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5 املقممة

املقدمة
للمنظمة  اإلقليمي  املدير  ملنصب  تقلُّدي  عند   ، لديَّ كان  لقد 
حتقيقه  يمكن  عاّم  رؤية   ،2012 عام  من  شباط/فباير  شهر  يف 
ونظرًا ألن  مدة واليتي.  اإلقليمي خالل  الصحي  الوضع  إزاء 
السنوات اخلمس سَتميض رسيعًا كلمح بالبرص، فقد ُقمت َفور 
التنمية  لوضع  ق  معمَّ حتليل  إلجراء  األولوية  بإعطاء  انتخايب 
يات والفجوات  الصحية يف اإلقليم، ولعمل تقييم رسيع للتحدِّ
األعضاء  البلدان  مع  بالتشاور  وذلك  به،  القيام  يتعيَّ  وما 
والرشكاء اإلقليميي. وقد أسَفر االجتامع الرفيع املستوى للخباء 
يات  والذي ُعقد يف آذار/مارس 2012، عن االتفاق عىل التحدِّ
من  الوقاية  أعامل  يف  م  التقدُّ أمام  عثرة  كحجرة  تقف  التي 
األسباب الرئيسية العتالل الصحة وعبء املرض ومكافحتها، 
األمهات واألطفال، وكذا  الصحية وصحة  النُُظم  تعزيز  وأمام 
هذه  وتتمثَّل  األساسية.  االسرتاتيجية  هات  التوجُّ عىل  االتفاق 
األمهات  صحة  وتعزيز  الصحية؛  النُُظم  تقوية  يف  التوجهات 
واألطفال والصحة اإلنجابية والتغذية؛ ومكافحة األمراض غري 
للطوارئ  ب  والتأهُّ السارية؛  األمراض  من  والوقاية  السارية؛ 
وإصالحها.  املنظمة  إدارة  إىل  إضافًة  ملقتضياهتا؛  واالستجابة 
إعداد  عن  أسفَرت  والتي  املشاورات  من  املزيد  أجَريت  وقد 
إقليم  يف  الصحي  املستقبل  مالمح  "رسم  املعنَونة  الوثيقة 
املنظمة"1.  دور  تعزيز  املتوسط:  لرشق  العاملية  الصحة   منظمة 

1  رسم مالمح املستقبل الصحي يف إقليم منظمة الصحة العاملية لرشق 
املتوسط: تعزيز دور منظمة الصحة العاملية، القاهرة، املكتب اإلقليمي ملنظمة 

الصحة العاملية لرشق املتوسط، 2012.

مجعية  عقد  ُقَبْيل  جنيف  يف  الصحة  وزراء  عىل  ُعرَضت  والتي 
لني ما أبَدته الدول  الصحة العاملية يف أيار/مايو 2012. وقد خوَّ
األعضاء من اتفاق واسع النطاق عىل حمتوى هذه الوثيقة، تفويضًا 
واضحًا بالسري ُقُدمًا، فضاًل عام منَحتني إياه مالحظاهتم البالغة 
األمهية من توجيه بشأن بعض هذه املجاالت االسرتاتيجية. ويف 
ترشين األول/أكتوبر، ناَقَشت اللجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة 
قرارات  وأصَدَرت  ُقُدمًا،  امليّض  ُسُبل  املتوسط  لرشق  العاملية 
يتعّلق  عمل  إطار  وبوضع  الصحية؛  النُُظم  بتعزيز  صلة  ذات 
العمومية  الصحة  أحداث  ومكافحة  السارية،  غري  باألمراض 
التي تثري قلقًا دوليًا وذلك من خالل اللوائح الصحية الدولية. 
بطرحها  قمُت  التي  اإلجراءات  بعض  كذلك  اللجنة  ت  وأقرَّ
لتنفيذ املبادئ املتعلقة بإصالح املنظمة والتي متّت مناقشتها عىل 
ت بعض املالحظات املهّمة التي أبداها  الصعيد العاملي، كام أقرَّ

مراجعو املنظمة والدول األعضاء نفسها.

تقيياًم  كذلك  أجَرى  قد  اإلقليمي  املكتب  كان  العام،  وبنهاية 
م املحَرز يف املرمى 4 واملرمى 5 من املرامي اإلنامئية  رسيعًا للتقدُّ
لأللفية، ومها يتعلقان بصحة األمهات وصحة األطفال وحتديدًا 
يف الدول األعضاء العرش التي تعاين من أعىل عبء للوفيات يف 
املستوى  رفيع  اجتامع  يف  النتائج  عرضت  عليه،  وبناًء  اإلقليم. 
يف  ديب  يف  تنظيمه  تم  واألطفال"  األمهات  حياة  "إنقاذ  حول 
يف  املحَرز  م  التقدُّ وترية  ترسيع  ُبْغَية   ،2013 الثاين/يناير  كانون 
املعلومات  تقوية  عىل  الرتكيز  تم  وقد  املستهدفة.  املرامي  بلوغ 
النُُظم الصحية احلاسمة واملهّمة  الصحية باعتبارها من جماالت 
أجَرت   ،2012 الصحي. ويف عام  والَرْصد  التخطيط  يف عملية 
األحوال  تسجيل  لنُُظم  رسيعًا  تقيياًم  األعضاء  الدول  مجيع 
املدنية واإلحصاءات احليوية فيها، وهو إنجاز ُمهم يف حد ذاته، 
وقائمة  وطنية،  خطط  إعداد  إىل   2013 عام  بنهاية  وسيؤدِّي 

باملؤرشات األساسية، واسرتاتيجية إقليمية لتقوية هذه النُُظم. 

، تعتب فرتة األحد عرش شهرًا املمتّدة من شباط/فباير  ومن َثمَّ
حتى كانون األول/ديسمب فرتة حافلة باألعامل بالنسبة للمنظمة 
القاعدة،  هذه  خالل  فمن  سواء.  حد  عىل  األعضاء  وللدول 
م، َبْيد أن االرتقاء بالصحة يف اإلقليم اليزال  أرَسينا أساس التقدُّ
الطريق للوصول  يات هائلة. وبالنسبة يل، فإن رسم  يواجه حتدِّ
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إىل التغطية الصحية الشاملة من خالل نظم الدفع املسبق والتي 
األولوية. ذات  القضايا  أحد  هو  املواطني،  مجيع  منها   يستفيد 
اإلقليم  الصحي يف  اإلنفاق  أن  نجد  أن  الصادمة،  األمور  فمن 
يقترص عىل 1.6% من اإلنفاق العاملي عىل الصحة بالرغم من أن 
العامل. فأعداد  السكان يف  8% من إمجايل  سكان اإلقليم يمثلون 
االجتامعي،  التأمي  إىل  يفتقرون  اإلقليم  يف  األفراد  من  كبرية 
 ، َثمَّ ومن  الصحية.  الرعاية  إىل  الوصول  ر  تعذُّ من  ويعانون 
يكون  املعاجلة،  إىل  أرسهم  أفراد  أحد  أو  هم  حيتاجون  فعندما 
بالدخل  التضحية  أو  رعاية  دون  البقاء  إما  خيتاروا  أن  عليهم 
القرن  يف  إلقليمنا  هلا  ُيرَثى  حالة  وهي  إليه.  احلاجة  متسُّ  الذي 
متويل  فيها  يمثِّل  ال  التي  البلدان  يف  وحتى  والعرشين.  احلادي 
من  تعاين  الصحية  النُُظم  فإن  مشكلة،  أدنى  الصحية  الرعاية 
الصحية  الرعاية  إىل  نصل  حتى  معاجلتها  يتعيَّ  مهمة  فجوات 

اجليدة.

عن  النامجة  الطوارئ  تأثري  األخرى،  الرئيسية  القضايا  ومن 
السكان  صحة  عىل  السياسية  والقالقل  الطبيعية،  الكوارث 
واالقتصادية.  االجتامعية  والتنمية  الصحية،  والنُُظم  املتأثرين، 
ففي غضون العامي املاضيي، شهد 13 بلدًا يف اإلقليم مثل هذه 
الطوارئ، مما أثَّر عىل ما يربو عىل 42 مليون شخص. واألدهى 
الوضع  يف  رسيع  تدهور  من   2012 عام  شهده  ما  ذلك،  من 
ض عن أكثر  اإلنساين يف اجلمهورية العربية السورية والذي متخَّ
األصقاع  املساعدة يف شتى  إىل  بحاجة  مليون شخص   6.8 من 
مليون  و1.6  داخيل،  نازح  مليون   4.25 عن  فضاًل  السورية، 

الجئ يف البلدان املجاورة.

بام  وباكستان  أفغانستان  يف  األطفال  شلل  رساية   وتواَصَلت 
والدول  األطفال،  شلل  الستئصال  العاملي  البنامج  د  هيدِّ
تعزيز   2012 عام  وشهد  األطفال.  شلل  من  اخلالية  األعضاء 
عدد  تقليص  فيها  بام  مهّمة  إنجازات  وحتقيق  املبذولة،  اجلهود 
احلايل،  األمن  انعدام  أن  َبْيد  كبري،  بشكل  البلدين  يف  احلاالت 
للتطعيم،  واملناهضة  تروجيها  يتم  التي  املغلوطة  واملعلومات 
املعنيي  الصحيي  العاملي  عىل  مؤّخرًا  متت  التي  واهلجامت 
د أي شعور بالتفاؤل وال ُتبقي له أثرًا. وال  ُتبدِّ بشلل األطفال، 
 مراء يف أن هذا الوضع شديد اخلطورة، ويتطلَّب استجابة مكثفة.

تعرقله، بشكل  أو  الصحية تدعمه  التنمية  تقدمُّ يف جمال  إن أي 
تؤثِّر  التي  السياسية   - واجلغرافية  االقتصادية  املصالح  متزايد، 
بدورها عىل اخلطط الصحية، وجدول أعامل السياسة اخلارجية 
املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  ت  أقرَّ ولطاملا  نطاقًا.  األوسع 
املبادرات  من  عدد  يف  البدء  وتم  العالقة،  هبذه  وتكرارًا  مرارًا 
يف  والعاملي  األعضاء  الدول  تأهب  أجل  من  املنظمة  داخل 
والذي  املتغريِّ  السياق  هذا  مع  للتعامل  أفضل،  بشكل  املنظمة، 
هذا  ويف  خالله.  من  الصحية  يات  التحدِّ مع  التعاطي  يتعيَّ 
الدبلوماسية  حول  ندوة  بتنظيم  اإلقليمي  املكتب  قام  السياق، 
وزارات  ممثيل  لتجميع  الفرصة  هيأ  ما  وهو  العاملية،  الصحية 
تعزيز  أساليب  ملناقشة  سويًا  اخلارجية  والشؤون  الصحة 
وناقش  اإلقليم.  يف  الصحية  بالدبلوماسية  اخلاصة  القدرات 
أو  الصحة  عرقلة  اخلارجية  للسياسة  يمكن  كيف  املشاركون 
تدعيمها، وخماوف السياسات اخلارجية التي تفرضها األمراض 
وعند  الرصاعات  أثناء  الصحية  والقضايا  املستجّدة،  املعدية 
املبادرة هذه  فإن  الواقع،  ويف  الرصاعات.  بعد  التعمري   إعادة 

هبا  امليّض  عىل  العمل  سأواصل  ولكنني  مهدها  يف  التزال 
اإلقليم، يف  الصحية  الدبلوماسية  تنمية  تعزيز  أجل  من   ُقُدمًا 
يتعلق ما  يف  البلدان  بي  والرشاكات  التعاون  ذلك  يف   بام 
الصحية  اللوائح  قبيل  من  األولوية  ذات  الصحية  بالقضايا 
الستجابة  هنج  وتعزيز  األطفال،  شلل  واستئصال  الدولية، 
تعزيز  أجل  من  وذلك  احلقوق،  عىل  يرتكز  الصحي  القطاع 

العدالة الصحية والتغطية الصحية الشاملة.

إعداد لكيفية  جديدًا  هًا  توجُّ د  حيدِّ السنوي  التقرير  هذا   إن 
التقارير حول أعامل املنظمة عىل الصعيدين اإلقليمي والُقطري. 
التي  االسرتاتيجية  األولويات  عىل  التالية  الفصول  ز  وسرتكِّ
وإصالحها. املنظمة  إدارة  ُسُبل  عىل  وكذلك  حتديدها،   تم 
معها  ستتعاطى  معينة،  يات  حتدِّ الفصول  هذه  د  ستحدِّ َثمَّ  ومن 
األعامل وكذا  الراهنة،  يات  التحدِّ من  العديد  بي  من   املنظمة 
يف  أعتزم  وإنني  يات.  التحدِّ هذه  مع  للتعامل  فيها  رُشع  التي 
من  واحد  كل  يف  املحَرز  م  التقدُّ استعراض  التالية،  التقارير 
املرجعية.  واملعامل  املؤرشات  مقابل  يف  حدة  عىل  املجاالت  هذه 

وبطبيعة احلال فإن هذا التقرير ال يغطي كامل نطاق البامج
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األعامل  أهم  عن  رسيعة  ملحة  م  يقدِّ ولكنه  للمنظمة،  التقنية   
أتطلَّع إىل  التي حتَظى باألولوية2. وإنني  التي متت يف املجاالت 
ي املالحظات والتعقيبات حول التقرير من الدول األعضاء  تلقِّ

والرشكاء وسائر أصحاب املصلحة.

الدكتور عالء الدين العلوان
 املدير اإلقليمي

ملنظمة الصحة العاملية إلقليم رشق املتوسط

2  مخسة مالحق ترتبط هبيكل املكتب اإلقليمي، واملوظفي، واالجتامعات 

واملنشورات، واملراكز املتعاونة مع املنظمة، ويمكن الرجوع إليها عىل املوقع 
 اخلاص باملكتب اإلقليمي عىل شبكة اإلنرتنت

/http://www.emro.who.int/about-who/annual-reports 
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تقوية الُنُظم الصحية 
لتحقيق التغطية الصحية 

الشاملة
يف عام 2012، أصَدَرت اللجنة اإلقليمية قرارًا صاَدَقت بموجبه 
النُُظم الصحية كأحد  تقوية  املقرَتحة بشأن  الطريق  عىل خارطة 
لتعزيز  الرضورية  اخلطوات  وعىل  االسرتاتيجية،  األولويات 
مستوى  عىل  اجلودة  عالية  صحية  بخدمات  الشاملة  التغطية 
عىل  القرار  هذا  اعتمد  وقد  سواء.  حدٍّ  عىل  واألفراد  السكان 
التحليل املستفيض الذي أجراه املكتب اإلقليمي يف عام 2012 
اإلقليم، وكذلك عىل  الصحية يف  التنمية  التي جتابه  للتحديات 
املراجعة التي متت ألعامل املنظمة من أجل دعم الدول األعضاء 

ومساعدهتا يف التعاطي مع هذه التحديات.

ومن املعلوم أن النُُظم الصحية يف اإلقليم، تواجه حتديات كثرية، 
وشاملة عادًة لعدة جوانب بطبيعتها، وتنطبق عىل معظم البلدان، 
واالقتصادية  االجتامعية  التنمية  مستوى  عن  النظر  برصف 
والصحية فيها. وُتَعدُّ جماهبة هذه التحديات من األمور احلاسمة 
إىل  البلدان  تصنيف  ويتم  الشاملة.  الصحية  التغطية  لتحقيق 
ثالث جمموعات، وذلك استنادًا إىل احلصائل الصحية للسكان، 
)انظر  الصحة  اإلنفاق عىل  الصحية، ومستوى  النُُظم  أداء  وإىل 
اجلدول رقم 1(1. وكثريًا ما تواجه البلدان الواقعة يف املجموعتي 
وارتفاع  الكايف،  غري  التمويل  يف  تتمثَّل  مشاكل  والثالثة  الثانية 
وقد  املرىض.  جيوب  من  املبارشة  الصحية  املدفوعات  حصة 
ترتفع هذه املدفوعات، يف بعض البلدان ذات الدخل املنخفض، 
املستويات  ومتثِّل  الصحي.  اإلنفاق  إمجايل  من   %75 إىل  لتصل 
املرىض عقبة كبرية  املبارشة من جيوب  املدفوعات  املرتفعة من 
أمام مساعي حتقيق التغطية الصحية الشاملة. وهنالك حتديات 
أخرى ينبغي التعامل معها خالل سعينا لبلوغ التغطية الصحية 

1  بلدان املجموعة األوىل: اإلمارات العربية املتحدة، والبحرين، وُعامن، وقطر، 
والكويت، واململكة العربية السعودية، أما املجموعة الثانية فتضم: األردن، 
تونس، ومجهورية إيران اإلسالمية، واجلمهورية العربية السورية، والعراق، 

وفلسطي، ولبنان، وليبيا، ومرص، واملغرب، أما بلدان املجموعة الثالثة فهي: 
أفغانستان، وباكستان، واجلمهورية اليمنية، وجنوب السودان، وجيبويت، 

والسودان، والصومال

الشاملة )الشكل رقم 1(. حيث إهنا تتعلق باالفتقار إىل خدمات 
الرعاية الصحية الشاملة والعالية اجلودة والتي تركز عىل الناس، 
وحتسي  الكافية،  الصحية  العاملة  القوى  توافر  من  والتأكد 
ورأب  األساسية،  والتكنولوجيا  األدوية  عىل  احلصول  سبل 
وعىل  الصحية.  املعلومات  نظم  يف  حاليا  املوجودة  الفجوات 
اجلانب اآلخر، فإن احلاجة إىل توافر اإلرادة وااللتزام السياسيي 
الصحية  التغطية  حتقيق  َصْوب  ك  بالتحرُّ املستويات،  أرفع  عىل 
الشاملة بخدمات رعاية صحية عالية اجلودة للسكان واألفراد، 

ي السائد بالنسبة للعديد من البلدان. يمثِّل التحدِّ

التمويل الصحي وتصريف الشؤون )احَلْوَكَمة(
التمويل الصحي حيويتها  املنظمة يف جمال  لقد استعادت أعامل 
ز  بعد صدور التقرير اخلاص بالصحة يف العامل 2010، الذي ركَّ
َصْوب  ك  التحرُّ أجل  من  الصحي  التمويل  ُنُظم  إصالح  عىل 
املكتب  ى  تلقَّ  2012 عام  ويف  الشاملة.  الصحية  التغطية  حتقيق 
اإلقليمي طلبات من بلدان املجموعات الثالث اللتامس الدعم 
العاملية كذلك عىل  يف هذا املجال. ولقد رّكزت منظمة الصحة 
بناء القدرات الوطنية من أجل توفري البيِّنات الالزمة واملطلوبة 
بالعدالة،  تتَّسم  صحي  متويل  سياسات  وضع  يف  هبا  لالستنارة 
عملية  حلقة  عقد  ذلك  ن  تضمَّ وقد  واالستدامة.  والفعالية، 
لبناء القدرات وفقًا للنظام اجلديد للحسابات الصحية )2011( 
11 بلدًا من بلدان  من أجل تعريف خباء التمويل الصحي يف 
عىل  القدرات  وبناء  اجلديد،  الصحية  احلسابات  بنظام  اإلقليم 
استخدام أداة املنظمة اجلديدة للتقييم التنظيمي لتحسي وتعزيز 
التمويل الصحي OASIS، التي هتدف إىل تقييم املعوقات التي 
اإلقليمي  املكتب  وأعطى  الصحي.  التمويل  ُنُظم  أداء  تعرقل 
الصحية  التغطية  حتقيق  َصْوب  املحَرز  م  التقدُّ لتقييم  األولوية 
ومن  للتقييم  عمل  إطار  ُوِضَع  وبالفعل  اإلقليم.  يف  الشاملة 
دعم  إىل  اإلطار  هذا  وهيدف   .2013 عام  يف  التنفيذ  بدء  املزَمع 
الدول األعضاء، ومساعدة املنظمة يف رصد مَدى حتقيق العدالة 
م يف توفري احلامية االجتامعية  يف التمويل لصحي، وإحراز التقدُّ

الصحية.
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املصدر: البيانات اخلاصة باإلنفاق الصحي العاملي ملنظمة الصحة العاملية. متاح عىل املوقع التايل: 
http://apps.who.int/nha/database/DataExplorerRegime.aspx. متت زيارة املوقع يف 3 أيار/مايو 2013.

(أ) البيانات غري متاحة

(ب) املصدر: مرصد الصحة اإلقليمي. متاح عىل املوقع التايل: http://rho.emro.who.int/rhodata.  متت زيارة املوقع يف 8 أيلول/سبتمرب 2013.

 

اجلدول 1.
اجتاهات النتائج الصحية الرئيسية في إقليم شرق املتوسط، 1990–2010*

بلدان املجموعة 3بلدان املجموعة 2بلدان املجموعة 1مؤشرات الوضع الصحي
199020002010199020002010199020002010

72.674.175.069.271.273.452.856.660.2مأمول احلياة عند امليالد )سنوات( 

 نسبة وفيات األمهات
)لكل 000 100 مولود حي(

24.018.017.01157963750625360

ع  معدل وفيات الُرضَّ
)لكل 1000 مولود حي(

17.5–8.536.5–1995.5–71.5

معدل وفيات األطفال دون سن 
 اخلامسة

)لكل 1000  مولود حي(

21.5–9.545.5–22126.5–97

5.23.92.25.63.72.96.66.36.0معدل اخلصوبة الكيل

* القيم عبارة عن متوسطات
- املعلومات غري متاحة

املصدر: تقوية النُُظم الصحية يف بلدان إقليم رشق املتوسط: حتديات وأوليات واختيارات العمل يف املستقبل. 
 ورقة تقنية عرضت عىل اللجنة اإلقليمية لرشق املتوسط يف دورهتا التاسعة واخلمسي 2012 )يمكن الرجوع إليها عىل العنوان اإللكرتوين التايل:

. /www.emro.who.int/about-who/rc59 

الشكل 1.
نصيب اإلنفاق املباشر من اجليب الشخصي في إجمالي اإلنفاق الصحي وفقًا ملجموعة البلد، 2011 )%(
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لتبادل  مناسبَتْي،  يف  األعضاء،  للدول  الفرصة  وَسنََحت 
ك  اخلبات حول إصالح ُنُظم التمويل الصحي، من أجل التحرُّ
املناسبة األوىل  التغطية الصحية الشاملة. ومتثَّلت  َصْوب حتقيق 
حول  والصحة  املالية  وزراء  بي  السياسات  حول  حوار  يف: 
"القيمة مقابل املال، واالستدامة، واملساءلة يف القطاع الصحي"، 
بالتعاون  تونس  يف  األعضاء،  األفريقية  للدول  ُعِقَدت  والتي 
اإلنامئية؛  الوكاالت  من  وغريه  األفريقي،  التنمية  بنك  مع 
التمويل  حول  اجلانبية  اجللسة  يف  فتمثلت  الثانية  املناسبة  أما 
ُعِقَدت عىل هامش  والتي  الشاملة،  الصحية  والتغطية  الصحي 
الدورة التاسعة واخلمسي لّلجنة اإلقليمية. وقد ساعدت هاتان 
املناسبتان يف إرشاك البلدان يف املناقشات العاملية التي تدور حاليًا 
حول متويل الرعاية الصحية، ودوره األسايس يف تعزيز جدول 
َعقد  املناسبتي  هاتي  تال  وقد  الشاملة.  الصحية  التغطية  أعامل 
ندوة رفيعة املستوى حول التمويل الصحي، يف القاهرة يف كانون 

الثاين/يناير 2013.

وكان الغرض من استخدام األدوات التحليلية املختلفة للتمويل 
يف  استخدامها  يمكن  التي  النتائج  إىل  الوصول  هو  الصحي 

التمويل  مستقبل  حول  الدائرة  الوطنية  السياسات  مناقشات 
املكتب  وعمل  املحددة.  املحلية  السياقات  إطار  يف  الصحي 
املرّكزة،  واملناقشات  احلوارات  هذه  مثل  تيسري  عىل  اإلقليمي 
وتونس،  وُعامن  ليبيا  يف  الصحي  التمويل  حول  دارت  والتي 
كام قدم الدعم التقني إىل بلدان أخرى. وجيري العمل عىل رسم 
صورة للوضع الراهن للتمويل الصحي، وتقييم أوضاع البلدان 
إحراز  يتواصل  كام  الصحي،  التمويل  ُنُظم  مرامي  حيث  من 
ك َصْوب حتقيق التغطية الصحية الشاملة، حيث  م يف التحرُّ التقدُّ

جيتذب هذا املجال اهتامم طائفة من راسمي السياسات.

صياغة  عىل  قدراهتا  يف  قصور  من  غالبًا  الصحة  وزارات  تعاين 
قدراهتا  أن  كام  وتقييمها،  بالبيِّنات  املسنََدة  واخلطط  السياسات 
عىل تنظيم القطاع الصحي غالبًا ما تكون غري كافية، بل وتتفاوت 
هذه القدرات بي البلدان. وينبغي يف مجيع البلدان تقريبًا، تقوية 
إرشاك القطاعات األخرى الرئيسية إىل جانب القطاع الصحي، 
حيث يعتب هذا اإلرشاك أمرًا رضوريًا يف إعداد وتنفيذ السياسات 
الصحية، بوصفها جزءًا ال يتجّزأ من اخلطط الوطنية للتنمية. كام 
ينبغي وضع آليات فّعالة لتيسري العمل املتعدد القطاعات استنادًا 
إىل اخلبة الدولية والدروس املستخلصة يف هذا الشأن. ومل يتم 
بعد االستفادة الكافية من اإلسهام الذي يمِكن للقطاع الصحي 
هذا  فإن  الوقت،  ذات  ويف  العمومية.  للصحة  تقديمه  اخلاص 
القطاِع ليس منظَّاًم تنظياًم كافيًا لضامن اجلودة، وتفادي املامرسات 
غري املالئمة. ويتبارى القطاُع اخلاص مع القطاع العام يف تقديم 
خدمات الرعاية الصحية األولية يف عدد من البلدان الواقعة يف 
املجموعة الثانية واملجموعة الثالثة؛ غري أن دوره، بصفة عامة، 
غري حمدد حتديدًا جيدًا، كام أن قدراته اليزال يكتنفها الغموض، 
ناهيك عن أن ممارساته تصعب مراقبتها. فعادًة ما يكون هناك 
جمموعة  وعن  وظائفه،  من  العديد  عن  املعلومات  يف  نقص 
املايل  العبء  وعن  البلدان،  خمتلف  يف  يقدمها  التي  اخلدمات 
 الذي يتحّمله املستفيدون من هذه اخلدمات. واستنادًا إىل القرار 
ش م/ل إ59/ق3، تضمن برنامج عمل املكتب اإلقليمي لعام 

2013، الرتكيز عىل القطاع اخلاص.

ويف ما يتعلق بترصيف الشؤون )احلوَكَمة(، فقد تم تنفيذ عدد من 
َمت إحدى  قدَّ باكستان،  ففي  البلدان.  إىل  االستشارية  البعثات 

ÛÛ ،الةيحية باخلممات الرئيسية لقرعااة الصحية األولية
مثل الةمنيع، من اجلوانب اهلامة يف الةيحية الصحية 

الةامقة.
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البعثات املتعددة الرشكاء عددًا من التوصيات إىل احلكومة، يف 
أعقاب قرارها إلغاء وزارة الصحة، ونقل تبعية القطاع الصحي 
للنظام  قة  متعمِّ مراجعة  أجرَيت  املغرب،  ويف  املقاطعات.  إىل 
خ  يرسِّ الذي  األخري  الدستوري  التعديل  أعقاب  يف  الصحي 
نَت سلسلة  مبدأ احلق يف الصحة كأحد حقوق اإلنسان. وتضمَّ
من البعثات التي أرِسَلت إىل ليبيا إجراء مراجعة متعمقة للنظام 

الصحي، وتقييم مرافق الرعاية الصحية األولية واملستشفيات.

الشؤون  وترصيف  الصحية  السياسات  جمال  يف  العمل  ز  وتركَّ
بناء  عىل  اإلقليم  بلدان  نصف  من  أكثر  يف  كذلك  )احلوَكَمة( 
النُُظم  مرَتَسامت  حتديث  وتم  الُقطري.  والدعم  القدرات 
الصحية ألربعة بلدان يف اإلقليم، كام أن مرَتَسامت أربعة بلدان 

أخرى هي اآلن يف طور النرَش.

