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تمهيد 

يسرُّين أن أقدِّم لكم خارطة الطريق لفرتة والييت األوىل كمدير ملنظمة الصحة العاملية إلقليم شرق املتوسط ومدهتا مخس 
أولتين إياها لقيادة عمل  اليت الشكر إىل الدول األعضاء على الثقة الغالية بتوجيهستهل هذا التمهيد أأن  دُّ و  سنوات، وأ  

د إدراكي التام لتطلعات الدول األعضاء، فسوف أؤكِّ  املنظمة يف إقليم شرق املتوسط على مدار السنوات اخلمس املقبلة. وإذ  
اليت قد تعهدت هبا، وسأعمل على ضمان أخذ املنظمة زمام القيادة يف أبذل قصارى جهدي من أجل الوفاء بااللتزامات 

جمال الصحة، ولن نقتصر يف سبيل حتقيق ذلك على العمل الوثيق مع الدول األعضاء هبدف تقدمي كل الدعم التقين الالزم 
ا يف البيان الذي أدليت به أمام جملاهبة التحديات الصحية يف اإلقليم، ولكن أيضًا بالرتكيز على األولويات اليت التزمُت هب

 .2017وأمام اجمللس التنفيذي للمنظمة يف كانون الثاين/يناير ، 2016اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف تشرين األول/أكتوبر 
نعمل يف ضوئها على حتقيق هذا املسعى، وخارطة الطريق اليت بني أيديكم تدعم تنفيذ تلك الرؤية لكي وقد طرحت رؤيًة 

ان فرتة والييت اليت متتد خلمس سنوات يف منصب املدير اإلقليمي. واهلدف الذي أنشده من وراء ذلك هو زيادة قدرة إب  
يف املنظمة على تلبية احتياجات الدول األعضاء بضمان زيادة فاعلية املنظمة وكفاءهتا ومساءلتها وشفافيتها يف اإلقليم عنها 

 أي وقت مضى. 
مع الدول األعضاء من أجل حتقيق الغايات املتعلقة بالصحة اليت ينطوي عليها اهلدف الثالث  وستعمل املنظمة عن كثب

من أهداف التنمية املستدامة، أي "ضمان متتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار"؛ وهو ما يعدُّ شرطاً 
 .2030ة لعام أساسياً ومهماً لبلوغ سائر األهداف ضمن خطة التنمية املستدام

وضمانًا ملواءمة خارطة الطريق مع أهداف التنمية املستدامة، فإن الرتكيز فيها ينصب على مخس أولويات، وهي حتديداً: 
واألطفال واملراهقني،  وحديثي الوالدةاألمراض غري السارية، وصحة األمهات و ، الساريةالطوارئ واألمن الصحي، واألمراض 

نت اخلارطة غايات ومؤشرات وذلك من أجل حتقيق نتائج ملموسة قبل انقضاء فرتة والييت. وتضم  الصحية،  الُنُظموتعزيز 
 ومعامل عملية للربامج ميكن حتقيقها يف كل جمال من اجملاالت ذات األولوية، واليت ستخضع للمتابعة اجليدة.

عضد وتكون أساسًا تنطلق منه املنظمة وتُ أما داخل املنظمة، فسأعمل على إجياد بيئة مالئمة حتفز اإلبداع واالبتكار 
ه تركيزي لتنمية مهارات املوظفني وتعزيز التواصل الفع ال فيما بينهم وإرساء آليات للتنسيق ز. وسأوجِّ مكانتها كمركز للتميُّ 

ات إىل ، ومنها زيادة فرص تفويض السلطالتمكينية ل العمل اجلماعي. وهناك جمموعة من التغيرياتبُ الفع ال وتيسري سُ 
 املوظفني على خمتلف مستويات املنظمة لضمان موضوعية املساءلة وزيادة الشفافية وإدارة املخاطر.

م يف تلك اجملاالت إال من خالل االلتزام الدائم من جانبنا يف املنظمة، وأيضًا من جانب الدول  إحراز تقدُّ ولن يتسّن  
اء على ما نتمتع به من نقاط قوة وما منتلكه من موارد لضمان إحراز األعضاء والشركاء. وسنعمل على توحيد اجلهود والبن
 التحسينات الشاملة اليت نصبو إليها يف جمال الصحة.

 الدكتور حممود فكري
 مدير منظمة الصحة العاملية

 إلقليم شرق املتوسط
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 المقدمة.1 
إىل ترمجة الرؤية اليت طرحها  (2021-2017)هتدف خارطة الطريق لعمل منظمة الصحة العاملية يف إقليم شرق املتوسط 

املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية إىل جمموعة من اإلجراءات االسرتاتيجية هبدف توجيه عمل املنظمة مع الدول األعضاء، 
 . وهي عبارة عن خطة اسرتاتيجية مخسية للمكتب اإلقليمي حتت قيادة الدكتور حممود فكري بعد انتخابه مديراً إقليمياً 

املنظمة، مبا يف ذلك االلتزام العاملي  ماوتأخذ هذه اخلارطة بعني االعتبار السياقني اإلقليمي والعاملي اللذين تعمل فيه
وبرنامج إصالح منظمة الصحة العاملية. ومن هنا، فإن خارطة الطريق تنظر إىل أهداف  2030خبطة التنمية املستدامة لعام 
ر املنظمة الدعم إلطار العام الذي يوج ه املنظمة يف عملها مع الدول األعضاء يف اإلقليم، إذ توفِّ التنمية املستدامة على أهنا ا

للدول األعضاء يف حتقيق الغايات اليت تنطوي عليها أهداف التنمية املستدامة كافة، فضاًل عن أهنا ستأخذ زمام القيادة يف 
اهلدف الثالث على وجه اخلصوص، وهو سعيًا إىل حتقيق تنفيذها تخطيط لوضع سياساهتا التنموية و يف الدعم تلك الدول 

ب بلوغ التغطية الصحية و  "ضمان متتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار"، مع الرتكيز على التقد م ص  
 الشاملة.

ف إعداد خارطة طريق واضحة لعمل ل املدير اإلقليمي، يف مستهل واليته، فريق عمٍل مشرتكاً بني اإلدارات هبدوقد شك  
ج على صعيد اإلقليم يتم من خالله . واهلدف من تشكيل هذا الفريق هو تسهيل إرساء هن  2021و 2017 ي  املنظمة بني عام  

عمل املكتب اإلقليمي مع احتياجات الدول  مواءمةمبا يضمن  ،التصدي لألولويات الصحية على حنو منهجي وشامل
 املقررات الصادرة عن مجعية الصحة العاملية واجمللس التنفيذي واللجنة اإلقليمية.األعضاء والقرارات و 

، عوامل التمكنيطريق أربع ركائز مرتابطة فيما بينها، وتتمثل يف أولويات الصحة العامة، و الوقد روعي يف إعداد خارطة 
رتج م على أساسها الرؤية املطروحة إىل إجراءات وحضور املنظمة يف البلدان؛ وبيئة العمل يف املنظمة؛ وهي الركائز اليت تُ 

الرتكيز هنا على مخسة جماالت ذات أولوية بالنسبة للصحة العامة، وسيأيت بياهنا  لتوجيه عمل املنظمة. وينصب   ةملموس
الالزمة إلحداث الحقاً. وقد تعرفنا على التحديات املاثلة أمام التصدي هلذه األولويات، ومت اقرتاح اإلجراءات االسرتاتيجية 

التغيري وفقاً هلا. كما حد دنا جمموعة من الغايات واملؤشرات واملعامل العملية اليت ميكن حتقيقها خالل تلك املدة املقررة، وسوف 
 للمتابعة اجليدة. ز حر  الـمُ التقدُّم ضع خي

النظر إىل طبيعة التحديات اليت وال ميكن التصدي هلذه األولويات مبعزل عن بعضها البعض، فهي مرتابطة فيما بينها ب
 جتمعها والنهوج االسرتاتيجية الالزمة للتعامل معها. وفيما يلي اجملاالت ذات األولوية املستهدفة من اإلجراءات املقرتحة: 

   سق للصحة العامة جتاه االستجابة للطوارئ يف البلدان املتضررة منها، الطوارئ واألمن الصحي لضمان اتباع هنج مت
 واألمن الصحي يف اإلقليم، مبا يف ذلك استئصال شلل األطفال. التأهُّبيز ولتعز 

  ،نتشار والسيطرة على االالوقاية من األمراض السارية ومكافحتها هبدف مواجهة الثغرات اهلامة يف التغطية بالتطعيم
الدقيق لتلك األمراض وتأثري د املتكامل لألمراض من أجل الرصد قاومة مضادات امليكروبات، وتنفيذ الرتصُّ السريع مل

 من االعتالالت والوفيات النامجة عنها. التدخالت الرامية إىل احلدِّ 
 هبدف تعزيز اجلهود اإلدمان الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها، والصحة النفسية، وإساءة استعمال مواد ،

 الرتكيز على تقليص عوامل اخلطر.  الرامية إىل ختفيف العبء والوفيات النامجني عن هذه األمراض مع
  واألطفال واملراهقني حديثي الوالدة واألطفال واملراهقني هبدف احلد من وفيات  وحديثي الوالدةصحة األمهات

 وختفيف العبء املتبقي الناجم عن ارتفاع وفيات األمهات؛
  الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. الُنُظمتعزيز 
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الصحة جمال ، وبناء قدرات اإلدارة والقيادة يف 1لصحة يف مجيع السياساتإلدماج االدعوة  عوامل التمكنيوتشمل 
العامة؛ والتوس ع يف الشراكات مع وكاالت األمم املتحدة واجملتمع املدين، وإدماج الصحة يف أهداف التنمية املستدامة؛ 

درات اإلقليمية على حشد املوارد؛ وتعزيز مهام الرصد القطاعات وأخرى إلدارة املخاطر، وتعزيز الق ةواعتماد هنوج متعدد
 املنظمة.املتبعة لدى نهوج الوالتقييم يف املنظمة، والتصدي للمحددات االجتماعية والبيئية للصحة يف 

الحتياجات الدول من تلبيته يزيد كي طري لويهدف املكتب اإلقليمي للمنظمة إىل حتسني أعماله على املستوى القُ 
ل مشاركة املنظمة واستجابتها، وتعزيز صورهتا بُ د به املدير اإلقليمي جتاه تعضيد سُ يأيت االلتزام الذي تعه   ومن ث  األعضاء. 

طري من خالل زيادة الشفافية يف تعاملها مع الدول األعضاء، والتخطيط املشرتك، واحلوار املتبادل واملستمر، على املستوى القُ 
ما يف حتديد األولويات وعقد املنتديات االستشارية واالجتماعات التشاورية ل املنظمة، وال سي  وزيادة مشاركة البلدان يف عم

تقوية حضور املنظمة يف البلدان، مواصلة تعزيز دور يعتزم املدير اإلقليمي، سعيًا منه إىل والتعاون التقين فيما بني البلدان. و 
ع يف الشراكات مع وكاالت األمم ياجات الدول األعضاء وتيسري التوسُّ أكثر استجابة الحتصبح طرية للمنظمة لتاملكاتب القُ 

يف سياق خطة التنمية من أي وقت مضى أمهية أكثر املتحدة وغريها من الشركاء وأصحاب املصلحة، األمر الذي أصبح 
 .2030املستدامة لعام 
مركز كملنظمة  االبتكار لرتسيخ دور اإلبداع و ، والكفاءة، وااإلنتاجية تسودهاهتيئة بيئة املدير اإلقليمي على وسيعمل 

للتميز. وهدفه من وراء ذلك هو زيادة فرص تفويض السلطات إىل املوظفني على خمتلف مستويات املنظمة لضمان موضوعية 
اصل الفع ال التطوير املهين للموظفني وتعزيز مهاراهتم والتو االهتمام باملساءلة وزيادة الشفافية وإدارة املخاطر. وسيتطلب ذلك 

 فيما بينهم، وتنسيق األدوار املنوطة هبم، وتوطيد العمل اجلماعي وتعزيز إطار الرقابة الداخلية للمنظمة.
يف خارطة  ةواضحاسرتاتيجية  خططاً تأسى هبا، يإىل حتقيق النتائج و كيانًا يهدف بوصفه  املكتب اإلقليمي،  قد موقد 
لنتائج املتوقعة، فضاًل عن حتديد غايات ومؤشرات واضحة لرصد العمل ل وسيدعم ذلك خطط تنفيذية تفصيليةالطريق. 

م املدير اإلقليمي إىل اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط، يف إطار قدِّ وسيُ  وتقييمه على مدار اإلطار الزمين لتنفيذ خارطة الطريق.
 يف تنفيذ خارطة الطريق. زحر  مُ ـم الالتقرير السنوي للمدير اإلقليمي، حتديثاً سنوياً بشأن التقدُّ 

 الوضع الراهن في إقليم شرق المتوسط.2 

يف  2مليون نسمة 645حنو قطنه وي ،ميتد إقليم منظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط من باكستان شرقًا إىل املغرب غرباً 
 بلداً ختتلف أوضاعها االجتماعية واالقتصادية وتتباين التحديات الصحية اليت جتاهبها. 22

، ارتفع عدد 2011 يشهد هلا مثياًل سواء بالنظر إىل حجمها أو نطاق تأثريها. فمنذ عام ملأزمات حاليًا قليم ِجه اإلويوا
من وطأة حاالت الطوارئ،  ةغري مباشر تعاين اليوم معاناًة مباشرًة أو  بلدان اإلقليم، حىت أن ثلثي البلدان املتأثرة بالصراعات

على الصعيد العاملي( صن فتها منظمة الصحة العاملية واألمم املتحدة ضمن حاالت ستة  بلدان )من أصلأربعة ومن بينها 
ويضم اإلقليم  3واليمن. ،واجلمهورية العربية السورية ،والصومال ،من املستوى الثالث، وهي حتديداً: العراق الطوارئ "الكربى"

إىل  والسودان. ذلك إضافةً  ،وباكستان ،وفلسطني ،وليبيا ،أيضًا بلدانًا متر حباالت طوارئ طويلة األمد، ومنها أفغانستان
من الدول األعضاء باإلقليم  اً معاناة معظم بلدان اإلقليم املتبقية من أثر األزمات يف البلدان اجملاورة هلا. وبالتايل، فإن كثري 

                                                        
ة على هنج دمج الصحة يف مجيع السياسات هو: "هنج للسياسات العامة يف خمتلف القطاعات يأخذ يف االعتبار بصورة منهجية اآلثار الصحية املرتتب 1

لصحة العاملية. منظمة ا -القرارات، ويسعى لتعزيز أوجه التآزر، ويتجنب اآلثار الضارة على الصحة، هبدف حتسني صحة السكان واإلنصاف يف الصحة" 
؛ هلسنكي 2013حزيران/يونيو  14-10بيان هلسنكي بشأن دمج الصحة يف مجيع السياسات ]شبكة اإلنرتنت[. املؤمتر العاملي الثامن حول تعزيز الصحة. 

 .(2013منظمة الصحة العاملية؛ جنيف، )فنلندا(. 
 

