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  التقدم المحرز في تنفيذ خطة 
      ٢٠٣٠التنمية المستدامة 
  تقرير من األمانة

  
  
بشــأن  ١١-٦٩ج ص عالقــرار  ٢٠١٦مــايو  اعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتون فــي أيــار/  -١

علمــًا فــي  التنفيــذي أحــاط المجلــس ٢٠١٧ينــاير  . وفــي كــانون الثــاني/٢٠٣٠الصــحة فــي خطــة التنميــة المســتدامة 
لــذي اقترحــت فيــه األمانــة ســتة وا ٢٠٣٠،١دورتــه األربعــين بعــد المائــة بــالتقرير عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــة 

خطوط عمل رئيسية ُتعرض في شكل صكوك للتغيير بهدف مسـاعدة الـدول األعضـاء علـى تحقيـق أهـداف التنميـة 
  ٢المستدامة. واعتمدت الدول األعضاء خطوط العمل هذه في تلك الدورة.

  
غ أهـداف التنميـة المسـتدامة، ُيورد هذا التقريـر مزيـدًا مـن أحـدث المسـتجدات بشـأن التقـدم المحـرز نحـو بلـو   -٢

أخذًا في الحسبان المناقشات التي أجراها المجلس التنفيذي في دورته األربعين بعـد المائـة. يتنـاول الجـزء األول مـن 
(ضــمان  ٣التقريــر التقــدم المحــرز مــن جانــب الــدول األعضــاء علــى المســتوى العــالمي واإلقليمــي نحــو بلــوغ الهــدف 

ية وبالرفاهية في جميع األعمار) وغاياته المترابطة، عالوًة على األهـداف والغايـات تمتع الجميع بأنماط عيش صح
األخــرى المتعلقــة بالصــحة. ويــأتي هــذا التقريــر ثمــرًة للــدعم المقــدم مــن األمانــة إلــى الــدول األعضــاء لتعزيــز التبليــغ 

  .١١-٦٩ج ص ع. ويتناول الجزء الثاني بالوصف التقدم المحرز في تنفيذ القرار ٢٠٣٠بشأن خطة 
  

التقـــدم المحـــرز مـــن جانـــب الـــدول األعضـــاء نحـــو بلـــوغ أهـــداف وغايـــات التنميـــة   :أوالً 
  المستدامة المتعلقة بالصحة

  
 ٢٠١٦،٣إحصــاءات الصــحة العالميــة اســتندت األمانــة، ألغــراض هــذا التقريــر، إلــى المعلومــات الــواردة فــي   -٣

مــن المؤشــرات  ٣٠والتــي تضــمنت نتــائج االســتعراض الــذي أجرتــه منظمــة الصــحة العالميــة لوضــع مــا يربــو علــى 
                                                      

للمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه  المحاضــر المــوجزةالمعنيــة بــالتقرير، انظــر لالطــالع علــى المناقشــة . ١٤٠/٣٢م تالوثيقــة    ١
  .(باإلنكليزية) ٢الخامسة عشرة، الفرع  الجلسة األربعين بعد المائة،

تعزيـز الـنظم الجهـات صـاحبة المصـلحة المتعـددة؛ خطوط العمل الستة هي: العمل المشترك بين القطاعات الـذي تنجـزه    ٢
البحــث العلمــي تدام؛ التمويــل المســمراعــاة اإلنصــاف وحقــوق اإلنســان؛ تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة؛  الصــحية مــن أجــل

  الرصد والتقييم.واالبتكار؛ 
جنيـف: منظمـة الصـحة مـن أجـل تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة.  : رصـد الصـحة٢٠١٦إحصاءات الصحة العالميـة    ٣

  :  الموقع اإللكتروني . متاحة على٢٠١٦العالمية؛ 
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2016/EN_WHS2016_TOC.pdf  تــــــم االطــــــالع)

  ).٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢١في 
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. وباإلضـافة ٢٠١٧إحصـاءات الصـحة العالميـة ثـة الـواردة فـي دّ الصحية والمتعلقـة بالصـحة، وٕالـى المعلومـات المح
عراضـًا مـوجزًا عـن غـرض كـل خـط است ٢٠١٧إلى المعلومات الخاصة بالمؤشـرات، يعـرض المنشـور الصـادر عـام 

من خطوط العمل الستة التي اقترحتها األمانـة واألنشـطة التـي يـتم االضـطالع بهـا فـي كـل خـط منهـا. ويتضـح مـن 
تـزال ثمـة تحـديات كبـرى فال البيانات المتاحة أنه رغم التقدم الـذي تـم إحـرازه خـالل حقبـة األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة،

ات األمهــات واألطفــال، وتحســين التغذيــة، وتحقيــق المزيــد مــن التقــدم فــي المعركــة فــي مجــاالت خفــض معــدالت وفيــ
األيــدز والســل والمالريــا وأمــراض المنــاطق  الــدائرة لمكافحــة األمــراض المعديــة مثــل فيــروس العــوز المنــاعي البشــري/

دي لألمراض غير السارية المدارية المهملة والتهاب الكبد. كما يتيح تحليل األوضاع كذلك بيِّنات حول أهمية التص
وعوامـــل الخطـــر المســـببة لهـــا مثـــل تعـــاطي التبـــغ، ومشـــكالت الصـــحة النفســـية، واإلصـــابات الناجمـــة عـــن حـــوادث 

ظم الصحية يشكل عقبة في الكثير من البلدان تـؤدي إلـى نقـص نُ يزال ضعف ال، وقضايا الصحة البيئية. والالمرور
ت الصـحية، وعـدم كفايـة التأهـب للطـوارئ الصـحية. ويمكـن إيجـاز التغطية، حتـى بالنسـبة ألبسـط مسـتويات الخـدما

إلــــى أحــــدث البيانــــات، وهــــي مجــــاالت عــــادًة  اً يــــة ذات األولويــــة فيمــــا يلــــي اســــتنادالوضــــع المحــــدد للمجــــاالت الثمان
  تتداخل على نطاق األهداف والغايات المتعددة. ما
  

  صحة األمهات واألطفال والتغذية
  
(خفـــض النســـبة  ١-٣تتمثـــل الغايـــات األساســـية المتعلقـــة بصـــحة األمهـــات واألطفـــال والتغذيـــة فـــي الغايـــة   -٤

  )، ٢٠٣٠مولـــــود حـــــي بحلـــــول عـــــام  ١٠٠ ٠٠٠ لكـــــلحالـــــة وفـــــاة  ٧٠العالميـــــة لوفيـــــات األمهـــــات إلـــــى أقـــــل مـــــن 
، ٢٠٣٠ا بحلــول عــام (وضــع نهايــة لوفيــات المواليــد واألطفــال دون ســن الخامســة التــي يمكــن تفاديهــ ٢-٣ والغايــة

مولـود حـي،  ١٠٠٠ لكـلحالـة وفـاة  ١٢بسعي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على األقـل إلـى 
 ٢-٢ مولـود حـي)، والغايـة ١٠٠٠ لكـلحالـة وفـاة  ٢٥وخفض وفيات األطفال دون سـن الخامسـة علـى األقـل إلـى 

، ٢٠٢٥ وء التغذيــة، بمــا فــي ذلــك تحقيــق، بحلــول عــام، وضــع حــد لجميــع أشــكال ســ٢٠٣٠(أن يــتم، بحلــول عــام 
الغايــــات المتفــــق عليهــــا دوليــــًا بشــــأن التقــــزم والهــــزال بــــين األطفــــال دون ســــن الخامســــة، وتلبيــــة احتياجــــات التغذيــــة 

  للمراهقات والحوامل والمرضعات والمسنين).
  
مولــود حــي علــى  ١٠٠ ٠٠٠ لكــلحالــة وفــاة  ٢١٦نحــو  ٢٠١٥بلغــت نســبة وفيــات األمهــات فــي عــام و   -٥

 ٪٧,٣زيــادة معــدالت خفــض الوفيــات علــى مســتوى العــالم بنســبة  ١-٣مســتوى العــالم. وســوف يتطلــب بلــوغ الغايــة 
 ١٩٩٠علــى األقــل، أي أكثــر مــن ثالثــة أمثــال معــدل الخفــض الســنوي الــذي جــرى تحقيقــه فــي الفتــرة مــا بــين عــام 

لم تتم على يد قابلة مدربـة أو  ٢٠١٦العالم في عام . وجدير بالذكر أن ماليين الوالدات على مستوى ٢٠١٥ وعام
  .٪٧٨طبيب أو ممرضة، ولم تسجل نسبة الوالدات التي تمت في وجود أخصائي توليد ماهر سوى 

  
مولـود  ١٠٠٠ لكـلحالة وفـاة  ٤٣وسجلت معدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة على مستوى العالم   -٦

مولـود حـي. وُيـذكر  ١٠٠٠ لكـلحالة وفاة  ١٩ت وفيات حديثي الوالدة ، في حين بلغت معدال٢٠١٥حي في عام 
 ٢٠٠٠فـــــي الفتـــــرة مـــــا بـــــين عـــــام  ٪٣,٩أن معـــــدل الخفـــــض الســـــنوي لوفيـــــات األطفـــــال دون ســـــن الخامســـــة بلـــــغ 

. فــإذا تســنى الحفـــاظ علــى هــذا الـــزخم فسيصــبح مــن الممكـــن بلــوغ الغايــة الراميـــة إلــى خفــض وفيـــات ٢٠١٥ وعــام
مولـود حـي علـى مسـتوى العـالم بحلـول  ١٠٠٠ لكـلحالـة وفـاة  ٢٥الخامسة على أقل تقـدير إلـى  األطفال دون سن

المالحـــظ بالنســـبة لوفيـــات حـــديثي  ٪٣,١. ويجـــب بالمثـــل الحفـــاظ علـــى معـــدل الخفـــض الســـنوي البـــالغ ٢٠٣٠عـــام 
خفــض معــدالت وفيــات ، وذلــك كــي يــتم بلــوغ الغايــة الراميــة إلــى ٢٠١٥وعــام  ٢٠٠٠الــوالدة فــي الفتــرة مــا بــين عــام 

