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توطئة من المدير العام

نقــوم  مــا  فــكّل  المنظمــة.  تفعلــه  مــا  هــو جوهــر  النتائــج  تحقيــق  إن 
بــه – انطالقــًا مــن وضــع المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالعــالج وعقــد 
اجتماعات االســتعراض بمشــاركة الخبراء وانتهاًء باالســتجابة لفاشــيات 
األمــراض وســائر الطــوارئ الصحيــة – هــو بصــدد تحقيــق حصائــل 

تحّســن حيــاة النــاس الذيــن نزّودهــم بالخدمــات.
ن تحقيــق الحصائــل هــو أيضــًا جوهــر برنامــج العمــل العــام الثالــث  واإ
عشــر، 2019-2023، وغايــات »المليــارات الثالثــة« الُمحــّددة فيــه، 
وجوهــر أهــداف التنميــة المســتدامة التــي يســتند إليهــا برنامــج العمــل العــام 
هــذا والــذي كان اعتمــاده مــن جانــب الــدول األعضــاء فــي جمعيــة الصحــة 

العالميــة الحاديــة والســبعين إنجــازًا كبيــرًا فــي عــام 2018.
علــى أن وضــع االســتراتيجيات شــيء – وتحقيــق النتائــج شــيء آخــر. ويبــرز 
هــذا التقريــر الصــادر عــن المنظمــة بشــأن النتائــج الُمحّققــة فــي عــام 2018 
األعمــال التــي تعكــف المنظمــة علــى إنجازهــا، ويبّيــن كيفيــة تحقيــق مــا يلــي 

مثــاًل:
• فيمــا يتعلــق بالتغطيــة الصحيــة الشــاملة – اّتخــذت بلــدان، منهــا 
مصــر والهنــد وكينيــا والفلبيــن بفضــل الدعــم المقــدم إليهــا مــن المنظمــة، 
خطــوات حاســمة علــى طريــق توســيع نطــاق التغطيــة الصحيــة الشــاملة 

والوقايــة مــن التعــرض لكارثــة مــن جــّراء اإلنفــاق علــى الصحــة؛
• فيمــا يخــص الطــوارئ – أجــرت المنظمــة تحقيقــات فــي 481 طارئــة 
فعليــة وأخــرى ُمحتملــة فــي 141 بلــدًا، بمــا فيهــا فاشــيتان مــن مــرض 
فيــروس اإليبــوال اندلعتــا بجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وفاشــية كوليــرا 
لتلــك  فــي العالــم، واســتجابت المنظمــة  اندلعــت باليمــن هــي األســوأ 

الطــوارئ، عنــد اللــزوم؛
أوفــر – حرصــت  الســكان بصحــة  فئــات  بتمتيــع  يتصــل  فيمــا   •
نفــاذ تدابيــر راميــة إلــى الحــد مــن تعاطــي  المنظمــة علــى إذكاء الوعــي واإ
التبــغ والتخّلــص مــن األحمــاض الدهنيــة المتحّولــة والتصــدي لمقاومــة 

مضــادات الميكروبــات وتقليــل معــدالت تلــوث الهــواء.
وبوســعنا أن نفتخــر بهــذه النتائــج، ولكــن يتعــّذر علينــا تحقيــق أي واحــدة 

منهــا مــن دون دعــم الــدول األعضــاء والشــركاء.
هــذه  حّققــوا  مّمــن  منظمتنــا  فــي  بالعامليــن  تحديــدًا  بالفخــر  أشــعر  كمــا 
النتائــج، وأوّد أن أتوجــه بخالــص آيــات شــكري إلــى موظفينــا الذيــن أبــدوا 
تفانيــًا متناهيــًا فــي إنجــاز عملهــم وعّرضــوا أنفســهم شــخصيًا لمخاطــر 

أثنــاء إنجــازه.
وأوّد أن أشــيد بوجــه خــاص بأخــي الدكتــور ريتشــارد موزوكــو الــذي 
فاضــت روحــه هــذا العــام فــي معــرض أدائــه لمهمتــه أثنــاء تحقيــق 
النتائــج، فهــو بطــل عالمــي فــي مجــال الصحــة ومــن نخبــة العامليــن 
لــى  بالمنظمــة. وبــذا، أهــدي هــذا التقريــر الُمعــّد عــن النتائــج إليــه واإ
تأديتهــم  أثنــاء  الحيــاة  فارقــوا  الذيــن  زمالئنــا  جميــع  لــى  واإ  – أســرته 

لتضحياتهــم. تقديــرًا   – لواجباتهــم 
ومــن شــأن وضــع العالــم أن يكــون أســوأ بكثيــر مــن دون هــذه المنظمــة 
العظيمــة التــي لــم تكمــل بعــُد رحلتهــا صــوب تحقيــق إمكاناتهــا بالكامــل.

وعليــه، فإننــي أتطلــع إلــى إبالغكــم فــي الســنوات القادمــة بتحقيــق نتائــج أفضــل 
بكثيــر فــي معــرض عملنــا معــًا علــى تحســين الصحــة والحفــاظ علــى ســالمة 

العالــم وخدمــة الضعفــاء.

الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
المدير العام
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2

ملخص تنفيذي

لقــد بلغــت المنظمــة 70 عامــًا مــن العمــر فــي عــام 2018. ومــن 
مــن  الكثيــر  حّققــت  أنهــا  تاريخهــا  علــى  نظــرة  إلقــاء  عنــد  الواضــح 
اإلنجــازات البــارزة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي: 
ــة اســتئصال شــلل األطفــال؛  اســتئصال الجــدري؛ االقتــراب مــن مرحل
اســتمرار معــدالت وبــاء األيــدز فــي االنخفــاض؛ إبــرام اتفاقيــة بشــأن 

مكافحــة التبــغ تمثــل إنجــازًا كبيــرًا.

ويجــب بالوقــت نفســه أن تواصــل المنظمــة تطورهــا لتحّقــق حصائــل 
أكبــر بكثيــر، وهــو الســبب الــذي يقــف وراء اعتمــاد الــدول األعضــاء 
فــي أيــار/ مايــو 2018 الســتراتيجية جديــدة للمنظمــة – هــي برنامــج 
العمــل العــام الثالــث عشــر، 2019-2023 – الــذي يّوجــه المنظمــة 
صــوب مســار عمــل قائــم علــى البيانــات وموّجــه نحــو تحقيــق النتائــج 
ويركــز علــى البلــدان، ويبّيــن مهمــة جديــدة، هــي: تحســين الصحــة 
والحفــاظ علــى ســالمة العالــم وخدمــة الضعفــاء. وتحقيقــًا لذلــك، فقــد 

ُوِضعــت غايــات المليــارات الثالثــة الجريئــة التاليــة:
• استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة؛

نحــو  علــى  الصحيــة  الطــوارئ  مــن  آخــر  شــخص  مليــار  • حمايــة 
أفضــل؛

• تمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية.

ويســتلزم بلــوغ هــذه الغايــات الطموحــة والمتوافقــة تمامــًا مــع أهــداف 
التنميــة المســتدامة إعــادة تشــكيل عمــل المنظمــة، وقــد ُكــرِّس

عــام 2018 إلعــادة توجيــه عملهــا صــوب هــذا االتجــاه االســتراتيجي 
الجديــد.

مــن  ُطِلــب  وقــد  الغايــات.  هــذه  لبلــوغ  الشــراكات  إقامــة  يلــزم  كمــا 
المنظمــة فــي عــام 2018 أن تقــود األمانــة فــي وضــع خطــة العمــل 
ــة وبالرفاهيــة،  ــع الجميــع بأنمــاط عيــش صحي ــة بشــأن تمّت العالمي
والتــي تشــمل التــزام 12 وكالــة موقعــة عليهــا بتســريع وتيــرة التقــدم 
الُمحــرز صــوب تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة 3 بفضــل تعزيــز 

العالمــي والقطــري. الصعيديــن  الجماعــي علــى  العمــل 

ويمثل اســتعراض منتصف المدة 2018-2019 ملخص اإلنجازات 
والنتائــج الرئيســية الُمحّققــة بالســنة األولــى مــن الثنائيــة، وهــي نتائــج 
مهمــة ألنهــا ُتخضــع المنظمــة للمســاءلة – ســواء عــن األهــداف التــي 
تحّددهــا لنفســها؛ أم عــن النــاس الذيــن تزّودهــم بالخدمــات فــي الــدول 
فــي  التــي تســتثمر  المانحــة والشــريكة  الجهــات  أمــام  األعضــاء؛ أم 

مجــال تحقيــق النتائــج.

ويعــرض هــذا التقريــر المجــاالت التــي حّققــت المنظمــة فيهــا حصائــل 
والمــوارد الماليــة التــي لزمــت لتحقيقهــا. ونتولــى فــي هــذا الملخــص 
النتائــج الرئيســية الُمحّققــة باالســتفادة مــن غايــات  التنفيــذي تنســيق 

المليــارات الثالثــة فــي إطــار التطّلــع إلــى اســتهالل تنفيــذ برنامــج العمــل 
العــام الثالــث عشــر فــي العــام المقبــل.

استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية 
الشاملة

اتفقــت البلــدان فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 2018 علــى إعــالن أســتانا 
الصــادر فــي كازاخســتان، الــذي عمــل بعــد مــرور 40 عامــًا علــى 
صــدور إعــالن ألمــا - آتــا التاريخــي بشــأن الرعايــة الصحيــة األوليــة، 
رســاء األســاس  علــى تجديــد االلتــزام بتعزيــز الرعايــة الصحيــة األوليــة واإ

الــذي يســتند إليــه تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة.

ويعــّد مشــروع تســريع وتيــرة تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة 
بإقليــم غــرب المحيــط الهــادئ واعتمــاد الميثــاق العالمــي صــوب تحقيــق 
التغطيــة الصحيــة الشــاملة بإقليــم شــرق المتوســط مــن البّينــات التــي 
تثبــت تنامــي الدعــم السياســي المقــّدم لتحقيــق هــذه التغطيــة، علمــًا بــأن 
اليونــان والهنــد وكينيــا تســير بخطــى ســريعة علــى طريــق تحقيقهــا علــى 

المســتوى القطــري بدعــم مــن المنظمــة.

ويشــتمل العمــل فــي مجــال وضــع القواعــد الــذي يبــرزه التقريــر علــى 
االختبــار الُمســبق لصالحيــة المنتجــات الصحيــة، والتــي اخُتِبــرت فــي 
عــام 2018 صالحيــة 200 منتــج منهــا تقريبــًا، بمــا فيهــا لقاحــات 
مضــادة لشــلل األطفــال المعطــل والفيــروس العجلــي وحمــى التيفوئيــد. 
كمــا اخُتِبــرت مســبقًا صالحيــة دواء جديــد اســمه الموكســيدكتين لعــالج 
مــرض العمــى النهــري، بينمــا صــدرت مبــادئ توجيهيــة تاريخيــة بشــأن 
أدويــة جديــدة مثــل الدولوتغرافيــر والرالتيغرافيــر لعــالج فيــروس العــوز 

المناعــي البشــري.

