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    المقدِّمة.١

 والثالثون لّلجنة االستشارية اإلقليمية في المكتب اإلقليمي لشرق الثانيُعقد االجتماع 
وقد حضر االجتماع أعضاء اللجنة وأمانة . ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٧ و١٦المتوسط، بالقاهرة، يوَمْي 

د قائمة المشارآين في َتِرو لهذا التقرير، الملحق األولوَيِرد جدول أعمال االجتماع في . المنظمة
  .الملحق الثاني

 السيَّما المدير اإلقليمي، بأعضاء اللجنة، ووقد رحَّب الدآتور حسين عبد الرزاق الجزائري،
وألقى سيادته الضوء على َدْور اللجنة في إسداء المشورة إلى المكتب اإلقليمي . أعضاؤها الجدد

والحظ تزايد التنسيق مع المنظمة . إلقليميةحول المواضيع التقنية المقرر عرضها على اللجنة ا
منظمة واحدة "على الصعيد التنظيمي، آما الجظ ما ُأحرز مؤخرًا من تقدُّم في الترويج لمفهوم 

واستـرعى المدير اإلقليمي انتباه اللجنة إلى عدد من القضايا ذات األهمية ". للصحة العالمية
ا، المشكالت التي توشك أن تواجهها الُبلدان نتيجة وتشمل هذه القضاي. لإلقليم في الوقت الراهن

.  المستمرة الناشئة عن الطوارئ المعقدة، وخطر اإلنفلونزا الجائحيةتحّدياتلتغيُّر المناخ، وال
والتمس سيادته، في هذا الصدد، من أعضاء اللجنة إبداء وجهات نظرهم في ما يتعلق بمخزون 

 باعتباره تدبيرًا احتياطيًا، بناء على طلب الدول األدوية المضادة للفيروسات، الذي أنشئ
  .األعضاء، والذي ينقضي عمره التخزيني في العام القادم

 وقال سيادته، في معرض إشارته إلى استئصال شلل األطفال، إن الوضع في هذا الصدد
 والحّد حرج، وأنه البد من حشد المزيد من الموارد الستئصال شلل األطفال من المناطق المتبقية،

والحظ .  االستئصالقدر اإلمكان من خطر عودته إلى الظهور في المناطق التي قد حققت هدف
في هذا الصدد، عودة ظهور حاالت من المرض منقولة محليًا في منطقة محددة بجنوب السودان، 

  . سوف تبدأ وشيكًا حملة تطعيم في مواجهتهاوالتي
ان يحتاجان، باعتبارهما من األولويات في وأوضح سيادته أن صحة األمومة وصحة الولد

 القالقل تفعة في المناطق التي طال فيها أمدتها مرمعدَّالفالوفيات التزال . اإلقليم، إلى تيقُّظ بالغ
. األهلية، بل أيضًا في البلدان والمناطق التي تحسنت فيها بالفعل المؤشرات الصحية األخرى

ويجري إدخال . ل أولوية في العديد من بلدان اإلقليموأضاف أن األمراض السارية التزال تمث
مثل التهاب السحايا، (لقاحات جديدة في اإلقليم ابتغاء مكافحة المزيد من أمراض الطفولة 

، Streptococcus pneumoniae والِعْقدّية الرئوية Haemophilus influenzae B" بي"والمستدمية النـزلية 
 والبلدان ذات  حين أمكن للبلدان ذات الدخل المرتفع،في أنه، غير). وعدوى الفيروسة العجلية

الدخل المنخفض، بدعم لألخيرة من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، أن ُتدخل هذه 
 يتعّيناللقاحات الجديدة، فقد آانت التكلفة غير ميسورة للبلدان ذات الدخل المتوسط، وهذه مشكلة 

  .  لهاالتصدِّي
د اعتماد المنظمة زاُيالمدير اإلقليمي إلى تزايد أهمية الشراآات بالنسبة للمنظمة، وَتوأشار 

ومع أن معظم األموال . على األموال المتأّتية من خارج الميزانية العادية لتنفيذ برامجها التقنية
ل، المتاحة المتأّتية من خارج الميزانية العادية آانت مخصصة للطوارئ واستئصال شلل األطفا



  ٥٥/٧ل إ/ش م  
  ٢حة الصف

 
 

 ألفان وسبعة، مقداره اثنان وتسعون مليون دوالر –الثنائية ألفان وستة في آان هنالك نقص فيها 
صحة األطفال : ر، بوجه خاص، على تنفيذ األنشطة المقرَّرة في مجاالتـَّأمريكي، مما أث

وقد ُعنيت المنظمة في عملها . والبالغين، وزيادة مأمونية الحمل، واألمراض غير السارية
. األولويات التي قررتها الدول األعضاء من خالل المجلس التنفيذي وجمعية الصحة العالميةب

واختتم الدآتور الجزائري مالحظاته .  العناية أيضًا بأولويات البلدان فرادىيتعّينغير أنه 
المشكلة  السيَّمااالفتـتاحية، مسترعيًا االنتباه إلى المواضيع المقرر مناقشتها في جدول األعمال، و
 خطيرة على قدرة المتعاظمة لألمراض المنقولة جنسيًا، والتي لها، مع غيرها من المشكالت، آثار

  .لة مكافحة العدوى بفيروس اإليدزاإلقليم على مواص
 :ق مجالينيوتعقيبًا على المالحظات االفتـتاحية للمدير اإلقليمي، تناول أعضاء اللجنة بالتعل

 من األساليب رح في ما يتعلق به، عدٌدضادة للفيروسات، والذي اقُتأولهما مخزون األدوية الم
 انقضاء  يمكن تحديد موعد آانمراجعة دراسات ثبات األدوية للنظر في ما إذا: تتلخص في