  .٢٠٣٠مولود حي بحلول عام  ١٠٠٠ لكلحالة وفاة  ١٢حديثي الوالدة على أقل تقدير إلى 
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مليـون  ١٥٥األطفـال دون سـن الخامسـة المصـابين بـالَتقزُّم ، بلغ عدد ٢٠١٦على مستوى العالم في عام و   -٧
مليـون طفـل (أطفـال أخـف وزنـًا مـن  ٥٢ال طفل (أطفال أقصر مـن الـالزم بالنسـبة لعمـرهم)، وعـدد المصـابين بـالهز 

ـــوزن  ـــالزم بالنســـبة  ٤١الـــالزم بالنســـبة لطـــولهم)، وعـــدد المصـــابين بفـــرط ال ـــًا مـــن ال ـــال أثقـــل وزن مليـــون طفـــل (أطف
فـي كـل  ٪٣٤وٕاقلـيم جنـوب شـرق آسـيا (بنسـبة  اإلقلـيم األفريقـيلطولهم). وُسجلت أعلى معدالت انتشار الَتقـزُّم فـي 

) وأكبــــر عــــدد مــــن األطفــــال المصــــابين بــــالهزال ٪١٥,٣دالت النتشــــار الهــــزال (بنســــبة إقلــــيم). وُوجــــدت أعلــــى معــــ
مليـون طفـل) فـي إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا. وزاد عـدد األطفـال دون سـن الخامسـة المصـابين بفـرط الـوزن علــى  ٢٧(

ذيـة فـي . ويتجلـى العـبء المـزدوج لسـوء التغ٪٣٣بنسـبة  ٢٠١٦إلـى عـام  ٢٠٠٠مستوى العالم فـي الفتـرة مـن عـام 
  .٢٠١٦ماليين طفل من فرط الوزن في عام  ٩إقليم جنوب شرق آسيا، حيث عانى أكثر من 

  
  األمراض المعدية

  
التــي تشــير إلــى وضــع نهايــة ألوبئــة  ٣-٣تتمثــل الغايــة األساســية المتعلقــة بــاألمراض المعديــة فــي الغايــة   -٨

ـــدز ـــة بالميـــاه  األي ـــد واألمـــراض المنقول ـــة ومكافحـــة التهـــاب الكب ـــة المهمل ـــا وأمـــراض المنـــاطق المداري والســـل والمالري
  .٢٠٣٠واألمراض السارية األخرى، بحلول عام 

  
مليــون شــخص ُأصــيبوا حــديثًا بعــدوى فيــروس العــوز المنــاعي البشــري علــى  ٢,١وتشــير التقــديرات إلــى أن   -٩

شــخص غيــر مصــاب  ١٠٠٠حالــة عــدوى جديــدة لكــل  ٠,٣بمــا يمثــل معــدًال قــدره ، ٢٠١٥مســتوى العــالم فــي عــام 
مليون شخص نحبهم بسبب االعتالالت المرتبطة بفيروس العوز  ١,١بالعدوى. وفي العام نفسه لقي ما ُيقدر بنحو 

مليـون  ٣٦,٧المناعي البشري. وبلغ عدد األشخاص المتعايشين مـع فيـروس العـوز المنـاعي البشـري مـا قُـدِّر بنحـو 
أشد األقاليم تضررًا حيث وصلت نسبة البالغين الذين تتراوح  اإلقليم األفريقي. ومازال ٢٠١٥شخص في نهاية عام 

. وتظهــر أعــداد متزايــدة مــن حــاالت العــدوى ٪٤,٤عامــًا المتعايشــين مــع هــذا الفيــروس إلــى  ٤٩-١٥أعمــارهم بــين 
  .اإلقليم األوروبيالجديدة بفيروس العوز المناعي البشري في 

  
شــــخص معرضــــين لخطــــر  ١٠٠٠حالــــة لكــــل  ٩٤بلغــــت معــــدالت اإلصــــابة بالمالريــــا  ٢٠١٥وفــــي عــــام   -١٠

، ٢٠١٥وعـام  ٢٠٠٠على مستوى العالم في الفترة ما بـين عـام  ٪٤١اإلصابة بالمرض، بما يمثل انخفاضًا بنسبة 
عـدالت االنخفـاض ُسـجلت أعلـى مو . ٢٠١٥وعـام  ٢٠١٠على مسـتوى العـالم فـي الفتـرة مـا بـين عـام  ٪٢١وبنسبة 

. وتشير التقديرات إلـى ٢٠١٥)، حيث بلغ عدد الحاالت الواطنة صفرًا في عام ٪١٠٠(بنسبة  اإلقليم األوروبيفي 
. وكـان ٢٠١٥حالة وفاة بسببها على مستوى العالم فـي عـام  ٤٢٩ ٠٠٠ومليون حالة إصابة بالمالريا  ٢١٢ وقوع

مـــن الوفيـــات مـــن  ٪٩٢ث تشـــير التقـــديرات إلـــى وقـــوع ، حيـــاإلقلـــيم األفريقـــيالعـــبء أشـــد وطـــأة علـــى اإلطـــالق فـــي 
إجمالي الوفيات الناجمة عن المالريا، وٕالى أن الوفيات في صفوف األطفال دون سن الخامسة بسبب هـذا المـرض 

  من إجمالي الوفيات. ٪٧٠بلغت 
  

مــا ُيقــدر  يــزال الســل يمثــل مشــكلة صــحية عالميــة كبــرى رغــم أنــه مــرض قابــل للعــالج والشــفاء. فقــد وقــعوال  -١١
. وبلغــت الوفيــات الناجمــة عــن ٢٠١٥مليــون حالــة إصــابة جديــدة بالســل علــى مســتوى العــالم فــي عــام  ١٠,٤بنحــو 
مليـــون حالـــة وفـــاة بســـبب الســـل بـــين األشـــخاص اإليجـــابيين  ٠,٤مليـــون حالـــة وفـــاة، إضـــافة إلـــى نحـــو  ١,٤الســـل 

إذ تراوحـت بـين أقـل  ٢٠١٥ينـًا كبيـرًا فـي عـام لفيروس العوز المناعي البشري. وشـهدت معـدالت إماتـة الحـاالت تبا
، ممــا يشــير إلــى اإلقلــيم األفريقــيفــي معظــم البلــدان فــي  ٪٢٠فــي عــدد قليــل مــن البلــدان إلــى أكثــر مــن  ٪٥مــن 

أعلى معدالت السل  اإلقليم األوروبياإلجحاف الكبير في إتاحة خدمات التشخيص والعالج العالية الجودة. ويشهد 
مـن  ٪٢٠للحاالت الجديدة والحاالت التي سبق عالجها)، وما يزيـد عـن  ٪٤٨ونسبة  ٪١٦المقاوم لألدوية (بنسبة 

  العبء العالمي للسل المقاوم لألدوية.
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مليـــون  ١,٣علـــى مســـتوى العـــالم فـــي حـــدود  ١وقُـــدِّر إجمـــالي عـــدد الوفيـــات التـــي ُتعـــزى إلـــى التهـــاب الكبـــد  -١٢
بـين الرضـع فـي  ٪٨٤" Bالـثالث للقـاح التهـاب الكبـد ". وبلغت التغطية العالمية بالجرعات ٢٠١٥شخص في عام 

  ، وهذه التغطية تمثل أحد التدخالت ذات األولوية.٢٠١٥عام 
  

مليـار شـخص إلـى العـالج والرعايـة بشـكل جمـاعي أو فـردي  ١,٥٩عـن احتيـاج  ٢٠١٥عـام  وقد ُأبلغ في  -١٣
. واألشـــخاص الـــذين ٢٠١٠ألمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة، بعـــد أن كـــان عـــددهم مليـــاري شـــخص فـــي عـــام 

  ).٤٦الفقرة  أيضاً  يحتاجون إلى التدخالت لمكافحة هذه األمراض يعانون من الفقر والتهميش بوجه عام (انظر
  

  األمراض غير السارية، ومكافحة التبغ، والصحة النفسية، ومعاقرة مواد اإلدمان
  

تتمثل الغايات األساسية المتعلقة باألمراض غير السارية، ومكافحة التبغ، والصـحة النفسـية، ومعـاقرة مـواد   -١٤
بمقــدار الثلــث مــن خــالل (تخفــيض الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية  ٤-٣اإلدمــان فــي الغايــة 

ــــول عــــام  (تعزيــــز الوقايــــة مــــن  ٥-٣)، والغايــــة ٢٠٣٠الوقايــــة والعــــالج وتعزيــــز الصــــحة والمعافــــاة النفســــيتين بحل
مـــواد اإلدمـــان، بمـــا يشـــمل تعـــاطي المخـــدرات وتنـــاول الكحـــول علـــى نحـــو يضـــر بالصـــحة، وعـــالج ذلـــك)،  معـــاقرة
مـــة الصـــحة العالميـــة لمكافحـــة التبـــغ فـــي جميـــع البلـــدان، حســـب أ (تعزيـــز تنفيـــذ االتفاقيـــة اإلطاريـــة لمنظ-٣ والغايـــة

  االقتضاء).
  

 ٪٧٠مليون حالة وفاة نتيجة األمراض غيـر السـارية، بمـا يمثـل  ٤٠ما مجموعه  ٢٠١٥وقد وقع في عام   -١٥
 من إجمالي عدد الوفيات على مستوى العالم. حدثت غالبية هذه الوفيات بسبب أربعة أمـراض غيـر سـارية رئيسـية:

مـراض أمـن الوفيـات الناجمـة عـن األمـراض غيـر السـارية) ناجمـة عـن  ٪٤٥مليون حالة وفـاة (بنسـبة  ١٧,٧كانت 
مليـــون حالـــة وفـــاة  ٣,٩) ناجمـــة عـــن الســـرطان، و٪٢٢مليـــون حالـــة وفـــاة (بنســـبة  ٨,٨، والقلـــب واألوعيـــة الدمويـــة

) ناجمــة عــن داء ٪٤فــاة (بنســبة مليــون حالــة و  ١,٦) ناجمــة عــن أمــراض الجهــاز التنفســي المزمنــة، و٪١٠(بنســبة 
إلـــى  ٣٠الســـكري. وُيـــذكر أن مخـــاطر الوفـــاة الناجمـــة عـــن هـــذه األمـــراض األربعـــة، بـــين مـــن تتـــراوح أعمـــارهم مـــن 

. ويتعــرض البــالغون فــي إقلــيم جنــوب ٢٠١٥فــي عــام  ٪١٩إلــى  ٢٠٠٠فــي عــام  ٪٢٣عامــًا، انخفضــت مــن  ٧٠
الناجمـــة عـــن واحـــد مـــن هـــذه األمـــراض األربعـــة، فـــي حـــين ) ٪٢٣شـــرق آســـيا إلـــى أعلـــى احتمـــاالت الوفـــاة (بنســـبة 

). وكـــان الرجـــال أكثـــر ُعرضـــة لخطـــر ٪١٥يتعـــرض البـــالغون فـــي إقلـــيم األمـــريكتين إلـــى أقـــل االحتمـــاالت (بنســـبة 
  اإلصابة بهذه األمراض مقارنًة بالنساء في جميع أقاليم المنظمة.