ÛÛ امكن الوصول إىل املرصم الصحي اإلققيمي مبارشًة من خالل املوقع اخلاص باملكةب اإلققيمي عىل شبكة اإلنرتنت 
http://www.emro.who.int 

ُنُظم املعلومات الصحية
يف  عامة،  بصورة  بالَضعف،  الصحية  املعلومات  ُنُظم  تّتسم 
العديد من البلدان، وهي بحاجة إىل التحسي والسيَّام من حيث 
جودة التقارير وتوقيتها، ناهيك عام يوجد من فجوات مهّمة يف 
عام  فضاًل  البيانات،  مجع  يف  تشتُّت  فهناك  اإلقليم.  بلدان  مجيع 
أن  كام  التكرار،  من  األحيان  معظم  يف  البيانات  تلك  به  تّتسم 
الصحي واحلصائل  الوضع  بَرْصد  املتعلقة  املجاالت األساسية 
موجودة،  غري  تكون  ما  غالبًا  الصحي  النظام  وأداء  الصحية، 
للمعلومات  الوطني  النظام  يف  مناسب  بشكل  مدرجة  غري  أو 
الصحية. وبشكل أكثر حتديدًا، هنالك فجوات كبرية يف التبليغ 
اخلاصة  السجالت  ويف  معي،  بسبب  املرتبطة  الوفيات  عن 
ويف  املعتادة،  الصحية  املسوحات  إجراء  ويف  الصحية،  باملرافق 
أنشطة جتميع البيانات سواء الروتينية أو غريها، ويف مدى توافر 
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أو  )اجلندر(  اجلنس  نوع  أو  العمر  بحسب  املصنّفة  املعلومات 
ويصاحب  واالقتصادي؛  االجتامعي  للوضع  وفقًا  أو  املكان، 
َبة عىل التعامل  كل هذه األمور ُنْدَرة كبرية يف املوارد البرشية املدرَّ
مع الوبائيات ومع ُنُظم املعلومات الصحية. وقد لوحظ كذلك 
وأثناء  والوطنية.  اإلقليمية  التقديرات  بي  مهّمة  تفاوتات 
وتعزيز  التنسيق  حظي  األعضاء،  الدول  مع  الدائرة  املناقشات 
التعاون يف جمال إعداد التقديرات واإلبالغ عنها بأولوية كبرية، 
عام  يف  االهتامم  من  باملزيد  ستحَظى  األمور  هذه  أن  يعني  مما 

.2013

القدرات يف جمال املعلومات الصحية أمرًا  وُيعَتَب كذلك تعزيز 
السياسات واخلطط وتقييمها. وقد  القرار وإلعداد  مهاًم الختاذ 
أّكدت اللجنة اإلقليمية عىل ذلك بموجب القرار ش م /ل إ59 
/ق 3. ولقد حظي نظام تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات 
املواليد  تسجيل  فعملية   .2012 عام  يف  خاص  باهتامم  احليوية 
وتم  تقريبًا.  البلدان  معظم  يف  تعزيز  إىل  بحاجة  والوفيات 
إجراء تقييم رسيع لنظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات 
احليوية لوضع خط أساس للوضع الراهن، وحتديد األولويات 
والفجوات التي حتتاج إىل حتسي. وكشفت النتائج عن أن نحو   
40% من البلدان لدهيا إما نظم ضعيفة أو غري كافية، وأن %25 

بشكل  النظم،  هذه  أن  بيد  كافية،  بنظم  يتمتع  البلدان  من  فقط 
عام، ال ختدم سوى 5.3% من سكان اإلقليم. فاملستوى الكايف 
يعكس  احليوية  واإلحصاءات  املدنية  األحوال  تسجيل  لنظام 
احتياجات  يغطي  بام  اجلودة  مقبولة  بيانات  إعداد  عىل  قدرته 
تأثري  رصد  وعىل  كاٍف،  بشكل  القرار  واختاذ  السياسات  صنع 
النتائج الطريق  التدخالت والبامج اإلنامئية. وقد مهدت هذه 
املصلحة  الرشكاء وأصحاب  مع  بالتعاون  تقييم شامل  إلجراء 
املعنيي كخطوة أوىل إلعداد خطط العمل الوطنية املعنية بنظم 

تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية.

وعىل صعيد آخر، أطَلق املكتب اإلقليمي مرَصدًا صحيًا إقليميًا، 
يمكن الدخول إليه مبارشة عن طريق املوقع اإلقليمي عىل شبكة 
واالستفادة  الصحية  املعلومات  نرش  لدعم  وذلك  اإلنرتنت، 
للمعلومات  الرئييس  املصدر  اآلن  املرَصد  هذا  ويمثِّل  منها. 

 40 من  أكثر  عىل  يعتمد  والذي  بالصحة،  الصلة  ذات  الُقطرية 
قاعدة معلومات و800 مؤرشِّ تم مجعها منذ عام 1990.

وستهدف أعامل املنظمة يف عام 2013 إىل تطوير التوجيه التقني 
يف  بام  الصحية،  املعلومات  لنُُظم  األساسية  بالعنارص  املتعلق 
ذلك االتفاق باإلمجاع عىل قائمة أساسية باملؤرشات التي تغطي 
)الوفيات  الصحية  واحلصائل  الصحية،  واملحددات  املخاطر 

واملراضة( وأداء النظام الصحي.

تنمية القَوى العاملة الصحية
صحية  عاملة  قَوى  تنمية  إىل  البلدان،  معَظم  يف  حاجة،  هناك 
جيدًا،  توزيعًا  عة  وموزَّ احلافز،  لدهيا  ويتوفَّر  بالتوازن،  تّتسم 
املالئمة.  املهارات  من  بمزيج  وتتمّتع  جيد،  بشكل  وُتدار 
وتنخفض كثافة القوى العاملة الصحية بشكل عام يف اإلقليم، 
لكل  َمَهَرة  صحيي  عاملي  أربعة  البالغ  العاملي  املتوسط  عن 
أزمة  تواجه  أهنا  عىل  مصنَّفة  بلدان  ثامنية  وهناك  نسمة.   1000

وجيبويت،  وباكستان،  )أفغانستان،  الصحية  البرشية  املوارد  يف 
ويرجع  واليمن(.  واملغرب،  والعراق،  والصومال،  والسودان، 
ذلك، يف قسم كبري منه، إىل عدم كفاية التدابري عند الدخول إىل 
اخلدمة، والسيَّام عدم إعداد قَوى عاملة من خالل االستثامر يف 
توظيف  ممارسات  طريق  وعن  اسرتاتيجي،  نحو  عىل  التعليم 
فّعالة وأخالقية؛ ويمثل األداء غري املالئم للقَوى العاملة بسبب 
عدم كفاية التعليم املستمر والتدريب حتديًا آخر، ناهيك عن سوء 
املامرسات اإلدارية يف القطاعي العام واخلاص؛ كام أن سياسات 
من  وخروجهم  هجرهتم  وتنظيم  الصحيي  العاملي  استبقاء 
اخلدمة غري متوافرة للحّد من الفقدان املفرط للموارد البرشية، 

عىل الرغم من ضخامة هذه املشكلة.

وهنالك حتديات خطرية تقف حائاًل أمام التأكد من إتاحة تعليم 
االستثامر غري  اإلقليم، والسيَّام  التمريض يف  ملهنة  اجلودة  رفيع 
واالفتقار  التمريض؛  لتعليم  املعطاة  املتدنية  واألولوية  الكايف، 
توافر  حيث  من  التمريض  مدارس  يف  الالزمة  القدرات  إىل 
التحديث  من  املزيد  إىل  واحلاجة  األساسية؛  والبنية  املدربي 
ملنهج التمريض من أجل رأب الفجوة بي تعليم مهنة التمريض 
توفري  عىل  املؤسسية  القدرة  وحمدودية  التمريض؛  وخدمات 
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البامج التدريبية َبْعد األساسية؛ والتأكيد بشكل غري كاٍف عىل 
برامج التنمية املهنية املستمرة. 

وتم إنشاء مراصد خاصة باملوارد البرشية يف كل من أفغانستان 
وفلسطي، لدعم تنمية القوى العاملة الصحية. كام دعم املكتب 
اإلقليمي العديد من األدوات اإلقليمية لتعزيز القدرات يف جمال 
بينها  ومن  العاملة،  بالقوى  يتعلق  ما  يف  والتخطيط  احلوكمة 
الدليل اخلاص باعتامد برامج املهن الصحية، وكذلك األدوات 
التي هتدف إىل الوصول إىل احلّد األمثل من عبء العمل املسنَد 
العاملة  للقوى  تقديرات  ووضع  الصحية،  املرافق  يف  للعاملي 

الصحية املطلوبة. 

ويف إطار املبادرات الرامية إىل تعزيز التدريب يف جمال التمريض 
يف  ملساعدهتا  البلدان  من  العديد  إىل  الدعم  تقديم  تم  والقبالة، 
تقديم  َتواَصَل  وقد  املجال.  هذا  يف  وطنية  اسرتاتيجية  إعداد 
املجلس  ه  أعدَّ الذي  واإلدارة  القيادة  عىل  التدريـبي  البنامج 
الدويل للممّرضات، بدعم من منظمة الصحة العاملية، وذلك يف 

العديد من البلدان.

القوى  تنمية  يف  الفجوات  بعض  اآلن  تواجه  البلدان  مجيع  إن 
العاملة الصحية، والسيَّام يف جماالت اإلنتاج والتوزيع والتدريب 
الفجوة  نوع  كان  وإن  العاملي،  واستبقاء  املستمر  والتعليم 
وحجمها يتفاوت بي البلدان. وال ِمراء يف أن التعاطي مع هذه 
وفّعالة يف هذه  التطبيق  اسرتاتيجيات ممكنة  وإعداد  الفجوات، 
للخبات  وحتليل  متعمقة،  مراجعة  إجراء  سيتطلب  املجاالت 
احلالية سواء اإلقليمية أو الدولية، وللدروس املستفادة. ومن ثمَّ 
ُتعَتَب تنمية القوى العاملة الصحية أحد املجاالت التي تتطلب 

املزيد من االهتامم يف العامي القادمي.

تقدمي اخلدمات املتكاملة
يبُذل الكثري من البلدان جهودًا إلنشاء برامج فّعالة يف ممارسات 
طب األرسة، بوصفها الوسيلة األساسية لتقديم الرعاية الصحية 
األولية، وزيادة معدل تغطية السكان بخدمات الرعاية الصحية 
عامًا  نموذجًا  األرسة  طب  ممارسات  وتعتب  إليها.  ووصوهلم 
م صوب التغطية الصحية الشاملة.  لتقديم الرعاية ُيسهم يف التقدُّ
وتتضّمن التحديات املوجودة يف بلدان اإلقليم النقص يف أعداد 
بي تدريبًا  أطباء األرسة واملمرضات وغريهم من املامرسي املدرَّ
الصحية،  العاملة  القوى  توزيع  وسوء  املجال،  هذا  يف  مناسبًا 
واملشاركة غري الكافية للمستشفيات يف تقديم الدعم واملساندة 

الالزَمْي يف هذا الشأن.

واإلقليمية  الدولية  التجارب  مراجعة  إىل  حاجة  وهنالك 
األرسة،  لطب  عملية  نامذج  عىل  باالعتامد  املستفادة  والدروس 
التطبيق  املمكنة  باالسرتاتيجيات  املتعلقة  التوجيهات  وإعداد 
لتعزيز ممارسات طب األرسة يف اإلقليم. ومن املتوقع أن حتظى 

هذه املجاالت باالهتامم يف الفرتة القادمة.

سالمة املرضى والعنصر اخلاص بتعزيز النظام 
الصحي في املبادرات الصحية العاملية

مبادرة  يف  التوسع  مع  املرىض  سالمة  لبامج  الدعم  َتَواصل 
املستشفيات املراعية لسالمة املرىض يف املزيد من البلدان. ومتت 
وشارفت  العربية،  اللغة  إىل  املرىض  سالمة  تقييم  دليل  ترمجة 
دليل  إطالق  وتم  االنتهاء.  عىل  الدليل  هذا  من  الثانية  الطبعة 

ÛÛ العامقون الصحيون رضوراون لقنجاح يف الةيحية
الصحية الةامقة ولكن بعض البقمان ةعاين من نقص 

أعماهل
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املنهج التعليمي لسالمة املرىض واملوجه لعدة مهن والذي أعّدته 
املنظمة. ورَشَع العديد من كليات الطب يف إدماج هذا الدليل يف 
املنهج التدريـبي. والعمل جاٍر إلعداد جمموعة أدوات لتحسي 
سالمة املرىض، حيث تتضّمن هذه املجموعة اخلطوات العملية 
بسالمة  لالرتقاء  شامل  برنامج  إلنشاء  الالزمة  واإلجراءات 

املرىض

وترتبط  بكامله،  النظام  وجه  يف  تقف  التي  العوائق  ل  وتشكِّ
الرعاية الصحية وتوافرها وُيرس تكلفتها حتديًا  بإتاحة خدمات 
تقديم  عىل  يؤثِّر  مما  العمومية،  الصحة  برامج  تنفيذ  أمام  كبريًا 
أداء  َضعف  كذلك  ويقف  البامج.  أداء  من  وحيّد  اخلدمات 
النُُظم الصحية كحجرة عثرة. أما يف جمال إدارة النُُظم الصحية، 
فقد أجرَيت دراسة حول الالمركزية يف 10 بلدان، كام أجرَيت 
دراسة أخرى حول إدارة املستشفيات وتقييم األداء يف 12 بلدًا، 

وتم إطالع البلدان عىل نتائج هذه الدراسات.

اخلاص  العنرص  من  بلدان  عدة  استفادت  آخر،  جانب  وعىل 
)مثل  العاملية  الصحية  املبادرات  يف  الصحية  النُُظم  بتعزيز 
والصندوق  والتمنيع،  اللقاحات  أجل  من  العاملي  التحالف 
الصحية  والرشاكة  واملالريا،  والسل  اإليدز  ملكافحة  العاملي 
مها  قدَّ التي  املبالغ  إمجايل  َوَصل  وقد   .)IHP+( زة  املعزَّ الدولية 
اللقاحات والتمنيع عىل مَدى مخس  العاملي من أجل  التحالف 
مليون دوالر   160 إىل  الصحية،  النُُظم  تعزيز  سنوات من أجل 
َبَلَغت  فقد  العاملي  الصندوق  مها  قدَّ التي  املبالغ  أما  أمريكي، 
بشكل  املبالغ  هذه  ضخ  البلدان،  غالبية  يف  ويتم،  مليونًا.   120

املنظمة لدعمها  تقديم  الوطنية، مع  كبري من خالل احلكومات 
التقني إلعداد مقرتحات جلوالت متويل جديدة، وملراقبة تنفيذ 
التي استخَدَمت  البلدان  أظَهَرت  القدرات. وقد  البامج وبناء 
مًا جيدًا َصوب تعزيز النُُظم  هذه األموال، عىل نحو صحيح، تقدُّ
وأحيانًا  البلدان،  بي  األداء  يف  تباُينًا  هنالك  أن  غري  الصحية. 
لة هذه األموال. وقد وقَّع  املطوَّ تستهلك اإلجراءات احلكومية 
البلدان عىل االتفاقية اخلاصة بالرشاكة الصحية  أيضًا ثالثة من 
هو  ما  بقدر  للتمويل  مبادرة  ذلك  يمثِّل  وال  زة،  املعزَّ الدولية 
وطنية  صحية  خطة  عىل  لالتفاق  والرشكاء  للبلدان  تشجيع 

واحدة. وهناك تباُين يف مدى االلتزام الذي تبديه البلدان يف ما 
خُيص الرشاكة الصحية الدولية.

َدة، وأغلب  يواجه الكثري من بلدان اإلقليم أوضاع طوارئ معقَّ
هلذه  ي  للتصدِّ جيدًا  استعدادًا  مستعد  غري  الصحية  النُُظم 
للتكيف  الالزمة  باملرونة  تّتسم  النُُظم ال  أن هذه  األوضاع، كام 
مع حاالت الطوارئ املمتّدة. ومن ثّم فإن هذه البلدان بحاجة 
والتواصل  والتخطيط،  والتنسيق  التعاون،  لتعزيز  الدعم  إىل 

والقدرة عىل تبادل املعلومات.

األدوية والتكنولوجيات األساسية
التكنولوجيات األساسية )األدوية، واللقاحات، واألجهزة  إن 
البيولوجية والطبية( غري متاحة بالشكل الكايف يف معظم البلدان 
الواقعة يف املجموعة الثانية واملجموعة الثالثة، كام أن االستخدام 
وجود  من  الرغم  وعىل  الشائعة.  األمور  من  هلا  الرشيد  غري 
فإن هناك  تقريبًا،  بلدان اإلقليم  تنظيمية وطنية يف كل  سلطات 
حاجة إىل حتسي األداء يف هذا اخلصوص. وينَصبُّ تركيز غالبية 
املنتجات  تنظيم  عىل  وليس  األدوية  تنظيم  عىل  السلطات  هذه 
الرسيرية  والتكنولوجيات  الطبية،  واألجهزة  البيولوجية، 
والرقابة  اجلودة،  فإدارة  املختبات.  ذلك  يف  بام  )اإلكلينيكية(، 
املصالح  من  العمومية  السلع  ومحاية  اخلاص،  القطاع  عىل 

التجارية تتسم بالضعف وحتتاج إىل املزيد من االهتامم هبا.

مرتسامت  ستة  إعداد  تم  األساسية،  التكنولوجيات  جمال  ويف 
الوطنية  الدوائية  السياسات  وثائق  حتديث  وتم  ُقطرية،  دوائية 
احلوكمة  برنامج  إىل  أخرى  بلدان  مخسة  انضم  كام  لبَلَدْين، 
الشفافية حول  لتقييم  تقارير وطنية  اجليدة لألدوية. وتم إعداد 
ثالثة  يف  وذلك  الدوائي،  القطاع  يف  للفساد  ضة  املعرَّ املجاالت 
م الدعم ألكثر من عرش سلطات تنظيمية وطنية يف  بلدان، كام ُقدِّ

جمال التفتيش عىل املامرسات اجليدة للتصنيع الدوائي.

ويف غضون ذلك، تم دعم بناء القدرات من أجل تعزيز التنسيق 
بي راسمي السياسات والقائمي عىل التنظيم بشأن االستخدام 
الثالثي  اللقاح  مثل  اللقاحات  وتقييم  للقاحات،  الصحيح 
ب  املركَّ الثالثي  واللقاح   DTP والشاهوق  والكزاز  للخناق 
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اللقاحات.  مأمونية  مراقبة  ُنُظم  عن  فضاًل   ،DTP combo

أجل  من  دعاًم  واليمن،  والسودان،  أفغانستان،  من  كل  ى  وتلقَّ
ظ الصيدالين فيها. حتسي نظام التيقُّ

كانت  فقد  الطبية،  الصحية واألجهزة  التكنولوجيا  أما يف جمال 
الصحية  للتكنولوجيا  األساسية  البنَية  لتقييم  بعثات  هناك 
وإدارهتا يف العديد من البلدان. وقد تم بالتعاون مع املقّر الرئييس 
للمنظمة، إطالق املوجة الثانية من املسح العاملي لألجهزة الطبية. 

وشارك أكثر من 70% من الدول األعضاء يف هذه اجلولة، وذلك 
مقارنًة بمشاركة 40% منها يف اجلولة األوىل. وأوَضَحت النتائج 
سياسات  وَضَعت  التي  هي  األعضاء  الدول  من  فقط   %5 أن 
وأنشأت وحدات تنسيق لألجهزة الطبية، وأن 29% من الدول 
من   %16 أعدَّ  حي  يف  للَجرد،  وأنظمة  لوائح  لدهيا  األعضاء 
والصيانة.  للمشرتيات  وطنية  إرشادية  دالئل  األعضاء  الدول 
من  املجال  بلدانية يف هذا  تنظيم مشاورة   2013 عام  وسيتم يف 

جماالت العمل.
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تعزيز الصحة عرب مجيع 
مراحل الُعمر

صحة األمهات واألطفال والصحة اإلجنابية
مًا يف التعامل  أحَرَز اإلقليم، عىل مدى العرشين سنة املاضية، تقدُّ
مع وفيات األمهات واألطفال التي يمكن جتنُّبها. فقد انخفض 
معّدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة باإلقليم بنسبة 41% يف 
الفرتة من عام 1990 حتى عام 2011 )الشكل 3(. كام انخفضت 
وفيات األمهات بنسبة 42% بي عام 1990 و2010 )الشكل 3(، 
ال  والتي  املهّمة  املشاكل  من  املشكلة  هذه  فالتزال  هذا  ومع 
ُيستهان هبا؛ إذ تشري التقديرات إىل أن 000 923 طفل دون سن 
اخلامسة، وما يقرب من 000 39 امرأة يف سن اإلنجاب اليزالون 
يموتون كل عام يف اإلقليم. وترتفع معّدالت وفيات األمهات 
والتي  والريفية  الفقرية  املناطق  يف  خاص  بشكل  واألطفال 
يعانون  الذين  األطفال  بي  وذلك  اخلدمات،  نقص  من  تعاين 
َبَلَغت  الذي  الوقت  ويف  احلوامل.  واملراهقات  التغذية  سوء 
املرامي اإلنامئية  الرابع واخلامس من  املرَمَيْي  البلدان  فيه بعض 
عة لترسيع وترية  لأللفية، التزال هناك حاجة إىل َبذل جهود موسَّ
األمهات  لوفيات  احلالية  السنوية  املعّدالت  متوسط  انخفاض 
 ،%14 إىل   %2.5 من  األطفال  ولوفيات   ،%16.8 إىل   %2.6 من 

ُبْغَية بلوغ هَذين املرمَيْي يف اإلقليم بحلول عام 2015.

ويف ظل معّدالت الوفيات غري املقبولة التي تؤثِّر عىل جمموعات 
األمهات  صحة  أن  الزعم  من  وبالرغم  الضعيفة،  السكان 
واألطفال تأيت يف صميم التنمية، فإن االجتاهات الراهنة تشري إىل 
أن بعض البلدان مل تعِط األولوية الكافية لتقليص هذا العبء. 
فاإلتاحة املتدنية وغري العادلة خلدمات الرعاية الصحية لألمهات 
واألطفال يف هذه البلدان ما فتئت متثِّل مشكلة، إىل جانب ارتفاع 
ل العاملي، واالفتقار إىل خطة وطنية متكاملة للعناية  معّدل تنقُّ
بصحة األمهات واألطفال. إن عدم االستقرار السيايس، وعدم 
بالتدخالت  التغطية  نطاق  لزيادة  الالزمة  املالية  املوارد  كفاية 
البامج  إلدارة  الالزمة  اجليدة  البيانات  إىل  واالفتقار  الفعالة، 
م  التقدُّ عدم  يف  تسهم  التي  األمور  من  كلها  بالبيِّنات،  املسندة 
إنسانية،  طوارئ  تشهد  التي  البلدان  يف  والسيَّام  كاف،  بشكل 
ورصاعات عنيفة، ونزوح للسكان. واستجابة لذلك، اعتمدت 
اللجنة اإلقليمية صحة األمهات واألطفال كإحدى األولويات 
االسرتاتيجية يف اإلقليم. وقد اعتمدت االسرتاتيجية التي أقرها 
املكتب اإلقليمي عىل ثالثة عنارص: تركيز الدعم التقني للمنظمة 
وفيات  ارتفاع عبء  من  تعاين  التي  البلدان  بشكل خاص عىل 
املردود،  العالية  التدخالت  عىل  والرتكيز  واألطفال؛  األمهات 
والشديدة التأثري يف الرعاية الصحية األولية؛ وتعزيز الرشاكات. 
وهذه األخرية تعني مستوى أعىل من العمل املشرتك بي برامج 
البامج  وسائر  واألطفال،  األمهات  بصحة  اخلاصة  املنظمة 
األخرى من قبيل النظم الصحية، ومكافحة األمراض السارية 
لتعزيز  بذل جهود خاصة  يعني كذلك  التمنيع، كام  بام يف ذلك 

ÛÛفةيات سعيمات وصحيحات البمن، سيصبحن أمهات سعيمات وصحيحات
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الشكل 2.
ع والولدان، 1990-2011 واالستقراء حتى عام 2015 اجتاه الوفيات دون سن اخلامسة مبا في ذلك وفيات الُرضَّ

الشكل 3.
 اجتاه وفيات األمهات 1990-2010، واالستقراء حتى عام 2015
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اليونيسف  الرشكاء والسيَّام  مع سائر  املشرتك  والعمل  التنسيق 
من  الرشكاء  من  وغريهم  للسكان،  املتحدة  األمم  وصندوق 
 ،2012 أيلول/سبتمب  يف  وتم  املتحدة.  األمم  منظومة  خارج 
واألطفال  األمهات  بصحة  معني  إقليمي  خباء  فريق  تشكيل 
عقد  ذلك  تال  األعضاء.  والدول  اإلقليمي  املكتب  ملساعدة 
هات االسرتاتيجية اخلاصة  التوجُّ لتحديد  لفريق اخلباء  اجتامع 
يف  البلدان  وملساعدة  اإلقليم،  يف  واألطفال  األمهات  بصحة 

م. إعداد خطط عمل لترسيع وترية التقدُّ

العمل متهيدًا لعقد اجتامع رفيع  الكثري من  أنجز  العام،  وبنهاية 
عام  مطلع  يف  واألطفال  األمهات  حياة  إنقاذ  حول  املستوى 
وحتديدها  الُقطرية،  العمل  خطط  عنارص  مناقشة  وتم   .2013

باالعتامد عىل التدخالت املسنََدة بالبيِّنات والعالية املردود، وذلك 
من أجل ترسيع وترية احلد من وفيات األمهات واألطفال. وتم 
للفجوات  التحليل  من  املزيد  إلجراء  تقنية  عملية  حلقة  عقد 
يات الراهنة، مع التشارك يف املعلومات واخلبات حول  والتحدِّ
م املحَرز يف املرمَيْي 4 و5 من املرامي اإلنامئية لأللفية، ويف  التقدُّ
واألطفال  األمهات  بصحة  اخلاصة  الوطنية  السياسات  حتليل 
ارتفاع عبء  تعاين من  البلدان ذات األولوية والتي  10 من  يف 
وباكستان،  أفغانستان،  وهي  أال  واألطفال  األمهات  وفيات 
وجنوب السودان، وجيبويت، والسودان، والصومال، والعراق، 
ومرص، واملغرب، واليمن. وقد جاءت هذه احللقة العملية عقب 
َهت للبلدان ذات األولوية  إيفاد "مهمة خاصة للمبعوثي" توجَّ
التزام  زيادة  أجل  من  العمل  وحلشد  توعية  بحمالت  للقيام 

البلدان، ومشاركتها بفعالية يف إعداد خطط ترسيع الوترية.

أنشطة  إطالق  يف  نشط  بدور  أيضًا  اإلقليمي  املكتب  واضطلع 
التي  البلدان  من   10 يف  واملساءلة  باملعلومات  املعنية  اللجنة 
أيلول/ يف  إقليمية  عملية  حلقة  تنظيم  وتم  باألولوية.  حتَظى 
تال  األولوية.  ذات  البلدان  وفود  فيها  شاركت   ،2012 سبتمب 
هذه احللقة تقديم الدعم إىل سبعة من هذه البلدان، ومساعدهتا 
عىل عقد حلقات عملية وطنية متخضت عن إعداد خرائط طرق 
قطرية لتعزيز املساءلة الوطنية، والعمل عىل حتسي صحة النساء 

واألطفال.

جودة  حتسي  يف  أساسيًا  عنرصًا  يمثِّل  املشورة  تقديم  كان  وملا 
املكتب  ز  ركَّ فقد  العمومية،  الصحة  عىل  وأثرها  الرعاية 
عىل  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  مع  بالتعاون  اإلقليمي، 
بي يف جمال تقديم املشوَرة  إعداد فرٍق إقليمية ووطنية من املدرِّ
املتعّلقة بالصحة اإلنجابية وصحة األمهات. وقد َبَلَغت التغطية 
الرعاية  مرافق  من   %72 نحو  الطفل  لصحة  املتكامل  بالتدبري 
الصحية األولية املوجودة يف 13 بلدًا. وواَصل املكتب اإلقليمي 
دعم عملية تقييم جودة التعليم ونتائج الطالب يف كليات الطب 
التي أدَخَلت التدبري املتكامل لصحة الطفل يف براجمها التعليمية. 

وتم طرح مبادرة لزيادة التغطية بالتدخالت يف بعض البلدان.

رضورة  يف   2013 عام  يف  أمامنا  املاثل  التحدي  يتمثَّل  َثم  ومن 
وإطالقها،  م،  التقدُّ وترية  ترسيع  خطط  إعداد  من  االنتهاء 
من   5 واملرمى   4 املرمى  بلوغ  عىل  العمل  لتكثيف  وتنفيذها 

املرامي اإلنامئية لأللفية قبل حلول عام 2015.

التغذية
م املكتب اإلقليمي الدعم التقني إلعداد السياسات، ولتنفيذ  قدَّ
الكثري  بالتغذية يف  املعنية  العمل  اإلقليمية وخطة  االسرتاتيجية 
من البلدان. ومع هذا يفتقر معظم البلدان إىل السياسات واخلطط 
ناهيك  والتغذية،  بالطعام  اخلاصة  القطاعات  املتعددة  امليدانية 
عن ضعف التنسيق، بشكل عام، بي السياسات الزراعية وتلك 
املتعلقة بالصحة. وُأدِخَل التدبري العالجي لسوء التغذية الشديد 
يف ثالثة بلدان )أفغانستان، وباكستان، واليمن( من خالل تقديم 
الدعم الالزم إلنشاء ما يزيد عىل 60 وحدة تدريب وإسعاف يف 
وبالتعاون مع  الرئيسية.  الصحية  واملراكز  األطفال  مستشفيات 
املقّر الرئييس للمنظمة، قام املكتب اإلقليمي بدعم بناء القدرات 
اإلقليمية الالزمة إلدخال دالئل إرشادية جديدة ملنظمة الصحة 
ل  يسهِّ بام  الشديد  التغذية  لسوء  العالجي  التدبري  بشأن  العاملية 
ذات  الوطنية  العمل  وخطط  البوتوكوالت  حتديث  عملية 
املعنية  اإلقليمية  اإلرشادية  الدالئل  مراجعة  ومَتَّت  الصلة. 
باملشاركة  واملعادن،  بالفيتامينات  والذرة  القمح  طحي  بإغناء 
التغذية،  لتحسي  العاملي  والتحالف  الطحي،  إغناء  مبادرة  مع 
وبرنامج  واليونيسف،  املقدار،  الزهيدة  املغذيات  ومبادرة 
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األغذية العاملي، وذلك هبَدف مواَكبة هذه الدالئل مع توصيات 
ُنُظم  تعزيز  هبدف  البلدان  لبعض  النصح  أُسدى  كام  املنظمة. 