العمر التخزيني لهذا المخزون، وإن آانت السابقة التي يرسيها هذا التصرُّف تتطلب بحثها بعناية؛ 
ي الستعراض الوضع الراهن لمخزون األدوية في اإلقليم؛ واستعمال والدعوة إلى اجتماع عالم

األدوية لمعالجة اإلنفلونزا الموسمية، وإن آان ذلك قد يؤدي إلى نشوء المقاومة لهذه األدوية، 
ويزيد من تطلعات مستهلكيها؛ ومناقشة القضية مع شرآات األدوية، والتعاون على الوصول إلى 

  .حاجة المستمرة لمثل هذا المخزونحل للقضية، مع مراعاة ال
أما في ما يتصل بالمجال الثاني، والذي يتعلق بالتوازن بين األولويات اإلقليمية وبين توافر 

ة من د المتأّتيى أن تزايد االعتماد على المواراألموال، فقد استرعى أعضاء اللجنة االنتباه إل
ما يمكن أن يترتب على ذلك من تقويض تهدد نزاهة المنظمة، وخارج الميزانية يمثل خطرًا ي

  .للبنى المالية الوطنية، واالعتمادات المالية المخصصة للصحة

 لّلجنة االستشارية الثالثينالحادي وتوصيات االجتماع تنفيذ متابعة    .٢
  اإلقليمية 

. استعرضت اللجنة تقرير األمانة العامة عن تنفيذ توصياتها في اجتماعها الحادي والثالثين
والحظت الحاجة إلى ضمان المتابعة المستمرة في االجتماعات المقبلة للمجاالت التي التزال 

  .توصياتها صالحة فيها

تغيُّر : بناء ُجسور للبحوث من أجل الصحة، والسياسات، والممارسات  .٣
اآلراء واالحتياجات في ما يتعلق بإبالغ نتائج البحوث الصحية في إقليم 

  شرق المتوسط
 السياسات التي يمكن من َدْور رئيسي في تحديد أفضللصحة القيام ببحوث من أجل ايمكن لل
إلى ) الرأسية(جيه ما ُيبذل من جهود، وفي ضمان أن ال تؤدي األساليب العمودية خاللها تو



  ٥٥/٧ل إ/ش م  
  ٣حة الصف

 
 

راتيجية الرئيسية ـومن األغراض االست. يمهـتفتيت الُنُظم الصحية الهّشة، وفي رصد التقدُّم وتقي
ن أجل الصحة، على الصعيد اإلقليمي، تقوية وترسيم التواصل بين مديري البرامج، للبحوث م

ومن أجل . والباحثين، واختصاصيي االتصاالت، وراسمي السياسات، وممثلي وآاالت التمويل
تعميم استـراتيجية فعالة للتواصل في ما يتعلق بالبحوث من أجل الصحة، على الصعيد الوطني 

غي لألطراف المعنية أن تضم مجموعة مختلفة من هيئات القطاعين العام أو دون الوطني، ينب
 إلى تناُول شواغل الصحة العمومية، ُينتظر من استـراتيجية التواصل أن تفيد،  وإضافًة.والخاص

الصعيد اإلقليمي، الباحثين، والحكومات، ومؤسسات رعاية الصحة العمومية، وصناعة على 
تـراتيجية سليمة لهذا الغرض، من شأنه تحقيق الترابط، في مجال وال يخفى أن وضع اس. الصحة

البحوث، ألنشطة البرامج الصحية، والمساعدة على توجيه البرامج الصحية نحو بلوغ األهداف 
  .المنبثقة عن المرامي اإلنمائية لأللفية

  املناقشة
بلدان ذات الدخل  في البلدان ذات الدخل المنخفض والالسيَّماتشّح البحوث في اإلقليم، و

المتوسط، إذ ال ُتخصص للبحوث سوى موارد ضئيلة، ومتى ُأجري بحث فإنه ال يكون موجهًا 
غير أنه عندما يصدر تكليف . لتلبية االحتياجات وال ُيبلَّغ راسمو السياسات به على نحو سليم

دى راسمي تكز على االحتياجات، فإنه يحظى بدرجة أعلى من األهمية لبإجراء بحث ميداني ير
لى ثقافة قوية للبحث، والبد من تنمية هذه ويفتقر اإلقليم إ. رار على السواءالسياسات وأصحاب الق

الثقافة، ونشر نتائج البحوث على نحو أآثر فعالية، ابتغاء االنتفاع بالبحوث باعتبارها وسيلة لحل 
ال يقتصر ترآيز المشكالت، تتيح تحسين صحة المجتمعات وتعزيز آفاءة الرعاية، على أن 

  .البحوث على القضايا الطبية، بل أن يشمل أيضا الصحة العمومية
وتقوم آليات الطب وسائر معاهد البحوث المتعلقة بالصحة بَدْور رئيسي في مجال البحوث، 

 توجيه البحوث من أجل الصحة يتعّينآما . غير أن الكثير من هذه البحوث ليس موجهًا للصحة
وعلى الرغم من الحاجة إلى إعداد استـراتيجية اتصال خاصة بالبحوث . اعيةنحو القضايا االجتم

 تناول هذه القضية بعد معالجة النقائص في مجال البحوث ذاته، أال يتعّينمن أجل الصحة، فإنه 
الحاجة إلى زيادة المخصصات المالية للبحوث؛ والحاجة إلى المزيد من التدريب؛ وعدم : وهي

