التأسيس
ّبدأت رحلتنا في كوااللمبور عام  2008بعقد اجتماع على هامش المؤتمر الدولي لبرامج التدريب في شبكة تدخالت الصحة
العامة والوبائيات ( .)TEPHINETوضم االجتماع مدراء برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية في المملكة العربية السعودية
ومصر واألردن إلى جانب ممثلين عن مركز مكافحة األمراض والوقاية منها ( ،)CDCحيث جرت مناقشة الحاجة إلى تأسيس شبكة
إقليمية يكون من شأنها تيسير وتنسيق نشاطات هذه البرامج في منطقة شرق المتوسط .وتبع ذلك العديد من النقاشات
لتطوير هذه المبادرة إلى أن انعقد اجتماع آخر في عمان -األردن في وقت الحق من نفس السنة .وحضر االجتماع مدراء البرامج
الثالثة وممثلين عن مركز مكافحة األمراض والوقاية منها ووحدة االبحاث الطبية للبحرية األمريكية ( ،)NAMRU3حيث اجمعوا
على تأسيس شبكة إقليمية يكون مقرها في عمان.

اجتماع امفنت التأسيسي
2009
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لماذا امفنت
تضم منطقة شرق المتوسط بلدان تتباين في مستوى النمو
االقتصادي والتنمية ،مما يؤثر بشكل كبير على الحالة الصحية
لسكانها .وبغض النظر عن المستوى االقتصادي والتنموي،
تواجه معظم بلدان إقليم شرق المتوسط زيادة في انتشار
األمـ ـراض غير السارية ،حيث ال ت ـزال العديد من هــذه الــدول
تعاني من العبء المزدوج للمراضة في ظل انتشار األمراض
السارية .وعــاوة على ذلــك ،تواجه هــذه البلدان الكثير من
التحديات نحو تحسين صحة السكان وتحقيق أهــداف التنمية
المستدامة .وهناك العديد من المقيدات التي تعيق تحقيق
المستدامة في عدة بلدان في إقليم شرق
أهــداف التنمية
ً
المتوسط مما يؤثر سلبا على الوضع الصحي ،مثل محدودية
الموارد والنزاعات وعدم االستقرار السياسي.
ً
وإيمانا من الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت)
بــأن التغير والتحول من أهــم العناصر األساسية التي تدعم
التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وأن الصحة حق
أساسي لجميع البشر أينما كانوا ،فإن استراتيجيتها ومبادرات
عملها تقوم على ًاالهتمام العميق بأهمية تحقيق تغطية
صحية شاملة انسجاما مع الهدف الثالث من أهــداف التنمية
المستدامة« :ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في
جميع األعــمــار» .كما تتبنى امفنت رؤيــة تحويلية تعمل من
خاللها على توجيه الــدور الــذي تؤديه والجهود التي تبذلها
نحو مساعدة بلدان إقليم شرق المتوسط على تعزيز أنظمتها
الصحية كمساهمة في الجهود المبذولة في تلبية األولويات
الصحية الرئيسية وســد الثغرات في مجاالت الصحة العامة
األساسية ،مثل األمن الصحي والتأهب واالستجابة للطوارئ
واألمراض غير السارية واألمراض السارية ،وغيرها.
وفي إطار السعي نحو المشاركة في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة ،تدرك امفنت دور العوامل المختلفة في التأثير
على الصحة وتنظر إلى الكثير من التحديات التي تواجه أهداف
التنمية المستدامة (مثل التحديات المتعلقة بالفقر والجوع
والتعليم وعــدم الــمــســاواة والتغير المناخي) باعتبارها من
المعيقات نحو تحقيق الرفاه الصحي .كما تدرك امفنت الدور
األساسي لمؤسسات الصحة العامة حول العالم في تحقيق
أهــداف التنمية المستدامة والتي تسعى إلى إحــداث تحول
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ً
في الواقع الذي يعيشه العالم بحلول عام  .2030واستنادا
إلى ذلك ،تعمل امفنت على بناء ًالشراكات على المستوى
الوطني واإلقليمي والدولي انسجاما مع الهدف السابع عشر
من أهداف التنمية المستدامة؛ لضمان الوصول إلى الفرص
المتاحة عالميا في مجال الصحة كإستراتيجية مبتكرة لدعم
بــلــدان إقليم شــرق المتوسط فــي بناء أنظمة صحية قوية
لمواجهة تحديات أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق ،قامت امفنت بإنشاء الصحة الدولية للتنمية
( )GHDك ــأداة لتحقيق أقصى قــدر مــن الــدعــم نحو إحــداث
التغيير اإليجابي من خالل اغتنام الفرص لدعم مسيرة البلدان
نحو تحقيق هذه ًاألهداف .وجاء تأسيس الصحة الدولية للتنمية
بهدف السير قدما في األعمال التي تقوم بها امفنت وذلك
من خالل بناء آليات التنسيق مع وزارات الصحة والمنظمات
الدولية والمؤسسات األخرى لتحسين النتائج الصحية للسكان.
وكذراع تنفيذية لـ امفنت ،تعمل الصحة الدولية للتنمية على
مــواءمــة استراتيجياتها مــع السياسات والتوجهات الوطنية.
وتــكــرس الصحة الدولية للتنمية|امفنت خدماتها مــن خالل
دعم الجهود الوطنية لتعزيز سياسات الصحة العامة والتخطيط
االستراتيجي والتمويل المستدام وتعبئة الموارد وبرامج الصحة
العامة والخدمات األخرى ذات الصلة.

نشاط المشي ضمن مشروع األمراض
غير السارية في عجلون  -األردن
2014

قيمنا
تحدد هويتنا وتقود عملنا وتتضمن معتقداتنا وأفكارنا األساسية .وتقود هذه
تحظى القيم التي نؤمن بها بأهمية بالغة كونها ِ
القيم استراتيجياتنا وتوجهنا في تحقيق االلتزام والملكية واستدامة أعمالنا.

