
1

 النشرة اإلخبارية
 العدد رقم 41

 كانون الثاني - آذار  

إضاءات على أبرز الخبراء في عالم 
الصحة العامة: البروفيسور فارس 

المي

قصة العدد:  باكستان والسودان 
يكثفان جهودهما في مجال 

التحصين لتشمل المجتمعات التي 
يتعذر الوصول إليها 

الصحة العامة تحت المجهر: الصحة 
الدولية للتنمية | امفنت تطلق دعوة 

للمطالبة بالتوزيع العادل للقاح 
كوفيد-19

أبرز التحديثات اإلخبارية

أفغانستان واليمن تنشران المزيد من فرق 
االستجابة السريعة في إطار تعزيز جهود 

االستجابة لكوفيد-19 

األردن يتبنى إجراءات هادفة لتقليص 
األعباء المرتبطة باألمراض غير السارية في 

المجتمعات الهشة 

العراق يبني القدرات الوطنية الهادفة 
ًإلدارة النفايات الطبية الحيوية في المناطق 

المحررة حديثا

أفغانستان تتبنى اإلجراءات الهادفة لبناء 
القدرات األساسية لتقليص التهديدات 

البيولوجية

أفغانستان تعزز مهارات العاملين في 
الخطوط األولى في مجال التحصين 

لتقليص انتقال كوفيد-19 خالل جلسات 
تلقي اللقاح

توقيع العريضة

https://www.change.org/p/global-community-everyone-has-the-right-to-be-vaccinated-against-covid-19?utm_content=cl_sharecopy_27177079_en-US%3A7&recruiter=1178743215&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition


الصحة الدولية للتنمية| امفنت . العدد رقم 41 . كانون الثاني - آذار 22021

يتربــع التحصيــن الروتينــي علــى قائمــة خدمــات الصحــة العامــة األساســية التــي يجــب أن تتــاح لجميــع األطفــال دون اســتثناء. علــى الرغــم مــن ذلــك، ترافقــت 
 فــي المجتمعــات التــي يتعــذر الوصــول 

ً
عمليــة تقديــم خدمــات التحصيــن األساســية مــع تحديــات مضاعفــة فــي اإلقليــم جــراء انــدالع جائحــة كوفيــد-19 ؛خصوصــا

 بهــذه التحديــات.
ً
إليهــا والتــي تعــد األكثــر تأثــرا

تضطلــع برامــج التحصيــن الموســع بمســؤولية تقديــم خدمــات التحصيــن الروتينــي، ولتحقيــق الهــدف المتمثــل فــي إتاحــة هــذه الخدمــات للجميــع تبــرز الحاجــة 
إلــى تخطيــط تفصيلــي أو مــا ُيصطلــح علــى تســميته بالتخطيــط المصغــر للتحصيــن الروتينــي الــذي يتضمــن جميــع التفاصيــل الخاصــة بتقديــم هــذه الخدمــات 

بصــورة فاعلــة ومســتدامة.

كثفــت كل مــن باكســتان والســودان باإلضافــة إلــى بلــدان عديــدة أخــرى فــي اإلقليــم جهودهــا لوضــع األنشــطة المندرجــة ضمــن التخطيــط المصغيــر للتحصيــن 
ــن  ــن فــي التحصي ــن العاملي ــى تمكي ــن للعمــل عل ــي للبلدي ــت الدعــم الفن ــة للتنمية|امفن ــذ.  فــي هــذا اإلطــار، قدمــت الصحــة الدولي ــي موضــع التنفي الروتين

وتزويدهــم بالمهــارات الالزمــة لتطويــر خطــط التحصيــن وتنفيذهــا مــا يســهم فــي نهايــة المطــاف فــي تعزيــز خدمــات التحصيــن الروتينــي.

سيســتهل البلــدان هــذه الجهــود بعقــد ورشــات تدريــب المدربيــن لبنــاء فريــق أساســي مــن المدربيــن علــى مســتوى الواليــات والمــدن الذيــن ســيقومون بدورهــم 
بمشــاركة خبراتهــم مــع العامليــن فــي الخطــوط األماميــة ضمــن برنامــج التحصيــن الموســع فــي األقاليــم.

 ينحــدرون مــن إقليــم خيبــر بختونخــوا )إقليــم البشــتون( خــالل الفتــرة 
ً
اســتهدف تدريــب المدربيــن الــذي عقــده برنامــج التحصيــن الموســع فــي باكســتان 40 مشــاركا

بيــن 15-20 فبراير\شــباط 2021. وتمحــور التدريــب حــول إدراج خدمــات التحصيــن الموســع فــي برنامــج العامــالت الصحيــات بوصفهــا خطــوة أساســية لتحقيــق أهــداف 
الرعايــة الصحية الشــاملة.

