
التاسعة  دورهتا  ختام  يف  املتوسط  لرشق  اإلقليمية  اللجنة  َدَعت 
السوريني  الالجئني  معاناة  ختفيف  عىل  العمل  إىل  واخلمسني 
والنازحني يف الداخل واخلارج من خالل توفري الدعم الالزم لتوفري 
اخلدمات التي حيتاجوهنا، ومعاونة دول اجلوار التي تستقبل هؤالء 
الستئصال  وباكستان  أفغانستان  من  كل  جهود  ودعم  الالجئني، 
يف  التدخني  من  التام  اخللّو  سياسة  تطبيق  وتأمني  األطفال  شلل 

األماكن العامة بنسبة %100.
للمدير  السنوي  بالتقرير  ترحيبها  اإلقليمية، عقب  اللجنة  وطلبت 
اإلقليمي لرشق املتوسط عن أعامل املكتب اإلقليمي للعام 2011، 
باختاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق األولويات االسرتاتيجية املقرتحة 

للسنوات اخلمس املقبلة.
وصاَدَقت اللجنة اإلقليمية عىل إعالن الرياض املعني بأنامط احلياة 
إطار  عىل  صادقت  كام  السارية  غري  األمراض  ومكافحة  الصحية 
السيايس  اإلعالن  بتطبيق  األعضاء  الدول  بالتزام  اخلاص  العمل 

لألمم املتحدة حول األمراض غري السارية.
وقد اختتمت اللجنة اإلقليمية أعامهلا ظهر اليوم اخلميس 4 ترشين األول/أكتوبر 2012، بمقّر املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط.

ُنُظم حتسني  عن  فضاًل  اخلطر،  وعوامل  وأسباهبام  واملراضة  الوفيات  عن  اإلبالغ  ُنُظم  حتسني  إىل  قراراهتا  يف  اإلقليمية  اللجنة   وَدَعت 
تسجيل املواليد.

وأشار قرار آخر إىل أمهية تعزيز االستخدام الكايف واآلمن والرشيد للتكنولوجيا الصحية ولألدوية وَرْصد املحددات االجتامعية للصحة. 
وفيام يتعلق باللوائح الصحية الدولية َدَعت اللجنة اإلقليمية إىل تسهيل تبادل املعلومات بني األطراف املختلفة وتعزيز الرشاكة بينها. كام 
طالبت البلدان األعضاء باختاذ ما يلزم لتقوية قدرات املختصني باللوائح الصحية الدولية يف البلدان ومتكينهم من أداء كافة مهامهم األساسية 

بفعالية، وملء الفجوات الراهنة يف استكامل اإلمكانات الالزمة للتطبيق الكامل للوائح الصحية.
وطالب قرار آخر صادر عن اللجنة اإلقليمية الدول األعضاء بإدماج رعاية العيون، والوقاية من العمى وضعف اإلبصار يف ُنُظم الرعاية 

الصحية، وتعزيز الرشاكة مع منظامت املجتمع املدين العاملة يف هذا املجال.
ت اللجنة اإلقليمية دعوة من احلكومة التونسية الستضافة فعاليات الدورة الستني لّلجنة اإلقليمية العام املقبل. وتلقَّ
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تخفيف معاناة الالجئني والنازحني 
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الأطفال ومنع التدخني يف الأماكن العامة 
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هند �شربي يف املكتب الإقليمي
الفنانة هند صربي، زارت املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط الثالثاء. وشاركت يف إطالق املبادرة اإلقليمية لوقف انتقال الفريوس املناعي 
البرشي من األم للطفل. حرض الفعالية قيادات املنظمة وممثلو وكاالت األمم املتحدة املعنية. وكانت املفاجأة حضور إحدى املتعايشات مع 

فريوس املناعي البرشي والتي تناولت القضية بأسلوب نال استحسان وتقدير مجيع احلضور.

جنوب ال�شودان: مرحباً ووداعاً
عن  استقالهلا  بعد  األوىل  للمرة  املتوسط  لرشق  اإلقليمية  اللجنة  يف  السودان  جنوب  دولة  تشارك 
إىل  انتقال  بطلب  السودان  تقدمت حكومة جنوب  أيضا حيث  قد تكون األخرية  أهنا  إال  السودان. 

اإلقليم األفريقي.
ى  وقال ممثل جنوب السودان إنه رغم أن بلده متقدم بطلب لالنتقال إىل اإلقليم األفريقي، فإنه تلقَّ
دعاًم جيدًا من املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط فبلده باعتباره دولة جديدة، يواجه مشكالت صحية 
ضخمة، والسيام فيام يتعلق باملالريا، وأمراض اإلسهال، والتهاب الكبد “يب.” وقال إن بلده حيتاج 

بشدة، يف هذا الصدد، للدعم من أجل مكافحة النواقل، ومن أجل املاء واإلصحاح واللقاحات.

