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      تقارير مرحلية 

    تقرير من األمانة
  
  
  
 ٢٠١٤أحـــاط المجلـــس التنفيـــذي علمـــًا فـــي دورتـــه الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة فـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير   -١

. وجـرى تحـديث العديـد مـن التقـارير فـي ضـوء مـا ُأدلـي بـه مـن ١٣٤/٥٣م تبالتقارير المرحلية المقدمـة فـي الوثيقـة 
لفقـرات التـي ُأدِخلــت عليهـا تعـديالت كبيــرة تعليقـات أثنـاء مناقشـات المجلــس وورد مـن معلومـات جديـدة. ويــرد ذكـر ا

  في التقارير الالحقة.
  
  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء  
  
  جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بالتقارير المرحلية.  -٢
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      المحتويات
  األمراض السارية

   ٢٠١٥-٢٠١١والعدوى بفيروسه في الفترة  االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن األيدز  :ألف
  ٣    ....................................................................  )١٤-٦٤ج ص ع(القرار 

  ٥    ............................................   )١٦-٦٤ج ص عاستئصال داء التنينات (القرار   :باء

  األمراض غير السارية
  ٨    .......................................  )٢٧-٦٤ج ص عوقاية األطفال من اإلصابات (القرار   :جيم

  تعزيز الصحة طيلة العمر
  بلوغ األهداف والمرامي اإلنمائية الدولية (القرار  نحوية: استراتيجية تسريع التقدم الصحة اإلنجاب  دال:

  ١٠    .........................................................................  )١٢-٥٧ج ص ع
  ١٢    ...................................  )١٦-٦١عج ص تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (القرار   :هاء
  ١٥    .........................................  )٢٨-٦٤ج ص ع(القرار  الشباب والمخاطر الصحية  واو:
  تنفيذ توصيات لجنة األمم المتحدة المعنية بالسلع الُمنقذة ألرواح النساء واألطفال (القرار   زاي:

  ١٧    ............................................................................  )٧-٦٦ج ص ع
  ١٨    ...................................................  )٥ق١٢٤م تالقرار ( تغير المناخ والصحة  حاء:

 ظم الصحيةالنُ 

  االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية القرار   طاء:
  ٢٠    ..........................................................................  )٢١-٦١ج ص ع(

  ٢٤    ..............................  )١٢-٦٣ج ص عتوافر منتجات الدم ومأمونيتها وجودتها (القرار   ياء:
  ٢٧    ....................................  )٢٢-٦٣ج ص عزرع األعضاء واألنسجة البشرية (القرار   كاف:
  ٢٩    ............................  الصحة العالمية بشأن البحوث من أجل الصحةاستراتيجية منظمة   الم:

  التأهب والترصد واالستجابة
تعزيز تنظيم منظمة الصحة العالمية وقدرتها دورها بصفتها قائد مجموعة الصحة، في مجال تلبية   ميم:

  ٣١    ....................  )٢٠-٦٥ج ص عالطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية (القرار 

  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية
  ٣٤    ..................................  )١٢-٦١ج ص عالتعددية اللغوية: تنفيذ خطة العمل (القرار   نون:
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  األمراض السارية
-٢٠١١االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشـأن األيـدز والعـدوى بفيروسـه فـي الفتـرة   :ألف

  )١٤-٦٤ج ص عالقرار ( ٢٠١٥
 

فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المرحلــي أحــاط المجلــس التنفيــذي علمــًا بإصــدار ســابق مــن هــذا التقريــر   -١
  ١.المائة

 
 اعتمــدت جمعيــة الصــحة االســتراتيجية العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن األيــدز ١٤-٦٤ج ص عفــي القــرار و   -٢

التقـــدم الُمحـــرز فـــي ، وطلـــب مـــن المـــديرة العامـــة أن تقـــدم تقريـــرًا عـــن ٢٠١٥-٢٠١١والعـــدوى بفيروســـه فـــي الفتـــرة 
 تنفيذها.

 

ومنذ إصدار االستراتيجية تراجع عدد حاالت العـدوى الجديـدة بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري فـي البلـدان   -٣
مليـــون حالــة فـــي  ٢,٣إلــى  ٢٠١٠لـــة فــي عـــام مليــون حا ٢,٧المنخفضــة والمتوســـطة الــدخل، حيـــث انخفــض مـــن 

. وأسـفرت التغطيـة الموسـعة بخـدمات الوقايـة ٢٠٠١٪ منـذ عـام ٣٣نسـبته  ي، مع تسجيل تراجـع إجمـال٢٠١٢ عام
٪ فـي عـدد حـاالت العـدوى ٣٦من انتقال فيروس العوز المنـاعي البشـري مـن األم إلـى الطفـل عـن انخفـاض نسـبته 

مليـون شـخص فـي  ٩,٧كـان  ٢٠١٢. وبحلول نهاية عام ٢٠٠٩مقارنة بعام  ٢٠١٢الجديدة بين األطفال في عام 
  البلــــدان المنخفضــــة والمتوســــطة الــــدخل يتلقــــون العــــالج المضــــاد للفيروســــات القهقريــــة، ويعنــــي ذلــــك زيــــادة بعــــدد 

فـي  ، وُيعـد ذلـك أسـرع زيـادة فـي إتاحـة العـالج المضـاد للفيروسـات القهقريـة٢٠١١مليون شخص مقارنة بعام  ١,٦
وساعدت  ممكنة التحقيق. ٢٠١٥مليون شخص على العالج بحلول عام  ١٥سنة واحدة، مما يجعل غاية حصول 

مليـون  ١,٨إتاحة العالج المضاد للفيروسات القهقرية على انخفاض عدد الوفيات السنوية ذات الصلة باأليـدز مـن 
 عـــدد الوفيـــات التـــي أمكـــن تالفيهـــا بـــين  ، حيـــث ُيقـــدَّر٢٠١٢مليـــون وفـــاة فـــي عـــام  ١,٦إلـــى  ٢٠١٠وفـــاة فـــي عـــام 

مليـــون حالـــة. كمـــا أن التوســـع فـــي إتاحـــة العـــالج المضـــاد للفيروســـات القهقريـــة  ٥,٢بنحـــو  ٢٠١٢و ١٩٩٦عـــامي 
حالــــة فــــي  ٥٠ ٠٠٠خفَّــــض عــــدد وفيــــات الســــل، حيــــث تُقــــدَّر الزيــــادة فــــي عــــدد األرواح التــــي أمكــــن إنقاذهــــا مــــن 

. ومــع ذلــك فــإن التوســع فــي الخــدمات وتعزيــز جودتهــا يتســمان ٢٠١١حالــة فــي عــام  ٤٠٠ ٠٠٠إلــى  ٢٠٠٥ عــام
 بالتفاوت بين األقاليم والبلدان وفئات السكان.

 
اســتخدام  بشــأن مبادئهــا التوجيهيــة المجمعــةأصــدرت منظمــة الصــحة العالميــة  ٢٠١٣وفــي حزيــران/ يونيــو   -٤

شملت  والتي ٢،المناعي البشري والوقاية منه األدوية المضادة للفيروسات القهقرية في عالج العدوى بفيروس العوز
توصــيات جديــدة بخصــوص مــا يلــي: االختبــارات واالستشــارات المجتمعيــة بشــأن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري؛ 

؛ وعــالج جميــع األطفــال الــذين تقــل أعمــارهم عــن خمــس والتبكيــر بالبــدء فــي العــالج المضــاد للفيروســات القهقريــة
ســــنوات وجميــــع الحوامــــل والمرضــــعات؛ والمواءمــــة بــــين نظــــم العــــالج المضــــاد للفيروســــات القهقريــــة عبــــر مختلــــف 
المجموعــات الســكانية؛ واســتعمال نظــم عــالج أبســط وأكثــر مأمونيــة؛ وتحســين رصــد المــرض ونقــل المهــام؛ وٕاضــفاء 

مات الرعاية والعالج؛ وتكامل الخدمات وٕاقامة الصالت. وتشدد المبادئ التوجيهية على الطابع الالمركزي على خد
مــا يلــي: تحســين جــودة التــدخالت والخــدمات علــى كامــل حلقــات سلســلة الرعايــة الخاصــة بفيــروس العــوز المنــاعي 

                                                           
 ٥للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة، الجلســـة الرابعـــة عشـــرة، الفـــرع  المـــوجزةالمحاضـــر انظـــر     ١

 . (باإلنكليزية) )٢/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤م ت(الوثيقة 

المبـــــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــــة المجمعـــــــــــــة بشـــــــــــــأن اســـــــــــــتخدام األدويـــــــــــــة المضـــــــــــــادة للفيروســـــــــــــات القهقريـــــــــــــة فـــــــــــــي عـــــــــــــالج ٢    
. جنيـف: ٢٠١٣بشري والوقاية منه؛ توصيات بشأن نهج الصحة العمومية، حزيـران/ يونيـو المناعي ال العوز بفيروس العدوى

  .٢٠١٣منظمة الصحة العالمية؛ 
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شــري، والــربط بــين البشــري؛ بمــا فــي ذلــك التوســع فــي االختبــارات واالستشــارات الخاصــة بفيــروس العــوز المنــاعي الب
النــاس الُمشّخصــة حــالتهم علــى أنهــم مصــابون بعــدوى الفيــروس المــذكور وبــين خــدمات الرعايــة والعــالج؛ وتحقيــق 
أعلى مستوًى من التقيد بالعالج المضاد للفيروسات القهقرية؛ وٕابقاء الناس داخل دائرة الرعاية؛ والوقاية من حـاالت 

منظمــة حلقــات عمليــة فــي كــل األقــاليم مــن أجــل تيســير اإلســراع باعتمــاد المراضــة الرئيســية ومعالجتهــا. وعقــدت ال
وتكييف المبادئ التوجيهية، كما تعكف على رصد أثرهـا فـي السياسـات والممارسـات ذات الصـلة باسـتعمال األدويـة 

  المضادة للفيروسات القهقرية. 
 
تــزداد فيهــا مخــاطر انتقــال المــرض  وينبغــي أن تركــز اســتجابة قطــاع الصــحة علــى الســكان وعلــى البيئــات التــي -٥

والمراضة والوفاة لكي تكون تلك االستجابة فعالة. وتشـمل المجموعـات السـكانية الرئيسـية المعرضـة ألشـد المخـاطر 
من يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، والعاملين في تجارة الجنس، والذكور الذين يمارسون الجنس مع الذكور، 

ًا النســـاء)، والســـجناء، وهـــذه المجموعـــات ال تحصـــل غالبـــًا علـــى الخـــدمات الخاصـــة والمتحـــولين جنســـيًا (خصوصـــ
بلــدًا  ٢١مــن  ٢٠١١بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري. فعلــى ســبيل المثــال أشــارت البيانــات التــي ُجِمعــت فــي عــام 

روس العــوز أصــيبوا بفيــمــن األشــخاص المحتــاجين إلــى العــالج المضــاد للفيروســات القهقريــة  ٪٥٩أوروبيــًا إلــى أن 
المنــاعي البشــري نتيجــة تعــاطي المخــدرات عــن طريــق الحقــن، مــع أن مــن يتعــاطون المخــدرات عــن طريــق الحقــن 

ســتقوم  ٢٠١٤وفــي وقــت الحــق مــن عــام  ١فقــط ممــن يتلقــون العــالج المضــاد للفيروســات القهقريــة. ٪٢١يشــكلون 
قــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري لتلــك المنظمــة بإصــدار اإلرشــادات الموحــدة الخاصــة بالخــدمات الشــاملة المتعل

المجموعـــات الســـكانية الرئيســـية بغيـــة تعزيـــز اإلنصـــاف الصـــحي وحقـــوق اإلنســـان. وتـــدعم المنظمـــة أيضـــًا الجهـــود 
المبذولـــة مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى المجموعـــات الســـكانية الســـريعة الــــتأثر، بوســـائل مـــن قبيـــل إعـــداد مجمـــوعتين مـــن 

فيــروس العــوز المنــاعي البشــري للمــراهقين، وبشــأن منــع العنــف القــائم علــى نــوع المبــادئ التوجيهيــة بشــأن خــدمات 
الجــنس. ولــدى المنظمــة جهــاز لختــان الــذكور مــن أجــل تعزيــز الختــان الطبــي الطــوعي للــذكور بهــدف الوقايــة مــن 

يها معدل اإلصابة بفيروس العوز المناعي البشري من خالل الوصول بالخدمة إلى الرجال في البيئات التي يرتفع ف
  انتشار المرض.

  
والخطة العالمية للقضاء على حاالت العدوى الجديدة بفيروس العوز المناعي البشري بين األطفال بحلـول   -٦

تـــدعو إلـــى تقويـــة الـــروابط بـــين البـــرامج الخاصـــة بفيـــروس العـــوز  ٢،وٕابقـــاء األمهـــات علـــى قيـــد الحيـــاة ٢٠١٥عـــام 
المنــاعي البشــري وصــحة األم والطفــل وتنظــيم األســرة. وفــي إطــار الخطــة العالميــة دعمــت المنظمــة بــرامج العــالج 
المضــاد للفيروســات القهقريــة مــن أجــل الوقايــة مــن انتقــال فيــروس العــوز المنــاعي البشــري مــن األم إلــى الطفــل فــي 

ــــدًا يرتفــــع فيهــــا معــــدل انتشــــار المــــرض، حيــــث زادت التغطيــــة مــــن ب ٢٢ ــــى  ٢٠١١فــــي عــــام  ٪٥٧ل فــــي  ٪٦٣إل
من األطفال المحتاجين إلى العالج المضـاد للفيروسـات  ٪٣٤. ومع ذلك لم يحصل على العالج سوى ٢٠١٢ عام

لغين المحتـاجين إلـى مـن البـا ٪٦٨، مقابـل ٢٠١٢القهقرية في البلدان التي يوجد فيها أثقل عبء للمـرض فـي عـام 
العالج. ويوفر التعاون القائم بين بـرامج السـل وبـرامج فيـروس العـوز المنـاعي البشـري نموذجـًا لـنهج متكامـل، علـى 

سياسة المنظمة بشأن األنشطة التعاونية الخاصة بالسـل/ فيـروس العـوز المنـاعي البشـري: مبـادئ النحو المبين في 
  ٣ألخرى صاحبة المصلحة.توجيهية للبرامج الوطنية والجهات ا

                                                           
١    World Health Organization. Global update on HIV treatment 2013: results, impact and opportunities. 

Geneva: World Health Organization; 2013.                                                                                                                  
٢    Global plan towards the elimination of new HIV infections among children by 2015 and keeping their 

mothers alive. Geneva: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS); 2011.                                          

٣    WHO policy on collaborative TB/HIV activities: guidelines for national programmes and other stakeholders. 

Geneva: WHO; 2012 http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503006_eng.pdf,   تـــم االطـــالع فـــي)  
 ).٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر  ٢٥
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وتركــز المنظمــة فــي برامجهــا الخاصــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري علــى األولويــات المســتجدة، مثــل   -٧
والتهاب  Bالوقاية من حاالت المراضة المشتركة ومعالجتها. وأعطت إرشادات بخصوص الوقاية من التهاب الكبد 

ع التركيـز علـى العـدوى المشـتركة بالتهـاب الكبـد وفيـروس العـوز مـ ١، ومعالجتهمـا، واتقـاء عـدوى الفيـروس،Cالكبد 
المناعي البشري. فمعدل انتشار األمراض غير السارية بين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري آخذ في 

تعكـف  اجـةالتزايد، والحاجة قائمة إلى خدمات الرعاية المتكاملـة وتكييفهـا مـع االعـتالالت المزمنـة. ولتلبيـة هـذه الح
المنظمــة علــى تقــدير العــبء النســبي لألمــراض غيــر الســارية بــين المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري، 

  ومن أجل البت في اإلرشادات السريرية والبرمجية الالزمة لتوفير الرعاية الشاملة.
  
وستواصـــل األمانـــة العمـــل مـــع الـــدول األعضـــاء والشـــركاء علـــى رصـــد تنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة لقطـــاع   -٨

  .٢٠١٥-٢٠١١الصحة بشأن األيدز والعدوى بفيروسه في الفترة 
  
  

  )١٦-٦٤ج ص عاستئصال داء التنينات (القرار   باء:
  
 استئصــال داء التنينــات اســتجابةً التقــدم الُمحــرز فــي عــن المطلوبــة محدثــة المعلومــات اليقــدم هــذا التقريــر   -٩
فـي دورتـه الرابعـة والثالثـين  بإصـدار سـابق مـن هـذا التقريـر وأحاط المجلس التنفيـذي علمـاً . ١٦-٦٤ج ص ع لقرارل

   .وقد ُحدِّث التقرير ببيانات عن حاالت جديدة ٢.بعد المائة
  

اضطلعت المنظمة باإلشهاد على خلو خمسة بلدان أخرى من انتقال داء التنينات فيها بناًء على توصـية و   -١٠
ديســمبر / كــانون األول ٥-٣جنيــف، ( أثنــاء اجتماعهــا التاســع اللجنــة الدوليــة لإلشــهاد علــى استئصــال داء التنينــات

كـوت ديفـوار والنيجـر ( بالـداء فـي السـابقن ثالثة بلدان من أصل هذه البلدان الخمسة كانت موطونة إ؛ إذ )٢٠١٣
في الوقت و . تاريخًا للداء في اآلونة األخيرة )الصومال وجنوب أفريقيا(، فيما لم يتبّين أن للبلدين اآلخرين )ونيجيريا

حصلت على اإلشـهاد علـى الخلـو مـن دولة عضوًا)  ١٨٥(تمثل مجتمعة بلدًا وٕاقليمًا ومنطقة  ١٩٧الحاضر هناك 
لــم ُيشــهد علــى  تســع دول أعضــاء هنــاك تكانــ ٢٠١٣ ديســمبر /كــانون األول ٣١التنينــات فيهــا. وحتــى  انتقــال داء

ثالثــة خلوهــا مــن الــداء، وهــي كالتــالي: البلــدان األربعــة الموطونــة بالــداء (تشــاد وٕاثيوبيــا ومــالي وجنــوب الســودان) و 
عــن أيــة  يبّلغـا لــماثنـان (غانـا وكينيــا والسـودان) وبلــدان علــى خلوهـا مــن الــداء بلـدان تمــر بالمرحلـة الســابقة لإلشـهاد 

تـم اسـتعراض وقـد . )ثة تتعلق بتاريخ المرض في الفترة األخيرة (أنغوال وجمهورية الكونغو الديمقراطيةمعلومات محدَّ 
في االجتماع السابع عشـر السـتعراض البـرامج الوطنيـة  ٢٠١٣ووضع الخطط لعام  ٢٠١٢التقدم الُمحرز في عام 

ومـــن المقـــّرر عقـــد االجتمـــاع الثـــامن عشـــر . )٢٠١٣أبريـــل  /نيســـان ١٢-٩، واغـــادوغو(الستئصـــال داء التنينـــات 
وخـالل . ٢٠١٤آذار/ مـارس  ٢٢إلـى  ١٩الستعراض البرامج الوطنية الستئصال داء التنينات في أديس أبابـا مـن 
لوزراء الصـحة فـي البلـدان التـي يتوطنهـا  انعقاد جمعية الصحة العالمية السادسة والستين، ُعقد اجتماع غير رسمي

  من أجل تعزيز التزامها باستئصال هذا الداء.أو كانت موطونة به داء التنينات 
  
  

                                                           
لــدى متعــاطي المخــدرات بــالحقن.  Cو Bإرشــادات بشــأن الوقايــة مــن التهــاب الكبــد الفيروســي منظمــة الصــحة العالميــة.    ١

؛ والمبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الصــحة العالميــة بشــأن فحــص األشــخاص المصــابين ٢٠١٢جنيــف، منظمــة الصــحة العالميــة؛ 
  ورعايتهم وعالجهم، وهي مبادئ قيد النشر. Cبعدوى التهاب الكبد 

 ٥ين بعـــد المائـــة، الجلســـة الرابعـــة عشـــرة، الفـــرع للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الرابعـــة والثالثـــ المحاضـــر المـــوجزةانظـــر     ٢
 . (باإلنكليزية) )٢/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤م ت(الوثيقة 
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ليبلـغ  ٪٧٧نسبة من  العالمفي الُمبّلغ عنها حاالت داء التنينات الجديدة  عدد ٢٠١٣انخفض خالل عام و   -١١
، فـــي حـــين أن قـــرى ١٠٣ . وحـــدثت الحـــاالت فـــي٢٠١٢عـــام أثنـــاء  أبِلـــغ عنهـــاحالـــة  ٥٤٢ حالـــة فـــي مقابـــل ١٤٨

قريــة. ويعــود هــذا التراجــع فــي المقــام األول إلــى انخفــاض  ٢٧٢ حــدثت فــي ٢٠١٢غ عنهــا فــي عــام الحــاالت المبّلــ
حالـــة فـــي  ٥٢١ غ عنهـــا فـــي جنـــوب الســـودان، والتـــي انخفضـــت مـــنفـــي عـــدد الحـــاالت الجديـــدة المبّلـــ ٪٧٨بنســـبة 
ــ ١١٣ إلــى ٢٠١٢ عــام ــًا متمركــزًا فــي منــاطق قليلــة مــن ٢٠١٣ي عــام حالــة ف . وأصــبح اآلن انتقــال المــرض محلي

ــغ عنهــا فــي عــام البلــدان المتضــررة ــا ومــالي ســجلت زيــادات طفيفــة فــي عــدد الحــاالت الُمبّل ، علــى أن تشــاد وٕاثيوبي
الــداء، ثــالث . وأبلــغ الســودان، وهــو بلــد يمــر بالمرحلــة الســابقة لإلشــهاد علــى خلــوه مــن ٢٠١٢مقارنــة بعــام  ٢٠١٣

  حاالت وقعت قرب حدوده مع جنوب السودان.
  

