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املقّدمة

َظلَّ األمن الصحي حيتل مكانه يف صدارة جدول أعامل اجلميع يف عام ألفني وثامنية، يف ِظّل ما يواجهه العامل واإلقليم 
د جيدة جدًا، استطعنا أن نرصد عن  من أزمات صحية واقتصادية. وبفضل ما لدى بلدان اإلقليم من ُنُظم للرتصُّ
كثب ارتفاع عدد حاالت شلل األطفال يف أفغانستان وباكستان يف النصف الثاين من العام، وأن نتصّدى ألسبابه، 
ُر الوصول باخلدمات إىل املحتاجني إليها، ومها عامالن اليزاالن من العوامل الرئيسية  والتي منها افتقاُد األمن وتعذُّ
 )H1N1)A اجلديدة  اإلنفلونزا  جائحة  بوقوع  إذا  وتسعة،  ألفني  عام  يف  املقّدمة  هذه  أكتب  وبينام  االرتفاع.  هلذا 
يغطي عىل شاغل من الشواغل املستمرة، أال وهو فريوس إنفلونزا الطيور H5N1. علاًم بأن استمرار وقوع حاالت 
إىل  إنسان  إمكانية حتّورها وانتقاهلا من  إزاء  اليقظة  ينبهنا إىل وجوب  البرش،  الطيور يف  إنفلونزا  جديدة مطردة من 
دية واملختربّية، والتي كان من نتائجها أن أصبح اإلقليم  آخر. وقد واصلت الدول األعضاء حتسني قدراهتا الرتصُّ
أفضل استعدادًا من أي وقت مىض للتصّدي لطوارئ الصحة العمومية ذات األمهية الدولية. وإننا لنشعر باالمتنان 
والعرفان أكثر من أي وقت مىض لتنقيح اللوائح الصحية الدولية عام ألفني ومخسة، ذلك التنقيح الذي جاء يف حينه، 

متيحًا فرصة قّيمة للتوعية، وإعداد السياسات، والتخطيط، وبناء القدرات.

فلقد  الطبيعة.  فعل  من  التي  والكوارث  اإلنسان  صنع  من  التي  للكوارث  اإلقليم  سكان  تعّرض  زاد  ولقد 
الغذائي، وما يصحبه من اعتالل للصحة. ثم إن  أصبحت أعداد كبرية من سكان اإلقليم معّرضة النعدام األمن 
الترشيد املستمر للسكان يف أفغانستان وباكستان والصومال، مع االفتقار إىل أسباب كسب الرزق، يعرض للخطر 
أعدادًا كبرية من سكان تلك البلدان. كام أن االرتفاع املفاجئ يف أسعار األغذية، الناجم عن األعراض األوىل لألزمة 
االقتصادية، قد خّلف املزيد من سكان اإلقليم معّرضني لتهديد اجلوع وسوء التغذية. ثم إن األزمة التي حّلت بقطاع 
غزة يف أواخر عام ألفني وثامنية وأوائل عام ألفني وتسعة، مع ما حلق بالبنية األساسية من دمار يكاد يكون كاماًل، 
الناس،  آالف  تـتهدد  التي  األخطار  من  زاد  قد  البناء،  ومواد  واألدوية  األغذية  عىل  املفروض  احلصار  واستمرار 
املناخ  بام يمثله تغريُّ  الوعي  التدرجيي يف  التزايد  الرغم من  الطويل األمد. وعىل  ودفعت هبم دفعًا إىل شفا االهنيار 
من خطر يتهدد صحة البرش ورزقهم، وبخاصة يف هذا اإلقليم، فإنه مل ُيتَّخذ أي إجراء ملموس للتخطيط ملواجهة 
فالعمل  هلا.  والتصّدي  األحداث  بتحّدي هذه  ِقَبل هلم  األفراد ال  أن  تأثريه. وال خيفى  من  والتخفيف  اخلطر  هذا 
األخطار  هذه  منبع  عند  اهليكلية  القضايا  هلذه  بالتصّدي  الكفيل  وحده  هو  بينها،  ما  ويف  البلدان  داخل  اجلامعي، 
إّبان األزمات االجتامعية أو االقتصادية، عدم خفض اإلنفاق عىل الصحة وسائر أشكال  مجيعًا. ومن الرضوري، 
د أن األزمات التي تدفع بالناس إىل هوة الفقر واعتالل الصحة، هي  األمن االجتامعي، بل ينبغي زيادته. ومن املؤكَّ

مسؤولية اجلميع، وال جيب التفريط يف احلق يف احلصول عىل الرعاية الصحية.

ل األمراض غري السارية املزمنة، واعتالل الصحة النفسية، واإلصابات جزءًا متعاظاًم من عبء املرض  ـّ هذا، ومتث
ع أن يزيد  يف اإلقليم. فعبء املوت الناجم عنها يزيد يف البلدان ذات الدخل املنخفض وذات الدخل املتوسط، وُيتَوقَّ
مرات عديدة بحلول عام ألفني وثالثني، إذا استمرت االجتاهات الراهنة. ويعكس هذا إىل حّد بعيد عدم استعداد 
الُنُظم الصحية ملغالبة هذه األمراض، التي غالبًا ما يتأخر تشخيصها، كام ال يتوافر غالبًا التأمني الصحي االجتامعي 
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الالزم لدعم الرعاية واملداواة مدى احلياة. كام أنه يعكس غياب اسرتاتيجيات تعزيز الصحة ووقايتها. ويمثل تعاطي 
التبغ سببًا رئيسيًا من أسباب مرض القلب والرسطان يف اإلقليم، ومع ذلك فإن هنالك أربع دول أعضاء مل توّقع بعد 
اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية ملكافحة التبغ. وقد بذلت عدة بلدان، منها األردن ومرص واملغرب، جهودًا 
كبرية يف العام املايض لتطبيق العنارص املهمة لالتفاقية، غري أن آخر مسوحات التبغ بني الشباب تشري إىل تعاطيهم 
التبغ بمعدالت تبعث عىل االنزعاج. ومتس احلاجة أكثر من أي وقت مىض إىل تشكيل جبهة متضافرة حيال النظام 

الغذائي، والنشاط البدين، ونمط احلياة، والتبغ.

ويف مواجهة كل هذه التحّديات، برزت يف عام ألفني وثامنية مناسبتان، أوالمها: مؤمتر َقَطر الدويل األول املعني 
الثالثني للرعاية الصحية  بالعيد  الثاين/نوفمرب، احتفاًء  الدوحة يف ترشين  بالرعاية الصحية األولية، الذي ُعقد يف 
اجتذب  قد  العامل،  حول  املنظمة  أقاليم  يف  املعقودة  املؤمترات  من  جمموعة  ضمن  أتى  الذي  املؤمتر،  وهذا  األولية. 
إليه وزراء الصحة، وعددًا من كبار راسمي السياسات واخلرباء الذائعي الصيت. ويف أعقاب املؤمتر أقّرت الدول 
األعضاء إعالنًا يعرّب عن التزامها بمزيد من التضامن، والتامسك، واملشاركة يف املسؤولية عن دعم كل منها لآلخر يف 
تطوير النُظم الصحية القائمة عىل الرعاية الصحية األولية، وترمجة مبادئ وِقَيم الرعاية الصحية األولية إىل إجراءات 
من شأهنا حتسني صحة وعافية السكان، بمن فيهم املستضعفون منهم. ويعكف املكتب اإلقليمي عىل إعداد خطط 
مع عدد من الدول األعضاء لرتمجة هذا االلتزام إىل إجراءات عملية. وإين ألتطّلع إىل ما تتخذه مجيع الدول األعضاء 

من إجراءات يف هذا املضامر.

أما املناسبة الثانية ذات الشأن، فهي نرش تقرير اللجنة العاملية املعنّية باملحّددات االجتامعية للصحة. فقد أّكدت 
اللجنة يف تقريرها حقيقة معروفة منذ زمن بعيد، أال وهي: أن الظروف االجتامعية التي فيها يولد الناس ويعيشون 
ويعملون، هي أهم حمّدد وحيد جلودة الصحة أو اعتالهلا. فأوجه عدم اإلنصاف يف املجال الصحي تنجم عن الظروف 
التي فيها ينمو الناس ويعيشون ويعملون ويشيخون، وتنجم عن النُظم القائمة ملعاجلة املرض. كام أن الظروف التي 
فيها حييا الناس ويموتون، تـتشّكل، بَدْورها، بواسطة قوى ثقافية، وسياسية، واجتامعية، واقتصادية. وعليه، فإن 
الرعاية الصحية ونمط احلياة مها حمّددان مهاّمن من حمّددات الصحة، غري أن خيارات احلصول عىل الرعاية الصحية 

رًا قويًا بعوامل كامنة يف البيئة االجتامعية. ـّ ونمط احلياة تـتأثر تأث

وإذ جاءت هاتان املناسبتان يف غضون بضعة أسابيع تفصل كل منهام عن األخرى، فإهنام قد بعثتا برسالة قوية يف 
شتى ربوع اإلقليم، تـتلخص يف رضورة أن تبدأ الوقاية من اعتالل الصحة قبل اختاذ التدابري الصحية، وأن تـتعاطى 
مع األسباب اجلذرّية. وهذا ليس رضوريًا لضامن توافر الفرص الصحية واالجتامعية واالقتصادية لألفراد ونامئهم، 
فحسب، بل هو رضوري أيضًا لضامن توافر الفرص الصحية واالجتامعية واالقتصادية للمجتمعات واألمم ونامئها. 
الصعيد  املدى عىل  بعيد  إنصاف  إذا مل يكن هنالك عدم  اإلنامئية لأللفية،  املرامي  إىل  َقّط  وما كانت هنالك حاجة 
الصحي واالجتامعي واالقتصادي. وقد أصبحت احلاجة أمّس من أي وقت مىض للتعاطي مع املحّددات االجتامعية 

للصحة، وضامن اإلتاحة العادلة خلدمات الرعاية الصحية األولية.

أعامل منظمة الصحة العاملية يف إقليم رشق املتوسط لعام ألفني وثامنية، هو أول تقرير  وبعد، فإن تقريري عن 
التحول يف هنج  يعكس  فإنه  – 2013. وعىل ذلك،   2008 للفرتة  األمد  املتوسطة  إطار اخلطة االسرتاتيجية  يقع يف 
يتعّلق  نتائج متوّقعة يف ما  تبلغ عاّم حققته من  التي  الربامج  الدول األعضاء، ومع  التعاوين مع  إزاء عملها  املنظمة 
بثالثة عرش غرضًا اسرتاتيجيًا للتنمية الصحية عىل الصعيد اإلقليمي. وهيدف هذا النهج إىل إتاحة بنية للربامج ذات 

RD Annual Report 2008 (Arabic).indb   8 9/10/2009   10:42:45 AM



9

مة املقدِّ

الدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري
املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية

لرشق املتوسط

ُبْعد اسرتاتيجي أقوى، وأقدر عىل االستجابة للمتطلبات، كام يعكس هذا النهج بصورة أفضل احتياجات الدول 
األعضاء، ويعّزز التعاون مع رشكاء املنظمة، وداخل املنظمة ذاهتا. وسوف نواصل، بمشيئة اهلل تعاىل، البحث عن 

طرق لضامن فعالية تعاوننا وكفاءته، وإعطاء األولوية دائاًم لالحتياجات الصحية لسكان اإلقليم.

واهلل من وراء القصد.

RD Annual Report 2008 (Arabic).indb   9 9/10/2009   10:42:46 AM



املوجز
التنمية الصحية واألمن الصحي

•تتعاطى األغراض االسرتاتيجية املتعلقة بالتنمية الصحية واألمن الصحي مع العبء املستمر لألمراض السارية،  	
وبخاصة يف البلدان ذات الدخل املنخفض وذات الدخل املتوسط، ومع العبء املتزايد لألمراض غري السارية. 
كام تتعاطى هذه األغراض مع الصحة يف املراحل الرئيسية لدورة احلياة، تعزيزًا للصحة والتنمية املطردة وهتيئًة 
الطبيعية،  الصحي بسبب األمراض، والكوارث  تتهدد األمن  التي  تتعاطى مع األخطار  إهنا  ثم  لبيئة صحية. 

والرصاعات، والتهديدات االجتامعية والبيئية واالقتصادية.

•وقد ُأحرز تقدم كبري يف اإلقليم من حيث تقليص املراضة والوفيات النامجة عن األمراض السارية. غري أن عبء  	
هذه األمراض اليزال مرتفعًا نسبيًا، إذا ُأخذ يف االعتبار توافر وسائل قوية للوقاية واملكافحة، منها اللقاحات، 
وغريها من تدابري الصحة العمومية. فإمكانية احلصول عىل تدابري منتظمة وعالية اجلودة للوقاية من األمراض 
العوامل  ومن  العالية.  األولوية  ذات  البلدان  يف  املناطق  من  العديد  يف  منخفضة  التزال  ومكافحتها،  السارية 
الرئيسية التي تسهم يف هذا الوضع، تديّن القدرات اإلدارية، ونقص املوارد البرشية، وعدم القدرة عىل تنفيذ 
لذلك،  املشكلة. ونتيجة  تفاقم  إىل  يؤدي  املناطق  العديد من  انعدام األمن يف  إن  ثم  العمومية.  الصحة  برامج 

التزال األمراض السارية متثل سببًا مهاًم من أسباب املراضة والوفيات يف عدد من بلدان اإلقليم.

• بلدًا النتيجة املتوقعة اإلقليمية من حيث التغطية  ويف جمال التطعيم واألمراض املتوقاة بالتطعيم، حتققت يف 16	
التطعيمية باجلرعة الثالثة من اللقاح الثالثي، وذلك بنسبة 90% عىل الصعيد الوطني. وحقق السودان ألول مرة 
ع يف خدمات التطعيم ملا بعد سن الرضاع  التغطية املستهدفة، واقرتب اليمن من حتقيقها. وتّم يف 18 بلدًا التوسُّ
)82%(. ويقوم عدد مماثل من البلدان بتغطية كامل تكاليف اللقاحات التقليدية لربنامج التمنيع ومعدات احلقن 
احلصبة،  وفيات  بتقليص  يتعلق  فيام  العاملية  واالسرتاتيجية  الرؤية  مرمى  اإلقليم  وحقق  الوطنية.  امليزانية  من 
ص من احلصبة يميض بوترية جيدة يف 16 بلدًا. وقد  وذلك قبل املوعد املستهدف بثالث سنوات، كام أن التخلُّ
اكتسب إدخال اللقاحات اجلديدة زمخًا كبريًا مع تزايد عدد البلدان التي أدخلت اللقاحات املضادة للمستدمية 
النزلية “يب” واملكورات الرئوية والفريوسات الَعَجلّية. وُأويل اهتامم خاص لتحسني عملية صنع القرار ورشاء 

اللقاحات، والقدرات اإلدارية، تعزيزًا إلدخال اللقاحات اجلديدة.

ذت تدابري إضافية  •وواصلت مبادرة استئصال شلل األطفال الرتكيز عىل البلدان املوطونة بشلل األطفال. واختُّ 	
 ،2008 الثاين من عام  النصف  أفغانستان وباكستان خالل  املرض يف  الكبرية يف عدد حاالت  الزيادة  الحتواء 
والحتواء توافد الفريوس يف السودان. وقد أجريت محالت تطعيمية عالية اجلودة من بيت إىل بيت للوصول 
إىل كل طفل، مع الرتكيز بشكل خاص عىل املناطق التي يشتد فيها خطر اإلصابة بعدوى املرض، وعىل الفئات 
التي يصعب الوصول إليها. واسُتخدم اللقاح األحادي التكافؤ لتعظيم االستجابة املناعية لنمط معني من شلل 
األطفال. واستخدمت عالمة التطعيم )وسم اإلصبع( لضامن عدم فوت أي طفل. وجرى تنسيق أيام التطعيم 

الوطنية بني البلدان املتجاورة. 

ز االهتامم عىل تعزيز مبادرة مكافحة داء  َتَركَّ املنشأ،  املناطق املدارية واألمراض احليوانية  •وفيام يتعلق بأمراض  	
د يف جمال املناطق اخلالية من  ص منه يف اليمن؛ وتطوير وتنفيذ أنشطة الرتصُّ البلهارسيات يف الصومال، والتخلُّ
عىل  القدرات  وتقوية  السودان؛  من  استئصاهلا  عىل  اإلشهاد  لعملية  متهيدًا  السودان،  بجنوب  الغينية،  الدودة 
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خدمات  وتوفري  السودان؛  جنوب  يف  البرشي  األفريقي   trypanosomiasis املثقبيات  داء  ومعاجلة  تشخيص 
كافية وعالية اجلودة حلاالت اجلذام عىل الصعيدين الوطني ودون الوطني يف البلدان التي ينوء هبا عبء جسيم 
من اجلذام؛ وتقوية أنشطة مكافحة داء الكلب، يف البلدان التي ينوء هبا عبء جسيم من هذا الداء؛ وبناء القدرات 
عىل تشخيص ومعاجلة داء الليشامنيات، وتيسري إدخال أنتيموين بديل )أنتيمونيات املغلومني( لضامن احلصول 

عىل املعاجلة، والسيام يف السودان.

ز االهتامم عىل تقوية الُنُظم الوطنية لإلنذار  د األمراض السارية والتنبؤ هبا والتصدي هلا، َتَركَّ •وفيام يتعلق برتصُّ 	
م  وُقدرِّ  .2005 لعام  الدولية  الصحية  للوائح  وفقًا  وذلك  هلا،  والتصدي  لألوبئة  واالستعداد  د  والرتصُّ املبكر 
الدعم إىل عدة بلدان يف جمال التبكري باكتشاف الكولريا والتصدي هلا. كام ُقّدم الدعم يف جمال بناء الُقدرات عىل 
التخطيط لالستعداد لإلنفلونزا اجلائحية البرشية، عىل املستويني اإلقليمي والُقطري، ويف جمال تقليص فرص 

.H5N1 عدوى اإلنسان باإلنفلونزا

املتكامل  التدبري  تعزيز  ز االهتامم عىل  َتَركَّ فقد  بالنواقل ومكافحتها،  املنقولة  الوقاية من األمراض  •أما يف جمال  	
للنواقل. علاًم بأن الرش الثاميل للمبيدات يف األماكن املغلقة واستخدام الناموسيات املعاجلة باملبيدات يمثالن 
التدبريين األساسيني يف هذا املجال. وبدعم من الرشكاء، وبخاصة الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل 
ع يف تطبيق هذا التدبري. وتعزيزًا  مًا جيدًا يف التوسُّ واملالريا، حققت أفغانستان وجيبويت والسودان والصومال تقدُّ
للقدرات الوطنية واملؤسسية يف جمال علم احلرشات ومكافحة النواقل، رُشع يف تنفيذ برنامج إقليمي للحصول 
عىل درجة املاجستري يف علم احلرشات الطبي ومكافحة النواقل يف السودان، وُأنجز برناجمان مماثالن يف باكستان 

ومجهورية إيران اإلسالمية.

الصحة  مشكالت  من  مهمة  مشكالت  متثل  واملالريا  والسل،  بفريوسه،  والعدوى  اإليدز  مرض  •واليزال  	
العمومية يف اإلقليم، إذ إهنا تتسبب فيام يقدر بنحو 000 200 وفاة سنويًا. وقد قدم املكتب اإلقليمي دعاًم منّسقًا 
ع يف الرشاكات،  لتعزيز الوقاية من هذه األمراض ومعاجلة مرضاها ورعايتهم. علاًم بأن ذلك قد شمل التوسُّ

والسيام مع الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسّل واملالريا، والعمل عىل تقوية الُنُظم الصحية.

•ويالحظ أن العدوى بفريوس اإليدز ترتّكز يف غالبية البلدان بني أشد الفئات السكانية تعرضًا خلطر اإلصابة  	
أشد  أحجام  تقدير  الصدد،  هذا  يف  اإلقليم  بلدان  مجيع  تواجهها  التزال  التي  التحديات  ومن  العدوى.  هبذه 
ضا خلطر اإلصابة بالعدوى، ورصد سلوكياهتم املحفوفة باخلطر، وانتشار العدوى بفريوس  الفئات السكانية تعرُّ
اإليدز، فضاًل عن وضع تدابري مالئمة ثقافيًا ومتسمة بالكفاءة للوقاية من هذه العدوى ورعاية املصابني هبا من 

هذه الفئات.

، وبلغ معدل النجاح يف  • ع يف رعاية مرىض السل، وزاد معدل اكتشاف هذا املرض من 52% إىل %60	 وقد تم التوسُّ
د، بام  معاجلته 86%. علاًم بأن توسيع شبكة املختربات، وإرشاك القطاع الصحي اخلاص، وحتسني أنشطة الرتصُّ
م. غري أنه التزال احلاجة  يف ذلك تنقيح تقديرات وقوعات املرض، هي عوامل قد أسهمت يف إحراز هذا التقدُّ
املقاومة  الواسع  والسل  متعددة  ألدوية  املقاوم  بالسل  يتعلق  فيام  والسيام  الرعاية،  تعزيز  مواصلة  إىل  شديدة 

لألدوية.

البلدان  بعض  وحققت  املالريا،  من  جسيم  عبء  من  تعاين  التي  البلدان  يف  املالريا  حاالت  عدد  •ويتناقص  	
التخلص من املالريا، كام أن بعضها يف الطريق إىل حتقيق ذلك. غري أن معدالت التغطية بالناموسيات املعاجلة 
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باملبيدات، والتغطية باملعاجلة بمضادات الفريوسات القهقرية التزال دون املستهدف بكثري، وهو أقل من %80. 
والقطاع  املحلية  املجتمعات  يف  اخلدمات  لتقديم  آلية  وجود  عدم  الصدد،  هذا  يف  األساسية  التحديات  ومن 

اخلاص، وضعف التغطية باملرافق التشخيصية.

• مقالة  وقد قام برنامج املنح البحثية الصغرية بدعم 34 مرشوعًا بحثيًا يف جمال األمراض السارية، وُنرشت 22	
مة. وكان الربنامج نشيطًا جدًا يف جمال بناء القدرات، وبخاصة  منبثقة عن مشاريع سبق دعمها، يف جماالت حمكَّ

فيام يتعلق بإعداد الربوتوكوالت والكتابة العلمية.

•وسعيًا إىل إنجاز النتائج املتوقعة اإلقليمية املتعلقة بمكافحة األمراض السارية، يزمع املكتب اإلقليمي اختاذ هنج  	
دة ومتكاملة لتنفيذ االسرتاتيجيات املوص هبا،  متكامل دون إقليمي لتحديد العقبات العامة واقرتاح حلول حمدَّ
د، وتبادل املعلومات،  واحلفاظ عىل ما حتقق من مكاسب، والتأكيد عىل جماالت العمل املتداخلة، مثل الرتصُّ

وإدارة املعطيات )البيانات(، واالستعانة باملعطيات يف اختاذ ما يلزم من إجراءات.

•وقد أدى الكساد املايل العاملي إىل تفاقم مستويات الفقر القائمة بني املستضعفني من السكان، كام أنه زاد من مدى  	
ض سكان اإلقليم خلطر األمراض غري السارية، واإلصابات، واضطرابات الصحة النفسية، وأشكال العجز  تعرُّ
البدين، بام يف ذلك العمى. ويزداد الوضع تفاقاًم يف اإلقليم من جراء الكوارث التي من صنع اإلنسان وتلك 
التي من فعل الطبيعة. ويتزايد عبء األمراض غري السارية، مع زيادة عبء الوفيات يف البلدان ذات الدخل 
املنخفض وذات الدخل املتوسط. ومن التحديات الرئيسية، تركيز معظم الُنُظم الصحية عىل الرعاية العالجية ال 
عىل الرعاية التعزيزية والوقائية. ويركز املكتب اإلقليمي عىل إعداد اسرتاتيجيات إقليمية للتعاطي مع األمراض 
غري السارية، ومجع املعطيات )البيانات( حول عبء هذه األمراض وأسباهبا ووضع إرشادات مسندة بالبينات، 
استكشاف فرص  املحيل. وتم  الصعيد  املتَّبعة عىل  السياسة  أيضًا عىل  للتأثري  بل  العبء فحسب،  لتخفيف  ال 
جديدة حلشد املوارد، ووضع آليات جديدة للرشاكة، وبذل جهود يف جمال بناء القدرات الوطنية عىل ختطيط 
الربامج وتنفيذها وتقييمها. وُأويل االهتامم للوصول إىل أشد الفئات السكانية عرضة للمخاطر. وسوف يواصل 
املكتب اإلقليمي الرتويج ملفهوم إدماج الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها يف الرعاية الصحية األولية 

دة هلذه الرعاية. يف إطار رؤية جمدَّ

•وقد أيدت الدول األعضاء حتسني صحة األم والوليد والطفل باعتبار ذلك هدفًا إنامئيًا أساسيًا. فالنساء واملواليد  	
يموتون من جّراء طائفة كبرية من املضاعفات يف أثناء احلمل والوالدة أو الفرتة التي تيل الوالدة، أو من جراء 
نقص الرعاية لصحة األم والوليد. إذ إن ما يرتاوح بني 30% و40% من النساء ال حيصلن عىل أي رعاية تتسم 
باملهارة أثناء احلمل والوالدة. ونتيجًة لذلك، يموت يف اإلقليم سنويًا 000 57 إمرأة و000 510 وليد من جراء 
مضاعفات متعلقة بصحة األم والوليد. وال خيفى أن برامج رعاية صحة األم والوليد واملباعدة بني الوالدات 
يمكن أن تؤثر تأثريًا كبريًا يف حل هذه املشكلة ذات األولوية من مشكالت الصحة العمومية. ومن ثم، فقد 
الوطنية عىل وضع سياسات واسرتاتيجيات  القدرات  تقوية  للبلدان من أجل  املكتب اإلقليمي دعمه  واصل 

تستجيب للمتطلبات يف هذا الصدد، وتنفيذ ورصد الربامج املعنية بصحة األم والوليد.

الرغم من أن وفيات  العمر، عىل  • مليون طفل دون اخلامسة من  	1.1 2007 يف اإلقليم  أنه مات يف عام  ر  ويقدَّ
األطفال يف اإلقليم قد شهدت انخفاضًا مقداره 19.5% مقارنة بعام 2000. علاًم بأن ثالثة أرباع هذه الوفيات 
تقع يف أربعة فقط من بلدان اإلقليم. ويواصل املكتب اإلقليمي بذل جهوده يف اجتاهات عديدة للتصدي ملشكلة 
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وتطبيق  الطفولة،  بصحة  املعنية  السياسات  مبادرة  تعزيز  تشمل،  فيام  اجلهود،  هذه  وتشمل  األطفال.  وفيات 
أسلوب التدبري املتكامل لصحة الطفولة، باعتباره اسرتاتيجية رئيسية لتحسني الرعاية الصحية األولية لألطفال؛ 
اإلقليم؛  بلدان  من  بلدًا   12 يف  احلياة  من  األول  األسبوع  يشمل  بحيث  األسلوب  هبذا  األخذ  نطاق  وتوسيع 
ع يف تطبيق املضمومة التدريبية اإلقليمية للتوعية بشأن تغذية الرضيع والطفل الصغري. وجرى تعزيز  والتوسُّ
بلدان  من  عدد  يف  املناطق  مستوى  عىل  الطفولة  لصحة  املتكامل  التدبري  أسلوب  وتنفيذ  ختطيط  عىل  القدرة 
االلتحاق  قبل  التعليمية  املؤسسات  من  مزيد  يف  األسلوب  هذا  تعليم  إدخال  أجل  من  الدعم  وُقدم  اإلقليم. 
باخلدمة. ولتوحيد هذا األسلوب، وحتسني تعليم طب األطفال للمرىض اخلارجيني، تم إعداد مضمومة لتعليم 
التدبري املتكامل لصحة الطفولة قبل االلتحاق باخلدمة، تلك املضمومة التي قامت بمراجعتها جلنة من اخلرباء.

•وعىل الرغم من أنه ال توجد صيغة شاملة يمكن للربامج أن حتقق هبا املرامي الدولية للصحة اإلنجابية، فإنه يتعني  	
مراعاة مبدأين أساسيني مها: االستفادة من اخلربات الناجحة القائمة، وحتايش وضع برامج عمودية )رأسية(. 
وقد ُأْطلعت مجيع البلدان عىل االسرتاتيجية العاملية للمنظمة بشأن الصحة اإلنجابية، وتواصلت أعامل املتابعة 
مجيع  وضعت  وقد  اإلنجابية.  للصحة  القائمة  الوطنية  واالسرتاتيجيات  السياسات  وتعزيز  لتقوية  الرضورية 
بلدان اإلقليم مرتسامت )بروفيالت( قطرية بشأن الصحة اإلنجابية واستكملتها لتكون بمثابة خط األساس 
م يف تنفيذ الربامج الوطنية. وتأكيدًا من املكتب اإلقليمي عىل أمهية اتباع هنج مسند بالبّينات إزاء  لرصد التقدُّ
التخطيط االسرتاتيجي لتعزيز الصحة اإلنجابية، فقد رشع يف تنفيذ مرشوع مخيس لبناء القدرات الوطنية عىل 

إجراء البحوث امليدانية يف جمال الصحة اإلنجابية.

بة ونقص  •ويكتسب حفظ صحة املسنني وتعزيزها زمخًا يف اإلقليم. وعىل الرغم من نقص املوارد البرشية املدرَّ 	
التمويل، فإن معظم بلدان اإلقليم تتبّنى، عىل نطاق واسع، االسرتاتيجية اإلقليمية للمنظمة وهي االسرتاتيجية 
املعنية بالشيخوخة الفاعلة، واملبادرات املراعية لكبار السن. وقد انضمت مدينة محاة السورية إىل مبادرة املدن 
أباد، ومدينة طرابلس  الباكستانية، إسالم  ن، والعاصمة  املراعية لكبار السن، إضافًة إىل العاصمة األردنية َعامَّ
اللبنانية. ويتجه كل من البحرين وُعامن بثبات نحو ممارسة الرعاية الصحية األولية املراعية لكبار السن. وُتبذل 

عة لتحديث السياسات واحلقوق ذات العالقة يف بلدان اإلقليم. جهود موسَّ

•وعىل الرغم من أن برنامج االستعداد للطوارئ واألعامل اإلنسانية قد استهدف هذا العام الرتكيز عىل االستعداد  	
للكوارث، وتقليص املخاطر، فضاًل عن حتسني التصدي واالستعداد هلا والتعايف من آثارها، فإن التهديدات 
املعقدة  الطوارئ  تفاقم  إىل  أدت  قد  واالقتصادية  الغذائية  القطاعات  يف  العاملية  األزمات  مثل  املستجدة، 
والعراق  والصومال  أفغانستان  يف  وبخاصة  حادة،  أحداث  من  وقع  ما  إن  ثم  اإلقليم.  يف  القائمة  واملتطاولة 
وفلسطني، قد زاد من عبء الوفيات واملراضة التي كان يمكن توقيها، إضافة إىل ترشيد أعداد إضافية كبرية من 
السكان. فقد أدت األعامل العدائية يف قطاع غزة إىل زيادة عبء األزمات اإلنسانية يف اإلقليم بأكثر مما يمكن أن 
تستوعبه املوارد املقدمة من الرشكاء يف تقديم املساعدة اإلنسانية، ومن احلكومات املضيفة. وتواصلت انتهاكات 
القانون اإلنساين الدويل، بام يف ذلك اتفاقيات جنيف، فضاًل عن القيود األمنية التي حتّد من إمكانية الوصول إىل 
اخلدمات الصحية واملنافع األساسية، يف أفغانستان والسودان والصومال والعراق وفلسطني، مما أدى إىل تفاقم 
التحديات التي يواجهها املستضعفون من السكان. وقد أكدت األحداث التي وقعت يف هذه البلدان رضورة 
الدعوة إىل هتيئة البيئة الالزمة لألعامل اإلنسانية ومساعدات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، والسيام داخل القطاع 

الصحي.
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• بوضوح جماالت العمل الرئيسية لتعزيز الصحة. غري أنه مل يتسّن  د ميثاق أوتاوا الصادر يف عام 1986	 وقد حدَّ
أبدًا وضع آلية موّحدة للتوكيد عىل أمهية تعزيز الصحة وجعل تعزيز الصحة شأنًا من شؤون كل فرد. وُيالحظ 
أن عوامل اخلطر الرئيسية التي تؤثر يف صحة السكان تشهد زيادة حادة يف اإلقليم، والسيام تلك العوامل التي 
تسهم يف حدوث األمراض غري السارية. وقد سعى املكتب اإلقليمي جاهدًا إىل التصدي لالختالل يف توازن 
هات الُنُظم الصحية فيام يتعلق بتعزيز الصحة، وذلك بالدعوة إىل وضع “تعزيز الصحة” يف صدارة جداول  توجُّ
املهمة  اخلطر  لعوامل  للتصدي  آليات  وحتديد  وتعليمها؛  الصحة  لتعزيز  سياسات  ووضع  السياسية؛  األعامل 
عوامل  وتقليص  الصحة  تعزيز  إزاء  العام  والرأي  السيايس  الرأي  وتشكيل  السارية؛  غري  باألمراض  املتعلقة 
اخلطر من خالل اسرتاتيجيات للتعليم واالتصال يف املجال الصحي. وُأويل اهتامم حلشد الدعم السيايس لربامج 
تعزيز الصحة بإرشاك الربملانيني يف األمر، وتوفري قاعدة للبينات من خالل إجراء املسوحات والدراسات وبناء 
وسوف  الوطنية.  الربامج  يف  الصحة  تعزيز  إدماج  عىل  املستقبل  يف  اجلهود  ترتكز  وسوف  الوطنية.  القدرات 

ُتستخدم الربامج ذات العالقة كمداخل للعمل الفّعال يف جمال تعزيز الصحة.

مشكالت  يكافح  اليزال  اإلقليم  كان  وإن  اإلقليم،  يف  واملستجدة  احلديثة  البيئية  الصحية  املشكالت  •وتتزايد  	
تقليدية من قبيل تلوث املاء، وتلوث اهلواء الداخيل، والفضالت الصلبة. ثم إن جغرافية اإلقليم القاحلة تثري 
إمكانيات  أن  كام  املناخ.  تغريُّ  مع  تزيد  أن  ُينتظر  التي  الرتابية،  والعواصف  املياه،  نقص  منها  خاصة،  حتديات 
غالبية بلدان اإلقليم حمدودة فيام يتعلق بالصحة البيئية واملهنية. ويستلزم األمر بذل جهود إلعداد خطط وطنية 
لالستعداد للطوارئ التي هتدد صحة البيئة. وجيدر بالذكر يف هذا الصدد أن تركيز يوم الصحة العاملي عىل تغريُّ 
املناخ والصحة قد أثار اهتاممًا كبريًا من ِقَبل وسائل اإلعالم. وقد اعتمدت اللجنة اإلقليمية إطارًا إقليميًا لعمل 
القطاع الصحي حلامية الصحة من تغريُّ املناخ، واخِتَذت بالفعل خطوات عملية لدعم البلدان يف جمال تكييف 
اإلطار وتطبيقه عىل الصعيد الوطني. وُقدم دعم تقني العتامد الدالئل اإلرشادية اإلقليمية املتعلقة بجودة مياه 
الرشب، وإعادة استعامل الفضالت السائلة، والتدبري الصحي لفضالت مرافق الرعاية الصحية، والفضالت 
وواصل  وإقليمية.  دولية  منظامت  مع  البيئية  الصحة  جمال  يف  الرشاكات  تعزيز  وتم  الغذاء.  ونظافة  الصلبة، 
عاملية  عمل  “خطة  بعنوان  الصادر  ع26.60  ص  ج  القرار  لتنفيذ  جهودمها  اإلقليم  وبلدان  اإلقليمي  املكتب 
لصحة العامل”. وسوف يواصل املكتب اإلقليمي دعم البلدان يف تقييم أثر التنمية عىل الصحة، وضامن خدمات 
باألخطار  اإلنذار  الالزمة آلليات  القدرات  وبناء  األولية،  الصحية  الرعاية  ُنُظم  وإدماجها يف  املهنية،  الصحة 

الكيميائية والشعاعية والتصدي هلا، وتطبيق اإلطار اإلقليمي للعمل عىل محاية الصحة من تغريُّ املناخ. 

م قد  ن يف احلالة التغذوية لألطفال الذين هم دون اخلامسة من العمر، وإن كان هذا التقدُّ ق بعض التحسُّ •وحتقَّ 	
التقليدية حتل حمّلها أغذية  بأن األغذية  دة وأزمات غذائية. علاًم  التي تعاين من طوارئ معقَّ البلدان  َتَعْرَقل يف 
ة من  الوجبات الرسيعة، واملرشوبات غري الكحولية، مع تزايد استهالك اللحوم. وتتناقص نسبة الطاقة املستمدَّ
يًا كبريًا  منة بمعدالت باعثة عىل االنزعاج، ومُتثرِّل حتدرِّ احلبوب الغذائية ومنتجاهتا، مما يزيد من فرط الوزن والسرِّ
رت  منة يتزايد بني األطفال واملراهقني يف بعض بلدان اإلقليم. وقد تصدَّ للصحة العمومية. كام أن انتشار السرِّ
الطيور وغريها من  إنفلونزا   outbreaks العمومية يف أعقاب فاشيات  الغذائية جدول أعامل الصحة  السالمة 
األحداث العاملية، مثل تلوث اللبن بامليالمني. علاًم بأن هذا قد يرسَّ التعاون بني القطاعات يف خمتلف الوزارات، 
ى إىل إنشاء إدارات لألغذية  ـِْنَية األساسية للسالمة الغذائية وُنُظمها، مما أدَّ كام أنه ساعد عدة بلدان عىل تقييم الب
واألدوية أو جلان مشرتكة بني الوزارات للتعاطي مع قضايا السالمة الغذائية. وُتدرك بلدان اإلقليم أمهية وضع 
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والدويل  واإلقليمي  الوطني  الصعيد  التعاون عىل  وتعزيز  بالغذاء،  املنقولة  األمراض  لتقليص  أساليب عملية 
لتقوية ُنُظم السالمة الغذائية.

تقوية الُنُظم الصحية
املنقذة  التدابري  العادل عىل  احلصول  مبدُأ  يوّجهها  الصحية،  الُنُظم  بتقوية  املتعلقة  االسرتاتيجية  األغراض  •إن  	
دات االجتامعية واالقتصادية األساسية للصحة،  زة للصحة. وتتعاطى هذه األغراض مع املحدرِّ للحياة أو املعزرِّ

ومع اخلدمات الصحية، بام يف ذلك البيرِّنات والبحوث، واملستحرضات والتكنولوجيات الطبية.

دات االجتامعية للصحة والعدالة  •وُيالحظ أن وظائف املنظمة املحورية الست تغطيها املجاالُت املتداخلُة للمحدرِّ 	
الصحية، والتعاون بني القطاعات، واألخالقيات واألساليب القائمة عىل حقوق اإلنسان فيام يتعلق بالصحة، 
القطاعات عىل  بني  التعاون  اإلقليمي عىل  املكتب  ز  ركَّ اجلنسني. وقد  لظروف  املراعية  والربامج  والسياسات 
العمل، ومتكني املجتمعات يف جمال التنمية الصحية املحلية من خالل تطبيق أسلوب املبادرات املجتمعية، وعىل 
دات االجتامعية للصحة. وتواصلت اجلهود  تقليص أوجه عدم اإلنصاف يف املجال الصحي، بالتعاطي مع املحدرِّ

الرامية إىل تعزيز االلتزام السيايس، وإقامة الرشاكات، وبناء القدرات، والتثقيف واملعرفة.

م الدعم التقني، من خالل حتديث القواعد واملعايري وتوفري معارف جديدة، إىل الدول األعضاء لتمكينها  •وُقدرِّ 	
من إعداد وحتليل قواعد معطيات )بيانات( وطنية مصنَّفة. ورُشع يف جتريب أداة تقييم العدالة الصحية يف احلرض 
التقبُّل  الرغم من  باليابان. وعىل  للتنمية الصحية يف كويب،  املنظمة  بالتعاون مع مركز  والتعاطي معها، وذلك 
م يف جمال تعزيز  املتزايد ملفهوم حق اإلنسان يف الصحة، فإن قلة املوارد وضعف القدرات الوطنية يعوقان التقدُّ
القرار تنفيذ  يف  مًا  تقدُّ اإلقليمي  املكتب  أحرز  وقد  اإلنسان.  حقوق  من  أساسيًا  حقًا  بوصفها  الصحة  مفهوم 

 

ج ص ع25.60 بشأن إدماج حتليل املسائل واإلجراءات املتعلقة بنوع اجلنس يف عمل املنظمة، وذلك من خالل 
بني  بناء القدرات يف جمال إدماج املسائل املتعلقة باجلنسني يف املجال الصحي يف مخسة بلدان، وتدريب كبار املدررِّ

الوطنيرِّـني.

اسرتاتيجيات  يف  يتجىلَّ  ما  وهو  الصحية،  الُنُظم  تقوية  جمال  يف  اإلقليم  بلدان  إىل  املقّدم  التقني  الدعم  •وَتَزاَيد  	
التحليلية  األعامل  ببعض  للقيام  جهود  ُبذلت  كام  سنتني.  كل  جُترى  التي  الربجمة  وعملية  البلدان  مع  التعاون 
االجتامعية  دات  واملحدرِّ اخلدمات،  تقديم  وتنظيم  املرىض،  وسالمة  للصحة،  االجتامعية  احلامية  جماالت:  يف 
للصحة. وُأويل اهتامم خاص لتعزيز الرشاكة مع املؤسسات العلمية ومنظامت املجتمع املدين دعاًم حلركة إحياء 
الرعاية الصحية األولية، وتقديم الدعم الالزم للبلدان ذات الدخل املنخفض، والبلدان التي تعاين من طوارئ 
عىل  القائمة  السياسات  رسم  خالل  من  الصحية  الُنُظم   governance َحْوَكَمة  لتحسني  الدعم  م  وُقدرِّ معّقدة. 
تعزيز  وجرى  اخلدمات.  تقديم  جمال  يف  واخلاص  العام  القطاَعنْي  بني  الرشاكة  وإدارة  تنظيم  وحتسني  بّينات، 
الوطني.  ودون  الوطني  الصعيدين  عىل  املؤسسات  وتقوية  التدريب  خالل  من  التحليلية  األدوات  استخدام 
وُدعيت املؤسسات العلمية إىل اإلسهام يف تنفيذ احللقة العملية املعنية بالتعريف بعملية تقوية الُنُظم الصحية، 

دعاًم لراسمي السياسات وُصنَّاع القرارات.

العدالة  حتليل  خالل  من  الصحية،  الرعاية  متويل  وظيفة  عىل  الصحية  الُنُظم  جمال  يف  البحثي  النشاُط  ز  •وَتَركَّ 	
الدعم إىل  م  للرعاية الصحية، وخماطر االفتقار عقب اعتالل الصحة. وُقدرِّ الباهظة  النفقات  الصحية، وقياس 
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زت عىل القطاع الصحي من أجل  الدول األعضاء إلعداد مسوحات للنفقات األرسية واالنتفاع باخلدمات، تركَّ
ف بشكل أفضل عىل النفقات الصحية وتقييم إسهام خمتلف الرشكاء يف تقديم اخلدمة. وسوف ُتستخدم  التعرُّ
هذه املعطيات )البيانات( يف إجراء حتليل للحسابات الصحية الوطنية وتنقيح خيارات متويل الرعاية الصحية. 
وقد أظهرت اخلرائط املتعلقة باحلامية االجتامعية للصحة نقص التغطية هبذه احلامية، وُتبذل اجلهود حاليًا للرتويج 

لُنُظم املدفوعات املسبقة، وخلفض املستوى املرتفع للنفقات املدفوعة من جيوب املواطنني.

•والتزال تنمية املوارد البرشية حمتفظة بموقعها يف صدارة جدول أعامل السياسات يف معظم بلدان اإلقليم، وقد  	
م الدعم التقني إىل بلدان اإلقليم إلنشاء مراصد وطنية وإقليمية للموارد البرشية، وتعزيز الكيانات املؤسسية  ُقدرِّ
م إليها الدعم لتحسني نوعية املمرضات  التي تعنى بالتفكري االسرتاتيجي يف ختطيط وإدارة املوارد البرشية. كام قدرِّ
م مزيد من الدعم حلركة اعتامد املؤسسات التدريبية، وذلك  املتخرجات، وتعزيز القيادة يف جمال التمريض، كام ُقدرِّ

من خالل الرشاكة مع املراكز املتميزة، كام تم دعم األساليب املبتكرة لتعليم العاملني الصحيني.

دعم  وتم  املرىض.  سالمة  وعىل  وحتسينها،  اجلودة  اخلدمات عىل ضامن  تقديم  جمال  يف  التقني  التعاون  ز  •وتركَّ 	
األنشطة البحثية الستدرار املزيد من البيرِّنات عن الرضر الذي يصيب املرىض، وذلك باستخدام شبكة من املهنيني 
األكاديميني. كام تم دعم املبادرات اهلادفة إىل تعزيز املؤسسات واملهنيني املراعني لسالمة املرىض، وكذلك دعم 
اجلهود املبذولة لتقييم َمواِطن القوة والضعف يف الُنُظم الصحية املتحررة من قيود اإلدارة املركزية. وُأويل اهتامم 
خاص لتقييم أداء املستشفيات، وذلك يف إطار اجلهود الرامية إىل تعزيز كفاءة الُنُظم الصحية. وجيري حاليًا إعداد 

اسرتاتيجية إقليمية إلحياء الرعاية الصحية األولية، وذلك يف أعقاب املؤمتر اإلقليمي الذي ُعقد يف قطر.

•واليزال االختيار واالستخدام الرشيد للتكنولوجيا الصحية والطبية البيولوجية ضمن األولويات اإلقليمية.  	
املنخفض  الدخل  البلدان ذات  إمكانية احلصول عىل األدوية األساسية، والسيام يف  لتعزيز  ُبذلت جهود  وقد 
وبعض البلدان ذات الدخل املتوسط، وذلك من خالل التمويل املناسب وتعزيز األدوية اجلنيسة، أي األدوية 
الصيدالنية،  واالقتصاديات  لألدوية  الرشيد  االستعامل  عىل  القدرات  بناء  وَتواَصل  امللكية.  لة  املسجَّ غري 
تعزيز  وتم  الصيدالين.  القطاع  يف  الشفافية  وعىل  األدوية،  تسعري  سياسات  عىل  البحثية  األنشطة  زت  وتركَّ
ت السلطات  تقييم التكنولوجيا، والسيَّام يف جمال اختيار واستعامل األجهزة الصحية والطبية البيولوجية. وتلقَّ
اجلودة،  العالية  واألدوية  اللقاحات  عىل  احلصول  إمكانية  تعزيز  أجل  من  الدعم  من  املزيد  الوطنية  التنظيمية 

وتعزيز مأمونية الدم. كام ُعّززت شبكات املختربات والتصوير التشخييص دعاًم لتقديم اخلدمات.

بام  للتكنولوجيا الصحية األساسية،  تفتقر عمومًا إىل رؤية وطنية متامسكة وُمْقنعة  بلدان اإلقليم  أن  •وُيالحظ  	
يات عديدة فيام يتعلق  ة حتدرِّ مَّ ـَ يف ذلك األدوية، واللقاحات، والدم ومشتقاته، واألجهزة واملعدات الطبية. وث
منخفض،  احلكومي  التمويل  أن  ُيالَحظ  كام  عليها.  احلصول  وإمكانية  الصحية  التكنولوجيات  هذه  بجودة 
بوجه عام، والنفقات املدفوعة من جيوب املواطنني مرتفعة، واحلامية االجتامعية شحيحة. والتزال املؤسسات 
التنظيمية الوطنية، باستثناء قلة ملحوظة، متجّزئة وقارصة، كام أن القطاع اخلاص غري ُمنَظم تنظياًم فعااًل. ثم إن 
د األدوية بعد تسويقها حمدود جدًا، كام أن االستخدام غري الرشيد للتكنولوجيا الصحية يؤدي إىل خسائر  ترصُّ
وتنفيذ  تعزيز  جمايَلْ  يف  الوضع  حتسني  أجل  من  التعاونية  اجلهود  تتواصل  أنه  غري  ضخمة.  وصحية  اقتصادية 
التكنولوجيات الصحية  إمكانية احلصول عىل األدوية األساسية وسائر  الوطنية؛ وحتسني  الدوائية  السياسات 

لقاء أسعار ميسورة؛ وضامن جودهتا ومأمونيتها وحتسني استخدامها.
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جيري  كام  بلدان،  ستة  يف  واإلدارة  الصيدالنية  السياسة  يف  الرشيدة   • 	governance الـَحْوَكمة  تعزيز  وجيري 
استكامل سبع دراسات حالة ُقطرية يف جمايَلْ محاية امللكية الفكرية وإتاحة األدوية. أما يف جماالت مأمونية الدم، 
ع بالدم  زت القدرات يف جماالت التربُّ واملختربات، واهلندسة الطبية البيولوجية والتصوير التشخييص، فقد ُعزرِّ
بال مقابل مادي، واألمراض املعدية املنقولة بنقل الدم، وممارسات التصنيع اجليدة فيام يتعلق بالدم ومشتقاته، 

واالستخدام الرسيري )اإلكلينيكي( املالئم للدم ومشتقاته.

•وواصل املكتب اإلقليمي تعاونه مع املقر الرئييس للمنظمة عىل وضع إطار يمكن للبلدان استخدامه يف إعداد  	
بالكفاءة  ُنُظم تتسم  الطبية. وسعيًا إىل إنشاء  التكنولوجيات الصحية ذات األولوية، وبخاصة األجهزة  قوائم 
التقني إىل بلدان املغرب العريب من أجل إنشاء نظام للرشاء اجلامعي  م الدعم  ُقدرِّ لرشاء اللقاحات يف اإلقليم، 
من  اإلقليم،  يف  اللقاحات  إلنتاج  الدعم  تقديم  وَتواَصل  اللقاحات،  تنظيم  ُنُظم  استعراض  وتم  للقاحات. 
أجل اختبار املنظمة املسبق لصالحية اللقاحات. وسوف يستمر بذل جهود منّسقة لتعزيز إمكانية احلصول عىل 

األدوية وغريها من التكنولوجيات الصحية وحتسني جودهتا واستعامهلا.

إىل  م  وُقدرِّ الصحية.  الُنُظم  تقوية  إىل  برنامج هيدف  الوطنية رضوري ألي  املعلومات  ُنُظم  تعزيز  أن  َفى  خَيْ •وال  	
البلدان دعٌم لتقوية ُنُظمها للمعلومات الروتينية وإلجراء مسوحات جمتمعية هتدف إىل تكملة املعارف املتعلقة 
وجيري  لألمراض.  الدويل  التصنيف  استخدام  تعزيز  وتم  للصحة.  االجتامعية  دات  واملحدرِّ الصحي  بالوضع 
دعم الرشاكة مع شبكة القياسات الصحية من أجل تقييم ُنُظم املعلومات الوطنية ووضع اسرتاتيجيات مالئمة 
لتعزيزها، علاًم بأن تطوير وحتسني قاعدة املعطيات )البيانات( اإلقليمية لتقييم الوضع الصحي واجتاهاته سوف 

يتيح حتسني عملية تبادل املعلومات بني البلدان وحتسني رصد وتقييم الوضع الصحي والُنُظم الصحية.

• بني املكتبات  	networking وفيام يتعلق ببناء القدرات عىل إدارة املعارف، فقد َتواَصل الرتكيز عىل تقوية املشابكة
واملعلومات، وعىل فن تنظيم املكتبات الطبية، ونرش املجالت الصحية.

الرشاكات وأداء املنظمة
ُقدمًا  الدفع  يف  اإلقليمي  املكتب  َدْور  مع  املنظمة،  وأداء  بالرشاكات  املتعلقة  االسرتاتيجية  األغراض  •تتعاطى  	
بجدول األعامل الصحي عىل الصعيَدْين اإلقليمي والعاملي، وتعزيز الرشاكة والتعاون، ومتكني املنظمة من أداء 

واليتها بكفاءة وفعالية.

للمنظمة من خالل  الرئاسية  اهليئات  األعضاء يف عمل  الدول  لزيادة إرشاك  املنظمة جهودًا  أمانُة  َبَذلت  •وقد  	
الوقائع واملنظورات  املنظمة بصورة أفضل؛ وإدراج  املنظمة دعاًم أكثر فعالية؛ واإلبالغ عن عمل  أمانة  تقديم 
الوطنية يف السياسات واألولويات العاملية؛ وضامن وجود املنظمة يف البلدان وجودًا فعااًل؛ وتعزيز الرشاكات 
القليلة املاضية،  املنظمة يف األعوام  النتائج، الذي تم ترسيخه يف  الوظيفية. علاًم بأن إطار اإلدارة تأسيسًا عىل 
يًا يتطلَّب تقديم املزيد من الدعم إلدخال املزيد من التحسني عليه، وضامن استمراريته ألمد  اليزال يمثرِّل حتدرِّ
طويل. وُتواصل املنظمة العمل عىل زيادة كفاءة وفعالية إدارة الربامج بثًا ملزيد من الثقة لدى الدول األعضاء 

واجلهات املانحة يف شفافية أمانة املنظمة وخضوعها للمساءلة.

•وواصل املكتب اإلقليمي بذل جهوده لالنتفاع بنتائج عملية اسرتاتيجيات التعاون مع البلدان يف تعزيز وجود  	
املنظمة عىل الصعيد الُقطري، وتوجيه عمليات التخطيط والـَمْيَزنة وختصيص املوارد. ورشع املكتب يف بذل 
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قدراته  نطاق  املوارد، وتوسيع  اخلارجي وحشد  بالتنسيق  املتعلقة  سلسلة من اجلهود من أجل حتسني وظيفته 
وإتاحة  توافر  بام يف ذلك  املعارف،  االهتامم إلدارة  إيالء  وَتواَصل  الرشكاء.  تعاونه مع سائر  العملية، وتعزيز 
الوثائق واملواد اإلعالمية العالية اجلودة باللغات الرسمية يف الوقت املناسب. واعُتمدت سياسة إقليمية خاصة 
إمكانية  تعزيز  إىل  الرامية  اجلهود  وتواصلت  للمنشورات،  املنظمة  سياسة  مع  مواءمتها  ومتت  باملنشورات، 

احلصول عىل املعلومات الصحية والطبية البيولوجية احلديثة باللغات املناسبة.

مَّ يستلزم  ـَ ت إىل قيام خماطر تتزايد صعوبة التخفيف من حّدهتا. ومن ث ر اإلقليم باألزمات التي أدَّ ُـّ •ويتزايد تأث 	
تعزيز  يتعنّي  كام  الكربى.  املخاطر  بعض  من  للتخفيف  القائمة  واملالية  اإلدارية  الرقابة  إجراءات  تقوية  األمر 
العمليات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالمتثال لسياسات املنظمة وإجراءاهتا بشأن التوظيف واملشرتيات 
واخلدمات التعاقدية. واليزال التوظيف والتمويل عىل صعيَدْي البلدان واملكتب اإلقليمي كليهام غري كافيني 
لضامن الدعم الكايف والرقابة الكافية. واليزال ضامن التنسيق بني مجيع مستويات التخطيط االسرتاتيجي والعميل 
يات. وكانت النفقات النهائية التي رُصفت حتى 31 كانون األول/ديسمرب 2008 متثرِّل 46% من  يمثرِّل أحد التحدرِّ
إمجايل األموال املتوافرة يف امليزانية العادية، إذ بلغت 982 030 42 دوالرًا أمريكيًا. أما النفقات التي رصفت من 
األموال املتأتية من خارج امليزانية العادية يف عام 2008، فقد بلغت 794 125 230 دوالرًا أمريكيًا، أي ما يقرب 

من ستة أضعاف امليزانية العادية.

تنفيذ نظام اإلدارة  للبدء يف  بيئة ناجحة ومستقرة  يات قبل هتيئة  القضايا والتحدرِّ التعاطي مع عدد من  •ويتعنيَّ  	
يف  فعالة  مشاركة  اإلقليمي  املكتب  وشارك   .2010 الثاين/يناير  كانون   1 يف  يتم  أن  ر  املقرَّ اإلقليم،  يف  العاملي 
إعداد سياسات ودالئل إرشادية لتنسيق الوظائف وفقًا لنظام اإلدارة العاملي وملبدأ تفويض السلطة. ومن املزمع 
التدريب عىل هذا النظام قبل البدء يف تنفيذه بستة إىل ثامنية أسابيع. وَتواَصل العمل عىل ضامن استعداد ُنُظم 
تكنولوجيا املعلومات للبدء يف تنفيذ النظام. وتم تطوير سياسة اختيار املوارد البرشية لإلقليم يف إطار املنظمة 
ي تطبيق الرتتيبات اجلديدة للتعاقد مع املشاورين،  للكفاءات الجتذاب أصحاب املواهب العليا. وُينتظر أن يؤدرِّ
مع حتسني معدالت األجر، إىل املساعدة عىل اجتذاب خرباء أعىل مقدرة إلسداء املشورة إىل البلدان عند الطلب. 
علاًم  وتنظيمها.  براجمها  إدارة  القطرية عىل  املكاتب  مساعدة  من  ملزيد  القطرية  األنشطة  إدارة  نظام  تعزيز  وتم 
ـَِنى األساسية. ومتت  بأن عقود الصيانة الكافية وحتسني الدعم العميل قد كفال مستوًى فعااًل خلدمات دعم الب
معاجلة طلبات لرشاء وتسليم إمدادات ومعدات قيمتها 26.3 مليون دوالر. وسوف يواصل املكتب اإلقليمي 

اإلصالح املؤسيس عىل نطاق واسع، بام يضمن تقديم دعم إىل املنظمة أكثر فعالية وأعىل مردودًا.
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1. التنمية الصحية واألمن الصحي
الغرض االستـراتيجي 1: تقليص العبء الصحي واالجتامعي واالقتصادي 

لألمراض السارية
القضايا والتحّديات

مًا كبريًا يف جمال تقليص املراضة والوفيات النامجة عن األمراض السارية. بيد أن عبء هذه األمراض  أحرز اإلقليم تقدُّ
اليزال مرتفعًا نسبيًا، إذا أخذ يف االعتبار توافر وسائل قوية للوقاية واملكافحة، منها اللقاحات. فإمكانية احلصول 
عىل خدمات التطعيم العالية اجلودة بانتظام التزال منخفضة يف مناطق عديدة يف جنوب السودان والصومال، كام 
العجلية، تستعمل  الرئوية والفريوسات  للمكورات  املضادة  اللقاحات  مثل  للحياة،  املنقذة  اجلديدة  اللقاحات  أن 
استعاماًل غري كاٍف كثريًا يف اإلقليم. ويعزى هذا بصفة رئيسية إىل ارتفاع أسعارها، وعدم إدراك راسمي السياسات 
ألمهيتها، وضعف آليات رشاء اللقاحات يف اإلقليم، وقلة ما يلزم من أموال أو من دعم لرشائها يف البلدان ذات 

الدخل املتوسط.

