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كلمة
المدير التنفيذي

كلمــة المديــر التنفيــذي

ــز  ــى تعزي ــر مــن عشــر ســنوات عل ــذ أكث ــت من تعمــل امفن
تواجدهــا جغرافًيــا وعبــر مجــاالت الصحــة العامــة، داخــل 
إقليــم شــرق المتوســط وخارجــه. ويتمتــع تركيزنــا داخــل 

المنطقــة بترابــط بعيــد المــدى بالعالــم.

ــاون  ــا بتوســيع نطــاق التع ــة، قمن ــر الســنين الماضي ــى م عل
مــع معظــم بلــدان إقليــم شــرق المتوســط لتلبيــة االحتياجــات 
المتزايــدة للمنطقــة، حيــث ينصــب تركيزنــا علــى تنميــة القوى 
العاملــة، وتعزيــز برامــج الصحــة العامــة، وترويــج البحــوث عــن 
السياســات، وإيجــاد فــرص لتبادل المعرفــة والتواصل. فقمنا 
بدعــم عمليــة إنشــاء برامــج تدريــب الوبائيــات الميدانيــة فــي 
ســتة بلــدان جديــدة وإدارة الدعــم الُمقــدم لبرامــج اســتئصال 
شــلل األطفــال والتحصيــن فــي البلــدان التــي يتوطــن أو 
يتفشــى  فيهــا  المــرض باإلضافــة الــى البلــدان المعرضــة 
لخطــر انتقــال المــرض إليهــا، مــن أفغانســتان وحتــى باكســتان 
والعــراق والصومــال والســودان واليمــن. وقــد كنــا مــن بيــن 
ــة  ــج الصح ــق نه ــادت لتطبي ــي ن ــًدا الت ــة ج ــات القليل المنظم
الواحــدة لحــل المشــاكل الصحيــة فــي البلــدان ذات األولويــة 
داخــل إقليــم شــرق المتوســط وخارجــه. كمــا نقــوم بتوســيع 
ــذ أفضــل ممارســات الســالمة  نطــاق التعــاون لضمــان تنفي
واألمــن البيولوجــي فــي مختبــرات الصحــة العامــة وصحــة 
الحيــوان فــي البلــدان المعرضــة لهــذه المخاطــر. كمــا نواصــل 
العمــل علــى تعزيــز وتبــادل المعرفة في مجــال الصحة العامة، 
حيــث نقــوم بتنفيــذ بحــوث عالية الجودة فــي معظم مجاالت 

الصحــة العامــة، باســتخدام الوســائل التقليديــة والمبتكــرة.

وضمن معايير الصحة الدولية، فإن مساهماتنا في تحسين 

ــم شــرق المتوســط تتعــدى نطــاق  الصحــة العامــة فــي إقلي
ــة  ــت مســاهًما رئيســًيا فــي العدال ــث تعــد امفن ــم، حي اإلقلي
الصحية العالمية، إذ تعمل في إقليم شــرق المتوســط والذي 
يواجــه مشــاكل صحيــة كبيــرة ناجمــة عــن االضطرابــات، وعدم 
االســتقرار السياســي، والظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة 
الصعبــة، والتضاريــس القاســية، وتهديــدات تغيــر المنــاخ. 
كمــا تعــد امفنــت مــن المنظمــات البــارزة التــي تدعــو إلــى 
تعزيــز التعــاون والشــراكات داخــل وخــارج المنطقة الســتئصال 
شــلل األطفــال، وتنميــة قــدرات القــوى العاملــة، واالســتجابة 
الالجئيــن،  ومســاعدة  العامــة،  الصحيــة  الطــوارئ  لحــاالت 
وتحســين برامــج الصحــة العامــة، وتلبيــة االحتياجــات الصحيــة 

للمجتمعــات الضعيفــة.

ولتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات لخدمــة الصحــة الدوليــة، 
أطلقــت امفنــت اســتراتيجية مدتهــا ثــالث ســنوات فــي عــام 
2021 تحــت عنــوان »إيجــاد فــرص للتغييــر«، حيــث تعتمــد 
ــي يمكــن  ــات المنطقــة الت ــا إلمكان ــى إدراكن االســتراتيجية عل
اســتخدامها علــى أفضــل وجــه مــن خــالل العمــل الجماعــي 

المتعــدد الجنســيات والقطاعــات.

ونظــًرا لكوننــا نسترشــد بهــذه االســتراتيجية، فقــد أضــاف عام 
2022/2021 قيمــة إلــى إنجازاتنــا المتمحــورة حــول المنطقــة 

والمترابطــة بالعالم.

الدكتور مهند النسور
المدير التنفيذي
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لمحة عامة 
حول العام

العمــل مــع أكثــر مــن 15 بلــًدا مــن أصل 
22 في إقليم شــرق المتوســط

توســيع نطــاق شــبكة برنامــج تدريــب 
 13 لتشــمل  الميدانيــة  الوبائيــات 

برنامًجــا

ــدان  ــر عــدة بل ــز أنظمــة الرصــد عب تعزي
ــم شــرق المتوســط فــي إقلي

فــي  البيولوجيــة  المخاطــر  إدارة 
مختبــرات الصحــة العامة الرئيســية في 

أكثــر مــن خمســة بلــدان

لمكافحــة  إقليميــة  مبــادرات  إطــالق 
الســارية غيــر  األمــراض 

باســتخدام  التطعيــم  تغطيــة  زيــادة 
المبتكــرة التواصــل  وســائل 

المســاعدة فــي تنفيــذ برامج التحصين 
يصعــب  التــي  المجتمعــات  فــي 

إليهــا الوصــول 

تعزيــز الصحــة العامــة خــالل التجمعــات 
الجماهيرية

الواحــدة  الصحــة  نهــج  تعزيــز 
ــة المنشــأ  لمكافحــة األمــراض الحيواني

البيئيــة والتهديــدات 

توســيع نطــاق التغطيــة ليتعــدى إقليم 
شــرق المتوســط عبــر إطــالق مشــاريع 

جديــدة فــي بنغالديــش

التواصــل مــع أكثــر مــن 10 شــركاء جــدد 
فــي إقليــم شــرق المتوســط والعالم

لمحــة عامــة حــول العام
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الشراكات

مــن  عقــد  مــدى  علــى  تواجدنــا  تعزيــز  مــن  تمكنــا  لقــد 
ــدان  الزمــن فــي إقليــم شــرق المتوســط بفضــل ثقــة البل
وشــركائنا الدولييــن بقدرتنــا علــى إيجــاد فــرص للتغييــر.

علــى مــدى أكثــر مــن عشــر ســنوات، قامــت امفنــت ببنــاء 
عالقــات قويــة مــع البلــدان فــي إقليــم شــرق المتوســط 
وخارجــه، وذلــك مــن خــالل التعــاون بشــكل وثيــق ورئيســي 
مــع وزارات الصحــة لتنفيــذ مشــاريع ناجحــة تركــز علــى تحقيــق 
أهدافنــا االســتراتيجية فــي مجــاالت عملنــا: تنميــة القــوى 
العاملــة، والبحــوث والسياســات، وبرامــج الصحــة العامــة، 
والتواصــل وبنــاء العالقــات والتشــبيك. ومــن خــالل جهودنا 
طويلــة المــدى فــي المنطقــة، اكتســبنا مكانــة بــارزة كمنظمــة 

للصحــة العامــة تعمــل فــي إقليــم شــرق المتوســط ومــن 
أجلــه فــي مجــال اســتئصال شــلل األطفــال، وتعزيــز التحصيــن 
الروتينــي، والتأهــب لحــاالت الطــوارئ واالســتجابة لهــا، وإدارة 
المخاطــر البيولوجيــة، والســيطرة علــى األمــراض غيــر الســارية 
والوقايــة منهــا، وتطبيق نهج الصحــة الواحدة، وتعزيز الصحة 
ــا  ــن أن نجاحن ــة. وفــي حي العامــة خــالل التجمعــات الجماهيري
ُيعــزى بشــكل كبيــر إلــى عالقاتنا الوثيقة مع البلــدان، إال أنه تم 
تحقيقه أيًضا من خالل التعاون بأشــكال مختلفة مع شــركائنا 
اإلقليميين والدوليين الذين لديهم الشــعور بالمســؤولية تجاه 
المنطقــة. ولتعزيــز هــذه الشــراكات والتعــاون، فقــد اعتمدنــا 
ــى اســتراتيجية التعــاون  ــر عل فــي العــام الماضــي بشــكل كبي
مــع مختلــف الهيئــات داخــل وخــارج إقليــم شــرق المتوســط.

الشراكات
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مذكرات التفاهم واالتفاقيات

مذكرات التفاهم واالتفاقيات

مذكرات تفاهم بين األكاديمية الدولية للصحة المجتمعية IAPH*، الذراع األكاديمية المفنت، وهيئات 
مختلفة في المنطقة

قامــت امفنــت بتوســيع نطــاق شــبكة المتعاونيــن والشــركاء فــي عــام 2022/2021، فإلــى جانــب العضويــة فــي الهيئــات 
اإلقليميــة والدوليــة،  حرصــت امفنــت  علــى إيجــاد  أنــواًع مختلفــة مــن الشــراكات مــع المعهــد العالمي للقضاء علــى األمراض، 
ــزر(،  ــة )ميــرك، ســانوفي، فاي ــة لشــرق المتوســط، وقطــاع الصناعــات الدوائي والمكتــب اإلقليمــي لمنظمــة الصحــة العالمي
ووكالــة األمــن الصحــي فــي المملكــة المتحــدة، والمنظمــة الدوليــة للهجــرة، ومراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا فــي 
 ،Vital Strategies الخليــج العربــى، ومراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا فــي إفريقيــا، وإمبريــال كوليــج لنــدن، ومنظمــة
ومنظمــة صحــة األســرة الدوليــة )FHI 360(. ومــع مواصلــة تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع الســابقة وتطويرهــا، قامــت امفنــت 
بتوســيع نطــاق التعــاون مــع مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا فــي الواليات المتحدة لتشــمل قســم األنفلونــزا. وعالوة 
علــى ذلــك، حــازت امفنــت علــى شــهادة التأهيــل المســبق مــن التحالــف العالمــي للقاحــات )جافــي( فــي أفغانســتان والســودان 

واليمــن، حيــث تــم إدراج منظمتنــا فــي قائمــة المورديــن المعتمديــن لــدى »جافــي«.

*تأسســت األكاديميــة الدوليــة للصحــة المجتمعيــة )ايــاف( فــي عــام 2021 باعتبارهــا الــذراع األكاديميــة المفنــت، وهــي أكاديميــة تطويــر مهنــي متعــددة التخصصــات للقــوى 
العاملــة فــي مجــال الصحــة العامــة. وبصفتهــا هيئــة متخصصــة، فهــي توفــر برامــج تدريبيــة متنوعــة فــي العديد مــن مجــاالت الصحة العامة للمســاهمة في تطويــر الخدمات 

الصحيــة داخــل وخــارج إقليــم شــرق المتوســط.

الوبائيــات  التدريــب فــي  توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع شــبكة برامــج 
وتدخــالت الصحــة العامــة TIPHINET لتعزيــز القدرات الوبائية الميدانية 
وتســريع التقــدم نحــو توصيات خطــة برنامج تدريــب الوبائيات الميدانية

توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع وزارة الصحــة العراقيــة لتعزيــز 
وتوثيــق التعــاون مــع العــراق 

الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل في األردنمع أكاديمية الخدمات الصحية في باكستان

العضويات

الجوائز

اســتناًدا إلــى خبرتهــا فــي العمــل فــي إقليــم شــرق المتوســط ومــن أجلــه، تتطلــع امفنــت إلــى المســاهمة فــي تعزيــز الصحــة 
الدوليــة مــن خــالل االنضمــام إلــى عضويــة الشــبكات والتحالفــات والجمعيــات البــارزة ذات الصلــة، حيــث أصبحــت فــي العــام 
الماضــي عضــًوا رســمًيا مســتداًما فــي االتحــاد العالمــي لجمعيــات الصحــة العامــة، وعضــًوا فــي الشــبكة العالميــة لتحالــف 
األمــراض غيــر الســارية، وعضــًوا فــي التحالــف العالمــي للحــرب والنــزاع والصحــة، وشــريًكا مــع الرابطــة الدوليــة لمعاهــد الصحــة 
ــا لرئيــس اللجنــة التوجيهيــة فــي  العامــة الوطنيــة. وقــد تــم انتخــاب المديــر التنفيــذي المفنــت، الدكتــور مهنــد النســور، نائًب

.)GOARN( الشــبكة العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيات واالســتجابة لهــا

مبادرة همتنا في األردنجامعة حضرموت في اليمنوزارة الصحة االتحادية في السودان

تقديــرًا إلنجــازات امفنــت فــي مجــال تعزيــز تقديــم الخدمــات المتعلقة 
باألمــراض غيــر الســارية علــى مســتوى الرعايــة الصحيــة األوليــة عبــر 
البلــدان فــي إقليــم شــرق المتوســط، بمــا فــي ذلــك تعزيــز التنســيق 
لالجئيــن  الســارية  غيــر  لألمــراض  لالســتجابة  القطاعــات  متعــدد 

والمجتمعــات المضيفــة فــي األردن.

جائزة فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت
 UN Interagency Task Force Award

جائــزة برنامــج منظمــة الصحــة العالميــة الخــاص للرعايــة 
األوليــة الصحيــة 

 WHO Special Program on Primary Health care
 Award

الشراكات
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الشركاء

إلــى جانــب شــراكاتنا القّيمــة مــع وزارات الصحــة، فإننــا نتعــاون مــع مختلف أصحاب المصلحــة الوطنيين واإلقليمييــن والدوليين في 
مجــال الصحــة العامة.