جديــدة  حالــة ١٤ عــن ٢٠١٣خــالل عــام عامهــا الرابــع حيــث ُأبلــغ  تشــادودخلــت فاشــية داء التنينــات فــي   -١٢
، فيمــا لــم يتســن احتــواء أيــة حالــة مــن الحــاالت الحــاالت هــذه مــن ثمــان حــاالت قــرى؛ وقــد تــم احتــواء ١٠ شــهدتها

الخمــس التــي ُأبِلــغ عنهــا فــي قريــة مــايمو الواقعــة فــي مقاطعــة صــرح. وال تمتلــك خمــس قــرى مــن القــرى العشــر التــي 
عـن  ٢٠١٢وُأبِلغ خالل عـام  .بمصدرًا واحدًا محسنًا إلمدادها بمياه الشر  ٢٠١٣أبلغت عن حاالت الداء في عام 

قريـة للترصـد النشـط  ٧٠٠يزيـد علـى  إخضـاع مـا ٢٠١٣جرى فـي عـام و  .وِيت أربع حاالت منهاواحتُ  حاالت، ١٠
يمكـن تمييزهـا مورفولوجيـًا عـن  ديـدان عنـد الكـالب ال ٢٠١٣-٢٠١٢الثنائيـة  بمساعدة مركز كارتر. واكُتشـفت فـي

ودراسـات أخـرى جاريـة  ؛ وثمـة تحقيقـاتالديدان الموجودة في البشر، وذلـك فـي المنـاطق نفسـها المعرضـة للمخـاطر
. وتقـدم األمانـة الـدعم التقنـي إلـى تشـاد مـن أجـل تعزيـز ترصـد داء للديـدان الوبـائي على قدم وساق لتقصي األصـل

فيمـــا يتعلـــق بالمكافـــآت النقديـــة  يتجـــاوز حـــدود القـــرى الخاضـــعة للترصـــد النشـــط علـــى نحـــو التنينـــات وٕاذكـــاء الـــوعي
ال ينبغي تقديم المزيد من الدعم . ومع ذلك فماز تأكيد حالة إصابة بالداء المقدمة لقاء اإلدالء بمعلومات تفضي إلى

  احتواء الحاالت.ٕالى أنشطة األنشطة و  تلك إلى
  

 عــن ٢٠١٣خــالل عــام يســتمر انتقــال المــرض بكثافــة منخفضــة فــي إقلــيم غــامبيّال. وقــد ُأبلــغ  ثيوبيــاإوفــي   -١٣
أبوبو وحالة واحدة في مقاطعة غوغ وأخرى في مقاطعـة مقاطعة  في ، منها خمس حاالت وقعتحاالت جديدة سبع

الحـاالت  مـن أصـل . وتم احتواء أربع حـاالت٢٠١٢حاالت ُأبلغ عنها في عام  أربع في مقابل إيتانغ على التوالي،
وقـد ُأبِلـغ عـن الحـاالت فـي . ٢٠١٢مقارنة بحالتين اثنتين من أربع حـاالت فـي عـام  ٢٠١٣في عام  الجديدةالسبع 

خمــس قــرى علــى النحــو التــالي: فــي قريــة واحــدة مــن مقــاطعتي كــل مــن إيتــانغ وغــوغ وثــالث قــرى أخــرى تقــع فــي 
مقاطعة أبوبو. وقد أصابت خمـس حـاالت مـن تلـك الحـاالت السـبع أفـرادًا مـن سـكان قريـة تيركـودي بـاتبولو الواقعـة 

وجــرى تتبعهــا إلــى  ٢٠١٢ن حالــة لــم يــتم احتواءهــا فــي نيســان/ أبريــل فــي مقاطعــة أبوبــو (أبلغــت القريــة المــذكورة عــ
قريــة أوتويــو الموطونــة بالــداء والواقعــة فــي منطقــة متاخمــة لمقاطعــة غــوغ). أمــا الحالتــان األخريــان المتبقيتــان فقــد 

ضــًا أصــابت إحــداهما فــردًا مــن ســكان مخــيم بوغنيــدو لالجئــين الواقــع فــي مقاطعــة غــوغ؛ فيمــا أصــابت األخــرى مري
، ولكــن تبــّين أنــه ُأِصــيب بــدودة أخــرى فــي كــانون ٢٠١٢ُكِشــف عــن حالتــه وُأبِلــغ عنهــا فــي كــانون األول/ ديســمبر 

فــي قريــة أومــاه الواقعــة فــي مقاطعــة أبوبــو. ويوجــد مــن بــين القــرى الخمــس التــي أبلغــت عــن  ٢٠١٣الثــاني/ ينــاير 
إلمـــدادها بميـــاه ال تمتلـــك أي مصـــدر محّســـن قريـــة واحـــدة (هـــي تيركـــودي بـــاتبولو)  ٢٠١٣حـــاالت الـــداء فـــي عـــام 

النقديــة المقدمــة مــن البرنــامج  وثمــة حاجــة إلــى دعــم تعزيــز الترصــد وٕاذكــاء الــوعي بشــأن نظــام المكافــآت. الشــرب
، الوطني اإلثيوبي الستئصال داء التنينات لقاء اإلبالغ طوعًا عن حاالت اإلصابة بالداء واالمتثال لتدابير احتوائها

ترصــد داء بــين ربط الــالمنــاطق الواقعــة علــى طــول الحــدود مــع جنــوب الســودان. وتعمــل األمانــة علــى والســيما فــي 
التدخالت الواسعة النطاق التي تنفذ حاليًا، مثل رسم خرائط أمراض المناطق المدارية المهملة وتوزيع وبين التنينات 

استجابة قوية ومتسقة مـن جانـب السـلطات  األدوية القائم على المجتمعات المحلية. ومع ذلك فثمة حاجة إلى حشد
  ضمان التحقيق في جميع الشائعات واحتواء الحاالت الجديدة. لمن أجالمحلية 
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 ٢٠١٣خـالل عـام البلد الوحيد في غرب أفريقيا الذي يستمر فيه انتقال داء التنينات. وقد ُأبلـغ  ماليوُيعد   -١٤
أربــع مقاطعــات، وذلــك علــى النحــو التــالي: أســونغو (ســت حــاالت)  قــرى تقــع فــي ثمــاني جديــدة فــي حالــة ١١ عــن

مــن  ســبع حــاالت وقــد تــم احتــواء رهــاروس (حالــة واحــدة)،-وكيــدال (ثــالث حــاالت) وجينــي (حالــة واحــدة) وغورمــا
ثــالث قــرى تقــع فــي مقاطعــة كيــدال مــن إقلــيم كيــدال  حــاالت فــيأربــع  قــد ُأبلــغ عــنف ٢٠١٢مقارنــة بعــام بينهــا. و 

 .تــان) ومقاطعــة جينــي مــن إقلــيم مــوبتي (حالــة واحــدة) ومقاطعــة ماســينا مــن إقلــيم ســيغو (حالــة واحــدة)(حالتــان اثن
ال تمتلــك أي مصــدر محّســن أربــع قــرى  ٢٠١٣ويوجــد مــن بــين القــرى الثمــاني التــي أبلغــت عــن الحــاالت فــي عــام 

الـبالد إلـى تعطيـل البرنـامج القلـق األمنـي فـي شـمال  بواعثأدت  ٢٠١٢مارس  /ومنذ آذار .إلمدادها بمياه الشرب
يسـرت الترصـد علـى نحـو المعنيـة بتقـديم الـدعم اإلنسـاني ألمم المتحدة أجهزة ا الوطني الستئصال المرض، رغم أن

فـي أقـاليم كـل مـن  تعزيـز الترصـد ٢٠١٣فـي عـام  التحسن الذي شهدته األوضاع األمنيةيتواصل بفضل متقطع. و 
. كما تم تكثيف الترصد م كيدال الذي ال تزال فيه بواعث القلق األمني مرتفعةغاو وتيمبوكتو وموبتي، باستثناء إقلي

و وموريتانيـا والنيجـر مـن أجـل منـع اسـتمرار انتشـار المـرض. صفي مخيمات الالجئين المالية الكائنة في بوركينا فا
صـحيين، وهـي تنفـذ اآلن قدمت األمانة الدعم التقنـي والمـالي لبنـاء قـدرات العـاملين ال الترصد جهود وفي جانب من

الممنوحــة لقــاء برنــامج علــى نطــاق البلــد يســتهدف إذكــاء وعــي المجتمعــات المحليــة بشــأن نظــام المكافــآت النقديــة 
زيادة حساسية نظام الترصد. ومع ذلك فثمة حاجـة إلـى  اإلبالغ طوعًا عن حاالت اإلصابة بداء التنينات سعيًا إلى

توسـيع نطـاق الدعايـة ٕالـى المزيد من الدعم من أجل إعادة إرساء الترصد أو زيادته مـع تحسـن األوضـاع األمنيـة، و 
  عن نظام المكافآت.

  
تسـع  ت. وأبلغـ٢٠١٣ عـام من حاالت داء التنينات كافة التـي ُأبلـغ عنهـا فـي ٪٧٦ السودانجنوب وشهد   -١٥

مقارنـة  ٪٧٨منهـا. وتراجـع عـدد الحـاالت بنسـبة  ٪٦٧ نسبة تم احتواءإجماًال حالة جديدة  ١١٣ قرية عن وسبعون
، ٢٠١٣ ومن أصل مجموع عدد الحاالت الجديدة الُمبّلغ عنها في عامحالة.  ٥٢١عن  ُأبلغ فيه الذي ٢٠١٢بعام 

قريـــة  ١٧الواقعـــة فـــي واليـــة شـــرق االســـتوائية، فيمـــا كانـــت هنـــاك  مـــن بلـــدة شـــرق كابويتـــا )٪٦٨حالـــة ( ٧٧وردت 
قريـــة تمتلـــك  ٧٩والبـــالغ عــددها  ٢٠١٣مــن بـــين القـــرى التــي أبلغـــت عـــن وقــوع حـــاالت بالـــداء خــالل عـــام  )٪٢٢(

قريـة فـي  ٥٤ومـن أصـل القـرى البـالغ عـددها  مصدرًا واحدًا أو أكثر من المصادر المحّسنة إلمدادها بمياه الشـرب.
٪) منهـا تتمتـع بسـبل ١٣( قـرى ٧، كانـت هنـاك ٢٠١٣بلدة شرق كابويتا التي أبلغت عن وقوع حـاالت خـالل عـام 

ز كــارتر وتــدعم منظمــة الصــحة العالميــة واليونيســيف ومركــ الوصــول إلــى مصــادر محّســنة إلمــدادها بميــاه الشــرب.
تقــدم الــدعم التقنــي لتعزيــز ترصــد هــذا الــداء، بمــا فــي ذلــك بنــاء ، كمــا البرنــامج الــوطني لوقــف انتقــال داء التنينــات

ومــع ذلــك  وجــود الحــاالت، والتوعيــة الصــحية، والتنســيق. عــنالقــدرات، وتعزيــز اإلشــراف، والتحقيــق فــي الشــائعات 
فــي المنــاطق المتاخمــة للســودان،  وخصوصــاً  الحــاالت،احتــواء مواصــلة تحســين فثمــة حاجــة إلــى الــدعم مــن أجــل 

ومـن المحتمـل أن تـؤدي  تعزيز الترصـد مـن خـالل التبليـغ الطـوعي عـن الحـاالت فـي ظـل إدخـال نظـام المكافـآت.و 
االضطرابات الدائرة حاليًا بين األهالي في جنوب السودان والتي اندلعت فـي منتصـف شـهر كـانون األول/ ديسـمبر 

تنفيذ البرنامج بسبب القيود المفروضة على وصول العاملين في مجال الرعاية الصـحية وحركـة إلى تعطيل  ٢٠١٣
الســـكان المشـــردين بـــين المنـــاطق الموطونـــة بـــداء التنينـــات وتلـــك الخاليـــة منـــه. وقـــد تســـفر التعبئـــة الحاليـــة لعناصـــر 

  غير موطونة به.الجيش عبر أنحاء البلد عن التهديد باندالع فاشيات الداء مستقبًال في مناطق 
  

الواقــع  بالســودانداء التنينــات فــي إقلــيم جنــوب دارفــور إصــابة بــحــاالت ثــالث  عــن ٢٠١٣ عــام فــيُأبِلــغ و   -١٦
 ٢٠١٣وُكِشــف عــن حــالتين اثنتــين فــي حزيــران/ يونيــو جنــوب الســودان. واليــة بحــر الغــزال الغربيــة فــي علــى حــدود 

والتـي أصـابت  ٢٠١٣خالل حملة استئصال شلل األطفـال، فيمـا ُأبِلـغ عـن الحالـة الثالثـة الحقـًا فـي أيلـول/ سـبتمبر 
ن عينـات ُأِخـذت مـن حـالتيوتم بعد ذلـك التأكـد مختبريـًا مـن فردًا أخر من العائلة نفسها التي ُمِنيت بتلكما الحالتين. 

فـــي قـــد ُأبلـــغ عنهـــا آخـــر حالـــة محليـــة فـــي الســـودان  وكانـــت. التنينـــة المدينيـــةحـــاالت  ناجمـــة عـــن أنهـــااثنتـــين علـــى 
وزعـم سـكان القريـة المعنيـة أن انعـدام األمـن بالمنطقـة . ٢٠٠٧فـي عـام قد ُأبلغ عنها وآخر حالة وافدة  ٢٠٠٢ عام

وتقــدم لســطحية التــي يســتعملها المرضــى أيضــًا. أســفر عــن تشــريد قاطنيهــا وتلويــث مصــدر الميــاه ا ٢٠١٢فــي عــام 
ـــدعم التقنـــي والمـــالي لـــدعم الســـودان فـــي تعزيـــز ترصـــد داء التنينـــات مـــن خـــالل تعزيـــز ترصـــد المـــرض  ـــة ال األمان
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عــن الحــاالت بزيــارة المنــازل فــي أثنــاء حمــالت  الكشــف واالســتجابة لمقتضــياته علــى نحــو متكامــل، واســتخدام نهــج
المكافــآت النقديــة المقدمــة عنــد التبليــغ نظــام التطعــيم ضــد شــلل األطفــال، وٕاذكــاء وعــي المجتمعــات المحليــة بشــأن 

حاجــة إلــى المزيــد مــن الــدعم مــن أجــل تعزيــز الترصــد هنــاك  لكــن. و اإلصــابة بــداء التنينــات حــاالت الطــوعي عــن
الواقعــة علــى  تلــك فــي المنــاطق التـي يصــعب الوصــول إليهــا، مثـل وبــاألخص ام المكافـآت،وٕاذكـاء الــوعي بشــأن نظــ

  حدود جنوب السودان وتشاد.
  

التـي المتبقيـة الرصد بدعم من المنظمة في المناطق الخالية من داء التنينات في البلـدان األربعـة تواصل و   -١٧
علـى خلوهـا منـه (جـرى اإلشـهاد علـى خلـو  ابقة لإلشـهاديتوطنها المرض وفي البلدان الستة التي تمر بالمرحلـة السـ
اســـُتكمل كمــا ، كــوت ديفــوار والنيجــر ونيجيريــا) – ٢٠١٣ثالثــة بلــدان منهــا مــن الــداء فــي كــانون األول/ ديســمبر 

داء. اإلصـابة بالـالرصد بنظـام المكافـآت المقدمـة فـي حالـة التبليـغ الطـوعي عـن معلومـات تـؤدي إلـى تأكيـد حـاالت 
حمـالت توزيـع / أو ذ عن طريق زيارة المنازل في أثناء أيام التمنيع الوطنية ونفّ ذلك فإن المسوح التي تُ وفضًال عن 

تبـادل  أنشـطة البحـث عـن حـاالت داء التنينـات. وتـم تبسـيط وتكثيـف ُطبِّقت على عمليات واسعاألدوية على نطاق 
الخاليـــة مـــن المـــرض  يتوطنهـــا داء التنينـــات والبلـــدانللحـــدود مـــن جانـــب البلـــدان التـــي  ةالمعلومـــات والترصـــد العـــابر 

وُتشـّجع البلـدان علـى اإلبـالغ عـن مـدى وعـي األفـراد بالمكافـآت النقديـة المقدمـة لقـاء التبليـغ الطـوعي  المجاورة لهـا.
 )٪٣٥(وكــوت ديفــوار  )٪٥٨,٥(عــن الحــاالت، وهــو وعــي يتبــاين مســتواه بــين البلــدان علــى النحــو التــالي: تشــاد 

  .)٪٢١(والسودان  )٪٦٣(ونيجيريا  )٪٧٧(والنيجر  )٪٤٢(ومالي  )٪٤٧(وغانا  )٪٤٤(ا وٕاثيوبي
  

تقـارير علـى خلوهـا منـه وقدمت جميع البلدان التـي يتوطنهـا المـرض والتـي تمـر بالمرحلـة السـابقة لإلشـهاد   -١٨
علـى  بالمرحلـة السـابقة لإلشـهادالتـي تمـر  وأالبلـدان العشـرة التـي يتوطنهـا المـرض مـن بـين شهرية إلـى المنظمـة. و 

خاللـــه وردت الـــذي ، ٢٠١٣ عــام تقــارير شـــهرية فـــيالواقعـــة فيهـــا مـــن المقاطعــات  ٪٩٠ ت نســـبة، قــدمخلوهــا منـــه
  ساعة. ٢٤) في غضون ٪٨٩منها ( شائعة ٣٨١٧ وُأجري التحقيق فيإجماًال شائعة  ٤٢٨١ بالغات عن

  
، قــدم كــل مــن بــنن وبوركينــا علــى خلوهــا مــن الــداء إلشــهادة الســابقة لومــن بــين البلــدان التــي تمــر بالمرحلــ  -١٩
. وينبغي أن ٢٠١٣والسنغال وتوغو تقارير فصلية في عام وموريتانيا و والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى صفا

المجتمعــات إجــراء الترصــد مــن خــالل علــى خلوهــا مــن الــداء تواصــل البلــدان التــي تمــر بالمرحلــة الســابقة لإلشــهاد 
 .توجـود حــاالعــن أو شـائعة حالــة ُيشـتبه فيهــا ألي  علــى الفـور وُنظـم ترصــد الشـؤون الصــحية واالسـتجابةالمحليـة 

شـائعة منهـا فـي  ٤٢وأبلغت بلدان تمر بالمرحلة الالحقة لإلشهاد على خلوها من الـداء عـن تسـع وخمسـين شـائعة (
شـائعة فـي توغـو، وشـائعتان فـي  ١٢ة أخـرى فـي موريتانيـا، وبوكينا فاصو، وشائعتان اثنتان فـي الكـاميرون، وواحـد

  أوغندا).
  
  

  األمراض غير السارية
  

  )٢٧-٦٤ج ص عوقاية األطفال من اإلصابات (القرار   :جيم
  
  ١.في دورته الرابعة والثالثين بعد المائةالمرحلي المجلس التنفيذي علمًا بهذا التقرير  أحاط  -٢٠
  

                                                           
 ٥للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة، الجلســـة الرابعـــة عشـــرة، الفـــرع  المحاضـــر المـــوجزةانظـــر     ١

 . (باإلنكليزية) )٢/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤م ت(الوثيقة 
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من المدير العـام، فـي جملـة أمـور، تقـديم الـدعم  ٢٧-٦٤ج ص عطلبت جمعية الصحة العالمية في القرار   -٢١
المعياري والتقنـي الـالزم لتطـوير قـدرات المعنـي مـن األفـراد والمؤسسـات بوقايـة األطفـال مـن اإلصـابات ومكافحتهـا، 

ل مــن تلــك اإلصــابات والتخفيــف مــن حــدة وضــع سياســات وبــرامج قائمــة علــى األدلــة العلميــة لوقايــة األطفــاوتعزيــز 
عواقبهـــا. وطلبـــت الجمعيـــة أيضـــًا مـــن المـــدير العـــام إنشـــاء شـــبكة تضـــمن التنســـيق والتنفيـــذ الفعـــالين ألنشـــطة وقايـــة 

  األطفال من اإلصابات في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل.
  

المصــلحة إلكترونيــًا فــي إنشــاء شــبكة لوقايــة  واســتطلعت منظمــة الصــحة العالميــة (المنظمــة) آراء أصــحاب  -٢٢
منظمــة األمــم المتحــدة وُأجِريــت عقــب االســتطالع مشــاورة بشــأن الموضــوع شــاركت فيهــا ، األطفــال مــن اإلصــابات

اب وأّيـدت المشـاورة بشـدة استصـو  ن.و ن والمنظمات غيـر الحكوميـة واألكـاديميو والشركاء التقنيللطفولة (اليونيسيف) 
إبـراز صـورة مسـألة : الـثالث التاليـة للشـبكةولويـات حول تحديد األ اآلراءفي إلى توافق  توتوصل الشبكةإنشاء تلك 

اختصاصات وقد ُوِضعت  وتوفير منتدى لتبادل المعلومات التقنية، وبناء القدرات.اإلصابات التي تلحق باألطفال، 
من المقّرر أن تحققها  استراتيجية للشبكةتحديد أهداف ، عملية تشاوريةيجري، بفضل في صيغتها النهائية و الشبكة 

  من إنشائها.سنتين أول في 
  

مـن  منظمـة عـدداً الوضـعت محـور تركيـز العمـل االسـتراتيجي. و القـدرات المؤسسـية والفرديـة وشّكلت تنمية   -٢٣
دورة تدريبيـة عبـر اإلنترنـت حـول هـذا الموضـوع ومنها ، من اإلصاباتألطفال المعّدة تحديدًا لوقاية ا تدريبالموارد 

التـي تتنـاول موضـوع سلسلة جديدة من الـدروس و  ؛TEACH-VIP E-Learning تعلم اإللكترونيفي إطار اتباع منهج ال
يسـتعمله  شـاملتـدريب مـن مـنهج وآخـر إصـدار مكـّرر ؛ TEACH-VIP 2سـياق مـنهج التعلـيم  إصـابات األطفـال فـي

خـدمات الرعايـة وٕاعـادة . و صـاباتاإل مـناألطفال وقاية  ندورة قصيرة لمدة ثالثة أيام عد؛ و بل ١٠٠أكثر من حاليًا 
هـي موضـع اهتمـام أيضـًا بالنسـبة إلـى دورتـين أخـريين مـن  ألطفال المصابينلفي حاالت الطوارئ المقدمة التأهيل 
رعايـــة تخطـــيط وٕادارة نظـــم ال إذ تتنـــاول إحـــداهما؛ عـــن منـــع العنـــف والوقايـــة مـــن اإلصـــابات قصـــيرةالـــتعلم ال دورات

  نظم.فيما ُتعنى الدورة األخرى بتحسين نوعية خدمات تلك الالرضوح، المعنية بحاالت 
  

الممنوحـــة ولويـــة األمنظمـــة قـــد زادت ال. و ارفالمعـــ نقـــلموضـــوع مـــوارد التـــدريب المـــذكورة أعـــاله وتتنـــاول   -٢٤
وهــو عبــارة عــن ، MENTOR-VIPمــن خــالل برنــامج صــابات اإلمــن األطفــال بنــاء المهــارات فــي مجــال وقايــة لمســألة 
عمليـة  تناولـتعـن بعـد إرشـادات رشـاد اإلالمعنـي ببرنـامج شؤونه. وأرسى هـذا الاألمانة إرشاد عالمي تنسق برنامج 

نيجيريــا كــل مــن فــي  فيمــا يتصــل بوقايـة األطفــال مــن اإلصــابات البحــوثإجــراء جمــع البيانــات أو وضـع البــرامج أو 
  ن وجمهورية تنزانيا المتحدة.الفلبيو باكستان و 
  

فــي وقايــة األطفــال مــن اإلصــابات حلقــات عمــل إقليميــة لبنــاء القــدرات تتنــاول مواضــيع ُعِقــدت حتــى اآلن و   -٢٥
الخاصــــة العمــــل علــــى تحســــين قاعــــدة المعــــارف حلقــــات باســــتثناء إقلــــيم األمــــريكتين. وقــــد ركــــزت قــــاليم، جميــــع األ

بكــادر صــناع السياســات، و ب، و الوقايــة مــن اإلصــابات علــى الصــعيد الــوطنيالمعنيــين بتنســيق أنشــطة األشــخاص ب
  .المعنيةالمؤسسات والمنظمات غير الحكومية في العاملين الموظفين 

  
ًا قلــيًال عــددفيمــا يخــص مــثًال ، وضــع بــرامج وسياســات قائمــة علــى األدلــة العلميــةفــي ميــدان تقــدم ُأحــِرَز و   -٢٦

مزيــد مــن ويلــزم أن يعتمــد . بشــأن أحزمــة أمــان األطفــال فــي المركبــاتقــوانين ت اعتمــدالتــي مــن البلــدان ولكنــه مهــم 
التقرير العـالمي عـن حالـة السـالمة يسترعي على الصعيد العالمي. و ها يجب تحسين إنفاذهذه القوانين التي  البلدان

بالتوجيــه والــدعم الالزمــين العتمــاد وٕانفــاذ لــدول األعضــاء زّود ايــو  ،النتبــاه إلــى هــذه المســألةا ٢٠١٣١علــى الطــرق 
  .بشأن أحزمة أمان األطفال في المركباتقوانين 

                                                           
لتقريـــر العـــالمي عـــن حالـــة الســـالمة علـــى الطـــرق: دعـــم عقـــد العمـــل مـــن أجـــل الســـالمة علـــى الطـــرق. جنيـــف: منظمـــة ا ١    

  .٢٠١٣الصحة العالمية؛ 
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صـحة الطفـل، في البرامج األوسع نطاقًا المعنية بصابات اإلمن األطفال وقاية موضوع مج وفيما يخص د  -٢٧
طــار مجــال وضــع اإل فــيتعــاون فقــد واظــب موظفــون مــن المقــر الرئيســي والمكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط علــى ال

إلى دعم الجهـود التـي المذكور، وهو إطار يهدف  قليماإلفي من اإلصابات ألطفال والمراهقين وقاية استراتيجي لاال
 ،اإلصــاباتمــن  األطفــال والمــراهقينمــن أجــل وقايــة  القطاعــات الرئيســيةبالتشــارك مــع ســائر  تبــذلها وزارات الصــحة

  ١.العالمي عن وقاية األطفال من اإلصاباتالتقرير وتنفيذ التوصيات الواردة في 
  

ُيّتبـع طيلـة في نهـج من اإلصابات األطفال بدمج وقاية المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ قام أيضًا و   -٢٨
كـل في النهج هذا ًا تجريبيًا لختبار ، وُيجِري المكتب اإلقليمي اموارد تقديم الرعاية الصحية األوليةالعمر بشأن توفير 

مقــر واظــب كــادر مــوظفي ال فقــد فــي إقلــيم جنــوب شــرق آســياأمــا جمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية والفلبــين. مــن 
مج صــــحة األم والطفــــل ابــــر فــــي  صــــاباتاإلمــــن األطفــــال وقايــــة ناشــــط لــــدمج دعــــم علــــى تقــــديم  واإلقلــــيمالرئيســــي 

  في تايلند.اح دمج هذه الوقاية التي تكللت بالنجتجربة وذلك باالستفادة من النكا،  سريب
  
  

  تعزيز الصحة طيلة العمر
  
الدولية  اإلنمائيةالصحة اإلنجابية: استراتيجية تسريع التقدم نحو بلوغ األهداف والمرامي   :دال

  )١٢-٥٧ج ص ع(القرار 
  

لتنفيــذي علمــًا بإصــدار ســابق مــن هــذا التقريــر المرحلــي فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المجلــس ا أحــاط  -٢٩
  .٣٨وجرى تحديث الفقرة  ٢المائة.