التعاون
باعتباره رادفا جوهريا الكتساب التميز.
االبتكار
ً
ً
باعتباره عنصرا رئيسيا لتحقيق النتائج المميزة.
الشراكة
لتلبية احتياجات البلدان والبحث عن الفرص
لدعمها وتمكينها من تحقيق النجاح.
المساءلة
لتقديم النتائج القابلة للقياس وإحداث التأثير اإليجابي.
الكفاءة
للحفاظ على أعلى معايير األداء وااللتزام
بمبادئ التحسين المستمر لمستوى الجودة.
العدالة الصحية
ً
ً
ً
باعتبارها عنصرا أساسيا ملهما إلنتاجيتنا.
التميز
للعمل كقوة دافعة نحو المزيد من اإلنتاجية
وتحسين جودة العمل.
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من نحن
نوجه االستثمار نحو بناء قدرات العاملين في مجال الوبائيات
التطبيقية من خــال دعــم برامج تدريب الوبائيات التطبيقية
( )FETPsفــي أكــثــر مــن عــشــرة بــلــدان ،مــع ضــمــان الملكية
الوطنية لهذه البرامج .ونتيجة لطلب العديد من بلدان إقليم
شرق المتوسط لتطوير قدراتها في مختلف مجاالت الصحة
العامة ،فقد قمنا بتوسيع نطاق نشاطاتنا فــي مجال بناء

القدرات بهدف معالجة األولويات الصحية الرئيسية والثغرات بما
يشمل مجاالت الصحة العامة األساسية ،مثل التوعية الصحية
والطوارئ وإدارة المخاطر البيولوجية واألمراض السارية وحماية
وتعزيز الصحة .ونهدف إلى تحقيق رسالتنا من خالل العمل
في أربعة مجاالت رئيسية :بناء القدرات ،برامج الصحة العامة،
البحوث والسياسات ،واالتصال والتشبيك.

تدريب على تقييم معدات سلسلة
التبريد  -العراق
2017

رسالتنا
الوقاية من األمراض ومكافحتها وتنفيذ البحوث
الميدانية وتعزيز برامج الصحة العامة أثناء العمل
باالشتراك مع الجمعيات والشبكات والمنظمات
المماثلة.
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رؤيتنا
أن يتمتع الناس في إقليم
شرق المتوسط بحياة صحية.

نهجنا في العمل
ً
ً
نعتمد نهجا شموليا لتعزيز النظم الصحية ،حيث نعمل على
المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية لتحديد التحديات
الصحية واالستجابة لها بما يتناسب مع السياق المحلي .كما
يعتمد هذا النهج إلى تحفيز التغيير المبنى على تعزيز المعرفة
من خالل األنشطة التي تنفذ على مختلف مستويات النظم
الصحية وذل ــك باستخدام نهج التعلم االستباقي لتحقيق
الحلول الفعالة للمشاكل وضمان ملكية النتائج .ويؤدي التزامنا
َ
بدعم البلدان إلى إحداث التغيير على المستوى األول لتقديم وتكمن قوتنا فــي امتالكنا للعديد مــن العوامل التمكينية
الخدمات الصحية عبر اتباع نهج تصاعدي لتعزيز النظام الصحي التي تتيح لنا التأثير على التغيير والمساهمة في تحسين أداء
حيث يتم تحويل خطط العمل وإدارة البرامج إلى المستوى األنظمة الصحية في بلدان إقليم شرق المتوسط .وتنبع هذه
العوامل من نقاط القوة الداخلية والخارجية والعوامل السياقية
الطرفي ،مما يحدث التغيير على المستوى الوطني.
التي تساعد على تحقيق الحد األقــصــى مــن التأثير الناجم
وفي إطار دعم البلدان في سعيها لمعالجة أولوياتها الصحية ،عن الفرص المطلوبة لمواجهة التحديات من خالل التعاون
نركز على إش ـراك الجهات المعنية ،باعتباره استراتيجية مع الحكومات وتوظيف شبكة من الخبراء والمهنيين إلجراء
فإننا ِ
فعالة لالستخدام األمــثــل لــلــمـ ًـوارد وتحديد الــفــرص المتاحه البحوث وإنتاج المواد ومجموعات األدوات والمبادئ التوجيهية
للعمل على نطاق أوسع سعيا إلى تحسين النتائج الصحية .المتعلقة بالتدريب.
كما نقوم بتنفيذ البحوث لتوفير المعلومات التي من شأنها
ربط السياسات بالممارسات؛ والمشاركة في البحوث التطبيقية
التي تساهم في الجهود التي تبذلها البلدان للوصول إلى
أهداف التنمية المستدامة من خالل تحسين المعرفة ومشاركة
القطاعات الصحيه في اإلقليم لألدلة والمعلومات التى تم
التوصل اليها من خالل هذه البحوث.
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بحياة صحية.
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•تطوير القوى العاملة.
•برامج الصحة العامة.
•البحوث والسياسات.
•اإلتصال والتشبيك.
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مجاالت العمل
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عوامل التمكين
•االلتزام تجاه اإلقليم.
•التعاون المباشر مع الوزارات.
•امكانية الوصول إلى القدرات المتواجدة
في المنطقة.
•خريجي برامج التدريب في مجال
الوبائيات التطبيقية.
•فريق متنوع من الخبراء ذوي المهارة
منصة تشبيك.
•المشاركة على المستوى اإلقليمي
والدولي.
•امكانية الوصول إلى المناطق
التي يصعب الوصول إليها.

مجاالت الخبرة
•بناء القدرات.
•استخدام البيانات للعمل.
•المراقبة والتقييم.
•المساعدة الفنية.
•تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
•الدعم اللوجستي والعملياتي.
•الترجمة.
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مجاالت خبرتنا
بناء القدرات
دعــم البلدان لمواجهة التحدي المتمثل فــي تعزيز
النظام الصحي من خالل تمكين العاملين في مجال
الصحة العامة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات.
استخدام بناء القدرات في سياقات متنوعة وموائمة
محتوى التدريب مع ظروف البلد واللغة المستخدمة
فيه.
اســتــخــدام نــهــج متكامل بتوظيف الــخــبــرة الميدانية
والتمارين العملية ودراسة الحاالت داخل قاعات التدريب.
اشراك صانعي السياسات والمسؤولين في عملية بناء
القدرات لضمان استدامة النتائج.
استخدام شبكة من الخبراء لتعزيز عملية نقل المعرفة
على نطاق واسع.