 فــي مجــال التحصيــن ينحــدرون مــن 188 منطقــة محليــة تتبــع ل 8 واليــات. وتمحــور 
ً
مــن جهــة أخــرى، اســتهدف التدريــب الــذي عقــد فــي الســودان 451 موظفــا

التدريــب حــول تمكيــن القــدرات المحليــة للتخطيــط الشــامل لتقديــم خدمــات التحصيــن مــن خــالل وضــع االســتراتيجيات التــي تــم تطويرهــا فــي ســياق كوفيــد-19 
موضــع التنفيــذ.

وعقــب هاتيــن الورشــتين التدريبتيــن قــام المشــاركون بتدريــب مقدمــي خدمــات التحصيــن العامليــن فــي الخطــوط األماميــة علــى مســتوى المرافــق الصحيــة 
علــى إعــداد الخطــط المصغــرة للتحصيــن الروتينــي حيــث مــن المزمــع تطويــر وتنفيــذ هــذه الخطــط خــالل الشــهور المقبلــة.

باكستان والسودان يكثفان جهودهما في مجال التحصين 
لتشمل المجتمعات التي يتعذر الوصول إليها 

قصة العدد:
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إضاءات على أبرز الخبراء في
 عالم الصحة العامة:

البروفيسور فارس المي
العامــة ذائعــي   مــن خبــراء الصحــة 

ً
البروفيســور فــارس المــي واحــدا يعــد 

الصيــت فــي العــراق بالنظــر إلــى إســهاماته البــارزة فــي هــذا المجــال مــن خــالل 
ــات  عــدد مــن األدوار. أســهم البروفيســور المــي فــي تدشــين برنامــج الوبائي
الميدانيــة فــي العــراق عــام 2009، ومنــذ ذلــك الحيــن يحــرص علــى اســتثمار 
أدواره المتعــددة فــي خدمــة الصحــة العامــة فــي البلــد. فــي هــذا اإلطــار، 
وفــي ظــل حــرص البروفيســور المــي علــى نقــل خبراتــه إلــى األجيــال الشــابة 
فقــد عمــل عبــر منصبــه كأســتاذ مشــارك فــي قســم طــب األســرة والمجتمــع 
التابــع لجامعــة بغــداد باإلضافــة إلــى دوره كمستشــار مقيــم فــي برنامــج 
ــى  ــد عل ــى مــا يزي ــة فــي العــراق فــي اإلشــراف عل ــات الميداني ــب الوبائي تدري
90 مــن طــالب الدراســات العليــا فــي تخصصــات الصحــة العامــة، والوبائيــات 

الميدانيــة، وطــب األســرة.

 مــن 
ً
يمتلــك البروفيســور المــي مســيرة مهنيــة حافلــة شــغل خاللهــا عــددا

المناصــب أبرزهــا، مديــر عــام قســم الصحــة العامــة فــي وزارة الصحــة العراقيــة. 
وقــد وظــف هــذا الــدور لقيــادة الجهــود الوطنيــة فــي إجــراء دراســات مســحية 
وتقييمــات حــول أنظمــة الرصــد واألمــراض المعديــة والتحصيــن وغيرهــا لتصــب 
نتائــج هــذه الدراســات فــي األهــداف المتمثلــة فــي تحســين خدمــات الصحــة 
العامــة. يســخر البروفيســور المــي خبرتــه الواســعة مــن خــالل منصبــه الراهــن 
كرئيــس للجنــة األبحــاث الطبيــة التابعــة للمجموعــة الوطنيــة الفنيــة للتحصيــن، 
 عــن عضويتــه فــي اللجنــة االستشــارية العليــا حــول كوفيــد-19، واللجنــة 

ً
فضــال

ــر الســارية  ــة لألمــراض غي ــة الفني ــى اللجن ــات، باإلضافــة إل ــة لرصــد اإلصاب الفني
وغيرهــا.