2  Eastern Mediterranean Region Framework for health information systems and core indicators for monitoring health situation 

and health system performance 2016. Cairo: World Health Organization; 2016.  

./dsaf/EMROPUB_2016_EN_19169.pdf?ua=1http://applications.emro.who.int 
3 http://www.who.int/hac/crises/en/. 
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مية املستدامة، ومن هنا جيب بذل ب حتقيق أهداف التنو  تواجه عقبات كبرية يف إعادة توجيه خطط التنمية الوطنية لديها ص  
 يف هذا الصدد. البلداناملزيد من اجلهود لدعم تلك 

ل العبء األكرب من األفراد احملتاجني إىل املساعدات على اختالف أنواعها، مبا يف ذلك الرعاية ويواصل اإلقليم حتمُّ 
مليون شخص حباجة إىل  140ن إمجايل ( نسمة م%59مليون شخص ) 76، كان أكثر من 2016بحلول هناية عام فالصحية. 

وقد تفاقم الوضع بفعل  4تأثرًا مباشرًا أو غري مباشر بالطوارئ. مساعدات حول العامل يعيشون يف بلدان داخل اإلقليم متأثرةً 
 %83ثل ل اهلجمات على مرافق الرعاية الصحية والعاملني واليت وردت بالغات بشأهنا من مثانية بلدان يف اإلقليم، ما ميتواصُ 

 . 2016من جمموع اهلجمات على الصعيد العاملي يف عام 
مليون نازٍح يف  30ل اإلقليم العبء األكرب من السكان املشردين عامليًا يف ظل وجود أكثر من إىل ذلك، يتحم   وإضافةً 

ق يف أفغانستان والعراق حركة نزوح داخلي واسعة النطا على مدار السنوات القليلة املاضيةفقد شهد اإلقليم . رجائهشىت أ
والصومال واجلمهورية العربية السورية واليمن. وتتأثر الدول اجملاورة واجملتمعات املستضيفة تأثرًا هائاًل بالسكان املشردين وقد 

  بصورةالطلب على اخلدمات مثل الصحة والتعليم واملياه والصرف الصحي ارتفع اسُتنِفدت قدراهتا يف كثري من احلاالت. كما 
قت خسارة املكاسب الصحية اليت حتق  وأدى إىل ، األمر الذي عر ض الدول ملخاطر جسيمة فيما يتعلق بالصحة العامة كبرية

على  2030على مدار سنوات من العمل الشاق. ويف هذا السياق، وافقت الدول األعضاء يف خطة التنمية املستدامة لعام 
يعيشون يف املناطق املتضررة من حاالت الطوارئ اإلنسانية املعقدة ويف املناطق "تلبية االحتياجات اخلاصة لألشخاص الذين 

 ."برهااملتضررة من اإل
صحة فضاًل عن تأثريها السليب على الصحية اهلشة يف عدد من البلدان،  الُنُظمب حاالت الطوارئ يف إضعاف وتتسب  

لناس يف حاجة إىل رعاية اإلصابات الشديدة املنقذة للحياة وعالج من ا متزايداً  لذلك، فإن عدداً  السكان يف اإلقليم. ونتيجةً 
، فضاًل عن ضرورة تلبية واضطرابات الصحة النفسية، والرعاية الصحية لألمهات واألطفال ،األمراض السارية وغري السارية

 احتياجات األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة.
حيث يشك ل ارتفاع معدالت اإلصابة باألمراض املعدية  -ي يف اإلقليم وقد كان هلذا الوضع أثره البالغ على األمن الصح

كبري على الصحة والتنمية   املستجدة واليت تعاود الظهور هتديدًا دائمًا على األمن الصحي اإلقليمي، وهو ما له أيضًا أثر  
أو أكثر من فاشيات  لدًا واحدةً ب 22من بلدان اإلقليم البالغ عددها  12االقتصادية يف اإلقليم. وشهد ما ال يقل عن 

ب ملتالزمة الشرق فريوس كورونا املسبِّ ذلك فاشيات  األمراض املعدية يف العقد املاضي مع احتمال انتشارها دولياً، ومشل
 الكونغو النزفية وغريها. -والقرم ،والكولريا ،، ومحى الضنكA(H5N1) األوسط التنفسية، والعدوى بإنفلونزا الطيور

عوامل اخلطر أحد صحية هشة يف العديد من البلدان نُُظم  حاالت الطوارئ اإلنسانية اجلارية اليت أسفرت عنتُعدُّ و 
زيادة وهناك عوامل خطر أخرى منها االنتشار السريع هلا، يف الرئيسية اليت تسهم يف ظهور عدد كبري من األمراض الناشئة و 

 ،ر وندرة املياه(، والتحضر السريعيكولوجية اهلشة )املناطق اجلافة والتصحُّ اإل الُنُظمو حركة تنقل السكان )السفر والنزوح(، 
ة، وضعف وتفاوت أنظمة الرتصد للكشف والفجوات املعرفية عن عوامل اخلطر املرتبطة بانتقال العدوى املستجد   ، املنا وتغريُّ 

خيص املختربي، وزيادة خمالطة اإلنسان طري، وحمدودية قدرات التشاملبكر واالستجابة، وعدم كفاية االستعداد القُ 
 للحيوانات.

فباستثناء أفغانستان وباكستان، فإن  ؛وهو شلل األطفالأال ، هاستئصالنقف على أعتاب االنتهاء من مرض معٍد ة ومث   
به اخنفاض ، صاح2014مجيع بلدان اإلقليم خالية من شلل األطفال. وقد أحرزت أفغانستان وباكستان تقدمًا هائاًل منذ عام 

. ومت اإلبالغ عن مخس حاالت إصابة بشلل 2016يف عام حالة  33إىل  2014حالة يف عام  334أعداد احلاالت من يف 

                                                        
4 

htmlcrisis/index.-in-http://www.emro.who.int/eha/countries.  
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ُمبلغ باثين عشرة حالة  )ثالثة من أفغانستان واثنتان من باكستان(، مقارنةً تارخيه حىت  2017من عام  األطفال يف الربع األول
 .  2016عنها يف نفس الفرتة من عام 

( 2005وال تزال بلدان اإلقليم متعثرة فيما يتعلق بتحقيق القدرات األساسية املطلوبة مبوجب اللوائح الصحية الدولية )
حتقيقًا كاماًل من أجل املنع الفع ال ألي هتديدات على الصحة العامة، واكتشاف تلك التهديدات والتصدي السريع هلا قبل 

 2014 ي  دت بعثات التقييم املستقل بناء على طلب من الدول األعضاء خالل عام  وفِ د أُ أن تتحول إىل طارئة دولية. وق
، وكشفت تلك البعثات عن وجود عدد من الثغرات احلرجة يف قدرة (2014) 2-/ق61 قرار ش م/ل إال، يف ضوء 2015و

م واالستجابة هلا، مبا يف ذلك يف البلدان اإلقلي إىل يبوالاإلوفادة عدوى فريوس فيما يتعلق بتهديدات الد البلدان على ترصُّ 
د واالستجابة حبلول املوعدين النهائيني األول والثاين يف لرتصُّ بشأن االلوائح الصحية الدولية  ملتطلباتاليت أعلنت استيفاءها 

حية الدولية يف تنفيذ اللوائح الصالة التقييمات اخلارجية املشرتكة حلكشفت على ذلك، فقد   . وعالوةً 2014و 2012 ي  عام  
، أيضاً مزيداً 2017والربع األول من عام  2016أداة التقييم املستقل اخلارجي املشرتك خالل عام باالستعانة بالدول األعضاء، 

 الغذاء واألحداث الكيميائية واإلشعاعية والنووية. بسالمة القدرات املتعلقة  الثغرات يف من الثغرات، مبا يف ذلك
إقليمنا.  يف ضادات امليكروبات باعتبارها هتديدًا كبرياً للصحة العامة يقرتن بتأثري خطري على الصحةمقاومة م ظهرت وقد

من حاالت العدوى وانتقال  وتشمل العوامل احملفزة ملقاومة مضادات امليكروبات غياب برامج الوقاية واملكافحة للحدِّ 
، إىل جانب إنتاج األغذية والصحة احليوانية. ومن و غري مسؤولعلى حنمة، واستعمال مضادات امليكروبات املمرضات املقاوِ 

 إلقليم.اإحدى أولويات كالسيطرة على تفاقم مشكلة مقاومة مضادات امليكروبات   برزت أمهيةهنا، 
سابقة،  ز يف مرحلةحر  الـمُ م غم التقدُّ ؛ وبر عن قدر كبري من املراضة والوفيات يف اإلقليم وال تزال األمراض املعدية مسؤولةً 

الصحية واخلدمات البيئية وغريها من مرافق البنية التحتية يف عدد  الُنُظمأصابت الصراعات املتعددة اليت نشبت يف اإلقليم فقد 
من البلدان بالضعف والوهن، باإلضافة إىل تشريد عدد كبري من السكان، ما أدى بدوره إىل معاودة ظهور أمراض سارية كنا 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة لمكافحة تلك األمراض أمر بالغ األمهية ال خيفى أن هنا حتت السيطرة. و نعتقد لفرتة طويلة أ
 . 2030حبلول عام 

التغطية باجلرعة الثالثة من لقاح الدفرتيا وبرغم احتفاظ اإلقليم مبعدالت تغطية مرتفعة بالتمنيع الروتيين، اخنفضت 
مكافحة فاشيات وعالوة على ذلك، فإن . 2011يف عام  %86بعد أن سجلت  2016يف عام  %80والتيتانوس والسعال إىل 

اللقاحات كاملة. ويبلغ عدد األطفال دون إلقليم، وكذلك تغطية األطفال الذين مل يتلقوا ا اتأولويمل تزل على قائمة احلصبة 
 يف بلدان متأثرة بالصراعات.م همن %95أكثر من ، يعيش مليون طفل 3.8السنة الواحدة الذين مل يتلقوا التطعيم 

وداء  ،وداء الليشمانيات ،والبلهارسيا ،من األمراض اليت تنقلها احلشرات مثل املالريا كبري    بلدان اإلقليم عدد  يتوطن و 
ضة حلدوث إصابات بتلك األمراض معر  أهنا الكونغو، أو -ومحى القرم ،والشيكونغونيا ،ومحى الضنك ،اخليطيات اللمفاوية

يف بلدين، مها: السودان وباكستان. وال يزال السل مشكلًة خطريًة  2015عام اإلصابة باملالريا من حاالت  %80وترك ز  فيها.
تشمل ، ومل 2015فقط من احلاالت يف عام  %64ـ من مشاكل الصحة العامة يف اإلقليم يف ظل إخطار السلطات الصحية ب

لحاالت. وعلى الرغم من اخنفاض العدد املقد ر لمن  %21جها سوى مة وعالتشخيص احلاالت املقاوِ خبدمات  التغطية
بأقاليم منظمة الصحة العاملية األخرى، فإن معدل  ( مقارنةً %0.1معد ل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية يف اإلقليم )

املعدالت عن  (، وبعيداً %14دًا )اإلصابة يف تزايد وال يزال الوصول إىل العالج املضاد للفريوسات املنقذة للحياة منخفضًا ج
يع أقاليم مج، وهو املعد ل األعلى بني %2.3، فيبلغ Cأما بالنسبة ملعدل انتشار التهاب الكبد الفريوسي املستهدفة عاملياً. 

 %80جد ويو ، Cمزمنة بالتهاب الكبد الفريوسي يعانون عدوى مليون شخص  15.1حبسب التقديرات حنو يوجد املنظمة )
التوافر احلايل لألدوية املضادة للفريوسات ذات املفعول املباشر مبثابة فرصة  دُّ ع  ء األشخاص يف مصر وباكستان(. ويُـ من هؤال

 ومكافحته يف اإلقليم. Cوعالج التهاب الكبد  املصابني ساحنة إلنقاذ حياة
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السبب الرئيسي للوفاة هي تظل ذ ي والتنموي، إلصحاعبء وارتفاع الاألمراض غري السارية ومل تزل العالقة قائمة بني 
يتجاوز هلذا الرقم أن ومن املتوقع ، بتلك األمراضوفاة سنويًا مرتبطة  مليون 2.2حدوث واإلصابات املزمنة يف اإلقليم، يف ظل 

 .2030حبلول عام وفاة مليون  3.8
انتشار التدخني ملعد ل أعلى متوسط إقليم شرق املتوسط ثاين  امتلكباألقاليم األخرى للمنظمة،  ، ومقارنةً 2012ويف عام 
)ارتفاعاً  2025و 2010 ي  للتوقعات احلالية، سريتفع معدل انتشار تعاطي التبغ بني عام   (. ووفقاً تقريباً  %40بني الرجال )

ع اخنفاض وق  تقريباً(، بينما يُت %2ع لإلقليم األفريقي للمنظمة )ارتفاعًا بنسبة (، متجاوزًا املعد ل املتوق  %4بنسبة تزيد على 
متصاعداً تدخني النرجيلة اجتاهاً منذراً باخلطر و  كما يُعدُّ . 2025معد ل االنتشار يف مجيع األقاليم األخرى للمنظمة حبلول عام 

 13بني  إذ يرتاوح انتشار استخدام النرجيلة بني طالب املدارس يف الفئة العمرية ؛العامل بأسرهيف و وحسب بل يف اإلقليم ليس 
اإلقليم أن واألمر األخطر هو  يف بلدان أخرى. %35يف بعض البلدان إىل ما يقرب من  %1.5يف اإلقليم من  سنةً 15و

 النرجيلة بني فئة الشباب.يتصدر سائر األقاليم يف استهالك 
 %45 حدوث ، كان نقص التغذية سببًا أساسيًا يف2015ففي عام  ؛ويعاين اإلقليم أيضًا من عبء مزدوٍج لسوء التغذية

من وفيات  %20من وفيات األطفال دون سن اخلامسة، يف حني ساهم قصر قامة األم وفقر الدم الناتج عن عوز احلديد يف 
من األطفال دون سن اخلامسة يف البلدان املنخفضة الدخل يف اإلقليم يعانون  %45على ذلك، فأكثر من  األمهات. وعالوةً 

 .اجملتمععلى املسامهة يف  م، ما يؤثر على منوهم وقدرهتممن التقزُّ 
بسبب منة واألمراض املزمنة ذات الصلة بالنظام الغذائي يف تزايد ومن ناحية أخرى، فلم يزل عبء فرط الوزن والسِّ 

التقديرات إىل  وأشارتما يف البلدان املرتفعة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل. التحول الغذائي يف العديد من البلدان، وال سي  
يف اإلقليم، مع ارتفاع معدل االنتشار بني  %46.8د لفرط الوزن حسب السن بني البالغني قد بلغ ل االنتشار املوح  أن معد
وباإلضافة إىل ذلك، فإن متوسط تقديرات معدل انتشار السمنة يف اإلقليم يبلغ  (.%43.8بالرجال ) ( مقارنةً %50.1النساء )

من  %60فإن أكثر من بالتايل، (. و %14.6بالرجال ) ( مقارنةً %23.6ساء )، مع ارتفاع معدل االنتشار بني الن19.0%
 السمنة.وإما بإما بفرط الوزن مصابون السكان البالغني يف اإلقليم 

معايري وطنية معرتف هبا أو معتمدة من احلكومة أو  بروتوكوالتأو  تقريبًا من البلدان مبادئ توجيهية %40 وميتلك
وأمراض اجلهاز التنفسي املزمنة. وأدرج  ،ريوالسك   ،والسرطان ،دبري العالجي لألمراض القلبية الوعائيةدة بالبيِّنات للتومسن  

الوطنية للرعاية  هانظميف ( من البلدان الكشف عن عوامل اخلطر والتدبري العالجي لألمراض %59.1 وحتديداً تقريبًا ) 60%
( يف اإلقليم أهم األدوية والتكنولوجيات األساسية لألمراض غري %45.4أدرج أقل من نصف البلدان )، كما الصحية األولية

مبا يتماش ى مع  ما تكون متوفرة يف القطاع الصحي العام، واليت عادةً  ،السارية ضمن القوائم الوطنية لألدوية األساسية
 توصيات منظمة الصحة العاملية.

