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اللجنــة اإلقليميــة

أخبــــــــــــار
العدد الثاين من أخبار اللجنة اإلقليمية - 7 تشرين األول/ أكتوبر 2015

اللجنة  اجتماع  يف  املشاركون  واصل 
اإلقليمية الثانية والستني مناقشاتهم حول 
القضايا الصحية ذات الصلة لليوم الثاين، 
التي  الوشيكة  التهديدات  عىل  الرتكيز  مع 
الشرق   متالزمة  مثل  فريوسات  تفرضها 
فريوس،   كورونا  التنفسية-  األوسط  
وفريوس   A (H5N1) الطيور  وأنفلونزا 
إيبوال . ومن القضايا األخرى التي نوقشت 
أمس  وظائف الصحة العمومية، والتقدم 
الصادر  السيايس  اإلعالن  تنفيذ  يف  املحرز 
بشأن  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  عن 
الخطر  وعوامل  السارية   غري  األمراض 
اهتماماً   املشاركون  وأويل  بها.  املرتبطة 
من  يزيد  الذي  التبغ  باستهالك  خاصاً 

مخاطر األمراض غري السارية.

وأبرزت املناقشات أمس نقطتني أساسيتني 
السياسية  اإلرادة  ضمان  إىل  الحاجة  هما 
لتأمني اتباع نهج حكومي شامل، واألهمية 
القطاعات  متعدد  نهج  لتطبيق  الحيوية 
والقطاع  الصحية،  غري  القطاعات  يشرك 
الخاص واملنظمات غري الحكومية، واملرىض 
باألمراض  املتعلقة  األنشطة  يف  وعائالتهم 

غري السارية.

األمن  قضية  املشاركون  تناول  حني  ويف 
فريوس  عىل  الرتكيز  مع  العاملي  الصحي 
كورونا وأنفلونزا الطيور، أصبح واضحاً إىل  
أي مدى يبدو العالم غري مستعد للتعامل 

البلدان  أن  خصوصاً  املخاطر،  هذه  مع 
تعاين  األمراض،  هذه  تفيش  من  املتضررة 
كنتيجة  الصحية  النظم  تعطل  من  بشدة 

لهذه الفاشيات.

وكان محور النقاش حول اللوائح الصحية 
أكرث  تقييم  إجراء  أهمية  هو  الدولية  
البلدان  استعداد  درجة  عن  موضوعية 
الدولية  الصحية  اللوائح  متطلبات  لتلبية 
العاملية  حيث أعرب ممثلو منظمة الصحة 
نتائج  بني  التباين  أوجه  إزاء  قلقهم  عن 
املتعلقة   وتلك  االيبوال  تقييم  بعثات 
الصحية  باللوائح  الخاصة  بالتقييمات 

الدولية .

إىل  األعضاء  الدول  دعت  ذلك  عىل  ورداً 
املشرتك  للتقييم  خارجية  هيئة  إنشاء 
الصحية  اللوائح  متطلبات  تنفيذ  ملتابعة 
إكمال  يف  الحكومات  ودعم  الدولية 

أنه  التأكيد عىل  املهمة. جاء ذلك يف ضوء 
مواتية؛  وبيئة  التنظيمية؛  اللوائح  بدون 
الصعب  واملايل سيبقى من  التقني  والدعم 
تلبية  املنخفض  الدخل  ذات  البلدان  عىل 

متطلبات اللوائح الصحية الدولية.

املبتكر للمكتب  النهج   املشاركون عىل  أثنى 
اإلقليمي يف التعامل مع مختلف التحديات. 
اإلقليمي  املكتب  أنشأ  األخرية،  اآلونة  ويف 
مركزاً لوجستيا يف دبي، باإلمارات العربية 
الطبية  املستلزمات  ستكون  حيث  املتحدة، 
بلد  أي  يف  إرسالها  ليتم  جاهزة  واألدوية 
لالستجابة  دعم  فرق  وأعد   اإلقليم؛  يف 
لالنتشار  جاهزة  الحاجة  عند  للطوارئ  
املكتب  ونفذ  طارئ.  أي  يقع  أن  ما  السريع 
اإلقليمي هيكل طوارئ جديد للتغلب عىل 
يف  تسببت  ربما  التي  التنظيمية  التحديات 

بطء االستجابة يف املايض.

