
 

 
 

 قـــــــرار
 

 
 1–ق/16 ش م/ل إ اللجنة اإلقليمية
 4102تشرين األول/أكتوبر  لشـرق المتوسط

   الستونو  الحادية الدورة
 من جدول األعمال (أ) 3البند 

 3102التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام 
 

 ،اللجنة اإلقليمية

بعد ما استعرضت التقرير السنوي للمدير اإلقليمي عن أعمال منظمة الصحة العاملية يف إقليم شرق املتوسط لعام 
 1؛3162-3161للثنائية  املقرتحة وامليزانية الرباجمية، والتقارير املرحلية اليت طلبتها اللجنة اإلقليمية، 3162

بشأن اإلصالح اإلداري ملنظمة الصحة العاملية،  1-/ق95قرارات اللجنة اإلقليمية ش م/ل إوإذ تستذكر 
بشأن تقوية الُنُظم  2-/ق95، وش م/ل إ3163بشأن التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام  6-/ق11إ م/ل وش

بشأن إنقاذ حياة األمهات  1-/ق11بشأن التغطية الصحية الشاملة؛ وش م/ل إ 3-/ق11الصحية، وش م/ل إ
بشأن االسرتاتيجية اإلقليمية لتحسني نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية  2-/ق11م/ل إ واألطفال؛ وش

ُظم الصحية؛ وقرار مجعية بشأن َرْصد الوضع الصحي واالجتاهات الصحية وأداء النُ  8-/ق11، وش م/ل إ3162-3165
بشأن تعزيز القدرات الوطنية يف جمال إدارة الطوارئ الصحية والكوارث وتعزيز مرونة  61-12الصحة العاملية ج ص ع

بشأن التأهب للطوارئ واالستجابة  3-/ق92وش م/ل إ 3-/ق93الُنظم الصحية؛ وقرارات اللجنة اإلقليمية ش م/ل إ
بشأن التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام  6-/ق95يف حاالت الطوارئ، وش م/ل إ هلا وصندوق التضامن اإلقليمي

 ؛3166

 ات امليزانية التشغيلية األربعة؛قلق التوزيع غري املتناسب للتمويل بني قطاعب ظتالح وإذْ 

 القطري؛ملستوى إىل ا جبهود املدير اإلقليمي الرامية لتحويل املوارد من املستوى اإلقليمي تقر   وإذْ 

________________________ 
1
، 16/2 إ م/ل ش، 16/1 ش م/ل إ، 1-6/وثائق إعالمية 16 ش م/ل إ، 16/2 ش م/ل إ، 6ملحق  16/2 ش م/ل إ، 16/2 ش م/ل إ، 16/3 ش م/ل إ  
 3/مناقشات تقنية 16 إ م/ل ش
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 1–/ق10 إ م/ ل ش
 4الصفحة 

 
 

تعيد تأكيد التزامها بالسعي إىل بلوغ التغطية الصحية الشاملة استناداً إىل ِقَيم الرعاية الصحية األولية ومبادئها،  وإذْ 
 اعتماد ََنٍج متعدد القطاعات؛ب، يف خدمات صحية ميسورة التكلفة وعالية اجلودةاحلق وب

شؤشرات املتسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية، ويف إعداد  نُظُموضع ُمحَرز يف تقييم ـم التالحظ التقد   وإذْ 
 ساسية خالل العامني املاضيني؛األ

ب للطوارئ يساورها القلق أيضًا إزاء حجم األزمات وحاالت الطوارئ السائدة يف اإلقليم وعدم كفاية التأه   وإذْ 
 وقدرات االستجابة هلا؛

 عمال املنظمة يف اإلقليم وتثين على تركيز التقرير على اجلوانب العملية؛املدير اإلقليمي على تقريره عن أ تشكر  .6

ت عليها اللجنة اإلقليمية يف دورهتا قَ يف اجملاالت األساسية اخلمسة ذات األولوية اليت صد  ُمحَرز ـالم بالتقد   تقر   .3
 التاسعة واخلمسني؛

