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5 مة  املقدق

املقدِّمة 
ين أن أقدم هذا التقرير الذي يصف العمل الذي قامت به  َيرسُّ
منظمة الصحة العاملية يف إقليم رشق املتوسط خالل عام 2017 

واألشهر األوىل من عام 2018.

من  بدايًة  إقليمًيا  مديًرا  بصفتي  واليتي  تسبق  الفرتة  وهذه 
باملدير  ُأشيد  أن  أوالً  وأودُّ   .2018 حزيران/يونيو  من  األول 
وبالدكتور  فكري،  الدكتور حممود  الراحل  السابق،  اإلقليمي 
باإلنابة  اإلقليمي  املدير  منصب  توىل  الذي  املحجور  جواد 
امُلحزنة واملفاجئة. وعند استعرايض  الدكتور فكري  بعد وفاة 
املتعلقة  التحديات  آٍن واحٍد ضخامة  أذهلني يف  التقرير،  هلذا 
بالصحة التي تواجه إقليم رشق املتوسط، والتقدم الكبر الذي 
شاهد  خر  التقدم  وهذا  التحديات.  هذه  رغم  إحرازه  جيري 
املحجور  والدكتور  فكري  الدكتور  مها  قدَّ التي  املسامهة  عىل 
به  قام  الذي  والعمل  سبقومها،  الذين  اإلقليميون  واملديرون 
حتت  اإلقليم  يف  ورشكاؤها  العاملية  الصحة  منظمة  موظفو 

قيادهتا القديرة. 

حجم  عن  ما،  حدٍّ  إىل   ، ُتعرِّ املنظمة  تواجه  التي  والتحديات 
يف  الرئيسية  االسرتاتيجية  أهدافنا  أحد  ويتمثَّل  طموحنا. 
الدول  إذ نرغب يف مساعدة  الشاملة:  التغطية الصحية  حتقيق 
اإلقليم عىل  أن تضمن حصول كل شخص يف  األعضاء عىل 
ضه ذلك ألي  اخلدمات الصحية التي حيتاج إليها دون أن ُيعرِّ
ضائقة مالية. ومن الواضح أن هذا اهلدف لن يتحقق برسعة، 

ين  ولكن ظلت اجلهود تسر بُخطى حثيثة يف عام 2017، وَيرسُّ
إبالغكم ببعض التقدم امُلحرز.

العاملية بطائفة من األنشطة مع  لقد اضطلعت منظمة الصحة 
أجل  من  الصحية  ُنُظمها  لتعزيز  اإلقليم  يف  األعضاء  الدول 
حتقيق التغطية الصحية الشاملة، وساعدناها عىل وضع وتعزيز 
التمويل الصحي وفق  املتميزة لتحسني  رؤاها واسرتاتيجياهتا 
عىل  البارزة  اإلنجازات  واشتملت  بلد.  بكل  اخلاص  السياق 
بشأن  األمهية  وبالغ  جديد  قانون  لوضع  التقني  الدعم  تقديم 
الرشاء  نظام  ولتطبيق  مر،  يف  االجتاعي  الصحي  التأمني 
الصحي االسرتاتيجي يف مجهورية إيران اإلسالمية والسودان. 

ترشين  يف  قويًة  دفعًة  الصحية  العاملة  القوى  تنمية  وتلقت 
والستون  الرابعة  الدورة  أقرت  عندما   2017 األول/أكتوبر 
عىل  اآلن  ونعمل  الشأن.  هذا  يف  عمل  إطار  اإلقليمية  للجنة 
توسيع نطاق تنفيذ هذا اإلطار، لضان وجود موظفني صحيني 
عىل درجة كبرة من الكفاءة يتمتعون بمجموعة من املهارات 

املتنوعة يف كل بلد لتلبية احتياجاته احلالية واملستقبلية. 

وتتمثل إحدى املهام الرئيسية األخرى لضان حصول اجلميع 
عىل الرعاية الصحية يف حتديد اخلدمات والتدخالت الصحية 
التي ينبغي توفرها للسكان وتغطيتها ماليًا. ويف هذا الصدد، 
يف  وتعزيزها  األساسية  الصحية  اخلدمات  حزم  تقييم  جرى 
ستة بلدان، أال وهي: أفغانستان والصومال وفلسطني ومر 

واململكة العربية السعودية واليمن. 

وتقديم تلك اخلدمات ليس جمرد وظيفة مقصورة عىل القطاع 
العام. بل عىل العكس من ذلك، أقرت الدول األعضاء بالدور 
الرعاية  جمال  يف  اخلاص  القطاع  به  يضطلع  الذي  احليوي 
الصحية يف اإلقليم. واستجابًة لتكليف من اللجنة اإلقليمية، 
القطاع  مع  الفعالة  املشاركة  بشأن  عمل  إطار  املنظمة  ت  أعدَّ
أجل  من  باخلدمات  التغطية  نطاق  لتوسيع  اخلاص  الصحي 
عىل  العمل  إطار  وسُيعَرض  الشاملة،  الصحية  التغطية  حتقيق 

اللجنة يف دورهتا اخلامسة والستني يف عام 2018.

وتتطلب التغطية الصحية الشاملة أيضًا ُنُظم معلومات صحية 
فعالة وشاملة لقياس االحتياجات واحلصائل الصحية. وملسنا 
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التحديات.  كثرة  رغم  عة  ُمشجِّ نتائج  أيضًا  الصدد  هذا  يف 
وأدى العمل املكثف مع الدول األعضاء لتعزيز ُنُظم البيانات 
ٍن ملحوٍظ يف اإلبالغ عن  والقياسات الصحية الُقْطرية إىل حتسُّ
املؤرشات األساسية، بزيادة متوسطها 15% يف املؤرشات امُلبلغ 

عنها عىل املستوى اإلقليمي يف الفرتة من 2014 إىل 2017. 

وُنُظم  الصحية  النُُظم  من  كلٍّ  حتسني  عىل  العمل  وسنواصل 
املعلومات الصحية يف العام املقبل.

ويعني  العمر.  مراحل  مجيع  يف  الصحة  بتعزيز  املنظمة  وتلتزم 
مراحل  يف  الصحة  لتعزيز  واغتنامها  الفرص  اكتشاف  ذلك 
األمهات  وصحة  اإلنجابية  الناس.  فالصحة  حياة  من  دقيقة 
وحظيت  عليا،  أولويات  كلها  واملراهقني   واألطفال  واملواليد 
وتفاوت   .2018 عام  وأوائل   2017 عام  خالل  كبر  باهتام 
التقدم الذي أحرزته البلدان، يف ظل ما تشهده البلدان املتأثرة 
حتققت  ولكن  واضحة،  انتكاسات  من  اإلنسانية  باألزمات 
كذلك إنجازات ملحوظة. وأطلقت اإلمارات العربية املتحدة 
األمهات  صحة  بشأن  اسرتاتيجية  خططًا  واليمن  والعراق 
ُيطبِّق  العامل  يف  بلد  أول  السودان  أصبح  حني  يف  واألطفال، 
إرشادات تنفيذ »عملية ترسيع العمل العاملي من أجل صحة 

املراهقني« لوضع خطة اسرتاتيجية لصحة املراهقني ونائهم.            

ج املنظمة ملفهوم جديد  ويف الطرف اآلخر من دورة احلياة، ُتروِّ
حول  يتمحور  الشيخوخة  مرحلة  يف  بالصحة  التمتع  حول 
القدرة الوظيفية لكبار السن، ال جمرد سالمتهم من املرض. وقد 
تبنّت عدة مدن يف اإلقليم املبادرة العاملية التي أطلقتها املنظمة 
يف  الشارقة  مدينة  وحققت  السن،  لكبار  امُلراعية  املدن  بشأن 

اإلمارات العربية املتحدة نجاحًا عظيًا يف هذا املضار. 

بالصحة  للنهوض  كبرة  جهودًا  املايض  العام  أيضًا  وَشِهد 
ومعاجلة مشاكل عميقة اجلذور، مثل حوادث الطرق والعنف 
هنج  املنظمة  وتدعم  البيئية.  واملخاطر  اجلنس  نوع  عىل  القائم 
األعضاء  الدول  ملساعدة  السياسات  مجيع  يف  الصحة  دمج 
األساسية  االجتاعية  دات  للُمحدِّ التصّدي  عىل  فعال  بشكل 
ولكن  فوري،  حل  هلا  ليس  هائلة  حتديات  وهذه  للصحة. 

اجلهود املضنية املبذولة عىل مستوى القطاعات املتعددة متنحنا 
األمل يف التحسن بمرور الوقت.

جتنبها  يمكن  التي  البيئية  املخاطر  تتسبب  املثال،  سبيل  فعىل 
850 ألف شخص كل عام يف اإلقليم.  يف وفاة ما ال يقل عن 
بشأن  إقليمي  عمل  إلطار  اإلقليمية  اللجنة  إقرار  أدى  وقد 
2017 إىل متهيد  املناخ والصحة يف ترشين األول/أكتوبر  تغر 
وُمسندة  القطاعات  متكاملة/متعددة  استجابة  أمام  الطريق 
بالبّينات عىل صعيد السياسات، وأتطلع إىل تقديم تقرير حول 

تنفيذ هذا اإلطار يف العام املقبل. 

غر  األمراض  بمكافحة  وثيقًا  ارتباطًا  الصحة  تعزيز  ويرتبط 
الدموية،  واألوعية  القلب  أمراض  تشمل  والتي  السارية، 
املزمنة.  التنفسية  واألمراض  والسكري،  والرسطان، 
اإلقليم،  فادحة يف  تتسبب يف خسائر  السارية  فاألمراض غر 
بشأن  الـُمحرز  التقدم  لرصد  املنظمة  أداة  أن  له  ُيؤسف  ومما 
البلدان  أن  إىل  أشارت   2017 عام  يف  السارية  غر  األمراض 
3-4 اخلاصة باألمراض غر  ليست يف سبيلها إىل بلوغ الغاية 

السارية ألهداف التنمية املستدامة بحلول عام 2030.

املجاالت  من  جمال  كل  يف  التقدم  من  قدر  ق  حتقَّ ذلك،  ومع 
من  الوقاية  بشأن  اإلقليمي  العمل  إلطار  الرئيسية  األربعة 
املجاالت  هذه  ومن  ومكافحتها.  السارية  غر  األمراض 
الدول األعضاء يف اإلقليم لوضع  املنظمة  إذ تدعم  احلوكمة، 
خطط عمل متعددة القطاعات ملكافحة األمراض غر السارية، 
اسرتاتيجية  اإلقليم  يف  بلدًا   22 بني  من  بلدان   8 ووضعت 

تنفيذية أو خطة عمل يف هذا الشأن. 

للمساعدة عىل  العمل  من  كبٍر  قدٍر  أيضًا عىل  ذلك  وينطوي 
الوقاية من عوامل اخلطر ومكافحتها. وحققت اجلهود الرامية 
إىل توسيع نطاق تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية 
الرغم من مساعي  النجاح عىل  قدرًا من  التبغ  بشأن مكافحة 
دوائر صناعة التبغ التي تتمتع بنفوذ قوي لدحض هذه اجلهود. 
ولقد أثمر تعاون منظمة الصحة العاملية بشكل وثيق مع العديد 
من بلدان جملس التعاون اخلليجي عن قيام هذه البلدان بفرض 
رضيبة عىل بيع التبغ. وعالوة عىل ذلك، اختذ كثر من البلدان 
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خطوات لتحسني املحتوى الغذائي للطعام، با يف ذلك فرض 
خلفض  سياسات  وتبني  ة،  الـُمحالَّ املرشوبات  عىل  رضائب 
استهالك امللح، واحلّد من األمحاض الدهنية املشبَّعة، والقضاء 
املتحولة.  الدهنية غر  الصناعي لألمحاض  اإلنتاج  تقريبًا عىل 
لتعزيز  األقل  عىل  واحدة  وطنية  محلة  بلدًا  عرش  اثنا  ذ  ونفَّ

النشاط البدين.

واضُطلع أيضًا بعمل مكثف لتعزيز الرتصد والرصد والتقييم 
اخلدمات  توجيه  السارية، وإلعادة  باألمراض غر  يتعلق  فيا 
األمراض.  هلذه  العالجي  التدبر  حتسني  أجل  من  الصحية 
وكان من اإلنجازات البارزة أن أقرت الدورة الرابعة والستون 
للجنة اإلقليمية إطار عمل إقليميًا بشأن الوقاية من الرسطان 
ومكافحته، وأن نرشت املنظمة يف اجلمهورية العربية السورية 
جمموعة جديدة من لوازم الطوارئ من أجل التدبر العالجي 

لألمراض غر السارية خالل حاالت الطوارئ.

يف  حتديًا  مُتثِّل  التي  املشكالت  إحدى  النفسية  الصحة  وُتعّد 
اإلقليم. فكثرًا ما تكون سببًا للَوْصم مع قلة ما حتظى به من 
وال  العامة،  الصحة  صعيد  وعىل  السياسية  الناحية  من  اهتام 
معظم  يف  السائد  الرعاية  نموذج  هي  املؤسسية  الرعاية  تزال 
هو  2017 عام  يف  العاملي  الصحة  يوم  شعار  وكان   البلدان. 
»االكتئاب: دعونا نتحدث عنه«، وساعدت املنظمة عىل إعداد 
محالت  وإطالق  النفسية  الصحة  بمبادئ  املعرفة  بشأن  حزمة 
هة لالستفادة من هذا الزخم. ويف الوقت نفسه، استمرت  ُموجَّ
الرعاية  يف  النفسية  الصحة  عالج  إدماج  إىل  الرامية  اجلهود 
األولية، وذلك من خالل برنامج العمل لرأب الفجوة يف جمال 

الصحة النفسية، وحزمة الصحة النفسية املدرسية.

أحد  وأثرها  السارية  األمراض  انتقال  من  احلّد  يزال  وال 
التي  املجاالت  وأحد  املنظمة،  مهمة  يف  األساسية  العنارص 

شهدت تقدمًا كبرًا يف إقليم رشق املتوسط يف عام 2017.

يف  املتمثِّل  العاملي  هدفنا  حتقيق  من  فأكثر  أكثر  نقرتب  ونحن 
انخفض عدد حاالت فروس  فقد  األطفال.  استئصال شلل 
شلل األطفال الري إىل أدنى مستوى له عىل اإلطالق. ولكن، 
ما دام فروس شلل األطفال الري ينترش يف أي مكان، فثمة 

خطر قائم النتشاره أو ظهور فروسات شلل األطفال الدائرة 
بحاالت  املتأثرة  البلدان  يف  سّيا  ال  اللقاحات،  من  املشتقة 
نحو  عىل  واالستجابة  والتأهب  والرتصد  املعقدة.  الطوارئ 
مع  العمل  وسنواصل  األمهية،  بالغة  عنارص  مجيعها  فعال 

البلدان للحفاظ عىل هذه العنارص وحتسينها.

وال يزال معدل انتشار فروس نقص املناعة البرشية يف اإلقليم 
منخفضًا، لكنه آخذ يف االزدياد، وال يتلقى العالج بمضادات 
املصابني.  من  جدًا  قليل  عدد  سوى  القهقرية  الفروسات 
وُيعّد التهاب الكبد الفرويس سببًا رئيسيًا من أسباب الوفاة، 
خاصًة يف مر وباكستان، ولكن يوجد حتسن حممود يف جمايل 
االختبار والعالج. ويف الوقت نفسه، يتحسن اكتشاف مرض 
ل، ولكنه ال يزال أقل بكثر من املعدل العاملي املستهدف  السُّ

البالغ %90. 

 1.36 إىل  عنها  املُبلَّغ  املؤكدة  املالريا  حاالت  عدد  وارتفع 
مليون حالة يف عام 2017. ويوجد يف اإلقليم أربعة عرش بلدًا 
خاليًا من رساية حاالت املالريا الواطنة، كا ُأحِرَز تقدم جيد 
يف عدٍد من البلدان األخرى، ولكن حاالت الطوارئ املمتدة 
ُتصعِّب اجلهود الرامية إىل مكافحة املرض يف كثر من البلدان 
املوبوءة باملالريا. وتعكف املنظمة حاليًا عىل وضع اسرتاتيجية 
األمراض  من  وغرها  املالريا  مكافحة  لتدخالت  متكاملة 
تعاين من حاالت  التي  البلدان  بالنواقل، ال سّيا يف  املحمولة 

الطوارئ املعقدة.

كا أن الوضع األمني قد جيعل التطعيم أمرًا صعبًا. ومع ذلك، 
جرى احلفاظ عىل املعدل العام للتغطية بالتمنيع يف اإلقليم عند 
80%، مع زيادة يف متوسط التغطية بلقاح الدفرتيا والتيتانوس 
الرتصد  عمليات  البلدان  مجيع  وجُتري  الديكي.  والسعال 
املختري حلاالت احلصبة، واقرتبت سبعة بلدان من بلوغ غاية 

القضاء عىل احلصبة. 

واستجابًة لقرار صدر عن اللجنة اإلقليمية يف ترشين األول/
وطنية  عمل  خطط  بوضع  حاليًا  البلدان  تقوم   ،2017 أكتوبر 
مت رسميًا بالفعل  بشأن مقاومة مضادات امليكروبات، وقد ُقدِّ
األول/ديسمر،  كانون  شهر  بحلول  املنظمة  إىل  منها  خطتان 
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واضطلعت  متقدمة.  مرحلة  أخرى  خطط  ثاين  وبلغت 
املنظمة كذلك بعمل مكثف لتحسني الرتصد، وزيادة الوعي، 

والتشجيع عىل تغير السلوكيات. 

وهناك جمال واحد حيتل فيه إقليم رشق املتوسط الصدارة عاملًيا 
بال منازع، أال وهو جمال الطوارئ الصحية. فقد ترّضر أكثر من 
76 مليون شخص يف إقليمنا، ترضرًا مبارشًا أو غر مبارش، من 

جّراء الراعات واألخطار البيئية والكوارث الطبيعية. 

طوارئ  حاالت  لعرش   2017 عام  خالل  املنظمة  واستجابت 
من  رئيسية  طوارئ  حاالت  أربع  منها  اإلقليم،  يف  ُمصنَّفة 
املستوى 3 يف اجلمهورية العربية السورية والصومال والعراق 
واليمن. وُصنِّفت حالة الطوارئ يف الصومال عىل أهنا طارئة 
من املستوى 3 يف أيار/مايو 2017، وهو األمر الذي استدعى 
فاشية  وُصنَِّفت  كلها.  املنظمة  مستوى  عىل  االستجابة  تعزيز 
محى الضنك يف باكستان عىل أهنا حالة طوارئ من املستوى 1 
يف الفرتة من متوز/يوليو 2017 حتى كانون الثاين/يناير 2018. 
ُمصنَّفة  طوارئ  حاالت  شهدت  التي  األخرى  البلدان  ومن 

أفغانستان وباكستان وفلسطني وليبيا.

ويواجه عملنا يف ظل أوضاع الطوارئ قيودًا شديدة، ال سّيا 
انعدام األمن؛ فقد وقعت 80% من مجيع اهلجات ضد العاملني 
الصحيني التي سجلتها املنظمة عىل مستوى العامل يف عام 2017 
غالبًا  الصحية  النُُظم  أن  عىل  عالوة  املتوسط.  رشق  إقليم  يف 
ما تكون حمدودة أو غر موجودة يف املناطق املترضرة، بسبب 

نقص العاملني املهرة وعدم كفاية التمويل.

املنظمة  تواصل  التحديات،  هذه  من  الرغم  عىل  ولكن 
ورشكاؤها تقديم الدعم املنقذ للحياة حيثا توجد حاجة ماّسة 
التابع  اللوجستية  اإلمدادات  قام مركز   ،2017 ففي عام  إليه. 
واإلمدادات  األدوية  من  طنًا   791 بتوصيل  ديب  يف  للمنظمة 
من  واستفاد  وخارجه،  اإلقليم  داخل  بلدًا   20 إىل  الطبية 
شخص  مليون   23.5 من  أكثر  واإلمدادات  األدوية  هذه 
واليمن  والعراق  والصومال  السورية  العربية  اجلمهورية  يف 

وحده.

تنسيق  عملية  قيادة،  يف  شاركت  أو  املنظمة،  قادت  كا 
جمموعة  فيها  َلت  ُفعِّ اإلقليم  يف  بلدان  ثانية  يف  الصحة  قطاع 
الصحة دون إغالق  الصحة. ويف قطاع غزة، حالت جمموعة 
الوقود  بتوفر  14 مستشًفى عامًا و18 مستشًفى غر حكومي 
جمموعة  يف  الرشكاء  وفر  العراق،  ويف  الكهربائية.  للمولدات 
يف  املستهدفني  األطفال  من   %99 لنسبة  التمنيع  الصحة 
ن  متكَّ اليمن،  ويف  مؤخرًا.  إليها  الوصول  أمكن  التي  املناطق 
6 ماليني شخص وإمدادهم  إىل  الوصول  الصحة من  رشكاء 
باخلدمات الصحية املنقذة للحياة. ويف باكستان، يعمل رشكاء 
الصحة حاليًا عىل دعم االنتقال من حالة الطوارئ إىل التنمية 
يف املناطق القبلية التي ختضع لإلدارة االحتادية. ويف اجلمهورية 
إجراء  مليون   14.4 الصحة  رشكاء  دعم  السورية،  العربية 

طبي، وقدموا 8.6 ماليني مقرر عالجي. 

وتم بنجاح احتواء فاشيات أمراض ُمعدية ُمستجدة يف باكستان 
)محى الضنك(، والصومال )الكولرا(، والسودان )اإلسهال 
الَفيالَِقة املرتبط  العربية املتحدة )داء  املائي احلاد(، واإلمارات 
بالسفر(، وذلك بفضل االستقصاء امليداين الرسيع ونرش فرق 
وإرشاك  الطارئة،  االحتياجات  لتلبية  اإلقليمي  املكتب  من 
رشكاء الشبكة العاملية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها، 
يف  العامة  بالصحة  اخلاصة  االحتواء  لتدابر  الرسيع  والتنفيذ 

البلدان املترضرة.

معاجلة  إىل  الرامية  اجلهود  أيضًا  استمرت  نفسه،  الوقت  ويف 
»الفرق  مبادرة  فُأطلقت  األجل.  الطويلة  القدرات  مسائل 
الطبية  الفرق  من  كادر  إلعداد  الطوارئ«  حاالت  يف  الطبية 
الوطنية املاهرة املتعددة التخصصات ليكونوا أول امُلستجيبني 
خمترات  »شبكة  وُأنشئت  طوارئ،  حاالت  حدوث  عند 
للمنظمة  التابعة  واخلطرة«  املستجدة  األمراض  مسببات 
إلنشاء خمترات ذات مستوى أمني عاٍل من أجل الكشف عن 
املناسب،  الوقت  يف  واحتوائها  عالجيًا  وتدبرها  الفاشيات 
وجيري العمل عىل إقامة رشاكات جديدة ووضع ناذج متويل 

جديدة.

وُيعّد التأهب للطوارئ جانبًا مهًا آخر من جوانب عملنا. ويف 
م الدعم إىل األردن وباكستان والعراق ومر  ُقدِّ  ،2017 عام 
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إلجراء تقييات للمخاطر ووضع خطط التأهب واالستجابة 
جلميع األخطار، وُأقيمت دورة بشأن طوارئ املستشفيات يف 
املتحدة  العربية  اإلمارات  وتلقت  وليبيا،  والسودان  البحرين 
وُعان والكويت واململكة العربية السعودية دعًا إلجراء مزيد 
املساعدة  مت  وُقدِّ الطوعية،  املشرتكة  اخلارجية  التقييات  من 
إىل اجلمهورية العربية السورية والعراق وليبيا واليمن من أجل 

االستعداد إلجراء تقييات خارجية مشرتكة.

إقليم  يف  األعضاء  والدول  املنظمة  موظفي  دور  يقتر  وال 
رشق املتوسط عىل اإلقليم فحسب، بل نساعد أيضًا يف رسم 
الدور،  ذلك  واشتمل  للمنظمة.  العاملية  االسرتاتيجية  مالمح 
العمل  برنامج  يف  عالية  ة  هبمَّ املسامهة  عىل   ،2017 عام  يف 
االنتهاء  تم  الذي  العاملية،  الصحة  ملنظمة  عرش  الثالث  العام 
الدول  ممثلو  أيضًا  وحرض   ،2018 أيار/مايو  يف  وإطالقه  منه 
جنيف  يف  املنظمة  مقر  يف  املستوى  رفيعة  اجتاعات  األعضاء 
للمسامهة يف وضع جدول األعال اخلاص بطائفة من املسائل.

األولويات  من  وأدائها  املنظمة  إدارة  حتسني  يزال  وال 
حتسني  املنظمة  واصلت   ،2017 عام  فخالل  االسرتاتيجية. 
قدراهتا عىل التخطيط والتنبؤ والتنفيذ والرصد والتقييم هبدف 
بكفاءة  وتوزيعها  املحدودة  املوارد  من  االستفادة  كفاءة  رفع 
يف  باملنظمة  اخلاصة  املراجعة  عمليات  مجيع  وانتهت  أكثر. 
اإلقليم إىل تقديرات إما ُمرضية أو ُمرضية جزئيًا، وهو ما ُيظِهر 
ن يف تنفيذ الضوابط، والتزامًا عميقًا باالمتثال  استمرار التحسُّ
دة. وسنواصل جهودنا حتى نصل  للمعاير واإلجراءات امُلحدَّ

باألداء إىل املستوى األمثل يف القريب العاجل.

الدكتور أمحد بن سامل املنظري
 املدير اإلقليمي

ملنظمة الصحة العاملية إلقليم رشق املتوسط
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تعزيز الُنُظم الصحية 
لتحقيق التغطية الصحية 

الشاملة
التغطية الصحية الشاملة 

لدعم  جهودها  العاملية  الصحة  منظمة  كثَّفت   ،2017 عام  يف 
وخرائط  واسرتاتيجياهتا  رؤاها  تطوير  يف  اإلقليم  بلدان 
األنشطة  واشتملت  الشاملة.  الصحية  التغطية  لبلوغ  الطريق 
الفوائد ذات  الرئيسية الشاملة عىل وضع حزمة  االسرتاتيجية 
األولوية للتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز املشاركة مع القطاع 
يسمى  ما  خالل  من  اجلهود  تضافر  عىل  والرتكيز  اخلاص، 
والسالم،  واإلنسانية  التنمية  بني  االرتباط  عىل  القائم  بالنهج 
من أجل تعزيز قدرة النظام الصحي عىل الصمود يف سياقات 

الطوارئ.

احلوكمة الصحية والتمويل 
واملؤسسات  القوية  احلوكمة  وهياكل  الواضحة  الرؤية  ُتَعدُّ 
عنارص  الفّعالة  والرشاكات  العاملة  والتمويلية  التنظيمية 
الصحية  التغطية  لبلوغ  الصحي  النظام  أداء  تعزيز  حاسمة يف 

الشاملة.

ويعاين العديد من بلدان اإلقليم من ضعف ترتيبات احلوكمة 
والقيود عىل املساءلة والشفافية، مما يعوق أداء النظام الصحي 
الواضحة  الرؤية  إىل  تفتقر  عديدة  بلدان  تزال  وال  لدهيا. 
وخارطة الطريق الشاملة لتعزيز ُنُظمها الصحية من أجل حتقيق 
التغطية الصحية الشاملة. وباإلضافة إىل ذلك، فإن عدم كفاية 
التمويل العام للصحة، وعدم وجود ترتيبات الدفع املسبق أو 
ضعف هذه الرتتيبات، واالستخدام غر الفّعال للموارد املالية 

الشحيحة ُيعرقل أداء ُنُظم التمويل الصحي. 

إعداد  لدعم  خاص  اهتام  ُأويِلَ  التحديات،  هذه  وملواجهة 
عن  الوطنية  الصحية  واخلطط  واالسرتاتيجيات  السياسات 

اجلهود  وتركيز  والتمويل  للحوكمة  تقييات  إجراء  طريق 
أيًضا  التقني  الدعم  َم  ُقدِّ كا  املؤسسية.  القدرات  بناء  عىل 
الوطنية  الصحية  اسرتاتيجياهتا  الستعراض  بلدان  عدة  إىل 
َل العديد من األدوات  اجلديدة. باإلضافة إىل ذلك، ُأِعدَّ أو ُعدِّ
الصحي  النظام  إصالح  يف  هبا  لالسرتشاد  التشخيصية 
لتقييم  أدوات  التحديد،  وجه  عيل  وُوِضعت،  ل.  والتحوُّ
إلجراء  البلدان  إىل  الدعم  َم  وُقدِّ العامة.  والصحة  املساءلة 
مراجعات خاصة باحلوكمة ومراجعات قانونية خاصة بالنظام 
يف  الفساد  خماطر  من  للحّد  املشرتك  اإلطار  وتطبيق  الصحي، 
قطاع الصحة. وعالوة عىل ذلك، بدأ العمل يف جماالت األخذ 
اجلهات  مع  واملشاركة  التحمل  عىل  والقدرة  بالالمركزية 
سيادة  حول  إقليمي  تدريب  وُنظَِّم  الدول.  غر  من  الفاعلة 
بالتعاون مع مركز  القانون وإدماج الصحة يف كل السياسات 
البحوث االجتاعية يف اجلامعة األمريكية يف القاهرة وجامعة 

الدول العربية.

