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مة املقدِّ
يتواصل تأثر أعامل منظمة الصحة العاملية يف إقليم رشق املتوسط باثنني من العوامل الرئيسية، أال ومها احلاجة إىل 
التي  املتواصلة  فاألخطار  الصحية.  الرعاية  إليتاء  صحي  نظام  عىل  قائم  واضح  هنج  إىل  واحلاجة  البرشي  األمن 
ز املوارد يف جماهبة حاالت  تتهدد األمن البرشي خُتِلُّ باستمرارية التحسن يف الُنُظم الصحية يف عدد من البلدان، وتركرِّ
الطوارئ، وُتعرقل اجلهود الرامية إىل حتسني معافاة السكان املعنيرِّـني وهتدد التقدم املحرز نحو حتقيق املرامي اإلنامئية 
2009 بفعل األزمة  لأللفية، واملكاسب املحققة حتى يومنا هذا. وقد تضاعفت االحتياجات اإلنسانية خالل عام 
االقتصادية عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي، والسيَّام يف أفغانستان والعراق والصومال واليمن، وكذلك بسبب 
احلصار الظامل والقيود اجلائرة املفروضة عىل قطاع غزة. وقد حتملت النظم الصحية يف مجيع أنحاء اإلقليم فوق ما 

.2009 (H1N1) اء خطر انتشار جائحة اإلنفلونزا تطيق جرَّ

إن قوة النظام الصحي من شأهنا أن تعني الربامج الصحية كاًل عىل حدة، عىل إيتاء اخلدمات بالفعالية والكفاءة 
اخلدمات  م من خالله  ُتقدَّ منربًا جيدًا  يوفر  فإنه  نحو جيد،  بوظائفه عىل  الصحي  النظام  يعمل  إذرْ عندما  املطلوبة. 
الصحية، وعندما يقل أداؤه عن املستوى املطلوب لضامن فعالية إيتاء اخلدمات وكفاءهتا، يصبح هذا النظام الصحي 
ُذم اخلدمات وجعلها تعتمد عىل األسلوب العمودي  بمثابة حجر عثرة يف طريق برامج الصحة، ويكون سببًا يف َترَشرْ
)الرأيس(. ولقد بدأ اإلقليم يف استيعاب هذه الرسالة والعمل بمضموهنا، غري أن األمر يتطلب بذل مزيد من اجلهود 
بام يضمن فعالية  للرصد،  الكافية، وإخضاعها  باملوارد  للنظم الصحية، ودعمها  املناسب  التمويل  من أجل ضامن 
إيتاء اخلدمات، ومعافاة املرىض. وتعد النظم الصحية احلسنة األداء التي حترص عىل حتقيق املساواة يف احلصول عىل 

الرعاية الصحية، كذلك، من العنارص الرئيسية لبلوغ املرامي اإلنامئية لأللفية، وللحفاظ عىل وترية التقدم.

املرامي  البلدان يف اإلقليم جيابه صعوبات كبرية يف بلوغ  2015، يتضح أن عددًا من  اقتـراب حلول عام  ومع 
اإلنامئية لأللفية، فال يزال معدل الوفيات بني األمهات مرتفعًا يف سبعة بلدان، وال تزال هناك فجوات سحيقة يف 
75% عن معدالت  ما يتعلق باجلهود املبذولة للوصول إىل اهلدف املتمثل يف خفض الوفيات بني األمهات بمعدل 
ة تباين شديد يف مستويات وفيات األمهات بني بلدان اإلقليم، بل داخل البلد الواحد. كام يالحظ  مَّ ـَ عام 1990. وث
وجود تباين أيضًا فيام يتعلق باألرقام املطلقة، إذ إن ثامنني باملئة من إمجايل الوفيات بني األمهات يف هذا اإلقليم حتدث 
يف ثالثة بلدان فحسب. وحتى مع وضع صعوبات القياس يف االعتبار، فمن املرجح أال يستطيع بعض البلدان بلوغ 
هذا اهلدف. وإن حتسني إمكانية الوصول إىل طائفة من التدخالت التقنية أمرًا حتميًا والزمًا، إال أنه لن يكون كافيًا 
قل الوصول إىل  ما مل ترافقه جهود موازية لتقوية النظم الصحية، وإزالة العقبات املالية، وغريها من احلواجز التي ُتَعررْ

دات االجتامعية واالقتصادية األوسع نطاقًا لصحة املرأة. اخلدمات، والتعاطي مع املحدرِّ

يرْن، فقد أظهرت مراجعة املعلومات التي أجريت مؤخرًا، والتي  ويشكل اإليدز والسل مصدَريرْ قلق مستمرَّ
تعد األكثر شمولية عىل اإلطالق يف هذا الشأن، حول  مرض اإليدز وَمَواطن الضعف يف اإلقليم، أن انتشار فريوس 
العوز املناعي البرشي HIV يف عموم السكان ال يزال منخفضًا يف مجيع بلدان اإلقليم، باستثناء جيبويت وبعض املناطق 
بالسودان والصومال. ومع ذلك، فهناك بيّنات مّطردة عىل أن فريوس اإليدز يرسخ أقدامه بني الفئات السكانية التي 
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ترتفع فيها احتامالت اإلصابة. وال يقوم أغلب بلدان اإلقليم حتى اآلن باالستثامر يف خدمات وقاية هذه الفئات 
السكانية من اإلصابة بفريوس اإليدز ومعاجلتهم، أو إيصال هذه اخلدمات عىل نحو كاٍف إليهم. فمن األمهية بمكان 

تطوير إيصال اخلدمات إىل أولئك السكان، والتوسع فيها منذ اآلن، حتى يتسنى لنا أن نعكس اجتاه الوباء. 

معدل  خفض  إىل  ت  أدَّ فقد  املاضية،  عامًا  عرش  الثالثة  مدار  عىل  السل  مكافحة  جمال  يف  املبذولة  اجلهود  أما 
وقوعات السل بام يقارب 7.2% مقارنة بعام 1990، إضافة إىل هبوط يعادل 55% من حيث معدل االنتشار و62% يف 
معدل الوفيات. وقد حتسن معدل نجاح املعاجلة يف اإلقليم خالل العام املايض ليصل إىل 88%، إال أن معدل اكتشاف 
60%. ومن هنا، فإن األمر يتطلب تواصل العمل بام يضمن اإلتاحة الشاملة   احلاالت يبقى منخفضًا عند مستوى 
خلدمات الرعاية، وهو ما يعني تقوية شبكة خمتربات الكشف عن السل عىل املستويني اإلقليمي والوطني، بحيث 
َتَطرة.  تشمل كل مقدمي خدمات الرعاية، وتتعاطى مع التحديات املتمثلة يف اكتشاف املجموعات السكانية الـُمخرْ

وعىل جبهات أخرى، يواجه اإلقليم واحدًا من التهديدات املستجدة للصحة العمومية يتمثل يف محى الضنك. 
معدل  يف  بزيادة  مصحوبة  اإلقليم،  يف  النزفية  الضنك  ومحى  الضنك  محى  أوبئة  عن  اإلبالغ  تم   ،1998 عام  فمنذ 
العشوائي  العمراين  التوسع  يلعب  الناقل، حيث  والبعوض  الفريوسات  ع اجلغرايف لكل من  التوزُّ الوقوع واتساع 
الضنك  محى  ظهور  عن  اإلبالغ  املايض  العام  شهد  وقد  االتساع.  هذا  يف  دورًا  السكانية  والزيادة  املناخي  والتغري 
ومحى الضنك النزفية يف كل من اململكة العربية السعودية واليمن والسودان، فضاًل عن ظهور حاالت يف جيبويت 
املعدية  األمراض  أكثر  هي  الضنك  محى  فإن  العاملي،  الصعيد  عىل  أما  املايض.  العقد  خالل  وباكستان  والصومال 
ي األكرب  املنقولة عن طريق البعوض انتشارا بني البرش، وثمة إمكانية ملزيد من االنتشار يف اإلقليم. ويتمثل التحدرِّ
لة يف املكافحة  رِـّ ب، بام يف ذلك املجاهبة املتمث د، والتبليغ، والتأهُّ أمام جهود املكافحة والوقاية يف تقوية نظم التـرصُّ
املالئمة للنواقل. ومن هنا، فإن حجم التهديد الناشئ واالجتاهات الوبائية اآلخذة يف السوء تستوجب رسعة تكثيف 

اجلهود وتنسيقها.

ويبقى استئصال شلل األطفال أحد املوضوعات التي تأيت عىل رأس جدول األعامل اإلقليمي. فمن بني البلدان 
ن يف اثنني  األربعة عىل مستوى العامل التي مل يزل شلل األطفال يمثل وباًء هبا، مل َتُلح يف األفق بيرِّنة قوية عىل بارقة حتسُّ
من البلدان املعنية باإلقليم، أال ومها أفغانستان وباكستان.  وال تزال القضايا األمنية متثل عائقا أمام جهود استئصال 
شلل األطفال يف جنوب أفغانستان وشامل غريب باكستان. وثمة احتياج يف املناطق غري املستقرة سياسيًا، عىل وجه 
اخلصوص، إىل تقوية أنشطة التدبري امليداين. ومع ذلك، يعيش ما يربو عىل 80% من سكان باكستان يف مناطق خالية 
من شلل األطفال. وقد تم القضاء عىل انتشار فريوس شلل األطفال الربي يف السودان عقب انبعاث العدوى يف 
عام 2008، وأصبح القطر اآلن، ومنذ ما يزيد عىل العام، خاليًا من شلل األطفال. وحافظت البلدان األخرى عىل 
وضعها كبلدان خالية من شلل األطفال.  ومتثلت أهم التطورات التي حدثت مؤخرًا يف إقرار مجعية الصحة العاملية 
للخطة االستـراتيجية العاملية 2010–2012. وقد انَبَثقت هذه اخلطة من الدروس املستفادة خالل السنوات العرشين 
والقطرين  املوطونة  األربعة  البلدان  إىل  أرسلت  التي  التقييم  بعثات  نتائج  إىل  االعتبار  بعني  النظر  ومن  املنرصمة، 

اللذين ظهرت فيهام العدوى مؤخرًا. وحيدوين األمل أن متكننا هذه اخلطة من استكامل ما بدأناه من جهود.

وقد أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف دورهتا الرابعة والستني، التي انعقدت يف نيسان/أبريل 2010، 
السارية ومكافحتها. وقد تم توثيق األثر االقتصادي هلذه األمراض  الوقاية من األمراض غري  قرارًا تارخييًا بشأن 
وأثرها عىل التنمية. ويف األعوام األخرية، التزمت الدول األعضاء التزامًا راسخًا من خالل مجعية الصحة العاملية 
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واللجنة اإلقليمية بمواجهة هذه اآلثار، غري أن جهود الوقاية واملكافحة ال زالت تعاين ضعف املوارد. وال يزال توافر 
البّينات حول العبء واألثر الناشئ عن هذه األمراض عىل املستوى اإلقليمي حمدودًا، كام أن حجم اإلنفاق العائيل 
املبارش عىل ُسُبل العالج هو أيضًا مرتفع. ويف الوقت ذاته، فإن األدوية التي يتعاطاها مدى احلياة َمنرْ يعانون أمراضًا 
غري سارية، ُتَعدُّ غري ميسورة التكلفة وصعبة املنال للكثري من الناس. وسوف تقطع االستـراتيجية اإلقليمية للوقاية 
هتا اللجنة اإلقليمية يف عام 2009 شوطًا طوياًل حيال االستجابة الحتياجات مرىض  من الرسطان ومكافحته والتي أقرَّ
الرسطان، غري أنه ال يزال هناك حاجة لبذل الكثري من أجل التصدي لألمراض غري السارية بوجه عام. ويتضمن 
ذلك تنفيذ االلتزامات الرامية إىل إدراج الوقاية من مكافحة األمراض غري السارية ومكافحتها ضمن خدمات الرعاية 

الصحية األولية، واالستـراتيجية العاملية املعنية بالنظام الغذائي، والنشاط البدين والصحة. 

وُيَعدُّ تعاطي التبغ أحد عوامل اخلطر الرئيسية املؤدية لإلصابة باألمراض غري السارية يف اإلقليم. وقد شهدت 
األعوام األخرية تغريًا يف السياسات املتبعة، متثلت يف تبنرِّي ترشيعات صارمة من قبل عدد من البلدان. وقد تم تفعيل 
رة،  د، ويمكن حاليًا مشاهدة كثرٍي من محالت التوعية ملكافحة التبغ، بام يف ذلك التحذيرات الصحية املصوَّ نظام للتـرصُّ
ُد القرارات الرضورية لتنفيذ تدابري مكافحة التبغ؛ فزيادة الرضائب عىل  يف شتى بقاع اإلقليم. ومع ذلك، فلم ُتَتخذ َبعرْ
منتجات التبغ هو التدبري الوحيد الذي أمجع الكلُّ عىل نجاحه يف تقليل معدالت استهالك التبغ. إال أن النهج الذي 
َتَمدرْ إال يف عدد قليل من البلدان. وعىل هذا فإن سلوَك هنج  أوصت به منظمة الصحة العاملية بزيادة الرضائب مل ُيعرْ

متعدد القطاعات، والرصامَة يف تنفيذ االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ هو السبيل للميّض ُقُدمًا يف هذا االجتاه.

وهناك حاجة إىل العمل، من ِقَبِل طائفة واسعة من القطاعات، ملواجهة االرتفاع املتصاعد يف الوفيات النامجة عن 
حوادث الطرق، فهذه الوفيات تضع اإلقليم حاليًا يف وضع ال حُيسد عليه، إذرْ إنه حيتلُّ املركز األول عامليًا بني خمتلف 
أقاليم املنظمة. وُيَعدُّ القرار الذي أصدرته اللجنة اإلقليمية العام املايض، وهو األول من نوعه يف هذا املجال، خطوًة 
واملكتب  اخلصوص.  هذا  يف  وطنية  وُخَطط  استـراتيجيات  بإعداد  بالفعل  البلدان  من  عدد  قام  وقد  لألمام.  مهمة 
اإلقليمي حاليًا بصدد إعداد إطار عمل يسعى من خالله إىل دعم بقية البلدان يف جهودهم لتنفيذ القرار. ثم أعلنت 
2011 و2020 عقدًا للعمل من أجل السالمة عىل الطرق. وتضطلع  د املمتدَّ بني  الَعقرْ العامة لألمم املتحدة  اجلمعية 
املنظمة بدور رائد يف هذا اإلطار. كل أولئك إنام يعني أخبارًا جيدة، كام يعني أهنا جاءت يف الوقت املناسب قبل فوات 
األوان إلنقاذ كثري من األرواح بعون اهلل. وحيدوين األمل أن يلقى ما بدأناه من عمل قوة الدفع الالزمة حتى يؤيت 

ثامره املنشودة بمشيئة اهلل. 

واهلل من وراء القصد.

الدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري
املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العامليـة لرشق املتوسط  
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املوجز
1. التنمية الصحية واألمن الصحي

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

الطبيعية، والرصاعات، والتهديدات االجتامعية والبيئية واالقتصادية.

• بلدًا يف جمال األمراض التي يمكن توقيها بالتطعيم  َواَصَل حتقيق تغطية بالتطعيم الروتيني بنسبة 90% يف 16	 ـَ ت
والتمنيع. وقد حقق كلٍّ من باكستان واجلمهورية اليمنية تغطية تزيد عىل 85% باجلرعة الثالثة من اللقاح الثالثي. 
ل بالتطعيم الروتيني إىل نصف مليون  وتم تنفيذ أيام صحة الطفل بنجاح يف الصومال، ونتيجة لذلك تم التوصُّ
طفل إضايف باملقارنة بام كان عليه احلال عام 2008. كام حافظ اإلقليم عىل إنجازاته بشأن الرؤية واالستـراتيجية 
ص من احلصبة.  العامليَتنيرْ  للتمنيع يف ما يتعلق بتقليص وفيات احلصبة، مع مواصلة تنفيذ استـراتيجية التخلُّ
»يب« النزلية  للمستدمية  املضاد  اللقاح  أصبح  حتى  جديدة،  لقاحات  إدخال  نفسه  الوقت  يف  َواَصَل  ـَ وت

 

مستخدمًا يف 17 بلدًا، ولقاح الفريوسة الَعَجلية يف ثالثة بلدان، واللقاح املقتـرن املضاد للمكورات الرئوية يف 
ستة بلدان. ويعمل املكتب اإلقليمي بجد لتعزيز إدخال لقاحات جديدة، والسّيام يف البلدان املنخفضة الدخل 
تعزيز مع  للقاحات،  املوّحد  للرشاء  إقليمي  نظام  تأسيس  عىل  العمل  ويتواصل  الدخل.  املتوسطة  والبلدان 

 

األولوية  إيالء  وسيتواصل  بالتمنيع.  معنيَّة  وطنية  تقنية  استشارية  أفرقة  إنشاء  خالل  من  القرار  اختاذ  عملية 
الثالثة من  باجلرعة  التطعيمية  التغطية  نسبة  فيها  تقل  التي  البلدان  التمنيع، والسّيام يف  برامج  لتعزيز  القصوى 

اللقاح الثالثي عن %90.

•وقد بلغ االلتزام اإلقليمي باستئصال شلل األطفال يف الوقت احلارض أرفع مستوى ممكن، وتم احلفاظ عىل حالة  	
اخللو من شلل األطفال يف 19 بلدًا، يف حني استمرت الرساية املتوطنة للفريوس الربي لشلل األطفال يف كلٍّ من 
ز احلاالت يف املناطق التي تعاين من انعدام األمن ومن صعوبة الوصول إليها، ويف  أفغانستان وباكستان، مع تركُّ
املناطق التي تعاين من مشاكل إدارية مزمنة، ومن فجوات عملية يف تنفيذ أنشطة التمنيع التكمييل. ويتواصل 
 2009 بلدان خالية منه ليصبح حتديًا حقيقيًا. ويف شهر حزيران/يونيو  توافد فريوس شلل األطفال إىل  خطر 
توقفت الفاشية التي بدأت يف عام 2008 يف جنوب السودان، وتواصلت األنشطة املكثفة للتمنيع التكمييل يف 
َواُصل احلفاظ عىل حالة اخللو من  ـَ البلدان املوطونة ويف البلدان التي عانت من عودة العدوى إليها، وذلك مع ت
شلل األطفال من خالل تفادي الفجوات التمنيعية الكبرية، ومن خالل حتسني التمنيع الروتيني وتنفيذ أنشطة 
د املنسجم مع معايري اإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال يف مجيع بلدان  التمنيع التكمييل. وُحوِفَظ عىل التـرصُّ

اإلقليم.

ص  •وقد أدى إنشاء وتطوير رشاكات ناجحة تستهدف تعزيز عملية استئصال أمراض املناطق املدارية والتخلُّ 	
منها، والسيام برنامج استئصال الدودة الغينية يف السودان، إىل نقص يبلغ 25% يف احلاالت اجلديدة املسجلة بني 
عامي 2008 و2009، وإىل زيادة يف احتواء احلاالت ليصبح 83% بعد أن كان 49%، وذلك إىل جانب الربنامج 
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الوطني ملكافحة داء البلهارسيات يف اجلمهورية اليمنية. ووقع االختيار عىل باكستان إلدراجها ضمن الشبكة 
العاملية ملكافحة اجلذام املقاوم ألدوية متعددة. أما يف جمال مكافحة داء الليشامنيات، فقد تم تقديم الدعم امليداين 
ت تلبية احلاجة إىل  للتصدي لفاشية داء الليشامنيات احلشوي التي أبلغ عن وقوعها جنوب السودان، كام تـمَّ
ن كثيف لداء الليشامنيات اجللدي. وقد تمَّ جتميع املعطيات يف قاعدة  بناء القدرات يف البلدان التي تعاين من توطُّ
عىل  املرض  وانتشار  ع  توزُّ ويوضح  البرشي،  األفريقي  املثقبيات  داء  م  َيَتـَرسَّ أطلس  إلعداد  ضخمة  بيانات 
مستوى القرية خالل السنوات العرش املنرصمة )2000 – 2009(. وقد أدخل بروتوكول جديد للمعاجلة وأدرج 
ضمن قائمة منظمة الصحة العاملية لألدوية األساسية عام 2009 وذلك رّدًا عىل اختطار املقاومة للمعاجلة. إال 

أن ضامن استمرارية الربنامج يف جنوب السودان اليزال مصدرًا للقلق.

، وانطلق العمل  • قة للقدرات اجلوهرية الالزمة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005	 وقد أجريت مراجعة معمَّ
د يف بلدان متعددة. وقد استهلك التعاطي مع جائحة اإلنفلونزا (H1N1) 2009 قدرًا كبريًا من  بنظام التـرصُّ
للعمليات الصحية، وُنظمت مشاورات متعددة  املركز االستـراتيجي  تفعيل  د والتصدي. وتم  التـرصُّ جهود 
إلعداد دالئل إرشادية تقنية، ومواد تثقيفية وإعالمية، مل تلبث البلدان أن سارعت إىل تبنرِّيها واالستفادة منها. 
كام سارع كل من املقر الرئييس للمنظمة واألقاليم األخرى إىل االستهداء هبا. وحظَي بناء القدرات للتعاطي مع 
د األمراض الشبيهة باإلنفلونزا والعدوى التنفسية  الفاشيات بالدعم، وكانت الفرصة مواتية إلنشاء آلية لرتصُّ
أخرى يف  بلدانًا  ليشمل  ذلك  متعددة، وسيتوسع  بلدان  الوخيمة يف  احلادة  التنفسية  العدوى  احلادة، وكذلك 

املستقبل.

•لقد حتقق تقدم جيد يف تنفيذ أنشطة مكافحة نواقل األمراض يف إطار التدبري املتكامل لنواقل األمراض. وُأبلغ  	
املديدة  احلرشات  بمبيدات  املعاجلة  الناموسيات  النواقل، والسّيام  بمكافحة  اخلاصة  بالتدخالت  االرتقاء  عن 
املفعول، وذلك يف البلدان التي تستهدف التغطية الشاملة. وقد جتىل ذلك أكثر يف البلدان التي تعاين من تدين 
تتخذ  مل  فام  ذلك،  ومع  الرسور.  عىل  يبعث  ما  وهو  والصومال(،  والسودان  )أفغانستان  فيها  األساسية  البنية 
قرارات شجاعة لتخفيف مقاومة نواقل األمراض للمبيدات احلرشية )البريثريويدات(، كام هو احلال يف وسط 
السودان، فإن هذه اجلهود ستكون معرضة للخطر. وقد واصلت املنظمة والدول األعضاء تعزيز القدرات يف 

جمال علم احلرشات ومكافحة نواقل األمراض.

من  بفريوسه،  والعدوى  اإليدز  ومرض  واملالريا  السل  اليزال  التحسني،  جوانب  من  حتقق  مما  الرغم  •عىل  	
املشكالت ذات األمهية يف الصحة العمومية يف اإلقليم، إذ الزالت هذه األمراض مسؤولة عن ما يقرب من 
مئَتيرْ ألف وفاة سنويًا. فقد قّدم املكتب اإلقليمي دعَمه املتسق لتوسيع نطاق اخلدمات لإلتاحة الشاملة لرعاية 
مرىض اإليدز والعدوى بفريوسه واملالريا والسل. وقد ساهم تعزيز التعاون مع الرشكاء، والسيَّام الصندوق 
م املحرز يف تعزيز الُنُظم الصحية، يف املزيد من االرتقاء  العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، إىل جانب التقدُّ

بمستوى الوقاية من هذه األمراض، ومعاجلتها، وتقديم الرعاية ملرضاها.

للفريوسات  املضادة  باألدوية  املعاجلة  يتلقون  البرشي ممن  املناعي  العوز  مع فريوس  املتعايشني  زاد عدد  •وقد  	
َقرية بمقدار 70% يف احلقبة املمتدة بني هناية عام 2007، حني كان العدد 7850 مريضًا، وهناية عام 2009،  الَقهرْ
حني أصبح 730 13 مريضًا. وعىل الرغم من هذا التحسن، فإن التغطية باملعاجلة باألدوية املضادة للفريوسات 
تواجهه  ما  إىل  التغطية  تديّن هذه  2008. ويعود سبب  8% يف هناية عام  تـتعدَّ  مل  إذرْ  َقرية التزال منخفضة،  الَقهرْ
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نطاق  تعرقل توسيع  البرشي من حتّديات  املناعي  الَعَوز  تعاين من أعىل مستويات عبء فريوس  التي  البلدان 
خدمات إتاحة واستعامل اختبارات كشف فريوس َعَوز املناعة البرشي والتوعية حوله وتقديم الرعاية واملعاجلة 
ملرضاه. وقد قّدم املكتب اإلقليمي دعَمه للبلدان يف جماالت الرعاية واملعاجلة، وحشد املوارد، ومراجعة الدالئل 
باالختبارات  املعنية  السياسات  ومراجعة  َقرية،  الَقهرْ للفريوسات  املضادة  باألدوية  املعاجلة  حول  اإلرشادية 
متعاطي  لدى  الرضر  املنقولة جنسيًا، وتقليص  والعدوى  البرشي،  املناعي  الَعَوز  د فريوس  والتوعية، وتـرصُّ

املخدرات باحلقن.

ي للتحّديات الرئيسية التي تواجه مكافحة السل، والسيَّام  •وتواصلت املساعي وفق استـراتيجية دحر السل للتصدرِّ 	
لت األغراض الرئيسية ملكافحة السل بتعزيز رعاية مرض  َـّ االرتقاء بإتاحة خدمات الوقاية واملعاجلة والرعاية. ومتث
السل املقاوم لألدوية املتعددة، وحتسني الكشف املبكر للحاالت، ومعدل كشف احلاالت )وقد أصبح 60% يف 
عام 2008 بعد أن كان 21% يف عام 1995 و25% يف عام 2000 و46% يف عام 2005(. وقد تم اإلبالغ عن 000 400 
ر عددها بـ 000 675 حالة. ولتحقيق املزيد  حالة عام 2008، وتم كشفها من بني جممل وقوع احلاالت التي يقدَّ
م املحَرز نحو اإلتاحة الشاملة للمعاجلة وللرعاية،  يف رأب هذه الفجوة يف كشف احلاالت، وللحفاظ عىل التقدُّ
ينبغي حتقيق املزيد من اإلجراءات يف املسامهات الرامية لتعزيز الُنُظم الصحية، واإلسهام الناجح للقطاع الصحي 

اخلاص، وإدماج رعاية السل يف الرعاية الصحية األولية، ورصد وتقيـيم أنشطة املكافحة.

ِرَيترْ مؤخرًا عىل الصعيد الوطني حول املالريا يف البلدان املوطونة هبا، تنامي  •لقد أظهرت املسوحات التي ُأجرْ 	
الة. وقد كان تقليص  ك ملرشوع الناموسيات املعاجلة بمبيدات احلرشات، وتزاُيد إتاحة املعاجلة الفعَّ شعور التملُّ
معّدل انتشار املالريا ملحوظًا، فمعظم املناطق أصبحت اآلن منخفضة الرساية. كام حتّسنت االستفادة من مرافق 
يف  ازدياد  إىل  ذلك  أدى  إذرْ  جمانًا،  األرتيميسنني  عىل  املرتكزة  بالتوليفة  املعاجلة  توافر  بسبب  العمومية  الصحة 
احلاالت املبلغ عنها، وقد كان معظمها مشتبهًا به، وقد عولج استنادًا إىل التشخيص الرسيري )اإلكلينيكي(. 
والتحّدي الراهن يتمثل بتوسيع نطاق التشخيص الطفيليات الذي يستَند عىل علم، والذي يتمتع بجودة عالية 

لتأكيد مجيع احلاالت، ثم تكيـيف استـراتيجيات مكافحة نواقل األمراض يف املناطق ذات الرساية املنخفضة.

•هذا، وقد َتَواَصل دعم نظام املَِنح البحثية الصغرية للبحوث امليدانية يف األمراض السارية لتوليد معارف جديدة،  	
نة، والتدخالت والسياسات الصحية، ولتعزيز القدرات البحثية ولتـرمجة نتائجها إىل  ولتقيـيم األدوات املحسَّ

نة. سياسات حمسَّ

•يمثل العبء املتزايد لألمراض غري السارية حتديًا خطريًا يف مجيع البلدان. وقد َسَبق لّلجنة اإلقليمية أن اعتمدت  	
م إطار لإلجراءات الُقطرية والدعم التقني لثامنية  االستـراتيجية اإلقليمية ملكافحة الرسطان والوقاية منه. وُقدرِّ
تقييم  وتم  اإلقليمية.  لالستـراتيجية  وفقًا  الرسطان  ملكافحة  الوطنية  اخلطط  تعديل  أو  إنشاء  بغرض  بلدان 
نظام  دعم  اإلقليمي  املكتب  وواَصل  بلدان.  ستة  يف  ارتياديًا  تقيياًم  الرسطان  مكافحة  عىل  الوطنية  القدرات 
د املتدرج؛ حيث استكملت أربعة بلدان إجراء املسح ليصل إمجايل عدد البلدان التي تسجل املعلومات  التـرصُّ
اثنان دعاًم إلعداد  بَلدان  السارية، وتلقى  د األمراض غري  بلدًا. وتم كذلك رصد وتقييم ترصُّ إىل سبعة عرش 
د. وتم التـركيز عىل دعم البلدان لتمكينها من تنفيذ خطط العمل املعنية باألمراض غري  اإلطار الوطني للتـرصُّ

السارية )2008 – 2013(. 
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2009

ّم صادقت اللجنة  ـَ دة( زيادة متواصلة يف اإلقليم. ومن ث دة أو غري املتعمَّ •يشهد عبء اإلصابات )سواء املتعمَّ 	
دة البلدان، أن إقليم رشق املتوسط  اإلقليمية عىل قرار حول اإلصابات عىل الطرق. وقد أظهرت دراسة متعدرِّ
وتم  الطرق.  عىل  املرور  تصادمات  عن  النامجة  الوفيات  حيث  من  املنظمة  أقاليم  بني  األوىل  املرتبة  اآلن  حيتل 
التـركيز بشكل كبري عىل الوقاية من اإلصابات ومكافحة العجز ومعاجلته، وعىل جتميع املعطيات حول عبء 
َنَدة بالبيرِّنات لتخفيف عبء اإلصابات ولتوفري الـَمَدد اإلعالمي  اإلصابات وأسباهبا، وعىل إعداد سياسات ُمسرْ
ع عملية  لعملية رسم السياسات عىل الصعيد الوطني. وواَصل املكتب اإلقليمي دعم التكامل من أجل َوضرْ

ة للرعاية الصحية األولية. ي مكافحة اإلصابات ومعاجلة العجز يف سياق الرؤية املستجدَّ َتَوقرِّ

النسبة  إن هذه  بل  النفسية والعصبية،  إىل االضطرابات  اإلقليم  • من إمجايل عبء األمراض يف  	%11.2 وُيعَزى 
العمل  برنامج  ساعد  وقد  بأنفسهم.  املرىض  ُيلحقها  التي  اإلصابات  أضفنا  إذا   %12.4 إىل  تصل  حتى  لَتزيد 
لرأب الفجوة يف جمال الصحة النفسية يف إبراز أمهية الصحة النفسية. وتم إعداد مسّودة االستـراتيجية اإلقليمية 
اإلقليم  داخل  من  واخلرباء  األعضاء  الدول  مع  بالتشاور  واملراهقني،  واألطفال  لألمهات  النفسية  للصحة 
وخارجه، وسيتم عرضها عىل اللجنة اإلقليمية يف عام 2010. وقد أتم مخسة عرش بلدًا عملية تقييم نظام الصحة 
النفسية، وتم إعداد تقرير إقليمي إلعطاء صورة عامة عن الثغرات ومواطن القوة، ولتعزيز عملية التخطيط 
الصحة  ن  إدماج مكورِّ لتعزيز  الالزمة  القدرات  لبناء  اإلقليمي دعمه كذلك  املكتب  بالبيرِّنات. وقدم  َنَدة  الـُمسرْ

النفسية يف الرعاية الصحية األولية.

ما  وإىل حد  األمراض،  التوعية، ومكافحة  تقّدمًا يف جمال  األخرية،  العرش  السنوات  اإلقليم خالل  •وقد شهد  	
ص من العمى املمكن توّقيه  يَة تقليص العمى املمكن توّقيه يف اإلقليم، ولو أن التخلُّ تنمية املوارد البرشية ؛ ُبغرْ
العمى يف مرحلة  البلدان، وحدوث  العيون يف بعض  انتشار أمراض  اليزال يمثل حتديًا، نظرًا الرتفاع معدل 
ري. وال خيفى أنه مع تشيُّخ السكان، سيزداد  ة من قبيل التهاب الشبكية السكَّ الطفولة، وبعض املشاكل املستجدَّ
م املكتب اإلقليمي دعمه التقني إلعداد اخلطط  عدد املكفوفني ما مل يتم اختاذ خطوات فّعالة حيال ذلك. وقد قدَّ
الوطنية لتوفري رعاية شاملة، ولبناء القدرات يف جمال الصحة العينية، والوقاية من العمى يف البلدان املنخفضة 

الدخل، أو تلك التي متّر بحاالت طوارئ معقدة.

•يويل املكتب اإلقليمي مزيدًا من االهتامم لبناء القدرات الوطنية لتعزيز صحة األمهات والولدان. وقد زاد عدد  	
بلدان اإلقليم التي اقتبست واستخدمت الدالئل اإلرشادية للتدبري املتكامل للحمل والوالدة من مخسة ُبلدان 
إىل عرشة ُبلدان. وقد تم توظيف عاملني حمليرِّـني ودوليرِّـني يف عدة بلدان لتقديم الدعم من أجل تطوير الربامج 
د وفيات  ع املكتب اإلقليمي نطاق دعمه التقني إلنشاء ُنُظم لتـرصُّ وبناء القدرات عىل مستوى البلدان. ووسَّ

األمهات يف بلدان عّدة.

َرز يف تنفيذ تدخالت استـراتيجية التدبري املتكامل لصحة الطفل بطيئًا، واليزال بلوغ املرمى  م الـُمحرْ •اليزال التقدُّ 	
صات  يًا لستة بلدان، وُيعزى ذلك بشكل رئييس إىل عدم كفاية خمصَّ الرابع من املرامي اإلنامئية لأللفية يمثل حتدرِّ
املضمونة  اإلجراءات  يف  استثامره  اإلقليمي  املكتب  واصل  وقد  املؤّهلة.  البرشية  املوارد  توافر  وعدم  املوازنة، 
املتكامل لصحة  التخطيط للتدبري  القدرات يف جمال  التعليم والتثقيف السابق للخدمة، وبناء  االستمرار، مثل 
ُأطلق  املنزل. وقد  الولدان واألطفال يف  ع وصغار األطفال، ورعاية  الرضَّ املنطقة، وإطعام  الطفل عىل صعيد 
باالستفادة من  النائية واملحرومة  املناطق  الطفولة يف  يف مرص مرشوع مشتـرك لتحسني جودة خدمات صحة 

املشاَوَرة عن ُبعد، والتعليم الطبي املستمر.
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َق صحة املراهقني ما تستحقه من اهتامم باعتبارها قضية من قضايا الصحة العمومية التي حتظى باألولوية  •مل َتلرْ 	
َذَمة. وللتعاطي مع هذه احلالة، أعدَّ املكتب  يف العديد من البلدان، إذ التزال التدخالت الراهنة مبعثرة وُمرَشرْ
م التوجيه واإلرشاد إلعداد برامج منهجية وتنفيذها، كام  اإلقليمي خارطة الطريق لصحة املراهقني، التي تقدرِّ
ى  أعد وسيلة لتحليل الوضع وحتليل االستجابة (SARA) هبدف توجيه اجلهود الوطنية يف هذه العملية. وقد أدَّ

ذلك إىل إنشاء برامج لصحة املراهقني يف َبَلَديرْن اثَننيرْ حتى اآلن.

ت  زة للصحة. وقد ُأِعدَّ •ُتساهم البلدان مسامهًة فاعلة يف توسيع نطاق ما لدهيا من شبكات وطنية للمدارس املعزرِّ 	
زة  جمموعة من الُطُرق لتقييم هذه املدارس، ومن الوسائل اإللكتـرونية لتعزيز الشبكة اإلقليمية للمدارس املعزرِّ
للصحة. وَتَواَصَل تقديم الدعم إلدماج إطار السياسات املدرسية اخلاص بتنفيذ االستـراتيجية العاملية ملنظمة 

الصحة العاملية حول النظام الغذائي والنشاط البدين والصحة، يف املدارس.

م نحو بلوغ املرامي واألهداف  •واَصَل املكتب اإلقليمي دعمه التقني للجهود الوطنية اهلادفة إىل ترسيع وترية التقدُّ 	
الصحة  ملنظمة  العاملية  االستـراتيجية  تتامشى مع  والتي  اإلنجابية واجلنسية،  بالصحة  املتعّلقة  الدولية  اإلنامئية 
ت مخسة بلدان استـراتيجيات وبرامج وطنية لبلوغ اإلتاحة الشاملة  العاملية حول الصحة اإلنجابية. وقد أعدَّ
خطة  اإلقليمي  املكتب  وأعدَّ  التنفيذ.  موضع  االستـراتيجيات  هذه  ُوِضَعترْ  ثم  واجلنسية،  اإلنجابية  للصحة 
عمل مشتـركة مع ثامين وكاالت رشيكة، إىل جانب خطط عمل وطنية مشتـركة، بالتعاون مع البلدان، لالرتقاء 
بمستوى الربامج الوطنية للصحة اإلنجابية، من خالل تنفيذ أفضل املامرسات يف جمال تنظيم األرسة. كام ُأعّد 
املعلومات  ُنُظم  لتعزيز  ُقطرية  عمل  خطط  صياغة  ت  وتـمَّ وتقييمها،  اإلنجابية،  الصحة  برامج  لرصد  إطار 
بناء  للبلدان يف  املكتب اإلقليمي دعمه  م  الوطنية للصحة اإلنجابية. وقدَّ بالربامج  املتعلقة  د  والتبليغ والتـرصُّ

القدرات يف جمال البحوث امليدانية حول الصحة اإلنجابية.

•واصل املكتب اإلقليمي الدعوة والدعم لربامج التشيُّخ املتَّصف بالصحة والنشاط. وقد أظهر املسح اإلقليمي  	
م، ازديادًا يف الوعي لدى متخذي القرار  حول التشيُّخ املتَّصف بالصحة والنشاط، وحول الرعاية يف العمر املتقدرِّ
ع بالصحة يف الشيخوخة، وحول االستجابة  يات الرئيسية التي تواجه تعزيز التمتُّ ومديري الربامج حول التحدرِّ
الالزمة من ِقَبل القطاع الصحي عىل املستوى الوطني. وقد أعدت ثامنية ُبلدان أعضاء سياسات واضحة حول 
دان يف إنشاء رشاكات  تقديم خدمات شاملة للمسنرِّني من خالل نظام الرعاية الصحية األولية، وفلحت أربعة ُبلرْ
ع بالصحة والنشاط يف  دة القطاعات ورؤيًة مشتـركة حول استـراتيجياهتا الوطنية، املتعّلقة بالتمتُّ ناجحة متعدرِّ

الشيخوخة وبرعاية املسنرِّني.

•َشِهَد اإلقليم ترشيد ما يزيد عىل مليونني ونصف مليون َنَسَمة يف شامل وشامل رشق باكستان، ومئتي ألف َنَسَمة  	
يف شامل اليمن، و300 – 400 ألف َنَسَمة يف جنوب السودان. كام أعقب االعتداءات التي انصبَّت عىل قطاع غزة 
فرض حصاٍر مشّدد وتقيـيد صارم عىل الوصول إىل الرعاية الصحية، يف حني أن خروج املنظامت الدولية غري 
احلكومية من دارفور قد أحدث فجوًة حرجة يف توافر اخلدمات الصحية؛ كام ساهم اجلفاف احلاد يف اجلمهورية 
العربية السورية وجيبويت يف استنزاف املوارد املحدودة يف البلدين ولدى الرشكاء. وقد أضاف التهديد بجائحة 
مت  قدَّ وقد  الدخل.  واملتوسطة  الدخل  املنخفضة  البلدان  اإلجهاد عىل  املزيد من   2009 (H1N1) اإلنفلونزا 
املنظمة للبلدان دعَمها التقني يف جمال االستعداد للطوارئ وتقليص املخاطر، من خالل إعداد استـراتيجياهتا 
التي  املخاطر  لتقليص  جهودها  يف  البلدان  وتآزرت  املخاطر.  مجيع  مواجهة  أسلوب  تـتبنَّى  بحيث  وخططها 
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استهدفت القطاع الصحي، وأخذت سلطنة ُعامن زمام املبادرة لتكون البلد الرائد يف االستثامر يف جعل املرافق 
َدَر عىل احلفاظ. عىل مستوى أداء وظائفها عند مواجهة الطوارئ. وقد واصلت منظمة  الصحية أكثر مأمونية وأقرْ
الصحة العاملية دورها القيادي من حيث االستجابة باإلغاثة اإلنسانية ومن حيث التنسيق يف القطاع الصحي بام 

يف ذلك األمراض السارية والصحة البيئية وأنشطة التَّعايف الباكر وإعادة التأهيل يف القطاع الصحي.

املالية  املوارد  من  مزيد  إىل  احلاجة  ومن  الصحة،  تعزيز  تواجه  التي  الكثرية  العاملية  يات  التحدرِّ من  الرغم  •عىل  	
األساسية الالزمة لربامج تعزيز الصحة، فقد حقق املكتب اإلقليمي عددًا من اإلنجازات االستـراتيجية. وقد 
أتاح املؤمتر العاملي السابع حول تعزيز الصحة الفرصة لعرض العمل اإلقليمي يف هذا املجال، واختتم أعامله 
ة التنفيذ يف جمال تعزيز الصحة. وتم التأكيد عىل بناء القدرات،  بنداء نريويب للعمل، الذي هيدف إىل اجتسار ُهوَّ
وتقديم الدعم لبناء االستـراتيجيات واخلطط الوطنية املتعددة القطاعات لتعزيز الصحة. وتواَصل توجيه عملية 
دات االجتامعية للصحة، وأجرَيت مسوحات حول عوامل االختطار يف ثالثة  تعزيز الصحة إىل احتضان املحدرِّ

بلدان أخرى، وتم أخذ النتائج يف احلسبان عند إعداد اخلطط الوطنية.

الرغم  عام، وذلك عىل  بشكل  األخرية  األعوام  اإلقليم يف  بلدان  ومنتجاته يف معظم  التبغ  تعاطي  ازداد  •وقد  	
عىل  ف  للتعرُّ الوطني  الصعيد  عىل  مسوحات  وأجريت  التبغ.  تعاطي  تقليص  يف  البلدان  بعض  نجاٍح  من 
م املكتب اإلقليمي دعَمه للبلدان يف سعيها الستكامل  جسامة املشكلة، مما سمح باختاذ القرارات عن بيرِّنة. وقدَّ
التبغ؛ ويف  اإلطارية ملكافحة  االتفاقية  يتامشى مع  بام  االحتياجات،  االلتزامات، وتقيـيم  الترشيعات، وحرص 
تعزيز القدرات الوطنية؛ ويف إعداد خطط عمل شاملة. كام حتقق إنجاز كبري يف جذب وسائل اإلعالم باعتبارها 
رشيكًا يف إذكاء الوعي بني عامة الناس، ويف زيادة التوضيح لراسمي السياسات حول هذا املوضوع. وقد بنيَّ 
تقرير منظمة الصحة العاملية حول وباء التبغ يف العامل 2009، نقص اخلدمات املساعدة واخلربات الالزمة لإلقالع 
مت الدالئل اإلرشادية ملنظمة الصحة العاملية حول اإلقالع عن التدخني، املعلومات  عن التبغ يف اإلقليم. كام قدَّ
األساسية للعمل عىل اإلقالع عىل مجيع األصعدة الوطنية، وترمجت هذه الدالئل اإلرشادية إىل اللغة العربية، مع 

تقديم الدعم لتقيـيم برامج اإلقالع عن التدخني.

•وقد تبنيَّ بوضوح أن معاقرة مواد اإلدمان تسهم يف اإلصابة باألمراض اجلسدية والنفسية الرئيسية يف اإلقليم.  	
التي يمكن من خالهلا  املخدرات، اآلليات  بتأثري تعاطي  املعني  العمل االستشاري اإلقليمي  وقد حّدد فريق 
ببعض  الكحولّيات،  تعاطي  تقليص  حول  العاملية  االستـراتيجية  إمداد  يف  وساهم  املشكلة،  هذه  مع  التعاُمل 
املدخالت. وتم االنتهاء من إعداد اختبار حتري االنخراط يف تعاطي الكحولّيات والتدخني ومواد اإلدمان، 
جاهزين  وأصبحا  املفعول،  األفيونية  املواد  ببدائل  للمعاجلة  اإلرشادية  الدالئل  إعداد  ومن  العربية،  باللغة 
م املكتب اإلقليمي دعَمه التقني لبناء القدرات الالزمة لتنفيذ املسح العاملي حول  للتجربة جتربًة ارتياديَّة. وقدَّ
الكحولّيات والصحة، وإلجراء استبيان أطلس منظمة الصحة العاملية حول املوارد الالزمة ملعاجلة االضطرابات 
النامجة عن تعاطي مواد اإلدمان والوقاية منها، وسيمّكن هذا األطلس راسمي السياسات من اختاذ قراراهتم عن 

بّينة. وقد ُترمجت الدالئل اإلرشادية والوسائل اإلقليمية والعاملية إىل اللغات املحلية لدعم االستفادة منها.

ل جزءًا هامًا من أنشطة تعزيز الصحة التي جيري تنفيذها يف الوقت احلارض  •وبعد، فإن التثقيف الصحي ُيَشكرِّ 	
ز املكتب اإلقليمي عىل إيالء التثقيف الصحي مكانة بارزة يف صميم خمتلف الربامج ويف ما  يف اإلقليم. وقد ركَّ
بينها، مع تقديم الدعم للربامج يف تعاطيها مع عوامل االختطار املختلفة املتـربرِّصة بالصحة، وتعزيز القدرات 
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التثقيف الصحي يف وزارات الصحة. وتم استكامل هذه اجلهود اهلادفة إىل  الرئيسيـني يف جمال  العاملني  لدى 
التثقيف  تداخالت  وتقيـيم  إعداد  ولعمليات  الصحي،  التثقيف  عىل  للقائمني  شاملة  بمراجعة  القدرات  بناء 
إطار يصف  إعداد  إىل  أدى ذلك  الة. وقد  فعَّ معاجلًة  الثغرات ومعاجلتها  بوضوح عىل  التعرف  َية  ُبغرْ الصحي، 
كيفية إسهام اإلجراءات الفورية املعنية يف تغيـري السلوكيات والسياسات الصحية العمومية يف تعزيز الصحة. 
ف عىل عوامل االختطار الصحية ألطفال  َية التعرُّ وتم توسيع نطاق تنفيذ املسح العاملي حول الصحة املدرسية ُبغرْ

ت التدخالت الالزمة للتعاطي مع عدد من عوامل االختطار الرئيسية. املدارس. وُأِعدَّ

•يواجه اإلقليم يف جمال الصحة البيئية حتديات نامجة عن وقوعه جغرافيًا يف مناطق قاحلة؛ من شأن التغريُّ املناخي  	
تخذ حيال  ـُ فيها أن يؤّدي إىل تفاقمها. وقد صادقت اللجنة اإلقليمية عىل اإلطار اإلقليمي لإلجراءات التي ت
البلدان يف تكييفها وتنفيذها لإلطار اإلقليمي  خذت خطوات عملية ملساعدة  ُـّ ات املناخي والصحة، كام  التغريُّ 
مثل  أخرى  مشاكل  استمرار  مع  املستجّدة  البيئية  الصحية  املشكالت  تفاقم  ويتواصل  الوطني.  املستوى  عىل 
من  لدهيا  ما  حمدودية  من  البلدان  معظم  ويعاين  الصلبة.  والنفايات  املباين،  داخل  اهلواء  وتلوث  املياه،  تلوث 
للتأهب  وطنية  خطط  إلعداد  احلاجة  ومتسُّ  املهنية.  والصحة  البيئية  بالصحة  املتعّلقة  الوظائف  ألداء  قدرات 
للطوارئ يف جمال الصحة البيئية. ويواصل املركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة تقديم الدعم لبناء القدرات يف 
جمال التغريُّ املناخي والصحة، ويف تبّني الدالئل اإلرشادية اإلقليمية حول جودة مياه الرشب، وإعادة استخدام 
م املكتب اإلقليمي دعمه  مياه الفضالت، ومعاجلة فضالت الرعاية الصحية، ومعاجلة النفايات الصلبة. وقد قدَّ
لتقييم الوضع الراهن لصحة البيئة وإلعداد خطط العمل يف بلدان متعددة، إىل جانب االستقصاءات امليدانية 
لتنفيذ  املبذولة  اجلهود  وتواصلت  منها.  والوقاية  ومكافحتها  البيئية  والطوارئ  الكيميائية  التسمامت  وكشف 

خطة العمل العاملية حول صحة العامل، وذلك عىل الصعيَديرْن اإلقليمي والوطني.

التي هتدف إىل حتقيق  بارزًا يف املسرية  الفقر، ومعلاًم  التغذية اجليدة مدخاًل رئيسيًا يفيض إىل القضاء عىل  َعدُّ  ـُ •ت 	
التغذية،  دة لالستـراتيجية وخلطة العمل اإلقليمية حول  َود للحياة. وقد أعدَّ املكتب اإلقليمي مسوَّ نوعيَّة أجرْ
وقدم الدعم لبناء القدرات الوطنية إلعداد سياساهتا حول الغذاء والتغذية، وإعداد وسائل احلمالت اإلعالمية 
هتا منظمة الصحة العاملية يف أربعة بلدان، ليصل  ِخَلترْ معايري نمو األطفال التي أعدَّ د التغذوي. وقد ُأدرْ والتـرصُّ
16 بلدًا. وقّدم املكتب اإلقليمي أيضًا ما يلزم من دعم وإرشاد للحكومات  عدد بلدان اإلقليم التي أدخلتها 

وللرشكاء يف معاجلة سوء التغذية الوخيم، ويف املسوحات والتقييامت التغذوية، ويف إغناء الغذاء.

دان اإلقليم أمهية اختاذ إجراءات عملية لتقليص انتشار األمراض املنقولة بالغذاء، كام أدركت  ُبلرْ •وقد أدركت  	
الغذائية.  ُنُظم السالمة  الوطني واإلقليمي والدويل، هبدف تعزيز  التعاون عىل الصعيد  أمهية احلاجة إىل زيادة 
االنشغاالت  أعقاب  العمومية، وذلك يف  الصحة  أعامل  رفيعًا عىل جدول  الغذاء حتتل مكانًا  والتزال سالمة 
الدولية التي أثارهتا إنفلونزا الطيور، واإلنفلونزا اجلائحية (H1N1) 2009، وتلوث اللبن بامليالمني. وقد دفعت 
هذه األحداث العديد من البلدان إىل تقييم بنية ُنُظم السالمة الغذائية فيها. كام دفعت األزمة االقتصادية، وما 
األعامل  جدول  عىل  ارتفاعًا  أكثر  مكانًا  لتتبوآ  الغذائي،  وباألمن  الغذائية  بالسالمة  غذائية،  أزمة  من  أعقبها 
ل ذلك من التعاون املتعدد القطاعات بني خمتلف الوزارات ضمن البلدان، ومن التحالفات  السيايس. وقد سهَّ

والرشاكات والتعاون بني البلدان.
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2. تقوية الُنُظم الصحية
املنقذة  التدابري  العادل عىل  الُنُظم الصحية، يوّجهها مبدُأ احلصول  بتقوية  املتعلقة  •إن األغراض االستـراتيجية  	
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.

وتعزيز  القدرات،  وبناء  الرشاكات،  وتطوير  السيايس،  االلتزام  الستنهاض  جهوده  اإلقليمي  املكتب  •واصل  	
أنشطة التوعية، وتبادل املعارف بشأن املبادرات املجتمعية. وتم توسيع نطاق الربنامج، وتعزيز األنشطة التي 
هتدف إىل حتقيق العدالة الصحية، وإدماج األساليب املنارصة للفقراء واملراعية للفروق بني اجلنسني وحلقوق 
اإلنسان. وزادت الرشاكات بفعل إنشاء وحدة املبادرات املجتمعية يف املقّر الرئييس لألنروا، وما تال ذلك من 
إضافة معسكرين لالجئني أال ومها معسكر َجَرش يف األردن، ومعسكر سوف يف اجلمهورية العربية السورية. 
وزادت املشاركة املجتمعية يف جمال مكافحة املالريا يف مواقع تلبية االحتياجات األساسية يف اجلمهورية اليمنية، 
والصومال، والعراق. وشاركت اجلمهورية اليمنية بفعالية يف إعامل أسلوب مراعاة حق اإلنسان يف الصحة، كام 
م الدعم لصياغة السياسات املراعية  تم جتربة أدوات إعامل حقوق اإلنسان يف الصحة عىل سبيل االرتياد. وُقدرِّ
للفروق بني اجلنسني من خالل بناء القدرات الوطنية اخلاصة بتعميم مراعاة املنظور الذي يراعي الفروق بني 
م الدعم التقني إلدماج قضايا الفروق بني اجلنسني يف مقتـرحات الصندوق العاملي،  اجلنسني يف الصحة. كام ُقدرِّ

وتقييم تأثري الفروق بني اجلنسني عىل السلوكيات املراعية للصحة يف أفغانستان.

املنخفضة  البلدان  استفادة  عىل  الصحية،  الُنُظم  بتعزيز  ق  تتعلَّ التي  املجاالت  مجيع  يف  خاص  تركيز  إيالء  •تم  	
العاملي،  والصندوق  والتمنيع  للقاحات  العاملي  التحالف  فيها  بام  الصحية،  الُنُظم  تعزيز  فرص  من  الدخل 
مقتـرحات  أو  طلبات  إعداد  البلدان  يف  املنظمة  مكاتب  مع  بالتعاون  اختذت  التي  الرئيسية  األنشطة  وكانت 
الصحية  الُنُظم  تعزيز  التي واجهت  الرئيسية  التحديات  للتنفيذ. واشتملت  القدرات واإلعداد  التمويل وبناء 
يف اإلقليم عىل نقص متويل الُنُظم الصحية يف البلدان املنخفضة الدخل وبعض البلدان املتوسطة الدخل، وعىل 
دة التي تواجه ثلث بلدان اإلقليم وحتول دون تقديم الدعم املضمون االستمرار لتعزيز  حاالت الطوارئ امُلَعقَّ
الُنُظم الصحية؛ وعىل القدرات املحدودة يف تعزيز الُنُظم الصحية عىل الصعيد اإلقليمي ويف املكاتب القطرية 
والتخطيط  الصحي،  النظام  governance يف  الشوَرِويَّة  املؤسسات، والسّيام يف جمال  للمنظمة؛ وعىل ضعف 
االستـراتيجي لتنمية املوارد البرشية. ومع ذلك فإن هنالك فرصًا بالغة الوضوح؛ تضم االهتامم املتجدد بتعزيز 
الُنُظم الصحية، وااللتزام املتجدد بإحياء الرعاية الصحية األولية وبدعم اإلصالحات الكربى يف السياسات، 
َية السامح للربامج التقنية بإيتاء خدماهتا الفّعالة  ُبغرْ واالهتامم بالرشاكات الدولية يف دعم تعزيز الُنُظم الصحية 

وذات الكفاءة.

• فيها من خالل التنمية  	stewardship َبة ت البلدان الدعم لتعزيز وظائف الشوَرِويَّة governance واحِلسرْ وقد تلقَّ
التي  الشبكات  الُنُظم الصحية. كام تم تعزيز  البحوث حول  أنشطة  املستمّدة من  بالبيرِّنات  املؤسسية واالنتفاع 
ذت مراجعات  الُنُظم الصحية. وُنفرِّ إدارة  التحليل االقتصادي يف  السياسات الصحية واستخدام  تدعم وضع 
للسياسات وللُنُظم الصحية يف بعض البلدان، وقد ساعد ذلك يف حتسني حالة األولويات الوطنية وتوليد املزيد 
أفغانستان،  السياسات يف كل من  التنمية الصحية. وقد ساهم االنخراط يف احلوار حول  من االستثامرات يف 

الية املعونات. وباكستان، واليمن يف تقديم دعم أفضل للصحة من املوارد الوطنية لتحسني فعَّ
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•وقد واصلت منظمة الصحة العاملية عملها الدعوي لتحسني احلامية الصحية االجتامعية من خالل توسيع نطاق  	
َذ مسٌح للنفقات العائلية مع التـركيز عىل  التغطية بخطط التأمني املسبقة الدفع أو بتعزيز خطط جديدة. وقد ُنفرِّ
الصحة وعىل االنتفاع هبا، وذلك يف السودان، كام تم حتديث املعلومات االكتوارية )املحاسبية( يف نظام التأمني 
واٍف  حتليل  إعداد  عىل  العائيل  املسح  عنها  أسفر  التي  النتائج  وستساعد  بالفعل.  القائم  االجتامعي  الصحي 
الصحية. وتتواصل اجلهود يف  الرعاية  املمكنة لإلصالحات يف متويل  اخليارات  لتصميم  الصحية  للحسابات 
تعزيز الدراسات حول جدوى إنشاء التأمني الصحي واالجتامعي يف اجلمهورية العربية السورية ويف باكستان، 

ويف مواكبة اإلصالحات يف السياسات يف مرص ويف املغرب ويف تونس.

•واليزال تطوير املوارد البرشية من أهم األولويات اإلقليمية، وقد تلقى الكثري من البلدان الدعم يف جهودها  	
الدعم  البلدان  ت  تلقَّ فقد  الصحية.  العاملة  القوى  تنمية  جمال  يف  االستـراتيجي  والتفكري  السياسات  لتعزيز 
ن من حتليل  باملوارد وحتسرِّ الصلة  ذات  القضايا  تستهدف  منتديات  باعتبارها  البرشية  للموارد  مراصد  إلنشاء 
بوضع  اخلاص  اجلانب  ويف  املالئمة.  واالستـراتيجيات  للسياسات  َمَداخل  عىل  وتتعَرف  الراهن،  الوضع 
البلدان  ملساعدة  اإلرشادية  الدالئل  من  جمموعة  املنظمة  ت  أعدَّ العاملية،  الصحة  منظمة  يف  واملعايري  املقاييس 
عىل حتسني إدارهتا ملختلف عنارص املوارد البرشية، التي تشتمل عىل السياسات والتخطيط واإلنتاج واإلدارة 

والتقييم، وقد تم إيالء اهتامم خاص العتامد مؤسسات تعليم املهن الصحية.

آتا حول الصحة للجميع من خالل الرعاية الصحية  • م االحتفال بالذكرى السنوية الثالثني إلعالن أملا – 	 وقد قدَّ
األولية فرصًة ذهبيًة للبلدان لكي تعيد تأكيد التزامها بقيم ومبادئ الرعاية الصحية األولية، ولكي تعيد احلياة 
وقد  والسكانية.  الوبائية  ات  بالتغريُّ اخلاصة  السيناريوهات  مع  التكيُّف  َية  ُبغرْ وذلك  اخلدمات،  إيتاء  ألسلوب 
اإلقليم،  يف  األولية  الصحية  الرعاية  وضع  لتقييم  اإلقليمي  املكتب  ن  ِضمرْ األقسام  متعدد  عمل  فريق  أنشئ 
ط هلا  هات االستـراتيجية إلنعاش الرعاية الصحية األولية. وسيتم تنفيذ اإلجراءات التي ُخطرِّ وإلعداد التوجُّ
ت  بتعاون وثيق مع البلدان املعنية من خالل الرشاكات مع األوساط األكاديمية ومنظامت املجتمع املدين. كام َتَلقَّ

الُبلدان التي بذلت جهودًا يف جمال سالمة املرىض ما حتتاجه من دعم تقني.

عىل  خاص  تركيز  مع  والطبية،  والبيولوجية  الصحية  التكنولوجيا  جمال  يف  تقنيًا  دعاًم  أيضًا  البلدان  ت  •وتلقَّ 	
االستخدام الرشيد لألدوية، والشوَرِويَّة governance يف جمال األدوية، واألجهزة الطبية البيولوجية، وإتاحة 
اللقاحات الرفيعة اجلودة. وَجَرترْ تقوية السلطات التنظيمية الوطنية من خالل التدريب عىل خمتلف الوظائف 
احلاسمة والتطوير املؤسيس. وُيتوقع أن تسفر الرشاكة مع بنك التنمية اإلسالمي عن دعم الشوَرِويَّة الدوائية 
إىل جانب تنفيذ االستـراتيجية اإلقليمية اخلاصة باالعتامد عىل الذات يف احلصول عىل لقاحات رفيعة اجلودة. 
الطبية  األجهزة  استخدام  ترشيد  إىل  هتدف  التكنولوجيا  لتقييم  جديدة  وظيفة  تعزيز  احلارض  الوقت  يف  ويتم 

والبيولوجية.

