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األمراض السارية
استئصال شلل األطفال

يف عام 2016، أبلغت ثالثة بلدان فقط يف العامل هي أفغانستان 
عن  نامجة  األطفال  لشلل  حاالت  عن  ونيجريا  وباكستان 
فروس شلل األطفال الري؛ وما زالت البلدان الثالثة تعتر 
املرض. وكان عدد حاالت شلل األطفال  فيها  يتوطن  بلدان 
عى  ل  ُسجِّ للحاالت  معدل  أدنى  وهو  حالة،   37 عنها  املبلغ 
الصعيد العاملي. ونجمت مجيع هذه احلاالت عن فروس شلل 

.(WPV1( 1 األطفال الري من النمط املصيل

خفضت أفغانستان وباكستان عدد حاالت الشلل بالفروس 
عام  يف  حالة   74 من   ،%50 بنسبة   1 املصيل  النمط  من  الري 
األمنية  التحديات  برغم   ،2016 عام  يف  حالة   33 إىل   2015
عام  منذ  احلاالت  خفض  اجتاه  اإلقليم  يف  واستمر  املعقدة، 
اجلغرايف  االنتشار  يف  كبر  انخفاض  أيضًا  وحدث   .2014
املاضية،  الثالث  بالسنوات  مقارنة   2016 عام  يف  للفروس 
الزيادة  عى  القضاء  مع  األطفال  شلل  وبائيات  يف  ل  وحتوُّ
املعتادة يف احلاالت أثناء موسم انتقال العدوى السنوي، وهو 
وتبعث  األول/ديسمر.  كانون  إىل  حزيران/يونيو  من  عادة 
باكستان وأفغانستان  بأن  التفاؤل  هذه االجتاهات جمتمعة عى 

يمكنها وقف انتقال فروس شلل األطفال يف عام 2017.

ويعزى االنخفاض يف انتقال العدوى بفروس شلل األطفال 
يف البلدين إىل التنفيذ املتسق خلطة عمل الطوارئ الوطنية لكال 
األنشطة  أدَّت  وقد  األطفال.  شلل  استئصال  ُبْغَية  البلدين 
أنشطة  جودة  حتسني  إىل  اخلطط  هذه  إطار  يف  هبا  املضطلع 
التحصني التكميلية، وحتسني القدرة عى الكشف عن فروس 
احلاد  الرخو  الشلل  حاالت  د  ترصُّ خالل  من  األطفال  شلل 
املناطق  يف  للفاشيات  الة  الفعَّ واالستجابة  البيئي،  د  والرتصُّ
التي ختلو من املستودعات. وتبني املسوحات املصلية األخرة 
مستودعات  هبا  التي  املناطق  يف  األطفال  عى  أجرَيت  التي 
معّدل  أن   1 املصيل  النمط  من  الري  األطفال  شلل  لفروس 
املناعة ضد الفروس الري قد بلغ يف املتوسط 95% يف األطفال 

الذين ترتاوح أعارهم بني 6 أشهر و11 شهرًا، مما يدل عى أثر 
التمنيع عى رفع املناعة حتى يف األطفال الصغار جدًا.

لرنامج  الرئييس  الرتكيز  فيه  انَصبَّ  الذي  الوقت  ويف 
باكستان  دعم  عى   2016 عام  يف  اإلقليم  يف  األطفال  شلل 
خماطر  من  للحدِّ  أيضًا  كبرة  جهود  ُبذلت  فقد  وأفغانستان، 
فاشية املرض يف حالة وفود فروس شلل األطفال إىل البلدان 
ب  والتأهُّ التخطيط  حتديث  ويف  األطفال،  شلل  من  اخلالية 
لالستجابة للفاشيات وحتسينها. وباإلضافة إىل أنشطة التمنيع 
بلدان أخرى يف   10 ذت  نفَّ وباكستان،  أفغانستان  التكمييل يف 
الوطني،  دون  أو  الوطني  املستوى  عى  األنشطة  هذه  اإلقليم 
لتحقيق مستويات  رئيسية  45 جولة متنيع تكمييل  ُأْجريت  كا 
هذا  العدوى.  خماطر  من  واحلدِّ  السكان  بني  املناعة  من  عالية 
من  جرعة  مليون   400 من  أكثر  اإلقليم  يف  إمجاالً  أعطي  وقد 
لقاح شلل األطفال الفموي ألكثر من 80 مليون طفل. وعى 
ظل  يف  َذت  ُنفِّ التكميلية  احلمالت  من  العديد  أن  من  الرغم 
التمنيع  حالة  عى  األدلة  فإن  اخلطورة،  شديدة  أمنية  أوضاع 
لألطفال دون سن اخلامسة تبنّي أن هذه احلمالت نجحت يف 
احلفاظ عى مستويات عالية من املناعة ضد شلل األطفال لدى 

األطفال يف هذه الفئة العمرية.

فاشيات  خماطر  ملواجهة  األخرى  التخفيف  تدابر  وتشمل 
األمراض يف البلدان اخلالية من شلل األطفال تقييات تفصيلية 
واستعراض  بالنزاع؛  املتأثرة  املناطق  يف  سيَّا  وال  للمخاطر، 
خطط االستجابة للفاشيات واستكاهلا وإجراء 23 حلقة عمل 
ملحاكاة شلل األطفال يف 17 بلدًا يف اإلقليم؛ ورصد األطفال 
الذين يعانون من نقص املناعة األولية يف مر ومجهورية إيران 
اإلفراز طويل األمد لفروس شلل  لتحديد خماطر  اإلسالمية 
واإلرشاف  ولبنان؛  األردن  يف  بيئي  د  ترصُّ وإنشاء  األطفال؛ 
اإلقليمية  اللجنة  أحرزته  الذي  م  والتقدُّ القطرية  الوثائق  عى 

املعنية باإلشهاد عى استئصال شلل األطفال.

