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 رسم مالمح مستقبل الصحة في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

 2016-2012تعزيز دور المنظمة 
 

 برز النقاط في التقريرأالمقدِّمة و 

ات الوضع يف إقليم منظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط منذ توليت منصب يستعرض التقرير آخر مستجد   .1
م 2012املدير اإلقليمي يف شباط/فرباير  يف اجملاالت االسرتاتيجية اخلمسة، وهي حتديداً: تعزيز  الـُمحرز، والتقدُّ

واألمراض السارية،  الُنظُم الصحية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، وصحة األمهات واألطفال، واألمن الصحي
واالستجابة حلاالت الطوارئ. وكانت اللجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية  والتأهُّبواألمراض غري السارية، 

إلقليم شرق املتوسط، قد اعتمدت هذه األولويات يف دورهتا التاسعة واخلمسني اليت ُعِقَدت يف تشرين 
 .2012األول/أكتوبر عام 

 عدد  من بلدان اإلقليم يثرر بالفع  عل  صحة الساان، ولاننا  م نان نتصور ججم وكان الوضع آنذاك يف .2
األزمة اإلنسانية اليت سوف تعصف عم ا قريب بأرواح املاليني من البشر. واليوم، ينتمي أكثر من نصف عدد 

رية العربية السورية، الالجئني يف العا م إىل رالرة بلدان تقع مجيعها داخ  جدود إقليمنا )أفغانستان، واجلمهو 
والصومال(، وتستضيفهم أربعة بلدان فقط )األردن، وباكستان، ومجهورية إيران اإلسالمية، ولبنان(. وعل  
اجلانب اآلخر، يستضيف اإلقليم أيضًا العدد األكرب من النازجني جراء النزاعات الدائرة. ويف غضون ذلك 

رر كارري. ففي هذه اللحظة، ال يبدو أن مثة هناية تلوح يف يتجل  ججم الضرر الواقع عل  صحة البشر، وهو ض
 األفق، وتستمر األزمات ورمبا تصبح آررها السلبية اخلطرية عل  الصحة يف البلدان املتضررة وجرياهنا أسوأ باثري.

ى وعل  الرغم من ذلك، فقد أجرزت منظمة الصحة العاملية والدول األعضاء، بالتعاون فيما بينها، مااسب كرب  .3
يف اإلقليم من خالل تركيز اجلهود عل  اجملاالت األساسية اخلمسة جيث نسهم مسامهًة إجيابية صوب إجداث 

 التغيري وإرساء القواعد الستمرار التنمية يف جمال الصحة.

، فقد أجرينا استعراضًا شاماًل للَِّبنات األساسية للنظم الصحية يف بلدان بتعزيز النظم الصحيةوفيما يتعلق  .4
اآلراء عل  سبع أولويات أساسية علينا مجيعاً التصدي هلا خالل فرتة اخلمس سنوات القادمة.  وتوافقتاإلقليم، 

واستنادًا إىل هذا االستعراض وبالتشاور الوريق مع الدول األعضاء، أُِعد مرتسُم قطري لا  دولة عضو يغطي 
ت العم  اخلاصة بالنظم الصحية. وقد حتقق إجناز أهم املثشرات واإلجنازات ونقاط القوة ومواطن الضعف وأوليا

مهم يف التحرُّك حنو التغطية الصحية الشاملة بإعداد إطار عم  للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة والذي 
يسرتشد به كثري من البلدان جاليًا يف تسريع وترية التقدُّم هبا. وهذا اإلطار هو خارطة طريق لتحقيق إماانية 

كا ، مبن فيهم الفئات الضعيفة واملهمَّشة، يف مجيع البلدان إىل الرعاية الصحية. وجالياً، تقدِّم وصول الساان  
 املنظمة الدعم للبلدان من أج  حتقيق هذا اهلدف.
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وقد جرى تطوير عنصري القيادة واحلوكمة يف الصحة العمومية أيضًا عرب جمموعة من الربامج. ففي سبي   .5
قدرات الصحة العمومية يف كثري من البلدان، وبالعم  مع اخلرباء الرئيسيني عل   التصدي للثغرات اليت تشوب

الصعيدين الدويل واإلقليمي، أُِعدت أدوات لتقييم وظائف الصحة العمومية يف وزارات الصحة، وخضعت 
د تقرير التقييم لا  بلد اجملاالت اليت  ينبغي تعزيزها ويوصي مب جموعة من للتجربة بنجاح يف بلدين. وحيدِّ

م برنامج للقيادة من أج  الصحة، 2016اإلجراءات. وسوف خيضع مزيد من البلدان للتقييم يف عام  . كما ُقدِّ
قيادة من  50بالتعاون مع كلية هارفارد للصحة العمومية، وقد خترج فيه عل  مدار العامني املاضيني ما يزيد عل  

  قيادات الصحة يف املستقب .

ثَّ  يف وضع إطار العم  اخلاص بنظم املعلومات الصحية عقب جوالت من املشاورات املاثَّفة ومثة إجناز آخر مت .6
مع خمتلف القطاعات بالدول األعضاء ومع اخلرباء الدوليني. ويتألف إطار العم  من رالرة عناصر أساسية، 

عن أسباب حمددة،  هي: رصد أهم املخاطر واحملددات، وتقييم الوضع الصحي مبا يف ذلك الوفيات النامجة
وقياس مدى استجابة القطاع الصحي. وقد مت االتفاق عل  جمموعة من املثشرات األساسية لا  من هذه 
العناصر. وحنن جاليًا بصدد تقييم ك  بلد من جيث قدرته عل  توليد بيانات موروقة يُستفاد منها يف املثشرات 

مثشراً. وقد أجرينا أيضاً تقييماً معم قا لنظام تسجي  األجوال  68عددها  والبالغاألساسية الواردة يف إطار العم  
هي األوسع  الربنامجاملدنية واإلجصاءات احليوية يف مجيع البلدان. وتُعدُّ املعلومات املقدَّمة من خالل هذا 

ت ك  البلدان واألمش  بني خمتلف أقاليم املنظمة. وقد وضعنا اسرتاتيجية إقليمية استنادًا إىل هذا التقييم. وجدد
جالياً بوضوح الثغرات واجملاالت اليت يلزم تعزيزها وُقدِّم هلا الدعم التقين الالزم مع مضيَّها قدماً يف التصدي لتلك 

 الثغرات.

ويف سبي  دعم تنمية القوى العاملة الصحية يف اإلقليم، أُعدَّ إطار عم  إقليمي للتعليم الطيب، استناداً إىل حتلي   .7
واستبيان إقليمي لاليات الطب، كما يوجد إطار عم  آخر ممار  حيدِّد االجتاهات  االسرتاتيجية شام  للحالة 
يف جمايل التمريض والقبالة. ودأبت املنظمة أيضًا عل  بناء قدرات البلدان يف جمال  واملمارسةلتعزيز التعليم 

ب التغطية الصحية الشاملة. كما التعاون مع القطاع الصحي اخلاص وتنظيم أنشطته من أج  املضي قدمًا صو 
مبا يف ذلك إعداد مرتسم دوائي لا   نولوجيات الصحية، ومنها األدوية،شرع اإلقليم يف إجراء تقييم حُمَام للتا

 بلد مبا يدعم اختاذ قرارات الشراء الفع ال لقاء التااليف.

، والسيما االرتفاع املستمر يف 2012أجد الشواغ  الرئيسية يف اإلقليم عام  صحة األمهات واألطفاللقد كانت  .8
معدالت وفيات األمهات واألطفال يف بعض البلدان. ومت حتديد معظم األسباب عل  أهنا مشاك  تتعلق بالنظم 
م الدعم إىل البلدان التسعة  الصحية، ومن مث أُطِلقت مبادرة كربى بعنوان "إنقاذ جياة األمهات واألطفال". وُقدِّ

من وفيات األمهات واألطفال إلعداد اسرتاتيجيات لتحسني بقاء األطفال واألمهات عل   اليت تنوء بعبء رقي 
قيد احلياة، واحلفاظ عل  صحتهم. وأُجري حتلي  للحالة يف ك  بلد للوقوف عل  الثغرات يف هذا املضمار، 

لالزمة، إىل جانب حتلي  وأُِعدَّ مرتسم قطري ليسلط الضوء عل  احلالة الراهنة والتحديات القائمة واإلجراءات ا
التالفة. وأعقب ذلك إعداد خطط متعددة القطاعات لتسريع وترية التقدُّم إىل جانب مبادرات تفصيلية عالية 
املردود لا  بلد. وقد أطلق معظم البلدان اليت تنوء بعبء رقي  من الوفيات واملراضة بني األمهات واألطفال 

 .يذهااخلطط اخلاصة هبا، وتقوم جالياً بتنف

، أعدَّ اإلقليم إطار عم  لتنفيذ اإلعالن السياسي الصادر عن األمم املتحدة لألمراض غري السارية بةوبالنس .9
تدخاًل اسرتاتيجياً يف ماوِّناته  17بشأن الوقاية من األمراض غري السارية وماافحتها، وهو اإلطار الذي تضمن 
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مثشرات ميان للبلدان أن تقيس عليها ما حترزه  10والرتصد(، واألربعة )احلوكمة، والوقاية، والرعاية الصحية، 
من تقدُّم. وقد أجُِنز عمٌ  ماثف، استنادًا إىل استعراض البيِّنات والتجارب الدولية، هبدف إعداد إرشادات 
عملية تقنية جول كيفية تنفيذ التدخالت، مث  تدابري ماافحة التبغ، وخفض استهالك امللح والسار والدهون 

ملشبعة، والتخلص من الدهون املهدرجة املنَتَجة صناعياً، وكذلك جول احلد من عوام  اخلطر. وهذه اإلرشادات ا
متاجة اآلن ويستخدمها كثري من الدول األعضاء. وهناك جماالن رئيسيان آخران يعتربان من اجملاالت احليوية؛ 

اض غري السارية ضمن الرعاية الصحية األولية األول هو التوجيه بشأن إدماج الرعاية الصحية اخلاصة باألمر 
 الـُمحرزواستمرار العالج أرناء الطوارئ، والثاين هو إطار الرتصد الذي ينبغي للبلدان استخدامه لرصد التقدَّم 

 هبا.

وجيري إعداد مرتسمات موجزة سنويًا جول استجابة ك  بلد استنادًا إىل مثشرات قياس التقدُّم اليت يتضمنها  .10
م احملرز قسطًا كبرياً من العم  الذي ينبغي إمتامه من أج  إطار  العم . ويبنيِّ استعراض ُأجري مثخراً جول التقدُّ

الوفاء باإلجراءات احملدد زمنيًا املطلوبة مبوجب اإلعالن السياسي، وستواص  املنظمة دعمها للبلدان فيما تبذله 
 الغايات. هذهمن جهود لتلبية 

؛ إذ كانت الوقاية من فاشيات باألمراض الساريةحم  تركيز يف أعمالنا فيما يتعلق وقد كان األمن الصحي  .11
األمراض املستجدة واملنبعثة واالستجابة هلا أولويًة يف السنوات األربع األخرية مع تردي أوضاع الصحة العمومية 

لشل  األطفال  يف عدد من البلدان. وقد نُِفذت محالت هائلة هبدف ماافحة الفاشيات واسعة النطاق
واحلصبة، وأمثرت عن جناح يف منع جدوث مزيد من االنتشار لتلك الفاشيات سواء داخ  اإلقليم أو خارج 
جدوده. ونـُفِّذت أيضًا أعماٌل عل  قدر من األمهية لضمان امتالك الدول األعضاء للقدرات األساسية الالزمة 

، وبطلب من الدول األعضاء، نفذَّت املنظمة 2014ام (. فمع هناية ع2005لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية )
تقييمات سريعة لقدرات البلدان يف جمال الاشف عن جاالت اإلصابة باإليبوال واالستجابة هلا. وأظهرت النتائج 
رغرات يف قدرات الوقاية من الفاشيات وماافحتها يف مجيع البلدان وكشفت عن القيود املرتبطة بأداة التقييم 

لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية. ودعت اللجنة اإلقليمية، بناًء عل  ذلك، إىل اعتماد التقييم املستق  الذايت 
واإلشراف عل  عملية للتقييم اخلارجي  للبلدانوتشاي  جلنة إقليمية للتقييم من أج  إسداء اإلرشادات التقنية 

اة التقييم اخلاصة باللوائح الصحية الدولية مع اخلطة املشرتك املستق . وقد لعب إقليمنا دورًا رائدًا يف مواءمة أد
العاملية لألمن الصحي، وإعداد أداة للتقييم اخلارجي املشرتك يعتمدها اآلن مجيع أقاليم املنظمة، فضاًل عن اخلطة 

 .العاملية لألمن الصحي

جسامة هذا التحدي، فقد فرَّ  األولوية اخلامسة لإلقليم. واإلضافة إىل التأهب للطوارئ واالستجابة هلاوميثِّ   .12
العاملون الصحيون من ويالت العنف، بينما كان مصري مرافق الرعاية الصحية التعرض للضرر أو الدمار، 
وشحَّت األدوية واإلمدادات الطبية. وجىت عند توافر الطواقم الطبية، فلم تان قادرة عل  دخول كثري من مناطق 

ئني والنازجني فإما يشوهبا التفتت أو أهنا ال تُقدَّم عل  اإلطالق. وأصبح الصحية لالج الرعايةالصراعات. أما 
 العثور عل  عاملني بالرعاية الصحية راغبني يف العم  بتلك املناطق أصعب من أي وقت مض .

ومجيع بلدان اإلقليم ُعرضة للمخاطر. وكما أوضحت سلفاً، فلقد واجهنا هتديدات خطرية عل  الصحة  .13
شل  األطفال وغريه من الفاشيات. وتوقف تقدمي الرعاية طويلة األمد والوقائية الالزمة  عودةالعمومة، مث  

ملواجهة األمراض غري السارية الرئيسية، وهي يف األغلب أمراض القلب، وأمراض الرئة، والساَّري، والسرطان، 
 ألعداد كبرية ممن يعانون هذه األمراض يف مناطق الصراعات.
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أعمالنا يف جمال التأهب للطوارئ واالستجابة هلا عل  تعزيز قدراتنا عل  االستجابة بفاعلية وكفاءة عل   ركزتوقد  .14
أرض الواقع مع تطور األوضاع، وعل  تعزيز التأهب للاوارث والطوارئ عل  املستويني اإلقليمي والقطري. وقد 

لف العوام  املهمة حلالة الطوارئ. وجيري ترتب عل  ذلك إنشاء هياك  ومراكز داخلية جديدة للتصدي إىل خمت
إرساء شراكات أقوى مع السلطات الصحية واملنظمات غري احلاومية والقيادات اجملتمعية واألوساط األكادميية 
واجلهات املاحنة والقطاع اخلاص وغريها من األطراف املعنية، هبدف دعم البلدان. وقد أنشيء صندوق تضامن 

املباشر عل  املدى القصري لدعم جاالت الطوارئ احلادة، وهناك جهود تُبَذل لتسليط الضوء  إقليمي لتوفري التموي 
عل  فجوة التموي  بالنسبة للبلدان اليت تشهد أزمات ممتدة يف ظ  سعيها إىل إعادة بناء البنية التحتية وتوفري 

 الرعاية الصحية لسااهنا.

