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تعزيز الصحة طيلة العمر 

النهج الشامل ملراحل احلياة
األساسية  العوامل  العمر  طيلة  الصحة  تعزيز  هنج  يتناول 
االجتاعية،  والشبكات  األرسة،  مثل  الصحة  عى  تؤثر  التي 
والدعم االجتاعي، والعالقات، والعمل، ومستوى الدخل، 
واملعلومات  الصحية  الرعاية  وإتاحة  الصحية،  واملعتقدات 
فيها  با  املنظمة،  عمل  جماالت  كل  النهج  ويشمل  الصحية. 
صحة املرأة قبل احلمل وأثناءه، وبعده، وصحة حديثي الوالدة 
االعتبار  بعني  األخذ  مع  السن،  وكبار  واملراهقني  واألطفال 
بني  واملساواة  للصحة  االجتاعية  واملحددات  البيئية  املخاطر 
املراحل  وبتحديد  اإلنسان.  وحقوق  واإلنصاف  اجلنسني 
إدراك  يمكن  الصحة،  عى  تؤثر  التي  العمر  طيلة  احلاسمة 
امتداد  عى  منها  واالستفادة  الصحة  لتعزيز  السانحة  الفرص 

سلسلة الرعاية.

صحة األمهات واألطفال والصحة اإلجنابية 
يف عام 2016، وانطالقًا من اإلنجازات التي حتققت من خالل 
م املحرز يف جمال صحة األمهات  تنفيذ خطط ترسيع وترة التقدُّ
واألطفال يف البلدان التي تنوء بعبء ثقيل من وفيات األمهات 
اليونيسف  مع  بالتعاون  املنظمة،  تركيز  انصب  واألطفال، 
األعضاء  الدول  دعم  عى  للسكان،  املتحدة  األمم  وصندوق 
سعيًا إىل معاجلة األسباب الرئيسية لوفيات األمهات وحديثي 
عالية  تدخالت  إقرار  عر  ذلك  وكان  واألطفال،  الوالدة 
صحة  رعاية  جلودة  األولوية  وإعطاء  التأثر  وشديدة  املردود 
السابقة  بالرعاية  النهوض  وتعزيز  الوالدة  وحديثي  األمهات 

للحمل.

عى  املبذولة  للجهود  التقني  الدعم  اإلقليمي  املكتب  وقّدم 
الصعيد الوطني من أجل إعداد اخلطط االسرتاتيجية للصحة 
واألطفال  الوالدة  وحديثي  األمهات  وصحة  اإلنجابية 
ووضع  االسرتاتيجية  التوجهات  حتديد  وجرى  واملراهقني. 
حرضت  التي  األعضاء  الدول  مجيع  ِقبل  من  العمل  خطط 

بشأن خطة عمل كل مولود يف  البلدان  بني  املشرتك  االجتاع 
املكتب  ونظم   .2016 عام  نيسان/أبريل  يف  األردن،  ن،  عاَّ
اإلقليمي حلقة عمل إقليمية عن تعزيز جودة الرعاية الصحية 
فيها  وشارك  املغرب  يف  ُعقدت  الوالدة  وحديثي  لألمهات 
األمهات  وفيات  من  ثقيل  بعبء  تنوء  التي  البلدان  من  ثانية 
استخدام  عى  التدريب  املشاركون  وتلقى  الوالدة.  وحديثي 
األدوات التي توفرها املنظمة من أجل تكوين رؤية رسيعة عن 
تلك  واملناطق، ومن بني  البلدان  الراهن عى مستوى  الوضع 
وِضعت  كا  للتحليل.  وإطار  شاملة  مرجعية  قائمة  األدوات 
خطط عمل لتعزيز جودة الرعاية الصحية لألمهات وحديثي 

الوالدة، عى أن يبدأ تنفيذها يف عام 2017. 

وشّجعت املنظمة الدول األعضاء عى إرساء الرعاية السابقة 
للحمل من أجل حتسني احلصائل الصحية للوالدة، وحددت 
املسنََدة  واإلضافية  األساسية  الراجمية  واخلطوات  التدخالت 
الرعاية  تطوير  إىل  الرامية  اجلهود  لتيسر  والالزمة  بالبيِّنات 
وِضعت  ذلك،  إىل  وباإلضافة  البلدان.  يف  للحمل  السابقة 
الوقاية من  الوطنية يف جمال  الُقطرية لتعزيز اجلهود  املرتسات 

االضطرابات اخللقية والوراثية والتدبر العالجي هلا. 

ومعايرها  املنظمة  قواعد  مع  متشيًا  القبالة  كفاءة  ولتحسني 
تعزيز  حول  وطنية  عمل  حلقة  ُعِقدت  التوجيهية،  ومبادئها 
األمم  صندوق  مع  بالتعاون  الصومال  يف  القبالة  اسرتاتيجية 
املتحدة للسكان، وذلك يف ترشين األول/أكتوبر عام 2016. 
التعامل  إىل  األولوية  إعطاء  عى  العمل  حلقة  ساعدت  وقد 
برنامج  يعزز  با  هلا  التصّدي  يلزم  التي  الرئيسية  الثغرات  مع 
بالبيِّنات  املسنََدة  التدخالت  وإدماج  الصومال  يف  القبالة 
لعقد  التخطيط  وجيري  للقبالة.  الوطنية  االسرتاتيجية  يف 
أطرها  تعزيز  أجل  وتونس من  واملغرب  ليبيا  مماثلة يف  أنشطة 

االسرتاتيجية الوطنية لرعاية القبالة.

