
5 مة  أبرا النقاق الواربأ   الدقرلر املقلا

املقّدمة وأبرز النقاط 
الواردة في التقرير

يف  العاملية  الصحة  ُمنّظمة  أعال  السنوّي  التقرير  هذا  ُيغطي 
عام  من  األول  واجلزء   2015 عام  طيلة  املتوسط  رشق  إقليم 
2016. ويسلِّط التقرير الضوء عى ما حققناه من إنجازات وما 
جاهبناه من حتديات، فضًا عن ُسُبل الـُميض ُقُدمًا واخلطوات 
بشكل  التقرير  ويرّكز  باختاذها.  التعجيل  يتعني  التي  التالية 
عليها  اتفقت  التي  الرئيسية  اخلمس  األولويات  عى  خاص 
الدول األعضاء يف 2012، وهي: تقوية النُُظم الصحّية َصْوب 
واألطفال؛  األمهات  وصحة  الشاملة؛  الصحّية  التغطية  بلوغ 
واألمراض غر السارية؛ واألمن الصحي واألمراض السارية؛ 

ب للطوارئ واالستجابة هلا.1 والتأهُّ

ُيرجى  الذي  اجلامع  اهلدف  الشاملة  الصحّية  التغطية  ومتثل 
يف  اإلقليم  يف  األعضاء  الدول  مع  عملنا  خال  من  حتقيقه 
اإلقليمي  املكتب  أرسى  وقد  الصحّية.  النُُظم  تقوية  جمال 
وقد   ،2012 يف  اهلدف  ذلك  املتوسط  رشق  إلقليم  للُمنّظمة 
دأبنا منذ ذلك احلني عى توفر الدعم للبلدان فيا يتعلق بتنفيذ 
الدول  وتبدي  اإلقليمي.  العمل  إطار  يف  الواردة  اإلجراءات 
األعضاء مستوى عاليًا من االلتزام جتاه حتقيق التغطية الصحّية 

1 يمكن الرجوع إىل موقع املكتب اإلقليمي عى شبكة اإلنرتنت لاطاع 
عى املاحق اخلمسة املتعلقة هبيكل املكتب اإلقليمي، وتعيني املوظفني، 

 واالجتاعات، واملنشورات، واملراكز املتعاونة عى الرابط
http://www.emro.who.int/about-who/annual-reports/

وفرت  املاضية،  عر  الثانية  الشهور  مدى  وعى  الشاملة. 
أساسية  جماالت  يف  للبلدان  الدعم  العاملية  الصحة  ُمنّظمة 
عديدة كي متيض ُقُدمًا َصْوب حتقيق التغطية الصحّية الشاملة، 
السياسات  وإرساء  الصحي،  التمويل  تقييات  إعداد  ومنها 
الصحي،  القطاع  وتنظيم  االسرتاتيجي،  والتخطيط  الصحّية 
يف  والتريعات  القوانني  تعزيز  عى  للعمل  القدرات  وتنمية 
العمل  إطار  حتديث  يستمر  وسوف  العمومية.  الصحة  جمال 
الصحّية  للتغطية  األربعة  املجاالت  يغطي  الذي  اإلقليمي 
احلاية  وحتسني  واسرتاتيجية؛  رؤية  وضع  )وهي  الشاملة 
تغطية  وضان  باخلدمات،  التغطية  نطاق  وتوسيع  املالية، 
يظل  وسوف  األعضاء،  الدول  الحتياجات  وفقًا  السكان( 
إطار العمل مصدرًا ُيسرتشد به يف تقديم الدعم التقني للبلدان 

م.  ويف َرْصد ما حُترزه من تقدُّ

مع  اسرتاتيجي  تعاون  يف  أيضًا  اإلقليمي  املكتب  رشع  وقد 
شبكة واسعة من اخلراء الدوليني َعْر اإلصدار الثالث ملروع 
أولوية  إرساء حزمة ذات  أولويات مكافحة األمراض هبدف 
الصحّية  بالتغطية  اخلاصة  األساسية  اخلدمات  من  مرتفعة 
إىل  التدخات  ضّم  يف  املستخدمة  املعاير  وتشمل  الشاملة. 
التدخل،  عن  الناتج  األثر  عى  الدليل  من  كل  احلزمة  هذه 
خاصة  جلسة  تستعرض  وسوف  تكلفته.  وُيْس  ومردوديته، 
من الـُمقرر أن ُتعقد عى هامش الدورة الثالثة والستني لّلجنة 