خبراتــه  المــي  البروفيســور  يقــدم  المتنوعــة،  مناصبــه  إلــى  وباإلضافــة 
العالمــي  الصعيديــن  علــى  البــارزة  المنظمــات  مــن  عــدد  مــع  االستشــارية 
واإلقليمــي مثــل البنــك الدولــي ومنظمــة الصحــة العالميــة باإلضافــة إلــى 
مواردهــا  أهــم  مــن   

ً
واحــدا تعتبــره  والتــي  للتنمية|امفنــت  الدوليــة  الصحــة 

المعرفيــة والعلميــة بالنظــر إلــى الدعــم الفنــي والمشــورة التــي يقدمهــا 
بصــورة  المــي  البروفيســور  يديــر  الشــراكة،  هــذه  ســياق  وفــي   . باســتمرار 
ــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي. مســتمرة ورشــات عمــل هامــة علــى الصعي

 مــن خــالل 
ً
 مميــزا

ً
فــي المجــال البحثــي، يمتلــك البروفيســور المــي ســجال

 عــن نشــر مــا يزيــد علــى 
ً
عــرض أوراقــه البحثيــة فــي المؤتمــرات العالميــة فضــال

 فــي دوريــات محكمــة تتمحــور حــول وبائيــات األمــراض غيــر الســارية، 
ً
150 مقــاال

واإلصابــات، والتعليــم فــي مجــال الصحــة العامــة، والوبائيــات الميدانيــة.

يحمــل البروفيســور المــي درجــة البكالوريــوس فــي الطــب والجراحــة ودرجــة 
الدكتــوراة فــي الصحــة العامــة كمــا أنــه حاصــل علــى شــهادة الزمالــة مــن 

الكليــة الملكيــة لألطبــاء فــي المملكــة المتحــدة.

أفغانســتان واليمن تنشــران المزيد من فرق االســتجابة 
الســريعة في إطار تعزيز جهود االســتجابة لكوفيد-19 

 فــي تعزيــز اســتجابة األنظمــة 
ً
 محوريــا

ً
تلعــب فــرق االســتجابة الســريعة دورا

الصحيــة لحــاالت الصحــة العامــة، وال يعــد إقليــم شــرق المتوســط اســتثناء فــي 
هــذا المجــال حيــث تســهم هــذه الفــرق بصــورة جوهريــة فــي رفــع مســتويات 
التأهــب واالســتجابة أثنــاء حــاالت طــوارئ الصحــة العامــة. وتمثلــت األنشــطة 
ــد-19 األحــدث  التــي نفذتهــا هــذه الفــرق فــي إطــار االســتجابة لجائحــة كوفي
فــي اإلقليــم والعالــم فــي دعــم جهــود التقصــي الوبائــي، وتتبــع المخالطيــن، 
المجتمعــي، وأنشــطة  المخاطــر، والتفاعــل  البيانــات، واإلبــالغ عــن  وجمــع 

 عــن تبــادل المعــارف والمعلومــات.
ً
الرصــد فضــال

واستثمرت كل من اليمن وأفغانستان باإلضافة إلى دول عديدة في إقليم 
شــرق المتوســط فــي نشــر فــرق االســتجابة الســريعة لتعزيــز جهــود االســتجابة 
الوطنيــة لجائحــة كوفيــد-19. وقدمــت الصحــة الدوليــة للتنمية|امفنــت دعمهــا 

لهاتيــن الدولتيــن لنشــر أعــداد إضافيــة مــن فــرق االســتجابة الســريعة.

وتأتــي هــذه الخطــوة فــي أعقــاب التدريــب الــذي خضــع لــه أعضــاء فــرق 
االســتجابة الســريعة وعــدد مــن خريجــي برنامــج تدريــب الوبائيــات الميدانيــة 
المنخرطيــن فــي أنشــطة االســتجابة لكوفيــد-19 حــول مواضيــع تدربــوا عليهــا 
 فــي هــذا المجــال. وعقــب إســدال الســتار علــى الورشــة التدريبيــة تــم 

ً
ســابقا

نشــر فــرق االســتجابة الســريعة فــي الميــدان لمــدة أســبوعين لتعزيــز التأهــب 
واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ فــي المناطــق ذات األولويــة. وانخرطــت هــذه 
الفــرق فــي أنشــطة التقصــي الوبائــي وتعقــب المخالطيــن واإلبــالغ عــن 

المخاطــر.

 لمــا يربــو علــى العقــد 
ً
 مســتمرا

ً
تقــدم الصحــة الدوليــة للتنمية|امفنــت دعمــا

للبلــدان لدعــم واســتدامة قــدرات االســتجابة الســريعة لديهــا وهــو الهــدف 
الســريعة لتحقيقــه عــام 2012. وعملــت  تــم إنشــاء فــرق االســتجابة  الــذي 
 علــى منــح األولويــة لنشــر العامليــن 

ً
الصحــة الدوليــة للتنمية|امفنــت مؤخــرا

فــي االســتجابة علــى المســتوى الوطنــي لتنميــة االســتفادة مــن قــدرات 
جائحــة  علــى  المترتبــة  الكليــة  اآلثــار  لتقليــص  بالفعــل  الموجــودة  البلــدان 

كوفيــد-19.