ــة  ومــن األعمــال األخــرى فــي مجــال وضــع القواعــد إصــدار المراجع
الحاديــة عشــرة للتصنيــف الدولــي لألمــراض، التــي سيتســنى بفضــل 
الصحــة،  مجــال  فــي  الُمختطــة  االتجاهــات  تتبــع  تحســين  تنفيذهــا 
والقائمــة الجديــدة بأســماء وســائل التشــخيص األساســية، المســتندة إلــى 
قائمــة األدويــة األساســية الصــادرة عــن المنظمــة التــي استرشــدت بهــا 

البلــدان لفتــرة طويلــة.

ن التخّلــص مــن بعــض أمــراض المناطــق المداريــة المهملــة - مثل  واإ
داء الفيالريــات اللمفاويــة والتراخومــا والمالريــا بالبلــدان التــي ينخفــض 
فيهــا عــبء هــذه األمــراض - هــو حقيقــة آخــذة فــي طريقهــا إلــى أن 
تصبــح واقعــًا ملموســًا بفضــل تنســيق المنظمــة لعمليــات شــحن األدويــة 
وتوزيعهــا وتســليمها إلــى البلــدان مــن أجــل إعطائهــا بوصفهــا أدويــة 

جماعيــة فيهــا.

الصحــة  مجــال  فــي  القيــادي  المنظمــة  دور  التقريــر  يتنــاول  كمــا 
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العالميــة، التــي توّلــت فــي عــام 2018 دورًا قياديــًا علــى أعلــى مســتوى 
سياســي فــي اجتماعيــن اثنيــن مــن اجتماعــات األمــم المتحــدة الرفيعــة 
دت  المســتوى – ُعِقدا بشــأن األمراض غير الســارية والســل، حيث ُحدِّ
فــي االجتمــاع الرفيــع المســتوى بشــأن الســل غايــات جديــدة جريئــة 
لبلوغهــا فــي عــام 2022، فيمــا اتفــق زعمــاء العالــم فــي االجتمــاع 
اآلخر المعقود بشأن األمراض غير السارية على ضرورة أن تشتمل 
الجهــود المبذولــة لمكافحــة تلــك األمــراض علــى التدابيــر التشــريعية 

والتنظيميــة التــي توصــي بهــا المنظمــة بشــأن عوامــل الخطــر.

حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على 
نحو أفضل

الــذي تنجــزه المنظمــة فــي ميــدان مكافحــة األوبئــة  بــرح العمــل  مــا 
األزمــات  نشــوب  إّبــان  الصحيــة  االحتياجــات  وتلبيــة  والفاشــيات 
إليهــا  تســتند  التــي  الركيــزة  ألنــه  أساســيًا؛  عمــاًل  يمثــل  اإلنســانية 
االســتجابة للطــوارئ فــي غايــة »المليــارات الثالثــة« بشــأن »الحفــاظ 
علــى ســالمة العالــم«، ليشــتد اآلن عضــد العمــل فــي مجــال االســتجابة 

للطــوارئ أكثــر بكثيــر مــن ذي قبــل.

وأجــرت المنظمــة تحقيقــات فــي 481 طارئــة فعليــة وأخــرى ُمحتملــة 
فــي 141 بلــدًا، بمــا فيهــا فاشــيتان مــن مــرض فيــروس اإليبــوال اندلعتــا 
بجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وفاشــية كوليــرا اندلعــت باليمــن هــي 
األســوأ فــي العالــم، واســتجابت المنظمــة لتلــك الطــوارئ، عنــد اللــزوم.

وســاعدت المنظمــة فــي احتــواء فاشــية اإليبــوال المندلعــة بمقاطعــة 
إكواتــور الكائنــة فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وهــي عاكفــة على 
مــد يــد العــون فــي احتــواء فاشــية أخــرى مازالــت مندلعــة فــي شــمال 
كيفــو مــن خــالل إنشــاء معســكرات قواعــد الوحــدات ومراكــز العمليــات 
ووحــدات العــالج والمختبــرات المتنقلــة واالضطــالع بأنشــطة الترّصــد، 
وتوفيــر 000 60 جرعــة مــن لقــاح تجريبــي جديــد، فضــاًل عــن إجــراء 

اختبــار تشــخيص ســريع للكشــف عــن المــرض.

وتســّنى بفضــل الجهــود التــي بذلتهــا حكومــة جمهوريــة كوريــا بدعــم مــن 
المنظمــة فــي مجــال التأهــب لمواجهــة الطــوارئ منــع انــدالع متالزمــة 
الشــرق األوســط التنفســية بالبلــد، وهــي حصيلــة مختلفــة تمامــًا عّمــا 

كان عليــه الوضــع قبــل بضــع ســنوات ال غيــر.

وتتركــز اآلن جهــود اســتئصال فيــروس شــلل األطفــال البــري علــى 
أفغانســتان وباكســتان اللتيــن تشــمل التحديــات المواجهــة فيهمــا الســكان 
المتنقليــن والعقبــات البيئيــة والسياســية. وقــد ُوِضعــت بالتــوازي مــع ذلــك 
خطــة عمــل اســتراتيجية بشــأن االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال مــن 

أجــل صــون عالــم خــاٍل مــن هــذا المــرض.

وتمثــل اللوائــح الصحيــة الدوليــة )200٥( الناظمــة لألمــن الصحــي 
العالمــي مجــااًل مهمــًا آخــر مــن مجــاالت عمــل المنظمــة. وقــدم

187 بلــدًا فــي عــام 2018 تقاريــره الســنوية عــن التقييــم الذاتــي لحالــة 
تنفيــذ اللوائــح الصحيــة الدوليــة فــي عــام 2018، وأجــرى 24 بلــدًا آخــر 
تقييمــًا خارجيــًا مشــتركًا – هــو عبــارة عــن عمليــة اشــتركت فيهــا عــّدة 
قطاعــات لتقييــم قــدرات البلــدان علــى الوقايــة مــن المخاطــر المحيقــة 
بالصحــة العموميــة والكشــف عنهــا واإلســراع فــي االســتجابة لهــا. وبنــاًء 
علــى هــذه التقييمــات، قــام 47 بلــدًا بوضــع خطــط عمــل وطنيــة بشــأن 

األمــن الصحــي وواصــل تنفيذهــا فــي عــام 2018.
تمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية

يلقــي هــذا التقريــر نظــرة خاصــة علــى األثــر الــذي تحدثــه المنظمــة فــي 
التشــريعات التــي تعــّزز تمتــع فئــات الســكان بصحــة أوفــر. وتواظــب 
البلــدان منــذ دخــول اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ 
حّيــز النفــاذ علــى االحتــكام إلــى القوانيــن بشــكل مطــرد الزيــادة فــي تنفيــذ 
تدخــالت مســتدامة تحــّد مــن تعاطــي التبــغ، بحيــث ُيطبَّــُق اليــوم تدبيــر 
شــامل واحــد علــى األقــل مــن تدابيــر مكافحــة التبــغ علــى ثلثــي ســكان 
العالــم تقريبــًا. كمــا يطّبــق اآلن 59 بلــدًا قوانيــن فيمــا يتعلــق بمكافحــة 
اســتهالك المشــروبات الُمحــاّلة بالســكر، بينمــا تخــوض بلــدان عديــدة 
واقعــة بإقليــم األمريكتيــن معركــة إلرســاء قوانيــن بشــأن توســيم األغذيــة.

وقدمــت المنظمــة أيضــًا الدعــم إلــى األمانــة العامــة لألمــم المتحــدة على 
أعلــى مســتوى فــي ميــدان مكافحــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات، 
وعملــت علــى إذكاء الوعــي بشــأن تلــوث الهــواء، ودعــت إلــى التخّلــص 
مــن األحمــاض الدهنيــة المتحّولــة المصّنعــة، وعــّززت تنفيــذ مجموعات 

التدخــالت التقنيــة لمعالجــة عوامــل خطــر األمــراض غيــر الســارية.

لــدى  المنظمــة خــالل عــام 2019 مــن هــذه اإلنجــازات  وستســتفيد 
شــروعها فــي تنفيــذ برنامــج عملهــا العــام الجديــد الــذي يركــز أكثــر 

بكثيــر علــى تحقيــق الحصائــل فــي البلــدان.

ملخص تنفيذي
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الحصائــل التــي نســتهدف تحقيقهــا فــي الثنائيــة 
2019-2018

أن تكــون لــدى جميــع البلــدان سياســات واســتراتيجيات وخطــط 
صــوب  ُقدمــًا  الُمضــي  إلــى  تهــدف  شــاملة  وطنيــة  صحيــة 

تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة 
وضــع السياســات وتوفيــر التمويــل والمــوارد البشــرية لزيــادة 
إتاحــة الخدمــات الصحيــة المتكاملــة التــي تركــز علــى النــاس

العاليــة  الصحيــة  والتكنولوجيــات  األدويــة  إتاحــة  تحســين 
واســتخدامها  التكلفــة  والميســورة  والفعالــة  والمأمونــة  الجــودة 

نحــو رشــيد علــى 
أن تكــون لــدى جميــع البلــدان أنظمــة جيــدة األداء فــي مجــال 
والبحــوث  اإللكترونيــة  والصحــة  الصحيــة  المعلومــات  إدارة 
األولويــات  دعــم  أجــل  مــن  المعــارف  دارة  واإ واألخالقيــات 

الوطنيــة الصحيــة 

كــي يتســنى لنــا معالجــة التحديــات الهامــة فــي المســتقبل، البــد مّنــا أن ندعــم البلــدان علــى وضــع 
نظــم صحيــة قــادرة علــى مواجهــة التهديــدات الصحيــة المتزايــدة مثــل األمــراض غيــر الســارية علــى 
نحــو أكثــر شــمواًل، والســيما فــي الســياقات التــي تتســم بتشــّيخ الســكان. ولتحقيــق ذلــك، البــد أن 
نحــرز تقدمــًا فــي جهودنــا الراميــة إلــى تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة، بمــا فــي ذلــك تعزيــز 
خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة - هــذه هــي الطريقــة التــي ســنوّفر مــن خاللهــا الصحــة للجميــع.