  
لترات من الكحول النقي لكل  ٦,٤بنحو  ٢٠١٦ي عام وقد ُقدِّر استهالك الكحول في جميع أنحاء العالم ف  -١٦

عامـًا فـأكبر، مـع وجـود تفـاوت ال ُيسـتهان بـه علـى مسـتوى العـالم بـين أقـاليم المنظمـة.  ١٥شخص يبلغ مـن العمـر 
وتشــير البيانــات المتاحــة إلــى عــدم كفايــة التغطيــة بــالعالج بالنســبة إلــى االضــطرابات الناجمــة عــن تعــاطي الكحــول 

  بأنه يلزم القيام بالمزيد من العمل لتحسين قياس هذه التغطية. علماً والمخدرات، 
 
مليار شـخص. ويفـوق عـدد الـذكور الـذين يـدخنون التبـغ  ١,١بلغ عدد من يدخنون التبغ  ٢٠١٥وفي عام   -١٧

دولـة علـى االتفاقيــة  ١٨٠فـي الوقـت الحـالي عـدد اإلنـاث بشـكل كبيـر. وقــد صـادقت الـدول األطـراف البـالغ عـددها 
مـن  ٪٨٠مـن سـكان العـالم. واعتمـدت أكثـر مـن  ٪٩٠اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبـغ، بمـا يمثـل 

الـــدول األطـــراف قـــوانين وتنظيمـــات جديـــدة لمكافحـــة التبـــغ، أو عـــززت القـــوانين والتنظيمـــات القائمـــة لـــديها فـــي هـــذا 
كـــول القضـــاء علـــى االتجـــار غيـــر المشـــروع الصـــدد. ويتعـــين اتخـــاذ المزيـــد مـــن اإلجـــراءات للمصـــادقة علـــى بروتو 

  بمنتجات التبغ.
                                                      

تتضــــمن الوفيــــات بســــبب التهــــاب الكبــــد الحــــاد، وســــرطان الكبــــد النــــاجم عــــن التهــــاب الكبــــد، وتليــــف الكبــــد النــــاجم عــــن    ١
  كبد.ال التهاب
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فـي جميـع أنحـاء العـالم، ومثـل  ٢٠١٥حالة وفاة ناجمة عن االنتحـار فـي عـام  ٨٠٠ ٠٠٠ووقعت حوالي   -١٨
االنتحار السبب الرئيسي الثاني للوفيات الناجمة عن اإلصابات بعد اإلصابات الناجمة عن حـوادث المـرور. ويبلـغ 

أعلـى معـدالت  اإلقلـيم األوروبـيلذين يلقـون حـتفهم بسـبب االنتحـار نحـو ضـعف عـدد النسـاء. ويشـهد عدد الرجال ا
نســمة)، فــي حــين يشــهد إقلــيم  ١٠٠ ٠٠٠حالــة وفــاة بســبب االنتحــار لكــل  ١٤,١للوفيــات الناجمــة عــن االنتحــار (

  نسمة). ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة بسبب االنتحار لكل  ٣,٨شرق المتوسط أدنى هذه المعدالت (
  

  اإلصابات والعنف
  

(خفــض عــدد الوفيــات واإلصــابات  ٦-٣تتمثــل الغايــات األساســية المتعلقــة باإلصــابات والعنــف فــي الغايــة   -١٩
(القضاء على جميـع أشـكال  ٢-٥)، والغاية ٢٠٢٠الناجمة عن حوادث المرور في العالم إلى النصف بحلول عام 

الخـاص، بمـا فـي ذلـك االتجـار بالبشـر واالسـتغالل الجنسـي العنف ضد جميع النساء والفتيـات فـي المجـالين العـام و 
(تعزيـــز المرونـــة والقـــدرة علـــى الصـــمود فـــي مواجهـــة األخطـــار  ١-١٣وغيـــر ذلـــك مـــن أنـــواع االســـتغالل)، والغايـــة 

المرتبطـــــة بالمنـــــاخ والكـــــوارث الطبيعيـــــة فـــــي جميـــــع البلـــــدان، وتعزيـــــز القـــــدرة علـــــى التكيـــــف مـــــع تلـــــك األخطـــــار)، 
حــد بدرجــة كبيــرة مــن جميــع أشــكال العنــف ومــا يتصــل بــه مــن معــدالت الوفيــات فــي كــل مكــان)، (ال ١-١٦ والغايــة
  (إنهاء إساءة المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد األطفال وتعذيبهم). ٢-١٦والغاية 

  
، ٢٠١٣عـام  مليون شخص نحبهم بسبب اإلصابات الناجمـة عـن حـوادث المـرور فـي ١,٢٥لقي حوالي و   -٢٠

ـــاهز  مليـــون شـــخص إلصـــابات غيـــر مميتـــة نتيجـــة تصـــادمات أو حـــوادث المـــرور. وتمثـــل  ٥٠مـــع تعـــرض مـــا ين
عامـًا،  ٢٩عامًا إلى  ١٥اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور السبب الرئيسي للوفاة بين من تتراوح أعمارهم من 

كثر ُعرضة للمخـاطر، أي المشـاة وراكبـي وتؤثر هذه اإلصابات على نحو غير متناسب على مستخدمي الطرق األ
) فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل ٪٩٠الــدراجات والــدراجات الناريــة. تقــع الغالبيــة العظمــى مــن هــذه الوفيــات (بنســبة 

مـــن المركبـــات  ٪٥٤مـــن ســـكان العـــالم فـــي حـــين ال يوجـــد بهـــا ســـوى  ٪٨٢وتلـــك المتوســـطة الـــدخل، والتـــي تضـــم 
تقريبـًا فـي  ٪١٣عداد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على مستوى العالم بنحو المسجلة في العالم. وقد زادت أ

  .٢٠١٣وعام  ٢٠٠٠الفترة بين عام 
  

، بلــــغ متوســــط معــــدل الوفيــــات الســــنوي العــــالمي بســــبب الكــــوارث الطبيعيــــة ٢٠١٥-٢٠١١وخــــالل الفتــــرة   -٢١
حالـة  ٠,٥علـى المعـدالت، والتـي بلغـت نسمة. وشهد إقليم غرب المحـيط الهـادئ أ ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة لكل  ٠,٣

علـى مسـتوى  ٪١٩نسمة. وحدث خالل الفتـرة ذاتهـا تراجـع ملحـوظ فـي معـدالت القتـل بنسـبة  ١٠٠ ٠٠٠وفاة لكل 
ـــدِّرت جـــرائم القتـــل التـــي تـــم ارتكابهـــا فـــي عـــام  جريمـــة، وكـــان أربعـــة أخمـــاس  ٤٦٨ ٠٠٠بنحـــو  ٢٠١٥العـــالم. وُق

جريمـــــة قتـــــل  ١٨,٦وشـــــهد إقلـــــيم األمـــــريكتين أعلـــــى معـــــدالت للقتـــــل (فـــــي هـــــذه الجـــــرائم مـــــن الرجـــــال.  الضـــــحايا
  نسمة). ١٠٠ ٠٠٠ لكل
  

شــــخص نحــــبهم فــــي حــــروب وصــــراعات، بمــــا يمثــــل  ١٥٦ ٠٠٠لقــــي مــــا ُيقــــدَّر بنحــــو  ٢٠١٥وفــــي عــــام   -٢٢
شـرة من إجمالي الوفيات في العالم. وال تتضمن هذه التقـديرات الوفيـات الناجمـة عـن اآلثـار غيـر المبا ٪٠,٣ حوالي

  للحروب والصراعات والمتمثلة في انتشار األمراض وسوء التغذية وانهيار الخدمات الصحية.
  

) تعرضـوا لالعتـداء البـدني فـي مرحلـة ٪٢٣وتشير أحدث التقديرات إلى أن قرابة ربـع البـالغين فـي العـالم (  -٢٣
عنف الجنسـي يرتكبـه شـريك حمـيم ) عانين إما من العنف الجسدي أو من ال٪٣٥الطفولة، وأن حوالي ثلث النساء (

 أو من العنف الجنسي يرتكبه شخص آخر غير الشريك الحميم في مرحلة ما من مراحل حياتهن.
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  خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية
  

(ضــمان حصــول  ٧-٣تتمثــل الغايــة األساســية المتعلقــة بخــدمات الصــحة الجنســية واإلنجابيــة فــي الغايــة   -٢٤
الصــحة الجنســية واإلنجابيــة، بمــا فــي ذلــك خــدمات ومعلومــات تنظــيم األســرة والتوعيــة  الجميــع علــى خــدمات رعايــة

  )٢٠٣٠الخاصة به، وٕادماج الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام 
  

من النساء في سن اإلنجاب، المتزوجات أو المرتبطات بأقران، احتياجات غير ملباة فـي  ٪٧٧كان لدى و   -٢٥
. ولكـن فـي حـين تمـت تلبيـة احتياجـات ٢٠١٦ال الوسـائل الحديثـة لتنظـيم األسـرة، علـى مسـتوى العـالم فـي عـام مج
نساء في إقليم غـرب المحـيط الهـادئ فـي مجـال تنظـيم األسـرة، لـم تـتم تلبيـة نفـس االحتياجـات سـوى  ١٠من كل  ٩

علــى  ٢٠١٥عنــد المراهقــات فــي عــام فــي هــذا الصــدد. وقــد بلــغ معــدل الــوالدة  اإلقلــيم األفريقــيلنصــف النســاء فــي 
عامــــًا. وبلــــغ هــــذا المعــــدل فــــي البلــــدان  ١٩-١٥امــــرأة تبلــــغ مــــن العمــــر  ١٠٠٠والدة لكــــل  ٤٤,١العــــالم  مســــتوى

عامــًا) خمســة أمثــال نظيــره فــي البلــدان  ١٩-١٥امــرأة تبلــغ مــن العمــر  ١٠٠٠والدة لكــل  ٩٧,٣المنخفضــة الــدخل (
  عامًا). ١٩-١٥امرأة تبلغ من العمر  ١٠٠٠والدة لكل  ١٩,١المرتفعة الدخل (

  
  التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية

  
بشـأن تحقيـق  ٨-٣تتمثل الغايات األساسية المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية فـي الغايـة   -٢٦

لتمويــل الصــحي ج بشــأن زيــادة ا-٣ب بشــأن دعــم البحــث والتطــوير، والغايــة -٣التغطيــة الصــحية الشــامل، والغايــة 
بشأن االسـتفادة مـن المبـادرات القائمـة لوضـع مقـاييس للتقـدم المحـرز فـي  ١٩-١٧والقوى العاملة الصحية، والغاية 

  تحقيق التنمية المستدامة.
  