أبرز األخبار
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األردن يتبنــى إجــراءات هادفة لتقليص األعباء المرتبطة 
باألمراض غير الســارية في المجتمعات الهشــة 

 
ً
 فــي انتشــار األمــراض غيــر الســارية، خصوصــا

ً
 متناميــا

ً
يشــهد األردن اطــرادا

الســكري وضغــط الــدم، بيــن المواطنيــن والالجئيــن علــى حــد ســواء مــا ينجــم 
عنــه ضغــوط متزايــدة تــرزح تحتهــا الخدمــات الصحيــة الرئيســية. وعلــى الرغــم 
مــن هــذه األعبــاء المتزايــدة التــي تنطــوي عليهــا األمــراض غيــر الســارية، إال أن 
 مــن الدراســات ســلطت الضــوء علــى  االفتقــار إلــى الســيطرة المثلــى 

ً
عــددا

الصحيــة  الرعايــة  مســتويات  علــى  الــدم  وضغــط  الســكري  أمــراض  علــى 
األوليــة. وُيعــزى هــذا األمــر إلــى عــدد مــن العوامــل تشــمل االفتقــار إلــى 
كفايــة  وعــدم  الوطنــي،  المســتوى  علــى  للعــالج  التوجيهيــة  اإلرشــادات 
 
ً
المشــورة المقدمــة مــن األطبــاء، وعــدم وجــود متابعــة طبيــة مســتمرة، فضــال

عــن الحواجــز المتعلقــة بالتواصــل بيــن المرضــى ومقدمــي خدمــات الرعايــة 
ــة. الصحي

وفــي إطــار المســاعي الراميــة إلــى تحســين إدارة الرعايــة الصحيــة األوليــة 
لألمــراض غيــر الســارية بيــن المجتمعــات الهشــة شــمالّي األردن، بمــا فــي ذلــك 
الالجئــون، تعمــل وزارة الصحــة األردنيــة بصــورة حثيثــة علــى وضــع بروتوكــوالت 
إلــى تعزيــز  المعاييــر األساســية باإلضافــة  للعــالج ومتوافقــة مــع  موحــدة 
نوعيــة الرعايــة الصحيــة المقدمــة لألطفــال. فــي هــذا الســياق، ترفــد الصحــة 
ــى  ــز جهودهــا الهادفــة إل ــت وزارة الصحــة بالدعــم لتعزي ــة للتنمية|امفن الدولي
 HEARTS تطويــع حزمــة الخدمــات التقنيــة فــي إطــار الرعايــة الصحيــة األوليــة
والمصممــة مــن منظمــة الصحــة العالميــة لتتســق مــع االحتياجــات الخاصــة 
لمناطــق شــمالّي األردن مــا يصــب فــي الهــدف المتمثــل فــي إدارة أمــراض 

ضغــط الــدم والســكري بصــورة أفضــل. 

باالتســاق مــع مــا ســبق، تــم تطويــر إرشــادات توجيهيــة محدثــة إلدارة مرضــي 
الخدمــات  لكيفيــة تقديــم  نمــوذج  إلــى  باإلضافــة  الــدم والســكري  ضغــط 
الصحيــة وذلــك تحــت مظلــة HEARTS. كمــا خضــع مــا يربــو علــى 100 مــن 
الصحيــة  المرافــق  ومديــري  األساســية  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  مقدمــي 
والمشــرفين الصحييــن المحلييــن لتدريــب هــدف إلــى تمكينهــم مــن وضــع 
اإلرشــادات  هــذه  واشــتملت  التنفيــذ.  موضــع  التوجيهيــة  اإلرشــادات  هــذه 
التوجيهيــة علــى عــدد مــن المواضيــع شــملت بروتوكــوالت العــالج، وتقديــم 
الخدمــات، واإلشــراف علــى المرضــى وتقييمهــم ومراقبتهــم، باإلضافــة إلــى 
اإلرشــادات التوجيهيــة القائمــة علــى األدلــة إلدارة مــرض ضغــط الــدم، ونمــط 

الحيــاة الصحــي، وتقييــم مخاطــر أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة.

