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نشرتنا اإلخبارية

إن انتشــار األمــراض غيــر الســارية فــي إقليــم شــرق المتوســط مرتفــع بشــكل ينــذر بالخطــر، ولكــن نســبة كبيــرة مــن عــبء هــذه 
األمــراض ناجمــة عــن عوامــل اختطــار يمكــن تجنبهــا، بمــا فــي ذلــك اســتخدام التبــغ والخمــول البدنــي واتبــاع نظــام غذائــي غيــر 

صحــي. وهــذا يعنــي أن األمــراض غيــر الســارية ال يمكــن الوقايــة منهــا فحســب، بــل يمكــن عالجهــا أيضــًا. 

ومــن خــالل وضــع اســتراتيجيتها موضــع التنفيــذ، تعمــل امفنــت مــع الشــركاء عبــر البلــدان والقطاعــات لتعزيــز الوقايــة مــن 
األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا فــي اقليــم شــرق المتوســط. حيــث تتعــاون امفنــت مــع وزارات الصحــة والجامعــات ومراكــز 
ــر الســارية  ــراض غي ــع ورصــد اتجاهــات األم ــة لتتب ــة الوطني ــات الصحي ــز نظــم المعلوم ــة فــي تعزي ــات الدولي البحــوث والمنظم
وعوامــل االختطــار المرتبطــة بهــا بانتظــام، والدعــوة إلــى تغييــرات فــي السياســات الوطنيــة نحــو خلــق بيئــة تمكينيــة تــروج وتعــزز 
الخيــارات الصحيــة. كمــا تدعــم امفنــت الجهــود الراميــة إلــى بنــاء قــدرات نظــم الرعايــة الصحيــة الوطنيــة لتحســين جــودة الرعايــة 
المقدمــة لألمــراض غيــر الســارية فــي البيئــات الســريرية وتنفيــذ التدخــل المجتمعــي للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية وتقديــم 

الرعايــة وإدارتهــا.

القصة الرئيســية

مســاهماتها  توســع  امفنــت 
فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر 
الســارية ومكافحتهــا فــي اقليــم 

المتوســط شــرق 

عملــت امفنــت منــذ إنشــائها مــع وزارة الصحــة فــي األردن 
علــى زيــادة المشــاركة المجتمعيــة، وتحســين الوعــي الصحــي، 
ودعــم النشــاط البدنــي والتغذيــة الجيــدة، وتعظيــم فــرص 
كتدخــل مجتمعــي  أحــدث مشــروع  تنفيــذ  وتــم  المشــورة. 
حيــث تــم إجــراء جلســات توعيــة واســعة النطــاق فــي المــدارس 
إليجــاد بيئــة مواتيــة للحــد مــن تنــاول الملــح داخــل المجتمعــات 

ــن. المضيفــة والالجئي

ــر الســارية بيــن المجتمعــات  ــز إدارة األمــراض غي ــادة تعزي ولزي
ــة لتوحيــد  الضعيفــة، نفــذت امفنــت تدخــاًل قائمــًا علــى األدل
إدارة ارتفــاع ضغــط الــدم فــي مســتويات الرعايــة الصحيــة 
األوليــة مــن خــالل تكييــف وتنفيــذ وتقييــم الحزمــة التقنيــة 
ل HEARTS. ونجــح تنفيــذ الحزمــة التقنيــة HEARTS فــي  
المرضــى  لــدى   )BP( الــدم  أفضــل لضغــط  تحقيــق ضبــط 
ــن يعانــون  المســجلين، حيــث انخفضــت نســبة المرضــى الذي

ــى ٪29.1. ــط مــن 71.5٪ إل ــر المنضب ــدم غي مــن ضغــط ال

وبالتعــاون مــع وزارة الصحــة، تعمــل امفنــت علــى تطويــر 
الصحيــة األوليــة.  الرعايــة  لتحديــث خدمــات  خارطــة طريــق 

كمــا ســيتم إدخــال نهــج معــزز وشــامل لفــرق صحــة األســرة 
)FHT(. فريــق صحــة األســرة هــو نهــج مبتكــر يعمــل علــى 
األوليــة  الصحيــة  الرعايــة  فــي  األطبــاء  بيــن  شــراكة  إيجــاد 
ــن فــي مجــال الصحــة  ــاء األســرة والممرضــات والعاملي وأطب
المجتمعيــة وغيرهــم مــن مقدمــي الخدمــات الصحيــة لتنســيق 

أعلــى جــودة ممكنــة مــن الرعايــة للمرضــى. 

خــالل العاميــن الماضييــن، زادت امفنــت تعاونهــا مــع العديــد 
مــن البلــدان عبــر اقليــم شــرق المتوســط لمكافحــة األمــراض 
مكافحــة  مراكــز  إلــى  امفنــت  وانضمــت  الســارية.  غيــر 
األمــراض والوقايــة منهــا، ومنظمــة فايتــال ســتراتيجيز فــي 
حملــة إقليميــة ضــد التبــغ وكوفيــد-19 لزيــادة الوعــي بأضــرار 
وزارات  مــع  وبالتعــاون  الجائحــة.  أثنــاء  وخاصــة  التدخيــن، 
الصحــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمعاهــد األكاديميــة 
امفنــت  قامــت  واألردن وفلســطين،  والعــراق  فــي مصــر 
بتطويــر ونشــر رســائل توعويــة إعالميــة مصممــة خصيصــًا 
وتشــجيع  التبــغ  بأضــرار  للتوعيــة  ثقافيــًا  ومناســبة  للبلــد 
اإلقــالع عــن التدخيــن، وخاصــة للحــد مــن المراضــة والوفيــات 

الناجمــة عــن الفيــروس.

التركيــز علــى المجتمعــات 

 العراق: نشاط تعزيز الصحة في إطار مشروع متحدون ضد كوفيد
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امفنــت هــي عضــو مؤســس للتحالــف األردنــي لألمــراض غيــر 
الســارية )JNCDA( الــذي ينظــم وينفــذ فعاليــات وأنشــطة 
أنحــاء  جميــع  فــي  الســارية  غيــر  لألمــراض  العامــة  الصحــة 
األردن. مــن خــالل عالقتهــا بالتحالــف األردنــي لألمــراض غيــر 
الســارية، شــاركت امفنــت فــي رســم خرائــط شــاملة ألصحــاب 
ــة  ــت بمثاب ــي كان ــر الســارية والت المصلحــة فــي األمــراض غي
أســاس لتقييــم مشــاركة جميــع المنظمــات الرئيســية فــي 
األردن، فضــاًل عــن إجــراء تقييــم شــامل لمجــاالت األمــراض 
وجــود  عــدم  ذلــك  فــي  بمــا  األولويــة،  ذات  الســارية  غيــر 
أنظمــة مناســبة لرصــد األمــراض غيــر الســارية وإرشــادات 
الكافــي  غيــر  واالســتخدام  اإلدارة  الوقايــة/  وبروتوكــوالت 
للبيانــات التــي تــم جمعهــا حــول األمــراض غيــر الســارية. كمــا 
أتاحــت شــراكة امفنــت مــع وزارات الصحــة توجيــه مســوح 
عوامــل اختطــار األمــراض غيــر الســارية التــي تجريهــا وزارة 
ــن بوضــع  ــن المعني ــات بي الصحــة، وتشــجيع اســتخدام البيان
العامــة وفــي تخطيــط وتنفيــذ  الصحــة  خطــط وسياســات 
مشــاريع األمــراض غيــر الســارية القابلــة للتطويــر، والتعــاون 
مــع الشــركاء فــي تقديــر احتمــاالت انتشــار األمــراض غيــر 

الســارية الرئيســية والمخاطــر المرتبطــة بهــا. 