لحاجة إلى نشر نتائج البحوث على نطاق أوسع؛ والفجوة التي بين البحوث تحفيز الباحثين؛ وا
رار في النظام لبحوث التي يحتاج إليها أصحاب القالتي تجريها المؤسسات العلمية وبين ا

 إشراك أصحاب القرار في تخطيط البحوث، فإنه ينبغي يتعّينونظرًا إلى أنه . الصحي
  . ضرورة إشراآهم في عملية التخطيط هذه منذ بدايتهاالستـراتيجية االتصال التأآيد على 

  توصيات إلى المكتب اإلقليمي
 الناتجة عن )البيانات(تنقيح الورقة للترآيز على الُسُبل التي يمكن بها استخدام المعطيات  .١

  .البحوث باإلقليم في التأثير على السياسة الصحية وضمان فعاليتها



  ٥٥/٧ل إ/ش م  
  ٤حة الصف

 
 

ع األطراف المهتمة والمعنية في االستـراتيجيات دعوة الدول األعضاء إلى إشراك جمي .٢
الوطنية للبحوث الصحية، وإدخال آليات لتيسير االنتفاع بنتائج البحوث في عملية اتخاذ 

  . القرارات

   في إقليم شرق المتوسطتعزيز تطوير التمريض والقبالة  .٤
أآثرية الُنُظم في " ميالخط األما"تمثل الممرضات والقابالت المكّون المهني الرئيسي لموظفي 

، موافقًا "أزمة العمالة الصحية"، وهو ٢٠٠٦ يوم الصحة العالمي لعام موضوعوقد جاء . الصحية
وقد . ، من المقرر تكريسه للعمل على تنمية الموارد البشرية٢٠١٥لبداية عقد زمني نهايته في عام 

 البشرية الصحية، وعمادها قطعت المنظمة والدول األعضاء على أنفسها تعهدات بجعل الموارد
ومنذ االجتماع األول للفريق . التمريض، أولوية استـراتيجية في شتى أرجاء المعمورة

 في اإلسكندرية، بمصر، تم إحراز ١٩٩٠االستشاري اإلقليمي المعني بالتمريض، المعقود في عام 
ويواصل . قليمي آليهماتقدُّم هائل في مجال تطوير التمريض والقبالة على الصعيدين الوطني واإل

اإلقليم االستثمار في تنمية موارد التمريض والقبالة باعتبارها عنصرًا بالغ األهمية من عناصر 
وُتبذل الجهود حاليا إلدارة األزمة المتعلقة بنقص . تطوير النظام الصحي والخدمات الصحية

عمل على تحسين جودة تدريب القوة العاملة في التمريض والقبالة، مع القيام في الوقت نفسه بال
  . العاملين في التمريض والمهن الصحية المساعدة، بوجه عام

وضمانًا لجودة الرعاية الصحية والتغطية بها، تمّس الحاجة إلى إعادة النظر في االستـراتيجية 
، ١٩٩٨، والتي اعتمدتها اللجنة اإلقليمية في عام اإلقليمية المعنيَّة بمهنتي التمريض والقبالة

.  من حيث القوة العاملة في التمريض، وتوفير الحوافز لها، وبرامج التطوير الوظيفيالسيَّماو
وينبغي الترآيز على تخطيط القوة العاملة، وإصالح التعليم، مع إنشاء برامج لتعليم التمريض 
وخدمات التمريض في مجال صحة األسرة، وممارسات التمريض المتقدمة، واالنتفاع إلى أقصى 

بأدوار التمريض، وبيئات الممارسات اإليجابية، مع استـراتيجيات محددة لسرعة تعزيز القوة حّد 
  .العاملة في التمريض والقبالة في البلدان التي تعاني من صراعات أو من طوارئ معقدة

  املناقشة
ز                       ل التي تحول دون تعزي م العراقي يم هي من أه  الصورة التي يظهر عليها التمريض في اإلقل

د            . ممارسة التمريض في اإلقليم    وفي حين أن ألقاب الممرضات ومتطلباتهن التعليمية تتباين من بل
ا          .  بوجه عام  متدٍنإلى آخر، فإن وضعهن المهني       ثم إن تدّني رواتبهن يزيد هذا الوضع تعقيدًا، مم

تقلن إ        رى أو ين دان أخ ى بل اجرن إل ي يه ات، الالت ات المتمرس تبقاء الممرض ول دون اس ى يح ل
ذه الحوافز أن                 . وظائف إدارية ألسباب مالية    تبقاء الممرضات، وينبغي له د من الحوافز الس والب
ستلزم األمر     . تكون انعكاسًا لتعقُّد عملهن  وتعاني بعض بلدان اإلقليم من نقص في الممرضين، وي

التمريض             ضًا من      والب  .بذل المزيد من الجهود لتحقيق التوازن بين الجنسين في القوة العاملة ب د أي



  ٥٥/٧ل إ/ش م  
  ٥حة الصف

 
 

شاء          الممرضات األآبر سّنًا العائدات إ    برامج إلعادة تعليم     ثًال، بإن امهن، م لى القوة العاملة، بعد، قي
رة ب      . أس ا عق ون به ة يلتحق ا وظيف ضمن خريجوه ي ي ة الت ائف القليل د الوظ و أح ريض ه والتم
  .التخرُّج

رة من المم            سبة آبي ديها ن صغيرة ل دان ال رغم من أن بعض البل رضين والممرضات،   وعلى ال
اني من نقص الممرضين والممرضات              مقارنة بعدد سكانها،   ويصدق  .  فإن معظم بلدان اإلقليم تع

كان     ن نصف س رب م ا يق يش م ث يع نخفض، حي دخل الم دان ذات ال ى البل ه خاص عل ذا بوج ه
ًا إ        . إلقليما نقص جزئي ذا ال ود ه يم             ويع ه في اإلقل د التمريض ومعلمي ى نقص معاه ى   . ل  وإضافًة إل

