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  األمراض غير السارية
  

ـــة بشـــأن العجـــز   ألف: ـــة لمنظمـــة الصـــحة العالمي : ٢٠٢١-٢٠١٤خطـــة العمـــل العالمي
  ))٢٠١٤( ٧-٦٧ج ص ع(القرار تحسين صحة جميع المصابين بالعجز 

  
 ٧-٦٧ج ص ع، اعتمـدت جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتون بموجـب القـرار ٢٠١٤مايو  في أيار/  -١

. وطلبت من المدير العام للمنظمة تنفيذ اإلجراءات المطلوبة من ٢٠٢١-٢٠١٤خطة العمل العالمية بشأن العجز 
وهـي: إزالـة العقبـات وتحسـين إتاحـة الخـدمات والبـرامج الصـحية؛ تعزيـز الخـدمات  أالاألمانة بموجب خطة العمـل، 

المقدمـــة فيمـــا يخـــص إعـــادة التأهيـــل والتأهيـــل والتكنولوجيـــات المســـاعدة وخـــدمات اإلعانـــة والـــدعم، وخـــدمات إعـــادة 
لبحـوث المتعلقـة بحـاالت التأهيل المجتمعي؛ تعزيز جمع البيانات ذات الصلة بالعجز والقابلة للمقارنة دوليـًا ودعـم ا

اإلقليمية لألمريكتين لخطط العمل  نةاللج اعتمادوتم تعزيز الوالية بالعمل من خالل  العجز والخدمات ذات الصلة.
  ١اإلقليمية.

 
 اضطلعت األمانة باألنشطة الرئيسية التالية بما يتماشى مع القرار.و   -٢
  
. قامت األمانة بالتشاور مع الخبـراء الـدوليين بإعـداد المسـح النمـوذجي الخـاص اإلرشادات واألدوات وضع  -٣

بـــالعجز. وقـــد تـــم تنفيـــذ المســـح فـــي شـــيلي والفلبـــين وســـري النكـــا، ومـــن المنتظـــر تنفيـــذه فـــي كوســـتاريكا وبنمـــا فـــي 
يم اإلرشــادات والتــي تعتبــر بمثابــة وثيقــة لتقــد ٢إعــادة تأهيــل الــنظم الصــحية. كمــا نشــرت األمانــة كــذلك ٢٠١٧ عــام

المسندة بالبينات للدول األعضاء وأصحاب المصلحة ذوي الصـلة بغيـة تعزيـز تـوافر خـدمات إعـادة التأهيـل العاليـة 
الجــودة وتوســيع نطاقهــا. وباإلضــافة إلــى ذلــك، وضــعت األمانــة بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء، أداة لتقيــيم الوضــع 

وفير خـدمات إعـادة التأهيـل. وتعتبـر هـذه األداة جـزءًا مـن مجموعـة بهدف المساعدة في تجميع البيانات المتعلقـة بتـ
شـرت شاملة إلعادة التأهيل والتي ستدعم تعزيز النظم الصـحية ومسـاعدتها فـي تقـديم خـدمات إعـادة التأهيـل. وقـد نُ 

المؤشــــرات علــــى رصــــد إعــــادة التأهيــــل المجتمعــــي فضــــًال عــــن بــــرامج التــــدريب علــــى شــــبكة اإلنترنــــت والمعروفــــة 
ل أصــحاب المصــلحة فــي البلــدان. َبــ، وتــم اســتخدامها علــى نطــاق واســع مــن قِ ٢٠١٥فــي عــام  ”INCLUDE“ مباســ
العمـــل بشـــكل مكثـــف علـــى إعـــداد ملخصـــات تقنيـــة وٕارشـــادات بشـــأن االســـتجابة للطـــوارئ والتـــي تشـــمل العجـــز  وتـــم

  خل.ومجموعات الرعاية إلعادة التأهيل بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الد
  
ــدرات واســتنهاض   -٤ ــاء الق . وقــد بــدأت األمانــة العمــل بالتعــاون مــع الشــركاء علــى تعزيــز العمــل القطــريبن

التعاون وتطوير الخطط واالسـتراتيجيات الوطنيـة علـى الصـعيد القطـري مـن خـالل عقـد ثـالث حلقـات عمـل إقليميـة 
رات المعنيـة ابهدف تعزيز قدرات الوز  بلداً  ١٥ في لتدريب التقنيا ألغراض للدول األعضاء. وأجرت األمانة زيارات

األمانــة بالتعــاون مــع  بالصــحة والشــؤون االجتماعيــة لتلبيــة االحتياجــات المتزايــدة لخــدمات إعــادة التأهيــل. وقامــت
مؤتمر إعادة التأهيل المجتمعي فـي ماليزيـا والـذي كـان بمثابـة  الشبكة العالمية إلعادة التأهيل المجتمعي باستضافة

بلـدًا. وتـم  ٥٠مشارك من أكثـر مـن  ١٠٠٠بر للتدريب على إعادة التأهيل المجتمعي وشارك فيه ما يربو على المن
وتـــم إعــداد قائمـــة بالمنتجـــات  ٢٠١٤ عـــام مبـــادرة التعــاون العـــالمي فـــي مجــال التكنولوجيـــات المســـاعدة فــيإطــالق 

  المساعدة التي تحظى باألولوية للتنفيذ القطري، وٕاطالقها في جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين.
  

                                                           
  ).٢٠١٤( CD53.R12انظر القرار    ١
  .٢٠١٧جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ إعادة التأهيل في النظم الصحية،    ٢
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254506/1/9789241549974-eng.pdf  شــــباط/  ٨تــــم االطــــالع فــــي

  ).٢٠١٧فبراير 
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يـــزال اليـــوم العـــالمي لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يمثـــل الحـــدث الســـنوي العـــالمي . والكـــاء الـــوعيالتوعيـــة وٕاذ  -٥
وقامــت المنظمــة، وغيرهــا مــن منظمــات األمــم المتحــدة، والمجتمــع المــدني األشــخاص.  هــؤالء إلذكــاء الــوعي حيــال

دولة من الدول األعضاء بتنظيم العديد مـن األنشـطة خـالل هـذا اليـوم بمسـاعدة األمانـة والشـركاء.  ١٠٠وأكثر من 
لالضطالع بأنشطة دؤوبة ومنسقة لتعزيـز القـدرة علـى إعـادة  أطلقت األمانة دعوة العمل ٢٠١٧فبراير  وفي شباط/

ـــنظم الصـــحية. ومـــن المتوقـــع أن يشـــارك نحـــو  ـــدول  ٢٣مشـــارك بمـــا فـــيهم وفـــود  ٢٠٠التأهيـــل فـــي ال ـــة مـــن ال دول
  األعضاء في تدشين هذا العمل.

  
لبــات الرصــد . وقــد كرســت األمانــة جهــودًا كبيــرة لمتابعــة متطالمحــرز ورصــد التقــدم البينــاتبنــاء قاعــدة   -٦

المحــددة فــي خطــة العمــل. وتــم إحــراز تقــدم كبيــر فــي مجــال إشــراك الــدول األعضــاء فــي اســتخدام النهــوج القياســية 
بتجميــع بيانــات قياســية وٕاعــداد  ئالهــاد المحــيط لتجميــع البيانــات الدوريــة. وقامــت جميــع بلــدان إقلــيم المنظمــة لغــرب

. ومــن المزمــع نشــر تقريــر بالوضــع ٢٠١٧ عـام ميــع األقــاليم فــيتقريـر بالحالــة. وســتبدأ عمليــة جمــع البيانـات فــي ج
  .٢٠٢٠ العالمي في عام

 
وستواصل األمانة مساعدة الدول األعضاء في جهودهـا الراميـة إلـى تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة مـن   -٧

 وصول المصابين بالعجز إلى الخدمات الصحية الشاملة وتعزيز خدمات إعادة التأهيل. خالل تعزيز سبل
  
  

التصــدي للتحــديات الماثلــة أمــام عقــد األمــم المتحــدة للعمــل مــن أجــل الســالمة علــى   باء:
شـأن ب): حصيلة المـؤتمر العـالمي الثـاني الرفيـع المسـتوى ٢٠٢٠-٢٠١١الطرق (

  ))٢٠١٦( ٧-٦٩ج ص ع(القرار  حقيق النتائجآن األوان لت –السالمة على الطرق 
  
 -، إعـــالن برازيليـــا بشـــأن الســـالمة علـــى الطـــرق ٢٠١٦فـــي عـــام  أيـــدالـــذي  ٧-٦٩ج ص عاعتمـــد القـــرار   -٨

ودعــا إلــى مجموعــة مــن  – العــالمي الثــاني الرفيــع المســتوى بشــأن الســالمة علــى الطــرقالوثيقــة الختاميــة للمــؤتمر 
  األنشطة التي يتعين على الدول األعضاء واألمانة االضطالع بها. واستجابة لذلك، تم اتخاذ العديد من المبادرات.

  
وأسفر االجتماع مع  ١تم االتفاق على عملية إعداد أهداف طوعية بشأن السالمة على الطرق في العالم.و   -٩

عــن إعــداد مســودة ورقــة  ٢٠١٦قــد فــي أيلــول/ ســبتمبر لــى الطــرق الــذي عُ الخبــراء التقنيــين فــي مجــال الســالمة ع
المنظمــة، والتــي أتيحــت للتشــاور بشــأنها علــى شــبكة اإلنترنــت فــي الفتــرة مــن تشــرين األول/ أكتــوبر ب خاصــة مناقشـة

ـــ، وٕاجـــراء مناقشـــة غيـــر رســـمية مـــن قِ ٢٠١٦األول/ ديســـمبر  إلـــى كـــانون ل الـــدول األعضـــاء فـــي تشـــرين الثـــاني/ َب
، ٢٠١٧ عـــام . وســـيتم إجـــراء أول عمليـــة اســـتعراض لورقـــة المناقشـــة الخاصـــة بالمنظمـــة فـــي مطلـــع٢٠١٦ وفمبرنـــ

(شـــــباط/  ٢وســـــتعرض إلجـــــراء المزيـــــد مـــــن المشـــــاورات بمشـــــاركة، ضـــــمن أطـــــراف أخـــــرى، لجنـــــة النقـــــل الـــــداخلي
) والقطـــــاع ٢٠١٧)، ومنظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني المعنيـــــة بالســـــالمة علـــــى الطـــــرق (آذار/ مـــــارس ٢٠١٧ فبرايـــــر
). وســـيتم تقـــديم ثـــاني اســـتعراض لورقـــة مناقشـــة المنظمـــة إبـــان اجتماعـــات اللجنـــة ٢٠١٧ (حزيـــران/ يونيـــو الخـــاص

اإلقليميــة للمنظمــة علــى أن يــتم مناقشــتها فــي اجتمــاع رســمي يضــم الــدول األعضــاء ومنظمــات األمــم المتحــدة فــي 
  . ٢٠١٧ الربع األخير من عام

                                                           
  لعملية إعداد األهداف العالمية انظر الرابط التالي:   ١

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/road-safety-targets/en/  تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي)
  ).٢٠١٧الثاني/ يناير كانون  ٢٧
  لرسم السياسات في مجال النقل. األمم المتحدة االقتصادية ألوروباتعتبر لجنة النقل الداخلي أعلى جهاز تابع للجنة    ٢
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علـــى التقريـــر العـــالمي الثالـــث عـــن وضـــع الســـالمة علـــى الطـــرق  وقـــد تـــم إعـــداد التقـــارير اإلقليميـــة، بنـــاءً   -١٠
مليون شخص في حوادث التصادم على الطرق كل عام،  ١,٢٥رواح نحو والذي أشار إلى إزهاق أ ٢٠١٥،١ لعام

بهدف توفير المزيد من اإلرشادات للدول األعضاء فـي تنفيـذ االسـتراتيجيات الوطنيـة  ٢٠١٦وتم إعداده خالل عام 
) ٢٠٢٠-٢٠١١( للســــالمة علــــى الطــــرق بمــــا يتماشــــى مــــع أهــــداف عقــــد العمــــل مــــن أجــــل الســــالمة علــــى الطــــرق

واإلصـابات الوفيـات  عـددلتنميـة المسـتدامة أال وهـو: خفـض من أهداف ا ٣التي تندرج ضمن الهدف  ٦-٣ والغاية
. وقـد شـرعت األمانـة فـي إعـداد ٢٠٢٠بحلـول عـام  حوادث المرور على الصعيد العالمي إلى النصفالناجمة عن 

  .٢٠١٨التقرير العالمي الرابع عن وضع السالمة على الطرق والمزمع نشره في عام 
  

وســاعدت األمانــة الــدول األعضــاء فــي رفــع مســتوى الــوعي بأهميــة القــوانين للحــد مــن اإلصــابات والوفيــات   -١١
، فـي ٢٠١٦ت نـام فـي عـام يـوفي وتايلنـدالناجمة عن إصابات المرور على الطرق. وتـم تعـديل القـوانين فـي الفلبـين 
كخطـوة أولـى نحـو إدخـال تحسـينات علـى  حين أجرت بنغالديش والصين والهند وقيرغيزستان وسـري النكـا تقييمـات

بإعـداد دورة مجانيـة علـى شـبكة اإلنترنـت للمحـامين  قوانين السالمة على الطرق الخاصة بها. وقامت األمانة أيضاً 
والمــدافعين عــن الســالمة علــى الطــرق؛ وتنفيــذ بــرامج التنميــة القانونيــة ومــنح دراســية للصــحفيين فــي بلــدان محــددة؛ 

  المي للمشرعين في مجال السالمة على الطرق.وٕاطالق المنتدى الع
  

وبهــدف تقــديم المزيــد مــن الــدعم للــدول األعضــاء، تعكــف األمانــة بالتعــاون مــع الشــركاء علــى إعــداد وثيقــة   -١٢
مـن التـدخالت  ٢٢، لتشجيع البلـدان علـى تنفيـذ إنقاذ األرواح: حزمة تقنية بشأن السالمة على الطرقللنشر بعنوان 

  بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة.التي تتسم 
  

بهـا. وقامـت  اتخذت الدول األعضـاء عـدة خطـوات لتحسـين قواعـد بيانـات السـالمة علـى الطـرق الخاصـةو   -١٣
األمانة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنميـة فـي الميـدان االقتصـادي بـإجراء حلقـة عمـل لتـدريب البلـدان فـي أفريقيـا 
على استراتيجيات لتحسين البيانات المرتبطة بمجال الصحة والشرطة والنقل. وعالوة على ذلك، في محاولة لتعزيز 

توسطة الدخل على تحسين السالمة على الطرق، تعاونت األمانة مع الشـراكة قدرة القادة في البلدان المنخفضة والم
العالميــة مــن أجــل الســالمة علــى الطــرق، وجامعــة جــونز هــوبكنز فــي إجــراء أول دورة عالميــة للقــادة بشــأن الســالمة 

وفــي بلــدًا.  ١٥علــى الطــرق. وتلقــى التــدريب نحــو ســتين مــن شــباب المهنيــين فــي مجــال الســالمة علــى الطــرق مــن 
  المستقبل، سيتم تنظيم الدورة بشكل نصف سنوي.

  
والتي تحـدد مكـامن القـوة  –استخدام أداة منظمة الصحة العالمية لتقييم نظام الرعاية في حاالت الطوارئ و   -١٤

وجـار العمـل  –ونقاط الضعف في النظام الوطني للرعاية في حـاالت الطـوارئ، واإلجـراءات التـي تحظـى باألولويـة 
دولــة مــن الــدول األعضــاء والتــي تعــد مقــدمي  ٢٥ر خطــة العمــل المرتبطــة بهــا فــي حــاالت الطــوارئ فــي علــى تطــوي

الخــدمات فــي الخطــوط األماميــة لمواجهــة الظــروف المهــددة للحيــاة فــي ظــل محدوديــة المــوارد فــي أوغنــدا وجمهوريــة 
  تنزانيا المتحدة وزامبيا.

  
) لتســريع ٢٠١٧أيــار/ مــايو  ١٤-٨لســالمة علــى الطــرق (وســيتم تكــريس األســبوع الرابــع لألمــم المتحــدة ل  -١٥

وتيرة عمل اإلدارة. ويجري التخطيط للفعاليـات التـي تقودهـا دولـة عضـو فـي جميـع أنحـاء العـالم بغيـة إذكـاء الـوعي 
عتبر من عوامل الخطر األساسية التـي تفضـي إلـى التي ت، و معالجة مشكلة القيادة بسرعة غير مناسبةبالحاجة إلى 

 المرور على الطرق. حوادثإلصابات والوفيات الناجمة عن اع وقو 

                                                           
  ٢٠١٥: جنيف، منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٥التقرير العالمي عن وضع السالمة على الطرق لعام    ١

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/  كــانون الثــاني/  ٢٧(تــم االطــالع فــي
  ).٢٠١٧يناير 
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 ٢٠١٩-٢٠١٤خطـة عمـل عالميـة للفتـرة  :العمل على توفير صحة العـين للجميـع  جيم:
  ))٢٠١٣( ٤-٦٦ج ص ع(القرار 

  
خطــــــــة العمــــــــل العالميــــــــة ) ٢٠١٣( ٤-٦٦ج ص عبموجــــــــب القــــــــرار  أقــــــــرت جمعيــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة  -١٦
بشأن العمل على توفير صحة العـين للجميـع. وطلبـت مـن المـدير العـام: تقـديم الـدعم التقنـي  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة

ســيما فيمــا يتعلــق الللــدول األعضــاء بهــدف تنفيــذ خطــة العمــل؛ وٕاجــراء المزيــد مــن التطــوير لخطــة العمــل العالميــة، و 
ويــة للوقايــة مــن ضــعف البصــر الــذي يمكــن بــإدراج التنفيــذ الشــامل والعــادل للخــدمات؛ واالســتمرار فــي إعطــاء األول

المحـيط الوقاية منه. وقد تم تعزيز والية العمل عندما اعتمـد المكتـب اإلقليمـي لألمـريكتين والمكتـب اإلقليمـي لغـرب 
 ١الهادئ خطط العمل اإلقليمية.