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر	 
االتحاد العالمي لجمعيات الصحة العامة	 
البنك اإلسالمي للتنمية	 
التحالف الدولي لبيانات كوفيد-19 	 
التحالف العالمي لألمراض غير السارية	 
التحالف العالمي للقاحات )جافي(	 
الجامعة األمريكية في بيروت	 
الجمعيات الدولية لمؤسسات الصحة العامة	 
الجمعية األمريكية لعلم األحياء الدقيقة	 
الجمعية الملكية للتوعية الصحية في األردن	 
الشبكة العالمية لإلنذار باألمراض المتفشية واالستجابة لها	 
اللجنة الدولية للصليب األحمر	 
المركز الدولي ألبحاث أمراض اإلسهال في بنغالديش	 
المعهد العالمي للقضاء على األمراض	 
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين	 
المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط	 
المنظمة الدولية للهجرة	 
الهالل األحمر القطري	 
الهيئة الطبية الدولية	 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية	 
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي	 
إمبريال كوليج لندن	 
إيراسموس	 
برنامج المشاركة في األمن الحيوي	 
تحالف األمراض غير السارية	 

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا	 
جامعة ايموري	 
جامعة شيتاغونغ للطب البيطري وعلوم الحيوان	 
جامعة هدرسفيلد 	 
حلول الصحة اإللكترونية	 
رابطة كليات الصحة العامة في المنطقة األوروبية	 
سانوفي باستور	 
شبكة التعليم والدعم في مجال التحصين	 
شبكة برامج التدريب في الوبائيات وتدخالت الصحة العامة	 
ــة 	  ــة )The END Fund( وكال صنــدوق إنهــاء األمــراض المهمل

األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي 
الشــرق األدنــى

فايزر	 
فرقة العمل المعنية بالصحة العالمية	 
كاريتاس األردن	 
مؤسسة البحث والتطوير المدني الدولية	 
مؤسسة بيل ومليندا غيتس	 
مجلس الصحة العالمي	 
مختبرات سانديا الوطنية	 
 	 Africa مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا فــي إفريقيــا

 CDC
مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في الخليج العربي	 
مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في الواليات المتحدة 	 
مركز األميرة هيا للتقانات الحيوية	 
مركز بحوث التنمية الدولية	 

مركز تايدز / إنهاء األوبئة	 
مركز علوم وأمن الصحة العالمية / جامعة جورجتاون	 
منظمة األغذية والزراعة	 
منظمة األمم المتحدة للطفولة	 
منظمة بلومونت الدولية	 
 	)FHI360( منظمة صحة األسرة الدولية
منظمة عازمون على إنقاذ األرواح	 
 	Abt. Associates منظمة
 	Vital Strategies منظمة
ميتابيوتا	 
ميرك	 
وكالة األمن الصحي في المملكة المتحدة	 
وكالة الدفاع المعنية بخفض التهديدات	 
LINKS: مجتمع عالمي ألمراض القلب واألوعية الدموية	 

للصحــة 	  الدوليــة  األكاديميــة  خــالل  مــن  الشــركاء   
: لمجتمعيــة ا

اتحاد الجامعات العربية	 
أكاديمية الخدمات الصحية في باكستان	 
الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل في األردن	 
المجلس التمريضي االردني	 
المجلس العربي لالختصاصات الصحية	 
المجلس الطبي األردني	 
المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية	 
جامعة األحفاد	 
جامعة العلمين	 
جامعة حضرموت	 
جامعة ليدز	 
جامعة عدن	 
مبادرة همتنا - األردن	 
هيئة الصحة العامة في السعودية	 

الشراكات
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التواجد الجغرافي
تعمــل امفنــت اآلن فــي أكثــر مــن 15 بلــًدا مــن بيــن 22 بلــًدا فــي إقليــم شــرق المتوســط، حيــث أطلقــت مؤخــًرا مشــاريع فــي 
لبنــان وُعمــان وفلســطين. كمــا أنهــا تتواجــد أيًضــا فــي بنغالديــش حيــث تنفــذ مجموعــة متنوعــة مــن المشــاريع. وبــدًءا مــن 
عــام 2022، قامــت امفنــت بتســجيل مكاتبهــا فــي ثمانيــة بلــدان: أفغانســتان وبنغالديــش والعــراق واألردن وليبيــا والســودان 

وباكســتان واليمــن.
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باكستان

بنغالدش
ُعمان

اليمن

الصومال

األردن

لبنانالعراق
فلسطين

ليبيامصر

تونس
المغرب

السودان

المملكة 
العربية

 السعودية

أفغانستان
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الوبائيات الميدانية  

بصفتنــا شــبكة برامــج تدريــب الوبائيــات الميدانيــة فــي 
إقليــم شــرق المتوســط، فإننــا نعمــل بشــكل اســتراتيجي 

لقيــادة الوبائيــات التطبيقيــة وتعزيزهــا فــي المنطقــة.

لقــد تــم االعتــراف عالمًيــا بقــدرة برامــج تدريــب الوبائيــات 
الميدانيــة علــى احتــواء التهديــدات الصحيــة داخل البلــدان ومنع 
انتشــارها خــارج الحــدود. وقــد أثبتــت هــذه البرامــج، أًيــا كان 
مســتواها، فائدتهــا فــي اســتجابة األنظمــة الصحيــة لمشــاكل 
الصحــة العامــة الملحــة. وفــي حيــن أن دورهــا فــي االســتجابة 
لحــاالت الطــوارئ معتــرف بــه عالمًيــا، وبشــكل أكبــر بعــد جائحة 
كوفيد-19، يجب مالحظة مساهمتها في التأهب عند تقييم 
أنظمــة الرصــد، وتقييم االحتياجــات والمخاطر، وصياغة خطط 

التأهــب. وعليــه، فهذه البرامج تســتحق دعمنا باعتبــار أن دورها 
فــي التأهــب لحــاالت الطــوارئ واالســتجابة لهــا ال يقــدر بثمــن.

فــي  الميدانيــة  الوبائيــات  تدريــب  برامــج  وبصفتنــا شــبكة 
المنطقــة، فإننــا نبنــي علــى نجاحنــا الــذي يمتــد لعشــر ســنوات 
تدريــب  برامــج  إلنشــاء  الصحــة  وزارات  مــع  التعــاون  فــي 
وبائيــات ميدانيــة جديــدة بأشــكال مختلفــة، والحفــاظ علــى 
البرامــج الحاليــة، وإيجــاد فــرص التعلــم والتواصــل لبناء قــدرات 
المقيميــن والخريجيــن فــي برنامج تدريــب الوبائيــات الميدانية. 
ونحن نواصل في تمكين البرامج استرشــاًدا باســتراتيجيتنا من 
خــالل تعزيــز قــدرة القــوى العاملــة فــي الوبائيــات التطبيقيــة 

ــم شــرق المتوســط وخارجــه. داخــل إقلي

الوبائيــات الميدانيــة  
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إنشــاء المزيد من برامج تدريب الوبائيات الميدانية داخل إقليم شــرق 
المتوسط وخارجه

ال تــزال بعــض البلــدان فــي إقليــم شــرق المتوســط ال تمتلــك برنامــج لتدريــب الوبائيــات الميدانيــة، وهدفنــا هــو تعزيــز عمليــة 
إنشــاء البرامــج فــي هــذه البلــدان بأشــكال تناســب احتياجاتهــا علــى أفضــل وجــه. وقــد تطــورت شــبكة برامــج تدريــب الوبائيــات 
الميدانيــة الخاصــة بنــا، حيــث تــم إنشــاء هــذه البرامــج رســمًيا فــي لبنــان وُعمــان، بينمــا قامــت بنغالديــش وإقليــم كردســتان 
فــي العــراق والمغــرب والســودان بإنشــاء أشــكال جديــدة للبرنامــج. ويعتبــر هــذا التوســع ثمــرة جهــود امفنــت ومراكــز مكافحــة 

األمــراض والوقايــة منهــا فــي الواليــات المتحــدة ووزارات الصحــة فــي البلــدان المعنيــة.

البلد

بنغالديش

بنغالديش

لبنان

ُعمان

العراق – إقليم 
كردستان 

المغرب

السودان

متوسط

متوسط

15 )فوج 1(
15 )فوج 2(

12

متوسط

برنامج تدريب 
الوبائيات في 
المستشفيات

برنامج تمكين الصحة 
العامة – الوبائيات 

الميدانية األساسية 
)كوفيد-19( 

برنامج تمكين الصحة 
العامة – الوبائيات 
الميدانية األساسية

برنامج تمكين الصحة 
العامة – الوبائيات 
الميدانية األساسية

وعناصــر  عمــل  ورشــتي  المقيمــون  أكمــل 
العمــل الميدانــي المتعلــق بتقييــم نظــام الرصــد 
واســتقصاء الفاشــيات وتحليــل بيانــات الرصــد

المختصيــن  مهــارات  لتطويــر  مهــم  البرنامــج 
فــي الوبائيــات فــي المستشــفيات وممارســي 

العــدوى مكافحــة 

تخرج الفوج األول في 19 يوليو 2022

ُيتوقع تخرج الفوج األول في نوفمبر 

علــى الرغــم مــن إطــالق البرنامــج قبــل فتــرة 
ــة أفــواج  ــج ثالث ــم تخري ــه ت ــرة فقــط، إال أن قصي

حتــى اآلن

ــم  ــرج الفــوج األول فــي ســبتمبر 2022، ويت تخ
ــا تدريــب الفــوج الثانــي حالًي

يعمــل البرنامــج علــى تحســين القــدرات الوبائيــة 
علــى المســتويين دون الوطنــي والوطنــي لنظام 

الصحــة العامــة

األمــراض  مكافحــة  معهــد 
والبحــوث الوبائيــة 

األمــراض  مكافحــة  معهــد 
والبحــوث الوبائيــة 

وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

وزارة الصحة

للصحــة  الوطنيــة  المدرســة 
العامــة

وزارة الصحة االتحادية

16

10

15

15

24

الشركاء الوطنيونالتقدمالمقيمونالشكل

الوبائيــات الميدانيــة  
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تطور برامج تدريب الوبائيات الميدانية القائمة حاليًا
تضمــن امفنــت اســتدامة برامــج تدريــب الوبائيــات الميدانيــة الحاليــة بالتعــاون مــع وزارات الصحــة والشــركاء الدولييــن. ويتمحــور 

التركيــز حــول دعــم التدريــب التعليمــي للبرامــج، والمشــاريع الميدانيــة، والتطويــر المهنــي المســتمر للمقيميــن والخريجيــن.

برنامج تدريب الوبائيات الميدانية المتوسط في بنغالديش
ــط لفاشــيات األمــراض واســتقصاء  ــة البحــث، والتخطي ــة حــول منهجي ــد مــن ورش العمــل التدريبي عقــد العدي
الحــاالت باســتخدام برنامــج QGIS، وجمــع البيانــات عبــر الهاتــف الخلــوي باســتخدام برنامــج Epi Info، وبرنامــج 
ــات الرصــد، وفريــق االســتجابة الســريعة الوطنــي بشــأن اســتقصاء فاشــيات األمــراض،  STATA، وتحليــل بيان

وتعزيــز نظــام الرصــد، وقيــادة وإدارة الصحــة العامــة

برنامج تدريب الوبائيات الميدانية لألطباء البيطريين في بنغالديش
إطــالق الفــوج األول مــن خــالل إجــراء جلســات توعيــة وتثقيــف حــول رصــد األمــراض، واســتقصاء الفاشــيات، 

ومنهجيــة البحــث، ومكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا، والمهــام الميدانيــة.
المضــي فــي عمليــة التطويــر المهنــي فــي مجــاالت إدارة وتحليــل بيانــات الرصــد، والكتابــة العلميــة والتواصــل، 

واســتقصاء أمــراض الحيوانــات اســتناًدا إلــى الســيناريوهات، وجمــع المعلومــات وإدارتهــا.

برنامج تدريب الوبائيات الميدانية المتوسط في أفغانستان
االحتفــال بتخريــج الفــوج الثانــي واســتكمال الورشــة األولى لـــ 26 مقيًما 

مــن الفوجيــن الثالــث والرابع

برنامج تدريب الوبائيات الميدانية المتقدم في مصر 
الحصول على اعتماد شبكة برامج التدريب في الوبائيات وتدخالت الصحة العامة

برنامج تمكين الصحة العامة – الوبائيات الميدانية األساسية )كوفيد-19( في مصر 
إطالق الفوج الثاني المكّون من 22 مقيًما.

برنامج تدريب الوبائيات الميدانية المتوسط في مصر 
إطالق الفوج األول المكّون من 17 مقيًما

برنامج تمكين الصحة العامة – الوبائيات الميدانية األساسية في مصر
تم إطالق الفوج الخامس المكّون من 26 مقيًما من ثماني محافظات بجانب المستوى المركزي

الوبائيــات   – العامــة  الصحــة  تمكيــن  برنامــج 
العــراق  فــي  األساســية  الميدانيــة 

إطالق ثالثة أفواج

برنامج تدريب الوبائيات الميدانية المتقدم في اليمن    
الحصــول علــى جائــزة التميــز للمدراء في علم األوبئة واالســتجابة للصحة 

العامــة الممنوحــة مــن قبل مراكز مكافحة األمــراض والوقاية منها

برنامج تمكين الصحة العامة – الوبائيات الميدانية األساسية في اليمن 
ــة إطــالق  ــا دعــم عملي ــم حالًي ــا، ويت ــن بعــدد 48 مقيًم ــن األولي إطــالق الفوجي

ــا ــع بعــدد 44 مقيًم ــث والراب ــن الثال الفوجي

202022 -2021 لســنوي ا يــر  لتقر 21ا الوبائيــات الميدانيــة  



23 222022 -2021 التقريــر الســنوي

استجابة برامج تدريب الوبائيات الميدانية لالحتياجات الصحية
بنــاًء علــى طلبــات البرامــج، توفــر امفنــت المســاعدة الفنيــة واللوجســتية الالزمــة لتســهيل تعبئــة ونشــر أعضــاء برامــج تدريــب الوبائيــات 
الميدانيــة فــي الميــدان اســتجابة الحتياجــات الصحــة العامــة الملحــة. وتعــود مســاعدة البرنامــج فــي مثل هــذه الحــاالت بالفائدة علــى وزارات 

الصحــة، بينمــا تمثــل أيًضــا تجربــة تعليميــة لمقيــم أو خريــج فــي البرنامــج.

بنغالديش

مصر

العراق

اليمن

حاالت إصابة بالمتحور أوميكرون 	 
التســمم بالرصــاص )الناتــج عــن تلــوث الحقــول بعــد أنشــطة إعــادة تدويــر البطاريــات( والــذي أدى إلــى المــوت 	 

المفاجــئ بيــن الماشــية فــي شــمال البنغــال
تفشي مرض الجلد العقدي )لمبى( في منطقة نواكالي 	 
الموت المفاجئ للماشية في منطقة تشاباي نوابغونج	 
تفشي إنفلونزا الطيور في منطقة نارسينغدي	 
تفشي مرض الحمى القالعية في منطقة خولنا	 
تفشي مرض جدري الماعز في مناطق رانغاماتي هيل 	 
تقييــم األحــداث الضائــرة بعــد رصــد التطعيــم، ورصــد الشــلل الرخــو الحــاد، ورصــد مكافحــة العــدوى فــي 	 

المستشــفيات
تقييــم نظــام معلومــات صحــة الحيــوان فــي بنغالديــش مــن حيــث جــودة البيانــات وحســن توقيتهــا والمعاييــر 	 

األخــرى لتقييــم الرصــد.  