ثــالث  فــي  التدريــب  فــي  المشــاركون  الصحيــة  الرعايــة  مقدمــو  ويعمــل 
مديريــات صحــة فــي كل مــن إربــد والمفــرق والرمثــا شــمال األردن.  عقــب 
تلقــي التدريــب، بــدأ مقدمــو خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي تنفيــذ اإلرشــادات 

المحدثــة. التوجيهيــة 

ًالعــراق يبنــي القــدرات الوطنيــة الهادفــة إلدارة النفايــات 
الطبيــة الحيويــة فــي المناطــق المحــررة حديثــا

اســتهلت وزارة الصحــة العراقيــة بدعــم مــن الصحــة الدوليــة للتنمية|امفنــت 
جهودهــا فــي هــذا المجــال ببنــاء القــدرات الوطنيــة فــي مختبــرات صحــة 
الطبيــة  المخلفــات  إلدارة  الممارســات  أفضــل  لتطبيــق  والحيــوان  اإلنســان 
ــن  ــاء قــدرات العاملي . ومــن المزمــع بن

ً
ــا ــة فــي المناطــق المحــررة حديث الحيوي

وتأمينهــا  الطبيــة  النفايــات  معالجــة  مجــاالت  فــي  المعامــل  هــذه  فــي 
والتخلــص منهــا بصــورة آمنــة.

قبيــل عقــد التدريــب، تــم إجــراء تقييــم أولــي لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة 
الطبيــة  النفايــات  مــن  بالتخلــص  الخاصــة  األدوات  فــي  المتمثلــة  والماديــة 
عنــى 

ُ
ت ثمانيــة مرافــق  2021 شــمل  بيــن 15 و16 شــباط\فبراير  الفتــرة  خــالل 

فــي:  المتمثلــة   
ً
حديثــا المحــررة  المناطــق  فــي  والحيــوان  اإلنســان  بصحــة 

األنبــار، وديالــى، ونينــوى، وصــالح الديــن. انخــرط فــي هــذا التقييــم، الــذي 
 عــن 

ً
عقــد بالشــراكة والتنســيق بيــن مختبــر الصحــة العامــة المركــزي فضــال

دائــرة البيطــرة فــي وزارة الزراعــة العراقيــة، أخصائيــو الصحــة العامــة ومختبــرات 
الصحــة العامــة والحيوانيــة.

قــادت النتائــج المتمخضــة عــن التقييــم كل مــن وزارة الصحــة العراقيــة والصحــة 
التــي  التدريبيــة  الحزمــة  لتطويــر  بيــد   

ً
يــدا للعمــل  للتنمية|امفنــت  الدوليــة 

تســتهدف األخصائييــن العامليــن فــي مختبــرات الصحــة البشــرية والحيوانيــة 
ــة الالزمــة. ــات الطبي  عــن تزويدهــم بمعــدات التخلــص مــن النفاي

ً
فضــال
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القــدرات  لبنــاء  الهادفــة  اإلجــراءات  تتبنــى  أفغانســتان 
البيولوجيــة التهديــدات  لتقليــص  األساســية 

الدوليــة  الصحــة  مــن  بدعــم  أفغانســتان  فــي  العامــة  الصحــة  وزارة  تعكــف 
للتنمية|امفنــت علــى بنــاء القــدرات الوطنيــة فــي مجــال األمــن البيولوجــي 
والســالمة البيولوجيــة فــي مجــاالت التعامــل اآلمــن والســليم مــع العينــات 
البيولوجيــة باإلضافــة إلــى التخزيــن والتخلــص اآلمــن مــن الكواشــف الكيميائيــة.

تــوج الطرفــان جهودهمــا مــن خــالل عقــد تدريــب مشــترك للمدربيــن خــالل 
الفتــرة بيــن 16 و18 آذار\مــارس 2021 اســتهدف العامليــن فــي مختبــرات الصحــة 
 مــن العامليــن فــي 

ً
ــر مــن 20 شــخصا البشــرية والحيوانيــة وشــهد مشــاركة أكث

الصحــة  العامــة، ومختبــر  الصحــة  لــوزارة  التابعــة  التشــخيص  مديريــة خدمــات 
المركــزي،  البيطريــة واألبحــاث  المركــزي، ومركــز تشــخيص األمــراض  العامــة 

ومديريــة إنتــاج اللقاحــات، والوكالــة الوطنيــة لحمايــة البيئــة. 