م الـُمحَرز يف هذه املبادرة.  اإلقليمية التقدُّ

العاملة،  القوى  قدرات  تنمية  عى  جمددًا  الرتكيز  وضعنا  وقد 
األمر الذي يمثل حتّديا كبرًا أمام بلدان اإلقليم؛ فقد أجريت 
عر  الثانية  مدار  عى  التشاورية  االجتاعات  من  سلسلة 
لتنفيذ  إقليمي  عمل  إطار  إعداد  عى  زت  ركَّ املاضية،  شهرًا 
التي  الصحة  أجل  من  البرية  للموارد  العاملية  االسرتاتيجية 
فضًا  العام،  هذا  دورهتا  يف  العاملية  الصحة  مجعية  اعتمدهتا 
والقبالة،  التمريض  لتعزيز  شامل  اسرتاتيجي  عمل  إطار  عن 
أيار/ يف  الوزاري  االجتاع  انعقاد  أثناء  أيضًا  ُأطلق  والذي 
با  الطبي،  للتعليم  شامل  استعراض  ُأجري  كا   .2016 مايو 
الـُمتعمق للوضع يف عدد من بلدان اإلقليم،  التقييم  يف ذلك 
الطبي  للتعليم  الدويل  االحتاد  مع  بالتعاون  جرى  والذي 
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بمستوى  والنهوض  معه،  الراكات  وإقامة  اخلاص  القطاع 
األحوال  وسجات  املرىض،  وسامة  املستشفيات  إدارة 
الصحّية.  املعلومات  وُنُظم  احليوية،  واإلحصائيات  املدنية 
املعلومات األكثر شموالً  الوقت احلايل،  اإلقليم، يف  ويمتلك 
تسجيل  لنُُظم  الراهن  الوضع  حول  املنظمة  أقاليم  مجيع  بني 
األحوال املدنية واإلحصائيات احليوية. واعتادًا عى التقييات 
الشاملة التي ُأجريت يف معظم الدول األعضاء، تتوافر حاليًا 
اسرتاتيجية إقليمية لتعزيز نظم تسجيل األحوال املدنية، با يف 
النامجة عن أسباب حمّددة، إلرشاد  الوفّيات  ذلك اإلباغ عن 

البلدان يف ما يتعلق بتنفيذ اإلجراءات ذات األولوية.

وتواصل الـُمنّظمة تقديم الدعم فيا يتعلق بتنفيذ إطار العمل 
اإلقليمي بشأن ُنُظم املعلومات الصحّية واإلفادة من املؤرشات 
الرئيسية وبناء القدرات لتعزيز مجع البيانات، واإلباغ بشأهنا 
قدرات  الثغرات يف  لتقييم  أداة عملّية  ونرها. وقد ُوضعت 
للمؤرشات  موثوقة  بيانات  واستخدام  توفر  عى  البلدان 
الصحّية األساسية اإلقليمية البالغ عددها 68 مؤرشًا. وسوف 
ُيستفاد من التقييم يف إصدار توصية باإلجراءات الازم اختاذها 

ذلك  وتى  األعضاء.  الدول  جانب  من  فعالة  وبمشاركة 
اعتاد اللجنة اإلقليمية إلطار عمل إقليمي هيدف إىل إصاح 
التعليم الطبي يف اإلقليم، ومن املقرر طرحه للنقاش مع معايل 
وزراء الصحة والتعليم العايل يف اجتاع رفيع املستوى يف عام 
2017. ومن أجل تعزيز القيادة يف جمال الصحة وبناء قدرات 
الصحة العمومية يف وزارات الصحة، وضع املكتب اإلقليمي 
للقيادات شمل كبار مسؤويل قطاع الصحة يف  برناجمًا تدريبيًا 
جنيف  يف  ُعقدتا  جولتني  يف  بنجاح  تنفيذه  وتم   ،2015 عام 
ومسقط، وذلك بالتعاون مع كلية هارفارد للصحة العمومية. 
50 قائدًا من قيادات الصحة مستقبًا من  وقد ختّرج أكثر من 
املكتب  ويواصل  سنويًا.  تنفيذه  يستمر  سوف  الذي  الرنامج 
الصحّية  الدبلوماسية  حول  سنوية  ندوة  استضافة  اإلقليمي 
والدبلوماسيني  واخلارجية  الصحة  بوزاريت  املسؤولني  لكبار 

وأعضاء الرملانات.

اسرتاتيجية  أمهية  تكتيس  أخرى  جماالت  يف  العمل  واستمر 
القطاع  تنظيم  ذلك  يف  با  الصحّية،  النُُظم  تقوية  إىل  وهتدف 
الصيدالين واألجهزة الطبية، وتعزيز هَنْج طب األرسة، وتنظيم 
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لسد تلك الثغرات وتقوية ُنُظم املعلومات الصحّية. كا جرى 
وضع وحتديث ُمرتسات صحية شاملة توّثق للموقف الراهن 
املتاحة  والفرص  والثغرات  التحديات  عى  الضوء  وُتسّلط 
وُسُبل الـُميض ُقُدمًا يف كل برنامج من الرامج الصحّية، وذلك 
بالتعاون مع الدول األعضاء. ويف الوقت الراهن، يتوافر لدى 
كل بلد صحيفة موجزة تتضمن املؤرشات الصحّية األساسية، 
الضعف  ومكامن  القوة  ملواطن  موجز  عرض  عن  فضًا 
لنظامه  الـُمواتية  واألولويات  القائمة  والتحديات  املحتملة 
الوثيق  التشاور  بعد  سنويًا  املرتسات  تلك  ث  وحُتدَّ الصحي. 

مع وزارة الصحة. 