د التغذية فيها. ترصُّ

الشيخوخة وصحة فئات خاصة
تتعلق  جسيمة  حتّديات  عام،  بشكل  األعضاء،  الدول  ُتواجه 
باستدامة االلتزام ببامج التمتع بالصحة يف مرحلة الشيخوخة، 
الصحية  النُُظم  تأهب  مدى  تكتنف  التي  الفجوات  عن  فضاًل 
لالستجابة لالحتياجات املتزايدة للسكان يف مرحلة الشيخوخة، 
باخلبة  يتمتعون  ممن  جيدًا  بي  املدرَّ الصحيي  العاملي  وتوافر 
م يف جمال  الكافية يف هذا املضامر. ومع هذا فقد أحرز بعض التقدُّ

التعاون التقني مع الدول األعضاء يف عام 2012.

اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  األردن،  التقييم  بعثات  وزارت 
بعض  الزيارات  نتائج  وَعَكَست  السورية،  العربية  واجلمهورية 
م اإلجيايب، وااللتزام بتقوية السياسات والبامج. فقد القت  التقدُّ
مبادرات املجتمعات واملدن املراعية للسن الدعم يف ثالثة بلدان 
)األردن، والبحرين، واجلمهورية العربية السورية(. وتم إعداد 
الصحية  الرعاية  للعاملي يف  الدليل اإلقليمي  ثة من  نسخة حمدَّ
األولية حول الرعاية الصحية باملسني، هذا باإلضافة إىل الدليل 
إلكرتونية  إقليمية  أداة  مت  وُصمِّ  . امليرسِّ ودليل  اإلجرائي 
لتجميع بيانات حول التشيُّخ والصحة. وقام العديد من البلدان 
بالشيخوخة  اخلاصة  الوطنية  االسرتاتيجيات  وحتديث  بإعداد 
اململكة  ت  السن. وأعدَّ كبار  والنشاط ورعاية  بالصحة  املفعمة 
دالئل  عن  فضاًل  وطنية،  اسرتاتيجية  وثيقة  السعودية  العربية 
إرشادية حمدثة حول الرعاية الصحية لكبار السن. وكانت ُعامن 
رائدة يف تصميم برنامج فريد لتقديم خدمات الرعاية للمسني.

ÛÛفنانون من السودان اظهرون شعار اوم الصحة العاملي يف أعامهلل: الصحة اجليمة ةضيف صياة إىل السنني
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العنف واإلصابات واإلعاقة
كأحد  اإلصابات  من  الوقاية  املنظمة  حددت   ،2012 عام  يف 
بشكل  الرتكيز  مع  اإلقليم  يف  باألولوية  حتظى  التي  البامج 
الطرق،  تصادمات  عن  النامجة  اإلصابات  رعاية  عىل  خاص 
وعىل الرضوح. وتم بالتعاون مع اخلباء اإلقليميي والدوليي 
 )2012-2016( سنوات  مخس  مدهتا  إقليمية  خطة  إعداد 
وقام  الطرق.  النامجة عن تصادمات  معّدل اإلصابات  لتقليص 
19 بلدًا بوضع خط األساس للتقرير العاملي عن حالة السالمة 

املتعلقة  الوطنية  األنشطة  توثيق  وتم   .2013 لعام  الطرق  عىل 
بالسالمة عىل الطرق يف 13 بلدًا باستخدام أداة إقليمية، وتم يف 
16 بلدًا، إجراء حلقات عملية إقليمية لبناء قدرات مهنيي الصحة 

ووبائيات  واإلصابات،  العنف  من  الوقاية  جمال  يف  العمومية 
اإلصابات. وتم إدماج الوقاية من اإلصابات يف املناهج اخلاصة 
ووضع  والتمريض.  الطوارئ،  وطب  العمومية،  بالصحة 

يف  واملراهقي  األطفال  إصابات  من  للوقاية  اإلقليمي  اإلطار 
الوقاية من إصابات األطفال  النهائية. وُأدرجت وحدة  صيغته 
املجتمعيي  للممثلي  املعدة  اإلقليمية  التدريبية  املجموعة  يف 

واملتطوعي الصحيي.

وُأطِلق التقرير العاملي حول اإلعاقة يف السودان، وأعقبه تدريب 
متعدد القطاعات عىل تنسيق عملية تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية 
لإلعاقة. وتم إجراء التدريب عىل ُسُبل اإلبالغ عن تنفيذ اتفاقية 
جامعة  مع  بالتعاون  وذلك  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق 
تم  ذلك،  إىل  وباإلضافة  الرشكاء.  من  وغريها  العربية  الدول 
بشكل  الرتكيز  مع  التأهيل  إعادة  خلدمات  رسيع  تقييم  إجراء 
وأجهزة  الصناعية  واألطراف  املساعدة  الوسائل  عىل  خاص 

التقويم يف تونس ومرص.
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ÛÛ من صح املعاقني الوصول إىل أعىل مسةوى من الصحة امكن بقوغه دون متيي  بسبب العج  )املادة 25 من االةفاقية اخلاصة
بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة(
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صحة الفم، ووضع جمموعة أساسية من مؤرّشات تعزيز صحة 
الفم.

احملددات االجتماعية للصحة ونوع اجلنس 
)اجلندر(

إعداد  يف  ملساعدهتا  البلدان  لبعض  تقنيًا  دعاًم  املنظمة  مت  قدَّ
االجتامعية  باملحددات  املتعلقة  اإلجراءات  من  وجمموعة  خطة 
تفعيل  أجل  من  إقليمية  اسرتاتيجية  خطة  إعداد  وتم  للصحة. 
للصحة،  االجتامعية  املحددات  بشأن  السيايس  ريو  إعالن 

ونوقَشت هذه اخلطة، وذلك يف حلقة عملية بلدانية.

يف  الصحية  املدن  برنامج  نطاق  توسيع  تم  آخر،  جانب  وعىل 
خيص  ما  يف  واالستجابة  التقييم  أداة  تنفيذ  خالل  من  اإلقليم 
ما  التعّرف عىل  ُبْغَية  املناطق احلرضية،  الصحة يف  اإلنصاف يف 
االستجابة  ُسُبل  وحتديد  فجوات،  من  الصحية  العدالة  يكتنف 
وزارة  اإلقليمي  املكتب  دعم  وقد  السياسات.  مستوى  عىل 
الصحة يف السودان وساعدها يف إعداد دليل تدريبي حول إدارة 
أثناء الكوارث يف املجتمعات، ويف اختباره ميدانيًا من  املخاطر 
تقليص اخلطر  املجتمعية هبدف  العمل واالستجابة  أجل حشد 
للمدن  اإلقليمية  للشبكة  موقع  إطالق  وتم  الكوارث.  إبان 
 ،2012 الثاين/يناير  كانون  يف  اإلنرتنت  شبكة  عىل  الصحية 
لتمكي املحافظي ورؤساء البلديات من تسجيل مدهنم، وتبادل 

خباهتم وابتكاراهتم يف هذا املضامر.

والعراق،  وباكستان،  أفغانستان،  يف  القدرات  بناء  دعم  وتم 
وفلسطي، لدعم تعميم مراعاة الفروق بي اجلنسي يف الصحة 
الذي  للعنف  والتصّدي  الصحي،  القطاع  وإدارة  العمومية، 

يامرس عىل أساس نوع اجلنس.

تعزيز الصحة والتثقيف الصحي
أما يف جمال تعزيز الصحة، فقد أعد املكتب اإلقليمي أداة لتيسري 
إعداد خطط عمل وطنية، وإرشاك قطاعات متعددة. ويف إطار 
املكتب  أعد  الدولية،  الصحية  اللوائح  تنفيذ  عىل  املنظمة  عمل 
املقّر الرئييس للمنظمة وجامعة إنديانا،  بالتعاون مع  اإلقليمي، 
أثناء  املخاطر  عن  اإلبالغ  جمال  يف  الراهنة  للقدرات  صورة 
املخاطر  عن  لإلبالغ  إطار  دة  مسوَّ ووضع  الصحية،  األزمات 
إيضاح  األثناء. وكان اهلدف من إعداد هذا اإلطار هو  يف هذه 
بينها  حيدث  والتي  لالتصال  األساسية  االلتقاء"  "نقاط  خمتلف 
فيام  الالزم  التنسيق  وتوضيح  الطوارئ،  إبان  التداخل  من  نوع 

بينها.

يف  ومكافحتها  األمراض  من  الوقاية  مراكز  مع  بالتنسيق  وتم 
أتالنتا، واملقّر الرئييس للمنظمة، مّد نطاق املسح العاملي للصحة 

املدرسية إىل السودان والعراق وَقَطر.

اجتامعًا  اإلقليمي  املكتب  َعَقَد  فقد  الفم،  صحة  جمال  يف  أما 
لتعزيز  إقليمية  اسرتاتيجية  وضع  من  االنتهاء  هبدف  للخباء 

ÛÛ ،ق مةحوعة ةقوم بةوزاع املعقومات اخلاصة بسالمة الحصرص
من خالل محقة يف األردن لالصةفال بأسبوع األمل املةحمة 

لقسالمة عىل الحرق
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Addressing gender issues in 
HIV programmes

Qualitative analysis of access to and 
experience of HIV services in 

Jordan and Yemen

Vulnerability to HIV infection can differ between men and women.  There 
is little quantitative or qualitative data on specific vulnerabilities to, and 
experiences of, HIV infection for women in the Eastern Mediterranean Region. 
This report details a qualitative analysis of gender issues that may increase 
women’s vulnerability to acquire HIV, and/or have an impact on their access 
to and quality of experience of HIV/AIDS programmes and services in Jordan 
and Yemen. The data generated from the analysis can be used by programme 
managers and policy-makers to strengthen the gender-responsiveness of HIV 
programming and HIV-related policies in the Region.

789290 218456

ÛÛ آخر املنةورات صول اجلنمر
والصحة

ÛÛالةبكة اإلققيمية لقممن الصحية متّكن املحافظني ورؤساء البقماات من ةسجيل ممهنل وةبادل اخلمات 
http://applications.emro.who.int/hcn
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األمراض غري السارية
اخلاص  األعامل  جدول  دفع  يف  حتول  نقطة   2012 عام  شهد 
بوضع  وذلك  األمام،  إىل  اإلقليم  يف  السارية  غري  باألمراض 
األولويات  كإحدى  ومكافحتها  األمراض  هذه  من  الوقاية 
اخلمس  السنوات  يف  اإلقليمي  للمكتب  اخلمس  االسرتاتيجية 
من  السارية  غري  لألمراض  األولوية  إعطاء  وينبع  القادمة. 
إدراك ما متّثله هذه األمراض يف اإلقليم من عبء شديد الوطأة 
تها.  برمَّ التنمية  َبل وعىل عملية  الصحية،  والنُُظم  الصحة،  عىل 
ويستند إعطاء األولوية هذا إىل رؤية واضحة، وما يستتبعها من 
األعضاء  الدول  عليها  وافقت  التي  االسرتاتيجية  هات  التوجُّ
لألمم  العامة  اجلمعية  عن  الصادر  السيايس  اإلعالن  بموجب 
ومكافحتها،  السارية  غري  األمراض  من  الوقاية  حول  املتحدة 

وذلك يف أيلول/سبتمب 2011.

والدول  املنظمة  به  تقوم  الذي  الراهن  العمل  ألمهية  وإدراكًا 
عام  يف  الرتكيز  تم  عليه،  واعتامدًا  املضامر  هذا  يف  األعضاء 
األعامل  جدول  يف  السارية  غري  األمراض  إبراز  عىل   2012

إقليمية  طريق  خارطة  إعداد  وعىل  والتنمية،  بالصحة  اخلاص 
والرشوع يف العمل يف املجاالت التي حتظى باألولوية، وكذلك 
املكتب اإلقليمي والالزمة لدعم  اهلياكل الرضورية يف  يف هتيئة 
خطرية  حتديات  فهنالك  هذا،  من  الرغم  وعىل  العمل.  هذا 
الدول األعضاء من  ما قطعته  تنفيذ  اإلقليمي يف  م  التقدُّ تعرقل 
التزامات بموجب اإلعالن السيايس الصادر عن األمم املتحدة. 
وااللتزام  اإلرادة  أن  نجد  والسياسات،  احلَْوَكمة  صعيد  فعىل 
كافيي  غري  أو  موجودين  غري  املستويات  أعىل  عىل  السياسيي 
يف العديد من البلدان. وحتى يف حالة وجود مثل هذا االلتزام، 
فعادًة ما تكون اإلجراءات الالزمة لرتمجة هذا االلتزام إىل عمل 
ملموس غري كافية. فالعمل املتعدد القطاعات والذي يعتب من 
السارية  غري  األمراض  من  الة  الفعَّ للوقاية  األساسية  الرشوط 

يتسم بالضعف يف معظم البلدان.

يعوق  الصحية  القطاعات غري  أن ضعف مشاركة  ِمراء يف  وال 
التأثري، أو  تنفيذ التدخالت الرئيسية العالية املردود، والشديدة 
"أفضل الصفقات" من قبيل اإلجراءات الستة املجربة ملكافحة 

التوعية اخلاصة  امللح، ومحالت  MPOWER، واحلّد من  التبغ 
بالنظام الغذائي والنشاط البدين. فقد اّتسم أداء الدول األعضاء 
اإلطارية  االتفاقية  تنفيذ  يف  بالبطء  عام،  بشكل  اإلقليم،  يف 
وأدى  املجربة.  الستة  وتدابريها  التبغ،  مكافحة  بشأن  للمنظمة 
هذا البطء إىل استمرار املعّدالت املرتفعة لتعاطي التبغ. واليزال 
هناك َبَلدان اثنان يف اإلقليم )الصومال، واملغرب( مل يقوما َبْعد 
بالتصديق عىل االتفاقية اإلطارية للمنظمة بشأن مكافحة التبغ، 
كام أن العديد من البلدان، مع األسف، ال تعرتض عىل الرضر 
التبغ  ترويج دوائر صناعة  العمومية بسبب  الصحة  الواقع عىل 
معدل  ارتفاع  من  فبالرغم  النسق،  نفس  وعىل  الستخدامه. 
استهالك امللح، واألمحاض الدهنية املشبعة، واألمحاض الدهنية 
املتعلقة  األعامل  بي  التنسيق  يف  نقصًا  هنالك  أن  إال  لة،  املتحوِّ
القطاعات  املتعددة  السياسات  خالل  من  والسيَّام  بالتغذية 
ضعف  وهنالك  السكان.  من  عريضة  قطاعات  عىل  واملؤثرة 
ُنُظم  أن  كام  السارية،  غري  األمراض  َرْصد  عىل  القدرة  يف  عام 
يف  عليها  املؤسيس  الطابع  وإضفاء  تقويتها،  إىل  بحاجة  الرصد 
مجيع البلدان. واليزال هناك َفَجوات كبرية عىل الرغم من تراُكم 
اخلبات يف جمال إدماج الرعاية الصحية، بالنسبة لألمراض غري 
يف  الوعائية،  القلبية  واألمراض  السّكري  مثل  الشائعة  السارية 
الرعاية الصحية األولية. وهو األمر الذي يعكس حتّديات أوسع 

نطاقًا أمام النظام الصحي.

وعىل الرغم من هذه التحّديات، فإن املنظمة والدول األعضاء 
غري  األمراض  من  الوقاية  أعامل  جدول  دفع  إىل  سويًا  َسعوا 
من  العديد  هناك  أن  واحلاصل  األمام.  إىل  ومكافحتها  السارية 
تقدم  من  أحرز  ما  عىل  املثل  رَضبت  وإن  التي  البارزة  املعامل 
َصْوب االرتقاء بالعمل، إال أهنا تبز أيضًا الطلبات التي التزال 
العمل"  "إلطار  اإلقليمية  اللجنة  اعتامد  ويعد  أمامنا.  ماثلة 
السيايس  اإلعالن  تنفيذ  الستنهاض  بارزًا،  معلاًم  اإلقليمي، 
إ59/ق.2(.  م/ل  ش  )القرار  املتحدة  األمم  عن  الصادر 
األربعة  املجاالت  يف  الرئيسية  التدخالت  اإلطار  هذا  ح  ويوضِّ
وتقليص  والوقاية  احلوكمة؛  وهي  أال  باألولوية  حتظى  التي 
د والَرْصد والتقييم؛ والرعاية الصحية.  عوامل اخلطر؛ والرتصُّ
اإلقليمية واالجتامعات  املشاورات  من  سلسلة  مّهدت  وقد 
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املهّمة الطريق أمام تنفيذ هذا القرار. وُيعتب املؤمتر الدويل اخلاص 
العريب  العامل  يف  السارية  غري  واألمراض  الصحية  احلياة  بأنامط 
بالتعاون  اإلقليمي  املكتب  نظمُه  والذي  األوسط،  والرشق 
أيلول/ يف  الرياض  يف  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  مع 
السيايس  لإلعالن  كبرية  إقليمية  استجابة  أول   ،2012 سبتمب 
إنشاء  يف  يتمثل  آخر  معلم  وهناك  املتحدة.  األمم  عن  الصادر 
إدارة جديدة تعنى باألمراض غري السارية والصحة النفسية يف 
املكتب اإلقليمي، مع منحها تفويضًا واضحًا باالرتقاء بالعمل 

اإلقليمي يف هذه املجاالت.

م مهم يف املجاالت االسرتاتيجية األربعة اخلاصة  وقد أحرز تقدُّ
باإلطار املذكور. ففي جمال ترصيف الشؤون )احلوكمة( وتطوير 
السياسات، عمل املكتب اإلقليمي عن كثب مع البلدان لوضع 
خطط وطنية متعددة القطاعات يف عام 2013، ولتطوير القدرات 
مشاورتي  إجراء  وتم  الـُمْحَرز.  م  التقدُّ ولرصد  الوطنية، 
بالوقاية  اخلاصة  العاملية  العمل  خطط  يف  لإلسهام  إقليميتي 
 ،2020 – 2013 من األمراض غري السارية ومكافحتها يف املدة 
يف  إقرارمها  يتسنّى  حتى  هلا،  املصاحب  العاملي  الرصد  وإطار 
مع  التعاون  وبدأ   .2013 أيار/مايو  يف  العاملية  الصحة  مجعية 
تعزيز  أجل  من  األمراض  مكافحة  ألولويات  الدولية  الشبكة 
السياسات  مردود  حتليل  عىل  اإلقليمية  القدرة  وبناء  البحوث، 
العمل خالل عام  السارية. وسيتواصل  يف جمال األمراض غري 
اإلقليميي  املدربي  أساسية من  إعداد جمموعة  2013 من أجل 

مكافحة  أولويات  حتديد  عمليات  جوانب  بمختلف  املعنيي 
األمراض بالنسبة للتدخالت اخلاصة باألمراض غري السارية.

أما يف ما يتعلق بالوقاية، فقد تم الرتكيز عىل التعاطي مع عوامل 
غري  لألمراض  الرئيسية  األربع  للمجموعات  املشرتكة  اخلطر 
مثل  بالتغذية،  املتعلقة  اخلطر  عوامل  استهداف  وتم  السارية. 
العمل.  أولوية  إلعطائها  التبغ،  وتعاطي  الدهون  وتناول  امللح 
الغذائية  للنُُظم  اإلرشادية  الدالئل  إعداد  نطاق  توسيع  وتم 
باالشرتاك  وتم  ومرص.  ولبنان،  وُعامن،  أفغانستان،  ليشمل 
مبادرة  من  وكجزء  املتحدة،  العربية  اإلمارات  جامعة  مع 
إعداد  اإلقليمية عىل  القدرة  لبناء  ارتيادي  تنفيذ مرشوع  عاملية، 
مرتسامت التغذية. ولقد أسفرت احللقة العملية البلدانية املؤثِّرة 

وضع  حول   ،2012 الثاين/نوفمب  ترشين  يف  أجرَيت  والتي 
أساليب فّعالة خلفض استهالك امللح عىل مستوى السكان مجيعًا، 
يف  الوطني  املستوى  عىل  امللح  من  للحد  إجراءات  إطالق  عن 
الكويت. ويتم العمل عىل توسيع نطاق هذه اإلجراءات، والتي 
استمرارها  حال  السكان  صحة  عىل  مهم  تأثري  هلا  يكون  قد 

وتطويرها بشكل أكب، عىل الصعيد اإلقليمي يف عام 2013.

اإلقليمي  املكتب  واصل  فقد  التبغ،  بمكافحة  يتعلق  ما  ويف 
الصحة  ملنظمة  اإلطارية  االتفاقية  لتنفيذ  األولويات  إعطاء 
العاملية بشأن مكافحة التبغ، واإلجراءات اخلاصة بالتدابري الستة 
املصاحبة هلا. ولقد شهدنا يف عام 2012 تطورًا واعدًا، بتبنِّي أربع 
من الدول األعضاء ترشيعات جديدة ملكافحة التبغ تنطوي عىل 
إجراءات صارمة ألقىص درجة. وحظى تطوير القيادة والقدرة 
عىل اختاذ إجراءات ملكافحة التبغ باهتامم بالغ. وعقدت الدورة 
اإلقليم،  يف  مرة  ألول  التبغ  مكافحة  جمال  يف  للقيادة  العاملية 
احللقة  َزت  وعزَّ هوبكنز.  جون  جامعة  مع  باالشرتاك  وذلك 
مكافحة  بشأن  اإلطارية  االتفاقية  ألطراف  اإلقليمية  العملية 
ملؤمتر  اخلامسة  الدورة  يف  املشاركة  عىل  األطراف  قدرة  التبغ 
القدرات  بناء  تدعيم  كذلك  وتم  باالتفاقية.  اخلاص  األطراف 
يف جماالت أخرى مثل: الرضائب املفروضة عىل منتجات التبغ 
اخلليجي، ويف  التعاون  بمجلس  األعضاء  الدول  وأسعارها يف 
بشأن مكافحة  للمنظمة  اإلطارية  االتفاقية  3.5 من  املادة  تنفيذ 
الت دوائر صناعة التبغ؛ واإلقالع عن  التبغ، والتي تتعلق بتدخُّ
التبغ، وتنفيذ التعليامت اخلاصة بخلّو األماكن العامة من التبغ، 
والتحذيرات الصحية املصورة، وحظر مجيع أشكال الدعاية عن 

التبغ، ورعاية فعالياته وتروجيه.

البلدان  من  مزيد  استكمل  فقد  والَرْصد،  د  الرتصُّ جمال  يف  أما 
املسح اخلاص باألسلوب املتدرج للَرْصد STEPS ليصل بذلك 
ونرش  املسح  بإجراء  قامت  التي  األعضاء  الدول  عدد  إمجايل 
الدعم  اإلقليمي  املكتب  م  بلدًا. وقدَّ  18 إىل  به  التقارير اخلاصة 
إعداد  أجل  من  اخلليجي  التعاون  جملس  يف  األعضاء  للدول 
سوف  للرصد،  العاملي  لإلطار  وفقًا  وطنية  ومؤرشات  أهداف 
يستمر هذا الدعم يف عام 2013، كام ساعد مجيع الدول األعضاء 
واالنتهاء  البيانات،  وحتليل  العاملي  التبغ  ترصد  نظام  تنفيذ  يف 
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من التقارير القطرية، باإلضافة إىل وضع خطط لنرش البيانات. 
هذا فضاًل عن دعم املكتب اإلقليمي إلعداد وتنفيذ املسوحات 
العاملية التي حتظى باألولوية مثل املسح العاملي الستهالك التبغ 
بي الشباب، واملسح العاملي الستهالك التبغ بي البالغي، وذلك 
بالتعاون مع الرشكاء الدوليي. وتم استكامل اجلزء اإلقليمي من 
التقرير العاملي الرابع اخلاص بمكافحة التبغ والذي سيتم نرشه 

يف عام 2013.

ويف ما يتعلق بمجال الرعاية الصحية، قدم املكتب اإلقليمي دعاًم 
باألمراض  اخلاصة  األساسية  التدخالت  جمموعة  ملواءمة  تقنيًا 
غري السارية، التي وضعتها املنظمة، وتنفيذها من خالل الرعاية 
املتحدة،  العربية  )اإلمارات  بلدان  ثالثة  يف  األولية  الصحية 
والسودان، والكويت( ليصل جمموع البلدان التي حتظى بعاملي 
غري  األمراض  بتحري  خاصة  متكاملة  وبروتوكوالت  مدربي 
السارية ومعاجلتها ضمن الرعاية الصحية األولية إىل ستة بلدان.

2013، يف  ويتمثَّل التحّدي املاثل أمام الدول األعضاء، يف عام 
هذه  مع  للتعاطي  األولوية  من  املزيد  وإعطاء  التزامها،  تقوية 

الزيادة املفزعة يف حجم األمراض غري السارية، ويف ترمجة هذا 
االلتزام إىل عمل ملموس يتجسد يف تنفيذ إطار العمل الذي تم 

إقراره يف الدورة التاسعة واخلمسي لّلجنة اإلقليمية.

الصحة النفسية
ُتعتب االضطرابات النفسية والعصبية وتلك النامجة عن تعاطي 
العمر  سنوات  من   %11 من  أكثر  عن  مسؤولة  اإلدمان  مواد 
السنوات  عدد  من  و%27  العجز،  مدد  باحتساب  املصححة 
أن  يف  والشك  اإلقليم.  يف  عجز  حالة  يف  املرىض  يعيشها  التي 
الرصاعات والطوارئ اإلنسانية املعقدة، وما يصاحبها من نزوح 
م، ساعد يف تفاقم هذا  للسكان وانخفاض الدعم االجتامعي املقدَّ
ونقص  والتمييز،  الوصمة  سامهت  ولقد  كبري.  بشكل  العبء 
وتضاؤل  والبرشية،  املالية  املوارد  وحمدودية  السيايس،  االلتزام 
حدوث  يف  العمومية  الصحة  يف  النفسية  باألمراض  االهتامم 
فجوة هائلة يف معاجلة االضطرابات النفسية. فاحلاصل أن أكثر 
نفسية خطرية يف  يعانون من اضطرابات  الذين  أرباع  ثالثة  من 

Developing and improving national
toll-free tobacco quit line services

A World Health Organization manual

ÛÛآخر املحبوعات صول مكافحة الةبغÛÛآخر املنةورات صول املبادرات املجةمعية

Effects of urbanization on incidence
of noncommunicable diseases

Community-Based Initiatives Series 16

Good practices in delivery of
primary health care in urban settings 
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Exposure to second-hand smoke 
in selected public places in the
WHO Eastern Mediterranean Region
Report of a pilot study

WHO-EM/TFI/074/E

Exposure to second-hand smoke in selected public places in the WHO 
Eastern Mediterranean Region reports on a pilot study that documented the 
second-hand smoke levels in selected public places, to assess compliance 
with smoke-free policies and legislation. Based on the findings from the 
11 participating countries, the report suggests steps that can help improve 
enforcement of 100% smoke-free policies.
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بلدان اإلقليم املنخفضة واملتوسطة الدخل، وما يربو عىل نصف 
البلدان املرتفعة الدخل ال حيصلون عىل املعاجلة األساسية.

الكتب  عمل  التحّديات،  هذه  عىل  التغلب  إىل  منه  وسعيًا 
متعدد  أسلوب  اتباع  خالل  من  االستجابة  عىل  اإلقليمي 
بالصحة  املعنية  اإلقليمية  باالسرتاتيجية  مسرتشدًا  اجلوانب، 
ساهم   ،2012 عام  وخالل  اإلدمان.  مواد  وتعاطي  النفسية 
النفسية  للصحة  شاملة  عمل  خطة  إعداد  يف  اإلقليمي  املكتب 
الصحة  مجعية  قبل  من  إقرارها  يمكن  حتى   ،2020 – 2013

بحاجات  ارتباطها  ضامن  أجل  من   2013 أيار/مايو  يف  العاملية 

العمل  برنامج  إطالق  وتم  هلا.  األعضاء  الدول  وتقبُّل  اإلقليم 
اخلاص برأب الفجوة يف الصحة النفسية يف األردن، وأفغانستان، 
وليبيا،  وعامن،  والعراق،  والصومال،  والسودان،  وباكستان، 
الصحة  أطلس  وضع  يف  اإلقليمي  املكتب  وساَهم  ومرص. 
النفسية 2011، واألطلس اخلاص بتعاطي مواد اإلدمان هبدف 
م املكتب اإلقليمي  ه العمل يف اإلقليم. وقدَّ بناء قاعدة بيِّنات توجِّ
يف  الوطنية  والترشيعات  السياسات  لتحديث  التقني  الدعم 
والسودان،  وجيبويت،  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  أفغانستان، 

والصومال، وُعامن، وَقَطر.
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األمراض السارية
عن  املسؤولة  هي  للتقديرات،  وفقًا  السارية،  األمراض  إن 
التي  األمراض  مجيع  ثلث  وكذلك  الوفيات،  مجيع  ثلث  حوايل 
يشهدها اإلقليم. فعىل الرغم من النجاحات التي حتققت يف جمال 
التخلص من بعض األمراض، بل واستئصاهلا يف بعض البلدان، 
السارية  لألمراض  كبري  عبء  من  يعاين  اليزال  اإلقليم  أن  إال 
أمهية  زادت  ولقد  واالقتصادية.  االجتامعية  التنمية  يعرقل  مما 
زيادة  بسبب  األخرية  السنوات  يف  السارية  األمراض  مكافحة 
السفر، والتجارة، واهلجرة، وظهور أنواع جديدة من العدوى. 
فباإلضافة إىل التحديات املزمنة املرتبطة بضعف النُُظم الصحية، 
األمراض  ملكافحة  املخصص  والتمويل  االلتزام  قصور  أدى 
املتوّخاة.  اإلقليمية  األهداف  حتقيق  يف  التباطؤ  إىل  السارية 
واضطرابات  سياسية  قالقل  تواجه  البلدان  من  والعديد 
كلها  وهي  لألمن،  وانعدامًا  متواصلة،  ورصاعات  اجتامعية، 
السارية.  تؤثر ال حمالة عىل مكافحة األمراض  التي  األمور  من 
، سنقوم يف هذا القسم بمناقشة القضايا الرئيسية األربع  ومن ثمَّ
والسل  اإليدز  وفريوس  األطفال؛  شلل  استئصال  وهي:  أال 

واألمن  واللقاحات؛  والتمنيع  املدارية؛  واألمراض  واملالريا 
الصحي واللوائح الصحية.