أكرب التحديات اليت نواجهها واإلجراءات الرئيسية املتخذة  ويف جني تسلط هذه املقدِّمة الضوء عل  بعض  من .15
ُمنجزة إزاء ك  من األولويات اإلقليمية األساسية اخلمس ـ، فإن التقرير يتناول مبزيد من التفصي  األعمال الجياهلا

ضي . ويسلط التقرير الضوء أيضاً عل  س2016جىت اليوم، أيار/مايو  2012منذ أن اعُتِمدت يف أيار/مايو 
ُ
ب  امل

 قدماً يف التعام  مع بعض التحديات املستمرة.

وقد ركزنا جهودنا، خالل هذه الفرتة، عل  حتقيق أقص  قدر ممان من النتائج. ومتاَّنا أيضًا من تعزيز القدرات  .16
في يف اإلقليم ومن حتسني جودة اخلدمات املقدَّمة إىل الدول األعضاء. ونواص  بناء قدرات موظ للمنظمةالتقنية 

املنظمة واستخدام شباة موسَّعة من كبار اخلرباء الدوليني يف اجملاالت اخلمسة ذات األولوية. وكان العم  املشرتك 
مع الشركاء وسائر األطراف املعنية اجتاهًا اسرتاتيجيًا مهمًا ميَّز عملنا يف الاثري من اجملاالت الربجمية، وعلينا أن 

ن التصدي للتحديات الصحية الاربى اليت تواجهها بلدان اإلقليم إال من نستمر يف هذا االجتاه. ولن نتمان م
خالل العم  اجلماعي. وحنن ملتزمون بدعم البلدان مع شروعها يف العم  عل  بلوغ الغايات الصحية الطموجة 

ع الساان يف الواردة ضمن أهداف التنمية املستدامة، ومع بنائها نظمًا صحيًة تتسم بالفاعلية والافاءة خلدمة مجي
 إقليم شرق املتوسط.

 

 

 

 

 
 

يواجه  أن المقّدر من. 2013 لعام الصحية إجمالي النفقات في من األموال الشخصية اإلنفاق حصة .1الشكل 
شخص في عداد  مليون 7.5وأن يصبح  اإلقليم كارثة مالية في شخص مليون 16.5 إلى ما يصل سنة في كل

 الصحية من األموال الشخصية المدفوعات الفقراء بسبب
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 تعزيز الُنظم الصحية
 2012الوضع يف عام 

و م تزل هاذا إىل يومنا هذا،  2012كانت احلاجة إىل تعزيز النظم الصحية واضحة وضوجًا شديدًا يف عام  .17
جيث شاعت أوجه اإلجحاف الصحي، ليس فقط يف بلدان اجملموعتني الثانية والثالثة، ولان يف بلدان اجملموعة 

. وتتصاعد وترية التعرض للمخاطر الصحية، وباألخص ألهم األسباب املثدية إىل األمراض غري 1األوىل أيضاً 
ب الرئيسي للوفاة يف اإلقليم. كما أن تااليف الرعاية الصحية آخذة يف التزايد مع السارية، اليت تُعدُّ بدورها السب

اخنفاض التغطية بالتأمني الصحي، مما يثدي إىل ارتفاع املدفوعات املباشرة من جيوب املرض ، وتسقط الاثري 
ة، وجىت جمرد الرعاية (. أما احلصول عل  الرعاية الصحية اجليد1من األسر نتيجة ذلك يف برارن الفقر )الشا  

الصحية يف بعض األجيان، فهو أمر بعيد املنال بالنسبة جلزء ال يستهان به من ساان اإلقليم. ويف جني تُتاح 
الشباات احلديثة من الُبىن التحتية الصحية والعاملني املهرة يف الرعاية الصحية والتانولوجيات الطبية 

مة إتاجةً  كاملًة ملواطين بعض البلدان، فاألمر ال ياون كذلك أبدًا يف ك  البلدان.   واملستحضرات الدوائية املتقدِّ
ومث  هذه التفاوتات يف قوة النظم الصحية إمنا تسهم يف تباين النتائج الصحية، مثلما هو احلال بالنسبة ملأمول 

 احلياة ووفيات األمهات ووفيات الرضع واألطفال.

يها نظم تسجي  األجوال املدنية واإلجصاءات احليوية، فهي غري قادرة وبالنسبة لنظم املعلومات الصحية، مبا ف .18
عل  مجع املعلومات احليوية الالزمة لوضع اخلطط للنظم الصحية وإقامة هذه النظم ورصد عملها. وتتضمن هذه 

تباينات  املعلومات بيانات موروقة عن املواليد والوفيات وأسباب الوفاة، وأهم املثشرات الصحية. ويف جني توجد
بني البلدان يف جودة نظام املعلومات الصحية، فإن مجيع البلدان تفتقر إىل نظام شام  يعم  بالاام  وقادر 

 عل  توفري املعلومات الالزمة يف الوقت املناسب وبطريقة موروقة لالسرتشاد هبا يف التخطيط ورسم السياسات.

وتُعدُّ القدرات واملوارد الالزمة للتأهب للطوارئ واالستجابة هلا غري كافية وتتسم بالتفتت. وأجداث العنف  .19
والدمار الذي أصاب الُبىن التحتية، مبا يف ذلك البنية التحتية اخلاصة بالرعاية الصحية، ونزوح ماليني البشر، 

ان متأهبة عل  النحو الاايف. ويف استجابة مباشرة أضحت متث  أزمًة جادة بالنسبة للنظم الصحية اليت  م ت
هلذه وغريها من التحديات الصحية الشديدة، شرع املاتب اإلقليمي بالتعاون مع املااتب القطرية ووزارات 

 الصحة واملقر الرئيسي للمنظمة وغري ذلك من الشركاء، يف عملية تعزيز النظم الصحية للدول األعضاء.

( بشأن تعزيز النظم 3-/ق59 إ م/ل ، اعتمدت اللجنة اإلقليمية قرارًا )ش2012بر ففي تشرين األول/أكتو  .20
الصحية يف بلدان إقليم شرق املتوسط. وقد خلص القرار إىل أن حتسني صحة الساان يف اإلقليم "ال ميان أن 

وعالية اجلودة"،  يتم إال من خالل نُُظم صحية وطنية جيدة األداء، تضمن اإلتاجة الشاملة لرعاية صحية فع الة
(. وأصبحت تلك األولويات متثِّ  1وجثَّ الدول األعضاء عل  الرتكيز عل  سبع أولويات اسرتاتيجية )اإلطار 

  األهداف املنشودة من تعزيز النظم الصحية.

                                                      
( البلدان اليت شهدت التنمية 1حتدَّدت اجملموعات الثالث بناء عل  النتائج الصحية للساان وأداء النظام الصحي ومستوى اإلنفاق عل  الصحة: 1

( البلدان املتوسطة الدخ  بشا  عام اليت 2االجتماعية واالقتصادية هبا تقدُّماً يـُْعَتدُّ به عل  مدار العقود األربعة املاضية، مدعومًة بارتفاع معدالت الدخ ؛ 
( البلدان اليت تواجه صعوبات يف حتسني النتائج الصحية للساان نتيجًة 3أقاَمت بنَية أساسية واسعة للصحة العمومية ولانها تواجه صعوبات يف املوارد؛ 
 .لنقص املوارد، وعدم االستقرار السياسي وغريها من التحدِّيات اإلمنائية املعق دة
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 . أولويات تعزيز النظم الصحية1اإلطار 
  تعزيز القيادة واحلوكمة يف الصحة .1
 حتقيق التغطية الصحية الشاملة التحرُّك َصْوب .2
 تقوية نُظُم املعلومات الصحية .3
  دعم إعداد قوى عاملة صحية متوازنة وجيدة اإلدارة .4
 وحتسني احلصول عل  خدمات رعاية صحية رفيعة اجلودة .5
 املشاركة مع القطاع الصحي اخلاص .6
 ضمان احلصول عل  التانولوجيات األساسية، ومنها األدوية .7

 2016-2012التقدُّم احملرز يف الفرتة 
بدأ هذا اجملال املتعدد اجلوانب من جماالت تعزيز النظم الصحية بإجراء استعراض معمَّق  القيادة والحوكمة: .21

للنظم الصحية يف اإلقليم، وأعقب ذلك إعداد مرتسم موجز للنظام الصحي يف ك  بلد. وتصدر هذه 
عام بالتشاور مع الدول األعضاء، وتوفر معلومات مهمة عن ك  بلد املرتسمات املاوَّنة من صفحتني كام 

الضعف والفرص والتحديات واألولويات. وهتدف إىل مساعدة رامسي  ومواطنوتعِرض تقييمًا موجزاً لنقاط القوة 
السياسات عل  الرتكيز عل  ما تتمتع به بلداهنم من مقومات وما يعرتض طريقها من حتديات وتوفِّر مناسبة 
هامة ومدخاًل للحوار، والسيما أرناء البعثات املرسلة إىل البلدان. وقد ُقدِّمت بالتوازي مع ذلك جمموعة من 
الدورات التدريبية عل  تنمية القدرات هبدف تعزيز عمليات رسم السياسات وصنع القرارات يف الدوائر 

لصحية واإلنسانية، والسياسات الصحية احلاومية، وعل  التشريعات واللوائح اخلاصة بالصحة، وعل  احلقوق ا
 والتخطيط يف جمال الصحة.

كان أجد العوائق الرئيسية اليت تعرتض سبي  التقدُّم يف جمال الصحة العمومية يف كثري من البلدان متمثاًل يف   وقد .22
نقص قدرهتا عل  وضع السياسات والربامج الصحية املسندة بالبي نات وتنفيذها. ويف إطار اجلهود الرامية إىل 

دف صق  مهارات مسثويل الصحة العمومية يف مستوى تعزيز القيادة، أُطِلق برنامج للقيادة من أج  الصحة هب
قيادة من قيادات الصحة  50الوظائف املتوسطة والعليا. وجىت اآلن، خترج من هذا الربنامج ما يزيد عل  

، الذي يقدَّم بالتعاون مع كلية هارفارد للصحة العمومية، إىل تطوير الربنامجالعمومية يف املستقب . ويهدف 
بلية القادرة عل  املبادرة بالتصدي إىل املشاالت الصحية، عل  املستوى احمللي والوطين، اليت هلا القيادات املستق

تأرري مباشر عل  صحة الساان. وهناك مبادرات رئيسية أخرى متثلت يف تقييم وظائف الصحة العمومية 
ليمي وأسدت له النصح جلنة األساسية يف اإلقليم. وقد أسهم هذا العم ، الذي توىل زمام قيادته املدير اإلق

عاملية من اخلرباء املعروفني، يف إرساء الوظائف احملددة للصحة العمومية يف الدول األعضاء، وهي الوظائف 
الضرورية للحفاظ عل  صحة ساان تلك الدول وعافيتهم. وأعقب ذلك إعداد األدوات واألدلة اخلاصة بالتقييم 

يف قدرات الصحة العمومية لديها. وقد نُِفذ التقييم يف بلدين بصفة  الذايت للبلدان من أج  حتديد الثغرات
 جتريبية وسوف يُنَشر يف سائر بلدان اإلقليم.

، أُطِلقت مبادرة لبناء القدرات يف جمال الدبلوماسية الصحية، وهو اجملال الذي للحوكمة يف الصحةوبالنسبة  .23
توى العاملي، بوجه خاص، جول القضايا الصحية اليت تثرر يتعلق باملفاوضات اليت تنخرط فيها البلدان عل  املس

عل  البلدان واليت ترسم مالمح بيئة السياسات العاملية احمليطة بالصحة. وقد جضر الندوات السنوية جمموعة من 
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م قضايا أهم املسثولني املعنيني من وزارات الصحة والشثون اخلارجية والدبلوماسيني والربملانيني واخلرباء ملناقشة أه
الساعة يف جمال الصحة عل  الصعيد العاملي وتبادل الدروس املستفاد. وقد ربت، عام تلو العام، أن هذه املبادرة 
هي أكثر أنواع احلوار نفعاً جيث يستقي منها املشاركون الدروس وتسهم يف توطيد العالقة بني الصحة والسياسة 

 ت وجلقات عم  ممارلة عل  املستوى الوطين.وتقيم بلدان عديدة ندوا اخلارجية يف اإلقليم.

أهم ما يرمي إليه تعزيز النظم الصحية يف البلدان هو حتقيق التغطية الصحية الشاملة،  التغطية الصحية الشاملة: .24
وهو ما يعين تقدميها جلميع األفراد وجلميع البلدان، وللمواطنني واملغرتبني عل  السواء. والبد أن تتضمن التغطية 

تدخالت يتم من خالهلا التصدي ألهم أسباب املراضة والوفيات للساان كا ، مبن فيهم  الشاملةة الصحي
اجملموعات املهم شة والضعيفة، فضاًل عن محايتهم من التااليف الباهظة للرعاية الصحية اليت تعرِّض األسر 

لهدف اخلاص بالصحة ضمن ملخاطر السقوط يف دائرة اإلفالس. ويعدُّ هذا األمر إجدى الغايات املهمة ل
أهداف التنمية املستدامة وله دور جيوي يف ضمان االستجابة الفع الة لألرر املتفاقم لألمراض غري السارية. وكان 

للتغطية الصحية الشاملة باعتبارها أولوية شاملة قد أسفر عن إعداد إطار  2012اعتماد اللجنة اإلقليمية عام 
. 2014ة الصحية الشاملة يف إقليم شرق املتوسط، واعتماده بعد ذلك يف عام العم  املعين بالنهوض بالتغطي

وهذا اإلطار هو وريقة اسرتاتيجية فيما يتعلق بالسياسات وسيساعد عل  حتقيق هذه املبادرة البالغة األمهية جلميع 
 .بلداً  22األفراد واألسر يف ك  بلدان اإلقليم البالغة 

اءات االسرتاتيجية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، وهي إجراءات مسندة ويشم  اإلطار جمموعة من اإلجر  .25
بالبي نات وعالية املردود وذات جدوى، وسوف تدعمها مجيعًا إجراءات مقابلة من جانب املنظمة. ومن هذه 

شِرف معنية بالتغطية الصحية الشاملة تُ  اإلجراءات، عل  سبي  املثال، إرساء آلية توجيهية متعددة القطاعات
عليها وزارة الصحة. ويشتم  أيضًا عل  إجراءات لتعزيز احلماية من املخاطر املالية، واليت من شأهنا أن تساعد 
عل  تقلي  جصة مدفوعات املرض  املباشرة من جيوهبم وخفض النفقات الباهظة للرعاية الصحية، ومن مث 

ضمان اجتواء برنامج التغطية بالتأمني الصحي  احلماية من السقوط يف برارن الفقر. ويهدف اإلطار أيضًا إىل
االجتماعي يف ك  بلد عل  جزمة من اخلدمات األساسية، ومنها اخلدمات الوقائية والعالجية. وأخرياً، ُيستخدم 
اإلطار يف إرشاد البلدان لتوسيع نطاق التغطية للمجموعات الضعيفة، وخصوصاً الفقراء والعاملني يف القطاع غري 

 ما ُيستخدم يف مجع البيانات اليت تتيح رصد التقدُّم احملرز صوب حتقيق التغطية للساان.الرمسي، ك

وعقب اعتماد اإلطار اإلقليمي املعين بالنهوض بالتغطية الصحية الشاملة، بات من الضروري لا  بلد  أن  .26
ض، قدَّمت املنظمة الدعم (. وسعياً منها إىل حتقيق هذا الغر 2يعاف عل  تنفيذ اإلجراءات املوص  هبا )اإلطار 

يات والفرص الساحنة من أج   من خالل بعثات مراجعة الُنظُم الصحية اليت هدفت إىل الوقوف عل  التحدِّ
معمَّقة  ، أجريت أعمال مراجعة2016وحبلول منتصف عام إعداد اسرتاتيجيات وطنية للتغطية الصحية الشاملة. 