استخدام البيانات للعمل
بناء خبرات كبيرة في مجال البحوث التطبيقية وإدارة
البيانات واستخدامها من خالل الشراكة مع المؤسسات
الــعــامــة والــخــاصــة والــهــيــئــات األكــاديــمــيــة واإلقليمية
والعالمية.
تدريب القائمين على جمع البيانات والفرق البحثية
واالستثمار في الباحثين الشباب.
دعم إجراء البحوث في البلدان المختلفة ،واستخدام
جميع الفرص المتاحة لتدريب الكوادر الوطنية في
مجال جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها واستخدامها
للعمل.
العمل مباشرة مع ال ــوزارات لدعم عملية استخدام
البيانات وترجمة التوصيات بهدف إحداث التحسين
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المراقبة والتقييم
دعم البلدان في تعزيز برامج الصحة العامة من خالل
تمكين العاملين في هذه البرامج وتزويدهم بالمعرفة
والمهارات المتصلة بالمراقبة والتقييم.
ادماج نشاطات المراقبة والتقييم في مشاريع الصحة
العامة والنشاطات الميدانية المربتطة بها.
دعــم مراقبة وتقييم التدخالت والمشاريع المتصلة
بالصحة العامة.
دعم البلدان في وضع أطر عمل للمراقبة والتقييم
في مجال برامج الصحة العامة.
تصميم وتنفيذ أطر عمل لتقييم البرامج التدريبية.
تنفيذ مهمات التقييم لدعم البلدان في تقييم البرامج
أو أنظمة الرصد المطبقة لديها.
بناء قدرات المراقبة والتقييم لدعم البلدان في قياس
ومراقبة الفجوات القائمة في األداء.

المساعدة الفنية
الدعم الفني للبلدان في تخطيط وإدارة البرامج لمواجهة
تحديات الصحة العامة وسد الفجوات التي تعيق أداء النظام
الصحي.
تقديم المساعدة الفنية في التدريب والبحث وتطوير النظام
والرصد والتقييم والحلول الرقمية وتعزيز الصحة وغير ذلك.
الربط بين الجهات المعنية والمجموعات الفاعلة لتعظيم
الفائدة االستشارية التي يوفرها الخبراء الفنيون على
المستوى الوطني واإلقليمي.
تقديم الدعم من خالل التوجيه المصمم خصيصا لسياق
البلد.
العمل مع الهيئات العامة والخاصة لالستفادة القصوى من
الخدمات الفنية.
اســتــحــداث قائمة مــن الــخــبـراء الفنيين المتواجدين في
المنطقة في مختلف المجاالت.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()ICT
دعم تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
التعلم من خالل برنامج إدارة التعلم المعتمد لدينا وأسلوب
التعلم عن بعد.
تكريس الجهود لمساعدة البلدان على استكشاف واستخدام
حــلــول تكنولوجيا المعلومات واالت ــص ــاالت لــدعــم مواجهة
التحديات وسد الفجوات في مجال الصحة العامة.
تطوير واستخدام تطبيقات مبتكرة لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت لتعزيز أداء عملية الرصد.
اســتــخــدام ط ــرق مــبــتــكــرة فــي تــعــزيــز اســتــخــدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في البحوث وإدارة البرامج.
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتــصــاالت في التعليم
والتعلم لتسهيل الوصول إلى المعرفة واإلرشاد.
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لجمع البيانات في
الوقت الحقيقي واستخراج المعلومات من قواعد البيانات
واستخدام الجمع المتنقل/الرقمي للبيانات في إدارة البيانات
في الوقت الحقيقي.

الترجمة
توفير خدمات الترجمة االحترافية لتسهيل تنفيذ البرامج.
استخدام شبكة من المترجمين االحترافيين القادرين
على ترجمية المحتوى بما في ذلك التقارير والمراجعات
واألدوات والــعــروض التقديمية والــمــراد التعليمية
والتدريبية وغيرها.
اســتــخــدام عملية مراجعة دقيقة للمادة المترجمة
بهجف التأكد مــن تقديم أعــلــى مستويات الــجــودة
والدقة في الترجمة.
تشكل اللغتان العربية واإلنجليزية األســاس لخدمات
الترجمة التي نقدمها ،كما نقدم خدمات الترجمة من
وإلى اللغة الفرنسية.

الخدمات اللوجستية والعمليات
تساعد عالقاتنا مع وزارات الصحة ومختلف الجهات المعنية
في المنطقة في إدارة أنواع مختلفة من األنشطة في
العديد من البلدان في إقليم شرق المتوسط.
توظيف الموارد البشرية المحلية للعمل على المستوى
الــوطــنــي الــمــحــلــي لــتــنــفــيــذ األنــشــطــة ف ــي الــبــلــدان
المستهدفة.
دعم متابعة اإلجراءات المطلوبة لنشر الخبراء في بلدان
إقليم شرق المتوسط.
إنــشــاء ش ـراكــات مــع الــمــورديــن لتسهيل توفير السلع
والمعدات المطلوبة في الوقت المناسب.
استخدام خبراتنا الطويلة في تنظيم الفعاليات على
الــمــســتــوى اإلقــلــيــمــي وتــوفــيــر ال ــدع ــم الــلــوجــســتــي
والعملياتي بنجاح للشركاء.