وظلَّ العمل يف التمويل الصحي يسرتشد باإلجراءات املتخذة 
الشاملة  الصحية  بالتغطية  للنهوض  اإلقليمي  العمل  إطار  يف 
هدف  وتعزيز  الصحي  التمويل  ُنُظم  أداء  تعزيز  أجل  من 
البلدان  إىل  الدعم  التحديد،  وجه  عيل  َم،  وُقدِّ املالية.  احلاية 
للسياق  وفًقا  الصحي  للتمويل  واسرتاتيجياهتا  رؤاها  لوضع 
َم الدعم لتوليد البّينات الالزمة.  الُقْطري، ويف الوقت نفسه ُقدِّ
التقني مع مر يف سنِّ قانون تارخيي شامل  التعاون  وساهم 
للتأمني الصحي االجتاعي، ما يكفل توفر املزيد من األموال 
نظام  ملراجعة  الكويت  إىل  أيًضا  الدعم  َم  وُقدِّ للصحة.  العامة 
متويلها الصحي وإدماج اسرتاتيجية التمويل الصحي يف اخلطة 
إىل  خاص  دعم  م  وُقدِّ للبلد.  الصحية  الوطنية  االسرتاتيجية 
الرشاء  وظيفة  لتعزيز  والسودان  اإلسالمية  إيران  مجهورية 
اهتام  وُأويِلَ  لدهيا.  الصحي  التأمني  االسرتاتيجي ملؤسسات 

خاص إلعداد حزم الفوائد للتغطية الصحية الشاملة.

املشرتكة  البعثات  أسفرت  الصحية،  الرشاكات  جمال  ويف 
اللقاحات  أجل  من  العاملي  التحالف  مع  املنسق  والدعم 
النظام  التمويل لتعزيز  والتمنيع والصندوق العاملي عن زيادة 
مستوى  وحتسني  بالتمنيع  التغطية  زيادة  جمال  يف  الصحي 
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والسل  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  فروس  مكافحة 
َجت اجلهود املشرتكة مع وزارة الصحة االحتادية  واملالريا. وُتوِّ
متويل  مقرتح  بإقرار  التنمية  رشكاء  من  وغرها  السودان  يف 
للتأمني  الوطني  الصندوق  يف  احلوَكَمة  إصالحات  لدعم 
اإلنائي  املتحدة  األمم  برنامج  مع  التعاون  واستمر  الصحي. 

ملكافحة الفساد يف النظام الصحي.

تنمية القوى العاملة الصحية 
اجليد  األداء  وذات  املؤهلة  الصحية  العاملة  القوى  ُتَعدُّ 
عنًرا بالغ األمهية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة. وال تزال 
البلدان تواجه نقًصا عاًما يف العاملني الصحيني، باإلضافة إىل 
مهاراهتم  من  واالستفادة  اجلغرايف  توزيعهم  يف  االختالالت 
والسودان  وجيبويت  وباكستان  أفغانستان  وتعاين  املختلفة. 
يف  حاد  نقص  من  اخلصوص،  وجه  عىل  واليمن،  والصومال 
التي  األزمات  أدت  ذلك،  عىل  وعالوة  الصحيني.  العاملني 
التعليم  وانقطاع  الصحيني  العاملني  فقدان  إىل  أمدها  طال 
املهني الصحي، مما أدى إىل اتساع الفجوات. وما زالت سالمة 
ل مصدر  وأمن األعداد املتبقية من القوى العاملة الصحية ُتشكِّ
قلق كبر. وأّدى النزوح الرسيع لالجئني يف بعض البلدان إىل 

زيادة عبء العمل وانخفاض كثافة القوى العاملة الصحية.

القوى  لتطوير  إطار عمل  االنتهاء من وضع   ،2017 ، يف  وَتمَّ
للجنة  والستون  الرابعة  الدورة  ته  وأقرَّ الصحية،  العاملة 
إرشادات  اإلطار  ويوفر  األول/أكتوبر.  ترشين  يف  اإلقليمية 
اسرتاتيجية للبلدان للتعامل مع التحديات ذات الصلة بالقوى 
التخطيط  أعال  يف  البلدان  من  عدد  َع  ورَشَ الصحية،  العاملة 
العمل  الصحية وسوق  العاملة  القوى  االسرتاتيجي، وحتليل 
بنتائجها يف وضع اخلطط االسرتاتيجية. ووضعت  لالستنارة 
إيران  ومجهورية  وباكستان،  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
خاصة  اسرتاتيجيات  والعراق،  والصومال،  اإلسالمية، 

بالتمريض أو القبالة.

األردن،  يف  حالة  دراسات  ُأجرَيت  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
التحديات  لفهم  ولبنان،  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية 
وكيفية  األولية  الرعاية  قطاع  يف  العاملة  القوى  يف  والثغرات 

األولية  بالرعاية  املعنية  التخصصات  متعددة  األفرقة  تقوية 
القائمة عىل ممارسة طب األرسة. وُوِضع منهج درايس مترييض 
املناهج  إعداد  عملية  لتوجيه  أولًيا  نموذًجا  باعتباره  إقليمي 
الدراسية يف جمال التمريض؛ وُأجرَيت مراجعة لتلك املناهج يف 
م الدعم لليمن إلنشاء برنامج  العديد من البلدان. وأخًرا، ُقدِّ

لبكالوريوس التمريض يف جامعة عدن. 

العاملة  القوى  تعليم  يف  اخلاص  القطاع  مشاركة  تزايد  ومع 
أكثر  الصحية  العاملة  القوى  تنظيم  أصبح  وعملها،  الصحية 
أمهية من أي وقت مى. ونظًرا لكون تعزيز قدرات احلوَكَمة 
أمًرا بالغ األمهية، فقد ُعِقدت حلقة عمل حول تعزيز القوى 
النقد  وصندوق  الدويل  البنك  مع  بالتعاون  الصحية  العاملة 
م الدعم إلنشاء جمالس وطنية للطب والقبالة يف  الدويل، كا ُقدِّ

العديد من البلدان.

وُتوّفر مراصد القوى العاملة الصحية آليات لتعزيز املعلومات 
2017، ُعقد  والبّينات بشأن القوى العاملة الصحية. ويف عام 
ملناقشة  الصحية  العاملة  القوى  مراصد  بشأن  إقليمي  اجتاع 
كيفية االرتقاء هبذه املراصد وإدخال حسابات القوى العاملة 
املؤرشات  من  جمموعة  عىل  واالتفاق  فيها  الوطنية  الصحية 

لرصد أداء إطار العمل.

إطار عمل لتنمية القوى العامعة الصحية ½
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تنفيذ  نطاق  توسيع  يف  املبذولة  اجلهود   2018 يف  وستتواصل 
إطار العمل، مع الرتكيز عىل أولويات التخطيط االسرتاتيجي 
إليها  الوصول  وإمكانية  الصحية  العاملة  القوى  توافر  لضان 
القوى  جمال  يف  احلوَكَمة  وتعزيز  وأدائها،  جودهتا  وضان 
االستثار  وزيادة  التنظيمية،  والقدرات  الصحية  العاملة 
والبّينات  املعلومات  وحتسني  الصحية،  العاملة  القوى  يف 
التصّدي  يف  املبذولة  اجلهود  ستتواصل  كا  هبا.  الصلة  ذات 
للتحديات فيا يتعلق بالقوى العاملة الصحية يف البلدان التي 
فرص  إتاحة  ضان  أجل  من  األمد  طويلة  أزمات  من  تعاين 

احلصول عىل خدمات الرعاية الصحية.

األدوية والتكنولوجيات األساسية 
حتسني  البلدان  من  الشاملة  الصحية  التغطية  حتقيق  سيتطلب 
بينها  ومن  الصحية،  التكنولوجيات  عىل  احلصول  فرص 
للدول  ويمكن  الطبية.  واألجهزة  واللقاحات  األدوية 
األعضاء، بدعم تقني من منظمة الصحة العاملية، حتسني فرص 
احلصول عليها عن طريق وضع سياسات وطنية تشّجع عىل 
الصحية  التكنولوجيات  ابتكار  جمال  يف  فّعالة  برامج  إعداد 

وتنظيمها وتقييمها وإدارهتا يف إطار النُُظم الصحية القائمة.

اإلدارة  برنامج  خالل  من  األعضاء،  الدول  حظيت  وقد 
لتنفيذ  سياسات  وضع  يف  الدعم  عىل  لألدوية،  الرشيدة 

وزيادة  املصالح؛  تضارب  وإدارة  السلوك؛  قواعد  مدونات 
للجان  توجيهية  مبادئ  ووضع  للجمهور؛  املعلومات  إتاحة 
لعمليات  معيارية  تشغيل  إجراءات  ووضع  العضوية؛  حول 
اختاذ القرار؛ وإنشاء آليات مستقلة للتظلم لزيادة محاية املبلغني 
عام  يف  صدر  وقد  املجتمع.  مشاركة  وزيادة  املخالفات؛  عن 
املستحرضات  قطاع  يف  بالشفافية  خاص  تقييمي  تقرير   2017
األمم  برنامج  مع  بالتعاون   ، وتمَّ باكستان.  يف  الصيدالنية 
الفساد،  ومكافحة  للنزاهة  العربية  والشبكة  اإلنائي،  املتحدة 
تقديم تدريب ختصيص حول منع الفساد يف قطاع املستحرضات 

الصيدالنية، وذلك لعدد من املسؤولني يف مر.

واستمر التعاون مع البلدان يف تنفيذ خطة العمل العاملية ملنظمة 
امليكروبات. وسُتنرش  مضادات  مقاومة  بشأن  العاملية  الصحة 
بيانات وطنية موثوقة حول استهالك املضادات احليوية خالل 
األعوام من 2014 إىل 2016 من عدة بلدان يف اإلقليم، وذلك 
بشأن   2018 لعام  العاملية  الصحة  ملنظمة  العاملي  التقرير  يف 

استهالك املضادات احليوية.

وُأجرَيت ُمُسوحات حول السياسة والتنظيم الوطنيني للطب 
التقليدي والتكمييل يف ثانية بلدان )هي األردن، وأفغانستان، 
وُعان،  والصومال،  السورية،  العربية  واجلمهورية  وتونس، 
حتديد  يف  امُلُسوحات  هذه  نجحت  وقد  واملغرب(.  ولبنان، 
يتعني  التي  واملارسات  واللوائح  السياسات  يف  الفجوات 
إلعداد  التقني  الدعم  وُقِدَم  معاجلتها.  األعضاء  الدول  عىل 
وُنُظم  السوق  وترّصد  األعشاب  بطب  املتعلقة  السياسات 

التيقظ.

الصحية  الرعاية  تكنولوجيا  إدارة  ملركز  التقني  الدعم  وُقدم 
يف  لالبتكار  إقليمًيا  مركًزا  ليصبح  لبنان  يف  هبا  والنهوض 
املركز  مع  التعاون  وَتَرَكز  الصحية.  الرعاية  تكنولوجيا  جمال 
جمال  يف  االبتكار  روح  لتعزيز  اسرتاتيجيات  تطوير  عىل 
للتشجيع  احلالية  املوارد  واستقصاء  الصحية،  التكنولوجيات 
التي  )اإلكلينيكية(  الرسيرية  الفجوات  االبتكار، وحتديد  عىل 

يتعني سّدها، وتعزيز التعاون متعدد االختصاصات. 

واللقاحات  األدوية  مثل   - الطبية  املنتجات  تنظيم  ويعد 
 ، وتمَّ اإلقليم.  يف  األولويات  من  واحًدا   - الطبية  واألجهزة 

ةقييل مدى الزفافية يف قطاع املستحرضات  ½
الصيدالنية يف باكستان
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املنظمة  التي وضعتها  املرجعية  أداة حتديد األسس  عن طريق 
تقييات  إجراء  األدوية،  بتنظيم  املعنية  الوطنية  للسلطات 
األردن،  )هي  بلدان  ثانية  يف  الوطنية  التنظيمية  للقدرة 
اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  وباكستان،  وأفغانستان، 
خطط  وضع  عن  وأسفرت  ولبنان(،  والصومال،  والسودان، 
للتطوير املؤسيس لسلطاهتا الوطنية املعنية بتنظيم األدوية. ومن 
املقرر متابعة جهود إنفاذ هذه اخلطة عىل مدى العامني املقبلني. 
يف  الوطنية  التنظيمية  للسلطة  رسمي  غر  تقييم  ُأجري  وقد 
الوطنية  التنظيمية  السلطة  وتقوم  السعودية.  العربية  اململكة 
تنظيم  عىل  قدراهتا  بتعزيز  حالًيا  السعودية  العربية  اململكة  يف 

اللقاحات امُلصنَّعة حملًيا تنظيًا مناسبًا.

األجهزة  تنظيم  بشأن  إقليمي  منشور  ُتْرِجَم   ،2017 عام  ويف 
الطبية إىل اللغة الفرنسية. وحيظى العديد من البلدان باملساعدة 
املوجودة  الطبية  لألجهزة  التنظيمية  وظائفها  تعزيز  جمال  يف 
لدهيا. ودعمت منظمة الصحة العاملية إنشاء جلان خراء تابعة 
اللوائح  تنسيق  لتعزيز  بالتنمية  املعنية  الدولية  للهيئة احلكومية 
والصومال  والسودان  جيبويت  يشمل  با  الطبية  التنظيمية 

والدول األعضاء يف اإلقليم األفريقي.

يف  الصحي  لالعتاد  الوطنية  اهليئة  إىل  التقني  الدعم  م  وُقدِّ
مجهورية  يف  الصحية  للبحوث  الوطني  املعهد  وإىل  تونس، 
تقييم  دراسات  إجراء  عىل  قدراهتا  لتعزيز  اإلسالمية  إيران 
اإلقليمية  التجارب  تشاطر  وجرى  الصحية.  التكنولوجيات 
يف جمال تطوير وحدات تقييم التكنولوجيات الصحية الوطنية 
األفريقية،  البلدان  جانب  من  به  حُيتذى  نموذًجا  باعتبارها 
تقييم  لوكاالت  السنوي  االجتاع  مداوالت  خالل  وذلك 
يف   2017 لعام  الدولية  والشبكات  الصحية  التكنولوجيات 
يف  وذلك  اإلقليمية،  التجربة  عىل  أيضًا  الضوء  وُسلَِّط  روما. 
الرعاية  تكنولوجيات  لتقييم  الدولية  املجلة  من  خاص  عدد 

الصحية.

لقطاع  جديد  ُقْطري  ملرتسم  جتريبي  اختبار  وُأجري 
هذا  ويوفر  وليبيا.  السودان  يف  الصيدالنية  املستحرضات 
والعمليات  اهلياكل  حول  اجلودة  عالية  معلومات  املرتسم 
واملستحرضات  الصحة  بقطاعات  الصلة  ذات  واحلصائل 

الصيدالنية يف بلدان اإلقليم. وُنظِّم تدريب يف جمال تعزيز إدارة 
سلسلة توريد األدوية واألجهزة الطبية يف ليبيا. 

ودعًا للجهود الرامية إىل حتسني احلصول عىل التكنولوجيات 
املساعدة وإدارهتا، تم تطوير أداة تقييم رسيعة جلمع املعلومات 
الُقْطرية األساسية وحتليلها. وُعرضت نتائج التقييم اإلقليمي 
جمال  يف  والتعليم  واالبتكار  للبحوث  العاملي  القمة  مؤمتر  يف 
النتائج،  إىل  واستنادًا   .2017 يف  املساعدة  التكنولوجيات 
إطار  إعداد  يف  به  لالسرتشاد  إقليمي  تقرير  إعداد  جيري 
العمل اإلقليمي لتحسني فرص احلصول عىل التكنولوجيات 
الصحية  التغطية  لتحقيق  أساسًيا  مكوًنا  بوصفها  املساعدة، 

الشاملة.

تقدمي اخلدمات املتكاملة 
اخلدمات  تقديم  جمال  يف  البلدان  إىل  م  الـُمقدَّ الدعم  استند 
اخلدمات  بشأن  املنظمة  إطار  إىل   ،2017 الصحية، خالل عام 
مجعية  أقرته  والذي  الناس،  عىل  ز  ُتركِّ التي  املتكاملة  الصحية 

الصحة العاملية يف أيار/مايو 2016. 

يف  ت  ُأِعدَّ قد  كانت  اإلنرتنت،  عىل  تدريبية  دورة  مت  وُقدِّ
طب  جمال  يف  العموميني  املارسني  قدرات  لبناء   ،2016 عام 
األرسة، وذلك يف كل من اإلمارات العربية املتحدة، والعراق، 
والكويت، ومر، واململكة العربية السعودية، ووكالة األمم 
الرشق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة 
ممارسة  يف  اخلراء  من  استشارية  جمموعة  ُأنشئت  كا  األدنى . 
طب األرسة لتقديم التوجيه االسرتاتيجي بشأن توسيع نطاق 

ممارسة طب األرسة يف اإلقليم.

ومن اخلطوات املهمة لضان إتاحة حصول اجلميع عىل الرعاية 
ينبغي  التي  والتدخالت  واخلدمات  الرامج  حتديد  الصحية، 
ُأوىل  خطوة  ويف  السكان.  أجل  من  ماليًا  وتغطيتها  توفرها 
نحو وضع ِحَزم الفوائد العامة ذات األولوية للتغطية الصحية 
الشاملة يف اإلقليم، تمَّ تقييم حزم اخلدمات الصحية األساسية 
يف ستة بلدان )هي أفغانستان، والصومال، وفلسطني، ومر، 

واململكة العربية السعودية، واليمن(. 
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لّلجنة  والستني  الرابعة  الدورة  خالل  البلدان،  وأبرزت 
احلاسم  الدور   ،2017 األول/أكتوبر  ترشين  يف  اإلقليمية، 
الصحية  بالتغطية  النهوض  يف  اخلاص  الصحي  للقطاع 
الشاملة. واستجابة لذلك، بدأ العمل عىل وضع إطار إقليمي 
ك نحو  للعمل عىل تعزيز دور القطاع الصحي اخلاص يف التحرُّ
حتقيق التغطية الصحية الشاملة. وجرى يف عام 2017، حتديث 
ت  لتحليالت القطاع الصحي اخلاص يف بلدان اإلقليم، وُأِعدَّ
صحف وقائع للقطاع الصحي اخلاص ألجل 18 بلدًا خمتلفًا. 

واشتمل الدعم التقني يف جمال الرعاية واإلدارة يف املستشفيات 
يف  الرعاية  بشأن  الوطنية  القدرات  لبناء  برناجمني  عىل 
املستشفيات  ملديري  ما  ُقدِّ املستشفيات،  وإدارة  املستشفيات 
متهيًدا  الرئيسيني  املدربني  لتدريب  نموذج  إعداد  وتم  العامة. 
وإدارهتا.  املستشفيات  برعاية  املعني  الرنامج  تعميم  لبدء 
اإلقليم يف  الرنامج يف  لتكرار هذا  النموذج  وسيستخدم هذا 

عام 2018.

وُتظِهر البيانات املستقاة من أداة منظمة الصحة العاملية لتقييم 
وجود  بلًدا،   12 من  مُجَِعت  والتي  الصحية،  الرعاية  ُنُظم 
مبادرة  ت  وُأِعدَّ اإلقليم.  يف  خطرة  وتنفيذية  تنظيمية  ثغرات 

التأهب  عىل  املستشفيات  مديري  قدرات  لتعزيز  جديدة 
حلاالت الطوارئ يف املستشفيات واالستجابة هلا، وُأْجِرَي، يف 
السودان، أول تدريب وطني يف هذا املجال. وسيتكرر، خالل 
2018، تقديم هذه الدورة يف البلدان التي تشهد حاالت  عام 
الوطنية  للسياسات  تقييم   ،2017 عام  يف  وُأجري،  طوارئ. 
لقطاع املستشفيات، من أجل إعداد إطار عمل إقليمي خاص 

بقطاع املستشفيات. 

املجاالت  خمتلف  يف  الدعم  األعضاء  الدول  وتلقت 
السياسات  وضع  ذلك  يف  با  والسالمة،  باجلودة  املتعلقة 
واالسرتاتيجيات الوطنية للجودة، واملراجعة التقنية والتوجيه 
الوطنية.  الصحية  الرعاية  مؤسسات  اعتاد  برامج  جمال  يف 
وُأجرَيت دراسة إقليمية عن توصيف برامج اعتاد مؤسسات 
صورته  يف  التقرير  وضع  حالًيا  وجيري  الصحية،  الرعاية 
عمل  إطار  إعداد  تم  األولية،  الرعاية  مستوى  وعىل  النهائية. 
كي  الرعاية،  جلودة  أساسيًا  مؤرشًا   34 من  جمموعة  يتضّمن 
تستخدمها البلدان يف تقييم جودة الرعاية وحتسينها ورصدها 
عىل مستوى مرافق الرعاية الصحية األولية. كا تلقت الدول 
لصحة  العاملية  الصحة  منظمة  إطار  تنفيذ  يف  الدعم  األعضاء 

ةدراب أطباء األرسة يف العراق من أجل ةعشاش ةقدال اخلدمات لتحقيح التيطية الصحية الزامعة ½
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األم والوليد لتحقيق جودة الرعاية، والتدخالت املعنية بسالمة 
املرىض، با يشمل إطالق مبادرة املستشفيات املراعية لسالمة 
وشملت  البلدان.  من  أكر  عدد  يف  نطاقها  وتوسيع  املرىض 
اخلاص  الدرايس  املنهج  إدراج  األخرى  الرئيسية  األنشطة 
بسالمة املرىض الذي أعدته منظمة الصحة العاملية، وذلك يف 
فضاًل  ُعان،  يف  الصحية  بالرعاية  معنية  أكاديمية  مؤسسة   21
اخلاصة  العاملية  الصحة  ملنظمة  األساسية  املكونات  تنفيذ  عن 

بالوقاية من العدوى ومكافحتها يف قطر.

ُنُظم املعلومات الصحية
الصحية  املعلومات  لنُُظم  اإلقليمي  اإلطار  تنفيذ  يظل 
للدعم  الرئيسية  األولويات  إحدى  األساسية  واملؤرشات 
مؤرشات  ُأدرجت  آخر،  جانب  وعىل  اإلقليم.  يف  التقني 
أهداف التنمية املستدامة الرئيسية يف قائمة املؤرشات األساسية 
املؤرشات  عن  لإلبالغ  موحد  بنهج  البلدان  لتزويد  اإلقليمية 
األعضاء،  الدول  مع  املكثف  العمل  وأدى  بالصحة.  املتعلقة 
يف جمال تعزيز ُنُظم البيانات والقياسات الصحية الُقْطرية، إىل 
حتسن ملحوظ يف اإلبالغ عن املؤرشات األساسية، بمتوسط 
املستوى  عىل  عنها  امُلبلَّغ  املؤرشات  يف   %15 قدرها  زيادة 
نسبة  وترتاوح   .2017 حتى   2014 من  لألعوام  اإلقليمي 
اإلبالغ عن املؤرشات األساسية، يف 16 من 22 بلًدا، بني %76 
و95%، يف حني ترتاوح النسبة يف البلدان الستة املتبقية بني %62 

و %75.

جمال  يف  البلدان  قدرة  تعزيز  إىل  الرامية  اجلهود  إطار  ويف 
امُلُسوحات  نتائج  من  أساسًا  املستمدة  املؤرشات  عن  اإلبالغ 
ديسمر،  األول/  كانون  يف  استشاري  اجتاع  ُعقد  السكانية، 
الوطنية،  السكانية  للُمُسوحات  األولوية  ذات  النتائج  ملناقشة 
وخطط  هبا،  امُلوىص  النمطية  االستقصائية  والوحدات 
بمؤرشات  املتعلقة  البيانات  توليد  لدعم  الوطنية  امُلُسوحات 
م  للتقدُّ الفّعال  والرصد  الرئيسية،  املستدامة  التنمية  أهداف 
عام  يف  وسيجرى  الشاملة.  الصحية  التغطية  لبلوغ  امُلحَرز 
لالستفادة  البلدان  سياقات  لتناسب  النتائج  مواءمة   ،2018

منها يف اخلطط الوطنية.

املعلومات  لنُُظم  شاملة  تقييات   ،2017 عام  يف  وُأجريت، 
إطار  يف  وذلك  وليبيا،  باكستان  من  كل  يف  الوطنية  الصحية 
الذي  التقييم  وأعقب  النُُظم.  تلك  تعزيز  إىل  الرامية  اجلهود 
ُأجري يف ليبيا، وضع اسرتاتيجية وطنية حمددة التكاليف لنظام 
لنظام  وطنية  اسرتاتيجية  ُوضعت  كا  الصحية.  املعلومات 
الذي  التقييم  نتائج  إىل  استناًدا  األردن  الصحية يف  املعلومات 
باكستان،  )هي  بلدان  ثالثة  وتلقت   .2016 عام  هناك  ُأجري 
إلجراء  الدعم  والسودان(  السورية،  العربية  واجلمهورية 
اختبار جتريبي ارتيادي لنظام املعلومات الصحية عىل مستوى 
أنشطة  تعزيز  )DHIS-2(، من أجل  الثاين  املناطق، اإلصدار 
الصحية ومعاجلتها وحتليلها وتبليغها. وُعِقدت  البيانات  مجع 
حلقة عمل إقليمية يف األردن لبناء قدرات املديرين الوطنيني 
املعلومات الصحية،  لرامج صحة األمهات واألطفال وُنُظم 
تستهدف حتديد الغايات ذات الصلة بأهداف التنمية املستدامة 
األمهات  وصحة  اإلنجابية،  الصحة  بمؤرشات  املتعلقة 

واملواليد واألطفال واملراهقني.

ويظل تعزيز أنشطة مجع البيانات وحتسني جودهتا، من واقع ُنُظم 
أولوية  ُيمثِّل  احليوية،  واإلحصاءات  املدنية  األحوال  تسجيل 
يف  األنشطة  تركزت   ،2017 عام  وخالل  اإلقليم.  يف  رئيسية 
اإلقليم، عىل بناء القدرات من أجل حتسني بيانات الوفيات من 
حيث التغطية واجلودة. وُأدخل للمرة األوىل، استبيان منظمة 
الصحة العاملية اخلاص بالترشيح الشفهي املؤمتت، وذلك من 
خالل حلقة عمل ُعِقدت لسبعة بلدان. وُعقدت، بالتعاون مع 
الصحة،  أجل  من  للبيانات  بلومرغ  ومبادرة  ملبورن  جامعة 
استخدام  جمال  يف  األعضاء  الدول  قدرات  لبناء  عمل  حلقة 
لتقييم  إلكرتونية  أداة  وهي   ،ANACONDA أناكوندا  أداة 
مدى دقة واكتال بيانات الوفيات وأسباب الوفاة. وبغية تعزيز 
وأسباب  الوفيات  عن  لإلبالغ  اإللكرتوين  التطبيق  استخدام 
املعلومات  لنظام  اإللكرتونية  للمنصة   2 )اإلصدار  الوفاة 
الصحية عىل مستوى املناطق DHIS2-SMoL(، ُنظَِّمت حلقة 
عمل جلميع بلدان اإلقليم، ملواءمة التطبيق ليناسب السياقات 
اخلاصة بكل بلد. وُنظمت حلقة عمل إقليمية بشأن املراجعة 
 )ICD-11( لألمراض  الدويل  للتصنيف  عرشة  احلادية 
بالتعاون مع املركز الكويتي املتعاون مع املنظمة بشأن جمموعة 
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التصنيفات الدولية للمنظمة. كا ُنظمت حلقات عمل وطنية 
يف أربعة بلدان لبناء القدرات الوطنية يف جمال إصدار شهادات 
الوفيات وترميز املراجعة العارشة للتصنيف الدويل لألمراض 
)ICD-10(. وُعِقدت ألول مرة يف اإلقليم، حلقة عمل حول 
الرتميز املتقدم للمراجعة العارشة للتصنيف الدويل لألمراض 
وذلك  بالقرارات،  اخلاصة  اجلداول  باستخدام   )ICD-10(
وقدمت  البحرين.  يف  للصحة  األعىل  املجلس  مع  بالتعاون 
البلدان  من  العديد  يف  العمل  حلقات  لعقد  الدعم  املنظمة 
ُنُظم  حتسني  خطط  تنفيذ  يف  امُلحرز  التقدم  تقييم  أجل  من 
عام  وخالل  احليوية.  واإلحصاءات  املدنية  األحوال  تسجيل 
ذلك  يف  مستخدمة  الوفيات  بيانات  عن  بلًدا   12 أبلغ   ،2017
 ،)ICD-10( لألمراض  الدويل  للتصنيف  العارشة  املراجعة 
 .)ICD-9( فيا استخدم بلد واحد املراجعة التاسعة للتصنيف

وسيرتكز العمل يف املستقبل عىل دعم الدول األعضاء ملواجهة 
التحديات املتبقية ذات الصلة بنُُظم املعلومات الصحية. وسيتم 
دعم البلدان، عىل وجه اخلصوص، كي تضع اخلطط اخلاصة 
واملرّكز  املنتظم  التنفيذ  تعزيز  أجل  من  الوطنية،  بامُلُسوحات 
جتريبي  اختبار  جيري  أن  املقرر  ومن  السكانية.  للُمُسوحات 
الصحية  املعلومات  لنظام   2 اإلصدار  عىل  ليبيا  يف  ارتيادي 
البيانات  مجع  أنشطة  تعزيز  أجل  من   )DHIS2( للمناطق 
الصحية ومعاجلتها وحتليلها وتبليغها، ومن املقرر أيًضا إجراء 
تقييم شامل لنظام املعلومات الصحية يف أفغانستان. وما تزال 
املوارد يف اإلقليم،  الطوارئ طويلة األمد، وحمدودية  حاالت 

الصحية،  املعلومات  ُنُظم  حتسني  إىل  الرامية  اجلهود  عىل  تؤثر 
ومن بينها ُنُظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية. 
وما تزال احلاجة قائمة إىل بذل مزيد من اجلهود من أجل حتسني 
جودة شهادات الوفيات باستخدام ناذج شهادات متوافقة مع 

املراجعة العارشة للتصنيف الدويل لألمراض.

