صحيفة موجزة تتضمن املؤرشات الصحّية األساسية، 
الضعف  ومكامن  القوة  ملواطن  موجز  عرض  عن  فضًا 
لنظامه  الـُمواتية  واألولويات  القائمة  والتحديات  املحتملة 
الوثيق  التشاور  بعد  سنويًا  املرتسات  تلك  ث  وحُتدَّ الصحي. 

مع وزارة الصحة. 

الصحّية  بالتغطية  اخلاصة  الطريق  خارطة  تستمر  وسوف 
الشاملة التي اعتمدهتا اللجنة اإلقليمية يف عام 2014 يف توجيه 
نواصل  وسوف  الصحّية.  النُُظم  بتقوية  يتعلق  ما  يف  أعالنا 
القيادة واحلَْوَكمة. وسوف  بناء القدرات يف جمايل  الرتكيز عى 
الصحّية  السياسات  بتحليل  املتعلقة  العمل  جماالت  تظل 
الصحّية،  والتنظيات  التريعات  ووضع  هلا،  والتخطيط 
ومواصلة تعزيز ُنُظم املعلومات الصحّية، با يف ذلك سجات 
أمهية.  ذات  جماالت  احليوية،  واإلحصائيات  املدنية  األحوال 
كا سُتوضع اللمسات النهائية عى التوجيه االسرتاتيجي بشأن 
يف  البلدان  لدعم  األولوية  وسُتمنح  الصحّية.  العاملة  القوى 
التمريض  بشأن  االسرتاتيجي  العمل  إطار  تنفيذ  إىل  سعيها 
الوزاري  االجتاع  حيظى  أن  ُينتظر  الذي  الوقت  يف  والقبالة، 
الطبي  والتعليم  الصحة  لوزراء  عقده  املزمع  املستوى  رفيع 
بإصاح  يتعلق  فيا  املستقبل  مامح  رسم  يف  خاصة  بأمهية 

التعليم الطبي يف اإلقليم. 

اإلقليم  أن  الـُمنرم  العام  هناية  بحلول  واضحًا  بات  وقد 
األمهات  وفيات  معدالت  خفض  يف  كبرًا  تقّدمًا  أحرز  قد 
توضحه  ملا  وفقًا  العرين،  القرن  تسعينيات  منذ  واألطفال 
لأللفية.  اإلنائية  باألهداف  اخلاصة  الرْصد  بيانات  أحدث 
عى  قادرة  غر  تزال  ما  االنخفاض  معدالت  فإن  ذلك،  ومع 
بموَجب  حتقيقها  املطلوب  العامة  اإلقليمية  الغايات  بلوغ 
لأللفية.  اإلنائية  األهداف  من  واخلامس  الرابع  اهلدفني 
واألطفال  األمهات  حياة  إلنقاذ  اإلقليمية  املبادرة  وواصلت 

التي  البلدان  أمام  املطروحة  الرئيسية  للتحديات  التصدي 
أطلقت  وقد  واألطفال.  األمهات  لوفيات  مرتفعًا  عبئًا  تعاين 
م يف  التقدُّ بالعبء خططًا لتسيع وترة  املثقلة  التسعة  البلدان 
هذا املجال وهدفت يف بادئ األمر إىل حتسني احلصائل الصحّية 
ُقُدمًا َصْوب حتقيق غايات األهداف اإلنائية لأللفية،  للميض 
أهداف  حتقيق  َصْوب  الطريق  متهيد  إىل  أيضًا  هتدف  ولكنها 
عى  املنُظمة  رّكزت  كا   .2030 عام  بحلول  املستدامة  التنمية 
جودة الرعاية، با يف ذلك الرعاية قبل احلمل ورعاية حديثي 
عنرين  من  بوصفها  أمهيتها  ازدادت  اللتان  ومها  الوالدة، 
قْيد احلياة يف  بقاء األمهات واألطفال عى  مهمني من عنارص 

اإلقليم. 

اهلدف  وغايات  العاملية  االسرتاتيجية  تنفيذ  يكون  وسوف 
عوامل  من  مهًا  عامًا  املستدامة  التنمية  أهداف  من  الثالث 
واملراهقني.  واألطفال  األمهات  صحة  جمال  يف  م  التقدُّ إحراز 
ُبغية  البلدان  قدرات  بناء  عى  الرتكيز  فسنواصل  هنا،  ومن 
صفوف  يف  منها  الوقاية  يمكن  التي  للوفيات  حد  وضع 
األمهات واألطفال واملراهقني. ويف هذا السياق، سوف تستمر 
الصحة  جمال  يف  الـُمحَرز  م  التقدُّ ورصد  دعم  يف  الـُمنّظمة 
اإلنجابية وصحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال، وتنفيذ 
خطط العمل ذات الصلة به، وسوف تويل اهتامًا خاصًا لتعزيز 
الرعاية قبل احلمل ورعاية حديثي الوالدة. وسوف ُتستكمل 
بالبّينات  الـُمسندة  العمومية  الصحة  تدخات  من  قائمة 
عالية  التدخات  ذلك  با يف  احلمل،  قبل  ما  برعاية  واخلاصة 
األثر للوقاية من االضطرابات اخِلْلقية والوراثية ومكافحتها، 

لرفع توصية هبا للبلدان بحلول عام 2016.

ُوضعت  فقد  القلق؛  عى  باعثًا  أمرًا  التْغذية  متثل  تزال  وال 
التي  العاملية  األهداف  لتنفيذ  للبلدان  إقليمية  طريق  خارطة 
حددهتا مجعية الصحة العاملية يف عام 2012، وكذلك التوصيات 
الصادرة عن املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية، وهو ما أدى 
أو خطط عمل  البلدان حاليًا اسرتاتيجيات  امتاك معظم  إىل 
وطنية يف هذا املضار. وقد تم دعم بيان السياسات اإلقليمي 
بشأن احلاجة املاسة إىل التنفيذ الكامل للُمدّونة الدولية لقواعد 
تسويق بدائل لبن األم، يف الوقت الذي زاد عدد املراكز اخلاصة 
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التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2015

الشديدة  التغذية  سوء  حاالت  لعاج  الغذائي  باالستقرار 
والـُمعقدة يف البلدان التي متر بحاالت الطوارئ.

األكر  الـُمسّبب  هي  السارية  غر  األمراض  تزال  وال 
للوفيات املبكرة يف اإلقليم، ال سّيا أمراض القلب والسطان 
توافر  من  الرغم  وعى  والسكري.  املزمنة  الرئوية  واألمراض 
وحتقيق  امليدان  هذا  يف  بالعمل  املستوى  رفيع  سيايس  التزام 
م الـُمحَرز غر  بعض البلدان إلنجازات مذهلة، فا يزال التقدُّ
متكافئ وغر متساٍو ودون املستوى املطلوب؛ إذ أن معدالت 
تعاطي التبغ مازالت يف تزايد، بينا تظل معدالت فْرط الوزن 
والّسمنة يف صفوف البالغني واألطفال مرتفعة بصورة مزعجة 
يف غالبية البلدان، وال تتوافر بّينات عى حدوث أي حتسن يف 
االجتاهات اخلاصة بعوامل اخلطر األخرى، ومن بينها اخلمول 

البدين.

وقد واصلنا الرتكيز عى دعم البلدان لتنفيذ اإلعان السيايس 
للجمعية  املستوى  الرفيع  االجتاع  عن   2011 عام  الصادر 
العامة لألمم املتحدة بشأن الوقاية من األمراض غر السارية 
الذي  اإلقليمي  العمل  إطار  طريق  عن  وذلك  ومكافحتها، 
اعتمدته اللجنة اإلقليمية يف 2012. وعى الصعيد العاملي، كان 
للمكتب اإلقليمي دور مهم يف الدعوة إىل وضع إطار للمساءلة 
م الـُمحَرز، يف الوقت الذي كان ملسامهات  لقياس مدى التقدُّ

MDGs 4 and 5 set targets for reducing child mortality 
and improving maternal health by 2015. Significant 
progress has been made globally and in the Region 
towards achieving these two goals but not all countries 
will have done so by the deadline. The Global Strategy 
for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health, 
2016–2030 provides a roadmap to continue and 
extend  the work to improve women’s and children’s 
health as well as the health of adolescents.
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التي  العرة  املؤرشات  مواءمة  ضان  يف  بالغة  أمهية  البلدان 
م الذي حترزه  وضعت عى الصعيد العاملي من أجل قياس التقدُّ
الدول األعضاء مع املؤرشات اخلاصة بإطار العمل اإلقليمي. 
الـُمحَرز  م  التقدُّ رصد  عى  حاليًا  البلدان  قدرة  حتسنت  وقد 
بإطار  املحددة  بااللتزامات  يتصل  ما  يف  ال سّيا  به،  واإلباغ 

زمني والواردة يف اإلعان السيايس.

ويتناول إطار العمل اإلقليمي الوقاية من األمراض ومكافحتها 
د، والوقاية،  عر أربعة جماالت رئيسية، هي: احلَْوَكمة، والرتصُّ
عضو  دولة  لكل  قدمنا   ،2015 عام  ويف  الصحّية.  والرعاية 
لاستجابة  املوجز  السنوي  الـُمرتسم  من  األول  اإلصدار 
ذلك  وأتاح  العرة.  العملية  املؤرشات  إىل  استنادًا  الوطنية، 
الـُمحَرز يف  م  التقدُّ تأخذ ملحة عامة حول  للبلدان كي  فرصة 
ما يتعلق بالتنفيذ. وحتى اآلن، فإن عددًا مل يتجاوز ثلث الدول 
خطط  أو  اسرتاتيجيات  وضع  يف  نجحت  التي  هي  األعضاء 
األمراض غر  الوقاية من  القطاعات من أجل  متعددة  وطنية 
السارية ومكافحتها أو وضع أهداف وطنية اختيارية كخطوة 
أوىل أساسية يف هذا السياق. وقد أجرينا أنشطة شاملة للدعوة 
يف عامي 2015 و2016 لتسليط الضوء عى أمهية هذه القضايا. 

لدعم  اإلقليمي  الصعيد  عى  مهمة  إجراءات  ُاختذت  كا 
ذلك،  وتضمن  البلدان.  لدى  القطاعات  متعددة  االستجابة 
الـُمنّظمة بجامعة جورج  الـُمتعاون مع  املركز  باالشرتاك مع 
للسياسات  ُملخصات  وإعداد  قياس  لوحة  استحداث  تاون، 
اخلاصة  الصحّية  التريعات  يف  املارسات  أفضل  حول 
بشأن  اإلرشادات  نر  عن  فضًا  السارية،  غر  باألمراض 
األغذية،  يف  السّكر  استهاك  بخفض  الـُمتعلقة  السياسات 
خفض  سياسات  بشأن  الصادرة  لإلرشادات  الـُمكملة  وهي 
استهاك امللح والدهون يف الطعام. وُقّدم الدعم للبلدان يف ما 
يتصل بتحديث تريعاهتا املتعلقة بمكافحة تعاطي التبغ وبناء 

القدرات لتشجيع ممارسة النشاط البدين.

غر  األخرى  للقطاعات  الكاملة  املشاركة  تكتيس  وسوف 
م  التقدُّ إحراز  استمرار  لضان  كبرة  أمهية  الصحي  القطاع 
إعان  بتنفيذ  املعني  اإلقليمي  العمل  إطار  تنفيذ  صعيد  عى 
األمم املتحدة السيايس املعني باألمراض غر السارية. وسوف 

املجلة الصحية لرشق املدوسط  ½
تصلر شهرلًا
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م  تواصل الـُمنّظمة العمل مع الدول األعضاء ُبغية إحراز التقدُّ
الازم بحلول موعد اجتاع االستعراض لألمم املتحدة يف عام 
م سرتكز يف األساس عى االلتزامات  2018، غر أن هذا التقدُّ

التي تبدهيا الدول األعضاء واإلجراءات التي تتخذها.

عمل  إطار  اإلقليمية  اللجنة  اعتمدت  أيضًا،   2015 عام  ويف 
يف  العمل  نطاق  توسيع  ُبغية  بالبّينات  ومسندًا  عمليًا  إقليميًا 
اخلاصة  الشاملة  العمل  خطة  وتفعيل  النفسية  الصحة  جمال 
جماالت  أربعة  حتّددت  وقد   .2020-2013 النفسية  بالصحة 
للعمل يف إطار العمل اإلقليمي: احلَْوَكمة، والوقاية، والرعاية 

د. الصحّية، والرتصُّ

وُأحرز تقدم ملموس يف العام 2015 َصْوب النهوض بمستوى 
األمن الصحي يف اإلقليم. ويف أعقاب إجراء املكتب اإلقليمي 
 2014 عام  هناية  يف  اخلارجية  السيعة  التقييات  من  لعدد 
ومطلع عام 2015 لقدرة الدول األعضاء عى اكتشاف حاالت 
من  بات  هلا،  واالستجابة  اإليبوال  فروس  بمرض  اإلصابة 
الواضح أن استعداد البلدان للوفاء الكامل بالقدرات املطلوبة 
عاَّ  كثرًا  أقل  كان   2015 الدولية  الصحّية  اللوائح  بموجب 
التقييم الذايت. وهلذا السبب، فقد قّررت  سبق اإلباغ به عر 
معنية  إقليمية  تقييم  بعثة  تشكيل   2015 عام  اإلقليمية  اللجنة 
اإلرشاف  عن  فضًا  للبلدان،  وتوفره  التقني  التوجيه  بتيسر 
خارجية،  جهات  جتريه  مشرتك  مستقل  تقييم  عملية  عى 
املوضوعي  التقييم  هبدف  الذايت،  التقييم  عن  حتوالً  يعدُّ  فيا 
بالصحة  الـُمحدقة  التهديدات  الوقاية من  البلدان عى  لقدرة 
دعت  فقد  ذاته،  الوقت  ويف  هلا.  واالستجابة  عنها  والكشف 
حاليًا  الـُمتاحة  التقييم  أدوات  مواءمة  إىل  اإلقليمية  اللجنة 
إعداد  جمال  يف  قيادي  دور  لعب  من  اإلقليم  نت  مكَّ والتي 
يف  عامليًا  مقبولة  باتت  التي  املشرتك  اخلارجي  التقييم  أدوات 

الوقت الراهن من مجيع األطراف املعنية. 

األساسية  القدرات  لتنفيذ  املشرتك  اخلارجي  التقييم  وُأجري 
من  باالستفادة  الدولية،  الصحّية  اللوائح  بموجب  املطلوبة 
كا  اآلن،  حتى  اإلقليم  يف  بلدان  أربعة  يف  اجلديدة،  األدوات 
مماثلة  وموضوعية  مستقلة  تقييات  إلجراء  خطة  ُوضعت 
كل  ويف   ،2016 عام  هناية  بحلول  األقل  عى  بلدان  عرة  يف 

2017. وُتَعد هذه خطوة كرى عى  البلدان بحلول هناية عام 
اجلهود  تعرقل  ِجسام  حتديات  هناك  تزال  ال  ولكن  الدْرب. 
الرامية للوقاية من األمراض الـُمستجدة والـُمعاودة للظهور، 
يف  قدراهتا  تعزز  أن  البلدان  مجيع  عى  ويتعني  ومكافحتها، 
وسوف  الصحي.  باألمن  الـُمحدقة  التهديدات  مع  التعامل 
يتواصل العمل عى مدى الشهور الثانية عر القادمة لضان 
إجراء تقييم جلميع الدول األعضاء وإعداد خطط عمل استنادًا 

لنتائج التقييم والعمل عى سد الثغرات دون إبطاء.

 ،2015 عام  طيلة  السارية  األمراض  فاشّيات  هتديد  واستمر 
ما  السكان،  ونزوح  الراعات  وترة  تصاعد  استمر  حيث 
ذلك  وغر  بالتمنيع  التغطية  الستمرار  بالنسبة  حتديًا  مثل 
ومتثلت  للحياة.  والـُمنقذة  األساسية  الصحّية  اخلدمات  من 
ملساعدة  اجلهود  ومضاعفة  الرتكيز  مواصلة  يف  استجابتنا 
فعّال  نحو  عى  األمراض  ترّصد  ترسيخ  يف  األعضاء  الدول 
ويف التوقيت املناسب، عى سبيل املثال، وتوسيع نطاق شبكة 
اإلنذار واالستجابة املبكرة يف البلدان التي حّلت هبا كوارث، 
واجلهاز  اإلنفلونزا  ألمراض  املبكر  اإلنذار  نظام  وتعزيز 
مبكرًا  الكشف  لضان  الـُمعدية  األمراض  وسائر  التنفيس 
أدى  وقد  بالصحة.  الـُمحدقة  لألخطار  واالستجابة  عنها 
عدم الوصول إىل املناطق غر اآلمنة لتنفيذ تدخات املكافحة 
الّضنك يف كل من السودان  ُحَّى  الازمة إىل حدوث فاشَيَتْي 
وعى  األخرى.  الدول  من  عدٍد  يف  الكولرا  وفاشية  واليمن، 
أية حال، تعكس حاالت الكشف السيع عن تلك الفاشيات 
والفاشيات  العراق،  يف  الكولرا  فاشية  ال سّيا  واحتوائها، 
ملتازمة  السعودية  العربية  اململكة  مستشفيات  يف  املتكّررة 
األمثلة  بعض  كورونا،  لفروس  التنفسّية  األوسط  الرق 
املناسب  الوقت  ويف  بفاعلية  الـُمنّظمة  استجابة  عى  الرائعة 
طوارئ  أي  وقوع  من  الوقاية  إىل  أدى  ما  األحداث،  لتلك 
صحية عاملية كرى نامجة عن استمرار هتديدات األمن الصحي 

يف اإلقليم واتساع نطاقها.

يف  األطفال  شلل  استئصال  صعيد  عى  كبر  تقدم  وُأحرز 
أفغانستان  ومها  هبا  متوّطنًا  الفروس  يزال  ال  التي  البلدان 
انتقال الفروس يف بعض  وباكستان، عى الرغم من استمرار 
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حّققت   ،2016 أيار/مايو  شهر  منتصف  وبحلول  املناطق. 
الفموي  اللقاح  التحّول املطلوب منها عامليًا من  البلدان  مجيع 
الثاثي التكافؤ إىل اللقاح الفموي الثنائي التكافؤ لإلفادة منه 
تقّدم  من  حتقق  وما  التمنيع.  حات  ويف  الروتيني  التمنيع  يف 
األمل  يبعث  أمر  هو  األطفال  شلل  استئصال  جمال  يف  إجيايب 
العمل  بأن  التفاؤل  من  كبرة  موجة  اآلن  وهناك  نفوسنا.  يف 
َصْوب  حتول  بنقطة  حاليًا  يمر  اإلقليم  هذا  يف  به  نقوم  الذي 
العاملي.  الصعيد  استئصال شلل األطفال عى  استكال مهمة 
أفغانستان  تنفيذها يف  اجلاري  الرامج  نواصل دعم  أن  والبد 
وباكستان وإظهار أعى درجات االلتزام بضان متنيع األطفال 
يف كل مكان. وعى نفس املنوال، وحتى يتسنَّى لنا منع حدوث 
ضان  يف  االستمرار  ومستقبًا  اآلن  علينا  يتعني  الفاشيات، 
توفر التغطية بالتمنيع واحلفاظ عليها جلميع أمراض الطفولة 
يف سياقات الطوارئ التي ال يزال يتعذر فيها الوصول إىل عدد 

كبر من األطفال. 

املتوسط  رشق  إقليم  عمل  خطة  اإلقليمية  اللجنة  واعتمدت 
العاملية  العمل  لتنفيذ خطة  إطارًا  باللقاحات بوصفها  اخلاصة 
بشأن  اإلقليمية  العمل  خطة  عن  فضًا  باللقاحات،  اخلاصة 
املاريا 2016-2020 لتنفيذ االسرتاتيجية التقنية العاملية بشأن 
املاريا 2016-2030. وقد عقدنا اجتاعات مع طائفة واسعة 
التعاون معهم من  املعنيني وحرصنا عى  الشأن  من أصحاب 
أجل إعداد خطة عمل إقليمية بشأن التهاب الكبد الفرويس.

إقليم  يف  اإلنساين  الوضع  يف  كبرًا  تدهورًا   2015 عام  وشهد 
رشق املتوسط؛ إذ صنفت األمم املتحدة يف متوز/يوليو 2015 
األزمة يف اليمن طارئة من املستوى الثالث، وهو أعى مستوى 
من  طوارئ  ثاث  احلايل  الوقت  يف  اإلقليم  ويضم  التهديد. 
بينها  ومن  الثالث،  املستوى  من  العمومية  الصحة  طوارئ 
وبنظرة عامة عى  السورية.  العربية  العراق واجلمهورية  أزمتا 
اإلقليم، فقد جتاوز عدد من حيتاجون إىل اخلدمات الصحّية 62 
ما  الطوارئ،  حاالت  جراء   2015 عام  بنهاية  شخص  مليون 
ألقى عبئًا ثقيًا عى كاهل النُُظم الصحّية الضعيفة والـُمـثقلة 
والنازحني  الاجئني  مجيع  من   %60 نحو  وينتمي  باألساس. 
ل الاجئون اآلن نحو ثلث  إىل بلدان اإلقليم. ويف لبنان، يشكِّ

إمجايل عدد السكان. 

وكان لنقص املوظفني الطبّيني املتخّصصني واألدوية واملعدات 
الطبية وسائر املوارد الصحّية األخرى، ال سّيا يف املناطق التي 
كان وصول املنُّظمة ورشكائها إليها حمدودًا، أثر بالغ عى تقديم 
اخلدمات الصحّية، ما أسهم يف تدهور الوضع الصحي لبعض 
املجموعات السكانية وزيادة عدد الوفيات التي يمكن جتنبها. 
ثغرات  املوارد ووجود  املفروضة عى  القيود  الرغم من  وعى 
كبرة يف متويل املعونات اإلنسانية، فقد ُأعيدت هيكلة برنامج 
تعزيزه  وجرى   2015 عام  يف  للطوارئ  اإلقليمي  االستجابة 
األزمات  عدد  يف  املسبوقة  غر  الزيادة  ملجاهبة  كبرة  بصورة 
وقد  وتفاقم حجمها وشدهتا.  الـُمنّظمة  تستوجب دعم  التي 
تم تعزيز قدرات اإلقليم يف جمال قيادة زمام اإلغاثة اإلنسانية 
الـُمنّظمة  الستجابة  األولوية  إعطاء  وواصلنا  الصحّية، 
األساسية  األدوية  توفر  ضان  مع  اإلقليم،  يف  لألزمات 
ترّصد  تعزيز  عن  فضًا  اإلنسانية،  واملساعدات  واإلمدادات 
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افدداح املركز اإلقليمي للطوارئ الصحية  اسدئصال شلل األطفال    ½
ن   حفل ُأقيم حتت رعالة صاحبة السمو امللكي  العاصمة األربنية عمَّ

األمريأ منى احلسني
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حاالت  يف  الرعاية  وخدمات  التمنيع  وحات  األمراض 
وتقديم  املزمنة،  لألمراض  العاجي  والتدبر  الصدمات 
الدعم النفيس. كا واصلنا السعي إلجياد وتنفيذ النُُّهج وتوطيد 
يف  الـُمـحارصين  األشخاص  متكني  تضمن  التي  الراكات 
الرعاية  إليها من احلصول عى  الوصول  التي يصعب  املناطق 
الصحّية  اخلدمات  دعم  إىل  إضافة  أمكن،  حيثا  الصحّية 

الـُمتنقلة. 

من  عدد  يف  اإلقليمية  اللجنة  أبرزت  كا  الواضح،  من  وبات 
باملنهجية  يتسم  هَنج  وجود  ضان  إىل  بحاجة  أننا  دوراهتا، 
لاستجابة  اإلقليم،  وعر  البلدان  داخل  والفاعلية، 
للمتطلبات الصحّية للمجموعات السكانية املتأثرة بالنزاعات 
البلدان  مجيع  يف  الصحّية  النُُظم  تقوية  وضان  والطوارئ، 
تشتد  التي  الصحّية  تقديم اخلدمات  املترضرة واستمرارها يف 
وسوف  املستضيفة.  واملجتمعات  النازحني  بني  إليها  احلاجة 
يتطلب ذلك حتسني وتوسيع نطاق التنسيق والعمل واملشاركة 
من سائر القطاعات واألطراف املعنية، با يف ذلك املجتمعات 

املترضرة ذاهتا. 

 2016 أيار/مايو  يف  العاملية  الصحة  مجعية  اعتمدت  أن  وبعد 
أعال  ُأجريت  الصحّية،  للطوارئ  اجلديد  املنظمة  برنامج 
إضافية إلعادة اهليكلة وجرى التخطيط لزيادة كبرة يف املوارد 

البرية. 

الطوارئ  اإلقليمي حلاالت  التضامن  تفعيل صندوق  وجرى 
التنبؤ  يمكن  متويل  توفر  لضان   2016 الثاين/يناير  كانون  يف 
اإلقليم،  يف  للكوارث  الـُمفاجئة/السيعة  لاستجابة  به 
سواء الطبيعية منها أو التي هي من صنع اإلنسان، فضًا عن 
املدينة  التابع للمنُّظمة يف  اللوجيستية  تفعيل مركز اإلمدادات 
العاملية للخدمات اإلنسانية يف ديب هبدف ضان توفر األدوية 
واإلمدادات الطبية واملعدات الطبية احليوية املطلوبة يف الوقت 
أن  األمل  وحيدوين  وخارجه.  اإلقليم  يف  للبلدان  املناسب 
تواصل الدول األعضاء يف اإلقليم مساندة جهود حشد املوارد 
ُبغية توفر الدعم اإلنساين والصحي للبلدان املترضرة، عاوة 
احلاجة  تشتد  والتي  االستجابة  عى  التقنية  القدرة  توفر  عى 

إليها يف اإلقليم.

استكال  واصلنا  املاضية،  عر  الثانية  الشهور  مدار  وعى 
لتعزيز  موازية  إجراءات  باختاذ  والتشغيلية  التقنية  أنشطتنا 
عى  التأكيد  استمرار  ذلك  وتضمن  اإلدارية.  الفاعلية 
العاملة  القوى  الـُمساءلة والشفافية والكفاءة، وكذلك تعزيز 
رصد  حاليًا  ويتم  البلدان.  مستوى  عى  ال سّيا  بالـُمنّظمة، 
االمتثال عر لوحة قياس االمتثال الشهرية وربطه بآليات تقييم 
األداء. وأولينا مزيدًا من الرتكيز ملبادرات بناء القدرات، مثل 
برنامج التدريب املتكامل ملراكز امليزانية، واملنتديات املخصصة 
نتائج أولية إجيابية  التوعية. وحقق ذلك  لامتثال، ومبادرات 
يف  متثل  واملساءلة،  واالمتثال  اإلدارة  بتحسني  يتصل  ما  يف 
حتقيق انخفاٍض بنسبة تزيد عن 80% يف عدد التقارير املتأخرة 
بشأن املسامهات املالية املبارشة مقارنة بعام 2013، وانخفاض 
بنسبة تزيد عن 80% يف عدد التقارير املتأخرة للجهات املانحة 
مقارنة بعام 2014، واالنتهاء من معظم توصيات جلنة املراجعة 
هيدف  مروع  تنفيذ  أيضًا  وتم  عالقة.  تزال  ال  التي  املشرتكة 

للتصدي لعدم االمتثال يف أساليب التعاقد مع غر املوظفني. 

القليلة املاضية، فقد  الـُمّتبع طيلة األعوام  الُعرف  ومتاشيًا مع 
األعضاء  الدول  وممثيل  للوزراء  املستوى  رفيع  اجتاع  ُعقد 
الصحة  مجعية  اجتاع  قبيل  جنيف  يف  هلا  الدائمة  والبعثات 
إلجراء  فرصة  االجتاعات  هذه  أتاحت  وقد  العاملية. 
املسؤولني  وكبار  الصحة  وزراء  السادة  مع  استعراض، 
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  الارأ إىل حمافظة بهوك العراقية، املللر اإلقليمي لفددح مركزًا  ½
للرعالة الصحية األ لية للنااحني باخليًا، ُأنِشئ بلعٍم من منظمة 

الصحة العاملية
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أن  إىل  حتتاج  أساسية  جماالت  أربعة  هناك  مازالت  املستدامة، 
نوليها العناية، وهي: الدعوة إىل تنفيذ غايات التنمية املستدامة 
القائمة  الصحّية  االسرتاتيجيات  ومواءمة  بالصحة؛  املتعلقة 
فاعلية  أكثر  آليات  وختصيص  الغايات؛  تلك  مع  للمنُّظمة 
الصعيدين  وعى  البلدان  داخل  القطاعات  متعدد  للعمل 
لدعم  الصحّية  املعلومات  ُنُظم  وتقوية  والعاملي؛  اإلقليمي 
 2017  - 2016 الثنائية  الـُمحَرز. وسوف تكون  م  التقدُّ رصد 

حاسمة يف إرساء هذا األساس.

الدكتور عاء الدين العلوان
 املدير اإلقليمي

ملنظمة الصحة العاملية إلقليم رشق املتوسط

الرئيسية،  األولويات  معاجلة  يف  الـُمحَرز  م  للتقدُّ احلكومّيني، 
تعزيز  ُبْغَية  السابقة،  دورهتا  يف  اإلقليمية  اللجنة  اجتاع  منذ 
الصحة  حول  العاملية  املناقشات  يف  األعضاء  الدول  مشاركة 

وإصاح الـُمنّظمة. 

وهناك بّينات واضحة عى أن هذا اإلقليم يتبوأ الصدارة يف عدد 
من جماالت الرامج بني أقاليم الـُمنّظمة. فقد أرسى عملنا يف 
جماالت تعزيز النُُظم الصحّية واألمن الصحي واألمراض غر 
السارية قاعدة يمكن االرتكاز عليها يف العمل خال السنوات 
متيض  كي  للبلدان  متينًا  أساسًا  وفر  أنه  كا  القادمة،  العديدة 
التعاون  بأن  اإلقليم  يف  االعرتاف  ويتزايد  الثقة.  متلؤها  ُقُدمًا 
التنمية  أهداف  بلوغ  أجل  من  رضوري  أمٌر  القطاعات  بني 
مازالت  أمامنا  الطريق  أن  غر  الطويل.  املدى  عى  والصحة 
ومع   ،2015 عام  بعد  ما  مرحلة  يف  ُقُدمًا  نميض  فبينا  طويلة؛ 
رشوع الدول األعضاء يف العمل َصْوب بلوغ أهداف التنمية 



13 تقولة النُُظم الصحية لدحقيح الديطية الصحية الشاملة

ع في تغطية السكان  التمويل الصحي والتوسُّ
وإمكانية الوصول إلى اخلدمات

م امللحوظ الذي تم إحرازه، فا تزال البلدان  عى الرغم من التقدُّ
تواجه أوجه قصور وعدم مساواة وحتديات أمام استدامة متويل 
أساسيًا  أمرًا  العقبات  التغلب عى هذه  وُيَعد  الصحية.  النظم 
الشاملة.  الصحية  التغطية  بتحقيق  اخلاصة  األهداف  لبلوغ 
م من املنظمة، يف عام 2015، عى: متابعة  ز الدعم املقدَّ وقد تركَّ
مراجعات  وإجراء  البلدان؛  يف  الصحي  التمويل  نظم  حتليل 
واإلصاحات  القائمة  الصحية  للنظم  املستوى  رفيعة  تقنية 
أجل  من  للسياسات  حوار  يف  واالنخراط  بالتمويل؛  اخلاصة 
ف عى خيارات التمويل الصحي اخلاصة بكل بلد؛ وبناء  التعرُّ
ذات  املتخصصة  املجاالت  يف  والوطنية  اإلقليمية  القدرات 

الصلة بالتمويل الصحي.

وقد تم، يف هذا السياق، إجراء حتليل لنظم التمويل الصحي 
التنظيمي  للتقييم  املنظمة  أداة  باستخدام  بلدان  سبعة  يف 
لتحسني التمويل الصحي )OASIS(، وذلك لتقييم املارسات 
الصحي  التمويل  بوظائف  خيتص  فيا  والتنظيمية  املؤسسية 
بعَثتْي  تنظيم  وتم  والراء.  والتجميع،  التحصيل،  وهي، 

تقوية الُنُظم الصحية 
لتحقيق التغطية الصحية 

الشاملة
التغطية الصحية الشاملة

للدول  دعمها   ،2015 عام  يف  العاملية،  الصحة  منظمة  كثَّفت 
التغطية  م َصْوب حتقيق  التقدُّ األعضاء من أجل تسيع وترة 
هبا  تعهدت  التي  بااللتزامات  والوفاء  الشاملة،  الصحية 
املتوسط،  لرق  العاملية  الصحة  ملنظمة  اإلقليمية  اللجنة 
إطار  وتنفيذ   ،)2013( ش م/ل إ60/ق-2  قرارها  يف 
الشاملة  الصحية  بالتغطية  االرتقاء  بشأن  اإلقليمي   العمل 
العمل  إطار  يف  الرتكيز  وينصب  إ61/ق-1(.  )ش م/ل 
اإلقليمي عى أربعة جوانب رئيسية: وضع رؤية واسرتاتيجية 
من  احلاية  ُسُبل  وتعزيز  الشاملة؛  الصحية  بالتغطية  خاصة 
الصحية  باخلدمات  التغطية  نطاق  وتوسيع  املالية؛  املخاطر 
ومتابعة  للسكان  التغطية  توفر  يف  ع  التوسُّ وضان  الازمة؛ 

ذلك.
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اإلسامية،  إيران  جهورية  إىل  املستوى-  رفيعَتْي  مراجعة 
لتقييم مدى ماءمة خطة التحّول الصحية التي أطلقت يف عام 
2014، ومدى حتقيقها للتأثر املطلوب، وإىل تونس لاسرتشاد 
بآرائها يف إعداد االسرتاتيجية الصحية الوطنية اخلاصة بالبلد. 
يف  املستوى،  رفيعة  للسياسات  حوار  جلسات  تنظيم  تم  كا 
أربعة بلدان، للتعرف عى خيارات التمويل الصحي من أجل 
القدرات عى  بناء  الشاملة. وتركزت جهود  الصحية  التغطية 
مستحقات  سداد  طرق  إلصاح  االسرتاتيجي  الراء  عملية 
لرصد  املالية،  املخاطر  من  احلاية  وقياس  اخلدمات،  مقدمي 

م الـُمحَرز َصْوب حتقيق التغطية الصحية الشاملة. التقدُّ

بشأن  إقليمي  واجتاع  للخراء،  تشاوري  اجتاع  وأفىض 
يف  العامة  السكانية  الرائح  لتشمل  التغطية  نطاق  توسيع 
ضة للمخاطر إىل  القطاع غر الرسمي والرائح السكانية املعرَّ
وضع مسّودة خلارطة طريق جتاه توسيع نطاق التغطية الصحية 
الرسمي  غر  القطاع  يف  العامة  السكانية  الرائح  لتشمل 
والرائح السكانية املعرضة للمخاطر يف اإلقليم. وتم إعداد 
السياسات اخلاصة بطرق سداد  ونر ملخصات موجزة عن 

مستحقات مقدمي اخلدمات، ومتويل جانب الطلب.

ورشع املكتب اإلقليمي يف تعاون اسرتاتيجي مع شبكة واسعة 
أولويات  ملروع  الثالث  اإلصدار  عْر  الدوليني  اخلراء  من 
مكافحة األمراض )DCP3( هبدف إرساء حزمة ذات أولوية 
الصحّية  بالتغطية  اخلاصة  األساسية  اخلدمات  من  مرتفعة 
إىل  التدخات  ضّم  يف  املستخدمة  املعاير  وتشمل  الشاملة. 
هذه احلزمة الدليل عى األثر الناتج عن التدخل، ومردوديته، 
الـُمقرر  من  خاصة  جلسة  تستعرض  وسوف  تكلفته.  وُيْس 
م  التقدُّ اإلقليمية  للجنة  املقبلة  الدورة  هامش  عى  ُتعقد  أن 
تقدمًا جتاه حتقيق  البلدان  املبادرة. وأظهرت  الـُمحَرز يف هذه 
التغطية الصحية الشاملة من خال إبدائها التزامًا سياسيًا رفيع 
الشأن،  هذا  يف  املعامل  واضحة  اسرتاتيجية  ووضع  املستوى، 
وتبنيها لنُُهج مبتكرة حلشد موارد إضافية هلذا الغرض. وهناك 
الدالة عى حدوث انخفاض يف حصة اإلنفاق  البيِّنات  بعض 
أعطى  اخلاصة. وقد  أمواهلم  املبارش لألشخاص من  الصحي 
اهلدف  غايات  ضمن  الشاملة  الصحية  التغطية  مسألة  إدراج 
الثالث من أهداف التنمية املستدامة، زمخًا إضافيًا لتسيع وترة 

خاص،  بشكل  العمل  يرتكز  وسوف  الشأن.  هذا  يف  م  التقدُّ
خال الثنائية 2016 - 2017، عى استكشاف وسائل مبتكرة 
التي  املالية  املخاطر  من  احلاية  نطاق  وتوسيع  املوارد،  حلشد 
الرسمي،  غر  القطاع  يف  العامة  السكانية  الرائح  عى  تركز 
هدر  من  واحلد  للمخاطر،  املعرضة  السكانية  والرائح 
وحتسني  اإلنفاق،  لتتبع  أفضل  طرق  اعتاد  خال  من  املوارد 
م الذي حترزه البلدان َصْوب حتقيق التغطية  عملية رصد التقدُّ

الصحية الشاملة.

احَلْوَكمة في مجال الصحة وحقوق اإلنسان
جمال  يف  الصحة  وزارات  لقدرات  إقليمي  تقييم  إجراء  تم 
أعقبه  والذي  االسرتاتيجي،  والتخطيط  السياسات،  صياغة 
التخطيط  جمال  يف  القدرات  تنمية  حول  عملية  حلقة  عقد 
ذلك  خال  من  التعرف،  تم  وقد  االسرتاتيجي.  الصحي 
بالتخطيط، والتي  الثغرات ذات الصلة  التقييم، عى عدد من 
من بينها: حمدودية عدد املوظفني، وضعف املهارات يف خمتلف 
الصحي؛  والتخطيط  الصحية  السياسات  حتليل  جماالت 
من  متباينة  مستويات  وجود  مع  املتعددة  الصحية  واخلطط 
التخطيط  وهياكل  املوارد؛  بتخصيص  املتعلقة  االلتزامات 
التواصل  التي تكتنف  الوزارات والصعوبات  املختلفة داخل 
الذي  القيادات،  يف  املتكرر  والتغير  اإلطار؛  هذا  يف  بينها  فيا 

غالبًا ما يؤثر عى األولويات عند التخطيط.

فاعلية  ملدى  إقليمي  تقييم  إجراء  تم  آخر،  جانب  وعى 
باستخدام  بلدان،  ثانية  يف  اخلارجية،  واملعونات  املساعدات 
أدوات ووسائل حمددة خاصة بجمع البيانات من احلكومات، 
األطراف(،  واملتعددة  الثنائية  )الوكاالت  التنمية  رشكاء  ومن 
واملنظات غر احلكومية. وتم عرض نتائج الدراسة يف اجتاع 
ممثلو  وحرضه   2016 مطلع  يف  عقد  املستوى  رفيع  تشاوري 
اجلهات املانحة الرئيسية ورشكاء التنمية. ومن املتوقع أن يطرأ 
حتسن يف عملية التنسيق بني اجلهات املانحة ورشكاء التنمية من 

خال إقامة منتدى لركاء التنمية يف هذا اإلقليم.

ويف ما خيتص بالعمل يف جمال تنظيم قطاع الصحة، مع الرتكيز 
عى القطاع اخلاص، فقد شمل إجراء دراسات تقييمية يف ثاثة 
بلدان إضافية، أعقبها نشاط لتنمية القدرات اإلقليمية وإعداد 
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بشكل  التنسيق  وعدم  احلَْوَكمة،  جمال  يف  القدرات  حمدودية 
مرتابط بني أصحاب املصلحة/ الركاء املعنيني عى املستوى 
الوطني، ونقص املعلومات املوثوقة. ويؤدي تفاوت األوضاع 
البلدان  تواجهها  التي  التحديات  تباين  إىل  اإلقليم  هذا  يف 

املختلفة، والتي ينبغي معاجلتها وفقًا لذلك.

وتم، يف إطار مواجهة القضايا املتعلقة بالتحديات واألولويات، 
إعداد مسّودة وثيقة عمل لتنمية قوى العمل الصحية، وذلك 
 .2014 التي جترى منذ عام  املشاورات  من خال سلسلة من 
االجتاع  هذا  عن  الناجتة  االسرتاتيجي،  اإلطار  مسّودة  وتأيت 
التي  البرية،  املوارد  بشأن  العاملية  االسرتاتيجية  مع  متسقة 
وستناقشها   ،2016 أيار/مايو  يف  العاملية  الصحة  مجعية  أقرهتا 
الدول األعضاء عى هامش الدورة املقبلة لّلجنة اإلقليمية يف 

ترين األول/أكتوبر 2016.

وحتظى تقوية التعليم الطبي يف اإلقليم بأولوية بالغة. فقد تم 
مع  بالتعاون  البلدان،  خمتلف  يف  الطبي  التعليم  أوضاع  تقييم 
االحتاد الدويل للتعليم الطبي، من خال إجراء مسح لكليات 
الطب، جنبًا إىل جنب مع سلسلة من املشاورات التي متت يف 
إقليمي  عمل  إطار  ُوِضع  النتائج،  إىل  واستنادًا  الشأن.  هذا 
وسوف  اإلقليمية،  اللجنة  اعتمدته  الطبي،  بالتعليم  خاص 
يف  العايل  التعليم  ووزراء  الصحة  وزراء  مع  تنفيذه  ُيناقش 

اجتاع رفيع املستوى، من املقرر عقده مطلع عام 2017.

دليل ملعايري تعليم التمريض والقبالة
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دليل حول تنظيم القطاع اخلاص. وُأِعدت دورة لبناء القدرات 
الصحة،  واملساواة يف جمال  اإلنسان  اإلقليمية يف جمال حقوق 
اإلنسان،  حقوق  من  كحق  الصحة  أمهية  عى  الرتكيز  مع 
جتربتها  متت  اإلدارة،  ومسؤويل  السياسات  راسمي  تستهدف 

يف مر وتنفيذها يف باكستان.

القدرات  بناء  2017، عى   - 2016 الثنائية  وسيتم الرتكيز، يف 
املؤسسية لدى وحدات حتليل السياسات الصحية والتخطيط 
الصحي يف وزارات الصحة. وسيتم إياء اهتام خاص بمسألة 
الصحية،  التريعات  َسن  جمال  يف  القدرات  وحتديث  بناء 
وتعزيز قدرات اهليئات التنظيمية ملؤسسات القطاعني اخلاص 
من  حقًا  بوصفها  الصحة  قيمة  تعزيز  إىل  والدعوة  والعام، 
واالستفادة  التنمية،  رشكاء  بني  والتنسيق  اإلنسان،  حقوق 
اإلنائي  السياقني  فعال يف  اخلارجية عى نحو  املساعدات  من 

واإلنساين.

تنمية القوى العاملة الصحية
سياق  يف  كرى  أولوية  الصحية  العاملة  القوى  تنمية  متثل 
تقوية النظم الصحية والتحرك َصْوب حتقيق التغطية الصحية 
هذا  يف  الصحية  العاملة  القوى  أوضاع  وتعكس  الشاملة. 
النقص  حيث  من  الشأن  هذا  يف  العاملية  االجتاهات  اإلقليم 
والتحديات  العادل،  غر  والتوزيع  عام،  بشكل  العددي 
املتمثلة يف اجلودة، وعدم املساواة يف جمال الصحة، واالحتفاظ 
بالعاملني، واألداء، مقرونة بالتناقص املستمر يف القوى العاملة 
املمتدة.  الطوارئ  حاالت  وطأة  حتت  ترزح  التي  البلدان  يف 
يف  الثالثة،  املجموعة  بلدان  يف  حاد  نقص  حاالت  وهناك 
حني تعتمد بلدان املجموعة األوىل اعتادًا كبرًا عى العاملني 
الصحيني األجانب2. ومن بني القضايا الرئيسية يف هذا اإلطار، 

2 تم حتديد املجموعات الثاث وفقًا للحصائل الصحية للسكان، وأداء 
النظام الصحي، ومستوى اإلنفاق الصحي: 1( البلدان التي تقدمت فيها 

التنمية االجتاعية واالقتصادية تقدمًا كبرًا عى مدى العقود األربعة األخرة، 
مدعومة بارتفاع املستوى االقتصادي؛ 2( البلدان التي قامت بتطوير بنية 

أساسية شاملة يف جمال تقديم اخلدمات الصحية، غر أهنا تواجه صعوبات 
يف جمال املوارد، ومتثل، بشكل أسايس، البلدان املتوسطة الدخل؛ 3( البلدان 

التي تواجه صعوبات كبرة يف حتسني احلصائل الصحية للسكان نتيجة نقص 
املوارد اخلاصة بالصحة، وعدم االستقرار السيايس، والنزاعات، وغر ذلك من 

التحديات املعقدة ذات الصلة بالتنمية.

بليل ملعالري تعليم الدمرلض  القبالة ½
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التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2015

القيادة  برنامج   ،2015 عام  مطلع  يف  ُأطلق  ثانية،  جهة  ومن 
بجامعة  العامة  الصحة  كلية  مع  بالتعاون  الصحة،  أجل  من 
املستقبل  وقادة  احلاليني  القادة  مهارات  تنمية  هبدف  هارفارد 
الرنامج  ُعِقد هذا  العمومية يف اإلقليم. وقد  يف جمال الصحة 
يف  جزءين  عى  أسابيع  أربعة  مدى  عى  يقدم  الذي  املكثف 
موقعني خمتلفني )يف جنيف ويف مسقط(. واستنادًا إىل النجاح 
الذي حتقق يف اجلولة األوىل من هذا الرنامج، تم تقديم اجلولة 
كانون  إىل   2015 الثاين/نوفمر  املدة من ترين  منه يف  الثانية 

الثاين/يناير 2016.

ويف جمال التمريض والقبالة، ُأجريت مراجعة شاملة للتحديات 
حيث  املجال،  هذا  يف  القدرات  تنمية  تعرقل  التي  والعقبات 
بشأن  إقليمي  منتدى  خال  املراجعة  تلك  نتائج  نوقشت 
مستقبل التمريض والقبالة يف اإلقليم، وقد تم، يف اجتاع الحق 
اإلجراءات  من  جمموعة  إعداد  الدوليني،  اخلراء  من  لفريق 
ملواجهة هذه التحديات. وُعرض إطار العمل اإلقليمي بشأن 
2025 عى وزراء   -  2016 والقبالة  التمريض  تعزيز خدمات 
بالدول األعضاء باإلقليم  الصحة وكبار املسؤولني الصحيني 
أيار/مايو  يف  العاملية  الصحة  مجعية  اجتاعات  هامش  عى 
ملراجعة  تشاوري  اجتاع   ،2015 عام  يف  أيضًا،  وُعقد   .2016
واملهنيني  والقابات  باملمرضات  اخلاصة  التنظيمية  الائحة 
واخليارات  األولويات  حتديد  تم  املساعدين، حيث  الصحيني 
املتاحة لتعزيز الائحة التنظيمية يف ظل وجود سياسات قوية 

تكفل حاية صحة اجلمهور.

الصحيني  املهنيني  أوضاع  م  تفهُّ أصبح  آخر،  صعيد  وعى 
هذا  يف  تم،  وقد  متزايدة.  أمهية  ذات  قضية  يمثل  اآلخرين، 
خاهلا  من  يمكن  التي  والوسائل  األدوات  إعداد  السياق، 
مهنيو  جمموعات:  ثاثة  عى  البداية  يف  يركز  مسح  إجراء 
اخلدمات  ومهنيو  الطبي،  التصوير  ومهنيو  الطبية،  املخترات 
التأهيلية. وسيتم االنتهاء من هذا املسح، الذي ُيَعد األول من 

نوعه يف هذا اإلقليم، يف عام 2016.