عن االضطرابات النفسية والعصبية واإلدمانية،  ةالنامج مراضاألكرب لألعبء البلدان مشال أفريقيا والشرق األوسط متتلك و 
إىل ارتفاع معدالت االكتئاب الشديد والقلق اليت تُعزى إىل حاالت الطوارئ اإلنسانية اليت مير هبا يف املقام األول ويرجع ذلك 

لى الفئات السكانية املتضرِّرة من جري ضمن أكثر املسوحات الوبائية مصداقية عقد أوضح التحليل التلوي الذي أُ و اإلقليم. 
بالنسبة  %17.3التايل للصدمات، بينما يبلغ  بالنسبة الضطرابات التوتر %15.4 االنتشار يبلغمعدل النزاعات أن متوسط 

)ألي اضطراب مرتبط بالقلق، مبا يف ذلك  %7.6حلاالت االكتئاب. وهذه املعد الت أعلى بكثري من املتوسط البالغ 
)ألي اضطراب مزاجي، مبا يف ذلك اضطراب االكتئاب  %5.3توتر التايل للصدمات(، ومن املتوسط البالغ اضطرابات ال

 الشديد(.
وفاة مبكرة سنويًا يف اإلقليم، ويُعزى ثالثة أرباع هذا  000 854سهم املخاطر البيئية، مبا يف ذلك تلوث اهلواء، يف حنو وتُ 

 .العدد إىل األمراض غري السارية واإلصابات
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على الطرق تشك ل مصدر قلق بالغاً يف اإلقليم على الرغم من اخنفاض  املرورية ومل تزل اإلصابات النامجة عن التصادمات
 .2013و 2010نسمة بني عامي  000 100لكل  19.9إىل  21.3 التصادمات يف اإلقليم منتلك معدل الوفيات النامجة عن 

اإلقليم يف املرتبة الثانية بعد اإلقليم األفريقي من حيث أعلى معد الت ما جيعل ي، ويظل هذا املعد ل أعلى من املعد ل العامل
ضمن الفئات العمرية املرورية على الطرق  الوفاة بني سائر أقاليم املنظمة. ويقع حنو ثلثي الوفيات النامجة عن التصادمات

تلك الوفيات. ومن الواضح أن اإلصابات النامجة عن  سنة(، وميثل الذكور غالبية 59 - 15) واألنشط اقتصادياً  األصغر سناً 
 على الطرق تشكل مصدر قلق بالغاً بالنسبة جلميع بلدان اإلقليم، بصرف النظر عن مستوى الدخل فيها. املرورية التصادمات 

نيًا بني سائر وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم خالل حقبة األهداف اإلمنائية لأللفية، فإن إقليم شرق املتوسط حيل ثا
واألطفال. فقد اخنفضت نسبة وفيات األمهات من وحديثي الوالدة أقاليم املنظمة من حيث أعلى معدالت وفيات األمهات 

 5. وحققت ثالثة بلدان فقط%54 اخنفاض قدرهب، 2015و 1990ألف والدة حية بني عامي  100وفاة لكل  166إىل  362
أللفية. وميكن، يف مجيع بلدان اإلقليم، جتنب األسباب الرئيسية لوفيات األمهات، اهلدف اخلامس من األهداف اإلمنائية ل

 6(.%8.4(، وارتفاع ضغط الدم أثناء احلمل )%9.1(، واإلنتان )%32.9ومنها النزيف )
 %48اخلامسة )اهلدف اإلمنائي الرابع لأللفية( بنسبة  سن ، اخنفض معد ل وفيات األطفال دون2015و 1990 ي  وبني عام  

حديثي وقد اخنفض معد ل وفيات  .7والدة حية( 1000وفاة لكل  52والدة حية إىل  1000وفاة لكل  100يف اإلقليم )من 
 %51حنو حديثي الوالدة ، بلغ معد ل وفيات 2015. ويف عام 2015و 1990فقط يف اإلقليم بني عامي  %37مبقدار الوالدة 

مولود. وميتلك مثان من الدول األعضاء  000 454ى إىل وفاة يم، ما أد  من وفيات األطفال دون سن اخلامسة يف اإلقل
)خفض وفيات  2030اخلامسة أعلى من الغاية العاملية ألهداف التنمية املستدامة لعام سن معدالت لوفيات األطفال دون 

سع دول أعضاء معدالت تلك تميمولود حي(، بينما  1000حالة وفاة لكل  25األطفال دون سن اخلامسة على األقل إىل 
)خفض وفيات املواليد على األقل إىل  2030أعلى من الغاية العاملية ألهداف التنمية املستدامة لعام حديثي الوالدة لوفيات 

لعوامل بسبب التعرض  اخلامسة حتفه سنوياً  سنطفل دون  000 210مولود حي(. ويلقى حنو  1000حالة وفاة لكل  12
 البيئية. اخلطر 

 ،وحديثي الوالدة ،وصحة األمهات ،قة يف جمال الصحة اإلجنابيةلة واإلجنازات احملق  تباين واضح يف األرقام املسج   وهناك
من وفيات األمهات واألطفال  %90يف ظل وجود  ،واملراهقني فيما بني الدول األعضاء يف اإلقليم وداخل كل منها ،واألطفال

 8اخلامسة يف تسعة بلدان فقط. سن دون
(، مع تراوح معدل وفيات املراهقني يف البلدان املنخفضة نسمة مليون 125ل املراهقون حنو مُخس سكان اإلقليم )يشكِّ و 

شخص. وعلى الصعيد العاملي، ميتلك اإلقليم ثاين أعلى  000 100حالة وفاة لكل  115الدخل واملتوسطة الدخل حول 
والتدخالت  ،: العنف اجلماعيهي مخسة أسباب للوفيات بني املراهقني وأهملمنظمة. لاملعدالت عامليًا بعد اإلقليم األفريقي 

القانونية، واإلصابات النامجة عن التصادمات املرورية على الطرق، والغرق، وعدوى اجلهاز التنفسي السفلي، والعنف بني 
يف املفقودة للمراهقني  9العجز صح حة باحتساب مد دالـمُ أسباب رئيسية لسنوات العمر  ةأهم مخسبينما تتمثل األشخاص. 

العنف اجلماعي والتدخل القانوين، وفقر الدم الناجم عن عوز احلديد، واإلصابات النامجة عن التصادمات املرورية على 
 يف حني أن احلروب أو الصراعات مسؤولة عن 10.الطرق، واضطرابات االكتئاب، واالضطرابات السلوكية يف مرحلة الطفولة

                                                        
 مجهورية إيران اإلسالمية، وليبيا، ولبنان. 5
6Say L. et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. Lancet Glob Health 2014;2:e323-e333 
7Levels and trends in child mortality 2015, 

.http://www.childmortality.org/files_v20/download/IGME%20Report%202015_9_3%20LR%20Web.pdf 
 .واليمن والسودان والصومال وباكستان واملغرب والعراق ومصر وجيبويت أفغانستان 8
 .اإلعاقة بسبب املفقودة املنتجة احلياة وسنوات املبكرة الوفاة بسبب فقدها احملتمل احلياة سنوات جمموع 9
).http://www.who.int/mental_health/management/depression/daly/en/( 
10WHO. Global health estimates 2015: deaths by cause, age, sex, by country and by region, 2000–2015 Geneva; 2016 

).http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index1.html( 

http://www.childmortality.org/files_v20/download/IGME%20Report%202015_9_3%20LR%20Web.pdf
http://www.who.int/mental_health/management/depression/daly/en/
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index1.html
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ن بني كل مخس وفيات حتدث بني املراهقني الذكور يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل يف إقليم وفاة واحدة م
 سبباً جوهرياً للوفيات يف هذه الفئة العمرية يف اإلقليم. ال تزال وفيات األمهات من املراهقات كما أن  شرق املتوسط.

الصحية يف بلدان اإلقليم  الُنُظماألداء. ومع ذلك، فإن سن حللتحديات على توافر نظام صحي اجليد ويعتمد التصدي 
مستوى دخل الدول األعضاء. وتتسم البلدان املنخفضة الدخل  مع تعكس بوضوح التنوع اإلقليمي الذي يتوافق عادةً 

رة من جيوب وارتفاع النفقات املباش ،واخنفاض التمويل العام للصحة ،واملتوسطة الدخل مبا يلي: عدم اإلنصاف يف الصحة
والتحديات اليت تكتنف  ،واإلشراف من جانب وزارات الصحة و ك مةوضعف احل   ،وارتفاع النفقات الكارثية واملفقرة ،املرضى
وتنامي القطاع الصحي اخلاص وعدم  ،تهااملعلومات الصحية وتفتُّ نُُظم  وضعف ،القوى العاملة الصحية وجودهتاأعداد 

الدخل يم املنتجات واخلدمات واملؤسسات التعليمية الصحية. ويف البلدان املتوسطة ضعف تنظو  ،خضوع معظمه للتنظيم
مبا يف ذلك السكان املغرتبون  ،مجيع السكان ليشملالتحدي يف توسيع نطاق احلماية املالية يكمن واملرتفعة الدخل، 

جودة اخلدمات،  وتدينالصحية الشحيحة، واملشردون والالجئون. وهناك حتديات أخرى منها االستعمال غري الفع ال للموارد 
 الصحية. الُنُظم ح و ك مةوعدم كفاية الرعاية الوقائية، واحلاجة إىل تعزيز 

الصحية يف حاالت  الُنُظمالصحية، وهو التعقيدات اليت تكتنف احلفاظ على عمل  الُنُظمخاص متعلق ب ة حتد  ومث  
قادرة الصحية  الُنُظمينبغي أن تكون تشهد شكاًل من أشكال الطوارئ، الطوارئ. وملا كان أكثر من نصف بلدان اإلقليم 

 االستجابة لالحتياجات الصحية واإلنسانية املتزايدة.على التكيف حىت ميكِّنها 
ال يزال ف ؛تباين كبري يف تقدمي اخلدمات بني البلدانة مث  وبرغم تأييد معظم بلدان اإلقليم لرؤية التغطية الصحية الشاملة، 

املساواة االجتماعية ب وثيقاً  حلصول على خدمات الرعاية الصحية حتديًا رئيسياً. ويرتبط اإلنصاف يف الصحة ارتباطاً ا
طب األسرة مفهومًا جديدًا لكثري من وزارات الصحة يف اإلقليم، وال يتوفر له الدعم وال يزال واالقتصادية والتكافؤ البيئي. 
ة متكاملية صحنُُظم  يتسن للعديد من البلدان إنشاء يف هذا اجملال. ومل ةالت الضروريتدخُّ الالسياسي الذي يكفي لتعزيز 

 ،من التفتتيعاين تقدمي اخلدمات يف البلدان املتأثرة بالطوارئ يف حني أن  ،على مستوى املناطقتؤدي وظائفها بشكل جيد 
 يف العديد من البلدان تتفاقم مشكلة التفتتجملتمعيني. و ق املتنقلة املستقلة والعاملني الصحيني ار  على الفِ معظمه ويعتمد يف 

بفعل مناذج الرعاية السائدة القائمة على املستشفى واملرض الواحد و"الصوامع" املكتفية ذاتياً. وتشكِّل عوامل سالمة املرضى 
ث الضارة بني املرضى انتشار األحدا معدل، إذ يصل واجلودة واعتماد اخلدمات الصحية حتديات خطرية يف مجيع البلدان

 يف بعض البلدان.  %18الداخليني إىل 
تزل ختريج العاملني الصحي ني وتوافرهم مل مستويات ف ؛القوى العاملة الصحية يف اإلقليميف ثغرات كربى وال تزال هناك 

ى مزيدًا من البد من أن يلق  التوزيع اجلغرايف غري املنصف حتديًا آخر بالغ األمهية  عد  فتقر إىل التوازن. ويُ تدون املستوى و 
متهم وأدائهم. كما أن نقص ءجبودة العاملني الصحيني ومدى مالوهناك أيضاً خماوف فيما يتعلق االهتمام يف معظم البلدان. 

. املعلومات املوثوقة واحملد ثة عن القوى العاملة الصحية يعرقل عملية وضع اخلطط االسرتاتيجية للقوى العاملة الصحية وتنفيذها
البلدان اليت تواجه أزمات طال أمدها القلق إزاء تأثري استمرار نقص تلك املعلومات، وعلى حنو متزايد، إزاء سالمة ويساور 

 2014عاماًل صحيًا حول العامل ما بني قتيل ومصاب يف عامي  2520أُبِلغ عن سقوط وأمنهم، حيث  العاملني الصحيني
 توسط. منهم يف إقليم شرق امل %86، وكان 2015و

مليار دوالر  153إذ بلغ إمجايل اإلنفاق على الرعاية الصحية ، متدنيًا لالستثمار يف جمال الصحة وميتلك اإلقليم مستوىً 
من اإلنفاق الصحي  %2مليون نسمة، أي بنسبة تقرتب بالكاد من  620عددهم جتاوز على سكان  2014أمريكي عام 
مليون  16.5 مع وجود تباين هائل بني البلدان وداخل كل منها. ويواجه حنو -تقريبًا من سكان العامل  %9العاملي على 

مليون شخص يف براثن الفقر كل عام يف اإلقليم بسبب الزيادة املفرطة يف اإلنفاق  7.5 شخص صعوبات مالية ويسقط حنو
 املباشر من جيوهبم.
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صحية، إال أن تنفيذها جاء مشوباً التكنولوجيات الو ة بشأن األدوي وطنية سياساتتقريبًا الدول األعضاء  اوقد اعتمد ثلث
على  ،االستعمال غري الرشيدبسبب من املنتجات الطبية  %50و 30بالضعف. وتشري التقديرات أيضًا إىل إهدار ما بني 

وتزيد طبية. املنتجات الاحتياجاته من من  %90يستورد اإلقليم أكثر من قوائم األساسية وذات األولوية. و الالرغم من وجود 
مرة عن أسعار نظائرها اجلنيسة. وعلى الرغم من وجود  2.9األدوية اليت حتمل عالمات جتارية يف املتوسط مبقدار  أسعار

يف ز السلطات التنظيمية الوطنية ها حيتاج إىل التحسني. وتركِّ ؤ من البلدان، فأدا %90سلطات تنظيمية وطنية يف أكثر من 
 التنظيم اجليد للمنتجات البيولوجية )اللقاحات، ومكونات الدم املتغرية، تتوىل  ، بينما ال ألدويةعلى تنظيم ااملقام األول 

، مبا يف السريرية )اإلكلينيكية(واملنتجات الطبية املشتقة من البالزما، والغلوبولينات املناعية(، واألجهزة الطبية والتكنولوجيات 
 ذلك املختربات.