وُعِقد أيضًا اجتاع تشاوري، بالتعاون مع الفريق االستشاري 
إذكاء  يف  الدين  رجال  دور  عى  االجتاع  وأكد  اإلسالمي، 
وصحة  اإلنجابية  بالصحة  املتعلقة  القضايا  حول  الوعي 
األمهات واألطفال، فضاًل عن التمنيع. ووِضعت خطة عمل 
تركز عى الرضاعة الطبيعية والتمنيع واملباعدة بني الوالدات 
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التاس  يف  النساء  وسلوك  واإلصحاح  الشخصية  والنظافة 
العالج )وبخاصة األمهات احلوامل(.

كا ٌعِقَدت يف تونس حلقة عمل تدريبية بشأن تعزيز خدمات 
بالبيِّنات  املسنََدة  التوجيهية  املبادئ  خالل  من  األرسة  تنظيم 
الدول  وهي  عضوًا،  دولة   18 وحرضها  املارسات،  وأفضل 
التي وضعت خطط عمل وطنية لضان توفر خدمات جيدة 
الوطنية  القدرات  بناء  ُيسِهم  أن  املتوقع  ومن  األرسة.  لتنظيم 
األمهات  صحة  محاية  يف  كبرًا  إسهامًا  األرسة  تنظيم  جمال  يف 
مشاورة  وُعِقدت  وتعزيزها.  الوالدة  وحديثي  واألطفال 
عى  للوقوف   2016 عام  األول/ديسمر  كانون  يف  للخراء 
برامج  يف  إلدماجها  النفسية  الصحة  يف  األساسية  التدخالت 

تقديم خدمات صحة األمهات واألطفال واملراهقني.

متعمقة  استعراضات  أجريت  الطفل،  بصحة  يتعلق  وفيا 
لإلدارة املتكاملة لصحة األطفال يف مجهورية إيران اإلسالمية 
اإلدارة  تنفيذ  يف  نجاح  قصص  أربع  توثيق  وتم  واليمن، 
عاملي  اسرتاتيجي  استعراض  إطار  يف  اإلقليم  يف  املتكاملة 
عى  للتدريب  مبتكرة  خيارات  طرح  وجرى  الشأن.  هبذا 
بناء  خالل  من  اإلقليم  يف  األطفال  لصحة  املتكاملة  اإلدارة 
املواءمة احلاسوبية والتدريب  أداة  الدول األعضاء يف  قدرات 
الدول  ون أساسيون من سبع دول من  ُميرسِّ والتعلم. وتلقى 
األعضاء املستهدفة التدريب يف جمال رعاية حديثي الوالدة يف 
املنزل. وقّدمت املنظمة الدعم للدول األعضاء إلعداد املكّون 
اخلاص بصحة حديثي الوالدة واألطفال واملراهقني يف اخلطط 
وحديثي  األمهات  وصحة  اإلنجابية  للصحة  االسرتاتيجية 
الوالدة واألطفال واملراهقني. كا تم تعزيز القدرات اإلدارية 
ملديري صحة األطفال عى الصعيدين الوطني ودون الوطني 

يف أفغانستان.

ملواصلة  األعضاء  للدول  التقني  الدعم  املنظمة  م  وُتقدِّ
التزامها بالصحة اإلنجابية وصحة األمهات وحديثي الوالدة 
واألطفال واملراهقني، وبناء رشاكات وثيقة مع وكاالت األمم 
املوارد  وتعبئة  الرئيسيني  املصلحة  وأصحاب  املعنية  املتحدة 

الالزمة للتغطية الصحية الشاملة للنساء واألطفال.

التغذية
يتواصل انتشار النقص يف املغذيات األساسية الزهيدة املقدار، 
واليود،  والزنك  الفوليك  ومحض  واحلديد  )أ(  فيتامني  مثل 
احلياة  قيد  بقاء األطفال عى  تأثرات ضارة عى  يسفر عن  ما 
وعافيتها.  املرأة  صحة  عى  وكذلك  وتطورهم،  ونموهم 
ويبلغ معدل انتشار التقزم واهلزال ونقص الوزن عى الصعيد 
أفغانستان  وتتحمل  التوايل،  عى  و%18  و%9   %28 اإلقليمي 
من  األكر  العبء  واليمن  والسودان  وباكستان  وجيبويت 
صوب  الطريق  عى  تسر  البلدان  من  العديد  أن  بيد  التقزم، 
 2025 لعام  العاملية  الصحة  مجعية  حددته  الذي  اهلدف  بلوغ 
والسمنة  الوزن  فرط  انتشار  معدل  ويبلغ  بالتقزم.  يتعلق  فيا 
لدى البالغني يف اإلقليم 27% و24.4% عى التوايل، و%16.5 
التعليم، مع تسجيل  التوايل بني األطفال يف سن  و4.8% عى 
أعى مستويات للسمنة يف البحرين والكويت وقطر واإلمارات 

العربية املتحدة. 

الفّعال  د  الرتصُّ ُنُظم  إىل  اإلقليم  يف  حاجة  هناك  تزال  وال 
القرارات  لصنع  الالزمة  والتقييم  الرصد  وُنُظم  للتغذية 
يف  التغذية  إدماج  ويمثل  للرامج.  الفّعال  والتنفيذ  واملساءلة 
النظم الصحية حتديًا يف كثر من البلدان، ال سيا تلك البلدان 
التي تقل فيها إمكانية حصول السكان عى اخلدمات الصحية، 
ومنها الوقاية من األمراض والعالج وإعادة التأهيل، يف حني 
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 منظمة الصحة العاملية تمعل تةمال اخلممات الصحية ألطفال  ½
الالجئني واملجتمعات املستضيفة يف بلمان كثرية، منها لبنان
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أن املوارد املالية املتاحة حمدودة للغاية. وتتفاقم هذه املشاكل يف 
البلدان التي تعاين من األزمات اإلنسانية والراعات. 