الدكتور تاكيشي كاساي، 
مدير مكتب المنظمة اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ

تعــد النظــم الصحيــة ضروريــة ليــس فقــط لضمــان صحــة جيــدة، بــل 
أيضــًا لتحقيــق التنميــة بشــكل عــام. إّن جعــل النظــم الصحيــة أكثــر 
الفقــر وتعزيــز  اســتراتيجة أساســية لمحاربــة  يشــّكل  نصافــًا  فعاليــة واإ
التنميــة. ويتعــذر علــى نصــف ســكان العالــم الحصــول علــى الخدمــات 
الصحيــة التــي يحتاجــون إليهــا نظــرًا ألنــه يصعــب عليهــم الوصــول 
إليهــا أو ألنهــا غيــر متاحــة أو غيــر ميســورة التكلفــة أو أنهــا متدنيــة 
الجــودة. إن اتســاع هــوة اإلجحــاف الــذي يشــهده العالــم يعنــي أن مــا 
ر بنحو 100 مليون شــخص يقعون في براثن الفقر ســنويًا بســبب  ُيقدَّ

إنفاقهــم علــى الخدمــات الصحيــة مــن جيوبهــم الخاصــة.
وال يوجــد هنــاك نمــوذج مثالــي وحيــد للنظــام الصحــي ألن الســياق 
يشــّكل عنصــرًا أساســيًا، غيــر أن النظــام الصحــي الــذي يعمــل بصــورة 
جيــدة هــو نظــام يقــوم علــى عامليــن صحييــن مدربيــن ومحّفزيــن، وبنيــة 
مــدادات موثوقــة مــن األدويــة والتكنولوجيــات،  تحتيــة جيــدة الصيانــة واإ
متماســكة،  تحفيزيــة  وبيئــة  كاف،  عــام  بتمويــل  ذلــك  فــي  مدعومــة 

وخطــط صحيــة فعالــة، وسياســات مســتندة إلــى بّينــات. 

اإلنجازات الرئيسية
إعادة تأكيد الصحة للجميع

قــد يكــون عــام 2018 عامــًا حاســمًا فــي تاريــخ المنظمــة. فبعــد مــرور 
نحــو 70 عامــًا علــى تأســيس المنظمــة و40 عامــًا علــى إعــالن ألمــا- 
آتــا بشــأن “الصحــة للجميــع”، هــا هــي المنظمــة تقتــرب شــيئًا فشــيئًا مــن 
تحقيــق رؤيــة طويلــة األمــد للصحــة باعتبارهــا حقــًا وليــس امتيــازًا. ومــن 
بيــن مؤيــدي هــذه الرؤيــة أيضــًا الدكتــور تيــدروس أدهانوم غيبريســوس، 
المديــر العــام للمنظمــة، والــذي جعــل مــن التغطيــة الصحيــة الشــاملة 

أولويــة قصــوى.

تعزيز التغطية الصحية الشاملة
اجتمعت البلدان في أستانا، كازاخستان، في تشرين األول/

أكتوبــر 2018 وجــددت التزامهــا بالرعايــة الصحيــة األوليــة كخطــوة 
نحــو تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة. وجــاء إعــالن أســتانا – الــذي 
اعُتمــد خــالل المؤتمــر العالمــي بشــأن الرعايــة الصحيــة األوليــة – 

ليؤكــد مــن جديــد إعــالن آلمــا- آتــا التاريخــي لعــام 1978.
ويأتــي إعــالن أســتانا فــي ظــل اتجــاه عالمــي نحــو زيــادة االســتثمار فــي 
الرعايــة الصحيــة األوليــة كوســيلة لتحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة. 

النظم الصحية
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)من اليسار إلى اليمين( الدكتور أندريا زانثوس، وزير الصحة اليوناني، 
والدكتورة سوزانا جاكاب، مدير المنظمة اإلقليمي ألوروبا آنذاك، والدكتور 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، أثناء افتتاح المكتب 

الُقطري الجديد للمنظمة في اليونان في حزيران/ يونيو 2018.

فيمــا يلــي أهــم أوجــه التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق التغطيــة الصحيــة 
الشــاملة:

فــي اإلقليــم األفريقــي، ســاعد المكتــب اإلقليمــي البلــدان علــى تعبئــة 
المــوارد المحليــة والتحــول مــن دعــم مقــّدم مــن التحالــف العالمــي مــن 
أجــل اللقاحــات إلــى تمويــل ذاتــي بالكامــل. وتمّكــن كل مــن أنغــوال 
والكونغــو، بدعــم تقنــي مــن المنظمــة، مــن زيــادة تمويلهمــا المحلــي 

للصحــة وأصبحــا اآلن ُيمــوَّالن تمويــاًل ذاتيــًا بالكامــل.
في إقليم األمريكتين، أحرز 15 بلدًا تقدمًا ملحوظًا في توسيع نطاق 

إتاحة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة.
حصلــت التغطيــة الصحيــة الشــاملة فــي إقليــم شــرق المتوســط علــى 
دعــم سياســي رفيــع المســتوى منــذ اعتمــاد االتفــاق العالمــي للتغطيــة 
الصحيــة الشــاملة لعــام 2030 خــالل اجتمــاع وزاري ُعقــد فــي صاللــة 
بســلطنة عمــان فــي أيلــول/ ســبتمبر 2018. وُدعيــت البلــدان إلــى 

التوقيــع علــى االتفــاق تعبيــرًا عــن تضامنهــا والتزامهــا.
قــدم المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا تحليــالت خاصــة بــكل بلــد مشــفوعة 
ببّينــات يمكــن االســتناد إليهــا فــي اتخــاذ إجــراءات مــن أجــل اعتمــاد 
واللتــان  وليتوانيــا،  إســتونيا  مــن  كل  فــي  للفقــراء  مناِصــرة  سياســات 
البلــدان سياســات  التوصيــات. واعتمــد  بنــاًء علــى  اتخذتــا إجــراءات 

للفئــات الســكانية الضعيفــة. جديــدة لتوفيــر حمايــة أفضــل 
رحــب إقليــم جنــوب شــرق آســيا بإطــالق حكومــة الهنــد لنظــام أيوشــمان 
التغطيــة  كبيــر  بشــكل  يعــزز  أن  النظــام  هــذا  شــأن  ومــن  بهــارات. 
الصحيــة الشــاملة لمئــات المالييــن مــن النــاس بفضــل نهــج الحمايــة 
عــن  فضــاًل  عليــه،  ينطــوي  الــذي  علــى ركيزتيــن  القائمــة  الصحيــة 
000 150 مركــز لتوفيــر الصحــة والحفــاظ عليهــا. وبالمثــل، تمّكنــت 
إندونيســيا مــن توســيع نطــاق هــذه التغطيــة الصحيــة لتشــمل 78٪ مــن 

ســكانها.
فــي إقليــم غــرب المحيــط الهــادئ، ســاعد مشــروع اإلســراع فــي تحقيــق 
التغطيــة الصحيــة الشــاملة، الممــّول مــن اليابــان، الــدول األعضــاء فــي 
الُمضــي ُقدمــًا نحــو تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة. وفــي فييــت 
نــام، اعُتمــد نهــج مبتكــر يهــدف إلــى تحســين الرعايــة األوليــة علــى 
المســتوى المحلــي، ويتيــح بالتالــي اســتخالص دروس مــن أجــل تعزيــز 

الجهــود وتوســيع نطاقهــا علــى الصعيــد الوطنــي.

احُتفــل فــي شــهر كانــون األول/ ديســمبر 2018 بالذكــرى األولــى 
الصحــة  وحــدات  أو   )TOMYs( إيغيــاس  موناديــس  لتوبايكــس 
نظــاٍم  مــن  جــزءًا  تعــد  والتــي  اليونــان،  ثيســالونيكي،  فــي  المحليــة 

حديثــًا.  ُأنشــئ  األوليــة  الصحيــة  للرعايــة 
وتتولــى توبايكــس موناديــس إيغيــاس تنســيق الرعايــة فــي المنطقــة، 
وهــي مشــّكلة مــن فــرق متعــددة التخصصــات تضــّم أطبــاء عاميــن 
صحييــن  وزائريــن  وممرضيــن  األطفــال  وأطبــاء  مقيميــن  وأطبــاء 

اجتماعييــن. وعامليــن 
وحــدات  مــن  وحــدة   113 هنــاك  كان   ،2018 عــام  أواخــر  وفــي 
اليونــان،  أنحــاء  جميــع  فــي  العاملــة  إيغيــاس  موناديــس  توبايكــس 
ُينشــأ  المقــرر أن  يســتفيد منهــا 000 300 شــخص، ومــن  والتــي 
المزيــد مــن الوحــدات. وتقــدم وحــدة مــن كل ثــالث وحــدات توبايكــس 
إلــى  الســاعة 7.00  مــن  توقــف  دون  خدمــات  إيغيــاس  موناديــس 
الســاعة 22.00. وتتولــى تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة المســتمرة، 
وتشــمل أنشــطتها الوقايــة مــن األمــراض وتعزيــز الصحــة والتشــخيص 
والعــالج والرصــد والرعايــة. كمــا أنهــا تتوفــر علــى آليــات اإلحالــة، 
ــن فــي عــام 2019 بدعــم مــن المنظمــة.  والتــي مــن المقــرر أن ُتحسَّ
وقــد تضــّرر النظــام الصحــي فــي اليونــان تضــررًا شــديدًا جــراء األزمــة 
الماليــة التــي كشــفت عــن وجــود مشــاكل طويلــة األمــد فــي خدمــات 
إيغيــاس  موناديــس  توبايكــس  وحــدات  وتشــّكل  المقدمــة.   الرعايــة 
خطــوة هامــة نحــو األمــام مقارنــًة بالشــبكة المجــزأة ســابقًا لمقدمــي 
كانــت  والتــي  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  مــن  الصحيــة  الخدمــات 

مؤلفــة مــن أخصائييــن فــي المقــام األول.
وعمــل المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا بشــكل وثيــق مــع وزارة الصحــة فــي 
اليونــان مــن أجــل رصــد بــدء تشــغيل وحــدات توبايكــس موناديــس 
وقــد  نوعيتهــا.  وتحســين  الخدمــات  اســتدامة  وضمــان  إيغيــاس، 
ســاهمت المســاعدة التقنيــة التــي مّولهــا كل مــن االتحــاد األوروبــي 

واليابــان فــي مــا يلــي: 
إنشــاء ســجل خــاص بوحــدات توبايكــس موناديــس إيغيــاس، يحتــوي 
علــى تفاصيــل عــن إتاحــة الخدمــات والتوظيــف والمعــّدات، واالحتفــاظ 

بهــذا الســجل؛  
للخدمــات  الترويــج  بهــدف  الوطنــي  المســتوى  علــى  حملــة  تنفيــذ 

الجديــدة؛
إجراء استقصاء لرضا المستخدمين؛

وضــع اســتراتيجية بشــأن المــوارد البشــرية لضمــان اإلمــداد بأطبــاء 
العائــالت المؤهليــن علــى األجــل الطويــل.