دولة(  19تقييم سريع لقدرات الدول األعضاء )شارك فيه أجرى املكتب اإلقليمي الصحية،  املعلوماتنُُظم  ويف جمال
ن يف وكشف عن أنه برغم بعض التحسُّ  11الصحية، الُنُظملإلبالغ عن املؤشرات األساسية لرصد الوضع الصحي وأداء 

مجيع املؤشرات البالغ عددها  نليم حاليًا ع، فال يبلغ أي بلد يف اإلق2014اإلبالغ عن تلك املؤشرات منذ اعتمادها يف عام 
مؤشرًا على  58مؤشرًا و 38ما بني  2016مؤشرًا يف الوقت املناسب. وتراوح اإلبالغ عن املؤشرات األساسية يف عام  68

ان اليت تزال كبرية. وحىت يف البلد ويف حني شك ل ذلك حتسنًا ملحوظًا مقارنًة بوقت بدء املبادرة، فإن الثغرات ال األكثر.
لتجميع البيانات والتحقق من  ةوطنيالج هُ نُـ سم الوتت  املعلومات هبا تعاين من التفتت نُُظم  متتلك بنية حتتية مالئمة، فإن

هبا  لذلك، فإن معظم البلدان ال متلك فرصًا للحصول على بيانات موثوق . ونتيجةً بالضعف أو أهنا ال توجد أساساً صحتها 
يف هذا  ات، على الرغم من زيادة االستثمار نها من مواجهة كل التحديات املرتبطة بالصحة العامةك  اليت مت يف الوقت املناسب

 اجملال. 
واإلحصاءات احليوية. وقد كشفت  ةل املدنياالوطنية لتسجيل األحو  الُنُظمالقيود املوجودة يف بسبب  ويزداد األمر تفاقماً 

نُُظم  أن ستة بلدان فقط لديها 2016إىل عام  2013قليم يف الفرتة من عام التقييمات السريعة والشاملة اليت أجريت يف اإل
ضعيفة أو غري عاملة لتسجيل األحوال املدنية نُُظم  من البيانات اجليدة، ومثانية بلدان لديها كافٍ   قدرٍ إلعداد ُمرضي ة 

تتمثل املعلومات الصحية نُُظم  الكامنة يفاكل املشمالئمة، فإن نُُظم  واإلحصاءات احليوية. وحىت يف تلك البلدان اليت لديها
تسجيل أسباب الوفاة أو حتليلها بشكل مالئم أو دقيق. ومن بني الدول اليت تبلغ عن أسباب يف عدم أغلب األحيان يف 

من أسباب الوفاة يتم ترميزها بشكل خاطئ. وسوف تزداد تلك القيود يف حقبة أهداف التنمية  %48-20الوفاة، فإن 
 .( على التقييم الدقيق هلذه األسبابمؤشراً  13) فيها الة للعديد من الغاياتتدامة، اليت سوف تعتمد املتابعة الفع  املس

هبا مكتبًا قطريًا يعمل  18فاملنظمة هلا حضور مادي يف بلدان اإلقليم من خالل املنظمة يف البلدان، حضور وفيما خيص 
حجم البلد وسياقه ومدى توافر املوارد  عدة عوامل تشملوفقاً ل د إىل آخرمن بلهذا احلضور  موظفون متخصصون. ويتفاوت

مكاتب ولكن تدعمها من خالل ، ةتب قطريامكاملتبقية فليس للمنظمة حضور مادي هبا من خالل البلدان األربعة أما به. 
، إال أن هناك الرئيسية لعمل املنظمة . وعلى املستوى القطري، تُعترب اسرتاتيجية التعاون القطري أحد اجلوانبللتنسيق القطري

. وقد منها طري سارية أو مت االنتهاء منها مؤخرًا أو على وشك االنتهاءاسرتاتيجية تعاون قُ  فقط متتلك حالياً بلدان ستة 
عداد بشأن إالتوجيه ال تزال البلدان املتضررة من حاالت الطوارئ حباجة إىل و يف إعداد االسرتاتيجية،  بلدانبدأت أربعة 

 .ةاإلنسانيتغطي االحتياجات « أمداً  أقصر»متوسطة األجل اسرتاتيجية 

                                                        
 البيانات جلمع املناسبة املعايري واتباع املتاحة، واملوارد البيانات، وحتليل البيانات، مجع وتواتر املتاحة، البيانات مصادر: وهي الرئيسية، تاجملاال تغطي 11

 .وحتليلها ومعاجلتها
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 التحديات اإلقليمية.3 
م يف اجملاالت اليت مت حتديدها  ال يزال هناك عدد من التحديات العامة القائمة واليت تقف حائاًل دون إحراز تقدُّ 

هذه يت قد تستمر خالل السنوات اخلمسة املقبلة. و الصحة العامة، واللعمل املنظمة يف اإلقليم فيما يتعلق ب كأولويات
 .بعينهامرتبطة مبجاالت تكون أو  هخارجاإلقليم أو تأيت من  خلادالشاملة إما أن تنبع من  التحديات

 :ما يأيت التحديات الداخلية اليت تواجه منظمة الصحة العامليةوتشمل 

 ني  ق تنفيذ خمتلف األنشطة على املستويـ  يانية تعبئتها، ما قد يعندرة املوارد املالية وصعوبة التنبؤ مبدى توافرها وإمك 
 طري؛اإلقليمي والقُ 

  صعوبات يف توظيف واستبقاء املوظفني املوهوبني الذين يتمتعون باخلربة يف عدد من اجملاالت التقنية، سواء على
 طرية؛مستوى املكتب اإلقليمي أو املكاتب القُ 

 وأصحاب املصلحة والقطاعات املختلفة من خارج قطاع الصحة؛ شركاءضعف التنسيق وقلة التعاون مع ال 
   طري. اإلقليمي والقُ ني  ضعف التنسيق فيما بني الربامج على املستويـ 

 ن:أما التحديات اخلارجية، فتتضم  

  حيث عدم كفاية االلتزام السياسي إزاء بعض اجملاالت، وإن ُوجد، فإنه ال ُيرتجم دومًا إىل إجراءات ملموسة من
 ختصيص املوارد )البشرية واملالية(؛

 عدم كفاية القدرات واملوارد يف جمال الصحة العامة بالقدر الذي ميكن معه استدامة الربامج على املستوى الوطين؛ 
  ِّم ق تقد  يالصحة الوطنية وتعنُُظم  ضاالضطرابات السياسية واألزمات املمتدة وحاالت الطوارئ اإلنسانية اليت تقو

 القائمة؛  الربامج
  حمدودية توافر بيانات موثوقة وميكن احلصول عليها يف الوقت املناسب بشأن بعض املسائل املتعلقة بالصحة العامة؛ 
 وفيما بينها؛ قطاع الصحةاألخرى خبالف  حمدودية التنسيق داخل القطاعات 
 األمر الذي ميثل أحد ضعف عمليات اإلدارة على كافة مستويات خدمات الرعاية الصحية يف معظم البلدان ،

 الصحية الوطنية؛ الُنُظماألسباب اجلذرية لكثري من أوجه القصور اليت تعاين منها 
 يف إهناك جهودفجوة دائمة يف الوفاء باالحتياجات الصحية و يف ب سب  ، ما يتالنمو السكاين اخلارج عن السيطرة 

 التنمية بشكل عام؛
  ؛هبالصحية والتغطية خدمات الرعاية ايف إتاحة اتساع الفجوة 
 املهاجرين والسكان النازحني، ما يشكل عبئاً إضافياً على موارد املنظمة احملدودة بالفعل.و  تزايد عدد الالجئني 

، توجد بعض التحديات املرتبطة مبجاالت حمددة وذات أولوية، وفيما يلي آنفاً وباإلضافة إىل التحديات العامة املذكورة 
 عرض موجز هلا. 

طري ال حاالت الطوارئ واألمن الصحي، ظل كل من نقص التمويل وضعف القدرة التقنية على املستوى القُ في جمف
فإن حتويل على ذلك،  كبري بناء القدرات من أجل إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ والتصدي هلا. وعالوةً   قان إىل حد  ييع

على أرض الواقع. وال تزال قدرة  التأهُّبيهدد غالبًا تنفيذ إجراءات  االستجابة اإلنسانيةجهود األموال املتاحة أحيانًا إىل 
اهلجمات على مرافق الرعاية الصحية والقوى فيما يتعلق باملنظمة على االستجابة لالحتياجات املنقذة للحياة تواجه حتديات 

ر وصول ستمرار انعدام األمن، وتعذُّ الصحية بطريقة منهجية مثلى، وا الُنُظمب العاملة الصحية يف اإلقليم، وغياب تأهُّ 
 العاملني يف جمال اخلدمات اإلنسانية إىل احملتاجني إىل مساعدات.
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ا، غري أن والقضاء عليه األمراض املستجدة واليت تعاود الظهورفيها كافحة األمراض الوبائية مبا وهناك جهود مبذولة مل
، د األمراض وضعف قدرات الكشف عن التهديدات يف البلدانصُّ تر نُُظم  والتفتت يفضعف تلك اجلهود تقو ضها مظاهر ال

لتصدي من أجل ابدوره حتواًل يف النهج املتبع لزيادة االلتزام السياسي ومشاركة كل األطراف املعنية وهو األمر الذي يتطلب 
بإطار زمين، وذلك  حُمددةت أهداف وغايا تبينِّ  ق معسق ومنس  للتهديدات اليت يواجهها األمن الصحي على حنو متكامل ومت  

للقدرات املطلوبة مبوجب حصائل التقييم اخلارجي املشرتك تستند إىل من خالل وضع خطط عمل وطنية لألمن الصحي 
 للوائح الصحية الدولية.ا

وبالنسبة للتحديات اليت تقف حائاًل دون استئصال مرض شلل األطفال، فهي تتمثل يف: احلفاظ على نوعية األنشطة 
 بلدانالهما املرض و فيتوطن املبلدين الالوصول إىل عدد كبري من األطفال يف وحتسني إمكانية  ،لتزام السياسي واجملتمعيواال

 لدى املنظمة.رتكيز حماور الواحلفاظ على  ،وارد ، والوفاء باملتطلبات الالزمة من املنه فيهاعرضة خلطر توط  الـمُ الستة 

عائقاً اليت تشك ل  د والفحوص املختربيةضعف البنية التحتية للرتصُّ التحديات على  ، تشتمليف جمال األمراض الساريةو 
اخلارجية اليت يصعب التنبؤ هبا لتمويل الربامج الوطنية املوارد االعتماد على ، و الوقاية من األمراض ومكافحتهاجهود أمام 

 ين. وضعف االلتزام السياسي على املستوي الوط، ملكافحة األمراض السارية

إعداد خطط البلدان على قدرة و االلتزام السياسي عدم كفاية ن التحديات أما بالنسبة لألمراض غري السارية، فتتضم  
منح األولوية للتدخالت االسرتاتيجية األساسية. وال على مكافحة األمراض غري السارية على مستوى القطاعات املتعددة، و 

تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ تنفيذًا كامالً. و  عوامل اخلطرالتصدي ليزال من الضروري 
الالزمة إلعداد وطنية البيانات القادرة على استخالص ال ألمراض غري الساريةاد لرتصُّ القوية املتكاملة  الُنُظمهناك عجز يف و 
على اخلدمات العالجية، وليس على اخلدمات الوقائية  نصبلسياسات والتخطيط، كما أن الرتكيز على املستوى الوطين مُ ا

على أن الرصد البيئي غري مرتبط بنظم الرتصد الصحية. وتتمثل التحديات يف سد  والكشف املبكر عن األمراض، عالوةً 
واملالية، وأوُجه عدم الفجوات العالجية يف جمايل الصحة النفسية وإساءة استعمال الدواء يف املقام األول يف ُشح  املوارد البشرية 

واليت قد تعيق حصول  املساواة يف توزيعها وعدم الكفاءة يف استخدامها، فضاًل عن الوصم املرتبط باالضطرابات النفسية
 .الناس على ما حيتاجونه من خدمات

اخلدمات الصحية بتغطية الويف جمال صحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال واملراهقني، تشمل التحديات اخنفاض 
لألمهات وحديثي الوالدة واألطفال واملراهقني، وعدم استهداف األسباب األساسية وراء مراضة ووفيات األمهات وحديثي 
الوالدة واألطفال بصورة كافية، وضعف التنسيق واملواءمة مع أصحاب املصلحة املعنيني. كما توجد أيضًا بعض التحديات 

 ترتبط بوضع املرأة يف تلك اجملتمعات واملمارسات التقليدية وقدرة األشخاص على احلصول على املتأصلة يف اجملتمعات واليت
خدمات عالية اجلودة واالستفادة منها. وميكن مواجهة تلك التحديات من خالل حتسني احملددات االجتماعية للصحة، وهو 

 أمر تستطيع الدول األعضاء الدعوة إليه ومناصرته بدعم من املنظمة.