البحث والتطوير واالبتكار
جمال  يف  القدرات  بناء  عىل  العاملية  الصحة  منظمة  دعم  ز  َتَركَّ
من  لالستفادة  األكاديمية  واملؤسسات  الصحية  الرعاية 
تعزيز  طريق  عن  وذلك  الصحية،  باملعلومات  اخلاصة  املوارد 
البحوث يف جمال الصحة )برنامج  الوصول إىل  إتاحة  برنامج 
هيناري Hinari(، وتنظيم حلقات عمل تدريبية وطنية يف هذا 
املجال. واستمر النرش الشهري املعتاد للمجلة الصحية لرشق 
املخدرات  تعاطي  حول  خاًصا  إصداًرا  متضمنا  املتوسط، 

ومواد اإلدمان. 

ويف جمال الصحة اإللكرتونية، ُأجري حتليل للوضع اإلقليمي 
بشأن األولويات الصحية الوطنية والفرص والعوائق املحتملة 
أمام تطبيقات الصحة اإللكرتونية. وُعقدت، يف كانون األول/
االسرتاتيجيات  لوضع  أوىل  إقليمية  عمل  حلقة  ديسمر، 
االحتاد  مع  باالشرتاك  وذلك  اإللكرتونية،  للصحة  الوطنية 
إطالق  تونس،  يف  موسع  بشكل   ، وتمَّ لالتصاالت.  الدويل 
االتصاالت  أجهزة  عىل  اإللكرتونية  بالصحة  خاص  تطبيق 
التدخني.  عن  اإلقالع  عىل  للتشجيع   )mHealth( النقالة 
وتواصل تنفيذ تطبيقات الصحة اإللكرتونية املسندة بالبّينات 
مر  ويف  السّكري(  )ملكافحة  تونس  يف  النقالة  األجهزة  عىل 

)ملكافحة السّكري، ولإلقالع عن التدخني(.

وُعقدت يف ُعان، يف نيسان/أبريل، وبالتنسيق مع اليونسكو، 
الوطنية  باألخالقيات  املعنية  الوطنية  للجان  إقليمية  قمة 
اإلقليمي  التعاون  تعزيز  هبدف  البيولوجية،  واألخالقيات 
البحوث  بأخالقيات  الصلة  ذات  الناشئة  القضايا  ملعاجلة 

احليوية.

إطار لنظل املععومات الصحية واملؤرشات  ½
الرئيسية لعام 2017
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يف  اإلقليمية،  اللجنة  أصدرت  األول/أكتوبر،  ترشين  ويف 
إقليمية  آليات  إنشاء  إىل  يدعو  قراًرا  والستني،  الرابعة  دورهتا 
وبني  املعنية،  البحثية  املؤسسات  بني  الفجوات  َسّد  لدعم 
صانعي السياسات، وترمجة البّينات البحثية إىل بيانات خاصة 
رسم  حول  للخراء  مشاورة  وأبرزت  الصحية.  بالسياسات 
السياسات الصحية املسندة بالبّينات، ُعقدت يف ترشين الثاين/
قدراهتا  لتحسني  األعضاء  الدول  دعم  إىل  احلاجة  نوفمر، 
البحوث، واحلوكمة، واإلرشاف عليها،  املؤسسية عىل إجراء 

واالستفادة من البّينات البحثية يف صنع القرارات. 

واكتملت املشاريع البحثية لألمراض املدارية من ستة بلدان، 
لألولويات  منح   )10( لعرش  الرشوط  أيًضا  اسُتوفيت  فيا 
وواصلت  بلدان.  ثانية  يف  العامة  الصحة  جمال  يف  البحثية 
خالل  من  البحثية  القدرات  بناء  دعم  العاملية  الصحة  منظمة 
بالتنفيذ  اخلاصة  البحوث  بشأن  إقليمية  عمل  حلقات  عقد 
واملارسات اجليدة يف جمال البحوث الصحية. ويف عام 2017، 
إىل  الدعم  يقدمون  املنظمة،  مع  متعاونًا  مركزًا   46 هناك  كان 

األنشطة التي تقوم هبا املنظمة يف اإلقليم.
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املزاركون يف إطاق التحدي العاملي الثالث لسامة املرىض »الدواء بدون رضر« ½
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التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2017

تعزيز الصحة طيلة العمر 

النهج الشامل ملراحل احلياة
جماالت  مجيع  مع  احلياة  طيلة  والعافية  الصحة  تعزيز  يتقاطع 
أثنائه  ويف  احلمل  قبل  املرأة  صحة  ذلك  يف  با  املنظمة،  عمل 
السن.  وكبار  واملراهقني  واألطفال  املواليد  وصحة  وبعده، 
باألمراض،  واإلصابة  الوفيات  خفض  إىل  املنظمة  وهتدف 
والتجارية  واالقتصادية  االجتاعية  دات  للُمحدِّ ي  والتصدِّ
احلياة  طوال  احلاسمة  املراحل  وبتحديد  السكان.  لصحة 
التي تؤثر عىل الصحة، يمكن إدراك الفرص السانحة لتعزيز 

الصحة وتناوهلا عىل امتداد سلسلة الرعاية.

الصحة اإلجنابية وصحة األمهات واملواليد 
واألطفال واملراهقني

إقليم  يف  العاملية  الصحة  منظمة  لعمل  الطريق  خارطة  ُأقرت 
وصحة  اإلنجابية  بالصحة   )2021-2017( املتوسط  رشق 
واحدة  بصفتها  واملراهقني  واألطفال  واملواليد  األمهات 
السرتاتيجية  الزاوية  حجر  فهي  اإلقليم؛  يف  أولوياهتا  من 
واملراهق والطفل  املرأة  صحة  بشأن  العاملية  املتحدة   األمم 
التنمية  أهداف  لتحقيق  مسبق  ورشط   ،)2030-2016(
األمهات  وفيات  مستويات  وتعد   .2030 بحلول  املستدامة 
واملواليد واألطفال، وتلبية احلاجة إىل تنظيم األرسة مؤرشات 
اإلنجابية  الصحة  برامج  حترزه  الذي  التقدم  لرصد  أساسية 
الدول  يف  واملراهقني  واألطفال  واملواليد  األمهات  وصحة 
تعانيه  ما  مع  متفاوتًا،  التقدم  زال  ما  ولألسف،  األعضاء. 
واضحة  انتكاسات  من  اإلنسانية  باألزمات  املترضرة  البلدان 

يف هذا الصدد. 

جمال  يف  التقني  الدعم  تقديم  املنظمة  واصلت   ،2017 ويف 
واإلمارات  العراق  وأطلق  الوطني.  االسرتاتيجي  التخطيط 
تقدم  وُأحرز  اسرتاتيجية،  خططًا  واليمن  املتحدة  العربية 
واململكة  وباكستان  واملغرب  وليبيا  ومر  أفغانستان  جيد يف 

للجهود  ز  امُلركَّ الدعم  املنظمة  وقدمت  السعودية،  العربية 
أيلول/ ويف  وتونس.  السورية  العربية  اجلمهورية  يف  الوطنية 
األمم  صندوق  مع  باالشرتاك  املنظمة،  عقدت  سبتمر، 
السنوي  البلداين  االجتاع  واليونيسف،  للسكان  املتحدة 
اإلقليم.  يف  واألطفال  األمهات  صحة  برامج  ملديري  الثالث 
لتوسيع  عمل  خطط  املشاِركة  عرش  التسعة  البلدان  ووضعت 
أهداف  غايات  حتقيق  نحو  الوطنية  الرامج  مستوى  نطاق 
املعارف  نقل  وتشجيع  بالصحة  املرتبطة  املستدامة  التنمية 
واخلرات إىل الدول األعضاء. وأصدر االجتاع بيانًا مشرتكًا 
نحو  السداسية  العاملية  الصحية  الرشاكة  التزام  عن  أعرب 
صحة النساء واألطفال واملراهقني. وجتمع الرشاكة السداسية 
ست وكاالت من وكاالت األمم املتحدة واملنظات والرامج 
ذات الصلة لتحسني صحة النساء واألطفال وإنقاذ أرواحهم، 
العاملية، وبرنامج األمم  الوكاالت هي: منظمة الصحة  وهذه 
املتحدة املشرتك املعني بفروس نقص املناعة البرشية/اإليدز، 
املتحدة  األمم  ومنظمة  للسكان،  املتحدة  األمم  وصندوق 
بني  للمساواة  املتحدة  األمم  وهيئة  )اليونيسف(،  للطفولة 
والبنك  للمرأة(،  املتحدة  األمم  )هيئة  املرأة  ومتكني  اجلنسني 

الدويل.

وصحة  اإلنجابية  للصحة  املحددة  لالحتياجات  واستجابة 
األمهات يف حاالت األزمات، عقدت منظمة الصحة العاملية 
وصندوق األمم املتحدة للسكان مشاورة غر رسمية يف آب/
أغسطس بشأن حتسني جمموعات أدوات الصحة اإلنجابية يف 
حاالت الطوارئ. باإلضافة إىل ذلك، انطلق مرشوع لتحسني 
تقييم  إجراء  مع  الطوارئ  حاالت  يف  األرسة  تنظيم  ممارسة 
هلذه املارسة يف خميات الالجئني يف لبنان استنادًا إىل توصيات 
املأمونة  احلمل  منع  وسائل  استخدام  ممارسات  بشأن  املنظمة 

والفعالة. 

اإلنجابية  الصحة  جمال  يف  الرعاية  جودة  ولتحسني 
معاير  األعضاء  الدول  عىل  ُعِرضت  األمهات،  وصحة 
الرعاية  جودة  بشأن  املنظمة  وضعتها  ثة  حُمدَّ وأدوات 
حتسني  »معاير  حول  إصدار  ومنها  واملواليد،  باألمهات 
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الصحية« املرافق  يف  واملواليد  األمهات  رعاية   جودة 
 Standards for improving quality of maternal and  
العاملية،  newborn care in health facilities )منظمة الصحة 
القائمة  األدوات  اإلسالمية  إيران  مجهورية  وكيَّفت   .)2016
ل نموذجًا للبلدان األخرى يف  حسب سياقها املحيل، مما ُيشكِّ
اإلقليم. وباإلضافة إىل ذلك، قدمت املنظمة الدعم التقني إىل 
األساسية  الرعاية  بشأن  التوجيه  جمال  يف  والسودان  فلسطني 
بشأن  السورية  العربية  اجلمهورية  وإىل  للمواليد،  املبكرة 
اإلدارة املتكاملة لصحة الطفولة، والعناية باملواليد يف املنزل يف 

األوضاع اإلنسانية.

لدعم  البلدان  مع  الوثيقة  املتابعة  استمرت   ،2017 وطوال 
املبادئ  تنفيذ  خالل  من  األرسة  تنظيم  خدمات  تعزيز 
الرتكيز  مع  املارسات،  وأفضل  بالبينات  امُلسنَدة  التوجيهية 
منع  وسائل  انتشار  معدالت  هبا  تنخفض  التي  البلدان  عىل 
هلا مؤسسة بيل  احلمل، بغية مساعدهتا يف وضع خطط عمل مُتوِّ
وميليندا غيتس. ويف إطار هذا املرشوع، ُأجريت دورة تدريبية 
بالبينات  امُلسنَدة  التوجيهية  املبادئ  بشأن  املدربني  لتدريب 
لتعزيز خدمات تنظيم األرسة، واستهدفت اجلمعيات الوطنية 
لطب النساء والتوليد ومجعيات القبالة يف اإلقليم. وأدى هذا 
توفر  يف  اخلاص  القطاع  دور  لتعزيز  عمل  خطط  وضع  إىل 
أيضًا  املنظمة  قدمت  كا  البلدان.  يف  األرسة  تنظيم  خدمات 
وتونس،  املغرب  يف  كا  الوطنية  التدريب  أنشطة  يف  املساعدة 
املعنونة  املطبوعة  األعضاء  الدول  عىل  املنظمة  عت  ووزَّ
احلمل« منع  وسائل  الستخدام  الطبية  األهلية  معاير   »عجلة 
 )Medical eligibility criteria wheel for contraceptive use(
لبناء  الوطنية  األنشطة  لدعم   )2015 العاملية،  الصحة  )منظمة 

القدرات وحتسني جودة اخلدمات. 

الدورة  اعتمدت   ،2017 عام  األول/أكتوبر  ترشين  ويف 
ش  القرار  املتوسط  لرشق  اإلقليمية  لّلجنة  والستون  الرابعة 
يف  املراهقني  بصحة  اخلاص  املكون  بشأن  64/ق-4  إ  م/ل 
واملراهق  والطفل  املرأة  صحة  بشأن  العاملية  االسرتاتيجية 
إعداد  عىل  األعضاء  الدول  القرار  وحثَّ   .)2030-2016(
باستخدام  املراهقني  لصحة  وطنية  عمل  خطط  حتديث  و/أو 

اإلرشادات بشأن تنفيذ عملية ترسيع العمل العاملي من أجل 
للتدخالت  التخطيط  يف  شامل  هنج  ووضع  املراهقني،  صحة 
وتلقت  وتقييمها.  ورصدها  باملراهقني  اخلاصة  الصحية 
التدريب عىل استخدام اإلرشادات، وكان  عرش دول أعضاء 
السودان أول بلد يف العامل يطبق هذه اإلرشادات لوضع خطته 
االسرتاتيجية لصحة املراهقني ونائهم. فضاًل عن ذلك، جرى 
تعزيز الرشاكات مع وكاالت األمم املتحدة املعنية من خالل 
املشرتكة  االسرتاتيجية  لإلجراءات  اإلقليمي  اإلطار  تنفيذ 
وشال  األوسط  الرشق  العربية/منطقة  الدول  يف  للشباب 
ذلك،  غضون  ويف  وتقييمه.  ورصده   )2017-2016( إفريقيا 
إقليمي  تنفيذي  إطار  األعضاء  الدول  مع  بالتشاور  ُوضع 
ودليل   ،)2025-2018( واملراهقني  واألطفال  املواليد  لصحة 
ميداين تنفيذي إقليمي لصحة األطفال واملراهقني يف األوضاع 

اإلنسانية. 

وتقدم خارطة الطريق لعمل منظمة الصحة العاملية يف اإلقليم 
منصة حُمَكمة لتعزيز اجلهود الوطنية الرامية إىل حتسني الصحة 
واملراهقني  واألطفال  واملواليد  األمهات  وصحة  اإلنجابية 
كا  بالبينات.  امُلسنَدة  املنظمة  تدخالت  أحدث  باستخدام 
ُوِضعت مقرتحات مشرتكة بني الرامج لدعم تنفيذ املجاالت 
واملواليد  األمهات  وصحة  اإلنجابية  للصحة  األولوية  ذات 
يف لتنفيذها  الطريق  خارطة  ضمن  واملراهقني   واألطفال 
 2018-2019. وستظل الرشاكات، ال سّيا مع وكاالت األمم 
وحشد  الرئيسية،  املانحة  واجلهات  املعنية  الشقيقة  املتحدة 
دعم  يف  األمهية  بالغة  عنارص  الوطنية  القدرات  وبناء  املوارد، 
بحلول  املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق  بغية  األعضاء  الدول 

.2030

التغذية
ال يزال اإلقليم يعاين من عبٍء مزدوٍج لسوء التغذية. ففي عام 
2016، بلغ العدد اإلمجايل لألطفال دون سن اخلامسة املصابني 
طفل  مليون   20.3 التقديرات،  حسب  اإلقليم،  يف  م  بالتقزُّ
نفسه،  الوقت  العمرية(. ويف  الفئة  25.6% من هذه  )يمثلون 
معدالت  ارتفاع  يف  ساهم  تغذويًا  حتوالً  أيضًا  اإلقليم  يشهد 
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البدين  باخلمول  وثيقًا  ارتباطًا  ويرتبط  والسمنة،  الوزن  فرط 
أشارت  ذلك،  عىل  عالوة  صحي.  غر  غذائي  نظام  واتباع 
التقديرات خالل الفرتة 2011-2016 إىل أن 40% من الرضع 
الذين تقل أعارهم عن 6 أشهر يف العامل اعتمدوا يف تغذيتهم 
الذين  الرضع  بنسبة  مقارنة  حرًا،  الطبيعية  الرضاعة  عىل 
اإلقليم  يف  احلرية  الطبيعية  الرضاعة  عىل  تغذيتهم  تقتر 
الطبيعية  الرضاعة  معدالت  جتاوزت  حني  يف   ،%29 وقدرها 
بذلك  لُتحِققا  فقط  وفلسطني  أفغانستان  يف   %50 احلرية 

الغاية العاملية. 

مالت  ويف 2017، نفَّذت مجيع بلدان اإلقليم تقريبًا برامج للمكِّ
املقدار األساسية.  الزهيدة  يات  باملغذِّ الغذائية وإغناء األغذية 
االستمرار  مع  التغذية،  د  لرتصُّ أنظمة  بلدان  ثانية  ووضعت 
يف توفر البينات من أجل وضع الرامج. ومع ذلك، ال يزال 
بشأن مراقبة  التقني  الدعم  إىل  الدول األعضاء بحاجة  معظم 
التنفيذية  اللوائح  إقرار  بالكامل  وحتقق  وضاهنا.  اجلودة 
للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم يف ستة بلدان، 

يف حني حتقق ذلك جزئيًا يف 12 بلدًا. 

املتحدة للعمل من  املنظمة دعم اعتاد عقد األمم  وستواصل 
أجل التغذية )2016-2030( وتنفيذه ملواجهة العبء املزدوج 
لسوء التغذية. وما فتئت املنظمة تعمل مع الدول األعضاء من 
التغذية،  بشأن  العمل  نطاق  لتوسيع  عمل  إطار  وضع  أجل 
وتنفيذ  األهداف،  وحتديد  الوطنية،  السياسات  وضع  ودعم 

االسرتاتيجيات، ورصد خطط العمل الوطنية.

الشيخوخة والصحة
الشيخوخة  عن  األول  العاملي  التقرير  املنظمة  أصدرت 
الصحة  مجعية  اعتاد  التقرير  هذا  وتال   ،2015 يف  والصحة 
العاملية لالسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني بشأن الشيخوخة 
د كلتا االسرتاتيجية وخطة  والصحة يف أيار/مايو 2016. وجُتسِّ
بالصحة  للتمتُّع  جديدًا  مفاهيميًا  نموذجًا  العامليتني  العمل 
عىل  السن  كبار  قدرة  حول  يتمحور  الشيخوخة  مرحلة  يف 
األمراض.  من  سالمتهم  عىل  االقتصار  دون  وظائفهم،  أداء 
مع  متشيًا  الوطنية  اجلهود  تعزيز  املنظمة  واصلت   ،2017 ويف 

البلدان  مع  وتعاونت  العامليتني،  العمل  وخطة  االسرتاتيجية 
معلومات  املسح  وقدم  تنفيذمها.  يرصد  عاملي  مسح  إلجراء 
التمتع  تكفل  إجراءات  باختاذ  البلدان  التزامات  عن  ثة  حُمدَّ
بالصحة يف مرحلة الشيخوخة، وتوفر بيئات مراعية للمسنِّني، 
ومواءمة النُُظم الصحية مع احتياجات كبار السن من السكان، 
ووضع ُنُظم تتسم باالستدامة واإلنصاف لتوفر الرعاية طويلة 
يف  الصحة  عن  بحوث  وإجراء  النُُظم،  هذه  ورصد  األجل، 
مرحلة الشيخوخة. وعالوة عىل ذلك، أجرت املنظمة مسحًا 
الشيخوخة  مرحلة  يف  والصحة  بالنشاط  التمتع  بشأن  إقليميًا 
ورعاية املسنني، وبشأن املدن املراعية للسن ومبادرات الرعاية 
املعلومات  ُعرضت  ولقد  للمسنني.  املراعية  األولية  الصحية 
العاملية  الصحة  جلمعية  والسبعني  احلادية  الدورة  يف  املجمعة 
يف أيار/مايو عام 2018، وُتسَتخَدم يف تعزيز الرامج الوطنية. 
دليل  وضع  عىل  اإلقليمي  املكتب  يعكف  نفسه،  الوقت  ويف 
يف  والصحة  الشيخوخة  خدمات  تعزيز  بشأن  إقليمي  تقني 

البلدان.   

املدن  من  العديد  يف  للسن  املراعية  املدن  مبادرة  ُنفِّذت   وقد 
يف  ملحوظًا  مًا  تقدُّ الشارقة  مدينة  وأحرزت  اإلقليم.  يف 
ورضبت  هبا،  السن  كبار  تناسب  للسن  مراعية  بيئة  توفر 
العربية  املدن، ليس يف اإلمارات  به سائر  ناجحًا حتتذي  مثاالً 
وسيكون  األخرى .  اإلقليم  بلدان  ويف  بل  فحسب،  املتحدة 
من الرضوري تضافر اجلهود والتنسيق مع الرشكاء الرئيسيني 
برامج  دعم  أجل  من  املتاحة  املحدودة  املوارد  عىل  للتغلب 
التمتع بالصحة يف مرحلة الشيخوخة يف البلدان. وثمة حاجة 
الوطنية  الرامج  لتعزيز  الشبكات  وإقامة  الوثيق  التعاون  إىل 
لكبار  امُللبَّاة  غر  الصحية  لالحتياجات  االستجابة  هبدف 

السن، وال سّيا يف البلدان التي متر بحاالت الطوارئ.

العنف واإلصابات واإلعاقات، مبا في ذلك 
الوقاية من العمى والصمم

ما فتئت املنظمة تضطلع بدور تقني لوضع املعاير من خالل 
النامجة  اإلصابات  من  للوقاية  خمتلفة  جوانب  عىل  عملها 
املجاالت  من  جمال  وهو  ومكافحتها،  املرور  حوادث  عن 



21 ةعشاش الصحة طيعة العمر 

اإلقليم يف  املنظمة  عمل  طريق  خارطة  يف  األولوية   ذات 
تقرير  إعداد  من  االنتهاء  تم   ،2017 ويف   .)2021-2017(
بالتعاون مع كلية جونز هوبكنز  الطرق  للسالمة عىل  إقليمي 
الرابع  بالتقرير  اخلاص  املسح  ذ  وُنفِّ العامة،  للصحة  بلومبرغ 
عن حالة السالمة عىل الطرق يف العامل يف 19 بلدًا، كا انتهت 
اإلصابات  تكلفة  لتقدير  دراسات  إجراء  من  وتونس  مر 
النامجة عن حوادث املرور، واستكملت مر وباكستان تقييًا 

لنُُظم رعاية الطوارئ. 

التعاون  أوارص  تعزيز  إىل  العام  هذا  خالل  املنظمة  وَسَعت 
والتنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف جمال العنف القائم عىل 
نوع اجلنس. وعقدت املنظمة، باالشرتاك مع هذه الوكاالت، 
اجتاعات إقليمية متعددة القطاعات بشأن العنف القائم عىل 
واخلدمات  لإلناث،  التناسلية  األعضاء  وتشويه  اجلنس،  نوع 
حني  يف  للعنف،  تتعرضن  الاليت  والفتيات  للنساء  األساسية 
القائم  للعنف  الصحي  القطاع  استجابة  لتعزيز  الدعم  استمر 
عىل نوع اجلنس يف أفغانستان وباكستان. ويف غضون ذلك، تم 
االنتهاء من تقارير لتقييم االستعداد للوقاية من إساءة معاملة 
مع  بالتعاون  اإلقليم  يف  الدخل  مرتفعة  البلدان  يف  األطفال 
برنامج األمان األرسى الوطني يف اململكة العربية السعودية، 
 INSPIRE اسرتاتيجيات  عن  إقليمية  عملية  حلقة  وُنظِّمت 

السبع إلهناء العنف ضد األطفال خالل املؤمتر اإلقليمي العريب 
وإمهاهلم،  األطفال  معاملة  إساءة  من  بالوقاية  املعني  اخلامس 
الذي ُعِقد يف ترشين الثاين/نوفمر يف ديب، اإلمارات العربية 

املتحدة. 

إ  م/ل  ش  القرار  تفعيل  سياق  ويف  اإلعاقة،  عن  وباحلديث 
التكنولوجيات  إىل  الوصول  فرص  حتسني  بشأن  63/ق-3 
اإلقليم،  بلدان  من  بلدًا   17 يف  رسيع  تقييم  ُأجري  املساعدة، 
وصدر تقرير لدعم وضع إطار عمل اسرتاتيجي. وُنظِّم أيضًا 
الدورة  خالل  املساعدة  التكنولوجيات  بشأن  جانبي  َحَدث 
إلطالق  املتوسط  لرشق  اإلقليمية  للجنة  والستني  الرابعة 
إعالن إسالم أباد لتحسني فرص الوصول إىل التكنولوجيات 

املساعدة. 

خطط  األعضاء  الدول  من  دولة   16 وضعت  اآلن،  وحتى 
وفقًا  حتها  ونقَّ العني،  صحة  بشأن  اخلمسية  الوطنية  عملها 
خلطة العمل العاملية للمنظمة بشأن توفر صحة العني للجميع 
تقييات  بلدان  ستة  استكملت   ،2017 ويف   .)2019-2014(
حلالة خدمات رعاية العني، يف حني أهنت ثانية بلدان تقييات 
وداء  السكري  الشبكية  العتالل  العالجي  التدبر  لنُُظم 
السكري. وواصلت املنظمة تعاوهنا مع الوكالة الدولية للوقاية 
من العمى، واستضافت اجتاعًا إقليميًا بشأن الرعاية الصحية 
للعني للسكان النازحني يف كانون األول/ديسمر يف القاهرة، 
بلدين  يف  والسمع  األذن  رعاية  لوضع  حتليل  وُأجري  مر. 
اثنني، يف حني صيغت خطط وطنية لرعاية األذن والسمع يف 
البلدان  يف  عنه  املعَلن  السيايس  االلتزام  وحيتاج  بلدان.  ثانية 
الالزمة  املوارد  برناجمية وإىل  إجراءات  إىل  اآلن  ُيرتَجم  أن  إىل 
وإنفاذ  القطاعات،  متعدد  والعمل  والتنسيق،  امُلخصصة. 
أمور  كلها  وتقييمها  السياسات  ُأُطر  وتنفيذ  الترشيعية  األُُطر 

تسرتعي مزيدًا من االهتام. 