من  الطبي  التعليم  جودة  حتسني  عى  العمل  يتواصل  وسوف 
تعزيز  خال  ومن  أخرى؛  وسائل  ضمن  االعتاد،  خال 
العمل.  إطار  بتنفيذ  وذلك  والقبالة،  التمريض  مهارات 

الوطنية يف جمال  القدرات  تعزيز  إىل  الرامية  وستكثَّف اجلهود 
املوارد البرية إلدارة شؤون الصحة، والتي ستكون رضورية 
باملوارد  اخلاص  اإلقليمي  االسرتاتيجي  العمل  إطار  لتنفيذ 
جمال  يف  العاملة  القوى  لتعزيز  اهتام  إياء  وسيتم  البرية. 
الرعاية الصحية األولية وتنظيم قضايا التعليم واملارسة للقوى 
الوسائل،  من  وغره  االعتاد،  خال  من  الصحية  العاملة 
املهني الصحي، والتصدي  التعليم  القدرات يف جمال  وحتسني 
للتحديات التي تواجه القوى العاملة الصحية أثناء الطوارئ، 
العاملة الصحية  املتعلقة بالقوى  وحتسني املعلومات والبيِّنات 

من خال املراصد اخلاصة بالقوى العاملة الصحية.

األدوية والتكنولوجيات األساسية
)أدوية  اجلودة  ومضمونة  مأمونة  طبية  منتجات  إتاحة  متثل 
التكنولوجيات  جمال  يف  كبرًا  حتديًا  طبية(  وأجهزة  ولقاحات 
الصحية، وذلك بسبب ضعف النظم التنظيمية الوطنية واملهام 
املرتبطة هبا واخلاصة بضان جودة املنتجات الطبية املتداولة يف 
األسواق املحلية ومأمونيتها وفاعليتها. ويعد تنظيم املنتجات 

الطبية أمرًا ذا أولوية بالنسبة للبلدان.

التيقظ  نظم  تعزيز  حول  إقليمي  اجتاع  وقائع  خال  وتم، 
الدوائي، الدعوة بشكل خاص إىل تنسيق وتعزيز مهام التنظيم 
ظ الاحق للتسويق، وذلك بالنسبة لألدوية واللقاحات  والتيقُّ
إرشادات  إعداد  تم  ذلك،  عن  وفضًا  الطبية.  واألجهزة 
وتعزيز  بوضع  األعضاء  الدول  قيام  كيفية  عن  إقليمية 
إجراءات تنظيم األجهزة الطبية من خال هَنج تدرجيي، وذلك 
استنادًا إىل املارسات التنظيمية القائمة حاليًا يف كل من األردن 
فإن  ذاته،  السياق  ويف  السعودية.  العربية  واململكة  والسودان 
املنتجات الطبية املتدنية النوعية/املزورة/املغشوشة التوسيم/
مجيع  يف  العمومية  للصحة  هتديدًا  تشكل  املغشوشة/املزيفة، 
األعضاء  الدول  وتشارك  اإلقليم.  هذا  يف  األعضاء  الدول 
األعضاء  الدول  آللية  التوجيهية  اللجنة  يف  الة  فعَّ مشاركة 
النوعية/املزورة/املغشوشة  املتدنية  الطبية  املنتجات  ملكافحة 

التوسيم/املغشوشة/املزيفة.
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االعتاد اجلاعي ملدونات قواعد السلوك وتنفيذها، فقد ورد 
ذكرها كثغرات مشرتكة يف عملية اإلدارة. أما وجود إخصائيي 
تقييم أكفاء من املواطنني فقد ُاعتر من عوامل النجاح، ذلك 
إىل جانب الدعم السيايس الرفيع املستوى، وهو ما يؤدي إىل 
إضفاء الطابع املؤسيس عى عملية اإلدارة الرشيدة لألدوية يف 

وزارات الصحة.

التأكيد عى  اللجنة اإلقليمية،  انعقاد  قبل  ما  وتم، خال فرتة 
التقنية الوطنية يف جمال تقييم التكنولوجيا  بناء القدرات  أمهية 
الصحية. وطلب العديد من البلدان، يف أعقاب ذلك، الدعم 
يف جمال حتسني أو إنشاء وحدات للتقييم ضمن نظمها الصحية 
برامج  لتطوير  أقاليمي  دعم  أيضًا  ُطلب  حني  يف  الوطنية، 
آسيا  رشق  )جنوب  للمنظمة  أخرى  أقاليم  يف  النوع  هذا  من 
وغرب املحيط اهلادئ(. وتوسعت الشبكة التي ُأنشئت يف عام 
2014، لتشمل بلدانًا من اإلقليمني املذكورين. وتضم الشبكة 
حاليًا ما يربو عى 100 خبر ومنارص حميل. وتواصلت عملية 
الطبية  األجهزة  وإتاحة  اجلودة  حتسني  جمال  يف  القدرات  بناء 
بًا،  واالستفادة منها، يف ظل وجود ما يزيد عى 70 موظفًا مدرَّ

يف كل من أفغانستان والعراق.

عى  التعرف  بشأن  جديدة  مبادرة  ُأطلقت  ذلك،  غضون  ويف 
أجل  من  التكلفة  واملنخفضة  األولوية  ذات  الطبية  األجهزة 
خدمات  عى  األجهزة  هذه  مستخدم  حصول  فرص  حتسني 
رعاية صحية عالية اجلودة. وكان قد تم، خال املرحلة األوىل، 

الرشيدة  احلَْوَكمة  جمال  يف  العمل  شهد  أخرى،  جهة  ومن 
األوىل  املرحلة  يف  بلدان  مخسة  وجود  ظل  يف  تقدمًا،  لألدوية 
املرحلة  يف  وثاثة  الثانية،  املرحلة  يف  بلدان  وسبعة  حاليًا، 
كل  يف  الوطنية  العمل  فرقة  الجتاعات  الدعم  م  وُقدِّ الثالثة. 
الوطنية  التقييات  نتائج  ملناقشة  وباكستان  أفغانستان،  من 
هذا  يف  للبلدين  الوطنية  األُُطر  ولصياغة  الشفافية،  جمال  يف 
املجال. وُعقد اجتاع بلداين ضم ممثيل بلدان املرحلة األوىل، تم 
خاله وضع خطط العمل الوطنية حتى هناية عام 2016. وقد 
وضع  يف  الوطنية  األفرقة  مع  وثيق  نحو  عى  املنظمة  تعاونت 
ل  تقارير التقييم الوطني اخلاصة هبا يف صورهتا النهائية. ويشكِّ
الذي  السيايس  االستقرار  وعدم  اإلقليم  يف  املوجود  التباين 
املجال.   هذا  يف  خاصة  حتديات  البلدان،  من  كثر  منه  يعاين 
وذلك يف  الفساد،  لتدابر  التعرض  قابلية   1 اجلدول  ويوضح 

أعقاب حتليل لتقييات أجريت يف 11 بلدًا، خال 2015.

وقد تبنيَّ أن الوظائف التنظيمية اخلاصة بالرتويج والتجارب 
بلدان  مخسة  يف  للفساد  للتعرض  بالغة  بقابلية  تتسم  السيرية 
واالختيار  للتفتيش  وبالنسبة  التوايل.  عى  بلدان  وثاثة 
بالغة  إىل  متوسطة  بقابلية  تتسم  أهنا  تبنيَّ  فقد  والتسجيل، 
للتعرض للفساد يف غالبية البلدان التي خضعت للتقييم. وتم 
حتديد حضور االلتزام السيايس، الذي يتجىَّ يف وجود قوانني 
قائمة لألدوية وزيادة فرص احلصول عى األدوية كَمْكمن قوة 
وإجراءات  السياسات  لغياب  وبالنسبة  البلدان.  يف  مشرتك 
غياب  وكذلك  املصالح،  بتضارب  يتعلق  فيا  املعيارية  العمل 

اجلدول 1
احَلْوَكمة الرشيدة لألدوية: قابلية التعرض للفساد في 11 بلدًا

مستوى قابلية 
التعرض

الوظائف التنظيمية )عدد البلدان(
التجارب الترويجالتفتيشالترخيصالتسجيل

السريرية
التوزيعالشراءاالختيار

––1531–1بالغ

2411–2–3شديد

531–3556متوسط

3165–443هاميش

14––––––أدنى

11911118111111اإلمجايل
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وإنشاء  واالستثار  السليمة  القرارات  اختاذ  لدعم  الصحة، 
هيئات تنظيم األجهزة الطبية.

تقدمي اخلدمات املتكاملة
مشرتكًا  حتديًا  األولية  الصحية  الرعاية  خدمات  جودة  متثل 
أمام مجيع بلدان اإلقليم. وال يزال غياب فرص احلصول عى 
اخلدمات الصحية بسبب الُبْعد اجلغرايف عن مراكز الرعاية يف 
عدد من البلدان املنخفضة الدخل، يشكل حتديًا يف هذا املجال، 
يف  ذاهتا  حد  يف  قضية  التكلفة  حتمل  عى  القدرة  متثل  حني  يف 
كثر من البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل. وما يزال 
العديد من البلدان حياول جاهدًا إعادة تشكيل خدمات الرعاية 
الصحية األولية ملواجهة العبء املريض املرتبط باألمراض غر 
املنظم  غر  ع  فالتوسُّ النفسية.  الصحة  ومشكات  السارية 
ل  يشكَّ اخلاص،  القطاع  يف  الصحية  الرعاية  تقديم  جلهات 
نظم  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  الشأن.  هذا  يف  إضافية  حتديات 
النزاعات،  من  املترضرة  البلدان  من  كثر  يف  الصحية  الرعاية 
أمام  الذي يشكل حتدياٍت خطرٍة  قد أصبحت معطَّلة، األمر 

فرص احلصول عى خدمات الرعاية األولية.

Patient safety
assessment manual

Second edition

Patient safety
tool kit

إعداد قائمة لألجهزة الطبية األساسية، استنادًا إىل األولويات 
اإلقليمية يف هذا الشأن. وهتدف املبادرة، التي سُتعَطى األولوية 
امللبَّي  غر  للطلب  حٍل  تقديم  إىل   ،2017-2016 الثنائية  يف 
املحتملني  املانحني  تساعد  أن  ونأمل  ُمعينة  طبية  أجهزة  من 
ورشكات الصناعة عى إتاحة تلك األجهزة بتكاليف ميسورة. 
وعى اجلانب اآلخر، تم االنتهاء من مسح قائم عى التصور، 
حول مدى توافر األدوية املضادة للسطان ومدى يس تكلفتها 
األوروبية  اجلمعية  مع  بالتعاون  تم  والذي  اإلقليم،  هذا  يف 
العمل  خطة  بتنفيذ  خاص  نشاط  أول  ومتثَّل  األورام.  لطب 
اإلقليم،  يف  امليكروبات  مضادات  مقاومة  ملكافحة  العاملية 
التوافر  يزال  وما  املجال.  هذا  يف  توعية  بحمات  القيام  يف 
يمثل  للمراقبة  اخلاضعة  لألدوية  جدًا  املنخفضان  واإلتاحة 
هاجسًا كبرًا فيا خيتص بتقديم خدمات صحية عالية اجلودة، 
للمرىض  بالنسبة  لألمل  املناسب  العاجي  التدبر  حيث  من 
الذين خيضعون للمعاجلة من أمراض السطان أو لتدخات 

جراحية كرى.

النظم  تقوية  عى   ،2016 عام  خال  الرتكيز،  ينصب  وسوف 
عن  وذلك  الطبية،  املنتجات  بجميع  خيتص  فيا  التنظيمية 
خال  من  متابعتها  ستتم  التي  الذايت  التقييم  إجراءات  طريق 
عى  للتغلب  الدعم  تقديم  أيضًا  وسيتم  للخراء.  زيارات 
الطبية ولضان  املنتجات  األساسية وسائر  األدوية  النقص يف 
األدوية  وإتاحة  بتوافر  املعنية  الوطنية  السياسات  يف  التوازن 
اخلاضعة للمراقبة، وبخاصة فيا يتعلق بالرعاية امللطِّفة. ومن 
أن  التكلفة  املنخفضة  الطبية  باألجهزة  اخلاصة  املبادرة  شأن 
ذات  األجهزة  عن  وافية  خاصة  وجتميع  عى،  التعرف  تتيح 
األمر  وهذا  هبا،  موجز  وإعداد  التكلفة،  واملنخفضة  األولوية 
الراء. وسيتم حتديث  للبلدان يف عملية  الذي سيكون عونًا 
التعرف  أجل  من  الُقطرية  الدوائية  القطاعات  مرتسات 
التنظيم  مثل  الرئيسية،  املجاالت  يف  املوجودة  الثغرات  عى 
وفرص  البرية  واملوارد  التقنية  والقدرات  والسياسات 
الـُمحَرز  م  التقدُّ من  انطاقًا  وسيتم،  األدوية.  عى  احلصول 
إنشاء  عى  الرتكيز  الصحية،  التكنولوجيا  سياسات  جمال  يف 
وزارات  يف  الصحية  بالتكنولوجيا  خاصة  تقييم  وحدات 

توجيهات تقنية حول سالمة املرىض ½
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صحية  رعاية  خدمات  عى  احلصول  ضان  أن  املعلوم  ومن 
حتقيق  السرتاتيجية  أساسيًا  عنرًا  يمثل  اجلودة  عالية  أولية 
التغطية الصحية الشاملة. وقد تبنت املنظمة هَنج طب األرسة 
باعتباره النَهج الرئييس لتقديم الرعاية الصحية األولية وتعزيز 
هذا  يف  الناس  عى  ز  تركِّ التي  املتكاملة  الصحية  اخلدمات 
املجتمعيني  الصحيني  العاملني  دور  فإن  وباملثل،  اإلقليم. 
حيويًا  دورًا  يبقى  الصحية  واملدن  املنزلية  الصحية  والرعاية 
والرعاية  األولية  الصحية  الرعاية  جمال  يف  للعمل  بالنسبة 
املجتمعية. وقد تم دعم العديد من املبادرات الرامية إىل زيادة 
احلاليني،  الرعاية  مقدمي  قدرات  وبناء  األرسة  أطباء  أعداد 
أطباء  أعداد  زيادة  بشأن  اسرتاتيجية  وثيقة  إعداد  ذلك  يف  با 
حول  أشهر  ستة  مدى  عى  دورة  وعقد  اإلقليم،  يف  األرسة 
للمارسني  م  تقدَّ وممارسته،  األرسة  بطب  اخلاصة  املبادئ 
بروت.  يف  األمريكية  اجلامعة  مع  بالراكة  وذلك  العامِّني، 
مراجعة  إجراء  الُقطري  الصعيد  عى  م  املقدَّ الدعم  وشمل 
لتقديم خدمات الرعاية الصحية يف العديد من بلدان اإلقليم.

ُعقدت  حيث  اخلاص  الصحة  قطاع  بشأن  العمل  وَتَواَصل 
حلقة عملية انصب الرتكيز فيها عى بناء القدرات الُقطرية يف 
جماالت تقييم القطاع اخلاص وتنظيمه والراكة معه. ويف جمال 
إدارة املستشفيات، تم االنتهاء من إجراء مراجعة ملستشفيات 

أيام  عرة  مدى  عى  ُعقدت  دورة  تلتها  اخلاص،  القطاع 
الدورة  تقييم  نتائج  إىل  واستنادًا  املستشفيات.  إدارة  عن 
جَيري  فسوف  فيها،  املشاركني  من  وردت  التي  واملاحظات 
تقديم هذه الدورة، التي ُتَعد األوىل من نوعها يف اإلقليم، إىل 

البلدان خال عام 2016.

ويف جمال اجلودة والسامة، تم تنقيح أداة تقييم سامة املرىض، 
كا تم نر جمموعة أدوات خاصة بالتدخات األساسية. ومن 
بتحسني اجلودة يف جمال  إطار خاص  إعداد  تم  ناحية أخرى، 
الرعاية الصحية األولية، والذي متت مراجعته بصورة مستقلة 
مرافق  من   40 يف  جتربته  َثم  ومن  وخراء،  نظراء  جانب  من 
هذه  أصبحت  وقد  بلدان.  أربعة  يف  األولية  الصحية  الرعاية 
األداة جاهزة لاستخدام من ِقَبل البلدان. وعاوة عى ذلك، 
املراعية  املستشفيات  مبادرة  بتقييم  خاصة  أداة  مراجعة  متت 
لسامة املرىض، وجرى إطاع البلدان عليها من خال اجتاع 
تشاوري إقليمي ُعقد يف هذا اإلطار. كا تم، يف اجتاع للخراء 
الرعاية  مؤسسات  اعتاد  إجراءات  وممارسة  مبادئ  حول 
التي  الراهنة، والقيمة  للبيِّنات  الصحية، إجراء مراجعة نقدية 

تضيفها عملية االعتاد، من حيث حتسني جودة الرعاية.

الصحية،  املدن  برنامج  إحياء  بنجاح  تم  ذلك،  غضون  يف 
وقامت املنظمة باإلشهاد عى أن مدينة الشارقة هي أول مدينة 
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صاحب السمو الشيخ اللكدور سلطان بن حممل القاسمي، حاكم الشارقة، لدسلَّم جائزأ منظمة الصحة العاملية أل ل مللنة صحية   اإلقليم ½
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ويف إطار اجلهود املبذولة أيضًا لتقوية ُنُظم املعلومات الصحية 
املؤرشات  عن  اإلباغ  من  البلدان  متكني  بغرض  الروتينية، 
اعتمدهتا  والتي  مؤرشًا   68 عددها  البالغ  اإلقليمية  األساسية 
املستدامة،  التنمية  وأهداف   2014 عام  يف  اإلقليمية  اللجنة 
ُعقد اجتاع تشاوري تِقني من أجل االتفاق عى حمتويات أداة 
التقييم املنّسق التي سيجرى جتريبها يف اإلقليم يف عام 2016. 
وتم تقديم الدعم لبناء القدرات يف جمال تعزيز استخدام ُنُظم 
كقاعدة   ،)DHIS2( املديريات  يف  الصحية  املعلومات  إدارة 
معاجلة  وُبْغَية  ونرها.  عنها  التقارير  ورفع  املعلومات  جلمع 
التي  املؤرشات،  عن  اإلباغ  عملية  يف  الكبرة  الثغرات 
السكانية،  االستقصائية  الدراسات  من  أسايس  بشكل  تنشأ 
وتغطية  الصحية  الفحوص  مسوح  لدعم  أدوات  إعداد  تم 
الرعاية  من  واالستفادة  والبيولوجية  السلوكية  اخلطر  عوامل 
الصحية والوضع الصحي وإنفاق األرس املعيشية عى الصحة. 
وسيجرى تنفيذ املسح يف تونس، خال عام 2016، بدعم من 

حكومتها.

الثانية والستني مع  وَتَواَصل العمل عى املؤرشات األساسية 
باملؤرشات،  الصلة  ذات  الدالة  للبيانات  موجز  سجل  إعداد 
عة والتي ستتضمن القائمة  باإلضافة إىل قائمة مؤرشات موسَّ
العاملية اإلضافية، وكذلك مؤرشات اهلدف الثالث من أهداف 
للدول األعضاء  املنظمة دعمها  املستدامة. وستواصل  التنمية 
املعلومات  نظم  خال  من  التقارير  رفع  أنشطة  تعزيز  يف 
املكونات  يف  األساسية  املؤرشات  بشأن  هبا  اخلاصة  الصحية 
واملحددات  الصحية  املعلومات  لنظام  الثاثة  األساسية 

Eastern Mediterranean Region 
Framework for health information systems 
and core indicators for monitoring health 
situation and health system performance

2015

صحية يف اإلقليم، وذلك يف أعقاب تقييم خارجي ُأجري هلذا 
ع يف برامج  الغرض. وسوف تواصل املنظمة الدعوة إىل التوسُّ
بوصفه  املضار  هذا  يف  التقنية  املشورة  وتقديم  األرسة  طب 
يمثل اسرتاتيجية شاملة لتقديم اخلدمات باجتاه حتقيق التغطية 
إدارة  حتسني  جمال  يف  الدعم  تقديم  وسيتم  الشاملة.  الصحية 
الرعاية الصحية األولية. كا سيتم  املستشفيات وجودة  وأداء 
النظم  مرونة  تعزيز  أجل  من  بأزمات  متر  التي  البلدان  دعم 
يف  الصحية  الرعاية  خدمات  توافر  وضان  وتكيُّفها  الصحية 

حاالت الطوارئ.

ُنُظم املعلومات الصحية
يف إطار اجلهود املبذولة لتعزيز اإلحصاءات اخلاصة بالوفيات، 
تسجيل  نظم  لتعزيز  اإلقليمية  االسرتاتيجية  مع  ومتشيًا 
إرشادات  إعداد  تم  احليوية،  واإلحصاءات  املدنية  األحوال 
تقنية من أجل دعم البلدان يف تطوير نظم اإلحصاءات اخلاصة 
اإلقليميني  اخلراء  من  جمموعة  تشكيل  وجيري  بالوفيات، 
اخلاصة  اإلحصاءات  تعزيز  بغرض  البلدان،  يف  لنرهم 
اللجنة  مع  كثب  عن  املجموعة  هذه  وستعمل  بالوفيات، 
لغريب  واالجتاعية  االقتصادية  واللجنة  ألفريقيا  االقتصادية 
آسيا. كا ُأجريت تقييات شاملة إضافية لنُظم تسجيل األحوال 
املدنية واإلحصاءات احليوية. ومل يتبق سوى ثاثة بلدان فقط، 
مع  املنظمة  وتتابع  املجال.  هذا  يف  تقيياهتا  بإجراء  بعد  َتقم  مل 
هبا،  اخلاصة  التنفيذ  خطط  عن  باإلباغ  خيتص  فيا  البلدان 
التعرف عليها من  يتم  التي  البلدان  استنادًا إىل أولويات تلك 
م الدعم التقني يف جمال تقييم جودة  خال تلك التقييات. وُقدِّ
م مهم  بيانات الوفيات التي ُتعزى ألسباب حمددة، وُأحِرز تقدُّ
يف هذا املضار. وقد ورد، خال 2015، أكثر من 20 جمموعة 
اكتاهلا،  من  للتأكد  تقييمها  تم  حيث  بلدًا،   12 من  للبيانات 
مراجعة  وأجريت  معيارية.  تقييم  أدوات  باستخدام  وذلك 
تستخدمها  التي  احلالية،  التسجيل  وناذج  الوفاة  إلخطارات 
بناء  أيضًا دعم  وتم  الدولية.  املعاير  البلدان، وذلك يف ضوء 
شهادات  إجراءات  جمال  يف  البلدان،  من  العديد  يف  القدرات 
الوفاة والرتميز بحسب التصنيف الدويل لألمراض )املراجعة 

العارشة(.

إطار نظم املعلومات الصحية  املؤرشات  ½
األساسية 2015
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املراضة  ذلك  يف  با  الصحي،  والوضع  الصحية  واملخاطر 
تعزيز  بغرض  وذلك  الصحي،  النظام  واستجابة  والوفيات 
فعال.  نحو  عى  القرارات  وصنع  السياسات  رسم  عمليات 
وعى اجلانب اآلخر، شهد الـَمرَصد الصحي اإلقليمي مزيدًا 
من التحسني با يكفل نر اإلحصاءات الصحية واستخدامها 
عى نحو أفضل يف هذا اإلقليم. وتم إعداد مرتسات صحية 
شاملة توثِّق الوضع احلايل والتحديات املاثلة والثغرات القائمة 
والفرص املتاحة وُسُبل الـُميض ُقُدمًا يف كل بلد وكل برنامج 
األعضاء.  الدول  مع  بالتعاون  وذلك  الصحية،  الرامج  من 

وسوف يتواصل حتديث هذه املرتسات بصفة سنوية.

حاجة  فهناك  التحديات؛  من  العديد  هناك  يزال  ال  أنه  غر 
ُتعزى  التي  الوفيات  تسجيل  ألنشطة  التعزيز  من  مزيٍد  إىل 
ألسباب حمددة، والرتميز بحسب التصنيف الدويل لألمراض، 
البيانات.  جودة  وتقييم  املستمر  التدريب  خال  من  وذلك 
كا أن احلاجة قائمة أيضًا إىل إجراء مسوح سكانية وتقييات 
البلدان  تشجيع  وسيتم  منتظمة.  بصفة  الصحية  النظم  ألداء 
جمال  يف  احتياجاهتا  تلبية  أجل  من  استثار  خطط  إعداد  عى 
القدرات، وكذلك إلعداد مراصد صحية وطنية من أجل نر 
بيانات شاملة عى املستوى دون الوطني ملعاجلة حاالت اجلْور 

يف جمال الصحة.

البحث والتطوير واالبتكار
ُعقد عدد من االجتاعات املهمة وأنشطة تنمية القدرات يف جمال 
تطوير البحوث واالبتكار، وُأعيد تشكيل جلنة رشق املتوسط 
ملناقشة  اجتاعًا  عقدت  التي  الصحية،  للبحوث  االستشارية 
االسرتاتيجية.  الصحية  األولويات  دعم  يف  البحوث  دور 
الوظائف  ودعم  املؤسسية  القدرات  ببناء  اللجنة  وأوصت 
املؤسسية يف جمال البحوث وتعزيز البحوث وأخاقياهتا لدى 
البحوث  وتشجيع  الصحة،  جمال  يف  العاملني  املهنيني  مجيع 
واإلقليمية،  )الوطنية،  القطاعات  بني  واملشرتكة  التعاونية 
بالبحوث  خاصة  كرى  بيانات  قواعد  وتطوير  والدولية( 
السياسات  لراسمي  املعلومات  توفر  يف  البحوث  واستخدام 

بنتائجها.

املعنية بمراجعة  املتوسط  يف هذه األثناء، اجتمعت جلنة رشق 
يف  األخاقية  اجلوانب  ملراجعة  دعًا  البحوث،  أخاقيات 
وتركزت  البر.  عى  وجُترى  املنظمة  متوهلا  التي  البحوث 
الدالئل  مع  اللجنة  أعال  توافق  ضان  عى  االجتاع  وقائع 
عى  جُترى  التي  الصحية  البحوث  ملراجعة  الدولية  اإلرشادية 
البر؛ وحتديث اإلجراءات القائمة اخلاصة بمراجعة البحوث 
الصحية التي جُترى بدعم من املنظمة؛ والتعامل مع التحديات 
اجلديدة التي تواجه البحوث الصحية، با يف ذلك البحوث يف 
جمال السياسات والنظم الصحية. ويف السياق ذاته، عقد اجتاع 
تشاوري للخراء بشأن إعداد ومواءمة دالئل إرشادية مسندة 
القدرات  بناء  إىل  هتدف  بتوصيات  خرج  والذي  بالبيِّنات، 
وتلبية احتياجات الدول األعضاء يف هذا الشأن ورسم خرائط 
لألنشطة اإلرشادية يف اإلقليم وإعداد دالئل إرشادية تتوافق 
مع الظروف التي خيتص هبا اإلقليم، والتي ال يوجد هلا دالئل 
املنظمة  املتعاونة مع  املراكز  إرشادية. ومتخض اجتاع مديري 
يف اإلقليم، وهو األول من نوعه عى مدى فرتة تزيد عى عر 
والتي أصبحت تضم  املراكز،  إنشاء شبكة هلذه  سنوات، عن 
اآلن مخسة وأربعني من املراكز النشطة املتعاونة مع املنظمة يف 

هذا اإلقليم.

النروجيي  املعرفة  مركز  مع  بالتعاون  تم  أخرى،  ناحية  ومن 
للخدمات الصحية، دعم تنمية القدرات لدى الباحثني، حيث 
إعداد ملخصات سهلة االستخدام  الرتكيز عى كيفية  انصب 
لاستنارة  الصحية،  النظم  يف  للبيِّنات  منهجية  ملراجعات 
املعنيني  املصلحة  وأصحاب  السياسات  راسمي  ِقَبل  من  هبا 
وإعداد  الدخل،  واملتوسطة  الدخل  املنخفضة  البلدان  يف 
املنهجية«. وقد أسفر ذلك عن إنجاز  املراجعات  »ملخصات 
الرئيسية  املشكات  تتناول  اإلعداد  جيدة  ملخصات  ثانية 
للصحة العمومية يف اإلقليم. وواصلت املنظمة دعمها لثاثة 
جمال  يف  األولوية  ذات  البحوث  باملنح:  خاصة  خمططات 
البحوث  الرامج من خال  تنفيذ  العمومية؛ وحتسني  الصحة 
أجل  من  التحالف  مع  بالتعاون  مًا  ُقدِّ اللذين  الضمنية، 
الصغرة  املنح  وخمطط  النظم؛  وبحوث  الصحية  السياسات 

لبحوث أمراض املناطق املدارية.
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تعزيز الصحة في جميع 
مراحل العمر

النهج الشامل جلميع مراحل العمر
الصحة هي نتاج كل السياسات، با يف ذلك السياسات املتعلقة 
بنوع  اخلاصة  واالعتبارات  للصحة،  االجتاعية  باملحددات 
اجلنس واإلنصاف والتغذية والوقاية من اإلصابات واإلعاقة. 
ويف عام 2015، واصلت منظمة الصحة العاملية جهودها حلاية 
طيلة  اإلقليم  يف  وعافيتهم  وسامتهم  السكان  صحة  وتعزيز 
العمر. وتم التعامل مع احتياجات السكان املختلفة منذ احلمل 
وحتى بلوغ مراحل الشيخوخة، مع الرتكيز بشكل خاص عى 

صحة األمهات واألطفال باعتبارها أولوية اسرتاتيجية.

صحة األمهات واألطفال والصحة اإلجنابية 
حتقق تقدم ملحوظ َصْوب بلوغ اهلدفني الرابع واخلامس من 
األهداف اإلنائية لأللفية يف إقليم رشق املتوسط. ففي املدة ما 
بني عامي 1990 و2015، انخفض معدل وفيات األمهات من 
362 حالة إىل 166 لكل 100 ألف والدة حية، وانخفض معدل 
وفيات األطفال دون سن اخلامسة من 181 إىل 91 لكل 1000 
بلدان  ثانية  واستطاعت  و2(.   1 الشكلني  )انظر  حية  والدة 
حتقيق اهلدف الرابع من األهداف اإلنائية لأللفية، بينا حققت 
ثاثة بلدان اهلدف اخلامس. وعقب املبادرة اإلقليمية اخلاصة 
 ،2013 عام  ُأطِلقت  والتي  واألطفال،  األمهات  حياة  بإنقاذ 
ل انخفاض وفيات األمهات اثنتي عرة نقطًة أي  ن معدَّ حتسُّ

من 42% )2012( إىل %54 )2015(.

ُيعزى ارتفاع مستوى الوفيات يف اإلقليم يف صفوف األمهات 
النظم  ضعف  إىل  رئييس  بشكل  واألطفال  الوالدة  وحديثي 
البرية  املوارد  من  الكافية  األعداد  توجد  ال  كا  الصحية. 
واألدوية  السلع  نقص  عى  عاوة  جيًدا،  تدريًبا  املدربة 
أداء  وسوء  األحيان،  من  كثر  يف  كفايتها  عدم  أو  األساسية 
يف  واألطفال  األمهات  رعاية  جودة  وتردي  اإلحالة  نظم 
الوطنية  الرامج  معظم  يستهدف  وال  اإلحالة.  مستشفيات 

األسباب الرئيسية التي ُتعزى إليها وفيات األمهات وحديثي 
مسنََدة  تدخات  من  هلا  يتاح  ما  بتنفيذ  واألطفال  الوالدة 
بالبّينات وعالية التأثر واملردود )أفضل الصفقات(. واإلرادة 
لألمهات  الصحية  االحتياجات  جتاه  السياسيني  وااللتزام 
تتم ترمجتها دائًا إىل إجراءات ملموسة وآليات  واألطفال ال 
لألمهات  الصحية  باخلدمات  الشاملة  التغطية  لضان  متويل 
من  املترضرة  البلدان  يف  للغاية  حرج  والوضع  واألطفال. 
القاقل السياسية واالضطرابات االجتاعية واألزمات املمتدة 

احلادة واملزمنة.

جمال  يف  م  املقدَّ دعمها  العاملية  الصحة  منظمة  واصلت  وقد 
الصحة اإلنجابية وصحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال 
واملراهقني، مع الرتكيز بشكل خاص عى التصدي لألسباب 
واألطفال،  الوالدة  وحديثي  األمهات  وفيات  يف  الرئيسية 
اإلقليمية  املبادرة  واستمرت  الرعاية.  جودة  استهداف  وعى 
التحديات  استهداف  األمهات واألطفال يف  إنقاذ حياة  بشأن 
األمهات  وفيات  عبء  فيها  يرتفع  التي  البلدان  يف  الرئيسية 
املتحدة  األمم  صندوق  مع  باالشرتاك  وذلك  واألطفال، 
للسكان واليونيسف وبالتعاون مع الدول األعضاء وأصحاب 
م  التقدُّ وترة  تسيع  خطط  بدء  وأسهم  الرئيسيني.  املصلحة 
الوطنية  امللكية  تعزيز  يف  واألطفال  األمهات  صحة  جمال  يف 
اخلاصة  الغايات  حتقيق  نحو  الوطني  الصعيد  عى  والقيادة 
أهداف  أمام  الطريق  مهد  كا  لأللفية،  اإلنائية  باألهداف 

التنمية املستدامة اجلديدة.

وتم إياء اهتام خاص إىل العنارص املرتبطة بالنظم الصحية، 
م بدرجة كافية من  وذلك لضان تنفيذ خطط تسيع وترة التقدُّ
التي يتم حتديدها من خال املسوح  الثغرات  اجلودة وملعاجلة 
اإلقليمية. وتضمنت هذه العنارص إتاحة وإيصال التدخات 
عالية التأثر والقوى العاملة الصحية وتقييم اجلودة وخدمات 
املعارف، وذلك  الثغرات يف  والوقوف عى  العدوى  مكافحة 
التِّقني  الدعم  ويركز  البحوث.  أولويات  حتديد  يتسنَّى  حتى 
التخطيط  الوطنية يف جمال  القدرات  بناء  للدول األعضاء عى 
مع  متاشًيا  وذلك   ،2020 إىل   2016 من  للفرتة  االسرتاتيجي 

االسرتاتيجية العاملية وأهداف التنمية املستدامة.
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الشكل 1
االجتاهات اإلقليمية السائدة في وفيات األمهات: من عام 1990 إلى عام 2015

الشكل 2
االجتاهات اإلقليمية السائدة في وفيات األطفال وحديثي الوالدة بني عامي 1990 و2015

املصدر: االجتاهات السائدة في وفيات األمهات: من عام 1990 إلى عام 2015، تقديرات منظمة الصحة العاملية، واليونيسف وصندوق األمم املتحدة 
للسكان ومجموعة البنك الدولي وشعبة السكان باألمم املتحدة. جنيف، منظمة الصحة العاملية؛ 2015.
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باعتاد  اإلقليم  بلدان  كافة  قيام  إىل  األولوية  إياء  وتم 
والتأثر.  املردود  وعالية  بالبيِّنات  ُمْسنَدة  أساسية  تدخات 
املتحدة  األمم  صندوق  مع  باالشرتاك  ُعقد  اجتاع  وخال 
للسكان واليونيسف، حدد مديرو الرامج الوطنية األولويات 
اخلاصة بالتدخات عالية التأثر فيا يتعلق بالصحة العمومية 
مع  واألطفال،  الوالدة  وحديثي  لألمهات  النفسية  والصحة 
للتصدي  الصحية  النظم  أمام  املاثلة  التحديات  عى  الرتكيز 
هلا وحتديد االجتاهات االسرتاتيجية سعًيا نحو حتقيق أهداف 
مع  متاشية  االسرتاتيجية  االجتاهات  وتأيت  املستدامة.  التنمية 
االسرتاتيجية العاملية لألمم املتحدة بشأن صحة املرأة والطفل 
يف  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  اعتمدهتا  والتي  واملراهق، 
أيلول/سبتمر 2015. ويف الشهر التايل، حثت اللجنة اإلقليمية 
أو  إعداد  عى  األعضاء  الدول  مجيع  إ1/62(  م/ل  ش  )قرار 
وصحة  اإلنجابية  للصحة  وطنية  اسرتاتيجية  خطط  حتديث 
لاسرتاتيجية  وفقًا  واألطفال  الوالدة  وحديثي  األمهات 

العاملية.

وتعزيزها،  احلمل  قبل  ما  رعاية  إرساء  يف  البلدان  دعم  ويأيت 
الرعاية،  لتقديم  املستمرة  العملية  من  جزءًا  ذلك  بوصف 
التحسن  من  مزيد  حتقيق  شأهنا  من  سيكون  أخرى  كأولوية 
واألطفال  الوالدة  وحديثي  لألمهات  الصحية  احلصائل  يف 

من  بدعم  األعضاء،  الدول  مع  ُعِقد  اجتاع  ويف  اإلقليم.  يف 
دوليني  وخراء  واليونيسف  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق 
الرأي حول جمموعة من  وإقليميني، تم التوصل إىل توافق يف 
تقديم  وقنوات  إقليمي  تنفيذي  وإطار  األساسية  التدخات 
اخلدمات فيا يتعلق برعاية ما قبل احلمل. وقد ُبِذل مزيد من 
العمل عى مدار العام، وكان من ثاره وضع حزمة إقليمية من 
التدخات الـُمسنَدة بالبيِّنات وخطوات برناجمية لتعزيز رعاية 
ما قبل احلمل يف البلدان. وجيري حاليًا دمج حزمة رعاية ما قبل 
احلمل يف حزمة أوسع نطاقًا تغطي الرعاية خال احلمل وبعد 
الوالدة، مع الرتكيز بوجه خاص عى الوقاية من االضطرابات 

اخِلْلِقية الشائعة ورعايتها.

وحديثي  األمهات  وصحة  اإلنجابية  الصحة  تظل  وسوف 
والوطنية  اإلقليمية  األولويات  ضمن  من  واألطفال  الوالدة 
املنظمة  ز  وسرتكِّ  .2015 عام  بعد  ملا  التنمية  خطة  يف  للصحة 
عى بناء القدرات يف البلدان لوضع حد للوفيات التي يمكن 
شك  وال  واملراهقني.  واألطفال  النساء  مستوى  عى  تافيها 
املرأة  لصحة  املتحدة  لألمم  العاملية  االسرتاتيجية  تنفيذ  أن 
يتطلب  سوف  لأللفية  اإلنائية  واألهداف  واملراهق  والطفل 
هُنجًا متكاملة ومتعددة القطاعات مدَعمة بأهداف حمددة جيًدا 

وآليات متويل مستدامة.
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باملغذيات  األغذية  بإغناء  وتقوم  الغذائية  املكمات  تقريًبا 
الزهيدة املقدار األساسية.

املتعلقة  املسائل  معاجلة  يف  حتديات  يواجه  اإلقليم  يزال  وال 
جودة  ذات  ومؤرشات  بيانات  توافر  عدم  ومنها  بالتغذية، 
الوطنية  القدرات  توافر  عدم  عن  فضًا  التغذية،  عن  عالية 
البيانات وحتليلها، واحلاجة إىل ترصد  للبلدان مجع  تتيح  التي 
فّعال للتغذية، ونظام رصد وتقييم با يسمح برسم السياسات 
وتنفيذ الرامج. وأخرًا، يتزايد الطلب عى اختاذ إجراءات من 
أجل التصدي إىل سوء التغذية، عى الرغم من حمدودية املوارد 

املالية الازمة للقيام بذلك.

عمل  إطار  إعداد  عى  البلدان  مع  اإلقليمي  املكتب  ويعمل 
الرتكيز  مع  بالتغذية،  يتعلق  فيا  العمل  نطاق  لتوسيع  إقليمي 
عى التدخات عالية املردود. وُيَقدم الدعم التِّقني إىل البلدان 
الوطنية،  العمل  خطط  ورصد  الوطنية  األهداف  لتحديد 
وتعزيز  املتعددة،  والقطاعات  الوكاالت  بني  التنسيق  وتعزيز 
عى  والتغذوي  الغذائي  واألمن  الصحية  الغذائية  النظم 
وتطبيق  تقديم  عى  عاوة  واإلقليمي،  الوطني  املستويني 
يف  با  بالتغذية،  مرتبطة  الة  فعَّ إجراءات  لتنفيذ  مبتكرة  هُنج 

التغذية
بوجه  التغذية حتسنًا  بسوء  يتعلق  فيا  اإلقليم  الوضع يف  شهد 
م الـُمحَرز غر كاٍف وال يزال  عام منذ عام 1990 ، إال أن التقدُّ
الوضع خطرًا للغاية يف الكثر من بلدان اإلقليم، األمر الذي 
التغذية جلميع  يلزم معه القيام بمزيد من العمل لضان توفر 
عى  للحفاظ  يكفي  با  البلدان  كل  يف  واألطفال  األمهات 
الصحة وحتقيق التنمية. ووفقًا ألحدث البيانات الصادرة عن 
منظمة الصحة العاملية وغرها من منظات األمم املتحدة، فقد 
ل انتشار سوء التغذية يف اإلقليم من  انخفض، يف املتوسط، معدَّ
2014. ومن ضمن اثنني  13.7% عام  1990 إىل  22.1% عام 
وعرين بلًدا يف اإلقليم، استطاعت ثاثة عر منها منذ عام 
فيا  لأللفية  اإلنائية  األهداف  من  األول  اهلدف  حتقيق   1990
بمقدار  يعانون من اجلوع  الذين  السكان  نسبة  يتعلق بخفض 
دون  األطفال  تأثر  النتشار  ر  املقدَّ ل  املعدَّ وانخفض  النصف. 
يف   %16.9 إىل   1990 يف   %39.8 من  م  بالتقزُّ اخلامسة  سن 
االقتصادية واالجتاعية، خاصة  للتنمية  نتيجة  2014، وذلك 
يف البلدان املرتفعة الدخل واملتوسطة الدخل، بينا زاد املعدل 
إىل   1991 يف   %9.6 من  باهلزال  األطفال  تأثر  النتشار  املقدر 
الطبيعية  الكوارث  لبعض  نتيجة  وذلك   ،2011 يف   %10.1
والكوارث التي هي من ُصنع اإلنسان، باإلضافة إىل القاقل 
السياسية يف أفغانستان وجيبويت والعراق وباكستان والصومال 

واجلمهورية العربية السورية واليمن.

وُوِضعت، يف عام 2015، خارطة طريق إقليمية للبلدان لتنفيذ 
األهداف العاملية التي حددهتا مجعية الصحة العاملية عام 2012، 
الثاين  الدويل  املؤمتر  عن  الصادرة  التوصيات  إىل  باإلضافة 
اسرتاتيجيات  اإلقليم  بلدان  معظم  َأعدَّ  وقد  بالتغذية.  املعني 

وطنية و/أو خطط عمل وطنية ملا بعد 2015.

بشأن  بالسياسات  إقليمي خاص  بيان  الدعوة إلصدار  ومتت 
لقواعد  الدولية  للمدونة  الكامل  التنفيذ  إىل  املاسة  احلاجة 
متر  التي  البلدان  معظم  عمل  وقد  األم.  لبن  بدائل  تسويق 
بحاالت طوارئ عى زيادة عدد مراكز التغذية العاجية لعاج 
البلدان  مجيع  ويوفِّر  واملعقدة.  احلادة  التغذية  سوء  حاالت 

توجيهات تقنية حول الديذلة ½

Nécessité urgente d’appliquer intégralement le 
Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel et les résolutions de 
l’Assemblée mondiale de la Santé y afférentes

Objectif de la déclaration de principe

Il est instamment demandé aux États Membres d’appliquer intégralement le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel1 et les résolutions ultérieures de l’Assemblée mondiale 
de la Santé y afférentes en élaborant, en adoptant et en faisant respecter, à l’échelle nationale, une 
législation, une réglementation ou d’autres mesures appropriées couvrant l’ensemble des dispositions 
du Code, ainsi qu’en renforçant les efforts visant à contrôler l’observation du Code et assurer son 
application. Seuls quelques pays ont adopté une loi sur la mise en oeuvre du Code et le contrôle de son 
application. Il s’agit de l’Afghanistan, de Bahreïn, de la République islamique d’Iran, de la Jordanie, 
d’Oman, du territoire palestinien occupé et de la Tunisie. Certains pays n’en sont qu’aux étapes 
préliminaires de l’élaboration de mesures nationales en la matière ou mettent en oeuvre partiellement 
certaines mesures, tandis que d’autres ont à peine commencé. Une mise en oeuvre complète pourrait 
permettre d’atteindre la cible fixée par l’Assemblée mondiale de la Santé, qui prévoit de porter le taux 
d’allaitement exclusif au sein pendant les six premiers mois de vie à 50% au moins d’ici 2025.2

Produits concernés par le Code

Le Code s’applique à la commercialisation des produits mentionnés ci-après, et aux pratiques y 
afférentes : substituts du lait maternel, y compris les préparations pour nourrissons ; autres produits 
lactés ; aliments et boissons, y compris les aliments de complément donnés au biberon, quand ils sont 
commercialisés ou présentés de toute autre manière comme appropriés, avec ou sans modification, 
pour remplacer partiellement ou totalement le lait maternel ; biberons et tétines. Le Code s’applique 
aussi à la qualité et à la disponibilité de ces produits et à l’information concernant leur utilisation.

Justification

L’OMS recommande que tous les nourrissons soient exclusivement allaités au sein au cours des six 
premiers mois de vie. On estime cependant que c’est le cas pour seulement 35 % des nourrissons dans la 
Région de la Méditerranée orientale.3 Seulement près de la moitié des enfants âgés de 20 à 23 mois sont 
allaités au sein, et ce bien que l’Assemblée mondiale de la Santé recommande de poursuivre l’allaitement 
exclusif au sein jusqu’à 2 ans ou au-delà. Selon des rapports d’activité commerciale, à l’échelle mondiale, 
le marché des substituts du lait maternel dépasse les 31 milliards de dollars US par an. On prévoit une 

1 Voir résolution WHA34.22.
2 Voir résolution WHA65.6 http://www.who.int/nutrition/topics/nutrition_globaltargets2025/fr/
3 Statistiques sanitaires mondiales 2013. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013.

The urgent need to fully implement the 
International Code of Marketing of Breast-milk 
Substitutes and relevant WHA resolutions

Policy goal

Member States are urged to implement in its entirety the International Code of Marketing of Breast-
Milk Substitutes1 and subsequent relevant World Health Assembly resolutions by developing, enacting 
and enforcing a national law, regulations or other appropriate measures covering all provisions in 
the Code, and scaling up efforts to monitor and enforce its implementation. Only a few countries 
have adopted a law for the implementation and monitoring of the Code and its application, namely 
Afghanistan, Bahrain, Islamic Republic of Iran, Jordan, Oman and Tunisia as well as the occupied 
Palestinian territory. Others are only in the preliminary stages of drafting national measures for 
this purpose, or are partially implementing some measures, while some have hardly begun. Full 
implementation would support the achievement of the World Health Assembly target of having at 
least 50% of children exclusively breastfed in the first 6 months by 2025.2

Products covered by the code

The Code applies to the marketing, and related practices, of the following products: breast-milk 
substitutes, including infant formula; other milk products; foods and beverages, including bottle-
fed complementary foods, when marketed or otherwise represented to be suitable, with or without 
modification, for use as a partial or total replacement of breast-milk; feeding bottles and teats. It also 
applies to their quality and availability, and to information concerning their use.

Rationale

WHO recommends that all infants should be exclusively breastfed for the first 6 months. However, it is 
estimated that this practice is followed for only 35% of infants in the Eastern Mediterranean Region.3 
Only about half of children aged 20–23 months are breastfed despite the recommendation that 
breastfeeding continue for up to 2 years of age or beyond. The global breast-milk substitutes market 
exceeds US$ 31 billion per annum, according to global marketing reports. Double-digit growth is 
forecast for several regions up to US$ 38.7 billion by 2015. The pressure to increase market share is 
intense. In addition to the health benefits studies have shown a considerable cost benefit.4,5

1 See resolution WHA34.22.
2 See resolution WHA65.6 http://www.who.int/nutrition/topics/nutrition_globaltargets2025/en/index.html
3 World health statistics 2013. Geneva, World Health Organization, 2013.
4 Postnatal care: Routine postnatal care of women and their babies. Costing report: Implementing NICE guidance in England. 
London. National Institute for Health and Clinical Excellence, 2006 (NICE clinical guideline no. 37). Available at http://
guidance.nice.org.uk/CG37/CostingReport/doc/English.
5 Bartick M, Reinhold A. The burden of suboptimal breastfeeding in the United States: a pediatric cost analysis. Pediatrics, 
2010, 125:e1048–56.