ويتعاظم هذا  ،، يُعترب احلصول على خدمات الرعاية الصحية من التحديات األساسيةيةالصح الُنُظميف جمال تعزيز و 
على الصحة؛ وعدم التوازن يف ختريج العاملني الصحيني وتوزيعهم املرضى ب و من جياملباشرة التحدي بفعل ارتفاع النفقات 

نُُظم  ، وتفتتظيمية الوطنية واالعتماد على املنتجات الطبية املستوردةوتوافرهم بشكل عام؛ وضعف أداء السلطات التن
ى ألسباب حمددة( ما الوفيات اليت تُعز   املعلومات الصحية مع وجود ثغرات كربى يف التبليغ بشأن املؤشرات األساسية )خاصةً 

الطوارئ والصراعات وعمليات  ب حاالتالسياسات والتخطيط. كما تتسب  إعداد ق استخدام املعلومات الصحية يف ييع
الحتياجات الصحية الصحية للتصدي ل الُنُظموينبغي مواءمة يف بعض البلدان. ة وضعفها الصحي الُنُظمالنزوح يف هشاشة 

 الطوارئ. األكثر إحلاحاً يف تلك البلدان املتأثرة ب
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 20172021- التوجُّهات االستراتيجية.4 

اآليت بياهنا لتوجيه عمل املنظمة يف كل جمال من اجملاالت ذات السرتاتيجية التوجُّهات اسوف يعتمد املكتب اإلقليمي 
وسيعمل املكتب  .اليت يواجهها اإلقليمالتغلب على التحديات األولوية للسنوات اخلمس املقبلة، وذلك يف إطار السعي إىل 

مجيع سيعمل تلك األولويات. و ل هبدف التصدي يةمجاع بصورة اإلقليمي واملكاتب القطرية على حشد اجلهود وتوجيهها
نفس التوجهات  لية اجلماعية، واتباعؤو روح املس إظهارعلى األفراد والربامج واإلدارات واملكاتب يف إطار من التنسيق الوثيق 

 . حتقيق نفس األهدافالسعي إىل واإلرشادات االسرتاتيجية، و 

 الطوارئ واألمن الصحي
من  صن فةاملصحية الطوارئ الت الصحية يف الدول األعضاء املتضررة من حاالت ستدعم املنظمة بناء قدرات القطاعا .1

املخاطر، وذلك بتوسيع نطاق فيما يتعلق جبميع لتصدي حلاالت الطوارئ الصحية من أجل امتدة املو  جانب املنظمة
 عن طريق: اعتماد هنج متعدد القطاعاتمن خالل االستجابة وتدابري التعايف املبكر من حاالت الطوارئ 

 دارة األحداث الصحية يف حاالت الطوارئ وإضفاء الطابع املؤسسي عليها، إلنُظُم  دعم الدول األعضاء إلنشاء
 اجة إليها؛متس احلالطوارئ، ودعم إنشاء هذه املراكز أينما  عمليات مراكزوالتأكد من ربطها بشبكة 

   وتنفيذ منوذج األعمال األساسيةاخلدمات الصحية  زمنات وحِ وتوسيع نطاق تدخالت الصحة العامة املسندة بالبي ،
 االت طوارئ ممتدة؛ حل ضاء التعرُّ من جر  ضة ملخاطر شديدة الثالثة والبلدان املعر   الدرجةطري يف القُ 

  ِّساعة من خالل  72خالل ة األساسية لوجستيدمات الي الدول األعضاء املتضررة اإلمدادات واخلوضمان تلق
وما يتعلق بذلك  لديهاقدرات سلسلة اإلمداد ع نطاق اخلدمات اللوجستية الصحية للمنظمة و وتوسيتطوير مواصلة 

لكل االستجابة  ا جيعله قادرًا علىمب هوتعزيز  ديبية يف اللوجست مركز اإلمداداتوحتديث  ،من إجراءات متكينية
 االحتياجات اإلقليمية يف حاالت الطوارئ؛

  تنسيق مع اجملموعة عرب ضمان إجياد  ميكن التنبؤ بهو  قمنس   مجاعيمل من أجل عوتعزيز القيادة والشراكات
 حاالت طوارئ مصنفة. اليت تشهد البلدان كل يف  هذا التنسيق  الصحية و/أو دعم

ستعمل املنظمة على حتسني الوقاية من األمراض املستجدة واليت تعاود الظهور واألمراض اليت ميكن أن تتحول إىل أوبئة  .2
ة النهوض جبهود الوقاية واالحتواء واملكافحة اليت تستهدف أمراضًا يسهل القضاء عليها والوقاية منها ي  غ  بُـ ومكافحتها، 

 ومكافحتها، وذلك عن طريق:

   نات، ومعارف اخلرباء، وأفضل املمارسات للقضاء على خماطر األمراض دة بالبيِّ تزويد الدول األعضاء بإرشادات مسن
 الوبائية ومكافحتها؛

 توقع املخاطر املرتبطة بأي أحداث صحية حمتملة والكشف املبكر عنها وتقييمها؛ علىز قدرة الدول األعضاء وتعزي 

  ؛حمتملةودعم الدول األعضاء يف حشد استجابة مبكرة وسريعة ألي فاشية 

  ب من أجل وضع خطط شاملة ومتكاملة للتأهُّ « ضة ملخاطر شديدةاملعر  »واالستمرار يف دعم الدول األعضاء
ومن أجل وضع إطار  ،واالستجابة لألمراض الوبائية، استنادًا إىل تقييم شامل للمخاطر وحتديد املناطق الساخنة

د األمراض يف وقتها احلقيقي للكشف املبكر عن األمراض املستجدة  واألمراض اليت ميكن أن مناسب لنظام ترصُّ 
 تتحول إىل أوبئة باستخدام هنج مبتكر.

دعم البلدان الستيفاء التزاماهتا مبوجب اللوائح الصحية الدولية، ولتشكيل قدراهتا املرتبطة بتلك اللوائح ستواصل املنظمة  .3
 دها واالستجابة هلا، من خالل:ألي من أحداث الصحة العامة وترصُّ  التأهُّبواحلفاظ عليها من أجل 
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 تقييم قدراهتا باستمرار باستخدام مكونات دعم الدول األعضاء، مبا يف ذلك البلدان املتضررة من حاالت الطوارئ ل
إطار اللوائح الصحية الدولية األربعة للرصد والتقييم، ووضع خطط عمل وطنية لألمن الصحي مبشاركة كل أصحاب 

 املصلحة املعنيني، وباالتساق مع كل اخلطط القائمة ذات الصلة؛ 

 ية املعنية باللوائح الصحية الدولية من خالل ومواصلة دعم الدول األعضاء لتحسني قدرة مراكز االتصال الوطن
 تزويدها باملعارف الضرورية والتدريب؛ 

  ودعم الدول األعضاء يف تعبئة املوارد لتنفيذ خطط أعماهلا من خالل توجيه عملية حتديد الشركاء احملليني؛ وحتديد
 آلية لتيسري الدعم فيما بني البلدان.  جماالت التنسيق واحلوار مع الشركاء العامليني واإلقليميني وتعزيزها؛ ووضع

ستدعم املنظمة الدول األعضاء يف وقف دوران فريوس شلل األطفال يف اإلقليم بصورة تامة، ويف اإلشهاد على استئصال  .4
 مرض شلل األطفال، وذلك من خالل: 

 ل شلل األطفال تنفيذاً  دعم باكستان وأفغانستان يف قيام كل منهما بتنفيذ خطة العمل الوطنية للطوارئ الستئصا
 كامالً؛

   سم به نظام ضة للخطر من خالل تنفيذ أنشطة متنيع عالية اجلودة، ودعم استمرار ما يت  ومحاية البلدان واملناطق املعر
 د الشلل الرخو احلاد من حساسية عالية، مبساندة املختربات املعنية بشلل األطفال؛ ترصُّ 

   اخلطط ميدانيًا وقيامها باختبار تلك  فاشية شلل األطفال يف مجيع البلدانثة لالستجابة لوضمان وجود خطط حمد
 عن طريق إجراء مترينات احملاكاة؛ 

  والقيام عن كثب برصد تنفيذ خطة العمل العاملية الحتواء فريوس شلل األطفال، وتقدمي الدعم التقين يف حينه إىل
 الدول األعضاء؛ 

 خطة املرحلة االنتقالية اخلاصة هبا وفقاً للوقت احملدد؛ ودعم البلدان ذات األولوية يف إعداد 
  غة من خالل عمليات تقييم ميداين؛ بل  الـمُ وحتسني جودة عمليات توثيق اإلشهاد والتحقق من صحة البيانات 
 واإلسهام يف إعداد وتنفيذ االسرتاتيجية العاملية ملرحلة ما بعد اإلشهاد. 

 األمراض السارية

الدول األعضاء على تعزيز قدراهتا للوقاية من األمراض السارية وتشخيصها وعالجها على حنو أفضل، ستعمل املنظمة مع  .1
 وذلك من خالل دعم جهود هذه الدول فيما يلي:

  ًحتسني التغطية بالتمنيع باللقاح الثالثي املضاد للدفترييا والسعال الديكي والتيتانوس، والقضاء على احلصبة وفقا
اإلقليمية اخلاصة باللقاحات، ودعم تنفيذ محالت التطعيم يف حاالت الطوارئ يف املناطق  لتنفيذ خطة العمل

 ضة ملخاطر شديدة ومتضررة من حاالت طوارئ؛ املعر  
  والسيطرة على انتشار مقاومة مضادات امليكروبات عن طريق ضمان الوقاية من العدوى ومكافحتها بصورة أفضل

 الستخدام احلذر للمضادات احليوية يف قطاعي الصحة البشرية واحليوانية؛ يف مرافق الرعاية الصحية، مع ا
  وتسريع وترية اجلهود الرامية إىل القضاء على املالريا يف البلدان ذات معدالت السراية املنخفضة، وخفض معدالت

 املراضة النامجة عن املالريا يف بلدان أخرى؛  
  احملمولة بالنواقل عن طريق التدبري العالجي املتكامل للنواقل؛  األمراضالنامجني عن تهديد العبء و الوخفض 
 والقضاء على داء الفيالريات  اتوتسريع وترية اجلهود الرامية إىل استئصال داء التنينات والقضاء على داء البلهارسي

 العامة يف البلدان األكثر تضرراً؛  ةمشكالت الصح بعضاً مناللمفي والرتاخوما، بوصفها 
 ة خلفض معدالت الوفيات ني معدالت الكشف عن السل والنجاح يف عالج كل حاالت السل املكتشف  وحتس

 النامجة عنه؛ 
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  وتسريع وترية احلصول على سلسلة رعاية فريوس نقص املناعة البشرية، واليت تشمل الوقاية والتشخيص والعالج
 والرعاية؛ 

 رعاية التهاب الكبد، واليت تشمل الوقاية والتشخيص  وضمان احلصول على اخلدمات وتغطية كافة خدمات سلسلة
 والعالج والرعاية؛

  ُّوتقييمها د كل األمراض السارية ورصدهاوحتسني النظام املتكامل لرتص. 
 األمراض غير السارية

من األمراض  الوقاية بشأنم املنظمة الدعم للدول األعضاء لتنفيذ التزاماهتا مبوجب اإلعالن السياسي لألمم املتحدة ستقدِّ  .1
والسيما من أجل التصدي ألمراض القلب واألوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض غري السارية ومكافحتها؛ 

على ضمان استمرار تقدمي الدعم التقين للدول األعضاء لصياغة استجابات  أيضاً  وستعمل املنظمةاجلهاز التنفسي. 
نطاقها، وهذه االستجابات موصى هبا ضمن اجملاالت األربعة إلطار العمل وطنية شاملة لألمراض غري السارية وتوسيع 

املرتبطة طر اخلعوامل مواجهة الرتكيز على مع د، والرعاية الصحية، ، والوقاية، والرتصُّ و ك مةاإلقليمي، أال وهي: احل  
 األمراض غري السارية والتدخالت البيئية، وذلك من خالل:ب

 يف صفوف الالجئني والفئات  بري العالجي لألمراض غري السارية أثناء الطوارئ، خاصةً إعداد مبادئ توجيهية للتد
 السكانية النازحة؛ 

   م الغذائية الصحية ظُ الة وللنُ والعمل مع الدول األعضاء والشركاء لضمان اإلتاحة الشاملة إلجراءات التغذية الفع
ق الغايات العاملية للتغذية وتنفيذ إطار عمل املؤمتر ولتحقي ،املستدامة من خالل هنج صاحل للتطبيق مدى احلياة

 الدويل الثاين بشأن التغذية؛ 

  ما يرتبط هبا من التفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة التبغ و اتنفيذ تعزيز ودعم الدول األعضاء يف
التصديق  ها علىتشجيعفضاًل عن ستدامة، أهداف التنمية املأ الواردة ضمن .3يف ضوء االلتزام بالغاية التزامات 

 على بروتوكول االتفاقية. 

سياسات وتنفيذ حتسني السالمة على الطرق يف اإلقليم عن طريق إعداد من أجل م املنظمة الدعم للدول األعضاء ستقدِّ  .2
 ية على الطرقرور املالتصادمات نات للوقاية من اإلصابات النامجة عن دة بالبي  واسرتاتيجيات وخطط عمل وطنية مسن  

 نات وعالية املردودسندة بالبيِّ املتدخالت على االستعانة بالهتا اومكافحتها. وستدعم املنظمة الدول يف حتسني قدر 
ومكافحتها  يةاملرور التصادمات الوقاية من اإلصابات النامجة عن جمال وتكييفها وتنفيذها، وتعزيز دور قطاع الصحة يف 

 نطاق أوسع للقطاعات املتعددة. ضمن البيانات إىل تقدمي الرعاية، وذلك جمرد تقدمي يتجاوز حبيث 

اضطرابات ما يقي من النفسية، العافية م املنظمة الدعم للبلدان لسد الفجوة العالجية وحتقيق اهلدف العام لتعزيز ستقدِّ  .3
تستدعي اضطرابات نفسية. و فض معدالت الوفيات واملراضة واإلعاقة لألشخاص الذين يعانون من خيالنفسية و الصحة 

الرتكيز على التدخالت االسرتاتيجية األساسية للنهوض بالرعاية الشاملة للصحة النفسية، الواردة يف اإلطار ة الضرور 
اليت متتلكها دوات األمبجموعة من املوارد و ودعمها اإلقليمي، ودعمها مبجموعة من املؤشرات لرصد عملية التنفيذ 

 يف وضع خطط عملها الوطنية بشأن الصحة النفسية وتنفيذها.  املنظمة لدعم البلدان

 صحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال والمراهقين
وحديثي الوالدة واألطفال واملراهقني من  ءعافية النساستعمل املنظمة مع الدول األعضاء على دعم جهودها لضمان  .1

 ل يف حياهتم من خالل:وإحداث حتو  والنمو  اء على قيد احلياةخالل االستجابة الحتياجاهتم الصحية ومتكينهم من البق
  نقذة للحياة يف جمال الصحة اإلجنابية املتدخالت عالية املردود و الوصول إىل الزيادة التغطية وضمان املساواة يف فرص

مع ش ى يتماإىل جنب مع سلسلة الرعاية، مبا  وصحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال واملراهقني، جنباً 
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واإلجراءات « مولود كل»(، وخطة عمل 2030 - 2016االسرتاتيجية العاملية بشأن صحة املرأة والطفل واملراهق )
 قطاعات؛متعددة الخطط وطنية  عرب تنفيذعج لة لصحة املراهقني الـمُ 

 ملنظمة من أجل خدمات واعتماد املبادئ التوجيهية واملعايري والربوتوكوالت اخلاصة با ،وحتسني جودة خدمات الرعاية
 بناء قدرات مديري الربامج ومقدمي اخلدمات؛ تزامناً مع  ،رعاية صحية أفضل

  ُّنات دة بالبي  د مسن  وإحصاء كل حالة وفاة للنساء وحديثي الوالدة واألطفال واملراهقني من خالل اعتماد أنظمة ترص
د وفيات حديثي ونظام ترصُّ  ا،الوالدة واالستجابة هلد وفيات األمهات والوفيات يف الفرتة احمليطة ب)مثل نظام ترصُّ 

 الوالدة واألطفال(؛
  واعتماد هنج متكامل للتنسيق والشراكة على مستوى القطاعات املتعددة مبشاركة اجملتمعات احمللية واجملتمع املدين