عــالوة علــى ذلــك، دعمــت امفنــت العديــد مــن األنشــطة 
وزيــادة  الســارية  غيــر  األمــراض  إلــى منــع حــدوث  الراميــة 
الوعــي العــام ببعــض عوامــل الخطــر فــي العديــد مــن البلــدان. 
الملكيــة  والجمعيــة  األردنيــة  الصحــة  وزارة  مــع  وبالتعــاون 
للتوعيــة الصحيــة، تشــارك امفنــت بشــكل كبيــر فــي توســيع 
المتكاملــة  اإلنســانية  االســتجابة  مشــروع  تنفيــذ  نطــاق 
ــز  ــادرة لتعزي ــر الســارية فــي األردن، وهــي مب ــراض غي لألم
الصحــة وبنــاء القــدرات تــم تحقيقهــا مــن خــالل الشــراكة بيــن 
برنامــج الصحــة المدرســية والعيــادات المجتمعيــة الصحيــة 
ولجــان الصحــة المجتمعيــة والمنظمــات المجتمعيــة. وفــي 
ذات الســياق، تدعــم امفنــت وزارة الصحــة العراقيــة لفهــم 
والسياســات  بالتشــريعات  يتعلــق  فيمــا  الحالــي  الوضــع 
ــر  ــاول الملــح والنظــام الحالــي وتوفي المتعلقــة بالحــد مــن تن

إطــار عمــل ذي أولويــة لفــرض تنفيــذ القانــون. 

كمــا عملــت امفنــت مــع مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة  
منهــا )CDC( والرابطــة الدوليــة للمعاهــد الوطنيــة للصحــة 
المرحلــي  التطويــر  أداة  تخصيــص  فــي   )IANPHI( العامــة 
لتطويــر عمليــة تقييــم وتخطيــط القــدرات لألمــراض غيــر 
الســارية )N-CAP(. ويدعــم هــذا البرنامــج وزارات الصحــة 
وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن لتقييــم كيفيــة تحســين القــدرات 
وصحــة  الســارية  غيــر  لألمــراض  التصــدي  علــى  الوطنيــة 
الســكان وتحديــد أولوياتهــا والتخطيــط لهــا. وتــم تجريــب هــذه 
األداة فــي األردن مــن أجــل تحويــل البيانــات إلــى إجــراءات 
لألمــراض غيــر الســارية، ومــرة أخــرى فــي العــراق، مــع التركيــز 
بشــكل خــاص علــى تعزيــز تحالــف األمــراض غيــر الســارية هــذا 
العــام. وســيتم تنفيــذ األداة فــي باكســتان والســودان مــع 
غيــر  لألمــراض  األولويــة  ذات  الموضوعــات  علــى  التركيــز 

ــد. الســارية الخاصــة بســياق كل بل

وفــي اآلونــة األخيــرة، أطلقــت امفنــت فــي األردن دراســة 
مقطعيــة شــاملة للصحــة النفســية علــى نطــاق واســع فــي 
المــدارس بالتعــاون مــع الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي 
ووكالــة  والتعليــم  التربيــة  ووزارة  الصحــة  ووزارة   )JICA(
الفلســطينيين  الالجئيــن  وتشــغيل  إلغاثــة  المتحــدة  األمــم 
)األونــروا(. وتشــمل الفئــة المســتهدفة فــي هــذه الدراســة 
ــن  ــراوح أعمارهــم بي ــن تت ــن الذي ــن األردنيي األطفــال واليافعي
8 و 18 عامــًا باإلضافــة إلــى جنســيات ومجموعــات أخــرى 
مــن  والفلســطينيين  الســوريين  الالجئيــن  ذلــك  فــي  بمــا 
المــدارس الحكوميــة والخاصــة ومــدارس األونــروا فــي جميــع 
مخيــم  فــي  المــدارس  إلــى  باإلضافــة  األردن،  محافظــات 
الزعتــري. ومــن المتوقــع أن ينتــج عــن البيانــات المســتقاة 
مــن هــذا البحــث تقديــرات حــول عــبء االضطرابــات النفســية  
والمشــاكل النفســية واالجتماعيــة وتصــف ســلوكيات البحــث 
عــن الصحــة النفســية والحواجــز بيــن الســكان المســتهدفين.

إنشــاء شــراكات للعمــل نحــو صحة أفضل 

القصة الرئيسية

المتكاملــة  اإلنســانية  االســتجابة  مشــروع  مــن  ميدانــي  نشــاط  األردن: 
الســارية غيــر  لألمــراض 
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مختارات من أبحاثنا حول األمراض غير السارية

ضغط الدم لدى العمال األردنيين المعرضين بشكل مزمن للضوضاء في المنشآت الصناعية	 
سرطان القولون والمستقيم في األردن: معدل البقاء على قيد الحياة والعوامل المرتبطة به	 
وبائيات سرطان القولون والمستقيم في العراق، 2014-2002	 
معرفة ومواقف وسلوكيات المهنيين الصحيين تجاه اإلقالع عن التدخين في أماكن الرعاية الصحية األولية	 
االضطرابات النفسية بين كبار السن في بغداد، العراق، 2017	 
نمط اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق في اليمن: دراسة قائمة على المستشفيات	 
توقع انتشار األمراض غير السارية الرئيسية / عوامل الخطر للشباب األردني للسنوات 2050-2007 	 
عوامــل الخطــر للفشــل الكلــوي فــي المرحلــة النهائيــة بيــن المرضــى الذيــن يخضعــون لغســيل الكلــى فــي المستشــفى 	 

الجمهــوري فــي محافظــة صعــدة، اليمــن: دراســة الحــاالت والشــواهد فــي المستشــفى
عوامل اختطار اإلصابة بسرطان الثدي في وادي حضرموت والصحراء، اليمن	 
معدل البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان المعدة في األردن: تحليل البيانات الثانوية	 
قدرة مراكز الرعاية الصحية األولية في األردن على إدارة ارتفاع ضغط الدم: مجاالت التحسين	 
ــة فــي األردن لتحســين إدارة 	  ــة األولي ــة الصحي ــن الرعاي ــة HEARTS فــي أماك ــم الحزمــة التقني ــذ وتقيي ــف وتنفي تكيي

ارتفــاع ضغــط الــدم
اتجاهات اإلصابة بسرطان عنق الرحم في األردن، 2013-2000	 

التدخــالت  لتوجيــه  الواســعة  خبرتهــا  امفنــت  تســتخدم 
ذات الصلــة علــى المســتوى اإلقليمــي. وتــم تطويــر دليــل 
غيــر  األمــراض  لتحديــات  »االســتجابة  بعنــوان  تشــغيلي 
الســارية فــي اقليــم شــرق المتوســط« لتقديــم إطــار للعمــل 
والنهــج المختلفــة واســتراتيجيات التنفيــذ التــي تســتخدمها 
األمــراض  لعــبء  اســتجابتها  فــي  البلــدان  لدعــم  امفنــت 
ــة  ــل اتخــاذ إجــراءات متكامل ــر الســارية. ويضمــن هــذا الدلي غي
فعالــة بشــأن عوامــل االختطــار ومحدداتهــا األساســية ونظــم 

صحيــة قويــة لتحســين الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية 
ومكافحتهــا فــي شــرق المتوســط.  كمــا أنشــأت امفنــت مركــز 
شــرق المتوســط ألبحــاث األمــراض غيــر الســارية والوقايــة 
)NCDs-RC( لتحقيــق مســتويات أعلــى مــن الوقايــة مــن 
ــم مــن خــالل  ــا فــي اإلقلي ــر الســارية ومكافحته األمــراض غي
مجــاالت  فــي  والتخصصــات  القطاعــات  متعــدد  التعــاون 

البحــث والتدريــب واتخــاذ القــرارات المســتنيرة.