التسمم بمركبات الفوسفور العضوية في محافظة الجيزة

حمى القرم-الكونغو النزفية

مجموعــات مــن حــاالت اإلصابــة بالحصبــة والحصبــة األلمانيــة فــي المناطــق عاليــة الخطــورة فــي محافظــات صعــدة 
وصنعــاء وعمــران وحجــة والجــوف والحديــدة وإب والبيضــاء

الوبائيــات الميدانيــة  
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إطالق المزيد من المبادرات لدعم برامج تدريب الوبائيات الميدانية
توفــر امفنــت لمجتمــع برامــج تدريــب الوبائيــات الميدانيــة الفــرص التعليميــة وأحــدث مــا توصلــت إليه التكنولوجيــا، وذلك مــن أجل تحقيق 
أهدافهــا االســتراتيجية المتمثلــة بالنهــوض بالوبائيــات التطبيقيــة داخل إقليم شــرق المتوســط وخارجه. وقــد واصلنا في عــام 2022/2021 
إحــراز تقــدم فــي تســهيل تكويــن المعرفــة وتبادلهــا لمجتمــع برامــج تدريــب الوبائيــات الميدانيــة بأكملــه، بــدًءا مــن المــدراء وحتــى الموجهيــن 

والمقيمين والخريجين.

بــدأت برامــج تدريــب الوبائيــات الميدانية 
والعــراق  وبنغالديــش  باكســتان  فــي 
والســودان  ولبنــان  واألردن  واليمــن 
وتونــس والمغــرب فــي تطويــر خطــط 
بعــد حضــور ورشــة  اســتدامة وطنيــة 
العمــل اإلقليميــة حــول اســتدامة برامــج 
تدريــب الوبائيــات الميدانيــة فــي إقليــم 
شــرق المتوســط، والتــي نفذتهــا امفنت 
والوقايــة  األمــراض  مكافحــة  ومراكــز 
لمــدراء  المتحــدة  الواليــات  فــي  منهــا 

البرنامــج والمستشــارين الفنييــن.

بنغالديــش  مــن  موجهــون  شــارك 
وُعمــان  ولبنــان  واألردن  والعــراق 
وتونــس  وباكســتان  وموريتانيــا 
فــي  واليمــن  والســودان  والســعودية 
تدريــب إقليمــي نفذتــه امفنــت ومراكــز 
منهــا  والوقايــة  األمــراض  مكافحــة 
فــي الواليــات المتحــدة مــن أجــل بنــاء 
قــدرات الموجهيــن الرئيســيين ليتمكنــوا 
مــن تدريــب المزيــد مــن الموجهيــن فــي 

بلدانهــم.

ُعقــدت ورشــة عمــل إقليمية حــول كتابة 
للمقيميــن  ونشــرها  العلميــة  األوراق 
والخريجيــن في برنامــج تدريب الوبائيات 
ــن  ــى متخصصي ــة، باإلضافــة إل الميداني
مــن  العامــة  الصحــة  فــي  آخريــن 
أفغانســتان وبنغالديش ومصــر والعراق 
وُعمــان  والمغــرب  ولبنــان  واألردن 
والســودان  وفلســطين  وباكســتان 
وتونــس واليمــن. وقد ســاعدتهم ورشــة 
العمــل علــى اكتســاب المهــارات الالزمــة 
مــع  العلميــة  األوراق  وتقديــم  لكتابــة 
إعطــاء األولويــة للمواضيــع التــي تغطــي 
دور برامــج تدريــب الوبائيــات الميدانيــة 
كوفيــد-19.  لجائحــة  االســتجابة  فــي 
وقــد ُعقــدت الورشــة مــن خــالل امفنــت 
والوقايــة  األمــراض  مكافحــة  ومراكــز 

منهــا فــي الواليــات المتحــدة.

ورش العمل اإلقليمية لدعم برامج تدريب الوبائيات الميدانية

لدعم استدامة برنامج 
تدريب الوبائيات 

الميدانية

لدعم الموجهينلدعم الموجهين

اســتجابة لطلــب البلــدان المضيفــة لبرنامــج تدريــب الوبائيــات الميدانيــة، 
ــد المقيميــن والخريجيــن فــي برنامــج  ــادل لتزوي أطلقــت امفنــت برنامــج التب
تدريــب الوبائيــات الميدانيــة بالفرصــة لمشــاهدة كيفيــة تعامــل البلــدان األخرى 
مــع فاشــيات األمــراض وأحــداث الصحــة العامــة التــي قــد تكــون مختلفــة عــن 
الســياق الســائد فــي بلدانهــم. ويمكــن لهــذه التجــارب التعليميــة تحضيرهــم 
ــي قــد تهــدد صحــة ورفــاه المجتمعــات  ــة الت ــات المماثل للتعامــل مــع التحدي
داخــل بلدانهــم األصليــة. كمــا قــد تزودهم بالمعرفــة والمهــارات الالزمة للعمل 

مــع فــرق الوبائيــات علــى نطاقــات أوســع مــن المســتوى الوطنــي.

تــم تصميــم برنامــج الســفراء الــذي تــم إطالقــه مؤخــًرا لتعزيــز مكانــة برامــج تدريــب الوبائيــات الميدانيــة فــي المنطقــة، حيــث يتــم تعييــن 
منســق مــن كل برنامــج تدريــب فــي المنطقــة لتنفيــذ مهمــة إيصــال إنجــازات البرنامــج فــي بلده باســتخدام وســائل اتصال مختلفــة. ويضم 
البرنامــج اآلن 17 ســفيًرا مــن برامــج التدريــب فــي أفغانســتان، وبنغالديــش، ومصــر، والعــراق، واألردن، ولبنــان، والمغــرب، وباكســتان، 

والســعودية، والســودان، وتونــس، واليمــن، حيــث ســيكونون ســفراء للبرنامــج لمــدة عــام واحــد.

تــم إطــالق مكتبــة امفنــت اإللكترونيــة لتزويــد المســتخدمين بإمكانيــة الوصــول إلــى المــوارد واألدوات التــي ستســاعدهم علــى تطويــر 
بحوثهــم والمضــي قدًمــا فــي حياتهــم المهنيــة، حيــث أنهــا مكتبــة إقليميــة إلكترونيــة تخــدم علــى وجــه التحديــد المختصيــن فــي الوبائيــات 
الميدانيــة والمتخصصيــن فــي الصحــة العامــة فــي إقليــم شــرق المتوســط. كما تهــدف أيًضا إلى تعزيــز التثقيف الصحي ونشــر المعلومات 

فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، فضــاًل عــن المســاهمة فــي تســريع اســتخدام نتائــج األبحــاث لدعــم تطبيــق السياســات.

تقييم برامج تدريب الوبائيات الميدانية المتقدمة في إقليم شرق المتوسط: دراسة متعددة البلدان

برنامج التبادل  

برنامج السفراء  

مكتبة امفنت اإللكترونية

البحوث المنشورة في مجال الوبائيات الميدانية

الوبائيــات الميدانيــة  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34368057/
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شلل األطفال
واألمراض التي يمكن 
الوقاية منها باللقاحات

فــي منطقــة ال يــزال فيهــا شــلل األطفــال متوطًنــا وال 
ــا  ــة منه ــن الوقاي ــي يمك ــراض الت ــى األم ــزال القضــاء عل ي
باللقاحــات يمثــل تحدًيــا، تعمــل امفنــت علــى تســريع وتيــرة 
التقــدم مــن خــالل المناصرة وتعزيز التعــاون متعدد البلدان 

والقطاعــات

علــى مســتوى العالــم، يتوطــن شــلل األطفــال فقــط فــي 
دولتيــن – أفغانســتان وباكســتان – وهمــا تشــكالن جــزًءا مــن 
إقليــم شــرق المتوســط. وقــد تــم تصنيــف مصــر والصومــال 
واليمــن، وهــم أيًضــا جــزء مــن إقليــم شــرق المتوســط، ضمــن 
»الــدول المتفشــي فيهــا المــرض«، فــي حيــن يعــد الســودان 
مــن البلــدان الرئيســية المعرضــة للخطــر. ويعتبــر القضــاء علــى 
األمــراض األخــرى التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات، وال 

ســيما الحصبــة والحصبــة األلمانيــة، هدفــًا آخــر يجــب تحقيقــه 
فــي المنطقــة. ويعــد الصــراع، وعــدم االســتقرار السياســي، 
وضعــف البنيــة التحتيــة الصحيــة، وعــدم الثقة فــي اللقاحات، 
ضمــن التحديــات التــي تعيــق التقــدم نحــو اســتئصال شــلل 
األطفــال والقضــاء عــى األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا 
باللقاحــات التــي تثيــر االهتمــام في المنطقــة.  ولمجابهة هذه 
التحديــات، يجــب تعزيــز الجهود عبــر القطاعات والبلــدان. ولقد 
حــددت امفنــت هدًفا اســتراتيجًيا طموًحــا، وهو ضمان تقديم 
واســتدامة خدمــات التطعيــم عالية الجــودة وبرنامج التحصين 
فــي إقليــم شــرق المتوســط. ولتحقيــق هــذا الهــدف، تتعــاون 
امفنــت باســتمرار مــع البلدان والشــركاء لبناء قــدرات موظفي 
برنامــج التحصيــن الموســع وتعزيــز المســاواة وجــودة خدمــات 

التطعيم.

شــلل األطفــال واألمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات
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تعزيز سبل التواصل لزيادة الطلب على التطعيم
يســاهم التواصــل الفعــال فــي تعزيــز برامــج التحصيــن كونــه قــد يســاعد فــي زيــادة تغطيــة التحصيــن، وقــد نجحــت امفنــت في 
تعزيــز التواصــل بشــأن برامــج التحصيــن فــي البلــدان ذات األولويــة، مــن ضمنهــا أفغانســتان والعــراق، حيــث تمكنــت مــن إيجاد 
الطلــب علــى التحصيــن باســتخدام أدوات التواصــل التقليديــة والمبتكــرة. وقــد اســتفدنا فــي العــام الماضــي مــن قوة مشــاركة 

المجتمــع فــي تعزيــز الثقــة فــي اللقاحــات وزيــادة تغطيــة التحصيــن فــي نهايــة المطاف.

إشراك المجتمع لمكافحة التردد 
في تلقي اللقاحات في أفغانستان

دعم التواصل ضمن برنامج 
التحصين الموسع في العراق

تحسين رسائل 
التحصين في العراق

قامــت امفنــت بإشــراك وجهــاء 
فــي  الديــن  ورجــال  المجتمــع 
أفغانســتان لتســليط الضــوء علــى 
أهميــة اللقاحــات وبنــاء الثقــة فــي 

التحصيــن. خدمــات 

قامــت امفنــت هــذا العــام بدعــم وزارة الصحــة فــي 
لالمتثــال  التواصــل  اســتراتيجية  وتحديــث  مراجعــة 
ــات الناشــئة.  ــة، والتحدي ــن المحدث لسياســات التحصي
وقــد تــم إعــداد هــذه االســتراتيجية أيًضــا بمســاعدة 
خبــراء فــي التواصــل وبرنامــج التحصيــن الموســع مــن 
اليونيســف ومنظمــة الصحــة العالمية والبنــك الدولي 

ــال وغيرهــا. ــة طــب األطف وجمعي

الصحــة  ووزارة  امفنــت  قامــت 
رســائل  بتوزيــع  العراقيــة 
وتحســين    لزيــادة  وملصقــات 

التحصيــن. علــى  الطلــب 

علــى  إعالنًيــا  ملصًقــا   30 توزيــع 
تــم  كمــا  المقاطعــات،  جميــع 
ــًرا علــى  ــا كبي ــع 1,890 ملصًق توزي
األوليــة،  الصحيــة  الرعايــة  مراكــز 
وملصقــات صغيــرة علــى 4,000 

خاصــة. ومنشــأة صحيــة  مركــز 

كمــا تــم تزويــد 50 مركــًزا للرعايــة 
 Sim ببطاقــات األوليــة  الصحيــة 
وخدمــة اتصــال لمــدة ثالثــة أشــهر 
وزيــادة  التطعيــم  تغطيــة  لزيــادة 
الوعــي مــن خــالل التحدث مباشــرة 
مــع عائــالت المتخلفيــن عــن تلقــي 

ــات. اللقاح

تــم تنظيــم ورشــة عمــل للمناصــرة بهــدف كســب 
االلتــزام السياســي والدعــم مــن أصحــاب المصلحــة 
ــن ونشــر اســتراتيجية  ــى التحصي ــب عل لتحســين الطل

الجديــدة. التواصــل 

ــة إنشــاء نظــام فعــال إلدارة  كمــا تدعــم امفنــت عملي
المعلومــات الوبائيــة فــي العــراق الكتشــاف محــددات 
اللقاحــات/ لقــاح شــلل األطفــال والتــردد فــي تلقيهــا، 
والمخــاوف الســائدة المتعلقــة باللقاحــات فــي العراق، 
والمحددات االجتماعية والســلوكية التي تعيق تحقيق 
علــى  والقضــاء  األطفــال  اســتئصال شــلل  أهــداف 
األمــراض األخــرى التــي يمكن الوقايــة منها باللقاحات.

قــام حوالــي 450 مــن رجــال الديــن 
المجتمــع  وجهــاء  مــن   600 و 
بتنظيــم جلســات توجيهيــة فــي 

مجتمعاتهــم.

توظيف اإلشراف الداعم لتحسين أداء موظفي التحصين

التحصيــن  برنامــج  مشــرفو  قــام 
بزيــارة  المقاطعــات  فــي  الموســع 
 16 فــي  صحًيــا  مرفًقــا   960 حوالــي 
مقاطعــة، والتــي إما أن تكون متوطنة 
بشــلل األطفــال أو معرضــة للخطر من 
الناحيــة األمنيــة أو تفتقــر إلى الخدمات 

أو يصعــب الوصــول إليهــا.

إقليمًيــا  ومنســًقا  مديــًرا   23 شــارك 
لبرنامــج التحصيــن الموســع فــي جلســة 
تدريــب المدربيــن، وقامــوا فيمــا بعــد 
بتدريــب 80 موظًفــا فــي مناطــق بناديــر 

وغالمــودوغ. وبونتالنــد 

شــارك 65 عامــال صحيــا فــي جلســة 
تدريــب المدربيــن، ثــم قامــوا بالتدريب 
علــى المســتويات دون الوطنيــة فــي 

عــدن والمــكال وصنعــاء.