وكجزء من حتقيق اخلطة االسرتاتيجية العاملية لشلل األطفال، 
األطفال  شلل  لقاح  من  بنجاح  اإلقليم  بلدان  مجيع  حتّولت 
الثالثي إىل اللقاح الفموي الثنائي يف نيسان/أبريل وأيار/مايو 
ق هائل من بلدان اإلقليم لتحديد  ُبِذَل جهٌد منسَّ 2016. وقد 
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له  املخطط  التمنيع  خالل  من  احلالة  هلذه  ي  التصدِّ وجرى 
األطفال  شلل  لفروس  األحادي  الفموي  اللقاح  باستخدام 
العينات  كثب  عن  اإلقليمي  الرنامج  ويرُصد   .2 النمط  من 
املعزولة لفروس شلل األطفال من النمط 2 من خالل شبكة 

د واملخترات. الرتصُّ

ومعقدًا،  كبرًا  برناجمًا  األطفال  شلل  استئصال  برنامج  وُيَعدُّ 
ومع اقرتاب عمليات استئصال املرض وعمليات اإلشهاد عى 
استئصاله من هنايتها، يتسع جمال التفكر يف كيفية نقل األصول 
األطفال  شلل  استئصال  من  املكتسبة  واخلرات  واملهارات 

وقد  وتدمرها.  الثالثي  اللقاح  من  املتبقية  املخزونات  مجيع 
استخدامًا  الثالثي  اللقاح  املواقع، استخدام  يستمر، يف بعض 
منعزالً، وال بد أن تقّدم مجيع البلدان تقارير كاملة عن عملية 
ر أي لقاح فموي متبٍق لشلل  التبديل املصادق عليها وأن تدمِّ
من  كجزء   )2 )سابني  فروسات  ساللة  عى  حيتوي  األطفال 
املرحلة األوىل من خطة العمل العاملية الحتواء فروس شلل 
األطفال  شلل  فروس  ُعِزَل  التحّول،  هذا  ومنذ  األطفال. 
أفغانستان،  يف   2016 عام  يف   2 النمط  من  اللقاح  من  املشتق 
فقط  واحدة  حالة  يف  ولكن  واليمن؛  والصومال،  وباكستان، 
بالفروس.  العدوى  رسيان  عى  دليل  هناك  كان  باكستان  يف 

برغل التحماات األمنية اخلطرية يف حمافظة تعش، اليمن، إخصائيات التطعيل ابمان التشامًا وتفانيًا يف تطعيل األطفال ضم شلل األطفال ½
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فخامة الرئيس الصومايل حممم عبمهلل حممم اشيم بمعل منظمة الصحة  ½محالت التمنيع التكمييل يف سوراا للوقااة من انتشار شلل األطفال ½
العاملية والرشكاء يف االحتفال بمرور 3 سنوات عىل خلو الصومال من 

شلل األطفال
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بطريقة تستفيد منها مبادرات الصحة العامة عى نطاق أوسع. 
وقد بدأ التخطيط هلذا االنتقال عى الصعيد اإلقليمي يف أربعة 
أساسية  وبنية  أصوالً  متتلك  ألهنا  نظرًا  أولوية  ذات  بلدان 
كبرة لشلل األطفال هي: أفغانستان، وباكستان، والصومال، 
عام  يف  التخطيط  عملية  تتسارع  أن  املتوقَّع  ومن  والسودان. 

.2017

صناديق  من  تامًا  متوياًل  األطفال  شلل  برنامج  ل  وُيَموَّ
املانحني  من  القوي  الدعم  من  كثرًا  استفاد  وقد  الترعات، 
األموال  قدموا  الذين  خارجه،  أو  اإلقليم  داخل  من  سواء 
اإلقليمية  الرامج  لدعم  العاملية  الصحة  منظمة  خالل  من 
مؤسسة  الداعمون  هؤالء  شمل   ،2016 عام  ويف  والُقطرية. 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  وحكومات  غيتس،  وميليندا  بيل 
واململكة  املتحدة،  والواليات  السعودية،  العربية  واململكة 
والبنك  الدولية،  الروتاري  ومنظمة  وأملانيا،  وكندا،  املتحدة، 

اإلسالمي للتنمية.

القضاء  استكال  يف   2017 لعام  القصوى  األولويات  وتتمثل 
عى مجيع أنواع فروس شلل األطفال يف أفغانستان وباكستان، 
من خالل دعم البلدين لتنفيذ خطط عملها الوطنية للطوارئ 
الدائر  األطفال  شلل  فروس  فاشية  ولوقف  فّعاالً،  تنفيذًا 
العربية  اجلمهورية  يف  اندلعت  التي  اللقاحات  من  املشتق 
املعرضة  البلدان واملناطق  السورية. وسيستمر االهتام بوقاية 
ملخاطر عالية من الفاشيات النامجة عن فروس شلل األطفال 
من  اللقاح  من  املشتق  األطفال  شلل  فروس  ورسيان  الري 
خطرًا،  األشد  البلدان  يف  التكميلية  التمنيع  أنشطة  خالل 
للخطر  املعرضة  الفئات  متنيع  لضان  البلدان  مجيع  وسُتْدَعم 
متنيعًا تامًا ضد شلل األطفال، وبخاصة الالجئون، والنازحون 
داخليًا، والسكان الذين يعيشون يف املناطق املتأثرة بالنزاعات. 
ونظم  احلاد  الرخو  الشلل  د  ترصُّ نظم  تعزيز  هيدف  وسوف 
واالستجابة  املبكر  اإلنذار  ضان  إىل  اخلاصة  البيئي  د  الرتصُّ
الرسيعة، وسيتواصل الرتكيز عى ختطيط االستجابة للفاشيات 

وبناء القدرات.