استئصال شلل األطفال
ُيعتب برنامج استئصال شلل األطفال من املبادرات التي حتظى 
للمدير  املبارش  لإلرشاف  ختضع  والتي  الشديدة  باألولوية 
األطفال  شلل  من  خالية  اإلقليم  بلدان  مجيع  وتعد  اإلقليمي. 
رساية  فيهام  تتوقف  مل  حيث  وباكستان،  أفغانستان  باستثناء 
شلل  فريوس  مستودعات  وتظل  أبدًا.  األطفال  شلل  فريوس 
األطفال املعروفة يف باكستان يف منطقة كويتا )بشي، كيال عبد 
كاراتيش،  يف  جاداب  بلدة  ويف  بلوشستان،  يف  وكويتا(  اهلل، 
الفيدرالية،  لإلدارة  اخلاضعة  القبلية  املناطق  يف  خيب  ومنطقة 
اجلنويب  اإلقليم  يف  وهلمند  قندهار  واليتا  تعد  أفغانستان  ويف 
املستمر  العدوى  انتقال  أدى  الرئيسية. وقد  املستودعات  بمثابة 
لشلل  العاملي  االستئصال  إعاقة  إىل  وأفغانستان  باكستان  يف 
وتتعرض  منه.  اخلالية  للبلدان  هتديدًا  ل  يشكِّ أنه  كام  األطفال، 
إىل  أّدى  األمن  انعدام  ألن  شديدة  ملخاطر  والَيَمن  الصومال 
انخفاض مناعة السكان مما نَتج عنه رساية فريوس شلل األطفال 
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ÛÛم املحَرز نحو اسةئصال شقل األطفال املمار اإلققيمي جيةمع مع فخامة الرئيس الباكسةاين ملناقةة الةقمُّ
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املشتق من اللقاح. أما جيبويت، وجنوب السودان، واجلمهورية 
العربية السورية فجميعها خيضع لعملية ترصد عن كثب.

 58 باكستان عن  أبَلَغت  فقد  مهّمة،  إنجازات   2012 عام  شهد 
حالة شلل األطفال يف عام 2012 مقارنًة بنحو 198 حالة يف عام 
حالة   37 عن   2012 عام  يف  أفغانستان  أبَلَغت  حي  يف   ،2011

َذت  ت باكستان ونفَّ مقارنًة بنحو 80 حالة يف 2011. ولقد أعدَّ
ي للطوارئ، وتعاطت فيها مع  زة للتصدِّ خطة عمل وطنية معزَّ
خمتلف التحّديات، بام يف ذلك، اّتساق نظام اإلرشاف احلكومي، 
والشعور بامللكية أو السيطرة عىل املقّدرات، واملساءلة عىل كل 
مستوى إداري. وبـََذل البنامج جهودًا كبرية وطرح مبادرات 
للقاح  واملناسب  الكايف  باالستخدام  يتعلق  ما  خاصة يف  مؤثرة 
شلل األطفال الفموي الثنائي التكافؤ، وإدخال جرعات إضافية 
الفرعية،  للمناطق  شاملة  خطط  وإعداد  قصرية،  فرتات  عىل 
ِقَبل  من  االحتياطيي  الدعم  موظفي  من  كبرٍي  عدٍد  وتوظيف 
منظمة الصحة العاملية واليونيسف يف مستوى التنفيذ، وإدخال 
ضامن  عيِّنات  استخدام  خالل  من  د  الرتصُّ نظام  يف  حتسينات 
د حساس  اجلودة من تشغيالت اللقاح، واحلفاظ عىل نظام ترصُّ
للغاية، يدعمه خمتب مرجعي إقليمي يعَمل عىل نحو جيِّد. وقد 

ي  للتصدِّ وطنية  عمل  خطة  أيضًا  أفغانستان  حكومة  ت  أعدَّ
من  واحلّد  واملساءلة،  اإلدارة  حتسي  نَت  تضمَّ والتي  للطوارئ 
تعذر الوصول إىل اخلدمات، وزيادة الطلب يف املجتمع، وتعزيز 
شلل  ضد  للتطعيم  الدائمة  الفَرق  وأنشئت  الروتيني.  التمنيع 
يف  وذلك  املناطق،  يف  التطعيم  بإدارة  املعنية  والفَرق  األطفال، 
املناطق املتدّنية األداء لتحسي خدمات التمنيع الروتيني يف 28 
البلدان  التنسيق عب احلدود بي  لتقوية  منطقة. وهنالك حاجة 
فاهتم  الذين  لألطفال  الراهن  الوضع  عىل  ف  التعرُّ أجل  من 
عب  طفل  كل  إىل  والوصول  ذلك؛  يف  السبب  وحتديد  التطعيم 
احلدود وتطعيمه؛ وضامن التواصل املستمر عىل املستوى امليداين 
يف  واملساءلة  اإلدارة  إطار  إدخال  تم  وقد  احلكومتي.  وبي 

املناطق ذات املخاطر العالية يف كال البلدين.

وعىل الرغم من هذا، فإن البنامج يواجه العديد من التحّديات 
اجلديدة يف باكستان، بام يف ذلك حظر التلقيح يف شامل وجنوب 
وزيرستان، واملقاومة التي تبدهيا الفصائل املسلحة يف كراتيش، 
وخيب وباخوتنخوا وأجزاء من املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة 
الفيدرالية. وهنالك حاجة إىل بذل اجلهود لتبئة ساحة البنامج 
يتم تروجيها حوله، ولتقديم وجه  التي  املغلوطة  املعلومات  من 

ÛÛ يف محقع عام 2013 اسةقبل اإلمام األكم شيخ األزهر عقامء املسقمني ملناقةة صقوق األطفال يف الةمنيع ضم شقل األطفال
وغغه من األمرا  املميةة
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حيادي له. أما يف أفغانستان، فاحلاصل أن الرصاع، وعدم قدرة 
التقدم. ويتم  السكان عىل الوصول إىل اخلدمات يعرقل إحراز 
التصدي حاليًا هلذه التحديات من خالل تعزيز عنرص التواصل 
يف البنامج، وتشكيل فريق تشاوري إسالمي، وتقوية الشعور 
استمرت  ما  وإذا  األطفال.  شلل  لبنامج  اإلقليمية  بامللكية 
الرساية يف أفغانستان وباكستان، فلن يبقى أي بلد عصيًا وممنّعًا 
الشك  ومما  إليه.  األطفال  شلل  وفادة  معاودة  خطر  ضد  متامًا 
للنجاح. ولقد  أمر أسايس  اإلقليم هو  بلدان  أن دعم سائر  فيه 
تعهدت اللجنة اإلقليمية بالتضافر واالحتاد جلعل اإلقليم خاليًا 
من شلل األطفال، وبالتايل فقد تتمثل أحد التحديات املاثلة يف 

عام 2013 يف ترمجة هذا التعهد إىل واقع ملموس.

فريوس  فاشية  باندالع  كبري  خلطر  ضًا  معرَّ الصومال  واليزال 
نظرًا  للفريوس،  وفادة  حدثت  ما  إذا  الّبي  األطفال  شلل 
إليهم  الوصول  تعذر  الذين  لوجود جمموعة كبرية من األطفال 
تطعيم  إىل  الوصول  يف  الرئييس  التحّدي  ويتمثل  ومتنيعهم. 
املناطق  يف  مستهَدف  طفل  ألف   800 بحوايل  ر  يقدَّ ما  ومتنيع 
التي ال يمكن الوصول إليها بسبب انعدام األمن. وَتُدل فاشية 
فريوس شلل األطفال املشتق من اللقاح والتي ظهَرت يف اليمن 
انخفاض  نتَجت عن  السكان  مناعة  عىل وجود فجوة كبرية يف 
متنيع  أنشطة  وجود  وعدم  الروتيني،  بالتمنيع  التغطية  يف  ُمزِمن 
تكمييل عالية اجلودة. واستجابة للفاشية، أجَرى اليمن ثالثة أيام 
وطنية للتمنيع، ويومًا واحدًا للتمنيع عىل املستوى دون الوطني. 
إىل  األطفال  شلل  ضد  الفموي  باللقاح  التمنيع  أيضًا  وأضيف 

محلة التمنيع التداُركي ضد احلصبة.

خلطر  ضة  ومعرَّ األطفال  شلل  من  خالية  بلدان  عرشة  أجَرت 
اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  األردن،  )وهي:  إليها  وفادته 
وجيبويت،  السودان،  وجنوب  السورية،  العربية  واجلمهورية 
والسودان، والعراق، وليبيا، ومرص، واململكة العربية السعودية( 
أيام التمنيع دون الوطنية، مع الرتكيز عىل املناطق اجلغرافية ذات 
املنخفضة  التغطية  وذات  مرتفعة،  ملخاطر  ضي  املعرَّ السكان 
من  السكان  مناعة  لتعزيز  حماولة  يف  وذلك  الروتيني،  بالتمنيع 
التطعيم  ُفَرص  من  وُيستفاد  شديد.  خلطر  ضة  املعرَّ الفئات 
لتقديم  الطفل،  صحة  وأيام  احلصبة  محالت  مثل  األخرى، 

جرعات إضافية من لقاح شلل األطفال الفموي للمساعدة يف 
تعزيز مناعة السكان.

 )AFP( احلاد  الَرخو  الشلل  د  لرتصُّ الرئيسية  املؤرشات  إن 
الناجم عن شلل األطفال،  الَرخو احلاد غري  )أي معّدل الشلل 
إىل  تصل  الوطني،  املستوى  عىل  الكافية(  الباز  عّينات  ونسبة 
معايري اإلشهاد الدولية. ولكن عىل املستوى دون الوطني هناك 
خالية  كانت  التي  للبلدان  بالنسبة  خطورة  أكثر  وهي  َثَغرات، 
بلدان  مجيع  حاَفَظت  ولقد  عديدة.  لسنوات  األطفال  شلل  من 
الناجم عن  الرخو احلاد غري  املتوقَّع للشلل  املعّدل  اإلقليم عىل 
شلل األطفال لكل 100 ألف طفل دون سن 15، عامًا باستثناء 
املغرب الذي يقرتب من املعّدل املتوّقع. إن النسبة املئوية حلاالت 
الكافية  الباز  عينات  مجع  عىل  تعتمد  التي  احلاد  الَرخو  الشلل 
80%، إال يف تونس، وجيبويت،  أعىل من املعّدل املستهَدف وهو 

ولبنان.

فيروس العوز املناعي البشري، والسل، 
واملالريا، وأمراض املناطق املدارية

الرسيع  االنتشار  البرشي يف  املناعي  العوز  وباء فريوس  استمر 
يف اإلقليم. وُتظهر آخر التقديرات أن حوايل 560 ألف شخص 
يتعايشون مع فريوس العَوز املناعي البرشي يف اإلقليم. ومع أن 
ل انتشار الفريوس بي عامة السكان مازال منخفضًا،  جممل ُمعدَّ
األفراد  مجيع  بي  من  بالعدوى  اجلدد  املصابي  نسبة  أن  إال 
املتعايشي مع الفريوس، هي األعىل عامليًا. وقد تضاعفت تقريبًا 
البالغي  من  كل  بي  املايض  العقد  يف  اإليدز  بسبب  الوفيات 
 .2011 عام  400 38 يف  إىل  الوفيات  إمجايل  واألطفال، ووصل 
تتجاوز  ال  اإليدز  فريوس  بمعاجلة  التغطية  نسبة  أن   واحلاصل 
ومازال  املنظمة.  أقاليم  مجيع  بي  تغطية  نسبة  أقل  وهي   ،%13  
قبيل  من  الرعاية  وتقديم  الة  الفعَّ املكافحة  أمام  حتديات  هناك 
اخلدمات  عىل  احلصول  كفاية  وعدم  السيايس،  االلتزام  ضعف 
والتمييز  والوصمة  للخطر،  املعّرضي  للسكان  الصحية 

الشديدين، وضعف النُُظم الصحية.

يف  األعضاء  الدول  مساعدة  عىل  دعمها  املنظمة  زت  ركَّ وقد 
اإليدز  فريوس  باختبار  اخلاصة  اإلرشادية  الدالئل  تطوير 
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ومعاجلته، وعىل بناء القدرات يف جمال تقديم اخلدمات. وقدمت 
يصعب  والذين  عالية  ملخاطر  املعّرضي  للسكان  توجيهات 
تقديم  ُسُبل  التقليدية حول  الصحية  باخلدمات  إليهم  الوصول 
مبتكرة  هنج  إعداد  يف  ملساعدهتا  البلدان  دعمت  كام  اخلدمات، 
املجتمعية.  املنظامت  إتاحتها عب  بام يف ذلك  إلتاحة اخلدمات، 
د  وتواصل التعاون مع املركز اإلقليمي للمعلومات املعني برتصُّ
تقوية  أجل  من  اإلسالمية  إيران  مجهورية  يف  اإليدز  فريوس 
الدور املؤسيس للمركز بوصفه مركزًا تدريبيًا، ومرجعًا إقليميًا.

الوقاية من  م يف  التقدُّ املنظمة من قلق إزاء عدم  ونظرًا ملا ساور 
الطفل يف اإلقليم،  العدوى بفريوس اإليدز من األم إىل  انتقال 
األمم  وصندوق  اليونيسف،  مع  باالشرتاك  املنظمة  قامت  فقد 
ملكافحة  املشرتك  املتحدة  األمم  وبرنامج  للسكان،  املتحدة 
فريوس  انتقال  من  للتخلص  إقليمية  مبادرة  بإطالق  اإليدز، 
األهداف  املبادرة  هذه  تبنّت  وقد  الطفل.  إىل  األم  من  اإليدز 
اجلديدة  العدوى  حاالت  عدد  بتقليص  اخلاصة  العامة  العاملية 
 ،2015 عام  بحلول   %90 بنحو  األطفال  بي  اإليدز  بفريوس 
مرض  عن  النامجة  األمهات  وفيات  عدد  تقليص  عن  فضاًل 
املبادرة  عززت  وقد  نفسه.  العام  بحلول   %50 بنحو  اإليدز 

غري  احلمل  حاالت  من  الوقاية  فيه  بام  شامل،  أسلوب  اتباع 
والوقاية  اإليدز؛  فريوس  مع  املتعايشات  النساء  بي  املقصودة 
من انتقال فريوس اإليدز من احلوامل املصابات بفريوس اإليدز 
ألطفاهلن؛ وتوفري املعاجلة والرعاية والدعم لألمهات واألطفال 

واألرس املتعايشي مع فريوس اإليدز.

يف عام 2011 1، حقق 11 بلدًا يف اإلقليم معّدل اكتشاف حلاالت 
السل َبَلغ 70%، وحقق 13 بلدًا معّدل نجاح للعالج بلغ %85، 
 .2015-2011 للفرتة  وطنية  اسرتاتيجية  خططًا  بلدًا   12 وأعّد 
الزرع  جمال  يف  والسيَّام  املختبات،  شبكة  توسيع  وجَرى 
ليشمل  التقني  الدعم  توسيع  وتم  لألدوية.  احلساسية  واختبار 
الرشكات  يف  للصالحية  املسَبق  االختبار  وتعزيز  الدواء  إدارة 
للتسجيل  اإللكرتوين  النظام  حاليًا  ويستخدم  الصيدالنية. 
د  االسمي وإعداد التقارير يف مخسة بلدان، وأدخل نظام الرتصُّ
ى أحد عرش بلدًا دعاًم  املرَتِكز عىل اإلنرتنت يف عّدة بلدان. وتلقَّ
إلجراء املسوحات من أجل تقييم عبء مقاومة السل لألدوية. 

1  بالنسبة الكتشاف حاالت السل، فإن املنظمة تتلقى البيانات عن السنة التي 

انقضت، وهلذا فإن البيانات حول اكتشاف حاالت السل تعود لعام 2011، 
بينام تعود حصائل املعاجلة إىل 2012.

Best practices in strengthening civil society’s 
role in delivering harm reduction services

MENAHRA – The Middle East and 
North Africa Harm Reduction 
Association

Towards
the elimination
of mother-to-child
transmission of HIV

Conceptual framework for the Middle East and North Africa Region

WHO-EM/STD/144/E

This document is designed to provide the region with a common systematic 
approach to the elimination of mother-to-child transmission of HIV. The frame-
work serves as a tool to advocate for government endorsement of the elimina-
tion initiative. The intended audience for this document includes implement-
ing partners, programme managers, clinicians and networks of people living 
with HIV. 

إطار مفاهيمي للرشق األوسط وشامل أفريقيا

WHO-EM/STD/144/A

رساية  من  للتخلص  مشرتك  منهجي  بأسلوب   اإلقليم  تزود  كي  الوثيقة  هذه  صممت 
املصادقة  لدعم  كأداة  اإلطار  وخيدم  الطفل.  إىل  األم  من  البرشي  املناعي  العوز  فريوس 
يف  الرشكاء  الوثيقة  هبذه  املقصودون  القراء  يشمل  هذه.  التخلص  مبادرة  عىل  احلكومية 
العوز فريوس  مع  املتعايشني  األفراد  وشبكات  والرسيريني  الربامج،  ومدراء  التنفيذ، 

املناعي البرشي.

نحو التخلص
من رساية

فريوس العوز املناعي البرشي
من األم إىل الطفل

WHO-EM/STD/144/F

Pour l’élimination de la 
transmission mère-enfant
du VIH

Cadre conceptuel pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord

Le présent document vise à fournir à la Région une approche systématique commune 
de l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Le cadre est un outil pour 
encourager les gouvernements à adopter l'initiative d'élimination. Il est destiné aux 
partenaires de la mise en œuvre, aux administrateurs de programmes, aux cliniciens et 
aux réseaux de personnes vivant avec le VIH.

ÛÛ آخر املنةورات صول مر  اإلامز
والعموى بفغوسه
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من  العديد  ى  وتلقَّ بلدان.  مخسة  يف  للمراجعة  بعثات  َذت  وُنفِّ
لتقدير مدى  املسوحات والدراسات  تقنيًا إلجراء  البلدان دعاًم 

قصور التبليغ عن حاالت السل وعبئه.

َضة  معرَّ مناطق  يف  يعيشون  كانوا  السكان  من   %46 أن  ر  وُيقدَّ
البلدان  وأبلغت   .2011 عام  يف  املحلية  املالريا  رساية  خلطر 
اجلدول  )انظر  مالريا  حالة   6 789 460 إمجايل  اكتشاف  عن 
باكتشاف  دة  مؤكَّ حاالت  فقط   %16.8 منها   ،)3 واجلدول   2
إىل  استنادا  الباقية  احلاالت  عوجلت  بينام  الطفيليات، 
أكثر  عن  مسؤولة  بلدان  ستة  وكانت  الرسيري.  التشخيص 
)أفغانستان،   2011 عام  يف  دة  املؤكَّ احلاالت  من   %99.5 من 
وباكستان، واجلمهورية اليمنية، وجنوب السودان، والسودان، 
التقديري  العدد  بَلغ   ،2010 عام  لبيانات  ووفقًا  والصومال(. 
املالريا  من  التخلص  ومازال  وفاة.   15 000 املالريا  لوفيات 
إىل  الوصول  عىل  فالقدرة  حتديات.  عّدة  يواجه  ومكافحتها 
البلدان  يف  الطفيليات  باكتشاف  التشخيص  جُتري  التي  املرافق 
التي تعاين من عبء مرتفع للمالريا، حمدودة، فضاًل عن تردي 
مستوى اجلودة. وتتفاقم مقاومة الطفيليات ملضادات املالريا يف 
البلدان املوطونة باملالريا النامجة عن "املتصّورة املنجلية". وهناك 
د ورصد وتقييم املالريا، إىل جانب ضعف امتثال  ضعف يف ترصُّ
الوطنية  اإلرشادية  للدالئل  اخلاص  القطاع  يف  الرعاية  مي  مقدِّ
والكوارث  املناخي،  والتغريُّ  األمن،  انعدام  وُيَعدُّ  للمعاجلة. 

الطبيعية حتديات إضافية أمام مكافحة املالريا؛ فعىل سبيل املثال 
التي  الشديدة  الفيضانات  بعد  باكستان  يف  املالريا  وضع  تفاَقم 
وَقَعت يف عام 2010. كام تواجه البلدان اخلالية من املالريا حتديًا 
كات اهلائلة للسكان، سواء  بسبب زيادة املالريا الوافدة مع التحرُّ

كانت حتركات قانونية أو غري قانونية.

الدول  بي  العراق  إدراج  قت  حتقَّ التي  اإلنجازات  بي  ومن 
عن  التبليغ  عدم  من  سنوات  ثالث  بعد  باملالريا  املوطونة  غري 
اإلسالمية  إيران  مجهورية  وحققت  للعدوى.  حملية  رساية  أي 
التغطية  أهداف  من   %80 من  أكثر  السعودية  العربية  واململكة 
بالتدخالت اخلاصة بمكافحة املالريا والتخلص منها. وأظَهَرت 
مثل  املالريا  الت  بتدخُّ التغطية  يف  طيبًا  مًا  تقدُّ أخرى  بلدان 
الناموسيات املعاجلة باملبيدات احلرشية الطويلة األَمد، ولكنها مل 
حتقق بعد هدف الزيادة عىل 80%. وبنهاية عام 2012، زاد معّدل 
التغطية امليدانية بالناموسيات املعاجلة باملبيدات احلرشية الطويلة 
نسبة  زادت  أفغانستان،  ويف   .%50 ليتجاوز  السودان  يف  األَمد 
األرس التي متتلك عىل األقل، ناموسية واحدة، معاجلة باملبيدات 
احلرشية الطويلة األمد من 9.9% يف عام 2009 لتصل إىل %43.4 
يف عام 2011. ويف الفرتة نفسها، زادت نسبة األطفال دون سن 
ناموسيات  حتت  املسح  سبقت  التي  الليلة  ناموا  ممن  اخلامسة 
.%32 إىل   %2 من  األمد  الطويلة  احلرشية  باملبيدات   معاجلة 

اجلدول 2.
 حاالت املالريا املُبلَّغ عنها في البلدان ذات العبء املرتفع من املالريا

201020112012البلد

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

إجمالي احلاالت 
املؤكدة

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

إجمالي احلاالت 
املؤكدة

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

إجمالي احلاالت 
املؤكدة

840 36554 549391 74877 397482 46369 392أفغانستان

759 759289 289)أ(589 589334 334)أ(591 356240 281 4باكستان

اجلمهورية 
اليمنية

198 963106 697142 14790 410153 981105 066

358NA 198 0241 784112 283795 283900 900جنوب السودان

019624NANANA 9621 3جيبويت

806NANA 833506 246 5571 496720 465 1السودان

351NANA 1673 55341 55324 24الصومال

دة فقط )أ( احلاالت املؤكَّ
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وقد واصلت املنظمة تقديم الدعم لبناء قدرات البامج الوطنية 
املالريا،  جمال  يف  التخطيط  عىل  اإلقليمي  التدريب  خالل  من 
واملعاجلة والفحص املجهري وضامن اجلودة وتفاعل البوليمرياز 
التسلسيل، والتخلص من املالريا. وانتهت جيبويت من مراجعة 
واجلمهورية  اإلسالمية،  إيران  مجهورية  متّر  حي  يف  البنامج، 
بمراحل خمتلفة من هذه  السودان، والسودان  اليمنية، وجنوب 
املراجعة. وتم كذلك دعم إجراء مراجعات للبنامج يف ُعامن، 
التقني  الدعم  خالل  ومن  السعودية.  العربية  واململكة  وَقَطر، 
الُقطري واإلقليمي، نجحت  املنظمة عىل الصعيدين  م من  املقدَّ
َمة من الصندوق  البلدان يف توقيع اتفاقيات ملّد فرتة الـِمنَح املقدَّ

العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا.

دة بتحليل الطفيلي في البلدان التي تعاني من سراية متقطعة للمالريا أو ال توجد بها سراية أصاًل،  اجلدول 3. احلاالت املؤكَّ
والبلدان التي ينخفض فيها توطن املالريا

201020112012البلد

إجمالي 
احلاالت املُبلَّغ 

عنها

عدد احلاالت 
احمللية األصل

إجمالي 
احلاالت املُبلَّغ 

عنها

عدد احلاالت 
احمللية األصل

إجمالي 
احلاالت املُبلَّغ 

عنها

عدد احلاالت 
احمللية األصل

 1650 5 0 242 5 0 264 3 اإلمارات العربية املتحدة

 1170 0 58 2 61 األردن

ال يوجدال يوجد0 186 0 90 البحرين
 790 0 67 0 72 تونس

 532ال يوجد710 1 239 3 847 1 031 3 مجهورية إيران اإلسالمية

 420 0 48 0 23 اجلمهورية العربية السورية

 ال يوجدال يوجد0 11 0 7 العراق

 ال يوجدال يوجد13 531 1 24 193 1 ُعامن

 ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدفلسطي

 ال يوجدال يوجد0 673 0 440 قطر

 ال يوجدال يوجد0 476 0 343 الكويت

 1150 ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدلبنان

 880 ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدليبيا

 2060 0 116 0 85 مرص

 3590 0 312 0 218 املغرب

 40683 3 69 788 2 29 941 1 اململكة العربية السعودية

ÛÛ آبار املياه رضوراة لةقبية االصةياجات اليومية يف الكثغ
من أج اء اإلققيل ولكنها يف الوقت نفسه قم ةكون مواقع 
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ولقد تم تنفيذ العديد من األنشطة للتصّدي لألمراض املنقولة 
إطار  تنفيذ  عىل  دعمها  املنظمة  ورّكزت  اإلقليم،  يف  بالنواقل 
العمل اإلقليمي حول إدارة مبيدات احلرشات املرتبطة بالصحة 
اإليضاحية  الدراسات  إجراء  وعىل  سليم،  بشكل  العمومية 
تقوية  وعىل  يت"،  دي  "للدي  االستمرار  املضمونة  للبدائل 
القدرات الوطنية اخلاصة بمكافحة النواقل يف الدول األعضاء. 
بيانات  قاعدة  إلعداد  البلدان  مع  العمل  يف  االشرتاك  وتم 
مشاورة  وُأجرَيت  احلرشات.  مبيدات  بمقاومة  تعنى  إقليمية 
إقليمية حول إدارة املقاومة ملبيدات احلرشات، ووافقت البلدان 
ملبيدات  املقاومة  بإدارة  اخلاص  العنرص  إدماج  عىل  املشاركة 
احلرشات يف االسرتاتيجيات الوطنية لإلدارة املتكاملة للنواقل، 

د باستخدام علم احلرشات. وعىل مواصلة تعزيز الرتصُّ

ويف ما خيص أمراض املناطق املدارية املهَمَلة، مازال داء املثقبيات 
وأدى  السودان.  جنوب  يف  حتّديًا  ل  يشكِّ البرشي  األفريقي 
الرتاجع املحَرز يف عدد احلاالت طوال األعوام األخرية، وبالتايل 
ارتفاع التكلفة النسبية لعالج كل مريض، إىل صعوبة احلصول 
عىل  القدرة  ل  وتشكِّ املكافحة.  أنشطة  يف  يسامهون  رشكاء  عىل 
من  العديد  أمام  كبى  مشكلة  املمطرة  املواسم  أثناء  الوصول 
السودان،  جنوب  يف  املدارية  املناطق  أمراض  مكافحة  برامج 

والسودان.

