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أصبحت دولة جنوب السودان أحدث الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية وآخرهاالصورة: باولين أجلو/منظمة الصحة العالمية
انتسابًا إلى المنظمة بعد إعلان استقلالها في 9 تموز/يوليو 2011. وتقدم منظمة الصحة العالمية دعمها للحكومة والسلطات الصحية على

الصعيد المركزي وعلى الصعيد المحلي لتعزيز النظم الصحية وللتصّدي للمشكلات في الصحة العمومية ولدعم وتعزيز البحوث من
أجل الصحة. ويقول يونا كيني، مسؤول الترُصّد في دولة جنوب السودان: "إن منظمة الصحة العالمية تقِدّم الدعم الهائل في هذا
البلد". ويتابع القول "إن لدينا أعدادًا كبيرة من العائدين من الشمال، كما إن لدينا صراعات بين القبائل، وحربًا على حدود الدولة،
وبدون تلقي الدعم من منظمة الصحة العالمية سيتعذر الوصول إلى ملايين الأشخاص والأطفال في هذا البلد، وهم محتاجون إلى

الخدمات الصحية. إلا أنني أعترف مع ذلك بأن هناك الكثير مما ينبغي القيام به".

    

وُتعد فاشيات الأمراض من التحديات الصحية الكبرى الأخرى التي تواجهها دولة جنوب السودان. فلاتزال الملاريا من المشكلات
الكبرى فيها، ولايزال السل آخذًا في التفاقم، كما يزداد خطر وفادة شلل الأطفال نتيجة تحركات السكان عبر الحدود. ورغم أن معدل

انتشار العدوى بفيروس العوز المناعي البشري منخفض بالمقارنة بما هو عليه في البلدان الأخرى في جنوب وشرق أفريقيا، فإنه ُيعّد
المعدل الأعلى بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

  

إن منظمة الصحة العالمية تلتزم بمساعدة السكان المتضررين وبتوفير الأدوية المنقذة للأرواح والخدمات الطبية لهم في دولة
جنوب السودان التي تعاني حاليًا من مشكلات سياسية ومن إحصائيات صحية محزنة. ويركز عمل منظمة الصحة العالمية في دول

جنوب السودان على عشرة برامج ذات أولوية، لعل أكبرها مبادرة استئصال شلل الأطفال؛ إذ يقدم هذا البرنامج الدعم للاستجابة
والتصّدي للفاشيات الضارية من خلال حملات التمنيع الوطنية. كما تواصل منظمة الصحة العالمية تقديم دعمها لوزارة الصحة من

أجل المحافظة على الولايات العشر في دولة جنوب السودان خالية من شلل الأطفال، كما تعمل على تحسين التغطية بالتمنيع ضد
الحصبة لدى الأطفال بغية احتواء الفاشية الحالية.

  

كما تعمل منظمة الصحة العالمية أيضًا في مجالات التأهب للطوارئ والعمل الإنساني، وتعزيز وحفظ الصحة، وتقوية النظم
الصحية، والتكامل في الوقاية والمكافحة للأمراض السارية والأمراض غير السارية، والرعاية الصحية الأولية. كما تقدم منظمة

الصحة العالمية الدعم لوزارة الصحة في دولة جنوب السودان، لأنها المنظمة التي تقود العمل الصحي، وذلك بالتنسيق بين
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المجموعة الصحية في البلد.

  

وإلى جانب جميع هذه البرامج، فإن منظمة الصحة العالمية تقدم أيضًا الدعم لوزارة الصحة في مجالات نظم معلومات الإدارة
الصحية، وصحة الأطفال والأمهات، والرعاية الصحية الأولية، وصحة البيئة، وإدارة سلسلة الإمدادات، والتخطيط الميداني، والصحة

النفسية.

Thursday 25th of May 2023 11:17:12 PM

 2 / 2