بعبء ثقيل من وفيات األمهات واألطفال يف تنفيذ  اليت تنوءالدول األعضاء  الذي أحرزتهم على التقد   تثني  .2
 خطط تسريع الوترية؛

 ؛)امللحق هبذا القرار(األساسية  املشؤشراتو  لُنُظم املعلومات الصحية طار اإلقليمياإل تُِقر   .2

  ؛4102التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام  تعتمد .9

 الدول األعضاء أن: إىل تطلب .1

يف االعتبار  ةً خذآ ية إصالح منظمة الصحة العاملية،يف احلوار اجلاري حول عملتشارك مشاركة كاملًة    1.6
 طرية؛على الربامج القُ  هذه العملية تأثري

والستني  الثامنةالعاملية اجمللس التنفيذي يف دورته السادسة والثالثني بعد املئة ومجعية الصحة  لدىتدعو    3.1
    .لزيادة كبرية يف نسبة امليزانية املخصصة للقطاع املتعلق بالدعم التقين للبلدان

 إىل اآليت:الدول األعضاء تدعو أيضاً   .2

ورفع تقارير منتظمة بشأن املشؤشرات األساسية بدءاً من  ،م املعلومات الصحيةظُ طار اإلقليمي لنُ اإلتنفيذ    0.7
 ؛4102عام 

، يف إقليم شرق املتوسط التغطية الصحية الشاملةاالرتقاء ب إطار العمل اإلقليمي بشأنالنظر يف تنفيذ   4.7
 للتغطية الصحة الشاملة تستند إىل إطار العمل اإلقليمي؛وطنية إعداد وتنفيذ خارطة طريق و 

 الدول األعضاء على: تحث   .8

 ب للطوارئ واالستجابة هلا؛حول التأه  اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القرارات السابقة   0.8



 1–/ق10 إ م/ ل ش
 4الصفحة 

 
 

ب نع وقوع حاالت الطوارئ واألزمات، والتخفي  من أثرها، والتأه  ملم الصحية ظُ رات النُ دُ تقوية قُ   4.8
مع الرتكيز  ،واالستجابة هلا، والتعايف منها، باتِّباع َنج متعدد القطاعات يراعي الصحة كمنظومة متكاملة

 ؛رات التقنية يف جمال التأُهبدُ القُ بوجه خاص على تعزيز 

جسيمة واختبار، االتفاقيات بني البلدان لتبادل املساعدات يف حالة وقوع طارئة  عقدتعزيز، ومىت أمكن    2.8
 البلد املتضرر على التعامل معها؛درة تتجاوز قُ 

من ميزانية منظمة  %0املسامهة يف صندوق التضامن يف حاالت الطوارئ بتخصيص نسبة ال تقل عن    2.8
 الصحة العاملية املخصصة للبلدان، إىل جانب أي مسامهات طوعية أخرى مىت أمكن؛ 

، واإلمدادات الطبية، احليويةاملسامهة يف إنشاء مركز إقليمي لإلمدادات اللوجيستية بغرض ختزين األدوية   2.8
 بداية حاالت الطوارئ؛  يفواجملتمعات ضررة واملعدات األخرى بالغة األمهية اليت يلزم نشرها يف البلدان املت

انتداب هشؤالء اخلرباء، يف  بوسائل أمههاإعداد كوادر وطنية من اخلرباء يف جمال إدارة الطوارئ واملسامهة،    1.8
 حاالت الطوارئ. من أجل االنتشار السريع يفاالستجابة السريعة،  يف جمال رباءمن اخلائمة قإعداد 

 املدير اإلقليمي ما يلي: إىل تطلب .5

 إصالح المنظمة:

االمتثال عرب أدوات و إدارة الربامج املنظمة اخلاصة بوكفاءة أدوات  جناعةمواصلة جهوده من أجل حتسني    0.9
 توفري الدعم التقين الناجع للدول األعضاء؛و تعزيز الشفافية ملواصلة اإلقليم 