التثقيف الصحي وتعزيز الصحة
تعد قلة النشاط البدين أحد عوامل اخلطر العرشة البارزة للوفاة 
أقاليم  مجيع  بني  من  اإلقليم،  ويسجل  العاملي،  الصعيد  عىل 
البدين  مرتفعًا النتشار اخلمول  العاملية، معدالً  منظمة الصحة 
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مي خدمات الرعااة الصحية يف أفيانستان عىل  ½ قدق ةدراب مص
بروةوكوالت العاج لتحسني استجابة قطاع الصحة لععنف القائل 

عىل نوع اجلنس
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)31%(. ويف عام 2014، ُعِقد منتدى إقليمي متعدد القطاعات 
رفيع املستوى حول هنج يمتد طيلة احلياة لتعزيز النشاط البدين 
يف ديب باإلمارات العربية املتحدة، وقد أطلق هذا املنتدى دعوة 
إقليمية للعمل من أجل النشاط البدين، مع التوصية بمجموعة 
ُأنشئت  ذلك،  بعد  بعينها.  قطاعات  تستهدف  التدخالت  من 
اللجنة التوجيهية اإلقليمية املعنية بالنشاط البدين لدعم تنفيذ 
بغية  األدوات  العمل، وُوِضعت جمموعة من  إىل  الدعوة  هذه 
يف  األولية  الصحية  الرعاية  يف  البدين  النشاط  إدماج  توجيه 
ملجموعة  التجريبي  االختبار  هي  التالية  واخلطوة  البلدان. 
يف  وُنظِّمت،  االختيار.  عليها  وقع  بلدان  ثانية  يف  األدوات 
بالقاهرة، حلقة عملية مشرتكة بني   2017 آب/أغسطس عام 
بشأن سياسات  القدرات  بناء  املدربني لدعم  لتدريب  البلدان 

النشاط البدين وبراجمه يف 13 بلدًا. 

اسرتاتيجية  إعداد  يف  اإلقليمي  املكتب  ع  رَشَ  ،2017 ويف 
منظمة  مع  املتعاون  املركز  مع  بالتنسيق  الفم  لصحة  إقليمية 
العامة  الصحة  جمال  يف  والبحوث  للتدريب  العاملية  الصحة 
للفم واألسنان يف مجهورية إيران اإلسالمية، وُترمِجت إىل اللغة 
املكتب  وضعها  التي  الفم  لصحة  التوجيهية  املبادئ  العربية 
كذلك،   2017 ويف  اإلقليم.  يف  لنرشها  ألفريقيا  اإلقليمي 
ُعقدت يف السودان حلقة عملية وطنية لبناء القدرات يف جمال 
التثقيف الصحي بغية دعم اجلهات صاحبة املصلحة الرئيسية 
حتقيق  إىل  الرامية  اجلهود  يف  وتوظيفه  الصحي  التثقيف  لفهم 
إىل  الدعوة  يف  املنظمة  وستستمر  املستدامة.  التنمية  أهداف 
البدين  النشاط  وتعزيز  عام،  بوجه  الصحة  تعزيز  إىل  احلاجة 
الصحية  احلالة  حتسني  بغية  خاص،  بوجه  الصحي  والتثقيف 
للسكان يف مجيع مراحل حياهتم. وُيمثِّل التنسيق بني القطاعات 
املعنية وإقامة الرشاكات مع اجلهات صاحبة املصلحة الرئيسية 

أحد العنارص احلاسمة يف هذا الصدد.

دات االجتماعية للصحة، ونوع اجلنس،  امُلدِّ
وإدماج الصحة في جميع السياسات

واصلت منظمة الصحة العاملية يف 2017 دعمها لتنفيذ إعالن 
دات االجتاعية للصحة يف اإلقليم،  ريو السيايس بشأن امُلحدِّ

مجيع  يف  الصحة  إدماج  هنج  لتبني  الُقْطرية  القدرات  وتعزيز 
العاملية  األُُطر  تكييف  الدعم  هذا  صور  ومن  السياسات. 
يدعم  با  اإلقليم  يف  وتنفيذها  واختبارها  إقليميًا  للمنظمة 
يف  اإلنسان  وحقوق  واإلنصاف  اجلنسني  بني  املساواة  إدماج 
السياسات واخلطط الوطنية. فضاًل عن ذلك، استمر التعاون 
العربية  الدول  وجامعة  املتحدة  األمم  وكاالت  مع  الوثيق 
لتعزيز الصحة وحقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني يف العامل 
العريب. وشارك املكتب اإلقليمي أيضًا بنشاط يف جهود األمم 
واملبادرات  اجلنسني  بني  باملساواة  املتصلة  اجلاعية  املتحدة 
املشرتكة بني الوكاالت، با يف ذلك مع صندوق األمم املتحدة 
للسكان، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، وجامعة الدول العربية. 
واستمر الدعم التقني لتعزيز ما تبذله البالد من جهود لتقوية 
نوع  عىل  القائم  للعنف  االستجابة  يف  الصحي  القطاع  دور 

اجلنس، با يف ذلك يف أفغانستان وباكستان. 

إقليمية  عملية  حلقة  بالقاهرة،  شباط/فراير  يف  وُعِقدت، 
لتطبيق هنج إدماج الصحة يف مجيع السياسات لتحقيق أهداف 
الدويل  املؤمتر  اإلقليم وساهم يف  املستدامة. كا شارك  التنمية 
املعني بإدماج الصحة يف مجيع السياسات الذي ُعِقد يف آذار/
يف  التقدم  عىل  الضوء  وسلط  أسرتاليا،  آديليد،  يف  مارس 
الُقْطري،  املستدامة. وعىل الصعيد  التنمية  تنفيذ خطة أهداف 
يف  للصحة  االجتاعية  دات  للُمحدِّ متعمقة  تقييات  ُأجريت 
تدريبية عىل  دورة  وُعِقدت  املتحدة،  العربية  واإلمارات  ُعان 
تنفيذ هنج إدماج الصحة يف مجيع السياسات يف اململكة العربية 
السعودية )بغية تعزيز القدرات من أجل إنشاء وحدة يف وزارة 
يف  اجلديدة  ل  التحوُّ وخطة   2030 عام  رؤية  إطار  يف  الصحة 
جمال الصحة(، وحصلت اإلمارات العربية املتحدة وباكستان 
عىل مساعدة يف وضع إطار عمل اسرتاتيجي إلدماج الصحة 
لفريق  اجتاع  خالل  من  واستعراضه  السياسات  مجيع  يف 
اخلراء، وحصل السودان عىل الدعم يف وضع خارطة طريقه 

لتنفيذ هذا النهج. 

ومن أجل دعم الطلب املتزايد يف اإلقليم للحصول عىل الدعم 
والتصدي  السياسات  مجيع  يف  الصحة  إدماج  هنج  تطبيق  يف 
دات االجتاعية للصحة، يعكف املكتب اإلقليمي حاليًا  للُمحدِّ
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عىل وضع أداة إلعداد خرائط بالعمل اخلاص بإدماج الصحة 
يف مجيع السياسات يف اإلقليم، إىل جانب قائمة من املؤرشات 
للصحة، وإطار  االجتاعية  دات  امُلحدِّ بشأن  للعمل  اإلقليمية 
عمل إقليمي إلدماج الصحة يف مجيع السياسات، وكذا منهجية 
البلدان.  يف  للصحة  االجتاعية  دات  امُلحدِّ لتقييم  إقليمية 
السيايس،  ريو  إعالن  لتنفيذ  دعمها  املنظمة  تواصل  وسوف 
اجلنسني  بني  واملساواة  للصحة  االجتاعية  دات  امُلحدِّ وإدراج 
بفاعلية يف برامج الصحة، وتعزيز قدرة البلدان عىل تنفيذ هنج 
املشرتك  العمل  وتعزيز  السياسات،  مجيع  يف  الصحة  إدماج 
دات  للُمحدِّ للتصدي  االجتاعية  واملشاركة  القطاعات  بني 

االجتاعية للصحة واملساواة بني اجلنسني.

الصحة والبيئة
والرتبة  واملاء  اهلواء  تلوث  مثل  البيئية،  اخلطر  عوامل  تساهم 
يف  واإلشعاع،  املناخ  وتغّر  الكيميائية  للمواد  والتعّرض 
حدوث أكثر من 100 مرض وإصابة يف مجيع البلدان. وتسبب 
عىل  وفاة  حالة   850 000 جتنُّبها  املمكن  البيئية  املخاطر  هذه 
حالة  أو  اإلمجايل،  األمراض  عبء  من   %22( سنويًا  األقل 
يف  الوفيات  إمجايل  من  وفيات  مخس  كل  بني  من  واحدة  وفاة 
اإلقليم(. وُيالحظ وجود عبء ثالثي عىل الصحة البيئية من 
واألمراض  املعدية  واألمراض  الطوارئ  حاالت  تأثر  خالل 
املباين  داخل  وحده،  اهلواء  تلوث  عن  وينتج  السارية.  غر 
000 400 حالة وفاة يف اإلقليم كل عام )أو حالة  وخارجها، 
وفاة واحدة من بني كل 8 وفيات(، ويتعرض 98% تقريبًا من 
بمستويات  اهلواء  ملوثات  إىل  اإلقليم  مدن  يف  احلرض  سكان 
وُيصاب  املنظمة.  حددهتا  التي  اآلمنة  املستويات  تتجاوز 
 100 باألمراض املنقولة باألغذية يف اإلقليم كل عام أكثر من 
مليون شخص من بينهم 32 مليون طفل، ويتوىف منهم 000 37 

طفل حسب التقديرات.

اإلقليمية  للجنة  والستون  الرابعة  الدورة  ت  أقرَّ  ،2017 ويف 
إطار  64/ق-3،  إ  م/ل  ش  قرارها  يف  املتوسط،  لرشق 
املتوسط رشق  إقليم  يف  والصحة  املناخ  تغرُّ  بشأن   العمل 
التي  االسرتاتيجية  مع  يتاشى  با   ،)2021-2017(

العربية املنطقة  يف  والبيئة  الصحة  بشأن  املنظمة   تقودها 
لتنفيذ  البلدان خطط عمل وطنية  )2017-2030(. ووضعت 
اخلاص  العمل  وإطار  والبيئة  للصحة  اإلقليمية  االسرتاتيجية 
يف  هذه  العمل  خطط  بلدان  ثانية  ذ  وُتنفِّ  ،)2019-2014( هبا 
الوقت احلايل. وعالوة عىل ذلك، بدأت ثاين دول أعضاء يف 
حتديث مرتساهتا الوطنية بشأن الصحة واملناخ، يف حني أبلغت 
82 مدينة يف 16 بلدًا يف اإلقليم عن بياناهتا اخلاصة بنوعية اهلواء 
بعبء  املعنية  العاملية  الصحة  منظمة  بيانات  قاعدة  خالل  من 
األمراض. وبدأ أيضًا إعداد تقارير عن حالة املياه واإلصحاح 
يف  املستدامة  التنمية  أهداف  لغايات  املتعمق  الرصد  تتضمن 

مخس دول من الدول األعضاء. 

بشأن  إقليمية  تدريبية  العام دورة  املنظمة خالل هذا  وأجرت 
وعملت  الصحي.  الرف  مياه  مأمونية  وختطيط  اإلصحاح 
منظمة الصحة العاملية أيضًا مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية 
وإعداد  تقرير  لوضع  )اإلسكوا(  آسيا  لغريب  واالجتاعية 
جمموعة أدوات تدريبية بشأن التكيُّف مع تغر املناخ يف قطاع 
الصحة باستخدام أدوات اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه. فضاًل 
والسالمة  للصحة  العريب  املعهد  إىل  الدعم  م  ُقدِّ ذلك،  عن 
التعرض  بشأن  العربية  التوجيهية  املبادئ  الستكال  املهنية 
 Safe management« املعنونة  املنظمة  مطبوعة  ولرتمجة  املهني 
العربية.  اللغة  إىل   »of wastes from health-care activities
عمل  خطط  وضع  بشأن  إقليمية  تدريبية  دورة  ُعقدت  كا 
التقني إىل عدة  الدعم  املنظمة  الغذاء، وقدمت  وطنية لسالمة 
بلدان للحّد من عبء األمراض املنقولة باألغذية واألمراض 
الدعم  ُقدم  الكيميائية،  السالمة  خيص  وفيا  املصدر.  حيوانية 
االسرتاتيجي  النهج  إطار  يف  الصحية  النواحي  مع  للتعامل 
بشأن  ميناماتا  واتفاقية  الكيميائية،  للمواد  الدولية  لإلدارة 
الدهانات  يف  الرصاص  من  التدرجيي  والتخلص  الزئبق، 
لتقييم  عملية  بدأت  اخلتام،  ويف  الصحة.  قطاع  يف  والزئبق 
خطة العمل العاملية ملنظمة الصحة العاملية املعنية بصحة العال 
يف  وأولوياته  اإلقليم  احتياجات  يعكس  با   ،)2017-2008(

اخلطة اجلديدة. 
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التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2017

األمراض غير السارية
إطار العمل اإلقليمي

نظمت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمر 2018 
السارية  غر  األمراض  بشأن  الثالث  املستوى  رفيع  االجتاع 
الستعراض التقدم املحرز يف تنفيذ اإلعالن السيايس الجتاع 
بالوقاية  املعني  املستوى  رفيع  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
2011. ووفقًا ألداة  من األمراض غر السارية ومكافحتها يف 
م الـُمحرز يف جمال األمراض غر السارية  املنظمة لرصد التقدُّ
يف عام 2017، وبالرغم من بعض االجتاهات الواعدة، تفاوت 
التدخالت  تنفيذ  يف  الوطني  املستوى  عىل  الـُمحرز  م  التقدُّ
ذكرها  التي  األربعة  املجاالت  يف  األساسية  االسرتاتيجية 
والوقاية،  د،  والرتصُّ )احلوكمة،  اإلقليمي  العمل  إطار 
م حمدودًا وغر كاٍف لكي  التقدُّ يزال  والرعاية الصحية(. وال 
بشأن  املستدامة  التنمية  أهداف  من   4-3 الغاية  البلدان  حتقق 
األمراض غر السارية بحلول 2030. وتتضمن العقبات التي 
التنسيق واملشاركة بني  تعرتض إحراز تقدم يف اإلقليم غياب 
وضعف  الصحة،  قطاع  غر  القطاعات  سّيا  وال  القطاعات 
يف  الوطنية  الصحية  النُُظم  وقدرات  العامة  الصحة  قدرات 
السارية ومكافحتها، وتّدخل  األمراض غر  الوقاية من  جمال 
اخليارات« وغرها من  »أفضل  تنفيذ  يعيق  مما  الصناعة  دوائر 
منتجات  عىل  الرضائب  رفع  ومنها  هبا،  امُلوىص  التدخالت 

التبغ والكحول واملرشوبات املحالة بالسكر. 

احلوكمة
البلدان  إىل  الدعم  تقديم  املنظمة  واصلت   ،2017 عام  خالل 
غر  األمراض  بشأن  القطاعات  متعددة  عمل  خطط  لوضع 
التنمية  خطط  يف  السارية  غر  األمراض  وإدماج  السارية، 
املتحدة  األمم  إلطار  الوطنية  اخلطط  ذلك  يف  با  الوطنية، 
ملكافحة  الوطنية  الغايات  ووضع  اإلنائية،  للمساعدة 
 )%36.4( بلدان  ثانية  وضعت  وقد  السارية.  غر  األمراض 
خطة  و/أو  اسرتاتيجية  و/أو  سياسة  اإلقليم  يف  بلدًا   22 من 
عمل وطنية تنفيذية متعددة القطاعات تتضمن األمراض غر 

السارية وعوامل اخلطر املشرتكة املرتبطة هبا، يف حني أدمج 16 
بلدًا )72.7%( األمراض غر السارية يف برامج التنمية الوطنية 
إىل  الرامي  العمل  إىل  واستنادًا  ذلك،  عن  فضاًل  هبا.  اخلاصة 
حشد قدرة منظات املجتمع املدين اإلقليمية وتقويتها للوقاية 
املنظمة عىل  السارية ومكافحتها، شجعت  األمراض غر  من 

إنشاء حتالف إقليمي لألمراض غر السارية.

الوقاية من عوامل اخلطر ومكافحتها 
لتوسيع  التقني  الدعم  تقديم   2017 عام  يف  املنظمة  واصلت 
بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  تنفيذ  نطاق 
مكافحة التبغ يف البلدان. واستمر التعاون مع املراكز األمريكية 
العاملي لرتصد  النظام  لتنفيذ  ملكافحة األمراض والوقاية منها 
التبغ يف بلدان اإلقليم، ومع أمانة اتفاقية املنظمة اإلطارية بشأن 
مكافحة التبغ من أجل تعزيز مكافحة التبغ. وتضمن هذا عْقد 
اتفاقية  مبادرة  بشأن  بالتخطيط  معنية  إقليمية  عملية  حلقة 
تعزيز  بغية   2030 لعام  التبغ  مكافحة  بشأن  اإلطارية  املنظمة 
املستدامة،  التنمية  أهداف  لتحقيق  اإلطارية  االتفاقية  تنفيذ 
التنفيذ الكامل لقرارات الدورة  وتنظيم اجتاع إقليمي لدعم 
متعددة  عملية  حلقة  عْقد  وكذلك  األطراف،  ملؤمتر  السابعة 
القطاعات لتعزيز دخول بروتوكول االتفاقية اإلطارية للقضاء 
عىل االجتار غر املرشوع بمنتجات التبغ حيز النفاذ يف اإلقليم. 
فضاًل عن ذلك، قدمت املنظمة الدعم التقني إىل جامعة الدول 

العربية لوضع ترشيعات نموذجية ملكافحة التبغ. 

ويف أعقاب اتفاق جملس التعاون اخلليجي يف عام 2016 بشأن 
الدول األعضاء يف  التبغ، بدأت بعض  بيع  تطبيق رضيبة عىل 
جملس التعاون لدول اخلليج العربية تطبيقها، وقدمت املنظمة 
فرض  جمال  يف  ناجحة  سياسات  تنفيذ  بشأن  إقليميًا  تدريبًا 

الرضائب عىل منتجات التبغ.

ودعًا للجهود الوطنية الرامية إىل مكافحة التبغ، ُأِعدت موارد 
التي خلص  الرئيسية  النتائج  للمعلومات لتسليط الضوء عىل 
إليها تقرير املنظمة بشأن وباء التبغ العاملي لعام 2017، وإلذكاء 
البلدان، ولتعزيز حماكاة  التبغ يف  بأنشطة دوائر صناعة  الوعي 
املنظمة،  وأكملت   .»SimSmoke« التبغ  مكافحة  سياسات 
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حتداد األشخاص املصعّرضني خلطر اإلصابة باألمرا  يغ الساراة ومعاجلتهل اعد إحدى أولواات النظام الصحي يف اإلمارات العربية املتحدة ½

للتحذيرات  موردًا  كندا،  واترلوو،  جامعة  مع  بالتعاون 
رة.  الصحية املصوَّ

الدولية  املنظات  مع  التعاون  أوارص  تعميق  إىل  حاجة  وثمة 
لتحسني تنفيذ مكافحة التبغ من قبيل تعزيز القدرات الوطنية 
وُيَعد وضع خطة عمل  التبغ.  دوائر صناعة  أساليب  ملواجهة 
إقليمية ملكافحة التبغ أحد أولويات املكتب اإلقليمي من أجل 
اتفاقية  بالتزامات  الكامل  والوفاء  الصدد  تقدم يف هذا  إحراز 

املنظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.

وال يزال اإلقليم يشهد مرحلة انتقالية وبائية وتغذوية تسهم يف 
ارتفاع معدالت زيادة الوزن والسمنة، إذ تشر التقديرات يف 
عام 2014 إىل أن نصف النساء البالغات )50.1%( يعانني من 
زيادة الوزن أو السمنة يف حني يعاين أكثر من رجلني من بني 
كل مخسة رجال بالغني )43.8%( من زيادة الوزن أو السمنة. 
وثيقًا  ارتباطًا  والسمنة  الوزن  زيادة  مشكلتي  ظهور  ويرتبط 
باخلمول البدين واتباع نظام غذائي غر صحي، حيث يسجل 
أوساط  يف  البدين  اخلمول  النتشار  مرتفعًا  معدالً  اإلقليم 
البالغني )31%(، وترتفع مستويات اخلمول البدين بني النساء 

)37%( عنها يف صفوف الرجال )%26(. 

من  للوقاية  اإلقليمي  العمل  إطار  حدد  السياق،  هذا  ويف 
الغذائي  النظام  تعزيز  ومكافحتها  السارية  غر  األمراض 
الصحي بمثابة أحد التدخالت األساسية االسرتاتيجية عالية 
املردود. ويف عام 2017، حتقق بالكامل إقرار سياسات وطنية 
للحّد من استهالك السكان للملح/الصوديوم يف ثانية بلدان 

)36.4% من البلدان يف اإلقليم(، يف حني حتقق ذلك جزئيًا يف 
إقرار  بالكامل  بلدان )27.3%(. عالوة عىل ذلك، حتقق  ستة 
سياسات وطنية للحّد من األمحاض الدهنية املشبعة والقضاء 
فعليًا عىل األمحاض الدهنية املتحولة املنتجة صناعيًا يف السلسة 
أقّرت سبعة  بلدًا )54.5%(. إضافة إىل ذلك،   12 الغذائية يف 
األغذية  تسويق  بشأن  املنظمة  توصيات   )%31.8( بلدان 
جملس  دول  وأضافت  لألطفال،  الكحولية  غر  واملرشوبات 
املحالة  املرشوبات  عىل  »اإلثم«  رضائب  اخلليجي  التعاون 
)100% عىل مرشوبات الطاقة و50% عىل املرشوبات الغازية(. 

عىل  األقل  عىل  واحدة  محلة   )%54.5( بلدًا  عرش  اثنا  ونفذ 
الناس  البدين وحتفيز  بالنشاط  العامة  الصعيد الوطني للتوعية 
عىل ممارسته، با يف ذلك محالت إعالمية مجاهرية بشأن تغير 
بلدان  البلدان  البدين. ومن هذه  بالنشاط  السلوكيات اخلاصة 
ومجهورية  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  مثل  الدخل  مرتفعة 

إيران اإلسالمية. 

وال يزال مجع البيانات املتعلقة بالتغذية وحتليلها ُيمثِّالن حتديًا يف 
اإلقليم. ويقتيض وضع سياسات فاعلة وإنفاذ املساءلة العمل 
بنُُظم فّعالة للرتصد التغذوي والرصد والتقييم. وُيمّثل وضع 
خارطة طريق للعمل من أجل التصدي للسمنة أولوية أخرى 
ُنرشت  للمنظمة  وثيقة  توزيع  األولوية  هذه  ز  وعزَّ لإلقليم، 
مؤخرًا حتت عنوان »أولويات السياسات املقرتحة للوقاية من 
 )Proposed policy »السمنة والسكري يف إقليم رشق املتوسط
 priorities for preventing obesity and diabetes in the

.Eastern Mediterranean Region( )2017(
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الترصد والرصد والتقييم
حمددة  وطنية  غايات  عضوًا  دولة   12 حددت   ،2017 عام  يف 
بناًء عىل إرشادات املنظمة.  األجل للرتصد والرصد والتقييم 
وواصلت البلدان تعزيز أنظمتها لرتصد عوامل اخلطر املرتبطة 
باألمراض غر السارية من خالل تنفيذ النهج التدرجيي الذي 
العاملي  والنظام  السارية  غر  األمراض  لرتصد  املنظمة  تتبعه 
الشباب،  بني  للتبغ  العاملي  واملسح  بمكوناته،  التبغ  لرتصد 
بالتبغ يف  البالغني، واألسئلة املتعلقة  واملسح العاملي للتبغ بني 

املسوح. 

للنهج  البيانات  مجع  استكال  من  وُعان  املغرب  ن  ومتكَّ
ُعان  أدرجت  كا  الوطني،  الصعيد  عىل  للرتصد  التدرجيي 
بنجاح استبيان املسح العاملي للتبغ بني البالغني ضمن مسحها 
مر  استكملت  حني  يف  للرتصد،  التدرجيي  للنهج  الوطني 
النهج  مسوح  أجل  من  البيانات  حتليل  والسودان  ولبنان 
التدرجيي للرتصد التي جترهيا عىل الصعيد الوطني. وأحرزت 
قطر والصومال تقدمًا يف وضع بروتوكول لتنفيذ هنج املنظمة 
 ،2018 عام  أوائل  يف  الوطني  الصعيد  عىل  للرتصد  التدرجيي 
يف حني أدرجت اإلمارات العربية املتحدة استبيان هنج املنظمة 
الصعيد  عىل  العاملي  الصحي  املسح  ضمن  للرتصد  التدرجيي 

الوطني ورشعت يف مرحلة مجع البيانات. 

املانحة،  اجلهات  من  متويل  آلية  بموجب  باكستان،  واخترت 
عام  يف  تكراره  مع  البالغني  بني  للتبغ  العاملي  املسح  لتنفيذ 
جهودها  السعودية  العربية  اململكة  واصلت  حني  يف   ،2018
البالغني، واستكملت مجهورية  للتبغ بني  العاملي  لتنفيذ املسح 
إيران اإلسالمية والكويت واملغرب وُعان وفلسطني وتونس 
حتليل البيانات لتكرار املسح العاملي للتبغ بني الشباب. وَتَلّقى 
العربية  واإلمارات  السورية  العربية  واجلمهورية  األردن 
الرسطان،  لبحوث  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون  املتحدة، 
املصدر  مفتوحة  أداة  وهو   ،CanReg5 برنامج  عىل  تدريبًا 
وحتليلها  وفحصها  وختزينها  الرسطان  سجل  بيانات  إلدخال 
الدويل  للتصنيف  العارشة  )املراجعة  الدولية  للمعاير  وفقًا 

 .)ICD-10 لألمراض

اخلاص  املسح  بنجاح  اإلقليم  يف  البلدان  مجيع  واستكملت 
 .2017 لعام  السارية  غر  األمراض  جمال  يف  البلدان  بقدرات 
وهذا املسح تقييم دوري للقدرات الوطنية يف جمال الوقاية من 
م لرصد التقدم  األمراض غر السارية ومكافحتها، وهو ُمصمَّ
املحرز يف تنفيذ اإلعالن السيايس لألمم املتحدة وإطار العمل 
اإلقليمي بشأن الوقاية من األمراض غر السارية ومكافحتها. 
والتمويل  الصحية  للنُُظم  األساسية  البنية  املسح  ويتناول 
والرعاية  والرتصد  واالسرتاتيجيات  واخلطط  والسياسات 
األطراف.  متعدد  والتعاون  والرشاكات  األولية  الصحية 
أحرزته  الذي  التقدم  لتقييم  عة  املجمَّ املعلومات  وسُتسَتخَدم 
البلدان يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة ومجعية الصحة العاملية 
ثة ومرتسات ُقْطرية  2018. وُأِعدت حالة إقليمية حُمدَّ يف عام 
بناًء عىل نتائج املسح اخلاص بقدرات البلدان لعام 2017 بغية 
مساعدة البلدان يف حتديد الفجوات والتحديات وُسُبل امليض 

ُقُدمًا. 

الرعاية الصحية
َوسعَّت املنظمة يف عام 2017 نطاق دعمها للبلدان يف اإلقليم 
العالجي  التدبر  لتحسني  الصحية  اخلدمات  توجيه  إلعادة 
واألمراض  والسكري  والرسطان  الوعائية  القلبية  لألمراض 
الرتكيز  مع  هبا،  املرتبطة  اخلطر  وعوامل  املزمنة  التنفسية 

إرشادات ةقنية بزأن الوقااة من  ½
السمنة وداء السكري
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األزمات  أثناء  يف  ذلك  يف  با  األولية  الصحية  الرعاية  عىل 
وبرنامج  املستدامة  التنمية  أهداف  مع  يتاشى  با  والطوارئ، 
لوضع  الدعم  ُقدم  وباألخص،  الشاملة.  الصحية  التغطية 
برامج وطنية ملكافحة الرسطان وتنفيذها. وحتقق إنجاز مهم يف 
املتوسط  اللجنة اإلقليمية لرشق  بإقرار  ترشين األول/أكتوبر 
من  للوقاية  اإلقليمي  العمل  إطار  والستني  الرابعة  دورهتا  يف 

الرسطان ومكافحته. 

من  البلدان  إىل  والدعم  اإلرشادات  املنظمة  قدمت  كا 
األزمات  يف  السارية  غر  لألمراض  العالجي  التدبر  أجل 
البارزة توزيع جمموعة األدوات  والطوارئ. ومن اإلنجازات 
لألمراض  العالجي  للتدبر  باملنظمة  اخلاصة  اجلديدة  الطارئة 
غر السارية خالل حاالت الطوارئ. وتضم جمموعة األدوات 
لألمراض  أساسيًا  دواًء  و22  طبية  معدات  الطارئة  الصحية 
والسكري  القلب  وأمراض  الدم  ضغط  ارتفاع  مثل  املزمنة، 
الصحة  من  خمتارة  وحاالت  املزمنة  التنفسية  واألمراض 
األدوات  جمموعة  تضم  كا  العصبية.  واحلاالت  النفسية 
للعاملني يف جمال  السارية  لتدبر األمراض غر  بروتوكوالت 
جمموعة  وستكون  املنظمة.  معاير  عىل  بناًء  الصحية،  الرعاية 
األدوات اجلديدة متاحة اآلن يف فهرس املنظمة جلميع البلدان 
جمموعة  توزيع  نطاق  توسيع  املتوقع  ومن  إليها.  حتتاج  التي 
األدوات قريبًا يف البلدان األخرى التي تواجه حاالت طوارئ 

مثل العراق واليمن. 