ــــــي شــــــباط/  -٢٧ ــــــدأت ف ــــــد ب ــــــر  وق ــــــديرات الخاصــــــة  ٢٠١٧فبراي ــــــدول األعضــــــاء حــــــول التق مشــــــاورات مــــــع ال
(التغطيــة بالخــدمات الصــحية األساســية)  ١-٨-٣الشــاملة همــا المؤشــر مؤشــرات التغطيــة الصــحية  مــن بمؤشــرين
(نسبة السكان التي يرتفع بها اإلنفاق األسري على الصحة كحصة مـن إجمـالي اإلنفـاق األسـري  ٢-٨-٣والمؤشر 

مــن الــدخل). وســتتيح هــذه العمليــة عنــد اســتكمالها أول مجموعــة مقارنــة مــن أرقــام الرصــد ألحــد مؤشــرات التغطيــة 
لخــدمات الصــحية األساســية ونســبة الســكان التــي يرتفــع بهــا اإلنفــاق األســري علــى الصــحة كحصــة مــن إجمــالي با

اإلنفــاق األســري مــن الــدخل، وذلــك كمقيــاس لــنقص التغطيــة بالحمايــة الماليــة فــي مجــال الصــحة. وفــي المتوســط، 
، ٢٠١٠منـــذ عـــام  ١-٨-٣ؤشـــر مـــن التـــدخالت القائفـــة بالنســـبة للم ٪٧٠تتـــوافر لـــدى البلـــدان بيانـــات عـــن حـــوالي 

  .٢٠٠٥منذ عام  ٢-٨-٣من البلدان سجل بيانات واحد على األقل بالنسبة للمؤشر  ٪٥٠ويتوافر لدى 
  

ووصــلت النســبة المئويــة لألطفــال الــذين حصــلوا علــى الجرعــة الثالثــة مــن لقــاح الــدفتيريا والســعال الــديكي   -٢٨
، وذلــك كمؤشــر بــديل علــى ٢٠١٥لــى مســتوى العــالم فــي عــام ع ٪٨٦والتيتــانوس (الخنــاق والشــاهوق والكــزاز) إلــى 

أن قيمـــة وســـيط التـــوافر  ٢٠١٤-٢٠٠٧التمنيـــع الكامـــل فـــي صـــفوف األطفـــال. وتوضـــح البيانـــات الخاصـــة بـــالفترة 
نيا مــن الــدخل المتوســط، فقــط فــي القطــاع العــام بالبلــدان المنخفضــة الــدخل وبلــدان الشــريحة الــدُ  ٪٥٦و ٪٦٠ بلغــت

موعــة مختــارة مــن األدويــة األساســية. بــل إن إتاحــة األدويــة الخاصــة بالحــاالت الصــحية المزمنــة وذلــك بالنســبة لمج
واألمراض غير السارية أسوأ حاًال مقارنًة بالحاالت الصحية الحادة. وعلى الرغم مـن التحسـن الـذي طـرأ فـي العقـود 

عن االحتياجات الصحية لمن يعيشون فـي  يزال تركيز االبتكار في ميدان المنتجات الجديدة ينأى بعيداً فالاألخيرة، 
البلــدان الناميــة. ويتســم المشــهد الحــالي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة بعــدم كفايــة المواءمــة مــع المتطلبــات 
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فحســـب مـــن إجمـــالي التمويـــل الخـــاص بالبحـــث  ٪١واالحتياجـــات الصـــحية فـــي العـــالم، إذ ال يـــتم تخصـــيص ســـوى 
  ١التي تضرر منها البلدان النامية بالدرجة األولى.والتطوير في مجال الصحة لألمراض 

  
ويتـــوزع العـــاملون الصـــحيون بشـــكل غيـــر متســـاٍو حـــول العـــالم. فاألقـــاليم التـــي تـــرزح تحـــت العـــبء األشـــد   -٢٩

س الحاجـة إليهـا. ويتضـح للمرض لديها النسبة األقل مـن القـوى العاملـة الصـحية لتقـديم الخـدمات الصـحية التـي ُتّمـ
مــــن البلــــدان لــــديها أقــــل مــــن طبيــــب واحــــد لكــــل  ٪٤٠أن نحــــو  ٢٠١٥-٢٠٠٥متاحــــة عــــن الفتــــرة مــــن البيانــــات ال

نســــمة وحــــوالي نصــــف البلــــدان تقريبــــًا لــــديها أقــــل مــــن ثالثــــة عــــاملين فــــي مجــــال التمــــريض والقبالــــة لكــــل  ١٠٠٠
لقوى العاملة نسمة. بل إن القوى العاملة تتوزع بشكل غير متساٍو حتى في البلدان األعلى كثافة من حيث ا ١٠٠٠

الصــحية الوطنيــة؛ إذ يغلــب أن تعــاني المنــاطق الريفيــة والمنــاطق التــي يصــعب الوصــول إليهــا مــن نقــص العــاملين 
  مقارنًة بالعواصم والمناطق األخرى.

  
 ٪٨٠دولــة عضــو، تســجل  ١٩٤وتشــير التقــديرات إلــى أن نصــف الــدول األعضــاء فقــط، والبــالغ عــددها   -٣٠

  وبة بمعلومات عن أسباب الوفاة.على األقل من الوفيات مصح
  

وقـــد تـــم إصـــدار تقريـــر الهيئـــة الرفيعـــة المســـتوى المعنيـــة بالعمالـــة فـــي مجـــال الصـــحة والنمـــو االقتصـــادي   -٣١
خــالل انعقــاد  ٢٠١٦المعنــون "العمــل مــن أجــل الصــحة والنمــو: االســتثمار فــي القــوى العاملــة الصــحية" فــي عــام 

توصــيات واقترحــت خمســة إجــراءات فوريــة  ١٠الهيئــة فــي ذلــك التقريــر  أصــدرت ٢الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة.
مليـون  ١٨مليـون وظيفـة عامـل صـحي جديـدة، مـع التصـدي فـي الوقـت ذاتـه للعجـز البـالغ  ٤٠لتوجيه ودعـم خلـق 

. وبــالنظر إلــى كامــل نطــاق خطــة ٢٠٣٠عامــل صــحي مطلــوبين لتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة بحلــول عــام 
، حـــددت الهيئـــة المـــذكورة المكاســـب االجتماعيـــة واالقتصـــادية التـــي يمكـــن تحقيقهـــا مـــن ٢٠٣٠امة التنميـــة المســـتد

)، والتــي تتضــمن ٨االســتثمار فــي القــوى العاملــة الصــحية بمــا يتجــاوز العمــل الالئــق والنمــو االقتصــادي (الهــدف 
)، والمسـاواة بـين ٤جيد (الهـدف )، والتعليم ال٣)، والصحة والرفاهية الجيدين (الهدف ١القضاء على الفقر (الهدف 

) قيمــة العمــل ٢٠٢١-٢٠١٧). ويبــين التقريــر وخطــة التنفيــذ الخماســية الســنوات المقترحــة لــه (٥الجنســين (الهــدف 
  .٢٠٣٠السياسي المشترك بين القطاعات والجهود المشتركة بين الوكاالت على مستوى خطة 

  
  المخاطر البيئية

  
ة غايــات عــدة متعلقــة باالســتدامة البيئيــة وصــحة اإلنســان. ويشــمل ذلــك تتضــمن أهــداف التنميــة المســتدام  -٣٢

ـــواردة تحـــت الهـــدف  (ضـــمان تمتـــع الجميـــع بأنمـــاط عـــيش صـــحية وبالرفاهيـــة فـــي جميـــع األعمـــار)،  ٣الغايـــات ال
(ضــمان حصــول الجميــع بتكلفــة  ٧(ضــمان تــوافر الميــاه وخــدمات الصــرف الصــحي للجميــع)، والهــدف  ٦ والهــدف

(إقامــة ُبنــى تحتيـــة قــادرة علــى الصـــمود،  ٩مات الطاقـــة الحديثــة الموثوقــة والمســـتدامة)، والهــدف ميســورة علــى خــد
(جْعل المدن شاملة للجميع وآمنة وقـادرة علـى الصـمود  ١١وتحفيز التصنيع المستدام، وتشجيع االبتكار)، والهدف 

(اتخــاذ إجــراءات عاجلــة  ١٣ف الهــدو (ضــمان وجــود أنمــاط اســتهالك وٕانتــاج مســتدامة)،  ١٢ومســتدامة)، والهــدف 
  للتصدي لتغّير المناخ وآثاره).