ى     دريب الممرضات الحاصالت عل رامج لت داد ب ي إع ريض، ينبغ د التم ن معاه د م شاء المزي إن
ا  .  التمريض   من معلمات  )آادر(بكالوريوس التمريض على تعليم التمريض من أجل بناء إطار           آم

د التمريض والعمل مع  نهم رئاسة معاه ادات يمك ؤّلفن قي د من الممرضات لي داد المزي ينبغي إع
وى                 وزارة الصحة  ـراتيجي للق ى التخطيط االست ساعدة عل  على إبراز أهمية مهنة التمريض، والم

  .العاملة التمريضية والصحية

ؤدي إل   التمريض ي ة ب وة العامل تخدام الق وء اس ى أن س ي  وال يخف اقم نقص الممرضات ف ى تف
ه من     والبد في هذا الصدد من اإلقرار بالحاجة إلى دعم الممرضات، وما يمكن أن يق  .اإلقليم من ب
ة،                  في  أدوار   ام الممرضات بوصف األدوي اظم لقي اه المتع إيتاء الخدمات الصحية، في إطار االتج
ام                         . مثًال ولين مه ى ممرضات يت ات إل ل تحّول الطبيب ام، مث ـير المه وينبغي النظر في فرص تغي

د األ            اآن التي    الممارسات التمريضية المتقدمة، وذلك من منظور الرعاية الصحية األولية، لتحدي م
ى الخدمات الصحية       يمكن االستفادة فيها بالممرضات ذوات اإلعداد الجيد في تيسير الحصو           ل عل

امج                    . في الوقت المناسب   م إعدادهن في إطار برن ات الالتي ت علمًا بأن آال من الممرضات التقني
ه   ام مدت يم ع ى تعل سنة، مع حصولهن عل نتان ونصف ال ه س ًا، والمم١٢تعليمي مدت رضات  عام

د من              يهن العدي اج إل المهنيات الالتي تم إعدادهن في إطار برنامج جامعي مدته أربع سنوات، يحت
ومن المهم أن تكون مناهج التمريض الدراسية موجَّهة نحو          . بلدان اإلقليم إليتاء الخدمات الصحية    

     . تلبية احتياجات المجتمع

  توصيات إلى المكتب اإلقليمي
ضايا   التصدِّي ـراتيجية اإلقليمية الحالية للتمريض والقبالة، من أجل        وتحديث االست مراجعة   .١  للق

ه،   ،المستجدة المتعلقة بحكامة التمريض، أي إدارته إدارة رشيدة، وتعليمه، وممارسته            وتنظيم
وظيفي، وتحسين الرواتب بحيث                   رامج التطوير ال مع الترآيز على تخطيط القوى العاملة، وب

ل نتمث ًا ع ضًا آافي ؤدَّ تعوي ل الم تبقائهن،  ى العم ده، وتوظيف الممرضات واس ، وتعكس تعقُّ
ة     ات مواتي ة بيئ ريض، وتهيئ ي للتم ز الوضع المهن اراتهن، وتعزي ن مه ى م تفادة المثل واالس

  .للممارسات اإليجابية



  ٥٥/٧ل إ/ش م  
  ٦حة الصف

 
 

اوت في العرض         .٢ إعداد استـراتيجيات للتعزيز السريع للقوة العاملة في التمريض لمعالجة التف
 .رة القوة العاملة، وانخفاض نسبة القوة الوطنية العاملة في التمريضوالطلب، وهج

اء                   .٣ شاء بنى وممارسات إليت وضع أدوار للتمريض في مجال طب أسرة، وبرامج تعليمية، وإن
ي   ي مجال طب األسرة أداء أدوارهن ف امالت ف ؤهالت الع دمات، يمكن للممرضات الم الخ

 .إطارها، بالتعاون مع أطباء األسرة

اس،    وضع  .٤ ظ صحة الن ة، لحف ريض والقبال الس للتم شاء مج ك إن ي ذل ا ف ة، بم ات تنظيمي آلي
 .وضمان مستوى مأمون وفعال للرعاية التمريضية

ة،     تشجيع تطوير الممارسات التمريضية المتقدمة في مستوى       .٥ ة والثالثي  الرعاية األولية والثانوي
ى      السيَّمالضمان حصول المستفيدين من الخدمات التمريضية، و    نهم، عل ات المستضعفة م الفئ

 .هذه الخدمات بيسر وفي الوقت المناسب

ا،          . ٥   االستـراتيجية اإلقليمية للوقاية من األمراض المنقولة جنسيًا ومكافحته
٢٠١٥ - ٢٠٠٩  

رة              ا، للفت سيًا ومكافحته ة جن ة من األمراض المنقول ة للوقاي  – ٢٠٠٦ُأعّدت االستـراتيجية العالمي
ة الصحة   )٢٠٠٠ (١٤٫٥٣قرار ج ص ع استجابًة لل  ٢٠١٥ ، وهي مكملة لإلستـراتيجية العالمية لمنظم

ـراتيجية            . العالمية للصحة اإلنجابية   سابعة والخمسون االست ة ال وقد اعتمدت جمعية الصحة العالمي
ة     ة الدولي داف اإلنمائي ي واأله وغ المرام ي بل سهم ف ي سوف ت ى ). ١٢٫٥٧ج ص ع(الت اء عل وبن