  
في إطار الدعم التقني للبلدان في تنفيذ استراتيجية الصحة اإلنجابية، تعاونت األمانـة مـع صـندوق األمـم و   -٣٠

المســــح العــــالمي الســــتعراض التقــــدم المحــــرز فــــي بلــــوغ أهــــداف المــــؤتمر العــــالمي للســــكان  بشــــأنالمتحــــدة للســــكان 
 ومن خالل المشاركة في المؤتمرات اإلقليمية التي تم فيها النظر في نتائج المسح. ٣والتنمية،

 
 التـي أجابـت عـن المسـح، معظـم البلـدان،  . فقـد أفـادفـي هـذا الصـدد وأشارت نتائج المسـح إلـى إحـراز تقـدم  -٣١

صــحة الجنســية واإلنجابيــة بلــدًا، بأنهــا قــد نفــذت مجموعــة مــن اللــوائح واالســتراتيجيات لتعزيــز ال ١٧٦البــالغ عــددها و 
االســتراتيجيات مــا يلــي: االســتراتيجيات الوطنيــة للصــحة اللــوائح و  . وتشــمل تلــكومــا يتصــل بهــا مــن حقــوق النــاس

اإلنجابية وصحة األم والوليـد وتنظـيم األسـرة؛ وٕادراج الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة فـي البـرامج االجتماعيـة؛ والكشـف 
األيـــدز والعـــدوى بفيروســـه  والوقايـــة مـــنن الثـــدي والوقايـــة األوليـــة منهمـــا؛ المبكـــر عـــن ســـرطان عنـــق الـــرحم وســـرطا

؛ والوقايـة مـن الحمـل غيـر المرغـوب فيـه واإلجهـاض غيـر المـأمون؛ وتحسـين ومكافحتهـا األمراض المنقولـة جنسـياً و 
 الصحة الجنسية واإلنجابية للشباب.

 
ــدًا مــن االهتمــام:أفــادت بــأن المجــاالت اآلتيــة تتطلــب م ومــع ذلــك هنــاك بلــدان  -٣٢ خــدمات الصــحة تاحــة إ زي

خــــدمات الصــــحة الجنســــية  وتكامــــل؛ والعجــــزةللمــــراهقين والشــــباب والفئــــات الضــــعيفة  الشــــاملةالجنســــية واإلنجابيــــة 
                                                           

  .٢٠٠٨التقرير العالمي عن وقاية األطفال من اإلصابات. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛     ١
 ٥بعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة، الجلســـة الرابعـــة عشـــرة، الفـــرع للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الرا المحاضـــر المـــوجزةانظـــر     ٢

 . (باإلنكليزية) )٢/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤م ت(الوثيقة 

٣   http://icpdbeyond2014.org/about/view/29-global-review-report   ٢٠١٤آذار/ مارس  ٥(تم االطالع في.(  
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 والعـدوى بفيروسـه؛ والوقايـة مـن عواقـب اإلجهـاض غيـر المـأمون ومعالجتهـا؛ والخدمات المتعلقـة باأليـدزواإلنجابية 
المرتبطـة باإلنجـاب؛ ومشــاركة وفيـات األمهـات؛ وانعـدام المســاواة بـين الجنسـين؛ والعنــف ضـد المـرأة؛ والســرطانات و 

صــدرت مبــادئ توجيهيــة  فعلــى ســبيل المثــال ل. وواصــلت األمانــة تقــديم الــدعم لتعزيــز ســد الثغــرات المتبقيــة.الرجــ
والعنف  الضجيعن الحمل المبكر؛ والتصدي لعنف بشأن الوقاية م ومبادئ توجيهية خاصة بالسياسة العامةسريرية 

 الجنسي ضد المرأة؛ واإلجهاض المأمون.
 

معــدل ظ أيضــًا إحــراز تقــدم متبــاين ومتفــاوت فــي حصــائل الصــحة اإلنجابيــة. والحــال كــذلك بالنســبة لالَحــويُ   -٣٣
وفيـات األمهـات  بلـغ االنخفـاض السـنوي فـي نسـبة ٢٠١٠و ١٩٩٠فبـين عـامي  وفيات األمهات فـي شـتى األقـاليم.

المقـدر نسـبة  االنخفاضبلغ  ق آسيا وٕاقليم غرب المحيط الهادئ. وفي إقليم جنوب شر ٪٣,١على الصعيد العالمي 
، ١٩٩٠. وفـــي عـــام بالترتيـــب ٪٢,٦و ٪٢,٧ ةشـــرق المتوســـط نســـب، بينمـــا بلـــغ فـــي اإلقلـــيم األفريقـــي وٕاقلـــيم ٪٥,٢

أفريقيــا  منطقــة فــي ٪٣٥و ،تقريبــًا مــن وفيــات األمهــات علــى الصــعيد العــالمي فــي جنــوب آســيا ٪٤٣ُســجلت نســبة 
مـــن وفيـــات  ٪٢٩هـــذا الوضـــع حيـــث ُســـجل مـــا يقـــدر بنســـبة  انعكـــس ٢٠١٠جنـــوب الصـــحراء الكبـــرى؛ وفـــي عـــام 

 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.منطقة في  ٪٥٦األمهات على الصعيد العالمي في جنوب آسيا و
 

الرعاية أثناء الحمل والوضع مسـألة حاسـمة فـي الحـد مـن وفيـات األمهـات وتحسـين صـحتهن.  إتاحةعد تُ و   -٣٤
صـحيين مهـرة قـد ارتفعـت  بإشراف مهنيينفإن نسبة حاالت الوضع التي تمت  البيانات المتاحة أحدثواستنادًا إلى 

 ٢٠١٢.٢و ٢٠٠٥بــين عــامي  ٪٧٠إلــى مــن القــرن العشــرين  ١خــالل التســعينات ٪٦١علــى الصــعيد العــالمي مــن 
صــحيون مهــرة  مهنيــونبمكــان اإلقامــة: فقــد بلــغ متوســط نســبة الــوالدات التــي أشــرف عليهــا  اإلجحافــاتوقــد تــرتبط 

 ٣في المناطق الحضرية. ٪٨٨بل في المناطق الريفية مقا ٪٦١
  

 يـوفرا الوقايـة مـنوسـائل منـع الحمـل أن  إتاحةإلى تنظيم األسرة وتيسير  غير الملباةالحاجة  ويمكن لتقليل  -٣٥
إلـى  ١٩٩٠فـي عـام  ٪٥٥وسائل منـع الحمـل علـى الصـعيد العـالمي مـن  زاد استعمالوقد  ٤ثلث وفيات األمهات.

مليــون امــرأة مــن  ١٤٦ ال تتــاح الوســائل الحديثــة لتنظــيم األســرة لنحــوومــع ذلــك  ٢٠١٠.٥فــي عــام  ٪٦٠مــا يفــوق 
فــي  وتــرغبنعامــًا (المتزوجــات والمرتبطــات طوعــًا بــأقران علــى حــد ســواء)  ٤٩و ١٥اللــواتي تتــراوح أعمــارهن بــين 

تلبيـة احتياجـات تنظـيم  وتسـاعدمليون امرأة.  ٢٢٢ لعددوسائل منع الحمل الحديثة  وال تتاحأو وقفه،  الحملتأخير 
لمشـــاركة تمكـــين المـــرأة وتحقيـــق المســـاواة بـــين الجنســـين علـــى حـــد ســـواء مـــن خـــالل تعزيـــز فـــرص ا علـــىاألســـرة 

الســتراتيجية العالميــة لتلبيــة لاالقتصــادية. وُيمثــل ضــمان تــأمين وســائل منــع الحمــل عنصــرًا مــن العناصــر الرئيســية 
تنفيــذ توصــيات لجنــة األمــم  وغيرهــا، فــي دعــم ،األمانــة ونشــطتاالحتياجــات غيــر الملبــاة مــن وســائل منــع الحمــل. 

  المتحدة المعنية بالسلع المنقذة ألرواح النساء واألطفال.
 

                                                           
  .٢٠١٠ ،. جنيف: منظمة الصحة العالمية٢٠١٠اإلحصاءات الصحية العالمية     ١
  .٢٠١٣ ،. جنيف: منظمة الصحة العالمية٢٠١٣اإلحصاءات الصحية العالمية     ٢
٣   http://icpdbeyond2014.org/about/view/29-global-review-report   ٢٠١٤آذار/ مارس  ٥(تم االطالع في.(  
٤    Cleland J, Bernstein S, Ezeh A, Faundes A, Glasier A, Innis J. Family planning: the unfinished agenda.  

Lancet. 2006;368:1810–1827.                                                                                                                                       
٥    Alkema L, Kantorova V, Menozzi C, Biddlecom A. National, regional, and global rates and trends in 

contraceptive prevalence and unmet need for family planning between 1990 and 2015: a systematic and 

comprehensive analysis. The Lancet. 2013;381:1642–1652.                                                                                       
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معـدل  ومـازال. الضـارةللعواقـب الصـحية واالجتماعيـة  بوجـه خـاصفئـة سـكانية معرضـة وتمثل المراهقات   -٣٦
 سـن امـرأة بـين ١٠٠٠ والدة لكـل ١١٨أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكبـرى ( بين المراهقات فـي منطقـةالوالدات مرتفعًا 

الكــــــاريبي وجنــــــوب آســــــيا منطقــــــة وينطبــــــق األمــــــر ذاتــــــه علــــــى كــــــل مــــــن أمريكــــــا الالتينيــــــة و  ١عامــــــًا)؛ ١٩و ١٥
ولضــمان اســتدامة الجهــود الراميــة إلــى  ٣).بالترتيــبعامــًا،  ١٩و ١٥ ســن امــرأة بــين ١٠٠٠والدة لكــل  ٤٦و ٧٩(

الحد من ارتفاع معدل الخصوبة لدى المراهقـات، تعمـل األمانـة بهمـة علـى دعـم الـدول األعضـاء فـي تنفيـذ مبادئهـا 
 ٢.ومن سوء الحصائل اإلنجابيةالتوجيهية للوقاية من الحمل المبكر 

 
 ين وٕاعمـال حقـوقهم علـى حـد سـواء تحسـينومن الخطوات الحاسمة في تلبية االحتياجـات الصـحية للمـراهق  -٣٧

مهـاراتهم الحياتيـة  تكـوين، بمـا فـي ذلـك األيـدز والعـدوى بفيروسـه، وفهمهـم لهـا معرفتهم بالصحة الجنسية واإلنجابية
الــواقي  اسـتعمالالناميـة يـدركون حاليــًا أن  المنــاطقمـن الشــبان فـي  ٪٤٠مـن العنايــة بصـحتهم. فأقــل مـن  لتمكيـنهم
هـي طـرق فعالـة بالعـدوى أو االكتفـاء بعالقـٍة مـع شـخص واحـد غيـر مصـاب  واالمتناع عن ممارسة الجنسالذكري 
الـواقي الــذكري فــي  بـأنهم اســتعملوااألمراض المنقولــة جنسـيًا. وتراوحــت نسـبة الشــبان الـذين أفــادوا اإلصــابة بـلتجنـب 

فـــي القوقـــاز وآســـيا  ٪٧٦,٢و فـــي جنـــوب آســـيا ٪٣٧,٢بـــين  منطويـــة علـــى مجازفـــة شـــديدةآخـــر ممارســـة جنســـية 
ووضــعت  ٣.الســلوك الجنســي المحفــوف بالمخــاطرالوســطى. وقــد ثبــت أن بــرامج التثقيــف الجنســي فعالــة فــي الحــد مــن 

هـذه الجنسي إلتاحة تبـادل تلـك الممارسـات الفضـلى  التثقيف تعزيزمجال  األمانة دراسات لحاالت عن أمثلة ناجحة في
  بين بلدان الجنوب.

 
وٕاضــافة إلــى األنشــطة المحــددة المشــار إليهــا أعــاله، أعربــت األمانــة فــي مــؤتمر قمــة لنــدن بشــأن تنظــيم   -٣٨

 التخـاذالالزمـة ، عن التزامها بأهـداف القمـة، أي: تعزيـز قاعـدة البّينـات والقواعـد ٢٠١٢يوليو  األسرة، الذي انعقد في تموز/
فـي ُنِشـرت . و الجيـدةتوسيع نطاق الوصـول إلـى الخـدمات  بغيةفعالة على صعيد السياسة العامة والبرامج إجراءات 

 مـع تعزيـزمبادئ توجيهية لضمان اتباع نهج قائم على حقوق اإلنسـان إزاء بـرامج تنظـيم األسـرة،  إطار هذا االلتزام
تزال األمانة ملتزمـة أيضـًا بـإدراج موضـوع الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة بوصـفه أولويـة فـي وال ٤خدمات منع الحمل.

 .٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام 
  
  

  )١٦-٦١ج ص عتشويه األعضاء التناسلية األنثوية (القرار   :هاء
  
فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المرحلــي أحــاط المجلــس التنفيــذي علمــًا بإصــدار ســابق مــن هــذا التقريــر   -٣٩

  ٥المائة.
  

                                                           
  .٢٠١٣. المرفق اإلحصائي. نيويورك: األمم المتحدة؛ ٢٠١٣تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية لعام     ١
٢    WHO guidelines on preventing early pregnancy and poor reproductive health outcomes among adolescents 

in developing countries. Geneva: World Health Organization; 2011.                                                                            
٣    Wellings K, Collumbien M, Slaymaker E, Singh S, Hodges Z, Patel D, Bajos N. Sexual behaviour in context: 

a global perspective. The Lancet 2006;368:1706–1728.                                                                                               
٤    World Health Organization. Ensuring human rights in the provision of contraceptive information and 

services: guidance and recommendations. Geneva; World Health Organization, 2014.                                              
 ٥عشـــرة، الفـــرع للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة، الجلســـة الرابعـــة  المحاضـــر المـــوجزةانظـــر     ٥

 . (باإلنكليزية) )٢/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤م ت(الوثيقة 
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تعكـــــف األمانـــــة مـــــع الـــــدول األعضـــــاء والشـــــركاء الـــــدوليين واإلقليميـــــين  ١٦-٦١ج ص عاســــتجابة للقـــــرار   -٤٠
تشــويه األعضــاء التناسـلية األنثويــة. ويســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى التقــدم والـوطنيين علــى القضــاء علــى ممارســة 

  .٢٠١١المحرز في هذا الصدد منذ عام 
  

وخصوصـًا  ١ألعضاء التناسلية األنثوية قد تراجـع،وتشير التحليالت الحديثة إلى أن معدل انتشار تشويه ا  -٤١
سـنة. ومـع ذلـك يلـزم  ٤٩و ١٥في جمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا فيما يتعلق باإلناث الالتي تتراوح أعمارهن بـين 

تكثيف العمل في البلدان العديدة التي مازالت معدالت االنتشار مرتفعة فيها. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي عـدد 
عضــاء التناســلية األنثويــة فــي إقليمــي أفريقيــا وشــرق المتوســط يزيــد علــى الفتيــات والنســاء الالتــي خضــعن لتشــويه األ

  ٢أما االتحاد األوروبي فتتفاوت فيه المعدالت بين البلدان. ١مليون فتاة وامرأة. ١٢٥
 
بلــــدًا فــــي إقليمــــي أفريقيــــا وشــــرق المتوســــط هــــذه  ٢٤أدرج مــــا مجموعــــه  ٢٠١٣وبحلــــول أيلــــول/ ســــبتمبر   -٤٢

وتـــم تمريـــر تشـــريع يجـــرم تشـــويه األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة فـــي كـــل مـــن  ٣إلجراميـــة.الممارســـة ضـــمن األفعـــال ا
قضـية إلـى  ١٤١أحيلـت  ٢٠١١. وفي عـام ٢٠١٢، وفي الصومال في عام ٢٠١١بيساو وكينيا في عام  - غينيا

وقــدم كــل مــن غامبيــا وموريتانيــا  ٤المحــاكم فــي بوركينــا فاصــو وٕاريتريــا وٕاثيوبيــا وكينيــا والســنغال والســودان وأوغنــدا.
 مشروع تشريع يجرم هذه الممارسة إلى سلطتيهما التشريعيتين.

  
أنشــأت دول أعضــاء بــرامج بهــدف التصــدي لتشــويه األعضــاء  ٢٠١١ومنــذ آخــر تقريــر مرحلــي فــي عــام   -٤٣

ن، وٕادراج معلومــات عــن التناســلية األنثويــة، وتشــمل هــذه البــرامج مبــادرة لحمايــة اإلنــاث حــديثات الــوالدة فــي الســودا
موضــوع تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة ضــمن المنــاهج الدراســية الوطنيــة فــي مــدارس الســنغال. كمــا أن اليــوم 

تسامح البتـة مـع تشـويه األعضـاء التناسـلية األنثويـة" الـذي يعقـد فـي السـادس مـن شـباط/ فبرايـر  الدولي المسمى "ال
 ٥ارك بنشاط في التوعية بخصوص هذه الممارسة.كل عام، يتيح الفرصة للبلدان كي تش

  
أعلنـــت اآلالف مـــن المجتمعـــات المحليـــة علـــى نطـــاق أفريقيـــا علـــى المـــأل قرارهـــا بتـــرك  ٢٠١٠ومنـــذ عـــام   -٤٤

وتم األخذ بطقوس عبور بديلة برعاية من المجتمعات المحليـة، جـرى  ٦ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية.
تصميمها من أجل التأثير فـي تـرك هـذه الممارسـة فـي غامبيـا وكينيـا والصـومال وأوغنـدا وجمهوريـة تنزانيـا المتحـدة. 

                                                           
١    Female genital mutilation/cutting: a statistical overview and exploration of the dynamics of change. New 

York: United Nations Children’s Fund; July 2013.                                                                                                        

٢    Female genital mutilation in the European Union and Croatia. Report. Vilnius: European Institute for Gender 

Equality; 2013.                                                                                                                                                               
البلدان التي لديها قوانين و/ أو مراسيم ضد تشويه/ قطع األعضاء التناسـلية األنثويـة، والتـي تتركـز فيهـا هـذه الممارسـة     ٣

ان التاليـة: بـنن، بوكينـا فاصـو، جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، تشـاد، كـوت ديفـوار، جيبـوتي، مصـر، إريتريـا، إثيوبيـا، تشمل البلد
بيساو، كينيا، ليبيريا، موريتانيا، نيجيريا، النيجر، السنغال، الصومال، السـودان، توغـِو، أوغنـدا, جمهوريـة -غانا، غينيا، غينيا

يرون وغامبيـــا ومـــالي وســـيراليون فـــال توجـــد لـــديها أيـــة قـــوانين ضـــد تشـــويه/ قطـــع األعضـــاء تنزانيـــا المتحـــدة والـــيمن. أمـــا الكـــام
  التناسلية األنثوية.

٤    UNFPA–UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting. Accelerating change. Annual 

report, 2011. New York: United Nations Children’s Fund; 2012.                                                                                   
٥    The International Day is observed by the following countries: Burkina Faso, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, 

Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Mali, Mauritania, Senegal, Somalia, Sudan and Uganda.                          

٦    UNFPA–UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting. Accelerating change. Annual 

report, 2011. New York: United Nations Children’s Fund; 2012.                                                                                  
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ــدينيين. وفــي عــام  أدان  ٢٠١١كمــا أن دعــم إنهــاء تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة زاد فــي صــفوف الزعمــاء ال
أعلـن علـى  ٢٠١٢وفـي عـام  ١الممارسة زعماء دينيون من ثمانية بلدان من غرب أفريقيا وكـذلك مصـر والسـودان.

ــدينيين والتقليــديين فــي  ٤١٧٨المــأل نحــو  ــاً  ١٥مــن الزعمــاء ال ــدًا أفريقي معارضــتهم لتشــويه األعضــاء التناســلية  ٢بل
أيــة صــلة بــين تشــويه األعضــاء التناســلية االنثويــة  ٣فريقيــةزعيمــًا دينيــًا فــي ثمانيــة بلــدان أ ٧٣٠ونفــى  ١األنثويــة،

 ١وتعاليم الدين.
 
قـــدم البرنـــامج المشـــترك بـــين صـــندوق األمـــم المتحـــدة للســـكان واليونيســـيف بشـــأن تشـــويه  ٢٠١٢وفـــي عـــام   -٤٥

مـــن المهنيـــين الصـــحيين علـــى التـــدبير العالجـــي للمضـــاعفات  ٢٦٩٠األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة الـــدعم لتـــدريب 
وباإلضــافة إلــى ذلــك اعتمــد مجلــس االتحــاد األوروبــي اإلطــار االســتراتيجي وخطــة  ١الناجمــة عــن هــذه الممارســة.

العمـــل لالتحـــاد األوروبـــي بخصـــوص حقـــوق اإلنســـان والديمقراطيـــة، واللـــذين يشـــمالن تشـــويه األعضـــاء التناســـلية 
 األنثوية.

 
المبذولــة مــن أجــل القضــاء علــى تشــويه األعضــاء  واســتمرت األمانــة قيــادة ودعــم الجهــود الوطنيــة والدوليــة  -٤٦

التناسلية األنثوية، وخصوصًا في مجاالت حوار السياسة العامة، وتعزيز نظم المعلومات لدعم رصد التقدم المحرز 
والـــدعوة والبحـــوث، بمـــا فـــي ذلـــك، فـــي إثيوبيـــا ونيجيريـــا، وبحـــوث العواقـــب النفســـية المترتبـــة علـــى تشـــويه األعضـــاء 

نثويــة، وفــي ســيراليون، البحــوث الخاصــة بالعالقــة بــين الناســور وتشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة. التناســلية األ
) وضـمان قيـاس مـدى تحقيـق ذاك ٢( ٤) تحقيق ترك الممارسة،١واستعرضت األمانة أيضًا مختلف النهوج بشأن (

بشأنها. ودعمت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان  ووجود بينات مولفة ٥الهدف
والشركاء اآلخرين، إنشاء المركز األفريقي لتنسيق ترك ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثويـة، الـذي تستضـيفه 

  جامعة نيروبي.
  