  

                                                      
١     Røttingen J-A, Regmi S, Eidt M et al. Mapping available health R&D data: what’s there, what’s missing and 

what role for a Global Observatory. Lancet. 2013; 382:1286–1307.                                                                             
تــم (  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250047/1/9789241511308-eng.pdfعلــى الموقــع اإللكترونــي:متــاح     ٢

  ).٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢١االطالع في 
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مليـــار شــــخص يطهـــون طعــــامهم ويـــدفئون منــــازلهم باســـتخدام الوقــــود الصـــلب (الخشــــب،  ٣ومـــازال نحــــو   -٣٣
مخلفات المحاصيل، الفحم النباتي، الفحم، الروث) على نار مكشوفة أو مواقد غير محكمة. تنتج هذه األنواع التي 

فــاءة مــن الوقــود والتكنولوجيــا المســتخدمين فــي الطهــو مســتويات مرتفعــة مــن تلــوث هــواء المنــازل الــذي تعوزهــا الك
فـي وفـاة  ٢٠١٢يحتوي على مجموعة كبيرة من الملوثات المدمرة للصحة. وقد تسبب تلوث هـواء المنـازل فـي عـام 

لإلصابة باألمراض الناجمة مليون شخص في العالم. والنساء واألطفال معرضون بصفة خاصة لخطر مرتفع  ٤,٣
  من حاالت الوفاة المبكرة التي ُتعزى لهذا التلوث. ٪٦٠عن التعرض لتلوث هواء المنازل، وهم يمثلون 

  
يعيشــون فــي أمــاكن ال تفــي بالمســتويات المنصــوص عليهــا  ٢٠١٤مــن ســكان العــالم فــي عــام  ٪٩٢وكــان   -٣٤

وتشير التقديرات إلى أن تلوث الهواء المحيط (في الخارج) تسبب في مبادئ المنظمة التوجيهية بشأن جودة الهواء. 
، في المدن والمناطق الريفية علـى حـٍد سـواء. ٢٠١٢ماليين حالة وفاة مبكرة في جميع أنحاء العالم في عام  ٣في 

. مــن حــاالت الوفــاة المبكــرة تلــك فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل وتلــك المتوســطة الــدخل ٪٨٧وقعــت مــا نســبته نحــو 
مـن إجمــالي  ٪١١,٦مليـون حالـة وفـاة، أو  ٦,٥وتسـبب تلـوث الهـواء فـي الـداخل وفـي الخـارج معـًا فيمـا قُـدِّر بنحـو 

  .٢٠١٢الوفيات في العالم، في عام 
  

حالــة وفــاة بســبب تلــوث ميــاه  ٨٧١ ٠٠٠، وقــع فــي جميــع أنحــاء العــالم مــا ُيقــدر بنحــو ٢٠١٢وفــي عــام   -٣٥
الشرب والمسطحات المائية والتربة، وبسبب عدم كفايـة مرافـق غسـل األيـدي، وبسـبب الممارسـات الناتجـة عـن عـدم 

. وفــــي اإلقلــــيم األفريقــــي) فــــي ٪٤٥مالءمــــة الخــــدمات أو عــــدم كفايتهــــا. وقــــد وقــــع حــــوالي نصــــف هــــذه الوفيــــات (
محسنًا لمياه الشرب، ولكن مع انخفاض التغطية بخدمات  مليار شخص يستخدمون مصدراً  ٦,٦، كان ٢٠١٥ عام

فقـط  ٪٢٠في المناطق الحضرية ونسبة  ٪٦٨مياه الشرب التي تدار إدارة مأمونة، مع بلوغ التقديرات األولية نسبة 
)، مــنهم ٪٣٢مرافــق اإلصــحاح المحســنة لنحــو ثلــث ســكان العــالم ( ٢٠١٥فــي المنــاطق الريفيــة. ولــم تُــتح فــي عــام 

  يون شخص اعتادوا التغوط في األماكن المفتوحة.مل ٩٤٦
  

، بعــد أن ٢٠١٥حالـة وفــاة بســبب حـاالت التســمم غيـر المتعمــد فـي عــام  ١٠٨ ٠٠٠ووقـع مــا ُيقـدر بنحــو   -٣٦
أعلـى معـدالت الوفـاة  ٢٠١٥فـي عـام  اإلقلـيم األفريقـي. وُسجلت فـي ٢٠٠٠حالة في عام  ١٣٣ ٠٠٠كان عددها 

نســمة)، أي حـــوالي ضـــعف المعـــدل  ١٠٠ ٠٠٠حالــة وفـــاة لكـــل  ٢,٨لمتعمـــد (الناجمــة عـــن حـــاالت التســمم غيـــر ا
  نسمة). ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة لكل  ١,٥العالمي (

  
  المخاطر الصحية وفاشيات األمراض

  
د تعزيــز قـــدرات جميــع البلــدان، والســـيما الناميــة منهــا، فــي مجـــاالت كــٍل مــن اإلنـــذار -٣تســتهدف الغايــة   -٣٧

ٕادارة المخــاطر الصــحية الوطنيــة والعالميــة. وُيــذكر فــي هــذا الصــدد أن عمليــة الرصــد المبكــر والحــد مــن المخــاطر و 
) تضمنت تقييم حالـة تنفيـذ القـدرات األساسـية الـثالث عشـرة مثـل التشـريع ٢٠٠٥الخاصة باللوائح الصحية الدولية (

والــــذي أجابــــت فــــي  والتنســــيق والتأهــــب، وذلــــك مــــن خــــالل اســــتبيان التقيــــيم الــــذاتي المرســــل إلــــى الــــدول األطــــراف،
مـن مجمـوع هـذه الـدول). وكـان  ٪٦٦دولـة مـن الـدول األطـراف (بنسـبة  ١٢٩علـى األسـئلة الـواردة بـه  ٢٠١٦ عام

 ٪٧٦متوسط الدرجة المسجلة على مستوى جميع القدرات وعلى مستوى جميع الـدول األطـراف التـي قامـت بـالتبليغ 
  .٢٠١٦في عام 
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  ١١-٦٩ج ص عار التقدم المحرز في تنفيذ القر   :ثانياً 
  

تســـاعد  .٢٠٣٠دعـــم الخطـــط الوطنيـــة الشـــاملة والمتكاملـــة الخاصـــة بالصـــحة فـــي إطـــار تنفيـــذ خطـــة   -٣٨
السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية على تحديد وتنفيذ األولويات الخاصة بالصحة والتنمية. وطبقًا 

مكتبــًا  ٦٠بشــأن حضــور المنظمــة فــي البلــدان واألقــاليم والمنــاطق، فقــد تعــاون بالفعــل  ٢٠١٧لتقريــر المنظمــة لعــام 
ســـات واالســـتراتيجيات والخطـــط الصـــحية الوطنيـــة مـــع أهـــداف قطريـــًا للمنظمـــة مـــع الحكومـــات بهـــدف مواءمـــة السيا

 اً مكتب ٦٥التنمية المستدامة، وتم هذا التعاون إما بشكل مباشر أو عن طريق األفرقة القطرية لألمم المتحدة. وكان 
، ٢٣ا آخر بصدد بدء التعاون مع السلطات الوطنية واألفرقة القطرية لألمم المتحدة. أمـا المكاتـب المتبقيـة، وعـدده

. وشـــاركت المنظمـــة مـــع االتحـــاد األوروبـــي ٢٠١٧مـــع الســـلطات الوطنيـــة خـــالل عـــام  اً فمـــن المتوقـــع أن تبـــدأ حـــوار 
بلـدًا  ٣٠ودوقية لكسمبرغ الكبرى من أجل وضع السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية في أكثـر مـن 

لشتي (تحديد األولويات  -ونغو الديمقراطية وتيمورمنها: تونس (مشاورات في مجال السكان)؛ وتشاد وجمهورية الك
ــا  ــا وقيرغيزســتان وجمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية وليبيري لقطــاع الصــحة ومــن أجــل عــيش حيــاة صــحية)؛ وغيني
ومولـــدوفا وموزامبيـــق والســـودان وســـيراليون وأوكرانيـــا وفييـــت نـــام (رصـــد تنفيـــذ السياســـات واالســـتراتيجيات والخطـــط 

يــة). وقامــت الكثيــر مــن البلــدان األوروبيــة علــى مــدار الســنوات الســبع الماضــية بمواءمــة سياســاتها الصــحية الوطن
"، وهـــي السياســـة األوروبيـــة المعنيـــة بالصـــحة والمعافـــاة والتـــي تمـــت ٢٠٢٠الصـــحية الوطنيـــة مـــع سياســـة "الصـــحة 

ســتراتيجيات والخطــط . ووضــعت منظمــة الصــحة العالميــة دلــيًال لوضــع السياســات واال٢٠٣٠مواءمتهــا مــع خطــة 
الصـــحية الوطنيــــة تحــــت عنــــوان "إضــــفاء الصــــبغة االســــتراتيجية علـــى مجــــال الصــــحة علــــى الصــــعيد الــــوطني فــــي 

  ١: كتيب".٢١ القرن
  

شرعت مكاتب المنظمـة اإلقليميـة فـي االضـطالع بأنشـطة عديـدة  .٢٠٣٠وضع خطط إقليمية لتنفيذ خطة   -٣٩
دامة. وتـرد فيمـا يلـي بعـض النمـاذج التـي تمـت مناقشـتها مـن جانـب لتعزيز الصحة في سـياق أهـداف التنميـة المسـت

اللجان اإلقليمية وفي منشورات المنظمة. وقد انصب تركيز المكتب اإلقليمي ألفريقيا في اآلونة األخيرة على تعزيز 
لصــحة ويعكــف المكتــب اإلقليمـي لألمــريكتين علـى تعزيــز نهـج "دمــج ا ٢الـنظم الصــحية والتغطيـة الصــحية الشـاملة.

"لجنة اإلنصاف" كخطـوة أولـى، وعمليـة، مـن  ٢٠١٦مايو  في جميع السياسات"، ودشن المكتب اإلقليمي في أيار/
أهـداف تحلـيًال مرجعيـًا لحالـة المكتـب اإلقليمـي لجنـوب شـرق آسـيا نشـر  ٢٠١٦وفي عـام . ٢٠٣٠أجل تنفيذ خطة 

مشـاورًة علـى  ٢٠١٧دولة عضوا باإلقليم، وعقد المكتب في مطلع عام  ١١في التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة 
وتم في تلك المشاورة التوصل إلى اتفاق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، المستوى اإلقليمي بشأن رصد 

ة)؛ تحسـين أربع أولويات هي: تحسين تسـجيل سـبب الوفـاة (مـن خـالل التسـجيل المـدني واإلحصـاءات الحيويـحول 
رصـــد اإلنصـــاف؛ تحســـين التشـــغيل البينـــي، والســـيما للمـــوظفين وأســـاليب العمـــل عوضـــًا عـــن التكنولوجيـــا؛ االرتقـــاء 
بمســتوى الشــفافية واســتخدام البيانــات. وقــام المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا بــإجراء استعراضــات لكيفيــة تنــاول السياســات 

ـــة ـــة المســـتدامة وكيفي ـــة ألهـــداف التنمي ـــة الحاليـــة.  الصـــحية الوطني ـــة الوطني وضـــع الصـــحة فـــي اســـتراتيجيات التنمي
(خارطة  ٢٠٣٠مرتسمًا قطريًا، قام المكتب اإلقليمي بصياغة خارطة طريق لتنفيذ خطة  ٣١وباإلضافة إلى وضع 