•واليزال الدعم باملعلومات الصحية بالغ األمهية يف أنشطة تعزيز الُنُظم الصحية. ففي البلدان املنخفضة الدخل  	
م  ويف البلدان التي تواجه طوارئ معقدة، تكون ُنُظم املعلومات الصحية ضعيفة وبحاجة إىل دعم خاص. وتقدرِّ
ودعَمها  الوطنية  الصحية  ُنُظِمها  تقوية  إىل  تسعى  التي  للبلدان  دعمها  الصحية  القياسات  شبكة  مع  الرشاكة 
ت البلدان الدعم يف استخدام التصنيف  كذلك يف توليد البيرِّنات الالزمة لتحليل ولصياغة السياسات. كام تلقَّ

َية حتسني املعارف حول عبء األمراض. الدويل لألمراض – املراجعة العارشة، ُبغرْ
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•وقد واَصل املكتب اإلقليمي تقديم دعمه لتعزيز القيادات والقدرات يف بحوث الُنُظم الصحية. وُأطلقت شبكة  	
َندة بالبيرِّنات، وجرى بناء القدرات الستعامل البيرِّنات الـُمستقاة  إقليم رشق املتوسط املعنية بالسياسات الـُمسرْ
الُنُظم الصحية، وتأسيس مستودع إلكتـروين  من املعارف والبحوث يف حتسني السياسات الصحية، وبحوث 
ع خارج نطاق املكاتب(، وعملية يف املراجعة األخالقية، ونرش جمالت طبية  للمنشورات الرمادية )التي مل توزَّ
الصحة  دعم  يف  املعارف  إلدارة  اإلقليمية  االستـراتيجية  تنفيذ  اإلقليمي  املكتب  واصل  وقد  اجلودة.  رفيعة 
العمومية، وحتسني احلصول عىل املعلومات الصحية. كام تم دعم بناء القدرات الوطنية باستخدام مبادرة إتاحة 
الوصول إىل البحوث الصحية عرب شبكة اإلنتـرنت HINARI، واإلتاحة املبارشة للبحوث البيئية عرب اإلنتـرنت 

(OARE) واملكتبة الصحية العاملية. 

3. الرشاكات وأداء املنظمة
ُقدمًا  الدفع  املكتب اإلقليمي يف  ر  َدورْ املنظمة، مع  بالرشاكات وأداء  املتعلقة  •تتعاطى األغراض االستـراتيجية  	
بجدول األعامل الصحي عىل الصعيَديرْن اإلقليمي والعاملي، وتعزيز الرشاكة والتعاون، ومتكني املنظمة من أداء 

واليتها بكفاءة وفعالية.

•اليزال الوصول إىل إسهام أكثر كفاءة للبلدان األعضاء يف أعامل اهليئات الرئاسية للمنظمة، والسيَّام يف اللجنة  	
واصل  وقد  القرارات.  اختاذ  عملية  يف  والشفافية  التلبية  حتقيق  لضامن  وذلك  األولوية  موقع  حيتل  اإلقليمية، 
املكتب اإلقليمي تـركيزه عىل حتقيق التـرابط، والتضافر واالستعداد للمحاسبة يف َعَمل املنظمة. وَتواَصل بذل 
اجلهود لالستفادة من النتائج التي أسفر عنها تنفيذ استـراتيجية التعاون الُقطري، وذلك يف توجيه التخطيط، 
ووضع امليزانية وختصيص املوارد، إىل جانب تعزيز حضور املنظمة عىل املستوى الُقطري، وكذلك حتسني أعامل 
مع  التعاون  وتعزيز  امليدانية،  القدرات  نطاق  وتوسيع  املوارد،  بحشد  اخلاصة  واألنشطة  اخلارجي،  التنسيق 

الرشكاء اآلخرين.

ثة عن القضايا الصحية وعن األنشطة التي تقوم  •وواصل املكتب اإلقليمي جهوده لتوفري معلومات موثوقة وحمدَّ 	
هبا املنظمة من خالل إنتاج وتوزيع مواد إعالمية صحية وثيقة الصلة باإلقليم، إىل جانب بناء الشبكات وتوطيد 
الرشاكات مع وسائل اإلعالم ومع وزارات الصحة ومع املعنيـني بأمور الصحة يف اإلقليم. ويف إطار تصديه 
جلائحة اإلنفلونزا (H1N1) 2009، أعد املكتب اإلقليمي وثيقة ودالئل إرشادية حول ُسُبل االتصال أثناء وقوع 

ت مواد إعالمية وتثقيفية حول هذه اجلائحة. الفاشيات، وكان من أوائل اجلهات التي أعدَّ

يف  متعددة  أنشطة  تنظيم  وأعيد  التنفيذ،  موضع  املنظمة  يف  بالنرش  اخلاصة  حة  املنقَّ السياسة  ُوِضَعترْ  •وقد  	
املعلومات.  وإنتاج  إدارة  الكفاءة واجلودة يف  أكرب من  قدرًا  تستهدف  التي  الرؤية  مع  لتـتامشى  املعارف  إدارة 
املعنيـني  الشأن  بحيث أصبحت تضم أصحاب  لديه،  الرشاكات  نطاَق شبكة  العاملي  العريب  الربنامج  ع  ووسَّ
حول  للمنظمة  العاملية  العمل  خطة  مع  ومتشيًا  والدويل.  اإلقليمي  الصعيدين  عىل  والتـرمجة  باملصطلحات 
التعددية اللغوية، فقد تم إعداد مسٍح استهدف التعرف عىل املجاالت ذات األولوية يف التـرمجة والنرش باللغة 
العربية لدى مجيع وزارات الصحة يف البلدان العربية. وبدأ العمل بتوصيات جلنة املراجعة إلعادة إطالق املجلة 
الصحية لرشق املتوسط بتصميم جديد، وأن يكون صدورها شهريًا يف عام 2010. وُبِذَلترْ جهود كبرية لتحسني 
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توزيع  تعزيز  مع  عالية،  بأشكال خمتلفة، وبجودة  بحيث تصبح  اإلقليمي،  املكتب  والطباعة يف  النرش  قدرات 
املطبوعات وإيصاهلا إىل الفئات املستهدفة يف اإلقليم.

نة فيه، وتضّمنت تلك  •واصل املكتب اإلقليمي جهوده لتعزيز خدمات الدعم العام، ُبغية ضامن بيئة مقبولة وممكرِّ 	
ااًل. وقد استكملت البعثات  اجلهود دعم فرق العمل يف سعيها لتنفيذ إطار اإلدارة تأسيسًا عىل النتائج تنفيذًا فعَّ
امليزانية  إىل  باالستناد   2011 –  2010 للثنائية  اإلقليم  بلدان  مجيع  يف  هلا  والتخطيط  الربامج  ملراجعة  املشتـركة 
العادية. كام تم تنفيذ اجلهود الرامية للتقييم يف هناية الثنائية بنجاح، بغية رفع التقارير إىل اهليئات الرئاسية خالل 
اإلدارة  بنظام  العمل  بدء  قبل  الرئيسية  والقضايا  يات  التحدرِّ من  لعدد  اإلقليمي  املكتب  وتصدى   .2010 عام 
األعامل؛  يف  املشتـركة  القواعد  من  أسس  عىل  واستنادها  املامرسات  بني  التناغم  حتقيق  هبدف  وذلك  العاملي، 
ق  ت الدالئل اإلرشادية ووثائق السياسات للتوجيه املنسَّ فأجريت تدريبات مكثفة للمستخدمني النهائيني، فأعدرِّ
ية تلبية احتياجات الدول  ُبغرْ للوظائف، ولنقل املعطيات واختبارها. وقد حتسنت اإلجراءات اإلدارية واملالية 
الة ورفيعة الكفاءة، كام خضعت إجراءات توظيف املوارد البرشية ملزيد من التحسني ضمن  األعضاء بطريقة فعَّ
أما  العالية.  الكفاءات  اجتذاب أصحاب  بقصد  العاملية، وذلك  الصحة  منظمة  به يف  املعمول  الكفاءات  إطار 
مكتب املنظمة يف األردن فقد ُأعيد تصميمه بحيث يمثل املبنى »األخرض« نموذجًا حُيتذى به ضمن بقية األبنية 

التي تشغلها منظمة الصحة العاملية يف بلدان إقليم رشق املتوسط.
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1. التنمية الصحية واألمن الصحي
الغرض االستـراتيجي 1: تقليص العبء الصحي واالجتامعي واالقتصادي 

لألمراض السارية
القضايا والتحّديات

التي   2009 (H1N1) املنرصم، ومها اجلائحة  العام  السارية يف  املعامل يف مكافحة األمراض  أبرز  ثمة حدثان شكاّل 
سببتها ذرية جديدة من فريوسات اإلنفلونزا، وتصديق اللجنة اإلقليمية لرشق املتوسط عىل هدف إقليمي جديد 
عام  بحلول   %1 من  أقل  إىل  اخلامسة  سن  دون  األطفال  لدى  »يب«  الكبد  التهاب  انتشار  معدل  تقليص  يستهدف 
2015. وقد واصلت الربامج اخلمس املندرجة حتت هذا الغرض االستـراتيجي جهودها لبناء القدرات يف البلدان 

يف جماالت العمل املختلفة.

تغطية  معدل  بلوغ  ويف  األولوية،  ذات  البلدان  يف  التمنيع  خدمات  تعزيز  يف  َرز  الـُمحرْ امللحوظ  م  التقدُّ ورغم 
إقليمية باجلرعات الثالث من اللقاح الثالثي بلغ 87%، ألول مرة، ومعدل تغطية يقارب أو يزيد عىل 90% يف بلدين 
متعددة،  مناطق  يف  منخفضة  اجلودة  والرفيع  النظامي  التمنيع  خدمات  إتاحة  التزال  األولوية،  ذات  البلدان  من 
والسيام يف الصومال ويف جنوب السودان. ونتيجة لذلك، فإن التقديرات تشري إىل أن 2.1 مليون طفل يف اإلقليم 
مل يتلقوا التطعيامت األساسية يف عام 2009، ويعيش معظم هؤالء األطفال يف البلدان اخلمس ذات األولوية. وقد 
منيت الُنُظم الصحية والقدرات اإلدارية بمزيد من الضعف بسبب التدهور املريع يف الوضع األمني يف معظم البلدان 

ذات األولوية.

وقد أحرز املرمى املتمثل بتقليص الوفيات النامجة عن احلصبة بحلول عام 2010 يف اإلقليم قبل املوعد املستهدف 
بعض  فإن  ذلك  ورغم  احلصبة،  من  ص  التخلُّ نحو  ملحوظًا  مًا  تقدُّ البلدان  معظم  أحرز  كام  سنوات،  ثالث  بنحو 
الكامل من احلصبة  ص  التخلُّ البلدان التزال تعاين من فاشياهتا. ويتطلب احلفاظ عىل هذه املكاسب للوصول إىل 
بالتمويل،  والرشكاء  احلكومات  التزام  احلمالت  وتتطلب هذه  املتابعة،  املناسب حلمالت  الوقت  منتظاًم يف  تنفيذًا 
ف عىل خصائص  د احلصبة، بام يف ذلك التعرُّ ن الصدارة، تعزيَز تـرصُّ فقد أصبح املجاالن ذوا األولوية اللذان حيتالَّ

م يف جمال توثيق االستئصال. الفريوس، والتقدُّ

املتوسطة  والبلدان  الدخل  املنخفضة  البلدان  يف  والسيام  ضخمة،  عوائق  اجلديدة  اللقاحات  إدخال  ويواجه 
الدخل، فرغم ميض عرشين عامًا عىل توفر اللقاح املضاد للمستدمية النزلية من النمط »يب«، فإنه مل يدخل بعد إىل 
أربعة بلدان يف اإلقليم، تتضمن 32% من أتـراب املواليد يف اإلقليم، كام كان استيعاب اللقاحات املضادة للفريوسات 
الَعَجلية وللمكورات الرئوية يف اإلقليم بطيئًا. ومن العوامل الرئيسية التي سامهت يف ذلك ارتفاع أسعار اللقاحات، 
اللقاحات اجلديدة، واحلاجة املاسة لتعزيز آليات  وغياب الوعي لدى بعض أصحاب القرار السيايس حول أمهية 

رشاء اللقاحات.
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نية للفريوس الربي لشلل  وتتواصل الرساية التََّوطُّ
احلاالت  ز  تـركُّ مع  وباكستان،  أفغانستان  األطفال يف 
يف جنوب أفغانستان ويف شامل باكستان. ومتثل احلاجة 
املتواصلة لتعزيز اإلدارة والفجوات امليدانية يف أنشطة 
يف  املناطق  بعض  تواجه  حتديات  التكمييل  التطعيم 
السند وبلوخستان، كام أن التحركات السكانية املتكررة 
ترْ  والواسعة النطاق من املناطق املصابة بالعدوى قد أدَّ
إىل عودة العدوى إىل املناطق التي كانت خالية من شلل 
متكررة  َواُفدات  ـَ ت اإلقليم  يف  َلترْ  ُسجرِّ وقد  األطفال. 
دون أن تؤدي إىل انتشار شلل األطفال. وقد تواصل 
جنوب  يف  الفريوس  َواُفد  ـَ ت عن  نجم  الذي  الوباء 
ويتواصل   .2009 منتصف  حتى   2008 عام  السودان 
َواُفد فريوس شلل األطفال إىل البلدان اخلالية  ـَ خطر ت
املوارد  ضامن  إىل  حيتاج  إذ  حقيقيًا،  حتديًا  ليصبح  منه 
املالية واحلفاظ عىل االلتزام لدى السلطات الوطنية يف 

مجيع البلدان.

جمموعتني  يف  تتمثل  حتديات  اإلقليم  ويواجه 
املجموعة  املدارية،  املناطق  أمراض  من  رئيسيتني 
األوىل تتوافر هلا وسائل جاهزة ملكافحتها، وتضم داء 
بالتـربة،  تنتقل  التي  الديدان  وأمراض  البلهارسيات 
واملجموعة الثانية ال يوجد هلا وسائل للمكافحة تتسم 
الوسائل  استخدام  يكون  أو  التكاليف،  لقاء  بالفعالية 
املجموعة  هذه  وتضم  حمدودًا،  واسع  نطاق  عىل  فيها 
البرشي.  األفريقي  املثقبيات  وداء  الليشامنيات  داء 
لقاء  عالية  مردودية  وذات  فعالة  أدوية  توافر  ورغم 
داء  مكافحة  استمرار  عىل  املحافظة  فإن  التكاليف، 
الفيالريات  داء  ومن  منه  ص  والتخلُّ البلهارسيات 
اللمفاوي اليزال يمثرِّل حتديًا يف الصومال والسودان. 
بلوغ مراميها  املآل من  الربامج يف هناية  يمنع  ما  وهذا 
النهائية املتمثلة بزيادة التغطية باملعاجلة، وضامن إتاحتها 
السبيل  ومتهيد  التأثـر،  الرسيعة  املجموعات  ألكثر 
الربامج  إىل  )الرأسية(  العمودية  الربامج  من  لالنتقال 
وداء  الليشامنيات  داء  فاشيات  أبرَْرَزترْ  وقد  األفقية. 
والقضايا  التحديات  هذه  األفريقي  البرشي  املثقبيات 
أفغانستان  من  كل  يف  الوطنية  الربامج  تواجهها  التي 

والسودان وباكستان، حيث ال يقترص تأثري املحددات 
عىل  الصحية  الُنُظم  وأوضاع  والسياسية  االجتامعية 
رسعة االستجابة، وإنام يتعدى ذلك ليؤثر عىل قدرهتا 

عىل ضامن معاجلة احلاالت عىل أسس منتظمة.

وقد حتقق تقدم كبري يف جماالت تقليص األخطار 
املعدية  األمراض  عن  النامجة  العمومية  الصحية 
الصحية  اللوائح  تنفيذ  ويستمر  واملنبعثة،  املستجدة 
االستمرار  مضمونة  قدرات  بناء  مع   ،2005 الدولية 
ذلك  ومع  املعدية.  األمراض  أوبئة  وتدبري  ملجاهبة 
يف  املبذولة  اجلهود  مواجهة  يف  التحديات  تستمر 
ختل  وقد  منها،  والوقاية  املعدية  األمراض  مكافحة 
هذه التحديات باألمن الصحي اإلقليمي، والسّيام يف 
الكافية، والتي ال  الشفافية  تفتقد  التي التزال  البلدان 
أثناء الفاشيات،  تشاِطُر غريها بام لدهيا من معلومات 
احلاجة  والتزال  غالبًا.  اقتصادية  العتبارات  وذلك 
قائمة لبناء وتعزيز قدرات التـرصد، والسيَّام من حيث 
األمراض  لفاشيات  املبكر  والكشف  األخطار  حتليل 

املستجدة.

تواجه  التي  والتحديات  القضايا  أهم  وتتعلق 
وتنفيذ  تنسيق  عىل  بالقدرة  األمراض  نواقل  مكافحة 
عىل  ال  فعَّ نحٍو  عىل  املرض  لنواقل  املتكامل  التدبري 
املرض  نواقل  مقاومة  وبمشكلة  القطري،  الصعيد 
ملبيدات  احلصيف  وباالستخدام  احلرشات،  ملبيدات 
التدبري املتكامل ملكافحة نواقل  احلرشات ضمن إطار 
الـِمَنح  خطة  إىل  الدعم  تقديم  أدى  وقد  املرض. 
الصغرية إىل إحراز تقدم ملحوظ يف البحوث امليدانية 
يف األمراض السارية. ومع ذلك يبقى التحدي الكبري 
ماثـاًل يف القدرات البحثية ويف تـرمجة نتائج البحوث 
إىل سياسات وإىل ممارسات، كام أن النتائج التي تسفر 
عبًا، فرغم زيادة عدد  َتورْ عنها البحوث ال تنرش نرشًا ُمسرْ
املنشورات خالل السنوات اخلمسة املنرصمة نتيجة ما 
فإن  القدرات،  لبناء  دعم  من  اإلقليمي  املكتب  قّدمه 
الفجوات اليزال يتعذر رأهبا باملوارد املتاحة يف الوقت 

احلارض.
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التنمية الصحية 
واألمن الصحي

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

باللقاحات،  توقيها  يمكن  التي  األمراض  جمال  يف 
من   %90 مستوى  إىل  الوصول  تم  التمنيع،  وجمال 
الثالثي  اللقاح  من  جرعات  بثالث  الروتينية  التغطية 
بلدًا   16 يف  وذلك  والكزاز(  والشاهوق،  )اخلناق، 
كل  تقتـرب  حني  يف  بلدًا(،   17 املستهدف  )والعدد 
التغطية  حتقيق  من  وأفغانستان  وجيبويت  اليمن  من 
هذه  األمني يف  الوضع  تدهور  وقد ساهم  املستهدفة. 
اهلدف.  هذا  حتقيق  تأخري  يف  كبرية  مسامهة  البلدان 
جدًا  املتدنية  التغطية  لتحسني  اجلهود  بذل  ويتواصل 
م  تقدرِّ إذ  السودان،  جنوب  ويف  الصومال  يف  بالتطعيم 
لتنفيذ  بالغًا  دعاًم  ورشكاؤها  العاملية  الصحة  منظمة 
ذلك  يف  بام  الصومال،  يف  لألطفال  الصحية  األيام 
جانب  إىل  متعددة،  باملستضدات  التطعيم  محالت 
َيا  ُبقرْ املحافظة عىل  تستهدف  التي  األخرى  التدخالت 
ت، وألول مرة، يف  ُأعدَّ األطفال عىل قيد احلياة. وقد 
متعددة  شاملة  خطط  السودان،  وجنوب  الصومال 
ع  املوسرِّ الربنامج  هيكٌل  أيضًا  س  ُأسرِّ حيث  السنوات، 
املعني  الربنامج  لدعم  األموال  وحشدت  للتمنيع. 
اهلدف  حتقيق  تم  وقد  السودان.  جنوب  يف  بالتمنيع 
لتتجاوز نطاق  التمنيع  بتوسيع نطاق خدمات  املتعلق 
مرحلة الطفولة، إذ يقوم يف الوقت احلارض 18 بلدًا من 
بني الُبلدان االثنني والعرشين يف اإلقليم )82%( بتقديم 
اجلائحية اإلنفلونزا  بمكافحة  املتعلقة  التمنيع   أنشطة 
يف  احلكومات  ملسامهة  بالنسبة  أما   .2009 (H1N1)
يف  املستخدمة  ن  الـَحقرْ ات  ومعدَّ اللقاحات  متويل 
البلدان  من  بلدًا   16 فإن  للتمنيع  ع  املوسَّ الربنامج 
العاملي  التحالف  من  دعم  عىل  للحصول  املؤهلة  غري 
للقاحات والتمنيع تغطي مئة باملئة من التكاليف املتعلقة 
فقد  ذلك،  إىل  وباإلضافة  الوطنية.  امليزانية  من  بذلك 
حّققت أفغانستان وباكستان وشامل السودان بنجاح، 
التمويل املشتـرك للقاحات اجلديدة بدعم من  معايري 

التحالف العلمي للقاحات والتمنيع.

وقد حقق اإلقليم هدف تقليص 90% من الوفيات 
التقديرية النامجة عن احلصبة بني عامي 2000 و2010 
للتمنيع(،  العاملية  واالستـراتيجية  الرؤية  )هدف 
يف  أي  سنوات،  بثالث  املستهدف  املوعد  قبل  وذلك 
بشكل  اإلقليم  بلدان  من  العديد  ويميض   .2007 عام 
ص من احلصبة. أما الطور  جيد يف حتقيق هدف التخلُّ
وهي  مرص،  يف  التداركية  احلملة  من  واألخري  الثاين 
بتطعيم  ذ  ُنفرِّ فقد  اإلقليم،  يف  التداركية  احلمالت  آخر 
ما يقرب من 18 مليون طفل ممن تتـراوح أعامرهم بني 
عىل   %95 عىل  زادت  وبتغطية  سنوات،  وعرش  سنتني 
دالئل  اإلقليمي  املكتب  أعد  وقد  الوطني.  الصعيد 
اختبارها  وتم  احلصبة،  من  ص  التخلُّ لتوثيق  إرشادية 
واجلمهورية  اإلسالمية،  إيران  مجهورية  يف  ميدانيًا 
العربية السورية، واألردن وسوف تستخدم عىل نطاق 

واسع عام 2010.

وقد عانى كلٌّ من أفغانستان والعراق من فاشيات 
محالت  تنفيذ  لرسعة  وكان   .2009 عام  يف  احلصبة 
ويف  الفاشيات.  احتواء  يف  دور  احلصبة  ضد  التطعيم 
الوقوع  معدل  انخفاض  عىل  املحافظة  وُبغية  اليمن، 
الذي أمكن حتقيقه يف أعقاب احلملة التداركية، فقد تم 
تنفيذ محلة متابعة عىل الصعيد الوطني لتطعيم األطفال 
وذلك  العمر  من  اخلامسة  والسنة  التاسع  الشهر  بني 
حلمالت  التخطيط  وتم  الرصاعات.  مناطق  باستثناء 
التي  البلدان األخرى  للتطعيم ضد احلصبة يف  متابعة 
وكان   .%95 عن  باللقاح  التغطية  معدل  فيها  نقص 
يف  رئيسيًا  عاماًل  اإلقليمي  املكتب  قدمه  الذي  الدعم 
للحمالت،  التخطيط  ويف  اإلنجازات،  هذه  حتقيق 
حلشد  اإلقليمية  الرشاكات  توطيد  ويف  تنفيذها،  ويف 

املوارد.

الكزاز  من  ص  التخلُّ هدف  بلدًا   17 حقق  وقد 
لدى األمهات والولدان )من أصل 18 بلدًا مستهدفًا(، 
قدمت  فقد   ،2008 بذلت  التي  للجهود  واستكاماًل 
منظمتا الصحة العاملية واليونيسف الدعم التقني واملايل 
لتنفيذ أنشطة التمنيع التكمييل يف أفغانستان وباكستان 
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الكزاز  التطعيم بذوفان  فإن  أما يف الصومال  واليمن. 
م كجزء من أنشطة األيام الصحيَّة لألطفال. يقدَّ

أفغانستان،  يف  التكافؤ  اخلاميس  اللقاح  وبإدخال 
للمستدمية  املضاد  اللقاح  إدخال  هدف  اإلقليم  ق  حقَّ
النزلية من النمط »يب« لعام 2009. ويستخدم يف الوقت 
يف  الرئوية  للمكورات  املضاد  املقتـرن  اللقاح  احلايل 
تقدم  كام  اخلليجي،  التعاون  جملس  بلدان  من  ستة 
للقاحات  العاملي  التحالف  إىل  بطلب  السودان  شامل 
للفريوسات  املضادة  اللقاحات  إلدخال  والتمنيع 
أيضًا  باكستان  تقدم  كام  الرئوية،  واملكورات  الَعَجلية 
الرئوية.  للمكورات  املضاد  اللقاح  إدخال  بطلب 
الذي  املايل  الدعم  يف  َلترْ  َـّ فتمث النجاح،  عوامل  أما 
وااللتزام  والتمنيع،  للقاحات  العاملي  التحالف  قدمه 
الذي  الواسع  والدعم  املشتـرك،  بالتمويل  الوطني 
عبء  تقييم  دعم  حيث  من  اإلقليمي  املكتب  يقدمه 
احلصول عىل  طلبات  إلعداد  التقني  والدعم  املرض، 
القدرات  وبناء  اإلدخال  خلطة  ولإلعداد  املايل  الدعم 

الوطنية.

إدخال  لتعزيز  بجٍد  اإلقليمي  املكتب  ويعمل 
املنخفضة  البلدان  يف  والسّيام  اجلديدة،  اللقاحات 
العمل  ويتواصل  الدخل.  املتوسطة  والبلدان  الدخل 

عىل إنشاء نظام إقليمي للرشاء املوحد للقاحات. ويعمل 
املكتب اإلقليمي عىل تقديم الدعم للبلدان عند اختاذ 
التوضيح  زيادة  خالل  من  بالبينات  املسندة  القرارات 
ألصحاب القرار السيايس، واستكامل دراسة اجلدوى 
ومراجعة  للقاحات،  املوّحد  للرشاء  اإلقليمي  للنظام 
البلدان، وحتليل االختيارات  الرشاء يف خمتلف  آليات 
اإلقليمية  الشبكة  تعزيز  ويتواصل  للرشاء.  املتاحة 
يها  َوقرِّ ـَ د ولتقييم عبء األمراض التي يمكن ت للتـرصُّ
باللقاحات اجلديدة، ويتم استخدام املعطيات اجلديدة 
اإلعالمية  احلمالت  يف  الرفيعة  اجلودة  وذات  املنَتجة 
يقدم  كام  جديدة.  لقاحات  إدخال  تستهدف  التي 
املجموعات  وتعزيز  إلنشاء  دعمه  اإلقليمي  املكتب 
االستشارية الوطنية التقنية املعنية بالتمنيع. وقد أعدت 
إقليمية، وتم  إقليمية وأدوات وإرشادات  خطة عمل 
املجموعات  هذه  تؤدي  أن  ضامن  أجل  من  تبادهلا 

وظائفها وتلبي املعايري املوضوعة.

الصعيد  عىل  املتوقعة  النتائج  حتقيق  تم  لقد 
يها  َوقرِّ ـَ د األمراض التي يمكن ت اإلقليمي يف جمال تـرصُّ
اجلديدة،  اللقاحات  د  تـرصُّ ذلك  يف  بام  باللقاحات، 
ويوجد   ، للتمنيع.  املوسعة  الربامج  وتقييم  ورصد 
عىل  د  للتـرصُّ أنظمة  بلدًا   12 لدى  احلارض  الوقت  يف 
الصعيد الوطني تتيح هلا مراقبة معدل وقوع األمراض 
باللقاحات  بالتطعيم  توقيها  يمكن  التي  الرئيسية 
يعمل  حني  يف  والشاهوق(،  والُكزاز  اخُلناق  )وهي 
عىل  التغطية  ملعطيات  املنتظمة  املراقبة  عىل  بلدًا   20
وطنية  خمتربات  البلدان  مجيع  ولدى  املنطقة.  مستوى 
األملانية،  تعمل بشكل جيد يف جمال احلصبة واحلصبة 
كام ينفذ 19 بلدًا تـرصد احلصبة تأسيسًا عىل احلاالت 
تقديم  يتواصل  ذلك،  إىل  وباإلضافة  املختربات.  يف 
الدعم التقني واملايل لباكستان واملغرب إلحالل نظام 
الوطني  الصعيد  عىل  احلاالت  عىل  تأسيسًا  د  التـرصُّ
َواُصل اجلهود  ـَ د املخفري للحصبة، مع ت بدياًل للتـرصُّ
احلاالت  عىل  تأسيسًا  خمفري  تـرصد  إلنشاء  املبذولة 
للحصبة يف جنوب السودان والصومال. وقد متّكن 20 

بلدًا من حتديد النمط اجليني اجلائل لفريوس احلصبة.

أثبتت محالت التطعيم ضد احلصبة فعاليتها يف خفض الوفيات 
النامجة عن احلصبة يف أفغانستان
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َوقيها  ـَ د األمراض التي يمكن ت أما ما يتعلق بتـرصُّ
د  تـرصُّ تنفيذ  تتابع  بلدًا   17 فإن  اجلديدة،  باللقاحات 
د  تـرصُّ تنفذ  بلدان  و5  اجلرثومي،  السحايا  التهاب 
ية األخرى )التهاب الرئة  األمراض اجلرثومية الـُمَتَعدرِّ
الفريوسات  تـرصد  شبكة  تغطي  حني  يف  واإلنتان(، 
ل  َوصَّ ـَ الـُمت للمعطيات  كان  وقد  بلدًا.   13 الَعَجلية 
إدخال  حول  القرارات  اختاذ  يف  حاسم  دور  إليها 
واملكورات  الَعَجلية  للفريوسات  املضادة  اللقاحات 
الرئوية يف بلدان متعددة. أما عوامل النجاح يف إدخال 
اللقاحات اجلديدة فتتمثَّل يف الشعور الوطني بملكية 
املعطيات، واحلرص عىل احلصول عىل املعطيات التي 
تدعم اختاذ القرار املسَند بالبينات، وتوافر املوارد املالية 

من خالل التحالف العاملي للقاحات والتمنيع.

وحيقق اإلقليم تقدمًا واضحًا نحو استئصال شلل 
األطفال، فقد حافظ 19 بلدًا عىل وضع اخللو من شلل 
البلدان املوطونة أو التي عادت إليها  األطفال. أما يف 
التكمييل  التمنيع  أنشطة  تنفيذ  فيتواصل  العدوى، 
املكثف باستخدام مزيج من اللقاحات الثالثية التكافؤ 
عن طريق الفم (tOPV) واألحادية التكافؤ عن طريق 
وقد  الوبائية.  األوضاع  متليه  ملا  وفقًا   (mOPV) الفم 
َذترْ محالت التطعيم من منزل إىل منزل، واستهدفت  ُنفرِّ
وُبِذَلترْ  العمر.  من  اخلامسة  سن  دون  األطفال  مجيع 

اجلودة  العالية  احلمالت  وصول  لضامن  جبارة  جهود 
املناطق  بشكل خاص عىل  التـركيز  مع  إىل كل طفل، 
ض الختطار مرتفع، وعىل املجموعات التي  التي تـتعرَّ
االستنهاض  ضامن  تم  وقد  إليها.  الوصول  يصعب 
املراقبة  جانب  إىل  واإلرشاف  املكثف  االجتامعي 
عىل  ف  التعرُّ يف  كله  ذلك  من  فيد  ـُ واست املستقلة، 
ها.  املشكالت التي يتوجب عىل السلطات املسؤولة حلُّ
السياسيني  لدى  االلتزام  لتحقيق  اجلهود  ُبذلت  كام 
مقاربات  أو  أساليب  تنفيذ  مع  املجتمعيني،  والقادة 
القطاع  ملشاركة  الفرصة  إلفساح  القطاعات  متعددة 
احلكومي والقطاع غري احلكومي. واسُتفيد من األيام 
الصحية  الرعاية  خدمات  لتقديم  للتمنيع  الوطنية 
من  لألرواح  منقذة  جرعات  تقديم  مثل  األخرى، 
ص من الديدان، وقد تم  الفيتامني »أ« وأقراص التخلُّ
تنسيق هذه األيام بني البلدان املتجاورة إىل أقىص درجة 

ممكنة.

الرفيع  السيايس  اإلسهام  باكستان  يف  ويتجىّل 
املستوى واضحًا، فقد افتتح فخامة الرئيس الباكستاين 
عيل آصف زرداري األيام الوطنية للتمنيع، وأطلق عىل 
شلل  ملكافحة  سفرية  لقب  زارداري  بوتو  آصفة  ابنته 
لتعزيز  الوزراء  رئيس  عمل  خطة  وأطلقت  األطفال، 
التعاون بني القطاعات، وأسست اللجنة الوزارية بني 
أعدت  وقد  األطفال.  شلل  الستئصال  املقاطعات 
اجلهود  وُبذلت  الواليات  مستوى  عىل  ثة  حمدَّ خطط 
التسع  احلاالت  نصف  كان  وقد  تنفيذها.  لضامن 
تعاين  مناطق  2009، من  أبلغ عنها عام  التي  والثامنني 
البالد. وتبذل اجلهود  من قالقل أمنية يف شامل غرب 
من  األطفال  إىل  الوصول  لتحسني  املناطق،  تلك  يف 
مع  التفاوض  تشمل  دة،  متعدرِّ استـراتيجيات  خالل 
القادة املحليني والقادة الدينيني وجمالس هؤالء القادة، 
وإعطاء جرعات إضافية عىل فتـرات قصرية متقاربة، 
املعسكرات  نقاط خروجهم من  النازحني يف  وتطعيم 
ُبذلت  وقد  فيه.  يعيشون  الذي  املحيل  املجتمع  ويف 
املالئمة  تقديم اخلدمات  جهود إضافية أخرى لضامن 
إعداد  وتم  احلمالت.  مراقبة  طرق  حتسني  خالل  من 

يقدم التطعيم بذوفان الكزاز يف إطار أيام صحة الطفل يف 
الصومال
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استـراتيجيات مبتكرة للتواصل، شملت احلصول عىل 
دعم اثنَتيرْ عرشَة قناًة تلفزيونية، وإرسال رسائل جمانية 
عرب اهلواتف املحمولة، وإصدار نرشة أسبوعية حول 
شلل  واختيار  الصحافيني،  تستهدف  األطفال  شلل 
للصحافيني  األوىل  الوطنية  للجائزة  شعارًا  األطفال 
املقاالت  يف  اجلهود  هذه  أثر  َـّضح  ات وقد  الصحيني. 
استئصال شلل  التي ُنرشت حول  اإلجيابية واملشجعة 

األطفال.

السيايس  االلتزام  كان  فقد  أفغانستان،  يف  أما 
الرئاسة والوزارات، إال  شديد الوضوح عىل مستوى 
بني  فمن  الكربى.  املشكلة  ل  َـّ مث قد  األمن  انعدام  أن 
احلاالت الثامنية والثالثني التي أبلغ عنها، كانت أربع 
 11 يف  تتـركز  التي  اجلنوبية  املناطق  يف  حالة  وثالثون 
اختذت  التي  اإلجراءات  شملت  وقد  فقط.  منطقة 
لتحسني الوصول والتغطية: إعطاء اجلرعات اإلضافية 
املناطق،  التـركيز عىل  لفتـرات قصرية، واستـراتيجية 
الختطار  املعرضة  السكانية  املجموعات  ومقاربة 
أثناء  األطفال  إىل  الوصول  حول  والتفاوض  مرتفع، 
زة يف هذه السنة،  ت اجلهود املركَّ فتـرات املهاودة. وأدَّ
والقادة  التقليديني  القادة  إلسهام  املجال  إفساح  إىل 
االجتامعيني، ولتعاقد احلكومة مع املنظامت الالحكومية 
مَّ  ـَ لتقديم حزمة أساسية من اخلدمات الصحية، ومن ث
إىل زيادة الوصول إىل األطفال، والسّيام خالل بعض 

هذه  من  الثاين  النصف  يف  التكمييل  التمنيع  أنشطة 
السنة. ومع ذلك، فاليزال معدل الوصول إىل األطفال 

يتامَوج بني جولة متنيعية وأخرى.

السودان  جنوب  يف  ظهرت  التي  الفاشية  وأدت 
عام  يف  حالة  و40   ،2008 عام  حالة   24 وقوع  إىل 
آخر حالة من شلل األطفال يف  2009، )وكان ظهور 
السودان  شامل  إىل  االنتشار  مع  حزيران/يونيو(   27
وأوغندا.  كينيا  يف  املجاورة  املناطق  وإىل  حاالت(   5(
بام  الفاشية،  مجاح  لكبح  اإلجراءات  اختذت  وقد 
العمل  فريق  وتعزيز  التقني،  العون  تقديم  ذلك  يف 
التمنيع  أنشطة  خطط  وحتديث  ومراجعة  الوطني، 
)اللوجستي(،  اإلمدادي  الدعم  وتقديم  التكمييل، 
احلكومات  التزامات  وتوضيح  التـرصد،  وحتسني 
يقوم  التي  اإلجراءات  بني  التنسيق  وضامن  املحلية، 
هبا مجيع الرشكاء. وتواصلت أنشطة التمنيع التكمييل 
الوحيد  الفموي  اللقاح  من  وحيدة  جرعة  باستخدام 
التكافؤ بشكل رئييس، منذ شهر أيار/مايو 2008، مع 

تنسيقها مع أنشطة مماثلة جترى يف البلدان املجاورة.

وقد قامت بعثة دولية مستقلة للتقييم، بزيارة كل 
لتقييم  السودان،  وجنوب  وباكستان  أفغانستان  من 
فريوس  رساية  من  احلدَّ  تعرقل  التي  الكربى  العوائق 
اخلاصة  القضايا  البعثة  وأوضحت  األطفال.  شلل 
بكل بلد عىل حدة، والتي ينبغي التعاطي معها لتحقيق 

برنامج استئصال شلل األطفال يذهب إىل كل مكان ليصل لألطفال املعرضني للخطر

AR Annual Report 2009 Book 26-09-2010.indb   32 9/28/2010   4:55:39 PM



33

التنمية الصحية 
واألمن الصحي

استئصال شلل األطفال. ويتم يف الوقت احلارض تنفيذ 
وضع  َواَصل  ـَ ت وقد  توصيات.  من  البعثة  أصدرته  ما 
اخللّو من شلل األطفال يف البلدان األخرى من خالل 
تقييم  وإجراء  كبرية،  متنيعية  فجوات  حدوث  تفادي 
منتظم للمناعة السكانية لدى األطفال الذين تتـراوح 
أعامرهم بني 6 و23 شهرًا، وحتسني التمنيع الروتيني، 
املناطق  يف  والسيَّام  التكمييل،  التمنيع  أنشطة  وتنفيذ 

التي تكون فيها التغطية التمنيعية منخفضة.

ُد معايري اإلشهاد يف مجيع البلدان،  وَتواَصَل تـرصُّ
عىل املستوى الوطني واملستوى دون الوطني معًا. وقد 
تـرصد  هدف  لبنان(  )باستثناء  البلدان  مجيع  حققت 
فريوس  عن  الناجم  غري  احلاد  الرخو  الشلل  معدل 
ألف  مئة  لكل  األقل  عىل  واحد  وهو  األطفال،  شلل 
إذ  عرشة،  اخلامسة  سن  دون  هم  ممن  السكان  من 
جتاوزت مجيع البلدان املعرضة الختطار مرتفع حالتني 
لكل مئة ألف. وإىل جانب التحليل األسبوعي ومراقبة 
منتظمة  أسبوعية  بمراجعات  القيام  يتم  املؤرشات، 
مع  للتعاطي  الالزمة  القدرات  بناء  يتلوها  د،  للتـرصُّ
تم  كام  املراجعات.  أثناء  مالحظتها  يمكن  فجوة  أي 
الرصد  به  ونعني  التكمييل،  د  التـرصُّ إجراءات  تنفيذ 
البيئي يف مرص، كام بدئ يف توطيدها يف باكستان، وهذا 
يعني ازديادًا يف عبء العمل امللقى عىل عاتق الشبكة 
اإلقليمية ملختربات شلل األطفال، التي التزال حتافظ 
مجيع  أن  عن  فضاًل  املعايري،  من  رفيع  مستوى  عىل 

املختربات ضمن الشبكة قد حظيت باالعتامد.

بني  التنسيق  إجراءاُت  زترْ  وُعزرِّ َتواَصَلترْ  وقد 
البلدان املتجاورة، والسيام بني أفغانستان وباكستان، ثم 
بني بلدان القرن األفريقي، وشملت تلك اإلجراءات، 
االستشارية  املجموعة  اجتامعات  التنسيق،  جانب  إىل 
بموازاة  اإلشهاد  أنشطة  تتقدم  كام  املشتـركة.  التقنية 
تقارير اإلشهاد  تقديم مجيع  ويتم  االستئصال.  أنشطة 
الوطنية،  اإلشهاد  جلان  قبل  من  املحدد  الوقت  يف 
اإلقليمية. وقد  اإلشهاد  قبل جلنة  مراجعتها من  وتتم 
األطفال،  شلل  من  اخلالية  البلدان  مجيع  استكملت 

باستثناء الصومال، املرحلة األوىل من أنشطة االحتواء 
حول  وثائق  مت  وقدَّ د(،  والـَجررْ املسح  )أنشطة 
جودهتا. كام تلقت جلنة اإلشهاد اإلقليمية أيضًا تقارير 

سنوية مرحلية من باكستان وأفغانستان.

احلياة  جودة  لتحسني  الرامية  اجلهود  وَتَتواَصُل 
واليمن. وقد  باكستان  لدى ضحايا شلل األطفال يف 
ع نجاح هذه املشاريع اإليضاحية عىل إعداد خطة  شجَّ
إقليمية إلضفاء الطابع املؤسيس عىل هذه اجلهود. وقد 
باعتبارها  اخلطة  هذه  عىل  اإلقليمية  اللجنة  صادقت 
استـراتيجية إضافية الستئصال شلل األطفال. ويبلغ 
األطفال  شلل  باستئصال  اإلقليمي  االلتزام  مستوى 
عليه من خالل  احلث  َواُصل  ـَ ت مع  األيام،  غايته هذه 
ومن  والتحديثات،  للمعلومات  املنتظم  التوزيع 
احلادثة.  بالتطورات  الوطنية  السلطات  إخطار  خالل 
التزامها  املوطوَننيرْ  البلدين  السلطات يف  وقد جددت 
وتبنيها ملختلف االستـراتيجيات للتعاطي مع العوائق 
التي تواجهها. ويبدو هدف َوقرْف رساية شلل األطفال 
يف اإلقليم أقرب يف الوقت احلارض مما كان عليه يف أي 

وقت مىض.

املكتب  م  قدَّ املدارية،  املناطق  أمراض  جمال  ويف 
الربنامج  نطاق  لتوسيع  لليمن  دعَمه  اإلقليمي 
يف  والسّيام  البلهارسيات،  داء  ملكافحة  الوطني 
استكامل  وبعملية   ،2009 عام  بحمالت  يتعلق  ما 
املتوسط  املدى  عىل  الرشكاء  املتعددة  التدخالت 
الدويل ومع  البنك  – 2015(، باالشتـراك مع   2010(
داء  مكافحة  مبادرة  فيهم  بمن  آخرين،  تقنيني  رشكاء 
البلهارسيات. وسوف يساهم التدخل املتوسط املدى 
داء  ملكافحة  احلالية  الوطنية  االستـراتيجية  حتسني  يف 
التغطية،  بمستوى  االرتقاء  طريق  عن  البلهارسيات 
وتعزيز القدرات التقنية وامليدانية للربنامج الوطني، بام 
ن ذلك  والتقييم، كام سوف حيسرِّ الرصد  ُنُظم  يف ذلك 
أثر الربنامج عىل الصحة العمومية من خالل التكامل 
وبني  بالتـربة  املنقولة  بالديدان  العدوى  مكافحة  بني 

برنامج مكافحة داء البلهارسيات.
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التخطيط.  ُبغية دعم  الغينية يف الشامل؛ وذلك  الدودة 
وقد كانت هذه اإلجراءات رضورية لتوطيد الظروف 
وقد  بكامله.  البلد  يف  اإلشهاد  عملية  إلعداد  امليدانية 
تم تنفيذ خارطة طريق للتـرصد الصفري للحاالت، 
بالتنسيق مع الرشكاء الوطنيني، لتغطية 13 والية خمتارة 
أواًل، باعتبارها مناطق ذات أولوية يف املرحلة األوىل. 
قد أعقب توطيَد نظام التـرصد عرب احلدود بني جنوب 
عرب  للتنسيق  األول  االجتامع  عقُد  وأثيوبيا،  السودان 
احلدود بني جنوب السودان وأثيوبيا بدعم من منظمة 
الوطنية  الربامج  مديرو  فيه  وساهم  العاملية،  الصحة 
من البلدان املجاورة )أثيوبيا وكينيا وأوغندا(. وقد تم 
احتياجات  لتلبية  املشتـركة  اإلجراءات  عىل  التعرف 
العمل  خطة  عىل  املصادقة  مع  احلدود،  عرب  التـرصد 

املشتـركة. 

وقد نقص معدل الوقوعات اإلقليمي للجذام من 
وتسعة.  ألفني  عام   3820 إىل  واثنني  ألفني  عام   4665
وارتفع عدد احلاالت من 4240 حالة عام ألفني وثامنية 
َزى بشكل  إىل 4967 حالة عام ألفني وتسعة، ارتفاعًا ُيعرْ
ن نظام اإلبالغ، وتعزيز التنسيق امليداين  رئييس إىل حتسُّ
بني الربنامج الوطني وبني الرشكاء املنفذين لألنشطة، 
مثل املنظامت الالحكومية. وقد جدد املكتب اإلقليمي 

داء  استئصال  يف  رز  الـُمحرْ م  التقدُّ كان  وقد 
جنوب  يف  ملحوظًا  مًا  تقدُّ الغينية(  )الدودة  َنيرْنات  ُـّ الت
حاالت،   2508 عن   2009 عام  ُأبلغ  فقد  السودان، 
ذلك  ويمثل   ،2008 عام  يف  حالة   3358 بـ  مقارنًة 
احتواء  معدل  ارتفع  وقد   ،%25 مقداره  انخفاضًا 
احلاالت من 49% يف عام 2008 إىل 83% يف عام 2009. 
ويمكن النظر إىل هذه االجتاهات، عىل وجه اإلمجال، 
تشمل  عديدة  عوامل  عنها  ضت  متخَّ نتيجة  أهنا  عىل 
والرصف  املياه  أوضاع  ن  وحتسُّ د،  التـرصُّ نظام  تعزيز 
َتَطرين. إال  الصحي )اإلصحاح( لدى السكان الـُمخرْ
يف  النقص  من  الرغم  وعىل  ذلك،  من  الرغم  عىل  أنه 
معدل الوقوعات، فإن العدد املطلق للحاالت التي مل 
 )2009 الثاين/نوفمرب  ترشين  شهر  )يف  احتواؤها  يتم 
اليزال مرتفعًا )441(، وقد نجم ذلك بشكل رئييس عن 
برنامج  استمرارية  أثرت عىل  التي  األمنية  التهديدات 
استئصال الدودة الغينية يف بعض املناطق األشد توّطنًا. 
د  وقد قدم املكتب اإلقليمي دعَمه لتنفيذ نظام التـرصُّ
الصفري للحاالت يف مجيع املناطق اخلالية من الدودة 
وتلّقى  الصحة.  وزارة  مع  بالتنسيق  وذلك  الغينية، 
التقني  اإلرشاد  تقديم  مع  التعزيز  الوطني  التنسيق 
استئصال  برنامج  ملراجعة  البلد  يف  املعنيني  للرشكاء 

تتواصل محالت التمنيع من أجل محاية األطفال يف شتى أنحاء اإلقليم
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التنمية الصحية 
واألمن الصحي

تقديم دعمه يف ثالثة جماالت هي بناء القدرات وتعزيز 
أنشطة املكافحة، وتقديم املعاجلة بأدوية متعددة. وقد 
يف  الوطنية  الربامج  مديري  لدى  القدرات  بناء  تم 
البلدان ذات التوطن املنخفض، بالتنسيق مع الربنامج 
االجتامع  وقدم  اجلذام.  من  ص  للتخلُّ اليمني  الوطني 
السنوي ملديري الربامج الوطنية ملكافحة اجلذام فرصة 
وامليدانية  االستـراتيجية  املكونات  لتوضيح  مواتية 
من  املزيد  إىل  للوصول  َنة  َحسَّ العاملية  لالستـراتيجية 
تقليص عبء املرض الناجم عن اجلذام  يف املدة 2010 
االستـراتيجية  امليدانية هلذه  اآلثار  2015، وملناقشة   –
عىل مستوى الربامج الوطنية. وقد نوقشت التوصيات 
املعنية  التقنية  االستشارية  املجموعة  عن  الصادرة 
اختاذ  تضمنت  والتي  العارش،  اجتامعها  يف  باجلذام 
إىل  املعطيات واإلبالغ، واحلاجة  بشأن مجع  إجراءات 
متعددة  ألدوية  املقاومة  د  لتـرصُّ احلالية  املبادرة  تقوية 
بني  من  باكستان  اختيار  وتم  العاملي،  الصعيد  عىل 
املعنية  العاملية  الشبكة  من  جزءًا  لتكون  اإلقليم  بلدان 

باجلذام املقاوم ألدوية متعددة.

وقدمت املنظمة دعمها جلنوب السودان، لتوسيع 
األفريقي  املثقبيات  داء  برنامج  يف  التغطية  نطاق 
البرشي، من خالل تقديم األدوية والكواشف الالزمة 
وقـد مجعت  املرض.  وللتشخيص ومعاجلة  للتحري، 
املنظمة من املعطيـات ما يكفي إلنشاء قاعدة املعطيات 
الالزمة لتفعيل أطلس داء املثقبيات األفريقي البرشي، 
القرى  مستوى  عىل  للمرض  خرائط  يرسم  الذي 
 .)2009  –  2000( املنرصمة  العرش  السنوات  خالل 
اجلغرايف  ع  التوزُّ ملتابعة  مفيدة  وسيلة  األطلس  ويعد 
أتيح  وقد  منبعثة،  جديدة  بؤرة  أي  وكشف  للمرض، 
هذا األطلس لوزارة الصحة يف ختطيط أنشطة املكافحة. 
املرحلة  مرىض  ملعاجلة  جديد  بروتوكول  أدرج  وقد 
 – اإليفلورنيثني  من  توليفة  عىل  يرتكز  وهو  املتأخرة، 
العاملية  الصحة  قائمة منظمة  والنيفورتيموكس ضمن 
وزارة  وافقت  وقد   .2009 عام  يف  األساسية  لألدوية 
العالجي  النظام  توليفة  استرياد  عىل  بالفعل  الصحة 
اجلديدة  املعاجلة  هذه  ومتثل  واستخدامها.  اجلديدة 

املقاومة  ظهور  خطر  تقليص  حيث  من  كبريًا  حتسنًا 
العمل  عبء  من  حاساًم  إنقاصًا  نرِْقُص  ـُ ت كام  لألدوية؛ 
يتطلب  بحيث  الوريدية،  الترسيبات  يصاحب  الذي 
حقنة   14 استخدام  به حاليًا  املعمول  العالجي  النظام 
لداء  اإلمجايل  الوضع  أن  عىل  حقنة.   56 من  بداًل 
يبقى  السودان  جنوب  يف  البرشي  األفريقي  املثقبيات 
معظم  انسحاب  عقب  واالنشغال،  للقلق  مصدرًا 
وزارة  ر  تطورِّ مل  التي  املناطق  من  امليدانيني  الرشكاء 
القيام  يف  حملها  لتحل  البرشية  القدرات  فيها  الصحة 
املنظمة  دعم  إىل  احلاجة  يؤكد  مما  املكافحة.  بأنشطة 
الفاعل  الكشف  عىل  التـركيز  مع  املكافحة،  ألنشطة 
احلدوث  معدل  أن  يقدر  التي  املناطق  يف  للحاالت، 

فيها يتجاوز %0.5.

فقد  احلشوي،  الليشامنيات  بداء  يتعلق  ما  أما 
باالختبارات  تزويده  خالل  من  للسودان  الدعم  م  ُقدرِّ
التشخيصية وباألدوية. وقد استجابت املنظمة للفاشية 
ما  ُعولَج  بحيث  السودان،  جنوب  يف  عنها  أبلغ  التي 
من  كان  ما  أما  شهرين.  خالل  حالة  ألف  من  يقرب 
املنظمة  أجرت  فقد  اجللدي،  الليشامنيات  داء  أمر 
اجلمهورية  )هي  بلدان  عدة  يف  الوبائي  للوضع  تقيياًم 
العربية السورية واملغرب واململكة العربية السعودية(، 
وأوصت باستـراتيجيات جديدة ملكافحة املرض، مع 
واملعاجلة  احلاالت  عن  الناشط  البحث  عىل  التـركيز 
العاملني  قدرات  لبناء  الدعم  قدمت  كام  الفورية، 
يف  اإلرشادية  الدالئل  مراجعة  متت  وقد  الوطنيني. 
مثل  للمرض  مرتفع  انتشار  من  تعاين  التي  البلدان 

أفغانستان والعراق.

أما تـرصد األمراض السارية والتنبؤ هبا والتصدي 
عىل  دد  الصَّ هذا  يف  اإلقليمي  املكتب  ز  ركَّ فقد  هلا، 
لتنفيذ  األعضاء  للدول  الدعم  تقديم  اثنني مها  جمالني 
الدعم  وتقديم   ،)2005( الدولية  الصحية  اللوائح 
 A/H5N1 الطيور  بإنفلونزا  العدوى  فرص  لتقليص 

وباإلنفلونزا اجلائحية.
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وتقييم  كشف  يف  القدرات  بناء  خيص  ما  ويف 
اللوائح  األحداث والرّد املناسب عليها بام يتوافق مع 
اإلقليمي  املكتب  أرسل  فقد   ،2005 الدولية  الصحية 
البحرين  )هي  بلدان  خلمسة  ق  املعمَّ للتقييم  بعثات 
العربية  واململكة  ولبنان  السورية  العربية  واجلمهورية 
عمل  وخطة  توصيات  وقدمت  واليمن(،  السعودية 
تقيياًم  اإلقليمي  املكتب  َرى  أجرْ كام  البلدان،  هلذه 
واملغرب  لبنان  )هي  بلدان  ثالثة  يف  الدخول  ملنافذ 
منافذ  يف  القدرات  لبناء  الدعم  وقدم  واليمن(، 
الدخول يف الكويت واملغرب. وقدم املكتب اإلقليمي 
القدرات يف تقيص  بناء  للبلدان يف جمال  دعَمه  كذلك 
م  الفاشيات والتصدي هلا، والتـرصد املختربي، وَحزرْ
الكبد »يب«.  التهاب  الـُمعدية وتـرصد  املواد  وشحن 
فاشيات  فاعاًل  رصدًا  اإلقليمي  املكتب  رصد  وقد 
والضنك،  السحائية  باملكورات  السحايا  التهاب 
)مرص(،  الطيور  وإنفلونزا  )السودان(،  آزار  والكاال 
)اجلامهريية  والطاعون  )الصومال(،  بري  والربي 
 2009 (H1N1) العربية الليبية(، واإلنفلونزا اجلائحية
أثناء  التقني  البلدان دعَمه  م هلذه  البلدان(، وقدَّ )مجيع 

التصدي للفاشيات.

الفردية،  وللجهود  املشتـركة  لإلجراءات  ونتيجة 
من  شكٌل  تقريبًا  اإلقليم  يف  البلدان  مجيع  لدى  أصبح 
التكامل يف  لتحقيق  اجلهود  بذل  مع  التـرصد  أشكال 
ملا  اإلقليمي دعَمه  املكتب  لدهيا. وقدم  التـرصد  ُنُظم 
يزيد عىل 80% من بلدان اإلقليم لتكييف التـرصد بوجه 
السارية  األمراض  وبرتوكوالت رصد  عام، ووسائل 

.2009 (H1N1) والسيام خالل فاشية اإلنفلونزا

البرشية  العدوى  فرص  تقليص  حيث  من  أما 
 A/H5N1 الطيور  إنفلونزا  منها  )سواء  باإلنفلونزا 
قدمت  فقد   ،)2009 (H1N1) اجلائحية  واإلنفلونزا 
املنظمة دعَمها الستقصاء أسباب زيادة معدالت وقوع 
إنفلونزا الطيور A/H5N1 بني األطفال الدارجني )يف 
بدء مرحلة امليش(، وأسباب الرساية املتواصلة لفريوس 
H5N1 بني الدواجن يف مرص. وقد قدم مركز مكافحة 
للقدرات  دعَمه  أطلنطا،  يف  منها  والوقاية  األمراض 
البلدان،  َمَطالب  لتلبية  اإلقليمي  املكتب  يف  املوجودة 
نة،  ترْ هذه اجلهود إىل ابتكار تدخالت جديدة وحمسَّ وأدَّ
عىل  احلصول  وإىل  فعالة،  استـراتيجيات  تنفيذ  وإىل 

َمترْ الختاذ القرار السيايس املناسب. بيرِّنات ُقدرِّ

اطرح املنديل بعد
 استعماله في
ً سلة املهمالت فورا
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اإلرشادات الصحية للوقاية من اإلنفلونزا
أثناء أدائك ملناسك احلج و العمرة

 2009 (H1N1) جائحة

ملزيد من املعلومات :       
http://www.emro.who.int/csr/h1n1
http://www.who.int

في حالة الطوارئ سارع باالتصال بأقرب طبيب الوقاية خير من العالج

 (H1N1) 2009الغالبيـة العظمــى مـن املصـابيـن باإلنفلونـزا       تتحسن حالتهم دون تدخل طبي

١ متر
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Pandemic (H1N1) 2009

 Prevention is better than cure

The vast majority of people infected with pandemic  (H1N1) 2009 get better with no medical intervention

In case of emergency
seek medical attention immediately

For more Information:
http://www.emro.who.int/csr/h1n1
http://www.who.int

Prevention of influenza
Health guidance for Hajj and Umra

Regularly wash
hands with soap
and water

If you have in�uenza
symptoms, keep
a distance of at least 
1 metre from 
other people

If you have in�uenza
symptoms, 
call the hotline

Cover your nose 
and mouth with
a disposable tissue
when coughing and
sneezing

Dispose of used tissues
properly immediately 
after use

Use your own prayer
 mat

If you have in�uenza
symptoms, do not leave 
your room to attend
the rituals  

If you have in�uenza
symptoms, seek
medical advice
immediately

Avoid hugging,
kissing and
shaking hands
when greeting

Avoid touching eyes,
nose or mouth with
unwashed hands

1 Metre

Pandemic (H1N1) 2009

How to protect your children

 Prevention is better than cure For more information:
http://www.emro.who.int/csr/h1n1
http://www.who.int

In case of emergency seek medical
attention immediately

If your child is more than 5 
years old, has a high 
temperature (above 38°C) 
and other respiratory 
symptoms persisting 
beyond 3 days of taking 
an anti-fever medicine, 
seek medical attention 
immediately

Ask your children to cover 
their mouth and nose  with 
their upper sleeve, 
a disposable tissue or 
a clean handkerchief when 
they cough or sneeze

Watch out for the main 
in�uenza symptoms:  
high temperature 
(above 38°C), 
runny nose, cough, 
headache, muscle and 
joint pain

 Make sure your
 children wash their
 hands with soap and
 water frequently and
 dry their hands
 properly

 Educate children to
 avoid sharing drinking
 cups, towels, etc and to
 avoid touching their
 eyes, nose or mouth
with unwashed hands

 If your child is below 5 years
  old and has in�uenza
 symptoms, seek medical
attention immediately

 Sick children who are
 being treated at home
 should be kept
 separate from other
 members of the
household

  Children with mild in�uenza
 symptoms who do not have
 a chronic medical condition
 should be kept at home,
 and should rest until they
 have fully recovered

 Ask your children to
 avoid going to crowded
 places during this time
 and not to hug or kiss
when greeting

 If your child has a chronic
 medical condition and
 suddenly develops signs
 and symptoms of
 in�uenza, seek medical
attention immediately

Do not give any antiviral or antibiotic or medicines containing aspirin to children without proper medical advice

D
es

ig
n 

an
d 

Ill
us

tr
at

io
n 

by
 Y

AT
 A

dv
er

tis
in

g

The vast majority of people infected with pandemic  (H1N1) 2009 get better with no medical intervention

1 mètre

Prévention de la grippe
Conseils de santé à l'intention des pèlerins du Hajj et de la Umra

La grande majorité des personnes ayant contracté la grippe pandémique (H1N1) 2009 se rétablissent sans intervention médicale

Pour plus d'informations:
http://www.emro.who.int/csr/h1n1
http://www.who.int

En cas d'urgence, consultez
immédiatement un médecin

 Mieux vaut prévenir que guérir
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Grippe pandémique (H1N1) 2009

Couvrez-vous le nez et 
la bouche avec un 
mouchoir jetable 
quand vous toussez ou 
éternuez

Jetez vos mouchoirs 
immédiatement après 
les avoir utilisés

Lavez-vous les mains 
régulièrement avec de 
l'eau et du savon

Utilisez votre tapis de 
prière personnel

Si vous présentez des 
symptômes grippaux, 
appelez la ligne 
d'urgence (hotline)

Si vous présentez des 
symptômes grippaux, 
consultez un médecin 
immédiatement

Si vous présentez des 
symptômes grippaux, 
gardez une distance 
d'au moins un mètre 
avec vos interlocuteurs

Si vous présentez des 
symptômes grippaux, 
ne quittez pas votre 
chambre pour assister 
aux rites

Évitez les accolades, 
embrassades et 
poignées de main pour 
saluer les gens

Couvrez-vous le nez et 
la bouche avec un 
mouchoir jetable 
quand vous toussez ou 
éternuez

Comment protéger vos enfants

Si votre enfant est âgé de plus de 
5 ans et qu'il présente une �èvre 
élevée (supérieure à 38°C)
et d'autres symptômes 
respiratoires persistant au-delà 
de 3 jours de traitement avec
un médicament contre la �èvre, 
consultez un médecin 
immédiatement

Dites à vos enfants de se 
couvrir la bouche et le nez 
avec le haut de leur 
manche, un mouchoir 
jetable ou un mouchoir en 
tissu propre lorsqu'ils 
toussent ou éternuent

Sachez repérer les principaux 
symptômes de la grippe : 
une �èvre élevée 
(supérieure à 38°C), le nez 
qui coule, la toux, des maux 
de tête et des douleurs 
musculaires et articulaires

 Assurez-vous que vos
 enfants se lavent
 régulièrement les mains
 avec de l'eau et du savon,
 et qu'ils les sèchent
convenablement

 Apprenez à vos enfants
 à ne pas partager leurs
 gobelets, serviettes, etc.
 et à éviter de se toucher
 les yeux, le nez ou la
 bouche avec des mains
non lavées

 Si votre enfant est âgé de
 moins de 5 ans et qu'il
 présente des symptômes de
 type grippal, consultez
immédiatement un médecin

 Les enfants malades
 soignés à la maison
 doivent être maintenus
 à l'écart des autres
membres du foyer

 Les enfants présentant de
 légers symptômes de type
 grippal et n'ayant pas
 d'a�ection chronique
 doivent rester à la maison et
 se reposer jusqu'à leur
rétablissement complet

 Demandez à vos enfants
 de ne pas se rendre dans
 les lieux d'a�uence pour
 le moment, et d'éviter les
 accolades ou embrassades
lorsqu'ils saluent les gens

 Si votre enfant est atteint
 d'une a�ection chronique
 et développe brusquement
 des signes et des
 symptômes de grippe,
 consultez immédiatement
 un médecin

N'administrez pas de médicaments antiviraux, antibiotiques ou contenant de l'aspirine à un enfant sans avis médical approprié
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Grippe pandémique (H1N1) 2009

La grande majorité des personnes ayant contracté la grippe pandémique (H1N1) 2009 se rétablissent sans intervention médicale

Pour plus d'informations:
http://www.emro.who.int/csr/h1n1
http://www.who.int

En cas d'urgence, consultez
immédiatement un médecin

 Mieux vaut prévenir que guérir

كيـف حتمــي أطفالك

ملزيد من املعلومات :       

http://www.emro.who.int/csr/h1n1
http://www.who.int

في حالة الطوارئ سارع باالتصال بأقرب طبيب الوقاية خير من العالج
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اطلب من أطفالك أن يغطوا الفم 
واألنف عند السعال أو العطاس 
وأكِّد لهم أنه ميكنهم استخدام 
اجلزء العلوي من الذراع، أو منديل 
ورقي أو منديل قماشي نظيف

اطلب من أطفالك جتنب 
الذهاب إلى األماكن املزدحمة 
إال عند الضرورة،  واالمتناع عن 
عناق اآلخرين وتقبيلهم عند 
التحية

علم أطفالك أن يتجنبوا تبادل 
أكواب الشرب واملناشف وغيرها 
ويتجنبوا ملس العينني أو األنف 
أو  الفم دون غسل اليدين

إذا كان طفلك دون سن اخلامسة 
وظهرت عليه أعراض اإلنفلونزا سارع 
بطلب الرعاية الطبية على الفور

تأكد أن أطفالك يغسلون 
أيديهم باملاء والصابون عدة 
مرات كل يوم، وأنهم 
يجففونها جيداً

إذا كان طفلك يعاني من أوضاع 
صحية مزمنة وظهرت عليه 
فجأة أعراض اإلنفلونزا سارع 
 ً بطلب الرعاية الطبية فورا

ينبغي عزل األطفال املرضى الذين 
يتم عالجهم باملنزل عن سائر 
أفراد األسرة

احذر أعراض اإلنفلونزا وأهمها: 
ارتفاع درجة احلرارة ألكثر من 38 درجة مئوية، 
سيالن األنف، والسعال، 
الصداع، وآالم العضالت واملفاصل

إذا كان طفلك فوق سن اخلامسة 
وارتفعت حرارته ألكثر من 38 درجة 
مئوية، وظهرت عليه أعراض تنفسية 
أخرى، واستمرت هذه األعراض ألكثر 
من ثالثة أيام، رغم تناول األدوية 
اخلافضة للحرارة، فعليك طلب 
ً الرعاية الطبية فورا

األطفال الذين تظهر عليهم 
أعراض بسيطة لإلنفلونزا 
واليعانون من أوضاع صحية مزمنة 
البد من إبقائهم باملنزل، مع الراحة 
التامة حتى اكتمال شفائهم 

 (H1N1) 2009الغالبيـة العظمــى مـن املصـابيـن باإلنفلونـزا         تتحسن حالتهم دون تدخل طبي

ال تعطي أي دواء من األدوية املضادة للفيروسات أو املضادات احليوية أو األدوية التي حتتوي على األسبرين دون مشورة طبية مالئمة
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التنمية الصحية 
واألمن الصحي

للمنظمة العامة  املديرة  إعالن  أعقاب   ويف 
جائحة  انتشار  بلوَغ   )2009 حزيران/يونيو   11 )يف 
وهي  السادسة  الدرجة   2009 (H1N1) اإلنفلونزا 
ب، َعَمَد املكتب اإلقليمي إىل تفعيل املركز  حالة التأهُّ
االستجابة  لتنسيق  الصحية  للعمليات  االستـراتيجي 
َ املدير اإلقليمي عقد دورة خاصة  اإلقليمية. وقد َيرسَّ
للجنة اإلقليمية حول اجلائحة يف متوز/يوليو، مع رفع 
تقرير عن املتابعة كذلك إىل الدورة السادسة واخلمسني 
وقد  األول/أكتوبر.  ترشين  شهر  يف  اإلقليمية  للجنة 
صادقت اللجنة اإلقليمية يف الدورتني املذكورتني عىل 
تبادل  وكان  اجلائحية.  باإلنفلونزا  املتعلقة  القرارات 
بانتظام مع الرشكاء، مع إنشاء صفحة  يتم  املعلومات 
الدالئل  إىل  التوّصل  سهولة  ر  توفرِّ اإلنتـرنت  عىل 
اإلرشادية ومواّد التدريب، وحتديثات األوضاع، وغري 
ذلك من املعلومات ذات الصلة. كام تم إعداد وسائل 
ومعلومات تقنية ومواد التواصل والتثقيف، من خالل 
مشاورات إقليمية، وحلقات مناقشة، ضمت الربامج 
للبلدان يف  التقنية  املعلومات  لتقديم  األخرى،  التقنية 
اإلرشادات  املعلومات  هذه  ومن  املناسب.  الوقت 
املتعلقة  العمومية  الصحة  إجراءات  حول  املرحلية 
بعودة احلجاج من أداء فريضة احلج، واستجابة الُنُظم 
التطعيمية،  التدخالت  أولويات  ووضع  الصحية، 
والتدبري  التعليمية،  املواقع  يف  التخفيفية  واإلجراءات 
العالجي الرسيري للعدوى الفريوسية، ونرش اللقاح، 
إىل جانب لوحات توضح مسار اختاذ القرارات املتعلقة 
بتعليق التدريس يف املدارس وإغالقها، وخوارزميات 
للتدبري العالجي الرسيري للمرض، ومواد للتواصل 
منها  العديد  استخدم  وسائل  وكلها  األخطار،  حول 

عىل نطاق واسع عىل الصعيد العاملي.

