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مقدمة 
التي  األعال  أيديكم  بني  الذي  السنوي  التقرير  يتناول 
املتوسط  رشق  إقليم  يف  العاملية  الصحة  منظمة  هبا  اضطلعت 
التي  البارزة  اإلنجازات  عى  التقرير  هذا  ز  وُيركِّ  .2016 لعام 
حتققت تنفيذًا لألولويات االسرتاتيجية اخلمس التي اعتمدهتا 
تعزيز  هي:  األولويات  وهذه  2012؛  عام  يف  اإلقليم  بلدان 
النُُظم الصحية من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة، وصحة 
واألمراض  السارية،  غر  واألمراض  واألطفال،  األمهات 

ب حلاالت الطوارئ واالستجابة هلا. السارية، والتأهُّ

وال يزال هدف حتقيق التغطية الصحية الشاملة يف صميم عملنا 
ث إطار العمل اإلقليمي بشأن  يف اإلقليم. ففي عام 2016، ُحدِّ
م للبلدان خارطة  االرتقاء بالتغطية الصحية الشاملة، الذي ُيقدِّ
القيام  طريق واضحة فيا يتصل باألنشطة الرئيسية التي جيب 
م  التقدُّ لرْصد  دلياًل  اإلطار  ُيمثِّل  كا  اهلدف.  هذا  إلدراك  هبا 
الصحة  منظمة  تستطيع  الذي  الدعم  نوع  وحتديد  الـُمحَرز 

العاملية وسائر الرشكاء يف جمال التنمية تقديمه.

يات املتعلقة بُقُدرات القوى العاملة الصحية  واستجابة للتحدِّ
الصحية  العاملة  القوى  لتنمية  عمل  إطار  ُأِعدَّ  اإلقليم،  يف 
استنادًا إىل االسرتاتيجية العاملية بشأن املوارد البرشية الصحية 
 .2016 أيار/مايو  يف  العاملية  الصحة  مجعية  اعتمدهتا  التي 
باعتباره  األرسة  طب  ألمهية  اإلقليمي  املكتب  من  وإدراكًا 
املتكاملة  األولية  الصحية  الرعاية  لتقديم  الرئييس  النْهج 

اإلقليمي  املكتب  أعد  اإلقليم،  األشخاص يف  ز عى  ُتركِّ التي 
تدريبية  دورة  بروت  يف  األمريكية  اجلامعة  مع  بالتعاون 
أطباء األرسة  إعداد  تعزيز  إلكرتونية مدهتا ستة شهور هبدف 
يف اإلقليم. كا بذل املكتب اإلقليمي جهودًا أخرى ُبغية تعزيز 
التعليم  إلصالح  العمل  إطار  تنفيذ  خالل  من  الطبي  التعليم 
2016 إطالق إطار إقليمي شامل لتعزيز  الطبي. وشهد العام 
إعداد  يف  األعضاء  الدول  به  اسرتشدت  والقبالة،  التمريض 

اسرتاتيجياهتا الوطنية يف هذا املضار.

وسوف يواِصل املكتب اإلقليمي ما يقوم به من عمل لتقوية 
الرئيسية  املؤرشات  وُأدِرجت  الصحية.  املعلومات  ُنُظم 
يف  املستدامة  التنمية  أهداف  لبلوغ  الـُمحَرز  م  التقدُّ لَرْصد 
قائمة املؤرشات األساسية اإلقليمية، وحصلت بلدان اإلقليم 
املعلومات  لنُُظم  شاملة  مراجعات  إلجراء  الالزم  الدعم  عى 
شاملة  صحية  مرتسات   2016 عام  يف  وُنرِشت  هبا.  الصحية 
يات  والتحدِّ احلايل،  الوضع  َعَرضت  اإلقليم  بلدان  جلميع 
والثغرات، والفرص السانحة، وُسُبل الـُميض ُقُدمًا. وقبل هناية 
فقط،  واحد  بلد  عدا  قاطبة،  اإلقليم  بلدان  استكملت  العام، 
واإلحصاءات  املدنية  األحوال  تسجيل  لنُُظم  شاملًة  تقيياٍت 

احليوية هبا، وأعدت خطط عمل وطنية لتحسني هذه النُُظم.