ة لتنفيذ املدونة الدولية لقواعد تسويق  احلاجة امُللحَّ
بدائل لنب األم وقرارات جمعية الصحة العاملية ذات 

الصلة تنفيذًا كامال

الهدف من السياسة
حتّث منظمة الصحة العاملية الدول األعضاء عىل تنفيذ مجيع نصوص املدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم1، وما تلتها من 
التدابري  القوانني الوطنية أو الترشيعات أو غريها من  العاملية ذات الصلة، بوسائل منها إعداد وَسن وتنفيذ  قرارات مجعية الصحة 
املالئمة التي تغطي مجيع البنود املنصوص عليها يف املدونة، وتكثيف اجلهود الرامية إىل َرْصد تنفيذ املدونة وإنفاذها. ومل ُيِقّر سوى عدد 
قليل من البلدان قانونًا لتنفيذ املدونة ورْصد تنفيذها؛ وهذه البلدان هي: األردن، وأفغانستان، والبحرين، وتونس، ومجهورية إيران 
اإلسالمية، وُعامن، واألرض الفلسطينية املحتلة. وال تزال هناك بلدان أخرى يف املراحل األولية لصياغة تدابري وطنية هلذا الغَرض، 
ذ بعض التدابري تنفيذًا جزئيًا، بينام مل يَكد بعض البلدان يبدأ. وسوف يدعم التنفيذ الكامل للمدونة حتقيق اهلدف الذي حددته  أو ُتنفِّ
مجعية الصحة العاملية واملتمثِّل يف االقتصار عىل الرضاعة الطبيعية يف تغذية 50% عىل األقل من األطفال يف الشهور الست األوىل من 

أعامرهم بحلول 22025.

املنتجات التي تشملها املدونة
وترسي املدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم عىل تسويق املنتجات التالية واملامرسات املرتبطة بتسويقها؛ وهذه املنتجات هي: 
ع، ومنتجات األلبان األخرى، واألغذية واملرشوبات بام يف ذلك األغذية التكميلية التي ُتعَطى  بدائل لبن األم، بام يف ذلك أغذية الُرضَّ
بالزجاجة، لدى تسويقها أو عرضها عىل أي نحو آخر باعتبارها مناسبة كبديل جزئي أو كيل للرضاعة الطبيعية، وكذلك زجاجات 

وحلامت اإلرضاع. كام ترسي أيضًا عىل جودة هذه املنتجات وتوافرها، وكذلك عىل املعلومات اخلاصة باستخدامها.

األساس املنطقي
ع طيلة الشهور الست األوىل من حياهتم. ومع  وتوِص منظمة الصحة العاملية باالقتصار عىل الرضاعة الطبيعية يف تغذية مجيع الُرضَّ
عىل  حيصل  فال  املتوسط3.  رشق  إقليم  يف  ع  الُرضَّ من  فقط   %35 تغذية  يف  ُيراَعى  الطبيعية  الرضاعة  عىل  االقتصار  أن  ر  ُيقدَّ ذلك، 
الرغم من توصية مجعية الصحة  23 شهرًا، عىل  20 إىل  الذين ترتاوح أعامرهم بني  الطبيعية سوى نصف األطفال تقريبًا  الرضاعة 
العاملية بمواصلة الرضاعة الطبيعية حتى ُيكِمل األطفال عامهم الثاين وبعده. وبحسب تقارير التسويق العاملية، تتجاوز السوق العاملية 
لبدائل لبن األم 31 مليار دوالر سنويًا. ومن امُلتوقَّع أن تشهد هذه السوق معّدالت نمو من رقمني يف العديد من األقاليم لتصل إىل 
38.7 مليار دوالر أمريكي بحلول 2015. وتزداد حدة الضغوط لزيادة احلصة السوقية هلذه املنتجات. وقد أظهَرت الدراسات أن 

للرضاعة الطبيعية، إىل جانب فوائدها الصحية، مردودًا عاليًا مقارنة بتكلفتها.5،4 

1 انظر القرار ج ص ع 34-22.

 http://www.who.int/nutrition/topics/nutrition_globaltargets2025/en/indexhtml 6-65 2 انظر القرار ج ص ع

3 اإلحصاءات الصحية العاملية 2013. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2013

 Postnatal care: Routine postnatal care of women and their babies. Costing report: Implementing NICE guidance in England. 4

.)London. National Institute for Health and Clinical Excellence, 2006 )NICE clinical guideline no. 37 
.Available at http://guidance.nice.org.uk/CG37/CostingReport/doc/English
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التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2015

التي  التوجيهية  واملبادئ  باألغذية  اخلاصة  املعاير  تنفيذ  ذلك 
وضعتها منظمة الصحة العاملية يف هذا الشأن.

صحة املجموعات اخلاصة 
املسنني  حياة  البلدان  من  الكثر  يف  السائدة  األوضاع  ض  ُتعرِّ
إىل مستويات خمتلفة من اخلطر،  املدراس وسامتهم  وأطفال 
الصحي  امللبَّاة ووضعهم  احتياجاهتم غر  متثل  أن  ينبغي  بينا 
خال  الصحي  الدعم  تقديم  أثناء  البالغ  للقلق  مثرًا  أمرًا 
برامج الصحة  الرغم من ذلك، فإن  الطوارئ. وعى  حاالت 
من  قوية  منافسة  تواجه  اخلاصة  املجموعات  هبذه  املعنية 

أولويات أخرى كثرة.

َنشط  بدور  البلدان  من  الكثر  قام  ذلك،  من  الرغم  وعى 
والصحة  الشيخوخة  عن  العاملي  التقرير  مسّودة  مراجعة  يف 
باإلضافة إىل مسّودة االسرتاتيجية  للدراسة،  وتقديم حاالت 
العاملية وخطة العمل اخلاصة بالشيخوخة والصحة. وتم نر 
التقرير العاملي عى املستوى اإلقليمي بالتعاون مع هيئة الشارقة 
االحتفال  أثناء  وذلك  املتحدة،  العربية  باإلمارات  الصحية 
وتتجه  األول/أكتوبر(.  ترين   1( للمسنني  العاملي  باليوم 
بثبات نحو أن تصبح مدينة مراعية للسن. ومل  الشارقة  مدينة 
يزل العديد من البلدان تواصل أنشطتها لبناء القدرات وحتقيق 

التعاون متعدد القطاعات فيا يتعلق بالشيخوخة والصحة.

تعزيز  نحو  مهًا  مدخًا  بوصفها  املدارس  بيئة  عى  وبالرتكيز 
تلعبه  الذي  الفّعال  الدور  مراجعة  متت  العمر،  طيلة  الصحة 
البلدان يف إضفاء الصبغة املؤسسية عى املبادرة العاملية للصحة 
ثة  املدرسية، وذلك يف عملية تشاور من أجل وضع معاير حمدَّ
وإطار عمل تنفيذي للمدارس التي تعمل عى تعزيز الصحة. 
2016 وتدشني  عام  العمل يف  هذا  مواصلة  إىل  اخلطة  وترمي 
معاير جديدة ضمن مبادرة خاصة بشأن املدراس التي تعمل 

عى تعزيز الصحة يف عام 2017.

ومن  ُقُدمًا،  الـُميض  إىل  السبيل  يف  هامة  خطوات  وتوجد 
وأطفال  للمسنني  امللبَّاة  غر  االحتياجات  وضع  ضمنها 

متر  التي  البلدان  يف  اإلغاثة  وبرامج  جهود  بؤرة  يف  املدرسة 
بحاالت طوارئ.

العنف واإلصابات واإلعاقات
العاملي  التقرير   ،2015 يف  العاملية،  الصحة  منظمة  نرت 
أحدث  عرض  والذي   ،2015 الطرق  عى  السامة  حالة  عن 
البيانات من كل بلدان العامل، با يف ذلك إقليم رشق املتوسط. 
وأوضح التقرير أن إصابات حوادث املرور ال تزال متثل خطرًا 
معدل  انخفاض  من  الرغم  عى  اإلقليم  يف  كارثية  عواقب  له 
الوفيات النامجة عن حوادث املرور من 21.3 إىل 19.9 لكل 
هذا  ويظل  و2013.   2010 بني  ما  الفرتة  يف  نسمة   100  000
املتوسط  رشق  إقليم  واضعًا  العاملي،  ل  املعدَّ من  أعى  املعدل 
وتقع  الوفيات.  معدالت  أعى  ذات  املنظمة  أقاليم  ضمن 
املتوسط.  الدخل  ذات  البلدان  يف  الوفيات  حاالت  معظم 
ويزيد املعدل اإلمجايل للوفيات يف البلدان ذات الدخل املرتفع 
البلدان  معدل  ضعف  من  أكثر  وهو  ثراء،  األقل  البلدان  عن 
األخرى ذات الدخل املرتفع يف العامل. وعى الرغم من خطورة 
بالتنفيذ  يتعلق  فيا  خطرة  ثغرات  هناك  يزال  ال  فإنه  املسألة، 
الشامل للتدخات التي أثبتت جدواها من حيث الفاعلية لقاء 
التكاليف عى أساس هنج »النظام املأمون الكامل«. وتم تنفيذ 
التدخات يف معظم بلدان اإلقليم، إال أهنا  بعض أوجه هذه 
ذ كحزمة واحدة تغطي مجيع العنارص األساسية، مما ترك  مل ُتنفَّ

أثرًا كبرًا عى مدى فاعليتها.

العمل  َعْقد  منتصف   2015 عام  َسَبق،  مثَّل  ما  إىل  وباإلضافة 
من أجل السامة عى الطرق 2011-2020، وتم إدراج اثنني 
من الغايات املتعلقة بالسامة عى الطرق ضمن أهداف التنمية 
الطرق  عى  السامة  بشأن  برازيليًا  إعان  واعُتمد  املستدامة. 
خال املؤمتر العاملي الثاين الرفيع املستوى بشأن السامة عى 
الطرق، والذي ُعقد يف ترين الثاين/نوفمر 2015. وُيبنيِّ هذا 
اإلعان خارطة الطريق العاملية نحو حتقيق غايات َعْقد العمل 
من أجل السامة عى الطرق وأهداف التنمية املستدامة، والتي 

لن يتحقق أي منها إال باجلهود املتضافرة يف مجيع البلدان.
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اجلوانب  بشأن  جهودها  العاملية  الصحة  منظمة  وواصلت 
املرور  حوادث  عن  النامجة  اإلصابات  من  للوقاية  املختلفة 
وتم  الرعاية.  وحتى  البيانات  من  بدءًا  وذلك  ومكافحتها، 
عن  النامجة  اإلصابات  ُكلفة  لتقدير  معيارية  منهجية  إعداد 
التجربة  سبيل  عى  تطبيقها  وتم  الطرق،  عى  املرور  حوادث 
األداة  اختبار  من  االنتهاء  وتم  اإلسامية.  إيران  مجهورية  يف 
والرضوح  اإلصابات  رعاية  نظم  مامح  لتحديد  اإلقليمية 
إيران اإلسامية وباكستان.  بعد جتربتها يف جيبويت ومجهورية 
متهيًدا  النظراء  واستعرضه  التجربة  لتوثيق  تقرير  إعداد  وتم 
الثغرات  بإجراءات معينة ملعاجلة  التقرير  للنر، ويويص هذا 
وتطبيقها  التجربة  يف  ع  للتوسُّ الطريق  سيمّهد  كا  املوجودة، 
نطاق أشمل يف  التجربة عى  تطبيق  البلدان األخرى. وتم  يف 

العراق تعزيًزا خلدمات رعاية اإلصابات والرضوح.

حول  املستوى  رفيع  وزاري  إقليمي  اجتاع  عقد  املقرر  ومن 
االلتزام  زيادة  أجل  من   2017 عام  يف  الطرق  عى  السامة 
وترة  لتسيع  ملموسة  إجراءات  عى  واالتفاق  السيايس 

سبيل  ويف  العمل.  َعْقد  من  الثاين  النصف  خال  م  التقدُّ
 اإلعداد هلذا االجتاع، أجريت مشاورة عى مستوى اخلراء يف

للعبء  متعّمق  حتليل  الستعراض   2016 الثاين/يناير  كانون 
الطرق  عى  املرور  حوادث  عن  النامجة  لإلصابات  احلايل 
الذي  التحليل  وهو  اإلقليم،  يف  هبا  املتعلقة  اخلطر  وعوامل 
بلومرغ  كلية  مع  بالتعاون  العاملية  الصحة  منظمة  أجرته 
عى  وبناء  هوبكنز.  جونز  جلامعة  التابعة  العمومية  للصحة 
عمل  إطار  إعداد  بشأن  آراءهم  اخلراء  سيقدم  التحليل،  هذا 
حمدد لإلجراءات املطلوبة عى املستوى الُقطري. وسوف يتم 
الوزاري  لاجتاع  مرجعية  وثيقة  إعداد  يف  بذلك  االسرتشاد 
ملجموعات  املردود  عالية  التدخات  جمموعات  فيها  حُتدد 
الصلة  ذات  األعال  إىل  استناًدا  اإلقليم،  يف  الثاث  البلدان 
التطورات  العاملية، عى أن ُيؤخذ يف االعتبار  بمنظمة الصحة 

العاملية واإلقليمية األخرة.

وفيا يتعلق بوقاية األطفال من اإلصابات، تم استعراض كل 
ما ُكتب يف هذا الشأن يف اإلقليم. واستناًدا إىل ذلك، تم حتديث 
األطفال  وقاية  بشأن  إقليمي  اسرتاتيجي  عمل  إطار  وإمتام 

واملراهقني من اإلصابات.

 2014 لعام  العاملي  التقرير  بنيَّ  العنف،  من  الوقاية  جمال  ويف 
بلًدا من   16 فيه  العنف، الذي شاركت  الوقاية من  عن وضع 
اإلقليم، أن بلدان اإلقليم املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل 
حتتل املرتبة الثالثة )7 لكل 000 100 نسمة( من حيث معدالت 
جرائم القتل، بني البلدان املاثلة يف مجيع أقاليم املنظمة. وكثر 
من اسرتاتيجيات الوقاية التي خضعت للمسح متاحة يف بلدان 
وتم  للتقييم.  بعد  خيضع  مل  تنفيذها  أن  إال  امُلشاِركة،  اإلقليم 
تنظيم مشاورة إقليمية الستعراض خطة العمل العاملية لتعزيز 
خاصة  األفراد،  بني  للعنف  التصدي  يف  الصحية  النُظم  دور 
إدراج  لضان  وذلك  األطفال،  وضد  والفتيات  النساء  ضد 
األبعاد اإلقليمية والُقطرية يف النسخة النهائية. وُقبْيل املشاورة، 
ُعقد اجتاع حتضري للتنسيق مع وكاالت األمم املتحدة املعنية 
وجامعة الدول العربية للبدء يف مناقشة آلية التنسيق اإلقليمية 

املستدامة فيا بني الوكاالت حتى يتسنَّى تنفيذ اخلطة. 

توجيهات تقنية حول السالمة عىل الطرق ½

Children and Road Safety 
Third United Nations Global Road Safety Week 

in the Eastern Mediterranean 
4–10 May 2015

Introduction

The third UN Global Road Safety Week, 4–10 
May 2015, was requested by the United Nations 
General Assembly in 2014 in resolution A/68/L.40 on 
improving global road safety. The theme of the Week 
is “Children and road safety”, with the aim of drawing 
attention to the issue of protection of children on the 
roads and strengthening efforts to this end.

The UN Global Road Safety Week provides a unique 
opportunity to advocate for improved safety on 
the roads and to renew commitment and efforts at 
all levels, in order to help save thousands of lives. 
A milestone event organized within the Decade 
of Action for Road Safety 2011–2020, the week 
contributes to achievement of the global decade goal 
of saving 5 million lives across the world. 

Facts from the Eastern Mediterranean 
Region

Of the 186 300 annual global road traffic deaths 
among children, 26 623 (about 14%) occur in the 
Eastern Mediterranean Region. Males account for 
66.8% of these deaths. Road traffic injury ranks 
among the top regional causes of death for children 
and young people over the age of 5 years. A child is 
someone under the age of 18 years as defined by the 
Convention on the Rights of the Child.

Contrary to the global trend, road traffic injuries and related deaths among children pose a serious problem for 
all countries in the Eastern Mediterranean Region, regardless of their level of income. 

Why are children so vulnerable to traffic?

•	 Children	have	small	stature	and	limited	
physical,	cognitive	and	social	development.

•	 It	can	be	difficult	for	children	to	see	surrounding	
traffic	and	for	drivers	and	others	to	see	them.	

•	 If	involved	in	a	road	traffic	crash,	children’s	
softer	heads	make	them	more	susceptible	to	
serious	head	injury	than	adults.	

•	 Younger	children	may	have	difficulties	
interpreting	various	sights	and	sounds,	which	
may	impact	on	their	judgment	regarding	the	
proximity,	speed	and	direction	of	moving	
vehicles.	

•	 Younger	children	may	be	impulsive,	and	their	
short	attention	spans	mean	that	they	struggle	
to	cope	with	more	than	one	challenge	at	a	time.	

•	 As	children	grow	into	adolescents,	they	become	
especially	prone	to	take	risks,	compromising	
their	safety	on	the	road.

Regional variation in road traffic death rates (per 100 000 population) of children under 18 years of 
age, worldwide, 2012
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Source:	World	Health	Organization,	Global	Health	Estimates,	2014
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مقدمة

يأيت تنظيم أسبوع األمم املتحدة العاملي الثالث للسالمة عىل الطرق، 
10-4 أيار/مايو 2015، بناًء عىل طلب اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

يف عام 2014 بموجب قرارها A/68/L.40 بشأن حتسني السالمة 
عىل الطرق يف العامل، ويركز األسبوع العاملي هذا العام عىل موضوع 

»األطفال والسالمة املرورية« هبدف جذب االهتامم لقضية توفري 
احلامية لألطفال عىل الطرق وتعزيز اجلهود الرامية لتحقيق هذه الغاية.

ويمثل أسبوع األمم املتحدة العاملي للسالمة عىل الطرق فرصة 
فريدة للدعوة لتحسني السالمة عىل الطرق وجتديد االلتزام ببذل 

كافة اجلهود عىل كافة األصعدة يف سبيل إنقاذ حياة اآلالف من 
األشخاص. ويعد هذا األسبوع أحد أهم الفعاليات التي ُتنظَّم يف 

إطار عقد العمل من أجل السالمة عىل الطرق 2011-2020، إذ 
يسهم يف حتقيق اهلدف العاملي لعقد العمل املتمثل يف إنقاذ 5 ماليني 

شخص حول العامل.

حقائق من إقليم رشق املتوسط

تودي التصادمات عىل الطرق بحياة 300 186 طفل سنويًا، منها 
623 26 )حوايل 14%( يف إقليم رشق املتوسط. ويقع 66.8% من هذه 

الوفيات بني الذكور. من هنا، ُتعد اإلصابات النامجة عن تصادمات 
الطرق ضمن أهم أسباب الوفاة يف اإلقليم بني األطفال والشباب 

الذين تزيد أعامرهم عىل مخس سنوات. ويقصد بالطفل يف هذا 
السياق الشخص الذي مل يتجاوز سن الثامنة عرش بحسب تعريف 

اتفاقية حقوق الطفل.

األطفال والسالمة عىل الطرق
أسبوع األمم املتحدة العاملي الثالث للسالمة عىل الطرق
 

من 4 إىل 10 أيار/مايو 2015يف إقليم رشق املتوسط

ما الذي يجعل الأطفال شديدي التعرض للتصادمات 

عىل الطرق؟

• صغر البنية الجسمانية للأطفال وعدم اكتمال نموهم 	

دراكي واالجتماعي. ي واالإ
البد�ن

• قد يصعب عىل االأطفال رؤية المركبات من حولهم، كما 	

هم من المارة رؤيتهم.  يصعب عىل سائقي المركبات وغ�ي

• ي تصادم عىل الطريق، فإنهم 	
عندما يصاب االأطفال �ن

ة بالرأس مقارنة بالكبار  صابات خط�ي يكونون أك�ث عرضة الإ

نظراً ضعف عظام رؤوسهم. 

• ي تفس�ي مختلف 	
قد يواجه االأطفال الصغار صعوبة �ن

ي يسمعونها، مما قد 
ي يرونها واالأصوات ال�ت

المشاهد ال�ت

يؤثر عىل تقديرهم لمدى قرب المركبات المتحركة ورسعتها 

واتجاهها. 

• ن ويكون مدى االنتباه 	 قد يكون االأطفال الصغار مندفع�ي

ي التعامل 
ي أنهم يواجهون مشقة �ن

، بما يع�ن لديهم قص�ي

ي نفس الوقت. 
مع أك�ث من تحٍد �ن

• مع نمو االأطفال وبلوغهم مرحلة المراهقة يصبحون أك�ث 	

إقباالً عىل المخاطر، مما يهدد سلمتهم عىل الطرق.
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التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2015

ويوجد عدد من التحديات الكرى التي تواجه جهود الوقاية 
من العنف واإلصابات ومكافحتها عى نحو فعال. فااللتزام 
عى  كافية  إجراءات  إىل  ترمجته  دوًما  يتم  ال  املعلن  السيايس 
إنفاذ  ضعف  إىل  باإلضافة  ذلك  ويأيت  الُقطري.  املستوى 
وال  وتقييمها.  وتطبيقها  التريعية  العمل  وُأُطر  السياسات 
القطاعات  التنسيق والعمل عى مستوى  يزال هناك نقص يف 
املأمون  النظام  هنج  إقرار  فإن  ذلك،  عى  وعاوة  املتعددة. 
عى  أكثر  الرتكيز  إىل  احلاجة  مع  خاصة  كاٍف،  غر  الكامل 
قامت  اإلعاقة،  جمال  ويف  الفردي.  بالسلوك  املتعلقة  املسائل 
خاصة  وطنية  عمل  وخطط  اسرتاتيجيات  بإعداد  بلدان  عدة 
إعداد  بشأن  العاملي  املسح  يف  بلًدا   13 وشاركت  باإلعاقة. 
باملنتجات  يتعلق  فيا  العاملية  الصحة  منظمة  أولويات  قائمة 
املقبلة  الدورة  أثناء  املوضوع  هذا  ُيناقش  وسوف  املساعدة. 

لّلجنة اإلقليمية. 

وواصلت املنظمة دعم البلدان يف جمال الوقاية من العمى الذي 
يمكن جتنبه ومكافحته، وذلك متاشًيا مع مبادرة منظمة الصحة 
إدماج  جيري  كا  اإلبصار«.  يف  احلق   :2020 »الرؤية  العاملية 
الصحية  الرعاية  نظام  ضمن  للعيون  األولية  الرعاية  أنشطة 
األولية يف بعض البلدان، مما أسهم يف خفض معدالت فقدان 
املبكر عن احلاالت  الكشف  النظر من خال  البر وضعف 
وإحالتها ومن خال التثقيف بصحة العيون. وعى الرغم من 
كثر  يف  السن  بتقدم  املرتبط  اإلبصار  لضعف  الكبر  العبء 
تؤدي  قد  التي  العيون  أمراض  يف  والزيادة  اإلقليم  بلدان  من 
يظل  أطول،  عمر  لفرتات  اآلن  الناس  حياة  مع  العمى،  إىل 
يعتمد  وسوف  منخفضًا.  العمى  مكافحة  جمال  يف  االستثار 
بلوغ هدف القضاء عى العمى الذي يمكن جتنبه بحلول عام 
2020 عى مدى قدرة النظم الصحية عى توسيع نطاق اجلهود 

املبذولة يف هذا الصدد. 

التثقيف الصحي وتعزيز الصحة
رّكزت منظمة الصحة العاملية، يف عام 2015، عى بناء القدرات 
يف جمال إعداد خطط وطنية متعددة القطاعات بشأن اإلجراءات 
وخطط  االجتاعي  التسويق  وبشأن  البدين  بالنشاط  اخلاصة 
احلمات اإلعامية. وبالراكة مع املركز املتعاون مع املنظمة 
بشأن النشاط البدين والتغذية والسمنة يف سيدين بأسرتاليا، تم 
إعداد حزمة تدريبية عن وسائل اإلعام والتسويق االجتاعي 
لدعم البلدان يف تنفيذ »أفضل الصفقات« فيا يتعلق بالنشاط 
من  املشاركون سواء  الصحية. وعمل  الغذائية  والنظم  البدين 
مبدئية  خطط  إعداد  عى  مًعا  خارجه  من  أو  الصحة  قطاع 
للتسويق االجتاعي ووسائل اإلعام، والتي سوف ُتطلق يف 

عام 2016.

النشاط  إدراج  يف  هبا  لاسرتشاد  أدوات  جمموعة  إعداد  وتم 
هذه  أعدت  وقد  األولية.  الصحية  الرعاية  ضمن  البدين 
والتحليل  املنهجي  االستعراض  عر  األدوات  من  املجموعة 
رضورية  األولية  الصحية  الرعاية  أن  بيَّنا  واللذان  التلوي، 
ضان  الرضوري  من  فإنه  وبالتايل،  البدين،  النشاط  تعزيز  يف 
من  والتأكد  األولية  الصحية  للرعاية  الكافية  املوارد  توفر 

صحائف الوقائع حول الوقالة من العنف  ½
بني األشخاص

Introduction
Le Rapport de situation 2014 sur la prévention de la violence dans le monde est publié conjointement par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Pour la première fois, il évalue 
l’action entreprise au niveau national, à l’échelle mondiale et par les régions de l’OMS, notamment par 
la Région de la Méditerranée orientale, pour remédier à la violence interpersonnelle. Ce terme désigne la 
maltraitance des enfants, la violence des jeunes, la violence exercée par le partenaire intime1, la violence 
sexuelle et la maltraitance des personnes âgées. La violence interpersonnelle est un facteur de risque 
pour les problèmes de santé et les problèmes sociaux tout au long de la vie. Elle est à la fois prévisible 
et évitable, et les gouvernements nationaux ont sans aucun doute la responsabilité de s’attaquer à ce 
problème.

Ce rapport a pour objectif d’évaluer les progrès effectués par les pays dans la mise en œuvre des 
recommandations du Rapport mondial sur la violence et la santé (2002) (encadré 1) et de la résolution 
correspondante de l’Assemblée mondiale de la Santé WHA56.24. Cette dernière encourageait les États 
Membres à envisager l’adoption des recommandations du Rapport mondial sur la violence et la santé 
et à préparer leurs propres rapports sur la prévention de la violence en abordant l’étendue du problème, 
les facteurs de risque, les actions de prévention existantes et les actions futures visant à renforcer une 
réponse multisectorielle. Ce rapport demandait également à l’OMS de promouvoir la recherche afin 
de soutenir des approches reposant sur des données probantes pour la prévention de la violence et 
l’atténuation de ses conséquences.

Prévention de la violence interpersonnelle 
dans la Région de la Méditerranée orientale : 
Extrait du Rapport de situation 2014 sur la 
prévention de la violence dans le monde

1 Selon l’OMS, on entend par violence d’un partenaire intime, tout comportement qui, dans le cadre d’une relation 
intime (partenaire ou ex-partenaire), cause un préjudice d’ordre physique, sexuel ou psychologique, notamment les actes 
d’agression physique, les relations sexuelles forcées, la violence psychologique et tout autre acte de domination. 
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Introduction
The Global status report on violence prevention 2014 is jointly published by the World Health 
Organization (WHO), the United Nations Development Programme (UNDP) and the United Nations 
Office on Drugs and Crime (UNODC). For the first time ever, it assesses national efforts, globally and 
by WHO regions, including the Eastern Mediterranean Region, to address interpersonal violence. 
Interpersonal violence includes child maltreatment, youth violence, intimate partner violence1, 
sexual violence and elder abuse. Interpersonal violence is a risk factor for lifelong health and social 
problems. It is both predictable and preventable and responsibility for addressing it rests clearly with 
national governments.

The report aims to assess countries’ progress in implementing the recommendations of the 2002 
World report on violence and health (Box 1) and the related World Health Assembly resolution 
WHA56.24. The resolution encouraged Member States to consider adopting the recommendations 
of the World report on violence and health and to prepare their own reports on violence prevention 
addressing the magnitude of the problem, the risk factors, existing prevention efforts and future 
action enhancing a multisectoral response. It also requested WHO to promote research to support 
evidence-based approaches for the prevention of violence and the mitigation of its consequences.

1 According to WHO, intimate partner violence refers to behaviour by an intimate partner or ex-partner that causes 
physical, sexual or psychological harm, including physical aggression, sexual coercion, psychological abuse and 
controlling behaviours. 

 

املقدمة
وبرنامج  العاملية  الصحة  منظمة  بني  باملشاركة  العنف  من  الوقاية  وضع  عن   2014 لعام  العاملي  التقرير  ُنِش 
األوىل عىل  للمرة  التقرير،  ويتضمن  واجلريمة.  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  اإلنامئي ومكتب  املتحدة  األمم 
اإلطالق، تقيياًم للجهود املبذولة عىل الصعيدين الوطني والعاملي، ويف أقاليم منظمة الصحة املنظمة، ومنها إقليم 
رشق املتوسط، للتصدي لظاهرة العنف بني األفراد. ويشمل العنف بني األفراد إساءة معاملة األطفال، وعنف 
الشباب، وعنف العشري1، والعنف اجلنيس، وإساءة معاملة املسنني. ويعد العنف بني األفراد عامل خطر يسبب 
مشاكل صحية واجتامعية طيلة العمر، ويمكن التنبؤ به والوقاية منه، وتقع مسؤولية التصدي له بوضوح عىل عاتق 

احلكومات الوطنية.

والصحة  العنف  العاملي حول  التقرير  توصيات  تنفيذ  البلدان يف  أحرزته  الذي  التقدم  تقييم  إىل  التقرير  وهيدف 
2002 )اإلطار 1( وقرار مجعية الصحة العاملية ج ص ع 56-24 ذي الصلة، والذي يشجع الدول األعضاء عىل 
النظر يف تبني توصيات التقرير العاملي حول العنف والصحة، وإعداد تقاريرها اخلاصة حول الوقاية من العنف 
بتناول املشكلة وعوامل اخلطر واجلهود املبذولة حاليًا للوقاية منه واإلجراءات املتخذة مستقباًل من أجل حتسني 
االستجابة له من خمتلف القطاعات. وطالب التقرير املنظمة أيضًا بتعزيز البحوث هبدف دعم األساليب املسندة 

بالبيِّنات املتَّبعة يف الوقاية من العنف والتخفيف من حدة العواقب املرتتبة عليه. 

وتتمثل أهداف التقرير العاملي لعام 2014 عن وضع الوقاية من العنف يف اآليت:

y  وصف وضع مشكلة العنف بني األفراد عىل نطاق العامل ومدى اضطالع البلدان بجمع البيانات املتعلقة بالعنف
املميت وغري املميت لتوجيه التخطيط واختاذ اإلجراءات؛ 

الوقاية من العنف بني األفراد يف إقليم رشق املتوسط: 
وضع  عن   2014 لعام  العاملي  التقرير  من  حقائق 

الوقاية من العنف

 برنامج األمم 
املتحدة اإلنامئي

1 وفقًا ملنظمة الصحة العاملية، يشري مصطلح عنف العشري إىل السلوك الذي يتبعه العشري احلميم أو العشري السابق والذي يسبب أذى بدنيًا وجنسيًا 

ونفسيًا، بام يف ذلك االعتداء البدين واإلكراه اجلنيس واإليذاء النفيس والسلوكيات امُلسيطرة.
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كوهنا مناسبة للعب دور أسايس يف جعل السكان أكثر نشاًطا. 
ارتباطها  لضان  األدوات  جمموعة  البلدان  واستعرضت 
الناحية  من  الُقطري  السياق  إىل  استنادها  وكذلك  باإلقليم 
سبيل  عى  األداة  اختبار  يف  التالية  اخلطوة  وتتمثل  العملية. 

التجربة يف ثانية بلدان خمتارة.

الرئييس  واملقر  األورويب  اإلقليمي  املكتب  مع  وبالتعاون 
للمنظمة وجامعة ليفربول، ُعقدت حلقة عمل لإلقليمني لبناء 
بتوصيات  يتعلق  فيا  بالعمل  والنهوض  القانونية  القدرات 
الكحولية  غر  واملروبات  األغذية  تسويق  بشأن  املنظمة 
بلدان  تسعة  من  مشاركون  العمل  حلقة  وحرض  لألطفال. 
حيث قاموا بإعداد خارطة طريق متهيدية للنهوض بالعمل عى 

التصدي لتسويق األغذية غر الصحية يف بلداهنم.

يتم  ال  الذي  التسويق  بمواجهة  اخلاصة  املبادرة  إطار  ويف 
انتباه  السرتعاء  األنشطة  من  سلسلة  ُنظمت  له،  التصدي 
قطاعات أخرى بخاف قطاع الصحة هلذه املسألة واحلصول 
عى أفكار مبتكرة يف خلق حراك اجتاعي. ومن أهم الفعاليات 
كان تنظيم منتدى مفتوح حرضته وسائل اإلعام العامة وكبار 
وممثلو  اإلعام  وخراء  اإلقليم  مستوى  عى  الشخصيات 
منظات املجتمع املدين، با يف ذلك املنظمة الدولية الحتادات 
املستهلكني، وانتهى املنتدى إىل جمموعة من اإلجراءات سيتم 
الصحة.  قطاع  بخاف  األخرى  القطاعات  لدى  هلا  الرتويج 
هذه  أكر  ويتمثل  الصحة،  تعزيز  أمام  حتديات  عدة  وتوجد 
األخرى  القطاعات  حشد  عى  البلدان  قدرة  يف  التحديات 
لتنفيذ  القطاعات  بني  فيا  والعمل  الصحة  قطاع  بخاف 
واحلاجة  واملنارصة،  البحوث  إجراء  إىل  واحلاجة  األهداف 
لألهداف  دعًا  القانونية  اخللفية  ذوي  من  خراء  حشد  إىل 
اإلقليمية. وستستمر املنظمة يف بناء القدرات لتعزيز العمل مع 

خمتلف القطاعات.

احملددات االجتماعية للصحة والنوع 
االجتماعي

استمر الرتكيز عى تنفيذ إعان ريو السيايس بشأن املحددات 
ال للمحددات االجتاعية  االجتاعية للصحة، واإلدماج الفعَّ

الرامج  يف  اجلنس  ونوع  الصحية  الرامج  إطار  يف  للصحة 
تنفيذ إدماج الصحة يف  البلدان عى  الصحية، وتعزيز قدرات 
واملشاركة  القطاعات،  بني  املشرتك  والعمل  السياسات،  مجيع 
املجتمعية ملعاجلة املحددات االجتاعية للصحة ونوع اجلنس. 
مشاورة  يف  إعداده  تم  عمل  إطار  تنفيذ  عى  البلدان  واتفقت 
عدم  أوجه  من  احلد  حول   2015 عام  يف  تنظيمها  تم  إقليمية 
املساواة من خال العمل عى املحددات االجتاعية للصحة. 
ُبغية  متعمقة  تقييات  بلدان  أربعة  أجرت  الصدد،  هذا  ويف 
إعداد خطط العمل. وتم رفع نتائج هذه التقييات إىل اللجنة 
األعضاء  الدول  بحث  بدورها  قامت  والتي  اإلقليمية، 
واملحددات  الصحة  جمال  يف  املساواة  عدم  أوجه  تقييم  عى 
ذات  اإلجراءات  حتديد  إىل  باإلضافة  هبا،  املرتبطة  االجتاعية 
62/ق- إ  )القرار ش م/ل  الـُمحَرز  م  التقدُّ األولوية وَرْصد 
بشأن  إجراءات حمددة  باختاذ  البلدان  العديد من  قام  1(. وقد 

املحددات االجتاعية للصحة.

الصحة والبيئة
الصحة  ألنشطة  اإلقليمي  املركز  مه  قدَّ الذي  الدعم  بفضل 
البيئية، استطاع الكثر من البلدان تنفيذ برامج وأنشطة متعلقة 
االسرتاتيجية  تنفيذ  بالفعل  بدأ  وقد  والبيئة.  الصحة  بحاية 
-2014( هبا  اخلاص  العمل  وإطار  والبيئة  للصحة  اإلقليمية 
نحو  ملموسة  خطوات  باختاذ  بلدان  عدة  وقامت   ،)2019
عدة  نظمت  كا  هبا.  الوطنية  االسرتاتيجية  العمل  ُأُطر  تطوير 
وحتديد  البيئية  الصحة  وضع  لتقييم  ميدانية  بعثات  بلدان 

أولوياهتا.

حول  اإلرشادية  العاملية  الصحة  منظمة  لدالئل  الرتويج  وتم 
جودة مياه الرب، وإعادة استخدام املياه املستعملة. وقامت 
املتعلقة بجودة  الوطنية  بتحديث معايرها  بلًدا حتى اآلن   16
مياه الرب وفًقا هلذه الدالئل اإلرشادية، كا أصدرت األردن 
والدالئل  يتاشى  با  الري  مياه  جودة  بشأن  وطنية  معاير 
املستعملة  للمياه  اآلمن  بشأن االستخدام  للمنظمة  اإلرشادية 
العاملية،  الصحة  منظمة  دعم  وبفضل  الزراعة.  يف  املعاجلة 
استطاعت ثانية بلدان اعتاد خطط وقائية إلدارة مأمونية املياه 
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التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2015

بموجب  الوطنية  مرتساهتا  بلًدا   11 نرت  كا  واإلصحاح، 
إطار العمل اخلاص بمبادرة األمم املتحدة بشأن التقييم العاملي 
يف  مشاركة  البلدان  ومجيع  الرب.  ومياه  الصحي  للرف 
واليونيسف.  العاملية  الصحة  منظمة  بني  املشرتك  الرنامج 
املياه  يف  الطبيعي  اإلشعاع  خلطر  حاليًا  اثنان  بلدان  ويتصدى 

اجلوفية الذي يمثل هتديدًا عى الصحة العمومية.

بشأن  املفاوضات  يف  اإلقليم  يف  األعضاء  الدول  وشاركت 
اآلثار  حول   )8-68 ع  ص  )ج  العاملية  الصحة  مجعية  قرار 
الصحية لتلوث اهلواء، ويف اعتاده، باإلضافة إىل مشاركتها يف 
اجتاع  ويف  بالتنفيذ.  اخلاصة  الطريق  خارطة  بشأن  مناقشات 
واملنظمة  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  مع  للخراء  إقليمي 
فيا  اخلاصة  اإلقليم  احتياجات  نوقشت  لألرصاد،  العاملية 
يتعلق بجودة اهلواء؛ مثل أثر الرمال والغبار املنقول باهلواء عى 
الصحة. وتم دعم بناء القدرات يف جمال تلوث اهلواء والصحة. 
وبالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، قام املركز 
اإلقليمي ألنشطة الصحة البيئية باستعراض املعارف وجتميعها 

من كل بلدان اإلقليم يف جماالت تلوث اهلواء وتغر املناخ.

األمم  التفاقية  العاملية  الصحة  منظمة  وفد  إىل  وبانضامه 
املتحدة اإلطارية بشأن تغر املناخ، دعا املكتب اإلقليمي ودوله 
األعضاء إىل وضع الصحة العمومية يف صميم املناقشة اخلاصة 
بتغر املناخ، كا ساهم يف االتفاقية العاملية الناجحة التي ُأبرمت 
يف باريس يف كانون األول/ديسمر 2015. واستطاعت أربعة 
مرتساهتا  ُتعد  أن  العاملية  الصحة  منظمة  من  بدعم  بلدان 
الوطنية اخلاصة بتغر املناخ والصحة، والتي ُعرضت يف مؤمتر 
تم  يزال يف طور اإلعداد. كا  املرتسات ال  باريس وكثر من 

تكوين شبكة إقليمية من اخلراء يف جمال تغر املناخ والصحة.

الرعاية  إدارة خملفات  للبلدان يف  املؤسسية  القدرة  تعزيز  وتم 
الصحية، كا تم توسيع نطاق الدعم التِّقني ليشمل عدة دول. 
واستجابة ألزمة املخلفات الصلبة يف لبنان، ُعقدت سلسة من 
املشاورات التِّقنية وأقيمت جلسات إحاطة ألصحاب املصلحة 
املعنيني حول اخلطط الرئيسية إلدارة املخلفات الصلبة وتقييم 

وتم  العمومية.  الصحة  عى  النفايات  وآثار  القامة  مدافن 
الصحية  اآلثار  لتقييم  علمي  بروتوكول  إعداد  من  االنتهاء 
املحتملة عى السكان يف لبنان فيا يتعلق باملخلفات الصلبة وما 

يتعلق هبا من تدخات.

باإلضافة  الغذاء،  سامة  لتقييم  إقليمية  مبادرة  إطاق  وتم 
املنظمة  موظفو  أجراها  الوطنية  املرتسات  إلعداد  بعثات  إىل 
وخراؤها يف 15 بلًدا، وُعِرضت نتائجها التي أظهرت ثغرات 
تقييم  ذلك  من  الغرض  وكان  اإلقليمية.  اللجنة  عى  كرى 
مواطن القوة والضعف يف النظم الوطنية املعنية بسامة الغذاء، 
أجل  من  اختاذها  املطلوب  األولوية  ذات  اإلجراءات  وحتديد 
شأن  ومن  املجال.  هذا  يف  حتديدها  يتم  التي  الثغرات  معاجلة 
هذه املبادرة املعروفة بمبادرة »من املزرعة إىل املائدة« أن تدعم 
والفاشيات  الصحية  املخاطر  من  الوقاية  البلدان عى  قدرات 
املنقولة بالغذاء واكتشافها وتوفر التدبر العاجي هلا. وتتابع 
منظمة الصحة العاملية والبلدان النتائج وخطة العمل اإلقليمية 

لتعزيز نظم سامة الغذاء اجلاري إعدادها.

وتم تقديم الدعم يف جمال الصحة البيئية إىل كل البلدان التي متر 
بحاالت طوارئ، حيث ُقدم الدعم اخلاص بحاالت الطوارئ 
أطرافًا  ضم  إقليمي  اجتاع  َعْقُد  ذلك  يف  با  بلدان،   10 يف 
البعثات  وإرسال  املعنيني،  املصلحة  أصحاب  من  متعددة 
اإلقليمي  املكتب  وأنشأ  التدريبة.  الدورات  وتقديم  التِّقنية، 
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املللر اإلقليمي لز ر امليرب حتضريًا للل رأ الثانية  العرشلن ملؤمتر  ½
األطراف   اتفاقية األمم املدحلأ اإلطارلة بشأن تيري املناخ
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إلمدادات  متجدًدا  إقليمًيا  خمزوًنا  البيئية  الصحة  ألنشطة 
اإلقليم. كا  الطوارئ يف  البيئية، وذلك دعًا حلاالت  الصحة 
تم دعم بناء القدرات لدى مقدمي اخلدمات الصحية يف كثر 
احلوادث  ملقتضيات  االستجابة  إطار  يف  وذلك  البلدان،  من 
تعزيز  تم  كا  والرضوح.  اإلصابات  ورعاية  الكيميائية 
األحداث  ملقتضيات  واالستجابة  للتأهب  الوطنية  القدرات 
الغذاء،  املتعلقة بسامة  النووية وتلك  الكيميائية واإلشعاعية 

وذلك متشيًا مع متطلبات اللوائح الصحية الدولية )2005(.

لوم الصحة العاملي 2015 ½
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أمعال منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط

التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2015

األمراض غير السارية
إطار العمل اإلقليمي

اإلعان  بتنفيذ  الـُمعلن  السيايس  االلتزام  من  الرغم  عى 
لألمم  العامة  للجمعية  املستوى  الرفيع  لاجتاع  السيايس 
السارية ومكافحتها،  الوقاية من األمراض غر  بشأن  املتحدة 
إىل  االنتقال  يف  حتديات  يواجه  يزال  ما  البلدان  من  كثرًا  فإن 
لإلعان  االستجابة  وكانت  امللموسة  اإلجراءات  مرحلة 
العمل  وإلطار   2011 عام  الصادر  املتحدة  لألمم  السيايس 
غر   2012 عام  اإلقليمية  اللجنة  اعتمدته  الذي  اإلقليمي 
منتظمة ومتفاوتة. وتباينت العوامل املسؤولة عن هذا الوضع 
من بلٍد آلخر، ولكنها بوجه عام انطوت عى عدم كفاية االلتزام 
السيايس عى أعى املستويات، وتناُفس األولويات وال سّيا يف 
البلدان التي تعاين وطأة األزمات، وضعف املشاركة من جانب 
تنفيذ  أجل  من  رضوريًا  عملها  يعدُّ  التي  األخرى  القطاعات 
تفتت  با يف ذلك  الصحية  النظم  التدابر األساسية، وضعف 
ومن  املصالح،  املتعارضة  والقوى  الصحية،  املعلومات  ُنظم 
بينها دوائر صناعة التبغ، وتسويق األطعمة غر الصحية الذي 

ال يتم التصدي له، وغياب احلراك الفّعال للمجتمع املدين.

نطاق  توسيع  عى   ،2015 عام  خال  الرتكيز،  استمر  وقد 
وخيضع  الشأن.  هذا  يف  الصادر  اإلقليمي  العمل  إطار  تنفيذ 
 ،2012 عام  يف  اإلقليمية،  اللجنة  أقّرته  أن  منذ  اإلطار،  هذا 
من  جمموعة  إعداد  تم  وقد  سنوية.  بصفة  املستمر  للتحديث 
املؤرشات العملية بغرض إرشاد الدول األعضاء حول كيفية 
التدخات االسرتاتيجية  تنفيذ  الـُمحَرز َصْوب  م  التقدُّ قياس 

يف هذا املجال.

غر  األمراض  حول  سنوية  إقليمية  اجتاعات  َعقد  وُنواصل 
م  التقدُّ للدول األعضاء الستعراض  الفرصة  يتيح  السارية مما 
احتياجاهتا  ولتلبية  واإلقليميني  الدوليني  اخلراء  مع  الـُمحَرز 
املكتب  واصل  ذلك،  عى  وعاوة  التقني.  الدعم  من 
التقنية  التوجيهات  إعداد  2016 و2017،  اإلقليمي، يف عامي 
املحددة التي من شأهنا متكني البلدان من تنفيذ التدابر املوص 

اإلقليمي  العمل  إطار  يف  املنضوية  األربعة  املجاالت  يف  هبا 
استنادًا  الصحية(  والرعاية  والوقاية،  د،  والرتصُّ )احلَْوَكمة، 

للبّينات واخلرات الدولية وأفضل املارسات.

احَلْوَكمة
املستوى  أنشطة دعوية رفيعة  تنفيذ   ،2015 تم، عى مدار عام 
واللجنة  العاملية  الصحة  مجعية  بينها  ومن  املحافل،  خمتلف  يف 
القطاعات األخرى  فيا بني  التعاون  لتعزيز  اإلقليمية، وذلك 
الفاعلة  واألطراف  احلكومة  وبني  الصحة،  قطاع  بخاف 
اسرتاتيجية و/ بلدان،  من خارجها. ويوجد حاليًا لدى ستة 

أربعة  لدى  أن  كا  القطاعات،  متعددة  تنفيذية  عمل  خطة  أو 
بلدان أهدافًا حمددة يكتمل تنفيذها بحلول عام 2025، وتستند 
خمتلفة  مراحل  اإلقليم  بلدان  وبَلَغت  املنظمة.  توجيهات  إىل 
املنظمة  وتواصل  هبا،  اخلاصة  العمل  خطط  بتنفيذ  يتعلق  فيا 
إىل  استنادًا  البلدان،  هذه  مع  بالتعاون  للموقف  رصدها 

املؤرشات العملية الواردة يف إطار العمل اإلقليمي.

املتابعة  آلية  كانت  الشأن،  هذا  يف  املبتكرة  املبادرات  بني  ومن 
املركز  مع  بالتعاون  ت  ُأعدَّ التي  املوجزة  السياسات  وتقارير 
أفضل  حول  تاون،  جورج  بجامعة  املنظمة  مع  املتعاون 
البيِّنات  إىل  استنادًا  الصحية،  التريعات  جمال  يف  املارسات 
العاملية يف هذا املجال. ويوفِّر هذا العمل دليًا للبلدان الختاذ 

Cadre d’action pour la mise en œuvre de la Déclaration politique des Nations Unies sur les maladies non 
transmissibles, y compris les indicateurs afin d’évaluer les progrès des pays d’ici 2018
Mise à jour d’octobre 2015, sur la base des résolutions EM/RC59/R.2&EM/RC60/R.4.

