
اجتماعات تقنية تسبق 
اللجنة اإلقليمية

تقام اليوم، األحد، 27 ترشين األول/
أكتوبر 2013، بفندق البندر بالعاصمة 

الُعامنية، مسقط، سلسلة من االجتامعات 
التقنية للسادة وزراء الصحة من بلدان 
إقليم رشق املتوسط وذلك قبيل انعقاد 

أعامل الدورة الستني لّلجنة اإلقليمية 
لرشق املتوسط. يشارك يف االجتامعات 

التي ُتعقد بقاعة املؤمترات بفندق البندر، 
خرباء منظمة الصحة العاملية وممثلو 

اهليئات املعنية، وذلك لبحث العديد من 
القضايا الصحية اهلامة مثل مبادرة الرشاء 

املوحد لألدوية، ودور القطاع اخلاص 
يف تقوية النُُظم الصحية، وتعزيز ُنُظم 

املعلومات الصحية.

افتتاح الدورة الستني لّلجنة 
اإلقليمية لشرق املتوسط

بحضور السادة وزراء الصحة ورؤساء الوفود 
من 22 دولة من الدول األعضاء بإقليم رشق 

املتوسط، تبدأ أعامل اللجنة اإلقليمية لرشق 
املتوسط بمسقط، والتي متتد من األحد 27 إىل 

األربعاء 30 ترشين األول/أكتوبر 2013. وتبدأ 
اجللسة االفتتاحية يف متام السابعة والنصف مساء 

اليوم وحتى الثامنة والنصف يف قاعة ماجان 
بفندق البستان.

يفتتح الدورة الدكتور عالء الدين العلوان، 
املدير اإلقليمي لرشق املتوسط، والدكتور 

ي، وزير الصحة التونيس،  عبد اللطيف مكِّ
بوصفه نائب رئيس الدورة التاسعة واخلمسني، 

والدكتور أمحد بن حممد بن عبيد السعيدي، 

وزير الصحة يف ُعامن، بوصفها الدولة املضيفة 
للدورة احلالية. وتستمع اجللسة االفتتاحية إىل 

كلمة رئيسية من صاحبة السمّو امللكي، األمرية 
منى احلسني، راعية التمريض والقبالة بإقليم 

رشق املتوسط.

ويستعرض أعضاء اللجنة اإلقليمية التقرير السنوي 
للمدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية عن أعامل 

املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط، والذي يلقي 
الضوء عىل أوجه التعاون بني املكتب اإلقليمي 

والبلدان األعضاء خالل عام 2012.

كام حتفل اللجنة اإلقليمية يف دورهتا الستني بالعديد 
من القضايا الصحية األخرى و تستعرض أهم 

القرارات واملقررات الصادرة عن املجلس التنفيذي 
ومجعية الصحة العاملية يف دوراهتام األخرية.
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ُنُظم املعلومات الصحية

هتدف منظمة الصحة العاملية من عملها يف جمال اإلحصاءات واملعلومات الصحية إىل حتسني هذه املعلومات عىل املستوى الوطني واإلقليمي 
والعاملي. فهذه املعلومات ذات أمهية حيوية يف عملية اختاذ القرار يف جمال الصحة العمومية، واملراجعات اخلاصة بالقطاع الصحي، والتخطيط 

وختصيص املوارد ومراقبة الربامج الصحية وتقييمها. وتسهم منظمة الصحة العاملية يف حتسني املعلومات الصحية من خالل أنشطتها املوزعة 
عىل ثالثة جماالت: املستودع الصحي العاملي، وهو البوابة العامة لثروة املنظمة من البيِّنات وطرق اإلبالغ عنها؛ وحتليل القضايا الصحية 

الرئيسية واإلبالغ عنها، بام يف ذلك معايري وأدوات ومناهج مجع املعلومات وختزينها وحتليلها وبثها؛ وأخريًا القياس والتقييم والتعاون مع 
البلدان يف جمال مجع املعلومات وحتليلها وأساليب مواجهة الفجوات املعلوماتية وتقوية النُُظم الصحية عىل املستوى الوطني. وسيحظى هذا 

املوضوع بالبحث والدراسة من جانب املشاركني يف االجتامعات التقنية اليوم.