خطط  تنفيذ  خالل  من  إنجازاٍت  من  حتقق  ما  عى  وتأسيسًا 
يف  واألطفال  األمهات  صحة  جمال  يف  م  التقدُّ وترة  ترسيع 
واألطفال،  األمهات  لوفيات  مرتفع  بعبء  تنوء  التي  البلدان 
األمم  وصندوق  اليونيسف  مع  بالتعاون  املنظمة  زت  ركَّ
املتحدة للسكان عى تقديم الدعم الالزم إىل البلدان من أجل 
ي لألسباب الرئيسية لوفيات األمهات وحديثي الوالدة  التصدِّ
الت فعالة لقاء التكلفة وذات  واألطفال عن طريق تبنِّي تدخُّ
لألمهات  الصحية  الرعاية  جلودة  األولوية  وإيالء  كبر،  تأثر 
د  جدَّ كا  للحمل.  السابقة  الرعاية  وتعزيز  الوالدة،  وحديثي 
الوقاية من االضطرابات  إىل  الرامية  اإلقليمي اجلهود  املكتب 

اخِللقية والوراثية وتدبرها العالجي.

بنوع  املتعلقة  القضايا  إدماج  لدعم  أدواٍت  املنظمة  ت  وأعدَّ
واخلطط  السياسات  يف  اإلنسان  وحقوق  واإلنصاف  اجلنس 
الوطنية، وجرى جتريب هذه األدوات يف عام 2016. واستمر 
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التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2016

وجامعة  املعنية  املتحدة  األمم  وكاالت  مع  الوثيق  التعاون 
اإلنسان  وحقوق  الصحة  تعزيز  أجل  من  العربية  الدول 
جمال  ويف  العريب.  العامل  يف  اجلنس  بنوع  املتعلقة  والقضايا 
تقني  بدوٍر  تضطلع  املنظمة  فتَِئت  ما  الطرق،  عى  السالمة 
لوضع املعاير من خالل عملها عى جوانب خمتلفة للوقاية من 
وُعِقَدت  ومكافحتها.  املرور  حوادث  عن  النامجة  اإلصابات 
مشاورات للخراء اللتاس ُمدَخالت كبار اخلراء اإلقليميني 
الوقاية من اإلصابات  العمل من أجل  والعامليني بشأن تعزيز 

النامجة عن حوادث املرور والرعاية الطارئة يف اإلقليم.

الوطنية  الُقُدرات  بناء  عى   2016 عام  يف  الرتكيز  وانصبَّ 
املعنية  القطاعات  املتعددة  الوطنية  العمل  خطط  إلعداد 
وإطالق  االجتاعي  التسويق  وخطط  البدين،  بالنشاط 
أوساط  البدين يف  النشاط  لتعزيز  محالت عر وسائل اإلعالم 
البلدان لرْصد  التقني إىل  الدعم  املنظمة  مت  املجتمعات. وقدَّ
املستندة  الغذائية  النُُظم  التوجيهية بشأن  املبادئ  النمو وإعداد 
النظام  وتعزيز  منها،  والوقاية  السمنة  ومكافحة  األغذية،  إىل 

الغذائي الصحي. 

تقديم  عى  السابقة،  األعوام  يف  كا  اإلقليمي،  املكتب  ودأب 
الدعم إىل البلدان لتنفيذ إطار العمل اإلقليمي بشأن األمراض 
خطط  وضع  عى  املبذولة  اجلهود  زت  وركَّ السارية.  غر 
السارية  غر  األمراض  من  للوقاية  القطاعات  متعددة  عمل 
ومكافحتها، وإدماج األمراض غر السارية يف اخلطط الوطنية 
اإلنائية  للمساعدة  املتحدة  األمم  إطار  ذلك  يف  با  للتنمية، 
األمراض  الوطنية ملكافحة  الغايات  التعاون، ووضع  وخطط 
البلدان  إىل  الدعم  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ كا  السارية.  غر 
اخلطر  وعوامل  السارية  غر  األمراض  د  ترصُّ أنظمة  لتعزيز 
دراسة  يف  البلدان  شاركت   ،2016 عام  وخالل  هبا.  املرتبطة 
الـُمحَرز يف  م  التقدُّ لتقييم  الُقطرية  الُقُدرات  استقصائية حول 
جمال مكافحة األمراض غر السارية. وسوف ُتسَتخَدم نتائج 
ولدعم  التخطيط  عملية  إلثراء  االستقصائية  الدراسة  هذه 
البلدان يف رفع تقارير إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة ومجعية 
ٍم يف هذا  الصحة العاملية يف عام 2018 حول ما أحرزته من تقدُّ
الصدد. ويف جمال مكافحة الرسطان، قدمت املنظمة الدعم من 