  
ء باإلرشــادات األمانــة باألنشــطة المــذكورة أدنــاه بغيــة تزويــد الــدول األعضــا اضــطلعتمــع القــرار،  وتمشــياً   -١٧

  والدعم التقني الالزم لتنفيذ خطة العمل.
  

أدوات تقيــيم  بوضــع األمانــة، مــن خــالل التشــاور مــع الخبــراء الــدوليين، قامــت وضــع اإلرشــادات واألدوات.  -١٨
االحتياجات للمساعدة في جمع البيانات المتعلقة بتقديم خدمات العناية بالعين وسبل الوصول إليها على الصعيدين 
الـــوطني والمحلـــي. وســـاعدت األمانـــة الـــدول األعضـــاء علـــى اســـتخدام األدوات والتـــي مكنتهـــا مـــن إجـــراء التقييمـــات 

ينمــــا ســــيتم إجــــراء التقييمــــات أو إدخالهــــا فــــي بلــــدان أخــــرى فــــي ، بدولــــة عضــــواً  ٣١الوطنيــــة للعنايــــة بــــالعين فــــي 
 ا. وهنـــاك عمـــل واســـع النطـــاق قيـــد التنفيـــذ إلعـــداد الملخصـــات التقنيـــة واإلرشـــادات المتعلقـــة بالكتاركتـــ٢٠١٧ عـــام

 عتالل الشبكية السكري.التدبير العالجي الو 
 

مـــع الشـــركاء علـــى تعزيـــز التنســـيق  . عملـــت األمانـــة بالتعـــاونبنـــاء القـــدرات واســـتنهاض العمـــل القطـــري  -١٩
حلقـة عمـل إقليميـة إلشـراك الـدول األعضـاء فـي تفعيـل خطـة  ١٣واألنشطة علـى المسـتوى القطـري مـن خـالل عقـد 

علــى تقيـــيم خــدمات الرعايـــة بــالعين، وتحديـــد االحتياجــات، ووضـــع الخطــط واالســـتراتيجيات الوطنيـــة.  العمــل، بنـــاءً 
عــن وضــع الخطــط واالســتراتيجيات الوطنيــة للعنايــة  مــن الــدول األعضــاءة دولــ ٥٦وعلــى الصــعيد العــالمي، أبلغــت 

بصــحة العــين والتــي تــدعمها خطــة العمــل، فــي حــين ســعى العديــد مــن البلــدان األخــرى إلــى إدمــاج خطــة العمــل فــي 
دولــة مــن الــدول األعضــاء عــن أن إنشــاء  ٥٠الخطــط الوطنيــة األوســع نطاقــًا والمتعلقــة بالصــحة. وأبلــغ أكثــر مــن 

 لتنفيذ خطة العمل. بصحة العين أو آلية التنسيق المماثلة كان ضرورياً  المعنيةلجنة الوطنية ال
  

العــالمي لإلبصــار يمثــل أهــم حــدث ســنوي لزيــادة الــوعي بالوقايــة مــن  اليــوميــزال . الإذكــاء الــوعي والــدعوة  -٢٠
فقدان البصر وطرق عالجه وتحديد الفرص المتاحة لمقدمي الرعاية الصـحية لضـمان اتبـاع نهـج التغطيـة الصـحية 

كثـر الوقائيـة والعالجيـة، بمـا فيهـا خـدمات إعـادة التأهيـل. ويعكـف اآلن أ العـينالشاملة بهدف تعزيز خدمات رعاية 
دولة من الدول األعضاء على متابعة اليوم العالمي لإلبصار وتعزيزه بمساعدة األمانة والشركاء من خالل  ٧٠من 

 تقديم بينات حاسمة، وتعزيز االتصاالت االستراتيجية وتوفير المعلومات المصورة.
 

كبيـرة للوفـاء بمتطلبـات الرصـد  خصصـت األمانـة جهـوداً  لقـد. بناء قاعـدة البينـات ورصـد التقـدم المحـرز  -٢١
المشار إليها في خطة العمل. وتم إحراز تقـدم كبيـر فـي إشـراك الـدول األعضـاء فـي االسـتعانة بنهـوج موحـدة لجمـع 

دولــة مــن الــدول  ٧٤البيانــات بصــورة دوريــة. وقــد تــم التركيــز علــى المــوارد البشــرية للعنايــة بــالعيون، ويعكــف اآلن 
                                                           

ـــــة مـــــن الع   ١ ـــــوالي، خطـــــة العمـــــل الخاصـــــة بالوقاي ـــــى الت ـــــرار  ٢٠١٩-٢٠١٤مـــــى وضـــــعف البصـــــر عل ) CD53.R8(الق
) ٢٠١٩-٢٠١٤علــــــى تــــــوفير صــــــحة العــــــين للجميــــــع: خطــــــة العمــــــل اإلقليميــــــة إلقلــــــيم غــــــرب المحــــــيط الهــــــادئ ( والعمــــــل
  ).WPR/RC64.R4  (القرار
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يانات الخاصة بالعاملين فـي مجـال رعايـة العيـون. وتـم تحديـد العـدد السـنوي لجراحـة األعضاء على اإلبالغ عن الب
دولــة عضــوًا.  ٨٦كمؤشــر لرصــد مــدى تــوفير خــدمات رعايــة العيــون. وتــم اآلن جمــع هــذه المعلومــات مــن  الكتاركتـا

بصـــر والقصـــد مـــن ذلـــك هـــو تـــوفير المســـتجدات الســـنوية مـــن جميـــع الـــدول األعضـــاء لفهـــم مـــدى انتشـــار ضـــعف ال
 دول عضوًا. ٥٥جريت في مناطق ومجتمعات معينة في وأسبابه من خالل الدراسات الوبائية التي أُ 

  
وستواصــل األمانــة مســاعدة الــدول األعضــاء فــي جهودهــا الراميــة إلــى تحســين ســبل تــوفير خــدمات رعايــة   -٢٢

  غطية الشاملة بهذه الخدمات.العيون الشاملة وسبل الوصول إليها، فضًال عن دعم الجهود المبذولة لتعزيز الت
  
  

  األمراض السارية
  

  ))٢٠١١( ١٦-٦٤ج ص ع(القرار استئصال داء التنينات   دال:
  

منـــذ ثمانينيـــات القـــرن العشـــرين، نجحـــت بـــرامج االستئصـــال الوطنيـــة فـــي الـــتخلص مـــن داء التنينـــات فـــي   -٢٣
فـي  فـرد مليـون ٣,٥فيمـا سـبق، ممـا خفـض عـدد األفـراد المتضـررين مـن  مـن البلـدان التـي كـان يتوطنهـا ١بلداً  ١٧
مـالي عـن عـدم وجـود حـاالت  أبلغـت. وللمرة األولى على اإلطـالق، ٢٠١٦فقط في عام فردًا  ٢٥إلى  ١٩٨٦ عام

. وأصبح االنتقال من الحـاالت الواطنـة إلـى الحـاالت البشـرية يقتصـر اآلن علـى ثالثـة بلـدان ٢٠١٦بشرية في عام 
. ٢٠١٦ فـي عـامعلى التوالي، وثالث وست حاالت  ١٦وهي تشاد وٕاثيوبيا وجنوب السودان، والتي أبلغت عن  أال

 قرية. ١٩حالة في  ٢٥عددها  البالغوقد وقعت هذه الحاالت 
 

وتتواصـــل الجهـــود لضـــمان تقـــديم الـــدعم حيثمـــا دعـــت الحاجـــة إليـــه. ويـــوفر مركـــز كـــارتر الـــدعم الميـــداني   -٢٤
نة لميـاه ف الجهود المبذولة لتوفير مصادر محسّ ياالستئصال في هذه البلدان الثالثة ومالي. وتدعم اليونيسألنشطة 

الشرب في القرى المعرضة لمخـاطر المـرض أو التـي يتوطنهـا بالفعـل. وتعمـل منظمـة الصـحة العالميـة علـى تقـديم 
مــات الالجئــين المعــدة للنــازحين ســواء فــي الــدعم بهــدف: تعزيــز الترصــد فــي البلــدان قبــل اإلشــهاد وبعــده وفــي مخي

وتقـــديم  غيـــر الموبـــوءة؛ إعـــداد البلـــدان لإلشـــهاد؛ رصـــد الوضـــع الـــراهن لمـــرض الـــدودة الغينيـــة البلـــدان الموبـــوءة أو
التقــارير الدوريــة بشــأنه. ويقــدم المركــز المتعــاون مــع المنظمــة فــي مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا (أتالنتــا، 

  جورجيا، الواليات المتحدة األمريكية) الدعم التشخيصي المختبري لبرنامج استئصال الدودة الغينية.
 

، قامـت منظمـة الصـحة العالميـة ستئصـال داء التنينـاتإلشـهاد علـى اعلى توصيات اللجنة الدوليـة ل وبناءً   -٢٥
من الدول األعضاء في  ١٨٦ومنطقة من داء التنينات، بما فيها  وأرضاً  بلداً  ١٩٨باإلشهاد على خلو ما مجموعه 

يــزال هنــاك ثمــان دول أعضــاء تنتظــر اإلشــهاد علــى خلوهــا مــن داء التنينــات والالمنظمــة، مــن انتقــال داء التنينــات. 
تشاد وٕاثيوبيا ومـالي وجنـوب السـودان وكينيـا والسـودان والتـي التـزال فـي مرحلـة مـا قبـل اإلشـهاد؛ وبالنسـبة  وهي أال

ألنغــوال وجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيــة، واللتـــان لـــم يكـــن لــديهما حـــاالت ســـابقة للمـــرض فــي اآلونـــة األخيـــرة، فهمـــا 
  تحتاجان إلى توفير بينات على عدم وجود أية حاالت انتقال.

 
مقارنـــة بنحـــو  ٢٠١٦قريـــة فـــي عـــام  ٥٣٠٠وتـــم إجـــراء ترصـــد نشـــط فـــي البلـــدان الموبـــوءة فـــي أكثـــر مـــن   -٢٦

. وشــملت جهــود مكافحــة المجــذافيات بواســطة اســتخدام التيميفــوس المضــاد لليرقــات ٢٠١٥قريــة فــي عــام  ٤٢٠٠
بعض المسطحات المائية فيها  جميع المناطق المحلية الُمبّلغ فيها عن حاالت مرضية، باستثناء تشاد التي رؤي أن

  كبيرة للغاية. وفي ضوء نتائج البحوث الميدانية، يستعد البرنامج لتنفيذ تدخالت أكثر قوة لمكافحة النواقل.
                                                           

  .بلداً  ٢٠، كان البلد متوطنًا في ٢٠١١قبيل استقالل جنوب السودان في عام    ١
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أســــرة للتعــــرف علــــى حــــاالت  ٢٨٩ ١٤٠وفــــي جمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة، تــــم تقصــــي مــــا مجموعــــه   -٢٧
مـن واليـات  ١٥مقاطعـة، تغطـي  ٢٢٢قرية مـن  ٢٨ ٣٠٠كثر من اإلصابة بداء التنينات. وشارك في هذا الجهد أ

فيهـا، ولـم يتبـّين أن أي واحـدة مـن  شـائعة والتحقيـق ٣٠٠والية. وقد تـم تسـجيل مـا مجموعـه  ٢٦البلد البالغ عددها 
فــي ثلــث  حالــة مــرض الــدودة الغينيــة بحــثداء التنينــات. وفــي أنغــوال، تــم بالفعــل هــي حالــة إلصــابة بــ حــاالتتلــك ال

البلدان من خالل إدماجها مع المرتسمات الخاصة بسائر أمراض المناطق المدارية المهملة: ولم يتم التثبت من أي 
حاالت للدودة الغينية خالل هذه العمليات. ووصلت كينيا والسودان إلى مرحلة متقدمـة مـن اإلعـداد للحصـول علـى 

المقاطعــات التــي كانــت اء الــوعي بالمكافــأة النقديــة، والســيما اإلشــهاد. وأطلــق كــل مــن كينيــا والســودان حملــة إلذكــ
  .موطونة سابقًا بالداء قبل وضع تقاريرها القطرية في صيغتها النهائية

 
وواصلت الشبكة المعنية بترصد شلل األطفال إدراج عمليات البحث عن حاالت داء التنينات في حمالتها   -٢٨

  ان التي هي في مرحلة ما قبل اإلشهاد.الخاصة بأيام التمنيع الوطنية في البلد
 

وتواظــب جميــع البلــدان التــي هــي فــي مرحلــة مــا قبــل اإلشــهاد، باســتثناء أنغــوال، علــى تقــديم مكافــآت نقديــة   -٢٩
؛ ٢٠١٦٪ تقريبًا من المناطق تقـارير شـهرية خـالل عـام ٨٥لإلبالغ الطوعي عن أية حاالت. وقدمت عمومًا نسبة 

ــــ ٪ منهــــا فــــي غضــــون ٩٨جــــرى التحقيــــق فــــي نســــبة و شــــائعة،  ٢٦ ٠٠٠غ عنهــــا علــــى وزاد عــــدد الشــــائعات المبّل
ساعة. واستمرت أغلبية البلدان التي هي في مرحلة ما بعد اإلشـهاد فـي تقـديم تقـارير فصـلية إلـى المنظمـة فـي  ٢٤

م فـي مرحلـة مـا بعـد اإلشـهاد عـد ١شـائعة فـي خمسـة بلـدان ١٧٨، وأكدت تحقيقات بشأن ما يزيد علـى ٢٠١٦عام 
 .وجود حاالت إصابة بداء التنينات فيها

  
التــي تصــيب الكــالب تحــديًا يجابــه بــرامج االستئصــال، وخاصــًة فــي تشــاد  التنينــة المدينيــةوتشــّكل عــدوى   -٣٠

كلبـًا آخـر فـي إثيوبيـا  ١٤كلـب فـي تشـاد و ١٠٠٠وبدرجة أقل في إثيوبيا ومالي، وتم اإلبالغ عن إصابة أكثر من 
ي معـدل . ونظرًا إلى االرتفاع غيـر العـادي فـ٢٠١٦ عام في مالي وتأكدت إصابتها بعدوى الدودة الغينية في ١١و

إصـابة الكـالب بالعــدوى، يعكـف البرنــامج الـوطني فــي تشـاد ومركــز كـارتر ومراكــز مكافحـة األمــراض والوقايـة منهــا 
على االضطالع ببرنامج بحوث عملية يصبو إلـى إيجـاد سـبل مناسـبة لتسـريع وتيـرة قطـع سـريان المـرض. وٕاضـافة 

مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا وبرنــامج تشــاد  إلــى ذلــك، تقــوم منظمــة الصــحة العالميــة، ومركــز كــارتر، ومراكــز
الخــاص باستئصــال الــدودة الغينيــة بمتابعــة المجــاالت ذات األولويــة إلجــراء البحــوث العمليــة المحــّددة فــي االجتمــاع 

بشـأن معالجـة  ٢٠١٦واالجتماع العلمـي الـذي عقـد فـي نيسـان/ أبريـل  ٢٠١٥العلمي المعقود بكانون الثاني/ يناير 
ل من تشاد وٕاثيوبيا. وتشير النتائج األولية إلى إمكانية وقف االنتقال من خالل تطبيـق االسـتراتيجيات الوضع في ك

الحاليــة، بمــا فــي ذلــك الســعي إلــى مكافحــة المجــدفيات والوقايــة مــن انتقــال العــدوى (االحتــواء) مــن الحــاالت البشــرية 
  واصابات الكالب بالعدوى. 

 
الوصول إلى بعض المناطق بسبب نشوب النزاعات فيها يمثالن تحديات  وما انفك انعدام األمن وصعوبة  -٣١

تواجه جهود استئصال الداء في بعض المناطق. وبرغم تحّسن الوضع إلى حد ما في مالي، فإن المخـاوف األمنيـة 
نتقـال في مناطق كل من غاو وكيدال وموبتي وسيغو ما فتأت تمثل عائقًا أمام تنفيذ البرنامج والتحقق مـن وقـف اال

واإلشهاد على االستئصال. وتواصل أجهزة األمـم المتحـدة المعنيـة بالمسـاعدات اإلنسـانية الترصـد المتقطـع. وقـد تـم 
و وموريتانيا والنيجر صتكثيف أنشطة الترصد بين الالجئين الوافدين من مالي والمقيمين في مخيمات في بوركينا فا

ــــة د ــــدة والحيلول ــــد أن مــــن أجــــل الكشــــف عــــن أي حــــاالت واف ــــد مــــن حــــاالت االنتشــــار للمــــرض. بي ون وقــــوع المزي
االضطرابات المدنية، بما في ذلك الهجوم على الماشية، والنزوح الجماعي للسكان في جنوب السودان يعرقل تنفيـذ 

 البرامج ويقيد الوصول إلى المناطق الموبوءة.
                                                           

  الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وموريتانيا والنيجر.   ١
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اع االسـتعراض السـنوي لجميـع البـرامج ويتولى المدير العام رصد برنامج االستئصال بانتظام، وهناك اجتمـ  -٣٢
عــن حالــة برامجهــا خــالل العــام  الوطنيــة المعنيــة باستئصــال داء التنينــات والــذي تقــدم البلــدان خاللــه تقريــرًا رســمياً 

  السابق.
 