 واملراهقني؛   نتيجة مثلى لربامج الصحة اإلجنابية وصحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفالحتقيق لضمان 
  خبطط استجابة عاجلة وخاصة بكل سياق على  استهدافهالبلدان املتضررة من حاالت الطوارئ و إعطاء األولوية لو

الرتكيز على اجملموعات السكانية مع للصحة اإلجنابية وصحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال واملراهقني، حدة 
 ضة للخطر؛ املعر  

 تعلقة بالنماء يف مرحلة الطفولة املبكرة ضمن اخلطط الوطنية، وتوسيع نطاق تلك ودعم إدماج التدخالت امل
 التدخالت واخلدمات يف قطاع الصحة؛ 

  .وتعزيز برامج الصحة املدرسية وزيادة عدد املدارس املعززة للصحة لتعزيز صحة األطفال واملراهقني ومنائهم 

 الصحية الُنُظمتعزيز 
ول األعضاء لضمان املساواة يف حصول اجلميع يف اإلقليم )مبن فيهم الالجئون والسكان م املنظمة الدعم للدستقدِّ  .1

ض ضة للخطر( على رعاية صحية باجلودة املطلوبة دون أي متييز، وبكرامة ودون التعرُّ من الفئات املعر   مالنازحون وغريه
، ومبا يتواءم مع إطار العمل اإلقليمي 2030 لعام خطة التنمية املستدامةيف إطار التغطية الصحية الشاملة حنو حتقيق  قدماً  ي  ضمُ ـلبغية ا وتنفيذها النظم الصحية استكشاف إصالحات وأساليبيف ألي ضائقة مالية. وستدعم املنظمة البلدان 

 ةالصحي الُنُظمتعزيز جمال يف  اتاالستثمار بذل بشأن االرتقاء بالتغطية الصحية الشاملة يف إقليم شرق املتوسط، وذلك ب
 من خالل:

   نة وضع سياسات حمس   على ااملتغرية ومساعدهت اوالقيادة الصحية ودعم وزارات الصحة يف أداء أدواره و ك مةتعزيز احل
 وتنفيذها؛ 

  وتعزيز تيبات السداد املسبقنطاق احلماية املالية ليشمل مجيع السكان من خالل تر  توسيعودعم البلدان يف ،
  العام واخلاص، وتوسيع نطاق التأمني الصحي االجتماعي.الشراكات بني القطاعني 

 سم باجلودة املضمونة، استناداً وتت   للمرضى وتنظيم اخلدمات الصحية املتكاملة اليت تركز على الناس واليت تكون آمنة
الصحية إحالة قوية بني الرعاية نُُظم  إىل هنج ممارسة طب األسرة على مستوى الرعاية الصحية األولية مع وجود

 مة يف املستشفيات؛األولية والرعاية املقد  
 قطاع الصحة  فع الة من جانب وإعداد حزم خدمات أساسية حمددة السياق لكل حاالت الطوارئ املصنفة مبشاركة

 اخلاص؛
  القوى العاملة الصحية اليت تتمتع بقدر مالئم من املهارة والعمل؛وتوفري واالستثمار يف ختريج 
 ؛وميكن االستعانة هبالومات صحية موثوق فيها معنُُظم  وإنشاء 

 واألجهزة الطبية وغريها  ،ووسائل التشخيص ،والدم ومنتجات الدم ،واللقاحات ،األدوية األساسية إتاحة وحتسني
 من التكنولوجيات الصحية جبودة مضمونة وأسعار معقولة؛

  ُّاملنا .وتعزيز قدرة قطاع الصحة على الصمود للتصدي لتغري  
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صحية قادرة على الصمود من أجل االستثمار يف قدرات نُُظم  ل املنظمة على إعداد إطار اسرتاتيجي إلقامةستعم .2
ب لألزمات والتصدي هلا بفاعلية، واحلفاظ على الوظائف األساسية للتأهُّ واألفراد  والقوى العاملة الصحية ،املؤسسات

 مبجرد انتهاء حالة الطوارئ.   القدراهت ةالصحي الُنُظم استعادة ضمانأثناء األزمات، و 

 عوامل التمكين.5 
اليت ورد التوجهات االسرتاتيجية تلبية  للمكتب اإلقليمي حىت يتسّن   هاتعزيز ينبغي مواصلة اليت  جهُ النُـ هناك عدد من 

يما يتعلق الذي يُقدم يف حينه ف واملالئمالدعم اجليد فيما يتعلق بتوقعات الدول األعضاء والوفاء ب 4يف القسم بياهنا 
 بالسياسات واالسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة على نطاق أوسع.

الدعوة إىل هنج دمج الصحة يف مجيع السياسات، مع الرتكيز على احملددات االجتماعية والبيئية للصحة، واليت عادة ما  .1
لدول األعضاء املنظمة لدعم  عدُّ ويُ راءات خارج نطاق قطاع الصحة. يتم تناوهلا من خالل السياسات والتدخالت واإلج

لمحددات االجتماعية ترمى إىل التصدي لنات يف إعداد سياسات واسرتاتيجيات وخطط أعمال وطنية مسندة بالبيِّ 
التنمية ملسامهة يف حتقيق أهداف يف ا اً أساسي اً هنج دمج الصحة يف مجيع السياسات أمر وترسيخ  ،والبيئية للصحة

 الصحي يف اإلقليم. أوجه اجلور املستدامة واحلد من 

رات الصحة يف الدول األعضاء لضمان حفاظها على دورها اإلشرايف يف هنج دمج الصحة يف مجيع اوستدعم املنظمة وز 
وأفضل اخلربات وتبادل الصحة، وتطوير القدرات على ثر األ اتتقييمجراء السياسات، ولضمان قدرهتا على الدعوة إل

 .وتعميمهالدول األعضاء يف توثيق خرباهتا الدعم لاملنظمة م وستقدِّ املمارسات والدروس املستفادة. 

. املشرتكة يف جمال الصحة العامةبالغ األمهية يف التصدي لألولويات تعزيز قدرات القيادة يف الصحة العامة، وهو أمر  .2
املرتبطة هبا لمحددات وتستدعي العمل من أجل التصدي لنية على احلدود الوطال تقتصر كثري من املسائل الصحية و 

يف جمال الصحة  اً مهم اً  دور نيدبلوماسييرون أن لل القادة يف جمال الصحة العامةمن هنا، فإن العاملي. و على الصعيد 
. ويف من أجل الصحة و ك مةالصحة إىل احل   ح و ك مةمن فيها ل الرتكيز واليت حتو   2030 لعام ضمن خطة التنمية املستدامة

 املنا ينبغي أن يتمتع هؤالء القادة باملهارات الالزمة اليت متكِّنهم من العمل يف ظل ، حقبة أهداف التنمية املستدامة
وبالتايل، حتتاج الدول األعضاء إىل االستثمار يف إعداد قادة يف جمال الصحة العامة  12.للصحة والسياسة اخلارجية املتغري

بشأن الصحة اجلارية على الصعيد العاملي يف املناقشات واملشاركة ، بفاعلية ديد أولويات الصحة العامةحت قادرين على
مهية على الصعيدين الوطين واإلقليمي. وستدعم املنظمة الدول حتظى باألعلى مستوى القطاعات املتعددة، واليت 

مبا يتناسب واالحتياجات   املهارات القياديةاألعضاء يف هذا اجملال من خالل إعداد دورات تدريبية وفرص لتحسني
الة يف الصحة العامة إتاحة املعلومات يف حينها لتحسني عملية . وباإلضافة إىل ذلك، تتطلب القيادة الفع  اخلاصة باإلقليم

ت املؤسسية زيادة القدرامن أجل . وستدعم املنظمة الدول األعضاء والرباهني املتاحة ناتصنع القرار املسرتشدة بالبيِّ 
يف إعداد واالستفادة منها البحثية  والرباهني يف حتديد األولويات ويف احلصول على البيناتهبا لوزارات الصحة 

 السياسات.

ب حتميل ط لدعم البلدان وجتنُّ األمم املتحدة وخارجها لضمان وجود هنج مبس  داخل منظومة توسيع نطاق الشراكات  .3
والذي قد يكون نتيجة مضاعفة عدد الشراكات واملبادرات يف قطاع  تفتتهل أو الدول األعضاء عبء ازدواج العم

األمم املتحدة سيكون من شأهنا تعظيم الفوائد اليت ستجنيها وكاالت الصحة سريعاً. كما أن الشراكات القوية فيما بني 
 ،من الشراكات القائمة وتعزيزها الدول األعضاء وتدعيم توسيع نطاق الربامج الناجحة. وستعمل املنظمة على االستفادة

 عندما تسنح الفرصة لذلك.  وإقامة شراكات جديدة على الصعيدين اإلقليمي والوطين

                                                        
12Kickbusch et al. Global health diplomacy: training across disciplines. Geneva: Bulletin of the World Health Organization 
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لمجاالت الصحية ذات التصدي لمشاركة منظمات اجملتمع املدين واملؤسسات األكادميية يف إحراز مزيد من التقدم يف  .4
لمسائل الصحية قاصرًا على قطاع الصحة وحده، ومشاركة لتصدي لاد عُ لم يـ  فإلقليم، اليت جرى حتديدها لاألولوية 

 التنمية املستدامة خطةعليه الدول األعضاء يف عدد من املنتديات الدولية )مثل وافقت منظمات اجملتمع املدين هو التزام 
(. ما إىل ذلك، و ألمم املتحدة بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتهاالسياسي لعالن اإل، و 2030لعام 

وقد تعود االستفادة من هذا  -اخلربة الالزمة يف عدد من جماالت البحوث وبناء القدرات  ملؤسسات األكادمييةومتتلك ا
، ستعمل املنظمة اهلدف حتقيق ذلكإىل على مستوى تنفيذ برامج الصحة العامة. ويف إطار سعيها الكبري لنفع بااملورد 

املشاركة مع اجلهات الفاعلة غري الدول، والذي اعتمدته مجعية الصحة العاملية يف دورهتا  على ضمان املواءمة مع إطار
 حلماية والية املنظمة من تضارب املصاحل. ةاآلليات املالئموستنفذ التاسعة والستني، 

ظمة أحد أهم مكونات حتسني تعبئة املوارد على مستوى املن ؛ إذ يُعدُّ طريعلى املستوى القُ  تعبئة املوارد، خاصةً  حتسني .5
على املستوى  مكانية التنبؤ بالتمويل الذي تقدمه املنظمة واستدامته، خاصةً ، وضمانًا إلاملنظمةبصالح برنامج اإل

املوارد. وحتقيقًا لتلك الغاية، ستعمل املنظمة على تقوية عالقاهتا مع اجلهات املاحنة يوجد كثري من طري حيث القُ 
 متكينيةطرية يف تعبئة املوارد وضمان توافر بيئة سياسية م للمكاتب القُ وزيادة الدعم املقد   املينيوالشركاء اإلقليميني والع

 لتعبئة املوارد.

من التخطيط السليم مبا ميك ن  –ودة اجلداء و من أجل حتسني األتعزيز ثقافة التقييم وضمان إقامة أنظمة الرصد والتقييم  .6
ألمم املتحدة السياسي لعالن اإلأهداف التنمية املستدامة و تنطوي عليها الغايات اليت ك إدراز جتاه حر  مُ ـم الوقياس التقدُّ 

 بشأن الوقاية من األمراض السارية ومكافحتها وغريها من االلتزامات العاملية واإلقليمية.

احللول. ويعترب طرح و القائمة  كلا التزامها بإذكاء الوعي باملش وتلبيةالتواصل والدعوة لدعم أولويات املنظمة حتسني  .7
وستضمن املنظمة لتحقيق أهدافها االسرتاتيجية. سعي ال يتجزأ من  اً التغيري جزءمسوغات التواصل والدعوة لتوضيح 

على عمليات ز تركِّ  (2الصحة والتنمية؛ املوضوعات املتعلقة بيف قيادة املنظمة لبيان  اً استباقي اً هنج تتبّن  ( 1: أهنا املنظمة
تقوم ( 3اجلمهور يف حوار تفاعلي؛ هبدف إشراك التفاعل اإللكرتوين على شبكة اإلنرتنت وتزيد حجم مية التواصل الرق

طرية من خالل التدريب وجهاً بناء قدرات التواصل لتوجيه جهود التواصل ودعمها يف املكتب اإلقليمي واملكاتب القُ ب
 اإلنرتنت. عربلوجه أو عن 

إدخال مزيد من التحسينات على إدارة املخاطر،  :د إصالح املنظمة، مع الرتكيز علىضمان االلتزام مبواصلة تنفيذ جهو  .8
يف إطار بيئة عمل  التمكينية العملياتوتعزيز  ؛وكفاءة العمليات وتقييم األداء واجلودة ،وزيادة الرصد ؛والشفافية واملساءلة

 ."مقابل املال أفضل قيمة"حتقيق ضمان التمكني و من أجل ثقافة التميز تشجيع و  ؛صحية

نظرية التغري وضمان اتباع  لتعزيزالتخطيط اإلقليمي وف تشرع املنظمة يف س"املنظمة بأسرها"؛ تنفيذ طرق عمل املنظمة  .9
طرية، وذلك من خالل عمليات مة إىل املكاتب القُ وتكاماًل لتقدمي اخلدمات وتنسيق جهود الدعم املقد   ج أكثر مشوالً و هنُ 

. كما سيتم إعداد جدول زمين أوسع نطاقاً وأعمال تعاونية  لبعثاتد يعامو حتديد ج وفيما بينها التخطيط ملختلف الربام
قدرة املكتب اإلقليمي على ممكن لأثر التنفيذي مبا حيقق أكرب تخطيط يف إطار المبواعيد االجتماعات التقنية واعتماده 

عنية على النحو األمثل. ودعمًا لتواصل التنسيق على ب ازدواج اجلهود وضمان مشاركة الدول األعضاء املاحلشد، وجتنُّ 
املستوى التقين طوال مرحلة التنفيذ، سيتم بصورة منتظمة على مستوى املكاتب إجراء تنسيق تقين وعقد منتديات 

ت ومبادرا ،أفضل املمارسات، ومناقشة األنشطة االسرتاتيجية يف املستقبلمنها تبادل  أمورعدة ب تعليمية واليت ستقوم
البلدان، دعم احتياطي إىل ة توفري ي  غ  واألولويات املستجدة ونتائج التقييم والدروس املستفادة. وبُـ  ،الربامج اجلديدة

الدعم التقين وبناء القدرات.  لتقدميطرية )متعددة التخصصات( جملموعات البلدان فرق دعم قُ املنظمة ل شكِّ ستُ 
ال وبارز يف التقنية وشبكات اجملال الربجمي، سيضطلع املديرون بدور فع  ولالستفادة من إصالح املنظمة وإدخال الفئة 