من  إما  حاليًا  اإلقليم  يف  األعضاء  الدول  معظم  ومتّكن 
سياسات  مع  متشيًا  مراجعتها  أو  وطنية  عمل  خطط  وضع 
العاملية اخلاصة باملنظمة. كا أعّد أكثر  التغذية  واسرتاتيجيات 
من 17 بلدًا وثائق قانونية كاملة أو جزئية تتعلق بمدونة تسويق 
ل حتديًا. ويف عام  بدائل لبن األم، غر أن التنفيذ ال يزال يشكِّ
ع يف إعداد املبادئ التوجيهية الغذائية القائمة  2016، تم التوسُّ
عى الغذاء يف اإلقليم لتشمل أفغانستان ومر ومجهورية إيران 
السعودية.  العربية  واململكة  وقطر  وُعان  ولبنان  اإلسالمية 
ملدى  شاماًل  حتلياًل  جيري  باإلقليم  بلد  أول  مر  وكانت 
استعداده لترسيع وترة العمل يف جمال التغذية يف إطار مرشوع 

عاملي تدعمه منظمة الصحة العاملية واليونيسف. 

وقد حققت البحرين ومر واألردن والكويت وُعان وقطر 
الطريق  عى  وتسر  هائاًل  تقدمًا  السعودية  العربية  واململكة 
الصحيح نحو القضاء بصفة دائمة عى اضطرابات نقص اليود. 
قّدمت  واليمن،  السورية  العربية  واجلمهورية  أفغانستان  ويف 
د التغذية يف املرافق الصحية وإدارة  املنظمة الدعم إلرساء ترصُّ
سوء التغذية احلاد يف مراكز التغذية العالجية من خالل أفرقة 
والسودان  والصومال  باكستان  وأصبحت  املتنقلة.  التغذية 

هائلة  فرصة  يتيح  ما  التغذية،  تعزيز  أعضاًء يف حركة  واليمن 
البلدان يف مساعيها نحو  العمل من أجل ضان تقدم  لتحفيز 
سيا  ال  املستدامة،  التنمية  أهداف  من  املرجوة  الغايات  بلوغ 
األهداف األول والثاين والثالث. وتوجد حاليًا برامج لتكميل 
كل  يف  املقدار  الزهيدة  األساسية  باملغذيات  وإغنائها  األغذية 

بلدان اإلقليم تقريبًا.

للعمل  طريق  خارطة  لوضع  األولوية  اإلقليم  ويعطي 
السارية  غر  لألمراض  اخلطر  لعوامل  التصدي  أجل  من 
والدهون.  امللح  تناول  من  احلد  خالل  من  بالتغذية،  املرتبطة 
أجل  من  العمل  عقد  وتنفيذ  اعتاد  دعم  املنظمة  وستواصل 
فضاًل  املتحدة،  األمم  أطلقته  الذي   )2030-2016( التغذية 
عن تشجيعها لقيام الدول األعضاء بتنفيذ اسرتاتيجيات بشأن 
قًا  التصدي للعبء املزدوج الناجم عن سوء التغذية تنفيذًا منسَّ
أجل وضع  األعضاء من  الدول  مع  املنظمة  وشاماًل. وتعمل 
زيادة  التغذية، مع  بشأن  العمل  إطار عمل لالرتقاء بمستوى 
التقني  الدعم  وتقديم  املردود  العالية  التدخالت  عى  الرتكيز 
الصعيد  عى  هبا  العمل  خطط  ورصد  غاياهتا  لتحديد  الالزم 

الوطني.

الصعيد  عى  التقنية  اخلرات  توفر  املنظمة  تواصل  وسوف 
الصكوك  اعتاد  مثاًل  ومنها  متخصصة،  جماالت  يف  الُقطري 
عى  الدولية  واملعاير  القواعد  تطبيق  تكفل  التي  القانونية 
بالبيِّنات واالنخراط يف  املسنََدة  والتدخالت  الوطني  الصعيد 
الوقاية  جمال  يف  ثقيل  بعبء  تنوء  التي  للبلدان  القدرات  بناء 
الوطنية  التدريبية  الرامج  ودعم  وعالجها،  التغذية  سوء  من 
يف جمال رصد النمو الصحي، والوقاية من سوء التغذية لدى 

األطفال دون سن اخلامسة وعالجها. 

صحة الفئات اخلاصة 
2016، تقديم الدعم إىل البلدان فيا  واصلت املنظمة، يف عام 
يتعلق بالشيخوخة والصحة، مع الرتكيز عى وضع سياسات 
واسرتاتيجيات تشجع عى التمتع بالصحة والنشاط يف مرحلة 
الشخص  عى  تركز  متكاملة  خدمات  وتقديم  الشيخوخة، 
والتقييم  الرصد  آليات  وتعزيز  املسنني،  احتياجات  وتلبي 

توجيهات تةنية بشأن التغذاة ½

Nutrient profile model for the marketing 
of food and non-alcoholic beverages 
to children in the WHO Eastern 
Mediterranean Region

WHO-EM/NUT/278/E
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بصحة  الصلة  ذات  القضايا  أهم  ملعاجلة  بالبيِّنات  املسنََدة 
واملوارد  السائدة  اإلنسانية  األزمات  ظل  يف  أنه  غر  املسنني. 
سبع  سوى  يتمكن  مل  البلدان،  من  العديد  يف  املحدودة  املالية 
تنفيذ  لدعم  احلالية  الثنائية  يف  أموال  ختصيص  من  بلدان 

األنشطة ذات الصلة. 

