
اللجنة اإلقليمية افتتحت أمس، 
27 تشرين األول/أكتوبر

تم مساء أمس األحد افتتاح الدورة الستني للجنة 
اإلقليمية لرشق املتوسط، بحضور رفيع املستوى 

ضم السادة وزراء الصحة ورؤساء الوفود من 
الدول األعضاء بإقليم رشق املتوسط، وذلك يف 

قاعة ماجان بفندق البستان

افتتح الدورة الدكتور عالء الدين العلوان، املدير 
اإلقليمي لرشق املتوسط، والدكتور عبد اللطيف 

مكي ، وزير الصحة التونيس، بوصفه نائب رئيس 
الدورة التاسعة واخلمسني، والدكتور أمحد بن 

حممد بن عبيد السعيدي، وزير الصحة يف ُعامن، 
بوصفها الدولة املضيفة للدورة احلالية. واستمع 
املشاركون يف اجللسة االفتتاحية إىل كلمة رئيسية 
من صاحبة السمّو امللكي، األمرية منى احلسني، 

راعية التمريض والقبالة بإقليم رشق املتوسط.

بدء أعمال الدورة الستني للجنة اإلقليمية
اليوم، االثنني، 28 ترشين األول/أكتوبر 2013، هو أول 

أيام جلسات العمل للدورة الستني لّلجنة اإلقليمية لرشق 
املتوسط التي تعقد بالعاصمة الُعامنية، مسقط، بحضور 

السادة وزراء الصحة ورؤساء الوفود من بلدان إقليم 
رشق املتوسط وذلك يف إطار جلسات العمل. يشارك يف 

االجتامعات ممثلو اهليئات الوطنية واإلقليمية والدولية 
املعنية مع خرباء وأمانة منظمة الصحة العاملية .

تبحث اللجنة اإلقليمية اليوم العديد من القضايا الصحية 
اهلامة التي متثل أولوية للبلدان الـ 22. وعىل رأس هذه 

القضايا صحة األم والطفل، والتغطية الصحية الشاملة، 
والسالمة عىل الطرق، وصحة البيئة والتبغ وشلل األطفال.

عدد 1 • 28 تشرين األول/أكتوبر 2013 
اللجنة اإلقليميةأخبار

م خالل 2012 التقرير السنوي للمدير اإلقليمي يستعرض التقدُّ
يف 2012، تم إنجاز الكثري من العمل بالتعاون 

بني البلدان األعضاء ومنظمة الصحة العاملية 
لتحسني الصحة يف إقليم رشق املتوسط، ذلك 

اإلقليم الذي يسهم بنسبة 1.6% من اإلنفاق 
العاملي عىل الصحة بينام يمثل 8% من سكان 

العامل. )البقية عىل ص. 2(

قاعة االجتماعات معدة الستقبال أعضاء اللجنة اإلقليمية
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ما أهمية البحوث للتغطية الصحية الشاملة؟
عىل الرغم من وجود التزام متعدد اجلنسيات 

بتحقيق التغطية الصحية الشاملة هناك العديد 
من األسئلة التي مل ُتل بعد بشأن إتاحة 

اخلدمات الصحية وتوفري احلامية من املخاطر 
املالية لكل الناس يف كل البيئات.

ويف الوقت الراهن تكرس البحوث 
للتكنولوجيات اجلديدة بدالً من تكريسها 
لتحسني استخدام املعارف املوجودة. ومن 

الرضوري إجراء املزيد من البحوث من أجل 
ترمجة املعارف املوجودة إىل تطبيقات عملية. 

وهناك أسئلة عديدة عن التغطية الشاملة 
تتطلب إجابات حملية )مثل كيفية هيكلة النظم، 

والسلوكيات احلريصة عىل الصحة، وكيفية 
قياس التقدم املحرز(. ويلزم أن تصبح مجيع 
البلدان منتجة للبحوث ومستهلكة هلا أيضًا.