نظر يف اختصاصات تم الضمان اجلودة وقوة األداء. وسيمن أجل جمال الرصد التقين لتوجيه استعراضات النظراء 
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الءمتها التقنية على وليات املتعلقة بضمان جودة الربامج ومدى مؤ املستشارين اإلقليميني حبيث تعكس وتعزز كل من املس
 أدوارملديرين ا بإعطاءثقافة التقييم نشر تشجيع . وسيتم اإلقليم متثيليف مسؤولياهتم كذلك مستوى اإلقليم ككل، و 

 اتأو تقييمسوف جتري تقييمات يف بلد واحد أو بلدين  اليتمن خالل اجملموعة الدائمة املعنية بالتقييم قيادية واضحة 
 .سنتنيمواضيعية كل 

 ئة العمل بالمنظمةبي.6 
؛ إذ تشري األرقام إىل ، مبا ميثلونه من ثقافات خمتلفة ومهارات متنوعةمنسوبيهاتنوع يف املنظمة يف اإلقليم حضور  يتجسد

يف الفئة موظفاً  264بينهم موظفاً، من  1066قد بلغ  2016كانون األول/ديسمرب   31أن عدد العاملني باملكتب اإلقليمي يف 
 منهم إىل الدول األعضاء يف اإلقليم. %50األعلى، وينتمي حوايل ت والفئا الفنية

املكتب اإلقليمي حىت قدرات تعزيز ب متكينيةبيئة خلق اخلمس سنوات القادمة على ضمان وف ينصب الرتكيز خالل وس
خر أي جهد لن يُد  لية. و عبكفاءة وفا الربامجمن خالل دعم تنفيذ للمنظمة طرية ملكاتب القُ ن من مساندة أعمال امك  يت

احلفاظ و  تنمية املواهب واجتذاهبا ما يسهِّلاملكتب اإلقليمي بيئة داعمة لقادة املستقبل يف جمال الصحة العامة لكي يصبح 
وتعلمهم من خالل مسار واضح لتطورهم الوظيفي، مبا  صقل مهاراهتمعلى العاملني يف املكتب من خالل االستثمار يف 

ضمان إيالء مزيد من االهتمام يف  وتنقلهم تناوب املوظفنيوسيسهم . واملتغريةقليم اجلديدة يتواءم مع احتياجات اإل
 داخل املنظمة. املناسب يف املكان املناسبة ، مع ضمان وجود جمموعة املهارات وأسرهمالحتياجات املوظفني 

 ة لضمان حتقيق وتيسري ما يلي: املنظمبعمل البيئة  على عدد من التغيرياتإدخال وعلى املستوى الداخلي، سيتم 

  د االمتثال التقين واإلداري، ووضع نظام ص  باإلدارة الشاملة للمخاطر، ور   يتعلقتفويض السلطة فيما توسيع نطاق
 ى مع مبادئ إصالح املنظمة؛واضح للمساءلة والشفافية مبا يتماش  

   لمنظمة. الثالثة لستويات امل عربنها، وكذلك الة داخل اإلدارات التقنية وفيما بيتطبيق آليات تواصل وتنسيق فع
منتدى التنسيق والتعلم التقين ملساعدة إضافية، مثل فرق العمل، وإدخال آليات ، مثل تعزيز اآلليات القائمةسيتم و 

 ج شاملة ومنسقة يف كل الربامج التقنية؛هُ ضمان تطبيق نُـ الرامية إىل املكتب اإلقليمي على تعزيز جهوده 
  من خالل تقييم أداء وذلك لوفاء بااللتزامات األساسية للمنظمة جتاه الدول األعضاء، يف املوظفني متيز اضمان

 ؛ اليت ال ترقي للمستوى املطلوباألداء والوقوف على أوجه األداء اإلشادة حبسن املوظفني بصورة دورية مع 
  بات؛ للتغلب على التحديات والعقاملهام اإلبداع واالبتكار يف تنفيذ مراعاة 
  مبا ميك ن من حتقيق تنمية مهارات املوظفني لفرص إتاحة الاإلنتاجية على أعلى مستوى وبأفضل املعايري، من خالل

 املهارات واخلربات املتاحة؛ أقصى استفادة من 
  على دعم الدول األعضاء يف سعيها حنو حتقيق الصحة  ةقادر ـ"منظمة واحدة" اخلدمات كلتقدمي إذكاء روح الفريق

 التنمية لسكاهنا؛ و 
   الة للمخاطر والتخطيط لذلك وتنفيذه عن علم؛ تعزيز اإلدارة الفع 
  املرتبطة بغايات واضحة لألداء، واحلد من املخاطر والسيطرة على أوجه طري املنظمة على الصعيد القُ زيادة قدرات

الربامج بفعالية طرح دعم ل لتمكينيةاالرتكيز على العمليات ، و حسبما حتددها آليات املراقبة املنسقة ،التعرض هلا
 ؛ وضمان االستخدام الفع ال للتمويل املقد م من اجلهات املاحنةوكفاءة، 

 لية واملساءلة يف جماالت الشؤون املالية واملشرتيات واإلدارة العامة.عحتسني الفا 
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 المنظمة في البلدانحضور .7 
«. مجيع الشعوب أرفع مستوى صحي ممكن ـغأن تبلُ »ها، يف دستور  ينص عليهملا  وفقاً ل اهلدف العام لعمل املنظمة، يتمث  

ال مع الدول األعضاء للنهوض بربنامج العمل منرب للتعاون الفع  هو مبثابة املنظمة يف البلدان فإن حضور ويف هذا السياق، 
عها مع السياسات واألولويات الصحي العاملي، واملسامهة يف وضع السياسات واخلطط الوطنية، ومواءمة أولويات البلدان وواق

ملكاتب املنظمة يف البلدان وعمل احلضور املادي ذ من خالل إىل عمل األمانة ككل، والذي يُنف  هذا احلضور يشري و العاملية. 
ية مساندة اجلوانب التقنألمانة، من خالل امستويات سائر م من ق املقد  واملعايري؛ والدعم املنس  اخلاص بوضع القواعد املنظمة 

على املستوى اإلقليمي ومستوى املقر الرئيسي )مبا يف ذلك الدعم التقين، وبناء القدرات، وإدارة الربامج، والتنسيق لدعم 
 هانتائج. ووفقًا لمت توزيعها على مجيع ممثلي املنظمةو املنظمة يف البلدان حضور دراسة استقصائية حول وقد أجريت البلدان(. 

ر حىت ميكنهم الوفاء يإىل مزيد من التطو ة حاجلديهم يف قدرات املوظفني املهنيني املنظمة أن  ممثليأغلب ، فقد أفاد األولوية
علمنا أن كثريًا من البلدان لديها موظف تقين واحد ما إذا فهم ذلك على حنو أوضح باحتياجات الدول األعضاء. وميكن 

عديد من الربامج. ومع كثرة لؤوالن عن تقدمي الدعم لمسؤول عن معظم اجملاالت التقنية، أو لديها شخص أو اثنان مس
 وال خيفى أن إرساءتقدمي الدعم األمثل للدول األعضاء. عادًة، فقد ال يستطيعون املوظفون التقنيون اليت يضطلع هبا األعباء 
ى هذا . وسيحظ  أمنتو  أقوىت البنية صبح، كلما أطري، وكلما كان األساس قوياً املستوى القُ من عمل املنظمة يبدأ دعائم 

 . املقبلةاألمر باهتمام بالغ على مدار السنوات اخلمس 
 حتقيق ما يلي:ضمان إىل  ،يف إطار عمله مع الدول األعضاء بقوة، املكتب اإلقليميدعو حتقيق ذلك، سيإىل وسعياً 

 واستدامة اإلجنازات  مقاليد أمور العمل املشرتك لضمان استمرارية الربامج الصحيةمبلكية  شعور الدول األعضاء
 املشرتكة؛

  الصحية يف الدول األعضاء من خالل التنسيق مع وزارات الصحة لتيسري للتصدي للمشكالت ضع هنج شامل و
 مشاركة القطاعات غري الصحية يف عمل املنظمة، حسب االقتضاء؛

 ز يف تنفيذها؛حر  مُ ـم اللتقدُّ مراعاة الشفافية لضمان إبقاء الدول األعضاء على علم بتطورات األنشطة املشرتكة وا 
  املوارد املتاحة  االستفادة األمثل منالربامج الحتياجات الدول األعضاء وضمان تلبية التخطيط املشرتك لضمان

القاعدة إىل  من")بشرية كانت أو مالية( بالنسبة لكل من األمانة والدول األعضاء. وسيتم حتليل هنج التخطيط 
 ؛ واستقاء الدروس املستفادة منه لالستعانة هبا يف توجيه عملية التخطيط مستقبالً  ،املعتمد حىت اآلن "القمة

 بني األمانة والدول األعضاء؛وتشاطر املخاوف فيما خلربات الذي يتيح تبادل اتبادل املوار احل  
  ُرات الالزمة لتقدمي طرية بالقدكاتب القُ املطرية وضمان متتع االستثمار يف تطوير مهارات املوظفني يف املكاتب الق

 الدعم التقين الكايف للدول األعضاء. 

لدول األعضاء يف حتديد من جانب اأقوى  على مدار السنوات اخلمس القادمة، مشاركةً ، ع املكتب اإلقليمييتوق  و 
ق عمل سااحلاجة إليها، ويف الوقت نفسه ضمان ات   تشتدأولويات عمل املنظمة لضمان ختصيص املوارد احملدودة حيثما 

املنتديات االستشارية  التوسع يف عقداملنظمة مع اخلطط العاملية. ومن ضمن اآلليات اليت ميكن تطبيقها لتحقيق ذلك 
بني بلدان التنوع اهلائل رغم وبالتعاون التقين فيما بني البلدان وتيسريه. توطيد ُسُبل واملشاورات مع الدول األعضاء، وكذلك 

قد حتققت يف بلدان  إجنازاتال شك أن هناك جتارب و فيما بينها. و السمات املشرتكة الكثرية ومًا نتذكر دعلينا أن اإلقليم، 
 البلدان. ومن األمهية مبكان أن ننطلق من تلك التجارب واإلجنازات إلحراز التقد م املنشود يف سائر  ،اإلقليم

السائد فيه  سياقالى ذلك إىل حجم البلد و ز  اإلقليم، ويُعيتفاوت من بلد آلخر داخل املنظمة أن حضور ومن الواضح 
طرية من وافرتاضيًا لتمكني املكاتب القُ ماديًا يف البلدان حضور املنظمة . وسيزداد الرتكيز على زيادة لديه ومدى توافر املوارد

 الوفاء باحتياجات الدول األعضاء بصورة أفضل.
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أمر القطاعات األخرى سائر ن مشاركة إذ إيف جمال الصحة، ا غاياهت إدراكاملنظمة وحدها ال تستطيع دعم البلدان يف و 
صحية أفضل. وسيكون التوسع يف نطاق الشراكات مع وكاالت األمم املتحدة والشركاء وأصحاب نتائج لتحقيق بالغ األمهية 

 خارطة طريق السنوات اخلمس القادمة. يف املصلحة من داخل قطاع الصحة وخارجه أحد املكونات األساسية 

الدول األعضاء من دون االلتزام من جانب م يف أي جمال وباملثل، فإن املنظمة والشركاء لن يكون بوسعهم إحراز أي تقدُّ 
حتقيق التوجهات االسرتاتيجية الواردة يف  اً مهم اً أساسي اً شرطعد  ذلك ويُ ؛ اليت تُعّن هبا يف جماالت العمل اتستثمار وبذهلا اال

اجملاالت األساسية ب ما يتعلقرشادات الالزمة فياليت بني أيديكم ما هي إال بيان لإلخارطة الطريق و  .وتنفيذها يف هذه الوثيقة
حسب سياق كل بلد ويتباين تنفيذها سيختلف املقبلة، على أن ز فيها املنظمة دعمها على مدار اخلمس سنوات اليت سرتكِّ 

 حتديات.ما يواجهه من واحتياجاته و 
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.8 جاحمؤشرات الن. 1الملحق  

  

مجال 
 األولوية

 الغاية خط األساس المؤشر التوجُّه االستراتيجي
2017 2019 2021 

حاالت الطوارئ واألمن الصحي
 

 الطوارئ اإلنسانية

رة من حاالت الطوارئ الصحية نسبة البلدان املتضرِّ 
ة اليت لديها نظام قائم إلدارة األحداث فة واملمتد  املصن  

 ابةلتنسيق إجراءات االستج

0% 50% 100% 

تؤدي لطوارئ لكز عمليات ا عدد البلدان اليت لديها مر 
 العملياتمبركز  ةمتصلو يف وزارة الصحة وظائفها 
 لطوارئلاإلقليمي 

5 12 22 

رة من حاالت الطوارئ الصحية نسبة البلدان املتضرِّ 
فة واملمتدة اليت تستقبل عمليات صحية منس قة املصن  

امل من املوظفني، مبا يف ذلك ومزودة بالعدد الك
 جمموعة أساسية من اخلدمات الصحية املنقذة للحياة

20% 50% 100% 

نسبة البلدان املتضررة من حاالت الطوارئ الصحية 
املصنفة واملمتدة اليت لديها دعم للتنسيق القائم 

 والكامل للمجموعات الصحية

%30 50% 100% 

الطوارئ الصحية نسبة البلدان املتضررة من حاالت 
فة واملمتدة اليت تتلقى اإلمدادات األساسية املصن  

 ساعة  72واخلدمات اللوجستية خالل 

50% 80% 100% 

األمراض المستجدة 
 والتي تعاود الظهور

عدد البلدان اليت يدعمها املكتب اإلقليمي يف جمال 
الوقاية من األمراض ومكافحتها، وهي األمراض 

نها وفقًا لإلطار االسرتاتيجي املستهدفة للتخلص م
 للوقاية من األمراض املستجدة ومكافحتها

0 8 22 

ب واستجابة عدد البلدان اليت لديها خطط تأهُّ 
 متكاملة ملواجهة األوبئة ذات األولوية

5 10 22 

عدد البلدان اليت لديها هنج للصحة الواحدة لتيسري 
 يني قطاعال بني القطاعات والتعاون بالتعاون الفع  

 صحة البشر وصحة احليوان

0 10 22 

د قائم على اإلنذار عدد البلدان اليت لديها نظام ترصُّ 
د املتالزمات املبكر يف الوقت احلقيقي عن طريق ترصُّ 

 د القائم على األحداث والرتصُّ 

0 11 22 

واللوائح  التأهُّب
 (2005الصحية الدولية )

ارجيًا مشرتكاً عدد البلدان اليت أجرت تقييمًا خ
 للقدرات املطلوبة مبوجب اللوائح الصحية الدولية

14 22 22 

عدد البلدان اليت لديها مراجعة الحقة لإلجراءات 
 ومتارين للمحاكاة ملزيد من التقييم

3 12 22 

عدد البلدان اليت وضعت خطة عمل وطنية لألمن 
 الصحي متاشياً مع اخلطط القائمة ذات الصلة 

3 22 22 

 22 12 4عدد البلدان اليت لديها خطط وطنية للصحة العامة 
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مجال 
 األولوية