الصحة الدولية للتنمية|امفنت
قوة فعالة إلحداث التغيير
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مجاالت عملنا
عــلــى مـــدى الــســنــوات الــمــاضــيــة ،نــجــحــت الــصــحــة الــدولــيــة
للتنمية|امفنت فــي إقــامــة ش ـراكــات مــع أكــثــر مــن خمسة
عشر دولــة وعملت بتعاون وثيق مع مجموعة واسعة من
المؤسسات والشركاء والجهات المنفذة .وقد عملنا مع مختلف
مقدمي الخدمات الصحية والممارسين وقدمنا المساعدة
الفنية لإلستفادة من الجهود الوطنية واالستخدام األمثل
للموارد .ولقد أتاحت عالقاتنا التعاونية الراسخة مع البلدان
توجيه الفرص لتتوافق مع احتياجاتها ذات األولــويــة .وعــاوة
على ذلك ،سمحت إستراتيجية عملنا توسيع الجهود وتخصيص
مجاالت عمل جديدة تستهدف العمليات األساسية للصحة
العامة باإلضافة إلى التركيز على الوبائيات التطبيقية والذي
كان وال زال مجال اهتمامنا.

تـــعـــمـــل الـ ــصـ ــحـ ــة الـ ــدولـ ــيـ ــة
لــلــتــنــمــيــة|امــفــنــت بــالــتــعــاون
والــشــراك ــة م ــع أكــثــر م ــن 15
دولة في االقليم

الرصد في الوقت الحقيقي لألمراض
السارية خالل التجمع الجماهيري لزيارة
أربعينية اإلمام الحسين في العراق
2018
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مجاالت عملنا
تطوير القوى العاملة

ً
ً
يعتبر االستثمار في تطوير القوى العاملة الصحية عامال رئيسيا
في تعزيز النظم الصحية ودعــم التقدم نحو الــوصــول إلى
أهداف التنمية المستدامة .ويؤدي بناء مهارات القوى العاملة
إلى تحسين أداء النظام الصحي من خالل المساهمة في
تقديم خدمات أكثر فعالية.
وتساهم الصحة الدولية للتنمية|امفنت في بناء القدرات اضافة
إلى سد الفجوات وتلبية االحتياجات التدريبية في مجال الصحة
العامة في المنطقة ،حيث عملنا على تصميم وتنفيذ الدورات
التدريبية المختلفة .كما قدمنا الــدعــم لبرامج التدريب في
المنطقة بما يشمل مختلف مجاالت الصحة العامة مثل إدارة
الطوارئ وإدراة األمن الحيوي واالتصال في حاالت الطوارئ
والصحة الواحدة واألم ـراض غير السارية وصحة البيئة ،اضافة
إلى البرامج التدريبية األخرى المخصصة حسب احتياجات البلدان.
وقامت الصحة الدولية للتنمية|امفنت بإنشاء فريق بناء القدرات
ضمن «مركز التميز في الوبائيات التطبيقية» التابع لها ،وذلك
ليتولى مسؤولية ضمان جودة التدريب وأنشطة بناء القدرات
من خالل تطبيق آلية منهجية في إطــار العملية واألسلوب
المتبع في اعدا وتنفيذ جميع الدورات التدريبية التي تنفذها.
واضافة إلى ذلــك ،فإن لدى الصحة الدولية للتنمية|امفنت
مجموعة كبيرة من المدربين والخبراء ذوي الكفاءة وممن
يمتلكون خبرات واسعة في اعداد المحتوى التدريبي والتعليم.
ولدى هؤالء الخبراء على المستوى اإلقليمي والدولي الذين
ينتمون إلــى أكثر من  12بلدا من المنطقة معرفة واسعة
تضم العمل في الميدان ومع المنظمات والحكومات والقطاع
األكاديمي.
واضافة إلى بناء قدرات العاملين في مجال الصحة العامة من
مختلف التخصصات ،تركز الصحة الدولية للتنمية|امفنت على
بناء القدرات في مجال الوبائيات التطبيقية .وفي هذا اإلطار،
فإننا نلتزم ﺑدﻋم ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ مجال الوبائيات التطبيقية
( )FETPsﻓﻲ ﺑﻟدان إقليم شرق المتوسط ،ونؤمن بأن ھذه

اﻟﺑراﻣﺞ ﺿرورﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن توفر اﻟﮐﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ في الوبائيات.
وتهدف هذه البرامج إلى تطبيق األساليب العلمية في هذا
المجال ،مثل استخدام األساليب الوبائية الستقصاء المشكالت
الصحية أو الفاشيات ،باإلضافة إلى إجراء تحليل للبيانات التي
يتم جمعها عن طريق الرصد أو الطرق األخرى بهدف تقديم
األدلة لصانعي القرار .وتمثل الكفاءات األساسية التي يكتسبها
المتدربون في برامج التدريب في مجال الوبائيات التطبيقية
قيمة مضافة تدفع نحو تلبية متطلبات اللوائح الصحية الدولية
( )IHRمن خــال بناء قــدرات الرصد الوبائي لتحسين كفاءة
رصد معدالت حدوث اإلصابة باألمراض وانتشارها والمحددات
والتغطية ًوتقييم البرامج وبيانات اإلنفاق .وتؤدي هذه البرامج
ً
الصحية
األحداث
أو
للمشاكل
االستجابة
تعزيز
في
حاسما
ا
ر
دو
ً
غير المتوقعة ،وبالتالي احتوائها ومنع انتشارها .ونعمل حاليا
على ادمــاج مفاهيم الوبائيات التطبيقية في عملية تعزيز
مجموعة من الخدمات ،حيث نؤمن أن خبراء الوبائيات التطبيقية
يشكلون المصدر األساسي لقوة نظام الصحة
ذوي المهارة
ِ
العامة.