اإلقليمي  املكتب  يقدمه  الذي  الدعم  وكجزء من 
اجلائحية  لإلنفونزا  للتصدي  ولإلعداد  للتخطيط 
البرشية عىل الصعيد اإلقليمي وعىل الصعيد القطري، 
العربية  اإلمارات  إىل  أرسلت  بعثات  استكملت 
املتحدة والبحرين واجلمهورية العربية السورية وقطر 
معنية  وطنية  مراكز  لتأسيس  واليمن  واملغرب  ومرص 

النامذج عىل  باإلنفلونزا، وجرى جتميع إجراءات مجع 
املختربات  عىل  منه  نسخ  َعترْ  ُوزرِّ حاسويب،  قرص 
املعنية باإلنفلونزا يف اإلقليم. وواصل املكتب اإلقليمي 
إصدار تقارير حول االحتياجات العاملية من البحوث 
إىل  السارية  األمراض  التدخالت يف  أولويات  وحول 

اصد الوبائي األسبوعي. جانب إصدار الرَّ

ملكافحة  اإلقليمية  االستـراتيجية  تنفيُذ  وَتواَصل 
بالتدبري  منها،  والوقاية  بالنواقل  املنقولة  األمراض 
من  عرشة  لدى  وأصبح  األمراض.  لنواقل  املتكامل 
األمراض  توطن  من  تعاين  التي  عرش  اإلثني  البلدان 
كام  األمراض،  لنواقل  املتكامل  للتدبري  خطط  فيها 
مع  القطاعات،  بني  للتنسيق  وطنية  آليات  أنشأت 
سبعة  يف  األمراض  نواقل  ملكافحة  وحدات  وجود 
املنقولة  األمراض  مجيع  عن  مسؤولة  منها،  بلدان 
بالنواقل. ومتاشيًا مع اجلهود املبذولة لتعزيز القدرات 
يف جمال علم احلرشات الطبي ومكافحة النواقل لضامن 
حيازة البلدان للقدرات املالئمة لتنفيذ التدبري املتكامل 
األوىل  املجموعة  خترجت  فقد  األمراض،  لنواقل 
حني  يف  اإلقليمية،  املاجستري  دورة  من  اخلرجيني  من 
بدأت  وقد  الدورة.  هبذه  الثانية  املجموعة  التحقت 
دورة مماثلة يف باكستان، إىل جانب عقد دورات تدريبية 

قصرية يف مكافحة نواقل املرض.

الدفعة األوىل من خرجيي برنامج املاجستري يف علم احلرشات 
الطبي
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2009

بمستوى  لالرتقاء  املبذولة  اجلهود  سياق  ويف 
التدخالت ملكافحة نواقل املرض يف البلدان املوطونة 
للبلدان  دعَمه  اإلقليمي  املكتب  قدم  اإلقليم،  يف  هبا 
التدخل  بمثابة  األبنية  داخل  الثاميل  الرش  تعترب  التي 
الرئييس، وذلك لكي تستخدم منتجات حتظى بموافقة 
التأثري. وعمل  السالمة ومن حيث  املنظمة من حيث 
املكتب اإلقليمي عىل توفري الدالئل اإلرشادية املالئمة 
للبلدان، واستفاد كل من املغرب والسودان من الدعم 
ملبيدات  الصارمة  اإلدارة  يف  املنظمة  قدمته  الذي 
املؤرشات  حول  التقارير  إعداد  أن  إال  احلرشات. 
من  كثري  إىل  بحاجة  اليزال  التدخل  هلذا  األساسية 

التحسني.

فإن  املباين،  داخل  الثاميل  الرش  إىل  وباإلضافة 
العديد من البلدان يميل يف السنوات احلالية لالرتقاء 
احلرشية  باملبيدات  املعاجلة  الناموسيات  باستخدام 
املفعول. وعىل وجه اإلمجال، حتققت زيادة يف  املديدة 
العدد التقديري ألولئك الذين تتاح هلم هذه التدخالت 
يف اإلقليم، ليصل إىل 34 مليونًا يف هناية عام 2009 بعد 
 1 2007. ويلخص اجلدول  18 مليونًا يف عام  أن كان 
مود واملعاجلة باملبيدات  عدد الناموسيات الطويلة الصُّ
السنوات  التي وزعت خالل  املفعول  املديدة  احلرشية 

الثالث املنرصمة.

املالية  املوارد  ازدياد  تقدم جيد مع  إحراز  تم  وقد 
السودان  يف  والسّيام  والرشكاء،  البلدان  تقدمها  التي 
التي حتمل 60% من عبء األمراض املنقولة بالنواقل. 
ففي جنوب السودان، عىل سبيل املثال، يقدر أن ثامنية 
ماليني شخص )من بني السكان الذين يبلغ تعدادهم 
10 ماليني( يتاح هلم الوصول إىل هذه التدخالت. ومع 
التي  الناموسيات  لعدد  بسجالت  حتتفظ  البلدان  أن 
، وعدد السكــان الذيــن يقـدر أهنم يصلون  َعترْ ُوزرِّ
إىل  احلاجة  باهنا  ُحسرْ يف  تأخذ  ال  فإهنـا  للناموسيـات، 
استبدال الناموسيات املعاجلة باملبيدات احلرشية املديدة 
األمراض  الختطار  املعرضني  السكان  وال  املفعول، 
التدخل.  هذا  من  يستفيدون  الذين  بالنواقل  املنقولة 

والُبدَّ من احلصول عىل تقديرات هلذه االحتياجات يف 
املستقبل من أجل الوصول إىل تفسري مقبول منطقيًا.

بالرش  لالرتقاء  جهودها  الُبلدان  وُتواِصُل 
باملبيدات  املعاجلة  وبالناموسيات  املباين،  داخل  الثاميل 
املقاومة  مشكلة  ملواجهة  املفعول  املديدة  احلرشية 
وجود  إىل  احلالية  التقارير  وتشري  احلرشات،  ملبيدات 
مقاومة لدى نواقل األمراض للبرييثروئيدات يف وسط 
إلعداد  احلالية  الفتـرة  خالل  ُأجرَيترْ  وقد  السودان. 
ة دراسات متابعة، وُحِشَدترْ موارد إضافية  التقارير، عدَّ
من أجل تقييم درجة املشكلة يف السودان، ومن أجل 
ف عىل التدابري التي ختفف األثر الوبائي ملقاومة  التعرُّ

نواقل األمراض لألدوية.

دعَمه  الصغرية  البحثية  املَنح  برنامج  وقدم 
داء  جمال  يف  منها  ثالثة  2009؛  عام  يف  مشاريع  لتسعة 
إيران  ومجهورية  وتونس  أفغانستان  يف  الليشامنيات 
يف  الكبد  التهاب  جمال  يف  منها  واثنان  اإلسالمية، 
األمراض  يف  منها  آخران  واثنان  ومرص،  أفغانستان 
لبنان،  و  السودان  يف  بالتطعيم  َوّقيها  ـَ ت يمكن  التي 
باكستان،  يف  املرض  نواقل  مكافحة  يف  منها  وواحد 
وواحد يف جمال األمراض املنقولة باحلرشات املفصلية 
أسفرت  التي  املقاالت  بعض  نرش  وتم  السودان.  يف 
ت الدعم من الربنامج،  عنها املشاريع التي َسَبق أن تلقَّ
مة من ِقَبل  كام ُقبَِل سائر املقاالت للنرش يف جمالت حمكَّ

الزمالء.

إىل  املستكملة  الدراسات  نتائج  أبلغت  وقد 
السياسات  توجيه  يف  منها  لالستفادة  املكافحة  برامج 
عىل  تشتمل  وهي  املجاالت.  خمتلف  يف  واملامرسات 
وعوامل  املصيل  االنتشار  حول  الدراسات  نتائج 
االختطار حلمى القرم والكونغو النزفية يف أفغانستان، 
وجَمني )جينوم( الفريوس يف مجهورية إيران اإلسالمية، 
االختطار  حيث  من  رشائح  إىل  بورسودان  وتقسيم 
للوائح  املسافرين  امتثال  وتقييم  الضنك،  لرساية محى 
الناقلة  والعوامل  السودان،  يف  الدولية  الصحية 
لبنان،  ويف  اإلسالمية  إيران  مجهورية  يف  لليشامنيات 
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التنمية الصحية 
واألمن الصحي

واألدوية املتوافرة ملعاجلة الليشامنيا املدارية يف مجهورية 
إيران اإلسالمية، وتقييم اختبارات التشخيص الرسيع 
هنر  مرشوع  أثر  وتقييم  مرص،  يف  البلهارسيات  لداء 
النيل األزرق عىل مكافحة داء البلهارسيات يف والية 
النتائج حول جماالت  اجلزيرة يف السودان. كام أبلغت 
َوّقيها باللقاحات، مثل  ـَ تتعلق باألمراض التي يمكن ت
مجهورية  يف  الوالدية  األملانية  احلصبة  متالزمة  عبء 
املسببة  الذراري  انتشار  ومعدل  اإلسالمية،  إيران 
لألورام من فريوس الورم احلليمي البرشي لدى النساء 
باحلصبة  اخلاصة  املناعية  احلالة  وتعيني  باكستان،  يف 
يف  اجلامعات  طالب  بني  األملانية  واحلصبة  والنكاف 
لبنان، وتقييم جودة خدمات التمنيع يف اليمن، وتقييم 

مسامهة القطاع اخلاص يف التمنيع يف أفغانستان.  

التوّجهات املستقبلية
التغطية  لتعزيز  ُعليا  أولوية  إيالء  يتواصل  سوف 
فيها  يقل  التي  البلدان  الروتيني، والسّيام يف  بالتطعيم 
الثالثي عىل  اللقاح  الثالثة من  باجلرعة  التغطية  معدل 
املستوى الوطني عن 90%؛ مع تـركيز تقديم الدعم عىل 

إعداد خطط شاملة متعددة الطبقات، وتنفيذ أسلوب 
لألطفال،  صحية  وأيام  منطقة،  كل  إىل  الوصول 
القدرات  وحتسني  والتقييم،  الرصد  ُنُظم  وتعزيز 
زيادة  نحو  اإلعالمية  احلمالت  وستوجه  اإلدارية. 
للتمنيع،  املوسع  للربنامج  احلكومية  املالية  املسامهة 
ولتقوية املجموعات االستشارية التقنية الوطنية املعنية 
ص من احلصبة  ز يف تعجيل التخلُّ بالتمنيع. وسوف ُيَركَّ
عىل تنفيذ محالت متابعة يف الوقت املناسب، وعىل تعزيز 
تـرصد احلصبة، وعىل تنفيذ أنشطة توثيق التخلص من 
اإلقليمية  االستـراتيجية  تنفيذ  يتم  وسوف  احلصبة. 
ملكافحة التهاب الكبد »يب« مع ترسيع إدخال لقاحات 
جديدة منقذة للحياة. أما األولويات يف استئصال شلل 
وباكستان،  أفغانستان  إيقاف رسايته يف  فهي  األطفال 
وإيقاف رسايته يف جنوب السودان، وتفادي الفجوات 
التمنيعية الكبرية يف البلدان اخلالية من شلل األطفال، 
واملحافظة عىل التـرصد املوافق ملعايري اإلشهاد يف مجيع 
البلدان املتجاورة،  التنسيق بني  البلدان، وزيادة تعزيز 
اإلقليمية  اخلطة  لتنفيذ  الالزمة  املالية  املوارد  وحشد 
الستئصال شلل األطفال، وتعزيز التعاون مع الربنامج 

ع للتمنيع. املوسَّ

عة يف البلدان املوطونة بأمراض منقولة بالنواقل بني  ة  باملبيدات احلرشية املديدة املفعول الـُمَوزَّ اجلدول 1.1 عدد الناموسيات املعاجَلَ
عامي 2007 و2009، مع العدد التقديري ألولئك الذين أتيحت هلم هذه الناموسيات.

السكان الذين متت تغطيتهم)أ( 200720082009البلد
350 158 2883 044223 843961 394أفغانستان

400 657 4003 000839 300840 149باكستان

000 000340 00080 00050 40مجهورية إيران اإلسالمية

872 561 5471 25166 138333 381اجلمهورية اليمنية

000 000454 00053 000130 44جيبويت

454 823 44721 114 7106 782 5702 014 2السودان

234 691 4477 115 1702 026 0001 704السودان )جنوب(

220 132 00014 999 5403 756 5701 310 1السودان )شامل(

684 484 5172 825476 000303 462الصومال

470 89229 0843 7596 4املغرب )ب( 

230 509 61033 490 9143 406 6105 490 3املجموع

)أ( للناموسيات املعاجلة باملبيدات احلرشية املديدة املفعول فرتة فعالية تصل إىل 3 سنوات؛ ويمكن لشخصني أو لثالثة أشخاص االستفادة من الناموسية الواحدة.

ع ملكافحة داء الليشامنيات. )ب( الناموسيات التي توزَّ
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2009

أمراض  مكافحة  برامج  نجاح  يتطلب  وسوف 
البلدان، وهو أمر ال  املناطق املدارية تنسيقًا أقوى بني 
يمكن حتقيقه إال من خالل الدعم الذي يقدمه الرشكاء 
املتعددون، نظرًا للدور االستـراتيجي الذي يؤديه كل 
من القطاَعنيرْ العام واخلاص يف مكافحة أمراض املناطق 
املدارية. وسيتم توفري إرشادات إضافية تقنية وميدانية 
لضامن توافر الوسائل الوطنية وتطبيقها لتوجيه أنشطة 
املكافحة والوقاية. ويف املجاالت التي أحرز فيها النجاح 
يف املكافحة ويف املحافظة عىل مستويات منخفضة من 
واجلذام،  البلهارسيات  داء  الشأن يف  كام هو  ن،  التوطُّ
يصبح من الرضوري املحافظة عىل مستوى مرتفع من 
التوعية الصحية العمومية، وعىل دعم أصحاب القرار 
السارية  األمراض  بتـرصد  يتعلق  ما  أما يف  السيايس. 
والتنبؤ هبا فإن الدروس املستفادة من التدبري العالجي 
لإلنفلونزا (H1N1) 2009 ستكون قاعدة يبنى عليها 
وسائر  باإلنفلونزا  الشبيهة  األمراض  د  تـرصُّ لتعزيز 
عىل  القدرات  ولتعزيز  احلادة،  التنفسية  األمراض 
املستوى اإلقليمي، وملراجعة االستـراتيجية اإلقليمية 
تـركيز  وسيتم  معها.  والتعاطي  للجائحة  لالستعداد 
وطنية  خطط  وجود  ضامن  عىل  النَّواقل  مكافحة 
ى من البلدان  للتدبري املتكامل لنواقل املرض يف ما تبقَّ
املوطونة باألمراض، ومن خالل تعزيز القدرات عىل 
رصد وتدبري مقاومة نواقل املرض ملبيدات احلرشات، 
للتدخالت.  األساسية  املؤرشات  عن  اإلبالغ  وعىل 
عىل  التـأكيد  من  املزيد  الصغرية  املنح  خطة  وستضع 
التعاقد مع مؤسسات إلجراء البحوث التي تستهدف 
األمراض،  مكافحة  تواجه  التي  الرئيسية  التحديات 
ودعم الدراسات املتعددة البلدان التي تتعاطى مع هذه 
البحوث إىل  نتائج  التحديات، ومراقبة وتقييم تـرمجة 
البحوث  نتائج  نرش  وزيادة  ممارسات،  وإىل  سياسات 

مة من ِقَبل الزمالء. يف املجالت املحكَّ

الغرض االستـراتيجي 2: مكافحة 
مرض اإليدز والعدوى بفريوسه 

والسل واملالريا
القضايا والتحّديات

والعدوى  اإليدز  ومرض  واملالريا  السل  اليزال 
الصحة  يف  األمهية  ذات  املشكالت  من  بفريوسه 
العمومية يف اإلقليم، إذ تسبرِّب هذه األمراض جمتمعة 
الرغم  عىل  إذرْ  عام.  كل  وفاة  ألف  مئَتيرْ  من  يقرب  ما 
َرز يف  م الـُمحرْ مّما أحرز من جوانب التحسني، فإن التقدُّ
الرعاية  وتقديم  ومعاجلتها  األمراض  هذه  من  الوقاية 
املتفق  األهداف  حتقيق  عن  بعيدًا  اليزال  ملرضاها، 

عليها.

املناعي  الَعَوز  لفريوس  املعايشني  عدد  ر  ويقدَّ
 460  000 بـ   2008 عام  بنهاية  اإلقليم  يف  البرشي 
شخص. ويعاين معظم البلدان من حالة وباء منخفض 
ضة  متـركز ضمن جمموعات سكانية معرَّ أو  املستوى 
يف  فتالَحظ  املتعّمم  الوباء  حالة  أما  متزايدة.  ملخاطر 
الصومال  مناطق  وبعض  السودان  وجنوب  جيبويت 
حول  املعلومات  غياب  واليزال   .)2.1 )اجلدول 
املحفوفة  السلوكيات  وحول  املرض،  عب  جسامة 
باملخاطر، وحول معّدل انتشار فريوس الَعَوز املناعي 
البرشي بني السكان املعّرضني الختطار مرتفع، يعرقل 
الوصمة  التزال  كام  ال.  الفعَّ االستـراتيجي  التخطيط 
إىل  الوصول  دون  حتول  التي  العوائق  من  والتميـيز 
ومعاجلتهم.  ووقايتهم  اإليدز  مرىض  رعاية  خدمات 
للتغطية  مستوى  أخفض  من  يعاين  اإلقليم  واليزال 
عىل الصعيد العاملي من حيث املعاجلة باألدوية املضادة 

َقرية. للفريوسات الَقهرْ

والتزال التغطية حمدودة جدًا بخدمات التشخيص 
املرَتِكز عىل علم الطفيليات املتَّصف بجودة رفيعة، يف 
البلدان التي تعاين من عبء جسيم. ثم إن احلاجة إىل 
املعلومات  نظم  وإىل  التشخيص،  لتأكيد  مرافق  تعزيز 
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التنمية الصحية 
واألمن الصحي

د املالريا، تعرقل القدرة عىل  الصحية، وإىل ُنُظم تـرصُّ
فالُبّد  املالريا.  عبء  حول  موثوقة  معطيات  تقديم 
املجال.  للقدرات يف هذا  التعزيز  املزيد من  توفري  من 
تنفيذ  تعرقل  التي  األمنية  األخطار  جانب  إىل  هذا 

التدخالت التي ُخطط لتنفيذها يف املناطق التي تشمل 
وذلك  حدودية،  مناطق  منها  متعددة،  موطونة  بلدانًا 
من  والتخلص  املكافحة  مبادرات  نجاح  هيدد  أمر 
ويوضح  الوطنية.  القدرات  بناء  هيدد  كام  األمراض، 

اجلدول 2.1  عبء مرض اإليدز والعدوى بفريوسه يف إقليم رشق املتوسط، 2009
النسبة املئوية التقديرية البلـــــد

النتشار عدوى فريوس 
اإليدز بني السكان 

البالغني)أ(

العدد التقديري 
للمتعايشني مع عدوى 

فريوس اإليدز)أ(

العدد التقديري للمحتاجني إىل املعاجلة 
بمضادات الفريوسات القهقرية بناًء عىل 
منهجية منظمة الصحة العاملية وبرنامج 
األمم املتحدة املشتـرك ملكافحة اإليدز)ج(

غ ألولئك  العدد املبلَّ
الذين يتلّقون املعاجلة 

بمضادات الفريوسات 
القهقرية)هـ(

31577)و(>000 1>0.1)هـ(األردن

19غري متوافر>000 1)هـ(>0.1)هـ(أفغانستان

121غري متوافرغري متوافر>0.2اإلمارات العربية املتحدة

296 0001 00020 0.196باكستان

40)هـ(غري متوافر>1000)ب(>0.2البحرين

000412 7001 0.13تونس

200 1)هـ(غري متوافرغري متوافر>0.2اجلامهريية العربية الليبية

181 0001 00019 0.286مجهورية إيران اإلسالمية

200100)ز(غري متوافر>0.2اجلمهورية العربية السورية

150268 3)هـ(000 20)هـ(>0.2اجلمهورية اليمنية

500893 0004 3.116جيبويت

825 0003 00087 1.4320السودان

300696 0006 0.524الصومال

6غري متوافرغري متوافر>0.2العراق

412)د(غري متوافر854 3)هـ(>0.2ُعامن

8غري متوافرغري متوافرغري متوافرفلسطني

72غري متوافرغري متوافر>0.2قطر

132غري متوافر>000 1>0.2الكويت

000940362 0.13لبنان

200359 2002 9>0.1مرص

614 3002 0005 0.121املغرب

865غري متوافرغري متوافر>0.2اململكة العربية السعودية

) أ( تقرير وباء اإليدز العاملي، 2008، جنيف، برنامج األمم املتحدة املشتـرك ملكافحة اإليدز، 2008

) ب( تقرير وباء اإليدز العاملي، 2006، جنيف، برنامج األمم املتحدة املشتـرك ملكافحة اإليدز، 2006

 ) ج( نحو اإلتاحة الشاملة: النهوض بتدخالت ذات أولوية يف اإليدز والعدوى بفريوسه يف القطاع الصحي: تقرير مرحيل، 2008، جنيف، منظمة الصحة العاملية/اليونيسف، 

    برنامج األمم املتحدة املشتـرك ملكافحة اإليدز.
) د( التقرير حول اإلتاحة الشاملة احلالية، 2008.

)هـ( الربنامج الوطني ملكافحة اإليدز، 2008.

) و( الربنامج الوطني ملكافحة اإليدز، 2009.

) ز( التقرير حول اإلتاحة الشاملة احلالية، 2007
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2009

غة  املبلَّ للمراضة  احلايل  املعدل  و4.1   3.1 اجلدوالن 
التي تستهدف  البلدان اخلالية من املالريا والبلدان  يف 
عبء  من  تعاين  التي  والبلدان  املالريا،  من  ص  التخلُّ

مرتفع من املالريا، عىل التوايل.

َر السل، فهو  أما التحّدي الرئييس الذي يواجه َدحرْ
ل  معدَّ وصل  وقد  والرعاية.  واملعاجلة  الوقاية  إتاحة 
مع  أقل،  وهو   ،2008 عام   %60 إىل  احلاالت  كشف 
ل  َـّ 70%. وتـتمث ذلك، بكثري من اهلدف العاملي، وهو 
عىل  للقائمني  املحدودة  باملسامهة  الرئيسية  املشكلة 
الربامج  يف  العاملني  غري  من  الصحية  الرعاية  إيتاء 
الرعاية  القائمني عىل  الوطنية ملكافحة السل، والسيَّام 
أخرى  مشاكل  وتوجد  اخلاص.  القطاع  يف  الصحية 
منها التشخيص غري املالئم، والشبكات املختربية التي 
الُنُظم  ال تـرقى للمستوى األمثل، واحلاجُة إىل تعزيز 
بالسل  املصابني  للمرىض  القارصة  الصحية، والرعايُة 
تواُصل  من  الرغم  وعىل  املتعددة.  لألدوية  املقاوم 
اجلهود للتعاطي مع هذه القضايا، فإن املعلومات حول 

جسامة عبء السل التزال بحد ذاهتا حتّديًا قائاًم.

اإلنجازات املحَرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

واصل املكتب اإلقليمي تقديم دعمه املنّسق لالرتقاء 
والعدوى  اإليدز  أمراض  من  الوقاية  بخدمات 
بفريوسه واملالريا والسل، ومعاجلتها، وتقديم الرعاية 
الوطنية  االستـراتيجيات  مع  يتامشى  بام  ملرضاها، 
بمـن  الرشكاء،  مع  التعاون  استمر  كام  واإلقليمية. 
والسـل  اإليـدز  ملكافحة  العاملـي  الصنـدوق  فيهـم 
اإلعالمية  احلمـالت  تعزيـز  جانـب  إلـى  واملالريـا، 
املالية  املوارد  املساعدة يف حشد  َية  وُبغرْ املجال.  يف هذا 
اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ األمراض،  ملكافحة  الالزمة 
دعمه لكل من أفغانستان وجيبويت وباكستان وجنوب 
السودان واجلمهورية العربية السورية واليمن، إلعداد 
اإليدز  ملكافحة  العاملي  للصندوق  هة  املوجَّ نداءاهتم 

والسل واملالريا يف دورته التاسعة.

يف  بفريوسه،  والعدوى  اإليدز  مرض  جمال  ويف 
املضادة  باألدوية  باملعاجلة  التغطية  ازدادت   2009 عام 
َقرية لتصل إىل 10% بعد أن كانت %5  للفريوسات الَقهرْ
يف عام 2007. كام ازداد عدد املعايشني لفريوس الَعَوز 
املناعي البرشي والذين يتلقون املعاجلة باألدوية املضادة 
2007 ليصل إىل  7150 عام  القهقرية من  للفريوسات 
إىل  البلدان  بعض  وصلت  وقد   .2008 عام   15  500
مستويات عالية، مثل جيبويت ولبنان واملغرب. إال أن 
هذه اإلنجازات ال تلبث أن حُتَجب باملستويات املتدّنية 
يف البلدان األخرى التي تعاين من أكثر األعباء جسامة، 
وفلسطني،  أفغانستان،  أما  والسودان.  باكستان  مثل 
من  استفادت  فقد  واليمن،  والسودان،  والصومال، 
الرعاية  خدمات  لتطوير  والتدريب  التقني  الدعم 

واملعاجلة للمعايشني لفريوس الَعَوز املناعي البرشي.

املكتب اإلقليمي مراجعة للسياسات  وقد أجرى 
االختبارات  جمال  يف  اإلقليم  يف  املّتبعة  واملامرسات 
وقد  البرشي.  املناعي  الَعَوز  فريوس  حول  والتوعية 
أسفرت املراجعة عن توصيات حول االستـراتيجيات 
 َ واألساليب التي تضمن َتَواُفر وجودَة ومقبوليَّة وُيرسرْ
التكلفة واالنتفاع باخلدمات. كام نّفذ املكتب اإلقليمي 
املتوسط  لرشق  اليونيسف  مكتب  مع  بالتعاون 
اإلرشادية  للدالئل  معمقة  مراجعة  أفريقيا  وشامل 
هلذه  يكون  وسوف  )اإلكلينيكية(.  الرسيرية  الوطنية 
النتائج التي أسفرت عنها املراجعة دوٌر داعم إلعداد 
وتنقيح الدالئل اإلرشادية الوطنية، يف أعقاب إصدار 
التوصيات العاملية اجلديدة ملنظمة الصحة العاملية حول 

َقرية. املعاجلة باألدوية املضادة للفريوسات الَقهرْ

لرابطة  الدعم  تقديمه  اإلقليمي  املكتب  واصل 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا للحد من خماطر تعاطي 
الرابطة  مع  بالتعاون   ،MENAHRA املخدرات 
احلمالت  جمال  يف  وذلك  املخاطر،  من  للحد  الدولية 
املدين  املجتمع  دور  وتعزيز  القدرات  وبناء  اإلعالمية 
الوقاية واملعاجلة والرعاية  إتاحة  يف االرتقاء بمستوى 
املخدرات  متعاطي  من  البرشي  املناعي  الَعَوز  ملرىض 
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دة بالفحص القائم عىل علم الطفيليات يف البلدان التي ينعدم فيها انتقال املالريا أو توجد حاالت  اجلدول 3.1 حاالت املالريا املؤكَّ
انتقال ُفرادية، والبلدان التي تتوّطنها املالريا بمعدالت منخفضة

األنواع املنتقلة حمليًاًاحلاالت يف عام 2009احلاالت يف عام 2008احلاالت يف عام 2007البلد

احلاالت املجموع
املنتقلة حمليًاً

احلاالت املجموع
املنتقلة حمليًا

احلاالت املجموع
املنتقلة حمليًا

منعدمة830650530األردن
منعدمة0180 69603 11902 2اإلمارات العربية املتحدة

منعدمة10309201040البحرين
منعدمة390620490تونس

منعدمة5070280اجلامهريية العربية الليبية
املتصورة النشيطة < املتصورة املنجلية647 1223 3496 4608 27811 71213 15مجهورية إيران اإلسالمية)أ(
منعدمة370510390اجلمهورية العربية السورية

املتصورة النشيطة326410العراق
منعدمة496588980)ج(705ُعامن

منعدمة000001فلسطني
منعدمة195021602390قطر

غري 31703920الكويت
متوافر

منعدمة0

منعدمة670810720لبنان
منعدمة300800940مرص

منعدمة75014201450املغرب
املتصورة املنجلية < املتصورة النشيطة31358 491612 8644671 2اململكة العربية السعودية)ب(

<  َ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، 2009 اجلدول 4.1 حاالت املالريا املسجلة واملقدَّ

دةجمموع احلاالت املبّلغةالبلد األنواع املنتقلةالعدد التقديري للحاالت*احلاالت املؤكَّ
املتصورة النشيطة< املتصورة املنجلية000 880568 72964 390أفغانستان

املتصورة النشيطة< املتصورة املنجلية000 500 3601 121غري متوافرباكستان
املتصورة املنجلية< املتصورة النشيطة  000 445287 57953 138اجلمهورية اليمنية

املتصورة املنجلية < املتصورة النشيطة000 68639 1202 7جيبويت
املتصورة املنجلية< املتصورة النشيطة000 000 4625 188711 361 2السودان)ب(

املتصورة املنجلية< املتصورة النشيطة000 609غري متوافرغري متوافرالصومال

< َغَلبة نوع واحد. 
)أ(  تقرير عام 2008 عن املالريا يف العامل.

)ب( 15 والية شاملية فقط.
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ت »الرابطة« مراجعة إقليمية للوضع  باحلقن. وقد أعدَّ
لدى متعاطي املخدرات باحلقن ومرىض الَعَوز املناعي 
لالرتقاء  استـراتيجية  أهدافًا  ت  أعدَّ كام  البرشي، 
بدرجة التجاوب عىل مدى ثالث سنوات وعىل مدى 

مخس سنوات.

بوابة  إلنشاء  دعمه  اإلقليمي  املكتب  م  وقدَّ
فريوس  د  تـرصُّ حول  للمعارف  إلكتـرونية  إقليمية 
إيران  بجمهورية  كرمان،  يف  البرشي  املناعي  الَعَوز 
اإللكتـرونية  البوابة  هذه  يف  ُأجرَيترْ  وقد  اإلسالمية. 
د فريوس  دورات لبناء القدرات حول منهجيات تـرصُّ
م املكتب اإلقليمي دعمه  الَعَوز املناعي البرشي. كام قدَّ
املناعي  الَعَوز  فريوس  انتشار  ل  معدَّ حول  ملسوحات 
السكانية  املجموعات  بني  والسلوكيات  البرشي 
ضة الختطار مرتفع يف عدة بلدان، منها مجهورية  املعرَّ
وتونس،  والسودان،  والصومال،  اإلسالمية،  إيران 
ُنُظم  واليمن، إىل جانب تقديمه الدعم التقني إلعداد 
السورية  العربية  اجلمهورية  ويف  فلسطني  يف  د  التـرصُّ
مع  بالتعاون  اإلقليمي،  املكتب  وأعّد  السودان.  ويف 
البنك  ومع  اإليدز،  ملكافحة  املتحدة  األمم  برنامج 
الَعَوز  فريوس  د  تـرصُّ حول  إقليميًا  دلياًل  الدويل، 
املنخفض  االنتشار  ذات  األوبئة  يف  البرشي  املناعي 
ويف األوبئة املتـركزة، وذلك بام يتامشى مع التطويرات 

د فريوس الَعَوز املناعي البرشي. األخرية يف تـرصُّ

وقد رشع املكتب اإلقليمي بتقديم دعَمه للبلدان 
َية تسهيل إعداد خطط عمل وطنية تستهدف تنفيذ  ُبغرْ
العدوى  من  للوقاية  اإلقليمية  االستـراتيجية  اخلطة 

املنقولة جنسيًا ومكافحتها للحقبة 2009 – 2015.

وثائق  إلعداد  الدعم  اإلقليمي  املكتب  م  وقدَّ
اخلطة  ذلك  يف  بام  املالريا،  حول  وطنية  استـراتيجية 
ص من املالريا يف مجهورية إيران  االستـراتيجية للتخلُّ
لتحقيق  لإلعالم  الوطنية  واالستـراتيجية  اإلسالمية، 
الوطنية  واالستـراتيجية  اليمن،  يف  السلوكي  األثر 
ت باكستان  للتدبري املنزيل للمالريا يف السودان. كام أعدَّ
املالريا  من  ص  التخلُّ قبل  ما  ملرحلة  استـراتيجية 

إيران  مجهورية  من  كل  وقامت  البنجاب،  والية  يف 
اإلرشادية  الدالئل  بتحديث  وأفغانستان  اإلسالمية 

ملعاجلة املالريا.

يف  القدرات  لبناء  دعَمه  اإلقليمي  املكتب  م  وقدَّ
جمال التخطيط واملعاجلة للمالريا، والفحص املجهري، 
وضامن اجلودة، وإجراء اختبارات تشخيصية رسيعة، 
م املكتب اإلقليمي دعَمه يف  ومعاجلة احلاالت. كام قدَّ
جمال بناء القدرات يف معاجلة حاالت املالريا واستنهاض 
ص من املالريا )يف  املجتمع )يف اليمن(. ويف جمال التخلُّ
املغرب(، إىل جانب إعادة تأهيل وإنشاء البنى التحتية 
م املكتب  لتكنولوجيا املعلومات )يف أفغانستان(. وقدَّ
اإلقليمي دعَمه كذلك لبناء القدرات يف جمال التقنيات 
السريولوجية )املصلية( يف وبائيات املالريا، وذلك يف 
املعاجلة  القرن األفريقي لرصد  بلدان من شبكة  سبعة 
(HANMAT)، وذلك بالتعاون مع  املضادة للمالريا 
األمريكية  البحرية  يف  الطبية  للبحوث  الثالثة  الوحدة 
املدارية  املناطق  وطب  الصحة  وكلية   (NAMRU-3)

يف لندن.

للتنسيق  دعَمه  تقديم  اإلقليمي  املكتب  وواَصل 
ملكافحة املالريا عرب احلدود بني أفغانستان، ومجهورية 
وبني   ،(PIAM-NET) وباكستان  اإلسالمية،  إيران 
املكتب  مع  بالتعاون  وتـركامنستان، وذلك  أفغانستان 
لسنتني  عمل  خطة  اليمن  وأعّد  األورويب،  اإلقليمي 
كام  املالريا،  من  اخللّو  وضع  عىل  اإلشهاد  تستهدف 
عىل  الثانية  املراجعة  إلجراء  املغرب  إىل  بعثة  توّجهت 

وضع اخللو من املالريا أيضًا.

اخلالية  للبلدان  دعَمه  اإلقليمي  املكتب  م  وقدَّ
العالجية  بالتوليفات  إمدادها  خالل  من  املالريا،  من 
املالريا  حاالت  ملعاجلة  األرتيمسينني  عىل  املرتكزة 
دعَمه  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ كام  الوافدة،  املنجلية 
لرشاء أدوات وسلع عالية اجلودة للتشخيص والوقاية 
واملعاجلة. كام أسس املكتب اإلقليمي، بام أتيحت له من 
متها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، شبكًة  موارد قدَّ
تقديم االختبارات  71 خمتربًا، مع  األداء، تضم  رفيعة 
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املناطق  يف  صحية  نقطة   150 إىل  الرسيعة  التشخيصية 
احلدودية يف أفغانستان.

وقد أجَرت ثالثة بلدان يف اإلقليم، هي مجهورية 
إيران اإلسالمية، والسودان، واليمن، مسوحات وطنية 
حول مؤرشات االنتشار والتغطية للمالريا، وتضمنت 
ض  أيضًا ُمقاَيسات مصلية )سريولوجية( لقياس التعرُّ
السابق يف املناطق ذات الرساية املنخفضة، وقد أضاف 
هذه  إىل  اإلسالمية  إيران  ومجهورية  السودان  من  كل 
املكتب  وقدم  الصحية.  املرافق  تقيـيم  املسوحات 
وباكستان،  أفغانستان،  من  لكل  الدعم  اإلقليمي 
والسودان، واليمن يف جمال أنشطة رصد كفاءة األدوية 

املضادة للمالريا.

فقد  واملوارد،  الرشاكات  حشد  حيث  من  أما 
املالريا  ملكافحة  دعَمها  الفرنسية  احلكومة  مت  قدَّ
أمّده  ُنفذ مرشوع  كام  أفغانستان،  الليشامنيات يف  وداء 
الصندوق الكويتي لدعم املرىض بالتمويل ملرشوعات 
واليمن،  الصومال  يف  خمتارة  قرى  يف  املرَتَكز  جمتمعية 
بالتعاون مع ُفَرقاء تلبية االحتياجات التنموية األساسية. 

كام أطلق اليمن السياسة اجلديدة ملعاجلة املالريا.

وتابع املكتب اإلقليمي تعزيزه الستـراتيجية دحر 
تديّن معدالت كشف  التصّدي ملشكالت  َية  ُبغرْ السل، 
الربامج  مجيع  كانت   ،2009 عام  وبنهاية  احلاالت. 
يف  االستـراتيجية،  تبّنت  قد  السل  ملكافحة  الوطنية 
وطنية  استـراتيجية  خططًا  عدٌة  بلداٌن  ت  أعدَّ حني 
املالية  املسامهات  وازدادت  وطنية.  إرشادية  ودالئل 
عىل  السل،  ملكافحة  الوطنية  الربامج  لدعم  احلكومية 
الرغم من أن بعض البلدان، مثل أفغانستان، وجيبويت، 
الوكاالت  تعتمد عىل  والسودان، التزال  والصومال، 

املانحة اخلارجيـة بشكل رئييس.

للمختربات،  اإلقليمية  الشبكة  توّسعت  وقد 
يف  موجودة  الوطنية  املرجعية  املختربات  وأصبحت 
العربية  واإلمارات  الصومال  باستثناء  البلدان  مجيع 
املتحدة، وُربَِطترْ املختربات املرجعية الوطنية يف بلدان 
عدة )هي مجهورية إيران اإلسالمية، واألردن، ولبنان، 
واجلمهورية  والسودان،  ُعامن،  وسلطنة  واملغرب، 
فوق  املرجعية  باملختربات  وتونس(  السورية،  العربية 
املرجعي  املخترب  من  لكل  تقيـيم  وأجري  الوطنية. 
الوطني يف سلطنة ُعامن ويف جامعة أغاخان يف باكستان 
عىل  رِـّني  مرجعي خمتربين  لتسميتهام  مرشحني  ليكونا 
بلدًا  عرش  ثامنية  أبلغ  وقد  الوطني.  فوَق  املستوى 
الفحص  إلجراء  فيها،  البالد  تعم  شبكة  وجود  عن 
املجهري املبارش لّلطاخات، مع توسيع نطاق التقيـيم 

اخلارجي للجودة.

م املرفق العاملي لألدوية األدوية ذات اجلودة  وقد قدَّ
املضمونة والرفيعة إىل عدد كبري من البلدان عرب ِمَنح أو 
عرب الرشاء املبارش. وقد كيَّفت الربامج الوطنية ملكافحة 
السل نامذج التسجيل واإلبالغ املنّقحة التي تويص هبا 
البلد  نطاق  عىل  واستخدمتها  العاملية،  الصحة  منظمة 
بكامله يف سبعة بلدان هي جيبويت، واألردن، ومرص، 
واملغرب،  والعراق،  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية 
استخدامها  أدى  حيث  السورية،  العربية  واجلمهورية 
ن يف إدارة التواصل مع مرض السل؛ كام وّسع  إىل حتسُّ
العديد من البلدان نطاق استخدام النظام اإللكتـروين 

تقني خمترب جيري فحصًا جمهريًا لتأكيد التشخيص يف عيادة 
صحية ريفية يف أفغانستان
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)مرص،  هي  البلدان  وهذه  السل،  لتسجيل  االسمي 
والصومال،  ُعامن،  وسلطنة  والعراق،  واألردن، 

واجلمهورية العربية السورية(.

د، فقد تم تنقيح العبء  ومتاشيًا مع تعزيز التـرصُّ
لاللتقاط  املبتكرة  الدراسة  وأجرَيت  للسل،  ر  املقدَّ
اجلمهورية  ويف  مرص  يف  للعدوى  االلتقاط  وعودة 
العربية السورية بالتعاون مع رشكاء دوليـني. ويتواصل 
اخلاص  القطاعني  الذي جيمع  نطاق األسلوب  ع  توسُّ
األدوات  من  باعتباره  البلدان،  من  العديد  يف  والعام 
القائمني عىل  التي يمكن أن يسهم فيها عدد أكرب من 
العميل  األسلوب  ُأدخل  وقد  الصحية.  الرعاية  إيتاء 
لصحة الرئة عىل نطاق كامل البلد يف املغرب، كام يتم 

توسيع نطاق استخدامه يف بلدان أخرى.

بذل  عىل  التأكيد  اإلقليمي  املكتب  ويواصل 
الرعاية ملرىض السل املقاوم ألدوية متعددة، واستجابة 
لقرار مجعية الصحة العاملية الثانية والستني رقم 15 )ج 
السادسة  اإلقليمية  اللجنة  صادقت  ع15-62(  ص 
واخلمسون عىل القرار ذي الرقم 10 حول السل املقاوم 
لألدوية،  املقاومة  الواسع  والسل  املتعددة  لألدوية 
اإلقليمية  االستـراتيجية  عىل  اللجنة  صادقت  كام 
الدعم  األخرض  الضوء  جلنة  مت  قدَّ وقد  ذلك.  حول 

التقني ملشاريع تدبري السل املقاوم لألدوية املتعددة يف 
اإلقليم.

يف  السل  لدحر  وطنية  رشاكات  ُأنشئت  وقد 
ومجهورية  ومرص،  )أفغانستان،  هي  بلدان  ثامنية 
وباكستان،  واملغرب،  واألردن،  اإلسالمية،  إيران 
وذلك  السورية(،  العربية  واجلمهورية  والسودان، 
الوعي  بدرجة  ولالرتقاء  للمرىض،  الدعم  لتوفري 
واحلمالت اإلعالمية يف املجاالت األخرى. وأخذت 
مسرية مليون شاب لدحر السل طريقها يف شتى أرجاء 
َية تعزيز الدعم  اإلقليم يف اليوم العاملي لدحر السل، ُبغرْ
م به املانحون  م ملرىض السل. وقد استخدم ما تقدَّ املقدَّ
العاملي  الصندوق  مه  قدَّ ما  رئييس  وبشكل  دعم،  من 
ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، لتحسني جودة التنفيذ 

وتعزيز القدرات عىل صعيد البلدان.

يف  نقٌص  ظهر  املتتابعة،  املبذولة  للجهود  ونتيجًة 
معدل وقوع السل مقداره 7.2% )إذ أصبح 116 لكل 
القاعدية  القيمة  كانت  أن  بعد  السكان  من  ألف  مئة 
125 لكل مئة ألف من السكان عام 1995(. كام لوحظ 
مما   %55 مقداره  االنتشار  معدالت  يف  ملحوظ  نقص 
كانت عليه يف القيمة القاعدية، ويف معدالت الوفيات 
مقداره 62% مما كانت عليه يف القيمة القاعدية. وازداد 

مرىض يتلّقون أدوية السل يف عيادة ملعاجلة السل يف الصومال

AR Annual Report 2009 Book 26-09-2010.indb   46 9/28/2010   4:55:54 PM



47

التنمية الصحية 
واألمن الصحي

حتّسن معدل املتوسط اإلقليمي لنجاح املعاجلة ليصل 
إىل 88%، وهو أعىل من اهلدف العاملي، ومقداره %85. 
قت مخسة بلدان يف اإلقليم اهلدفني معًا؛ نجاح  وقد حقَّ
هي  البلدان  وهذه  احلاالت،  كشف  ومعدل  املعاجلة 
العربية  واجلمهورية  ُعامن،  وسلطنة  واملغرب،  مرص، 

السورية، وتونس.

ويف الوقت نفسه، أمكن حتديد العوامل التي تؤثر 
م، وهي تشمل احلاجة لضامن  عىل حتقيق املزيد من التقدُّ
الذي  التمويل  ولتحسني  االستمرار،  مضمون  متويل 
ذات  الفجوات  أما  السل.  ملكافحة  احلكومات  تقّدمه 
املرىض  مجيع  عن  اإلبالغ  ضامن  يف  احلاسمة  األمهية 
الكايف  غري  االستخدام  فهي:  عليها  التعرف  تم  التي 
الترشيعات  الرعاية، وغياب  إيتاء  البرشية يف  للموارد 

التي تضمن اإلبالغ عن مجيع املرىض.

الدعم  تقديم  الصغرية  البحثية  املَِنح  نظام  واَصَل 
والعدوى  اإليدز  حول  جديدة  معارف  إلنتاج 
تقيـيم  املالريا، وحول  السل وحول  بفريوسه وحول 
العمومية،  الصحة  الوسائل والتدخالت يف سياسات 
وتـرمجتها  البحوث  ونرش  البحثية،  القدرات  وتعزيز 
الصغرية  البحثية  املنح  َقبلت خطة  إىل سياسات. وقد 
مت الدعم لبناء القدرات يف إعداد  سبعة طلبات، وقدَّ
الربوتوكوالت ويف الكتابة العلمية ويف حتليل املعطيات 
إىل  البحوث  نتائج  إيصال  وتم  السل.  عبء  لتقيـيم 
السياسات  توجيه  يف  منها  لالستفادة  املكافحة  برامج 
واملامرسات. وتشتمل هذه النتائج عىل دراسات حول 
باإليدز  اإلصابة  خلطر  ضة  املعرَّ املختلفة  املجموعات 
والعدوى بفريوسه يف السودان، وعىل مدى الوصول إىل 
اختبارات فريوس الَعَوز املناعي البرشي والعوائق التي 
القهقرية  للفريوسات  املضادة  باألدوية  املعاجلة  تواجه 
الرعاية  يف باكستان، والسودان، واليمن، وعىل جودة 
وعىل  السودان،  يف  بفريوسه  والعدوى  اإليدز  ملرىض 
أفغانستان،  للمالريا يف  املرتَكز  املنزلية  املعاجلة  تقيـيم 
وعىل مكافحة نواقل املالريا يف السودان ويف املغرب، 
واألدوية املضادة للمالريا يف السودان، وتقيـيم نتائج 

املالريا  مكافحة  يف  اخلاص  القطاع  ومسامهة  املالريا 
من  السل  عن  اإلبالغ  نقص  مدى  وعىل  اليمن،  يف 
القطاعني العام واخلاص يف أفغانستان وباكستان، وعىل 
الفاعل للحاالت بني املخالطني للمرىض يف  الكشف 
وباكستان،  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  أفغانستان، 
والسودان، وعىل حتديد اخلصائص اجلزيئية ملستفردات 
وعىل  ُعامن،  سلطنة  يف   Mycobacterium امُلَتَفّطرات 
معّدل انتشار العدوى بفريوس الَعَوز املناعي البرشي 
للمصابني  الرعاية  تقديم  وُسُبل  السل،  مرىض  بني 
بالسل املشاَرك باإلصابة بعدوى فريوس الَعَوز املناعي 

البرشي يف مرص.

هات املستقبلية التوجُّ
نطاق  توسيع  هو  الرئييس  املستقبيل  ه  التوجُّ َسَيُكون 
رعاية  خلدمات  الشاملة  اإلتاحة  لتحقيق  اخلدمات 
بفريوسه.  والعدوى  واإليدز  والسل  املالريا  مرىض 
وسيكمل املكتب اإلقليمي تنفيذ اخلطة االستـراتيجية 
-2011 جديدة  خطة  وإعداد   ،2010-2006 للحقبة 
سيقّدم  كام  بفريوسه.  والعدوى  اإليدز  حول   ،2015
املالريا يف  اخلالية من  للبلدان  املكتب اإلقليمي دعَمه 
الوطنية للرشاكات  مساعيها إلعداد االستـراتيجيات 
حتسني  عىل  اإلقليمي  املكتب  ز  وسريكرِّ د،  والتـرصُّ
كشف حاالت السل وتقديم الرعاية للمرىض بالسل 
املقاوم لألدوية املتعددة. وسيبقى تعزيز الُنُظم الصحية 
سوف  كام  احلاسمة،  االستـراتيجية  هات  التوجُّ أحد 
يسعى املكتب اإلقليمي لزيادة مسامهة القطاع الصحي 
بفريوس  العدوى  من  الوقاية  يف  ممكن  ر  قدرْ ألقىص 
الَعَوز املناعي البرشي، ومواصلة تطوير املوارد البرشية 
من خالل بناء القدرات، وتعزيز إدماج رعاية مرىض 
السل ضمن الرعاية الصحية األولية. وسيبقى التعاون 
مع الرشكاء، والسيَّام الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز 
والسل واملالريا أمرًا بالغ األمهية يف االرتقاء بمستوى 
واملالريا  بفريوسه  والعدوى  اإليدز  مرىض  رعاية 

والسل.
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2009

الغرض االستـراتيجي 3: توّقي 
وتقليص املرض والعجز والوفاة 
قبل األوان بسبب األمراض غري 

السارية املزمنة واالضطرابات النفسية 
والعنف واإلصابات 

القضايا والتحّديات
السارية،  غري  لألمراض  املتزايد  العبء  ل  رِـّ يمث
واالضطرابات  والعصبية،  النفسية  واالضطرابات 
اإلدمانّية، واإلصابات، حتّديًا جسياًم يف أنحاء اإلقليم. 
وهناك إدراك متناٍم بأن الرؤية املستجّدة للرعاية الصحية 
األولية، جيب أن تأخذ يف احلسبان العبء املتزايد هلذه 
األمراض، وإال فسوف يتعذر حتقيق العدالة واملساواة 
يف جمال الصحة. وعىل الرغم من إحراز البلدان لبعض 
م يف توثيق املعلومات يف جمال األمراض السارية،  التقدُّ
يف  املعلومات  هذه  مثل  إىل  تفتقر  البلدان  هذه  أن  إال 
قوي  نظام  لغياب  نظرًا  السارية،  غري  األمراض  جمال 
جدوى  فإن  ولذلك  السارية.  غري  األمراض  د  لتـرصُّ
د الوطنية الراهنة من خالل إضافة  تعزيز ُنُظم التـرصُّ
ن اخلاص باألمراض غري السارية واالضطرابات  املكورِّ
رِـّل حتديًا واضحًا. فاملبادرة العاملية  النفسية واإلدمانّية، متث
 2020 توّقيه بحلول عام  املمكن  العمى  ص من  للتخلُّ
اإلبصار«  يف  احلق   :2020 »الرؤية  مبادرة  خالل  من 
قد وصلت إىل منتصف الطريق، غري أن التخّلص من 
نظرًا الرتفاع  يمثرِّل حتّديًا  توّقيه اليزال  املمكن  العمى 
رعاية  إدماج  يتّم  مل  إذرْ  العيون.  أمراض  انتشار  معّدل 
العيون يف مجيع مستويات الرعاية الصحية، والسّيام يف 

الرعاية الصحية األولية.

يف  األمراض  عبء  إمجايل  من   %11.2 وُيعَزى 
اإلقليم إىل االضطرابات النفسية والعصبية واإلدمانية 
إىل  لتصل  النسبة  هذه  وستزيد  اإلدمان،  مواد  تعاطي 
الناس  يلحقها  التي  اإلصابات  أضفنا  ما  إذا   ،%12.4
التي  املجتمعية  الدراسات  أظهرت  وقد  بأنفسهم. 

االنتشار  معّدالت  أن  اإلقليم،  بلدان  يف  أجرَيت 
واإلدمانّية  والعصبية  النفسية  لالضطرابات  املقّدرة 
مع  و%16.6،   %8.2 بني  تـتـراوح  البالغني،  لدى 
النساء  بني  الشائعة  االضطرابات  معّدالت  ارتفاع 
النفسية  للصحة  يوّجه  ال  هذا  ومع  ملحوظًا،  ارتفاعًا 
هذا  وحتى  الصحية.  امليزانيات  من  فقط   %2 سوى 
من  وإنصاف  بكفاءة  ف  يوظَّ ال  فإنه  الضئيل،  القدر 
ب  أجل تقديم رعاية مؤسسية، حيث يغطي 7% َفَحسرْ
من املحتاجني للرعاية، بالرغم من أنه يستنفد أكثر من 

50% من املوارد املالية والبرشية.

وقد شهدت اإلصابات زيادة مضاعفة من حيث 
الرئييس  السبب  اآلن  تعترب  حيث  وشدهتا،  مقداُرها 
من  العديد  يف  معّينة  عمرية  جمموعات  لدى  للوفاة 
الـُمفضية  اإلصابات  أنواع  مجيع  بني  ومن  البلدان. 
إصابات  عن  النامجة  الوفيات  شهدت  الوفاة،  إىل 
املنرصم؛  العام  يف  متزايدًا  اجتاهًا  الطرق  حوادث 
عىل  األوىل  املرتبة  يتصّدر  اآلن  اإلقليم  أصبح  بحيث 
الصعيد العاملي من حيث الوفيات لكل مئة ألف َنَسَمة 

)الشكل 1.1(.

أما التحّديات الكربى التي تواجه جهود املكافحة 
والوقاية من األمراض غري السارية ومن االضطرابات 
ومن  واإلصابات،  واإلدمانّية،  والعصبية  النفسية 
تعدد  تشمل:  فإهنا  توّقيه،  املمكن  والعمى  العجز 
انعدام  من  ذلك  عىل  يتـرتب  وما  املعنية،  القطاعات 
أعامل  جدول  إىل  بالنسبة  واالنتامء  ك  التملُّ حسرِّ 
الصحة العمومية، كام تشمل ضعف االلتزام السيايس 
ُنُظم مجع املعطيات؛ وحمدودية  ُذم  واالستيعاب؛ وَترَشرْ
بالوقاية  املتعّلقة  تلك  والسّيام  والقدرات،  املوارد 
للعجز؛  العالجي  التدبري  وتدخالت  اإلصابات  من 
ونقص وعدم فعالية خدمات رعاية الرضوح السابقة 
لدخول املستشفى ويف داخل املستشفى. وقد أسفرت 
املوارد  تقليص  عن   2009 لعام   (H1N1) جائحة 
ومعاجلة  َتَوّقي  جمال  يف  اجلّيدة  الرعاية  لتوفري  املتاحة 
النفسية  واالضطرابات  واإلصابات  املزمنة  األمراض 
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فإن  مَّ  ـَ ث ومن  البدين.  والعجز  واإلدمانّية  والعصبية 
عنارص  إدماج  أجل  من  الصحي  النظام  توجيه  إعادة 
وإنشاء  احلاالت،  هذه  إىل  بالنسبة  والتعزيز  الوقاية 
آليات متعددة القطاعات داخل الُنُظم الصحية احلالية، 

ل أحد املعامل األساسية التي يتعنّي إحراُزها. رِـّ يمث

اإلنجازات الـُمْحَرَزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

من  للوقاية  اإلقليمية  االستـراتيجية  إقرار  ُيعترب 
من  اإلقليمية  اللجنة  ِقَبل  من  ومكافحته  الرسطان 
السارية  غري  األمراض  جمال  يف  الكربى  اإلنجازات 
إقليمي  إطار  إعداد  تم  وقد   .)4 إ56/ق  م/ل  )ش 
غايُته اقتباس االستـراتيجية، وجيري استخدامه حاليًا 
ملكافحة  الوطنية  اخلطط  وضع  يف  البلدان  ملساعدة 
اليمنية،  اجلمهورية  )البحرين،  حتديثها  أو  الرسطان 
مرص، السودان، سلطنة ُعامن، قطر، الكويت، اململكة 
الضخمة  للفجوات  وإدراكًا  السعودية(.  العربية 
والرعاية  الرسطان  تسجيل  جمايَلرْ  يف  احلاد  والنقص 
مع  بالتعاون  القدرات  بناء  تم  فقد  ملرضاه،  التلطيفية 
جملس التعاون اخلليجي ومع الوكالة الدولية لبحوث 

حتّري  فإن  الرسطان،  مكافحة  جمال  يف  أما  الرسطان. 
رسطان الثدي ُيَعدُّ من التدخالت التي حتظى باألولوية 
م الدعم التقني للجمهورية اليمنية،  يف اإلقليم. وقد ُقدرِّ
وسلطنة ُعامن، والكويت، واململكة العربية السعودية، 
إيالء  وتم  فيها.  الثدي  رسطان  حتري  برامج  لتقييم 
بيانات  قواعد  إعداد  البلدان يف  أولوية كبرية ملساعدة 
بناء  وتم  د،  التـرصُّ ولتعزيز  السارية  غري  لألمراض 
ج يف أربعة بلدان  القدرات الالزمة إلجراء املسح املتدررِّ
أخرى أال وهي اجلامهريية العربية الليبية، واجلمهورية 
يف  آخَريرْن  بلَديرْن  ويف  ولبنان،  وفلسطني،  اليمنية، 
السارية  غري  األمراض  د  لتـرصُّ اجلديد  اإلطار  جمال 

)البحرين، وقطر(.