اله، بمــا يشــمل إجــراء البحــوث وتقــديم وسيتواصــل دعــم هــذه الجهــود وتعزيزهــا فــي المجــاالت المــذكورة أعــ  -٤٧
الرعايـــة الســـريرية خـــدمات عـــن تحســـين  الممارســـة، فضـــالً منـــع هـــذه لالالزمـــة التـــدخالت الفعالـــة اإلرشـــادات بشـــأن 

، وذلك بالتعاون مع الـدول األعضـاء والمراكـز الوطنيـة انين من تشويه أعضائهن التناسليةللنساء الالتي يعالمقدمة 
البرنــامج المشــترك بــين صــندوق األمــم المتحــدة للســكان واليونيســيف بشــأن واإلقليميــة والوكــاالت الشــريكة، وخاصــة 

 تشويه األعضاء التناسلية.
  

تصـدي لتشـوية األعضـاء وتقدم األمانة الدعم التقني إلى السودان من أجل تنفيـذ مبـادرة متعـددة السـنوات لل  -٤٨
قامـت  ٢٠١٢التناسلية األنثوية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وفـي عـام 

                                                           
١    UNFPA–UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting. Accelerating change. Annual 

report, 2011. New York: United Nations Children’s Fund; 2012.                                                                                  

٢    Burkina Faso, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Mali, Mauritania, 

Senegal, Somalia, Sudan and Uganda.                                                                                                                        
٣    Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea-Bissau, Kenya, Mauritania and Senegal.  
٤    Johansen REB, Nafissatou JD, Laverack G, Leye L. What works and what does not: a discussion of popular 

approaches for the abandonment of female genital mutilation. Obstet Gynecol Int. 2013; 2013:348248.                   

٥    Yoder PS, WangS, Johansen E. Estimates of female genital mutilation/cutting in 27 African countries and 

Yemen. Stud Fam Plann. 2013; 44(2):189–204.                                                                                                           
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األمانة أيضًا بدور فعال في اعتماد الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة لقـرار يقضـى بتكثيـف الجهـود العالميـة مـن أجـل 
  ١التناسلية لإلناث.القضاء على تشويه األعضاء 

  
  
  )٢٨-٦٤ج ص ع(القرار  الشباب والمخاطر الصحية  :واو

 
وقـد  ٢.فـي دورتـه الرابعـة والثالثـين بعـد المائـة المجلس التنفيذي علمًا بإصدار سابق من هذا التقريرأحاط   -٤٩

ــًا لتقــديرات معــدالت الوفيــات فيمــا بــين المــراهقين فــي عــام  ، ومــن المقــرر أن تُنشــر فــي ٢٠١٢ُنقِّحــت البيانــات وفق
معدالت االنتشار المنقحة للسلوكيات الصحية المقّرر إدراجها في تقرير من إعداد المنظمة عن صحة  ٢٠١٤ عام

  المراهقين في العالم.
  

ســنة هــي اإلصــابات الناجمــة ١٩ســنوات و ١٠فــاة بــين مــن تتــراوح أعمــارهم بــين ٕان األســباب الرئيســية للو و   -٥٠
والتهابــات مســالك الجهــاز التنفســي الســفلي والعنــف بــين  يــدز والعــدوى بفيروســه واالنتحــارعــن حــوادث الطــرق واأل

أن معـــدل انتشـــار شـــرب  ٤ســـنة١٥و ١٣وتبـــين نتـــائج المســـح فيمـــا يتعلـــق بـــين مـــن تتـــراوح أعمـــارهم بـــين  ٣األفـــراد.
االنخفـاض فـي بعـض البلـدان المرتفعـة  الكحول تحت السـن المسـموح بـه فيهـا ونوبـات اإلفـراط فـي الشـراب آخـذ فـي

فـي بعــض  ٪٦٠يومـًا يمكــن أن يرتفـع إلــى مـا نســبته  ٣٠علـى أن معــدل انتشـار تعــاطي الكحـول فــي آخـر  الـدخل،
رط والبدانة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الـدخل، وخصوصـًا البلدان المنخفضة الدخل. ويزداد معدل الوزن المف

عـدد  في ٪٤٠عامًا  ١٥و ١٣في المناطق الحضرية، حيث يبلغ معدل انتشار البدانة بين من تتراوح أعمارهم بين 
النشاط قليل من البيئات. وال يستوفي المراهقون بالفعل في أي واحد من البلدان المعدل الُموصى به يوميًا لممارسة 

عامًا آخذ في االنخفاض،  ١٥و ١٣كما أن معدل انتشار تدخين التبغ الحالي بين من تتراوح أعمارهم بين  البدني،
مــن أفــراد هــذه الفئــة العمريــة يتعرضــون  ٪٤١وهنــاك مــا نســبته  ٥،٪٣٣ولكــن يمكــن أن ترتفــع معدالتــه إلــى نســبة 

إذ يمكـن أن يـرتبط مـا نسـبته  بارتفاع معـدل التعـرض للترهيـب،وتفيد التقارير أيضًا  ٦بانتظام لدخان التبغ المنفوث.
من الحاالت في بعض المناطق بالمراضة النفسية في سن البلوغ. وعلى الصعيد العـالمي هنـاك عـامالن مـن  ٪٦٧

عوامـــل الخطـــر يؤديـــان إلـــى المراضـــة بـــين الفتيـــات المراهقـــات: الجـــنس غيـــر المـــأمون، الـــذي يـــؤدي إلـــى اإلصـــابة 
منقولة جنسيًا؛ بما في ذلك فيروس العوز المناعي البشري، وعدم استعمال موانع الحمل، الذي يؤدي إلى بالعدوى ال

الحمــل المنطــوي علــى مجازفــة عاليــة. كمــا يجــري اآلن التعــرف علــى عواقــب الــزواج المبكــر واحتياجــات المــراهقين 
  المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري.

  
                                                           

  .٦٧/١٤٦قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم     ١
 ٥للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة، الجلســـة الرابعـــة عشـــرة، الفـــرع  المحاضـــر المـــوجزةانظـــر     ٢

 . (باإلنكليزية) )٢/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤م ت(الوثيقة 

 World Health Organization. Global Health Estimates 2013 Summary Tables: Deaths by Cause, Age and Sex by 

WHO regional group and World Bank income classification, 2000-2012   ٢٠١٤(تقديرات مؤقتة، شباط/ فبراير(.  
٤    Global school-based student health survey (GSHS) [website]. Geneva, World Health Organization; 2013 

http://www.who.int/chp/gshs/en/, ) ٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر  ٢١تم االطالع في.(  
٥    Global Youth Tobacco Survey (GYTS) – Country Reports. Geneva, World Health Organization; 2013 

http://www.who.int/tobacco/surveillance/country_reports/en/, ) ٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر  ٢١تم االطالع في.( 

٦    Global estimate of the burden of disease from second-hand smoke. Geneva, World Health Organization; 

2011.                                                                                                                                                                             
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معظمهــا  تجســدها السياســات الصــحية التــي ينتهجهــا كثيــر مــن الــدول األعضــاء، حيــث إنوهــذه المســائل   -٥١
بلـدًا واحـدًا علـى  ١٦٩وعلـى الصـعيد العـالمي نفـذ  ١يرّكز أساسًا على الصحة اإلنجابية واأليـدز والعـدوى بفيروسـه.

نيـة الخاصـة بـالتبغ إلـى أنـه األقل من تدابير الحد من الطلب على التبـغ. وتشـير البيانـات المتعلقـة بالسياسـات الوط
من المراهقين بحماية القـوانين الوطنيـة الشـاملة الخاصـة باألمـاكن الخاليـة مـن دخـان  ٪١٦على نطاق العالم يتمتع 

معظـــم بلـــدان  وقامـــت ٢بحمايـــة أشـــكال الحظـــر المفروضـــة علـــى اإلعـــالن والتـــرويج والرعايـــة. ٪١٠التبـــغ، ويتمتـــع 
 ٣أو الكّلي للسياسات التي تقيد تسويق المأكوالت والمشروبات لألطفال والمراهقين. اإلقليم االوروبي بالتنفيذ الجزئي

غ/ ديســيلتر) وســيلة فعالــة للحــد مــن التصــادمات ذات  ٠,٠٢ ≤وُيَعــد تعيــين حــدود أقــل لتركيــز الكحــول (بمــا يبلــغ 
ــدًا ( ٤٢الصــلة بالقيــادة تحــت تــأثير الشــراب فــي هــذه الفئــة، كمــا يشــكل سياســة مطبقــة حتــى اآلن فــي   ٤).٪٢٣بل

سياسات تطعيم المراهقين بين البلدان. ويتيح االهتمام الواسع النطاق في اعتماد لقاح مضاد لفيروس الـورم  وتتباين
الحليمي البشري فرصة إلذكاء الوعي بالحاجة إلى تطعيم المراهقين بجرعات معّززة ضد عدوى التيتانوس (الكـزاز) 

، إن لـم Bتزويـدهم بتطعـيم تـداركي ضـد الحصـبة األلمانيـة والحصـبة والتهـاب الكبـد والدفتيريا والمكـورات السـحائية و 
  .ُيطّعموا بالكامل في مرحلة الطفولة

  
وتم إبراز أهمية التدخل المبكر للوقاية من االنتحـار بـين صـغار السـن فـي خطـة العمـل الخاصـة بالصـحة   -٥٢

، ٨-٦٦ج ص ع، والتي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية السادسة والستون في القرار ٢٠٢٠-٢٠١٣النفسية للفترة 
). ويتضــمن ١٠-٦٦ج ص ع(القــرار  وكــذلك اإلطــار العــالمي لرصــد الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا

اإلطـــار مؤشـــرات محـــددة بشـــأن تعـــاطي الكحـــول والتبـــغ بـــين المـــراهقين، والنشـــاط البـــدني، والـــوزن المفـــرط والبدانـــة. 
وُوِضــعت إرشــادات تقنيــة بالتعــاون مــع الشــركاء مــن األمــم المتحــدة والمجتمــع المــدني وصــغار الســن. فعلــى ســبيل 

يــة إرشــادات بخصــوص مــا يلــي: الوقايــة مــن الحمــل المبكــر وســوء الحصــائل المثــال أعــدت منظمــة الصــحة العالم
اإلنجابيـــة بـــين المـــراهقين، االختبـــار واالستشـــارة فيمـــا يتعلـــق بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــرى، ورعايـــة المـــراهقين 

هــاد، بمــا فــي المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري، والتــدبير العالجــي لالعــتالالت المتعلقــة تحديــدًا باإلج
ذلــك عــدة توصــيات بشــأن المــراهقين. وســيتم تنــاول االســتراتيجيات القائمــة، ألنهــا تنطبــق علــى صــغار الســن، فــي 

، ومـن "توفير الصحة للمراهقين فـي العـالم"التقارير العالمية عن الكحول واالنتحار ومنع العنف، وفي تقرير بعنوان 
  .٢٠١٤أن تنشرها المنظمة جميعها في عام  المقّرر

  
واآلليــات الحاليــة لتنســيق األنشــطة المتعلقــة بصــحة صــغار الســن علــى نطــاق المنظمــة آليــات غيــر كافيــة.   -٥٣

وكان للعجز في المـوارد الماليـة والبشـرية أثـر سـلبي بوجـه خـاص علـى تقـديم الـدعم المنهجـي إلـى البلـدان فـي تنفيـذ 
قيــا هـــذه المســألة مــؤخرًا بــأن قــام بتعيــين مستشــار معنـــي االســتراتيجيات القائمــة. وقــد عــالج المكتــب اإلقليمــي ألفري

بصحة المراهقين يستطيع أن يقدم الدعم إلى البلـدان. وتـرد إشـارات خاصـة بصـحة صـغار السـن ضـمن عـدة فئـات 
(والتــي تتضــمن أيضــًا مؤشــرًا بخصــوص معــدالت المواليــد) التــي اعتمــدتها  ٢٠١٥-٢٠١٤فــي الميزانيــة البرمجيــة 

  مية السادسة والستون.جمعية الصحة العال
                                                           

١    Some 84% of national health policy documents in the WHO Country Planning Cycle Database contain a 

reference to adolescents (http://www.who.int/nationalpolicies/resources/resources_database/en/) ) تـم االطـالع فـي
 ).٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر  ٢١

 حظــر اإلعـالن عـن التبــغ والتـرويج لـه ورعايتــه. ؛ إنفـاذ٢٠١٣العالميــة عـن وبـاء التبــغ العـالمي،  تقريـر منظمـة الصـحة    ٢
  .٢٠١٣ ،جنيف، منظمة الصحة العالمية

٣    Marketing of foods high in fat, salt and sugar to children: update 2012–2013. Copenhagen, WHO Regional 

Office for Europe; 2013.                                                                                                                                                

٤    Global status report on road safety 2013: supporting a decade of action. Geneva, World Health 

Organization; 2013.                                                                                                                                                      
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تنفيذ توصيات لجنة األمم المتحدة المعنية بالسلع الُمنقذة ألرواح النساء واألطفال (القرار   زاي:
  )٧-٦٦ج ص ع

  
فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد  المرحلــي أحــاط المجلــس التنفيــذي علمــًا بإصــدار ســابق مــن هــذا التقريــر  -٥٤

  .٥٩إلى  ٥٦وجرى تحديث المعلومات الواردة في الفقرات من  ١.المائة
  

، يــوجز هــذا التقريــر التقــدم الُمحــرز فــي متابعــة تنفيــذ توصــيات لجنــة األمــم ٧-٦٦ج ص عاســتجابًة للقــرار و   -٥٥
 المتحدة المعنية بالسلع الُمنقذة ألرواح النسـاء واألطفـال. ويوضـح العمـل الـذي تضـطلع بـه منظمـة الصـحة العالميـة

بالتعاون مع منظمات أخرى داخل منظومة األمم المتحدة ومسـؤولي التنظـيم الـوطنيين واإلقليميـين والـدوليين وسـائر 
  الشركاء، من أجل ضمان إتاحة السلع العالية الجودة للنساء واألطفال السريعي التأثر.

  
اصـــلت المنظمـــة دعمهـــا ومـــن خـــالل التنســـيق الوثيـــق مـــع اليونيســـيف وصـــندوق األمـــم المتحـــدة للســـكان، و   -٥٦

إلعداد الخطط المسندة بالبيِّنات والقائمة على االحتياجات في مجال الصـحة اإلنجابيـة وصـحة األم والوليـد والطفـل 
وزارة الصـــحة وتتضـــمن نتـــائج هـــذا العمـــل قيـــام  ٢فـــي ســـبيل دعـــم تنفيـــذ توصـــيات اللجنـــة فـــي ثمانيـــة بلـــدان رائـــدة.

نيجيريا بأمور عـدة مـن بينهـا وضـع إطـار شـامل إلتاحـة السـلع الُمنقـذة لـألرواح يحـدد األموكسيسـيلين االتحادية في 
كعــالج الخــط األول لاللتهــاب الرئــوي علــى نحــو ال لــبس فيــه؛ ويشــمل اســتعمال جميــع الســلع ذات الصــلة الخاصــة 

اديــة وقــوائم الواليــات التــي تضــم األدويــة عــادة توزيــع المهــام؛ ويحــدِّث القــوائم االتحالوطنيــة إلسياســة البالمواليــد فــي 
  األساسية؛ وتضع برامج التدريب المتسقة.

  
وتتضــمن األنشــطة الراميــة إلــى تحســين إتاحــة الســلع الُمنقــذة لــألرواح، تقــديم الــدعم السياســاتي والتنظيمــي   -٥٧

امنة عشـرة منهـا فـي نيسـان/ قد صدرت القائمة الثوالتقني. وتم تحديث قائمة المنظمة النموذجية لألدوية األساسية و 
) وقائمـــة كورتيكوســـتيرويدات قبـــل ٢) توضـــيحات بشـــأن اســـتخدام الكلورهكســـيدين (١تشـــمل (، وهـــي ٢٠١٣أبريـــل 

الوالدة. وُحـدِّثت المبـادئ التوجيهيـة العالجيـة بشـأن رعايـة المواليـد مـن أجـل دعـم العـاملين فـي الرعايـة الصـحية فـي 
وُأعــد مــوجز للمبــادئ التوجيهيــة لتحســين  ٣باســتخدام الســلع الُمنقــذة لــألرواح، ضــمان تقــديم العــالج المــأمون والفعــال

إتاحــــة المعلومــــات الحاســــمة األهميــــة. وُوضــــعت اســــتراتيجيات دعــــم البلــــدان فــــي مواءمــــة هــــذه المعلومــــات ودعــــم 
  االستعراضات المسندة بالبيِّنات للسياسات الوطنية في الدول األعضاء.

  
، نظمــت األمانــة عمليــات التعــاون الُقطــري مــن أجــل وضــع مواصــفات ٢٠١٣ وفــي شــهر حزيــران/ يونيــو  -٥٨

منتجـــات األطفـــال واألجهـــزة الطبيـــة، وتحديـــد مســـارات مراقبـــة الجـــودة والمســـارات التنظيميـــة ذات الصـــلة. وحيثمـــا 
ع يتسن الحصـول علـى موافقـة الـُنظم التنظيميـة الصـارمة، اجتمعـت أفرقـة خبـراء االسـتعراض لضـمان جـودة السـل لم

الرئيســـية الخاصـــة بالصـــحة اإلنجابيـــة وتيســـير شـــراءها علـــى وجـــه الســـرعة. ويجـــري اآلن تنفيـــذ المســـوحات لتحديـــد 
اختبــار عينــات المنتجــات يجــري األوضــاع التنظيميــة واألوضــاع الخاصــة بــالجودة فيمــا يتعلــق بالســلع المســتهدفة. و 

يز المساعدة التقنية والجهـود المبذولـة لتشـكيل تركتوفير معلومات عن مواضع المطروحة في األسواق المحلية بغية 

                                                           
 ٥للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة، الجلســـة الرابعـــة عشـــرة، الفـــرع  المحاضـــر المـــوجزةانظـــر     ١

 . (باإلنكليزية) )٢/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤م ت(الوثيقة 

  .جمهورية الكونغو الديمقراطية وٕاثيوبيا ومالوي ونيجيريا والسنغال وسيراليون وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة     ٢
٣    WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn. Geneva: World Health Organization; 

2013.                                                                                                                                                                              
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الدعم التقني إلى المصنعين المنتجين للزنك وأمـالح اإلماهـة يتواصل تقديم السوق والنهوج القائمة على المخاطر. و 
  مساعدتهم على الحصول على موافقة مسؤولي التنظيم الصارمين. لمن أجالفموية واألموكسيسيلين 

  
العالمي اضطلعت المنظمـة بـدور نشـط فـي تكـوين لجنـة توجيهيـة معنيـة بالصـحة اإلنجابيـة وعلى الصعيد   -٥٩

وتمثــل اللجنــة التوجيهيــة فريقــًا غيــر رســمي  ١وصــحة األم والوليــد والطفــل وتشــكيل هــذه اللجنــة علــى نحــو متواصــل.
األم والوليـد والطفـل مـن يهدف إلى مواءمة وتنسيق تدفقات التمويل العالمية الموجهة إلى الصحة اإلنجابية وصـحة 

أجل تلبية طلبـات البلـدان وسـد الفجـوات القائمـة علـى نحـو أفضـل، بطـرق مـن بينهـا دعـم تـدفقات التمويـل التكميليـة 
الموجهة إلى الخطط الُقطرية وضمان تصميم المبادرات العالمية بحيـث تتـواءم مـع الخطـط الُقطريـة. ولهـذا الغـرض 

اســتعراض عمليــات المشــاركة الُقطريــة لــدعم تــدفقات التمويــل، مثــل صــندوق يعكــف فريــق عمــل محــدود زمنيــًا علــى 
ائتمانـــات ابتكـــار النتـــائج الصـــحية، ومبـــادرة الشـــراكة الصـــحية الرباعيـــة، والصـــندوق االســـتئماني للصـــحة اإلنجابيـــة 

  وصحة األم والوليد والطفل الذي ُأنشئ مؤخرًا.
  

المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صـحة المـرأة والطفـل، تعمـل ودعمًا لتنفيذ توصيات لجنة األمم المتحدة   -٦٠
المنظمة وشركاؤها أيضًا على زيادة تعميم قياس نتائج المبـادرات المختلفـة التـي تنـدرج ضـمن االسـتراتيجية العالميـة 

شـــراكة لألمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة بشـــأن صـــحة المـــرأة والطفـــل، والمســـاءلة حولهـــا، باســـتخدام المبـــادئ الســـبعة لل
الصحية الدولية والمبادرات المتعلقة بها. وتقدم المنظمة المعلومات عن التقدم الُمحرز صـوب تنفيـذ توصـيات لجنـة 
األمــم المتحــدة المعنيــة بالســلع الُمنقــذة لــألرواح، كجانــب مــن الــدعم الــذي تقدمــه إلــى فريــق الخبــراء المســتقل المعنــي 

  باالستعراض.
  
  

  )٥ق١٢٤م تالقرار تغيُّر المناخ والصحة (  :حاء
 

فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد  المرحلــي أحــاط المجلــس التنفيــذي علمــًا بإصــدار ســابق مــن هــذا التقريــر  -٦١
  )٦٨(انظر الفقرة  وجرى تحديث اإلصدار التالي في ضوء التعليقات التي ُأدِلي بها عليه. ٢المائة.