)بقية املنشور عىل ص. 1( ومن الواضح يف 
ظل هذه الفجوة يف متويل الصحة أن الكثري من 

م.  العمل ينبغي تقيقه إلحراز املزيد من التقدُّ

وقد تبنى التقرير السنوي للمدير اإلقليمي 
لعام 2012 هنجًا جديدًا يف توثيق عمل املنظمة 
عىل الصعيدين اإلقليمي والوطني. وبدالً من 
أن يغطي التقرير أوجه العمل يف مجيع الربامج 

التقنية ملنظمة الصحة العاملية، فإنه يقدم ملحة 
عن أهم املحطات الرئيسية املتعلقة بالربامج 

ذات األولوية. ويركز كل فصل من التقرير 
عىل واحدة من األولويات الست االسرتاتيجية 

للمنظمة والتي تم تديدها خالل انعقاد 
االجتامع رفيع املستوى للخرباء يف آذار/مارس 

2012. وهذه املجاالت هي: تعزيز النظم 
الصحية لتحقيق تغطية صحية شاملة؛ تعزيز 

الصحة خالل خمتلف مراحل العمر؛ األمراض 
غري السارية؛ األمراض السارية؛ االستعداد 

للطوارئ والتصدي هلا؛ واإلدارة واإلصالح 
بمنظمة الصحة العاملية.

التقرير اخلاص بالصحة في العالم 2013: أهمية البحوث 
للتغطية الصحية الشاملة

يشري التقرير اخلاص بالصحة يف العامل 2013 إىل أنه من املتعذر تقيق التغطية الصحية 
الشاملة – املقرتنة بإتاحة كاملة خلدمات عالية اجلودة يف جمال الوقاية والعالج واحلامية من 

املخاطر املالية – من دون االستعانة بالبّينات املستمدة من البحوث العلمية.

 ما الذي جيب عمله اآلن؟

إن التقرير اخلاص بالصحة يف العامل 2013 يدعو إىل ما ييل:

زيادة االستثامر والدعم الدوليني والوطنيني للبحوث الرامية إىل تسني تغطية اخلدمات  •
الصحية داخل البلدان وفيام بينها.

تلزم إقامة تعاون أوثق بني الباحثني وراسمي السياسات، أي يف جمال البحوث، خارج  •
املؤسسات األكاديمية وضمن برامج الصحة العمومية القريبة من عرض اخلدمات 

الصحية والطلب عليها. 

قيام البلدان ببناء قدرات البحوث من خالل تكوين قوى عاملة حملية مدربة جيدًا وباحثني لدهيم حوافز جيدة. •

وجود مدونات شاملة للمامرسات البحثية اجليدة لدى كل بلد. •

إقامة شبكات بحوث عاملية ووطنية لتنسيق اجلهود البحثية من خالل تعزيز التعاون وتبادل املعلومات. •

التغطية بحوث
الشاملة الصحية

٢٠١٣ العامل يف بالصحة الخاص التقرير

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

اللجنة اإلقليميةأخبار

األموال املُجّمعة
حالياً
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تعرف على ريتشارد هورتون، رئيس حترير مجلة “النست”
من أهم األشخاص الذين تستضيفهم 

اللجنة اإلقليمية يف دورهتا الستني، ريتشارد 
هورتون، رئيس ترير جملة النست، إحدى 
أكرب املجالت الطبية يف العامل. وسوف يقدم 

رؤية النست حول الصحة العمومية يف 
إقليمنا.

الشك أن الرتاث العريق ملجلة النست 
اليزال يمثل إهلامًا للكتاب واملحررين يف 

وقتنا هذا حيث يكافحون لتحقيق التميز يف 
ما ينرشون، بل وإهلامًا لقادة العمل الصحي 

العاملي أيضًا.

ُولد ريتشارد هورتون يف لندن ودرس 
الطب يف جامعة برمنجهام التي خترج 

منها عام 1986. ويف عام 1990 انضم إىل 
جملة النست مساعدًا للتحرير ثم انتقل إىل 

نيويورك يف أمريكا الشاملية عام 1993. 
ليعود بعدها بعامني إىل اململكة املتحدة رئيسًا 

لتحرير املجلة العريقة.

يرأس هورتون حاليًا فرع العمل املتعلق 
باألطباء والصناعة الصيدالنية بالكلية امللكية 

لألطباء، كام يشارك يف رئاسة املجموعة 
االستشارية العلمية ملنظمة الصحة العاملية 

حول تسجيل التجارب الرسيرية، وهو 
عضو باملنتدى العاملي للبحوث الصحية، 

وعضو جملس إدارة شبكة ميرتكس الصحية؛ 
ويشارك يف املجموعة املرجعية اخلارجية 

للسياسة البحثية ملنظمة الصحة العاملية، كام 

أنه عضو باملجلس االستشاري اخلارجي 
لإلقليم األورويب بمنظمة الصحة العاملية.