وحدة  بإنشاء  بالفعل  بلدًا  عرش  اثنا  قام  وقد 
منها  السارية يف كلٍّ  وبرنامج وطنيَّـنيرْ لألمراض غري 
)وهي األردن، وباكستان، والبحرين، ومجهورية إيران 
والعراق،  السورية،  العربية  واجلمهورية  اإلسالمية، 
وسلطنة ُعامن، وفلسطني، وقطر، والكويت، واملغرب، 
املوارد  عىل  باالعتامد  السعودية(  العربية  واململكة 
املخّصصة، سواء منها تلك التي قّدمت بالفعل أو تلك 
التي هي قيد التخصيص. وقّدم املكتب اإلقليمي الدعم 
والتوجيه لتوفري املوارد وتقوية الربامج. وتم إيالء املزيد 
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املصدر: التقرير العاملي حول وضع السالمة عىل الطرق »آن الوقت للعمل«، جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2009

الشكل 1.1: الوفيات النامجة عن إصابات حوادث املرور عىل الطرق )لكل مئة ألف نسمة( بحسب أقاليم منظمة الصحة العاملية، 2007
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وحمّدداهتا  السارية  غري  األمراض  لرصد  االهتامم  من 
وفقًا خلطة العمل )2008-2013(، ولدعم البلدان من 
أجل تنفيذ اخلطة. و تم إدماج األمراض غري السارية 
الرئييس  املقّر  بالتعاون مع  الرعاية الصحية األولية  يف 
للمنظمة، باستخدام بروتوكوالت املنظمة التي أعّدت 
بلدان  ثالثة  يف  االرتياد  سبيل  عىل  ذلك  وتم  مؤخرًا، 
والسودان(  السورية،  العربية  واجلمهورية  )البحرين، 
لتقييم مدى جدوى ومردودّية إدماج الربوتوكوالت. 
وقد سبق تقييَم القدرات، إجراُء مسح للرعاية الصحية 
األولية لتقييم مدى مالءمتها لإلدماج. وساهم املكتب 
اإلقليمي بفعالية مع املقّر الرئييس وسائر أقاليم املنظمة 
ملسح  أدوات  إعداد  أجل  من  التخطيط  عملية  يف 
القدرات الُقطرية يف جمال األمراض غري السارية. وقد 
اسُتخدمت هذه األدوات عىل سبيل االرتياد يف ثالثة 
حتديد  َية  ُبغرْ والكويت  وقطر،  البحرين،  وهي  بلدان 
االحتياجات اإلقليمية اخلاصة، وتعديلها. وتم كذلك 
سبيل  عىل  الرسطان  ملكافحة  الوطنية  القدرات  تقييم 
يف  اإلقليمي  املكتب  وشارك  بلدان.  ستة  يف  االرتياد 
االجتامع الوزاري اإلقليمي لغرب آسيا، الذي ُعقد يف 
الدوحة عاصمة َقَطر، بعنوان »التعاطي مع األمراض 
التي  الكربى  التحّديات  واإلصابات:  السارية  غري 
احلادي  القرن  يف  االستمرار  املضمونة  التنمية  تواجه 
والعرشين«، وذلك لتلبية احلاجة إىل إدراج األمراض 
اإلنامئية  األعامل  جداول  يف  واإلصابات  السارية  غري 

الوطنية، واملرامي اإلنامئية لأللفية.

أساسيًا  عنرصًا  ُيعترب  التبغ  عن  اإلقالع  كان  وملا 
تقرير  أبرز  فقد  السارية،  غري  األمراض  مكافحة  يف 
بوضوح   2009 للتبغ  العاملية  اجلائحة  حول  املنظمة 
حاجة اإلقليم إىل العمل بشكل أكثر منهجية وتـركيزًا 
خدمات  توافر  عدم  عن  وَكَشَف  املجال،  هذا  يف 
اإلقالع واخلربة الالزمة يف هذا املجال )الشكل 2.1(. 
واحلق أنه ال يمكن استهداف اإلقالع كتدبري منفصل 
أن  ُتظهر  املتاحة  البيرِّنات  مجيع  ألن  التبغ،  ملكافحة 
مع  تنسيقها  عند  فعالية  أكثر  تكون  اإلقالع  خدمات 
يف  تتم  األنشطة  فكل  األخرى.  املكافحة  تدابري  سائر 

ضوء اإلنجازات السابقة وحتليل الوضع الراهن، مع 
بمقتىض  األعضاء  الدول  والتزامات  تعهدات  أخذ 
أما  االعتبار.  بعني  التبغ  ملكافحة  اإلطارية  االتفاقية 
والتي  اإلقالع،  حول  للمنظمة  اإلرشادية  الدالئل 
اإلقالع  دعم  جهود  عن  أساسية  معلومات  ر  توفرِّ
العربية،  إىل  ُتـرمجترْ  فقد  الوطنية،  األصعدة  كل  عىل 
لدعم  املتاحة  الوحيدة  الرسمية  الوثيقة  متثل  وهي 
الدعم  ُقّدم  كذلك  العربية.  باللغة  احلكومات  أنشطة 
اليمنية، واململكة العربية  التقني لألردن، واجلمهورية 
التوصيات  وُأدرجت  الربامج،  لتقييم  السعودية، 
لربنامج  الشامل  التقييم  إطار  يف  باإلقالع  املتعلقة 
للدول  املتنامي  للطلب  واستجابًة  التبغ.  مكافحة 
من  االنتهاء  بصدد  اإلقليمي  املكتب  فإن  األعضاء، 
إبرام اتفاق مع إحدى كليات الطب يف اململكة املتحدة 
َية تقييم خدمات اإلقالع يف املزيد من بلدان اإلقليم،  ُبغرْ
مع التـركيز عىل عنرَصيرْ اإلدماج وبناء القدرات فيها. 
الصحية  بالفوائد  للتوعية  إقليمية  وثيقة  إعداد  وتم 
َوَمضات  ثالثة  إعداد  وتم  اإلقالع،  من  املرجّوة 
كام  املرئية،  اإلذاعات  قنوات  يف  إلذاعتها  تلفزيونية 
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تم توزيع حتذيرات طبية عامة الستخدامها عىل مجيع 
عبوات التبغ هبدف دعم اإلقالع.

فقد  والعجز،  واإلصابات  بالعنف  يتعلق  ما  أما   
ولكن  جدًا،  استـراتيجي  بمظهر  اإلنجازات  حظيت 
إذا كان سيعقب ذلك  ما  ح  القادمة، ستوضرِّ السنوات 
عبء  لتقليص  الوطني  الصعيد  عىل  تدابري  اختاذ 
كان  ولقد  بفعالية.  العجز  مع  والتعاطي  اإلصابات 
 ،7 56/ق  إ  م/ل  ش  للقرار  اإلقليمية  اللجنة  اعتامد 
حول الَقَلق املتنامي من وجهة نظر الصحة العمومية، 
من حوادث املرور عىل الُطُرق، أحد اإلنجازات واملعامل 
مرة،  ألول  اإلقليمي،  املدير  إىل  ُطِلب  فقد  املهمة. 
األخرى  اإلنجازات  ومن  بشأنه.  دورية  تقارير  رفع 
 20 شملت  البلدان  متعددة  دراسة  استكامل  املهّمة، 
السالمة  املعطيات حول خمتلف جوانب  لتجميع  بلدًا 
عىل الطرق، بام فيها تطبيق التدخالت ذات املردودّية؛ 
قبل  الرضوح  رعاية  وُنُظم  اإلصابات؛  د  تـرصُّ وُنُظم 
دخول املستشفى ثم بعد الدخول. ولقد تم نرش النتائج 

يف التقرير اخلاص بالوضع العاملي، كام تم إعداد تقرير 
حول الوضع اإلقليمي إلصداره يف عام 2010.

العاملي  التقرير  من  العربية  اإلخراجة  وصدرت 
أطفال  بمشاركة  األطفال،  إصابات  من  الوقاية  حول 
رشق  أطفال  إعالن  بصدد  ذلك  ج  ُتورِّ اإلقليم،  من 
املتوسط حول الوقاية من إصابات األطفال: »حافظوا 
عىل سالمة األطفال«. وملا كانت إتاحة املعطيات حول 
م  كل أشكال اإلصابات متثل دائاًم حتّديًا ملحًا، فقد قدَّ
املكتب اإلقليمي دعَمه التقني لعدد من البلدان هبدف 
وباكستان،  )األردن،  اإلصابات  د  لتـرصُّ ُنُظم  إنشاء 
واجلمهورية  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  وتونس، 
العربية  واململكة  ُعامن،  وسلطنة  والعراق،  اليمنية، 
املسوحات  من  سلسلة  إجراء  يف  ورُشع  السعودية(. 
حلجم  القاعدية  القيم  إعداد  أجل  من  لألرَس  الوطنية 
املسوحات  هذه  وأجرَيت  اإلصابات،  أشكال  مجيع 
إىل  التقني  الدعم  وُقّدم  مرص.  يف  أجرَيت  ما  أول 
واجلمهورية  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  األردن، 
أداء  حول  الدويل  التصنيف  لوضع  السورية  العربية 
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املصدر: تقرير منظمة الصحة العاملية حول اجلائحة العاملية للتبغ، 2009. هتيئة البيئات اخلالية من الدخان. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2009.

الشكل 2.1: خدمات اإلقالع عن التبغ يف إقليم رشق املتوسط 
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ترمجة  اآلن  وجترى  والصحة،  والعجز  الوظائف 
إىل  بالشباب واألطفال  اخلاصة  التصنيف واإلصدارة 
وإمهاهلم،  األطفال  لقضية  بالنسبة  أما  العربية.  اللغة 
فقد شارك املكتب اإلقليمي يف رعاية املؤمتر الوزاري 
السعودية، والذي شارك  العربية  اململكة  اإلقليمي يف 
فيه ثامين عرشة دولة من الدول األعضاء، ومتّخض عن 
إعالن وزاري يدعو إىل إعداد سياسات مشتـركة بني 
حلامية  القطاعات  متعددة  برامج  وتنفيذ  القطاعات، 

.abuse ف األطفال من التعسُّ

وتم بناء قدرات ضباط االتصال املعنيني يف وزارة 
من  وممثلني  العمومية،  الصحة  ومماريس  الصحة، 
منهج  باستخدام  بلدًا  ة  َعرَشَ ثالثَة  يف  العلمية  الدوائر 
الصحي  التعاون  والتثقيف، وتعزيز  للتدريب  املنظمة 
 .TEACH-VIP واإلصابات  العنف  من  للوقاية 
مديري  بني  استـراتيجية  بناء رشاكة  ذلك عن  وأسفر 
الربنامج وبني الدوائر العلمية من أجل بناء القدرات 
للمنظمة  الرئييس  املقّر  وأنشأ  االستمرار.  املضمونة 
الوثيق مع األقاليم برناجمًا توجيهيًا. وشارك  بالتعاون 
الربنامج  هذا  يف  فّعالة  مشاركة  اإلقليمي  املكتب 
بناء  هبدف  واحد،  عام  ة  مدَّ استمر  الذي  التوجيهي 
اإلصابات،  من  للوقاية  التخطيط  جمال  يف  القدرات 
وتنفيذ الربنامج وتقييمه. وكنتيجة لالجتامع اإلقليمي 
املتعدد القطاعات، الذي شاركت فيه وزارات الصحة 
)أفغانستان،  بلدان  ثامنية  قامت  والنقل،  والداخلية 
ُعامن،  إيران اإلسالمية، والعراق، وسلطنة  ومجهورية 
بإعداد  السعودية(  العربية  واململكة  ولبنان،  وقطر، 
خطط  يف  متثلت  القطاعات،  متعددة  وطنية  خطط 
مشتـركة مع املنظمة للثنائية 2010-2011. وتم تنقيح 
اإلصابات ومكافحتها يف  الوقاية من  وحتديث خطط 
مع  جتاوبًا  اليمنية  واجلمهورية  وباكستان،  األردن، 
إعداد  وتم  اإلصابات.  ألسباب  املتغرّية  الديناميات 
خطة مشتـركة بالتعاون مع برنامج املبادرات املجتمعية 
إلدماج تدخالت الوقاية من اإلصابات يف املناطق التي 

تنفذ مثل هذه املبادرات.

تم  فقد  املتاحة،  املوارد  حمدودية  من  الرغم  وعىل 
العجز  جمال  يف  املهّمة  الرئيسية  املعامل  بعض  إحراز 
اإلقليمية  العملية  احللقَة  أعقب  فقد  التأهيل.  وإعادة 
الصناعية  البدائل  برامج  تناولت  التي  للتخطيط، 
خطط  بإعداد  بلدان  مخسة  قيام  التقويم،  وأجهزة 
الصناعية  البدائل  لتوفري  وخطط  قدراهتا،  لتعزيز 
إليها.  حاجتها  متسُّ  التي  للبلدان  التقويم  وأجهزة 
فبعد وضع ميثاق األمم املتحدة حول حقوق املعوقني 
احتاد  تشكيل  تم   ،2008 أيار/مايو  يف  التنفيذ  موضَع 
للمنظامت الالحكومية املعنية بالعجز وإعادة التأهيل، 
أولويات  صدارة  يف  العجز  قضية  وضع  أجل  من 
م فريق العمل اإلقليمي  جدول األعامل السيايس. وقدَّ
املعني بالعجز تقريَره األول إىل املدير اإلقليمي، وهو 
التقرير الذي يعكس أنشطة الفريق ورؤيته االستباقية. 
وكان للمكتب اإلقليمي السبق يف إعداد إطار إقليمي 
حول التأهيل املجتمعي من خالل عملية تشاركّية مع 
هذا  تنفيذ  وتم  اإلقليم.  صعيد  عىل  واخلرباء  البلدان 
اإلطار عىل سبيل االرتياد يف ثالثة بلدان )أفغانستان، 
مرص  ت  وأعدَّ اإلسالمية(.  إيران  مجهورية  باكستان، 
خطة وطنية لربنامج مشتـرك مع األمم املتحدة لتعزيز 
مايل  بدعم  – 2013(، وذلك   2009( املعوقني  حقوق 
منظمة  وستتوىل  اإلنامئي.  املتحدة  األمم  برنامج  من 
املتحدة  األمم  برنامج  مع  باالشتـراك  العاملية  الصحة 
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اإلنامئي، ومنظمة العمل الدولية، تقديَم الدعم التقني 
يف  أما  اخلطة.  هذه  لتنفيذ  االجتامعية  التنمية  لوزارة 
جمال رعاية الرضوح فقد تلّقت ستة بلدان )اإلمارات 
العربية املتحدة، باكستان، العراق، قطر، مرص، اململكة 
نظام  إعداد  َية  ُبغرْ وماليًا  تقنيًا  دعاًم  السعودية(،  العربية 
فّعال لرعاية الرضوح يف املستشفى وقبل الدخول إىل 
املستشفى وذلك خدمة جلميع املصابني بشّتى أشكال 
يف  الطوارئ  طب  قسم  كفاءة  رفع  وتم  اإلصابات. 
جامعة أغاخان )كراتيش( يف باكستان وهو القسم الذي 
الدعم  بفضل  وذلك  شخص،  ماليني   10 نحو  خيدم 
التقني واملايل الذي قدمته املنظمة هبدف تعزيز القدرة 

املتأصلة لدى بلدان اإلقليم عىل رعاية الرضوح.

وساعد إطالُق املديرة العامة لربنامج العمل لرأب 
األول/ ترشين  يف  النفسية  الصحة  جمال  يف  الفجوة 
أكتوبر 2008 عىل توضيح أمهية الصحة النفسية. وتم 
باكستان،  أفغانستان،  )األردن،  بلدان  ثامنية  حتديد 
مجهورية إيران اإلسالمية، اجلمهورية اليمنية، جيبويت، 
السودان، مرص(، بوصفها البلدان التي تستحق الدعم 
املكثف من هذا الربنامج الذي هيدف إىل رأب الفجوة 
الرعاية  لتوفري  املثىل  الظروف  االحتياجات، وبني  بني 
الصحية النفسية. وُيعترب تقييم االحتياجات والقدرات 
من العنارص املهّمة للربنامج. وقد أتم مخسة عرش بلدًا 

منظمة  أداة  باستخدام  النفسية  الصحة  ُنُظم  تقييم 
النفسية،  الصحة  نظام  بتقييم  اخلاصة  العاملية  الصحة 
القوة  مواطن  الستعراض  إقليمي  تقرير  إعداد  وتم 
اإلقليم  بلدان  يف  النفسية  الصحة  ُنُظم  يف  والفجوات 

َند بالبيرِّنات. ولتعزيز التخطيط املسرْ

ر األساس  وملا كانت السياسات والترشيعات توفرِّ
مسّودة  إعداد  تم  فقد  اخلدمات،  لتطوير  الرضوري 
لألطفال  النفسية  للصحة  اإلقليمية  االستـراتيجية 
األعضاء  الدول  مع  بالتشاور  واملراهقني،  واألمهات 
الدعم  م  وُقدرِّ وخارجه.  اإلقليم  داخل  من  واخلرباء 
أفغانستان،  )األردن،  البلدان  من  للعديد  التقني 
اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، اجلمهورية العربية 
السورية، السودان، ُعامن، قطر( إلعداد استـراتيجيات 
النفسية  الصحة  حول  بالبيرِّنات  َندة  ُمسرْ وسياسات 
ملرص  التقني  الدعم  م  وُقدرِّ اإلدمان.  مواد  وتعاطي 
الستكامل وضع ترشيعات الصحة النفسية يف صيغتها 
النهائية لضامن تقديم اخلدمات، مع احلفاظ عىل حقوق 
املستفيدين من اخلدمات. وعىل الرغم من أن وزارات 
لالتصال  ضابطًا  تسّمي  البلدان  معظم  يف  الصحة 
البلدان  النفسية، إال أن أقل من نصف  معنيًا بالصحة 
)األردن، أفغانستان، البحرين، تونس، مجهورية إيران 
لدهيا  املغرب(  مرص،  فلسطني،  السودان،  اإلسالمية، 
حمددة  بميزانية  وتتمتَّع  الغرض،  هلذا  خمصصة  وحدة 
املزيد  إىل  بحاجة  مهم  مرمى  وهو  الصحة،  وزارة  يف 
من الدعم. وعىل الرغم من أن مجيع البلدان قد زادت 
مواد  تعاطي  ومعاجلة  النفسية  للصحة  خمصصاهتا 
البيرِّنات  أن  إال  املطلقة،  األرقام  حيث  من  اإلدمان، 
تشري إىل أن متوسط خمصصات الصحة النفسية كنسبة 
من اإلنفاق الكيل عىل الصحة الوطنية ال يزيد عىل %2 
أي 0.15 دوالر أمريكي من النفقات املخصصة لكل 
فرد، وهو ما يمثل نصف متوسط اإلنفاق العاملي لكل 

فرد، واملقدر بنحو 0.30 دوالر أمريكي.

الصحة  خدمات  بمستوى  لالرتقاء  الدعم  م  وُقدرِّ
النفسية، بام يف ذلك إعداد املقتـرحات اخلاصة بتطبيق 
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واملتكاملة  الشاملة  املجتمعية  النفسية  الصحة  رعاية 
الصحة  جمال  يف  الفجوة  لرأب  العمل  لربنامج  وفقًا 
الرعاية  يف  النفسية  الصحة  إدماج  ويعترب  النفسية. 
الصحية األولية عنرصًا مهاًم يف الرؤية الكلية للصحة 
النفسية. ويف هذا الصدد تم إعداد مضمومة لتدريب 
ف عىل  التعرُّ الرعاية الصحية األولية عىل  العاملني يف 
وتبادل  ومعاجلتها،  الشائعة  النفسية  االضطرابات 
دعم  تم  وبالفعل  البلدان.  سائر  مع  بشأهنا  املعارف 
بناء قدرات العاملني يف جمال الرعاية الصحية األولية 
أفغانستان،  يف  التدريبية  املضمومة  هذه  باستخدام 

وباكستان، والسودان، والصومال.

ر من األغالل  وبدأ السودان يف تنفيذ مبادرة التحرُّ
النفسية بشكل  التي هتدف إىل توفري خدمات الصحة 
وأرسهم،  املستفيدين  وكرامة  حقوق  حيتـرم  إنساين 
أرجاء  كل  إىل  احلالية  املبادرة  نطاق  مد  تم  حني  يف 
الدعم  م  وُقدرِّ أفغانستان.  يف  َمَوقَعنيرْ  وإىل  الصومال 
برامج  وتنفيذ  لتطوير  وفلسطني  باكستان  إىل  التقني 
االجتامعية  النفسية  والربامج  النفسية  الصحة  دعم 
عىل  القدرة  تعزيز  جانب  إىل  وذلك  الطوارئ،  إّبان 
)األردن،  البلدان  من  العديد  يف  للطوارئ  االستجابة 
السورية،  العربية  اجلمهورية  باكستان،  أفغانستان، 

السودان، الصومال، العراق، فلسطني، لبنان(.

االنتحار  منهجية حلاالت  مراجعة  إجراء  تم  وقد 
الدراسة  بروتوكول  من  االنتهاء  تم  كام  اإلقليم،  يف 
املتعددة املواقع هبدف احلصول عىل البيرِّنات التي تدعم 
للصحة  املنهجية  املراجعة  شارفت  كام  التدابري.  اختاذ 
التقرير  وضع  وتم  االنتهاء،  عىل  والتغذوية  النفسية 

اإلقليمي حول الرصع يف صيغته النهائية.

ومن أجل تعزيز احلملة اإلعالمية لربنامج الوقاية 
العاملي  باليوم  اإلقليمي  املكتب  احتفل  العمى،  من 
العام  هذا  من  األول/أكتوبر  ترشين   8 يف  لإلبصار 
الصحة يف  بالتعاون مع وزارة  يف مكتبة اإلسكندرية، 
والوكالة  املتوسط،  لرشق  إمباكت  ومؤسسة  مرص، 
مبارك،  سوزان  ومركز  العمى،  ملكافحة  الدولية 

شعار  حتت  اإلعالم،  ووسائل  آخرين،  ورشكاء 
الرعاية  عىل  احلصول  حق  يف  اجلنسني  بني  »املساواة 
وتوزيعها  إعالمية  مواد  إعداد  وتم  للعيون«  الصحية 
الصحة  مجعية  اعتامد  أعقاب  ويف  البلدان.  مجيع  عىل 
العمى املمكن توّقيه،  العمل للوقاية من  العاملية خلطة 
خطط  إلعداد  التقني  دعَمه  اإلقليمي  املكتب  م  َقدَّ
بالفعل  وتم  للعيون.  الشاملة  الرعاية  لتحقيق  وطنية 
املنظمة ومن  بدعم من  بلدًا   21 إعداد هذه اخلطط يف 
الوكالة الدولية ملكافحة العمى، وهي اآلن قيد التنفيذ، 
كام  املنطقة.  مستوى  عىل  خاص  بشكل  التـركيز  مع 
لرشق  إمباكت  مؤسسة  مع  بالتعاون  مشاورة  ُعِقَدت 
إلعداد  العمى  ملكافحة  الدولية  والوكالة  املتوسط 
الدالئل اإلرشادية لصحة عيون األطفال يف املدارس. 
تطوير  َية  ُبغرْ القدرات  بناء  اإلقليمي  املكتب  وَدَعم 
العمومية ملكافحة  املكافحة يف الصحة  استـراتيجيات 

الَزَرق )الغلوكوما(.

وتم بناء القدرات الوطنية يف جمال الوقاية من العمى 
2020 يف  الرؤية  والصحة الشاملة للعيون حتت شعار 
الصومال، ومن خالل التخطيط الوطني لرعاية العيون 
يف باكستان وفلسطني. وُأجري التقييم الرسيع للمسح 
املعني بالعمى املمكن توّقيه يف اجلامهريية العربية الليبية، 
ُدعمت  كام  ومرص،  والسودان،  اليمنية،  واجلمهورية 
معسكرات العيون املخصصة إلجراء جراحات الساّد 
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املنهل  منظمة  مع  بالتعاون  الصومال،  يف  )كتاراكت( 
كل  مع  الرشاكة  نطاق  توسيع  يمكن  وحتى  اخلريية. 
العمى  مكافحة  برنامج  يف  والعاملة  املعنية  املنظامت 
مع  التعاون  إىل  اإلقليمي  املكتب  اجته  توّقيه،  املمكن 
اإلسالمية  اإلغاثة  ومنظمة  اإلسالمي،  التنمية  بنك 
الدولية، واالحتاد العاملي للجمعيات الطبية اإلسالمية 
لدعم رعاية العيون، وتعزيز برنامج الوقاية من العمى 

يف البلدان التي حتظى باألولوية.   

هات املستقبلية التوجُّ
يف  السارية  غري  األمراض  من  للوقاية  نامذج  َبت  ُجررِّ
وهنالك  حمدودًا.  نجاحًا  حققت  ولكنها  اإلقليم، 
تكون مسؤولة عن هذه  قد  التي  العوامل  سلسلة من 
ومن  النفوس،  يف  الرىض  تبعث  ال  التي  احلصائل 
مناسب.  بشكل  البحث  إىل  إخضاعها  إىل  حتتاج  مَّ  ـَ ث
إعداد  البلدان ومساعدهتا يف  املنظمة دعم  وستواصل 
مع  والتعاطي  الشمولية،  لضامن  متكامل  أسلوب 
باألمراض  للمصابني  املحددة  الصحية  االحتياجات 
املزمنة، وتعزيز الكشف املبكر هلا. وسيواصل املكتب 
القطاعات  بني  التعاون  تعزيز  عىل  تـركيزه  اإلقليمي 
حيث  السارية،  غري  األمراض  من  الوقاية  جمال  يف 
مع  للتعاطي  املجتمعية  التدخالت  نطاق  مد  سيتم 
أنامط  نحو  التغيري  عملية  وتعزيز  االختطار،  عوامل 
مع  التعاطي  عىل  التـركيز  وسيتم  الصحية.  احلياة 
السارية  غري  لألمراض  العمل  خلطة  الستة  األهداف 
وتنفيذ خطط عمل وطنية.  وإعداد   (2013  –  2008)
األمراض  إدماج  أجل  من  القدرات  بناء  وسيتواصل 
الوقاية  ويف  األولية  الصحية  الرعاية  يف  السارية  غري 
تقييامت  إجراء  دعم  وسيتم  د،  والتـرصُّ واملكافحة 
خاص  اهتامم  إيالء  وسيتم  الُقطرية.  للقدرات  وطنية 
الوطنية يف جمال تسجيل الرسطان ويف  القدرات  لبناء 

جمال تقوية خدمات الرعاية التلطيفية.

حشد  وتعزيز  التعاون،  أوارص  تقوية  من  والُبّد 
املوارد. وال خيفى أن الرشاكة مع اإلعالم إلبراز قضايا 

واضطرابات  واإلصابات،  السارية،  غري  األمراض 
تتواصل  وسوف  ذلك.  يف  سُتسهم  النفسية،  الصحة 
القطاعات  يف  املعنية  األطراف  مع  الرشاكات  إقامة 
احلكومية، والالحكومية، واخلاصة، واملجتمع املدين، 
بالصحة  التوعية  تعزيز  َية  ُبغرْ اإلعالم،  ذلك  يف  بام 
وسيتم  والتمييز.  الوصم  عىل  ب  والتغلُّ النفسية، 
العاملية  والتوصيات  القرارات  تنفيذ  عىل  التـركيز 
مضمومة  إىل  باإلضافة  سواء،  حد  عىل  واإلقليمية 
ت كجزء من برنامج رأب الفجوة  اخلدمات التي ُأِعدَّ
دعم  خالل  من  النفسية  الصحة  جمال  يف   mh GAP
تبّني  يؤدي  أن  املأمول  ومن  الُقطرية.  اخلطط  تطوير 
الدالئل اإلرشادية لإلقالع عن التبغ يف إطار االتفاقية 
املوارد  من  املزيد  توليد  عىل  التبغ،  ملكافحة  اإلطارية 
االحتياجات  تلبية  عىل  يساعد  مما  هذا،  العمل  ملجال 
الوطنية، ورأب الفجوة املوجودة بالفعل عىل الصعيد 
اإلقليمي  املكتب  جهود  تتواصل  وسوف  الوطني. 
العالج  إتاحة  فيها  بام  اإلقالع،  خدمات  إدماج  لدعم 
ببدائل النيكوتني، يف الُنُظم الصحية الوطنية، والسّيام 
الرعاية الصحية األولية. وسيواصل املكتب اإلقليمي 
العيون  لرعاية  شامل  نظام  إلنشاء  الرشكاء  مع  عمله 
جزءًا  بوصفه  االستمرارّية،  وضامن  باإلنصاف  يّتسم 
ال يتجزأ من نظام الصحة الوطنية املرتكز عىل مبادئ 

الرعاية الصحية األولية.  
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الغرض االستـراتيجي 4: تقليص 
املراضة والوفيات وحتسني الصحة 

خالل مراحل العمر الرئيسية، بام 
يف ذلك احلمل والوالدة، ومراحل 

الُوُلودة، والطفولة واملراهقة، وحتسني 
الصحة اجلنسية واإلنجابية، والعمل 

ع مجيع األفراد بتشيُّخ يتَّسم  عىل متتُّ
بالنشاط والصحة

القضايا والتحّديات
نات  هيدف هذا الغرض االستـراتيجي إىل تعزيز املكورِّ
األساسية خلدمات الرعاية الصحية األولية، وتقليص 
لبلوغ  اجلهود  تكثيف  مع  لألمراض،  الضخم  العبء 
)والسيَّام  بالصحة  املتعلقة  لأللفية  اإلنامئية  املرامي 
بااللتزامات  الرابع واملرمى اخلامس(، والوفاء  املرمى 
اإلقليم  يف  فالوضع  املجال.  هبذا  الصلة  ذات  الدولية 
ات، مثل معدل وقوع  آخذ يف التدهور يف بعض املؤرشرِّ
املنقولة  العدوى  حاالت  من  وغريه  اإليدز  فريوس 
ات  جنسيًا بني الشباب، يف حني يشهد تباطؤًا يف مؤرشرِّ
كام  واألطفال.  ع  والرضَّ األمهات  وفيات  مثل  أخرى 
أن احلاجة إىل موانع احلمل ال ُتَلبَّى تلبية وافية. وتشهد 
عن  يسفر  مما  السكان،  يف  زيادة  البلدان  من  العديد 

ارتفاع إمجايل معّدل اخلصوبة.

بلوغ  تتنكب  األعضاء  الدول  بعض  ومازالت 
املتعلقة  واألهداف  عليها،  املتَّفق  الدولية  املرامي 
من  األساسية  املراحل  يف  ومحايتها  الصحة  بحفظ 
تكفي  واملوارد ال  تتضاءل،  السياسية  فاإلرادة  العمر. 
رًا  األكثر ترضُّ والفئات  اة،  املتوخَّ املرامي  إلحراز هذه 
مثل الفقراء من األطفال والنساء واملسنرِّني ال يملكون 
التأثري الكايف عىل راسمي السياسات ويتعذر عليهم يف 
غالب األحيان الوصول إىل الرعاية الصحية. وال خيفى 
أساليب  واتباع  الصحية،  األولويات  بني  التنافس  أن 

ه، وقصور  الربامج العمودية )الرأسية( املرضّية التوجُّ
التنسيق بني احلكومات والرشكاء يف عملية التنمية قد 
أفضت إىل ترشذم الربامج، وإهدار الفرص، وقصور 

االنتفاع باملوارد املالية والبرشية املتاحة.

توسيع  َية  ُبغرْ والتحالفات  الشبكات  إنشاء  ويعترب 
زة للصحة يف املجتمع،  نطاق البحوث واملدارس املعزرِّ
طالب  صحة  لتعزيز  املهمة  االستـراتيجيات  من 
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تعزيز  يف  حاسم  أسلوب  شك  بال  وهو  املدارس، 
أن  كام  ته.  برمَّ املحيّل  واملجتمع  األرسة  صحة  وحفظ 
الرعاية  وخدمات  للُعُمر،  املراعية  واملدن  املجتمعات 
يف  املهمة  العوامل  من  للسن  املراعية  األولية  الصحية 
املشهود  التزايد  ضوء  يف  الصحية  االحتياجات  تلبية 

للمواطنني املتشيرِّخني.

اإلنجازات الـُمْحَرَزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

يف جمال صحة األمهات والولدان، قام املكتب اإلقليمي 
لتعزيز  الوطنية  القدرات  لبناء  خاصة  أمهية  بإيالء 
رعاية  ضامن  خالل  من  والولدان،  األمهات  صحة 
موّلدات ذوات مهارة عالية لكل والدة، وحتسني ُنُظم 
املعلومات واإلبالغ، ودعم تنفيذ أفضل املامرسات يف 
برامج الصحة اإلنجابية، والسيَّام تلك املتعلقة بصحة 
واملهارات  املعارف  وحتسني  األرسة،  وتنظيم  األمومة 
الربامج  خالل  من  لألرواح  املنقذة  املامرسات  بشأن 

املجتمعية.

واستخدمت  اقتبَسترْ  التي  البلدان  عدد  زاد  وقد 
املتكامل  بالتدبري  املتعلقة  اإلرشادية  الدالئل  بالفعل 
للحمل والوالدة من 5 إىل 10 بلدان، وهي )أفغانستان، 
واجلمهورية  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  وباكستان، 
والسودان،  اليمنية،  واجلمهورية  السورية،  العربية 
والعراق، وسلطنة ُعامن، ومرص، واملغرب(. وتم إيالء 

من  باأللوية  حتَظى  التي  الثامنية  للبلدان  خاص  اهتامم 
املكتب  اإلنامئية لأللفية. وواصل  املرامي  إحراز  أجل 
القدرات لزيادة مأمونية احلمل،  لبناء  اإلقليمي دعَمه 
املتعلقة  املنظمة  لتدخالت  التقنية  الكفاءات  وتطوير 
االرتقاء  يَة  ُبغرْ بالبيرِّنات  َندة  والـُمسرْ الصحي  بالنظام 
بلدان  ستة  يف  والولدان  األمهات  صحة  برعاية 
املتحدة، واجلمهورية  العربية  )أفغانستان، واإلمارات 
واستجابًة  وقطر(.  والصومال،  والسودان،  اليمنية، 
البرشية  املوارد  قدرات  بناء  يف  االستثامر  إىل  للحاجة 
الوطنية يف جمال صحة األمهات والولدان، قام املكتب 
اإلقليمي بتوسيع نطاق دعمه لتعيني املوظفني الدوليرِّـني 
واملحليرِّـني هبدف دعم تطوير الربنامج، وتنفيذ األنشطة 
واجلمهورية  والعراق،  وباكستان،  أفغانستان،  يف 
)قطاع  وفلسطني  والصومال،  والسودان،  اليمنية، 
التوليدية  اجلراحات  إجراء  ويمثرِّل  واملغرب.  غزة(، 
املحرومة،  السكانية  القطاعات  يف  لألرواح  املنقذة 
املجتمعات  يف  األطباء  نقص  بسبب  هائاًل  يًا  حتدرِّ
قام  الواقع،  هلذا  وإدراكًا  املنطلق،  هذا  ومن  الفقرية. 
أفغانستان،  يف  القدرات  بناء  بدعم  اإلقليمي  املكتب 
املوارد  إتاحة  حتسني  أجل  من  والصومال  والسودان، 
بقاء األمهات والولدان  البرشية الالزمة للحفاظ عىل 
املهام،  يف  املناَوبات  توفري  خالل  من  احلياة  قيد  عىل 

تعزيز مأمونية احلمل: نسوة يف الصومال يتلّقني الرعاية يف 
عيادة ريفية للعناية بصحة األمومة والطفولة
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األول  اخلط  يف  الصحيني  العاملني  تدريب  وبواسطة 
عىل إيتاء الرعاية التوليدية الطارئة، من خالل الدورة 

التي ُتقام يف معهد كارولينسكا يف السويد.

التقني  دعمه  نطاق  اإلقليمي  املكتب  ع  وسَّ وقد 
والولدان  األمهات  وفيات  د  لتـرصُّ وطنية  ُنُظم  لبناء 
واجلمهورية  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  تونس،  يف 
َية تقديم  العربية السورية، ولبنان، واملغرب، وذلك ُبغرْ
وتعزيز  األمهات،  ومراضة  وفيات  لرصد  الدعم 
القدرات الوطنية يف التعاطي مع القضايا املّتصلة بذلك 
يف الصحة العمومية. فتوفري الرعاية التوليدية الطارئة 
املناسب،  واملكان  الوقت  يف  النساء  جلميع  وإتاحتها 
األمهات  وفيات  تقليص  يف  حاسمة  أمهية  ذو  أمٌر 
والولدان. وإدراكًا من منظمة الصحة العاملية للحاجة 
إىل نقل اخلربات التقنية واملعارف يف هذا املجال، فقد 
التوليدية  الرعاية  رصد  حول  إرشاديًا  بًا  كتيرِّ أصدرت 
الطارئة، وُتـرجم الكتاب إىل اللغة العربية ليسهل عىل 

البلدان تبّنيه واستخدامه.

وتعزيزها،  الطفل  صحة  بحفظ  يتعّلق  ما  يف  أما 
فقد شهد اإلقليم ما يقرب من 26% من االنخفاض يف 
وفيات األطفال دون اخلامسة من العمر عام كانت عليه 

َرز نحو بلوغ املرمى  م الـُمحرْ عام 1990. واليزال التقدُّ
الرابع من املرامي اإلنامئية لأللفية بطيئًا يف ستة بلدان 
والسودان،  وجيبويت،  وباكستان،  أفغانستان،  هي 
وفيات  من   %80 حتُدث  حيث  والعراق،  والصومال، 
الوفيات  معّدل  يتناقص  وحيث  اإلقليم،  يف  األطفال 
لدى األطفال دون مخس سنوات من العمر إىل أقل من 
ي املتمثرِّل يف  ثلث ما كان عليه عام 1990. وُيعد التحدرِّ
يًا  ترسيع وترية إحراز املرمى الرابع يف هذه البلدان حتدرِّ
الالزمة  واملالية  البرشية  املوارد  نقص  إن  إذ  جسياًم، 
ل يف األولويات  لتعزيز صحة الطفل إىل جانب التحوُّ
م  اليزال من العقبات الرئيسية التي تواجه إحراز التقدُّ

يف هذا املجال.

تنفيذ استـراتيجية  م يف  التقدُّ املزيد من  ُأحرز  وقد 
لتحسني   IMCI الطفولة  لصحة  املتكامل  التدبري 
لألطفال،  األولية  الصحية  الرعاية  خدمات  جودة 
مرافق  مجيع  يف  احلارض  الوقت  يف  التنفيذ  وصل  وقد 
التي  البلدان  من  بلدًا  عرش  ثالثة  يف  الصحية  الرعاية 
يف  االستـراتيجية  إدخال  تم  حيث   ،%65 إىل  غ  ُتبلرِّ

طبيبة تفحص طفاًل رضيعًا يف مجهورية إيران اإلسالمية

التدريب عىل الرعاية التوليدية الطارئة للعاملني الصحيني 
يف اخلطوط األمامية باملناطق التي تشهد رصاعات سيحسن 

معدالت بقاء األمهات والولدان عىل قيد احلياة
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وَتَواصل االستثامر  املقاطعات.  أكثر من نصف جممل 
التدبري  جمال  يف  للخدمة  السابق  التعليم  جماالت  يف 
املتكامل لصحة الطفولة، والذي يتعاطى مع قضايا من 
عىل  املتزايد  للطلب  والتلبية  االستمرارية  ضامن  َقبيل 
مضمومة  إعداد  اسُتكمل  وقد  التعليمية.  املؤسسات 
التدبري  حول  للخدمة  السابقة  للمراحل  تعليمية 
املتكامل لصحة الطفولة، وهي تشتمل عىل إرشادات 
حصص  وعىل  والتقييم،  والتخطيط  التوجيه  حول 
َية  ُبغرْ إلكتـرونية، وبنك لألسئلة  تعليمية، وحمارضات 
م الدعم لبناء القدرات الوطنية  تقيـيم الطالب. كام ُقدرِّ
حول  للخدمة  السابق  التعليم  وتقيـيم  إدخال  يف 
حتى  الطفولة.  لصحة  املتكامل  التدبري  استـراتيجية 
َبَلغ عدد كليات الطب التي أدخلت طب التدبري  لقد 
املتكامل لصحة الطفولة ضمن براجمها التعليمية مخسًا 

وأربعني كليًة حتى اآلن.

وأطلق املكتب اإلقليمي مبادرة »املشاَوَرة عن ُبعد 
الفيديوية«  املؤمترات  عرب  املتواصل  الطبي  والتعليم 
التعليمية  املؤسسات  بني  الروابط  د  توطرِّ مبادرة  وهي 
املعارف  لتحسني  املحرومة،  النائية  املناطق  وبني 
الصحية  الرعاية  إيتاء  عىل  القائمني  لدى  واملهارات 
لألطفال مّمن يعملون يف تلك املناطق. وقد تم تأسيس 
الربنامج  مع  بالتعاون  مرص  يف  مشتـرك  مرشوع 

اإلنامئي لألمم املتحدة، وجامعة اإلسكندرية، ووزارة 
لربط قسم األطفال يف  الصحة،  االتصاالت، ووزارة 

املستشفى اجلامعي يف الشاطبي بواحة سيوة.

وعمل املكتب اإلقليمي بتعاون وثيق مع البلدان 
لبناء القدرات لدى العاملني املعنيني بصحة األطفال يف 
التخطيط  جمال  يف  وتونس  السعودية  العربية  اململكة 
األطفال  لصحة  املتكاملة  الرعاية  استـراتيجية  لتنفيذ 
التخطيط  دليل  استخدام  مع  املنطقة،  مستوى  عىل 
بلدان  ستة  وُتواصل  اإلقليمي.  املكتب  ه  أعدَّ الذي 
ع  الرضَّ إطعام  حول  اإلقليمية  املضمومة  استخدام 
وصغار األطفال، وكذلك بناء القدرات لدى األطباء 

يف املغرب ويف اليمن، بام يتامشى مع هذه املضمومة.

وانطالقًا من إدراك احلاجة إىل حتسني إتاحة رعاية 
بلدانية  توجيهية  حلقة  ُعقدت  واألطفال،  الولدان 
الصحة  منظمتا  هتا  أعدَّ التي  التدريبية  املوارد  تناولت 
يف  ع  والرضَّ الولدان  رعاية  حول  واليونيسف  العاملية 
مع  املجتمعيـني،  الصحيـني  العاملني  ِقَبل  من  املنزل 
وقد  املضمومة.  لتنفيذ هذه  إعداد خطط عمل وطنية 
تكيـيف  إىل  احلاجة  التوجيهية مدى  احللقة  أوضحت 
م ليتالءم مع القائمني عىل  التدريب اخلاص الذي يقدَّ
إيتاء الرعاية الصحية الذين ال يمتلكون إال قدرًا ضئياًل 
من املعرفة، ولتخطيط رصد العنارص الداعمة للنظام 
ذات  املجتمعية  للتدخالت  رضورية  وهي  الصحي، 
الصلة. وقد تم إلقاء الضوء عىل القضايا ذات األولوية 
التي  الوطنية، وهي اخلدمات واألدوية  السياسات  يف 
وعىل  بتقديمها،  املجتمع  صحة  يف  للعاملني  يسمح 
عىل  واحلصول  والتوريدات،  األدوية  توافر  مدى 
مها  يقدرِّ التي  التحفيز  وخطط  االرجتاعية،  املعلومات 

النظام الصحي واملجتمع.

ويف حني حظيت قضايا صحة املراهقني وتنميتهم 
الكثري  يف  حتَظ  مل  أهنا  إال  الدويل،  املجتمع  باهتامم 
قضايا  إحدى  بكوهنا  باالعتـراف  اإلقليم  بلدان  من 
املكتب  توّخى  وقد  األولوية.  ذات  العمومية  الصحة 
ف عىل القضايا ذات األولوية يف تعزيز  اإلقليمي التعرُّ

تضمن بطاقات التطعيم تلّقي الطفل لتطعيامته أواًل بأول
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حتلياًل  فأجرى  البلدان،  يف  وتنميتهم  املراهقني  صحة 
املعطيات  شح  مدى  أوضح  الراهن،  للوضع  إقليميًا 
اخلاصة بعمر حمدد أو بكٍل من اجلنسني عىل حدة. كام 
أوضح هذا التحليل أن التحديات الرئيسية تتمثل بقلة 
املعلومات حول القضايا ذات األولوية املتعلقة بصحة 
وتنمية املراهقني، وغياب البنية اإلدارية املالئمة ضمن 
وزارات الصحة يف الكثري من البلدان، وقيام ناشطني 
هذه  من  وانطالقًا  مبعثرة.  أنشطة  بتنفيذ  متعددين 
لصحة  اخلاصة  رؤيته  اإلقليمي  املكتب  أعدَّ  احلقائق 
بنية  إىل  احلاجة  توّضح  للطريق  وخارطة  املراهقني، 
إدارية مالئمة لصحة املراهقني ضمن وزارات الصحة، 
مع مهام واضحة هلا، واإلشارة إىل دور وزارة الصحة يف 
تعزيز صحة املراهقني وتنميتهم، وتوضيح األسلوب 
يف  القطاعات  تعددّية  حيتـرم  الذي  الشامل  جي  التدرُّ
التدخالت الصحية التي تستهدف املراهقني، وَتصُف 
أجري  كام  للمراهقني.  الصحية  اخلدمات  َمبادئ 
اإلقليم  ضمن  املوجودة  للربامج  وحرٌص  تـرسيٌم 
اجلهود  لتوجيه  وذلك  املراهقني،  بصحة  واملعنية 
لصحة  إدارية  بنى  تأسيس  إىل  الدعوة  تستهدف  التي 
اجلهود،  هلذه  ونتيجة  الصحة.  وزارة  ضمن  املراهقني 
أنشأ َبَلدان اثنان )مها السودان واليمن( برامج لصحة 

املراهقني عىل الصعيد الرسمي.

وإدراكًا من املكتب اإلقليمي ملدى احلاجة إىل توفري 
إنشاء  حول  أوىل  إرشادية  خطوة  بوصفها  البيرِّنات، 
برامج صحة املراهقني والتخطيط هلا، فقد َأَعدَّ وسيلة 
م  لتحليل الوضع الراهن والتعامل معه (SARA) ليقدرِّ
وسوف  العملية.  هذه  يف  توجيه  من  يلزم  ما  للبلدان 
يكون التقرير الذي سُيسفر عنه حتليل الوضع الراهن 
واالستجابة له بمثابة اخلط القاعدي لصحة املراهقني 
ات  يف اإلقليم. ويضمُّ هذا التقرير فقرات حول املؤرشرِّ
الصحية واالقتصادية والثقافية واالجتامعية والسكانية، 
املراهقني من  تلبية احتياجات صحة  إىل جانب حتليل 
واالستـراتيجيات  والترشيعات  السياسات  حيث 
الرؤية  حول  املعلومات  أرسلت  وقد  والتدخالت. 

َرز إىل البلدان، وأسفر ذلك عن توافق  م الـُمحرْ والتقدُّ
يف اآلراء حول االجتاهات اإلقليمية لصحة املراهقني.

التقني  دعمه  تقديم  اإلقليمي  املكتب  وواصل 
للصحة املدرسية، يف الوقت الذي تساهم فيه البلدان 
الوطنية  الشبكات  نطاق  توسيع  يف  الة  فعَّ مسامهًة 
العاملي  املسح  تنفيذ  ويف  للصحة،  زة  املعزرِّ للمدارس 
ف عىل  حول الصحة املدرسية، وهو وسيلة هامة للتعرُّ
تقديم  تم  كام  املراهقني.  بني  السلوكية  اخلطر  عوامل 
الصحة  الثاين حول  املؤمتر اخلليجي  إىل  التقني  الدعم 
املدرسية، الذي ُعقد يف البحرين. وروجعت الوسائل 
زة  املعزرِّ للمدارس  اإلقليمية  للشبكة  اإللكتـرونية 
إعداد  مع  البلدان،  مع  بالتعاون  حت  وُنقرِّ للصحة، 
زة  ل تقيـيم املدارس املعزرِّ جمموعة من الطرق التي تسهرِّ
التحري  ألنشطة  تقنية  مراجعة  وأجريت  للصحة. 
وواصل  ُعامن.  سلطنة  يف  املدارس  ألطفال  الطبي 
السياسات  إطار  بإدماج  التبشري  اإلقليمي  املكتب 
عىل  العاملية  الصحة  منظمة  الستـراتيجية  املدرسية 
البدين  والنشاط  الغذائي  النظام  العاملي حول  الصعيد 
باهتامم  السياسة  هذه  وحتَظى  املدارس.  يف  والصحة، 

متزايد، وقد تم تبنرِّيها يف معظم البلدان.

والبحوث،  اإلنجابية  الصحة  أمر  من  كان  ما  أما 
التقني  الدعم  تقديم  اإلقليمي  املكتب  واصل  فقد 
َرز  م الـُمحرْ للجهود الوطنية الرامية لترسيع وترية التقدُّ
الصعيد  عىل  اإلنامئية  واألهداف  املرامي  بلوغ  نحو 
والصحة  اإلنجابية  بالصحة  واملتعّلقة  الدويل، 
اجلنسية، بام يتامشى مع االستـراتيجية العاملية للصحة 
األردن  هي  بلدان  مخسة  ت  أعدَّ وقد  اإلنجابية. 
والصومال  وجيبويت  اليمنية  واجلمهورية  وأفغانستان 
اإلتاحة  حتقيق  َية  ُبغرْ الوطنية  وبراجمها  استـراتيجياهتا 
َعترْ يف التنفيذ.  الشاملة لرعاية الصحة اإلنجابية، ورَشَ
الوطنية  لالستـراتيجية  قة  معمَّ مراجعة  وأجريت 
أفغانستان  يف  الربنامج  ولتنفيذ  اإلنجابية،  للصحة 
ط  وُخطرِّ والسودان  اليمنية  واجلمهورية  وباكستان 
التآزر  ضامن  َية  وُبغرْ الرضورية.  اإلجراءات  اذ  الخترِّ
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للجهود  الدعم  تقديم  يف  الرشيكة  الوكاالت  بني 
للصحة  الوطنية  بالربامج  للنهوض  الرامية  الوطنية 
اإلنجابية، ُوضعت خطة عمل مفاهيمية مشتـركة بني 
عمل  وخطط  رشكائها،  وبني  العاملية  الصحة  منظمة 
للبلدان حول تنفيذ أفضل املامرسات يف جمال الصحة 

اإلنجابية.

د  والتـرصُّ واإلبالغ  املعلومات  ُنُظم  والتزال 
من  تعاين  اإلنجابية  للصحة  الوطنية  الربامج  حول 
للصحة  الرئيسية  دات  املحدرِّ عىل  ف  التعرُّ يف  القصور 
احلالة،  هلذه  واستجابة  البلدان.  معظم  يف  اإلنجابية 
يف  اإلنجابية  الصحة  برامج  وتقيـيم  لرصد  إطار  ُأِعدَّ 
اإلرشادية  الوثيقة  هذه  وهتدف  املتوسط.  رشق  إقليم 
عىل  احلصول  وتسهيل  التقنية،  القدرات  تعزيز  إىل 
لرصد  معلومات  وعىل  وموثوقة،  مناسبة  معطيات 
الوطنية  الربامج  أداء  ولتقيـيم  َرز،  الـُمحرْ م  التقدُّ
النظرية  املعطيات  هذه  ولوضع  اإلنجابية.  للصحة 
َة خطة  التطبيق واملامرسة، تم إعداد ثامين عرشرْ موضَع 
اإلنجابية  الصحة  رصد  تعزيز  تستهدف  ُقطرية  عمل 

وتقيـيمها.

القدرات  بناء  حول  ميدانية  بحوث  أجريت  وقد 
الوطنية يف جمال الصحة اإلنجابية، وذلك للمرة األوىل، 
بلدان هي األردن واجلمهورية  أربعة  واستفادت منها 
تقديم  وَتَواَصَل  ولبنان.  وفلسطني  السورية  العربية 
يف  واحلقوق  اجلندر  حول  القدرات  بناء  يف  الدعم 
الصحة اإلنجابية، وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات 
حول املرأة واجلندر والتنمية يف جامعة األحفاد للمرأة 
يف اخلرطوم، السودان. واستفاد من هذا الدعم مخسة 
اليمنية  واجلمهورية  أفغانستان  هي  اإلقليم  يف  بلدان 
والسودان واملغرب ومرص، إىل جانب ثالثة بلدان من 

اإلقليم األفريقي.

لألنشطة  دعمه  تقديم  اإلقليمي  املكتب  وواصل 
البحثية ذات األولوية، إدراكًا منه للدور احلاسم الذي 
يه البحوث يف توفري البيرِّنات الالزمة لتطوير الربامج  تؤدرِّ
وتنفيذها. وقد عنّي مركز البحوث والدراسات حول 

اإلنجاب البرشي، يف املكتب الوطني لألرسة والسكان 
الصحة  منظمة  مع  متعاونًا  مركزًا  بتونس،  أريانا،  يف 
الصحة  حول  والتدريب  البحوث  جمال  يف  العاملية 

اإلنجابية.

بالنشاط  املتمترِّع  للتشيُّخ  الدعم  تقديم  جمال  ويف 
والصحة، أظهر املسح اإلقليمي حول التشيُّخ املتمترِّع 
الشيخوخة  يف  الرعاية  وحول  والصحة،  بالنشاط 
القرار  أصحاب  وعي  يف  ازديادًا  املتقّدمة  واألعامر 
التي  الرئيسية  يات  بالتحدرِّ الربامج،  السيايس ومديري 
تواجه تعزيز التشيُّخ الصحي، والتجاُوب املطلوب من 
ت ثامنية  القطاع الصحي عىل الصعيد الوطني. وقد أعدَّ
بلدان يف الوقت احلارض سياساٍت حول تقديم خدمات 
شاملة لكبار السن من خالل الرعاية الصحية األولية. 
ونجحت أربعة بلدان هي األردن، واجلامهريية العربية 
إنشاء  يف  ومرص  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  الليبية، 
من  مشتـركة  رؤية  ذات  القطاعات  دة  متعدرِّ رشاكات 
خالل إعداد استـراتيجيات وطنية. ويف الوقت نفسه 
بإعداد  لالرتقاء  النطاق  واسعة  جهود  بذل  يتواصل 
استـراتيجية وطنية يف ستة بلدان أخرى هي باكستان، 
السورية،  العربية  واجلمهورية  وتونس،  والبحرين، 
هي  مدن  مخس  أبدت  وقد  واملغرب.  ُعامن،  وسلطنة 
ن يف األردن، وإسالم آباد يف باكستان، ومحاة ودير  عامَّ
يف  وطرابلس  السورية،  العربية  اجلمهورية  يف  عطية 
لبنان اهتاممًا بتبنرِّي مبادرة منظمة الصحة العاملية للمدن 
املدن  لدعم  دعائية  جهود  بذلت  وقد  للسن.  املراعية 
البحرين  من  كلٍّ  يف  املبادرة  هذه  تبنيها  يف  األخرى 
الدعم  م  قدرِّ كام  ومرص،  الليبية  العربية  واجلامهريية 
التقني لتقيـيم الربامج واألنشطة الوطنية يف اإلمارات 

العربية املتحدة واجلمهورية العربية السورية.

وقد ُبذلت اجلهود لتعزيز التعاون الوثيق والتنسيق 
مع املكتب اإلقليمي جلنوب رشق آسيا لتحسني الرعاية 
الصحية األولية املراعية للسن. ويتم يف الوقت احلارض 
العاملية اخلاصة  تكيـيف عتيدة وسائل منظمة الصحة 
تـرمجتها  مع  للسن،  املراعية  األولية  الصحية  بالرعاية 
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ت مرص بالدعم التقني من  يف بلدان عديدة. وقد أعدَّ
منظمة الصحة العاملية، منهجًا دراسيًا لتدريب العاملني 
واملامرسات  املبادئ  حول  األولية  الصحية  الرعاية  يف 
دة للدالئل  املراعية للسن. وأعدَّ املكتب اإلقليمي مسوَّ
للسن،  املراعية  الترشيعات  اإلقليمية حول  اإلرشادية 
وكانت بالفعل من املراجع الرئيسية عند إعداد ميثاق 
املصادقة  متت  الذي  املسنرِّني،  رعاية  حول  الرياض 
 عليه يف الرياض، يف اململكة العربية السعودية يف شهر

آذار/مارس 2009.

هات املستقبلية  التوجُّ
املرمى  هذا  حتقيق  يف  املتَّبعة  األساليب  تتطلَّب 
تقودها  تنفيذية  وعمليات  ختطيطًا  االستـراتيجي 
والتغطية  الشاملة  اإلتاحة  بمستوى  لالرتقاء  البلدان 
بخدمات الرعاية الصحية للمسنرِّني وللصحة اإلنجابية 
وللمراهقني ولألطفال وللولدان ولألمهات. إذ ينبغي 
بينها،  ما  يف  والتنسيق  والتداخالت  الربامج  إدماج 
كام  األولية.  الصحية  الرعاية  مستوى  عىل  والسيَّام 
الرعاية  من  ومستمرة  متواصلة  سلسلة  ضامن  ينبغي 
مها نظام  خالل دورة احلياة، يف املنزل ويف املجتمع، يقدرِّ
الرعاية الصحية، مع إعطاء األولوية للفئات املحرومة 
املجتمعية  التدخالت  تعزيز  من  والُبدَّ  شة.  واملهمَّ
إيالء  ينبغي  كام  اخلدمات،  عىل  الطلب  لزيادة  توخيًا 
ولالحتياجات  املختلفة،  لألدوار  الالزم  االهتامم 
أفضل  إىل  ل  للتوصُّ سعيًا  والرجل،  للمرأة  املختلفة 
البلدان  تلتزم  أن  وينبغي  املمكنة.  الصحية  احلصائل 
األعضاء والرشكاء بتوفري املوارد، وبوضع األولويات 
لإلجراءات التي تتَّخذ عىل الصعيد الوطني، مع تقوية 
قوية  خطة  حول  مجيعًا  الرشكاء  واستنهاض  الدعوة، 

واحدة عىل الصعيد الُقطري.

الغرض االستـراتيجي 5: تقليص 
العواقب الصحية للطوارئ 

والكوارث واألزمات واملنازعات 
واحلد قدر اإلمكان من تأثريها 

االجتامعي واالقتصادي
القضايا والتحّديات

الغرض  هذا  ضمن  املبذولة  اجلهود  استهدفت 
التأهب  السابقة،  السنوات  يف  كام  االستـراتيجي 
وحتسني  الكوارث،  خماطر  وتقليص  للطوارئ 
ق األمن  جماهبتها، واالستعداد هلا والتعايف منها، مما حيقرِّ
استمرار  إىل  وباإلضافة  والتنمية.  واإلنساين  الصحي 
والعراق،  أفغانستان،  يف  دة  املعقَّ اإلنسانية  الطوارئ 
اإلقليم  شهد  والسودان،  والصومال،  وفلسطني، 
ترشيد ما يزيد عىل مليونني ونصف املليون من سكان 
َتِزدرْ عىل أسابيع  ة مل  شامل وشامل رشق باكستان يف مدَّ
كام  اليمن،  شامل  يف  َنَسَمة  ألف  مئتي  وترشيد  قليلة، 
ترشيد إىل  السودان  جنوب  يف  الرصاع  جتدد  أّدى 

 

مخسة  حاجة  إىل  ُتضاف  َنَسَمة،   400 000 –  350 000  
اإلنسانية؛  املساعدات  إىل  أيضًا  السكان  من  ماليـني 
باإلضافة إىل العبء الناجم عن املرشدين القادمني من 
أزمة  وهي  املجاورة.  الديمقراطية  الكونغو  مجهورية 
كثريًا ما يتم جتاهلها. وقد دخل الصومال عامه الثامن 
عرش من الرصاعات، وظهر جيل جديد من األطفال 
حياهتم.  يف  السالم  من  واحدٍة  بسنٍة  ينعموا  مل  الذين 
هشاشة  من  وزادت  العاملية  املالية  األزمة  وتفاقمت 
األوضاع القائمة ومن الطوارئ املعقدة يف االقتصادات 
التي متر بمرحلة انتقالية. فقد فاقم االزدياد يف البطالة 
والكساد من تعقيد الطوارئ املعقدة أصاًل وجعلها أكثر 
استعصاًء عىل احلل؛ والسيَّام يف أفغانستان، وباكستان، 
والصومال، واليمن. وقد أّدت االعتداءات عىل قطاع 
شديد  وتقيـيٍد  للحصار  فرٍض  من  تالها  وما  غزة 
الصحية، كام  الرعاية  إىل  الوصول  تعذر  إىل  للتواصل 
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أّدى خروج املنظامت غري احلكومية الدولية من دارفور 
إىل فجوة عميقة يف توافر اخلدمات الصحية. وقد أدى 
اجلفاف احلاد الذي ألـّم بجيبويت واجلمهورية العربية 
الرشكاء  لدى  املحدودة  املوارد  استنزاف  إىل  السورية 
ولدى احلكومات املضيفة. كام أضاف التهديد بجائحة 
عىل  اإلجهاد  من  املزيد   2009 (H1N1) اإلنفلونزا 

البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل.