وقــال وزيــر الصحــة، الســيد أندريــا زانثــوس، أن وحــدات توبايكــس 
موناديــس إيغيــاس تهــدف إلــى “تحويــل محــور التركيــز مــن العــالج 
إلــى الوقايــة” وأنهــا جــاءت اســتجابة “للطلــب المجتمعــي علــى إلغــاء 

التباينــات فــي المجــال الصحــي”.
أدهانــوم  تيــدروس  الدكتــور  للمنظمــة،  العــام  المديــر  أشــاد  وقــد 
جميــع  “ضمــان حصــول  إلــى  يهــدف  الــذي  بالنظــام  غيبريســوس، 
المقيميــن فــي اليونــان علــى الخدمــات الصحيــة التــي يحتاجــون إليهــا، 
إليهــا، ودون أن يواجهــوا أي صعوبــات  عندمــا وحيثمــا يحتاجــون 

عليهــا.” للحصــول  ماليــة 

تشغيل وحدات الرعاية الصحية األولية 
في اليونان
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تحقيق الغرض المنشود في البلدان
بفضــل الدعــم الــذي تتلقــاه المنظمــة مــن شــراكة التغطيــة الصحيــة 
الشــاملة التابعــة لهــا، أصبحــت تقــدم اآلن المســاعدة التقنيــة فــي 
مجــال السياســات والتخطيــط علــى الصعيــد الُقطــري إلــى أكثــر 
مــن 60 دولــة عضــو، أمــا علــى الصعيــد العالمــي، فإنهــا تجمــع 
بيــن التحالــف العالمــي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع، والصنــدوق 
العالمــي لمكافحــة األيــدز والســل والمالريــا بهــدف ضمــان مواءمــة 
الدعــم الرامــي إلــى تعزيــز النظــم الصحيــة وتنســيق عمليــة رصــد 
النظــم الوطنيــة وأولويــات التغطيــة الصحيــة الشــاملة فــي البلــدان.

فيما يلي التقدم المحرز في إقليم أفريقيا بدعم من المنظمة:
أفريقيــا أول خطــة  لغــرب  اعتمــد االتحــاد االقتصــادي والنقــدي 
عمــل دون إقليميــة بشــأن االســتثمار فــي القــوى العاملــة الصحيــة، 
مــن أجــل تذليــل العقبــات التــي تحــول دون تحقيــق تنميــة القــوى 

العاملــة.
وقــد نّفــذت بوركينــا فاســو اســتراتيجيات محّســنة ترمــي إلــى تعزيــز 
اســتبقاء العامليــن الصحييــن فــي المناطــق التــي تعانــي مــن نقــص 

فــي الخدمــات.
ووضعــت غينيــا برنامجــًا يجــري تنفيــذه فــي المناطــق الريفيــة مــن 
أجل اإلســراع في تدريب العاملين الصحيين في المناطق الريفية 
خاصــة  بصفــة  ذلــك  ويشــمل  واســتبقائهم،  ونشــرهم  وتوظيفهــم 
توظيــف 3000 مــن مقدمــي الخدمــات الصحييــن المجتمعييــن 

بحلــول عــام 2022.

تحسين جودة الخدمات
إّن بوابة التغطية الصحية الشــاملة الجديدة، التي توفر أحدث البيانات عن 
الخدمــات الصحيــة علــى الصعيــد العالمــي، تســاعد علــى تتبــع التقــدم المحــرز 
فــي ســبيل تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة، حيــث تكشــف عــن المجــاالت 
التــي تحتــاج إلــى عنايــة. و يشــّكل تــرّدي نوعيــة الخدمــات الصحيــة عامــاًل 
مــن العوامــل التــي تعيــق تحســين الصحــة العموميــة. وكان مــن بيــن المشــاكل 
المحــددة التشــخيص غيــر الدقيــق، أو األخطــاء العالجيــة، أو العــالج غيــر 
غيــر  أو  الكافيــة  غيــر  الســريرية  الممارســات  أو  المرافــق  أو  الضــروري، 
المأمونــة، أو افتقــار مقدمــي الخدمــات إلــى التدريــب والخبــرة. وكان الوضــع 
أســوأ فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل حيــث يصــاب 10٪ مــن 

المرضــى المحاليــن إلــى المستشــفيات بالتهابــات أثنــاء إقامتهــم هنــاك.
وقــد دعــم المكتــب اإلقليمــي لألمريكتيــن العمــل الرامــي إلــى إنشــاء شــبكات 

صحيــة متكاملــة فــي إطــار تنفيــذ خرائــط الطريــق المتعلقــة بالتغطيــة الصحيــة 
الشــاملة فــي العديــد مــن البلــدان. وأحــرز 15 بلــدًا فــي إقليــم األمريكتيــن تقدمــًا 
ملحوظــًا فــي توســيع نطــاق الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة وجــودة الرعايــة. 
مــن خــالل برنامــج »مــي  للرعايــة  نمــوذج جديــد  اســُتحدث  بوليفيــا،  وفــي 
ســالود«)MiSalud(، والــذي يبّيــن الفــرق بيــن المســتوى األول مــن الرعايــة 
والرعايــة المتخصصــة. وبــدأت غواتيمــاال أيضــًا فــي تنفيــذ مشــروع رائــد بشــأن 
نمــوذج جديــد للرعايــة، فــي حيــن تعكــف بنمــا علــى إنشــاء شــبكات صحيــة.

تعزيز القوى العاملة الصحية
ُأطلــق الصنــدوق االســتئماني المتعــدد الشــركاء للعمــل مــن أجــل الصحــة 
فــي أيــار/ مايــو 2018، خــالل جمعيــة الصحــة العالميــة الحاديــة والســبعين، 
فــي  العاملــة  القــوى  فــي  البلــدان لالســتثمار  المــوارد ودعــم  بهــدف تجميــع 
مجــال الصحــة والخدمــات االجتماعيــة الالزمــة لتحقيــق التغطيــة الصحيــة 
المنظمــة جمــع 70 مليــون  المســتدامة. وتعتــزم  التنميــة  الشــاملة وأهــداف 
دوالر أمريكــي علــى مــدى خمــس ســنوات، وذلــك بالتعــاون مــع شــركائها 
المتمثليــن فــي منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 
االقتصادي. وسُتســتخدم هذه األموال بشــكل مشــترك إلقامة شــراكات مبتكرة 
إلــى  المفضــي  التعليــم  فــي  االســتثمار  وتمويــل  جديــدة  معــارف  واكتســاب 
التحــول والمهــارات وخلــق فــرص العمــل فــي القــوى العاملــة العالميــة للرعايــة 

الصحيــة.
ويوفــر إطــار كفــاءات المنظمــة الخــاص بتعليــم العامليــن الصحييــن وتدريبهــم 
على مقاومة مضادات الميكروبات، الذي ُأطلق في عام 2018، إرشادات 
معياريــة أساســية للمســاعدة علــى ضمــان أن تتوفــر لــدى العامليــن الصحيين 
الميكروبــات.  مقاومــة مضــادات  لمشــكلة  للتصــدي  الالزمــة  الكفــاءات 
إطــار  فــي  المنــح  طلبــات  لتقديــم  أساســي  كشــرط  اإلطــار  هــذا  وُيســتخدم 
مشــاريع شــراكات الكومنولــث لإلشــراف علــى مضــادات الميكروبــات لهيئــة 
صنــدوق شــؤون الصحــة والتثقيــف بالمناطــق االســتوائية فــي أربعــة بلــدان 
أفريقيــة هــي: غانــا وجمهوريــة تنزانيــا المتحــدة وأوغنــدا وزامبيــا. وتهــدف هــذه 
المشــاريع إلــى تعزيــز قــدرة القــوى العاملــة الصحيــة والمؤسســات الوطنيــة 
علــى التصــدي للمشــاكل المتعلقــة بمقاومــة مضــادات الميكروبــات فــي تلــك 

البلــدان.
وتعمــل منصــة بيانــات حســابات القــوى العاملــة الصحيــة الوطنيــة علــى 
تحســين توافــر ونوعيــة واســتخدام البيانــات المتعلقــة بالقــوى العاملــة الصحيــة. 
وتلقــت المنصــة بيانــات مــن أكثــر مــن 25 بلــدًا. ومــن أجــل المســاعدة علــى 
تشــغيل المنصــة، شــرعت المنظمــة فــي بــذل جهــود فــي مجــال بنــاء القــدرات 
فــي 79 بلــدًا، مــن بينهــا 52 بلــدًا مــن البلــدان المنخفضــة الدخــل وبلــدان 

الشــريحة الُدنيــا مــن الدخــل المتوســط.

القــوى  حســابات  فــي  الــواردة  البيانــات  تشــير 
العاملــة الصحيــة الوطنيــة إلــى ارتفــاع الرصيــد 
ــن بنســبة ٪10  ــن الصحيي العالمــي مــن العاملي

عــام 201٣. منــذ 
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تعــد جمهوريــة تنزانيــا المتحــدة أول بلــد فــي أفريقيــا يرســي نظامــًا فعــااًل لتنظيــم 
المنتجــات الطبيــة بصــورة مثبتــة. وقــد أجــرت ســلطة األغذيــة واألدويــة فــي 
تنزانيــا تحســينات كبيــرة فــي الســنوات األخيــرة مــن أجــل ضمــان مأمونيــة 

ونجاعــة األدويــة فــي نظــام الرعايــة الصحيــة.
ويعتمــد تقييــم المنظمــة للســلطات التنظيميــة علــى األداة العالميــة للمقارنــة 
المرجعيــة، وهــي عبــارة عــن أداة تقييــم تتيــح فحــص الوظائــف التنظيميــة 
فــي  بمــا  يتجــاوز عددهــا 200 مؤشــر،  المؤشــرات  مــن  مقابــل مجموعــة 
ذلــك الترخيــص للمنتجــات وترّصــد الســوق والكشــف عــن اآلثــار الضــارة 

المحتملــة.
وقــد تولــى فريــق مــن الخبــراء الدولييــن بقيــادة المنظمــة تنفيــذ عمليــة المقارنــة 
تنزانيــا علــى مراحــل. وقــد  فــي  التنظيميــة  بالســلطات  الخاصــة  المرجعيــة 
عملــت المنظمــة فــي بدايــة عــام 2018 علــى تيســير عمليــات التقييــم الذاتــي، 
كمــا أجــرت تقييمــًا رســميًا لســلطة الغــذاء والــدواء فــي تنزانيــا ونظيرتهــا فــي 
زنجبــار، وطلبــت مــن الســلطات التنظيميــة أن تجــري طائفــة متنوعــة مــن 
التعديــالت. وفــي التقييــم األخيــر، حققــت الســلطة التنزانيــة جميــع المؤشــرات 
التــي تحــدد مواصفــات الوكالــة ذات مســتوى النضــج 3، وهــو ثانــي أعلــى 

مســتوى فــي ســلم المنظمــة.
وُيعتبــر أن مــا يقــل عــن 30٪ مــن ســلطات تنظيــم األدويــة فــي العالــم لديهــا 
القــدرة علــى أداء مهامهــا بشــكل جيــد، هــذا مــا دفــع المنظمــة والحكومــات 
األفريقيــة إلــى تكثيــف جهودهــا فــي ســبيل تعزيــز قــدرة هيئــات تنظيــم األدويــة 

فــي اإلقليــم.
تحسين إتاحة األدوية

يعــد نقــص األدويــة مــن بيــن أكثــر العقبــات تعقيــدًا أمــام تحســين الصحــة. وقــد 
عملــت المنظمــة باســتمرار علــى تحســين إتاحــة األدويــة طــوال تاريخهــا. وقــد 

ثبــت اآلن بشــكل راســخ أن برنامــج االختبــار المســبق للصالحيــة آليــة كفيلــة 
بتحســين إتاحــة األدويــة. ويشــّكل االختبــار المســبق للصالحيــة إقــرارًا حاســمًا 