إقليم شرق  المتوسط    يسرع وتيرة االستعدادات لمخاطر صحية وشيكة
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يمـــر نصـــف بلـــدان إقليـــم شـــرق املتوســـط   يف الوقـــت الراهـــن بحـــاالت 
طـــوارئ، تنجـــم يف معظـــم األحيـــان مـــن الصـــراع. وقـــد عقـــدت أمـــس 
الصحيـــة يف حـــاالت  الخدمـــات  املســـتوى حـــول  رفيعـــة  نـــدوة وزاريـــة 
الطـــوارئ، أدارتهـــا الســـيدة/ كريســـتي فايـــغ، مديـــرة الرعـــالم بمنظمـــة 
للعاملـــني يف الخطـــوط األماميـــة  الصحـــة العامليـــة، وضمـــت أصواتـــاً 
االســـتجابة  يف  يواجهونهـــا  التـــي  التحديـــات  عـــن  تحدثـــوا  اللذيـــن 
مبتكـــرة  طـــرق  ومناقشـــة  الطـــوارئ  هـــذه  عـــن  الناجمـــة  لألوضـــاع 

. للعمـــل

يف  الصحـــة  وزيـــرة  محمـــد،  حســـن  حـــواء  الدكتـــورة  تحدثـــت 
أمدهـــا،  طـــال  التـــي  الطـــوارئ  حـــاالت  تحديـــات  عـــن  الصومـــال 
الصحيـــة  الرعايـــة  قســـم  مديـــر  القصـــري،  بشـــري  الدكتـــور  وتنـــاول 
األوليـــة بـــاألردن تأثـــري أكـــرث مـــن مليـــون الجـــئ عـــىل النظـــام الصحـــي 
الوطنـــي وردد ممثلـــو منظمـــة الصحـــة العامليـــة يف كل مـــن العـــراق 
يف  بمـــا  مماثلـــة  صعوبـــات  واليمـــن  الســـورية  العربيـــة  والجمهوريـــة 
إليهـــا،  الوصـــول  يصعـــب  التـــي  املناطـــق  إىل  النفـــاذ  صعوبـــة  ذلـــك 
واملـــوارد  وامليـــاه  والوقـــود  الصحيـــني  والعاملـــني  األدويـــة  ونقـــص 
العامـــة  املديـــرة  مســـاعد  فوكـــودا  كيجـــي  الدكتـــور  وأوضـــح  املاليـــة. 
لألمـــن الصحـــي ملـــاذا يجـــب تضمـــني خطـــوات ملنـــع تفـــيش املـــرض يف 
لفاشـــية  املنضبـــط   غـــري  االنـــدالع  أن  حيـــث  اإلنســـانية  االســـتجابات 

كارثـــة  تفعلـــه  الـــذي  القـــدر  بنفـــس  نظـــام صحـــي  يدمـــر  أن  يمكـــن  مـــا 
الـــوزارة  وكيـــل  القحطـــان،  ماجـــدة  الدكتـــورة  أعربـــت  وأخـــرياً  مـــا. 
الكويـــت  يف  الصحـــة  وزارة  يف  العامـــة  الصحـــة  لشـــؤون  املســـاعد 
عـــن قلقهـــا إزاء الحاجـــة إىل ضمـــان قيـــام املنظمـــات والـــدول األعضـــاء 
مســـاهماتها. تقديـــم  بمتابعـــة  املـــايل  الدعـــم  بتقديـــم  تتعهـــد   التـــي 

خاصـــة  إضافيـــة  تحديـــات  لتشـــمل  النـــدوة  يف  النقاشـــات  وتوســـعت 
إدارة مشـــكالت الصحـــة النفســـية والعقليـــة التـــي ثبتـــت صعوبتهـــا يف 
كل مكان بسبب نقص اإلمكانات ووصمة العار املرتبطة بها. و كان 
هناك أيضا إجماع واضح عىل أن أفضل طريقة للوصول إىل مناطق 
املجتمعـــات  يف  النـــاس  مـــع  العمـــل  هـــي  إليهـــا  الوصـــول  يصعـــب 
 املحليـــة واملنظمـــات غـــري الحكوميـــة أو العاملـــني الصحيـــني املحليـــني.

فـــإن  اإلقليـــم  هـــذه  يف  الطـــوارئ  حـــاالت  مـــن  الكثـــري  هنـــاك  وألن 
منظمـــة الصحـــة العامليـــة تنفـــذ بالفعـــل مبـــادرات ثبتـــت قدرتهـــا عـــىل 
مســـاعدة املنظمـــة عـــىل االســـتجابة بشـــكل أســـرع وأكـــرث كفـــاءة وفقـــاً 
باملكتـــب  الربنامـــج  إدارة  مديـــر  محجـــور،  جـــواد  الدكتـــور  قالـــه  ملـــا 
اإلقليمي، بما يف ذلك وضع الناس واملستلزمات يف  املواقع األقرب 
إىل االحتياجـــات والعمـــل مـــع الشـــركاء، وخاصـــة الشـــركاء املحليـــني 

الذيـــن يعرفـــون لغـــة املجتمـــع املحـــي وثقافتـــه.