القانون  خروقات  ازدادت  الَعقد  هذا  انتهاء  ومع 
كام  جنيف،  اتفاقية  فيها  بام  اإلنسانية،  لإلغاثة  الدويل 
اخلدمات  إىل  الوصول  عىل  املفروضة  القيود  أعاقت 
يات  التحدرِّ من  زاد  مما  ألساسية،  واملرافق  الصحية 
ضون لألخطار. وقد أظهر  التي يواجهها السكان املعرَّ
التزايد يف تواتـر وجسامة ونطاق األزمات التي عانى 
موارد  لتأمني  الدعوة  إىل  احلاجة  مدى  اإلقليم  منها 
من  والتعايف  واملجاهبة  التأهب  جهود  تدعم  إضافية 
األزمات، وتوافر »احليرِّز اإلنساين« لتقديم مساعدات 
وَتَواَصَل  الصحي.  القطاع  ضمن  والسيَّام  اإلغاثة، 
نقص املوارد الالزمة لتلبية االحتياجات الفعلية لدعم 
ببلدان  حتيق  التي  األزمات  إّبان  الصحية  األنشطة 
لطلب  النداءات  تلبية  نقص  َتَواَصَل  كام  اإلقليم، 
املعونات الصحية اإلنسانية يف مجيع البلدان، حتى بلغ 
التمويل املتاح للمجموعة الصحية يف أزمَتي الصومال 

وأفغانستان أدنى حٍد له منذ سنوات.

اإلنجازات املحَرَزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

االستعداد  جمال  يف  دعمه  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ
األردن،  من  لكل  املخاطر  وتقليص  للطوارئ 
وباكستان، واجلمهورية العربية السورية، واجلمهورية 
والعراق،  والصومال،  والسودان،  وجيبويت،  اليمنية، 
وخطط  االستـراتيجيات  لصياغة  وذلك  وفلسطني، 
املخاطر.  مجيع  مواجهة  أسلوب  باستخدام  العمل 
وتآزرت جهود البلدان لتقليص املخاطر التي يواجهها 
القطاع الصحي، وأخذت سلطنة ُعامن زمام املبادرة يف 
جهودها لتكون البلد الرائد يف االستثامر جلعل املرافق 
عىل  املحافظة  عىل  قدرة  وأكثر  مأمونية  أكثر  الصحية 
مستوى أداء وظائفها عند مواجهة الطوارئ. وقد أعّد 
املكتب اإلقليمي إطارًا إقليميًا وقائمة تفقدية لسالمة 
املرافق الصحية، وأنشئ برنامج املستشفيات اآلمنة يف 
باكستان واجلمهورية اليمنية والسودان وسلطنة ُعامن 

والعراق.

ويف سياق األزمات اإلنسانية املتواصلة، واصلت 
اإلنسانية  لالستجابة  قيادهتا  العاملية  الصحة  منظمة 
األمراض  ذلك  يف  بام  الصحي،  القطاع  يف  وللتنسيق 
يف  الرشكاء  بمساعدة  وذلك  البيئية  والصحة  السارية 
واجلمهورية  وباكستان،  أفغانستان،  يف  الصحة  جمال 
اليمنية، والسودان، والصومال، والعراق، وفلسطني، 
التقني  بالتوازي مع ذلك، دعمها  املنظمة،  مت  كام قدَّ

يعاين الصومال منذ 18 عامًا من الرصاعات التي كان تأثريها 
مدمرًا عىل جيل كامل من األطفال

مستشفى ميداين تدعمه املنظمة ينصب يف الصومال
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أفغانستان،  وهي  انتقالية،  بمرحلة  متر  التي  للبلدان 
وذلك  والعراق،  والصومال،  والسودان،  وباكستان، 

يف جمال تعايف الُنُظم الصحية.

وَتَواَصَلترْ تنمية القدرات املؤسسية بقيادة منظمة 
قبل  العمومية  الصحة  يف  للتدريب  العاملية  الصحة 
االلتحاق باخلدمة للعاملني وسائر املعنيـني الوطنيـني. 
وقد تضمنت اجلهود التي بذلتها املجموعة الصحية يف 
للطوارئ  التخطيط  من  كاًل  والدعم  التدريب  تقديم 
العمومية  الصحة  إدارة  حول  تدريبية  دورات  وعقد 
إّبان الطوارئ وتنسيق املجموعة الصحية، مع التـركيز 
أما  منها.  والتعايف  للطوارئ وجماهبتها  االستعداد  عىل 
عىل الصعيد اإلقليمي، فقد تم تعزيز القدرات امليدانية 
لالختصاصيـني  الالزمة  ات  املعدَّ رشاء  خالل  من 
ملجاهبة  التخطيط  خالل  ومن  األزمات،  بمجاهبة 
الطوارئ، ومن خالل التنسيق املتواصل بني الوكاالت 
اإلقليمية، ومن خالل التعاون مع الوكاالت األخرى 
يف األمم املتحدة. ومع زيادة املكاسب يف جمال السالمة 
الباكر  التعايف  أنشطة  فإن  الواقع،  أرض  عىل  واألمن 
يف  تواصلت  وقد  الصحي  القطاع  يف  التأهيل  وإعادة 
كل من أفغانستان، وباكستان، والسودان، والصومال، 

والعراق.

التوّجهات املستقبلية
 ، والتحرضُّ التأثر،  ورسعة  املتفاقمة  املخاطر  ُتواصل 
االقتصادي  اإلجهاد  تسبب  التي  العوامل  وسائر 
وآثار  وجسامة  تكرار  يف  ازدياد  مع  واالجتامعي، 
الطوارئ املعقدة والكوارث الطبيعية، هتديد وتقليص 
توسيع  وسيتم  اإلقليم.  يف  املحَرَزة  التنموية  املكاسب 
بالبيرِّنات  َند  املسرْ االستعداد  استـراتيجيات  نطاق 
قدرة  عىل  املستندة  واخلطط  والسياسات  للطوارئ، 
مواطن  وحتليل  التجاوب،  عىل  املحلية  املجتمعات 
أسلوب  من  باالستفادة  املخاطر  وتقليص  الضعف 
مواجهة مجيع املخاطر، فذلك هو اإلجراء الوحيد الذي 
يتسم باملردوديَّة العالية وضامن االستمرار يف املستقبل. 

وسيتم مزيد من التـركيز للمجاهبة عىل بناء القدرات 
للطوارئ  والتخطيط  التدريب  حيث  من  املؤسسية 
ات وغري ذلك من التدخالت لالستعداد  وتوريد املعدَّ
يف  الية  والفعَّ التنبؤ  عىل  القدرة  ولتحسني  للمجاهبة 
املكتب  وسريكز  وجماهبتها.  للطوارئ  االستجابة 
وعىل  باملامرسة  َنَدة  املسرْ البيرِّنات  توثيق  عىل  اإلقليمي 
التأهب  ثقافيًا لدعم  امليدانية املالئمة  البحوث  تسهيل 
َتَكز ملواجهة الكوارث ولتوجيه تطبيق  املجتمعيرِّ الـُمررْ
أفضل املامرسات يف جماالت التأهب واملجاهبة والتعايف 

من الكوارث.

الغرض االستـراتيجي 6: تعزيز 
الصحة والتنمية، واتقاء أو تقليص 
عوامل االختطار عىل الصحة، التي 

رافق تعاطي التبغ واملسكرات  ـُ ت
واملخدرات وسائر املواد النفسانية 

التأثري، كام ترافق الُنُظم الغذائية 
املنافية للصحة، وقلة النشاط البدين، 

والعالقات اجلنسية غري الـَمرْشوعة
القضايا والتحّديات

من  آخر  عامًا  العمومية  الصحة  شهدت 
اإلنفلونزا بجائحة  التهديد  منها  اهلائلة،  يات  التحدرِّ

 

العاملي،  االقتصادي  والكساد   ،2009 (H1N1)
وزيادة  الصحة،  عىل  املناخي  للتغريُّ  السلبي  واألثر 
التي هي من  والكوارث  الطبيعية  للكوارث  ض  التعرُّ
يات عىل  التحدرِّ صنع اإلنسان، وانعكست بعض هذه 
ر يف  إضعاف الصحة وتدينرِّ جودة احلياة وزيادة الـَجورْ
يات أكثر  توفري الرعاية الصحية. وقد كانت هذه التحدرِّ
أقاليم  سائر  يف  منه  املتوسط  رشق  إقليم  يف  وضوحًا 
عبء  حول  املعطيات  خالل  من  ثبت  كام  املنظمة، 
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التنمية الصحية 
واألمن الصحي

أوضحت  والتي   ،2008 عام  نرشت  التي  األمراض، 
وجود زيادة يف عبء األمراض غري السارية )وتعزى 
تزداد  التي  االختطار  عوامل  إىل  الزيادة  هذه  معظم 
التعزيزية  األساليب  بني  الفجوة  واتساع  هوادة(،  بال 
التعويل  ازداد  التي  العالجية  الرعاية  وبني  والوقائية، 
يف  السائدة  املعّقدة  الطوارئ  أوضاع  إن  ثم  عليها، 
ُعرضة  أكثر  اإلقليم  سكان  جعلت  قد  بلدان،  سبعة 
العتالل الصحة من أي إقليم آخر من أقاليم املنظمة. 
مكانة  أ  ليتبوَّ كفاحه  الصحة  تعزيز  واصل  فقد  وهلذا، 
مناسبة من حيث االستـراتيجية والفعالية، وليضطلع 
نه من االنصهار يف بوتقة النتائج التي أبرزهتا  بمهاّم متكَّ
اخلاص  والتقرير  للصحة،  االجتامعية  املحّددات  جلنة 
بالصحة يف العامل 2008. وقد واصلت جداول العمل 
إيتاء  خط  الستقامة  تفضيلها  والتنموية  السياسية 
اخلدمات، كيال يميل يف معظم األحيان جتاه األسلوب 
ه أو أسلوب النموذج الطبي. وقد أدى  العالجي التوجُّ
الربامج  بني  املوارد  يف  هائلة  فجوة  حدوث  إىل  ذلك 
من  العالجية  والربامج  جهة،  من  والوقائية  التعزيزية 

جهة أخرى.

للرعاية  دة  املجدَّ الرؤية  يف  النجاح  كان  هنا  ومن 
الطريقة  عىل  كبرية  بدرجة  معتمدًا  األولية  الصحية 
عىل  يشتمل  بحيث  نفسه  األسلوب  فيها  ل  يعدرِّ التي 
حتى  القطاعات،  املتعدد  والعمل  الصحة  تعزيز 
نطاق  خارج  تقع  التي  دات  املحدرِّ مع  التعاطي  يمكن 
يف  هائلة  موارد  ُتنرَْفق  عام،  كل  ففي  الصحي.  القطاع 
العمل  كان  وإذا  البرشية،  السلوكيات  لتعديل  حماولة 
منها  كثريًا  فإن  بالنجاح،  ل  ُيكلَّ التدخالت  بعض  يف 
أن  البحوث  أهدافه. وقد أوضحت  يقرصرِّ عن حتقيق 
تلك التدخالت التي حتقق يف الغالب النتائج املرغوبة، 
الصحية  للسلوكيات  واضح  فهم  عىل  مستندة  تكون 
وُيبدي  فيه.  حتدث  الذي  البيئي  وللسياق  املستهدفة، 
احلامسة  اإلقليم،  يف  الصحي  التثقيف  عىل  القائمون 
والتَّفاين والعمل اجلاد، ولو أهنم يواجهون أيضًا عددًا 
يات ُفَرص الوصول  يات، وتشمل هذه التحدرِّ من التحدرِّ
ثة حول كيفية االنخراط ضمن  إىل وسائل مالئمة وحمدَّ

الة للتثقيف الصحي، والتباس كيفية مسامهة  ممارسة فعَّ
املرامي  حتقيق  يف  الة  فعَّ مسامهة  الصحي  التثقيف 

اة من تعزيز الصحة. املتوخَّ

اإلنجازات الـُمْحَرَزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

يف  َرَزة  الـُمحرْ االستـراتيجية  اإلنجازات  شملت 
تعزيز الصحة، عقَد املؤمتر العاملي السابع حول تعزيز 
ر هذا املؤمتر الفرصَة  الصحة، يف نريويب، بكينيا. وقد وفَّ
إقليم  ويف  األفريقي،  اإلقليم  يف  الصحة  تعزيز  خلرباء 
م  وقدَّ إنجازات.  من  حّققوه  ما  إلبراز  املتوسط  رشق 
املكتب اإلقليمي دعاًم ماليًا للمؤمتر، إىل جانب ما وفره 
ن  من دعٍم تقني ملموس يف التخطيط والتنظيم. وتضمَّ
ذلك تقديم أوراق للمؤمتر، تبحث يف مدى إملام الناس 
باملعارف الصحية والسلوكيات الصحية، واملسامهة يف 
إلدماج  التمهيدي  والدليل  العملية،  الوسائل  عتيدة 
عنرص تعزيز الصحة يف ِخَضّم االجتاه السائد. واختتم 
املؤمتر أعامله بنداء نريويب للعمل، الذي استهدف رأب 

الفجوة التنفيذية يف تعزيز الصحة.

وقد َحِظَي بناء القدرات لدى راسمي السياسات 
ومديري الربامج يف جماالت التخطيط لتعزيز الصحة 
وتنفيذها وتقييمها، بقدر أكرب من تـركيز عمل املنظمة 
الدورة  من  بلدًا  عرش  مخسة  واستفاد  البلدان.  مع 
القصرية األمد حول تعزيز الصحة تأسيسًا عىل املعارف 
ذت بالتعاون مع إدارة  واملهارات، وهي الدورة التي ُنفرِّ
اهلامة  املبادرات  ومن  األستـرالية.  الصحية  اخلدمات 
وراسمي  الربامج،  ملديري  دورات  إدخال  األخرى، 
السياسات عىل املستوى املتوسط للحصول عىل شهادة 
الدبلوما يف تعزيز الصحة، وذلك بالتعاون مع اجلامعة 
وأكاديمية  بريوت،  اللبنانية  العاصمة  يف  األمريكية 
اخلدمات الصحية يف باكستان، واختتام الربنامج الذي 
يستغرق أربع سنوات للحصول عىل درجة الدكتوراه 
جلراحي  م  ُينظَّ والذي  املجتمعي،  األسنان  طب  يف 
مع  بالتعاون  اإلسالمية،  إيران  مجهورية  يف  األسنان 
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2009

جامعة هلسنكي. وأعدَّ املكتب اإلقليمي شبكة تضم 
بتعزيز  معنيـني  برامج  ومديري  وأكاديميـني  خرباء 
وأفضل  واخلربات  املعلومات  تبادل  هبدف  الصحة، 
م للبلدان  املامرسات، ولتوسيع نطاق الدعم الذي يقدَّ

ر فيها برامج تعزيز الصحة تطورًا كافيًا. َطوَّ ـُ التي مل ت

َع املكتب اإلقليمي يف إعداد إطار إقليمي  وقد رَشَ
لتمويل تعزيز الصحة، بالتعاون مع املكتب اإلقليمي 
لربامج  املالية  القاعدة  حتسني  بغية  آسيا  رشق  جلنوب 
تقديم  عىل  الرئييس  االهتامم  ز  وتـركَّ الصحة.  تعزيز 
وخطط  استـراتيجيات  إعداد  يف  للبلدان  الدعم 
وطنية متعددة القطاعات لتعزيز الصحة. وتم بالفعل 
إعداد اخلطط والسياسات يف ستة بلدان هي األردن، 
وتونس،  والبحرين،  املتحدة،  العربية  واإلمارات 

واجلمهورية اليمنية، وُعامن. وُتَعدُّ اخلطة االستـراتيجية 
الوطنية يف البحرين جتربة فريدة يف اإلقليم، الحتضاهنا 
املكتب  م  قدَّ كام  برمتها«.  احلكومة  »يشمل  أسلوبًا 
اإلقليمي دعَمه التقني إلعداد اخلطط الوطنية يف سبعة 
ومجهورية  والبحرين،  وباكستان،  األردن،  هي  بلدان 
إيران اإلسالمية، والسودان، ولبنان، واملغرب، وذلك 
املاء  َوَرة  َفلرْ ذلك  يف  بام  الفم،  صحة  تعزيز  جمال  يف 

وامللح.

تستهدف  االختطار  لعوامل  مسوحات  وأجرَيت 
لعوامل  السكان  تعرض  مستوى  عىل  التعرف 
هي  بلدان  ثالثة  يف  وذلك  املختلفة،  االختطار 
العربية السورية، وُعامن، وذلك  األردن، واجلمهورية 
بالفعل  خ  ترسَّ الذي  املتدرج  د  التـرصُّ إىل  باإلضافة 
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الشكل 3.1 معدل انتشار تعاطي التبغ بني الشبان والشابات )13 – 15 عامًا(

املصدر: معطيات املسح العاملي للشباب والتبغ )2001 – 2006(. تقرير منظمة الصحة العاملية حول وباء التبغ العاملي، 
2008 – مضمومة MPOWER. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2008.
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الُعامين  املرشوع  تقيـيم  تم  كام  بلدًا.  عرش  أحد  يف 
يتعاطى مع ثالثة عوامل  الذي  الصحية  احلياة  ألنامط 
اختطار هي التدخني واخلمول البدين والنظام الغذائي 
عىل  املرشوع  هذا  أثر  لتقديـر  وذلك  الصحي،  غري 
بلدان  مخسة  وتلقت  آنفًا.  املذكورة  االختطار  عوامل 
اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  والبحرين،  األردن،  هي 
عىل  مسوحات  إلجراء  الدعم  واملغرب،  ولبنان، 
املنخورة  األسنان  منسب  لتحديث  الوطني  الصعيد 
األكثر  العامالن  ومها   .DMFT واملحشوة  واملفقودة 
أمهية بني عوامل اختطار األمراض غري السارية. ويف 
سبيل التعاطي مع اخلمول البدين والنظام الغذائي غري 
الصحي، فقد أعّد املكتب اإلقليمي إطارًا إقليميًا إلعداد 
العاملية  االستـراتيجية  لتنفيذ  الوطنية  العمل  خطط 
حول النظام الغذائي والنشاط البدين والصحة، وذلك 
وَتَواَصَل  النطاق.  واسعة  استشارية  عملية  خالل  من 
من  متكنها  مكانة  يف  الصحة  تعزيز  وضع  عىل  العمل 
والرعاية  للصحة  االجتامعية  دات  املحدرِّ احتضان 
 monograph فاردة  إعداد  مع  األولية،  الصحية 
مع  تتعاطى  التي  املامرسات  ألفضل  حالة  لدراسات 
مع  بالتعاون  وذلك  للصحة،  االجتامعية  املحّددات 
برامج الرعاية الصحية األولية، واملبادرات املجتمعية. 
مستويات  ملختلف  تدريبية  مضمومات  إعداد  تم  كام 
العاملني واملهنيني الصحيـني، بقصد تنفيذ التدخالت 
اخلاصة باملبادرات املجتمعية، والسيَّام تلك املبادرات 
إىل  باإلضافة  الصحية،  دات  املحدرِّ مع  تتعاطى  التي 
وسيلة للتقيـيم الواسع النطاق لتقيـيم إجراءات تعزيز 
الصحة يف التعاطي مع املحّددات الصحية يف جماالت 

الربامج اخلاصة باملبادرات املجتمعية.

واليزال التدخني يمّثل أهم عوامل االختطار التي 
حتّديًا  التبغ  مكافحة  متثل  كام  الصحة،  اعتالل  تسبب 
فإن  املانحني،  من  الدعم  زيادة  ورغم  لإلقليم.  كبريًا 
هذه الزيادة مل تكن كافية لتغطية مجيع البلدان. ولو أن 
زيادة املوارد البرشية عىل الصعيد اإلقليمي قد سمحت 
بزيادة تواجدهم عىل الصعيد الُقطري، وتقديمهم لدعٍم 
أفضل لإلجراءات التي تتم عىل الصعيد الوطني. ومع 

اقتـراب اإلقليم أكثر فأكثر نحو التصديق عىل املعاهدة 
الدولية الثانية ملكافحة التبغ التي تـتضمن بروتوكواًل 
ع املكتب اإلقليمي  حول جتارة التبغ املحظورة، فقد وسَّ
من نطاق جهوده يف جماالت من قبيل فرض الرضائب، 
ووضع الدالئل اإلرشادية لالتفاقية اإلطارية ملكافحة 

التبغ موضع التنفيذ عىل الصعيد الوطني.

الترشيعات  استكامل  عىل  كبري  تـركيز  ُوِضَع  وقد 
التبغ،  ملكافحة  اإلطارية  االتفاقية  مع  تتامشى  التي 
وترسيم االلتزامات وفق االتفاقية اإلطارية، واستكامل 
املسرية ُقُدمًا، وتوسيع نطاق العمل املشتـرك مع أمانة 
البلدان،  احتياجات  تقيـيم  لتغطية  اإلطارية  االتفاقية 
الوطنية،  القدرات  لتعزيز  التقني  الدعم  تقديم  مع 
وإلعداد خطط عمل شاملة. كام تم تقديم الدعم لكل 
من مرص وباكستان عىل وجه اخلصوص، ضمن مبادرة 
بلومربغ لتقليص تعاطي التبغ، وذلك الستكامل خطط 
العمل يف هذين البلدين يف جمال مكافحة التبغ، ولتعزيز 
تنفيذ االتفاقية اإلطارية، من حيث تقليص الطلب عىل 
دات ترشيعاٍت ملكافحة  التبغ. وأجرَيت مراجعة ملسوَّ
التبغ يف كل من باكستان، وتونس، واجلمهورية العربية 
إعداد  مع  ومرص،  ولبنان،  والسودان،  السورية، 
االتفاقية  تنفيذ  لدعم  العربية  باللغة  ترشيعي  نموذج 
لتنفيذ  طريق  خرائط  بلدًا  عرش  ستة  وأعدَّ  اإلطارية. 
االتفاقية اإلطارية يف املستقبل، وَتَواَصَل بناء القدرات 
د التبغ، كام  الالزمة لتقديم الدعم للنظام العاملي لتـرصُّ
تم تقديم الدعم التقني لبناء القدرات الوطنية وإعداد 
واجلمهورية  وتونس،  باكستان،  يف  العمل  خطط 
اليمنية، ومرص، واململكة العربية السعودية، وتشجيع 
تعدد القطاعات املسامهة يف مكافحة التبغ يف األردن، 
ومجهورية إيران اإلسالمية، ومرص. وتم تقديم الدعم 
العربية  واجلمهورية  باكستان،  يف  الربملاين  للعمل 
السيايس  الدعم  لتعزيز  ومرص،  ولبنان،  السورية، 
باللغات  تلفزيونية  لقطات  أنتجت  التبغ. كام  ملكافحة 
العربية واإلنكليزية والفرنسية لتعزيز مدى الرؤية ملقدار 
العمل املبذول يف جمال مكافحة التبغ، والجتذاب انتباه 
التدخني ومكافحته. وقد  وسائل اإلعالم للوقاية من 
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لالختبار يف البلدان اختبارًا ارتياديًا، كام تـرجم النص 
إىل اللغة الفارسية.

املحلية  القدرات  لبناء  التقني  الدعم  َم  وُقدرِّ
الكحوليات والصحة،  العاملي حول  الستكامل املسح 
العاملية  الصحة  منظمة  بأطلس  اخلاص  واالستبيان 
اضطرابات  قاء  رِـّ وات ملعاجلة  الالزمة  املوارد  حول 
َية تعزيز القدرات لدى  تعاطي مواد اإلدمان، وذلك ُبغرْ
البلدان، حتى تستطيع التعاطي تعاطيًا فّعااًل مع معاقرة 
حول  الُقطرية  املرتسامت  إعداد  وتم  اإلدمان.  مواد 
تعاطي  ملعاجلة  الالزمة  واملوارد  الكحولّيات،  تعاطي 
مجعها  تم  التي  املعلومات  أساس  عىل  اإلدمان،  مواد 
مصدوقيتها.  لتأكيد  البلدان  مع  وتبادهلا  وتـرتيبها 
إعداد  يف  املرتسامت  هذه  تساعد  أن  املتوقع  ومن 
بالبيرِّنات.  َنَدة  الـُمسرْ والسياسات  االستـراتيجيات 
ة  وسيتم التشارك مع البلدان يف الدالئل اإلرشادية املعدَّ
األفيونية  البدائل  بمعاجلة  واخلاصة  املنظمة،  ِقَبل  من 
املفعول، كام جيري اآلن تقديم الدعم التقني لتبنرِّي هذه 
الدالئل اإلرشادية الستخدامها عىل املستوى الُقطري 
ولبنان،  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  باكستان،  يف 
الصحة  منظمة  مع  املتعاونة  الرابطة  مع  باالشتـراك 
العاملية للرشق األوسط وشامل أفريقيا للحد من خماطر 
تعاطي املخدرات MENAHRA. ويف سبيل التعاطي 
فقد  البلدان،  بعض  يف  املحدودة  الذاتية  القدرات  مع 
11 أسبوعًا حول الصحة  ت دورة تدريبية تستمر  ُأِعدَّ
الصحية  الرعاية  يف  اإلدمان  مواد  وتعاطي  النفسية 
الصومال  يف  التدريبية  الدورة  هذه  ذت  وُنفرِّ األولية، 
لبناء القدرات املحلية يف جمال تقديم الرعاية األخالقية 

َنَدة بالبيرِّنات للمواطنني. والـُمسرْ

أنشطة  من  هامًا  جزءًا  الصحي  التثقيف  ويشكل 
بلدان  يف  احلارض  الوقت  يف  ذ  تنفَّ التي  الصحة  تعزيز 
وأماكن  املدارس،  يف  األنشطة  هذه  ذ  تنفَّ إذ  اإلقليم. 
ن  وتـتضمَّ املحلية،  واملجتمعات  والعيادات،  العمل، 
والنشاط  الصحي،  الطعام  تناول  قبيل  من  مواضيع 
والعدوى  النفسية،  والصحة  التبغ،  وتعاطي  البدين، 

الصعيد  التدخني عىل  ملكافحة  العاملي  اليوم  تعزيز  تم 
القدرات  بناء  مع  الوطني،  الصعيد  وعىل  اإلقليمي 
لدى العاملني يف وسائل اإلعالم، بالتعاون مع حتالف 
جونز  جامعة  ومع  التبغ،  ملكافحة  اإلطارية  االتفاقية 
هوبكنز، وأدخلت تعديالت عىل اثنتني من اللوحات 
اإلعالنية الناجحة عىل الصعيد الدويل يف مكافحة التبغ 

لتوائم السياق املحيل واإلقليمي.

اإلدمان  مواد  ملعاقرة  ما  وضوح  بكل  تبنّي  وقد 
البدنية  الرئيسية  األمراض  إحداث  يف  إسهام  من 
م فريق العمل االستشاري  والنفسية يف اإلقليم. وقد قدَّ
إىل  مسامهته  املخدرات  إدمان  بأثر  املعني  اإلقليمي 
الضار  التعاطي  تقليص  حول  العاملية  االستـراتيجية 
للكحوليات، وذلك بام يتامشى مع قرار مجعية الصحة 
 ،4-61 ع  ص  ج  رقم  والستيـن  احلاديــة  العامليــة 
تعاطي  حتّري  الختبار  العربية  التـرمجة  راجع  كام 
الكحوليات والتبغ ومواد اإلدمان، إىل جانب الدالئل 
املفعول، األفيونية  املواد  ببدائل  للمعاجلة   اإلرشادية 
تعاطي  حتّري  الختبار  العربية  التـرمجة  فأصبحت 
الكحوليات والتبغ ومواد اإلدمان متاحة اآلن وجاهزة 
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التنمية الصحية 
واألمن الصحي

بفريوس العوز املناعي البرشي، والسالمة. واستجابة 
للتحّديات املذكورة، عربَّ عدد من البلدان عن احلاجة 
لتعزيز القدرات واملهارات يف ممارسة التثقيف الصحي. 
للقائمني  الذاتية واملهنية  وقد أجرَيت مراجعة للسرية 
ولعملية  احلارض،  الوقت  يف  الصحي  التثقيف  عىل 
ف  التعرُّ هبدف  الصحية،  التداخالت  وتقيـيم  إعداد 
ااًل.  بوضوح عىل الفجوات، والتعاطي معها تعاطيًا فعَّ
ق من هذا اجلانب من العمل إنجازان رئيسيان  وقد حتقَّ
مستفيضة  مراجعة  م  تقدرِّ أساسية  ورقة  إعداد  مها: 
الكفاءات  جانب  إىل  واألساليب،  واألدوات  للنامذج 
م  تقدرِّ كام  الصحي،  التثقيف  عىل  للقائمني  األساسية 
املتزامنة  تغيـري اإلجراءات  إطارًا يصف كيف يساهم 
تعزيز  يف  العمومية  الصحية  والسياسات  للسلوكيات 
السلوكي  التغريُّ  لتحقيق  رضورهتا  ومدى  الصحة، 
إعداد  عملية  ملراجعة  وسائل  أيضًا  م  وتقدرِّ املرغوب؛ 
ُنّفَذترْ  وقد  الصحي.  بالتثقيف  اخلاصة  التدخالت 
البحرين،  هي  بلدان  مخسة  يف  اآلن  حتى  املراجعة 
وتونس، واجلمهورية العربية السورية، ولبنان، ومرص. 
القائمني  أن  عىل  املراجعة  هلذه  األولية  النتائج  وتدلُّ 
التحّديات  من  عددًا  جياهبون  الصحي  التثقيف  عىل 
الصحي يف  التثقيف  منها مكانة  أدائهم لوظائفهم؛  يف 
التثقيف  لربامج  املخصصة  واملوارد  الصحة،  وزارة 
الصحي،  التثقيف  عىل  القائمني  َتَسم  وُمررْ الصحي، 
الصحي  التثقيف  ماهية  حول  املتواصل  وااللتباس 
وعالقته بتعزيز الصحة وبالُنُظم األخرى ذات الصلة. 
وقد تم إعداد مواد تدريبية حول العديد من املواضيع، 
السياق  لـُمساَيَرة  املكيَّف  االجتامعي  التسويق  مثل 
حول  الصحي  والتثقيف  التواصل  ودليل  اإلقليمي، 
مواد  وروجعت   ،2009 (H1N1) اإلنفلونزا  جائحة 
يف  األطفال  بدانة  مع  تـتعاطى  اإلعالمية  للحمالت 

اإلمارات العربية املتحدة.

وقد تم توسيع نطاق تنفيذ املسح العاملي للصحة 
حول  املعطيات  بتوليد  يتصل  ما  يف  وذلك  املدرسية، 
مع  بالتعاون  املدارس،  أطفال  لدى  االختطار  عوامل 
واملقّر  أطلنطا،  يف  وَتَوّقيها  األمراض  مكافحة  مراكز 

ي  التحدرِّ ل  َـّ ويتمث العاملية.  الصحة  ملنظمة  الرئييس 
معه  يمكن  الذي  التمويل  استمرار  ضامن  يف  الرئييس 
تنفيذ املسح عىل أساس استمراره ملدة ثالث سنوات، 
وإعداد  لالجتاهات،  املنهجي  التحليل  تفعيل  َية  ُبغرْ
السياسات والربامج ذات الصلة للتعاطي مع عوامل 
خميامت  الدراسة  شملت  وقد  الرئيسية.  االختطار 
واجلمهورية  األردن،  يف  الفلسطينيـني  الالجئني 
جانب  إىل  ولبنان.  وفلسطني،  السورية،  العربية 
واجلمهورية  اليمنية،  واجلمهورية  وتونس،  باكستان، 
العربية السورية، والسودان. وقد بدئ بجولة ثانية يف 

اإلمارات العربية املتحدة، وُعامن، واملغرب.

املواقع  يف  عمله  اإلقليمي  املكتب  واَصل  وقد 
هي:  رئيسية  أنشطة  ثالثة  خالل  من  املدرسّية 
منظمة  لسياسة  املدريس  اإلطار  لتنفيذ  دليل  إعداد 
البدين  والنشاط  الغذائي  النظام  حول  العاملية  الصحة 
وذلك  بلدًا،  عرش  ستة  يف  العمل  ُخطط  إىل  باإلضافة 
إلعداد وتنفيذ سياسات أو برامج لتعزيز التوازن بني 
لدى  القدرات  وبناء  البدين،  والنشاط  الغذائي  النظام 
للتـربية  اإلسالمية  املنظمة  مع  بالتعاون  املعلمني، 
والثقافة والعلوم )إسيسكو(، يف جمال أدوات ومفاهيم 
وإعداد  التبغ،  مكافحة  ذلك  بام يف  الصحي،  التثقيف 
مواد التثقيف الصحي للمواقع املدرسية حول جائحة 

اإلنفلونزا (H1N1) 2009، والتأهب للطوارئ.

هات املستقبلية  التوجُّ
لتخصيص  دعوته  اإلقليمي  املكتب  سيواصل 
وإلجياد  الصحي،  والتثقيف  الصحة  لتعزيز  املوارد 
االعتامد  خالهلا  من  يمكن  التي  واآلليات  الفرص 
املحّددات  مع  التعاطي  جمال  يف  الصحة  تعزيز  عىل 
الختاذ  الالزمة  البيرِّنات  ووضع  للصحة،  االجتامعية 
إنشاء  التأكيد عىل  رّكز  ـُ ي فّعال. وسوف  القرار بشكل 
وتقديم  للعمل،  نريويب  نداء  لتنفيذ  وآليات  ُأُطر 
االستباقي  االستخدام  حول  واملعايـري  اإلرشادات 
ومكافحة  األفراد،  إىل  للوصول  الصحي  للتثقيف 
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وذلك  املرشوعة  غري  والعقاقري  التبغ  وإنتاج  تعاطي 
من خالل َسنرِّ الترشيعات وفرض الرضائب واحلوار 
اإلعالم  لوسائل  املجال  وإفساح  السياسات،  حول 
الصحة  تعزيز  وإدماج  الفعالية،  من  باملزيد  للمسامهة 
ضمن اإلسهام املتعدد القطاعات واملتعدد املسؤولني؛ 
وحتديد موقع فّعال للتثقيف الصحي وسائر املبادرات 
املوارد  قاعدة  وتعزيز  السلوك،  تغيـري  تستهدف  التي 
الصحي  وللتثقيف  الصحة،  لتعزيز  املخصصة  املالية 
ولتقليص عوامل االختطار. كام سوف تـركز اجلهود 
التبغ  عىل تعزيز األسلوب املتعدد القطاعات ملكافحة 
تنفيذ  يسّهل  أسلوٌب  وهو  الوطني،  الصعيد  عىل 
الصحي  القطاع  جمال  خارج  تـتخذ  التي  اإلجراءات 
التبغ، كام سيواصل املكتب اإلقليمي  ملكافحة تعاطي 
القائمني  لدى  القدرات  لتعزيز  التقني  الدعم  تقديم 
عىل التثقيف الصحي، وإعداد مواد التثقيف الصحي 
ألطفال املدارس، وذلك إدراكًا منه للدور الذي يؤديه 

عي وراء تعزيز الصحة. التثقيف الصحي يف السَّ

الغرض االستـراتيجي 8: العمل 
عىل هتيئة بيئة أوفر صحًة، وتكثيف 

أنشطة الوقاية األولية، والتأثري 
عىل السياسات العمومية يف مجيع 

القطاعات، ملعاجلة األسباب اجلذرية 
ملخاطر البيئة عىل الصحة

القضايا والتحّديات
يمكن تقليص معظم عبء األمراض يف اإلقليم بتوفري 
أن  إال  البيئية.  الصحية  واالستـراتيجيات  التدخالت 
الُنُظم الصحية مل تعترب بعد أن املحددات البيئية للصحة 
ل إحدى أولويات حتسني الصحة العمومية. وربَّام  رِـّ متث
 ، كان للتغريات الرسيعة يف أنامط احلياة، ويف التحرضُّ
ويف استهالك الطاقة، عواقب أكثر جسامة عىل الصحة 

العمومية يف املستقبل مما هلا يف الوقت احلارض، إذا فشل 
املخاطر  القطاع الصحي يف اختاذ اإلجراءات ملواجهة 
واحدًا  اإلقليم  وُيَعدُّ  الصحة.  عىل  املستجّدة  البيئية 
طبيعته  بسبب  املناخي  بالتغريُّ  تأثرًا  األقاليم  أكثر  من 
القاحلة، واعتامده يف إنتاج الغذاء عىل األمطار. واليزال 
اإلقليم يعاين من مشكالت تقليدية، مثل تلوث املياه، 
والنفايات  الرشب،  مياه  إمدادات  سالمة  وعدم 
الصلبة، وتلوث اهلواء داخل املباين وخارجها، ومعاجلة 
النفايات السائلة، واالفتقار إىل ما يكفي من السياسات 
ومن الوعي اجلامهريي لوضع هذه السياسات موضع 
حتديات  لإلقليم  القاحلة  الطبيعة  وتفرض  التنفيذ. 
ات الشديدة يف درجات  صعبة مثل نقص املياه، والتغريُّ
مع  سيزيد  وكلها  التـرابية،  والعواصف  احلرارة، 
حدوث التغريُّ املناخي. ولكي تكون اإلجراءات التي 
ينبغي تقليص املخاطر  الة  فعَّ القطاع الصحي  يتخذها 
يف القطاعات واملواقع التي حتدث فيها تلك األخطار، 
ويف  واملدن،  العمل،  ومواقع  واملدارس،  املنازل،  مثل 
والصناعة،  والنقل،  الطاقة،  قطاع  قبيل  من  قطاعات 
االقتصادية  املحددات  ملواجهة  والُبّد  والزراعة. 
والتنموية التي تفرضها عوامل اخلطر يف الصحة البيئية 
من أن تتبوأ الصحة موقع الصدارة يف األنشطة املتعددة 
القطاعات. والُبّد من تطبيق طيٍف من األنشطة يف كل 
من القطاع الصحي نفسه أو عرب القطاعات األخرى. 
خططها  وإعداد  تطوير  إىل  البلدان  من  الكثري  وحيتاج 
ولتحسني  البيئة،  صحة  يف  للطوارئ  ب  للتأهُّ الوطنية 
أجل  من  البيئة  صحة  حول  معلومات  عىل  احلصول 

اختاذ القرارات.

اإلنجازات املحَرَزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

البيئية  للصحة  املنظمة  معايري  تعزيز  احتالل  تواصل 
املركز  أولويات  قّمة  حوهلا  اإلرشادية  والدالئل 
أنشطة  ُقدمت  وقد  البيئة.  صحة  ألنشطة  اإلقليمي 
وخدمات ملساعدة البلدان يف تبنيها الدالئل اإلرشادية 
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ملنظمة الصحة العاملية حول جودة مياه الرشب، وإعادة 
الرعاية  نفايات  ومعاجلة  النفايات،  مياه  استخدام 
التقني  الدعم  تقديم  الصلبة. وتم  الصحية والنفايات 
للمرحلة الثانية من املبادرة اإلقليمية للخطط اخلاصة 
بمأمونية املياه، مع إنتاج نامذج قابلة للتكرار يف كلٍّ من 
األردن، ومجهورية إيران اإلسالمية، وُعامن. وتـرجم 
مأمونية  خطط  حول  العاملية  الصحة  منظمة  دليل 
الدعم  م  وُقدرِّ والفارسية،  العربية  اللغتني  إىل  املياه 
املبادرة،  من  الثالثة  للمرحلة  الالزمة  القدرات  لبناء 
لتبنرِّي  الالزمة  القدرات  وبناء  التقني  الدعم  م  ُقدرِّ كام 
وتعزيز الدالئل اإلرشادية ملنظمة الصحة العاملية حول 
االستخدام اآلمن ملياه النفايات يف األردن، والبحرين، 
واجلمهورية  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  وتونس، 
العربية  واململكة  واملغرب،  ومرص،  السورية،  العربية 

السعودية.

خطط  إلعداد  ارتيادية  مرشوعات  تنفيذ  وتم 
للمستشفيات، وذلك يف مستشفيات خمتارة  نموذجية 
الرعاية  نفايات  ملعاجلة  ات  معدَّ رشاء  مع  اليمن،  يف 
املركز  م  الصحية وللتمنيع ملستشفيني يف جيبويت. وقدَّ
لُعامن  التقني  الدعم  البيئة  صحة  ألنشطة  اإلقليمي 
إلعداد  جهودمها  يف  السورية  العربية  وللجمهورية 
الرعاية  نفايات  معاجلة  حول  وطنية  إرشادية  دالئل 

الصحية.

إلعداد  للبلدان  الدعم  تقديم  حيث  من  أما 
عىل  والتحفيز  وللتشجيع  واإلجراءات،  السياسات 
الصحية،  املواقع  يف  البيئية  الصحية  اإلجراءات  تنفيذ 
واملجتمع  واملنازل  واملدارس،  العمل،  مواقع  فيها  بام 
البلدان  التقني لعدد من  الدعم  تقديم  املحيل، فقد تم 
حول  العاملية  الصحة  منظمة  مبادرة  وتكييف  لتبّني 
عىل  املبادرَة  هذه  تبنَّت  وقد  الصحية.  العمل  مواقع 
التعاون  جملس  يف  األعضاء  الدوُل  الرسمي  الصعيد 
اخلليجي، وهي اإلمارات العربية املتحدة، والبحرين، 
وَقَطر، وُعامن، والكويت، واململكة العربية السعودية، 
وزارات  لدى  النطاق  واسع  قبواًل  ذلك  القى  وقد 

التقني  الدعم  تقديم  وتم  العمل.  ووزارات  الصحة 
إلعداد  البلدان  إىل  اإلعالمية  احلمالت  وأدوات 
حول  وطنية  عمل  وخطط  استـراتيجيات  وحتديث 
العمل  خطة  مع  تتامشى  والسالمة،  املهنية  الصحة 
العاملية املعنيَّة بصحة العامل 2008 – 2017. وتم توزيع 
َية مساعدهتا عىل إعداد  استبيان مسحي عىل البلدان، ُبغرْ
الوطنية،  اأُلُطر  إلعداد  الالزمة  األساسية  املعطيات 
وذلك يف أعقاب املصادقة عىل اإلطار اإلقليمي لتنفيذ 
الدعم  تقديم  2008. وتم  العاملية يف عام  العمل  خطة 
وفلسطني،  وُعامن،  اليمنية،  اجلمهورية  من  كلٍّ  إىل 
والكويت لتعزيز نظمها الوطنية يف الصحة والسالمة 
املواد  إلنتاج  واملايل  التقني  الدعم  تقديم  مع  املهنية، 
يف  العاملني  حلامية  االهتامم  إيالء  ويزداد  اإلعالمية. 
بفضل احلمالت  أوضاعهم  وتعزيز  الصحيـة  الرعاية 
هذا  يف  املنظمة  هبا  تقوم  التي  النشيطة  اإلعالمية 

املجال.

ذت أنشطة إقليمية ووطنية لدعم البلدان  فرِّ ـُ وقد ن
يف جهودها لبناء القدرات يف جمال إعداد السياسات، 
وخطط العمل الرامية لتعزيز الصحة البيئية، وخدمات 
الصحة املهنية يف أفغانستان، واإلمارات العربية املتحدة، 
واجلمهورية  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  وباكستان، 
العربية السورية، واجلمهورية اليمنية، والسودان. وقد 
جمال  يف  هبا  اخلاصة  العمل  خطط  كثرية  بلدان  ت  أعدَّ
صحة  ألنشطة  اإلقليمي  املركز  م  وقدَّ املهنية.  الصحة 
إلطالع  القدرات،  بناء  جمال  يف  للبلدان  دعَمه  البيئة 
املهنيني الصحيني عىل املبادرات والتوجيهات الالزمة 
القطاعات  سياسات  يف  املطلوب  األثـر  إلحداث 
من  لكل  املختربي  الدعم  تقديم  وتم  األخرى. 
د  تـرصُّ تعزيز  هبدف  واليمن  والصومال،  أفغانستان، 
وجلمهورية  لتونس،  الدعم  م  ُقدرِّ كام  البيئية،  الصحة 
إيران اإلسالمية، وللمملكة العربية السعودية إلعداد 
غري  اإلشعاعات  جمال  يف  العمل  وخطط  السياسات 
املركز  ودعم  الكهَرمغناطيسية.  والتواتـرات  املؤّينة، 
اآلثار  لتقييم  دراسة  البيئة  صحة  ألنشطة  اإلقليمي 
التنموية،  واملشاريع  السياسات  عىل  املتـرتبة  الصحية 
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اإلجراءات  حول  استـراتيجيًا  إطارًا  املركز  أَعد  كام 
تخذ يف هذا املجال يف أربعة قطاعات كبرية يف  ـُ التي ت
أفغانستان  إىل  التقني  أيضًا دعمه  املركز  م  وَقدَّ تونس، 
لصياغة  سعيها  يف  املتحدة  العربية  واإلمارات 

استـراتيجياهتا الوطنية للصحة البيئية.

الصحية  البحوث  أكرب من  قدر  إتاحة  أمكن  وقد 
)لتصل  بأرسه  العاملي  الصعيد  عىل  املنشورة  والبيئية 
بام كانت عليه عام  80% مقارنًة  2008 إىل  الزيادة عام 
وللمؤسسات  الصحيني  للمهنيني   )%75 وهو   2007
الصحية يف كلٍّ من األردن واجلمهورية اليمنية والعراق 
البيئة عىل  إتاحة بحوث  وفلسطني، وذلك من خالل 
اإلنتـرنت OARE، وذلك بالتعاون مع برنامج اخلليج 
العريب لدعم وكاالت األمم املتحدة اإلنامئية، ومبادرة 
املتعددة  الشبكات  عرب  الصحية  البحوث  إتاحة 
والبيئية  الصحية  املعلومات  مركز  ى  وتلقَّ  .HINARI
خدمات  بتقديم  وبدأ  الدعم،  من  مزيدًا  العراق  يف 

املعلومات للمستفيدين منها يف مجيع املحافظات.

وقد حظي دعم البلدان لوقاية الصحة من تأثريات 
اإلقليمية  اأُلُطر  إعداد  خالل  من  املناخي  التغريُّ 
إلجراءات وأنشطة القطاع الصحي، باهتامم كبري لدى 
املركز  قدم  فقد  البيئة.  اإلقليمي ألنشطة صحة  املركز 
القدرات  لبناء  اإلقليمية  املبادرة  لتنفيذ  الالزم  الدعم 
ومجهورية  تونس،  يف  املناخي  والتغريُّ  الصحة  حول 
السورية،  العربية  واجلمهورية  اإلسالمية،  إيران 
العربية  واململكة  واملغرب،  ومرص،  ولبنان،  وُعامن، 
السعودية. كام قدم املركز املزيد من الدعم لبعض من 
هذه البلدان للمشاركة يف صياغة الفصول الصحية من 
بالغات التواصل الوطنية حول معاهدة األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ، وللرشوع يف تقييامت حول 

رات الصحية بالتغريُّ املناخي.  ُـّ مدى التأث

التوّجهات املستقبلية
سيتواصُل تقديم التوجيه والدعم التقني للبلدان لبناء 
القدرات فيها، ولنقل البحوث والتكنولوجيا، ولتنفيذ 
ر الصحي البيئي، ولتحليل األوضاع  ُـّ تقييم مدى التأث
حول  املنظمة  توجيهات  تبنرِّي  ولتسهيل  الراهنة، 
املنظمة  وستواصُل  البيئية.  للصحة  املختلفة  اجلوانب 
الوطنية  العمل  ُأُطر  وتنفيذ  إلعداد  الدعم  تقديَم 
القدرات  ولتعزيز  والصحة،  املناخي  التغريُّ  حول 
واآلثار  األخطار  وتقييم  االجتاهات،  رصد  حول 
واالجتامعية،  واالقتصادية  البيئية  للتنمية  الصحية 
لدعم  موثوقة،  معلومات  عىل  احلصول  وحتسني 
االستـراتيجيات واإلجراءات الصحية البيئية. وسيتم 
السالمة  ُنُظم  لتحسني  التقني  والدعم  التوجيه  تقديم 
الكيميائية، وضامن توافر اخلدمات األساسية للصحة 
املهنية، وإدماجها ضمن ُنُظم الرعاية الصحية األولية، 
وتشغيل مواقع العمل الصحية عىل الصعيد الوطني، 

ومحاية وتعزيز صحة العاملني يف الرعاية الصحية.

الغرض االستـراتيجي 9: حتسني 
التغذية والسالمة الغذائية واألمن 
الغذائي عىل مدى العمر بام يدعم 

الصحة العمومية والتنمية املضمونة 
االستمرار

القضايا والتحّديات
َتَواَصل ازدياد عبء األمراض املرافقة لنقص التغذية 
الكثري  مثل  ذلك  يف  مثلها   – فهي  اإلقليم.  بلدان  يف 
ديموغرايف  حتّول  بمرحلة  متر   - النامية  البلدان  من 
عبء  يف  واسع  انزياح  مع  مسبوقة،  غري  وتغذوي 
نامجة  مشكالت  وجود  استمرار  فرغم  األمراض. 
والبدانة  الوزن  فرط  عبء  فإن  التغذية،  نقص  عن 
ازدياد.  يف  بالتغذية  الصلة  ذات  املزمنة  واألمراض 
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أثره  بإحداث  بالفعل  التغذوي  التحول  هذا  بدأ  وقد 
السلبي عىل النظم الصحية، حتى أصبح سوء التغذية 
أكثر املشكالت الصحية خطورة، مع ما له من عواقب 
وخيمة ال يمكن جتاهلها، فسوء التغذية، إذا أخذ عىل 
مَّ  ـَ ِحَدة، هو املساهم األكرب يف وفيات األطفال، ومن ث
فهو املسؤول عن اخلمس عرشة بالئة من العبء العاملي 
اإلقليم.  التي حتدث يف  الرضع واألطفال  من وفيات 
األطفال دون مخس سنوات  أن نصف وفيات  ويقدر 
متوسط  أو  طفيف  تغذية  سوء  إىل  تعزى  العمر  من 
الشدة. ويتواصل اإلبالغ عن حاالت وخيمة من عوز 
املغذيات الزهيدة املقدار يف العديد من البلدان، بام فيها 
الفوليك  ومحض  والكالسيوم  والزنك  واليود  احلديد 

والفيتامني »أ« والفيتامني »د«.

ومتعددة  دولية  قضايا  الغذائية  السالمة  وقضايا 
ُفرُص  القطاعات  جلميع  تتاح  أن  فينبغي  القطاعات، 
مع  التعاطي  وينبغي  الغذائية؛  السالمة  يف  اإلسهام 
املزرعة  الغذاء »من  إنتاج  متوالية  الغذائية يف  السالمة 
قرار  أو  أسلوب  أي  يكون  أن  ينبغي  كام  امللعقة«،  إىل 
العديد  عن   2009 عام  يف  أبلغ  وقد  علمي.  َتَند  ُمسرْ ذا 
تلوث  أشهرها  وكان  الغذاء،  تلوث  حاالت  من 
بامليالمني.  الصني  يف  ع  للرضَّ احلليب  مستحرضات 
القضايا  إحدى  هي  اإلقليم  يف  الغذائية  والسالمة 

املستهلكني  من  لكٍل  العمومية،  الصحة  يف  الكربى 
ترشيعات  تكاد  أو  البلدان  مجيع  تفتقد  إذ  واملنتجني، 
محاية املستهلك، كام أن مجيع وحدات السالمة الغذائية 
التقني  التطوير  من  املزيد  تتطلب  الصحة  وزارات  يف 

وبناء القدرات.

اإلنجازات املحرزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

وخطة  لالستـراتيجية  مسّودة  اإلقليمي  املكتب  أعدَّ 
بالتعاون  صدرت  وقد  التغذية،  يف  اإلقليمية  العمل 
البلدان  ومع  املتحدة،  لألمم  الشقيقة  املنظامت  مع 
وهي  االستـراتيجية،  هذه  مسّودة  وكانت  األعضاء. 
األوىل من نوعها يف اإلقليم، قد تعرفت عىل التحّديات 
املبادئ  وأرست  الرئيسية،  والتغذوية  الصحية 
عمل  خطة  خالل  من  للبلدان  املستقبلية  التوجيهية 

فاعلة، ومن خالل توصيات بالتداخالت.

وقد أدخل املكتب اإلقليمي املعايري اجلديدة ملنظمة 
الصحة العاملية لقياس نمو األطفال عىل الصعيد الوطني 
يف َبَلَديرْن )مها أفغانستان واإلمارات العربية املتحدة(، 
مما رفع عدد بلدان اإلقليم التي أدخلت هذه املعايري إىل 
16 بلدًا. كام قدم املكتب اإلقليمي دعَمه إىل اجلمهورية 
العربية السورية لبناء القدرات فيها بالتعاون مع منظمة 
اليونيسف. وقد أعيد التأكيد يف هذه املعايري عىل أمهية 
التغذية  لضامن  فعااًل  تدخاًل  باعتباره  النمو  رصد 

املالئمة لدى الرضع وصغار األطفال.

يف  القدرات  لبناء  دعَمه  اإلقليمي  املكتب  وقّدم 
البلدان،  مجيع  بمسامهة  التغذوي،  التـرّصد  يف  جمال 
وبدعم من الرشكاء الرئيسيني، والسّيام مراكز مكافحة 
األمراض والوقاية منها يف أطلنطا، ومنظمة اليونيسف، 
العاملي،  الغذاء  وبرنامج  والزراعة،  األغذية  ومنظمة 
وجامعة جونز هوبكنز. وملا كان توافر املعطيات حول 
املختلفة،  التغذوية  االضطرابات  انتشار  معدالت 
والتقّدم املحرز يف التداخالت ُيعّدان من القضايا ذات 

طفل يف الصومال جيرى له حتٍر لنقص التغذية
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قواعد  قَية  وَتررْ لتحديث  اجلهود  بذلت  فقد  األولوية، 
َن املكتب اإلقليمي  املعطيات اإلقليمية احلالية، كام َحسَّ
التغذية،  يف  رِـّني  الوطني ُنَظرائه  مع  املعلومات  تبادل 
القضايا  حول  صدرت  التي  التوصيات  ووضعت 
والتي  املعطيات،  بقواعد  تتعلق  التي  املختلفة  التقنية 

صادقت عليها االجتامعات البلدانية، موضَع التنفيذ.

وقّدم املكتب اإلقليمي دعَمه إلعداد استـراتيجيات 
واألردن،  مرص  يف  للتغذية  وطنية  عمل  وخطط 
الليبية، وقطر، واإلمارات العربية  واجلامهريية العربية 
املتحدة. كام أعّد املكتب اإلقليمي استـراتيجية وطنية 
مع  املتحدة،  األمم  يف  الوكاالت  بمسامهة  للصومال، 
توّجه استـراتيجي نحو حتسني الوضع التغذوي لدى 
املكتب  أعّد  كام  والنساء.  األطفال،  والسّيام  الناس، 
العراق،  التغذوي يف  الوطني  للمسح  إطارًا  اإلقليمي 
ومنظمة  اليونيسف،  الشقيقة:  املنظامت  مع  بالتعاون 

األغذية والزراعة، وبرنامج الغذاء العاملي.

حاالت  يف  املبذولة  اجلهود  وترية  لتصاعد  ونظرًا 
األمن  تناولت  والتي  الغذائية،  واألزمات  الطوارئ 

األقل،  عىل  البلدان  من  ثامنية  يف  والتغذوي  الغذائي 
فقد قّدم املكتب اإلقليمي دعَمه يف جمال بناء القدرات 
رِـّني، من أجل التأهب والتعاطي مع  لدى الفرقاء الوطني
الطوارئ وتلك األزمات. وتلقت الدعَم أربعُة بلدان 
من صندوق األمم املتحدة املركزي للتصدي للطوارئ 
ولالستجابة  الغذائية،  لألزمة  للتصّدي   (CERF)
الغذاء  حول  الوطنية  والسياسات  لالستـراتيجيات 
التي تعاين  املعقدة  الطوارئ  والتغذية. ونظرًا ألحوال 
اعتبار  يتواصل  فسوف  اإلقليم،  يف  بلدان  عدة  منها 
من  واحدة  املستجدة  التغذوية  التحّديات  تـرّصد 

األولويات.

الزهيدة  املغذيات  وضع  بتحسني  يتعلق  ما  ويف 
تقنية  مراجعة  أجريت  فقد  السكان،  لدى  املقدار 
الدقيق )الطحني( والزيت  إغناء  ملرشوع وطني حول 
وقدمت  املغرب،  يف  املقدار  الزهيدة  باملغذيات 
التغذية،  لتحسني  العاملي  التحالف  إىل  التوصيات 
ُقّدم  كام  املرشوع.  إىل  املايل  دعَمه  بدوره  قدم  الذي 
املتحدة  العربية  واإلمارات  األردن  إىل  التقني  الدعم 

مترين عىل التقييم التغذوي يف أفغانستان
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بالتعاون  َدَنة امللح، وذلك  َيورْ التغذية من حيث  لتقييم 
 .ICCIDD اليود  عوز  ملكافحة  الدويل  املجلس  مع 
وقد قّدم املكتب اإلقليمي إىل أفغانستان دعَمه التقني 
إىل  تغذوي  بمرشوع  َرح  ـَ ُمقت وتقديم  إلعداد  الالزم 
األخرى؛  الوكاالت  مع  بالتنسيق  األسباين  الصندوق 
يستلم يف  الذي  التمويل  أعّد مرشوع الستخدام  وقد 
األطفال  صغار  بني  التغذية  سوء  من  التخلص  دعم 

وبني النساء.

وقّدم املكتب اإلقليمي دعَمه للحكومات وسائر 
إلعداد  واألزمات،  بالرصاعات  املتأثرة  األطراف 
الوخيم  التغذية  سوء  معاجلة  حول  إرشادية  دالئل 
واملتوسط الشدة. وتم اختبار هذه الدالئل اإلرشادية 
من  الستخدامها  متهيدًا  تنقيحها  وسيتم  السودان،  يف 

ِقَبل بلدان أخرى.

املتعدد  التعاون  اإلقليمي  املكتب  َن  وَحسَّ
الصعيد  عىل  الغذائية  السالمة  جمال  يف  القطاعات 
يف  األعضاء  الدول  من  العديد  يف  والوطني،  الدويل 
إعداد  يف  العمل  بدأ  حيث  اخلليجي،  التعاون  جملس 
الغذائية  السالمة  لتحسني  مشتـرك  غذائي  قانون 
الوقت  يف  البلدان  معظم  ويساهم  الغذائي.  واألمن 
ف عىل األنامط املصلية للساملونيالت عىل  احلارض بالتعرُّ
الصعيد العاملي، هبدف حتسني كشف األمراض املنقولة 
بالغذاء والوقاية منها وتدبريها، ورصد سالمة وجودة 
الشبكة  البلدان هي أعضاء يف  األغذية. كام أن معظم 
العاملية ملنظمة الصحة العاملية للعدوى املنقولة بالطعام 
الساملونيال(،  )والتي كانت تدعى سابقًا شبكة ترصد 
املصلية  األنامط  عىل  ف  للتعرُّ خمتربية  قدرات  ولدهيا 
خالل  ومن  هبا.  الصلة  ذات  واجلراثيم  للساملونيالت 
الشبكة  هذه  استطاعت  الدولية،  التدريبية  الدورة 
تقديم دعمها يف بناء القدرات يف املختربات يف جماالت 

الرتصد الوبائي ورصد املخاطر.

لبناء  دعمها  تقديم   Pulsenet شبكة  وواصلت 
املنشأ  احليوانية  املكروبات  عىل  ف  التعرُّ يف  القدرات 
الرتصد  تعزيز  بغية  وذلك  املنشأ،  احليوانية  وغري 

لألمراض املنقولة بالطعام. وقد عقد يف تونس دراسة 
شاملة للنظم الغذائية من أجل التحليل لعوامل اخلطر 
البلدان  جانب  وإىل  هلا.  التعرض  وتقييم  الغذاء  يف 
املعروضة حلاالت طوارئ معقدة، فإن معظم البلدان 
كافية لكشف  احلايل قدرات خمتربات  الوقت  لدهيا يف 
سامهت  وقد  الطعام.  يف  الشائعة  الكيميائية  املخاطر 
ويف  الغذائية  نة  املدوَّ جلنة  يف  فعالة  مسامهة  البلدان 
وقد  الدولية،  املقاييس  تضع  التي  اهليئات  من  غريها 
جمال  ويف  الكيميائية  خمترباته  البلدان  من  الكثري  عزز 
الشبكة  يف  املسامهة  من  تتمكن  لكي  املكروبيولوجيا 
اللوائح  تنفيذ  وتلو  الغذاء.  سالمة  لرتصد  العاملية 
الصحية الدولية 2005، أدرج كثري من البلدان ترصد 
الوطني  الرتصد  ضمن  بالطعام  املنقولة  األمراض 
األمراض  حول  املعطيات  توافر  أن  إال  لألمراض. 