تقرير منظمة الصحة العاملية حول وباء التبغ العاملي

دت منظمة الصحة العاملية  يف 2008، حدَّ
سندة بالبيِّنات ملكافحة التبغ  ستة إجراءات ُمٍ

باعتبارها اإلجراءات األكثر فعالية يف احلد من 
استهالك التبغ. وتستجيب هذه اإلجراءات 

التي سميت اختصارًا “MPOWER”؛ 
لواحد أو أكثر من متطلبات خفض الطلب 

عىل التبغ والتي تشتمل عليها اتفاقية منظمة 
الصحة العاملية اإلطارية ملكافحة التبغ. وهذه 

اإلجراءات هي: مراجعة استهالك التبغ 
وسياسات الوقاية؛ محاية الناس من دخان التبغ؛ 

توفري املساعدة لإلقالع عن التبغ؛ حتذير الناس 
من خماطر التبغ؛ فرض احلظر عىل الدعاية 

للتبغ والرتويج له ورعايته؛ وزيادة الرضائب 
املفروضة عىل التبغ. 

وتقرير منظمة الصحة العاملية حول وباء التبغ 
العاملي هو الرابع يف سلسلة التقارير الصادرة 

 .MPOWER عن املنظمة حول إجراءات
وتوفر هذه اإلجراءات للبلدان دعاًم عمليًا للحدِّ 
من الطلب عىل التبغ بام يوائم االتفاقية اإلطارية، 
ومن َثمَّ خفض املراضة والعجز والوفاة املرتبطة 

بتعاطي التبغ.

ويمثِّل إطالق التقرير فرصة للبلدان واألقاليم 
ملراجعة التقدم الذي تم إحرازه وإضفاء بعدًا 

اسرتاتيجيًا عىل ُسُبل التصدي  للفجوات عند 
وضع اإلجراءات ذات األولوية وتطبيقها.

تقوية الُنُظم الصحية: للقطاع 
اخلاص دور هام

مل تكن بحوزة العامل من قبل ترسانة متقدمة من 
التدخالت وأدوات التكنولوجيا كالتي حيوزها 

اآلن ملعاجلة األمراض وزيادة العمر املأمول 
لسكانه. إال أن الفجوات يف احلصائل الصحية 

تزداد اتساعًا، وهناك الكثري من االعتالالت يف 
الصحة، واألمراض، والوفاة قبل األوان، وكافة 

أشكال املعاناة التي يمكن تفادهيا، وباملقابل 

اللجنة اإلقليميةأخبار



3

خطة العمل العاملية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها

عىل الرغم من ارتفاع وترية أنامط احلياة غري 
الصحية وعوامل اخلطر املرتبطة باألمراض 

غري السارية يف اإلقليم؛ فإن تقوية السياسات 
واخلطط والربامج التزال متطلبًا مهاًم مل 

يتحقق يف معظم البلدان.

واملالحظ أن السياسات واخلطط الوطنية 
املتعلقة باألمراض غري السارية تعاين يف 

الغالب من نقص التمويل. ويواجه التمويل 
الصحي املستدام حتديًا كبريًا يتمثل يف عدم 

كفاية اإلنفاق احلكومي عىل الصحة يف 
البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل. 

كام أن اإلنفاق املبارش من اجليب عىل عالج 
األمراض غري السارية يتزايد، مما يثقل كاهل 

األفراد واألرس.

وهنالك نقص عام يف االستفادة من التأمني 
الصحي االجتامعي فضاًل عن النُُظم غري 

الكفؤة يف البلدان املرتفعة الدخل 
حيث ال تتم ترمجة اإلنفاق الواسع إىل 

مكاسب صحية.