الدودة  مرض  حاالت  عدد  يف   %50 قدره  انخفاض  ولوحظ 
 ،2011 بعام  مقارنًة   2012 عام   يف  السودان  جنوب  يف  الغينية 
برامج  وأكملت  املرض.  فيها  يتوطَّن  فقط  قرية   179 تزال  وال 
اليمن  يف  الفيل(  )داء  اللمفية  الفيالريات  داء  من  التخلص 
القدرات  بناء  وجَرى  الداء،  هذا  من  التخلص  مرحلة  ومرص 
تم  وقد  منها.  التخلص  من  د  والتأكُّ العدوى  انتقال  لتقييم 
كالبيات  "داء  النهري  العمى  داء  من  التخلص  عىل  اإلشهاد 
الذنب" من منطقة أبو محد، وهي أكب بؤرة يتوطَّنها املرض يف 
السودان. وزاد توزيع دواء برازيكوانتيل يف البلدان الثالثة التي 
بمقدار   الصومال(  السودان،  )اليمن،  البلهارسيا  داء   يتوّطنها 
 70% برغم حتديات انعدام األمن. وَجَرت ترمجة االسرتاتيجية 
من  التخلص  حول   2011-2015 لألعوام  نة  املحسَّ العاملية 
اجلذام ودالئلها اإلرشادات التشغيلية إىل اللغة العربية، وجيري 

امليداين  التشخيص  اختبار  وأصبح  االسرتاتيجية.  تنفيذ  اآلن 
عىل  الراهن  الوقت  يف  متاحًا  احلشوية  الليشامنيا  لداء  الرسيع 
نطاق واسع، وأدَّى إىل تقليص فرتة العالج من 30 إىل 15 يومًا.

التمنيع واللقاحات
يزال  وال  اإلقليم.  يف  التمنيع  برامج  ُتواِجه  حتّديات  عدة  هناك 
واجلمهورية  وباكستان،  أفغانستان،  يف  السيَّام  األمني،  الوضع 
ُبلوغ  نحو  م  التقدُّ إحراز  عىل  ُيؤثِّر  واليمن،  السورية،  العربية 
أهداف التغطية بالتمنيع. كام أثَّر النقص العاملي يف اللقاح الثالثي 
االلتهاب  مع  الثالثي  واللقاح  والشاهوق(  والُكزاز،  )اخلُناق، 
الكبدي "البائي"، واللقاح اخلاميس التكافؤ عىل كل من مجهورية 
الُقدرات  كفاية  عدم  واستمّر  مرص.  وليبيا،  اإلسالمية،  إيران 
حتديات  متثيل  يف  الروتيني،  بالتمنيع  االلتزام  وضعف  اإلدارية 
ة إىل  ملحوظة يف بعض البلدان يف عام 2012. وهناك حاجة ماسَّ
توفري دعم رفيع املستوى للتمنيع الروتيني السيَّام يف أفغانستان 
كفاية  عدم  اهتامم:  حمل  تزال  ال  التي  القضايا  ومن  وباكستان. 
املوارد املالية والسيَّام الالزمة لتنفيذ التمنيع التكمييل ضد احلصبة 
والكزاز، وإدخال لقاحات جديدة يف البلدان املتوسطة الدخل، 
َلة لالنضامم إىل التحالف العاملي  واملسامهة يف متويل البلدان امُلؤهَّ
التغطية  بتحسي  املتعلقة  األنشطة  وتنفيذ  والتمنيع،  للقاحات 
من  منخفضة  معّدالت  من  تعاين  التي  البلدان  يف  بالتطعيم 
املوارد احلكومية، وحشد  التغطية. وتدعو احلاَجة إىل ختصيص 
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دعم الرشكاء من أجل تعزيز االستجابة ملواجهة األمراض التي 
م ِعْقد اللقاحات  يمكن توّقيها باللقاحات. ويف هذا الصدد، ُيقدِّ
حلشد  سانحة  فرصًا  باللقاحات  املعنية  العاملية  العمل  وخطة 

املوارد التي تستطيع البلدان اإلفادة منها.

من  عدد  يف  البلدان  إىل  املقدم  التقني  الدعم  نطاق  مد  وتم 
ع  امُلوسَّ للبنامج  املختلفة  املجاالت  تقييم  شملت:  املجاالت 
د  للتمنيع، ووضع اخلطط الرامية إىل حتسي هذا البنامج؛ والتأكُّ
جديدة؛  لقاحات  وإدخال  مناسب؛  لوجستي  نظام  تطبيق  من 
العاملي  التحالف  من  الدعم  عىل  للحصول  طلبات  وإعداد 
البنامج  وتقييم  ورصد  د؛  الرتصُّ وتقوية  والتمنيع؛  للقاحات 
عن  بالتطعيم  التغطية  بيانات  بعُد  تتوافر  ومل  للتمنيع.  ع  امُلوسَّ
يف  بلدًا   15 أن  إىل  تشري  األولية  التقارير  أن  إال   ،2012 العام 
بالتطعيم  التغطية  ما حقَقته من هدف  قد حافَظت عىل  اإلقليم 
من  جيبويت  فيه  اقرتَبت  الذي  الوقت  يف   ،%90 بواقع  الروتيني 
بلوغ هذا اهلدف. واستطاعت تونس ومرص، رغم ما يواجهانه 
بالتطعيم  التغطية  من  عاٍل  مستوى  عىل  املحافظة  حتديات،  من 
والصومال  السودان  جنوب  شهد  كام   ،%95 جتاَوز  الروتيني 

العربية  َبْيَد أن الوضع يف اجلمهورية  بالتمنيع.  التغطية  زيادة يف 
بالتطعيم  التغطية  انخفضت  حيث  القلق،  عىل  َيبَعث  السورية 
انخفاضًا كبريًا. وقد تم تنفيذ األسبوع اإلقليمي الثالث للتطعيم 
كل  إىل  "الوصول  شعار  حتت   ،2012 نيسان/أبريل  يف  بنجاح 

جمتمع حميل".

احلصبة  لوقوع  للغاية  منخفض  معّدل  عن  بلدان  تسعة  وأبلغ 
قاب  البلدان  وهذه  نسمة(.  مليون  لكل  حاالت   5 من  )أقل 
قوسي أو أدنى من حتقيق التخلص من احلصبة. أما يف ما يتعلق 
بتنفيذ االسرتاتيجية اإلقليمية للتخلص من احلصبة، فقد حقق 
يتضمن  لقاٍح  باجلرعة األوىل من  تغطية  بلدًا معّدل  أربعة عرش 
احلصبة يتجاوز 95%، كام يتم اآلن إعطاء اجلرعة الثانية من لقاٍح 
جيبويت  يف  إدخاله  يف  النجاح  بعد  بلدًا   21 يف  احلصبة  يتضّمن 
د، فقد نجح مجيع البلدان يف  والسودان. أما يف ما يتعلق بالرتصُّ
د املختبي للحصبة املرتكز عىل احلاالت، إما بتنفيذه  تنفيذ الرتصُّ
د املخفري  يف كافة أرجاء البالد )20 بلدًا( أو من خالل الرتصُّ
وتم  والصومال(.  السودان  وجنوب  جيبويت  يف  احلال  هو  )كام 
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التعرف عىل أنامط جينية حملية للحصبة يف 22 بلدًا، ويعتب ذلك 
من األمور الرضورية للتحقق من التخلص من احلصبة.

جديدة  لقاحات  إدخال  يف  التقدم  من  مزيدًا   2012 عام  شهد 
منقذة للحياة، حيث يستخدم لقاح املستدمية النزلية من النمط 
قريبًا.  البلدان  بقية  إىل  إدخاله  املتوقع  ومن  بلدًا،   20 يف  "يب" 

ويستخدم اآلن اللقاح املتقارن املضاد للمكورات الرئوية يف 11 
املرحلة  وانطلقت  بلدان.   7 يف  الَعَجلية  الفريوسة  ولقاح  بلدًا، 
)أ(  املتقارن  السحائية  املكورات  لقاح  إدخال  محلة  من  األوىل 
للمكورات  املضاد  املتقارن  اللقاح  إدخال  وُيتوقع  السودان.  يف 
من  املزيد  يف  قريبًا  الَعَجلية  للفريوسة  املضاد  واللقاح  الرئوية 
للقاحات  العاملي  التحالف  يقدمه  الذي  الدعم  بفضل  البلدان 
والتمنيع. ويتمثل التحدي األسايس الذي جيابه إدخال لقاحات 
جديدة يف عدم قدرة البلدان املتوسطة الدخل عىل حتمل تكلفة 
إدخال  تعزيز  إىل  املنظمة  وتسعى  اجلديدة.  اللقاحات  هذه 
لقاحات جديدة، والسيام يف البلدان املتوسطة الدخل من خالل 
إىل  والدعوة  للقاحات،  ع  املجمَّ للرشاء  إقليمي  نظام  إنشاء 
املسند  القرار  اختاذ  وتعزيز  الوطنية،  املوارد  من  املزيد  ختصيص 
بالتمنيع عىل  التقنية املعنية  بالبينات، وإنشاء الفرق االستشارية 

الصعيد الوطني.

األمن الصحي واللوائح الصحية
األمراض  وقوع  معّدل  يف  مسبوقة  غري  زيادة   2012 عام  شهد 
ل  شكَّ الذي  األمر  املـُنَبِعثة،  أو  ة  الـُمسَتجدَّ سواء  السارية، 
هذا  فطيلة  اإلقليم.  يف  الصحي  األمن  عىل  مستمّرة  هتديدات 
العام حَدَثت الفاشيات عىل نحو دوري، وأثَّرت عىل عدد كبري 
التي  البرشي  البؤس  حاالت  أسوأ  يف  وتسببت  البلدان،  من 
شهدها اإلقليم عىل مر التاريخ. إْذ حَدَثت فاشية إنفلونزا الطيور 
العراق والصومال، ومحى  يف مرص، والكولريا يف   (H5N1) A

واخلُناق  وباكستان،  أفغانستان  يف  النـزفية  الكونغولية  القرم 
والصومال،  وباكستان  أفغانستان  يف  واحلصبة  السودان،  يف 
يف  "اليائي"  الكبدي  وااللتهاب  بالرأس  اإليامء  ومتالزمة 
وعدوى  السودان،  يف  الصفراء  واحلمى  السودان،  جنوب 
اإلنفلونزا فريوس  تسبب  كام  تونس،  يف  النيل  غرب   فريوس 

 A (H5N1) يف حدوث فاشية إنفلونزا يف هناية العام يف اليمن 
جديد  نوع  ظهور  الفاشيات  هذه  رأس  عىل  وكان  وفلسطي. 
الرشق  متالزمة  يسبِّب  الذي  )كورونا(  التاجي  الفريوس  من 
األوسط التنفسية )MERS-CoV( يف األردن، وَقَطر، واململكة 
العربية السعودية، بمعّدل إماتة مرتفع للحاالت، وكان ظهوره 
ة التي قد  ية بزيادة األمراض الـُمسَتجدَّ بمثابة رسالة تذكري ُمدوِّ
جائحة  وقوع  َخَطر  يزال  ال  وبينام  اإلقليم.  يف  أوبئة  إىل  تتفاقم 
إنفلونزا الطيور خُييِّم عىل اإلقليم، سلَّط ظهور الفريوس التاجي 
)كورونا( الذي يسبب متالزمة الرشق األوسط التنفسية مزيدًا 
ة.  الـُمسَتجدَّ األمراض  خلطر  اإلقليم  ض  تعرُّ عىل  الضوء  من 
فهناك عوامل خطر رئيسية ُتسِهم يف انتشار أمراض جديدة منها 
التي  املزمنة  اإلنسانية  الطوارئ  وحاالت  الدائرة  الرصاعات 
يعاين منها الكثري من البلدان، وما يرتتب عليها من ترشيد أعداد 

ضخمة من السكان.

احتواء  بغرض  الرسيعة  واالستجابة  املبّكر  االكتشاف  واليزال 
هو  املستجدة،  األمراض  عىل  املرتتبة  الوبائية  التهديدات 
الدعم  تقديم  يف  املنظمة  استمرت  وقد  أمامنا.  األكب  التحّدي 
االسرتاتيجي التقني للبلدان بغية تطوير وحتديث واحلفاظ عىل 
قدرات كافية عىل الرتصد واالستجابة من أجل اكتشاف وتقييم 
أحداث الصحة العمومية التي تبعث عىل القلق عىل الصعيدين 
املبذولة  اجلهود  من  وكجزء  هلا.  والتصدي  والدويل  الوطني 
واالستجابة،  ب  التأهُّ عىل  لإلقليم  اجلامعية  بالقدرات  لالرتقاء 
عملت املنظمة عىل االستثامر يف حتسي القدرات دون اإلقليمية 
املخاطر  وتقييم  الوبائيات،  عن  املعلومات  وجتميع  واملحلية، 
هبدف اختاذ إجراءات مستنرية يف جمال الصحة العمومية الحتواء 
مؤمتر  لتنظيم  الدعم  باكستان  تلقت  وقد  الوبائية.  التهديدات 
تتعلق  توصيات  والذي متخض عن  الضنك،  دويل  حول محى 
د الفاشيات والكشف عنها ومعاجلتها، ومكافحة النواقل،  برتصُّ

والتدخالت السلوكية، واالستجابة للطوارئ إبان الفاشيات.

العاملية  بالتنسيق مع املؤسسات الرشيكة للشبكة  قاَمت املنظمة 
املراكز  ومع  ومواجهتها،  األمراض  فاشيات  بحدوث  لإلنذار 
املختبية  واملوارد  اخلباء  توفري  أجل  من  املنظمة  مع  املتعاونة 
من  عدد  يف  احتوائها  ولعمليات  للفاشيات،  للتصّدي  الالزمة 
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البلدان املعّرضة خلطر االنتشار العاملي لألوبئة، وذلك يف حالة 
الحتواء  للفاشيات،  لالستجابة  الوطنية  العمليات  كفاية  عدم 
الفاشيات  هذه  حجم  أخذ  مع  العاملي،  باالنتشار  التهديد 
ومداها بعي االعتبار. وتتضّمن هذه الفاشيات احلمى الصفراء 
السودان،  جنوب  يف  بالرأس  اإليامء  ومتالزمة  السودان،  يف 
الفريوس  يسببها  التي  التنفسية  األوسط  الرشق  ومتالزمة 
السعودية،  العربية  التاجي )كورونا( يف األردن وَقَطر واململكة 
إلعداد  مشاورات  َعقد  وتم  فلسطي.  يف  الوخيمة  واإلنفلونزا 
الصحية،  للرعاية  املصاحبة  العدوى  د  لرتصُّ الالزمة  األدوات 
للرعاية  املصاحبة  بالعدوى  املتعلقة  اإلرشادية  الدالئل  وتوفري 
احلادة،  الفريوسية  النـزفية  احلمى  أنواع  عن  والنامجة  الصحية 
العدوى  من  الوقاية  برامج  تعزيز  زيادة  أجل  من  وذلك 

ومكافحتها يف اإلقليم.

دويل  قانوين  اتفاق  هي   )2005( الدولية  الصحية  اللوائح  إن 
ُملِزم جلميع الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية. وعانت 
مجيع الدول األعضاء يف اإلقليم، َخال مجهورية إيران اإلسالمية، 
يف  الدولية  الصحية  اللوائح  تنفيذ  أهداف  حتقيق  يف  قصور  من 
طلبات  األعضاء  الدول  من   17 م  وقدَّ  .2012 حزيران/يونيو 
مشفوعة  عاَمْي،  ملدة  الدولية  الصحية  اللوائح  تنفيذ  مهلة  ملّد 
بخطط هذه البلدان لتنفيذ اللوائح. واقترَصت ثالثة بلدان عىل 
اإلمارات  هي:  البلدان  وهذه  التنفيذ؛  مهلة  ملد  طلبات  تقديم 

العربية املتحدة، وباكستان، وليبيا، ومل يسَتوِف بلد واحد )وهو 
الصومال( متطلبات َمدِّ مهلة التنفيذ. وقد واَجَهت البلدان عددًا 
من التحّديات يف سبيل تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، وشملت 
هذه التحديات ما ييل: غياب قواني الصحة العمومية الداعمة 
وغريها من الوثائق القانونية واإلدارية الالزمة؛ وقصور التنسيق 
ومع  الُقطري  املستوى  عىل  املعنيي  الشأن  أصحاب  بي  فيام 
ل العاملي املؤهلي؛ وعدم  البلدان املجاورة؛ وارتفاع معّدل تنقُّ
كفاية الُقُدرات املالية الالزمة لتغطية نفقات األنشطة املوضوعة 

وامُلَخطط هلا.

املتطلبات  من  العديد  إعداد  يف  ملحوظ  مًا  تقدُّ اإلقليم  وَشهد 
الالزمة لتنفيذ اللوائح الصحية يف اإلقليم، ودعمها، حيث بلغ 
للبيانات  وفقًا   %67 نحو  للمتطلبات  اإلقليمي  التنفيذ  معّدل 
وال  الَرْصد.  استبيان  خالل  من   2011 عام  يف  مجعها  تم  التي 
يًا يستلزم املزيد من العمل،  يزال الكثري من املتطلبات يمثِّل حتدِّ
من  وطنية  بسياسات  والعمل  جديدة  ترشيعات  تنفيذ  مثل: 
القائمة  التنسيق  آليات  واختبار  اللوائح؛  تنفيذ  تيسري  شأهنا 
املبكر  اإلنذار  أداء  املعنيي؛ وتقييم  الشأن  بي خمتلف أصحاب 
د الذي يستند إىل  د القائم عىل املؤرشات؛ وتوطيد الرتصُّ للرتصُّ
وعالوة  البلدان.  بي  احلدود  عب  د  الرتصُّ وتقوية  األحداث؛ 
يف  العاملي  حلامية  برامج  وضع  إىل  حاجة  هناك  سبق،  ما  عىل 
ملضادات  املقاومة  لَرصد  أنظمة  وإنشاء  الصحية،  الرعاية  جمال 

ÛÛ لقةصّمي لفاشية احلمى الصفراء الةي رضبت بعض أج اء السودان، ةققى أكثر من 3.2 مقيون شخص الةققيح، كام ةل ةنفيذ
ةقييل وطني ملخاطر احلمى الصفراء
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ب واالستجابة.  امليكروبات. وجيب اختبار اخلطط الوطنية للتأهُّ
يف  عليها  املنصوص  املتطلبات  من  بالكثري  الوفاء  جيب  كام 
يف  واالستجابة  د  الرتصُّ فعالية  إىل  باإلضافة  العامة  االلتزامات 
مثل  االهتامم  تسرتعي  أخرى  جماالت  وهناك  الدخول.  نقاط 
طريق  عن  املنقولة  األمراض  عن  الكشف  بمتطلبات  الوفاء 

عن  الكشف  وكذلك  هلا،  ي  والتصدِّ األغذية  وتلوث  الغذاء 
وُتَعدُّ  هلا.  ي  والتصدِّ النووية  واإلشعاعية  الكيميائية  الطوارئ 
القطاعات  بي  فيام  والتعاون  والتنسيق  الفعالة  االتصاالت 
املختلفة، وتعزيز املوارد البرشية من األمور البالغة األمهية لتنفيذ 

اللوائح بكفاءة.
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ÛÛ أثناء الحوارئ، غالبًا ما ةؤدي املرافح الصحية وظائفها يف ظل قيود شمامة، ففي هذه املسةةفى يف اجلمهوراة العربية
السوراة، نرى أن املمرضة ةسةخمم ضوء هاةفها اجلوال لفحص مولود أثناء انقحاع الةيار الكهربائي

ب للطوارئ  التأهُّ
واالستجابة ملقتضياهتا

ض بشكل كبري للمخاطر الطبيعية  إن إقليم رشق املتوسط معرَّ
والفيضانات  اإلسالمية(،  إيران  )مجهورية  الزالزل  مثل 
جيبويت،  يف  املجاعة  إىل  أدَّى  )الذي  واجلفاف  )باكستان(، 
يتوقع  والذي   ،2011 عام  منذ  السودان  وجنوب  والصومال، 
حدوثه جمددًا يف عام 2013(. وقد أدَّت االضطرابات السياسية 
السورية،  العربية  اجلمهورية  مثل  بلدان  يف  املدنية  والرصاعات 
الدفع  إىل  والسودان،  السودان،  وجنوب  اليمنية،  واجلمهورية 
األساسية  الصحية  اخلدمات  التامس  إىل  السكان  بماليي 
مثل  للمخاطر  ضًا  تعرُّ األكثر  السكان  فئات  والطارئة، والسيَّام 
50% من  أكثر من  السن. واحلاصل أن  النساء واألطفال وكبار 
الالجئي يف العامل، يرجع أصلهم إىل إقليم رشق املتوسط. ويف 
اإلقليم، حدد  الكبري يف  للطوارئ وحجمها  املتزايد  العدد  ظل 

للطوارئ  التأهب  جمال   2012 آذار/مارس  يف  اإلقليمي  املدير 
حتظى  التي  اخلمسة  املجاالت  كأحد  ملقتضياهتا  واالستجابة 
باألولوية، وذلك هبدف زيادة قدرة البلدان عىل جماهبة الطوارئ 
تصدي  ضامن  َثمَّ  ومن  األخرى،  األزمات  وسائر  والكوارث 
حتديد  وتم  والتهديدات.  للمخاطر  بفعالية  العمومية  الصحة 
ُسُبل  لتحديد  االسرتاتيجية  األولويات  من  جديدة  جمموعة 
عىل  ومساعدهتا  للبلدان  الدعم  تقديم  ذلك  يف  بام  ُقدمًا،  امليض 
إعداد سياسات وترشيعات واضحة استنادًا إىل هنج يراعي كل 
األخطار و"الصحة الكلية" مع إيالء اهتامم خاص حلامية املرافق 
الصحية والقوى العاملة يف املجال الصحي يف أوقات الطوارئ.

كان   ،2012 عام  الطوارئ  واَجَهت  التي  البلدان  مجيع  ويف 
للسكان  الصحية  اخلدمات  تقديم  هناك حاجة واضحة لضامن 
األكثر  األماكن  يف  واألطفال  النساء  والسيَّام  املستضعفي، 
الصحية  اخلدمات  تقديم  األولويات  نَت  تضمَّ وقد  ترضرًا. 
اخلامسة  سن  دون  األطفال  وتطعيم  والنسائية،  التوليدية 
لدى  متوافرة  النفسية  الصحة  خدمات  تُكن  ومل  باللقاحات. 



39 ب لقحوارئ واالسةجابة ملقةضيالا الةأهُّ

ÛÛ اةل فحص اإلممادات أثناء الحوارئ يف أفيانسةان فور
وصوهلا
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نقص  بسبب  والعنف،  الرصاع  فيها  تواصل  التي  البلدان 
الالجئي  أعداد  ازدياد  أدَّى  وقد  املؤهلي.  الصحيي  العاملي 
السودان،  مثل  البلدان  بعض  يف  بلداهنم  داخل  رين  واملهجَّ
واجلمهورية العربية السورية والبلدان املحيطة هبا، واجلمهورية 
اليمنية، وجنوب السودان، إىل إظهار مَدى احلاجة إىل ُنُظم فّعالة 
لَرصد األمراض واالستجابة هلا هبدف ضامن مكافحة فاشيات 
الطوارئ  حاالت  ويف  إبطاء.  ودون  فورًا  السارية  األمراض 
السارية  غري  األمراض  أعباء  ر  تتصدَّ احلادة،  واألزمات  املمتّدة 
األساسية  األدوية  إىل  الوصول  ُفَرص  املرىض  يفقد  إذ  املشَهد، 

وإىل املعاجلة املنِقذة لألرواح.

الطوارئ،  أثناء  العاملية  الصحة  منظمة  عمل  يف  اإلصالح  إن 
ز عىل احلاجة إىل تقوية  والسيَّام إطار االستجابة للطوارئ، يركِّ
واالستجابة  لألزمات  االستعداد  عىل  الُقْطرية  املكاتب  قدرة 
االستجابة،  يف  الرسعة  من  املزيد  ضامن  أجل  ومن  ملقتضياهتا. 
فقد تم إعداد قائمة باخلباء ملواجهة الزيادة املفاجئة يف حاالت 
الطوارئ مع حتديد اخلبات االحتياطية الالزمة. وباإلضافة إىل 
ذلك، فإن عملية إنشاء مركز إقليمي ملنظمة الصحة العاملية ُيْعنَى 
بالفعل.  بدأت  قد  والتجهيزات  والدوائية  الطبية  باإلمدادات 
واإلمدادات  األدوية  تكاليف  بلغت  اإلقليمي،  الصعيد  فعىل 
الطبية واللوجستية والتجهيزات املكتبية واملختبية ما َيقُرب من 
120 مليون دوالر أمريكي، وقد تم تقديم هذه اإلمدادات إىل 

ستة بلدان تعاين من الطوارئ يف اإلقليم )أفغانستان، وباكستان، 
وليبيا(،  والصومال،  والسودان،  السورية،  العربية  واجلمهورية 
الصحة  منظمة  مشرتيات  من   %40 من  يقُرب  ما  ذلك  ل  وشكَّ

العاملية عىل الصعيد العاملي.

أثناء  ُتتَّخذ  التي  الصحية  األنشطة  متويل  يف  الزيادة  ورغم 
يف  الصحي  التمويل  متطلبات   من  فقط   %38 فإن  الطوارئ، 
القطاع  2012. وتتواصل معاناة  تلبيتها يف عام  اإلقليم قد متَّت 
د احلاجة إىل اختاذ  الصحي من نقص شديد يف التمويل، مما يؤكِّ
التقليديي  وغري  التقليديي  الرشكاء  جيَمع  تنسيقًا  أكثر  أسلوب 
يف  املترضرين  للسكان  الصحية  االحتياجات  تلبية  أجل  من 

اإلقليم.

أداء دور قيادي متناٍم في الطوارئ الصحية
الصحية  للسلطات  الدعم  العاملية  الصحة  منظمة  َمت  قدَّ لقد 
أجل  من  الطوارئ،  من  عاَنت  التي  البلدان  مجيع  يف  املحلية 
مع  بالتعاون  الصحي،  للقطاع  وفّعالة  قة  منسَّ استجابة  قيادة 
املجتمع الوطني والدويل، من أجل إنقاذ األرواح واإلقالل من 
التأثريات الصحية الضارة إىل أدَنى َقدر ممكن، مع إيالء اهتامم 
التحديات  أحد  متثَّل  املستضَعَفة. وقد  السكانية  للفئات  خاص 
خدمات  وحيز  اخلدمات،  إىل  الوصول  صعوبة  يف  األساسية 
الصحية  اخلدمات  إيتاء  تعرَقل  فقد  نفسه.  اإلنسانية  اإلغاثة 
وجنوب  السورية،  العربية  اجلمهورية  يف  املترضرين  للسكان 
اإلغاثة  يف  الرشكاء  وصول  ر  تعذُّ نتيجة  وفلسطي،  السودان، 
أماكن  إىل  الصحية  الرعاية  يف  والعاملي  الصحية،  اإلنسانية 
عملهم، بسبب انعدام األمن. فبعد مرور ثالثة وعرشين شهرًا 
عىل  التقارير  تشري  السورية،  العربية  اجلمهورية  يف  األزمة  عىل 
سبيل املثال، إىل أن 70% من العاملي الصحيي يف املناطق التي 
إىل  الوصول  يف  صعوبات  من  يعانون  بالغة  أرضار  من  عاَنت 
ر  يات مشاهبة تراَفَقت مع تعذُّ أماكن عملهم، وكانت هناك حتدِّ
الصحية  اخلدمات  تقديم  عرقل  مما  األمن،  وانعدام  الوصول 
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اليمنية،  األساسية والطارئة يف كلٍّ من أفغانستان، واجلمهورية 
وجنوب السودان، والصومال.

كام تم عرقلة اخلدمات الصحية األساسية والطارئة كنتيجة غري 
مجهورية  مثل  البلدان  بعض  يف  االقتصادية  للعقوبات  مبارشة 
فعىل  وليبيا.  السورية،  العربية  واجلمهورية  اإلسالمية،  إيران 
يف  الصيدالنية  املستحرضات  مصانع  كانت  املثال،  سبيل 
اجلمهورية العربية السورية ُتنتج ما يقرب من 90% من األدوية 
املستخدمة حمليًا، إال أهنا ُأجَبت عىل التوقُّف عن اإلنتاج بسبب 
ونقص  االقتصادية،  العقوبات  من  لكل  َكة  املشرَتَ التأثريات 
ما  نقص  إىل  أدى  الذي  األمر  التحتية،  البنية  وتدمري  الوقود، 
املركزية،  السلطات  من  إمدادات  من  الصحية  املرافق  تتلقاه 
املنقَذة  األساسية  األدوية  يف  اخلطري  النقص  بسبب  وذلك 

لألرواح.

ومن أجل ضامن توافر األدوية واملعدات الطبية التي مَتَسُّ احلاجة 
إليها، فقد َعِمَلت منظمة الصحة العاملية مع احلكومات والرشكاء 
عىل  األمثلة  ومن  اإلمدادات.  وتوفري  الرشاء  يف  التوسط  عىل 
الدول  جامعة  مع  أبرَمت  التي  الرشاكة  تلك  الرشاكات،  هذه 
العربية  للجمهورية  الطبية  واإلمدادات  األدوية  لتقديم  العربية 
السلطات  مع  الرشاكة  وكذلك  اليمنية،  واجلمهورية  السورية 
املحلية ومنظمة التعاون اإلسالمي لتنسيق حصول السكان عىل 

اخلدمات الصحية يف الصومال.

العربية  واجلمهورية  وباكستان،  أفغانستان،  مثل  بلدان،  يف  أما 
جمال  يف  العاملي  استهداف  فيها  تم  والتي  وليبيا  السورية، 
أو  مقصودًا،  استهدافًا  الصحية  واملرافق  الصحية،  الرعاية 
إحلاق الرضر هبم بشكل غري مبارش، فقد أداَنت منظمة الصحة 
والدولية  اإلقليمية  اإلعالم  وسائل  عب  اهلجامت  تلك  العاملية 
ومن خالل احلمالت اإلعالمية، مع اإلشارة إىل قرارات مجعية 
الصحة العاملية، وإىل القواني اخلاصة بحقوق اإلنسان التي مَتنَع 

استهداف العاملي الصحيي يف أوقات الرصاع.