املنقولة بالطعام وحول رصدها التزال حمدودة. 

للبلدان  الدعم  تقديم  البيئة  صحة  مركز  وواصل 
يف  العاملية  الصحة  منظمة  ممارسات  لتبنرِّي  سعيها  يف 
اإلسالمية  املنظمة  مع  بالتعاون  وذلك  الغذاء،  صحة 
الدول  ومجيع  )إيسيسكو(.  والعلوم  والثقافة  للتـربية 
للسلطات  الدولية  الشبكة  يف  أعضاء  اإلقليم  يف 
وشبكة   ،(INFOSAN) الغذاء  سالمة  عن  املسؤولة 
الشبكة  عن  املنبثقة  بالطوارئ،  الرسيع  اإلنذار  ُنُظم 

الدولية للسلطات املسؤولة عن الغذاء.  

هات املستقبلية  التوجُّ
التغذية  حول  اإلقليمية  االستـراتيجية  مسّودة  م  ستقدَّ
إىل اللجنة اإلقليمية السابعة واخلمسني لرشق املتوسط 
التـركيز هلذه االستـراتيجية  العتامدها. وتـتمثل بؤرة 
املقتـرحة بتحسني الوضع التغذوي للسكان، والسّيام 
سوء  من  الوقاية  طريق  عن  وذلك  حياهتم،  بداية  يف 
التغذية، ومعاجلتها لدى احلوامل واألطفال الذين تقل 
من  كافية  كميات  تناول  وتعزيز  سنتني،  عن  أعامرهم 
التكامل واالندماج يف اإلجراءات  املغذيات، وحتقيق 
غري  واألمراض  البدانة  حمددات  ملواجهة  املتخذة 
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والصحي،  السليم  الغذاء  اختيارات  وتعزيز  السارية، 
إىل  التغذية  عن  وافَيـنيرْ  وتثقيف  معلومات  وتقديم 
القطاع  يف  التغذية  خدمات  وحتسني  املستهلكني، 
والنتائج  املحرز  التقّدم  وتقييم  ورصد  الصحي، 
إيالء  سيتم  كام  السيايس،  االلتزام  وزيادة  املتحصلة، 

اهتامم خاص للتأهب للطوارئ.

جمال  يف  املتخذة  اإلجراءات  تـركز  وسوف 
والدعم  التقني  التوجيه  تقديم  عىل  الغذائية  السالمة 
لتقوية القدرات، ورصد سالمة الغذاء. وسيتم تعزيز 

الغذاء،  سالمة  جمال  يف  األخطار  تقييم  يف  القدرات 
التنظيمية والترشيعية عىل  كام سيتم تعزيز اإلجراءات 
الصعيد الوطني. وسيحظى االتساق بني نظم سالمة 
الغذاء يف اإلقليم بتـركيز هام. كام سيتم ترسيع وترية 
الغذاء  سالمة  لنظم  التنظيمية  اجلوانب  يف  العمل 
واملعايـري  والترشيعات  القوانني  ومراجعة  ومراقبته؛ 
الثالث«  سات  »الـَخمرْ ملصقات  وتوزيع  الغذائية، 
وأسلوب »املفاتيح اخلمسة للغذاء املأمون« بغية تعزيز 

تثقيف املستهلكني يف مجيع قطاعات املجتمع.
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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 
املشتـرك بني القطاعات؛ واألخالقيات واألساليب القائمة عىل حقوق اإلنسان إزاء الصحة؛ والسياسات والربامج 
املراعية للفروق بني اجلنسني، ومجيعها جماالت تغطي الوظائف الست اجلوهرية للمنظمة. وتتعاطى النتائج اإلقليمية 
ض للمخاطر الصحية  املتوقعة مع التوزيع املتفاوت للموارد، وعالقات القوة غري املتكافئة، والتي تؤدي إىل التعرُّ
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 الرجال 
عًا متفاوتًا. وهناك حاجة ماّسة إىل االلتزام السيايس عىل أعىل مستوى، وإىل التعاون بني القطاعات من  والنساء توزُّ
األساليب  التمويل  واالعتامد عىل  أن حمدودية  الصحة. وال خيفى  األساسية العتالل  األسباب  مع  التعاطي  أجل 
السيايس عىل أعىل مستوى.  العمومية يمثل حتديًا لعملية استنهاض االلتزام  البيولوجية املحضة يف الصحة  الطبية 
العمل املشتـرك  بينها يعرقل حتقيق  القطاعات ويف ما  التعاون داخل  آلية منهجية لتعزيز  واحلاصل أن االفتقار إىل 
بني القطاعات. كام أن قصور إرشاك املجتمع املدين يف تقييم االحتياجات والتخطيط املحيل حيول دون تعزيز العمل 
املشتـرك بني القطاعات. وهنالك فجوات يف القدرة عىل إدارة النظام الصحي بشكل مؤسيس، واالستجابة املوّجهة 
للمحددات االجتامعية للصحة، ناهيك عن االفتقار إىل القدرة اإلقليمية الالزمة لدعم عملية التطوير يف هذا املجال 
يف البلدان املنخفضة الدخل. فوزارات الصحة ال تنظر إىل إدماج حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني يف الُنُظم 
الصحية، باعتبارمها من األولويات. إن قلة األموال املتاحة لتغطية مجيع جوانب هذا الغرض االستـراتيجي، حتّد من 
م إىل الدول األعضاء، والسيَّام تلك التي تعاين من العديد من  م ملموس، ومن الدعم التقني املقدَّ إمكانية إحراز تقدُّ

دة، مما يتطلب من املنظمة والدول األعضاء توفري املزيد من الدعم املؤسيس واملايل. الطوارئ املعقَّ

اإلنجازات املحَرَزة نحو بلوغ أهداف مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة
َية تعزيز  ع يف برنامج املبادرات املجتمعية يف مجيع أنحاء اإلقليم، وعىل بناء القدرات والتوعية ُبغرْ تم االعتامد عىل التوسُّ
َواَصل  ـَ وت اإلنسان.  للفروق بني اجلنسني وحلقوق  للفقراء واملراعية  املنارصة  الصحية، وإدماج األساليب  العدالة 
تعزيز برنامج املبادرات املجتمعية بوصفه آلية مضمونة االستمرار لتعزيز التعاون بني القطاعات، بام يف ذلك تعزيز 
الرشاكات مع املجتمع املدين. وزادت الرشاكات بفضل إنشاء وحدة املبادرات املجتمعية يف املقّر الرئييس لألنروا، 
وما تال ذلك من إضافة معسكرين لالجئني ومها معسكر َجَرش يف األردن، ومعسكر سوف يف اجلمهورية العربية 
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الصحية  والتدخالت  التقييامت  إجراء  وتم  السورية. 
القاهرة،  يف  املحرومة  املناطق  من  وهي  اهلجانة،  يف 
ة يف اجلمهورية  باإلضافة إىل حمافظات احلديدة واحَلجَّ
سوف يف  الالجئني  معسكري  عن  فضاًل   ، اليمنية 

 

و َجَرش.

للتعاطي  القدرات  للتوعية وبناء  وتم إعداد مواد 
يف  بام  بالفقر،  العالقة  ذي  الصحي  اجلور  أوجه  مع 
املجتمعية،  املبادرات  حول  تثقيفية  نرشة  نرش  ذلك 
ورسائل إخبارية دورية، وأداة للرصد الذايت لربنامج 
املبادرات املجتمعية، ونامذج تدريبية حول املعلومات 
الصحية املجتمعية للمتطوعني يف جمال الصحة وملمثيل 
تم  والصومال،  اليمنية  اجلمهورية  ويف  املجموعة. 
يف  املجتمع  مشاركة  تعزيز  الكويت  من  مايل  بدعم 
اإلنامئية  االحتياجات  تلبية  مواقع  يف  املالريا  مكافحة 
الصحية  الرعاية  َقَطر حول  األساسية. ووفقًا إلعالن 
لتنشيط  إقليمية  استـراتيجية  خطة  إعداد  تم  األولية، 
الرعاية الصحية األولية التي تـراعي العدالة الصحية، 
وإدماج  األولية،  الصحية  الرعاية  خدمات  وجودة 
املجتمعية،  للصحة واألساليب  االجتامعية  املحددات 

التدابري  دت  وُحدرِّ الصحية.  الرعاية  إيتاء  ُنُظم  يف 
أسلوبًا  بوصفها  القطاعات  بني  التعاون  عىل  املعتمدة 
استـراتيجيًا للتعاطي مع املحددات االجتامعية واجلور 
الصحي. وُعقدت مشاورات لألطراف املعنيَّة يف ثالثة 
االجتامعية،  املحددات  أولويات  تـرتيب  َية  ُبغرْ بلدان 
والتعاطي مع اجلور، ووضع إطار للعمل املشتـرك بني 
باملحددات  املرتبطة  القضايا  معاجلة  القطاعات هبدف 

االجتامعية للصحة.

حقوق  ملفهوم  املتزايد  القبول  من  الرغم  وعىل 
اإلنسان يف الصحة، فإن قلة املوارد وضعف القدرات 
م يف تبّني الُنُظم الصحية  الوطنية حتول دون إحراز تقدُّ
اإلنسان.  حقوق  عىل  املرتكزة  لألساليب  الوطنية، 
تقيـيم  أداة  جتربة  املتحققة  اإلجيابية  احلصائل  وتشمل 
لقياس مدى إعامل حقوق اإلنسان عىل سبيل االرتياد 
يف مرص، وذلك بالتعاون مع االحتاد األورويب، فضاًل 
والعراق  اليمنية  للجمهورية  التقني  الدعم  توفري  عن 
هذا  وَيتسّنى  بالصحة،  الوطني  االلتزام  لتعزيز 
واملساواة  اإلنسان  حقوق  مع  تتعاطى  أداة  باستخدام 
هتا  بني اجلنسني يف االستـراتيجيات الصحية التي أعدَّ
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املنظمة واهليئة السويدية للتنمية الدولية. ومتت تـرمجة 
عدة منشورات عن حقوق اإلنسان باللغة العربية، مما 

م نحو بلوغ هذه النتيجة املتوقعة. يرّس التقدُّ

م الدعم لصياغة السياسات والربامج املراعية  وُقدرِّ
للفروق بني اجلنسني من خالل بناء القدرات اإلقليمية 
فضاًل  الصحة،  يف  اجلنس  نوع  منظور  تعميم  جمال  يف 
والفروق  الصحة  حول  الوطنية  القدرات  بناء  عن 
باكستان،  )أفغانستان،  بلدان  أربعة  يف  اجلنسني  بني 
م الدعم التقني للبلدان  اجلمهورية اليمنية، ُعامن(. وقدرِّ
اجلنسني  بني  للفروق  املراعية  املقتـرحات  تقديم  َية  ُبغرْ
اإليدز  ملكافحة  العاملي  للصندوق  التاسعة  الدورة  يف 
تقيـيم  ُأجرى  البيرِّنات،  بناء  َية  وُبغرْ واملالريا.  والسل 
السلوكيات  بالفروق بني اجلنسني عىل  املرتبطة  لآلثار 
البلدان  وُدِعَمت  أفغانستان.  يف  للصحة  املراعية 
والصحة.  اجلنسني  بني  الفروق  املوارد يف جمال  حلشد 
لتعميم  مؤسيس  تقيـيم  ُأجري  ذلك،  إىل  باإلضافة 
خطة  ملقارنة  اإلقليمية  الربامج  يف  اجلنس  نوع  منظور 

م املحَرز يف املستقبل. األساس بالتقدُّ

هات املستقبلية التوجُّ
راسمي  لتوعية  جهوده  اإلقليمي  املكتب  سيواصل 
آلية  وضع  برضورة  مستوى  أعىل  عىل  السياسات 
مضمونة االستمرار لتعزيز التعاون بني القطاعات، بام 
يف ذلك إرشاك املجتمع إلحراز املرامي اإلنامئية لأللفية، 
وتنفيذ االستـراتيجيات الالزمة لتقليص وطأة الفقر. 
عىل  املؤسيس  الطابع  إضفاء  عىل  العمل  وسيتواصل 
املحددات االجتامعية للصحة والعدالة الصحية كجزء 
من اخلطط اإلنامئية واخلطط الصحية الوطنية واملحلية. 
وتبادل  البيرِّنات،  وتعزيز  بناء  كذلك  وسيتواصل 

برامج املبادرات املجتمعية تدعيم التعليم املجتمعي يف املناطق 
الريفية

الدكتورة مارغريت تشان، املديرة العامة للمنظمة تزور قرية 
السهل لتفقد تنفيذ برنامج القرية الصحية يف اجلمهورية العربية 

السورية

AR Annual Report 2009 Book 26-09-2010.indb   81 9/28/2010   4:57:11 PM



82
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اإلقليم  داخل  القطاعات  بني  التعاون  حول  اخلربات 
استخدام  لتعزيز  الدعم  تقديم  وسيستمر  وخارجه. 
أسلوب إعامل حقوق اإلنسان يف السياسات واخلطط 
السياسات  تبنرِّي  إىل  الدعوة  وستستمر  الصحية. 
بناء  خالل  من  اجلنسني  بني  للفروق  املراعية  الصحية 
وبناء  اجلنس،  نوع  منظور  بتعميم  املرتبطة  القدرات 
جمال  يف  اجلنسني  بني  الفروق  بقضايا  املتعّلقة  البيرِّنات 
املجتمعية  املبادرات  إدماج  الصحة. وسيتواصل دعم 
مة  املقدَّ املقتـرحات  يف  اجلنسني  بني  الفروق  وعنارص 
واملالريا  والسل  اإليدز  ملكافحة  العاملي  للصندوق 

والتحالف العاملي لّلقاحات والتمنيع.

الغرض االستـراتيجي 10: حتسني 
اخلدمات الصحية من خالل حتسني 

الشوروية )Governance( والتمويل 
والتوظيف واإلدارة، مع االستعانة 

بالبيِّنات والبحوث الـُمتاحة
القضايا والتحّديات 

سهم يف االرتقاء  ـُ ال يشك أحد يف أن الُنُظم الصحية ت
يات  باحلصائل الصحية، ولو أن هناك كثريًا من التحدرِّ
التي تعرقل حتسني أداء الُنُظم الصحية ولبناهتا املتنوعة 
يات ضعفًا يف  يف العديد من البلدان. وتشمل هذه التحدرِّ
اإلمكانات القيادية، ويف القدرة عىل حتليل السياسات 
التخطيط االستـراتيجي داخل وزارات الصحة؛  ويف 
الصحية عىل  للسلطات  املحدودة  املشاركة  كام تشمل 
الصعيد دوَن الوطني يف إعداد اخلطط الصحية الوطنية؛ 
إىل  واحلاجة  وتقيـيمها؛  اخلطط  رصد  يف  والُقصور 
املعنيَّة، وحتسنَي  ِقَبل األطراف  املشاركة من  املزيد من 

التنسيق بني املانحني وفعالية املساعدات.

من  تالها  وما  العاملية  املالية  األزمة  ألقت  وقد 
كساد اقتصادي بظالهلا عىل مجيع البلدان، وإن مل يكن 

الصحة  قطاع  كان  وقد  مجيعًا.  فيها  التأثري  نفس  هلا 
العمومية يف معظم البلدان حمميًا إىل حدٍّ بعيد. إال أن 
خمصصات وزارة الصحة يف امليزانية احلكومية يف بعض 
ومل   .)1.2 )اجلدول  بليغًا  انخفاضًا  منخفضة  البلدان 
املبارش  اإلنفاق  حصة  انخفاض  عىل  عالمة  أي  تظهر 
2009. وقد  من جيب املواطن، بل ربام زادت يف عام 
ُنُظم احلامية الصحية االجتامعية وتوسيع  تأخر إدخال 
يف  املتاحة  فاملوارد  االقتصادي.  الوضع  بفعل  نطاقها 
املنخفضة الدخل ال تكاد تكفي لتمكينها من  البلدان 
الالزمة  األساسية  العمومية  الصحة  خدمات  توفري 
لسكاهنا. ذلك أن ختصيص املوارد املتاحة يف العديد من 
َـّسم بالكفاءة، وال يوجه بالرضورة  بلدان اإلقليم ال يت
أن  صحيٌح  األولية.  الصحية  الرعاية  برامج  دعم  إىل 
هنالك وعيًا متـزايدًا بالقضايا املتعلقة بتمويل الرعاية 
الصحية إال إن االلتزام بتمويل نظام الرعاية الصحية 

متوياًل كافيًا، اليزال يشوبه القصور.

الرعاية  إيتاء  أمام  الرئييس  التحّدي  ل  َـّ ويتمث
الشاملة  التغطية  إىل  الوصول  يف  اإلقليم،  يف  الصحية 
عىل  قائمٍة  الصحية  اخلدمات  من  أساسية  بمضمومة 
األخرى  القضايا  وتشمل  األولية.  الصحية  الرعاية 
الصحية  اخلدمات  إىل  الوصول  صعوبة  الصلة  ذات 
الدخل؛  واملتوسطة  الدخل  املنخفضة  البلدان  يف 
والتقصري  الصحي؛  اخلاص  للقطاع  الرسيع  ع  والتوسُّ
مستويات  مجيع  يف  املرىض  وسالمة  اجلودة  جمال  يف 
الرعاية  توفري  ُسُبل  يف  ر  والـَجورْ الصحية؛  الرعاية 
الصحية ومتويلها، واحلاجة إىل نامذج ُيقتدى هبا إليتاء 
األولية؛  الصحية  الرعاية  عىل  قائمٍة  الصحية  الرعاية 
للصحة. املعززة  املستشفيات  يف  املشاَهد  والنقص 

 

من  واحدًا  اإلدارية  القدرات  إىل  االفتقار  ويعترب   
كفاية  عدم  إىل  تؤدي  التي  األساسية  يات  التحدرِّ
ماّسة  إن هنالك حاجة  ثم  الصحية.  الرعاية  خدمات 
إىل بناء قدرات مديري املستشفيات واملرافق الصحية، 
َية تنفيذ الربنامج بفعالية عىل  وإىل تطوير ُنُظم الدعم ُبغرْ
إىل  أِضفرْ  والثالثية.  والثانوية  األولية  الرعاية  صعيد 
تتيحه  بام  الفعالية  من  بمزيد  االستفادة  وجوب  ذلك 
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التي  البلدان  يف  خارجي  دعم  من  العاملية  املبادرات 
حتتاج إىل تعزيز الُنُظم الصحية.

والتـزال ُنُظم املعلومات الصحية تـتسم باهلشاشة 
أن  عن  فضاًل  اإلقليم،  بلدان  من  كثري  يف  والترشُذم 
املعلومات املحدودة املتوّلدة من خالل الُنُظم الروتينية 
ال  بحثية،  وأنشطة  سكنية  مسوحات  من  يكملها  وما 
أو  السياسات  تطوير  يف  مالئاًم  استخدامًا  تستخدم 
التخطيط أو اإلدارة الصحية. ثم إن استخدام املراجعة 
لألمراض  الدويل  اإلحصائي  للتصنيف  العارشة 

أرسة  أفراد  وسائر  هبا،  املرتبطة  الصحية  واملشكالت 
املعلومات  تكنولوجيا  واستخدام  الدويل،  التصنيف 
واالتصاالت يف ُنُظم املعلومات الصحية يبقى حمدودًا. 
الوالدات  تسجيل  أن  نجد  البلدان،  معظم  ففي 
أن  كام  مكتمل،  غري  الوفيات  وأسباب  والوفيات 
املعنّية  األطراف  وسائر  الصحة  وزارات  بني  التنسيق 
مثل املكاتب اإلحصائية، ووزارات الداخلية والقطاع 
يف  شديد  نقٌص  َة  مَّ ـَ وث بالضعف،  َـّسم  يت اخلاص، 
املهنيـني املؤهلني يف جمال اإلحصائيات الصحية  عدد 
التطور يف جمال  ويعترب  البلدان.  والوبائيات يف معظم 
حتليل عبء املرض ويف جمال املبادرة املعنّية بأداء الُنُظم 

الصحية، حمدودًا للغاية.

وهناك نقص بليغ يف حجم القوى العاملة الصحية 
يف غالبية البلدان، وفائض منها يف بعضها. ويعزى هذا 
التخطيط االستـراتيجي للموارد  التفاوت إىل ضعف 
تطوير  استناد  ويف  الوطني،  الصعيد  عىل  البرشية 
عن  فضاًل  البيرِّنات،  عىل  البلدان  معظم  يف  السياسات 
أن البلدان التي هي يف حالة رصاع تتحمل عبئًا إضافيًا 
يات التي تواجه  بسبب النزوح اجلامعي. وتشمل التحدرِّ
وزارات الصحة، ضعف القدرة عىل رسم السياسات 
بتنمية  يتعلق  ما  يف  الوطني،  الصعيد  عىل  والتخطيط 
املوارد البرشية، واختالل التوازن يف مهارات وتوزيع 
الصحي.  النظام  داخل  الصحية  العاملة  القوى 
املتسق  التنسيق  إىل  تفتقر  البلدان  أن  ذلك  إىل  أِضفرْ 
وإىل  البرشية،  املوارد  بتنمية  يتعّلق  ما  يف  الرشكاء  بني 
reliability وُمَعّولّية   تواُفر  وإىل  الة،  الفعَّ التنظيامت 
ُنُظم املعلومات، وتوفري البيرِّنات الالزمة الختاذ القرار 
متنام  طلب  وهناك  السياسات.  ولصياغة  بينة  عن 
السابق عىل اخلدمة يف  للتعليم  الُنُظم احلالية  إلصالح 
ولتطوير  املساعدة،  الطبية  واملهن  والقبالة  التمريض 
الربامج التعليمية ولبناء القدرات التعليمية يف البلدان 

يف مرحلة ما بعد الرصاع. 

اجلديدة،  املعارف  توليد  إىل  حاجة  وهنالك 
قدرات  وتعزيز  املتاحة،  املعلومات  بني  والتأليف 

اجلدول 1.2 نسبة امليزانية احلكومية املخصصة لوزارة الصحة

ميزانية وزارة الصحة العامالبلد
كنسبة من امليزانية احلكومية

20087.0األردن

20075.3أفغانستان

20077.0اإلمارات العربية املتحدة

--باكستان

20077.8البحرين

20067.1تونس

20077.5اجلامهريية العربية الليبية

20044.7مجهورية إيران اإلسالمية

20084.1اجلمهورية العربية السورية

20064.0اجلمهورية اليمنية

20037.2جيبويت

20063.0السودان

--الصومال

20074.4العراق

20074.6سلطنة ُعامن

200811فلسطني

20075.1قطر

20085.1الكويت

20083.3لبنان

20072.3مرص

20065.0املغرب

20085.6اململكة العربية السعودية

املصدر: املؤرشات الصحية واالجتامعية والديموغرافية لبلدان إقليم رشق املتوسط، 
 2009. القاهرة، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط، 2009.

- البيانات غري متاحة.
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الباحثني عىل تقديم البيرِّنات لتوفري املعلومات الالزمة 
للسياسات والقرارات اإلدارية. وهنالك عدد حمدود 
الباحثني  من املؤسسات يف اإلقليم قادرة عىل تدريب 
وعىل  الصحية،  والُنُظم  السياسات  بحوث  جمال  يف 
بالبيرِّنات  االنتفاع  من  السياسات  راسمي  متكني 
االعتـراف  مساحة  وتـتزايد  البحوث.  من  املستمدة 
بأمهية جمالت العلوم الصحية الرفيعة اجلودة من أجل 
نقل املعارف، ولو أننا بحاجة أكثر من أي وقت مىض 
املجالت  يمكن ملحرري  الذي  بالدور  االعتـراف  إىل 
الطبية االضطالع به من أجل الربط بني الباحثني وبني 
بني  هائلة  فجوة  هناك  التزال  إذرْ  السياسات.  راسمي 
املعارف الصحية املوجودة يف العامل وبني توصيل هذه 
مَّ فإن حتسني تواُفر  ـَ املعارف ملن حيتاجون إليها. ومن ث
يًا  رِـّل حتدرِّ وإتاحة معلومات حمّدثة وموثوقة، اليزال يمث
بشكل  لالنتفاع  القدرات  بناء  أن  يف  والشك  كبريًا. 
مكتبات  وإنشاء  الصحية،  املعلومات  بمصادر  أكرب 
إلكتـرونية يف البلدان، ولالستفادة من شبكة املكتبات 
الطبية، سيساعد يف حتسني ُسُبل الوصول إىل املعارف 

واملعلومات الصحية وتبادهلا.

اإلنجازات املحَرَزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

مجيع  دت  أكَّ والتخطيط،  الصحية  السياسات  جمال  يف 
الدول األعضاء التزاَمها بإعالن قطر اخلاص بالرعاية 
عىل  املوّقع،  اإلعالن  ُعِرض  حيث  األولية.  الصحية 
واخلمسني  اخلامسة  الدورة  إبان  الصحة  وزراء  مجيع 
للجنة اإلقليمية لرشق املتوسط. وقد نرشت مداوالت 
الذي  األولية  الصحية  بالرعاية  املعني  الدويل  املؤمتر 
عت عىل نطاق  متّخض عن صدور هذا اإلعالن، وُوزرِّ

واسع.

الوطنية  االستـراتيجية  اخلطط  مراجعة  ومتَّت 
بني  املقارنة  أجل  من  بلدان  عرشة  يف  بالصحة  املعنّية 
ودراسة  البلدان،  تستخدمها  التي  التخطيط  وسائل 
دورة التخطيط والعملية نفسها، بام يف ذلك األطراف 

األمد  الطويلة  اخلطط  صياغة  يف  املشتـركة  املعنية 
العاملية  املبادرات  للقطاع، والفحص عن مدى إدماج 
موضوعيًا  إدماجًا  لأللفية  اإلنامئية  املرامي  قبيل  من 
األساسية  العنارص  وحتليل  االستـراتيجية؛  اخلطط  يف 
وأوجه  الراهنة  والفجوات  االستـراتيجية،  للخطة 
أعدت  قد  البلدان  من   %70 أن  وجد  وقد  القصور. 
خطة استـراتيجية مخسية، وإن كانت عملية التخطيط 
واملوارد املستخدمة يف عملية التخطيط ختتلف من بلد 

إىل آخر.

مدى  لتقييم  استكشافية  دراسة  أجريت  وقد 
بلدان  يف  املانحني  بني  والتنسيق  املساعدات  فعالية 
ألن  نظرًا  باألمهية  َـّسم  تت دراسة  وهي  خمتارة.  معيَّنة 
جمال  يف  رئيسيًا  دورًا  تلعب  اخلارجية  املساعدات 
إمجايلرِّ  أكثر من نصِف  اإلقليم؛ حيث متثل  الصحة يف 
تلك  والسيام  البلدان،  بعض  يف  الصحي  اإلنفاق 
الدراسة  هذه  ركزت  وقد  بالرصاعات.  متر  التي 
ن  والتكهُّ القطرية،  املشتـريات  نظم  استخدام  عىل 
واالنسجام،  التناُسق  وعىل  اخلارجية،  باملساعدات 
رِشد بالنتائج ُبغية رصد  ـَ ت د ُمسرْ وانتهاج أسلوب موحَّ
أداء القطاع الصحي. وقد ساعدت الدراسة أيضًا عىل 
م َمَقّرات املانحني، وطرق إرشاكهم مع البلدان،  تـرسُّ
الرصد  جمالس  ودور  الراهنة،  التنسيق  وهياكل 

املشتـركة والرفيعة املستوى احلالية.

وظلَّ حتديث قوانني وترشيعات الصحة العمومية 
بحيث تتواءم مع معايري حقوق اإلنسان، وتعزيز بذل 
املزيد من اجلهود للتعاطي مع العدالة الصحية من خالل 
العمل عىل املحّددات االجتامعية للصحة يمثرِّل حتّديًا يف 
خذت خطوات لتبصري احلكومات  ُـّ مجيع البلدان. وات
والسودان،  واليمن،  األردن،  يف  املعنية  واألطراف 
املحددات  مع  التعاطي  بكيفية  واملغرب،  ومرص، 
بني  املشتـرك  العمل  خالل  من  للصحة  االجتامعية 
 القطاعات من أجل الصحة، ومن خالل إطالق مبادرة
 »إدماج الصحة يف مجيع السياسات HiAP«. واملأمول 
التي   أن تسهم هذه االستـراتيجيات يف جممل اجلهود 
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التمويل  حول  للبلدان  دورات  ثالث  آسيا  رشق 
م االجتامع  الصحي والتعاقد وسداد املدفوعات. كام ُنظرِّ
التشاوري الثاين للخرباء، بالتعاون مع املكتب اإلقليمي 
األورويب واملقر الرئييس للمنظمة بغية مراجعة النظام 

.SHAII املنقح املقتـرح للحسابات الصحية

وتم رصد تأثري الوضع املايل واالقتصادي الراهن 
إحاطة  ثم  الصحي،  للقطاع  املخصص  التمويل  عىل 
بالنتائج  العاملية  الصحة  ملنظمة  التابعة  العمل  جمموعة 
والصحة  واالقتصادية  املالية  األزمة  عىل  املتـرتبة 
العاملية. ويف سبيل بناء القدرات يف جمال متويل الرعاية 
تم  اإلقليم،  الصحة يف  اقتصاديات  الصحية وقدرات 
إنشاء شبكة جديدة لالقتصاديات الصحية يف باكستان، 
َواَصَل تقديم الدعم إىل الشبكة املغاربية القتصادّيي  ـَ وت
اجلهود  من  املزيد  بذل  وتواصل   ،RESSMA الصحة 
عن  فضاًل  الرسمية،  التخرج  قبَل  ما  برامج  لتطوير 
االقتصاديات  عىل  التدريب  وبرامج  البحثية  الربامج 

والسياسات الصحية، يف جامعات اإلقليم.

أما يف جمال إيتاء الرعاية الصحية، فيتم إعداد خطة 
 )2015 إىل   2010 )من  أعوام  ستة  ملدة  استـراتيجية 
تقني  دعم  من  اإلقليمي  املكتب  يقّدمه  ما  فيها  يتجىلَّ 
وتطرح  اإلقليم.  يف  األولية  الصحية  الرعاية  لتعزيز 
الوفاء  البلدان عىل  ملساعدة  خريطَة طريق  اخلطة  هذه 
بالتزاماهتا بمقتىض إعالن َقَطر املعني بالرعاية الصحية 
َبت األولويات الواردة يف اخلطة وفقًا  رِـّ األولية. وقد ُرت
ملجاالت اإلصالح األربعة املحّددة يف التقرير اخلاص 
بالصحة يف العامل 2008 حول الرعاية الصحية األولية. 
الربامج  مجيع  من  كاملة  بمشاركة  اخلطة  وُأعّدت 
مت لفريق العمل اإلقليمي املعني بالرعاية  التقنية، وُقدرِّ
أن  اخلطة  هذه  من  وُيراد  إلقرارها.  األولية،  الصحية 
ولتي  الرئيسية،  االستـراتيجية  الوثيقة  بمثابة  تكون 
ُينَسج عىل منواهلا حشد املوارد وتنفيذ الرعاية الصحية 
األولية يف اإلقليم. ويوضح اإلطار ذو الرقم 1 النتائج 

املتوخاة من اخلطة.

بني  امُلتكاملة  واألساليب  الصحية  العدالة  تتوخى 
الفقراء واملراعية للَجنرَْدر واملستندة إىل حقوق اإلنسان 

واملوّضحة بالتفصيل يف الغرض االستـراتيجي 7.

وُيَعدُّ تعزيز ووضع خيارات التمويل الصحي ُبغية 
الزاوية  حجَر  الشاملة،  الصحية  التغطية  إىل  الوصول 
الرعاية  متويل  جمال  يف  للبلدان  املقّدم  التقني  للدعم 
يف  األعضاء  للدول  التقني  الدعم  م  ُقدرِّ فقد  الصحية. 
جملس التعاون اخلليجي واجلمهورية العربية السورية، 
ُنُظم  وضع  أجل  من  والسودان  اليمنية،  واجلمهورية 
التأمني الصحي االجتامعي. وُبذلت اجلهود الستكامل 
التي  اإلقليم  بلدان  مجيع  يف  العائلية  النفقات  حتليل 
وذلك  مؤخرًا،  القبيل  هذا  من  مسوحات  أجرت 
لرصد وقياس العدالة يف التمويل وحتليل تأثري اإلنفاق 
وُأجريت  العائالت.  عىل  املواطن  جيب  من  املبارش 
الصحي  التأمني  حول  الفرنسية  باللغة  دراسية  دورة 
وذلك  بالفرنسية،  الناطقة  اإلقليم  لبلدان  االجتامعي 
املغاربية  والشبكة  التونسية  الصحة  وزارة  من  بدعم 

لالقتصاديات والنظم الصحية.

وتم توسيع نطاق التعاون يف جمال تعزيز التمويل 
األدوات  وتطوير  الشاملة،  التغطية  وإحراز  الصحي، 
الرئييس.  واملقر  املنظمة  أقاليم  مع  بالتعاون  التحليلية 
وجنوب  اهلادي  غرب  إقليم  مع  بالتعاون  وُأجريت 
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ويف إطار تعزيز الرعاية الصحية األولية يف اإلقليم، 
املؤسسات  ملمثيل  تشاوري  اجتامع  عقد  أيضًا  تم 
والعاملني  السياسات،  راسمي  وكبار  األكاديمية، 
األكاديمية.  املؤسسات  شبكة  إنشاء  ُبغية  باملنظمة 
وإسهام  دور  تعزيز  هو  الشبكة  هذه  من  والغرُض 
املؤسسات األكاديمية يف تطوير النظم الصحية املرتكزة 
عىل الرعاية الصحية األولية. ويتم حاليًا وضع أدوار 

واختصاصات ومسؤوليات هذه الشبكة. 

ومتثل مبادرة املستشفيات املراعية لسالمة املرىض، 
لَم الرئييس لربنامج سالمة املرىض يف اإلقليم؛ حيث  املَعرْ
ذت هذه املبادرة بالفعل يف سبعة بلدان، ويتم العمل  ُنفرِّ
عىل توسيع نطاقها لتمتد إىل بلدان أخرى. وتم إعداد 
ارتياديًا  تنفيذا  ينفذ  وهو  املرىض،  سالمة  لتقييم  دليل 
يف سبعة بلدان لتحديد مكامن القوة واملجاالت التي 
هذا  عىل  وبناًء  املرىض.  سالمة  لتعزيز  حتسيُنها  ينبغي 
عمل،  خطة  بوضع  املؤسسات  مجيع  قامت  التقييم، 
ومن املزمع إجراء إعادة للتقييم يف أواخر عام 2010. 
وباإلضافة إىل ذلك، ُأجرَي مزيد من التعزيز للبحوث 
املعنية بسالمة املرىض، ومبادرة »الرعاية النظيفة رعاية 
أكثر مأمونية«، والقائمة التفقدية checklist للجراحة 
حقوق  تعزيز  يف  املدين  املجتمع  وإرشاك  املأمونة، 

املرىض.

االعتامد  باستخدام  اهتاممها  البلدان  وأظهرت 
وسالمتها.  الصحية  الرعاية  جودة  لتعزيز  كوسيلة 
وتم اقتـراح دراسة الستـرسام الوضع الراهن العتامد 
هذه  استخدام  وسيتم  اإلقليم.  يف  الصحية  الرعاية 
جودة  لتعزيز  إقليمية  استـراتيجية  إعداد  يف  الدراسة 
الدول  ُدِعَمت  الصحية وسالمتها. هذا، وقد  الرعاية 
يف  بمساعدهتا  اخلليجي  التعاون  جملس  يف  األعضاء 
وضع جمموعة من املؤرشات لرصد اجلودة يف مستوى 

الرعاية الصحية األولية.

البلدان  ت  تلقَّ فقد  الصحية،  اإلدارة  جمال  يف  أما 
ُبغية  لُنُظمها،  معّمق  حتليل  إلجراء  الالزم  الدعم 
حتديد الفجوات واالحتياجات الالزمة لبناء القدرات 

للمستشفيات،  الذايت  االستقالل  جمال  ويف  اإلدارية. 
م الدعم التقني إىل األردن و سلطنة ُعامن. وتعاَوَن  ُقدرِّ
العربية  اإلدارية  التنمية  منظمة  مع  اإلقليمي  املكتب 
الثامن حول االجتاهات اجلديدة  لتنظيم املؤمتر الدويل 
املؤمتر  هذا  موضوع  وكان  املستشفيات،  إدارة  يف 
التخفيف من وطأة األزمة االقتصادية العاملية عىل ُنُظم 
قرارًا  اإلقليمية  اللجنة  واعتمدت  الصحية.  الرعاية 
لتحسني أداء املستشفيات يف إقليم رشق املتوسط )ش 

م/ل إ56/ق 6(.

ُسُبل  وإدارة  قيادة  عىل  القدرات  تعزيز  جمال  ويف 
إيتاء اخلدمات الصحية، تم إجراء تقييم يف السودان، 
م الدعم لبناء القدرات  بالتعاون مع املقر الرئييس. وُقدرِّ
يف  الالمركزية  تقييم  وأدوات  طرق  استخدام  عىل 
اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  )األردن،  بلدان  سبعة 
اليمنية،  واجلمهورية  السورية،  العربية  واجلمهورية 

وسلطنة ُعامن، ومرص، واملغرب(.

م  ُقدَّ فقد  العاملية،  الصحية  املبادرات  جمال  يف  أما 
إلعداد  السودان  وجنوب  السودان  إىل  التقني  الدعم 
مقتـرحات ناجحة إىل التحالف العاملي للقاح والتمنيع 
الدعم  تقديم  وَتَواَصَل  الصحي.  النظام  تقوية  هبدف 
ب  التقني للتنفيذ هبدف متابعة ورصد العراقيل والتغلُّ
وباكستان،  أفغانستان،  وهي  بلدان  أربعة  يف  عليها 
كام  اليمنية.  العربية  واجلمهورية  السودان،  و)شامل( 
عىل  ملساعدته  السودان  جلنوب  التقني  الدعم  م  قدرِّ

اإلطار 1: النتائج املتوقعة للخطة االستـراتيجية اهلادفة إىل 
تعزيز الرعاية الصحية األولية يف اإلقليم 2015-2010

قامت الدول األعضاء بتضمني املجاالت األربعة 1.
املتعلقة بتعزيز الرعاية الصحية األولية، يف إعداد الربامج 

والسياسات اهلادفة إىل تعزيز النظم الصحية الوطنية.
تم إضفاء الطابع املؤسيس عىل االّتساق الداخيل داخَل 2.

املكتب اإلقليمي واملكاتب القطرية، ُبغية تقديم الدعم 
التقني إلحياء الرعاية الصحية األولية.

يضطلع املكتب اإلقليمي بدور قيادي واضح مقارنًة 3.
برشكاء التنمية اآلخرين إلحياء الرعاية الصحية األولية. 
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العاملي  الصندوق  دعم  عىل  للحصول  بنجاح  م  التقدُّ
الُنُظم  لتعزيز  وذلك  واملالريا  والسل  اإليدز  ملكافحة 
الصحية. وتم العمل عىل بناء القدرات يف جمال تعزيز 
باملنظمة  الُقطرية  للمكاتب  بالنسبة  الصحية  الُنُظم 
الوطنية  اخلطط  دعم  َية  ُبغرْ الصحة،  بوزارة  والعاملني 

الصحية لتجديد الرعاية الصحية األولية.

واإلحصاءات  الصحية  املعلومات  جمال  ويف 
إجراء  يتم  سوف  أو  بالفعل  تم  الروتينية،  الصحية 
تقيـيم شامل بمساعدة شبكة القياسات الصحية لُنُظم 
املعلومات الصحية يف عرشة بلدان لتحديد الفجوات 
وأوجه القصور يف ُنُظمها، وملساعدة البلدان عىل إعداد 
بالفعل  وقام  النظم.  هذه  لتعزيز  استـراتيجية  خطط 
االستـراتيجية.  اخلطط  بإعداد  اثنان  َبَلدان  اآلن  حتى 
ز  يركرِّ تشاوري  اجتامع  م  نظرِّ ذلك،  إىل  وباإلضافة 
وُنُظم  املدنية  األحوال  سجاّلت  حتسني  ُسُبل  عىل 

اإلحصاءات السكانية.

املكتب اإلقليمي بوصفه مركزًا  إىل دور  واستنادًا 
للمعلومات اإلحصائية الصحية، فقد َتَواَصَل االستثامر 
يف حتديث وصيانة قاعدة بيانات الوضع الراهن الصحي 
وقواعد بيانات تقيـيم االجتاهات. ومن أجل التنسيق 

واالجتامعية،  والديموغرافية  الصحية  ات  املؤرشرِّ بني 
مع  تشاوري  اجتامع  بتنظيم  اإلقليمي  املكتب  قام 
رِـّني ملناقشة التعريفات ومصادر  ضباط االتصال الُقطري
ات،  للمؤرشرِّ األساسية  املجموعة  وحتليل  البيانات 
شبكة  عىل  املتاحة  املعلومات  جتميع  أدوات  ولتعزيز 
وحتليليها  وبثها  البيانات  جودة  تعزيز  َية  ُبغرْ اإلنتـرنت 

ونرشها.

ويف جمال جتميع البيانات غري الروتينية، دعم املكتب 
ح الوفيات يف أفغانستان،  اإلقليمي تصميَم وتنفيَذ َمسرْ
وساعد لبنان عىل إجراء دراسة حول وفيات األمهات 
َتَكز، وقام بتنسيق تصميم وتنفيذ وحتليل  ِفقية الـُمررْ َمررْ
يف  الصحي  الفحص  بمسوحات  اخلاصة  املعطيات 
حتليل  إجراء  ويتم  اخلليجي.  التعاون  جملس  دول 
للجميع  املتاحة  املسوحات  معطيات  ملجموعة  مقارن 
الة والوفيات، بالتعاون مع معهد  يف جمال التغطية الفعَّ
اجتاهات  جمال  يف  أما  والتقييم،  الصحية  القياسات 
املدرسة  مع  بالتعاون  املقارن  التحليل  فيتم  اخلصوبة، 

الربيطانية لإلصحاح وطب املناطق املدارية.

وتعمل اآلن بالفعل وحدات تطوير املوارد البرشية 
بالفعل  تم  حيث  بلدان،  ثامنية  يف  الصحة  وزارات  يف 
منها.  بلدان  مخسة  يف  والوظائف  اهليكل  تنظيم  إعادة 
وتم حتديث قاعدة املعطيات املتعلقة بمؤسسات تعليم 
املهن الصحية، وأصبحت تشتمل عىل معطيات حول 
املستهدف  يتجاوز  579 معهدًا وهو عدد  يربو عىل  ما 
والبالغ 500 معهدًا. وإضافًة إىل وجود مرَصد إقليمي 
يف  وطني  مرصد  أنشئ  الصحية،  البرشية  للموارد 
الوطنية إىل  املراصد  اليمنية، ليصل جمموع  اجلمهورية 
والبالغ  املستهدف  العدد  يتجاوز  ما  وهو  مرصدًا   11
م الدعم التقني إىل ثالثة بلدان إلنشاء  10 مراصد. وقدرِّ
نظام وطني العتامد تعليم املهن الصحية، ليصل إمجايل 
ت دعاًم يف هذا املضامر إىل 19 بلدًا.  عدد البلدان التي تلقَّ
العاملي  التحالف  من  مة  املقدَّ املقتـرحات  مع  وجتاُوبًا 
م التمويل لدعم ثامنية  للقوى العاملة الصحية، فقد قدرِّ
بلدان تواجه أزمة يف ما يتعلق باملوارد البرشية الصحية 
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)أفغانستان، وباكستان، واجلمهورية اليمنية، وجيبويت، 
والسودان، والصومال، واملغرب(.

جهودها  تركيز  التعاونية  األنشطة  وواصلت 
والقبالة،  التمريض  خدمات  تطوير  يف  االستثامر  عىل 
النظام  تطوير  عنارص  من  حيويًا  عنرصًا  باعتبارها 
تعليم  تقوية  وعىل  الصحية،  واخلدمات  الصحي 
التدابري  اذ  اخترِّ وتم  املساعدة.  الصحية  املهن  موظفي 
الالزمة لتحسني  التعليم األسايس للتمريض والقبالة، 
الرعاية الصحية  الدراسية نحو  املناهج  وإعادة توجيه 
األولية. وَتَواَصَل تقديم الدعم التقني لتقوية قدرات 
الصحية  واملهن  والقبالة  للتمريض  رِـّني  احلالي املعلمني 
ولتحسني  والصومال(  السودان  )جنوب  املساعدة 
واملهن  والقبالة  للتمريض  للخدمة  السابق  التعليم 
الطبية املساعدة )اجلامهريية العربية الليبية، واجلمهورية 
وجيبويت،  اليمنية،  واجلمهورية  السورية،  العربية 
والسودان، والعراق(. وواصلت مخسة بلدان )األردن، 
واجلمهورية  والبحرين،  املتحدة،  العربية  واإلمارات 
برنامج  تنفيذ  السعودية(  العربية  واململكة  اليمنية، 
التدريب عىل اإلدارة والقيادة واملعّد من ِقَبل املجلس 

الدويل للممرضات.

اجلمهورية  إىل  التقني  الدعم  تقديم  وَتَواَصَل 
الرشكاء  مع  التعاون  خالل  من  السورية  العربية 
جمال  يف  صة  املتخصرِّ األساسية  بعَد  الربامج  بشأن 
األولية،  الصحية  الرعاية  ومتريض  األطفال،  متريض 
والتمريض املجتمعي، وهي الربامج التي تم إنشاؤها 
مؤخرًا، وإىل األردن وسلطنة ُعامن ملساعدهتام يف إعداد 
التمريض، وإىل  البرشية يف جمال  خطة وطنية للموارد 
يف  تساعد  التي  املؤسسات  مجيع  الستـرسام  باكستان 
الصحيات.  والزائرات  والقابالت  املمرضات  إعداد 
م الدعم التقني كذلك إىل اللجنة التقنية للتمريض  وقدرِّ
التمريضية  التمريض واالختصاصات  التابعة ملجلس 
م الدعم التقني  يف دول جملس التعاون اخلليجي، كام قدرِّ
اليمنية،  واجلمهورية  املتحدة،  العربية  اإلمارات  إىل 
ملساعدهتم  والسودان  السورية،  العربية  واجلمهورية 
تنظيم  هبدف  والقبالة  للتمريض  جملس  إنشاء  عىل 
والقبالة.  بالتمريض  املتعلقة  واملامرسات  التعليم 
تنفيذ  عىل  ملساعدهتا  لألنروا  التقني  الدعم  م  وقدرِّ
تطلَّب  وقد  والقبالة.  للتمريض  االستـراتيجية  اخلطة 
والسيَّام  األمامية  اخلطوط  يف  العاملني  قدرات  بناُء 
جمال  يف  القدرات  بناء  دعَم  والقابالت،  املمرضات 
مكافحة العدوى باألمراض التنفسية احلادة فضاًل عن 
سالمة احلقن، وذلك بالتعاون مع املقر الرئييس ملنظمة 

الصحة العاملية.

مع  املتعاونة  املراكز  تسمية  إعادة  استكامُل  وتم 
املنظمة يف جمال تعليم املهن الصحية يف مرص )جامعة 
بمراكز  اخلاص  املوقع  وتطويُر  السويس(،  قناة 
تشجيعها عىل حتديث  وتم  اإلقليم،  التعليم يف  تطوير 
القدرات  بناُء  معلوماهتا عىل شبكة اإلنتـرنت. وُدِعَم 
يف مجهورية إيران اإلسالمية لتيسري املشابكة بني املراكز 
الشبكات  مع  الربط  ولتشجيع  الوطني،  الصعيد  عىل 

اإلقليمية والعاملية.

وقد ورد ما جمموُعُه 360 طلبًا لبعثات دراسية من 
2.2(. وبالفعل  بلدان اإلقليم، وتم جتهيزها )اجلدول 
من  عدد  أكرب  منح  وقد  دراسية.  بعثة   303 منح  تم 

وجود قابالت مدربات أمر حيوي لتقليص وفيات األمهات 
والرضع يف البلدان األقل نموًا
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ثم   )71( السودان  تالها   ،)83( العراق  إىل  البعثات 
من  أكثر  ُأحلق  وقد   .)21( اليمنية  واجلمهورية  مرص 
يف  اإلقليم،  داخل   )210( الدراسية  البعثات  ثلثي 
ثانَيَة أكرب مستضيف للبعثات )45  حني كانت أوروبا 
ع البعثات التي  ح الشكل 1.2 توزُّ بعثة دراسية(. يوضرِّ
ويتَّضح   .2009 عام  يف  إحلاقها  إجراءات  اسُتكمَلترْ 
التدريب  أن  الدراسة  ملجاالت  التكراري  ع  التوزُّ من 
الدراسة  جماالت  أكثر  هو  السارية  األمراض  جمال  يف 
العمومية  الصحة  جماالت  يف  التدريب  يليها  تكرارًا، 
 30 من  أكثر  من  االستفادة  تم  حيث   )2.2 )الشكل 
بعثة،   34 يف  ُبعد  عن  م  التعلُّ بآلية  اسُتعني  وقد  دورة. 
معظمها تتعلق بالدراسة يف جمال تعليم املهن الصحية، 
والصحة النفسية والوبائيات. وُأحلَق ما جمموعه ثامنية 
يف  اإلفريقي  اإلقليم  من  بالفرنسية  ناطقني  مبعوثني 

بلدان إقليم رشق املتوسط، وحتديدًا تونس واملغرب.

التي  البلدان  يف  البرشية  املوارد  إعداد  وَتَواَصَل 
بالصحة، من  املعنية  البرشية  املوارد  أزمة يف  تعاين من 
خالل الدعم املايل املقدم من التحالف العاملي للقوى 

العاملة الصحية.

مة إىل بلدان اإلقليم  اجلدول 2.2 عدد البعثات الدراسية املقدَّ
يف عام 2009
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الشكل 1.2 توزيع البعثات الدراسية بحسب إقليم االلتحاق بالدراسة، 2009
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أما يف جمال سياسات البحوث والتعاون البحثي، 
القيادات  لتقوية  دعمه  اإلقليمي  املكتب  واصل  فقد 
وتم  الصحية،  الُنُظم  بحوث  جمال  يف  والقدرات 
العلمية  بالصحافة  املشتغلني  قدرات  بناء  بالتحديد 
أجل  من  باكستان  يف  الصحية  املعلومات  وإخصائيي 
احتياجات  تلبي  صحية  سياسات  عىل  الطلب  إجياد 
الصحية.  الُنُظم  بحوث  جمال  يف  منها  املستفيدين 
اإلقليم، ومن  بلدان  َبَلَديرْن من  وقد شارك خرباء من 
املنتدى  يف   ،2009 عام  يف  اإلقليمي  املكتب  موظفي 
ُعقد يف هافانا، كوبا،  الذي  الصحية  للبحوث  العاملي 
الُنُظم  البحوث وبحوث  توجيه  إىل  احلاجة  وأكد عىل 
للصحة.  االجتامعية  دات  املحدرِّ عىل  بناًء  الصحية 
ورُشع يف إعداد استـراتيجية للمكتب اإلقليمي هتدف 

إىل دعم البحوث الصحية يف اإلقليم.

السادسة  الدعوة  من  االنتهاء  تم   ،2008 عام  ويف 
الصحة  للبحوث يف جماالت  تقديم مشاريع  من أجل 
العمومية التي حتظى باألولوية يف عامي 2008 و2009. 

فمنذ عام 2002، تم متويل 140 مرشوعًا بحثيًا يف مخسة 
 .)3.2 )الشكل  املنحة  هذه  عىل  باالعتامد  بلدًا  عرش 
للمنحة  الثالثة  اجلولة  من  االنتهاء  تم   ،2008 عام  ويف 
املشتـركة بني املكتب اإلقليمي واللجنة الدائمة للتعاون 
البيولوجية  بالتكنولوجيا  املعنية  والتقني،  العلمي 
واجلينوميات يف جمال الصحة يف عامي 2008 – 2009. 
ومنذ عام 2004، تم متويل 49 مرشوع بحثي يف تسعة 

بلدان من خالل هذه املنحة )الشكل 4.2(.

للسياسات  املتوسط  رشق  إقليم  شبكة  وُأطلقت 
بناء  وتم  لبنان،  يف   EM EVIPNET بالبينات  املسندة 
عرش  ستة  من  والباحثني  السياسات  راسمي  قدرات 
بلدًا. كام تم بناء القدرات اإلقليمية للباحثني وراسمي 
البحثية  والبينات  املعارف  استخدام  عىل  السياسات 
القدرات  بناء  وُدِعَم  الصحية.  السياسات  لتحسني 
األردن  يف  الصحية  الُنُظم  بحوث  إجراء  عىل  الوطنية 
القدرة  بناء  دعم  تم  كذلك  والسودان.  وباكستان 
للدراسات  اإللكتـروين  املستودع  إنشاء  اإلقليمية عىل 
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صعب  مكتبة  مع  بالتعاون  اإلقليم  يف  املنشورة  غري 
 Saab الطبية )اجلامعة األمريكية يف بريوت( وفقًا للقرار
 ش م/ل إ55/ق 4. وتم تدريب أمني مكتبة متخصص 

يف العلوم الطبية وأحد املهنيني يف جمال الصحة العمومية 
من كل من البلدان الستة عىل طرق استعراف الدراسات 

غري املنشورة وجتميعها وتقديمها إىل النظام املركزي.
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لة بحسب البلدان يف اجلوالت 1 – 6 )2002 – 2009( من املنحة اخلاصة للبحوث يف جماالت الصحة  الشكل 3.2  مشاريع البحوث املموَّ
العمومية ذوات األولوية.

لة بحسب البلد يف اجلوالت 1 – 3 )2004 – 2009( من منحة البحث يف التكنولوجيا البيولوجية التطبيقية  الشكل 4.2  الطلبات املموَّ
واجلينوميات يف جمال الصحة.
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كذلك َتَواصلت تقويُة القدرات الوطنية يف عملية 
اإلقليمي  االجتامع  ق  وتطرَّ األخالقيات؛  مراجعة 
البيولوجية  باألخالقيات  املعنية  الوطنية  لّلجان  الثاين 
م بالتعاون مع اإليسيسكو، إىل ُسُبل حتسني  والذي ُنظرِّ
باألخالقيات  املعنية  الوطنية  اللجان  وأنشطة  دور  
البيولوجية، وتباُدل اخلربات بشأن إدارة هذه اللجان. 
مفهوم  حول  قطر  يف  الوطنية  القدرات  بناء  ُدِعَم  كام 
جمالس املراجعة املؤسسية والوضع الراهن والتحديات 

املستقبلية التي جتابه أخالقيات البحوث.

نرش  عىل  اإلقليمية  القدرة  بناء  تعزيُز  وَتَواَصَل 
تدريب  مع  اجلودة،  عالية  الصحية  العلوم  جمالت 
املحررين من سبعة بلدان وكذلك املحررين يف املجلة 
الصحية لرشق املتوسط عىل القيام بدور املدربني عىل 
اإلقليمي  املكتب  ونرش  الصحية.  العلوم  جمالت  نرش 
باللغة  الصحية«  العلوم  جمالت  حمرري  »دليل 
اإلنكليزية، وهو الدليل الذي ُأِعدَّ يف املكتب اإلقليمي 
بالتعاون مع رابطة املحررين الطبيني لرشق املتوسط، 
والفرنسية.  العربية  اللغة  إىل  ترمجته  عىل  اآلن  وُيعمل 

وقدم الدعم لبناء القدرات الوطنية يف جمال كتابة أوراق 
رابطة  بالتعاون مع  النظراء وذلك  البحوث ومراجعة 
للتخصصات  الليبي  واملجلس  املرصية،  اجلراحني 
واملجلة  الطبية  للتخصصات  الُعامين  واملجلس  الطبية 

الصحية لرشق املتوسط

االستـراتيجية  تنفيذ  اإلقليمي  املكتب  وواصل 
العمومية  للصحة  دعاًم  املعارف،  إلدارة  اإلقليمية 
الصحية.  املعلومات  عىل  احلصول  ُسُبل  حتسني  بغية 
نظام  استخدام  بشأن  الوطنية  القدرات  بناء  دعم  وتم 
ل إىل البحوث البيئية عن طريق شبكة اإلنتـرنت  التوصُّ
القدرات  بناء  وتم  والسودان؛  اليمنية  اجلمهورية  يف 
 UNEP للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون 
الوصول  لتيسري  للصحة  الدولية  الشبكة  ومبادرة 
وتونس  األردن  يف   HINARI البحوث  نتائج  إىل 
بناء  تم  كام  واملغرب.  والسودان  اليمنية  واجلمهورية 
القدرة عىل االنتفاع من مكتبة الصحة العاملية بالتعاون 

مع املنظمة اإلسالمية للتـربية والعلوم والثقافة.

هات املستقبلية التوجُّ
صميم  يف  األولية  الصحية  الرعاية  أسلوب  سيظل 
عملية تطوير الُنُظم الصحية وتوفري الرعاية الصحية. 
الالزمة  اإلقليمية  املوارد  حلشد  اجلهود  بذل  وسيتم 
لتعزيزها. أما يف جمال السياسات الصحية والتخطيط، 
لتحليل  الالزمة  القدرات  لتعزيز  اجلهود  فستتواصل 
ما  يف  والسيام  االستـراتيجي،  والتخطيط  السياسات 
وفعالية  العمومية،  الصحة  وترشيعات  بقوانني  يتعلق 
القطاع  وإرشاك  املانحني  بني  والتنسيق  املساعدات، 
الصحي اخلاص يف تطوير الُنُظم الصحية. وسيتم تعزيز 
تقييم ُنُظم إيتاء الرعاية الصحية بام فيها الرعاية الصحية 
وجودة  املرىض  سالمة  وستظل  اخلاص.  القطاع  يف 
مبادرة  نطاق  مد  سيتم  كام  باألولوية،  حتظَيان  الرعاية 
املستشفيات املراعية لسالمة املرىض إىل مجيع البلدان. 
الصحية  الرعاية  لتمويل  نظام  وتطوير  تعزيز  وسيظل 
املضمونة االستمرار يتسم بالكفاءة واإلنصاف، وبلوغ 

Ces vingt dernières années, le monde des revues des sciences de la santé a connu 
d’importants changements : on peut citer notamment la prise de conscience du rôle des 
revues dans la communication des travaux de recherche, la présentation des traitements 
et des soins dispensés aux patients, l’information des professionnels de santé et la 
contribution à la résorption du dé�cit de communication existant entre les chercheurs et 
les responsables politiques. Le besoin d’informations fondées sur des bases factuelles et 
de meilleure qualité, perme�ant d’améliorer les soins des patients et les systèmes de santé, 
est reconnu par tous. Dans le même temps, le mode de di�usion des informations et de 
partage du savoir a connu une révolution. Une chose, cependant, n’a pas changé : il s’agit 
du rôle des rédacteurs dans le respect de la ligne éditoriale d’une revue et la sélection du 
contenu qui satisfait le mieux les besoins de ses lecteurs. La réalisation de ces objectifs, 
conjointement au maintien de critères élevés et au contrôle de la qualité de la revue, 
représente pour ceux-ci un dé� croissant. Ce manuel s’adresse aux rédacteurs de revues 
des sciences de la santé, qu’elles traitent de médecine, de soins in�rmiers et paramédicaux, 
de santé publique, de santé sociale, de salubrité de l’environnement ou d’autres domaines 
liés à la santé. Il est notamment destiné à ceux qui exercent dans des pays engagés dans le 
renforcement de leurs capacités de promotion, de réalisation et de di�usion des travaux 
de recherche et dans la mise en œuvre des politiques et des pratiques reposant sur des 
informations précises.

Manuel pour les rédacteurs 
de revues des sciences de la santé

�e past two decades have seen vast changes in the world of health science journals, 
including greater awareness of the role of journals in reporting research, advancing 
patient treatment and care, educating health professionals, and helping to bridge the 
communication gap between researchers and policy-makers. �ere is global recognition 
of the need for be�er quality evidence-informed information to improve patient care 
and health systems. At the same time the way in which information is delivered and 
knowledge is shared has been revolutionized. One thing that has not changed is the role 
of editors in steering a journal on its course and selecting content that best meets the 
needs of the community it serves. How editors accomplish these goals while maintaining 
high standards and controlling quality is subject to increasing challenges. �is manual is 
targeted at the editors of health science journals, whether in the �eld of medicine, nursing 
and allied health, public health, social health, environmental health or other health-
related areas. It is particularly targeted at editors working in countries that are seeking 
to develop their capacities to promote, conduct and disseminate research and to inform 
policy and practice. 
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املتوخاة.  األساسية  األهداف  من  الشاملة  التغطية 
َية  ُبغرْ الصحة  لتمويل  استـراتيجية  إعداد  يتم  وسوف 
عىل  القدرة  بناء  وسيتواصل  الشاملة.  التغطية  حتقيق 
متويل االقتصاديات الصحية والرعاية الصحية. وسيتم 
الصحية  اخلدمات  إليتاء  اإلدارة  ُنُظم  تقوية  تشجيع 
إيتاًء فعااًل، كام سيتواصل بذل اجلهود ملساعدة البلدان 
العاملية  الصحة  مبادرات  املوارد من خالل  عىل حشد 

وضامن فعالية االستفادة منها.