مــن  التخلــص  وإجــراءات  ونقلهــا،  العينــات  تخزيــن  حــول  التدريــب  وتمحــور 
للعينــات  اآلمــن  والتخزيــن  والتعامــل  آمنــة،  بصــورة  الكيمائيــة  الكواشــف 
 عــن التخزيــن والتخلــص 

ً
البيولوجيــة لغايــات نقلهــا بيــن وداخــل المختبــرات، فضــال

التشــخيص وغيرهــا مــن  لدعــم فحوصــات  الكيميائيــة  الكواشــف  اآلمــن مــن 
اليوميــة. المخبريــة  العمليــات 

ــن  ــون بمشــاركة معارفهــم مــع العاملي ــب، ســيقوم المدرب وعقــب هــذا التدري
فــي المختبــرات المتواجــدة فــي الواليــات بمــا يشــمل الفنييــن، والمتخصصيــن 
جميــع  عــن  المســؤولين  البيطرييــن  شــبه  واألطبــاء  البيطريــة،  الصحــة  فــي 

البشــرية والحيوانيــة. البيولوجيــة  العينــات 

دراســة مســحية لســد فجــوات الخدمــات التحصينيــة فــي 
العــراق 

رفــدت الصحــة الدوليــة للتنمية|امفنــت وزارة الصحــة العراقيــة بالدعــم  إلجــراء 
دراســة مســحية محــدودة النطــاق فــي األنبــار وبغــداد الكــرخ وبغــداد الرصافــة 
ونينــوى شــملت مناطــق أبلغــت عــن حــاالت حمــى وطفــح الجلــدي وذلــك فــي 
إطــار الجهــود الهادفــة لجمــع بيانــات التحصيــن لألطفــال تحــت الخمــس ســنوات 

حــول هــذه الحــاالت.

دعــم الممارســات الخاصــة بالتحصيــن للعامليــن فــي مجال 
الصحــة العامــة فــي العراق 

للتنمية|امفنــت  الدوليــة  الصحــة  مــن  بدعــم  العراقيــة  الصحــة  وزارة  عقــدت 
ورشــات تدريبيــة حــول ممارســات التحصيــن الموســع اســتهدفت مــا يزيــد علــى 
مســتوى  علــى  الموســع  التحصيــن  برنامــج  فــي  العامليــن  مــن   

ً
شــخصا  90

المحافظــات، واألقاليــم، والمناطــق الحدوديــة شــملت 10 محافظــات وهــي بابــل، 
ــة،  ــى، والديواني وميســان، والمثنــى، وذي قــار، وواســط، وبغــداد الكــرخ، وديال

وكركــوك، وكربــالء. 

أفغانســتان تعــزز مهــارات العامليــن فــي الخطوط األولى 
فــي مجــال التحصيــن لتقليــص انتقــال كوفيــد-19 خــال 

جلســات تلقــي اللقــاح
تعمــل وزارة الصحــة العامــة فــي أفغانســتان علــى تمكيــن مقدمــي اللقــاح 
ضمــن برنامجــي اســتئصال شــلل األطفــال والتحصيــن الروتينــي علــى مســتوى 
الواليــات والمقاطعــات مــن اســتدامة الجهــود فــي مجــال التحصيــن مــع اتخــاذ 

اإلجــراءات االحترازيــة الالزمــة للحيلولــة دون انتقــال كوفيــد-19.

فــي هــذا اإلطــار، دربــت وزارة الصحــة العامــة مــا يربــو علــى 100 مــن مقدمــي 
ــة مــن األمــراض  ــة تابعــة لمقاطعــة نانغهــار حــول الوقاي اللقــاح فــي 12 مديري
المعديــة والســيطرة عليهــا خــالل جلســات تقديــم اللقــاح. ومــن المزمــع أن 
ــاروان خــالل الفتــرة  يتــم عقــد تدريــب مماثــل فــي كل مــن واليتــي لغمــان وب

المقبلــة.
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ترتبــط كل مــن حقــوق النــوع االجتماعــي وحقــوق الوصــول إلــى الخدمــات 
انعــدام  يخلــف  حيــث  العالمــي،  الصعيــد  علــى  وثيقــة  بصــورة  الصحيــة 
واإلنجابيــة  الجنســية  الصحــة  علــى   ســلبية 

ً
آثــارا الجنســين  بيــن  المســاواة 

تتأثــر بهــا الشــابات بصــورة رئيســية. وفــي ســياق األدوار التقليديــة المنوطــة 
 عــن التأثيــر 

ً
بالجنســين، قــد يحمــل الرجــل المــرأة علــى الحمــل المتكــرر فضــال

علــى قراراتهــا فــي الحصــول علــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة. 
وعلــى الرغــم مــن تأثيراتــه بصــورة أقــل علــى الرجــال، إال أن غيــاب المســاواة 
ــة  ــى عــدم اهتمــام الرجــال بصحتهــم اإلنجابي ــن الجنســين قــد يفضــي إل بي

والجنســية مــا يعــرض صحتهــم وصحــة زوجاتهــم للخطــر. 