يها باللقاحات التزال سببًا مهاًم للوفيات يف بعض بلدان اإلقليم،  ونتيجة لذلك، فإن األمراض التي يمكن توقرِّ
كام أن شلل األطفال املتوطن يتواصل انتقاله عن طريق فريوس شلل األطفال الربي يف كل من أفغانستان وباكستان. 
أفغانستان هو  باكستان وجنوب  تفتقر إىل األمن يف  التي  املناطق  علاًم بأن ضعف إمكانية الوصول إىل األطفال يف 
يًا  السبب الرئييس الستمرار رساية فريوس شلل األطفال الربي يف هذه املناطق. ويمثل خطر توافد الفريوس حتدرِّ
حقيقيًا للبلدان اخلالية من شلل األطفال والسيَّام يف القرن اإلفريقي. فقد ُسجلت حاالت وافدة يف السودان، تلتها 
يات أخرى جتابه برنامج مكافحة  عدة حاالت أبلغ عنها من ست واليات خمتلفة يف جنوب السودان. وهنالك حتدرِّ
األمراض السارية، منها تأمني املوارد املالية واحلفاظ عىل التزام السلطات الوطنية يف البلدان املوطونة بشلل األطفال 

والبلدان اخلالية منه عىل حد سواء، بمكافحة هذا املرض واستئصاله.

وبناء  امليدانية،  املستويات  بتنفيذها يف خمتلف  يتعّلق  فيام  التقوية، والسيَّام  إىل  املدارية  األمراض  برامج  وحتتاج 
إجراءين اسرتاتيجيـني  املداخالت وتقيـيمها. ويعّد هذان اإلجراءان  املعطيات وحتليلها، ورصد  قدرهتا عىل مجع 
الليشامنيات يف  وداء  البلهارسيات  داء  قبيل  من  أمراض  انبعاث  تواجه خطر  البلدان  أن  أوهلام  نْي،  ـَ رئيسي لسبـَبنْي 
املناطق التي هي حتت السيطرة، وذلك ألسباب عديدة، منها ضعف ُنُظم الرعاية الصحية األولية، وثانيهام أن هناك 
الغينية، واملنتظر  الدودة  ص من  التخلُّ القادمة، والسيَّام مرمى  السنوات  املرامي اإلقليمية والعاملية يف  ببلوغ  التزامًا 
رِـّل مشكلة من مشكالت الصحة العمومية، مع كون نقص التبليغ  بلوغه بنهاية عام 2009. واليزال داء الكلب يمث
د املختربي ضمن العراقيل العملية الرئيسية. وجيري سنويًا اإلبالغ عن نحو 300 حالة برشية، يف حني أنه  والتـرصُّ

ض. جتري معاجلة مئات اآلالف من احلاالت بعد التعرُّ

يات مهمة، منها االفتقار إىل الشفافية بني الدول األعضاء، والسيَّام  د األمراض السارية يواجه حتدرِّ واليزال تـرصُّ
إبان الفاشيات التي يمكن أن تؤثر عىل اقتصاد البلد؛ وافتقار معظم البلدان إىل القدرات األساسية الالزمة لتنفيذ 
تقيـيم  مثل  الرئيسية،  األنشطة  بعض  لتنفيذ  املطلوبة  املالية  املوارد  ونقص  2005؛  لعام  الدولية  الصحية  اللوائح 
القدرات الوطنية ودعم البلدان إبان الفاشيات الكربى. ويواجه العديد من بلدان اإلقليم صعوبات يف احلفاظ عىل 
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ل  تنقُّ الوطنية وكثرة  املوارد  قلة  بسبب  الذاتية  قدراهتا 
املوارد البرشية املدربة.

أهم  من  بالنواقل  املنقولة  األمراض  والتزال 
تنفيذ  عىل  فالقدرة  العمومية.  الصحة  مشكالت 
مداخالت مكافحة النواقل يف إطار املكافحة املتكاملة 
بذل  بمكان  األمهية  ومن  ضعيفة.  التزال  للنواقل 
جهود متضافرة لتعزيز هذه القدرة. ويف هذا السياق، 
املاجستري يف  لنيل درجة  الدورة اإلقليمية  فإن تدشني 
رِـّل حماولة  علم احلرشات الطبي ومكافحة النواقل، يمث

لتحقيق هذه الغاية.

وهيدف برنامج املنح الصغرية للبحوث امليدانية إىل 
توفري معارف جديدة حول األمراض السارية؛ وتقيـيم 
العمومية  الصحة  وسياسات  واملداخالت،  الوسائل 
البحثية؛  القدرات  وتعزيز  املحسنة؛  أو  اجلديدة 
سياسات  إىل  ترمجتها  إىل  سعيًا  البحوث  نتائج  وبث 
امللموسة  اإلنجازات  من  الرغم  وعىل  وممارسات. 
أمام  كربى  يات  حتدرِّ هنالك  فالتزال  املضامر،  هذا  يف 
سياسات  إىل  نتائجها  وتـرمجة  البحثية،  القدرات  بناء 
وممارسات. كام أن عددًا كبريًا من البحوث التي جُترى 
إىل عام   1992 عام  املدة من  نتائجها. فخالل  تنرش  ال 
2006، تم دعم واستكامل 274 مرشوعًا بحثيًا، إال أنه 
 .)%42( 115 مة سوى  مل ُينرش منها يف املجالت املحكَّ
وبالرغم من أن عدد املنشورات قد تزايد يف السنوات 
لبناء  اإلقليمي  املكتب  لدعم  نتيجة  املنرصمة  اخلمس 
التعاطي  يمكن  ال  القائمة  الفجوات  فإن  القدرات، 

معها بام هو متاح حاليًا من املوارد.

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

يف جمال التطعيم واألمراض املتوقاة بالتطعيم والتطعيم 
بالتغطية  املتعلقة  األولية  املعطيات  تشري  الروتيني، 
النتيجة  قت  حقَّ قد  بلدًا   16 أن  إىل  الروتيني  بالتطعيم 
مرة  2008. وقد حتققت ألول  لعام  اإلقليمية  املتوقعة 
 %90 معدهلا  الثالثي  اللقاح  من  الثالثة  باجلرعة  تغطية 

هذا  بلوغ  عىل  أيضًا  اليمن  ويوشك  السودان،  يف 
اهلدف. كام جيري حاليًا توسيع نطاق خدمات التمنيع 
 18 بام يتجاوز سن الرضاع. ويقوم يف الوقت الراهن 
بلدًا )82%( بتقديم خدمات التمنيع خالل السنة الثانية 
من العمر، ويقوم 16 بلدًا )73%( بتقديم تلك اخلدمات 

خالل فرتة االلتحاق باملدارس االبتدائية.

برنامج  عىل  الوطنية  السيطرة  أن  خيفى  وال 
عاملني  يمثالن  به،  االلتزام  إىل  إضافًة  التطعيم، 
أساسيـني لنجاحه. كام ال خيفى أن العوامل األساسية 
املنظمة  مه  تقدرِّ ما  يف  تتمثَّل  املضامر،  هذا  يف  للنجاح 
السنوات،  املتعددة  اخلطط  إلعداد  تقني  دعم  من 
واخلطط التفصيلية للمناطق، ومن دعم تقني رضوري 
للتنفيذ، والتوايص والتوعية عىل أعىل مستوى وطني، 
دعم  أن  كام  واملالية.  التقنية  املوارد  حشد  عن  فضاًل 
العاملي  التحالف  إىل  املقدمة  الطلبات  إلعداد  املنظمة 
املالية،  واملدخالت  والتمنيع،  اللقاحات  أجل  من 
األمن،  انعدام  أن  غري  احلتمّية.  الرضورات  من  هي 
هي  البرشية  املوارد  ونقص  اإلدارية،  القدرة  وضعف 
ذات  البلدان  يف  التمنيع  برامج  تعرقل  التزال  عوامل 

األولوية.

هذا، وتتواصل جهود تعزيز ُنُظم توريد اللقاحات 
 %100 بتقديم  بلدًا  عرش  ثامنية  حاليًا  ويقوم  وإدارهتا. 
ع للتمنيع  من الدعم للقاحات التقليدية للربنامج املوسَّ
عىل  حاليًا  السودان  يعكف  كام  الـَحْقن.  ومعدات 
متويل  يف  واملشاركة  احلقن  معدات  تكاليف  تغطية 
تم إدخاله حديثًا. ومن  الذي  التكافؤ  اللقاح اخلاميس 
ع أن يزيد إسهام أفغانستان الوطني زيادة كبرية يف  املتوقَّ

عام 2009، مع التمويل املشرتك للقاحات اجلديدة.

إقليمية  ُنُظم  إقامة  إىل  جاهدة  املنظمة  وتسعى 
القرار  أصحاب  بتبصري  للقاحات:  اجلامعي  للرشاء 
اخلاصة  اإلقليمية  اجلدوى  دراسة  وإنجاز  بمزاياها، 
املغرب  بلدان  ومساعدة  للقاحات،  اجلامعي  بالرشاء 
للقاحات.  اجلامعي  للرشاء  نظام  إنشاء  عىل  العريب 
وجيري استعراض آلية الرشاء اجلامعي للقاحات لدى 
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آليات أخرى  التعاون اخلليجي، وحتليل  بلدان جملس 
للرشاء ملساعدة البلدان يف اختاذ قراراهتا عن بّينة.

ُأحرز  فقد  احلصبة،  من  ص  بالتخلُّ ق  يتعلَّ ما  ويف 
اإلقليم  احلصبة. ونجح  وفيات  تقليص  كبري يف  م  تقدُّ
يف بلوغ مرمى الرؤية واالسرتاتيجية العامليتني للتمنيع 
)لتقليص الوفيات التقديرية، يف املدة من عام 2000 إىل 
املستهدف  املوعد  قبل  90%(، وذلك  بنسبة   2010 عام 
بنحو ثالث سنوات، يف ما ُيَعد إنجازًا أشاد به املجتمع 

العوامل  من  اإلقليمي  املكتب  دعم  كان  وقد  الدويل. 
خالل  من  وذلك  اإلنجاز،  هذا  حتقيق  يف  األساسية 
فيها  بام  الوطنية،  اخلطط  إلعداد  التقني  الدعم  تقديم 
اإلقليمية  الرشاكة  ختطيط احلمالت وتنفيذها، وإقامة 

حلشد املوارد.

كزاز  من  ص  التخلُّ يف  بلدًا  عرش  سبعة  ونجح 
)تتانوس( األمومة وكزاز الوليد بام يتامشى مع النتيجة 
املتوّقعة اإلقليمية. وُعقد اجتامع بلداين للبلدان املتبقية 
إيفاد  أعقبه  الكزاز،  من  ص  التخلُّ جهود  تعزيز  ُبْغَية 
واليونيسف  العاملية  الصحة  ملنظمة  مشرتكة  بعثات 
العراقيل  ملناقشة  واليمن  وباكستان  أفغانستان،  إىل 
املختلفة  العنارص  مع  للتعاطي  وطنية  خطط  وإعداد 
وكزاز  األمومة،  كزاز  من  ص  التخلُّ السرتاتيجية 
وجيري  التكمييل.  التطعيم  أنشطة  ذلك  يف  بام  الوليد، 
)توكسويد  الكزاز  بذوفان  التطعيم  الصومال،  يف 
وبدأ  الطفولة،  لصحة  املخصصة  األيام  يف  التتانوس( 
ص  للتخلُّ األوىل  املرحلة   2008 عام  أواسط  يف  اليمن 

من كزاز األمومة وكزاز الوليد.

كبريًا.  زمخًا  اجلديدة  اللقاحات  إدخال  واكتسب 
م من التحالف العاملي من أجل  فبفضل الدعم املايل املقدَّ
اللقاحات والتمنيع، ُأدخل لقاح املستدمية النزلية »يب« 

طفل صومايل يستفيد من »يوم صحة الطفولة«

االبتسامة مرسومة عىل وجوه األطفال يف باكستان حلملة التطعيم ضد احلصبة
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يف باكستان، والسودان، واستعدت أفغانستان إلدخال 
اللقاح  ويستخدم   .2009 عام  أوائل  يف  اللقاح  هذا 
االقرتاين املضاد للمكورات الرئوية حاليًا يف الربنامج 
يف  والكويت،  وقطر،  البحرين،  يف  للتمنيع  الوطني 
واململكة  وُعامن،  املتحدة،  العربية  اإلمارات  أن  حني 
العربية السعودية، ستقوم بإدخاله يف أوائل عام 2009. 
العاملي من أجل  التحالف  اليمن عىل موافقة  وحصل 
اللقاحات والتمنيع عىل إدخال لقاح املكورات الرئوية 
يف  النجاح  عوامل  أهم  من  كان  وقد   .2010 عام  يف 
العاملي  التحالف  يتيحها  التي  الفرصة  الصدد،  هذا 
وااللتزام  املايل،  للدعم  والتمنيع  اللقاحات  أجل  من 
ع من  الوطني بالتمويل املشرتك، والدعم التقني املوسَّ
إىل  املقّدمة  الطلبات  إعداد  يف  اإلقليمي  املكتب  ِقَبل 
التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع، وإعداد 
خطة إدخال اللقاحات وبناء القدرات الوطنية، فضاًل 

عن توفري الدعم املايل الالزم لتنفيذ خطة اإلدخال.

لدعم  املستحقة  البلدان  التزام  أن  خيفى  وال 
مسامهة  وزيادة  املشرتك،  للتمويل  العاملي  التحالف 
ع  املوسَّ الربنامج  لقاحات  يف  بالتدريج  احلكومة 
للتمنيع، مها الوسيلتان الوحيدتان لضامن االستدامة. 
ي الرئييس الذي يواجه اإلقليم يف جمال إدخال  والتحدرِّ
ق باملصاعب املالية التي تواجه  اللقاحات اجلديدة، يتعلَّ
االنخفاض،  إىل  املائل  املتوسط  الدخل  ذات  البلدان 
ِقَبل  من  للدعم  حاليًا  مستحقة  ليست  هي  والتي 
التحالف، واملصاعب التي تواجه البلدان ذات الدخل 
املرتفع من حيث إدخال اللقاحات. ومن ثم، فقد عقد 
الوفود  رؤساء  مع  جانبيًا  اجتامعًا  اإلقليمي  املكتب 
ع  خالل مجعية الصحة العاملية للتوعية بالربنامج املوسَّ
وإلدخال  عام،  بشكل  تأييده  إىل  والدعوة  للتمنيع 
حلقة  مت  ُنظرِّ كام  خاص.  بشكل  جديدة  لقاحات 
عملية يف العراق للتوعية بأمهية إدخال لقاح املستدمية 

النزلية »يب« وتأييده.

د، والرصد، والتقيـيم، فإن ما  ويف ما يتعلق بالرتصُّ
د األمراض التي يمكن  حتقق من إنجازات يف جمال ترصُّ

يها باللقاحات اجلديدة قد فاق املستهَدف. فهنالك  توقرِّ
السحايا  التهاب  د  برتصُّ تقوم  بلدًا  عرش  ستة  حاليًا 
اجلرثومي؛ وتقوم أربعة بلدان برتّصد أمراض جرثومية 
هنالك  أن  كام  واإلنتان(؛  الرئوي  )االلتهاب  َغْزوية 
الفريوسات  د  ترصُّ شبكة  يف  أعضاء  بلدًا  عرش  ثالثة 
عددًا  تغطي  هذه  د  الرتصُّ شبكات  بأن  علاًم  العجلية. 
منها  والتي  للصعوبات،  مواجهة  البلدان  أكثر  من 
أفغانستان، وباكستان، والسودان، والعراق، واليمن. 
توفري  خالل  من  مكثفًا  دعاًم  اإلقليمي  املكتب  م  وقدَّ
اإلمدادات واملعدات، وتكثيف بناء القدرات الوطنية، 
وضامن اجلودة، ومراقبة اجلودة، والرصد والتقييم من 
خالل زيارات املتابعة. ونتيجة لبناء القدرات، أصبح 
لدى أحد عرش بلدًا القدرة عىل إجراء التنميط اجليني 
للفريوسات العجلية، كام أصبح بمقدور أربعة بلدان 
العجلية.  للفريوسات  اجلينية  املتواليات  حتديد  منها 
الصدد،  هذا  يف  األمهية  البالغة  العوامل  من  كان  وقد 
البلدان  الربنامج، وحرص  الوطنية عىل هذا  السيطرة 
عىل احلصول عىل املعطيات التي تدعم اختاذ القرارات 
بيرِّنات،  إىل  استنادًا  اجلديدة  اللقاحات  إدخال  حول 
وتوافر املوارد املالية من خالل خطط التحالف العاملي 

لتعجيل استنباط اللقاحات وإدخاهلا.

لرصد  اإلقليمية  املتوقعة  النتائج  إنجاز  ويميض 
وتقييم الربنامج املوسع للتمنيع. إذ يقوم حاليًا 18 بلدًا 
برتصد املعطيات املتعلقة بمعدل التغطية بالتطعيم عىل 
صعيد املناطق، وذلك بصورة منتظمة. ومن أجل تعزيز 
عىل  وتقييمه  للتمنيع  املوسع  الربنامج  رصد  أنشطة 
بناء القدرات عىل تقييم جودة  مستوى املنطقة، جرى 
املعطيات يف ستة من البلدان ذات األولوية )أفغانستان، 
وباكستان، والعراق، والسودان، والصومال، واليمن( 
نظام  وإدخال  تكييف  وجرى  األردن.  إىل  باإلضافة 
عن  فضاًل  للتمنيع،  املوسع  الربنامج  معطيات  إدارة 
وباكستان،  األردن،  يف  الوطنيني  املوظفني  تدريب 
م الدعم التقني إىل أفغانستان،  والعراق، ولبنان. كام ُقدرِّ
والعراق، ومرص، واليمن لتقييم ُنُظم إدارة املعطيات، 
أن  خيفى  وال  الالزمة.  احلاسوبية  الربجميات  وإعداد 
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االرتقاء  عىل  العمل  يف  واستخدامها  املعطيات  حتليل 
يف  والسيام  املنطقة،  مستوى  عىل  بالتطعيم  بالتغطية 
البلدان ذات األولوية، حيتاج إىل املزيد من التقوية من 

خالل اجلهود الوطنية.

ويوجد لدى تسعة عرش من بلدان اإلقليم االثنني 
وقوعات  لرصد  وطني  دي  ترصُّ نظام  والعرشين 
عىل  القدرات  تعزيز  وتم  املنطقة.  بحسب  احلصبة 
د احلصبة بحسب احلاالت، وعىل َمْوضعة األنامط  ترصُّ
اجلينية لفريوسات احلصبة السارية. ومن املتوقع بنهاية 
واملغرب  باكستان، والصومال،  أن تكون   ،2009 عام 
د احلصبة بحسب احلاالت  قد نفذت كذلك نظام ترصُّ

عىل املستوى الوطني. 

التجارب  والسيام  البحوث،  إجراء  ويعترب 
الرسيرية )اإلكلينيكية( للقاحات من مواطن الضعف 
يف اإلقليم، نظرًا لعزوف البلدان عن املشاركة يف أمثال 
املوافقة عىل ستة مشاريع  أنه متت  البحوث. غري  هذه 

بحثية يف إطار برنامج املنح الصغرية.

وتم جزئيًا إنجاز النتائج املتوقعة اإلقليمية املتعلقة 
بسالمة احلقن ورصد املضاعفات التي تعقب التطعيم. 
ويقوم اآلن مخسة عرش بلدًا باستخدام املحاقن الذاتية 
بلدًا  عرش  مخسة  أنشأ  كام  حرصيًا،  استخدامًا  التعطل 
وأعيد  التطعيم.  تعقب  التي  املضاعفات  لرصد  نظامًا 
تقييم سالمة احلقن يف سلطنة عامن، باستخدام األداة 
املعنّية التي قامت املنظمة بتحديثها. وتم بناء القدرات 

فخامة السيد حامد قرضاي، رئيس أفغانستان، ودولة السيد يوسف رضا جيالين، رئيس وزراء باكستان، ومعايل الدكتورة تابـيتا بطرس 
شوكاي، وزيرة الصحة االحتادية يف السودان، كانوا من الداعمني إلطالق محالت التطعيم ضد شلل األطفال
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تعقب  التي  املضاعفات  ترصد  ُنُظم  تعزيز  زيادة  عىل 
التطعيم. ويعد عدم توافر املوارد املالية الالزمة لتنفيذ 
األنشطة القطرية املقررة، هو العائق الرئييس أمام إنجاز 

النتائج املتوقعة اإلقليمية.

استئصال  جهود  اجلبهات  كل  عىل  وتواصلت 
البلدان  يف  نفذت  فقد  اإلقليم.  من  األطفال  شلل 
مجيع  استهدفت  منزل،  إىل  منزل  من  محالت  املوطونة 
وُبذلت  العمر.  من  اخلامسة  دون  هم  الذين  األطفال 
جهود مكثفة لضامن اجلودة العالية. وتم احلصول عىل 
أساليب  تنفيذ  تم  كام  املجتمع،  وقادة  الساسة  التزام 
متعددة القطاعات إلرشاك القطاعات احلكومية وغري 
األساليب  هذه  وشملت  سواء.  حد  عىل  احلكومية 
املكثَّف واألنشطة اإلرشافية.  االستنهاض االجتامعي 
واستعني  بخرائط،  مزودة  تفصيلية  خطط  ُأعدت  كام 
بشكل  الرتكيز  مع  األطفال،  مجيع  إىل  الوصول  يف  هبا 
التي  والفئات  باملخاطر  املحفوفة  املناطق  عىل  خاص 
األحادي  اللقاح  واسُتخدم  إليها.  الوصول  يتعذر 
التكافؤ لتعظيم االستجابة املناعية اخلاصة بنمط معني. 
كام ُاستخدم نظام عالمة التطعيم لضامن عدم َفْوت أي 
مستقلون،  مراقبون  احلمالت  وقد أرشف عىل  طفل. 
وساعد ما توصلوا إليه من نتائج يف حتديد املشكالت 
التي يتعني عىل السلطات املسؤولة حّلها. وتم تنسيق 
كام  املتجاورة،  البلدان  بني  للتطعيم  الوطنية  األيام 
خدمات  لتقديم  التكمييل  التمنيع  أنشطة  استخدمت 
للحياة  املنقذ  »أ«  الفيتامني  إعطاء  قبيل  من  أخرى، 

وأقراص طرد الديدان.

عام  من  األوىل  الستة  األشهر  خالل  وَتَواَصل 
األطفال،  شلل  حاالت  عدد  تناقص  نمط   ،2008
والتنوع اجلينومي للفريوسات املستفردة من أفغانستان 
وباكستان. غري أنه اعتبارًا من متوز/يوليو 2008، بدأت 
عدد  إمجايل  فوصل  احلاالت  عدد  يف  ملحوظة  زيادة 
احلاالت يف باكستان إىل 118 حالة يف عام 2008 مقارنًة 
مع 32 حالة يف عام 2007، و31 حالة يف أفغانستان يف 
عام 2008 مقارنة مع 17 حالة يف عام 2007. وُعقدت 

استمرار  وأسباب  الوبائي،  الوضع  لفهم  مشاورات 
خطط  وُأعدت  باكستان،  يف  الربي  الفريوس  رساية 
أسباب  وتشمل  القضايا.  هذه  مع  للتعاطي  خاصة 
الوصول  صعوبة  زيادة  باكستان،  يف  احلاالت  زيادة 
التي يعوزها األمن والتي تعد  املناطق  إىل األطفال يف 
الت السكان من هذه املناطق  بؤرًا موطونة، وكثرة تنقُّ
إىل سائر أنحاء باكستان. وبذلت جهود كبرية عىل كل 
اجلبهات، بام فيها محالت التوعية والتطعيم االجتثاثي 
ثة عىل  والتي أظهرت نتائج إجيابية. وُأعدت خطط حمدَّ
اجلهود لضامن  بذل  مع   ،2009 لعام  املقاطعات  نطاق 
االنتفاع  إىل  باإلضافة  فإنه  أفغانستان،  ويف  تنفيذها. 
من فرص الوصول إىل األطفال وتطعيمهم، تواصلت 
اجلهود مع كل األطراف لوقف األعامل العدائية أثناء 
مني بالوصول  أنشطة التطعيم التكمييل، والسامح للمطعرِّ
إىل األطفال. وتم من خالل اتصال غري مبارش االتفاق 
بيان  إصدار  عىل  للحكومة  املناهضة  العنارص  مع 
لدعم أنشطة التطعيم التكمييل يف مناطق نفوذها. وقد 
إىل  الوصول  إمكانية  أسفرت هذه اجلهود عن حتسني 
األطفال يف بعض مناطق اإلقليم اجلنويب. بيد أنه نظرًا 
لعدم استمرار هذه اإلمكانية، فلن يكون هلا تأثري فعيّل 
ويف  احلاالت.  حدوث  ووقف  املناعي  الوضع  عىل 
أيلول/سبتمرب 2008، فقد الربنامج اثنني من العاملني 
الوطنيني، وسائقًا يف هجوم باملتفجرات عىل مركبات 

األمم املتحدة يف الطريق من قندهار إىل سبينبولداك.

ويف السودان، اكُتشف توافد للفريوس من تشاد مل 
تعقبه حاالت ثانوية، مما يعكس ارتفاع مستوى مناعة 
ن  األطفال، بسبب ما شهده التطعيم الروتيني من حتسُّ
والواسعة  اجلودة  العالية  التمنيعية  واالستجابة  كبري، 
وقع  للفريوس  توافدًا  أن  غري  التوافد.  هلذا  النطاق 
يف  الفريوس  انتشار  عن  وأسفر  السودان  جنوب  يف 
مناعة  مستوى  انخفاض  بسبب  خمتلفة  واليات  ست 
السكان، وضعف التطعيم الروتيني، والنقص الشديد 
يف  الوطنية  التمنيع  أيام  يواجه  الذي  اإلمدادات،  يف 
بالقيام،  التكمييل  التطعيم  أنشطة  ُنّفذت  فقد  البلد. 
بصفة رئيسية، باستخدام لقاح شلل األطفال األحادي 
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البلدان، باستثناء جيبويت، والكويت، ولبنان يف إحراز 
وجتاوز اهلدف املتعلق بكفاية عينات الرباز املأخوذة من 
وبالرغم   .%80 ومقداره  احلاد،  الرخو  الشلل  حاالت 
املختربات  شبكة  أداء  ظل  العمل،  عبء  زيادة  من 
وتم  اإلشهاد،  مستوى  عىل  األطفال  لشلل  اإلقليمية 
معطيات  حتليل  وجيري  الشبكة.  خمتربات  مجيع  اعتامد 
النرشة  الرخو احلاد أسبوعيًا، وُتنرش يف  الشلل  ترصد 
إىل  مرجتعة  معلومات  مع  »بوليوفاكس«،  األسبوعية 
د الشلل الرخو احلاد  البلدان. وجيري تقييم جودة ترصُّ
من خالل بعثات للمراجعة املتعمقة تعتمد عىل تقييم 
د يف  ميداين فعيل. وبنهاية عام 2008، كانت ُنُظم الرتصُّ
مجيع بلدان اإلقليم قد روجعت مرة واحدة عىل األقل 
فقط،  وفلسطني  الصومال  باستثناء   ،2004 عام  منذ 
املكتب  ويتابع  مكتبية.  مراجعة  هلام  أجريت  اللتني 
هذه  عن  املنبثقة  التوصيات  تنفيذ  كثب  عن  اإلقليمي 
التعاطي  القدرات عىل  بناء  بدعم  قام  املراجعات، كام 

مع الفجوات املحددة. 

أي  التكمييل،  التطعيم  د  ترصُّ أنشطة  خالل  ومن 
الرصد البيئي، اكُتشف يف مرص فريوس بري وافد من 
 .2008 أيلول/سبتمرب  يف  السودان  جنوب  إثيوبيا/ 
املرصية  السلطات  قامت  الوافد،  للفريوس  وتصديًا 
عىل الفور بتنظيم جولتني للتطعيم االجتثاثي، ومل ُتظهر 
للفريوس.  ثانوي  انتشار  أي  املكثَّفة  د  الرتصُّ أنشطة 
من  الناجني  حياة  نوعية  لتحسني  خاص  اهتامم  ويوىَل 
وسائر  التأهيل  برامج  تنفيذ  خالل  من  األطفال  شلل 
يف  اجلهود  هذه  بذل  حاليًا  وجيري  الداعمة.  األنشطة 
باكستان واليمن، بالتعاون مع هيئة اإلغاثة اإلسالمية 

العاملية.

من  املزيد  واالحتواء  اإلشهاد  أنشطة  وتكتسب 
الزخم. ويتمثَّل اهلدف اإلقليمي يف انتهاء مجيع البلدان 
من املرحلة األوىل من االحتواء املختربي، وتقديم تقرير 
اخلالية  البلدان  أبلغت مجيع  وقد  األنشطة.  عن جودة 
من شلل األطفال، باستثناء الصومال واليمن، بإمتامها 
املرحلة األوىل للمسح املختربي، وقام 15 بلدًا بإجراء 

 ،2008 أيار/مايو  منذ  وذلك  بالفم،  املأخوذ  التكافؤ 
إثيوبيا. ونجح الصومال  بالتزامن مع أنشطة مماثلة يف 
رساية  وقف  يف  نجاح  من  أحرزه  ما  عىل  احلفاظ  يف 
2005؛  الفريوس التي أعقبت توافد الفريوس يف عام 
آذار/ يف  األطفال  شلل  من  اخللو  وضع  استعاد  كام 

مارس 2007، وحافظ عليه يف 2008، من خالل ضامن 
املناعة الكافية للسكان.

تواصل  األطفال،  شلل  من  اخلالية  البلدان  ويف 
هبدف  التكمييل  التطعيم  أنشطة  لتنفيذ  األولوية  إيالء 
اخلامسة  دون  هم  الذين  األطفال  مجيع  تطعيم  ضامن 
من العمر ضد شلل األطفال، والسيام يف البلدان التي 
بالتطعيم  الروتينية  التغطية  معدل  انخفاض  من  تعاين 
توقيًا النتشار الفريوس بعد توافده. وقام بعض البلدان 
اخلالية من شلل األطفال بحمالت استهدفت بصورة 
رئيسية املناطق املعرضة بشدة خلطر العدوى واملناطق 
بالتطعيم  الروتينية  التغطية  معدل  فيها  ينخفض  التي 
واجلمهورية  الليبية،  العربية  واجلامهريية  )األردن، 
والعراق،  والسودان،  وجيبويت،  السورية،  العربية 
واليمن(  السعودية،  العربية  واململكة  ولبنان، ومرص، 
ويتواصل التنسيق بني البلدان املتجاورة داخل اإلقليم، 
والسيام بني أفغانستان وباكستان تنسيقًا شاماًل. ويتم 
توسيع نطاق هذا التنسيق مع البلدان املجاورة بأقاليم 
للمجموعة  اجتامعات  وُعقدت  األخرى.  املنظمة 
االستشارية التقنية، واجتامعات تنسيقية لبلدان القرن 
حتقيقًا  األنشطة  توقيت  كثريًا  حتسن  كام  اإلفريقي، 

لتزامنها، وتبادل املعلومات بني البلدان.

وواصل نظام ترصد الشلل الرخو احلاد يف اإلقليم 
أداء وظائفه وفقًا للمعايري الدولية املقبولة، بل إنه فاق 
املؤرشات املطلوبة يف العديد من البلدان ذات األولوية. 
معدل  إىل  الوصول  هدف  البلدان  مجيع  وأحرزت 
الشلل الرخو احلاد غري الناجم عن شلل األطفال وهو 
1 عىل األقل لكل 000 100 ملن هم دون سن اخلامسة 
مجيع  يف   100  000 لكل   2 املعدل  هذا  وجتاوز  عرشة، 
البلدان املعرضة بشدة خلطر العدوى. ونجحت مجيع 
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املدير اإلقليمي يلتقي بأحد الناجني من شلل األطفال، وذلك 
خالل زيارته ملركز التأهيل بكلية امللك إدوارد الطبية يف الهور

األوىل  املرحلة  جودة  وتوثيق  املخزونات  جرد  أنشطة 
من أنشطة االحتواء. وواصلت جلنة اإلشهاد اإلقليمية 
مة من ِقَبل جلان  مراجعة الوثائق الوطنية املختلفة املقدَّ
اإلشهاد الوطنية. وُقبلت الوثائق األساسية املقدمة من 
19 بلدًا، والتقارير النهائية املقّدمة من 14 بلدًا، وتقوم 
مرحلية.  تقارير  بتقديم  بانتظام  وباكستان  أفغانستان 

وتواصل مجيع البلدان حتديث البيانات سنويًا.

ويتواصل تقديم الدعم التقني للربنامج اإلقليمي 
موظفًا   70 عىل  باالعتامد  األطفال  شلل  الستئصال 
دوليًا وما يربو عىل ألف موظف وطني يعمل يف جمال 
متثرِّل  التي  اخلرباء  ِفَرق  إىل  باإلضافة  األطفال،  شلل 
واإلقليمية،  القطرية  التقنية  االستشارية  املجموعات 
هات  التوجُّ بشأن  الوطنية  الربامج  إىل  املشورة  وتقّدم 
العاملني  مجيع  يقوم  نفسه،  الوقت  االسرتاتيجية. ويف 
الربنامج  إىل  الدعم  بتقديم  األطفال  شلل  جمال  يف 

مع  التعاطي  يف  املعاونة  عن  فضاًل  للتمنيع،  ع  املوسَّ
الربامج الصحية األخرى ذات األولوية عىل املستوى 
القطري. ومع اقرتاب بلدان اإلقليم أكثر من أي وقت 
األطفال،  شلل  انتقال  وقف  مرمى  بلوغ  من  مىض 
أعىل  األطفال  شلل  باستئصال  اإلقليمي  االلتزام  بلغ 
مستوياته، وهو ما يتجىلَّ يف ما تبديه السلطات الوطنية 
يف البلدان املوطونة بشلل األطفال والبلدان اخلالية منه 

عىل السواء من التزام كبري.

احليوانية  واألمراض  املدارية  األمراض  جمال  ويف 
الصومال  إىل  التقني  الدعم  من  املزيد  م  ُقدرِّ املنشأ، 
واليمن يف ما يتعلق بمبادرة مكافحة داء البلهارسيات، 
د، واختاذ مبادرات جديدة  والسيَّام لتقوية نظام الرتصُّ
مشاركة  اإلقليمي  املكتب  وشارك  املبادرة.  لتعزيز 
اليمنية  الوطنية  احلملة  وتدشني  إعداد  يف  نشطة 
القيام  أساس  عىل  البلهارسيات،  داء  من  ص  للتخلُّ
2008. واستهدفت  بأربع جوالت رئيسية خالل عام 
املدرسة  دخول  سن  يف  األطفال  األدوية،  توزيع  محلة 
15 حمافظة. ووصلت احلملة إىل ما  – 18 سنة( يف   6(
م الدعم إلجراء جتربة  يربو عىل 000 400 2 طفل. وُقدرِّ
ارتيادية عىل نطاق املجتمع يف واحدة من أشد املناطق 
البالغني  مجيع  أيضًا  شملت  )الشهيل(،  بالداء  تواطنًا 
من السكان. وأظهر التحليل األوىل للمعطيات معداًل 
الرسدية  التقارير  وتفيد   .%80 نحو  بلغ  للتغطية  عامًا 
األدوية،  توزيع  بأنشطة  االلتزام  من  كبري  قدر  بوجود 
واستمرت  االجتامعي.  االستنهاض  جهود  تعضده 
وتنفيذ  الدعم الكتشاف احلاالت،  ي  تلقرِّ الصومال يف 
اجلموعي.  للتوزيع  األدوية  وتوفري  املعاجلة،  محالت 
ومل تستهدف املبادرة األطفال يف سن دخول املدرسة، 
فحسب، بل استهدفت أيضًا البالغني يف إقليمي جوبا 
املناطق  من  يعتربان  اللذين  اجلنوبية  وشبييل  اجلنوبية 
12 حالة،   900 نحو  املوطونة. وقد شملت احلمالت 

حوايل 95% منها ألطفال يف سن دخول املدرسة.

د داء  ويدعم املكتب اإلقليمي تطوير وتنفيذ ترصُّ
الغينية يف  الدودة  اخلالية من  املناطق  الُتَنْينات يف مجيع 
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الصحة  وزارة  مع  بالتنسيق  وذلك  السودان،  جنوب 
السودان.  جلنوب  الغينية  الدودة  استئصال  وبرنامج 
السودان  يف  املعنيرِّـني  الرشكاء  إىل  التقني  الدعم  م  وُقدرِّ
للرشوع يف عملية اإلشهاد يف البلد، ُبْغَية إحراز هدف 
كانون  بحلول  العاملي  الصعيد  عىل  الداء  استئصال 
اإلقليمي،  املكتب  وأسهم   .2009 األول/ديسمرب 
إعداد  يف  كارتر،  ومركز  الصحة،  وزارة  مع  بالتنسيق 
تلك  احلاالت،  بانعدام  املعنية  د  الرتصُّ طريق  خريطة 
البلدان الستة  بلدًا من   13 التي سوف تشمل  اخلريطة 
هذه  وتعترب  الغينية.  الدودة  من  اخلالية  والعرشين 
البلدان الثالثة عرش املختارة، مناطق ذات أولوية نظرًا 
مت املنظمة دعاًم  لوقوعها ضمن مناطق موطونة. كام قدَّ
جنوب  بني  احلدود  عرب  د  للرتصُّ نظام  إلنشاء  خاصًا 
الدعم  هلذا  النهائي  املرمى  وكان  وأثيوبيا.  السودان 
املناطق احلدودية  د قوية يف  ُنُظم ترصُّ بناء  اخلاص هو 
انتقال  حول  والتوعية  متطوعني،  تدريب  خالل  من 
التثقيفية  املواد  بث  خالل  من  وذلك  الغينية،  الدودة 

واإلعالمية باللغات املحلية عىل حدود البلدين.

م املكتب اإلقليمي الدعم التقني لتعزيز توفري  وقدَّ
الكافية والعالية اجلودة حلاالت اجلذام عىل  اخلدمات 
تلك  يف  والسيَّام  الوطني،  ودون  الوطني  املستوى 
مت  البلدان التي تعاين من عبء كبري من اجلذام. وقدَّ
التابعة للمنظمة واملعنية  التقنية  املجموعة االستشارية 
بمكافحة اجلذام توصيات لتوجيه اسرتاتيجية مكافحة 
وتشري  القطري.  املستوى  عىل  منه  ص  والتخلُّ اجلذام 
معدل  أن  إىل   2008 عام  أوائل  منذ  املتاحة  املعطيات 
يبلغ  كان  اإلقليم  يف  لة  املسجَّ اجلذام  حاالت  انتشار 
املكتشفة يف  4240 حالة. وبلغ عدد احلاالت اجلديدة 
مع  مقارنة  كبرية  زيادة  يمثرِّل  مما  حالة،   4091 اإلقليم 
غة يف عام 2006 والتي كان عددها 3261  احلاالت املبلَّ
حالة. علاًم بأن هذه الزيادة يف احلاالت املكتشفة، تعود 

ن عملية مجع املعطيات )البيانات( واإلبالغ. إىل حتسُّ

الالزم  الدعم  الكلب  داء  برامج مكافحة  وتلّقت 
واألنشطة  اللقاحات  وتوفري  املكافحة،  أنشطة  لتعزيز 

التثقيفية. وأسهم األردن، ومجهورية إيران اإلسالمية، 
واجلمهورية العربية السورية، يف اليوم العاملي ملكافحة 
احلمالت  عىل  الرتكيز  مع   ،2008 لعام  الكلب  داء 

والتوعية حول الوقاية من داء الكلب.

ال  والذي  األفريقي  املثقبيات  بداء  يتعلق  ما  ويف 
ن إال يف جنوب السودان، فقد دعمت املنظمة بناء  يتوطَّ
وتشخيصه  املرض  ي  حتررِّ عىل  لوي  مستشفى  قدرات 
ومعاجلته. وقد تم حتّري ما متوسطه 252 شخصًا شهريًا 
خالل  نشطًا  حتّريًا  شخصًا   1988 وحتري  املخترب،  يف 
املستهدفة،  القرى  يف  أيام  ستة  استغرقت  التي  احلملة 
علاًم  شهر.  كل  مريضًا   16 ومعاجلة  تشخيص  تم  كام 
جنوب  يف  اإلفريقي  املثقبيات  لداء  العام  الوضع  بأن 
السودان اليزال يبعث عىل القلق، بعد انسحاب معظم 
وزارة  هلا  توّفر  مل  التي  املناطق  من  املنفذين  الرشكاء 
بأنشطة  لالضطالع  الالزمة  القدرات  بعد  الصحة 
املنظمة  عىل  بضغوط  الوضع  هذا  ويلقي  املكافحة. 
لتعزيز أنشطة املكافحة امليدانية للحفاظ عىل انخفاض 
املعدل السنوي للوقوعات )> 500 حالة جديدة يف عام 
2008( والذي يشوبه بالقطع االفتقار إىل الدقة بسبب 

املدير اإلقليمي ومعايل الدكتور عبد الكريم راصع، وزير 
الصحة العامة والسكان يف اليمن، يف زيارة إىل حمافظة املحويت 

اليمنية خالل إطالق احلملة الوطنية للتخّلص من داء 
البلهارسيات 
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ي )> 5% مقابل  انخفاض معدل التغطية بأنشطة التحررِّ
1.8 مليون السكان املعرضني خلطر العدوى(.

داء  تشخيص  عىل  القدرات  بناء  دعم  وتم 
ونظرًا  السودان.  يف  ومعاجلته  احلشوي  الليشامنيات 
للنقص العاملي يف الدواء املستخدم بانتظام يف السودان 
بتيسري  املنظمة  قامت  الصوديوم(،  )ستيبوغلوكونات 
إدخال أنتيموين بديل )أنتيمونيات امليغلومني( لضامن 
الليشامنيات  احلصول عىل املعاجلة. ويف ما يتعلق بداء 
اجللدي، تعمل املنظمة عىل تعزيز شبكة إقليمية لتوحيد 
أساليب  وتوفري  والتشخيص،  املعاجلة  بروتوكوالت 
ُمسندة بالبيرِّنات ملكافحة املرض عىل نحو أفضل. وقد 
لوحظ انبعاث املرض يف بؤر خمتلفة، مما يستلزم األخذ 
ملكافحة  عديدة  قطاعات  تعاون  عىل  يقوم  بأسلوب 

املرض نظرًا لسامته املرتبطة بالبيئة.

هبا  والتنبؤ  السارية  األمراض  د  ترصُّ جمال  ويف 
ُبْغَية تعزيز الُنُظم  ي هلا، تم إعداد أداة للتقييم  والتصدِّ
د واالستعداد لألوبئة،  الوطنية لإلنذار املبكر، والرتصُّ
لعام  الدولية  الصحية  للوائح  وفقًا  هلا،  ي  والتصدرِّ
القدرات  لتقييم  البلدان هذه األداة  2005، وتستخدم 
األساسية الوطنية املطلوبة لتنفيذ اللوائح. ومن أشكال 
الدعم األخرى: تقييم القدرات األساسية الوطنية يف 
أفغانستان واملغرب؛ ومراجعة قانون الصحة العمومية 
يف سلطنة ُعامن لضامن االمتثال للوائح؛ وإيفاد بعثات 
تثقيفية إىل السودان واملغرب. وقد تم رصد ما حترزه 
اإلقليمي  املكتب  وقام  التنفيذ.  يف  م  تقدُّ من  البلدان 
من  الوطنية  العمومية  الصحة  خمتربات  تعزيز  بدعم 
د املختربي وتيسري نقل  خالل بناء القدرات عىل الرتصُّ

العوامل الـُمْمرضة اخلطرة.

وتنفيذ  تطوير  دعم  اإلقليمي  املكتب  وواصل 
د اإلقليمي الـُمْرَتَكز عىل شبكة اإلنرتنت  نظام الرتصُّ
دها  وترصُّ بالفاشيات  لإلنذار  اإلقليمية  )الشبكة 
كام  وتونس.  األردن  يف  باختباره  وقام  واكتشافها(، 
عىل  اإلقليمية  القدرة  بناء  اإلقليمي  املكتب  دعم 
طبيعة  ذات  أهنا  املعروف  العدوى  أشكال  احتواء 

ة، وخماطر األمراض  املستجدَّ العدوى  وبائية، وخماطر 
تشاورية  اجتامعات  ثالثة  عقدت  وقد  عة.  املتوقَّ غري 
حُتدث  أن  يمكن  التي  األمراض  بعض  استهدفت 
املنقول  الكبد  والتهاب  الكولريا،  وهي:  فاشيات، 
السحائية،  باملكورات  السحايا  والتهاب  بالدم، 
هات  توجُّ وضع  عن  االجتامعات  تلك  وأسفرت 
اسرتاتيجية  شكل  يف  بلورهتا  تتم  سوف  اسرتاتيجية 
البلدان عىل الوقاية من فاشيات هذه  إقليمية ملساعدة 
دعم  تم  وقد  هلا.  والتصدي  ومكافحتها،  األمراض، 
ي  القدرات اإلقليمية عىل استقصاء الفاشيات والتصدرِّ

هلا.

بلدان.  تسعة  يف  فاشية  عرشة  سبع  توكيد  وتم 
)الكولريا(  احلاد  املائي  اإلسهال  فاشيات  وكانت 
بلدان  ستة  هبا  تأثرت  حيث  غة،  املبلَّ الفاشيات  أكثر 
وتم  منها.   111 ووفاة  حالة،   19  652 عن  وأسفرت 
اإلبالغ عن حاالت محى الضنك/محى الضنك النزفية 
يف أربعة بلدان مع وقوع ما جمموعه 2163 حالة. وتم 
يف  النزفية  القرم  محى  من  فرادية  حاالت  عن  اإلبالغ 
أبلغ  حني  يف  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  أفغانستان 
السودان عن حاالت من التهاب الكبد E، وأفغانستان 
بالثاليوم،  م  التسمُّ عن  والعراق  غولران،  مرض  عن 
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للسنة  myasis. وواصلت مرص  النغف  وجيبويت عن 
الثالثة عىل التوايل اإلبالغ عن حاالت برشية إلنفلونزا 
 ،2008 H5N1. ويف عام  النامجة عن الفريوس  الطيور 
 4 8 حاالت، بام يف ذلك  أبلغت مرص عن ما جمموعه 
وفيات، ليصل بذلك عدد احلاالت البرشية النامجة عن 

الفريوس H5N1 يف مرص إىل 51 حالة، ووفاة 23.

ملواجهة  لالستعداد  التخطيط  دعم  إطار  ويف 
اإلقليمي  املستوى  عىل  البرشية  اجلائحية  اإلنفلونزا 
بفريوس  البرش  عدوى  فرص  ولتقليص  والقطري، 
القدرات  بناء  بدعم  اإلقليمي  املكتب  قام   ،H5N1
عىل التخطيط لالستعداد ملواجهة إنفلونزا الطيور، بام 
الدعم  تقديم  إطار  ويف  اجلائحية.  اإلنفلونزا  ذلك  يف 
د املختربي  التقني املختربي للبلدان إلنشاء ُنُظم الرتصُّ
العربية  اإلمارات  إىل  التقني  الدعم  م  ُقدرِّ لإلنفلونزا، 
املتحدة إلعداد املراحل 4 و5 و6 من خطة االستعداد 
ملواجهة اإلنفلونزا اجلائحية. وتم تعزيز القدرات عىل 
القدرات  تقييم  تم  كام  لإلنفلونزا،  املختربي  د  الرتصُّ
املختربية عىل إنشاء مركز وطني ملكافحة اإلنفلونزا يف 

األردن، والبحرين، وقطر، واملغرب، واليمن.

م  ُقدرِّ اإلقليم،  يف  النواقل  بمكافحة  يتعلق  ما  ويف 
املتكامل  التدبري  أسلوب  لتنفيذ  البلدان  إىل  الدعم 
والوقاية  بالنواقل  املنقولة  األمراض  ملكافحة  للنواقل 
التي  االستـراتيجية  األسلوب،  هذا  ويمثرِّل  منها. 
ش  )القرار   2005 عام  يف  اإلقليمية  اللجنة  اعتمدهتا 
م/ل إ52/ق6(، والتي تم اإلبالغ أثناء الدورة اخلامسة 
م.  تقدُّ من  أحرزته  عام  اإلقليمية  لّلجنة  واخلمسني 
املوطونة  عرش  االثني  البلدان  من  تسعة  لدى  وتوجد 
باملرض، خطط للتدبري املتكامل ملكافحة للنواقل، كام 
أهنا أنشأت آليات وطنية للتنسيق بني القطاعات، وهناك 
أربعة بلدان لدهيا وحدة ملكافحة النواقل مسؤولة عن 
مؤخرًا  أجري  وقد  بالنواقل.  املنقولة  األمراض  مجيع 
الرئيسية  والعوائق  يات  التحدرِّ بعض  أبرز  استعراض 
بني  والتنسيق  السيايس؛  االلتزام  التالية:  املجاالت  يف 
القطاعات؛ والرتتيبات املؤسسية؛ والقدرة عىل تعزيز 

للتدبري  التنظيمية  والبيئة  النواقل؛  مكافحة  تدابري 
السليم ملبيدات اهلوام واستنهاض املجتمع وتوعيته.

خطة  إعداد  تم  التحديات  هذه  لبعض  يًا  وتصدرِّ
عاَمنْي.  مدى  عىل  تنفيذها  املقرر  من  إقليمية،  عملية 
وطنية  خطط  لدهيا  ليست  التي  البلدان  وُنوشدت 
العملية  هذه  يف  بالرشوع  للنواقل،  املتكامل  للتدبري 
ملكافحة  الالزمة  لالحتياجات  شامل  تقييم  بإجراء 
النواقل من أجل إعداد تلك اخلطط، والتي تتوافر هلا 
الدعم  ُقّدم  كام  املنظمة.  من  إرشادية  ودالئل  أدوات 
اهلوام  ملبيدات  السليم  التدبري  أجل  من  البلدان  إىل 
إجراء  الدعم  العمومية. وشمل  للصحة  األمهية  ذات 
وحتديد  اهلوام؛  مبيدات  ملواصفات  حاسمة  مراجعة 
وختزينها؛  وتوريدها؛  جودهتا؛  ومراقبة  تكافئها؛ 

ص منها؛ ورصد مقاومتها للمبيدات. والتخلُّ

املغلقة،  األماكن  داخل  الثاميل  الرش  ويعترب 
من  باملبيدات  املعاجلة  الناموسيات  واستخدام 
املنقولة  األمراض  من  للوقاية  الرئيسية  املداخالت 
البلدان  إىل  املقّدم  الدعم  اإلقليم. وشمل  بالنواقل يف 
ع يف استخدام الناموسيات  تنقيح اخلطط الوطنية للتوسُّ
الشخصية  احلامية  نطاق  يتجاوز  بام  باملبيدات  املعاجلة 
مجوعي.  تأثري  إلحراز  املجتمعية،  احلامية  إىل  الفردية 
رئيسية  بصفة  املقدم  الدعم  يساعد  أن  املتوقع  ومن 
لنحو املداخلة  إتاحة هذه  العاملي، عىل  الصندوق   من 
أحرزت  وقد   .2008 عام  بنهاية  شخص  مليون   30
مًا جيدًا  أفغانستان، وجيبويت والسودان والصومال تقدُّ
أي  وجود  عدم  حالة  ويف  املداخالت.  هذه  تعزيز  يف 
مداخلة أخرى ملكافحة النواقل، يكون املرمى املنشود 
هو حصول اجلميع عىل الناموسيات املعاجلة باملبيدات 
لكل  واحدة  ناموسية  توفري  أي  املفعول،  املديدة 
االسرتاتيجية  هذه  تنفيذ  يرتكز  أن  وينبغي  شخصني. 
طبقات،  إىل  الوبائي  الوضع  تقسيم  عىل  تامًا  تركيزًا 
باستخدام  يوص  حمدودة،  املوارد  تكون  وحيثام 
أسلوب مرحيل. غري أن اإلبالغ عن املداخلتني كجزء 
وحيتاج  الشديد،  بالضعف  يتسم  والتقييم  الرصد  من 
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للدعم  اآلخر  املجال  ويتمثل  التقوية.  من  املزيد  إىل 
بالنواقل،  املنقولة  األمراض  لفاشيات  التصدي  يف 
هذه  بأن  علاًم  النواقل.  مكافحة  مداخالت  ومالءمة 
لرصد  حاليًا  املبذولة  اجلهود  إىل  إضافًة  األنشطة، 
بينات عىل  املقاومة للمبيدات والتعامل معها، ستقدم 
باهظة  هي  والتي  املبيدات،  استخدام  ترشيد  رضورة 
التكلفة. هذا، مع العلم بأن العمل التعاوين اجلاري مع 
برنامج املنح البحثية الصغرية، لرصد ومواجهة مقاومة 
األنواع الناقلة للمالريا يف السودان للبرييثرويد، سوف 
أماكن  يف  هبا  االنتفاع  يمكن  مفيدة  معلومات  يتيح 

أخرى باإلقليم.

الوطنية واملؤسسية  القدرات  البيان أن  وغني عن 
رضورية  النواقل،  ومكافحة  احلرشات  علم  جمال  يف 
التدبري  ع يف املداخالت املطلوبة يف سياق تنفيذ  للتوسُّ
للحصول  برنامج  تنفيذ  يف  ورُشع  للنواقل.  املتكامل 
الطبي  احلرشات  علم  يف  إقليمية  ماجستري  درجة  عىل 
وميرسين  مايل  بدعم  السودان،  يف  النواقل  ومكافحة 
دوليني من املنظمة. وتم إنجاز برامج مماثلة يف باكستان 
ومجهورية إيران اإلسالمية، كام تم دعم دورات تدريبية 
قصرية. هذا، وتم دعم مؤسسات متعاونة مع املنظمة 
آخرين،  دوليني  رشكاء  مع  ميدانية  بحوث  تنفيذ  يف 
والسيام يف جمال رصد املقاومة للمبيدات ومواجهتها.

 13 بدعم  الصغرية  البحثية  املنح  برنامج  وقام 
املتوقاة  األمراض  جمال  يف   6  :2008 عام  يف  مرشوعًا 
إيران  ومجهورية  وباكستان  أفغانستان  يف  بالتطعيم 
اإلسالمية والسودان وفلسطني، واليمن؛ و4 يف جمال 
داء الليشامنيات يف مجهورية إيران اإلسالمية والسودان 
يف  الضنك  محى  جمال  يف  واحد  ومرشوع  ولبنان؛ 
الصحية  اللوائح  جمال  يف  واحد  ومرشوع  السودان؛ 
الدولية يف السودان؛ ومرشوع واحد يف جمال محى القرم 
النزفية يف مجهورية إيران اإلسالمية. هذا، باإلضافة إىل 
مرص.  يف  الكبد  التهاب  جمال  يف  بتنفيذه  ُعهد  مرشوع 
القدرات،  بناء  جمال  يف  جدًا  نشيطًا  الربنامج  وكان 
والسّيام يف إعداد الربوتوكوالت، ويف الكتابة العلمية. 

وهناك عرش مقاالت منبثقة عن مشاريع سبق دعمها، 
مة. نرشت أو ُقبل نرشها يف جمالت حمكَّ

املنجزة  البحوث  بنتائج  املكافحة  برامج  وُأبلغت 
يف  واملامرسات  السياسات  توجيه  يف  هبا  لالستعانة 
الوضع  البحوث:  هذه  وشملت  املجاالت.  خمتلف 
التغطية  دون  حتول  التي  والعراقيل  للسكان،  املناعي 
يف  بالتطعيم  املتوقاة  األمراض  ضد  بالتطعيم  العالية 
النزلية  املستدمية  وعبء  ومرص؛  ولبنان  باكستان 
عن  الناجم  واإلسهال  باكستان،  يف  يب  النمط  من 
الفريوسات العجلية يف مرص، لتوجيه إدخال اللقاحات 
يف هذين البلدين؛ واالستخدام الناجح للتوعية بأمهية 
الكزاز  بذوفان  التغطية  معدل  لزيادة  السلوك  تغيري 
اختبار  تقييم  وتم  باكستان.  يف  التتانوس(  )توكسويد 
تراص الالتكس الكتشاف املستضدات البولية يف داء 
الليشامنيات احلشوي يف السودان، كام أجريت مقايسة 
باإلنزيم  املرتبط  املناعي  للممتز  الغزوية  مستضدية 
لتشخيص داء الليشامنيات احلشوي يف مجهورية إيران 
اإلسالمية. وتم تقييم نجاعة املعاجلة احلرارية املوضعية 
لداء الليشامنيات اجللدي يف مجهورية إيران اإلسالمية، 
املبارش  الرتاص  اختبار  مستضد  استخدام  وتقييم 
املحفوظ بالغليسريول، بدياًل ملستضد اختبار الرتاص 
يف  والتجفيف(  بالتجميد  )املحفوظ  د  املجفَّ املبارش 
ومتت  السودان.  يف  احلشوي  الليشامنيات  داء  معاجلة 
دراسة مقاومة الليشامنية املدارية ألنتيمونات امليغلوبني 
مكافحة  جمال  ويف  اإلسالمية.  إيران  مجهورية  يف 
باملبيدات،  معاجلة  جديدة  مواد  تقييم  تم  النواقل، 
والتبليغ عن العوامل التي تؤثر عىل نجاعة الناموسيات 
املديدة املفعول يف مجهورية إيران اإلسالمية؛ وأبلغت 
اجلمهورية العربية السورية عن العوامل التي تؤثر عىل 
استخدام املجتمع للناموسيات؛ ومتت دراسة املقاومة 
للمبيدات يف العديد من البلدان يف إطار رصد وتقييم 
بالتهاب  يتعلق  ما  ويف  اإلقليم.  يف  للمبيدات  املقاومة 
خطر  لعوامل  البلدان  متعددة  دراسة  ُأجريت  الكبد، 
اإلصابة بالتهاب الكبد يب “B” ويس “C” يف باكستان 
عن  باإلبالغ  فلسطني  قامت  كام  واملغرب،  ومرص 

RD Annual Report 2008 (Arabic).indb   32 9/10/2009   10:43:20 AM



33

التنمية الصحية 
واألمن الصحي

أدوات  تقييم  وتم  الكبد.  لفريوس  اجليني  التنميط 
يتوطنها  التي  للمناطق  اجلديدة  احلساسة  التشخيص 
كام  مرص،  يف  منخفضة  بمعدالت  البلهارسيات  داء 
ُأجري تقييم لتأثري تكميل التغذية بالزنك عىل وفيات 
وأجريت  اليمن،  يف  اإلسهال  من  األطفال  ومراضة 

دراسة لعبء محى الضنك يف باكستان.