لتناوب املوظفني وانتقاهلم يف خمتل  مستويات املنظمة، وليس داخل اإلقليم  ةكامل  خطةالدعوة لتنفيذ    4.9
 فحسب؛ 

 ةـــة اإلقليميــرار اللجنــــذ قـــتنفي التقد م الـُمْحَرز يفجنة اإلقليمية يف دورهتا القادمة حول لل   تقريررفع    2.9
زيادة مستوى االشرتاكات املقد رة ل األعضاء النظر يف إمكانية طلب من الدو الذي  6-/ق29م/ل إ ش

 إىل املنظمة َعرب قيامها بعمل مجاعي لدى األجهزة الرئاسية.

 التأه ب للطوارئ واالستجابة لها:

ان، إنشاء فريق دون إقليمي للدعم يف حاالت الطوارئ يف عم  من  املكَتَسَبة البناء على اخلربة اإلجيابية    2.9
 إقليمية، وفق النماذج واملمارسات املتبعة يف أقاليم املنظمة األخرى؛إنشاء مكاتب دون من أجل 

األجهزة املعنية باملنظمة  استعدادضمان و  ،ب للطوارئ واالستجابة هلامعين بالتأه  استشاري إنشاء فريق    2.9
الصلة، يذ القرارات ذات للطوارئ واألزمات من خالل املتابعة الوثيقة مع الدول األعضاء بشأن تنف

اإلقليمي لإلمدادات اللوجيستية  واملركزن اإلقليمي يف حاالت الطوارئ، إنشاء صندوق التضامُ  :وحتديداً 
إقليمية للخرباء القادرين على  قائمةوضع و  البالغة األمهية؛لضمان التخزين املسبق لإلمدادات الطبية 

 الطوارئ.ار السريع يف حاالت تلبية االحتياجات املفاجئة لالنتش



املحددات واملخاطر الصحية

امُلحددات الدميغرافية واالجتامعية 
االقتصادية
حجم السكان

منو السكان

معدل الخصوبة الكيل

معدل الخصوبة لدى املراهقات )15-19 سنة(

صايف نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية

نسبة السكان دون خط الفقر العاملي

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني البالغني )15-24 سنة(

ن ملياه الرشب الوصول إىل مصدر ُمحسَّ

نة الوصول إىل مرافق اإلصحاح امُلحسَّ

عوامل الخطر
انخفاض الوزن عند الوالدة

االقتصار عىل الرضاعة الطبيعية ملدة 6 أشهر

األطفال دون سن الخامسة املصابون بالتقزُّم

األطفال دون سن الخامسة املصابون بالهزال

األطفال دون سن الخامسة املصابون بفرط الوزن

األطفال دون سن الخامسة املصابون بالسمنة

فرط الوزن )13-18 سنة(

السمنة )13-18 سنة(

فرط الوزن )18 سنة فأكرث(

السمنة )18 سنة فأكرث(

تعاطي التبغ )13-15 سنة(

تعاطي التبغ )15 سنة فأكرث(

عدم كفاية النشاط البدين )13-18 سنة(

عدم كفاية النشاط البدين )18 سنة فأكرث(

ارتفاع سكر الدم )18 سنة فأكرث(

ارتفاع ضغط الدم )18 سنة فأكرث(

األنيميا بني النساء يف سن اإلنجاب

الوضع الصحي

متوسط العمر املأمول والوفيات
متوسط العمر املأمول عند امليالد

وفيات األطفال حديثي الوالدة

ع وفيات الرُضَّ

وفيات األطفال دون سن الخامسة

معدل وفيات األمهات

د  معدل الوفيات حسب السبب الرئييس للوفاة )ُموحَّ

حسب السن(

الوفيات بني 30 و 70 سنة بسبب األمراض القلبية 

الوعائية والرسطان والسكري أو األمراض التنفسية 

املزمنة

معدل الوفيات بسبب اإلصابات الناجمة عن حوادث 

املرور

املراضة
معدل حدوث الرسطان حسب نوع الرسطان

اإلبالغ عن حاالت اإلصابة بالسل 

العدد التقديري لحاالت العدوى الجديدة بفريوس اإليدز
عدد حاالت اإلصابة بفريوس اإليدز التي ُأبِلغ عنها حديثاً