 حلقة نقاشية حول تقديم الخدمات الصحية في حاالت الطوارئ 
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تقرير  الحالية  دورتها  يف  اإلقليمية  اللجنة  أمام 
الفريويس  الكبد  التهاب  مبادرات مكافحة  حول 
يف البلدان األكرث تضرراً يف إقليم شرق املتوسط. 
من  تضرراً  األكرث  املناطق  بني  من  اإلقليم  وهذا 
إذ يصاب يف  العالم.  الفريويس يف  الكبد  التهاب 
كل عام، نحو 4.3 مليون شخص بالتهاب الكبد 
من النمط بي و نحو 800 ألف شخص بالتهاب 

الكبد من النمط يس. 
و يعاين 17 مليون شخص حالياً من التهاب الكبد 
يس املزمن. وقد سلط اليوم العاملي اللتهاب الكبد 
الذي  الخطري  التهديد  عىل  الضوء  العام  لهذا 
الصحة  عىل  الفريويس  الكبد  التهاب  يشكله  

العامة. 

 التهاب الكبد تهديد خطير

لصحة اإلقليم

 مسح للمنظمة يؤكد: التعليم الطبي

يعاني مشكالت جوهرية

مكافحة التبغ والخرافات االقتصادية

منظمة  أجرت  وقد  اليوم.  الطبي  التعليم  موضوع  اإلقليمية  اللجنة  تناقش 
الطبي  التعليم  ألوضاع  شاملة  ومراجعة  استقصائياً  مسحاً  العاملية  الصحة 
املنطقة.  يف  الطبي  التعليم  تواجه  التي  التحديات  تحديد  بغية  الجامعي 
يف  املشاركة  لدعوة   (٪ 53) الطب  كليات   297 من   157 مجموعه  ما  استجاب 

املسح، بنسبة 20 يف املائة عىل األقل من كليات الطب يف كل بلد.
 أظهرت نتائج املسح أن الكليات الطبية يف معظم البلدان مجهزة بشكل غري 
التعلم، مع تحديات خاصة يف  بيئة مواتية وموارد  بتوفري  يتعلق  كاٍف فيما 
توافر املوارد التعليمية لدعم التعليم واملهارات السريرية والتدريبية التي تركز 

عىل الطالب.
وتركزت  التحديات الرئيسية يف مجال الحوكمة  يف مجاالت التنظيم والتقييم 

واالعتماد واملساءلة االجتماعية، وتوزيع الكليات الطبية وهجرة الخريجني.
وتم تحديد التحديات الرئيسية يف منهجية التدريس وتصميم املناهج وأهميتها. 
كما تتعلق التحديات الرئيسية بأساليب التدريس والتدريب والجودة. وأظهر 
املسح أن املعايري الرئيسية لرتقي هيئة التدريس هي سنوات الخربة يف العمل 
والبحوث املقدمة واملنشورات. وكشف املسح أن أكرث من 65 ٪ من كليات الطب 

تعاين من ضعف برنامج تطوير أعضاء هيئة التدريس أو انعدام وجودها.

يف عرضها التقني عن مكافحة  التبغ، بوصفه أحد عوامل الخطر 
التي تزيد من انتشار األمراض غري السارية، أشارت الربوفيسورة 
ألمراض   العاملية  املؤسسة  مستشاري  ماكاي،كبرية  جوديث 
للضرائب  معدل  أدىن  لديها  املتوسط    شرق  إقليم  أن  إىل  الرئة، 
الستهالك  معدل  وأعىل   ، ة قاطب العالم  يف  التبغ  منتجات  عىل 
منتجات التبغ بني جيل الشباب. لقد بذلت صناعة التبغ جهوداً 
بث  خالل  من  منتجاتها  عىل  ة  ضريبي زيادات  أي  ملنع  مستميتة 
صناعة  بأن  الزعم  ذلك  يف  ما  ب االقتصادية  الخرافات  من  عدد 
حظر  وأن  الدخل  مصادر  د  وتول العمل،  فرص  تخلق  التبغ 

فضالً  اإلعالم.  صناعة  إيرادات  خفض  إىل  يؤدي  التبغ  إعالنات 
منتجات  عىل  الضرائب  فرض  ن  أ هي  أخرى  شعبية  خرافة   عن 

التبغ يؤدي إىل زيادة تجارة منتجات التبغ غري املشروعة.
يزداد عدد  أن  املتوقع  العالم، فمن  السكان يف  زيادة عدد  ومع 
املدخنني فضالً عن عدد الذين يقتلون من جراء األمراض املرتبطة 
معدالت  يف  زيادة  أعىل  املتوسط  شرق  م  إقلي وسيشهد  بالتبغ. 