توســيع نطــاق األمراض غير الســارية

ــدات  العــراق: ورشــة عمــل حــول نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهدي
ــر الســارية ــم القــدرات والتخطيــط لألمــراض غي ــة تقيي لعملي

القصة الرئيسية
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مــع الخبراء 

األســتاذ الدكتــور نيتيش 
شــاندرا ديبناث

األستاذ الدكتور ديبناث هو خبير يعمل منذ حوالي 
أربعين عامًا في مجال التعليم والبحث البيطري في 

بنغالديش، كما أنه مدافع بارز عن الصحة العامة 
في بلده والخارج.

تلقــى أ.د. ديبنــاث تعليمــه الجامعــي والدراســات العليــا فــي 
بنغالديــش حيــث حصــل علــى درجتــي البكالوريوس والماجســتير 
ثــم  الزراعيــة.  بنغالديــش  البيطــري مــن جامعــة  الطــب  فــي 
اســتكمل دراســاته العليــا فــي المملكــة المتحــدة، وحصــل علــى 
درجــة الماجســتير مــن مركــز الطــب البيطــري االســتوائي بجامعة 
إدنبــره ودرجــة الدكتــوراه مــن جامعــة ســري. كمــا أكمــل زمالــة 
مــا بعــد الدكتــوراه فــي المعهــد الوطنــي لعلــم الحشــرات وتربيــة 

دودة القــز فــي اليابــان. 

عمــل أ.د. ديبنــاث كجــراح بيطــري فــي إدارة خدمــات الثــروة 
الحيوانيــة فــي بدايــة حياتــه المهنيــة فــي بنغالديــش، واكتســب 
خبــرة عمليــة اســتفاد منهــا لعملــه البحثــي الالحــق فــي معهــد 
بحــوث الثــروة الحيوانيــة فــي البــالد ألكثــر مــن عشــر ســنوات.

البيطــري  التعليــم  فــي  رائــدة  شــخصية  ديبنــاث  أ.د.  يعتبــر 
ــب المستشــار المؤســس  ــث شــغل منصــب نائ ــده، حي فــي بل
بنغالديــش،  فــي  الوحيــدة  المتخصصــة  البيطريــة  للجامعــة 
ــة. وعمــل أيضــًا   ــة والحيواني ــوم البيطري جامعــة شــاتوغرام للعل
ــاث  ــرأس أ.د. ديبن ــًا. وت ــر مــن عشــرين عام أســتاذ جامعــي ألكث
المجلــس البيطــري فــي بنغالديــش، وهــي وكالــة ذاتيــة التنظيم 
تابعــة لــوزارة المصايــد والثــروة الحيوانيــة وهــي مســؤولة عــن 
تنظيــم التعليــم البيطري والممارســة ورعايــة الحيوان في البالد. 
كمــا شــغل منصــب رئيــس لمؤسســة الزراعــة )Krishibid( فــي 

بنغالديــش. 

األكاديميــة  األوســاط  فــي  المبهــر  الســجل  هــذا  بامتالكــه 
البيطريــة، أصبــح عضــوًا أساســيًا فــي مجلــس التعليــم الطبــي 
جهــات  مــع  البــالد  تعــاون  فــي  وســاهم  الدولــي  البيطــري 
ــز  ــس كامينغ ــة تافت ــك كلي ــا فــي ذل ــارج، بم مشــهورة مــن الخ
للطــب البيطــري وجامعــة ماســي وجامعــة تاميــل نــادو للعلــوم 
البيطريــة والحيوانيــة فــي الهنــد وجامعــة الزراعــة القاحلــة فــي 
لنــدن  فــي  الملكيــة  البيطريــة  والكليــة  باكســتان  روالبنــدي، 

البيطريــة فــي كوبنهاغــن. وجامعــة ليفربــول والجامعــة 

ــوة لنهــج الصحــة الواحــدة، فــكان أحــد  ــاث بالدع ــام أ.د. ديبن ق
وهــي  بنغالديــش،  فــي  الواحــدة  الصحــة  مؤسســي منصــة 
الواحــدة  الصحــة  ممارســات  لتعزيــز  مدنــي  مجتمــع  منصــة 
فــي بنغالديــش وخارجهــا. فيمــا بعــد، عملــت منظمــة الصحــة 
الواحــدة فــي بنغالديــش مــع الشــركاء الحكومييــن إلنشــاء أمانــة 
األوبئــة ومكافحــة  علــم  فــي معهــد  الواحــدة  للصحــة  عامــة 
األمــراض والبحــوث لتنســيق أنشــطة الحكومــة فــي مجــال 
ــف  ــا فــي تأســيس تحال ــا لعــب دورًا مهم ــة الواحــدة. كم الصح
أ.د. ديبنــاث فــي  الواحــدة فــي جنــوب آســيا. عمــل  الصحــة 
كعضــو  واإلقليميــة  الوطنيــة  الحــدود  خــارج  العامــة  الصحــة 
المســتوى  الرفيــع  الخبــراء  لفريــق  التنفيذيــة  المجالــس  فــي 
العالميــة  الصحــة  التابــع لمنظمــة  الواحــدة  بالصحــة  المعنــي 
)OHHLEP(، ومنظمــة الصحــة مــن أجــل الطبيعــة فــي ألمانيــا 
)H4N(، ومركــز إنتــاج الدواجــن مــع مراعــاة الصحــة الواحــدة فــي 

المملكــة المتحــدة.

أ.د.  بدعــوة  الدوليــة  المنظمــات  مختلــف  تقــوم  مــا  وكثيــرا 
ديبنــاث للعمــل معهــا بصفــة خبيــر. وهــو عضــو بديــل فــي 
مجلــس إدارة صنــدوق البنــك الدولــي لمكافحــة األوبئــة وزميــل 
مشــارك فــي مركــز تشــاثام هــاوس لألمــن الصحــي العالمــي.

المجــالت  فــي  ورقــة   70 مــن  ألكثــر  نشــره  علــى  وعــالوة 
العلميــة المحكمــة، فــإن أ.د. ديبنــاث عضــو فــي هيئــة تحريــر 
مجــالت معروفــة بمــا فــي ذلــك مجلــة العلــوم الزراعيــة ومجلــة 

والحيوانيــة.  البيطريــة  للعلــوم  بنغالديــش 

ــد مــن أوجــه  ــذ العدي ــاث دورًا أساســيًا فــي تنفي لعــب أ.د. ديبن
التعــاون الناجحــة مــع امفنــت فــي بنغالديــش، وكان أبرزهــا 
إطــالق برنامــج تدريــب الوبائيــات الميدانيــة لألطبــاء البيطرييــن 
ــذ نهــج الصحــة الواحــدة لمكافحــة األمــراض  ــالد وتنفي فــي الب

ــالد. ــة المصــدر فــي الب الحيواني
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تحــت المجهر 
امفنــت تنضــم إلــى الجهــود اإلقليميــة والوطنيــة لتعزيــز رصــد 

األمــراض فــي اقليــم شــرق المتوســط

ــة وكفــاءة، حيــث يغطــي  ــر فعالي ــادة وإدارة برامجهــم بشــكل أكث ــاع القــرار قي ــح الرصــد لممارســي الصحــة العامــة وصن يتي
النطــاق الواســع للرصــد مختلــف مجــاالت التركيــز علــى الصحــة العامــة مــن أنظمــة اإلنــذار المبكــر لالســتجابة الســريعة )فــي 
حالــة تفشــي األمــراض الســارية( إلــى جهــود االســتجابة المخطــط لهــا )فــي حالــة األمــراض غيــر الســارية(. وشــاركت امفنــت 
بشــكل وثيــق مــع وزارات الصحــة فــي اإلقليــم مــن خــالل أنــواع مختلفــة مــن األنشــطة المتعلقــة بالرصــد، نظــرًا لألهميــة 
القصــوى للرصــد فــي مجــال الصحــة العامــة. وتضمنــت مجــاالت الدعــم تقييــم الحالــة الصحيــة للســكان، وتفســير الوفيــات 
واألمــراض، وتتبــع األمــراض بهــدف تعزيــز صياغــة السياســات القائمــة علــى األدلــة وتحديــد األولويــات االســتراتيجية، 