ة       راض المنقول ن األم ة م ة للوقاي ـراتيجية إقليمي داد است ًا إع ري حالي ة، يج ـراتيجية العالمي االست
ا   سيًا ومكافحته ـرة (جن ة،    )٢٠١٥ – ٢٠٠٩للفت ة، والثقافي اع الوبائي سبان األوض ي الح ذ ف ، تأخ

يم      دان اإلقل ـراتيجية من     . واالجتماعية واالقتصادية لبل شاورية    ويجري إعداد االست ة ت  خالل عملي
يم، وهي تهدف         )إآلينيكيـين (مع خبراء في الصحة العمومية، وأطباء سريريين       ، وعلماء من اإلقل

سيًا           ة جن راض المنقول ن األم ة م ة للوقاي ود المعجَّل ه الجه ه توجي ن خالل تم م ار ي ديم إط ى تق إل
وطني      د     . ومكافحتها على الصعيدين اإلقليمي وال ين الفوائ ـراتيجية      المتوقع  ومن ب ذ االست ة من تنفي

سلوك المحفوف             : اإلقليمية ما يلي   تحسين اإلعالم عن اتجاهات األمراض المنقولة جنسيًا، وعن ال
يص   راض، وتقل ك األم ال تل سلة انتق سر سل ذة لك داخالت المتخ اليب والم ة األس اطر؛ وتقوي بالمخ

دَّال ة الناجم  مع ات والمراض ة وا   ت الوفي اليب خاص ق أس ا؛ وتطبي داخالت   ة عنه ن الم د م لمزي
  .  للوصول بفعالية إلى السكان المختطرين

  املناقشة

يم               ال ُيعرف على وجه التحديد     دان إقل  مدى جسامة عبء األمراض المنقولة جنسيًا في معظم بل
ات            يم محدودة والمعطي ات (شرق المتوسط، نظرًا ألن أنشطة ترصُّد تلك األمراض في اإلقل  )البيان

ة     . النطاق   هذا الموضوع مصدرها الوحيد هو دراسات محدودة          المتوافرة حاليًا عن   ر المنظم  وتق



  ٥٥/٧ل إ/ش م  
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د بينت الدراسات    . بأن تقديراتها لعبء هذه األمراض تنطوي على تهوين من حجم المشكلة           أن وق
ى                        يس إل ى مرافق صحية خاصة، ول ذهبون إل سيًا ي ة جن األمراض المنقول األشخاص المصابين ب

راً    ة، نظ صحية العام ق ال إن       المراف ه، ف راض، وعلي ك األم ة بتل ة المرتبط مة االجتماعي  للوص
ا     المعطيات اإلقليمية المتاحة عن حجم المشكلة        اء          .  ال يجري جمعه اج خدمات اتق م إدم ومن المه

ضايا، ولمشكلة                    ذه الق ة للتصدي له ة الصحية األولي ومكافحة األمراض المنقولة جنسيًا في الرعاي
ار  شديدة االختط ات ال ن ال. الفئ يم للوضع   وم دان اإلقل ي بل ل ف إجراء تحلي ام اآلن ب ضروري القي

  .المتعلق بتلك األمراض ومواجهتها

اء                    ة باتق ة معني ـراتيجية إقليمي ا است صاغ فيه ومكافحة األمراض    وهذه هي المرة األولى التي ُت
 في ضوء     ماالسيَّ ومن المهم إيالء المزيد من االهتمام في االستـراتيجية للوقاية، و          .المنقولة جنسياً 

ة  ة والثقافي ارات الديني د    . االعتب ذين ق دين ال اء ال ار علم ر آب ار تنفي ن أخط ة م ذرت اللجن د ح وق
ارة    يسوءهم ما يلمحونه من دالالت غير مقصودة للعبارات المستخدمة في االستـراتيجية،             ل عب مث

زواج   ج لممارسة الجنس ، والتي قد ُينظر إليها باعتبار أنها تروِّ      "الجنس المأمون " . خارج نطاق ال
ان إشراآهم                يتعّين،  من ثـمَّ و ة بمك دين، إذ إن من األهمي اء ال  اتخاذ أسلوب يأبه برد فعل آبار علم

ة          . في نشر الرسائل التثقيفية الالزمة في هذا المجال        يلة لتوعي ـراتيجية آوس ويمكن استخدام االست
ى   سبة إل ة، بالن سنوات قليل ك ب ل ذل م قب ا ت ى غرار م اس، عل دز، الن روس اإلي دوى بفي ضية الع ق

  .وإعداد استـراتيجية لمكافحتها

ادة                           سهم في زي ه ي زواج، إذ إن أخر في ال المي نحو الت اه الع والبد من إجراء بحوث حول االتج
شباب                    معدَّال ة الصحية المدرسية أن تلقي لل سيًا، وينبغي للتربي ت اإلصابة باألمراض المنقولة جن

ا      زواج أحد محددات الصحة         الضوء على مزايا الزواج، بم ار ال ك اعتب زواج الناضج   .  في ذل وال
يكون واقيًا للزوجين، حيثما يكونان آالهما غير مصابين بمرض      )  عامًا فأآثر  ١٨في سن   (المبكر  

ه، وال     دوى بفيروس سيًا أو الع ة جن راض المنقول ن األم ارماً    م ًا ص ان التزام اطران، ويلتزم  يخ
شابات، بوجه     أما ا. باإلخالص آل منهما لآلخر   ات وال لزواج قبل األوان قد يزيد من تعرض الفتي

دز                 روس اإلي سية أو بعدوى في اط      وفي  .خاص، لإلصابة بمرض من األمراض الجن  حين أن أنم
دة                 تقليديةالتزال  السلوك الجنسي في اإلقليم      ع بصورة متزاي إن شبكة اإلنترنت ُتطل ام، ف شكل ع  ب