الصحة النفسية
لتوسيع  اإلقليمي  اإلطار  اإلقليمية  اللجنة  إقرار  أعقاب  يف 
نطاق العمل يف جمال رعاية الصحة النفسية يف عام 2015، بدأ 
جمال الصحة النفسية وإدمان املواد يكتسب زمخًا. وقد مُجِعت 
بت باستخدام استبيان أطلس الصحة النفسية من  البيانات وُبوِّ
أجل رصد الغايات العاملية واإلقليمية واإلبالغ عنها. وجيري 
جمال  يف  القيادة  حول  إقليمية  دورة  تقديم   2015 عام  منذ 
الصحة النفسية، تستضيفها سنويًا اجلامعة األمريكية بالقاهرة 

لتعزيز القدرة املؤسسية يف البلدان. 

رأب  بشأن  املنظمة  عمل  برنامج  تنفيذ  بلدان  عدة  واستهلت 
عام  يف  تنفيذه  نطاق  وسعت  أو  النفسية  الصحة  يف  الفجوة 
من  النفسية  الصحة  ملشكالت  العالجية  الفجوة  لسد   2017
هذه  ومن  األولية،  الصحية  الرعاية  ضمن  إدراجها  خالل 
وليبيا  ولبنان  واألردن  والعراق  ومر  أفغانستان  البلدان 
السورية  العربية  والصومال واجلمهورية  وباكستان وفلسطني 
وتونس. وقدمت املنظمة الدعم إىل مجهورية إيران اإلسالمية 
ملراجعة الرنامج الوطني للوقاية من االنتحار، وإىل أفغانستان 
وتونس لوضع براجمها للوقاية من االنتحار، وإىل ُعان وقطر 
املعنية  الوطنية  خططها  إلعداد  املتحدة  العربية  واإلمارات 
بالتوحد، وإىل قطر وتونس لوضع خطط معنية باخلرف، وإىل 
واللوائح  الترشيعات  ملراجعة  والسودان  ولبنان  أفغانستان 
ولوائح  ترشيعات  وصياغة  النفسية  بالصحة  اخلاصة  القائمة 
الصحة  حتسني  إىل  وسعيًا  النفسية.  بالصحة  ُتعنَى  جديدة 
ُوِضعت جمموعة  النفسية،  والوقاية من االضطرابات  النفسية 
جتربتها  وجاري  املدرسية  النفسية  الصحية  اخلدمات  من 
وباكستان  واألردن  اإلسالمية  إيران  ومجهورية  مر  يف 
واإلمارات العربية املتحدة، وُتسَتخَدم هذه املجموعة حاليًا يف 

أقاليم املنظمة األخرى. 

الصحة  لتعزيز  التقني  الدعم  تقديم  استمر   ،2017 وخالل 
النفسية والدعم النفيس واالجتاعي للسكان يف العراق وليبيا 

إرشادات ةقنية بزأن الكزف املبكر  ½
عن أنواع الرسطان
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مع  والتعاون  بالتنسيق  السورية  باألزمة  تأثروا  وملن  واليمن 
وأصحاب  احلكومية  غر  واملنظات  املتحدة  األمم  وكاالت 
عىل  الرتكيز  مع  األكاديمية،  واملؤسسات  الوطنيني  املصلحة 
عىل  احلصول  وحتسني  القدرات  وبناء  االحتياجات  تقييم 
الصحة  عن  إقليمية  دورة  إعداد  إىل  ذلك  وأدى  اخلدمات. 
واالجتاعي  النفيس  الدعم  جمال  يف  القدرات  وبناء  النفسية 
ثارها  من  وكان  السعودية،  العربية  اململكة  يف  جتربتها  جرى 
واملمرضني  املمرضات  قدرة  لتعزيز  درايس  منهج  إعداد 
جتربة  وجرى  النفسية،  الصحة  رعاية  توفر  عىل  العموميني 
هذا املنهج يف اجلمهورية العربية السورية، كا أدى إىل االختبار 
يقدمها  التي  واالجتاعية  النفسية  التدخالت  حلزمة  امليداين 
الطوارئ،  حاالت  يف  متخصصني  غر  صحيون  عاملون 
مر  يف  احلزمة  هذه  من  إلكرتونية  نسخة  جتربة  ذلك  وشمل 

واألردن ولبنان واجلمهورية العربية السورية. 

املعني  املتحدة  األمم  مكتب  مع  بالتعاون  املنظمة،  وقدمت 
العالج  خدمات  إلنشاء  التقني  الدعم  واجلريمة،  باملخدرات 
نطاق  وتوسيع  وفلسطني،  والكويت  مر  يف  األفيون  ببدائل 
املتحدة،  العربية  واإلمارات  واملغرب  لبنان  يف  اخلدمات 
واألردن.  العراق  يف  الوطنية  االسرتاتيجيات  واستعراض 
فضاًل عن ذلك، انعقدت احللقة العملية اإلقليمية السنوية لبناء 

قدرات املديرين من املستوى املتوسط بشأن وضع سياسة معنية 
بتعاطي املواد وتقديم اخلدمات. وتواصل املنظمة إسهامها يف 
6 من  إجراء التجارب امليدانية إلصدارات خمتلفة من الفصل 
ICD-( لألمراض  الدويل  للتصنيف  عرشة  احلادية  املراجعة 
املواد  تعاطي  عن  النامجة  االضطرابات  عالج  ومعاير   )11

والوقاية منها. 

التقدم املحرز، ال تزال هناك حتديات، وال تزال  وبالرغم من 
الصحة النفسية تعاين من قلة االهتام هبا عىل املستوى السيايس 
وعىل مستوى الصحة العامة. ويؤدي الوْصم املرتبط بالصحة 
اخلدمات،  وإعداد  املوارد  ختصيص  يف  التمييز  إىل  النفسية 
النموذج  الرعاية املؤسسية  وتقديمها واالستفادة منها، وتظل 
السائد للرعاية يف أغلب البلدان، وهو ما يضيف ُشّح املوارد 
ستستمر  التحديات،  هذه  عىل  وللتغلب  الكفاءة.  عدم  إىل 
اإلقليميني  الرشكاء  مع  التعاون  أوارص  تدعيم  يف  املنظمة 
والعامليني لتنفيذ اإلطار اإلقليمي لتوسيع نطاق العمل يف جمال 
رعاية الصحة النفسية ولتعزيز املعرفة العامة بالصحة النفسية 
وإطالق  النفسية  بالصحة  للتثقيف  حزمة  إعداد  خالل  من 
يوم  محلة  أفرزته  الذي  الزخم  عىل  والبناء  موجهة،  محالت 
الصحة العاملي لعام 2017، وكان موضوعها االكتئاب: دعونا 

نتحدث عنه. 

اوم الصحة العاملي 2017 ½
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األمراض السارية
استئصال شلل األطفال

نحو  العاملي  الصعيد  عىل  ممتاز  تقدم  إحراز   2017 عام  شهد 
أبلغت  حيث  الري،  األطفال  شلل  فروس  رسيان  وقف 
أفغانستان وباكستان، ومها من البلدان التي يتوّطن هبا املرض، 
لفروس  املتبقي  الوحيد  املصيل  النمط  من  فقط  22 حالة  عن 
أفغانستان  يف  حالة   14(  1 النمط  من  الري  األطفال  شلل 
ل عىل اإلطالق  و8 حاالت يف باكستان(، وهو أقل عدد ُسجِّ
حلاالت شلل األطفال منذ انطالق املبادرة العاملية الستئصال 
عدد  تناقص  من  الرغم  وعىل   .1988 عام  يف  األطفال  شلل 
الري  األطفال  شلل  فروس  عزل  استمر  اإلصابة،  حاالت 
من  كل  يف  واسعة  جغرافية  مناطق  يف   2017 يف   1 النمط  من 

أفغانستان وباكستان.

األطفال  شلل  بفروس  اإلصابة  حاالت  آخر  ظهور  وُسجل 
ظهرت  حني  يف   ،1999 عام  يف  العامل  يف   2 النمط  من  الري 
أحدث حالة لإلصابة بفروس شلل األطفال الري من النمط 
2012. ولقد اختذت جلنة اإلشهاد  3 يف ترشين الثاين/نوفمر 
شلل  فروس  استئصال  عىل  اإلشهاد  بشأن  قرارًا  العاملية 

األطفال من النمط 2 يف أيلول/سبتمر 2015. 

الدائر  األطفال  شلل  بفروس  حالة   74 إصابة  وتأكدت 
املشتق من اللقاحات من النمط 2 يف عام 2017 يف شال رشق 
الزور، والرقة، ومحص(،  العربية السورية )يف دير  اجلمهورية 
آذار/  3 يف  ظهرت  قد  اكُتِشَفت  التي  األوىل  احلالة  وكانت 
أيلول/سبتمر   21 يف  حالة  آخر  ُسجلت  حني  يف  مارس، 

.2017

املنشأة  الطوارئ  للجنة  عرش  اخلامس  االجتاع  وخالل 
14 ترشين  يف  انعقد  الذي  الدولية  الصحية  اللوائح  بموجب 
عىل  األطفال  شلل  مرض  انتشار  بشأن   2017 الثاين/نوفمر 
الصعيد الدويل، رأت اللجنة أن خطر االنتشار الدويل لفروس 
ل طارئة صحية عمومية تسبب قلقًا  شلل األطفال ال يزال ُيشكِّ
ثالثة  ملدة  املنّقحة  املؤقتة  التوصيات  بتمديد  وقامت  دوليًا، 

شهور أخرى. وتأيت كل من أفغانستان وباكستان ضمن الدول 
من  الري  األطفال  شلل  بفروس  العدوى  فيها  تنترش  التي 
النمط 1، مع وجود خطر حمتمل بانتشاره عىل املستوى الدويل، 
يف حني تندرج اجلمهورية العربية السورية ضمن الدول التي 
املشتق من  الدائر  بفروس شلل األطفال  العدوى  فيها  تنترش 

اللقاحات من النمط 2.

وعىل الرغم من التقدم اهلائل الذي ُأحرز عىل الصعيد العاملي 
وعىل مستوى اإلقليم، سيظل اخلطر قائًا ما دام فروس شلل 
األطفال الري ينترش يف أي مكان. ويظل خطر وفادة فروس 
شلل  فروسات  ظهور  أو   1 النمط  من  الري  األطفال  شلل 
األطفال الدائرة املشتقة من اللقاحات مرتفعًا بسبب استمرار 
رسيان فروس شلل األطفال يف البؤر التي يتوطن فيها املرض 
يف أفغانستان وباكستان، عالوة عىل حاالت الطوارئ املعقدة 
سكانية  حتركات  إىل  أدى  مما  اإلقليم،  بلدان  من  العديد  يف 
املناطق،  بعض  إىل  الوصول  إمكانية  وعدم  واسع،  نطاق  عىل 
وتدهور التغطية بالتمنيع الروتيني يف عدة مناطق. وباإلضافة 
األطفال  شلل  لقاح  إمدادات  يف  نقص  حدث  ذلك،  إىل 

الـُمعطَّل عىل مستوى العامل يف عامي 2016 و2017. 

طارئة  وطنية  عمل  خطط  وباكستان  أفغانستان  أعّدت  وقد 
2018. وأحرزت  حمكمة لوقف رسيان شلل األطفال يف عام 
باكستان تقدمًا ملموسًا يف عام 2017، فقد نجحت يف خفض 
 %60 بنسبة  األطفال  شلل  بفروس  اإلصابة  حاالت  عدد 
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فرق التطعيل ضد شعل األطفال يف املعابر احلدوداة مع باكستان  ½
ومجهوراة إاران اإلسامية، ةقوم بتطعيل األطفال يف أفيانستان
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وأجرت مجيع بلدان اإلقليم اخلالية من شلل األطفال، باستثناء 
و2017   2016 عامي  يف  املحاكاة  متارين  واليمن،  فلسطني 
واالستجابة  ب  للتأهُّ الوطنية  خططها  ثت  وحدَّ فيها  اخترت 
و/أو  الري  األطفال  شلل  فروس  وفادة  خماطر  لتخفيف 
ظهور فروسات شلل األطفال املشتقة من اللقاحات، ولضان 
فاعلية االستجابة يف حال َوَفَد فروس شلل األطفال الري أو 
ظهرت فروسات شلل األطفال املشتقة من اللقاحات. ومع 
فروس  وفادة  خطر  عىل  متامًا  القضاء  إىل  سبيل  فال  ذلك، 
إال بوقف رساية فروس شلل األطفال  الري  شلل األطفال 
شلل  فروسات  ظهور  خطر  ويظل  وباكستان.  أفغانستان  يف 
األطفال املشتقة من اللقاحات قائًا، خاصة يف البلدان املترضرة 
بالنزاعات التي تضم عددًا كبرًا من األطفال غر القادرين عىل 

الوصول إىل خدمات التمنيع.

تنفيذ  يف  اإلقليم  بلدان  نجحت   ،2016 نيسان/أبريل  ويف 
الثالثي  الفموي  األطفال  شلل  لقاح  استخدام  من  ل  التحوُّ
الثنائي  الفموي  األطفال  شلل  لقاح  استخدام  إىل  التكافؤ 
متطلبات  اإلقليم  بلدان  مجيع  تستكمل  أن  ويتحتم  التكافؤ. 
العمل  خطة  من  األوىل  املرحلة  بموجب  االحتواء  أنشطة 
العاملية الحتواء فروس شلل األطفال، وأن تبدأ أنشطة احتواء 
الثانية  املرحلة  بموجب   2 النمط  من  األطفال  شلل  فروس 
باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من تنفيذ خطة العمل العاملية الحتواء 
فروس شلل األطفال، وبوصفها رشطًا أساسيًا لإلشهاد عىل 

استئصال فروس شلل األطفال.

خرائط  والسودان  الصومال  من  كل  وضع   ،2017 عام  ويف 
إطار  يف  األطفال  شلل  فروس  استئصال  برنامج  بأصول 
لتحديد  وذلك  املرض،  استئصال  بعد  االنتقالية  العملية 
وظائف استئصال شلل األطفال التي سُتدرج ضمن املبادرات 
باألولوية  حتظى  قد  التي  الوظائف  وحتديد  القائمة،  األخرى 
أو ُتسَتبَعد تدرجييًا. ويسعى كال البلدين إىل االنتهاء من وضع 
خطط االنتقال اخلاصة هبا بحلول أيار/مايو 2018. وال يزال 
باألولوية  حيظيان  اإلقليم  بلدان  من  بلدين  يف  متوطنًا  املرض 
اللذين  وباكستان،  أفغانستان  ومها  االنتقال،  بخصوص 

لة  املسجَّ باحلاالت  مقارنة   2017 عام  يف  حاالت   8 إىل  لتصل 
أفغانستان  شهدت  حني  يف  حالة،   20 وعددها   2016 عام  يف 
ارتفاعًا طفيفًا يف عدد احلاالت التي زادت من 13 حالة يف عام 
منها  حاالت   10 عن  ُأبِلغ   ،2017 عام  يف  14حالة  إىل   2016
الراع وصعوبة  من  يعاين  الذي  اجلنويب  اإلقليم  من   )%71(

الوصول إليه.

شلل  فروس  فاشية  الحتواء  االستجابة  أنشطة  َذت  وُنفِّ
شال  يف   2 النمط  من  اللقاحات  من  املشتق  الدائر  األطفال 
يصعب  ظروف  ظل  يف  السورية  العربية  اجلمهورية  رشق 
تبني  كا  ثارها،  تؤيت  االستجابة  وبدأت  فيها.  العمل  للغاية 
من انخفاض رسيان الفروس، مع عدم اكتشاف أي حاالت 
أنشطة  وال تزال   .2017 أيلول/سبتمر   21 عقب  جديدة 

االستجابة مستمرة با يضمن احتواء الفاشية.

عىل  فقط،  واحد  بلد  عدا  اإلقليم،  بلدان  مجيع  وحافظت 
يف  منها  أعىل  أو  اإلشهاد  معاير  عند  د  الرتصُّ أداء  مؤرشات 
مجهورية  ليشمل  البيئي  د  الرتصُّ نظام  ع  توسَّ كا   .2017 عام 
والصومال،  وباكستان،  ولبنان،  واألردن،  اإلسالمية،  إيران 
أفغانستان  إىل  باإلضافة  السورية،  العربية  واجلمهورية 
وسيتسع  سنوات.  بضع  منذ  النظام  هبا  يعمل  اللتني  ومر، 
2018 ليشمل العراق  د البيئي مرة أخرى يف عام  نطاق الرتصُّ

والسودان واليمن.

متنيع األطفال يف أفيانستان ضد شعل األطفال يف أحد األاام الوطنية  ½
لعتمنيع
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ان خطط االنتقال اخلاصة هبا خالل عام من وقف رساية  سُيعدَّ
الفروس.

فرصة  أفضل   2018 عام  يف  املنخفضة  الرساية  موسم  وُيعتر 
فروس  رساية  لوقف  اآلن  حتى  والعامل  لإلقليم  سنحت 
شلل األطفال. وجيب عىل اإلقليم، سعيًا لتحقيق هذا اهلدف 
األطفال  التصّدي لرساية فروس شلل  يواصل  أن  التارخيي، 
وباكستان،  أفغانستان  يف  املوبوءة  البؤر  يف  املستمرة  الري 
يف  إليهم  الوصول  يتعذر  الذين  األطفال  إىل  والوصول 
واجلمهورية  والصومال،  وباكستان،  والعراق،  أفغانستان، 
العربية السورية، عالوة عىل احلفاظ عىل مناعة السكان، حتى 
السكان  أوساط  ويف  طوارئ  حاالت  تشهد  التي  البلدان  يف 
الالزمة  القدرات  عىل  واحلفاظ  احلذر  التزام  مع  النازحني، 
شلل  فروس  بسبب  فاشية  أو  جديدة  وفادة  أي  الكتشاف 
األطفال الري أو فروسات شلل األطفال الدائرة املشتقة من 

اللقاحات والتصّدي هلا.

إنجازها  ينبغي  التي  الرئيسية  األولويات  رأس  عىل  ويأيت 
الري  األطفال  شلل  فروس  رساية  وقف   2018 عام  خالل 
تنفيذ خطط  أفغانستان وباكستان، عن طريق دعم  يف كل من 
العمل الوطنية الطارئة تقنيًا، وماليًا، ولوجستيًا. كا ستتضمن 
العربية  اجلمهورية  إىل  الدعم  تقديم  مواصلة  األولويات 
الدائر  األطفال  شلل  فروس  فاشية  احتواء  لضان  السورية 
من  والتأكد  تامًا،  احتواًء   2 النمط  من  اللقاحات  من  املشتق 

طفل يف أفيانستان اتعقى العقاح الفموي املضاد لزعل األطفال ½

التأهب  القدرة عىل  الفروس. وسيستمر حتسني  وقف رساية 
ُنُظم  الرتكيز بقوة عىل حتسني  البلدان، مع  واالستجابة يف كل 
ألي  الفعالة  واالستجابة  املبكر  االكتشاف  لضان  الرتصد 
وفادة لفروس شلل األطفال، وعىل تقديم الدعم إىل البلدان 
شلل  استئصال  عىل  لإلشهاد  واالستعداد  الفروس  الحتواء 
االستخدام  الرئيسية  الرتكيز  جماالت  ستتضمن  كا  األطفال. 
وبنيات  أصول  من  األطفال  شلل  بفروس  يتعلق  ملا  الفعال 
التمنيع  لتحسني  املـستخلصة  الدروس  من  واالستفادة  حتتية 
من  الرئيسية  األخرى  العامة  الصحة  وتدخالت  الروتيني 
حتظى  التي  البلدان  يف  حُمَكمة  انتقال  خطط  وضع  خالل 
والصومال،  وباكستان،  والعراق،  )أفغانستان،  باألولوية 
والسودان، واجلمهورية العربية السورية، واليمن(. ويف سبيل 
البلدان ذات األولوية فيا يتعلق  حتقيق هذه الغاية، ستحصل 
خططها  لوضع  الدعم  عىل  األطفال  شلل  جمال  يف  باالنتقال 
لالنتقال من أجل احلفاظ عىل وضع اخللو من شلل األطفال 
عىل  بالفائدة  يعود  با  استئصاله،  عىل  اإلشهاد  عقب  هبا 
الدروس  واستخالص  األخرى،  العمومية  الصحة  تدخالت 

املستفادة من استئصال شلل األطفال. 

منتظم  استعراض  إجراء  للبلدان  التقني  الدعم  وسيتضمن 
للرامج يف باكستان، وأفغانستان، والقرن األفريقي من خالل 
امُلحرز  التقدم  لتحليل  التقنية  االستشارية  الفرق  اجتاعات 
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متحدثًا يف أحد اجتامعات الفراح االستزاري التقني املعني باستئصال 

شعل األطفال
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وإسداء املشورة إىل احلكومات بشأن التدخالت التقنية األكثر 
منتظمة  بصورة  للمخاطر  حتليل  إجراء  سيتضمن  كا  فاعلية. 
ومرتني  للخطر  املعرضة  للبلدان  سنوي  ربع  أساس  )عىل 
ووضع  املخاطر،  عىل  للوقوف  األخرى(  للبلدان  السنة  يف 
وباإلضافة  املخاطر.  هذه  من  للتخفيف  حمددة  اسرتاتيجيات 
األطفال  شلل  من  اخلالية  البلدان  املنظمة  ستساعد  ذلك،  إىل 
املتعلقة  الطوارئ  حلاالت  االستجابة  عىل  قدراهتا  بناء  يف 
بشلل األطفال من خالل التدريب عىل اإلجراءات التشغيلية 
املوحدة اخلاصة بفاشيات شلل األطفال وإجراء متارين حماكاة 
واالستجابة  التأهب  خطط  وحتديث  امليدانية  لالختبارات 
مراجعة  إجراء  اإلقليمية  اإلشهاد  جلنة  وستواصل  الوطنية. 
شلل  من  اخلالية  بالبلدان  اخلاصة  اإلشهاد  ملتطلبات  سنوية 

األطفال. 

فيروس نقص املناعة البشرية، والتهاب الكبد 
الفيروسي، والسل، واملالريا، وأمراض املناطق 

املدارية 

املناعة  نقص  فروس  انتشار  معدل  انخفاض  من  الرغم  عىل 
اجلديدة  احلاالت  الزيادة يف عدد  تزال  اإلقليم، ال  البرشية يف 
األشخاص  عدد  ارتفع  فقد  القلق.  عىل  الباعثة  األمور  من 
 340 000 من  البرشية  املناعة  نقص  فروس  مع  املتعايشني 
عام  بنهاية  شخص   350 000 إىل   2016 عام  يف  شخص 
صفوف  يف  اجلديدة  احلاالت  هذه  من   %95 ووقعت   ،2017
بالفروس.  اإلصابة  خلطر  املعرضة  السكانية  املجموعات 
األشخاص  من   %30 سوى  ص  ُيشخَّ مل  ذلك،  عىل  وعالوة 
أن  عىل  يدل  مما  البرشية،  املناعة  نقص  فروس  مع  املتعايشني 
القدرة املحدودة إلجراء اختبار فروس نقص املناعة البرشية 

هي العائق الرئييس أمام احلصول عىل الرعاية والعالج. 

يف   2017 متوز/يوليو  يف  املنظمة  عقدت  لذلك،  واستجابًة 
إىل  الوصول  وترة  ترسيع  بشأن  مشاورة  لبنان،  بروت، 
بفروس  اإلصابة  تشخيص  من  احللقات  املتصلة  السلسلة 
الرتكيز  مع  والعالج،  الرعاية  وتوفر  البرشية  املناعة  نقص 
أنشطة  ركزت  كا  البرشية.  املناعة  نقص  فروس  اختبار  عىل 

اختبار  تعزيز  2017 عىل  لعام  لإليدز  العاملي  اليوم  يف  الدعوة 
الدعم  أيضًا  املنظمة  وقدمت  البرشية.  املناعة  نقص  فروس 
كفاءة  لتحسني  وباكستان  اإلسالمية  إيران  مجهورية  من  لكل 
إصابتهم  ُشخصت  للذين  بالرعاية  وربطها  االختبارات 

بفروس نقص املناعة البرشية.

ولقد ارتفعت نسبة التغطية بالعالج لتصل إىل 12.5% مقارنة 
2016، وبلغ عدد املتعايشني مع الفروس الذين يتلقون  بعام 
بنهاية  شخص   64 900 القهقرية  للفروسات  املضاد  العالج 
عام 2017، وذلك نتيجة إقرار هنج »العالج للجميع«. ولكن، 
مل تزد نسبة التغطية الكلية بالعالج املضاد للفروسات القهقرية 
عىل 18% يف اإلقليم. وسرتكز املنظمة يف الدعم الذي ستقدمه 
يمكن  نموذجية  برامج  وضع  عىل  املستقبل  يف  اإلقليم  إىل 
نقص  بفروس  اإلصابة  بتشخيص  التغطية  لزيادة  تكرارها 

املناعة البرشية وعالجه.

يف  الوفاة  أسباب  أهم  أحد  الفرويس  الكبد  التهاب  ويظل 
الفرويس  الكبد  بالتهاب  املصابني  من   %80 ويعيش  اإلقليم، 
C يف مر وباكستان. وتنجم معظم حاالت العدوى اجلديدة 
املقام األول عن ضعف تدابر مأمونية احلقن والوقاية من  يف 
العدوى ومكافحتها يف مراكز اخلدمات الصحية، يعقبه تعاطي 
بجرعة  اإلقليمية  التغطية  نسبة  وارتفعت  حقنًا.  املخدرات 
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السيدة سائرة أفضل ةارار، الوزارة السابقة لعخدمات الصحية الوطنية  ½
والعوائح والتنسيح، ةوقع عىل إعان باكستان لعتخعص من التهاب 

الكبد بحعول عام 2030
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22% يف عام  B عند الوالدة من  اللقاح املضاد اللتهاب الكبد 
2016 إىل 34% يف عام 2017. وال تزال مر مُتَثِّل قصة نجاح 
ُأجري  العاملي. ولقد  املستوى  C عىل  الكبد  التهاب  يف عالج 
الفرتة بني ترشين األول/أكتوبر  5 ماليني اختبار يف  أكثر من 
مليون   1.5 وعوجلت   ،2017 األول/ديسمر  وكانون   2016
بتنفيذ  قوي  سيايس  التزام  جليًا  وظهر  العدوى.  من  حالة 
اإلطار االسرتاتيجي األول بشأن التهاب الكبد الذي وضعته 
باكستان. كا نجحت كل من مر وباكستان يف خفض سعر 
مضادات الفروسات ذات املفعول املبارش إىل أقل من %0.1 
بوترة  العالج  نطاق  توسيع  من  ن  مكَّ مما  العاملي،  من سعرها 
اسرتاتيجيته   2017 عام  يف  كذلك  املغرب  ووضع  رسيعة. 
حول  وبائي  مسح  أول  وبدأ  الكبد،  التهاب  ملكافحة  الوطنية 
البلد. وسينصب تركيز  B وC يف  الكبد  التهاب  انتشار  معدل 
اخلطط  وضع  عىل  املستقبل  يف  املنظمة  تقدمه  الذي  الدعم 
االسرتاتيجية الوطنية وإعداد املبادئ التوجيهية بشأن االختبار 
يف  والبدء  والتقييم  والرصد  الرتصد  ُنُظم  ووضع  والعالج، 

تنفيذها.