وسوف يركز دعم تقييم ُنُظم املعلومات الصحية 
عىل ُنُظم تسجيل األحوال املدنية. وستتواصل اجلهود 
األساسية  الصحية  املؤرشات  من  االستفادة  لتعزيز 
لألمراض.  الدويل  للتصنيف  العارشة  واملراجعة 
املعلومات وشبكة  وسيتم تعزيز استخدام تكنولوجيا 
ويف  وبثرِّها،  وتصنيفها  املعطيات  جتميع  يف  اإلنتـرنت 
م املزيد من  حتسني الوضع الصحي واجتاهاته. وسُيقدَّ
املرَتَكز  السّكانيَّة  الصحية  املسوحات  إلجراء  الدعم 
إيالء  سيتم  كام  الروتينية.  املعطيات  ُنُظم  الستكامل 
األولوية لبناء القدرات الوطنية يف التحليل اإلحصائي 
هبدف إجراء البحوث حول الُنُظم الصحية والدراسات 

اخلاصة بعبء املرض.

اختاذ  عىل  الوطنية  القدرات  تقوية  يتم  وسوف 
لتطوير  السياسات  بالبينات، وصياغة  َند  الـُمسرْ القرار 
البلدان  عىل  التقني  الدعم  وسرُيّكز  البرشية.  املوارد 
املهارات  مَتَسُّ حاجُتها إىل إعداد وتوزيع وتنمية  التي 
وعىل استبقاء املوارد البرشية الالزمة يف جمال الصحة. 
تعزيز  حول  اإلقليمية  اللجنة  قرار  تنفيذ  يتم  وسوف 
املتوسط  رشق  إقليم  يف  والقبالة  التمريض  تنمية 
االستـراتيجية  حتديث  فيها  بام  عنارصه  بمختلف 
وحتديث  إلنشاء  الدعم  تقديم  وسيتواصل  احلالية. 
التعليمية، وتعزيز  التعليم يف املؤسسات  مراكز تطوير 
وسوف  الصحية.  املهن  تعليم  يف  املبتكرة  األساليب 
األولوية  ذات  املجاالت  حتدد  أن  البلدان  عىل  يتعنيَّ 

بالنسبة للمنح الدراسية بصورة أكثر منهجيًة. 

استـراتيجية  بوضع  اإلقليمي  املكتب  وسيقوم 
دعم البحوث من أجل الصحة يف اإلقليم يف صيغتها 
النهائية، كام سيقوم بتشكيل جمموعة استشارية ووضع 
وخطة  العاملية  االستـراتيجية  مع  جتاُوبًا  إقليمية  خطة 
وحقوق  واالبتكار  العمومية  بالصحة  اخلاصة  العمل 
امللكية الفكرية. وسُتَواصل شبكة إقليم رشق املتوسط 
للسياسات املسَندة بالبّينات دعَم املشابكة والتشارك يف 
املعارف وبثرِّها وتوفري البينات لتحسني رسم السياسات 
وبناء القدرات يف جمال بحوث الُنُظم الصحية. وسوف 
املجاالت  يف  البحوث  إلجراء  الدعم  تقديم  يتواصل 
لعملية  والفائدة  املبارشة  الصلة  ذات  األولوية  ذات 
جودة  تعزيز  يَة  ُبغرْ والسياسات،  بالتخطيط  االرتقاء 
شبكة  ولتعزيز  الصحية،  املجالت  يف  النرش  ومعايري 
املكتبات الطبية. وسيتواصل التعاون مع الرشكاء من 
الصحية  املعلومات  إىل  الوصول  ُسُبل  حتسني  أجل 
ومعلومات العلوم الطبية البيولوجية يف اإلقليم بام يف 

ذلك تطوير وتنفيذ املكتبة الصحية العاملية.

الغرض االستـراتيجي 11: حتسني 
إتاحة املنتجات والتكنولوجيا الطبية، 

وضامن جودهتا وُحْسن استخدامها
القضايا والتحّديات

َعدُّ األدوية واللقاحات والدم ومشتقاته، وتكنولوجيا  ـُ ت
)املنتجات  الطبية  ات  واملعدَّ واألجهزة  املختربات، 
الصحية( عنارص أساسية للخدمات الصحية. وينبغي 
ضامن جودة هذه العنارص ومأمونيتها وفعاليتها وُيرس 
تكلفتها واستخدامها بحكمة. ولقد أحرز العديد من 
مًا يف هذه املجاالت، إال أن هناك حتديات  البلدان تقدُّ
كثرية التزال ماثلة، سواء من حيث السياسات أو من 
حيث اإلجراءات العملية. وعىل الرغم من أن وزارات 
الصحة تنفق نحو 50% من امليزانية املتكررة للصحة عىل 
َعدُّ  ـُ التكنولوجيا الصحية األساسية، إال أن هذه املبالغ ت
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البلدان  يف  احلقيقية  قيمتها  حيث  من  للغاية  منخفضة 
ذات الدخل املنخفض، والتي يعاين العديد منها أيضًا 
 من طوارئ معقدة. وتظل اإلتاحة املضمونة االستمرار
للمنتجات الصحية األساسية متثل حتديًا هائاًل. فنقص 
)النفقات  املبارش  اإلنفاق  وارتفاع  االجتامعية  الرعاية 
الصحة،  عىل  مبارشًة(  املواطنني  جيوب  من  املدفوعة 
اليزال مستمرًا، كام أن نسبة كبرية مما يتم إنفاقه تذهب 
إىل األدوية وسائر املنتجات الصحية. وتـتـزايد احلاجة 
اَء حمدودية التربع  لتوفري خدمات نقل مأمونة للدم َجرَّ
جهات  أربع  وجود  من  الرغم  وعىل  بالدم.  الطوعي 
ال  اإلقليم  أن  إال  اإلقليم،  هذا  يف  للقاحات  منتجة 
املسبقة  املنظمة  اختبارات  اجتازت  لقاحات  أي  ينتج 
الُنُظم  ضعف  إىل  يشري  الذي  األمر  لصالحيتها، 
السلطات  بني  تنسيق  يوجد  ال  كذلك  التنظيمية. 
للتمنيع.  الوطنية  الربامج  وبني  الوطنية  التنظيمية 
الطبية  التكنولوجيا  اختيار  ن  حُلسرْ االفتقار  وُيَعدُّ 
املشكالت  من  ُيعّدان  للصيانة،  ومليزانية  البيولوجية 
الوطنية،  التنظيمية  املؤسسات  والتزال  اخلطرية. 
كام  وقارصة،  مترشذمة  فيها،  ملحوظة  قلة  باستثناء 
وقد  فعال.  غري  تنظيم  من  يعاين  اخلاص  القطاع  أن 
أصبحت التكنولوجيا الصحية األساسية التي ال حتّقق 
املعايري املطلوبة، واملزيَّفة، متثل مشكلة يف عدة بلدان،

 

يكاد  ال  للتسويق  التايل  التـرصد  أن  ذلك  إىل  أضفرْ 
ظ الدوائي )أي مراقبة اآلثار الضارة  يقُّ ُيذكر، كام أن التَّ
واحلامية  ومأمونيتها،  اللقاحات  وجودة  لألدوية(، 
من اإلشعاع التزال متثل مشكالت رئيسية من حيث 
زرع  بتكنولوجيا  املتعلقة  التطورات  وتتسم  املأمونية. 
منظم  غري  الشعبي  الطب  أن  كام  بالبطء.  األعضاء 
الُنُظم  يف  كافيًا  إدماجًا  مدمج  وغري  كافيًا،  تنظياًم 
املنتجات  استخدام  معّدالت  وتـرتفع  الصحية. 

الصحية استخدامًا غري رشيد.

اإلنجازات املحَرَزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

واَصل املكتب اإلقليمي يف جمال األدوية واملستحرضات 
الدوائية  للسياسات  التقني  الدعم  تقديم  األساسية، 
الوطنية، سواء من حيث اإلعداد أو املراجعة والتنفيذ، 
أو يف ما خيتص بجوانب حمددة يف السياسات الدوائية. 
دوائية  سياسية  أول  إعداد  من  البحرين  انتهت  وقد 
هذا  يف  السياسات  بإعداد  املغرب  قام  كام  هلا،  وطنية 
وقد  سياساهتا.  بمراجعة  باكستان  وقامت  املجال، 
بالشفافية  اخلاصة  الوطنية  التقييم  تقارير  إصدار  تمَّ 
وذلك  الدوائي،  القطاع  يف  الفساد  لفرص  والتعرض 
السورية  العربية  واجلمهورية  )األردن  بلدان  ثالثة  يف 
ُأُطر  بإنشاء  َبَلدان مها األردن ولبنان  قام  ولبنان(، كام 
وَرويَّة governance الرشيدة يف جمال  وطنية تكُفل الشُّ
لتحسني  وإجرائية  تنظيمية  تدابري  اختذا  كام  األدوية، 
شاملة  دراسة  إجراء  يف  ورُشع  الشفافية،  مستوى 
إتاحة  ل  يسهرِّ بام  األردن،  يف  لألدوية  الراهن  للوضع 
املعلومات عىل املستوى الوطني واأُلرَسي. وصادقت 
الوطنية  العمل  خطة  عىل  السورية  العربية  اجلمهورية 
لتحسني مستوى الشفافية يف النظام الدوائي يف الُقطر.

أما اهلدف اإلقليمي لدعم الدول األعضاء يف إعداد 
السياسات اخلاصة بالطب الشعبي وإدماجه، فلم يتم 
إحرازه بسبب نقص املوارد البرشية يف الربنامج برغم 

زيادة اهتامم الدول األعضاء هبذا املجال. 

املوثوقة  لإلتاحة  الدعم  بتوفري  يتعلق  ما  وأما 
لكيفية  املختلفة  واملحددات  هبا،  واإلمداد  لألدوية 
ألسعار  جديد  مسح  أجري  فقد  عليها،  احلصول 
الدواء يف املغرب، وذلك ملقارنة األسعار فيه باألسعار 
ملراجعة  الالزمة  البّينات  ر  يوفرِّ مما  أخرى  بلدان  يف 
سياسات حتديد األسعار. وتم االنتهاء من إعداد دليل 
سياسات خاص باألحكام املتعّلقة بالصحة يف االتفاق 
يف  الفكرية  امللكية  حلقوق  التجارية  للجوانب  ع  املوسَّ
اتفاقات التجارة احلرة الثنائية يف اإلقليم، مع التـركيز 
عىل إتاحة األدوية األساسية اجلديدة املحمية برباءات. 
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رية  ُقطرْ حلاالت  دراسات  سبع  استكامل  اآلن  وجيري 
وبنيتها  الوطنية  الفكرية  امللكية  محاية  ُنُظم  تقييم  عن 

األساسية يف ما يتعّلق باحلصول عىل األدوية.

التنظيمية  السلطات  وتعزيز  إنشاء  حيث  من  أما 
الوطنية الشاملة، فقد ُأنِجَز تقييم سلطة تنظيم األدوية 
يف  السورية  العربية  اجلمهورية  رَشعت  كام  لبنان،  يف 

إعداد مرشوع إلنشاء سلطة تنظيمية وطنية.

أما برنامج منظمة الصحة العاملية لالختبار املسَبق 
لصالحية األدوية األساسية ذات األولوية، فقد ُأدخل 
بشكل فعال يف البلدان التي لدهيا صناعة دوائية ذات 
شأن )األردن، وباكستان، ومجهورية إيران اإلسالمية، 
واجلمهورية العربية السورية، ومرص(. ونتيجة لذلك، 
جيري اآلن إعداد أكثر من مخسة وعرشين ملّفًا يف هذه 
تقديم  بالفعل  تم  وقد  املنظمة.  إىل  لتقديمها  البلدان 
إيران  ومجهورية  باكستان  من  امللفات  هذه  من  أربعة 
وطني  مسؤول  تعيـني  باكستان  يف  وتم  اإلسالمية. 
جانب  إىل  الدوائي،  القطاع  تطوير  لدعم  للربنامج 
من  مخسة  يف  باألدوية  معنيني  اتصال  ضباط  تسمية 
البلدان التي شاركت يف االجتامع املعني باالستـراتيجية 

العاملية الذي ُعقد يف املقّر الرئييس للمنظمة.

واملستحرضات  اللقاحات  سياسات  جمال  ويف 
األنشطة  من  العديد  ُأجرَي  األساسية،  البيولوجية 
تنظيم  استـراتيجيات  وتعزيز  إنشاء  إىل  للدعوة 
ذلك  يف  بام  االستـراتيجيات،  هذه  وتنفيذ  اللقاحات 
حول  السورية،  العربية  اجلمهورية  يف  القدرات،  بناء 
وتتواصل  اللقاحات.  تنظيم  لتعزيز  املنظمة  أسلوب 
اجلهود من أجل إنشاء برنامج إقليمي للرشاء اجلامعي 
للقاحات، وجيري تقيـيم أداء نظام رشاء اللقاحات يف 
م  وُقدرِّ السورية.  العربية  واجلمهورية  الكويت  من  كل 
الدعم يف جمال بناء قدرات املوارد البرشية عىل إجراء 
الورم  لفريوس  املضادة  لّلقاحات  الرسيري  التقيـيم 
املنظمة  إجراءات  وتنفيذ   ،HPV البرشي  احلليمي 
االختبار  اجتازت  التي  اللقاحات  بتسجيل  اخلاصة 

املسبق للصالحية، والتحقق من جودة اللقاحات.

البلدان  يف  اللقاحات  تنظيم  بتعزيز  يتعّلق  ما  ويف 
لتونس،  دعمه  اإلقليمي  املكتب  واَصل  هلا،  املنتجة 
ومجهورية إيران اإلسالمية، ومرص، وجرى استعراض 
م الدعم  م املحَرز يف الُنُظم التنظيمية. كام ُقدرِّ ملستوى التقدُّ
أوضاعهم  حتسني  أجل  من  اللقاحات  ملنتجي  أيضًا 
ال  الفعَّ التنفيذ  قصور  مع  التعاطي  َية  وُبغرْ اإلنتاجية. 
يف  رُشع  البلدان،  معظم  يف  اللقاحات  مأمونية  لنظام 
د األحداث الضائرة التي  بناء القدرات يف جمال تـرصُّ
م  تعقب التطعيم يف باكستان واجلمهورية اليمنية. وُقدرِّ
الدعم التقني ملواجهة أزمة مأمونية اللقاحات، يف كل 
العاملية  بالشبكة  يتعّلق  ما  ويف  واملغرب.  باكستان  من 
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اجلديدة  اللقاحات  تسويق  بعد  ما  فتـرة  يف  د  للتـرصُّ
اخلاضعة الختبار املنظمة املسبق للصالحية، فقد متت 
تونس،  يف  اللقاحات  ملأمونية  ُقطري  تقيـيم  مراجعة 
يف  القدرات  بناء  تم  كام  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية 
جمال التبليغ عن حاالت األحداث الضائرة التي تعقب 
التطعيم. وعىل الرغم من أن مجهورية إيران اإلسالمية 
املنظمة  اختبار  اجتاز  لقاٌح  اآلن،  حتى  لدهيا،  ليس 
مًا جيدًا نحو بلوغ  املسبق للصالحية، إال أهنا حترز تقدُّ
هذا الوضع يف املستقبل. ويف ما يتعّلق بجائحة إنفلونزا 
الدعم  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ فقد   ،(H1N1)  2009
التقني للبلدان التي أبدت اهتاممًا بإنتاج اللقاح املضاد 
كل  يف  اإلنتاجية  القدرات  تقيـيم  وجرى  لإلنفلونزا، 

من تونس، واجلمهورية العربية السورية، واملغرب.

والتصوير  واملختربات  الدم  مأمونية  جمال  يف  أما 
املختربية  اجلوانب  يف  القدرات  زت  ُعزرِّ فقد  الطبي، 
وذلك   ،H1N1و  H1N5 اإلنفلونزا  بذراري  املتعّلقة 
بالتعاون مع املراكز املتعاونة مثل وحدة البحوث الطبية 
رقم 3 للبحرية األمريكية NAMRU-3. وجيري إعداد 
خطط عىل مستويات رفيعة يف جمال السالمة البيولوجية 

واألمن البيولوجي يف املختربات.

الدم  توافر  بمدى  كبري  اهتامم  إيالء  من  والُبدَّ 
ومشتقاته ومأمونيتها وفعاليتها وجودهتا. ومن األمهية 
وُنُظم  واستـراتيجيات،  سياسات  وجود  بمكان 
أو  بالتجميع،  خاصة  وتنظيمية  ترشيعية  وُأُطر  جودة 
وتعد  الدم،  بمشتقات  واإلمداد  التصنيع،  اختبارات 
عند  كذلك  األمهية  غاية  يف  الوقائية  اإلجراءات  هذه 
املنتجات  البالزما للتجزيء كامدة خام لتصنيع  إعداد 
ختثر  عوامل  ركائز  مثل  البالزما،  من  املشتقة  الطبية 
القائمة  يف  الـُمدرجة  املناعية  والغلوبولينات  الدم، 
ز بناء  النموذجية لألدوية األساسية للمنظمة. وقد ُعزرِّ
منشآت  يف  اجلّيدة  التصنيع  ممارسة  جمال  يف  القدرات 
السلطات  ذلك  يف  وشاركت  والبالزما،  الدم  تصنيع 
التنظيمية الوطنية لألدوية، ومديرو خدمات نقل الدم، 

ومسؤولو ضامن اجلودة.

أما يف جمال التكنولوجيا الصحية واألجهزة الطبية 
مع  يتعاطى  جديد  تقني  برنامج  أنشئ  فقد  احليوية، 
اجَلَهائز  والسيَّام  الصحية،  التكنولوجيا  وإدارة  تقيـيم 
الطبية. وهيدف هذا الربنامج إىل دعم البلدان يف مجيع 
مراحل مسرية التكنولوجيا الصحية، بام يف ذلك تقيـيم 
املشتـريات،  وإدارة  أولوياهتا،  وحتديد  االحتياجات، 
والتدريب، وصيانة األجهزة  والتـركيب  والتربعات، 
ف فيها. ويتصّدر هذا الربنامج مبادرة املنظمة  والترصُّ
إلعداد دليل إرشادي حول صيانة املعدات، ُيتوّقع أن 
يكون جاهزًا للنرش يف عام 2010. وقد تم، بالتعاون مع 
ـّني، حتديد اخلطوات الالزمة إلنشاء برامج  سائر املعني
القائمة،  الوطنية  الُنُظم  إطار  الصحية يف  للتكنولوجيا 

وجيري حاليًا تنفيذ هذه اخلطوات يف السودان.

هات املستقبلية التوجُّ
الطبية  والتكنولوجيا  املنتجات  إتاحة  حتسني  يمثرِّل 
وحتسني جودهتا واستخدامها، عنرصًا مهاًم من عنارص 
دعم  يتواصل  أن  املقرر  ومن  الصحي.  النظام  تقوية 
الوطنية،  الدوائية  السياسات  وضع  جمال  يف  البلدان 
وطنية  استـراتيجية  ووضع  وتنفيذها،  ومراجعتها، 
وصيانة  اختيار  ن  وُحسرْ وتنظيمها،  اللقاحات  جلودة 
عىل  احلصول  إتاحة  وحتسني  الصحية،  التكنولوجيا 
وحتسني  املأمونة،  الدم  ومشتقات  املأمون،  الدم 
األولوية  إيالء  يتواصل  وسوف  الدم.  نقل  خدمات 
تعاين  التي  والبلدان  املنخفض،  الدخل  ذات  للبلدان 
من طوارئ معّقدة. ويف إطار السعي لتحقيق االكتفاء 
الذايت من اللقاحات يف اإلقليم، سيتواصل دعم تقوية 
للقاحات،  املنتجة  البلدان  الوطنية يف  التنظيمية  الُنُظم 
إنشاء جلنة  أيضًا، كام سيتم  التي تشتـرهيا  البلدان  ويف 
أيضًا  تواصل  وسوف  اللقاحات.  لتسجيل  إقليمية 
د األحداث الضائرة  عملية بناء القدرات يف جمال تـرصُّ
التي تعقب التطعيم، وذلك لتحسني ُنُظم ضامن مأمونية 
املتعّلقة  الترشيعات  إعداد  تعزيز  وسيتم  اللقاحات. 
بأخالقيات ومأمونية وتوفري اإلتاحة املالئمة لعمليات 
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تقوية الُنُظم 
الصحية

املهّمة،  العمل  جماالت  من  وسيظل  األعضاء.  زرع 
تعزيز الشوَروّية governance الرشيدة يف السياسات 
واملامرسات الدوائية، وتوفري األدوية األساسية بأسعار 
الة وموثوقة لتوريد املنتجات  ميسورة، ووجود ُنُظم فعَّ
امليدانية  البحوث  إجراء  يتواَصل  وسوف  الصحية. 
خمتلف  وعىل  الصحية  السياسة  صعيد  عىل  والتقيـيم 

لتحديد  وذلك  اللقاحات،  توريد  سلسلة  مستويات 
وبناء  املالئم،  التقني  الدعم  وتصميم  الفجوات، 
القدرات الالزمة، كام سوف يتم دعم البلدان يف انتهاج 
أسلوب وطني شامل لالستخدام الرشيد للتكنولوجيا 

الصحية األساسية.
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الفصل الثالث
الرشاكات وأداء 

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

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
هذه  وجعُل  اإلقليمية،  اللجنة  أعامل  والسيَّام  الرئاسية،  اهليئات  أعامل  يف  األعضاء  الدول  مشاركة  حتسنُي  سيظل 
اذ القرار وجعلها تأيت ملبيًة لالحتياجات. وهناك  املشاركة أكثر فاعلية، يمثرِّل أولوية إلضفاء الشفافية عىل عملية اخترِّ
حاجة آلليات أكثر قوة داخل أمانة املنظمة من أجل وضع خطوط واضحة للسلطة، واملسؤولية، واملساءلة، والسيَّام 
ذ عنده الربامج. وينبغي مواصلة توشيج العالقات  يف سياق يتزايد فيه نقل استخدام املوارد إىل املستوى الذي ُتنفَّ
السياسات والربامج الصحية  يتالءم مع  الذي  بالشكل  الُقطري  املستوى  املتحدة األخرى عىل  مع وكاالت األمم 
الوطنية، وبام يضمن اّتساق اجلهود املبذولة يف هذا املجال. وتضطلع املنظمة بدوَريرْن أساسيَّنيرْ يف إطار الرشاكات: 
، والعمل كمنظمة مستضيفة هلذه الرشاكات. ومتس احلاجة  أوهلام توفري القيادة والدعم االستـراتيجيني والتقنيَّـنيرْ
َزاُمن بني الرشاكات التي تستضيفها املنظمة من حيث جودة أنشطة الرصد والتبليغ، حتى يتسنَّى تنظيم تنفيذ  َـّ إىل الت

األنشطة عىل املستوَينيرْ اإلقليمي والُقطري. 

ويتزايد الطلب عىل توفري معلومات دقيقة وآنية حول الصحة بُِلغات اإلقليم املختلفة. ويظل حتديد احتياجات 
وأولويات الدول األعضاء وتلبيتها، يف ما خيتص باملنتجات اإلعالمية، يمثرِّل جمااًل ذا أولوية، وهو يتم من خالل 
دية اللغوية، وتوفري املبادئ التوجيهية يف هذا املجال.  سياسة املنظمة اخلاصة بالنرش وخطة العمل العاملية بشأن التعدُّ
وهناك حاجة أيضًا إىل التلبية، بشكل أكرب، للطلب املتزايد عىل توفري الوثائق واملطبوعات باجلودة والرسعة املطلوبة، 
باللغات الرسمية املعتمدة يف اإلقليم )العربية واإلنكليزية والفرنسية(، والتنسيق بني خمتلف األطراف املشاركة يف 
تبادل املعلومات واملعارف، وتطبيق املعايـري ومراقبة اجلودة من أجل تعزيز صورة املنظمة، وحتسني ُسُبل االتصال 
يات املاثلة، حتسني عملية احلصول  عىل خمتلف املستويات، ودعم إنتاج املعلومات باللغات الوطنية. ومن بني التحدرِّ
عىل معلومات ومعارف صحية للجهات التي هي يف حاجة إىل تلك املعلومات واملعارف. وحيتاج العاملون يف جمال 
م جيد للسياق الذي ُتنَتج فيه املعلومات ومدى موثوقيتها،  الرعاية الصحية يف الدول األعضاء إىل أن يكون لدهيم تفهُّ
إىل جانب القدرة عىل االستخدام الفاعل للتكنولوجيا اجلديدة ومصادر احلصول عىل املعلومات الصحية. ويظل 
يًا كبريًا  الكمُّ املتـراكم من األوراق املقبولة التي تنتظر النرش، ومردوديَّة التكاليف اخلاصة بعمليات اإلنتاج، متثرِّل حتدرِّ
املدير اإلقليمي  اعتامد  يات يف أعقاب  التحدرِّ البدء يف مواجهة هذه  تم  املتوسط. وقد  الصحية لرشق  املجلة  إلدارة 

لتقرير عام 2008، ولتوصيات جلنة مراجعة املجلة.
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اإلنجازات املحَرَزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

من  اإلقليم  يف  والتوجيه  القيادة  بفاعلية  يتعلق  ما  يف 
وَرِويَّة governance، واصل املكتب  خالل تعزيز الشُّ
اإلقليمي التـركيز عىل متاسك عمل املنظمة وتضافره، 
السادسة  الدورة  ُعقدت  وقد  عنه.  املساءلة  ل  وحتمُّ
واخلمسون لّلجنة اإلقليمية لرشق املتوسط، يف فاس، 
باململكة املغربية، يف الفتـرة من 5 إىل 8 ترشين األول/
م  أكتوبر 2009. وناقشت اللجنة يف تلك الدورة التقدُّ
َرز يف جماالت استئصال شلل األطفال، ومكافحة  الـُمحرْ
بفريوسه،  والعدوى  اإليدز  مرض  ومكافحة  التبغ، 
وبلوغ املرامي اإلنامئية لأللفية، وتقوية الُنُظم الصحية 
القائمة عىل الرعاية الصحية األولية. كام ناقشت اللجنة 
ورقات تقنية عن اإلصابات النامجة عن حوادث املرور، 
و«يس«،  »يب«  الكبد  اللتهاب  املتزايدة  والتهديدات 
للوقاية من الرسطان ومكافحته، وأداء  واستـراتيجية 
حول  قرارات  عرشة  اللجنة  واعتمدت  املستشفيات. 
َبُع من سياسات واستـراتيجيات يف كلٍّ من هذه  ُيتَّ ما 
والثالثون  الثالث  االجتامع  وكان  التقنية.  املجاالت 
املكتب  مقر  يف  عقد  قد  اإلقليمية  االستشارية  لّلجنة 
اإلقليمي، يف شهر نيسان/أبريل 2009، حيث نوقشت 
فيه الورقات التقنية يف إطار التحضري للدورة السادسة 

واخلمسني لّلجنة اإلقليمية.

وكان موضوع االجتامع السنوي للمدير اإلقليمي 
التمكينية.  الوظائف  هو  وموظفيها  املنظمة  ممثيل  مع 
االجتامع،  ذلك  يف  نوقشت  التي  القضايا  بني  ومن 
العاملي،  اإلدارة  نظام  تنفيذ  ببدء  اخلاصة  التحضريات 
واملالية،  البرشية  واملوارد  الصالحيات،  وتفويض 
منظمة  يف  والرشاكات  واخلدمات،  البضائع  ورشاء 
للتخطيط  واإلعداد  األمن،  وإدارة  العاملية،  الصحة 

امليداين للثنائية 2010 – 2011.

وُعقد يف مقر املكتب اإلقليمي بالقاهرة، يف شهر 
املشتـرك  التنسيقي  االجتامع   ،2010 شباط/فرباير 
الصحة  منظمة  اإلقليميَّـني إلقليم  للمديرين  السنوي 
للرشق  اليونيسف  وإقليم  املتوسط،  لرشق  العاملية 
ق  منسرِّ مكتب  مع  بالرشاكة  أفريقيا  وشامل  األوسط 
املشتـرك  املتحدة  األمم  وبرنامج  اإلنسانية،  الشؤون 
اإلنامئي،  املتحدة  األمم  وبرنامج  اإليدز،  ملكافحة 
االجتامع  وَرَأَس  للسكان،  املتحدة  األمم  وصندوق 
مع  باملشاركة  العاملية  الصحة  ملنظمة  اإلقليمي  املدير 
النقاش واالتفاق  ز  املدير اإلقليمي لليونيسف. وتـركَّ
واإلصابات  التمنيع،  جمال  يف  ة  املستجدَّ القضايا  عىل 
واألمراض  وَرِويَّة،  والشُّ املرور،  حوادث  عن  النامجة 
كام  بفريوسه.  والعدوى  اإليدز  السارية، ومرض  غري 
ب حلاالت الطوارئ  تناول النقاش أيضًا موضوع التأهُّ

الدورة السادسة واخلمسون لّلجنة اإلقليمية لرشق املتوسط ُعقدت يف مدينة فاس باململكة املغربية
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ذات  الرئيسية  القضايا  إىل  باإلضافة  معها،  والتعاطي 
الصلة بالتغذية وصحة األمومة يف اإلقليم.

وواصل املكتب اإلقليمي بذل اجلهود لالستفادة 
مع  الُقطري  التعاون  استـراتيجية  تطبيق  نتائج  من 
وختصيص  وامليرَْزنة،  التخطيط،  توجيه  يف  البلدان 
الصعيد  املنظمة عىل  املوارد، إىل جانب تعزيز حضور 
اثنتا عرشة وثيقة الستـراتيجية  القطري. واسُتكملت 
من  بكل  خاصة  القطري،  التعاون  من  الثاين  اجليل 
الليبية،  العربية  واجلامهريية  وأفغانستان،  األردن، 
واجلمهورية العربية السورية، والسودان، والصومال، 
وُعامن، وفلسطني، ولبنان، ومرص، واملغرب، واليمن.

الرامية  جهوده  بذل  اإلقليمي  املكتب  وواصل 
املوارد،  وحشد  اخلارجي  التنسيق  أعامل  حتسني  إىل 
سائر  مع  التعاون  وتعزيز  العملية،  القدرات  وتوسيع 
الرشكاء، وتم التوقيع املبدئي عىل بروتوكول للتعاون 
مع جملس التعاون اخلليجي للفتـرة 2009 – 2010. كام 
أن اتفاق التعاون املشاريعي مع هيئة اإلغاثة اإلسالمية 
العاملية قد استمرَّ يف جماالت استئصال شلل األطفال، 
املجتمعية، ودحر  الصحية، واملبادرات  الرعاية  وإيتاء 
والطوارئ  البيئية،  والسالمة  البيئة  وصحة  املالريا، 
واألعامل اإلنسانية. وقد تم تنفيذ التعاون مع املنظمة 
)إيسيسكو(  والثقافة  والعلوم  للتـربية  اإلسالمية 
لتحسني مستوى الوعي يف اإلقليم، من خالل العديد 

من األنشطة املشتـركة.

ويف جمال االتصال، واصل املكتب اإلقليمي توفري 
القضايا  حول  ومستوفاة  ورسمية  موثوقة  معلومات 
إنتاج  خالل  من  وذلك  املنظمة،  وأنشطة  الصحية 
ونرش مواد توعية صحية مهنية وثيقة الصلة باإلقليم، 
وسائل  مع  الرشاكات  وبناء  املشابكة  خالل  ومن 
أصحاب  من  وغريها  الصحة  ووزارات  اإلعالم 
الشأن املعنيني. ويف إطار تعاطيه مع جائحة اإلنفلونزا 
بإصدار  اإلقليمي  املكتب  بادر   ،2009 (H1N1)
الفاشيات،  وقوع  أثناء  االتصال  ُسُبل  حول  وثيقة 
كان  وبذلك  بذلك.  اخلاصة  اإلرشادية  والدالئل 

املكتب يف طليعة اهليئات التي قامت بإنتاج املعلومات 
مع  وجتاُوبًا  اجلائحة.  بشأن  والتواصل  التوعية  ومواد 
َيَة  وُبغرْ اإلقليم،  به  يتسم  الذي  والثقايف  اللغوي  التنوع 
متَّت  فقد  يًا،  حملرِّ  adaptation ئيم  التَّورْ أعامل  تشجيع 
ِصَيغ  يف  التجريبية  واملواد  اإلرشادية  الدالئل  إتاحة 
استخدام  إىل  املبادرة  ت هذه  وأدَّ ب.  إلكتـرونية فحسرْ
اإلقليمي  الصعيدين  عىل  واسع  نطاق  عىل  املواد  هذه 
القدرات  بناء  أيضًا  املكتب اإلقليمي  والعاملي. ودعم 
أداة  يمثل  ذلك  بوصف  املخاطر  عن  التبليغ  جمال  يف 
هامة للسيطرة عىل الفاشية يف أرسع وقت ممكن، وبأقل 

قدر ممكن من اخللل االجتامعي.

ذت يف اإلقليم،  ويف جمال إدارة املعرفة وتبادهلا، ُنفرِّ
سياسة املنظمة املنقحة للمنشورات، بدءًا بالرشوع يف 
إعداد قائمة باملنتجات اإلعالمية املقرر إنتاجها عامليًا، 
املنشورات.  إلكتـروين لتسجيل وتتبع  وإحداث نظام 
وأعيد تنظيم العديد من وظائف إدارة املعرفة من أجل 
بلوغ مستويات أفضل من الكفاءة والفاعلية واجلودة يف 
إدارة وإعداد املنتجات اإلعالمية. وتعد اجلودة إحدى 
يف  اإلقليمي  املكتب  ينتهجها  التي  األساسية  املبادئ 
ما يتعلق بالنرش، سواء من حيث املنتجات التي تنرش 
إلكتـرونيًا أو يف شكل مطبوع. كام أنشئ نظام ملراقبة 
اجلودة من أجل ضامن جودة ما ينرش عىل موقع املكتب 
املكتب  أصدر  وقد  اإلنتـرنت.  شبكة  عىل  اإلقليمي 
منشورات  و4  باإلنكليزية،  منشورة   22 اإلقليمي 
 43 جانب  إىل  بالعربية،  منشورة  و33  بالفرنسية، 
تقريرًا من تقارير االجتامعات و15 دورية )انظر املرفق 
املعلومات.  عىل  رد  املطَّ الطلب  يعكس  مما  الرابع(، 
التنفيذية  49 وثيقة من وثائق اإلجراءات  كام صدرت 
للمدير  خطابات  و105  استشارية،  مهام  من  املنبثقة 

اإلقليمي.

قدراته  تعزيز  العاملي  العريب  الربنامج  وواصل 
العريب  املحتوى  زاد  فقد  منه.  املنتظرة  النواتج  لتقديم 
ردة،  عىل مواقع املنظمة عىل شبكة اإلنتـرنت زيادة مطَّ
كام ظهرت النسخة العربية من النرشة الصحية للمنظمة 
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يف   Bulletin of World Health Organization
الرئييس  املقر  موقَعيرْ  من  كلٍّ  عىل  شهر،  كل  موعدها 
رشاكاته  شبكة  الربنامج  ع  ووسَّ اإلقليمي.  واملكتب 
لتضم أصحاب الشأن املعنيني عىل الصعيَديرْن اإلقليمي 
والدويل مِمَّن لدهيم اهتاممات باملصطلحات والتـرمجة، 
املتـرمجني  للتـرمجة، واحتاد  العربية  املنظمة  بينهم  ومن 
)السودان(،  للتعريب  العليا  واهليئة  )لبنان(  العرب 
)الكويت(  الصحية  العلوم  لتعريب  العريب  واملركز 
والنرش  والتأليف  والتـرمجة  للتعريب  العريب  واملركز 
املرصية  واجلمعية  السورية(،  العربية  )اجلمهورية 
العربية  اللغة  وجمامع  )مرص(،  العاملية  الثقافة  لتنمية 
للنرش.  »إلزيفري«  ودار  ودمشق،  والقاهرة،  ن،  عامَّ يف 
واملعنية  للمنظمة  العاملية  العمل  خطة  مع  ومتشيًا 
عت عىل  ت استامرة مسح ووزرِّ بالتعددية اللغوية، ُأعدَّ
األولويات  لتحديد  العربية،  الصحة  وزارات  مجيع 
طبع  وتم  العربية.  باللغة  والنرش  التـرمجة  جمال  يف 
الثالثي  املوحد،  الطبي  املعجم  من  الرابعة  اإلخراجة 
ووزعت  والفرنسية(  واإلنكليزية،  )العربية،  اللغة 
جودة  مراقبة  أنشطة  حتسني  وتم  واسع.  نطاق  عىل 
التـرمجة. وَتواَصل بذل اجلهود الواسعة من أجل مزيد 
من التطوير والتحديث لسلسلة الكتب اجلامعية باللغة 
املجاالت  يف  جديدة  منشورات  ظهور  مع  العربية، 
اللغة  52 منشورة إىل  الطبية ذات األولوية. وُتـرمجت 
مطبوع.  شكل  يف  منها  عرشة  اثنتا  ُنرشت  العربية، 
وقد دعم املكتب اإلقليمي أيضًا نرش األدبيات الطبية 
والصحية باللغات الوطنية من خالل تنسيق تـرمجة 51 

منشورة إىل الفارسية وثالثة منشورات إىل األردية.

نرش  املتوسط  لرشق  الصحية  املجلة  وواصلت 
البحوث الطبية البيولوجية وبحوث الصحة العمومية 
م إىل املجلة يف عام 2009 ما جمموعه  العالية اجلودة. وُقدرِّ
575 ورقة للنظر يف نرشها، ُقبل منها نحو 31%. ومثَّلت 
من  بلدًا  وعرشين  واحدًا  للنرش  مت  ُقدرِّ التي  األوراق 
بني بلدان اإلقليم االثنني والعرشين، إىل جانب تسعة 
 190 جمموعه  ما  وُنرش  اإلقليم.  خارج  من  بلدًا  عرش 
من  عرش  اخلامس  املجلد  من  الستة  األعداد  يف  ورقة 

ل، بعَض اليشء، من العدد املتـراكم من  املجلة، مما قلَّ
األوراق املقبولة التي تنتظر النرش. ومتشيًا مع توصيات 
إلعادة  اإلجراءات  اختاذ  يف  رُشع  فقد  املراجعة،  جلنة 
إطالق املجلة بتصميم جديد وصدورها بصفة شهرية 
يف عام 2010، مع ضامن االنتقال السلس دون املساس 
أقيمت  وقد  صدورها.  أوقات  أو  املجلة،  بجودة 
بالتصميم،  اخلاصة  األفكار  لتقديم  للدعوة  مسابقة 
اخلصوص  هذا  يف  تصمياًم  عرش  أحد  تقديم  وتم 
هليئة  تقديمها  قبيل  التصميامت  لتقيـيم  جلنة  وُشكلت 
التحرير الختاذ القرار النهائي بشأهنا. وانتقلت عملية 
التوضيب )تصميم النامذج الطباعية(، والطباعة نفسها 
ل بعض  َـّ الذي مث لتجري يف املكتب اإلقليمي، األمر 

الصعوبات يف الفتـرة األوىل. 

وُبذل جمهود ضخم لتعزيز قدرات املكتب اإلقليمي 
يف جمال الطباعة والنرش بأشكال خمتلفة وبجودة عالية، 
الفئات  إىل  وإيصاهلا  املطبوعات  نرش  عملية  وحتسني 
عىل يربو  ما  توزيع  تم  فقد  اإلقليم.  يف   املستهدفة 
000 230 نسخة جمانية من منشورات املكتب اإلقليمي، 
يف اإلقليم، من بينها 267 14 نسخة من املجلة الصحية 
الوثائق اخلاصة  30 نسخة من  املتوسط. و218  لرشق 
بمرض اإليدز، وتم كذلك توزيع 833 12 نسخة من 
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 5409 جمموعه  ما  بيع  وتم  الرئييس.  املقر  منشورات 
واملقر  اإلقليمي  املكتب  نسخة من منشورات كل من 
 115  498 قدرها  إمجالية  بقيمة  للمنظمة،  الرئييس 
من  نسخة   1090 تسليم  جانب  إىل  أمريكيًا،  دوالرًا 
لبيعها  الرئييس  املقر  إىل  اإلقليمي  املكتب  منشورات 
يف  اإلقليمي  املكتب  وشارك  العاملي.  املستوى  عىل 

ثالثة معارض دولية للكتاب. 

املكتب  يف  الصحية  املنشورات  َتَلّقي  وَتَواَصَل 
الطبية  واملؤسسات  الُقطرية،  واملكاتب  اإلقليمي، 
برشاء  خاصًا  رشاء  أمر   135 إصدار  وتم  اإلقليم.  يف 
املكتنزة،  واألقراص  املجالت،  واشتـراكات  الكتب 
شبكة  عىل  الصحية  األدبيات  إىل  املبارش  والدخول 
التي  للمنشورات  اإلمجايل  العدد  ووصل  اإلنتـرنت. 
ُأجري هلا مسح ضوئي يف مستودع حمفوظات املكتب 
عام  عىل   %12.3 نسبتها  بزيادة   ،13  263 اإلقليمي 
املنظمة  مرشوع  تطوير  لدعم  العمل  وَتَواَصَل   .2008
مع  بالتعاون  العاملي،  املؤسيس  املحفوظات  ملستودع 
الرئييس للمنظمة، وغريه من املكاتب اإلقليمية.  املقر 
ملوقع  اجلودة  ومراقبة  التحديث  عملية  حتّسنت  وقد 
»الفهرس الطبي إلقليم رشق املتوسط« IMEMR عىل 
املنشورة  للمجالت  اإلمجايل  العدد  وبلغ  اإلنتـرنت. 
عىل   %4 نسبتها  بزيادة  بلدًا(   19 )من   473 واملفهرسة 
عام 2008، وبلغ جمموع املقاالت املفهرسة 326 101، 

بزيادة نسبتها 5.7% عىل عام 2008.

الصندوق  املكتب اإلقليمي دعَمه ملكتبة  وواصل 
النائية  املناطق  يف  السكان  حصول  لتحسني  األزرق 
يف اإلقليم عىل أحدث املعلومات الصحية. وُأرسلت 
مخس عرشة مكتبة من مكتبات الصندوق األزرق إىل 
العراق، حتتوي عىل منشورات املكتب اإلقليمي باللغة 
العربية فقط، وهي األوىل من هذا النوع من املكتبات 
اإلقليمي  املكتب  واصل  كام  املرشوع.  هذا  بداية  منذ 
الصندوق األمحر، حيث  أيضًا ملرشوع مكتبات  دعَمه 
النصوص  تضم  ببليوغرافية  معطيات  قاعدة  أنشئت 
لة عىل  الكاملة ملنشورات مكتبة الصندوق األمحر مسجَّ

عت عرشون مكتبة من مكتبات  زرِّ أقراص مكتنزة. ووُّ
َعترْ أقراٌص مكتنزة، عىل كل  الصندوق األمحر، كام ُوزرِّ
من أفغانستان، وباكستان، ومجهورية إيران اإلسالمية، 

والسودان، والصومال، والعراق، ولبنان، واليمن.

هات املستقبلية التوجُّ
وإدراكه  باملنظمة  املنوط  الدور  فهم  إىل  حاجة  َة  مَّ ـَ ث
عدد  فيها  يتـزايد  بيئة  ظل  يف  وذلك  جيدًا،  إدراكًا 
التأثري  ضوء  ويف  املعنّيون.  الشأن  وأصحاب  الرشكاء 
املستمر لألزمة املالية عىل تدفق املوارد من أجل الصحة 
وَرِويَّة الرشيدة  والتنمية، فإن احلفاظ عىل ممارسات الشُّ
والرشاكات اجليدة يعد أمرًا ال غنى عنه من أجل بلوغ 
األهداف االستـراتيجية الطموحة التي اشتملتها اخلطة 
يف  اإلسهام  مَّ  ـَ ث ومن  األمد،  املتوسطة  االستـراتيجية 
بلوغ املرامي اإلنامئية لأللفية ذات الصلة بالصحة. أما 
اخلارجية،  املساعدات  عىل  بشدة  تعتمد  التي  البلدان 
فسيكون تعزيز التعاون مع األمم املتحدة وغريها من 
الرشكاء، أمرًا مهاًم، من أجل احلفاظ عىل جودة اإليتاء 
والتبليغ. وستكون هناك تنمية أكرب للقدرات يف جمال 
التوضيح  أنشطة  ستنفذ  كام  وتنسيقها،  املوارد  حشد 
التقارير،  نرش  طريق  عن  املعنيـني  الشأن  ألصحاب 
والنرشات، كام سيتم إعداد أفالم وثائقية عن املانحني 
التقليديـني وغري التقليديـني. ويقوم املكتب اإلقليمي 
حاليًا بتوسيع أنشطة التبليغ عن الفاشيات، كام سيقوم، 
اإلقليمية  باخلربات  قائمة  بإعداد  أمور،  مجلة  ضمن 
وإنشاء قاعدة مشتـركة لالتصاالت يف األوقات التي 
تقع فيها أحداث عاملية حادة يف جمال الصحة العمومية. 
منتجات  وتوزيَع  نرَش  اإلقليمي  املكتب  وسُيواصل 
املنظمة  سياسة  مع  متشيًا  عالية،  جودة  ذات  إعالمية 
التعددية  بشأن  العاملي  العمل  وخطة  بالنرش،  اخلاصة 
إدارة  وُنُظم  إجراءات  مراجعة  وستجَرى  اللغوية. 
املحتوى من أجل استمرار حتسني الكفاءة واجلودة يف 
وإعادة  مراجعة  اإلعالمي، كام ستجري  اإلنتاج  جمال 
تطوير مواقع املكتب اإلقليمي واملكاتب الُقطرية عىل 
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د  شبكة اإلنتـرنت. وسوف خيضع املعجم الطبي املوحَّ
تقيـيم  من  املزيد  إجراء  سيتم  كام  التطوير  من  ملزيد 
االحتياجات وحتديد األولويات يف ما خيتص باألدبيات 
الوطنية.  اللغات  من  وغريها  العربية  باللغة  الطبية 
اإلعالمية  للمنتجات  اإللكتـروين  النرش  وسيكون 
املرامي  من  واحدًا  مكتنزة  أقراص  عىل  الصحية 
األساسية يف ما يتعلق باحلصول العادل عىل املعلومات 
virtual  الصحية. وسوف تـتمُّ تقوية املكتبة املجازية
واحتادات  الطبية  املكتبات  وشبكة  الصحية  للعلوم 
اإللكتـرونية.  والكتب  اإللكتـرونية  املجالت 
وسيتواصل التعاون مع الرشكاء من أجل حتسني إتاحة 
املعلومات يف جمال العلوم الصحية والطبية احليوية يف 
اإلقليم، وسُيعاد إطالق املجلة الصحية لرشق املتوسط 
إنتاجها  وسيتم  شهري،  وبإصدار  جديد  بتصميم 
بالكامل يف مقر املكتب اإلقليمي، ومن املتوقع أن يتم 
التي  املقبولة  الورقات  من  املتـراكمة  األعداد  تقليص 

تنتظر النرش مع هناية العام.

الغرض االستـراتيجي 13: تطوير 
منظمة الصحة العاملية واحلفاظ عىل 

مية متسمة باملرونة،  كوهنا منظمة تعلُّ
نها من االضطالع بواليتها  بام يمكِّ

الية بمزيد من الكفاءة والفعَّ
القضايا والتحّديات

واملوارد  األموال  يف  ملحوظ  تفاوت  وجود  اليزال 
رِـّل  البرشية املتوافرة، ويف توزيعها عىل نطاق املنظمة يمث
أحد التحديات املاثلة؛ حتى غدا كلٍّ من توفري التمويل 
ختصيٍص  لضامن  والعمل  باملرونة  املّتسم  اإلضايف 
أولويات  إحدى  رِـّل  يمث املتاحة،  للموارد  أفضل 
التفاوت  مدى  توضح  التي  األمثلة  ومن  املنظمة. 
ما  عىل  تستحوذ  جماالت  ثالثة  هنالك  أن  التمويل  يف 

يقرب من 60% من األموال املتأترِّية من خارج امليزانية، 
واملالريا  السل  مكافحة  برامج  هي  املجاالت  وهذه 
ب  التأهُّ وبرنامج   ،%9.6 تستهلك  التي  واإليدز 
للطوارئ واالستجابة هلا ويستهلك 36.6%، وبرنامج 
التمنيع وتطوير اللقاحات ويستهلك 10.5% من تلك 
األزمات،  من  معاناته  اإلقليم  واصل  وقد  األموال. 
التخفيف من وطأة املخاطر املصاحبة هلا  حتى أصبح 
أكثر إثارة للتحديات. وخالل فتـرة إعداد هذا التقرير 
أعلنت سبعة من بلدان اإلقليم عىل أهنا مراكز عمل ال 
جيوز للموظفني فيها اصطحاب عائالهتم إليها، بسبب 
التي  املخاطر  ازدياد  إىل  تؤدي  التي  األمنية  األوضاع 
تتـربص باملوظفني، وإىل ارتفاع تكاليف إيتاء خدمات 
املالية  املوارد  ُشحُّ  أّدى  الصّدد،  هذا  ويف  الربامج. 
يف  هلا  التخطيط  سبق  التي  األنشطة  إنجاز  عرقلة  إىل 
جماالت األمن واملباين. وتواصلت اإلجراءات اإلدارية 
للمنظمة،  املتاحة  املالية  املوارد  إدارة  لتحسني  واملالية 
تتسم  بطريقة  األعضاء  البلدان  احتياجات  تلبية  ُبغية 
بالكفاءة والفعالية والشفافية. وقد اختذت اإلجراءات 
املالئمة التي تتامشى مع قرارات مجعية الصحة العاملية 
الكفاءات  ذوي  من  للعمل  املرشحني  الجتذاب 
الذين  األكفياء  الوطنيني  ومن  النساء،  ومن  العالية، 
ناقص،  متثيل  هلا  أو  متثيل  هلا  ليس  بلدان  إىل  ينتمون 
ولضامن الشفافية يف إجراءات انتقاء املوظفني، ولو أن 
احلاجة الزالت قائمة ملزيد من العمل يف هذا الصدد. 

اإلدارة  نظام  تشغيل  لبدء  التحضري  اقتىض  وقد 
أن   2010 الثاين/يناير  كانون  شهر  مطلع  يف  العاملي 
انسجام  لضامن  املشكالت  من  عدد  مع  التعاطي  يتم 
األعامل.  ألداء  املشتـركة  القواعد  مع  املامرسات 
التحتية،  البنية  عىل  الالزمة  التحسينات  أسفرت  وقد 
وتعزيز  املتهالكة،  القديمة  للمعدات  بدائل  وتعويض 
داخل  جترى  التي  العمليات  يف  العمل  بيئة  جممل 
البلدان، وبني البلدان وعىل الصعيد اإلقليمي والعاملي 
ها إىل التنوع يف بلدان  عن عدد من التحديات التي َمَردُّ
إىل  هذا  العاملني؛  وقلة  املوارد  حمدودّية  وإىل  اإلقليم، 
املعطيات،  حتويل  منها  نذكر  أخرى  حتديات  جانب 
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الرشاكات وأداء منظمة 
الصحة العاملية

قبل،  من  مستعملة  كانت  التي  الُنُظم  توجيه  وإعادة 
الالزم.  التقني  الدعم  القدرات، وتقديم  بناء  وأنشطة 
وقد ُبذلت جهود ضخمة لضامن ختفيف وطأة العوامل 
املصاحبة. واستتبع إضفاء الطابع املؤسيس عىل التغيري 
االجتاه  سياق  يف  تغيـريًا  واإلجراءات،  املامرسات  يف 
التنظيمية/ الثقافة  يف  التغيري  أن  كام  الالمركزية.  نحو 
السائدة لدى املنظمة يقتيض مواصلة تقديم الدعم من 

أجل إيتاٍء أفضل للربامج ولألداء اإلداري.

اإلنجازات املحَرَزة نحو بلوغ أهداف 
مؤرشات األداء لكل نتيجة متوقعة

الربامج  ملراجعة  املشتـركة  البعثات  اسُتكملت  لقد 
خطط  عن  وأسفرت  البلدان،  مجيع  يف  هلا  والتخطيط 
اسُتخدمت  وقد   .2011  –  2010 للثنائية  ميدانية 
مكثَّف  نحٍو  عىل  القطري  التعاون  استـراتيجيات 
األولويات  وضع  يف  عملها  يف  البعثات  لتوجيه 
الثنائية  هناية  يف  التقييم  اسُتكمل  كام  اخلطط.  وإعداد 
نتائجه  مت  وُقدرِّ له،  د  املحدَّ الوقت  – 2009 يف   2008
العاملي  الصعيد  عىل  املتكاملة  التقارير  إلعداد  متهيدًا 
ويبنيرِّ   .2010 عام  الرئاسية  اهليئات  إىل  وتقديمها 
البلدان  جتاه  املستمر  املنظمة  التزام  العاملي  التقرير 
بإعداد  يتعلق  ما  يف  املانحة،  والوكاالت  األعضاء 

الة وشفافة. التقارير بطريقة فعَّ

إىل  الرامية  جهوده  اإلقليمي  املكتب  وواصل 
تنفيذ  عىل  تعمل  التي  الُفرقاء  لدى  القدرات  تعزيز 
فقد  ااًل.  فعَّ تنفيذًا  النتائج  عىل  تأسيسًا  اإلدارة  إطار 
أجريت أنشطة لبناء القدرات لدى العاملني يف املكتب 
ع  اإلقليمي ويف مخس مكاتب قطرية، وذلك ُبغيَة التوسُّ
بتشغيل  يتعلق  ما  أما  وتطبيقاته.  اإلطار  استخدام  يف 
ُأجريت  فقد  اإلقليم،  يف   GSM العاملي  اإلدارة  نظام 
فرقاء  متكني  هبدف  القدرات  لبناء  مستفيضة  دورات 
الربامج والتخطيط هلا من  املشتـركة ملراجعة  البعثات 
إعداد خططهم امليدانية للثنائية 2010 – 2011 يف إطار 
هذا النظام. كام أجرَي تدريب معّمق ملستخدمي النظام 

بتشغيله، وشارك يف  البدء  التي سبقت  خالل األشهر 
1100 من  منه  واستفاد  مدربًا،  التدريب عرشون  هذا 
القطرية.  املكاتب  ويف  اإلقليمي  املكتب  يف  العاملني 
للعاملني  الدعم  لتقديم  إقليمي  خدمة  وأنشئ مكتب 
بدء  أعقَبترْ  التي  الفتـرة  العمل خالل  يف مجيع مواقع 
بناء للقدرات أيضًا  النظام مبارشة. كام أجري  تشغيل 
واملكاتب  اإلقليمي  املكتب  من  كل  يف  العاملني  لدى 
القطرية يف جمال إدارة األداء وتطويره، مع إعداد خطط 

م خالل الثنائية 2010 – 2011. للتعلُّ

اإلرشادية  الدالئل  عىل  تعديالت  وُأدخلت 
النتقاء املوارد البرشية من املهنيني العاملني يف املناصب 
ية اجتذاب أفضل الكفاءات.  الطويلة األمد واملؤقتة، ُبغرْ
رؤساء  لتوظيف  جديدة  عاملية  سياسة  ت  أعدَّ كام 
املعطيات  استمداد  مع  املنظمة،  يف  القطرية  املكاتب 
امللحق  املنظمة. ويقدم  املكاتب اإلقليمية يف  من مجيع 
 2 1 املخطط التنظيمي للمكتب اإلقليمي، أما امللحق 
ح توزيع العاملني من فئة املهنيرِّـني وفق أعدادهم  فيوضرِّ

وجنسياهتم.

ُنُظم متسمة  َتَواَصَل العمل يف إعداد وتعزيز  وقد 
بالشمولية حلامية الربيد اإللكتـروين، وترسيع قدرات 
اإلنتـرنت  يف  املعطيات  وحركة  اإللكتـرونية  الشبكة 
ص،  التلصُّ مواطن  وكشف  التشغيلية،  والتطبيقات 
املكتب  خارج  الشبكات  مع  التواصل  وحتسني 
مشاريع  ودعم  الالسلكي،  النقل  وحتسني  اإلقليمي 
اإلدارية  الُنُظم  تعزيز  تم  كام  اإللكتـرونية.  الصحة 
الية  األخرى مما أدى إىل خفض التكاليف وزيادة الفعَّ

اإلدارية.

اإلمداد  ألنشطة  الكايف  التخطيط  ساهم  وقد 
املكتبية  واملواد  ات  املعدَّ وتوفري  اللوجستي  والدعم 
املكتب  ضمن  املنّفذة  للعمليات  الدعم  تقديم  يف 
اإلقليمي. واستمّر حتسني مرافق العقارات يف اإلقليم، 
مع البدء يف بناء مقر ملكتب املنظمة يف األردن، وخضع 
مع  للتواؤم  كبرية  لتعديالت  املكتب  هذا  تصميم 
حُيتذى  نموذجًا  البناء »األخرض«؛ مما سيجعله  مفهوم 
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اإلصالحات املؤسسية الواسعة النطاق والتي ستضمن 
ًة.  مردوديَّ وأكثر  كفاءة  أكثر  للمنظمة  دعٍم  تقديم 
وأصبح من املطلوب القيام باملزيد من التدريب لضامن 
املتكامل  الرصد  مع  النظام،  هذا  من  الكامل  االنتفاع 
عىل  العمل  تنظيم  سيتم  إذ  واملالية؛  التقنية  للجوانب 
وجٍه يتامشى مع إطار وإجراءات اإلدارة تأسيسًا عىل 
النتائج، بدءًا من التخطيط ووضع امليزانية عىل الصعيد 
برصد  وانتهاًء  االستـراتيجي،  الصعيد  وعىل  امليداين 
للموارد  انسيابًا  ذلك  يضمن  إذرْ  والتنسيق،  األداء 
إدارٍة  َن  وُحسرْ املنظمة،  أجزاء  مجيع  يف  ال  فعَّ نحٍو  عىل 
البرشية،  املوارد  ختطيط  ذلك  يف  بام  البرشية،  للموارد 
وتوظيفها، وتنمية العاملني وتدريُبهم، وإدارة األداء، 
االستحقاقات.  وتقديم  اخلدمات  ظروف  جانب  إىل 
امليداين،  الدعم  تقديم  عىل  املحافظة  ستتواصل  كام 
واإلمداد  التحتية  البنية  إدارة  من  يتـراوح  الذي 
)اللوجستيات(، والعاملني واملباين، واألمن واخلدمات 
املعلومات  تكنولوجيا  إدارة  إىل  للعاملني،  الطبية 
governance يف  واملساءلة املالئمة وآليات الشوروية 
مجيع املجاالت. وسيكون التكاتف والتآزر رضوريَّـنَي 
يف مجيع أقسام املنظمة لضامن بيئة عمل فّعالة وآمنة عىل 

الصعيد العاملي.

توسيع  واسُتكمل  اإلقليم.  يف  املنظمة  مقرات  بني 
مبنى جديد يف  وبناء  السودان،  املنظمة يف  بناء مكتب 
تونس، واملأمول أن ُيسلامَّ يف هناية عام 2010 بإذن اهلل. 
السالمة يف  بام حيّقق حتسني  األمن  إجراءات  زت  وُعزرِّ

مقّرات املنظمة.

واملشتـريات  الطلبات  حجم  وصل  وقد 
43 مليون دوالر أمريكي،  واإلمدادات واألجهزة إىل 
لتنفيذ  الالزمة  واألجهزة  اإلمدادات  ذلك  يف  بام 
من  وذلك  ألنشطتها،  املنظمة  مع  املتعاونة  الربامج 
امليزانية العادية ومن املوارد املتأترِّية من خارج امليزانية، 
غري  واملؤسسات  احلكومات  استـرداد  أساس  وعىل 
احلكومية للتكاليف، إضافًة إىل رشاء ما مل يكن مرتقبًا 
التعاطي  وَتَواَصَل  الطارئة.  االحتياجات  تلبية  ية  ُبغرْ
الزمن  ضمن  واألجهزة  اإلمدادات  رشاء  طلبات  مع 

املطلوب.  