دولة  يف  املحلية  السلطات  مع  كثب  عن  املنظمة  وعملت 
للمسنني  املراعية  املدن  جمال  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات 
املسنني،  خلدمات  اخلامس  املنتدى  تنظيم  يف  الدعم  وقّدمت 
الذي عقد يف الشارقة يف أيلول/سبتمر. وقد ُأعِلنت الشارقة 
عضوًا  وأصبحت  للمسنني  مراعية  مدينًة  احلني  ذلك  منذ 

بالشبكة العاملية للمدن املراعية للمسنني. 

وخطة  االسرتاتيجية  تنفيذ  دعم  املنظمة  تواصل  وسوف 
يف   2020-2016 والصحة  الشيخوخة  بشأن  العامليتني  العمل 
والتنسيق  الفّعالة  الرشاكة  إىل  حاجة  هناك  وستكون  البلدان. 
بني أصحاب املصلحة املعنيني من أجل التغلب عى حمدودية 
املوارد يف هذا املجال. وينبغي أن تكون االحتياجات غر امللباة 
البلدان  السن يف بؤرة تركيز اجلهود وبرامج اإلغاثة يف  لكبار 

التي تشهد حاالت الطوارئ.

العنف واإلصابات واإلعاقات
يمتلك إقليم رشق املتوسط ثاين أعى معدالت الوفيات النامجة 
ألف   100 لكل   19.9( الطرق  عى  املرورية  التصادمات  عن 
نسمة( بني سائر أقاليم املنظمة. وتعدُّ البلدان املتوسطة الدخل 
بينا متتلك  الوفاة،  الساحقة من حاالت  الغالبية  مسؤولة عن 
يزيد  إمجايل  وفيات  معّدل  اإلقليم  يف  الدخل  املرتفعة  البلدان 
عى  الدخل  املرتفعة  البلدان  يف  املعّدل  متوسط  ضعف  عى 
تنفيذ  أجل  من  جهودًا  البلدان  بذلت  وقد  العاملي.  الصعيد 
تدخالت جمّربة عالية املردود، بيد أهنا ال تتم يف إطار هنج كامل 
املتعلقة  الغايات  وتوفر  فاعليتها.  من  حيد  مما  السالمة،  لنظام 
باإلصابات النامجة عن التصادمات املرورية عى الطرق يف عقد 
وأهداف   2020-2011 الطرق  عى  السالمة  أجل  من  العمل 
للبناء  هامة  فرصًا  و2.11(   6.3 )الغايتان  املستدامة  التنمية 

عى اجلهود التي تبذهلا البلدان حاليًا لتعزيز العمل اجلاعي من 
أجل السالمة عى الطرق يف اإلقليم. 

يف  بدورها  االضطالع   ،2016 عام  يف  املنظمة،  وواَصَلت 
جوانب  خمتلف  عى  عملها  خالل  من  التقنية  القواعد  وضع 
عى  املرورية  التصاُدمات  عن  النامجة  اإلصابات  من  الوقاية 
الطرق ومكافحتها، وذلك بدءًا من مجع البيانات وحتى رعاية 
احلصول  هبدف  للخراء  مشاورات  تنظيم  وجرى  املصابني . 
عى مسامهات أهم اخلراء اإلقليميني والعامليني يف تعزيز العمل 
عى الوقاية من اإلصابات النامجة عن التصادمات املرورية عى 
الطرق والرعاية الطارئة يف اإلقليم. وأعدت املنظمة، بالتعاون 
مع كلية بلومرغ للصحة العامة التابعة جلامعة جونز هوبكنز، 
تقريرًا عن السالمة عى الطرق يف اإلقليم يضم حتلياًل متعمقًا 
لعبء اإلصابات النامجة عن التصادمات املرورية عى الطرق 
بتوصيات  مشفوعًا  الصلة،  ذات  اخلطر  وعوامل  اإلقليم  يف 
لتقدير  موحدة  منهجية  تنفيذ  يف  البدء  وتم  للبلدان.  مقرتحة 
تكلفة اإلصابات النامجة عن التصادمات املرورية عى الطرق 
يف اإلقليم يف بلدين )مر وتونس(، كا تم االنتهاء من تقييم 
اإلسالمية  إيران  مجهورية  يف  القائمة  الطارئة  الرعاية  نظم 
املنظمة الدعم ملشاركة بلدان اإلقليم  وليبيا وتونس. ووفرت 
بشأن  إقليمي  اجتاع  وُعِقد  عامليًا،  الطرق  فعاليات سالمة  يف 
الرعاية  صعيدي  عى  الطارئة  للرعاية  األساسية  اخلدمات 
إدماج  عى  العمل  ويتواصل  اإلحالة.  ومستشفيات  األولية 
الوقاية من اإلصابات ومكافحتها يف املبادرات اجلارية. كا بدء 
التنفيذ التجريبي ألداة تقييم سياسة املنظمة لوقاية األطفال من 
اإلصابات يف مجهورية إيران اإلسالمية يف إطار ممارسة عاملية 

يف خمتلف أقاليم املنظمة. 

وكاالت  مع  التنسيق  استمر  العنف،  من  الوقاية  جمال  ويف 
اتساق  لضان  العربية  الدول  وجامعة  املعنية  املتحدة  األمم 
لتقديم  الوكاالت  بني  املشرتك  التنسيق  واستمرار  الرسائل 
الدعم التقني. كا تم االنتهاء من رسم خرائط بالروتوكوالت 
بالتصدي  تعنى  التي  الصحي  القطاع  يف  التوجيهية  واملبادئ 
لتعزيز  املرّكز  الدعم  واستمر  البلدان،  يف  املرأة  ضد  للعنف 
يف  اجلنس  نوع  عى  القائم  للعنف  الصحي  القطاع  استجابة 
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األرسي  األمان  برنامج  مع  وبالتعاون  وباكستان.  أفغانستان 
تقييم  أداة  تنفيذ  جرى  السعودية،  العربية  باململكة  الوطني 
مدى اجلاهزية للوقاية من سوء معاملة األطفال يف بلدان جملس 

التعاون اخلليجي.