 المنظمـــة وتـــم عقـــد اجتمـــاع غيـــر رســـمي خـــالل جمعيـــة الصـــحة العالميـــة التاســـعة والســـتين، برئاســـة مـــدير  -٣٣
 قيـادتهميزال يتوطنها داء التنينات الحفاظ علـى وزراء الصحة في البلدان التي الفريقيا، ُطلب خالله من ألاإلقليمي 

لجهــود الــدعوة إلــى برنــامج االستئصــال الــوطني ودعمــه والــى مضــاعفة الجهــود المبذولــة خــالل الشــوط األخيــر مــن 
  المرض في أقرب وقت ممكن. العملية؛ وتعهد هم وغيرهم في الحضور بمواصلة التزامهم بوقف انتقال

  
  مليـــــــون دوالر أمريكـــــــي خـــــــالل  ٣٧التمويـــــــل والتـــــــي تقـــــــدر بحـــــــوالي  التـــــــي تتخلـــــــلويجـــــــب رأب الفجـــــــوة   -٣٤

  استئصال داء التنينات واإلشهاد على ذلك. يتسنى تحقيق األهداف المحددة في مجالحتى  ٢٠٢٠-٢٠١٧الفترة 
  
  

الســل ورعايــة مرضــاه ومكافحتــه بعــد االســتراتيجية واألهــداف العالميــة للوقايــة مــن   هاء:
  ))٢٠١٤( ١-٦٧ج ص ع(القرار  ٢٠١٥ عام

  
بشــأن  ١-٦٧ج ص ع، اعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتين القــرار ٢٠١٤ر/ مــايو أيــافــي   -٣٥

والتـي عرفـت فيمـا بعـد  ٢٠١٥االستراتيجية واألهداف العالمية للوقاية من السل ورعايـة مرضـاه ومكافحتـه بعـد عـام 
عليــه تبــاين رد الفعــل مــا بــين إقــرار اللجــان اإلقليميــة لالســتراتيجية الجديــدة  باســتراتيجية القضــاء علــى الســل. وبنــاءً 

. وتمثـل أحـد ٢٠٣٠األمم المتحدة أهـداف التنميـة المسـتدامة لعـام اعتمدت  ٢٠١٥وفي عام  ١.واعتمادها وتعزيزها
 ٢الغايــات ذات الصــلة بالصــحة فــي "القضــاء علــى وبــاء الســل العــالمي". وبــالنظر إلــى الوضــع الحــالي والتحــديات
 القائمــة حتــى اآلن، ســيتطلب تحقيــق هــذه الغايــة نقلــة نوعيــة وجهــدًا كبيــرًا متعــدد القطاعــات. والحاصــل أن األنشــطة

هــذه الجهــود. ومــن أجــل حشــد الــدعم  لبــذلتلــك الالزمــة  إلــى أبــداً  واالســتثمارات العالميــة واإلقليميــة والقطريــة ال تــرق
العالمي وااللتزامات اإلقليمية والوطنيـة علـى أعلـى مسـتوى، سـتنظم المنظمـة اجتماعـًا إقليميـًا لـوزراء الصـحة والـذي 

، فضـــًال عـــن ٢٠١٧مـــارس  سيستضـــيفه مكتـــب منظمـــة الصـــحة العالميـــة اإلقليمـــي لجنـــوب شـــرق آســـيا فـــي آذار/
. ودعـت الجمعيـة العامـة لألمـم ٢٠١٧حاد الروسـي فـي تشـرين الثـاني/ نـوفمبر اجتماع وزاري عالمي يستضيفه االت

  .٢٠١٨عام المتحدة إلى عقد اجتماع رفيع المستوى بشأن السل في 
  

وتعكف المنظمة على دعم الدول األعضاء ومساعدتها على تحقيق هذه النقلة النوعية للقضـاء علـى وبـاء   -٣٦
عية لحقوق اإلنسان؛ والتركيز المنصف على السـكان المعرضـين للمخـاطر؛ السل من خالل تبني نهوج أخالقية مرا
رشــادات المتعلقــة بأساســيات تنفيــذ االســتراتيجية. وتــم االنتهــاء مــن وضــع إلوالعمــل المتعــدد القطاعــات. وتــم إعــداد ا

تبـادل  إطار للتخلص من السل في البلـدان التـي يـنخفض فيهـا معـدل وقـوع الحـاالت. وعملـت المنظمـة علـى تيسـير
النهوج واالبتكارات لتعميم االستراتيجية الجديدة خالل اثنين من مؤتمرات القمة السنوية بين البلـدان التـي تعـاني مـن 

يـــدز والســـل والمالريـــا، ألارتفـــاع عـــبء الســـل، وذلـــك بالتعـــاون مـــع الشـــركاء بمـــا فيهـــا الصـــندوق العـــالمي لمكافحـــة ا
نــائي األطــراف فضــًال عــن االجتماعــات اإلقليميــة الســنوية. ولقــد أطلقــت والمرفــق الــدولي لشــراء األدويــة، والمــانحين ث

  .٢٠٢٠-٢٠١٦شراكة القضاء على السل الخطة العالمية للقضاء على السل والتي تقدر الموارد المطلوبة للفترة 

                                                           
  ..AFR/RC66/10, CD54.R10, SEA/RC68/13, EUR/RC65/R6 and WPR/RC66.R3تشمل الوثائق ذات الصلة كذلك:    ١
تلخــص تقــارير منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن الســل التقــدم المحــرز صــوب القضــاء علــى وبــاء الســل والتحــديات التــي    ٢

(تــــــم  /http://www.who.int/tb/publications/global_report/en ٢٠١٦هـــــا. ويمكـــــن االطـــــالع علـــــى تقريـــــر عـــــام نواجه
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ن وســـيعتمد تحقيـــق الغايـــات والمعـــالم الرئيســـية المرتبطـــة بالســـل علـــى اإلجـــراءات التـــي ســـيتم اتخاذهـــا بشـــأ  -٣٧
 "ضـمان تمتّـع الجميـع بأنمـاط عـيش صـحية وبالرفاهيـة فـي جميـع األعمـار"من أهداف التنمية المستدامة  ٣الهدف 
التغطيـة الصـحية الشـاملة والحمايـة الماليـة. وسيسـاهم التقـدم فـي تحقيـق معظـم أهـداف التنميـة بفيما يتعلـق  وخاصةً 

وتعزيز الجهـود المبذولـة للقضـاء علـى السـل. ولتحقيـق ذلـك تعمـل المنظمـة عـن كثـب  ٣األخرى في تحقيق الهدف 
حالي المقدم للقضاء علـى من التمويل ال ٪٨٠القطاعات. وعلى الرغم من أن  يمع عدد كبير من الشركاء المتعدد

التــزال البلــدان و وبــاء الســل فــي البلــدان المتوســطة الــدخل التــي تــرزح تحــت عــبء كبيــر للســل، يعتبــر تمــويًال محليــًا، 
ســـتحتاج البلـــدان  ٢٠٢٠مـــن تمويلهـــا علـــى المـــانحين الـــدوليين. وبحلـــول عـــام  ٪٩٠المنخفضـــة الـــدخل تعتمـــد فـــي 

مليار دوالر  ٢ وسيلزم سنويًا توفير ،دوالر أمريكي إضافي مليارات ٦ى المتوسطة الدخل إل وتلكالمنخفضة الدخل 
  ١.أمريكي على األقل إلجراء البحوث المتعلقة بالسل

  
وتولــت المنظمــة إعــداد وتحــديث اإلرشــادات المعياريــة والمتعلقــة بالسياســات واألدوات والنهــوج االســتراتيجية   -٣٨

السل. وتشمل المجاالت المدرجة: إدخال األدوات التشخيصية الجديدة، للمساعدة في تنفيذ استراتيجية القضاء على 
واألدوية الجديدة والنظم القصـيرة لعـالج السـل المقـاوم لألدويـة المتعـددة؛ والرصـد النشـط لمأمونيـة األدويـة؛ والتحـري 

دبير العالجي النشط لمرض السل؛ واألنشطة المشتركة للتصدي لمرض السل وفيروس العوز المناعي البشري؛ والت
لعدوى السل الكامنة؛ وتقييم التكـاليف التـي يتحملهـا المرضـى؛ وٕاعـداد الخطـط الوطنيـة إلجـراء بحـوث بشـأن السـل؛ 

  وضمان حصول المهاجرين على الرعاية؛ والخيارات الصحية الرقمية.
  

التــــي اعتمــــدها وحتــــى يتســــنى رصــــد تنفيــــذ اســــتراتيجية القضــــاء علــــى الســــل وتقيــــيم أثرهــــا وفقــــًا للغايــــات   -٣٩
أنشـــأت المنظمـــة نظـــام متوطـــد للرصـــد واإلبـــالغ العـــالمي ومجموعـــة مـــن المؤشـــرات والمعـــالم  ١-٦٧ص ع  ج القـــرار

علـــى أســـاس الجمـــع بـــين البيانـــات المســـتقاة مـــن نظـــم الترصـــد والمعلومـــات الصـــحية  واألهـــداف. ويـــتم رصـــد التقـــدم
الدوريـــة بشـــأن معـــدل االنتشـــار، ومقاومـــة األدويـــة، وتكـــاليف الرعايـــة  الوطنيـــة، والبيانـــات المســـتقاة مـــن المســـوحات

  للمرضى المتضررين.
  

ويعتبر إجراء المزيد من االبتكار والبحث في جميـع األوجـه، والـذي يتجـاوز البحـوث األساسـية ليصـل إلـى   -٤٠
يـة تعزيـز البحـوث الوطنيـة ، أطلقت المنظمـة إطـارًا للعمـل بغ٢٠١٥البحوث التنفيذية من األمور الماسة. وفي عام 

والعالمية العالية الجودة، والعمل مـع وزارات العلـوم والتكنولوجيـا، ووزارات الصـحة، والممـولين، وأصـحاب المصـلحة 
، أوصـــت المنظمـــة بأربعـــة اختبـــارات ٢٠١٦لتوجيـــه التخطـــيط االســـتراتيجي وعمليـــة تحديـــد األولويـــات. وفـــي عـــام 

فـي  لقاحـًا مرشـحاً  ١٣وية في مراحل متقدمة من التجارب السريرية للعـالج وتشخيصية جديدة؛ وهنالك اآلن تسع أد
  مرحلة التجارب السريرية.

  
وتتطلــــب النهــــوج المتعــــددة التخصصــــات والقطاعــــات شــــراكات قويــــة للتصــــدي لألبعــــاد الطبيــــة البيولوجيــــة   -٤١

الشـركاء الحـاليين مـع السـعي  واالجتماعية واالقتصادية لوباء السل. وستواصل المنظمة العمل عن كثـب مـع جميـع
، رتبـت المنظمـة حلقـة عمـل عالميـة للتشـاور مـع ممثلـي ٢٠١٥في نفـس الوقـت إلـى إيجـاد شـركاء جـدد. وفـي عـام 

المجتمــع المحلــي، والمنظمــات غيــر الحكوميــة وســائر منظمــات المجتمــع المــدني لتعزيــز مشــاركتهم فــي اســتراتيجية 
  عوة للعمل وتشكيل فرقة عمل من المجتمع المدني تعنى بالسل.القضاء على السل والتي تمخضت عن إطالق د

  
 

                                                           
تلخــص تقــارير منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن الســل التقــدم المحــرز صــوب القضــاء علــى وبــاء الســل والتحــديات التــي    ١

(تــــــم  /http://www.who.int/tb/publications/global_report/en ٢٠١٦نواجههـــــا. ويمكـــــن االطـــــالع علـــــى تقريـــــر عـــــام 
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ـــا  االســـتراتيجية  واو: ـــة بشـــأن المالري ـــة العالمي ـــات التقني ـــرار  ٢٠٣٠-٢٠١٦والغاي   (الق
  ))٢٠١٥( ٢-٦٨ج ص ع

  
٪ وانخفـــض ٤١، انخفضـــت حـــاالت اإلصـــابة بالمالريـــا بنســـبة ٢٠١٥و ٢٠٠٠بـــين عـــامي فـــي الفتـــرة مـــا   -٤٢

)، انخفضــت المعــدالت ٢٠١٥-٢٠١٠ســنوات مــن تلــك الفتــرة ( ٥٪. وفــي آخــر ٦٢معــدل وفيــات المالريــا بنســبة 
بلـدًا فـي الـتخلص مـن المالريـا  ١٧، نجـح ٢٠١٥و ٢٠٠٠٪ على التوالي. وفي الفترة بين عامي ٢٩و٪ ٢١بنسبة 

 أقــلعــن  نــاطقبلــدان وم ١٠أبلــغ ، ٢٠١٥بلــدان مــن المالريــا. وفــي عــام  ٦د علــى خلــو وقامــت المنظمــة باإلشــها
 إلــى هــذه. واســتنادًا واطنــةحالــة  ١٠٠٠و ١٥٠بلــدان أخــرى عمــا يتــراوح بــين  ٩كمــا أبلــغ  ،واطنــةحالــة  ١٥٠ مــن

للجهـــود ة جديـــدة طموحـــ أهـــدافاً  ٢٠٣٠-٢٠١٦بشـــأن المالريـــا العالميـــة النجاحـــات، وضـــعت االســـتراتيجية التقنيـــة 
ـــة بحلـــول  ٪٤٠وهـــي: تخفـــيض وقـــوع حـــاالت اإلصـــابة ومعـــدالت الوفيـــات مـــن جـــراء المالريـــا بنســـبة أال ، العالمي

  .)٢٠١٥لعام  بالبيانات األساسيةعلى األقل (مقارنة  نبلدا ١٠والتخلص من المالريا في  ٢٠٢٠ عام
  

ينبغي تسريع وتيرة التقـدم فـي البلـدان التـي على الصعيد العالمي،  ٢٠٢٠وحتى يتثنى تحقيق المعالم لعام   -٤٣
تــرزح تحــت أعلــى معــدل لعــبء المالريــا. ودعمــًا لــذلك، يجــب زيــادة التمويــل المخصــص للمالريــا زيــادة كبيــرة عــن 

٪ فقـط مـن التمويـل الـالزم لتعظـيم ٤٥مليـار دوالر أمريكـي وهـو مـا يمثـل  ٢,٩المقـدرة بنحـو  ٢٠١٥مستويات عـام 
  .٢٠٢٠فترة التي تسبق عام مكافحة المالريا في ال

  
. ويعتبـر النـوم تحـت الناموسـيات المعالجـة حصول الجميع على الوقاية من المالريا والتشخيص والعـالج  -٤٤

بالمبيدات الحشـرية والـرش الثمـالي داخـل المنـازل مـن الطـرق الشـائعة لمكافحـة المالريـا. وقـد ارتفعـت نسـبة السـكان 
الصــحراء الكبــرى والــذين يســتفيدون مــن واحــد أو آخــر مــن هــذه األســاليب  المعرضــين للمخــاطر فــي أفريقيــا جنــوب

. وهنالــك أيضــًا تحســن فــي العــالج الوقــائي المتقطــع أثنــاء ٢٠١٥٪ فــي عــام ٥٧إلــى  ٢٠١٠٪ فــي عــام ٣٧ مــن
مقارنــة  ٢٠١٥٪ مــن النســاء الحوامــل المؤهلــة علــى ثــالث جرعــات أو أكثــر فــي عــام  ٣١الحمــل مــع حصــول  فتــرة
  .٢٠١٠م ٪ في عا٦ مع
  

غ عنهـا فـي فريقي لمنظمة الصحة العالمية، زادت نسبة حـاالت المالريـا المشـتبه فيهـا والمبلَّـألوفي اإلقليم ا  -٤٥
بشــكل  ،٢٠١٥٪ فــي عــام ٧٦إلــى  ٢٠١٠٪ فــي عــام ٤٠ الطفيليــات مــنجــري لهــا اختبــار القطــاع العــام، والتــي أُ 

ــــادة الكبيــــرة فــــي اســــتخدام االختبــــارات أساســــي  ــــى المزيــــد مــــن نتيجــــة للزي التشخيصــــية الســــريعة. وهنــــاك حاجــــة إل
االستثمارات لتحسين تتبع نسبة حـاالت اإلصـابة بالمالريـا التـي جـاءت نتيجـة اختبارهـا إيجابيـة وتلقـت عـالج الخـط 

إلــــى جنــــب مــــع  األول للمالريــــا. وتخطــــط المنظمــــة إلجــــراء اختبــــار لتحليــــل الفجــــوات التــــي تكتنــــف التغطيــــة، جنبــــاً 
  ن حصول الجميع على خدمات تشخيص المالريا وعالجها.االستجابة لضما

  
ــا مــن التحــديات البيولوجيــة   -٤٦ وتعتبــر مقاومــة المبيــدات الحشــرية ومقاومــة الجــراثيم لألدويــة المضــادة للمالري

قامــت المنظمــة  واســتجابة لــذلكالمحتملــة والتــي ســتواجه قــدرة األدوات الحاليــة علــى الوقايــة مــن المالريــا وعالجهــا. 
يق تقييم متعدد البلدان لقيـاس تـأثير المقاومـة علـى فعاليـة مكافحـة النواقـل. وأشـارت النتـائج، التـي تـم تلخيصـها بتنس
إصـابة األشـخاص إلـى أن  ١،نواقـل المالريـا علـى مكافحـةالمطبوعة الخاصة بتـأثير مقاومـة المبيـدات الحشـرية في 