الطريق قيد االستعراض)، ويعكف على رسـم خـرائط الحمايـة الماليـة علـى نطـاق جميـع البلـدان، ويتـولى رئاسـة آليـة 
التـــابع لألمـــم المتحـــدة،  ٣اإلقليميـــة الخاصـــة بـــاالئتالف المعنـــي بالصـــحة اســـتنادًا إلـــى القضـــايا المطروحـــة التنســـيق

                                                      
(تــم االطــالع  /http://www.who.int/healthsystems/publications/nhpsp-handbook/en علــى الموقــع اإللكترونــيمتــاح     ١

  ).٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢١في 
ــــــة الصــــــحية الشــــــاملة: إطــــــار     ٢ ــــــق التغطي ــــــنظم الصــــــحية لتحقي ــــــز ال ــــــا. تعزي ــــــب المنظمــــــة اإلقليمــــــي ألفريقي انظــــــر مكت

  ).٢٠١٦(  للعمل
  انظر     ٣

www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/324784/1st-mtg-report-issue-based-Coalition-Health-nov-2016.pdf 
  ).٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢٥(تم االطالع في 
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وقـام المكتـب اإلقليمـي لشـرق  ٢٠٣٠.١ويتولى توجيـه اآلليـة األوروبيـة للعمليـات البيئيـة والصـحية نحـو تنفيـذ خطـة 
جموعة محـددة مـن الخـدمات الصـحية األساسـية المتوسط بتسليط الضوء على أهمية رعاية الطوارئ وأهمية توافر م

في العمل نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وتسـليمًا بـأن كـل دولـة عضـو سـتحدد األولويـات الخاصـة بهـا مـن 
غايــة (بمــا فــي ذلــك الغايــات المتعلقــة بالصــحة)، تقــدم خطــة العمــل  ١٦٩بــين الغايــات المتفــق عليهــا البــالغ عــددها 

إرشـــادات منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال  ٢ق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة فـــي غــرب المحـــيط الهـــادئاإلقليميــة بشـــأن تحقيـــ
إرشادات بشأن وضـع اإلنصـاف فـي مجـال الصـحة فـي التخطـيط الصـحي، وبشـأن العمـل عبـر القطاعـات، وبشـأن 

َة . وتنتظــر األمانــ٢٠٣٠المشــاركة مــن جانــب المجتمعــات المتضــررة، وبشــأن دور قطــاع الصــحة فــي توجيــه خطــة 
مهمٌة واحدٌة هي توسيع نطاق استخدام هذه المبادرات العديدة عن طريق التعاون عبر األقاليم والبلدان، وعن طريق 

  تبادل المعلومات على مستوى العالم.
  

تقدم األمانة  وضع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وٕاتمامها في صيغتها النهائية.  -٤٠
ق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشـرات أهـداف التنميـة المسـتدامة (والـذي يضـم ممثلـين المشورة إلى فري

مكتبًا إحصائيًا وطنيًا). وتضمنت اإلسهامات المعنية في الفترة األخيـرة وضـع المؤشـرات الخاصـة بأهـداف  ٢٨من 
، اعُتِمدت تعديالت على بعـض ٢٠١٧س مار  التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة في صيغتها النهائية. وفي آذار/

المؤشرات من جانب اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة تبديـدًا لـبعض الهـواجس التـي أعربـت عنهـا الـدول األعضـاء. 
تضمنت التنقيحات تعريفًا أفضل للحماية مـن المخـاطر الماليـة كجـزء مـن التغطيـة الصـحية الشـاملة. وُيتوقـع إجـراء 

. كمـــا قامـــت المنظمـــة أيضـــًا بنشـــر إرشـــادات إقليميـــة بشـــأن ٢٠٢٠للمؤشـــرات فـــي عـــام اســـتعراض أكثـــر استفاضـــة 
  ٣استخدام المؤشرات المعيارية.

  
استعرضـت األمانـة تـوافر البيانـات وجودتهـا  دعم الدول األعضاء في تعزيز القدرات اإلحصائية الوطنيـة.  -٤١

ــــة  ٤بالنســــبة لإلحصــــاءات المصــــنفة بشــــأن المؤشــــرات ــــي الصــــحية والمتعلق ــــواردة ف بالصــــحة وبشــــأن المؤشــــرات ال
الهيئــة  كمــا تتــولى المنظمــة كــذلك قيــادة ٥).٢٠٣٠-٢٠١٦االســتراتيجية العالميــة لصــحة المــرأة والطفــل والمراهــق (

شـــريكًا علـــى الصـــعيد العـــالمي واإلقليمـــي وتهـــدف إلـــى تعزيـــز نظـــم  ٣٨التعاونيـــة للبيانـــات الصـــحية، والتـــي تضـــم 
  المعلومات الصحية القطرية.

  
  
  

                                                      
    انظر    ١

www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/pages/european-environment-and-health-process-ehp 
  ).٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢١(تم االطالع في 

لعمل اإلقليميـة بشـأن تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي غـرب لغرب المحيط الهادئ. خطة ا مكتب المنظمة اإلقليمي   ٢
  ).٢٠١٧المحيط الهادئ (

انظــــر علــــى ســــبيل المثــــال: مكتــــب المنظمــــة اإلقليمــــي ألوروبــــا. المؤشــــرات الصــــحية األساســــية فــــي اإلقلــــيم األوروبــــي     ٣
  ).٢٠١٦( ٢٠٣٠. تركيز خاص: خطة التنمية المستدامة ٢٠١٦  للمنظمة

: رصـــد الصـــحة مـــن أجـــل أهـــداف التنميـــة المســـتدامة. جنيـــف: منظمـــة الصـــحة ٢٠١٦اإلحصـــاءات الصـــحية العالميـــة     ٤
  . متاحة على:٢٠١٦العالمية؛ 

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2016/EN_WHS2016_TOC.pdf  تـــــــــــــــم االطـــــــــــــــالع فـــــــــــــــي)
  ).٢٠١٧أبريل  نيسان/  ٢١
(تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي  www.who.int/life-course/partners/global-strategy/gs-monitoring-readiness-report.pdfانظـــــــر    ٥
  ).٢٠١٧أبريل  نيسان/  ٢١
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دعـــم االستعراضـــات المواضـــيعية مـــن جانـــب الـــدول األعضـــاء للتقـــدم المحـــرز صـــوب تحقيـــق أهـــداف   -٤٢
ــة قامــت األمانــة بــدعم وتنســيق األعمــال التحضــيرية لالستعراضــات الوطنيــة االختياريــة المزمــع  المســتدامة. التنمي

 يـــة المســـتدامة فـــي شـــهر تمـــوز/فـــي المنتـــدى السياســـي الرفيـــع المســـتوى المعنـــي بالتنم دولـــة عضـــواً  ٤٠تقـــدمها  أن
)، ٣. تمثل هذه االستعراضات فرصة للدول األعضـاء كـي توضـح كيـف أن تحسـين الصـحة (الهـدف ٢٠١٧ يوليو

)، ٢)، والقضاء على الجوع (الهـدف ١استنادًا إلى أحدث البيِّنات، يتسنى تحقيقه في سياق الحد من الفقر (الهدف 
وبنــاء  )،١٤)، وحفــظ الحيــاة المائيــة (الهــدف ٩صــناعة واالبتكــار (الهــدف )، وال٥والمســاواة بــين الجنســين (الهــدف 

  ).١٧الشراكات (الهدف 
  

 ٢٠١٦نشـرت المنظمـة فـي عـام  دور المنظمة في توفير المعلومـات الصـحية لخدمـة المصـلحة العامـة.  -٤٣
يانا للسياسات يوضح ونشرت ب ١"أفضل الممارسات لتبادل المعلومات من خالل منصات البيانات: إرساء المبادئ"

علــى اللــوائح الصــحية  ءً المبــادئ والممارســات الخاصــة بتبــادل البيانــات والنتــائج إّبــان طــوارئ الصــحة العموميــة، بنــا
وكــذلك أصــدرت المنظمــة وجهــات أخــرى مبــادئ توجيهيــة بشــأن دقــة وشــفافية التبليــغ بالتقــديرات  ٢).٢٠٠٥الدوليــة (
مات األمم المتحدة والباحثين المسـتقلين علـى تبـادل مجموعـات البيانـات مما يشجع المنظمة وسائر منظ ٣الصحية،

واألســــاليب المســــتخدمة فــــي حســــاب التقــــديرات الخاصــــة بعــــبء المــــرض واتجاهاتــــه. وســــوف تنشــــر المنظمــــة فــــي 
سياســة بشــأن المبــادئ والممارســات المتاحــة لالطــالع المفتــوح التــي تنطبــق علــى جميــع البيانــات التــي  ٢٠١٧ عــام

سياســـة متاحـــة لالطـــالع المفتـــوح تنطبـــق علـــى جميـــع  ٢٠١٦بهـــا المنظمـــة. وقـــد نشـــرت المنظمـــة فـــي عـــام تحـــتفظ 
منشورات المنظمة، مع التركيز على تقليل إصدار المنشورات المطبوعة واالستعاضة عنها بالنشر الرقمي أو النشر 

  عند الطلب. 
  