وأصدرت اللجنة اإلقليمية القرار ش م/ل إ 63/ق-3 بشأن 
األمر  املساعدة،  التكنولوجيات  إىل  الوصول  فرص  حتسني 
وإعادة  اإلعاقة  جمال  يف  بارزة  حتول  نقطة  بمثابة  كان  الذي 
التأهيل. ونتيجة لذلك، رشعت املنظمة يف إجراء تقييم رسيع 
للوضع فيا يتعلق بتقديم التكنولوجيات املساعدة عى مستوى 
الذي  النموذجي  املسح  بدأ  وقد  اإلقليم.  بلدان  يف  املنظومة 
يف  اإلعاقة  حول  الدويل  والبنك  العاملية  الصحة  منظمة  جتريه 
باكستان وقطر، فيا وفرت املنظمة الدعم إىل عان والسودان 
لوضع خطط عمل لإلعاقة وتنفيذها، وإىل اجلمهورية العربية 

السورية لتعزيز تقديم اخلدمات اخلاصة بإعادة التأهيل.

0.5% و%1.5،  ويرتاوح معدل انتشار العمى يف البلدان بني 
وجيبويت  ومر  أفغانستان  يف  املعدالت  أعى  توجد  حني  يف 
للمنظمة  العاملية  العمل  خطة  وهتدف  واليمن.  والصومال 
إىل   2019-2014 للفرتة  للجميع  العني  صحة  توفر  بشأن 
انخفاض  لتحقيق  األعضاء  الدول  تبذهلا  التي  اجلهود  دعم 
ضعف  يف   )2010 بعام  )مقارنة   %25 قدره  للقياس  قابل 
البر الذي يمكن جتنبه بحلول عام 2019، مع الرتكيز بصفة 
خاصة عى وضع خطط وطنية للعمل تتاشى مع إطار عمل 
عام  وخالل  الصحية.  النظم  لتعزيز  العاملية  الصحة  منظمة 
خطط  وضع  عى  واليمن  ولبنان  أفغانستان  عكفت   ،2016
عمل مخسية وطنية لصحة العني ونقحتها با يتاشى مع خطة 
خطط  وضعت  التي  البلدان  جمموع  جعل  ما  العاملية،  العمل 
املنظمة  وأعدت  بلدًا.   16 اآلن  حتى  اإلقليم  يف  وطنية  عمل 
العاملية من  العمل  إىل مؤرشات خطة  استنادًا  للبيانات  قاعدة 
أجل رصد تنفيذ خطط العمل الوطنية لصحة العني يف بلدان 
اخلاصة  القطرية  املرتسات  حتديث  من  انتهت  بينا  اإلقليم، 
يف  الرتاخوما  النتشار  خرائط  ورسم  واألذن  العني  بصحة 
وباكستان  ومر  )أفغانستان  املرض  فيها  املتوطن  البلدان 

والصومال والسودان واليمن(.

وأجريت تقييات حلالة اخلدمات اخلاصة برعاية العني يف سبعة 
بلدان، ولنظم معاجلة اعتالل الشبكية السكري وداء السكري 
يف ثانية بلدان. وواصلت املنظمة بناء قدرات البلدان إلدماج 
صحة العني واألذن يف برامج الرعاية الصحية األولية ويف نظم 
املعلومات الصحية الوطنية، وتعزيز الدعوة املسنََدة بالبيِّنات، 
الصحي  النظام  من  كجزء  واألذن  العني  لصحة  والتخطيط 

العام. وهذا النهج معتَمد حاليًا يف معظم بلدان اإلقليم . 

ر معدل انتشار فقدان السمع املسبب لإلعاقة يف اإلقليم  وُيقدَّ
با يرتاوح بني 2.7% و4.4%، وتبلغ نسبة البالغني منهم %91 
ونسبة األطفال 9%. ويمكن جتنب فقدان السمع يف حوايل %50 
والكشف  الوقاية  خالل  من  األطفال  من  و%60  البالغني  من 
بلدان  ثانية  إىل  الدعم  املنظمة  2016، قدمت  املبكر. ويف عام 
)البحرين، وجيبويت، واألردن، والكويت، واملغرب، وُعان، 
وقطر، واململكة العربية السعودية( وهي البلدان التي أجرت 
خطط  ولدهيا  السمع،  فقدان  انتشار  معدل  لتقدير  مسوحًا 
اإلعداد  من  خمتلفة  مراحل  يف  والسمع  األذن  لرعاية  وطنية 
السمع  فقدان  عن  الكشف  لتحري  برامج  ولدهيا  والتنفيذ، 

لدى املواليد وأطفال املدارس. 