عدد 1
28 تشرين األول/أكتوبر 2013 

استئصال شلل األطفال: إجنازات مهددة
َشِهَد مسار استئصال شلل األطفال تطورات 

هامة خالل 2012 وأمكن تقيق بعض 
اإلنجازات امللموسة.

فقد وصل انتقال الفريوس الرّبي لشلل األطفال 
َلة عىل اإلطالق، بعدد  ألدنى مستوياته املسجَّ

أقل من احلاالت يف عدد أقل من املقاطعات 
يف أفغانستان ويف باكستان - البلدان املتبقيان 

املوطونان بشلل األطفال من بني بلدان اإلقليم. 
ل أي حالة من حاالت النَمط 3 من  ومل ُتَسجَّ

فريوس شلل األطفال الرّبي يف أي منطقة منذ 
نيسان/أبريل 2012؛ إال أن هذه اإلنجازات 

َضة لتهديدات تفرضها التحّديات األمنية  معرَّ
التي قللت من ُفَرص الوصول إىل األطفال يف 

مناطق متعددة كام أوَدت بحياة عدد ال ُيستهان 
به من العاملني يف التلقيح، والسيَّام يف باكستان 

 ونيجرييا.
)البقية عىل ص. 4(

جائزة دولة الكويت ملكافحة السرطان واألمراض القلبية والوعائية والسكري: متت املراجعة 
َرت جلنة مؤسسة جائزة دولة الكويت  قرَّ

ملكافحة الرسطان واألمراض القلبية والوعائية 
والسكري يف إقليم رشق املتوسط يف اجتامعها 

الثامن الذي انعقد أثناء الدورة التاسعة 
واخلمسني لّلجنة اإلقليمية لرشق املتوسط يف 

ترشين األول/أكتوبر عام 2012 مراجعة عملية 
الرتشيح ومعايري تقييم الرتشيحات، والتي 
قام أعضاء اللجنة يف وقت الحق بتنقيحها 
واعتامدها. وسوف تستخدم جلنة املؤسسة 

ر  حة يف اجتامعها التاسع املقرَّ معايري التقييم املنقَّ

انعقاده خالل الدورة الستني لّلجنة اإلقليمية 
لرشق املتوسط يف ترشين األول/أكتوبر 2013. 
وسوف متنح اجلائزة للفائز )الفائزين هبا( خالل 

الدورة احلادية والستني لّلجنة اإلقليمية عام 
.2014

تناقش اللجنة اإلقليمية خارطة الطريق 
واالسرتاتيجية الالزمة لتعزيز التغطية الصحية 
الشاملة يف رشق املتوسط. وتدد هذه اخلارطة 

االدوار املنوطة بالدول األعضاء واملنظمة 
إلحراز التقدم نحو تغطية صحية شاملة. 

وسوف يلقي العرض التقني حول هذا املوضوع 

الضوء عىل الوضع يف اإلقليم حيث ينقسم 
البلدان إىل ثالث جمموعات من حيث فرص 

احلصول عىل اخلدمات الصحية دون تكبد 
مصاعب مالية بسبب اإلنفاق املبارش من اجليب. 

وبينام تتمتع بلدان املجموعة األوىل املتمثلة يف 
دول جملس التعاون اخلليجية بنسبة تغطية صحية 

مرتفعة، فغن املجموعتان الثانية والثالثة بحاجة 
إىل تسني معدالت التغطية وخفض اإلنفاق 

املبارش من اجليب عىل الصحة. 
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)بقية املنشور عىل ص. 3( وقد أبلغ مؤخرًا عن 
فاشية حلاالت من شلل األطفال النامجة عن 
الفريوس الرّبي لشلل األطفال من النمط 1 
يف الصومال، وتتعرض اليمن أيضًا إىل خطر 
مرتفع بسبب انخفاض املناعة لدى السكان 

واحلركة السكانية الضخمة، مما يؤدي إىل انتقال 
الفريوسات املشتّقة من لقاح شلل األطفال 

ض بلدان أخرى ملخاطر  )اجلائل(. كام تتعرَّ
متزايدة، منها جنوب السودان، واجلمهورية 

العربية السورية، وجيبويت.