لــم يســتخدموا الناموســيات  ممــنالــذين ينــامون تحــت الناموســيات المعالجــة بالمبيــدات الحشــرية بالمالريــا كانــت أقــل 
(علـــى الـــرغم مـــن أن البعـــوض المحلـــي أظهـــر بعـــض المقاومـــة لمبيـــدات الحشـــرات المســـتخدمة فـــي الناموســـيات)، 

  بمبيدات الحشرات. يدعم مواصلة زيادة التغطية بالناموسيات المعالجة مما
                                                           

التقيـــيم المتعـــدد البلـــدان الـــذي قامـــت المنظمـــة بتنســـيقه: تـــأثير مقاومـــة المبيـــدات الحشـــرية علـــى مكافحـــة نواقـــل المالريـــا.    ١
  ٢٠١٦جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 

)http://www.who.int/malaria/news/2016/iir-malaria-vector-control-evaluation-nov2016.pdf?ua=1  تــــــــم االطــــــــالع
  ).٢٠١٧شباط/ فبراير  ١٣في 
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منطقــة الميكونــغ الكبــرى فــي  بلــدانفــي خمســة  المتصــورة المنجليــةمقاومــة األرتيميســينين فــي تــم اكتشــاف و   -٤٧
منطقــة الميكونــغ الكبــرى الــتخلص مــن المالريــا فــي اســتراتيجية أطلقــت المنظمــة ، ٢٠١٥ . وفــي عــامدون اإلقليميــة
وفــي . اإلقلــيم الخمســة بتوفيــق اســتراتيجيتها بمــا يتماشــى معهــاوالتــي قامــت بلــدان ) ٢٠٣٠-٢٠١٥( دون اإلقليميــة

 ٪٥٤تمكنت هذه المنطقة دون اإلقليمية من تخفيض حاالت وقوع المالريا بنحو  ٢٠١٥و ٢٠١٢بين عامي الفترة 
  .٪٨٤ومعدالت الوفيات بنحو 

  
صــوب القضــاء علــي  المحــرز مــؤخراً للتقــدم منظمــة ال أجرتــه تحليــل أفضــى. جهــود القضــاء عليهــاتســريع   -٤٨

المعلـن للقضـاء الهـدف الـوطني و غ عنهـا، المبلَّـ الواطنـةعلى أساس عدد الحـاالت  -على المستوى القطري  المالريا
 أال وهـي ٢٠٢٠القضاء علـى المالريـا بحلـول عـام ب يسمح لهافي وضع  بلداً  ٢١ تحديد إلى – عليها وآراء الخبراء

وجمهورية إيران  والسلفادور كوادورإ و كوستاريكا و جزر القمر و الصين و  فيرديكابو و  بوتان وبوتسواناو بليز و  الجزائر
سـورينام و جنوب أفريقيا و المملكة العربية السعودية و جمهورية كوريا و باراغواي و نيبال و المكسيك و ماليزيا و اإلسالمية 

  .لشتي -وتيمور لندسوازيو 
  

الرصـد والتقيـيم مخصصـة لتقـديم مكرسة للترصد و . أنشأت األمانة وحدة أساسي الترصد إلى تدخلتحويل   -٤٩
فعالــة، بمــا فــي ال الترصــددعم الــدول األعضــاء فــي تنفيــذ نظــم لــو  علــى كيفيــة الترصــد، ثــة والتــدريبرشــادات المحدَّ اإل

. وهنـاك أولويـة رئيسـية تتمثـل فـي بشأن النمـوذج الخـاص بالمالريـا ثللمناطق المحدّ ذلك نظام المعلومات الصحية 
الوطنيـــة  تحقيـــق األهـــداف صـــوبالتقـــدم المحـــرز بهـــدف تتبـــع جـــودة ال العاليـــةتوليـــد البيانـــات  لـــدان فـــيمســـاعدة الب
  وطني.البرنامج ال اتخاذ القرار لضمان فعالية تنفيذوتحسين  والعالمية

  
مــع االســتراتيجية التقنيــة  المكاتــب اإلقليميــة األطــر أو الخطــط اإلقليميــة التــي تتماشــى تمامــاً أعــدت جميــع و   -٥٠

أنها العديد من الخطط االستراتيجية الوطنية أو تم بالفعل مواءمة و ، ٢٠٣٠-٢٠١٦مكافحة المالريا العالمية بشأن 
 .قيد التحديث

  
  

  تعزيز الصحة طيلة العمر
  

اآلثـــــار الصـــــحية العموميـــــة المترتبـــــة علـــــى التعـــــرض للزئبـــــق ومركباتـــــه: دور   زاي:
الصحة العالمية ووزارات الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقيـة ميناماتـا (القـرار  منظمة
  ))٢٠١٤( ١١-٦٧ج ص ع

 
حمايـة صـحة اإلنسـان بغـرض " ٢٠١٣١ول/ أكتـوبر ألالزئبق في تشـرين ا بشأنتم اعتماد اتفاقية ميناماتا   -٥١

ومركباتـه". وسـتدخل االتفاقيـة حيـز التنفيـذ بعـد المصـادقة  والبيئة مـن االنبعاثـات واإلطالقـات البشـرية المنشـأ للزئبـق
  ٢.الخمسين عليها

  
المــدير العــام، ضــمن جملــة أمــور، بتيســير جهــود المنظمــة لتقــديم المشــورة  ١١-٦٧ج ص عطالــب القــرار و   -٥٢

المتعلقـة بـالزئبق فـي جميـع الجوانـب الصـحية المتصـلة  والدعم للدول األعضاء لمساعدتها في تنفيذ اتفاقيـة ميناماتـا
بــالزئبق، بمــا يتفــق مــع برنــامج العمــل الخــاص بالمنظمــة مــن أجــل تعزيــز صــحة اإلنســان وحمايتهــا؛ وتــوفير الــدعم 
للدول األعضاء لمساعدتها في إعداد االستراتيجيات والبرامج التنفيذية لتحديد السكان المعرضين للمخاطر، والسيما 

                                                           
    UNEP(DTIE)/Hg/CONF/3الوثيقة    ١
)http://www.mercuryconvention.org/Convention/tabid/3426/Default.aspx ٢٠١٧شباط/ فبراير  ٣، تم االطالع في.(  
  ديقًا، انظر الرابطتص ٣٨كان هناك  ٢٠١٧شباط/ فبراير  ٢١حتى    ٢

http://www.mercuryconvention.org/Countries/tabid/3428/Default.aspx  ٢٠١٧شباط/ فبراير  ٢١(تم االطالع في.(  
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 ٤-٦٩ج ص ع، أكدت جمعية الصحة العالمية في القرار ٢٠١٦ان المستضعفين. وعالوة على ذلك، في عام السك
  على "أهمية تنفيذ اتفاقية ميناماتا المتعلقة بالزئبق في أقرب وقت ممكن".

  
ثـة وشمل نهـج األمانـة فـي هـذه المرحلـة األولـى مـن العمـل والـذي أدي إلـى إدخـال االتفاقيـة حيـز النفـاذ ثال  -٥٣

  عناصر.
  

، هــدفت األمانــة إلــى إذكــاء وعــي وزارات الصــحة باالتفاقيــة، وتــوفير الفــرص للتواصــل ونشــر األدوات أوالً   -٥٤
قليميـة لـوزارات الصـحة فـي إذات الصلة واإلرشادات الصادرة عـن المنظمـة. وتـم عقـد حلقـات عمـل إقليميـة أو دون 

 ســــــبانية وفــــــي تشــــــرين األول/ألللمتحــــــدثين باللغــــــة ا فــــــي أوروغــــــواي ٢٠١٥أكتــــــوبر  األمــــــريكتين (تشــــــرين األول/
فـي ألمانيـا) وفـي شـرق المتوسـط  ٢٠١٥يونيـو  فـي جامايكـا لبلـدان الكـاريبي) وفـي أوروبـا (حزيـران/ ٢٠١٦ أكتـوبر

مشروحة لإلرشادات الرئيسـية للمنظمـة وغيرهـا  قائمة مرجعيةفي األردن). وتم نشر  ٢٠١٦نوفمبر  (تشرين الثاني/
المخصـص  ١نترنـتإلمن المواد، ذات اإلشارات المرجعية لمواد االتفاقية، وتم نشر المـواد ذات الصـلة علـى موقـع ا

  نشر إصدارات المواد بلغات مختلفة. لهذا الغرض. ويتم تدريجياً 
  

وات واإلرشـادات الجديـدة لـدعم تنفيـذ االتفاقيـة. وفـي ، قامت األمانة، باستعراض وتحديث وتطوير األدثانياً   -٥٥
فـــي نشـــر تقريـــر بعنـــوان "تعزيـــز  برنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي، اشـــتركت منظمـــة الصـــحة العالميـــة و ٢٠١٤عـــام 

  ٢التقليل التدريجي لملغم األسنان في البلدان النامية".
  

، نشـــرت األمانـــة إرشـــادات لـــوزارات الصـــحة بشـــأن وضـــع اســـتراتيجيات وطنيـــة للـــتخلص ٢٠١٥وفـــي عـــام   -٥٦
رشــادات إلــى إلوتهــدف هــذه ا ٣ضــغط الــدم المحتويــة علــى الزئبــق. ومقــاييسالتــدريجي مــن مقــاييس درجــة الحــرارة 

اق النظام الصحي برمته مساعدة وزارات الصحة في التخطيط وقيادة عملية تطوير االستراتيجيات الوطنية على نط
والتــي ســتكون ضــرورية للوفــاء بااللتزامــات المطلوبــة بموجــب االتفاقيــة. وســيتم إتاحــة اإلرشــادات بــاللغتين اإلنكليزيــة 

  والروسية.
  

إعــــداد األدوات واإلرشــــادات والمــــواد التدريبيــــة لمســــاعدة البلــــدان علــــى التعامــــل مــــع اآلثــــار  ويجــــري حاليــــاً   -٥٧
عـــن إعـــداد اســـتراتيجيات الصـــحة العموميـــة  ، فضـــالً علـــى نطـــاق ضـــيقدين الـــذهب الحرفـــي تعـــالصـــحية العموميـــة ل

ومــن  ٢٠١٦.٤مــن اتفاقيــة ميناماتــا. وُنشــرت ورقــة تقنيــة حــول هــذا الموضــوع فــي عــام  ٧المطلوبــة بموجــب المــادة 
لعرضــها  ٢٠١٧ عــام المتوقــع أن يــتم االنتهــاء مــن اإلرشــادات الخاصــة بإعــداد اســتراتيجيات الصــحة العموميــة فــي

  على المؤتمر األول لألطراف في اتفاقية ميناماتا.
                                                           

شــــباط/  ٣(تــــم االطـــالع فـــي  /http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/mercury/enانظـــر الـــرابط    ١
  ).٢٠١٧فبراير 

ـــامج األمـــم الم   ٢ ـــدان الناميـــة، جنيـــف، برن ـــة ومنظمـــة الصـــحة تعزيـــز التقليـــل التـــدريجي لملغـــم األســـنان فـــي البل تحـــدة للبيئ
  ٢٠١٤  العالمية،

)http://www.who.int/oral_health/publications/promoting-phase-down-dental-amalgam-developing-countries/en/ ـــــم ، ت
  .)٢٠١٧شباط/ فبراير  ٢١االطالع في 

الحــرارة وأجهــزة قيــاس ضــغط الــدم المحتويــة علــى  الســتخدام مقــاييس درجــة التــدريجيإعــداد اســتراتيجيات وطنيــة للخفــض    ٣
واإلرشـادات خطـوة المتعلقـة بـالزئبق، االعتبـارات األساسـية اتفاقيـة ميناماتـا في الرعاية الصحية بما في ذلك فـي سـياق  الزئبق

  ٢٠١٥بخطوة، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
)http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/WHOGuidanceReportonMercury2015.pdf تــــــــــم االطــــــــــالع فــــــــــي ،

  ).٢٠١٧شباط/ فبراير   ٢١
ـــة الصـــحية المصـــاحبة لتعـــدينالمخـــا   ٤ ، جنيـــف، منظمـــة الصـــحة علـــى نطـــاق ضـــيقالـــذهب الحرفـــي  طر البيئيـــة والمهني

، تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/247195/1/9789241510271-eng.pdfالعالميــــــــة، (
  ).٢٠١٧ شباط/ فبراير  ٢١
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ل مرفـق َبـ، تعمـل األمانـة علـى تيسـير مشـاركة وزارة الصـحة فـي المشـروعات القطريـة المدعومـة مـن قِ ثالثاً   -٥٨
فيــذ عــدة تن مــع العديـد مــن الوكــاالت المرتبطـة بمرفــق البيئــة العـالمي علــىاألمانـة باالشــتراك البيئـة العــالمي. وتعمــل 

مبيـق ونيجيريــا؛ اإلدارة افــي غانـا وهنــدوراس وموز  علـى نطــاق ضـيقمشـاريع تتنـاول مــا يلـي: تعــدين الـذهب الحرفــي 
لنفايــات الزئبــق فــي مجــال الرعايــة الصــحية فــي غانــا وهنــدوراس ومدغشــقر وجمهوريــة تنزانيــا  اآلمنــة والســليمة بيئيــاً 

الهنـد و غانـا و كوسـتاريكا و ذلـك الرصـد الحيـوي البشـري) فـي الصـين المتحدة وزامبيا؛ الرصد العالمي للزئبق (بما في 
قيرغيزســتان ومنغوليــا واالتحــاد الروســي، بالتعــاون مــع المراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة فــي المعهــد الــوطني لمــرض و 

أوغنــدا؛ وٕاجــراء التقييمــات و جمهوريــة تنزانيــا المتحــدة و ميناماتــا باليابــان؛ والتقليــل التــدريجي لملغــم األســنان فــي كينيــا 
و وغينيـا ومـالي والنيجـر صـاألولية لميناماتا في هندوراس وفي سبعة بلدان أفريقية ناطقة بالفرنسية (بنن وبوركينـا فا

علـى طلبهـا، علـى سـبيل المثـال عـن طريـق  والسنغال وتوغو). وتعكف األمانة كـذلك علـى دعـم آحـاد البلـدان، بنـاءً 
  ي أرمينيا، ودعم وضع إطار مفاهيمي لتنفيذ الجوانب الصحية لالتفاقية في ماليزيا.إجراء حلقة عمل كما حدث ف

  
واليزال هناك قدر كبيـر مـن العمـل الـذي يتعـين القيـام بـه. وتأمـل األمانـة أن تـتمكن مـن إجـراء حلقـة عمـل   -٥٩

انـب الصـحية"، وتـوفير المزيـد مـن االتفاقيـة بشـأن "الجو  ١٦لبقية األقاليم من أجل تقديم إرشادات بشأن تنفيذ المـادة 
ل المنظمـة بلغـات أخـرى. وباإلضـافة إلـى ذلـك، تتوقـع األمانـة زيـادة طلـب الـدول األعضـاء بَ من المواد المعدة من قِ 

، واآلثـار المترتبـة علـى نطـاق ضـيقللدعم في كيفية التعامل مع اآلثار الصحية الناجمة عن تعدين الذهب الحرفي 
مــن تصــنيع واســتيراد وتصــدير مقــاييس درجــة الحــرارة وأجهــزة قيــاس  ٢٠٢٠عــام  علــى الــتخلص التــدريجي بحلــول

ضـغط الــدم التــي تحتــوي علـى الزئبــق فــي الرعايــة الصـحية. ويعتقــد أن تصــنيع مقــاييس درجـة الحــرارة وأجهــزة قيــاس 
االتفاقيـة، ضغط الدم المحتوية على الزئبق يتركز في عدد قليل للغايـة مـن البلـدان، والتـي هـي جميعهـا أطـراف فـي 

ومن ثم ينبغي على األطراف وغير األطراف على حد سواء االستعداد للتعامل مع انخفاض توافر هذه األجهـزة فـي 
 السوق.