إنقاذ األرواح وتلبية االحتياجات الصحية
أداء  عن  العجز  من  تعاين  التي  الصحية  النُُظم  تؤدِّي  ما  غالبًا 
حصول  إىل  الطوارئ  وطأة  حتت  تقع  التي  البلدان  يف  وظائفها 
خدمات  من  بسيطة  نسبة  عىل  املستضعفة  السكانية  الفئات 
ر عليها الوصول إىل خدمات الرعاية  الرعاية الصحية، أو قد يتعذَّ
أكثر  ض  تعرَّ السورية،  العربية  الصحية مطلقًا. ففي اجلمهورية 
من 50% من املستشفيات العامة للتدمري أو التلف نتيجة الرصاع 
ومن   .2012 األول/ديسمب  كانون  حتى  وذلك  هناك،  الدائر 
أجل ضامن مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية، فقد قامت 
منظمة الصحة العاملية بعقد رشاكات مع 13 منظمة غري حكومية 
حملية لضامن تقديم املعاجلة واألدوية واإلمدادات الطبية. فبنهاية 
َمت أدوية وإمدادات طبية ملعاجلة  عام 2012، كانت املنظمة قد قدَّ
لتقديم  معدات  حقيبة   195 000 من  وأكثر  حالة،  مليون   1.2
الوطنية، وإمدادات خاصة بجراحات  الدم  لبنوك  املأمون  الدم 
التي  الغذائية  والسوائل  الطارئة،  احلاالت  ورعاية  الرضوح 
وذلك  الوريدية،  املعاجلة  وحقائب  الوريد،  طريق  عن  تعطى 

للمستشفيات الكائنة يف املناطق املترضرة.

والصومال،  أفغانستان  يف  املستضعفة  السكانية  الفئات  أما 
والسيَّام النساء واألطفال، فيتم الوصول إليها عب املستشفيات 
إىل  الوصول  تم  الصومال،  ففي  الة.  اجلوَّ والعيادات  امليدانية 
األطفال والنساء يف سن اإلنجاب يف املجتمعات النائية واملناطق 
صحة  أيام  يف  َذت  ُنفِّ صحية  الت  تدخُّ خالل  من  املحرومة 
الطفل، وذلك باالشرتاك مع السلطات الوطنية ومع اليونيسف. 
بالتعاون مع الرشكاء  وقد أجرَيت محالت تطعيم وطنية طارئة 
يف الصحة يف كل من أفغانستان، وجنوب السودان، والسودان، 
فضاًل عن اجلمهورية العربية السورية، والتي قامت فيها منظمة 
بتقديم الدعم إىل وزارة الصحة يف  العاملية واليونيسف  الصحة 
احلصبة،  ضد  اخلامسة  سن  دون  طفل  مليويَنْ  تطعيم  محالت 
وتطعيم 2.5 مليون طفل دون سن اخلامسة ضد شلل األطفال. 
والباراسيتامول  اللقاحات  العاملية  الصحة  منظمة  َمت  قدَّ وقد 
العاملي  قدرات  بناء  جانب  إىل  الفيتامينات  متعددة  وأرشَبة 

الوطنيي من أجل تنفيذ احلملة عىل نحٍو فّعال وبكفاءة عالية.
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يف  ملقتضياهتا  واالستجابة  دة  املؤكَّ الفاشيات  كشف  أجل  ومن 
إىل  الصحة  َعَمَدت وزارات  ال،  فعَّ نحٍو  املناسب وعىل  الوقت 
)األردن،  بلدان  الباكرة يف ستة  اإلنذار واالستجابة  ُنُظم  تقوية 
والعراق(.  والصومال،  والسودان،  وباكستان،  وأفغانستان، 
من  ورشكاءها  العاملية  الصحة  منظمة  النُُظم  هذه  مّكنت  وقد 
كشف فاشيات الكولريا يف جنوب ووسط الصومال، وفاشيات 
احلمى الصفراء يف السودان، وفاشيات اإلسهال املائي احلاد يف 
جنوب السودان، وفاشيات الكولريا يف العراق، وفاشيات السل 
تلك  بمعاجلة  َسَمَحت  كام  األردن،  يف  السوريي  الالجئي  بي 
اجلمهورية  يف  املتدهور  الصحي  للوضع  ونتيجة  الفاشيات. 
نظامًا  العاملية  الصحة  منظمة  أنشأت  فقد  السورية،  العربية 
للمسؤولي  التدريب  َمت  وقدَّ واالستجابة،  املبكر  لإلنذار 
بدأ جتميع  الُقطر. وقد  أنحاء  د من خمتلف  الرتصُّ الوطنيي عن 
الصحة  منظمة  ن  مكَّ مما   ،2012 أيلول/سبتمب  يف  البيانات 
العاملية والسلطات الوطنية من َرْصد ومكافحة احلاالت التي تم 
اإلبالغ عنها من التهاب الكبد "أ" والتيفويد، وداء الليشامنيات.

األدوية،  نقص  ومن  العجز  من  تعاين  التي  الصحية  النُُظم  إن 
السارية،  غري  األمراض  عبء  يف  زيادة  حمالة  ال  أيضًا  تشهد 
معاجلة  عىل  احلصول  عىل  السكانية  الفئات  ُقدرة  عدم  بسبب 
منتظمة أو الوصول إىل األدوية األساسية املنِقذة لألرواح. وقد 
حمَدثة  وطنية  قوائم  إعداد  إىل  املاّسة  احلاجة  الوضع  هذا  أبَرز 
بحالة  متّر  التي  البلدان  يف  بإحلاٍح  املطلوبة  األساسية  باألدوية 
احلالية  والفجوات  األمراض  مرتَسامت  إىل  استنادًا  طوارئ 
واالحتياجات البالغة األمهية. ويف مطلع عام 2013، تم اختيار 
اجلمهورية العربية السورية كأحد البلدان التي حتظى باألولوية.

ضمان جمع ونشر املعلومات الطبية أثناء 
الطوارئ

الطوارئ  أثناء  الناس  يواجهها  التي  التحّديات  أكب  أحد  إن 
الوقت  يف  الصحي  النظام  حول  املعلومات  عىل  احلصول  هي 
واالحتياجات  الصحية  املخاطر  تقدير  يمكن  بحيث  املناسب، 
ي أن يتفاَقم أكثر  والفجوات عىل نحٍو دقيق. ويمكن هلذا التحدِّ
دة التي يتعذر فيها احلصول عىل مثل هذه  خالل الطوارئ املعقَّ
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املعلومات. ولضامن أسلوب يتَّسم بالكفاءة يف إدارة املعلومات 
الوطنية  السلطات  مع  العاملية  الصحة  منظمة  عمَلت  الصحية، 
ومع الرشكاء يف الصحة لتأسيس ُنُظم إلدارة املعلومات الصحية 
األساسية  املعلومات  مجع  بتنسيق  قامت  كام  الطوارئ،  أثناء 

وحتليلها ونرشها.

ويف اجلمهورية العربية السورية شاركت منظمة الصحة العاملية 
رسيعة  تقييامت  وَأجرت  الوكاالت،  املتعدد  للتقييم  بعثتي  يف 
ف  التعرُّ أجل  من  املحافظات  مجيع  يف  العمومية  الصحة  ملرافق 
املجاورة  الدول  ويف  الوظائف.  أداء  ومدى  اإلتاحة  مدى  عىل 
تغذوية  تقييامت  ُأجرَيت  ولبنان،  والعراق،  األردن،  مثل 
الالجئي  خميامت  يف  يعيشون  الذين  السوريي  الالجئي  بي 
تقييامت تغذوية يف  ُأجرَيت  املستضيفة. كام  املجتمعات  وضمن 
أفغانستان، وباكستان، واجلمهورية اليمنية، لضامن بناء القدرات 

الالزمة لالستجابة حلاالت سوء التغذية احلادة والوخيمة.

توافر  ملَدى  حقيقية  صورة  رسم  نظام  إدراج  تم  باكستان،  ويف 
أجل ضامن  الوطني من  الصحي  النظام  الصحية ضمن  املوارد 
املامرسات اجلّيدة يف رسم صورة املوارد الصحية وتوضيح مدى 
تواُفر اخلدمات أثناء الطوارئ، ومن أجل تقوية اختاذ املجموعة 
تقوية  أيضًا  تم  وقد  املعلومات.  عىل  بناء  لقراراهتا  الصحية 
الصحة  منظمة  دعم  خالل  من  الوكاالت  املتعددة  الرشاكات 
السامية لألمم  املفوضية  65 مرفقًا صحيًا تديرها  لتقييم  العاملية 

املتحدة لشؤون الالجئي.

تقوية القدرات في املكاتب الُقطرية
السياسية أن حتُدث يف أي  الطبيعية وللقالقل  للكوارث  يمكن 
املكاتب  م  تقدِّ أن  أجل  فِمن  توقُّعها.  يصعب  ما  وغالبًا  وقت، 
االستجابة  لعمليات  الدعم  العاملية  الصحة  ملنظمة  الُقطرية 
األدوية  ورشاء  الصحة،  يف  اخلباء  نرش  يتم  أن  ينبغي  بكفاءة، 
وتشتمل  اإلمكان.  َقدر  وبسالسة  برسعة  الطوارئ  أثناء 
القدرة عىل  الطوارئ عىل  بدء  الناس يف  تواجه  التي  التحديات 
إجراءات  وكذلك  برسعة،  ونرشها  لة  املؤهَّ اخلبات  حتديد 
لة لألدوية ولإلمدادات الطبية داخل منظمة الصحة  الرشاء املطوَّ

العاملية.

خاصة  إقليمية  قائمة  إعداد  َتم  التحديات  هلذه  ي  وللتصدِّ
حتى  العمومية،  الصحة  جمال  يف  اخلباء  ن  تتضمَّ بالطوارئ 
ن منظمة الصحة العاملية من االستجابة للطوارئ يف اإلقليم  تتمكَّ
بأسلوب أكثر فعالية ويف الوقت املناِسب، إىل جانب حتديد عدد 
من خباء الصحة العمومية االحتياطيي. وقد بدأت املفاوضات 
العربية  اإلمارات  حكومة  مع   2012 األول/ديسمب  كانون  يف 
املتحدة من أجل تأسيس مركز خمصص ملنظمة الصحة العاملية يف 
املركز  وَسَيضَمن هذا  بُديَب.  اإلنسانية  للخدمات  العاملية  املدينة 
من  القياسية  الطبية  واإلمدادات  األدوات  جمموعات  ختزين 
أجل توزيعها برسعة وقت احلاجة إليها أثناء الطوارئ، وتنظيم 
عمليات الرشاء اخلاصة بعمليات اإلغاثة الصحية التي تقوم هبا 
ويتواَصل  العامل.  أرجاء  ويف  اإلقليم  يف  العاملية  الصحة  منظمة 
ت عام 2010 من  االلتزام بإجراءات التشغيل القياسية التي ُأعدَّ
الطوارئ، هبدف  أثناء  العاملية  الصحة  منظمة  تيسري عمل  أجل 

ي هلذه التحديات. التصدِّ

إدارة املخاطر أثناء الطوارئ
قوة  من  النطاق  الواسعة  الطوارئ  من  املتزايد  العدد  ز  عزَّ لقد 
الدفع التي هتدف إىل إرشاك الدول األعضاء يف اإلدارة املتعددة 
القطاعات ملخاطر الطوارئ يف اإلقليم، كام أوَضح مَدى احلاجة 
ب للطوارئ واالستجابة  إىل تعزيز ُقدرة النُُظم الصحية عىل التأهُّ

هلا، بام يف ذلك التنسيق بي الرشكاء الوطنيي والقطاع اخلاص.

من   2012 عام  طيلة  اإلعالمية  احلمالت  تواَصَلت  وقد 
حتَظى  التي  األولويات  من  واحدة  الصحة  جعل  ضامن  أجل 
واإلقليمي  العاملي  الصعيد  عىل  اإلنامئية  البامج  يف  باالهتامم 
بالرشاكة  وذلك  الكوارث،  خماطر  إدارة  وبرامج  والوطني، 
الكوارث،  من  للحد  املتحدة  لألمم  الدولية  االسرتاتيجية  مع 
وجامعة الدول العربية، وبرنامج األمم املتحدة اإلنامئي. ونتيجة 
لذلك فقد ازداد االهتامم بالصحة بوصفها أحد املجاالت التي 
خماطر  من  باحلد  اخلاصة  السياسية  هات  التوجُّ بأولوية  حتظى 
واآلسيوية،  واألفريقية  العربية  األعضاء  الدول  يف  الكوارث 
ها مجيع الرشكاء الرئيسيي. ويف 2013 ُدعيت منظمة  والتي أعدَّ
الصحة العاملية للمشاركة يف املؤمتر العريب األول حول احلد من 
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للحّد  اإلقليمي  املنتدى  إطالق  فيه  تم  والذي  الكوارث  خماطر 
جانبي  اجتامع  َعْقد  عىل  معقود  والعزم  الكوارث،  خماطر  من 
القطاعات،  املتعددة  الصحية  اجلهود  حول  املؤمتر  هامش  عىل 

بحضور ممثيل الدول األعضاء املشاركة ووفودها.

وانطالقًا من اإلقرار بأن النُُظم الصحية املعطَّلة ُتعيق القدرات 
ويف  بالكفاءة  يتَّسم  بأسلوب  للطوارئ  االستجابة  عىل  الوطنية 
الوقت املناسب، فإن إدارة خماطر الطوارئ كانت من املجاالت 
التي َتم الرتكيز للعمل عليها يف سياق األولويات االسرتاتيجية 
اإلقليمية التي صاَدَقت عليها اللجنة اإلقليمية. وقد أدَّى ذلك 
إدارة  يراعى  هنج  وفق  الوطنية  القدرات  لبناء  دفعة  إعطاء  إىل 
اللوائح  ومقتضيات  أحكام  ن  يتضمَّ والذي  املخاطر،  مجيع 
اللوائح  أدرجت  فقد  لذلك  ونتيجة  الدولية )2005(.  الصحية 
الطوارئ يف  والوطنية إلدارة  اإلقليمية  التدريبية  املناهج  ضمن 

البلدان،  تعَمل  التحديات  هلذه  ي  وللتصدِّ العمومية.  الصحة 
أفغانستان،  )مثل  ة  ممتدَّ طوارئ  يواجه  منها  كان  ما  حتى 
إلدارة  الالزمة  القدرات  تطوير  عىل  والسودان(،  وباكستان، 
األزمات بأسلوب يعتمد عىل املؤسسات. وقد أصبح ذلك أكثر 
وضوحًا يف باكستان، ومجهورية إيران اإلسالمية، وُعامن، وهي 
الوطني  املستوى  عىل  ة  احلادَّ الطوارئ  تدبري  عىل  تعمل  بلدان 

بأقل قدر من الدعم اخلارجي.

لرتسيخ  الصحيح  طريقها  يف  اآلن،  حتى  بلدان،  سبعة  وتسري 
املخاطر يف  إدارة  الصحي يف  القطاع  املؤسسات ضمن  مسامهة 
الطوارئ، وهذه البلدان هي أفغانستان، وباكستان، والبحرين، 
إيران اإلسالمية، والسودان، وُعامن، وَقَطر. ونتيجة  ومجهورية 
السودان  يف  للمخاطر  شامل  تقييم  إلطالق  اإلعداد  تم  لذلك 
إدارة  برامج  إنشاء  أن  من  الرغم  وعىل  القادم،  العام  يف  وقطر 
الكثري  الطوارئ اليزال من األولويات، فال يزال  أثناء  املخاطر 
ب  تأهُّ جماالت  يف  املتزامن  التدريب  عىل  يركز  البلدان  من 
العمومية، واحلد من  الصحة  الطوارئ يف  وإدارة  املستشفيات، 
الصحية  املرافق  سالمة  بأن  لإلقرار  ونظرًا  الكوارث.  خماطر 
استجابة  أي  ضمن  قصَوى  أمهية  متثِّل  الصحيي  والعاملي 
ومنها  البلدان،  من  العديد  فإن  العمومية،  الصحة  للطوارئ يف 
وُعامن،  والسودان،  اإٍلسالمية،  إيران  ومجهورية  البحرين، 
تنفيذ برنامج سالمة املستشفيات، وقد عملت  ولبنان، تواصل 
برنامج  إلعداد  الرشكاء  مع  كذلك  العاملية  الصحة  منظمة 

ب املستشفيات أثناء الرصاعات. تدريـبي حول تأهُّ

الوطنية من خالل  القدرات  بناء  أنشطة  بي  املواءمة  إىل  وسعيًا 
إدماج  تم  فقد  الصحة،  أخطار  مجيع  يراعي  لنهج  املنظمة  تبنّي 
واجلوائح،  لألوبئة  التأهب  فيها  بام  للطوارئ  التأهب  أنشطة 
والقدرات األساسية الالزمة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية يف 
ِقسم تقني واحد لضامن االستخدام األمثل للموارد يف ظل إطار 
إدارة مكافحة  الصحية، وحتت رعاية  الصحي واللوائح  األمن 
األمراض السارية. وقد تم هذا بام يتامشى مع أولويات التخطيط 

للثنائية 2015-2014.

ÛÛ أصم العامقني يف منظمة الصحة العاملية وهو جيري رصمًا
جلودة املياه أثناء الفيضانات الةي صمثت يف عام 2012 يف 
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االرتقاء باالستجابة للطوارئ في اإلقليم
وازدياد  السورية،  العربية  اجلمهورية  يف  األوضاع  تدهور  مع 
استجابة  ويف  وحجمها،  الصحية  القضايا  يف  التعقيد  مستوى 
حالة  العاملية  الصحة  منظمة  حددت  فقد  املجاورة،  البلدان 
كانون  يف   ،3 بالدرجة  السورية  العربية  اجلمهورية  يف  الطوارئ 
2012؛ وهذه هي املرة األوىل يف تاريخ املنظمة  األول/ديسمب 
التي تصنَّف فيها إحدى البلدان ضمن هذه الدرجة، فالدرجة 3 
كام يبيِّنها إطار منظمة الصحة العاملية لالستجابة للطوارئ تدعو 
استجابة  تقديم  أجل  من  الطوارئ  أثناء  للدعم  فريق  إلنشاء 
خالل  من  اإلقليمي  املستوى  عىل  لألزمة  ومتخصصة  متكاملة 
وهي  العاملية  الصحة  ملنظمة  األربع  األساسية  الوظائف  تعزيز 
و)4(  التقنية،  اخلبات  و)3(  املعلومات،  و)2(  التنسيق،   )1(
اخلدمات األساسية، وقد تم االنتهاء من اخلطط اخلاصة بإنشاء 

األول/ديسمب  كانون  يف  الطوارئ  أثناء  التقني  الدعم  فريق 
ُعقد يف بريوت وحرضه ممثلون من  الذي  أثناء االجتامع   2012

مستويات املنظمة الثالثة.

وباإلضافة إىل التكامل يف دعم وتعزيز استجابة منظمة الصحة 
العاملية عىل الصعيد اإلقليمي لألزمة السورية، فإن إنشاء فريق 
الصحة  "منظمة  نموذج  أيضًا  عزز  قد  الطوارئ  أثناء  الدعم 
األقاليم  دعم  إظهار  خالل  من  اإلقليم  يف  الواحدة"  العاملية 
األخرى التابعة للمنظمة يف هذا املجال. فرغم ما يعانيه املكتب 
بامئة  ع  تبَّ فقد  التمويل،  يف  صعوبات  من  األفريقي  اإلقليمي 
ألف دوالر أمريكي لدعم العمليات التي يقوم هبا فريق الدعم 
اإلقليمي  واملكتب  للمنظمة،  الرئييس  املقّر  أما  الطوارئ،  أثناء 
الدعم  فريق  من  كجزء  التقنية  باخلبات  شاركا  فقد  األورويب 

أثناء الطوارئ.
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تنفيذ اإلصالحات اإلدارية 
لملنمظة

تفعيل  عىل  بالعمل  التزامه  بجالء  اإلقليمي  املدير  أوضح  لقد 
املنظمة  اختاذ  أجل  من  وشفافيتها  وفعاليتها  اإلدارة  ديناميكية 
الستجابة واحدة منسقة عىل مستوى املنظمة ملواجهة التحديات 
الصحية العاملية واإلقليمية، وكذا التزامه بتبني أساليب متعددة 
وتم  الكبى.  العمومية  الصحة  قضايا  مع  للتعامل  القطاعات 
تعزيز  أجل  من  العمل  وأولويات  التحديات  من  عدد  حتديد 

عمليات اإلدارة والكفاءة والشفافية.

البرامج ووضع األولويات
التحليل  إىل  استنادًا  اإلققيمية:  االسرتاةيجية  الةوجهات 
ق للتحديات التي تواجه التنمية الصحية يف اإلقليم، فقد  املتعمِّ
جرى حتديد مخسة جماالت تقنية، ليتم زيادة قدرات املنظمة فيها، 
للدول األعضاء. وهذه  تقني  مه حياهلا من دعم  تقدِّ ما  وتعزيز 
املجاالت اخلمسة هي: تعزيز النُُظم الصحية؛ وصحة األمهات 
غري  واألمراض  والتغذية؛  اإلنجابية  والصحة  واألطفال 
واالستجابة  للطوارئ  ب  والتأهُّ السارية؛  واألمراض  السارية، 
هبا  أوَص  التي  تلك  مع  تتامشى  األولويات  وهذه  ملقتضياهتا. 
يف  ذلك  عىل  بناء  األعضاء  الدول  وأقّرهتا  التنفيذي،  املجلس 

مسودة برنامج العمل العام الثاين عرش 2014 - 2019.

االصةياجات اخلاصة لقمول األعضاء: عىل الرغم مما شهده 
م يف جمال  عدد من الدول األعضاء يف السنوات األخرية من تقدُّ
البلد  وداخل  البلدان  بي  كبري  تفاوت  هناك  اليزال  الصحة، 
الواحد فيام يتعلق بالتحديات الصحية اخلاصة. فالبلدان ختتلف 
أيضًا بشكل كبري يف ما يتعلق باحلصائل الصحية للسكان، وأداء 
النظام الصحي، ومستوى اإلنفاق الصحي. وهذا يعني رضورة 
سواء  البلدان  احتياجات  تلبِّي  التي  االسرتاتيجيات  َرسم 
حتليل  إىل  استنادًا  الُقطري،  املستوى  أو  اإلقليمي  املستوى  عىل 
من  املزيد  حتقيق  وبالتايل  والتحديات.  لالحتياجات  مستفيض 
التعاون التقني املوجه، وإنشاء شبكات بي البلدان التي تشرتك 

يف التحديات واخلبات املتشاهبة.

تعزيز  يعتب  األعضاء:  المول  إىل  م  املقمَّ الةقني  المعل 
الكفاءات التقنية للمنظمة، وتوسيع قدرهتا عىل تقديم دعم تقني 
الرئيسية لعملية اإلصالح.  الدرجة األوىل، من األولويات  من 
وقد تم مراجعة القدرات الراهنة، كام يتواَصل العمل عىل إجراء 
تعديالت للمامرسات احلالية. ورشعت خمتلف اإلدارات التقنية 
املجاالت  بأكفأ اخلباء يف كل جمال من  قائمة  إعداد  بالفعل يف 
بتقديم  للمبادرة  بأسامئهم  واالحتفاظ  اختيارهم  ليتم  التقنية، 
هذه القوائم إىل الدول األعضاء متى وأينام َدَعت احلاجة إليها. 
للدعم  املتلقية  الصحة  وزارة  مع  باالشرتاك  املنظمة  وستتوىل 

التقني، تقييم حصائل هذا الدعم بشكل منتظم.

م: لقد أرسى  إعماد المامج وإطار النةائج والةخحيط املوصَّ
للثنائية  البناجمية  وامليزانية  عرش،  الثاين  العام  العمل  برنامج 
2014 – 2015 أسلوبًا إلعداد البنامج وإطارًا للنتائج، والذي 

سيستخدم كأساس يف التخطيط، ورصد األداء. وجرى إرساء 
األغراض  حمل  ستحل  التي  الست  للفئات  وفقًا  اإلطار  هذا 
هي:  الست  الفئات  وهذه  احلالية،  عرش  الثالثة  االسرتاتيجية 
)1( األمراض السارية؛ )2( األمراض غري السارية، )3( تعزيز 
ب  الصحة يف مجيع مراحل الُعمر؛ )4( النُُظم الصحية؛ )5( التأهُّ
والوظائف  املؤّسسية  اخلدمات   )6( واالستجابة؛  د  والرتصُّ
خ عمل املنظمة. وبعد وضع األولويات عىل الصعيد  التي ترسِّ
عىل  أسايس  بشكل  التخطيط  ز  سريكِّ واضح،  بشكل  الُقطري 
املعايري  وضع  جمال  يف  األعامل  عن  فضاًل  الُقطرية،  األولويات 
والتوصيات  القرارات  االعتبار،  بعي  األخذ  مع  القياسية، 
االستشارية  األجهزة  سائر  عن  الصادرة  والعاملية  اإلقليمية 
اللجنة  حمل  حلَّت  والتي  التقنية  االستشارية  اللجنة  قبيل  من 
االستشارية اإلقليمية. ولقد اعتمد املكتب اإلقليمي مبدًأ هامًا 
وهو العمل عىل احلّد من تفتيت اخلطط، وتركيز العمل عىل عدد 

أقل من املجاالت البناجمية، واألهداف القابلة للتحقيق.

إعداد  عملية  تنطوي  القصحري:  الةعاون  اسرتاةيجية  وثائح 
وثائق اسرتاتيجية التعاون القطري عىل مشاورات مكثفة جترى 
والوكاالت  البلدان  حكومات  مع  األمانة،  مستويات  مجيع  يف 
واملؤسسات  املدين،  واملجتمع  األطراف،  واملتعددة  الثنائية 
العلمية، واملراكز املتعاونة، والقطاع اخلاص. بيد أنه يوجد حاليًا 
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فجوات كبرية يف طريقة إعداد اسرتاتيجية التعاون القطري ويف 
جودة عملية إعدادها، ويف النتائج التي تتفاوت من بلد إىل آخر. 
وسيتم إجراء حتليل مستفيض للخبات الراهنة، كام سيتم إعداد 
ث حول عملية وضع اسرتاتيجية التعاون الُقطري بام  دليل حُمدَّ

يعكس أمهية الوثيقة كأداة أساسية لتنفيذ إصالح املنظمة.

البعثات  تتم مراجعة عملية  الروح،  املنطلق وبنفس  ومن نفس 
تركيز  وإعادة  تبسيط  هبدف  البامج  وختطيط  ملراجعة  املشرتكة 
هنج  تنفيذ  وسيتم  األساسية.  األولويات  عىل  الُقطرية  البامج 
اهليكل  2015 مع األخذ بعي االعتبار   –  2014 للثنائيـة  جديد 
اجلديد للميزانية البجمية، وتوصيات اللجنة اإلقليمية، والرؤية 

واالسرتاتيجيات اإلقليمية والفئات العاملية املذكورة أعاله.

ال مرك اة اخلممات. وسعيًا إىل ضامن الوضع األمثل لتقديم 
الطبيعة  ذات  األنشطة  مجع  تم  البلدان،  مستوى  عىل  اخلدمات 
املتامثلة يف املكتب اإلقليمي يف جمموعات، هبدف دراسة إمكانية 
نقلها يف هناية املطاف إىل أماكن أكثر مردودًا. وكمثال عىل هذا 
بصحة  املرتبطة  واألنشطة  املرشوعات  مجيع  جتميع  تم  املنَحى، 

البيئة يف املركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة يف عاّمن، األردن. 