ــذار المبكــر. ــز أنظمــة اإلن وتقييــم فعاليــة التدخــالت، وتحســين جــودة الرعايــة، وتعزي

األردن: تدريب استعدادا لتنفيذ سجل الصحة اإلنجابية الموحد

اليمــن: مشــروع ميدانــي للمتدربيــن فــي برنامــج تمكيــن الصحــة العامــة - مراقبــة 
ضبــاط شــلل األطفــال
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سجل الصحة اإلنجابية المنسق في األردن

عالميــة  مبــادرة  هــو  المنســق  اإلنجابيــة  الصحــة  ســجل 
ــات صحــة  ــة لتحســين بيان أطلقتهــا منظمــة الصحــة العالمي
تطبيــق  تــم   .)2021-2018( العالــم  فــي  والطفــل  األم 
المبــادرة فــي المفــرق، ثانــي أكبــر محافظــة فــي األردن، 
كتدخــل لتحســين توافــر بيانــات صحة األم والطفــل وإمكانية 
الوصــول إليهــا لضمــان نظــام رعايــة صحية ســريع االســتجابة 
ــات وأطفالهــن. ويعمــل ســجل  ــق األمــر باألمه ــا يتعل عندم
الصحــة اإلنجابيــة المنســق الكترونيــًا كأداة فعالــة لســد فجوة 
ونفــذت  المختلفــة.  الرعايــة  مســتويات  بيــن  المعلومــات 
وزارة الصحــة الســجل بتمويــل مــن المركــز الدولــي للبحــوث 

التنمويــة فــي كنــدا )IDRC( وبدعــم مــن امفنــت.

الرصــد المخبــري لــداء الحمــى المالطيــة )البروســيال( فــي 
األردن

انضمــت امفنــت إلــى وزارتــي الصحــة والزراعــة فــي جهودهمــا 
لتعزيــز رصــد الحمــى المالطيــة وتشــخيصه ومكافحته في شــرق 
عمــان والكــرك والمفــرق. وأدخــل الرصــد القائــم علــى المختبــر 
باســتخدام االختبــارات التأكيديــة المناســبة. وأدى إدخــال الرصــد 
ــا  ــة المنتشــرة. كم ــواع الحمــى المالطي ــد أن ــى تحدي ــري إل المخب
ســاهم التحليــل الوبائــي فــي تقديــر ووصــف الحــاالت الحقيقية 
فــي البشــر والحيوانــات ومــن ثــم تحديــد عوامــل االختطــار التــي 

تزيــد مــن انتقــال العــدوى.

رصــد متالزمــة الحصبــة األلمانيــة الخلقيــة في أفغانســتان 
ومصر

أنشــأت أفغانســتان ومصــر، وبدعــم من امفنــت، نظام رصد 
متالزمــة الحصبــة األلمانيــة الخلقيــة )CRS( الــذي يحصــل 
علــى بيانــات موحــدة عــن حــدوث متالزمــة الحصبــة األلمانيــة 
الخلقيــة ويخلــق أساســًا للتوثيــق والتحقــق مــن القضــاء علــى 
فيــروس الحصبــة األلمانيــة والكشــف عنــه وعزلــه للرضــع 
المصابيــن بمتالزمــة الحصبــة األلمانيــة الخلقيــة. ويضمــن 
توافــر النظــام توفيــر الرعايــة المناســبة للمــرض فــي وقــت 

مبكــر وبالتالــي التخفيــف الســريع مــن حدتــه. 

الــوالدة  حديثــي  لوفيــات  فوريــة  تدقيــق  عمليــات  إجــراء 
ــة فــي األردن ــات الضعيف ــن المجتمع وحــاالت اإلمــالص بي

بيــن عامــي 2016 و 2021، أجــرت امفنــت عمليــات تدقيــق 
فــي  اإلمــالص  الــوالدة وحــاالت  األطفــال حديثــي  لوفيــات 
مخيمــي األزرق والزعتــري بيــن الالجئيــن الســوريين مــن خــالل 
ــة مــع أصحــاب المصلحــة حــول  عقــد اجتماعــات مراجعــة دوري
النتائــج والتوصيــات والتحقيــق فــي األســباب المحتملــة للوفــاة 
والعوامــل التــي تؤثــر علــى تغطيــة وجــودة الرعايــة الصحيــة. 
رعايــة حديثــي  جــودة  تحســين  فــي  المشــروع  هــذا  وســاهم 
الــوالدة فــي مخيمــي الزعتــري واألزرق وقــدم األدلــة لتحديــد 

أولويــات اإلجــراءات الالزمــة إلنقــاذ حيــاة حديثــي الــوالدة.

إطــالق رصــد التهــاب الســحايا وتســمم الــدم فــي مصــر 
والعــراق 

الســحايا  التهــاب  تخطيــط  شــبكة  مــع  امفنــت  ســتعمل 
وتســمم الدم )MenMap( لتوســيع فهم األمراض البكتيرية 
الغازيــة التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات وفــي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. وعلــى وجــه الخصــوص، 
تلــك التــي تســببها النيســرية الســحائية والمكــورات العقديــة 
الرئويــة والمســتدمية النزليــة مــن النــوع ب )Hib(؛ وســد 
وأولويــات  الســريرية  والممارســة  البحــث  بيــن  الفجــوات 
المنســقة  القيــادة  خــالل  ومــن  العامــة.  الصحــة  سياســة 
ــام والخــاص، ســتجري شــبكة  ــن الع ــن مــن القطاعي للباحثي
تخطيــط التهــاب الســحايا وتســمم الــدم تعاونــًا واســعًا لبنــاء 
البنيــة التحتيــة للمعرفــة والبحــث والقــدرة علــى االتصــال 

ــدان المشــاركة فــي الشــبكة.  فــي البل

تحت المجهر 

نظام االستجابة لرصد وفيات األمهات في األردن

امفنــت نظــام  نفــذت  األردنيــة،  الصحــة  تحــت قيــادة وزارة 
االســتجابة لرصــد وفيــات األمهــات فــي األردن )2020-2016(، 
وهــو نظــام رصــد وطنــي مصمــم للحــد مــن وفيــات األمهــات 
ــى  ــك مــن خــالل الحصــول عل ــا، وذل ــة منه ــي يمكــن الوقاي الت
معلومــات عــن كل حالــة وفــاة مــن األمهــات واســتخدامها 
االســتجابة  نظــام  ويوفــر  العامــة.  الصحــة  إجــراءات  لتوجيــه 
لوفيــات األمهــات ورصدهــا فــي األردن بيانــات لصانعــي القــرار 
لتطويــر اســتجابات علــى المســتوى الوطنــي ودون الوطنــي 
للحــد مــن اعتــالل ووفيــات األمهــات وتحســين الوصــول إلــى 
الرعايــة الجيــدة التــي تتلقاهــا النســاء أثنــاء الحمــل والــوالدة 

ــوالدة. ــرة مــا بعــد ال وفت

إدخــال أنظمة الرصد
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الرصد المجتمعي لألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات

دعمــت امفنــت وزارات الصحــة إلنشــاء وتعزيــز الرصــد المجتمعــي فــي العــراق والســودان واليمــن. وفــي اليمــن، دربــت امفنــت 
متطوعيــن مــن جميــع أنحــاء البــالد، فــي إطــار مشــروع متطوعــي قريــة شــلل األطفــال الــذي وســع نطــاق المشــاركة المجتمعيــة 
نحــو تعزيــز الرصــد وتحســين التحصيــن الروتينــي. ودعمــت امفنــت وزارة الصحــة االتحاديــة فــي الســودان فــي إجــراء اإلشــراف 
الداعــم وزيــارات التدريــب الوظيفــي لتعزيــز اإلبــالغ عــن األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات مــن مصــادر المعلومــات 
مــن المجتمــع بيــن مجموعــات ســكانية خاصــة. وأمــا فــي العــراق، ســاعدت امفنــت علــى إشــراك المجتمــع المحلــي فــي رصــد 
األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات حيــث يشــارك أفــراد المجتمــع المدربــون فــي إبــالغ جهــة اتصــال عــن الحــاالت 

المشــتبه فيهــا، اســتنادًا إلــى تعريــف بســيط للحالــة.