Engagements Interventions stratégiques Indicateurs de progrès
Dans le domaine 
de la gouvernance

Chaque pays doit :
• intégrer les maladies non transmissibles dans les politiques et plans de 

développement nationaux
• mettre en place une stratégie/un plan multisectoriel(le) et un ensemble de 

cibles et d’indicateurs nationaux pour 2025 sur la base de la situation nationale 
et des orientations de l’OMS

• augmenter les allocations budgétaires pour la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles, notamment par la mise en œuvre de mécanismes 
de financement novateurs tels que la taxation du tabac, de l’alcool et d’autres 
produits nocifs pour la santé

• évaluer périodiquement les capacités nationales pour la lutte contre les 
maladies non transmissibles à l’aide des instruments de l’OMS

Le pays : 
• est doté d’une stratégie/d’un plan d’action national(e) multisectoriel(le) opérationnel(le) intégrant 

les principales maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque communs
• a fixé des cibles/indicateurs assortis de délais sur la base des orientations OMS

Engagements Interventions stratégiques Indicateurs de progrès
Dans le domaine 
de la prévention et 
de la réduction des 
facteurs de risque

Chaque pays doit :
• accélérer la mise en œuvre de la Convention-Cadre de l’OMS pour la lutte 

antitabac et ratifier le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits 
du tabac

• garantir une alimentation saine au début de la vie et dans l’enfance, y 
compris la promotion de l’allaitement au sein et la règlementation de la 
commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux 
enfants

• réduire l’apport en sel moyen dans la population conformément aux 
recommandations de l’OMS

• éliminer virtuellement l’apport en graisses trans et réduire l’apport en acides 
gras saturés

• promouvoir l’activité physique par une approche prenant en compte toutes les 
étapes de la vie

• mettre en œuvre les meilleures options afin de réduire l’usage nocif de l’alcool

Le pays met en œuvre : 
• quatre mesures visant la réduction de la demande contenues dans la Convention-cadre de l’OMS 

pour la lutte antitabac au plus haut niveau de réalisation
• quatre mesures visant à réduire les régimes alimentaires malsains
• au moins un programme national récent de sensibilisation en matière d’alimentation et/ou 

d’activité physique
• trois mesures, comme il convient, en fonction du contexte national, pour réduire l’usage nocif de 

l’alcool, conformément à la stratégie mondiale de l’OMS en la matière. 

Engagements Interventions stratégiques Indicateurs de progrès
Dans le domaine 
de la surveillance, 
du suivi et de 
l’évaluation

Chaque pays doit :
• mettre en œuvre/renforcer le cadre de l’OMS pour la surveillance de la 

mortalité et de la morbidité, des facteurs de risque et des déterminants, et les 
capacités des systèmes de santé et leur réponse

• intégrer les trois composantes du cadre de surveillance dans le système 
national d’information sanitaire

• renforcer les ressources humaines et les capacités institutionnelles pour la 
surveillance, le suivi et l’évaluation

Le pays : 
• a un système fonctionnel pour produire systématiquement des données fiables sur la mortalité 

par cause spécifique
• réalise une enquête STEPS ou une enquête complète sur les examens de santé tous les 5 ans 

Engagements Interventions stratégiques Indicateurs de progrès
Dans le domaine 
des soins de santé

Chaque pays doit :
• mettre en œuvre les meilleures options en matière de soins de santé
• améliorer l’accès au dépistage et à la prise en charge rapides des principales 

maladies non transmissibles et des facteurs de risque en les intégrant dans 
l’ensemble essentiel de soins de santé primaires

• améliorer l’accès à des technologies et médicaments essentiels sûrs, d’un coût 
abordable et de qualité pour les principales maladies non transmissibles

• améliorer l’accès aux services des soins palliatifs essentiels

Le pays : 
• dispose de directives/protocoles/normes fondés sur des bases factuelles au niveau national pour 

la prise en charge des principales maladies non transmissibles dans le cadre d’une approche 
de soins de santé primaires, qui sont reconnus/approuvés par le gouvernement ou l’autorité 
responsable de ce domaine

• fournit des traitements médicamenteux, dont le contrôle de la glycémie, des conseils aux 
personnes à risque élevé qui remplissent les conditions afin de prévenir les infarctus du myocarde 
et les accidents vasculaires cérébraux, mettant l’accent sur les SSP
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Commitments Strategic interventions Progress indicators

In the area of 
governance

Each country is expected to:

• Integrate noncommunicable diseases into national policies and development plans
• Establish a multisectoral strategy/plan and a set of national targets and indicators for 

2025 based on national situation and WHO guidance
• Increase budgetary allocations for noncommunicable diseases prevention and control 

including through innovative financing mechanisms such as taxation of tobacco, alcohol 
and other unhealthy products

• Periodically assess national capacity for prevention and control of noncommunicable 
diseases using WHO tools

Country has:

• An operational multisectoral national strategy/action plan that integrates the major NCDs 
and their shared risk factors

• Set time-bound national targets and indicators based on WHO guidance

Commitments Strategic interventions Progress indicators

In the area of 
prevention and 
reduction of 
risk factors

Each country is expected to:

• Accelerate implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO 
FCTC) and ratify Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products

• Ensure healthy nutrition in early life and childhood including breastfeeding promotion 
and regulating marketing of foods and non-alcoholic beverages to children

• Reduce average population salt intake in line with WHO recommendations
• Virtually eliminate transfat intake and reduce intake of saturated fatty acids
• Promote physical activity through a life-course approach
• Implement the best buys to reduce the harmful use of alcohol

Country is implementing:

• Four demand-reduction measures of the WHO FCTC at the highest level of achievement
• Four measures to reduce unhealthy diet
• At least one recent national public awareness programme on diet and/or physical activity
• As appropriate, according to national circumstances, three measures to reduce the 

harmful use of alcohol, in line with the WHO global strategy to reduce the harmful use of 
alcohol

Commitments Strategic interventions Progress indicators

In the area of 
surveillance, 
monitoring and 
evaluation

Each country is expected to:

• Implement/strengthen the WHO surveillance framework that monitors mortality and 
morbidity, risk factors and determinants, and health system capacity and response

• Integrate the three components of the surveillance framework into the national health 
information system

• Strengthen human resources and institutional capacity for surveillance, monitoring and 
evaluation

Country has:

• A functioning system for generating reliable cause-specific mortality data on a routine 
basis

• A STEPS survey or a comprehensive health examination survey every 5 years

Commitments Strategic interventions Progress indicators

In the area of 
health care

Each country is expected to:

• Implement the best buys in health care
• Improve access to early detection and management of major noncommunicable diseases 

and risk factors by including them in the essential primary health care package
• Improve access to safe, affordable and quality essential medicines and technologies for 

major noncommunicable diseases
• Improve access to essential palliative care services

Country has:

• Evidence-based national guidelines/protocols/standards for management of major 
noncommunicable diseases through a primary care approach, recognized/approved by the 
government or competent authority

• Provision of drug therapy, including glycaemic control, and counselling for eligible persons 
at high risk to prevent heart attacks and strokes, with an emphasis on the primary care 
level

Framework for action to implement the United Nations Political Declaration on 
Noncommunicable Diseases, including indicators to assess country progress by 2018
Updated October 2015, based on resolutions EM/RC59/R.2 & EM/RC60/R.4
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مؤرشات عمليةالتدخالت االسرتاتيجيةااللتزامات

يُنتظر من البلدان ما ييل:يف مجال الحوكمة

إدماج األمراض غري السارية يف السياسات وخطط التنمية الوطنية •
وضع اسرتاتيجية/خطة متعددة القطاعات، ووضع جمموعة من الغايات واملؤرشات الوطنية املنشودة لعام  •

2025 استنادًا إىل الوضع الوطني وتوجيهات منظمة الصحة العاملية
صات امليزانية للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها من خالل آليات متويل مبتكرة، مثل  • زيادة خمصَّ

فرض الرضائب عىل التبغ والكحول، وغري ذلك من املنتجات غري الصحية
إجراء تقييم دوري للقدرات الوطنية يف جمال الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها باالستفادة من  •

أدوات املنظمة

البــلد: 

لديه خطة عمل/اسرتاتيجية تشغيلية وطنية متعددة القطاعات تشمل األمراض غري السارية الرئيسية وعوامل  •
اخلطر املشرتكة يف ما بينها.

وضع غايات ومؤرشات وطنية حمددة زمنيًا استنادًا إىل توجيهات منظمة الصحة العاملية. •

مؤرشات عمليةالتدخالت االسرتاتيجيةااللتزامات

يف مجال الوقاية من 
عوامل الخطر والحد 

منها

يُنتظر من البلدان ما ييل:

ترسيع وترية تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )االتفاقية اإلطارية(، والتصديق  •
عىل بروتوكول القضاء عىل االجتار غري املرشوع بمنتجات التبغ

ضامن التغذية الصحية يف مراحل العمر املبكرة ومرحلة الطفولة، بام يف ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية، وتنظيم  •
تسويق األغذية واملرشوبات غري الكحولية لألطفال

خفض متوسط استهالك السكان للملح وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العاملية •
القضاء تقريبًا عىل استهالك الدهون املهدرجة واحلد من استهالك األمحاض الدهنية املشبعة •
تشجيع النشاط البدين من خالل هنج يمتد طيلة العمر •
تنفيذ أفضل الصفقات للحد من التعاطي الضار للكحول •

يقوم البلد بتنفيذ اآليت: 

أربعة تدابري من التدابري املنصوص عليها يف االتفاقية اإلطارية للحد من الطلب عند أعىل مستويات اإلنجاز. •
أربعة تدابري للحد من اتباع نظام غذائي غري صحي. •
برنامج وطني واحد عىل األقل مؤخرًا للتوعية العامة باألنظمة الغذائية و/أو النشاط البدين. •
حسبام يكون مناسبًا وتبعًا للظروف الوطنية، ثالثة تدابري للحد من التعاطي الضار للكحول وفقًا لالسرتاتيجية  •

العاملية للمنظمة للحد من تعاطي الكحول عىل نحو ضار.

مؤرشات عمليةالتدخالت االسرتاتيجيةااللتزامات

يف مجال الرتصد 
والرصد والتقييم

يُنتظر من البلدان ما ييل:

تنفيذ/تقوية إطار الرتصد اخلاص بمنظمة الصحة العاملية لرصد معدالت الوفيات واملراضة، وعوامل اخلطر  •
وحمدداهتا، وقدرات النظام الصحي واستجابته

دمج العنارص الثالثة إلطار الرتصد ضمن نظام املعلومات الصحية الوطني •
د والرصد والتقييم • تعزيز املوارد البرشية والقدرات املؤسسية اخلاصة بالرتصُّ

البــلد: 

لديه نظام عامل إلعداد البيانات املوثوقة حول الوفيات التي تعزى ألسباب حمددة بصفة منتظمة •
جيري مسحًا تدرجييًا أو مسحًا شاماًل للفحوصات الطبية كل مخس سنوات •

مؤرشات عمليةالتدخالت االسرتاتيجيةااللتزامات

يف مجال الرعاية 
الصحية

يُنتظر من البلدان ما ييل:

تنفيذ أفضل الصفقات يف جمال الرعاية الصحية •
حتسني إتاحة الكشف املبكر والتدبري العالجي لألمراض غري السارية الرئيسية وعوامل اخلطر املرتبطة هبا من  •

خالل تضمينها يف حزمة الرعاية الصحية األولية األساسية
حتسني إتاحة األدوية والتكنولوجيات األساسية املأمونة وميسورة التكلفة والعالية اجلودة ملكافحة األمراض غري  •

السارية الرئيسية.
حتسني إمكانية احلصول عىل خدمات الرعاية امللطفة األساسية •

البــلد: 

ت/اعتمدت حكومته أو اجلهة املختصة به دالئل إرشادية/بروتوكوالت/معايري وطنية مسندة بالبينات  • أقرَّ
للتدبري العالجي لألمراض غري السارية الرئيسية من خالل هنج للرعاية الصحية األولية.

يقّدم العالج باألدوية، بام يف ذلك ضبط سكر الدم، وتقديم املشورة لألشخاص املعرضني ملخاطر كربى بغرض  •
الوقاية من النوبات القلبية والسكتات مع الرتكيز عىل مستوى الرعاية األولية.

إطار عمل لتنفيذ اإلعالن السيايس الصادر عن األمم املتحدة بشأن األمراض غري السارية، مبا يف ذلك مؤرشات لتقييم التقدم الذي 
ستحرزه البلدان بحلول 2018

حتديث ترشين األول/أكتوبر 2015، استنادًا إىل القرارْين ش م/ل إ 59/ق 2 وش م/ل إ 60/ق 4

WHO-EM/NCD/121/A   © منظمة الصحة العاملية
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الرئيسية  اخلطر  عوامل  ملعاجلة  املناسبة  التريعية  اإلجراءات 
البدين  والنشاط  الغذائية  والنظم  التبغ  مكافحة  جماالت  يف 
ذات  التدخات  من  تدخل  كل  إيضاح  ويتم  واحلَْوَكمة. 
األولوية املحددة من خال مذكرة قانونية فردية خمترة تشتمل 
البلدان ومستمدة من  عى توصيات واقعية يمكن تطبيقها يف 
ويمكن  والوطنية،  واإلقليمية  العاملية  واخلرات  التجارب 
مواءمتها لتناسب األوضاع االقتصادية واالجتاعية والقانونية 

الوطنية.

الوقاية من عوامل اخلطر ومكافحتها
مكافحة  سياسات  يف  التبغ  صناعة  رشكات  تدخل  يزال  ما 
هذا  يف  الصحية  غر  للقطاعات  املحدودة  واملشاركة  التبغ، 
املجال، يشكل حتديات كبرة أمام تفعيل التدخات املطلوبة يف 
جمال الوقاية من عوامل اخلطر املرتبطة باألمراض غر السارية، 
بلدًا هدفًا، عى  تبنَّى ستة عر  العوامل. وقد  ومكافحة تلك 
املستوى الوطني، يتمثل يف خفض معدالت تعاطي التبغ بنسبة 
30% بحلول عام 2025، كا أن سبعة عر بلدًا هي اآلن بصدد 
اإلرشادية  الدالئل  مع  متشيًا  الرضائب  عى  زيادات  فرض 

للادة 6 من اتفاقية املنظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ. وتم 
أيضًا تقديم الدعم للبلدان يف جمال حتديث التريعات اخلاصة 
بمكافحة التبغ، وحتديدًا، اجلوانب املتعلقة بحظر التدخني يف 
رة وحظر اإلعان  األماكن العامة والتحذيرات الصحية املصوَّ

عن التبغ والرتويج له ورعايته.

رفع  الشأن،  هذا  يف  جرت  التي  الرئيسية  األنشطة  بني  ومن 
مستوى الوعي السيايس حول قضايا مكافحة التبغ، وال سّيا 
التبغ،  باالتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة  الروتوكول اخلاص 
وسطوة رشكات صناعة التبغ يف جمال اإلعان عنه والرتويج 
متويل  السياق،  هذا  يف  وتم  الدرامية.  األعال  يف  ورعايته  له 
ستة مروعات قامت بتنفيذها منظات غر حكومية، تعالج 
اجلوانب املختلفة لعملية تعاطي التبغ يف األعال الدرامية التي 
هذا  من  َبَلدان  وهناك  اإلقليمية.  اللغوية  الشبكات  عى  ُتبث 
التنويه عنها  تم  واليمن(،  املتحدة  العربية  )اإلمارات  اإلقليم 
 ،2015 العاملي  التبغ  العاملية عن وباء  تقرير منظمة الصحة  يف 
ضمن أكثر البلدان إنجازًا من حيث حظر اإلعان عن التبغ، 
والرتويج له، ورعايته، كا تم التنويه أيضًا عن اململكة العربية 
كامًا  امتثاالً  امتثلت  التي  البلدان  السعودية، بوصفها إحدى 

                                                                                                                                 

 

 

Frequently asked questions about tobacco control policies  for the prevention and 
control of noncommunicable diseases 

Introduction  

Tobacco use kills nearly six million people every year,  including  the 600 000 who are exposed  to 
second‐hand  smoke.  The  tobacco  epidemic  poses  a  formidable  challenge  to  public  health  and 
development. However, with  the WHO Framework Convention on Tobacco Control  (WHO FCTC), 
the odds of mitigating the epidemic are no longer insurmountable, provided that all countries ratify 
the  Convention,  legislate  and  fully  implement  the  treaty’s  provisions  and  assiduously  pursue 
effective enforcement.  

The WHO FCTC is the first international public health treaty negotiated under the auspices of WHO. 
It  provides  a  comprehensive  approach  to  reduce  the  health  and  economic  burden  caused  by 
tobacco. The WHO FCTC balances demand reduction with supply reduction, protects public health 
policies  from  the  tobacco  industry  and  calls  for  enhanced  international  cooperation  to  protect 
present and  future generations  from  the devastating health, social, environmental and economic 
consequences of tobacco consumption and exposure to second‐hand tobacco smoke. 

In order to help Parties fulfil their obligations under the WHO FCTC, WHO introduced MPOWER, a 
set  of  policies  that  build  on  the  demand‐reduction measures  of  the WHO  FCTC  and  have  been 
proven to be effective measures to reduce tobacco use. “Best buys” to address noncommunicable 
diseases include MPOWER policies as key measures to reduce tobacco use as the leading cause of 
noncommunicable disease‐related death. 

Based on the WHO FCTC; it is a legal obligation for all countries that are Parties to the Convention 
to implement the following policies/measures: 

1. Monitor tobacco use. 
2. Protect people  from second‐hand smoke  through  implementing 100%  tobacco‐free public 

places. 
3. Enforce a total ban on advertising, promotion and sponsorship. 
4. Warn people about the dangers of tobacco use through graphic warnings. 
5. Offer help and support for people to quit, through cessation services. 
6. Increase taxes on tobacco products. 

To assist policy‐makers to make informed decisions, the most commonly asked questions about key 
tobacco control policies and other associated tobacco control issues have been summarized in a set 
of frequently asked questions. 

   

The problem: the tobacco 
epidemic in the Region1,2

Number 1 preventable risk factor for 
premature death and disease

20.6% of adults smoke

1 in 3 children exposed to secondhand 
smoke at home

187 000 annual deaths caused by 
tobacco use

64 100 annual deaths due to 
secondhand smoke 

1 609 000 disability-adjusted life years 
(DALYs) lost to secondhand 
smoke

2 793 000 DALYs lost to tobacco use

6 MPOWER measures with the 
greatest impact on reducing 
tobacco use 

1 Global treaty to counter the 
tobacco burden – WHO FCTC

Today, we have the means to effectively curtail the 
tobacco epidemic, full implementation of the WHO 
FCTC.

The tobacco epidemic poses a formidable challenge 
to public health and development. However, with the 
WHO FCTC, the odds of mitigating the epidemic 
are no longer insurmountable, provided all countries 
ratify the Convention, legislate and fully implement 
the treaty’s provisions and assiduously pursue effective 
enforcement.

M  onitor tobacco use and 
prevention policies.

P  rotect people from tobacco 
smoke.

O ffer help to quit tobacco use.

W  arn about the dangers of 
tobacco.

E  nforce bans on tobacco 
advertising, promotion and 
sponsorship.

R  aise taxes on tobacco.

The solution: WHO FCTC and 
MPOWER
The WHO FCTC is the first international public 
health treaty negotiated under the auspices of WHO. 
It provides a comprehensive approach to reduce the 
health and economic burden caused by tobacco. An 
evidence-based treaty that reaffirms the right of all 
people to the highest standard of health, the WHO 
FCTC balances demand reduction with supply 
reduction, protects public health policies from the 
tobacco industry and calls for enhanced international 
cooperation to protect present and future generations 
from the devastating health, social, environmental and 
economic consequences of tobacco consumption and 
exposure to secondhand tobacco smoke.3 

In order to help Parties to fulfil their WHO FCTC 
obligations, WHO introduced MPOWER, a set of 
policies that build on the demand-reduction measures 
of the WHO FCTC and have been proven to be “best 
buy/good buy” measures to reduce tobacco use.

Note: A “best buy” is an intervention that is not only highly cost-
effective but also cheap, feasible and culturally acceptable to 
implement. “Good buys” are other interventions that may cost more 
or generate less health gain but still provide good value for money. 

M P O W E R in the Eastern Mediterranean Region

www.emro.who.int/tfi

Overview of the WHO Framework 
Convention on Tobacco Control 
(WHO FCTC) and MPOWER
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Faits et chiffres sur le commerce illicite des 
produits du tabac

Aide-mémoire N°1

Les cigarettes sont un produit 
particulièrement attractif pour les 
contrebandiers. Les taxes représentant 
une forte proportion du prix, l’évasion 
fiscale dans le cadre du détournement 
des produits du tabac vers le marché 
illicite (marché dans lequel les ventes sont 
en grande partie en franchise d’impôt) 
crée une marge bénéficiaire considérable 
pour les contrebandiers. La disponibilité 
des cigarettes peu coûteuses entraîne 
une hausse de la consommation et par 
conséquent, on assistera à l’avenir à une 
augmentation du risque de décès dus à la 
consommation de tabac.

En plus d’être un problème de santé 
majeur, le commerce illicite des produits 
du tabac soulève également la question 
de la détection et de la répression. On 
retrouve généralement à la tête de ce 
type de commerce, les groupes criminels 
organisés transnationaux, notamment les 
organisations terroristes1.

Selon les estimations disponibles, l’ampleur 
du commerce illicite varie entre les pays, 
allant de 1 % à environ 40-50 % du marché. 
Le coût total en termes de manque à 
gagner s’élève à près de 40,5 milliards de 
dollars US par an. Le commerce illicite des 
produits du tabac est plus important dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire 
que dans les pays à revenu élevé2.

L’élimination ou la réduction de ce 
commerce illicite permettrait de diminuer 
la consommation en augmentant les 
prix, en réduisant le nombre de décès 
prématurés et en augmentant les recettes 
fiscales des gouvernements. Si l’on éliminait 
le commerce illicite, les gouvernements 

gagneraient au moins 31,3 milliards de 
dollars US par an et plus de 164 000 décès 
prématurés seraient évités chaque année, 
et ce à partir de l’année 2030 ; décès qui 
pour la plupart surviennent dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire2.

La cigarette est de loin le produit illicite 
du tabac le plus fréquent. Cependant, dans 
certaines régions telles que la Méditerranée 
orientale et l’Asie du Sud-Est, le commerce 
illicite de tabac sans fumée et de tabac 
pour pipe à eau est également important.

En ce qui concerne les autres produits du 
tabac, en 2013, l’Organisation mondiale des 
douanes a remarqué une augmentation 
significative de la quantité de tabac à 
chiquer saisie qui, en 2012, s’élevait à 8 
tonnes en comparaison avec les 38 tonnes 
signalées en 2013. La quantité saisie de 
tabac pour pipe à eau a augmenté, passant 
de 69 tonnes en 2012 à 75 tonnes en 
20133.

La plupart des pays de la Région de la 
Méditerranée orientale ne disposent pas 
de données transparentes et publiques 
sur le commerce illicite du tabac. En 
outre, de telles données n’existent pas 
dans les instruments de notification de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac. Les seules exceptions sont la 
République islamique d’Iran et le Pakistan. 
Il n’existe pas d’enquêtes officielles au 
Pakistan, néanmoins, on estime que près 
de 17 % du marché intérieur total de 
cigarettes est illicite et celui-ci comprend la 
contrebande, la contrefaçon et les produits 
fabriqués localement pour lesquels des 
droits n’ont pas été acquittés. (source : 
Federal Board of Revenue – il s’agit d’une 

Facts and figures on the illicit tobacco trade

Fact sheet 1 

Cigarettes are a particularly attractive 
product to smugglers. Because tax is a 
high proportion of price, evading tax by 
diverting tobacco products onto the illicit 
market (where sales are largely tax-free) 
creates a considerable profit margin for 
smugglers. The availability of inexpensive 
cigarettes increases consumption and 
therefore increases the risk of more 
tobacco-related deaths in the future. 

Besides being a major health problem, illicit 
tobacco trade is also a law enforcement 
issue and is mostly carried out by organized 
transnational criminal groups, including 
terrorist organizations.1

According to available estimates, the size 
of the illicit trade varies between countries 
from 1% to about 40–50% of the market. 
The total lost revenue is about US$40.5 
billion a year. Illicit tobacco trade is more 
prominent in low-income and middle-
income countries than in high-income 
countries.2

Eliminating or reducing this illicit trade would 
reduce consumption by increasing price, 
reducing premature deaths and increasing 
tax revenue for governments. If this illicit 
trade were eliminated, governments would 
gain at least US$31.3 billion a year, and 
from 2030 onwards more than 164 000 
premature deaths a year would be avoided, 
the vast majority in middle-income and 
low-income countries.2 

Cigarettes are by far the most frequent 
illicit tobacco products, but in some regions, 
such as the Eastern Mediterranean and 
South-East Asian regions, the illicit trade of 
smokeless and water pipe tobacco is also 
important.

In category of other tobacco products, the 
World Customs Organization noticed a 
significant increase in the seized quantity 
of chewing tobacco in 2013, which in 
2012 amounted to 8 tonnes compared 
to 38 tonnes reported in 2013. The seized 
quantity of water pipe tobacco increased 
from 69 tonnes in 2012 to 75 tonnes in 
2013.3 

Transparent and public data on the illicit 
tobacco trade are lacking in most countries 
of the Eastern Mediterranean Region 
and are not available in the reporting 
instruments of the WHO FCTC for the 
countries of the Region. Exceptions are 
Pakistan and the Islamic Republic of Iran. 
Although, no official surveys are available 
in Pakistan, it is estimated that almost 17% 
of the total domestic market of cigarettes 
is illicit and includes smuggled, counterfeit 
and non-duty paid locally manufactured 
products. (Source: Federal Board of 
Revenue, 2012) In the Islamic Republic of 
Iran, the illicit market has been estimated 
at 20%. A study by researchers at the 
country’s Tobacco Control and Prevention 
Research Center found that 21% of all 
cigarettes on the market in Tehran in 2009 
were illicit.4 

Research in 16 countries indicate that on 
average, heavy and long-term smokers are 
more likely to engage in tax avoidance/
evasion while smokers who intend to quit 
are less likely.5

In some countries, young smokers are the 
main target for smugglers. Young people in 
Teheran, for instance, were more likely than 
older people to smoke smuggled cigarettes 

حقائق وأرقام حول جتارة التبغ غري املرشوعة 

نرشة احلقائق رقم 1

وألن  للمهربني،  اجلاذبية  شديد  منتجًا  السجائر  متثل 
الرضائب تشكل نسبة كبرية من السعر، فإن التهرب من 
الرضائب عن طريق حتويل منتجات التبغ إىل السوق غري 
حيقق  للرضائب(  املبيعات  ختضع  ال  )حيث  املرشوعة 
السجائر  توفر  ويؤدي  للمهربني.  معترب  ربح  هامش 
ازدياد  وبالتايل  االستهالك  زيادة  إىل  الثمن  منخفضة 

خطر ارتفاع عدد الوفيات بسبب التبغ يف املستقبل. 
خطرًا  كوهنا  بجانب   – املرشوعة  غري  التبغ  جتارة  متثل 
تطبيق  عدم  عن  نامجة  مشكلة   – الصحة  عىل  كبريًا 
القوانني إذ يقوم عليها غالبًا جمموعات إجرامية منظمة 

متعددة اجلنسيات ومن بينها منظامت إرهابية1.
ــة  ــن دول ــة م ــري املرشوع ــارة غ ــم التج ــح حج يتأرج
ــن 1% إىل  ــة – م ــرات املتاح ــًا للتقدي ــرى – طبق ألخ
ــغ  ــغ. ويبل ــوق التب ــايل س ــن إمج ــوايل 40–50% م ح
إمجــايل العائــدات املفقــودة بســبب ذلــك حــوايل 
ــارة  ــار جت ــزداد انتش ــنويًا. وي ــار دوالر س 40.5 ملي
الدخــول  ذات  الــدول  يف  املرشوعــة  غــري  التبــغ 
املنخفضــة واملتوســطة أكثــر منهــا يف الــدول ذات 

ــة2. ــول املرتفع الدخ
ــة  ــري املرشوع ــارة غ ــك التج ــىل تل ــاء ع ــهم القض يس
أو تقليــل نطــاق انتشــارها يف الســيطرة عــىل اجلائحــة 
مــن خــالل رفــع أســعار املنتجــات يف تقليــل الوفيات 
املبكــرة وزيــادة عائــدات احلكومــات مــن الرضائــب. 
وإذا تــم القضــاء عــىل هــذه التجــارة غــري املرشوعــة 
ــار دوالر ســنويًا عــىل  ســربح احلكومــات 31.3 ملي
األقــل، كــام ســيتم جتنــب أكثــر مــن 164 ألــف حالــة 
وفــاة مبكــرة مــن عــام 2030 ومــا بعدهــا، معظمهــم 

يف الــدول ذات الدخــول املتوســطة واملنخفضــة2.
ــغ  ــات التب ــر منتج ــري أكث ــد كب ــجائر إىل ح ــل الس متث
ــة رشق  ــل منطق ــق مث ــض املناط ــن يف بع ــيوعًا، لك ش
ــري  ــارة غ ــرب التج ــيا تعت ــوب رشق آس ــط وجن املتوس
الرشعيــة يف التبــغ غــري القابــل للتدخــني وتبــغ 

ــة.  ــن األمهي ــل م ــدر مماث ــىل ق ــة ع الشيش
فئــة  يف  أنــه  العامليــة  اجلــامرك  منظمــة  الحظــت 
كبــرية يف  زيــادة  ثمــة  األخــرى  التبــغ  منتجــات 
ــام 2013،  ــغ ع ــغ املض ــن تب ــادرة م ــات املص الكمي
حيــث وصلــت الكميــة املصــادرة إىل 38 طنــًا مقارنــة 
ــة  ــت الكمي ــام 2012. وارتفع ــان يف الع ــة أطن بثامني

املصــادرة مــن تبــغ الشيشــة مــن 69 طنــًا عــام 2012 
إىل 75 طنــًا عــام 3.2013  

تفتقــر أغلــب دول منطقــة رشق املتوســط إىل البيانــات 
الشــفافة والعامــة حــول جتــارة التبــغ غــري املرشوعــة، 
وال تتوافــر يف وثائــق تقاريــر اتفاقيــة منظمــة الصحــة 
ــن دول  ــغ ع ــة التب ــأن مكافح ــة بش ــة اإلطاري العاملي
ــالمية  ــة اإلس ــتان واجلمهوري ــتثناء باكس ــة باس املنطق
ــمية يف  ــوح رس ــر مس ــدم تواف ــم ع ــة. ورغ اإليراني
باكســتان إال أن التقديــرات تشــري إىل أن حــوايل %17 
ــة  ــري مرشوع ــة غ ــجائر املحلي ــوق الس ــايل س ــن إمج م
ــة  ــة ومزيفــة ومنتجــات حملي وتشــمل منتجــات ُمهرب
التصنيــع غــري مدفوعــة اجلــامرك. )املصــدر: املجلــس 
قــدرت  وقــد   .)2012 لإليــرادات،  الفيــدرايل 
ــة  ــوايل 20% يف اجلمهوري ــة بح ــري املرشوع ــوق غ الس
اإلســالمية اإليرانيــة. وتوصلــت دراســة أجراهــا 
باحثــون بمركــز أبحــاث مكافحــة التبــغ والوقايــة منه 
إىل أن 21% مــن إمجــايل الســجائر املوجــودة بالســوق 

ــة4.   ــري مرشوع ــت غ ــام 2009 كان ــران ع يف طه
تشــري الدراســات التــي شــملت 16 دولــة إىل أن 
ميــاًل  أكثــر  ولفــرة طويلــة  الرشهــني  املدخنــني 
ــب  ــب الرضائ ــرب من/جتن ــامل الته ــراك يف أع لالش
ــاًل  ــل مي ــالع أق ــوون اإلق ــن ين ــون الذي ــام املدخن بين

ــك5.  لذل
يف بعــض الــدول يكــون املدخنــون صغــار الســن هــم 
ــران –  ــباب يف طه ــني. فالش ــي للمهرب ــدف الرئي اهل
عــىل ســبيل املثــال – كانــوا أكثــر إقبــاالً مــن الفئــات 
األكــرب يف العمــر عــىل تدخــني للســجائر املهربــة )30 
 ،%19.3 ســنة:   55–31  ،%24.5 أقــل:  أو  ســنة 
 أكثــر مــن 55 ســنة: 15.3%، القيمــة االحتامليــة

.4)0.023 = 
ــارة  ــة التج ــور زادت حص ــر يورومونيت ــًا لتقاري طبق
الســجائر  اســتهالك  إمجــايل  يف  املرشوعــة  غــري 
عــام   %28 إىل   2008 عــام   %12 مــن  تونــس  يف 
2013، ووصلــت إىل ذروهتــا عنــد 24% يف مــر 
ــارات  ــن 20% يف اإلم ــر م ــت أكث ــام 2012، وبلغ ع
ــل  ــل أن عوام ــام 6.2013 وحيتم ــدة ع ــة املتح العربي
عــدم االســتقرار الســيايس والراعــات وانخفــاض 
ــارة  ــهلت جت ــد س ــدود ق ــىل احل ــن ع ــتوى األم مس

ــة.  ــض دول املنطق ــة يف بع ــري املرشوع ــغ غ التب
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مشاركة تطوعية وجترى عى استحياء. وأصبح توسيم األغذية 
الدهنية  أو األحاض  الكلِّية  الدهون  يتعلق بمحتواها من  فيا 
مجيع  يف  إلزاميًا  أمرًا  امللح،  أو  املهدرجة  الدهون  أو  املشبَّعة 
األغذية، سواء أكانت مستوردة أم ُمنَْتجة حمليًا، وذلك يف دول 
األوىل  اخلطوات  مر  يف  واخُتذت  اخلليجي.  التعاون  جملس 
مسّودة  تداول  ظل  يف  النخيل،  زيت  مدخول  خفض  نحو 
ناحية  ومن  املدعوم.  الطعام  زيت  بشأن  معياري  مقياس 
اخلاص يف عدد  القطاع  أخرى، حتركت رشكات صناعية من 
من البلدان جتاه اإلنتاج الطوعي ملنتجات األلبان قليلة الدسم 

أو اخلالية منه.

ُأِعدَّ مروٌع لنموذج لتحديد املرتسات  وعى الصعيد نفسه، 
األغذية  تصنيف  بشأن  البلدان  إرشاد  بغرض  التغذوية 
م الدعم،  واملروبات، بكوهنا »صحية« أو »غر صحية«. وُقدِّ
بالتعاون مع املكتب اإلقليمي ألوروبا واملقر الرئييس للمنظمة 
خارطة  لوضع  البلدان  من  العديد  إىل  ليفربول،  وجامعة 
طريق مؤقتة لتسيع اإلجراءات اخلاصة بتسويق األغذية غر 
التدخات  القدرات يف جمال  بناء  الصحية، وذلك من خال 

ذاته،  السياق  ويف  العامة.  األماكن  يف  التدخني  حظر  ملسألة 
م الدعم التِّقني لبناء القدرات يف جمال اإلقاع عن التدخني  ُقدِّ
والتصديق عى الروتوكول اخلاص باالتفاقية اإلطارية بشأن 
وأصبح  اخلليجي.  التعاون  جملس  ُبلدان  يف  التبغ  مكافحة 
يف  طرفًا  دولًة  السعودية  العربية  واململكة  العراق  من  كل 
الروتوكول اخلاص باالتفاقية اإلطارية، كا انضم ثاثة بلدان 
قطر،  )باكستان،  الرصد  جمال  يف  إنجازًا  األكثر  البلدان  إىل 

الكويت(.

وما فتئ عبء األمراض املزمنة النامجة عن فرط الوزن والسمنة 
التحول  يتزايد بسبب مرحلة  الغذائي،  بالنظام  املتصلة  وتلك 
واملتوسطة  الدخل  املرتفعة  البلدان  يف  وال سّيا  التغذوي، 
لقواعد  الدولية  املدونة  بلدًا  عر  سبعة  تبنّت  وقد  الدخل. 
الرغم  وعى  تطبيقها.  بمتابعة  وتقوم  األم،  لبن  بدائل  تسويق 
م الـُمحَرز يف هذا املجال متباين.  من ذلك، فإن مستوى التقدُّ
وتم إعداد جمموعة من وثائق اإلرشاد يف جمال السياسات من 
تبنِّي هُنٍُج مستدامة للعمل املشرتك بني القطاعات.  أجل دعم 
وإجراءات  بالسياسات  تتعلق  بيانات  الوثائق  تلك  وشملت 
ر، وبروتوكوالً  مقرتحة خلفض استهاك امللح والدهون والسكَّ
ع عى مدى  خاصًا بقياس مدخول امللح باستخدام البول املجمَّ

24 ساعة.

وُتَعد معدالت استهاك امللح احلالية يف اإلقليم مرتفعة جدًا، 
الواحد  للشخص  غرامات   10 استهاكه  متوسط  يبلغ  حيث 
م يف تنفيذ اسرتاتيجيات  يف اليوم يف غالبية البلدان. وهناك تقدُّ
احلد من استهاك امللح يف العديد من البلدان، كا تم تشكيل 
جلان وطنية متعددة القطاعات يف بعض البلدان، لدهيا سلطة 
إىل  الرامية  األنشطة  تنفيذ  ومراقبة  االسرتاتيجيات  وضع 
أيضًا  ارتفاع  إىل  التقديرات  وتشر  امللح.  استهاك  خفض 
معظم  جتاوز  ظل  يف  املشبَّعة  الدهنية  األحاض  استهاك  يف 
العديد  واختذ   .%10 البالغ  به،  املسموح  األقىص  احلد  البلدان 
الدهون  من  املحتوى  خفض  إىل  هتدف  مبادرات  البلدان  من 
جملس  )دول  الغذائية  املنتجات  يف  املشبَّعة  والدهون  الكلِّية 
التعاون اخلليجي، مجهورية إيران اإلسامية، العراق، مر(. 
البلدان،  غالبية  يف  الصناعية،  الركات  مشاركة  وماتزال 

البيان اخلاص بالسياسات  اإلجراءات املوَص هبا  ½
خلفض ملخول السكر

Déclaration de principe et mesures 
recommandées aux fins de la diminution 
des apports en sucre et de la réduction de la 
prévalence du diabète de type 2 et de l’obésité 
dans la Région de la Méditerranée orientale

Objectif de la déclaration

Diminuer les apports en sucre et réduire la prévalence du diabète de type 2 et de l’obésité afin de limiter 
le risque de maladies non transmissibles chez l’enfant et l’adulte, et plus particulièrement, de prévenir 
et de contrôler les surcharges pondérales nuisibles à la santé et les affections associées, notamment le 
diabète et les caries dentaires. 

Justification

La présente déclaration s’appuie sur la directive de l’OMS recommandant à tous les individus (enfants 
et adultes) de réduire l’apport en sucres libres à moins de 10 %, idéalement à 5 %, de l’apport 
énergétique total1. Compte tenu des taux particulièrement élevés d’obésité et de diabète dans la 
Région, un apport de 5 % est considéré comme l’objectif à long terme le mieux adapté. Les sucres libres 
incluent les monosaccharides et disaccharides ajoutés aux aliments par le fabricant, le cuisinier ou le 
consommateur, ainsi que les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops, les jus de fruits et 
les concentrés de jus de fruits. Cette recommandation impliquera un bouleversement considérable des 
habitudes alimentaires et de fait, l’objectif proposé d’un apport en sucres limité à 5 % nécessitera de 
nouvelles politiques radicales, les apports s’avérant bien plus élevés dans la plupart, si ce n’est dans tous 
les pays de la Région. 

Les décideurs et les responsables de programme sont invités à évaluer dès à présent les niveaux actuels de 
l’apport en sucres libres, ainsi que l’origine de ces sucres à la fois dans la nourriture et dans les boissons. 
Ils peuvent également réfléchir sur les mesures à prendre au niveau national pour transformer la chaîne 
alimentaire dans leur pays.

Les gouvernements devraient envisager d’instaurer une réduction progressive et pérenne  
des apports en sucre dans le pays au cours des trois à quatre prochaines années. Des efforts 
significatifs, par exemple une baisse d’au moins 50 % des apports en sucre, sont jugés 
nécessaires afin de mettre un terme à l’augmentation du diabète et de l’obésité et de diminuer  
la charge des décès prématurés imputables aux maladies non transmissibles de près de 25 %  
d’ici 2025.

1 Guideline: sugars intake for adults and children. Geneva: World Health Organization; 2015 (en anglais seulement) 
[Directive : Apports en sucre chez l’adulte et l’enfant. Résumé d’orientation disponible en français, Genève : Organisation 
mondiale de la Santé ; 2015 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/155735/1/WHO_NMH_NHD_15.2_fre.pdf?ua=1, 
consulté le 22 mars 2016].

Policy statement and recommended actions for 
lowering sugar intake and reducing prevalence 
of type 2 diabetes and obesity in the Eastern 
Mediterranean Region

Policy goal

Lower sugar intake and reduced prevalence of type 2 diabetes and obesity, in order to reduce the risk 
of noncommunicable diseases in children and adults, with a particular focus on the prevention of 
unhealthy weight gain and associated conditions, such as diabetes and dental caries. 

Rationale

The policy is based on the WHO guidelines specifying that all individuals – children and adults – 
should consume less than 10%, or preferably 5%, of free sugars in their diet1. Given the extraordinarily 
high rates of obesity and diabetes in the Region, 5% is seen as the most appropriate long-term 
goal. Free sugars include mono-saccharides and disaccharides added to foods and beverages by the 
manufacturer, cook or consumer, and sugars naturally present in honey, syrups, fruit juices and fruit 
juice concentrates. This will require a major change in food intake patterns and the proposed new low 
sugar goal of 5% will, realistically, require radical new policies as intakes are known to be far higher 
than 5% in most, if not all, countries of the Region. 

Policy-makers and programme managers are now advised to assess current free sugar intake levels and 
their sources in both foods and drinks and consider how to develop nationwide measures that result in 
a transformation of the food chain in their country. 

Governments should consider introducing a progressive and sustainable reduction in national sugar 
intake over the next 3–4 years. Substantial falls, e.g. of 50% or more in sugar intake, are now considered 
necessary to halt the rise in diabetes and obesity and reduce the burden of premature deaths due to 
noncommunicable diseases by 25% by 2025.

A more detailed analysis of why sugar leads to weight gain with all its complications of diabetes, heart 
disease and cancers, as well as the additional risk of diabetes independent of weight gain and major 
dental problems, such as tooth loss and dental infections in all age groups, and poor childhood growth, 
is summarized in Annex 1. However, given that the Region has the highest prevalence of diabetes in 
the world it is relevant that new systematic analyses estimate that an extra soft drink a day increases 
the risk of diabetes by nearly a fifth (18%)2. Obesity rates are also extraordinarily high in both children 

1 Guideline: sugars intake for adults and children. Geneva: World Health Organization; 2015 (http://www.who.int/
nutrition/publications/guidelines/sugars_intake/en/, accessed 22 March 2016). 

2 Imamura F, et al. Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened beverages, and fruit juice and 
incidence of type 2 diabetes: systematic review, meta-analysis, and estimation of population attributable fraction. BMJ. 
2015;351:h3576.

البيان اخلاص بالسياسات واإلجراءات املوصى بها 
خلفض مدخول السكر واحلد من معدالت انتشار 
 اإلصابة بالسكري من النمط 2 والسمنة يف إقليم

شرق املتوسط

هدف السياسات
واألطفال  البالغني  إصابة  خماطر  لتقليل  والسمنة،   2 النمط  من  بالسكري  اإلصابة  انتشار  من  واحلد  السكريات  مدخول  خفض 
باألمراض غري السارية، مع الرتكيز بشكٍل خاص عىل الوقاية من اكتساب الوزن غري الصحي وما يرتبط به من أمراض مثل السكري 

األسنان. س  وتسوُّ

األساس املنطقي
نسبة  بتقليل  البالغني واألطفال-  األفراد-  التي تويص مجيع  العاملية  الصحة  ملنظمة  اإلرشادية  الدالئل  السياسات عىل  تعتمد هذه 
مدخول السكريات احلرة يف نظامهم الغذائي إىل أقل من 10%، ويفضل مواصلة خفضها إىل أقل من 5%1. وتعترب نسبة 5% اهلدف 
وتشمل  فيه.  والسكري  بالسمنة  اإلصابة  معدالت  ارتفاع  ضوء  يف  الطويل  املدى  عىل  املتوسط  رشق  إلقليم  بالنسبة  األنسب 
السكريات احلرة مركبات السكريات األحادية والسكريات الثنائية التي تضاف إىل األغذية واملرشوبات من جانب صانعها أو طاهيها 
أو مستهلكها، والسكريات املوجودة طبيعيًا يف العسل والرشاب وعصائر الفواكه ومركباهتا املرّكزة. وسيتطلب ذلك إحداث تغيرٍي 
كبري يف أنامط االستهالك الغذائي، كام سيتطلب اهلدف اجلديد املقرتح بشأن خفض نسبة مدخول السكريات احلرة إىل أقل من %5، 
يف واقع األمر، وضع سياسات جذرية جديدة نظرًا ألن نسبة مدخوالت السكريات احلرة يف معظم بلدان اإلقليم، إن مل يكن مجيعها، 

تتجاوز 5% بكثري.

بتقييم مستويات استهالك السكريات احلرة احلالية ومصادرها يف مجيع األطعمة  ويوَص صانعو السياسات ومديرو الربامج اآلن 
واملرشوبات، والنظر يف كيفية وضع تدابري عىل الصعيد الوطني تفيض إىل حدوث حتوٍل يف السلسلة الغذائية يف بلداهنم.

ينبغي أن تنظر احلكومات يف مسألة ختفيض مدخول السكريات عىل نحٍو تدرجيي ومستدام عىل الصعيد الوطني خالل السنوات 
الثالث أو األربع القادمة. ويعترب حدوث انخفاض كبري )50% أو أكثر، عىل سبيل املثال( يف مدخول السكريات اآلن أمرًا رضوريًا 
لوضع حدٍّ الرتفاع معدالت اإلصابة بالسكري والسمنة، وختفيف عبء الوفيات املبكرة النامجة عن اإلصابة باألمراض غري السارية 

بنسبة 25% بحلول عام 2025.

يرد يف امللحق 1 ملخٌص لتحليل أكثر تفصياًل لسبب ارتباط تناول السكريات بزيادة الوزن ومضاعفات ذلك من اإلصابة بالسكري 
وأمراض القلب والرسطان، فضاًل عن املخاطر اإلضافية لإلصابة بالسكري برصف النظر عن زيادة الوزن، واملشاكل الرئيسية التي 
تصيب األسنان مثل فقداهنا وإصابتها بالعداوى يف مجيع الفئات العمرية وضعف النمو يف مرحلة الطفولة. ومع ذلك، فإن إقليم 
رشق املتوسط يشهد أعىل معدالت انتشار السكري يف العامل، وجتدر اإلشارة إىل أن التحليالت املنهجية اجلديدة تشري إىل أن تناول 

Guideline: sugars intake for adults and children. Geneva: World Health Organization; 2015 (http://www.who.int/  1

 nutrition/publications/guidelines/sugars_intake/en/, accessed 22 March 2016).
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األنشطة  من  سلسلة  وُأجريت  الشأن.  هذا  يف  القانونية 
اإلعام  وسائل  حرضته  مفتوح  بمنتدى  جت  ُتوِّ التوعوية، 
وخراء  اإلقليم  مستوى  عى  الشخصيات  وكبار  الرئيسية 
إىل  املنتدى  وانتهى  املدين،  املجتمع  منظات  وممثلو  اإلعام 
قطاع  بخاف  املختلفة  للقطاعات  التوصيات  من  جمموعة 
الصحية  غر  األغذية  تسويق  ألنشطة  للتصدي  الصحة، 

لألطفال.