تصريف الشؤون )احلْوَكمة(
املشاركة  من  املزيد  جذب  إىل  املنظمة  إصالح  برنامج  يسعى 
النشطة، واالنخراط املستنري الذي يستند عىل املعلومات جلميع 
)احلْوَكمة(  الشؤون  ترصيف  عمليات  يف  األعضاء  الدول 
لدورها  األعضاء  الدول  ممارسة  طريقة  إىل  التوازن  إعادة  ُبْغَية 
الرئاسية.  اهليئات  عمل  يف  واستنارة  بفعالية  تشارك  كأطراف 
الثاين/يناير  كانون  يف  األعضاء  الدول  توجيهات  عىل  وبناًء 
عىل  )احلْوَكمة(  الشؤون  ترصيف  جمال  يف  العمل  ركز   ،2012

والرتتيبات  اجلداول  وضع  أ(  وهي:  رئيسية  أولويات  أربع 
أكثر  بشكل  )احلْوَكمة(  الشؤون  ترصيف  لعمليات  واملواءمة 
االسرتاتيجية  القرارات  زيادة  ج(  اإلرشاف؛  تعزيز  ب(  اتزانًا؛ 
مع  الفعالة  املشاركة  زيادة  د(  الرئاسية؛  اهليئات  تتخذها  التي 
سائر األطراف املعنية. وتلبِّي عملية اإلصالح احلاجة إىل حتسي 
الروابط بي اللجان اإلقليمية واهليئات الرئاسية العاملية، فضاًل 

عن توحيد املامرسات يف اللجان اإلقليمية الست. وتشمل هذه 
املبادرات ما ييل:

• األعضاء 	 الدول  ملمثيل  املستوى  رفيعة  اجتامعات  تنظيم 
من  اجتامع  كل  انعقاد  قبل  جنيف  يف  هلا  الدائمة  والبعثات 
)مجعية  للمنظمة  الرئاسية  للهيئات  الكبى  االجتامعات 

الصحة العاملية، واملجلس التنفيذي(؛
• الدول 	 ملمثيل  املناسب  الوقت  يف  موَجَزة  إحاطة  تقديم 

األعضاء أثناء االجتامعات العاملية للهيئات الرئاسية لتيسري 
اذ القرارات املتعلقة بالسياسات الصحية؛ عمليات اختِّ

• عقد مؤمترات عب اهلاتف والفيديو مع ممثيل الدول األعضاء 	
يستدعي  متى  األعضاء،  الدول  اهتامم  حمل  القضايا  ملناقشة 

الوضع ذلك؛ 
• مع 	 اتساقه  لضامن  اإلقليمية  للجنة  الداخيل  النظام  تنقيح 

أفضل املامرسات يف املنظمة؛
• للمدير 	 املشورة  إلسداء  إقليمية  تقنية  استشارية  جلنة  إنشاء 

مع  التقني  التعاون  بتعزيز  املتعلقة  القضايا  حول  اإلقليمي 
الدول األعضاء يف اإلقليم ويف ما بينها، وتقديم الدعم لتقييم 
عقد  عىل  االتفاق  وتم  املوارد.  َحشد  يف  واملساعدة  البامج 

اجتامع هلذه اللجنة يف شهر نيسان/أبريل من كل عام.

اإلدارة
السياسات  جمال  ويف  التقني  الدعم  من  املزيد  تقديم  ُيعَتَب 
املجاالت  أحد  األعضاء،  الدول  جلميع  القياسية  واملعايري 
حتقيق  إىل  اإلدارة  جمال  هيدف  حيث  املنظمة؛  إصالح  يف  املهّمة 
ستة أهداف رئيسية أال وهي: أ( تقديم الدعم التقني والسيايس 
ال جلميع الدول األعضاء؛ ب( توفري العاملي الذين يلبون  الفعَّ
االحتياجات عىل كل املستويات؛ ج( إنشاء آلية للتمويل تراعي 
وإدارة  للمساءلة  الة  فعَّ ُنُظم  د( وضع  عليها؛  املتفق  األولويات 
املخاطر؛ هـ( تبنِّي ثقافة التقييم؛ و( االتصاالت االسرتاتيجية. 

َعت األمانة يف املبادرات التالية: ويف هذا املضامر، رَشَ

قسَمْي  إنشاء  تم  اإلققيمي:  املكةب  بنية  يف  االةساق  إعادة 
جديدين يف املكتب اإلقليمي أال ومها إدارة املعلومات والبيِّنات 
النفسية  والصحة  السارية  غري  األمراض  وإدارة  والبحوث، 
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ولضامن  اإلقليم،  تواجه  التي  الصحية  التحديات  ملواجهة 
الرتكيز عىل جماالت البامج األساسية، وحتسي ُسُبل التآزر بي 
املجاالت البناجمية. وتم تدعيم الوحدات املعنية باالتصاالت، 
والرشاكات، وحشد املوارد هبدف حتقيق مزيد من التامُسك فيام 
بينها واالرتقاء بفعاليتها. وجيرى اآلن إعداد اسرتاتيجية جديدة 
يف هذا املجال املهم بالتعاون مع أصحاب املصلحة الرئيسيي، 
املكاتب  وسائر  للمنظمة  الرئييس  املقر  مع  بالتشاور  وذلك 
اإلقليمية. ومما ال شك فيه أن إعادة االتساق يف البنَية هبدف تلبية 
االحتياجات الراهنة، ستؤّدي ال حمالة إىل توزيع القوى العاملة 

بشكل أكثر تنظياًم.

ونشاط  بفعالية  العاملية  الصحة  منظمة  تشارك  املوارد:  صةم 
التمويل  من  اجلدوى  زيادة  لضامن  املبذولة  العاملية  اجلهود  يف 
وإمكانية التنّبؤ به، مع الرتكيز عىل املانحي والرشكاء يف اإلقليم. 
املوارد من داخل اإلقليم يقف عند احلد األدنى مقارنًة  فحشد 
بسائر أقاليم املنظمة األخرى؛ حيث ال توجد اآلن اسرتاتيجية 
تنفيذية حلشد املوارد. وقد تم تعزيز الوحدة املسؤولة عن حشد 
املوارد يف عام  إعداد خطة شاملة حلشد  َثمَّ سيتم  املوارد، ومن 

.2013

وتلتزم املنظمة يف اإلقليم ببناء رشاكات أقوى وأكثر فعالية مع 
ومع  احلكومية،  غري  املنظامت  ومع  املعنية،  اإلقليمية  األطراف 
الدوائر العلمية، ومع القطاع اخلاص، بام يف ذلك منظمة املؤمتر 

ÛÛ ال ورساع أطقح املكةب اإلققيمي موقعًا جمامًا عىل شبكة اإلنرتنت يف ص اران/اونيو 2012 هبمف ةوفغ ةواصل فعَّ
www.emro.who.int  ومعقومات لقمول األعضاء
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اإلسالمي، والبنك اإلسالمي للتنمية، وبنك التنمية األفريقي، 
واهليئات  العربية،  الدول  وجامعة  اخلليجي،  التعاون  وجملس 
التنسيق  عىل  التأكيد  كذلك  وَسَيتم  املتحدة.  لألمم  اإلقليمية 
مع املبادرات الصحية العاملية، ومع رشكاء التنمية عىل الصعيد 
َذ املكتب اإلقليمي خطوات أولية يف هذا  الُقطري. وبالفعل اختَّ

االجتاه خالل األشهر القليلة املاضية.

أعّدها  التي  التقارير  كَشَفت  لقد  القصحراة:  املكاةب  ةقواة 
وكذلك  املنظمة،  يف  واخلارجيون  الداخليون  املراجعون 
الدول األعضاء، عن احلاجة  أبدهتا  التي  الواضحة  املالحظات 
عمليات  تبنِّي  خالل  من  البلدان  إىل  م  املقدَّ الدعم  زيادة  إىل 
يف  للتحديات  التصّدي  ُسُبل  وحتسي  كفاءة،  أكثر  إدارية 
القيادة،  يف  حمددة  فجوات  حتديد  تم  وقد  امليدانية.  األوساط 
م للدول األعضاء، ويف الربط بي  ويف جودة الدعم التقني املقدَّ
إىل  هذا  التشغييل.  والتخطيط  الُقطري  التعاون  اسرتاتيجيات 
والَرْصد  بالتمويل  املتعلقة  األخرى  الكبى  التحّديات  جانب 
واحلفاظ عىل بيئة رقابة كافية. فعمليات وأدوات التخطيط التي 
توجه األنشطة التقنية للمنظمة يف الدول األعضاء جيب أن تّتسم 
باملزيد من الفعالية والكفاءة، وأن تسعى إىل تأكيد وجود عالقة 
الدول األعضاء، واسرتاتيجيات  واضحة تربط بي احتياجات 
املنظمة  تعتزم  التي  واألنشطة  والتمويل  الُقطري،  التعاون 

تنفيذها يف ظل دورة حمددة للميزانية.

تنفيذ  خالل  من  العاملي  اختيار  طرق  مراجعة  تم  الةوظيف: 
من  بدالً  للوظائف  عام  توصيف  عىل  تعتمد  للتوظيف  عملية 
يؤّدي  أن  السائدة، وهذا من شأنه  يراعي االعتبارات  توصيف 

إن  والفعالية.  الشفافية  من  باملزيد  تّتسم  توظيف  عملية  إىل 
إىل  هتدف  املوظفي  تطوير  أنشطة  عىل  طرأت  التي  التحسينات 
تقوية املكاتب الُقطرية، وإىل إعداد املوظفي الوطنيي ليتمتعوا 
الدولية  للوظائف  تقّدمهم  لدى  التنافسية  امليزات  من  باملزيد 
املكاتب  بي  العاملي  تنقل  عملية  يف  الرشوع  وتم  املنظمة.  يف 
السيئ  التأثري  مواجهة  أجل  من  اإلقليمي،  واملكتب  الُقطرية 
الناجم عن بقاء املوظف يف مكان عمل واحد لفرتة طويلة. وتم 
إيالء قدر كبري من األولوية إلدارة األداء؛ حيث سيتم ربطه عن 
كثب بتطور املوظفي يف املنظمة لضامن تلبيتهم لتوقعات الدول 

األعضاء.

إدخال  خالل  من  الداخلية  الرقابة  آليات  تقوية  تم  الةقييل: 
عمليات ضامن اجلودة ووظيفة االمتثال بالقواعد عىل املستوى 
اإلقليمي. وتم إجراء تقييم مستقل للبامج األساسية، فضاًل عن 
املراجعة املالية واإلدارية للمكاتب الرئيسية الستكامل عمليات 
املراجعة الداخلية واخلارجية. وتم إدخال إطار إلدارة املخاطر 
املوجودة  الُقطرية  والبامج  املكاتب  من  إسهامات  عىل  يعتمد 
ف عىل االسرتاتيجيات  بالتعرُّ يف شتى أرجاء اإلقليم بام يسمح 
وطأة  من  للتخفيف  الالزمة  واإلجراءات  امليدانية  واملخاطر 
أجل  من  بالقواعد  االمتثال  جلنة  أنشئت  وقد  املشكالت. 
التي  الرقابة يف املنظمة والتخفيف من وطأة املخاطر  بيئة  تعزيز 
بالقواعد  لالمتثال  مراجعات  أجرَيت  كام  عليها.  ف  التعرُّ يتم 
العمل  ألداء  اتفاقات  مثل  األمهية  البالغة  املجاالت  بعض  يف 
ن مستوى االمتثال للقواعد يف سياسة السفر،  والسفر. وقد حتسَّ

ن بنهاية 2014. ومن املتوقَّع حتقيق املزيد من التحسُّ
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اخلامتة
لقد هّيأ عام 2012 الفرصة أمام الدول األعضاء واملنظمة لالتفاق 
اإلقليم.  الصحية يف  التنمية  التي جتابه  الرئيسية  التحّديات  عىل 
البلدان  ق واملوضوعي للوضع الصحي يف  التقييم املتعمِّ ويشري 
وهي  املنظمة،  مع  التقني  التعاون  يف  األولويات  إىل  بوضوح 
التقرير  هذا  ويتناول  اإلقليمية.  اللجنة  هتا  أقرَّ التي  األولويات 
النُُظم  تقوية  أمام  عثرة  كحجرة  تقف  التي  الراهنة  التحّديات 
األمراض  ومكافحة  واألطفال،  األمهات  وصحة  الصحية، 
غري السارية والوقاية منها، والبامج املتعلقة باألمراض السارية 
والتي مل يتم االنتهاء منها بعد، والتأهب للطوارئ واالستجابة 
هذا  ثنايا  يف  كذلك  أرَشُت  ولقد  املنظمة.  وإصالح  ملقتضياهتا، 
التقرير إىل اإلجراءات االسرتاتيجية التي اضطلعت هبا املنظمة 
والدول األعضاء يف عام 2012 هبدف التصدي لبعض من هذه 

التحّديات يف سياق براجمهام املشرتكة.

توصلنا  ما  إىل  مستندين  العمل  استكامل  إىل  دائاًم  نسعى  إننا 
به من  اكتسبناه من خبات، وما اضطلعنا  بيِّنات، وما  إليه من 
أعامل قيِّمة يف العقود السابقة. ويف العاَمٍيْ املاضَيْي تم االتفاق، 
حول  للغاية  واضحة  طريق  خرائط  عىل  العاملي،  الصعيد  عىل 
أعربت  وقد  الرئيسية.  الصحية  األولويات  مع  التعامل  ُسُبل 
باتباع  التزامهم  عن  بوضوح  والرشكاء  واملانحون  احلكومات 
العامة  اجلمعية  انعقاد  أثناء  سواء  املوضوعة،  الطريق  خرائط 
العاملية، أو غريها من املحافل  لألمم املتحدة، أو مجعية الصحة 
الدولية. ولقد تم وضع خطوط األساس واألهداف التي يمكن 
التي  التقنية  الوثائق  خمتلف  يف  أساسها  عىل  تقدمنا  مدى  قياس 
حدة،  عىل  ُقطر  كل  خطط  ويف  اإلقليمية،  اللجنة  عىل  عرضت 
سواء تلك التي تم إعدادها بالفعل يف كل جمال من املجاالت، 
أو التي هي َقيد اإلعداد. ومن َثمَّ فإن التحدي املاثل أمام الدول 
لتنفيذ خرائط  تدابري ملموسة  باختاذ  املبادرة  يتمثَّل يف  األعضاء 
أما  العاملية.  االلتزامات  بمختلف  والوفاء  املوضوعة،  الطريق 
نحن يف املنظمة، فيتمثَّل التحّدي املاثل أمامنا يف رضورة تعزيز 

جهودنا من أجل تقديم املزيد من الدعم التقني للبلدان.

ففي جمال تقوية النُُظم الصحية، سيتم الرتكيز عىل قيادة القطاع 
)احلَْوكمة( وإعداد خريطة طريق  الشؤون  الصحي، وترصيف 

قوى  توفري  وضامن  وتنفيذها،  الشاملة  الصحية  التغطية  لبلوغ 
عاملة متوازنة متامًا يف جمال الصحة، وُسُبل احلصول عىل األدوية 
مرافق  من  متكاملة  شبكة  ووضع  األساسية،  والتكنولوجيا 
الرعاية الصحية األولية. ويتعي دعم النظام الصحي ومساندته 
تسجيل  يتضمن  الصحية  للمعلومات  قوي  نظام  خالل  من 
بشكل  التأكيد  وسيتم  احليوية.  واإلحصاءات  املدنية  األحوال 
خاص عىل تشجيع تطوير هذه املجاالت. وينبغي كذلك تقوية 
جهود  لدعم  القطاعات  خمتلف  بي  للتعاون  الالزمة  اآلليات 
القطاع  املبذولة يف مجيع املجاالت، بام يف ذلك  القطاع الصحي 

اخلاص.

إعطاء  سيتم  العمر،  مراحل  مجيع  يف  الصحة  تعزيز  سياق  ويف 
األولوية لترسيع وترية العمل عىل إحراز املرمى 4 واملرمى 5 من 
املرامي اإلنامئية لأللفية. وهذا يعني بدوره إعداد وتنفيذ خطط 
وطنية تؤدِّي إىل تقليص وفيات األطفال واألمهات يف البلدان 
املوارد  حشد  يعني  كام  األعباء،  أثقل  حتت  ترزح  التي  العرشة 
هذه  ستسعى  احلال  وبطبيعة  اخلطط.  هذه  تنفيذ  لدعم  الالزمة 
العالية املردود، وإعطاء  اخلطط إىل استنهاض تنفيذ التدخالت 
اخلدمات،  نقص  من  تعاين  التي  اجلغرافية  للمناطق  األولوية 
الصحية  االحتياجات  تلبية  يف  املساواة  عدم  مع  والتعاطي 
لألمهات واألطفال، وذلك إما من خالل النظام الصحي نفسه 
أو بالتعاون مع القطاعات األخرى. ويتعيَّ كذلك إيالء املزيد 
األطفال وعىل  بي  للوقاية من اإلصابات والسيَّام  االهتامم  من 

الطرق.

املتنامي  العبء  من  تولدت  التي  الدفع  قوة  متابعة  وينبغي 
لألمراض غري السارية، وذلك من خالل تنفيذ اإلطار اإلقليمي 
للعمل لتنفيذ اإلعالن السيايس الصادر عن األمم املتحدة حول 
األمراض غري السارية، والذي يغطي جماالت ترصيف الشؤون 
د،  والرتصُّ وتقليصها،  اخلطر  عوامل  من  والوقاية  )احلَْوكمة(، 
الرشاكات  أوارص  تقوية  كذلك  وجيب  الصحية.  والرعاية 
األولية.  الصحية  الرعاية  يف  السارية  غري  األمراض  وإدماج 
اإلطارية  املنظمة  اتفاقية  تنفيذ  العمل عىل  وينبغي ترسيع وترية 
بشأن مكافحة التبغ، وإعطاء املزيد من االهتامم للغذاء والنشاط 
الرتكيز  فَسَيتم  السارية،  باألمراض  يتعلق  ما  يف  أما  البدين. 
املرتبطة  لأللفية  اإلنامئية  املرامي  حتقيق  دعم  عىل  عاجل  بشكل 
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األمراض،  د  ترصُّ ُنُظم  بي  التكامل  حتقيق  وجيب  باألمراض. 
برنامج  يتعيَّ أن حيظى  التمنيع. كام  برامج  وزيادة االستثامر يف 
البلدان. إن الفاشية  استئصال شلل األطفال باألولوية يف مجيع 
شلل  فريوس  واكتشاف  الصومال،  يف  مؤّخرًا  ظهَرت  التي 
األطفال يف العينات البيئية يف البلدان التي كانت خالية من شلل 
األطفال لسنوات عديدة ال يمكن مهادنتها أو السكوت عليها. 
أفغانستان  يف  ة  وبقوَّ مكثف  بشكل  العمل  األمر  وسيستلزم 
وباكستان للحفاظ عىل ما حتقق من تقدم يف عام 2012، وعىل ما 
وصلت إليه مناعة السكان يف البلدان اخلالية من شلل األطفال، 
احلاد،  الرخو  الشلل  د  برتصُّ اخلاص  اإلشهاد  مستوى  وعىل 
وعىل القدرة عىل اكتشاف أي حالة وفادة. أما يف جمال مكافحة 
السل واملالريا، فإهنام حيتاجان إىل مواصلة التأكيد عىل رضورة 
رشاكات  عقد  خالل  من  وذلك  احلاالت،  باكتشاف  االرتقاء 
املختبية  القدرات  وحتسي  واخلاص،  العام  القطاعي  بي 
د. وجيب زيادة ُسُبل احلصول عىل املعاجلة املضادة  وتقوية الرتصُّ
بعدوى  للمصابي  اخلدمات  من  وغريها  القهقرية  للفريوسات 
ملخاطر  املعرضة  السكانية  للفئات  والسيَّام  اإليدز،  فريوس 
انتقال  من  التخلص  عىل  العمل  تصعيد  عن  فضاًل  مرتفعة، 
العدوى بفريوس اإليدز من األم إىل الطفل. وسيحظى العمل 
باألولوية  د  املحدَّ الوقت  يف  الدولية  الصحية  اللوائح  بأحكام 
أيضًا، كام سيتواصل التأكيد عىل بناء القدرات الوطنية األساسية 
املختبي،  والدعم  واالستجابة،  د،  الرتصُّ جمال  يف  الالزمة 

واملوارد البرشية.

وال مراء يف أن الرصاعات الدائرة، والطوارئ اإلنسانية املزمنة 
أعداد  عن  تسفر  والتي  اإلقليم،  بلدان  من  العديد  يف  السائدة 
التي  األساسية  اخلطر  عوامل  من  تعتب  النازحي،  من  كبرية 
هتدد تطوير الصحة والنُُظم الصحية عىل املدى البعيد. وتتمثل 
األولويات االسرتاتيجية املتعلقة بالتأهب للطوارئ واالستجابة 
إىل  استنادًا  واضحة  وترشيعات  سياسات  إعداد  يف  ملقتضياهتا 
الشاملة"،  "الصحة  منظور  من  املخاطر  مجيع  يراعي  أسلوب 
مع إيالء اهتامم خاص حلامية املرافق الصحية والقوى العاملة يف 
أوقات الطوارئ. وعىل الرغم من زيادة التمويل املتاح لألنشطة 
اإلقليم  متطلبات  من  فقط   %38 فإن  الطوارئ،  إبان  الصحية 
قد تم تلبيتها يف عام 2012. واليزال القطاع الصحي يعاين من 
د عىل احلاجة إىل اختاذ الرشكاء  التمويل مما يؤكِّ نقص شديد يف 

التقليديي وغري التقليديي ألسلوب أكثر تنسيقًا من أجل تلبية 
االحتياجات الصحية للفئات السكانية املترضرة يف اإلقليم.

ولعل أكثر ما يلفت النظر أن أيًا من هذه األعامل ال يمكن النظر 
إليه بمعزل عن غريه. فتحديد األولويات االسرتاتيجية جيب أال 
يعني أنه يمكن التعامل مع كل منها بشكل منفصل. وبالتايل فإن 
تعزيز النُُظم الصحية يعتب أمرًا رضوريًا إلحراز املرامي اإلنامئية 
عام  بعد  حتى  مكاسب  من  حتقق  ما  عىل  وللحفاظ  لأللفية، 
2015، ولتعزيز الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها. 

وتبني  عنها،  والتبليغ  األمراض  د  وترصُّ للطوارئ،  فالتأهب 
أسلوب متكامل ومتعدد القطاعات للتعامل مع األمراض غري 
التنمية  سياق  يف  تأيت  التي  املتكاملة  األمور  من  كلها  السارية، 

الصحية الوطنية.

إن عملية إصالح املنظمة ستساعدها يف تقوية ما تقدمه من دعم 
حيث  من  أو  اجلودة  حيث  من  سواء  األعضاء،  للدول  تقني 
فإن   ، َثمَّ ومن  والُقطري.  اإلقليمي  الصعيدين  عىل  التوقيت 
البامج  بي  والتكامل  التنسيق  زيادة  يف  بدوره  سيساعد  هذا 
جمال  يف  اختاذها  يتم  التي  اإلجراءات  تنعكس  بحيث  الوطنية؛ 
معي من جماالت تعاون املنظمة مع البلدان، عىل تعزيز حصائل 
اإلجراءات التي تم اختاذها يف جمال آخر. إن إصالحات اإلدارة 
ستدعم حتسي الشفافية واملساءلة بحيث تتأكد الدول األعضاء 
من أن إسهاماهتا التي تقدمها للمنظمة تستخدم بفعالية وأهنا ذات 
مردود عاٍل، وتستخدم بشكل مناسب. وستحظى الدبلوماسية 
الصحية بشكل متزايد، بدور مهم يف وضع تصور لوضع برنامج 
العمل الصحي عىل الصعيَدْين العاملي واإلقليمي، وإنني آمل أن 
تواصل الدول األعضاء يف اإلقليم سعيها إىل زيادة مشاركتها يف 

أعامل مجعية الصحة العاملية واملجلس التنفيذي.

وللدول  للمنظمة  أعامل  جدول  اإلقليمية  اللجنة  تبنَّت  ولقد 
وإن  اجلدول  وهذا  القادمة.  األربع  السنوات  خالل  األعضاء 
د البنود واملكونات بوضوح.  كان حمفوفًا بالتحديات، ولكنه حمدَّ
وقد تم وضع معامل بارزة يمكن عىل أساسها قياس ما أحرزناه 
م. وستبذل املنظمة قصارى جهدها لتحسي تعاوهنا مع  من تقدُّ
البلدان ودعمها هلا. وعىل نفس النسق فإنني آمل أن تقوم الدول 
األعضاء بدورها يف متابعة خطة العمل التي التزمت هبا. فنحن 

مجيعًا أمامنا الكثري لنقوم به.
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 - اهليلك التنظيمي لملكتب اإلقليمي

املدير اإلقليمي

مدير إدارة البرامج

الطوارئ واألعمال اإلنسانية

التخطيط والرصد والتقييم

برنامج استئصال شلل األطفال

اإلعالم والعالقات اخلارجية 
والشراكات

ُلدعملُلايلل
لُإلدُري

ُلخاطرليفلصقةل
ُلبيئة

ُلتدخالتليفلصقةل
ُلبيئة

املركز اإلقليمي 
لصحة البيئة

ُلقددُتلُالجتامعيةل
ل صقة

أنامطلُحلياةلُلصقية

صقةلُممهاتل
لُمطفاا

حفظ الصحة 
وتعزيزها

ُلصقةلُلنفسيةل
لمعاقرةلموُدلُإلدمان

ُممرُضلغريل
ُلسارية

األمراض غير 
السارية والصحة 

النفسية

تنميةلُلقوىلُلعام ةل
ُلصقية

ُلتكنولوجيالُلصقيةل
لُمدليةلُمساسية

ُحَلْوكمةللُلتمويلل
ُلصقي

تقديملُخلدماتل
ُلتكام ة

تطوير النظم 
الصحية

املمثل اخلاص للمنظمة 
ومدير الصحة في وكالة 

األمم املتحدة إلغاثة 
الالجئني الفلسطينيني

الشؤون املالية واإلدارية

ُمردن

أفغانستان

باكستان

تونس

مجهوريةلإيرُنل
ُإلسالمية

ُجلمهوريةلُلعربيةل
ُلسورية

جنوبلُلسودُن

جيبويت

ُلسودُن

ُلصوماا

ُلعرُق

امن عا

لبنان

ف سطني

ليبيا

مرص

ُلغرب

ُلم كةلُلعربيةل
ُلسعودية

ُليمن

ُلكويت

ُلبقرين

ُإلمارُتلُلعربيةل
ُلتقدة

قطر

تكنولوجيالُلع وماتل
لُلتوُصللعنلباعد

خدماتلُلشرتيات

ُلوُردلُلبرشية،لتنميةل
قدرُتلُلوظفنيللُخلدماتل

ُلطبية

ُخلدماتلُإلدُرية

ُليزُنيةللُلشؤلنلُلالية ُلع وماتلُلصقيةل
لُإلحصاءُت

ُلبقوثللُلتنميةل
لُالبتكار

ُلعارفللُل غاتل
لُلنرش

ُلربنامجلُلعريبل
ُلعالي

لل ُإليدزللُلسا
لُلالرياللأمرُضل

ُلناطحلُلدُرية

ُلتمنيعللُل قاحات

ُممنلُلصقيل
لُل وُئحلُلصقية

مكافحة األمراض 
السارية والوقاية منها

نات  املعلومات والبيِّ
والبحوث

رؤساء مكاتب املنظمة 
في البلدان

املُلحق األول
حزيران / يونيو 2013 ملنمظة الصحة العاملية لرشق املتوسط   
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امللحق الثاين
)أ( بحسب عددهم وجنسياتهم في 31 كانون األول/ديسمبر 2012

املجموعُقطريإقليمي/بلدانياجلنسيــة
18523مرص

7411الواليات املتحدة األمريكية
61016باكستان

5-5مجهورية إيران اإلسالمية
549تونس

527اململكة املتحدة
415كندا

415اجلمهورية العربية السورية
325األردن

3-3الصومال
358السودان
2-2البحرين

213بنغالديش
2-2الدانامرك

224إيطاليا
246لبنان

213املغرب
213ترينيداد وتوباغو

224اليمن
112بلجيكا
1-1جيبويت

134أملانيا
1-1فنلندة
123فرنسا

123العراق
123هولندا

1-1نيوزيلندا
1-1الفليبي

1-1مجهورية مولدوفا
112روسيا االحتادية

112اململكة العربية السعودية
1-1سيشل
1-1إسبانيا

1-1جنوب السودان
1-1السويد

112سويرسا
33-أفغانستان

11-اجلزائر
11-أذربيجان

11-إريتـريا

22-إثيوبيا
11-جورجيا

- املوظفون املهنّيون يف إقلمي رشق املتوسط



55 املقحح الثاين

املجموعُقطريإقليمي/بلدانياجلنسيــة
11-اليابان

22-كينيا
11-ليبيا

11-نيجرييا
11-النرويج
11-رومانيا
22-أوغندا

9676172املجموع

مالحظة: األرقام الواردة أعاله )أ( ال تشمل املوظفي املمنوحي إجازات بدون مرتب، وال املوظفي األقاليميـّي الذين ُعّينوا يف املكتب اإلقليمي لرشق 
املتوسط، )ب( يتم متويل مرتبات هؤالء املوظفي من مجيع املصادر املالية.

)ب( املوظفون من الدول األعضاء، بحسب عددهم وجنسياتهم، في 31 كانون األول/ديسمبر 2012
قائمة أولويات اجلنسيــة

التوظيف العاملية)1(
املجموع في اإلقليماملجموع في املنظمةاملجال العاملي)2(

0033023-012جمرص
0052616-014جباكستان

004165-012جمجهورية إيران اإلسالمية
001135-008جاألردن

001136-008جلبنان
001138-010جالسودان

001119-008جتونس
00173-010ب1املغرب
00253-009ب1العراق

00153-008ب2الصومال
00155-008ب1اجلمهورية العربية السورية

00143-008ب1أفغانستان
00144-008ب1اليمن

00533-011أاململكة العربية السعودية
00122-007ب1البحرين

00121-007ب1جيبويت
00111-007ب1ليبيا

11أجنوب السودان
--001-008أالكويت

--001-008أُعامن
--001-007أقطر

--002-008أاإلمارات العربية املتحدة
161101جمموع املوظفي من جنسيات اإلقليم

199371جمموع املوظفي من اجلنسيات األخرى
2154172املجموع الكيّل

مالحظة: األرقام الواردة أعاله )أ( ال تشمل املوظفي املمنوحي إجازات بدون مرتب، وال املوظفي األقاليميـّي الذين ُعّينوا يف املكتب اإلقليمي لرشق 
املتوسط، )ب( يتم متويل مرتبات املوظفي من مجيع املصادر املالية.