اليمنالصومالأفغانستان

شــلل األطفــال واألمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات

يعــد اإلشــراف الداعــم أداة تطويــر مهنــي شــائعة للموظفيــن 
ــه يســتلزم  ــاًل مناســًبا للتعليــم التقليــدي كون الصحييــن وبدي
اتصــااًل ثنائــي االتجــاه بيــن الموجهيــن وموظفــي التطعيــم 
فــي الخطــوط األماميــة. ومــن خــالل اإلشــراف الداعــم، يقــدم 
المرشــدون مالحظــات بنــاءة وتحفيــًزا فــي بيئة وديــة ومريحة. 
وتواصــل امفنــت دعــم االســتثمارات الوطنيــة فــي اإلشــراف 

الداعــم لموظفــي التحصيــن فــي الخطــوط األماميــة.

وقــد واصلــت امفنــت التعــاون للســنة الرابعــة علــى التوالــي 
ــر  مــع وزارة الصحــة العامــة فــي أفغانســتان، مــن أجــل توفي
الخدمــات الفنيــة واللوجســتية لمشــرفي برنامــج التحصيــن 
الموســع اإلقليمييــن لزيــارة المرافــق الصحيــة وإجــراء تدريــب 
ــم الخدمــات  ــة لتقدي عملــي للعامليــن فــي الخطــوط األمامي

ــة. الصحي

وقــد حرصــت امفنــت علــى التفكيــر بشــكل إبداعــي لضمــان 
مراقبة جلســات التوعية بالتطعيم والجلســات المتنقلة، حيث 
أشــركت وجهــاء المجتمــع كمراقبيــن مــن طــرف ثالــث لضمــان 
تنفيــذ هــذه الجلســات بنجــاح. وعــالوة علــى ذلــك، قامــت 
امفنت ألول مرة بإنشــاء آلية اإلشــراف الداعم للقطاع الخاص 
في أفغانســتان، وقدمت الدعم الفني واللوجســتي لمشــرفي 
برنامــج التحصيــن الموســع اإلقليميين لإلشــراف علــى القطاع 
الخــاص. كمــا اســتخدمنا هذا العــام خبرتنا في اإلشــراف الداعم 
فــي دولتيــن جديدتيــن لهما األولويــة: الصومــال واليمن، حيث 
عملــت امفنــت مــع الســلطات فــي البلديــن لمراجعــة وتحديث 
تدريــب  ثــم دعمــت عمليــة  اإلشــرافية.  المرجعيــة  القوائــم 
المشــرفين علــى اإلشــراف الداعــم علــى مســتوى األقاليــم 
والمقاطعــات، والذيــن قامــوا فيمــا بعــد بتدريــب منســقي 

برنامــج التحصيــن الموســع علــى مســتوى المقاطعــات.
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استخدام الخطط التفصيلية في الوصول إلى المجتمعات التي يصعب 
الوصول إليها

بعــد جائحــة كوفيــد-19، أصبــح إتاحــة خدمــات التحصيــن الروتيني 
للمجتمعــات التــي يصعب الوصــول إليها أكثر صعوبة في العديد 
مــن البلــدان فــي إقليــم شــرق المتوســط. وقــد أصبــح التخطيــط 
التفصيلــي، المعــروف باســم الخطــط التفصيليــة للتحصيــن 
المجتمعــات بشــكل مســتمر  إلــى هــذه  للوصــول  الروتينــي، 
وفعــال أكثــر إلحاًحــا. وتعــد باكســتان واليمــن مــن بيــن العديــد مــن 
البلــدان فــي المنطقــة التــي تســتثمر في قــوة الخطط التفصيلية 

للتحصيــن الروتينــي لتحســين التغطيــة بيــن هــذه المجتمعــات.

وبدعــم فنــي مــن امفنــت، تعمــل هــذه البلــدان علــى تمكيــن 
موظفــي التحصيــن عبــر تزويدهــم بالمهــارات الالزمــة إلعــداد 
الخطــط التفصيليــة وتنفيذهــا. ويتم تقديــم هذا الدعــم من خالل 
إجــراء تدريــب للمدربيــن علــى المســتوى الوطني إلنشــاء فــرق من 
المدربيــن الذيــن يقومــون فيمــا بعــد بتدريــب مقدمــي اللقاحــات 
ــا  ــا خطًط علــى مســتوى المقاطعــات، والذيــن ســيطورون الحًق

تفصيلية.

بلوشستان وخيبر بختونخوا

أكثر من 1,300 شخًصا شارك في التدريب على مستوى المناطق

أكثر من 600 مرفًقا قام بتطوير خطط تفصيلية

المحافظات ذات األولوية العالية

200 شخًصا شارك في التدريب على مستوى المناطق

تقوم المرافق الصحية حالًيا بتطوير خطط تفصيلية

اليمن باكستان

تسريع تنمية القوى العاملة في برنامج التحصين الموسع
نظــًرا ألن تقديــم خدمــات التطعيــم يعتمــد علــى قــوى عاملــة مؤهلــة ضمــن برامــج التحصيــن، فإننــا نتعــاون بشــكل كبيــر مــع 
وزارات الصحــة لتعزيــز قــدرات هــذه القــوى العاملــة، وذلــك مــن خــالل أنشــطة بنــاء القــدرات الموجهــة نحــو تزويــد موظفــي 

الصحــة العامــة بالمعرفــة والمهــارات بنــاًء علــى احتياجــات البلــد.

مصر

العراق

اليمن

مواصلــة لتعــاون مدتــه خمــس ســنوات مــن أجــل القضــاء 
علــى الحصبــة، عملــت وزارة الصحــة والســكان وامفنــت على 
بنــاء قــدرات موظفــي برنامــج التحصيــن الموســع والمراكــز 
الصحيــة فــي أربــع محافظــات ذات أولويــة عالية، بشــأن إدارة 

أنشــطة برنامــج التحصيــن الموســع. 

القاهرة

دهوك

المثنى

ميسان

كركوك

العنبر

نينوى

اإلسماعيلية

دمياط

السويس

392

25

28

24

24

26

26

198

284

105

ســعيًا إلــى عكــس مؤشــرات األداء المنخفضــة لرصــد حــاالت 
الحــاد، والــذي يعــد مفتــاح تحســين اكتشــاف  الرخــو  الشــلل 
واالســتجابة لفيــروس شــلل األطفــال البــري، عملــت امفنــت 
ــن موظفــي رصــد الشــلل الرخــو الحــاد  مــع وزارة الصحــة لتمكي
علــى المســتوى دون الوطنــي فــي ســت محافظــات ذات أولويــة 
عاليــة. وقــد اســتهدف تدريــب المدربيــن الوطنييــن 19 مشــارًكا 
مــن معظــم المحافظــات، والذيــن قامــوا فيمــا بعد بتدريــب 153 
موظًفــا علــى مســتوى المناطــق. وبعــد التدريــب، يقــوم هــؤالء 
الموظفــون بإجــراء اســتقصاء وبائــي شــامل لـــ 50 حالــة مــن 
حــاالت الشــلل الرخــو الحــاد مبلــغ عنهــا، وضمــن الحــاالت التــي لم 
تحصــن بالكامــل والمعرضــة بشــكل كبيــر لإلصابــة فــي المناطــق 

التــي يصعــب الوصــول إليهــا.

تعمــل وزارة الصحــة العامــة والســكان علــى توســيع نطــاق برنامــج تمكيــن الصحــة العامــة لمشــرفي برنامــج التحصيــن الموســع فــي اليمــن. 
وقــد تــم االحتفــال بتخريــج الفــوج األول فــي عــدن، وتســتمر األنشــطة التعليميــة والميدانيــة للفــوج الثانــي فــي صنعــاء.

شــلل األطفــال واألمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات
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السودان

البلدان المتفشي فيها شلل األطفال

لتعزيــز الطلــب علــى التطعيــم، قدمــت امفنــت الدعــم الفنــي لفريــق برنامــج التحصيــن الموســع فــي وزارة الصحــة االتحاديــة لتحديــث دليــل 
الزيــارة المنزليــة الكتشــاف ومتابعــة األطفــال الذيــن لــم يتلقــوا أي جرعــة. كمــا دعمــت امفنــت أيًضــا عمليــة تصميــم دليــل الزيــارة المنزليــة، 
وطباعــة 4,000 نســخة تــم توزيعهــا علــى فــرق برنامــج التحســين الموســع الحكوميــة خــالل الجلســات التوجيهيــة التــي تــم إجراؤها لموظفي 
برنامــج التحســين الموســع فــي 18 واليــة. كمــا دعمــت امفنــت فريــق برنامــج التحســين الموســع فــي وزارة الصحــة االتحاديــة فــي الســودان 
لتطويــر خطــط تحســين جــودة البيانــات لجميــع الواليــات البالــغ عددهــا 18 بعــد إجــراء اجتماعــات مكثفــة مــع موظفــي التحصيــن الروتينــي 
لبرنامــج التحصيــن الموســع، وموظفــي التحقــق فــي البيانــات، وموظفــي سلســلة التبريــد، والموظفيــن المحلييــن، وإجــراء زيــارات ميدانية 
إلــى 600 مرفــق صحــي فــي أقــل المناطــق أداًء لمراجعــة جــودة البيانــات التــي تــم جمعهــا، وتحديــد التحديــات الرئيســية لدقــة البيانــات، 

والتوصيــة بإجــراءات لتحســين جــودة البيانــات علــى مســتوى المرافــق الصحيــة. 

للوقايــة مــن فاشــيات األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات واكتشــافها واالســتجابة لهــا وفًقــا لالحتياجــات الخاصــة بــكل بلــد، 
تعاونــت امفنــت بشــكل وثيــق مــع وزارات الصحــة والشــركاء الُقطرييــن لدعــم التأهــب واالســتجابة لفاشــيات فيــروس شــلل األطفــال 
البــري وفيــروس شــلل األطفــال الدائــر المشــتق مــن اللقاحــات . وقــد شــمل ذلــك إجــراء تدريــب للمدربيــن علــى المســتوى المركــزي متبوًعــا 
بتدريبــات متتاليــة علــى المســتوى دون الوطنــي، لتزويــد المشــاركين بالمهــارات الالزمــة لتنفيــذ اســتجابة فعالــة لوقــف انتشــار فاشــيات 

فيــروس شــلل األطفــال أو فيــروس شــلل األطفــال الدائــر المشــتق مــن اللقاحــات فــي أفغانســتان والصومــال واليمــن.

أكثــر مــن 100 مشــارك مــن 21 
ــة فــي المناطــق الوســطى  والي

والغربيــة والشــرقية.

فــي  حكومًيــا  موظًفــا   25 شــارك 
برنامــج التحصيــن الموســع والرصــد 
فــي تدريــب المدربيــن، كمــا شــارك 
140 موظًفــأ فــي المقاطعــات فــي 
مناطــق  فــي  المتتاليــة  التدريبــات 

بناديــر وبونتالنــد وغالمــودوغ.

لـــ15  للمدربيــن  تدريــب  إجــراء  تــم 
التحصيــن  برنامــج  فــي  موظًفــا 
 58 وشــارك  والرصــد،  الموســع 
موظًفــا مــن المحافظــات ومديريات 
الصحــة فــي الحكومــة المعتــرف بهــا 

)عــدن(. دولًيــا 

االستمرار في تمكين المجموعات االستشارية الفنية الوطنية للتحصين
تعمــل امفنــت علــى تعزيــز دور المجموعــات االستشــارية الفنيــة الوطنيــة للتحصيــن كمــورد فنــي وطنــي فــي إقليــم شــرق 
المتوســط، حيــث تقــدم المشــورة بشــأن اللقاحــات والتحصيــن. وقــد ســاعدت العديــد مــن البلــدان فــي تطويــر خطــط تحســين 
المجموعــات االستشــارية الفنيــة الوطنيــة للتحصيــن فيهــا، وهــي تدعــم حالًيــا تنفيذ هذه الخطــط. وكجزء من هــذا التنفيذ، فإن 
أحــد المجــاالت ذات األولويــة للتحســين هــو تمكيــن هــذه المجموعــات مــن تقديــم توصيات بناًء علــى األدلة التــي أجرت امفنت 
تدريًبــا بهــا بدعــم مــن منظمــة الصحــة العالميــة واليونيســيف. وبنــاًء أيضــا علــى خطــط التحســين، أجــرت امفنــت بالتعــاون مــع 

الشــركاء تدريًبــا علــى اللقاحــات ألول مــرة للمجموعــة االستشــارية الفنيــة الوطنيــة للتحصيــن فــي إقليــم شــرق المتوســط.

مصر والعراق ولبنان والمغرب 
وباكستان وتونس

أفغانستان والعراق واألردن وُعمان 
وباكستان وفلسطين والسودان

التحصين وعلم المناعة والتطعيم 
واللقاحات وعملية تقديم التوصيات

علم اللقاحات

18

15

الجلسات التدريبيةعدد المشاركينالبلدان

اليمن الصومال أفغانستان

شــلل األطفــال واألمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات
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رصد األمراض

لرصــد  الفعــال  التنفيــذ  تحديــات  علــى  امفنــت  تتغلــب 
األمــراض عبــر تعزيز التعــاون والتآزر بين مختلف القطاعات.

تعيــق نقــاط الضعــف الفنيــة وعــدم االســتقرار السياســي 
والتحديــات االقتصاديــة فــي إقليــم شــرق المتوســط عمليــة 
التنفيــذ الفعــال لنظــام رصــد األمــراض، وهــي تحديــات تبــذل 
البلــدان جهــوًدا للتغلــب عليهــا. وتســاهم امفنــت بــدور مهــم 
ضمــن هــذه الجهود، حيث أن عملية تحســين رصــد األمراض، 
عبــر البرامــج المختلفــة ومــن خــالل المســاعي المختلفــة، هــي 

عنصــر رئيســي فــي اســتراتيجية امفنــت.

ونحــن نمتلــك ســجاًل مميــزًا فــي تعزيــز أنظمة الرصــد لبرامج 
والوقايــة منهــا،  الســارية  األمــراض  التحصيــن ومكافحــة 
الســارية،  المنشــأ، واألمــراض غيــر  الحيوانيــة  واألمــراض 
ومقاومــة مضــادات الميكروبــات. وتشــمل الجهــود التــي 
نبذلهــا: تقديــم الدعــم الفنــي، وبناء القدرات، وإنشــاء أنظمة 
رصــد جديــدة، وتنفيــذ أنــواع مختلفــة ومبتكــرة مــن أنظمــة 
الرصــد والتســجيل. وفــي هــذا الســياق، قامــت امفنــت هــذا 
العــام ببنــاء الخبــرات وتحقيــق اإلنجــازات، والتوســع فــي 
ــز األنــواع المختلفــة  نطــاق دعــم البلــدان الجديــدة فــي تعزي

مــن الرصــد.