الصحّية  بالتغطية  اخلاصة  الطريق  خارطة  تستمر  وسوف 
الشاملة التي اعتمدهتا اللجنة اإلقليمية يف عام 2014 يف توجيه 
نواصل  وسوف  الصحّية.  النُُظم  بتقوية  يتعلق  ما  يف  أعالنا 
القيادة واحلَْوَكمة. وسوف  بناء القدرات يف جمايل  الرتكيز عى 
الصحّية  السياسات  بتحليل  املتعلقة  العمل  جماالت  تظل 
الصحّية،  والتنظيات  التريعات  ووضع  هلا،  والتخطيط 
ومواصلة تعزيز ُنُظم املعلومات الصحّية، با يف ذلك سجات 
أمهية.  ذات  جماالت  احليوية،  واإلحصائيات  املدنية  األحوال 
كا سُتوضع اللمسات النهائية عى التوجيه االسرتاتيجي بشأن 
يف  البلدان  لدعم  األولوية  وسُتمنح  الصحّية.  العاملة  القوى 
التمريض  بشأن  االسرتاتيجي  العمل  إطار  تنفيذ  إىل  سعيها 
الوزاري  االجتاع  حيظى  أن  ُينتظر  الذي  الوقت  يف  والقبالة، 
الطبي  والتعليم  الصحة  لوزراء  عقده  املزمع  املستوى  رفيع 
بإصاح  يتعلق  فيا  املستقبل  مامح  رسم  يف  خاصة  بأمهية 

التعليم الطبي يف اإلقليم. 

اإلقليم  أن  الـُمنرم  العام  هناية  بحلول  واضحًا  بات  وقد 
األمهات  وفيات  معدالت  خفض  يف  كبرًا  تقّدمًا  أحرز  قد 
توضحه  ملا  وفقًا  العرين،  القرن  تسعينيات  منذ  واألطفال 
لأللفية.  اإلنائية  باألهداف  اخلاصة  الرْصد  بيانات  أحدث 
عى  قادرة  غر  تزال  ما  االنخفاض  معدالت  فإن  ذلك،  ومع 
بموَجب  حتقيقها  املطلوب  العامة  اإلقليمية  الغايات  بلوغ 
لأللفية.  اإلنائية  األهداف  من  واخلامس  الرابع  اهلدفني 
واألطفال  األمهات  حياة  إلنقاذ  اإلقليمية  املبادرة  وواصلت 

التي  البلدان  أمام  املطروحة  الرئيسية  للتحديات  التصدي 
أطلقت  وقد  واألطفال.  األمهات  لوفيات  مرتفعًا  عبئًا  تعاين 
م يف  التقدُّ بالعبء خططًا لتسيع وترة  املثقلة  التسعة  البلدان 
هذا املجال وهدفت يف بادئ األمر إىل حتسني احلصائل الصحّية 
ُقُدمًا َصْوب حتقيق غايات األهداف اإلنائية لأللفية،  للميض 
أهداف  حتقيق  َصْوب  الطريق  متهيد  إىل  أيضًا  هتدف  ولكنها 
عى  املنُظمة  رّكزت  كا   .2030 عام  بحلول  املستدامة  التنمية 
جودة الرعاية، با يف ذلك الرعاية قبل احلمل ورعاية حديثي 
عنرين  من  بوصفها  أمهيتها  ازدادت  اللتان  ومها  الوالدة، 
قْيد احلياة يف  بقاء األمهات واألطفال عى  مهمني من عنارص 

اإلقليم. 

اهلدف  وغايات  العاملية  االسرتاتيجية  تنفيذ  يكون  وسوف 
عوامل  من  مهًا  عامًا  املستدامة  التنمية  أهداف  من  الثالث 
واملراهقني.  واألطفال  األمهات  صحة  جمال  يف  م  التقدُّ إحراز 
ُبغية  البلدان  قدرات  بناء  عى  الرتكيز  فسنواصل  هنا،  ومن 
صفوف  يف  منها  الوقاية  يمكن  التي  للوفيات  حد  وضع 
األمهات واألطفال واملراهقني. ويف هذا السياق، سوف تستمر 
الصحة  جمال  يف  الـُمحَرز  م  التقدُّ ورصد  دعم  يف  الـُمنّظمة 
اإلنجابية وصحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال، وتنفيذ 
خطط العمل ذات الصلة به، وسوف تويل اهتامًا خاصًا لتعزيز 
الرعاية قبل احلمل ورعاية حديثي الوالدة. وسوف ُتستكمل 
بالبّينات  الـُمسندة  العمومية  الصحة  تدخات  من  قائمة 
عالية  التدخات  ذلك  با يف  احلمل،  قبل  ما  برعاية  واخلاصة 
األثر للوقاية من االضطرابات اخِلْلقية والوراثية ومكافحتها، 

لرفع توصية هبا للبلدان بحلول عام 2016.