برنامج تمكين الصحة العامة في
مجال التغذية  -السودان
2019
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مجاالت عملنا
برامج الصحة العامة
تعتبر الوقاية من األم ـراض السارية وغير السارية والسيطرة
عليها من اإلجراءات الضرورية لضمان صحة المواطنين .وتدعم
الصحة الدولية للتنمية|امفنت البلدان في تقديم برامج الصحة
العامة الفعالة من خالل بناء القدرات وتقديم الدعم الفني
وإجـ ـراء البحوث للوقاية مــن األمـ ـراض المستجدة والمنبعثة
واألم ـراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات واألم ـراض غير
السارية ،مع التركيز على مكافحة األمـ ـراض والوقاية منها
والتوعية وحاالت الطوارئ وشلل األطفال والتحصين الروتيني
وحماية الصحة وتعزيزها وصحة البيئة .وبما أن جميع أهداف
التنمية الــمــســتــدامــة ذات الــصــلــة بالصحة تغطي مــواطــن
االهتمام الصحية التي يتعين على البلدان معالجتها من خالل
تطوير البرامج الصحية والــتــدخــات ذات الصلة ،فــإن الصحة

اإلجتماع الدولي لخارطة طريق برامج
الوبائيات التطبيقية  -ايطاليا
2018
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الدولية للتنمية|امفنت تدعم بلدان إقليم شــرق المتوسط
في تطوير وتعزيز برامج الصحة العامة .وفي هذا اإلطار ،فإننا
نولي أهمية خاصة للعوامل التي تؤثر بشكل كبير على الصحة
والرفاة ،مثل النوع االجتماعي والثقافة والمساواة والعوامل
االجتماعية السياسية والتعليم والبيئة ومكان العمل .كما نعتبر
أن رفــاه النساء واألطــفــال والمراهقين من العوامل الهامة
لتعزيز النمو والقدرة على الصمود في إطار استهداف تحقيق
أهداف التنمية المستدامة .ونؤمن كذلك بأهمية التنسيق بين
القطاعات والتخصصات المختلفة في عملية تعزيز الصحة ضمن
نطاق التنمية المستدامة ،ولذلك فإننا نستغل جميع اإلمكانات
للتركيز على مبدأ الصحة الواحدة واالستثمار في دمج صحة
البيئة والصحة الحيوانية في الحفاظ على الصحة وتعزيزها.

تدريب على الرصد والتقييم للبرامج
الوطنية لمكافحة االيدز والمالريا
والسل  -اليمن
2018

برامج الصحة العامة  -أمثلة
السيطرة على األمراض
تعزيز إدارة السالمة واألمن الحيويين.
تعزيز رصد األمراض ،مثل اإلنفلونزا والحمى
المالطية والجمرة الخبيثة والتهاب السحايا.
بناء القدرات المخبرية والتشبيك.

شلل األطفال والتحصين الروتيني
دعم نقل أصول برنامج شلل األطفال لدعم السيطرة
عــلــى األم ـ ـراض األخـ ــرى الــتــي يمكن الــوقــايــة منها
باللقاحات والقضاء عليها.
متابعة العمل الهادف إلى القضاء على شلل األطفال.
زيادة الطلب على خدمات التحصين.

التوعية والطوارئ
بناء فرق االستجابة السريعة على المستوى الوطني واإلقليمي.
االستجابة لفاشيات األمراض ،مثل الكوليرا والسارس وكورونا
فايروس وفايروس غرب النيل.
دعم تطوير خطط الطوارئ الصحية على المستوى الوطني
ودون الوطني.
حماية وتعزيز الصحة
تطوير نظام مراقبة وفيات األمهات.
تطوير سجل الصحة اإلنجابية.
تعزيز أسلوب حياة صحي للوقاية من األمراض غير السارية
ومكافحتها.
11

مجاالت عملنا
البحوث والسياسات
مراقبة التقدم واألداء مهم لضمان التقدم نحو تحقيق أهداف
التنمية المستدامة .وتدعم الصحة الدولية للتنمية|امفنت
البلدان في تكوين معلومات سليمة وموثوقة لدعم ترجمتها
إلى سياسات .ونعمل مع مجموعة من المؤسسات ونقوم
ببناء الخبرات البحثية للمختصين في الوبائيات والعاملين في
مجال الصحة العامة والباحثين الشباب مع تسليط الضوء على
التحديات التي تواجه عملية جمع البيانات وتقديم الحلول
الرقمية المناسبة لها .ونتعاون كذلك مع المؤسسات األكاديمية
وغير األكاديمية إلنتاج األدلة التي يمكن أن توجه السياسات
من خالل التركيز على البحوث الميدانيه والتقييم والدراسات
االستقصائية وتحليل البيانات الثانوية وانتاج المعلومات ورصد
دراسات الصحة العامة وتقييمها ،وغير ذلك من المجاالت .ومن

جمع بيانات لمشروع زيادة الطلب على
خدمات التحصين في أفغانستان
2019
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األمثلة على هذه المشاريع البحثية ما يلي:
إنشاء سجل موحد للصحة اإلنجابية في األردن لتحسين صحة
األم والطفل (.)2020-2017
مشروع  :SEEK Trialتأثير زيادة الكفاءة الذاتية والمعرفة
(باستخدام حزمة نفسية اجتماعية مبتكرة) على تحسين
استخدام خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية بين الالجئات
المراهقات والشابات (.)2020 -2018
الرصد في الوقت الحقيقي لألمراض السارية خالل التجمع
الجماهيري لزيارة أربعينية اإلمام الحسين في العراق (2016
و )2018
إشراك المجتمع لزيادة الطلب على المطاعيم في أفغانستان
(.)2017

تدريب ضمن مشروع إنشاء سجل موحد
للصحة اإلنجابية في المفرق -األردن
2018

مجاالت عملنا
االتصال والتشبيك
يعتبر االتصال الفعال والتشبيك واسع النطاق من العوامل المهمة لتقييم الفجوات ولتخطيط وتقديم برامج صحية مختلفة.
لذلك ،فإننا نقوم بتكوين شبكة من المهنيين والخبراء الصحيين في منطقة شرق المتوسط لدعم تطوير البرامج وتقديم
الخدمات .كما نستثمر في وسائل التواصل واستخدامها لتعزيز مشاركة المعلومات من منطلق إيماننا بأنها عنصر أساسي
لضمان توفر أنظمة البيانات السليمة التي تحتاجها البلدان لضمان مراقبة تقدمها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة .وتتيح
الجهود التي نبذلها في مجال التشبيك امكانية دمج القدرات لمساعدة البلدان على استكشاف الحلول المناسبة للتحديات التي
تواجهها .وتلتزم الصحة الدولية للتنمية|امفنت بالتواصل على المستوى اإلقليمي والعالمي والهادف إلى اجتذاب الفرص
والشراكات التي تدعم االستثمار في البرامج التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .كما نفتخر بالشراكات القائمة
مع وزارات الصحة والمنظمات اإلقليمية والدولية وكذلك مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية.