 الغاية خط األساس المؤشر التوجُّه االستراتيجي
2017 2019 2021 

 ب جلميع األخطار واالستجابة هلا للتأهُّ 

 استئصال شلل األطفال
 

أنشطة متنيع عالية اجلودة باستخدام لقاح شلل األطفال 
املعطل من خالل محالت موج هة يف املناطق أو الفئات 

 السكانية املعرضة ملخاطر شديدة 

من  %70 اجتياز
عينات ضمان 

اجلودة من 
تشغيالت 
 اللقاحات

اجتياز 
من  80%

عينات 
ضمان 

اجلودة من 
تشغيالت 
اللقاحات 

مبعدل 
 %90تغطية 

غياب 
محالت 
التطعيم 
 اجلموعية

د د وتوسيع نطاق الرتصُّ تعزيز حساسية نظام الرتصُّ 
د نقص املناعة األويل يف عدد خمتار من البيئي وترصُّ 

 البلدان 

الشلل  معدل
الرخو احلاد غري 
الناتج عن شلل 

 األطفال
≤2100000/ 

 عاماً  15>
 كفاية الرباز

≤80% 

 مستمر مستمر

ثت خطط استجابة ت أو حد  عدد البلدان اليت أعد  
 لفاشيات شلل األطفال واليت مت اختبارها ميدانياً 

ت بلدان أعد  
اإلقليم مجيعها 

خطط 
 لالستجابة

خطط 
 حمد ثة متاحة

د ثة خطط حم
 متاحة

ذ سحب لقاح شلل األطفال عدد البلدان اليت تنفِّ 
 للسياسة العاملية الفموي وفقاً 

22 22 22 

االنتهاء من املرحلتني األوىل والثانية من خطة العمل 
 العاملية وجيري تنفيذ املرحلة الثالثة

22 22 22 

عدد اخلطط االنتقالية اليت مت وضعها وتنفيذها للبلدان 
 األولوية ذات

0 5 5 

جيري حتديث وثائق اإلشهاد إلعالن خلو اإلقليم من 
 شلل األطفال

22 22 22 
 
 
 

 

ض السارية
األمرا

 

الوقاية من األمراض 
السارية وتشخيصها 

 وعالجها

نسبة حاالت اإلصابة بالسل املبلغ هبا/العدد املقد ر 
 للحاالت 

61% 70% 80% 

عددة اليت مت نسبة حاالت مقاومة األدوية املت
اكتشافها/العدد املقد ر للحاالت مقاومة األدوية 

 املتعددة

21% 40% 60% 

 8 10 12 حالة مت عالجها 000 100معدل الوفيات لكل 
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مجال 
 األولوية

 الغاية خط األساس المؤشر التوجُّه االستراتيجي
2017 2019 2021 

: 2015 شخص سنوياً  1000معدل اإلصابة باملالريا لكل 
 13التقديرات 

 1000لكل 

لكل  10
1000 

 1000لكل  7

 2 0 0 2015املالريا منذ عام  عدد البلدان اليت ختلصت من
عدد البلدان اليت أنشأت وحدة/إدارة متكاملة ملكافحة 

 ي وظائفهالنواقل تؤدِّ 
6 14 18 

د للحشرات يؤدي عدد البلدان اليت لديها نظام ترصُّ 
 وظائفه 

7 14 18 

عدد البلدان اليت لديها سياسات وطنية للمختربات 
 وآلية مطبقة للتنفيذ 

5 10 20 

عدد البلدان اليت لديها سياسات/مبادئ توجيهية وطنية 
مطبقة بشأن السالمة البيولوجية/األمن البيولوجي 

 خلدمات املختربات الصحية

9 15 20 

عدد املختربات املرجعية اإلقليمية اليت تقود شبكات 
د األمراض اليت ميكن أن إحالة متعددة املستويات لرتصُّ 

 اشيات والكشف عنهاتتحول إىل أوبئة أو ف

0 2 4 

من التربع بالدم  %100عدد البلدان اليت حققت 
 الطوعي غري املدفوع األجر 

2 8 17 

ذت مبادئ توجيهية وطنية ت ونف  عدد البلدان اليت أعد  
 حول االستخدام السريري املالئم للدم؛

13 16 20 

عدد البلدان اليت لديها خطة عمل وطنية بشأن مقاومة 
 ضادات امليكروبات وشرعت يف تنفيذهام

7 12 22 

عدد البلدان اليت شرعت يف التنفيذ املبكر للنظام 
 د مقاومة مضادات امليكروبات العاملي لرتصُّ 

5 13 22 

عدد البلدان اليت لديها برامج وطنية للوقاية من العدوى 
 ومكافحتها

6 12 18 

باجلرعة الثالثة عدد من البلدان اليت لديها معدل تغطية 
من لقاح الدفرتيا والتيتانوس والسعال الديكي يزيد على 

90% 

14 16 22 

 22 8 4 عدد البلدان اخلالية من احلصبة
عدد البلدان اليت تقلل معدل انتشار املستضد 

 سنوات  5>يف  %1>السطحي اللتهاب الكبد إىل 
8 12 22 

وس عدد البلدان اليت وضعت خطة عمل بشأن فري 
 نقص املناعة البشرية ولديها غايات حمددة للمكافحة 

7 > 7 22 

من األشخاص املتعايشني  %50عدد البلدان اليت يكون 
مع فريوس نقص املناعة البشرية فيها يعرفون حالتهم 

 فيما يتعلق باإلصابة بالفريوس

0 > 2 > 5 

 5 < 2 < 0من املتعايشني مع  %90عدد من البلدان اليت يتلقى 
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مجال 
 األولوية

 الغاية خط األساس المؤشر التوجُّه االستراتيجي
2017 2019 2021 

 نقص املناعة البشرية فيها العالج فريوس 
عدد البلدان اليت اخنفض فيها احلمل الفريوسي لدى 

 ممن تلقوا العالج  90%
0 > 2 > 5 

عدد البلدان اليت وضعت خطط عمل بشأن فريوس 
 التهاب الكبد ولديها غايات حمددة للمكافحة 

2 > 5 22 

قل من عمليات على األ %50عدد البلدان اليت يكون 
 احلقن يف مرافق الرعاية الصحية آمنة 

  22 

على  %30عدد من البلدان اليت خيضع للعالج هبا 
األقل من األشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد 

C 

0 > 2 > 6 

صحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال والمراهقين
 

 
 
 
 
 

عافية النساء وحديثي 
الوالدة واألطفال 

 قينوالمراه

عدد البلدان اليت كفلت حضور قابالت ماهرات ألكثر 
 من الوالدات %90من 

10 15 20 

د لوفيات عدد البلدان اليت وضعت أنظمة ترصُّ 
 األمهات و/أو الوفيات يف الفرتة احمليطة بالوالدة 

5 10 15 

نات ذت تدخالت مسندة بالبيِّ عدد البلدان اليت نف  
إىل خفض الوفيات بشأن صحة املراهقني هتدف 

 واملراضة بني املراهقني 

0 6 15 

عدد البلدان اليت أدرجت النمو يف مرحلة الطفولة 
 املبكرة ضمن اخلطط الوطنية للتنمية

0 8 18 

عدد البلدان اليت تشجع النشاط البدين الصحي من 
خالل احلمالت اإلعالمية اجلماهريية وضمان وجود 

صص يومية للنشاط تشريعات كافية تدعم تقدمي ح
 البدين لطالب املدارس واجلامعات

4 10 15 

عدد البلدان اليت تضمن تقدمي الرتبية البدنية املنتظمة 
واجليدة بصورة شاملة جلميع األطفال كأحد العناصر 

 األساسية يف العملية التعليمية باملدارس

7 12 17 

عدد البلدان اليت وضعت ونفذت سياسة للتخطيط 
ين مبا يضمن تعزيز البيئات احلضرية للنشاط العمرا
 البدين

2 8 15 

المحددات االجتماعية  
 للصحة

عدد البلدان اليت لديها خطة اسرتاتيجية وطنية بشأن 
احملددات االجتماعية للصحة/الصحة يف ومجيع 

 السياسات

1 3 7 

ض غير السارية والصحة 
األمرا

النفسية
 

 األمراض غير السارية

اليت وضعت أهدافًا ومؤشرات وطنية عدد البلدان 
 حمددة بإطار زمين لألمراض غري السارية 

6 11 15 

عدد البلدان اليت جتري بانتظام االستطالعات املتعلقة 
بالتبغ لرصد وباء التبغ )باستخدام األدوات بالنظام 

 د التبغ(العاملي لرتصُّ 

7 9 12 

وخطط ت اسرتاتيجيات عدد البلدان اليت راجعت/أعد  
عمل وطنية يف جمال التغذية وعوامل اخلطر ذات الصلة 

8 15 22 
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مجال 
 األولوية

 الغاية خط األساس المؤشر التوجُّه االستراتيجي
2017 2019 2021 

 بالنظام الغذائي
دًا لألمراض غري السارية نسبة البلدان اليت أجرت ترصُّ 

د عوامل على املستوى الوطين )النهج التدرجيي لرتصُّ 
خطر األمراض غري السارية( أو مسح الفحوصات 

 الطبية

 50% 80% 

يت أدرجت الكشف املبكر واإلحالة عدد البلدان ال
والتدبري العالجي لألمراض غري السارية ضمن الرعاية 

 الصحية األولية لديها

13 15 17 

الوقاية من اإلصابات 
الناجمة عن التصادمات 

المرورية على الطرق 
 ومكافحتها

عدد البلدان اليت لديها خطة اسرتاتيجية وطنية للسالمة 
 حمددة بإطار زمين على الطرق تشمل أهدافاً 

9 11 15 

عدد البلدان اليت أجرت تقييمًا وطنيًا موحدًا بعد 
التصادمات خلدمات الرعاية الطارئة هبدف التعرف 
على الثغرات وحتديد اإلجراءات ذات األولوية لتطوير 

 النظام

4 8 12 

عدد البلدان اليت لديها اسرتاتيجية وطنية إلعادة 
  التأهيل بعد التصادمات

0 4 7 
 
 
 
 
 
 

الصحة النفسية وإساءة 
 استعمال المواد

نسبة البلدان اليت وضعت أو حد ثت سياسة/خطة 
 تنفيذية وطنية متعددة القطاعات للصحة النفسية

 60% 80% 

نات دة بالبيِّ نسبة البلدان اليت أدجمت التدخالت املسن  
للحاالت النفسية ضمن خدمات الرعاية الصحية 

 األولية 

من  20% 
املستشفيات 

 العامة يف
من  50%

 البلدان

زيادة التغطية 
باخلدمات 
اخلاصة 

باالضطرابات 
النفسية 
الوخيمة 

 %20بنسبة 

تعزيز 
الُنُظم
 

الصحية
 

النظام الصحي كمنطلق 
نحو بلوغ التغطية 

 الصحية الشاملة

عدد البلدان اليت أدرجت رؤية التغطية الصحية الشاملة 
 طنيةيف السياسات الصحية الو 

5 10 18 

عدد البلدان اليت وضعت اسرتاتيجيات للتمويل 
 الصحي لديها

2 9 12 

عدد البلدان اليت أجرت حوارًا حول السياسات مع 
 مسؤويل امليزانية واملالية بشأن االستدامة املالية 

1 4 9 

عدد البلدان اليت تستخدم/تضفي طابعًا مؤسسيًا على 
لتعقب املوارد املالية يف  2011نظام للحسابات الصحية 

5 10 15 
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مجال 
 األولوية

 الغاية خط األساس المؤشر التوجُّه االستراتيجي
2017 2019 2021 

 قطاع الصحة
عدد البلدان اليت تعاين نقصًا حادًا ولديها خطط 

 اسرتاتيجية للقوى العاملة الصحية
3 5 7 

عدد البلدان يف اإلقليم اليت أصلحت التعليم الطيب 
 لديها

1 2 3 

ت منوذجًا لنظام صحي متكامل عدد البلدان اليت أعد  
ى املناطق يستند إىل أداة هنج ممارسة طب على مستو 

 األسرة

2 6 15 

عدد البلدان اليت تنفذ مؤشرات جودة الرعاية الصحية 
 األولية/سالمة املرضى اخلاصة مبنظمة الصحة العاملية

5 8 14 

عدد البلدان اليت لديها برامج لتقييم التكنولوجيا 
 نيةالصحية الوط الُنُظمالصحية بدأ استخدامها يف 

1 3 7 

الرشيدة  ح و ك مةعدد البلدان اليت متتلك خططًا لل
 لألدوية

0 4 9 

عدد البلدان اليت يستطيع املصن عون احملليون هبا إنتاج 
 أدوية أساسية عالية اجلودة بأسعار معقولة

1 2 4 

عدد السلطات التنظيمية الوطنية اليت لديها خطط 
 قدراهتاللتطوير املؤسسي هتدف إىل تعزيز 

 5 10 

لنظام املعلومات  شامالً  عدد البلدان اليت أجرت تقييماً 
 الصحية

1 10 22 

عدد البلدان اليت أعد ت اسرتاتيجيات وطنية لتعزيز 
 نظام املعلومات الصحية

 15 10 ال يوجد

عدد البلدان اليت حس نت التبليغ بشأن مؤشرات اهلدف 
 ة الثالث من أهداف التنمية املستدام

0 5 22 

عدد البلدان اليت ال تزيد نسبة الرتميز اخلاطئ ألسباب 
 حبد أقصى %20الوفاة هبا على 

1 5 10 

عدد البلدان اليت لديها جلان وطنية قائمة ألخالقيات 
 البيولوجيا

 22 15 معلومغري 

عدد البلدان اليت لديها جلان وطنية قائمة للبحوث من 
 أجل الصحة

 22 15 معلومغري 

 









ــط )2017-2021( إىل  ــم رشق املتوس ــة يف إقلي ــة العاملي ــة الصح ــل منظم ــق لعم ــة الطري ــدف خارط هت
ــراءات  ــن اإلج ــٍة م ــة إىل جمموع ــة العاملي ــة الصح ــي ملنظم ــر اإلقليم ــا املدي ــي طرحه ــة الت ــة الرؤي ترمج
ــه عمــل املنظمــة مــع الــدول األعضــاء يف اإلقليــم. وتأخــذ هــذه اخلارطــة  االســراتيجية هبــدف توجي
بعــني االعتبــار الســياقني اإلقليمــي والعاملــي اللذيــن تعمــل فيهــا املنظمــة، بــا يف ذلــك االلتــزام العاملــي 
ــة  ــًا ملواءم ــة. وضان ــة العاملي ــة الصح ــاح منظم ــج إص ــام 2030 وبرنام ــتدامة لع ــة املس ــة التنمي بخط
ــات،  ــس أولوي ــى مخ ــب ع ــا ينَص ــز فيه ــإن الركي ــتدامة، ف ــة املس ــداف التنمي ــع أه ــق م ــة الطري خارط
وهــي حتديــدًا: الطــوارئ واألمــن الصحــي، واألمــراض الســارية، واألمــراض غــر الســارية، وصحــة 

ــة. ــم الصحي ــز النُُظ ــني، وتعزي ــال واملراهق ــوالدة واألطف ــي ال ــات وحديث األمه
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