رصد التهاب السحايا في المستشفيات في العراق

فــي أول رصــد واســع النطــاق اللتهــاب الســحايا بالمكــورات الســحائية فــي البــالد، تعاونــت امفنــت مــع وزارة الصحــة فــي دراســة 
رصــد مســتقبلية فــي المستشــفى تهــدف إلــى تقديــر مســببات وحــدوث التهــاب الســحايا الجرثومــي الــذي يمكــن الوقايــة منــه 

باللقاحــات وتحديــد المجموعــات المصليــة األكثــر شــيوعًا مــن النيســرية الســحائية بيــن الســكان العراقييــن.

اختيــرت المواقــع المحــددة مــن مناطــق جغرافيــة متعــددة فــي البــالد، بما فــي ذلك المقاطعات الوســطى والشــمالية والجنوبية. 
وشــملت المواقــع المختــارة 18 مستشــفى رئيســيًا: 12 فــي منطقتــي الرصافــة والكــرخ فــي محافظــة بغداد، ومستشــفيين في 
كل مــن محافظــات كربــالء وكركــوك وميســان. كمــا أظهــرت الدراســة أن التهــاب الســحايا الجرثومــي متوطــن ويؤثــر علــى عــدد 

كبيــر مــن األفــراد فــي البــالد.

بنــاءًا علــى النتائــج التــي توصلــت إليهــا، أوصــت الدراســة بالرصد المســتمر للنيســرية الســحائية من خالل طرق الكشــف المحســنة. 
وبالنظــر إلــى حــدوث التهــاب الســحايا بالمكــورات الســحائية، أوصت الدراســة أيضًا بتحســين برامج التطعيم.

نظام رصد الوفيات في باكستان

ــات  ــة رصــد الوفي ــة أنظم ــي باكســتان فعالي ــا )CDC( ف ــة منه ــى األمــراض والوقاي ــة عل ــت ومراكــز مكافح تستكشــف امفن
والتســجيل المدنــي فــي البــالد فــي تقديــر الوفيــات خــالل كوفيــد-19 علــى مســتوى المقاطعــات والمســتوى الوطنــي. وأجــروا 
دراســة إســترجاعية لتقديــر إجمالــي الوفيــات الزائــدة وأســبابها أثنــاء الوبــاء فــي مناطــق معينــة مــن باكســتان. بنــاءًا علــى هــذه 
الدراســة، تــم تطويــر تقريــر يوضــح بالتفصيــل فــرص التحســين التــي يمكــن االســتفادة منهــا لتحقيــق تدخــالت فعالــة فــي نهايــة 

المطــاف يمكــن أن تســاعد فــي تحســين نوعيــة الحيــاة الشــاملة وجــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة لــكل مــن األم والطفــل.  

ســاهمت امفنــت فــي تعزيــز نظــم رصــد الشــلل الرخــو الحــاد واألمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحات في مختلــف بلدان 
اقليــم شــرق المتوســط لتعزيــز نظــم الرصــد الوطنيــة. وفــي العــراق والمغــرب، دعمــت امفنــت الجهــود الوطنيــة المبذولــة فــي 
هــذا الصــدد وســاهمت فــي تحســين مؤشــرات رصــد الشــلل الرخــو الحــاد مــن خــالل تنفيــذ تدخــالت مختلفــة. وفــي المغــرب، 
دعمــت امفنــت تدريبــًا علــى الصعيــد الوطنــي ل 263 جهــة اتصــال لرصــد الشــلل الرخــو الحــاد واألمــراض التــي يمكــن الوقايــة 

منهــا باللقاحــات.

إشــراك المجتمعات

تطويــر القــوى العاملــة في الرصد

أبحــاث فــي مجال الرصد

العــراق: زيــارة ميدانيــة لإلشــراف علــى التقــدم فــي دراســة رصــد التهــاب 
الســحايا فــي المستشــفيات

تحت المجهر 
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عقد مراجعات ألنظمة الرصد

شــاركت امفنــت فــي مراجعــات لألنظمــة الرصــد ســواء عقــدت داخليــا مــن قبــل وزارات الصحــة ســابقا فــي المغــرب وحاليــا فــي 
العــراق أو مراجعــة خارجيــة مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة فــي العــراق والســودان وكان التركيــز علــى أنظمــة رصــد الشــلل 

الرخــو الحــاد.

الرصد في الوقت الحقيقي لألمراض السارية خالل التجمع الجماهيري في العراق لعام 2020 

بالنســبة لزيــارة األربعيــن، وســعت وزارة الصحــة نظــام الرصــد فــي الوقــت الحقيقــي لتعزيــز قــدرات التأهــب واالســتجابة 
الســريعة التــي يتــم مــن خاللهــا تمكيــن اتخــاذ القــرارات القائمــة علــى األدلــة لحمايــة صحــة المجتمعــات المشــاركة فــي التجمــع.

ــااًل للرصــد المتالزمــي فــي الوقــت الحقيقــي مدعومــًا  ــت، وكان نظامــًا معــززًا وفع ــذ هــذا النظــام بدعــم مــن امفن ــم تنفي ت
بتكنولوجيــا الهاتــف المحمــول ومرتبطــًا بخــادم، حيــث تــم تجميــع البيانــات فــي الوقــت الحقيقــي مــن جميــع المحافظــات. وتــم 

تجريــب النظــام فــي عــام 2016 وتــم تنفيــذه خــالل زيــارة األربعيــن منــذ ذلــك الحيــن. 

الرصد القائم على األحداث على نطاق إقليمي

مــن خــالل الجهــود المنســقة مــع الشــركاء، تقــدم امفنــت الدعــم  للســودان وليبيــا والمغــرب ولبنــان والعــراق لتعزيــز البنيــة التحتيــة 
 )ILI( لنظــام الرصــد القائــم علــى األحــداث مــع التركيــز علــى هيــاكل الرصــد واإلبــالغ عــن كوفيــد-19 و األمــراض الشــبيهة باإلنفلونــزا

والتهابــات الجهــاز التنفســي الحــادة الوخيمــة )SARI(  مــن خــالل الدعــم اللوجســتي والتقنــي المســتمر.

الرصد االلكتروني على مستوى المناطق الفرعية في بنغالديش 

معهــد علــم األوبئــة ومكافحــة األمــراض والبحــوث )IEDCR( هــو وكالــة حكوميــة مكلفــة فــي بنغالديــش بالرصــد واســتقصاء 
تفشــي المــرض. ولــدى المركــز منصــة ممتــازة لنظــام رصــد األمــراض علــى شــبكة اإلنترنــت )WBDSS( علــى مســتوى 
المقاطعــات الفرعيــة )أوبازيــال( فــي جميــع أنحــاء البلــد. بالتعــاون مــع مراكــز مكافحــة األمــراض، تقــدم امفنــت الدعم اللوجســتي 
ــت  ــى شــبكة اإلنترن ــز نظــام رصــد األمــراض عل ــة ومكافحــة األمــراض والبحــوث لتعزي ــم األوبئ والمــوارد البشــرية لمعهــد عل

الخــاص بهــم، الدعــم الفنــي فــي إدارة البيانــات، والدعــم التكنولوجــي، إلــى جانــب تدريــب الموظفيــن. 