اإليدز والسل واملالريا وأمراض املناطق املدارية
ل إقليم رشق املتوسط أقل معدل النتشار فروس نقص  سجَّ
معدل  ارتفع  ذلك  ومع  املنظمة،  أقاليم  بني  البرشية  املناعة 
مع  املتعايشني  عدد  ووصل  اإليدز.  بمرض  اإلصابة  حدوث 
فروس نقص املناعة البرشية يف اإلقليم إىل 000 360 شخص 
بالعدوى  جديدة  إصابة   37 000 منهم   ،2016 عام  هناية  يف 
 2300 األطفال  نصيب  وكان  البرشية،  املناعة  نقص  بفروس 
بمضادات  العالج  إتاحة  حتسني  يف  ٌم  تقدُّ ُأحِرز  وقد  إصابة. 
الفروسات القهقرية، كا تضاَعف عدد املتعايشني مع فروس 
النوع من العالج من  يتلقون هذا  الذين  البرشية  املناعة  نقص 
عام 2013 ليصل إىل 54 ألفًا يف عام 2016. وعى الرغم من هذا 
اإلنجاز، ال تزال التغطية الشاملة للعالج املضاد للفروسات 
القهقرية يف اإلقليم منخفضة بمقدار يصل إىل 15%. وال تزال 
القدرة املحدودة عى الوصول إىل اختبار فروس نقص املناعة 
البرشية أكر عقبة أمام احلصول عى الرعاية والعالج. ويف عام 
2015، اكتشف 89% من حاالت فروس نقص املناعة البرشية 
نقص  فروس  اختبار  خالل  من  اإلقليم  يف  عنها  أبلغ  التي 
ذلك،  ومع  الرئيسية.  السكانية  الفئات  بني  البرشية  املناعة 
خدمات  خارج   )%68( االختبارات  ثلثي  من  أكثر  أجري 
املشورة والفحص الطوعيني وخارج مواقع الرعاية الصحية، 

وال سيَّا بني العال املهاجرين والزوجني قبل الزواج.

وال يزال الوصم املرتبط بفروس نقص املناعة البرشية منترشًا 
عى نطاق واسع يف اإلقليم، با يف ذلك داخل قطاع الصحة. 
محلة  اإلقليمي  املكتب  خصص  التحّدي،  هذا  عى  وللتغلب 
اليوم العاملي لإليدز لعام 2016 ملكافحة الوصم والتمييز، حتت 
شعار »الكرامة فوق كل اعتبار«. وشاركت 14 دولة عضوًا يف 
أنشطة متصلة باحلملة ورشعت يف وضع سياسات لوضع حد 

للوصم والتمييز يف مواقع الرعاية الصحية.

التوجيهية  املبادئ  نرش  عى  املستقبيل  الطريق  وسركز 
وعالجه،  البرشية  املناعة  نقص  فروس  لفحص  العاملية 
والتخطيط  الرامج،  واستعراض  الوبائي،  التحليل  وإجراء 

RD's Annual Report 2016_AR_PRINT.indd   35 04/10/2017   14:14



36
أمعال منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط

التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2016

االسرتاتيجي، وتعبئة املوارد، وتشجيع االسرتاتيجيات الرامية 
إىل معاجلة الثغرات يف اختبار فروس نقص املناعة البرشية.

وال يزال التهاب الكبد الفرويس سببًا هامًا للوفاة يف اإلقليم، 
 B الوبائي  الكبدي  بااللتهاب  املصابني  عدد  يقدر  حيث 
والتهاب الكبد الوبائي C بنحو 21 مليون شخص و15 مليون 
 B شخص عى التوايل. وتنجم العدوى اجلديدة بالتهاب الكبد
و C يف املقام األول عن اإلجراءات الطبية واحلقن غر املأمونة، 
الكبد  التهاب  80% من عدوى  يعقبها املخدرات حقنًا. وتقع 

الفرويس C يف باكستان ومر.

يف  للبلدان  دعمه  اإلقليمي  املكتب  واصل   2016 عام  ويف 
العمل  خطة  إىل  استنادًا  الوطنية  االسرتاتيجية  خططها  وضع 
يف  وضعت  التي  الفرويس  الكبد  التهاب  ملكافحة  اإلقليمية 
للتحري  اسرتاتيجية  وضع  يف  مر  ُدِعَمت  كا   .2015 عام 
عن التهاب الكبد الوبائي C. وُدِعَمت املغرب يف تقييم األثر 
االقتصادي لعالج التهاب الكبد C. وسوف ُتْدَعم البلدان، يف 
جمال التهاب الكبد، يف وضع خطط العمل واملبادئ التوجيهية 
الوطنية بشأن االختبار والعالج، وتنفيذ نظم للرصد والتقييم 

ملتابعة أثر العالج.

وقد ُأْبِلَغ عن ما جمموعه 639 527 حالة سل )بجميع أشكاله( 
اكتشاف  معدل  وارتفع   .2016 عام  خالل  اإلقليم  بلدان  يف 
من  بكثر  أقل  معدل  وهو  2016؛  عام  يف   %70 إىل  احلاالت 
اهلدف العاملي البالغ 90%، لكنه يمثل زيادة طفيفة مقارنة بعام 
63%. ووصلت نسبة نجاح العالج يف احلاالت  2015 وقدره 
إىل   2015 عام  خالل  املسجلة  االنتكاس  وحاالت  اجلديدة 
يف  بلدان  مخسة  وتعتر  العاملي.  اهلدف  مع  يتاشى  با   ،%91
اإلقليم من البلدان التي تعاين عبئًا ثقياًل من مرض السل وهي: 

أفغانستان، واملغرب، وباكستان، والصومال، والسودان.