فــي هــذا الســياق، تعمــل وزارة الصحــة األردنيــة بصــورة حثيثــة علــى رفــع 
االســتفادة  لتحســين  الجنســين  بيــن  المســاواة  أهميــة  حــول  الوعــي 
والوصــول إلــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة فــي المفــرق، ثاني أكبر 
 مجتمعــات لالجئيــن الســوريين. 

َ
المحافظــات األردنيــة والتــي تحتضــن أيضــا

رفــدت الصحــة الدوليــة للتنمية|امفنــت وزارة الصحــة األردنيــة بالدعــم لعقــد 
ورشــات تدريــب المدربيــن لبنــاء قــدرات ســتة مــن العامليــن فــي مديريــة صحة 
 بــإدارة جلســات توعويــة حــول المســاوة بيــن الجنســين 

َ
المفــرق ليقومــوا أيضــا

خــالل الفتــرة بيــن 23 و25 شــباط\فبراير 2021. تخلــل هــذه الجلســات عــرض 
لدراســات حالــة لتقديــم فهــم عملــي ألهميــة خدمــات الصحــة الجنســية 
بيــن  المســاواة  نعــدام  تأثيــرات  إلــى  النقاشــات  تطرقــت  كمــا  واإلنجابيــة 
الجنســين والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى خدمــات الصحــة 

ــة.  الجنســية واإلنجابي

أعقــب هــذه الورشــة التدريبيــة ســت جلســات توعويــة مجتمعيــة اســتهدفت 
90 مــن مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة لــألم والطفــل وأعضــاء المجتمــع 
المحلــي المنخرطيــن فــي الصحــة اإلنجابيــة فــي مديريــة صحــة المفــرق 
مــن الجنســين. وشــهدت هــذه الجلســات حضــور قــادة المجتمــع المحلــي، 
وممثليــن عــن المنظمــات المحليــة باإلضافــة إلــى اللجــان النســائية المحليــة.  

تعمــل وزارة الصحــة بصــورة مســتمرة فــي المفــرق إلتاحــة وتســهيل الوصول 
 بيــد مــع الصحــة الدولية 

ً
إلــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، وذلــك يــدا

للتنمية|امفنــت وخدمــات حكيــم اإللكترونيــة من خالل مشــروع إنشــاء ســجل 

األردن يســلط الضــوء علــى أهميــة المســاواة بيــن الجنســين كركيــزة أساســية لتعزيــز الوصــول إلــى خدمــات الصحيــة 
الجنســية واإلنجابيــة فــي المفــرق 

موحــد للصحــة اإلنجابيــة فــي األردن لتحســين صحــة األم والطفــل الهــادف 
جميــع  علــى  والطفــل  األم  بصحــة  الخاصــة  البيانــات  إتاحــة  تســهيل  إلــى 
مســتويات نظــام الرعايــة الصحيــة لوضــع البروتوكــوالت التــي تنظــم ســرية 
 عــن ضمــان المســاواة فــي الوصــول إلــى الخدمــات. ومــن 

ً
البيانــات، فضــال

المقــرر أن تصــب البيانــات المتمضنــة فــي هــذا الســجل فــي الهــدف المتمثــل 
القــرارات. ومــن  المعلومــات لصانعــي  فــي تقديــم توصيــات مبنيــة علــى 
المزمــع أن يتســع نطــاق مشــروع إنشــاء ســجل موحــد للصحــة اإلنجابيــة فــي 

ــة. ــع المحافظــات األردني األردن لتحســين صحــة األم والطفــل ليشــمل جمي
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تبــدي الصحــة الدوليــة للتنميــة | الشــبكة الشــرق اوســطية للصحــة المجتمعيــة 
ــغ إزاء عــدم المســاواة بتوزيــع لقاحــات COVID-19  وتدعــو  )امفنــت( قلــق بال
فــي ســبيل ذلــك الــى االســتفادة مــن القــدرات التصنيعيــة لبعــض الشــركات 
الــدول محــددوة الدخــل و الفقيــرة  فــي دول العالــم المختلفــة بمــا فيهــا 
لممارســات   