بــأن األدويــة مأمونــة وفعالــة وعاليــة الجــودة.
الفتــرة  فــي  مــن صالحيتهــا  مســبقًا  التحقــق  تــم  التــي  المنتجــات  بيــن  مــن 
فيــروس  لمكافحــة  القهقريــة  للفيروســات  المضــاد  الدولوتيغرافيــر  األخيــرة، 
المالريــا،  لمكافحــة  المســتقيمية  واألرتيســونات  البشــري،  المناعــي  العــوز 
المناعــي البشــري. ويتمتــع  العــوز  لفيــروس  الذاتيْيــن  واالختباريــن األوليــن 
الدولوتيغرافيــر بالعديــد مــن المزايــا، مــن بينهــا القــدرة علــى خفــض تكلفــة 
إعطــاء  ويمكــن  كبيــر.  بشــكل  القهقريــة  للفيروســات  المضــادة  العالجــات 
األرتيســونات المســتقيمية فــي وقــت مبكــر للمرضــى البعيديــن عــن المرافــق 
الصحيــة، ممــا يحــد مــن خطــر الوفــاة واإلعاقــة بســبب المالريــا. وســتؤدي 
مجموعــة أدوات االختبــار الذاتــي الجديــدة لفيــروس العــوز المناعــي البشــري 
إلــى زيــادة كبيــرة فــي عــدد األشــخاص الذيــن يعرفــون حالتهــم مــن حيــث 
إصابتهــم أو عــدم إصابتهــم بفيــروس العــوز المناعــي البشــري بفضــل تجنــب 

الوصــم الناجــم عــن اضطرارهــم للحضــور إلــى مركــز اختبــار.
المســبق  االختبــار  مرحلــة  اجتــازت  التــي  العشــرة  اللقاحــات  يلــي  وفيمــا 

: حيــة للصال
ــل ShanIPV™. يعتبــر هــذا التحقــق المســبق  لقــاح شــلل األطفــال الُمَعطَّ
مــن الصالحيــة مهمــًا ألن ســوق لقــاح شــلل األطفــال المعّطــل الحالــي يتســم 
بالهشاشــة، حيــث إن اإلمــدادات القصيــرة األجــل غيــر كافيــة لتمّكيــن جميــع 
البلــدان مــن الحصــول علــى جرعــة واحــدة كاملــة علــى األقــل مــن اللقــاح 

الســتخدامها فــي برامــج التمنيــع الروتينــي.
اللقــاح المضــاد للفيــروس العجلــي الفمــوي روتاســيل. روتاســيل هــو أول لقــاح 
مضــاد للفيــروس العجلــي ال يتأثــر بالحــرارة، ممــا يجعلــه مناســبًا لالســتخدام 
فــي البلــدان المنخفضــة الدخــل حيــث يصعــب توفيــر خدمــات التبريــد بشــكل 
عــادي بســبب البنيــة التحتيــة الضعيفــة وانقطــاع التيــار الكهربائــي بصــورة 
متكــررة. ويتســبب الفيــروس العجلــي فــي حوالــي 37٪ مــن الوفيــات الناجمــة 

جمهورية تنزانيا المتحدة تحقق قفزة كبيرة في مجال 
تنظيم األدوية
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عــن اإلســهال بيــن األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 5 ســنوات فــي مختلــف 
أنحــاء العالــم.

يعــد لقــاح Typbar-TCV®  أول لقــاح متقــارن للوقايــة مــن حمــى التيفــود. 
يتطلــب ســوى  لمســتخدمه، وال  اللقــاح مناعــة طويلــة األمــد  هــذا  ويعطــي 
جرعــة واحــدة ويمكــن إعطــاؤه لألطفــال البالغيــن مــن العمــر 6 أشــهر، بينمــا 
ُيوصــى بــأال ُتســتخدم لقاحــات التيفــود األخــرى إال علــى األطفــال الذيــن تزيــد 
أعمارهــم عــن عاميــن. ومــن المتوقــع أن يــؤدي اســتخدام هــذا اللقــاح إلــى الحــد 
مــن االســتخدام المتكــرر للمضــادات الحيويــة عنــد اإلصابــة بحمــى التيفــود 
المفترضــة، وبالتالــي إبطــاء مقاومــة المضــادات الحيويــة فــي الســالمونيلة 

التيفيــة.
وســتوفر إدارة األغذيــة واألدويــة فــي الواليــات المتحــدة اســتعراضات لطلبــات 
األدويــة المضــادة لفيــروس العــوز المناعــي البشــري لبرنامــج المنظمــة بشــأن 
االختبــار المســبق لصالحيــة األدويــة فــي إطــار مبــادرة تجريبيــة جديــدة، 
وذلــك بهــدف اإلســراع فــي إجــراء التقييمــات مــن أجــل إتاحــة األدويــة المنقــذة 

لــألرواح بســرعة أكبــر للمرضــى فــي البلــدان الناميــة.
وقــد شــملت األعمــال الراميــة إلــى تحســين القــدرة علــى تحمــل تكلفــة األدويــة 
فــي البلــدان رصــد وتبــادل المعلومــات عــن أســعار األدويــة علــى المســتوى 

اإلقليمــي.
التــي تضطلــع بمجموعــة  آســيا،  لجنــوب شــرق  التنظيميــة  الشــبكة  قامــت 
مــن األنشــطة مــن بينهــا تبــادل المعلومــات عــن أســعار المنتجــات الطبيــة، 
بإطــالق منصــة مباشــرة مخصصــة ألســعار المنتجــات فــي شــهر تشــرين 

الماضــي. أكتوبــر  األول/ 
بلــدًا مــن اإلقليــم األوروبــي، أساســًا  المســتمدة مــن 45  البيانــات  وتشــّكل 

لتقريــر جديــد صــادر عــن المنظمــة  بعنــوان
  »Medicines reimbursement policies in Europe«
)السياســات المتعلقــة باســترداد تكاليــف األدويــة فــي أوروبــا(، والــذي يبحــث 

السياســات التــي تــؤدي إلــى زيــادة إتاحــة األدويــة بأســعار معقولــة.
وأطلــق إقليــم األمريكتيــن، بالتعــاون مــع 15 مؤسســة مــن تســعة بلــدان فــي 
المنطقــة، مبــادرة ترمــي إلــى تعزيــز تبــادل المعلومــات عــن األســعار والتغطيــة 
 )APRAMED( والتنظيــم. وأعــّد المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا منصــة آبراميــد
بهــدف مراقبــة أســعار األدويــة بانتظــام. ويجــري اســتخدام هــذه المنصــة مــن 

جانــب كل مــن الكونغــو ونيجيريــا.
ولضمــان أن تكــون العالجــات الجديــدة مأمونــة ومفيــدة وأن ُتســتخدم علــى 
نحــو مســؤول، فإنــه يجــب أن ُتراقــب بمجــرد طرحهــا فــي الســوق، مــن خــالل 
عمليــة رصــد اآلثــار الدوائيــة الضــارة. وأطلقــت المنظمــة بمناســبة احتفالهــا 
الضــارة،  الدوائيــة  اآلثــار  برصــد  المتعلقــة  ألنشــطتها  الخمســين  بالذكــرى 
فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2018، مجموعــة أدوات تضــّم قوائــم مرجعيــة 
إنشــاء نظــام لمراقبــة ســالمة  البلــدان بخصــوص كيفيــة  لفائــدة  رشــادات  واإ

األدويــة.

في عام 2018، تم التحقق مســبقًا من صالحية 
حوالــي 200 منتــج، بمــا فــي ذلــك ٥٥ منتجــًا 

لمكافحــة النواقــل و٤8 منتجــًا صيدالنيــًا جاهزًا.
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اإلنجازات المحققة في مجال التمويل الصحي
الصحيــة  التغطيــة  لتحقيــق  المتينــة ضروريــة  التمويــل  أنظمــة  تعــد 
الشــاملة. وعندمــا يســدد النــاس الجــزء األكبــر مــن تكاليــف الخدمــات 
الصحيــة مــن جيوبهــم ويكــون مســتوى التمويــل العــام منخفضــًا، فــإن 
الكثيــر منهــم يعانــون مــن صعوبــات ماليــة فــي حــال إصابتهــم بمــرض 
وخيــم أو طويــل األجــل. وقــد يصعــب علــى الفقــراء فــي كثيــر مــن 

األحيــان الحصــول علــى الخدمــات التــي يحتاجــون إليهــا.
جهــود  أولويــات  مــن  التمويــل  ترتيبــات  تجــّزؤ  معالجــة  كانــت  وقــد 
المنظمــة الراميــة إلــى دعــم الــدول األعضــاء، ليــس بهــدف تحســين 
الحمايــة الماليــة فحســب ولكــن أيضــًا لتعزيــز الكفــاءة واإلنصــاف فــي 
اســتخدام المــوارد. وتلعــب المنظمــة دورًا حاســمًا فــي دعــم سياســات 

التمويــل الصحــي فــي البلــدان.
وقــد أصــدرت المنظمــة التحديــث الســنوي لقاعــدة البيانــات العالميــة 
لإلنفــاق علــى الصحــة. ويحتــوي هــذا اإلصــدار األخيــر علــى بيانــات 
ســنوية خاصــة بجميــع الــدول األعضــاء للفتــرة مــن عــام 2000 إلــى 

عــام 2016.
وصاحب نشر البيانات إصدار التقرير المعنون

 Public Spending on Health: A Closer Look at«
أكثــر  نظــرة  الصحــة:  علــى  العــام  )اإلنفــاق   »Global Trends
ينطــوي علــى خالصــة  والــذي  العالميــة(،  االتجاهــات  إمعانــا علــى 
األنمــاط واالتجاهــات العامــة فــي مجــال اإلنفــاق الصحــي العالمــي، 
وتحديد مســائل السياســات الرئيســية. ويســاعد هذا التقرير على توفير 
بّينــات إضافيــة علــى أهميــة قطــاع الصحــة فــي االقتصــادات الوطنيــة 
وعلــى الدعــوة إلــى زيــادة اإلنفــاق الحكومــي مــن أجــل الحــد مــن النفقــات 

مــن األمــوال الخاصــة.

ويمكــن العثــور علــى أحــد األمثلــة عــن هــذا العمــل الناجــح فــي مالــي. 
فعقــب إجــراء تقييــم للمــوارد البشــرية الحاليــة للخطــة الصحيــة، بفضــل 
الصحــة  ومنظمــة  الصحــة  وزارة  مــن  كل  بيــن  المشــتركة  الجهــود 

العالميــة وغيرهمــا مــن الشــركاء، ُحشــدت مــوارد ماليــة إضافيــة،
ممــا أتــاح توظيــف المئــات مــن العامليــن الجــدد فــي القطــاع الصحــي 

فــي عامــْي 2017 و2018.