ُوضعت  فقد  القلق؛  عى  باعثًا  أمرًا  التْغذية  متثل  تزال  وال 
التي  العاملية  األهداف  لتنفيذ  للبلدان  إقليمية  طريق  خارطة 
حددهتا مجعية الصحة العاملية يف عام 2012، وكذلك التوصيات 
الصادرة عن املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية، وهو ما أدى 
أو خطط عمل  البلدان حاليًا اسرتاتيجيات  امتاك معظم  إىل 
وطنية يف هذا املضار. وقد تم دعم بيان السياسات اإلقليمي 
بشأن احلاجة املاسة إىل التنفيذ الكامل للُمدّونة الدولية لقواعد 
تسويق بدائل لبن األم، يف الوقت الذي زاد عدد املراكز اخلاصة 
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الشديدة  التغذية  سوء  حاالت  لعاج  الغذائي  باالستقرار 
والـُمعقدة يف البلدان التي متر بحاالت الطوارئ.

األكر  الـُمسّبب  هي  السارية  غر  األمراض  تزال  وال 
للوفيات املبكرة يف اإلقليم، ال سّيا أمراض القلب والسطان 
توافر  من  الرغم  وعى  والسكري.  املزمنة  الرئوية  واألمراض 
وحتقيق  امليدان  هذا  يف  بالعمل  املستوى  رفيع  سيايس  التزام 
م الـُمحَرز غر  بعض البلدان إلنجازات مذهلة، فا يزال التقدُّ
متكافئ وغر متساٍو ودون املستوى املطلوب؛ إذ أن معدالت 
تعاطي التبغ مازالت يف تزايد، بينا تظل معدالت فْرط الوزن 
والّسمنة يف صفوف البالغني واألطفال مرتفعة بصورة مزعجة 
يف غالبية البلدان، وال تتوافر بّينات عى حدوث أي حتسن يف 
االجتاهات اخلاصة بعوامل اخلطر األخرى، ومن بينها اخلمول 

البدين.

وقد واصلنا الرتكيز عى دعم البلدان لتنفيذ اإلعان السيايس 
للجمعية  املستوى  الرفيع  االجتاع  عن   2011 عام  الصادر 
العامة لألمم املتحدة بشأن الوقاية من األمراض غر السارية 
الذي  اإلقليمي  العمل  إطار  طريق  عن  وذلك  ومكافحتها، 
اعتمدته اللجنة اإلقليمية يف 2012. وعى الصعيد العاملي، كان 
للمكتب اإلقليمي دور مهم يف الدعوة إىل وضع إطار للمساءلة 
م الـُمحَرز، يف الوقت الذي كان ملسامهات  لقياس مدى التقدُّ

MDGs 4 and 5 set targets for reducing child mortality 
and improving maternal health by 2015. Significant 
progress has been made globally and in the Region 
towards achieving these two goals but not all countries 
will have done so by the deadline. The Global Strategy 
for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health, 
2016–2030 provides a roadmap to continue and 
extend  the work to improve women’s and children’s 
health as well as the health of adolescents.
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التي  العرة  املؤرشات  مواءمة  ضان  يف  بالغة  أمهية  البلدان 
م الذي حترزه  وضعت عى الصعيد العاملي من أجل قياس التقدُّ
الدول األعضاء مع املؤرشات اخلاصة بإطار العمل اإلقليمي. 
الـُمحَرز  م  التقدُّ رصد  عى  حاليًا  البلدان  قدرة  حتسنت  وقد 
بإطار  املحددة  بااللتزامات  يتصل  ما  يف  ال سّيا  به،  واإلباغ 

زمني والواردة يف اإلعان السيايس.

ويتناول إطار العمل اإلقليمي الوقاية من األمراض ومكافحتها 
د، والوقاية،  عر أربعة جماالت رئيسية، هي: احلَْوَكمة، والرتصُّ
عضو  دولة  لكل  قدمنا   ،2015 عام  ويف  الصحّية.  والرعاية 
لاستجابة  املوجز  السنوي  الـُمرتسم  من  األول  اإلصدار 
ذلك  وأتاح  العرة.  العملية  املؤرشات  إىل  استنادًا  الوطنية، 
الـُمحَرز يف  م  التقدُّ تأخذ ملحة عامة حول  للبلدان كي  فرصة 
ما يتعلق بالتنفيذ. وحتى اآلن، فإن عددًا مل يتجاوز ثلث الدول 
خطط  أو  اسرتاتيجيات  وضع  يف  نجحت  التي  هي  األعضاء 
األمراض غر  الوقاية من  القطاعات من أجل  متعددة  وطنية 
السارية ومكافحتها أو وضع أهداف وطنية اختيارية كخطوة 
أوىل أساسية يف هذا السياق. وقد أجرينا أنشطة شاملة للدعوة 
يف عامي 2015 و2016 لتسليط الضوء عى أمهية هذه القضايا. 

لدعم  اإلقليمي  الصعيد  عى  مهمة  إجراءات  ُاختذت  كا 
ذلك،  وتضمن  البلدان.  لدى  القطاعات  متعددة  االستجابة 
الـُمنّظمة بجامعة جورج  الـُمتعاون مع  املركز  باالشرتاك مع 
للسياسات  ُملخصات  وإعداد  قياس  لوحة  استحداث  تاون، 
اخلاصة  الصحّية  التريعات  يف  املارسات  أفضل  حول 
بشأن  اإلرشادات  نر  عن  فضًا  السارية،  غر  باألمراض 
األغذية،  يف  السّكر  استهاك  بخفض  الـُمتعلقة  السياسات 
خفض  سياسات  بشأن  الصادرة  لإلرشادات  الـُمكملة  وهي 
استهاك امللح والدهون يف الطعام. وُقّدم الدعم للبلدان يف ما 
يتصل بتحديث تريعاهتا املتعلقة بمكافحة تعاطي التبغ وبناء 

القدرات لتشجيع ممارسة النشاط البدين.

