
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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التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2017

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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