انتشار التبغ يف العالم.
التبغ،  منتجات  عىل  الضرائب  زيادة  ضرورة  عىل  مكاي  وأكدت 

بما يف ذلك الشيشة، وذلك للحد من استهالكه.
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 جدول أعمال الصحة من األهداف اإلنمائية
إلى األهداف المستدامة

نحو  كبرياً  ماً  تقدُّ املتوسط  شرق  إقليم  يف  األعضاء  الدول  أحرزت 
األهداف  من  والسادس  والخامس،  والرابع،  األول،  الهدف  بلوغ 
بني  ما  يف  م  التقدُّ هذا  تفاوت  من  الرغم  عىل  األلفية،  اإلنمائية 
الصحية  األوساط  بني  اتفاق  وهناك  أيضاً.  داخلها  ويف  البلدان 
من  والحد  الصحة  تحسني  مواصلة  عىل  والحكومات  العاملية 
الجمعية  2015.  وقد عقدت  التفاوت يف ذلك، يف مرحلة ما بعد 
العامة لألمم املتحدة مؤتمر قمة العتماد خطة التنمية ملا بعد عام 
املستدامة. ويف حني  للتنمية  هدفاً  اقرتاح سبعة عشر  وتم   ،2015
يرمي  األخرى  املستدامة  التنمية  أهداف  غالبية  الصحة مع  تتقاطع 
صحية،  عيش  بأنماط  الجميع  تمتُّع  »ضمان  إىل  الثالث  الهدف 
تتناول  غايات  تسع  الهدف  ولهذا  األعمار«.  جميع  يف  وبالرفاهية 
باألهداف  الخاصة  األعمال  جدول  من  تكتمل  لم  التي  الجوانب 

السارية،  غري  لألمراض  املتصاعد  والعبء  لأللفية،  اإلنمائية 
أهداف  لتحقيق  سعيها  إطار  ويف  الشاملة.  الصحية  والتغطية 
هذا  يف  األعضاء  الدول  دعم  املنظمة  ستواصل  املستدامة،  التنمية 
اإلقليم ملعالجة املجاالت الصحية ذات األولوية، التي تم تحديدها، 
بما يتوافق مع االسرتاتيجيات واملبادرات القائمة الخاصة باملنظمة. 

وتدور إحدى املناقشات التقنية اليوم حول هذا املوضوع.

 منح جائزة مؤسسة شوشة لعام 2015
إلى الدكتور يعقوب المزروع

سلم الدكتور عالء الدين العلوان أمس جائزة مؤسسة الدكتور عىل توفيق 
شوشة لعام 2015 إىل الدكتور يعقوب بن يوسف املزروع (اململكة العربية 
املنطقة  العمومية يف  الصحة  الكبري يف مجال  تقديراً إلسهامه  السعودية) 

الجغرافية التي خدم فيها الدكتور شوشة منظمَة الصحة العاملية. 

بوزارة   1993-1983 عامي  بني  املزروع  يوسف  بن  يعقوب  الدكتور  عمل 
الصحة السعودية، واضطلع بدور فّعال يف تطوير الرعاية الصحية األولية 
وتحسني  الصحية،  املراكز  شبكة  نطاق  توسيع  عىل  واإلشراف  اململكة،  يف 
األمن  عىل  تحسينات  وإدخال  التمنيع،  بخدمات  األطفال  تغطية  ُسُبل 

الصحي للحجاج.  

وأعرب الدكتور يعقوب املزروع عن سعادته بالجائزة قائالً: »إن العطاء من 
أجمل القيم اإلنسانية وإن العمل الصحي العام هو أحد املجاالت القليلة 
التي يعايش بها اإلنسان التغريات اإليجابية يف خدمة املجتمع وقد كان يل 
شرف العمل يف قطاع الصحة ألكرث من 32 عاماً عملت فيها ضمن الفريق 

الصحي السعودي والخليجي والعربي والدويل.«

يف لفتة للتعبري عن تقديره ملعايل الدكتور عي العبيدي، 
وجهوده  ضيافته  كرم  عىل  الكويت  يف  الصحة  وزير 
الحثيثة إلنجاح الدورة الثانية والستني للجنة اإلقليمية 
لشرق املتوسط املنعقدة حالياً  بالعاصمة الكويت، قدم 
ملنظمة  اإلقليمي  املدير  العلوان،  الدين  عالء  الدكتور 
للدكتور  تكريم  درع  املتوسط  لشرق  العاملية  الصحة 

العبيدي يف حفل عشاء أقامه مساء أمس.

بالكويت  االجتماع  عقد  إن  العبيدي  الدكتور  وقال 
الكويتية  الصحة  وزارة  بني  العالقات  متانة  عىل  دليل 
سوياً  بالعمل  التزامه  العاملية مؤكداً  الصحة  ومنظمة 

عىل تحسني الصحة يف اإلقليم.

 العلوان يعرب عن تقديره
 لمعالي الدكتور علي العبيدي
 الستضافة الدورة 62 للجنة

 اإلقليمية