بعض االستنتاجات الرئيسية للتقرير
علــى الرغــم مــن تزايــد اإلنفــاق العالمــي علــى الصحــة، إال أن 
النــاس مازالــوا ينفقــون مبالــغ كبيــرة مــن أموالهــم الخاصــة علــى 

الرعايــة الصحيــة.
يتزايــد اإلنفــاق علــى الصحــة العموميــة بشــكل عــام، ولكــن ليــس 

فــي البلــدان المنخفضــة الدخــل.
أكثــر مــن نصــف حجــم اإلنفــاق يكــون علــى الرعايــة الصحيــة 
بينمــا  الدخــل،  والمتوســطة  المنخفضــة  البلــدان  فــي  األوليــة 
تشــّكل المــوارد العامــة المحليــة أقــل مــن 40٪ مــن هــذا اإلنفــاق.

تعزيز استدامة التغطية الصحية 
الشاملة في كينيا

أعطــى الرئيــس أوهــورو كينياتــا فــي عــام 2017 األولويــة لتحقيــق 
التغطيــة الصحيــة الشــاملة بحلــول عــام 2022 ضمــن أحــد البنــود 
األربعــة الرئيســية لخطــة التنميــة فــي كينيــا. وقدمــت المنظمــة دعمــًا 
واســعًا إلــى البلــد فــي هــذا الشــأن، بمــا فــي ذلــك مراجعــة السياســة 

المســتدام.  الصحــي  بالتمويــل  المتعلقــة 
وعقــب اجتمــاع بيــن الرئيــس كينياتــا والمديــر العــام للمنظمــة، الدكتــور 
تيــدروس، فــي آذار/ مــارس 2018، نّظمــت المنظمــة بعثــة رفيعــة 
المســتوى بشــأن تمويــل الصحــة فــي ســبيل تحقيــق التغطيــة الصحيــة 
فــي  الماليــة  الشــؤون  مــن وزيــر الصحــة ومديــر  مــع كل  الشــاملة، 
وأصحــاب  الحكومييــن  المســؤولين  وكبــار  الدولــي  النقــد  صنــدوق 

الرئيســيين.  المصلحــة 
وأوصــت المنظمــة باعتمــاد حزمــة أوليــة معقولــة مــن الفوائــد الصحيــة 
تلبــي االحتياجــات الماســة للســكان، مــع تحديــد ُســبل واضحــة لتوســيع 
التوصيــات  وتضمنــت  المواطنيــن.  شــراك  واإ المســتقبل  فــي  نطاقهــا 
الوطنيــة  دون  للحكومــات  القويــة  الحوافــز  مــن  مجموعــة  األخــرى 
المتعلقــة  التمكيــن  وعوامــل  األساســية  الخدمــات  فــي  لالســتثمار 
بالصحــة )تحســين التغذيــة، فضــاًل عــن خدمــات الميــاه واإلصحــاح 

المأمونــة(، بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصحيــة األوليــة.
وكانــت إيــرادات الضرائــب العامــة أكثــر مصــادر الدخــل حيويــة لحزمــة 
مــن الخدمــات الضروريــة، والتــي تنطــوي علــى اســتحقاق غيــر قائــم 
البعثــة الرفيعــة المســتوى بإعــادة  علــى دفــع االشــتراكات. وأوصــت 
فعاليتــه  تحســين  بغيــة  الوطنــي  الصحــي  التأميــن  صنــدوق  هيكلــة 
وبالنظــر فــي أســاليب التمويــل األخــرى مثــل فــرض رســوم علــى التبــغ 

والســكر المضــاف والنفــط.
وفــي أعقــاب بعثــة المنظمــة الرفيعــة المســتوى، أنشــأت الحكومــة فريقــًا 
استشــاريًا معنيــًا بالفوائــد الصحيــة ليتولــى اســتعراض حزمــة الفوائــد. 
ويجــري أيضــًا تنفيــذ مجموعــة مــن اإلصالحــات الراميــة إلــى جعــل 
صندوق التأمين الصحي الوطني مشــتريًا اســتراتيجيًا رئيســيًا للتغطية 

الصحيــة الشــاملة.
ودّعمــت المنظمــة أيضــًا إعــداد خارطــة طريــق بشــأن التغطيــة الصحية 
الشــاملة، مــع تحديــد مجموعــة مــن المعالــم الرئيســية الخاصــة بالتمويــل 
الصحــي بغيــة تحقيــق خطــة التنميــة الصحيــة التــي وضعهــا الرئيــس. 

الصحيــة  التغطيــة  تحقيــق  نحــو  الطريــق  إن  كينياتــا  الرئيــس  وقــال 
التغطيــة الصحيــة  الشــاملة مــازال طويــاًل، مضيفــًا »إننــا ال نعتبــر 
الشــاملة غايــة نهائيــة، بــل كعمليــة مســتمرة مــن شــأنها أن تنطــوي 
علــى توســيع نطــاق شــبكات األمــان االجتماعــي علــى نحــو مســتمر 

مــن أجــل ضمــان أال يتخلــف أحــد عــن الركــب.«
ووصــف الدكتــور تيــدروس كينيــا بأنهــا »بلــد رائــد« فــي مضيهــا نحــو 
تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة، ممــا مــن شــأنه أن يحــدث »أثــرًا 

ســيتردد صــداه الحقــًا« فــي اإلقليــم بأســرها.

النظم الصحية
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تحسين نوعية البيانات
ــي  ــي الدول ــف اإلحصائ ــة عشــرة مــن التصني ــة الحادي صــدرت المراجع
لألمــراض والمشــاكل الصحيــة ذات الصلــة فــي حزيــران/ يونيــو 2018. 
وأعــّدت األمانــة مجموعــة مــن األدوات لمســاعدة الــدول األعضــاء علــى 
تنفيــذ المراجعــة الحاديــة عشــرة مــن التصنيــف مــن خــالل تبســيط وصــول 
المســتخدمين النهائييــن إلــى التصنيــف واســتخدامهم لــه. وتلقــى حتــى اآلن 
70 بلــدًا مــن أقاليــم المنظمــة الســتة تدريبــًا علــى كيفيــة اســتخدام وتطبيــق 
هــذا المعيــار العالمــي الخــاص بالمعلومــات الصحيــة التشــخيصية مــن 

الناحيــة العمليــة. 
وتعــد القائمــة المرجعيــة العالميــة الصــادرة عــن المنظمــة والمؤلفــة 
مــن 100 مؤشــر مــن مؤشــرات الصحــة األساســية أداة مهمــة أيضــًا. 
وتشــمل القائمــة مجموعــة موحــدة مــن المؤشــرات األساســية التــي تحظــى 
باألولويــة لــدى المجتمــع العالمــي مــن أجــل توفيــر معلومــات عــن وضــع 
الصحــة واتجاهاتهــا. وتتضمــن قائمــة مؤشــرات عــام 2018 مجموعــة 
مــن التعديــالت ُأجريــت بغــرض مراعــاة أهــداف التنميــة المســتدامة، بمــا 

فــي ذلــك التغطيــة الصحيــة الشــاملة.
وتبــرز اإلحصــاءات الصحيــة العالميــة لعــام 2018، التــي هــي عبــارة 
عــن لمحــة ســنوية أعدتهــا المنظمــة عــن وضــع الصحــة فــي العالــم، التقــدم 
الملحــوظ المحــرز فــي ســبيل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي بعــض 
المجــاالت، كمــا تســلط الضــوء علــى بعــض المجــاالت األخــرى التــي 

توقــف التقــدم فيهــا.

السعي إلى تحقيق المزيد من الشفافية في البحوث
أصــدرت المنظمــة فــي كانــون األول/ ديســمبر 2018 اإلصــدار 3.0 
مــن المعاييــر الدوليــة لســجالت التجــارب الســريرية الخاصــة بالمنصــة 
الدوليــة لتســجيل التجــارب الســريرية، مــن أجــل ضمــان إتاحــة نظــرة 
القــرارات  اتخــاذ  فــي  المشــاركة  الجهــات  لجميــع  البحــوث  علــى  كاملــة 
المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة. وهــذا مــن شــأنه أن يعــزز شــفافية قاعــدة 

البّينــات العلميــة وصحتهــا وقيمتهــا.
وكانــت المنظمــة قــد نّســقت فــي الســابق توافقــًا فــي اآلراء بيــن بعــض 
أكبــر ممولــي البحــوث الطبيــة وكبــرى منظمــات التمويــل الدوليــة غيــر 
الحكوميــة فــي العالــم، مــع اشــتراط أن يســجلوا جميــع التجــارب الســريرية 

التــي يمولونهــا أو يدعمونهــا وأن يكشــفوا عــن النتائــج علنــًا.
وال ُيبّلــغ حاليــًا عــن حوالــي 50٪ مــن التجــارب الســريرية نظــرًا ألنهــا 
أســفرت فــي الكثيــر مــن األحيــان عــن نتائــج ســلبية. وترســم هــذه النتائــج 
غيــر المبّلــغ عنهــا صــورة غيــر كاملــة، وربمــا مضلِّلــة، لمخاطــر اللقاحــات 
واألدويــة واألجهــزة الطبيــة ومنافعهــا، ويمكــن أن تــؤدي إلــى اســتخدام 

منتجــات دون المســتوى األمثــل أو حتــى ضــارة.
وفــي إقليــم غــرب المحيــط الهــادئ، ُقــدم الدعــم التقنــي إلــى كل مــن فيجــي 
وبابــوا غينيــا الجديــدة وســاموا وتونغــا وفانواتــو بشــأن أخالقيــات البحــوث 
أخالقيــات  باســتعراض  المعنيــة  اإلقليميــة  اللجنــة  ونظــرت  الصحيــة، 

الصحــة فــي 13 اقتراحــًا لبحــوث صحيــة خــالل عــام 2018. 