  
تقـديم تقريـر سـنوي عـن التقـدم ب ٥ق١٢٤م تفـي القـرار  الـواردةالمجلـس  مطالبـةيأتي هـذا التقريـر امتثـاًال لو   -٦٢

  .وخطة عمل منظمة الصحة العالمية بشأن تغيُّر المناخ والصحة ١٩-٦١ج ص عالُمحرز في تنفيذ القرار 
  

وركزت األمانة جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي على إكساب الُنظم الصحية المزيـد مـن المرونـة؛ وحمايـة   -٦٣
البيئية للصحة، مثل خدمات المياه واإلصحاح، وخفض عبء المرض الناجم عن تلوث الهواء مـع الحـد المحددات 

 إلــىوتضــمنت المناســبات التــي اســُتغلت لجــذب االنتبــاه . مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري فــي الوقــت ذاتــه

                                                           
يمثــل أعضــاء اللجنــة التوجيهيــة البلــدان المانحــة والبلــدان المتلقيــة، وهــي كنــدا، وٕاثيوبيــا، وفرنســا، ونيجيريــا، والنــرويج،      ١

غال، والســويد، وجمهوريــة تنزانيــا المتحــدة، والمكتــب التنفيــذي لألمــين العــام لألمــم المتحــدة، واليونيســيف، وصــندوق األمــم والســن
المتحــدة للســكان، والبنــك الــدولي، ومكتــب المبعــوث الخــاص لألمــين العــام لألمــم المتحــدة لتمويــل األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة 

يـدز والسـل والمالريـا، ألراكة صـحة األم والطفـل والوليـد، والصـندوق العـالمي لمكافحـة اوالمالريا، ومؤسسة األمم المتحـدة، وشـ
والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، ووكالة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات المتحـدة، 

  .ومبادرة كلينتون لتوفير الصحة
) والمحاضـــر ١٩-٦١ج ص عوالقـــرار  ٥ق١٢٤م ت، حـــاء: تغيـــر المنـــاخ والصـــحة (القـــرار ١٣٤/٥٣م تانظـــر الوثيقـــة     ٢

/ ١٣٤/٢٠١٤م ت(الوثيقـة  ٥للمجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الرابعـة والثالثـين بعـد المائـة، الجلسـة الرابعـة عشـرة، الفـرع  الموجزة
 . (باإلنكليزية) )٢سجالت/
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ات التحضــير لهــذه االجتماعــات؛ الصــلة بــين العناصــر المختلفــة، االجتماعــات الوزاريــة بشــأن الصــحة والبيئــة وجلســ
االجتمـاع بشـأن الصـحة وتلـوث الهـواء وتغيُّـر المنـاخ الـذي ُعقـد  واألحداث التي ُعقـدت علـى المسـتوى الـوزاري مثـل

خــالل جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين، واالجتمــاع بشــأن تعزيــز قــدرة الصــحة علــى الصــمود فــي مواجهــة 
لدورة التاسعة عشرة لمؤتمر األطراف فـي اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغّيـر تغيُّر المناخ الذي ُنظم خالل ا

وسـاهمت األمانـة . فـي مفاوضـاته ورعت مشاركتهم المناخ، الذي قدمت المنظمة التدريب إلى ممثلي قطاع الصحة
 وتغيُّــر المنـــاخلمنظمــات غيـــر الحكوميــة التــي تعمـــل فــي مجــال الصـــحة جمـــع بــين ا أيضــًا فــي تنظـــيم مــؤتمر قمــة

  ١.وممثلين عن حكومات وهيئات في منظومة األمم المتحدة
 
وواصــلت المنظمــة قيــادة عنصــر الصــحة فــي اســتجابة األمــم المتحــدة لمقتضــيات تغيُّــر المنــاخ مــن خــالل   -٦٤

ي، وبصـفتها عملية المفاوضات الخاصة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ، وآليات التنسيق اإلقليمـ
الوكالــة التــي تتــولى قيــادة األفرقــة الُقطريــة لألمــم المتحــدة. ويشــمل شــركاء المنظمــة الرئيســيون اتفاقيــة األمــم المتحــدة 
اإلطارية بشأن تغيُّر المنـاخ، وبرنـاِمج األمـم المتحـدة اإلنمـائي، والمنظمـة العالميـة لألرصـاد الجويـة، وبرنـامج األمـم 

والهيئات اإلقليمية ودون اإلقليميـة (مثـل المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي لألمـم المتحـدة المتحدة للبيئة، والوكاالت 
لغربـــي آســـيا، وجامعـــة الـــدول العربيـــة، واالتحـــاد األوروبـــي)، والوكـــاالت اإلنمائيـــة الثنائيـــة، والمراكـــز المتعاونـــة مـــع 

يق المعلومات عن تغيُّر المنـاخ فـي المنظمة. وتدعم هذه الشراكات نطاق من المجاالت البرمجية، بما في ذلك تطب
األنشـطة المتعلقـة بالصـحة بالتعـاون مـع المنظمـة العالميـة لألرصـاد الجويـة، وتصـميم المـواد التدريبيـة بالتعـاون مــع 
معهــد األمــم المتحــدة للتــدريب والبحــث، وتنفيــذ المشــاريع الُقطريــة بالتعــاون مــع برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي. كمــا 

  مة إلى تحالف المناخ والهواء النظيف للحد من ملوثات المناخ القصيرة العمر.انضمت المنظ
  
وســاهمت األمانــة فــي تقريــر التقيــيم الخــامس للفريــق الحكــومي الــدولي المعنــي بتغيُّــر المنــاخ ومثلــت قطــاع   -٦٥

اإلطاريـة، وفـي برنـامج  اتفاقيـة األمـم المتحـدةالصحة في برنامج العمل المتعلـق بالخسـائر واألضـرار الـذي وضـعته 
كمـا أصـدرت  .عمل نيروبي المتعلق بتأثيرات تغير المناخ والقابليـة للتـأثر بـه والتكيـف معـه، الخـاص بهـذه االتفاقيـة

وبشأن تعمـيم مراعـاة المنظـور الجنسـاني فـي  ٢األمانة إرشادات بشأن تقدير األضرار االقتصادية وتكاليف التكيُّف،
 ٤.فــي اإلقلــيم األوروبــياســتعراض أثــر الفيضــانات علــى الصــحة وتــدابير الوقايــة  عــن فضــالً  ٣بــرامج تكيُّــف الصــحة،

مبــادرة جديـدة للمنظمــة تسـتهدف تحديـد أولويــات البحـث بمــا يتماشـى مــع مـن  ٢٠١٤مـن المقـّرر االنتهــاء بحلـول نهايــة عـام و 
ُيعــزى إلــى تلــوث الهــواء؛ كمــا حــدثت المنظمــة تقــديرات عــبء المــرض الــذي . ١٩-٦١ص ع ج مــن القــرار ٢الفقــرة 

واستعرضــت الصــلة بــين الطاقــة المنزليــة والصــحة وتغيُّــر المنــاخ؛ ووضــعت أســاليب تقيــيم األثــر الصــحي مــن أجــل 
  .تقدير الفوائد الصحية التي تتحقق نتيجة للحد من تلوث الهواء عن طريق استخدام النقل المستدام

  
وأطر العمل اإلقليمية المتعلقة به، من خـالل تقـديم  ١٩-٦١ج ص عاألمانة ودعمت تنفيذ القرار  ورصدت  -٦٦

اإلرشادات التقنية بشأن وضع عنصر الصـحة فـي خطـط التكيُّـف الوطنيـة، ومـن خـالل حلقـات العمـل التـي ضـمت 

                                                           
١     http://www.climateandhealthalliance.org/summit/climate-and-health-summit ــــــــي ــــــــم االطــــــــالع ف تشــــــــرين  ١٣، ت

  .٢٠١٣نوفمبر / الثاني
٢     Climate change and health: a tool to estimate health and adaptation costs المكتـب اإلقليمـي : كوبنهـاغن

  .٢٠١٣األوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية؛ 
٣    Mainstreaming gender in health adaptation to climate change programmes: user’s guide: discussion draft. 

  .   ٢٠١٢منظمة الصحة العالمية؛ : جنيف
٤    Floods in the WHO European Region: health effects and their prevention.  .المكتـب اإلقليمــي : كوبنهـاغن

  .٢٠١٣األوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية؛ 



            A67/40            ٦٧/٤٠ج

20 

البـــالغ عـــددها  جميـــع الـــدول األعضـــاء فـــي اإلقلـــيم األفريقـــي وٕاقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا(البلـــدان فـــي ســـائر األقـــاليم 
دول فــي إقلــيم شــرق المتوســط،  ٨دولــة فــي اإلقلــيم األوروبــي، و ١٢دولــة فــي إقلــيم األمــريكتين، و ٣٢دولــة، و ٥٨
تلــك التــي  مثــل كمــا تعكــف المنظمــة علــى تــوفير مــواد تدريبيــة جديــدة،). دولــة فــي إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ ١٤و

  .تغيُّر المناخ، والموارد المائية والصحة ومنها تخص مجاالت محورية محددة،
  

ومــن خــالل الــدعم المقــدم مــن حكومــات ألمانيــا، والنــرويج، وجمهوريــة كوريــا، والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا   -٦٧
يرلندا الشمالية، ومرفق البيئة العالمية، وصندوق تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيـة، تولـت األمانـة تنسـيق أو العظمى 

مـــع تغيُّـــر المنـــاخ فـــي ألبانيـــا، وبـــنغالديش، وبربـــادوس،  مشـــاريع تجريبيـــة واســـعة النطـــاق فـــي مجـــال تكيُّـــف الصـــحة
وبوتــان، وكمبوديــا، والصــين، وٕاثيوبيــا، وفيجــي، واألردن، وكازاخســتان، وكينيــا، وقيرغيزســتان، ومــالوي، ومنغوليــا، 

، قةابسـالاليوغوسـالفية  ةوجمهوريـة مقدونيـونيبال، وبابوا غينيا الجديدة، والفلبـين، واالتحـاد الروسـي، وطاجيكسـتان، 
   .وأوزبكستانوجمهورية تنزانيا المتحدة، 

  
وستستضـــيف المنظمـــة المـــؤتمر العـــالمي األول بشـــأن الصـــحة العموميـــة وتغّيـــر المنـــاخ الـــذي ســـُيعقد فـــي   -٦٨

 لمنظمـةخطة عمـل انقيح المعلومات الالزمة لت سيؤمنمؤتمر ، وهو ٢٠١٤أغسطس / آب ٢٩إلى  ٢٧جنيف من 
إلــى المجلــس هــذه خطــة العمــل بشــأن تحــديث  قتراحهــاالحقــًا اســتقدم األمانــة و . بشــأن تغيــر المنــاخ والصــحة الحاليــة
 .لكي يدرسه في دورته السادسة والثالثين بعد المائة التنفيذي

  
  

  الُنظم الصحية
  

االستراتيجية وخطة العمـل العالميتـان بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة   :طاء
  )٢١-٦١ع  ص  ج(القرار 

  
 بإصـــدار ســابق مـــن هــذا التقريـــر ١ة والثالثــين بعـــد المائــةرابعـــالمجلــس التنفيـــذي علمــًا فـــي دورتــه الأحــاط   -٦٩

  .)٨٥و ٨٤و ٨٣و ٨١و ٧٩و ٧٨انظر تحديدًا الفقرات ( هجرى تحديثالذي  المرحلي
  

ن بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة ياالسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتاعتمدت جمعيـة الصـحة   -٧٠
العالميتـــان ثمانيـــة  االســـتراتيجية وخطـــة العمـــلوتتضـــمن . ١٦-٦٢ع  ص  وج ٢١-٦١ع  ص  جفـــي القـــرارين  الفكريـــة

وبنـاء القـدرة علـى  عناصر تستهدف في جملة أمور تعزيز أنشطة البحث والتطـوير وتحديـد األولويـات المتصـلة بهـا
االبتكــار وتعزيــز نقــل التكنولوجيــا وٕادارة شــؤون الملكيــة الفكريــة لتلبيــة احتياجــات البلــدان الناميــة فــي مجــال البحــث 

  .اض التي تؤثر تأثيرًا غير متناسب في تلك البلدانخاصة لألمر  والتطوير بإيالء عناية
  

وينســق بــين تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة والســيما العنصــر األول (تحديــد األولويــات فــي احتياجــات البحــث   -٧١
اسـتراتيجية المنظمـة بشـأن البحـوث مـن أجـل الصـحة. والتطوير) والعنصر الثـاني (تعزيـز البحـث والتطـوير) وتنفيـذ 

فــي رســم معــالم جهــود البحــث وفــي دعــم تحديــد أولويــات الصــحة وقــد شــاركت المكاتــب اإلقليميــة التابعــة للمنظمــة 
علـــى أهميـــة البحـــث فـــي تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية  ٢٠١٣التقريـــر الخـــاص بالصـــحة فـــي العـــالم العموميـــة. وركـــز 

  ٢الشاملة.
                                                           

 ٥للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة، الجلســـة الرابعـــة عشـــرة، الفـــرع  المحاضـــر المـــوجزةانظـــر     ١
 . (باإلنكليزية) )٢/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤م ت(الوثيقة 

 ،: بحـــوث التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، جنيـــف: منظمـــة الصـــحة العالميـــة٢٠١٣التقريـــر الخـــاص بالصـــحة فـــي العـــالم     ١
٢٠١٣.  
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البرنــامج الخــاص للبحــث والتــدريب فــي مجــال أمــراض المنــاطق المداريــة المشــترك بــين اليونيســيف ويــؤدي   -٧٢
. دورًا رئيسيًا في تنفيذ االستراتيجية العالميـةوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية 

بحـــث والتطـــوير المتصـــلة بالمنتجـــات التـــي يضـــطلع بهـــا البرنـــامج الخـــاص لتعزيـــز جهـــود ال ومـــن ضـــمن األنشـــطة
إنشــاء اتحــاد إلعــداد مبــادئ توجيهيــة : والتكنولوجيــات الطبيــة التــي تمــس الحاجــة إليهــا فــي البلــدان الناميــة مــا يلــي

جديدة بشأن التنبـؤ بفاشـيات حمـى الضـنك وكشـفها وتـدبيرها العالجـي واسـتكمال األعمـال التحضـيرية إلجـراء بحـث 
التقرير العالمي الخاص بالبحوث في على األمراض المحمولة بالنواقل في أفريقيا ونشر جديد عن أثر تغير المناخ 

  ٢٠١٢.١ مجال مكافحة أمراض الفقر المعدية
  

وٕاذ تزيــد المنظمــة عــدد البلــدان المشــاركة فــي البرنــامج الــدولي لتســجيل التجــارب الســريرية، تواصــل ضــمان   -٧٣
ي مجــال الرعايــة الصــحية برؤيــة كاملــة عــن البحــوث بهــدف تعزيــز تمتــع جميــع الجهــات المعنيــة بصــنع القــرارات فــ

  الشفافية وتدعيم صحة قاعدة البينات العلمية وأهميتها.
  

وفــي ســياق العنصــر الثالــث (بنــاء القــدرة علــى االبتكــار وتحســينها) والعنصــر الرابــع (نقــل التكنولوجيــا) مــن   -٧٤
مموًال من االتحاد األوروبي لتوسيع نطاق إتاحة المنتجات الطبية فـي االستراتيجية العالمية، تدير المنظمة مشروعًا 

  البلدان النامية ببناء القدرة على اإلنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا المتصلة بذلك.
  

وقد حددت األمانة المداواة الحيوية كمجال يمكن أن يكون لنقل التكنولوجيا واإلنتاج المحلي فـي ظلـه وقـع   -٧٥
، مركــزًا لنقــل التكنولوجيــا فــي هولنــدا تيســيرًا لتلــك األنشــطةاألمانــة هــا. وتنشــئ وفــرص إتاحتلمنتجــات ا أســعارعلــى 

التـي  وس الِمخَلوي التنفسـيسيقوم من حيث المبدأ بإنتاج أضداد وحيدة النسيلة بأسعار معقولة لمكافحة عدوى الفير 
ي أنحاء العالم كافة، والتي ال طاقة لمعظم البلدان تعّد واحدًا من األسباب الرئيسية إلدخال الرضع إلى المستشفى ف

نقــل التكنولوجيــا إلنتــاج  ت األمانــةواصــل . وفضــًال عــن ذلــك،بتحمـل تكــاليف التــدخل الوحيــد الُمتــاح حاليــًا لمكافحتهــا
ي الثالثـة الموجـودة فـ اسـتكمل أحـد المعاهـدقد و  ،األضداد الوحيدة النسيلة لمكافحة داء الكلب على الصعيد المحلي

بلدان نامية حصلت على التكنولوجيا عمليـات تقيـيم سـريرية مبكـرة ألضـداد وحيـدة النسـيلة أنتجتهـا محليـًا. وواصـلت 
األمانة أيضًا دعم عملية نقل التكنولوجيا وٕانتاج لقاحات األنفلونزا محليًا، وسجلت خمس شركات مصنعة من أصل 

لجـاري بشـأن نقـل التكنولوجيـا لتصـنيع لقاحـات األنفلـونزا شركة مصنعة في بلدان نامية ومشاركة في المشـروع ا ١٤
مليـون  ٣٠٠الجائحة في البلدان النامية في الوقت الحالي لقاحات األنفلونزا المنتجة علـى الصـعيد المحلـي بإضـافة 

  جرعة من لقاحات األنفلونزا الجائحة إلى الطاقة العالمية لجرعات اللقاحات.
  

نصـر الخـامس مـن االسـتراتيجية العالميـة (تطبيـق الملكيـة الفكريـة وٕادارة شـؤونها وفي إطار عملية تنفيذ الع  -٧٦
مــن أجــل المســاهمة فــي االبتكــار وتعزيــز الصــحة العموميــة)، نشــرت منظمــة الصــحة العالميــة والمنظمــة العالميــة 

 :Promoting access to medical technologies and innovation للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية دراسة عنوانها "

intersections between public health, intellectual property and trade :تعزيـز إتاحـة التكنولوجيـات الطبيـة واالبتكـار) "
لراســــمي السياســــات والمشــــرعين والمســــؤولين  ٢أوجــــه التقــــاطع بــــين الصــــحة العموميــــة والملكيــــة الفكريــــة والتجــــارة)

الدوليـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والبـــاحثين. وأجـــرت المنظمـــة العالميـــة للملكيـــة الفكريـــة  الحكـــوميين والمنظمـــات

                                                           
 ،، جنيـف: منظمـة الصـحة العالميـة٢٠١٢ التقرير العالمي الخـاص بـالبحوث فـي مجـال مكافحـة أمـراض الفقـر المعديـة    ١

٢٠١٢.  
 Promoting access to medicalة والمنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة ومنظمـة التجـارة العالميـة، منظمـة الصـحة العالميـ    ٢

technologies and innovation: intersections between public health, intellectual property and trade  جنيـف: منظمـة ،
  .٢٠١٢الصحة العالمية، 
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بهـدف تحديـد  ١بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دراسة استقصائية عن واقع البراءات المتصـل بلقاحـات مختـارة
ا الملكية الفكرية إنتاج لقاحـات المجاالت التي تجرى فيها بحوث خاصة بهذه اللقاحات والمديات التي قد تعرقل فيه

  ٢جديدة.
  

والمنظمة العالميـة للملكيـة الفكريـة ومنظمـة التجـارة العالميـة  ونظمت المنظمة بالتعاون مع حكومة البرازيل  -٧٧
ــع  وبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدز والمرفــق الــدولي لشــراء األدويــة والمنظمــة غيــر الحكوميــة ُمجمَّ

مشاورة بشأن إتاحة األدويـة المضـادة لفيـروس األيـدز فـي البلـدان المتوسـطة  Medicines Patent Poolبراءات األدوية 
إلـــى  ١٠الـــدخل بـــالتركيز علـــى توســـيع نطـــاق إتاحـــة عـــالج األدويـــة المضـــادة للفيروســـات القهقريـــة (برازيليـــا، مـــن 

  ).٢٠١٣ يونيو حزيران/ ١٢
  

إلـى تـدعيم برنـامج  الداعيواستجابة للعنصر السادس من االستراتيجية العالمية (تحسين التسليم واإلتاحة)   -٧٨
طت المنظمـــة االختبـــار المســـبق لصـــالحية وســـائل التشـــخيص واألدويـــة المنظمـــة الختبـــار الصـــالحية المســـبق، بّســـ

كـانون  ٣١ارة األدوية األساسية والمنتجات الصحية. وقـد أجـرت المنظمـة حتـى وحدة واحدة في إد واللقاحات ضمن
دواء لعـــالج  ٢٧ :٢٠١٣فــي عــام  دواء ٦٢دواء (منهــا  ٣٧١اختبــارات مســبقة لصــالحية  ٢٠١٣ديســمبر  /األول

يـــا أدويـــة لمكافحـــة المالر  ٧أدويـــة للصـــحة اإلنجابيـــة) و ١٠دواء لمكافحـــة الســـل و ١٧األيـــدز والعـــدوى بفيروســـه و
) ٢٠١٣مركبـًا فــي عــام  ٢٣مرّكبـًا صــيدالنيًا فعــاًال ( ٥١وعالجـًا واحــدة ألحـد أمــراض المنــاطق المداريـة المهملــة) و

ألغـــراض اســـتعمالها مـــثًال للتشـــخيص المبكـــر  منتجـــًا تشخيصـــياً  ٢٦جهـــازًا تشخيصـــيًا وطبيـــًا ( ٢٧لقاحـــًا و ١٣٤و
مختبــرًا لمراقبــة  ٢٩واحــدة لختــان الــذكور البــالغين) والعــوز المنــاعي البشــري وأداة  إلصــابة الرضــع بعــدوى فيــروس

  ).٢٠١٣في عام  ثالثة مختبراتدوية تغطي جميع أقاليم المنظمة (جودة األ
  

إلى تقييم المنظمـة لـنظم  ويرتكز عمل األمانة المتصل بتعزيز قدرات السلطات التنظيمية، قدر الُمستطاع،  -٧٩
بشــأن إجــراء تقييمــات عاديــة وأخــرى ذاتيــة باســتخدام أداة موحــدة لجمــع التنظــيم الوطنيــة، وُوِضــعت إرشــادات عمليــة 

  البيانات في المنظمة. وقد انصب أساسًا تركيز العمل بشأن النظم التنظيمية على ما يلي:

  إعداد أداة جمع البيانات في المنظمة من أجل استعراض نظم تنظـيم األدويـة لتشـمل جميـع المنتجـات
 حات ووسائل التشخيص واألجهزة)لقا(بما فيها األدوية وال

  إجــراء تقييمــات للقــدرات التنظيميــة فــي البلــدان ذات األولويــة (ومنهــا الصــين والهنــد وفييــت نــام وعــدد
 وتقديم الدعم التقني الالزم سيةوٕاعداد خطط للتنمية المؤس مختار من البلدان األفريقية)

  المدعومـة مـن شـبكات المـن خـالل وتقاربهـا وتنسـيقها  الشـبكات التنظيميـةتيسير عملية التواصل عبـر
 منظمــةالفــي برنــامج الوطنيــة المعنيــة بشــؤون التــيّقظ الــدوائي شــبكة المراكــز هــا نظمــة (بمــا فيلــدن الم
األفريقــي للــوائح والمنتــدى الناميــة البلــدان منظمــي اللقاحــات فــي شــبكة و  ةلألدويــ لرصــد الــدوليبشــأن ا

المواءمـة مبـادرات عـدد مختـار مـن لمـن األمانـة م و/ أو المساعدة التقنية ) وتقديم الدعتنظيم اللقاحات
والمبــادرة  األدويــة تنظــيممواءمــة بــين لــوائح لللبلــدان األمريكيــة ااإلقليميــة ودون اإلقليميــة (مثــل شــبكة 

 )ماعة شرق أفريقياالتابعة لج، مع التركيز على البلدان األفريقية للمواءمة بين لوائح تنظيم األدوية

                                                           
اللقاحــات المتقارنــة المضــادة للمكــورات الرئويــة البشــرية واللقاحــات المتقارنــة المضــادة للتيفــود البشــري ولقاحــات األنفلــونزا     ١

  البشرية.
  التقرير عن واقع البراءات المتصل بلقاحات مضادة ألمراض معدية مختارة، جنيف: المنظمة العالمية للملكية الفكرية.    ٢
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  تعزيــز قــدرات المختبــرات الوطنيــة المعنيــة بمراقبــة جــودة األدويــة واللقاحــات، بوســائل مــن قبيــل اختبــار
 الصالحية المسبق لتلك المختبرات الوطنية المعنية بمراقبة الجودة

 تزويد البلدان بالدعم فيما يخص تعزيز قدرتها على رصد مأمونية المنتجات المسّوقة ونجاعتها 

  موظــف  ١٧٠٠إتاحــة فــرص التــدريب أمــام المــوظفين المعنيــين بالشــؤون التنظيميــة (زاد عــددهم علــى
حتى اآلن) وأمام الممثلين المحليين للجهات المصنعة ومختلـف الشـركاء فـي ميـادين تقنيـة عـّدة، مثـل 

التجارب  ممارسات التصنيع الجيدة وتقييم جودة المنتجات ومأمونيتها ونجاعتها واإلشراف على تنظيم
  السريرية وأنشطة التيّقظ الدوائي ومراقبة الجودة في المختبرات.

  
المنظمـة (مـن  التحالف من أجل بحوث السياسات والنظم الصحية على إعداد تقريـر بالتعـاون مـع ويعكف  -٨٠

يتضــمن ) عــن إتاحــة األدويــة والقــدرة علــى تحمــل تكاليفهــا واســتخدامها المالئــم. وس٢٠١٤المزمــع إصــداره فــي عــام 
التقرير معلومات عن التدخالت المبتكرة، بما فيها توفير األدوية في إطار التغطية الصحية الشاملة والتدخالت فـي 

  األسواق الخاصة أو ضمن أوساط المرضى.
  