ر عن أمراض  أجل وضع إرشادات إقليمية بشأن الكشف املبكِّ
املسّودة  وإعداد  اإلقليم،  يف  األولوية  ذات  اخلمسة  الرسطان 
ومكافحته.  الرسطان  من  للوقاية  إقليمي  إطاٍر  من  األوىل 
تنفيذ  عى  التبغ  تعاطي  مكافحة  إىل  الرامية  األنشطة  زت  وركَّ
اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ عى 
األعضاء  الدول  لدعم  اجلهود  وتواَصلت  الوطني.  الصعيد 
يف تنفيذ اإلطار اإلقليمي لتوسيع نطاق العمل يف جمال رعاية 

الصحة النفسية.

األطفال  شلل  استئصال  جمال  يف  الـُمحَرز  م  التقدُّ ويبرشِّ 
هذا  شأفة  استئصال  من  قربًا  أكثر  اإلقليم  يكن  ومل  بالنجاح، 
البلدان  املرض كا هو اليوم. ففي أفغانستان وباكستان، ومها 
أعداد  انخفضت  األطفال،  شلل  فيها  يتوطن  يزال  ال  اللذان 
عام  يف  عليه  كانت  عا   %50 بنسبة  باملرض  املصابة  احلاالت 
اجلهود  وإىل جانب   .2016 عام  33 حالة يف  إىل  لتصل   2015
املبذولة يف كال البلدين، نفَّذت عرشة بلدان أخرى يف اإلقليم 
التكمييل عى املستويني الوطني ودون الوطني  التمنيع  أنشطة 
وللحدِّ  السكان  بني  املناعة  من  عالية  مستوياٍت  إىل  للوصول 
البلدان يف التحّول من استخدام  من املخاطر. ونجحت مجيع 
اللقاح الفموي الثالثي التكافؤ املضاد لشلل األطفال إىل نظره 

الثنائي التكافؤ يف منتصف عام 2016 وفق اخلطة العاملية.

يها باللقاحات  ويف جمال الوقاية من األمراض التي يمكن توقِّ
الدول  إىل  املنظمة  مته  قدَّ الذي  الدعم  ز  ركَّ ومكافحتها، 
األعضاء عى زيادة التغطية بالتمنيع، وحتسني سلسلة اإلمداد، 
محالت  وتنفيذ  د،  الرتصُّ وحتسني  البيانات  بجودة  واالرتقاء 
ق من القضاء  التطعيم ضد احلصبة، وإنشاء جلنة إقليمية للتحقُّ
دعمت  كا   .B الكبد  والتهاب  األملانية  احلصبة/احلصبة  عى 
مضادات  مقاومة  بشأن  وطنية  عمل  خطط  إعداد  املنظمة 
امليكروبات، وحّددت جمموعة من اخلراء يف املجاالت املعنية 
البلدان يف  إىل  العون  يد  تقديم  ُبغية  بصحة اإلنسان واحليوان 

هذه العملية.

القلق  يثر  رئيسيًا  جماالً  يشكل  الصحي  األمن  يزال  وال 
واالهتام يف اإلقليم. ويف الفرتة من نيسان/أبريل حتى كانون 
إىل  الدعم  والرشكاء  املنظمة  قدمت   ،2016 األول/ديسمر 
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عرشة بلدان يف اإلقليم لتنفيذ عمليات تقييم خارجي مشرتك 
الدولية  الصحية  اللوائح  الواجب حتقيقها بموجب  للُقُدرات 
عمل  خطط  اثنان  بلدان  وضع  احلني  ذلك  ومنذ   .)2005(
خلص  التي  النتائج  إىل  استنادًا  الصحي  باألمن  بشأن  وطنية 
تقديم  املنظمة  تواِصل  كا  املشرتك،  اخلارجي  التقييم  إليها 
الدعم إىل بقية البلدان إلجراء هذا التقييم ووضع خطط عملها 

الوطنية.