1  )أ( البلدان التي يتعيَّ تشجيع تعيـي مواطنيها يف الوظائف املهنية، بوصفها أولوية أوىل
 )ب1( البلدان التي يتعيَّ تشجيع تعيـي مواطنيها يف الوظائف املهنية، بوصفها أولوية ثانية

 )ب2( البلدان التي ُيْسَمح بتعيـي مواطنيها يف الوظائف املهنية
 )ج( البلدان التي ُيَقيَّد تعيـي مواطنيها يف الوظائف املهنية

رة 2  املجال الراهن للتوظيف املسموح به عىل أساس االشتـراكات املقدَّ



أمعال منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط
التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2012 56

عنوان االجتماع، املوقع والتاريخ
احللقة العملية التدريبية البلدانية حول ترّصد احلصبة واألمراض األخرى التي يمكن اّتقاؤها باللقاحات، ورصد وتقييم البامج الوطنية للتمنيع، 

رشم الشيخ، مرص، 18-13 كانون الثاين/يناير 2012

االجتامع التنسيقي األول حول البنامج اإلقليمي للبحوث املقارنة لرسطان الثدي، رشم الشيخ، مرص، 22-21 كانون الثاين/يناير 2012

احللقة العملية اإلقليمية حول مكافحة التبغ وجتارته، القاهرة، مرص، 31-29 كانون الثاين/يناير 2012

ن، األردن، 22-20 شباط/فباير 2012 احللقة العملية حول مبادرة التنسيق املشرتك ملنظمة الصحة العاملية إلغناء دقيق القمح والذرة، عامَّ

 اجتامع الفريق العامل التقني يف جمال التخلص من رساية فريوس اإليدز من األم إىل الطفل يف إقليم رشق املتوسط،
القاهرة، مرص، 28-27 شباط/فباير 2012

اجتامع رفيع املستوى للخباء حول األولويات الصحية يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص،  2-1 آذار/مارس 2012

مشاورة تقنية حول حزمة معلومات إقليمية باللغة العربية حول مكونات تغذية الرضع وصغار األطفال ضمن إطار التدبري املتكامل لصحة األطفال، 
أسوان، مرص، 15-11 آذار/مارس 2012

مؤمتر إقليمي إلطالق دليل املنهج الدرايس لسالمة املرىض، مسقط، ُعامن، 12-11 آذار/مارس 2012

مشاورة حول تقييم السياسات واالسرتاتيجيات ملكافحة السل يف الطوارئ املعقدة، رشم الشيخ، مرص،  14-12 آذار/مارس 2012

االجتامع احلادي عرش للفريق اإلقليمي ملراجعة برنامج التخلص من داء الفيالريات اللمفية، القاهرة، مرص، 21-20 آذار/مارس 2012

اجتامع الفريق االستشاري التقني حول استئصال شلل األطفال يف باكستان، إسالم آباد، باكستان، 22-21 آذار/مارس 2012

مشاورة حول منصة نظام املعلومات الصحية، القاهرة، مرص، 27-26 آذار/مارس 2012

اجتامع بلداين حول تقوية القدرات يف الرتّصد واالستجابة وفق اللوائح الصحية الدولية – 2005، بريوت، لبنان، 28-26 آذار/مارس 2012

 حلقة عملية بلدانية تدريبية يف املختبات حول كشف فريوسات احلصبة واحلصبة األملانية، والتعرف تسلسل األمحاض النووية وحتليلها،
تونس العاصمة، تونس، 7-2 نيسان/أبريل 2012

االجتامع السادس والعرشون للجنة اإلقليمية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 5-3 نيسان/أبريل 2012

مشاورة حول حتليل وإعداد التقارير عن نتائج مسوحات مقاومة السل لألدوية، القاهرة، مرص،  26-23 نيسان/أبريل 2012

اجتامع مراجعة ملديري برامج مكافحة داء الليشامنيات اجللدي يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص،  30 نيسان/أبريل – 2 أيار/مايو 2012

اجتامع دون إقليمي حول الرضائب ملكافحة التبغ، القاهرة، مرص، 3-1 أيار/مايو 2012

اجتامع الفريق االستشاري التقني حول استئصال شلل األطفال يف أفغانستان، كابول، أفغانستان،  7-6 أيار/مايو 2012

ندوة حول الدبلوماسية الصحية العاملية، القاهرة، مرص، 7-6 أيار/مايو 2012

 مشاورة رفيعة املستوى حول تقوية النُُظم الصحية ألعضاء اللجنة البملانية العراقية حول الصحة والبيئة،
القاهرة، مرص، 10-9 أيار/مايو 2012

مشاورة إقليمية حول االنتحار وحماوالت االنتحار، القاهرة، مرص، 16-14 أيار/مايو 2012

مشاورة إلعداد أدوات حلساب عبء اإلنفلونزا يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 17-15 أيار/مايو 2012

امللحق الثالث
االجمتاعات اليت ُعِقَدت يف إقلمي رشق املتوسط يف العام 2012
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عنوان االجتماع، املوقع والتاريخ
 املشاورة اإلقليمية الثانية حول تقوية التنسيق بي السلطات التنظيمية الوطنية والفرق االستشارية التقنية الوطنية املعنية بالتمنيع،

رشم الشيخ، مرص، 6-5 حزيران/يونيو 2012

ظ الصيدالين،  حلقة عملية بلدانية حول املعاجلة املجتمعية للسل املقاوم ألدوية متعددة، والرعاية امللطفة، والوصمة، واالعتبارات األخالقية، والتيقُّ
القاهرة، مرص، 14-10 حزيران/يونيو 2012

 حلقة عملية دون وطنية حول صحة البيئة يف مرافق الرعاية الصحية مع تركيز خاص عىل خملفات الرعاية الصحية،
ن، األردن، 14-12 حزيران/يونيو 2012 عامَّ

مشاورة إلعداد دالئل إرشادية وأدوات لرتّصد العدوى املرتبطة بالرعاية الصحية، القاهرة، مرص،  19-18 حزيران/يونيو 2012

ن، األردن،  19-17 حزيران/يونيو، 2012 برنامج احلوكمة الرشيدة لألدوية: تدريب بلداين حول الشفافية والتقييم، عامَّ

اجتامع بلداين لبناء القدرات يف النظام اجلديد للحسابات الصحية 2011، الدوحة، قطر، 29-17 حزيران/يونيو 2012

 مشاورة إلعداد دالئل إرشادية حول الوقاية من العدوى باحلميات النزفية الفريوسية ومكافحتها يف مرافق الرعاية الصحية،
القاهرة، مرص، 21-20 حزيران/يونيو 2012

مشاورة حول تقوية النُُظم الصحية يف بلدان إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 20 – 21 حزيران/يونيو 2012

ن، األردن، 28-24 حزيران/يونيو 2012 احللقة العملية التدريبية البلدانية الثانية حول املشورة يف جمال الصحة اإلنجابية، عامَّ

ثة للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها )2013-2020(،  مشاورة إقليمية حول إعداد خطة عمل حمدَّ
القاهرة، مرص، 30 حزيران/يونيو – 2 متوز/يوليو 2012

اجتامع تشاوري لتقديم إسهام اإلقليم يف خطة العمل العاملية للصحة النفسية، القاهرة، مرص،  4-2 متوز/يوليو 2012

 اجتامع دون إقليمي حول بناء القدرات الترشيعية لتلبية متطلبات اللوائح الصحية الدولية – املجموعة )أ(،
مراكش، املغرب، 4-2 متوز/يوليو 2012

 اجتامع دون إقليمي حول بناء القدرات املختبية لتلبية متطلبات اللوائح الصحية الدولية – املجموعة )أ(،
مراكش، املغرب، 6-5 متوز/يوليو 2012

 االجتامع السادس والعرشون للمدير اإلقليمي مع ممثيل منظمة الصحة العاملية والعاملي يف املكتب اإلقليمي،
القاهرة، مرص، 10-8 متوز/يوليو 2012

االجتامع اخلامس للجنة االستشارية العلمية والتقنية للمرشوع الذي يدعمه املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط، وبرنامج 
األمم املتحدة للبيئة، ومرفق البيئة العاملي، القاهرة، مرص،  12-10 متوز/يوليو 2012

حلقة عملية لبناء القدرات يف رسم اخلرائط لتمويل الرعاية الصحية وتقييم محاية صحة املجتمع، القاهرة، مرص، 18-16 متوز/يوليو 2012

ن، األردن، 18-17 متوز/يوليو 2012 مشاورة حول ُنُظم املعلومات الصحية والعبء العاملي لألمراض، عامَّ

 مشاورة للتعرف عىل القضايا الرئيسية يف تنفيذ اسرتاتيجيات الرتّصد واالستجابة املتكاملة لألمراض يف إقليم رشق املتوسط،
25-23 متوز/يوليو 2012

اجتامع الفريق العامل للصحة اإللكرتونية، القاهرة، مرص 8-6 آب/أغسطس 2012

اجتامع بلداين حول األدوات اإلقليمية حلساب عبء اإلنفلونزا، مراكش، املغرب، 29-27 آب/أغسطس 2012

حلقة عملية تدريبية حول مسح تقييم الرساية، القاهرة، مرص، 30-28 آب/أغسطس 2012

امللحق الثالث - االجمتاعات اليت ُعِقَدت يف إقلمي رشق املتوسط يف العام 2012 )تابع(
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عنوان االجتماع، املوقع والتاريخ
 مشاورة حول حتديد جدوى إدخال لقاحات اإلنفلونزا املوسمية وإعداد خطة إقليمية،

مراكش، املغرب، 30 آب/أغسطس – 1 أيلول/سبتمب 2012

حلقة عملية بلدانية حول إعداد إطار املساءلة، القاهرة، مرص، 4-2 أيلول/سبتمب 2012

حلقة عملية بلدانية حول تعزيز املساواة الصحية واالستجابة الصحية يف احلرض، القاهرة، مرص،  4-2 أيلول/سبتمب 2012

 اجتامع دون إقليمي حول بناء القدرات الترشيعية لتلبية متطلبات اللوائح الصحية الدولية – املجموعة )ب(،
القاهرة، مرص، 11-9 أيلول/سبتمب 2012

 اجتامع دون إقليمي لبناء القدرات املختبية لتلبية متطلبات اللوائح الصحية الدولية – املجموعة )ب(،
القاهرة، مرص، 13-12 أيلول/سبتمب 2012

عة للتمنيع، رشم الشيخ، مرص، 19-16 أيلول/سبتمب 2012 االجتامع البلداين السابع والعرشون ملديري البامج الوطنية املوسَّ

حلقة عملية تدريبية حول معاجلة سوء التغذية الوخيم والرتّصد التغذوي، باكستان، 22-17 أيلول/سبتمب 2012

مات، تونس، 20-18 أيلول/سبتمب 2012 مشاورة إقليمية للمسؤولي يف نقاط االتصال املعنية باإلبالغ عن املخاطر، احلامَّ

مشاورة لتعزيز معايري الوقاية من العدوى ومكافحتها يف اإلقليم، القاهرة، مرص، 20 أيلول/سبتمب 2012

اجتامع بلداين حول التخلص من احلصبة واحلصبة األملانية، رشم الشيخ، مرص، 25-22 أيلول/سبتمب 2012

 اجتامع بلداين حول تنفيذ الدالئل اإلرشادية التفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ حول معاجلة االعتامد عىل التبغ،
القاهرة، مرص، 25-23 أيلول/سبتمب 2012

تدريب دون إقليمي حول الرتّصد التغذوي، إسالم آباد، باكستان، 28-24 أيلول/سبتمب 2012

 اجتامع إقليمي حول تقوية قدرات السلطات التنظيمية الوطنية يف جمال تنظيم اللقاحات الثالثية واللقاحات الثالثية املركبة،
رشم الشيخ، مرص، 29-24 أيلول/سبتمب 2012

 اجتامع دون إقليمي حول فريوس العوز املناعي البرشي بي املجموعات السكانية الرئيسية املعرضة خلطر متزايد لرسايته اجلنسية بينهم،
القاهرة، مرص، 27-25 أيلول/سبتمب 2012

مشاورة إقليمية حول تدبري املقاومة ملبيدات احلرشات، الدار البيضاء، املغرب، 27-25 أيلول/سبتمب 2012

 مشاورة إقليمية حول اإلطار العاملي الشامل للرصد وجمموعة األهداف العاملية الطوعية للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها،
القاهرة، مرص، 30 أيلول/سبتمب 2012

الدورة التاسعة واخلمسون للجنة اإلقليمية لرشق املتوسط، القاهرة، مرص، 4-1 ترشين األول/أكتوبر 2012

 حلقة عملية تدريبية دون إقليمية حول التعرف والكشف واالستجابة الباكرة للفاشيات التنفسية لفريق االستجابة الرسيعة،
القاهرة، مرص، 17-14 ترشين األول/أكتوبر 2012

اجتامع حول التحقق من صحة اإلجراءات والنتائج ملسح انتشار السل يف باكستان، القاهرة، مرص، 18-16 ترشين األول/أكتوبر 2012

اجتامع حول شبكة اإلنذار واالستجابة للفاشيات يف إقليم رشق املتوسط، الدار البيضاء، املغرب، 23-21 ترشين األول/أكتوبر 2012

اجتامع املديرين املسؤولي عن التخلص من اجلذام، القاهرة، مرص، 6-4 ترشين الثاين/نوفمب 2012

امللحق الثالث - االجمتاعات اليت ُعِقَدت يف إقلمي رشق املتوسط يف العام 2012 )تابع(
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عنوان االجتماع، املوقع والتاريخ
 املشاورة اإلقليمية حول إنشاء برنامج ملنح درجة ماجستري يف السياسات واخلدمات للصحة النفسية،

القاهرة، مرص، 6-5 ترشين الثاين/نوفمب 2012

مشاورة تقنية الستكامل االسرتاتيجية اإلقليمية حول تعزيز صحة الفم، شرياز، مجهورية إيران اإلسالمية، 14-12 ترشين الثاين/نوفمب 2012

 اجتامع األطراف اإلقليمية املعنية بالتعرف عىل االحتياجات الالزمة لتنفيذ القدرات األساسية للوائح الصحية الدولية،
الرباط، املغرب، 15-12 ترشين الثاين/نوفمب 2012

ظ الصيدالين للقاحات، القاهرة، مرص، 15-14 ترشين الثاين/نوفمب 2012 االجتامع اإلقليمي األول حول تعزيز التيقُّ

 االجتامع التاسع عرش للفريق العامل إلقليم رشق املتوسط املعني بالتحالف العاملي للقاحات والتمنيع،
القاهرة، مرص، 16-15 ترشين الثاين/نوفمب 2012

حلقة عملية تدريبية دون إقليمية حول إدارة اجلودة يف املختبات، القاهرة، مرص، 22-19 ترشين الثاين/نوفمب 2012

ن، األردن، 26-25 ترشين الثاين/نوفمب 2012 مشاورة للخباء حول االسرتاتيجية الصحية البيئية يف إقليم رشق املتوسط، عامَّ

اجتامع الفريق االستشاري التقني الستئصال شلل األطفال يف أفغانستان، كابول، أفغانستان، 28-26 ترشين الثاين/نوفمب 2012

دورة القيادة العاملية يف مكافحة التبغ، القاهرة، مرص، 30-26 ترشين الثاين/نوفمب 2012

مشاورة حول إعداد اسرتاتيجية خلفض الدهون وامللح يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص،  29-28 ترشين الثاين/نوفمب 2012

تدريب املفتشي عىل ممارسات التصنيع اجليدة يف امتثال الرشكات الصناعية املرشحة لتلك املامرسات وبرنامج منظمة الصحة العاملية للتحقق 
املسبق من صالحية األدوية، صاللة، ُعامن،  6-2 كانون األول/ديسمب 2012

االجتامع اخلامس عرش ملديري البامج الوطنية ملكافحة السل، القاهرة، مرص، 12-9 كانون األول/ديسمب 2012

احللقة العملية التدريبية حول أدوات وطرق سالمة اللقاحات، القاهرة، مرص، 12-11 كانون األول/ديسمب 2012

 احللقة العملية اإلقليمية لتدريب املدربي عىل أداة منظمة الصحة العاملية لتقييم جودة الرعاية وحقوق اإلنسان،
القاهرة، مرص، 14-12 كانون األول/ديسمب 2012

احللقة العملية التدريبية دون اإلقليمية لتقدير عبء املرض املرتبط باإلنفلونزا، رشم الشيخ، مرص،  13-12 كانون األول/ديسمب 2012

االجتامع البلداين لشبكة ترّصد العدوى التنفسية احلادة يف إقليم رشق املتوسط، رشم الشيخ، مرص،  13-12 كانون األول/ديسمب 2012

 احللقة العملية لبناء القدرات: التعريف بالتقييم االقتصادي مع تطبيق خاص عىل األمراض غري السارية،
القاهرة، مرص، 18-16 كانون األول/ديسمب 2012

التقرير العريب حول اإلعاقة: االجتامع األول لألطراف املعنية، القاهرة، مرص، 26 كانون األول/ديسمب 2012

امللحق الثالث - االجمتاعات اليت ُعِقَدت يف إقلمي رشق املتوسط يف العام 2012 )الهناية(



أمعال منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط
التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2012 60

املصدرالعنوان
املنشورات

التعاطي مع قضايا اجلندر يف برامج مكافحة اإليدز. حتليل كيفي للوصول إىل خدمات اإليدز واخلبات 
املستفادة يف األردن واليمن

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

رابطة الرشق األوسط وشامل أفريقيا خلفض املخاطر؛ أفضل املامرسات يف تقوية دور املجتمع املدين يف تقديم 
خدمات خفض املخاطر

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

االسرتاتيجية اإلقليمية حول الصحة النفسية وإدمان املواد
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

صحة النازحي العراقيي يف مرص واألردن ولبنان واجلمهورية العربية السورية – 2011 )ملخص(
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

األمراض السارية يف إقليم رشق املتوسط: الوقاية واملكافحة 2010 - 2011
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

الكتيب التدريبي للمبادرات املجتمعية املرتكز: أداة عملية للمدربي وللمتدربي
اللغة: العربية

املكتب اإلقليمي

املامرسات اجليدة يف تقديم الرعاية الصحية األولية يف املواقع احلرضية: سلسلة املبادرات املجتمعية املرتكز - 15
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

ع العمراين عىل معدل وقوع األمراض غري السارية: سلسلة املبادرات املجتمعية املرتكز - 16 آثار التوسُّ
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

نحو رعاية صحية أولية مراعية للعمر
اللغة: العربية

املكتب اإلقليمي

املؤرشات الديموغرافية واالجتامعية والصحية يف إقليم رشق املتوسط 2012
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

أعامل منظمة الصحة العاملية يف إقليم رشق املتوسط – التقرير السنوي للمدير اإلقليمي 2011
اللغات: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

التعرض للتدخي الالإرادي يف مواقع عامة خمتارة يف إقليم رشق املتوسط: تقرير عن دراسة ارتيادية
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

التخلص من داء البلهارسيات يف املغرب: حقيقة ونجاح لثالثة عقود من الكفاح
اللغة: الفرنسية

املكتب اإلقليمي

إطار عمل لإلدارة السليمة ملبيدات احلرشات يف الصحة العمومية يف إقليم رشق املتوسط 2012 - 2016
اللغات: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

تقييم لوضع املستحرضات الدوائية: مسح املستوى 2 من املرافق الصحية – اجلمهورية العربية السورية
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

الكتيب التدريبي حول برنامج املدن الصحية
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

- املنشورات اجلديدة الصادرة يف عام 2012امللحق الرابع
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امللحق الرابع - املنشورات اجلديدة الصادرة يف عام 2012 )الهناية(

املصدرالعنوان
املنشورات

نحو التخلص من انتقال فريوس اإليدز من األم لطفلها
اللغات: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

رسم مالمح املستقبل الصحي يف إقليم منظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط: تعزيز دور منظمة الصحة العاملية
اللغات: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

إنشاء وحتسي خدمات اخلطوط اهلاتفية الوطنية املجانية لإلقالع عن التدخي
اللغة: العربية

املقر الرئييس

مدن خالية من التبغ هلواء خال من الدخان: دراسة حالة مكة املكرمة واملدينة املنورة
اللغة: العربية

املقر الرئييس

سينام بدون دخان: من البيِّنات إىل العمل
اللغة: العربية

املقر الرئييس

صفحات حقائق
إدماج جهود اإلقالع عن التدخي يف الرعاية الصحية األولية يف إقليم رشق املتوسط

اللغة: اإلنكليزية
املكتب اإلقليمي

حتايالت وخطط دوائر صناعة التبغ لتقويض جهود مكافحة التبغ
اللغات: العربية/اإلنكليزية/ الفرنسية

املكتب اإلقليمي

تنقية اهلواء: قياس دخان املدخني يف البحرين
جيبويت

مرص
مجهورية إيران اإلسالمية

العراق
األردن

لبنان
ُعامن

باكستان
السودان

اليمن

املكتب اإلقليمي

الدوريات
نرشة املبادرات املجتمعية املرتكز، العددان 1و2، من املجلد 7

اللغات: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية
املكتب اإلقليمي

املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 18، األعداد 1 - 12
اللغات: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

الفهرس الطبي إلقليم رشق املتوسط، املجلد 10، األعداد 1 – 3
 اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي
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امللحق اخلامس

اسم املؤسسةالبلدلقب املركزمجال االختصاص
ات الطبية  املعدَّ

والبيولوجية
املركز املتعاون مع املنظمة خلدمات الصيانة 

ات الطبية  والتدريب والبحوث يف جمال املعدَّ
والبيولوجية

وزارة الصحةاألردن

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

جامعة شهيد هبشتي للعلوم مجهورية إيران اإلسالمية
الطبية

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الوقاية من العمى
العمى

مستشفى الشفا تراست للعيونباكستان

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الوقاية من العمى
العمى

مستشفى امللك خالد التخصيص اململكة العربية السعودية
للعيون

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال بحوث الرسطان
الرسطانات الـَمِعدية املعوّية

مركز أبحاث األمراض اهلضميةمجهورية إيران اإلسالمية

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال التثقيف الرسطان
والتدريب والبحوث حول الرسطان

مركز امللك حسي ملكافحة األردن
الرسطان

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال اضطرابات الرسطان
العظام االستقالبية

اجلامعة األمريكية يف بريوتلبنان

األمراض القلبية 
الوعائية

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب عىل 
مكافحة األمراض القلبية الوعائية والوقاية منها 

وتأهيل مرىض القلب

مركز أصفهان لبحوث مجهورية إيران اإلسالمية
األمراض القلبية الوعائية

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

جامعة طهران للعلوم الطبيةمجهورية إيران اإلسالمية

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

ري األردن املركز الوطني للسكَّ
وأمراض الغدد الصّم 

واألمراض الوراثية

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

ري الباكستانيةباكستان رابطة السكَّ

جامعة اخلليج العريبالبحريناملركز املتعاون مع املنظمة لتطوير التعليمتطوير التعليم

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

جامعة قناة السويسمرص

جامعة الشهيد هبشتي للعلوم مجهورية إيران اإلسالميةاملركز املتعاون مع املنظمة لتطوير التعليمتطوير التعليم
الطبية واخلدمات الصحية
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اسم املؤسسةالبلدلقب املركزمجال االختصاص
املركز املتعاون مع املنظمة للتدريب عىل البحوث تطوير التعليم

وتطوير تعليم العاملي الصحيـِّي
كلية األطباء واجلراحيباكستان

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

جامعة اجلزيرةالسودان

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال تطوير تعليم تطوير التعليم
املهن الصحية

جامعة اخلرطومالسودان

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الصحة الصحة اإللكتـرونية
اإللكتـرونية

مستشفى امللك فيصل اململكة العربية السعودية
التخصيص ومركز األبحاث

األمراض الـُمْعدية 
ة واملنبعثة املستجدَّ

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال األمراض 
ة واملنبعثة الـُمْعدية املستجدَّ

وحدة البحوث الطبية رقم 3 مرص
للبحرية األمريكية

املركز املتعاون مع املنظمة للتدريب والبحوث يف اإلدارة الصحية
اإلدارة الصحية

جامعة تبيز للعلوم الطبيةمجهورية إيران اإلسالمية

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال تعزيز الصحة تعزيز الصحة
والعلوم السلوكية

اجلامعة األمريكية يف بريوتلبنان

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال طب الطوارئ تعزيز الصحة
ورعاية الرضوح 

جامعة أغا خان باكستان

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

مركز بحوث األنف واألذن مجهورية إيران اإلسالمية
واحلنجرة والرأس والعنق، 
جامعة إيران للعلوم الطبية

اإليدز والعدوى 
بفريوسه

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال مكافحة 
متالزمة العوز املناعي املكتسب

وحدة البحوث الطبية رقم 3 مرص
للبحرية األمريكية

اإليدز والعدوى 
بفريوسه

جامعة كرمان للعلوم الطبيةمجهورية إيران اإلسالميةاملركز املتعاون مع املنظمة لرتصد فريوس اإليدز

اإليدز والعدوى 
بفريوسه

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال مكافحة 
متالزمة العوز املناعي املكتسب

جامعة الكويتالكويت

اإليدز والعدوى 
بفريوسه

املركز املتعاون مع املنظمة يف البحوث حول 
اإليدز والعدوى بفريوسه والسل وأمراض الرئة

خمتب الوبائياتالسودان

الوقاية من العدوى 
ومكافحتها

املركز املتعاون مع املنظمة للوقاية من العدوى 
ومكافحتها

مدينة امللك عبد العزيز الطبية، اململكة العربية السعودية
مستشفى امللك فهد للحرس 

الوطني

املركز املتعاون مع املنظمة ملكافحة داء داء الليشامنيات
الليشامنيات

اجلمهورية العربية 
السورية

مركز مكافحة داء الليشامنيات

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

معهد باستور التونيس، وزارة تونس
الصحة العمومية

امللحق اخلامس -  املراكز املتعاونة مع منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط )تابع(
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اسم املؤسسةالبلدلقب املركزمجال االختصاص
املركز املتعاون مع املنظمة لطب التجمعات التجمعات احلاشدة

احلاشدة
وزارة الصحة، اململكة العربية اململكة العربية السعودية

السعودية

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

جامعة ابن رشداملغرباملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الصحة النفسيةالصحة النفسية

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

كلية الطب يف روالبنديباكستان

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال تطوير التمريض
التمريض

كلية العلوم الصحية، وزارة البحرين
الصحة

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال تطوير التمريض
التمريض

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردن
األردنية

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب يف التغذية
جمال التغذية

املعهد الوطني للبحوث يف جمال مجهورية إيران اإلسالمية
التغذية والتكنولوجيا الغذائية، 

وزارة الصحة والتعليم الطبي

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب التغذية
واإليصالية يف جمال الغذاء والتغذية

اجلامعة األمريكية يف بريوتلبنان

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

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

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

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الرعاية األولية صحة الفم
لصحة الفم

جامعة الكويتالكويت

املستحرضات 
الصيدالنية

ظ الدوائي ظ املغرباملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال التيقُّ مركز مكافحة السموم والتيقُّ
الدوائي يف املغرب

املستحرضات 
الصيدالنية

املركز املتعاون مع املنظمة لتسجيل األدوية 
والتنظيم الدوائي

إدارة الصيدلة والدواء بوزارة تونس
الصحة العمومية

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال مراقبة اجلودة، ضامن اجلودة
والكيمياء الرسيرية )اإلكلينيكية(

املختبات املرجعية اإليرانية، مجهورية إيران اإلسالمية
وزارة الصحة والتعليم الطبي

املركز املتعاون مع املنظمة لإلحالة وللبحوث يف داء الَكَلب
داء الَكَلب

معهد باستور اإليراينمجهورية إيران اإلسالمية

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

املركز الدويل للبحث والتدريب تونس
يف جمال الصحة اإلنجابية 

والسكان

امللحق اخلامس -  املراكز املتعاونة مع منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط )تابع(



65 املقحح اخلامس

اسم املؤسسةالبلدلقب املركزمجال االختصاص
املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال مكافحة داء داء البلهارسيات

البلهارسيات 
معهد بحوث تيودور بلهارسمرص

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

ع الشيخ زايد لبحوث اإلمارات العربية املتحدةاملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الطب الشعبيالطب الشعبي جممَّ
األعشاب والطب الشعبي

بنك الدم الوطني، وزارة الصحةاألردناملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال طب نقل الدمطب نقل الدم

املركز الوطني التونيس لنقل تونساملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال طب نقل الدمطب نقل الدم
الدم، وزارة الصحة العمومية

املركز املتعاون مع املنظمة للتدريب والبحث يف طب نقل الدم
جمال نقل الدم

مركز الشارقة خلدمات نقل الدم اإلمارات العربية املتحدة
واألبحاث

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

جامعة الشهيد هبشتي للعلوم مجهورية إيران اإلسالمية
الطبية واخلدمات الصحية

املركز املتعاون مع املنظمة للتدريب والبحث يف اإلمداد باملياه
جمال اإلمداد باملاء الصالح للرشب، واإلصحاح

املكتب الوطني للامء الصالح املغرب
ع بورقراق، حمطة  للرشب، جممَّ

املعاجلة

امللحق اخلامس -  املراكز املتعاونة مع منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط )الهناية(