  
  

 استراتيجية دمج تحليل المسائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس في عمل المنظمـة  :حاء
  ))٢٠٠٧( ٢٥-٦٠ج ص ع(القرار 

 
بمثابــة أصــبح والــذي ، ٢٥-٦٠ج ص عفــي تنفيــذ القــرار المحــرز التقــدم علــى يركــز هــذا التقريــر المرحلــي   -٦٠

، وعلـى بالصـحة والمسـاواة غايـات أهـداف التنميـة المسـتدامة المتصـلة تحقيـقعلـى العمـل السـتنهاض حجر الزاوية 
 يصفو (تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات).  ٥لمساهمة في تحقيق الهدف لنطاق أوسع 

بالحصـول  األمانة لطلبـات الـدول األعضـاء ية استجابةكيفو التنفيذ على المستوى القطري،  علىالعمل سبل  التقرير
 المنظمة. داخل، وكيفية تعميم مراعاة المنظور الجنساني على الدعم

 
 التقدم القطري

  
  ١المساواة بين الجنسين.، بما في ذلك عدم يالصح انخفاضًا في الغبن بلداً  ٦٥، شهد ٢٠١٦في عام   -٦١
  

عزيز استخدام البيانات المصنفة حسب الجنس وتحليل المسـائل سيما تالدعم المقدم للدول األعضاء وال
  المتعلقة بنوع الجنس

  
تنفيــــذ القــــرار. لمســــاعدتها فــــي مــــن الــــدول األعضــــاء المقدمــــة واســــتجابت األمانــــة لطلبــــات الــــدعم التقنــــي   -٦٢
تصنيف البيانات ورصد عدم  ة علىبناء القدر ساعدت في الدعم التقني و  األمانةت ، قدم٢٠١٦-٢٠١٥الفترة   وفي

                                                           
  .٣-٣األساسي للحصيلة  المؤشر ١٤٠/٣٦م تانظر الوثيقة    ١
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وجنوب شرق آسيا وشرق المتوسط). وفي إقليم  ين(األمريكت أقاليم ةفي ثالث بلداً  ١٥الصحة في مجال المساواة في 
اإلطـــار  غـــرب المحـــيط الهـــادئ، حيـــث جـــرى تعمـــيم مراعـــاة المنظـــور الجنســـاني واإلنصـــاف وحقـــوق اإلنســـان فـــي

)، وضــعت المســألة فــي ٢٠١٩-٢٠١٤اإلقليمــي للعمــل المتعلــق بالشــيخوخة والصــحة فــي غــرب المحــيط الهــادئ (
إجــراء ســت اســتراتيجيات للــنظم الصــحية، بمــا فــي ذلــك ل ٢٠١٦-٢٠١٥فــي الفتــرة  جــرياالســتعراض الــذي أُ صــميم 
الجـــنس  االعتبـــارات المتعلقـــة بنـــوعديث تحـــ تـــمتخطـــيط ســـالمة الميـــاه فـــي الفلبـــين. وفـــي إقلـــيم األمـــريكتين، لدراســـة 

الميزانيـــة البرمجيـــة  إعـــداد بهـــدفواإلنصــاف وحقـــوق اإلنســـان والعـــرق فـــي دليـــل منظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة 
/ منظمــــة الصــــحة للبلــــدان األمريكيــــة، والشــــركاء المكتــــب اإلقليمــــي لألمــــريكتين بــــادر، كمــــا ٢٠١٧-٢٠١٦ للفتــــرة

بأهـداف التنميـة  والتـي تـرتبطالجـنس والصـحة الرئيسـية المتعلقـة بنـوع تصميم المؤشـرات  إلىالخارجيين، الداخليين و 
  ).٢٠٣٠-٢٠١٦عن االستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل والمراهق ( المستدامة، فضالً 

  
علـى نشـر تقريـرين رئيسـيين يصـنفان البيانـات قامـت بو  المصـنفة بشـكل متزايـد،يانات البوتستخدم المنظمة   -٦٣

يتعلـــق  مؤشـــراً  ٢٣ فـــيســـنوات  ١٠علـــى مـــدى التـــي حـــدثت أربعـــة أبعـــاد: بشـــأن عـــدم المســـاواة والتغييـــرات  أســـاس
 ١المتوســـطةالبلـــدان مـــن البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل و  بلـــداً  ٨٦لصـــحة اإلنجابيـــة وصـــحة األم والوليـــد والطفـــل فـــي با

علـى مـدى  بلـداً  ٦٩فـي مرحلـة الطفولـة، تغطـي  منيـععـدم المسـاواة فيمـا يتعلـق بخمسـة مؤشـرات للتوبحالـة الدخل، 
  ٢.سنوات ١٠
  

مصــنفة الصــحة بيانــات مجــال منظمــة لرصــد اإلنصــاف فــي ال، تضــمنت قاعــدة بيانــات ٢٠١٦وفــي عــام   -٦٤
 بلـداً  ٩٤مـن بدًال ، من البلدان ١٠٢للصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل من  مؤشراً  ٣٠أكثر من  تتضمن

وهـــو  ،الصـــحةمجـــال تقيـــيم اإلنصـــاف فـــي ل، أطلقـــت األمانـــة مجموعـــة أدوات ٢٠١٦. وفـــي عـــام ٢٠١٥فـــي عـــام 
خمسـة أبعـاد لعـدم  التـي تشـملن البلدان من تقيـيم أوجـه عـدم المسـاواة باسـتخدام قاعـدة البيانـات مكّ ي يتطبيقبرنامج 

  ذلك). أمكنالوطني وجنس الطفل، حيثما  دون قليماإلقامة واإل حلالمساواة (الحالة االقتصادية والتعليم وم
  

  بناء القدرات في الدول األعضاء واألمانة
  

 لألمانة ما يلي. ةالتقني رشاداتمن خالل اإل قدرات البلدانوتشمل األمثلة على تعزيز   -٦٥

فــي  بلــداً  ٦٩فــي  موميــةتــم العمــل علــى زيــادة القــدرة علــى تعمــيم المنظــور الجنســاني فــي الصــحة الع  •
 ،شـرق المتوسـطٕاقلـيم و  ،األمـريكتينٕاقلـيم و  ،فريقـياإلقلـيم األأقاليم منظمة الصـحة العالميـة (من  ةأربع

غرب المحيط الهادئ). فعلى سبيل المثال، قام المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ بتنسيق ٕاقليم و 
نسـين والحـد مـن العنـف تعزيز المساواة بـين الجل" معاً  الناسحملة إقليمية للتعبئة االجتماعية والدعوة "

  القائم على نوع الجنس.
 بلــداً  ٣٣متابعــة إلــى ال إرشــاداتقــدم المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين/ منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة   •

  واإلنصاف وحقوق اإلنسان والعرق في التقييمات الذاتية للصحة. نوع الجنسبشأن إدماج 

                                                           
الصــحة اإلنجابيــة وصــحة  :حالــة عــدم المســاواة .منظمــة الصــحة العالميــة، المركــز الــدولي لإلنصــاف فــي مجــال الصــحة   ١

    ٢٠١٥منظمة الصحة العالمية؛  :جنيف .األم والوليد والطفل
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/164590/1/9789241564908_eng.pdf?ua=1&ua=1 ، تم االطالع في
  .٢٠١٧آذار/ مارس  ٢
    ٢٠١٦؛ . جنيف: منظمة الصحة العالمية؛التمنيع في مرحلة الطفولة :حالة عدم المساواة   ٢
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/252541/1/9789241511735-eng.pdf?ua=1،  ـــــــي ـــــــم االطـــــــالع ف آذار/  ٢ت

  .)٢٠١٧مارس 
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التـي البرامج الصحية الوطنيـة  الستعراض (Innov8) االبتكار منظمة نهجال، أطلقت ٢٠١٦في عام   •
فـي إندونيسـيا  ثةحدَّ وقد عكست االستراتيجيات والخطط والبرمجة الوطنية الم ١.وراءها أحداً  ال تخلف

فــي عــدة بلــدان. ســبيل االرتيــاد  علــى (Innov8) االبتكــار نهــج ونيبــال التوصــيات المنبثقــة عــن تجربــة
الجــنس واإلنصــاف  نــوعونظــم المكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا حلقــة عمــل إقليميــة بشــأن تعزيــز 

 نهـــج) لتقـــديم ٢٠١٦ و/ يونيـــحزيـــران ٢٣-٢١ة للصـــحة (كاتمانـــدو، والحقـــوق والمحـــددات االجتماعيـــ
  قين.عملية تسريع العمل العالمي من أجل صحة المراه تنفيذبشأن  رشاداتواإل (Innov8) االبتكار

تقيــــيم العوائــــق التــــي تحــــول دون ل إليجــــاد طــــرق ٢٠١٦-٢٠١٥واصــــلت األمانــــة عملهــــا فــــي الفتــــرة   •
الخدمات الصحية، بما في ذلك العوائق المتعلقة بنوع الجنس والعوامل المتداخلـة مثـل الحصول على 

التــي  العوائــقالمنــاطق الريفيــة. وأكــد تقيــيم  والعــيش فــيانخفــاض المســتوى التعليمــي وانخفــاض الــدخل 
 ت نام على الحاجة إلىيالرعاية الصحية األولية في المناطق المحرومة في في تقف كحجرة عثرة أمام

تــم عــرض النتــائج فــي اجتمــاع ألصــحاب و تعزيــز الرعايــة الصــحية األوليــة وتحســين نظــام اإلحالــة؛ 
ة كيفيفي عمليات التخطيط. وتم تكييف أدوات كمية و  السترشاد بهال على الصعيد الوطني المصلحة

تواءم مع بما يتخطيط البرامج) عملية النتائج في  تم إدماجأمام الخدمات (و التي تقف لتحديد العوائق 
خطــط تجريبيــة  تــم إعــدادالعــالج الكيميــائي الوقــائي لــبعض أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة و  تقــديم

 لمجموعة من البلدان في اإلقليم األفريقي.على سبيل االرتياد 

لنــوع  ةالرصــد والتقيــيم المراعيــ القــدرة علــىت نــام، تعاونــت األمانــة مــع الشــركاء لــدعم بنــاء يــوفــي في  •
  البشري ومكافحته. فيروس العوز المناعيفي مجال الوقاية من  الجنس

  
تحليـــل المســائل المتعلقـــة بنـــوع والتـــدريب بشــأن  ذكـــاء الــوعيوعقــدت عـــدة مكاتــب إقليميـــة حلقــات عمـــل إل  -٦٦
التخطيط. وركز المكتـب اإلقليمـي ألوروبـا عملية واإلنصاف وحقوق اإلنسان في صميم  الجنسنوع لجنس ووضع ا

وغـرب  ،وشـرق المتوسـط ،البرنامج الوطنيين، واستهدفت المكاتب اإلقليمية لجنوب شـرق آسـيا سؤوليم على تدريب
 القطريـة المكاتـب فـيالمسـاواة بـين الجنسـين واإلنصـاف وحقـوق اإلنسـان ب معنيين محددينالمحيط الهادئ موظفين 

، متعلقــة بنــوع الجــنسلــى المســائل التــدريب جميــع المــوظفين ع تــماإلقليميــة. وفــي المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين، و 
  وحقوق اإلنسان والتنوع. نصافعن المواضيع الشاملة المتعلقة باإل فضالً 

  
إدمــاج المســائل إرشــادات بشــأن  ٢)٢٠١٩-٢٠١٤منظمــة (الوتقــدم خارطــة طريــق العمــل التــي وضــعتها   -٦٧

فـــي عمـــل المنظمـــة. بشـــكل مؤسســـي وحقـــوق اإلنســـان والمحـــددات االجتماعيـــة واإلنصـــاف  المتعلقـــة بنـــوع الجـــنس
العــالمي مــن أجــل صــحة  بتســريع العمــل الخاصــينرشــادات توجهــات خارطــة الطريــق فــي إطــار ووثيقــة اإل تتجســدو 

 تـــيهـــا فـــي اإلقلـــيم األوروبـــي لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة (العافيتالمـــراهقين، واالســـتراتيجية المتعلقـــة بصـــحة المـــرأة و 
هـا عافيتصـحة المـرأة و  بشـأناإلقليمـي ألوروبـا  وتقريـر المكتـب)، ٢٠١٦فـي عـام اللجنة اإلقليميـة ألوروبـا  ااعتمدته

  ٣.في أوروبا
                                                           

آذار/  ٣(تـــم االطـــالع  /http://www.who.int/social_determinants/Health_sector_reorientation/enانظـــر الـــرابط    ١
  .)٢٠١٧مارس 

: إدمــاج المســاواة، ونــوع الجــنس، وحقــوق اإلنســان، والمحــددات االجتماعيــة فــي ٢٠١٩-٢٠١٤خارطــة طريــق للعمــل،    ٢
  ٢٠١٥عمل المنظمة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 

)/http://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/roadmap/en ،٢٠١٧ آذار/ مارس ٣ تم االطالع في.(  
). كوبنهــاغن: المكتــب اإلقليمــي لمنظمــة الصــحة العالميــة ٢٠١٦ا فــي أوروبــا: مــا وراء ميــزة الوفــاة (هــصــحة المــرأة ورفاه   ٣

  ٢٠١٦ألوروبا؛ 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/publications/2016/womens-
health-and-well-being-in-europe-beyond-the-mortality-advantage-2016  

  ).٢٠١٧مارس  آذار/ ٣االطالع في (تم 
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تعزيـز قـدرة مـوظفي األمانـة علـى تعمـيم مراعـاة المنظـور الجنسـاني واإلنصـاف وحقـوق اإلنسـان  وتم أيضـاً   -٦٨
ركـز علـى صـياغة ت تـيال ةالبرمجيـ تمجـااللفي عملهم من خالل تقديم الدعم التقني المسـتهدف إلـى العـاملين فـي ا

  .اإللكتروني الجديدة التعلم نماذجالموظفين، و  عملية توجيهفي  وٕادماج هذه المسألةالميزانية البرمجية 
  

  المساءلة قواعد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في إدارة المنظمة وٕارساء
 
واإلنصـاف وحقـوق نـوع الجـنس منظمة جوانب لل مجيةر البمجاالت المن  مجاالً  ١٣، أدرج ٢٠١٦في عام   -٦٩

. وعـالوة علـى ذلـك، يجـري العمـل علـى إدراج أربعـة إجـراءات ٢٠١٥مجـاالت فـي عـام  ١٠ نحـواإلنسان، مقارنـة ب
فــي  البــرامج البرمجيــة العشــرينواإلنصــاف وحقــوق اإلنســان فــي كــل برنــامج مــن  نــوع الجــنسفــي المتوســط بشــأن 

  .٢٠١٧ستقدم إلى جمعية الصحة في أيار/ مايو التي  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية المقترحة 
  

للمــوظفين  إرشــاداتوقــد وفــرت وحــدة األمانــة المعنيــة بالمســاواة بــين الجنســين واإلنصــاف وحقــوق اإلنســان   -٧٠
، مثـل بأسـرها عمـل المنظمـةمسـتوى علـى  هـذا األمـرفـي المجـاالت البرمجيـة لتيسـير تعمـيم  لخدمة العمالءموجهة 

لمنظمــة، وتوجيــه رؤســاء مكاتــب المنظمــة فــي البلــدان واألقــاليم لالميزانيــة البرمجيــة، واســتراتيجيات التعــاون القطــري 
إلدمـاج  والمناطق. وتشمل دورات التخطـيط والرصـد والتقيـيم التـي يضـطلع بهـا المكتـب اإلقليمـي لألمـريكتين تحلـيالً 

اإلدارة  تبنــتالتقــارير التقنيــة. وفــي المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا،  الجــنس واإلنصــاف وحقــوق اإلنســان والعــرق فــي نــوع
حقـوق المراعيـة لالتنفيذية خطة عمل لتحقيق اإلنصاف من خالل المحددات االجتماعية والبيئية والـنهج الجنسـانية و 

  اإلنسان.
  

المــرأة وشــؤون االســتفادة مــن برنــامج الــتعلم بشــأن القيــادة و  علــى، ٢٠١٦عــام وتعكــف المنظمــة منــذ مطلــع   -٧١
 ٤ف رتبتين الفنيتــين، الــذي يســتهدف النســاء فــي الــمــوظفي منظومــة األمــم المتحــدةق فــي كليــة األمــم المتحــدة الُمطّبــ

  موظفات.العن طريق إيفاد  ٥فو 
  

 ها:حيالواألمانة مسؤولة عن اإلجراءات التالية وتخضع للمساءلة   -٧٢

سـيما بين الجنسين وتمكين المرأة، وال المساواةالمتعلقة بالوفاء بمتطلبات إطار المساءلة لخطة العمل   •
تحســـين األداء بشـــأن ســـتة مـــن مؤشـــرات األداء الخمســـة عشـــر، بمـــا فـــي ذلـــك السياســـات والتخطـــيط 

  ؛برمتهاعلى نطاق منظومة األمم المتحدة  والرصد واإلبالغ والثقافة التنظيمية

 المتعلقــةالتوظيــف مــن خــالل اســتراتيجية األمانــة بلــوغ األهــداف المتعلقــة بالمســاواة بــين الجنســين فــي   •
دخلـــت فـــي بـــين الجنســـين والسياســـة المتعلقـــة بالمســـاواة بـــين الجنســـين فـــي التوظيـــف، التـــي أُ  تكـــافؤالب

 جنيف؛ - المساواة بين الجنسين المدافعين عن قضية التزاماتها تجاهمن خالل ، و ٢٠١٦ عام

المســاعدين  العمــوميين(فــي االتفاقــات المبرمــة مــع المــديرين  متعلقــة بنــوع الجــنستحقيــق األهــداف ال  •
وغيـــرهم مـــن كبـــار المـــوظفين فـــي المقـــر الرئيســـي فـــي إطـــار مســـاءلة المنظمـــة وفـــي نظـــام تقيـــيم أداء 

  الموظفين المعزز) وٕاظهار السلوكيات التي تحترم التنوع.
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  النظم الصحية
  

  ))٢٠٠٧( ١٦-٦٠ص عج استعمال األدوية على نحو رشيد (القرار   طاء:
  

)، تعمــل الــدول األعضــاء، بالتعــاون مــع األمانــة والشــركاء، علــى ٢٠٠٧( ١٦-٦٠ج ص عاســتجابة للقــرار   -٧٣
وٕاســاءة  وقلــة اســتعمالهاتعزيــز اســتعمال األدويــة علــى نحــو رشــيد، بهــدف الحــد مــن اإلفــراط فــي اســتعمال األدويــة 

اســـتعمالها مـــن خـــالل األمـــور التاليـــة: تخطـــيط التـــدخالت وتنفيـــذها، مـــن قبيـــل االختيـــار المســـند بالبينـــات؛ توجيـــه 
 السياسات وتعزيز أفضل الممارسات؛ بناء القدرات؛ تجميع البيانات المتعلقة باستعمال األدوية وتحليلها.