جمال  يف  الدعم  تقديم  تم  البدين،  النشاط  تعزيز  إىل  وسعيًا 
التسويق  وأنشطة  اجلاهري  اإلعام  جمال  يف  القدرات  تنمية 
جمال  يف  املنظمة  مع  املتعاون  املركز  مع  بالراكة  االجتاعي، 
النشاط البدين والتغذية والسمنة يف سيدين بأسرتاليا، وأسفرت 
اجلولة األوىل، التي شارك فيها تسعة بلدان، عن قيام ممثيل كا 
القطاعني الصحي وغر الصحي بإعداد خطط مؤقتة للتسويق 
االجتاعي واإلعام اجلاهري. وتم البدء يف أنشطة اإلرشاد 
عن ُبعد بشأن تنفيذ هذه اخلطط يف أربعة بلدان )مجهورية إيران 
تم  ذلك،  عى  وعاوة  املغرب(.  الكويت،  ُعان،  اإلسامية، 
البدين  النشاط  إدراج  بشأن  لإلرشاد  أدوات  جمموعة  إعداد 

ضمن خدمات الرعاية الصحية األولية.

د والرصد والتقييم الترصُّ
إلطار  األعضاء  الدول  تنفيذ  يف  القصوى  األولوية  تتمثل 
الثاثة  بمكوناته  السارية  األمراض غر  د  املعني برتصُّ العمل 
والوفيات  املراضة  وتتبع  وحمدداته،  اخلطر  عوامل  )رصد 
استجابة  مدى  وتقييم  حمددة،  ألسباب  ُتعزى  التي  املبكرة 
ن  مكوِّ كل  حتت  الواردة  واملؤرشات  وأدائها.  الصحية  النظم 
رصد  من  األعضاء  الدول  ن  متكِّ سوف  الثاثة  نات  املكوِّ من 
التي  العاملية  العمل  خطة  غايات  حتقيق  يف  الـُمحَرز  م  التقدُّ
تدريبية  وحدة  ُأِعدت  وقد  العاملية.  الصحة  مجعية  اعتمدهتا 
األمراض  د  ترصُّ جمال  يف  قدراهتا  لبناء  للبلدان  م  تقدَّ وسوف 
املتوقع إجراء دورة تدريبية للمدربني قبل  السارية، ومن  غر 

هناية عام 2016.

تقريبًا  البلدان  كل  أكمل  كا  املسوح،  من  عدد  استكال  وتم 
غر  باألمراض  يتعلق  فيا   ،2015 الُقطرية  القدرات  مسح 

السارية. وهناك العديد من البلدان املنخرطة حاليًا يف مراحل 
واجتاهات  املريض  العبء  برصد  اخلاص  املسح  من  خمتلفة 
املسح  وكذلك  املتدرج،  النَّهج  فيه  ُيتَّبع  الذي  اخلطر،  عوامل 
لتعاطي  العاملي  واملسح  البالغني،  بني  التبغ  لتعاطي  العاملي 
العاملية لبحوث  الوكالة  بالتعاون مع  التبغ بني الشباب. وتم، 
تم  حيث  السطان،  ترصد  جمال  يف  القدرات  بناء  السطان، 
السطانية يف  إنشاء سجات سكانية لإلصابات  الرتكيز عى 
القدرات يف  لتعزيز  إقليمية  تم جتريب دورة  البلدان، يف حني 
وقد  للتنقيح.  حاليًا  ختضع  وهي  أكر،  بشكل  د  الرتصُّ جمال 
دة  حظي ذلك بمزيد من الدعم من خال إنشاء أداة تقييم موحَّ
للتعرف عى العقبات املوجودة والفرص املتاحة لتعزيز أنشطة 

د. الرتصُّ

الرعاية الصحية
متثِّل إعادة توجيه النظم الصحية نحو إدماج التدبر العاجي 
الصحية  الرعاية  خدمات  ضمن  السارية  غر  لألمراض 
األولية، أولوية رئيسية. وانطاقًا من التوصيات التي خرج هبا 
اجتاع إقليمي، ُعقد يف عام 2014، فقد تم إعداد دليل لتقييم 
عنارص النظم الصحية التي حتقق اإلدماج الفّعال ملعاجلة تلك 
ُأجريت  ذلك  عى  وعاوة  اخلدمات.  هذه  ضمن  األمراض 
مراجعة للبيِّنات العاملية من أجل دعم إعداد مصفوفة خليارات 
باللبنات  اخلاص  املنظمة  أسلوب  إىل  استنادًا  السياسات، 
البلدان يف هذا  الصحية، ووفقًا الحتياجات  للنظم  األساسية 
اجلودة  مؤرشات  من  أساسية  جمموعة  إعداد  وتم  املجال. 
وذلك  السارية،  غر  لألمراض  العاجي  التدبر  ألغراض 
الرعاية  جمال  يف  اجلودة  تدابر  حول  إقليمية  مبادرة  إطار  يف 

الصحية األولية.

حول  اإلقليمي  للوضع  حتليل  ُأجري  آخر،  جانب  وعى 
الطوارئ،  السارية يف حاالت  باألمراض غر  املصابني  رعاية 
والنازحني  الاجئني  عى  الرتكيز  مع   ، بلدان  مخسة  يف  وذلك 
التحليل  هذا  نتائج  وأكدت  السورية.  العربية  اجلمهورية  من 
الرعاية الصحية  عى أمهية وجود هَنج مّتسق لتقديم خدمات 
األولية، حتى يف ظل أوضاع الطوارئ. وقد أظهرت التجارب 
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دة  موحَّ جمموعة  إىل  احلاجة  مدى  أيضًا،  اإلقليم  شهدها  التي 
الوقت  يف  وتقديمها  األساسية،  والتكنولوجيات  األدوية  من 
صحية  مواد  جمموعة  إعداد  لذلك،  تبعًا  تم،  وقد  املناسب. 
العاجي  التدبر  ألغراض  الطوارئ،  بحاالت  خاصة 
الصحية  املواد  جمموعة  ل  تكمِّ والتي  السارية،  غر  لألمراض 

حلاالت الطوارئ املشرتكة بني الوكاالت.

ويف غضون ذلك، تم إعداد مرتسات ُقطرية حتدد وضع كل 
اخلمسة  االسرتاتيجية  املجاالت  مع  بالتعاطي  خيتص  فيا  بلد 
بناء  عى  العمل  ز  وتركَّ ومكافحته.  السطان  من  للوقاية 
القدرات؛ أوالً، إلنشاء سجات للسطان أو تقييمها، وثانيا، 
لتطوير الرعاية امللطِّفة. وقام العديد من البلدان باالستثار عى 
ع يف تنظيم حتٍر شامل عى املستوى الوطني لسطان  نحو موسَّ
مت  وقدَّ العامة.  الصحية  للتوعية  بحمات  والقيام  الثدي، 
املنظمة، خال عام 2015، الدعم التقني من أجل إعداد برامج 

ي ولتقييم حات التوعية العامة. لفحوص التحرِّ

وقاد املكتب اإلقليمي، يف عام 2015، جهود الدعوة إىل وضع 
م الـُمحَرز يف هذا  إطار خاص باملساءلة من أجل قياس التقدُّ
املجال، وقام بدور مهم يف هذا الصدد. وقد أسهمت البلدان 
التي  العرة  املؤرشات  اتساق  من  التحقق  يف  كبرًا  إسهامًا 
العمل  إطار  مؤرشات  مع  الـُمحَرز  م  التقدُّ لقياس  ُوضَعْت 
م  التقدُّ َرْصد  عى  حاليًا  البلدان  قدرة  وحتسنت  اإلقليمي. 
بتعهدها  الوفاء  وكذلك  ذلك،  عن  التقارير  ورفع  الـُمحَرز 
األهداف  وضع  وهي:  زمنيا  حتديدًا  املحددة  التزاماهتا  بتنفيذ 
الوطنية؛ وإعداد/تعزيز خطط العمل املشرتك بني القطاعات 
النظم  وتقوية  اخلطر  عوامل  من  واحلّد  2015؛  عام  بحلول 

الصحية بحلول عام 2016.

لتسيع  األعضاء  الدول  مع  العمل  املنظمة  تواصل  وسوف 
م  التقدُّ باستخدام مؤرشات  ُيقاس  الذي سوف  م،  التقدُّ وترة 
املتحدة يف عام  القادم الذي ستجريه األمم  أثناء االستعراض 
السيايس  الوعي  مستوى  رفع  عى  الرتكيز  وسينصبُّ   .2018
أحكام  تنفيذ  يف  املختلفة  القطاعات  مشاركة  مستوى  وزيادة 
اإلطار اإلقليمي من خال النهج الذي يشمل احلكومة ككل، 

وعى تقديم الدعم التقني للبلدان. 

الصحة النفسية
ُتعدُّ االضطرابات النفسية والعصبية، وتلك النامجة عن تعاطي 
العمر  سنوات  من   %7.4 فقدان  عن  مسؤولة  اإلدمان،  مواد 
سنوات  من   %22.9 وعن  العجز،  مدد  باحتساب  املصححة 
العمر املقضية يف ظل العجز، وذلك عى مستوى العامل. كا أن 
االستعال غر املروع للمخدرات مسؤول عن فقدان %0.9 
عى  العجز،  مدد  باحتساب  املصححة  العمر  سنوات  من 
دة حسب  مستوى العامل أيضًا. كا أن معدالت االنتشار املوحَّ
األمفيتامينات  وعى   ،)%0.19( القنَّب  عى  لاعتاد  السن 
األفيونية  واملواد   ،)%0.10( والكوكايني   ،)%0.25(
)0.22%(، املوجودة يف هذا اإلقليم، مماثلة للتقديرات العاملية 
يف هذا الشأن. غر أن باإلقليم أعى معدل انتشار لاضطرابات 
القلق، يف  النفسية، وحتديدًا األمراض االكتئابية واضطرابات 
مجيع أقاليم املنظمة. ويرجع ذلك بصورة شبه كلِّية إىل أوضاع 
دة السائدة داخل هذا اإلقليم. ويف حني أحرزت  الطوارئ املعقَّ
مستوى  عن  النظر  برف  م،  التقدُّ بعض  مجيعها  البلدان 
الدخل الوطني، فا تزال هناك فجوة عاجية ضخمة، بالنسبة 
 %76 بني  نسبتها  ترتاوح  الوخيمة،  النفسية  لاضطرابات 

و%85.

وعى الرغم من العبء الثقيل، ما تزال الصحة النفسية تفتقر 
مستوى  أو  السيايس  املستوى  عى  سواء  الكايف،  االهتام  إىل 
الرعاية يف هذا  يتأثر مجيع جوانب  العمومية، يف حني  الصحة 
املجال بالوصم املرتبط هبا، يف ظل التمييز الواسع النطاق الذي 
واالستفادة  وتقديمها،  اخلدمة،  تطور  عى  كبرًا  تأثرًا  يؤثر 
يف  مزمن  نقص  من  النفسية  الصحة  عانت  ولطاملا  منها. 
املتخصصني  العاملني  ندرة  إىل  أدى  الذي  األمر  التمويل، 
واخلدمات املتخصصة يف هذا املجال، كا أن مهارات كل من 
الصحة  جمال  يف  والقيادات  العامة،  الصحة  جمال  يف  العاملني 

النفسية، حمصورة بشكل كبر يف تقديم الرعاية.

الرعاية  لتقديم  السائد  النمط  هي  املؤسسية  الرعاية  وماتزال 
مهارات  تنمية  عى  القدرة  من  حيد  وهذا  البلدان،  غالبية  يف 
انتهاكات  إىل  يؤدى  كا  النفسية،  الصحة  جمال  يف  العاملني 
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حلقوق اإلنسان. وهناك نقص يف بيِّنات ومعلومات البحوث 
وتطوير  االسرتاتيجي  التخطيط  لتعزيز  اإلقليم  داخل  من 
النفسية  الصحة  فإن  ذلك،  ومع  املضار.  هذا  يف  اخلدمة 
وتعاطي مواد اإلدمان أخذا يستقطبان مزيدًا من االهتام عى 
التي  البلدان  عدد  أن  كا  واإلقليمي،  العاملي  الصعيدين  كا 
متر بأوضاع طوارئ معقدة يدفع إىل زيادة احلاجة إىل خدمات 

الدعم النفيس واالجتاعي، ويرفع من الطلب عليها.

إطار   2015 عام  يف  اإلقليمية  اللجنة  أقرت  السياق،  هذا  ويف 
اإلقليمي  املكتب  َأعّده  والذي  بالبّينات،  ُمْسنَد  إقليميًا  عمل 
الدول األعضاء وكبار  بالتشاور مع  2014 و2015  بني عامي 
نطاق  توسيع  هو  منه  واهلدف  واإلقليميني،  الدوليني  اخلراء 
الشاملة  العمل  خطة  وتفعيل  النفسية  الصحة  جمال  يف  العمل 
إطار  حدد  وقد   .2020-2013 النفسية  بالصحة  اخلاصة 
العمل اإلقليمي أربعة جماالت للعمل هي: احلَْوَكمة والوقاية 

د. والرعاية الصحية والرتصُّ

جمال  ففي  جيدة؛  م  تقدُّ معدالت  البلدان  بعض  حقق  وقد 
املتحدة،  العربية  )اإلمارات  البلدان  بعض  َأعّد  احلَْوَكمة، 
بتحديث  قامت  أو  لبنان(،  الكويت،  قطر،  عان،  الصومال، 
اسرتاتيجيات الصحة النفسية لدهيا وفقًا للغايات واملؤرشات 
املتحدة،  العربية  )اإلمارات  بلدان  ثاثة  وقامت  العاملية. 
تريعاهتا  بمراجعة  السعودية(  العربية  واململكة  وأفغانستان، 
األمم  اتفاقية  ألحكام  وفقًا  النفسية  بالصحة  اخلاصة  وُنظمها 
إعداد  وتم  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  بشأن  املتحدة 
الصحة  جمال  يف  القيادة  حول  إقليمية  لدورة  درايس  مقرر 
باستضافة  القاهرة  يف  األمريكية  اجلامعة  وقامت  النفسية، 

الدورة األوىل يف أيلول/سبتمر 2015.

م الدعم يف عدة جماالت، حيث  ويف جمال الرعاية الصحية، ُقدِّ
فاعلة  برامج  اإلقليم  بلدان  عدد  نصف  من  أكثر  لدى  أصبح 
خاصة بسد الفجوات يف جمال الصحة النفسية، هتدف إىل ردم 
ذات  النفسية  الصحة  بمشكات  يتعلق  فيا  العاجية  اهلوة 
األولوية، من خال إدماجها ضمن خدمات الرعاية الصحية 
األولية. وقد رشع ثاثة بلدان حتى اآلن )األردن، أفغانستان، 
أحكام  إىل  استنادًا  اجلودة«،  يف  »احلق  مروع  تنفيذ  يف  ليبيا( 

اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
وذلك من أجل ضان جودة اخلدمات ومراعاة حقوق املرىض 
بالتعاون  تم،  أخرى،  ناحية  ومن  النفسية.  الصحة  مرافق  يف 
تعزيز  واجلريمة،  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  مكتب  مع 
اخلدمات اخلاصة باضطرابات تعاطي مواد اإلدمان يف كل من 
باكستان والعراق، من خال بناء القدرات ودعم إنشاء مراكز 
خاصة بذلك. وأنشئت يف باكستان خدمات للمعاجلة ببدائل 
تم  حني  يف  أخرى،  بلدانًا  لتشمل  فيها  ع  التوسُّ وتم  األفيون، 

إعداد بروتوكول للحد من األرضار يف ُعان.

للمنظمة  الرئييس  املقر  مع  بالتعاون  تم،  ذلك،  غضون  يف 
للبلدان  الدعم  تقديم  احلكومية،  غر  الدولية  واملنظات 
والدعم  النفسية  الصحة  جمال  يف  إنسانية  أزمات  تواجه  التي 
خال  من  وذلك  الطوارئ،  حاالت  يف  واالجتاعي  النفيس 
خال  من  وأيضًا  الُقطرية،  للمكاتب  التقنية  القدرات  تعزيز 
الدعم املبارش. وتم نر النسخة العربية من حزمة تدريبية عن 
ميداين  اختبار  إجراء  ويتم حاليًا  النفسية.  األولية  اإلسعافات 
حلزمة تدخات نفسية واجتاعية يقدمها عاملون صحيون غر 

متخصصني، يف حاالت الطوارئ.

العاملي  التقرير  من  العربية  النسخة  ُنرت  الوقاية،  جمال  ويف 
2014. وُأجري  اخلاص بحاالت االنتحار، والذي أطلق عام 

Cadre régional pour intensifier l’action en matière de 
santé mentale dans la Région de la Méditerranée orientale

Domaine Interventions stratégiques Indicateurs proposés
Gouvernance Établir/actualiser une politique nationale multisectorielle/un plan 

d’action stratégique pour la santé mentale
Intégrer la santé mentale et le soutien psychosocial aux plans 
nationaux de préparation aux situations d’urgence et de 
relèvement
Examiner la législation de santé mentale au regard des 
conventions/instruments internationaux sur les droits de 
l’homme
Intégrer les affections mentales prioritaires dans la formule de 
base des régimes de remboursement des assurances publics/
privés

Le pays est doté d’une politique/d’un plan national(e) multisectoriel(le) de santé mentale 
opérationnel(le), conforme aux instruments internationaux/régionaux sur les droits de 
l’homme
Les prestations de santé mentale et de soutien psychosocial sont intégrées dans les plans 
nationaux de préparation aux situations d’urgence
Le pays a actualisé sa législation de santé mentale afin qu’elle soit conforme aux textes 
internationaux/régionaux sur les droits de l’homme
Inclusion des affections mentales prioritaires spécifiées dans les formules de base des 
régimes d’assurance/de remboursement publics et privés
Des budgets plus importants ont été alloués pour atteindre les cibles nationales fixées en 
matière de prestation de services de santé mentale

Soins de santé Créer des services de santé mentale dans les hôpitaux généraux 
pour les soins en ambulatoire et les hospitalisations de courte 
durée
Intégrer des interventions d’un bon rapport coût-efficacité, 
réalisables, économiquement abordables et reposant sur des 
bases factuelles pour les maladies mentales dans les soins 
de santé primaires et dans d’autres programmes de santé 
prioritaires
Permettre aux personnes atteintes de maladies mentales et à 
leurs familles d’accéder aux services d’auto-assistance et aux 
interventions communautaires
Réduire le recours aux séjours de longue durée dans les hôpitaux 
psychiatriques existants
Mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de santé 
mentale et de soutien psychosocial dans les situations d’urgence 

Proportion d’hôpitaux généraux disposant d’unités de santé mentale, tant pour les 
patients hospitalisés que pour les consultations externes
Proportion de personnes souffrant d’affections mentales qui utilisent des services de 
santé (ventilé par âge, sexe, diagnostic et milieu)
Proportion de centres de soins de santé primaires disposant en permanence de 
médicaments psychotropes essentiels
Proportion de centres de soins de santé primaires avec au moins un membre du 
personnel formé à effectuer des interventions non pharmacologiques
Proportion d’établissements de santé mentale faisant l’objet d’un suivi annuel reposant sur 
des normes de qualité et de droits afin de garantir la protection des droits fondamentaux 
des personnes atteintes d’affections mentales
Proportion d’agents de soins de santé formés à reconnaître et à prendre en charge les 
affections mentales prioritaires dans les situations d’urgence 

Promotion et 
prévention

Fournir des interventions d’un bon rapport coût-efficacité, 
réalisables et économiquement abordables, par le biais de 
plateformes communautaires et populationnelles
Former les personnels des services d’urgence à fournir les 
premiers soins psychologiques

Proportion d’écoles utilisant l’approche scolaire globale pour promouvoir l’acquisition des 
compétences essentielles
Proportion de personnels de santé maternelle et infantile formés à fournir des soins aux 
jeunes enfant et à les accompagner dans leur développement, ainsi qu’à enseigner les 
compétences parentales aux mères et aux familles
Proportion de personnels de santé maternelle et infantile formés à reconnaître 
précocement et à prendre en charge la dépression maternelle
Disponibilité d’un plan d’action national opérationnel de prévention du suicide
Campagnes nationales régulières pour améliorer les connaissances en matière de santé 
mentale et réduire la stigmatisation utilisant de nombreux canaux de communication
Formation aux premiers soins psychologiques intégrée au niveau national dans toutes les 
formations destinées aux personnels intervenant en urgence

Surveillance, 
suivi et 
recherche

Intégrer les indicateurs de base dans les systèmes d’information 
sanitaire nationaux
Renforcer la capacité nationale à entreprendre la recherche 
prioritaire

Disponibilité de données et de rapports systématiques sur un ensemble minimum 
d’indicateurs de la santé mentale au niveau national 
Communication annuelle de données nationales sur le nombre de décès par suicide 

اإلطار اإلقليمي لدوسيع نطاق العمل   جمال رعالة  ½
الصحة النفسية

Regional framework to scale up action on 
mental health in the Eastern Mediterranean Region

Domain Strategic interventions Proposed indicators

Governance Establish/update a multisectoral national policy/strategic action 
plan for mental health 

Embed mental health and psychosocial support in national 
emergency preparedness and recovery plans

Country has an operational multisectoral national mental health policy/plan in line with 
international/regional human rights instruments

Mental health and psychosocial support provision is integrated in the national emergency 
preparedness plans

Review legislation related to mental health in line with 
international human rights covenants/ instruments

Country has updated mental health legislation in line with international/regional human 
rights instruments

Integrate priority mental conditions in the basic health delivery 
package of the government and social/private insurance 
reimbursement schemes

Inclusion of specified priority mental health conditions in basic packages of health care of 
public and private insurance/reimbursement schemes

Enhanced budgetary allocations are in place for addressing the agreed upon national 
mental health service delivery targets

Health care Establish mental health services in general hospitals for 
outpatient and short-stay inpatient care

Integrate delivery of cost-effective, feasible and affordable 
evidence-based interventions for mental conditions in primary 
health care and other priority health programmes

Provide people with mental health conditions and their families 
with access to self-help and community-based interventions.

Downsize the existing long-stay mental hospitals 

Proportion of general hospitals which have mental health units, including inpatient and 
outpatient units

Proportion of persons with mental health conditions utilizing health services 
(disaggregated by age, sex, diagnosis and setting)

Proportion of primary health care facilities with regular availability of essential 
psychotropic medicines

Proportion of primary health care facilities with at least one staff trained to deliver non-
pharmacological interventions

Proportion of mental health facilities monitored annually to ensure protection of human 
rights of persons with mental conditions using quality and rights standards

Implement best practices for mental health and psychosocial 
support in emergencies

Proportion of health care workers trained in recognition and management of priority 
mental conditions during emergencies

Promotion and 
prevention

Provide cost-effective, feasible and affordable preventive 
interventions through community and population-based 
platforms

Train emergency responders to provide psychological first aid

Proportion of schools implementing the whole-school approach to promote life skills 

Proportion of mother and child health care personnel trained in providing early childhood 
care and development and parenting skills to mothers and families

Proportion of mother and child health care personnel trained in early recognition and 
management of maternal depression 

Availability of operational national suicide prevention action plan

Regular national campaigns to improve mental health literacy and reduce stigma using 
multiple delivery channels

Psychological first aid (PFA) training is incorporated in all emergency responder trainings 
at national level

Surveillance, 
monitoring 
and research

Integrate the core indicators within the national health 
information systems

Enhance the national capacity to undertake prioritized research

Routine data and reports at national level available on the core set of mental health 
indicators

Annual reporting of national data on numbers of deaths by suicide

 اإلطار اإلقليمي لتوسيع نطاق العمل يف جمال رعاية الصحة النفسية
يف إقليم رشق املتوسط

الت االسرتاتيجية املجال حةالتدخُّ املؤرشات املقرَتَ
أن يكــون لــدى كل بلــد سياســة/ خطــة وطنيــة تنفيذيــة متعــددة القطاعــات للصحــة النفســية بــام يتامشــى مــع الصكــوك وضع أو حتديث سياسة/خطة عمل اسرتاتيجية وطنية متعددة القطاعات للصحة النفسيةاحلوَكَمة

الدولية/اإلقليميــة حلقــوق اإلنســان
ب للطوارئ والتعايف منها إدماج تقديم الدعم الصحي النفيس والنفيس االجتامعي يف اخلطط الوطنية للتأهُّ ب للطوارئ  إدماج الدعم الصحي النفيس والنفيس االجتامعي يف اخلطط الوطنية للتأهُّ

والتعايف منها
مراجعــة الترشيعــات ذات الصلــة بالصحــة النفســية بــام يتامشــى مــع الصكــوك /العهــود 

الدوليــة حلقــوق اإلنســان
ب للطوارئ والتعايف منها إدماج تقديم الدعم الصحي النفيس والنفيس االجتامعي يف اخلطط الوطنية للتأهُّ

دمــج احلــاالت النفســية ذات األولويــة يف حزمــة الرعايــة الصحية األساســية التــي تقدمها 
أنظمــة التأمــني احلكوميــة واالجتامعية/اخلاصــة أو أنظمة اســرتداد مبالــغ التأمني. 

أن يكون لدى كل بلد ترشيعات حمدَّثة يف جمال الصحة النفسية بام يتامشى مع الصكوك الدولية/اإلقليمية حلقوق اإلنسان
ــة  ــني العام ــة التأم ــا أنظم ــي تقدمه ــية الت ــة األساس ــة الصحي ــزم الرعاي ــة يف ِح ــة ذات أولوي ــية معين ــاالت نفس ــاج ح إدم

ــني. ــغ التأم ــرتداد مبال ــة اس واخلاصة/أنظم
زيادة خمصصات امليزانية الالزمة لتحقيق غايات تقديم خدمة الصحة النفسية الوطنية املتَفق عليها 

إرســاء خدمــات الصحــة النفســية يف املستشــفيات العامــة للمــرىض اخلارجيــني ووحدات الرعاية الصحية
الرعايــة القصــرة األجــل للمــرىض الداخليني

ــدوى وميســورة  ــردود وذات ج ــة امل ــات عالي ــالت قائمــة عــى البين ــم تدخُّ إدمــاج تقدي
التكلفــة إىل أصحــاب احلــاالت النفســية ضمــن برامــج الرعايــة الصحيــة األوليــة وغرهــا 

مــن الربامــج الصحيــة ذات األولويــة 
ــاالت  ــذوي احل ــة ل ــالت جمتمعي ــة وتدخُّ ــاعدة الذاتي ــى املس ــة ع ــالت قائم ــة تدخُّ إتاح

ــم ــية وأرسه النفس
التقليل من عدد مستشفيات الصحة النفسية التي يقيم فيها املرىض لفرتات ممتدة

نسبة املستشفيات العامة التي هبا وحدات للصحة النفسية، بام فيها وحدات للمرىض الداخليني واخلارجيني
نســبة األشــخاص ذوي احلــاالت النفســية الذيــن يســتفيدون مــن اخلدمــات الصحيــة )مصنَّفــني حســب العمــر واجلنــس 

والتشــخيص واملــكان(
نسبة مرافق الرعاية الصحية األولية التي تتوافر فيها بانتظام األدوية األساسية النفسانية التأثر

ــر  ــالت غ ــم التدخُّ ــى تقدي ب ع ــدرَّ ــف ُم ــل موظ ــى األق ــا ع ــل هب ــي يعم ــة الت ــة األولي ــة الصحي ــق الرعاي ــبة مراف  نس
ــة الدوائي

نســبة مرافــق الرعايــة الصحيــة النفســية التــي ختضــع للمراقبــة ســنوًيا لضــامن محايــة حقــوق اإلنســان لألشــخاص ذوي 
احلــاالت النفســية باســتخدام معايــر اجلــودة واحلقــوق 

ــي يف  ــيس االجتامع ــم النف ــية والدع ــة النفس ــال الصح ــات يف جم ــل املامرس ــذ أفض تنفي
ــوارئ ــاالت الط ح

ــا يف  ــة ومعاجلته ــية ذات األولوي ــاالت النفس ــى احل ــني عــى التعــرف ع ــة املدرب ــة الصحي ــال الرعاي ــني يف جم ــبة العامل نس
ــوارئ ــاالت الط ح

تعزيز الصحة 
والوقاية 

ــة املــردود وذات جــدوى وميســورة التكلفــة مــن خــالل املرافــق  ــالت عالي تقديــم تدخُّ
ــكانية ــة والس املجتمعي

ــة  ــعافات األولي ــم اإلس ــى تقدي ــوارئ ع ــاالت الط ــتجابة يف ح ــات االس ــب جه تدري
ــية النفس

نسبة املدارس التي تتبع هنْج املدرسة ككل لصقل املهارات احلياتية 
نسبة العاملني يف جمال الرعاية الصحية لألمهات واألطفال املدربني عى تقديم الرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة وعى 

مهارات النامء والرتبية لألمهات واألرُس.
ف املبكر عى حاالت اكتئاب األمهات  نسبة العاملني يف جمال الرعاية الصحية لألمهات واألطفال املدربني عى التعرُّ

ومعاجلتها 
وجود خطة عمل تنفيذية وطنية للوقاية من االنتحار 

تنفيذ محالت وطنية منتظمة لتحسني املعرفة بالصحة النفسية واحلّد من الوصم باستخدام قنوات متعددة
إدراج التدريب عى اإلسعافات النفسية األولية يف مجيع برامج التدريب التي تتلقاها اجلهات املعنية بتقديم االستجابة يف 

حاالت الطوارئ 
د والَرْصد  الرتصُّ

والبحوث 
إدماج املؤرشات األساسية يف ُنُظم املعلومات الصحية الوطنية

تعزيز القدرة الوطنية عى إجراء بحوث حمددة األولويات 
توفر تقارير وبيانات منتظمة عى املستوى الوطني بشأن جمموعة املؤرشات األساسية للصحة النفسية 

إعداد تقارير سنوية بالبيانات الوطنية عن عدد الوفيات باالنتحار
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التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2015

املتاحة من أجل تشخيص ومعاجلة  للموارد والقدرات  تقييم 
اضطرابات طيف التوحد، وذلك بالتعاون مع املعهد اإليطايل 
 .)Autism Speaks( »للصحة العمومية ومنظمة »التوحد يتكلم
وتم وضع حزمة تدريبية عن الصحة النفسية لطاب املدارس 
التجريب يف عدد من  النهائية، وهي اآلن يف طور  يف صورهتا 
مواد  عى  األخرة  اللمسات  وضع  أيضًا  يتم  بينا  البلدان، 
تثقيفية عن املهارات احلياتية ومواد تدريبية عن مهارات األبوة 

فيا خيتص باضطرابات طيف التوحد.

إنشاء نظم خاصة بتسجيل حاالت  وتم نر إرشادات حول 
االنتحار ومعلومات حول معاجلة تعاطي مواد اإلدمان، وتم 
بشأن  اجلودة  مؤرشات  من  أساسية  جمموعة  إعداد  كذلك 
رعاية مرىض الصحة النفسية ضمن خدمات الرعاية الصحية 
األولية، وذلك يف إطار املبادرة اإلقليمية بشأن تدابر اجلودة يف 

الرعاية الصحية األولية.

وستقوم املنظمة بتعزيز الروابط وأوارص التعاون مع الركاء 
العمل  إطار  أحكام  تنفيذ  أجل  من  والعامليني  اإلقليميني 
العاملية  العمل  خطة  بنود  ووضع  اإلقليم،  هذا  يف  اإلقليمي 
املنظمة من قدرهتا  التنفيذ. كا ستعزز  2020 موضع   - 2013
عى تقديم الدعم للبلدان ملراجعة السياسات واالسرتاتيجيات 
الوطنية وتطويرها، متشيًا مع خطة العمل العاملية، والرتكيز عى 
لضان  املتخصصة،  وغر  املتخصصة  العاملة  القوى  تعزيز 
تقديم خدمات رعاية متكاملة ورفيعة اجلودة يف جمال الصحة 
جوانب  عن  حزمة  إعداد  جهود  املنظمة  ستقود  كا  النفسية. 
املعرفة يف جمال الصحة النفسية، وحلة ملكافحة الوصم املرتبط 
هبا وبتعاطي مواد اإلدمان. وستواصل املنظمة دعمها للبلدان 
النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  خدمات  تعزيز  أجل  من 
واالجتاعي يف حاالت الطوارئ، كا ستقوم بتعزيز خدمات 
لطاب  النفسية  الصحة  دعم  خال  من  النفسية  الصحة 
جمال  يف  املعرفة  وبرامج  االنتحار،  من  والوقاية  املدارس، 

الصحة النفسية.
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من  العمومية  بالصحة  يتعلق  فيا  كبرة  جهود  ُبِذلت  وقد 
د  أجل احتواء الكولرا يف العراق، حيث تم تقوية ُنظم الرتصُّ
عى  الصحية  بالرعاية  للعاملني  العاجل  التدريب  وتقديم 
عاج احلاالت ورفع درجات االستجابة امليدانية، واستخدام 
لقاحات الكولرا الفموية لتمنيع ما يزيد عى 300 ألف شخص 
التي  املناطق  إىل  الفاشية  تسب  ومنع  العدوى  خلطر  ض  معرَّ

يتعذر الوصول إليها.

وَتَواَصل العمل هبدف إنشاء شبكة إقليمية ملؤسسات اخلراء 
يف إطار الشبكة العاملية لإلنذار بحدوث الفاشيات واالستجابة 
من  وغرها  الفاشيات  إىل  لاستجابة  وذلك  ملقتضياهتا، 
هتديدات األمن الصحي. وسيتم االنتهاء من املبادئ التوجيهية 
وقواعد املشاركة اخلاصة هبذه الشبكة وتفعيلها يف عام 2016. 
لتشمل  واملواجهة  املبكر  اإلنذار  شبكة  نطاق  توسيع  تم  كا 
السورية  العربية  اجلمهورية  مثل  بالنزاعات  املتأثرة  البلدان 

والعراق وليبيا واليمن.

هلا  واالستجابة  األنفلونزا  جلوائح  ب  التأهُّ اإلقليم  اعتر  وقد 
إحدى األولويات. وبناء عى ذلك، فقد انصب تركيز العمل 
د فيا يتعلق باإلنذار املبكر  يف عام 2015 عى تعزيز نظام الرتصُّ
املختري  التشخيص  وحتسني  السيعة  لاستجابة  فرق  وبناء 
لقاح  إتاحة  مستوى  وزيادة  باملخاطر  التبليغ  أنشطة  وحتسني 
األنفلونزا املوسمية واستخدامه، ووضع خطط العمل لتعزيز 
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ة، وتلك التي تعاود  ل اإلصابة باألمراض املستجدَّ ما يزال معدَّ
ده حقيقة أن  الظهور، يتصاعد يف هذا اإلقليم، األمر الذي تؤكِّ
أبلغ عن معّدل مرتفع لإلصابة  بلدان اإلقليم قد  نصف عدد 
باألمراض املعدية املستجدة وتلك التي تعاود الظهور يف عام 
الفاشيات، منها  املنظمة لعدد متزايد من  ت  2015. وقد تصدَّ
والكويت  األردن  يف   A)H1N1( pdm09 األنفلونزا  فاشية 
وفروس  مر،  يف   A )H5N1( الطيور  وأنفلونزا  وليبيا، 
اململكة  يف  التنفسية  األوسط  الرق  ملتازمة  املسبب  كورونا 
العراق والصومال،  السعودية واألردن، والكولرا يف  العربية 
والتهاب الكبد يف اجلمهورية العربية السورية، وحى الضنك 
يف اليمن، واحلمى النزفية الفروسية غر املعلومة يف السودان. 
البلدان  إىل  والتقني  وامليداين  االسرتاتيجي  الدعم  م  وُقدِّ
وإدارة  املستجدة  املعدية  األمراض  اكتشاف  من  لتمكينها 
املخاطر الناشئة عنها واالستجابة السيعة هلا، وللحيلولة دون 

االنتشار الدويل هلذه األمراض. 

ق-2(،  إ61/  م/ل  )ش  اإلقليمية  اللجنة  لقرار  واستجابًة 
يف  بلدًا   22 أصل  من  بلدًا   20 يف  عاجلة  تقييات  ُأجريت 
2015 لتقييم قدرهتا  2014 ومطلع عام  اإلقليم يف أواخر عام 
عى التعامل مع الوفادة املحتملة لفروس اإليبوال. وارتبطت 
الثغرات الكرى التي تم حتديدها بمجاالت القيادة والتنسيق 
واالستجابة  د  والرتصُّ الدخول  نقاط  يف  املتاحة  والقدرات 
باملخاطر  والتبليغ  املخترية  والقدرات  العدوى  ومكافحة 
ب واالستعداد،  )الشكل 3(. وعقب هذا التقييم لتدابر التأهُّ
خال  وُنفِّذت  يومًا،   90 مدهتا  إقليمية  عمل  خطة  ُأِعدت 
عى  األعضاء  الدول  ملساعدة   2015 عام  من  األول  الربع 
جماالت  يف  املنظمة  حددهتا  التي  احلرجة  الثغرات  مواجهة 
واكتشافها  األمراض  من  الوقاية  لتدابر  واالستجابة  د  الرتصُّ
الفّعال هلا. وقد أسهم هذا العمل يف تسيع وترة  واالحتواء 
م الـُمحَرز يف تنفيذ القدرات األساسية املطلوبة بموجب  التقدُّ

اللوائح الصحية الدولية )2005(.

بت كل البللان تقرلبًا العاملني الصحيني هبا عىل الرعالة  الدلبري  ½ برَّ
العالجي الصحيحني للمرىض   حال  قعت فاشية مرض فري س 

اإللبوال أ  أنواع مشاهبة من احلمى النزفية شلللأ العل ى
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وتنفيذها.  واالستجابة  ب  التأهُّ جمال  يف  الوطنية  القدرات 
وتلقت سبعة بلدان )هي، أفغانستان وجيبويت ومر واألردن 
ولبنان واملغرب واليمن( اعتادات مالية من الراكة اخلاصة 
ب لألنفلونزا اجلائحة هبدف حتسني قدراهتا يف جمال  بإطار التأهُّ

ب لألنفلونزا اجلائحة واالستجابة هلا.  التأهُّ

وبالنظر إىل التهديد الواسع والسيع ملتازمة الرق األوسط 
التنفسية النامجة عن فروس كورونا، تواصلت اجلهود الرامية 
جمال  يف  ب  التأهُّ تدابر  حتسني  إىل  سعيها  يف  البلدان  دعم  إىل 
العدوى  من  بالوقاية  خيتص  ما  وال سّيا  العمومية،  الصحة 
ومكافحتها يف حميط الرعاية الصحية. وَنظَّم املكتب اإلقليمي 
االجتاع العلمي الدويل الرابع حول فروس كورونا الـُمسبِّب 
ساعدت  وقد   .2015 أيار/مايو  يف  األوسط  الرق  ملتازمة 
الثغرات  هذه االجتاعات املجتمع العلمي الدويل عى حتديد 
البر وعوامل  انتقال األمراض بني  يتعلق بطرق  املعرفية فيا 
اخلطر املرتبطة بذلك، كا ساعدت عى حتديد جماالت البحث 
األساسية يف جمال الصحة العمومية التي متس احلاجة إليها من 

أجل التصدي لتلك الثغرات.

م كبر يف عام 2015 فيا يتعلق بالتصدي ملقاومة  وقد ُأحِرز تقدُّ
اإلقليمية  التوجيهية  اللجنة  اجتمعت  إذ  احليوية،  املضادات 
تشغييل  إلطار  العريضة  اخلطوط  ووضعت  األوىل  للمرة 
لتنفيذ خطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات 
)الفاو(  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  مع  بالتعاون 
»الصحة  مفهوم  مع  ومتاشيًا  احليوان  لصحة  العاملية  واملنظمة 

الواحدة«. 

التي  للبلدان  االسرتاتيجي  الدعم  تقديم  املنظمة  وستواصل 
د فاشيات األمراض املعدية  تواجه خماطر عالية يف جماالت ترصُّ
املستجدة والكشف املبكر عنها والتصدي هلا. وستوضع خطط 
ب واالستجابة  للتأهُّ إقليمية شاملة ومتكاملة  واسرتاتيجيات 
األمن  هتديدات  من  وغرها  الفاشيات  هذه  إدارة  أجل  من 
إىل  أمكن،  حيثا  الوقاية  عنر  عى  الرتكيز  مع  الصحي، 
ُتبذل  وسوف  هلا.  والتصدي  عنها  املبكر  الكشف  جانب 
د  جهود متضافرة أيضًا لبناء القدرات الوطنية ُبْغَية تعزيز ترصُّ
الدولية  الصحية  واللوائح  يتفق  با  هلا  واالستجابة  األمراض 
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الشكل 3
د. مقارنة نتائج تقييم اللوائح الصحية الدولية ونتائج تقييم اإليبوال، 2014، بحسب القدرة األساسية اخلاصة بالرتصُّ
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ال يتجزأ  جزءًا  بوصفه  باملخاطر  التبليغ  ذلك  يف  با   ،)2005(
من تدخات الصحة العمومية يف الطوارئ.

ومل يِف نصف عدد بلدان اإلقليم تقريبًا حتى اآلن بالقدرات 
الصحية  اللوائح  بموجب  املطلوبة  للمخترات  األساسية 
احلصول  وصعوبة  التمويل  نقص  بسبب   )2005( الدولية 
وكفاءة  واإلمدادات،  واملعدات  االختبارات  وجودة  عليه، 
يف  الشامل  الدعم  تقديم  املنظمة  وواصلت  العاملة.  القوى 
من  مه  تقدِّ وما  الوطنية  الصحية  املخترات  نظم  تعزيز  جمال 
وقد  املطلوبة.  األساسية  القدرات  عى  الرتكيز  مع  خدمات، 
ت املنظمة، بالتشاور مع اجلهات املعنية الوطنية والدولية،  َأعدَّ
-2016 الصحة  ملخترات  اإلقليمية  االسرتاتيجية  مسّودة 
نحو  البلدان  جهود  ه  ستوجِّ التي  االسرتاتيجية  وهي   .2020

تعزيز نظم خمترات الصحة الوطنية عى نحو مستدام. 

د  وبدأ العمل عى إقامة شبكة للمخترات هدفها تعزيز الرتصُّ
املختري، والكشف عن مسببات األمراض املستجدة اخلطرة 
واالستجابة هلا. وللحصول عى املعلومات األساسية الازمة 
للحمى  الوبائي  الوضع  حتليل  تم  الشبكة،  هذه  مثل  إلنشاء 
اخلطرة،  املستجدة  األمراض  ومسببات  الفروسية  النزفية 
خمترات  يف  احلالية  واملارسات  القدرات  توصيف  وجرى 
التالية  اخلطوة  وحتليلها. وستكون  تقدمًا  األكثر  الصحة 
البيولوجية/األمن  السامة  وممارسات  املرافق  تطوير  هي 
والرصد،  القدرات  وبناء  املستهدفة،  للمخترات  البيولوجي 
للجودة  اخلارجي  للتقييم  اإلقليمية  الرامج  إىل  واالنضام 

وبرامج توأمة املخترات.

من  الدم  ونقل  الدم  خلدمات  إقليمية  اسرتاتيجية  وُأِعّدت 
خال عملية تشاورية، بالتعاون مع اخلراء واملعاهد من داخل 
اإلقليم وخارجه. وجيري إعداد اتفاق للتعاون يف مروع بني 
منظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل ملنظات املترعني بالدم 
يف  املترعني  رعاية  وخدمات  بالدم  الطوعي  الترع  لتحسني 

اإلقليم.

وقد جرى توطيد َأوارِص التعاون التقني بني الشال واجلنوب 
اإلقليميني  احلاليني  الركاء  مع  واجلنوب  اجلنوب  وبني 

عى  األكاديمية  األوساط  ليشمل  نطاقه  وتوسيع  والعامليني، 
اللوائح  تنفيذ  يف  البلدان  لدعم  واإلقليمي  العاملي  الصعيدين 
الصحية الدولية. كا تم تعزيز التعاون َعْر احلدود من خال 
يف  العجز  ملعاجلة  األطراف  متعددة  أو  ثنائية  خطط  وضع 
القدرات املطلوبة بموجب اللوائح الصحية الدولية يف املعابر 
وسهولة  الراعات  بفعل  يتفاقم  أمر  وهو  املعيَّنة،  الرية 
يف  احلدود  وَعْر  داخل  اجلاعي  والنزوح  احلدود  اخرتاق 

العديد من الدول األطراف.

الوطنيني  االتصال  ضباط  التزام  يف  ن  التحسُّ َتواَصل  وقد 
املعنيني باللوائح الصحية الدولية باملتطلبات املتعلقة باإلخطار 
التحقق املرسلة من جانب  واإلباغ، ويف االستجابة لطلبات 
العمومية  الصحة  بأحداث  يتعلق  فيا  العاملية  الصحة  منظمة 
إىل  حاجة  هناك  تزال  ال  ذلك،  ومع  دوليًا.  قلقًا  تثر  قد  التي 
القطاعات  بني  الفّعال  التعاون  خال  من  ن  التحسُّ من  مزيٍد 
لضان الكفاءة وحسن التوقيت يف اإلخطار بأحداث الصحة 
لقطاع  املبارش  االختصاص  نطاق  خارج  تقع  التي  العمومية 

الصحة. 

اللوائح  تنفيذ  يف  الـُمحَرز  م  التقدُّ َرْصد  املنظمة  وواصلت 
اإلقليمية  اللجنة  إىل  بذلك  تقارير  ورفع  الدولية  الصحية 
العاملية من خال استبيان  التنفيذي ومجعية الصحة  واملجلس 
أشارت  وقد  األطراف.  الدول  من  م  املقدَّ الذايت  التقييم 
من  أكثر  اإلقليمي  التنفيذ  مستوى  بلوغ  إىل   2015 عام  نتائج 
الصحية  اللوائح  بموجب  املطلوبة  القدرات  ملختلف   %60
التشكيك  متزايد  نحو  عى  تم  فقد  ذلك،  ومع  الدولية. 
اللوائح  تطبيق  يف  الـُمحَرز  م  التقدُّ وصحة  موثوقية  يف 
عى  الذاتيَّنْي  واإلباغ  التقييم  إىل  استنادًا  الدولية  الصحية 
املعنية  اجلهات  جانب  من  وكذلك  املنظمة،  مستويات  مجيع 
قرارًا  اإلقليمية  اللجنة  اعتمدت  الصدد،  هذا  ويف  اخلارجية. 
للتقييم،  إقليمية  إنشاء جلنة  ينص عى  إ62/ق-3(  )ش م/ل 
الصحية  اللوائح  تنفيذ  لتقييم  وعامليني  إقليميني  خراء  َتُضم 
بشأن  الدول األعضاء  إىل  املشورة  وتقديم  اإلقليم  الدولية يف 
اإلجراءات ذات األولوية لتطوير القدرات األساسية واحلفاظ 
يف هلا  اجتاع  أول  وعقدت  اللجنة  لت  تشكَّ وقد   عليها. 



42
أمعال منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط

التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2015

اختصاصات  خاله  نوقش   ،2015 األول/ديسمر  كانون 
للجهات  الرابع  االجتاع  أيضًا  وُعِقد  عملها.  وطرق  اللجنة 
كانون األول/ديسمر  يف  الدولية  الصحية  باللوائح  املعنية 
والنهج  اللجنة  عمل  عى  خاله  األطراف  الدول  وتعرفت 

اجلديد الذي تتبناه للتعجيل بتنفيذ اللوائح.

الدولية  الصحية  اللوائح  لرصد  إطارًا  املنظمة  َأعّدت  وقد 
وتقييمها، وتم تنظيم مشاورة عاملية يف القاهرة يف كانون الثاين/
يناير عام 2016، لتنسيق عمليات التقييم وأدواته مع املبادرات 
األمن  أجل  من  العمل  برنامج  مثل  الرأي  تشاطرها  التي 
لصحة  العاملية  واملنظمة  الفاو،  ومنظمة  العاملي،  الصحي 
ش م/ل إ62/ق-3.  اإلقليمية  اللجنة  لقرار  امتثاالً  احليوان، 
للتقييم  قة  منسَّ وأداة  عملية  أيضًا  ُأِعدت  الحق،  وقٍت  ويف 
اللوائح  بموجب  املطلوبة  القدرات  لتنفيذ  املشرتك  اخلارجي 
الدول  ترفعها  التي  السنوية  التقارير  ل  لتكمِّ الدولية  الصحية 
األخرة عى عملية  اللمسات  األطراف. وجيري حاليًا وضع 
اجلهات  مجيع  من  بمسامهات  املشرتك  اخلارجي  التقييم  وأداة 
إجراء  سيتم  منها،  االنتهاء  وبمجرد  الصلة.  ذوات  املعنية 
عمليات التقييم الطوعية عى مستوى الدول األطراف هبدف 
العمل  خطط  وتنفيذ  ووضع  الثغرات  عى  الدقيق  ف  التعرُّ
األمن  يضمن  با  واضحة،  أولويات  تشمل  التي  الُقطرية 

الصحي للجميع.