 ٨-٣لبلــوغ الغايــة  .٢٠٣٠ية الشــاملة دعــم الشــراكة الصــحية الدوليــة مــن أجــل تحقيــق التغطيــة الصــح  -٤٤
) فــي +IHPالمعنيــة بتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، تطــورت الشــراكة الصــحية الدوليــة والمبــادرات ذات الصــلة (

، وهــــي ُتعــــد ٢٠٣٠لتصــــبح الشــــراكة الصــــحية الدوليــــة مــــن أجــــل تحقيــــق التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة  ٢٠١٦عــــام 
ـــنظم الصـــحية يضـــم ال تحالفـــاً  شـــركاء فيـــه حكومـــات وطنيـــة ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة ومنظمـــات أخـــرى لتعزيـــز ال
المتحـــدة ووكـــاالت دوليـــة أخـــرى ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني. يمكـــن االطـــالع علـــى مزيـــد مـــن المعلومـــات  بـــاألمم
المبـــادرات المحـــددة لتحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة فـــي التقـــارير المرحليـــة المقدمـــة إلـــى جمعيـــة الصـــحة  حـــول

  ٤السبعين. العالمية
  

فيمــا يتعلــق بالمســاواة بــين الجنســين والمســاواة  دعــم الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى "أال يخلــف الركــب أحــدًا".  -٤٥
(ضــمان تمتــع الجميــع  ٣بشــكل عــام، فقــد أســهم الــدعم المقــدم مــن األمانــة إلــى الــدول األعضــاء فــي تحقيــق الهــدف 

(تحقيق المسـاواة بـين الجنسـين وتمكـين كـل النسـاء  ٥الهدف بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار)، و 
المعنيـــة  ١٨-١٧(الحـــد مـــن انعـــدام المســـاواة داخـــل البلـــدان وفيمـــا بينهـــا)، وكـــذلك الغايـــة  ١٠والفتيـــات)، والهـــدف 

بتصــنيف البيانــات. وفيمــا يخــص الرصــد، فبوابــة البيانــات الخاصــة بالمنظمــة والراميــة إلــى تتبــع التقــدم المحــرز نحــو 
حقيــــق التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة تتضــــمن معلومــــات حــــول اإلنصــــاف والمســــاواة، وهــــذه البوابــــة تعــــرض بيانــــات ت

                                                      
١    www.who.int/bulletin/volumes/94/4/16-172882/en/  ٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢١(تم االطالع في.(  
  .٢٤٨-٢٣٧، ٩١، ٢٠١٦، ١٨السجل الوبائي األسبوعي رقم     ٢
٣   Stevens G, Alkema L, Black R et al. Guidelines for accurate and transparent health estimates 

reporting: the GATHER statement. Lancet. 2016; 388, e19-e23. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30388-9.  
  ، الفروع أ، ج، و، ك.٧٠/٣٨انظر الوثيقة ج   ٤
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وأتُيحــت بيانــات عــن عــدد مــن البلــدان  ١ .٢٠١٦ديســمبر  دولــة عضــوًا وتــم إطالقهــا فــي كــانون األول/ ١٩٤ مــن
. وتـدعم ٢٠١٧فبرايـر  من خالل قاعدة بيانـات المنظمـة لرصـد اإلنصـاف فـي مجـال الصـحة فـي شـباط/ ١٠٢ بلغ

األمانة الـدول األعضـاء فـي المجـاالت التاليـة: اسـتخدام اإلرشـادات المعياريـة والمـوارد لرصـد اإلجحافـات الصـحية؛ 
ورصـــــــد النفقـــــــات الصـــــــحية الهائلـــــــة والمفقـــــــرة؛ ورصـــــــد العمـــــــل المشـــــــترك بـــــــين القطاعـــــــات والمعنـــــــي بالحـــــــد مـــــــن 

ــــــي مجــــــال  اإلجحافــــــات ــــــين الجنســــــين ف الخاصــــــة  AccessModالصــــــحة؛ واســــــتخدام أداة الصــــــحية والفجــــــوات ب
ـــة الجغرافيـــة؛ بوضـــع ـــة الصـــحية والتغطي ـــة الوصـــول الفعلـــي للرعاي وٕاجـــراء تحليـــل لمعـــدالت تحقـــق  ٢نمـــاذج إمكاني
ــــــدة ــــــد  الفائ ــــــة مــــــن الخــــــدمات المقدمــــــة. وق ــــــة واالقتصــــــادية المختلف ــــــات االجتماعي ــــــث مــــــدى اســــــتفادة الفئ مــــــن حي
 Innov8كتيبـــًا تقنيـــًا تحـــت عنـــوان "نهـــج اســـتعراض البـــرامج الصـــحية الوطنيـــة  ٢٠١٦المنظمـــة فـــي عـــام  أصـــدرت

ـــــك، فقـــــد أكـــــد المـــــؤتمر العـــــالمي التاســـــع بشـــــأن تعزيـــــز  ٣لضـــــمان أال يخلـــــف الركـــــب أحـــــدًا". ـــــى ذل وباإلضـــــافة إل
المــؤتمر كــٌل دور تعزيــز الصــحة فــي تحســين اإلنصــاف فــي مجــال الصــحة، واشــترك فــي تنظــيم ذلــك  علــى الصــحة
الصـــــحة العالميـــــة واللجنـــــة الوطنيـــــة لشـــــؤون الصـــــحة وتنظـــــيم األســـــرة بجمهوريـــــة الصـــــين الشـــــعبية،  منظمـــــة مـــــن
ـــد فـــي التـــاريخ الموافـــق لمـــرور ثالثـــين عامـــًا علـــى  ٢٠١٦نـــوفمبر  شـــنغهاي بالصـــين فـــي تشـــرين الثـــاني/ فـــي وُعِق
ات حــول المســاواة بــين الجنســين فــي وثــائق لتعزيــز الصــحة. يمكــن االطــالع علــى مزيــد مــن المعلومــ أوتــاوا ميثــاق

  ٤منفصلة.
  

لــبعٍض مــن المبــادرات العديــدة  يــرد فيمــا يلــي بيــان .٢٠٣٠تعزيــز الــنهج المتعــدد القطاعــات لتحقيــق خطــة   -٤٦
المعنيــة بالعمــل التعــاوني علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة والتــي تحظــى بــدعم المنظمــة. االســتراتيجية 

 –هـدفًا مــن أهـداف التنميـة المســتدامة  ١١) والتــي تشـمل ٢٠٣٠-٢٠١٦لصـحة المــرأة والطفـل والمراهـق ( العالميـة
، ٩، ٧-١أهـداف أخـرى (هـي األهــداف  ١٠، والغايـات المحـددة علـى مســتوى ٣جميـع الغايـات الـواردة فـي الهــدف 

لجــودة، فقــد أنشــأ األمــين العــام وٕاقــرارًا بأهميــة الطاقــة فــي تقــديم خــدمات صــحية مأمونــة وعاليــة ا ٥).١٧، ١٦، ١٠
لألمــم المتحــدة مبــادرة "الطاقــة مــن أجــل صــحة المــرأة والطفــل"، وُطِلــب مــن منظمــة الصــحة العالميــة، إلــى جانــب 
مؤسســة األمــم المتحــدة وهيئــة األمــم المتحــدة للمســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة (منظمــة األمــم المتحــدة للمــرأة)، 

. وتســهم الهيئــة الرفيعــة ٧طــار حركــة "الطاقــة المســتدامة للجميــع"، المرتبطــة بالهــدف تــولي قيــادة هــذا الجهــد فــي إ
(تعزيــز النمــو االقتصــادي  ٨المســتوى المعنيــة بالعمالــة فــي مجــال الصــحة والنمــو االقتصــادي فــي تحقيــق الهــدف 

فـي القطاعـات والتوظيف والعمل الالئق للجميع، على نحو شامل ومستدام) وذلك عن طريق تعزيز خلـق الوظـائف 
الصحية واالجتماعية وتحسين ظروف العمل في قطـاع الصـحة، مـع إيـالء االهتمـام تحديـدًا إلـى احتياجـات البلـدان 

نيا مـــن الـــدخل المتوســـط. وفـــي مجـــال مكافحـــة أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المنخفضـــة الـــدخل وبلـــدان الشـــريحة الـــدُ 
بلـــدًا وشـــركاء آخـــرون عالًجـــا كيماويـــًا وقائيـــًا لنحـــو  ٧٤المهملـــة، وفـــرت شـــركات األدويـــة والحكومـــات الوطنيـــة فـــي 

وربما كان هذا التدخل هو األكبر على اإلطالق فـي العـالم  – ٢٠١٥مليون شخص على أقل تقدير في عام  ٩٧٩
في ميدان الصحة العمومية. ولتعزيز مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة في أفريقيا، أطلق المكتب اإلقليمـي 

المشـروع الخـاص الموسـع للـتخلص مـن أمـراض  –بالتعاون مع ائتالف ضم منظمات متعددة الجنسيات  – ألفريقيا
ـــذنب، وداء الخيطيـــات اللمفاويـــة، والبلهارســـيا، والديـــدان الطفيليـــة  ـــة، وهـــي: داء كالبيـــة ال المنـــاطق المداريـــة المهمل

ت الجمعية العامة لألمم المتحـدة عقـد األمـم ، أعلن٢٠١٦أبريل  المنقولة عن طريق التربة، والتراخوما. وفي نيسان/
                                                      

  ).٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢١(تم االطالع في  apps.who.int/gho/cabinet/uhc.jspانظر    ١
  ).٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢١(تم االطالع في  /www.who.int/ehealth/resources/accessmod/enانظر    ٢
 نيســــــان/ ٢١(تــــــم االطــــــالع فــــــي  /www.who.int/life-course/partners/innov8/innov8-technical-handbook/enانظــــــر    ٣

  ).٢٠١٧  أبريل
  ، الفرع ح.٧٠/٣٨والوثيقة ج ٧٠/٢٤انظر الوثيقة ج   ٤
  .٧٠/٣٧انظر الوثيقة ج   ٥
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، وطالبـــت منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة ٢٠٢٥-٢٠١٦المتحـــدة للعمـــل مـــن أجـــل التغذيـــة، 
باالضطالع بالقيادة في أعمال التنفيذ المعنية بالتعاون مع العديد من البرامج وآليات التنسيق األخرى التابعة لألمـم 

على طلب الدول األعضـاء، عقـد المكتـب اإلقليمـي ألوروبـا المنبـر اإلقليمـي المخصـص للعمـل معـًا  ءً االمتحدة. وبن
  ١نحو تحسين الصحة والمعافاة للجميع.