حتديًا.  متثل  املتعددة  لألدوية  املقاوم  السل  معاجلة  تزال  وال 
واإلقليم يتحمل مسؤولية حوايل 6% من العبء العاملي للسل 
ويقدر  املتعددة.  لألدوية  املقاوم  والسل  للريفامبيسني  املقاوم 
أن نحو 4.1% من حاالت السل اجلديدة و17% من احلاالت 
أو  للريفامبيسني  مقاومة  لدهيا  نشأ  قد  قبل  من  عوجلت  التي 

ما  وهو   ،2015 عام  يف  اإلقليم  يف  املتعددة  لألدوية  مقاومة 
للريفامييسني  املقاوم  السل  حاالت  من  حالة   19 000 يعادل 
الرئوي  السل  حاالت  بني  املتعددة  لألدوية  املقاوم  والسل 
التأكد باالختبار املختري  2016، جرى  املبلغ عنها. ويف عام 
تم  والتي  لألدوية  املقاوم  السل  حاالت  من  فقط   %25 لنسبة 
للريفامبيسني  مقاوم  سل  حالة   4713( اإلقليم  يف  تقديرها 
املقاومة  شديد  سل  حالة  و152  املتعددة  لألدوية  مقاوم  أو 
2015. ومن بني هؤالء،  21% يف عام  لألدوية(، مقارنة بنسبة 
عوجلت 4055 حالة. وتعتر املوارد املحدودة وضعف القدرة 
عى معاجلة السل املقاوم لألدوية املتعددة من العقبات الرئيسية 

يف البلدان.

انخفاض  يتمثل يف  السل  الرئييس ملكافحة  التحدي  يزال  وال 
معدالت اكتشاف حاالت السل )مجيع حاالت السل والسل 
ل اإلصابة يف  املقاوم لألدوية املتعددة( مع زيادة طفيفة يف معدَّ
ها إدخال أدوات تشخيص جديدة، وتعزيز أوارص  اإلقليم مردُّ
حاالت  تزال  وال  باكستان.  يف  اخلاص  القطاع  مع  التعاون 
تعّرض  املوارد  وقلة  البلدان  من  العديد  يف  اجلارية  الطوارئ 
وحيتاج  أشد.  لتهديدات  السل  ملكافحة  الوطنية  الرامج 
الالجئون السوريون يف األردن ولبنان إىل دعم كبر، مما يفرض 
وباملثل،  باألعباء.  املثقلة  الصحية  النظم  عيل  إضافية  ضغوطًا 
وليبيا،  العراق،  يف  داخليًا  النازحون  السكان  وجود  يعيق 
ويف  ال  الفعَّ التنفيذ  واليمن  السورية،  العربية  واجلمهورية 
الوقت املناسب للخطط االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة السل. 

اليوم العاملي لإلامز 2016 ½
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وسوف تدعم منحة جديدة من الصندوق العاملي معاجلة السل 
والسل املقاوم لألدوية املتعددة يف مخسة بلدان يف اإلقليم.

وروجع  بلدان  مخسة  يف  الوطنية  السل  برامج  روجَعت  وقد 
بلدان،  ثانية  متعددة يف  ألدوية  املقاوم  بالسل  اخلاص  املكون 
اخلطط  يف  الحقًا  املراجعات  هذه  توصيات  وأدرجت 
خططها  بلدان  أربعة  ثت  وحدَّ الوطنية.  االسرتاتيجية 
عى  القضاء  اسرتاتيجية  مع  يتاشى  با  الوطنية  االسرتاتيجية 
عالجية  مقررات  لتنفيذ  ختطط  بلدان  ثالثة  وبدأت  السل، 

أقر أمدًا للسل املقاوم لألدوية املتعددة.

اإلقليمية،  األخرض  الضوء  جلنة  عضوية  حتديث  وجرى 
م اجلديدة  التقدُّ تنفيذ أوجه  البلدان يف  اللجنة دعم  وواصلت 
يف جمال معاجلة السل املقاوم لألدوية من خالل بناء القدرات 

والدعم التقني والرصد والتقييم.

شاملة  حزمة  لتطبيق  البلدان  اإلقليمي  املكتب  سيدعم 
املقاوم  السل  ومعاجلة  الـُمْغَفلة،  السل  حاالت  إىل  للوصول 
لألدوية املتعددة. وباإلضافة إىل ذلك، سيواصل املكتب دعم 
بالسل  لإلصابة  االستجابة  وترة  ترسيع  أجل  من  البلدان 
البرشية، وضان االستيعاب  املناعة  واإلصابة بفروس نقص 

الرسيع لالبتكارات وتنفيذ مبادرة القضاء عى السل.

وينفذ  اإلقليم.  يف  بلدان  ثانية  تتوطن  املالريا  تزال  وال 
العربية  واململكة  اإلسالمية  إيران  مجهورية  مها  اثنان،  بلدان 
قاب  املرض، ومها  القضاء عى هذا  اسرتاتيجيات  السعودية، 
العربية  اململكة  أن  بيد  اهلدف.  هذا  بلوغ  من  أدنى  أو  قوسني 
السعودية قد شهدت ارتفاعًا يف عدد احلاالت املحلية يف عام 
2016 نظرًا لزيادة حركة السكان وصعوبة الوصول إىل املناطق 
الصحة  منظمة  وتقدر   .)1 )اجلدول  لليمن  املتامخة  احلدودية 
العاملية أن انتشار املالريا يف اإلقليم قد انخفض بنسبة 70% بني 
م  التقدُّ من  مزيدًا   2016 عام  شهد  وقد  و2015.   2000 عامي 
ولكنه شهد أيضًا فاشيات مرضية يف بعض البلدان وزيادة يف 
واليمن  والصومال،  وباكستان،  أفغانستان،  يف  احلاالت  عدد 

)اجلدول 2). 