التوّجهات املستقبلية
املتعلقة  اإلقليمية  املتوقعة  النتائج  حتقيق  أجل  من 
باألمراض السارية، يعتزم املكتب اإلقليمي اختاذ هنج 
متكامل دون إقليمي. وتتمثل األغراض الرئيسية هلذا 
تعرقل  التزال  التي  املشرتكة  العوائق  حتديد  يف  النهج 
ملكافحة  هبا  املوص  اإلقليمية  االسرتاتيجيات  تنفيذ 
اإلقليمية  دون  املناطق  هذه  يف  السارية  األمراض 
بام  التكامل،  من  بمزيد  وتتسم  حمددة  حلول  واقرتاح 
ميدانية  إسهامات  اإلقليمي  املكتب  تقديم  ذلك  يف 
السياسات  راسمي  االجتامعات  هذه  وستضم  أوىف. 
برامج  مديري  إىل  باإلضافة  البلدان،  خمتلف  من 
الربامج  السارية، ومديري خمتلف  األمراض  مكافحة 
االجتامعات عىل  د هذه  تشدرِّ البلدان. وسوف  يف هذه 
د،  الرتصُّ مثل  واملتواشجة،  املهمة  العمل  جماالت 
)البيانات(،  املعطيات  وإدارة  املعلومات،  وتبادل 
باملعطيات يف اختاذ ما يلزم من إجراءات.  واالستعانة 
وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لتنفيذ االسرتاتيجيات 
الفوائد املرجوة  تنفيذًا أكثر كفاءة، وتعزيز  املوص هبا 
جماالت  خمتلف  يف  اإلقليمي  املكتب  إسهامات  من 
العمل، بام فيها احلصول عىل خدمات التطعيم العالية 
من  والتخلص  األطفال،  شلل  واستئصال  اجلودة، 
اللوائح  وتطبيق  جديدة،  لقاحات  وإدخال  احلصبة، 
الصحية الدولية، وتعزيز النظم الوطنية لإلنذار املبكر 
األوبئة،  ملواجهة  واالستعداد  واملواجهة،  والرتصد 
باستئصال  يتعلق  ما  ويف  امليدانية.  البحوث  وتعزيز 
يف:  تتمثل  اإلقليمية  األولويات  فإن  األطفال،  شلل 
وقف انتقال املرض يف أفغانستان وباكستان من خالل 

االنتقال  ووقف  التكمييل؛  التطعيم  أنشطة  تكثيف 
النمط  من  األطفال  لشلل  الربي  للفريوس  املتبادل 
وتفادي  وإثيوبيا؛  السودان  جنوب  يف  األول  املصيل 
من  اخلالية  البلدان  يف  كبرية  مناعية  فجوات  حدوث 
د بمستوى معايري  شلل األطفال؛ واحلفاظ عىل الرتصُّ
أنشطة  تعزيز  ومواصلة  البلدان؛  مجيع  يف  اإلشهاد 
أنشطة  ومواصلة  املتجاورة؛  البلدان  بني  التنسيق 
الالزمة  املالية  املوارد  وحشد  واإلشهاد؛  االحتواء 
لتنفيذ خطة االستئصال اإلقليمية؛ والوصول بالتعاون 

بني برامج التطعيم الروتيني إىل املستوى املنشود. 
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الغرض االستـراتيجي 2: مكافحة 
مرض اإليدز والعدوى بفريوسه، 

والسل، واملالريا
القضايا والتحّديات

والسل  بفريوسه،  والعدوى  اإليدز  مرض  ُيَعدُّ 
الصحة  مشكالت  من  مهمة  مشكلة  واملالريا، 
العمومية يف اإلقليم، إذ إهنا مسؤولة عن ما يقدر بمئَتْي 
يات  ألف وفاة سنويًا. وعىل الرغم من اختالف التحدرِّ
فإن  املكافحة،  برامج  من  برنامج  كل  يواجهها  التي 
يف  بام  الصحية،  الُنُظم  ضعف  يف  لة  ـّ املتمث يات  التحدرِّ
األساسية  البنية  وقصور  البرشية،  املوارد  نقص  ذلك 
 ،governance الـَحْوَكمة  وضعف  اخلدمات،  إليتاء 

يات مشرتكة جلميع الربامج. هي حتدرِّ

ر عدد املتعايشني مع عدوى فريوس اإليدز  وقد ُقدرِّ
يف اإلقليم يف عام 2007 بنحو 000 530 شخص. علاًم 
جيبويت،  يف  اإليدز،  فريوس  عدوى  انتشار  نسبة  بأن 
1% من  تـتجاوز  السودان والصومال،  ويف مناطق من 
49 سنة(  إىل   15 العمرية  )الفئة  البالغني  السكان  عدد 
املجال،  هذا  يف  الرئيسية  يات  والتحدرِّ  .1.1 اجلدول 
األشد  السكانية  القطاعات  أحجام  تقدير  يف  ل  َـّ تـتمث
املحفوفة  السلوكيات  ورصد  العدوى،  خلطر  تعّرضًا 
باملخاطر، وانتشار عدوى فريوس اإليدز، واستحداث 
ورعاية  الفريوس  عدوى  من  للوقاية  مداخالت 
املصابني هبا يف هذه القطاعات السكانية، تكون مالئمة 
املؤسف  ومن  بالكفاءة.  وتـتميَّز  الثقافية،  الناحية  من 
أنه حتى ترشين األول/أكتوبر 2008 مل يكن قد تلّقى 
املعاجلة بمضادات الفريوسات القهقرية، سوى 9622 
شخصًا من املتعايشني مع عدوى فريوس اإليدز، أي 
ر للسكان الذين هم  ما نسبته 6.6% فقط من العدد املقدَّ

يف حاجة إىل هذه املعاجلة.

املنترشة  املقاومة  فإن  باملالريا،  ق  يتعلَّ ما  ويف 
لألدوية واملبيدات، تستلزم وجود ُنُظم مستمرة وقوية 

يات  التحدرِّ ل  َـّ وتـتمث واحتوائها.  املقاومة  هذه  لرصد 
يف  باملالريا  املوطونة  البلدان  تواجهها  التي  الرئيسية 
الالزمة  املختربية  باخلدمات  التغطية  حمدودية  ييل:  ما 
عىل  القدرة  وعدم  جودهتا؛  وقلة  التشخيص  لتأكيد 
توفري معطيات )بيانات( موثوقة حول عبء املالريا؛ 
اإلدارية؛  املهارات  وضعف  القدرات  وحمدودية 
واالفتقار إىل اهلياكل املجتمعية الالزمة إليتاء املعاجلة 
للقطاعات السكانية يف املناطق التي يصعب الوصول 
مي الرعاية الصحية من  إليها؛ واملشاركة املحدودة ملقدرِّ
القطاع اخلاص. ويبني اجلدوالن 2.1 و3.1 عىل التوايل، 
املالريا،  من  اخلالية  البلدان  يف  املبلغة  الراهنة  املراضة 
ويف  املالريا،  من  ص  التخلُّ تستهدف  التي  والبلدان 

البلدان التي تعاين من عبء مرتفع للمالريا.

املنخفض الكتشاف  املعدل  فإن  عىل صعيد آخر، 
ل التحدي الرئييس جلهود مكافحة  رِـّ حاالت السل، يمث
املرض. فعىل الرغم من زيادة معدل اكتشاف احلاالت 
من 52%  يف عام 2006، إىل 60% يف عام 2007، فإن تسعة 
العاملي  اهلدف  بلوغ  من  نت  متكَّ التي  هي  فقط  بلدان 
اكتشاف  ل  معدَّ انخفاض  أسباب  وُتَعدُّ   .%70 البالغ 
نقص  هي:  األسباب  وهذه  معقدة،  أسبابًا  احلاالت 
املشتبه  للحاالت  اخلاطئة  والرعاية  الرعاية،  جودة 
الصحية  للقطاعات  الكاملة  غري  واملشاركة  فيها؛ 
املختلفة؛ والوعي املحدود بمرض السل؛ والرشاكات 
تقدير  يف  الدقة  عدم  أن  كام  املجال.  هذا  يف  املحدودة 
رِـّل مشكلة أخرى؛ كام أن التهديد  الوقوعات اليزال يمث
املتزايد للسل املقاوم لألدوية املتعددة، بام يف ذلك السّل 

الواسع املقاومة لألدوية، يمثل حتّديًا مهاًم.

امليدانية  البحوث  أنشطة  تعزيز  من  الرغم  وعىل 
املنح  برنامج  خالل  من  الثالثة،  املجاالت  هذه  يف 
ـّل  الصغرية، فإن إجراء بحوث عالية اجلودة اليزال يمث
أحد التحّديات. فالقدرات البحثية يف برامج املكافحة، 
وممارسات،  سياسات  إىل  البحوث  نتائج  وترمجة 
واإلسهام يف املصّنفات العلمية، واملوارد املالية الالزمة 

ألنشطة البحث، حتتاج كلها إىل التعاطي معها.
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اجلدول 1.1 عبء مرض اإليدز والعدوى بفريوسه يف إقليم رشق املتوسط، 2008

النسبة املقّدرة البلد
النتشار عدوى 
فريوس اإليدز 

بني السكان 
البالغني)أ(

العدد التقديري 
للمتعايشني مع 
عدوى فريوس 

اإليدز)أ(

العدد التقديري للمحتاجني إىل 
املعاجلة بمضادات الفريوسات 

القهقرية بناء عىل منهجية 
برنامج األمم املتحدة ملكافحة 

اإليدز واملنظمة)ب(

عدد البالغني املحتاجني 
إىل املعاجلة بمضادات 
الفريوسات القهقرية 

وفقًا للتقديرات 
القطرية)ج(

العدد املبلغ عن متلقي 
املعاجلة بمضادات 

الفريوسات 
القهقرية)ج(

10068غري متوافر>000 1>0.1)د(األردن

0غري متوافرغري متوافر>000 1)د(>0.1)د(أفغانستان

59غري متوافرغري متوافرغري متوافرغري متوافرةاإلمارات العربية املتحدة

000939 12)د09(000 00020 0.196باكستان

40)د(40)د(غري متوافر>000 1)أ06(غري متوافرةالبحرين

346غري متوافر000 7001 0.13تونس

200 1)د(500 1 غري متوافرغري متوافرغري متوافرةاجلامهريية العربية الليبية

600921 8)د09(000 00019 0.286مجهورية إيران اإلسالمية

75)ج07(200غري متوافرغري متوافرغري متوافرةاجلمهورية العربية السورية

816غري متوافر500 0004 3.116جيبويت

317 2722 00052 00087 1.6320السودان

659413 5)د(300 0006 0.924الصومال

5غري متوافرغري متوافرغري متوافرغري متوافرةالعراق

400412)د(غري متوافر854 3)د(0.5)د(ُعامن

6)د09(غري متوافرغري متوافرغري متوافرغري متوافرةفلسطني

غري متوافرغري متوافرغري متوافرغري متوافرغري متوافرةقطر
117)د09(غري متوافرغري متوافر>000 1غري متوافرةالكويت

000940432611 0.13لبنان

450291)د(200 2002 9>0.1مرص

207 2302 2)هـ(300 0005 0.121املغرب

820865)د(غري متوافرغري متوافرغري متوافرةاململكة العربية السعودية

150189 3)د(غري متوافر000 20)د(0.2)د(اليمن

املصدر:
)أ( تقرير وباء اإليدز العاملي لعام 2008. جنيف، برنامج األمم املتحدة ملكافحة اإليدز، 2008.

)أ06( تقرير وباء اإليدز العاملي لعام 2006. جنيف، برنامج األمم املتحدة ملكافحة اإليدز، 2006. 

Towards universal access: scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health sector )ب( 

.Progress report 2008.Geneva WHO/UNAIDS/UNICEF 2008

)ج( التقارير القطرية عن اإلتاحة الشاملة، 2008.

)ج07( التقارير القطرية عن اإلتاحة الشاملة، 2007.

)د( الربنامج الوطني ملكافحة اإليدز، 2008.

)د09( الربنامج الوطني ملكافحة اإليدز، 2009.

)هـ( تقرير الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة إىل برنامج مكافحة اإليدز/منظمة الصحة العاملية.
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اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

قًا لتعزيز أنشطة الوقاية  م املكتب اإلقليمي دعاًم منسَّ قدَّ
واملالريا،  بفريوسه،  والعدوى  اإليدز  مرض  من 
األمراض ورعايتهم.  املصابني هبذه  والسل، ومعاجلة 
هذه  حول  املشرتكة  التوعية  األنشطة  هذه  وشملت 
األمراض الثالثة، وتوسيع نطاق الرشاكات اخلاصة هبا، 
والسل  اإليدز  ملكافحة  العاملي  الصندوق  والسيَّام مع 
واملالريا، الذي اتسع نطاق الرشاكة معه ليشمل أنشطة 
الثالثة.  باألمراض  يتصل  ما  الصحية يف  الُنُظم  تعزيز 
وقام املكتب اإلقليمي بدعم بناء القدرات عىل إعداد 
العاملي، وحتليل  للصندوق  الثامنة  للجولة  املقرتحات 
الصندوق  وافق  وقد  الصحي.  النظام  يف  الفجوات 
بقيمة  بلدان  من سبعة  مة  مقدَّ مقرتحًا   11 العاملي عىل 
منها  أمريكي،  دوالر  مليون   265.3 مقدارها  إمجالية 
ومخسة  اإليدز،  فريوس  بعدوى  متعلقان  مقرتحان 
متعلقة  وثالثة  باملالريا،  متعلق  وواحد  بالسل  متعلقة 

بتعزيز الُنُظم الصحية. 

الوطنية ملكافحة  للربامج  املنظمة دعمها  زت  وركَّ
جماالت  ثالثة  عىل  بفريوسه،  والعدوى  اإليدز 
د الوبائي لعدوى فريوس  مواضيعية هي: تقوية التـرصُّ
اإليدز؛ وتعزيز إمكانية احلصول عىل خدمات االختبار 
والتوعية والرعاية واملعاجلة؛ وتعزيز الدعوة إىل إعداد 
سياسات وأساليب مالئمة للقطاع الصحي، من أجل 
ضًا ملخاطر  تلبية احتياجات أشد الفئات السكانية تعرُّ
اإلصابة بعدوى فريوس اإليدز. كام زادت املنظمة من 
قدراهتا عىل تلبية احلاجة املتزايدة إىل التوجيه والدعم 
عىل  دت  وأكَّ املوارد،  حشد  عىل  وساعدت  التقني، 
رِـّني. وقد تم توسيع  رضورة بناء قدرات اخلرباء الوطني
نطاق الرشاكات مع الوكاالت األخرى، ومع جمموعة 
الالحكومية  واملنظامت  رِـّني  التقني الرشكاء  من  جديدة 

عىل املستوى الوطني واإلقليمي.

برنامج  بالتعاون مع  يتواصل،  وعىل جانب آخر، 
املناعي  العوز  بفريوس  املعني  املشرتك  املتحدة  األمم 

الوضع  استعراض  الدويل،  والبنك  البرشي/اإليدز، 
بإمكانية  ق  يتعلَّ ما  يف  عات  والتوقُّ للفريوس  الوبائي 
حدوث انتشار وبائي له يف املستقبل. وقد تم االنتهاء 
اإليدز  فريوس  د  تـرصُّ حول  إقليمي  دليل  إعداد  من 
أوبئة  توجد  وحيث  انتشاره،  معدل  ينخفض  حيث 
حول  إقليمية  تدريبية  وحدات  إعداد  تم  كام  مرّكزة، 
بدعم  اإلقليمي  املكتب  وقام  د.  التـرصُّ منهجيات 
د فريوس اإليدز يف مجهورية  لتـرصُّ إجراء مسوحات 
واليمن،  والصومال،  والسودان،  اإلسالمية،  إيران 
د الفريوس يف اجلمهورية العربية  ومراجعة نظام تـرصُّ

السورية.

وُأجري املسح العاملي الثاين حول ما أحرزه إسهام 
اإلتاحة  مرمى  بلوغ  نحو  م  تقدُّ من  الصحي  القطاع 
توافر  يف  ن  التحسُّ بعض  حدوث  وأظهر  الشاملة، 
الثغرات  أن  غري  السابق.  بالعام  مقارنة  املعلومات، 
إىل  العاجلة  أبرزت احلاجة  املعلومات  املتبقية يف جمال 
مواصلة التأكيد عىل أمهية تعزيز ُنُظم الرصد املنهجي.

جهودًا  البلدان  مجيع  بذلت  نفسه،  الصعيد  وعىل 
ناجحة لتوسيع نطاق إتاحة خدمات الوقاية من عدوى 
فريوس اإليدز ورعاية املصابني هبا يف القطاع الصحي، 
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دة باراسيتولوجيًا يف البلدان التي ينعدم فيها انتقال املالريا أو توجد حاالت انتقال فرادية، والبلدان  اجلدول 2.1 حاالت املالريا املؤكَّ
التي تتوّطنها املالريا بمعدالت منخفضة

األنواع املتنقلة حمليًااحلاالت يف عام 2008احلاالت يف عام 2007احلاالت يف عام 2006البلد
احلاالت املجموع

املتنقلة حمليًا
احلاالت املجموع

املتنقلة حمليًا
احلاالت املجموع

املتنقلة حمليًا
منعدمة2830650)ج(116األردن

منعدمة9960 11902 66302 1اإلمارات العربية املتحدة
منعدمة7001030920البحرين

منعدمة360390620تونس
منعدمة1005070اجلامهريية العربية الليبية

املتصورة النشيطة < 349 4608 27011 71213 12715 90913 15مجهورية إيران اإلسالمية)أ(
املتصورة املنجلية

منعدمة340370510اجلمهورية العربية السورية
املتصورة النشيطة24233264العراق

منعدمة49658)د(4430705ُعامن
منعدمة200000فلسطني

منعدمة198019502160قطر
منعدمة235031703920الكويت

منعدمة420670810لبنان
منعدمة290300800مرص

منعدمة8307501420املغرب
املتصورة املنجلية < 49161 8644671 2782692 1اململكة العربية السعودية)ب(

املتصورة النشيطة 

< َغَلبة نوع واحد.
)أ( املناطق املوطونة خاصًة يف اجلزء اجلنويب الرشقي.

)ب( املناطق املوطونة خاصًة يف اجلزء اجلنويب الغريب.

)ج( احلاالت الوافدة من مالريا املتصورات املنجلية.

)د( احلاالت الوافدة من مالريا املتصورات النشيطة.

رة يف البلدان ذات العبء اجلسيم من املالريا، 2008 اجلدول 3.1 حاالت املالريا املسجلة واملقدَّ

األنواع املتنقلةالعدد التقديري للحاالت)أ(احلاالت املؤّكدةجمموع احلاالت املبّلغةالبلد
املتصورة النشيطة < املتصورة املنجلية000 564568 12382 467أفغانستان

املتصورة النشيطة < املتصورة املنجلية000 500 4541 701104 658 4باكستان
املتصورة املنجلية < املتصورة النشيطة 000 56911939 3جيبويت

املتصورة املنجلية < املتصورة النشيطة000 000 5غري متوافرغري متوافرالسودان
املتصورة املنجلية < املتصورة النشيطة000 905609 13623 24الصومال

النشيطة000 028287 64844 158اليمن املتصورة املنجلية < املتصورة 

< َغَلبة نوع واحد.
)أ( تقرير عام 2008 عن املالريا يف العامل.
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األمر الذي أفىض إىل زيادة عدد املتعايشني مع عدوى 
 7129 من  املعاجلة،  تلقيهم  عن  غ  املبلَّ اإليدز  فريوس 
يف عام 2007 إىل 9622 يف عام 2008. ومع ذلك، فإن 
نسبة األعداد التقديرية للمتعايشني مع عدوى فريوس 
بمضادات  املعاجلة  إىل  حاجة  يف  هم  الذين  اإليدز، 
الفريوسات القهقرية ويتلقوهنا يف البلدان ذات العبء 
 %2 األكثر جسامة، التزال منخفضة، إذ تـتـراوح بني 

يف السودان و20% يف جيبويت.

للدالئل  مراجعة  إجراء  يف  املنظمة  ورشعت 
املصابني  لرعاية  الرسيري  للتدبري  الوطنية  اإلرشادية 
انتقال  ي  وتوقرِّ ومعاجلتهم،  اإليدز  فريوس  بعدوى 
الفريوس من األم إىل الطفل، واترِّقاء آثار العدوى بعد 
ض هلا. وقد استفاد عدد من البلدان )أفغانستان،  التعرُّ
التقني  الدعم  من  واليمن(  والصومال،  والسودان، 
املصابني  رعاية  خدمات  تطوير  جمال  يف  والتدريب 
بعدوى فريوس اإليدز ومعاجلتهم. وأجريت مراجعة 
ق باختبارات  إقليمية للسياسات واملامرسات يف ما يتعلَّ
حتري عدوى فريوس اإليدز والتوعية حوهلا، ونوقشت 

نتائج هذه املراجعة يف إحدى املشاورات اإلقليمية.

اجلمعية  مع  بالتعاون  اإلقليمي،  املكتب  ويقوم 
الرشق  شبكة  بدعم  املخاطر،  من  للحد  الدولية 
استخدام  خماطر  من  للحد  أفريقيا  وشامل  األوسط 
املخّدرات )املنارة(، وإنشاء خدمات للحد من املخاطر 
وبناء القدرات. وقد وضعت املنارة اسرتاتيجية لتعزيز 
د ما للبلدان من  أنشطة احلد من املخاطر يف اإلقليم، حتدرِّ
استعدادها  ومدى  فيها،  الوبائي  للوضع  وفقًا  أولوية 

لتنفيذ مداخالت للحد من املخاطر.

اسرتاتيجية  ت  أقرَّ قد  اإلقليمية  اللجنة  وكانت 
جنسيًا  املنقولة  العدوى  من  للوقاية  إقليمية 

ومكافحتها.

املعاجلة  بالناموسيات  التغطية  معدالت  وتـتزايد 
باملبيدات املديدة املفعول، والتغطية باملعاجلة بالتواليف 
املالريا،  التي قاعدهتا األرتيميسينني ملكافحة  الدوائية 
املنشودة  األهداف  دون  التزال  أهنا  من  الرغم  عىل 
عبء  أكرب  به  ينوء  الذي  البلد  السودان،  ففي  بكثري. 
التي  لأُلرس  املئوية  النسبة  زادت  اإلقليم،  يف  للمالريا 
معاجلة  األقل  عىل  واحدة  ناموسية  منها  كل  لدى 

الناموسيات املعاجلة باملبيدات املديدة املفعول توّفر احلامية األساسية ضد املالريا يف الصومال
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إىل   ،2005 21% يف عام  املفعول، من  املديدة  باملبيدات 
43% يف عام 2007. ويف عام 2005 مل ُيعالج سوى %10.5  
قاعدهتا  التي  الدوائية  بالتواليف  املالريا  حاالت  من 
األرتيميسينني )وارتفعت هذه النسبة يف آخر التقديرات 
املتاحة إىل 27%(. ومع ما تم مؤخرًا من توزيع مجوعي 
الدوائية  والتواليف  باملبيدات  املعاجلة  للناموسيات 
هذه  تكون  أن  ينتظر  األرتيميسينني،  قاعدهتا  التي 
النسب أكثر ارتفاعًا اآلن. وقد دعم املكتب اإلقليمي 
أنشطة رصد املقاومة للمعاجلة بالتواليف الدوائية التي 
قاعدهتا األرمتيسينني يف مجيع البلدان املوطونة، باستثناء 

املكتب  قام  كام  األمن(.  انعدام  )بسبب  الصومال 
اإلقليمي برشاء إمدادات ومعدات لتشخيص املالريا 
يها، للسودان والصومال بناء عىل اتفاق  ومعاجلتها وتوقرِّ
واليونيسف،  اإلنامئي،  املتحدة  األمم  برنامج  مع  ُأبرم 
العاملي.  الصندوق  منح  من  لالستفادة  التوايل،  عىل 
علاًم بأن احلصول عىل معطيات )بيانات( موثوقة عن 
ل  ـّ يمث املغلقة،  األماكن  داخل  الثاميل  بالرش  التغطية 
يًا حيتاج إىل التنسيق بني املنظمة ورشكائها من أجل  حتدرِّ
تطوير وسائل جديدة لرصد وتقييم مكافحة النواقل، 

دحر السل: دعم البلدان يف إقامة ُنُظم فّعالة لتوريد األدوية واإلدارة الدوائية 
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املتعّلقة  النواقل  )بروفيالت(  مرتسامت  ذلك  يف  بام 
بمقاومتها للمبيدات.

تعزيز  أنشطة  املنظمة  واصلت  آخر،  جانب  ومن 
التقنيـني يف  القدرات، وحافظت عىل وجود العاملني 
مخسة بلدان؛ وجيري حاليًا بناء قدرات مماثلة يف بلدين 
آخرين. وُقّدم الدعم لستة بلدان يف جمال بناء القدرات 
خالل  من  وذلك  للمالريا،  املجهري  الفحص  عىل 
الدورة الدراسية الدولية الثانية ملنظمة الصحة العاملية. 
وقام املكتب اإلقليمي أيضًا بدعم عدة اجتامعات دون 
د  إقليمية بني البلدان، هتدف إىل تعزيز التنسيق والرتصُّ
عرب احلدود للمقاومة لألدوية. وأنشئت شبكة لتنسيق 
إيران  ومجهورية  وباكستان  أفغانستان  بني  املداخالت 
اإلسالمية )PIAM-net(. كام تواصلت جهود تعزيز 
بدعم  اإلقليمي  املكتب  وقام  املالريا.  د  ترصُّ أنشطة 
ومؤرشات  املالريا  بانتشار  اخلاصة  املسوحات  إجراء 
كل  يف  املالريا  وتقييم  رصد  نظم  وتقييم  التغطية 
والصومال،  والسودان،  وجيبويت،  أفغانستان،  من 

واليمن.

ص  التخلُّ أنشطة  دعم  اإلقليمي  املكتب  وواصل 
من املالريا. وجرى تقيـيم برنامج مكافحة املالريا يف 
وقوع  عدم  التقيـيم  وأظهر  باليمن.  سقطرى،  جزيرة 

أي حاالت من املالريا يف مرافق القطاع الصحي العام 
، مل تعد املالريا متثل مشكلة  مَّ ـَ ث 2006، ومن  منذ سنة 
من مشكالت الصحة العمومية يف هذه اجلزيرة. غري أن 
ت  الوضع يف القطاع اخلاص غري معروف، وعليه، ُأعدَّ
مشاركة  عىل  تنص  املالريا  من  ص  للتخلُّ اسرتاتيجية 
بعثة  إرسال  تم  أخرى،  جهة  ومن  اخلاص.  القطاع 
املالريا.  من  املغرب  خلو  عىل  لإلشهاد  ُأوىل  مراجعة 
د املالريا يف سلطنة ُعامن. وتبنيَّ  وتم تقيـيم نظام ترصُّ
أن هذا النظام أضعف نسبيًا يف املنطقة التي وقعت فيها 
فاشية يف عام 2007. وقد ُأويص بتحديث اسرتاتيجية 
بشأن  إرشادات  مت  ُقدرِّ كام  املالريا،  عودة  من  الوقاية 
أما يف  املالريا.  اإلعداد لإلشهاد عىل وضع اخللو من 
ص  التخلُّ إمكانية  أظهر  تقييم  ُأجري  فقد  باكستان، 
التقييم  هذا  عىل  وبناء  البنجاب،  إقليم  يف  املالريا  من 
املالريا.  من  ص  للتخلُّ اسرتاتيجي  خمطط  إعداد  تم 
وقام املكتب اإلقليمي، بموجب اتفاق رسمي، بتوفري 
الدعم التقني لتنفيذ مبادرة إخالء وسط السودان من 
اإلسالمي  البنك  يموهلا  التي  املبادرة  تلك  املالريا، 

للتنمية.

ناجحة  جهود  عدة  ُبذلت  نفسه،  السياق  ويف 
طلب  بدعم  اإلقليمي  املكتب  قام  فقد  املوارد.  حلشد 
الدولية  التنمية  وكالة  من  هلا  موارد  جلب  أفغانستان 

الدكتورة مارجريت تشان، املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية تسري مع اإلقليم عىل درب دحر السل
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خدمات  لتعزيز  وذلك  املتحدة،  للواليات  التابعة 
التشخيص املختربي يف ثالث من املقاطعات الشاملية، 
ولدعم بناء القدرات يف هذا املجال، ومن هيئة اإلغاثة 
اإلسالمية العاملية لتنفيذ أنشطة التدبري املنزيل للمالريا 
يف القرى التي تطّبق برنامج تلبية االحتياجات التنموية 
األساسية يف مقاطعة نانغرهار، وكذلك من الصندوق 
م مقرتح إىل صندوق إعانة  العاملي. ويف هذا اإلطار، ُقدرِّ
يف  للمالريا  املنزيل  التدبري  بشأن  بالكويت،  املرىض، 
عدد من القرى املختارة يف الصومال واليمن، والذي 

بدأ تنفيذه بالفعل.

اإلقليم  بلدان  مجيع  اعتمدت  آخر،  صعيد  وعىل 
اسرتاتيجية دحر السل، وتم إعداد خطط اسرتاتيجية 
يف  وطنية  إرشادية  ودالئل  السنوات،  متعددة  وطنية 
ع يف تطبيق  هذا اإلطار جيري تنفيذها. علاًم بأن التوسُّ
اإلرشاف  حتت  األمد  القصرية  املعاجلة  اسرتاتيجية 
تقوم  التي  األساسية  واملضمومة   )DOTS( املبارش 
اهلدف  هو  اليزال  وعنارصها،  االستـراتيجية  عليها 
توسيع  تم  وقد  السل.  مرىض  رعاية  لتعزيز  الرئييس 
شبكـة املختربات بحيث أصبح لدى 18 بلدًا اآلن عدد 
كاف مـن املختربات )أي خمترب واحد لكل 000 50 إىل 
فوق  املرجعي  املخترب  م  وقدَّ السكان(.  من   250  000
املرجعية  املختربات  ُجّل  إىل  الدعم  املرصي  الوطني 
الوطنية يف اإلقليم إن مل يكن كلها. وتم تأمني إمدادات 
منتظمة من األدوية العالية اجلودة، والسّيام يف البلدان 
الثالثة عرش التي متكنت من االستفادة من املنح، أو من 
الدعم املبارش يف جمال املشرتيات واملساعدة التقنية من 

ِقَبل مرفق األدوية العاملي.

الرصد  أنشطة  لتحسني  خاص  اهتامم  وأويل 
خالل  من  د  الرتصُّ مستوى  حتسني  تم  إذ  والتقييم، 
أعدهتا  التي  املنقحة  والتبليغ  التسجيل  نامذج  إدخال 
املنظمة، والتي ستعتمدها مجيع البلدان. كام تم كذلك 
حتسني مستوى نظام التبليغ اإلقليمي عن طريق شبكة 
بكامل  املحوسب  د  الرتصُّ أنشطة  ومتيض  اإلنرتنت. 
السورية  العربية  قوهتا يف كل من األردن واجلمهورية 

ومرص، كام جيري التوسع فيها يف عدد آخر من البلدان. 
العربية  اجلمهورية  يف  رة  املقدَّ الوقوعات  تنقيح  وتم 
مبتكرة. كام  باستخدام طريقة جديدة  السورية ومرص 
مسح  إلجراء  الالزمة  االستعدادات  باكستان  أجرت 
وطني شامل النتشار املرض، وهو أول مسح من نوعه 

جُيرى يف اإلقليم.  

مي  ومن ناحية أخرى، امتد نطاق التعاون مع مقدرِّ
مخسة  أنشأت  فقد  اخلاص.  بالقطاع  الصحية  الرعاية 
من  الواردة  التبليغات  لتسجيل  تبليغ  نظام  بلدان 
يتم  املثال،  سبيل  عىل  باكستان،  ويف  اخلاص.  القطاع 
اإلبالغ عن 20% إىل 30% من املرىض عن طريق القطاع 
السل  مرىض  رعاية  نطاق  توسعة  متت  كام  اخلاص. 
ع يف خدمات  املقاوم لألدوية املتعددة. كام جرى التوسُّ
رعاية مرىض السل املقاوم لألدوية املتعددة يف كل من 
األردن، واجلمهورية العربية السورية، ولبنان، ومرص، 
مصاب  مريض   500 نحو  جمموعه  ما  ل  ُسجرِّ حيث 
بلدًا   12 ويقوم  البلدان.  هذه  يف  السل  من  النوع  هبذا 
لألدوية  املقاوم  السل  مرىض  رعاية  خدمات  بإدخال 
األخرض.  الضوء  جلنة  مع  بالتعاون  وذلك  املتعددة، 
بالسل  للمصابني  املناسبة  بالرعاية  التغطية  أن  غري 
جدًا  منخفضة  بنسبة  جتري  املتعددة،  لألدوية  املقاوم 
تعزيز  إىل  احلاجة  متس  مَّ  ـَ ث ومن  اإلقليم،  يف   %3 تبلغ 
تسعة  واستكملت  الرسعة.  جناح  عىل  الرعاية  هذه 
املضادة  لألدوية  باملقاومة  اخلاصة  املسوحات  بلدان 
للسل  النتشار  معدل  بني  النتائج  تراوح  مع  للسل، 
مقداره  اجلدد  املرىض  بني  املتعددة  لألدوية  املقاوم 
األردن.  يف   %5.4 مقداره  ومعدل  املغرب،  يف   %0.5
وتم دعم األسلوب العميل لصحة الرئة يف أربعة بلدان 
ولبنان،  السورية،  العربية  واجلمهورية  األردن،  هي: 
ع يف تطبيق هذا األسلوب يف  واملغرب. وقد تم التوسُّ
املغرب عىل كامل النطاق الوطني، كام أسهم يف حتسني 

تدبري املرىض ذوي األعراض التنفسية املزمنة.

إحدى  الرشاكات  نطاق  توسيع  كان  وقد 
 ،2008 أيار/مايو   6 ففي  اإلقليم.  هذا  يف  األولويات 
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التي  السل،  لدحر  املتوسط  رشق  رشاكة  ُأطلقت 
من  واملجموعات  األفراد  من   50 من  أكثر  ضمت 
املدين.  واملجتمع  األعامل  وقطاع  الصحي،  القطاع 
يف  التوعية  ألنشطة  الدعم  الرشاكة  هذه  وقدمت 
السل،  من  جسيم  عبء  من  تعاين  التي  البلدان 
املقاوم  السل  ملرىض  وأيضًا  وباكستان،  كأفغانستان 
واجلمهورية  وباكستان،  األردن،  يف  دة  املتعدرِّ لألدوية 
العربية السورية، ومرص. وأطلقت رشاكات وطنية يف 
اإلعداد يف عدة  قيد  منها هو  أن عددًا  أفغانستان، كام 
بلدان أخرى. وقد شاركت وسائل اإلعالم واملشاهري 
يف دعم رعاية مرىض السل. وتم توسيع نطاق التعاون 
مع الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا 
األربعة  البلدان  ت  وتلقَّ الثنائيني.  املانحني  من  وغريه 
ملكافحة  العاملي  الصندوق  لدعم  املستحّقة  عرش، 
اإليدز والسل واملالريا منحًا بلغ جمموعها 300 مليون 
املرىض  عدد  ازداد  لذلك،  ونتيجًة  أمريكي.  دوالر 
الذين يتلقون الرعاية املناسبة يف اإلقليم، من 973 318 
مريضًا يف عام 2006 إىل 364 383 مريضًا يف عام 2007. 
كام زاد معدل اكتشاف احلاالت أيضًا من 52% إىل %60. 

أما معدل نجاح املعاجلة فهو مستقر عند %86.

وواصل برنامج املنح البحثية الصغرية دعم جيل 
والعدوى  اإليدز  مرض  عن  اجلديدة  املعارف  من 
بفريوسه والسل واملالريا، وتقييم وسائل ومداخالت، 
وسياسات حمسنة للصحة العمومية، وتعزيز القدرات 
عىل البحث، ونرش النتائج وترمجتها إىل سياسات. وقد 
اإليدز  مرض  عن  بحثيًا  مرشوعًا   21 الربنامج  قبل 
والعدوى بفريوسه والسل واملالريا خالل عام 2008، 
البحثية  املشاريع  إعداد  القدرات عىل  بناء  بدعم  وقام 
لتقدير  املعطيات  حتليل  وعىل  العلمية،  الكتابة  وعىل 
اثنتا  مة  حمكَّ علمية  جمالت  يف  وُنرشت  السل.  عبء 

عرشة مقالة منبثقة عن مشاريع بحثية سبق دعمها.

وتم إبالغ نتائج البحوث املنجزة إىل برامج املكافحة 
الستخدامها يف توجيه السياسات واملامرسات. وتشمل 
الطالب  معارف  حول  أجريت  التي  البحوث  هذه 
ما  يف  وممارساهتم  ومواقفهم  فلسطني،  يف  رِـّني  اجلامعي

يتعلق بمرض اإليدز والعدوى بفريوسه، واألمراض 
املنقولة جنسيًا؛ واحلواجز التي تعوق االلتزام باملعاجلة 
ولبنان؛  باكستان  يف  القهقرية  الفريوسات  بمضادات 
املختلفة  السكانية  الفئات  وسلوك  املرض  وانتشار 
اجليل  د  وترصُّ السودان؛  يف  العدوى  خلطر  املعرضة 
واالختبار  املشورة  مراكز  وتقييم  السودان؛  يف  الثاين 
لعدوى  االقتصادي  والعبء  مرص؛  يف  الطوعيني 
فريوس اإليدز يف مجهورية إيران اإلسالمية؛ ومقاومة 
اإلسالمية  إيران  مجهورية  يف  لألدوية  اإليدز  فريوس 
يف  السل  مكافحة  يف  اخلاص  القطاع  وَدْور  واملغرب؛ 
أفغانستان واجلمهورية العربية السورية؛ وأثر املشاركة 
القصرية  املعاجلة  اسرتاتيجية  تنفيذ  عىل  املجتمعية 
السودان  جنوب  يف  املبارش  اإلرشاف  حتت  األمد 
ومرص؛ وتقييم الطرائق التشخيصية لتحسني حساسية 
الفحص املجهري املبارش الكتشاف العصيات الصامدة 
منهجية  وتقييم  مرص؛  يف  البلغم  عينات  يف  للحمض 
دة  متعدرِّ ودراسة  مرص؛  يف  السل  عبء  لتقدير  جديدة 
املتصورات  ملالريا  اجلزيئية  الوبائيات  حول  البلدان 
إيران  ومجهورية  وباكستان،  أفغانستان،  يف  النشيطة 
يف  الرسيع  التشخيص  اختبارات  وتقييم  اإلسالمية؛ 
الوبائية  الفئات  يف  املالريا  عبء  وتقدير  السودان؛ 
جديدة  نامذج  وتقييم  واليمن؛  السودان  يف  املختلفة 
جتربة  وإجراء  السودان؛  يف  للمالريا  املنزيل  للتدبري 
أسبوعية  جرعة  الستخدام  عشوائيًا  خمتارة  مضبطة 
مالريا  ملعاجلة  أسابيع  ثامنية  ملدة  الربيامكني  من  مفردة 
املتصورات النشيطة يف أفغانستان؛ واحلساسية لألدوية 
ومردودية  والسودان؛  اإلسالمية  إيران  مجهورية  يف 
قاعدهتا  التي  الدوائية  بالتواليف  املوسم  قبل  املعاجلة 
يف  املالريا  انتقال  وقف  عىل  وأثرها  األرمتيسينني 

السودان.

التوّجهات املستقبلية
املتعلقة  اإلقليمية  املتوقعة  النتائج  إنجاز  إىل  سعيًا 
باألمراض السارية، يزمع املكتب اإلقليمي اختاذ هنج 
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اإلقليمي  املكتب  وسيواصل  إقليمي.  دون  متكامل 
بأمراض  املعنّية  االسرتاتيجيات  لتعزيز  البلدان  دعم 
معّينة وتوسيع نطاق الرشاكات مع الصندوق العاملي 
الرشكاء.  من  وغريه  واملالريا  والسل  اإليدز  ملكافحة 
الصحة  ملنظمة  االسرتاتيجية  هات  التوجُّ بأن  علاًم 
القطاع الصحي يف إحراز  بإسهام  يتعلق  ما  العاملية يف 
تشمل:  والرعاية،  للمعاجلة  الشاملة  اإلتاحة  مرمى 
هبا  لالسرتشاد  االسرتاتيجية  املعلومات  يف  االستثامر 
من  الناس  ومتكني  فاعلية؛  أكثر  استجابة  حتقيق  يف 
معرفة حالتهم يف ما يتعّلق بعدوى فريوس اإليدز من 
خالل االختبار والتوعية؛ وترسيع وترية إتاحة املعاجلة 
الوقاية  يف  الصحي  القطاع  إسهام  وتعظيم  والرعاية؛ 
من عدوى فريوس اإليدز. ومتاشيًا مع القرار ش م/ل 
ص من املالريا يف اإلقليم،  – 9، حول التخلُّ إ55/ ق 
ملكافحة  اإلقليمية  االسرتاتيجية  اخلطة  حتديث  سيتم 
ص منها. وسيواصل املكتب اإلقليمي  املالريا والتخلُّ
وامليسورة  املوثوقة  للوقاية  الشاملة  لإلتاحة  دعمه 
للمالريا  والعالجية  التشخيصية  والتدابري  الكلفة، 
عىل  الرتكيز  سيتم  كام  املجال.  هذا  يف  القدرات  وبناء 
تعزيز خدمات رعاية مرىض السل للوصول إىل معدل 
تعزيز  عن  فضاًل  احلاالت،  الكتشاف   %70 مقداره 
ويف  املتعددة.  لألدوية  املقاوم  بالسل  املصابني  رعاية 
إنشاء  يف  الرئيسية  األهداف  تتمثَّل  سوف  املجال  هذا 
لنظام  الشامل  واالعتامد  وطنية؛  فوق  خمتربات  ثالثة 
اخلاصة  التقديرات  وتنقيح  والتبليغ؛  للتسجيل  منّقح 
يف مخسة بلدان؛ والبدء يف توفري خدمات رعاية مرىض 
دة بمشاركة القطاعني العام  السل املقاوم لألدوية املتعدرِّ
بلدًا؛   18 يف  اخلدمات  تلك  يف  ع  والتوسُّ واخلاص، 

وإقامة رشاكات وطنية يف ستة بلدان.

ي  الغرض االستـراتيجي 3: توقِّ
وتقليص املرض والعجز والوفاة 

املبترسة بسبب األمراض غري السارية 
املزمنة، واالضطرابات النفسية، 

والعنف، واإلصابات
القضايا والتحّديات

املستويات  فاقم  قد  العاملي  املايل  الكساد  أن  خيفى  ال 
من  وزاد  املستضعفني،  السكان  بني  للفقر  احلالية 
السارية  غري  األمراض  خلطر  اإلقليم  سكان  ض  تعرُّ
والعجز  النفسية،  الصحة  واضطرابات  واإلصابات، 
البدين. وزاد الوضع سوءًا يف اإلقليم بفعل الكوارث 
مما  اإلنسان،  صنع  من  هي  التي  والكوارث  الطبيعية 
اجليدة  الصحية  الرعاية  إمكانية احلصول عىل  حيّد من 
الالزمة ملعاجلة األمراض املزمنة، واضطرابات الصحة 
حلاالت  العالجي  والتدبري  واإلصابات،  النفسية، 

العجز، وحيد من فرص الوقاية من هذه االعتالالت.

الرؤية  بأن  متناٍم  وإدراك  متزايدة  بيرِّنات  وهنالك 
احلسبان  يف  ستأخذ  األولية  الصحية  للرعاية  دة  املجدَّ
واضطرابات  السارية  غري  لألمراض  املتـزايد  العبء 
فلن  وإال  والعجز،  واإلصابات  النفسية  الصحة 
ويدعم  الصحة.  جمال  يف  واملساواة  العدالة  ق  تـتحقَّ
احلجة.  هذه  العامل  يف  الصحة  عن   2008 عام  تقرير 
مؤخرًا  نرشها  تم  التي  املعلومات  أحدث  وتكشف 
 10 أن من بني كل  للمرض عن  العاملي  العبء  حول 
عن  منها  وفيات   6 ينجم  معّينة،  سنة  أي  يف  وفيات 
السارية  األمراض  عن  و3  السارية؛  غري  األمراض 
عن  نامجة  واحدة  ووفاة  التغذوية؛  أو  اإلنجابية  أو 
اإلصابات )الشكل 1.1( سواء يف العامل أو يف اإلقليم. 
السارية  بأن األمراض  السائد  ويناقض هذا، االعتقاَد 
ما  يف  العمومية  الصحة  قضايا  من  قضية  أهم  ل  ـّ متث
بالوفيات. بل إن ما يثري االنزعاج بدرجة أكرب  يتعّلق 
يزيد يف  الناجم عن هذه األمراض  الوفيات  أن عبء 
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البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط، ومن املتوقع 
أن يتـزايد هذا العبء مرات عديدة بحلول عام 2030، 

إذا استمر االجتاه الراهن.

من  للوقاية  املتاحة  املوارد  بأن  العلم  مع  هذا، 
السارية، واضطرابات  املتـزايد لألمراض غري  العبء 
حمدودة  موارد  هي  واإلصابات،  النفسية  الصحة 
مقارنة مع املوارد التي تنفق عىل الوقاية من األمراض 
العمل  إطار  إىل  االنتقال  أن  غري  ومعاجلتها.  السارية 
االسرتاتيجية  األغراض  عىل  املرتكز  االسرتاتيجي 
نطاق  عىل  العمل  تضافر  إىل  للسعي  الفرص  أتاح  قد 
َكَمة لضامن التكامل.  املنظمة، وأسفر عن وضع آلية حُمْ
عىل  اإلقليم  يف  الصحية  الُنظم  معظم  تركيز  ويعترب 
الرعاية العالجية بداًل من الرعاية التعزيزية والوقائية، 
األمراض  تزايد  وقف  تعيق  التي  يات  التحدرِّ أكرب  من 

غري السارية واضطرابات الصحة النفسية واإلصابات 
الُنُظم  قدرة  من  أيضًا  هذا  وحيد  والعجز.  والعمى 
الصحية عىل اختاذ إجراءات من ِقَبل قطاعات عديدة، 
تقوم عىل علم وبّينة، نظرًا ألن حمددات األمراض غري 
السارية ال تقع يف دائرة النظام الصحي. وال خيفى أن 
ُنُظم قوية  النظام الصحي )باالقرتان مع  إعادة توجيه 
إدماج  أجل  من  اخلطر(  عوامل  حول  للمعلومات 
يف  الصحة  وتعزيز  األمراض  هذه  من  الوقاية  عنارص 
مواجهتها، واستخدام آليات متعددة القطاعات داخل 
التي  األساسية  املعامل  من  مها  احلالية،  الصحية  الُنُظم 

يتعنيَّ بلوغها.

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

توّقي  جتابه  التي  العديدة  يات  للتحدرِّ التصّدي  إن 
الصحة  واضطرابات  السارية  غري  األمراض  ومعاجلة 
النفسية، واإلصابات املتعمدة والعارضة، قد استوجب 
الرتكيز بقوة عىل إعداد اسرتاتيجيات إقليمية، وجتميع 
معطيات حول عبء هذه األمراض ومسبباهتا، وإعداد 
سياسات مسندة بالبيرِّنات، ليس للتخفيف من العبء 
التي  املعلومـات  بتوفـري  للقيام أيضــًا  فحسب، وإنام 
املستوى  عىل  السياسات  إعداد  عملية  هبـا  تستنري 
الوطني من أجل اختاذ مداخالت مسندة بالبيرِّنات. وقد 
تم حتقيق بعض اإلنجازات املهمة يف جمال الوقاية من 
األمراض غري السارية ومكافحتها. كام تم االنتهاء من 
وُأبلغت  الرسطان  ملكافحة  إقليمية  اسرتاتيجية  إعداد 
العمل  وخطة  االسرتاتيجية  بأن  علاًم  البلدان.  هبا 
ستساعد البلدان عىل إعداد وحتديث خططها وبراجمها 
الوطنية ملكافحة الرسطان. وُأنشئ حتالف إقليمي من 
وأنشئت  الرسطان،  ملكافحة  حكومية  غري  منظامت 
ل هذا التحالف تعاونًا  رِـّ األمانة العامة يف املغرب. ويمث
بني املنظمة، ومجعية لال سلمى ملحاربة داء الرسطان، 
التي تعمل يف جمال  املنظامت غري احلكومية  وعدد من 
وثيق  تعاون  وأقيم  اإلقليم.  يف  الرسطان  مكافحة 
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20042008

الشكل 1.1 عبء الوفيات يف إقليم رشق املتوسط، 2004

ملكافحة  اإلقليمي  والتحالف  اإلقليمي  املكتب  بني 
الرسطان، والذي سوف يؤدي إنشاؤه إىل تعزيز تنفيذ 
الوطنية ملكافحة الرسطان. وُخصصت موارد  اخلطط 
تعاطي  عن  اإلقالع  جهود  لدعم  البلدان  من  لنخبة 
سانت  مستشفى  طب  كلية  مع  بالتعاون  وتم  التبغ. 
جورج يف لندن تعزيز القدرة عىل اإلقالع عن تعاطي 
التبغ من خالل برنامج البعثات الدراسية، ومن املزمع 

تعزيز بناء القدرات يف البلدان.

لتعزيز  التقني  الدعم  تقديم  َواَصل  ـَ وت
ثامنية  واستكملت  اإلقليم.  يف  املتدرج  د  التـرصُّ
إمجايل  ليصل   2008 عام  يف  د  التـرصُّ بلدان 
إىل د  التـرصُّ استكملت  التي  البلدان  عدد 

 

د.  التـرصُّ إجراء  بصدد  اثنان  بلدان  وهناك  بلدًا.   13
الصحي  املسح  بإجراء  بلدان  ثالثة  قامت  وقد  هذا، 
أساسيًا  مكونًا  املتدّرج  د  التـرصُّ ل  رِـّ يمث الذي  العاملي 
املنهجية  عىل  التدريب  تنفيذ  وتم  مكوناته.  من 
جية اإللكرتونية اجلديدة ألول مرة يف اجلامهريية  التدرُّ
التقني  الدعم  اإلقليمي  املكتب  م  وقدَّ الليبية.  العربية 

البلدان  التقارير، كام سيواصل دعم  الالزم الستكامل 
يف إجراء مسوحات جديدة.

م دعم تقني لعدد من البلدان من أجل إعداد  وُقدَّ
األمراض  ملكافحة  وبراجمها  استـراتيجياهتا  وحتديث 
ومجهورية  املتحدة،  العربية  )اإلمارات  السارية  غري 
السورية،  العربية  واجلمهورية  اإلسالمية،  إيران 
العربية  واململكة  واملغرب،  وفلسطني،  والسودان، 
بأن  علاًم  إدارية.  إرشادية  دالئل  وإعداد  السعودية( 
الصحية  الرعاية  يف  السارية  غري  األمراض  إدماج 
األولية هو أحد أكثر املداخالت مردودّية. وجيري بذل 
اجلهود لتقيـيم الوضع يف اإلقليم ولتعزيز التكامل عىل 
دة  مزوَّ للتكامل  مضمومة  ت  وأِعدَّ الُقطري.  املستوى 

باألدوات الالزمة للتنفيذ يف عام 2009.
املستهدفة،  الثامنية  البلدان  من  مخسة  يف  ويوجد 
حمددة  ميزانيات  ذات  النفسية  للصحة  وحدات 
ُنُظم  لقدرات  وتعزيزًا  للربنامج.  معززة  وخمصصات 
الصحة النفسية عىل تقديم اخلدمات مع مراعاة احرتام 
ر  حقوق وكرامة املستفيدين، تم تدشني مبادرة »التحرُّ
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صاحبة السمو امللكي األمرية لال سلمى، أمرية املغرب، يف زيارة إىل املقر الرئييس ملنظمة الصحة العاملية، دعاًم 
للوقاية من الرسطان ومكافحته 

املرحلة  اآلن  والتي دخلت  السودان،  القيود«، يف  من 
م نحو  الثانية يف أفغانستان والصومال. ويف إطار التقدُّ
ُنُظم  وتطوير  السياسات  لتوجيه  بّينات  قاعدة  بناء 
النفسية ومعاجلة تعاطي مواد اإلدمان،  رعاية الصحة 
املستهدفة  عرش  اخلمسة  البلدان  من  تسعة  استكملت 
أداة املنظمة لتقيـيم ُنُظم رعاية الصحة النفسية، يف حني 
وثالثة  ودخلت  استكامهلا  عىل  بلدان  أربعة  شارفت 
العاملي  املسح  كمل  ـُ واست اإلعداد.  مرحلة  بلدان 
اململكة  تستعد  حني  يف  العراق،  يف  النفسية  للصحة 
امليدانية  التجربة  بأن  علاًم  إلجرائه.  السعودية  العربية 
يف  مداخالت  من  يتخذ  بام  املتعّلقة  التثقيفية  للمواد 

حاالت الرصع قد دخلت يف مرحلتها األخرية.

ودخلت االستـراتيجية اإلقليمية للصحة النفسية 
النهائية،  مراحلها  واملراهقني  واألطفال  لألمهات 
سياسات  لوضع  تقنيًا  دعاًم  بلدان  عرشة  وتلقت 
وترشيعات يف هذا املضامر. كام أن الدالئل اإلرشادية 
ِقَبل  من  مراجعتها  جتري  بالرصع  املتعّلقة  اإلقليمية 
م الدعم  الزمالء قبل وضعها يف صيغتها النهائية. وُقدرِّ
والسودان،  وباكستان،  أفغانستان،  منها  بلدان،  لعدة 

والصومال، إلعداد الدالئل اإلرشادية التقاء ومعاجلة 
عن  الناشئة  واالضطرابات  النفسية  االضطرابات 
املوارد  تنمية  برامج  أن  غري  اإلدمان،  مواد  تعاطي 
جيري  كام  التمويل.  نقص  بسبب  تعثرت  قد  البرشية 
باملهارات  املتعّلقة  التثقيفية  اإلرشادية  الدالئل  إعداد 

احلياتية.

اإلصابات  من  والوقاية  بالعجز  يتعلق  ما  ويف 
والعنف، رشع املكتب اإلقليمي يف إعداد دراسة متعددة 
املعطيات  لتجميع  العاملية  العملية  إطار  يف  البلدان 
واإلصابات  الوفيات  حجم  عن  ليس  )البيانات(، 
وإنام  الطرق فحسب،  املرور عىل  النامجة عن حوادث 
للعبء  التصّدي  عىل  البلدان  قدرات  لتقييم  أيضًا 
حوادث  عن  النامجة  واإلصابات  للوفيات  املتزايد 
وإقامة  سياسات،  بإعداد  وذلك  الطرق،  عىل  املرور 
آليات، وهياكل. وستنرش نتائج هذه الدراسة يف تقرير 
الة للتأثري  عن الوضع يف العامل، وسوف تكون أداة فعَّ
عىل السياسات الوطنية املتعّلقة بالسالمة عىل الطرق. 
ال للربامج، ومن أجل  وتعزيزًا للتخطيط والتنفيذ الفعَّ
الوقاية من اإلصابات والعنف، تم تعزيز القدرات يف 
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منظمة  منهج  تدريس  عىل  العمومية  الصحة  معاهد 
العنف  من  الوقاية  تدابري  لتعليم  العاملية  الصحة 

واإلصابات.

واحلق أن توافر املعطيات اجليدة يعد برهانًا قويًا عىل 
بمعلومات  بالسياسات  اخلاص  احلوار  إغناء  رضورة 
يستنري هبا للوصول إىل قرارات مسندة بالبّينات وذات 
اإلقليمي  املكتب  قام  السبب،  وهلذا  حمددة.  أهداف 
بدعم أربعة بلدان )األردن، وُعامن، ومرص، واليمن( 
جت  وُتورِّ اإلصابات.  د  لرتصُّ وطني  نظام  إقامة  يف 
االقتصادية  للتكلفة  وطني  مسح  بإجراء  اجلهود  هذه 
وطني  ُأرسي  مسح  جُيرى  كام  مرص،  يف  لإلصابات 
)األردن،  بلدان  سبعة  وتلقت  اإلصابات.  لعبء 
والعراق،  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  وباكستان، 
وُعامن، ومرص، واليمن( دعاًم إلعداد سياسات وطنية 
القطاعات للوقاية من اإلصابات، مع مراعاة  متعددة 
د  نها قواعد املعطيات اخلاصة برتصُّ النتائج التي تتضمَّ
العاملي  التقرير  نرش  ويعد  البلدان.  هذه  يف  اإلصابات 
عن  صدر  الذي  اإلصابات  من  األطفال  وقاية  عن 
منظمة الصحة العاملية واليونيسف معلاًم مهاًم من معامل 

هذا العام، والذي ضم العديد من إسهامات اإلقليم. 
دليل  تنفيذ  واليمن(  )األردن،  اثنني  بلدين  يف  وجيري 
سوء  من  األطفال  وقاية  عن  العاملية  الصحة  منظمة 
املعاملة. كام جيري تنفيذ مرشوع بالتعاون مع اليونيسف 

لتقييم أنشطة التصدي للعنف ضد األطفال.

ومع تزايد عدد اإلصابات املتعمدة والعارضة يف 
اإلقليم، ألسباب عديدة، يتّجه عدد املصابني بمختلف 
أشكال العجز البدين إىل التزايد. وعىل سبيل التصّدي 
هلذا الوضع، انتهى املكتب اإلقليمي من إعداد مسودة 
اسرتاتيجية إقليمية للتأهيل املجتمعي تم إعدادها من 
خالل عملية تشاورية مستفيضة، وسيتم اختبارها عىل 
سبيل االرتياد يف ثالثة بلدان )أفغانستان، وباكستان، 
ومجهورية إيران اإلسالمية( يف عام 2009. ومع دخول 
اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
2008، أنشأ املدير اإلقليمي  التنفيذ يف أيار/مايو  حيز 
مدى  لتقييم  باإلعاقة  املعني  اإلقليمي  العمل  فريق 
إتاحة اخلدمات لذوي اإلعاقة، وإعداد أدوات ودالئل 
الربامج  تنفيذ  يف  األعضاء  الدول  ودعم  إرشادية، 
اإلقليم.  يف  ااًل  فعَّ تنفيذًا  والتأهيل  باإلعاقة  املعنية 
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األولية  الرعاية  خدمات  ملراجعة  التقني  الدعم  م  وُقدرِّ
والثانوية، واالحتياجات التدريبية ملراكز تقييم اإلعاقة 
عمل  خطط  وضع  عن  فضاًل  )البحرين(،  والتأهيل 
الرعاية  يف  التأهيل  إلدماج  وُعامن(  )األردن،  وطنية 
اإلصابات  من  الوقاية  كانت  وملا  األولية.  الصحية 
قضية متعددة القطاعات إىل حد بعيد وتتطلب مشاركة 
فعالة للعديد من القطاعات احلكومية والالحكومية، 
هت اجلهود نحو إرشاك  بام فيها املجتمع املدين، فقد ُوجرِّ
مبادرات  القضية واختاذ  التعاطي مع هذه  الرشكاء يف 
معها،  التعاطي  يف  القطاعات  مجيع  إلرشاك  للتوعية 

وتناول القضية عىل أعىل مستوى سيايس.

توعية  ومكافحته  العمى  من  الوقاية  وتستلزم 
العاملي  باليوم  احُتفي  التوعية،  هلذه  وتعزيزًا  ضخمة، 
إمباكت  مؤسسة  مع  بالتعاون   ،2008 لعام  لإلبصار 
يف  اآلخرين  الرشكاء  من  والعديد  املتوسط،  لرشق 
اليوم هو ضعف  البلدان. وكان موضوع ذلك  معظم 
عىل  »عيون  شعار  حتت  السن،  كبار  لدى  الرؤية 
املستقبل: مكافحة ضعف الرؤية مع تقدم العمر«. ويف 
مجيع  أبلغت  العمى،  مكافحة  برامج  بتعزيز  يتعلق  ما 
البلدان عن إنشاء جلان وطنية وإن كان العديد منها مل 

يتم تفعيله بعد.

وطنية  خطة  بإعداد  بلدًا  عرشين  حوايل  وقام 
الوطنية  اخلطة  بتنفيذ  تقوم  منها   %60  ،2020 للرؤية 
حول  األساسية  املعلومات  ولتعزيز  حمدودة.  بموارد 
سبعة  يف  القدرات  بناء  تم  اإلقليم،  يف  العمى  أسباب 
من  توقيه،  املمكن  للعمى  الرسيع  التقييم  عىل  بلدان 
خالل حلقة عملية عقدت بالتعاون مع وزارة الصحة 
العمومية يف تونس، ومؤسسة إمباكت لرشق املتوسط. 
الثامنة  العامة  اجلمعية  يف  اإلقليمي  املكتب  وشارك 
قضايا  ملناقشة  العمى  من  للوقاية  الدولية  للوكالة 
وضعف  بالعمى  املتعلقة  العاملية  العمومية  الصحة 
يف  كرائد  اإلقليم  بدور  اإلقرار  فيها  تم  والتي  البرص، 
العيون يف  تنفيذ برامج وقاية  العيون، ويف  جمال رعاية 

إطار مبادرة الرؤية 2020.