غر  األخرى  للقطاعات  الكاملة  املشاركة  تكتيس  وسوف 
م  التقدُّ إحراز  استمرار  لضان  كبرة  أمهية  الصحي  القطاع 
إعان  بتنفيذ  املعني  اإلقليمي  العمل  إطار  تنفيذ  صعيد  عى 
األمم املتحدة السيايس املعني باألمراض غر السارية. وسوف 

املجلة الصحية لرشق املدوسط  ½
تصلر شهرلًا
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م  تواصل الـُمنّظمة العمل مع الدول األعضاء ُبغية إحراز التقدُّ
الازم بحلول موعد اجتاع االستعراض لألمم املتحدة يف عام 
م سرتكز يف األساس عى االلتزامات  2018، غر أن هذا التقدُّ

التي تبدهيا الدول األعضاء واإلجراءات التي تتخذها.

عمل  إطار  اإلقليمية  اللجنة  اعتمدت  أيضًا،   2015 عام  ويف 
يف  العمل  نطاق  توسيع  ُبغية  بالبّينات  ومسندًا  عمليًا  إقليميًا 
اخلاصة  الشاملة  العمل  خطة  وتفعيل  النفسية  الصحة  جمال 
جماالت  أربعة  حتّددت  وقد   .2020-2013 النفسية  بالصحة 
للعمل يف إطار العمل اإلقليمي: احلَْوَكمة، والوقاية، والرعاية 

د. الصحّية، والرتصُّ

وُأحرز تقدم ملموس يف العام 2015 َصْوب النهوض بمستوى 
األمن الصحي يف اإلقليم. ويف أعقاب إجراء املكتب اإلقليمي 
 2014 عام  هناية  يف  اخلارجية  السيعة  التقييات  من  لعدد 
ومطلع عام 2015 لقدرة الدول األعضاء عى اكتشاف حاالت 
من  بات  هلا،  واالستجابة  اإليبوال  فروس  بمرض  اإلصابة 
الواضح أن استعداد البلدان للوفاء الكامل بالقدرات املطلوبة 
عاَّ  كثرًا  أقل  كان   2015 الدولية  الصحّية  اللوائح  بموجب 
التقييم الذايت. وهلذا السبب، فقد قّررت  سبق اإلباغ به عر 
معنية  إقليمية  تقييم  بعثة  تشكيل   2015 عام  اإلقليمية  اللجنة 
اإلرشاف  عن  فضًا  للبلدان،  وتوفره  التقني  التوجيه  بتيسر 
خارجية،  جهات  جتريه  مشرتك  مستقل  تقييم  عملية  عى 
املوضوعي  التقييم  هبدف  الذايت،  التقييم  عن  حتوالً  يعدُّ  فيا 
بالصحة  الـُمحدقة  التهديدات  الوقاية من  البلدان عى  لقدرة 
دعت  فقد  ذاته،  الوقت  ويف  هلا.  واالستجابة  عنها  والكشف 
حاليًا  الـُمتاحة  التقييم  أدوات  مواءمة  إىل  اإلقليمية  اللجنة 
إعداد  جمال  يف  قيادي  دور  لعب  من  اإلقليم  نت  مكَّ والتي 
يف  عامليًا  مقبولة  باتت  التي  املشرتك  اخلارجي  التقييم  أدوات 

الوقت الراهن من مجيع األطراف املعنية. 

األساسية  القدرات  لتنفيذ  املشرتك  اخلارجي  التقييم  وُأجري 
من  باالستفادة  الدولية،  الصحّية  اللوائح  بموجب  املطلوبة 
كا  اآلن،  حتى  اإلقليم  يف  بلدان  أربعة  يف  اجلديدة،  األدوات 
مماثلة  وموضوعية  مستقلة  تقييات  إلجراء  خطة  ُوضعت 
كل  ويف   ،2016 عام  هناية  بحلول  األقل  عى  بلدان  عرة  يف 

2017. وُتَعد هذه خطوة كرى عى  البلدان بحلول هناية عام 
اجلهود  تعرقل  ِجسام  حتديات  هناك  تزال  ال  ولكن  الدْرب. 
الرامية للوقاية من األمراض الـُمستجدة والـُمعاودة للظهور، 
يف  قدراهتا  تعزز  أن  البلدان  مجيع  عى  ويتعني  ومكافحتها، 
وسوف  الصحي.  باألمن  الـُمحدقة  التهديدات  مع  التعامل 
يتواصل العمل عى مدى الشهور الثانية عر القادمة لضان 
إجراء تقييم جلميع الدول األعضاء وإعداد خطط عمل استنادًا 

لنتائج التقييم والعمل عى سد الثغرات دون إبطاء.