البلدان التي تتوطن فيها املالريا تتاح هلا إمكانية احلصول عى 
قد  الرسيع  التشخيص  اختبارات  استخدام  أن  دواء جيد، كا 
د  التأكُّ ازداد زيادة كبرة يف السنوات األخرة. لكن معدالت 
باملالريا  إصابتها  املشتبه يف  احلاالت  الطفيليات يف  من وجود 
أقل بكثر عن  ما زالت  بأدوية عالية اجلودة  وعالج احلاالت 
وجود  من  التأكد  معدالت  وترتاوح  الشاملة.  التغطية  هدف 
 %5 من  املرتفع  العبء  ذات  األخرى  البلدان  يف  الطفيليات 
التغطية بتدخالت  اليمن. وقد زادت  72% يف  باكستان إىل  يف 
بالنسبة  املستوى  نفس  عى  تكن  مل  وإن  النواقل،  مكافحة 
جلميع البلدان. ويبلغ السودان عن نسبة تغطية ميدانية قدرها 
معظم  يف  األمد  طويلة  بمبيدات  املعاجلة  للناموسيات   %100

الواليات.

ويف عام 2016، قدم الدعم إىل البلدان لتحديث اسرتاتيجياهتا 
العاملية واستكال  التقنية  يتاشى مع االسرتاتيجية  با  الوطنية 
باملالريا عى  املتعلقة  املخاطر  املرحلة األوىل من رسم خرائط 
مستوى املقاطعات. وواصل املكتب اإلقليمي دعم الشبكات 
ي  اإلقليمية القائمة لَرْصد املقاومة ملضادات للمالريا والتصدِّ
بعض  حتتاج  عندما  العالج  سياسات  حتديث  إىل  أدَّى  مما  هلا، 
البلدان ذلك. وقد أجري أول تقييم إقليمي خارجي للكفاءة 
البلدان  يف جمال الفحص املجهري للمالريا. وقدم الدعم إىل 
احلرشات  د  ترصُّ ذلك  يف  با  للنواقل  املتكاملة  اإلدارة  لتعزيز 
العمل  إطار  َث  وُحدِّ احلرشات.  ملبيدات  املقاومة  ورصد 
الصحية  اآلفات  ملبيدات  السليمة  اإلدارة  بشأن  اإلقليمي 

العمومية.

وتواجه الرامج الوطنية ملكافحة املالريا يف البلدان ذات العبء 
الثقيل حتديات تتمثَّل يف توافر املوظفني الفنيني اجليدين بسبب 
واإلصالحات  األدمغة  وهجرة  الكافية  املوارد  إىل  االفتقار 
وسركز  الرنامج.  قيادة  يف  املتكررة  والتغيرات  اهليكلية 
الدعم املستقبيل عى الدعوة وتعبئة املوارد، ويستهدف أساسًا 
مجيع  عى  البرشية  املوارد  قدرات  وبناء  اإلقليميني،  املانحني 
الستة  البلدان  الوطني، يف  املستوى دون  املستويات، وال سيَّا 
القضاء  الدعم طويل األمد ألهداف  ذات األولوية. وسركز 
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عى املالريا ومكافحة األمراض األخرى املنقولة بالنواقل عى 
التحرك َصوب اإلدارة املتكاملة للنواقل.

يف  الليشانيات  داء  ظهور  عودة  املاضية  السنوات  وشهدت 
املناطق املترضرة من النزاع يف مجيع أنحاء اإلقليم )علی سبيل 
ترتب  ما  مع  السورية(،  العربية  واجلمهورية  العراق  املثال 
بسبب  أيضًا  املجاورة  البلدان  علی  عواقب  من  ذلك  علی 
سدِّ  يف  كبر  م  تقدُّ أحرز   ،2016 عام  ويف  السكان.  حتركات 
تقديم اخلدمات  لليشانيا، وتعزيز  املضادة  الفجوة يف األدوية 
والطريف،  املركزي  املستويني  عى  املترضرين  إىل  الصحية 

واملكافحة  د  الرتصُّ عى  الصحيني  املوظفني  قدرات  وتعزيز 
يف  سيَّا  ال  البيانات،  عن  واإلبالغ  واإلدارة  والتشخيص 
أفغانستان، والعراق، وباكستان، واجلمهورية العربية السورية 
)لداء  والسودان  الصومال  ويف  اجللدي(،  الليشانيات  )لداء 

الليشانيات احلشوي(.

مسوحات  إلجراء  ُخطَِط  فقد  البلهارسيات،  لداء  وبالنسبة 
جيبويت  يف  العدوى  انتقال  توقف  من  التأكد  إىل  هتدف 
اعتمدت   ،2016 عام  ويف  عان.  وسلطنة  واألردن  والعراق 
املوارد  وحشدت  البلهارسيا  عى  للقضاء  مخسية  خطة  مر 

اجلدول 1
دة بتحليل الطفيلي في البلدان التي تعاني من سراية متقطعة للمالريا أو ال توجد بها سراية أصاًل، والبلدان التي  احلاالت املؤكَّ

ينخفض فيها توّطن املالريا
201420152016البلد

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

عدد احلاالت 
احمللية األصل

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

عدد احلاالت 
احمللية األصل

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

عدد احلاالت 
احمللية األصل

10008701060البحرين

3132229102330مر

مجهورية إيران 
اإلسالمية

123837679918770694

202050العراق

1020590510األردن

268030903880الكويت

119012501340لبنان

412032423702ليبيا

493051004090املغرب

000010فلسطني

10011582248073ُعان

643044504930قطر

اململكة العربية 
السعودية

2305512620835382272

اجلمهورية 
العربية السورية

210120120

980880990تونس

اإلمارات 
العربية املتحدة

457503685038490
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املحلية لتنفيذها. واستمر اليمن يف تنفيذ العالج اجلاعي لداء 
البلهارسيات، الذي ُقيِضَ عليه اآلن كمشكلة صحية عامة يف 
عدة بؤر، ونجح اليمن يف تأمني األموال من املانحني الدوليني 
ملواصلة األنشطة بعد عام 2017. وجرى توسيع نطاق العالج 
البلهارسيات  لداء  اخلرائط  رسم  عملية  وبدأت  السودان،  يف 

يف الصومال.