رصــد األمراض
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توظيف الرصد القائم على األحداث الحتواء فاشيات األمراض  

تعزيز نظام رصد الوفيات في باكستان 

إطالق نظام لرصد التهاب السحايا وتسمم الدم في مصر 
والعراق

مــن خــالل التنســيق مــع الشــركاء، تقــدم امفنــت الدعــم للســودان وليبيــا والمغــرب ولبنــان والعــراق 
لتعزيــز البنيــة التحتيــة لنظــام الرصــد القائــم علــى األحــداث، مع التركيــز على الدعم الفني واللوجســتي 
المســتمر لهيــاكل الرصــد واإلبــالغ عــن كوفيــد-19 والمــرض الشــبيه باإلنفلونــزا / عــدوى الجهــاز 

التنفســي الحــادة.

تستكشــف امفنــت ومراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا فــي باكســتان فعاليــة رصــد الوفيــات 
وأنظمــة التســجيل المدنــي فــي البلــد، مــن أجــل تقديــر الوفيــات خــالل جائحــة كوفيــد-19 علــى 
ــر  ــي لتقدي ــر رجع ــروا دراســة بأث ــد أج ــة، فق ــات والمناطــق والمســتويات الوطني مســتوى المقاطع
إجمالــي الوفيــات الزائــدة وأســبابها أثنــاء الجائحــة فــي مناطــق معينــة مــن باكســتان. وبنــاًء علــى هــذه 
الدراســة، تــم إعــداد تقريــر يوضــح بالتفصيــل فرص التحســين التي يمكن اســتخدامها لتنفيذ تدخالت 

صحــة عامــة فعالــة.

ســتعمل امفنــت مــع شــبكة تخطيــط التهــاب الســحايا وتســمم الــدم فــي إقليــم شــرق المتوســط 
لتوســيع نطــاق فهــم األمــراض البكتيريــة الغازيــة التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات، وعلــى وجــه 
الخصــوص تلــك التــي تســببها النيســرية الســحائية والعقديــة الرئويــة والمســتدمية النزليــة مــن النــوع 
ب، وســد الفجــوة بيــن سياســات الصحــة العامــة ذات األولويــة مــن جهــة والبحــوث والممارســات 
ــام  ــن الع ــن مــن القطاعي ــادة مــن الباحثي ــن ق ــرى. ومــن خــالل التنســيق بي ــة أخ الســريرية مــن جه
والخــاص، ســتقوم شــبكة تخطيــط التهــاب الســحايا وتســمم الــدم بالتعــاون علــى نطــاق واســع لبنــاء 

قــدرات البحــث والتواصــل و البنيــة التحتيــة للمعرفــة فــي البلــدان المشــاركة فــي الشــبكة.

دعم الرصد القائم على االنترنت على مستوى المناطق 
الفرعية المدعومة في بنغالديش

تمكين وظيفة الرصد المجتمعي المتكامل لألمراض التي 
يمكن الوقاية منها باللقاحات في السودان

يعــد معهــد علــم األوبئــة ومكافحــة األمــراض والبحــوث وكالــة حكوميــة مفوضــة فــي بنغالديــش 
للرصــد واســتقصاء الفاشــيات، حيــث يمتلــك منصــة ممتــازة لنظــام رصــد األمــراض القائــم علــى 
االنترنــت علــى مســتوى المناطــق الفرعيــة )أوبازيــال( فــي جميــع أنحــاء البلــد. وبالتعــاون مــع مراكــز 
مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا، تقــدم امفنــت الدعــم اللوجســتي ودعــم المــوارد البشــرية لمعهــد 
ــت.  ــى االنترن ــم عل ــز نظــام رصــد األمــراض القائ ــة ومكافحــة األمــراض والبحــوث لتعزي ــم األوبئ عل

ويتمثــل الدعــم الفنــي فــي إدارة البيانــات والدعــم التكنولوجــي إلــى جانــب تدريــب الموظفيــن.

قامــت امفنــت بدعــم وزارة الصحــة االتحاديــة فــي الســودان فــي إجراء إشــراف داعم وزيارات إشــرافية 
لتعزيــز اإلبــالغ عــن األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات بواســطة المخبريــن المجتمعييــن 
مــن بيــن فئــات ســكانية معينــة. وقــد قــام المشــرفون الوطنيــون والحكوميــون بزيــارة 28 محليــة 
فــي 13 واليــة وقدمــوا تدريًبــا عملًيــا تنشــيطًيا لموظفــي الرصــد المحلييــن والحكومييــن والموجهيــن 
المجتمعييــن. كمــا ســاعدت هــذه الزيــارات فــي التحقــق مــن جــودة بيانــات الرصــد خــالل العــام علــى 

مســتوى الدولــة والمحليــة والمجتمــع.

تلقي لقاح األنفلونزا الموســمية بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشــفيات الرعاية الثالثية في بنغالديش: بروتوكول 	 
دراســة لتزويد لقــاح اإلنفلونزا والتدخل التوعوي

الرصد النشط لسالمة ومأمونية أربعة أنواع من لقاحات كوفيد-19: دراسة وطنية من األردن	 
عوامــل خطــر اإلصابــة بحمــى الضنــك فــي المناطــق الحضريــة فــي منطقــة روالبنــدي فــي باكســتان خــالل عــام 2017: دراســة للحاالت 	 

والشواهد
أنظمة رصد الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط: التحليل الببليومتري لألدبيات العلمية	 

 البحوث المنشورة حول رصد األمراض

رصــد األمراض

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36153529/
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إدارة 
المخاطر 

البيولوجية
إن تنفيــذ الممارســات فــي ظــل إدارة المخاطــر البيولوجيــة، 
حيــث يتــم تقليــل مخاطــر التعــرض غيــر المتعمــد للعوامــل 
البيولوجيــة أو إطالقهــا غيــر المقصــود، يعــد ضــرورة فــي 

إقليــم شــرق المتوســط.

إن وجــود الصــراع، باإلضافــة الــى القيــود االقتصاديــة فــي 
منطقتنــا يجعــل الحمايــة داخــل المختبــرات أمــرًا ملحــًا لضمــان 

األمــن الصحــي إقليميــًا، وبالتالــي علــى نطــاق عالمــي. 

جميــع  مــع  امفنــت  تعمــل  إســتراتيجيتها،  مــن  وانطالقــًا 
القطاعــات المعنيــة بســالمة وأمــن مختبــرات الصحــة العامــة 
مــن وزارات الصحــة والزراعــة إلــى الهيئــات البحثيــة والجامعات 
والقطــاع الخــاص. وبالتركيــز علــى بنــاء قــدرات القــوى العاملــة 
فــي المختبــرات، فــي قطاعــي صحــة اإلنســان والحيــوان، 
عــززت امفنــت تنفيــذ أفضــل ممارســات الســالمة البيولوجيــة 
واألمــن البيولوجــي فــي العديــد مــن البلــدان فــي اقليــم شــرق 

المتوســط.

ــة إدارة المخاطــر البيولوجي
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توسيع نطاق أنشطة بناء القدرات في عدد أكبر من البلدان
مــع التركيــز علــى البلــدان والمناطــق ذات األولويــة داخــل كل منهــا، تواصــل امفنــت االســتفادة من فرص التحســين في تنفيذ 
ممارســات الســالمة البيولوجية واألمن البيولوجي في مختبرات الصحة العامة بالتركيز على تزويد المختبرات بالموارد الفنية 

والماديــة الالزمــة لحمايــة بيئــة عملهــم بشــكل أفضــل ضد االســتخدام غير المقصود أو الخبيث للســموم والمــواد المعدية.

تعاونــت امفنــت مــع وزارة الصحــة العراقيــة لبنــاء قــدرات موظفــي المختبــرات فــي معالجــة وتأميــن النفايــات الطبيــة الحيويــة 
والتخلــص اآلمــن منهــا فــي األنبــار والموصــل ونينــوى، للتخفيــف فــي نهايــة المطــاف مــن المخاطــر الحاليــة لســوء اســتخدام 
النفايــات الطبيــة الحيويــة. وبنــاًء علــى تقييــم قــدرات وممارســات إدارة النفايــات الطبيــة الحيويــة في ثمانية مختبــرات في هذه 
المحافظــات، تــم تدريــب 21 فنــي مختبــر مــن مختبــرات الصحــة العامة وصحة الحيــوان على تقنيات الفصــل والجمع والتخزين 

والنقــل والمعالجــة والتخلــص اآلمــن مــن النفايــات الطبيــة الحيوية.

تعاونت امفنت مع مؤسســة البحث والتطوير المدني العالمية لتنفيذ أداة إدارة المخزون لمســببات األمراض ذات العواقب 
الكبيــرة، حيــث توفــر األداة أساًســا ألنظمــة إدارة المخــزون لمســببات األمــراض البيولوجيــة الخطــرة والمــواد والمعــدات ذات 
االســتخدام المــزدوج فــي األردن. وقــد نتــج عــن هــذا التعــاون لغايــة اآلن تطويــر برنامــج حاســوبي وشــراء األجهــزة الالزمــة إلدارة 
المخــزون لمســببات األمــراض الخطيــرة ألربعــة مختبــرات مــن قطاعــي الصحــة العامــة وصحــة الحيــوان: مختبــر الصحــة العامــة 
المركزي من مســتوى الســالمة الحيوية 3 - وزارة الصحة، والمختبر البيطري المركزي - وزارة الزراعة، ومركز الســالمة الحيوية 

واألمــن الحيــوي - الجمعيــة العلميــة الملكية.

تعاونــت امفنــت وجامعــة جــورج تــاون مــع اللجنــة الوطنيــة الليبيــة للســالمة الحيويــة واألمــن البيولوجــي والمركــز الوطنــي 
لمكافحــة األمــراض، مــن أجــل تطويــر إجــراءات العمــل الموحــدة إلدارة النفايــات الحيويــة والمبــادئ التوجيهيــة، وقــد تــم ضمــان 
التنفيــذ الســليم لهــذه اإلجــراءات حيــث تــم تدريــب العمال على الطرق المناســبة للتعامل مــع نفايــات األدوات الحادة والتخلص 

منهــا، ويجــري العمــل علــى خطــة تدريــب موســعة للعامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة علــى إدارة النفايــات الطبيــة.

إدارة النفايات الطبية الحيوية
المناطق المحررة في العراق

إنشاء أنظمة فعالة إلدارة المخزون لمسببات األمراض الخطرة
مرافق علوم الحياة ذات األولوية في األردن

إضفاء الطابع الرسمي على إدارة النفايات البيولوجية الخطرة 
المرافق الصحية الرئيسية في ليبيا

تعزيز التنسيق متعدد البلدان بين موظفي المختبرات في مجال الصحة العامة
لتعزيــز وتحســين أثــر التدخــالت، قامــت امفنــت بتطويــر التنســيق عبــر جميــع مجــاالت عملهــا، وبيــن القطاعــات داخــل البلــدان 
وخارجهــا. كمــا تعمــل امفنــت منــذ عــام 2018 علــى بنــاء وتحســين آليــات التنســيق بيــن المختبــرات عبــر القطاعــات والبلــدان، 

وذلــك بهــدف تعزيــز الحمايــة مــن خــالل تحســين اكتشــاف التهديــدات ورصدهــا.

فــي هــذا المشــروع متعــدد البلــدان، تمكنــت امفنــت مــن تنفيــذ تدريــب للمدربيــن علــى نطــاق واســع لعمــال المختبــر فــي 
المختبــرات الرئيســية، وقــد تطــرق التدريــب إلــى منع االســتحواذ، والتطوير والنشــر للســموم الحيوية القويــة وأمنها البيولوجي 
فــي األردن والمغــرب. وقــد تمثلــت إحــدى النتائــج الرئيســية لهــذه الورشــة فــي تخصيص إجــراءات العمل الموحــدة للتعامل مع 
الســموم والتــي تــم تقديمهــا خــالل جلســة النشــاط الجماعــي لورشــة العمــل، وتم ترجمتها إلــى اللغتين العربية والفرنســية. كما 

تــم توفيــر المــوارد الماديــة ومعــدات الفحوصــات الالزمــة.

تعمــل امفنــت بالتعــاون مــع جامعــة جــورج تــاون علــى تطويــر خريطــة أنظمــة تحــدد نقــاط التواصــل والتنســيق بيــن أصحــاب 
المصلحة الليبيين والتونســيين لما ال يقل عن خمســة أمراض حيوانية المنشــأ ذات أولوية عابرة للحدود. ويتمثل الهدف في 
تطويــر منهجيــة باســتخدام األدوات واألطــر لتحســين التواصــل والمشــاركة الفعالــة للرصــد عبر الحدود واســتقصاء الفاشــيات.

تعزيز القدرة على اكتشاف السموم البيولوجية والتعامل معها بأمان ومكافحتها
األردن والمغرب

بناء شبكات متعددة القطاعات وعبر الحدود لرصد مسببات األمراض التي يمكن استخدامها كأسلحة 
واكتشافها واالستجابة لها

ليبيا وتونس

ــة إدارة المخاطــر البيولوجي
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نهج 
الصحة الواحدة 

تــدرك امفنــت الفائــدة الهائلــة الســتخدام قــوى قطاعــات 
الصحــة البشــرية والحيوانيــة والبيئيــة لمعالجــة المشــاكل 
الصحيــة الرئيســية التــي تؤثــر علــى إقليم شــرق المتوســط 

وخارجــه.

يمكــن للترابــط بيــن قطاعــات الصحــة البشــرية والحيوانيــة 
والبيئية أن يعزز الوقاية من المشــاكل الصحية التي يواجهها 
إقليــم شــرق المتوســط وخارجــه واالســتجابة لهــا، حيــث إن 
المنطقــة معرضــة لخطــر ظهــور األمــراض الســارية وعــودة 
ظهورهــا، ومعظمهــا حيوانــي المنشــأ، كمــا أنهــا معرضــة 
أيًضــا لتغيــر المنــاخ، وهــو عامــل بيئــي. وتعــد الصحــة الواحدة 
نهًجــا اســتراتيجًيا تســتخدمه امفنــت لدعــم عمليــة الوقايــة 
مــن األمــراض الســارية واكتشــافها ومكافحتهــا فــي اإلقليــم 

وخارجــه. ولقــد كانــت امفنــت مؤيــًدا قوًيــا لهــذا النهــج ولهــا 
ســجل فــي تعزيــز مشــاركة أصحــاب المصلحــة مــن قطاعــي 

صحــة اإلنســان والحيــوان، داخــل اإلقليــم وخارجــه.