ويشهد اليوم األول لّلجنة اإلقليمية، إفادة 
 البلدان التي تصل عىل دعم من تالف

جايف GAVI حول آخر القرارات التي اختذها 

التحالف والسياسات املرتتبة عليه. وتم االتفاق 
عىل أمهية أن يلعب التحالف دورًا قياديًا يف 

ل من  توفري لقاح شلل األطفال غري امُلفعَّ
خالل خدمات التطعيم الروتيني يف البلدان 

التي يغطيها التحالف حاليًا. وذلك جزء من 
اسرتاتيجية “هناية اللعبة”.

اإلجتار غير املشروع بالتبغ: خسائر مبليارات الدوالرات
يقدر اخلرباء أن اإلجتار غري املرشوع بالتبغ 
ل أكثر من ُعرش املبيعات السنوية من  ُيشكِّ

السجائر يف العامل، وهو ما يعادل 600 مليار 
سيجارة ، وأن اإلجتار غري املرشوع بالتبغ يمثل 
11.6% من السوق العاملية للسجائر. كام يقدر 

اخلرباء أن ما ال يقل عن 40.5 مليار دوالر 
أمريكي من عائدات الرضائب تضيع عىل 

احلكومات كل عام بسبب اإلجتار غري املرشوع 
بمنتجات التبغ .

وليس من املعروف عدد منتجات التبغ غري 
املرشوعة التي تستهلك يف إقليم رشق املتوسط، 

إال أن الدراسات قد أوضحت أن أنشطة 
التهريب واإلجتار غري املرشوع بمنتجات التبغ 

موجودة يف اإلقليم منذ سنوات طويلة. 

وقد تم إقرار بروتوكول القضاء عىل االجتار 
غري املرشوع بمنتجات التبغ يف الدورة اخلامسة 
ملؤمتر األطراف يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية 

اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي عقدت يف 
سيول، مجهورية كوريا، يف ترشين الثاين/نوفمرب 

.2012

والربوتوكول اآلن مفتوح أمام مجيع الدول 
األعضاء واألطراف يف اتفاقية منظمة الصحة 
العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ للتوقيع 

والتصديق عليه.

تنفيذ خطة العمل الدولية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 
2020 – 2013

صادقت كافة البلدان األعضاء عىل خطة 
العمل الدولية ملنظمة الصحة العاملية للوقاية 

من األمراض غري السارية ومكافحتها. وذلك 
أثناء انعقاد الدورة 66 جلمعية الصحة العاملية 
ار/مايو 2013. وقد طالب القرار املديرة  يف أيَّ
العامة بوضع، بالتعاون مع البلدان األعضاء، 

جمموعة خمترصة من املؤرشات وصياغة 

مواصفات عمل آللية تعاون دويل يتم تقديمها 
إىل املجلس التنفيذي وللدورة 67 من مجعية 

الصحة العاملية للموافقة عليها.

ويف ضوء هذه التعهدات، صاغت أمانة املنظمة 
مسودة بمجموعة مؤرشات خلطة العمل 

ووضعت مواصفات للعمل آللية التعاون 
الدويل. وهي تعمل عىل احلصول عىل مسامهات 

البلدان األعضاء بشأن الورقة النقاشية حول 
تطوير هذه املؤرشات واملواصفات.

مبادرة إقليمية إلنهاء أزمة املعاجلة من الفيروس املناعي البشري
هنالك نتيجة إجيابية متوقعة للفعالية املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة 

ملكافحة اإليدز حول املبادرة اإلقليمية إلهناء أزمة املعاجلة من الفريوس املناعي البرشي وإطالق تقرير 
“اإلرساع بوترية املعاجلة من الفريوس املناعي البرشي يف إقليم منظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط 

وإقليم الرشق األوسط وشامل أفريقيا لربنامج األمم املتحدة ملكافحة اإليدز”. هذه النتيجة هي تشجيع 
الوصول إىل التزام سيايس نحو تطبيق املبادرة وتوصيات العمل التي جاءت بالتقرير، وذلك هبدف 

تقيق أهداف املعاجلة اإلقليمية وتشجيع االلتزام بتخصيص موارد حملية إضافية للفحص اخلاص 
بالفريوس املناعي البرشي والنهوض بخدمات املعاجلة. فضاًل عن إذكاء الوعي العام من خالل 

التغطية اإلعالمية للمبادرة والتخطيط لإلرساع بخدمات املعاجلة املنقذة للحياة يف اإلقليم.
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تسريع عالج فيروس نقص المناعة البشري
في إقليم شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية

وإقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابع لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز

اللجنة اإلقليميةأخبار