الصعيدين  عى  والبرشية  املالية  املوارد  كفاية  عدم  ل  ويشكِّ
تزال  ال  التي  الرئيسية  التحديات  أحد  واإلقليمي  الُقطري 
واإلصابات  للعنف  التصدي  أجل  من  الفّعال  العمل  تعوق 
من  والوقاية  الطرق  عى  بالسالمة  يتعلق  وفيا  واإلعاقات. 
اإلصابات، فإن تفتت اجلهود هو السمة السائدة نظرًا لغياب 
التنسيق  أن  حني  يف  بأرسها،  املنظومة  يشمل  للسالمة  هنج 
مستدامة.  آليات  إىل  يستندان  ال  القطاعات  املتعدد  والعمل 
وال ُيعدُّ إنفاذ األطر السياساتية والترشيعية وتنفيذها وتقييمها 
كافيًا، بينا تعاين نظم البيانات من الضعف والتفتت، فضاًل عن 
نقص واسع النطاق يف التبليغ. وال تزال هناك فجوات كبرة يف 
خدمات الرعاية الطارئة التالية لإلصابات ورعاية اإلصابات 
الشديدة وإعادة التأهيل. وتشتمل التحديات املتعلقة باإلعاقة 
عى إجياد حيٍز ملؤرشات صحة العني واألذن يف نظم املعلومات 
واألذن  للعني  األولية  الرعاية  وإدماج  الوطنية،  الصحية 
أيضًا  وتستمر  األولية.  الصحية  الرعاية  إطار  يف  وتقديمها 
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بعد  ما  وحاالت  األزمات  تشمل  والتي  السياقية،  التحديات 
األزمات يف العديد من البلدان. 

التثقيف الصحي وتعزيز الصحة
عدم كفاية النشاط البدين هو واحد من عوامل الوفاة العرشة 
الرئيسية عى مستوى العامل، إذ يتسبب يف وفاة نحو 3.2 مليون 
نسمة كل عام. وحيتل اإلقليم املرتبة الثانية عامليًا من حيث أعى 
معدل النتشار اخلمول البدين )31%(، وإن كان هناك تباين كبر 
عر أنحاء اإلقليم. وقد انصب الرتكيز يف عام 2016 عى بناء 
القدرات الوطنية يف جمال إعداد خطط العمل الوطنية متعددة 
القطاعات املتعلقة بالنشاط البدين وخطط التسويق االجتاعي 
واحلمالت اإلعالمية. وأجرت املنظمة مسحًا لتقييم القدرات 
بالنشاط  اخلاصة  والرامج  السياسات  إعداد  جمال  يف  الوطنية 
بدالً  بلدًا   16 ليشمل  نطاقه  يف  وتوسعت  وتنفيذها،  البدين 
اخلمول  مستويات  ارتفاع  من  للحد  حماولة  ويف  بلدًا.   12 من 
عى  واحدًا  وطنيًا  برناجمًا  اإلقليم  بلدان  من   %48 نفذَّ  البدين، 
 .2016 عام  يف  البدين  النشاط  حول  اجلمهور  لتوعية  األقل 
ويتمثل أكر حتديني أمام البلدان يف قدرهتا املحدودة عى تعبئة 
القطاعات غر الصحية لتنفيذ توصيات مجعية الصحة العاملية 

بشأن النشاط البدين، وعدم التنسيق بني خمتلف القطاعات.

تنفيذ  يف  الـُمحَرز  م  التقدُّ كان  اإلقليمي،  الصعيد  عى  أما 
لدى  الصحية  غر  األغذية  بمكافحة  املتعلقة  التوصيات 
بينا  البلدان،  من  الواضح  االلتزام  برغم  بطيئًا  األطفال 
كبرًا  نموًا  الطاقة  كثيفة  األغذية  ترويج  عى  اإلنفاق  شهد 
اإلقليم  بلدان  من  فقط   %19 نفذ  وقد  األخرة.  السنوات  يف 
غر  واملرشوبات  األغذية  بتسويق  املتعلقة  املنظمة  توصيات 

الكحولية لألطفال. 

وانطالقًا من الشواغل التي أعرب عنها املشاركون يف مناقشات 
الفريق الوزاري بشأن الوقاية من األمراض غر السارية والتي 
ملنظمة  اإلقليمية  للجنة  والستني  احلادية  الدورة  أثناء  ُعِقَدت 
حول  ومنتدى   ،2014 عام  يف  املتوسط  لرشق  العاملية  الصحة 
التسويق دون قيود لألغذية واملرشوبات غر الصحية لألطفال 
للخراء  اجتاع  ُعِقَد   ،2015 عام  األردن  يف  ُعِقَد  والذي 

اإلقليمية  الطريق  خارطة  عى  األخرة  اللمسات  لوضع 
ملواجهة التسويق دون قيود لألغذية واملرشوبات غر الصحية 

ع يف تنفيذ مسح بشأن تسويق األغذية. لألطفال، كا رُشِ

احملددات االجتماعية للصحة ونوع اجلنس
العاملي بشأن  التقني  2016 يف االجتاع  شارك اإلقليم يف عام 
للصحة  االجتاعية  باملحددات  املتعلقة  اإلجراءات  قياس 
املحددات  بشأن  السيايس  ريو  إلعالن  استجابة  ورصدها 
ُعِقَد يف حزيران/ الذي  االجتاعية للصحة. ورّكز االجتاع، 
واستعراض  الرصد  نظم  تنسيق  عى  بكندا،  أوتاوا  يف  يونيو 
 2016 عام  ويف  املنظمة.  اقرتحتها  التي  األساسية  املؤرشات 
يف  الصحة  بإدماج  اخلاص  التدريب  دليل  ترمجة  متت  أيضًا، 
مجيع السياسات إىل اللغة العربية من أجل حتقيق أقىص استفادة 
منه يف اإلقليم، وبدأ بالفعل اإلعداد إلجراء مشاورات إقليمية 
السياسات.  مجيع  يف  الصحة  إدماج  بشأن  القطاعات  متعددة 
االجتاعية  للمحددات  متعمق  تقييم  إجراء  ُعان  بدأت  كا 
الوطنية  العمل  خطط  وضع  سبيل  يف  أوىل  كخطوة  للصحة، 

ودون الوطنية. 