الواحــدة  الصحــة  نهــج  تنفيــذ  فــي  امفنــت  نجحــت  وقــد 
فــي العديــد مــن البلــدان، ففــي البدايــة، كان تركيزنــا علــى 
الجمــرة  المتوطنــة، وخاصــة  المنشــأ  الحيوانيــة  األمــراض 
الخبيثــة وداء البروســيالت. وإيماًنــا بفاعليــة هــذا النهــج، قمنــا 
ــدة  ــات الجدي ــدة لالســتجابة للتحدي ــدان جدي بتكييفــه فــي بل
التــي يتــم التعامــل معهــا بشــكل أفضــل مــن خــالل التعــاون 
ــا  بيــن جميــع قطاعــات الصحــة. ونحــن نشــارك أيًضــا تجربتن
مــع شــركائنا فــي إقليــم شــرق المتوســط والعالــم لمناصــرة 

ــذ الناجــح لهــذا النهــج. التنفي

نهــج الصحــة الواحــدة 
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مناصرة نهج الصحة الواحدة

قامــت امفنــت بتطويــر دليلهــا الفنــي بعنــوان »تفعيــل نهــج الصحــة الواحــدة فــي إقليــم شــرق المتوســط« ليكــون بمثابــة آليــة 
تحويليــة فــي المنطقــة وخارجهــا لتحســين صحــة اإلنســان والحيــوان والبيئــة. ويركــز هــذا الدليــل علــى الحوكمــة والسياســات، 

والمشــاركة متعــددة القطاعــات، واالتصــال، والتواصــل، والتعــاون، والتنســيق، والبحــث، وبنــاء القــدرات.

كجــزء مــن تعزيــز برنامــج عمــل نهــج الصحــة الواحــدة، كانــت امفنــت عضــًوا نشــًطا فــي مجموعــة عمــل الصحــة البيئيــة التابعــة 
لالتحــاد العالمــي لجمعيــات الصحــة العامــة، وشــاركت فــي اجتماعاتهــا االعتياديــة خــالل العــام الماضــي. كمــا قدمنــا أيًضــا دليلنــا 
الفنــي لنهــج الصحــة الواحــدة لالتحــاد المذكــور. وعــالوة علــى ذلــك، أنشــأت امفنــت خــالل العــام الماضــي مجموعــة عمــل 
المناهــج للعمــل علــى »المنهــج اإلقليمــي لبرنامــج تدريــب مهنــي للصحــة الواحــدة فــي إقليم شــرق المتوســط«. كمــا أننا عضو 

فــي لجنــة مراجعــة المناهــج فــي »المجموعــة االستشــارية الفنيــة الثالثيــة للوبائيــات الميدانيــة لنهــج الصحــة الواحــدة«.

تطوير دليل لنهج الصحة الواحدة للمنطقة

بناء العالقات من أجل نهج الصحة الواحدة إقليمًيا وعالمًيا

التفعيل 
اإلقليمي لنهج

 الصحة الواحدة

التنسيق والتواصل 
والتعاون

الحوكمة واإلطار القانوني

بناء القدرات بشأن 
نهج الصحة الواحدة

تبادل
ومشاركة البيانات

االتصال بشأن المخاطر 
وبناء قدرات المجتمع 
والمشاركة  المجتمعية

نهج الصحة الواحدة لصحة أفضل

قامــت امفنــت بدراســة االنتشــار المصلــي لــداء البروســيالت والتوصيــف الجزيئــي ألنــواع البروســيال المنتشــرة بيــن الحيوانــات 
المذبوحــة فــي المســالخ و بيــن العامليــن فــي تلــك المســالخ فــي محافظــات عمــان والكــرك والمفــرق. وقــد تــم تســجيل 

التوصيــات الخاصــة بالتدخــالت المســتقبلية بنــاًء علــى تقييــم متعمــق للعــبء واألنــواع المتداولــة وممارســات العمــل.

وقــد تــم تكييــف دراســة أخــرى لنفــس الغــرض لألشــخاص الذيــن يعيشــون فــي مخيــم الزعتــري، حيــث قــدرت معــدل االنتشــار 
ــة الســابقة مــع  ــن الســوريين فــي المفــرق، وحققــت فــي ارتباطــات عــدوى الحمــى المالطي ــداء البروســيالت بي ــي ل المصل
المتغيــرات بمــا فــي ذلــك نــوع عمــل الالجئيــن وســماتهم وممارســاتهم. ومــن المتوقــع أن توفــر الدراســة معلومــات جديــدة 
متعلقــة بحركــة الحيوانــات المصابــة داخــل األردن وأنــواع البروســيال الفرعيــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، وبالتالــي تحســين 

اســتراتيجيات التطعيــم.

بهــدف تعزيــز جهــود اســتئصال شــلل األطفــال فــي البلــد، تقــوم امفنت ببنــاء القدرات الفنية لبرامج شــلل األطفــال في مجال 
تعزيــز النظافــة والميــاه والصــرف الصحــي والرصــد البيئــي، مــع التركيــز أيًضــا علــى إيجــاد التــآزر بيــن هــذه البرامج وأنشــطة تعزيز 

النظافــة والميــاه والصرف الصحي.

مــن خــالل تطبيــق نهــج الصحــة الواحــدة، تعمــل امفنــت ووزارة خدمــات الثــروة الحيوانيــة علــى إطــالق نظــام رصــد الجمــرة 
الخبيثــة فــي المناطــق الموبــوءة فــي البلــد. كمــا يعمــل الطرفــان حالًيــا على اســتخدام برنامــج يمكن دمجه في نظــام معلومات 

صحــة الحيــوان فــي بنغالديــش.

مــن خــالل ورشــة عمــل ليــوم واحــد بعنــوان »ورشــة عمــل حــول إيجــاد أوجــه تــآزر إبداعيــة بيــن برامــج تدريــب الوبائيــات الميدانيــة 
ــة منهــا ومعهــد  ــز مكافحــة األمــراض والوقاي ــت ومراك مــن أجــل مجتمــع الممارســة لنهــج الصحــة الواحــدة«، قامــت امفن
علــم األوبئــة ومكافحــة األمــراض والبحــوث وقســم أنظمــة المختبــرات، بالتأكيــد علــى تعزيــز التنســيق والتعــاون بيــن البرامــج 
الثالثــة فــي بنغالديــش )برنامــج تدريــب الوبائيــات الميدانيــة المتقــدم والمتوســط وبرنامــج تدريــب الوبائيــات الميدانيــة لألطباء 
البيطرييــن(. وقــد ركــزت ورشــة العمــل علــى إيجــاد أوجــه تآزر في التدريب، واالســتقصاءات المشــتركة في الفاشــيات، والتطوير 

المهنــي، واألنشــطة الميدانيــة.

داء البروسيالت في األردن

شلل األطفال في أفغانستان

الجمرة الخبيثة في بنغالديش

التآزر في التدريب بين قطاع صحة الحيوان والبشر في بنغالديش

نهــج الصحــة الواحــدة 
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األمراض 
غير السارية

تعتبــر األمــراض غيــر الســارية »مشــكلة عالميــة« حيــث 
يعانــي منهــا نســبة كبيــرة مــن الســكان فــي إقليــم شــرق 
ــراض  ــادة العــبء اإلقليمــي لألم ــع زي المتوســط، وُيتوق

ــر الســارية خــالل الســنوات القادمــة. غي

شــرق  إقليــم  فــي  البلــدان  اختــالف  مــن  الرغــم  وعلــى 
المتوســط مــن حيــث المعاييــر االجتماعيــة واالقتصاديــة، 
فيهــا،  شــائعة  الحيــاة  بنمــط  المتعلقــة  األمــراض  أن  إال 
حيــث تعــد مشــكلة صحيــة عامــة متناميــة ســواء كانــت 
ــة أو الظــروف  ــر الصحي ــاة غي ــارات نمــط الحي ناجمــة عــن خي
االقتصاديــة التــي تمنــع الوصــول إلــى العــالج. ونحــن نمنــح 
األولويــة للجهــود المبذولــة فــي ســبيل مكافحــة األمــراض 
غيــر الســارية فــي إقليــم شــرق المتوســط، إال أنــه ال يمكــن 

تحقيــق هــذا الهــدف إال مــن خــالل التعــاون بشــكل وثيق مع 
وزارات الصحــة والجامعــات ومراكــز البحــث والمنظمــات.

تعزيــز  إلــى  امفنــت  تهــدف  اســتراتيجيتها،  مــع  وتماشــًيا 
فــي  ومكافحتهــا  الســارية  غيــر  األمــراض  مــن  الوقايــة 
إقليــم شــرق المتوســط، حيــث أنهــا تتمتــع بخبــرة فــي هــذا 
ــن  ــل الالجئي المجــال خاصــة فــي المجتمعــات الضعيفــة مث
الســوريين الذيــن يعيشــون فــي األردن. وقــد اســتخدمت 
ــرة لتوســيع نطــاق  ــام الماضــي هــذه الخب ــت فــي الع امفن
هــذا العمــل ليشــمل بلــدان أخــرى فــي المنطقــة، مــع التركيــز 
علــى التوعيــة الصحيــة ودعــم وزارات الصحــة فــي الســيطرة 
علــى األمــراض غيــر الســارية بشــكل أفضــل علــى المســتوى 

الوطنــي.

األمــراض غير الســارية
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إطالق مبادرات إقليمية لمكافحة األمراض غير السارية
قامــت امفنــت خــالل العاميــن الماضييــن بتعزيــز التعــاون علــى المســتوى اإلقليمــي لمكافحــة األمــراض غيــر الســارية من خالل 
االعتمــاد علــى تواجدهــا اإلقليمــي القــوي وخبرتهــا فــي مجــال تحســين الوقايــة مــن األمراض غير الســارية والســيطرة عليها في 
المجتمعــات الضعيفــة، وعالقاتهــا القويــة مــع الجهــات المعنيــة فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة ومراكــز البحــوث والجامعــات 

والقطــاع الخاص.

تــم تطويــر دليــل فنــي لتقديــم إطــار العمــل والنهــج واالســتراتيجيات المختلفــة التي تســتخدمها امفنت 
لدعــم البلــدان فــي اســتجابتها لعــبء األمــراض غيــر الســارية. ويضمــن إطــار عمــل األمــراض غيــر الســارية 
اتخــاذ إجــراءات فعالــة ومتكاملــة بشــأن عوامــل االختطــار ومحدداتهــا األساســية، وبنــاء أنظمــة صحيــة 

قويــة لتحســين الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا فــي اإلقليــم.

أنشــأت امفنــت مركــز البحــوث والوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية لتعزيــز الوقايــة مــن هــذه األمــراض 
ومكافحتهــا فــي اإلقليــم وذلــك مــن خــالل التعــاون متعــدد القطاعــات والتخصصــات فــي مجــاالت 
البحــث والتدريــب واتخــاذ القــرارات المســتندة إلــى األدلــة. ويقــوم هــذا المركــز بتصميــم وإجــراء البحــوث 
المتعلقــة باألمــراض غيــر الســارية، ويهــدف إلــى إنشــاء نظــام مســتدام للمــوارد البشــرية مــن خــالل بنــاء 
القــدرات المتعلقــة بالبحــوث الوبائيــة والتشــغيلية مــن أجــل تطويــر وتنفيــذ تدخالت وبرامج وسياســات 

مدعومــة باألدلــة ذات صلــة بإقليــم شــرق المتوســط.

تطويــر دليــل امفنــت الفنــي حــول األمــراض غيــر الســارية: االســتجابة لتحديــات األمــراض 
غيــر الســارية فــي إقليــم شــرق المتوســط

إطالق مركز البحوث والوقاية من األمراض غير السارية في إقليم شرق المتوسط

ــة حــول  ــة إقليمي ــذ حمل ــة Vital Strategies لتنفي ــا ومنظم ــة منه ــة األمــراض والوقاي ــز مكافح ــت مــع مراك ــت امفن تعاون
التبــغ وكوفيــد-19، مــن أجــل زيــادة الوعــي بأضــرار التدخيــن خاصــة أثنــاء جائحــة كوفيــد-19، حيــث عملنــا مــع وزارات الصحــة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمعاهــد األكاديميــة فــي مصــر والعــراق واألردن وفلســطين. كمــا قمنــا بتطويــر ونشــر رســائل 
حــول المخاطــر عبــر وســائل اإلعــالم الجماهيــري مصممــة حســب ثقافــة كل بلــد، لتعزيــز الوعــي بأضــرار التبــغ والمســاعدة فــي 

اإلقــالع عــن التدخيــن، ال ســيما للحــد مــن نســبة األمــراض والوفيــات الناجمــة عــن اإلصابــة بفيــروس كورونــا.

تعاونــت امفنــت مــع مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا والرابطــة الدوليــة للمعاهــد الوطنيــة للصحــة العامــة مــن أجــل 
تخصيــص أداة التطويــر المرحلــي لتنميــة عمليــة تقييــم وتخطيــط قــدرات األمــراض غيــر الســارية. وتدعــم هــذه العمليــة وزارات 
الصحــة وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن فــي التقييــم وتحديــد األولويــات والتخطيــط لكيفيــة تحســين القــدرات الوطنيــة لمعالجــة 
األمــراض غيــر الســارية وتعزيــز صحــة الســكان. وقــد تــم تجربــة هــذه العمليــة ســابًقا فــي األردن مــن أجل توظيف البحــوث لدعم 
السياســات، كمــا تــم اســتخدامها هــذا العــام فــي العــراق، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى تعزيــز تحالــف األمــراض غيــر الســارية، 

والــذي بــدوره ســيعّزز عمليــة صنــع القــرار. 

نشر رسائل مستندة إلى البيانات حول التدخين وكوفيد-19

تطوير خطة لتعزيز المجاالت ذات األولوية لألمراض غير السارية

األمــراض غير الســارية
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السيطرة على األمراض غير السارية بشكل أفضل في المجتمعات الضعيفة 
في األردن

منــذ تأسيســها منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، بــدأت امفنــت العمــل فــي مجــال الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا 
فــي المجتمعــات الضعيفــة، حيــث بدأنــا بمشــروع متواضــع يســتهدف محافظــة واحــدة وهــي عجلــون، ثــم نفذنــا مشــاريع على 

المســتوى الوطنــي تســتهدف المجتمعــات األكثــر حاجــة بــدًءا مــن المواطنيــن وحتــى الالجئين.

لقــد تعاونــا مــع وزارة الصحــة لتنفيــذ تدخــل قائم على األدلة لتنميــة القوى العاملة، 
مــن أجــل توحيــد بروتوكــول عــالج ارتفــاع ضغــط الدم علــى مســتوى الرعاية الصحية 
األوليــة فــي محافظتــي إربــد والمفــرق، وذلــك مــن خــالل تكييــف وتنفيــذ وتقييــم 

حزمــة HEARTS الفنية.