وواصل املكتب اإلقليمي دعمه للربنامج اإليصايل 
املوارد  من  وبالرغم  )الكتاراكت(.  الساد  جلراحة 
املحدودة،متكنت املنظمة ووزارات الصحة، بالتعاون 
مع مؤسسة املنهل اخلريية، واحتاد األطباء العرب،من 
أفغانستان،  باملجان يف  5000 جراحة ساد  دعم إجراء 
والصومال، واليمن. وتم استعراض التقدم املحرز يف 
تنفيذ أنشطة الوقاية من العمى يف املدة من عام 2003 إىل 
عام 2008، وتم إعداد اسرتاتيجية للمدة من عام 2009 
إىل عام 2013 من خالل حلقة عملية ُعقدت بالتعاون 
مع الوكالة الدولية ملكافحة العمى، ومؤسسة إمباكت 
لرشق املتوسط. وشارك املكتب اإلقليمي يف املشاورة 
املسودة  ومناقشة  الستعراض  جنيف  يف  ُعقدت  التي 
األوىل خلطة العمل اخلاصة بالوقاية من ضعف اإلبصار 
والعمى املمكن توقيه، والتي سُتدرج يف جدول أعامل 
الدورة الرابعة والعرشين بعد املئة للمجلس التنفيذي. 
وهتدف خطة العمل إىل تعزيز جهود الدول األعضاء، 
واألمانة العامة، والرشكاء الدوليني يف جمال الوقاية من 

العمى وضعف البرص.

التوّجهات املستقبلية
سريكز املكتب اإلقليمي عىل التكامل ومن ثم عىل وضع 
واضطرابات  السارية  غري  األمراض  ومكافحة  توّقي 
ومكافحة  وتوّقي  واإلصابات،  النفسية،  الصحة 
العمى، يف إطار رؤية جديدة للرعاية الصحية األولية 
وتنشيطها. وسيعمل املكتب بنشاط عىل إدماج كل هذه 
احلاالت املرضّية يف الرعاية الصحية األولية، مع ضامن 
ختطيط وتنفيذ ما يتخذه النظام الصحي من إجراءات 
يكون  وأن  مؤتلفة،  بطريقة  احلاالت  هذه  ملواجهة 
أنشطة  يف  بقوة  بارزًا  العديدة  القطاعات  بني  التعاون 
إدماج  كان  وملا  ومعاجلتها.  احلاالت  هذه  من  الوقاية 
األمراض غري السارية والوقاية من العمى ومكافحته، 
يف الرعاية الصحية األولية هو إحدى املداخالت العالية 
املضمومة  باختبار  اإلقليمي  املكتب  فسيقوم  املردود، 
املتكاملة لألمراض غري السارية عىل سبيل التجربة يف 
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 الرؤية 2020: املركز الوطني للعيون، يف مقديشو، جيري جراحة الكتاراكت باملجان، مدعومًا من منظمة الصحة
العاملية ومؤسسة املنهل اخلريية 

عدد من البلدان. وسيشارك املكتب اإلقليمي يف رعاية 
اإلصابات  من  بالوقاية  املعني  األول  اإلقليمي  املؤمتر 
وتعزيز السالمة، والذي سيهيئ الفرصة لتوجيه انتباه 
اإلصابات  من  الوقاية  قضية  إىل  السياسيني  الزعامء 
والعنف. وسيتم الرتكيز بقوة عىل وضع قضية الوقاية 
من األمراض غري السارية، واإلصابات، واضطرابات 
توقيه،  املمكن  العمى  من  والوقاية  النفسية،  الصحة 
األعامل  وجدول  اإلنامئي  األعامل  جدول  صدارة  يف 
يف  الواردة  التوصيات  تنفيذ  خالل  من  السيايس 

والسياسات  االسرتاتيجيات  وترمجة  العاملية،  التقارير 
اإلقليمية إىل إجراءات وطنية، وإجياد بّينات عىل فعالية 
املجاالت  من  وسيكون  مردودها.  وعلو  املداخالت 
للمنظمة،  القطرية  املكاتب  تعزيز  األولوية،  ذات 
املنظمة وخارجها، وتضمني  الرشاكات داخل  وإقامة 

هذه الربامج يف مجيع سياسات املنظمة.
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الغرض االستـراتيجي 4: تقليص 
املراضة والوفيات وحتسني الصحة 

خالل مراحل العمر الرئيسية، بام فيها 
احلمل، والوالدة، والفرتة املحيطة 

بالوالدة، واملراهقة، وحتسني الصحة 
ع  اجلنسية واإلنجابية، والعمل عىل متتُّ

مجيع األفراد بالنشاط والصحة يف 
الشيخوخة

القضايا والتحّديات
ت الدول األعضاء اعتبار حتسني صحة األم والوليد  أقرَّ
وذلك  الرئيسية،  اإلنامئية  األهداف  من  هدفًا  والطفل 
من خالل قرار اللجنة اإلقليمية ش م/ل إ51/ق- 4، 
لأللفية:  اإلنامئية  املرامي  بلوغ  نحو  ك  التحرُّ وعنوانه: 
ش  وقرارها  والطفولة،  األمومة  صحة  يف  االستثامر 
إقليم  يف  الوْلدان  وفيات  وعنوانه:   ،2 إ54/ق-  م/ل 
دات واسرتاتيجيات إحراز املرمى  رشق املتوسط: حمدرِّ
الرابع من املرامي اإلنامئية لأللفية. وجيدر بالذكر يف هذا 
أم و1.1   57  000 اإلقليم  يموت سنويًا يف  أنه  الصدد 
510 منهم   000 مليون طفل دون اخلامسة من العمر، 
نتيجًة  األوىل من حياهتم، وذلك  األربعة  األسابيع  يف 
ملضاعفات احلمل والوالدة وأمراض الطفولة الشائعة. 
إال  والطفولة  األمومة  وفيات  اإلقليم  يف  تتقلَّص  ومل 
األمومة  وفيات  وتقع   .1990 عام  منذ   %18 بنسبة 
االستقرار  عدم  من  تعاين  التي  البلدان  يف  والطفولة 
ونقص  والبرشية،  املالية  املوارد  ونقص  السيايس، 
االجتامعية  األحوال  وسوء  الداعمة،  الترشيعات 
وضعف  اجلنس،  أساس  عىل  والتمييز  واالقتصادية، 
إمكانية احلصول عىل اخلدمات الصحية وقلة االنتفاع 
بلدان  من  سبعة  يف  الوفيات  هذه  من   %95 ويقع  هبا. 
البلدان،  هذه  يف  عة  موسَّ جهود  ُتبذل  مل  وما  اإلقليم. 
الرابع  املرمَيـنْي  بلوغ  ن من  تتمكَّ ح أن  املرجَّ فمن غري 

واخلامس من املرامي اإلنامئية لأللفية.

املوارد  لت  الوضع، فقد حتوَّ الرغم من هذا  وعىل 
حفظ  برامج  عن  بعيدًا  هائاًل  اًل  حتوُّ والبرشية  املالية 
الصحة وتعزيزها، والسيَّام صحة األمومة والطفولة. 
إضافة  البلدان  بعض  يف  الالزمة  املوارد  نقص  أن  كام 
إىل األزمة املالية العاملية الراهنة، قد زاد من سوء نوعية 
اإلنجابية  األمومة والطفولة والصحة  خدمات صحة 
الوضع  هذا  ويصدق  اخلدمات.  هبذه  التغطية  ومن 
اخلدمات  هذه  إىل  احلاجة  تكون  حيثام  خاصة  بصفة 
أو  النائية  احلرضية  املناطق  يف  سواء  تكون،  ما  أشد 
ل العاملني  أرباض املدن التي تتسم بارتفاع معدل تنقُّ
وسوء  واملعدات  اإلمدادات  ونقص  الصحيرِّـني، 
اخلدمات الصحية فيها. كام أن التنافس بني األولويات 
)الرأسية(،  العمودية  الربامج  وأساليب  الصحية، 
ونقص التنسيق بني السلطات الصحية الوطنية املعنية 
وبني الرشكاء اإلنامئيرِّـني املحليرِّـني، قد أفضت إىل العمل 
بخطط عمل خمتلفة بداًل من العمل بخطة عمل وطنية 
دة، وإىل ترشذم الربامج، وضياع الفرص،  واحدة حمدَّ

والقصور يف االنتفاع باملوارد املحدودة املتاحة حاليًا.

الرئيسية  دات  باملحدرِّ املتعلقة  املعلومات  إن  ثم 
ن  متكرِّ أن  من  أقل  التزال  العمر  مدى  عىل  للصحة 
بلدان  يف  البيرِّنات  عىل  قائمة  برامج  وتنفيذ  إعداد  من 
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اإلقليم. كام أن احلاجة ماسة إىل تقوية نظم املعلومات 
البلدان من  الصحية والقدرات البحثية يف العديد من 
تقليص  إىل  اهلادفة  الربامج  وتقييم  رصد  حتسني  أجل 
بام  الرئيسية،  العمر  مراحل  خالل  والوفيات  املراضة 
فيها احلمل، والوالدة، واملراهقة، وإىل حتسني الصحة 
والصحة  بالنشاط  ع  التمتُّ وحتقيق  واإلنجابية  اجلنسية 
عن  الدقيقة  املعلومات  نقص  أن  كام  الشيخوخة.  يف 
نقص  إىل  ى  أدَّ قد  املختلفة  العمر  مراحل  يف  الصحة 
إعطاء  إىل  باحلاجة  السيايس  الصعيد  عىل  اإلقرار 
الوطني  األعامل  جدول  يف  الربامج  هلذه  األولوية 

للصحة العمومية.

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
عة مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقَّ

لبناء  التقني  دعمه  تقديم  اإلقليمي  املكتب  واصل 
القدرات الوطنية عىل تنفيذ مداخالت املنظمة ودالئلها 
د عىل اترِّباع أساليب  اإلرشادية العالية املردود والتي تؤكرِّ
متكاملة يف جمال رعاية صحة األم والوليد، بام يف ذلك 
الدالئل  بأن  علاًم  والوالدة.  للحمل  املتكامل  التدبري 
قد  والوالدة  للحمل  املتكامل  للتدبري  اإلرشادية 
اعُتمدت وجيري تنفيذها يف عرشة من بلدان اإلقليم، 
إيران اإلسالمية  وباكستان ومجهورية  أفغانستان  هي: 
والسودان  وجيبويت  السورية  العربية  واجلمهورية 
والعراق ولبنان واملغرب واليمن. وتقوم هذه البلدان 
مهارة  ذات  رعاية  توافر  تضمن  اسرتاتيجيات  بتنفيذ 
النفاس،  وفتـرة  والوالدة،  احلمل،  فرتة  طوال  عالية 
وفرتة الوليد، والسيام لصالح الفئات السكانية الفقرية 

واملحرومة.

وسعيًا من املكتب اإلقليمي إىل استعراض ما ُأحرز 
املعنيَّة بصحة األم  الوطنية  الربامج  م يف تقوية  تقدُّ من 
رات  والوليد، وإىل إعالم البلدان املشاِركة بآخر التطوُّ
األولوية يف هذا  ذات  ة  املستجدَّ بالقضايا  يتعلق  ما  يف 
السياق، َعَقد املكتب اجتامع متابعة مع مديري الربامج 
الوطنية املعنية بزيادة مأمونية احلمل. وأسفر االجتامع 

الدعم  وتقديم  التوصيات،  لتفعيل  تنفيذي  إطار  عن 
التقني الالزم لتعزيز تنفيذها.

القدرات عىل زيادة مأمونية احلمل  بناء  وتم دعم 
والعراق  والسودان  وباكستان  أفغانستان  من  كلٍّ  يف 
عملية  حلقات  خالل  من  وذلك  واليمن،  واملغرب 
بإرشادات  فيها  املشاركني  فت  عرَّ عاملية  توجيهية 
قضايا  من  هبا  يتصل  وما  املداخالت  حول  املنظمة 
والوليد.  األم  صحة  ختص  الصحي  بالنظام  متعلقة 
الربامج  بتحسني  يتعلق  ما  يف  مهاراهتم  تعزيز  تم  كام 
ذات العالقة، وختطيط اخلدمات وتنفيذها وتقييمها يف 
البلدان التي ترتفع فيها معدالت وفيات األم والوليد. 
)األردن  بلدان  سبعة  يف  القدرات  بناء  دعم  وتم 
ومرص  والعراق  وفلسطني  وباكستان  وأفغانستان 
التقنية  املامرسات  إدخال  عملية  حتسني  عىل  واليمن( 
واستخدامها  وتكييفها،  الة،  الفعَّ بة  املجرَّ واإلدارية 
وتعزيزها. وقد قام األردن بصياغة وتنفيذ خطة عمل 
إلدخال اخلدمات التي تيل اإلجهاض يف إطار الرعاية 

التوليدية األساسية.

الوطنية،  الصحية  الرعاية  خدمات  لتقوية  ودعاًم 
َتَعاَون املكتب اإلقليمي مع االحتاد الدويل لطب النساء 
غري  اإلجهاض  ي  لتوقرِّ مبادرته  تنفيذ  عىل  والتوليد، 
وصيغت  اإلقليم.  يف  للوضع  حتليل  بإجراء  املأمون، 
دة، يف ثالثة  ي للنقائص املحدَّ خطط عمل وطنية للتصدرِّ
بلدان )اجلمهورية العربية السورية والسودان ومرص(. 
والسكان  العامة  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  ورُشع، 
إلجراء  الالزمة  االستعدادات  اذ  اخترِّ يف  اليمن،  يف 
ع  وُيتوقَّ والطفل.  والوليد  األم  لصحة  وطني  مسح 
)البيانات(  املعطيات  حتديث  إىل  املسح  هذا  ي  يؤدرِّ أن 
م الـُمْحَرز نحو بلوغ املرمَيـنْي الرابع  املتوافرة عن التقدُّ
واخلامس من املرامي اإلنامئية لأللفية، واملساعدة عىل 
والطفولة  األمومة  ووفيات  مراضة  تقليص  تعجيل 
الالزمة  االستعدادات  اذ  اخترِّ يف  رُشع  كام  البلد.  يف 
يمثرِّل  أفغانستان،  يف  وصحي  ديمغرايف  مسح  إلجراء 
د بفضله احتياجات  نشاطًا وطنيًا فريدًا ُينتَظر أن تتحدَّ
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األمهات واألطفال يف البلد. وبدأ البلدان األعضاء يف 
جملس التعاون اخلليجي تنفيذ املسح الصحي العاملي. 
ي نتائج املسح إىل حتديث املعطيات  ومن املنتَظر أن تؤدرِّ
القائمة حول الصحة اإلنجابية وصحة األرسة يف هذه 

البلدان.

وقد شهد اإلقليم تناقصًا مقداره 19.5% يف وفيات 
األطفال الذين هم دون اخلامسة من العمر، مقارنًة مع 
الوفيات  أرباع  يزيد عىل ثالثة  ما  بأن  ألفني. علاًم  عام 
من  فقط  أربعة  يف  تقع  وفاة  مليون   1.1 عددها  البالغ 
والسودان  وباكستان  أفغانستان  هي  اإلقليم،  بلدان 
الطفولة  وفيات  تقليص  يف  م  التقدُّ ويميض  واليمن. 
معدالت  فيها  ترتفع  التي  البلدان  يف  بطيئة  بخطى 
العمر  من  اخلامسة  دون  هم  الذين  األطفال  وفيات 
بصفة  ذلك  ويرجع  السكان.  من  الكبري  العدد  وذات 
لة  رئيسية إىل نقص املوارد املالية والكوادر البرشية املؤهَّ
التي  البلدان  يف  وحتى  الطفولة.  صحة  برامج  لقيادة 
ص فيها موارد وطنية وخارجية لصحة الطفولة،  خُتصَّ
م يف هذا املضامر يميض بخطى بطيئة جدًا  اليزال التقدُّ

يف بعضها.

بلَدْين  إىل  الدعم  م  ُقدرِّ الطفولة،  لصحة  وتعزيزًا 
يف  الطفولة  صحة  لسياسة  وثيقَتنْي  إعداد  أجل  من 
ج هلا املكتب اإلقليمي واملتعلقة  إطار املبادرة التي يرورِّ
بسياسة صحة الطفولة. وقد قامت ُعامن بتحديد بعض 
مكتوبة،  وثيقة  يف  الطفولة  لصحة  العامة  السياسات 
املكتب  قام  كام  مماثلة.  عملية  يف  أفغانستان  ورشعت 
اإلقليمي بدعم أربعة من البلدان ذات األولوية، وهي 
إعداد  أجل  من  واليمن،  ومرص  والسودان  باكستان 
خطط وطنية تستهدف حتقيق التغطية الشاملة بمرافق 
التدبري  بأسلوب  األخذ  مع  األولية  الصحية  الرعاية 
ثلثي مرافق  بأن حوايل  الطفولة. علاًم  املتكامل لصحة 
 13 47 يف   892 البالغ عددها  الصحية األولية  الرعاية 
املتكامل  التدبري  عىل  بني  مدرَّ بموظفني  دة  مزوَّ بلدًا 
تقرتب  ثالثٌة  البلدان  هذه  بني  ومن  الطفولة.  لصحة 
من بلوغ التغطية الكاملة باملرافق، وهذه البلدان الثالثة 

هي: مجهورية إيران اإلسالمية )99%(، وجيبويت )%87( 
ومرص )%84(.

التدبري  لتنفيذ  املتاحة  املوارد  نقص  صاحب  وقد 
العاَمنْي املاضَيـنْي  املتكامل لصحة الطفولة تناقص يف 
بني،  املدرَّ الصحية  مي اخلدمات  العدد اإلمجايل ملقدرِّ يف 
توفري  تم  أنه  غري  السابقة.  السنوات  مع  مقارنًة 
الرسيري  التدريب  عىل  القدرات  لبناء  التقني  الدعم 
لصحة  املتكامل  التدبري  أسلوب  عىل  )اإلكلينيكي( 
الطفولة يف اجلامهريية العربية الليبية، حيث مل يتم بعد 
من  اليمن  إىل  الدعم  م  ُقدرِّ كام  األسلوب.  هبذا  األخذ 
لتقديم  املتنّقلة  الِفَرق  أسلوب  تنفيذ  يف  ع  التوسُّ أجل 
النائية. وسعيًا إىل  املناطق  إىل  الطفولة  خدمات صحة 
اإلقليمي  املكتب  قام  املجال،  هذا  يف  القدرات  بناء 
لصحة  املتكامل  التدبري  لتنفيذ  للتخطيط  دليل  بنرش 
اّطلع  الذي  الدليل  ذلك  املنطقة،  صعيد  عىل  الطفولة 

 يمثل التدبري املتكامل لصحة الطفولة الرعاية
األولية لصحة األطفال 
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عليه منّسقون وطنيون من ستة بلدان )األردن وتونس 
والسودان ومرص واملغرب واليمن(.

التي أدخلت أسلوب  البلدان  العلم بأن  هذا، مع 
يف  املواليد  لرعاية  الطفولة  لصحة  املتكامل  التدبري 
أربعة  زاد عددها من  قد  األسبوع األول من حياهتم، 
إىل ثالثة عرش بلدًا. ونظرًا إىل أمهية ممارسات التغذية 
الدعم  تقديم  تم  الطفولة،  صحة  رعاية  يف  الكافية 
التقني إىل بلَدْين آخرين، مها تونس والعراق من أجل 
حول  للتوعية  اإلقليمية  التدريبية  املضمومة  إدخال 

ع وصغار األطفال. تغذية الرضَّ

لصحة  املتكامل  التدبري  إدخال  ودعم  تعزيز  وتم 
ى العمل املبذول  الطفولة يف الربامج التعليمية. وقد أدَّ
عىل الصعيد اإلقليمي لتوجيه وتوحيد منهجية التعليم 
تدريبية  إىل صياغة وحدات  الطب،  لكليات  والتقييم 

الطفولة،  لصحة  املتكامل  التدبري  لتعليم  ملضمومة 
باخلدمة. وقد روجعت هذه املضمومة  قبل االلتحاق 
من ِقَبل جمموعة من كبار األساتذة اجلامعيرِّـني بأقسام 
طب األطفال بكليات الطب بعدد من بلدان اإلقليم، 
بمشاركة عدد من املنّسقني الوطنيرِّـني للتدبري املتكامل 
لصحة الطفولة من موظفي وزارات الصحة ومنظمة 
حلقات  لعقد  الدعم  تقديم  تم  كام  العاملية.  الصحة 
إدخال  أجل  من  والتخطيط  للتوجيه  وطنية  عملية 
ست  يف  الطفولة  ألمراض  املتكامل  التدبري  أسلوب 
كليات طب أخرى يف مرص، فوصل بذلك إمجايل عدد 
كليات الطب املعنيَّة هبذا األسلوب إىل أربع عرشة يف 

مرص، وست كليات يف باكستان، واثنتني يف اليمن. 

واليمن  والسودان  مرص  من  كلٍّ  يف  وُأجري 
مجع  وتم  املراهقني،  صحة  لربامج  رسيع  استعراض 
املراهقني  صحة  رعاية  أنشطة  عن  )بيانات(  معطيات 
يتعلق  ما  الوضع يف  لتحليل  اإلقليم، تكملًة  بلدان  يف 
من  مزيدًا  املدرسية  الصحة  برنامج  ويكتسب  هبا. 
الدعم يف اإلقليم. وُبذلت جهوٌد واسعة النطاق لتقوية 
الصحة املدرسية يف عدة بلدان، منها األردن وسلطنة 
وطنية  اسرتاتيجية  منهام  كل  وضع  اللتان  ُعامن، 
للصحة املدرسية. وقد اعتمدت ثالثة عرش بلدًا حتى 
املكتب  وينظر  للصحة،  زة  املعزرِّ املدارس  مبادرة  اآلن 
بحيث  املبادرة  هذه  تنفيذ  نطاق  توسيع  يف  اإلقليمي 
تغطي مجيع املدارس يف تلك البلدان. ويف هذا السياق، 
عىل  موقع  بتدشني  الليبية  العربية  اجلامهريية  قامت 
م  ويقدرِّ املفهوم،  هبذا  األخذ  إىل  يدعو  اإلنرتنت  شبكة 
وتقديرًا  البلد.  يف  تطبيقه  لتيسري  الالزمة  املعلومات 
تعزيزها  الصحة  حلفظ  أسلوبًا  باعتبارها  املبادرة  هلذه 
يف املجتمع، قامت عدة بلدان بتنظيم مؤمترات وحمافل 
واملدارس  املدرسية  الصحة  حول  وطنية  وندوات 
الثاين  الوطني  املحفل  ذلك  يف  بام  للصحة،  زة  املعزرِّ
زة للصحة يف سلطنة ُعامن. وقام املكتب  للمدارس املعزرِّ
للمرتسامت  إلكرتونية  ُبعادية  وصلة  بإعداد  اإلقليمي 
الة لـَجْمع  )الربوفيالت( الوطنية باعتبارها أدوات فعَّ

ع وصغار األطفال هي أحد العنارص الرئيسية  تغذية الرضَّ
للتدبري املتكامل لصحة الطفولة 
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)البيانات( وتبادل اخلربات من أجل شبكة  املعطيات 
زة للصحة. رشق املتوسط للمدارس املعزرِّ

للبلدان  التقني  دعمه  اإلقليمي  املكتب  وواصل 
سياسات  وضع  عىل  الوطنية  قدراهتا  بناء  أجل  من 
وتنفيذ  القائمة،  لألوضاع  تستجيب  واسرتاتيجيات 
واإلنجابية،  اجلنسية  الصحة  حتسني  برامج  ورصد 
وحتقيق املرامي اإلنامئية لأللفية ذات العالقة بالصحة. 
العاملية  الصحة  ملنظمة  العاملية  وُأدخلت االسرتاتيجية 
األعضاء،  الدول  مجيع  يف  اإلنجابية  الصحة  حول 
وتعزيز  لتقوية  الالزمة  املتابعة  إجراءات  وتواصلت 
للصحة  القائمة  الوطنية  واالسرتاتيجيات  السياسات 
اإلنجابية. وقامت مجيع بلدان اإلقليم بصياغة وإنجاز 
األساس  لتكون  اإلنجابية  للصحة  قطرية  مرتسامت 

م يف تنفيذ الربامج الوطنية. لرصد التقدُّ

وخطط  السرتاتيجيات  وافية  مراجعة  وأجريت 
الصحة اإلنجابية الوطنية، بالتعاون مع وزارة الصحة 
العامة والسكان واألطراف املعنية الرئيسية يف اليمن، 
أسفرت عن خطة عمل داعمة هتدف إىل تعجيل بلوغ 
جيري  الذي  تنفيذها  وبدأ  لأللفية،  اإلنامئية  املرامي 
رصده. ورُشع يف مرشوع مخيّس مع اجلامعة األمريكية 
البحوث  عىل  الوطنية  القدرات  بناء  لدعم  بريوت  يف 

امليدانية للصحة اإلنجابية.

البّينات  قائم عىل  بأسلوب  وتأكيدًا ألمهية األخذ 
للتخطيط االسرتاتيجي لتعزيز الصحة اإلنجابية، أنجز 
اإلنجابية،  الصحة  لبحوث  دلياًل  اإلقليمي  املكتب 
متصاًل بالفهرس الطبي لرشق املتوسط. وتتوافر هذه 
شبكة  عىل  اإلقليمي  املكتب  موقع  طريق  عن  األداة 
اإلنرتنت، ضامنًا لبث املعلومات التي حتتوهيا عىل نطاق 
 3713 الدليل حاليًا معلومات عن  م هذا  واسع. ويقدرِّ
بحثًا ُأجريت عن الصحة اإلنجابية يف اإلقليم، ونرشت 
يف املدة من عام 1990 إىل عام 2007. وهنالك أنشطة 
املكتب  قام  اإلنجابية  الصحة  بحوث  جمال  يف  أخرى 
اإلقليمي بدعمها، من خالل ما ييل: ِمَنح طويلة األمد 
للصحة  األفغاين  املعهد  إىل  مت  ُقدرِّ املؤسسّية  للتنمية 

دة  العمومية، يف العاصمة األفغانية كاُبل؛ ودراسة متعدرِّ
املراكز أجريت يف أفغانستان لقياس لون اهليموغلوبني؛ 
حول  البلدان  متعددة  العاملية  الصحة  ملنظمة  ودراسة 
بالوالدة  املحيطة  الفرتة  يف  والصحة  األمومة  صحة 
أفغانستان وباكستان؛ وبحث عن تشويه األعضاء  يف 
التناسلية لألنثى والنشاط اجلنيس يف مرص؛ وبحث عن 
مرص؛  يف  اإلنجابية  الصحة  عىل  البيئية  ثات  امللورِّ تأثري 
اللبنانية  الوطنية  التعاونية  للشبكة  املؤسسية  والتنمية 

املعنّية بالفرتة املحيطة بالوالدة وبفرتة الوليد يف لبنان.

بة  املدرَّ البرشية  املوارد  نقص  من  الرغم  وعىل 
أسلوب  أن  باّطراد  ُيالحظ  فإنه  املالية،  واملوارد 
اهتاممًا  يثري  الشيخوخة  ورعاية  الفاعلة  الشيخوخة 
خاصًا عىل الصعيد الوطني ودون الوطني واإلقليمي. 
ع بالنشاط  علاًم بأن االسرتاتيجية اإلقليمية املعنيَّة بالتمتُّ
للفرتة الشيخوخة  ورعاية  الشيخوخة  يف   والصحة 
من  ُيبذل  ما  يف  هبا  ُيسرتشد  التزال   ،2017  –  2006
االحتياجات  لتلبية  الوطني  الصعيد  عىل  جهود 
دعمه  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ وقد  للمسنني.  الصحية 
العربية  واجلامهريية  والبحرين  األردن  إىل  التقني 
إعداد  أجل  من  السورية  العربية  واجلمهورية  الليبية 
بالشيخوخة  معنيَّة  وطنية  وخطط  اسرتاتيجيات 
الفاعلة. ورُشع يف أنشطة مماثلة يف كلٍّ من مرص واململكة 
ع إنجاز هذه األنشطة يف العام  العربية السعودية، وُيتوقَّ

املقبل.

بلدان اإلقليم  وجرى دعم األنشطة املجتمعية يف 
والشيخوخة.  الصحة  بقضايا  العام  للوعي  تعزيزًا 
املدن  مبادرة  إىل  السورية  محاة  مدينة  انضمت  وقد 
املراعية للشيخوخة، التي تضم العاصمة األردنية عاّمن 
طرابلس  ومدينة  أباد  إسالم  الباكستانية  والعاصمة 
الناجحة  املبادرة  هذه  تنفيذ  لدعم  وتعزيزًا  اللبنانية. 
دليل  برتمجة  اإلقليمي  املكتب  قام  اإلقليم،  بلدان  يف 
املنظمة حول املدن العاملية الراعية للشيخوخة إىل اللغة 
بثبات  البحرين وسلطنة ُعامن  العربية. ويتجه كل من 

نحو ممارسة الرعاية الصحية األولية للمسّنني.
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التوّجهات املستقبلية
مل َيِرد بحلول هناية عام 2008، سوى 15% من امليزانية 
َفى أن العراقيل  رة هلذا الغرض االسرتاتيجي. وال خَيْ املقرَّ
التي تواجه هذا الغرض االسرتاتيجي  املالية الشديدة 
ر تأثريًا سلبيًا عىل الدعم الالزم للبلدان من أجل  رِـّ تؤث
تنفيذ قرارات املنظمة وحتقيق املرامي الدولية، بام فيها 
املرامي اإلنامئية لأللفية. وسوف تواصل املنظمة رصد 
األهداف  إحراز  لضامن  كثب  عن  الوطنية  اجلهود 
الوطنية بام يتفق مع القرارات واملرامي. وسوف تدعم 
املنظمة البلدان يف حتقيق ما يلزم من أوجه التآزر وتقوية 
املعنيَّة  الربناجمية  املجاالت  بني  املتكاملة  املداخالت 
)مثل تعزيز الصحة، والتغذية، وفريوس العوز املناعي 
وتلبية  اإلنسانية(،  واألعامل  والطوارئ،  البرشي، 
االحتياجات الصحية النوعية للناس، مع ضامن اّطراد 
الرعاية يف خمتلف مراحل العمر، من البيت إىل املرفق 
املناطق  عىل  باّطراد  االهتامم  تركيز  ويتعنيَّ  الصحي. 
اجلغرافية التي ترتفع فيها معدالت املراضة والوفيات، 
والسيَّام بني األمهات واألطفال. وسوف يتواصل دعم 
بناء القدرات عىل إجراء البحوث امليدانية، واملهارات 
التوعية،  املتوافرة يف  باملعلومات  اإلدارية، واالستعانة 
واستجالب األموال، وإعداد وتنفيذ برامج قائمة عىل 

املعلومات  توفري  عملية  تعزيز  املزمع  ومن  البيرِّنات. 
والبيرِّنات الالزمة لرتمجة االلتزام السيايس املعرب عنه 
بصحة األمومة والطفولة إىل استثامر فعيل للموارد يف 
املجاالت ذات األولوية، والتغطية الشاملة بمضمومة 
قاعدة  تقوية  شأن  ومن  املردود.  العالية  املداخالت 
التبليغ  وُنُظم  الوطنية،  الصحية  )البيانات(  املعطيات 
درب  عىل  الـُمْحَرز  م  التقدُّ رصد  تيسري  واملعلومات، 
تقييم  عىل  واملساعدة  لأللفية،  اإلنامئية  املرامي  بلوغ 
يف  الصحة  تعزيز  جمال  يف  ذة  املنفَّ املداخالت  مردودية 

مراحل العمر الرئيسية.

الصعيد  عىل  اإلقليمي،  املكتب  يقوم  وسوف 
التي  الرشاكات  إقامة  بدعم  الوطني،  ودون  الوطني 
اخلاص،  والقطاع  املدين،  املجتمع  مشاركة  ع  تشجرِّ
ووكاالت  الدولية،  واملنظامت  املانحة،  واجلهات 
قة يف تعزيز صحة  الة ومنسَّ األمم املتحدة، مشاركة فعَّ
أنه  كام  واملسنني.  واملراهقني،  واألطفال،  األمهات، 
ز الَدْور الذي  سوف يدعم األنشطة املجتمعية التي تعزرِّ
يقوم به املجتمع يف املامرسات املنقذة للحياة. وسوف 
وتنسيق  توجيه  من  يلزم  ما  اإلقليمي  املكتب  يواصل 
والطفولة،  األمومة  صحة  جمال  يف  املانحني  ملسامهات 
الوطنية، والعمل عىل  وفقًا للخطط واالسرتاتيجيات 
الوجه  عىل  االنتفاع  وضامن  اجلهود،  ازدواج  حتايش 

األمثل باملوارد املتاحة.
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 التقرير السنوي
للمدير إقليمي، 2008

الغرض االستـراتيجي 5: تقليص 
العواقب الصحية للطوارئ 

والكوارث واألزمات واملنازعات، 
واحلّد قدر اإلمكان من تأثريها 

االجتامعي واالقتصادي
القضايا والتحّديات

من  واحلّد  للكوارث،  االستعداد  أن  من  الرغم  عىل 
واالستعداد  مواجهتها  حتسني  إىل  إضافًة  املخاطر، 
املبذولة  اجلهود  عليها  تركزت  قد  منها،  والتعايف  هلا 
املستجدة،  التهديدات  فإن  املضامر،  هذا  يف  العام  هذا 
الغذائي  القطاعني  يف  العاملية  األزمات  قبيل  من 
املعقدة  الطوارئ  تفاقم  إىل  أدت  قد  واالقتصادي 
واملتطاولة يف اإلقليم. ثم إن ما وقع من أحداث حادة، 
وبخاصة يف أفغانستان والصومال والعراق وفلسطني، 
قد أسهم يف زيادة عبء الوفيات واملراضة التي يمكن 
السكان. كام أن  املزيد واملزيد من  تفادهيا، ويف ترشيد 
األعامل العدائية يف قطاع غزة قد زادت كثريًا من عبء 
من  منها  كل  نصيب  من  قلل  مما  اإلنسانية،  األزمات 
موارد الرشكاء واحلكومات املضيفة. كام أن انتهاكات 
القانون اإلنساين الدويل، بام يف ذلك اتفاقيات جنيف، 
إضافًة إىل القيود األمنيَّة التي حتد من إمكانية الوصول 
قد  األساسية،  العامة  واملنافع  الصحية  اخلدمات  إىل 
استمرت يف أفغانستان والسودان والصومال والعراق 
التي يواجهها  التحديات  وفلسطني، مما زاد من تفاقم 
األحداث  أن  خيفى  وال  السكان.  من  املستضعفون 
احلاصلة يف هذه البلدان تؤكد عىل احلاجة إىل توافر ما 
اإلنسانية«،  األعامل  »بيئة  أو  اإلنساين«  »احلّيز  يسمى 
القطاع  يف  والسيام  اإلغاثة،  مساعدات  لتقديم 

الصحي.

زيادة  إىل  االجتاه  استمرار  من  الرغم  وعىل 
يف  األعضاء  الدول  من  املقدم  والعيني  املايل  الدعم 

الصحية  األنشطة  لدعم  مة  املقدَّ املوارد  فإن  اإلقليم، 
اإلنسانية يف البلدان التي تعاين من أزمات تعد ضئيلة 
الواقع.  أرض  عىل  القائمة  االحتياجات  إىل  باملقارنة 
بأموال  التربع  أجل  من  ة  املوجهَّ النداءات  بأن  علاًم 
البلدان،  يف  اإلنسانية  الصحية  االحتياجات  لتلبية 
األموال.  من  القليل  أقل  عن  سوى  تتمخض  ال 
فعال  نحو  عىل  القيام  يف  جهودها  املنظمة  وواصلت 
األزمات، مع  الصحية يف  للمجموعة  كقائدة  بَدْورها 
تركيز متزايد عىل بناء قدرات اجلهات النظرية الوطنية 
واألطراف املعنية، عىل االستعداد للطوارئ، وتقليص 
االهتامم  زاد  وقد  هلا.  للتصدي  واالستعداد  املخاطر 
باستخدام  املخاطر  وتقليص  للطوارئ  باالستعداد 
أسلوب مواجهة مجيع املخاطر، وهو ما جتىل يف تقديم 
أموال واختاذ تدابري برناجمية هتدف إىل مكافحة إنفلونزا 
الطيور، وما حفزت عليه اإلنفلونزا اجلائحية البرشية. 
ومع إعراب البنك الدويل رسميًا عن اهتاممه بتقليص 
املخاطر، تسنح الفرصة للبلدان ملضافرة جهودها نحو 
اهتامم  ُأويل  وقد  الصحي.  للقطاع  املخاطر  تقليص 
املرافق  إىل االستثامر يف جعل  باحلاجة  للتوعية  خاص 
عىل  وأقدر  بنيتها،  حيث  من  مأمونية  أكثر  الصحية 

مواصلة أداء وظائفها بفعالية يف مواجهة الطوارئ.
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اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

اإلقليمي،  الصعيد  عىل  اسرتاتيجي،  اهتامم  ُأويل 
وتم  الكوارث.  خماطر  وتقليص  للطوارئ  لالستعداد 
تنفيذ العديد من األنشطة الرامية إىل ترسيخ عملية بناء 
القدرات لضامن توفري الدعم الالزم للبلدان من أجل 
تقليص املخاطر الصحية من خالل حتديد حجم خمتلف 
املخاطر ونطاقها، وإدارهتا، وبناء االستعداد التنظيمي 
لضامن توافر القدرات العملية للمنظمة عىل التصدي 
وباكستان  األردن  إىل  التقني  الدعم  م  وُقدرِّ للمخاطر. 
والسودان  وجيبويت  السورية  العربية  واجلمهورية 
والصومال والعراق وفلسطني واليمن يف جمال صياغة 
اسرتاتيجيات وخطط االستعداد للطوارئ، باستخدام 
العملية  هذه  وإدماج  املخاطر،  مجيع  مواجهة  أسلوب 
الصعيدين  عىل  وُأطلقت  الصحية.  التنمية  صلب  يف 
املرافق  سالمة  لضامن  عاملية  محلة  والقطري  اإلقليمي 
وقائمة  إقليمي  إطار  وأعد  الكوارث.  من  الصحية 
برنامج  وأنشئ  الصحية،  املرافق  لسالمة  تفقدية 
وجيبويت  باكستان  من  كل  يف  املأمونة  للمستشفيات 
القدرات  تعزيز  وتم  واليمن.  والعراق  والسودان 
لتحسني  األزمات،  إبان  العمومية  الصحة  إدارة  عىل 

االستعداد للطوارئ واالستعداد للتصّدي هلا.

م دعم تقني ومايل اسرتاتيجي من أجل توفري  وُقدرِّ
خدمات الرعاية الصحية األساسية لتقليص معدالت 
السكان  بني  يها  توقرِّ يمكن  التي  والوفيات  املراضة 
أزمة  من  تعاين  التي  البلدان  يف  باألزمات  املتأثرين 
متطاولة أو من كارثة حادة حيث أدى تزايد العنف يف 
أفغانستان وباكستان والسودان والصومال واليمن إىل 
البلدان  الناس داخل حدود كلٍّ من  املزيد من  ترشيد 
االضطالع  املنظمة  عىل  وفرض  وخارجها،  املعنية 
بقيادة اجلهود اإلنسانية والتنسيق يف القطاع الصحي، 
وعىل  الصحية.  املجموعة  رشكاء  سائر  من  بمعاونة 
األمني،  ن يف وضعه  العراق من حتسُّ مما شهده  الرغم 
بنيته  يف  دمار  من  فيه  الصحي  النظام  أصاب  ما  فإن 

الصحية،  العاملة  القوة  نزوح  عن  فضاًل  األساسية، 
القطاع  يف  مكاسب  حتقيق  دون  حيوالن  اليزاالن 

الصحي.

وقد أّدى اإلعصار املداري املوسمي الثالث الذي 
ألـّم باليمن إىل هطول سيول وحدوث فيضانات مفاجئة 
أودت بحياة حوايل مئة شخص، ورشدت عرشين ألفًا، 
وكانت أشد املناطق ترضرًا هي منطقة سيئون التي ُدّمر 
وقد  مبانيها.  من   %75 بنحو  يقدر  ما  بشدة  ُأعطب  أو 
الناس،  آثار سلبية عديدة عىل صحة  كان هلذه األزمة 
إضافة إىل ما أوقعته من إصابات، وترشيد للعائالت، 
واضطراب يف اخلدمات االجتامعية األساسية، وتقييد 
أنشأت  وقد  اخلدمات.  إىل  الوصول  وإمكانية  احلركة 
املنظمة مركزًا لعمليات الطوارئ الصحية باملشاركة مع 
وزارة الصحة ملراقبة أنشطة اإلغاثة، وتنسيق إجراءات 

القطاع الصحي يف مواجهة هذه الطارئة.

ويف مواجهة اهلجوم العسكري الذي شنته إرسائيل 
 ،2008 األول/ديسمرب  كانون   29 يف  غزة  قطاع  عىل 
الوقف  إىل  فيها  دعت  بيانات  عدة  املنظمة  أصدرت 
الفوري لألعامل العدائية، وحثت إرسائيل عىل ضامن 
توفري ما متس احلاجة إليه من وقود وإمدادات أساسية 
إلنقاذ األرواح ورعاية املصابني. وأنشئ يف غضون 48 
ساعة مركز لعمليات الطوارئ الصحية مهمته توجيه 

تدابري اإلغاثة وتنسيق األعامل اإلنسانية.

الكوارث  حاالت  يف  الدعم  تقديم  إىل  وإضافًة 
احلادة، تم أيضًا تقديم الدعم التقني إىل الوزارات املعنية 
يف جيبويت والصومال من أجل تعزيز خططهام للتصدي 
لألزمة الغذائية املتزايدة يف اإلقليم، وذلك بإعداد إطار 
د لألساليب واملداخالت االسرتاتيجية اهلادفة إىل  موحَّ
حتديد الفئات املستهدفة، واالضطالع بالتدابري املالئمة 

للوقاية واملواجهة.

عىل  األساسية  املؤسسية  القدرات  تقوية  ومتت 
إدارة الصحة العمومية يف الطوارئ، وإدارة املشاريع، 
الصحة  جمال  يف  باخلدمة  اإلحلاق  قبل  والتدريب 
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ملواجهة  االستعداد  حتسني  أجل  من  العمومية، 
الرابعة  السنوية  اإلقليمية  الدورة  وركزت  الطوارئ. 
حاالت  يف  العمومية  الصحة  خماطر  بإدارة  املعنية 
الطوارئ، عىل إدارة قضايا الصحة العمومية احلرجة، 
النامجة سواء عن طوارئ طبيعية أو طوارئ من صنع 
اإلنسان. وقد حرض هذه الدورة حتى اآلن ما جمموعه 
قيادة  عىل  القدرات  تعزيز  وتم  اإلقليم.  من  مهنيًا   96
ثالث  جمموعات  بني  والتنسيق  الصحية،  املجموعة 
باملشاركة  والتغذية(  واإلصحاح،  واملاء  )الصحة، 
الوكاالت.  بني  املشرتكة  الدائمة  اللجنة  رشكاء  مع 
ومتت تقوية القدرات العملية عىل الصعيد اإلقليمي. 
للمواجهة  ختصصية  معدات  رشاء  ذلك  شمل  وقد 
ملواجهة  خطط  إلعداد  الدعم  وتوفري  والعمليات، 
الطوارئ، وذلك بالتعاون مع وكاالت إقليمية أخرى 
تابعة لألمم املتحدة، يف مرص واليمن، وتقوية التنسيق 

والتعاون بني الوكاالت عىل الصعيد اإلقليمي.

والسالم  األمن  يف  إضافية  مكاسب  ق  حتقُّ ومع 
والسودان  وباكستان  أفغانستان  يف  الواقع  أرض  عىل 
والصومال والعراق، َتَواَصلت أنشطة اإلنعاش املبكر 
وتم  البلدان.  تلك  يف  الصحي  القطاع  يف  والتأهيل 
الُنُظم الصحية،  تعزيز القدرات املؤسسية عىل إنعاش 
الذي  الثاين،  السنوي  التدريـبي  الربنامج  تركيز  مع 
م بالتعاون مع جلنة اإلنقاذ الدولية واملؤسسة الدولية  ُنظرِّ
لإلغاثة يف الطوارئ الطبية، عىل حتليل الُنُظم الصحية 
للبلدان املترضرة أو املتعافية من أزمة متطاولة، وحتسني 

خطط واسرتاتيجيات التصدي لألزمات.

وُبذلت جهود لوضع مرتسم )بروفيل( للمخاطر 
دها،  وإنشاء ُنُظم لإلنذار املبكر باألمراض السارية وترصُّ
ونجحت هذه اجلهود يف مواجهة مجيع األزمات احلادة 
التي جتاهبها الصومال وفلسطني واليمن. وإضافة إىل 
ذلك، فقد كان من بني املنجزات الرئيسية التي حتّققت 
يف باكستان والسودان والصومال، تعزيز نظام اإلنذار 

دة. املبكر/اإلنذار بالفاشيات يف الطوارئ املعقَّ

من  وغريه  التقييم  خالل  من  التعاطي،  وكان 
الصحية  والنتائج  األمراض  مع  العالجية،  التدابري 
غري  واملياه  واالزدحام،  البيئة،  صحة  بسوء  املرتبطة 
العنارص  أحد  األزمات،  إبان  للرشب  الصاحلة 
الرئيسية للتخطيط ملواجهة األزمات اجلارية املتطاولة، 
وباكستان  أفغانستان  من  كل  يف  احلادة  والكوارث 
واليمن.  وفلسطني  والعراق  والصومال  والسودان 
ولتحسني التنسيق بني القطاعات يف حاالت الكوارث 
احلادة، تم تعزيز قدرات املديرين التنفيذيني واملوظفني 
التقنيني امليدانيني من املنظمة واليونيسف وغريمها من 
واملجموعة  الصحية  املجموعة  من  كل  يف  الرشكاء 

املعنية باملاء واإلصحاح.

حتسني  عىل  أساسيًا  زًا  تركُّ اجلهود  وتركزت 
إمكانيات االستعداد للطوارئ والتصدي هلا والتعايف 
والرشاكات  الفعال  االتصال  خالل  من  آثارها،  من 
الفعالة، واستكشاف أوجه للتآزر مع الرشكاء املعنيني 
واألطراف املعنية األخرى. ويف هذا السياق، رُشع يف 
عدد من املبادرات الرئيسية. وجرى تعزيز التعاون بني 
والتصدي  للطوارئ  االستعداد  الوكاالت يف جماالت 
عىل  الرسمية  الصفة  إضفاء  خالل  من  وذلك  هلا، 
قيادة عملية مشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة معنية 
أيدها  أفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  يف  بالطوارئ 
تعزيز  وتم  املعنية.  للوكاالت  اإلقليميون  املديرون 
القدرات عىل االستعداد للكوارث والتصدي هلا عىل 
الصحة  معهد  مع  بالتعاون  وذلك  املجتمع،  صعيد 
العمومية يف جامعة جونز هوبكنز، بالواليات املتحدة 
وتعزيز  العاملية،  اإلسالمية  اإلغاثة  وهيئة  األمريكية، 
قدرات اختصاصيي الطوارئ يف لبنان عىل االستعداد 
اجلامعة  مع  بالتعاون  وذلك  هلا،  والتصدي  للطوارئ 
األمريكية يف بريوت. كام تم تعزيز البحوث وأخالقيات 
جامعة  مع  بالتعاون  وذلك  الكوارث،  يف  البحث 
األخالقيات  ومركز  بباكستان،  كراتيش،  يف  أغاخان 
الطبية البيولوجية بمعهد السند لطب اجلهاز البويل، يف 

كراتيش، بباكستان.
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التوّجهات املستقبلية
وتوفري  التوعية،  جماالت  يف  املحرز  م  التقدُّ اليزال 
يتعلق  ما  يف  والسيام  قارصًا،  القدرات  وتنمية  املواد، 
املجتمع.  للمخاطر وتقليصها عىل صعيد  باالستعداد 
الوطنية/ القدرات  تعزيز  وإحلاح  رضورة  بأن  علاًم 
جوانب  تزاُيد  القوة  من  بمزيد  يؤكدمها  املحلية 
تغريُّ  بسبب  التنمية  تتهدد  التي  واألخطار  الضعف 
تعزيز  جيري  وسوف  العاملية.  املالية  واألزمة  املناخ 
والتحديات  احلرجة  الصحية  باالحتياجات  التوعية 
فضاًل  املزمنة،  األزمات  أوضاع  يف  الرعاية  جتابه  التي 
الصعيد  عىل  املعنية  األطراف  مع  التنسيق  تعزيز  عن 
برامج  وتنفيذ  تصميم  تعجيل  املزمع  ومن  اإلقليمي. 
املخاطر.  حدة  من  والتخفيف  للكوارث  االستعداد 
بناء  عىل  الرتكيز  من  مزيد  إيالء  املزمع  من  أن  كام 
القدرات املؤسسية من حيث تدريب املوارد البرشية، 
املستلزمات،  وختزين  الطوارئ،  ملواجهة  والتخطيط 
الطوارئ،  ملواجهة  االستعداد  تدابري  من  ذلك  وغري 
وتعزيز  بالطوارئ  التنبؤ  عىل  القدرة  حتسني  أجل  من 
املكتب  يدعم  وسوف  هلا.  التصدي  إجراءات  فعالية 
املامرسة،  عىل  القائمة  املوثقة  البينات  تقييم  اإلقليمي 
يعمل  سوف  كام  السابقة،  الطوارئ  يف  األداء  وقياس 
عىل تيسري إجراء البحوث امليدانية املالئمة ثقافيًا لدعم 
االستعداد املجتمعي للكوارث، وتوجيه أنشطة تطبيق 
استشاري  فريق  إنشاء  املزمع  ومن  املامرسات.  أفضل 
يف  امليدانية  البحوث  إىل  احلاجة  مع  للتعاطي  تقني 
يف  هبا  هُيتدى  تقنية  إرشادات  وتقديم  الطوارئ،  جمال 
والتخفيف  األوضاع  مع  للتكيف  جهود  من  ُيبذل  ما 
من حدهتا، من أجل مواجهة العواقب اإلنسانية لتغريُّ 

املناخ واألزمة املالية العاملية.

الغرض االستـراتيجي 6: تعزيز 
الصحة والتنمية، واتِّقاء أو تقليص 
عوامل اخلطر عىل الصحة املرتبطة 

رات  بتعاطي التبغ واملسكرات واملخدِّ
وسائر املواد النفسانية التأثري، والُنُظم 

الغذائية غري الصحية، وقلة النشاط 
البدين، والنشاط اجلنيس غري املأمون

القضايا والتحّديات
بعض  العمومية  للصحة  العاملي  املشهد  عىل  طرأت 
املاضية.  القليلة  األعوام  مدى  عىل  اهلائلة  ات  التغريُّ
فاألطراف الفاعلة اجلديدة املهمة تقوم بتغيـري الطريقة 
يات الصحية. ثم إن  التي تتعاطى هبا البلدان مع التحدرِّ
العوملة تطرح هتديدات جديدة يف الوقت الذي تتزايد فيه 
ة، مع ما متثرِّله الطوارئ  صعوبة احتواء األوبئة املستجدَّ
دة من هتديد لصحة الفئات السكانية املستضعفة.  املعقَّ
ظاهرة  اخلصوص،  وجه  عىل  اإلقليم،  هذا  ويشهد 
ت، يف سياقها، فوائُد التنمية االقتصادية والرخاُء يف  أدَّ
السارية  غري  األمراض  عبء  زيادة  إىل  البلدان  بعض 
واإلصابات، من ناحية، وإىل استدامة عبء األمراض 
ضخمة  بضغوط  يلقي  مما  أخرى،  ناحية  من  السارية 
عىل املوارد الشحيحة املتاحة. وقد أثري نقاش عىل مدى 
من  بدءًا  الصحة«  »تعزيز  ر  تطوُّ حول  املاضية  العقود 
حني  وعىل  التطبيق.  موضع  بوضعه  وانتهاًء  مفهومه 
بوضوح  د  حيدرِّ  1986 عام  يف  الصادر  أوتاوا  ميثاق  أن 
موضع  الصحة  تعزيز  لوضع  الرئيسية  املجاالت 
دة لتحديد مفهوم  آلية موحَّ ر وضع  التطبيق، فقد تعذَّ
»تعزيز الصحة« حتديدًا تفصيليًا، وجعل تعزيز الصحة 

»شأنًا من شؤون كل فرد«.

اخلطر  عوامل  يف  حادة  زيادة  اإلقليم  ويشهد 
والسيَّام  السكان،  صحة  يف  ر  رِـّ تؤث التي  الرئيسية 
األمراض  حدوث  يف  ُتسهم  التي  العوامل  تلك 
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الشكل 2.1 النسبة املئوية لألشخاص قلييل النشاط البدين يف نخبة من البلدان، 2001

وحدها  البدين  النشاط  قلة  بأن  علاًم  السارية.  غري 
اإلقليم بلدان  معظم  يف  جدًا  كثريون  ضحايا  هلا 

 

التبغ عاماًل رئيسيًا من  2.1(. وُيعترب تعاطي  )الشكل 
عوامل خطر اإلصابة بالعديد من األمراض املزمنة. وعىل 
ص موارد يف السنوات الست  الرغم من أنه كانت خُتصَّ
املرتسامت  )البيانات( وإنجاز  املعطيات  املاضية جلمع 
أي  ُأجري  أن  حيدث  مل  فإنه  القطرية،  )الربوفيالت( 
أجل  من  املتوافرة  واملعطيات  للمعلومات  جاد  حتليل 
ة فجوة  مَّ ـَ إعادة توجيه السياسات واخلطط الوطنية. وث
منها  مطلوب  هو  بام  يتعلق  ما  يف  املوارد،  يف  خطرية 
ي للعبء املتزايد للمرض بسبب عوامل اخلطر  للتصدرِّ
هذه، وبام هو متاح منها بالفعل يف الوقت الراهن، سواء 
عىل مستوى املنطقة أو عىل مستوى وزارات الصحة. 
دة للرعاية الصحية األولية  علاًم بأن نجاح املسرية املجدَّ
اًل  يعتمد إىل حد بعيد عىل الطريقة التي تتحول هبا حتوُّ
إليها ممارسة تعزيز الصحة وحيدد ما إذا كان هلا  يضم 
العديد  بني  التعاون  عىل  يقوم  فيها  كامن  قوي  ن  مكورِّ

دات  حمدرِّ مع  التعاطي  يتسنَّى  بحيث  القطاعات،  من 
وقد  الصحي.  القطاع  نطاق  عن  اخلارجة  الصحة 
إلنتاج  الصحي  التثقيف  استخدام  عىل  العادة  جرت 
حتسني  عىل  الرتكيز  بعض  مع  وتثقيفية،  إعالمية  مواد 
عن  الصحي  التثقيف  تقديم  أن  كام  األفراد.  معرفة 
ويتَّسم  الصحة،  وزارة  خالل  من  يتم  املدارس  طريق 
املنهجية. ومرّد ذلك هو  االرجتالية وتعوزه  بيشء من 
إىل كون املنهج الدرايس الصحي ليس جزءًا ال يتجزأ 
تأثري  تقييم  فإن  الدرايس. وعليه،  املدرسة  برنامج  من 

تدابري التثقيف الصحي يمثل أحد التحديات.

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

يف  اخللل  إصالح  إىل  جاهدًا  اإلقليمي  املكتب  سعى 
الصحة،  بتعزيز  يتعلق  ما  يف  الصحية  الُنُظم  ه  توجُّ
صدارة  يف  الصحة«  »تعزيز  وضع  إىل  بالدعوة  وذلك 
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لتعزيز  سياسات  ووضع  السياسية؛  األعامل  جداول 
الصحة والتثقيف الصحي؛ وحتديد آليات للتعاطي مع 
العوامل املهمة خلطر اإلصابة باألمراض غري السارية؛ 
وتشكيل الرأي السيايس والرأي العام تشكياًل يتوّجه 
من  اخلطر  عوامل  وتقليص  الصحة  تعزيز  نحو  به 
يف  واالتصال  للتثقيف  فعالة  اسرتاتيجيات  خالل 

املجال الصحي.

وقد كان من أهم املنجزات، إنشاء املنتدى الربملاين 
هذا  بأن  علاًم  والتنمية.  بالصحة  املعني  اإلقليمي 
املنتدى، الذي ُعرف سابقًا باملنتدى الربملاين اإلقليمي 
لعمل  ُمْنطلقًا  يكون  سوف  الصحة،  بتعزيز  املعني 
السياسات  رسم  جمال  يف  األعضاء  والدول  املنظمة 
للربملانيني  يتسّنى  املشرتك بني قطاعات خمتلفة، حيث 
إرشاك القطاعات األخرى يف تعزيز الصحة، والعمل 
وإدخال  الصحة،  لتعزيز  املوارد  قاعدة  تعزيز  عىل 
وقد  العمومية.  السياسات  مجيع  يف  الصحة  عنرص 
تطوعت باكستان باستضافة أمانة املنتدى مدة سنتني. 
ج  القرار  العاملية  الصحة  مجعية  اعتامد  أعقاب  ويف 
الغذائي  للنظام  العاملية  )االسرتاتيجية  ع17.57  ص 
إقليمي  إطار  إعداد  تم  والصحة(،  البدين  والنشاط 
لتكييف االسرتاتيجية من خالل عملية تشاورية شارك 

ُيستعان  وسوف  واملنظمة،  اإلقليم  من  خرباء  فيها 
باإلطار يف إعداد اخلطط الوطنية يف عام 2009.

إعداد  يف  البلدان  لدعم  االهتامم  من  املزيد  وُأويل 
ِقَبل  من  الصحة  لتعزيز  وطنية  وخطط  اسرتاتيجيات 
قطاعات عديدة. فقد جرى دعم أربعة بلدان )البحرين 
واجلمهورية العربية السورية وسلطنة ُعامن واليمن( يف 
وقد  اخلصوص.  هذا  يف  وطنية  اسرتاتيجيات  إعداد 
متعددة  آليات  السبق يف تصميم  للبحرين وُعامن  كان 
باملبادرات  ُينتفع  حيث  الصحة،  لتعزيز  القطاعات 
لتعزيز  فعالة  كوسائل  الصحي  والتثقيف  املجتمعية 
الصحة. كام رشعت ُعامن يف تطبيق طرائق مبتكرة يف 
االتصال  منهجية  استخدام  مثل  الصحة،  تعزيز  جمال 

للتأثري يف السلوكيات، يف جمال تعزيز الصحة.

وشارك املكتب اإلقليمي مشاركة فّعالة يف عملية 
التخطيط للمؤمتر العاملي السابع املعني بتعزيز الصحة، 
باملالحظة  وجيدر   .2009 عام  يف  كينيا  يف  عقده  املقرر 
م من  أن هذا املؤمتر يمثل فرصة للدول األعضاء للتعلُّ
من  به  تقوم  ما  ولعرض  العامل  حول  التجارب  أفضل 
املوارد  قدرات  تعزيز  إىل  وسعيًا  ااًل.  فعَّ عرضًا  عمل 
قام  اإلقليم،  الصحة يف  لتعزيز  املايل  البرشية والوضع 
االحتاد  مع  مشاركة  يف  بالدخول  اإلقليمي  املكتب 
أجل  من  الصحي  والتثقيف  الصحة  لتعزيز  الدويل 

إقامة فرع له يف اإلقليم.