دة باملالريا معدل حدوث حاالت اإلصابة امُلؤكَّ

معدل حدوث حاالت اإلصابة بالحصبة

استجابة النظم الصحية

التمويل الصحي
اإلنفاق الحكومي العام عىل الصحة كنسبة مئوية )%( 

من اإلنفاق الحكومي العام

نصيب الفرد من إجاميل اإلنفاق عىل الصحة

اإلنفاق املبارش من جيوب األفراد كنسبة مئوية )%( من 

إجاميل اإلنفاق عىل الصحة

السكان الذين تكبدوا نفقات كارثية عىل الصحة

السكان الذين يقعون يف براثن الفقر بسبب اإلنفاق 

املبارش من جيوبهم عىل الصحة

القوى العاملة الصحية
كثافة العاملني الصحيني؛ أ( األطباء، ب( املمرضني/

املمرضات، ج( القابالت، د( الصيادلة، د( أطباء األسنان

كثافة الخريجني الُجدد من املؤسسات التعليمية 

امُلعَتمَدة للمهن الصحية

نظام املعلومات الصحية
التغطية بتسجيل املواليد

التغطية بتسجيل الوفيات

األدوية واألجهزة الطبية
إتاحة األدوية األساسية امُلخَتارة يف املرافق الصحية

الكثافة يف كل مليون نسمة لستة أجهزة طبية ُمخَتارة يف 

املرافق الصحية العامة والخاصة

تقديم الخدمات
كثافة مرافق الرعاية الصحية األولية

كثافة األِسَّة يف العيادات الداخلية )املستشفيات(

معدل العدوى بسبب الجروح الجراحية

العدد السنوي لزيارات العيادات الخارجية، لكل فرد 

التغطية بالخدمات
تلبية الحاجة إىل وسائل منع الحمل

التغطية برعاية الحوامل )1+، 4+(

خدمات التوليد عىل يد أشخاص مهرة

التغطية بالجرعة الثالثة من اللقاح املضاد للدفترييا 

والسعال والتيتانوس/اللقاح الخاميس بني األطفال ممن 

مل ُيكِملوا عامهم األول

التغطية بالتمنيع ضد الحصبة )الجرعة األوىل(

النسبة املئوية للحاالت امُلشَتبه يف إصابتها باملالريا التي 

خضعت الختبار تشخييص

النسبة املئوية لألفراد الذين ناموا تحت ناموسية ُمعالَجة 

باملبيدات الحرشية الليلة املاضية

النسبة املئوية للفئات السكانية الرئيسية امُلعرَّضة ملخاطر 

أعىل )متعاطي املخدرات عن طريق الحقن، والعامالت 

بالجنس، والرجال الذين ميارسون الجنس مع الرجال( 

الذين أُجِرى لهم اختبار للكشف عن فريوس اإليدز 

يف الشهور االثني عرش املاضية، وعلموا بنتائج هذا 

االختبار

البالغون واألطفال الذين يحصلون حالياً عىل العالج 

مبضادات الفريوسات القهقرية من بني جميع البالغني 

واألطفال املتعايشني مع فريوس اإليدز

دتها  معدل النجاح يف معالجة حاالت السل التي أكَّ

الفحوص البكرتيولوجية )الجرثومية(

األطفال دون سن الخامسة، املصابون باإلسهال، الذين 

يحصلون عىل العالج لتعويض السوائل عن طريق الفم

التغطية بخدمات االضطرابات النفسية الشديدة

إطار نظم املعلومات الصحية، واملؤرشات األساسية
ملحق للقرار ش م/ل إ61/ ق–1