استئصال شلل األطفال
عى  األطفال  شلل  استئصال  َصْوب  الـُمحَرز  م  التقدُّ كان 
الصعيد العاملي يف عام 2015 تقدمًا هائًا )الشكل 4(؛ فها هي 
القارة األفريقية، ألول مرة يف تاريخ املبادرة العاملية الستئصال 
ملدة  باملرض  حاالت لإلصابة  أي  تبّلغ عن  مل  األطفال،  شلل 
آب/  11 يف  هبا  إصابة  حالة  آخر  ظهرت  إذ  العام،  جتاوزت 

أغسطس 2014 يف الصومال. أما انتشار النمط املصيل الوحيد 
1، فقد  النمط  الري من  املتبقي، وهو فروس شلل األطفال 
املرض،  فيها  يتوطن  فقط  بلدين  يف  مناطق  بضع  عى  اقتر 
رشق  إلقليم  ينتمي  وكامها  وباكستان،  أفغانستان  ومها 
املتوسط، وقد أبلغا يف املجمل عن 74 حالة يف عام 2015، وهو 

بعدد  مقارنة  احلاالت  80% يف عبء  بنسبة  انخفاضًا  يعني  ما 
احلاالت املبّلغ به يف عام 2014.

األطفال  شلل  فروس  ظل  وطاملا  اهلائل،  م  التقدُّ هذا  وبرغم 
بلدان  إىل  الفروس  وفادة  فإن خطر  ما،  بقعة  ينتر يف  الري 
واستمرار  السكان  حركة  اتساع  بسبب  قائًا  يزل  مل  اإلقليم 
دة يف عدة بلدان، األمر الذي أسفر عن  حاالت الطوارئ املعقَّ
تدين مستوى التغطية بالتمنيع الروتيني. ويف عام 2015، نفذت 
اإلقليم  يف  األطفال  شلل  من  اخلالية  البلدان  من  بلدان   10
األطفال  شلل  ضد  للتمنيع  وطنية  دون  أو  وطنية  حات 
خطر  من  واحلد  املناعة  مستويات  ارتفاع  عى  احلفاظ  هبدف 
وفادة فروس شلل األطفال الري أو من تطور فروس شلل 

األطفال الدائر الناجم عن تلقي اللقاحات.

وقد أعدَّ أفغانستان وباكستان خطتي عمل وطنيتني حُمَكَمتني 
كا  وأحَرز   .2016 عام  يف  األطفال  شلل  رساية  إليقاف 
مدار  عى  الفروس  رساية  من  احلد  يف  كبرًا  تقدمًا  البلدين 
عام 2015 وطيلة الستة أشهر األخرة من العام اجلاري، وهي 
الفرتة التي تبلغ رساية املرض فيها ذروهتا، ومل ُيبلِّغا سوى عن 
ل  ُيسجَّ للمرض  أقل عبء  ُيعدُّ  ما  املجمل، وهو  36 حالة يف 
عى اإلطاق أثناء تلك الفرتة. ويف الثاثة أشهر األخرة من 
عام 2015، خُلَصت االستعراضات الرسمية للفاشيتنْي اللتنْي 
وقعتا يف عدة بلدان بمنطقتي الرق األوسط والقرن األفريقي 

عامي 2013 و2014، إىل انتهاء الفاشيتنْي.

من  األخر  الشوط  خلطة  الرئيسية  األهداف  أحد  ويتمثل 
األطفال  شلل  لقاح  سحب  يف  األطفال  شلل  استئصال 
هذا  من   2 النمط  ن  بمكوِّ البدء  مع  مراحل،  عى  الفموي 
ل كل بلدان اإلقليم بنجاح من استعال اللقاح  اللقاح. وقد حتوَّ
الفموي الثاثي التكافؤ إىل اللقاح الفموي الثنائي التكافؤ يف 
هبذا  وتوقفت  التطعيم،  وحات  الروتيني  التمنيع  أغراض 
التكافؤ.  ثاثي  الفموي  األطفال  شلل  لقاح  استعال  عن 
بشأن  الكامل  باإلباغ  البلدان  يقوم مجيع  أن  ومن الرضوري 
لقاح  من  متبقية  مقادير  أي  وتدمر  املعتمدة  ل  التحوُّ عملية 
بحلول من سالة سابني   2 2/النمط  الفموي  األطفال   شلل 

خطة  من  األوىل  املرحلة  إطار  يف   ،2016 متوز/يوليو   30
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العمل العاملية )GAP III( الحتواء فروس شلل األطفال من 
النمط 2.

إيقاف  اإلقليم  عى  ينبغي  املرض،  استئصال  هدف  ولتحقيق 
الساية احلالية لفروس شلل األطفال الري يف البؤر املوطونة 
املتبقية يف أفغانستان وباكستان، واحلفاظ عى مناعة السكان، 
ومن بينهم سكان البلدان التي تشهد طوارئ وبني النازحني، 
وإيصال اللقاحات إىل األطفال الذين يتعّذر الوصول إليهم، 
جديد  دخول  أي  اكتشاف  عى  والقدرة  اليقظة  عى  واحلفاظ 
لفروس شلل األطفال الري أو الفروس الدائر الناجم عن 
تلقي اللقاحات أو أي فاشية نامجة عنها، والتصدي هلا. ومن 
2016 عى تعزيز قدرات  ثم، فسوف يتواصل الرتكيز يف عام 
الرامج يف أفغانستان وباكستان من خال تعيني موظفني من 
ذوي اخلرات العالية يف كا البلدين، إىل جانب تقديم الدعم 

التقني القوي.

وسوف ختضع الرامج يف أفغانستان وباكستان ومنطقة القرن 
الفريق  اجتاعات  خال  من  املنتظمة  املراجعة  إىل  األفريقي 
النصح  وإسداء  الـُمحَرز  م  التقدُّ لتحليل  التقني  االستشاري 
للحكومات بشأن التدخات التقنية األكثر فاعلية. وستتلقى 
ضة للخطر الدعَم يف تنفيذ أنشطة التمنيع التكمييل  البلدان املعرَّ
م  وسُيقدَّ احلاية،  مستويات  ارتفاع  عى  احلفاظ  من  لتمكينها 
لتنفيذ  للخطر  واملعّرضة  املوطونة  البلدان  إىل  امليداين  الدعم 
للمخاطر  منتظم  حتليل  إجراء  وسيتم  هلا.  املخطط  األنشطة 
االسرتاتيجيات  ووضع  القائمة  املخاطر  حجم  عى  للوقوف 
يف  القدرات  لبناء  التقني  الدعم  م  وسيقدَّ منها.  للحد  الازمة 
ب واالستجابة  جمال االستجابة للفاشيات وإعداد خطط التأهُّ
البلدان اخلالية من شلل األطفال. وهدف اإلقليم  الوطنية يف 
شلل  من  خاليًا  يصبح  أن  هو  األنشطة  هذه  وراء  من  املنشود 

األطفال ويظل كذلك يف عام 2016.

الشكل 4
انخفاض احلاالت في البلدان التي يتوطن فيها شلل األطفال منذ عام 2012
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فيروس نقص املناعة البشرية، والسل، 
واملالريا، وأمراض املناطق املدارية 

املناعة  نقص  فروس  مع  املتعايشني  األشخاص  عدد  يزل  مل 
مع  شخص  ألف   330 بلغ  إذ  رسيعة،  بوترة  يتزايد  البرية 
ما كبرًا يف  تقدُّ الدول األعضاء  2015. وقد حققت  هناية عام 
زيادة عدد األشخاص الذين يتلقون العاج باألدوية املضادة 
 2014 عام  يف  شخصًا   34 345 من  القهقرية  للفروسات 
م، التقدُّ هذا  وبرغم   .2015 عام  هناية  يف  شخصًا   46 345  إىل 

يف  القهقرية  للفروسات  املضادة  باألدوية  التغطية  معدل  فإن 
هذا  يف  العاملية  الغاية  عن  بعيدًا  يزل  مل   ،%14 البالغ  اإلقليم، 
قد  مجيعها  البلدان  كانت   ،2015 عام  هناية  وبحلول  الصدد. 
فروس  بعاج  اخلاصة  اإلرشادية  الدالئل  بتحديث  قامت 
الدالئل  أحدث  مع  يتفق  با  لدهيا  البرية  املناعة  نقص 
اإلرشادية ملنظمة الصحة العاملية. وأجرى العديد من البلدان 
البنجاب،  باكستان/إقليم  اإلسامية،  إيران  )مجهورية 
السودان، لبنان، مر، املغرب( حتليل تسلسيل ملراحل عاج 
الفروس، أي االختبار واملعاجلة واالستبقاء، والتي متخضت 
يتعلق  فيا  الفائتة  والفرص  الثغرات  لطبيعة  عميٍق  فهٍم  عن 
املناعة  نقص  فروس  مع  املتعايشني  األشخاص  بإرشاك 
البرية واإلبقاء عليهم يف سلسلة اخلدمات اخلاصة بفروس 

نقص املناعة البرية وهي االختبار والرعاية والعاج.

ونظرًا إىل أن الغالبية العظمى من املتعايشني مع فروس نقص 
اإلصابة  من  حالتهم  يعلمون  ال  اإلقليم  يف  البرية  املناعة 
إطاق  عى  االهتام  من  كبر  قدر  انصب  فقد  بالفروس، 
وشبكات  لإليدز  الوطنية  الرامج  مديري  مع  مكثف  حوار 
املجتمع املدين اإلقليمية حول االبتكارات التي انطوت عليها 
سياسات اختبار الفروس وأساليب تقديم اخلدمات. ونوقش 
الصحة  ملنظمة  اجلديدة  دة  املوحَّ اإلرشادية  الدالئل  تنفيذ 
البرية،  املناعة  نقص  فروس  اختبار  خدمات  بشأن  العاملية 
وذلك يف اجتاع تشاوري إقليمي نظَّمه برنامج األمم املتحدة 
العاملية، حيث حدد  الصحة  ومنظمة  اإليدز  ملكافحة  املشرتك 
املشاركون اإلجراءات ذات األولوية اخلاصة بكل بلد با خيدم 
تسيع وترة تقبُّل إجراء االختبارات اخلاصة بفروس نقص 
تدريبي  مقرر  وتوزيع  بإعداد  املنظمة  وقامت  البرية.  املناعة 
حول املعارف األساسية املتعلقة بالفروس واحلد من الَوْصم 
الدورة  هذه  تقديم  وتم  الصحية.  الرعاية  تقديم  أماكن  يف 
بشأن  جاٍر  والعمل  والسودان  املغرب  من  كل  يف  التدريبية 

تقديمها يف بلدان أخرى.

مسامهًة  يسهم  احلقن  طريق  عن  املخدرات  تعاطي  كان  وملا 
كبرًة يف انتشار وباء فروس نقص املناعة البرية، فقد ُأجري 
الفروس  اختبار  خدمات  إتاحة  ملدى  إقليمي  استعراض 
املخدرات  يتعاطون  ممن  معه  املتعايشني  لألشخاص  وعاجه 
من  فقط   %6 أن  االستعراض  نتائج  أظهرت  وقد  حقنًا. 
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ممن  البرية  املناعة  نقص  فروس  مع  املتعايشني  األشخاص 
وقد   .2014 عام  يف  العاج  تلقوا  حقنًا  املخدرات  يتعاطون 
ونوقشت  املعنيني  الشأن  أصحاب  إىل  النتائج  هذه  ُأرِسلت 
معهم أثناء املشاورة اإلقليمية التي ُعِقدت بالراكة مع شبكة 
استخدام  خماطر  من  للحد  إفريقيا  وشال  األوسط  الرق 
مع  للتعامل  حمددة  توصيات  عن  ذلك  وأسفر  املخدرات، 
وتشخيصه  املرض  من  الوقاية  دون  حتول  التي  العوائق 
املسامهات  أيضًا بغرض تقديم  وعاجه. وُعِقدت مشاورات 
اإلقليمية يف إعداد اسرتاتيجيات عاملية جديدة لقطاع الصحة 
واألمراض  البرية  املناعة  نقص  فروس  بمكافحة  بشأن 

املنقولة جنسيًا والتهاب الكبد، وذلك للفرتة 2021-2016.

أما فيا يتعلق بالتهاب الكبد، فهو يمثل مشكلة من مشكات 
عدد  ر  ُيقدَّ إذ  اإلقليم،  يف  األولوية  ذات  العمومية  الصحة 
B وC نحو  الكبد  التهاب  املزمنة لفرويس  بالعدوى  املصابني 
التوايل. أما اإلصابات اجلديدة  14.8 مليون و16 مليون عى 
نتيجة عمليات احلقن واإلجراءات  فهي حتدث بصفة رئيسية 

التشخيص  وأدوات  األدوية  إتاحة  وُتعدُّ  املأمونة.  غر  الطبية 
لها والفّعالة من التحديات الكرى التي تواجه  التي ُيمِكن حتمُّ

مجيع البلدان.

أولوية  ُتعطى  العمومية،  للصحة  متَّسقة  استجابة  وحلشد 
إىل  الوصول  يف  اإلنصاف  ع  وُتشجِّ الفّعالة  للتدخات 
من  واسعة  جمموعة  بدعوة  املنظمة  قامت  فقد  اخلدمات، 
العمل  خطة  إعداد  يف  وإرشاكهم  املعنيني  الشأن  أصحاب 
اإلقليمية اللتهاب الكبد الفرويس، التي حتدد غايات تتاشى 
الكبد  بالتهاب  املعنية  للمنظمة  العاملية  االسرتاتيجية  مع 
العمل  خطط  وضع  إىل  الرامية  اجلهود  ه  وتوجِّ الفرويس، 
الوطنية. وإىل اآلن، قدمت املنظمة الدعم إلعداد خطط العمل 
البلدان  ومها  ومر،  باكستان  منها  بلدان،  مخسة  يف  الوطنية 
اللذان ينوءان بالعبء األكر من التهاب الكبد C يف اإلقليم. 

الصحية  التغطية  عى  املستقبلية  اخلطوات  د  تؤكِّ وسوف 
تقديم  ناذج  وتعديل  املتكاملة  اخلدمات  وتقديم  الشاملة 
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اخلدمة، مع استمرار الرتكيز عى االستفادة بكفاءة من املوارد 
املناعة  نقص  فروس  اختبارات  إجراء  يف  واملالية  البرية 
الناجح. وسُتبَذل جهود  والعاج  بالرعاية،  البرية، وربطها 
مع  التام  التسامح  عدم  مرحلة  إىل  الوصول  هبدف  متضافرة 
الَوْصم والتمييز ضد األشخاص املتعايشني مع فروس نقص 
م  املناعة البرية يف أماكن تقديم الرعاية الصحية. وسوف ُيقدَّ
الدعم الازم للبلدان إلعداد خططها الوطنية اخلاصة بالتهاب 

الكبد وتنفيذها.

عدد  يف  طفيفة  زيادة  عن  اإلباغ   ،32014 عام  خال  وجرى 
 2013 بعام  مقارنة  اإلقليم  يف  أشكاله  بجميع  السل  حاالت 
)677 465 و000 448 عى الرتتيب(. وعى الصعيدين العاملي 
واإلقليمي، مل يزل التحدي الرئييس أمام جهود مكافحة السل 

3 بالنسبة الكتشاف حاالت السل، تتلقى منظمة الصحة العاملية البيانات بعد 
عام من وقوع احلاالت، ولذلك تتعلق بيانات اكتشاف احلاالت بعام 2014 

وبيانات نتائج العاج بعام 2015.

من  لكل  احلاالت  اكتشاف  معدالت  انخفاض  يف  متمثًا 
2014، ارتفع  دة. ويف عام  املتعدِّ املقاوم لألدوية  السل والسل 
معدل اكتشاف احلاالت ارتفاعًا طفيفًا )61%( مقارنة باملعّدل 
2013 )58%(. أما معّدل العاج الناجح فقد  املسّجل يف عام 
بلغ 91%، وهي نسبة تزيد عى املعدل العاملي املستهدف البالغ 
دة من  85%. ويعدُّ التدبر العاجي للسل املقاِوم ألدوية متعدِّ
أهم التحديات؛ فمن بني ما يقّدر بـ 700 15 حالة إصابة بالسل 
املخترية  الفحوصات  عر  تأكدت  املتعددة،  لألدوية  املقاوم 
مقاومة 4348 حالة ومل خيضع للعاج سوى 3423 حالة منها. 
وكانت حمدودية املوارد وضعف القدرات اإلدارية للتعامل مع 
املجال.  الرئيسية يف هذا  العوائق  من  املتعددة  األدوية  مقاومة 
ي اإلصابة بفروس نقص املناعة  وعاوة عى ذلك، مل يزل حترِّ
البرية حمدودًا بني حاالت السل، إذ أن 15% فقط من مرىض 
اإلصابة  من  بحالتهم  علم  عى  كانوا   2014 عام  يف  السل 

بفروس نقص املناعة البرية.

وتواجه برامج السل هتديدات أكر جّراء حاالت الطوارئ يف 
كثر من البلدان واتساع اهلوة بني املوارد املتاحة واالحتياجات 
إىل  بحاجة  ولبنان  األردن  يف  السوريون  فالاجئون  الفعلية؛ 
كثر من الدعم يف الوقت الذي تتحمل فيه النظم الصحية فوق 
طاقتها. وقد تسبب ذلك يف تأخر تنفيذ اخلطة اخلاصة بالقضاء 
عى السل يف األردن. كا أن تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية الوطنية 
ملكافحة السل عى نحو فّعال ويف الوقت املناسب يف كل من 
النازحني.  العراق واليمن يواجه عقبات بسبب ارتفاع أعداد 
وقامت املنظمة بنر دليل ملكافحة السل يف حاالت الطوارئ 
إتاحة حزمة من اخلدمات لعاج حاالت  املعقدة، فضًا عن 
وقد  املتعددة.  لألدوية  املقاوم  والسل  للحدود  العابر  السل 
إىل  طارئة  مقرتحات  املنظمة،  من  بدعم  واألردن،  لبنان  م  قدَّ
الاجئني  للسل بني  العاجي  التدبر  بشأن  العاملي  الصندوق 

السوريني. 

وقد ُأِعدت مسّودة اخلطة االسرتاتيجية اإلقليمية بشأن القضاء 
2016-2020 بالتشاور مع مديري الرامج.  عى السل للفرتة 
بعد  بلدان، وجرى  للسل يف ستة  الوطنية  الرامج  وروجعت 
املراجعة يف  بعثات  التي خرجت هبا  التوصيات  ذلك تضمني 

اليوم العاملي اللدهاب الكبل 2015 ½
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اخلطط االسرتاتيجية الوطنية. وواصلت جلنة الضوء األخرض 
املقاوم لألدوية  الفّعال للسل  العاج  اإلقليمية دعمها لضان 
األدوية  مقاومة  ومسوح  القدرات  بناء  خال  من  املتعددة 

وبعثات الرصد والتقييم. 

وشهدت ثانية من بلدان اإلقليم رساية حملية للماريا، ويعكف 
العربية  واململكة  اإٍلسامية  إيران  مجهورية  )ومها،  منها  اثنان 
السعودية( عى تنفيذ اسرتاتيجيات التخلص من املاريا، ومها 
قاب قوسني أو أدنى من بلوغ هذه الغاية، حيث تم اإلباغ عن 
 .)2 )اجلدول   2015 عام  التوايل يف  187 و83 حالة حملية عى 
السودان،  جيبويت،  باكستان،  )أفغانستان،  بلدان  ستة  وتعاين 
3( وتواجه  الصومال، اليمن( عبئًا ثقيًا من املاريا )اجلدول 
انحسار معّدل  العاملية  ر منظمة الصحة  حتديات عديدة. وتقدِّ
اإلصابة باملاريا بنسبة 70% يف عام 2015 مقارنة بعام 2000، 
الفرتة. وقد  نفس  64% يف  بنسبة  رة  املقدَّ الوفيات  وانخفضت 
اإلسامية،  إيران  ومجهورية  )أفغانستان،  بلدان  سبعة  نت  متكَّ
واملغرب،  وُعان،  والعراق،  السورية،  العربية  واجلمهورية 
من  السادس  اهلدف  بلوغ  من  السعودية(  العربية  واململكة 
ج  القرار  يف  املحددة  واألهداف  لأللفية،  اإلنائية  األهداف 
ل اإلصابة املؤكدة جمهريًا بني عامي  ص ع 58-2، بخفض معدَّ
عامًا  عر  اخلمسة  خال  اإلقليم،  حقق  وقد  و2014.   2000
املاضية، نجاحًا كبرًا يف احلد من عبء املاريا، إال أنه شهد، يف 

عامي 2014 و2015، اندالع فاشيات وزيادة يف عدد احلاالت 
املبّلغ هبا يف بعض البلدان. وهو األمر الذي يظهر مدى احلاجة 
املاريا  مكافحة  جهود  يف  واالستثار  ظ  التيقُّ استمرار  إىل 

والتخلص منها.

اخلاصة  اإلقليمية  العمل  خطة  اإلقليمية  اللجنة  واعتمدت 
االسرتاتيجية  تنفيذ  هبدف   2020-2016 للفرتة  باملاريا 
أيضًا وتم   .2030-2016 للفرتة  للماريا  العاملية   التقنية 
للفرتة  للنواقل  املتكاملة  لإلدارة  إقليمية  اسرتاتيجية  إعداد 

2016-2020 بالتشاور مع أهم اخلراء والدول األعضاء.

نظام  طريق  عن  اإللكرتوين  لإلباغ  جديد  نظام  واسُتخِدم 
لدعم   )DHIS2( املناطق  مستوى  عى  الصحية  املعلومات 
علم  عى  القائم  د  الرتصُّ دعم  أيضًا  وتم  املاريا.  د  ترصُّ
يف  احلرية  املبيدات  مقاومة  رصد  ذلك  يف  با  احلرات، 
التي  البلدان  األدوية يف  فاعلية  األولوية ورصد  ذات  البلدان 
حول  إقليمية  تدريبية  دورة  وُعِقدت  املاريا.  فيها  تتوطن 
اجلزيرة  جامعة  مع  بالتعاون  املاريا  تشخيص  جودة  ضان 
املروعات  تنفيذ  اإلقليمي  املكتب  واستكمل  السودان.  يف 
اإلرشادية املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية بشأن البدائل املستدامة ملادة 
والقدرات  املستحدثة  البّينات  تسهم  وسوف  يت.  دي  الدي 
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املدارية املهملة يف وزارة الصحة. وٌقِدم الدعم إىل ثاثة بلدان 
املسوح  وتنفيذ  ختطيط  أجل  من  ومر(  وُعان،  )العراق، 
الرامية إىل تأكيد إيقاف رساية املرض أخذًا بعني االعتبار بدء 
عملية التحقق اخلاصة باملنظمة للتخلص من داء البلهارسيات.

للحصول  مة  املتقدِّ البلدان  عدد  يف  زيادة   2015 عام  وشهد 
عى عقاري ألبيندازول وميبيندازول اللذين تترع هبا املنظمة 
الدراسة  الدراسة واألطفال يف سن  قبل سن  األطفال  لعاج 
من داء البلهارسيات املنقول بالرتبة، وذلك مقارنة بعام 2014، 
السورية  العربية  واجلمهورية  أفغانستان  البلدان  هذه  ومن 

رة يف هذا املجال يف حتديث اسرتاتيجيات اإلدارة املتكاملة  املطوَّ
للنواقل وتعزيز أنشطة مكافحتها يف اإلقليم.

ع كبر يف العاج اجلموعي لداء البلهارسيات   وقد حدث توسُّ
املنظمة  به  ترعت  الذي  الرازيكوانتيل  عقار  باستخدام 
التمويل  تتيح  مبتكرة  آلية  اتباع  بفضل  وذلك  السودان،  يف 
املحيل، فضًا عن الراكات الدولية. كا تم استهداف املناطق 
االنتهاء من  العام. وتم  اليمن يف وقت سابق من  املوطونة يف 
كا  الصومال،  يف  للوضع  توصيف  إلجراء  التخطيط  مرحلة 
املناطق  أمراض  برنامج  إنشاء  الازمة عقب  املوارد  تم حشد 

اجلدول 2
عدد احلاالت املُْثَبتة بالفحص املختبري للطفيليات في البلدان التي ال تعاني من سرايـة املالريا أو التي يوجد فيها سراية ُفرادية، 

نها املالريا مبعدالت منخفضة والبلدان التي تتوطَّ
201320142015البلد

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

عدد احلاالت 
احمللية األصل

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

عدد احلاالت 
احمللية األصل

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

عدد احلاالت 
احمللية األصل

غر متوافرغر متوافر18201000البحرين
2620313222910مر

مجهورية إيران 
اإلسامية

13735191238376797187

802020العراق

5601020590األردن

291026803090الكويت

133011901250لبنان

غر متوافرغر متوافر34004120ليبيا
314049305100املغرب

1451111001158224ُعان

غر متوافرغر متوافرغر متوافرغر متوافر00فلسطني
728064304450قطر

اململكة العربية 
السعودية

251334230551262083

اجلمهورية 
العربية السورية

220210120

684980880تونس

اإلمارات 
العربية املتحدة

438004575036850
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اجلدول 3
 حاالت املالريا املبّلغ عنها في البلدان ذات العبء املرتفع من املالريا

201320142015البلد

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

إجمالي احلاالت 
املؤكدة

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

إجمالي احلاالت 
املؤكدة

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

إجمالي احلاالت 
املؤكدة

377 044103 920350 07983 114290 74246 319أفغانستان
غر متوافرغر متوافر1684168494399439جيبويت

013 244202 776 1563 257270 666 7553 727281 472 3باكستان

غر متوافرغر متوافر001 17411 9135740726الصومال
غر متوافرغر متوافر506 068 7711 207 3831 946592 989السودان

938 34868 70796 81286 778122 451102 149اليمن)أ(

)أ( تقدير اكتال التبليغ يف عام 2015 بلغ 47% بسبب الوضع الراهن

ووكالة  املنظمة  بني  ما  التعاون  وَتوّطد  والعراق.  والصومال 
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجئني الفلسطينيني يف الرق 
األدنى )األونروا( لتوفر األدوية املجانية يف ميادين العمليات 
اخلمسة للوكالة )األردن، لبنان، فلسطني )قطاع غزة والضفة 

الغربية(، اجلمهورية العربية السورية(.

الفياريات  داء  من  للتخلص  النهائية  اخلطوات  واخُتِذت 
اللمفي بوصفه إحدى مشكات الصحة العمومية  يف كل من 
الوضع  توصيف  عملية  السودان  أتم  حني  يف  واليمن،  مر 
العاج اجلموعي  لتوسيع نطاق  امليداين  التخطيط  وانتهى من 
جانب  من  هبا  املترع  وإفرميكتني  ألبيندازول  بعقاري 
2016. وحتقق التخلص من داء كابية الذنب  املنظمة يف عام 
onchocerciasis  يف إحدى البؤر بالسودان، وجيري حاليًا اختاذ 
الثاث  البؤر  يف  اهلدف  نفس  لتحقيق  إجراءات  من  يلزم  ما 
التي  املنطقة  لتحديد  ُأجري مسح جتريبي  اليمن،  املتبقية. ويف 
يتوطنها داء كابية الذنب، وتم حشد األموال الازمة لتوفر 
العاج من خال الركاء، مع االنتهاء من التخطيط للعاج 

اجلموعي.

أما فيا يتعلق بداء الليشانيات، فقد واصلت املنظمة مسامهتها 
بالبلدان  الرامج  جلميع  احلاالت  عاج  خدمات  توفر  يف 
السورية  العربية  واجلمهورية  أفغانستان  وهي:  املتأثرة، 

والسودان والصومال والعراق.

جديدة  إصابة  حالة   213  899 اكُتشفت   ،2014 عام  ويف 
كمشكلة  املرض  هذا  من  التخلص  إحراز  تم  وقد  باجلُذام. 
صحية عمومية )أي بلوغ معدل انتشار يقل عن حالة واحدة 
لكل 000 10 نسمة( عى املستوى الوطني يف كل بلدان اإلقليم. 
ومع ذلك، فهناك مخسة بلدان )باكستان، السودان، الصومال، 
إىل  وحتتاج  الساية  كثيفة  جيوبًا  حتوي  تزل  مل  اليمن(  مر، 
مطَّرد  تراجع  ولوحظ  هبا.  احلاالت  اكتشاف  أنشطة  تعزيز 
املكتشفة  احلاالت  بني  الثانية  الدرجة  من  اإلعاقات  نسبة  يف 
احلاالت  اكتشاف  تزايد  يؤكد  مما  األخرة،  األعوام  يف  حديثًا 
دة األدوية  يف مراحل مبكرة. وقد وفَّرت املنظمة املعاجلة املتعدِّ

اخلاصة بداء اجلذام إىل مجيع البلدان التي طلبتها.

احلايل  الوضع  توصيف  إجراءات  من  السودان  وانتهى 
باكستان  من  كل  يف  اإلجراءات  هذه  وتتواصل  للرتاخوما، 
هلا.  التخطيط  والصومال  أفغانستان  أتم  بينا  واليمن،  ومر 
وعزز كل من باكستان والسودان أنشطة العاج باألزيثروميسني 
اجلراحة،  اسرتاتيجية  عنارص  من  وغرها  والتيرتاسايكلن، 
ملكافحة   )SAFE )اسرتاتيجية  البيئة  وحتسني  الوجه،  ونظافة 

الرتاخوما. 

ُيْشِهد عى  مل  الذي  اإلقليم  الوحيد يف  البلد  السودان  يزل  ومل 
عام  منذ  حاالت  أي  عن  ُيبّلغ  مل  إذ  التنينات،  داء  من  خلوه 
ُنِفذت  وقد  اإلشهاد.  قبل  ما  مرحلة  يف  حاليًا  والبلد   ،2014
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االستعداد  درجة  تقييم  هدفها  ميدانية  أنشطة   2015 عام  يف 
خلوض إجراءات اإلشهاد. 

التمنيع واللقاحات
بلغ متوسط التغطية باللقاح الثاثي يف اإلقليم 80%، بحسب 
نطاق  عى  بلدًا   14 حافظ  وبينا   .2015 عام  يف  التقديرات، 
هذه  انخفضت  فقد  أكثر،  أو   %90 عند  التغطية  غاية  حتقيق 
 2015 عام  يف   %41 إىل  السورية  العربية  اجلمهورية  يف  النسبة 
)بحسب تقديرات منظمة الصحة العاملية واليونيسف(. وتشر 
التمنيع  فرصة  فاتتهم  طفل  مليون   3.3 أن  إىل  التقديرات 
باللقاح الثاثي املضاد للدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس 
بلدان متر بأوضاع صعبة،  94% منهم يف  2014، وكان  يف عام 
السورية  العربية  واجلمهورية  وباكستان  أفغانستان  وهي: 

والسودان والصومال والعراق واليمن.

املحتوي  اللقاح  من  األوىل  باجلرعة  تغطية  بلدان   8 وحققت 
م  قدَّ بينا   ،%95 عى  تزيد  أو  تساوي  بنسبة  احلصبة  لقاح  عى 
للحصبة  املضاد  اللقاح  من  الروتينية  الثانية  اجلرعة  بلدًا   21
بلدان عن معدالت  ثانية  متفاوتة. وأبلغت  تغطية  بمعدالت 
لكل  حاالت  مخس  من  )أقل  باحلصبة  جدًا  منخفضة  إصابة 
عى  احلفاظ  واصلت  بلدان   4 بينها  من  السكان(،  من  مليون 
املعّدل الصفري، وتستعد لتأكيد القضاء عى املرض. واستعاد 
فاشية كرى يف  بعد أن شهد  األردن وضع اخللو من احلصبة 

عام 2013. 

املضاد  اللقاح  اليمن  أدخل  اجلديدة،  باللقاحات  يتعلق  وفيا 
للحصبة األملانية ضمن برامج التمنيع الروتينية لديه، بينا نفذ 
الصفراء.  احلمى  استهدفت  حلٍة  من  الثانية  املرحلة  السودان 
وأدخلت تسعة بلدان لقاح شلل األطفال املَعطَّل الذي مل يكن 
ضمن برامج التمنيع الروتيني لدهيا قبل ذلك. وبالتايل، أصبح 
اإلقليم  بلدان  كل  يف  مستخدمًا  املعطَّل  األطفال  شلل  لقاح 
النقص  بسبب  اللقاح  توريدات  تصلها  مل  التي  مر  عدا  فيا 
ل من  احلايل عى املستوى العاملي. وقد استكمل اإلقليم التحوُّ
استخدام لقاح شلل األطفال ثاثي التكافؤ إىل ثنائي التكافؤ 

يف التمنيع الروتيني بحلول منتصف أيار/مايو 2016.

عديدة  حتديات  مواجهة  الوطنية  التمنيع  برامج  وواَصَلت 
اللقاحات  التعقيدات املرتبطة بتسليم  2015، منها  خال عام 
إىل املناطق املتأثرة بالنزاعات، وُنظم توريد اللقاحات وإدارهتا، 
البلدان  إىل  الازم  الدعم  م  وقدِّ اللقاحات.  خمزونات  ونفاد 
يف  با  الروتيني،  بالتمنيع  املنخفضة  التغطية  معدالت  ذات 
الوترة  تسيع  بحمات  والقيام  التوعية  أنشطة  تكثيف  ذلك 
لزيادة التغطية واحلفاظ عى السلسلة الباردة والقدرة عى إدارة 
م الدعم أيضًا فيا يتعلق بوضع اخلطط الوطنية  اللقاحات. وُقدِّ
عى  حيصلوا  مل  الذين  السكان  إىل  الوصول  هبدف  وتنفيذها 

التطعيم أو مل حيصلوا عى التطعيم الكامل.

معدالت  لتحسني  خطة  تنفيذ  يف  الدعم  كان  الصومال،  ويف 
شاملة  خطة  ووضع  البرية  املوارد  قدرات  وبناء  التغطية 
فقد  السورية،  العربية  اجلمهورية  يف  أما  السنوات.  متعددة 
م إجراء استعراض شامل للرامج،  كان اهلدف من الدعم املقدَّ
ووضع خطة شاملة متعددة السنوات وتقييم إدارة اللقاحات 
استعراضات  العراق  وأجرى  هبا.  اخلاصة  القدرات  وبناء 
للرامج عى مستوى املحافظات ونفذ خططًا لتطعيم الاجئني 
وال سّيا  إليهم،  الوصول  ر  يتعذَّ الذين  واألطفال  والنازحني 
م دعم هائل إىل اليمن من أجل احلفاظ  يف املناطق النائية. وُقدِّ
عى استمرارية برنامج التمنيع لديه، با يف ذلك تنفيذ اجلوالت 
اخلمس من أنشطة التوعية املكثَّفة يف املناطق التي تنخفض هبا 
إليها، وتعزيز  التي كان متعّذرًا الوصول  التغطية أو  معدالت 
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بتقييم  بلدان  مخسة  وقامت  عليها.  واحلفاظ  التريد  سلسلة 
وضع التخلص من احلصبة هبا، بينا نفَّذت تسعة بلدان أنشطة 
دون  أو  الوطني  املستوى  عى  احلصبة  ضد  التكمييل  التمنيع 

الوطني.

وجرى دعم البلدان من أجل حتسني نظم إدارة بيانات التمنيع 
احلصبة/احلصبة  خمترات  واعتاد  البيانات،  هذه  وجودة 
الفّعالة  اإلدارة  جمال  يف  القدرات  وبناء  الوطنية،  األملانية 
د  لرتصُّ اإلقليمية  الشبكة  دعم  املنظمة  وواصلت  للقاحات. 
ورصدها.  احلاالت،  إىل  املستند  األملانية  احلصبة/احلصبة 
د اإلقليمية اخلاصة  واستمر تقديم الدعم أيضًا إىل شبكة الرتصُّ
اجلرثومي  الرئوي  وااللتهاب  اجلرثومي  السحايا  بالتهاب 
مستلزمات  توفر  ذلك  وشمل  العجلية.  والفروسات 
وتنسيق  وتقييمه،  األداء  ورصد  القدرات،  وبناء  املخترات، 

نظام مراقبة اجلودة يف املخترات اخلارجية.

رشق  إقليم  عمل  خطة  اإلقليمية  اللجنة  اعتمدت  وقد 
املتوسط اخلاصة باللقاحات كإطاٍر لتنفيذ خطة العمل العاملية 
التقني  الدعم  تقديم  املنظمة  وستواصل  باللقاحات.  اخلاصة 
الازم وحشد املوارد من أجل حتديث اخلطة الشاملة متعددة 
السنوات وخطط العمل السنوية وتنفيذها ورصدها وتقييمها، 
مع الرتكيز بوجه خاص عى البلدان واملناطق التي تنخفض هبا 

معدالت التغطية باللقاحات.

استمرت ستة بلدان يف حتقيق الغاية املتمثلة يف إنشاء سلطات 
تقوية  يف  البلدان  بدعم  املنظمة  وتقوم  عاملة.  وطنية  تنظيمية 
الوظائف التنظيمية الازمة، وال سّيا تسجيل اللقاحات مثل 
الفموي  األطفال  شلل  ولقاح  املعطَّل  األطفال  شلل  لقاح 
الثنائي يف إطار اسرتاتيجية الشوط األخر من استئصال شلل 
لبعض  اجلودة  إلدارة  نظام  تنفيذ  تعزيز  وكذلك  األطفال، 
الراكة  تدعمها  التي  البلدان  الوطنية يف  التنظيمية  السلطات 
أجل  من  وذلك  اجلائحة،  لإلنفلونزا  ب  التأهُّ بإطار  اخلاصة 
ب لإلنفلونزا اجلائحة  حتسني قدرهتا التنظيمية فيا يتعلق بالتأهُّ

واالستجابة هلا. 

م كبر يف جمال مأمونية اللقاحات، وأطِلقت  واستمر إحراز تقدُّ
ظ الدوائي يف االجتاع اإلقليمي بشأن  الشبكة اإلقليمية للتيقُّ
أنه  غر   ،2015 أيلول/سبتمر  يف  ُعِقد  الذي  الدوائي  ظ  التيقُّ
ر حتقيق الغاية املتمثلة يف إنشاء سلطات تنظيمية وطنية  قد َتعذَّ
عاملة يف بعض البلدان بسبب عدد من التحديات، منها عدم 
وضوح الرؤية واستبدال املوظفني وقلة املوارد املالية التي تتيح 
أداء واجباهتا بصورة مستقلة حسبا تويص منظمة  للسلطات 

الصحة العاملية.

 

 

توثيق تأثري التمنيع ضد 
التهاب الكبد البائي:
أفضل املامرسات إلجراء
املسح املصيل

 
 

 

ممارسات حتسني التغطية 
بجرعة الوالدة من لقاح 
التهاب الكبد البائي

ي للتمنيع
ج الوطن

ىل الربنام
ت إ

ضافة اللقاحا
ت إ

ئ واعتبارا
مباد

مبادىء 
و اعتبارات إضافة 

اللقاحات إىل الربنامج 
الوطني للتمنيع 

من اتخاذ القرار إىل التنفيذ والرصد

توجيهات تقنية حول الدمنيع ½
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ب للطوارئ  التأهُّ
واالستجابة لها

حملة عامة
إقليم  يف  اإلنساين  الوضع  يف  كبرًا  تدهورًا   2015 عام  شهد 
األمم  ِقَبل  من  تصنيفها  تم  اليمن  يف  فاألزمة  املتوسط.  رشق 
الثالث،  املستوى  من  كطارئة   ،2015 متوز/يوليو  يف  املتحدة، 
املستوى  من  طوارئ  ثاث  اآلن  يستضيف  اإلقليم  جيعل  ما 
واجلمهورية  العراق،  من  كل  يف  األزمة  يشمل  با  الثالث، 
بصفة  هناك،  كان  الطوارئ،  هذه  وبسبب  السورية.  العربية 
عامة، نحو اثنني وستني مليون شخص حيتاجون إىل اخلدمات 
الصحية يف خمتلف أنحاء اإلقليم، مع هناية عام 2015، ما يضع 
عبئًا ثقيًا عى النظم الصحية الضعيفة أصا واملثقلة باألعباء. 
واألدوية  املتخصصني  األطباء  يف  احلاصل  للنقص  وكان 
يف  وال سّيا  الصحية،  املوارد  من  وغرها  الطبية  واملعدات 
املناطق التي كان الوصول إىل املنظمة ورشكائها فيها حمدودًا، 
كان له تأثر شديد عى تقديم اخلدمات الصحية، األمر الذي 
ورفع  املرىض،  بعض  لدى  الصحي  الوضع  تدهور  يف  ساهم 

من أعداد الوفيات التي يمكن جتنبها.

شهد  آذار/مارس،  يف  اليمن،  يف  العنف  تصاعد  أعقاب  ويف 
األزمة  لتصبح  رسيعًا،  تدهورًا  والصحي  اإلنساين  الوضع 

هناك واحدة من أسوأ األزمات اإلنسانية يف العامل، حيث كان 
ما يزيد عى 14 مليون شخص، منهم 2.4 مليون نازح داخيل، 
أدى  وقد  العام.  هناية  مع  الصحية،  اخلدمات  إىل  حاجة  يف 
نقص العاملني الصحيني، ونقص األدوية، إىل جانب النقص 
احلاصل يف الوقود، إىل حدوث اهنيار تدرجيي للنظام الصحي. 
وبحلول شهر كانون األول/ديسمر، كان ما يقرب من %25 
من مجيع املرافق الصحية متوقفًا عن العمل، وانخفض معدل 
عام  الفرتة من  نفس  مع  مقارنة   ،%15 بواقع  بالتمنيع  التغطية 
2014. كا أدت حمدودية فرص احلصول عى خدمات الرعاية 
وخدمات  للرب  الصاحلة  املياه  إمدادات  واهنيار  الصحية، 
املتوطنة،  باألمراض  اإلصابة  حاالت  ارتفاع  إىل  اإلصحاح، 

كاملاريا، وحى الضنك، واألمراض اإلسهالية احلادة.

ونتيجة للراع الدائر يف العراق، اضطر ما جمموعه 3.2 مليون 
كبرة،  نزوح  موجات  عدة  يف  منازهلم  من  الفرار  إىل  شخص 
الفرتة ما  املوجات األصغر حجًا، وذلك خال  والعديد من 
بني كانون الثاين/يناير 2014 وكانون الثاين/يناير 2016. هذا، 
قبل  من  نزحوا  قد  كانوا  ممن  شخص  مليون   1.1 عن  فضًا 
 10 جراء أحداث عنف سابقة. وتشر التقديرات إىل أن نحو 
مايني عراقي حيتاجون إىل املساعدة، بيد أن 7.3 مليونًا فقط 
منهم، ممن هم يف أمس احلاجة، هم املستهدفون باملساعدة من 
ويف  املتاحة.  املوارد  شح  بسبب  اإلنساين،  العمل  رشكاء  ِقَبل 
000 220 الجئ سوري يقيمون  ذات الوقت، هناك أكثر من 

حاليًا يف العراق، معظمهم يف إقليم كردستان.

Ph
ot

o:
 ©

W
H

O
/S

in
i R

am
o

Ph
ot

o:
 ©

W
H

O

العيابات املدنقلة الدي تلعمها املنظمة تقلم خلمات الرعالة الصحية األساسية   علب من البللان، منها أفيانسدان )لسارًا(  اجلمهورلة العربية السورلة )لمينًا( ½



53 ب للطوارئ  االسدجابة لا الدأهت

ويف ما يتعلق باجلمهورية العربية السورية، فقد كان عام 2015 
هو األكثر حتديًا منذ بداية األزمة ، بالنسبة لكل من السوريني، 
ارتفاع  مع  وذلك  اإلنسانية،  الشؤون  جمال  يف  واملستجيبني 
12.2 مليونًا يف  للمساعدة، من  املحتاجني  أعداد األشخاص 
ينوف  ما  2015، ونزوح  13.5 مليونًا يف عام  إىل   ،2014 عام 
وواصل  العام.  مدار  عى  داخليًا  نزوحًا  مليونًا   1.2 عى 
الصحية،  الرعاية  توفر  يف  حتديات  مواجهة  الصحي  النظام 
بسبب األرضار التي حلقت به، يف ظل إغاق أكثر من نصف 
األولية  الصحية  الرعاية  ومراكز  العمومية  املستشفيات  مجيع 
حاجة  وتتزايد  جزئي.  بشكل  للعمل  أدائها  أو  العمومية، 
حيث  واإلصابات،  الرضوح  حاالت  رعاية  إىل  السوريني 
يتعرض لإلصابة أكثر من 000 250 شخص، كل شهر، فضًا 
وخدمات  النفسية،  الصحة  خدمات  إىل  احلاجة  تزايد  عن 
الصحة اإلنجابية، ومعاجلة األمراض غر السارية، كالسكري 
وأمراض الكى. وقد ارتفعت معدالت سوء التغذية، وال سّيا 
بني األطفال دون سن اخلامسة. وال حيصل نحو ثلثي السكان 
عى مياه صاحلة للرب، األمر الذي يزيد من خطر اإلصابة 

باألمراض املنقولة باملياه.

وعى اجلانب اآلخر، هناك تفاقم رسيع للوضع الصحي يف ليبيا 
جّراء اتساع نطاق النزاع واخلافات السياسية، وبسبب مواطن 
الضعف املوروثة يف النظام الصحي، وتناقص االستثارات يف 
أفضل،  بشكل  االحتياجات  إظهار حجم  وُبْغَية  القطاع.  هذا 
ليبيا كطارئة من  األزمة يف  تصنيف   ،2016 عام  تم، يف مطلع 
الثاين، حيث بلغ عدد من كانوا بحاجة إىل املساعدة  املستوى 
اإلنسانية 2.8 مليون شخص، مع هناية العام، بمن فيهم 1.9 
مليون شخص حيتاجون إىل اخلدمات الصحية. كا كان هناك 
000 430 نازح داخيل جراء أحداث العنف الدائرة.  أكثر من 
وتفتقر  للغاية،  متدنية  بطاقة  وتعمل  مكتظَّة  واملستشفيات 
تنقطع  ما  وكثرًا  األساسية،  واملستلزمات  األدوية  وجود  إىل 
العاملون الصحيون  عنها إمدادات الكهرباء واملياه، كا غادر 
األجانب الباد. وعاوة عى ذلك، فإن فرص حصول املرىض 
املصابني باألمراض غر السارية واضطرابات الصحة النفسية، 
عى الرعاية الصحية حمدودة. وهناك غياب ملحوظ للخدمات 

بالعجز، وعرات اآلالف من  اخلاصة باألشخاص املصابني 
جرحى احلرب.

أما يف السودان، فإن ما يقرب من ربع مليون نازح داخيل جديد 
قد أضيفوا، يف عام 2015، إىل العبء الطويل األمد الذي هو 
من األصل، عبء ضخم. فمع هناية هذا العام، ظل ما جمموعه 
000 420 من النازحني داخليًا، ممن هم يف حاجة إىل املساعدة، 
ظلوا يف واليات إقليم دارفور، وال تتوفر لدهيم سوى فرص 
األولية  الصحية  الرعاية  خدمات  عى  للحصول  حمدودة 
 %36 توقف  اخلمس،  دارفور  إقليم  واليات  ففي  األساسية. 
من مرافق الرعاية الصحية العمومية املوجودة عن العمل، كا 
أن 24% فقط من املرافق القائمة بالعمل هي التي تقوم بتوفر 
يف  احلاصل  النقص  يزال  وما  املعيارية.  اخلدمات  من  حزمة 
يعيق  واملرافق،  العاملني  كفاية  وعدم  واملستلزمات،  األدوية 

تقديم خدمات صحية عالية اجلودة.

ويف باكستان، أدى التدفق املفاجئ للنازحني داخليا من شال 
واخلدمات  املوارد  عى  العبء  زيادة  إىل  بانو،  إىل  وزيرستان 
الصلة  ذات  املخاطر  إدارة  إىل  احلاجة  ازدياد  وإىل  الصحية، 

بصحة البيئة وبفاشيات األمراض السارية.