تحسين نظم المعلومات الصحية في 
البلدان

فــي اإلقليــم األفريقــي، جــرى تقييــم حالــة نظــم المعلومــات الصحيــة 
فــي جميــع بلدانــه البالــغ عددهــا 47 بلــدًا، وتــم التصديــق علــى 

المعلومــات الخاصــة بـــ 45 بلــدًا فــي شــهر تشــرين الثانــي/
نوفمبــر 2018. وُرســمت خرائــط الثغــرات فــي نظــم المعلومــات 
فــي البلــدان العشــرة الرائــدة ألغــراض التغطيــة الصحيــة الشــاملة، 
كمــا ُقــدم دعــم خــاص فــي ناميبيــا لمراجعــة ُنظــم التســجيل المدنــي 
واإلحصــاءات الحيويــة. وجــرى تقييــم وتطويــر اســتراتيجية بشــأن 
وجمهوريــة  بورونــدي  مــن  كل  فــي  الصحيــة  المعلومــات  نظــم 
الكونغــو، بمــا فــي ذلــك ضمــان المواءمــة بيــن الشــركاء فيمــا يتعلــق 

بأولويــات نظــم المعلومــات الصحيــة. 
فــي إقليــم أوروبــا، ُنّظمــت بعثــات ُقطريــة بهــدف تحســين المعلومــات 
نشــاء  الصحيــة الوطنيــة، ونظــم الصحــة اإللكترونيــة والبحــوث، واإ
المســندة  للسياســات  المنظمــة  شــبكة  إطــار  فــي  ُقطريــة  أفرقــة 
بالبّينــات، ودعــم وضــع مؤشــرات علــى المســتوى القطــري، واإعــداد 
تطبيــق  وبــدء  الصحــة،  وزارة  مــع  بالتعــاون  قطريــة  مرتســمات 
المراجعــة الحاديــة عشــرة تجاريــًا، وتدريــب الموظفيــن فــي البلــدان. 
فــي إقليــم جنــوب شــرق آســيا، اســُتكملت عمليــات المســح والعــّد 
الخاصــة   )SCORE( والتمكيــن  واالســتعراض  والتحســين 
باســتعراض أداء نظــم المعلومــات الصحيــة فيمــا يتعلــق باألهــداف 

بلــدان. فــي 10  الصحيــة 
فــي إقليــم غــرب المحيــط الهــادئ، وعقــب صــدور التقريــر المرجعــي 

عــن أهــداف التنميــة المســتدامة/ التغطيــة الصحيــة الشــاملة فــي
التنميــة  »أهــداف  القطريــة  المرتســمات  أُعــّدت   ،2017 عــام 
اإلقليــم.  بلــدان  لجميــع  الشــاملة«  الصحيــة  التغطيــة  المســتدامة/ 
لوضــع  مماثلــة  ُنهــج  اتبــاع  فــي  البلــدان  مــن  قليــل  عــدد  وشــرع 
أدوات رصــد قطريــة خاصــة بأهــداف التنميــة المســتدامة/ التغطيــة 

الصحيــة. النظــم  ولتطويــر  الشــاملة  الصحيــة 
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األرقام الرئيسية للفترة 2019-2018
الميزانية البرمجية المعتمدة: 590 مليون دوالر أمريكي

األموال المتاحة: 495 مليون دوالر أمريكي )84٪ من الميزانية البرمجية(
النفقات: 248 مليون دوالر أمريكي )42٪ من الميزانية البرمجية، 50٪ من الموارد المتاحة(

الميزانية واألموال المتاحة والنفقات حسب المكتب الرئيسي )بماليين الدوالرات األمريكية(

الميزانية واألموال المتاحة والنفقات حسب البرنامج )بماليين الدوالرات األمريكية(

الميزانية والتنفيذ
ُخّصصــت لفئــة النظــم الصحيــة مــوارد كافيــة فــي عــام 2018، حيــث 
بلــغ مســتوى تمويــل الميزانيــة المعتمــدة 84٪، ُمّولــت 30٪ منهــا مــن 
مصــادر التمويــل المــرن. ونظــرًا ألن نفقــات الموظفيــن تمثّــل ٪58 
مــن إجمالــي مســتوى اإلنفــاق، فــإن ذلــك قــد يشــّكل مصــدر قلــق مــن 

حيــث االســتدامة فــي حــال مــا إذا لــم يتــم الحفــاظ علــى مرونــة التمويــل 
المحــدد. 

وكان مــا يقــرب مــن نصــف مجمــوع المــوارد المتاحــة والنفقــات )٪48 
و50٪( يتعلــق بالمقــر الرئيســي. 

المقر الرئيسي أوروبا جنوب شرق آسيا

أفريقيا

النفقاتاألموال المتاحة )في 31 كانون األول/ ديسمبر 2018(الميزانية المعتمدة من جمعية الصحة

شرق المتوسط غرب المحيط الهادئ

 السياسات واالستراتيجيات والخطط
الصحية الوطنية

 الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز
على الناس

 إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية،
وتعزيز القدرة التنظيمية

معلومات وبينات النظم الصحية

النظم الصحية

األمريكتان
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٪٤9

٪21

٪٣0

٪8

٪7

٪7

٪٦

٪٦

٪٥ ٪٤

٪٤

٪٣

مؤسسة بيل
وميليندا غيتس

المرفق الدولي لشراء 
األدوية

جمهورية كوريا

الواليات المتحدة 
األمريكية

المفوضية األوروبية

المملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمى وأيرلندا الشمالية

التحالف العالمي من 
أجل اللقاحات والتمنيع

كندا

ألمانيا

اليابان
٪1٣

الجهات العشر الرئيسية المقدمة للمساهمات الطوعية )المحددة(

النفقات: الموظفون مقابل األنشطةالنفقات حسب المستوى

المعيــاري والخبــرة  للعمــل  الواســع  النطــاق  إلــى  ذلــك جزئيــًا  ويرجــع 
المتخصصة المطلوبة. والتزال مســتويات الموارد المتاحة ومســتويات 
إقليــم  فــي  قلــق  مصــدر  تشــّكل  المعتمــدة  بالميزانيــة  قياســًا  اإلنفــاق 
قليم شرق المتوسط )٪70  األمريكتين )46٪ و34٪ على التوالي( واإ
و27٪ علــى التوالــي(. وقــدم المقــر الرئيســي دعمــًا كبيــرًا لتعزيــز النظــم 
الصحيــة علــى المســتوى القطــري فــي مختلــف المجــاالت، بمــا فــي 
تاحــة األدويــة وغيرهــا مــن  ذلــك بنــاء ُنظــم قــادرة علــى الصمــود، واإ
التكنولوجيــات الصحيــة والتمويــل الصحــي، والســيما فــي ســياق تحقيــق 

التغطيــة الصحيــة الشــاملة.

وكانت نسب التمويل واإلنفاق متسقة في مجاالت البرامج كافة.
ولالطــالع علــى المزيــد مــن التفاصيــل عــن تمويــل الميزانيــة البرمجيــة 
وتنفيذها فيما يتعلق بهذه الفئة، ُيرجى الرجوع إلى البوابة اإللكترونية 

الخاصــة بالميزانيــة البرمجيــة للمنظمــة:
(http://open.who.int/2018-19/our-work/category/04/
about/key-figures و http://open.who.int/2018-19).

مصدر التمويل
التمويل المرن: ٪30

المساهمات الطوعية المحددة: ٪70
63٪ من مجموع المساهمات الطوعية المحددة

ُقدّمت من 10 جهات مساهمة )ترد أسماؤهم على الجانب(

المكاتب
اإلقليمية

المقر
الرئيسي

المكاتب 
القطرية

الموظفون

األنشطة

النظم الصحية

٪٥8

٪٤2

http://open.who.int/2018-19/home
http://open.who.int/2018-19/our-work/category/04/about/key-figures
http://open.who.int/2018-19/our-work/category/04/about/key-figures
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إدارة األخطار
المعدية

التأهب
لمواجهة الطوارئ 

الصحية على الصعيد 
الُقطري واللوائح 
الصحية الدولية 

)200٥(

معلومات الطوارئ 
الصحية وتقدير 

المخاطر

الخدمات األساسية
في

حاالت الطوارئ

عمليات
الطوارئ

 برنامج
 المنظمة
 للطوارئ
الصحية

مجاالت البرامج
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الحصائــل التــي نســتهدف تحقيقهــا فــي الثنائيــة 
2019-2018

تأهيــل جميــع البلــدان للتخفيــف مــن وطــأة المخاطــر الناجمــة 
عــن األخطــار المعديــة التــي تمثــل تهديــدات خطيــرة.

قيــام جميــع البلــدان بتقييــم ومعالجــة الثغــرات الحرجــة التــي 
تتخّلــل التأّهــب للطــوارئ الصحّيــة، بمــا فــي ذلــك فــي مجــال 
الدولّيــة  الصحّيــة  اللوائــح  إطــار  فــي  األساســّية  القــدرات 
الطــوارئ  مخاطــر  بــإدارة  الخاّصــة  والقــدرات   )2005(

األخطــار. بجميــع  المتعّلقــة  الصحّيــة 
الكشــف عــن األحــداث الصحيــة وتقييــم المخاطــر والتبليــغ 

عنهــا التخــاذ اإلجــراءات المناســبة.
إتاحــة الخدمــات الصحيــة األساســية الُمنقــذة للحيــاة وتدخــالت 
الصحــة العموميــة للفئــات الســكانية المتضــررة مــن الطــوارئ 

الصحية.
دعــم برامــج الطــوارئ الوطنيــة عــن طريــق برنامــج المنظمــة 

ــال والمــزود بالمــوارد المطلوبــة. للطــوارئ الصحيــة الفّع

مــن األهميــة الحاســمة بمــكان أن نتأهــب ألي حالــة إيبــوال قــد تنتقــل خــارج جمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطيــة. وتســتثمر المنظمــة قــدرًا هائــاًل مــن المــوارد فــي الوقايــة مــن انتقــال 
اإليبــوال خــارج جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وفــي مســاعدة الحكومــات علــى زيــادة 

تأهبهــا لالســتجابة إذا مــا ظهــرت أي حالــة مــن حــاالت اإليبــوال اإليجابيــة.

الدكتورة ماتشيديزو مويتي، 
مديرة مكتب المنظمة اإلقليمي ألفريقيا

تقــع يوميــًا حــاالت الطــوارئ مــن شــتى األنــواع - النزاعــات والكــوارث 
الطبيعيــة وفاشــيات األمــراض - والتــي قــد تســبب أضــرارًا دائمــة للُنظــم 
علــى  آثارهــا  تمتــد  قــد  والتــي  بــل  المحليــة،  والمجتمعــات  الصحيــة 
الصعيــد العالمــي. ومازالــت هنــاك ثغــرات كبيــرة فــي قــدرة العديــد مــن 
البلــدان علــى إدارة هــذه الطــوارئ لعــدم تأهــب ُنظمهــا الصحيــة وعــدم 
كفايــة مواردهــا. وهــذه األماكــن هــي التــي تشــهد أعلــى معــدالت وفيــات 
األمهــات واألطفــال، وانتشــار ســوء التغذيــة واالضطرابــات النفســية 

وفاشــيات األمــراض. 
البلــدان والشــركاء  مــع  للطــوارئ الصحيــة  المنظمــة  ويعمــل برنامــج 
مــن أجــل التأهــب لجميــع األخطــار التــي تــؤدي إلــى طــوارئ صحيــة، 
دارة التعافــي منهــا. وقامــت المنظمــة  والوقايــة منهــا واالســتجابة لهــا واإ
اســتجابة دوليــة ســريعة، كمــا  لتأميــن  قيــادي حاســم األهميــة  بــدور 

اضطلعــت فــي الســنوات األخيــرة بــدور تشــغيلي أيضــًا.
وتبــدو الحاجــة إلــى عمــل المنظمــة جليــة. فقــد اضطــر اليــوم عــدد 
قياســي مــن الســكان فــي العالــم، نحــو 70 مليــون، إلــى النــزوح القســري 
وتقطعــت بهــم ُســبل الحصــول علــى العديــد مــن الخدمــات األساســية. 
ويطــرح تغّيــر المنــاخ والزيــادة الســكانية أزمــات جديــدة، مــن قبيــل تغّيــر 
أنمــاط ســريان المــرض والكــوارث المتعلقــة بالمنــاخ. وعلــى الرغــم مــن 
التحديــات المتناميــة، فقــد ُأحــرز قــدر كبيــر مــن التقــدم جعــل المنظمــة 
فــي وضــع يمّكنهــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى مــن خدمــة الضعفــاء 

وتعزيــز الصحــة. 