  
  قواعد ومعايير االختيار واالستعمال الرشيد

  
والسـل فـي اإلصـدار التاسـع   Cتم إدراج أدوية إضافية لعـالج السـرطان وأدويـة جديـدة لعـالج التهـاب الكبـد  -٧٤

عشر لقائمة المنظمة النموذجية لألدوية األساسـية واإلصـدار الخـامس لقائمـة المنظمـة النموذجيـة لألدويـة األساسـية 
ة باالختيــار واالســتخدام الرشــيد لألدويــة األساســية لألطفــال. وســتقوم لجنــة خبــراء المنظمــة الحاديــة والعشــرون المعنيــ

ومؤشــرات  عديــة، واألمــراض المنقولــة جنســياً باســتعراض المضــادات الحيويــة لألمــراض المُ  ٢٠١٧فــي آذار/ مــارس 
ألطفــال. وسيتضــمن اســتعراض لجنــة الخبــراء كــذلك أدويــة األمــراض غيــر الســارية مــن قبيــل الســرطان وداء طــب ا

  السكري.
 
لمنظمة على إعداد المبادئ التوجيهية للتدبير العالجـي آلالم مرضـى السـرطان. وتـم فـي اجتمـاع وتعكف ا  -٧٥
ل لجنـة الخبـراء َبـتحديد المنهجية واستعراض األدويـة األفيونيـة المخففـة لأللـم للنظـر فيهـا مـن قِ  ٢٠١٦قد في عام عُ 

 اسية.الحادية والعشرين المعنية باالختيار واالستعمال الرشيد لألدوية األس
  

  لمضادة للميكروبات على نحو مسؤولاستعمال األدوية ا
  

تقــود األمانــة العمــل علــى ترصــد اســتهالك األدويــة المضــادة للميكروبــات واســتعمالها. وتــم تنظــيم مشــاورة   -٧٦
للمسـاهمة فـي إعـداد منهجيـة منظمـة الصـحة العالميـة لترصـد اسـتهالك مضـادات  ٢٠١٦مـارس  للخبراء فـي آذار/

. وقـد تــم وضــع بروتوكــول للمسـح الــذي أجرتــه المنظمــة ٢٠١٦وبــدأ التــدريب وتنفيـذ المســح فــي عــام  ١الميكروبـات.
ل المركــز األوروبــي لقيــاس معــدل انتشــار اســتعمال مضــادات الميكروبــات فــي المستشــفيات باالســتناد إلــى بروتوكــو 

فريقي، وٕاقليم جنوب ألافي بلدان اإلقليم  ٢٠١٧مراض ومكافحتها. ومن المزمع تنفيذ المسح في عام ألللوقاية من ا
التابعين للمنظمة. وستكون البيانات التي تـم الحصـول عليهـا قابلـة للمقارنـة  المحيط الهادئشرق آسيا، وٕاقليم غرب 

 مع البيانات التي تم الحصول عليها من بلدان اإلقليم األوروبي للمنظمة.
 
وتســاعد شــبكة المنظمــة المعنيــة باســتهالك األدويــة المضــادة للميكروبــات البلــدان علــى إنشــاء طــرق ترصــد   -٧٧

استهالك األدوية المضادة للميكروبات وتعزيزها. وتم تنسـيق الجهـود مـع الشـركاء لضـمان اتسـاق البيانـات وقابليتهـا 
 يســير تحليــل البيانــات وتبســيطها ويجــري حاليــاً للمقارنــة. وســاعد المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا فــي تطــوير البرمجيــات لت

  .٢٠١٤-٢٠١١إعداد تقرير عن بيانات االستهالك في الفترة 
  

                                                           
١   http://www.who.int/medicines/areas/rational_use/WHO_AMCsurveillance_1.0.pdf?ua=1  تم االطالع)
  ).٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ١٩
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وقام المكتب اإلقليمي ألفريقيـا بعقـد اجتمـاع تشـاوري للخبـراء بشـأن مكافحـة مقاومـة مضـادات الميكروبـات   -٧٨
اومــة مضــادات الميكروبــات، وخطــط ممــا ســاهم فــي إعــداد خطــط العمــل القطريــة بشــأن مق ٢٠١٥مــايو  فــي أيــار/

 على نحو مسؤول. أدوية مضادات الميكروباتالعمل بشأن استعمال 
  

  التقدم المحرز في األقاليم والبلدان
 
، اعتمـــدت اللجنـــة اإلقليميـــة فـــي دورتهـــا الثامنـــة والســـتين قـــرارًا بشـــأن الحصـــول علـــى إقلـــيم األمـــريكتينفـــي   -٧٩

اخر تم اعتماده  ٢الصحية وترشيد استعمالها. وصدر قرار ١وسائر التكنولوجيات األدوية االستراتيجية عالية التكلفة
، والـذي يقـر اسـتراتيجية وخطـة العمـل مـن أجـل ٢٠١٥ل اجتمـاع وزراء الصـحة فـي منطقـة األنـديز فـي عـام بَ من قِ 

الوطنيـة لتعزيـز ترشيد استعمال األدوية في اإلقليم. ونشرت إرشادات بشـأن وضـع وتنفيـذ ورصـد السياسـات الدوائيـة 
اســتراتيجيات ترشــيد اســتعمال األدويــة. وقامــت كــل مــن كوبــا والمكســيك وبــاراغواي، بــإجراء تقيــيم تجريبــي للمؤشــرات 

 قـام نحـو ثالثـة وعشـرون بلـداً  ٢٠١٤األساسية الستعمال األدوية على نحو رشيد في الخدمات الصحية. ومنذ عام 
قـــوائم األدويـــة األساســـية. وقـــام ســـبعة بلـــدان بـــاإلبالغ عـــن معـــايير  ومنطقـــة فـــي إقلـــيم األمـــريكتين، بتحـــديث وأرضـــاً 

  وٕاجراءات محددة إلعداد المبادئ التوجيهية للممارسة السريرية أو تطويعها.
 
بلــدًا علــى تحســين ســبل اختيــار، ووصــف، وصــرف األدويــة واســتعمالها.  ١٧اإلقلــيم األفريقــي، عمــل  وفــي  -٨٠

وشــملت األنشــطة مراجعــة القــوائم الوطنيــة لألدويــة األساســية و/ أو المبــادئ التوجيهيــة القياســية للعــالج، والتــدريب 
  على وصف األدوية واستعمالها، ومسوحات تقييم ووصف األدوية واستعمالها.

  
لتشـجيع المزيـد  بلداً  ٣٢ويتعاون المكتب اإلقليمي ألوروبا مع الشركاء من أجل دعم مجتمع الصيادلة في   -٨١

مــن المشــاركة فــي القضــايا المتعلقــة باســتعمال األدويــة علــى نحــو رشــيد. وشــارك المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا فــي عقــد 
ألوجــه تحســين االلتــزام بالتوصــيات المتعلقــة بجــودة دورة لمســاعدة البلــدان علــى فهــم كيــف يمكــن للنمــاذج المتعــددة ا

  استخدام األدوية في الرعاية الصحية األولية والمستشفيات.
 
وقدم المكتب اإلقليمي لشرق المتوسـط تـدريبًا للعـاملين فـي وزارة الصـحة ومـوظفي السـلطات التنظيميـة فـي   -٨٢

الوصول إلى األدوية األفيونية واسـتعمالها، ومواضـيع  ثمانية بلدان بشأن كيفية التعامل مع العوائق التي تحول دون
مـــن قبيـــل إجـــراء دراســـات استقصـــائية عـــن إمكانيـــة الوصـــول، والتـــوافر، والقـــدرة علـــى تحمـــل التكـــاليف واالســـتخدام، 

  وتقدير االحتياجات المستقبلية. وتم أيضًا إجراء مسح لألسباب واالتجاهات الحالية لنقص المخزون ونفاده.
  

  ى األمامالطريق إل
  

علــى الــرغم مــن المبــادرات المتنوعــة بشــأن اســتخدام األدويــة علــى نحــو رشــيد المــذكورة أعــاله، يتعــين بــذل   -٨٣
المزيــد مــن الجهــد لتعزيــز اســتخدام األدويــة علــى نحــو رشــيد، وٕادراجــه فــي السياســات والخطــط مــن خــالل المبــادرات 

  .١٦-٦٠ج ص عبه في القرار  اإلقليمية، وتخصيص الموارد على النحو الموصى
                                                           

  ).٢٠١٦( CD55.R10, Rev.1القرار    ١
، اسـتراتيجية األنـديز وخطـة العمـل الخاصـة REMSAA XXXV/501اجتمـاع وزراء الصـحة فـي منطقـة األنـديز، القـرار    ٢

األول/  باســتخدام األدويــة علــى نحــو رشــيد والتقنيــات الصــحية وغيرهــا، مرصــد األنــديز لألدويــة. كوتشــابامبا، بوليفيــا. تشــرين
  على شبكة اإلنترنت، باللغة األسبانية فقط: . متاح٢٠١٥أكتوبر 

http://www.orasconhu.org/sites/default/files/Resolucion%20XXXV%20501%20Medicamentos%20y%20OAM.pdf 
  ).٢٠١٧شباط/ فبراير  ٢٠م االطالع في (ت



   A70/38  ٧٠/٣٨ج

20 

  ))٢٠١٤( ٢٠-٦٧ج ص عتعزيز ُنظم تنظيم المنتجات الطبية (القرار   :ياء
  

  ).٢٠١٤( ٢٠-٦٧ج ص عيقدم النص التالي تفاصيل األنشطة التي تضطلع بها األمانة استجابة للقرار   -٨٤
  

، ســاعدت ٢٠١٧الثــاني/ ينــاير وكــانون  ٢٠١٤يونيــو  . فــي الفتــرة مــا بــين حزيــران/تعزيــز نظــم التنظــيم  -٨٥
مـن العـاملين  ١٠٠٠تـدريب أكثـر مـن علـى دولة من الدول األعضاء علـى تطـوير قـدراتها التنظيميـة، و  ٦٠األمانة 

  في مجال التنظيم على الصعيد العالمي على مجموعة من المواضيع.
 
وفعاليـة لتعزيـز نظـم التنظـيم. ومـن المقـرر عنـد  وشرعت المنظمة في العمل على اعتماد نهج أكثر ابتكاراً   -٨٦

وضعها في صيغتها النهائية أن تتضمن تشكيل ائتالف مع المنظمات الشـريكة؛ وٕانشـاء مراكـز تميـز. وتطـوير أداة 
  تهدف إلى تحديد األولويات بغية زيادة تأثير التدخالت.

 
، بمـا فـي ٢٠-٦٧ج ص عوانـب القـرار . وقد وضعت المنظمة إرشادات بشأن جميع جالمقاييس والمعايير  -٨٧

 ذلك الوثائق التالية التي أقرتها لجان خبراء المنظمة:

األضــداد الوحيــدة النســيلة ب وأحــدثها تلــك المتعلقــة ،جــات العــالج البيولوجيــةمبــادئ توجيهيــة بشــأن منت  •
 ؛باعتبارها من منتجات العالج البيولوجية المماثلة

وتقــدير مخــاطر العــدوى المتبقيــة نــات الــدم مثــل األدويــة األساســية؛ إرشــادات بشــأن عــالج الــدم ومكو   •
عبـر مكونـات الـدم الخلويـة أو  Cأو التهـاب الكبـد  Bبفيروس العوز المناعي البشـري، والتهـاب الكبـد 

البالزمـــــا؛ وٕاعـــــداد المعـــــايير الثانويـــــة لمقايســـــات التشـــــخيص المختبـــــري المصـــــممة للحمـــــض النـــــووي 
  ار المستضد؛لألمراض المعدية أو الختب

مبـــادئ توجيهيـــة للبلـــدان غيـــر المنتجـــة للقاحـــات بشـــأن االســـتعداد التنظيمـــي للموافقـــة المعجلـــة علـــى   •
 ؛لقاحات األنفلونزا المستخدمة في االستجابة للطوارئ الجائحة

تنظيمــي نمــوذجي لألجهــزة الطبيــة علــى المســتوى العــالمي بمــا فــي ذلــك التشــخيص المختبــري،  إطــار  •
  .يستهدف البلدان التي تكون نظم تنظيم األجهزة الطبية فيها محدودة إن لم تكن منعدمة

  
 باإلضافة إلى ذلك، أعدت المنظمة ما يلي:  -٨٨

التنظيمية الجيدة كوسيلة لوضع تنظيم سـليم وفعـال وميسـور  مسودة مبادئ توجيهية بشأن الممارسات  •
كيفيــة االســتفادة مــن االعتمــاد علــى أعمــال  الكلفــة للمنتجــات الطبيــة. ويحــدد المبــدأ التــوجيهي أيضــاً 

 ؛اويشجعه السلطات األخرى

  سياسة تسمية لمنتجات العالج بالخاليا بما يكمل تلك الموضوعة لمنتجات العالج الجيني.  •
  

. تواصــل المنظمــة عملهــا علــى التأكــد مــن أن جهــود المشــاركة والتنســيق علــى جميــع مســتويات المنظمــة  -٨٩
تعزيــز الــنظم التنظيميــة تحظــى بالــدعم فــي جميــع مســتويات المنظمــة مــن خــالل التخطــيط والتنفيــذ والتبليــغ بموجــب 

 .٢٠١٩-٢٠١٤من برنامج العام الثاني عشر،  ٤الفئة 
  

اتفقـــت منظمـــة الصـــحة العالميـــة ودوائـــر الصـــناعة والشـــركاء الرئيســـيون علـــى  .التأهيـــل المســـبق برنـــامج  -٩٠
 اتفاقات تمويل جديدة لضمان االستدامة المالية ونوعية برنامج التأهيل المسبق للمنظمة في السنوات المقبلة.
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نتجــات التــي تــم تأهيلهــا علــى تشــجيع اســتخدام إجــراءات التســجيل التعــاوني للم وقــد عملــت المنظمــة أيضــاً   -٩١
بلـــدًا حتـــى اآلن هـــذا اإلجـــراء بشـــأن األدويـــة. ويقـــوم النظـــام التنظيمـــي الكـــاريبي بتجريـــب  ٣٠. وقـــد اســـتخدم مســـبقاً 

 على سبيل االرتياد. اإلجراء أيضاً 
  

دويـة . قدمت المنظمة الدعم التقني إلى المبادرة األفريقية للمواءمـة بـين لـوائح تنظـيم األالشبكات التنظيمية  -٩٢
فريقيا. كما دعمت المنظمة توسيع ألزيادة عدد المنظمات اإلقليمية األفريقية المشاركة باإلضافة إلى مجموعة شرق 

 نطاق مبادرة المواءمة لتمتد من األدوية الجنيسة إلى سائر مجاالت المنتجات والمهام التنظيمية.
  

 اركة فيها، قامت المنظمة بما يلي:وبهدف تعزيز فعالية مبادرات التعاون والتضامن، والمش  -٩٣

والتأهـب  عتمـاد علـى أعمـال السـلطات األخـرى،العمـل، واال للتشـارك فـيمنصـات فعالـة  إقامـة تيسـير  •
للطــوارئ، والســيما المنتــدى األفريقــي لتنظــيم اللقاحــات، وشــبكة تنظــيم اللقاحــات فــي البلــدان الناميــة، 

 واللذان توسع نطاقهما ليشمل األدوية؛

  دعمت إنشاء رابطة بلدان جنوب شرق آسيا إلجراء تقييم مشترك لألدوية التي تحظى باألولوية؛  •
فـراج عــن إلبـادرت بطـرح الشـبكة العالميـة للمختبــرات المعنيـة بالرقابـة علـى اللقاحــات والمسـؤولة عـن ا  •

  من المنظمة. مسبقاً  اللقاحات المؤهلة
  

. دعمـت المنظمـة المـؤتمر الـدولي السـادس )ICDRAاألدويـة ( لمؤتمر الدولي للسلطات المعنية بتنظـيما  -٩٤
)، والمـؤتمر ٢٠١٤أغسـطس  آب/ ٢٩-٢٦عشر للسلطات المعنية بتنظيم األدويـة فـي ريـو دي جـانيرو، البرازيـل (

 تشرين الثـاني/ ٢٨و ٢٧الدولي السابع عشر للسلطات المعنية بنظيم األدوية في كيب تاون، جنوب أفريقيا (يومي 
دولــة مــن الــدول األعضــاء فــي  ١٠٠مشــارك يمثلــون أكثــر مــن  ٥٠٠)، واللــذين حضــرهما أكثــر مــن ٢٠١٦نــوفمبر 

فـق عليهـا فـي المـؤتمران فـي وضـع جـدول أعمـال السياسـة التنظيميـة لألمانـة المنظمة. وساعدت التوصيات التـي اتُ 
تاحـة المنتجـات الطبيـة األساسـية على أهمية التعاون التنظيمـي الفعـال بهـدف إ والدول األعضاء، والذي ركز مؤخراً 

  المضمونة الجودة.
  

لمنتجـات الطبيـة المتدنيـة التنسيق مـع األعمـال التـي تمـت مـن خـالل آليـة الـدول األعضـاء المتعلقـة با  -٩٥
. وقامــت األمانــة بالعمــل بشــكل وثيــق مــع اللجنــة النوعيــة/ المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/ المزيفــة

 التوجيهية آللية الدول األعضاء لضمان تالفي ازدواج الجهود.
 