بلدان. ويعاف مجيع البلدان تقريباً، مبا يف ذلك  10للنظم الصحية وأُِعدت اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف 
بلدان اجملموعة الثالثة، بنشاط عل  استاشاف اخليارات املتاجة للتغطية الصحية الشاملة، مبا فيها توسيع نطاق 

  .التغطية من خالل التأمني الصحي
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 إطار العمل الرئيسية الصحية الشاملة: التزامات التغطية .2إطار 
  إعداد رؤية واسرتاتيجية .1
 تعزيز احلماية من املخاطر املالية .2
 اخلدمات الصحية الالزمةبتغطية التوسيع نطاق  .3
 ضمان توسيع نطاق التغطية الساانية ورصدها .4

نظم املعلومات  رغراتمبادرتني مرتابطتني ملعاجلة زمام منظمة الصحة العاملية تتوىل  نظم المعلومات الصحية: .27
، وكالمها مهم لتطوير عملية 2012عام قد انطلقت هاتان املبادرتان يف . و يف خمتلف البلدانوتفتتها الصحية 

 .بالبيِّنات والتخطيط والرصد يف املستقب  املسنَّدةصنع السياسات الصحية 
نظم ملراجعة مع الدول األعضاء عماًل ماثفًا لصحة العاملية تعم  ويف بداية هاتني املبادرتني، كانت منظمة ا .28

والتشاور  البلداناملعلومات الصحية لديها وتعزيزها، وذلك من خالل مشاورات اخلرباء واجللسات املشرتكة بني 
، أقرت اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط إطار عم  نظم 2014ويف عام . عل  نطاق واسع مع خمتلف البلدان

مثشرًا أساسًيا لرصد الصحة يف رالرة جماالت، أال وهي: املخاطر مثانية وستني يتضمن ، الذي املعلومات الصحية
وقدمت ي. نظام الصحالالصحية وحمدداهتا؛ والوضع الصحي مبا يف ذلك األمراض والوفيات؛ واستجابات 

يشم  مصدر البيانات    تلوي(ك  من هذه املثشرات )سج  منظمة الصحة العاملية حتلياًل مفصاًل لسمات
وعل  . واألداة املستخدمة للحصول عليها ومتطلبات التحلي  واالستخدام اخلاص بإعداد السياسات ونشرها

إال أنه وجىت . مدار العامني املاضيني، بدأت الدول األعضاء يف تبين املثشرات األساسية وإعداد تقارير بشأهنا
املثشرات، ومن الضروري أن تتصدى ك   مجيع إعداد تقارير عن من تارخيه،  م تتمان أي من هذه الدول

املوجودة يف بيانات ك  بلد،  الثغراتمت إطالع وزراء الصحة عل  تقرير شام  عن قد و  ي.ذا التحدالبلدان هل
اخلطوة الثانية اليت يتعني عل  منظمة الصحة  . وتأيتب ذلك تقييم شام  لتحديد أولويات معاجلة ك  منهاعقُ يو 

 .ك  جسب اجتياجاته  -للبلدان تعزيزًا لنظم املعلومات الصحية هبا التقين تقدمي الدعم ، وهي العاملية القيام

 

 

 

 

 

 

 

 السريع الذاتي التقييم نتائج: الحيوية األحوال المدنية واإلحصاءات لنظم تسجيل األداء الوظيفي. 2الشكل 
 2013 -2012 لمنظمة الصحة العالمية المتوسط في إقليم شرق بلًدا 21 في
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 ، فهي تركز عل  حتسني تسجي  األجوال2013أما املبادرة الثانية، اليت أقرهتا اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط عام  .29
. ألسباب  حمددةتعزيز إجصاءات الوفيات اليت تُعَزى لاملدنية واإلجصاءات احليوية، مع إيالء اهتمام خاص 

وكنتيجة لعمليات التقييم السريعة الشاملة واليت متت بالتعاون مع وزارات الصحة وأصحاب املصلحة الوطنيني، 
نظم تسجي  األجوال املدنية واإلجصاءات احليوية يف ك  بألوجه القوة والضعف  شامالً هناك تصورًا أصبح 

جيلهم، كما من املواليد يف اإلقليم  م يتم تس %30ثر من أكإن ، جيث كبرية الثغراتإن  .(2البلدان )الشا  
اليت  الثغراتقد مت إطالع الدول األعضاء عل  . ول%20 لغ عنها مع بيان أسباهبا أق  منبأن نسبة الوفيات امل

االسرتاتيجية اإلقليمية اليت أقرهتا اللجنة اإلقليمية لشرق  استناًدا إىلالدعم الفين تقدمي تعاين منها نظمها وُعرض 
بشأن إجصاءات أسباب  رومنذ إجراء عمليات التقييم، ارتفع عدد بلدان اإلقليم اليت تعد تقاري. املتوسط

 بصرفوعل  الرغم من ذلك، فإن ك  البلدان،  .2016بلًدا يف عام  13إىل  2012بالد يف عام  7الوفيات من 
يات النامجة عن أسباب من اجلهد لتحسني دقة بيانات الوف اً بذل مزيدأن ت عليهان إجنازاهتا احلالية، النظر ع
 .، وهي بيانات ضرورية لرصد الصحة وأيًضا لتحقيق أهداف التنمية املستدامةحمددة

ن يف جمال و عملين الرعاية الصحية وغريهم ممب العاملنيتتضمن هذه املبادرة زيادة عدد  القوى العاملة الصحية: .30
ويعد ذلك من اجملاالت بالغة . تأهي  القوى العاملةجودة عل  حتسني كما تنطوي ،  وحتتاجهم البلدان الصحة

دان اآلن صعوبة يف اجتذاب عاملني يف جمال الرعاية لوتواجه بعض الب. األمهية بالنسبة للصحة يف اإلقليم
ستقرار احلايل والصراعات الدائرة واليت دفعت الاثري من ، نتيجة لعدم االالتأهي الصحية عل  درجة عالية من 

للحفاظ املالئمة األجور وظروف العم   ال تتوافرويف بلدان أخرى، . املهنيني الصحيني إىل اهلرب مع عائالهتم
من أج   ،بالتعاون مع وزارات الصحة، عدة اسرتاتيجيات تطبيقويف هذا الصدد، مت . عل  القوى العاملة الالزمة
 .تعزيز القوى العاملة الصحية

يوف ر هذا و  ة.ليمي لتنمية القوى العاملة الصحيُوضع إطار عم  إقنه وبالتشاور مع الدول األعضاء، كما أ .31
عدة خيارات ملعاجلة ، االسرتاتيجية العاملية للقوى العاملة الصحية والذي يتوافق متامًا مع طار املسَنَد بالبيِّناتاإل

 .اليت تواجه البلدان املشاالتبعض من أصعب 

نظمة يف هذا املعم   توقفوقد . حنو حتقيق التنمية الصحية يف اإلقليم اً ضروري اً تعزيز التعليم الطيب أمر  ويعدُّ  .32
تقييم إلجراء مع البلدان ومع االحتاد العاملي للتعليم الطيب . وبُِذل عم  ماثف اجملال عل  مدار الِعقد املاضي

استناداً لتحديات القائمة، ل للتصدييف خمتلف البلدان، ومت وضع إطار عم  إقليمي  الطيبم واضح لوضع التعلي
 القدرات التنظيميةبناء بدًءا من  األطباء، تأهي جبودة  الرتقاءلطار هنًجا هذا اإلوميث  . اخلربة الدوليةإىل 
وتشجيع/تعزيز مراكز تطوير التعليم، وبناء ، وتوفري املعايري والدالئ  اإلرشادية لاليات الطب اجلديدة، هاتعزيز و 

كما يشم  إطار العم  اجتذاب أعضاء هيئة  ة.وإنشاء برامج اعتماد وطنية مستقل، ةالتعليمي اتاديقدرات الق
ومت حتديد اإلجراءات اليت . الاافية للتدريب املواردوكذلك توفري  ،التدريس ذوي الافاءة واالجتفاظ هبم

تقدمي املنظمة عل  املديني القصري والطوي  فيما يتعلق با  أولوية من األولويات، مع  ستنفذها الدول األعضاء
 لدعم تقين حمدد يتالءم مع ك  من تلك اإلجراءات.

املمرضات  تقدِّميق  أمهية عن ذلك وضع اسرتاتيجية إقليمية هتدف إىل تعزيز التمريض والقبالة، جيث  و م .33
اإلقليم يعاين من نقص شديد يف  . وملا كاننسبة كبرية من خدمات الرعاية الصحية عاملًيا وإقليمًيا والقابالت
املمرضات والقابالت، فإن االسرتاتيجية توصي بإجراءات اسرتاتيجية يف مخسة جماالت عم  رئيسية، أال أعداد 
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دمات؛ وإماانية احلصول عل  تعليم عايل سات واخلظم إدارة القوى العاملة؛ واملمار ؛ ونوالتنظيموهي: احلوكمة 
 .اجلودة؛ واألحباث

 ئباداملقيم و اليدة للساان عل  اجلصحية الرعاية اليعتمد تقدمي خدمات  دة:و جعالية الإتاحة رعاية صحية  .34
ة مت تعزيز طب األسرة كنهج أساسي حنو تقدمي رعاية أولية متااملاألولية. وقد الرعاية الصحية املت بعة يف تقدمي 

يف جمال توفري برامج مطورة كثرية وحتديات   رغراتإال أن البلدان تعاين من ، يف اإلقليم تركز عل  األشخاص
وتضمنت اجلهود . عالية للعوام  الدميغرافية املتغرية وعبء األمراضلطب األسرة تتميز باستجابتها البالاام  

املبذولة لتعزيز الرعاية الصحية األولية استعراض الوضع وتقدمي التوجيهات االسرتاتيجية للبلدان وبناء قدراهتا 
كما مت وضع برامج وأدوات لتحسني جودة الرعاية وسالمة املرض  . أطباء األسرةلزيادة ختريج وإسداء النصح هلا 

إعداد جمموعة أدوات  فضاًل عنديث دلي  تقييم سالمة املرض ، ومت حت. عل  ك  مستويات رعاية املرض 
 ها.لدعم

ومها: إدارة تعزيز النظم الصحية، ن من جماالت العم  ضمن األولويات االسرتاتيجية لان جديدجماال أُدرجو  .35
 .اخلاص ةودور قطاع الصح املستشفيات

مديرو جضرها عم  لبناء القدرات جلقة  تمظِ مستشفيات القطاع اخلاص يف اإلقليم ونُ ألوضاع حتلي  وأُجري  .36
مة يف بعة بشأن الرعاية املقدَّ من داخ  اإلقليم وخارجه جيث تبادلوا أفض  املمارسات املت   املستشفيات

شباة من مديري املستشفيات وصانعي السياسات تعزيزًا أُنِشئت ، ذلكوبناء عل  . املستشفيات وإدارهتا
 .للتعاون يف هذه اجملاالت

قد توس ع و . اخلدمات الصحية يف معظم البلدانأجد األطراف الرئيسية يف تقدمي اخلاص  يقطاع الصحال ويعدُّ  .37
ورمبا ياون عقد شراكات مع القطاع اخلاص . غالًبا ما يفتقر إىل التنظيم اجليد، إال أنه بشا  سريعهذا القطاع 

ولان . ملهمة حنو حتسني صحة الساانالوسائ  ا ىجدإلتقدمي خدمات صحية أساسية ممولة من القطاع العام 
وقابلة  عايري حمددة، استنادًا إىل مالقطاع اخلاص بصورة جيدةتنظيم ، يتعني الفرصةجىت يتسىن حتقيق هذه 

وقد بدأ العم  . عدم التدخ  أمبدولن يُقب  اتباع  يف هذا الشأن ضرورياً وسياون اإلشراف احلاومي للتنفيذ. 
العم  جول  جلقات، وتبع ذلك عقد سلسلة من ألوضاعهحتلي  الل إجراء من خاخلاص  ةعل  قطاع الصح

 عمله.تنظيم و  شاملةالصحية التغطية ال بلوغ إشراكه يفإىل بناء القدرات وكذلك املشاورات اليت هتدف 

التانولوجيات الصحية، مبا يف ذلك األدوية قد تاون إتاجة  التكنولوجيات األساسية، بما في ذلك األدوية: .38
بني الصحة واألمراض املنتشرة بالنسبة مبثابة الفرق ما  ،واللقاجات واملستحضرات البيولوجية واألجهزة الطبية

تفتقر نسبة كبرية من الساان  ،يف العديد من البلدان. ولان واملوت بالنسبة لألفراد احلياةللساان أو الفرق بني 
عل  ضمان اجلودة جيث ينطوي يف ذلك األدوية،  إىل إماانية احلصول عل  التانولوجيات األساسية، مبا

، مما قد موج هة حنو الطلبوقد تاون قدرة احلاومة عل  التنظيم . االستخدام غري الرشيدمشاك  معقدة وينتشر 
ة الوطنية يف ينظم الصحالأداء ضعف ك بأن اويتزايد اإلدر . يثدي إىل هدر النفقات وشراء منتجات غري مالئمة

 .مام التنمية الصحيةأ  عائًقا رئيسًيا هذا اجملال ميث

وهذا التقييم عبارة عن عملية متعددة . لقت أداة قوية لتقييم التانولوجيا الصحيةطواستجابة لذلك، أُ  .39
تستخدم معلومات عن املسائ  الطبية واالجتماعية واالقتصادية والتنظيمية لصنع القرار االختصاصات 
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آمنة كما أهنا تدعم صياغة سياسات صحية . الصحية تالتانولوجيابإجدى باستخدام  املتصلةواألخالقية 
وميان هلذه األداة تقييم التالفة . املرض  وتسع  حنو حتقيق أفض  قيمة وأفض  نتائج للمرض عل  ز الة تركِّ فع  و 

فض اإلهدار خي الشراء يف نطاق امليزانية احملددة، كما أن ذلك من شأنه أن قراراتوالعائد جىت يتسىن اختاذ 
وقد تاون مفيدة أيًضا بالنسبة للبلدان اليت تسع  . الستثمارات غري املالئمةينتجان عن اين ذوعدم الفاعلية الل

 .شاملةالصحية التغطية الحنو حتقيق 

ملاونات السياسات الوطنية  ر وصًفا مفصالً توفِّ ، وهي مت إعداد موجزات القطاع الصيدالين جلميع البلدانو  .40
اليت التحديات واألولويات وتبنيِّ أيضًا  ،أداء املثشراتسج  لقياس باإلضافة إىل  ،املخدراتاافحة اخلاصة مب

 .تستوجب اختاذ إجراءات بشأهنا

 السبي  إىل املضي قدماً 
أمر واعد بأنه إطار عم  التغطية الصحية الشاملة وعم  وزارات الصحة بالتعاون مع املااتب القطرية يتسم  .41

وسيتم إيالء اهتمام . م فعلي، جال ما إذا مت االلتزام هبذه العملية والتوسع فيهاإىل حتقيق تقدُّ  للغاية وسيثدي
شاملة، مبا يف ذلك الصحية التغطية الخارطة طريق خاصة با  بلد حنو حتقيق  إعدادخاص لالنتهاء من 