 ،2015 عام  طيلة  السارية  األمراض  فاشّيات  هتديد  واستمر 
ما  السكان،  ونزوح  الراعات  وترة  تصاعد  استمر  حيث 
ذلك  وغر  بالتمنيع  التغطية  الستمرار  بالنسبة  حتديًا  مثل 
ومتثلت  للحياة.  والـُمنقذة  األساسية  الصحّية  اخلدمات  من 
ملساعدة  اجلهود  ومضاعفة  الرتكيز  مواصلة  يف  استجابتنا 
فعّال  نحو  عى  األمراض  ترّصد  ترسيخ  يف  األعضاء  الدول 
ويف التوقيت املناسب، عى سبيل املثال، وتوسيع نطاق شبكة 
اإلنذار واالستجابة املبكرة يف البلدان التي حّلت هبا كوارث، 
واجلهاز  اإلنفلونزا  ألمراض  املبكر  اإلنذار  نظام  وتعزيز 
مبكرًا  الكشف  لضان  الـُمعدية  األمراض  وسائر  التنفيس 
أدى  وقد  بالصحة.  الـُمحدقة  لألخطار  واالستجابة  عنها 
عدم الوصول إىل املناطق غر اآلمنة لتنفيذ تدخات املكافحة 
الّضنك يف كل من السودان  ُحَّى  الازمة إىل حدوث فاشَيَتْي 
وعى  األخرى.  الدول  من  عدٍد  يف  الكولرا  وفاشية  واليمن، 
أية حال، تعكس حاالت الكشف السيع عن تلك الفاشيات 
والفاشيات  العراق،  يف  الكولرا  فاشية  ال سّيا  واحتوائها، 
ملتازمة  السعودية  العربية  اململكة  مستشفيات  يف  املتكّررة 
األمثلة  بعض  كورونا،  لفروس  التنفسّية  األوسط  الرق 
املناسب  الوقت  ويف  بفاعلية  الـُمنّظمة  استجابة  عى  الرائعة 
طوارئ  أي  وقوع  من  الوقاية  إىل  أدى  ما  األحداث،  لتلك 
صحية عاملية كرى نامجة عن استمرار هتديدات األمن الصحي 

يف اإلقليم واتساع نطاقها.

يف  األطفال  شلل  استئصال  صعيد  عى  كبر  تقدم  وُأحرز 
أفغانستان  ومها  هبا  متوّطنًا  الفروس  يزال  ال  التي  البلدان 
انتقال الفروس يف بعض  وباكستان، عى الرغم من استمرار 



10
أمعال منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط

التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2015

حّققت   ،2016 أيار/مايو  شهر  منتصف  وبحلول  املناطق. 
الفموي  اللقاح  التحّول املطلوب منها عامليًا من  البلدان  مجيع 
الثاثي التكافؤ إىل اللقاح الفموي الثنائي التكافؤ لإلفادة منه 
تقّدم  من  حتقق  وما  التمنيع.  حات  ويف  الروتيني  التمنيع  يف 
األمل  يبعث  أمر  هو  األطفال  شلل  استئصال  جمال  يف  إجيايب 
العمل  بأن  التفاؤل  من  كبرة  موجة  اآلن  وهناك  نفوسنا.  يف 
َصْوب  حتول  بنقطة  حاليًا  يمر  اإلقليم  هذا  يف  به  نقوم  الذي 
العاملي.  الصعيد  استئصال شلل األطفال عى  استكال مهمة 
أفغانستان  تنفيذها يف  اجلاري  الرامج  نواصل دعم  أن  والبد 
وباكستان وإظهار أعى درجات االلتزام بضان متنيع األطفال 
يف كل مكان. وعى نفس املنوال، وحتى يتسنَّى لنا منع حدوث 
ضان  يف  االستمرار  ومستقبًا  اآلن  علينا  يتعني  الفاشيات، 
توفر التغطية بالتمنيع واحلفاظ عليها جلميع أمراض الطفولة 
يف سياقات الطوارئ التي ال يزال يتعذر فيها الوصول إىل عدد 

كبر من األطفال. 

املتوسط  رشق  إقليم  عمل  خطة  اإلقليمية  اللجنة  واعتمدت 
العاملية  العمل  لتنفيذ خطة  إطارًا  باللقاحات بوصفها  اخلاصة 
بشأن  اإلقليمية  العمل  خطة  عن  فضًا  باللقاحات،  اخلاصة 
املاريا 2016-2020 لتنفيذ االسرتاتيجية التقنية العاملية بشأن 
املاريا 2016-2030. وقد عقدنا اجتاعات مع طائفة واسعة 
التعاون معهم من  املعنيني وحرصنا عى  الشأن  من أصحاب 
أجل إعداد خطة عمل إقليمية بشأن التهاب الكبد الفرويس.