يف  السكان  عى  املدمر  تأثرها  الطبيعية  الكوارث  وواَصَلت 
زلزال  رضب   ،2015 األول/أكتوبر  ترين  ففي  اإلقليم. 
إىل  وأدى  وباكستان،  أفغانستان  شال  درجة،   7.5 قوته 
بآالف  األرضار  وإحلاق  اآلالف،  وإصابة  املئات،  مرع 
الوصول  إمكانية  يف  األكر  التحدي  ومتثل  وتدمرها.  املنازل 
يقل  فيا ال  املساعدة،  إىل  الذين هم يف حاجة  األشخاص  إىل 
زلزال  رضب  كا  الزلزال.  بفعل  ترضرت  قرية   194 عن 
باكستان  بني  احلدودية  املنطقة  درجة،   6.3 قوته  بلغت  ثاٍن، 
وطاجيكيستان، يف كانون األول/ديسمر، ما أسفر عن إصابة 

العرات.

التحديات واستجابة منظمة الصحة العاملية 
للطوارئ في اإلقليم

للمجموعات  العامل  املنتَِج األكر يف  املتوسط  إقليم رشق  ُيَعّد 
السكانية النازحة، وهو أمر ناجم، بشكل أسايس، عن األزمة 
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والنازحني  الاجئني  مجيع  من   %60 من  أكثر  وإن  السورية. 
الاجئون،  ويأيت  اإلقليم.  هذا  من  األصل  يف  يأتون  داخليًا 
وأفغانستان  السورية  العربية  اجلمهورية  من  األساس،  يف 
السورية  العربية  اجلمهورية  تستضيف  بينا  والصومال، 
النازحني  من  األكر  العدد  واليمن  والسودان  والعراق 
داخليًا. وعى حني أصبحت تركيا املستضيف األكر لاجئني 
السوريني، يف 2015، فإن لبنان، وهو بلد ال يزيد عدد سكانه 
بلد مستضيف لاجئني  أكر  عى األربعة مايني نسمة، يظل 
يف العامل، من حيث نصيب الفرد، حيث يشكل الاجئون ثلث 
نسبة  السوريون  األردن، يشكل  فيه. ويف  السكان  إمجايل عدد 

10% من عدد السكان.

وقامت املنظمة، يف ترين الثاين/نوفمر، بتنظيم اجتاع رفيع 
واملهاجرين،  الاجئني  صحة  بشأن  روما،  يف  ُعقد  املستوى، 
التعاوين  للعمل  إطار  إعداد  إىل  احلاجة  عى  البلدان  واتفقت 
باحلاجة  وأقرت  واملهاجرين،  الاجئني  صحة  بشأن  اجلاعي 
الـُمِلحة إىل تعزيز ُسُبل التعاون فيا بني بلدان املنشأ، والعبور، 
واملقصد. وُبْغَية البناء عى هذا التعاون األقاليمي، تم، يف أيار/
مايو 2016، استضافة اجتاع تشاوري تقني، عقد يف القاهرة.

جانب  من  الصحية،  اخلدمات  عى  الكبر  الطلب  واستمر 
هائًا  ضغطًا  يضع  اهلشة،  املستضيفة  واملجتمعات  الاجئني 
أعباء  ما أدى إىل إضافة  العمومية،  التحتية للصحة  البنية  عى 
يف  نقص  إىل  أدى  كا  الصحيني،  العاملني  إهناك  وإىل  هائلة، 
بعض  يف  الصحيون،  العاملون  ذكر  وقد  واملعدات.  األدوية 
والنازحني  السوريني  الاجئني  ختدم  التي  الصحية  املرافق 

ارتفع  املرىض  حاالت  عدد  أن  العراق،  شال  يف  العراقيني، 
بنسبة 200% تقريبًا.

لاجئني  بالنسبة  األولوية  ذات  االحتياجات  وشملت 
والصحة  النفسية،  الصحة  جمال  يف  الرعاية  السوريني، 
ذلك  يف  )با  والطفل  لألم  الصحية  واخلدمات  اإلنجابية، 
املصابني  ورعاية  السارية،  األمراض  د  وترصُّ التمنيع(، 
ورعاية  البيئة،  صحة  وخدمات  السارية،  غر  باألمراض 
رعاية  تزال  وال  احلروق.  وإصابات  بالرضوح  املصابني 
للسكان  بالنسبة  أولوية  متثل  اجلراحية  والرعاية  الرضوح، 
من  الاجئني  لدى  احلاد  التغذية  سوء  ل  وشكَّ الاجئني.  من 
قضية  اإلنجاب،  سن  يف  والنساء  اخلامسة  سن  دون  األطفال 
أساسية. ومن بني املشاكل اإلضافية يف هذا الشأن، انخفاض 
أثناء احلمل، وارتفاع معدالت الوالدة  الرعاية  االستفادة من 
احلادة  التنفيس  اجلهاز  والتهابات  األطفال  وإسهال  القيرية 

وعوز املغذيات الزهيدة املقدار.

منظمة الصحة العاملية تلعم تقللم خلمات الصحة العامة  الرعالة الصحية لألشخاص النااحني باخليًا  املجدمعات املسدضيفة لم   علب من البللان  ½
منها العراق )لسارًا(  اليمن )لمينًا(
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وقامت املنظمة بتوسيع نطاق رشاكاهتا، وتعزيز تلك الراكات 
مع ما جمموعه 67 منظمة حملية غر حكومية يف خمتلف أرجاء 
اجلمهورية العربية السورية، كان العديد منها يعمل يف مناطق 
يصعب الوصول إليها، ويف مناطق تسيطر عليها املعارضة. كا 
تم الترع للمنظات غر احلكومية بثاث وأربعني عيادة متنقلة 
من أجل دعم توفر خدمات الرعاية الصحية األساسية يف شتى 
أنحاء الُقطر. كا جعلت املنظمة وجودها يف اجلمهورية العربية 
السورية وجودًا ال مركزيًا من خال نظام يشتمل عى 59 نقطة 
الوصول  يصعب  مناطق  يف  تقع  نقطة   36 بينها  من  اتصال، 
عن  منتظمة  حتديثات  للمنظمة  توفر  حمارصة،  ومناطق  إليها، 

األوضاع هناك.

أكر من حرية  قدر  منح   ،2016 الثاين/يناير  كانون  منذ  وتم، 
واملناطق  إليها  الوصول  يصعب  التي  املناطق  إىل  الوصول 
املحارصة. فألول مرة، منذ عامني، تتمكن املنظمة من إرسال 
أدوية ومستلزمات طبية منقذة للحياة إىل 11 موقعًا من بني 18 
27% من املعاجلات  2015، تم تقديم  موقعًا حمارصًا. ويف عام 
يف  اخلدمات  لتلك  حمتاجني  ألشخاص  مليونًا(   4.2( الطبية 
واملواقع  إليها،  الوصول  يصعب  التي  املواقع  من  موقعًا   127

املحارصة، يف خمتلف أرجاء الباد.

املعنية  قيادهتا ألعال املجموعة  املنظمة  العراق، واَصَلت  ويف 
كا  الباد،  من  خمتلفة  بقاع  يف  اإلنسانية  الصحية  باخلدمات 
الصحية  الرعاية  ذلك  يف  با  الصحي،  الدعم  تقديم  واصلت 
يف  الصحية  واملراكز  املتنقلة  العيادات  خال  من  األساسية 
واملستلزمات  اإلسعاف  سيارات  بتوفر  أيضًا  املخيات، 
واملنظمة  واملحلية.  االحتادية  الصحية  السلطات  إىل  الطبية 
مستمرة يف الوفاء باختصاصاهتا بوصفها املاذ األخر لتقديم 
النازحني.  عدد  وزيادة  اإلنساين  الوضع  تفاقم  مع  اخلدمات 
مدار  عى  طبية  مشورة  مايني   4 عى  يربو  ما  تقديم  تم  وقد 
العام، وهو ما يفوق اهلدف املبدئي البالغ 3.2 مليون مشورة. 
استفادة  شخص  مليون   1.8 قدره  إمجــايل  عدد  استفاد  وقد 
التي قامت  الطبية  مبارشة من األدوية/املستلزمات واملعدات 
وأمكن،  الباد.  أنحاء  خمتلف  يف  وتوزيعها  برائها  املنظمة 
من خال نر 27 عيادة متنقلة، إتاحة الفرصة للحصول عى 

املخيات،  خارج  يعيشون  الاجئني  غالبية  أن  إىل  وبالنظر 
عن  النامجة  الـُمعدية  باألمراض  اإلصابة  خطر  اشتد  فقد 
عى  احلصول  وحمدودية  مكتظَّة،  أماكن  يف  املعيشة  ظروف 
احلصول  درجات  وتفاوت  اإلصحاح،  وخدمات  النقية  املياه 
عى خدمات الرعاية الصحية، وذلك لدى كل من الاجئني، 
واملجتمعات املحلية املستضيفة. وقامت املنظمة بتقديم الدعم 
البلدان  يف  الركاء،  من  وغرها  الصحة  لوزارات  التقني 
العمومية  املستضيفة لاجئني السوريني، بشأن قضايا الصحة 
ذات األولوية. وقدمت املنظمة الدعم أيضًا يف جمال خدمات 
السارية،  غر  لألمراض  العاجي  والتدبر  الرضوح،  رعاية 
وتوسيع نطاق برامج الصحة النفسية التي مَتَُس احلاجُة إليها. 
املبكر  اإلنذار  ُنظم  بتعزيز  املنظمة  قامت  أخرى،  ناحية  ومن 
فيها.  ع  والتوسُّ السارية،  باألمراض  يتعلق  فيا  واالستجابة 
وُبْغَية تعزيز القدرات الوطنية، تم تدريب الركاء، والعاملني 
جمال  يف  د،  الرتصُّ ومسؤويل  األمامية،  اخلطوط  يف  الصحيني 
العمومية،  الصحة  هتدد  التي  واألخطار  الفاشيات  اكتشاف 

واالستجابة السيعة هلا.

ومتثلت العقبات التي عرقلت تقديم املساعدات اإلنسانية، يف 
مجيع البلدان التي تواجه رصاعات سياسية، يف القيود األمنية، 
وصعوبة وصول الركاء يف الصحة إىل املجموعات السكانية 
الدخول،  ونقاط  الطرق  انسداد  فضًا عن  املناطق،  بعض  يف 
الطبية.  واملستلزمات  األدوية  وتوفر  نقل  أعاق  الذي  األمر 
وكان نحو 30% من املجموعات السكانية املترضرة، يف كل من 
اجلمهورية العربية السورية والعراق واليمن متواجدين، إما يف 

مناطق يصعب الوصول إليها، أو يف مناطق حمارصة.

لقراري  وفقًا  تبنِّيه  تم  الذي  برمتها«،  »سوريا  هَنج  إطار  ويف 
 2165 اللذين صدرا برقم  املتحدة،  التابع لألمم  جملس األمن 
و2191، يف 2015، قادت املنظمة جهود التنسيق اخلاصة بقطاع 
)دمشق،  حماور  ثاثة  يف  وذلك  الصحية،  الصحة/املجموعة 
االستجابة  من  الغرض  وكان  عنتاب(.  وغازي  ن،  وعاَّ
السوريني يف مجيع  إىل  الوصول  للمنظمة هو  الطارئة  الصحية 
أنحاء القطر، با يف ذلك املناطق التي يصعب الوصول إليها، 

أو املناطق املحارصة.
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خدمات الرعاية الصحية األولية يف املخيات ويف املجتمعات 
يصعب  مناطق  يف  املوجودة  تلك  ذلك  يف  با  املستضيفة، 

الوصول إليها.

ويف اليمن، أتاحت اهلدنات اإلنسانية للمنظمة، زيادة توفرها 
ومتكنت  املترضرة.  للمناطق  الطبية  واملستلزمات  لألدوية 
املنظمة أيضًا من توفر عيادات متنقلة يف مناطق تؤوي أعدادًا 
مرافق  أداء  وضان  داخليًا،  النازحني  األشخاص  من  كبرة 
واملياه  الوقود  توفر  خال  من  لعملها  الصحية  اخلدمات 
النقية. ويف مطلع 2016، بعد أشهر من منع الوصول إىل مدينة 
تعز، وتلبية لاحتياجات الصحية الطارئة املتصاعدة، نجحت 

للحياة،  منقذة  طبية  ومستلزمات  أدوية  إرسال  يف  املنظمة 
الصحية  الطوارئ  وعتائد  الرضوح،  ملعاجلة  عتائد  شملت 
باألمراض  خاصة  وعتائد  املختلفة،  الوكاالت  توزعها  التي 
اإلسهالية، واسطوانات أكسجني، فضًا عن املحاليل اخلاصة 
بالغسيل الكلوي. ومتكنت املنظمة والركاء يف جمموعة تقديم 
األول/ وكانون  آذار/مارس  بني  ما  الفرتة  خال  اخلدمات، 
ديسمر 2015، من الوصول إىل سبعة مايني من الناس، وذلك 
من خال توفر األدوية، واملستلزمات الطبية، واألفرقة الطبية 
لوظائفه،  الصحي  النظام  أداء  ولضان  املتنقلة.  والعيادات 
مت املنظمة ما يزيد عى مليون لرت من الوقود لدعم تشغيل  قدَّ
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منظمة الصحة العاملية توفر األب لة الـُمنِقذأ للحياأ  اإلملابات الطبية،  العيابات املدنقلة،  املياه،  الوقوب،  غريها من املواب األساسية للعم املهمة  ½
اإلنسانية   اليمن
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72 مرفقًا صحيًا، من بينها 51 مستشفى، و7 مراكز كرى، و6 
خمازن للقاحات، و8 مراكز لغسيل الكى. وسعيا إىل احلد من 
خماطر اإلصابة باألمراض املنقولة باملياه، قامت املنظمة بتوفر 
19 مليون لرت من املياه النقية، ولوازم النظافة الصحية، ومواد 

التنظيف للنازحني الداخلني يف مجيع املحافظات املترضرة.

االحتياجات  من  اهلائل  والقدر  املتصاعد،  الراع  وبات 
كبرًا  يشكل خطرًا  اإلقليم،  أنحاء  املطلوبة يف شتى  اإلنسانية 
عى العاملني يف جمال الرعاية الصحية. ففي عام 2015، زادت 
يف  الصحية  املرافق  وضد  الصحيني  العاملني  ضد  اهلجات 
أفغانستان بنسبة 50%، وأصبحت سوريا اآلن املكان األخطر 
يف العامل، بالنسبة للعاملني الصحيني. ويف باكستان ألغيت، يف 
التطعيم،  بحمات  خاصة  جوالت  مخس  وحده،   2015 عام 
االجتاه  هذا  يزال  وما  خطرة.  أمنية  هتديدات  وجود  بسبب 
تقريبًا،  شهر  كل  باغات،  ورود  ظل  يف  مستمرًا،  املقلق 
الصحية،  الرعاية  جمال  يف  العاملني  عى  ُتشن  هجات  عن 
بالتعاون  املنظمة،  وتقوم  اإلقليم.  يف  الصحية  املرافق  وعى 
الزمن  يف  بيانات  قاعدة  بتوفر  الصحة،  جمال  يف  الركاء  مع 
احلقيقي عن اهلجات التي توجه ضد مرافق الرعاية الصحية، 
إىل  هيدف  جتريبي  كمروع  وذلك  املجال،  هذا  يف  والعاملني 
الدعوة إىل وقف مثل  املعلومات واآلراء الازمة بشأن  توفر 

هذه اهلجات، وحاية العاملني الصحيني.

عى اجلانب اآلخر، أدى نقص اللقاحات وانخفاض معدالت 
واملتنامية  الكبرة  اجلاعية  بالتحركات  مقرونًا  التطعيم، 
واحلصبة  األطفال  شلل  تفيش  خطر  زيادة  إىل  للسكان، 

من  طوارئ  حاالت  تواجه  التي  البلدان  ففي  األطفال.  بني 
13 مليون  2015، تطعيم أكثر من  الثالث، تم خال  املستوى 
طفل، كعدد إمجايل، ضد شلل األطفال. وشمل ذلك األطفال 
عليها  تسيطر  ومناطق  إليها،  الوصول  يصعب  مناطق  يف 
املعارضة، وكذلك مناطق تكتنفها خماطر شديدة. وُأجريت يف 
2015، وألول مرة عى مدى عقد من الزمان، حلة متنيع شاملة 
عى مستوى الُقطر، ضد احلصبة يف الصومال، مستهدفة تطعيم 
4.4 مليون طفل ضد هذا املرض. وما تزال حات التطعيم 
ضد شلل األطفال مستمرة يف الصومال، يف أعقاب استئصال 
يتم اإلباغ عن أي حالة منذ آب/ املرض منه، حيث مل  هذا 

يزيد  ما  تطعيم  أفغانستان،  يف  تم  وكذلك،   .2014 أغسطس 
حات  خال  من  األطفال  شلل  ضد  طفل  مايني   9 عى 
باإلضافة  الوطني،  الوطني ودون  املستوى  ُأجريت عى  متنيع 
إىل 1.2 مليون طفل يف منطقة احلدود مع باكستان. ومن جهة 
أخرى، تم تطعيم أكثر من 6 مايني طفل ضد احلصبة، خال 
2015. ويف إطار مواجهة فاشية احلصبة املندلعة يف السودان، 
خاهلا  تم  الوطني،  املستوى  عى  شاملة  حلة  بنجاح  ُأجريت 
أشهر  ستة  بني  ما  أعارهم  ترتاوح  طفل  مليون   8.6 تطعيم 

ومخسة عر عامًا.

مع  بالتعاون  األمراض،  د  ترصُّ أنشطة  تعزيز  يزال  وما 
السلطات الوطنية، يمثل أولوية بالنسبة ملنظمة الصحة العاملية 
يف البلدان املتأثرة باألزمات. ففي اجلمهورية العربية السورية، 
تم توسيع نطاق نظام اإلنذار املبكر باألمراض واالستجابة هلا، 
الذي يقع مقره يف دمشق، حيث أصبح يضم 995 موقعًا خافرًا 
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تطعيم أكثر من 13 مليون طفل ضل شلل األطفال   البللان الدي تشهل حاالت طوارئ من املسدوى الثالث   عام 2015 ½
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2014، يف  650 موقعًا خافرًا يف عام  بـ  مقارنة   ،2015 يف عام 
هلا،  واالستجابة  باألمراض  املبكر  اإلنذار  شبكة  تغطي  حني 
التي يديرها مكتب املنظمة يف غازي عنتاب، 517 موقعًا خافرًا 
د هذه معًا، إىل تغطية  تقع يف شال سوريا. وتسعى ُنظم الرتصُّ
وعى  سوريا.  يف  املوجودين  الناس  وكل  املحافظات،  مجيع 
صعيد آخر، تم يف 2015، إدخال نظام للتحذير من تلوث املياه 
واالستجابة له يف دمشق ويف ريفها. وكذلك، جُيرى حاليًا يف 
ع يف شبكة لإلنذار املبكر والتحذير واالستجابة،  العراق التوسُّ
ب يف  التأهُّ تم تكثيف جهود  80 موقعًا خافرًا. كا  تضم نحو 
وُأقيم،  احلدود.  َعْر  األمراض  انتشار  ملنع  املتجاورة  البلدان 
ليبيا، نظام لإلنذار املبكر باألمراض، من خال  ألول مرة يف 

100 موقع خافر تنتر يف مجيع أنحاء الباد.

تتطلب  الذين  املرىض  عدد  تدرجييًا  يتزايد  ذلك،  غضون  يف 
سوريا  ففي  ْضحية.  الرَّ اإلصابات  من  املعاجلة  حاالهتم 
وحدها، تعرض نحو مليون شخص لإلصابة يف الربع األول 
من عام 2015، بمعدل 000 250 إصابة شهريا. أما يف اليمن، 
األسلحة  عن  النامجة  واإلصابات  الوفيات  عدد  ل  ُسجِّ فقد 
املتفجرة، خال الفرتة من كانون الثاين/يناير حتى متوز/يوليو 
2015، بأنه األعى يف العامل. وقد أدى هذا االرتفاع، إضافة إىل 
انخفاض تواجد وكاالت اإلغاثة عى األرض نتيجة النعدام 
األمن، إىل مزيد من الطلب عى خدمات منظمة الصحة العاملية 
توافر  وضان  احلرجة  الفجوات  سد  أجل  من  ورشكائها، 
اجلراحية،  واخلدمات  ْضحية  الرَّ اإلصابات  معاجلة  خدمات 
وكذلك خدمات اإلحالة. وتم تقديم العاج ملا يزيد عى 17 
مليون حالة ملرىض مصابني بأمراض مزمنة، وأمراض سارية، 
ألشخاص  وثانوية  أولية  رعاية  وتقديم  رْضحية،  وإصابات 
واملايل، التقني،  الدعم  تقديم  وتم  خمتلفة.  بأمراض   مصابني 
و/أو املادي للركاء يف جمال الصحة يف شال سوريا، من أجل 
تقديم نحو 1.7 مليون مشورة طبية، وتوليد ما يقرب من 25 
ألف طفل. وترعت املنظمة بمستلزمات جراحية لدعم نحو 
يف  وذلك  الكرى،  اجلراحية  التدخات  من  تدخل   2000

مستشفى يقع حتت األرض، ملعاجلة الرضوح.

الرضوح  عاج  أدوات  جمموعات  املنظمة  مت  قدَّ ليبيا،  ويف 
وجمموعات األدوات الصحية املستخدمة يف حاالت الطوارئ، 

فضًا عن األدوية املنقذة للحياة، با يف ذلك اإلنسولني وأدوية 
التخدير  ومواد  واللقاحات  البرية  املناعة  نقص  فروس 
ألف   300 لتغطية  تكفي  والسل،  الليشانيات  داء  وعاج 

شخص.

ى ما يزيد عى 1.2 مليون شخص خدمات  ويف أفغانستان، تلقَّ
الرعاية الصحية األولية من خال مراكز صحية فرعية مؤقتة، 
وعيادات متنقلة، أقيمت بدعم من املنظمة، كا استفــــاد أكثر 
000 300 شخص من توفر جمموعات األدوات الصحية  من 

واملستلزمات الطبية اخلاصة بالطوارئ.

الرضوح، والعتائد  املنظمة عتائد معاجلة  مت  ويف جيبويت، قدَّ
األمراض  معاجلة  وأدوية  بالطوارئ،  اخلاصة  الصحية 
للماريا،  املضادة  واألدوية  احليوية،  واملضادات  اإلسهالية، 
أوبوك  مستشفى  إىل  الطبية  واإلمدادات  املعدات  وكذلك 
عى  الطلب  يف   %20 بنسبة  ارتفاعًا  يواجه  الذي  اإلقليمي، 
خدمات الرعاية الصحية، بسبب الـُمخّيم املركزي لاجئني، 

الذي ُأقيم إليواء الاجئني اليمنيني بالقرب من تلك البلدة.

األدوية،  من  طن   600 نحو  املنظمة  وفَّرت  السودان،  ويف 
باملياه  اخلاصة  واملستلزمات  واملعدات  الطبية،  واإلمدادات 
مليون   1.8 نحو  احتياجات  لتغطية  تكفي  واإلصحاح، 
ثابتــة  عيــــادة   24 أداء  املنظمـــة  دعمت  كا  شخص، 
ومتنقلة لوظائفهـــا يف تســع واليـــات، تغطـــي أكثــــر 

من 500 ألف شخص.

لتعزيز  القدرات  بناء  ألنشطة  الدعم  بتقديم  املنظمة  وقامت 
عن  النامجة  الثغرات  وسد  الصحيني  العاملني  مهارات 
 20 000 عى  يزيد  ما  تدريب  تم  سوريا،  ففي  العالة.  نقص 
الُقطر،  أنحاء  خمتلف  يف  الصحيني  والعاملني  املديرين  من 
واإلسعافات  الرضوح  معاجلة  قبيل  من  جماالت  يف  وذلك 
د  اإلنجابية وترصُّ والصحة  األولية  الصحية  والرعاية  األولية 
ويف  السارية.  غر  لألمراض  العاجي  والتدبر  األمراض 
اليمن، تم تدريب أكثر من 50 من األفرقة الطبية املتنقلة و20 
من األفرقة الطبية الثابتة يف 11 حمافظة، ومن َثم نرها لتقديم 
م  ِحزمة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية األولية. كا ُقدِّ
ترضرًا،  املحافظات  أكثر  من  سبع  يف  18 مستشفى  إىل  الدعم 
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با يف ذلك تقديم الدعم لألطباء، واجلراحني، وأطباء أمراض 
وكذلك  التغذية.  واختصاصيي  النفسيني،  واألطباء  النساء، 
املهنيني  من  آالف   10 عى  َيربو  ما  تدريب  تم  العراق،  يف 
الطوارئ، كا تم نر  الصحيني، يف جماالت ذات صلة بطب 

58 من املهنيني الطبيني يف خميات الاجئني يف شال العراق.

ويف السياق ذاته، تم دعم بناء القدرات يف كل من أفغانستان، 
والسودان، والصومال، وليبيا، سعيًا إىل تعزيز قدرات العاملني 
الطوارئ،  بخدمات  الصلة  ذات  املجاالت  يف  الصحيني 
د، والصحة النفسية، والوقاية  واخلدمات التشخيصية، والرتصُّ

من األمراض ومكافحتها.

الصحة/املجموعات  وقطاع  املنظمة  تزال  ما  األثناء،  هذه  يف 
من  تعاين  طوارئ،  حاالت  تواجه  التي  البلدان  يف  الصحية 
قطاع  متطلبات  متويل  تم   ،2015 عام  ففي  التمويل.  نقص 
املتحدة  األمم  خطط  إطار  يف  الصحية،  الصحة/املجموعات 
اإلقليم،  بلدان  من  ثانية  يف  الطوارئ  ملقتضيات  لاستجابة 
اخلاصة  املتطلبات  متويل  نسبة  بلغت  حني  يف   ،%39 بنسبة 
الرامج  من  العديد  تم خفض  لذلك،  ونتيجة   .%36 باملنظمة 
أشهر،  لستة  توقفت،  كا  والعراق،  الصومال  يف  واخلدمات 
خدمات العيادات املتنقلة اخلاصة باملجتمعات املحلية املعرضة 

للمخاطر يف املنطقة ج، يف الضفة الغربية.

إدارة املخاطر الصحية
ب للطوارئ واالستجابة ملقتضياهتا  ُبْغَية توحيد إجراءات التأهُّ
للطوارئ  ب  للتأهُّ شامل  عمل  إطار  إعداد  تم  البلدان،  يف 
يعتمد هنج مواجهة مجيع األخطار، وذلك يف اجتاع تشاوري 
تقني دويل، تم خاله التأكيد عى عرة إجراءات ذات أولوية، 
اللوائح  مع  وتتوافق  الُقطري،  املستوى  عى  تنفيذها  يتعني 
يف  ميدانية  بحوث  إجراء  ذلك،  إثر  وتم،  الدولية.  الصحية 

مخسة بلدان من أجل التحقق من فاعلية إطار العمل. 

معيارية،  عمل  إجراءات  عى  تشتمل  عامة  حزمة  إعداد  وتم 
وجماهبة  ب  التأهُّ أجل  من  للطوارئ  التخطيط  أنشطة  لدعم 
مرض اإليبوال أو أي مرٍض معٍد آخر قد يقع يف البلدان. وتم 

أيضًا إعداد حزمة حماكاة شاملة لدعم البلدان يف اختبار خطة 
البلدان  إطاع مجيع  وتم  الصحة.  قطاع  للطوارئ يف  ب  التأهُّ

عى هذه احلزمة من أجل تسيع وترة عملية التخطيط. 

الصحية  املرافق  قدرات  لتعزيز  كبر  اهتام  إياء  وتم 
واالستجابة  للطوارئ  ب  التأهُّ أجل  من  واملستشفيات 
ملقتضياهتا. ومن ناحية أخرى تم إعداد مقرر درايس شامل عن 
إدارة خماطر الطوارئ والكوارث، وذلك دعًا لتدريب مديري 
تقديم  بالفعل  تم  وقد  القدرات،  تعزيز  جمال  يف  املستشفيات 
االنتهاء  أيضًا  وتم  الرنامج.  األوىل من هذا  التدريبية  الدورة 
يف  السامة  مستويات  لتقييم  العاملية  الصحة  منظمة  أداة  من 
املرافق الصحية، كا متت ترمجتها إىل اللغتني العربية والفرنسية، 

با يلبي االحتياجات اإلقليمية يف هذا الشأن.

السابق  بالتدريب  خاصة  حزمة  إعداد  تم  آخر،  صعيد  وعى 
هذا  من  دورات  مخس  لتقديم  التخطيط  وجيري  للنر، 
الرنامج، من أجل تعزيز القدرات لتلبية االحتياجات املفاجئة 
يف اإلقليم. ويتم ربط ذلك بقائمة اخلراء الذين جيرى نرهم 

إبَّان األزمات اإلنسانية. 

تنفيذ االستراتيجيات التي أقّرتها اللجنة 
اإلقليمية

خال  من  اإلقليمي  املكتب  يف  الطوارئ  جمال  تقوية  متت 
هناك  وستكون  قدراته.  وتعزيز  الطوارئ  فريق  هيكلة  إعادة 
اتساق  من  للتحقق  االقتضاء،  بحسب  أخرى،  هيكلة  إعادة 
ذلك مع اإلصاحات العاملية التي أقرها املجلس التنفيذي يف 
كانون الثاين/يناير 2016. وتم افتتاح املركز اإلقليمي حلاالت 
يف  ن،  عاَّ يف  األطفال،  شلل  واستئصال  الصحية  الطوارئ 
املنظمة يف  2016، من أجل مواصلة عمل  الثاين/يناير  كانون 
جمال استئصال شلل األطفال، وكذلك لضان جاهزية املنظمة 
ملواجهة حاالت الطوارئ املصنَّفة بدرجات، وطوارئ الصحة 

العمومية.

وتم، يف كانون الثاين/يناير 2016، تفعيل الصندوق اإلقليمي 
للتضامن يف حاالت الطوارئ، هبدف ضان متويل يمكن التنبؤ 
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به لاستجابات املفاجئة/السيعة للكوارث الطبيعية أو التي 
 ،2015 هي من صنع اإلنسان، يف هذا اإلقليم. وتم أيضًا، يف 
يف  أنشئ  الذي  اللوجستية،  للخدمات  املنظمة  مركز  تفعيل 
املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية بديب، لضان توفر األدوية، 
الوقت  يف  احليوية  الطبية  واملعدات  الطبية،  واملستلزمات 

املناسب، لبلدان هذا اإلقليم وما وراءه.

ب  يف هذه األثناء، تم تشكيل فريق استشاري إقليمي معني بالتأهُّ
للطوارئ واالستجابة ملقتضياهتا، هبدف توفر املشورة بصورة 
بالسياسات  خيتص  فيا  ومساعدته  اإلقليمي،  للمدير  مستقلة 
ع يف قائمة اخلراء الداخليني  واألمور االسرتاتيجية. وتم التوسُّ
واخلارجيني يف جمال االستجابة السيعة يف اإلقليم، من أجل 
النر يف حاالت الطوارئ، وذلك من خال برامج التدريب 

السابق للنر يف جمال الصحة العمومية والتبليغ عن املخاطر.

من  التحقق  يتعنيَّ  للحدود،  الطوارئ  عبور  تواصل  ظل  ويف 
أو  البلدان  داخل  سواء  فاعلية،  وأكثر  تنظيًا  أكثر  هنج  اتباع 
الصحية للمجموعات  َعْر اإلقليم، لاستجابة لاحتياجات 
الصحية  النظم  استمرار  لضان  وكذلك  املترضرة،  السكانية 
ة  املاسَّ الصحية  اخلدمات  تقديم  يف  املترضرة  البلدان  مجيع  يف 

املحلية  املجتمعات  ومن  النازحني  من  للسكان،  والعاجلة 
احللول  أن  مطَّرد،  نحو  عى  املنظمة،  وُتدرك  هلم.  املستضيفة 
عًا،  وموسَّ جيدًا  تنسيقًا  تتطلب  الكرى  الصحية  للتحديات 
وإجراءات ومشاركة من جانب القطاعات األخرى. وإن أي 
املحلية  املجتمعات  إرشاك  تستتبع  الة  فعَّ صحية  اسرتاتيجية 
من  املعنيني  املصلحة  أصحاب  عن  فضًا  نفسها،  املترضرة 
غر  الفاعلة  واجلهات  واحلكومة،  التخصصات،  خمتلف 
قوة  أكثر  رشاكات  إقامة  يشمل  وهذا  والرملان.  احلكومية، 
والقيادات  احلكومية،  غر  واملنظات  الصحية،  السلطات  مع 
وطاب  األكاديمية،  املؤسسات  مع  واالنخراط  املجتمعية، 
كليات الطب. ولكي تكلل اجلهود بالنجاح، ستواصل املنظمة 
تقوية منظومة العمل اإلنساين ودعم عملية اإلصاح اجلارية 

من أجل حتسني طريقة عملها أثناء الطوارئ. 

وتعمل املنظمة عى تكثيف الدعوة إىل حاية العاملني يف جمال 
ينص  ما  بحسب  الصحية،  املرافق  وحاية  الصحية،  الرعاية 
وكذلك  جنيف،  اتفاقيات  ذلك  يف  با  الدويل،  القانون  عليه 

إتاحة حرية الوصول يف البلدان التي تدور فيها رصاعات.
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تنفيذ اإلصالحات اإلدارية 
ملنظمة الصحة العاملية

البرامج ووضع األولويات
واَصَلت املنظمة تعزيز تنفيذها لإلصاح يف جمايَلْ اسرتاتيجية 
الصحية  احلصائل  حتسني  هبدف  األولويات،  ووضع  الرامج 
عى الصعيدين العاملي واإلقليمي من خال الرتكيز عى ما تتمتع 
به املنظمة من مزايا نسبية. ومن جانبه، دعم املكتب اإلقليمي 
اجلوانب االسرتاتيجية لعمل املنظمة عى املستوى الُقطري من 
واجلهات  للمنظمة  الُقطرية  باملكاتب  املنتظم  االتصال  خال 
اسرتاتيجيات  إعداد  بشأن  اإلقليم  املعنية يف  املصلحة  صاحبة 
التعاون الُقطري ورصد تنفيذها وتقييمها. وُأعِلن عن البدء يف 
تنفيذ دالئل إرشادية جديدة السرتاتيجيات التعاون الُقطري. 
هلا  م  وُقدِّ بلدان،  أربعة  من  أولية  رائدة  جمموعة  وِضعت  كا 
التدريب عى استخدام هذه الدالئل اإلرشادية اجلديدة، التي 
إجراء  وتدعم  لاسرتاتيجيات  الوطنية  امللكية  تعزيز  تؤيد 
هذه  بشأن  التفاوض  عند  للجميع  وشاملة  تشاورية  عملية 
إقامة  اإلقليمي  املكتب  ز  عزَّ كا  وإعدادها.  االسرتاتيجيات 
الراكات مع املؤسسات األخرى مثل جامعة الدول العربية، 
التعاون  ومنظمة  اإلقليمية،  اإلنائية  املتحدة  األمم  وجمموعة 
اإلسامي، ومنظات وهيئات األمم املتحدة اإلقليمية وُنفِّذت 
وقت  يف  القمة  إىل  القاعدة  من  التشغييل  التخطيط  عملية 
الصحة  منظمة  بتمويل  اخلاص  احلوار  انطاق  قبل  مناسب 
العاملية الذي ُعِقد يف ترين الثاين/نوفمر 2015، وِمن َثم كان 
من املمكن البدء يف تنفيذ هذا التخطيط يف وقت مبكر بدرجة 

متساوية بالنسبة للثنائية 2017-2016.

وأظهرت نتائج التقارير التي ُأِعدت عند هناية الثنائية حول تقييم 
أداء امليزانية الرجمية للثنائية 2014-2015 أن امليزانية األساسية 
268 مليون دوالر أمريكي، قد تم متويلها  اإلقليمية، وقيمتها 
صة  ل 89% من امليزانية الـُمخصَّ عند مستوى 84% يف حني ُموِّ
585  مليون دوالر أمريكي. وبلغ  الطوارئ وقدرها  حلاالت 
واألعباء(  )املروفات  األساسية  الرجمية  امليزانية  استخدام 

99%. أما  83%، كا وصل استخدام التمويل الفعيل املتاح إىل 
استخدام امليزانية يف برنامج الطوارئ بالنسبة لإلقليم فقد بلغ 
96%، لرتفع  إىل  التمويل  املجمل، ووصل استخدام  85% يف 
بذلك إمجايل استخدام املنظمة للتمويل عى املستوى اإلقليمي 
إىل 97% بنهاية الثنائية. وشهد االستثار يف األعال التي حتظى 
املرن  التمويل  من   %85 الُقطري ضخ  املستوى  باألولوية عى 

ص لألولويات الُقطرية. الـُمخصَّ

النظر  عند  ال سّيا  التقنية،  النواتج  إنجاز  كذلك  ارتفع  كا 
إليها يف مقابل اجلهود املتواصلة التي تبذهلا املكاتب اإلقليمية 
الطوارئ  ألوضاع  االستجابة  أجل  من  الُقطرية  واملكاتب 
املدفوعة باألحداث، مع إنجاز 78% من النواتج إنجازًا كامًا، 

أما النسبة املتبقية وقدرها 22% فقد ُأنِجزت جزئيًا.

شبكات  تعزيز  يف  فاعًا  رشيكًا  اإلقليمي  املكتب  كان  لقد 
الفئات وجماالت الرامج العاملية التي أسهمت يف حتقيق الرتابط 
الرناجمي والتقني عى املستويات العاملية واإلقليمية والُقطرية. 
ولعب كل من شبكات الفئات وجماالت الرامج دورًا رئيسيًا 
يف املواءمة بني األولويات الـُمستقاة من عملية التخطيط عى 
املنبثقة،  وااللتزامات  القمة  إىل  القاعدة  من  الُقطري  املستوى 
ضمن مجلة أمور، من القرارات اإلقليمية والعاملية، عى النحو 

الذي يضمن أن تكون خطط العمل شاملة ومكتِملة.
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لان اجلهوب    ½ منظمة الصحة العاملية  جامعة الل ل العربية توحِّ
مشا رأ إقليمية لدعزلز ب ر منظمت املجدمع امللين   الصحة  خطة 

الدنمية املسدلامة، القاهرأ، آب/أغسطس 2015
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ومتهيدًا إلقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمر 
تم  التي   2030-2016 للفرتة  اجلديدة  التنمية  خلطة   2015
اإلعراب عنها يف صورة 17 هدفًا من أهداف التنمية املستدامة، 
13 غاية،  حتته  تندرج   )3 )اهلدف  بالصحة  خاص  هدف  منها 
أجل  اخلطط من  إعداد  العمل عى  اإلقليمي يف  املكتب  رشع 
اإلنائية  األهداف  من  الـُمنَجز  غر  األعال  جدول  معاجلة 
وقد  املتكاملة.  املستدامة  التنمية  أهداف  خطة  وتنفيذ  لأللفية 
يف  اإلقليمية  اللجنة  عى  املوضوع  هذا  حول  ورقة  ُعِرضت 

دورهتا الثانية والستني.

ُعِقدت  املستمرة،  الدورية  الرناجمية  إطار االستعراضات  ويف 
العريب  الرنامج  حول   2016 عام  مطلع  يف  للخراء  مشاورة 
لدهيم  ممن  املشاورة،  هذه  يف  املشاركون  واستعرض  العاملي. 
عمل  العمومية،  والصحة  والنر  الرتمجة  جماالت  يف  خرة 
الرنامج وما حققه من إنجازاٍت عى مدار الَعْقدين املاضيني. 
العريب  الرنامج  موارد  تركيز  برضورة  املشاركون  وأوص 
العاملي عى ترمجة إصدارات املنظمة التي تدور حول املجاالت 
الطبي  املعجم  حتديث  وعى  األولوية،  ذات  االسرتاتيجية 
امللقاة  والضغوط  احلايل  السياق  مراعاة  مع  وذلك  املوحد، 

االسرتاتيجي  الرتكيز  تيسر  إىل  واحلاجة  املتاحة  املوارد  عى 
للرنامج. 

احَلْوَكمة
حفاظًا عى ما جرت به العادة يف السنوات القليلة املاضية، ُعِقد 
وزراء  ضم  املستوى  رفيع  اجتاع  العاملية  الصحة  مجعية  ُقبْيل 
جنيف.  يف  الدائمة  والبعثات  األعضاء  الدول  وممثِّيل  الصحة 
مع  فيها  يتم  سانحًة  فرصًة  تتيح  االجتاعات  هذه  فتِئت  وما 
م  التقدُّ استعراض  املسؤولني احلكوميني  الصحة وكبار  وزراء 
اإلقليمية  اللجنة  منذ  الرئيسية  األولويات  بلوغ  يف  الـُمحَرز 
املناقشات  يف  األعضاء  الدول  مشاركة  وتعزيز  السابقة، 
العاملية الدائرة حول الصحة وإصاح منظمة الصحة العاملية. 
املجلس  أثناء  ُعِقدت  التي  اليومية  االجتاعات  أتاحت  كا 
التنفيذي ومجعية الصحة العاملية فرصًا إضافية للدول األعضاء 
بإقليم رشق املتوسط حتى تتفاعل وتتفق عى املواقف املشرتكة 

التي تؤثِّر عى اإلقليم.

التي  والستني  الثانية  دورهتا  يف  اإلقليمية،  اللجنة  ت  وأقرَّ
2015، مخسة قرارات تتعلق  ُعِقدت يف ترين األول/أكتوبر 
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ص اليوم السابق  باألولويات االسرتاتيجية لإلقليم. وقد ُخصِّ
تقنية  اجتاعات  لعْقد  مبارشة  اإلقليمية  اللجنة  انطاق  عى 
تناقش القضايا اجلارية التي حتظى باألمهية. وُعِرضت النتائج 
للتباحث  اإلقليمية  اللجنة  عى  املناقشات  عنها  أسفرت  التي 
تنبثق  التي  اآللية،  وهذه  مائًا.  ذلك  كان  متى  أكثر،  بشأهنا 
اإلقليمية  اللجنة  اعتمدته  الذي  ح  الـُمنقَّ الداخيل  النظام  عن 
يف دورهتا التاسعة واخلمسني، أثبتت التجربة أهنا منتًدى مفيٌد 

إلجراء مناقشات تقنية رفيعة املستوى مع الدول األعضاء.

اإلدارة
أجل  من  أساسية  أدوات  إعداد  اإلقليمي  املكتب  واَصل 
إىل  خاص  اهتام  إياء  مع  املنظمة،  إصاح  عملية  تعزيز 
اإلصاح اإلداري، وذلك من خال العمل عن كثب مع مجيع 
الواردة يف  بغية حتقيق األهداف  للمنظمة  املستويات األخرى 
برنامج العمل العام الثاين عر. كا استمر املكتب اإلقليمي يف 
حتسني ُقدراته عى التخطيط والتنبؤ والتنفيذ والرصد والتقييم 
وتوزيعها  املحدودة  املوارد  من  االستفادة  كفاءة  رفع  هبدف 
منها  املنشود  بالغرض  أوىف  املنظمة  تكون  حتى  أكثر،  بكفاءة 

يف اإلقليم.

ز املكتب اإلقليمي ثقافة املساءلة استكاالً لإلجراءات  وقد عزَّ
ل املوظفني  اإلدارية املرتبطة بعملية اإلصاح والتي تتصل بتنقُّ
وإدارهتا.  البرية  املوارد  وختطيط  األداء،  وإدارة  وتناوهبم، 
مع  والضوابط  املساءلة  حول  التحسني  جهود  ومتحورت 
الرتكيز عى املجاالت اخلمس لامتثال التي ورد ذكرها مرارًا 
وتكرارًا يف ماحظات عمليات املراجعة الداخلية واخلارجية 
اخلمس  املجاالت  وهذه  السابقة؛  السنوات  يف  ُأجريت  التي 
وأوامر  املبارش،  والتنفيذ  املبارشة،  املالية  املسامهات  هي: 
التعاقدية  والرتتيبات  األصول،  جرد  وقوائم  السلف،  رشاء 
العام  طيلة  بدقة  املجاالت  هذه  رصد  وجرى  املوظفني.  لغر 
العام  وبنهاية  شهر.  كل  االمتثال  ملتابعة  أدوات  خال  من 
الـُمتمثِّل يف تقليل ماحظات عمليات  بالكامل اهلدف  حتقق 
عمليات  ماحظات  مجيع  وإقفال  حد  أدنى  إىل  املراجعة 
 230 أكثر من  ُأقِفل  إذ  منذ مدة طويلة،  ُتقَفل  مل  التي  املراجعة 

الذي  الوقت  يف  ذلك  حصل  املراجعة.  توصيات  من  توصية 
بعثات  من  مسبوق  غر  بعدٍد  اإلقليمي  املكتب  فيه  ب  رحَّ
إىل  منها  بعثتان  ُأوفِدت  بعثات  )سبع  اإلقليم  إىل  املراجعة 
املكتب اإلقليمي( خال السنة نفسها. وانتهت مجيع عمليات 
ُيظِهر  مما  جزئيًا،  ُمرضية  أو  ُمرضية  إما  تقديرات  إىل  املراجعة 
نًا واضحًا يف تنفيذ الضوابط مقارنة بالعام املايض، والتزامًا  حتسُّ
عدم  حاالت  من  حالة  أي  مع  هنائيًا  التسامح  بعدم  عميقًا 

االمتثال عر اإلقليم.

الثنائيتني  خال  املبادرات  من  عددًا  اإلقليمي  املكتب  ذ  ونفَّ
الفائتتني التي ثبتت جدواها لألقاليم األخرى أيضًا. ومن هذه 
املبادرات: حتديد دور خاص لامتثال وإدارة املخاطر؛ وحتسني 
املتابعة؛  أدوات  خال  من  التقارير  وإعداد  االمتثال  رصد 
وإبرام اتفاقات املساءلة مع مديري مراكز امليزانية واملسؤولني 
اإلداريني ترتبط بآليات إدارة األداء؛ واستبيانات التقييم الذايت 
الداخلية؛  الرقابة  بشأن  اإلدارة  لتأكيدات  دعًا  للمديرين 
ومبادرات بناء الُقُدرات مثل برنامج التدريب املتكامل ملراكز 
التوعوية  املبادرات  من  والكثر  االمتثال  ومنتديات  امليزانية 
األخرى؛ وتنفيذ املروعات الرائدة كأساس لاستعراضات 
لتلبية  إضافية  دعم  ُقدرات  وإنشاء  واإلدارية؛  الرناجمية 
التي  البلدان  إىل  اهتام خاص  إياء  املفاجئة مع  االحتياجات 
البلدان  إىل  هة  ُموجَّ بزيارات  والقيام  طوارئ؛  حاالت  تشهد 
م  من أجل تقديم الدعم امليداين؛ وتعزيز الدعم اإلداري الـُمقدَّ
ب للطوارئ واالستجابة هلا، با يف ذلك إنشاء  ألغراض التأهُّ

صندوق تضامن إقليمي.