املستخلصة سواء داخ  اإلقليم وسيتم تبادل التجارب والدروس . تقدمي اخلدماتو لتموي  الصحي ااسرتاتيجيات 
 .أو خارجه

العم  يف املستقب  بشأن القيادة واحلوكمة عل  تعزيز وزارات الصحة وبناء قدراهتا من أج  تنظيم قطاع  سريكزو  .42
الصحة بشا  أفض  وإشراك قطاعات متعددة بصورة أكرب، باإلضافة إىل حتقيق ال مركزية فاعلة وزيادة املساءلة 

برنامج القيادة من . وسوف حيقق يف وزارات الصحة العموميةتعزيز قدرات الصحة هنا ومن الضروري . والشفافية
مع مرور الوقت ومع إجراز الفوائد مزيًدا من  ،عامني متتاليني عل  مدارأج  الصحة، الذي كان ناجًحا 

من  العموميةيف جمال الصحة ات يادويهدف الربنامج إىل ختريج قجياهتم املهنية. من التقدم يف  اً اخلرجيني مزيد
األكادميية يف عل  إسناد هذا الربنامج إىل أجد املثسسات اخلطة تقوم و . شخًصا ك  عام رالرنياإلقليم مبعدل 

 .اإلقليم ضمانًا الستدامته

حيتاج ك  ؛ إذ قة من نظم املعلومات الصحية أمر بالغ األمهية لتحسني صحة الساانيواحلصول عل  بيانات دق .43
التعهد املستوى ودعم من خمتلف القطاعات املعنية للوفاء برفيع بلد من بلدان اإلقليم إىل جشد التزام جاومي 

طاملا . وللومات الصحية، خاصة فيما يتعلق جبمع بيانات شاملة عن أسباب الوفاةعمبادرات نظم املالوارد يف 
يرات املستخدمة يف تقارير األوضاع الصحية يف خمتلف أعربت الدول األعضاء عن قلقها إزاء مدى صحة التقد

تشهد طرق احلصول عل  هذه التقديرات حتسًنا عل  املستوى العاملي، إال أنه ال يوجد بدي  عن هذه . و البلدان
وتعاف منظمة . التقديرات ما  م تقم البلدان بوضع أنظمة دقيقة من جيث مجع البيانات وإصدار التقارير

، حبيث تساعد نتائج التقييمات البلدان يف غ هباة عل  وضع منهجيات لتقييم صحة املثشرات املبلالصحة العاملي
اليت  الثغراتوعل  جانب آخر، ينبغي أن تضع البلدان يف اعتبارها . حتسني نظم معلوماهتا عل  املستوى الوطين

صة بإطار العم  الذي وضعته منظمة تواجهها عند رفع تقارير بشأن املثشرات األساسية الثمانية والستني اخلا
ويتعني عل  . الصحة العاملية بشأن املعلومات الصحية اإلقليمية، وكذلك تعم  عل  وضع خطة يف هذا الشأن

، نظم تسجي  األجوال املدنية واإلجصاءات احليويةاليت يلزم تعزيزها ضمن  تنظر يف اجملاالتالبلدان أيًضا أن 
 .منظمةللتقييم الشام  وما تاله من تقارير الوهي اجملاالت اليت جددها 
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وقد مت إعداد اسرتاتيجيات . مبادرة صحيةبالغة يف بالنسبة ألي تنمية القوى العاملة الصحية أمهية وتاتسي  .44
واضحة لبناء القوى العاملة يف املستقب ، عل  أن تتم مناقشتها مع الدول األعضاء يف الدورة الثالثة والستني 

يف البلدان السياسية والتعليمية ة القيادضمان الدعم من اآلن الضروري ومن . ة لشرق املتوسطللجنة اإلقليمي
 يف هذا اجملال. جيت يتسىن املضي ُقدًما

وستتم مناقشة يب. م إىل كليات الطب من خالل تنفيذ إطار العم  اإلقليمي للتعليم الطالدعم املقدَّ  وسيستمر .45
من عام الثالرة أشهر األخرية الصحة والتعليم العايل، واملقرر انعقاده يف  يإطار العم  يف اجتماع وزاري لقطاع

ومن املتوقع أن يقوم ك  بلد مبراجعة وضع القوى العاملة يف جمايل التمريض والقبالة استناًدا إىل إطار . 2016
رباء الدوليني نظمة تقدمي اإلرشاد والدعم التقنيني من خالل شباة من اخلاملوستتوىل . العم  اإلقليمي

 .واإلقليميني
شاملة وحتسني سالمة املرض ، جيب أن يٌتوسع يف الربامج الصحية التغطية صوب الم التقدَّ تسريع وترية ومن أج   .46

اإلقليمية اخلاصة ببناء القدرات والدعم التقين واليت هتدف إىل توسيع نطاق احلصول عل  الرعاية الصحية، مبا يف 
وتأيت مشاركة قطاع الصحة اخلاص  . طب األسرة لية من خالل التوسع يف ممارساتالرعاية األو  حتسنيذلك 

-2016الثنائية نظمة يف املوسيستمر عم  . شاملةالصحية التغطية الة يف مسار حتقيق يكأجد املاونات الرئيس
صحية التغطية من أج  املضي صوب بلوغ العل  توفري اإلرشادات اخلاصة بتعزيز دور القطاع اخلاص  2017

 .شاملة وتنظيمهاال
ذلك بغرض وضع جول تقييم وتنظيم التانولوجيات األساسية، و بني البلدان وقد بدأت بالفع  اجتماعات  .47

تقييم  تنفيذها، للبدء ، مثوعل  البلدان أن تنتهي من وضع خطط العم . للدول األعضاء امبادئ توجيهية دعمً 
تنفيذ النظمة بناء القدرات وتقدمي الدعم التقين يف ك  خطوة حنو . وستواص  املالصحية وإدارهتا التانولوجيات

عمليات بدعم اهتمامًا ن و ن الدوليو املاحنمن احملتم  أن يبدي وعالوة عل  ذلك، ف. لبلدانيف التقييم الاام  ل
 .تقييم التانولوجيات الصحية وتنظيمها

 صحة األمهات واألطفال 
 2012 عام الوضع يف

تستأرر بعض البلدان م، جيث الصحة العمومية يف اإلقليل واجًدا من هواجس اطفواأل هاتث  صحة األممت .48
األمهات واألطفال عل  مستوى العا م، بينما بلدان أخرى عديدة لديها أق  بني بأعل  معدالت وفيات 

ًيا عدد األمهات واألطفال الذين يلقون جتفهم يوم أشارت التقديرات إىل أن، 2012ويف عام . املعدالت
األمهات واألطفال يف بني وفيات هذه ال بنيومن . عل  التوايل جالة 2400و 80يبلغ ألسباب ميان جتنبها 

من الوفيات دون  %45كان ، و منها يف البلدان التسعة اليت تنوء بعبء  رقي   من هذه الوفيات %95كان ،  اإلقليم
، اخنفض معدل وفيات األمهات بنسبة 2012و 1990ويف الفرتة ما بني جديثي الوالدة. سن اخلامسة بني 

االخنفاض املشار إليها  م إال أن معدالت . %45كما اخنفض معدل الوفيات دون سن اخلامسة بنسبة   ،42%
  .2015األهداف اإلمنائية لأللفية لعام ترتِق إىل املستوى املخطط له لتحقيق غايات 

املوجودة يف النظم  الثغراتترجع معدالت وفيات األمهات واألطفال املرتفعة يف اإلقليم بشا  رئيسي إىل و  .49
الصحية والتحديات املارلة أمامها، خاصة عدم كفاية القوى العاملة الصحية، وعدم إماانية الوصول إىل األدوية 

مستوى اإلرادة  م يزل و . ضافة إىل سوء التغذيةباإل الرعاية وتدين جودة ،ونظم اإلجالة غري العاملة ،األساسية
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، كما أن آليات التموي  غري كافية لضمان اطفواأل هاتوااللتزام احلاوميني فيما يتعلق بصحة األم ل غري كاف 
ويزداد الوضع صعوبة يف البلدان اليت يسود فيها عدم االستقرار . لاطفواأل هاتألمادمات صحة خبتغطية شاملة 

والقطاعات األخرى  املصلحةويأيت التنسيق واملالءمة فيما بني الشركاء وأصحاب . واألزمات املمتدة والنزاعات
 .يف البلدان ذات معدالت الوفيات املرتفعةاليت جرى حتديدها من ضمن أوجه التعزيز الالزمة 

 لألمهاتاجات الصحية وإدراًكا منها ألمهية تعزيز جهود احلاومات والشركاء واجلهات املاحنة استجابة لالجتي .50
بالتعاون مع  ،سف وصندوق األمم املتحدة للساان قد شرعتيل، فإن منظمة الصحة العاملية واليوناطفواأل

وكان . يف تنفيذ مبادرة إقليمية إلنقاذ جياة األمهات واألطفال ،اآلخرين املصلحةوأصحاب  األعضاء الدول
األهداف اإلمنائية لأللفية بشأن خفض من  5و 4يق اهلدفني اهلدف من ذلك أيًضا تسريع وترية التقدم حنو حتق

إعطاء األولوية للبلدان اليت تستهدف وأقرت هذه املبادرة نـُُهًجا اسرتاتيجية . ل وفيات األطفال واألمهاتمعدَّ 
ال عل  تدخالت عالية املردود نٌفذت يف جمالرتكيز تعاين من ارتفاع معدالت وفيات األمهات واألطفال، و 

 .فاعليتها، وكذلك تعزيز الشراكات تالرعاية الصحية األولية ورُبت

 2016 - 2012 الـُمحرز يف الفرتة التقدم
 املصلحةسف وأصحاب يشاركت الدول األعضاء منظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للساان واليون .51

 إىل إصدارهذا االجتماع  انته ولقد . إلطالق املبادرة 2013يف اجتماع عايل املستوى يف كانون الثاين/يناير 
رسم ر الزخم الالزم و إعالن ديب حتت عنوان "إنقاذ جياة األمهات واألطفال: مًعا ملواجهة التحدي"، والذي وفَّ 

 .أمام البلدان والشركاءاملضي قدماً سبي  
التزام الدول األمر الذي عاس ، 2013أكتوبر تشرين األول/اعتمدت اللجنة اإلقليمية إعالن ديب يف قد و  .52

أجرت . و أولوياهتا عل  جدول األعمال الوطين للصحة ىجدإل كاطفواأل هاتاألعضاء بدعم صحة األم
وضاع صحة األمهات واألطفال، جيث جددت أل الً ء  رقي   من هذه الوفيات حتليالبلدان التسعة اليت تنوء بعب

ومت وضع خطط لتسريع وترية . إىل معاجلة وفيات األمهات واألطفال ات والتدخالت عالية املردود الراميةثغر ال
التوسع يف التدخالت املسَنَدة بالبيِّنات واليت هلا أرر كبري عل  الصحة اإلجنابية وصحة األمهات والولدان 

ة باستخدام االعتمادات املاليبارزة سياسيني ات اديوأطلقت سبعة بلدان من التسعة خططها مع ق. واألطفال
عالوة عل  االعتمادات املالية األخرى من اإلقليم  ،اجلهات املاحنةالتموي  احمللية و  األولية املخصصة من مصادر

وأُجريت مسوجات إقليمية لتقييم املبادرة ومت البدء يف بناء . طريومن برنامج منظمة الصحة العاملية للتعاون القُ 
أدوات لتحسني تقييم أُِعدت و . األمهات والولدان واألطفالالقدرات ملديري برنامج الصحة اإلجنابية وصحة 

كما أُجري تقييم للقوى  .لاطفواأل هاتوقياس مدى جودة معايري خدمات صحة األموماافحتها العدوى 
ملعاجلة مهمة ل لا  البلدان اليت تنوء بعبء مرتفع، مع تقدمي توصيات اطفواأل هاتملة يف جمال صحة األماالع

 .اجة التدريب وتوزيعه وجودتهيف إت الثغرات
ترصد . و لاطفواأل هاتاملهمة يف حتسني صحة األمم  أجد العوا بوصفهعلومات الصحية تعزيز نظم امل ويستمر .53

هذا مبادرات لتعزيز وقد أُطلقت  م.التنفيذ عل  مستوى بلدان اإلقلي يف مراج  خمتلفة منجالًيا وفيات األمهات 
ُعقدت الُقطري. و عل  املستوى جاليًا ختبار الفرتة احمليطة بالوالدة لالأدوات ترصد وفيات ، وختضع الرتصد

سف لتحديد يطرية باالشرتاك مع صندوق األمم املتحدة للساان واليونوبعثات قُ بني البلدان اجتماعات 
ها، وذلك لتسريع وترية اليت تستهدف حتديد األسباب الرئيسية للوفيات اليت ميان جتنبذات األولوية التدخالت 

  ل.اطفواأل هاتصحة األماملتعلقة بطط اخل
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ل يف اإلقليم، ومتاشًيا مع أمهية سلسلة اطفواأل هاتواستمرارًا للشراكة اليت هتدف إىل حتسني نتائج صحة األم .54
وتلتزم . لاطفواأل هاتتعزيز الرعاية السابقة عل  احلم  ضمن برامج صحة األمفقد مت الرعاية طوال فرتة احلياة، 

الدول األعضاء بتعزيز تنفيذ جزمة الرعاية السابقة عل  احلم ، وذلك من خالل اعتماد وتنفيذ تدخالت مسَنَدة 
، وهي لاطفواأل هاتكبري األرر عل  صحة األم وياون هلا السائدة بالبيِّنات وعالية املردود ومراعية للثقافة

 "."أفض  الصفقاتالتدخالت اليت تعرف بـ

من األهداف اإلمنائية لأللفية يف الرابع واخلامس اهلدفني ، ُأجرز تقدم كبري حنو حتقيق 2015عام اية مع هنو  .55
(، كما 3)الشا   %54، اخنفض معدل وفيات األمهات بنسبة 2015و 1990في الفرتة ما بني ؛ فاإلقليم

 لرابعان اهلدف مثانية بلداجققت (. و 4 )الشا  %48األطفال دون سن اخلامسة بنسبة  وفياتاخنفض معدل 
. ومن ضمن البلدان التسعة اليت تنوء اخلامسمن األهداف اإلمنائية لأللفية، بينما جققت رالرة بلدان اهلدف 

 .الرابع يق اهلدففقط حتقاستطاع بلدان بعبء رقي  من وفيات األمهات واألطفال، 

 

 

 

 

 

 
وصندوق األمم  سف،يواليون العاملية، الصحة وضعتها منظمة 2015-1990 لألعوام تقديرات: األمهات وفيات يف االجتاهات: دراملص

 .املتحدة باألمم الساان وشعبة الدويل، البنك وجمموعة املتحدة للساان،
 2015-1990الفترة  اإلقليم في . اتجاهات وفيات األمهات في3الشكل 

 

 

 

 

 

 
فريق األمم املتحدة املشرتك بني الوكاالت املعين بتقدير معدالت  وضعهااالجتاهات يف وفيات األمهات: تقديرات املستويات و در: املص

 .2015، تقرير عام وفاة األطفال
 2015-1990الفترة  يف في اإلقليم . اتجاهات وفيات األطفال دون سن الخامسة4الشكل 
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 لسبي  إىل املضي قدماً ا
 مستوى عن النظر بصرف البلدان ك  يف األولويات ضمن من واألطفال واملواليد األمهات صحة تظ  أن جيب .56