إقليم  يف  اإلنساين  الوضع  يف  كبرًا  تدهورًا   2015 عام  وشهد 
رشق املتوسط؛ إذ صنفت األمم املتحدة يف متوز/يوليو 2015 
األزمة يف اليمن طارئة من املستوى الثالث، وهو أعى مستوى 
من  طوارئ  ثاث  احلايل  الوقت  يف  اإلقليم  ويضم  التهديد. 
بينها  ومن  الثالث،  املستوى  من  العمومية  الصحة  طوارئ 
وبنظرة عامة عى  السورية.  العربية  العراق واجلمهورية  أزمتا 
اإلقليم، فقد جتاوز عدد من حيتاجون إىل اخلدمات الصحّية 62 
ما  الطوارئ،  حاالت  جراء   2015 عام  بنهاية  شخص  مليون 
ألقى عبئًا ثقيًا عى كاهل النُُظم الصحّية الضعيفة والـُمـثقلة 
والنازحني  الاجئني  مجيع  من   %60 نحو  وينتمي  باألساس. 
ل الاجئون اآلن نحو ثلث  إىل بلدان اإلقليم. ويف لبنان، يشكِّ

إمجايل عدد السكان. 

وكان لنقص املوظفني الطبّيني املتخّصصني واألدوية واملعدات 
الطبية وسائر املوارد الصحّية األخرى، ال سّيا يف املناطق التي 
كان وصول املنُّظمة ورشكائها إليها حمدودًا، أثر بالغ عى تقديم 
اخلدمات الصحّية، ما أسهم يف تدهور الوضع الصحي لبعض 
املجموعات السكانية وزيادة عدد الوفيات التي يمكن جتنبها. 
ثغرات  املوارد ووجود  املفروضة عى  القيود  الرغم من  وعى 
كبرة يف متويل املعونات اإلنسانية، فقد ُأعيدت هيكلة برنامج 
تعزيزه  وجرى   2015 عام  يف  للطوارئ  اإلقليمي  االستجابة 
األزمات  عدد  يف  املسبوقة  غر  الزيادة  ملجاهبة  كبرة  بصورة 
وقد  وتفاقم حجمها وشدهتا.  الـُمنّظمة  تستوجب دعم  التي 
تم تعزيز قدرات اإلقليم يف جمال قيادة زمام اإلغاثة اإلنسانية 
الـُمنّظمة  الستجابة  األولوية  إعطاء  وواصلنا  الصحّية، 
األساسية  األدوية  توفر  ضان  مع  اإلقليم،  يف  لألزمات 
ترّصد  تعزيز  عن  فضًا  اإلنسانية،  واملساعدات  واإلمدادات 
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افدداح املركز اإلقليمي للطوارئ الصحية  اسدئصال شلل األطفال    ½
ن   حفل ُأقيم حتت رعالة صاحبة السمو امللكي  العاصمة األربنية عمَّ

األمريأ منى احلسني
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حاالت  يف  الرعاية  وخدمات  التمنيع  وحات  األمراض 
وتقديم  املزمنة،  لألمراض  العاجي  والتدبر  الصدمات 
الدعم النفيس. كا واصلنا السعي إلجياد وتنفيذ النُُّهج وتوطيد 
يف  الـُمـحارصين  األشخاص  متكني  تضمن  التي  الراكات 
الرعاية  إليها من احلصول عى  الوصول  التي يصعب  املناطق 
الصحّية  اخلدمات  دعم  إىل  إضافة  أمكن،  حيثا  الصحّية 

الـُمتنقلة. 

من  عدد  يف  اإلقليمية  اللجنة  أبرزت  كا  الواضح،  من  وبات 
باملنهجية  يتسم  هَنج  وجود  ضان  إىل  بحاجة  أننا  دوراهتا، 
لاستجابة  اإلقليم،  وعر  البلدان  داخل  والفاعلية، 
للمتطلبات الصحّية للمجموعات السكانية املتأثرة بالنزاعات 
البلدان  مجيع  يف  الصحّية  النُُظم  تقوية  وضان  والطوارئ، 
تشتد  التي  الصحّية  تقديم اخلدمات  املترضرة واستمرارها يف 
وسوف  املستضيفة.  واملجتمعات  النازحني  بني  إليها  احلاجة 
يتطلب ذلك حتسني وتوسيع نطاق التنسيق والعمل واملشاركة 
من سائر القطاعات واألطراف املعنية، با يف ذلك املجتمعات 

املترضرة ذاهتا. 

 2016 أيار/مايو  يف  العاملية  الصحة  مجعية  اعتمدت  أن  وبعد 
أعال  ُأجريت  الصحّية،  للطوارئ  اجلديد  املنظمة  برنامج 
إضافية إلعادة اهليكلة وجرى التخطيط لزيادة كبرة يف املوارد 

البرية. 

الطوارئ  اإلقليمي حلاالت  التضامن  تفعيل صندوق  وجرى 
التنبؤ  يمكن  متويل  توفر  لضان   2016 الثاين/يناير  كانون  يف 
اإلقليم،  يف  للكوارث  الـُمفاجئة/السيعة  لاستجابة  به 
سواء الطبيعية منها أو التي هي من صنع اإلنسان، فضًا عن 
املدينة  التابع للمنُّظمة يف  اللوجيستية  تفعيل مركز اإلمدادات 
العاملية للخدمات اإلنسانية يف ديب هبدف ضان توفر األدوية 
واإلمدادات الطبية واملعدات الطبية احليوية املطلوبة يف الوقت 
أن  األمل  وحيدوين  وخارجه.  اإلقليم  يف  للبلدان  املناسب 
تواصل الدول األعضاء يف اإلقليم مساندة جهود حشد املوارد 
ُبغية توفر الدعم اإلنساين والصحي للبلدان املترضرة، عاوة 
احلاجة  تشتد  والتي  االستجابة  عى  التقنية  القدرة  توفر  عى 

إليها يف اإلقليم.