ضًا  .  قبلمنم يكونوا على دراية آبيرة بها   الشباب، على وجه الخصوص، على قضايا ل       وجرى أي
ذا المجال،                      دان الصحي، في ه ة في المي التأآيد على أهمية إشراك القطاعات األخرى غير العامل

  .وأهمية التثقيف الجيد حول الصحة اإلنجابية لجميع الفئات العمرية

  توصيات إلى المكتب اإلقليمي
ا في             مساعدة البلدان على إجراء تحليل لل      .١ سيًا ومواجهته ة جن األمراض المنقول ق ب وضع المتعل

ات                   ى قاعدة من المعطي سيًا، عل البلدان، من أجل إرساء برنامج مكافحة األمراض المنقولة جن
  . الموثوقة حول هذه األمراض)البيانات(
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اء األمراض الم               .٢ يم، التق ة  االرتكاز على القيم والممارسات الدينية والثقافية الواقية في اإلقل نقول
دة في االستراتيجية             . جنسيًا، بما في ذلك قيمة اإلخالص      وقد صيغ هذا الموضوع صياغة جي

ائر             اإلقليمية حول تقوية َدْور القطاع الصحي في مواجهة مرض اإليدز والعدوى بفيروسه وس
ة من األمراض                      ة للوقاي ـراتيجية اإلقليمي ه في االست سيًا، ويمكن متابعت ة جن األمراض المنقول

 .نقولة جنسيًا ومكافحتهاالم

إشراك القطاعات غير العاملة في الميدان الصحي، والشرآاء، واألطراف المعنية في مواجهة             .٣
ائر القطاعات         ويمكن  . األمراض المنقولة جنسيًا، وفقًا للوضع القائم      ذه األطراف س أن تضم ه

 .الحكومية، مثل قطاع التعليم، إضافة إلى القطاع الخاص

اليب ا .٤ وئيم أس ا ت ة، بم صحة اإلنجابي ل التثقيف حول ال ة، مث ـراتيجيات الحالي ي االست ة ف لوقاي
سكانية      ات ال ساء، والفئ شباب، والن ل ال سكانية، مث ات ال ف الفئ ات مختل ع احتياج ق م يتف

 .المختطرة، في االستـراتيجية اإلقليمية

ايي        .٥ سيًا، للمع ة جن راض المنقول ة األم ة لمكافح سياسات الوطني ة ال مان موافق ة ض ر األخالقي
ة، و     ة الواقي ة والديني يم الثقافي سان، والق وق اإلن ة بحق د الخاص يَّماوالقواع ق  الس ا يتعل ي م  ف

ك   ة من تل دمات الوقاي ة خ ي إتاح ة ف اعي، والعدال دم الوصم االجتم ـيز وع دم التمي ادئ ع بمب
 .األمراض، ورعاية المصابين بها

  تحسين إدارة المستشفيات وتعزيز استقاللها . ٦

ات ال شفيات هي مكون ى أن المست ات  يخف ن مكون ة م ة ومكلف ى نطاق مهم صحية عل ُنُظم ال ال
ع الم أجم ا يت .الع ي، بم المي واإلقليم صعيدين الع ى ال شفيات، عل ستأثر المست ين  وت % ٥٠ـراوح ب

الي اإلن% ٧٠و ن إجم اق م ث  ف ن حي ة م ة مهم وة عامل ديها ق ْسَتْخدم ل صحة، وَت ى ال ومي عل الحك
ة متطورة              أعدادها ومن ح   ة بيولوجي يث خبرتها التقنية، وَتْستعمل على نطاق واسع تكنولوجيا طبي

شفيات في اإلق           . ومكلفة ى مستوى أداء المست دنيًا أو متوسطًا،        وُينظر إل اره مت يم باعتب ى     ل اء عل  بن
مؤشرات َآّمّية، مع تفاوت هائل بينها في مستوى األداء في البلد الواحد، آما يتضح من انخفاض          

دَّ ة، ومواعي   المع دة اإلقام ول م ّرة، وط غل اَألس وء   ت ش ة، وس ر الالزم ررة غي ة المتك د المتابع
  .استعمال المرافق التشخيصية، واألخطاء الطبية

لى إعطاء المستشفيات، على سبيل     َعَمد العديد من بلدان اإلقليم إ       تدّني مستوى األداء،   ولمعالجة
تقالل     ن االس ة م كاًال مختلف اد، أش ة      وق. االرتي ي المرحل يم ف ي اإلقل ارب ف ض التج ت بع د انته

د عدة    . االرتيادية مع غموض نتائج تلك التجارب، واليزال بعضها يرتاد هذه المرحلة بنجاح            وتعي
ذا األسلوب       شفيات، أحد أسباب                 . بلدان النظر في ه دان ضعف إدارة المست د من البل ر العدي ويعتب

رًا     ها المكتب اإلقليمي إلى أن إدا     وتشير البينات التي جمع   . تدّني مستوى أدائها   شفيات، آثي رة المست
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ا                  ما تفتقر إ   ًا شامًال باعتباره وأ موقع ا ال تتب لى الوضوح في عالقتها بالنظام الصحي عمومًا، وأنه
  .نظامًا فرعيًا لحكامة النظام الصحي

  املناقشة

تقوية أداء ُيعترف بكون تحسين إدارة المستشفيات وتعزيز استقاللها، أسلوبين صالحين ل
غير أنه البد من معالجة هذا األمر في سياق القطاع الصحي برمته، بما في ذلك . المستشفيات