خال  النوعية  يات  التحدِّ من  لعدٍد  املنظمة  ى  تتصدَّ وسوف 
املؤسسات  ُقدرات  بناء  إىل  احلاجة  منها   2017-2016 الثنائية 
املتطلبات  مع  متوائمة  تظل  حتى  األعضاء  الدول  لدعم 
يف  الُقطري  املستوى  عى  النظر  وجهات  وتعزيز  املتغرة؛ 
نر  يف  والنظر  واملمتدة؛  احلادة  الطوارئ  حلاالت  االستجابة 
مبدأ  أساس  عى  األعال  وتنفيذ  للطوارئ  االستجابة  فرق 
عدم الندم؛ وإنشاء سجل للمخاطر اإلقليمية إضافة إىل سجل 
التحسني يف املساءلة والضوابط  املخاطر املؤسسية؛ ومواصلة 

عى النحو الوارد يف األُطر التنظيمية. 
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الخاتمة
جسام  بتحديات  مشحونًا  عامًا  شك،  دونا   ،2015 عام  كان 
اإلقليم، كا كان  املنظمة يف  الدول األعضاء وأعال  واجهتها 
عامًا لإلنجازات. وبرغم ذلك، وبسبب وضوح الرؤيا حول 
فقد  اجلاعية،  جهودنا  مضاعفة  عى  والقدرة  االحتياجات 
نا من تلبية االحتياجات الناشئة وواصلنا، يف الوقت ذاته،  متكَّ
االلتزام بتنفيذ برنامج األولويات االسرتاتيجية الذي حرصنا 
تسليط  يف  التقرير  هذا  ينجح  أن  وآمل   .2012 عام  منذ  عليه 

م الـُمحَرز والتحديات املستمرة. الضوء عى التقدُّ

املستدامة  التنمية  أهداف  تصبح  سوف  قدمًا،  نميض  وبينا 
التأثر األكر عى عمل املنظمة مع الدول  أحد العوامل ذات 

يف  املتحدة  األمم  اعتمدهتا  التي  األهداف  وهي  األعضاء؛ 
أيلول/سبتمر 2015؛ وهي أهداف شاملة يف نطاقها وسيكون 
هلا، إن حتققت، بالغ األثر عى التنمية الصحية يف اإلقليم والعامل 
بأرسه. وقد ُأِعدت هذه األهداف وغايتها املنشودة ضان »أال 
يتخلف أحد عن الركب«. ويف حني أن اهلدف الثالث هو اهلدف 
الرئييس املعني بالصحة من بني أهداف التنمية املستدامة، فإن 
مجيع األهداف ذات أمهية، من الناحية العملية، بالنسبة للتنمية 
الصحية، كا أن اهلدف الثالث يف حد ذاته عنر من العنارص 
وتأيت يف صميم  املستدامة،  التنمية  تقوم عليها  التي  األساسية 
الذي سيظل  الوقت  الشاملة، يف  التغطية الصحية  هذا اهلدف 

فيه تعزيز النظم الصحية الركيزة األساسية جلميع أعالنا.

دعونا نتحد يف التزامنا جتاه الصحة يف اإلقليم.
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االمتثال وإدارة 
املخاطر

التخطيط والرصد 
والتقييم

الدعم القطري

اإلعالم والعالقات 
اخلارجية والشراكات

برنامج استئصال 
شلل األطفال

املدير اإلقليمي

الوقاية من العنف 
واإلصابات واإلعاقة

تعزيز الصحة 
والتثقيف الصحي

األمراض غير السارية 
والصحة النفسية

األمراض غير السارية

الصحة النفسية 
وإساءة استعمال 

العقاقير

نوع اجلنس وحقوق 
اإلنسان واحملددات 
االجتماعية للصحة

صحة األطفال 
واملراهقني

الصحة اإلجنابية 
وصحة األمهات

حفظ الصحة 
وتعزيزها

تنمية القوى العاملة 
الصحية

األدوية واللقاحات 
والتكنولوجيات 

األساسية

احلوكمة والتمويل 
في مجال الصحة

تقدمي اخلدمات 
املتكاملة

تطوير النظم 
الصحية

التغذية

عمليات الطوارئ

التنظيم واإلدارة

العالقات اخلارجية

إدارة أخطار العدوى

التأهب القطري 
للطوارئ الصحية 
واللوائح الصحية 

الدولية

معلومات الطوارئ 
 الصحية وتقييم

املخاطر

امليزانية والشؤون 
املالية

املشتريات

تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

اخلدمات اإلدارية

املوارد البشرية 
وتنمية املوظفني 
واخلدمات الطبية

مدير برنامج الطوارئ 
الصحية

مدير الشؤون اإلدارية مدير إدارة البرامج
واملالية

املعلومات الصحية 
واإلحصاءات

البحث والتطوير 
واالبتكار

التحرير والنشر 
ودعم املوقع 
اإللكتروني

 نشر وإنتاج
املعارف 

البرنامج العربي 
والترجمة الفرنسية

نات  املعلومات والبيِّ
والبحوث

فيروس اإليدز والُسل 
واملالريا وأمراض 

املناطق املدارية املهملة

الترصد املتكامل 
لألمراض ومقاومة 

مضادات امليكروبات

األمراض املتوقَّاة 
باللقاحات والتمنيع

مختبرات الصحة 
العامة

الوقاية من األمراض 
السارية ومكافحتها

ض  البيئة والتعرُّ
للمخاطر الصحية

مخاطر صحة البيئة

تدخالت صحة البيئة

املركز اإلقليمي 
لصحة البيئة

املُلحق األول - الهيكل التنظيمي للمكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة 
العاملية لشرق املتوسط، تموز / يوليو 2016

املمثل اخلاص للمنظمة 
ومدير الصحة في 

األونروا

املكاتب القطرية 
ومكاتب التنسيق 

القطري

األردن

أفغانستان

باكستان

تونس

جمهورية إيران 
اإلسالمية

اجلمهورية العربية 
السورية

جيبوتي

السودان

الصومال

العراق

ُعمان

لبنان

فلسطني

ليبيا

مصر

املغرب

اململكة العربية 
السعودية

اليمن

الكويت

البحرين

اإلمارات العربية 
املتحدة

قطر

امُللحق األول
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املُلحق الثاني
 )أ( املوظفون املهنيون في إقليم شرق املتوسط وأعدادهم وجنسياتهم كما هي عليه في

31 كانون األول/ديسمبر 2015

املجموعُقطريموظف إقليمي/بلدانياجلنسية
14418مرص

8311باكستان

6511الواليات املتحدة األمريكية

718اململكة املتحدة

617لبنان

347السودان

437تونس

426األردن

235بلجيكا

5–5كندا

325أملانيا

5–5مجهورية إيران اإلسالمية

145اليمن

224اهلند

224العراق

4–4املغرب

4–4عديمو اجلنسية

314اجلمهورية العربية السورية

213بنغالديش

123إيطاليا

123هولندا

213الصومال

3–3سويرسا

22–أفغانستان

112الدانمرك

22–إثيوبيا

2–2فنلندا

112فرنسا

22–كينيا

112إسبانيا

22–أوغندا

11–اجلزائر

1–1أرمينيا

11–النمسا

11–أسرتاليا



69 لثلا قحلُملا

1–1البحرين

11–إريرتيا

11–جورجيا

1–1هنغاريا

1–1آيرلندا

11–اليابان

1–1مالوي

1–1نيوزيلندا

11–النرويج

11–رومانيا

11–اململكة العربية السعودية

1–1السنغال

11–رسي النكا

11–السويد

11–تنزانيا

11–ترينيداد وتوباغو

1–1تركيا

10567172املجموع

مالحظة: األرقام املذكورة أعاله: أ( ال تشمل املوظفني احلاصلني عىل إجازات بدون أجر، وال املوظفني األقاليميني العاملني يف املكتب اإلقليمي، ب( متول مرتبات 
هؤالء املوظفني من مجيع املصادر.

)ب( املوظفون املهنيون من الدول األعضاء في إقليم شرق املتوسط بحسب عددهم وجنسياتهم كما هو عليه 
احلال في 31 كانون األول/ديسمبر 2015

قائمة أولويات البلد
التوظيف العاملية1

املجموع في منظمة املجال العاملي2
الصحة العاملية

املجموع في إقليم 
شرق املتوسط

0033018–012جمرص

0052411–014جباكستان

004155–012جمجهورية إيران اإلسالمية

001137–008جلبنان

001137–010جالسودان

001116–008جاألردن

001107–008جتونس

00194–010ب1املغرب

00264–009ب1العراق

00155–008ب1اليمن

00144–008ب1اجلمهورية العربية السورية

00143–008ب2الصومال

00122–008ب1أفغانستان

املجموعُقطريموظف إقليمي/بلدانياجلنسية
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00521–011أاململكة العربية السعودية
00111–007ب1البحرين

–0011–007ب1جيبويت

15085جمموع املوظفني من جنسيات اإلقليم

189587جمموع املوظفني من جنسيات أخرى

2045172املجموع الكيل

مالحظة: األرقام املذكورة أعاله: أ( ال تشمل املوظفني احلاصلني عىل إجازات بدون أجر، وال املوظفني األقاليميني العاملني يف املكتب اإلقليمي، ب( متول مرتبات 
هؤالء املوظفني من مجيع املصادر.

البلدان التي يتعني تشجيع تعيني مواطنيها يف الوظائف املهنية، بوصفها أولوية أوىل. أ   1

البلدان التي يتعني تشجيع تعيني مواطنيها يف الوظائف املهنية، بوصفها أولوية ثانية. ب1   
البلدان التي ُيسمح بتعيني مواطنيها يف الوظائف املهنية. ب2   

البلدان التي ُيَقيَّد تعيني مواطنيها يف الوظائف املهنية. ج   
رة. املجال الراهن للتوظيف املسموح به عىل أساس االشرتاكات املقدَّ  2

قائمة أولويات البلد
التوظيف العاملية1

املجموع في منظمة املجال العاملي2
الصحة العاملية

املجموع في إقليم 
شرق املتوسط
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 املُلحق الثالث - االجتماعات التي ُعقدت في إقليم شرق
املتوسط، 2015

عنوان االجتماع، املوقع والتاريخ
االجتماعات التنظيمية واالستشارية

املشاَوَرة األوىل لّلجنة االستشارية اإلقليمية لألمراض غري السارية، وقانون الصحة العمومية، القاهرة، مرص، 
11 - 12 شباط/فرباير 2015

االجتامع التاسع والعرشون لّلجنة اإلقليمية لرشق املتوسط املعنيَّة باإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال، 
مسقط، ُعامن، 19 - 21 نيسان/أبريل 2015

االجتامع األول لّلجنة التوجيهية اإلقليمية وفرقة العمل املعنية بمقاومة مضادات امليكروبات، القاهرة، مرص، 
26 - 28 نيسان/أبريل 2015

االجتامع احلادي والعرشون للفريق العامل اإلقليمي لرشق املتوسط املعني بالتحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع،
جيبويت، جيبويت، 27 - 29 نيسان/أبريل 2015.

االجتامع اخلامس للجنة الضوء األخرض اإلقليمية لرشق املتوسط، القاهرة، مرص، 25 - 26 أيار/مايو 2015
اجتامع الفريق االستشاري التقني املعني باستئصال شلل األطفال يف أفغانستان، إسالم آباد، باكستان، 1 - 2 حزيران/يونيو 2015

اجتامع الفريق االستشاري التقني املعني باسئصال شلل األطفال يف باكستان، إسالم آباد، باكستان، 4 - 5 حزيران/يونيو 2015
اجتامع اللجنة االستشارية لرشق املتوسط املعنية بالبحوث الصحية، القاهرة، مرص، 6 - 7 متوز/يوليو 2015

اجتامع جلنة رشق املتوسط الستعراض أخالقيات البحوث، القاهرة، مرص، 6 - 7 أيلول/سبتمرب 2015
االجتامع الثالث للجنة املجموعة االستشارية التقنية للمدير اإلقليمي، القاهرة، مرص، 10 - 11 أيلول/سبتمرب 2015

الدورة الثانية والستون لّلجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط، الكويت، 5 - 8 ترشين األول/أكتوبر 2015
املشاورات

االجتامع اإلقليمي الثالث لألطراف املعنية، الستعراض تنفيذ اللوائح الصحية الدولية )2005( مع الرتكيز بوجه خاص عىل اإليبوال، 
القاهرة، مرص، 11 - 13 كانون الثاين/يناير 2015، تونس العاصمة، تونس، 5-4 شباط/فرباير 2015

مراجعة االستجابة لفاشية شلل األطفال يف الرشق املتوسط، لبنان، بريوت، 26 - 27 كانون الثاين/يناير 2015
حلقة عمل استشارية حول تقديرات األمم املتحدة لوفيات األطفال واألمهات، تونس العاصمة، تونس، 9 - 11 شباط/فرباير 2015

االجتامع االستشاري بشأن التخطيط االسرتاتيجي للقضاء عىل السل، القاهرة، مرص، 10 - 12شباط/فرباير 2015
مشاَوَرة تقنية بشأن استئصال شلل األطفال يف باكستان، إسالم آباد، باكستان، 14 - 15 شباط/فرباير 2015

اجتامع لفريق اخلرباء بشأن التعليم الطبي، القاهرة، مرص، 9 آذار/مارس 2015
مشاَوَرات الستكامل اإلطار االسرتاتيجي لإلدارة اإلقليمية املتكاملة للنواقل، القاهرة، مرص 11 - 12 آذار/مارس 2015

مشاَوَرة للخرباء بشأن توسيع التغطية الصحية الشاملة للقطاع غري الرسمي واجلامعات الضعيفة يف إقليم رشق املتوسط، 
الرباط، املغرب، 15 - 16 مارس 2015

االجتامع الثاين لفرقة العمل املعنية بالصحة اإللكرتونية، القاهرة، مرص، 19 - 20 آذار/مارس 2015
مشاَوَرة تقنية حول احلّد من امللح والدهون يف إقليم رشق املتوسط، تونس العاصمة، تونس، 30 - 31 آذار/مارس 2015

ن، األردن،   اجتامع الفريق العامل غري الرسمي املعني بتعزيز الرعاية السابقة للحمل يف إقليم رشق املتوسط، عامَّ
5 - 7 نيسان/أبريل 2015



72
أمعال منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط

التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2015

مشاَوَرة للخرباء حول إعداد اسرتاتيجية إقليمية للمستشفيات وبناء ُقُدرات مديرهيا، مقّر املكتب اإلقليمي،
القاهرة، مرص، 6 - 7 نيسان/أبريل 2015.

مشاَوَرة إقليمية بشأن احلّد من اإلجحاف الصحي يف إقليم رشق املتوسط من خالل اإلجراءات اخلاصة باملحّددات االجتامعية للصحة، 
طهران، مجهورية إيران اإلسالمية، 21 - 23 نيسان/أبريل 2015

ي للعنف بني األفراد  دة خطة العمل العاملية لتعزيز دور النظام الصحي يف التصدِّ مشاَوَرة منظمة الصحة العاملية الستعراض ُمسوَّ
)وخصوصًا ضد النساء والفتيات وضد األطفال(، القاهرة، مرص، 27 - 28 نيسان/أبريل 2015

املشاَوَرة اإلقليمية بشأن األمراض غري السارية والصحة العمومية، القاهرة، مرص، 2 - 4 أيار/مايو 2015
االجتامع العلمي الدويل بشأن متالزمة الرشق األوسط التنفسية لفريوس كورونا، القاهرة، مرص، 5 - 6 أيار/مايو 2015

مشاَوَرة للخرباء بشأن حتسني مستوى الرعاية الصحية األولية من خالل تنفيذ مؤرشات اجلودة ومعايريها، القاهرة، مرص، 11 - 12 أيار/
مايو 2015

ن، األردن، 20 - 21 أيار/مايو 2015 االجتامع األخري ملرفق البيئة العاملي، عامَّ
ع ملجلس حترير املجلة الصحية لرشق املتوسط، القاهرة، مرص، 6 - 7 حزيران/يونيو 2015 اجتامع موسَّ

املشاَوَرة اإلقليمية بشأن الوقاية من فرط الوزن والسمنة يف مرحلة الطفولة ومكافحتهام يف إقليم رشق املتوسط، 
القاهرة، مرص، 2 - 3 متوز/يوليو 2015

ن، األردن، 26 - 27 متوز/يوليو 2015 املشاَوَرة التقنية بشأن ختفيض مدخول السكر يف إقليم رشق املتوسط، عامَّ
املشاَوَرة املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية وجامعة الدول العربية املشاَوَرة اإلقليمية لتعزيز دور منظامت املجتمع املدين يف جمال الصحة 

وجدول أعامل التنمية املستدامة يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 23 - 24 آب/أغسطس 2015
جلسة الستثارة األفكار بشأن مبادرة »ما هو املطلوب اآلن يف مكافحة التبغ«، القاهرة، مرص، 7 - 8 أيلول/سبتمرب 2015

ب جلميع خماطر الطوارئ يف إقليم رشق املتوسط: تطبيق الدروس املستفادة من خطة العمل التشغيلية، القاهرة،  املشاَوَرة التقنية بشأن التأهُّ
مرص، 8 - 10 أيلول/سبتمرب 2015

ي للتسويق دون قيود لألغذية واملرشوبات غري الصحية لألطفال يف إقليم رشق املتوسط،  املنتدى املفتوح حول التصدِّ
ن، األردن، 13 - 14 أيلول/سبتمرب 2015 عامَّ

ن، األردن، 14 - 17 أيلول/سبتمرب 2015 اجتامع لفريق اخلرباء حول إدارة املياه وتأمني االحتياجات املائية حلامية الصحة، عامَّ
ن، األردن،  مشاَوَرة للخرباء بشأن تسويق األغذية واملرشوبات غري الكحولية لألطفال يف إقليم رشق املتوسط، عامَّ

18 - 19 أيلول/سبتمرب 2015

االجتامع الرابع عرش للربنامج اإلقليمي لفريق االستعراض املعني بالقضاء عىل داء اخليطيات الليمفاوية والربامج األخرى للعالج 
الكيميائي الوقائي، القاهرة، مرص، 12 - 14 ترشين األول/أكتوبر 2015

قني الوطنيني املعنيني بتنفيذ االحتواء لفريوس شلل األطفال، بريوت، لبنان، 13 - 14 ترشين األول/أكتوبر 2015 اجتامع املتابعة للمنسِّ
اجتامع إلنشاء شبكة إقليمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها، الدار البيضاء، املغرب، 19 - 21 ترشين األول/أكتوبر 2015

ي لفاشية شلل األطفال يف إقليم رشق املتوسط، بريوت، لبنان، 22 - 23 ترشين األول/ اجتامع الستعراض املرحلة الثالثة من التصدِّ
أكتوبر 2015

ن، األردن، 2 - 5 ترشين  االجتامع األول للخرباء يف أفريقيا والرشق األوسط وحلقة العمل بشأن اآلثار الصحية للغبار املنقول باهلواء، عامَّ
الثاين/نوفمرب 2015

املُلحق الثالث - االجتماعات التي ُعقدت في إقليم شرق املتوسط، 2015 )تابع(
عنوان االجتماع، املوقع والتاريخ

املشاورات
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ن، األردن، 17 - 19 ترشين  ي هلا يف إقليم رشق املتوسط، عامَّ ب للكولريا والتصدِّ االجتامع االستشاري بشأن النهج االسرتاتيجي للتأهُّ
الثاين/نوفمرب 2015

مشاَوَرة للخرباء بشأن إعداد الدالئل اإلرشادية الـُمْسنَدة بالبّينات ومواءمتها إلقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 18 - 19 ترشين 
الثاين/نوفمرب 2015

اجتامع فريق اخلرباء حول تنظيم املمرضني والقابالت والفنيِّني الصحيِّني املساعدين، القاهرة، مرص، 8 - 10 كانون األول/ديسمرب 2015
مشاَوَرة بشأن حتديث املعايري واإلطار التنفيذي من أجل تعزيز الصحة يف املدارس يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 19 - 20 كانون 

األول/ديسمرب 2015
االجتماعات املشتركة بني البلدان

ن، األردن، 26 - 28 كانون الثاين/يناير 2015 االجتامع البلداين السابع عرش ملديري خمتربات شلل األطفال يف إقليم رشق املتوسط، عامَّ
االجتامع املشرتك بني البلدان ملديري خمتربات الصحة العمومية يف إقليم رشق املتوسط، تونس العاصمة، تونس، 24 - 27 شباط/فرباير 

2015

االجتامع املعني بتعزيز الرعاية السابقة للحمل يف إقليم رشق املتوسط، مسقط، ُعامن، 25 - 27 آذار/مارس 2015
ي لألسباب الرئيسية لوفيات األمهات والولدان واألطفال،  اجتامع املديرين الوطنيني املعنيِّني بصحة األمهات والولدان واألطفال: التصدِّ

ن، األردن، 29 آذار/مارس - 2 نيسان/أبريل 2015 عامَّ
االجتامع اإلقليمي لسالمة األغذية، عاّمن، األردن، 5 - 7 نيسان/أبريل 2015

االجتامع البلداين حول تقوية استجابة الصحة العمومية لتعاطي مواد اإلدمان يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 14 - 16 نيسان/
أبريل 2015

االجتامع السنوي الثالث لتوسيع نطاق تنفيذ اإلعالن السيايس لألمم املتحدة بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها، القاهرة، 
مرص، 27 - 29 نيسان/أبريل 2015 وبريوت، لبنان، 27 - 28 حزيران/يونيو 2015

االجتامع الثالث للمراكز املتعاونة مع منظمة الصحة العاملية يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 29 - 30 نيسان/أبريل 2015
قني الوطنيني املعنيني باحتواء فريوس شلل األطفال بناء عىل خطة العمل العاملية ملنظمة الصحة العاملية للحّد من فريوس  اجتامع للمنسِّ

شلل األطفال املرتبط باملرافق، تونس العاصمة، تونس، 12 - 13 مايو 2015
ن، األردن، 24 أيار/مايو 2015 املنتدى اإلقليمي حول التمريض: مستقبل التمريض والقبالة يف إقليم رشق املتوسط، عامَّ

ن، األردن، 7 - 9 حزيران/يونيو 2015 االجتامع املشرتك بني البلدان حول التغذية، عامَّ
 االجتامع اإلقليمي حول بلوغ الغاية العاملية املتمثلة يف خفض تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2025، تونس العاصمة، تونس،

8 - 9 حزيران/يونيو 2015
قني الوطنيني لربامج التهاب الكبد، القاهرة، 8 - 10 حزيران/يونيو 2015 االجتامع األول للمنسِّ

اجتامع حول البدائل املستدامة ملبيد ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثالثي كلورو اإليثان )دي دي يت( وتقوية الُقُدرات الوطنية ملكافحة النواقل يف 
إقليم رشق املتوسط، طهران، مجهورية إيران اإلسالمية، 9 - 11 حزيران/يونيو 2015

االجتامع اإلقليمي بشأن سالمة املرىض وجودة الرعاية الصحية يف إقليم رشق املتوسط: من التقييم إىل التحسني، تونس العاصمة، تونس، 
14 - 16 حزيران/يونيو 2015

اجتامع للجمعيات واملؤسسات الوطنية املعنية بالصحة العمومية يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 29 - 30 حزيران/يونيو 2015

املُلحق الثالث - االجتماعات التي ُعقدت في إقليم شرق املتوسط، 2015 )تابع(
عنوان االجتماع، املوقع والتاريخ

املشاورات



74
أمعال منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط

التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2015

ن، األردن،  االجتامع املشرتك بني البلدان حول برنامج احلَوَكَمة الرشيدة لألدوية لبلدان املرحلة األوىل يف إقليم رشق املتوسط، عامَّ
16 - 19 آب/أغسطس 2015

االجتامع اإلقليمي بشأن تعزيز الرشاكة مع منظامت املجتمع املدين من أجل الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها، القاهرة، مرص، 
1 - 2 أيلول/سبتمرب 2015

ضة للمخاطر يف إقليم رشق  االجتامع اإلقليمي حول توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة لتشمل القطاع غري الرسمي، والفئات املعرَّ
املتوسط، القاهرة، مرص، 1 - 3 أيلول/سبتمرب 2015

االجتامع السادس عرش ملديري الربامج الوطنية ملكافحة السل يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 6 - 8 أيلول/سبتمرب 2015
د اآلثار الدوائية الضارة يف إقليم رشق املتوسط، الرباط، املغرب، 7 - 10 أيلول/سبتمرب 2015 االجتامع اإلقليمي بشأن ترصُّ

ن، األردن، 14 - 16 أيلول/ د عدوى اجلهاز التنفيس احلادة، عامَّ االجتامع الثالث املشرتك بني البلدان بشأن شبكة رشق املتوسط لرتصُّ
سبتمرب 2015

قمة »عني عىل األرض« لعام 2015، أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة، 6 - 8 ترشين األول/أكتوبر 2015
ن، األردن، 18 - 20 ترشين األول/أكتوبر 2015 االجتامع الرابع املشرتك بني البلدان للعاملني يف مكافحة شلل األطفال، عامَّ

 االجتامع املشرتك بني البلدان السنوي حول تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، القاهرة، مرص،
26 - 28 ترشين األول/أكتوبر 2015

االجتامع الثالث والعرشين املشرتك بني البلدان ملديري الربامج الوطنية لإليدز، بريوت، لبنان، 27 - 29 ترشين األول/أكتوبر 2015
ن، األردن،  االجتامع احلادي عرش املشرتك بني البلدان ملديري الربامج الوطنية ملكافحة املالريا ببلدان إقليم رشق املتوسط، عامَّ

22 - 24 ترشين الثاين/نوفمرب 2015

 االجتامع املشرتك بني البلدان بشأن حتليل مياه الرشب واإلصحاح والنظافة وتقييمهم يف إقليم رشق املتوسط، عامن، األردن،
24 - 26 ترشين الثاين/نوفمرب 2015

االجتامع السابع املشرتك بني البلدان ملديري الربامج الوطنية ملكافحة املالريا ببلدان شبكة القرن األفريقي لَرْصد املعاجلة بمضادات املالريا 
ن، األردن، 25 - 26 ترشين الثاين/نوفمرب 2015 وشبكة املالريا يف باكستان ومجهورية إيران   اإلسالمية وأفغانستان، عامَّ

ع للتمنيع، واالجتامع السادس عرش املشرتك بني البلدان بخصوص  االجتامع التاسع املشرتك بني البلدان للمديرين الوطنيِّني للربنامج املوسَّ
ن، األردن، 29 ترشين الثاين/نوفمرب - 3 كانون األول/ديسمرب 2015. مكافحة احلصبة واحلصبة األملانية والقضاء عليهام، عامَّ

اجتامع بشأن الوقاية من محى القرم-الكونغو النزفية ومكافحتها يف إقليم رشق املتوسط، مسقط، ُعامن، 7 - 9 كانون األول/ديسمرب 2015
االجتامع اإلقليمي بشأن اعتامد املبادئ واملامرسات اخلاصة بالرعاية الصحية، القاهرة، مرص، 13 - 15 كانون األول/ديسمرب 2015

حلقات العمل والدورات التدريبية 
حلقة عمل حول بناء القدرات اإلقليمية يف جمال َرْصد اإلجحاف الصحي يف البيانات الصحية الوطنية، القاهرة، مرص، 22 - 25 شباط/

فرباير عام 2015
الندوة الرابعة حول الدبلوماسية الصحية، القاهرة، مرص، 2 - 4 أيار/مايو 2015

حلقة العمل اإلقليمية املعنيَّة بالرشاء االسرتاتيجي من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة: ُسُبل تنفيذ ُطُرق مبتكرة لدفع مستحقات 
مي اخلدمة، القاهرة، مرص، 10 - 12 حزيران/يونيو 2015 ُمقدِّ

حلقة العمل التدريبية حول اإلدارة اآلمنة لنفايات الرعاية الصحية ومن ضمنها النفايات الـُمعدية والشديدة العدوى الناجتة عن املرافق 
ن، األردن، 27 - 29 متوز/يوليو 2015 الصحية، عامَّ

املُلحق الثالث - االجتماعات التي ُعقدت في إقليم شرق املتوسط، 2015 )تابع(
عنوان االجتماع، املوقع والتاريخ

االجتماعات املشتركة بني البلدان
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 حلقة عمل لبناء قدرات حول دور القطاع اخلاص يف الـُميض نحو التغطية الصحية الشاملة يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص،
9 - 12 آب/أغسطس 2015

حلقة عمل بشأن الدالئل اإلرشادية السرتاتيجيات التعاون الُقطري اجلديدة، القاهرة، مرص، 30 آب/أغسطس - 1 أيلول/سبتمرب 
2015

ن، األردن، 23 - 25 أيلول/سبتمرب 2015 حلقة عمل بشأن وسائل اإلعالم ومحالت التسويق للنشاط البدين، عامَّ
حلقة التدريب واالعتامد املشرتك بني البلدان بشأن مجع العينات املختربية لفريوس اإلنفلونزا وسائر الفريوسات التنفسية الـُمسبِّبة 

للجوائح وطرق نقلها وشحنها وفقًا ألنظمة احتاد النقل اجلوي الدويل، القاهرة، مرص، 12 - 14 ترشين األول/أكتوبر 2015
ن، األردن، 25 - 27 ترشين األول/أكتوبر 2015 حلقة العمل املشرتكة بني البلدان بشأن التقييم الذايت للسلطة التنظيمية الوطنية، عامَّ

الدورة التدريبية يف موقع العمل بشأن ممارسة صحة األرسة لكبار املدربني اإلقليميني، الريموك، الكويت، 15 - 18 ترشين الثاين/نوفمرب 
2015

اجلولة الثانية من برنامج القيادة الصحية، مسقط، 15 - 17 ترشين الثاين/نوفمرب 2015
دورة تدريبية حول إدارة الربامج الرامية إىل حتسني صحة األطفال، القاهرة، مرص، 22 - 26 ترشين الثاين/نوفمرب 2015

حلقة عمل لتنمية القدرات ملديري املستشفيات يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 28 ترشين الثاين/نوفمرب - 7 كانون األول/
ديسمرب 2015

ن، األردن، 15 - 17 كانون  حلقة تدريبية حول مبادرة املستشفيات الصديقة للُرّضع لراسمي السياسات يف إقليم رشق املتوسط، عامَّ
األول/ديسمرب 2015

املُلحق الثالث - االجتماعات التي ُعقدت في إقليم شرق املتوسط، 2015 )النهاية( 
عنوان االجتماع، املوقع والتاريخ

حلقات العمل والدورات التدريبية 
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املُلحق الرابع - املنشورات الجديدة الصادرة في عام 2015
جهة اإلصدارالعنوان

املنشورات
دليل ملعايري تعليم التمريض والقبالة

اللغة: اإلنكليزية
املكتب اإلقليمي

 توثيق تأثري التمنيع ضد التهاب الكبد البائي: أفضل املامرسات إلجراء املسح املصيل
اللغة: العربية

املقر الرئييس

آخر التطورات للامنحني لعام Q1( 2015(: اجلمهورية العربية السورية
اللغة: اإلنكليزية

املكتب القطري

آخر التطورات للامنحني لعام Q2( 2015(: اجلمهورية العربية السورية
اللغة: اإلنكليزية

املكتب القطري

إقليم رشق املتوسط: اإلطار اخلاص بنُُظم املعلومات الصحية واملؤرشات األساسية لرصد الوضع الصحي 
وأداء النظام الصحي لعام 2015

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

 التوصيات العاملية بشأن النشاط البدين من أجل الصحة
لعمر 18 - 64 عامًا 

اللغة: العربية

املكتب اإلقليمي

 التوصيات العاملية بشأن النشاط البدين من أجل الصحة
لعمر 5 - 17عامًا

اللغة: العربية 

املكتب اإلقليمي

 التوصيات العاملية بشأن النشاط البدين من أجل الصحة
لعمر 65 عامًا فأكثر

اللغة: العربية

املكتب اإلقليمي

املعرفة األساسية بفريوس نقص املناعة البرشية والوصمة املرتبطة به يف الرعاية الصحية
نرشة للمشاركني

اللغة: اإلنكليزية والفرنسية

املكتب اإلقليمي

 املعرفة األساسية بفريوس نقص املناعة البرشية والوصمة املرتبطة به يف الرعاية الصحية.
مقدمة الدورة

اللغة: اإلنكليزية والفرنسية

املكتب اإلقليمي

 املعرفة األساسية بفريوس نقص املناعة البرشية والوصمة املرتبطة به يف الرعاية الصحية.
الوحدة التدريبية 1. وبائيات فريوس نقص املناعة البرشية والعدوى به والوقاية منه

اللغة: اإلنكليزية والفرنسية

املكتب اإلقليمي

 املعرفة األساسية بفريوس نقص املناعة البرشية والوصمة املرتبطة به يف الرعاية الصحية.
الوحدة التدريبية 2. اجلوانب الرسيرية والتاريخ الطبيعي

اللغة: اإلنكليزية والفرنسية

املكتب اإلقليمي

 املعرفة األساسية بفريوس نقص املناعة البرشية والوصمة املرتبطة به يف الرعاية الصحية.
الوحدة التدريبية 3. االختبار واملشورة واألخالقيات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البرشية

اللغة: اإلنكليزية والفرنسية

املكتب اإلقليمي



77مارلا قملُملا

 املعرفة األساسية بفريوس نقص املناعة البرشية والوصمة املرتبطة به يف الرعاية الصحية.
الوحدة التدريبية 4. الرعاية والدعم النفيس واالجتامعي بخصوص فريوس نقص املناعة البرشية

اللغة: اإلنكليزية والفرنسية

املكتب اإلقليمي 

سلسلة أبطال قوة األصدقاء 2
أنا أحيا حياًة صحية 

اللغة: الفرنسية 

املكتب اإلقليمي 

إرشادات للوقاية املبدئية واملكافحة اخلاصة برعاية املرىض املشتبه يف إصابتهم أو املؤكد إصابتهم باحلمى النزفية 
للفريوسات اخليطية filovirus يف مواقع الرعاية الصحية، مع الرتكيز عىل فريوس إيبوال

اللغة: العربية 

املكتب اإلقليمي 

الوقاية من العنف بني األفراد يف إقليم رشق املتوسط: حقائق من التقرير العاملي لعام 2014 عن وضع الوقاية 
من العنف

اللغة: العربية واإلنكليزية والفرنسية

املكتب اإلقليمي

إدارة خماطر الكوارث يف املجتمعات: هنج يستند إىل املجتمع للحد من خماطر الكوارث: دليل تدريبي للمدربني 
من ممثيل املجموعة واملتطوعني

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

جمموعة ألدوات سالمة املرىض
اللغة: اإلنكليزية 

املكتب اإلقليمي

ممارسات حتسني التغطية بجرعة  الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي
اللغة: العربية

املقر الرئييس

عكس اجتاه هتديدات األمراض املعدية: إعادة تعريف التأهب
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

مبادئ واعتبارات إلضافة اللقاحات إىل الربنامج الوطني للتمنيع: من اختاذ القرار إىل التنفيذ والرصد 
اللغة: العربية

املقر الرئييس

تعزيز النشاط البدين يف إقليم رشق املتوسط من خالل اتباع هنج شامل جلميع مراحل احلياة 
اللغة: الفرنسية

املكتب اإلقليمي

 تعزيز النشاط البدين من خالل هنج شامل جلميع مراحل احلياة: دعوة إقليمية للعمل
اللغة: الفرنسية

املكتب اإلقليمي

إجراء االختبار ملراقبة مقاومة مبيد احلرشات يف البعوض الناقل للمالريا 
اللغة: العربية

املقر الرئييس

احلاجة املتزايدة للرعاية الصحية املنزلية للمسنني
الرعاية الصحية املنزلية للمسنني كجزء ال يتجزأ من خدمات الرعاية الصحية األولية

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

وضع اإلجتار غري املرشوع بالتبغ يف إقليم رشق املتوسط 
اللغة: العربية واالنكليزية والفرنسية

املكتب اإلقليمي

املُلحق الرابع - املنشورات الجديدة الصادرة في عام 2015 )تابع(
جهة اإلصدارالعنوان

املنشورات
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مكافحة السل يف حاالت الطوارئ املعقدة 
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

أعامل منظمة الصحة العاملية يف إقليم رشق املتوسط: التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام 2014
اللغة: العربية واالنكليزية والفرنسية

املكتب اإلقليمي

التقرير السنوي ملنظمة الصحة العاملية يف اجلمهورية العربية السورية لعام 2014
اللغة: اإلنكليزية

املكتب القطري 

الدوريات
املجلة الصحية لرشق املتوسط؛ املجلد 21 العدد 1 - العدد 12

اللغات: العربية واالنكليزية والفرنسية 
املكتب اإلقليمي

املحتويات احلالية 
للفهرس الطبي إلقليم رشق املتوسط؛ املجلد 14 العدد 1 - العدد 4

اللغة: اإلنكليزية 

املكتب اإلقليمي

بيان وقائع
تقييم وظائف الصحة العمومية األساسية يف رشق املتوسط

اللغة: اإلنكليزية
املكتب اإلقليمي

صحة أفضل لألشخاص ذوي اإلعاقة
اللغة: العربية

املقر الرئييس

 اعتن بكبدك: فّكر يف التهاب الكبد 
اليوم العاملي اللتهاب الكبد لعام 2015

اللغة: العربية واالنكليزية والفرنسية

املكتب اإلقليمي

األطفال والسالمة عىل الطرق
اللغة: العربية واالنكليزية

املكتب اإلقليمي

بيان وقائع: خدمات اختبارات حتري فريوس نقص املناعة البرشي: بيان وقائع عن الدالئل اإلرشادية املوحّدة 
ملنظمة الصحة العاملية بشأن خدمات اختبارات حتري فريوس نقص املناعة البرشي

اللغة: اللغة العربية

املقر الرئييس 

األسئلة الشائعة
حول مكافحة التبغ 

سياسات الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها
املحاصيل البديلة للتبغ

اإلجتار غري املرشوع بالتبغ
زيادة الرضائب عىل مجيع منتجات التبغ

فرض احلظرالشامل عىل اإلعالن عن منتجات التبغ والرتويج هلا ورعايتها
محاية الناس من التعّرض لدخان التبغ من خالل فرض حظر شامل عىل استخدام التبغ يف مجيع األماكن 

العامة، بال أماكن خمّصصة للمدخنني 

املكتب اإلقليمي

املُلحق الرابع - املنشورات الجديدة الصادرة في عام 2015 )تابع( 
جهة اإلصدارالعنوان

املنشورات
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حتذير الناس من خماطر التبغ عن طريق عرض حتذيرات صحية مصّورة كبرية وواضحة 
تقديم املساعدة لإلقالع عن التدخني، وإقرار خدمات اإلقالع

اللغة: اإلنكليزية
اإلجتار غري املرشوع بالتبغ

أفضل املامرسات حول العامل
حقائق وأرقام عن اإلجتار غري املرشوع  بالتبغ

اإلجراءات الفورية يف 10 خطوات
الرضائب، واإلجتار غري املرشوع

الدور احلقيقي لدوائر صناعة التبغ
بروتوكول القضاء عىل اإلجتار غري املرشوع ملنتجات التبغ

اللغة: العربية واالنكليزية والفرنسية

املكتب اإلقليمي

برنامج السياسات الست يف إقليم رشق املتوسط
فرض احلظر عىل اإلعالن عن التبغ، والرتويج له ورعايته

رصد استخدام التبغ وسياسات الوقاية منه
تقديم املساعدة لإلقالع عن استخدام التبغ

نظرة عامة عىل االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة التبغ وبرنامج السياسات الست 
محاية الناس من دخان التبغ

زيادة الرضائب املفروضة عىل التبغ
التحذير من أخطار التبغ

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

موجز السياسات: اختبارات حتري فريوس نقص املناعة البرشي: منظمة الصحة العاملية تويص بأنه يمكن 
ملقدمي خدمات الرعاية الصحية غري املتخصصني إجراء اختبارات حتري فريوس نقص املناعة البرشي

اللغة: العربية

املقر الرئييس

موجز السياسات: اختبارات حتري فريوس نقص املناعة البرشي: توصيات منظمة الصحة العاملية لضامن جودة 
اختبارات حتري فريوس نقص املناعة البرشي

اللغة: العربية

املقر الرئييس

العنف ضد املرأة
اللغة: العربية

املقر الرئييس

املُلحق الرابع - املنشورات الجديدة الصادرة في عام 2015 )النهاية( 
جهة اإلصدارالعنوان

بيان وقائع
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املُلحق الخامس - املراكز املتعاونة مع منظمة الصحة العاملية في 
إقليم شرق املتوسط في كانون األول / ديسمبر 2015

اسم املؤسسةالبلداالسماحلقل
املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب يف مأمونية الدم

جمال مأمونية الدم
املنظمة اإليرانية لنقل الدممجهورية إيران اإلسالمية

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب يف نقل الدم
جمال نقل الدم

مركز خدمات نقل الدم اإلمارات العربية املتحدة
واألبحاث بالشارقة

املركز املتعاون مع املنظمة للتثقيف والتدريب الرسطان
والبحث يف جمال الرسطان*

مركز امللك حسني للرسطاناألردن

األمراض القلبية 
الوعائية

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب يف 
جمال مكافحة األمراض القلبية الوعائية، والوقاية 

منها، وتأهيل مرىض القلب

مركز أبحاث القلب واألوعية مجهورية إيران اإلسالمية
الدموية يف أصفهان

الصحة العمومية 
لألسنان

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب يف 
جمال الصحة العمومية لألسنان

قسم صحة الفم املجتمعية، كلية مجهورية إيران اإلسالمية
طب األسنان

جامعة الشهيد هبشتي للعلوم 
الطبية واخلدمات الصحية

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتثقيف السكري 
والرعاية الصحية األولية يف جمال السكري

املركز القومي للسكري والغدد األردن
م والوراثة الصُّ

املركز املتعاون مع املنظمة للمعاجلة والتثقيف 
والبحث يف جمال السكري واحلمل مع السكري

رابطة السكري الباكستانيةباكستان

تسجيل األدوية 
والتنظيم الدوائي

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال تسجيل 
األدوية والتنظيم الدوائي

إدارة الصيدلة والدواء، بوزارة تونس
الصحة العمومية

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال التطوير التطوير التعليمي
التعليمي للمهنيني الصحيني*

جامعة اخلليج العريبالبحرين

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتطوير يف 
جمال التعليم الطبي واخلدمات الصحية

جامعة قناة السويسمرص

املركز املتعاون مع املنظمة للتدريب عىل البحث 
والتطوير التعليمي للعاملني الصحيني

كلية األطباء واجلراحنيباكستان

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب يف 
جمال التطوير التعليمي

جامعة اجلزيرةالسودان

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب يف علم الغدد الصامء
جمال علم الغدد الصامء*

جامعة الشهيد هبشتي للعلوم مجهورية إيران اإلسالمية
الطبية واخلدمات الصحية

السياسات واملامرسات 
امُلْسنَدة بالبيِّنات

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال السياسات 
واملامرسات امُلْسنَدة بالبيِّنات 

اجلامعة األمريكية يف بريوتلبنان

املركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية يف صحة العني
برنامج صحة العني والوقاية من العمى

جامعة الشهيد هبشتي للعلوم مجهورية إيران اإلسالمية
الطبية واخلدمات الصحية
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املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال أرسة املعلومات الصحية
التصنيفات الدولية

املعلومات الصحية والسجالت الكويت
الطبية، وزارة الصحة

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

املركز الوطني إلدارة الصحة مجهورية إيران اإلسالمية
العمومية، جامعة تربيز  للعلوم 

الطبية
املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتثقيف يف فقد السمع

جمال فقد السمع
مركز البحوث لطب األنف مجهورية إيران اإلسالمية

واألذن واحلنجرة والرأس 
والرقبة

اإليدز والعدوى 
بفريوسه

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال متالزمة نقص 
املناعة املكتسبة

جامعة الكويتالكويت

ترصد فريوس نقص 
املناعة البرشية

د فريوس  املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال ترصُّ
نقص املناعة البرشية

مركز املعارف اإلقليمي املعني مجهورية إيران اإلسالمية
برتصد فريوس نقص املناعة 

البرشية، جامعة كرمان للعلوم 
الطبية

فريوس نقص املناعة 
البرشية/اإليدز 

والسل وأمراض الرئة

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث يف جمال 
فريوس نقص املناعة البرشية/ اإليدز والسل 

وأمراض الرئة

خمترب الوبائياتالسودان

مكتب مساعد نائب وزير اململكة العربية السعوديةاملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال طب احلشودالتجمعات احلاشدة
الصحة للطب الوقائي، وزارة 

الصحة
جامعة إيران للعلوم الطبيةمجهورية إيران اإلسالميةاملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الصحة النفسيةالصحة النفسية

جامعة ابن رشداملغرباملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الصحة النفسية
جامعة اخلرطومالسوداناملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الورم الفطريالورم الفطري

اضطرابات العظام 
األيضية

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال اضطرابات 
العظام األيضية

اجلامعة األمريكية يف بريوتلبنان

الوقاية من األمراض 
غري السارية 
ومكافحتها

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث يف جمال 
األمراض غري السارية ورسطانات اجلهاز 

اهلضمي*

مركز بحوث أمراض اجلهاز مجهورية إيران اإلسالمية
اهلضمي

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الوقاية من 
األمراض غري السارية ومكافحتها

وزارة الصحة، الكويتالكويت

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال تطوير التمريض
التمريض

كلية العلوم الصحية، وزارة البحرين
الصحة

املركز املتعاون مع املنظمة للتعليم والبحث يف 
جمايل التمريض والقبالة

جامعة إيران للعلوم الطبية، مجهورية إيران اإلسالمية
مركز بحوث الرعاية التمريضية

املُلحق الخامس - املراكز املتعاونة مع منظمة الصحة العاملية في إقليم شرق املتوسط 
في كانون األول / ديسمبر 2015 )تابع(

اسم املؤسسةالبلداالسماحلقل
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املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال تطوير 
التمريض

جامعة األردن للعلوم األردن
والتكنولوجيا

التغذية وتكنولوجيا 
األغذية

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث يف جمال التغذية 
وتكنولوجيا األغذية*

املعهد الوطني لبحوث التغذية مجهورية إيران اإلسالمية
وتكنولوجيا األغذية

معهد الصحة العامة بجامعة اإلمارات العربية املتحدةاملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الصحة املهنيةالصحة املهنية
اإلمارات العربية املتحدة

ختلخل العظام ومرض 
السكري

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتعليم 
يف جمال معاجلة مرض ختلخل العظام ومرض 

السكري

جامعة طهران للعلوم الطبيةمجهورية إيران اإلسالمية

املركز املغريب ملحاربة التسمم املغرباملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال اليقظة الدوائيةاليقظة الدوائية
ولليقظة الدوائية 

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الوقاية من الوقاية من العمي
العمي

مستشفى الشفاء والثقة للعيونباكستان

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الوقاية من 
العمي

مستشفى امللك خالد التخصيص اململكة العربية السعودية
للعيون

الرعاية الصحية 
األولية لصحة الفم

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الرعاية 
الصحية األولية لصحة الفم

جامعة الكويتالكويت

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال مراقبة اجلودة ضامن اجلودة
والكيمياء الرسيرية

املختربات املرجعية يف إيران، مجهورية إيران اإلسالمية
وزارة الصحة والتعليم الطبي

املركز املتعاون مع املنظمة للمراجع والبحوث يف داء الكلب 
جمال داء الكلب

معهد باستور يف إيرانمجهورية إيران اإلسالمية

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

املركز الدويل للبحث والتدريب تونس
يف جمال الصحة اإلنجابية 

والسكان
االضطرابات اإلدمانية 

والصحة النفسية
املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب يف 

جمال االضطرابات اإلدمانية والصحة النفسية*
املركز الوطني اإليراين لدراسات مجهورية إيران اإلسالمية

اإلدمان، جامعة طهران للعلوم 
الطبية

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب يف 
جمال الصحة النفسية، وتعاطي مواد اإلدمان

كلية الطب يف روالبنديباكستان

املعهد الوطني لبحوث السل مجهورية إيران اإلسالميةاملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال مكافحة التبغمكافحة التبغ
وأمراض الرئة

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال عالج االعتامد 
عىل التبغ*

مؤسسة محد الطبيةقطر

املُلحق الخامس - املراكز املتعاونة مع منظمة الصحة العاملية في إقليم شرق املتوسط 
في كانون األول / ديسمبر 2015 )تابع(

اسم املؤسسةالبلداالسماحلقل
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املركز املتعاون مع املنظمة للتثقيف يف جمال داء السل
السل

جامعة الشهيد هبشتي للعلوم مجهورية إيران اإلسالمية
الطبية واخلدمات الصحية

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

وزارة الصحة
املركز املتعاون مع املنظمة للتدريب والبحث يف اإلمداد باملياه

جمال اإلمداد باملاء الصالح للرشب واإلصحاح
املكتب الوطني للامء الصالح املغرب

للرشب، جممع أبو رقراق، حمطة 
معاجلة املياه

املركز الوطني لرعاية صحة املرأةاألردناملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال صحة املرأة*صحة املرأة

* قيد التعيني/إعادة التعيني 

املُلحق الخامس - املراكز املتعاونة مع منظمة الصحة العاملية في إقليم شرق املتوسط 
في كانون األول / ديسمبر 2015 )النهاية(

اسم املؤسسةالبلداالسماحلقل
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