ويكاد القضاء عى داء الفيالريات اللمفاوية كمشكلة صحية 
عامة يكتمل يف مر واليمن. وزاد السودان املعاجلة اجلاعية 
َعت هبا منظمة الصحة العاملية. وقد توقفت  باألدوية التي ترَّ
الثانية يف السودان. ويف  العدوى بداء كالبية الذنب يف البؤرة 
من  باإليفرمكتني  شخص   162 000 من  أكثر  عولج  اليمن، 

ُذ يف البالد. خالل أول عالج مجاعي ُينَفَّ

وواصلت منظمة الصحة العاملية ترعها باألدوية لتنفيذ عالج 
املنقولة  الطفيلية  الديدان  ألمراض  الديدان  من  التخلص 
اإلقليم. وأطلقت مر واجلمهورية  بلدان يف  بالرتبة يف عدة 
َمت  وقدَّ الديدان.  من  للتخلص  محلة  أول  السورية  العربية 
املتحدة  األمم  )وكالة  لألونروا  أدوية  العاملية  الصحة  منظمة 
األدنى(  الرشق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة 
األردن،  يف  العمل  ميادين  مجيع  يف  املدارس  أطفال  ملعاجلة 
ولبنان، وفلسطني، واجلمهورية العربية السورية. وُأْنِجَز مسح 

وبائي عى الصعيد الوطني يف باكستان يف ضوء إطالق العالج 
اجلاعي.

وال تزال هناك مخسة بلدان )هي مر، وباكستان، والصومال، 
الشديد.  اجلذام  النتقال  جيوب  لدهيا  واليمن(  والسودان، 
وهيدف توسيع نطاق األنشطة امليدانية إىل ضان الكشف عن 
مجيع احلاالت اجلديدة ومعاجلتها يف الوقت املناسب باألدوية 
املتعددة، وتوفر الرعاية التأهيلية ورعاية العجز جلميع املرىض 
وضع  يف  أسايس  دور  اإلقليم  من  للخراء  وكان  السابقني. 
ووضعها   2020-2016 اجلذام  ملكافحة  العاملية  االسرتاتيجية 
للرصد  ودليلها  التشغييل،  دليلها  النهائية، ووضع  يف صيغتها 

والتقييم.

عى  القضاء  من  التحقق  يف  املغرب  نجح   2016 عام  ويف 
اإلقليم،  يف  بلد  ثاين  وهو  عامة،  صحية  كمشكلة  الرتاخوما 
اسرتاتيجية  ختطيط  يف  م  تقدُّ ُأحِرز  وقد  ُعان.  بعد  وعامليًا، 
واملضادات  اجلراحة،  تشمل  )وهي  وتنفيذها  الرتاخوما 
مجيع  يف  وذلك  البيئية(  والتحسينات  الوجه،  ونظافة  احليوية، 
أنحاء اإلقليم، وبخاصة يف مر، وباكستان، والسودان. وقد 
ُخطَِط لوضع خرائط الرتاخوما يف الصومال وُحِشَدت املوارد 

هلذا الغرض.

اجلدول 2
حاالت املالريا املُبلغ عنها في البلدان ذات العبء املرتفع من املالريا 

201420152016البلد

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

إجمالي احلاالت 
املؤكدة

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

إجمالي احلاالت 
املؤكدة

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

إجمالي احلاالت 
املؤكدة

161 551190 377392 044103 920350 07983 290أفغانستان
804 80413 943994399557955713جيبويت

449 941318 115 0132 244202 776 1563 257270 666 3باكستان

غر متاحةغر متاحة953 16920 00139 17411 26الصومال
015 571566 827974 186586 102 5061 068 7711 207 1السودان

701 62898 259144 83176 707104 81286 122اليمن)أ(

)أ( مُجِعت البيانات من 20 حمافظة، مع انخفاض معدل اكتال التبليغ
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ُيْشَهُد  سوف  الذي  اإلقليم  يف  الوحيد  البلد  السودان  ويبقى 
عى خلوه من داء التنينات. ومل يبلغ عن أي حاالت منذ عام 
2014. وأجرَيت يف عام 2016 زيارات ميدانية هتدف إىل تقييم 
د ومستوى الوعي باملرض، استعدادًا لبدء عملية  حالة الرتصُّ

اإلشهاد.

القرار  العاملية  الصحة  مجعية  اعتمدت   ،2016 أيار/مايو  ويف 
الفطري.  الورم  لعبء  ى  يتصدَّ الذي   )21.69 ع  ص  )ج 
وقد رعت حكومة السودان هذا القرار، ودعت إىل االعرتاف 
مهماًل  مداريًا  مرضًا  بوصفها  واملنهكة  املستعصية  احلالة  هبذه 
جديدًا. ومن املعروف أن الورم الفطري يؤثر عى عدة بلدان 
اإلسالمية،  إيران  مجهورية  ذلك  يف  با  اإلقليم،  يف  أخرى 
والصومال، واليمن. واختذت خطوات نحو رسم اسرتاتيجية 

منظمة الصحة العاملية للحدِّ من عبء الورم الفطري.