إصابة  حالة   527 693 جمموعه  عا  ُأْبِلَغ   ،2016 عام  وخالل 
ن  بالسل )بجميع أشكاله( يف اإلقليم. وعىل الرغم من التحسُّ
الطفيف يف معدل اكتشاف حاالت اإلصابة بالسل )ُيشار إليه 
أقل  يزال  املعدل ال  فإن هذا  بالعالج(،  التغطية  بمعدل  حاليًا 

90%. وتتحمل ثانية بلدان يف  بكثر من اهلدف العاملي البالغ 
اإلقليم املسؤولية عن حوايل 97% من حاالت السل الـُمْغَفلة، 
وباكستان،  واملغرب،  والعراق،  ومر،  أفغانستان،  وهي: 
والصومال، والسودان، واليمن. ووصلت نسبة نجاح عالج 
عام  خالل  املسجلة  االنتكاس  وحاالت  اجلديدة  احلاالت 
ن بطيء، لكنه ُمَطرد، يف اكتشاف  2015 إىل 91%، وُلوِحظ حتسُّ
وتدبرها  املتعددة  لألدوية  املقاِوم  بالسل  اإلصابة  حاالت 
عالجيًا. ومن بني 000 21 حالة مقدرة لإلصابة بالسل املقاِوم 
لألدوية املتعددة، اكُتِشفت 4713 حالة، ورشعت 4073 حالة 
2016. ولقد تأثر تنفيذ اسرتاتيجيات  يف تلقي العالج يف عام 
حاالت  تشهد  التي  البلدان  يف  كبر  بشكل  السل  مكافحة 
والتحركات  الصحية،  النُُظم  تدمر  بسبب  معقدة  طوارئ 

اهلائلة للسكان وتدهور الوضع األمني. 

 2017 األول/أكتوبر  ترشين  يف  اإلقليمية  اللجنة  أقرت  وقد 
 .2020-2016 السل  عىل  للقضاء  اإلقليمية  العمل  خطة 
وخالل عام 2017 أيضًا، حصلت كل من أفغانستان والعراق 
وباكستان عىل الدعم لتحديث اخلطط االسرتاتيجية واملبادئ 
السل،  ملكافحة  املوحدة  التشغيلية  واإلجراءات  التوجيهية 
املنظمة  واسرتاتيجية  اإلقليمية  العمل  خطة  مع  يتاشى  با 
عت، بدعم من جلنة الضوء األخرض  للقضاء عىل السل. ووزِّ
اإلقليمية، حتديثات جديدة يف جمايل تشخيص حاالت اإلصابة 

اإلصدار الثاين من التحعيل التسعسيل ملراحل عاج فغوس  ½
نقص املناعة البرشاة )االختبار - والعاج - واالستبقاء(

خطة العمل اإلقعيمية لتنفيذ اسراةيجية قطاع الصحة  ½
العاملي بزأن التهاب الكبد الفغويس 2021-2017
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لتصبح  الالزمة  املدة  وهي  سنوات،  ثالث  منذ  حملية  رساية 
عام  ويف  املالريا.  من  خلوها  عىل  اإلشهاد  لطلب  مؤهلة 
2017، بلغت نسبة احلاالت املشتبه فيها التي خضعت الختبار 
هذا  من  ثقيل  بعبء  تنوء  التي  الستة  البلدان  يف   %81 املالريا 
املرض. كا زاد نطاق التغطية بالتدخالت الرئيسية يف البلدان 
التي يتوطن فيها املرض، إال أنه ال يزال عليها أن حتقق الغاية 
الـُمبلَّغ  امليدانية  التغطية  معدل  ووصل  الشاملة.  التغطية  من 
أفغانستان،  يف  للخطر  املعرضني  للسكان  بالناموسيات  عنها 
و%78،  و%21،   ،%70 إىل  واليمن  والسودان،  وباكستان، 
والصومال  باكستان  من  كل  وشهدت  التوايل.  عىل  و%51، 
والسودان حتسنًا يف جودة نظام ترصد املالريا ونطاق تغطيته، 
مستوى  عىل  الصحية  املعلومات  نظام  إقرار  عقب  وذلك 

.)DHIS2( املناطق

وحصلت كل من أفغانستان والصومال واليمن يف عام 2017 
وبناء  املالريا  بشأن  اسرتاتيجية  إلعداد  التقني  الدعم  عىل 
القدرات. كا ُقدم أيضًا الدعم لتنفيذ مسح املؤرشات اخلاصة 
واملبيدات  األدوية  مقاومة  ولرصد  الصومال،  يف  باملالريا 
خارجي  تقييم  وإلجراء  وباكستان،  أفغانستان  يف  احلرشية 
للكفاءات يف جمال الفحص املجهري للمالريا، وتعبئة املوارد 
حاالت  ومُتثِّل  املرض.  من  ثقيل  بحمل  تنوء  التي  البلدان  يف 

بالسل املقاِوم لألدوية املتعددة والسل بني األطفال وعالجها 
عىل نطاق واسع، وجرى بناء ُقُدرات العاملني من 10 بلدان يف 
20 بلدًا يف جمال  جمال تشخيص السل، وقدرات العاملني من 
املقاِوم  والسل  للريفامبيسني  املقاِوم  للسل  العالجي  التدبر 
لألدوية املتعددة خالل الثنائية )2016-2017(. وباإلضافة إىل 
لت فرقة عمل خمترية معنية بالسل وبالسل املقاِوم  ذلك، تشكَّ
اإلقليم.  يف  السل  خمترات  شبكة  لتعزيز  املتعددة  لألدوية 
14 بلدًا من اإلقليم يف مؤمتر املنظمة الوزاري العاملي  وشارك 
يف  موسكو  يف  انعقد  الذي  السل،  عىل  القضاء  بشأن  األول 
البلدان  مع  العمل  املنظمة  وستواصل  الثاين/نوفمر.  ترشين 
حاالت  اكتشاف  معدالت  لزيادة  شاملة  حزمة  وضع  لتعزيز 
خدمات  وتعزيز  به،  اإلصابة  تشخيص  ذلك  يف  با  السل، 

العالج للبلدان التي يوجد هبا الجئون أو نازحون داخليًا.

وارتفع عدد حاالت املالريا املؤكدة املُبلَّغ عنها يف اإلقليم من 
1.36 مليون حالة يف عام 2017، وأبلغت باكستان والسودان 
عنها  امُلبلغ  الوفيات  وبلغت  احلاالت،  تلك  من   %65 عن 
 14 1626 حالة وفاة. ومع ذلك، يضم اإلقليم  بسبب املالريا 
وباتت  األصليني،  سكاهنا  بني  املالريا  رساية  من  خاليًا  بلدًا 
السعودية  العربية  واململكة  اإلسالمية  إيران  مجهورية  من  كل 
حالة  أي  عن  مر  تبلغ  ومل  املالريا،  عىل  القضاء  مرحلة  يف 

مؤمتر وزاري رفيع املستوى بزأن القضاء عىل السل يف موسكو ½
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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
201520162017البلد

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

عدد احلاالت 
امللية األصل

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

عدد احلاالت 
امللية األصل

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

عدد احلاالت 
امللية األصل

87010601330البحرين

291023303050مر

مجهورية إيران 
اإلسالمية

7991877059493974

205090العراق

590510440األردن

309039004190الكويت

125013401520لبنان

غر متاحة32423702397ليبيا
510040905860املغرب

201010فلسطني

82248073107818ُعان

445049304440قطر

اململكة العربية 
السعودية

26208353822723151177

اجلمهورية 
العربية السورية

120120250

8809901200تونس

اإلمارات 
العربية املتحدة

368503849040130

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

201520162017البلد

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

إجمالي احلاالت 
املؤكدة

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

إجمالي احلاالت 
املؤكدة

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

إجمالي احلاالت 
املؤكدة

778 045161 161320 551190 377392 044103 350أفغانستان
671 67114 80414 80413 9557955713جيبويت

467 418350 190 4492 941318 115 0132 244202 776 3باكستان

138 15635 62837 02135 95358 16920 39الصومال

879 589720 368 0151 571566 827974 186586 102 1السودان

677 00484 701114 62898 259144 83176 104اليمن
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تتوطن  التي  اإلقليم  بلدان  من  كثر  يف  املمتدة  الطوارئ 
مكافحة  تدخالت  تنفيذ  أمام  الرئييس  التحدي  املالريا  فيها 
املالريا. ومُتثِّل الفاشيات األخرى لألمراض التي تنقلها نواقل 
التي  البلدان  يف  الضنك(  ومحى  الشيكونغونيا  )داء  األمراض 
املوارد  استنزاف  آخر من مصادر  املالريا مصدرًا  فيها  تتوطن 
الفرتة  يف  املنظمة  تركز  وسوف  املحدودة.  واملالية  البرشية 
املقبلة عىل إعداد اسرتاتيجية متكاملة بغية االستمرار يف تنفيذ 
األمراض  من  وغرها  املالريا  بمكافحة  املعنية  التدخالت 
التي تنقلها نواقل األمراض، ال سّيا يف البلدان التي تعاين من 
أخرى  قطاعات  إرشاك  وسيكون  املعقدة.  الطوارئ  حاالت 
بخالف قطاع الصحة أساسيًا يف عمليات التخطيط للمستقبل.

وجدير بالذكر أن ثمة تقدم ملموس قد حَتَقَق يف كفاح اإلقليم 
ضد أمراض املناطق املدارية املهملة عام 2017. وبات ُينَظر إىل 
مكافحة األمراض املدارية املهملة والقضاء عليها عىل أهنا من 
العوامل الرئيسية التي تسهم يف حتقيق التغطية الصحية الشاملة، 
املجاالت  ضمن  األمراض  هذه  من  أربعة  ُأدِرجت  أنه  حتى 
ذات األولوية يف خارطة الطريق لعمل منظمة الصحة العاملية 
يف إقليم رشق املتوسط )2017-2021(. كا ُأقيمت الروابط أو 
م ألنشطة  زت مع الرشكاء األساسيني لتقوية الدعم الـُمقدَّ ُعزِّ
وفضاًل  اإلقليم.  يف  املهملة  املدارية  املناطق  أمراض  مكافحة 
ع للقضاء عىل  عا تقدم، اتسع نطاق املرشوع اخلاص الـُموسَّ

ُأطِلق  كا  اإلقليم،  ليشمل  املهملة  املدارية  املناطق  أمراض 
يف  ظبي  أبو  عهد  ويل  رعاية  حتت  ميل«  آخر  بلوغ  »صندوق 
ترشين الثاين/نوفمر بغية حشد الرشاكات اهلادفة إىل القضاء 
عىل األمراض املميتة التي يمكن الوقاية منها والتي تقف حجر 
ألفقر  واالقتصادية  الصحية  الطموحات  حتقيق  أمام  عثرة 

سكان العامل.

الفيالريات اللمفي يف مر  وتم التحقق من القضاء عىل داء 
يف  تقدمًا  اليمن  وأحرز  العامة،  الصحة  مشاكل  أحد  بوصفه 
فقد  السودان  أما  املرض،  هذا  عىل  القضاء  من  التحقق  إمتام 
للدواء. وتأكد متامًا وقف  التوزيع اجلاعي  بتوسيع نطاق  قام 
الثانية  البؤرة  يف  النهري(  )العمى  الذنب  كالبية  داء  رسيان 
استكمل  اآلخر  اجلانب  وعىل  السودان،  يف  املرض  لرساية 
املرض.  هذا  عىل  القضاء  بغية  املوارد  وتعبئة  التخطيط  اليمن 
أما عن َداء البلهارِسيَّات، فقد ُأجريت ُمُسوح للتأكد من وقف 
إيران اإلسالمية وسلطنة  العراق ومجهورية  املرض يف  رسيان 
عىل  للقضاء  خطتها  تنفيذ  يف  مر  رشعت  حني  يف  ُعان، 
للعالج  محالت  واليمن  والسودان  الصومال  ذ  نفَّ كا  املرض، 
ومر  أفغانستان  وطبقت  الرازيكوانتيل.  باستعال  اجلاعي 
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موظفو وزارة الصحة والسكان يف مرص اتحدثون مع السكان املحعيني  ½
خال مرحعة الرصد يف برنامج التخعص من داء الفياراات العمفي

فتاة صيغة ختضع لفحص عينّي لعكزف عن الراخوما يف مجهوراة  ½
إاران اإلسامية
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السورية  العربية  واجلمهورية  والسودان  والصومال  والعراق 
واليمن برناجمًا لعالج األطفال يف سن الدراسة من داء الديدان 
اخلمس  العمليات  مناطق  يف  الرنامج  وُطبِّق  بالرتبة،  املنقولة 
الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  لوكالة 
ولبنان  األردن  وهي  أال  )األونروا(،  األدنى  الرشق  يف 
غزة.  وقطاع  الغربية  والضفة  السورية  العربية  واجلمهورية 
وقدمت منظمة الصحة العاملية الدعم التقني، واملايل يف بعض 
وضع  اسُتكِمل  باكستان،  ويف  بالدواء.  ترعت  كا  احلاالت، 
خرائط لداء الديدان املنقولة بالرتبة، وذلك استعدادًا لتدشني 
محالت عالج مجاعي ضد هذا املرض. وأحرز اإلقليم تقدمًا يف 
تنفيذ اسرتاتيجية SAFE »جراحة األهداب واملضادات احليوية 
ونظافة الوجه وحتسني البيئة« وال سّيا يف السودان، يف حني أتمَّ 
الصومال تنفيذ هذه االسرتاتيجية. ويف نفس السياق، ُوِضعت 
حتالف  مع  بالتعاون  الرتاخوما  ملكافحة  إقليمية  عمل  خطة 

إقليم رشق املتوسط ملكافحة الرتاخوما.

الُتنَّينات  داُء  ترصد  أنظمة  تعزيز  يف  تقدمًا  السودان  وأحرز 
)وهو املرض املعروف أيضًا باسم داء الدودة الغينية( ويف رفع 
باستئصال  اخلاص  امللف  أيضًا  السودان  قدم  كا  به،  الوعي 
املرض متهيدًا للزيارة املزمع إجراؤها من جانب الفريق الدويل 
القضاء عىل  أنشطة  تنفيذ  تقدم يف  وُأحِرز  لإلشهاد يف 2018. 
مرض اجلذام، واإلبالغ عن اإلحصاءات السنوية، ال سّيا يف 
البلدان التي ال تزال تعاين من عبء مرتفع من املرض، وهي: 
والسودان،  والصومال،  وباكستان،  وجيبويت،  أفغانستان، 
واليمن. وجدير بالذكر أن تكثيف البحث عن احلاالت املصابة 
يف الصومال أدى إىل الكشف عن أكثر من 1000 حالة جديدة 
يف عام 2017. وباحلديث عن داء الليشانيات اجللدي، يتحمل 
اإلقليم 74% من العبء العاملي بعد اكتشاف 608 119 حالة يف 
عام 2016. وقد حتقق حتسن ملموس يف الكشف عن احلاالت 
ويف إتاحة الفرصة لتشخيص اإلصابة بكل من داء الليشانيات 
اإلبالغ  وكذا  وعالجها  احلشوي  الليشانيات  وداء  اجللدي 
السورية  العربية  واجلمهورية  وباكستان  أفغانستان  يف  عنها 
باألولوية  حتظى  إجراءات  اخُتذت  كا  والسودان.  والصومال 
ملكافحة الورم الفطري اتساقًا مع القرار ج ص ع 69-21 الذي 

أقرته الدورة التاسعة والستون جلمعية الصحة العاملية يف عام 
2016 بشأن التصّدي لعبء الورم الفطري.

التمنيع واللقاحات 
بالتمنيع  التغطية  عىل  لإلبقاء  حثيثة  جهودًا  اإلقليم  يبذل 
إذ  به.  األوضاع  صعوبة  من  الرغم  عىل   %80 مستوى  عند 
والتيتانوس  الدفرتيا  بلقاح  اإلقليمية  التغطية  متوسط  ارتفع 
والسعال الديكي )اللقاح الثالثي( من 80% يف عام 2016 إىل 
81% عام 2017، يف حني حافظ 14 بلدًا عىل الغاية املتمثلة يف 
بلوغ التغطية هبذا اللقاح 90% أو أكثر. وبالرغم من االرتفاع 
العربية  اجلمهورية  يف  الثالثي  باللقاح  التغطية  يف  الطفيف 
عام  يف   %48 إىل   2016 عام   %42 من  ارتفعت  التي  السورية 
2017، فات حوايل 3.7 ماليني طفل التمنيع باللقاح الثالثي 
يف عام 2016، من بينهم 94% يعيشون يف بلدان تشهد حاالت 
والصومال  وباكستان  والعراق  أفغانستان  وهي:  طوارئ، 
معدل  وبلغ  واليمن.  السورية  العربية  واجلمهورية  والسودان 
 %95 اللقاح املحتوي عىل احلصبة  التغطية باجلرعة األوىل من 
أو أكثر يف عرشة بلدان، و94% يف بلدين يف عام 2017 مقارنة 
الثانية  21 بلدًا اجلرعة  2016، كا وفر  باثني عرش بلدًا يف عام 

محعة لعتطعيل الوقائي ضد احلصبة استهدفت األطفال يف جمتمعات  ½
النازحني داخعيًا يف الصومال
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للرتصد  أنظمة  البلدان  كل  وتطبق  اللقاح.  هذا  من  الروتينية 
بلدان  سبعة  اقرتبت  حني  يف  بحالة،  حالة  للحصبة  املختري 
إقليمية  ُأنشئت جلنة  القضاء عىل احلصبة. وقد  بلوغ غاية  من 
للتحقق من القضاء عىل احلصبة واحلصبة األملانية، ومن املزمع 
يف 2018.  بلدين  يف  الداءين  هذين  عىل  القضاء  من  التحقق 
وعالوة عىل ذلك، أمتت تقريبًا مجيع بلدان اإلقليم، عدا مر، 

إدخال لقاح شلل األطفال املعطل. 

بني  مشرتكة  اجتاعات   2017 عام  خالل  املنظمة  عقدت  كا 
البلدان  فيها  اطلعت  ُعان،  سلطنة  يف  التمنيع  عن  البلدان 
بالرشكاء  لاللتقاء  الفرصة  هلا  وسنحت  املستجدات  آخر  عىل 
بالتمنيع.  املعني  اإلقليمي  التقني  االستشاري  وبالفريق 
وقدمت املنظمة كذلك الدعم لبلدان مثل العراق واجلمهورية 
بالتمنيع  للتوعية  أنشطة  إعداد  بغية  واليمن  السورية  العربية 
وتنفيذها، با يف ذلك أنشطة ملكافحة فاشية الدفرتيا يف اليمن 
يف  األملانية  احلصبة/احلصبة  ضد  التكمييل  التمنيع  وأنشطة 
ليبيا. ودعمت املنظمة إجراء استعراضات دورية  كافة أرجاء 
العاملي من أجل  التحالف  العراق، كا استنهضت  للتمنيع يف 
ضد  التكمييل  التمنيع  أنشطة  ل  ليموِّ والتمنيع  اللقاحات 
واليمن. وقدمت  والصومال  وباكستان  أفغانستان  احلصبة يف 
املنظمة الدعم أيضًا لتقييم جودة البيانات يف باكستان، ال سيَّا 

املنظمة  واصلت  كا  البيانات.  جودة  لتحسني  خطة  وضع  يف 
تعزيز الشبكة اإلقليمية لرتصد احلصبة/احلصبة األملانية حالة 
اجلرثومي  السحايا  التهاب  لرتصد  اإلقليمية  والشبكة  بحالة، 
وشمل  العجلية،  والفروسة  اجلرثومي  الرئوي  وااللتهاب 
ذلك توفر املستلزمات املخترية وتنفيذ أنشطة لبناء القدرات 
وتنسيق النظام اخلارجي للرقابة عىل جودة املخترات والرصد 

والتقييم.

وقد تسبب الوضع األمني يف العديد من البلدان يف اإلقليم عام 
2017 يف إرجاء أنشطة التمنيع املخطط هلا أو إلغائها، وانسحب 
سوءًا  الوضع  زاد  وما  اللقاحات.  توصيل  عىل  أيضًا  ذلك 
ومكافحتها،  األمراض  عىل  القضاء  بأهداف  املحدود  الوعي 
توافر  وعدم  الروتينية،  التمنيع  برامج  االلتزام  كفاية  وعدم 
التمويل الكايف واملستدام مع اعتاد بعض الدول الكامل عىل 

التمويل من اجلهات املانحة.

األولوية،  سبيل  عىل  املنظمة،  تقدمه  الذي  الدعم  وسيتضمن 
إىل البلدان يف عام 2018 دعم إعداد اخلطط املصغرة للمناطق 
وحتديث  للتمنيع،  شاملة  استعراضات  وإجراء  وتنفيذها، 
للتمنيع  السنوات  متعددة  الشاملة  االسرتاتيجية  اخلطط 
األولوية  املنظمة  تعطي  وسوف  الصلة.  ذات  العمل  وخطط 
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ضد  التكمييل  التمنيع  ألنشطة  املناسب  االستعداد  إىل  كذلك 
الوطنية  القدرات  وتطوير  بلدان،  مخسة  يف  وتنفيذها  احلصبة 
يف جمال توثيق القضاء عىل احلصبة/احلصبة األملانية، والتحقق 
املستعدة  البلدان  األملانية يف  القضاء عىل احلصبة/احلصبة  من 
معنية  إقليمية  جلنة  إنشاء  إىل  املنظمة  تسعى  كذلك  لذلك. 
التحقق  B، وستدعم  الكبد  التهاب  القضاء عىل  بالتحقق من 
من بلوغ غاية مكافحة هذا املرض يف البلدان املستعدة لذلك. 
من  مزيد  لتسليط   2018 خالل  عملها  املنظمة  وستواصل 
الضوء عىل غايات التمنيع وحشد االلتزام الوطني وكذا التزام 

الرشكاء بغية حتقيق هذه الغايات. 

يف  التنظيمية  للُقُدرات  تقييات   2017 عام  يف  وُأجريت 
إيران اإلسالمية واألردن ولبنان  أفغانستان ومر ومجهورية 
وباكستان والصومال والسودان، اسُتخِدمت فيها أداة املنظمة 
الوطنية.  التنظيمية  للسلطات  املرجعية  للمقارنة  العاملية 
مؤسيس  تطوير  خطط  وضع  عن  التقييات  هذه  وأثمرت 
العامني  مدار  عىل  وستجري  الوطنية.  التنظيمية  للسلطات 
القادمني متابعة تنفيذ هذه اخلطط. وُأجري أيضًا تقييم رسمي 

للسلطة التنظيمية الوطنية يف اململكة العربية السعودية.

مت املنظمة يف عام 2017 الدعم التقني يف جمال مأمونية  كا قدَّ
واليمن  السورية  العربية  واجلمهورية  باكستان  إىل  اللقاحات 
عقب  الضارة  األحداث  تقيصِّ  يف  للفجوات  ى  تتصدَّ حتى 
املنظمة  مبادرة  خالل  من  وُنفِّذت،  أسباهبا.  وتقييم  التمنيع 
لفرص التعلم العاملية من أجل جودة اللقاحات، أنشطة لبناء 
للقاحات  الـُمنتِجة  البلدان  يف  التنظيمية  السلطات  ُقُدرات 
)مر ومجهورية إيران اإلسالمية واململكة العربية السعودية( 
ب  بالتأهُّ اخلاص  اإلطار  يدعمها  اللذين  البلدين  يف  وكذا 

ملواجهة األنفلونزا اجلائحة )باكستان والسودان(.

األنفلونزا  بلقاحات  اخلاصة  العاملية  العمل  خطة  انتهاء  ومع 
إنتاج  أمام  التحديات  جماهبة  إىل  هدفت  التي   ،2016 عام  يف 
منها،  النامية  البلدان  واستفادة  األنفلونزا  للقاحات  مستدام 
أعدت املنظمة أداة لتقييم استدامة التطعيم ضد األنفلونزا يف 
ب لألنفلونزا اجلائحة. وكيَّف املغرب أداة التقييم  خطط التأهُّ

هبا يف عام 2017. املشار إليها وجرَّ

مقاومة مضادات امليكروبات 
بالنظر إىل األمهية العاملية ملقاومة مضادات امليكروبات، أقرت 
الدورة الرابعة والستون للجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية 
مقاومة  بشأن  64/ق-5  م/ل إ  ش  القرار  املتوسط  لرشق 
2017. وحيث  مضادات امليكروبات يف ترشين األول/أكتوبر 
وطنية  عمل  خطط  واعتاد  وضع  عىل  اإلقليم  بلدان  القرار 
رفيعة  تنسيق  آلية  ووضع  امليكروبات،  مضادات  ملقاومة 
املستوى ومتعددة القطاعات لإلرشاف عىل تنفيذ خطط العمل 
امليكروبات  مضادات  اقتناء  ملنع  سياسات  وإنفاذ  الوطنية، 
مقاومة  لرتصد  وطنية  أنظمة  وإنشاء  طبية،  وصفة  بدون 
العدوى  من  للوقاية  برامج  ووضع  امليكروبات،  مضادات 
 10 وضعت   ،2017 األول/ديسمر  كانون  ويف  ومكافحتها. 
فيا  امليكروبات،  مضادات  ملقاومة  وطنية  عمل  خطط  بلدان 
قدمت دولتان خططها رسميًا ملنظمة الصحة العاملية. وتنص 
با يف ذلك قطاعات  القطاعات،  اخلطط عىل إرشاك عدد من 

اإلنتاج احليواين والزراعي والغذائي.

ويف نفس السياق، ُعِقدت سلسلة من حلقات العمل التدريبية 
بشأن  الوطنيني  التنسيق  مسؤويل  قدرات  رفع  بغية   2017 يف 
امليكروبات  مضادات  ملقاومة  العاملي  الرتصد  نظام  تنفيذ 
بيانات  بتسجيل  املعني   WHONET برنامج  واستخدام 
عىل  ورفعها  ومجعها  وحتليلها  امليكروبات  مضادات  مقاومة 
امليكروبات.  مضادات  ملقاومة  العاملي  الرتصد  نظام  منصة 
العاملي  الرتصد  نظام  منصة  يف  نفسه  بلدًا   11 سجل  وعليه، 
ملقاومة مضادات امليكروبات، قدمت تسعة بلدان منها بيانات 
نظام  تقرير  يف  ت  ُنرِشَ امليكروبات  مضادات  مقاومة  حول 
صدر  الذي  امليكروبات  مضادات  ملقاومة  العاملي  الرتصد 
تلقت  تقدم،  ما  إىل  وباإلضافة  الثاين/يناير 2018.  كانون  يف 
يف  املنظمة  منهجية  عىل  التدريب  بلدان  ثانية  من  وطنية  فرق 
املستوى  عىل  احليوية  املضادات  استهالك  حول  بيانات  مجع 
إيران  مجهورية  من  كل  قدمت  سبق،  ملا  ونتيجًة  الوطني. 
باستهالك  اخلاصة  البيانات  والسودان  واألردن  اإلسالمية 
املضادات احليوية، وسوف ترد هذه البيانات يف التقرير العاملي 
برامج  وضع  تقييم  تم  كذلك  احليوية.  املضادات  الستهالك 
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وُوِضعت  بلدان،  ثانية  يف  ومكافحتها  العدوى  من  الوقاية 
خطط اسرتاتيجية لتعزيز هذه الرامج أو إرسائها عىل املستوى 

الوطني أو يف املرافق الصحية.

مقاومة  لرامج  دليل  تصميم  بصدد  املنظمة  كانت  وبينا 
لتغير  بروتوكول  ُوِضع  عام 2017،  امليكروبات يف  مضادات 
مع  بالتعاون  امليكروبات  مضادات  مقاومة  بشأن  السلوكيات 
اختبار  املزمع  ومن  اإلقليم.  داخل  خمتلفة  بلدان  من  اخلراء 
خالل 2018.  والسودان  وقطر  مر  يف  الروتوكول  هذا 
للرقابة عىل اجلودة داخل  أنظمة  التقني إلرساء  الدعم  وأتيح 
من  والسودان(،  واألردن  )العراق  بلدان  ثالثة  يف  املخترات 
عىل  الرقابة  سالالت  لشحن  الالزمة  الرتتيبات  عمل  خالل 
اجلودة للُممرضات املقاِومة ملضادات امليكروبات. واحتفلت 
يف  احليوية  باملضادات  للتوعية  العاملي  باألسبوع  املنظمة 
يف  فعالية  بإطالق  الثاين/نوفمر(  ترشين   19-13( 2017
والزراعة  لألغذية  املتحدة  األمم  منظمة  بمشاركة  القاهرة 
)الفاو( ورجال اإلعالم واخلراء يف جمال الوقاية من العدوى 
ومكافحتها والرتصد واألبحاث. ويف سياق هذه االحتفالية، 
إعالمية  مسابقة  ُأطِلقت  كا  إقليمية،  إعالمية  مواد  ُأِعدت 
إقليمية حلّث وسائل اإلعالم عىل الكتابة عن مقاومة مضادات 
امليكروبات واستخدام املضادات احليوية يف اإلقليم. وعالوة 
الدعوة ورفع الوعي يف  عىل ذلك، جرت جمموعة من أنشطة 

11 بلدًا احتفاالً هبذا األسبوع.