المؤتمر اإلقليمي السادس للشبكة الشرق
أوسطية للصحة المجتمعية  -األردن
2018
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منصات التشبيك وتبادل المعرفة
التدريب إلكتساب الخبرة
توفر الصحة الدولية للتنمية|امفنت فرصة للطالب والخريجين
الجدد للتعلم وإكتساب الخبرات من خالل العمل في منظمة
ســريــعــة الــتــوســع تغطي مختلف مــجــاالت الــصــحــة الــعــامــة.
ويتيح برنامج التدريب إلكتساب الخبرة للمتدربين العمل في
مختلف األقسام التابعة لها ودعــم مبادراتهم ومشاريعهم
الخاصة .كما توفر لهم الفرصة لتطبيق قدراتهم ومهاراتهم
المهنية ،وبالتالي إعدادهم للعمل بكل ثقة في مؤسسات
الصحة العامة .ويتولى المشرفون من ذوي المهارة والخبرة
واإلختصاص العاملين لــدى الصحة الدولية للتنمية|امفنت
تدريب المتدربين ومساعدتهم على ربط المعلومات النظرية
بالواقع العملي .كما نــوائــم بين المجال الوظيفي الــذي
يفضله المتدربون واألعمال المناطة بهم أثناء التدريب ،مما

متدربين في مقر امفنت  -األردن
2018
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يتيح لهم الحد األقصى من االستفادة من المعرفة التي
إكتسبوها خال الدراسة .ويقوم التعامل مع المتدربين على
اإلحترام والتشجيع والتحفيز الذاتي في حين تقع مسؤولية
التعلم على المتدربين أثناء ذلــك .ويحظى برنامج التدريب
إلكتساب الخبرة في الصحة الدولية للتنمية|امفنت بطلب
متزايد من المتدربين حــول العالم الذين يسعون إلكتساب
الخبرة في مختلف المجاالت ،بما في ذلك األمراض السارية
والوبائيات التطبيقية وتعزيز الصحة واإلعالم واإلتصال ،وغيرها
من المجاالت .وتحرص الصحة الدولية للتنمية|امفنت في
التدريب على إختيار األشخاص الملتزمين في العمل والذين
يمتازون بالتركيز والقدرة والرغبة في اإلنخراط في أنشطة
الصحة العامة المختلفة.

منصات التشبيك وتبادل المعرفة
برنامج التبادل في مجال الوبائيات التطبيقية
بالنظر إلــى تــنــوع ح ــاالت طـــوارئ الصحة الــعــامــة واستقصاء
الفاشيات والتحديات القائمة في إقليم شرق المتوسط ،فقد
بــرزت أهمية تعريض المقيمين في برامج التدريب في مجال
الوبائيات التطبيقية أو الطلبة الذين يدرسون الصحة العامة في
الجامعات لمجموعة واسعة من الخبرات الميدانية .وكشبكة
رائــدة في مجال الصحة العامة في المنطقة ،تسعى الصحة
الدولية للتنمية|امفنت جاهدة إلى توفير منصة لتعزيز تبادل
الخبرات الخاصة بالوبائيات التطبيقية بين البلدان ،مع األخذ بعين
اإلعتبار تفاوت مستويات ومدى تطور نظم الرعاية الصحية بين
بلدان إقليم شرق المتوسط .ويسعى برنامج التبادل إلى توسيع
شبكة خبراء الصحة العامة وعلماء الوبائيات التطبيقية في
المنطقة من خال تعزيز إمتالكهم للخبرات الميدانية المتنوعة.
وتوفر الصحة الدولية للتنمية|امفنت ،من خالل إنشاء برنامج
التبادل في مجال الوبائيات التطبيقية ،للمقيمين في برامج
التدريب في مجال الوبائيات التطبيقية وطالب الجامعات في
بلدان إقليم شرق المتوسط الفرصة لإلنضمام للبرامج النظيرة
في اإلقليم ولفترة محددة بهدف إكتساب خبرات جديدة .وقد
تم إنشاء هذا البرنامج إستجابة لطلب من القائمين على برامج
التدريب في مجال الوبائيات التطبيقية والمؤسسات األكاديمية
للصحة العامة في إقليم شرق المتوسط والــذي جاء استنادا
إلى الحاجة الماسة لتعزيز كفاءات الصحة العامة .وباإلضافة
إلى فوائد التبادل والتشبيك ،يهدف برنامج التبادل إلى تعزيز
اإلستجابة السريعة لطوارىء الصحة العامة وكذلك تعزيز التنسيق
بين وزارات الصحة في اإلقليم ،حيث سيؤدي هذا البرنامج إلى
زيادة عدد المختصين في الوبائيات المدربين في مجال الرصد
واإلستقصاء الميداني والقادرين على تحديد التدابير الصحية
المناسبة للسيطرة على الفاشيات في المنطقة.
متدربين في البرنامج اليمني للتدريب على
الوبائيات التطبيقية خالل عملهم الميداني
2016
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منصات التشبيك وتبادل المعرفة
المؤتمرات

المؤتمر اإلقليمي الرابع للشبكة الشرق
أوسطية للصحة المجتمعية  -األردن
2018

المؤتمر اإلقليمي السادس للشبكة الشرق
أوسطية للصحة المجتمعية  -األردن
2018
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تعمل الصحة الدولية للتنمية|امفنت كحلقة وصل بين برامج
الصحة العامة في بلدان شرق المتوسط بهدف دعم وتعزيز
هذه البرامج .ونعقد مؤتمرا إقليميا مرة كل سنتين إلتاحة الفرصة
أمام العاملين في مجال الصحة العامة والوبائيات التطبيقية في
اإلقليم لتبادل الخبرات واإلطالع على األفكار وإكتساب مهارات
جديدة .ويمثل المؤتمر منصة لعرض اإلنجازات في مجال األبحاث
وإستقصاء الوبائيات والتقييم وغير ذلك من المجاالت .وباإلضافة
إلى التشبيك بين العاملين في الصحة العامة ،يوفر المؤتمر
فرصة خاصة إلظهار التقدم واإلبتكار في الوبائيات التطبيقية
في بلدان اإلقليم .وحتى اآلن ،عقدنا ستة مؤتمرات إقليمية،
تم فيها طرح أكثر من  1000ورقة علمية .وقد تزايد عدد األوراق
والملخصات المقبولة للعرض في المؤتمرات التي تعقدها
الصحة الدولية للتنمية|امفنت على مر السنين ،مما يدل على
القيمة المضافة واألثر اإليجابي لهذه المؤتمرات والتنافس على
المشاركة فيها.