األمراض  مكافحة  مراكز  مع  بالتعاون  وتم، 
ع يف إجراء املسح العاملي للصحة  والوقاية منها، التوسُّ
وشارك  واليمن.  وتونس  باكستان  ليشمل  املدرسية 
املكتب اإلقليمي يف مشاورة عاملية ملراجعة سياسات/
واألرشبة  األغذية  لتسويق  التصدي  اسرتاتيجيات 
غري الكحولية لألطفال، وتشاور املكتب مع الرشكاء 
يف  م  ُتَقدَّ التي  املختلفة  الصحي  التثقيف  مناهج  حول 
الصحي  التثقيف  عىل  القدرات  تعزيز  وتم  املدارس. 
املنظمة  مع  بالتعاون  ُعقدت  عملية  حلقة  خالل  من 
)اإليسيسكو(،  والثقافة  والعلوم  للرتبية  اإلسالمية 
تضمني  عىل  احلكومية  غري  املنظامت  مع  العمل  حول 
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واالستجابة  التعليمية،  الربامج  يف  الصحي  التثقيف 
لالحتياجات الصحية للمراهقني استجابة أفضل.

التقنية  قدراته  بتعزيز  اإلقليمي  املكتب  وقام 
ختطيط  أجل  من  البلدان  إىل  التقني  دعمه  وتقديم 
ال. وبناًء عىل  وتنفيذ برامج مكافحة التبغ عىل نحو فعَّ
ت بدعم من املكتب اإلقليمي،  مقرتحات ناجحة ُأِعدَّ
منحة  التبغ  تعاطي  لتقليص  بلومربغ  مبادرة  مت  َقدَّ
الوطنية  األنشطة  مقدارها ثالثة ماليـني دوالر لدعم 
املبذولة يف هذا اخلصوص يف كل من باكستان ومرص. 
كام قام املكتب اإلقليمي بدعم بناء القدرات عىل إعداد 
التبغ،  من  اخلالية  العامة  باألماكن  املتعّلقة  السياسات 
قام  كام  رة.  املصوَّ الصحية  التحذيرات  تنفيذ  وعىل 
رِـّني،  اإلقليمي الرشكاء  مع  بالتعاون  اإلقليمي،  املكتب 
بدعم بناء القدرات يف ما يتعّلق بالربوتوكول املرتقب 
لالتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ واملتعّلق باالجتار غري 

غري  االجتار  حول  وثيقة  ُأعّدت  كام  بالتبغ.  املرشوع 
الوطني  الصعيد  عىل  جهود  وُتبذل  بالتبغ.  املرشوع 
لدعم فرادى البلدان يف تنفيذ االتفاقية اإلطارية، ويف 
مل  التي  البلدان  لدى  عليها  التصديق  عملية  تعجيل 

تصبح بعد طرفًا فيها.

د التبغ. وتقوم  وَتَواَصل تنفيذ النظام العاملي لرتصُّ
العاملي  للمسح  الثالثة  اجلولة  بإجراء  بلدان  سبعة 
للشباب والتبغ، وتقوم مخسة بلدان ألول مرة بإجراء 
إجراء  بدأ  وقد  الصحية.  املهن  لطالب  العاملي  املسح 
بمرحلة  اإلقليم  يف  والتبغ  للبالغني  العاملي  املسح 
املزيد  وَيْطُلب  ومرص؛  باكستان  من  كل  يف  ارتيادية 
من البلدان دعاًم إلجراء املسح. وسوف يقّدم املكتب 
اإلقليمي كل دعم ممكن إىل البلدان إلجراء هذا املسح. 
وُنرش بالعربية تقرير املنظمة لعام 2008 عن وباء التبغ 
الدعم  تقديم  اإلقليمي  املكتب  ويواصل  العاملي. 
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)البيانات(  املعطيات  مجع  جمال  يف  البلدان  إىل  التقني 
للتقرير العاملي الثاين.

ويف ما يتعّلق بمعاقرة مواد اإلدمان، انتهى املكتب 
اإلقليمي من إنجاز املرتسامت )الربوفيالت( القطرية 
ويمكن  اإلقليم؛  بلدان  لكل  اإلدمان،  مواد  ملعاقرة 
املرتسامت يف موقع املكتب اإلقليمي  العثور عىل هذه 
املسح  بلدان  ستة  وأنجزت  اإلنرتنت.  شبكة  عىل 
العاملي للمسكرات والصحة، واملسح العاملي ألطلس 
العامل،  يف  اإلدمان  مواد  معاقرة  ومعاجلة  اتقاء  موارد 
بدعم تقني من املنظمة. ثم إن اختبار حتّري املسكرات 
والتدخني ومواد اإلدمان، والوحدة التدريبية املرتبطة 
العربية  إىل  وُترمجا  ُكّيفا  قد  الرسيع،  ل  التدخُّ حول  به 
األولية  الصحية  الرعاية  مرافق  يف  ميدانيًا  واخُتربا 
دليل  مراجعة  ومتت  صية.  التخصُّ املعاجلة  ومرافق 

تعليم املهارات احلياتية.

التوّجهات املستقبلية
إطار  يف  املستقبل  يف  ُتبذل  التي  اجلهود  تـرّكز  سوف 
التثقيف  تضمني  عىل  االسرتاتيجي  الغرض  هذا 
إىل  الدعوة  خالل  من  الوطنية  الربامج  يف  الصحي 
الصحة  عنارص  من  مهم  كعنرص  الصحة  تعزيز 
السارية  غري  األمراض  من  الوقاية  وإىل  العمومية، 
وسوف  السارية.  األمراض  من  العديد  عن  فضاًل 
ُيستعان بالربامج ذات العالقة )مثل التثقيف الصحي 
الصحة  تعزير  لتطبيق  َكمْنَطَلقات  التبغ(  ومكافحة 
تطبيقًا فعااًل. وسوف تشمل األنشطة الرئيسية املبذولة 
املنتدى الربملاين اإلقليمي،  يف هذا املضامر، العمل مع 
وتعزيز الرشاكات، والعمل عىل إدماج تعزيز الصحة 
يف الرعاية الصحية األولية، ومراجعة جوهر التثقيف 
الصحي وَدْوره، وبناء القدرات. وسوف ُتعقد مشاَورة 
وضعًا  الصحي  التثقيف  إعطاء  القتـراح  إقليمية 
احتياجات  وحتديد  الصحة،  وزارات  يف  استـراتيجيًا 
للتثقيف  عام  منهج  إعداد  املزمع  ومن  القدرات.  بناء 
الصحي مع ما يتصل به من مهارات حياتية، من أجل 

العاملي  املسح  إجراء  ع يف  التوسُّ املقّرر  املدارس. ومن 
اإلقليمي  املكتب  يتعاون  وسوف  املدرسية.  للصحة 
األغذية  لتسويق  التصّدي  يف  العاملي  الصعيد  عىل 
يتواصل  وسوف  لألطفال.  الكحولية  غري  واألرشبة 
تقديم الدعم التقني لتنفيذ االتفاقية اإلطارية ملكافحة 
مع  والتعاون  التبغ،  د  لتـرصُّ العاملي  والنظام  التبغ 
املنظامت اإلقليمية عىل تعزيز وتنسيق جهود مكافحة 
التبغ عىل كلٍّ من الصعيد اإلقليمي والوطني. وسوف 
ُينِجز ما ال يقل عن 15 بلدًا املسح العاملي للمسكرات 
والصحة، واملسح العاملي ألطلس موارد اتقاء ومعاجلة 
معاقرة مواد اإلدمان. ومن املزمع إنجاز دليل املهارات 
للمعاجلة  نموذجية  مرافق  إنشاء  يف  والرشوع  احلياتية 

من مواد اإلدمان واملسكرات.
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الغرض االستـراتيجي 8: العمل عىل 
هتيئة بيئة أوفر صحة وتكثيف أنشطة 

الوقاية األولية والتأثري عىل السياسات 
العمومية يف مجيع القطاعات من أجل 

معاجلة األسباب اجلذرية ألخطار 
البيئة عىل الصحة

القضايا والتحّديات
يمكن تقليص ما يقرب من ربع عبء املرض يف اإلقليم 
املتعلقة  املتاحة  واالسرتاتيجيات  التدابري  خالل  من 
دات البيئية للصحة ال يزال  بصحة البيئة. غري أن املحدرِّ
ى هلا ُنُظم الصحة  حتديدها يشوبه القصور، وال تتصدَّ
الصحية  املؤسسات  وتواجه  كافيًا.  يًا  تصدرِّ العمومية 
وتسنح  الصحية،  التكاليف  ترشيد  يف  يتمثَّل  يًا  حتدرِّ
خالل  من  ذلك  لتحقيق  فرصة  نفسه  الوقت  يف  هلا 
اسرتاتيجيات وتدابري أكثر فعالية متعلقة بصحة البيئة. 
ع  والتوسُّ احلياة،  أنامط  يف  الرسيعة  ات  التغريُّ بأن  علاًم 
واالستخدام  الطاقة،  واستهالك  واإلنتاج  العمراين، 

يرتتَّب  أن  يمكن  املناخ،  وتغريُّ  للكيامويات،  املتزايد 
عليها عواقب يف ما يتعلق بالصحة العمومية والتكاليف 
الصحية، أشد مما هي عليه حاليًا، إذا ما أخفق القطاع 
ة  املستجدَّ البيئية  للمخاطر  ي  التصدرِّ يف  الصحي 
د الصحة. وإضافًة إىل هذه األخطار  الراهنة التي تتهدَّ
مشكالت  من  يعاين  اليزال  اإلقليم  فإن  ة،  املستجدَّ
انتظام  ضامن  وعدم  املاء،  ث  تلوُّ قبيل  من  تقليدية 
وتلوث  الصلبة،  والفضالت  الرشب،  مياه  إمدادات 
اهلواء يف األماكن املغلقة، والتدبري الصحي للفضالت 
السائلة، واملخاطر املهنية، وقصور السياسات والوعي 
يات بالغة  العام. وتفرض الطبيعة القاحلة لإلقليم حتدرِّ
يف  الشديدة  ات  والتغريُّ املياه،  نقص  مثل  الصعوبة، 
درجات احلرارة، والعواصف الرتابية املوسمية، وهي 
يات سوف تتفاقم كلها مع تغريُّ املناخ، الذي سوف  حتدرِّ
الصحي.  األمن  عىل  مبارش  وغري  مبارشًا  تأثريًا  ر  رِـّ يؤث
ولضامن فاعلية إجراءات القطاع الصحي، يتعنيَّ احلد 
املخاطر،  هذه  فيها  تقع  التي  األماكن  يف  املخاطر  من 
واملدن،  العمل،  وأماكن  واملدارس،  املنازل،  مثل 
والصناعة،  والنقل،  الطاقة،  قبيل  من  قطاعات،  ويف 
والتنموية  االقتصادية  دات  املحدرِّ وملواجهة  والزراعة. 

قات القوية التي قّدموها بمناسبة األطفال يبدون خماوفهم من آثار تغرّي املناخ عىل الصحة، وذلك يف العديد من اللوحات وامللصَّ

 

يوم الصحة العاملي لعام 2008 
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يف  الصحة  تكون  أن  يتعني  البيئية،  الصحة  ملخاطر 
صميم العمل املشرتك بني القطاعات.

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

يف ما يتعلق بتقديم الدعم إىل البلدان من أجل مواءمة 
بالبيرِّنات،  الـُمْسَندة  املعيارية  اإلرشادات  وتنفيذ 
واعتامد مبادرات وتدابري بيئية لتدبري وتقليص املخاطر 
من  عدد  ُعرض  البيئية،  العمومية  للصحة  دة  املهدرِّ
الدالئل  العتامد  سعيها  يف  البلدان  لدعم  األنشطة 
اإلرشادية للمنظمة حول: جودة مياه الرشب؛ وإعادة 
استخدام املياه املستعملة؛ والتدبري الصّحي لفضالت 
ونظافة  الصلبة،  والفضالت  الصحية؛  الرعاية  مرافق 
الغذاء. واسُتجلبت أموال من خالل املشاريع املشرتكة 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  اإلسالمية  املنظمة  مع 
)اإليسيسكو( ومركز بحوث التنمية الدولية، للرتويج 
للدالئل اإلرشادية املتعلقة باملياه والفضالت السائلة. 
االستعدادات  ذت  واختُّ ارتيادي،  مرشوع  أنجز  وقد 
اإلقليمي  املستوَيـنْي  عىل  القدرات  بناء  لتعزيز 

والوطني.

املتوسط،  لرشق  اإلقليمية  اللجنة  أصدرت  وقد 
اذ  اخترِّ لدعم  قرارًا  واخلمسني،  اخلامسة  دورهتا  يف 
واعتامد  املناخ،  تغريُّ  من  الصحة  حلامية  أقوى  تدابري 
ذت خطوات  إطار إقليمي للعمل يف هذا الصدد. واختُّ
عملية لدعم البلدان يف تنفيذ هذا اإلطار عىل املستوى 
الوطني. ونجح املركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة، 
بالرشاكة مع فريق األمم املتحدة الُقطري يف األردن، يف 
احلكومة  من  أمريكي  دوالر  ماليني  أربعة  استجالب 
املتحدة  لألمم  مشرتك  برنامج  أجل  من  اإلسبانية 
معني بالبيئة وتغريُّ املناخ يف األردن، سيقوم فيه املركز 
اإلقليمي املذكور باستخدام 1.6 مليون دوالر أمريكي 
بحوث  ومركز  اإليسيسكو،  مع  بالتعاون  وتم  منها. 
العاملية،  اإلسالمية  اإلغاثة  وهيئة  الدولية،  التنمية 
املتحدة  األمم  منظامت  لدعم  العريب  اخلليج  وبرنامج 

الرشاكات  تعزيز  أبوظبي،  يف  البيئة  وهيئة  اإلنامئية، 
دعاًم  البيئية،  املخاطر  من  الصحة  وقاية  إىل  الرامية 

لألنشطة الصحية البيئية يف اإلقليم. 

م الدعم التقني من أجل إعداد اسرتاتيجيات  وُقدرِّ
أفغانستان  يف  البيئية  للصحة  وطنية  عمل  وخطط 
مع  بالتعاون  وأمكن،  املتحدة.  العربية  واإلمارات 
املتحدة  األمم  منظامت  لدعم  العريب  اخلليج  برنامج 
اإلنامئية، إتاحة نحو 75% من نتائج البحوث املنشورة 
حول البيئة عىل مستوى العامل، للمهنيرِّـني واملؤسسات 
السورية،  العربية  واجلمهورية  األردن،  من  كلٍّ  يف 
مرشوع  خالل  من  واليمن،  وفلسطني،  العراق، 
التوصل إىل بحوث البيئة عىل اإلنرتنت، ذلك املرشوع 
ما  ويدعمه  للبيئة،  املتحدة  األمم  برنامج  يرعاه  الذي 
تعزيز  أيضًا  وتم  علمية.  ومجعية  نارشًا   340 عىل  يزيد 
من  العراقي  والبيئية  الصحية  املعلومات  مركز  أنشطة 

خالل بناء قدراته وتنمية موارده البرشية.

أجل  من  البلدان  إىل  الدعم  بتقديم  يتعلق  ما  ويف 
إجراءات،  من  يلزم  ما  اذ  واخترِّ السياسات  إعداد 
والتشجيع واحلفز عىل تنفيذ التدابري الصحية البيئية يف 
األوضاع الصحية املختلفة، بام يف ذلك أماكن العمل، 
واملدارس، واملنازل، واملجتمع املحيل، واصل املكتب 
اإلقليمي دعم اجلهود التي تبذهلا البلدان لتنفيذ القرار 
ج ص ع26.60 حول خطة العمل العاملية املعنية بصحة 
العامل. وتم إْطالع البلدان عىل اإلطار اإلقليمي لتنفيذ 
اخلطة للفرتة 2008 - 2013، وتم اعتامد اإلطار. وتم 
تعزيز أنشطة بناء القدرات وإقامة الرشاكات مع منظمة 
التعاون  لبلدان جملس  العمل  العربية، ومنظمة  العمل 
العديد  خالل  من  الدولية،  العمل  ومنظمة  اخلليجي، 
من األنشطة املشرتكة التي متثلت يف: عقد املؤمتر العريب 
الثالث حول السالمة والصحة املهنية، والدورة العربية 
خماطر  من  الصحية  الرعاية  يف  العاملني  بحامية  املعنية 
الفحص  حول  للخرباء  اجتامع  وعقد  العمل،  أماكن 
ذت أنشطة إقليمية  الطبي األويل والدوري للعامل. وُنفرِّ
ووطنية لدعم البلدان من أجل بناء القدرات عىل إعداد 
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الصحة  خدمات  لتعزيز  العمل  وخطط  السياسات 
حلقة  عقد  األنشطة  هذه  شملت  وقد  لدهيا.  املهنية 
عملية يف املركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة إلطالع 
املهنيرِّـني الصحيرِّـني عىل التوجيهات واملبادرات املتعلقة 

بالتأثري يف سياسات القطاعات األخرى.

وواصل املكتب اإلقليمي دعمه للبلدان من أجل 
تعزيز قدراهتا عىل رصد االجتاهات وتقييم ما للتنمية 
الصحة،  أثر عىل  البيئية واالجتامعية واالقتصادية من 
املستضعفة.  السكانية  الفئات  صحة  عىل  والسيَّام 
وأجريت دراسة لتحليل الثغرات يف اخلدمات الصحية 
مة إىل السكان يف دارفور. وقد أوضحت هذه  البيئية املقدَّ
للمعايري  وفقًا  م  ُيقدَّ اخلدمات  من  العديد  أن  الدراسة 
وُأوفدت  اإلنسانية.  األعامل  جمتمع  عليها  وافق  التي 
ي لفاشيات  بعثات خمتصة بطوارئ صحة البيئة للتصدرِّ
الكولريا وغريها من األمراض يف كلٍّ من اجلمهورية 
العربية السورية، والسودان، والعراق، حلامية السكان 
د  وزورِّ األمراض.  هبذه  اإلصابة  ملخاطر  املعرضني 
بصحة  خاصة  أساسية  خمتربية  بمعدات  الصومال 

البيئة، لرصد نوعية ومأمونية الغذاء واملاء.

التوّجهات املستقبلية
وبناء  البلدان  إىل  التقني  الدعم  تقديم  يستمر  سوف 
قدراهتا عىل تنفيذ قرار اللجنة اإلقليمية حول تغريُّ املناخ 
8(. كام سيجري إعداد  إ55/ق-  والصحة )ش م/ل 
الصحة.  عىل  املناخ  تغريُّ  آثار  لتقييم  ووسائل  أدوات 
إىل  التقنية  واإلرشادات  الدعم  تقديم  يتم  وسوف 
البلدان لتيسري اعتامد إرشادات املنظمة املتعلقة بجودة 
املاء، وجودة اهلواء، وإعادة استخدام املياه املستعملة، 
وفضالت مرافق الرعاية الصحية، والسالمة الكيميائية 
اخلدمات  توافر  وضامن  الوطني؛  املستوى  عىل 
الرعاية  ُنُظم  يف  وإدماجها  املهنية،  للصحة  األساسية 
الصحية األولية؛ وبناء القدرات عىل استخدام آليات 
ي  التحذير من املخاطر الكيميائية والشعاعية والتصدرِّ
االجتاهات  لرصد  الالزم  الدعم  أيضًا  م  وُسيقدَّ هلا. 

واالقتصادية  واالجتامعية  البيئية  التنمية  تأثري  وتقييم 
إمكانية احلصول عىل معلومات  عىل الصحة؛ وتعزيز 
موثوقة لدعم اإلجراءات املتَّخذة يف جمال صحة البيئة 

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

الصحة العمومية والتنمية املستدامة
القضايا والتحّديات

التغذية  نقص  يف  يتمثَّل  مزدوجًا  يًا  حتدرِّ اإلقليم  يواجه 
البلدان  احلاد واملزمن بني الرضع وصغار األطفال يف 
ذات الدخل املنخفض واملتوسط، ويف التزايد الرسيع 
لفرط الوزن والسمنة وسائر األمراض املزمنة املرتبطة 
بالتغذية، يف ُجّل البلدان إن مل يكن فيها كلها. وبالرغم 
من تأثري مجيع أشكال سوء التغذية هذه عىل الوفيات 
التغذية  حتظى  فال  الوطنية،  واالقتصادات  واملراضة 
إىل  الوطنية، وتفتقر  التنمية  بأولوية االهتامم يف خطط 
أخطر  ويتمّثل  املعني.  الربنامج  يف  املبارش  االستثامر 
عنرصًا  التغذية  احلكومات  اعتبار  عدم  يف  العقبات 
والتنمية  العمومية  للصحة  املحورية  العنارص  من 
بة  املدرَّ البرشية  املوارد  إىل  االفتقار  ويف  االقتصادية، 
إىل  ي  يؤدرِّ مما  الالزمة،  القيادات  وإىل  كافيًا،  تدريبًا 

ضعف القدرة عىل ترمجة مفهوم التغذية إىل سياسات 
القائمة  االسرتاتيجيات  تفعيل  وعىل  وطنية،  وبرامج 
وعىل  للسياسات،  اإلرشادية  والدالئل  املعرفة  عىل 

الة. تنفيذ تدابري تغذوية فعَّ

تدرك  اآلن  الغذائية  السالمة  نظم  وأصبحت 
قطاعات  بني  التعاون  تتطلَّب  الغذائية  السالمة  أن 
الغذائية  السالمة  مع  التعاطي  ينبغي  وأنه  عديدة؛ 
أسلوب  أو  قرار  أي  اذ  واخترِّ املائدة«،  إىل  املزرعة  »من 
بناًء عىل العلم. وتعترب السالمة الغذائية قضية رئيسية 
بالنسبة  سواء  اإلقليم  يف  العمومية  الصحة  قضايا  من 
تقريبًا  البلدان  مجيع  وتفتقر  املنتجني.  أو  للمستهلكني 
إىل ترشيعات حلامية املستهلك. كام أن معظم الوحدات 
املعنية بالسالمة الغذائية يف وزارات الصحة حتتاج إىل 
َفى أن إنفلونزا  التطوير التقني وإىل بناء قدراهتا. وال خَيْ
الطيور قد دفعت بالسالمة الغذائية دفعًا إىل درجة أعىل 
العمومية، مما  الصحة  أولويات جدول أعامل  يف سلم 
أسفر عن تعزيز التعاون بني القطاعات يف هذا املضامر، 
وساعد عىل إنشاء سلطة وطنية معنيَّة بالغذاء والدواء 
تعزيز  يتعنيَّ  اليزال  أنه  غري  البلدان.  من  العديد  يف 
للوزارات  الفعالة  واملشاركة  الوزارات،  بني  التنسيق 
أن  كام  ومتكاملة.  منسقة  مشاركًة  املعنية  واملؤسسات 
األمن  عدم  بشدة  دها  يتهدَّ بطوارئ  متر  التي  البلدان 
الغذائي والتغذوي، مع ما ينطوي عليه ذلك من آثار 

عىل السالمة الغذائية.

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

للوضع  الكايف  التقييم  تعزيز  التغذية،  جمال  يف  تم 
التغذوي عىل مستوى اإلقليم، باستخدام معايري النمو 
وتم  بّينات.  عىل  بناًء  املنظمة  وضعتها  التي  اجلديدة 
إدخال هذه املعايري اجلديدة عىل املستوى الوطني يف كلٍّ 
من األردن، واجلمهورية العربية السورية، والسودان، 
وبرنامج  اليونيسف  مع  الوثيق  بالتعاون  وفلسطني، 
التأكيد عىل  األغذية العاملي. وقد أعادت هذه املعايري 
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توفري  لضامن  فعااًل  إجراًء  بوصفه  النمو  رصد  أمهية 
التغذية الصحيحة للرضع وصغار األطفال. وواصل 
التغذوي  الوضع  لتحسني  جهوده  اإلقليمي  املكتب 
للسكان، والوقاية من الُنُظم الغذائية غري الصحية وغري 
املناسبة، التي تسهم يف نحو 30% من املراضة والوفيات 
يها والتي هي نامجة عن األمراض غري  التي يمكن توقرِّ
السارية املرتبطة بالنظام الغذائي. وُأعدَّ يف هذا املضامر 
13 من الدالئل اإلرشادية العلمية للتغذية العامة ُتعَنى 
الظروف اخلاصة  الغذاء، وجرت مواءمتها مع  بأنواع 
سياسات  وضع  دعم  بأن  علاًم  البلدان.  ملجموعات 
الصحة  نظام  يف  وإدماجها  للتغذية  وطنية  وبرامج 
مل  التي  البلدان  يف  مستمرًا  نشاطًا  يمثرِّل  العمومية 

تـرتجم مفهوم التغذية إىل ممارسات فعلية. 

الدقيق  التغذوي  د  الرتصُّ لرضورة  وإدراكًا 
الربناجمي  للتخطيط  االستمرار  واملضمون  واآلين 
إلدماج  مبتكر  أسلوب  إعداد  تم  ال،  الفعَّ واملايل 
د التغذية يف األدوات احلالية املستخدمة يف تقييم  ترصُّ
باألمراض  الصحية وعوامل خطر اإلصابة  األوضاع 
األسلوب  هذا  اختبار  املزمع  ومن  السارية؛  غري 
علاًم  واسع.  نطاق  عىل  تطبيقه  قبل  ارتياديًا  اختبارًا 
االضطرابات  خمتلف  بانتشار  املتعلقة  املعطيات  بأن 
م،  تقدُّ من  املتَّخذة  اإلجراءات  قه  حتقرِّ وما  التغذوية، 
يعتربان من القضايا ذات األولوية، وقد بذلت جهود 
كبرية لتحسني قواعد املعطيات )البيانات( احلالية. كام 

ُعزر تبادل املعلومات مع النظراء الوطنيني.

ومن أجل تعزيز حالة سكان اإلقليم يف ما يتعلق 
باملغذيات الزهيدة املقدار، ُعقدت مشاورة تقنية حول 
فقر  استدامة  بدراسة  قامت  الفوليك  ومحض  احلديد 
والتي  احلالية،  الدقيق  إغناء  وبرامج  البلدان،  يف  الدم 
ما  يف  السكان  حالة  يف  ملموسًا  نًا  حتسُّ حتقق  أن  يتعنيَّ 
القدرات  وُعززت  الفوليك.  ومحض  باحلديد  يتعلق 
الوطنية عىل التعاطي مع االضطرابات النامجة عن عوز 
اليونيسف  مع  بالتعاون  وذلك  »أ«،  والفيتامني  اليود 
وجدير  منها.  والوقاية  األمراض  مكافحة  ومراكز 

»أ«  بالفيتامني  التغذية  تكملة  برامج  تعزيز  أن  بالذكر 
من خالل املرافق الصحية القائمة، والسيَّام بعد توقف 
األيام الوطنية للتطعيم، قد ُعرض بوصفه إجراًء ذي 
عوز  عن  النامجة  االضطرابات  واترِّقاء  ملكافحة  أولوية 
الوطنية  الربامج  وتعزيز  توسيع  وتم  »أ«.  الفيتامني 
يف  اليود،  عوز  عن  النامجة  االضطرابات  ملكافحة 
اآلن  بلدان  ثالثة  أعلنت  فقد  البلدان.  من  العديد 
اليود  عوز  عن  النامجة  االضطرابات  من  صها  ختلُّ عن 
العمومية.  الصحة  مشكالت  من  مشكلة  بوصفها 
ص من  وُنرش دليل عميل للعاملني الصحيني عن التخلُّ

االضطرابات النامجة عن عوز اليود.

وُعزز التعاون الدويل والوطني املتعدد القطاعات 
التعاون  جملس  يف  بلدان  يف  الغذائية  السالمة  جمال  يف 
اخلليجي، حيث ُعقدت عدة اجتامعات حول السالمة 
الغذائية ومحاية صحة املستهلك. وشارك معظم البلدان 
مما  للسلمونيلة،  العاملي  التنميط  عىل  القدرات  بناء  يف 
بالغذاء  املنقولة  األمراض  اكتشاف  حتسني  معه  يتوقع 
الغذاء  سالمة  ورصد  ومعاجلتها،  منها  والوقاية 
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األمراض  د  ترصُّ برامج  حتسني  وجرى  وجودته. 
بالغذاء  املنقولة  املنشأ  احليوانية  وغري  املنشأ  احليوانية 
دًا كافيًا ورصد خماطرها، وفقًا ملا هو مقرر. علاًم بأن  ترصُّ
معظم بلدان اإلقليم األعضاء يف الشبكة العاملية ملنظمة 
د السلمونيلة، قد عززت قدراهتا  الصحة العاملية لرتصُّ
املختربية عىل حتديد وتعيني النمط املصيل للسلمونيلة 
وغريها من اجلراثيم ذات العالقة. واستكمل مرشوع 
تقييم  عىل  القدرات  بناء  السلمونيلة  د  لرتصُّ املنظمة 
باإلقليم  بلدًا   13 وُيسهم  املكروبيولوجية؛  املخاطر 
للسلمونيلة. وقامت شبكة »بالس  العاملي  د  الرتصُّ يف 
اجلزيئي  االستعراف  عىل  القدرات  بناء  بدعم  نت« 
من  املنشأ  احليوانية  وغري  املنشأ  احليوانية  للمكروبات 

د األمراض املنقولة بالغذاء. أجل تعزيز ترصُّ

بتحديث  البلدان  من  العديد  قيام  من  وبالرغم 
بغية  والكيميائية  املكروبيولوجية  خمترباهتا  وتعزيز 
الغذائية،  السالمة  د  الدولية لرتصُّ الشبكة  املشاركة يف 
املختربية  القدرات  إىل  تفتقر  البلدان  معظم  فإن 
وجود  مثل  الكيميائية،  املخاطر  الكتشاف  الالزمة 
الغذاء.  يف  والفوران  الديوكسني  ومرّكبات  امليالمني 
 2005 لعام  الدولية  الصحية  اللوائح  دخول  وعقب 
د  ترصُّ بإدماج  البلدان  من  العديد  قام  التنفيذ،  حيز 
د  لرتصُّ الوطني  النظام  يف  بالغذاء  املنقولة  األمراض 
األمراض. وشاركت بلدان اإلقليم يف اجتامعات هليئة 
املعنية  الدولية  اهليئات  من  وغريها  الغذائي  الدستور 
الدستور  تنسيق  باإلقليم جلنة  املعايري. ويوجد  بوضع 
الغذاء،  يف  املخاطر  لتقييم  األدنى  للرشق  الغذائي 
ونتيجة  لإلقليم.  التقليدية  لألغذية  معايري  وإعداد 
لعمل اللجنة، قام املركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة 
لنقاط  عامة  ونامذج  املخاطر  »حتليل  منشورة  بإصدار 

املراقبة احلرجة لبعض األغذية التقليدية«.

وبالرغم من القيام يف الثنائية السابقة ببناء القدرات 
وتقييم  الغذاء،  يف  الكيميائية  املخاطر  حتليل  عىل 
ض هلا، مل يقم أي بلد بعد بإجراء دراسة عن النظام  التعرُّ
الغذائي الكيل بسبب االفتقار إىل األموال. وُترجم إىل 

وطبقت  الثالث«.  »اخلمسات  بعنوان  ق  معلَّ العربية 
مأمونية  زيادة  ألسلوب  اخلمسة  الرئيسية  العنارص 
وسيتواصل  بالقاهرة؛  املحرومة  املناطق  يف  الغذاء 
تدريب األمهات، وتقييم سلوكهن من حيث السالمة 
ألنشطة  اإلقليمي  املركز  مع  بالتعاون  وتم،  الغذائية. 
والعلوم  للرتبية  اإلسالمية  واملنظمة  البيئة،  صحة 
والثقافة، تقديم الدعم إىل البلدان ملساعدهتا عىل تبني 
اآلن  وأصبح  الغذائي.  ح  للتصحُّ املنظمة  ممارسات 
مجيع بلدان اإلقليم أعضاء يف الشبكة الدولية ملسؤويل 
السالمة الغذائية، وشبكة الطوارئ التابعة هلا واملعنية 

بنظم اإلنذار الغذائي الرسيع.

واألزمات  للطوارئ  املتفاقمة  اآلثار  ظل  ويف 
الغذائية عىل األمن الغذائي والتغذوي يف ثامنية بلدان 
قدرات  بناء  بدعم  اإلقليمي  املكتب  قام  األقل،  عىل 
ال هلذه  الفعَّ ي  والتصدرِّ القطرية عىل االستعداد  الفرق 
من  الدعم  بلدان  أربعة  وتلقت  املتعاظمة.  املشكالت 
الطوارئ،  ملواجهة  املركزي  املتحدة  األمم  صندوق 
مع  والتعاطي  الغذائية،  لألزمة  ي  التصدرِّ أجل  من 
والتغذوية  الغذائية  واالسرتاتيجيات  السياسات 
الوطنية. ونظرًا للطوارئ املعقدة يف العديد من بلدان 
د التحديات التغذوية املستجدة  اإلقليم، سيجري ترصُّ

باعتباره أحد األنشطة ذات األولوية.

التوّجهات املستقبلية
مستوى  تقدير  عىل  التغذوية  األنشطة  ز  تتـركَّ سوف 
وتقييم  التغذية،  جمال  يف  للربامج  املبارش  االستثامر 
خمتلف  تنفيذ  تعرقل  التي  والعقبات  الفجوات 
والرضع  األمهات  تغذية  جمال  يف  االسرتاتيجيات 
وصغار األطفال، والتثقيف والتواصل يف جمال التغذية، 
ومكافحة عوز املغذيات الزهيدة املقدار والوقاية منه، 
اجلديدة  اإلرشادية  والدالئل  االسرتاتيجيات  وتفعيل 
الكافية  التغذية  وتعزيز  التغذية،  ترصد  جماالت:  يف 
لسوء  العالجي  والتدبري  الصحية،  الغذائية  والُنُظم 
مستوى  عىل  سواء  األطفال  يف  الوخيم  احلاد  التغذية 
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للطوارئ  ما  ضوء  ويف  املجتمع.  أو  الصحي  املرفق 
واألزمات الغذائية من آثار متفاقمة عىل األمن الغذائي 
عىل  االهتامم  ز  يرتكَّ سوف  األقل،  عىل  بلدان  ثامنية  يف 
ي  القطرية عىل االستعداد والتصدرِّ الفرق  بناء قدرات 
أنشطة  وسرتكز  املجال.  هذا  يف  للمشكالت  بفعالية 
السالمة الغذائية عىل توفري اإلرشادات والدعم التقني 
الالزم لتعزيز القدرات، ورصد السالمة الغذائية. ومن 
املزمع تقوية القدرة عىل تقييم املخاطر يف جمال السالمة 
عىل  والترشيعية  التنظيمية  األنشطة  وتعزيز  الغذائية، 
املستوى الوطني. وسيكون الرتكيز بصفة رئيسية عىل 
وترية  ترسيع  وسيتم  الغذائية.  السالمة  ُنُظم  تنسيق 
واملراقبة  السالمة  لُنُظم  التنظيمية  اجلوانب  يف  العمل 
الغذائية، والقوانني الغذائية، وتنقيح اللوائح واملعايري، 
وإدخال معلقات »اخلمسات الثالث«، وتقوية العنارص 
األساسية اخلمسة لتعزيز سالمة الغذاء من أجل توعية 

املستهلكني يف مجيع قطاعات املجتمع.
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تقوية الُنُظم 
الصحية

2. تقوية الُنُظم الصحية
دات االجتامعية واالقتصادية  الغرض االستـراتيجي 7: التعاطي مع املحدِّ

ق  األساسية للصحة من خالل سياسات وبرامج تعزز العدالة الصحية وحتقِّ
التكامل بني كل من األساليب املنارصة للفقراء واملراعية للفروق بني اجلنسني، 

والقائمة عىل حقوق اإلنسان
القضايا والتحّديات

يعكس هذا الغرض االستـراتيجي 7 املجاالت املتواشجة للمحددات االجتامعية للصحة والعدالة الصحية؛ والعمل 
املشرتك بني القطاعات؛ واألخالقيات واألساليب القائمة عىل حقوق اإلنسان إزاء الصحة؛ والسياسات والربامج 
املراعية للفروق بني اجلنسني، ومجيعها جماالت تشتمل عليها الوظائف الست اجلوهرية للمنظمة. وتتعاطى النتائج 
للمخاطر  التعرض  إىل  املتكافئة، مما يؤدي  القدرة غري  للموارد، وعالقات  املتفاوت  التوزيع  اإلقليمية مع  املتوقعة 
الصحية عىل نحو خمتلف وغري عادل، وإىل تفاوت فرص حصول الفئات السكانية املستضعفة عىل خدمات الرعاية 
الصحية واالنتفاع هبا. وتتوزع وجوه عدم اإلنصاف الصحي بني املرشدين، والفقراء، وبعض الفئات العرقية، وبني 
عًا يتفاوت حظ كل فئة منها تفاوتًا بعيد املدى. والبد من إجراء تغيريات يف السياسات للتعاطي  الرجال والنساء توزُّ
يات  مع األسباب األساسية العتالل الصحة، ولضامن متتع مجيع السكان بحق اإلنسان يف الصحة. وتشمل التحدرِّ
القائمة يف هذا الصدد احلاجة إىل دعم البلدان يف إعداد قواعد معطيات )بيانات( وطنية مصنفة وحتليلها، نظرًا لقلة 
املوارد، وضعف البنى األساسية للمعلومات الصحية. واليزال يتعني حتديد الطرق التي تؤثر هبا املحددات البنيوية 
دات األدنى منها يف الصحة والعدالة الصحية، وحتديد ما يلزم اختاذه من إجراءات تستهدف تذليل احلواجز  واملحدرِّ
والتعليم،  العمل،  مثل  القطاعات،  من  العديد  يف  باٌع  هلا  للصحة  االجتامعية  املحددات  أن  خيفى  وال  والعراقيل. 
، وتوفري البنى األساسية، وهي تتفاوت بحسب العمر واجلنس واألصل العرقي. وعىل ذلك، فإن هنالك  والتحرضُّ
نتيجتني متوقعتني رئيسيتني تؤكدان عىل احلاجة إىل رشاكات متعددة القطاعات لضامن حتقيق آثار إجيابية يف التعاطي 
مع املحددات االجتامعية للصحة. وقد ُأحرز تقدم حمدود يف جمال تعزيز التعاون بني القطاعات، والرشاكة مع املجتمع 
املدين عىل املستوى الوطني، نظرًا لشح األموال. وال خيفى أن قلة األموال املتاحة لتغطية مجيع جوانب هذا الغرض 
م إىل الدول األعضاء، والسيَّام  م ملموس، كام حتّد من الدعم التقني املقدَّ االستـراتيجي، حتّد من إمكانية إحراز تقدُّ

دة متعددة، مما يتطلب من املنظمة توفري املزيد من الدعم املؤسيس واملايل. تلك التي تعاين من طوارئ معقَّ

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة
املحلية من خالل  الصحية  التنمية  املجتمعات يف جمال  القطاعات، ومتكني  التعاون بني  املكتب اإلقليمي عىل  ركز 
تنفيذ أسلوب املبادرات املجتمعية، وتقليص جوانب عدم اإلنصاف الصحي ُبْغَية دعم الدول األعضاء يف التعاطي 
مع املحددات االجتامعية للصحة. وقد سامهت منشورتان يف حتقيق اثنتني من النتائج املتوقعة؛ أوالمها بعنوان: »بناء 
قاعدة املعارف املتعلقة باملحددات االجتامعية للصحة: استعراض الوضع يف سبعة من بلدان إقليم رشق املتوسط؛ 
والثانية بعنوان: »املحددات االجتامعية للصحة يف البلدان التي تعاين من رصاع: منظور من إقليم رشق املتوسط«. 
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وُقدم الدعم إىل مجهورية إيران اإلسالمية، والسودان 
لالنتقال من مرحلة توفري املعرفة إىل مرحلة العمل هبا 
االجتامعية  باملحددات  املتعلقة  السياسات  وضع  يف 
للصحة. وتم تيسري إقامة رشاكات مع املجتمع املدين، 
اهلجانة،  حّي  يف  صحية  وتدابري  تقييامت  إجراء  مع 
وعرض  القاهرة.  يف  املحرومة  األحياء  من  وهو 
املبادرات  لتعاطي  اإلقليمية  التجربة  اإلقليمي  املدير 
بناًء  للصحة،  االجتامعية  املحددات  مع  املجتمعية 
بأن  املتحدة. علاًم  اململكة  عىل دعوة وزارة الصحة يف 
إعالن قطر: الصحة والعافية من خالل النظم الصحية 
عن  أعرب  قد  األولية،  الصحية  الرعاية  عىل  املرتكزة 
وتقديم  الصحية،  بالعدالة  األعضاء  الدول  التزام 
اجلودة،  العالية  األولية  الصحية  الرعاية  خدمات 
والرتويج للمحددات االجتامعية للصحة واألساليب 

املجتمعية يف جمال الرعاية الصحية.

الدول  إىل  التقني  الدعم  اإلقليمي  املكتب  وقدم 
األعضاء من خالل حتديث القواعد واملعايري، وتوفري 
األعضاء  الدول  إىل  الدعم  وتقديم  اجلديدة،  املعارف 
وطنية  )بيانات(  معطيات  قواعد  وحتليل  إعداد  يف 
أدوات  َزت  وُعزرِّ والتنمية.  بالصحة  متعلقة  مصّنفة، 

إقامة الرشاكات البلدانية وبناء القدرات عىل التعاطي 
مع وجوه عدم اإلنصاف الصحي ذي العالقة بالفقر، 
من خالل إصدار نرشة تثقيفية ورسائل إخبارية حول 
املدن  لربنامج  تدريـبي  ودليل  املجتمعية،  املبادرات 
بتدشني  اإلسالمية  إيران  مجهورية  وقامت  الصحية. 
يف  الصحية  للتنمية  املنظمة  مركز  أعدها  التي  األداة 
احلرض  يف  الصحية  العدالة  لتقييم  باليابان،  كويب، 
بناء  جمال  يف  آخر  إنجازًا  ُيَعدُّ  فيام  هلا،  واالستجابة 
الظروف  لتقييم  الالزمة  البينات  توفري  عىل  القدرات 
الصحية غري العادلة وجوانب عدم اإلنصاف الصحي 
إىل  الدعم  وُقدم  هلا.  ي  والتصدرِّ احلرضية  املناطق  يف 
وُعزز  الصحية.  بالعدالة  معنية  رشاكة  إلقامة  اليمن 
يف  األساسية  التنموية  االحتياجات  تلبية  برنامج 
املرامي  بلوغ  إىل  اهلادفة  الرشاكات  بتقوية  السودان 
اإلنامئية لأللفية من خالل املرشوع املتكامل لإلنعاش 

املجتمعي والتنمية املجتمعية.

حقوق  ملفهوم  املتزايد  القبول  من  الرغم  وعىل 
اإلنسان يف الصحة، فإن قلة املوارد وضعف القدرات 
بمفهوم  النهوض  يف  م  تقدُّ إحراز  دون  حتول  الوطنية 
وجرى  األساسية.  اإلنسان  حقوق  كأحد  الصحة 
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تقييم  أداة  مراجعة  عىل  األورويب  االحتاد  مع  التعاون 
اختبارها  سيتم  الصحة،  يف  احلق  إعامل  مدى  لقياس 
يف مرص اختبارًا ارتيادّيًا. كام ُقدم الدعم التقني واملايل 
يف  باحلق  الوطني  االلتزام  لتعزيز  واليمن  العراق  إىل 
اإلنسان  حقوق  مع  تتعاطي  أداة  باستخدام  الصحة، 
الصحية  االستـراتيجيات  يف  اجلنسني  بني  واملساواة 
الدولية.  للتنمية  السويدية  واهليئة  املنظمة  أعدهتا  التي 
ومتت ترمجة عدة منشورات باللغة العربية عن حقوق 
النتيجة  هذه  بلوغ  نحو  التقدم  يرسَّ  مما  اإلنسان، 

املتوقعة.

القرار تنفيذ  يف  مًا  تقدُّ اإلقليمي  املكتب  وأحرز 

 

املسائل  حتليل  بدمج  املتعلق  ع25.60  ص  ج 
واإلجراءات املتعلقة بنوع اجلنس يف عمل املنظمة من 
خالل بناء القدرات عىل تعميم منظور نوع اجلنس يف 

الرئيسيني  املدربني  وتدريب  بلدان،  مخسة  يف  الصحة 
الوطنيني. وواصل العمل التعاوين استهدافه للنساء عىل 
السلوكيات الصحية،  لتعزيز  مستوى املجتمع  املحيل 
واالتصاالت.  املعلومات  بتكنولوجيا  باالستعانة 
اجلنس  جمال  يف  األنشطة  لتعزيز  املوارد  وُحشدت 
واقرتاحات  مفاهيمية  مذكرات  إعداد  مع  والصحة، 

لبناء القدرات والبينات.

التوّجهات املستقبلية
من املزمع يف عام 2009 تعزيز الوعي لدى كبار راسمي 
السياسات، والربط بني مجيع النتائج املتوقعة، وتعزيز 
وورقات  لأللفية،  اإلنامئية  للمرامي  الوطنية  اآلليات 
الصحية  اخلطط  وسائر  الفقر،  تقليص  استـراتيجية 
املبادرات  ترسيخ  تعزيز  املزمع  من  أن  كام  واإلنامئية. 

املبادرات املجتمعية تدعم استدرار الدخل، وتلّبي االحتياجات التنموية األساسية يف كل أركان اإلقليم
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والعدالة  للصحة  االجتامعية  واملحددات  املجتمعية، 
الوطنية  واإلنامئية  الصحية  اخلطط  إطار  يف  الصحية 
واملحلية، وإعداد نموذج للتعاون بني القطاعات عىل 
التنمية الصحية. وسيتواصل مجع املعطيات من املواقع 
ستكمل  ـُ ت وسوف  املجتمعية،  املبادرات  تطبق  التي 
ختطيط  أجل  من  شاملة  )بيانات(  معطيات  قاعدة 
املحيل.  الصعيد  عىل  إجراءات  من  يتخذ  ما  وتعزيز 
هتا  أعدَّ التي  التحليلية  األداة  استخدام  يف  وسُيرشع 
مع  للتعاطي  الدولية  للتنمية  السويدية  واهليئة  املنظمة 
حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنَسنْي يف جمال الصحة. 
يف  احلق  إعامل  مدى  لقياس  تقييم  أداة  إدخال  وسيتم 
الصحة، وسيتواصل تقديم الدعم التقني واملايل الالزم 
املزمع  ومن  اإلنسان.  حقوق  مراعاة  أسلوب  إلدماج 
تكثيف جهود الدعوة إىل إدماج املحددات االجتامعية 
اجلنسني  بني  واملساواة  الصحية،  والعدالة  للصحة، 
القدرات  بناء  وسيستمر  الصحية.  السياسات  كل  يف 
يف  اجلنسني  بني  املساواة  بقضايا  املتعلقة  والبينات 
الدول  إىل  الدعم  تقديم  ذلك  يف  بام  الصحة،  جمال 
باجلنسني  اخلاصة  املطلوبة  العنارص  إلدماج  األعضاء 
ملكافحة  العاملي  الصندوق  إىل  مة  املقدَّ االقرتاحات  يف 

اإليدز والسل واملالريا.

الغرض االستـراتيجي 10: حتسني 
اخلدمات الصحية بتحسني احلوكمة 

والتمويل والتوظيف واإلدارة، مع 
االستعانة بالبيِّنات والبحوث املوثوقة 

امليسور الوصول إليها
القضايا والتحّديات

حاليًا  يتوافر  ما  اختاذ  يواكب  أن  حتمية  لرضورة  إهنا 
من تدابري وتكنولوجيات عىل نحو فّعال، ُنُظم صحية 
جيدة األداء من أجل تقديم خدمة أفضل للمجتمعات، 
والسيَّام تلك املجتمعات التي هي يف أمّس احلاجة إىل 
االسرتاتيجية  القضايا  بني  ومن  اخلدمات.  تلك  مثل 
االسرتاتيجي،  والتخطيط  الصحية  السياسة  جمال  يف 
احلاجة إىل تنمية القدرات عىل استخدام أدوات حتليل 
السياسات، وصياغة سياسات قائمة عىل بيرِّنات وإعداد 
الصحية  النظم  حوكمة  وتفرض  اسرتاتيجية.  خطط 
وتعزيز  للتقييم،  أدوات  تطوير  يف  تتمّثل  يات  حتدرِّ
عىل  قدراهتا  وحتسني  الصحة  وزارات  مؤسسات 

الترشيع، والتنظيم، ووضع املعايري وضامن إنفاذها.

ويف ما يتعلق باإلتاحة الشاملة للخدمات الصحية 
الدخل  ذات  البلدان  من  العديد  يواجه  األساسية، 
ي  التحدرِّ التي جتابه طوارئ معقدة،  املنخفض، وتلك 
وحتمل  اخلدمات  إىل  الوصول  عىل  القدرة  يف  املتمثل 
ل التكاليف متثل  تكاليفها املالية، كام أن القدرة عىل حتمُّ
أيضًا حتّديًا يف البلدان ذات الدخل املتوسط. واكتسبت 
التي  للجهود  نتيجة  كبرية  أمهية  املرىض  سالمة  قضية 
باملشكلة،  الوعي  وإذكاء  البيرِّنات  الستجالب  ُبذلت 
هلذه  حلول  وضع  إىل  الحقًا  يؤدي  أن  شأنه  من  مما 
الكامل  اإلدراك  إىل  حاجة  هنالك  والتزال  املشكلة. 
عىل  الصحية  املرافق  العتامد  آليات  إقامة  لرضورة 
مجيع املستويات، لضامن قدر كاٍف من اجلودة للرعاية. 
عىل  الصحية  اإلدارة  حتسني  إىل  حاجة  هنالك  أن  كام 
خمتلف مستويات النظم الصحية. وينبغي إيالء اهتامم 

RD Annual Report 2008 (Arabic).indb   76 9/10/2009   10:44:59 AM



77

تقوية الُنُظم 
الصحية

اإلدارية  واملهارات  التخطيط  مهارات  لتعزيز  خاص 
عىل مستوى املناطق واملرافق. ومن الرضوري لتحسني 
أداء نظم املناطق الصحية تعزيز إدارة شؤون العاملني، 
واللوجستية،  اإلدارية  والشؤون  املالية،  والشؤون 

وضامن الالمركزية الفّعالة للخدمات الصحية.

ومل يتسع نطاق احلامية الصحية االجتامعية إال بقدر 
املتوسط، من  الدخل  ذات  البلدان  بعض  متواضع يف 
الصحية.  السياسات  عىل  إصالحات  إدخال  خالل 
العدالة،  عن  أجريت  التي  الدراسات  أظهرت  وقد 
ارتفاع معدالت تعرض اأُلرس للكوارث املالية وخماطر 
التي  الصحية  النفقات  بسبب  الفقر  هاوية  يف  الوقوع 
ص  املخصَّ القسط  ويعد  أفرادها.  جيوب  من  تدفعها 
الفرد  ونصيب  اإلمجايل،  املحيل  الناتج  من  للصحة 
من النفقات الصحية، منخفضًا نسبيًا مقارنًة مع سائر 
األقاليم )الشكالن 1.2 و2.2(. وهناك خماوف من أن 
سلبيًا  تأثريًا  العاملية  واالقتصادية  املالية،  األزمة  تؤثـر 

عىل االستثامر يف جمال الصحة.

بالضعف  املعلومات الصحية تتسم  والتزال نظم 
أن  كام  اإلقليم.  بلدان  من  العديد  يف  والترشذم 
واملسوحات  الروتينية  النظم  من  املستمدة  املعلومات 
البحثية،  واألنشطة  معّينة،  سكانية  لفئات  املستهدفة 
ال ُتستخدم استخدامًا سلياًم يف اإلدارة أو التخطيط أو 
للتصنيف  العارشة  املراجعة  أن  السياسات. كام  إعداد 
الدويل لألمراض، وتكنولوجيا املعلومات ُيستخدمان 
يف  املدنية  األحوال  تسجيل  إن  ثم  حمدودًا،  استخدامًا 
تعزيز  األمر  ويستلزم  بالنقص،  يتسم  البلدان  معظم 
التنسيق بني األطراف املعنّية، بام فيها وزارات الصحة، 
والقطاع  الداخلية  ووزارات  اإلحصائية،  واملكاتب 
يف  املؤهلني  املهنيني  أعداد  يف  نقص  وهناك  اخلاص. 
جمال اإلحصاء الصحي، مع ضعف تنمية القدرات يف 

ما يتعلق بمبادرة حتليل عبء األمراض.

املوارد  تنمية  القدرات املؤسسية عىل  ويالَحظ أن 
إعداد  جمال  يف  والسّيام  بالضعف،  تتسم  البرشية 
تفاقم  إىل  األمد. ويؤدي  الطويلة  السياسات واخلطط 
العاملني  هجرة  العاملة،  القوى  يف  النقص  مشكلة 

20072007

الشكل 1.2 إمجايل اإلنفاق عىل الصحة كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلمجايل وإنفاق اأُلرس من جيوب أفرادها كنسبة مئوية من إمجايل 
اإلنفاق عىل الصحة، أقاليم منظمة الصحة العاملية، 2004
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لالحتفاظ  الفّعالة  غري  واإلجراءات  الصحيني، 
املامرسة  وازدواجية  توزيعهم،  وسوء  بالعاملني، 
والتنظيم املرتاخي. وهناك حاجة ماسة إىل املمرضات 
العمل،  عبء  جسامة  أن  كام  املؤهالت.  والقابالت 
العاملني  وانخفاض مستوى رضا  العمل،  بيئة  وسوء 
بام يؤدونه من عمل، وعدم كفاية األجر، واالفتقار إىل 
العاملة، هي عوامل تؤثر بشدة  خطط خاصة بالقوى 
عىل جودة خدمات التمريض والقبالة يف اإلقليم. كام 
تعاين مهنة التمريض يف بعض بلدان اإلقليم من سوء 
صورهتا العامة لدى الناس، ومن نقص االحرتام هلا. 
ومن أهم دواعي القلق، االفتقار إىل االعتامد الرسمي 
املساعدة.  الصحية  واملهن  التمريض  تعليم  لربامج 
املساعدة  الصحية  واملهن  التمريض  معاهد  أن  كام 
للنقص  نظرًا  طاقتها،  بكامل  وظائفها  أداء  عن  تعجز 
نقص  من  اإلقليم  بلدان  معظم  وتعاين  املعّلمني.  يف 
التعليم والتدريب املالئم واجليد للمهنيني الصحيني. 
ّم، فالبد من بناء القدرات املؤسسية من خالل  ـَ ومن ث
التقييم املنهجي ملراكز تطوير التعليم وإنشاء أمثال هذه 

قائمة،  كانت  إن  وتعزيزها  قائمة،  تكن  مل  إن  املراكز، 
النظر  وينبغي  املراكز.  هذه  من  إقليمية  شبكة  وإنشاء 
الدراسية اإلقليمي باعتباره جزءًا  البعثات  إىل برنامج 
البرشية، بحيث  باملوارد  من خطة وطنية عامة متعلقة 
يمكنه تقديم الدعم اهلادف إىل تنمية قدرات العاملني 

الصحيني املعنيني واملهرة.

وضع  يتحتم  الصحية،  النظم  بحوث  جمال  ويف 
عىل  والقائمة  الشاملة  الصحية  للبحوث  اسرتاتيجية 
املشاركة واملّتسمة بالشفافية. والبد من توفري معارف 
جديدة، وتوليف املعلومات املتوافرة، وتعزيز قدرات 
من  احلاجة  إليه  تشتد  ما  توفري  أجل  من  الباحثني، 
من  يتخذ  ما  لتحسني  البحوث  من  مستمدة  بّينات 
بالسياسة واإلدارة. وتوجد يف اإلقليم  قرارات تتعلق 
الباحثني  تدريب  عىل  القدرة  لدهيا  قليلة  مؤسسات 
عىل بحوث السياسات والنظم الصحية، أو عىل متكني 
راسمي السياسات من االنتفاع بالبّينات املستمدة من 
البحوث. وتـتزايد مساحة االعرتاف بأمهية املجالت 
الطبية العالية اجلودة من أجل نقل املعارف، ويتلّمس 

2007

الشكل 2.2 نصيب الفرد من إمجايل اإلنفاق عىل الصحة )بالدوالر األمريكي(، أقاليم املنظمة، 2004
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إصالحات الُنُظم الصحية يف بلدان اإلقليم عن طريق 
إنشاء مرصد إقليمي للُنُظم الصحية.

بعثة  السورية  العربية  اجلمهورية  إىل  ُأوفدت  وقد 
ملراجعة النظام الصحي تالها حوار حول السياسات، 
أداء  لتحسني  اسرتاتيجية  بتوّجهات  للتوصية  وذلك 
النظام الصحي؛ وأجريت يف باكستان عملية للمساعدة 
تنفيذ  وَتَواَصل  فيها.  الصحة  وزارة  تنظيم  إعادة  عىل 
املبادرة اهلادفة إىل مساعدة وزارات الصحة عىل إنشاء 
واملساعدة  الصحية،  السياسات  لتحليل  وحدات 
هذه  وإدارة  الصحي  النظام  إصالحات  تصميم  عىل 
الصدد  هذا  يف  الدعم  م  وُقدرِّ ورصدها.  اإلصالحات 
املتحدة  العربية  واإلمارات  أفغانستان  من  كلٍّ  إىل 
واجلمهورية  اإلسالمية  إيران  ومجهورية  وباكستان 
واملغرب  والكويت  والسودان  السورية  العربية 
تقوية  أجل  من  واليمن،  السعودية  العربية  واململكة 
وترسيخ القدرة عىل رسم السياسات والتخطيط. علاًم 
بأن املرصد اإلقليمي للُنُظم الصحية لرشق املتوسط، 
أداء  رصد  عىل  للمساعدة   2006 عام  يف  أنشئ  الذي 
بانتظام  واصل  قد  األعضاء،  للدول  الصحية  الُنُظم 
تقديم ُمرتسامت )بروفيالت( مستوفاة للُنُظم الصحية 
معطيات  قاعدة  م  يقدرِّ أنه  كام  اإلقليم.  بلدان  جلميع 
من  الرغم  عىل   ، ُتَعدُّ الصحية،  الُنُظم  عن  )بيانات( 
كوهنا غري مكتملة، مصدرًا غنيًا باملعطيات )البيانات( 

التي تعني عىل تقييم أداء الُنُظم الصحية.

عىل  الصحية  الرعاية  جمال  يف  العمل  ز  تركَّ وقد 
سالمة  عىل  األولية،  الصحية  الرعاية  نظام  جتديد 
املرىض. وقد ُعرضت عىل اللجنة اإلقليمية يف دورهتا 
نحو  عىل  تستعرض  حتليلية  ورقة  واخلمسني  اخلامسة 
خدمات  عىل  طرأت  التي  التغرّيات  وواف  شامل 
منذ  اإلقليم  يف  ووضعها  األولية  الصحية  الرعاية 
الورقة  وتقرتح   ،1978 عام  يف  الصادر  أملا-آتا  إعالن 
القائمة  الصحية  الُنُظم  لتطوير  اسرتاتيجية  توّجهات 
االحتفاالت  إطار  ويف  األولية.  الصحية  الرعاية  عىل 
يف  ُعقد  أملا-آتا،  إعالن  لصدور  الثالثني  بالذكرى 

يثري  مما  أن  غري  مهاراهتم.  لتعزيز  الفرص  حمّرروها 
البحوث  نوع  بني  القائم  االنفصال  ذلك  القلق، 
املنشورة يف املجالت الطبية اإلقليمية وبني احتياجات 

راسمي السياسات يف هذا الصدد.