ً
وفقــا الــدول  لكافــة  وإتاحتهــا   19-COVID لقاحــات  إنتــاج  لزيــادة 

التصنيــع الجيــدة، وحــث الــدول الغنيــة علــى عــدم احتــكار أو تخزيــن كميــات 
كبيــرة مــن اللقاحــات تفــوق احتياجاتهــا إلتاحــة الفرصــة إليصــال اللقاحــات إلــى 
الــدول محــدودة الدخــل و الفقيــرة، وترشــيد االســتخدام مــن خــالل مدونــة 
لقواعــد الســلوك تنظــم اســتخدام اللقــاح كمنــع تخزينــه أو التعاقــدات الثنائيــة 

 علــى مســتوى 
ً
 واحتياجــا

ً
علــى الرغــم مــن الدعــوات والمناشــدات التــي أطلقتهــا الكثيــر مــن الــدول والمنظمــات إلتاحــة لقــاح كوفيــد 19 للفئــات األكثــر اختطــارا

 إلــى معاييــر علميــة وأخالقيــة تــم وضعهــا مــن قبــل جهــات عالميــة، إال أن واقــع الحــال أظهــر محدوديــة فــي اإلنتــاج يقابلهــا تنافــس 
ً
جميــع دول العالــم اســتنادا

محمــوم واســتحواذ مــن قبــل الــدول الغنيــة علــى جــل إن لــم يكــن كل مــا تــم ويتــم إنتاجــه مــن لقاحــات والضــرب بعــرض الحائــط بــكل تلــك المعاييــر العلميــة 
واإلنســانية واألخالقيــة فــي تناقــض واضــح مــع تلــك الدعــوات التــي أطلقتهــا الــدول الغنيــة فــي بدايــة الجائحــة المؤكــدة علــى التضامــن العالمــي.

يجــب اعتبــار اللقاحــات منافــع عالميــة ضروريــة إلنقــاذ األرواح وأن اســتئثار عــدد محــدود مــن الــدول باللقــاح ســيؤدي إلــى إطالــة أمــد الجائحــة واســتمرار تداعياتهــا 
األخالقيــة و الصحيــة واالقتصاديــة علــى جميــع دول العالــم وفشــل الجهــود الراميــة الــى القضــاء علــى هــذه الجائحــة.

 لــدى هــذه الــدول  أن الجائحــة لــن تنتهــي إال بانتهــاء المــرض مــن جميــع دول العالــم ســواء الغنيــة أو الفقيــرة وأن الحيــاة واالقتصــاد 
ً
ويجــب أن يكــون معلومــا

لــن يعــود كمــا كان إال بتخلــص جميــع الــدول مــن هــذه الجائحــة ولــن يتــم ذلــك إال بجهــود تعاضديــة منســقة وحصــول الــدول ذات الدخــل المحــدود و الفقيــرة 
علــى حصتهــا العادلــة مــن اللقاحــات.

توقيع العريضة

الصحة العامة تحت المجهر:
الصحة الدولية للتنمية|امفنت تدعو للتوزيع العادل للقاحات

 كوفيد-19

مبادرة الصحة الدولية للتنمية|امفنت: عريضة تدعو للتوزيع العادل للقاحات كوفيد-19
علــى كميــات تفــوق االحتيــاج المرحلــي وتأجيــل حمــالت التطعيــم الجماعيــة 
بعــد تطعيــم الفئــات االكثــر اختطــارا، ومطالبــة الــدول الغنيــة والــدول المنتجــة 
للقاحــات بتخصيــص 15-20% مــن إنتاجهــا أو مشــترياتها أو مخزونهــا الفائــض 

ــرة. ــدول محــدودة الدخــل و الفقي مــن اللقاحــات إلــى ال

اضغط لإلنضمام

دعوة لانضمام

تعد شبكة الصحة العامة للوطن العربي، التي أسستها كلية العلوم الصحية التابعة للجامعة األمريكية في بيروت،  واحدة من 
أضخم الشبكات المتواجدة على الفضاء االفتراضي في المنطقة حيث تضم أكثر من 2000 عضو تشكل الشبكة لهم منصة 
لتبادل المعلومات وحشد التأييد.  وتصب هذه الشبكة في جهود الجامعة الهادفة لتعزيز الحوار والتعاون على المستوى 

اإلقليمي حول قضايا الصحة العامة.

https://www.change.org/p/global-community-everyone-has-the-right-to-be-vaccinated-against-covid-19?utm_content=cl_sharecopy_27177079_en-US%3A7&recruiter=1178743215&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition
https://www.aub.edu.lb/fhs/phaw/Pages/connectphawcommunitiesonline.aspx