منتدى الصحة العامة )(EMPHNET-PHF
في عام  ،2018قمنا رسميا بإنشاء منتدى الصحة العامة ليكون بمثابة منصة تجمع خبراء الصحة العامة للمناقشة والتدخل
في المسائل التي تؤثر على ممارسات الصحة العامة ،وقد تم تصميم نموذج المنتدى لدعم التحسينات التي تطرأ في الصحة
العامة ،والمشاركة في التواصل بين القطاعات الصحية المختلفة إلحداث هذا التحسين والمساهمة في المناقشات والحوارات
التي يمكن أن تشكل أو تؤثر على سياسات الصحة العامة .ويجمع منتدى الصحة العامة بين مختلف الشركاء والعاملين في
القطاع لما من شأنه تعزيز الحوار الذي يؤثر في صنع السياسات .ويعمل هذا المنتدى من خالل عقد إجتماعات منتظمة
لمناقشة اإلهتمامات والتحديات التي تواجه الصحة العامة.

وتقدر مشاركة
تسترشد الصحة الدولية للتنمية|امفنت بالتزامها بإحداث التغيير
ِ
المعرفةباعتبارها عملية متكررة ومستمرة

EpiShares
قامت الصحة الدولية للتنمية|امفنت بتطوير وإطالق منصة التواصل ( )EpiSharesالمصممة لجمع العاملين والخبراء في الصحة
العامة في مساحة واحدة يمكنهم من خاللها التعبير عن األفكار ومعالجة مواطن اإلهتمام ومناقشة المسائل ذات الصلة بالصحة
من نوعه في مجال الصحة العامة من الناحية العملية ،للعاملين والخبراء العامة .وتتيح هذه المنصة ،التي تمثل ملتقى فريدا في
الصحة العامة العمل معا للتفكير وإستكشاف الحلول الالزمة إلدارة تحديات الصحة العامة والحاالت المثيرة للتساؤل في مختلف
الظروف .ومن خالل  EpiSharesنؤكد على تقديم تكنولوجيا متطورة لتوفير بيئة مثالية تمنح األعضاء مساحة مشتركة تمكنهم
من اإلطالع على اهتمامات األعضاء اآلخرين ،وتحديد األعضاء ذوي اإلهتمامات المشتركة وطلب المشورة أو الرأي ن هذه المنصة
األعضاء من مشاركة المقاالت والفرص واألدوات والموارد التدريبية والعناصر األساسية األخرى من الخبراء .وتمك الالزمة لتحسين
أدائهم وتوسيع نطاق معارفهم ووجهات نظرهم .وستكون  EpiSharesالمساحة التي تحتضن كفاءات أعضائها لتنمو لتصبح منصة
زاخرة في مجال الصحة العامة يمكن من خاللها الوصول إلى الخبراء واإلتصال بهم إلنشاء مبادرات أو تطوير برامج وخطط.
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مساهماتنا
نفذت الصحة الدولية للتنمية|امفنت أنشطة لدعم أنظمة
الصحة العامة في بلدان إقليم شرق المتوسط .وتمكنت من
خال الجهود التعاونية مع الشركاء والتعاون مع وزارات الصحة من
الوصول إلى مكانة مرموقة على الساحة العالمية .وقد ساعد
التزامنا تجاه المنطقة إضافة إلى زيادة ثقة البلدان وتأكيدها على
مصداقية عملنا على بناء ملف إنجازات متين بفضل الجهود
الحثيثة التي ما زالت تساهم في تعزيز التميز في العمل من
أجل صحة أفضل للسكان في إقليم شرق المتوسط.

اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج تقييم أثر تحسين الرصد
المخبري لحاالت الحمى المالطية في االنسان والحيوان  -األردن
2019

سياق أوسع للوبائيات التطبيقية
في إطار التوسع للوصول إلى بلدان جديدة في المنطقة،
أصبحت الصحة الدولية للتنمية|امفنت تعمل مع أكثر من خمسة
عشر دولة في اإلقليم.
وقمنا بتوسيع مظلة شبكة الوبائيات التطبيقية في إقليم شرق
المتوسط لتصل إلى أكثر من عشرة بلدان مقارنة بأربعة بلدان
في عام  ،2008مما نتج عنه وجود حوالي  900من خريجي
ومقيمي برنامج التدريب في مجال الوبائيات التطبيقية حتى
عام  .2018كما قمنا باإلضافة إلى ذلك بتوسيع نموذج هذه
•  1989السعودية
•  1993مصر
•  1998األردن
•  2005باكستان

•  2010العراق ،المغرب
•  2011اليمن
•  2017السودان

•  2017تونس

•  2018أفغانستان

البرامج من خالل البدء بتطبيق برنامج التمكين في الصحة العامة
( Public Health Empowerment Program (PHEPالتدريبي
لمدة ثالثة أشهر وبرنامج المستوى المتوسط لمدة سنة واحدة،
باإلضافة إلــى نموذج البرنامج التدريبي لمدة عامين ،وحاليا،
تقوم تونس والسودان وأفغانستان بتطبيق برنامج المستوى
المتوسط لمدة سنة واحدة باإلضافة إلى العديد من البلدان
في المنطقة التي بدأت بالفعل بتطبيق برنامج التمكين في
الصحة العامة لمدة ثالثة أشهر.