جمعيـة الصـحة العالميـة  ٢٠١٢نظـرت فـي عـام  (تـأمين آليـات للتمويـل المسـتدام)، ٧وفي سياق العنصر   -٨١
واعتمـدت  ١في تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعنـي بتمويـل وتنسـيق البحـث والتطـويرالخامسة والستون 

. وعقـــب سلســـلة مـــن المشـــاورات الوطنيـــة واإلقليميـــة والعالميـــة بشـــأن اســـتنتاجات التقريـــر، ٢٢-٦٥ج ص عالقـــرار 
لعمـل االسـتراتيجية الـواردة بتأييـد خطـة ا ٢٢-٦٦ع  ص  جاعتمدت جمعية الصحة العالميـة السادسـة والسـتون القـرار 

مــن هــذا القــرار، ومنهــا إنشــاء مرصــد عــالمي للبحــث  ٤فــي الفقــرة  فيــه. وتواصــل األمانــة إنجــاز األعمــال المطلوبــة
والتطوير في مجال الصحة، وتحديد وتيسير عملية تنفيـذ عـدد قليـل مـن المشـاريع اإليضـاحية للبحـث والتطـوير فـي 

دة التـي تـؤثر علـى البلـدان الناميـة تـأثيرًا غيـر متناسـب، واسـتعراض اآلليـات مجال الصحة بغية سـد الفجـوات المحـد
القائمة من أجل تقييم مدى مالءمتها ألداء وظيفة تنسيق أنشطة البحث والتطوير في مجـال الصـحة؛ وتقّصـي تلـك 

  اآلليات وتقييمها من أجل تقديم إسهامات في أنشطة البحث والتطوير في مجال الصحة.
  

مــع المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين فــي  تتعــاون األمانــة (إنشــاء نظــم للرصــد والتبليــغ)، ٨ابة للعنصــر واســتج  -٨٢
المنصة العالمية لالبتكار واإلتاحة، وهي عبارة عن بوابة إلكترونية لرصد التقدم الذي تحرزه الدول األعضاء إنشاء 

العالميـــة. وتتكـــّون المنصـــة مـــن مركـــز للمعلومـــات وغيرهـــا مـــن الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة فـــي تنفيـــذ االســـتراتيجية 
 نيسـان/فـي شـهر  ومستودع للمعارف ومنتدى افتراضي بشـأن االبتكـار. ومـن المقـّرر بـدء تشـغيل مركـز المعلومـات

  .٢٠١٤ أبريل
  

واســــتجابة الســــتنتاجات فريــــق الخبــــراء االستشــــاريين العامــــل والعتمــــاد القــــرار  ٢٠١٣ يوليــــو تمــــوز/وفــــي   -٨٣
SEA/RC65/R3  مـــــن جانـــــب اللجنـــــة اإلقليميـــــة لجنـــــوب شـــــرق آســـــيا فـــــي دورتهـــــا الخامســـــة والســـــتين المعقـــــودة فـــــي

جمعيــــة الصــــحة العالميــــة السادســــة والســــتين المعقــــودة فــــي عــــام  مــــن جانــــب ٢٢-٦٦ع  ص  جوالقــــرار  ٢٠١٢ عــــام
ة. وُبحثــت ، نّظــم المكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا مشــاورة إقليميــة لوضــع خطــة عمــل اســتراتيجية إقليميــ٢٠١٣

القواعد والمعايير لتصنيف أنشطة البحث والتطوير في مجال الصحة واقُترحت مصفوفة تصنيف يمكـن اسـتخدامها 
  كنموذج للمرصد المقترح للبحث والتطوير في مجال الصحة وُحددت مشاريع إيضاحية خاصة خالل المشاورة.

  
                                                           

 ٢الموجزة للجلسة الحادية عشرة للجنة "ألف" التابعة لجمعية الصحة العالميـة الخامسـة والسـتين، الفـرع انظر المحاضر     ١
  .(باإلنكليزية) )٣سجالت/ /٦٥/٢٠١٢ج ص ع(الوثيقة 
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وجيــات الصــحية هــي ركــن مــن أركــان اســتراتيجية والمنصــة اإلقليميــة لإلتاحــة واالبتكــار فــي مجــال التكنول  -٨٤
التعاون التقني في منظمة الصحة للبلدان األمريكية من أجل تنفيذ االستراتيجية العالمية. ويتواصل تشـغيل المنصـة 

، غير أنها تحظـى بـاعتراف متزايـد بـدورها كقنـاة لتبـادل المعلومـات والعمـل القـائم علـى ٢٠١٢ مايو أيار/منذ شهر 
ٕاثبــات صــحة المعلومــات مــن أجــل صــنع القــرارات المتصــلة بالتكنولوجيــات الصــحية فــي إقلــيم األمــريكتين. التعــاون و 

أجــرت منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة مشــاورة رســمية وعمليــة اختيــار فيمــا يخــص المشــاريع  وعــالوة علــى ذلــك،
الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل والتوصـــيات الـــواردة فـــي تقريـــر فريـــق  ٢٢-٦٦ج ص عاإليضـــاحية تمشـــيًا مـــع القـــرار 

  ١المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير.
  

وواصـــلت اللجنـــة االستشـــارية األوروبيـــة المعنيـــة بـــالبحوث الصـــحية عقـــد اجتماعاتهـــا واتبـــاع خطـــة عمـــل   -٨٥
مخصصـــة إلســـداء المشـــورة إلـــى المـــدير اإلقليمـــي بشـــأن المســـائل المرتبطـــة بـــالبحوث الصـــحية. وأجـــرى المكتـــب 

فـي مجـال الصـحة تمشـيًا مـع اإلقليمي ألوروبا مشـاورة علـى اإلنترنـت بشـأن المشـاريع اإليضـاحية للبحـث والتطـوير 
) فـــي إطـــار متابعـــة تقريـــر فريـــق ١٢(٦٦ع  ص  جوالمقـــرر اإلجرائـــي  ٢٢-٦٦ع  ص  جالطلبـــات الـــواردة فـــي القـــرار 

الخبراء االستشاريين العامـل، وقـد أحيلـت النتـائج المنبثقـة عنهـا إلـى مقـر المنظمـة الرئيسـي لطرحهـا علـى االجتمـاع 
  .٢٠١٣ ديسمبر كانون األول/في الذي ُعِقد  االستشاري التقني العالمي

  
  
    )١٢-٦٣ج ص عتوافر منتجات الدم ومأمونيتها وجودتها (القرار   :ياء

  
أحــاط المجلــس التنفيــذي علمــًا بإصــدار ســابق مــن هــذا التقريــر المرحلــي فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد   -٨٦

  .٩١و ٨٧وجرى تحديث النص الوارد في الفقرتين  ٢٠١٤.٢المائة المعقودة في كانون الثاني/ يناير 
  

  ، اتخذت الدول األعضاء واألمانة العديد من المبادرات. ١٢-٦٣ج ص عاستجابًة للقرار و   -٨٧
  

هنــاك زيــادة ســنوية فــي أعــداد ونســب  االكتفــاء الــذاتي باالعتمــاد علــى التبــرُّع بالــدم طوعــًا ودون مقابــل.  -٨٨
حاالت التبرُّع بالدم طوعًا ودون مقابل الواردة إلى قاعدة البيانـات العالميـة الخاصـة بمأمونيـة الـدم التابعـة للمنظمـة؛ 

٪ من إمدادات الدم لديـه تتـأتى مـن التبـرع الطـوعي دون مقابـل ٩٠بلدًا بأن ما يزيد على  ٧١أفاد  ٢٠١١ففي عام 
الـــذي يحــدد تعريـــف  ٣بيـــان توافــق آراء خبــراء منظمـــة الصــحة العالميــة. وصــدر ٢٠٠٨٪ فـــي عــام ٦٦فــي مقابــل 

واســتراتيجيات وآليــات عالميــة لتحقيــق االكتفــاء الــذاتي مــن الــدم ومنتجــات الــدم باالعتمــاد علــى التبــرُّع طوعــًا ودون 
الحتياجات ذات األولوية لتحقيق ، حدد منتدى منظمة الصحة العالمية بشأن مأمونية الدم ا٢٠١٣مقابل. وفي عام 

"التقــدم صــوب تحقيــق االكتفــاء االكتفــاء الــذاتي وتعزيــز ُنظــم إمــدادات الــدم، ونشــرت المنظمــة تقريــرًا تحــت عنــوان 
وفـي تشـرين  ٤".٢٠١٣الذاتي من الدم ومنتجات الدم باالعتماد على التبرُّع طوعـًا ودون مقابـل: الحالـة فـي العـالم، 

                                                           
  ، الملحق.٦٥/٢٤الوثيقة ج    ١
 ٥للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة، الجلســـة الرابعـــة عشـــرة، الفـــرع  المحاضـــر المـــوجزةانظـــر     ٢

 . (باإلنكليزية) )٢/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤م ت(الوثيقة 

٣    Expert consensus statement on achieving self-sufficiency in safe blood and blood products based on 

voluntary non-remunerated donation (http://www.who.int/entity/bloodsafety/Expert_Consensus_Statement_Self-

Sufficiency.pdf,  ٢٠١٣تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٥تم االطالع في(.  
٤    Towards self-sufficiency in safe blood and blood products based on voluntary non-remunerated donation: 

global status 2013. Geneva: World Health Organization; 2013 

http://www.who.int/entity/bloodsafety/transfusion_services/WHO_GlobalStatusReportSelf-

SufficiencyinBloodBloodProducts.pdf  ،) ٢٠١٣تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٥تم االطالع في.(  
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إيطاليا واليابان، منتـدًى رفيـع المسـتوى تي عقدت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع حكوم ٢٠١٣األول/ أكتوبر 
لراسمي السياسات اعُتمد خاللـه إعـالن رومـا بشـأن تحقيـق االكتفـاء الـذاتي مـن الـدم ومنتجـات الـدم باالعتمـاد علـى 

العــالمي للمتبــرعين بالــدم، ليكــون نقطــة واليــزال عــدد متزايــد مــن البلــدان يحتفــل بــاليوم  ١.التبــرُّع طوعــًا ودون مقابــل
محوريــة لحمــالت التبــرع بالــدم. وقــدمت منظمــة الصــحة العالميــة بالتعــاون مــع االتحــاد الــدولي لجمعيــات الصــليب 

كمـا نشـرت المبـادئ التوجيهيـة بشـأن  ٢األحمر والهالل األحمر إرشادات عالمية فـي منشـورها الصـادر بعـدة لغـات.
وأعدت المواد التدريبية الخاصة بإدارة  ٤)٢٠١٣وٕاسداء المشورة إلى المتبرعين ( ٣)٢٠١٢اختيار المتبرعين بالدم (

  المتبرعين بالدم.
  

الطريـق إلجـراء إصـالحات كبـرى فـي ُنظـم إمـدادات الـدم  ١٢-٦٣ج ص عمهـد القـرار  ُنظم إمـدادات الـدم.  -٨٩
التوصــيات بشــأن فحــص الــدم المتبــرع بــه عــن طريــق تعزيــز القيــادة واإلدارة فــي بلــدان عــدة. وفضــًال عــن إصــدار 

 ٦وٕاصدار اإلرشادات السياساتية في مذكرة بشأن إنشاء نظام وطني إلمدادات الـدم، ٥لتحري العدوى المنقولة بالدم،
قــدمت األمانـــة أيضـــًا الــدعم التقنـــي مـــن أجــل تعزيـــز قـــدرات الــُنظم والمـــوارد البشـــرية فــي بلـــدان عـــدة، بمــا فـــي ذلـــك 

و، وكمبوديـــا، وٕاثيوبيـــا، وهـــايتي، وجمهوريـــة الو الديمقراطيـــة الشـــعبية، ومـــالي، صـــوبوركينـــا فابـــنغالديش، وبوتـــان، 
ونيبال، وباكستان، وبابوا غينيا الجديدة، وجنوب السـودان، وأوغنـدا، مـن خـالل تنظـيم حلقـات عمـل إقليميـة ووطنيـة 

يار المتطوعين، وفحـص الـدم علـى نحـو تناولت موضوعات القيادة واإلدارة، والتبرع الطوعي بالدم دون مقابل، واخت
  يكفل الجودة، وٕادارة بيانات مأمونية الدم، وسلسلة تبريد الدم.

  
. اسُتخدمت األدوات والمواد التدريبية الالزمـة لتحسـين جـودة ُنظم الجودة وتوخي اليقظة في استعمال الدم  -٩٠

المعــايير وُنظــم الجــودة الوطنيــة فــي بلــدان إدارة خــدمات نقــل الــدم التــي أعــدتها منظمــة الصــحة العالميــة فــي وضــع 
عدة، من بينها بنغالديش، وبوتان، وكمبوديا، والصين، وكازاخستان، وقيرغيزستان، ونيبال، وباكستان، وبابوا غينيـا 

                                                           
ومـــــا بشـــــأن تحقيـــــق االكتفـــــاء الـــــذاتي مـــــن الـــــدم ومنتجـــــات الـــــدم باالعتمـــــاد علـــــى التبـــــرُّع طوعـــــًا ودون مقابـــــل إعـــــالن ر    ١
)http://www.who.int/bloodsafety/transfusion_services/romedeclarationself-

sufficiencysafebloodbloodproductsVNRD.pdf  ٢٠١٤شباط/ فبراير  ٢٥، تم االطالع في.(  
٢    Towards 100 الحالة في العالم ٪: إطار للعمل العالمي١٠٠لتقدم صوب تحقيق التبرع الطوعي بالدم بنسبة ا :

 ٢٠١٣. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٣
)http://www.who.int/entity/bloodsafety/transfusion_services/WHO_globalstatusreportself-

sufficiencyinbloodbloodproducts.pdf ، ٢٠١٤شباط/ فبراير  ٢٥تم االطالع في.(.         
٣    Blood donor selection: guidelines on assessing donor suitability for blood donation. Geneva: World Health 

Organization; 2012.       )http://www.who.int/bloodsafety/publications/bts_guideline_donor_suitability/en/ ، تم
                                    )٢٠١٤شباط/ فبراير  ١٩االطالع في 

٤    Blood donor counselling: implementation guidelines. Geneva: World Health Organization;. 

http://www.who.int/entity/bloodsafety/voluntary_donation/Blooddonorcounselling.pdf,  ،) شباط/   ٢٥تم االطالع في
  ).٢٠١٤فبراير 

٥    Screening donated blood for transfusion transmissible infections: recommendations. Geneva: World Health 

lhttp://www.who.int/bloodsafety/publications/bts_screendondbloodtransf/en/index.htmOrganization; 2010.  ،) تم
  ).٢٠١٤شباط/ فبراير  ٢٥االطالع في 

٦    WHO aide-mémoire for ministries of health: developing a national blood system. Geneva: World Health 

Organization; 2011 (document WHO/EHT/11.01, available online at 

http://www.who.int/entity/bloodsafety/publications/am_developing_a_national_blood_system.pdf, ) تم االطالع في
  .)٢٠١٤شباط/ فبراير  ٢٥
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بلـدًا بــأن لديــه نظـام لتــوخي اليقظــة  ٧١ووفقـًا للبيانــات، أفــاد  الجديـدة، وجنــوب الســودان، وطاجيكسـتان، وفييــت نــام.
نظمـت  ٢٠١٢. وفي تشرين الثـاني/ نـوفمبر ٢٠٠٨بلدًا في عام  ٥٧، في مقابل ٢٠١١عمال الدم في عام في است

منظمة الصحة العالمية مشاورة عالمية بشأن توخي اليقظة في استعمال الدم بالتعاون مع حكومـة اإلمـارات العربيـة 
توخي اليقظة في استعمال الدم، والجمعية الدولية المتحدة والشركاء الدوليين الرئيسيين، بما في ذلك الشبكة الدولية ل

  لنقل الدم، وذلك بهدف تقديم اإلرشادات بشأن إنشاء الُنظم الوطنية لتوخي اليقظة في استعمال الدم. 
  

، ٢٠١١فـي عـام  االستخدام المأمون والرشيد للدم ومنتجات الدم وٕادارة الدم المخصص لعالج المرضى.  -٩١
؛ وأفــاد ٢٠٠٨بلــدًا فــي عــام  ٩٠لــديها مبــادئ توجيهيــة وطنيــة بشــأن نقــل الــدم فــي مقابــل بلــدان بــأن  ١٠٩أفــدت 
. ٢٠٠٨بلـدًا فـي عـام  ٢٨٪ من المستشفيات لديها لجان مختصة بنقـل الـدم، فـي مقابـل ٥٠بلدًا بأن أكثر من  ٥٢

رية وســــالمة وأصــــدرت منظمــــة الصــــحة العالميــــة إرشــــادات سياســــاتية فــــي مــــذكرة بشــــأن إجــــراءات نقــــل الــــدم الســــري
منتدًى عالميًا بشأن إدارة الدم المخصص لعالج المرضى؛ وقدمت الدعم التقني للبلدان بما في  وعقدت ١المريض،

ذلك بنغالديش ونيبال وأوغندا، من خـالل بنـاء القـدرات، وٕاعـداد المـواد واألدوات التدريبيـة الالزمـة التِّبـاع ممارسـات 
ظمت عددًا من المشاورات وحلقات العمل المتعـددة البلـدان بشـأن االسـتخدام نقل الدم المأمونة وسالمة المريض؛ ون

المالئــم للــدم، وممارســات نقــل الــدم المأمونــة وســالمة المــريض (بمــا فــي ذلــك مشــاورة بــين األقــاليم بشــأن تعزيــز دور 
عمــل دون  بلــدًا، وحلقــة ٢٠الممرضــات والقــابالت فــي ضــمان مأمونيــة نقــل الــدم الســريري وســالمة المــريض شــملت 

إقليميـــة بشـــأن االســـتخدام المـــأمون والمالئـــم للـــدم وســـالمة المـــريض ضـــمت كازاخســـتان وقيرغيزســـتان وطاجيكســـتان 
  وأوزبكستان). 

  
تمحور دعـم األمانـة حـول وضـع اُألطـر القانونيـة التنظيميـة، بمـا فـي  الُنظم الوطنية لتنظيم إمدادات الدم.  -٩٢

ذلــك إنفــاذ ممارســات الصــنع الجيــدة وتطبيقهــا فــي المؤسســات المختصــة بالــدم، وتنظــيم أجهــزة تشــخيص الــدم فــي 
ونشـرت فـي هـذا السـياق مبـادئ توجيهيـة بشـأن ممارسـات الصـنع الجيـدة للمؤسسـات المختبر لتحـري مأمونيـة الـدم. 

حلقــات عمــل إقليميــة جمعــت معــًا الســلطات التنظيميــة الوطنيــة وخــدمات الــدم الوطنيــة.  ونظمــت ٢تصــة بالــدمالمخ
نشرت المنظمة وثيقة عن معايير التقييم لُنظم الدم الوطنية تمثل رؤية جماعية لشـبكة منظمـة الصـحة العالميـة  كما

وتعمـل المنظمـة  ٣عايرة البيولوجيـة التابعـة للمنظمـة.للقائمين على التنظيم في مجال الدم ولجنة الخبراء المعنية بالم
مـــع الجمعيـــة األفريقيـــة لخـــدمات نقـــل الـــدم والســـلطات التنظيميـــة وخـــدمات الـــدم الوطنيـــة فـــي أفريقيـــا وآســـيا وأمريكـــا 
 الالتينية، من أجل ضمان تطبيق ُنظم إمـدادات الـدم وتعزيـز اإلنتـاج المحلـي للبالزمـا العاليـة الجـودة باسـتخدام الـدم

، نشــرت المنظمــة ٢٠١٣الكامــل المتبــرع بــه فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل. وفــي تشــرين األول/ أكتــوبر 
إضــافة الــدم ومكونــات الــدم (الكريــات الحمــراء، والصــفائح الدمويــة والبالزمــا الجديــدة المجمــدة) إلــى قائمــة األدويــة 

أن يسـهم فـي تحسـين تـوافر الـدم ومأمونيتـه وجودتـه عـن األساسية باعتبارها أدوية أساسـية. ومـن شـأن هـذا اإلجـراء 
طريـــق تشـــجيع الـــدول األعضـــاء علـــى تـــوفير االســـتثمارات الضـــرورية إلرســـاء ُنظـــم ضـــمان الجـــودة واســـتدامتها فـــي 

  المؤسسات المختصة بالدم. 
  

                                                           
مــذكرة منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن إجــراءات نقــل الــدم الســريرية وســالمة المــريض للســلطات الصــحية الوطنيــة وٕادارة     ١

، متاحـة علـى شـبكة اإلنترنـت علـى الــرابط WHO/EHT/10.05(الوثيقــة  ٢٠١٠المستشـفيات. جنيـف: منظمـة الصـحة العالميـة 
ــــــالي:  ــــــي (، http://www.who.int/bloodsafety/clinical_use/who_eht_10_05_ar.pdfالت ــــــم االطــــــالع ف ــــــر/ شــــــباط ٢٥ت  فبراي
٢٠١٤(.  

٢    WHO guidelines on good manufacturing practices for blood establishments.. لمنظمـة  سلسـلة التقـارير التقنيـة
  .٢٠١١ ،. جنيف: منظمة الصحة العالمية٤، الملحق ٩٦١، رقم الصحة العالمية

٣    WHO guidelines on good manufacturing practices for blood establishments..  سلسـلة التقـارير التقنيـة لمنظمـة
  .٢٠١٢. جنيف: منظمة الصحة العالمية، ٧، الملحق ٩٧٩الصحة العالمية، رقم 
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، ١٢-٦٣ج ص عمنـذ اعتمـاد القـرار  مستحضرات منظمة الصـحة العالميـة البيولوجيـة المرجعيـة الدوليـة  -٩٣
مـــن مستحضـــرات منظمـــة الصـــحة العالميـــة البيولوجيـــة المرجعيـــة مـــن أجـــل تعزيـــز مراقبـــة مستحضـــرًا  ٣٤تـــم إنتـــاج 

الجــودة فــي مجــاالت منتجــات الــدم وأجهــزة تشــخيص الــدم فــي المختبــر لتحــري مأمونيتــه. وتتــولى الجهــات المســؤولة 
عالميـــة البيولوجيـــة المرجعيـــة. وعكفـــت عـــن التنظـــيم تحديـــد الشـــروط باالســـتناد إلـــى مستحضـــرات منظمـــة الصـــحة ال

المنظمـــة علـــى العمـــل مـــن أجـــل تكـــوين أفرقـــة مرجعيـــة لتقيـــيم مـــدى فعاليـــة أدوات تشـــخيص العـــدوى بالتهـــاب الكبـــد 
وبفيروس العوز المناعي البشري فيما يتعلق باألنماط الجينية واألنماط الفرعية المختلفة المنتشـرة فـي شـتى األقـاليم. 

يير منظمة الصحة العالمية الخاصة بمنتجـات الـدم وأجهـزة التشـخيص المختبـري المتعلقـة بهـا، ويجري الترويج لمعا
وحلقات العمل والمنظمات المهنية الدولية. وضمت حلقات العمل والحلقـات  ١من خالل فهرس المنظمة اإللكتروني

الدراسية التقنية البلدان من األقاليم كافة، وثبتت فائدتها في التـرويج لمعـايير المنظمـة وفـي الحصـول علـى تعليقـات 
  البلدان حول ما لها من قيمة.

  
من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في تعزيـز  ومازالت هناك تحديات كبرى قائمة بالنسبة إلى العديد  -٩٤

ُنظــم الــدم الوطنيــة مــن أجــل ضــمان مأمونيــة الــدم ومنتجــات الــدم، وفــي تنفيــذ السياســات الراميــة إلــى تحســين مــدى 
االكتفاء الذاتي وٕاتاحة الحصول على الدم ومنتجات الدم في الوقت المناسب للوفاء باحتياجـات المرضـى. وسـتركز 

المستقبل على مواجهة التحدي المتمثـل فـي دعـم ُنظـم الـدم الوطنيـة فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة المنظمة في 
  الدخل لكي تحقق االكتفاء الذاتي من الدم المأمون ومنتجات الدم المأمونة.

