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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 
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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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أمعال منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط

التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2017

)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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