توظيــف الرصــد لتحســين االســتجابة للطوارىء 

تقييم رصد كوفيد-19 في األوضاع اإلنسانية في العراق

بالتعــاون مــع وزارة الصحــة العراقيــة، أجــرت امفنــت تقييمــًا لرصــد كوفيــد-19 فــي مخيمــات النازحيــن فــي إقليــم كردســتان. 
وتمــت مشــاركة نتائــج التقييــم علنــًا مــع وزارة الصحــة المركزيــة، ووزارة الصحــة فــي إقليــم كردســتان، وأعضــاء مختلفيــن فــي 
مجموعــة الصحــة التــي مثلــت المكتــب القطــري لمنظمــة الصحــة العالميــة، وممثليــن مختلفيــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة 

اإلنســانية المحليــة والدوليــة.

األردن: التدريب على الرصد المختبري لداء البروسيالت العــراق: جمــع البيانــات للرصــد فــي الوقــت الحقيقــي خــالل التجمــع 
الجماهيــري لزيــارة األربعيــن

تحت المجهر 
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أحــدث أخبار المشــاريع 

ــز تقديــم خدمــات التحصيــن الروتينــي  بدعــم مــن امفنــت ولتعزي
العامــة  الصحــة  وزارة  نظمــت  الوطنــي،  دون  المســتوى  علــى 
خــالل  ووارداك  لوغــار  مقاطعتــي  فــي  داعــم  إشــراف  بعثتــي 
أيلول/ســبتمبر 2022. وركــزت هــذه الجلســات علــى اســتخدام 
ــب  ــل الرصــد والتدري ــم الخدمــات مث ــز تقدي ــة لتعزي طــرق مختلف
فــي الموقــع واتخــاذ إجــراءات فوريــة وإعــداد التقاريــر وتقديــم 

المالحظــات.

بالتعــاون مــع وزارة الصحــة العراقيــة، عقــدت امفنــت ورشــتي 
عمــل لمديــري برنامــج التحصيــن الموســع والمســؤولين الفنييــن 
لمراقبــة األحــداث الســلبية بعــد التحصيــن حــول ســالمة اللقاحــات 
وفــي العــراق، فــي أيلــول/ ســبتمبر 2022. وشــارك فــي تدريــب 
المدربيــن أكثــر مــن 70 شــخصًا مــن جميــع محافظــات العــراق 
بمــا فــي ذلــك إقليــم كردســتان. ومــن المتوقــع أن يقــوم هــؤالء 
المشــاركون بتدريــب أكثــر مــن 2000 مــن القائميــن بالتطعيــم 
ومنســقي المراكــز الصحيــة لألحــداث الســلبية بعــد التحصيــن علــى 
مســتوى المنطقــة والمراكــز الصحيــة بحلــول كانــون أول/ينايــر 

 .2023

تغطيــة  زيــادة  فــي  المصريــة  والســكان  الصحــة  وزارة  لدعــم 
ــة  ــة متكامل ــم خدمــات توعي ــدأت امفنــت فــي تقدي ــن، ب التحصي
للســكان فــي المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا فــي ســت 
محافظــات حدوديــة: أســوان ومطــروح والــوادي الجديــد وشــمال 
ــوب ســيناء. وتشــمل هــذه الخدمــات  ــر وجن ــر األحم ســيناء والبح
المطاعيــم وكذلــك أنشــطة التوعيــة الصحيــة خاصــة للمجتمعــات 
التــي يصعــب الوصــول إليهــا والتــي تعيــش فــي مســتوطنات 
غيــر رســمية ومخيمــات النازحيــن. وســيتم تنفيــذ أنشــطة التوعيــة 
هــذه فــي 38 مقاطعــة فــي هــذه المحافظــات علــى مــدى ثمانيــة 

أشــهر.

أفغانســتان تجــري زيــارات اإلشــراف الداعــم لبرنامــج التحصيــن الموســع 
فــي المقاطعــات ذات األولويــة

العــراق يبنــي قــدرات القــوى العاملــة في مجــال التحصين

مصر تنفذ أنشطة توعوية لتعزيز أداء برنامج التحصين
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تعمــل امفنــت مــع وزارة الصحــة علــى تعزيــز الرصــد القائــم علــى 
األحــداث فــي المغــرب. ويأتــي هــذا التعــاون اســتجابة للحاجــة، 
قــوي  نظــام  إلــى  الجائحــة،  بســبب  عليهــا  التأكيــد  تــم  التــي 
ومتكامــل لرصــد أمــراض الجهــاز التنفســي. وفــي تشــرين الثانــي/

نوفمبــر 2022 فــي الربــاط، وكجــزء مــن التعــاون بيــن وزارة الصحة 
وامفنــت ومراكــز مكافحــة علــى األمراض والوقايــة منها ومنظمة 
الصحــة العالميــة، تــم إجــراء تدريــب المدربيــن لعــروض الرصــد مــن 
الربــاط وطنجــة والــدار البيضــاء وفقــا لإلرشــادات المقبولــة دوليــًا 

للرصــد القائــم علــى األحــداث. 

نشــرت امفنــت ورقــة رأي بعنــوان »مرونــة النظــام الصحــي فــي إقليــم شــرق المتوســط: منظــور حــول الــدروس المســتفادة 
األخيــرة« التــي نشــرت مؤخــرًا فــي المجلــة التفاعليــة للبحــوث الطبيــة. تجمــع الورقــة مناقشــات لجنــة مــن خبــراء الصحــة العامــة 
مــن برامــج تدريــب الوبائيــات الميدانيــة ومراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا فــي أتالنتــا ومنظمــة الصحــة العالميــة 
وامفنــت والجامعــات والمؤسســات البحثيــة علــى المســتويين اإلقليمــي والعالمــي. وتناقــش الورقــة التحديــات التــي تواجههــا 
النظــم الصحيــة والــدروس المســتفادة مــن التعامــل مــع التهديــدات الجديــدة للصحــة العامــة واإلســتفادة منهــا فــي الوصــول 
ــة النظــام  ــز مرون ــدة لتعزي ــًا، واستكشــاف فــرص جدي ــى الحواجــز القائمــة حالي ــب عل ــة، والتغل ــر مرون ــة أكث ــى أنظمــة صحي إل

.)HSR( الصحــي

ــم إطــالق مســح شــامل للصحــة النفســية فــي المــدارس فــي  ت
الدولــي  للتعــاون  اليابانيــة  والوكالــة  امفنــت  قبــل  مــن  األردن 
ووزارة الصحــة ووزارة التربيــة والتعليــم ووكالــة األمــم المتحــدة 
إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين )األونــروا(. تشــمل الفئــة 
المســتهدفة فــي هــذا المســح األطفــال واليافعيــن األردنييــن 
إلــى  باإلضافــة  عامــًا   18 و   8 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن 
جنســيات ومجموعــات أخــرى بمــا فــي ذلــك الالجئيــن الســوريين 
الحكوميــة والخاصــة ومــدارس  المــدارس  والفلســطينيين مــن 
األونــروا فــي جميــع محافظــات األردن ، باإلضافــة إلــى المــدارس 

فــي مخيــم الزعتــري.  