 على عدم تفسير تحليل التكاليف والبد من الحرص. الحاجة إلى تعزيز الكفاءة في القطاع العام
  .وتحسين األداء تفسيرًا خاطئًا باعتبارهما عمليتين تستهدفان تقليص التكاليف

ع اإلقرار بأن اإلقليم يتجه نحو زيادة مشارآة القطاع الخاص في توفير الرعاية الصحية، وم
وينبغي للعديد . فقد أعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء تأثير هذا النمو غير المنضبط على العدالة

لقطاع من الدول بذل المزيد من الجهود في مجال توفير المهارات اإلدارية الالزمة لتحسين أداء ا
 للفئات السكانية السيَّماالخاص آي يقوم بالَدْور الرئيسي في توفير الخدمات الصحية، و

واليزال من المهم التأآيد على َدْور الحكومة في تنظيم القطاع الصحي، بما فيه . المستضعفة
  .المستشفيات

تغيير اللغة ، و"االستقالل"جّلي وفهم واضح لمصطلح وأّآدت اللجنة على الحاجة إلى تعريف 
المستخدمة في ما يتعلق بهذا المصطلح، بحيث ال تنّم عن الوضع الذي للقطاع الخاص، وإنما تنّم 
عن تحسين أداء القطاع العام في ما يتعلق بتيسُّر الحصول على خدماته، وجودته، وآفاءته، 

األداء وجودة فاالستقالل الحّق يعني أنه وسيلة لتحسين . وترشيد التكاليف، ومشارآة المجتمع
له، يعمل بها، وتخويله سلطة اتخاذ القرارات الرعاية في القطاع العام، بتخصيص ميزانية معينة 

في ما يتعلق بجميع جوانب إدارة المستشفيات، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالتوظيف، 
  . من مسؤولياتوالشراء، والتعاقد من الباطن، وتحمُّل ما يترافق مع ذلك

 معدَّل قطاعات آبيرة من السكان الفقراء، مع انخفاض ن لدى العديد من بلدان اإلقليمولما آا
التغطية بالتأمين وارتفاع مستويات اإلعانات المالية الحكومية للرعاية الصحية، فإن من المهم أن 
تتوافر القدرة على تقديم نموذج يأخذ في الحسبان جميع هذه العوامل، فضًال عن تقديم رعاية 

ويتضح من الخبرة أن استقالل المستشفيات العامة يمكن أن . تميز بكفاءة أآبر ومستويات أفضلت
والبد أيضًا من وضع ضمانات لحماية . يضّر بالفقراء والمحرومين، إذا لم ُيخطَّط تخطيطًا سليمًا

  .الفئات السكانية غير المغطاة بالتأمين

  توصيات إلى المكتب اإلقليمي
سؤولية   .١ ز الم ة،     تعزي دأ العدال ونًا لمب ة، ص شفيات العام دمات المست ديم خ ن تق ة ع االجتماعي

  . بالنسبة للفئات السكانية المهمشة والفقيرة والمستضعفةالسيَّماو



  ٥٥/٧ل إ/ش م  
  ١٠حة الصف

 
 

تخدام     .٢ ي اس اإلقليم ف شفيات ب شارآة المست ز م ي   "تعزي ودة ف سين الج ـيم األداء لتح يلة تقي وس
ات          "المستشفيات يلة لجمع المعطي ا وس ات ا(، باعتباره ا           )لبيان ة أدائه د آيفي ا، وتحدي  حول أدائه

  . مقارنة مع نظائرها، وتقييم أدائها، وتنفيذ أنشطة لتحسين الجودة

أثير        .٣ ة لت ات آافي تجالبًا لبين شفيات، اس تقالل المست ة الس سابقة والحالي ارب ال يم التج م تقي دع
ودة، والكف        ي الج دماتها، وف ى خ صول عل سُّر الح ي تي شفيات ف تقالل المست يد اس اءة، وترش

  .وينبغي لهذه التقيـيمات أن تأخذ في االعتبار الوضع اإلقليمي. النفقات، ومشارآة المجتمع
ى الخدمات             .٤ اطن عل د من الب ة للتعاق شاريع ارتيادي الدعوة إلى الشروع في إجراء بحوث في م

مسندة  وغير السريرية، من أجل صياغة سياسات واستـراتيجيات وطنية          )اإلآلينيكية(السريرية  
  .بالبينات

شفيات      .٥ ي إدارة المست ة ف رة الالزم وفير الخب ل      (ت اليف، وتحلي دير التك ى تق ز عل ع الترآي م
شرية،     وارد الب ة، وإدارة الم اليف، واإلدارة المالي ًا،  التك دقيق عموم ي  والت دقيق التقن والت

  .)خصوصًا، ومهارات التخطيط المادي، وما إلى ذلك

   والثالثين الثالثة في االجتماع المواضيع المطروحة للمناقش  .٧
 )٢٠٠٩عام (لّلجنة االستشارية اإلقليمية 

 حوادث الطرق والمرور •

 المقاومة لمضادات الجراثيم في اإلقليم، مع الترآيز بوجه خاص على السل •

 تغيُّر المناخ وتأثيره في الصحة باإلقليم •

 اط اللقاحات في اإلقليماللقاحات الجديدة ومستقبل البرنامج الموسَّع للتمنيع، واستنب •

 األمراض غير السارية في اإلقليم، مع الترآيز بوجه خاص على السرطان •

 الصحة النفسية واألطفال •

 األمن الغذائي والتغذية •

 النماء في الطفولة المبكرة •

التعاون الصحي الدولي، والشراآات من أجل الصحة ومستقبل تمويل األولويات العالمية  •
 للصحة العمومية



  ٥٥/٧ل إ/ش م  
  ١١حة الصف

 
 