وتعتبـــر الـــنظم التنظيميـــة الفعالـــة مـــن األمـــور الحاســـمة لضـــمان الحصـــول علـــى المنتجـــات الطبيـــة اآلمنـــة   -٩٦

جوانب لتعزيز النظم التنظيمية، مسترشدة بـالقرار والفعالة ذات الجودة المضمونة. ولقد تبنت المنظمة نهجًا متعدد ال
والمبادئ العلمية السليمة والنهوج القائمة على المخاطر، والتي تأخذ بعين االعتبار قيمـة األنشـطة  ٢٠-٦٧ج ص ع

. عتمــــاد علــــى أعمــــال الســــلطات األخــــرىالتنظيميــــة للصــــحة العموميــــة واألهميــــة المتزايــــدة للتعــــاون التنظيمــــي واال
الكامـل لرؤيــة امـتالك جميــع الـدول لنظــام تنظيمـي فعــال، يتطلـب مــن الـدول األعضــاء واألمانـة جهــودًا  اإلعمـال إن

  .متواصلة على المدى البعيد
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كعنصــر مــن عناصــر التغطيــة  تعزيـز الرعايــة الجراحيــة الطارئــة واألساســية والتخــدير  كاف:
  ))٢٠١٥( ١٥-٦٨ج ص ع(القرار  الصحية الشاملة

  
الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة لتعزيـز تــوفير ) بمثابـة المنطلـق لألنشـطة ٢٠١٥( ١٥-٦٨ج ص عكـان القـرار   -٩٧

 الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخدير.
 
وأعدت األمانة بالعمل من خالل برنامج المنظمة الخاص بالرعاية الجراحية الطارئة واألساسـية والتخـدير،   -٩٨

. وتضــمنت خارطــة الطريــق ١٥-٦٨ج ص عوبالتعــاون مــع ســائر أصــحاب المصــلحة خارطــة طريــق لتنفيــذ القــرار 
 العناصر المبينة أدناه.

. بالعمل مع الشركاء االستراتيجيين، تم إجـراء فعاليـات التوعيـة فـي جميـع أقـاليم المنظمـة التوعية  (أ)
الســـتة، إلذكـــاء الـــوعي باالحتياجـــات غيـــر الملبـــاة للجراحـــة وفعاليـــة الرعايـــة الجراحيـــة والتخـــدير مـــن حيـــث 

  التكلفة عند إدماجها في نظم الرعاية الصحية األولية.

األعضــاء فــي اإلقلــيم األفريقــي (إثيوبيــا ومدغشــقر وجمهوريــة تنزانيــا . قامــت الــدول تــوفير النظــام  (ب)
(الهنـد) آسـيا  ونيكاراغوا وبيـرو)، وٕاقلـيم جنـوب شـرق وٕاكوادورالمتحدة وزامبيا)، وٕاقليم األمريكتين (البرازيل 

و، ونــاور  الموحــدة ميكرونيزيــااليــات وٕاقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ (أســتراليا وجــزر كــوك وفيجــي وكيريبــاتي و 
وتونغا وتوفالو وفانواتو) بتخطـيط أو  ليشتي -ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وساموا وجزر سليمان وتيمور

الوطنيـــة  ١استضـــافة منتـــديات الرعايـــة الجراحيـــة وطـــرح التقييمـــات الوطنيـــة للقـــدرات لـــدعم إعـــداد الخطـــط
 للرعاية الجراحية والتوليدية والتخدير.

فريـــق عمـــل تقنـــي متعـــدد التخصصـــات (مـــع تمثيـــل جميـــع األقـــاليم الســـتة) . قـــام إدارة المعلومـــات  (ج)
  بإعداد أداة إلكترونية لتقييم الرعاية الجراحية والتوليدية والتخدير.

. وقــد تناولــت األمانــة المســائل المتعلقــة بالحصــول علــى األدويــة األدويــة األساســية والمســتلزمات  (د)
ليدية والتخدير ومدى توافرهـا والقـدرة علـى تحمـل تكاليفهـا. وشـملت األساسية الالزمة للرعاية الجراحية والتو 

جهود األمانة كذلك العمل على حل القضايا المتعلقة بمسـؤولية المضـاد الحيـوي فـي الجراحـة والتـي تعتبـر 
  أحد عوامل التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات.

وشــركاء التنميــة  ٢لكليــات الجراحيــة. تعمــل األمانــة مــع الــدول األعضــاء واتطــوير القــوى العاملــة  (ه)
على توفير منابر لتبادل البينات المتعلقة بأفضل الممارسـات، ووضـع الحـد األدنـى مـن المعـايير والمنـاهج 

المهام) في  تبادل(من خالل  كامالً  األساسية للقوى العاملة الصحية من المستوى المتوسط والمدربة تدريباً 
  مجال الجراحة والتوليد والتخدير.

  

                                                           
  يمكن االطالع على المزيد من المعلومات على الرابط التالي:   ١

www.who.int/surgery/publications/WHA-progress-report-annex.pdf  ٢٠١٧شباط/ فبراير  ٢٠تم االطالع في. 

الكليـــة األمريكيـــة للجـــراحين، الكليـــة الملكيـــة للجـــراحين فـــي إنجلتـــرا، الكليـــة الملكيـــة للجـــراحين فـــي أيرلنـــدا، الكليـــة الملكيـــة    ٢
  األسترالية للجراحين، كلية الجراحين في شرق ووسط وجنوب أفريقيا، وكلية غرب أفريقيا للجراحين.



   A70/38  ٧٠/٣٨ج

23 

 ١،ويتضـــمن الشـــركاء الرئيســـيون المراكـــز المتعاونـــة مـــع المنظمـــة فـــي مجـــال الرعايـــة الجراحيـــة والتخـــدير  -٩٩
والعديـد مـن البعثـات الدائمـة،  ٢،وخمس من الجهات الفاعلـة غيـر الـدول والتـي تـرتبط بعالقـات رسـمية مـع المنظمـة

  طرية للمنظمة. وهم يعملون على حشد الموارد وتقديم الخبرة الفنية على جميع المستويات.وكذلك المكاتب الق
  

وعلى الـرغم ممـا أحـرز مـن تقـدم فـي تنفيـذ مجـاالت العمـل المحـددة فـي القـرار، ظهـرت الحاجـة إلـى تعبئـة   -١٠٠
ار بالكامــل. وهنــاك توقعــات مــوارد كبيــرة وتطــوير البــرامج علــى المســتويين القطــري والــدولي، حتــى يتثنــى تنفيــذ القــر 

بالمزيـد مـن التهديـدات التـي تجابــه تـوافر األدويـة األساسـية، بمــا فـي ذلـك تلـك التــي يتعـرض لهـا الكيتـامين واألدويــة 
لالحتياجــات الهائلــة فــي هــذا الصــدد، أصــبت مســألة تــوفير قــوى عاملــة صــحية هائلــة مــن  ، فنظــراً المخــدرة. وأخيــراً 

  .أساسياً  خالل برامج التدريب في مجال الجراحة والتخدير والتوليد أمراً 
  

على الصعيد العالمي واإلقليمي والقطري على مدى  ١٥-٦٨ج ص عوخططت األمانة أنشطة تنفيذ القرار   -١٠١
  لية كما هو موضح أدناه.السنوات الخمس التا

. وضـــع إطـــار للخطـــط الوطنيـــة الخاصـــة بالرعايـــة الجراحيـــة والتوليديـــة علـــى المســـتوى العـــالمي  (أ)
والتخــدير علــى أســاس المؤشــرات األساســية؛ وتعزيــز األدويــة األساســية علــى المســتويات المحليــة واإلقليميــة 

  األدنى الالزم لالعتماد. والدولية؛ وتنفيذ المناهج االرتيادية؛ وتحديد معايير الحد
المراكز المتعاونة في حاالت الطـوارئ ٕانشاء الشركاء اإلقليميين و  تحديد. على المستوى اإلقليمي  (ب)

والرعايـــة الجراحيـــة األساســـية؛ وٕاعـــداد المبـــادئ التوجيهيـــة ألفضـــل الممارســـات بغيـــة إعـــداد خطـــط وطنيـــة 
ووضـــع أدوات للتخطـــيط االســتراتيجي للقـــوى العاملـــة علــى بينـــات بلـــدان نموذجيــة؛  للرعايــة الجراحيـــة بنـــاءً 

إلــــى البيانــــات اإلقليميــــة وبمــــا يتماشــــى مــــع  الصــــحية الجراحيــــة والتوليديــــة وفــــي مجــــال التخــــدير، اســــتناداً 
  .٢٠٣٠األولويات االستراتيجية للمنظمة بشأن القوى العاملة الصحية حتى عام 

والتوليدية والتخـدير علـى المسـتوى الـوطني  . رصد خطط الرعاية الجراحيةعلى المستوى القطري  (ج)
علـى  تشـجيعالوشبكات اإلحالة الداخلية واستخدام المؤشـرات المسـندة بالبينـات لتطـوير السياسـة الوطنيـة؛ و 

جميـع مقـدمي خـدمات الرعايـة الجراحيـة؛ وتنفيـذ أنشـطة  واعتمـادموحـدة و قوية  وطنية مناهج دراسية وضع
عزيــز تــوافر خــدمات الرعايــة الجراحيــة والتوليديــة والتخــدير علــى مســتوى التوعيــة علــى المســتوى المحلــي لت

 الرعاية الصحية األولية.
  
  التأهب والترصد واالستجابة  
  

  ))٢٠٠٧( ١-٦٠ج ص عاستئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري (القرار   الم:
  

، ناقشـت الـدول األعضـاء ٢٠١٦قدت فـي أيـار/ مـايو في جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين التي عُ   -١٠٢
مسألة توقيت تدمير مخزونـات فيـروس الجـدري الموجـودة. وقـد أثبـت ظهـور تكنولوجيـات البيولوجيـا التخليقيـة، التـي 

ن مــن إنشــاء فيــروس الجــدري باســتخدام المعلومــات المتاحــة للمــالء والتــدابير المختبريــة المعتــادة، ضــرورة قيــام تمّكــ
الستشارية المعنية ببحوث فيروس الجدري التابعة لمنظمة الصحة العالميـة باسـتعراض االحتياجـات البحثيـة اللجنة ا

الحالية باستخدام فيروس الجدري الحي. ووافقت جمعية الصحة على أن تدرج في جـدول األعمـال المبـدئي لجمعيـة 
                                                           

  جامعة منغوليا الوطنية للعلوم الطبية وجامعة ويسترن أونتاريو.   ١
كليــة الجــراحين الدوليــة واالتحــاد الــدولي لكليــات الجراحــة، والكليــات والجمعيــة الدوليــة لجراحــة العظــام والكســور، االتحــاد    ٢

  العالمي لجمعيات أخصائي التخدير، واالتحاد العالمي لجمعيات جراحة األعصاب.
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فيـروس الجـدري بهـدف إتاحـة الوقـت أليـة  الصحة العالميـة الثانيـة والسـبعين بنـدا موضـوعيا بشـأن تـدمير مخزونـات
  ١بحوث إضافية، مع تقديم تقارير مرحلية سنوية عن الوضع المرحلي للبحوث.

  
ويقدم هذا التقرير المرحلي لمحـة عامـة عـن العمـل الـذي اضـطلعت بـه األمانـة منـذ انعقـاد جمعيـة الصـحة   -١٠٣

جتمـاع الثـامن عشـر للجنـة االستشـارية المعنيـة ببحـوث العالمية التاسـعة والسـتين. وهـو يـوجز وقـائع واسـتنتاجات اال
وعمليـات  ٢)٢٠١٦تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  ٣و ٢فيروس الجدري التابعة لمنظمـة الصـحة العالميـة (جنيـف، يـومي 

المـرخص لهمـا باالحتفـاظ بفيـروس الجـدري:  للمسـتودعينكـل سـنتين  ُتجـرىالسـالمة البيولوجيـة التـي  بشأنالتفتيش 
ومي الروسـي لبحـوث الفيروسـات والتكنولوجيـا الحيويـة (كولتسـوفو، االتحـاد الروسـي) ومراكـز مكافحـة المركز الحك(

األمراض والوقاية منها (أتالنتـا، جورجيـا، الواليـات المتحـدة األمريكيـة)). وقـد تـم توسـيع نطـاق العضـوية فـي اللجنـة 
  ات الحيوية التوليفية.االستشارية مؤخرًا وأصبحت تضم خبرات ذات صلة في مجال التكنولوجي

  
وتلقت اللجنة االستشارية، في اجتماعها الثامن عشـر، تقـارير مـن األمانـة شـملت حالـة مخزونـات لقاحـات   -١٠٤

تقـارير  الجدري المطلوبة في حالة الطوارئ، والتي تديرها منظمـة الصـحة العالميـة. وتلقـت اللجنـة االستشـارية أيضـاً 
عــن مجموعــات الفيروســات المحــتفظ بهــا فــي المركــزين المتعــاونين مــع المنظمــة وهمــا المســتودعان المــرخص لهمــا 
باالحتفـــاظ بمخزونـــات فيـــروس الجـــدري. واستعرضـــت اللجنـــة عمـــل برنـــامج البحـــوث المـــأذون لـــه باســـتخدام فيـــروس 

اقتراحــات بحثيــة قامــت اللجنــة الفرعيــة ، تلقــت المنظمــة ثمانيــة ٢٠١٦الجــدري الحــي فــي كــل مســتودع. وفــي عــام 
العلميـــة التابعـــة للجنـــة االستشـــارية بتقييمهـــا؛ واعتبـــرت خمســـة منهـــا (اثنـــان مـــن المركـــز الحكـــومي الروســـي لبحـــوث 

أساســية تصـــب فـــي  الفيروســات والتكنولوجيـــا الحيويــة، وثالثـــة مــن مركـــز مكافحـــة األمــراض والوقايـــة منهــا) "بحوثـــاً 
طلب استخدام فيروس الجدري الحي" ومن ثـم أوصـت اللجنـة الفرعيـة العلميـة، المنظمـة صالح الصحة العمومية وتت

  بالموافقة عليها.
  

فــي آخــر المســتجدات بشــأن اســتخدام فيــروس الجــدري الحــي فــي إجــراء  ونظــرت اللجنــة االستشــارية أيضــاً   -١٠٥
وصــف ممثلــو شــركات أدويــة اختبــارات التشــخيص، ونمــوذجين حيــوانيين، ولقاحــات للجــدري، وعــاملين عالجيــين. و 

التقدم المحرز نحو ترخيص مضادات الفيروسات واختبار وتسجيل لقاحات جديدة من الجيل الثالث غير مستنسخة 
مضادة للجدري يمكن أن تكون مناسبة لالستعمال مع األشـخاص المنقوصـي المناعـة. وقـدمت إدارة الغـذاء والـدواء 

  األمريكية آراءها بشأن عملية الترخيص.
  

واستعرضت اللجنة االستشارية بعناية تقيـيم الفريـق االستشـاري المسـتقل المعنـي باآلثـار الصـحية العموميـة   -١٠٦
المترتبــة علــى التكنولوجيــا البيولوجيــا التركيبيــة المرتبطــة بالجــدري ووافقــت عليــه بقــوة. وذكــر الفريــق االستشــاري فــي 

، وبالتالي تعتـرف اللجنـة االستشـارية بأنـه لـن الجدري قائماً : "سيظل احتمال إعادة إنشاء فيروس ٢٠١٥تقريره لعام 
وستسـتمر  -قـد غيـرت  التركيبيـةوتقـر اللجنـة بـأن البيولوجيـا  ٣".يمكن مطلقًا استئصال خطر معاودة الجدري تماماً 

 المشهد المتعلق بفيروس الجدري واألمراض المزمع استئصالها. وفي هـذا الصـدد، شـددت اللجنـة علـى -في تغيير 
سيما على ضـرورة تـوفير وسـائل التشـخيص وغيرهـا مـن األدوات ذات والالتأهب على الصعيدين القطري والعالمي، 

 الصلة وٕامكانية الوصول إليها.
                                                           

  .(باإلنكليزية) ، المحضر الموجز للجنة "أ"، الجلسة السادسة٣/ سجالت/٦٩/٢٠١٦ج ص عوثيقة ال   ١
  سيتم نشر التقرير قريبًا على الموقع الخاص بالمنظمة على الرابط التالي:   ٢

 http://www.who.int/csr/disease/smallpox/en."تحت عنوان "لمحات بارزة  
  انظر الرابط التالي:    ٣

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/198357/1/WHO_HSE_PED_2015.1_eng.pdf?ua=1 ، تـم االطـالع  ٥الصفحة)
  ).٢٠١٧أذار/ مارس  ١في 
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وقـــد بـــدأت الجولـــة الحاليـــة مـــن عمليـــات التفتـــيش التـــي تجريهـــا المنظمـــة كـــل ســـنتين بخصـــوص الســـالمة   -١٠٧
إلــى  ١٠فــي مواقــع المســتودع فــي المركــز الحكــومي الروســي لبحــوث الفيروســات والتكنولوجيــا الحيويــة ( البيولوجيــة

 ٢٠١٧). وسيجري تفتيش مركز مكافحة األمـراض والوقايـة منهـا فـي أيـار/ مـايو ٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ١٥
سـيتم وضـع اللمسـات األخيـرة علـى عبر نفـس الفريـق الـدولي مـن خبـراء السـالمة األحيائيـة، الـذي تقـوده المنظمـة. و 

. وسيتبع البروتوكول المستخدم في عمليات التفتيش معيار إدارة المختبرات ٢٠١٧تقريري عمليتي التفتيش في عام 
مــــن عناصــــر إدارة  عنصــــراً  ١٦ يتنــــاولالــــذي  ١٥٧٩٣البيولوجيــــة التــــابع للجنــــة األوروبيــــة لتوحيــــد المقــــاييس ســــوا 

  المختبرية. الحيويةالمخاطر 
  
  

  ))٢٠٠٥( ٢٩-٥٨ج ص عتعزيز السالمة الحيوية في المختبرات (القرار   ميم:
  

، الدول األعضاء على ٢٠٠٥الذي تم اعتماده في عام  ٢٩-٥٨ج ص عحثت جمعية الصحة، في قرارها   -١٠٨
 اتخاذ مجموعة من اإلجراءات لتعزيز السالمة الحيوية للمختبرات، من خالل جملة أمور منها، وضع خطط وطنيـة

مـن المـدير  . وطلبت أيضـاً والتوكسينات ةكروبيولوجيداول والنقل اآلمنين للعوامل الموتنفيذ برامج محددة لضمان الت
بوسـائل العام أن يكفل قيام المنظمة بدور نشط في تحسين سالمة المختبـرات، ومـن األمانـة أن تقـدم الـدعم التقنـي، 

ذات الصـلة  واألدلـةلمبـادئ التوجيهيـة المنـتظم لتحـديث التعزيز توليـد المعـارف والخبـرات وتقاسـمها مـن خـالل  منها
  المنظمة. التي تصدرها

  
بـــالقرار، قامـــت منظمـــة الصـــحة العالميـــة بتوســـيع نطـــاق عملهـــا، بالتنســـيق مـــع الـــدول األعضـــاء  وعمـــالً   -١٠٩

ســات الصــحة العموميــة، والســلطات المختصــة، وأدوات التمويــل والشــركاء، بمــا فــي ذلــك المنظمــات الدوليــة، ومؤس
العالمية، ورابطات السالمة الحيويـة، مـن أجـل ضـمان عمليـات المختبـرات المأمونـة والمضـمونة، واحتـواء المخـاطر 
البيولوجية، والحيلولة دون اإلطالق الطبيعي أو العرضي أو المتعمد. وقـد أدت الجهـود المتضـافرة لجميـع األطـراف 

  إلى إحراز تقدم مطرد في تعزيز السالمة الحيوية.
  