استكال  واصلنا  املاضية،  عر  الثانية  الشهور  مدار  وعى 
لتعزيز  موازية  إجراءات  باختاذ  والتشغيلية  التقنية  أنشطتنا 
عى  التأكيد  استمرار  ذلك  وتضمن  اإلدارية.  الفاعلية 
العاملة  القوى  الـُمساءلة والشفافية والكفاءة، وكذلك تعزيز 
رصد  حاليًا  ويتم  البلدان.  مستوى  عى  ال سّيا  بالـُمنّظمة، 
االمتثال عر لوحة قياس االمتثال الشهرية وربطه بآليات تقييم 
األداء. وأولينا مزيدًا من الرتكيز ملبادرات بناء القدرات، مثل 
برنامج التدريب املتكامل ملراكز امليزانية، واملنتديات املخصصة 
نتائج أولية إجيابية  التوعية. وحقق ذلك  لامتثال، ومبادرات 
يف  متثل  واملساءلة،  واالمتثال  اإلدارة  بتحسني  يتصل  ما  يف 
حتقيق انخفاٍض بنسبة تزيد عن 80% يف عدد التقارير املتأخرة 
بشأن املسامهات املالية املبارشة مقارنة بعام 2013، وانخفاض 
بنسبة تزيد عن 80% يف عدد التقارير املتأخرة للجهات املانحة 
مقارنة بعام 2014، واالنتهاء من معظم توصيات جلنة املراجعة 
هيدف  مروع  تنفيذ  أيضًا  وتم  عالقة.  تزال  ال  التي  املشرتكة 

للتصدي لعدم االمتثال يف أساليب التعاقد مع غر املوظفني. 

القليلة املاضية، فقد  الـُمّتبع طيلة األعوام  الُعرف  ومتاشيًا مع 
األعضاء  الدول  وممثيل  للوزراء  املستوى  رفيع  اجتاع  ُعقد 
الصحة  مجعية  اجتاع  قبيل  جنيف  يف  هلا  الدائمة  والبعثات 
إلجراء  فرصة  االجتاعات  هذه  أتاحت  وقد  العاملية. 
املسؤولني  وكبار  الصحة  وزراء  السادة  مع  استعراض، 
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  الارأ إىل حمافظة بهوك العراقية، املللر اإلقليمي لفددح مركزًا  ½
للرعالة الصحية األ لية للنااحني باخليًا، ُأنِشئ بلعٍم من منظمة 

الصحة العاملية
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أن  إىل  حتتاج  أساسية  جماالت  أربعة  هناك  مازالت  املستدامة، 
نوليها العناية، وهي: الدعوة إىل تنفيذ غايات التنمية املستدامة 
القائمة  الصحّية  االسرتاتيجيات  ومواءمة  بالصحة؛  املتعلقة 
فاعلية  أكثر  آليات  وختصيص  الغايات؛  تلك  مع  للمنُّظمة 
الصعيدين  وعى  البلدان  داخل  القطاعات  متعدد  للعمل 
لدعم  الصحّية  املعلومات  ُنُظم  وتقوية  والعاملي؛  اإلقليمي 
 2017  - 2016 الثنائية  الـُمحَرز. وسوف تكون  م  التقدُّ رصد 

حاسمة يف إرساء هذا األساس.

الدكتور عاء الدين العلوان
 املدير اإلقليمي

ملنظمة الصحة العاملية إلقليم رشق املتوسط

الرئيسية،  األولويات  معاجلة  يف  الـُمحَرز  م  للتقدُّ احلكومّيني، 
تعزيز  ُبْغَية  السابقة،  دورهتا  يف  اإلقليمية  اللجنة  اجتاع  منذ 
الصحة  حول  العاملية  املناقشات  يف  األعضاء  الدول  مشاركة 

وإصاح الـُمنّظمة. 

وهناك بّينات واضحة عى أن هذا اإلقليم يتبوأ الصدارة يف عدد 
من جماالت الرامج بني أقاليم الـُمنّظمة. فقد أرسى عملنا يف 
جماالت تعزيز النُُظم الصحّية واألمن الصحي واألمراض غر 
السارية قاعدة يمكن االرتكاز عليها يف العمل خال السنوات 
متيض  كي  للبلدان  متينًا  أساسًا  وفر  أنه  كا  القادمة،  العديدة 
التعاون  بأن  اإلقليم  يف  االعرتاف  ويتزايد  الثقة.  متلؤها  ُقُدمًا 
التنمية  أهداف  بلوغ  أجل  من  رضوري  أمٌر  القطاعات  بني 
مازالت  أمامنا  الطريق  أن  غر  الطويل.  املدى  عى  والصحة 
ومع   ،2015 عام  بعد  ما  مرحلة  يف  ُقُدمًا  نميض  فبينا  طويلة؛ 
رشوع الدول األعضاء يف العمل َصْوب بلوغ أهداف التنمية 