  لحق األولالم

  جدول األعمال

  الثالثين لّلجنة االستشارية اإلقليميةالحادي ومتابعة تنفيذ توصيات االجتماع 

تغيُّر اآلراء واالحتياجات في : بناء جسور للبحوث من أجل الصحة، والسياسات، والممارسات
  ما يتعلق بإبالغ نتائج البحوث الصحية في إقليم شرق المتوسط

   والقبالة في إقليم شرق المتوسطتعزيز تطوير التمريض

  ٢٠١٥ – ٢٠٠٩المنقولة جنسيًا ومكافحتها، االستـراتيجية اإلقليمية للوقاية من األمراض 

  تحسين إدارة المستشفيات وتعزيز استقاللها

عام (المواضيع المطروحة للمناقشة في االجتماع الثالث والثالثين لّلجنة االستشارية اإلقليمية 
٢٠٠٩( 



  ٥٥/٧ل إ/ش م  
  ١٢حة الصف

 
 

  الثاني الملحق

  أعضاء اللجنة االستشارية اإلقليمية
صري،       األستاذ الدآتور ممدوح جبرمعالي  ر الم الل األحم ة اله ام لجمعي ين الع األم

  مصرالقاهرة، 
ان، و   الدآتور علي رضا مرنديمعالي  ضو البرلم تاذع ال و أس ب األطف ب  ط ط

ة اإلرضاع           اء جمعي الِوْلدان ، ورئيس مجلس أمن
  ورية إيران اإلسالمية جمه طهران،من الثدي،

عادة د اهللا  س رحمن عب د ال دآتور عب  ال
  يالعوض

  الكويت، المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبيةرئيس 

ر   *جواد خليفةمحمد الدآتور معالي  ةوزي صحة العام ة  وزارة،ال صحة العام  ،ال
   لبنانبيروت،

ادي    السيد إعجاز رحيممعالي  صحة االتح ر ال ال  وزي ستان، إس ة باآ م ، حكوم
  ، باآستانأباد

مدير المؤسسة  و،   ))دان((  رئيس هيئة العمل اإلنمائي       الدآتور عمر سليمانالسيد 
الدولية للتكنولوجيا والخدمات اإلنمائية، الخرطوم،     

  السودان
   السابق، الرباط، المغربوزير الصحة  الشيخ بيد اهللامعالي الدآتور محمد 

   السابق، عمَّان، األردنوزير الصحة  سعد خرابشةمعالي الدآتور 
ا               *ذو الفقار بوتاالدآتور السيد األستاذ  ة أغ ال، جامع سم طب األطف أستاذ طب األطفال، ق

  خان، آراتشي، باآستان
ة        *السيد األستاذ الدآتور قصّي الّدالجي ونس، الجمهوري سي، ت تور التون د باس دير معه م

  التونسية
شا  علي بن جعفر سليمان الدآتور السيد ى اإلدارة   مست شرف عل صحية والم شؤون ال ر ال

سقط،   صحة، م صحية، وزارة ال شؤون ال ة لل العام
  سلطنة ُعمان

يم،        السيد األستاذ الدآتور بيتر هانسن ي مق روا، دبلوماس سابق، األن ام ال ّوض الع المف
  جامعة فوردهام، نيويورك

  

  

 .ن من الحضور لم يتمكَّ*



  ٥٥/٧ل إ/ش م  
  ١٣حة الصف

 
 

  أعضاء أمانة منظمة الصحة العالمية
  

رزاق  ا د ال سين عب دآتور ح ل
  الجزائري

  المدير اإلقليمي

  آبير مستشاري المدير اإلقليمي  الدآتور محمد هيثم الخياط
  نائب المدير اإلقليمي  الدآتور محمد عبدي جامع
  مساعد المدير اإلقليمي  الدآتور عبد اهللا الصاعدي

ي   محمد حلمي وهدانالدآتور  دير اإلقليم اص للم شار الخ لل  الستالمست صال ش ئ
   األطفال

  المستشار الخاص للمدير اإلقليمي لشؤون األدوية   الدآتور عبد العزيز محمود صالح
راض        الدآتور زهير حالج ة األم ي لمكافح دير اإلقليم اص للم شار الخ المست

  السارية
  مستشارة المدير اإلقليمي المعنيَّة بالجندر وتنمية المرأة  الدآتورة غادة الحافظ

  الصحية  والخدمات مدير تطوير الُنُظم  بلقاسم صبريالدآتور 
  مدير اإلدارة العامة  الدآتور هشام العفيف

  حفظ الصحة وتعزيزهاة مدير  ة هيفاء حسني ماضيالدآتور
  مدير مكافحة األمراض السارية  الدآتور جواد محجور

  منسقة تخطيط البرامج ورصدها وتقيـيمها  الدآتورة سوسن بصيري
  بدعم اإلدارة الصحيةالمستشار اإلقليمي المعني   مرو محجوبعالدآتور 

 ، التمريض والمهن الصحية المساعدةالمستشارة اإلقليمية  فاريبا الدرازيالدآتورة 
   المنقولة جنسيًاالمسؤولة الطبية، اإليدز واألمراض   حميدة خطابي ةالدآتور
شار اإل   محمد شودري أفضلالدآتور  ال المست ائم بأعم سياسات  الق ي ب ي المعن قليم

  البحوث والتعاون البحثي
  محرِّرة  السيدة جين نيكلسون

   سكرتيرة متقدمة، تخطيط البرامج ورصدها وتقيـيمها  أميرة عبد اللطيفالسيدة 
   سكرتيرة متقدمة، تخطيط البرامج ورصدها وتقيـيمها   السيدة نيرمين صالح