التنفيذ  أمام  الرئيسية  التحديات  فإن  للمستقبل،  وبالنظر 
يف  امليكروبات  مضادات  مقاومة  السرتاتيجيات  الصحيح 
لدعم  الوطنية  والبرشية  املالية  املوارد  قلة  يف  تتمثَّل  اإلقليم 
من  والوقاية  امليكروبات  مضادات  بمقاومة  املعنية  الرامج 
العدوى ومكافحتها، والقيود املفروضة عىل قدرات خمترات 
امليكروبات  مضادات  مقاومة  برامج  وَتَفُتت  امليكروبيوجليا، 
وبرامج الوقاية من العدوى ومكافحتها عىل مستوى البلدان. 
الدول  إىل  الالزم  التقني  الدعم  تقديم  املنظمة  وستواصل 
األعضاء لالرتقاء بقدراهتا يف إعداد خطط عمل وطنية هتدف 
برامج  ووضع  امليكروبات،  مضادات  ملقاومة  التصدي  إىل 
الوطني  املستوى  عىل  ومكافحتها  العدوى  من  للوقاية  فعالة 

مقاومة  د  لرتصُّ وطنية  برامج  وإرساء  املرافق،  ومستوى 
مضادات امليكروبات وتنفيذ هذه الرامج. كا ستدعم املنظمة 
التوعية  وبرامج  الصلة،  ذات  الدعوة  أنشطة  تنفيذ  البلدان يف 

والتثقيف لتعزيز تغير السلوك.

مختبرات الصحة العامة
تلقت مخسة بلدان خالل 2017 )أفغانستان والعراق واملغرب 
زين  وباكستان واململكة العربية السعودية( توجيهًا ودعًا ُمركَّ
من أجل تشكيل فريق عمل وطني معني باملخترات وبوضع 
مع  اتساقًا  للمخترات،  اسرتاتيجية  وخطط  وطنية  سياسات 
الصحية  املخترات  خدمات  لتعزيز  االسرتاتيجي  اإلطار 
)2016-2020(. وباإلضافة إىل ما تقدم، عززت املنظمة ُنُظم 
املخترات  فرادى  املخترات كا عززت  اإلدارة واحلوكمة يف 
يف  العاملني  لكبار  والتوجيه  التدريب  توفر  خالل  من 
واألردن  )أفغانستان  بلدان  ثالثة  يف   84 وعددهم  املخترات 
الدرايس  املنهج  مراجعة  جرت  السودان،  ففي  والسودان(. 
تطوير  يدعم  با  املنهج  هذا  ث  وُحدِّ الطبية  املخترات  لعلوم 

مهارات العاملني يف املخترات.

أداء  وتقييم  رصد  عمليات   2017 خالل  املنظمة  دعمت  كا 
املخترات وجودهتا يف 20 بلدًا. وشمل ذلك التنسيق بني برامج 
تقييم اجلودة اخلارجية وأنشطة التدريب، وكان من نتاج ذلك 
اعتاد 53 موظفًا بصفتهم ُمقيِّمني للمخترات الصحية. وأفاد 
 )2005( الدولية  الصحية  للوائح  املشرتك  اخلارجي  التقييم 
البيولوجية  السالمة  عىل  جذرية  حتسينات  إدخال  برضورة 
بلدان  لتسعة  الدعم  م  البيولوجي داخل اإلقليم. وُقدِّ واألمن 
بني وطنيني مؤهلني  لتشكيل جمموعة رئيسية من موظفني وُمدرِّ
بون  معنيني بالسالمة البيولوجية. ويقدم هؤالء املوظفون واملدرِّ
البيولوجي  واألمن  البيولوجية  السالمة  التدريب حول  حاليًا 
إىل  الواليات،  أو  املحافظات  ومستوى  الوطني  املستوى  عىل 
جانب خدمات صيانة كبائن السالمة البيولوجية وإصالحها. 
أما يف جمال حتسني مستوى خدمات نقل العينات جوًا، فقد تم 

اعتاد 118 موظفًا بصفتهم شاحنني للمواد املعدية.
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عدد  يف  أسهمت  كا  شامل،  بدور  تقوم  املخترات  تزال  وما 
من املجاالت التقنية مثل إرساء نظام لرتصد مقاومة مضادات 
امليكروبات، وتوفر الكواشف وجمموعات أدوات التشخيص 
التقني  الدعم  وتقديم  باألولوية،  حتظى  التي  العدوى  ألنواع 
الثانية  الطبعة  ُنرشت   ،2017 ويف  الطوارئ.  حاالت  أثناء 
أوضاع  يف  الصحية  املخترات  مرافق  حول  املنظمة  إلصدار 
 Health laboratory facilities in( والكوارث  الطوارئ 

.)emergency and disaster situations

مأمونية الدم
لتطبيق  إرشادات  البلدان  إىل  املنظمة  قدمت   2017 عام  يف 
وتوافره الدم  ملأمونية  االسرتاتيجي  اإلقليمي   اإلطار 
)2016-2025(، وسلطت الضوء عىل رضورة تعزيز اللوائح 
املنظمة للدم فضاًل عن حتسني عمليات إدارة الترع بالدم وُنُظم 
التيقظ يف استعال الدم وتلبية الطلب املتزايد عىل نقل الدم إبان 
الوطنية  اللوائح  تعزيز  إطار  اإلنسانية. ويف  الطوارئ  حاالت 
للدم  املنظمة  الترشيعات  حت  وُنقِّ ُروِجعت  للدم،  املنظمة 
مثل  لتحديث  التقني  الدعم  املنظمة  بلدان، وقدمت  تسعة  يف 
ومنتجاته  الدم  إدارة  يف  الفاعلية  حتقيق  بغية  الترشيعات  هذه 
للفروق  املنظمة  من  وإدراكًا  األساسية.  األدوية  بوصفها من 
لتسهيل  منها  وسعيًا  البلدان  بني  للدم  املنظمة  الترشيعات  يف 
تطبيق  وتيسر  اإلقليم  يف  الترشيعات  هذه  بني  التناغم  حتقيق 
توصياهتا يف هذا السياق، قدمت املنظمة الدعم التقني للبلدان 

لتحديث ترشيعاهتا. 

البلدان  يف  سّيا  ال  ومنتجاته،  الدم  عىل  الطلب  ويتزايد 
املترضرة من أوضاع الطوارئ اإلنسانية. وتلقت مخسة بلدان 
السورية  العربية  واجلمهورية  وليبيا  والعراق  )أفغانستان 
واليمن( الدعم إلدماج خدمات نقل الدم يف جهودها الوطنية 
وكذا  هلا،  واالستجابة  الطوارئ  حلاالت  ب  للتأهُّ الشاملة 
إبان  وتوافره  الدم  نقل  عمليات  مأمونية  ضان  يف  ملساعدهتا 
حاالت الطوارئ اإلنسانية. وستواصل املنظمة تقديم اإلرشاد 
مع  االسرتاتيجي  اإلقليمي  اإلطار  لتطبيق  الشاملني  والدعم 
باألولوية كا هو  التي حتظى  الرئيسية  التدخالت  التأكيد عىل 

مبني يف اإلطار.

إرشادات ةقنية بزأن ةقدال اخلدمات  ½
املخترباة األساسية يف شتى أنواع 

حاالت الطوارئ
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برنامج منظمة الصحة 
العاملية للطوارئ الصحية

املقدمة
يف  الطوارئ  حاالت  أكر  بعض  املتوسط  رشق  إقليم  يشهد 
ل اإلقليم العبء األكر من األشخاص  العامل، ومن ثمَّ يتحمَّ
 76 من  أكثر  به  يعيش  حيث  املساعدة،  إىل  حيتاجون  الذين 
مليون نسمة مترضرين بشكٍل مبارٍش أو غر مبارٍش بالنزاعات، 

والتهديدات البيئية، والكوارث الطبيعية.

2017، دخل الراع يف اجلمهورية العربية السورية  ففي عام 
عامه السابع، ليزداد معه تفاقم الوضع اإلنساين للسكان الذين 
يعيشون يف املناطق املحارصة. وأدى ُميّض أكثر من عامني عىل 
مستوى  عىل  غذائية  أزمة  أكر  اندالع  إىل  اليمن  يف  الراع 
فاشية  عن  فضاًل  العامل،  يف  للكولرا  وباء  أكر  وتفيش  العامل، 
الوشيك  واالهنيار  رسيعة،  بوترة  االنتشار  يف  آخذة  للدفرتيا 
للنظام الصحي. ويف العراق، تسببت العمليات العسكرية من 
أجل حترير مدينة املوصل يف ترشيد مليون نسمة تقريبًا. وواجه 
الصومال هتديدًا ثالثيًا من اجلفاف، وخطر املجاعة الـُمْحِدق، 
وفاشيات األمراض. يف الوقت الذي بذلت فيه ليبيا وفلسطني 
الرعاية  خدمات  توفر  أجل  من  شديدًا  جهدًا  وأفغانستان 

الصحية يف األماكن التي ينعدم فيها األمن وتقل هبا املوارد. 

طوارئ  حاالت  لعرش  املنظمة  استجابت   ،2017 عام  ويف 
من  كرى  طوارئ  حاالت  أربع  منها  اإلقليم،  يف  ُمصنَّفة 
العربية  واجلمهورية  والصومال،  العراق،  يف  الثالث  املستوى 
السورية، واليمن. ويف أيار/مايو 2017، صنَّفت املنظمة حالة 
الطوارئ يف الصومال عىل أهنا طارئة من املستوى الثالث، وهو 
األمر الذي استدعى تعزيز االستجابة هلا عىل مستوى املنظمة 
برمتها،  سوريا  يف  للطوارئ  املنظمة  استجابة  إطار  ويف  كلها. 
السورية  للعمل يف سياق األزمة  ص حمور غازي عنتاب  ُخصِّ
الـُمصنَّفة عىل أهنا طارئة من املستوى الثالث، من أجل اإلرساع 
بوترة توفر الرعاية الصحية عر احلدود من تركيا للسكان يف 
شال سوريا. وُصنَِّفت فاشية محى الضنك يف باكستان عىل أهنا 
كانون  2017 حتى  من متوز/يوليو  األول  املستوى  من  طارئة 
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طفعة صيغة ةتعاىف من سوء التيذاة احلاد الزداد يف مركش ةيذاة  ½
َدْاَدة باليمن عاجية ةدعمه املنظمة يف مستزفى الثورة، يف مدانة احلص

نقل مخس عرشة سيارة إسعاف كامعة التجهيش إىل العراق جوًا لتعبية  ½
الطعب عىل خدمات اإلحالة يف يرب املوصل

منظمة الصحة العاملية ورشكاؤها اكثفون اجلهود الرامية إىل احلّد من  ½
انتزار اإلسهال املائي احلاد/الكولغا
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الثاين/يناير 2018. ومتر بلدان أخرى بحاالت طوارئ ُمَصنَّفة 
مثل أفغانستان، وليبيا، وباكستان، وفلسطني. 

ض السكان  وما زالت هتديدات األمن الصحي يف اإلقليم ُتعرِّ
خلطٍر متزايد. ويف 2017، ُأبلغ عن فاشيات الكولرا يف اليمن 
والصومال، يف حني ُأبلغ عن فاشية حلمى الضنك وغرها من 
الفروسات املفصلية التي تسبب أوبئة مثل الشيكونغونيا من 
باكستان، والصومال، والسودان. وأبلغت كل من ُعان، وقطر، 
واإلمارات العربية املتحدة عن استمرار رساية فروس كورونا 
بشكٍل  كان  وإن  التنفسية  األوسط  الرشق  ملتالزمة  املسبب 
الرشق  ملتالزمة  واحدة  حالة  عن  لبنان  أبلغ  حني  يف  متقطع، 
األوسط التنفسية واردة من اخلارج، كا أبلغت اململكة العربية 
فاشيات حمدودة ملتالزمة الرشق األوسط  السعودية عن ثاين 
إنفلونزا  حاالت  عن  مر  وأبلغت  املستشفيات.  يف  التنفسية 
الطيور بني البرش، بالرغم من انخفاض حاالت اإلصابة مقارنًة 
حاالت  عن  وُأبِلغ   .2015-2014 يف  عنها  الـُمَبلَّغ  باحلاالت 
إصابة بحمى القرم-الكونغو النزفية يف أفغانستان وباكستان، 
بداء  إصابة  حاالت  عن  املتحدة  العربية  اإلمارات  وأبلغت 
الَفيالَِقة مرتبطة بالسفر خالل الربع األول من 2017. كا أبلغ 

وفلسطني،  وباكستان،  أفغانستان،  وهي  البلدان،  من  عدد 
املوسمية.  اإلنفلونزا  حاالت  من  كبٍر  عدٍد  عن  وتونس، 
ومر،  )جيبويت،  اإلقليم  يف  األقل  عىل  بلدان  ثانية  وتندرج 
والصومال،  السعودية،  العربية  واململكة  وباكستان،  وُعان، 
املنظمة  تصنيف  من  الرابعة  الفئة  ضمن  واليمن(  والسودان، 
البلدان  اجلديد للبلدان فيا يتعلق بفروس زيكا؛ أي أن هذه 
قد أرست برامج فعالة ملكافحة نواقل األمراض، دون أن ُتَوثَّق 

هبا رساية للمرض يف املايض أو يف احلارض. 

استجابة املنظمة
يف  الصحة  قطاع  استجابة  ُتعرقل  التي  العقبات،  شملت 
حاالت الطوارئ الكرى يف اإلقليم، استمرار انعدام األمن، 
والفرص املحدودة لوصول املساعدات اإلنسانية لألشخاص 
للنُُظم الصحية الوطنية  إليها، والُقُدرات املحدودة  املحتاجني 
الصحيني،  املوظفني  عدد  يف  والنقص  الرشيكة،  واجلهات 
تزال أجواء  التمويل. وال  البروقراطية، وعدم كفاية  والقيود 
مرافق  ض  تعرُّ مع  البلدان،  من  عدٍد  يف  مستقرة  غر  العمل 
ض  الرعاية الصحية العتداءاٍت متكررة. وأفادت املنظمة بتعرُّ
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املميتني يف الصومال يف ترشين األول/أكتوبر، والزلزال الذي 
يف  والعراق  اإلسالمية  إيران  مجهورية  بني  احلدود  عىل  وقع 
اللوجستية  كانون األول/ديسمر. كا سلَّم مركز اإلمدادات 
85 شحنًة من  إمجاليه  ما   2017 للمنظمة يف ديب يف عام  التابع 
األدوية واإلمدادات الطبية )بزنة 791 طنًا( إىل 20 بلدًا داخل 
أكثر  إىل  بنجاٍح  اإلمدادات  هذه  ووصلت  وخارجه.  اإلقليم 
من 23.5 مليون مستفيٍد يف العراق، والصومال، واجلمهورية 
إىل  االحتياجات  تزايدت  وبينا  واليمن.  السورية،  العربية 
التي  البلدان  يف  الطبية  واإلمدادات  للحياة  الـُمنِْقَذة  األدوية 
الوفاء  الدوليون  املوردون  يستطع  مل  الطوارئ،  بحاالت  متر 
إىل  احلاجة  ذلك  أبرز  وقد  املنظمة.  من  املتنامية  بالطلبات 
مع  ومتشيًا  اإلقليم.  داخل  من  باجلملة  املوردين  عدد  زيادة 
اإلمدادات  مركز  دور  توسيع  عىل  املنظمة  تعمل  سبق،  ما 
جيعله  ما  تنفيذي،  بدور  ليضطلع  ديب  يف  هلا  التابع  اللوجستية 
يف  واملتزايدة  املستمرة  باالحتياجات  للوفاء  جتهيزًا  أفضل 
مجيع  جُتري  أن  املقرر  ومن  ورسعة.  سالسة  أكثر  عمليٍة  ظل 
تقييًا  باألولوية،  وحتظى  الطوارئ  بحاالت  متر  التي  البلدان، 
ستشرتي  وعليه  الـُمْقّدرة،  الصحية  لإلمدادات  اسرتاتيجيًا 
استعدادًا  املركز  يف  مسبق  بشكٍل  زها  وجُتهِّ اإلمدادات  املنظمة 
لتوزيعها عند الرضورة. وسيضمن ذلك أن تصل اإلمدادات 
الطبية املطلوبة عىل وجه الرسعة إىل وجهتها خالل أسابيع بدالً 

من أشهر. 

لت  َفعَّ للطوارئ،  لالستجابة  ح  املنقَّ اإلطار  ملبادئ  ووفقًا 
املنظمة نظام إدارة األحداث يف كل بلدان اإلقليم التي ُصنِّفت 

مرافق الرعاية الصحية عىل املستوى العاملي هلجاٍت بلغ إمجاهلا 
212 هجومًا يف األرباع الثالثة األوىل من عام 2017، وقع منها 
170 هجومًا )80%( يف إقليم رشق املتوسط، وحدثت الغالبية 
من  وبالرغم  السورية.  العربية  اجلمهورية  يف  منها  العظمى 
البلدان  من  عدٍد  يف  السياسية  التطورات  أدت  الصحة،  حياد 
العنف،  وتزايد  الصحية  اخلدمات  إتاحة  عىل  قيوٍد  فرض  إىل 
األشخاص  إىل  الوصول  عىل  املنظمة  قدرة  أعاق  الذي  األمر 
كانون  يف  اليمن،  يف  االشتباكات  تصاعد  وأجر  املحتاجني. 
الرشيكة  اجلهات  من  والكثر  املنظمة   ،2017 األول/ديسمر 
عىل تقليص عملياهتا يف البالد. وشملت التحديات التشغيلية، 
التي واجهتها املنظمة يف البلدان التي تشهد حاالت الطوارئ، 
العامة لنرشها عىل  املاهرة يف جمال الصحة  قلة توافر اخلرات 
عىل  الضوء  سلَّط  ما  وهو  الطوارئ.  حاالت  يف  عاجل  نحٍو 
عىل  القادرين  للخراء  احلالية  القوائم  يف  املوجودة  الفجوات 
تلبية االحتياجات يف حاالت الطوارئ، وعىل احلاجة إىل تقوية 
األكثر  العامة  الصحة  خراء  من  أكر  جمموعة  لتحديد  النظم 
عند  فورًا  لنرشهم  االستعداد  أهبة  عىل  يقفون  الذين  مهارة 

الرضورة، وتدريبهم واحلفاظ عليهم. 

وبالرغم من هذه التحديات، سلَّم مركز اإلمدادات اللوجستية 
إمداداٍت  إقليمية،  أموال  باستخدام  ديب،  يف  للمنظمة  التابع 
التفجرين  من  ساعة   72 خالل  الوطنية  الصحية  للسلطات 
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قيقل مدى الدمار الذي حلح باملرافح الصحية ½  فراح ةابع لعمنظمة اص
يف حعب

إرسال أدواة لرعااة اإلصابات الزدادة ولوازم جراحية من مركش  ½
العمعيات اإلقعيمي لعمنظمة يف ديب إىل الصومال لدعل ةوفغ الرعااة 
اجلراحية لعمرىض املصابني يف اهلجامت التي وقعت يف مقدازو
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حاالت الطوارئ هبا عند املستوى الثالث لالضطالع بوظائفها 
الست. وشمل هذا نرش مدير لألحداث، ومسؤول  احلاسمة 
دعم  بغية  املعلومات  بإدارة  معني  ومسؤول  العامة،  للصحة 
أنشطة االستجابة عىل األرض وتوسيع نطاق الدعم التشغييل 
الصحية  االحتياجات  لتلبية  املنظمة  تقدمه  الذي  والتقني 
سياق  ويف  السكان.  تواجه  التي  املخاطر  وجماهبة  العاجلة 
الثاين/نوفمر  ترشين  يف  املنظمة  رشعت  أيضًا،  اإلطار  تنفيذ 
اسرتاتيجي،  ودليل  إقليمية،  طريق  خارطة  وضع  يف   2017
وخطط لعمليات الطوارئ بغية تفعيل مركز إقليمي لعمليات 
األول/ديسمر  وكانون  الثاين/نوفمر  الطوارئ. ويف ترشين 
الطوارئ  لعمليات  اإلقليمي  املركز  تفعيل  جرى   ،2017
احلاد/الكولرا  املائي  اإلسهال  لفاشيات  االستجابة  لتنسيق 
الزلزال  عواقب  وملواجهة  واليمن،  والسودان،  الصومال،  يف 

الذي وقع عىل احلدود اإليرانية/العراقية.

قطاع  تنسيق  عملية  قيادة،  يف  شاركت  أو  املنظمة،  قادت  كا 
لت فيها جمموعة الصحة.  الصحة يف ثانية بلدان يف اإلقليم ُفعِّ
2017، منها منع اهنيار  قت جمموعة الصحة إنجازات يف  وحقَّ
عامًا  مستشًفى   14 إغالق  دون  واحليلولة  الصحي  النظام 
خالل  من  غزة  يف  حكومية  غر  ملنظات  تابعًا  مستشًفى  و18 
الكهرباء  مولدات  لتشغيل  الالزمة  الوقود  إمدادات  توفر 
إىل  امتدت  التي  الكهرباء  انقطاع  فرتات  خالل  االحتياطية 
إحالة  مسار  الصحة  جمموعة  لت  َفعَّ العراق،  ويف  ساعة.   20

يف  جوهريًا  دورًا  ولعبت  )الرضوح(،  الشديدة  اإلصابات 
ذات  ويف  بالغة.  بإصابات  املصابني  من   24 000 حياة  إنقاذ 
بتمنيع  الصحة  ملجموعة  الرشيكة  اجلهات  قامت  السياق، 
إليها  الوصول  تيرسَّ  مناطق  يف  املستهدفني  األطفال  من   %99
مؤخرًا. ويف اليمن، استطاع الرشكاء يف جمال الصحة الوصول 
للحياة كا دعموا  ُمنِْقَذة  6 ماليني نسمة بخدمات صحية  إىل 
واحلوافز  األساسية،  األدوية  بتوفر  املتهاوي  الصحي  النظام 
تأهيله  وإعادة  تشغيله  تكاليف  ل  وحتمُّ الصحيني،  للعاملني 
2500 مرفق صحي. ويف  أكثر من  استمرار عمل  حفاظًا عىل 
باكستان، أجرى الرشكاء يف جمال الصحة تقييًا هلشاشة الوضع 
واسُتخِدمت  االحتادية،  لإلدارة  اخلاضعة  القبلية  املناطق  يف 
النتائج لوضع خطة انتقالية للفرتة 2018-2020 تكون أساسًا 
تستند إليه املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية يف حتوهلا 
من حالة الطوارئ إىل التنمية. ويف اجلمهورية العربية السورية، 
دعم رشكاء جمموعة الصحة 14.4 مليون إجراء طبي، ووفروا 

8.6 ماليني مقرر عالجي. 

وُأطِلقت مبادرة الِفَرق الطبية يف حاالت الطوارئ يف اإلقليم 
الطبية  الفرق  من  كادر  إنشاء  هبدف   2017 أيلول/سبتمر  يف 
بصفتهم  للعمل  التخصصات  متعددة  املاهرة  الوطنية 
مستجيبني أوائل عند حدوث حاالت الطوارئ. كا ُوِضعت 
االسرتاتيجية اإلقليمية للِفَرق الطبية يف حاالت الطوارئ وفق 
هنْج له ثالثة جوانب، هي: تعزيز ُقُدرات الِفَرق الطبية الوطنية 

طفل اتعقي لقاحًا فمواًا ضد الكولغا يف الصومال خال محعة متنيع  ½
ناجحة الحتواء الفاشية

منظمة الصحة العاملية ةكثف جهودها استجابة لاحتياجات الصحية  ½
العاجعة لعنازحني من مدانة الرقة بسبب النشاع 
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يف حاالت الطوارئ داخل البالد؛ ونرش الفرق الطبية الوطنية 
من بلٍد إىل آخر داخل اإلقليم حسب الرضورة؛ وإنشاء خلية 
املراكز  يف  الطوارئ  حاالت  يف  الطبية  للفرق  صة  خُمصَّ تنسيق 
التي  الِفَرق  عدد  بلٍد  كل  ر  وُيقرِّ الطوارئ.  لعمليات  الوطنية 
إنشاؤها  املراد  الفرق  البلدان  د  حُتدِّ كا  وأنواعها.  إليها  حيتاج 
الفرق  هذه  التزمت  ومتى  أخرى.  بلدان  يف  نرشها  بغرض 
الدولية بمعاير منظمة الصحة العاملية، فإهنا تصبح جزءًا من 
ومنذ  الطوارئ.  حاالت  يف  الطبية  للِفَرق  اإلقليمي  النظام 
عمل   ،2017 األول/ديسمر  كانون  حتى  أيلول/سبتمر 
املكتب  من  )الرضوح(  الشديدة  باإلصابات  معنيون  خراء 
كا  الِفَرق،  هذه  إنشاء  عملية  يف  للبدء  بلدًا   15 مع  اإلقليمي 
عقدوا اجتاعات مع املسؤولني يف وزارات الصحة يف مر، 
وفلسطني،  وُعان،  واألردن،  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية 
مجهورية  يف  وُعِقَدت  املبادرة.  عن  عامة  ملحة  لتقديم  وقطر، 
مبادرة  حول  يومني  مدار  عىل  عمل  حلقة  اإلسالمية  إيران 
الفرق الطبية يف حاالت الطوارئ مع مجيع أصحاب املصلحة 
حاالت  يف  الطبية  بالفرق  معنية  وطنية  عمل  فرقة  إنشاء  بغية 
حاالت  يف  وطني  طبي  فريق  إنشاء  عىل  لإلرشاف  الطوارئ 

الطوارئ متعدد التخصصات. 

80% يف املتوسط من عمل املنظمة يف جمال  لت  2017، ُموِّ ويف 
من  عدٌد  قدمه  دعم  خالل  من  التمويل  هذا  وجاء  الطوارئ، 
املانحة  اجلهات  هذه  الرئيسية.  وشملت  املانحة  اجلهات 
ووزارة   ،)USAID( الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة 
واحلاية  اإلنسانية  املساعدات  وإدارة  األمريكية،  اخلارجية 
ومكتب  وأملانيا،  )إيكو(،  األوروبية  للمفوضية  التابعة  املدنية 
واليابان،  )أوتشا(،  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم 
ملواجهة  املركزي  املتحدة  األمم  وصندوق  كوريا،  ومجهورية 
والكويت،  وقطر،  والنرويج،  املتحدة،  واململكة  الطوارئ، 
واإلمارات  السعودية،  العربية  واململكة  الدويل،  والبنك 
وكندا،  وفرنسا،  وإيطاليا،  والصني،  وُعان،  املتحدة،  العربية 
ي بعض الدول دعًا  واجلزائر، وليتوانيا. ولكن، بالرغم من تلقِّ
كبرًا من اجلهات املانحة يف 2017، فإن هناك بلدانًا أخرى، ال  
الالجئني،  التي تستضيف  والبلدان  الصومال والسودان  سيَّا 
ما زالت تعاين من نقٍص شديٍد يف التمويل بالرغم من أن هذه 

منِْسية، وتكتيس  تواجه هي األخرى حاالت طوارئ  البلدان 
يف  التي  لتلك  البالغة  األمهية  ذات  هبا  الصحية  االحتياجات 
الطوارئ  حالة  تأثرت  كا  الدعم.  عىل  حصلت  التي  البلدان 
يف اجلمهورية العربية السورية بنقص التمويل يف 2017. ومنذ 
الثاين/يناير  كانون  يف  اإلقليمي  التضامن  صندوق  تفعيل 
تزال  وما  حمدودة،  للصندوق  البلدان  ترعات  كانت   ،2016
املنظمة تعتمد عىل التمويل الداخيل لتلبية االحتياجات الفورية 
املنظمة  صت  خصَّ  ،2017 ويف  الطوارئ.  حلاالت  لالستجابة 
1.6 مليون دوالر أمريكي من التمويل الداخيل لدعم أنشطة 
واجلمهورية  والصومال،  العراق،  يف  للطوارئ  االستجابة 
الدعم  شملها  التي  األنشطة  ومن  واليمن.  السورية،  العربية 
للنازحني  الصحية  اخلدمات  وتقديم  للكولرا،  االستجابة 

داخليًا، وإطالق محالت التمنيع ضد األمراض.

إىل  أنشطتها،  متويل  قاعدة  تدعيم  أجل  من  املنظمة،  وتسعى 
تعزيز املشاركة واحلوار مع الرشكاء احلاليني ورشكاء ُجدد بغية 
املنظمة  هتدف  إذ  للطوارئ،  لالستجابة  الالزمة  املوارد  تعبئة 
إىل زيادة إمجايل املسامهات اخلاصة بالطوارئ الصحية بمقدار 
شحيحة  للبلدان  هة  الـُموجَّ املسامهات  ذلك  يف  با  النصف، 
احلوار  املنظمة  ز  سُتعزِّ الغاية،  هذه  حتقيق  أجل  ومن  املوارد. 
إقليمية  رشاكاٍت  وسُتقيم  اإلقليم،  يف  وحضورها  املؤسيس 
ُتلبِّي  أن  تستطيع  حتى  السنوات،  متعدد  التمويل  لتشجيع 
تعاين  التي  البلدان  يف  األبعد  املدى  عىل  االستثار  احتياجات 
دة. ويشمل هذا  من نقص التمويل وحاالت الطوارئ الـُمعقَّ

إقامة رشاكات جديدة ووضع ناذج جديدة للتمويل. 