مستوى متقدم
مستوى وطني
مستوى متوسط

•  2017مصر ،العراق ،األردن ،المغرب ،السودان ،اليمن
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مستوىإ قليمي
برنامج
تمكين

مستوى تأسيسي
مستوى محلي

جهود مكثفة في برامج الصحة مشاركة أوسع في البحوث
العامة
الصحة الدولية للتنمية|امفنت عضوا في بعثة التقييم والسياسات
عملت
الخارجي المشتركة ( )JEEللعراق واألردن والسودان وتونس
ولبنان وليبيا .واستثمرت ما بين عامي  2012و 2018في الجهود
الهادفة إلى بناء فرق اإلستجابة السريعة ( )RRTsعلى المستوى
اإلقليمي والوطني وذلك من خالل تدريب أكثر من  600من
العاملين في مجال الصحة العامة .وشاركت كذلك في العديد
من عمليات المراجعة المستقلة التي أجريت في المنطقة فيما
يتصل بمرض شلل األطفال.
وخالل عام  ،2018قامت الصحة الدولية للتنمية|امفنت بتدريب
أكثر من  3000من العاملين في مجال الصحة العامة على
مجموعة واسعة من الموضوعات ،بما في ذلــك :األم ـراض
غير السارية واإلستجابة السريعة والسالمة واألمــن الحيوي
والــرصــد الوبائي والخطط التفصيلية لتنفيذ بـرامــج التطعيم
الوطنية وحمالت التطعيم ضد مرض شلل االطفال واألبحاث
والفحوصات المخبرية لمرض الحمى المالطية ،وغيرها.
متدربين في البرنامج الباكستاني للتدريب
على الوبائيات التطبيقية في الميدان
2016

تدريب على تشخيص الحمى المالطية
باستخدام تقنية االليزا  -األردن
2018

تنفذ الصحة الدولية للتنمية|امفنت أكثر من  50مشروعا
من البحوث الميدانية والدراسات والمسوحات الميدانية ذات
الصلة في مختلف مجاالت العمل والصحة العامة ،بما في
ذلك مكافحة شلل األطفال والتحصين الروتيني واألمراض غير
السارية والسالمة واألمن الحيويين والتوعية والطوارئ وحماية
وتعزيز الصحة واألمراض السارية .كما نجحنا في نشر العديد
من المقاالت ودراسات الحالة في المجالت العلمية المحكمة،
ونستخدم في هذا السياق نهج المنح الصغيرة لدعم الباحثين
الشباب من المنطقة.
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مساهمتنا
تفاعل أكثر إثراء في التواصل والتشبيك
قمنا منذ عام  2009بتنفيذ العديد من النشاطات سعيا إلى تعزيز حضورنا
وتوسيع شبكتنا .وتشمل مبادراتنا الرئيسية للتشبيك عقد مؤتمرنا العلمي
كل سنتين .وحتى اآلن ،نجحنا في عقد ستة مؤتمرات إقليمية جمعت
خريجي ومقيمي برامج التدريب في مجال الوبائيات التطبيقية والمختصين
في الصحة العامة والباحثين من مجموعة واسعة من المؤسسات لتبادل ما
توصلت إليه األبحاث إضافة إلى الخبرات التي حصلوا عليها خالل العمل في
الميدان .وقد طرح في هذه المؤتمرات أكثر من  1000ورقة علمية حول
مسائل ذات صلة مباشرة بإحتياجات الصحة العامة في المنطقة.
وتمكنا من زيــادة المشاركة مع مختلف الجهات المعنية والشركاء على
ً
المستوى اإلقليمي والــدولــي .ونعمل حاليا بشكل وثيق مع مجموعة
واسعة من المؤسسات والشبكات المماثلة .كما نحظى بعضوية العديد
من الشبكات والمبادرات .فعلى سبيل المثال ،تم اختيارنا عضوا في اللجنة
التوجيهية في «الشبكة العالمية لــإنــذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها
( ،)GAORNالتحالف الــدولــي للتقييم الخارجي المشترك ( ،)JEEالشبكة
العالمية لفرق اإلستجابة السريعة ( ،)RRT Global Networkشبكة البرامج
التدريبية حول علم الوبائيات وتدخالت الصحة العامة ( ،)TEPHINETوتحالف
األمراض غير السارية (.)NCD Alliance

اجتماع اللجنة التوجيهية للشبكة العالمية لإلنذار
بحدوث الفاشيات ومواجهتها  -سويسرا
2019
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وتساهم الصحة الدولية للتنمية|امفنت كذلك في األمــن الصحي
العالمي ،حيث قامت بدور نشط في تنسيق عمليات اإلنتشار الميدانية
من المنطقة .وتم تسهيل هذه المساهمة الدولية من خالل التعاون مع
شركاء مثل  GOARNإلكمال عمليات اإلستجابة مثل اإلستجابة لتفشي
الحمى الصفراء في السودان ( )2012وإيبوال في غرب افريقيا ()2014
والكوليرا في الصومال (.)2017
وفي إطار الجهود لإلستجابة إلحتياجات المنطقة واإللتزام بمواكبة التقدم
في التكنولوجيا الرقمية ،استخدمت الصحة الدولية للتنمية|امفنت
الفضاء اإللكتروني في أعمال التشبيك حيث أطلقت منصة EpiShares
وهي شبكة تواصل إلكترونية مخصصة للعاملين في مجال الصحة العامة.
وتمثل هذه المنصة مجتمعا إفتراضيا للمقيمن والخريجين في برامج التدريب
في مجال الوبائيات التطبيقية إضافة إلى خبراء الصحة العامة من المنطقة
والعالم العاملين في وزارات الصحة والنقابات المهنية والمنظمات غير
الحكومية والمؤسسات والقطاع الخاص .وتوفر المنصة لألعضاء الفرصة
لنشر مدوناتهم حول المسائل المتصلة بالصحة العامة والتفاعل مع هذه
المدونات وإنشاء المجموعات الخاصة بمجاالت ذات اهتمامات معينة وغير
ذلك من الميزات والخصائص.