 بالفع ، أُطلقت اليت الربامج يف إجرازه مت الذي التقدم عل  ظااحلف يتم أن وجيب. هبا التنمية وضع أو الدخ 
 تنوء اليت البلدان دعم يف نظمةامل تستمر وسوف .املستقب  يف التنفيذ عملياتل بالنسبة الزمنية اجلداول مراعاة مع

 املواليد وصحة والوفيات املرض معدل عل  لتأرريمها نظرًاو . طوارئ جاالت من تعاين اليت والبلدان رقيلة بأعباء
 ضمن ليصبحان  احلم  عل  السابقة والرعاية املراهقني صحة أمهية تصاعدت الطفولة، مرجلة يف والنمو

 أيًضا حتظ  الرعاية جودة وحتسني الشاملة الصحية الرعاية تستهدف اليت املبادرات أن كما. اإلقليم أولويات
 .لاطفواأل هاتاألم لصحة بالنسبة بأمهية

 فيما 2020 إىل 2016 بني ما للفرتة االسرتاتيجية خططها حتديث أو بإعداد االلتزام البلدان ك  عل  وينبغي .57
 تشرين يف اإلقليمية اللجنة أقرته ملا وفًقا وذلك واملراهقني، واملواليد األمهات وصحة اإلجنابية بالصحة يتعلق
 يبدأ أن جيبو . واملراهق والطف  املرأة لصحة املتحدة لألمم العاملية لالسرتاتيجية ووفُقا 2015 أكتوبر/األول

 كافة ختطيط مراج  يف للصحة االجتماعية احملددات معاجلة خالل من الصحي اإلجحاف ألوجه التصدي
 .واألطفال األمهات بصحة اخلاصة املبادرات

 األمراض غير السارية
 2012 عام الوضع يف

أكرب مسببات الوفاة عل  مستوى العا م، مبا يف ذلك إقليم شرق املتوسط، جيث  هي األمراض غري السارية  .58
مليون  2.2أي أكثر من  -من الوفيات  %57عن  2012ولة يف عام ث كانت ك  أنواع األمراض غري السارية مس

 % 75ويف بلدان اجملموعة األوىل ويف العديد من بلدان اجملموعة الثانية، ترجع . يف كافة ربوع اإلقليم -شخص 
جاالت هي  تاينصف هذه الوفما يص  إىل ووفًقا للتقديرات، فإن . من جاالت الوفيات إىل هذه األمراض

اإلعاقات من خالل تدخالت مسَنَدة بالبيِّنات تعاجل وميان جتنب معظم الوفيات و . وفاة مبارة يف بعض البلدان
القلب واملرض الرئوي املزمن والسرطان والساري  أمراضأال وهي:  -اجملموعات األربعة األساسية من األمراض 

 وعوام  اخلطر املتصلة هبا مث : تعاطي التبغ، والنظام الغذائي غري الصحي، واخلمول البدين، وتعاطي الاحول -
 عل  حنو ضار.

الصحة عل  مستوى لآلرار املدمرة لألمراض غري السارية عل  املستوى االجتماعي واالقتصادي و منهم  وإدراًكا .59
خارطة طريق تتضمن  واتفقوا عل  2011 يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  مالعمومية، اجتمع قادة العا

وبالتايل، أصبحت األولوية األساسية ملنظمة الصحة العاملية  ي.للتصدي هلذا العبء العاملالتزامات جقيقية 
وتتمثَّ  املشار إليها. الرتكيز عل  تنفيذ خارطة الطريق  ، متمثلة يفوما بعده 2012عام والدول األعضاء يف 

القطاعات، وتقدمي الدعم التقين  األولويات يف الدعوة إىل مستويات أرفع من االلتزام السياسي واملشاركة املتعدِّدة
لوضع خطط متعدِّدة القطاعات وتنفيذ اإلجراءات اليت وَرَدت يف توصيات اإلعالن، ووضع أُطُر للَرْصد واملراقبة، 

 .مبا يشَم  جمموعة من األهداف واملثشِّرات الوطنية
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 2016 - 2012 الـُمحرز يف الفرتة التقدم
، إطار عم  لتنفيذ اإلعالن السياسي لألمم املتحدة 2012يف تشرين األول/أكتوبر ، عتمدت اللجنة اإلقليميةا .60

ويضم إطار العم  جمموعة من اإلجراءات االسرتاتيجية اليت . بشأن الوقاية من األمراض غري السارية وماافحتها
طر وتقليلها والرعاية ينبغي عل  البلدان تنفيذها يف أربعة جماالت عم ، وهي: احلوكمة والوقاية من عوام  اخل

يعترب إطار العم  اإلقليمي الذي أقرته اللجنة اإلقليمية َمْعَلًما هاًما جيث يُلزم البلدان . و الصحية والرتصد
ومجيع اإلجراءات املتضمنة يف إطار . يف اجملاالت األربعة ملقياس التقدَّ  بإجراءات مسَنَدة بالبيِّنات وحمددة للغاية

ألي من البلدان ومسَنَدة بالبيِّنات وعالية املردود وميسورة التالفة )أفض  الصفقات( وميان العم  ذات أرر كبري 
 :م ما يليوتتضمن مثشرات التقد  . دخلهامستوى تنفيذها بصرف النظر عن 

  متعددة القطاعات؛ عمليةإعداد وتنفيذ خطة عم /اسرتاتيجية وطنية   
  استناًدا إىل إرشادات منظمة الصحة العاملية؛ددحمهداف ومثشرات وطنية ذات إطار زمين أحتديد ، 
  لحد من الطلب اليت نصت عليها اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن لاألربعة  تدابريالتنفيذ

ماافحة التبغ، عل  أعل  مستوى من اإلجناز: الضرائب، وسياسات األماكن اخلالية من دخان التبغ، 
 اإلعالن؛والتحذيرات الصحية، وجظر 

  للحد من األنظمة الغذائية غري الصحية: سياسات احلد من استخدام امللح بني الساان،  تدابريتنفيذ أربعة
واملبادئ وسياسات احلد من استخدام الدهون املشبعة والقضاء عل  الدهون املهدرجة املنَتَجة صناعياً، 

 األم؛ بشأن تسويق بدائ  لنب التسويق لألطفال؛ وتوصيات املدونة الدولية التوجيهية بشأن
 تنفيذ برنامج وطين للتوعية العامة بشأن النظام الغذائي و/أو النشاط البدين؛ 
  ،الثالرة املسَنَدة بالبيِّنات للحد من تعاطي الاحول  التدابريتنفيذ، جسب االقتضاء ووفًقا للظروف الوطنية

 تبغ والرتويج له، والسياسات التسعريية؛عل  حنو ضار: إعداد وتفعي  تشريعات، ووقف اإلعالن عن ال
  تعزيز رصد األمراض غري السارية وعوام  اخلطر ذات الصلة هبا من خالل تنفيذ إطار عم  منظمة الصحة

  علدورية للحصول بصفة يثدي الغرض منه العاملية لرتصد األمراض غري السارية، مبا يف ذلك وجود نظام 
 ؛عن أسباب حمددة ت النامجةايبيانات دقيقة جول الوف

  ولية األصحية الرعاية الدمج اإلدارة والرعاية الصحية لألشخاص الذين يعانون من أمراض غري سارية ضمن
الذين وتوفري العالج باألدوية )مبا يف ذلك السيطرة عل  نسبة السار يف الدم( وتقدمي استشارات لألشخاص 

 .اتوالساتلنوبات القلبية يرتفع اجتمال تعرضهم خلطر ا

زيادة  ، ومنهاالالزمة للتصدي لألمراض غري الساريةذات األولوية التدخالت القانونية  ملتابعة اإلقليم لوجة وأدخ  .61
من  اصناعيً نتجة الدهون املدرجة امل واحلد منعل  التبغ، وجظر اإلعالن عن التبغ والرتويج له،  الضرائب

عمومية من تدخ  املصاحل عة، ومحاية سياسات الصحة الامللح يف األغذية املصنَّ وخفض اإلمدادات الغذائية، 
ويصدر اإلقليم سنويًا موجزات خمتصرة عن استجابة ك  بلد عل  املستوى الوطين لألمراض غري السارية  اخلاصة.
 .يف إطار العم  اإلقليميالواردة م التقدَّ قياس عل  مثشرات بناًء 

لحصول للساري إىل خدمات الرعاية اليت تُقدم للحاالت املزمنة أمراض القلب وأمراض الرئة والسرطان وا حتتاج .62
: دمج الرعاية الصحية ، مهاوهناك جماالن بالغا األمهية. صحة الساان واحلفاظ عل عل  نتائج صحية إجيابية 

وقد . الشائعة ضمن الرعاية األولية واستمرار العالج أرناء أوقات األزمات وجاالت الطوارئ لالعتالالتالالزمة 
ألمراض غري فيما يتعلق بالتدبري العالجي ل متعلقة بالسياسات،خيارات ، متضمنًا مت وضع إطار عم  إقليمي
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احلفاظ عل  الرعاية الصحية أرناء . ويعدُّ السارية ودجمها ضمن الرعاية األولية جملموعات البلدان الثالرة لدراسته
الرعاية الصحية مرافق ويف املناطق اليت طال فيها للنازجني ، خاصة بالنسبة صعبةجاالت الطوارئ الوطنية عملية 

جمموعات األدوات حتضري ي ر جيويف هذا الصدد، . العاملون يف جمال الرعاية الصحيةمنها  وهربوالدمار، الضرر 
الصحية الالزمة للطوارئ، وتتضمن األدوية والتانولوجيات األساسية الضرورية للحفاظ عل  استمرارية عالج 

 .ة آالف شخص ملدة رالرة أشهر يف املناطق اليت تعطلت فيها اإلمدادات باألدوية والتانولوجياتعشر 

ن غالبية األشخاص إجيث اإلقليم، عبء األمراض يف يف سبًبا رئيسًيا أيضًا اضطرابات الصحة النفسية  تُعدُّ و  .63
لديهم إماانية احلصول عل  متوسطة إىل جادة من اضطرابات الصحة النفسية ليس  اترجدمن الذين يعانون 

ز يعز لتاالسرتاتيجية العاملية للصحة النفسية قائمة شاملة بالتدخالت طرح وت. الرعاية الصحية واالجتماعية الالزمة
مع اخلرباء الدوليني  املاثَّفلعم  قد أمثر او .  احلصول عل  الرعايةنيسحتبرامج الصحة النفسية الوطنية و 

متاح  االعم  املتص  بالصحة النفسية، وهو جاليً  لتعزيزضع إطار عم  إقليمي أكثر تركيزًا عن و  واإلقليميني
تالفة، واليت إن ميسور الردود و عالية املم إطار العم  جمموعة من التدخالت الـُمسَنَدة بالبيِّنات ويقدِّ . للبلدان

إطار العم  إجراءات يف أربعة  ويشم . نُفذت، سياون هلا أرر كبري عل  حتسني الصحة النفسية للساان
وتستطيع البلدان كافة تنفيذ . دصْ د والرَ والوقاية، والرتصُّ الصحة جماالت، هي: احلوكمة، والرعاية الصحية، وتعزيز 

 .دخ  أي منهامستوى هذه اإلجراءات بصرف النظر عن 

غري املأمونة وسوء مستوى النظافة وتلوث تلوث اهلواء ومياه الشرب ف ؛إلقليمل بالنسبةأمهية الصحة البيئية  تتزايدو  .64
، عالوة عل  اآلرار املتوقعة لتغري بشا  خاص الغذاء والتعرض للمواد الايميائية مجيعها من املسائ  املثرية للقلق

اسرتاتيجية إقليمية بشأن الصحة والبيئة مع  ،2013 عام يفقد اعتمدت اللجنة اإلقليمية، و . املناخ عل  الصحة
بلدان  بينما تعافبالتايل، وضع العديد من البلدان أطر عم  وطنية، . و2019إىل  2014لفرتة من إطار عم  ل

املوجزات وإعداد الغذاء تقييم سالمة  بعثاتنتهاء من كما مت اال. تنفيذ االسرتاتيجية اإلقليمية عل أخرى 
النتائج والتوصيات، وجاري العم  عل  إعداد  تنفيذ وتتابع منظمة الصحة العاملية والبلدان. بلًدا 15وطنية يف ال

 .الغذاءخطة عم  إقليمية لتعزيز نظم سالمة 
 االسبي  إىل املضي قدمً 

رفيع املستوى الثالث املعين باألمراض غري الإىل االجتماع  ،2018عام ، يف الدول األعضاءيقدِّم مجيع  سوف .65
اليت نص عليها االلتزامات أهم يف تنفيذ  الـُمحرزتقاريرها بشأن التقدم  ،السارية للجمعية العامة لألمم املتحدة

وسوف مثشرات واضحة ُوِضع لذلك  اإلقليمي. وقدالعم  يف إطار الواردة ، و 2011 اإلعالن السياسي لعام
ل ز ياألمر  م  ويشري استعراض للمثشرات ُأجري مثخرًا أن. احملرز يف هذا املضمار مستخدم يف قياس التقدُّ ت
فرض الضرائب ل بالنسبةمن البلدان  %9  م حيقق التنفيذ الاام  سوى فعل  سبي  املثال، ة؛كثري تطلب جهوداً  ي

عوام  مسوجات عل  جراء بالنسبة إل %27لألطفال، والتسويق فرض قيود عل  بالنسبة ل %18عل  التبغ، و
عل  هذه الدرجة من املستهدفة وامللتزمة بإطار زمين  جراءاتتاون فيها اإلوجد جماالت تورمبا ال  اخلطر.

