
29 األمرا  الساراة

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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التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2017

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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الدكتور راك بيربكورن، ممثل منظمة الصحة العاملية يف أفيانستان،  ½
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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33 األمرا  الساراة

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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أمعال منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط

التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2017

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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35 األمرا  الساراة

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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أمعال منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط

التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2017

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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ةنفيذ محعة لعتمنيع ضد احلصبة عىل الصعيد الوطني يف الصومال استهدفت 4.4 معيون طفل ةراوح أعامرهل بني ستة أشهر وعرش سنوات ½
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39 األمرا  الساراة

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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