هات املستقبلية التوجُّ
مجيع  يف   GSM العاملي  اإلدارة  نظام  تطبيق  مع 
إجراء  اإلقليمي  املكتب  املنظمة، سيواصل  مستويات 
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ت العربية املتحدة
اإلمارا

83 600
765 4)أ(

81)أ(
40,4

1,6
2008

6,1
2008

19,1
0,9

25,0
2008

1,9
2008

باكستان
796 096

163 760
35

25,0
7,7

2009
1,7

2009
43,4

3,5
88,3

2009
4,1

2007

البحرين
758

107 1)أ(
100)أ(

15,3
2,2

2008
6,1

2008
20,2

2,4
29,2

2008
1,9

2008

س
تون

154 630
10 434

66)أ(
17,7

5,8
2008

1,2
2008

24,2
7,0

45,3
2008

2,0
2008

اجلامهريية العربية الليبية
1 665 000

5 603
ب(

(86
24,9

4,0
2008

2,8
2008

31,1
5,0

56,5
2007

2,7
2007

مجهورية إيران اإلسالمية
1 648 195

650 73)أ(
71

18,3
6,0

2006
1,6

2006
25,1

5,2
43,5

2006
1,8

2009

اجلمهورية العربية السورية
185 180

20 125
54

34,8
3,9

2008
2,5

2009
37,9

3,6
70,9

2009
3,1

2005

اجلمهورية اليمنية
555 000

879 22)أ(
30

39,7
9,0

2004
3,0

2009
45,0

3,5
94,3

2008
5,0

2006

جيبويت
23 000

818
84

42,0
15,0

2006
3,0

2006
40,0

2,0
72,4

2006
…

…

السودان
2 506 000

154 39)أ(
ب(

(38
37,8

11,5
2007

2,5
2007

41,3
4,1

82,9
2007

5,1
2006

صومال
ال

637 700
8 440

ب(
(36

44,0
16,0

2008
2,4

2008
44,4)ج(

2,6
88,7

2007
6,7

2006

العراق
435 052

32 326
67

37,5
4,0

2009
3,4

2009
42,9

2,8
84,2

2009
5,0

2008

ُعامن
309 500

ب(
(2 743

…
27,3

3,3
2008

2,4
2008

35,2
2,2

59,7
2008

3,3
2008

ني
فلسط

6 020
3 935

57
29,6

3,0
2009

2,7
2009

41,5
3,0

80,2
2007

4,6
2009

قطر
11 580

1 639
100

11,2
1,2

2009
5,2

2005
13,7

10,0
31,0

2009
2,3

2008

ت
الكوي

17 818
640 3)أ(

100
15,0

1,6
2008

9,3
2008

19,6
1,6

26,9
2008

1,7
2008

لبنان
10 452

4 060
85)ج(

21,7
5,1

2009
1,7

2009
27,2

7,7
53,6

2009
1,9

2009

رص
م

1 009 500
76 823

43
28,9

6,2
2009

2,1
2008

31,7
3,7

54,8
2008

3,0
2008

ب
املغر

710 850
31 514

57
19,2

5,7
2009

1,4
2009

28,0
5,8

51,1
2009

2,2
2009

اململكة العربية السعودية
2 000 000

25 374
85

23,7
3,9

2009
2,2

2009
32,0

2,8
53,3

2009
3,0

2008

َّمة  ت املقد
السنة = السنة املرجعية للمعطيا

غة عن الفرتة 2004 - 2009 ت غري متوافرة أو غري مبلَّ
... = املعطيا

)هـ( 2004
)ج( 2006 

)أ( 2008 

ع العمري ت املتوفرة عن التوزُّ
)و( حمسوبة من البيانا

)د( 2005 
ب( 2007 

(
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2009

صادية
ت االجتامعية – االقت

رشا
املؤ

البلد
ني 

معدل معرفة البالغ
للقراءة والكتابة )15 سنة فأكثر(

س
ني باملدار

النسبة اإلمجالية للملتحق
االبتدائية

الثانوية

اإلمجايل
ذكور

ث
إنا

اإلمجايل
ذكور

ث
إنا

اإلمجايل
ذكور

ث
إنا

)%(
)%(

)%(
السنة

)%(
)%(

)%(
)%(

)%(
)%(

السنة
األردن

93
96

89
2009

102
101

103
82

79
86

2007

أفغانستان
27

39
13

2008
65

75
66

34
44

22
2008

ت العربية املتحدة
اإلمارا

27
39

13
2008

65
75

66
34

44
22

2008

باكستان
56

69
44

2009
91

97
83

47
55

36
2009

البحرين
…

…
…

…
125

124
126

102
100

104
2006

س
تون

78
86

69
2008

98
97

97
75

72
79

2009

اجلامهريية العربية الليبية
89

94
83

2006
97

97
97

…
…

…
2008

مجهورية إيران اإلسالمية
82

87
77

2006
…

…
…

…
…

…
…

اجلمهورية العربية السورية
83

90
76

2008
100

100
100

37
35

38
2006

اجلمهورية اليمنية
…

…
…

…
75

85
66

37
47

27
2009

جيبويت
63

63
64

2006
52

54
50

32
37

26
2006

السودان
50

51
49

2007
71

77
65

30
31

29
2008

صومال
ال

25
…

…
2006

7
…

…
…

…
…

2006

العراق
65

65
65

2006
104

113
96

49
56

41
2009

ُعامن
91

94
88

2006
103

105
102

105
102

109
2005

ني
فلسط

94
97

90
2007

90
88

90
75

70
80

2007

قطر
91

94
88

2006
103

105
102

105
102

109
2005

ت
الكوي

95
96

94
2008

100
100

100
100

100
100

2008

لبنان
…

…
…

…
108

110
105

79
74

84
2007

رص
م

71
78

63
2006

94
95

93
92

93
91

2006

ب
املغر

56
69

44
2009

91
…

…
44

…
…

2009

اململكة العربية السعودية
88

90
85

2008
99

100
97

94
99

90
2008

AR Annual Report 2009 Book 26-09-2010.indb   112 9/28/2010   4:57:37 PM



113

املرتسامت اإلحصائية 
الُقْطرية

صادية )تابع(
ت االجتامعية – االقت

رشا
املؤ

البلد
السكان الذين 

يتاح هلم باستمرار 
صدر 

صول إىل م
الو

ن
َّ مائي حمس

السكان الذين يتاح 
صول عىل 

هلم احل
ن

َّ صحاح حمس
إ

َّل البطالة معد
ني )15 سنة فأكثر(

ني البالغ
ني ب

َّل انتشار التدخ اإلمجايلمعد
ذكور

ث
إنا

)%(
)%(

السنة
)%(

السنة
)%(

)%(
)%(

السنة
األردن

98
60

2007
13

2009
29

49,6
5,7

2007

أفغانستان
27

5
2008

38
2008

…
…

…
…

ت العربية املتحدة
اإلمارا

100
100

2008
4

2008
…

…
…

…

باكستان
93

73
2007

5
2008

23
36,0

9,0
2007

البحرين
100

100
2008

6
2007

20
33,4

7,0
2007

س
تون

98
82

2008
15

2009
30

53,0
…

2005

اجلامهريية العربية الليبية
98

99
2006

17
2004

25
49,6

0,7
2009

مجهورية إيران اإلسالمية
98

91
2008

11
2009

14
25,5

2,9
2007

اجلمهورية العربية السورية
88

97
2006

9
2009

…
…

…
…

اجلمهورية اليمنية
…

32
2008

16
2008

18
27,0

10,0
2006

جيبويت
…

…
…

…
…

…
…

…
…

السودان
56

31
2006

…
…

16
20,5

11,8
2005

صومال
ال

29
37

2006
47

2007
…

…
…

…

العراق
81

84
2007

25
2008

15
32,0

3,0
2006

ُعامن
…

…
…

…
…

7
14,3

0,2
2009

ني
فلسط

87
98

2007
26

2007
23

42,2
2,4

2007

قطر
100

100
2008

…
…

11)ز(
19,9

2,2
2006

ت
الكوي

100
100

2008
1

2007
18

35,0
2,9

2006

لبنان
100

…
2004

9
2004

…
…

…
…

رص
م

94
94

2006
9

2008
19

39,0
…

2006

ب
املغر

85
81

2007
9

2009
6

11,0
0,6

2007

اململكة العربية السعودية
100

99
2008

5
2008

22
37,0

6,0
2008

)ز( أكثر من 18 سنة
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2009

صحي
ت اإلنفاق ال

رشا
مؤ

البلد
ب الفرد من 

صي
ن

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

ب 
من اجلي

يص كنسبة 
الشخ

مئوية من  إمجايل 
صحي

اإلنفاق ال

اإلنفاق احلكومي 
صحة 

العام عىل ال
كنسبة مئوية من 
إمجايل اإلنفاق 
احلكومي  العام

صحة 
ميزانية وزارة ال

كنسبة مئوية من 
امليزانية احلكومية)و(

بالدوالر األمريكي
بالدوالر األمريكي

بالدوالر األمريكي
)%(

)%(
)%(

)%(
السنة

)%(
السنة

األردن
3 257

277
172

8,5
62,2

33,4
11,3

2008
8,0

2009

أفغانستان
655

48
10

7,3
21,2

77,9
3,7

2008
3,5

2009

ت العربية املتحدة
اإلمارا

64 009
1 551

1 044
2,4

67,3
22,1

8,9
2008

7,3
2008

باكستان
841

24
7

2,9
29,7

57,9
3,3

2008
…

…

البحرين
27 943

1 000
697

3,6
69,7

19,7
9,8

2008
9,3

2008

س
تون

3 883
231

115
6,0

49,6
42,5

8,9
2008

6,8
2009

اجلامهريية العربية الليبية
14 846

416
316

2,8
75,9

24,1
5,4

2008
…

2009

مجهورية إيران اإلسالمية
5 070

320
146

6,3
45,7

51,7
11,4

2008
4,7

2004

اجلمهورية العربية السورية
2 596

84
38

3,2
45,1

54,9
6,0

2008
4,9

2009

اجلمهورية اليمنية 
1 354

50
20

3,7
40,7

58,0
4,5

2008
3,6

2009

جيبويت
1 031

88
67

8,5
76,1

23,6
14,1

2008
…

…

السودان
1 353

49
18

3,6
36,6

63,4
6,3

2008
3,0

2006

صومال
ال

**140
…

…
…

…
…

…
2008

…
…

العراق
3 524

95
77

2,7
81,2

18,8
3,1

2008
…

2009

ُعامن
19 102

458
336

2,4
73,2

17,0
4,7

2008
4,6

2008

ني
فلسط

*1 359
*184

*65
13,5

35,5)ج(
34,5)ج(

…
2006

10,5
2009

قطر
88 990

2 935
2 059

3,3
70,1

26,5
9,7

2008
5,1

2007

ت
الكوي

50 485
1 006

772
2,0

76,8
21,3

6,3
2008

5,1
2008

لبنان
6 834

599
293

8,8
49,0

39,9
12,4

2008
3,3

2009

رص
م

1 949
124

48
6,4

38,3
58,7

7,1
2008

4,7
2008

ب
املغر

2 707
144

50
5,3

35,0
56,1

6,2
2008

5,0
2006

اململكة العربية السعودية
18 603

621
482

3,3
77,6

16,3
8,8

2008
5,6

2008

صاء
ب املكركزي الفلسطيني لإلح

ت املبدئية، املكت
* التقديرا

ت املتعددة )3(، 2008
رشا

ت مقتبسة من حتري جمموعة املؤ
** املعطيا
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املرتسامت اإلحصائية 
الُقْطرية

رشية واملادية
ت املوارد الب

رشا
مؤ

البلد
العاملون

البنية 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

24,5
40,3

7,3
14,1

2009
18,0

2,4
2009

أفغانستان
2,1

5,0
0,3

0,3
2009

4,2
0,7

2009

ت العربية املتحدة
اإلمارا

27,9
6,2

6,1
50,6

2008
19,3

0,5
2008

باكستان
8,0

6,0
1,0

0,9)د(
2009

6,0
1,0

2009

البحرين
21,1

42,0
3,2

6,0
2008

19,0
0,2

2008

س
تون

11,9
32,8

2,4
2,0

2009
20,9

2,0
2009

اجلامهريية العربية الليبية
19,0

68,0
6,0

3,6
2009

37,0
2,6

2009

مجهورية إيران اإلسالمية
8,9)د(

8,2
1,9

2,1)د(
2008

13,8
3,1

2006

اجلمهورية العربية السورية
21,5

40,8
2,8

6,4
2008

21,7
0,8

2008

اجلمهورية اليمنية
3,0

0,3
1,0

7,0
2009

7,0
2,0

2009

جيبويت
…

8,0
1,2

3,2
2008

…
0,6

2008

السودان
2,8

8,4
0,2

0,1
2008

7,3)أ(
1,6

2008

صومال
ال

…
…

…
…

…
…

4,8
2004

العراق
6,9

13,8
1,5

1,7
2009

12,7
0,6

2009

ُعامن
18,1

39,2
1,9

3,3
2008

19,0
0,8

2008

ني
فلسط

17,4
16,1

4,6
7,6

2009
12,9

1,8
2009

قطر
24,5

58,2
7,1

9,1
2008

14,0
1,4

2008

ت
الكوي

18,0
39,0

3,0
2,0

2008
18,0

0,4
2008

لبنان
35,4

22,3
13,3

12,3
2009

34,5
…

2009

رص
م

28,3
35,2

4,2
16,7

2009
17,3

0,7
2009

ب
املغر

6,2
8,9

0,8
2,7

2009
11,3

2,9
2009

اململكة العربية السعودية
21,5

40,8
2,8

6,4
2008

21,7
0,8

2008
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2009

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
ض

احل
ف

الري

السنة

التغطية بالرعاية 
السابقة للوالدة

ضها 
ت حي

والدا
صحيون 

عاملون 
متمّرسون

السنة
)%(

)%(
)%(

)%(
السنة

)%(
)%(

األردن
99

…
…

2009
59

2009
99

99
2007

أفغانستان
57

79
54

2008
15

2008
36

24
2008

ت العربية املتحدة
اإلمارا

100
100

100
2008

…
…

100
100

2008

باكستان
96

100
92

2008
30

2007
61

39
2007

البحرين
100

100
…

2008
…

…
100

97
2008

س
تون

95
…

…
2006

60
2006

96
95

2006

اجلامهريية العربية الليبية
100

100
100

2007
60

2007
ب(

(93
100

2008

مجهورية إيران اإلسالمية
98

100
95

2008
79

2005
98

97
2005

اجلمهورية العربية السورية
95

100
90

2006
58

2006
84

93
2006

اجلمهورية اليمنية
…

…
…

…
28

2006
47

36
2006

جيبويت
80

100
…

2009
23

2008
76

57
2008

السودان
…

…
…

…
8

2008
70

49
2008

صومال
ال

28
15

50
2004

15
2006

26
33

2006

العراق
88

90
82

2009
50

2006
52

84)ط(
2009

ُعامن
98

100
95

2008
…

…
99

99
2009

ني
فلسط

100
100

100
2009

50
2009

100
100

2009

قطر
100

100
…

2008
48

2008
100

100
2009

ت
الكوي

100
100

…
2008

…
…

100
100

2007

لبنان
…

…
…

…
58

2004
96

98
2004

رص
م

100
100

100
2009

60
2008

74
79

2008

ب
املغر

70
66

77
2004

63
2004

68
63

2004

اململكة العربية السعودية
…

…
…

…
…

…
97

97
2008

)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
ني جرعَت

حوامل تلقَّ
أو أكثر من ذوفان الكزاز

يس جي
لقاح يب 

اللقاح الثالثي 3
 اللقاح الفموي لشلل

األطفال 3
صبة

لقاح احل
ب الكبد “يب”

لقاح التها
ت(

)3 جرعا
)%(

)%(
)%(

)%(
)%(

)%(
األردن

95
98

98
95

98
85

أفغانستان
82

83
83

76
83

68

ت العربية املتحدة
اإلمارا

98
92

94
92

92
…

باكستان
90

85
85

80
85

55

البحرين
79)ي(

98
97

100
97

31

س
تون

98
99

99
98

99
98

اجلامهريية العربية الليبية
100

98
98

98
98

…

مجهورية إيران اإلسالمية
99

99
99

99
99

30

اجلمهورية العربية السورية
100

99
99

99
99

23

اجلمهورية اليمنية
58

86
86

69
86

20

جيبويت
90

89
89

84
89

70

السودان
86

91
91

83
91

44

صومال
ال

29
52

28
59

…
34

العراق
100

86
86

95
86

77

ُعامن
100

98
96

100
98

76

ني
فلسط

100
100

100
97

100
36

قطر
98

98
98

100
99

…

ت
الكوي

99
99

99
99

99
…

لبنان
0)ك(

93
93

93
93

…

رص
م

98
97

97
95

97
41

ب
املغر

100
99

99
98

98
13)هـ(

اململكة العربية السعودية
98

98
98

98
98

…

ت غريان
ت كالـمي

صّيا
يس جي = ُع

يب 
ت التمنيع التكميلية

ت من لقاح شلل األطفال الفموي ال تشمل جرعا
ث جرعا

اللقاح الفموي لشلل األطفال 3 = ثال
س(

ت من لقاح اخلناق )الدفرتيا(، والشاهوق )السعال الديكي(، والكزاز )التـتانو
ث جرعا

اللقاح الثالثي 3 = ثال
B ”ب الكبد “يب

ت من التها
ث جرعا

ثال
ني

)ي(  ُتعطى فقط لغري املواطن
)ك(  غري مدرجة يف الربنامج الوطني للتمنيع
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2009

صحي
ضع ال

ت الو
رشا

مؤ

البلد
متوسط العمر املأمول عند امليالد

ت(
)بالسنوا

املواليد ذوو الوزن 
ض

امليالدي املنخف
يص

نسبة األطفال ناق
الوزن

ت 
معدل الوفيا
يف الفرتة 

املحيطة بالوالدة

ت 
معدل وفيا
ْلدان الورِ

ت 
معدل وفيا
ع

الرضَّ
معدل 

ت قبل 
الوفيا

سن اخلامسة

ت
 معدل 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
73,0

71,6
74,4

2009
8,5

2009
3,6

2009
15,0

2009
8,0

23,0
28,0

19
2008

أفغانستان
…

…
…

…
…

…
39,0

2004
97,0

2004
60,0)ج(

111,0)أ(
161,0)أ(

…
…

ت العربية املتحدة
اإلمارا

77,4
63,5

80,2
2008

3,2
2008

…
…

10,4
2006

4,9
7,6

9,8
1,5

2008

باكستان
65,4

65,2
65,6

2009
26,0

2007
37,0

2007
56,0

2004
54,0

70,2
90,0

276
2007

البحرين
74,8

73,1
77,3

2008
8,4

2008
…

…
8,8

2008
3,1

7,5
9,4

18
2008

س
تون

74,3
72,4

76,3
2008

3,8
2006

3,0
2006

24,0
2008

12,2)أ(
18,4)أ(

22,0)ج(
36

2009

اجلامهريية العربية الليبية
72,3

70,2
74,9

2009
4,0

2008
4,8

2007
19,0

2004
11,0

14,0
20,1

23
2008

مجهورية إيران اإلسالمية
72,1

71,1
73,1

2006
7,2

2005
5,3

2005
30,0

2004
ب(

(13,0
27,0)ج(

27,7)أ(
25

2005

اجلمهورية العربية السورية
72,0

70,0
75,0

2009
9,4

2006
9,7

2006
13,0

2004
8,8)أ(

15,5)أ(
22,0

58
2006

اجلمهورية اليمنية
61,1

60,2
62,0

2004
…

…
…

…
65,0

2004
37,0)ج(

68,5)ج(
78,2)ج(

…
…

جيبويت
…

…
…

…
20,0

2007
…

…
72,0

2004
…

67,0)ج(
94,0)ج(

…
…

السودان
57,5

57,0
58,0

2007
…

31,0
2006

42,0
2004

41,0
81,0

112,0
1 107

2006

صومال
ال

50,0
…

…
2008

5,0
2006

36,0
2006

81,0
2004

41,0
86,0

135,0
1 044

2006

العراق
66,0

69,0
64,0

2008
5,6

2009
9,7

2007
48,0

2007
15,7

24,0
29,5

ب(
(84

2009

ُعامن
71,6

69,1
74,3

2008
9,2

2008
…

…
13,9

2008
7,1

9,0
11,7

17
2008

ني
فلسط

71,8
70,5

73,2
2009

7,2
2009

5,5
2008

6,7
2007

9,4)أ(
25,0)أ(

28,0)أ( 
38

2009

قطر
77,8

77,8
77,9

2007
7,2

2009
…

…
9,2

2006
4,8)أ(

7,1
8,8

22
2009

ت
الكوي

77,8
77,5

77,9
2008

8,4
2007

…
…

10,5
2008

5,7
9,1

10,5
13

2008

لبنان
…

…
…

…
6,0

2004
3,9

2004
35,0

2004
10,8)هـ(

18,6
19,1

23
2008

رص
م

72,3
69,9

74,4
2008

6,0
2009

7,5
2008

3,5
2009

7,2
17,0

21,8
55

2008

ب
املغر

72,8
71,6

74,2
2009

5,9
2004

10,2
2004

35,0
2004

27,0
32,2

37,9
227

2004

اململكة العربية السعودية
73,4

72,4
74,5

2008
5,0

2008
5,0

2004
19,0

2004
10,7

17,4
21,1

14
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املرتسامت اإلحصائية 
الُقْطرية

ضة 2009
ت املرا

رشا
ض مؤ

بع

البلد
املالريا

صبة
احل

شلل األطفال
كل أنامط السّل

ب السحايا 
التها

ت 
َّرا باملكو

السحائية

اإليدز

ت
عدد احلاال
املبلغة

معدل اإلبالغ 
 لكل 

1 000 000 
من السكان

ت
عدد احلاال
املبلغة

معدل 
ت

الوقوعا
ت 

عدد احلاال
املبلغة

ت
عدد احلاال
املبلغة

 معدل اإلبالغ
لكل 000 100 

من السكان

ت
عدد احلاال
املبلغة

العدد التقديري 
ني مع 

للمتعايش
س 

عدوى فريو
اإليدز

العدد املبلغ ملتلقي 
ت 

ضادا
الرعاية بم

ت 
الفريوسا

القهقرية
العدد

املعدل
العدد

املعدل
العدد

العدد
املعدل

العدد
العدد

العدد
األردن

50)م(
0

29
4,85

0
363

6
33

1 000>
77

أفغانستان
390 729

13,97
2 861

110,46
38

26 358
94

…
631

22

ت العربية املتحدة
اإلمارا

018 3)م(
0

84
17,63)أ(

0
117

3
…

…
59

باكستان
121 360

0,70
441

2,69
89

267 451
148

…
96 000

1 296

البحرين
104)م(

0
3

2,71)أ(
0

326
41

…
1 000>

40

س
تون

49)م(
0

1
0,10

0
2 155

21
22

3 700
412

اجلامهريية العربية الليبية
27)م(

0
329

58,72
0

2 087
33

12
4 282

1 200

مجهورية إيران اإلسالمية
6 122

0,31
257

3,49)أ(
0

10 096
14

18
80 000

1 521

اجلمهورية العربية السورية
39)م(

0
22

1,09
0

4 151
19

555
700

98

اجلمهورية اليمنية
135 853

6,65
130

5,68)أ(
0

8 562
36

920
23 000

268

جيبويت
7 120

8,24
48

58,68
0

3 804
440

…
16 000

900

السودان
2 686 822

64,98
68

1,74)أ(
45

27 037
64

375
45 466

3 825

صومال
ال

50 282
2,68

2 477
293,48

0
11 271

123
325

24 000
578

العراق
1)م(

0
30 328

938,19
0

9 668
31

47
47

6

ُعامن
898)م(

0
22

ب(
(8,02

0
334

12
0

3 854
412

ني
فلسط

1)م(
0

0
0,00

0
31

1
140

…
7

قطر
239)م(

0
63

38,44
0

619
44

24
…

72

ت
الكوي

…
…

129
35,44)أ(

0
933

31
…

1 000>
132

لبنان
72)م(

0
31

7,64
0

498
12

11
3 760

362

رص
م

94)م(
0

181
2,36

0
10 037

12
56

9 200
412

ب
املغر

145)م(
0

834
26,46

0
27 664

86
913

21 000
2 614

اململكة العربية السعودية
2 313

0
82

3,23
0

4 093
16

7
…

1 125

ت
جمموع احلاال

3 405 338
38 420

172
417 655

ب
ت وافدة؛ املعدل غري حمسو

حاال
)م( 
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مدير
حفظ الصحة

وتعزيزها

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 السل*

املدير اإلقليمي

نائب املدير اإلقليمي

 مدير 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

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

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

سياسات
البحوث

والتعاون البحثي

الطوارء
واألعامل 
اإلنسانية

التنسيق
اخلارجي

وسائل اإلعالم
واالتصال

املبادرات املجتمعية(2)*

(2) مبادرة تلبية االحتياجات

التنموية األساسية، واملدن
والقر الصحية

طري الدعم القُ

ق منسِّ
ختطيط الربامج

ورصدها
وتقييمها

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

تكنولوجيا 
املعلومات 
والتواصل 

عن بعد

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

مساعد املدير اإلقليمي

الربنامج العريب 
العاملي

إنتاج وتوزيع 
املطبوعات 

الصحية

دعم التحرير 
والنرش والرسم

لوائح 
الصحة 
الدولية

البيئة الداعمة
للصحة

السالمة
الغذائية

والكيميائية

ق منسِّ
صحة البيئة

مكافحة املالريا 
والتخلص منها*

كبري مستشاري املدير اإلقليمي 
للسياسات

مدير
الشئون املالية 

واإلدارية

امُللحق األول - اهليكل التنظيمي للمكتب اإلقليمي
ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط،

أيلول/سبتمرب 2010
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مدير
حفظ الصحة

وتعزيزها

مدير
تطوير النُظُم 

واخلدمات الصحية

ق منسِّ
تنمية املوارد 

البرشية 

سياسة وإدارة
املوارد البرشية 
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صحة الفئات
اخلاصة (املسنني،
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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

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

سياسات
البحوث

والتعاون البحثي

الطوارء
واألعامل 
اإلنسانية

التنسيق
اخلارجي

وسائل اإلعالم
واالتصال

املبادرات املجتمعية(2)*

(2) مبادرة تلبية االحتياجات

التنموية األساسية، واملدن
والقر الصحية

طري الدعم القُ

ق منسِّ
ختطيط الربامج

ورصدها
وتقييمها

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

تكنولوجيا 
املعلومات 
والتواصل 

عن بعد

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

مساعد املدير اإلقليمي

الربنامج العريب 
العاملي

إنتاج وتوزيع 
املطبوعات 

الصحية

دعم التحرير 
والنرش والرسم

لوائح 
الصحة 
الدولية

البيئة الداعمة
للصحة

السالمة
الغذائية

والكيميائية

ق منسِّ
صحة البيئة

مكافحة املالريا 
والتخلص منها*

كبري مستشاري املدير اإلقليمي 
للسياسات

مدير
الشئون املالية 

واإلدارية
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امللحق الثاين – املوظفون املهنّيون يف إقليم رشق املتوسط
)أ( بحسب عددهم وجنسياهتم يف 31 كانون األول/ديسمرب 2009

املجموعُقطريإقليمي/بلدايناجلنسيــة
17623مرص

9716باكستان

12214الواليات املتحدة األمريكية

5813السودان

639تونس

819اململكة املتحدة

617مجهورية إيران اإلسالمية

437لبنان

415األردن

415الصومال

415اجلمهورية العربية السورية

235اليمن

314إيطاليا

3-3كندا

3-3فرنسا

213املغرب

123هولندا

33-أوغندا

22-اجلزائر

2-2أملانيا

22-العراق

22-أفغانستان

112البحرين

112جيبويت

2-2اململكة العربية السعودية

112ترينيداد وتوباغو

1-1أستـراليا

1-1النمسا

11-أذربيجان

1-1بنغالديش

11-بلجيكا

1-1الدانامرك

11-إريتـريا

11-إثيوبيا

1-1جورجيا

1-1اليابان

11-اجلامهريية العربية الليبية

11-ميانامر

1-1نيوزيلندا

11-الفليبني
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املجموعُقطريإقليمي/بلدايناجلنسيــة
1-1جنوب أفريقيا

1-1سويرسا
11-أوزبكستان

10961170املجموع

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.

)ب( املوظفون من الدول األعضاء، بحسب عددهم وجنسياهتم، يف 31 كانون 
األول/ديسمرب 2009

قائمة أولويات اجلنسيــة
التوظيف العاملية(1)

املجموع يف اإلقليماملجموع يف املنظمةاملجال العاملي(2)

32323-12جمرص

51616-14جباكستان

11813-10جالسودان

1149-8جتونس

4127-12جمجهورية إيران اإلسالمية

1137-8جلبنان

1125-8جاألردن

165-8ب2الصومال

165-8ب2اجلمهورية العربية السورية

155-8ب1اليمن

153-10ب1املغرب

242-9ب1العراق

142-8ب1أفغانستان

122-7ب1البحرين

132-7ب1جيبويت

532-11أاململكة العربية السعودية

111-8ب1اجلامهريية العربية الليبية

--1-8أالكويت

--1-8أُعامن

--1-7أقطر

--2-8أاإلمارات العربية املتحدة

147109جمموع املوظفني من جنسيات اإلقليم

193161جمموع املوظفني من اجلنسيات األخرى

2078170املجموع 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(   
َمح بتعيـني مواطنيها يف الوظائف املهنية البلدان التي ُيسرْ )ب2(   

البلدان التي ُيَقيَّد تعيـني مواطنيها يف الوظائف املهنية )ج(   
رة 2املجال الراهن للتوظيف املسموح به عىل أساس االشتـراكات املقدَّ

امُللحق الثاين
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امللحق الثالث - االجتامعات التي ُعقرَِدْت يف إقليم رشق 
املتوسط يف عام 2009

عنوان االجتامع، املوقع والتاريخ
احللقة العملية التدريبية الُبلدانية حول متييز األنامط الفرعية للفريوسات، مسقط، ُعامن، 24 – 29 كانون الثاين/يناير 

احللقة العملية اإلقليمية حول منح الوكالة الدولية للنقل اجلوي للتـراخيص وشحنها للمواد الناقلة للعدوى بام فيها عينات اإلنفلونزا ومستفردات 
الفريوسات، القاهرة، مرص، 25 – 29 كانون الثاين/يناير 

احللقة العملية اإلقليمية التدريبية لتأسيس الشبكة اإلقليمية للسياسات املّطلعة عىل البيرِّنات، بريوت، لبنان، 28 – 29 كانون الثاين/يناير 
هات واألنشطة املستقبلية، القاهرة، مرص، 9 – 11 شباط/فرباير  االجتامع البلداين ملراجعة املبادرات املجتمعية، ووضع التوجُّ

االجتامع التنسيقي السنوي املشتـرك للمديرين اإلقليميني للمكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط ومكتب اليونيسف للرشق األوسط 
وشامل أفريقيا وبمشاركة وكالة األمم املتحدة لألرسة والسكان واليونيسكو ومنظمة األغذية والزراعة، وبرنامج الغذاء العاملي، وبرنامج األمم املتحدة 

املشتـرك املعني بمكافحة اإليدز، القاهرة، مرص، 15 شباط/فرباير 
احللقة العملية اإلقليمية حول االنتفاع باملعارف وبيرِّنات البحوث لتحسني السياسات الصحية، طهران، مجهورية إيران اإلسالمية، 15 – 17 شباط/فرباير 

االجتامع الرابع والعرشون للمدير اإلقليمي مع ممثيل منظمة الصحة العاملية والعاملني يف املكتب اإلقليمي، القاهرة، مرص، 22 – 25 شباط/فرباير 
ن املنخفض يف اإلقليم، احللقة العملية التدريبية ملديري اخلدمات الصحية املسؤولني عن برامج مكافحة اجلذام يف البلدان ذات التوطُّ

  َتعز، اليمن، 23 – 26 شباط/فرباير 
االجتامع املعنّي باملسالك التنظيمية للقاحات يف ما خيّص تقييم اللقاح املضاد لفريوس الورم احلليمي الورمي، مراكش، املغرب، 24 – 25 شباط/فرباير 

االجتامع التقني حول مبادرة املستشفيات املراعية لسالمة املرىض،  القاهرة، مرص، 2 – 4 آذار/مارس 
الدورة الرابعة والعرشون لّلجنة االستشارية لرشق املتوسط حول البحوث الصحية، القاهرة، مرص، 8 – 9 آذار/مارس 

احللقة العملية حول التغذية والوقاية من األمراض غري السارية: التجربة الفنلندية يف الوقاية من النمط الثاين من السكري، القاهرة، مرص، 15 آذار/مارس 
ص من داء الفيالريات اللمفي، القاهرة، مرص، 17 – 18 آذار/مارس  االجتامع الثامن للمجموعة اإلقليمية ملراجعة الربامج املعنية بالتخلُّ

احللقة العملية البلدانية حول تعزيز رصد وتقييم الصحة اإلنجابية، القاهرة، مرص، 29 آذار/مارس – 1 نيسان/إبريل 
احللقة العملية ملراجعة الطلبات املقدمة إىل اجلولة التاسعة للصندوق العاملي،  القاهرة، مرص، 5 – 9 نيسان/أبريل 

االجتامع السابع للفريق االستشاري اإلقليمي حول آثار املخدرات، القاهرة، مرص، 6 – 9 نيسان/أبريل 
االجتامع السابع عرش للجنة االختيار لربنامج املنح الصغرية للبحوث امليدانية يف أمراض املناطق املدارية وسائر األمراض السارية، املشتـرك بني املكتب 

اإلقليمي لرشق املتوسط والربنامج اخلاص املعني بالبحث والتدريب يف جمال أمراض املناطق املدارية،  القاهرة، مرص، 13 – 16 نيسان/أبريل 
االجتامع الثالث والثالثون لّلجنة االستشارية اإلقليمية، القاهرة، مرص، 15 – 16 نيسان/أبريل 

املشاورة املعنّية باملؤرشات الصحية والتصنيف الدويل لألمراض،  احلاممات، تونس، 20 – 24 نيسان/أبريل 
االجتامع املعنّي باملحددات االجتامعية للصحة: من املعرفة إىل العمل يف إقليم رشق املتوسط،  القاهرة، مرص، 27 – 29 نيسان/أبريل 

احللقة العملية املعنّية ببناء القدرات يف تطوير الُنُظم الصحية يف مؤسسات أكاديمية منتقاة للصحة العمومية ولدى العاملني يف منظمة الصحة العاملية، 
اإلسكندرية، مرص، 2 – 6 أيار/مايو 

ن، األردن، 4 – 7 أيار/مايو  االجتامع املعنّي بإنشاء شبكة إقليمية للمؤسسات املهتمة باالستعداد لإلنفلونزا اجلائحية واحتوائها،  عامَّ
االجتامع السابع لشبكة تعريب العلوم الصحية،  تونس، تونس، 7 – 8 أيار/مايو 

د اإلصابات عىل الصعيد الوطني واالتفاق عليه،  االجتامع البلداين لضباط االتصال املعنيني باإلصابات إلعداد نظام موّحد لتـرصُّ
القاهرة، مرص، 11 – 13 أيار/مايو 

املشاورة اإلقليمية املعنّية بربتوكول التصدي للتجارة املحظورة بمنتجات التبغ، طهران، مجهورية إيران اإلسالمية، 12 – 13 أيار/مايو 
االجتامع العرشون لّلجنة اإلقليمية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال، القاهرة، مرص، 12 – 14 أيار/مايو 

،A (H1N1)  احللقة العملية البلدانية التدريبية حول استخدام طريقة التفاعل السلسيل للبوليمرياز لتشخيص وكشف فريوس اإلنفلونزا
القاهرة، مرص، 17 – 28 أيار/مايو 

اجتامع الفريق التقني االستشاري املعني باستئصال شلل األطفال من باكستان وأفغانستان، القاهرة، مرص، -1 2 حزيران/يونيو 
االجتامع األول لّلجنة االستشارية اإلقليمية حول التغذية،القاهرة، مرص، 1 – 2 حزيران/يونيو 
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امُللحق الثالث

عنوان االجتامع، املوقع والتاريخ
احللقة العملية البلدانية حول استخدام التقنيات السريولوجية يف دراسة وبائيات ومعاجلة املالريا يف البلدان املشاركة يف شبكة القرن األفريقي املعنية برصد 

املعاجلة باألدوية املضادة للمالريا، اإلسكندرية، مرص، 2 – 4 حزيران/يونيو 
اجتامع اللجنة التوجيهية الدولية املعنية بالدورة التعليمية للحصول عىل شهادة املاجستري يف علم احلرشات الطبي ويف مكافحة املالريا،

اخلرطوم، السودان، 8 – 9 حزيران/يونيو 
اجتامع املعنيرِّـني بإعداد خطة عمل إقليمية لتنفيذ االستـراتيجية اإلقليمية ملكافحة العدوى املنقولة جنسيًا، احلاممات، تونس، 8 – 9 حزيران/يونيو 

د املختربي لإلنفلونزا واالستعداد هلا والتعاطي معها، احللقة العملية البلدانية التدريبية حول تعزيز القدرات يف جمال التـرصُّ
دمشق، اجلمهورية العربية السورية، 8 – 11 حزيران/يونيو 

راّص الدموي يف استفراد وتنميط فريوس اإلنفلوانزا الفصلية، الوحدة الثالثة  َـّ احللقة العملية البلدانية التدريبية حول استخدام زرع الفريوسات والت
للبحوث الطبية يف البحرية األمريكية، القاهرة، مرص، 21 – 28 حزيران/يونيو 

ي العاملي الثاين الذي يواجه سالمة املرىض: اجلراحة املأمونة تنقذ األرواح، عاّمن، األردن، 22 – 23 حزيران/يونيو  االجتامع اإلقليمي ملواجهة التحدرِّ
احللقة العملية البلدانية التدريبية حول استخدام زرع الفريوسات والتـراص الدموي الستفراد وتنميط فريوس اإلنفلونزا الفصلية،

رت، تونس، 22 – 25 حزيران/يونيو  قمَّ
االجتامع اإلقليمي الثاين لّلجان الوطنية املعنية باألخالقيات البيولوجية: أخالقيات التقنيات البيولوجية اجلديدة،

دمشق، اجلمهورية العربية السورية، 24 – 25 حزيران/يونيو 
احللقة العملية البلدانية حول إدماج االستـراتيجية العاملية ملنظمة الصحة العاملية حول النظم الغذائية والنشاط البدين والصحة يف املدارس،

رت، تونس، 27 حزيران/يونيو – 2 متوز/يوليو  قمَّ
ى الدعم من املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية ومرفق البيئة  االجتامع الثاين للجنة االستشارية التقنية والعلمية للمرشوع الذي يتلقَّ

العاملي، القاهرة، مرص، 1 – 3 متوز/يوليو 
احللقة العملية البلدانية التدريبية حول الدالئل اإلرشادية لنرش اللقاح املضاد لإلنفلونزا اجلائحية، الرباط، املغرب، 12 – 15 متوز/يوليو 

احللقة العملية البلدانية حول تقييم المركزية الُنُظم الصحية يف سبعة من بلدان اإلقليم، القاهرة، مرص، 15 – 16 متوز/يوليو 
ص من اجلذام، القاهرة، مرص، 15 – 16 متوز/يوليو  اجتامع املديرين املسؤولني عن برامج التخلُّ

االجتامع السابع للمجموعة االستشارية التقنية اإلقليمية حول استئصال شلل األطفال، القاهرة، مرص، 20 – 21 متوز/يوليو 
عة للتمنيع، لة للقاحات املستوردة املقبولة الصالحية تقّدمًا الستخدامها يف الربامج الوطنية املوسَّ احللقة العملية البلدانية حول تنفيذ إجراءات املراجعة املعجَّ

عاّمن، األردن، 20 – 21 متوز/يوليو 
املشاورة اإلقليمية حول إعداد مرافق التدريب عىل التعويضات والبدائل، القاهرة، مرص، 21 – 23 متوز/يوليو 

الدورة اخلاصة لّلجنة اإلقليمية لرشق املتوسط حول اإلنفلونزا اجلائحيةA (H1N1) 2009 ، القاهرة، مرص، 22 متوز/يوليو 
د التبغ، القاهرة، مرص، 26 – 30 متوز/يوليو  احللقة العملية اإلقليمية التدريبية حول النظام العاملي لتـرصُّ

احللقة العملية اإلقليمية حول الوقاية من العدوى ومكافحتها، بريوت، لبنان، 27 – 30 متوز/يوليو 
احللقة العملية إلحاطة رؤساء املجموعات التقنية االستشارية الوطنية املعنية بالتمنيع باملعلومات، تونس، تونس، 28 – 29 متوز/يوليو 

احللقة العملية عن استـراتيجيات النشاط اإلعالمي حول اإلنفلونزا اجلائحية A (H1N1): املبادئ، الدروس املستفادة، والطريق إىل املستقبل،
القاهرة، مرص، 29 – 30 متوز/يوليو 

االجتامع اخلامس والعرشون للمجموعة االستشارية التقنية اإلقليمية املعنية بالتمنيع، تونس، تونس، 30 متوز/يوليو 
االجتامع السادس عرش ملجموعة العمل اإلقليمية املعنّية بالتحالف العاملي للتمنيع والقاحات، القاهرة، مرص، 6 – 7 أيلول/سبتمرب 

االجتامع التشاوري املعنّي بإعداد دالئل إرشادية للمعاجلة الرسيرية جلائحة اإلنفلونزا A (H1N1) 2009 ، القاهرة، مرص، 9 – 10 أيلول/سبتمرب 
اجتامع تشاوري حول إعداد دالئل إرشادية إلغالق املدارس أثناء جائحة اإلنفلونزا A (H1N1) 2009 ، القاهرة، مرص، 14 – 15 أيلول/سبتمرب 

ص منهام، رشم الشيخ، مرص، 27 – 30 أيلول/سبتمرب  اجتامع بلداين حول احلصبة واحلصبة األملانية ومكافحتهام والتخلُّ
ن، األردن، 27 – 30 أيلول/سبتمرب  احللقة العملية اإلقليمية حول تنفيذ أفضل املامرسات يف تنظيم األرسة، عامَّ

االجتامع الرابع لتنسيق مكافحة املالريا عرب احلدود األفغانية اإليرانية الباكستانية، إسالم آباد، باكستان، 29 أيلول/سبتمرب – 1 ترشين األول/أكتوبر 
االجتامع البلداين للعاملني يف املختربات الوطنية للحصبة، رشم الشيخ، مرص، 1 ترشين األول/أكتوبر 

االجتامع التحضريي ألسبوع التطعيم يف إقليم رشق املتوسط 2010، رشم الشيخ، مرص، 1 – 2 ترشين األول/أكتوبر 
احللقة العملية التدريبية حول املسح العاملي املدريسُّ املرَتَكز لصحة الطالب، القاهرة، مرص، 12 – 13 ترشين األول/أكتوبر 

االجتامع الثالث للجنة االستشارية اإلقليمية املعنّية بالصحة والبيئة، القاهرة، مرص، 12 – 13 ترشين األول/أكتوبر 
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2009

عنوان االجتامع، املوقع والتاريخ
د التغذوي مع التـركيز عىل سوء التغذية باملغذيات الزهيدة املقدار، املشاورة التقنية لتأسيس نظام إقليمي للتـرصُّ

دمشق، اجلمهورية العربية السورية، 18 – 21 ترشين األول/أكتوبر 
الدورة التدريبية اإلقليمية املشتـركة بني منظمة الصحة العاملية واإليسيسكو للمدرسني حول مفاهيم التثقيف الصحي،

دمشق، اجلمهورية العربية السورية، 19 – 22 ترشين األول/أكتوبر 
إدارة املخاطر يف الصحة العمومية أثناء الطوارئ، احلاممات، تونس، 19 – 30 ترشين األول/أكتوبر 

ن، األردن، 20 – 22 ترشين األول/أكتوبر  االجتامع الثاين عرش للجنة االستشارية التقنية للمركز اإلقليمي لصحة البيئة،  عامَّ
االجتامع احلادي والعرشون لّلجنة اإلقليمية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال، القاهرة، مرص 21 – 22 ترشين األول/أكتوبر 

ن، األردن، 26 – 28 ترشين األول/أكتوبر  االجتامع البلداين الثالث عرش ملديري املختربات املعنّية بفريوس شلل األطفال يف اإلقليم، عامَّ
هتا املنظمة حول جودة مياه الرشب: إطار حفظ  احللقة العملية اإلقليمية املشتـركة بني منظمة الصحة العاملية واإليسيسكو حول الدالئل اإلرشادية التي أعدَّ

ن األردن، 26 – 29 ترشين األول/أكتوبر  سالمة مياه الرشب من أجل إدارة جودة مياه الرشب من الوجهة الوقائية، عامَّ
االجتامع الوطني ملديري الربامج حول مكافحة الاليشامنيات، رشم الشيخ، مرص، 27 – 29 ترشين األول/أكتوبر 

د وتنقيح العبء التقديري للسل، القاهرة، مرص، 27 – 29 ترشين األول/أكتوبر  احللقة العملية البلدانية حول جودة التـرصُّ
املشاورة دون البلدانية حول إدراج املبادرات املراعية للسن التي ابتكرهتا منظمة الصحة العاملية ضمن الربامج واملامرسات الصحية،

بريوت، لبنان، 27 – 29 ترشين/أكتوبر 
االجتامع املعنّي بمرافق املختربات الصحية يف أوضاع الطوارئ والكوارث، القاهرة، مرص، 1 – 7 ترشين الثاين/نوفمرب 

احللقة العملية اإلقليمية الثانية لبناء القدرات وتعزيز الُنُظم الصحية، رشم الشيخ، مرص، 2 – 5 ترشين الثاين/نوفمرب 
احللقة العملية اإلقليمية حول تنفيذ االتفاقية اإلطارية حول مكافحة التبغ، القاهرة، مرص، 2 – 5 ترشين الثاين/نوفمرب 

د، القاهرة، مرص، 8 12- ترشين الثاين/نوفمرب  احللقة العملية التدريبية حول املواقع املخفرّية لشبكات التـرصُّ
املشاورة اإلقليمية حول سجالت األحوال املدنية واألداة املستخدمة لتقيـيم ُنُظم اإلحصاء احليوي، بريوت، لبنان، 9 – 12 ترشين الثاين/نوفمرب 

املؤمتر األول لتخفيف الرضر يف شامل أفريقيا والرشق األوسط، بريوت، لبنان، 16 – 18 ترشين الثاين/نوفمرب 
االجتامع البلداين املعنّي بإجادة إيتاء خدمات الصحة النفسية، القاهرة، مرص، 15 – 19 ترشين الثاين/نوفمرب 

االجتامع اإلقليمي حول مبادرة املستشفيات املراعية لسالمة املرىض القاهرة، مرص، 16 – 19 ترشين الثاين/نوفمرب 
احللقة العملية اإلقليمية التدريبية للمدربني عىل طرق املعلوميات البيولوجية يف البحوث الصحية، القاهرة، مرص، 23 – 25 ترشين الثاين/نوفمرب 

د H1N1، القاهرة، مرص، 23 – 25 ترشين الثاين/نوفمرب  االجتامع التشاوري حول تعزيز القدرات يف ترصُّ
الدورة االطالعية والتخطيطية حول مضمومة العاملني يف صحة املجتمع عىل الصعيد العاملي اخلاصة برعاية الطفل،

القاهرة، مرص، 23 – 25 ترشين الثاين/نوفمرب 
الدورة التدريبية اإلقليمية حول إدارة املعرفة الصحية: املكتبة الصحية العاملية، طرابلس، اجلامهريية العربية الليبية، 3 – 7 كانون األول/ديسمرب 

احللقة العملية التدريبية دون اإلقليمية املعنيَّة بالسجل الوطني للرسطان، القاهرة، مرص، 6 – 9 كانون األول/ديسمرب 
االجتامع املعنّي بربنامج منظمة الصحة العاملية للتقييم اخلارجي للجودة املكروبيولوجية يف إقليم رشق املتوسط، 

لقاهرة، مرص، 7 – 8 كانون األول/ديسمرب 
االجتامع التشاوري اإلقليمي املعنّي بدور املؤسسات األكاديمية يف تطوير الُنُظم الصحية املستندة عىل الرعاية الصحية األولية،

بريوت، لبنان، 7 – 10 كانون األول/ديسمرب 
دات االجتامعية للصحة يف مرص، اإلسكندرية، مرص، 8 – 9 كانون األول/ديسمرب  احللقة العملية املعنيَّة بالتعامل مع املحدرِّ

احللقة العملية اإلقليمية املعنيَّة بالصحة النفسية والدعم النفساين أثناء الطوارئ، البحر امليت، األردن، 12 - 14 كانون األول/ديسمرب 
االجتامع الثاين لّلجنة اإلقليمية االستشارية املعنيَّة بالتغذية، القاهرة، مرص، 13 كانون األول/ديسمرب 

الدورة التدريبية اإلقليمية األوىل للمدربني عىل نرش املجالت الطبية، القاهرة، مرص، 13 - 16 كانون األول/ديسمرب 
َرق )الغلوكوما( واستـراتيجيات مكافحته، القاهرة، مرص، 14 - 16 كانون األول/ديسمرب  احللقة العملية اإلقليمية املعنيَّة بمعاجلة الزَّ

االجتامع اإلقليمي املعنّي بصحة املراهقني، بريوت، لبنان، 15 - 17 كانون األول/ديسمرب 
االجتامع البلداين املعنّي بجائحة اإلنفلونزا A (H1N1) 2009 : مراجعة وإعادة تقييم لالستجابة اإلقليمية واالستجابات الوطنية احلالية،

رشم الشيخ، مرص، 20 - 22 كانون األول/ديسمرب 
احللقة العملية البلدانية التدريبية املعنيَّة بسلسلة التربيد والوسائل اإلدارية اللوجستية، اخلرطوم، السودان، 26 - 31 كانون األول/ديسمرب 
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امللحق الرابع
املنشورات اجلديدة الصادرة يف عام 2009

املصدرالعنوان
املنشورات

الدعوة والتواصل والتعبئة االجتامعية ملكافحة السل: كتيرِّب الربامج الوطنية
اللغة: الفرنسية  

املقر الرئييس

رِـّني املباعدة بني الوالدات: دليل مندويب األحياء واملتطوعني الصحي
اللغة: العربية

املكتب اإلقليمي

ين املباعدة بني الوالدات: دليل الـُميرسرِّ
اللغة: العربية

املكتب اإلقليمي

دات االجتامعية للصحة. التقرير النهائي لّلجنة املعنيَّة  رأب الفجوة يف غضون جيل واحد: التكافؤ الصحي عرب العمل عىل املحدرِّ
دات االجتامعية للصحة باملحدرِّ

اللغة: العربية

املقر الرئييس

املبادرات املجتمعية: قصص النجاح
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

املبادرات املجتمعية  - أداة للرصد الذايت – قائمة تفقدية من 100 نقطة
اللغة: العربية/اإلنكليزية 

املكتب اإلقليمي

ات الديمغرافية واالجتامعية والصحية لبلدان رشق املتوسط 2009 املؤرشرِّ
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

شعبة تطوير النظم واخلدمات الصحية: تقرير الثنائية 2006 - 2007
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

الكيمياء احليوية املتكاملة - إلزيفري
اللغة: العربية

موزيب إلزيفري

تعريض األرواح للخطر: السل والطفرة
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

من مجيع مناحي احلياة... قصة مسرية املليون شاب 2009
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

املدن العاملية املراعية للسن - دليل
اللغة: العربية

املقر الرئييس

متتَّع بحياتك وعش آمنًا: مقارنة مع التقرير العاملي حول الوقاية من إصابات األطفال 2008
اللغة: العربية

منظمة الصحة 
العاملية/ اليونيسف

اليوم العاملي ملكافحة اإليدز 2009: أنا
اللغة: العربية/ اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

التدبري املتكامل للحمل والوالدة: التدخالت التي تويص هبا منظمة الصحة العاملية من أجل حتسني صحة األمهات والولدان 
اللغة: العربية

املقر الرئييس

قائمة باملصادر األساسية باللغة اإلنكليزية ملكتبات كليات الطب
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

رِـّني – اجلزء األول دليل تدريـبي ملجموعات ممثيل األحياء واملتطوعني الصحي
صحة األرسة

اللغة: العربية/اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2009

املصدرالعنوان
املنشورات

رِـّني – اجلزء الثاين دليل تدريـبي ملمثيل األحياء واملتطوعني الصحي
الطوارئ والصحة البيئية وسالمة الغذاء

اللغة: العربية/اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

رِـّني – اجلزء الثالث دليل تدريـبي ملمثيل األحياء واملتطوعني الصحي
األمراض السارية

اللغة: العربية/اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

رِـّني – اجلزء الرابع دليل تدريـبي ملمثيل األحياء واملتطوعني الصحي
األمراض غري السارية

اللغة: العربية/اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

دليل ملحرري جمالت العلوم الصحية
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

وَرِويَّة الرشيدة يف القطاع الدوائي العمومي: األردن قياس الشفافية لتحسني ُسُبل الشُّ
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

وَرِويَّة الرشيدة يف القطاع الدوائي العمومي: لبنان قياس الشفافية لتحسني ُسُبل الشُّ
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

وَرِويَّة الرشيدة يف القطاع الدوائي العمومي: اجلمهورية العربية السورية قياس الشفافية لتحسني ُسُبل الشُّ
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

دوالب منظمة الصحة العاملية للمعايـري األهلية الطبية الستعامل موانع احلمل
اللغة: العربية

املقر الرئييس

أسعار األدوية وتوافرها وُيرسرْ تكلفتها وعنارص األسعار: تقرير جتميعي عن مسوحات أسعار األدوية التي أجريت يف عدد من 
بلدان إقليم رشق املتوسط

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

أسعار األدوية وتوافرها وُيرسرْ تكلفتها وعنارص األسعار: الكويت 
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

أسعار األدوية وتوافرها وُيرسرْ تكلفتها وعنارص األسعار: باكستان 
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

مسح املرافق الصحية الوطنية بشأن جودة الرعاية الصحية األولية لألطفال بالعيادات اخلارجية. مسح املرافق التي تطبق 
استـراتيجية التدبري املتكامل لصحة الطفل، املغرب

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

التخطيط للوالدة املأمونة – دليل امليرسين
اللغة: العربية

املكتب اإلقليمي

رِـّني التخطيط للوالدة املأمونة – دليل مندويب األحياء واملتطوعني الصحي
اللغة: العربية 

املكتب اإلقليمي

استئصال شلل األطفال من إقليم رشق املتوسط – تقرير مرحيل 2007 - 2008
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

التدبري العالجي املتكامل للحمل والوالدة: رعاية احلمل، والوالدة وما بعد الوالدة والولدان: دليل املامرسة األساسية
اللغة: العربية

املقر الرئييس

ف األطفال: دليل اختاذ اإلجراءات العملية وتوليد البيرِّنات الوقاية من التعسُّ
اللغة: العربية

املقر الرئييس

التفسري الرسيع ملخطط كهربية القلب
اللغة: العربية

رشكة كوفر للنرش – 
الواليات املتحدة

استـراتيجية إلدارة املعرفيات لدعم الصحة العمومية يف إقليم رشق املتوسط 2006 – 2008
اللغات: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي
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املصدرالعنوان
املستشفيات اآلمنة تنقذ األرواح أثناء الطوارئ

اللغة: العربية
املقر الرئييس

د – الطبعة الرابعة املعجم الطبي املوحَّ
اللغات: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

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

املكتب اإلقليمي

ترشيع ملكافحة التبغ: دليل متهيدي – الطبعة الثانية
اللغة: العربية

املقر الرئييس

نحو تبنرِّي استـراتيجية ملكافحة الرسطان يف إقليم رشق املتوسط
اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

التحالف العاملي لسالمة املرىض – دليل تنفيذ القائمة التفقدية يف اجلراحة اآلمنة – الطبعة األوىل
اجلراحة اآلمنة تنقذ األرواح

اللغة: العربية

املقر الرئييس

التحالف العاملي لسالمة املرىض - اجلراحة اآلمنة تنقذ األرواح
ي العاملي املعني بسالمة املرىض - اجلراحة اآلمنة تنقذ األرواح التحدرِّ

اللغة: العربية

املقر الرئييس

التقرير العاملي حول الوقاية من إصابات األطفال
اللغة: العربية

املقر الرئييس

التقرير العاملي حول الوقاية من إصابات األطفال - موجز
اللغة: العربية

املقر الرئييس

الدوريات
خدمة املعلومات الدوائية 39
خدمة املعلومات الدوائية 40
خدمة املعلومات الدوائية 41

اللغة: العربية

املكتب اإلقليمي/ 
جامعة دمشق

نرشة املبادرات املجتمعية، املجلد 5، العدد 1
نرشة املبادرات املجتمعية، املجلد 5، العدد 2
نرشة املبادرات املجتمعية، املجلد 5، العدد 3

اللغات: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 15، العدد 1
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 15، العدد 2
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 15، العدد 3
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 15، العدد 4
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 15، العدد 5
املجلة الصحية لرشق املتوسط، املجلد 15، العدد 6

اللغات: العربية/اإلنكليزية/الفرنسية

املكتب اإلقليمي

الفهرس الطبي، املحتويات احلديثة، املجلد 8، العدد 1
الفهرس الطبي، املحتويات احلديثة، املجلد 8، العدد 2
الفهرس الطبي، املحتويات احلديثة، املجلد 8، العدد 3
الفهرس الطبي، املحتويات احلديثة، املجلد 8، العدد 4

اللغة: اإلنكليزية

املكتب اإلقليمي

منشورات املركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة 
دليل خطة سالمة املياه: إدارة املخاطر خطوة خطوة لشبكات اإلمداد بمياه الرشب

اللغة: العربية/الفارسية
املكتب اإلقليمي

امُللحق الرابع
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امللحق اخلامس
املراكز املتعاونة مع منظمة الصحة العاملية يف إقليم رشق املتوسط

اسم املؤسسةالبلدلقب املركزجمال االختصاص
املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال مكافحة متالزمة العوز اإليدز

املناعي املكتسب
وحدة البحوث الطبية رقم 3 للبحرية مرص

األمريكية
املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال مكافحة متالزمة العوز اإليدز

املناعي املكتسب
جامعة الكويتالكويت

ات الطبية  املعدَّ
والبيولوجية

املركز املتعاون مع املنظمة خلدمات الصيانة والتدريب 
ات الطبية والبيولوجية والبحوث يف جمال املعدَّ

وزارة الصحةاألردن

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

مستشفى امللك خالد التخصيص اململكة العربية السعوديةاملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الوقاية من العمىالعمى
للعيون

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

مركز الشارقة خلدمات نقل الدم اإلمارات العربية املتحدة
واألبحاث

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال بحوث الرسطانات الرسطان
الـَمِعدية املعوّية

مركز أبحاث األمراض اهلضميةمجهورية إيران اإلسالمية

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

مستشفى امللك فيصل التخصيص اململكة العربية السعودية
ومركز األبحاث

األمراض القلبية 
الوعائية

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

القلب

مركز إصفهان لبحوث األمراض مجهورية إيران اإلسالمية
القلبية الوعائية

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

جامعة طهران للعلوم الطبيةمجهورية إيران اإلسالمية

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

ري والغدد الصّم األردن املركز الوطني للسكَّ
واألمراض الوراثية

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

ري الباكستانيةباكستان رابطة السكَّ

املركز املتعاون مع املنظمة لتسجيل األدوية والتنظيم األدوية
الدوائي

وحدة الصيدلة والدواء بوزارة تونس
الصحة العمومية

جامعة اخلليج العريبالبحريناملركز املتعاون مع املنظمة لتطوير التعليمتطوير التعليم

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

جامعة قناة السويسمرص

املركز املتعاون مع املنظمة للتدريب والبحوث يف جمال تطوير التعليم
رِـّني تطوير تعليم العاملني الصحي

جامعة الشهيد هبشتي للعلوم الطبية مجهورية إيران اإلسالمية
واخلدمات الصحية

املركز املتعاون مع املنظمة للتدريب والبحوث يف جمال تطوير التعليم
رِـّني تطوير تعليم العاملني الصحي

كلية األطباء واجلراحنيباكستان

املركز املتعاون مع املنظمة للتدريب والبحوث يف جمال تطوير التعليم
رِـّني تطوير تعليم العاملني الصحي

جامعة اجلزيرةالسودان
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اسم املؤسسةالبلدلقب املركزجمال االختصاص
املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال تطوير تعليم املهن تطوير التعليم

الصحية
جامعة اخلرطومالسودان

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال تطوير الصحة الصحة اإللكرتونية
اإللكتـرونية

مستشفى امللك فيصل التخصيص اململكة العربية السعودية
ومركز األبحاث

دية  األمراض الـُمعرْ
ة واملنبعثة املستجدَّ

دية  املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال األمراض الـُمعرْ
ة واملنبعثة املستجدَّ

وحدة البحوث الطبية رقم 3 للبحرية مرص
األمريكية

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

جامعة الشهيد هبشتي للعلوم الطبية مجهورية إيران اإلسالمية
واخلدمات الصحية

املعلومات الصحية 
والطبية

املركز املتعاون مع املنظمة للتقييم والتدريب والبحث يف 
جمال تكنولوجيا املعلومات

إدارة املعلوميات الصحية، بوزارة مجهورية إيران اإلسالمية
الصحة والتعليم الطبي

الوقاية من العدوى 
ومكافحتها

مدينة امللك عبد العزيز الطبية، اململكة العربية السعوديةاملركز املتعاون مع املنظمة للوقاية من العدوى ومكافحتها
ومستشفى امللك فهد للحرس 

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

الليشامنيات
معهد باستور التونيس، وزارة الصحة تونس

العمومية
املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب يف جمال الصحة النفسية

الصحة النفسية
مستشفيات جامعة عني شمسمرص

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

جامعة ابن رشداملغرباملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الصحة النفسيةالصحة النفسية

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

كلية الطب يف روالبنديباكستان

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

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردناملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال تطوير التمريضالتمريض

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب والتواصل يف التغذية
جمال التغذية والسالمة الغذائية

املعهد القومي للتغذية – وزارة مرص
الصحة 

املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب يف جمال التغذية
التغذية

املعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا مجهورية إيران اإلسالمية
الغذائية، وزارة الصحة والتعليم 

الطبي
املركز املتعاون مع املنظمة للبحث والتدريب والتوعية يف التغذية

جمال الغذاء والتغذية
اجلامعة األمريكية يف بريوتلبنان

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

املختربات املرجعية اإليرانية، وزارة مجهورية إيران اإلسالمية
الصحة والتعليم الطبي

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

املخترب الوطني ملراقبة األدويةتونس

معهد باستور اإليراينمجهورية إيران اإلسالميةاملركز املتعاون مع املنظمة لإلحالة وللبحوث يف داء الَكَلبداء الَكَلب

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

املركز الدويل للبحث والتدريب يف تونس
جمال الصحة اإلنجابية والسكان

امُللحق اخلامس
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 التقرير السنوي
للمدير اإلقليمي، 2009

اسم املؤسسةالبلدلقب املركزجمال االختصاص
معهد بحوث تيودور بلهارسمرصاملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال مكافحة داء البلهارسيات داء البلهارسيات

املركز الوطني لألبحاثالسوداناملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الطب الشعبيالطب الشعبي

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

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

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

جامعة الشهيد هبشتي للعلوم الطبية مجهورية إيران اإلسالميةاملركز املتعاون مع املنظمة يف جمال مكافحة السلالسل
واخلدمات الصحية

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

املكتب الوطني للامء الصالح للرشب، املغرب
جممع بورقراق، حمطة املعاجلة

املركز املتعاون مع املنظمة يف جمال الوقاية من العنف العنف
اأُلرسي 

املجلس الوطني لشؤون األرسةاألردن
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