 المغــرب يســتثمر فــي الرصــد القائــم علــى األحــداث اســتجابة لألمــراض 
التنفســية الناشــئة

امفنــت تنشــر ورقــة حــول الــدروس المســتفادة مــن أجــل مرونــة النظــام 
الصحــي فــي شــرق المتوســط

مســح واســع النطــاق للصحــة النفســية يســتهدف األطفــال والمراهقيــن 
فــي األردن

أحدث أخبار المشاريع

ســيعقد المؤتمــر اإلقليمــي الثامــن المفنــت فــي الفتــرة مــا بيــن 22 و 25 تشــرين أول/أكتوبــر 2023 فــي 
عمــان، األردن تحــت عنــوان »تعزيــز التأهــب واالســتجابة للصحــة العامــة: التحديــات والفــرص وســبل 

ــخ المهمــة. ــى معلومــات حــول التواري ــارة موقــع امفنــت للحصــول عل المضــي قدمــًا«. يرجــى زي

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9795408/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9795408/
https://emphnet.net/ar/وسائط-ومنشورات/الإعلانات/2023/مواعيد-مهمة-لمؤتمر-امفنت-الإقليمي-الثامن/


122022صفحــة ديســمبر   - بــر  كتو أ

نشرتنا اإلخبارية

ــراق  ــة فــي الع ــام 2014 مــع وزارة الصح ــذ ع ــت من ــت امفن عمل
لتعزيــز قدرتهــا علــى رصــد الصحــة العامــة وجهــود االســتجابة خــالل 
زيــارة األربعيــن، ولتبــادل الــدروس المســتفادة مــن هــذا التعــاون، 
االنتشــار  ومنــع  الدولــي  األمــن  برنامــج  مــع  امفنــت  دعمــت 
النــووي والمكتــب التعاونــي للحــد مــن التهديــدات التابعيــن لــوزارة 
ــى  ــة ملخصــات سياســات تركــز عل ــة إعــداد ثالث ــة األمريكي الخارجي
المجــاالت المتعلقــة بالتهديــدات الكيميائيــة والبيولوجيــة  أثناء 
التجمعــات الجماهيريــة واعتمــاد أفضــل ممارســات التخفيــف 
تمــت مشــاركة  زيــارة األربعيــن.  التهديــدات خــالل  مــن حــدة 
ملخصــات السياســات رســميا مــع المعنييــن مــن وزارة الصحــة 
ــن تنســيق  ــن المســؤولين مباشــرة ع وأصحــاب المصلحــة اآلخري
وتنفيــذ أنشــطة الدعــم خــالل التجمعــات الجماهيريــة فــي البــالد.

مــن  للحــد  اإلقليمــي  المســتوى  علــى  تعاونهــا  مــن  كجــزء 
التهديــدات البيولوجيــة، تعمــل امفنــت مــع وزارتــي الصحــة فــي 
األردن والمغــرب، والقــوات المســلحة األردنيــة لبنــاء قــدرات فنيي 
المختبــرات فــي التعامــل مــع الســموم البيولوجية والكشــف عنها. 
وهــذا الجهــد فــي إدارة الســموم الحيويــة هــو األول مــن نوعــه في 
المنطقــة، حيــث تــم عقــد ورشــة عمــل تدريبيــة فــي الفتــرة مــا بين 
24-26 تشــرين أول/أكتوبــر 2022 لرفــع وعــي فنيــي المختبــرات 
والمهنييــن المعنييــن بالتعامــل مــع الســموم منخفضــة الجهــد 

ــوم(.  ــن والبوتولين واكتشــافها وتعطيلهــا )الريســين وأبري

األمــراض غيــر الســارية مثــل أمــراض القلــب والســكري والســرطان وأمــراض الجهــاز التنفســي المزمنــة، مســؤولة عــن ســبعة 
مــن كل عشــر  وفيــات فــي جميــع أنحــاء العالــم، مــع حــدوث 77٪ منهــا فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل. وفــي عــام 
2015، التــزم قــادة العالــم بتحقيــق الغايــة 3-4 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة للحــد مــن الوفيــات المبكــرة 
ــى المســار  ــدًا عل ــة اآلن، ال يوجــد ســوى 14 بل ــام 2030. ولغاي ــول ع ــث بحل ــر الســارية بمقــدار الثل الناجمــة عــن األمــراض غي
الصحيــح لتحقيــق هــذا الهــدف، ولــن تتوانــى العديــد مــن البلــدان مــن اتخــاذ إجــراءات فوريــة. وهنــاك حاجــة إلــى نهــج وأدوات 

جديــدة لمســاعدة جميــع البلــدان علــى قيــادة جهودهــا فــي التصــدي للعــبء الكبيــر لألمــراض غيــر الســارية.

قــام مكتــب األمــراض غيــر الســارية العالميــة )OGNCDs( بتطويــر عمليــة تقييــم القــدرات والتخطيــط لألمــراض غيــر الســارية 
)N-CAP(، بالتعــاون مــع الرابطــة الدوليــة لمعاهــد الصحــة العامــة الوطنيــة )IANPHI( والصحــة الدوليــة للتنمية|امفنــت. 
وتدعــم عمليــة تقييــم القــدرات والتخطيــط لألمــراض غيــر الســارية وزارات الصحــة وغيرهــا مــن أصحــاب المصلحــة الحكومييــن 
ــر  ــة لمعالجــة األمــراض غي ــة تحســين القــدرات الوطني ــات وتخطيــط كيفي ــد أولوي ــر الحكومييــن الرئيســيين لتقييــم وتحدي وغي

الســارية وصحــة الســكان.

ــى  ــز عل ــة ترك العــراق ينشــر ملخصــات سياســات حــول التجمعــات الجماهيري
ــن ــارة األربعي ــت الصحــة العامــة خــالل زي ــدروس المســتفادة« مــن تدخالل »ال

األردن والمغــرب يعــززان إدارة ومكافحــة الســموم البيولوجيــة

وزارات  تدعــم  وامفنــت  منهــا  والوقايــة  األمــراض  علــى  مكافحــة  مراكــز 
للتصــدي  الوطنيــة  القــدرات  لتحســين  المتوســط  شــرق  فــي  الصحــة 

الســارية غيــر  لألمــراض 

أحدث أخبار المشاريع
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غيــر  لألمــراض  والتخطيــط  القــدرات  تقييــم  عمليــة  تتكــون 
متتاليــة: أنشــطة  ثالثــة  مــن  الســارية 

تحديــد أصحــاب المصلحــة مــن الجهــات الفنيــة والسياســية 	 
فــي مجــال األمــراض غيــر الســارية الذيــن قــد تتــم دعوتهــم 

للمشــاركة فــي األنشــطة الالحقــة.
والفــرص 	  والضعــف  القــوة  نقــاط  حــول  عمــل  ورشــة 

والتهديــدات )SWOT( لفهــم مشــهد معالجــة األمــراض 
ــر  ــاالت األمــراض غي ــد مج ــي البــالد وتحدي ــر الســارية ف غي
الســارية الحرجــة التــي يمكــن تقييمهــا خــالل ورشــة عمــل.

ورشــة عمــل تســتخدم نمــوذج النضــج لتقييــم المســتوى 	 
الحالــي للتقــدم الــذي تحــرزه البــالد فــي مجــاالت األمــراض 
ــة  ــة للخطــوات التالي ــر الســارية الحرجــة وتعطــي األولوي غي
لمعالجــة األمــراض غيــر الســارية واالســتجابة لهــا بشــكل 

أفضــل.

فــي عــام 2021، قامــت ماركــز مكافحة على األمــراض والوقاية 
الوطنيــة  العامــة  الصحــة  لمعاهــد  الدوليــة  والرابطــة  منهــا 
بتدريــب الصحــة الدوليــة للتنمية|امفنــت والجمعيــة الملكيــة 
للتوعيــة الصحيــة )RHAS(، وهــي شــريك مجتمعي في األردن، 
حــول تســهيل عمليــة تقييــم القــدرات والتخطيــط لألمــراض غيــر 
الســارية. ونفــذت الصحــة الدوليــة للتنمية|امفنــت والجمعيــة 
ــة  ــة مــع وزارة الصحــة األردني ــة العملي ــة الصحي ــة للتوعي الملكي
ومنظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي. كمــا 
عقــدت ورشــة عمــل فــي أيلول/ســبتمبر 2021 وركــزت علــى 
»سلســلة متصلــة مــن البيانــات إلــى العمــل« لكيفيــة قيــام البلد 
بجمــع بيانــات األمــراض غيــر الســارية وتحليلهــا / توليفهــا، ثــم 
ــج  ــع السياســات. وكانــت نتائ ــالغ البرامــج وصن اســتخدامها إلب
الورشــة مفيــدة فــي وضــع موجــز للسياســات نشــرته الصحــة 
الدوليــة للتنمية|امفنــت فــي كانــون أول/ديســمبر 2021 حــول 
الحاجــة إلــى اســتراتيجية وطنيــة لألمــراض غيــر الســارية تتنــاول 
أولويــات البيانــات، بمــا فــي ذلــك نظــام معلومــات صحيــة 

لجمــع بيانــات األمــراض غيــر الســارية.

