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 الترصُّد المتكامل لألمراض السارية
 أهداف االجتماع

 تتمثَّل أهداف االجتماع يف إحاطة الدول األعضاء مبا يلي:
  يف هذا  زحر  م  ـم اليات اليت تواجهها، والتقد  األمراض السارية يف البلدان، والتحد  د لرتص  احلالة الراهنة

 ؛املضمار
   ألمن الصحي العاملي؛لو  ،د املتكامل لألمراض يف حقبة أهداف التنمية املستدامةأمهية الرتص 
 ودور املنصات اإللكرتوظية املتاحة مثل ظمام وحتديثها، د األمراض السارية س ن يمي  ظم  ترص  حت

 ؛ DHIS2املعلومات الصحية على مستوى املناطق 
 .اإلجراءات ذات األولوية لتنفيذ ظم  الرتّصد املتكامل لألمراض السارية 

 معلومات أساسية
اليت ناجحة ال لتدخلاما زال إقلي  شرق املتوسط يعاين من عبء كبري من األمراض السارية، برغ  توافر تدابري 

يف اة األكثر شيوعًا مسببات الوفب ن املرتبة الثاظية يف األمراض السارية يف الوقت الراهن تأيت أثبتت جدواها. و 
، بفعالية أمراً بالغ األمهية للوقاية من األمراض السارية ومكافحتهاألمراض اد رتص  ظمام قوي لاإلقلي . وي عد  إظشاء 

ورصد تقيي  ه  جدًا وكذلك الكشف املبكر عن الفاشيات واالستجابة السريعة هلا. وباإلضافة إىل ذلك، من امل
اللوائح  أقرتمكافحة هذه األمراض والقضاء عليها. وقد الرامية إىل تأثري التدخالت الصحية العامة املختلفة 

ب يف ث  عن ك  هذا العنصر  مؤخرًا تقيي جرى و عناصرها، بالرتّصد كعنصر أساسي من ( 2005الصحية الدولية )
على األصعدة الوطنية  يد األمن الصحتقييمات خارجية مشرتكة. إن ضعف الرتّصد يهد  إجراء اإلقلي  من خالل 
 واإلقليمية والعاملية.

ض يف العديد من البلدان يف امر فإن أظممة ترّصد األسن دة بالبي نات، م  ـلقرارات الوبرغ  أمهية الرتّصد يف اختاذ ا
ت موارد  ر  ثم  وغالباً ما يقتصر تركيزها على جماالت الربامج اخلاصة بأمراض معينة. ولقد است   ،اإلقلي  ال تزال ضعيفةً 

ل لدع  ظمام ترّصد غ  ستـ  واستئصاهلا، لكنها مل ت   يهاالقضاء علاملنممة كبرية يف برامج األمراض اليت تستهدف 
ضعف أكثر مشواًل على املستوى الوطين. وتواجه عدة بلدان حتديات يف إظشاء أظممة الرتّصد، وتشمل التحديات 

برامج ضلالع والتفتت يف يم  بياظات ترصد األمراض السارية ظمرًا ال ،إدراك مفهوم الرتّصد املتكامل لألمراض
ألظممة او  ،ج املعلومات الالزمةرا وظقص التعاون ب ن القلاعات التابعة لسللات خمتلفة يف إد همة يمعها،مب متعددة
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الوقت الذي رمبا يدير فيه دة يف د حمدَّ املعاهد األكادميية والبحثية بأظشلة ترص  املتمثلة يف احتمال قيام املوازية 
 اهتمامه. يف جمال كل  لرتّصد  ظمماً لأيضاً لقلاع اخلاص واملنممات غري احلكومية ا

إطار (، 49/11 يف الورقة التقنية )ش م/ل إ ،2002يف عام  ن اللجنة اإلقليمية التاسعة واألربعع ر ض على و 
لكن تنفيذه ما زال متأخراً. وباإلضافة إىل ذلك، ، ج متكامل ملكافحة األمراض السارية يف اإلقلي ن  ستحدا  ال

أن تفي ، واليت تشرتط 2005عت على اللوائح الصحية الدولية بلدًا قد وقَّ  22فإن يمي  بلدان اإلقلي  وعددها 
ن ذت البلدا. ويف اآلوظة األخرية ظفَّ اللوائح د واالستجابة الالزمة لتنفيذيمي  البلدان باملتللبات األساسية للرتص  

رة من اللوارئ ظممًا لإلظذار املبكر )ظم  اإلظذار املبكر الكتشاف األمراض، وشبكة اإلظذار املبكر املتضر  
 كقاعدة لرتّصد أمشل. ستخدامها  استجابة ميكن اإلثراء واالستجابة للفاشيات( للكشف السري  عن الفاشيات و 

اجة إىل نج أكثر مشواًل وتكاماًل لرتّصد األمراض السارية يف اإلقلي  بسبب احلبيوماً بعد يوم يزداد االعرتاف و 
اخلاصة بأظواع أمراض ربامج على الرتّصد يف جمال الن حتس  حتقيق قتصر ما ي عادةً املوارد احملدودة. ويف معم  البلدان 

 وية العالية من ظقص املوارد. وظتيجةً تعاين بعض برامج األمراض ذات األوليف ح ن  ،املموَّلة متوياًل جيداً معنية و 
. وقد ح د د ت بالفعل عدة مشاكل يف ةستجدَّ لذلك، تفتقر أظممة الرتّصد إىل املروظة يف االستجابة للتهديدات امل

 احللول املناسبة هلا. ب البح  عن تنفيذ الرتّصد املتكامل لألمراض السارية وجي
ملنممة يف اإلقلي  على النحو املب نَّ من أولويات اكامل لألمراض أولويًة وميثل دع  البلدان يف إظشاء الرتّصد املت

. ويف حقبة أهداف 2021-2017يف خارطة اللريق لعمل منممة الصحة العاملية يف إقلي  شرق املتوسط للفرتة 
ّصد أمراض متعددة لرت إلرساء ظم   فريدةً  التنمية املستدامة، سيتيح تنفيذ الرتّصد املتكامل لألمراض السارية فرصةً 

ف اهدمن أ 3.3اخلاصة بالغاية ؤشرات املالرصد الشامل واإلبالغ عن سمح بقلاعات متعددة، وسيتشارك فيها 
بد من الدعوة للرتّصد املتكامل، والتأكيد على حتديد  حتقيق هذا اهلدف، ال لنا . وحىت يتسّنَّ التنمية املستدامة

الوثيق م  الربامج اخلاصة بأمراض حمددة للتأكد من أن عملية التكامل لن األولويات لعملية التكامل، والعمل 
 ي إىل التأخري يف حتقيق الغايات.تؤد  

 ةرجو  المالنتائج 
الوض  احلايل لرتّصد األمراض السارية يف الدول األعضاء، على معلومات وافية حول سيلّل  املمثلون  .1

 عة.ز، واالحتياجات املتوقَّ حر  الـم  ، والتقدم ايات اليت تواجههوالتحد  
وعلى حتس ن يمي  ظم  ترّصد األمراض السارية  ،الرتّصد املتكامل لألمراضاحلاجة إىل االتفاق على  .2

وحتديثها على يمي  املستويات، واالستفادة من املنصات اإللكرتوظية املتاحة، مثل ظمام املعلومات 
 الصحية على مستوى املناطق.

، ومن املمكن أن يكون ذلك جزءًا مهماً أظممة الرتّصد املتكامل لألمراض الساريةإظشاء بلتزام حشد اال .3
 .كيف البلدان اليت خضعت مؤخراً لتقيي  خارجي مشرت   من خلة ما بعد التقيي 