كا ستستمر اجلهود الرامية إىل توسيع نطاق االستجابة والتعايف 
املبكر من خالل إنشاء ُنُظٍم إلدارة األحداث ومراكز لعمليات 
الُقْطرية، وتوسيع  العمل  الطوارئ، وتشجيع استخدام ناذج 
يف  للمنظمة  التابع  اللوجستية  اإلمدادات  مركز  عمل  نطاق 

ديب، وحتسني التنسيق من خالل جمموعات الصحة. 

األمراض املُعدية املُستجدة
مُمِرضات  ُتسببها  التي  األمراض  ظهور  احتاالت  ازدادت 
حاالت  بسبب  اإلقليم  يف  برسعة  وانتقاهلا  اخلطورة  شديدة 
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الطوارئ اإلنسانية احلادة وطويلة األمد التي تؤثر عىل الكثر 
خلَّف  الذي  األمر  مبارش،  غر  أو  مبارٍش  بشكٍل  البلدان  من 
الذين  والالجئني  داخليًا  النازحني  من  كبرة  أعدادًا  وراءه 
نقص  ظل  يف  باألعباء،  وُمثَقلة  مكتظة  مساحات  يف  يعيشون 
فرص الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية األساسية والبنية 
األخرى  اخلطر  عوامل  وتشمل  انعدامها.  أو  البيئية  التحتية 
والُقُدرات  د،  الرتصُّ وضعف  املناخ،  وتغرُّ  الرسيع،  التحرضُّ 
البرش  بني  التفاعل  وزيادة  املحدودة،  التشخيصية  املخترية 
تواجه  يات  تزال هناك حتدِّ نفسه، ال  الوقت  واحليوانات. ويف 
التي  واألمراض  املستجدة  األمراض  من  الوقاية  جهود 
بسبب  اإلقليم  يف  ومكافحتها  أوبئة  إىل  تتحول  أن  يمكن 
من  عدٍد  برسيان  اخلاصة  اخلطر  عوامل  عن  املعرفية  الثغرات 
األمراض املستجدة واألمراض التي يمكن أن تتحول إىل أوبئة 
أنظمة  عن  فضاًل  الوبائية،  وخصائصها  اإلقليم  يف  الشائعة 
أة للكشف املبكر عن التهديدات  د الضعيفة أو الـُمجزَّ الرتصُّ
بسبب  املحدودة  التشخيصية  املخترية  والُقُدرات  الصحية، 
النُُظم الصحية اهلّشة يف البلدان املترضرة من جراء األزمات. 
أنشطة  يف  االستثار  كفاية  عدم  إىل  يات  التحدِّ هذه  وُتعَزى 
اسرتاتيجيٍة  إىل  واالفتقار  هلا،  واالستجابة  األمراض  د  ترصُّ
األمراض  من  للوقاية  البلدان  عىل  ز  ُتركِّ وشاملة  متاسكة 
املستجدة واألمراض التي يمكن أن تتحول إىل أوبئة واحتوائها 

ومكافحتها. 

عن  النامجة  الفاشيات  من  عدٍد  احتواء  جرى   ،2017 ويف 
احتواء  ذلك  يف  با  بنجاح،  املستجدة  الـُمعدية  األمراض 
الصومال،  يف  والكولرا  باكستان،  يف  الضنك  حلمى  حاالت 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  يف  بالسفر  املرتبط  الَفيالَِقة  وداء 
لفاشيات  حمدود  وعدد  السودان،  يف  احلاد  املائي  واإلسهال 
باململكة  املستشفيات  يف  التنفسية  األوسط  الرشق  متالزمة 
االستقصاء  بفضل  ممكنًا  ذلك  وكان  السعودية.  العربية 
املكتب  امليداين الرسيع ونرش موظفي االستجابة الرسيعة من 
لإلنذار  العاملية  الشبكة  من  بالرشكاء  واالستعانة  اإلقليمي، 
لالستجابة  الدعم  لتقديم  ومواجهتها  الفاشيات  بحدوث 
البلدان  إىل  والنصح  اإلرشاد  تقديم  فيه  ساعد  كا  امليدانية، 

الحتواء  الرسيعة  العامة  الصحة  تدابر  تطبق  كي  املترضرة 
الفاشيات. 

ة  املستجدَّ الـُممِرضات  ملخترات  شبكتها  املنظمة  وأنشأت 
أمن  ذات مستويات  إنشاء خمترات  2017 هبدف  واخلطرة يف 
مُمِرضات  ُتسبِّبها  التي  الفاشيات  عن  الكشف  أجل  من  عالية 
واحتوائها  عالجيًا،  وتدبرها  وخطرة،  ومستجدة  جديدة 
حول  تدريبًا  بالفعل  الشبكة  وقّدمت  املناسب.  الوقت  يف 
 ،2017 ويف  وتشخيصها.  املستجدة  األمراض  عن  الكشف 
زت مجهورية إيران اإلسالمية، وفلسطني، واململكة العربية  عزَّ
العربية  واجلمهورية  والسودان،  والصومال،  السعودية، 
د األمراض  السورية، واإلمارات العربية املتحدة ُنُظمها لرتصُّ
عن  للكشف  املبكر  اإلنذار  ُنُظم  أنشأت  كا  الـُمستجدة، 
التهديدات الصحية. باإلضافة إىل ذلك، ومتشيًا مع القرار ش 
د اخلافر للعدوى التنفسية  م/ل إ 62/ق-1، ُأنشئ نظام الرتصُّ
احلادة الوخيمة وجرى تفعيله يف 19 بلدًا من بني 22 بلدًا، ما 
ز ُقُدرات هذه البلدان عىل الكشف عن التهديدات النامجة  عزَّ
عن فروس كورونا املسبب ملتالزمة الرشق األوسط التنفسية، 
H5N1(   A( وغرها من فروسات اجلهاز  وإنفلونزا الطيور 

التنفيس اجلديدة وختفيف آثارها.

لإلنفلونزا،  املتوسط  رشق  شبكة  نطاق  توسيع  وجرى 
حول  البيانات  لتبادل  إقليمية  بيانات  قاعدة  عن  عبارة  وهي 
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احلادة  التنفسية  العدوى  د  ترصُّ بيانات  ي  تلقِّ بغية  اإلنفلونزا، 
19 بلدًا لدهيا نظام جيد  13 بلدًا من بني  الوخيمة الواردة من 
د اإلنفلونزا. وباإلضافة إىل ذلك، ُأنشئ فريق استشاري  لرتصُّ
عن  األولوية  ذات  البحوث  مبادرات  حتديد  أجل  من  تقني 
سد  هبدف  اإلقليم،  يف  التنفسية  األوسط  الرشق  متالزمة 
الثغرات املعرفية احلرجة واملسامهة يف حتسني استجابة الصحة 
املنظمة  ونظَّمت  التنفسية.  األوسط  الرشق  ملتالزمة  العامة 
التنفسية  العدوى  عن  نوعه  من  علمي  مؤمتر  أول  كذلك 
اإلنفلونزا،  د  ترصُّ يف  الـُمحَرز  م  التقدُّ الستعراض  احلادة 
للكشف  د  الرتصُّ جمال  يف  الـُمكتسبة  اجلديدة  املعرفة  وإبراز 
عن فروسات اإلنفلونزا وفروسات اجلهاز التنفيس األخرى 
املستجدة يف اإلقليم. وخالل 2017، أرشفت املنظمة أيضًا عىل 
ب واالستعداد يف جمال الصحة العامة وتدابر  تنفيذ تدابر التأهُّ
التخفيف من وطأة املخاطر يف اململكة العربية السعودية خالل 
موسم احلج يف عام 2017 )1438 بعد اهلجرة(، وفق ما تشرتطه 
اإلقليمية  اخلطة  إطار  ويف   .2005 الدولية  الصحية  اللوائح 
بفروس  للعدوى  املحتملة  الساخنة  البؤر  بتحديد  اخلاصة 
زيكا، اسُتكِمل رسم خرائط بمخاطر توزيع نواقل األمراض 
املستقبل،  ويف  احلايل  الوقت  يف  الزاعجة  البعوضة  جنس  من 
ب واالستعداد للوقاية من العدوى  من أجل تعزيز تدابر التأهُّ
بفروس زيكا والكشف عنها واالستجابة املبكرة هلا. وجرى 

ب للكولرا  التنسيق بني االسرتاتيجيات التنفيذية لتعزيز التأهُّ
البلدان  يف  برسعة  تنفيذها  أجل  من  املكافحة  تدابر  وسائر 
أعقاب  يف  ذلك  وجاء  للخطر،  ضة  الـُمعرَّ والبلدان  املترضرة 
لبنان.  بروت،  يف   2017 منتصف  يف  ُعِقد  تشاوري  اجتاع 
البّينات  جتميع  منهجي،  استعراض  خالل  من  حاليًا،  وجيري 
املستجدة  األمراض  عن  النامجة  الصحية  األخطار  عبء  عن 
وعوامل اخلطر املرتبطة هبا، فضاًل عن أفضل املارسات بشأن 

تدخالت املكافحة. 

املستجدة  األمراض  من  الوقاية  املنظمة  ز  سُتعزِّ ومستقباًل، 
أوبئة ومكافحتها، من  إىل  تتحول  أن  التي يمكن  واألمراض 
خالل مساعدة البلدان عىل التنبؤ بمخاطر األحداث الصحية 
للفاشيات،  رسيعة  استجابات  وتعزيز  وتقييمها  واكتشافها 
فعالة،  ٍد  ترصُّ أنظمة  وإنشاء  الساخنة،  بالبؤر  خرائط  وإعداد 
وإجراء تقييم للمخاطر يف البلدان ذات املخاطر العالية لتكون 

ب واالستجابة.  األساس الذي تقوم عليه خطط التأهُّ

ب التأهُّ
واألردن،  والعراق،  ملر،  الدعم  املنظمة  قدمت   ،2017 يف 
ب  التأهُّ خطط  وإلعداد  للمخاطر  تقييم  إلجراء  وباكستان، 
قائمة  املنظمة  زت  عزَّ كا  هلا.  واالستجابة  األخطار  لكل 
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منظمة الصحة العاملية ةعمل عن كثب مع وزارة الصحة يف املمعكة  ½
العربية السعوداة أثناء موسل احلج لإلرشاف والتوجيه وةقدال 
املزورة بزأن ةدابغ التأهب املناسبة يف جمال الصحة العامة

ن، األردن، لتعشاش  ½ ةدراب عىل ةزخيص فغوس زاكا يف مدانة عامَّ
ةدابغ التأهب واالستعداد من أجل الوقااة من عدوى فغوس زاكا 

والكزف عنها واالستجابة املبكرة هلا 
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اخلراء اإلقليميني بعْقد دورة إقليمية للجهات النظرة الوطنية 
لتقديم  نرشهم  قبل  للمنظمة  الُقْطرية  املكاتب  يف  واملوظفني 
إىل  وباإلضافة  العامة.  الصحة  االستجابة يف حاالت طوارئ 
لعقد  األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة  املنظمة  دعمت  ذلك، 
عىل  تؤثر  التي  الصحية  الطوارئ  حاالت  عن  إقليمية  دورة 
أخرى  فرصة  الدعم  هذا  وأتاح  السكان،  من  كبرة  أعداد 
بفاعلية.  اإلقليم  داخل  من  املوظفني  من  املزيد  لتدريب 
البحرين  يف  املستشفيات  طوارئ  عن  تدريبية  دورة  وُأجريت 
الدورات املزمع  وليبيا والسودان، وذلك يف إطار سلسلة من 
أول  يف  اإلقليمي  املكتب  شارك  كا  اإلقليم.  عر  تكرارها 
املعنية  املنظمة  عمل  لفرقة  لوجه  وجهًا  جيري  عاملي  اجتاع 

باالستعداد امليداين.

مجع  إىل  هدفت  يومني  مدار  عىل  للخراء  مشاورة  وُعِقدت 
صحة  ملناقشة  والوطنية  الدولية  املصلحة  صاحبة  اجلهات 
الصحية  اآلثار  عن  حتليل  وُعِرض  والنازحني.  املهاجرين 
يف  والعائدين  واملهاجرين  والالجئني،  داخليًا،  النازحني  عىل 
اإلقليم، كا ُنوقشت خطة عمل إقليمية مقرَتَحة يف هذا الصدد. 

62/ق-3  إ  ويف إطار تنفيذ قراري اللجنة اإلقليمية ش م/ل 
لعام 2015 وش م/ل إ 63/ق-1 لعام 2016، واصل املكتب 
الطوعية  املشرتكة  اخلارجية  التقييات  إجراء  دعم  اإلقليمي 
اإلضافية، فقدم الدعم يف هذا الصدد يف عام 2017 إىل الكويت 
وُعان واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة. 
وقّدمت  املتبقية،  البلدان  مع  باستمرار  املنظمة  وتواصلت 
متهيدًا  الذايت  التقييم  عملية  يف  للبدء  منها  عدٍد  إىل  التدريب 
اإلقليمي  املكتب  أعّد  كا  املشرتك.  اخلارجي  التقييم  إلجراء 
يف  املشرتك  اخلارجي  التقييم  إجراء  حول  إقليمية  إرشادات 
البلدان التي تعاين من أزمات، إىل جانب توفر التدريب لكل 
م  من ليبيا والعراق واجلمهورية العربية السورية واليمن. وقدَّ
التدريب فرصة متميزة للمشاركني لتبادل اخلرات والعودة إىل 

بلداهنم للدعوة هلذه العملية.

املشرتك هو خطوة أوىل  التقييم اخلارجي  إن استكال  وحيث 
فحسب، فقد حتول االهتام صوب مساعدة البلدان يف وضع 

خطط عمل وطنية لألمن الصحي وحتديد تكلفتها يف مرحلة 
التقييم اخلارجي املشرتك. وتنتهج اخلطط هنجًا متعدد  ما بعد 
القطاعات من أجل تعزيز األمن الصحي الوطني طبقًا للوائح 
الصحية الدولية، مستفيدة يف ذلك من نتائج التقييم اخلارجي 
التي يسفر عنها  النتائج  التقييات وكذلك  املشرتك وغره من 
 ،2017 ويف  وتقييمها.  الدولية  الصحية  اللوائح  رصد  إطار 
العربية  واململكة  األردن  يف  وطنية  عمل  حلقات  ُعِقدت 
السعودية شاركت فيها كل القطاعات املعنية امللتزمة باللوائح 
اإلجراءات  العمل  حلقات  وحددت  الدولية.  الصحية 
التقييم  جماالت  من  تقنيًا  جماالً   19 يف  باألولوية  حتظى  التي 
اخلارجي املشرتك. كا قدمت املنظمة الدعم التقني ألفغانستان 

والسودان لوضع خطط العمل الوطنية لألمن الصحي هبا. 

وتقييمها،  الدولية  الصحية  اللوائح  رصد  إطار  وبموجب 
الُقُدرات  لتنفيذ  البلدان  إىل  التقني  الدعم  املنظمة  قدمت 
كل  وعقدت  الدولية.  الصحية  اللوائح  بموجب  املطلوبة 
التارين  من  متنوعة  جمموعة  وباكستان  والعراق،  مر،  من 
املحاكاة  متارين  إىل  »النظرية«  املحاكاة  متارين  بني  تراوحت 
وحتسني  الوطنية  ُقُدراهتا  تنفيذ  اختبار  بغية  النطاق«  »واسعة 
عملية التنفيذ هذه. وُأجري استعراض الحق من أجل إجراء 
مراجعة نقدية لالستجابة للفاشيات بحثًا عن الثغرات املنهجية 
يف املغرب )داُء الُروِسيالت(، مع إجراء استعراضات إضافية 
السودان )اإلسهال  الضنك( ويف  باكستان )محى  خمطط هلا يف 
اإلقليمي  االجتاع  اإلقليمي  املكتب  وعقد  احلاد(.  املائي 
السادس للجهات صاحبة املصلحة الستعراض تنفيذ اللوائح 
مجع  الذي   ،2017 األول/ديسمر  كانون  يف  الدولية  الصحية 
قطاعات وطنية متنوعة ورشكاء تقنيني. واتسع نطاق االجتاع 
هذا العام لتشارك فيه أطراف عاملية احتفاالً بالذكرى العارشة 
للوائح الصحية الدولية. كا ُعِقَدت يف األردن واملغرب حلقتا 
عمل وطنيتان انتقاليتان ناقشتا عملية التقييم اخلارجي املشرتك 
وأداة منظمة صحة احليوان، وهدفتا إىل تعزيز أوارص التعاون 
األنشطة  وحتديد  واحليوان،  اإلنسان  صحة  قطاعات  بني 
العمل  خطط  يف  إدراجها  يتسنَّى  كي  هلا  والتخطيط  املشرتكة 

الوطنية لألمن الصحي.
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وستواصل املنظمة دعم البلدان للوفاء باملتطلبات التي توجبها 
يف  وصوهنا  ُقُدراهتا  بناء  خالل  من  الدولية  الصحية  اللوائح 
هلا، ودعمها يف  د جلميع األخطار واالستجابة  الرتصُّ جماالت 
العمل  خطط  ووضع  الدولية،  الصحية  للوائح  امتثاهلا  رصد 

التنسيق  مسؤويل  ُقُدرات  وبناء  الصحي،  لألمن  الوطنية 
وتعزيز  املوارد،  وتعبئة  الدولية،  الصحية  باللوائح  املعنيني 
من  الدعم  عىل  واحلصول  الرشكاء،  مع  واحلوار  التنسيق 

البلدان األخرى.
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تنفيذ اإلصالحات اإلدارية 
ملنظمة الصحة العاملية

وضع البرامج وحتديد األولويات
امليزانية الرجمية  النهائية من إعداد  املراحل  املنظمة  استكملت 
من  التصاعدي  التخطيط  طريق  عن   2019-2018 للثنائية 
القاعدة إىل القمة بالتنسيق الوثيق مع الدول األعضاء، ونفَّذت 
األولويات  إىل  استنادًا   2017 لعام  التشغييل  التخطيط  عملية 
املحددة. واختتمت عملية التخطيط املشرتكة بعقد اجتاعات 
مبارشة وجهًا لوجه يف القاهرة لضان حتقيق مزيد من االتساق 
بني اخلطط، ووضوح األدوار واملسؤوليات أكثر عىل مستويني 

اثنني من مستويات املنظمة، وإدماج هنج إلدارة املخاطر.

كا اسرتشد التخطيط التشغييل للثنائية 2018-2019 بخارطة 
املتوسط  رشق  إقليم  يف  العاملية  الصحة  منظمة  لعمل  الطريق 
مخسية  اسرتاتيجية  خطة  لتكون  ت  ُأِعدَّ التي   ،2021-2017
االلتزامات  الطريق  خارطة  وترتِجم  اإلقليم.  يف  للمنظمة 
لعام  املستدامة  التنمية  خطة  تشمل  والتي  واإلقليمية،  العاملية 
اإلجراءات  من  جمموعٍة  إىل  املنظمة،  إصالح  وبرنامج   2030
يف  األعضاء  الدول  مع  املنظمة  عمل  لتوجيه  االسرتاتيجية 
املكتب  أطلق  املستدامة،  التنمية  خطة  سياق  ويف  اإلقليم. 
اإلقليمي مبادرًة لتعزيز العمل الشامل عىل املستوى اإلقليمي 
وسُتدَمج  التقني.  للتعاون  جديدة  قنوات  تشجيع  طريق  عن 
الُقْطري  املستوى  اإلقليمي عىل  النهج  املستفادة من  الدروس 
بني  املشرتك  التعاون  لتشجيع  املقبلة  التخطيط  دورة  أثناء 
املرتبطة بالصحة ألهداف  الغايات  القطاعات الالزم لتحقيق 

التنمية املستدامة. 

ويف عام 2017، ُمنِح رؤساء مراكز امليزانية سلطًة أكر يف إدارة 
األولوية،  ذات  األنشطة  إىل  ه  املوجَّ املرن  املؤسيس  التمويل 
ال  املناسب،  الوقت  يف  األموال  هذه  من  االستفادة  يتيح  با 
ُأجري  الذي  االستعراض،  وأظهر  الُقْطرية.  املكاتب  يف  سّيا 
حتققت  قد  املرجوة  املخرجات  من   %77 أن  الثنائية،  هناية  يف 

بالكامل، وُأْدِرَجت مسامهات اإلقليم يف النتائج التي حتققت 
مع  ومتشيًا  األعضاء.  الدول  هبا  وُأبلغت  املنظمة  نطاق  عىل 
الشفافية  وزيادة  البلدان  عىل  بالرتكيز  املؤسسية  االلتزامات 
الشاملة للمنظمة، أتاحت بوابة امليزانية الرجمية للمنظمة عىل 
موقعها اإللكرتوين معلوماٍت أساسيًة عن اإلنجازات الُقْطرية 
واملسائل املتعلقة بامليزانية والشؤون املالية. واشتملت األدوات 
الالزمة لدعم الرصد وصنع القرار عىل إضافة لوحات متابعة 
ورصد  األموال،  واستخدام  امليزانية  رصد  إىل  هتدف  جديدة 

التقدم التقني، وعدد من مؤرشات االمتثال الرئيسية.

كا ساهم اإلقليم بنشاط يف إعداد برنامج العمل العام الثالث 
عرش وإطار التخطيط وامليزنة اخلاص به، با يف ذلك مسامهات 
األولويات  لتحديد  الصلة  ذات  العمليات  لتحسني  رئيسية 

والتخطيط.

احلوكمة
الدول  وممثِّيل  للوزراء  املستوى  رفيعة  اجتاعات  عقد  استمر 
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  امُلحَرز  م  التقدُّ احلكوميني  املسؤولني 
إجيايب  أثر  أيضًا  هلا  وكان  السابقة.  االجتاعات  منذ  الرئيسية 
عىل  الدائرة  املناقشات  يف  األعضاء  الدول  مشاركة  تقوية  يف 
ُعِقدت  كا  املنظمة.  وإصالح  الصحة  حول  العاملي  الصعيد 
التنفيذي  املجلس  اجتاعات  أثناء  اليومية  لإلحاطة  جلسات 
الدول  أمام  إضافية  فرصًا  وفَّرت  العاملية،  الصحة  ومجعية 
املشرتكة  املواقف  عىل  واالتفاق  للتفاعل  اإلقليم  يف  األعضاء 

التي ُتؤثِّر عىل اإلقليم. 

واعتمدت اللجنة اإلقليمية، يف دورهتا الرابعة والستني املعقودة 
2017، مخسة قرارات  أباد يف ترشين األول/أكتوبر  يف إسالم 
تتعلق باألولويات االسرتاتيجية اإلقليمية. وقد ُعِقدت، قبيل 
ملناقشة  كامل  يوم  مدى  عىل  تقنية  اجتاعات  مبارشة،  الدورة 

القضايا احلالية التي هتم اإلقليم. 
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اإلدارة
واَصل املكتب اإلقليمي إعداد أدوات أساسية من أجل تعزيز 
باإلصالح  خاص  اهتام  إيالء  مع  املنظمة،  إصالح  عملية 
األخرى  املستويات  مجيع  مع  كثب  عن  والعمل  اإلداري، 
للمنظمة ُبغية حتقيق األهداف الواردة يف برنامج العمل العام 
الثاين عرش. كا استمر املكتب يف حتسني ُقُدراته عىل التخطيط 
والتنبؤ والتنفيذ والرصد والتقييم هبدف رفع كفاءة االستفادة 

من املوارد املحدودة وتوزيعها بكفاءة أكثر.

واستمرت اإلجراءات اإلدارية املرتبطة بعملية اإلصالح التي 
وتناوهبم،  املوظفني  ل  بتنقُّ يتصل  فيا  اإلقليمي  املدير  اختذها 
وإدارة األداء، والتخطيط للموارد البرشية وإدارهتا. ومتحورت 
عىل  الرتكيز  مع  والضوابط،  املساءلة  حول  التحسني  جهود 
جماالت االمتثال التي ورد ذكرها مرارًا يف مالحظات عمليات 
املراجعة الداخلية واخلارجية التي ُأجريت يف السنوات السابقة؛ 
املبارش،  والتنفيذ  املبارش،  املايل  التعاون  هي:  املجاالت  وهذه 
والرتتيبات  األصول،  جرد  وقوائم  الُسلف،  رشاء  وأوامر 
متابعة  أدوات  الستخدام  وكان  املوظفني.  لغر  التعاقدية 

االمتثال كل شهر طيلة العام أثره يف رفع وعي املوظفني وتعزيز 
الرئيسية.  اإلدارية  بالقضايا  يتعلق  فيا  اإلقليم  عر  ُقُدراهتم 
واإلدارية  املالية  املخاطر  إدارة  األنشطة  من  الغرض  وكان 
مالحظات  وتقليل  الداخلية،  الرقابة  إطار  وحتسني  بفاعلية، 
عمليات املراجعة إىل احلد األدنى، وإقفال مالحظات عمليات 
املناسب.  الوقت  يف  طويلة  مدة  منذ  ُتقَفل  مل  التي  املراجعة 
تقديرات  إىل  املراجعة  عمليات  مجيع  انتهت   ،2017 عام  ففي 
ن  التحسُّ ُيظِهر استمرار  إما ُمرضية أو ُمرضية جزئيًا، وهو ما 
مع  هنائيًا  التسامح  بعدم  عميقًا  والتزامًا  الضوابط،  تنفيذ  يف 

حاالت عدم االمتثال يف اإلقليم.

ومنها  الرئيسية،  يات  للتحدِّ هيا  تصدِّ املنظمة  تواِصل  وسوف 
احلاجة إىل: بناء الُقُدرات ملساعدة الدول األعضاء حتى تظل 
فيا  الُقْطرية  الرؤى  وتعزيز  املتغرة،  املتطلبات  مع  متوائمة 
األجل،  وممتدة  احلادة  الطوارئ  حلاالت  باالستجابة  يتعلق 
للطوارئ وتنفيذ األعال عىل  والنظر يف نرش فرق االستجابة 
أساس مبدأ عدم الندم، ومواصلة حتسني املساءلة والضوابط، 

عىل النحو الوارد يف األُُطر التنظيمية.
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الخاتمة
ومداها  املنظمة  أنشطة  نطاق  عىل  الضوَء  التقرير  هذا  ألقى 
الواسعني يف اإلقليم. ولن يتضاءل هذا املدى ولن ختبو جذوة 
يف  مهمة  تغيرات  ستحدث  ولكن  املستقبل،  يف  الطموح 

أسلوب عملنا.

مجعية  اعتمدت  مكثفة،  مشاورات  وبعد   ،2018 عام  ويف 
د  الذي حيدِّ الثالث عرش،  العام  العمل  برنامج  العاملية  الصحة 
عام  حتى  العاملية  الصحة  ملنظمة  االسرتاتيجية  األهداف 
د هذا الرنامج مالمح ثالث أولويات  2023 عىل األقل. وحُيدِّ
2030 بغية تعظيم  التنمية املستدامة  اسرتاتيجية مرتبطة بخطة 

أثر املنظمة عىل الصحة العامة يف شتى البلدان.

برنامج  لرتمجة  الُسُبل  أفضل  عىل  بالفعل  العمل  وجيري 
شديد  املتوسط  رشق  إقليم  سياق  مع  يتواءم  با  العام  العمل 
اخلصوصية. وجُيري املكتب اإلقليمي حاليًا حوارًا شاماًل مع 
كل بلد لتحديد أولوياته اخلاصة بالصحة العامة وأفضل الُسُبل 
التي يمكننا أن ندعم هبا هذه األولويات، ويف الدورة اخلامسة 
 ،2018 األول/أكتوبر  ترشين  يف  اإلقليمية  للجنة  والستني 
ستنظر الدول األعضاء معًا يف سلسلة تقارير وتوصيات بشأن 

تنفيذ برنامج العمل العام الثالث عرش يف اإلقليم. 

ورشكائنا  اإلقليم  يف  األعضاء  الدول  مع  العمل  إىل  ونتطلع 
إلحداث أثر أكر عىل الصحة العامة يف السنوات القادمة.





منمظة الصحة العاملية، املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط
شارع منمظة الصحة العاملية )امتداد عبد الرزاق السهنوري(

ص ب 7608، مدينة نرص، القاهرة 11371، مرص
اهلاتف: 5000 2276 2 (20+)

الفاكس: 2075 2092/2349 2349 2 (20+)

 تعزيز الصحة واحلفاظ عىل سالمة
العامل وخدمة الضعفاء
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