
نعمل اقليميا، نتواصل عالميا

الشراكات

األمراض غير السارية

نعمل مع وزارات الصحة في أكثر من 15
بلدا داخل إقليم شرق المتوسط وخارجه

المستوى الوطني: معالجة األمراض غير السارية بين المجتمعات الضعيفة في شمال األردن
المستوى اإلقليمي:  إطالق مبادرات إقليمية لمكافحة األمراض غير السارية

الدليل الفني المفنت حول األمراض 
غير السارية

حملة لمكافحة التدخين في أربع بلدان بشكل 
متزامن: مصر وفلسطين والعراق واألردن

خارطة طريق لتعزيز المجاالت ذات األولوية في 
مجال األمراض غير السارية، بدءا بالعراق واألردن

مركز بحوث ووقاية األمراض غير السارية 
)NCDs-RC( لشرق المتوسط

نتواصــل مــع أكثــر مــن 10 شــركاء جــدد مــن إقليــم شــرق 
المتوســط واألقاليــم المجــاورة والمجتمــع الدولي

رصد األمراضالوبائيات الميدانية
إطـــالق برنامـــج لتدريـــب الوبائيات الميدانيـــة في 

كل مــن لبنــان وُعمــان
تدريــب  لبرامــج  جديــدة  مســتويات   5 إطــالق 
القائمــة فــي بنغالديــــش  الوبائيــات الميدانيــة 
)مســتويين جديديــن( والعراق- إقليــــم كردســــتان 

ــودان  ــرب والســ والمغــ

تعزيز أنظمة الرصد على المستوى الوطني واإلقليمي

 اســتخدام الرصــد القائم علــى األحداث الحتواء 
والمغــرب  وليبيــا  الســودان  فــي  الفاشــيات 

ــراق ــان والع ولبن

نظام رصد الوفيات في باكستان 

رصــد التهــاب الســحايا وتســمم الــدم فــي 
والعــراق مصــر 

يمكــن  التــي  لألمــراض  المجتمعــي  الرصــد 
الســودان فــي  باللقاحــات  الوقايــة منهــا 

ــم علــى اإلنترنــت علــى مســتوى  الرصــد القائ
ــات فــي بنغالديــش المحلي

18 دفعــة مــن خريجــي برنامــج تدريب 
ــات الميدانيــة فــي عــام واحــد مــن  الوبائي
أفغانســتان وبنغالديــش والعــراق ومصــر واليمــن

برامــج  لدعــم  مبــادرات   3 إطــاق 
الميدانيــة الوبائيــات  تدريــب 

برنامج التبادل
برنامج السفراء

مكتبة امفنت اإللكترونية
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نهج الصحة الواحدة

إدارة المخاطر البيولوجية

إدارة الطوارئ

إصــدار دليــل فنــي إقليمــي بهــدف تفعيــل 
نهــج الصحــة الواحــدة فــي إقليــم شــرق 

المتوســط

الموحــدة  العمــل  إجــراءات  إعــداد 
فــي  الكيميائيــة  النفايــات  إلدارة 
أفغانســتان وإجراءات العمل الموحدة 
إلدارة النفايــات الطبيــة فــي ليبيــا 

دعم فرق االستجابة السريعة 
المستوى اإلقليمي

إعداد إجراءات عمل موحدة لفرق االستجابة السريعة في مصر، العراق واألردن 
المستوى الوطني 

تنفيذ تدريب لفرق االستجابة السريعة في العراق والمغرب 

التأهب واالستجابة للتجمعات الجماهيرية  
المستوى اإلقليمي

إصدار الدليل الفني حول التجمعات الجماهيرية 
المستوى الوطني 

دعم التدخالت خالل زيارة األربعين في العراق  

تطويــر برنامج الكترونــى إلدارة المخزون 
لمســببات األمــراض الخطــرة فــي أربعــة 
ــرات رئيســية مــن قطاعــي الصحــة  مختب

العامــة والصحــة الحيوانيــة فــي األردن

بيــن  الشــبكي  الربــط  إلــى  الدعــوة 
المختبــرات علــى المســتوى اإلقليمي

اســتخدام نهج الصحة الواحدة لمكافحة الجمرة 
الخبيثــة فــي  بنغالديــش، وداء البروســيات 
فــي األردن، وشــلل األطفــال فــي أفغانســتان

شلل األطفال والتحصين الروتيني 

تمكين العاملين في التحصين من خال اإلشراف الداعم

مساعدة باكستان واليمن على وضع خطط تفصيلية على مستوى المرافق والمستوى 
الوطني للوصول إلى المجتمعات التي يصعب الوصول إليها  

تحسين أساليب التواصل الهادفة لزيادة الطلب على خدمات التحصين

إشراك حوالي 1000 
من رجال الدين ووجهاء 
المجتمع في مكافحة 

التردد في تلقي اللقاح 
في أفغانستان

زيارة 960 مرفقا صحيا 
في 16 مقاطعة 

في أفغانستان 

 تدريب 80 عامال في 
الصومال 

تدريب لـ 14 محافظة 
في اليمن 

تعزيز رسائل التوعية حول 
التحصين في  4000 

مركز ومرفق صحي خاص 
في العراق

تعزيز استراتيجية التواصل 
الخاصة ببرنامج التحصين 

الموسع في العراق
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