بالنظر  يعرفها من قبل  أزماٍت مل  يواجه  يزال اإلقليم  وبينا ال 
إىل حجمها ونطاق تأثرها، فقد شهد هذا العام تنفيذ برنامج 
الطوارئ الصحية عى  العاملية اجلديد حلاالت  منظمة الصحة 
املستوى اإلقليمي. وهذا الرنامج اجلديد ال ُيقرُّ بدور املنظمة 
امليداين من الناحية النظرية وحسب، بل يضمن كذلك تطبيق 
عى  العمل  وتنفيذ  بساطة  وأكثر  أرسع  وترة  ذات  قواعد 
املنظمة  عت  توسَّ كا  طة.  ُمبسَّ وبطريقة  أكر  برسعة  األرض 
يف  ومواجهتها  الفاشيات  بحدوث  لإلنذار  العاملية  الشبكة  يف 
اإلقليم لتشمل جهات رشيكة دولية جديدة تزخر بمجموعة 
إىل  الدعم  تقديم  أجل  من  وذلك  اإلقليميني،  اخلراء  من 
الـُمعدية  األمراض  لفاشيات  االستجابة  أجل  من  البلدان 
وغرها من حاالت الطوارئ الصحية. وقد استجابت املنظمة 
من  فّعال  نحو  عى  والصومال  اليمن  يف  الكولرا  لفاشيتي 
املناسبة، ما ساعد عى تفادي  العامة  الت الصحة  خالل تدخُّ
الدويل.  املستوى  للفروس عى  كبر  انتشار  دوامة  الوقوع يف 
واستطاعت املنظمة للمرة األوىل منذ عدة سنوات الوصول إىل 
العربية  اجلمهورية  يف  الـُمحارَصة  عرشة  الثانية  املناطق  مجيع 
السورية، وتقديم الرعاية الـُمنِقَذة للحياة إىل َمن هم يف حاجة 

إليها.

واستمر عْقد اجتاعات رفيعة املستوى للوزراء وممثِّيل الدول 
مجعية  اجتاعات  ُقبيل  جنيف  يف  الدائمة  والبعثات  األعضاء 
التنفيذي. ومثَّلت هذه االجتاعات  الصحة العاملية واملجلس 
فرصًة ممتازة، استعرضت فيها املنظمة مع وزراء الصحة وكبار 
األولويات  معاجلة  يف  الـُمحَرز  م  التقدُّ احلكوميني  املسؤولني 
إجيايب  أثر  أيضًا  هلا  وكان  السابقة.  االجتاعات  منذ  الرئيسية 
عى  الدائرة  املناقشات  يف  األعضاء  الدول  مشاركة  تقوية  يف 

ُعِقدت  كا  املنظمة.  وإصالح  الصحة  حول  العاملي  الصعيد 
التنفيذي  املجلس  اجتاعات  أثناء  اليومية  لإلحاطة  جلسات 
ومجعية الصحة، وفَّرت فرصًا إضافية أمام الدول األعضاء يف 
اإلقليم للتفاعل واالتفاق عى املواقف املشرتكة التي ُتؤثِّر عى 

اإلقليم.

وبعد أن توليت مهام منصبي يف شباط/فراير العام اجلاري، 
رَشعت بدعم من فريق عمل مشّكل من خمتلف اإلدارات، يف 
اإلجراءات  من  جمموعة  تشمل  واضحة  طريق  خارطة  إعداد 
مدار  عى  اإلقليم  يف  املنظمة  عمل  توّجه  التي  االسرتاتيجية 
مخس  عى  الطريق  خارطة  وتركز  املقبلة.  اخلمس  السنوات 
والتي  العامة  الصحة  جماالت  من  أولوية  ذات  جماالت 
واألمن  الطوارئ  وهي:  املقرتحة،  باإلجراءات  نستهدفها 
الصحي؛ والوقاية من األمراض السارية ومكافحتها؛ والوقاية 
األمهات  وصحة  ومكافحتها؛  السارية  غر  األمراض  من 
واألطفال وحديثي الوالدة واملراهقني؛ وتعزيز النظم الصحية 
لبلوغ التغطية الصحية الشاملة. ولن يتحقق تقدٌم يف التصّدي 
هلذه املجاالت ذات األولوية إال من خالل االلتزام والتعاون 

ين يف إطار هنج متعدد القطاعات. املستمرَّ

الدكتور حممود فكري
 املدير اإلقليمي

ملنظمة الصحة العاملية إلقليم رشق املتوسط
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