عىل  احلصول  إمكانية  حتسني  أن  َفى  خَيْ وال 
الصحة  بعلوم  خاصة  وموثوقة  مستوفاة  معلومات 
يمثالن  املعلومات،  هذه  وتوفري  البيولوجي،  والطب 
من  والبد  اإلقليم.  يف  الرئيسية  التحّديات  أحد 
املعلومات  بموارد  االنتفاع  حتسني  عىل  القدرة  تعزيز 
تعزيز  درب  عىل  الرضورية  اخلطوات  ومن  الصحية. 
الصحية،  اخلدمات  تبادل  وحتسني  املعارف  إدارة 
إنشاء مكتبات إلكرتونية يف بلدان اإلقليم وشبكة من 
املالية التزال حتّد  بأن املصاعب  الطبية. علاًم  املكتبات 
من قدرة املكتب اإلقليمي عىل اختاذ مبادرات وتنفيذ 
العنارص األساسية للخطط واألنشطة املتعلقة بشبكتي 

املكتبات واملعلومات.

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

جمال  يف  إجراءات  من  خذ  ُـّ ات ما  أن  باملالحظة  جيدر 
مع  للتعاطي  الصحي  والتخطيط  الصحية  السياسة 
عىل  ارتكز  قد  املجال،  هذا  يف  والتحّديات  القضايا 
عىل  القدرات  بناء  التالية:  االسرتاتيجية  التوّجهات 
تنمية املهارات الالزمة لتحليل السياسات وصياغتها، 
فضاًل  الوطني  الصعيد  عىل  االسرتاتيجي  التخطيط 
لوزارات  املؤسيس  التطوير  اإلقليمي؛  الصعيد  عن 
وظيفة  تعزيز  إىل  اهلادفة  لألنشطة  دعاًم  الصحة 
العمل  الصحي؛  والتخطيط  الصحية  السياسات 
متناسقة  صحية  واسرتاتيجيات  سياسات  وضع  عىل 
الرئيسية  املجاالت  يف  البّينات  عىل  وقائمة  وأخالقية 
للسياسات، وبشأن القضايا املستجّدة للنظم الصحية؛ 
وقيادته،  الصحي  النظام  حوكمة  فهم  تعزيز  وأخريًا 
حوكمة  لتحسني  تدابري  واختاذ  للتقييم  إطار  وإعداد 
النظام الصحي يف بلدان اإلقليم؛ وأخريًا حتسني رصد 
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الرعاية  حول  اجتامع  الدوحة،  الَقَطرية،  العاصمة 
الصحية األولية، قام بتنظيمه املكتب اإلقليمي ووزارة 
الصحة الَقَطرية. وقد شارك يف املؤمتر ما يزيد عىل 800 
مندوب، منهم 150 مندوبًا دوليًا يمثلون 30 دولة، بام 
فيها مجيع الدول األعضاء يف اإلقليم. وكان أبرز نتائج 
املؤمتر، إعالن قطر: الصحة والعافية من خالل النظم 
الذي  األولية،  الصحية  الرعاية  عىل  املرتكزة  الصحية 
وأعربت  اإلقليم،  يف  األعضاء  الدول  مجيع  اعتمدته 
القائمة  الوطنية  الصحية  نظمها  بتطوير  التزامها  عن 

عىل مبادئ وِقَيم الرعاية الصحية األولية.

املكتب  رّكز  فقد  املرىض،  سالمة  جمال  يف  أما 
22 مستشفى يف  اإلقليمي عىل توفري قاعدة بّينات من 
لدعم  وأدوات  وسائل  استحداث  وعىل  بلدان،  ستة 
البّينات  عىل  قائمة  تدابري  من  املستقبل  يف  ُيتَّخذ  ما 
حول  إقليميني  اجتامَعنْي  يف  ُتبودلت  وقد  املكتسبة. 

سالمة املرىض، النتائج األولية والنهائية لبحٍث ُأجري 
لتقييم مدى انتشار األحداث املناوئة يف هذه البلدان. 
املشاركة  البلدان  من  بكل  املتعلقة  النتائج  ُأرسلت  ثم 
واليمن(  واملغرب  والسودان ومرص  )األردن وتونس 
النتائج  أوضحت  وقد  املعنّية.  الصحة  وزارات  إىل 
املناوئة يف عدة بلدان،  انتشار األحداث  ارتفاع معدل 
عن  فضاًل  الدائم،  والعجز  الوفيات  معدل  وارتفاع 
توّقيها يف  يمكن  التي  املناوئة  األحداث  معدل  ارتفاع 
َفى أن هذه النتائج تسرتعي  مجيع بلدان اإلقليم. وال خَيْ
الصحية من  الُنُظم  ملا يف  التصّدي  االنتباه إىل رضورة 
وإجراءات  السياسات  إىل  االفتقار  منها  فجوات، 
تدريب  وقصور  االتصال،  وسوء  دة،  املوحَّ التشغيل 
املوظفني. وجتري االستعانة هبذه النتائج ملواءمة معايري 
مبادرة  إطار  اإلقليم يف  احتياجات  املرىض مع  سالمة 

املستشفيات املراعية لسالمة املرىض.

املشاركون يف املؤمتر الدويل املعني بالرعاية الصحية األولية يعرضون إعالن قطر
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وقد ُوضعت خطة عمل لتنفيذ مبادرة املستشفيات 
قامت  وقد  تنفيذها.  وبدأ  املرىض  لسالمة  املراعية 
)األردن  اإلقليم  بلدان  من  سبعة  يف  الصحة  وزارات 
وباكستان وتونس والسودان ومرص واملغرب واليمن( 
»مستشفى  ليكون  منها  لكل  واحد  مستشفى  بتسمية 
اإلقليمي  املكتب  وَأَعّد  املرىض«.  لسالمة  مراعيًا 
دلياًل عمليًا ملساعدة البلدان عىل تنفيذ املبادرة بنجاح. 
هبا.  يقتدي  نامذج  السبعة  املستشفيات  تكون  وسوف 
املكتب  بني  مشرتك  جهد  هي  املبادرة  هذه  بأن  علاًم 
وهيئة  املرىض،  لسالمة  العاملي  والتحالف  اإلقليمي، 
زت يف بضعة بلدان  اإلغاثة اإلسالمية العاملية. وقد ُعزرِّ
الُقدرات عىل اتباع طرق التبليغ عن األحداث املناوئة 
رضر  درجة  لقياس  املستشفيات  سجالت  وحتليل 
لسالمة  العاملي  التحالف  من  بدعم  وذلك  املريض، 
ال  جزءًا  باعتبارها  اليدين،  نظافة  تعزيز  وتم  املرىض. 
يتجزأ من العمل يف جمال سالمة املرىض، وذلك ببناء 
القدرات عىل ممارسة دعك اليدين بالكحول، وتطبيق 
يف  وجيري  اليدين.  لنظافة  اإلرشادية  املنظمة  دالئل 

بلدين ارتياديني اختبار محلة حتسني نظافة اليدين.

هذا، مع العلم بأن العمل يف جمال سالمة املرىض 
خ  عىل الصعيد القطري: فقد تعهد أحد عرش بلدًا  مرتسرِّ
باعتامد واختبار دالئل املنظمة اإلرشادية لنظافة اليدين، 
املراعية  املستشفيات  مبادرة  بلدان  سبعة  واعتمدت 
لسالمة املرىض، عىل حني اعتمدت ثامنية بلدان املرىض 
من أجل برنامج سالمة املرىض، واعتمدت أربعة عرش 
املأمونة  )اجلراحة  املرىض  لسالمة  الثاين  التحدي  بلدًا 
تنقذ األرواح(. كام أجريت يف أربعة بلدان اختبارات 
األحداث  لتحديد  البديلة  البحث  ألدوات  ارتيادية 
ملراجعة  التقليدية  املنهجية  حمل  لتحل  املناوئة، 
ما  يف  النجاح،  عوامل  وتشمل  الطبية.  السجالت 
تشمل، االلتزام السيايس الرفيع املستوى. كام أنشئت، 
نواة أساسية من  املاضية،  الثالث  السنوات  عىل مدى 
مبادرات  إعداد  االنتفاع هبا يف  اإلقليمية جيري  اخلربة 

جديدة لسالمة املرىض.

م الدعم إىل البلدان من أجل تقوية قدراهتا  كام ُقدرِّ
الشاملة  املراجعات  خالل  من  الصحية،  اإلدارة  عىل 
اجلمهورية  إىل  التقني  الدعم  م  وُقدرِّ القدرات،  وتنمية 
اإلدارة  جمايَلْ  يف  وُعامن  والسودان  السورية  العربية 
واجلودة؛ وإىل اململكة العربية السعودية يف جمال حتسني 
البحرين  األولية؛ وإىل  الصحية  الرعاية  مراقبة وإدارة 
ومراجعة  الطوارئ،  يف  الرعاية  حالة  تقييم  جمال  يف 
مجهورية  وإىل  األولية؛  للرعاية  املقرتحة  العمل  خطة 
وحتليل  االحتياجات  تقييم  جمال  يف  اإلسالمية  إيران 

مهارات وطرائق اإلدارة الصحية.

وُعقدت مؤمترات، بالتعاون مع احتاد املستشفيات 
العربية، حول تطبيق اجلودة يف قطاع الرعاية الصحية 
العريب، وبالتعاون مع منظمة التنمية اإلدارية العربية، 
املستشفيات  أداء  حتسني  يف  اجلديدة  االجتاهات  حول 
كلية  مع  اتفاق  إعداد  وجيري  التكاليف.  وترشيد 
درجة  إنشاء  عىل  املدارية،  املناطق  لطب  ليفربول 
اجلمهورية  يف  الصحية  الُنُظم  إدارة  يف  ماجستري 
العربية السورية والسودان واململكة العربية السعودية 

واليمن.

إىل  املقدمة  املقرتحات  بالنجاح  تكللت  وقد 
من  والتمنيع،  اللقاح  أجل  من  العاملي  التحالف 
وباكستان  أفغانستان  يف  الصحية  الُنُظم  تقوية  أجل 
والسودان واليمن، وبدأ بالفعل تنفيذها. وُقّدم الدعم 
التقني إىل عدة بلدان من أجل تعزيز التأييد وااللتزام 
الُنُظم الصحية. ووّقعت مع باكستان  السيايس لتقوية 
اتفاقات للمشاركة يف التكاليف من أجل تعجيل وترية 
أجل  من  السودان  ومع  املعتمدة،  املقرتحات  تنفيذ 
وُعقد  الصحية،  الُنُظم  متويل  حول  دراسات  إجراء 
عرش  اخلامس  االجتامع  املتحدة  العربية  اإلمارات  يف 
من  العاملي  بالتحالف  املعني  اإلقليمي  العمل  لفريق 
أجل اللقاحات والتمنيع، من أجل استعراض الدعم 
املشاريع،  متويل  طلبات  إعداد  يف  البلدان  إىل  م  املقدَّ
تقديمه،  قبل  السنوي  املرحيل  التقرير  واستعراض 
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والبعثات املشرتكة بني املنظامت واليونيسف والتحالف 
العاملي، املوفدة إىل البلدان.

وضع  أجل  من  التقني  الدعم  تقديم  وَتواَصل 
بينات  عىل  قائمة  تكون  الصحة  لتمويل  خيارات 
الُنُظم  أداء  لتحسني  بالكفاءة،  وتتميز  وعادلة 
بلدان  بعض  من  مة  املقدَّ الطلبات  أن  غري  الصحية، 
اإلقليم حمدودة النطاق. وقد ُطلب إىل كل من األردن 
دراسات  إجراء  واملغرب  ومرص  وتونس  والبحرين 
حول التخطيط التفصييل لنظام متويل الرعاية الصحية، 
م  وإجراء مسوحات إلنفاق األرس عىل الصحة. كام ُقدرِّ
الدعم التقني إىل الشبكة اإلقليمية القتصاديات الصحة 
فرنكوفونية  شبكة  وهي  الصحية،  الُنُظم  وبحوث 
القتصاديات الصحة يف بلدان املغرب العريب. وجرى 
تعزيز شبكات جديدة القتصاديات الصحة يف باكستان 
ومجهورية إيران اإلسالمية. وجيري اختاذ مبادرة شاملة 
لتنمية القدرات اإلقليمية يف جمال اقتصاديات الصحة 
والسياسة الصحية يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة بدعم 
هذه  وتشمل  غيتس.  وميلندا  بيل  مؤسسة  من  مايل 
املبادرة منح درجات املاجستري يف اقتصاديات الصحة 
قصرية،  تنفيذية  دورات  وتقدم  الصحية،  والسياسة 
واقتصاديات  الصحية  السياسة  يف  تطبيقية  وبحوثًا 

الصحة.

للفرق  الفني  التدريب  وُقدمت جولة جديدة من 
بلدان  مجيع  من  الوطنية  الصحية  باحلسابات  املعنية 
اجتامع  تنظيم  وجرى  الصومال.  باستثناء  اإلقليم 
للخرباء، بالتعاون مع املقر الرئييس للمنظمة واملكتب 
املقرتح  ح  املنقَّ النظام  ملراجعة  ألوروبا،  إلقليمي 
دراسية  دورة  إعداد  وجيري  الصحية.  للحسابات 
باللغة الفرنسية يف التأمني الصحي االجتامعي، وسوف 
يستفيد من هذه الدورة بلدان اإلقليم األفريقي الناطقة 
واليمن  السودان  إىل  ع  موسَّ دعم  م  وُقدرِّ بالفرنسية. 
الصحي  والتأمني  الوطنية  الصحية  احلسابات  لتطوير 

االجتامعي.

الصحية،  املعلومات  جمال  يف  الدعم،  وقّدم 
ومجع  الروتينية  الصحية  اإلحصاءات  لتحسني 
يتعلق  ما  ويف  الروتينية.  غري  )البيانات(  املعطيات 
باإلحصائيات الصحية الروتينية، ُأرسل استبيان ُمدار 
تطبيق  لتقييم مستوى  االتصال،  إىل مجيع ضباط  ذاتّيًا 
الدعم  وُقّدم  بلد.  كل  يف  لألمراض  الدويل  التصنيف 
املعلومات  ُنُظم  قبيل  من  قضايا  مع  للتعاطي  التقني 
الصحية، ونقص السجالت الشاملة لألحوال املدنية، 
والوفيات،  املراضة  وإحصاءات  الطبية،  والسجالت 
العارشة  املراجعة  واستخدام  الوفاة،  أسباب  فيها  بام 
املكتب  وبوصف  لألمراض.  الدويل  للتصنيف 
اإلقليمي مركزًا لتبادل املعلومات اإلحصائية الصحية 
لإلقليم، فقد قام باالستثامر يف حتديث وصيانة قاعدته 
للمعطيات )البيانات( اخلاصة بتقييم الوضع الصحي 
التقنية  الربامج  مجيع  مع  التنسيق  وجيري  واجتاهاته. 
والتبليغ،  التعاريف  تنسيق  هبدف  اإلقليمي  باملكتب 
)البيانات(  املعطيات  يف  االتساق  عدم  ألوجه  حتاشيًا 
املنشورة  بإصدار  اإلقليمي  املكتب  قام  املنشورة. وقد 
املعنونة »املؤرشات الديمغرافية واالجتامعية والصحية 

لبلدان رشق املتوسط، لعام 2008«.

فقد  الروتينية،  غري  املعطيات  مجع  جمال  يف  أما 
اخلليجي  التعاون  جملس  يف  األعضاء  البلدان  تلقت 
دعاًم تقنيًا يف إجراء املسح الصحي العاملي، بام يف ذلك 
بناء القدرات عىل إدارة املعطيات )البيانات( وحتليلها. 
مع  مشرتك  مرشوع  تنفيذ  املنظمة،  من  بدعم  وبدأ، 
جامعة الدول العربية لتوحيد معطيات )بيانات( مسح 
العريب  واملرشوع  بالطفولة  للنهوض  العريب  املرشوع 
شامل  حتليل  إجراء  عىل  للمساعدة  األرسة،  لصحة 
ليشمل  املرشوع  نطاق  توسيع  املزمع  ومن  ومقارن. 
ومعهد  للسكان،  املتحدة  األمم  وصندوق  اليونيسف 
تعزيز  أجل  من  وذلك  والتقييم،  الصحية  القياسات 
االستفادة من هذه الثروة من املعلومات. وُقّدم الدعم 
لإلنفاق  إجراء مسوحات  البلدان من أجل  إىل بعض 
اخلطر.  وعوامل  واخلصوبة،  والوفيات،  الصحي، 
)البيانات(  املعطيات  مجع  تنسيق  تعزيز  إىل  وسعيًا 
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اجتامع  اإلقليمي  املكتب  يف  ُعقد  وبثها،  وتداوهلا، 
صحي  مرصد  إنشاء  أجل  من  الستة  املنظمة  ألقاليم 

عاملي تابع للمنظمة.

ويف جمال تنمية املوارد البرشية، جيري التنفيذ بوترية 
أما  الثامين،  اإلقليمية  املتوقعة  النتائج  من  لسبع  جيدة 
دينامية  إلكرتونية  ُنُظم  بإنشاء  املتعلقة  الثامنة  النتيجة 
دة  للموارد البرشية من أجل اإلدارة الصحية، فهي مهدَّ
بعدم اإلنجاز بسبب شح األموال املتاحة. وتوجد لدى 
ستة من البلدان الثامنية املستهدفة وحدات وطنية لتنمية 
صيانة  ومتت  منها.  أربع  تنظيم  أعيد  البرشية  املوارد 
قاعدة املعطيات )البيانات( املتعلقة بمؤسسات تعليم 
املهن الصحية، وأصبحت تشتمل عىل معطيات حول 
مرصد  وجود  إىل  وإضافًة  معهدًا.   580 عىل  يزيد  ما 
إقليمي فّعال للموارد البرشية الصحية، أنشئت مراصد 
وطنية يف مخسة بلدان )األردن والبحرين واجلمهورية 
التقني  الدعم  م  وُقدرِّ ولبنان(.  وُعامن  السورية  العربية 
الصحة  وزارة  حوكمة  تعزيز  أجل  من  بلدان  ستة  إىل 
يف كل منها لتنمية املوارد البرشية. وقامت أربعة بلدان 
املستمر.  املهني  للتطوير  وطني  نظام  بإنشاء  أخرى 
العربية  واإلمارات  )األردن  بلدان  ستة  وأجرت 
املتحدة والبحرين والسودان ولبنان واليمن( دراسات 

حول تسخري املوارد البرشية خلدمة القضايا الصحية. 
جتتاز  بلدًا(   19 جمموع  )من  أخرى  بلدان  ثالثة  وثمة 
مراحل خمتلفة إلنشاء ُنُظم وطنية العتامد التعليم. ومل 
إقليمي  جملس  إلنشاء  الالزم  التمويل  توفري  بعد  يتم 
التي  اهليئات  بعض  إىل  مقرتحات  وُقّدمت  لالعتامد. 
بلدان تواجه أزمة يف  املنح، من أجل دعم ثامنية  م  تقدرِّ

ما يتعلق باملوارد البرشية الصحية.

وواصلت األنشطة التعاونية تركيزها عىل االستثامر 
يف تطوير خدمات التمريض والقبالة باعتبارها عنرصًا 
)اخلدمات  الصحي  النظام  تطوير  عنارص  من  حيويًا 
الصحية  املهن  موظفي  تعليم  تقوية  وعىل  الصحية(، 
َتواَصل  السابقة،  السنوات  يف  حدث  وكام  املساعدة. 
تصحيحية  تدابري  اختاذ  عىل  البلدان  مع  التعاون 
لتحسني التعليم األسايس للتمريض والقبالة، وإعادة 
توجيه املناهج الدراسية نحو الرعاية الصحية األولية. 
زت قدرات عدة بلدان باإلقليم عىل إنشاء وتطوير  وُعزرِّ
وصياغة ُنُظم للسياسة والتخطيط قائمة عىل البينات يف 
ما يتعلق باملوارد البرشية، مع الرتكيز عىل عدم توازن 
التغطية بالتمريض والقبالة وعدم توازن هاتني الفئتني 
التقني  الدعم  تقديم  وَتواَصل  الصحية.  الفئات  من 
موارد  قدرات  تنمية  أجل  من  السودان  جنوب  إىل 
قدرات  وتعزيز  املساعدة،  الصحية  واملهن  التمريض 
الصحية  واملهن  والقبالة  للتمريض  احلاليني  املعلمني 
بناء  الستكامل  خطط  وضع  جيري  كام  املساعدة. 
الذي سيقوم  الصحية  للعلوم  وافتتاح معهد رومبيك 
والعاملني  والقابالت  املمرضات  بإعداد  املستقبل  يف 
السودانية  الواليات  يف  املساعدة  الصحية  باملهن 
الصومال  إىل  التقني  الدعم  تقديم  وَتواَصل  اجلنوبية. 
أجل  من  الرشكاء،  مع  التعاونية  الربامج  خالل  من 
بالصومال  مناطق  ثالث  يف  التمريض  معاهد  تقوية 
لتمكينها من ختريج ممرضات وقابالت وعاملني باملهن 
الصحية املساعدة لتلبية احتياجات البلد من اخلدمات 
الصحية. كام تم، بالتعاون مع املقر الرئييس للمنظمة، 
يف  باإلقليم  املنظمة  مع  املتعاونة  واملراكز  والرشكاء، 
جمال التمريض، تقديم الدعم من أجل استكامل منهج 
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وإنشاء  والقبالة،  للتمريض  األسايس  بعد  التعليم 
برنامج يف معاهد التمريض، ومعاهد العلوم الصحية 
يف  أما  صاصو.  وبو  وهرجيسا،  مقديشو،  من  كل  يف 
العلوم  ملعاهد  الدعم  تقديم  َتواَصل  فقد  أفغانستان، 
بالتعاون  املجتمعية، وذلك  القبالة  وبرنامج  الصحية، 

مع الرشكاء.

برامج  إلنشاء  جهود  من  البلدان  تبذله  ملا  ودعاًم 
وذات  املؤهلة  الصحية  القيادات  قدرات  لتنمية 
والتعليم،  والتدريب،  اإلدارة،  وتطوير  الكفاءة، 
والعراق  والسودان  جيبويت  إىل  الدعم  تقديم  َتواَصل 
الصحية  واملهن  والقبالة  التمريض  تعليم  لتحسني 
إىل  الدعم  م  وُقدرِّ باخلدمة.  االلتحاق  قبل  املساعدة، 
لتعليم  حديثًا  املنشأ  الربنامج  تعزيز  أجل  من  تونس 
خالل  من  وذلك  اجلامعي،  املستوى  عىل  التمريض 
َذت  التوأمة مع إحدى كليات التمريض يف لبنان. وَنفَّ
السعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  اإلمارات 
القيادة  عىل  التدريب  لربنامج  الرابعة  الدورة  واليمن 
من  الدويل  التمريض  جملس  أعده  الذي  واإلدارة 
األوىل  الدورة  يف  إعدادهم  تم  وطنيني  بني  مدررِّ خالل 
إىل  الدعم  م  وُقدرِّ املنظمة.  من  بدعم  وذلك  للربنامج، 
كام   ،2006 عام  يف  أنشئ  والذي  األردن،  يف  الربنامج 

أنشئ الربنامج يف البحرين.

وُأعدت يف اليمن توصيفات وظيفية لكل مستويات 
وضع  أجل  من  الدعم  م  وُقدرِّ والقابالت،  املمرضات 
عملية سليمة لتوثيق التمريض يف إطار مبادرة سالمة 
املرىض وبرنامج حتسني جودة التمريض. وتواصل يف 
املقدم  الدعم  خالل  من  السورية،  العربية  اجلمهورية 
من الرشكاء، تطوير خدمات وتعليم الرعاية الصحية 
املنطقة  يف  املجتمعي  الصعيد  عىل  والتمريض  األولية 
الصحية  املؤرشات  فيها  تبلغ  التي  الرشقية،  الشاملية 
أدنى مستوياهتا يف البلد. ورُشع، يف باكستان، يف وضع 
والقابالت  املمرضات  ختريج  معاهد  جلميع  خرائط 
االحتياجات  لتحديد  وذلك  الصحيات،  والزائرات 
الدعم  م  وُقدرِّ التعليم.  إصالح  عملية  لدعم  الالزمة 

التعاون  جملس  لدول  الفنية  التمريض  جلنة  إىل  التقني 
الثامنة  التمريض  لندوة  استعدادًا  واليمن،  اخلليجي، 
تعليم  تتناول  التي  اخلليجي،  التعاون  جملس  لدول 
اإلمارات  وإىل  البرشية؛  واملوارد  والقبالة،  التمريض 
العربية املتحدة والسودان من أجل إنشاء جملس وطني 
التمريض  وتعليم  ممارسة  لتنظيم  والقبالة  للتمريض 
لبنان من أجل مراجعة وحتديث قانون  والقبالة؛ وإىل 
التمريض. وُأعدت خطة لتحسني خدمات التمريض 
والقبالة التي تقدمها وكالة »األنروا«، وذلك باالعتامد 

عىل االسرتاتيجية اإلقليمية للتمريض والقبالة.

أما يف جمال تطوير التعليم، والتدريب، ويف ما يتعلق 
بإقامة شبكة ملراكز تطوير التعليم، فقد تم تقييم مراكز 
العزيز  عبد  بن  سعود  امللك  بجامعة  التعليم  تطوير 
سعيًا  السعودية،  العربية  باململكة  الصحية،  للعلوم 
وُبذلت  املنظمة،  مع  متعاونًا  مركزًا  تسميته  إلمكانية 
جهود لتوجيه سائر املراكز التي تطلب مثل هذه التسمية 
يف كل من باكستان ومجهورية إيران اإلسالمية. وجرى 
العلوم  تعليم  ميدان  يف  حاليًا  املتعاونة  املراكز  رصد 
ومجهورية  السويس(،  قناة  )جامعة  مرص  يف  الصحية 
وباكستان  هبشتي(،  الشهيد  )جامعة  اإلسالمية  إيران 
)اجلزيرة  والسودان  واجلراحني(،  األطباء  )كلية 
يف  )اجلزيرة  مركزين  تسمية  إعادة  ومتت  واخلرطوم(. 

السودان وكلية األطباء واجلراحني يف باكستان(.

وُعقد اجتامع يف البحرين، بدعم من املقر الرئييس، 
اإللكرتوين  بالنظام  املتعلقة  القضايا  مناقشة  أجل  من 
اجلديد للمراكز املتعاونة مع املنظمة، وبتعزيز التعاون 
االجتامع  يف  وشارك   .)networking( واملشابكة 
املنظمة يف جمال تعليم  ثامنية مراكز متعاونة مع  مديرو 
نحو  خطوات  ذت  واختُّ اإلقليم.  يف  الصحية  املهن 
إنشاء قنوات اتصال بني خمتلف املراكز، واملشابكة عىل 
الصعيد الوطني، بام يف ذلك إعداد قائمة مفّصلة جلميع 

مراكز تطوير التعليم يف مجهورية إيران اإلسالمية.

الدراسية،  املنظمة للبعثات  ويف ما يتعلق بربنامج 
أجل  من  واإلدارة  بالسياسة  خاصة  وثيقة  إعداد  تم 
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التعاطي مع أفضل املامرسات يف اإلقليم. وتم تقيـيم 
والتي  اإلقليمي،  املكتب  يف  الدراسية  البعثات  إدارة 
توصيات حول خمتلف جوانب  م من  ُقدرِّ بام  استفادت 
مت إسهامات يف إعداد  جتهيز البعثات ورصدها. وُقدرِّ
بتقيـيم  املعني  العمل  فريق  اختصاصات وخطة عمل 
تأثري برنامج األمم املتحدة العاملي للبعثات الدراسية، 
مسؤويل  لكبار  عرش  السادس  االجتامع  لتوصية  وفقًا 
يف  عقد  والذي  املتحدة،  األمم  يف  الدراسية  البعثات 
الدراسية  للبعثات  رسيع  تقيـيم  وُأجري   .2008 عام 
اإلسالمية  إيران  ومجهورية  )أفغانستان  بلدان  ستة  يف 
وفلسطني  والسودان  السورية  العربية  واجلمهورية 

واليمن(.

طلبًا   279 جمموعه  ما  ورد   ،2008 عام  وخالل 
بعثة   265 منها  مت  ُقدرِّ وتم جتهيزها،  دراسية،  لبعثات 
)اجلدول 1.2(. وقد ورد أكرب عدد من طلبات البعثات 
مـن السـودان )65 طلبًا( وتلتها أفغانستان )36 طلبًا(، 
فالعراق )35 طلبًا(. ويتبنّي من ذلك حدوث تغرّي يف 
املاضية،  القليلة  السنوات  يف  قائاًم  كان  الذي  النمط 
وقد  املبعوثني.  ثلث مجيع  يوفد حوايل  العراق  كان  إذ 
أّدى انخفاض طلبات البعثات املقّدمة من العراق إىل 

انخفاض حاّد يف إمجايل البعثات املقّدمة خالل العام.

اجلدول 1.2 عدد البعثات الدراسية املقّدمة إىل بلدان 
اإلقليم يف عام 2008

النسبة املئويةعدد البعثاتالبلد
41.5األردن

3613.6أفغانستان
134.9باكستان
41.5البحرين

41.5تونس
10.4اجلامهريية العربية الليبية

20.8مجهورية إيران اإلسالمية
93.4اجلمهورية العربية السورية

20.8جيبويت
6524.5السودان

3111.7الصومال
3513.2العراق

41.5ُعامن
124.5فلسطني
10.4الكويت

10.4مرص
83.0املغرب

124.5اململكة العربية السعودية
3111.7اليمن

265100.0املجموع الكيل

الشكل 3.2 توزيع البعثات الدراسية بحسب إقليم االلتحاق بالدراسة
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ُأحلقت  األخرية،  السنوات  يف  املتبع  لالجتاه  وفقًا 
اإلقليم  داخل  بالدراسة   )153( املبعوثني  أغلبية 
)الشكل 3.2(. وقد ُأحلق أكرب عدد من أولئك املبعوثني 
بالدراسة يف مجهورية إيران اإلسالمية )39(، فالسودان 
مثيله  عن  خمتلفًا  اجتاهًا  يمثل  مما  )24(؛  فمرص   ،)31(
يف السنوات السابقة، إذ كانت مرص تستضيف أغلبية 
وقطر  املتحدة  العربية  اإلمارات  بأن  علاًم  املبعوثني. 
ولبنان مل تطلب بعثات دراسية. وأحلق ما جمموعه 14 
مبعوثًا ناطقًا بالفرنسية من اإلقليم األفريقي، بالدراسة 
تونس  يف  وبخاصة  املتوسط،  رشق  إقليم  بلدان  يف 
سبع  يف  بعد  عن  التعّلم  بآلية  اسُتعني  كام  واملغرب. 
حاالت )حالتان يف جمال تعليم الطب ومخس حاالت 
من  ويتّضح  احليوي(.  واإلحصاء  الوبائيات  جمايَلْ  يف 
األمراض  أن  الدراسة  ملجاالت  التكراري  التوزيع 
السارية هي أكثر جماالت الدراسة تكرارًا، تليها علوم 

الصحة العمومية )الشكل 4.2(.

يف  بحوث  إلجراء  البلدان  بدعم  يتعلق  ما  ويف 
خمتلف جوانب التعليم، حالت الصعوبات املالية دون 
تعليم  ملؤسسات  تقيـيم  ُأجري  أنه  غري  م.  تقدُّ إحراز 
املهن الصحية يف الصومال، سعيًا إىل تلبية احتياجاهتا، 
املكتب  وواصل  التربعات.  جلمع  مقرتح  ووضع 
التعليمية  براجمها  لتوجيه  للبلدان  دعمه  اإلقليمي 
نحو أساليب أنسب وأكفأ. وُأجري مزيد من التنقيح 
يف  والتمريض  الطب  تعليم  مؤسسات  تقيـيم  ألداة 

الصومال.

يف  البرشية  املوارد  لتنمية  الدعم  من  املزيد  وُقدم 
لبلدان  األولوية  إعطاء  اإلقليم، مع  بلدان  العديد من 
هيئات  أعضاء  من  جمموعة  وُأوفدت  الصومال.  مثل 
حلقات  إىل  خمتلفة  تعليمية  مؤسسات  يف  التدريس 
حضور  إىل  وُدعوا  خمتلفة،  تدريبية  ودورات  عملية 
اجتامع يف املكتب اإلقليمي من أجل إعداد خطة عمل 

الشكل 4.2 توزيع البعثات الدراسية بحسب جمال الدراسة يف عام 2008
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وُوضعت  التربعات،  جلمع  مقرتح  وُأعّد  مشرتكة. 
خطط العمل موضع التنفيذ.

وأما يف جمال سياسات البحوث والتعاون البحثي، 
القيادات والقدرات يف  م دعٌم من أجل تعزيز  ُقدرِّ فقد 
طلب  عىل  واستحثاثًا  الصحية.  الُنُظم  بحوث  جمال 
سياسة صحية تلّبي احتياجات املستفيدين منها يف جمال 
رِـّني  الصحفي قدرات  بناء  تم  الصحية،  الُنُظم  بحوث 
اليمن  يف  الصحية  املعلومات  وإخصائيـي  رِـّني  العلمي
املقال  كتابة  وعىل  والصحية  العلمية  الصحافة  عىل 
من  املستوى  رفيعو  ممثلون  وشارك  ونرشه.  الصحفي 
ستة بلدان وموظفون من املكتب اإلقليمي يف منتدى 
2008 الوزاري العاملي املعني بالبحوث من أجل  عام 
الصحة، الذي ُعقد يف باماكو، وقاموا بدور بارز وبّناء 
يف إعداد وإنجاز دعوة باماكو إىل العمل وبيان باماكو. 
علاًم بأن هذا سوف يؤدي دورًا قياديًا يف توفري املعارف 
وترمجتها من أجل حتسني سياسات البحث عىل مدى 

السنوات القليلة القادمة.

تقديم  أجل  من  السادسة  الدعوة  إىل  واستجابًة 
مشاريع للبحوث يف جماالت الصحة العمومية ذوات 
 76 بلدًا؛ وُأدرج   14 111 مرشوعًا من  َوَرد  األولوية، 
مرشوعًا يف قائمة التصفية ووافقت جلنة االختيار عىل 

لة بحسب البلد يف اجلوالت 1 – 6 )2002 – 2008(  الشكل 5.2 مشاريع البحوث املموَّ
للمنحة اخلاصة للبحوث يف جماالت الصحة العمومية ذوات األولوية
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الطلبات  جمموع  يصل  وبذلك  مرشوعًا،   19 متويل 
املمولة يف 15 من بلدان اإلقليم إىل 140 مرشوعًا بدءًا 

من اجلولة األوىل حتى السادسة )الشكل 5.2(.

وتقويًة للقدرات الوطنية عىل تسخري اجلينوميات 
Genomics والتكنولوجيا البيولوجية خلدمة البحوث 
املجاالت  يف  والتدريب  البحث  دعم  تم  الصحية، 
واجلينوميات.  البيولوجية  للتكنولوجيا  احليوية 
اجلولة  إطار  يف  بحثية  منحة  عرشة  أربع  مت  ُقدرِّ فقد 
اإلقليمي  املكتب  بني  املشرتكة  للمنحة  الثالثة 
وصل  مما  والتقني،  العلمي  للتعاون  الدائمة  واللجنة 
إىل املنحة  هذه  خالل  من  املمولة  املشاريع   بمجموع 

49 مرشوعًا لتسعة من بلدان اإلقليم )الشكل 6.2(. كام 
تم دعم بناء القدرات عىل استخدام طرق املعلوميات 
الرباجمّيات.  وتداول   bioinformatics البيولوجية 
برنامج  اإلقليم حلضور  ثالثة مشاركني من  وتم دعم 
 computational تدريبي يف جمال البيولوجيا احلسابية
biology، قامت بتنظيمه جامعة السلطان قابوس، يف 

ُعامن.

شبكة  وإقامة  األخالقيات  مراجعة  لعملية  ودعاًم 
قام  الصحية،  البحوث  أخالقيات  جمال  يف  إقليمية 
املكتب اإلقليمي بعقد اجتامع يف القاهرة حول القضايا 
وذلك  البرشية،  األجنة  لبحوث  والقانونية  األخالقية 

حرض  وقد  واإليسيسكو.  اليونسكو  مع  بالتعاون 
توصيات  اختذوا  ودوليون  إقليميون  خرباء  االجتامع 
وطنية  إرشادية  دالئل  وضع  شملت،  ما  يف  شملت، 
وإقليمية بشأن بحوث اخلاليا اجلذعية لألجنة البرشية. 
وُعقد يف القاهرة أول اجتامع للمنتدى رشق املتوسطي 
البحوث،  يف  البيولوجية  األخالقيات  ملراعاة  والعريب 
ومبادرة  واإليسيسكو  اليونسكو  مع  بالتعاون  وذلك 
الرشق األوسط للتدريب عىل البحث جلامعة مرييالند 
بمدينة بلتيمور األمريكية. وكان موضوع االجتامع هو 
التي تواجه االعتبارات األخالقية يف جمال  التحّديات 
عليهم  جُترى  الذين  باألفراد  يتعلق  ما  يف  البحوث، 
البحث. وقد  البحوث، والباحثني، وجلان أخالقيات 
واخلرباء  الشأن  أصحاب  من   150 نحو  املنتدى  ضم 
اإلقليم  من  البيولوجية  األخالقيات  جمال  يف  املهتمني 
املنتدى الضوء  املتحدثون يف  ألقى  ومن خارجه. وقد 
عىل اجلهود اجلارية يف اإلقليم ويف العامل لبناء القدرات 
وحتسني  وتعزيز  البيولوجية،  األخالقيات  جمال  يف 
معارف الباحثني وممارساهتم يف ما يتعلق باألخالقيات 

البيولوجية. 

ويف جمال إدارة املعارف َتواَصَلت األنشطة اإلقليمية 
دعاًم  املعارف،  إلدارة  اإلقليمية  لالستـراتيجية  وفقًا 
عىل  اإلقليمية  القدرات  تعزيز  وتم  العامة.  للصحة 

الشكل 6.2 الطلبات املمولة بحسب البلد يف اجلوالت 1-3 )2004 - 2008( ملنحة البحث يف التكنولوجيا البيولوجية التطبيقية 
واجلينومّيات يف جمال الصحة
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مشابكة املكتبات واملعلومات، وعىل االنتفاع بمبادرة 
نتائج  إىل  الوصول  لتيسري  الصحية  الدولية  الشبكة 
البحوث الصحية، ونظام الوصول عن طريق اإلنرتنت 
إىل البحوث البيئية. وتم، عىل الصعيد الوطني، تعزيز 
القدرات عىل فن تنظيم املكتبات الطبية وُنُظم املكتبات 
اإللكرتونية ألمناء املكتبات يف تونس واليمن، وملهنيي 
السودان،  يف  الطبية  املكتبات  وأمناء  الصحية  الرعاية 
ومنظمة  للبيئة،  املتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون 
لتيسري  الصحية  الدولية  والشبكة  والزراعة،  األغذية 
الوصول إىل نتائج البحوث الصحية، ونظام الوصول 
عن طريق اإلنرتنت إىل البحوث البيئية، والنظام العاملي 

للوصول عن طريق اإلنرتنت إىل البحوث الزراعية.

نرش  عىل  اإلقليمية  القدرات  تعزيز  وَتواَصل 
جمالت طبية عالية اجلودة. ويف أعقاب املؤمتر اإلقليمي 
استضافته  الذي  الطبية،  باملجالت  املعني  الرابع 
رابطة  بالبحرين، زاد عدد األعضاء يف  الصحة  وزارة 
بلغ  إذ   ،%25 بنحو  املتوسط  لرشق  الطبيـني  املحررين 
عددهم حوايل 270 عضوًا. وقد أثبت هذا املؤمتر الذي 
لتبادل  قيرِّامن  حمفالن  أهنام  والشبكة،  سنتني،  كل  يعقد 

املعارف وبناء القدرات بني املحّررين يف اإلقليم.

التوّجهات املستقبلية
إن االلتزام بقيم ومبادئ الرعاية الصحية األولية سوف 
يدعم العمل يف تطوير الُنُظم الصحية يف اإلقليم. ومن 
بالرعاية  املعني  قطر  إعالن  اعتامد  أعقاب  يف  املزمع، 
التي  االلتزامات  لرتمجة  جهود  بذل  األولية،  الصحية 
أرض  عىل  عملية  إجراءات  إىل  اإلعالن  عليها  نص 
جمال  يف  األولوية  تـرتكز  أن  املزمع  ومن  الواقع. 
صياغة  عىل  القدرات  تقوية  عىل  الصحية  السياسات 
يف  العمل  أما  االسرتاتيجي.  والتخطيط  السياسات 
جمال احلوكمة governance، فسوف يرتكز عىل تعزيز 
املعايـري يف املجال  الترشيع والتنظيم ووضع  عمليات 
الصحي، وحتسني ُسبل املساءلة داخل الُنُظم الصحية. 
حتسني  يف  ـّل  يتمث جديد  جمال  استحداث  املزمع  ومن 

أن  كام  املعونات.  فعالية  ورصد  املانحني  بني  التنسيق 
الصحية.  للُنُظم  اإلقليمي  املرصد  تدعيم  املزمع  من 
تقديم  كيفيات  ملختلف  شاملة  مراجعة  وسُتجرى 
نامذج  مواءمة  عىل  البلدان  ملساعدة  الصحية،  الرعاية 
ويناسب  احتياجاهتا  يلبي  بام  الصحية  الرعاية  تقديم 
ممارسة  تعزيز  املزمع  ومن  وجه.  أحسن  عىل  ظروفها 
البلدان.  من  عليها  املتزايد  الطلب  لتلبية  طب األرسة 
ومن املقرر توسيع نطاق العمل يف جمال سالمة املرىض 
جودة  ويشمل  البلدان  من  املزيد  إىل  يمتد  بحيث 
إنشاء  املزمع  ومن  الصحية.  املرافق  واعتامد  الرعاية 
عدة  يف  املرىض  لسالمة  مراعية  نموذجية  مستشفيات 
يف  الالمركزية  جتارب  تقيـيم  جيري  وسوف  بلدان. 
م الدعم يف جمال تقوية  عدد من بلدان اإلقليم. وسيقدَّ
الُنُظم الصحية إىل املبادرات الصحية العاملية من خالل 
ومن  ااًل.  فعَّ رصدًا  تنفيذها  لرصد  وطنية  ِفَرق  إنشاء 
القائمة  االجتامعية  الصحية  احلامية  ُنُظم  تطوير  املزمع 
تنمية  تـتواصل  للتكاليف. وسوف  املسبق  الدفع  عىل 
ومتويلها  الصحة  اقتصاديات  جماالت  يف  القدرات 
االستثامر  إىل  الدعوة  وتكثيف  التحليلية،  واألدوات 
يف الصحة ومحاية صحة السكان، يف ظل األزمة املالية 

واالقتصادية العاملية.

ُنظمها  تقيـيم  يف  البلدان  دعم  املزمع  ومن 
للمعلومات الصحية، بام يف ذلك ُنُظم تسجيل األحوال 
املؤرشات  استخدام  تعزيز  جيري  وسوف  املدنية. 
للتصنيف  العارشة  واملراجعة  األساسية  الصحية 
قاعدة  املقرر امليض يف حتسني  الدويل لألمراض. ومن 
من  واجتاهاته،  الصحي  الوضع  )بيانات(  معطيات 
وطنية.  صحية  مراصد  وإنشاء  التنسيق  حتسني  خالل 
املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  تعزيز  جيري  وسوف 
وتبويبها، ونرشها. ومن  )البيانات(  املعطيات  يف مجع 
الدعم إلجراء مسوحات صحية لفئات  املزمع تقديم 
املعطيات  ُنُظم  تـتيحه  ملا  تكملًة  مستهدفة  سكانية 
)البيانات( الروتينية من معطيات، مع القيام يف الوقت 

نفسه بتعزيز القدرات عىل حتليل املعطيات ونرشها.
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الغرض االستـراتيجي 11: حتسني 
إمكانية احلصول عىل املنتجات 

والتكنولوجيا الطبية، وضامن جودهتا، 
واستخدامها

القضايا والتحّديات
إن التكنولوجيا الصحية األساسية، بام يف ذلك األدوية 
واللقاحات ونقل الدم، ومنتجات الدم، والتكنولوجيا 
أن  رشيطة  الصحة،  وحتسن  األرواح،  تنقذ  املختربية، 
ومتوافرة  والفعالية  واملأمونية  اجلودة  مؤكدة  تكون 
وميسورة الكلفة، وتستخدم استخدامًا رشيدًا. وينطوي 
يف  التحديات  من  العديد  عىل  اجلوانب  هذه  من  كل 
نحو  تنفق  الصحة  وزارات  أن  من  وبالرغم  اإلقليم. 
التكنولوجيا  عىل  املتكررة  الصحية  امليزانية  من   %50
حيث  من  للغاية  منخفضة  فإهنا  األساسية،  الصحية 
قيمتها احلقيقية يف البلدان ذات الدخل املنخفض، التي 
وعليه،  معقدة.  طوارئ  من  أيضًا  منها  العديد  يعاين 
فاليزال احلصول عىل التكنولوجيا الصحية األساسية 
التربع  أن  كام  هائاًل.  حتديًا  يمثل  عليها،  ل  ُيعوَّ التي 
من  الطوارئ  إدارة  جيعل،  مما  حمدود،  بالدم  الطوعي 
االجتامعية  احلامية  انخفاض  املتواتر  ومن  التحديات. 
إىل حدها األدنى وارتفاع النفقات املدفوعة من جيوب 
كام  األساسية.  الصحية  التكنولوجيا  عىل  املواطنني 
الطبية  للتكنولوجيا  املالئم  االختبار  إىل  االفتقار  أن 
البيولوجية وإىل ميزانية للصيانة، يعدان من املشكالت 
اخلطرية. وتفتقر بلدان اإلقليم بوجه عام إىل رؤية وطنية 
الصحية  بالتكنولوجيا  يتعلق  ما  يف  ومقنعة  متامسكة 
الوطنية،  التنظيمية  املؤسسات  والتزال  األساسية. 
وقارصة،كام  مترشذمة  منها،  ملحوظة  قلة  باستثناء 
وقد  فعال.  غري  تنظيم  من  يعاين  اخلاص  القطاع  أن 
هي  التي  األساسية  الصحية  التكنولوجيا  أصبحت 
دون املستوى واملغشوشة متثل مشكلة يف بضعة بلدان. 
يف  ُيذكر  يكاد  ال  للتسويق  التايل  د  الرتصُّ أن  ويالحظ 
اإلقليم، كام أن االحرتاس الدوائي )أي مراقبة اآلثار 

ومأمونيتها،  اللقاحات  وجودة  لألدوية(،  الضارة 
رئيسية  مشكالت  متثل  التزال  األشعة،  من  واحلامية 
يف ما يتعلق باملأمونية. وال ُيعنى يف اآلليات التنظيمية 
بام  البيولوجية،  املستحرضات  بخاصية  فعالة  عناية 
املوارد  أن  خيفى  وال  واألمصال.  اللقاحات  فيها 
الشعبي  البرشية متثل قضية حيوية، يف حني أن الطب 
غري مدمج بوجه عام إدماجًا كافيًا يف الُنُظم الصحية. 
وترتفع معدالت االستخدام غري الرشيد للتكنولوجيا 
الصحية األساسية، ثم إن ما ُيبذل من جهود لتحسني 
استخدامها، اليزال يتسم بالترشذم واالرجتالية، ومن 

ن مستديم. ثم ال يتحقق حتسُّ

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

باملستحرضات  املتعلقة  السياسات  جمال  يف 
املكتب  واصل  األساسية،  واألدوية  الصيدالنية 
اإلقليمي تأييده ودعمه لوضع ورصد سياسات دوائية 
وطنية شاملة قائمة عىل مفهوم األدوية األساسية. علاًم 
بلدان اإلقليم لدى كل منها سياسة دوائية  بأن غالبية 
وطنية. وقد رشع كل من البحرين واملغرب يف وضع 
باكستان  الوطنية األوىل، كام رشعت  الدوائية  سياسته 
يف مراجعة سياستها القائمة. أما يف جمال الطب الشعبي 
والتكمييل والبديل، فقد رشعت بلدان جملس التعاون 
للطب  إقليمية  دون  اسرتاتيجية  وضع  يف  اخلليجي 
وأجريت  املنظمة.  من  بدعم  وممارساته،  الشعبي 
يف  الدوائية،  واإلدارة  السياسة  يف  للشفافية  تقييامت 
كل من األردن وباكستان واجلمهورية العربية السورية 
للحوكمة  العاملي  الربنامج  إطار  يف  واملغرب،  ولبنان 
الرشيدة good governance يف جمال األدوية. ورُشع 
يف تقييم القطاع الدوائي يف اجلمهورية العربية السورية 
التقييم يف كل من باكستان  يف أعقاب إنجاز مثل هذا 

والسودان ومرص واليمن.

ويف ما يتعلق باحلصول عىل األدوية، أنجز كل من 
مجهورية إيران اإلسالمية وُعامن املسح الوطني ألسعار 
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األدوية، منضمتني بذلك إىل تسعة بلدان أخرى سبق 
للسياسات  دليل  وُأنجز  املسح.  هذا  مثل  أنجزت  أن 
باجلوانب  املتعلق  ع  املوسَّ االتفاق  بأحكام  متعلق 
يف   TRIPS-Plus الفكرية  امللكية  حلقوق  التجارية 
الرتكيز  اإلقليم، مع  الثنائية يف  احلرة  التجارة  اتفاقات 
عىل إتاحة أدوية أساسية جديدة حممية برباءات. وُنرش 
وتوافرها،  األدوية،  »أسعار  بعنوان  جتميعي  تقرير 
وميسورية تكلفتها، ومكونات أسعارها«، وهو تقرير 
التي  األدوية  أسعار  مسوحات  نتائج  من  مستمد 
أجريت يف نخبة من بلدان اإلقليم. وجيري العمل عىل 
أسعار  حول  املعلومات  لتبادل  إلكرتوين  مركز  إقامة 
األدوية، وفقًا لقرار اختذته اللجنة اإلقليمية، من أجل 
تيسري قيام القطاع العام برشاء األدوية بكفاءة واستنارة. 
ُنُظم  تقييم  عن  ُقْطرية  حالة  دراسات  سبع  وُأنجرت 
الوطنية وبنيتها األساسية، يف ما  الفكرية  امللكية  محاية 
يتعلق باحلصول عىل األدوية، وذلك يف إطار مرشوع 

تعاوين مع برنامج األمم املتحدة اإلنامئي.

التنظيمية  السلطات  وتعزيز  بإنشاء  يتعلق  ما  ويف 
تنظيم  سلطة  تقييم  مرص  يف  تم  الشاملة،  الوطنية 
عىل  بناًء  مهمة،  مبادرة  السودان  واختذ  األدوية. 
هناك،  ُأجري  الذي  التقييم  عن  املنبثقة  التوصيات 

تقديم  وجيري  مستقلة.  وطنية  تنظيمية  سلطة  منشئًا 
الدعم التقني إىل باكستان التي هي أيضًا بصدد إنشاء 

سلطة تنظيمية وطنية مستقلة.

الرشيد  لالستعامل  تقييم  األردن  يف  وُأنجز 
لألدوية يف خميامت الالجئني التي تديرها وكالة اإلغاثة 
)األنروا(. وتم دعم خطة شاملة للعاصمة اإلماراتية، 
أبوظبي، لتعزيز االستعامل الرشيد لألدوية، وأجري يف 
تونس تقييم مماثل. وُعنيرِّ مسؤولون للربنامج الوطني 
أفغانستان  من  كل  يف  لألدوية  الرشيد  لالستعامل 

وباكستان من أجل دعم تعزيز االستعامل الرشيد.

واهلندسة  واملختربات،  الدم،  مأمونية  جمال  يف  أما 
زت  ُعزرِّ فقد  الطبي،  والتصوير  البيولوجية،  الطبية 
وأشكال  بالدم،  الطوعي  ع  التربُّ جمال  يف  القدرات 
وممارسات  الدم،  نقل  طريق  عن  املنقولة  العدوى 
التصنيع اجليدة يف ما يتعلق بالدم ومشتقاته، واالستعامل 
وبناًء  ومشتقاته.  للدم  املالئم  )اإلكلينيكي(  الرسيري 
بام  التكنولوجية،  املوارد  من  االحتياجات  تقييم  عىل 
القائمة،  واملرافق  للمختربات  خرائط  وضع  ذلك  يف 
شبكات  إلصالح  دعاًم  اإلقليم  بلدان  مجيع  تلّقت 
البلدان  والسيَّام  فيها،  الدم  نقل  وخدمات  املختربات 
أو كوارث. وحّقق مركز  دة  اخلارجة من طوارئ معقَّ
بغداد،  العراقية،  العاصمة  يف  الدم  نقل  عىل  التدريب 
مًا كبريًا. وتم تعزيز الرشاكات مع األطراف املعنيَّة  تقدُّ
اإلقليمية والدولية يف املجاالت ذات العالقة. وجيري 
دعم اخلدمات املختربية يف جمال األمراض السارية يف 
مجهورية إيران اإلسالمية واجلمهورية العربية السورية 

والسودان والعراق ولبنان واليمن.

لربط  واحلواسيب  لالتصال  شبكة  وأنشئت 
وخمتربات  املركز(  عن  )البعيدة  املحيطية  املختربات 
املركزية.  العمومية  الصحة  بمختربات  املناطق 
واحتواء  د  ترصُّ يف  املختربات  شبكات  وشاركت 
املقاومة ملضادات اجلراثيم، ومكافحة أشكال العدوى 
البيولوجية،  والسالمة  املستشفيات،  من  املكتسبة 
واألمن البيولوجي، وجرى الربط بني هذه الشبكات 
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حتسني  أجل  من  والوبائيات،  الرصد  إدارات  وبني 
والفاشيات  ة،  املستجدَّ األمراض  ومواجهة  اكتشاف 
يف  حممودة  جهود  وُبذلت  واألوبئة.   ،outbreaks
باكستان ومرص لدعم وضع ترشيعات صحية متعلقة 
م دعم تقني إىل أفغانستان من أجل  بزرع األعضاء. وُقدرِّ

تعزيز اإلجراءات اجلراحية عىل خمتلف املستويات.

وواصل املكتب اإلقليمي التعاون مع املقر الرئييس 
الدول  تستخدمه  أن  يمكن  إطار  وضع  عىل  للمنظمة 
دة  املحدَّ األولويات  ذات  قوائمها  إلعداد  األعضاء 
الطبية.  األجهزة  والسيَّام  الصحية،  للتكنولوجيات 
منها  عوامل،  عدة  عىل  األولويات  حتديد  ويعتمد 
األمراض  )بروفيالت(  ومرتسامت  القائم،  املخزون 
السكانية،  والديمغرافيا  املالية،  واملوارد  واجتاهاهتا، 
ومعلومات الُنُظم الصحية، واملعايري الوطنية، وأحوال 

الصحة العمومية، واألغراض الوطنية.

معني  جديد  برنامج  تنفيذ   2007 عام  يف  وبدأ 
واملستحرضات  باللقاحات  املتعلقة  بالسياسات 
جودة  عىل  الرتكيز  مع  األساسية،  البيولوجية 
العربية  واجلامهريية  األردن  يف  وُعقدت  اللقاحات. 
وضع  استهدفت  للتوعية،  وطنية  اجتامعات  الليبية 
نظم  إقامة  إىل  وسعيًا  اللقاحات.  لتنظيم  اسرتاتيجية 
م الدعم  تتَّسم بالكفاءة لرشاء اللقاحات يف اإلقليم، ُقدرِّ
نظام  إقامة  أجل  من  العريب  املغرب  بلدان  إىل  التقني 
للرشاء اجلامعي للقاحات. وتم تقييم أداء ُنُظم الرشاء 

الذايت للقاحات يف باكستان وُعامن.

اللقاحات يف األردن  تنظيم  آليات  ومتت مراجعة 
ومرص.  وُعامن  الليبية  العربية  واجلامهريية  وباكستان 
وَتَواَصل تقديم الدعم التقني من أجل تعزيز السلطات 
للبلدان  خاص  اهتامم  إيالء  مع  الوطنية،  التنظيمية 
اإلقليمية  االسرتاتيجية  مع  متاشيًا  للقاحات،  املنتجة 
صعيد  عىل  اللقاحات  من  الذايت  االكتفاء  لضامن 
اإلقليم. ويف هذا السياق، متت مراجعة وحتديث خطة 
خاص  تدريب  وُأجري  مرص؛  يف  املؤسسية  التنمية 
التصنيع  ممارسات  تقيصرِّ  وعىل  اللقاحات  تنظيم  عىل 

د املضاعفات  مت دورة متقدمة عن ترصُّ اجليدة، وُنظرِّ
االسرتاتيجية  سياق  يف  وجيري  التطعيم.  تعقب  التي 
عن  لإلفراج  اإلقليمية  الشبكة  إطار  وضع  اإلقليمية، 

تشغيالت اللقاحات ومراقبة اللقاحات.

وواصل املكتب اإلقليمي دعمه إلنتاج اللقاحات 
لضامن  الالزم  التقني  الدعم  بتقديمه  اإلقليم،  يف 
املسبق  باالختبار  املتعلقة  املنظمة  باشرتاطات  االلتزام 
تنفيذ  يف  املنظمة  رشعت  وقد  اللقاحات.  لصالحية 
لتحسني  اإلسالمية  إيران  مجهورية  مع  جديد  مرشوع 
م الدعم إىل  إنتاج اللقاحات عىل الصعيد الوطني. وُقدرِّ
املضاعفات  د  لرتصُّ نظام  إقامة  أجل  من  بلدان  ثامنية 
للمنظمة  عاملية  دورة  وُعقدت  التطعيم.  تعقب  التي 
د املضاعفات  لصالح بلدان اإلقليم للتدريب عىل ترصُّ

التي تعقب التطعيم.

مضادات  إنتاج  لتحسني  مرشوع  تنفيذ  يف  ورُشع 
منتجو  شارك  وقد  وتنظيمها.  ومراقبتها  الّزعاف 
مراجعة  يف  اإلقليم  يف  الّزعاف  مضادات  ومنظمو 
مسّودة الدالئل اإلرشادية التي وضعتها املنظمة حول 

إنتاج مضادات الّزعاف ومراقبتها وتنظيمها.

معهد  هيكلة  إعادة  مرشوع  إطار  يف  وُأجري، 
املعهد.  ألنشطة  تقييم  الباكستاين،  الوطني  الصحة 
العمومية  الصحة  خمترب  ألنشطة  مراجعة  وأجريت 
املتعلقة  احليوية  األنشطة  إصالح  أجل  من  اللبناين 
بمختربات الصحة العمومية، ومراقبة األدوية، ومراقبة 

الغذاء واملاء.