لقــد تعاونــا مــع وزارة الصحــة وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن فــي محافظتين مكتظة 
بالســكان والتــي تــأوي أيًضــا الالجئيــن الســوريين، وهمــا إربد والمفرق، مــن أجل بناء 

بيئــة مواتيــة للحــد مــن تنــاول الملح بيــن المجتمعات المضيفــة والالجئين.

وقــد أثبــت المشــروع نجاحــه، حيــث وجــدت دراســة أن حزمــة HEARTS الفنيــة قــد 
نجحــت فــي تحقيــق ســيطرة أفضــل علــى ضغــط الــدم لــدى المرضــى المســجلين، 
وانخفضــت نســبة المرضــى الذيــن يعانــون مــن ضغــط الــدم غيــر المنضبــط مــن 

%71.5 إلــى 29.1%.

وبنــاًء علــى دراســة المعــارف والمواقــف والممارســات التــي ركزت علــى المحافظات 
المســتهدفة، تــم عقــد جلســات توعيــة واســعة النطــاق فــي 15 مدرســة إلــى جانــب 

توفيــر مــواد لتعزيــز الصحة.

تكييــف وتنفيــذ وتقييــم حزمــة HEARTS الفنيــة فــي أماكــن تقديــم 
الرعايــة الصحيــة فــي شــمال األردن لتحســين الســيطرة علــى ارتفــاع 

ضغــط الــدم

حزم التدخل المجتمعي للحد من تناول الملح في شمال األردن

لقــد تعاونــا مــع الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة مــن أجــل توســيع نطــاق تنفيــذ 
مشــروع االســتجابة اإلنســانية المتكاملــة لألمــراض غيــر الســارية فــي األردن، وهــي 
مبــادرة لتعزيــز الصحــة وبنــاء القــدرات تــم تحقيقهــا مــن خــالل الشــراكة بيــن برنامــج 
الصحــة المدرســية وعيــادات المجتمــع الصحــي ولجــان صحــة المجتمــع والمنظمــات 

المجتمعية.

نقــود مبــادرة بالتعــاون مــع وزارة الصحــة لتطويــر خطــة مــن أجــل تحديــث خدمــات 
الرعايــة الصحيــة األوليــة، حيــث ســيتم تقديــم نهــج محســن وشــامل لفــرق صحــة 
األســرة، وهــذا هــو نهــج مبتكــر ينشــئ شــراكة بيــن األطبــاء فــي مراكــز الرعايــة 
الصحيــة األوليــة وأطبــاء األســرة والممرضــات والعامليــن في مجــال صحة المجتمع 
ــة  ــة المقدم ــودة الرعاي ــز ج ــل تعزي ــن، مــن أج ــة اآلخري ــات الصحي ومقدمــي الخدم

للمرضــى.

وقــد تضمنــت التقييمــات دراســة المعارف والمواقف والممارســات لــدى الطالب، 
وكفــاءة تدريــب مقدمــي الرعايــة الصحيــة فــي العيــادات المجتمعيــة، والمتطوعيــن 
ــة،  ــن فــي مجــال صحــة المجتمــع فــي المنظمــات المجتمعي ــن، والعاملي الصحيي

ودورات التعلــم اإللكترونــي.

وبنــاًء علــى نهــج فريــق صحــة األســرة، تــم تطويــر خطــة بواســطة لجنــة تضــم أعضاء 
مــن وزارة الصحــة، وجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة، والمجلــس التمريضــي 

األردنــي، والقطــاع الخــاص.

البحــوث التشــغيلية ألغــراض االســتجابة اإلنســانية المتكاملــة لألمــراض 
غيــر الســارية 

نهج فريق صحة األسرة لتحديث خدمات الرعاية الصحية األولية

األمــراض غير الســارية
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إدارة الطوارئ

تســتخدم امفنــت إمكانــات المنطقــة للتعامــل مــع حــاالت 
الطــوارئ الصحيــة العامــة التــي طــال أمدهــا، والتخفيــف 
مــن مخاطــر حــاالت الطــوارئ المســتقبلية الناجمــة عــن 

النزاعــات والمخاطــر األخــرى.

يعــد إقليــم شــرق المتوســط موطًنــا ألزمــات إنســانية حــادة، 
ــم، وهــو  حيــث يضــم معظــم الالجئيــن والنازحيــن فــي العال
ــاخ. وقــد تضاعفــت  ــر المن ــر لتغي نقطــة معرضــة بشــكل كبي
حــاالت الطــوارئ الصحيــة العامة الحالية في المنطقة بســبب 
كوفيــد-19، وزادت مخاطــر حــدوث حــاالت طــوارئ إضافيــة. 
ــا  ــز إمكاناته ــى تعزي ــت فــي قــدرة المنطقــة عل وتؤمــن امفن
لمواجهــة أي حــدث طــارئ، ويدعــم هــذا اإليمــان اســتراتيجيتنا 
لتحســين  البلــدان  مــع  نتعــاون  ونحــن  الصــدد.  هــذا  فــي 
التأهــب واالســتجابة لمشــاكل الصحــة العامــة الملحــة الناجمــة 
عــن األزمــات اإلنســانية، وفاشــيات األمــراض، والكــوارث 
الطبيعيــة، وغيرهــا. فقــد قمنــا بتطوير نظام لفرق االســتجابة 
الســريعة وبناء القدرات على المســتويين اإلقليمي والمحلي، 

وتعزيــز عمليــة التخطيــط للطــوارئ، وإيجــاد فــرص لتبــادل 
المعلومــات وتعزيــز التنســيق متعــدد البلــدان والقطاعــات.

ــة  ــة واإلقليمي ومــن خــالل االســتفادة مــن األنشــطة العالمي
والــدروس التــي تــم تعلمهــا مــن جائحــة كوفيــد-19 فــي العــام 
الماضــي، قمنــا بالتركيــز علــى المجــاالت التــي بــرزت كأولويــة 
أثنــاء اســتجابة البلــدان للجائحــة. وكانــت الصحــة الحدوديــة مــن 
بيــن تلــك المجــاالت ذات األولويــة، حيــث تعاونــا مــع الشــركاء 
لتعزيــز قــدرات منافــذ الدخــول لمكافحــة األمــراض المنتشــرة 
عبــر الحــدود. واســتناًدا إلــى نتيجــة تقييــم قــدرة االســتجابة 
الســريعة علــى المســتوى دون اإلقليمــي، قامــت امفنــت 
بتطبيــق خبرتهــا التــي تزيــد عــن عقــد مــن الزمــن فــي تدريــب 
ونشــر فــرق االســتجابة الســريعة لقيــادة جهود تطوير إجــراءات 
العمــل الموحــدة لفــرق االســتجابة الســريعة فــي العديــد مــن 
البلــدان. وتهــدف هــذه اإلجــراءات إلــى توفيــر إرشــادات خطــوة 
ــة  بخطــوة إلدارة وتشــغيل فــرق االســتجابة الســريعة الوطني

للتأهــب لحــاالت طــوارئ الصحــة العامــة واالســتجابة لهــا.

إدارة الطــوارئ
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التركيز على الصحة الحدودية
مــع تزايــد التنقــل عبــر العالــم، أصبحــت منافــذ الدخــول بوابــة لدخــول األمــراض إلــى البلــدان. وكأحــد أحــكام اللوائــح الصحيــة 
الدوليــة، يكتســب تعزيــز تدابيــر التأهــب واالســتجابة عنــد هــذه المنافــذ أهميــة أكبــر خاصــة بعد جائحة كوفيــد-19. وقــد واصلت 
امفنــت فــي عــام 2022/2021 التعامــل مــع الشــركاء اإلقليمييــن والدولييــن لتحســين التأهب لحاالت الطــوارئ الصحية العامة 

واالســتجابة لهــا فــي إقليــم شــرق المتوســط، وخاصــة عنــد الحــدود.

الحدوديــة  الصحــة  اســتراتيجيات  تصــور  إعــادة 
نــدوة إقليميــة إلقليــم شــرق المتوســط: 

كانــت فعاليــة التواصــل هــذه واســعة النطــاق، حيــث 
شــارك فيهــا 57 متخصًصــا مــن مختلــف المجــاالت 
الفنيــة مــن 16 دولــة داخــل إقليــم شــرق المتوســط 
وخارجــه. وقــد قامــت امفنــت ومراكز مكافحــة األمراض 
والوقايــة منهــا ومؤسســة البحــث والتطويــر المدنــي 
وأصحــاب  الممثليــن  إشــراك  أجــل  مــن  بتنظيمهــا، 
المصلحــة مــن األنظمــة الصحية الحدوديــة في بلدانهم، 
فيمــا ناقشــت حــول نقــاط القــوة والتحديــات والفــرص 
لتحســين تلــك األنظمــة فــي ضــوء التحديــات األخيــرة.

بنــاء قــدرات موظفــي الصحــة في منافذ الدخول لالســتجابة 
ألحــداث الصحــة العامــة فــي ورشــة عمــل تدريــب المدربيــن 

فــي المغرب

شــارك 27 موظًفــا مــن منافــذ الدخــول ذات األولويــة فــي المغــرب 
ــز قدراتهــم فــي كل  فــي هــذا التدريــب، والــذي تــم تصميمــه لتعزي
مــن أنشــطتهم الروتينيــة وأنشــطة التأهــب واالســتجابة ألي طوارئ 
صحيــة عامــة، وخاصــة طوارئ الصحــة العامة ذات االهتمــام الدولي 

وفًقــا للوائــح الصحيــة الدوليــة.

االستمرار في دعم فرق االستجابة السريعة في المنطقة
تشــارك امفنــت فــي المبــادرات الوطنيــة واإلقليمية والعالمية لتمكين فرق االســتجابة الســريعة فــي المواقع الطرفية لتقديم 
الخدمــات الصحيــة مــن كشــف واحتــواء حــاالت الطــوارئ الصحيــة. وقــد قمنــا فــي هــذا العام بالبناء على اســتثمارنا الذي اســتمر 
لعقــد مــن الزمــن فــي تدريــب فــرق االســتجابة الســريعة فــي معظــم البلدان في إقليم شــرق المتوســط، مع التركيز على إنشــاء 

أســاس مناســب لوضع قوائم لفرق االســتجابة الســريعة وإعدادهم لحاالت الطوارئ.

أدى التقييــم الــذي أجــري علــى المســتوى دون اإلقليمــي إلــى تعزيــز فهــم برامــج وقــدرات االســتجابة الســريعة فــي 6 دول فــي 
إقليــم شــرق المتوســط، وهــي أفغانســتان ومصــر والعــراق واألردن وباكســتان والســودان، مــن أجــل تحديــد القــدرات الحاليــة 

وتســليط الضــوء علــى مجــاالت التحســين والدعــم فــي كل بلــد.

تقييم قدرة فرق االستجابة السريعة في إقليم شرق المتوسط

إجــراءات  علــى  الرســمي  الطابــع  وإضفــاء  تطويــر 
العمــل الموحــدة لفرق االســتجابة الســريعة في مصر 

واألردن والعــراق 

لحــاالت  القــرار لالســتجابة  تتعــاون امفنــت مــع صانعــي 
اإلقليمــي  المســتويين  علــى  العامــة  الصحيــة  الطــوارئ 
والوطنــي، مــن أجــل تطويــر إجــراءات عمــل موحــدة توفــر 
إرشــادات خطــوة بخطــوة إلدارة فــرق االســتجابة الســريعة 
أثنــاء مرحلتــي التأهــب واالســتجابة، مــع اعتمــاد إجــراءات 
ــك أيًضــا  ــد. ويشــمل ذل ــع المخاطــر فــي كل بل خاصــة بجمي
بنــاء قــدرات مــدراء برامــج االســتجابة الســريعة داخل الــوزارات 
الرســمية فــي البلــدان. كمــا تدعــم امفنــت البلــدان في تطوير 
نظــام إلدارة البيانــات والــذي يســتضيف العديــد مــن قواعــد 
البيانــات الخاصــة بفــرق االســتجابة الســريعة بمــا فــي ذلــك 

ــة. ــة وحديث ــم فعال قوائ

لجميــع  الســريعة  االســتجابة  فــرق  علــى  التركيــز 
العــراق فــي  المخاطــر 

تــم تنفيــذ هــذا النشــاط لالســتفادة مــن أنشــطة االســتجابة 
الســريعة الســابقة التــي تــم تنفيذهــا فــي العــراق، مــن أجــل 
دعــم عمليــة تعزيــز قــدرات ومهــارات أعضــاء فــرق االســتجابة 
الســريعة متعددة التخصصات، للكشــف المبكر واالســتجابة 
الفعالــة للفاشــيات المحتملــة واألحــداث الصحيــة العامــة 
األخــرى. ويعــد ذلــك أمــًرا مهًمــا ألن البلــدان قــد حولــت 
تركيزهــا الــى الســيطرة علــى جائحــة كوفيــد-19، مــع الحفــاظ 
علــى نهــج لجميــع المخاطــر لدعــم عمليــة التخطيــط لحــاالت 
الطــوارئ الصحيــة العامة وجهود االســتجابة لجميع المخاطر. 
وقــد اســتهدف هــذا التدريــب 18 مهنًيــا متعــدد التخصصات 
فــي مجــال االســتجابة الســريعة مســؤواًل عــن تنفيــذ أنشــطة 
االســتجابة الســريعة أثنــاء حــاالت الطــوارئ الصحيــة العامــة.

إدارة الطــوارئ
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التنسيق متعدد القطاعات من أجل تعزيز األمن الصحي

تعزيز التأهب واالستجابة للتجمعات الجماهيرية

تتعــاون امفنــت مــع وكالــة األمــن الصحــي في المملكة المتحدة لدعم دول المنطقة في تحســين التنســيق متعدد القطاعات، 
وبالتالــي تعزيــز امتثالهــا للوائــح الصحيــة الدوليــة. وينصــب تركيزهــم علــى تطبيــق مبــادئ التنســيق متعــدد القطاعــات عملًيــا، 
ــة والمذكــورة فــي التقييمــات الخارجيــة المشــتركة التــي تقيــم  لمعالجــة فجــوات تنفيــذ اللوائــح الصحيــة الدوليــة ذات الصل

االمتثــال للوائــح الصحيــة الدوليــة وخطــط العمــل الوطنيــة لألمــن الصحــي.