  
  

  )٢٢-٦٣ج ص عزرع األعضاء واألنسجة البشرية (القرار  :كاف
  
تــه الرابعــة والثالثــين بعــد ســابق مــن هــذا التقريــر المرحلــي فــي دور لتنفيــذي علمــًا بإصــدار أحــاط المجلــس ا  -٩٥

  .٩٨و ٩٧وجرى تحديث الفقرتين  ٢.المائة
  

اعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة المبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن زرع الخاليـــا واألنســـجة  ٢٢-٦٣ج ص عفـــي القـــرار و   -٩٦
والتشـــريعات واللـــوائح فـــي نحـــو  واألعضـــاء البشـــرية. ومنـــذ ذلـــك الحـــين أثّـــرت المبـــادئ فـــي ســـن أو تعـــديل القـــوانين

بلدًا بما يمكنها، على وجه الخصوص، من مكافحة الزرع التجاري بفعالية أكبر وتبسيط اإلعداد للتبرع لما بعد  ٤٠
 الوفاة.

  
آذار/ مــارس  ٢٥-٢٣وأثنــاء المشــاورة العالميــة الثالثــة للمنظمــة بشــأن التبــرع باألعضــاء وزرعهــا (مدريــد،   -٩٧

قشات التي دارت حول الموضوع المعنـون "العمـل الـدؤوب علـى تحقيـق االكتفـاء الـذاتي"، عـن ) أسفرت المنا٢٠١٠
إعــداد النمــوذج النظــري لالكتفــاء الــذاتي، أي: تلبيــة احتياجــات المرضــى فــي مجموعــة ســكانية معينــة بمــا يكفــي مــن 

ت وبإشـــرافها يكفـــل خـــدمات الـــزرع واإلمـــداد باألعضـــاء مـــن داخـــل هـــذه المجموعـــة الســـكانية. وبـــدعم مـــن الحكومـــا
) اإلنصــــاف فــــي التبــــرع مــــن المتبــــرعين المحتملــــين، واإلنصــــاف فــــي التخصــــيص؛ ١النمــــوذج النظــــري مــــا يلــــي: (

ـــالتبرع ولكـــن أيضـــًا بالوقايـــة مـــن األمـــراض التـــي توجـــد حاجـــة إلـــى الـــزرع؛ ( )٢( ـــة. ٣التوعيـــة ب ) الشـــفافية والمهني
الشــامل ألمــراض الكلــى المزمنــة، بــدءًا مــن  دبير العالجــيويقتضــي العمــل الــدؤوب علــى تحقيــق االكتفــاء الــذاتي التــ

                                                           
شــــباط/ فبرايــــر  ٢٥ (تــــم االطــــالع فــــي http://www.who.int/bloodproducts/catalogue/enمتــــاح علــــى الــــرابط التــــالي:     ١

٢٠١٤.(  

 ٥للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة، الجلســـة الرابعـــة عشـــرة، الفـــرع  المحاضـــر المـــوجزةانظـــر     ٢
 . إلنكليزية)(با )٢/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤م ت(الوثيقة 
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الوقايــة وحتــى تبــديل الكليــة. وبالمثــل يجــب علــى المرفــق الــوطني للتبــرع باألعضــاء وزرعهــا أن يتــيح الفرصــة للتبــرع 
 باألعضاء لما بعد الوفاة في أكبر عدد ممكن من الظروف.

  

الوطنيــــة، وشــــجعت الجمعيــــات العلميــــة والمهنيــــة علــــى وعــــززت األمانــــة تعاونهــــا مــــع الســــلطات الصــــحية   -٩٨
االضطالع بأدوار في تصريف شؤون التبرع والزرع على الصـعيد العـالمي. وتسـهم الجمعيـات العلميـة والمهنيـة فـي 

  الصالح العالمي عن طريق ما يلي:

الميـة مواءمة الممارسات، بما في ذلـك مواءمتهـا مـن خـالل مخططـات االعتمـاد (مثـل الشـبكة الع  )١(
  النطاق لنقل الدم وزرع النخاع)؛

ومكافحة الممارسات الالأخالقية، وخصوصًا إضفاء الطابع التجاري واالتجار باألعضاء وسياحة   )٢(
زرع األعضاء (مثل إعالن اسطنبول بشأن االتجار باألعضاء وسياحة زرع األعضاء، الـذي صـيغ بشـأن 

  طب الكلى)؛مبادرة جمعية زرع األعضاء والجمعية الدولية ل

وتعزيــز إتاحــة الــزرع المالئــم (جمعيــة زرع األعضــاء، والشــبكة العالميــة النطــاق لنقــل الــدم وزرع   )٣(
  النخاع)؛

ــًا بخصــوص عمليــات الــزرع، والتــي   )٤( وٕاعــداد وحفــظ المصــطلحات ونظــم الترميــز المســتعملة عالمي
ا فــي ذلــك المعــّرف الفريــد مــن تتســق مــع المعيــار العــالمي الموحــد بشــأن المصــطلحات وتحديــد الهويــة (بمــ

المنتجــات الطبيــة البشــرية المنشــأ نوعــه الُمســتعمل عالميــًا لتحديــد هويــة األعضــاء المتبــّرع بهــا)، وتشــفير 
(الذي ُتوَكل مسؤولية وضعه وٕادارته إلى المجلس الدولي للتطابق في أتمتـة  ISBT 128والمعيار  وتوسيمها،

  حفظ الدم في بنوك الدم).
  

ويقوم المرصد العالمي للتبرع والزرع بجمع البيانات الخاصة باألنشـطة والممارسـات، وهـو مشـروع تعـاوني   -٩٩
مــع المنظمــة األســبانية الوطنيــة لــزرع األعضــاء، وهــي واحــد مــن المراكــز المتعاونــة مــع منظمــة الصــحة العالميــة. 

لمي للتبـرع والـزرع أو الموقـع اإللكترونـي والمعلومات عن زرع األعضاء متاحة في الموقع اإللكترونـي للمرصـد العـا
وهنـــاك تزايـــد علـــى نطـــاق العـــالم فـــي ممارســـة زرع  ١للمرصـــد الصـــحي العـــالمي التـــابع لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة.

فقــط مــن االحتيــاج  ٪١٠بلــد، ومــع ذلــك ال يلبــي العــدد اإلجمــالي لعمليــات الــزرع إال  ١٠٠األعضــاء، وتشــمل اآلن 
  العالمي.

  
بلـدًا. وزاد زرع الكلـى مـن المتـوفين بنسـبة  ٦٩ارير بـأن التبـرع باألعضـاء لمـا بعـد الوفـاة يـتم فـي وتفيد التقـ  -١٠٠
، فــي حــين لــم يســجَّل أي اخــتالف كبيــر فــي زرع الكلــى مــن المتبــرعين األحيــاء. ٢٠١١و ٢٠٠٨بــين عــامي  ٪١٧

ة جـزءًا ال يتجـزأ مـن الرعايـة ومن الضروري أن يستمر التقدم كـي يتسـنى أن يصـبح التبـرع باألعضـاء لمـا بعـد الوفـا
بلـــدًا فقـــط بحـــدوث التبـــرع باألعضـــاء لمـــا بعـــد توقـــف القلـــب والـــرئتين عـــن العمـــل فـــي  ٢٠فـــي آخـــر العمـــر. وأفـــاد 

  .٢٠١١ عام
  

وهنـــاك بضـــع دول أعضـــاء فقـــط هـــي التـــي تســـتطيع تـــوفير بيانـــات عـــن أنشـــطة شـــراء وتجهيـــز واســـتعمال   -١٠١
ألعضاء. وُترصد عمليات زرع الخاليا الجذعية المكونـة للـدم بواسـطة الشـبكة األنسجة والخاليا البشرية، الخاصة با

                                                           
 /http://www.transplant-observatory.org/Pages/home.aspx and http://www.who.int/gho/en متاحـة بالترتيـب، فـي     ١
   ).٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر  ١١تم االطالع في (
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العالميــة النطــاق لنقــل الــدم وزرع النخــاع. ويظــل مــن األولويــات ضــمان المواءمــة العالميــة لإلشــراف التنظيمــي علــى 
واألعضـاء المـأخوذة  زرع األعضاء غير البشرية والمداواة الخلوية والطب التعويضي استنادًا إلـى الخاليـا واألنسـجة

  من البشر أو الذاتية.
  

المعنية باإلخطار عن الدروس التعليمية المستفادة مـن األحـداث السـلبية  Notify Library١وقاعدة البيانات   -١٠٢
المتعاونـــة مـــع كـــز امر أحـــد ال( لزراعـــة األعضـــاء مركـــز الـــوطني اإليطـــاليالمنظمـــة و وردود الفعـــل والتـــي وضـــعتها ال

الــدروس المســتفادة بواســطة مخططــات الحــذر والترصــد التــي تــديرها  نشــرهــي قاعــدة تتــيح المجــال أمــام ة)، منظمــال
  .٢٢-٦٣ج ص عالسلطات الوطنية والجمعيات العلمية والمهنية، حسبما طلبه القرار 

  
أنشــأت  واســتجابة لالهتمــام المتزايــد بالمســائل ذات الصــلة بالمنتجــات الطبيــة البشــرية المنشــأ فــإن األمانــة  -١٠٣

مبــادرة خاصــة فــي دائــرة الــنظم الصــحية واالبتكــار. ومــن مرحلــة التبــرع حتــى مرحلــة متابعــة المتلقــي للتبــرع تتعــرض 
المنتجــــات الطبيــــة البشــــرية المنشــــأ للمخــــاطر المشــــتركة النتهــــاك المعــــايير األخالقيــــة، وللمخــــاطر المشــــتركة علــــى 

ة لالنتقــــال. وســــيتطلب ضــــمان الحمايــــة للمتبــــرعين الســــالمة، وخصوصــــًا المخــــاطر التــــي تشــــكلها األمــــراض القابلــــ
ــًا لــتحكم اســتعمال المنتجــات الطبيــة البشــرية  والمتلقــين للتبرعــات والمجتمــع ككــل إرســاء مبــادئ يتوافــق عليهــا عالمي
المنشـــأ، بمـــا فـــي ذلـــك الطـــابع غيـــر التجـــاري لجســـم اإلنســـان وأجزائـــه، وٕامكانيـــة التتبـــع الـــدقيق فيمـــا يتصـــل بالحـــذر 

 والترصد.
  
  
  استراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن البحوث من أجل الصحة  :الم
  

المجلــس التنفيــذي علمــًا بإصــدار ســابق مــن هــذا التقريــر المرحلــي فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد أحــاط   -١٠٤
  .١١٠و ١٠٩وجرى تحديث الفقرتين  ٢المائة.

  
بشأن البحـوث منظمة الصحة العالمية  استراتيجيةبين تنفيذ مواءمة ال، تمت ٢٠١٣-٢٠١٢خالل الثنائية   -١٠٥

االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة العموميـــة واالبتكـــار والملكيـــة  وبـــين تنفيـــذمـــن أجـــل الصـــحة 
مع العنصر األول من خطـة العمـل (تحديـد األولويـات فـي احتياجـات البحـث والتطـوير) المواءمة الفكرية، وال سيما 

 ي (تعزيز البحث والتطوير).والعنصر الثان
 

وميـة واالبتكـار والملكيـة وفي إطار أنشطة متابعة االستراتيجية وخطة العمل العـالميتين بشـأن الصـحة العم  -١٠٦
وتنســيق تحديــد المشــاريع  ،شــاركت المكاتــب اإلقليميــة فــي رســم خريطــة الجهــود المبذولــة فــي مجــال البحــوث الفكريــة

 ديدة وابتكارية لدعم البحوث في مواضيع الصحة العمومية ذات األولوية.اإليضاحية التي تستكشف آليات ج
 

، كمــا تجــري مي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحةالعمــل فــي مرحلــة التخطــيط إلنشــاء مرصــد عــال وبــدأ  -١٠٧
إلـى نتـائج حلقـة العمـل غيـر الرسـمية فـي هـذا الصـدد صحاب المصلحة. ويستند العمل أل لرسم خريطةعملية أولية 

 ٢٠١٣.٣فبراير  التي انعقدت في شباط/و  لمنظمة بشأن رصد تدفقات موارد البحث والتطوير،ل

                                                           
  ).٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر  ١١(تم االطالع في  /http://www.notifylibrary.orgانظر العنوان:     ١
 ٥للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة، الجلســـة الرابعـــة عشـــرة، الفـــرع  المحاضـــر المـــوجزةانظـــر     ٢

 . (باإلنكليزية) )٢/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤م ت(الوثيقة 

٣                WHO informal workshop on monitoring R&D resource flows [website]. Geneva: World Health 

Organization; 2013 (http://www.who.int/phi/workshop14022013/en/index.html, accessed 21 October 2013).            
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نـدرة ومن بينها  إنشاء مرصد عالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة،بشأن التحديات ُحدِّد الكثير من و   -١٠٨
افتقــار معظــم الــدول األعضــاء إلــى المعلومــات و  البحــث والتطــوير فــي ذاك المجــالالبيانــات المتاحــة عــن مؤشــرات 

المطبوعـــات ذات التطـــوير و البحـــث و اإلمـــداد بمشـــاريع المـــدخالت (االســـتثمارات) والمخرجـــات (المتعلقـــة بكـــل مـــن 
التوزيــع  تقــديرالتابعــة للمنظمــة، فــي  الدوليــة لســجالت التجــارب الســريريةدراســة لقيمــة المنصــة وأظهــرت  ١الصــلة).

تفاوتـًا فـي توزيـع الجهـود أن هنـاك  سياسـات البحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة وتنـويرالعالمي للتجارب السـريرية 
فلكل مليـون سـنة مـن سـنوات العمـر المصـحَّحة باحتسـاب مـدد  ٢المبذولة في مجال البحوث على الصعيد العالمي:

ــ التجــارب المســجلة كانــتالعجــز،  وبلــدان  الشــريحة العليــا مــن الــدخل المتوســطوبلــدان  دخلفــي البلــدان المرتفعــة ال
 .٠,٨و ،٣,٠و ،١٣,٤و ،٢٩٢,٧تحشد، بالترتيب،  الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط والبلدان المرتفعة الدخل

 
"، حول االضطالع بأنشطة محددة إلقامة روابط Policy Curesالمستقل "البحوث مناقشات مع فريق  وتدور  -١٠٩
) وقاعــدة بيانــات لقائمــة G-FINDERالمهملــة (المســح  الفريــق الخاصــة بتمويــل بحــوث األمــراضبيانــات قاعــدة بــين 

، وهي منظمـة "Research Africaألمراض المهملة. كما تجري مناقشات أولية مع وكالة "ل الجاري تطويرهاالمنتجات 
. تبـين مواضـع تخصـيص التمويـل خريطة إعداديقع مقرها في أفريقيا وتحتفظ بقاعدة بيانات لممولي البحوث، بغية 

فــي مجــال بتكــار الإلتاحــة والاإلقليميــة  اللبلــدان األمريكيــة منصــتهمنظمــة الصــحة  دشــنت، ٢٠١٢مــايو  وفــي أيــار/
 ٣التكنولوجيات الصحية.

 
أنشأت األمانة قاعدة بيانـات تقـدم، علـى نحـو منهجـي، لمحـة عامـة عـن أولويـات البحـث  وفضًال عن ذلك  -١١٠

والتطوير في مجال الصحة، المحددة من خالل البرامج التقنية للمنظمة ومجموعة مختارة من الوكاالت والمنظمات 
فـي تقـارير  المحـددةلبحـوث . وتشمل قاعـدة البيانـات، علـى سـبيل المثـال، أولويـات االرئيسيةغير الحكومية المانحة 

البرنـــامج الخـــاص للبحـــث والتـــدريب فـــي مجـــال أمـــراض تـــولى التـــي و األفرقـــة المرجعيـــة المعنيـــة بـــأمراض محـــددة، 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة الصحة العالمية والبنـك الـدولياليونيسيف و المشترك بين و المناطق المدارية 

الديـــــدان الطفيليـــــة، العـــــدوى بالمثقبيـــــات األفريقـــــي البشـــــري، وداء الليشـــــمانيات، و بشـــــأن داء شـــــاغاس، وداء نشـــــرها 
واألمــراض الحيوانيــة المصــدر، وأمــراض الفقــر المعديــة المهمشــة، والتفــاعالت بــين البيئــة والزراعــة وأمــراض الفقــر 

 ٤.المعدية
 

بمزيد من التفصيل، العديـد مـن المفـاهيم الـواردة فـي  ٢٠١٣،٥التقرير الخاص بالصحة في العالم ويتناول   -١١١
اســـتراتيجية البحـــوث مـــن أجـــل الصـــحة، إذ يتضـــمن العديـــد مـــن دراســـات الحـــاالت التـــي تســـلط الضـــوء علـــى أهميـــة 

 التغطية الصحية الشاملة. تحقيقالبحوث في 
                                                           

١    Røttingen JA, Regmi S, Eide M, Young AJ, Viergever RF, Årdal C et al. Mapping of available health 

research and development data: what’s there, what’s missing, and what role is there for a global observatory? 

The Lancet. 2013;382:1286–1307. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61046-6                                       
٢    Viergever RF, Terry RF, Karam G. Use of data from registered clinical trials to identify gaps in health 

research and development. Bulletin of the World Health Organization. 2013;91:416–425C. doi: 
http://dx.doi.org/10.2471/BLT.12.114454.                                                                                                                   

٣    Regional Platform on Access and Innovation for Health Technologies [website]. Washington, DC: Pan 

American Health Organization/WHO Regional Office for the Americas; 2013 (http://prais.paho.org/rscpaho/, 

accessed 21 October 2013).                                                                                                                                          
٤    Publications & resources [website]. Geneva: Special Programme for Research and Training in Tropical 

Diseases; 2013 (http://www.who.int/tdr/publications/en/ accessed 21 October 2013).                                                 
 ٢٠١٣ ،بحوث التغطية الصحية الشاملة. جنيف: منظمة الصـحة العالميـة :٢٠١٣التقرير الخاص بالصحة في العالم     ٥
)http://apps.who.int/iris/handle/10665/85761 ٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر  ٢١، تم االطالع في.(  
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لبحوث الصحة العموميـة، أال وهـي  ضم الممولين الدوليين الرئيسيينت أعمال مجموعةوتشارك األمانة في   -١١٢
علـى تعزيـز إتاحـة البيانـات المتأتيـة  معـاً وقـد التـزم أعضـاء تلـك المجموعـة بالعمـل  منتدى بيانات الصـحة العموميـة

 في مجال الصحة العمومية. التقدممن البحوث التي يمولونها، بغية تسريع 
 

 وتعكــف ١فــي خمســة مــن أقــاليم المنظمــة الســتة.وانعقــدت اجتماعــات للجــان االستشــارية للبحــوث الصــحية   -١١٣
استعراض هياكلها التي تدعم البحـوث، تماشـيًا مـع الـوظيفتين الرئيسـيتين المتمثلتـين فـي بلـورة برنـامج على  المنظمة

 أعمال البحوث وتوضيح خيارات السياسات العامة. ويجري التخطيط إلعادة إنشاء وحدة للبحوث في مقـر المنظمـة
  .الرئيسي

  
  

  تأھب والترصد واالستجابةال
  

تعزيز تنظيم منظمة الصحة العالمية وقدرتها ودورها بصـفتها قائـد مجموعـة الصـحة، فـي   ميم:
  )٢٠-٦٥ج ص عمجال تلبية الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية (القرار 

  
دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد أحــاط المجلــس التنفيــذي علمــًا بإصــدار ســابق مــن هــذا التقريــر المرحلــي فــي   -١١٤

  وجرى تحديث النص التالي وتعديله على ضوء التعليقات الُمدلى بها أثناء مناقشات المجلس. ٢المائة.
  

كثــر فعاليـــة أســرع و أمنظمــة الصــحة العالميــة إلـــي تقــديم اســتجابة إنســانية  ٢٠-٦٥ج ص عيــدعو القــرار و   -١١٥
وزيادة إمكانية التنبؤ بها. ويوضح هذا التقرير العمل الذي اضطلعت به منظمة الصـحة العالميـة لوضـع السياسـات 
واإلجراءات الالزمة، وتعزيز القدرة على تلبية االحتياجات المفاجئة، والوفاء بدورها كوكالة قائدة لمجموعة الصـحة، 

موضـــع التنفيـــذ، وجمـــع وبـــث البيانـــات عـــن الهجمـــات التـــي ُتشـــن علـــى ووضـــع إطـــار االســـتجابة الطارئـــة للمنظمـــة 
  العالمين الصحيين والخدمات الصحية. 

  
ر قــــوُأنشـــئ فريـــق عـــالمي إلدارة الطـــوارئ يضـــم المـــديرين العـــاّمين المســـاعدين، ومـــديري اإلدارات فـــي الم  -١١٦

) فـي ٢٠٠٥نفيذ اللوائح الصـحية الدوليـة (الرئيسي، ومديري الُشَعب المسؤولين عن الطوارئ اإلنسانية والفاشيات وت
ــيم مــن األقــاليم الســتة. ويشــرف فريــق اإلدارة علــى مواءمــة أعمــال المنظمــة الخاصــة بــالطوارئ علــى نطــاق  كــل إقل
المنظمة بما يشمل جميع األخطار على مستويات المنظمة كافة، وذللك وفقًا اللتزاماتها باعتبارها الوكالة التي تقود 

) وااللتزامــات الخاصــة ببرنــامج التغييــر الــذي ٢٠٠٥العالميــة، وبموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة (مجموعــة الصــحة 
وضــعته اللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت. وُوضــعت الصــيغة النهائيــة إلطــار االســتجابة الطارئــة ونظــام تتبــع 

عمليـة للرصـد الـة طـوارئ وٕادخـال ح ٣٠. وحتى يومنا هذا، تم تصنيف أكثـر مـن ٢٠١٣األداء الملحق به في عام 
المنهجي ألداء المنظمة. ويجري اآلن وضع الصيغة النهائية للقوائم المرجعية الموحـدة لتقيـيم مـدى التأهـب فـي كـل 
مســتوى مـــن مســـتويات المنظمـــة مـــن أجـــل تعزيـــز التأهــب لالســـتجابة لألزمـــات الناشـــئة عـــن أي مخـــاطر ذات آثـــار 

محاكــاة كبــرى أو شــاركت فيهــا مــن أجــل اختبــار  عمليــاتالمنظمــة خمــس  مترتبــة علــى الصــحة العموميــة. وقــادت
  التأهب وفقًا إلطار االستجابة الطارئة وبرنامج التغيير.