التوّجهات املستقبلية
سيتواصل ارتكاز العمل يف جمال التكنولوجيا الصحية 
ومن  الصحي.  بالنظام  خاص  منظور  عىل  األساسية 
البلدان يف جمال وضع السياسات الدوائية  ر دعم  املقرَّ
وطنية  واسرتاتيجية  وتنفيذها؛  ومراجعتها،  الوطنية، 
جلودة اللقاحات وتنظيمها؛ وانتقاء تكنولوجيا صحية 
رشيدة وصيانتها؛ وحتسني إمكانية احلصول عىل الدم 
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تقوية الُنُظم 
الصحية

املأمون ومشتقات الدم املأمونة، وحتسني خدمات نقل 
الدم. وسيتواصل إعطاء األولوية للبلدان ذات الدخل 
املنخفض، والبلدان التي تعاين من طوارئ معقدة. ومن 
املزمع العمل عىل إعداد ترشيعات متعلقة بأخالقيات 
األعضاء  زرع  عمليات  إتاحة  ومالءمة  ومأمونية 
جة allergenic واألجنبّية xenogeneic. وسوف  املؤررِّ
نظام  خالل  من  اللقاحات  ملأمونية  أولوية  ُتعطى 
آثارها  ومراقبة  تسويقها  بعد  اللقاحات  د  لرتصُّ فّعال 
جماالت  من  وسيظل  الدوائي(.  )االحرتاس  الضارة 
السياسات  يف  الرشيدة  احلوكمة  تعزيُز  املهمة،  العمل 
األساسية  األدوية  وتوفري  الدوائية،  واملامرسات 
لتوريد  وموثوقة  فعالة  نظم  ووجود  ميسورة،  بأسعار 
إجراُء  يتواصل  وسوف  الصحية.  املستحرضات 
السياسة  صعيد  عىل  والتقييُم  امليدانية  البحوث 
الصحية، وعىل خمتلف املستويات يف ما يتعلق بسلسلة 
توريد اللقاحات، وذلك لتحديد الفجوات، وختطيط 
أن  الالزمة. كام  القدرات  وبناء  املالئم،  التقني  الدعم 
اذ أسلوب وطني شامل  من املزمع دعم البلدان يف اخترِّ

لالستعامل الرشيد للتكنولوجيا الصحية األساسية.
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الفصل الثالث
الرشاكات وأداء منظمة 
الصحة العاملية

3. الرشاكات وأداء منظمة الصحة العاملية
 ،governance الغرض االستـراتيجي 12: توفري القيادة، وتقوية الـَحْوَكَمة

وتعزيز الرشاكة والتعاون بني البلدان وبني منظومة األمم املتحدة وسائر 
األطراف املعنيَّة، من أجل الوفاء بوالية منظمة الصحة العاملية يف ما يتعّلق بالدفع 

ُقدمًا بجدول األعامل الصحي العاملي، عىل النحو املبنّي يف برنامج العمل العام 
احلادي عرش

القضايا والتحّديات
الة، بوصفها هيئة رئاسية عىل الصعيد اإلقليمي، وسائر اهليئات الرئاسية،  إن رضورة خدمة اللجنة اإلقليمية خدمة فعَّ
التي  التي تواجه هذا الغرض االسرتاتيجي. ومن بني املشكالت والتحّديات  التحّديات  كانت والتزال أحد أهم 
تواجه املنظمة يف اإلقليم، احلاجة إىل خطوط واضحة للسلطة، واملسؤولية، واملساءلة، واحلاجة إىل تقوية القدرات 
التنظيمية عىل خمتلف املستويات، واحلاجة إىل حتسني التواصل داخليًا وخارجيًا. كام أن هنالك حاجة إىل التعاطي 
مع الطلب املتزايد عىل اجلودة العالية، واملعلومات الدقيقة واآلنّية حول الصحة بمختلف لغات اإلقليم. علاًم بأن 
استجابة املنظمة هلذا الطلب قد حتسنت كثريًا، وإن كان اليزال يتعنيَّ بذل املزيد من اجلهد يف هذا املضامر. كام يتعنّي 
تقوية الَدْور القيادي للمنظمة عىل الصعيد الُقطري، وحتسني آليات التنسيق مع األطراف املعنّية، وتعزيز الشفافّية، 
رِـّني  وتعزيز العمل مع سائر القطاعات املعنّية. علاًم بأن العدد املتزايد للقطاعات، ولألطراف الفاعلة، والرشكاء املعني

بالعمل الصحي، قد أّدى إىل نشوء فجوات يف جمال املساءلة ويف جمال تنسيق اإلجراءات الرامية إىل حتسني الصحة.

اهليئات  عمل  يف  األعضاء  الدول  مشاركة  لتعزيز  جهودًا  العامة  األمانة  بذلت  التحّديات،  هذه  مع  وتعاطيًا 
املنظمة؛  عمل  عن  اإلعالم  وحتسني  العامة؛  األمانة  ِقَبل  من  الدعم  من  املزيد  بذل  ذلك  تطّلب  وقد  الرئاسية. 
عىل  للمنظمة  ال  الفعَّ الوجود  وضامن  العاملية؛  واألولويات  السياسات  يف  الوطنية  واملنظورات  الوقائع  وإدخال 
الة. والبد لألمانة العامة من بذل املزيد من اجلهد لضامن تركيز دعمها عىل  الصعيد الُقْطري؛ وتعزيز الرشاكات الفعَّ
دة بوضوح، وضامن أن تكون هذه االسرتاتيجيات منعكسة يف خطط املنظمة املتوسطة  االسرتاتيجيات الُقطرية املحدَّ
التنمية  ومستوى  احتياجات  مع  متفقًا  املنظمة  وجود  يكون  أن  ويتعنيَّ  معها.  ومتفقة  الربناجمية،  وميزانيتها  األمد 
السياسات الصحية  للمنظمة من أن تضمن أن راسمي  تقديم أفضل دعم ممكن. والبد  املعني، من أجل  البلد  يف 
واملستشارين الصحيـني الوطنيـني يشاركون مشاركة كاملة يف مجيع املحافل الدولية التي ُتناَقش فيها القضايا املؤثرة 
يف الوضع الصحي. ويكتسب هذا األمر أمهية خاصة يف هذه اآلونة التي تــتمّيز بالرتابط االجتامعي واالقتصادي، 
والتي يمكن فيها للقرارات املتخذة بشأن قضايا من قبيل التجارة، والنزاع، وحقوق اإلنسان، أن تكون هلا عواقب 

كربى عىل الصحة.

واليزال إطار اإلدارة تأسيسًا عىل النتائج، الذي تم ترسيخه يف املنظمة يف السنوات القليلة املاضية، يمثل حتّديًا 
يتطلب املزيد من الدعم من أجل املزيد من حتسينه وضامن استمراره ألمد طويل. وُتواِصل املنظمة العمل عىل إدارة 
الربامج إدارة تتَّـسم بمزيد من الكفاءة والفعالية، من أجل بث املزيد من الثقة لدى الدول األعضاء واملانحني يف 

شفافية األمانة العامة ومساءلتها.
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اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

من  اإلقليم  يف  والتوجيه  القيادة  بفعالية  يتعلق  ما  يف 
اإلقليمي  املكتب  واصل  احَلْوَكمة،  تعزيز  خالل 
الرتكيز عىل متاسك عمل املنظمة، وتضافره، واملساءلة 
للجنة  واخلمسني  اخلامسة  الدورة  ُعقدت  وقد  عنه. 
من  الفرتة  يف  القاهرة،  يف  املتوسط  لرشق  اإلقليمية 
وناقشت   .2008 األول/أكتوبر  ترشين   14 إىل   11
م املحَرز يف مكافحة مرض  اللجنة يف تلك الدورة التقدُّ
اإليدز والعدوى بفريوسه، واستئصال شلل األطفال، 
اإلنامئية  املرامي  وبلوغ  التبغ،  من  ر  التحرُّ ومبادرة 
لأللفية، والتدبري املتكامل للنواقل. كام ناقشت اللجنة 
الباحثني  بني  االتصال  فجوة  رأب  عن  تقنّية  ورقات 
عىل  والعمل  السياسات،  راسمي  وبني  الصحيـني 
اإلقليمية  واالسرتاتيجية  والقبالة،  التمريض  تطوير 
ومكافحتها،  جنسيًا  املنقولة  األمراض  من  للوقاية 
وتغريُّ املناخ والصحة البرشية، والتخّلص من املالريا 
ما  حول  قرارات  عرشة  اللجنة  واختذت  اإلقليم.  يف 
ُيّتبع من سياسة واسرتاتيجية يف كل من هذه املجاالت 

التقنّية.

وناقشت اللجنة االستشارية اإلقليمية يف اجتامعها 
البحوث  نيسان/أبريل، موضوع  املعقود يف  السنوي، 
الصحية، والسياسات واملامرسات، وتطوير التمريض 
من  للوقاية  اإلقليمية  واالسرتاتيجية  والقبالة، 
إدارة  وحتسني  ومكافحتها،  جنسيًا  املنقولة  األمراض 
املستشفيات واستقالهلا. وقّدمت اللجنة املشورة حول 
نوعية الورقات املقّدمة ومالءمتها، وقَدمت توصيات 

أحيلت إىل اللجنة اإلقليمية.

وكان موضوع االجتامع السنوي للمدير اإلقليمي 
مع ممثيل املنظمة وموظفيها هو األمن الصحي الدويل، 
هذا  يف  القضايا  من  كبرية  طائفة  بني  الوثيقة  والعالقة 
الصدد. وكان من بني القضايا األخرى التي نوقشت، 
من  تعاين  التي  للبلدان  دة  املوحَّ التشغيل  إجراءات 
الصحة  ملنظمة  الستون  السنوية  والذكرى  طوارئ، 

وتقرير  األولية،  الصحية  للرعاية  والثالثون  العاملية، 
عام 2008 عن الصحة يف العامل، وعدة جماالت أخرى 
وإصالح  والرقابة،  املساءلة،  املنظمة:  بإدارة  متعّلقة 
ونظام  النرش،  وسياسة  والرشاكة،  املتحدة،  األمم 

اإلدارة العاملي، وامليزانية الربناجمية اإلقليمية.

التنسيقي  االجتامع  اإلقليمي  املكتب  يف  وُعقد 
املشرتك السنوي للمديرين اإلقليميـني إلقليم منظمة 
اليونيسف  وإقليم  املتوسط،  لرشق  العاملية  الصحة 
للرشق األوسط وشامل أفريقيا، واليونسكو، وبرنامج 
وبرنامج  اإليدز،  ملكافحة  املشرتك  املتحدة  األمم 
األغذية العاملي، ومنظمة األغذية والزراعة، وصندوق 
إلغاثة  املتحدة  األمم  ووكالة  للسكان،  املتحدة  األمم 
األدنى  الرشق  يف  الفلسطينيـني  الالجئني  وتشغيل 
يف  م  التقدُّ عىل  واالتفاق  النقاش  وترّكز  )األنروا(. 
وشلل  والتطعيم  لأللفية،  اإلنامئية  املرامي  بلوغ  جمال 
وصحة  الغذائية،  والسالمة  والتغذية،  األطفال، 
والعدوى  اإليدز  ومرض  األمومة،  وصحة  الطفولة، 
واملشكالت  السارية،  غري  واألمراض  بفريوسه، 
الصحية املستجدة، ومبادرة تركيز املوارد عىل الصحة 

الة. املدرسية الفعَّ

لالنتفاع  اجلهود  بذل  اإلقليمي  املكتب  وواصل 
بنتيجة عملية اسرتاتيجية التعاون مع البلدان من أجل 
وتوجيه  الُقطري،  الصعيد  عىل  املنظمة  وجود  تقوية 
التخطيط، والـَمْيَزنة، وختصيص املوارد. واسُتكملت 
مع  للتعاون  الثاين  اجليل  السرتاتيجية  وثائق  مخس 
العربية  واجلمهورية  األردن  من  بكل  خاصة  البلدان، 
السورية والسودان واملغرب ولبنان. كام ُأنجزت مخس 
مع  التعاون  اسرتاتيجيات  حتديث  استهدفت  بعثات 

البلدان )أفغانستان وُعامن وفلسطني ولبنان ومرص(.

الصعيد  عىل  املنظمة  من  م  املقدَّ للدعم  وتقويًة 
الثامن  املكتب اإلقليمي االجتامع  الُقطري، استضاف 
بني  من  كان  وقد  القطري.  الدعم  وحدات  لشبكات 
بإسهام  خاص  مقرتح  االجتامع،  أعامل  جدول  بنود 
املتحدة  األمم  عمل  إطار  يف  ااًل  فعَّ إسهامًا  املنظمة 

RD Annual Report 2008 (Arabic).indb   98 9/10/2009   10:45:31 AM



99

الفصل الثالث
الرشاكات وأداء منظمة 
الصحة العاملية

الستني املرتقب للمساعدة اإلنامئية، واملنهجية األولية 
مكاتب  لرؤساء  اخلامس  العاملي  االجتامع  لتصميم 
عىل  اخلاصة  الصفحة  بأن  علاًم  الُقطرية.  املنظمة 
الُقطرية،  الدعم  لوحدات  العاملية  بالشبكة  اإلنرتنت 
التي تم تدشينها يف عام 2007، اليزال املكتب اإلقليمي 
يستضيفها ويشارك يف إدارهتا، نيابًة عن الشبكة. وهي 
صفحة تقّدم بيئة افرتاضية )جمتمعًا إلكرتونيًا( ألعضاء 

الشبكة.

عىل  قدراته  تعزيز  اإلقليمي  املكتب  وواصل 
االتصال، بالتـركيز عىل: إعداد مواد ومحالت إعالمية 
وتثقيفية عالية اجلودة؛ وبث رسائل صحية إىل الناس 
واملجموعات املهنية املستهدفة؛ وبناء وتعزيز الصورة 
العامة للمنظمة؛ وتعزيز قدرات املنظمة وما تتمتع به 
تعزيز  وتم  الدولية.  الصحة  جمال  يف  نسبية  ميزة  من 
القدرات اإلعالمية واالتصالية عىل املستويني اإلقليمي 
اإلعالم  جمال  يف  التقني  الدعم  وُقّدم  والوطني. 
الصحة  ووزارات  القطرية  املكاتب  إىل  واالتصال 
وأحداثها،  العمومية  الصحة  بقضايا  للوعي  إذكاًء 
واألنشطة  واحلمالت  االجتامعي،  واالستنهاض 
وكاالت  سائر  مع  الرشاكات  تعزيز  وتم  الصحية. 
للوسائط  االهتامم  من  مزيد  وأويل  املتحدة.  األمم 
وتقديم  إنتاج  يف  اإللكتـرونية  واألساليب  واألدوات 
املواد التثقيفية، مع مراعاة البيئة واملردودية واملرونة يف 

تكييف املواد التثقيفية عىل الصعيد املحيل.

اجلهود  من  سلسلة  يف  اإلقليمي  املكتب  ورشع 
وحشد  اخلارجي  التنسيق  وظيفة  حتسني  إىل  الرامية 
مع  تعاونه  وتعزيز  العملية،  قدراته  وتوسيع  املوارد، 
دة  مسوَّ الصدد  هذا  يف  أعّدت  وقد  الرشكاء.  سائر 
اسرتاتيجية حلشد املوارد. وُوّقعت عدة بروتوكوالت 
التنفيذي  املجلس  ذلك  يف  بام  الرشكاء،  مع  واتفاقات 
وهيئة  التعاون،  جملس  لدول  الصحة  وزراء  ملجلس 
أمحد  طارق  ومؤسسة  العاملية،  اإلسالمية  اإلغاثة 
حشد  عىل  للقدرات  بناء  باكستان  يف  وُأجري  جّفايل. 
ملرتسامت  إقليمية  معطيات  قاعدة  وأنشئت  املوارد. 

من  ثامنني  عىل  يزيد  ما  تضم  املانحني،  )بروفيالت( 
املانحني املحتملني واملوجودين.

يف  رضوريًا  املتحدة  األمم  إصالح  أضحى  وقد 
التي  البلدان  يف  والسيَّام  اإلقليم،  بلدان  من  العديد 
تعاين من طوارئ معّقدة، من أجل تقديم دعم األمم 
املتحدة بمزيد من الفعالية. علاًم بأن باكستان هو أحد 
البلدان االرتيادّية الثامنية حول العامل املرشحة إلصالح 
األمم املتحدة فيها عىل الصعيد الُقطري. ومن األمثلة 
األخرى عىل التعاون الناجح عىل الصعيد الُقطري بني 
وكاالت األمم املتحدة، ما حتقق يف السودان )اإلنعاش 
مركز  مع  بالتعاون  املتكاملني،  املجتمعيـني  والتنمية 
بحوث التنمية الدولية( ويف اليمن )مرشوع بيت الفقيه 
تقاسمت  وقد  األولية(.  الصحية  للرعاية  املجتمعي 

هذه البلدان الثالثة خرباهتا مع بلدان أخرى.

املكتب  واصل  وتبادهلا،  املعارف  إدارة  جمال  ويف 
واملنتجات  الوثائق  توافر  عىل  الرتكيز  اإلقليمي 
الرسمية،  باللغات  واآلنّية  اجلودة  العالية  اإلعالمية 
إقليمية  سياسة  واعُتمدت  عليها.  احلصول  وتيرسُّ 
سياسة  مع  مواءمتها  وجرت  باملنشورات،  خاصة 
خطوات  واخُتذت  للمنشورات.  حة  املنقَّ املنظمة 
للمنشورات  اجلودة  ملراقبة  فعالية  أكثر  نظام  إلدخال 
من  مزيد  بذل  األمر  ويستلزم  اإلنرتنت؛  شبكة  عىل 
اإلقليمي  املكتب  أصدر  وقد  املجال.  هذا  يف  اجلهود 
بالفرنسّية، و15  باإلنكليزية، ومنشورتني  منشورة   22
منشورة بالعربية )و67 تقريرًا من تقارير االجتامعات(، 
الطلب  يعكس  مما  الرابع(،  املرفق  )أنظر  دوريات  و9 
املّطرد عىل املعلومات. كام صدرت 41 وثيقة من وثائق 
استشارية،  مهام  عن  املنبثقة  التنفيذية  اإلجراءات 
ألقيت يف  اإلقليمي  للمدير  110 خطابات  إعداد  وتم 
مناسبات خمتلفة خالل عام 2008، وُترجم بعضها إىل 

لغات اإلقليم الرسمية.

الثالث  االجتامع  يف  اإلقليمي  املكتب  وشارك 
باملقر  ُعقد  الذي  باملنظمة،  الرتمجة  دوائر  لرؤساء 
مناسبة  االجتامع  ذلك  كان  وقد  للمنظمة.  الرئييس 
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معًا  اإلقليمية  واملكاتب  الرئييس  املقر  لعمل  مفيدة 
املستخدمة،  األدوات  وتوحيد  واحدة،  كمنظمة 
اجلودة.  لضامن  املعايـري  ووضع  اخلدمات  وإدماج 
بني  املشرتك  االجتامع  يف  اإلقليمي  املكتب  شارك  كام 
بمساعدة  وبالرتمجة  باملصطلحات  واملعني  الوكاالت 
احلاسوب، واالجتامع السنوي الدويل املعني برتتيبات 
اللغات والوثائق واملنشورات. وُعقد االجتامع السادس 
لشبكة تعريب العلوم الصحية )أحسن(، بالتعاون مع 
من  آخر  وعدد  دمشق،  وجامعة  العربية،  اللغة  جممع 
جمال  يف  بالتعليم  املهتمة  والوطنية  اإلقليمية  املنظامت 

الصحة والطب البيولوجي.

وُبذلت جهود كبرية لتحديث وإغناء مصطلحات 
وحتديد  لها  تقبُّ مدى  ومتابعة  د  املوحَّ الطبي  املعجم 
الربيد  موّزع  خالل  من  وذلك  استخدامها،  نطاق 
موقع  إغناء حمتوى  وتم  )أحسن(.  لشبكة  اإللكرتوين 
الرتمجة  بإدراج  اإلنرتنت  اإلقليمي عىل شبكة  املكتب 
َظَهر  وقد  األصلية.  اإلنكليزية  البنود  ملعظم  العربية 
لنرشة املنظمة بالعربية يف موقع املكتب  النص الكامل 
األول/ كانون  يف  مرة  ألول  اإلنرتنت  عىل  اإلقليمي 

ديسمرب 2008، وسوف حُيَتفظ به.

الصحية  املجلة  وتوزيع  نرش  خالل  من  وَتواَصل 
البيولوجية  الطبية  للبحوث  الرتويج  املتوسط،  لرشق 
وبحوث الصحة العمومية العالية اجلودة التي ُأجريت 
داخل اإلقليم. وقد صدر من املجلة سبعة أعداد يف عام 
2008، ستة أعداد عادية، وعدد واحد خاص بمناسبة 
السنوية  للمنظمة، والذكرى  الستني  السنوي  الذكرى 
م إىل املجلة يف عام 2008  الثالثني إلعالن أملا – آتا. وُقدرِّ
ما جمموعه 679 مقالة للنرش، ُقبل منها ما نسبته حوايل 
15%؛ وهو ما يعكس أثر التمحيص الداخيل، والرتكيز 
بقوة عىل انتقاء مقاالت مناسبة وعالية اجلودة. وتم إىل 
حد ما تقليص املرتاكم من املقاالت املقبولة التي تنتظر 
النرش، نتيجة عملية التحرير اللغوي املعّجلة، وأصبح 
واجتمعت  املقاالت.  من  أكرب  عددًا  يضم  عدد  كل 
املجلة، واقرتاح  اللجان ملراجعة مجيع جوانب  إحدى 
م  وُقدرِّ وتنسيقها،  لتحسينها  وإجراءات  اسرتاتيجيات 
للنظر  التنفيذية  اإلدارة  إىل  توصيات  متضمن  تقرير 

فيه.

إمكانية  لتعزيز  اإلقليمي جهوده  املكتب  وواصل 
الوصول إىل املعلومات املستوفاة للعلوم الصحية والطبية 
اإللكرتونية  املجاّلت  احتاد  توسيع  وتم  البيولوجية. 
بحيث يتيح الوصول إىل النصوص الكاملة ملا جمموعه 
يف  اشرتاكات  عىل  بناًء  الطبية،  للمكتبات  جملة   815
مع  اتفاق  ع  وُوقرِّ اإلقليمي.  املكتب  مع  املطبوعات 
العلمية،  املعلومات  لنرش  ساينس«  »إلسيفيـري  دار 
تـتيح  اإللكرتونية  بالكتب  خاصة  مبادرة  بخصوص 
الوصول الدائم إىل 1343 عنوانًا تشمل تسعة مواضيع 
عامة يف جمال العلوم الصحية والطبية البيولوجية. علاًم 
بأن هذه املبادرة متاح الوصول إليها ملؤسسات الرعاية 
الصحية والتعليم الطبي، واملكتبات، ومراكز البحوث 
العلوم  مكتبة  طريق  عن  وذلك  اإلقليم،  يف  الصحية 
حتديث  عىل  العمل  وَتواَصل  اإللكرتونية.  الصحية 
املستودع الرقمي املؤسيس للمكتب اإلقليمي، يف إطار 
جهد عاملي لتطوير مستودع مؤسيس عاملي للمنظمة. 
مسح  هلا  أجري  التي  املنشورات  جمموع  بلغ  وقد 
 .2007 17.5% عىل عام  بزيادة نسبتها   11  629 ضوئي 
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التلخيص  خدمات  جودة  ومراقبة  حتديث  وَتواَصل 
والفهرسة ملوقع الفهرس الطبي إلقليم رشق املتوسط 
عن  املفهرسة  املجالت  عدد  بأن  علاًم  اإلنرتنت.  عىل 
قد  بلدًا،   19 يف  واملنشورة  الطبي،  الفهرس  طريق 
 .2007 عام  عىل    %7.3 نسبتها  بزيادة  جملة،   429 بلغ 
الطبي الفهرس  يف  املفهرسة  املقاالت  جمموع   وبلغ 

548 95، بزيادة نسبتها 5.3% عىل عام 2007.

وتواَصل تقديم املصّنفات الصحية يف شكل كتب، 
وأقراص مدجمة، وجمالت، واشرتاكات عىل اإلنرتنت، 
والبلدان؛  الُقطرية،  واملكاتب  اإلقليمي،  للمكتب 
171 منشورة من منشورات   266 ع يف اإلقليم  فقد ُوزرِّ
وُبذلت  للمنظمة.  الرئييس  واملقر  اإلقليمي  املكتب 
اإلقليمي  املكتب  منشورات  بيع  كبرية يف جمال  جهود 
منشورة   2516 جمموعه  ما  بيع  وقد  الرئييس،  واملقر 
بمبلغ إمجاليه 152 61 دوالرًا أمريكيًا. وقد أحيط زّوار 
جيرون  الذين  اجلمهور،  من  اإلقليمي  املكتب  مكتبة 
لدى  بام  علاًم  بالصحة،  متعلقة  مواضيع  يف  بحوثًا 

املنظمة من منشورات وموارد إلكرتونية متاحة.

التوّجهات املستقبلية
العنرص  هي  النتائج  عىل  تأسيسًا  اإلدارة  تظل  سوف 
ومع  اإلداري.  لإلصالح  املنظمة  لربنامج  الرئييس 
تدشني نظام اإلدارة العاملي، سوف تقوم رابطة وثيقة 
يميض  وسوف  واملساءلة.  والسلطة  املسؤولية  بني 
احلفاظ عىل جودة ومستوى عمل املنظمة يف اإلقليم، 
العامل  منها  يعاين  التي  الطاحنة  املالية  األزمة  ظل  يف 
ـّل  قاطبة. علاًم بأن التحّدي املبارش يف هذا الصدد، يتمث
التأثري  احلّد قدر اإلمكان من  البلدان عىل  يف مساعدة 
السلبي لألزمة عىل التنمية الصحية الوطنية. ومن املهم 
اخلارجية،  املساعدة  عىل  بشدة  تعتمد  التي  البلدان  يف 
إجراء  املتحدة،  األمم  رشكاء  من  بالتعاون  تدعم،  أن 
الدعم  تقليص  إلمكانية  للتخطيط  تقيـيمية  عملية 
املكتب  يواصل  وسوف  الصحي.  للقطاع  اخلارجي 
يف  قدراته  لتعزيز  مالئمة  طرق  عن  البحث  اإلقليمي 

والوطني.  اإلقليمي  الصعيدين  عىل  االتصال  جمال 
املزيد  يتطّلب  املوضوع  هذا  مع  التعاطي  بأن  علاًم 
االتصال  استـراتيجيات  وتعزيز  القدرات،  بناء  من 
مراعاة  مع  اإلقليم،  أرجاء  شتى  يف  األساسية  وبنيته 
اعتامد  معدالت  وخمتلف  االتصال،  ثقافات  خمتلف 
وقنوات  واستخدامها،  اجلديدة  التكنولوجيات 

تقديمها.

املوارد  حشد  عىل  القدرات  تعزيز  من  والبد 
وذلك  والُقطري،  اإلقليمي  الصعيَدْين  عىل  وتنسيقها 
من خالل إعداد أدوات ومواد مناسبة. وسوف ُتعطى 
ذوات  املنظمة  بربامج  املعنّية  األطراف  لتوعية  أولوية 
إىل  واحلاجة  اإلقليم،  يف  الصحي  والوضع  األولوية 
اإلقليمي،  الصعيد  عىل  والرشاكة  التنسيق  حتسني 
وأفالم  تروجيية،  نرشات  إعداد  خالل  من  وذلك 

فيديوية وثائقية، وغريها من املواد اإلعالمية.

الطلب  لتلبية  املبذولة  اجلهود  تـتواصل  وسوف 
والطبية  الصحية  املعلومات  عىل  التزايد  الرسيع 
الرتمجة  تعزيز  املزمع  ومن  العربية.  باللغة  البيولوجية 
إىل العربية بمساعدة احلاسوب. كام أن من املقرر إنشاء 
موقع  عىل  يدرج  ما  جودة  لضامن  اجلودة  ملراقبة  نظام 
بأن املرتاكم من  املكتب اإلقليمي عىل اإلنرتنت. علاًم 
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الصحية  املجلة  يف  النرش  تنتظر  التي  املقبولة  املقاالت 
لرشق املتوسط التزال متثل حتّديًا كبريًا. وجيري النظر 
 ،2010 عام  يف  صدورها  ودورية  املجلة  تصميم  يف 
توسيع  إىل  وسعيًا  املراجعة.  جلنة  لتوصيات  وفقًا 
نطاق نرش املعلومات، يزمع املكتب اإلقليمي مواصلة 
اإللكرتونية  الصحية  العلوم  مكتبة  وحتديث  دعم 
أنامطًا  توفر  اإلنرتنت  عىل  متكاملة  صفحة  باعتبارها 
تعزيز  املزمع  ومن  الصحية.  املعلومات  ملوارد  خمتلفة 
)املجالت  اإلقليمية  الطبية  املكتبات  واحتادات  شبكة 
اإلقليم  بلدان  مجيع  يشمل  بام  اإللكرتونية(،  والكتب 
يتواصل  وسوف  الصحية.  الرعاية  مؤسسات  ومجيع 
األمم  ووكاالت  للمنظمة،  الرئييس  املقر  مع  التعاون 
من  واملحلية،  واإلقليمية  الدولية  واملنظامت  املتحدة، 
أجل حتسني إمكانية احلصول عىل املعلومات الصحية 

والطبية البيولوجية يف اإلقليم.

الغرض االستـراتيجي 13: تطوير 
منظمة الصحة العاملية واحلفاظ عىل 

كوهنا منظمة تعليمية متسمة باملرونة، 
بام يمّكنها من النهوض بواليتها 

بمزيد من الكفاءة والفعالية
القضايا والتحّديات

م فيام يتعلق بنهج التخطيط  عىل الرغم مما ُأحرز من تقدُّ
االسرتاتيجي الذي اّتبعته املنظمة مؤخرًا، فسوف يظل 
السنوات  يًا كبريًا يف  يمثرِّل حتدرِّ التخطيط االسرتاتيجي 
بني  التنسيق  إىل ضامن  فهنالك حاجة  القادمة.  القليلة 
والعميل.  االسرتاتيجي  التخطيط  مستويات  مجيع 
عىل  تأسيسًا  اإلدارة  إطار  باستخدام  املنظمة  وتقوم 
بوجه  التخطيط  عملية  لتقوية  أداة  باعتباره  النتائج، 
عام. وحيتاج هذا اإلطار إىل مزيد من الدعم إلدخال 
املدى  عىل  استمراره  وكفالة  عليه  التحسني  من  املزيد 
حتقيق  عىل  العمل  املنظمة  تواصل  وسوف  الطويل. 
ملزيد  بثًا  الربامج،  إلدارة  والفعالية  الكفاءة  من  املزيد 
شفافية  يف  واملانحني  األعضاء  الدول  لدى  الثقة  من 

أمانة املنظمة وخضوعها للمساءلة.

ت إىل قيام  ر اإلقليم باألزمات التي أدَّ ُـّ ويتزايد تأث
خماطر تتزايد صعوبة التخفيف من حّدهتا. وهناك ستة 
عىل  يتعني  عمل  مراكز  اآلن  تعترب  اإلقليم  بلدان  من 
املوظف عدم اصطحاب أرسته إليها، بسبب األوضاع 
من  للكثري  املوظف  فيها  ض  يتعرَّ حيث  فيها،  األمنية 
الكلفة.  مرتفع  فيها  الربامج  تنفيذ  أن  كام  املخاطر، 
ويتعنّي تعزيز إجراءات الرقابة اإلدارية واملالية القائمة 
من أجل التخفيف من حدة بعض املخاطر الكربى. علاًم 
بأن مستوى املخاطر يبلغ مدى بعيدًا يف جمايَلْ التعاون 
َلف  املايل املبارش، واملوارد البرشية، ويف جمال تسوية السُّ
املتعلقة  العملية  تعزيز  يتعنّي  كام  النفقات.  ورصد 
املنظمة  لسياسات  واالمتثال  املعلومات،  بتكنولوجيا 
وإجراءاهتا فيام يتعلق بالتوظيف، والرشاء، واخلدمات 
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أجل  من  األعضاء،  الدول  ويف  والُقطرية  اإلقليمية 
الرعاية  قطاعات  أداء  وحتسني  الصحية  الرعاية  إدارة 
بني  التفاوت  بأن  علاًم  الطبية.  واخلدمات  الصحية 
يف  املعارف  إدارة  باستخدام  يتعلق  فيام  اإلقليم  بلدان 
إىل َضْعف  إضافًة  القرارات،  السياسات وصنع  رسم 
ـِْنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  الب
قًا. وقد كان من بني األولويات  اليزال يمثرِّل عاماًل معورِّ
يف عام 2008، التخطيط لتنفيذ نظام اإلدارة العاملي من 
حيث االستعداد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

ومن حيث بناء قدرات املوارد البرشية.

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

جرى،  والعميل،  االسرتاتيجي  بالتخطيط  يتعلق  فيام 
 2008 للفرتة  العميل  التخطيط  عملية  نتائج  عىل  بناًء 
للفرتة  اإلقليمية  الربناجمية  امليزانية  حتديث   ،2009  –
العاملية  الصحة  مجعية  اعتمدهتا  التي   ،2009 –  2008
املناسبة  التحسينات  وُأدخلت   .2007 أيار/مايو  يف 
عىل نظام إدارة األنشطة اإلقليمية لضامن تطبيق قواعد 
سلياًم.  رصدًا  العمل  خطط  ورصد  اجلديدة  العمل 
الُقطرية،  األنشطة  إدارة  نظام  حتديث  جرى  وعليه، 
الُقطرية، ولتنسيق  لتيسري إدارة وتنظيم عمل املكاتب 
أنشطة رصد الربامج التعاونية للمنظمة. وَتَواَصل بناء 
تأسيسًا  اإلدارة  إطار  استخدام  يف  ع  للتوسُّ القدرات 

عىل النتائج وما يتصل به من تطبيقات.

اإلقليمية  الربناجمية  امليزانية  مرشوع  إعداد  وتم 
امليرّسين  الوثيق مع  بالتعاون   ،2011 –  2010 للفتـرة 
دورهتا  يف  اإلقليمية  اللجنة  واعتمدهتا  اإلقليميني، 
عىل  النهائية  املوافقة  بانتظار  واخلمسني،  اخلامسة 
امليزانية الربناجمية العاملية للفرتة 2010 – 2011 من ِقَبل 
وُأجريت   .2009 أيار/مايو  يف  العاملية  الصحة  مجعية 
بنجاح عملية املراجعة النصفية مليزانية الفرتة 2008 – 
2009، بالتعاون الوثيق مع املكتب اإلقليمي واملكاتب 
الرئييس  املقر  إىل  د  املوحَّ التقرير  م  وُقدرِّ الُقطرية، 

والتمويل، سواء يف  التوظيف  أن  وُيالَحظ  التعاقدية. 
غري  يزاالن  ال  اإلقليمي،  املكتب  أو  الُقطرية  املكاتب 
الكافية.  والرقابة  الكايف  الدعم  توفري  لضامن  كافيني 
أن  إىل  الصدد،  هذا  يف  األخص،  عىل  اإلشارة  وجتدر 
إىل  ي  يؤدرِّ الُقطري  الصعيد  عىل  للعمل  احلايل  التنظيم 
الفصل  اإلدارية، ويف  العمليات  القصور يف  نواح من 
املواءمة عىل نحو سليم بني  الواجبات، وإىل عدم  بني 

مهارات املوظفني ومتطلبات عملهم.

أجل  من  حتسني  إىل  التوظيف  إجراءات  وحتتاج 
شفافيتها.  وضامن  املوظفني  اختيار  بعملية  التعجيل 
لدعم  مة  املقدَّ السلف  عىل  املفروضة  الضوابط  أن  كام 
األمثلة  ومن  كافية.  غري  ضوابط  هي  املحلية  التكلفة 
قد  البلدان  أحد  يف  احلسابات  مراجعة  أن  ذلك  عىل 
كشفت عن تقديم سلف للدعم كبرية جدًا ُدفعت نقدًا 
حتويلها  من  بداًل  الصحة،  وزارة  يف  الربامج  ملنّسقي 
كام  احلكومة،  لرقابة  خاضعة  مرصفية  حسابات  إىل 
وزارة  جانب  من  اإلبالغ  عملية  ضعف  عن  كشفت 
لوحظ  كام  الدعم.  أموال  استخدام  عن  الصحة 
تقديم  بعمليات  املتعلقة  لإلجراءات  االمتثال  ضعف 
عن  فضاًل  الرشاء،  جمال  يف  واملناقصات  العطاءات 
َفى  خَيْ وال  السلطة.  تفويض  مبدأ  فيها  انُتهك  حاالت 
أن فعالية الضوابط هي أمر بالغ األمهية لنجاح املكاتب 

الُقطرية.

يات الرئيسية، متويل امليزانية الربناجمية  ومن التحدرِّ
اإلقليمية لفرتة السنتني 2008 – 2009 من أجل حتقيق 
يًا  عة. كام أن إدارة ُنُظم املعلومات متثرِّل حتدرِّ النتائج املتوقَّ
خاصًا عندما حتدث تغيـريات تنظيمية كربى. ويستلزم 
يات الرئيسية  األمر التعاطي مع عدد من القضايا والتحدرِّ
قبل إجياد بيئة ناجحة ومستقرة يتسنَّى فيها تنفيذ نظام 
ر البدء يف  اإلدارة العاملي يف اإلقليم، ذلك النظام املقرَّ
تنفيذه يف 1 كانون الثاين/يناير 2010. ومن املهم ضامن 
عمل  قواعد  أساس  عىل  قة  منسَّ املامرسات  تكون  أن 
الرئيسية، حتسني  يات  التحدرِّ دة. واليزال من بني  موحَّ
املكاتب  مجيع  يف  املعلومات  بتكنولوجيا  االنتفاع 
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 التقرير السنوي
للمدير إقليمي، 2008

للمنظمة، باعتباره اإلسهام اإلقليمي يف التقرير العاملي 
ر عرضه عىل مجعية الصحة العاملية يف  ذي العالقة، املقرَّ

أيار/مايو 2009.

وكان إمجايل امليزانية العادية اإلقليمية للفرتة املالية 
2008 – 2009 هو 000 570 91 دوالر أمريكي، إضافًة 
صات املتأتية من خارج امليزانية لنفس الفرتة  إىل املخصَّ
أمريكي.  دوالر   481  753  000 إمجاليها  بلغ  والتي 
وكانت النفقات النهائية التي رُصفت حتى 31 كانون 
األموال  إمجايل  من   %46 متثرِّل   2008 األول/ديسمرب 
النفقات هذه  بلغت  إذ  العادية،  امليزانية  يف   املتاحة 

982 030 42 دوالرًا أمريكيًا. هذا، إضافًة إىل النفقات 
من األموال املتأتية من خارج امليزانية العادية والتي بلغ 
230 دوالرًا أمريكيًا، بام يزيد عىل   125  794 جمموعها 
النفقات من امليزانية العادية بام يقرب من ستة أضعاف. 
دوالرًا   22  624  926 املبلغ  هذا  من  ُخّصص  وقد 
اإليدز، فريوس  وعدوى  والسل  للمالريا  أمريكيًا 

 

للطوارئ  لالستعداد  أمريكيًا  دوالرًا   94  903 و485 
والتصدي هلا، و588 724 13 دوالرًا أمريكيًا للتطعيم 

واستنباط اللقاحات.

وشارك املكتب اإلقليمي مشاركة فعالة يف إعداد 
وفقًا  قة  املنسَّ للوظائف  إرشادية  ودالئل  سياسات 
السلطة.  يقابله من تفويض  العاملي وما  لنظام اإلدارة 
اإلدارة  نظام  تطبيق  العاملي،  الصعيد  عىل  يتم،  وريثام 
العام،  القطاع  يف  للمحاسبة  الدولية  واملعايري  العاملي 
جيري تطوير الَدْور الذي تقوم به وظيفة امليزانية واملالية 
واستمرار  اجلديد،  النظام  إىل  االنتقال  سالسة  لضامن 
القطرية  للمكاتب  العملية  القدرات  وتعزيز  الدعم، 
قيود  من  التنفيذ  وحترير  األداء،  وإدارة  للمنظمة، 

اإلدارة املركزية.

اإلقليمي  املكتب  انتقايل يف  فريق  تشكيل  تم  وقد 
اإلقليم.  يف  العاملي  اإلدارة  نظام  تنفيذ  لبدء  استعدادًا 
التخطيط  لعملية  البرشية  املوارد  خطة  مرشوع  وُأعّد 
تقدير  ُأجري  وقد   .2011  –  2010 للفرتة  العميل 
األدوار  بالتفصيل  وُحّددت  اخلطة  لتكاليف 

لتطبيق  استعدادًا  هبا،  يتعلق  فيام  املبدئية  واملسؤوليات 
دت بالتفصيل  نظام اإلدارة العاملي يف اإلقليم. كام ُحدرِّ
ملعايري  وفقًا  املوظفني  مجيع  ومسؤوليات  أدوار  الحقًا 
معّينة. علاًم بأن تطبيق نظام اإلدارة العاملي يعتمد عىل 

وجود برنامج تدريبي فّعال.

التدريب  خطة  مرشوع  بالفعل  ُوضع  فقد  وعليه 
اإلقليمية، ومن املزمع تنفيذها قبل البدء بتطبيق نظام 
اإلدارة العاملي رسميًا بستة إىل ثامنية أسابيع. واستمر 
العمل عىل ضامن استعداد ُنُظم تكنولوجيا املعلومات 
)البيانات(  املعطيات  حتويل  ذلك  يف  بام  التنفيذ،  لبدء 
للمكتب اإلقليمي واملكاتب  البنية األساسية  وحتسني 
القطرية بام يناسب متطلبات نظام اإلدارة العاملي. وتم 
تنفيذ نظام منظمة الصحة العاملية إلدارة اهُلُويَّة، والذي 
معياري  عاملي  ونظام  معياري  عاملي  دليل  بمثابة  هو 
للتوثيق، لدعم نظام اإلدارة العاملي والتطبيقات العاملية 

ملنظمة الصحة العاملية.

املوارد  اختيار  لسياسة  التطوير  من  مزيد  وُأجري 
اجتذابًا  للكفاءات،  املنظمة  إطار  يف  لإلقليم  البرشية 
من  العديد  وُأجري  العليا.  املواهب  ألصحاب 
املرشفني  مع  املفيدة  واالتصاالت  اإلحاطة  دورات 
وتطبيقها  اجلديدة  السياسة  فهم  لضامن  واملديرين 
الرتتيبات  تطبيق  يساعد  أن  ع  ويتوقَّ صحيحًا.  تطبيقًا 
التعاقدية اجلديدة مع املشاورين، مع حتسني معدالت 
إلسداء  مقدرة  األعىل  اخلرباء  اجتذاب  عىل  األجر، 
واءم  وقد  الطلب.  عند  األعضاء  الدول  إىل  املشورة 
املكتب اإلقليمي بني دورته إلدارة األداء وبني النظام 
اإلقليمي  باملكتب  املوظفني  ألغلبية  ر  ووفَّ العاملي، 
وبغية  األداء.  إدارة  جمال  يف  خرباء  ِقَبل  من  التدريب 
م واملكافأة عىل  استبقاء املوظفني، والتشجيع عىل التعلُّ
حسن األداء، ُوضع نظام للمكافآت غري املالية، سوف 
اخلدمات  فئة  ملوظفي  جتريبي  مرشوع  يف  ُيستخدم 
العامة. ووضعت املنظمة عملية جديدة الختيار رؤساء 
مكاتب املنظمة وتعيينهم ونقلهم. كام سوف يتم تنفيذ 
برنامج عاملي لتوجيه رؤساء املكاتب القطرية للمنظمة 

وتنمية قدراهتم.
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للمكتب  تنظيمي  هيكل  األول  امُللحق  يف  وَيِرد 
اإلقليمي. ويبني امُللحق الثاين توزيع املوظفني املهنيني 
فيبني    1.3 اجلدول  أما  وجنسيتهم.  عددهم  بحسب 
التنظيمي،  املستوى  بحسب  املهنية  الوظائف  توزيع 
املؤقتني  املوظفني  توزيع  فيبني    2.3 اجلدول  وأما 

واملشاورين بحسب األقسام.
ُنُظم  وتعزيز  تطوير  عىل  العمل  َتَواصل  كام 
القطرية  واملكاتب  اإلقليمي  املكتب  يف  املعلومات 
عىل  وتنفيذها  التقنية  براجمها  إدارة  عىل  للمساعدة 
أجل  من  للمتطلبات  حتليل  وُأجرى  فعال.  نحو 
احلصول عىل معلومات ارجتاعية وتوضيح األغراض 
نظام  تعزيز  وتم  الراهنة.  التشغيل  إجراءات  وحتسني 
يف  القطرية  املكاتب  ملساعدة  القطرية  األنشطة  إدارة 
يف  النظام  هذا  تدشني  ومنذ  وتنظيمها.  براجمها  إدارة 
عىل يزيد  ما  ومعاجلة  إصدار  يف  اسُتخدم   ،2006  عام 

إدارة  نظام  حتسني  تم  كام  إلكرتوين.  طلب   18  700
الدالئل  مع  يتوافق  بحيث  اإلقليمية  األنشطة 
لتطبيق  املطلوب  العميل  للتخطيط  اجلديدة  اإلرشادية 
نظام اإلدارة العاملي. كام تم حتسني ُنُظم إدارية أخرى، 
مما أدى إىل خفض التكاليف وممارسة اإلدارة عىل نحو 
أكثر فعالية. وَتواَصل العمل عىل ضامن توافر وسالمة 

إدارة  خالل  من  وذلك  عالية،  بمعدالت  املعلومات 
قواعد املعطيات )البيانات( إدارة فعالة والوصول هبا 

إىل الوضع األمثل.
ووفقًا للقرار ش م/ل إ54/ق – 6، َتواَصل تقديم 
اخلرائط  وضع  جماالت  يف  األعضاء  الدول  إىل  الدعم 
تشغيل  وجرى  اجلغرافية.  املعلومات  وُنُظم  الصحية، 
 outbreaks بالفاشيات  لإلنذار  اإلقليمية  الشبكة 
إىل  دعم  م  وُقدرِّ تونس.  يف  واكتشافها،  دها  وترصُّ
الليبية واجلمهورية العربية السورية  اجلامهريية العربية 
عملية  لدعم  الصحية  اخلرائط  وضع  جمال  يف  واليمن 
صنع القرار. وظل موقع املكتب اإلقليمي عىل شبكة 
اإلنرتنت مصدرًا موثوقًا للمعلومات الصحية باللغتني 
اإلنكليزية والعربية. وقد أنشئ حتى اآلن ما يزيد عىل 

اجلدول 1.3 الوظائف املهنية حتى 31 كانون األول/ديسمرب 
2008 )مجيع املصادر املالية(

عدد الوظائف املهنيةاملستوى التنظيمي
135إقليمي )بلداين(

135قطري )بام يف ذلك مكاتب ممثيل املنظمة(

270املجموع

اجلدول 2.3 توزيع املوظفني املهنيرِّـني املؤقتني واملشاورين بحسب األقسام 2008

عدد املهنيني املتعاقد معهم ألمد قصريالقسم
واملشاورين ألمد قصري

 عدد املهنيني املتعاقد معهم ألمد قصري واملشاورين ألمد قصري
)حتى حزيران/يونيو 2008( واملشاورين

)اعتبارًا من 1 متوز/يوليو 2008(
%املجموع%إناث%ذكور%املجموع%إناث%ذكور

8374.12925.911228.97371.62928.410232.4مساعد املدير اإلقليمي
7487.11112.98522.05887.9812.16621.0املدير اإلقليمي

5272.22027.87218.64378.21221.85517.5األمراض السارية
تطوير النظم واخلدمات 

الصحية
3973.61426.45313.72562.51537.54012.7

3469.41530.64912.73177.5922.54012.7حفظ الصحة وتعزيزها
654.5545.5112.8675.0225.082.5اإلدارة العامة

360.0240.051.3250.0250.041.3نائب املدير اإلقليمي
29175.29624.838710023875.67724.4315100املجموع
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40 صفحة عىل شبكة اإلنرتنت تعكس األنشطة التي 
جهود  وُتبذل  اإلقليم.  يف  التقنية  الربامج  هبا  تقوم 
لكل  اإلنرتنت  شبكة  عىل  موقع  إلنشاء  عة  موسَّ
منها   12 بالفعل نرش  تم  القطرية،  املكاتب  مكتب من 
بالتعاون مع الِفَرق الُقطرية. وواصل املكتب اإلقليمي 
وتبادل  )البيانات(  املعطيات  إدارة  حتسني  عىل  العمل 
خالل  من  التكنولوجيات  أحدث  باستخدام  املعارف 
وَتواَصل  اإلنرتنت.  شبكة  عىل  الدينامية  الصفحات 
تقديم الدعم التقني وبناء القدرات يف جمال تكنولوجيا 
الربامج  أداء  تعزيز  أجل  املعلومات واالتصاالت من 

ومهارات املوظفني.
العميل  والدعم  الكافية  الصيانة  لعقود  كان  وقد 
ال خلدمات دعم  ن الفضل يف حتقيق مستوى فعَّ املحسَّ
العقود  إصالح  عمليات  ت  أدَّ وقد  األساسية.  ـَِنى  الب
التوظيف  أنامط  تعديل  إىل  البرشية  باملوارد  اخلاصة 
وجتديد ما لدى املوظفني من حافز عىل تقديم خدمات 
إضافية  أمنية  تدابري  وُأدخلت  اجلودة.  عالية  إمدادية 
وُطبرِّقت لتحسني أمن وسالمة مباين املنظمة. وَتواَصل 
حتسني املرافق العقارية يف اإلقليم. وقد بدأ تشييد مبنى 
تشييده  يف  العمل  ويميض  تونس  يف  الُقطري  املكتب 
ر؛ وتم تعديل تصميم املبنى  وفقًا للجدول الزمني املقرَّ
إدخال  أجل  من  األردن  يف  القطري  للمكتب  اجلديد 
ومتت  فيه؛  األخرض«  »املبنى  ملفهوم  مة  املتقدرِّ العنارص 
حيزًا  يتيح  بام  السودان،  يف  الُقطري  املكتب  توسعة 

ع يف العمليات فيه. إضافيًا الستيعاب التوسُّ
إمدادات  وتسليم  لرشاء  طلبات  معاجلة  ومتت 
ومعدات قيمتها 26.3 مليون دوالر أمريكي، شملت 
الربامج  أنشطة  لتنفيذ  رضورية  ومعدات  إمدادات 
مت إىل احلكومات واملؤسسات  التعاونية للمنظمة، ُقدرِّ
غري احلكومية من امليزانية العادية، ومن املوارد املتأتية 
من خارج امليزانية، أو عىل أساس اسرتداد التكاليف، 
حتسبًا  املنظورة  غري  األصناف  مشرتيات  عن  فضاًل 
املكتب  وقام  الطوارئ.  حاالت  يف  لالحتياجات 
اإلقليمي برشاء إمدادات ومعدات قيمتها 5.6 مليون 

دوالر ُسلرِّمت إىل العراق، وهو ما يمثرِّل حوايل %21.3 
من مجيع مشرتيات املكتب اإلقليمي يف عام 2008.

إمدادات  كام قام املكتب اإلقليمي برشاء وتسليم 
دوالر،  مليون   3.5 قيمتها  لفلسطني  للطوارئ  طبية 
اإلقليمي  املكتب  مشرتيات  مجيع  من   %13.3 يمثرِّل  بام 
التكاليف  يف  كبرية  وفورات  قت  وحتقَّ  .2008 عام  يف 
وتواصلت  أمريكي.  دوالر  مليون   1.6 قيمتها  بلغت 
معاجلة طلبات اإلمدادات واملعدات يف غضون األجل 

املستهدف.

التوّجهات املستقبلية
واسع  نطاق  عىل  اإلقليمي  املكتب  يواصل  سوف 
املنظمة دعاًم  بام يكفل دعم  املؤسيس  عملية اإلصالح 
العمل  تنظيم  املزمع  ومن  مردودًا.  وأعىل  كفاءة  أكثر 
النتائج،  عىل  تأسيسًا  اإلدارة  وعمليات  إلطار  وفقًا 
والـَمْيَزَنة،  والعميل،  االسرتاتيجي  التخطيط  من  بدءًا 
املالية  املوارد  وإدارة  وتقييمه؛  األداء  برصد  وانتهاًء 
كامل  عىل  والتنسيق  واالستنفار  الرصد،  خالل  من 
ذلك  يف  بام  البرشية،  املوارد  وإدارة  املنظمة؛  نطاق 
قدرات  وتنمية  وتوظيفها،  البرشية  املوارد  ختطيط 
اخلدمة  وظروف  األداء،  وإدارة  وتعليمهم،  املوظفني 

املدير اإلقليمي يساعد يف وضع حجر األساس ملبنى املنظمة 
اجلديد يف تونس
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الفصل الثالث
الرشاكات وأداء منظمة 
الصحة العاملية

من  بدءًا  العميل،  الدعم  وتقديم  واالستحقاقات؛ 
ـِْنَية األساسية واإلمدادات، مرورًا باخلدمات  إدارة الب
واخلدمات  العمل،  وأماكن  املوظفني  وأمن  اللغوية، 
الطبية للموظفني، وانتهاًء بإدارة تكنولوجيا املعلومات؛ 
 governance واآلليات املالئمة للمساءلة والـَحْوَكمة

يف مجيع املجاالت.
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املرتسامت اإلحصائية 
الُقْطرية
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اململكة العربية السعودية
100

99
08

...
...

22
37

6
08
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 التقرير السنوي
للمدير إقليمي، 2008

صحي
ت اإلنفاق ال

رشا
مؤ

البلد
ب الفرد 

صي
ن

من إمجايل الناتج 
املحيل

ب الفرد من 
صي

ن
إمجايل اإلنفاق عىل 

صحة
ال

ب الفرد من 
صي

ن
إمجايل اإلنفاق 
احلكومي عىل 

صحة
ال

صحية 
ت ال

النفقا
اإلمجالية كنسبة 
مئوية من الناتج 

املحيل اإلمجايل

اإلنفاق احلكومي 
صحة 

العام عىل ال
كنسبة مئوية من 
إمجايل اإلنفاق 

صحي
ال

رش 
اإلنفاق املبا

كنسبة مئوية من 
إمجايل اإلنفاق 

صحي
ال

اإلنفاق احلكومي 
صحة 

العام عىل ال
كنسبة مئوية من 
إمجايل اإلنفاق 
احلكومي  العام

صحة كنسبة مئوية 
ميزانية وزارة ال

من امليزانية احلكومية)و(

بالدوالر األمريكي
بالدوالر األمريكي

بالدوالر األمريكي
)%(

)%(
)%(

)%(
)%(

السنة
األردن

2 672
258

112
9,6

43,4
42,9

8,7
7

2008

أفغانستان
352

29
10

8,1
33,2

60,2
5,5

5,3
2007

ت العربية املتحدة
اإلمارا

45 361
1 140

796
2,5

69,9
20,9

8,7
7

2007

باكستان
875

18
3

2
16,8

81,5
1,4

...
...

البحرين
23 735

925
641

3,9
69,3

21
9,8

7,8
2007

س
تون

3 390
174

77
5,1

44,1
45,6

6,7
7,1

2006

اجلامهريية العربية الليبية
11 322

298
214

2,6
71,7

28,3
5,4

7,5
2007

مجهورية إيران اإلسالمية
3 805

259
121

6,8
46,5

50,7
11,5

4,7
2004

اجلمهورية العربية السورية
1 819

72
35

4
48

52
6

4,1
2008

اجلمهورية اليمنية 
922

41
21

4,5
50,1

47,5
5,5

4
2006

جيبويت
997

74
58

7,5
77,8

21,9
15,1

7,2
2003

السودان
1 199

39
12

3,3
29,8

70,2
4,3

3
2006

صومال
ال

...
...

...
...

...
...

...
...

...

العراق
2 580

77
60

3
77,8

22,2
3,4

4,4
2007

ُعامن
15 229

373
308

2,4
82,5

10,2
5,2

4,6
2007

ني
فلسط

...
...

...
...

...
...

...
11

2008

قطر
84 509

3 416
2 607

4
76,3

20,9
9,7

5,1
2007

ت
الكوي

39 294
883

683
2,2

77,4
20,7

5,7
5,1

2008

لبنان
5 855

516
238

8,8
46,1

41,2
11,7

3,3
2008

رص
م

1 719
106

42
6,1

39,5
57,4

7,3
2,3

2007

ب
املغر

2 406
130

34
5,4

26
57,2

4,8
5

2006

اململكة العربية السعودية
15 433

554
438

3,6
79,2

2,4
8,7

5,6
2008

ك
ف ذل

ص عام 2006، ما مل ُيذكر خال
ت خت

صحية يف العامل، 2009 هذه التقديرا
ت ال

صائيا
صدر: اإلح

امل
ت ُقطرية

)و( معطيا
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املرتسامت اإلحصائية 
الُقْطرية

رشية واملادية
ت املوارد الب

رشا
مؤ

البلد
العاملون

الينة األساسية
رشيون

األطباء الب
ضون

املمر
ت

ت والقابال
ضا

واملمر
أطباء األسنان

صيادلة
ال

ت
َّة املستشفيا َأسرِ

ت ومراكز
وحدا

صحية األولية
الرعاية ال

َّل لكل 000 10 نسمة املعد
َّل املعد

َّل املعد
َّل املعد

املعدل
السنة

َّل املعد
َّل املعد

السنة
األردن

26,7
33,6

8,5
14,1

07
18

2,4
07

أفغانستان
2

5
0,3

0,3
08

4,2
0,6

08

ت العربية املتحدة
اإلمارا

19,3
40,9

4,3
5,9

07
18,6

0,3
07

باكستان
8

6
1

0,9)ج(
08

6
0,7

08

البحرين
21,4

41,9
3,2

6,2
07

19,7
0,2

07

س
تون

11,6
32,9

2,2
2,0)أ(

08
20

2
08

اجلامهريية العربية الليبية
18

54
3,3

3,6
08

37
2,6

08

مجهورية إيران اإلسالمية
8,9)ج(

8,2
1,9)ج(

2,1)ج(
08

13,8
3,1

06

اجلمهورية العربية السورية
14,8

18,8
7,4

6,5
07

15,4
1

08

اجلمهورية اليمنية
3

0,2
1

7
08

7
2

08

جيبويت
2,3)هـ(

4,0)ز(
1,2

0,2)ح(
06

...
...

...

السودان
3

8,6
0,2

0,1
07

7,3)أ(
1,6

08

صومال
ال

0,4)ح(
1,7)ح(

...
0,1)ح(

03
...

4,8)ح(
04

العراق
6,1

12,3
1,4

1,5
08

12,6
0,6

08

ُعامن
18,2

38,7
1,9

3,4
07

20,2
0,9

07

ني
فلسط

22,3
20,4

5,5
10,3

07
12,8

1,8
08

قطر
27,6

73,8
5,8

12,6
06

25,2
2,7

06

ت
الكوي

18
39

3
2

08
18

0,4
08

لبنان
28,8

17,9
10,9

12,1
07

34,3
...

07

رص
م

26,3
29,1

3,9
15,1

07
20,8

0,7
07

ب
املغر

6
8,7

0,9
2,2

07
11

0,8
07

اململكة العربية السعودية
21

38,7
2,5

6,2
07

22,1
0,8

07

صحية العاملية لعام 2009
ت ال

صاءا
)ز( اإلح

ت املتاحة
ت املنظمة بحساهبا استنادًا إىل املعطيا

)ح( قام
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 التقرير السنوي
للمدير إقليمي، 2008

صحية األولية
ت الرعاية ال

ت التغطية بخدما
رشا

مؤ

البلد
صحية املحلية

ت ال
السكان الذين تتوافر هلم اخلدما

معـدل انتشار موانع احلمل
رعاية األمومة

اإلمجايل
رض

احل
ف

الري

السنة

التغطية بالرعاية 
السابقة للوالدة

رضها 
ت حي

والدا
صحيون 

عاملون 
متمّرسون

السنة
))%((

)%(
)%(

)%(
السنة

)%(
)%(

األردن
99

...
...