تقــوم امفنــت بدعــم الجهــود المبذولــة فــي مجــال الصحــة العامــة فــي العــراق ألكثــر مــن عقــد، حيــث دعمــت وزارة الصحــة 
ــوام 2014 و2016 و 2018 و 2020. ــن فــي األع ــة خــالل تجمــع األربعي العراقي

أنشــأت الــوزارة فــي العــام الماضــي فرًعــا خاًصــا بالتجمعــات الجماهيريــة داخــل قســم برنامــج تدريــب الوبائيــات الميدانيــة، مــع 
ــت  ــد، تدعــم امفن ــكل الجدي ــرة صحــة فــي العــراق. ومــن خــالل هــذا الهي ــة فــي كل دائ وحــدة خاصــة بالتجمعــات الجماهيري
وزارة الصحــة عبــر لجنــة متعــددة التخصصــات خاصــة بالتجمعــات الجماهيريــة، والتــي تقــوم بتطويــر خطــة وطنيــة للتجمعــات 
الجماهيرية وإجراءات العمل الموحدة ذات األولوية، لتمكين االســتجابة المنســقة والفعالة لتهديدات الصحة العامة المرتبطة 

بمثــل هــذه األحــداث.

اســتفاد هــذا النشــاط مــن جهــود الدعــم الســابقة الخاصــة بالتجمعــات الجماهيريــة التــي نفذتهــا امفنــت فــي العــراق مــن خــالل 
تطويــر ثالثــة ملخصــات سياســة قائمــة علــى األبحــاث، حيــث تهــدف هــذه الملخصــات إلــى الدعــوة لتعزيــز التأهــب واالكتشــاف 
واالســتجابة ألي حــوادث / تهديــدات كيميائيــة أو بيولوجيــة أو إشــعاعية محتملــة قــد تشــكلها أســلحة الدمــار الشــامل. كمــا 
ســتتيح ملخصــات السياســة هــذه أيًضــا لصانعــي السياســات باتخــاذ قــرارات مســتنيرة، مثــل تعزيز آليات التنســيق الكتشــاف / 

االســتجابة للحــوادث الكيميائيــة أو البيولوجيــة أو اإلشــعاعية المحتملــة أثنــاء التجمعــات الجماهيريــة فــي العــراق.

تعزيز القدرة على االستجابة ألحداث التجمعات الجماهيرية المخطط وغير المخطط لها 

تطوير ملخصات سياسة للتجمعات الجماهيرية 

مواصلة دعم العراق خالل التجمعات الجماهيرية

قامــت امفنــت بتطويــر دليلهــا الفنــي بعنــوان »التدخــالت التعاونيــة فــي مجــال الصحــة العامــة أثنــاء التجمعــات الجماهيرية في 
إقليــم شــرق المتوســط«، حيــث يوفــر إطــاًرا مبســًطا وشــاماًل )مــا قبــل التجمعــات الجماهيريــة وخاللهــا ومــا بعدهــا( يتضمــن 
عناصــر فرعيــة فــي إطــار كل مــن المراحــل التدخليــة / التشــغيلية المذكــورة، ويســتخدم نهًجــا قائًمــا علــى المخاطــر. وقــد تــم 

تلخيــص تفاصيــل اإلطــار التشــغيلي ثالثــي المراحــل فــي الرســم البيانــي أدنــاه.

قبل الحدث 

والســيطرة  القيــادة  وآليــات  القطاعــات،  متعــددة  التعاونيــة  المشــاركة 
ــة، وتوافــر المــوارد الماليــة، والوقــت، والمــوارد البشــرية،  واالتصــال الفعال

والمــوارد األخــرى )أي البيئــة المواتيــة(

بعد الحدثخالل الحدث 

تحسين تدخالت التجمعات الجماهيرية على المستوى اإلقليمي

اإلطار التشغيلي ثالثي المراحل للتجمعات الجماهيرية
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االستمرار في 
مكافحة كورونا  

أضافــت جائحــة كوفيــد-19 ثقاًل كبيــًرا إلى قائمــة التحديات 
ــذي ال  ــم شــرق المتوســط، وال ــه إقلي ــي تواج ــة الت الصحي
يــزال قــادًرا علــى مكافحــة الوبــاء مــن خــالل الجهــود متعــددة 
القطاعــات والبلــدان، والتــي ســاهمت امفنــت بشــكل كبير 

فــي تعزيزهــا.

منذ أن اجتاح الوباء غير المتوقع العالم قبل عامين، ساهمت 
امفنــت بشــكل كبيــر فــي دعــم إقليــم شــرق المتوســط فــي 
مكافحــة كوفيــد-19، حيــث قامــت بقيــادة دعــم معظــم 
دول المنطقــة فــي تمكيــن العامليــن الصحييــن فــي الخطوط 
األماميــة، ســواء فــي التدريــب أو النشــر الميداني، واالســتثمار 
فــي تعزيــز المعلومــات الوبائيــة، وتســريع البحــوث باســتخدام 
الوســائل المبتكــرة. وبصفتهــا عضــًوا فــي مبــادرة كوفاكــس، 
ســاهمت امفنت أيضا في تعزيز الجهود العالمية واإلقليمية 

لضمــان التوزيــع المناســب للقاحــات كوفيــد-19. 

كمــا تعاونــا مــع وزارات الصحــة لضمان الحفــاظ على الخدمات 
الصحيــة األساســية فــي المنطقــة، وبشــكل رئيســي خدمــات 

التحصين. 

وقــد واصلــت امفنــت فــي العــام الماضــي التعــاون مــع 
وزارات الصحــة والشــركاء العالمييــن للقضــاء علــى كوفيد-19، 
الوبائيــات  تدريــب  برامــج  قــدرات  بنــاء  علــى  التركيــز  مــع 
الميدانيــة وتعزيــز المهــارات الالزمــة لمكافحــة فيــروس كورونــا 
ــة نشــر مقيمــي وخريجــي هــذه البرامــج فــي  وتســهيل عملي
الميــدان. وقــد أولــت امفنــت اهتماًمــا خاًصــا لتعزيــز البحــوث 
الخاصــة بالمجــاالت ذات األولوية لتحســين عمليــة صنع القرار 
باســتخدام الــدروس المســتفادة مــن أجــل تحســين االســتجابة 
لجائحــة كوفيــد-19 وحــاالت الطــوارئ التــي قــد تطــرأ فــي 

المســتقبل.

االســتمرار فــي مكافحــة كورونــا  
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التدريب المصمم خصيصا للتعامل مع كوفيد-19
واصلــت امفنــت التنســيق مــع وزارات الصحــة فــي إقليــم شــرق المتوســط لدعــم العامليــن الصحييــن فــي اســتجابتهم لجائحــة 
ــا خاًصــا حــول الرصــد عنــد منافــذ  ــر العامليــن الصحييــن للعمــل الميدانــي، نظمــت امفنــت تدريًب ــا. وفــي إطــار تحضي كورون

الدخــول، وتتبــع الحــاالت، واإلبــالغ عــن المخاطــر، ومكافحــة العــدوى، واســتقصاء تفشــي المــرض.

وفــي بدايــة الجائحــة، ســاهمنا فــي تصميــم تدريــب مخصــص لمجابهــة تداعيــات الجائحــة. وقــد واصلــت امفنــت هــذا العــام 
تنفيــذ برنامــج تمكيــن الصحــة العامــة الخــاص بكوفيــد-19، والذي هو نســخة شــبيهة لبرنامــج تمكين الصحــة العامة-الوبائيات 
الميدانيــة األساســية عبــر اإلنترنــت. وهــذا البرنامــج الــذي يمتــد لثالثــة أشــهر هــو تدريــب ميدانــي فــي الغالــب ويمّكــن وزارات 

الصحــة مــن زيــادة عــدد المهنييــن المدربيــن علــى أساســيات االســتجابة للطــوارئ.
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تنفيذ برنامج تمكين الصحة العامة-الوبائيات الميدانية األساسية في إقليم شرق المتوسط

التدريب الخاص بكوفيد-19 لموظفي التطعيم في باكستان

تدريب المدربين في مجال مكافحة العدوى 

تسريع البحوث المتعلقة بكوفيد-19
لتعزيــز اســتخدام البحــوث فــي عمليــة صنــع القــرار، اعتمدنــا علــى خبرتنــا في العمل مع الشــركاء عبــر القطاعات والبلدان إلنشــاء 
بحــوث تركــز علــى تحديــد االحتياجــات والفجــوات المتعلقــة بكوفيــد-19 فــي إقليــم شــرق المتوســط. ونحــن نســتمر فــي دعــم 

البحــوث اإلقليميــة التــي تركــز علــى كوفيــد-19، ونجــري أيًضــا بحوًثــا خاصــة بــكل بلــد فــي المجــاالت ذات األولويــة.

بالتعــاون مــع وزارة الصحــة العراقيــة، أجــرت امفنــت تقييًمــا لرصــد كوفيــد-19 فــي مخيمــات النازحيــن فــي حكومــة إقليــم 
كردســتان. وقــد تمــت مشــاركة نتائــج التقييــم علًنــا مــع وزارة الصحــة المركزيــة، ووزارة الصحــة فــي إقليــم كردســتان، ومختلــف 
أعضــاء المجموعــة الصحيــة التــي تمثــل المكتــب الُقطــري لمنظمــة الصحة العالميــة، وممثلين مختلفين للمنظمات اإلنســانية 

غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة.

تتعــاون امفنــت مــع مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا فــي باكســتان إلجــراء مســح حــول معرفــة وأســاليب وممارســات 
األشــخاص المتعلقــة بكوفيــد-19، حيــث يهــدف هــذا المســح إلــى توفيــر مصــادر معلومــات أفضــل وفــي الوقــت المناســب 
لصانعــي القــرار حــول معرفــة وأســاليب وممارســات المواطنيــن بشــأن كوفيــد-19، بحيــث يمكــن تحســين تدابيــر التخفيف في 

جميــع أنحــاء البلــد. ومــن المتوقــع مشــاركة نتائــج هــذا المســح مــع أصحــاب المصلحــة المحلييــن والدولييــن.

فــي نــدوة رفيعــة المســتوى برعايــة رئيــس الــوزراء األردنــي، تمــت مناقشــة تجربــة كوفيــد-19 فــي األردن مــع التركيــز علــى 
التحديات الصحية واالقتصادية واالجتماعية الهائلة بين المجتمعات. وقد قدمت الندوة توصيات لتعزيز التأهب واالســتجابة 

لألوبئــة فــي المســتقبل مــع إبــراز دور وســائل اإلعــالم فــي أوقــات األزمــات الصحيــة.

تقييم عملية رصد كوفيد-19 في االوضاع اإلنسانية في العراق

مسح المعارف والمواقف والممارسات المتعلق بكوفيد-19 في باكستان

ندوة حول تجربة كوفيد-19 في األردن: الحقائق والتحديات والفرص

بحث منشور حول كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط: تحليل ببليومتري	 
توســيع نطــاق تطبيــق تحصيــن األطفــال لدعــم األطفــال الالجئيــن وأوليــاء األمــور خــالل جائحة كوفيــد-19: نهج رأس المــال االجتماعي 	 

لتوســيع نطــاق تطبيــق الهاتــف الذكــي في مخيــم الزعتري فــي األردن

البحوث المنشورة حول كوفيد-19
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نحو صحة أفضل في
إقليم شرق المتوسط

عنــد إمعــان النظــر فــي عملنــا خــالل عــام 2022/2021، وهــو 
العام األول إلطالق اســتراتيجيتنا، نجد أننا نســير على الطريق 
الصحيــح نحــو المســاهمة فــي تحســين صحــة مجتمعــات 
إقليــم شــرق المتوســط، فقــد اســتمر عملنــا في التوســع على 
المســتويين الفنــي والجغرافــي لدعــم برامــج تدريــب الوبائيات 
الميدانيــة، واســتئصال شــلل األطفــال، وتعزيــز التحصيــن 
الروتينــي، والوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، 
وإدارة المخاطــر البيولوجيــة، وتعزيــز نهــج الصحــة الواحــدة، 

والتأهــب واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ.

عــام  فــي  اســتراتيجيتنا  علــى  االعتمــاد  وســنواصل 
2023/2022 لتعزيــز مســاهمتنا فــي الصحــة الدوليــة مــن 

المتوســط. إقليــم شــرق  فــي  خــالل عملنــا 

فبصفتهــا شــبكة برامــج تدريــب الوبائيــات الميدانيــة فــي 
المنطقــة، ســتقوم امفنــت بقيــادة دعم عملية إنشــاء البرامج 
الجديــدة فــي البلــدان التــي ال توجــد فيهــا هــذه البرامــج، مثــل 
ــادل  ــز فــرص تب منطقــة الخليــج العربــي. كمــا ســنقوم بتعزي
المعرفــة والتعلــم بيــن المقيميــن والخريجيــن فــي برنامــج 
تدريــب الوبائيــات الميدانيــة وغيرهــم مــن المتخصصيــن فــي 
مجال الصحة العامة. ولتعزيز البحوث المتعلقة بالسياســات، 
ســنواصل التعــاون علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي لتعزيز 

معرفــة صانعــي القــرار حــول القضايــا ذات الصلــة باألمــراض 
غيــر الســارية، وصحــة األم والطفــل، واألمــراض الســارية، 
وغيرهــا مــن المواضيــع الصحيــة ذات األولويــة. كمــا لدينــا 
أهــداف طموحــة لتعزيــز برامــج الصحــة العامــة، فســنقوم 
فــرق  ونشــر  لتدريــب  واللوجســتي  الفنــي  دعمنــا  بتســريع 
االســتجابة الســريعة، مــع الشــروع فــي تنفيــذ الرصــد القائــم 
علــى األحــداث عبــر العديــد مــن البلــدان فــي إقليــم شــرق 
المتوســط. وســينصب تركيزنــا بشــكل خــاص على تعزيــز قدرة 
المنطقــة علــى الســيطرة على األمــراض غير الســارية والوقاية 
منهــا، وهــو مجــال نعمــل علــى التوســع فيــه. كمــا ســنواصل 
الدعــوة إلــى تطبيــق نهــج الصحــة الواحــدة فــي جميــع أنحــاء 
المنطقــة الســتهداف مشــاكل الصحــة البيئيــة ذات األولويــة 
باإلضافــة إلــى األمــراض الحيوانيــة المنشــأ. وســيمكننا دورنــا 
الرائــد كمنظمــة للصحــة العامــة مــن تقديــم مســاهمات نحــو 

اســتئصال شــلل األطفــال وتعزيــز التحصيــن الروتينــي.

ســتواصل امفنــت فــي إيجــاد فــرص للتغييــر والســعي نحــو 
تحســين صحــة المجتمعــات فــي إقليــم شــرق المتوســط، 
وبذلــك سنســتمر فــي إحــداث تأثيــرات إيجابيــة فــي مجــال 
الصحــة الدوليــة مــن خــالل حضورنــا القــوي علــى المســتوى 

اإلقليمــي.