واســتنادًا إلــى الــدروس المســتفادة مــن المشــروع التجريبــي 
فــي األردن، تــم تعديــل عمليــة تقييــم القــدرات والتخطيــط 
لألمــراض غيــر الســارية لتحديــد أولويــات المشــاركة مــع وزارات 
الصحــة منــذ بدايــة األنشــطة. باإلضافــة الــى توســيع المــواد 
لتشــمل إجــراءات العمــل الموحــدة )SOPs( وأدلــة المناقشــة 
ــر  ــة لورشــة عمــل تتماشــى مــع مجــاالت األمــراض غي اإلضافي
الدوليــة  اختــارت الصحــة   ،2022 الحرجــة. فــي عــام  الســارية 
والتخطيــط  القــدرات  تقييــم  عمليــة  تجريــب  للتنمية|امفنــت 
لألمــراض غيــر الســارية المنقحــة فــي العــراق ألن وزارة الصحــة 
أعربــت عــن اهتمامهــا لمعالجــة األمــراض غيــر الســارية فــي 
ــب  ــت التدري ــة للتنمية|امفن ــا دعمــت الصحــة الدولي ــالد. كم الب
وتنســيق االستشــاريين الذيــن يســروا األنشــطة فــي العــراق، 
مكافحــة  مراكــز  مــع  بالتعــاون  الفنيــة  المســاعدة  وقدمــت 
األمــراض والوقايــة منهــا والرابطــة الدوليــة لمعاهــد الصحــة 
العامــة الوطنيــة طــوال الفتــرة التجريبيــة. وعقــدت ورشــة عمــل 
تقييــم القــدرات والتخطيــط لألمــراض غيــر الســارية فــي تشــرين 
ــذي  ــي ال ــف الحال ــز التحال ــى تعزي ــزت عل ــر 2022 ورك أول/أكتوب

يعــزز النظــام الغذائــي الصحــي والنشــاط البدنــي.

حظــي نجــاح المشــاريع التجريبيــة فــي األردن والعــراق باهتمــام 
بلــدان أخــرى فــي إقليــم شــرق المتوســط. ويعــد الميســرون 
ومســجلو البيانــات المدربــون بالغــي األهميــة لتنفيــذ عمليــة 
ــر الســارية. ســتتوفر  ــط لألمــراض غي ــم القــدرات والتخطي تقيي
نســخة معدلــة مــن التدريبــات للميســرين والمســجلين كأداة 
تعلــم إلكترونــي ذاتــي التوجيــه عنــد الطلــب فــي عــام 2023 
لزيــادة الوصــول إلــى مــواد عمليــة تقييــم القــدرات والتخطيــط 
الشــكل  وســيتضمن  واســتخدامها.  الســارية  غيــر  لألمــراض 
مــن  الممارســات  وأفضــل  المســتفادة  الــدروس  الجديــد 
التدريبــات الحيــة التــي تعقــد افتراضيــًا فــي األردن والعــراق. 
كمــا ســتكون مــواد التعلــم اإللكترونــي متاحــة للبلــدان وشــبكات 
الصحــة العامــة اإلقليميــة ومعاهــد الصحــة العامــة الوطنيــة 
التــي ترغــب فــي اســتخدام عمليــة  تقييــم القــدرات والتخطيــط 
لألمــراض غيــر الســارية. يزيــد التعليــم اإللكترونــي مــن إمكانيــة 
الوصــول إلــى عمليــة تقييــم القــدرات والتخطيــط لألمــراض غيــر 
الســارية بحيــث يمكــن اســتخدامها فــي جميــع أنحــاء العالــم، ممــا 
يمكــن المناطــق والبلــدان مــن قيــادة جهــود التقييــم والتخطيــط 

الخاصــة بهــا.

»إن مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا متحمســة لتوفيــر 
أداة لتســهيل التخطيــط الــذي تقــوده البلــدان للتصــدي بفعاليــة 
الســارية،  غيــر  األمــراض  تحــول دون معالجــة  التــي  للحواجــز 
وهــي الســبب الرئيســي للوفــاة فــي جميــع أنحــاء العالــم وتهديــد 
صحــي عالمــي ناشــئ. ويجــري العمــل علــى تقديــم تدريــب عنــد 
الطلــب علــى شــبكة اإلنترنــت حــول عمليــة تقييــم القــدرات 

والتخطيــط لألمــراض غيــر الســارية«

رئيســة مكتــب األمــراض غيــر  ريختــر،  باتريشــيا  الدكتــورة    –
العالميــة. الصحــة  فــي شــعبة حمايــة  العالميــة  الســارية 

وبمشــاركة أصحــاب المصلحــة مــن مختلــف القطاعــات، تعــزز 
الســارية  غيــر  لألمــراض  والتخطيــط  القــدرات  تقييــم  عمليــة 
جهــود الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا مــن 
خــالل التعــاون لتحقيــق تقــدم أكثــر اســتدامة، وهــي خطــوة 
إلــى األمــام فــي الكفــاح مــن أجــل التغلــب علــى األمــراض غيــر 

الســارية.

أحدث أخبار المشاريع
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نشرتنا اإلخبارية

مع
الشركاء

المديــر التنفيــذي المفنــت الدكتــور مهنــد النســور يشــارك 
للشــبكة  التوجيهيــة  للجنــة  ال 32  االجتمــاع  رئاســة  فــي 

العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيات ومواجهتهــا

فــي مقــر امفنــت فــي عمــان مــع زيــارة رئيــس الجمعيــة 
ــور نافيــن ثاكــر كعضــو فــي  ــة لطــب األطفــال الدكت الدولي

مناصريــن التحصيــن فــي معهــد ســابين

مــع  النســور  مهنــد  الدكتــور  المفنــت  التنفيــذي  المديــر 
المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة تيــدروس أدهانــوم 
فــي  العالميــة  الصحــة  منظمــة  مقــر  فــي  غيبريســوس 
فــي  النســور  الدكتــور  شــارك  حيــث  سويســرا،  جنيــف، 
اللوائــح  تعديــالت  مراجعــة  للجنــة  الثانــي  االجتمــاع 

الدوليــة الصحيــة 



152022صفحــة ديســمبر   - بــر  كتو أ

نشرتنا اإلخبارية

المديــر التنفيــذي المفنــت الدكتــور مهنــد النســور يشــارك 
فــي الــدورة التاســعة والســتون لّلجنــة اإلقليميــة لمنظمــة 

الصحــة العالميــة لشـــرق المتوســط

فريــق امفنــت ييســر جلســة افتراضيــة حــول تمريــن تحديــد 
البحــوث  كيانــات  لممثلــي   )GPE( العالميــة  األولويــات 
جغرافيــة:  مناطــق  ســت  عبــر  اإلنســانية  والمســاعدات 
الوســطى وجنــوب آســيا؛  وســط وغــرب إفريقيــا؛ آســيا 
أوقيانوســيا  الكاريبــي؛  البحــر  ومنطقــة  الالتينيــة  أمريــكا 
أفريقيــا؛  وشــرق  جنــوب  آســيا؛  شــرق  وجنــوب  وشــرق 

وغــرب آســيا وشــمال أفريقيــا.

مشــاركة امفنــت فــي االجتمــاع المشــترك ال 31 للمديريــن 
الوطنييــن لبرامــج التحصيــن الموســع فــي إقليــم شــرق 

المتوســط 

مع الشركاء
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