 .الستجابة لألمراض غري الساريةيف جمال االوضوح مثلما هو احلال 
والسبي  الوجيد  ة.ية والصحيالسياسلدى القيادات  اً زمخوبات األمر ياتسب  يتحقق بالفع  متقدُّ البدأ  وقد .66

لتحقيق  م الذي حتقق جىت اآلنالتقدَّ تسريع وترية عا م هو يف ال اً ر األمراض فتاثللدول األعضاء ملواجهة أك
اللتزامات الواردة يف أن تفي با، فإنه ينبغي عل  البلدان 2018. وبالنسبة لعام 2025األهداف من اآلن وجىت 

 إطار العم  اإلقليمي.
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  األمراض السارية
 2016 - 2012الوضع يف 

تتوطن اليت ميان أن من األمراض استجابة الصحة العمومية لتهديدات األمراض السارية املستجدة وغريها  ظلت .67
قد واجه اإلقليم تارار فاشيات األمراض املستجدة يف الوقت و . 2012منذ عام مستمراً   حتديًا يف اإلقليم تشاِّ 

لطوارئ اإلنسانية املعقدة والنزاعات االذي تعرضت فيه النظم الصحية اهلشة إىل ضرر كبري بفع  جاالت 
  .تاتنفها صعوبات وحتديات بالغةماافحة األمراض السارية والقضاء عليها جهود املمتدة، مما جع  

 عن رلث الوفيات ورلث األمراضمسثولة األمراض السارية ال تزال أشارت التقديرات إىل أن ، 2012ويف عام  .68
هناك و  ة كبرية أمام التنمية الصحية واالجتماعية االقتصادية يف بعض البلدان.  عقبيف اإلقليم، مما يشاِّ  تقريباً 
ويتحمالن إقليم شرق املتوسط ينتميان إىل  شل  األطفال يف العا ماليت يتوطن هبا البلدان الثالرة بني من بلدان 

شل  األطفال عاملًيا. كما  استئصالجمال ، مما يهدد املااسب احملققة يف املسثولية عن معظم احلاالت املبلغ هبا
، وظ  عبء املالريا والس  مرتفًعا، خاصة يف بلدان بوترية سريعةيف االنتشار نقص املناعة البشرية استمر فريوس 

تغطية لربامج ماافحة فريوس نقص املناعة البشرية واملالريا الحتسني نطاق كان البد من اجملموعة الثالثة. وعليه،  
فقد اجت  املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية يف اإلقليم، عدد تزايد استمرار الرغم من وعل   .وجودهتا والس 

وتشري التقديرات إىل عدم اإلبالغ عن أكثر من نصف نطاق التغطية بالعالج املرتبة األدىن بني أقاليم املنظمة. 
 بعض البلدان. كما ظ  التهاب الابد الفريوسي وباًء صامًتا يف جاالت اإلصابة مبرض الس ،

شهد اإلقليم ارتفاًعا يف عدد األمراض السارية سواء املستجدة منها أو اليت تعاود الظهور، مبا يف ذلك أنفلونزا و  .69
احلم  الفريوسية النزفية، والدفترييا، واحلصبة سائر أمراض الطيور، واحلم  املالطية، والاولريا، ومح  الضنك، و 

)فريوس كورونا( املسبب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية، وفريوس غرب  ، والفريوس التاجيالصفراءواحلم  
وقد واجهت برامج التمنيع وماافحة األمراض اليت ميان توقِّيها باللقاجات حتديات . A الني ، والتهاب الابد

واجهت  . وقدانتشار هذه األمراض واإلصابة هباهائلة يف العديد من البلدان، مما أدى إىل ارتفاع معدالت 
لساان اتغطية اخنفاض مستوى احلصبة انتااسة نتيجة اجلهود املبذولة لتحقيق اهلدف اإلقليمي للتخلص من 

 .خبدمات التطعيماملعرضني لإلصابة 
يظ  االلتزام بالقدرات األساسية أجد الشواغ  ذات األمهية البالغة. ويف هذا الصدد، ميث  األمن الصحي و  .70

(، وهي اتفاقية قانونية دولية ملزمة لا  الدول األعضاء، منقوًصا 2005لصحية الدولية )مبوجب اللوائح ااملطلوبة 
الوضع األمين، توقفت جهود املاافحة ومع تفاقم . للبلدانبشدة نتيجة الثغرات احلرجة يف النظم الصحية 

كما أن  وقاية منها.والقضاء عل  العديد من األمراض السارية اليت تشا  عبًئا رقياًل، كما تدهورت جهود ال
ووضع تصور  ،لاشف عن الفاشيات واالستجابة هلا، وتقييم الربامجقدرات البلدان عل  الرتصد من أج  ا

حتديًا ذا طبيعة خاصة، ال سيما يف بلدان اجملموعتني الثانية لالجتياجات يف املستقب ، قد مت حتديدها بوصفها 
 .والثالثة

 2016 - 2012 الـُمحرز يف الفرتة التقدم
يف االعتبار الوضع األمين  لسيطرة عل  عبء األمراض الساريةترمي إىل ااإلقليم من استجابة ينبغي أن تضع أي  .71

، ومن مث فهي  م يتفاقم االجتواء السريع لفاشيات األمراض الساريةوقد مت يف اإلقليم. املتفاقم والطوي  األمد 
، وهذه احلقيقة يف جد ذاهتا اإلقليمو م تنتشر عل  الصعيد الدويل داخ  تتحول إىل أوبئة أو جوائح  وخطرها أ

أمام  اخلطريةالتحديات و  لصحة العمومية.اللذين حتققا يف جمال اهم املجناز اإلو  الابرياح نجمتث  مقياسًا لل
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 ية الصحة: نزوح الساان عل  نطاق واسع، وتضرر مرافق الرعامتمثلة يف اآليتماافحة األمراض كانت وستظ  
من أجداث يفرون وتدمري، وتعط  خدمات الصحة العمومية األساسية، وهجرة العاملني الصحيني الذين 

العنف، واخنفاض إماانية احلصول عل  خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك املستلزمات الطبية واللقاجات، 
 .واستهداف العاملني الصحيني من خالل اهلجمات املسلحة

الذي ال يزال يتوطن فيه مرض شل  األطفال. ويف عام للمنظمة قليم الوجيد اإلشرق املتوسط هو ويظ  إقليم  .72
لة. ءالتزاًما تاًما بتحسني أداء الربامج واملساوأبديا ، نفذت أفغانستان وباكستان خطط طوارئ وطنية، 2012

واملناصرة نظمة والشركاء الدوليني، باإلضافة إىل حتسني الدعوة املقدَّم من املالدعم التقين زيادة وساعد عل  ذلك 
، 2013 ويف عام الدينية ملواجهة احلمالت املضللة اليت تقوم هبا بعض اجملموعات.و  يةاجملتمعالقيادات من جانب 
لصحي، هتديد خطري لألمن امبثابة القرن اإلفريقي والشرق األوسط منطقيت يف  األطفالشل  تا فاشياعُتربت 
دويل. وبذلت اللق مثريًة للقجلنة الطوارئ املعنية باللوائح الصحية الدولية جالة طوارئ صحية عمومية  هماوأعلنت

ومنذ  احلاومات الوطنية عل  مستوى اإلقليم وشركاؤها يف جمال الصحة جهوًدا هائلة للتخلص من الفريوس.
وال تزال بعض املناطق  (.5  ملحوظ )الشا  ، اخنفض عدد جاالت اإلصابة بشل  األطفال بشا2012عام 

فريوس شل  األطفال نتيجة وجود رغرات يف التغطية انتشار يف أفغانستان وباكستان تعاين من استمرار 
أوجه أبنائهم، باإلضافة إىل بعض تطعيم باللقاجات بسبب عدم إماانية الوصول إىل هذه املناطق، ورفض اآلباء 

انعدام األمن واهلجمات اليت تستهدف جياة وكان  الوصول إليها.أمان يف املناطق اليت  جتنفيذ الربامالقصور يف 
من ضمن األسباب اليت تعوق الوصول أيضاً العاملني يف جمال ماافحة شل  األطفال وانتشار املعلومات املضللة 

 إىل األطفال وتطعيمهم يف بعض املناطق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2012منذ عام المتوطن فيها في البلدان حاالت شلل األطفال انخفاض  -5 الشكل

بوصفها الدول األعضاء وأصحاب املصلحة تأييدًا قويًا من ( 2005االلتزام باللوائح الصحية الدولية )وقد لقي  .73
اإليبوال يف غرب عقب فاشية ة. و عامليالو ة قليمياإلو ة وطنيعل  األصعدة الاألمن الصحي لتحقيق ضروريًا متطلبًا 

إفريقيا، وبناء عل  طلب الدول األعضاء، أجرت منظمة الصحة العاملية تقييمات سريعة لقدرات البلدان عل  
نتائج التقييمات رغرات يف أظهرت الاشف عن جاالت اإلصابة باإليبوال واالستجابة هلا عل  وجه السرعة. وقد 

مبا يف ذلك البلدان اليت سبق وأعلنت استعدادها لتنفيذ  قدرات البلدان عل  التصدي للفاشيات وماافحتها،
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أداة  القيود اليت تواجهعن أيضًا التقييمات هذه كما كشفت  (.6( )الشا  2005اللوائح الصحية الدولية )
لوائح الصحية الدولية، األمر الذي دفع اللجنة اإلقليمية يف دورهتا الثانية والستني عام اخلاصة بالالتقييم الذايت 

الصحية الدولية، وذلك  إىل الدعوة العتماد نظام تقييم مستق  وتشاي  جلنة إقليمية معنية بتقييم اللوائح 2015
قد ظ  و  املستق  املشرتك. ارجيلتسهي  وتقدمي التوجيهات التقنية للبلدان واإلشراف عل  عملية التقييم اخل

أداة وإعداد رائًدا يف املواءمة بني أداة تقييم اللوائح الصحية الدولية وأداة اخلطة العاملية لألمن الصحي  إقليمنا
 .نظمة جالًيا واخلطة العاملية لألمن الصحياملأقاليم مجيع املستق  املشرتك، اليت أقرهتا  التقييم اخلارجي

رصد للتعدي  اسرتاتيجي عل  كيفية تنفيذ اللوائح الصحية الدولية من خالل إطار عم  جديد  إدخالومت  .74
: تقارير ذاتية سنوية من الدول األعضاء، واستعراضات الجقة عل  العم  ، هيربعة ماوناتمتضمناً أل تقييمالو 

وقامت ك  من الدول  كة.استجابًة للفاشيات/األزمات، ومتارين احملاكاة، وتقييمات خارجية مستقلة مشرت 
كما وضعت البلدان خططًا لتنفيذ اللوائح  األعضاء بإنشاء مركز اتصال وطين معين باللوائح الصحية الدولية،

التهديدات  للتعام  معإدراك متزايد ألمهية تعزيز التدابري عند نقاط الدخول وبدا هناك الصحية الدولية، 
 الصحية.

عل  مدار اخلمس  اً عيها سر ؤ ت التهديد الواسع واليت مت التحري عنها واجتوااألمراض املعدية ذاأهم  وتتضمن .75
يف العراق واألردن، والاولريا يف العراق،  A سنوات السابقة احلم  الصفراء يف السودان، والتهاب الابد

يف مصر،  ا الطيوروليبيا ومصر وتونس واليمن وباكستان، وأنفلونز  واألنفلونزا الوبائية يف العراق واألردن والاويت
ومتالزمة الشرق األوسط التنفسي ة املستجدَّة اليت يسب بها الفريوس التاجي )فريوس كورونا( يف اململاة العربية 

الة وقد ساعدت جهود االستجابات الفعَّ  ، ومح  الضنك يف باكستان واليمن والسودان.أخرى السعودية وبلدان
تلك كربى عل  الصعيد الدويل نتيجة طوارئ صحية  جاالت  جتنباليت جاءت يف التوقيت املناسب يف 

سريًعا للاشف املبار عن التهديدات  االتوسع فيهو شباة لإلنذار املبار واالستجابة  وأنِشئتالتهديدات. 
الصحية واالستجابة هلا يف ك  البلدان اليت تضررت باألزمة السورية وغريها من جاالت الطوارئ. وجتسدت قيمة 

شباة إقليمية من اخلرباء وأُِنشئت أيضًا  ن من تفادي أوبئة واسعة االنتشار. إنشاء هذه الشباة يف التماُّ 
  االستجابة الدولية للفاشيات.املقدَّم يف جمال دعم الي  واملثسسات التقنية لتسه

 

 

 

 

 

 

 

  فيروس إيبواللتقييم الللوائح الصحية الدولية ونتائج نتائج تقييم الرصد مقارنة بين . 6الشكل 
 2014لعام ، بشأن القدرات األساسية للترصد
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اجلهاز التنفسي احلادة الوخيمة، وذلك هبدف بناء أنظمة ترصد لألمراض الشبيهة باألنفلونزا وعدوى وأُِنشئت  .76
واالستجابة له. والتعرف عليه قد يسبب جائحة جديد احمللية للاشف املبار عن أي فريوس أنفلونزا  اتالقدر 

عزل فريوس األنفلونزا وحتديد  وتتوىل وأُنشئت مراكز وطنية لألنفلونزا بإمجايل ستة عشر مركزًا عل  مستوى اإلقليم
وباإلضافة إىل ذلك، ُوضع إطار عم  منظمة  تسلسله اجليين وإجراء اختبار مقاومة مضادات الفريوسات.

الصحة العاملية اخلاص بالتأهُّب ملواجهة األنفلونزا اجلائحة، وهو مبادرة ذات طابع فريد للشراكة بني القطاعني 
دان عل  الاشف عن فريوس األنفلونزا الذي قد يسبب جائحة واالستجابة له، العام واخلاص، لتعزيز قدرة البل

عالوة عل  زيادة إماانية احلصول عل  اللقاجات  وغريها من املستلزمات املرتبطة بالتصدي للجوائح. كما مت 
 .تعزيز املختربات للوقاية من األمراض والاشف عنها وماافحتها

، %82عل  متوسط التغطية بالتطعيم باللقاح الثالري عند نسبة إلقليم جافظ ا، التحديات املستمرة وبرغم .77
 عل زيد ، احلفاظ عل  تغطية التطعيم باللقاح الثالري عند نسبة ت2014عام يف ، استطاع أربعة عشر بلًداو 

اإلصابة باحلصبة املبلغ اخنفض عدد جاالت وعل  الرغم من وقوع  الفاشيات يف العديد من البلدان،  .90%
عشر بلًدا خالل  وأٌطلقت محالت ماافحة احلصبة يف ارين .2014إىل  2011نصف خالل الفرتة من إىل العنها 
م ملحوظ يف وحتقق تقدَّ  مليون طف . 65إيصال لقاح احلصبة إىل أكثر من هذه احلمالت استطاعت ، و2015

استشارية تقنية وطنية فرق بناء القدرات والتخطيط وتقييم برامج التمنيع، ويوجد جالًيا يف ك  البلدان تقريًبا 
ومت  خطة عم  إقليمية جديدة خاصة باللقاجات. 2015اللجنة اإلقليمية يف اعتمدت معنية بالتمنيع. كما 

مناطق األزمات جيث حلق الضرر باملرافق الصحية أو  يف يةجمتمعو بنجاح تنفيذ هُنج رعاية جديدة متنقلة 
وبفض  هذه التدابري املبتارة، مت  أو  م تان موجودة أساًسا، مبا يف ذلك معسارات النازجني.دمار تعرضت لل

 مرض احلصبة. التمنيع ضد الثغرات املوجودة يف التغطية بالتمنيع، مبا يف ذلك سد

  تنفيذ خطة العم  العاملية بشأن مقاومة مضادات املياروبات يف من أج يوُوضع إطار عم  تنفيذي إقليم .78
مقاومة مضادات املياروبات وججمه ونطاقه التهديد الناجم عن بيانات وب ينات جول عبء  إعدادومت  اإلقليم.