07
57

07
99

99
07

أفغانستان
...

...
66

06
16

06
32

19
06

ت العربية املتحدة
اإلمارا

100
100

100
07

...
...

100
100

07

باكستان
96

100
92

07
30

07
70

39
07

البحرين
100

100
...

07
...

...
99

99
07

س
تون

95
...

...
06

60
06

96
95

06

اجلامهريية العربية الليبية
100

100
100

07
60

07
93

99
07

مجهورية إيران اإلسالمية
98

100
95

07
60

05
94

97
05

اجلمهورية العربية السورية
95

100
90

06
58

06
84

93
06

اجلمهورية اليمنية
50

80
25

03
28

06
45

36
06

جيبويت
...

...
...

...
23

08
76

57
08

السودان
...

...
...

...
08

06
70

49
06

صومال
ال

28
15

50
04

15
06

26
33

06

العراق
93)ط(

96)ط(
87)ط(

08
50

06
54

80
07

ُعامن
98

100
95

08
...

...
99

99
07

ني
فلسط

100
100

100
08

50
08

100
100

08

قطر
100

100
...

08
48

08
100

100
08

ت
الكوي

100
100

...
08

50
03

100
100

08

لبنان
...

...
...

...
58

04
96

98
04

رص
م

100
100

100
08

60
08

60
81

08

ب
املغر

70
66

77
04

63
04

68
63

04

اململكة العربية السعودية
...

...
...

...
32

03
96

96
08

)ط( بدون كردستان
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املرتسامت اإلحصائية 
الُقْطرية

صحية األولية )تابع(
ت الرعاية ال

ت التغطية بخدما
رشا

مؤ

البلد
األطفال سن سنة واحدة الذين تم تطعيمهم يف عام 2008

ني
ت بجرعَت

َّام احلوامل املطع
أو أكثر من ذوفان الكزاز

يس جي
لقاح يب 

اللقاح الثالثي
ت(

)3 جرعا
اللقاح الفموي لشلل األطفال

ت(
)3 جرعا

صبة
لقاح احل

ب الكبد “يب”
لقاح التها

ت(
)3 جرعا

)%(
)%(

)%(
)%(

)%(
)%(

األردن
95

97
98

95
97

85

أفغانستان
85

85
85

75
85

65

ت العربية املتحدة
اإلمارا

98
92

94
92

92
...

باكستان
90

73
81

85
73

51

البحرين
79

97
97

100
97

31

س
تون

99
99

99
99

99
96

اجلامهريية العربية الليبية
100

98
98

98
98

...

مجهورية إيران اإلسالمية
99

99
99

98
99

24

اجلمهورية العربية السورية
99

98
98

98
98

24

اجلمهورية اليمنية
60

87
87

73
87

20

جيبويت
90

89
89

73
89

86

السودان
85

93
92

80
20

44

صومال
ال

36
31

24
24

...
26

العراق
83

80
80

91
79

86

ُعامن
100

99
100

100
99

80

ني
فلسط

100
96

97
96

96
38

قطر
98

97
97

95
97

...

ت
الكوي

94)أ(
99)أ(

99)أ(
99)أ(

99)أ(
...

لبنان
93

93
94

89
93

...

رص
م

98
97

97
92

97
48

ب
املغر

99
99

99
96

97
...

اململكة العربية السعودية
98

98
98

97
98

...

ت غريان
ت كالـمي

صّيا
يس جي = ُع

يب 
ت التطعيم التكمييل

ت من لقاح شلل األطفال املأخوذ بالفم، ال تشمل جرعا
ث جرعا

ت( ثال
اللقاح الفموي لشلل األطفال )3 جرعا

س( معًا
ضاد للخناق )الدفرتيا(، والشاهوق )السعال الديكي(، والكزاز )التـتانو

ت من اللقاح امل
ث جرعا

ت( ثال
اللقاح الثالثي )3 جرعا

ب الكبد “يب”
ت من التها

ث جرعا
ثال
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 التقرير السنوي
للمدير إقليمي، 2008

صحي
ضع ال

ت الو
رشا

مؤ

البلد
متوسط مأمول العمر عند امليالد

ت(
)بالسنوا

املواليد ذوو الوزن 
ض

امليالدي املنخف
يص

األطفال ناق
الوزن

ت 
معدل الوفيا
يف الفرتة 

املحيطة بالوالدة

ت 
معدل وفيا
املواليد

ت 
معدل وفيا
ع

الرضَّ
معدل 

ت دون 
الوفيا

سن اخلامسة

ت
نسبة وفيا
األمومة

ف 
لكل أل

مولود حي
لكل 1000 مولود حي

لكل 000 100 
مولود حي

اإلمجايل
ذكور

ث
إنا

السنة
)%(

السنة
)%(

السنة
املعدل

السنة
املعدل

املعدل
املعدل

املعدل
السنة

األردن
73

71,6
74,4

08
11

07
5,3

07
15

07
15

19
21

ب(
(41

07

أفغانستان
46

47
45

03
...

...
39

04
97

04
60

129
191

...
06

ت العربية املتحدة
اإلمارا

76,9
75,6

78,6
07

3,2
08

...
...

2,6
07

5,1
7,8

9,6
0

07

باكستان
65

64
66

06
25

07
37

07
56

04
54,0)أ(

78,0)أ(
94,0)أ(

276
07

البحرين
74,8

73,1
77,3

07
8,6

07
...

...
10,1

07
4,9

8,3
10,3

19
07

س
تون

74,2
73,3

76,2
07

3,8
06

3
06

26
03

ب(
(12,6

18,7
ب(

(22,0
36

07

اجلامهريية العربية الليبية
69,5

68
71

04
4

04
4,8

07
19

04
11

17,6
20,1

27
07

مجهورية إيران اإلسالمية
72,6

71,7
73,6

06
7,2

05
5,3

05
30

04
12,9)أ(

21,8
27,7

25)أ(
08

اجلمهورية العربية السورية
72

71,5
72,5

07
9,7

06
9,7

06
13

04
8,7

ب(
(18,1

ب(
(22,0

ب(
(58

08

اجلمهورية اليمنية
61,1

60,2
62,3

06
23

03
46

03
65

04
37,0)ج(

68,5
78,2

366)هـ(
07

جيبويت
...

...
...

...
20

07
...

...
72

04
...

67
94

...
06

السودان
57,5

57
58

07
...

...
31

06
42

04
41

81
112

1 107
06

صومال
ال

47
43

45
05

5
06

36
06

81
04

ب(
(41,0

86
135

1 044
06

العراق
60,6

59,1
62,2

07
14,8

06
9,7

07
77

04
23,0)أ(

29
34

84
07

ُعامن
72

70,4
73,6

07
9,2

08
...

...
15

07
7,5

10,1
13

23
07

ني
فلسط

71,5
70,2

72,9
08

7,3
08

5,5
08

6,7
07

9,4)أ(
25,0)أ(

28,0)أ(
20

08

قطر
77,8

77,8
77,9

07
8,1

08
...

...
9,2

06
4,8

7,7
9,5

12
08

ت
الكوي

77,4
76,9

77,8
07

8
08

...
...

10,4
08

5,6
9

10,5
2

07

لبنان
...

...
...

...
6

04
3,9

04
35

04
10,8

18,6
19,1

86
04

رص
م

73,9
71,1

75,9
08

12,1
08

7,5
08

19,2
08

17,5
18,3

23,1
59

06

ب
املغر

72,2
71

73,5
07

5,9
04

10,2
04

35
04

27
40

47
227

04

اململكة العربية السعودية
73,4

72,4
74,5

08
5

08
5

04
19

04
10,7

17,4
21,1

15
08
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املرتسامت اإلحصائية 
الُقْطرية

ضة 2008
ت املرا

رشا
ض مؤ

بع

البلد
املالريا

صبة
احل

كل أشكال السّل
ب السحايا 

التها
ت السحائية

َّرا باملكو
اإليدز

ت
عدد احلاال
املبلغة

ت
عدد احلاال
املبلغة

ت
معدل الوقوعا

ت
عدد احلاال
املبلغة

معدل اإلبالغ
ت

عدد احلاال
املبلغة

العدد التقديري 
ني مع 

للمتعايش
س اإليدز

عدوى فريو

العدد املبلغ ملتلقي 
ت 

ضادا
الرعاية بم

ت القهقرية
الفريوسا

التغطية 
باملعاجلة

العدد
العدد

املعدل
العدد

املعدل
العدد

العدد
العدد

)%(
األردن

 65)ي(
0

0
337

6
16

1 000<
68

...

أفغانستان
467 123

1 188
4,6

28 301
104

...
1 000<

0
0

ت العربية املتحدة
اإلمارا

2 696
40

0,9
...

...
...

...
...

...

باكستان
454 104)ل(

53
0

248 115
140

...
96 000

939
4,7

البحرين
92)ي(

1
0,1

391
50

...
...

40
...

س
تون

62)ي(
0

0
2 007

20
...

3 700
346

35

اجلامهريية العربية الليبية
7

8
0,1

...
...

22
...

1 200
...

مجهورية إيران اإلسالمية
11 460

139
0,2

9 469
13

11
86 000

921
4,9

اجلمهورية العربية السورية
51)ي(

10
0,1

3 938
19

562
...

56
...

اجلمهورية اليمنية
158 648

49
0,2

5 508
24

143
20 000

189
...

جيبويت
3 569

5
0,6

3 717
438

...
16 000

816
18,1

السودان
273 334 3)م(

97
0,3

25 480
...

423
320 000

2 317
2,7

صومال
ال

24 136
1 129

13,4
12 481

139
34

24 000
413

6,6

العراق
6

5 048
17,7

9 280
31

14
...

5
...

ُعامن
965)ك(

21
0,8

350
13

3
3 854

412
...

ني
فلسط

0
0

0
40

1
148

...
6

...

قطر
216)ي(

106
12,9
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امُللحق األول - اهليكل التنظيمي للمكتب اإلقليمي
ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط،

آب/أغسطس 2009

مدير
تطوير النُظُم 

واخلدمات الصحية

ق منسِّ
تنمية املوارد 

البرشية 

سياسة وإدارة
املوارد البرشية 

التمريض
واملهن الصحية

املساعدة

مأمونية الدم
واملختربات

والتصوير الطبي

ق منسِّ
تطوير النظم

الصحية

السياسة الصحية
والتخطيط

الصحي

إيتاء الرعاية
الصحية

اقتصاديات
الصحة

دعم اإلدارة
الصحية

مدير
مكافحة األمراض

السارية

بيولوجية 
ومكافحة 

النواقل

أمراض املناطق
املدارية

واألمراض
احليوانية املنشأ

اإليدز وسائر
األمراض

املنقولة جنسياً
د والتنبؤ  الرتصُّ

واملواجهة

التمنيع
واألمراض

املتوقاة بالتطعيم
استئصال

أمراض أخر
والتخلص منها

*برامج ذات أولوية

دحر املالريا*

دحر السل*

املدير اإلقليمي

نائب املدير اإلقليمي

مساعد 
املدير اإلقليمي

ق منسِّ
إدارة املعرفيات

وتبادهلا

طري الدعم القُ

ق منسِّ
ختطيط الربامج

ورصدها
وتقييمها

سياسات
البحوث

والتعاون البحثي

الطوارء
واألعامل 
اإلنسانية

التنسيق
اخلارجي

وسائل اإلعالم
واالتصال

املبادرات املجتمعية(2)*

(2) مبادرة تلبية االحتياجات
التنموية األساسية، واملدن

والقر الصحية

البيئة الداعمة
للصحة

السالمة
الغذائية

والكيميائية

املركز
اإلقليمي

ألنشطة صحة 
البيئة

التدريب 
والبحث

املعلومات
ونقل

التكنولوجيا

الصحة والبيئة
يف الريف

الصحة والبيئة
يف احلرض

املستشار اخلاص املعني 
بشلل األطفال

الربنامج اخلاص

استئصال 
شلل األطفال

مدير
حفظ الصحة

وتعزيزها

األمراض غري 
السارية

العمى 
والصمم

التغذية

ق منسِّ
صحة األرسة

واملجتمع

صحة املرأة
والصحة
اإلنجابية

صحة الطفولة
واملراهقة

صحة الفئات
اخلاصة (املسنني،

والعامل،
والصحة 
املدرسية)

الصحة النفسية
ومعاقرة

مواد اإلدمان

تعزيز أنامط
احلياة

الصحية(1)

التثقيف
الصحي

(1)بام يف ذلك صحة 
الفم، وتعزيز 

السالمة، والتأهيل

مبادرة التحرر 
من التبغ*

املمثل اخلاص
ومدير الشؤون الصحية

بوكالة اإلغاثة

مدير
اإلدارة العامة

املستشار اخلاص
مكتب االتصال
لرشق املتوسط

(جنيف)
ممثلو املنظمة

واملوظفون املسؤولون
عن شؤون البلدان 
األعضاء**

خدمات
امليزانية 

والشؤون املالية

اخلدمات اإلدارية
العامة

الدعم
اإلمدادي
للبلدان
خدمات
املوارد
البرشية
تنمية

قدرات املوظفني
وتدريبهم

التخطيط 
والرصد والتقييم

اجلندر والصحة 
والتنمية*

اإلمارات العربية
املتحدة**

اململكة العربية
السعودية

األردن

أفغانستان

باكستان

تونس

اجلامهريية العربية 
الليبية

اجلمهورية اليمنية

جيبويت

السودان

الصومال

العراق

امن عُ

لبنان

مرص

املغرب

البحرين**

فلسطني**

قطر**

الكويت**

املوظفون
امليدانيون

مجهورية إيران
اإلسالمية

اجلمهورية العربية 
السورية

األمراض
املستجدة

الربنامج العريب 
العاملي

دعم التحرير 
والنرش والرسم

تكنولوجيا املعلومات 
والتواصل عن بعد

إنتاج وتوزيع 
املطبوعات الصحية

ق منسِّ
األمراض املستجدة 
 واألمراض األخر

ق منسِّ
اإليدز واملالريا 

والسل

تقييم مسند 
بالبينات 

لألوضاع 
واالجتاهات 

سياسات األدوية 
األساسية 

واملستحرضات 
الصيدالنية

األجهزة الطبية 
والبيولوجية 

والصحية

تطوير التعليم 
والتدريب
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مدير
تطوير النُظُم 

واخلدمات الصحية

ق منسِّ
تنمية املوارد 

البرشية 

سياسة وإدارة
املوارد البرشية 

التمريض
واملهن الصحية

املساعدة

مأمونية الدم
واملختربات

والتصوير الطبي

ق منسِّ
تطوير النظم

الصحية

السياسة الصحية
والتخطيط

الصحي

إيتاء الرعاية
الصحية

اقتصاديات
الصحة

دعم اإلدارة
الصحية

مدير
مكافحة األمراض

السارية

بيولوجية 
ومكافحة 

النواقل

أمراض املناطق
املدارية

واألمراض
احليوانية املنشأ

اإليدز وسائر
األمراض

املنقولة جنسياً
د والتنبؤ  الرتصُّ

واملواجهة

التمنيع
واألمراض

املتوقاة بالتطعيم
استئصال

أمراض أخر
والتخلص منها

*برامج ذات أولوية

دحر املالريا*

دحر السل*

املدير اإلقليمي

نائب املدير اإلقليمي

مساعد 
املدير اإلقليمي

ق منسِّ
إدارة املعرفيات

وتبادهلا

طري الدعم القُ

ق منسِّ
ختطيط الربامج

ورصدها
وتقييمها

سياسات
البحوث

والتعاون البحثي

الطوارء
واألعامل 
اإلنسانية

التنسيق
اخلارجي

وسائل اإلعالم
واالتصال

املبادرات املجتمعية(2)*

(2) مبادرة تلبية االحتياجات
التنموية األساسية، واملدن

والقر الصحية

البيئة الداعمة
للصحة

السالمة
الغذائية

والكيميائية

املركز
اإلقليمي

ألنشطة صحة 
البيئة

التدريب 
والبحث

املعلومات
ونقل

التكنولوجيا

الصحة والبيئة
يف الريف

الصحة والبيئة
يف احلرض

املستشار اخلاص املعني 
بشلل األطفال

الربنامج اخلاص

استئصال 
شلل األطفال

مدير
حفظ الصحة

وتعزيزها

األمراض غري 
السارية

العمى 
والصمم

التغذية

ق منسِّ
صحة األرسة

واملجتمع

صحة املرأة
والصحة
اإلنجابية

صحة الطفولة
واملراهقة

صحة الفئات
اخلاصة (املسنني،

والعامل،
والصحة 
املدرسية)

الصحة النفسية
ومعاقرة

مواد اإلدمان

تعزيز أنامط
احلياة

الصحية(1)

التثقيف
الصحي

(1)بام يف ذلك صحة 
الفم، وتعزيز 

السالمة، والتأهيل

مبادرة التحرر 
من التبغ*

املمثل اخلاص
ومدير الشؤون الصحية

بوكالة اإلغاثة

مدير
اإلدارة العامة

املستشار اخلاص
مكتب االتصال
لرشق املتوسط

(جنيف)
ممثلو املنظمة

واملوظفون املسؤولون
عن شؤون البلدان 
األعضاء**

خدمات
امليزانية 

والشؤون املالية

اخلدمات اإلدارية
العامة

الدعم
اإلمدادي
للبلدان
خدمات
املوارد
البرشية
تنمية

قدرات املوظفني
وتدريبهم

التخطيط 
والرصد والتقييم

اجلندر والصحة 
والتنمية*

اإلمارات العربية
املتحدة**

اململكة العربية
السعودية

األردن

أفغانستان

باكستان

تونس

اجلامهريية العربية 
الليبية

اجلمهورية اليمنية

جيبويت

السودان

الصومال

العراق

امن عُ

لبنان

مرص

املغرب

البحرين**

فلسطني**

قطر**

الكويت**

املوظفون
امليدانيون

مجهورية إيران
اإلسالمية

اجلمهورية العربية 
السورية

األمراض
املستجدة

الربنامج العريب 
العاملي

دعم التحرير 
والنرش والرسم

تكنولوجيا املعلومات 
والتواصل عن بعد

إنتاج وتوزيع 
املطبوعات الصحية

ق منسِّ
األمراض املستجدة 
 واألمراض األخر

ق منسِّ
اإليدز واملالريا 

والسل

تقييم مسند 
بالبينات 

لألوضاع 
واالجتاهات 

سياسات األدوية 
األساسية 

واملستحرضات 
الصيدالنية

األجهزة الطبية 
والبيولوجية 

والصحية

تطوير التعليم 
والتدريب
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امللحق الثاين – املوظفون املهنّيون يف إقليم رشق املتوسط
)أ( بحسب عددهم وجنسياهتم يف 31 كانون األول/ديسمرب 2008

املجموعُقطريإقليمي/بلدايناجلنسيــة
16420مرص

10212الواليات املتحدة األمريكية

6410باكستان

3710السودان

7-7تونس

7-7اململكة املتحدة

426الصومال

5-5مجهورية إيران اإلسالمية

325لبنان

415اجلمهورية العربية السورية

224املغرب

314اليمن

213أملانيا

123العراق

123إيطاليا

123هولندا

33-أوغندا

22-أفغانستان

112البحرين

112جيبويت

112اليابان

2-2األردن

2-2اململكة العربية السعودية

11-اجلزائر

1-1النمسا

11-أذربيجان

11-بلجيكا

1-1كندا

11-اجلامهريية العربية الليبية

11-ميانامر

1-1نيوزيلندا

11-الفليبني

1-1جنوب أفريقيا

1-1سويرسا

11-ترينيداد وتوباغو

8747134املجموع

ـّني الذين ُعّينوا يف املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط، )ب( يتم متويل  مالحظة: األرقام الواردة أعاله )أ( ال تشمل املوظفني املمنوحني إجازات بدون مرتب، وال املوظفني األقاليمي
مرتبات هؤالء املوظفني من مجيع املصادر املالية.
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الـُملحق الثاين

)ب( املوظفون من الدول األعضاء، بحسب عددهم وجنسياهتم، يف 31 كانون 
األول/ديسمرب 2008

قائمة أولويات التوظيف اجلنسيــة
العاملية)1(

املجموع يف اإلقليماملجموع يف املنظمةاملجال العاملي)2(

32320-12جمرص

51510-14جباكستان

11610-10جالسودان

187-8ب2تونس

166-8ب2الصومال

4145-12ب2مجهورية إيران اإلسالمية

1115-8جلبنان

155-8ب1اجلمهورية العربية السورية

144-10ب2املغرب

144-8ب1اليمن

253-9ب1العراق

142-8ب1أفغانستان

122-7ب1البحرين

132-7ب1جيبويت

1112-8جاألردن

522-11أاململكة العربية السعودية

111-8ب1اجلامهريية العربية الليبية

--1-8أالكويت
--1-8أُعامن
--1-7أقطر

--2-8أاإلمارات العربية املتحدة
13490جمموع املوظفني من جنسيات اإلقليم

195744جمموع املوظفني من اجلنسيات األخرى

2091134املجموع الكيل

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

البلدان التي يتعنيَّ تشجيع تعيـني مواطنيها يف الوظائف املهنية، بوصفها أولوية أوىل 1 )أ( 

البلدان التي يتعنيَّ تشجيع تعيـني مواطنيها يف الوظائف املهنية، بوصفها أولوية ثانية )ب1(   
البلدان التي ُيْسَمح بتعيـني مواطنيها يف الوظائف املهنية )ب2(   

البلدان التي ُيَقيَّد تعيـني مواطنيها يف الوظائف املهنية )ج(   
رة 2 املجال الراهن للتوظيف املسموح به عىل أساس االشرتاكات املقدَّ
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امللحق الثالث - اجتامعات املكتب اإلقليمي املعقودة يف 
اإلقليم يف عام 2008

اسم االجتامع ومكانه وموعده

احللقة العملية التدريبية الثانية املعنية بالتصدي إلنفلونزا الطيور واالستعداد لإلنفلونزا اجلائحية البرشية، 
الرياض، اململكة العربية السعودية، 5 – 9 كانون الثاين/يناير 2008 

االجتامع االستشاري املعني بإدارة خمزونات اللقاحات، 
الهور، باكستان، 9 – 10 كانون الثاين/يناير 2008

احللقة العملية اإلقليمية الرابعة بشأن الطب القائم عىل البينات، 
مسقط، ُعامن، 15 – 17 كانون الثاين/يناير 2008

د الشلل الرخو احلاد )الفريق »أ«(، احللقة العملية للتدريب عىل إدارة املعطيات )البيانات( املتعلقة برتصُّ
القاهرة، مرص، 20 – 24 كانون الثاين/يناير 2008

االجتامع البلداين بشأن حتسني أداء الرعاية األولية،
اإلسكندرية، مرص، 28 – 31 كانون الثاين/يناير 2008

اجتامع الفريق االستشاري التقني املعني باستئصال شلل األطفال يف أفغانستان وباكستان، 
القاهرة، مرص، 3 – 4 شباط/فرباير 2008

د الشلل الرخو احلاد )الفريق »ب«(، احللقة العملية للتدريب عىل إدارة املعطيات )البيانات( املتعلقة برتصُّ
القاهرة، مرص، 3 – 7 شباط/فرباير 2008

اجتامع اخلرباء اإلقليمي املشرتك بني املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط واليونسكو واإليسيسكو بشأن القضايا األخالقية والقانونية لبحوث األجنة البرشية، 
القاهرة، مرص، 12 – 14 شباط/فرباير 2008

د الشلل الرخو احلاد )الفريق »ج«(،  احللقة العملية للتدريب عىل إدارة املعطيات )البيانات( املتعلقة برتصُّ
القاهرة، مرص، 17 – 21 شباط/فرباير 2008

د عدوى فريوس اإليدز بني أشد الفئات السكانية تعرضًا خلطر اإلصابة بالعدوى، احللقة العملية اإلقليمية للتدريب عىل ترصُّ
األقرص، مرص، 17 – 25 شباط/فرباير 2008

احللقة العملية اإلقليمية للتدريب عىل اإلعالم والتثقيف بشأن مكافحة التبغ،
القاهرة، مرص، 18 – 20 شباط/فرباير 2008

االجتامع الثالث والعرشون للمدير اإلقليمي مع ممثيل املنظمة وموظفي املكتب اإلقليمي،
القاهرة، مرص، 25 – 28 شباط/فرباير 2008

ص من داء الفيالريات اللمفية،  االجتامع السابع للفريق اإلقليمي ملراجعة الربامج املعني بالتخلُّ
القاهرة، مرص، 27 – 28 شباط/فرباير 2008

املشاورة التقنية الستكامل الدالئل اإلرشادية اإلقليمية للتغذية املعنية بأنواع الغذاء، 
القاهرة، مرص، 1 – 2 آذار/مارس 2008

احللقة العملية التدريبية اإلقليمية اخلاصة بضباط االتصال الوطنيني املعنيني باإلصابات يف البلدان ذات األولوية التي تستخدم منهج املنظمة لتعليم تدابري 
الوقاية من العنف واإلصابات، مسقط، ُعامن، 1 – 5 آذار/مارس 2008

االجتامع التاسع لفريق املنظمة االستشاري التقني املعني بمكافحة اجلذام، 
القاهرة، مرص، 6 – 7 آذار/مارس 2008

التدريب عىل رصد التغطية بربنامج التطعيم، وإدارة برامج مكافحة املالريا وكزاز )تتانوس( الوليد،
ن، األردن 8 – 14 آذار/مارس 2008 َعامَّ
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الـُملحق الثالث

امللحق الثالث - اجتامعات املكتب اإلقليمي املعقودة يف اإلقليم يف عام 2008 )تابع(

اسم االجتامع ومكانه وموعده

االجتامع االستشاري املعني بالكولريا واألمراض اجلرثومية املعوية، 
القاهرة، مرص، 9 – 11 آذار/مارس 2008

املشاورة اإلقليمية املعنية بالُنُظم الوطنية حلامية حقوق امللكية الفكرية، وإتاحة األدوية، 
القاهرة، مرص، 11 – 13 آذار/مارس 2008

االجتامع البلداين املعني بالتخلص من كزاز األم والوليد، 
صنعاء، اليمن، 11 – 13 آذار/مارس 2008

احللقة العملية املختربية البلدانية املعنية باكتشاف فريوس احلصبة وتنميط جيناته، 
مسقط، ُعامن، 11 – 18 آذار/مارس 2008

املؤمتر املشرتك بني أوروبا ورشق املتوسط املعني باملعلومات الطبية والتطبيب عن ُبعد، 
طرابلس، اجلامهريية العربية الليبية، 13 – 15 آذار/مارس 2008

احللقة العملية اإلقليمية للتدريب عىل إعداد املقرتحات للجولة الثامنة للصندوق العاملي، 
القاهرة، مرص، 16 – 19 آذار/مارس 2008

الدورة الثالثة والعرشون لّلجنة االستشارية للبحوث الصحية، 
القاهرة، مرص، 24 – 26 آذار/مارس 2008

اجتامع راسمي السياسات ومديري الربامج بشأن تعزيز الوقاية من رسطان عنق الرحم يف اإلقليم، من خالل إدخال اللقاح املضاد لفريوس الورم احُلَليمي 
البرشي، الرباط، املغرب، 25 – 27 آذار/مارس 2008

املشاَوَرة املعنّية بإنفلونزا الطيور واإلنفلونزا اجلائحية،
القاهرة، مرص، 25 – 27 آذار/مارس 2008

االجتامع اإلقليمي ملنسقي شؤون الطوارئ واألعامل اإلنسانية، واملؤمتر املعني بالكوارث، 
ن، األردن، 26 – 28 آذار/مارس 2008  َعامَّ

االجتامع السادس عرش للجنة االختيار لربنامج املنح الصغرية للبحوث امليدانية يف أمراض املناطق املدارية وسائر األمراض السارية، املشرتك بني املكتب 
اإلقليمي لرشق املتوسط والربنامج اخلاص املعني بالبحث والتدريب يف جمال أمراض املناطق املدارية، القاهرة، مرص، 7 – 10 نيسان/أبريل 2008

االجتامع السادس للفريق االستشاري التقني اإلقليمي املعني باستئصال شلل األطفال، 
القاهرة، مرص، 12 – 13 نيسان/أبريل 2008

االجتامع الثامن عرش لّلجنة اإلقليمية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال،
القاهرة، مرص، 14 – 17 نيسان/أبريل 2008

االجتامع اإلقليمي ملديري خدمات نقل الدم، 
الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، 15 – 17 نيسان/أبريل 2008 

اجتامع فريق العمل اإلقليمي األسايس التابع للتحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع، 
القاهرة، مرص، 16 – 17 نيسان/أبريل 2008

االجتامع الثاين والثالثون لّلجنة االستشارية اإلقليمية، 
القاهرة، مرص، 16 – 17 نيسان/أبريل 2008

املنتدى السنوي الثاين جلودة الرعاية الصحية، 
القاهرة، مرص، 19 – 23 نيسان/أبريل 2008

االجتامع اخلتامي للجنة االختيار ملقرتحات املنح البحثية لعام 2008، 
القاهرة، مرص، 22 – 24 نيسان/أبريل 2008
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 التقرير السنوي
للمدير إقليمي، 2008

امللحق الثالث - اجتامعات املكتب اإلقليمي املعقودة يف اإلقليم يف عام 2008 )تابع(

اسم االجتامع ومكانه وموعده

احللقة العملية اإلقليمية للتدريب عىل منهجية مراجعة املعطيات )البيانات( القائمة املتعلقة باألمراض املنقولة جنسيًا،
القاهرة، 23 نيسان/أبريل 2008

االجتامع االستشاري املعني بمسودة االستـراتيجية اإلقليمية ملكافحة الرسطان، 
القاهرة، مرص، 30 نيسان/أبريل – 1 أيار/مايو 2008

احللقة العملية اإلقليمية املعنية بإعداد استـراتيجيات وخطط عمل وطنية لصحة العاّمل، 
املنامة، البحرين، 5 –7 أيار/مايو 2008

املشاورة املعنية بإعادة توثيق دليل ترشيعات السالمة الغذائية، 
القاهرة، مرص، 6 – 7 أيار/مايو 2008

تدشني الرشاكة اإلقليمية لرشق املتوسط لدحر السل، 
القاهرة، مرص، 6 – 7 أيار/مايو 2008

التدريب عىل إطار اإلدارة تأسيسًا عىل النتائج، 
القاهرة، مرص، 6 – 7 أيار/مايو 2008

االجتامع اإلقليمي املعني بالتحّدي العاملي لسالمة املرىض، 
القاهرة، مرص، 6 – 8 أيار/مايو 2008

إطالق احلملة الوطنية للتوعية املرورية، 
ن، األردن، 7 - 11 أيار/مايو 2008 عامَّ

االجتامع البلداين إلعداد استـراتيجية إقليمية للصحة النفسية لألم والطفل واملراهق، 
اإلسكندرية، مرص، 11 - 14 أيار/مايو 2008

االجتامع البلداين لراسمي السياسات والتقنيني وصّناع القرارات، املعني باالستعداد لإلنفلونزا اجلائحية البرشية واحتوائها، 
الرباط، املغرب، 12 - 16 أيار/مايو 2008

احللقة العملية التدريبية املختربية البلدانية املعنية باكتشاف فريوس احلصبة، 
تونس، 12 - 16 أيار/مايو 2008

مكافحة العدوى، والصحة العمومية عىل مفارق الطرق، 
جدة، اململكة العربية السعودية، 24 - 28 أيار/مايو 2008

احللقة العملية التدريبية املعنية باحلسابات الصحية الوطنية والتنمية، 
القاهرة، مرص، 25 - 29 أيار/مايو 2008

االجتامع التخطيطي اإلقليمي لزيادة مأمونية احلمل، 
تونس، 26 - 30 أيار/مايو 2008

االجتامع البلداين ملديري الربامج الوطنية ملكافحة املالريا من بلدان القرن األفريقي والبلدان التي تـتوّطنها املالريا يف شبه اجلزيرة العربية، 
صنعاء، اليمن، -1 4 حزيران/يونيو 2008

ي هلا،  احللقة العملية البلدانية للتدريب عىل استقصاء الفاشيات والتصدرِّ
مسقط، ُعامن، -1 5 حزيران/يونيو 2008

احللقة الدراسية اإلقليمية املعنّية باآلثار الصحية لتغريُّ املناخ، 
القاهرة، مرص، 2 - 4 حزيران/يونيو 2008

االجتامع اخلامس للمجموعة الفرعية املعنية بالرشاكة بني القطاَعنْي العام واخلاص ملكافحة السل ورعاية مرضاه، 
القاهرة، مرص، 3 - 6 حزيران/يونيو 2008
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الـُملحق الثالث

امللحق الثالث - اجتامعات املكتب اإلقليمي املعقودة يف اإلقليم يف عام 2008 )تابع(

اسم االجتامع ومكانه وموعده

احللقة العملية اإلقليمية للتدريب عىل إدارة األدوية واإلمدادات الصيدالنية الالزمة للسل، 
القاهرة، مرص، 8 - 12 حزيران/يونيو 2008

االجتامع اإلقليمي السادس املعني بتـرمجة العلوم الصحية إىل العربية، 
دمشق، اجلمهورية العربية السورية، 8 - 12 حزيران/يونيو 2008

االجتامع البلداين اخلامس والعرشون للمديرين الوطنيني للربنامج املوسع للتمنيع واالجتامع الثالث والعرشون للفريق االستشاري التقني اإلقليمي، 
الرياض، اململكة العربية السعودية، 14 - 18 حزيران/يونيو 2008

احللقة العملية املعنية باالختبار الـُمْسبق لصالحية األدوية، 
ن، األردن، 15 - 16 حزيران/يونيو 2008 َعامَّ

االجتامع السادس لّلجنة االستشارية للتمريض والِقَبالة، 
بريوت، لبنان، 15 - 20 حزيران/يونيو 2008

املشاَورة اإلقليمية األوىل للخرباء املعنيني بسالمة املستشفيات من الكوارث، 
القاهرة، مرص، 16 - 17 حزيران/يونيو 2008

االجتامع الطارئ للفريق االستشاري التقني الستئصال شلل األطفال من باكستان، 
كراتيش، باكستان، 24 - 25 حزيران/يونيو 2008

د التبغ،  التدريب عىل النظام العاملي لرتصُّ
القاهرة، مرص، 24 - 26 حزيران، يونيو 2008

املشاَوَرة املعنّية بالتهاب السحايا باملكورات السحائية، 
القاهرة، مرص، 1 - 3 متوز/يوليو 2008

التدريب عىل إدارة املخزون من إمدادات اللقاحات، 
دمشق، اجلمهورية العربية السورية، 5 - 7 متوز/يوليو 2008

االجتامع الثاين ألعضاء شبكة رشق املتوسط ملكافحة األمراض املنقولة جنسيًا، 
القاهرة، مرص، 7 - 9 متوز/يوليو 2008

ص من اجلذام،  اجتامع مديري برامج التخلُّ
تونس، 7 - 9  متوز/يوليو 2008

احللقة العملية املعنية بمامرسات التصنيع اجليدة للمفتشني واملصّنعني يف البلدان الناطقة بالفرنسية: تدريب متقّدم عىل متطلبات معينة ملامرسات التصنيع اجليدة، 
الرباط، املغرب، 7 - 12 متوز/يوليو 2008

االجتامع الثاين املعني بالرشاء اجلامعي للقاحات يف بلدان املغرب العريب، 
تونس، 9 - 11 متوز/يوليو 2008

االجتامع الثالث لضباط االتصال من منظمة الصحة العاملية واليونيسف والبنك الدويل املعنيني بتعزيز الُنُظم الصحية، من األقاليم واملقر الرئييس، 
رشم الشيخ، مرص، 13 - 17 متوز/يوليو 2008

د الشلل الرخو احلاد،  احللقة العملية لبلدان جملس التعاون اخلليجي لرتصُّ
مسقط، ُعامن، 14 - 16 متوز/يوليو 2008

املشاورة التقنية املعنية بإدماج األمراض غري السارية يف الرعاية الصحية األولية، 
القاهرة، مرص، 22 - 24 متوز/يوليو 2008

دة لتعليم التدبري املتكامل لصحة الطفولة، قبل االلتحاق باخلدمة، اجتامع اخلرباء املعني باملضمومة املوحَّ
طهران، مجهورية إيران اإلسالمية، 26 متوز/يوليو – 1 آب/أغسطس 2008
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 التقرير السنوي
للمدير إقليمي، 2008

امللحق الثالث - اجتامعات املكتب اإلقليمي املعقودة يف اإلقليم يف عام 2008 )تابع(

اسم االجتامع ومكانه وموعده

احللقة العملية البلدانية للتدريب عىل النهج العميل لصحة الرئة
القاهرة، مرص، 10 – 14 آب/أغسطس 2008 

االجتامع التقني اإلقليمي املعني بأدوات البحث البديلة لتقييم سالمة املرىض
ن، األردن، 11 – 13 آب/أغسطس 2008 عامَّ

االجتامع األول للمنتدى الرشقي املتوسطي والعريب املعني باألخالقيات البيولوجية للبحوث، واالجتامع الفرعي
القاهرة، مرص، 11 – 14 آب/أغسطس 2008

املشاَوَرة غري الرسمية املعنية بدراسات منظمة الصحة العاملية للثبات يف بيئة عاملية
القاهرة، مرص، 19 – 21 آب/أغسطس 2008

اجتامع جملس الرشاكة اإلقليمية لرشق املتوسط لدحر السل
القاهرة، مرص، 27 آب/أغسطس 2008

املشاَوَرة املعنية بتنقيح تقديرات وقوعات السل يف بلدان اإلقليم،
القاهرة، مرص، 7 - 12 أيلول/سبتمرب 2008

ص من احلصبة يف إقليم املنظمة لرشق املتوسط املشاَوَرة التقنية املعنية بعملية توثيق التخلُّ
القاهرة، مرص، 16 – 18 أيلول/سبتمرب 2008

االجتامع التاسع عرش لّلجنة اإلقليمية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال
القاهرة، مرص، 8 – 9 أيلول/سبتمرب 2008

املشاَوَرة التقنية املعنية باستئصال شلل األطفال يف باكستان
القاهرة، مرص، 10 ترشين األول/أكتوبر 2008

الدورة اخلامسة واخلمسون لّلجنة اإلقليمية
القاهرة، مرص، 11 - 14 ترشين األول/أكتوبر 2008

االجتامع اخلتامي للجنة االختيار لتمويل مشاريع املنحة املشرتكة بني املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتقني لعام 2008
القاهرة، مرص، 15 - 16 ترشين األول/أكتوبر 2008

احللقة العملية التدريبية البلدانية لتعزيز قدرات خمتربات اإلنفلونزا يف اإلقليم
طهران، مجهورية إيران اإٍلسالمية، 19 - 22 ترشين األول/أكتوبر 2008

االجتامع التنسيقي احلدودي الثالث املعني باملالريا، املشرتك بني أفغانستان وباكستان ومجهورية إيران اإلسالمية،
شرياز، مجهورية إيران اإٍلسالمية، 20 - 22 ترشين األول/أكتوبر 2008

املشاَوَرة املعنية بتعليم املهارات احلياتية،
القاهرة، مرص، 20 - 23 ترشين األول/أكتوبر 2008

ع للتمنيع، واالجتامع اإلقليمي الثالث والعرشون للفريق االستشاري التقني االجتامع البلداين اخلامس والعرشون للمديرين الوطنيني للربنامج املوسَّ
اإلسكندرية، مرص، 21 – 23 ترشين األول/أكتوبر 2008

االجتامع املعني باملرصد الصحي العاملي
القاهرة، مرص، 22 – 23 ترشين األول/أكتوبر 2008

احللقة العملية اإلقليمية األوىل بشأن ترمجة املعارف: كيفية استخدام املعارف لوضع السياسات
طهران، مجهورية إيران اإٍلسالمية، 26 – 29 ترشين األول/أكتوبر 2008

احللقة العملية اإلقليمية املشرتكة بني املنظمة واملكتب اإلقليمي لرشق املتوسط واإليسيسكو بشأن العمل مع املنظامت غري احلكومية عىل دمج التثقيف 
الصحي وحتسني االستجابة لالحتياجات الصحية للمراهقني، دمشق، اجلمهورية العربية السورية، 26 – 30 ترشين األول/أكتوبر 2008
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الـُملحق الثالث

امللحق الثالث - اجتامعات املكتب اإلقليمي املعقودة يف اإلقليم يف عام 2008 )تابع(

اسم االجتامع ومكانه وموعده

االجتامع البلداين الثاين عرش ملديري خمتربات فريوسات شلل األطفال يف إقليم املنظمة لرشق املتوسط
دمشق، اجلمهورية العربية السورية، 27 - 29 ترشين األول/أكتوبر 2008

االجتامع املعني باسرتاتيجيات مكافحة داء الليشامنيات يف إقليم رشق املتوسط 
حلب، اجلمهورية العربية السورية، 27 - 30 ترشين األول/أكتوبر 2008

احللقة العملية اإلقليمية املعنيَّة بمامرسات التصنيع اجليدة ملؤسسات أخذ الدم/البالزما
طهران، مجهورية إيران اإلسالمية، 1 - 4 ترشين الثاين/نوفمرب 2008

اجتامع قطر لعام 2008 بشأن الرعاية الصحية األولية: أساس الصحة والعافية
الدوحة، قطر، 1 - 4 ترشين الثاين/نوفمرب 2008

االجتامع األول للجنة االستشارية العلمية والتقنية اإلقليمية للمرشوع الذي يدعمه املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط ومرفق البيئة العاملية
ن، األردن، 2 - 3 ترشين الثاين/نوفمرب 2008 عامَّ

االجتامع البلداين األول لضباط االتصال الوطنيني املعنيني بمكافحة النواقل 
ن، األردن، 4 - 6 ترشين الثاين/نوفمرب 2008 عامَّ

املؤمتر اإلقليمي الرابع املعني باملجالت الطبية يف إقليم رشق املتوسط
املنامة، البحرين، 5 - 7 ترشين الثاين/نوفمرب 2008

املشاَوَرة اإلقليمية الستكامل املنتدى الربملاين اإلقليمي لتعزيز الصحة
القاهرة، مرص، 10 - 11 ترشين الثاين/نوفمرب 2008

احللقة العملية اإلقليمية املعنية بتطبيق االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ
القاهرة، مرص، 10 - 12 ترشين الثاين/نوفمرب 2008

الفريق االستشاري اإلقليمي املعني بمرض اإليدز والعدوى بفريوسه وسائر األمراض املنقولة جنسيًا
اإلسكندرية، مرص، 16 ترشين الثاين/نوفمرب 2008

H5 احللقة العملية التدريبية البلدانية املعنية باستخدام طرائق التفاعل السلسيل للبوليمرياز لتشخيص فريوس اإلنفلونزا
القاهرة، مرص، 16 - 20 ترشين الثاين/نوفمرب 2008

املشاَوَرة املعنية بسياسات وممارسات اختبارات حتري العدوى بفريوس اإليدز والتوعية بشأهنا يف إقليم رشق املتوسط
اإلسكندرية، مرص، 19 - 20 ترشين الثاين/نوفمرب 2008

احللقة العملية اإلقليمية للتدريب عىل حتديد املتواليات اجلينية للفريوسات الَعَجلّية
القاهرة، مرص، 16 – 17 ترشين الثاين/نوفمرب 2008

االجتامع البلداين الثامن عرش ملديري الربامج الوطنية ملكافحة اإليدز
اإلسكندرية، مرص، 17 - 18 ترشين الثاين/نوفمرب 2008

احللقة العملية اإلقليمية املشرتكة بني املنظمة واإليسيسكو بشأن َدْور البث اإلذاعي يف التوعية الصحية يف األرياف
دمشق، اجلمهورية العربية السورية، 17 - 19 ترشين الثاين/نوفمرب 2008

االجتامع البلداين املعني بتقليص وفيات املواليد
تونس، 21 - 23 ترشين الثاين/نوفمرب 2008

احللقة العملية اإلقليمية ملتابعة نتائج مبادرة الرؤية 2020
القاهرة، مرص، 23 - 26 ترشين الثاين/نوفمرب 2008

ص منهام االجتامع البلداين املعني بمكافحة احلصبة واحلصبة األملانية والتخلُّ
الفجرية، اإلمارات العربية املتحدة، 23 - 25 ترشين الثاين/نوفمرب 2008
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 التقرير السنوي
للمدير إقليمي، 2008

امللحق الثالث - اجتامعات املكتب اإلقليمي املعقودة يف اإلقليم يف عام 2008 )تابع(

اسم االجتامع ومكانه وموعده

م الدول األعضاء يف إقليم رشق املتوسط نحو تطبيق اللوائح الصحية الدولية االجتامع البلداين املعني بتقدُّ
حلب، اجلمهورية العربية السورية، 24 - 27 ترشين الثاين/نوفمرب 2008

احللقة العملية التدريبية البلدانية املعنية باملضاعفات التي تعقب التطعيم
تونس، 24 - 28 ترشين الثاين/نوفمرب 2008

اجتامع الفريق االستشاري التقني اإلقليمي
الفجرية، اإلمارات العربية املتحدة، 25 ترشين الثاين/نوفمرب 2008

االجتامع املعني بشبكة املختربات اإلقليمية اخلاصة باحلصبة واحلصبة األملانية
الفجرية، اإلمارات العربية املتحدة، 26 ترشين الثاين/نوفمرب 2008

االجتامع اخلامس عرش لفريق العمل اإلقليمي لرشق املتوسط املعني بالتحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع
الفجرية، اإلمارات العربية املتحدة، 27 - 28 ترشين الثاين/نوفمرب 2008

احللقة العملية للتدريب عىل التثقيف واالتصال واالستنهاض االجتامعي، واالجتامع الثالث عرش ملديري الربامج الوطنية ملكافحة السل يف اإلقليم
القاهرة، مرص، 30 ترشين الثاين/نوفمرب – 3 كانون األول/ديسمرب 2008

املشاَوَرة اإلقليمية األوىل للرشق األوسط وأوروبا لتنقيح نظام احلسابات الصحية
القاهرة، مرص، 15 - 17 كانون األول/ديسمرب 2008

االجتامع البلداين العتامد االسرتاتيجية اإلقليمية ملكافحة الرسطان، وإعداد خطط العمل الوطنية
القاهرة، مرص، 15 - 18 كانون األول/ديسمرب 2008

املشاَوَرة الثالثة املتعلقة بالتخطيط االسرتاتيجي واملعنية بشبكة َبْلس نِْت للرشق األوسط، واحللقة العملية التدريبية اإلقليمية املعنية بالعددّيات البيولوجية
ن، األردن، 15 - 18 كانون األول/ديسمرب 2008 عامَّ

د التهاب املعدة واألمعاء الناجم عن الفريوسات الَعَجلية احللقة العملية البلدانية املعنية بشبكة ترصُّ
ن، األردن، 16 - 18 كانون األول/ديسمرب 2008 عامَّ

احللقة العملية إلدارة اللقاحات املعقودة لنخبة من البلدان ذات األولوية يف إقليم رشق املتوسط
اخلرطوم، السودان، 27 - 31 كانون األول/ديسمرب 2008
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امُللحق الرابع - املنشورات اجلديدة الصادرة يف عام 2008
املصدرالعنوان

املطبوعات

مراجعة ألفضل املامرسات يف الوقاية من عدوى فريوس اإليدز ورعاية متعاطي املخدرات حقنًا يف مجهورية إيران اإلسالمية
اللغة: اإلنكليزية  

املكتب اإلقليمي

الدعوة والتواصل والتعبئة االجتامعية ملكافحة السّل. كتيب الربامج الوطنية
اللغة: العربية

املقر الرئييس

دليل ميداين للتخلص من االضطرابات النامجة عن َعَوز اليود
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

اسرتاتيجية التشيُّخ النشط والصحي ورعاية املسنني يف إقليم رشق املتوسط 2006 – 2015
اللغة: العربية

املكتب اإلقليمي

اسرتاتيجية لتعزيز الصحة يف إقليم رشق املتوسط 2006 – 2013
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

أساسيات علم الوبائيات
اللغة: العربية 

املقر الرئييس

 بناء قاعدة معارف: املحددات االجتامعية للصحة يف سبعة من بلدان إقليم رشق املتوسط،
سلسلة املنشورات اإلقليمية للمنظمة لرشق املتوسط 31

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

قضايا اجلنسني املتداخلة يف املجال الصحي بإقليم رشق املتوسط
اللغة: الفرنسية

املكتب اإلقليمي

املؤرشات الديمغرافية واالجتامعية والصحية لبلدان رشق املتوسط 2008
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

خطة التمويل للفرتة 2008 – 2009 
رشاكة رشق املتوسط لدحر السل

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

دليل التخطيط لتطبيق التدبري املتكامل لصحة الطفولة عىل مستوى املنطقة اإلدارية
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

كيف نساعد أطفالنا املصابني بالرصع
اللغة: العربية

املكتب اإلقليمي

د اإلصابات وإجراء البحوث حوهلا الوقاية من اإلصابات ومكافحتها: دليل إلعداد خطة عمل متعددة القطاعات لرتصُّ
اللغة: العربية

املكتب اإلقليمي

لويس فيغو وكأس السل العاملية
اللغة: العربية

املقر الرئييس

التدبري العالجي ملشاكل الولدان: دليل األطباء واملمرضات والقابالت
التدبري املتكامل للحمل والوالدة.

اللغة: العربية

املقر الرئييس

أسعار األدوية، وتوافرها، وميسورية تكلفتها وعنارص األسعار
اليمن

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي
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 التقرير السنوي
للمدير إقليمي، 2008

امُللحق الرابع - املنشورات اجلديدة الصادرة يف عام 2008 )تابع(

املصدرالعنوان

املطبوعات

أسعار األدوية، وتوافرها، وميسورية تكلفتها وعنارص األسعار
اجلمهورية العربية السورية

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

أسعار األدوية، وتوافرها، وميسورية تكلفتها وعنارص األسعار
املغرب

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

د العاملي لتعاطي التبغ بني الشباب 2000 – 2007 التقرير األسبوعي عن املراضة والوفيات. الرتصُّ
اللغة: العربية

مراكز مكافحة األمراض 
والوقاية منها

رسم خرائط لُنُظم البحوث الصحية الوطنية يف عرشة من بلدان رشق املتوسط
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

الوقاية من العنف واإلصابات: دليل لوزارات الصحة
اللغة: العربية

املقر الرئييس

بروتوكول واستبيان ودالئل لدراسة منظمة الصحة العاملية متعددة البلدان حول صحة املرأة والعنف املنزيل
اللغة: العربية

املقر الرئييس

استعراض أنشطة صناعة التبغ يف إقليم رشق املتوسط: مقدمة
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

املحددات االجتامعية للصحة يف البلدان التي تعاين من الرصاعات: منظور إلقليم رشق املتوسط
املنشورات اإلقليمية للمنظمة، السلسلة 32 من منشورات رشق املتوسط

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

تقوية اإلدارات الوطنية ودون الوطنية لتنمية املوارد البرشية
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات، دليل املستخدم
اللغة: العربية

املقر الرئييس

طريق »عبور« السجائر إىل مجهورية إيران اإلسالمية والعراق
الطبعة الثانية

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

ِحَيل وخمططات صناعة التبغ لتقويض جهود مكافحة تعاطي التبغ يف مرص وشامل أفريقيا، الطبعة الثانية
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

التقرير السنوي للمدير اإلقليمي عن أعامل منظمة الصحة العاملية يف إقليم رشق املتوسط
اللغات: العربية واإلنكليزية والفرنسية

املكتب اإلقليمي

التقرير اخلاص بالصحة يف العامل 2008: املقدمة ونبذة عامة: 
الرعاية الصحية األولية اآلن أكثر من أي وقت مىض

اللغة: العربية

املقر الرئييس

السل: أصوات غري املسموعني
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي
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الـُملحق الرابع

امُللحق الرابع - املنشورات اجلديدة الصادرة يف عام 2008 )تابع(

املصدرالعنوان

املطبوعات

صوت احلقيقة، الطبعة الثانية
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

آن للمرأة أن تقود الركب. أهيا القياديون! أوفوا بالعهد وأوقفوا اإليدز – احلملة العاملية ملكافحة اإليدز 2008
اللغة: اإلنكليزية/العربية

املكتب اإلقليمي

التقرير العاملي حول العنف والصحة: ملّخص
اللغة: العربية

املقر الرئييس

الدوريات

نرشة املبادرات املجتمعية، املجلد 4، العدد 1
اللغات: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

نرشة املبادرات املجتمعية، املجلد 4، العدد 2
اللغات: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

نرشة املبادرات املجتمعية، املجلد 4، العدد 3
اللغات: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 14، العدد 1
اللغات: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 14، العدد 2
اللغات: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 14، العدد 3
اللغات: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 14، العدد 4
اللغات: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 14، العدد 5
اللغات: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 14، العدد 6
اللغات: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

منشورات عىل أقراص حاسوبية

أطلس املكتب اإلقليمي ملخاطر الكوارث
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

منشورات املركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة

نامذج عامة لتحليل خماطر بعض األغذية التقليدية للتحكم يف نقاطها احلرجة: دليل إلقليم رشق املتوسط
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي
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امُللحق اخلامس - املراكز املتعاونة مع منظمة الصحة 
العاملية يف إقليم رشق املتوسط

يف أيَّار/مايو 2009
اسم املؤسسةالبلدلقب املركزجمال االختصاص

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال مكافحة متالزمة العوز املناعي اإليدز
املكتسب

وحدة البحوث الطبية رقم 3 مرص
للبحرية األمريكية

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال مكافحة متالزمة العوز املناعي اإليدز
املكتسب

جامعة الكويتالكويت

مستشفى الشفاء تراست للعيونباكستاناملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الوقاية من العمىالعمى

اإلمارات العربية املركز املتعاون مع املنظمة للتدريب والبحث يف جمال نقل الدمنقل الدم
املتحدة

مركز خدمات نقل الدم واألبحاث

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال بحوث الرسطانات الـَمِعدية الرسطان
املعوّية

مجهورية إيران 
اإلسالمية

مركز أبحاث األمراض اهلضمية

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الوقاية من الرسطان الرسطان
واضطرابات الدم يف األطفال ومكافحتها

اململكة العربية 
السعودية

مستشفى امللك فيصل التخصيص 
ومركز األبحاث

األمراض القلبية 
الوعائية

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

مجهورية إيران 
اإلسالمية

مركز إصفهان لبحوث األمراض 
القلبية الوعائية

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

مجهورية إيران 
اإلسالمية

جامعة طهران للعلوم الطبية

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

ري والغدد األردن املركز الوطني للسكَّ
الصّم واألمراض الوراثية

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

ري الباكستانيةباكستان رابطة السكَّ

وحدة الصيدلة والدواء بوزارة تونساملركز املتعاون مع املنظمة لتسجيل األدوية والتنظيم الدوائياألدوية
الصحة العمومية

جامعة اخلليج العريبالبحريناملركز املتعاون مع املنظمة لتطوير التعليمتطوير التعليم

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

جامعة قناة السويسمرص

مجهورية إيران املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال تطوير التعليمتطوير التعليم
اإلسالمية

جامعة الشهيد هبشتي للعلوم الطبية 
واخلدمات الصحية

املركز املتعاون مع املنظمة للتدريب عىل البحث وتطوير تعليم تطوير التعليم
العاملني الصحيني

كلية األطباء واجلراحنيباكستان

جامعة اجلزيرةالسوداناملركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب يف جمال تطوير التعليمتطوير التعليم

جامعة اخلرطومالسوداناملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال تطوير تعليم املهن الصحيةتطوير التعليم
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الـُملحق اخلامس

امُللحق اخلامس - املراكز املتعاونة مع منظمة الصحة العاملية يف إقليم رشق املتوسط )تابع(

اسم املؤسسةالبلدلقب املركزجمال االختصاص

األمراض الـُمْعدية 
ة واملنبعثة املستجدَّ

ة  املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال األمراض الـُمْعدية املستجدَّ
واملنبعثة

وحدة البحوث الطبية رقم 3 مرص
للبحرية األمريكية

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب يف جمال علوم الغدد الغدد الصّم
الصّم

مجهورية إيران 
اإلسالمية

جامعة الشهيد هبشتي للعلوم الطبية 
واخلدمات الصحية

املعلومات الصحية 
والطبية

املركز املتعاون مع املنظمة للتقييم والتدريب والبحث يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات

مجهورية إيران 
اإلسالمية

إدارة املعلوميات الصحية، بوزارة 
الصحة والتعليم الطبي

الوقاية من العدوى 
ومكافحتها

اململكة العربية املركز املتعاون مع املنظمة للوقاية من العدوى ومكافحتها
السعودية

مدينة امللك عبد العزيز الطبية، 
ومستشفى امللك فهد للحرس 

الوطني

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

معهد باستور التونيس، وزارة تونس
الصحة العمومية

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

مستشفيات جامعة عني شمسمرص

مجهورية إيران املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الصحة النفسيةالصحة النفسية
اإلسالمية

اجلامعة اإليرانية للعلوم الطبية

جامعة ابن رشداملغرباملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الصحة النفسيةالصحة النفسية

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

كلية طب روالبنديباكستان

كلية العلوم الصحية، وزارة الصحةالبحريناملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال تطوير التمريضالتمريض

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردناملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال تطوير التمريضالتمريض
األردنية

مجهورية إيران املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب يف جمال التغذيةالتغذية
اإلسالمية

املعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا 
الغذائية، وزارة الصحة والتعليم 

الطبي

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

اجلامعة األمريكية يف بريوتلبنان

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

مجهورية إيران 
اإلسالمية

املختربات املرجعية اإليرانية، وزارة 
الصحة والتعليم الطبي

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال جودة األدوية، مع الرتكيز عىل مراقبة جودة األدوية
البحث والتطوير وتقييم التطبيقات التسويقية

املخترب الوطني ملراقبة األدويةتونس

مجهورية إيران املركز املتعاون مع املنظمة ملَراِجع وبحوث داء الَكَلبداء الَكَلب
اإلسالمية

معهد باستور اإليراين

املركز الوطني لألبحاثالسوداناملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الطب الشعبيالطب الشعبي

اإلمارات العربية املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الطب الشعبيالطب الشعبي
املتحدة

ع زايد لبحوث األعشاب  جممَّ
والطب التقليدي
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 التقرير السنوي
للمدير إقليمي، 2008

امُللحق اخلامس - املراكز املتعاونة مع منظمة الصحة العاملية يف إقليم رشق املتوسط )تابع(

اسم املؤسسةالبلدلقب املركزجمال االختصاص

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

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

مجهورية إيران املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال مكافحة التبغالتبغ
اإلسالمية

املعهد الوطني لبحوث السل 
وأمراض الرئة

مجهورية إيران املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال مكافحة السلالسل
اإلسالمية

جامعة الشهيد هبشتي للعلوم الطبية 
واخلدمات الصحية

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

املكتب الوطني للامء الصالح املغرب
للرشب، جممع بورقرق، حمطة 

املعاجلة

املجلس الوطني لشؤون األرسةاألردناملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الوقاية من العنف اأُلرسي العنف
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