وقــــــد نشــــــرت المنظمــــــة عــــــدة وثــــــائق اســــــتراتيجية وتقنيــــــة بشــــــأن الســــــالمة الحيويــــــة للمختبــــــرات. وتشــــــمل   -١١٠
وٕارشــــادات  ١،التحـــديث الــــذي يجـــري كــــل ســـنتين لإلرشــــادات المتعلقـــة بـــاللوائح بشــــأن نقـــل المــــواد المعديـــة األمثلـــة
) وتنفيــــــذها ٢٠٠٥ومتطلبــــــات القــــــدرات المختبريــــــة وفقــــــًا للــــــوائح الصــــــحية الدوليــــــة ( ٢،المختبــــــري الحيــــــوي األمــــــن
ـــــيم فـــــي واســـــتراتيجية  ٢٠١٠،٤واســـــتراتيجية آســـــيا والمحـــــيط الهـــــادئ بشـــــأن األمـــــراض الناشـــــئة:  ٣،األفريقـــــي اإلقل

                                                           
 ٢٠١٧، جنيــــف: منظمــــة الصــــحة العالميــــة؛ ٢٠١٨-٢٠١٧اإلرشــــادات الموجــــودة بــــاللوائح حيــــال نقــــل المــــواد المعديــــة    ١
)http://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2017.8/en/٢٠١٧أذار/ مارس  ٢٠االطالع في  ، تم.(  
 ٢٠٠٦إدارة المخـــاطر الحيويـــة: اإلرشـــادات المتعلقـــة بالســـالمة الحيويـــة المختبريـــة، جنيـــف: منظمـــة الصـــحة العالميـــة؛    ٢

http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6.pdf ، آذار/  ١(تـــــــم االطـــــــالع
  ).٢٠١٧مارس 

متطلبــــات القــــدرات المختبريــــة وفقــــًا للــــوائح الصــــحية الدوليــــة وتنفيــــذها فــــي اإلقلــــيم األفريقــــي، برازافيــــل: منظمــــة الصــــحة    ٣
    ٢٠١٣  ؛لميةالعا

http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/3951-lab-capacity-requirements-for-ihr-and-their-
implementation-in-the-who-afro.html  

  )٢٠١٧آذار/ مارس  ١(تم االطالع في 
 المحـــيط الهـــادئ غـــرب. مـــانيال: المكتـــب اإلقليمـــي ل٢٠١٠اســـتراتيجية آســـيا والمحـــيط الهـــادئ بشـــأن األمـــراض الناشـــئة:    ٤

  .٢٠١٠ونيودلهي: المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا، 
http://apps.searo.who.int/PDS_DOCS/B4694.pdf ٢٠١٧آذار/ مارس  ١، (تم االطالع.(  
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واإلطــــــــار االســــــــتراتيجي لتعزيــــــــز خــــــــدمات  ١المختبريــــــــة الصــــــــحية، الهــــــــادئ لتعزيــــــــز الخــــــــدمات والمحــــــــيط آســــــــيا
ــــراتال ــــيم شــــرق المتوســــط، ٢٠٢٠-٢٠١٦ الصــــحية مختب ــــة  ٢فــــي إقل ــــة المســــؤولة والمتعلق ــــوم الحياتي وبحــــوث العل
  ٤السالمة الحيوية المختبرية للسل. الصحي العالمي، ودليل ٣منألبا
  

المجابهـة فـي والتحـديات  الُمحـرز لرصـد الحالـة والتقـدم وأدوات وسـائلأتاحت منظمة الصحة العالمية وقد   -١١١
تعزيز السالمة الحيوية في المختبرات. وتقترح إحدى هذه األدوات إجراء تقييم مشترك بين القطاعات، وتقييم  ميدان

، أعـــد المكتـــب اإلقليمـــي ٢٠١٦وفـــي عـــام  ٥.حكـــومي شـــامل للنظـــام الـــوطني للســـالمة الحيويـــة واألمـــن البيولـــوجي
حتــواء اإلقليميــة، مــع التركيــز علــى العمليــات فــي مختبــرات اال ٣ألفريقيــا أداة تقيــيم للســالمة الحيويــة مــن المســتوى 

  ٦الرئيسية المرتبطة بتصميم هذه المختبرات وتشييدها وتشغيلها وصيانتها وتنظيمها.
  

ـــدرات  -١١٢ ـــاء الق . وقـــد نفـــذت منظمـــة الصـــحة العالميـــة عـــدة مشـــاريع تركـــز علـــى بلـــدان متعـــددة أو منفـــردة بن
لبلــدان مثــل بــنغالديش وٕاندونيســيا وميانمــار ونيبــال وعمــان وباكســتان. وباإلضــافة إلــى تــوفير فــرص التــدريب،  دعمــاً 

تلبــــى هــــذه المشــــاريع احتياجــــات وطلبــــات محــــددة، مثــــل التوعيــــة والتنســــيق المتعــــدد القطاعــــات، وٕاعــــداد المبــــادئ و 
ريب عليهــا، واســـتعراض اللـــوائح والسياســـات التوجيهيــة الوطنيـــة للســـالمة الحيويـــة وٕاجــراءات التشـــغيل الموحـــدة والتـــد

الوطنيـــة المتعلقـــة بالســـالمة الحيويـــة، وشـــراء المعـــدات األساســـية والمـــواد االســـتهالكية المتعلقـــة بالســـالمة الحيويـــة. 
  في األمريكتين. بلداً  ٢١و ٣وقدمت إرشادات بشأن تصميم مرافق السالمة الحيوية فيما يتراوح بين 

  
 فعـاالً  تنظيميـاً  عـادة مـا يـتم تحديـدها أن عـددًا محـدودًا فقـط مـن البلـدان قـد وضـع إطـاراً ومن المسائل التي   -١١٣

وآلية إشراف لضمان سالمة المختبرات واحتـواء العوامـل الميكروبيولـوجي والسـموم. وقـدمت األمانـة الـدعم لباكسـتان 
  تحديث اإلطار التنظيمي.ت نام في مساعيهما الرامية إلى وضع السياسة الوطنية للسالمة الحيوية و يوفي

                                                           
). مانيال: المكتب اإلقليمي لغـرب ٢٠١٥-٢٠١٠لمختبرية الصحية (ااستراتيجية آسيا والمحيط الهادئ لتعزيز الخدمات    ١

  .٢٠١٠المحيط الهادئ ونيودلهي: المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا،
http://www.searo.who.int/about/administration_structure/cds/BCT_Asia_Pacific_Strategy10-15.pdf  تـــــــــــم االطـــــــــــالع)

  ).٢٠١٧آذار/ مارس   ١
  فـــــــي إقلـــــــيم شـــــــرق المتوســـــــط، الوثيقـــــــة  ٢٠٢٠-٢٠١٦اإلطـــــــار االســـــــتراتيجي لتعزيـــــــز خـــــــدمات المختبـــــــرات الصـــــــحية    ٢

  ١ تنقيح ٦٣/٥ش م/ل إ 
)http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_5_6_19028_EN.pdf?ua=1 تم االطالع في ،
  ).٢٠١٧آذار/ مارس  ١
وثيقــــــة إرشــــــادية. جنيــــــف: منظمــــــة الصــــــحة  تعلقــــــة بــــــاآلمن الصــــــحي العــــــالمي:بحــــــوث العلــــــوم الحياتيــــــة المســــــؤولة الم   ٣

 ، تمhttp://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70507/1/WHO_HSE_GAR_BDP_2010.2_eng.pdf( ٢٠١٠ العالمية؛
  ).٢٠١٧آذار/ مارس  ١االطالع 

  ٢٠١٢دليل السالمة الحيوية المختبرية للسل. جنيف، منظمة الصحة العالمية؛    ٤
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77949/1/9789241504638_eng.pdf ،أذار/  ١االطــــــــالع فــــــــي  تــــــــم

  ).٢٠١٧مارس 

  ٢٠١٦). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٠٥أداة تقييم خارجي مشترك: اللوائح الصحية الدولية (   ٥
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204368/1/9789241510172_eng.pdf آذار/  ٢، تــــــــــم االطــــــــــالع فــــــــــي

  ).٢٠١٧مارس 
فــي إقلــيم  BSL-3العمليــات الرئيســية المرتبطــة بتصــميم هــذه المختبــرات وتشــييدها وتشــغيلها وصــيانتها وتنظيمهــا. مرافــق    ٦

  ٢٠١٦منظمة الصحة العالمية؛ منظمة الصحة العالمية اإلقليمي ألفريقيا. برازافيل: 
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246157/1/9789290233046-eng.pdf?ua=1&ua=1 آذار/  ٢، تــم االطـــالع
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وقــد وضــعت منظمــة الصــحة العالميــة دورة تدريبيــة بشــأن إدارة المخــاطر البيولوجيــة إلدخــال نهــج منــتظم   -١١٤
لتقيــيم المخــاطر البيولوجيــة والتخفيــف مــن وطأتهــا. وأدى تنظــيم الــدورات إلــى إعــداد كــادر مــن المــدربين وأكثــر مــن 

تة. وقامــت بعــض البلــدان بتكــرار بلــد فــي جميــع األقــاليم الســ ١٠٠متــدرب مــن الصــف الثــاني فــي أكثــر مــن  ٣٠٠٠
  الدورة على الصعيد الوطني، فقامت مجموعة صغيرة من المدربين الوطنيين بتدريب مئات العاملين في المختبرات.

  
عامـل شـحن فـي جميـع  ١٦٠٠تـدريب مكثـف علـى الشـحن اآلمـن للمـواد المعديـة، حيـث تـم تـدريب  وجرى  -١١٥

األقاليم بنجاح واعتمادهم لمدة سنتين. وتم توفير فرص تدريب إقليمية على الممارسات الميكروبيولـوجي الجيـدة فـي 
ـــة الشخصـــية فـــي األمـــريكتين، فضـــ عـــن نظـــم األمـــن  الً جنـــوب شـــرق آســـيا، وعلـــى كيفيـــة اســـتخدام معـــدات الحماي

  البيولوجي الوطني في أوروبا.
  

ســـيما ، وال. تـــم إحـــراز تقـــدم كبيـــر فـــي احتـــواء العوامـــل الميكروبيولـــوجياحتـــواء العوامـــل الميكروبيولـــوجي  -١١٦
 ١فيــروس شــلل األطفــال وفيــروس الجــدري. وتحــدد خطــة العمــل العالميــة لمنظمــة الصــحة العالميــة الخاصــة بــاحتواء

لحقبـة مـا بعـد  االحتياجات الموصى بها للمرافق التي تحـتفظ بفيروسـات شـلل األطفـال تمهيـداً  فيروس شلل األطفال
ـــدول األعضـــاء دراســـة استقصـــائية واســـعة النطـــاق لتحديـــد مرافقهـــا األساســـية التـــي تحـــتفظ  االستئصـــال. وأجـــرت ال

مـن فيـروس شـلل  بفيروس شلل األطفال في محاولة للحد من عدد المرافق التي تحتفظ بفيروس شلل األطفال، بدءاً 
) بشـــأن ٢٠٠٧( ١-٦٠ج ص عبالطلـــب المقـــدم إلـــى المـــدير العـــام بموجـــب القـــرار  . وعمـــالً ٢األطفـــال مـــن الـــنمط 

استئصــال الجــدري: تــدمير مخزونــات فيــروس الجــدري، تقــوم منظمــة الصــحة العالميــة بتفتــيش المســتودعين المــأذون 
   ٢.لهما باالحتفاظ بفيروس الجدري مرة كل سنتين لضمان أعلى مستوى من السالمة الحيوية واألمن البيولوجي

  
. تـم عقـد ثالثـة اجتماعـات للفريـق االستشـاري الموسـع المعنـي بناء قاعـدة البينـات ورصـد التقـدم المحـرز  -١١٧

لتقــديم اإلرشــادات لألمانــة  ٢٠١٦و ٢٠١٤و ٢٠١٠بالســالمة الحيويــة التــابع لمنظمــة الصــحة العالميــة فــي األعــوام 
لتيســير التعــاون بــين الــدول األعضــاء  وتوجيــه األنشــطة المتعلقــة بالســالمة الحيويــة. كمــا وفــرت االجتماعــات محفــالً 

، صــاغ الفريــق إطــار العمــل االســتراتيجي إلدارة ٢٠١٠وكــذلك مــع األمانــة والمنظمــات الدوليــة األخــرى. وفــي عــام 
، استعرض المشاركون اإلطار االستراتيجي ٢٠١٤وفي عام  ٢٠١٦.٣-٢٠١٢المخاطر البيولوجية للمنظمة للفترة 

لمختبريــة لمنظمــة الصــحة العالميــة، الــذي وحــددوا مجــاالت أخــرى ذات أولويــة، بمــا فــي ذلــك تنقــيح دليــل الســالمة ا
ل لجنـة التحريـر َبـ. ويـتم اآلن إجـراء اسـتعراض شـامل لهـذا الـدليل مـن قِ ٢٠٠٤نشرت النسـخة الحاليـة منـه فـي عـام 

، بهـــدف تـــوفير نهـــج عملـــي يعنـــى بالمخـــاطر ويعتمـــد علـــى البينـــات ويتـــيح ٢٠١٥التـــي تجتمـــع بانتظـــام منـــذ عـــام 
  ت المختبرية الالزمة.الوصول المنصف إلى االختبارا

  

                                                           
عالمية لمنظمة الصـحة العالميـة للحـد مـن مخـاطر اإلصـابة بفيـروس شـلل األطفـال المرتبطـة بـالمرافق بعـد خطة العمل ال   ١

استئصال نوع معين من فيروسات شـلل األطفـال البريـة والتوقـف المتتـالي السـتخدام لقـاح شـلل األطفـال الفمـوي: خطـة العمـل 
  ٢٠١٥العالمية الثالثة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 

)http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/12/GAPIII_2014.pdf ، ٢٠١٧آذار/ مارس  ٢تم االطالع.(  
للمزيد من المعلومات يرجـى االطـالع علـى التقريـر المرحلـي المرفـق بشـأن استئصـال الجـدري: تـدمير مخزونـات فيـروس    ٢

  ) والموقع الخاص بالمنظمة على شبكة اإلنترنت:٧٠/٣٨)) (الوثيقة ج٢٠٠٧( ١-٦٠ج ص عالجدري (القرار 
http://www.who.int/csr/disease/smallpox/safety-inspections/en/  ٢٠١٧آذار/ مارس  ٢(تم االطالع في.(  

 ٢٠١٢ جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ .٢٠١٦-٢٠١٢العمل االستراتيجي  إدارة المخاطر البيولوجية المختبرية: إطار   ٣
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70878/1/WHO_HSE_2012.3_eng.pdf  آذار/  ٢(تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي
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ســيما فــي ر الــذي أحرزتــه الــدول األعضــاء، التــزال هنــاك مشــاكل مشــتركة، والوعلــى الــرغم مــن التقــدم الكبيــ  -١١٨
البلدان المحدودة المـوارد، مـع وجـود ثغـرات فـي ثقافـة السـالمة واألنظمـة والممارسـات، ونـدرة المـوارد التقنيـة والماليـة 

تـــزال هنـــاك حاجـــة إلـــى مزيـــد مـــن ات الالزمـــة للســـالمة الحيويـــة. والاألساســـية والمعـــدالالزمـــة للحفـــاظ علـــى البنيـــة 
 .٢٩-٥٨ج ص عالمشاركة والموارد المستدامة للوفاء بجميع أحكام القرار 
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