هنج من أج  التوص  إىل يف اإلقليم، كما متت مواءمة إجراءات الصحة العمومية مع قطاع الصحة احليوانية 
  ق ملقاومة هذا التهديد املستجد أمام البشرية.اام  ومنسَّ مت

إىل  2011يف الفرتة من  نقص املناعة البشريةوقد تضاعفت تقريًبا التغطية بالعالج لرعاية املصابني بفريوس  .79
 املستحقني للعالج، عل  الرغم من أن التغطية الالية للعالج املضاد للفريوسات القهقرية لألشخاص 2014

حتسن معدل  بينما، 2012ولوجظت زيادة رابتة يف اإلخطار حباالت اإلصابة بالس  منذ  .%20ال أق  من تز  ال
.  %85متجاوزًا املعدَّل املستهدف عل  الصعيد العاملي والبالغ ، 2015يف  %91جناح العالج جيث وص  إىل 

 .2015إىل  2010كما اخنفضت املعدالت املقدرة لإلصابة باملالريا أو الوفاة بسببها يف الفرتة من 

 السبي  إىل املضي قدمًا
عل  األمن الصحي، تركيز العم  جهود االستجابة ملاافحة فاشيات األمراض السارية، جيب  تعزيزباإلضافة إىل  .80

مبوجب  املطلوبةالقدرات ب الوفاء(. كما جيب 2005لصحية الدولية )وائح اللباخاصة امتثال مجيع البلدان التام 
إىل جد  ما مستويات تنفيذ عالية قد أشارت إىل التقييمات الذاتية وبرغم أن  .(2005اللوائح الصحية الدولية )

عن يبوال اإلاستجابًة ألي وفادة حمتملة لفريوس أجريت التقييمات الالجقة اليت فقد كشفت ، باللوائحفيما يتعلق 
ومراكز عمليات الطوارئ، التنفيذية غياب هياك  التنسيق  ، ومنها وجود كثري من الثغرات احلرجة يف البلدان
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سد هذه الثغرات. ًا لجهودتبذل ورصد أي هتديدات صحية خطرية يف جينها، وجيب عل  الدول األعضاء أن 
، كما بعينها الختاذها من جانب البلدانة خطوات منظمة الصحة العامليجددت وباالشرتاك مع الدول األعضاء، 

وسيتم تقييم أوجه  (.2005مت الدعم التقين وبناء القدرات دعًما لالمتثال التام للوائح الصحية الدولية )قدَّ 
الدولية باستخدام التقييم اخلارجي املستق  املشرتك والعم  مًعا عل  اخلطة الصحية االمتثال األساسية للوائح 

، بدًءا 2016بلدان خالل الفرتة املتبقية من  10تقييم متمثاًل يف ية لألمن الصحي. ولقد جددنا هدفًا العامل
إطار العم  تعميم . وعل  منظمة الصحة العاملية والبلدان 2016بباكستان اليت أمتت التقييم يف أوائ  أيار/مايو 

نظام اإلنذار املبار  إلدخالاالسرتاتيجي للوقاية من األمراض املستجدة وماافحتها، ووضع إطار عم  
وسيتم التوسع يف شباة اخلرباء املدربني واملثسسات  لفاشيات األمراض يف البلدان املتضررة باألزمات اإلنسانية.
كما جيب حتسني  امليداين واالستجابة هلا. االستقصاءو التقنية لدعم الدول األعضاء يف الاشف عن الفاشيات 

شاملة للتهديدات الصحية السريعة و ة الالستجابلضمان انظمة الصحة العاملية ملتأهب املثسسي مستوى ال
وسياون عل  رأس األولويات ماافحة اخلطر  .بني البلدان احلدودعرب املستجدة. وينبغي كذلك تعزيز التنسيق 

 .مضادات املياروبات ملقاومةاملتنامي 
 برامج التمنيع بصفة رئيسية يف محاية الصحة العمومية وتعزيز التنمية الصحية واالجتماعية واالقتصاديةوتسهم  .81

اإلسهام احلاومي يف برامج التمنيع يف مجيع البلدان، ميان توقع اخنفاض االعتمادات وبينما تزايد  .بوجه عام
املبذولة العاملية خالل السنوات القادمة، وبالتايل حتتاج البلدان إىل زيادة اجلهود  املالية املقدمة من اجلهات املاحنة

 لضمان توافر التموي  املناسب لربامج التمنيع الشاملة.
األشخاص واألزمات اإلنسانية يف كثري من البلدان نزوح ورمبا ياون استمرار أعمال العنف واالضطرابات املدنية و  .82

بشا  حتوي  الرتكيز بداًل من ذلك، مت قد أدى إىل تأخر القدرة عل  استئصال أمراض سارية معينة، و  اإلقليميف 
املتمثلة  ولان تظ  اخلطط الشاملة والـُمسَندة بالبيِّنات سارية من أج  حتقيق الغاية النهائية إىل اجتوائها.مثقت 

  األطراف.مجيع فيما بني املستمر  تتحقق من خالل التعاونسوف استئصال هذه االمراض، واليت يف 
 التأهُّب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها

 2016 -2012الوضع يف الفرتة 
زمات لألعن نطاق غري مسبوق  2012و 2011متخضت النزاعات االجتماعية والسياسية اليت شهدها عامي  .83

، فقد 2012ووفًقا لتقديرات عام  ا.أكثر من نصف البلدان جاليً اليت يواجهها صحية الجتياجات االنسانية و اإل
واليوم، ارتفع . مليون شخص   40وص  عدد من حيتاجون إىل اخلدمات الصحية نتيجة جاالت الطوارئ إىل 

، مت تصنيف جاالت الطوارئ يف رالرة 2012ومنذ عام  (.7 مليون شخص  )الشا  62 ليتجاوزذلك الرقم 
عل  أهنا من املستوى الثالث، وهو أعل  مستوى للطوارئ وفًقا لنظام األمم  -سوريا، والعراق، واليمن  -بلدان 
 تضررت بشدة. البلدان اجملاورة لتلك الدول . كما أن لطوارئلتصنيف ااملتحدة 

العدد األكرب من أيضًا يستضيف ، الذي شرق املتوسطينتمي أكثر من نصف الالجئني يف العا م إىل إقليم و  .84
مليون شخص، يعيش رلثاهم يف  30اآلن  جنينتيجة الصراع، جيث بلغ عدد الناز داخليًا النازجني  األشخاص

جالًيا بثلث إمجايل عدد  ويُقدر عدد الالجئني السوريني يف لبنان. بالدهم، بينما يعيش الباقي يف بلدان أخرى
ومعظم الالجئني يعيشون يف . من عدد الساان يف األردن %10، بينما ميثلون مليون شخص   4 الساان البالغ

 (.8 )الشا  مستضيفةجمتمعات 
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بسبب مليون شخص في حاجة إلى الخدمات الصحية على الصعيد العالمي  125 إجماليمن  .7الشكل 
 2015نهاية عام وذلك حتى إقليم شرق المتوسط، تقريًبا من  فهمنصيأتي حاالت الطوارئ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السكان المشردون في البلدان المضيفة الذين يعيشون في مخيمات وبين المجتمعات المضيفة. 8الشكل 

متزايد من معرضون خلطر  املستضيفةعناه أن ك  من الساان النازجني واجملتمعات تردي األوضاع م استمرارو  .85
املياه املأمونة وحمدودية الوصول إىل يف أماكن ماتظة،  األوضاع املعيشيةاإلصابة باألمراض املعدية بسبب 

مراض ظلت فاشيات األ. و خدمات الرعاية الصحية األوليةالوصول إىل وخدمات اإلصحاح، وتفاوت درجات 
احلاجة إىل حتسني طرق الاشف عن أي هتديدات عل  الصحة العمومية أبرز أجد أكرب دواعي القلق، مما 

  .وحتسني طرق االستجابة ملقتضياهتا

 السكان المشردون في البلدان المضيفة الذين يعيشون في مخيمات وبين المجتمعات المضيفة
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نقص ، ويعزى ذلك إىل فيها الصراع والعنف ال يزال مستمراً البلدان اليت  يفوال تتوافر خدمات الصحة النفسية  .86
نتيجة نقص األدوية العراقي  الصحية األساسية والطارئة اخلدمات . وغالبًا ما جتد الصحيني املثهلني العاملني

استمرار عم  املرافق اليت تضمن واملستلزمات الطبية، وكذلك نقص إمدادات الوقود للحياة األساسية الـُمنِقذة 
نظراً زيادة عبء األمراض غري السارية، يف  الُنُظم الصحية اليت تعاين من العجز ونقص األدويةوتسهم  .الصحية
معاجلة منتظمة أو الوصول إىل األدوية األساسية املنِقذة  م تعد قادرة عل  احلصول عل  الفئات الساانية ألن 

  للحياة.

الة يف جاالت الطوارئ، ومنها عدم إماانية ويوجد عدد من التحديات األساسية اليت حتول دون االستجابة الفع   .87
ويف (. 9 ىل الفئات الساانية اليت يتعذر الوصول إليها وضيق جيز خدمات اإلغارة اإلنسانية )الشا الوصول إ

مستهدفني العاملون يف جمال الرعاية الصحية واملرافق الصحية أصبح توجه جديد مثري للقلق يف بعض البلدان، 
ساانية املستضعفة حتص  عل  نسبة بصورة غري مباشرة، مما جع  الفئات ال معرَّضني للضررمباشرة أو بصورة 

كما هرب كثري من العاملني . إىل تلك اخلدماتمطلقاً بسيطة من خدمات الرعاية الصحية أو قد يتعذر وصوهلا 
 .الصحيني مع أسرهم

 %47الوفاء بـ، مت 2012ففي عام . الة حلاالت الطوارئويأيت توفري التموي  ليمث  عائًقا آخر أمام االستجابة الفعَّ  .88
فيما بني الشركاء لتلبية  اجة إىل اختاذ أسلوب أكثر تنسيقً فقط من متطلبات قطاع الصحة، مما يثكِّد احلا
 2015زيادة يف التموي ، بينما شهد عام  2013وشهد عام . االجتياجات الصحية للفئات الساانية املتضررة

 (.1 )اجلدول %40تراجًعا يف التموي  مرة أخرى إىل أق  من 
 

 

 

 

 

 

 

مناطق ال يمكن أو و أعدد األشخاص المحتاجين الذين يعيشون في مناطق يمكن الوصول إليها  .9لشكل ا
 الثالث المستوىمن يصعب الوصول إليها في البلدان التي تواجه حاالت طوارئ 
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: التمويل المخصص لمكوِّن قطاع الصحة في خطط األمم المتحدة االستراتيجية لالستجابة في بلدان اإلقليم 1الجدول 
 2015 - 2011للفترة 

 
 التمويل المطلوب 
 )بالدوالر األمريكي(

 التمويل الوارد 
 النسبة المئوية التمويل )بالدوالر األمريكي(

 % 9 مليون 124 مليار 1.3 أيار/مايو( 16)بدًءا من  2016

 %39 مليون 470 مليار 1.2 2015

 %54 مليون 560 مليار 1 2014

 %64 مليون 512 مليون 795 2013

 %47 مليون 366 مليون 774 2012

 %78 مليون 417 مليون 537 2011

العديد من كان وعل  الرغم من جاالت الطوارئ احلادة واملمتدة يف اإلقليم وإماانية التعرض للاوارث الطبيعية،   .89
وال تزال تفتقر إىل السياسات والتشريعات الضرورية لدعم أو تيسري التأهب حلاالت الطوارئ واالستجابة  البلدان

ثسسية عل  الصبغة املإضفاء  م يتمان سوى رلث البلدان من هلا عل  كافة املستويات يف ك  القطاعات، و 
 .ع الصحةبرامج التأهب حلاالت الطوارئ واالستجابة هلا يف قطا 

 2016 - 2012 الـُمحرز يف الفرتة التقدم
 القيادة

 2014منذ عام م طوارئ والعم  اإلنساين يف اإلقليبرنامج طموح لإلصالح لتحسني قدرات الالعم  عل  بدأ  .90
تنفيذ هيا  تنظيمي جديد قائم عل  استجابة يف بدء ال 2015وشهد عام  .عل  طلب اللجنة اإلقليمية بناءً 

 يوأُنشئ مركز إقليم .االت الطوارئ، والتنسيق بني الشركاء، وخدمات الطوارئ األساسيةحب خمتصةذات قدرة 
وركز عم  املركز عل  بناء القدرات وتطوير اآلليات لنشر  .ب للطوارئ واستئصال شل  األطفال يف َعمانللتأهُّ 

 .جاالت الطوارئ أرناءاخلرباء اخلارجيني 

لضمان توافر املوارد املالية عل  الفور وحتفيز اإلجراءات يف أقرب وقت ممان  إقليميكما أُنشئ صندوق تضاُمن  .91
وأُنشئ مركز إقليمي للوجستيات يف املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية بديب، وساعد ختزين . مبجرد وقوع األزمة

ليها، واإلمدادات الطبية، احلاجة إ اإلمدادات الطبية املسبق يف ديب عل  ضمان توفري األدوية اليت متس  
فعل  سبي  املثال، يف جرب غزة . واملستلزمات الطبية، واملركبات، وسيارات اإلسعاف يف جينها إىل بلدان اإلقليم

، استطاعت منظمة الصحة العاملية وشركاؤها االستجابة يف الوقت 2014آب/أغسطس -يف الفرتة متوز/يوليو
 .واجلراجية من خالل جسر جوي من ديبادات الطبية املناسب لالجتياجات امللحة من اإلمد

 االستجابة

بأزمات، مبا يف ذلك العراق  منظمة الصحة العاملية توجه استجابة قطاع الصحة يف ك  البلدان اليت متر   ظلت .92
 ،ولضمان توافر اخلدمات الصحية لا  الفئات الساانية املستضعفة، والسيَّما النساء واألطفال .وسوريا واليمن

زت من نظم يف أكثر املناطق تضررًا، عملت منظمة الصحة العاملية عل  زيادة ما تقدمه من إمدادات طبية، وعزَّ 
اإلنذار املبار لرصد فاشيات األمراض وماافحتها، وأنشأت عيادات متنقلة لزيادة إماانية احلصول عل  

الدعم لتقدمي . كما وفرت املنظمة ةاخلدمات الصحية، ووفرت الوقود من أج  استمرار عم  املرافق الصحي
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الدعم ، ووفرت أيضًا اخلدمات الصحية التوليدية والنسائية، وتطعيم األطفال دون سن اخلامسة باللقاجات
ت جمموعة مستلزمات صحية للطوارئ لالستجابة الجتياجات الفئات الساانية عدَّ وأ خلدمات الصحة النفسية
 . العالجي لألمراض غري الساريةة التدبرييَ غْ املتضررة من الطوارئ بُـ 

عل  أرض الواقع لضمان جصول الفئات الساانية اليت وتعزيزها شراكات مع املنظمات غري احلاومية  ومت إنشاء .93
تذلي  ك  العقبات يف سبي  دعم النظمة املتعيش يف مناطق يتعذر الوصول إليها عل  الرعاية الصحية، وواصلت 

 . ك  املرض أمام توصي  الرعاية الصحية إىل

في سوريا وجدها وص  فوزاد عدد املتدربني من العاملني يف جمال الصحة يف اإلقليم لتحسني القدرة الوطنية،  .94
وتناول التدريب عدة جماالت مث  رعاية .  2012شخص منذ عام  20 000بني إىل ُمدر  ـال الصحيني العاملنيعدد 

األساسية، وإدارة اللقاجات، وماافحة العدوى، ورعاية األمراض ، وخدمات التطعيم الروتيين اإلصابات والرضوح
 .النفسية، وترصد األمراض، والتغذية، ورعاية الصحة اإلجنابية املزمنة والتدبري العالجي هلا، ورعاية الصحة

ة واملنصة ًجا رائدة يف تعزيز الرتصد الروتيين للصحة العمومية من خالل تقنيات اهلواتف النقالم اإلقليم هنُ قدَّ و  .95
يف املناطق اليت  (EWARN) ومت التوسع يف عدد املواقع املخفرية لشباة اإلنذار املبار واملواجهة .اإللارتونية

 .يتعذر الوصول إليها

ويف أعقاب فاشييت شل  األطفال واحلصبة يف اإلقليم، قامت محلة ماافحة فاشية شل  األطفال يف شرق  .96
ويرى اجمللس . 2015إىل  2013يون طف  يف مثانية بلدان يف الفرتة من مل 27ما يربو عل   بتطعيماملتوسط 

يف سوريا والعراق،  انتقال املرضاملستق  لرصد شل  األطفال أن احلملة متعددة البلدان، واليت جنحت يف إيقاف 
ثسسات الدينية ومت تعزيز الشراكات والتوسع فيها مع املبافاءة. عل  كيفية إدارة ماافحة الفاشيات جيداً  مثاالً 

 .ما تلك اليت تعم  يف املناطق اليت تسيطر عليها املعارضةواملنظمات غري احلاومية، وال سيَّ 