  
يعمل برنامج المنظمـة  ).٢٠٠٥تعزيز التعاون المتعدد القطاعات بالرجوع إلى اللوائح الصحية الدولية (  -٤٧

، على توفير الحماية للصحة في ظـروف ٢٠١٧يناير  المعني بنهج "صحة واحدة"، والذي ُأنشئ في كانون الثاني/
اختالط البشر بالحيوانات والُنظم اإليكولوجية. ويتيح هذا البرنـامج علـى نحـو متسـق المعلومـات والخبـرات المـأخوذة 

يـة أثنـاء تنفيـذ إطـار الرصـد والتقيـيم وأداة التقيـيم الخـارجي المشـتركة بشـأن من جميع القطاعات والتخصصات المعن
اللــوائح الصــحية الدوليــة وعمليــات التخطــيط الصــحي. وتعمــل كــٌل مــن منظمــة الصــحة العالميــة والمنظمــة العالميــة 

ت مشـتركة علـى لصحة الحيوان ومنظمة األغذيـة والزراعـة معـًا فـي الوقـت الحـالي إلعـداد أدوات وٕارشـادات وتـدريبا
نهج "صحة واحدة"، معيارية وعمليـة علـى المسـتوى الـوطني، ُبغيـة دعـم البلـدان فـي تنفيـذ النهـوج التعاونيـة المتعـددة 
القطاعات. ومن األمثلة الخاصة بنهج "صحة واحدة" التدبير العالجي المشترك بـين القطاعـات لمسـببات األمـراض 

  ٢للمناقشة في وثيقة منفصلة.المقاومة لمضادات الميكروبات، والذي خضع 
  

تحـت مظلـة  دعم الدول األعضـاء فـي تعزيـز البحـث والتطـوير فـي مجـال التكنولوجيـا واألدوات الجديـدة.  -٤٨
تــدعم المنظمــة البحــث  ٣االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة الفكريــة،

بها الفقراء بصفة أساسية، مع وجود مبادرتين جديدتين في هذا الصدد على وجه والتطوير في األمراض التي ُيبتلى 
) والتقريـــر الصـــادر عـــن فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل ٢٠١٦( ٢٣-٦٩ج ص ع، طبقـــًا للقـــرار الً التحديـــد. أو 

ال الصـحة، أطلقـت المنظمـة المرصـد العـالمي للبحـث والتطـوير فـي مجـ ٤المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير،
والذي ُيعد منبرًا مركزيـًا مفتـوح البيانـات يتنـاول بالرصـد والتحليـل ماهيـة أعمـال البحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة 
التــي يــتم إجراؤهــا فــي العــالم، وأيــن يــتم إجراؤهــا، والجهــات التــي تجريهــا، وكيــف يــتم إجراؤهــا. ثانيــًا، اقُتِرحــت نمــاذج 

ى دعم البحث والتطوير لمكافحة األمراض المهملة، اقترح هذه النماذج البرنامج لتجميع التمويل الذي يتم توجيهه إل
الخــاص للبحــث والتـــدريب فــي مجـــال أمــراض المنـــاطق المداريــة المشــترك بـــين اليونيســيف وبرنـــامج األمــم المتحـــدة 

 ٥ي وثائق منفصلةاإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، وهي قيد المناقشة مع الدول األعضاء. ويرد ف
المزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول الـــدعم المقـــدم مـــن المنظمـــة للبحـــث والتطـــوير فـــي اللقاحـــات واألدويـــة والتكنولوجيـــات 

  األخرى، وٕاتاحتها.
  
  
  

                                                      
  انظر    ١

http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2016/12/paris-high-level-  
conference/documentation/working-papers/explanatory-note-proposal-for-the-establishment-of-an-ad-hoc-
regional-platform-for-working-together-for-better-health-and-well-being-for-all   

  ).٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢١(تم االطالع في 
  .٧٠/١٢انظر الوثيقة ج    ٢
  .٧٠/٢١انظر الوثيقة ج    ٣
  ، الملحق.٦٥/٢٤نظر الوثيقة جا    ٤
  الفرع ط. ٧٠/٣٨، والوثيقة ج٧٠/٢٠والوثيقة ج ٧٠/١٠ج انظر الوثيقة   ٥
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تركــز غالبيــة البحــوث الصــحية علــى التــدخالت  دعــم الــدول األعضــاء فــي إجــراء بحــوث الــنظم الصــحية.  -٤٩
تزال بحوث النظم الصحية تعاني من نقص التمويل على مسـتوى العـالم. وقـد حين الية الحيوية والسريرية، في الطب

استحدث التحالف من أجل السياسات الصحية وبحوث الُنظم نموذجًا مبتكرًا للبحوث المجمعة يتـولى القيـادة بشـأنها 
التحـالف شـراكة دوليـة صانعو القرار وتتصدى للعوامل المحددة السياق ذات الصلة بأولويات الـنظم الصـحية، وهـذا 

تستضيفها منظمة الصـحة العالميـة. ويقـدم التحـالف فـي الوقـت الـراهن الـدعم، بالتعـاون مـع منظمـة الصـحة للبلـدان 
بلـدًا مختلفـًا.  ١٨مشروعًا بحثيًا مجمعًا في مجـال التنفيـذ فـي  ٣٣األمريكية والمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط، إلى 

مبــادرة لتحديــد األولويــات الخاصــة بالسياســات الصــحية وبحــوث الــُنظم  ٢٠١٦ وكــذلك فقــد أطلــق التحــالف فــي عــام
بهدف دعم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة، مـع مـنح اهتمـام خـاص للبلـدان المنخفضـة الـدخل 

  وتلك المتوسطة الدخل.
  

لجنـــوب والتعـــاون الثالثـــي تيســـير التعـــاون بـــين بلـــدان الشـــمال والجنـــوب والتعـــاون فيمـــا بـــين بلـــدان ا  -٥٠
ـــــار اإلقليمـــــي  والتعـــــاون ـــــا واالبتك ـــــوم والتكنولوجي ـــــق بالصـــــحة مـــــن العل ـــــدولي بشـــــأن مـــــا يتعل والتعـــــاون ال

التعـــــــاون الـــــــدولي بشــــــأن إتاحـــــــة مـــــــا يتعلـــــــق بالصـــــــحة مـــــــن العلـــــــوم والتكنولوجيـــــــا واالبتكـــــــار،  لحفـــــــز وٕاتاحتهـــــــا.
بالتعـــاون فيمـــا بـــين بلـــدان الجنـــوب والتعـــاون الثالثـــي المتحـــدة اإلنمائيـــة فريـــق عمـــل معنيـــًا  األمـــم مجموعـــة أنشـــأت
الجنوب). يضم الفريق منظمـة الصـحة العالميـة ويتـولى تعزيـز التعـاون علـى نطـاق عمليـات  - الشمال - (الجنوب

حـول الممارسـات الجيـدة فـي ميـدان التعـاون  ٢٠١٦منظومة األمم المتحدة. وقد أصدر فريق العمل تقريـرًا فـي عـام 
كمــا أن منظمــة الصــحة العالميــة  ١ان الجنــوب والتعــاون الثالثــي مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة.فيمــا بــين بلــد

والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجـارة العالميـة تتـولى أيضـًا تـدعيم التعـاون والتنسـيق العملـي فيمـا بينهـا 
رعايــة الشــراكات بال اإلقلــيم األوروبــييتعهــد و  ٢جــارة.بشــأن القضــايا الخاصــة بالصــحة العموميــة والملكيــة الفكريــة والت

والشــبكة  ٣الراميــة إلــى تبــادل المعلومــات والخبــرات مــن خــالل برنــامج "المــدن الصــحية"، ومبــادرة البلــدان الصــغيرة،
  الصحية لجنوب شرق أوروبا.

  
ة ، بـــالنظر إلـــى الميزانيـــ٢٠٣٠تحقيـــق أقصـــى تـــأثير إلســـهامات منظمـــة الصـــحة العالميـــة فـــي خطـــة   -٥١

من الفرص الجديدة التي تتيحها  ٢٠١٩-٢٠١٨تستفيد الميزانية البرمجية المقترحة  العام.العمل البرمجية وبرنامج 
القتراح طرق عمل تعزز التعاون على نطاق فئات العمـل بالمنظمـة. ومـن الواضـح  ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة 

) تعتمـد علـى تعزيـز الصـحة طيلـة العمـر ٢رية (الفئـة ) واألمـراض غيـر السـا١أن مكافحة األمراض السـارية (الفئـة 
، التي تستجيب على سبيل المثال لمسائل تتعلق بالمساواة بين الجنسين واإلنصاف والشيخوخة والمحددات ٣(الفئة 

، علــى ســبيل المثــال عــن طريــق ٤االجتماعيــة والبيئيــة للصــحة)، وتعتمــد كــذلك علــى تعزيــز الــنظم الصــحية (الفئــة 
 لــكياســات والخطــط الصــحية الوطنيــة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة). ومــن شــأن تعزيــز التعــاون علــى ذمواءمــة الس

عــن  ٢٠٣٠النحــو أن يتــيح ألســلوب عمــل المنظمــة أن يعكــس بشــكل أفضــل االحتياجــات والفــرص المتعلقــة بخطــة 
فر لــديها إمكانيــة تســريع بــين فئتــين أو أكثــر، ممــا يعــزز المشــاريع التــي تتــواالمســاحات المشــتركة طريــق العمــل فــي 

وتيرة تحقيق المكاسب الصحية بطرق يتعذر إنجازها بسـهولة بالعمـل فـي فئـات منفصـلة. ولتحقيـق التمكـين لمكاتـب 
                                                      

  انظر   ١
.undp.org/content/ssc/library/publications/books/good_practices_in_south_south_and_triangular_coop
eration_for_sustainable_development.html   

  ).٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢١(تم االطالع في 
 نيســــــــــــــان/ ٢١(تــــــــــــــم االطــــــــــــــالع فــــــــــــــي  www.wipo.int/policy/en/global_health/trilateral_cooperation.htmlانظــــــــــــــر    ٢

  ).٢٠١٧  أبريل
 www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/325322/ISA-Experiences-small-countries-WHO-ER.pdf انظـــــــــــــر   ٣

  ).٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢١(تم االطالع في 
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المنظمـــة القطريـــة، ســـيتم بشـــكل واضـــح مواءمـــة هـــذه المشـــاريع مـــع األولويـــات المحـــددة فـــي اســـتراتيجيات التعـــاون 
ة هذه األفكار في مسودات أولية لبرنامج العمل العام الثالـث عشـر إنجاز صياغ ٢٠١٧القطري. وسيتم خالل عام 

. وللمســاعدة فــي تنســيق هــذا العمــل علــى نطــاق المنظمــة، أنشــأت المــديرة العامــة فــي ٢٠٢٠الــذي ســيبدأ فــي عــام 
شــبكة أهــداف التنميــة المســتدامة، كــي تــربط بــين المقــر الرئيســي والمكاتــب اإلقليميــة  ٢٠١٧ينــاير  كــانون الثــاني/

  القطرية ومنظومة األمم المتحدة من خالل إدارة التنسيق والتعاون القطري مع منظومة األمم المتحدة.و 
  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  .هذا التقريربجمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا   -٥٢
 
  
  

=     =     = 