القيادة بالكفاءة 
نقاشات  يف  ملحوظ  باهتامم  الرشاكات  قضية  حظيت 
وال  تكتسب  القيادة  أن  اإلقليمي  املدير  وأكد  األعضاء، 
لتحقيق  جاهدًا  يسعى  اإلقليمي  املكتب  إن  وقال  متنح. 
مستوى من الكفاءة يمكن أن تعتمد عليه الدول األعضاء 
جلودته، وأنه لن يتنافس عىل األموال، ولكنه سيتنافس عىل 
الكفاءة الفنية التي يمكن تقديمها. غري أنه من املهم ضامن 
يفرس  ما  املتحدة، وهو  األمم  الكايف بني وكاالت  التنسيق 
سبب مشاركة املكتب اإلقليمي مشاركة وثيقة يف االجتامع 

الرفيع املستوى املرتقب بشأن صحة األمومة والطفولة.

التدخني يف م�شر
أشار ممثل مرص إىل نجاح مرص يف رصد استهالك التبغ من خالل املسح العاملي الستهالك التبغ بني البالغني واملسح العاملي الستهالك التبغ 
بني الشباب حيث استخدم بروتوكول منسق وموحد يف مجيع البلدان لرصد استخدام التبغ بشكل منهجي، وقامت مرص بحظر استخدامه يف 

• اأخبار •      الدورة التاسعة واخلمسون للجنة اإلقليمية لرشق املتوسط
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ال�شتعداد للطوارئ
الأمرا�ض غري ال�شارية



األماكن العامة، ويف تطبيق سياسات منع التدخني يف األماكن العامة، وتوفري خط املساعدة لإلقالع عن التدخني، ووضع الصورالتحذيرية 
عىل منتجات التبغ، وحظر اإلعالن عن منتجات التبغ، وزيادة الرضائب عىل منتجات التبغ لتصل إىل 74% يف عام 2011.

ال�شراء املوحد 
للقاحات

جنوب  مجهورية  ممثل  أثنى 
بإنشاء  االقرتاح  عىل  السودان، 
للقاحات،  املوحد  للرشاء  آلية 
عىل  تساعد  سوف  إهنا  قائاًل 

إتاحة اللقاحات اجلديدة للبلدان التي حتتاج إليها. وقال إن رعاية 
بلده  يف  يوجد  ال  إذ  مفقودة،  تكون  تكاد  بلده  يف  النفسية  الصحة 
طبيبًا نفسيًا واحدًا. وطلب إىل منظمة الصحة العاملية ترسيع وترية 

استجابتها ملناشدات البلدان من أجل الدعم.

التغيري العربي وال�شتعداد للطوارئ 
قال ممثل املنظمة العربية للهالل األمحر والصليب األمحر إن األحداث األخرية التي شهدها بعض 
اإٌلقليم قد كشفت عن قصور حاد يف االستجابة للطوارئ، مما يوجب السعي إىل وجود  دول 
نظام شامل للخدمة الطبية واالستجابة يف مرحلة ما قبل املستشفى وداخل غرف الطوارئ يف 
املستشفيات، مؤكدًا عىل أمهية تأهيل الكوادر املتخصصة ووضع اإلجراءات والنظم التي حتقق 

هذا اهلدف. كام أكد عىل أمهية توفري الرعاية النفسية لضحايا مثل هذه األحداث.

قاعدة بيانات لالألغام الأر�شية 
األلغام  مشكلة  عىل  الضوء  باأللغام  املضارة  املناطق  خلدمة  العربية  اجلمعية  إدارة  ممثل  ألقى 
األرضية يف بلدان اإلقليم وما ينتج عنها من إصابات وخسائر يف األرواح، متمنيًا أن يتم إدراج 
هذه القضية عىل جدول أعامل الدورات القادمة للجنة اإلقليمية بعد موافقة الدول األعضاء. 
وطالب برضورة تبني اسرتاتيجية عملية ملكافحة هذه املشكلة واحلد من آثارها، وإعداد قاعدة 

بيانات عن عدد األلغام واملساحات املزروعة باأللغام وعدد الضحايا واملصابني وحتديث هذه البيانات.

الإدمان وال�شحة النف�شية
أكد ممثل االحتاد العريب للمنظامت غري احلكومية للوقاية من اإلدمان أمهية الصحة النفسية وعالج اإلدمان ورضورة إدماجها ضمن األمراض 
غري السارية، مشددًا عىل رضورة توافر خدمة الطوارئ النفسية بجانب خدمات اإلسعاف، وطالب بوجود برنامج زمني حمدد إلجياد خدمات 

متكاملة للعالج النفيس وعالج اإلدمان.

ال�شجائر الإلكرتونية: مطلوب مزيد من الدرا�شة
فريق  وأن  املاضيني،  العامني  مدى  عىل  العاملية  الصحة  منظمة  تدارسته  جمال  اإللكرتونية  السجائر  إن  التبغ  من  التحرر  مبادرة  مدير  وقال 
الدراسة يويص بإجراء جتارب رسيرية لتقييم مأمونيتها. والحظ أن تلك املنتجات ال ختضع لإلجراءات التنظيمية عرب البلدان، وأنه وجد يف 

بعض البلدان أهنا حتوي ملوثات ومرسطنات.
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النظم ال�شحية
الأمرا�ض ال�شارية

الأمومة والطفولة



؟
أكثر ما أعجبني:

• املناقشات حول األمراض غري السارية•
• الرشاء املوحد للقاحات•
• الوقاية من انتقال العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل •

؟
ألن هذه القضايا ذات أمهية بالغة ومتثل حتديًا كبريًا  وهي تعد أولوية عىل 

جدول أعاملنا.