بدعم  اخلاصة  املنظمة  أدوات  مواءمة   2016 عام  وشهد 
اإلنسان  وحقوق  واإلنصاف  اجلنسني  بني  املساواة  إدماج 
األدوات  تلك  وجتريب  الوطنية،  واخلطط  السياسات  يف 
وتنفيذها. واستمر التعاون الوثيق مع وكاالت األمم املتحدة 
املعنية وجامعة الدول العربية من أجل تعزيز الصحة وحقوق 
اإلنسان واملساواة بني اجلنسني يف العامل العريب، يف حني جرى 
جتريب الروتوكوالت واملبادئ التوجيهية بشأن العنف القائم 
عى  ذلك  واشتمل  وباكستان،  أفغانستان  يف  اجلنس  نوع  عى 
الرعاية  مرافق  وتقييم  القدرات  وبناء  املنظمة  أدوات  مواءمة 

الصحية.

وتشمل التحديات املستمرة عدم كفاية كل من املوارد البرشية 
اإلقليمي  الصعيدين  عى  والتمويل  الغرض  هلذا  املخصصة 
والُقطري، وعدم مالءمة القدرات الوطنية واألوضاع األمنية، 

فضاًل عن الراعات الدائرة يف كثر من بلدان اإلقليم.
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أمعال منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط

التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2016

الصحة والبيئة
ُتَعدُّ الصحة البيئية جماالً ذا أمهية متزايدة لإلقليم يف ظل مسامهة 
عوامل اخلطر البيئية، مثل تلوث اهلواء واملاء والرتبة والتعّرض 
للمواد الكيميائية وتغّر املناخ واإلشعاع، يف حدوث أكثر من 
100 مرض وإصابة. وينعكس األثر الصحي للمخاطر البيئية 
بلدان  مجيع  يف  السارية  وغر  السارية  األمراض  من  كل  يف 
إمجايل  من   %22 نحو  يف  البيئية  املخاطر  تتسبب  إذ  اإلقليم، 
البيئية  بالصحة  املرتبطة  الوفاة  أسباب  وأهم  املريض.  العبء 
اجلهاز  وعدوى  والسكتة،  القلب،  أمراض  هي  اإلقليم  يف 
تأثرًا،  األشد  الفئات  وتصيب  اإلسهال،  وأمراض  التنفيس، 
أن  إىل  التقديرات  وتشر  السن.  وكبار  األطفال  بينها  ومن 
أكثر من 000 850 شخص يموتون قبل األوان كل عام نتيجة 
للعيش أو العمل يف بيئات غر صحية - أي نحو واحدة من 
بني كل 5 وفيات يف اإلقليم، وتقع 72% من هذه الوفيات نتيجة 

لألمراض غر السارية واإلصابات. 

إىل  البيئة  تسببها  التي  املبكرة  الوفيات  نصف  نحو  ويعزى 
تلوث اهلواء، بينا ُيعزى الباقي إىل التعّرض للمواد الكيميائية، 

األخطار  من  ذلك  وغر  اإلصحاح،  وخدمات  املياه  ونقص 
تبعث  مستويات  إىل  باجلسيات  اهلواء  تلوث  ويصل  البيئية. 
عى القلق يف العديد من مدن اإلقليم، حيث يتنفس 98% من 
سكان املناطق احلرضية هواًء يتجاوز املستويات اآلمنة ملنظمة 
الصحة العاملية بمقدار يصل إىل 12 ضعفًا، ما يؤدي إىل وقوع 

000 400 وفاة سنويًا. 

وطنية  عمل  خطط  عديدة  بلدان  وضعت   ،2016 عام  ويف 
العمل  وإطار  والبيئة  للصحة  اإلقليمية  االسرتاتيجية  لتنفيذ 
كثرة،  بلدان  واعتمدهتا   )2019-2014 )للفرتة  هبا  املتعلق 
وكان ملنظمة الصحة العاملية دور فعال يف وضع الصيغة النهائية 
السرتاتيجية الصحة والبيئة يف املنطقة العربية )2030-2017). 
وأيدت مجيع بلدان اإلقليم خارطة الطريق العاملية بشأن اآلثار 
الصحية لتلوث اهلواء، يف حني أبلغت 82 مدينة يف 16 بلدًا عن 
بياناهتا اخلاصة بنوعية اهلواء إىل قاعدة بيانات املنظمة، ما حيّسن 
من تقديرات عبء األمراض ويسّلط الضوء عى اخلصائص 
تقارير حالة  إعداد  الطبيعي. وتم  الغبار  تلّوث  اإلقليمية مثل 
املرتسات  جانب  إىل  البلدان،  جلميع  واإلصحاح  املياه  عن 
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آالف األفراد يف ممانة الةيارة بالعراق، واملمن املجاورة اتعرضون ملخاطر صحية خطرية بسبب األدخنة السامة النامجة عن احلرائح الواسعة التي شّبت يف  ½
مؤسسات صناعية
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25 تعشاش الصحة طيلة العمر 

والصحة  واإلصحاح  للمياه  التمكينية  العوامل  عن  القطرية 
التي صدرت ألحد عرش بلدًا. 

اإلجراءات  من  العديد  يف  اإلقليم  احتياجات  انعكست  وقد 
بينها  ومن  واإلقليمية،  العاملية  الصعيدين  عى  املتخذة 
املنظمة،  وضعتها  التي  الرشب  مياه  جلودة  التوجيهية  املبادئ 
واالسرتاتيجية  اإلشعاعي،  النشاط  إدارة  بشأن  والتوجيهات 
إعداد  حاليًا  وجيري  والصحة.  واإلصحاح  للمياه  العاملية 
وقدمت  الرشب.  مياه  جلودة  الوطنية  باملعاير  واٍف  موجز 
البلدان بشأن إدارة جودة  املنظمة الدعم املعياري والتقني إىل 
كا  الرف،  مياه  من  واإلصحاح/االستفادة  الرشب  مياه 
وفرت التدريب جمال إدارة مأمونية املياه واإلصحاح ومعاجلة 

النفايات الكيميائية والسائلة يف مرافق الرعاية الصحية.