التمنيع واللقاحات
َر املتوسط اإلقليمي للجرعة الثالثة من لقاح اخلُناق والكزاز  ُقدِّ
والشاهوق )الدفرتيا والتيتانوس والسعال الديكي (بنسبة %80 
يف عام 2016، مقارنًة مع 79% يف عام 2015. ويف حني حافظ 
باجلرعة  الروتيني  التطعيم  تغطية  حتقيق  هدف  عى  بلدًا   14

بنسبة  الديكي  والسعال  والتيتانوس  الدفرتيا  لقاح  من  الثالثة 
واليونيسيف،  العاملية  الصحة  منظمة  )تقديرات  أكثر  أو   %90
لقاح  من  الثالثة  باجلرعة  رة  الـُمقدَّ التغطية  ارتفعت   ،)2016
العربية  اجلمهورية  يف  الديكي  والسعال  والتيتانوس  الدفرتيا 
مقارنة   2016 عام  يف   %42 إىل  لتصل  طفيفًا  ارتفاعًا  السورية 
ر  بعام 2015 عندما بلغت نسبتها آنذاك 41%. فقد غاب ما يقدَّ
الثالثة من لقاح اخلُناق  3.7 ماليني طفل عن اجلرعة  بحوايل 
ستة  يف  منهم   %92 وكان   ،2016 عام  يف  والشاهوق  والكزاز 
وباكستان،  أفغانستان،  هي:  الطوارئ  حاالت  تواجه  بلدان 

والعراق، والصومال، واجلمهورية العربية السورية، واليمن.

 %95 تساوي  أو  من  أكر  بنسبة  تغطية  بلدًا  عرش  اثنا  حقق 
بلدان  كانت عرشة  أن  بعد  احلصبة،  لقاح  من  األوىل  باجلرعة 
من  الروتينية  الثانية  اجلرعة  بلدًا   21 َمت  وقدَّ  ،2015 عام  يف 
د  ترصُّ ُذ  وُينَفَّ التغطية.  من  متفاوتة  بمستويات  احلصبة  لقاح 
د  20 بلدًا بالرتصُّ البلدان؛ ويقوم  املخترات للحصبة يف مجيع 
عى أساس احلاالت عى الصعيد الوطني، وجيري بلدان )مها 
د اخلافر. وأفاد أربعة عرش بلدًا عن  جيبويت والصومال( الرتصُّ
 5 من  )أقل  باحلصبة  اإلصابة  حاالت  عدد  يف  حاد  انخفاض 
بلوغ  منها  أربعة  وواصل  السكان(،  من  مليون  لكل  حاالت 
القضاء عى املرض  معدل الصفر، وهي مستعدة للتحقق من 

فيها.

باللقاحات اجلديدة، نجحت جيبويت والعراق يف  يتعلق  وفيا 
إدخال لقاح شلل األطفال املعّطل يف عام 2016. وقد حتققت 
من  باكستان  يف  البنجاب  مقاطعة  يف  العاملية  الصحة  منظمة 
جيبويت،  وحّدثت  والولدان.  األمهات  كزاز  عى  القضاء 

والسودان، واليمن خططها الشاملة متعددة السنوات.

التغطية  ذات  البلدان  إىل  التقني  الدعم  َم  ُقدِّ  ،2016 عام  ويف 
ترسيع  محالت  وتنفيذ  التوعية،  أنشطة  لتكثيف  املنخفضة 
التغطية واحلفاظ عى قدرات إدارة سلسلة التريد واللقاحات. 
وأعدت أفغانستان خطتها الشاملة متعددة السنوات، وتعتزم 
باكستان عى  الرنامج استعراضًا شاماًل. وركزت  استعراض 
السورية  العربية  اجلمهورية  وركزت  البيانات،  جودة  حتسني 
عى التمنيع التكمييل متعدد املستضدات، وركزت سلطنة ُعان 

يف عام 2016، منظمة الصحة العاملية تعلن رسميًا ختلص املغرب من  ½
الرتاخوما
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التخطيط  عى  قطر  ركزت  بينا  اللقاحات،  إدارة  حتسني  عى 
اجلزئي حلملة لقاح احلصبة والنكاف واحلصبة األملانية.

التغطية  زيادة  عى  األعضاء  للدول  املقبل  الدعم  وسرّكز 
د  بالتمنيع وحتسني سلسلة اإلمدادات وجودة البيانات وترصُّ
وتنفيذ محالت  باللقاحات  منها  الوقاية  التي يمكن  األمراض 
للحصبة وإنشاء جلان إقليمية للتحقق من القضاء عى احلصبة 
الفريق  تشكيل  وسُيعاد   .B الكبد  والتهاب  األملانية  واحلصبة 

االستشاري التقني اإلقليمي للتمنيع الروتيني يف 2017.

البيولوجية  الطبية  واملنتجات  اللقاحات  تقييم  ويشكل 
دها حتّديات كبرة  األخرى وترخيصها والسيطرة عليها وترصُّ
منظمة  وتدعم  اإلقليم.  يف  الوطنية  التنظيمية  السلطات  أمام 
الصحة العاملية البلدان من أجل تعزيز املهام التنظيمية املطلوبة 
وذلك من خالل حلقات عمل التقييم )مخسة بلدان( وفَرص 
البلدان  يف  للمنظمني  اللقاحات  جودة  بشأن  العاملية  التعلم 
ب ملواجهة  املنتجة لّلقاحات والبلدان التي يدعمها إطار التأهُّ
التعاوين  التسجيل  إجراءات  وُأْدِخَلت  اجلائحة.  األنفلونزا 
تأهيلها من  التي سبق  اللقاحات  العاملية بشأن  ملنظمة الصحة 
منظمة الصحة العاملية من أجل التعجيل بعملية التسجيل من 
البلدان  إىل  الدعم  م  وُقدِّ الوطنية.  التنظيمية  السلطات  جانب 
د األحداث الضارة التي  من أجل حتسني التيقظ الدوائي وترصُّ

تَلت التمنيع.