وسيتم مناقشة هذه التحديات 
اإلقليمية عىل نحو مستفيض من 
خالل بحث خطة العمل العاملية 

للوقاية من األمراض غري السارية 
التي وضعتها منظمة الصحة العاملية 

للمدة من 2013-2020، وذلك أثناء 
االجتامعات التقنية التي تبدأ اليوم يف 

العاصمة الُعامنية، مسقط.

الة وامليسورة التكلفة  تتوافر التدخالت الفعَّ
للوقاية والعالج من أكثر األمراض الشائعة 

حاليًا.

لكن احلقيقة الواضحة للعيان أن قوة التدخالت 
املتاحة ال تتناسب مع قوة النُُظم الصحية 

وقدرهتا عىل الوصول هبذه التدخالت الصحية 
ملن هم يف أشد االحتياج إليها، عىل نحو شامل 

وضمن نطاق مالئم.

كيف يمكن للقطاع الصحي اخلاص أن يسهم 
يف سد هذه الفجوات وتقوية النُُظم الصحية؟ 

اإلجابة ستكون حمور النقاشات التي ستجري 
خالل االجتامعات التقنية املنعقدة اليوم 

بمشاركة أصحاب املعايل وزراء الصحة يف إقليم 
رشق املتوسط وخرباء منظمة الصحة العاملية.

ق الشراء املوحد للقاحات: مراجعة ما حتقَّ

خيصص أحد االجتامعات التقنية السابقة عىل 
م الذي  انعقاد اللجنة اإلقليمية ملراجعة التقدُّ

تم إحرازه إىل اآلن يف جمال الرشاء املوحد 
للقاحات.

وهتدف هذه اجللسة إىل إطالع البلدان األعضاء 
عىل مستجدات مبادرة الرشاء املوحد لّلقاحات 

منذ انتهاء أعامل اللجنة اإلقليمية األخرية يف 
2012، وحتديد االلتزامات الرسمية واملتطلبات 

واملواقف التي ينبغي عىل هذه البلدان اختاذها 

لالستفادة من نظام الرشاء املوحد بأفضل الطرق 
املمكنة، وملتابعة العمل مع هذه البلدان يف 

تنفيذ خطط العمل التي تم وضعها خالل حلقة 
العمل التي انعقدت يف حزيران/يونيو 2013.

لقد وضع اإلقليم الركيزة األساسية يف مبادرة 
الرشاء املوحد لألدوية. إال أن األمر يتطلب 

اختاذ إجراءات فورية لتحقيق األهداف املرجوة 
من هذه املبادرة. وتسعى منظمة الصحة العاملية 
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التهابات الكبد: املضّي ُقُدمًا

ر عدد املصابني بعدوى التهاب الكبد “يب”  يقدَّ
يف إقليم رشق املتوسط بحوايل 4.3 مليون 

شخص. ويرتفع خطر العدوى يف أفغانستان، 
وباكستان، واليمن، والسودان، والصومال. 

عالوًة عىل ذلك، يصاب حوايل 800 ألف 
شخص بعدوى التهاب الكبد “يس” كل عام 

بمعدل انتشار يرتاوح بني 1% - 4.6%، عىل أن 
هذا املعدل يتجاوز 10% يف مرص.

ر عدد الذين يعانون من  وبصفة عامة، يقدَّ
عدوى التهاب الكبد “يس” املزمنة يف اإلقليم 

بحوايل 17 مليون شخص. وتتجاوز كلفة توفري 
املعاجلة للمرىض الذين حيتاجون العالج يف 

اإلقليم 125 بليون دوالر، قابلة للزيادة.

وجتاوبًا مع هذه املشكلة، تبنت مجعية الصحة 
العاملية القرار رقم 63.18، الذي يدعو إىل اّتباع 

هنج شامل للوقاية من التهابات الكبد الفريوسية 
ومكافحتها. ووفقًا هلذا القرار، يتعنيَّ عىل 

املنظمة أن تعمل عن كثب مع البلدان األعضاء 
لوضع الدالئل الالزمة واالسرتاتيجيات، 

واألهداف واألدوات للرصد والوقاية ومكافحة 
التهابات الكبد.