 بالتأهُّ 

ينبغي  إجراءات ذات أولوية 10إطار عم  شام  للتأهب حلاالت الطوارئ، والذي سلط الضوء عل   إعدادمت   .97
ومت التأكيد عل  تنمية القدرات من خالل مناهج وأدوات ودورات تدريبية أُعدت  ن.تنفيذها عل  مستوى البلدا

دعم التأهب حلاالت الطوارئ واالستجابة هلا يف جمال الصحة، مبا يف ذلك الدورة التدريبية اإلقليمية هبدف 
عل  تلبية لتعزيز القدرة  2016، واليت ُعقدت يف أوائ  عام عل  االنتشاراألوىل عل  املرجلة السابقة 

 .االجتياجات املفاجئة

 سُبُ  املضي  قُُدماً 
نزوح عشرات املاليني من األشخاص، وتضرر املدن الاربى أو تعرضها للتدمري، واستمرار األعمال العدائية  .98

أن املشاك  بمجيعها ، تُنِذر كوارث إنسانيةما يرتبط بذلك من  واستهداف اجملموعات الفرعية من الساان، وك  
املثسسية الصبغة وعليه، ينبغي إضفاء . املرتبطة بتلك األزمات سوف تستمر معنا لسنني أخرى قادمةالصحية 
. خصيًصا مع املشاالت الصحية املرتبطة باألزمات وتشاي  فرق العم  للتعاطيسرتاتيجيات اال إعدادعل  

اإلقليمي ذاته، عل  حنو يسمح وجيب إعادة هيالة الايانات الصحية الُقطرية واإلقليمية، مبا يف ذلك املاتب 
  املواجهة املالئمة.لنا مبواجهة األزمات الصحية احلادة واملمتدة 
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دعم الدول األعضاء يف لعملها التوسع يف ويف غضون السنوات القادمة، سوف تواص  منظمة الصحة العاملية  .99
وينبغي إيالء . األشد ُعرضة للخطرب للطوارئ مع التأكيد عل  اجملتمعات الة للتأهُّ اإلقليم إلعداد برامج فع  

لشراكات أقوى بني السلطات الصحية واملنظمات غري احلاومية والقيادات اجملتمعية  االهتماممزيد من 
 .من أصحاب املصلحة املعنينيذلك  واملثسسات األكادميية واجلهات املاحنة وغريه

تحتية البنية تدمري البأزمات ممتدة وتعاين من  ر  ن البلدان اليت متإة، جيث متث  الفجوة التمويلية مسألة مهم  و  .100
د هذه وسيلزم لسَ . ساكن لن ياون لديها املوارد إلعادة اإلعمار أو لتوفري الرعاية الصحية لسااهنااملضرية و احل

 .الفجوة اتباع هُنج أكثر ابتاارًا واستدامة واالستعانة جبهات ماحنة غري تقليدية

توفري احلماية للعاملني يف جمال الرعاية الصحية واملرافق الصحية، وفًقا ملا هو الدعوة لي أيًضا زيادة ر ومن الضرو  .101
وجيب وقف استهداف العاملني يف جمال  .متاح مبوجب القانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك اتفاقيات جنيف

الوصول إىل الساان يلزم توفري مزيد من الدعم لتحسني إماانية . كما الرعاية الصحية واملرافق الصحية
 .وميان استخدام اهلدنات اإلنسانية لدعم الصحة بوصفها جسر من جسور السالم. احملاصرين

 تنفيذ اإلصالحات اإلدارية لمنظمة الصحة العالمية

  2012الوضع يف عام 
ية وشفافيتها من ر أن تعزيز العمليات اإلدارية وتعزيز فاعلية اإلجراءات اإلدا 2012كان من الواضح يف عام  .102

تستلزم األزمات اإلنسانية اليت يشهدها اإلقليم و  .نظمة يف اإلقليماملاألساسية إلصالح عم   األولوياتضمن 
فاعلية وكفاءة عل  مستوى اإلقليم، وذلك لضمان توفري أفض  أوجه األكثر مة اإلدارة واحلوكَ عمليات 

  األهداف الرئيسية من وتتمث   .لتلك املساعداتاملساعدة والدعم املمان ملاليني الساان احملتاجني 
اإلصالجات يف إعداد وتنفيذ خطط ينبثق عنها إجراءات حمددة ملموسة، ونتائج قابلة للقياس يف جمال الصحة 

ويتم جالًيا بصورة واضحة التنسيق فيما بني عمليات احلوكمة واإلدارة . العمومية، وإطار واضح للمساءلة
كما يتم حتديد األولويات وتقلي  عددها حبيث تصبح قاصرة عل  األولويات ذات   والعمليات اإلدارية،

 ذات القيمة.التطلعات الواقعية والنتائج 

 2016 - 2012 الـُمحرز يف الفرتة التقدم
 البرامج وتحديد األولويات

التقنية اخلمسة املذكورة يف اجتاهات رئيسية متعلقة باجملاالت حتديد عل  املستويني اإلقليمي والُقطري، ، جرى .103
هذا التقرير: تعزيز النظم الصحية حنو رعاية صحية شاملة؛ وصحة األمهات واألطفال؛ واألمراض غري السارية؛ 

وتعاس تلك األولويات االجتياجات . ب للطوارئ واالستجابة هلاواألمن الصحي واألمراض السارية؛ والتأهُّ 
برنامج العم  العام الثاين يف إطار مجعية الصحة العاملية  اعتمدهتايات اليت اإلقليمية، كما أهنا تتسق مع األولو 

  .2019 – 2014عشر للفرتة 

اإلقليمية والعم  عن كثب مع السلطات الصحية الوطنية عل  أعل   اللجنة، بفض  دعم كان اإلقليمو  .104
قام بتنفيذ عملية ختطيط من القاعدة إىل القمة، بداية بالتخطيط اإلقليم األول للمنظمة الذي هو املستويات، 

عل  جمموعة واقعية من جماالت الربامج واألهداف القابلة للتحقق جىت يتسىن  الرتكيز، مع 2015-2014للفرتة 
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هذا عم  اإلقليم، واضعًا حتقيق نتائج ملموسة أكثر والتقريب ما بني االجتياجات عل  املستوى الُقطري. و 
 .، اإلقليم عل  زيادة امليزانية املخصصة للربنامج الُقطري عل  مدار سنتني متتاليتنيأعينهاهلدف احملدد نصب 

ملااتب خمصصات اتتضمن زيادة  2017-2016للفرتة الربجمية يزانية امل، فإن 2015-2014ومقارنة بالفرتة 
زيادة هو وكان اهلدف من ذلك .  %7 اإلقليمي نسبةالزيادة للماتب تتجاوز ، بينما  م %36بنسبة  اإلقليمية

إلقليم اتجربة ومت االستعانة ب. الذي شهدته السنوات املاضيةالتفتت نظمة إىل البلدان وجتنب املتأرري دعم 
املنظمة يف التخطيط سائر لالسرتشاد هبا يف عمليات التخطيط يف  2015-2014 ةالناجحة يف التخطيط للفرت 

 .2017-2016للفرتة 

 الحوَكَمة
بناء عل  توجيهات الدول األعضاء، ركزت اإلصالجات عل  مواءمة عمليات احلوكمة، وتعزيز املراقبة، وقيام  .105

كما . الة مع سائر األطراف املعنيةاهليئات الرئاسية باختاذ مزيد من القرارات االسرتاتيجية، وزيادة املشاركة الفعَّ 
الروابط بني اللجان اإلقليمية واهليئات الرئاسية العاملية من ناجية، وبني تناولت اإلصالجات احلاجة إىل حتسني 

 .الدول األعضاء واملدير اإلقليمي من ناجية أخرى
ظمت نو ، من اإلجراءات واملبادرات لتعزيز عملية احلوكمة اً عدداختذ املاتب اإلقليمي ، 2012ومنذ عام  .106

البعثات الدائمة هلا يف جنيف قب  انعقاد ك  اجتماع من اجتماعات رفيعة املستوى ملمثلي الدول األعضاء و 
للمنظمة )مجعية الصحة العاملية، واجمللس التنفيذي(، وُدعمت بتقدمي  تنيالرئاسي نياالجتماعات الاربى للهيئت

ز مشاركة يعز يف ت وسامهتوشهدت تلك االجتماعات جضورًا جيًدا، . موجزة إىل املمثلني مذكرات إجاطة
د. ومت أعضاء الوفود واملمثلني اجلدكما كان هلا األرر يف توجيه ،  تنيالرئاسي نياء يف عم  اهليئتالدول األعض

وبدأنا يف ختصيص قواعد إجراءات اللجنة اإلقليمية لضمات مواءمتها مع أفض  املمارسات يف املنظمة، تنقيح 
 خطةعل  الراهنة واملستجدة ايا مناقشات أق  رمسية بشأن القضاللجنة اإلقليمية لعقد عل  اليوم السابق 

 .اإلقليميف الصحة 
م مع بنود جدول األعمال العادية بشأن األولويات ءجدول أعمال اللجنة اإلقليمية ذاهتا حبيث يتوا ومت تبسيط .107

والتحديثات السنوية بشأن  الصحة واألمن الصحي واألمراض غري السارية، نظماالسرتاتيجية األساسية لتعزيز 
كما تضافرت اجلهود لتقلي  عدد ا.  ب حلاالت الطوارئ واالستجابة هلت واألطفال، والتأهُّ صحة األمها
وقررت اللجنة اإلقليمية إيقاف  قاب  للتنفيذ.عضاء تنفيذها إىل مستوى الدول األيلزم عل  القرارات اليت 

قررت استحداث آلية  اقراراً، واليت اعتربهتا نُفذت بالفع  أو اُستبدلت بأخرى أو منتهية، كم 79سريان 
 .للمساءلة بغرض رصد القرارات السارية، واإلبالغ بانتظام عن تنفيذها

وتشالت جلنة استشارية تقنية إلسداء املشورة للمدير اإلقليمي بشأن املسائ  املتعلقة بتعزيز التعاون التقين فيما  .108
 ملساعدة يف جشد املوارد.بني الدول األعضاء يف اإلقليم، وتقدمي الدعم يف تقييم الربامج، وا

 اإلدارة

كان إصالح اإلدارة يهدف إىل توظيف املوارد احملدودة بصورة أكثر كفاءة وتوزيعها عل  اجملاالت ذات  .109
كرب من األولوية، وذلك بغرض زيادة تركيز اإلقليم عل  اجتياجات البلدان اهلائلة، مع ضمان حتقيق قدر أ

من  اً مزيد تدمقالقدرات عل  املستوى الُقطري و املاتب اإلقليمي بتعزيز  . وقاملةءالافاءة والشفافية واملسا
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ية من ر التقنية واإلدا اتومت، عل  وجه خاص، التأكيد عل  القدر . البلدانيف عم  الالتدريب والدعم لفرق 
وكذلك ال عل  املستوى الُقطري، دعم فعَّ مبا يضمن خالل االختيار املالئم ملمثلي منظمة الصحة العاملية 

كما مت العم  عل  حتسني عمليات . التأكيد عل  مراجعة وتنقيح هياك  املااتب الُقطرية يف بعض البلدان
إىل إدارات ومتت مراجعة وتنقيح اهلياك  الداخلية، كما مت تبسيط الربامج ونقلها  .ممارلة عل  املستوى اإلقليمي

 .جسبما هو ضروري لتحقيق الفاعلية القصوىأخرى 
اإلجراءات اإلدارية املرتبطة بعملية اإلصالح بشأن تنقُّ  املوظفني وتناوهبم، متام عزيز رقافة املساءلة إلوجاء ت .110

جهود التحسني، مع الرتكيز صميم وظلت املساءلة واملراقبة يف  ة.ء، وختطيط وإدارة املوارد البشريوإدارة األدا
يف مالجظات املراجعة الداخلية واخلارجية العام  عل  جماالت االمتثال اخلمسة، اليت تاررت اإلشارة إليها

جرد األصول، والرتتيبات قوائم املايل املباشر، والتنفيذ املباشر، طلبات شراء الُسلف، و  التعاون: ، وهياملاضي
صد الوريق عل  مدار العام من خالل لوجات قياس وتاون تلك اجملاالت حماًل للرَ  .التعاقدية مع غري املعينني

 . ال الشهريةاالمتث
د االمتثال صْ إدارة املخاطر؛ وحتسني رَ دور و املتخصص ن اإلصالجات اإلدارية األخرى: االمتثال وتتضمَّ  .111

من خالل لوجات االمتثال املخصصة لذلك؛ ومواريق املساءلة جيث ياون مديرو  ماواألداء ورفع تقارير بشأهن
واستبيانات التقييم الذايت للمدراء دعًما  األداء واإلدارة؛ مراكز امليزانية واملسئولون اإلداريون مرتبطني بآليات

دعاءات اإلدارة بشأن الرقابة الداخلية؛ ومبادرات بناء القدرات مث  برنامج التدريب املتاام  ملراكز امليزانية، ال
  ء.طة بناء القدرات مع الدول األعضا، وغريها من مبادرات التوعية مبا يف ذلك أنشومنتديات االمتثال

عل  سبي  املثال، اخنفض عدد التقارير . فم قاب  للقياس فيما يتعلق باملساءلة والرقابة الداخليةحتقق تقدُّ وقد  .112
تقرير حبلول  60حنو إىل  2014تقرير عام  500من أكثر من  التعاون املايل املباشراليت يتأخر تقدميها بشأن 
ات ستخدامهبدف التصد ي إىل االصالح لإلحمدد مشروع جيث أُِعد ؛ 2016منتصف شهر أيار/مايو 

ك  توصيات املراجعة املتأخرة   تنفيذتفاقيات اخلدمات اخلاصة كطريقة للتعاقد؛ كما مت املخالفة لالمتثال ال
وهو أمر غري مسبوق، باإلضافة إىل  - 2016واملنبثقة عن املراجعات الداخلية واخلارجية حبلول شهر أيار/مايو 

  احملدد. كبري قب  موعدهاإىل جد  يات املراجعة اجلديدة توصالتنفيذ اجلري ل
 االسبي  إىل املضي قدمً 

م كبري جىت اآلن، إال أنه من تقدُّ جرِز وقد أُ  منظمة الصحة العاملية يف اإلقليم التزاًما تاًما باإلصالح. تلتزم .113
نظمة ودعمها للدول األعضاء، استناًدا املالواضح أن هناك الاثري الذي ينبغي القيام به من أج  حتسني أداء 

ويف الوقت الذي الرئيسية،  ور االهتماماحمأجد إىل الافاءة واملساءلة والشفافية. وقد ظلت املااتب الٌقطرية 
استمرار التوسع يف تواجد منظمة الصحة تستهدف اخلطط م إجيايب يف العديد من البلدان، حتقق فيه تقدُّ 

برنامج الطوارئ اخلاص مبنظمة املخطط هلا يف صالح اإلعملية ومن املتوقع أن ياون ل العاملية يف بلدان أخرى.
ي إىل فوائد الوضع احلايل، كما أهنا ميان أن تثدِّ جسامة الصحة العاملية أرر كبري داخ  اإلقليم، بالنظر إىل 

 .ملموسة
، سواء يف توجيه عم  منظمة الفائدةعظيم  2016إىل  2012دعم اللجنة اإلقليمية يف الفرتة من وقد كان  .114

نظمة أعمال املوستظ  ملاية الدول األعضاء ملقدرات . الصحة العاملية يف اإلقليم أو يف رغبتها يف دعم التغيري
  اإلصالح. مواصلة عملية أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح يف