باك�شتان
الدكتور غالم أصغر عبايس، رئيس قسم التخطيط 

والتطوير باحلكومة الباكستانية وعضو الوفد 
الباكستاين املشارك يف اللجنة اإلقليمية.

 
؟

اجتامعات اللجنة اإلقليمية لرشق املتوسط هي حدث هام جيمع بلدان اإلقليم 
يف نقاشات وتشاور حول القضايا التي تواجه مساعيهم لتوفري خدمات صحية 
أفضل. ومن هذا املنطلق نتوقع صدور قرارين أوثالثة قرارات عىل األكثر، عىل 

أن يتم متابعتها بكل جدية  ونرى النتائج من خالل تقرير حول ماتم تنفيذه. 
؟

من بني القضايا اهلامة عىل رأس جدول األعامل:
• تقوية النظم الصحية•
• تطبيق اللوائح الصحية الدولية•
• الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها •

؟
أكثر ما أعجبني هو النقاشات املركزة حول األمراض غري السارية وسبل 

مكافحتها
؟

ألن عبء هذه األمراض  كبري نتيجة النتشارها، وعليه فإن هذه القضية 
تتطلب أن يتم تناوهلا من منطلق شامل متكامل

؟
أرجو أن تصدر اللجنة اإلقليمية  قرارًا يتخذ حول دعم جهود الوقاية من 

األمراض غري السارية ومكافحتها

• اأخبار •      الدورة التاسعة واخلمسون للجنة اإلقليمية لرشق املتوسط

GRA ووحدة ت�شميم اجلرافيك ،MAC مت اإعداد وتنفيذ هذه املادة من ِقَبل:  وحدة الإعالم والت�شال
www.emro.who.int :ملزيد من املعلومات ُيرجى زيارة املوقع الإلكرتوين
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نق�ض اليود منت�شر بني اأطفال الإقليم
أظهر مسح عاملي أجري مؤخرًا ، أن اإلقليم لديه أعىل نسبة من األطفال ذوي مدخول اليود املنخفض.

وقد الحظ ممثل املجلس الدويل ملكافحة اضطرابات عوز اليود التكاليف االقتصادية العالية التي يفرضها سوء التغذية لعوز املغذيات الزهيدة 
املقدار عىل البلدان النامية، وقال إن آثار األمراض غري السارية عىل املغذيات الزهيدة املقدار وآثار تلك املغذيات عىل تلك األمراض هي آثار 
ضخمة. واسرتعى االنتباه إىل اجلهود التي يبذهلا املجلس الدويل لترسيع تقليل مدخول الصوديوم العايل عىل مستوى املجتمع. وشجع الدول 

األعضاء عىل توسيع أدوار الصناعة يف القطاع اخلاص واجلمعيات املدنية واملهنية.

فل�شطني
يترشف ركن الوفود باستضافة معايل الدكتور هاين 

عابدين، وزير الصحة يف فلسطني.

؟
كنت أتوقع أن تركز اللجنة اإلقليمية عىل ما ييل:

• التعرف عىل أنشطة اللجنة اإلقليمية•
• زيادة معاريف باملوضوعات املطروحة للنقاش•
• التعرف عىل خمتلف الرشكاء•
• اإلملام باالسرتاتيجية املستقبلية للجنة اإلقليمية•

؟
أهم املوضوعات يف رأي هو تقوية النظم الصحية

؟
أعجبتني اإلدارة السلسة لفعاليات الدورة وتطبيق نظام اإلشارات الضوئية

؟
لقد ساعد هذا النظام عىل التخلص من اإلسهاب غري املطلوب. وإن كانت 

التزال هناك بعض اإلطالة.

جمهورية اإيران الإ�شالمية
يستضيف ركن الوفود الدكتور حممد مهدي جويا، 

مدير مركز مكافحة األمراض بجمهورية إيران 
اإلسالمية وعضو الوفد اإليراين املشارك باللجنة 

اإلقليمية هذا العام
؟

أتوقع من هذه الدورة ما ييل:
• أن تويل اهتاممًا أكرب ملكافحة الفريوس املناعي البرشي باعتباره الوباء •

األرسع انتشارًا يف األقاليم الستة ملنظمة الصحة العاملية
• أن تضع موضوع وقف السل والسل املقاوم لألدوية  والعوز املناعي •

البرشي بني موضوعات الدورة املقبلة
؟

من وجهة نظري أهم املوضوعات هي:
• السل والسل املقاوم لألدوية وعالقته بالعوز املناعي البرشي•
• الصحة النفسية ومعاقرة املخدرات•
• العدوى بفريوس اإليدز•

ركن الوفود