وكذلك توفري الدعم الالزم لتطوير البحوث 
العلمية املتعلقة بالوقاية والتشخيص واملعاجلة؛ 

وحتسني آليات تقدير اآلثار االقتصادية عامليًا 
وإقليميًا النامجة عن العبء املريض اللتهابات 
الكبد يف البلدان النامية عىل أسس من العدالة 

والكفاءة واملالءمة، وأخريًا تقوية شبكة منظمة 
الصحة العاملية للحقن اآلمن.

مقاومة مضادات امليكروبات 
أولوية في إقليم شرق املتوسط

مقاومة مضادات امليكروبات هي مقاومة كائن 
جمهري ألحد األدوية املضادة للميكروبات التي 

كان فيام مىض يبدي حساسية حياهلا. ومتتلك 
الكائنات املجهرية املقاومة )مثل اجلراثيم 

والفريوسات وبعض الطفيليات( القدرة عىل 
الصمود أمام األدوية املضادة للميكروبات، 

مثل املضادات احليوية ومضادات الفريوسات 
ومضادات املالريا، مما يؤدي إىل إبطال نجاعة 

العالجات واستحكام العداوى واحتامل 
انتشارها إىل أناس آخرين.

تثري مقاومة مضادات امليكروبات قلقًا عامليًا. 
لكنها يف إقليم رشق املتوسط متثِّل وتثري ما هو 

أكثر من القلق لألسباب التالية: 

مقاومة مضادات امليكروبات تسبِّب الوفاة. •

مقاومة مضادات امليكروبات تعرقل مكافحة  •
األمراض املعدية، فهي حتّد من نجاعة العالج 

ألن املرىض يظّلون حيملون العدوى لفرتة 
أطول ويمكنهم، بالتايل، نقل الكائنات 

املقاومة إىل أناس آخرين.

مقاومة مضادات امليكروبات تطرح خطر  •
العودة إىل عهد ما قبل املضادات احليوية، فمن 

املحتمل أن تتخذ كثري من األمراض املعدية 

م فيها، كام يمكنها إعاقة  ر التحكُّ اجتاهات يتعذَّ
م املحَرز نحو بلوغ املرامي اإلنامئية  مسار التقدُّ
د عام 2015  لأللفية املتعلقة بالصحة التي ُحدِّ

كموعد لتحقيقها.

مقاومة مضادات امليكروبات تتسبَّب يف زيادة  •
تكاليف الرعاية الصحية، فعندما تصبح 

العداوى مقاومة ألدوية اخلط األول البّد من 
اللجوء إىل معاجلات أكثر تكلفة.

د الصحة  • مقاومة مضادات امليكروبات تتهدَّ
د التجارة واالقتصاد. كام هتدِّ

ص أحد االجتامعات التقنية  م ختصَّ لكل ما تقدَّ
السابقة عىل اللجنة اإلقليمية ملناقشة مقاومة 

مضادات امليكروبات كأولوية يف إقليم رشق 
املتوسط.

اعرفه.
واجهه.

هذا هو
االلتهاب الكبدي...

يصيب االلتهاب الكبدي أكثر من 500 مليون شخص.
ومن الممكن أن يصيبك.

اليوم العالمي لاللتهاب الكبدي
28 تموز/ يوليو
www.emro.who.int/csr©
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)بقية املنشور عىل ص. 3( إىل إقناع كافة بلدان 
اإلقليم بإعالن االلتزام الرسمي واالنضامم 

الفوري لنظام الرشاء املوحد. ومن املنتظر أن 
تعرض وفود الدول األعضاء القرارات التي 

اختذهتا بلداهنم يف هذا الشأن وحتديد اللقاحات 
التي يمكن رشاؤها عرب هذا النظام، وكذلك 

الكميات املطلوبة، ومواعيد التسليم.
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