مقاومة مضادات امليكروبات
ويف أيلول/سبتمر 2016، جدد مجيع رؤساء الدول يف اجلمعية 
العمل  خطة  بتنفيذ  السيايس  التزامهم  املتحدة  لألمم  العامة 
منظمة  ودعمت  امليكروبات.  مضادات  مقاومة  بشأن  العاملية 
ملقاومة  ي  للتصدِّ وطنية  عمل  خطط  وضع  العاملية  الصحة 
امليادين  يف  باخلراء  قائمة  وحددت  امليكروبات،  مضادات 
البلدان  مساعدة  أجل  من  واحليوان  اإلنسان  بصحة  املتصلة 
للرشوع  بلدان  ستة  إىل  التقني  الدعم  وقدم  العملية.  هذه  يف 
َبت  وُجرِّ امليكروبات.  مضادات  ملقاومة  الوطني  د  الرتصُّ يف 
املرتبطة  العدوى  بانتشار  اخلاصة  للمسوحات  بروتوكوالت 

بالرعاية الصحية يف بلدين اثنني.

يتمثل  حتديًا  امليكروبات  مضادات  ملقاومة  التصدي  ويواجه 
التخطيط  وجتزؤ  القطاعات،  بني  الفّعال  للتعاون  االفتقار  يف 
عى  االختبار  إلجراء  املخترية  القدرة  وضعف  والتنفيذ، 
عبء  عن  فيها  املوثوق  املعلومات  ونقص  الوطني،  املستوى 
املالية.  املوارد  وحمدودية  امليكروبات  مضادات  مقاومة 
وطنية  خطط عمل  وضع  البلدان يف  دعم  املنظمة  وستواِصل 
وتنفيذها بشأن مقاومة مضادات امليكروبات ويف تعبئة املوارد 
املحلية والدولية. وحتتاج البلدان إىل االنخراط يف النظام العاملي 
د مقاومة مضادات امليكروبات والبدء يف تقديم التقارير  لرتصُّ

د مقاومة مضادات امليكروبات. إىل املنصة العاملية لرتصُّ

مختبرات الصحة العامة.
ت الدورة الثالثة والستون  يف ترشين األول/أكتوبر 2016 أقرَّ
لّلجنة اإلقليمية األطر االسرتاتيجية اإلقليمية لتعزيز خدمات 
املخترات الصحية للفرتة 2016-2020 وسالمة الدم وتوافره 
لتعزيز  متينًا  أساسًا  األطر  هذه  وتريس   2025-2016 للفرتة 
اإلقليم،  أنحاء  مجيع  يف  الدم  نقل  وخدمات  املخترية  النظم 
األعضاء  الدول  تبذهلا  التي  اجلهود  توجيه  وسيسرتشد هبا يف 
وبأسعار  ومستدامة  ومنصفة  اجلودة  عالية  خدمات  لتوفر 

معقولة.

توجيهات تةنية بشأن إدارة اجلودة يف  ½
املختربات الصحية

Stepwise implementation of a 
quality management system for 
a health laboratory
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أمعال منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط

التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2016

األساس  لوضع   2016 عام  طوال  البلدان  مجيع  ُدِعَمت  لقد 
دعًا  البلدان  بعض  تتلقي  حيث  االسرتاتيجية،  األطر  لتنفيذ 
حمدد األهداف بناء عى احتياجاهتا اخلاصة. وتلقت ستة بلدان 
البيولوجي  واألمن  البيولوجية  السالمة  جمال  يف  قويًا  دعًا 
األقل  عى  بلدان  أربعة  ت  وتلقَّ البيولوجية؛  املخاطر  وإدارة 
املخترية  للخدمات  وطنية  تنظيمية  ُأُطر  وضع  أجل  من  دعًا 
املخترات؛  اعتاد  آليات  وتطوير  اجلودة  إدارة  ُنُظم  وتنفيذ 
11 بلدًا أنواعًا خمتلفة من الدعم لتعزيز املخترات من  ى  وتلقَّ
د مقاومة مضادات امليكروبات. وستواِصل منظمة  أجل ترصُّ
الصحة العاملية تقديم التوجيه والدعم الشاملني لتنفيذ األطر 
االسرتاتيجية، مع الرتكيز عى تعزيز القيادة واإلدارة للمختر 
الوطنية  املخترية  اإلحالة  شبكات  وبناء  الدم،  وخدمات 
البيولوجية،  واملخاطر  اجلودة  إدارة  ُنُظم  وتعزيز  واإلقليمية، 
يف  اليقظة  ي  لتوخِّ نظام  وإقامة  للدم،  املانحني  إدارة  وحتسني 

استعال الدم.

مأمونية الدم
وبسبب اإلصابات النامجة عن العنف والراع، زاد الطلب عى 
الدم ومنتجاته يف البلدان املتأثرة بحاالت الطوارئ اإلنسانية. 
ضت للتدمر،  ويف هذه البلدان، ضعَفت النُُظم الصحية أو تعرَّ
م العاملون الصحيون هناك اخلدمات الصحية يف ظروف  ويقدِّ
غر آمنة وصعبة، مما جيعل تقديم هذه املنتجات املنقذة للحياة 
حتديًا صعبًا. هذا وقد أجري تقييم موسع حلالة نقل الدم أثناء 
حاالت الطوارئ اإلنسانية، أعقبه مشاورة إقليمية وافقت عى 
ب  التأهُّ يف  الدم  نقل  خدمات  دمج  ضمنها  ومن  التوصيات، 
ومجع  الطوارئ،  حلاالت  الشاملني  الوطنيَّني  واالستجابة 
املعلومات املستكملة ونرشها عن العوامل التي تؤثر عى توفر 
نقل الدم خالل حاالت الطوارئ اإلنسانية، وتقديم املساعدة 
التقنية واملالية لدعم نقل الدم، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون 
الدم يف  إقليمي خلدمات  نظام  األطراف، وتطوير  بني خمتلف 

حاالت الطوارئ واخلرة اإلدارية.

اإلطاران االسرتاتيجيان لتعشاش خممات املختربات الصحية وملأمونية المم وتوافره ½

2016–2025

Strategic framework for blood safety 
and availability

WHO-EM/LAB/389/E

2016–2020

Strategic framework for 
strengthening health 
laboratory services

WHO-EM/LAB/390/E
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