                                                           
اإلقليمـي لجنـوب المكتـب تم إشراك المكاتب اإلقليمية التالية: المكتب اإلقليمي ألفريقيـا، والمكتـب اإلقليمـي لألمـريكتين، و    ١

  المكتب اإلقليمي ألوروبا، والمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط.و شرق آسيا، 
 ٥للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة، الجلســـة الرابعـــة عشـــرة، الفـــرع  المحاضـــر المـــوجزةانظـــر     ٢

 . (باإلنكليزية) )٢/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤م ت(الوثيقة 
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ويجري إنشاء أفرقة المنظمة للتدخل السريع تحت الطلب، وُعقدت دورة تدريبية أولية للمرشحين في أيلول/   -١١٧
اتفـاق  تم التوقيـع علـى ٢٠١٤الصيغة النهائية لسياسة احتياطية، وفي آخر آذار/ مارس  ووضعت ٢٠١٣سبتمبر 

ســـتراليا لخبـــراء أإدارة المعلومـــات واإلجـــراءات المتعلقـــة باأللغـــام، ومجلـــس الالجئـــين النرويجـــي، وســـجل  مـــع برنـــامج
رة اإلضـافية علـى تلبيـة االحتياجـات سـتكمل هـذه القـدتُ كانـاديم و  –اإلغاثة، والمنظمة الكندية لخبراء الخدمـة المدنيـة 

للمفوضـــية  التابعـــة المفاجئـــة أيضـــًا مـــن خـــالل ترتيـــب تدعمـــه المديريـــة العامـــة للمعونـــة اإلنســـانية والحمايـــة المدنيـــة
األوروبيــة والهيئــة الطبيــة الدوليــة، والمنظمــة الدوليــة لإلغاثــة الطبيــة فــي حــاالت الطــوارئ (مــرلين)، وصــندوق إنقــاذ 
الطفولة. وجرت االستعانة بالشركاء االحتياطيين أو المنظمات غير الحكومية الشريكة في عمليات منظمـة الصـحة 

  اطية، واألردن، ومالي، والفلبين، والجمهورية العربية السورية. العالمية في كل من جمهورية الكونغو الديمقر 
  

ج مانــويخضــع أداء مجموعــة الصــحة العالميــة علــى الصــعيدين الــدولي والــوطني لالســتعراض فــي ســياق بر   -١١٨
، أجــرت المنظمــة مســحًا عالميــًا للوقــوف علــى قــدرات الشــركاء وعمليــاتهم الميدانيــة، كمــا ٢٠١٣وفــي عــام  .التغييــر

ت استعراضًا استراتيجيًا لمجموعة الصحة العالمية من أجل تزويد عمليات التخطيط للثنائية القادمة بالمعلومـات نفذ
منسقًا إلي  ٢٩من منسقي مجموعات الصحة الُقطرية البالغ عددهم  ٢٤ ُدعي ٢٠١٣/ يونيو الالزمة. وفي حزيران

ــــ والطالعهــــماالجتمــــاع مــــن أجــــل اســــتعراض العمليــــات الُقطريــــة  وفــــي  .ى مواضــــيع مــــن قبيــــل برنــــامج التغييــــرعل
الجديـدة لتقيـيم األداء التـي الموحـدة من مجموعات الصحة الُقطريـة بواسـطة األداة  تقييم ثمانٍ رسميًا تم  ٢٠١٣ عام

وضعتها اللجنة كما تم تحديد الجوانب التي يمكـن تحسـينها. وُيعتـزم إجـراء تقييمـات سـنوية لكـل مجموعـات الصـحة 
يجـري إنشــاء حة، مجموعـة الصــ تقــودالتـي  بصــفتها الوكالـةولتعزيــز دور المنظمـة  .٢٠١٤اًء مــن عـام الُقطريـة ابتـد

، ٢٠١٥-٢٠١٤وحـدة مجموعـة الصـحة العالميـة داخـل إدارة مخــاطر الطـوارئ واالسـتجابة اإلنسـانية. وفـي الثنائيــة 
قطـاع الصـحة  /ى مجموعة الصـحةالتزمت المنظمة وشركاؤها في مجموعة الصحة العالمية بتعزيز الدعم المقدم إل

وجمهوريـــة أفريقيـــا  ، وهـــى: أفغانســـتان،فـــي هـــذا الصـــدد بلـــدان ذات أولويـــة ١٠وتحســـين أدائهمـــا بقـــدر كبيـــر، وفـــي 
والجمهوريــة  ،وميانمــار، والصــومال، وجنــوب الســودان ،الديمقراطيــة، وهــايتي، ومــاليالكونغــو  وجمهوريــةالوســطى، 

  ، واليمن. ةالعربية السوري
  

وساهمت هذه اإلصالحات التي استمر إدخالها على عمل المنظمة الخاص بالطوارئ اإلنسانية في األداء   -١١٩
وفقـــًا إلطــــار  ٢٠١٣-٢٠١٢علـــى الصـــعيد الُقطـــري. ومـــن بـــين الحـــاالت التـــي ُصـــنفت كطـــوارئ حـــادة فـــي عـــام 

كأزمـات مـن المسـتوى الثالـث  تلـك التـي أعلنـت أيضـاً  الطوارئ األكثر إثارة للتحديات هـياالستجابة الطارئة، كانت 
ن االسـتجابات لطـوارئ المسـتوى الثالـث، كـاالت بشـأفي إطار البروتوكوالت الجديدة للجنة الدائمـة المشـتركة بـين الو 
  . ودان والجمهورية العربية السوريةوذلك في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والفلبين وجنوب الس

  
هورية العربية السـورية إلـي تفعيـل الـدعم علـى نطـاق المنظمـة ككـل مـن وأدت األزمة التي اندلعت في الجم  -١٢٠

خــالل المكاتــب القطريــة الواقعــة فــي العــراق واألردن ولبنــان والجمهوريــة العربيــة الســورية وتركيــا. وأدى تطبيــق إطــار 
ؤ بـه ومـن حيـث من حيث إمكانية التنب في الجمهورية العربية السورية االستجابة الطارئة إلي تحسين عمل المنظمة

رصــد األمــراض وتقــديم الخــدمات الصــحية، والتبليــغ، وت ، والتنســيق،فعاليتــه، وذلــك فــي مجــاالت مثــل التقيــيم الســريع
  ا، والتحديث المنتظم لخطط العمل الصحي.واالستجابة له

  
المــداري عــن بــذل جهــود علــى نطــاق المنظمــة مــن أجــل دعــم أعمــال اإلغاثــة فــي  وأســفر إعصــار هايــان  -١٢١

خبيــر طــوارئ مــن المقــر الرئيســي للمنظمــة وكــل المكاتــب اإلقليميــة الســتة  ١٣٠الفلبــين حيــث تــم حشــد أكثــر مــن 
يومــًا مــن حــدوث اإلعصــار المــداري الــذي  ١٢خبيــرًا مــنهم فــي الموقــع فــي غضــون  ٨٢والوكــاالت الشــريكة، وكــان 

تســبب فــي انهيــار أرضــي. وبفضــل القــدرة اإلضــافية تمكــن مكتــب المنظمــة الُقطــري مــن إرســاء عمليــات الطــوارئ 
فرقـة  ١٤٨فرقة طبيـة أجنبيـة و ١٥٢على تنسيق عمل  الصحةبمانيال في ثمانية مراكز دون وطنية لمساعدة إدارة 

 قامـتاالستجابة المتعـددة الُشـعب التـي ، وتنفيذ الصحةشريك لمجموعة  ١٠٠طبية وطنية، والتنسيق بين أكثر من 
  بها المنظمة. 
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موظفــًا دوليــًا لــدعم العمليــات داخــل بــانغي وخارجهــا.  ٢٠وفــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى جمعــت المنظمــة   -١٢٢
وباالشـــتراك مـــع شـــركاء مجموعـــة الصـــحة أجـــري تقـــدير ســـريع لالحتياجـــات تمخـــض عـــن إعـــداد معلومـــات الزمـــة 

ام لإلنـذار لدعوة إلي توفير الرعاية الصحية المجانيـة مـن أجـل تعزيـز اإلتاحـة وٕانشـاء نظـالستجابة قطاع الصحة وا
ن المـــرض، وتنفيـــذ حمـــالت تطعـــيم ضـــد الحصـــبة وشـــلل األطفـــال، والتخطـــيط االحتيـــاطي المبكـــر واالســـتجابة بشـــأ

  لمواجهة الفاشيات. 
  

لين فــي مجــالي الصــحة العموميــة موظفــًا مــن العــام ٤٧وفــي جنــوب الســودان حولــت المنظمــة علــى الفــور   -١٢٣
خبــراء  ١٠واليــات وأرســلت  ١٠مــن أصــل  ٩واستئصــال شــلل األطفــال مــن أجــل ضــمان اســتمرارية العمليــات فــي 

. وأتـاح التأهـب الـوطنيودون  الـوطنيالعمومية على المستوى  الصحةطوارئ إضافيين لمجموعة الصحة ووظائف 
ز المســبق لإلمــدادات أن تســلم المنظمــة بســرعة األدويــة المنقــذة للطــوارئ فــي الوقــت المناســب، بمــا فــي ذلــك التجهيــ

وخصوصــًا مــن أجــل التعامــل مــع لــألرواح واإلمــدادات إلــي المرافــق الصــحية ذات األولويــة الكبيــرة وٕالــي الشــركاء، 
وأسـفر تطعـيم األعـداد الكبيـرة عـن انخفـاض عـدد حـاالت الحصـبة،  .وتوفير الرعايـة التوليديـة فـي الطـوارئ الرضوح

شـــباط/  ٢٢فـــي  شـــخص مـــن المشـــردين داخليـــاً  ١٣٠ ٠٠٠ اســـتهدفتوبـــدأت حملـــة تطعـــيم ضـــخمة ضـــد الكـــوليرا 
  فبراير.

  
وشملت العقبات التي اعترضت سبيل استجابة المنظمة وشركاء قطاع الصحة في الطوارئ على المستوى   -١٢٤

انعدام األمن ونقص التمويل ومحدودية القدرات الوطنية والهجمـات علـى المرافـق  ٢٠١٣-٢٠١٢الُقطري في الفترة 
األحوال التعقيـدات فـي إجـراءات  وتصاعد التكاليف والصعوبات اللوجستية وفي بعض الصحيينالصحية والعاملين 

  استخراج التصاريح . 
  

جمــــع وتعمــــيم البيانــــات بانتظــــام عــــن الهجمــــات التــــي ُتشــــن علــــى المنشــــآت لووضــــعت المنظمــــة أســــاليب   -١٢٥
الصحية، والعالمين الصحيين، ووسائل النقل الخاصة بقطاع الصحة، والمرضى، وفي ظـروف الطـوارئ اإلنسـانية. 

بدأت سلسلة من المشاورات  ٢٠١٣صال الشريكة بإسداء المشورة بشأن هذه العملية، وفي عام ويقوم أحد أفرقة االت
التقنيـة مــع مجموعـة واســعة مــن المنظمـات بشــأن المنهجيــة واألدوات المناسـبة وســيتم تحســين التنسـيق مــع مجموعــة 

 .مــة لجمــع هــذه البيانــاتالحمايــة العالميــة وأصــحاب المصــلحة علــى الصــعيد الُقطــري مــن أجــل بنــاء القــدرات الالز 
أن المنظمـة تعـزز دعوتهـا إلـي حيـاد العـاملين الصــحيين والمنشـآت والخـدمات الصـحية تمشـيًا مـع البيـان الــذي  كمـا

بلدًا من القارات الخمس، للتأكيد على التزام جميع أطراف النزاعـات  ٥٠ع عليه أكثر من ينص على ذللك والذي وقّ 
   ١.الدوليحكام القانون اإلنساني أباحترام 

  
ويتطلب تسريع الخطى في إصالح قدرة المنظمة على تلبية الطلبات المتزايدة فـي الطـوارئ اإلنسـانية، سـد   -١٢٦

الفجوات المزمنة في الموارد البشرية والمالية الالزمة لألنشطة األساسية وحاالت الطوارئ الحادة واألزمـات الممتـدة. 
إلـي تأكيـد الحاجـة إلـي تـوفير المـالك الـوظيفي األساسـي  ٢٠١٣فـي عـام وقد أدى تطبيق إطار االسـتجابة الطارئـة 

للمنظمــة واســتبقائه وضــمان اســتدامة التمويــل األساســي لهــذا الغــرض، والســيما فــي األقــاليم والبلــدان الســريعة التــأثر. 
ســق متفــرغ بلــدًا لــديها من ٢٩فعلـى ســبيل المثــال، لــيس هنــاك ســوى ثالثــة مــن بلـدان مجموعــة الصــحة البــالغ عــددها 

ولـم ُيتسـلم مـن  .لمجموعة الصحة في الوقت الحاضر، ولدى بضعة بلدان فقط موظف مخصص إلدارة المعلومات
مليــون  ١٠٦,٧، والبــالغ قــدرها ٢٠١٣-٢٠١٢ميزانيــة المنظمــة األساســية المخصصــة للعمــل اإلنســاني فــي الثنائيــة 

د التمويـــل الكامـــل لميزانيـــة المنظمـــة األساســـية . وُيعـــ٪)٤٢أو (مليـــون دوالر أمريكـــي،  ٤٤,٦دوالر امريكـــي، ســـوى 
مليـون دوالر أمريكــي ضـروريًا لتمكــين  ٨٧,٩والبـالغ قــدره  ٢٠١٥-٢٠١٤المخصصـة للعمـل اإلنســاني فـي الثنائيــة 

المنظمــة مــن الوفــاء بتعهــداتها والتزاماتهــا فــي هــذا المجــال ومواصــلة العمــل باالســتناد إلــي اإلصــالحات والنجاحــات 
                                                           

  .البيان المشترك بشأن إتاحة الرعاية الصحية في سوريا   ١
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ر الــــنقص النســــبي فــــي تمويــــل قطــــاع الصــــحة فــــي حــــاالت الطــــوارئ علــــى المســــتوى الُقطــــري فــــي واســــتم .الحديثــــة
مليون دوالر أمريكي المطلوب، من خالل عملية النداء الموحـد،  ١٣٣١من مبلغ  ٪٥٤تسلم إال ، ولم يُ ٢٠١٣ عام

اع الصـحة أيضـًا فـي واسـتمر الـنقص فـي تمويـل قطـ ١.٪٦٢القطاعـات والبالغـة  لكلمقارنة بالنسبة المئوية العامة 
مـــن تمويـــل مجموعـــة الصـــحة مـــن أجـــل جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى فـــي  ٪٤٩,١طـــوارئ كبـــرى عديـــدة: تـــم اســـتالم 

آذار/ مــارس  ١٠مــن أجــل خطــة االســتجابة للمســاعدة اإلنســانية لســوريا. وفــي  ٪٧١,٤، وتــم اســتالم ٢٠١٣ عــام
لق بمتطلبات نداءات المستوى الثالـث مـن أجـل فيما يتعفقط  ٪٢٣و ٪١١كان قد تم تمويل المنظمة بنسبة  ٢٠١٤

  .جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان، بالترتيب
  

  ولمواصـــــلة تحســـــين أداء المنظمـــــة بصـــــفتها الوكالـــــة التـــــي تقـــــود مجموعـــــة الصـــــحة العالميـــــة فـــــي الفتـــــرة   -١٢٧
يضــطلع بــه ، ســتقوم األمانــة بمــا يلــي: إنشــاء وحــدة مجموعــة الصــحة العالميــة؛ وتنفيــذ اســتعراض ٢٠١٥ -٢٠١٤

فريــق السياســات العالميــة لــدور المنظمــة ووظائفهــا وأدائهــا بصــفتها الوكالــة التــي تقــود مجموعــة الصــحة العالميــة؛ 
البلـدان المحـددة ذات األولويـة والسـعي سـيما فـي الصـحة واالضـطالع بمسـاندتهم، وال جموعـةوتعزيز دعـم منسـقي م

إلي تزويد وظائف المجموعة األساسية في البلدان المحددة ذات األولويـة بكامـل مالكهـا الـوظيفي؛ ومواصـلة تعزيـز 
على تلبية االحتياجات المفاجئة والتوسع في استخدام شركائها االحتياطيين وشركائها من المنظمات الداخلية قدرتها 

  لصعيد الُقطري. ا؛ وتحسين تقييم ورصد قدرة وأداء كل مجموعة من مجموعات الصحة على غير الحكومية
  
  

  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية
  

  )١٢-٦١ج ص عالتعددية اللغوية: تنفيذ خطة العمل (القرار   :نون
  

الرابعــة والثالثــين بعــد أحــاط المجلــس التنفيــذي علمــًا بإصــدار ســابق مــن هــذا التقريــر المرحلــي فــي دورتــه   -١٢٨
  قد ُحدِّثت اإلحصاءات في التقرير التالي.و  ٢المائة.

  
منظمـــة الصـــحة اإللكترونـــي لموقـــع تـــاح بعـــدة لغـــات فـــي المحتـــوى م راميـــة إلـــى زيـــادة واســـتمر بـــذل جهـــود  -١٢٩

 مـةع دائـرة الترجوقام فريق محرري اإلنترنـت المعنـي بالتعدديـة اللغويـة العامـل مـ. (المنظمة) على اإلنترنتالعالمية 
 اللغــات الرســميةســائر نكليزيــة و إتاحــة المحتــوى التقنــي الفاصــلة بــين اإلالتــي تتخلــل فجــوة البتضــييق  التابعــة لألمانــة

الويـــب باللغـــات الرســـمية الســـت. المؤسســـي لشـــبكة محتـــوى كمـــا أتـــاح الفريـــق المـــذكور كامـــل الللمنظمـــة.  الخمـــس
صـــفحة  ٨٢٣٤والصـــينية أخـــرى ب ١٨٥٢عربيـــة والويـــب بالصـــفحات صـــفحة مـــن  ١٥٤١ وُأِضـــيفت إلـــى الموقـــع

خــالل ســبانية صــفحة أخــرى باأل ١٤٧٢الروســية وصــفحة ب ١٩٥٥و الفرنســيةصــفحة أخــرى ب ٢٢٣٧باإلنكليزيــة و
  .٢٠١٣-٢٠١٢ الثنائية

  
 يضــــم أكثــــر مــــن ٣كــــان مســــتودع المنظمــــة المؤسســــي لتبــــادل المعلومــــات، ٢٠١٤شــــباط/ فبرايــــر  ولغايــــة  -١٣٠
هـا وثـائق (بمـا فياألجهـزة الرئاسـية وثـائق و منظمـة اإلعالميـة للمنتجـات تتضـمن ال اللغات الرسـميةسجل ب ٧١ ٠٠٠

وثـــائق اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة و ا، وهلـــم جـــر  ١٩٩٨اعتبـــارًا مـــن عـــام جمعيـــة الصـــحة والمجلـــس التنفيـــذي 
. شــهرياً عمليــة تنزيــل للمعلومــات  يونمليــويســّجل فــي المتوســط المســتودع المــذكور  اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ.

                                                           
  .٢٠١٤شباط/ فبراير  ١٦المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، خدمة التتبع المالي،     ١

للمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة،  والمحاضــر المــوجزة ، الفــرع نــون،١٣٤/٥٣م تانظــر الوثيقــة     ٢
 . (باإلنكليزية) )٢/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤م ت(الوثيقة  ٥ة الرابعة عشرة، الفرع الجلس

 .http://www.who.int/irisمتاح على الموقع التالي:    ٣
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صفحته، سُتدرج في المستودع مجموعة وثائق األجهزة الرئاسية كاملة بتسلسلها الزمني  ٢٠١٤وقبل أن يطوي عام 
  .١٩٩٧وحتى عام  ١٩٤٨انطالقًا من عام 

  
وعيـة وكميـة نبشـأن تحسـين مشـروع مدتـه سـنتان تنفيـذ لـدعم  قـدم االتحـاد الروسـي أمـواالً  ٢٠١٢في عام و   -١٣١

نشـر تلـك المنتجـات تحسـين بشـأن لروسـية، و باالمتاحـة الصادرة عـن المنظمـة و التقنية والعلمية اإلعالمية المنتجات 
الروسـية فـي ًا برئيسـينشـورًا م ٢٦ جرت ترجمة ونشر ٢٠١٤شباط/ فبراير  وحتىعلى الجماهير الناطقة بالروسية. 

ــعت ألوروبــااإلقليمــي  مكتــبالوفــي المنظمــة الرئيســي  مقــر  الروســية.الصــادرة بلمنشــورات اشــبكات توزيــع ، كمــا ُوسِّ
نـــت للرقمنـــة و الروســـية مـــن المنشـــورات الموجـــودة والمطبوعـــة ب منشـــوراً  ٥٦٨ مجموعـــهوخضـــع مـــا  فـــي مســـتودع ُخزِّ

الصـادرة منظمـة الصـحة العالميـة نشـرة  مـنثالثـة أعـداد خاصـة  تالمنظمة المؤسسي لتبـادل المعلومـات، فيمـا ُنِشـر 
جرى تحديث تلك المواقع في أو موقعًا تقنيًا جديدًا بالروسية من المواقع اإللكترونية  ٢٠من ُأنشِئ أكثر بالروسية. و 

الموقـــع فـــي الروســـية مرتســـمًا قطريـــًا ب ١٢ُأنِشـــئ ، و المنظمـــةب الخـــاص علـــى اإلنترنـــتالرئيســـي الموقـــع اإللكترونـــي 
  .اإلنترنتعلى لمكتب اإلقليمي ألوروبا للكتروني اإل
  

سـواها منظمـة باللغـات الرسـمية و اإلعالميـة للالمنتجات إتاحة العمل على ضمان واستمر إحراز التقدم في   -١٣٢
شركاء الخارجيين والمكاتب للمنظمة أِذن قسم الطباعة والنشر في ال ٢٠١٣- ٢٠١٢خالل الثنائية و . ةغير الرسمي

أخرى  ٤٩رسمية ومنها  ٥ لغة ( ٥٤إلى الرئيسي المقر ًا في صادر  منتجاً  ٢٤٧ة عن ترجم ٣٩١بإعداد اإلقليمية 
  .)ةغير رسمي

  
 عددمجموع بلغ  ٢٠١٣-٢٠١٢الثنائية خالل و للموظفين. ات على اللغالمجاني التدريب ويتواصل توفير   -١٣٣

مســــجًال، وذلــــك علــــى النحــــو التــــالي:  ١٣٥٨الرئيســــي مقر بــــاللوجــــه  وجهــــاً المقامــــة  اتفــــي دورات اللغــــالمســــجلين 
مسجًال  ٧٢٦و اإلنكليزيةمسجًال في دورة  ١٢٨و الصينيةمسجًال في دورة  ٣٥و للغة العربيةمسجًال في دورة ا ٧٥

ســبتمبر أيلــول/  منــذو . ســبانيةاإلمســجًال فــي دورة  ٣٥٩و لروســيةمســجًال فــي دورة ا ٣٥و الفرنســيةفــي دورة اللغــة 
فضــًال منظمــة، لل اللغــات الرســميةات عــن بعــد فيمــا يخــص اللغــلــتعّلم برنــامج ى تــوفير والمنظمــة مواظبــة علــ ٢٠١٢

وخــالل  اإلقليميــة والقطريــة.األولويــة فــي هــذا البرنــامج لمــوظفي المكاتــب مــنح تُ و األلمانيــة والبرتغاليــة. عــن اللغتــين 
  أقاليم المنظمة. من جميعموظفًا  ١٧٨٨ بلغ عدد المسجلين في البرنامج ٢٠١٣-٢٠١٢الثنائية 

  
يــة اللغويــة، نظمهــا تعددالائــدة مســتديرة بشــأن ة ممنظمــة فــي مناقشــالشــاركت  ٢٠١٣و ٢٠١٢ يفــي عــامو   -١٣٤

  بلدان الناطقة بالفرنسية.مكتب األمم المتحدة في جنيف والمنظمة الدولية لل
  

ة والمهنيــــين بــــين المؤسســــات الصــــحيفيمــــا التعــــاون فــــي توثيــــق عــــرى  ePORTUGUÊSeت شــــبكة واســــتمر   -١٣٥
قامــت الشــبكة المــذكورة  ٢٠١٣و ٢٠١٢ يعــامخــالل و لبرتغاليــة. االناطقــة بالثمــان فــي الــدول األعضــاء الصــحيين 

شــارك  لوجــه وجهـاً إلكترونيـة وأخــرى عــدة دورات تــدريب المعنيــة فـي المنظمــة بتنظـيم الوحـدات التقنيــة بالتشـارك مــع 
  علم األوبئة وٕادارة شؤون المكتبات.و ى سالمة المرضمشارك بشأن  ١٦ ٠٠٠أكثر من  فيها

  
مؤسسات االتحاد األوروبـي و األمم المتحدة  المؤسسات التابعة لمنظومة سائرتواصل المنظمة العمل مع و   -١٣٦

التعدديـــة اللغويـــة. وتتـــولى األمانـــة فـــي االجتمـــاع الســـنوي الـــدولي المعنـــي بترتيبـــات اللغـــات والوثـــائق تعزيـــز بشـــأن 
خـدمات الترجمــة التحريريــة الخاصــة بهياكــل حقيـق الحــد األمثــل مـن الإلــى ت ياني عمـل تســعفرقتــرئاســة  والمنشـورات
  وأساليبها. والشفوية
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