الغذاء  لسالمة  إقليمية  عمل  خلطة  مسودة  املنظمة  وأعدت 
تقيياهتا  عن  الصادرة  التوصيات  تنفيذ  من  البلدان  لتمكني 
الوطنية لسالمة الغذاء واملرتسات الوطنية من أجل السيطرة 
عى املخاطر واحلد من عبء األمراض املنقولة باألغذية، ومن 
كا  األغذية.  بسالمة  املرتبطة  املنشأ  حيوانية  األمراض  بينها 
ُعِقَدت حلقة عمل تدريبية هبدف حتسني خمتر سالمة الغذاء، 
القوانني  بشأن  إقليمية  توجيهية  وثيقة  إعداد  االنتهاء من  وتم 
واللوائح اخلاصة بسالمة الغذاء. وقدمت املنظمة الدعم التقني 
أيضًا يف جمال السالمة الكيميائية يف اإلقليم. وتلقى مشاركون 
من  التدرجيي  التخلص  عى  التدريب  اإلقليم  يف  بلدًا   12 من 
الزئبق يف القطاع الصحي، وذلك يف إطار العمل عى معاجلة 
اجلوانب املتعلقة بالصحة البيئية التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

البيئية  البيئية ونقص اخلدمات الصحية  ويتفاقم تأثر املخاطر 
ويتطلب  الطوارئ.  أثناء  والوفيات  املراضة  معدالت  عى 
من  الطوارئ  حلاالت  البيئية  الصحية  للجوانب  التصدي 
املنظمة أن تتعاون مع مجيع البلدان من أجل االستثار يف تقييم 
والتخطيط  واالستجابة  والتأهب  واملخاطر  الضعف  أوجه 

للتعايف. 

جماالت  يف  القدرات  ببناء  املنظمة  اضطلعت   ،2016 عام  ويف 
املياه واإلصحاح والصحة والسالمة الكيميائية وسالمة الغذاء 
الطوارئ  وطأة  حتت  تعاين  التي  البلدان  يف  النفايات  وإدارة 

والبلدان املجاورة هلا، ونظمت حلقة عمل تدريبية تقنية حول 
الصحيني  للعاملني  النزاع  حاالت  البيئية يف  الصحة  خدمات 
تقييًا  املنظمة  أجرت  كا  املتحدة،  األمم  وموظفي  السوريني 
العربية  اجلمهورية  يف  لألزمة  البيئية  الصحية  لآلثار  ميدانيًا 
عملية.  توصيات  يتضمن  شاماًل  تقريرًا  وأصدرت  السورية، 
إىل  الطارئة  واإلمدادات  التقني  الدعم  أيضًا  املنظمة  وقدمت 
العربية  اجلمهورية  وإىل  الكولرا،  لفاشيات  للتصدي  البلدان 
السورية لتأمني مصادر مياه الرشب وآبار املياه اجلوفية بالقرب 

من مرافق الرعاية الصحية. 

التدريب  األوائل  واملستجيبون  الصحيون  العاملون  وتلقى 
الشديدة،  اإلصابات  ورعاية  الكيميائية  للمواد  التعرض  عى 
كا أتيحت صحائف احلقائق حول التعّرض للمواد الكيميائية 
وقدمت  نزاعات.  تشهد  التي  للبلدان  املحلية  باللغات 
بلدان  عدة  ملساعدة  التقني  الدعم  ذلك،  عى  عالوة  املنظمة، 
يف االستجابة حلاالت تلوث اهلواء، واشتمل ذلك عى إجراء 
اإلرسائيلية  الصناعية  املناطق  إلحدى  الصحي  لألثر  تقييم 
عى السكان الفلسطينيني )بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة 

للبيئة(.

عى  شديدة  خماطر  يف  املناخ  تغرُّ  يتسبب  ذلك،  عى  وعالوًة 
اإلقليم،  ويف  جتنبها.  يمكن  خماطر  ولكنها  العامة،  الصحة 
وموجات  وفيضانات  حرارية  موجات  يف  املناخ  تغر  يتسبب 
وتظهر  كثافة.  وأكثر  تواترًا  أكثر  ترابية  وعواصف  جفاف، 
ذلك  يف  با  والوفيات،  املراضة  معدالت  زيادة  يف  آثاره 
املنقولة  واألمراض  باهلواء،  املنقولة  التنفيس  اجلهاز  أمراض 
التغذية،  بالنواقل، وسوء  املنقولة  باملاء واألغذية، واألمراض 
املكتب  وشارك  املهنية.  واإلصابات  احلراري  واإلجهاد 
اإلقليمي مشاركة فعالة يف التحضر للدورة الثانية والعرشين 
تغر  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  يف  األطراف  ملؤمتر 
باملناخ  املعني  الثاين  العاملي  واملؤمتر  باملغرب  مراكش  املناخ يف 
والصحة الذي عقدته منظمة الصحة العاملية يف باريس بفرنسا. 
وطنية  مرتسات  املنظمة،  من  بدعم  بلدان،  ثانية  ووضعت 
بخصوص املناخ والصحة والتعامل مع شدة التأثر بتغر املناخ 

والتكّيف معه وختفيف حدة اآلثار النامجة عنه. 
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