اإلنجازات الرئيسية
واصلــت المنظمــة مســاعدة الــدول األعضــاء علــى التأهــب للعديــد 
مــن المخاطــر الصحيــة والكشــف عنهــا واالســتجابة لهــا علــى نحــو 
أفضل. واســتدعى ذلك جمع الشــركاء معًا، وتقديم اإلرشــادات والدعم 

جــراء البعثــات التشــغيلية واللوجيســتية. والخبــرات، واإ

حشد استجابة ناجحة
القــدرات الصحيــة  البلــدان ذات  البلــدان - والســيما  المنظمــة  تدعــم 
الضئيلــة حتــى تتأهــب لالســتجابة للمخاطــر ذات األولويــة األولــى. 
ويســاعد تعزيــز التأهــب التشــغيلي الُنظــم الصحيــة علــى التعامــل مــع 
الوقــع األولــي للطــوارئ وعلــى التعافــي منهــا الحقــًا. فعندمــا تقــع كارثــة 

مــا، كلمــا كانــت االســتجابة ســريعة كانــت الحصائــل أفضــل.

برنامج المنظمة للطوارئ الصحية
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وفــي عــام 2018، نفــذت المنظمــة أنشــطة مــن أجــل تحقيــق التأهــب 
التشــغيلي فــي أكثــر مــن 60 بلــدًا علــى نطــاق أقاليــم المنظمــة الســتة، 
بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق بحــزم التدريــب وتحديــد خصائــص األخطــار 
المحدقــة بالصحــة العموميــة، والتخطيــط لإلنــذار المبكــر واألخطــار 
وتوفيــره  التقنــي  الدعــم  تنســيق  المنظمــة  وتولــت  الخطــورة.  البالغــة 
لوظائــف التأهــب التشــغيلي لمواجهــة فاشــيات مــرض فيــروس اإليبــوال 

فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وفاشــية الكوليــرا فــي زمبابــوي. 
وفيمــا يتعلــق بفاشــية اإليبــوال ســاعدت المنظمــة البلــدان المجــاورة علــى 
مــا يلــي: تحســين الترصــد فــي المناطــق الحدوديــة وتتبــع مخالطــي 
المرضــى؛ تدريــب أفرقــة التطعيــم؛ تنفيــذ إجــراءات الوقايــة مــن العــدوى 
ومكافحتهــا. وُتعــد مبــادرة أفرقــة المنظمــة المعنيــة بالطــوارئ الطبيــة 
مثــااًل آخــر علــى العمــل الخــاص بالتأهــب، وتســاعد هــذه المبــادرة 
البلــدان علــى بنــاء الُنظــم الصحيــة القويــة عــن طريــق تعزيــز األفرقــة 
الطبيــة ومراكــز العمليــات الوطنيــة المعنيــة بالطــوارئ. وتدعــم المنظمــة 
35 بلــدًا فــي هــذا المجــال مــن خــالل موّجهيــن ُخبــراء تولــت المنظمــة 
بالطــوارئ  المعنيــة  الوطنيــة  الطبيــة  األفرقــة  إنشــاء  علــى  تدريبهــم 

وتعزيزهــا. 
واســتهلت المنظمــة تدريــب الفريــق الوطنــي لالســتجابة الســريعة فــي 
عــام 2014 اســتجابًة لوبــاء مــرض فيــروس اإليبــوال، الــذي أصبــح منــذ 
ذلــك الحيــن جــزءًا ال يتجــزأ مــن التعلــم الخــاص باألمــن الصحــي. وفــي 
عــام 2018، ُنظمــت الــدورات التدريبيــة ألفرقــة االســتجابة الســريعة 

دعمــًا لالســتجابة لمــرض فيــروس اإليبــوال فــي ســتة بلــدان أفريقيــة.
تعزيز الشبكة العالمية لالستجابة السريعة للطوارئ 

الصحية 
تعتمــد المنظمــة علــى شــبكتها العالميــة التــي تضــم أكثــر مــن 1644 
الصحيــة.  للطــوارئ  االســتجابة  عنــد  التشــغيل،  شــركاء  مــن  شــريكًا 

وتشــمل شــبكات الشــركاء الرئيســية مــا يلــي:
• الشــبكة العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيات ومواجهتهــا - وهــي 
شــبكة تقنيــة تضــم أكثــر مــن 200 خبيــر متعــدد التخصصــات علــى 

اســتعداد للنشــر فــي أي مــكان مــن العالــم عنــد حــدوث الفاشــيات.
• مجموعة الصحة العالمية - تضم 700 شريك في 27 بلدًا

  يعملون من أجل تلبية احتياجات 75 مليون شخص في العالم 
  من الصحة، وتتولى المنظمة أمانتها.

• مبادرة األفرقة الطبية المعنية بالطوارئ - تساعد المنظمات
  والبلدان على بناء القدرات وتعزيز الُنظم الصحية بتنسيق نشر

  األفرقة الطبية في حاالت الطوارئ.
• برنامج الشراكات االحتياطية - يربط المنظمة بالمنظمات شبه

 الحكومية المعنية بأعمال الطوارئ واإلغاثة وتحتفظ بسجل للخبراء
 المدربين المستعدين للنشر.

االستجابة لفاشية اإليبوال
عندمــا أُعلــن عــن فاشــية مــرض فيــروس اإليبــوال فــي جمهوريــة الكونغو 
الديمقراطية في أيار/ مايو 2018، ســافر فريق متعدد التخصصات 
يضــم خبــراء مــن منظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة أطبــاء بــال حــدود 
والمســؤولين الصحييــن المحلييــن إلــى البــؤرة الســاخنة فــي بيكــورو، 
ــدة ذات مرافــق صحيــة محــدودة. وســارعت المنظمــة بوضــع  وهــي بل

نظــام إلدارة األحــداث وخّصصــت لــه الموظفيــن والمــوارد. 
وتقــدم المنظمــة منــذ أيــار/ مايــو 2018، الدعــم التشــغيلي لالســتجابة 
لمــرض فيــروس اإليبــوال فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. وأنشــأت 
الخطــوط  فــي  العامليــن  مــن  مــن 160  ألكثــر  القاعــدة  معســكرات 
البنيــة  وشــيدت  أيضــًا؛  التدريــب  تلقــوا  الذيــن  لالســتجابة،  األماميــة 
التحتيــة لمكاتــب تتســع ألكثــر مــن 400 موظــف؛ وأنشــأت مركــزًا 

لعمليــات الطــوارئ؛ ونشــرت معــدات الحمايــة الشــخصية. 
وُأنشــأت المنظمــة مراكــز العــالج المــزّودة بمختبــرات متنقلــة وأدوات 
جديدة للتشــخيص الســريع. وُنشــر األخصائيون الســريريون من خالل 
واالســتجابة  المســتجدة  لألمــراض  الســريري  للتقييــم  المنظمــة  شــبكة 
لهــا، وهــي شــبكة مــن الخبــراء فــي مجــال األمــراض المســتجدة تتولــى 

المنظمــة تنســيقها.
وبحلــول نهايــة عــام 2018، كان 000 60 شــخص تقريبــًا قــد تلقــوا 
التطعيــم بلقــاح تجريبــي جديــد. واتســمت العمليــات اللوجيســتية المنفــذة 
لتقديــم هــذا اللقــاح بقــدر كبيــر مــن التعقيــد نظــرًا إلــى حاجــة هــذا اللقــاح 
إلــى لوجيســتيات متخصصــة مــن أجــل حفظــه فــي درجــات حــرارة أقــل 
مــن 80 درجــة. وســاعدت أفرقــة المشــاركة المجتمعيــة علــى تبديــد 
المخــاوف ومكافحــة الفاشــيات بــإذكاء الوعــي بشــأن عوامــل الخطــر 

وتدابيــر الحمايــة، مثــل التطعيــم والدفــن المأمــون. 
وشــتان مــا بيــن هــذه االســتجابة واالســتجابة للفاشــية التــي شــهدها 
لــم يكــن هنــاك  الحيــن  ففــي ذلــك  فــي عــام 2014.  غــرب أفريقيــا 
لقــاح، وكانــت الخدمــات التشــخيصية محــدودة، ولــم يتوافــر ســوى عــدد 
قليــل مــن المســتجيبين المدربيــن. وكان هنــاك نقــص فــي العامليــن 
الصحييــن، وكانــت ُنظــم الترصــد واالســتجابة الســريعة غيــر كافيــة، 
المــدن وكانــت مشــاركة  فــي  فــي معظمهــا  تقــع  المختبــرات  وكانــت 
المجتمــع المحلــي محــدودة. وانتشــر الوبــاء ليصبــح الفاشــية األشــد 
نوبــات  وتكــررت  اإليبــوال،  فيــروس  لمــرض  اإلطــالق  علــى  وخامــة 
احتدامــه وظهــور سالســل جديــدة لســريانه أســفرت عــن 000 29 
حالــة مؤكــدة أو محتملــة و000 11 وفــاة خــالل عاميــن. وكان الوبــاء 
بمثابــة ناقــوس للخطــر، وقــدم دروســًا مهمــة فــي االســتجابة للفاشــيات. 
وبــداًل مــن الرعــب والفوضــى اللذيــن ســادا فــي عــام 2014، كانــت 
االســتجابة فــي عــام 2018 منّســقة ومخططــة وممّولــة. وتــم احتــواء 
الفاشــية األوليــة فــي محافظــة إكواتــور فــي غضــون ثالثــة أشــهر. 
واندلعــت فاشــية أخــرى فــي وقــت الحــق فــي محافظــة كيفــو ومازالــت 
مســتمرة بســبب الظــروف المحفوفــة بالتحديــات والمشــكالت األمنيــة 
التــي تعــوق تنفيــذ العمليــات. ومــع ذلــك، فــإن عــدد الحــاالت - أكثــر 
مــن 900 حالــة و600 وفــاة - أقــل بكثيــر منــه فــي عــام 2014. 

وتمــت الوقايــة مــن مئــات الحــاالت بــل وربمــا آالف الحــاالت.
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منع المرض من عبور الحدود 
الكونغــو  مايــو 2018 جمهوريــة  أيــار/  منــذ  المنظمــة  دعمــت 
الديمقراطيــة فــي الوقايــة مــن انتقــال مــرض فيــروس اإليبــوال إلــى 
خــروج  لــدى  التحــري  لفحــص  مواقــع  بإنشــاء  المجــاورة  البلــدان 
المســافرين فــي الموانــئ الجويــة والبحريــة والمعابــر البريــة الدوليــة 
الرئيســية. وشــملت األنشــطة رســم خرائــط المخاطــر فــي الحــدود 
فيــروس  مــرض  عالمــات  لتحــري  والفحــص  الثغــرات،  الكثيــرة 
اإليبــوال وأعراضــه، ورســم خرائــط تاريــخ التعــرض، واســتعراض 

إجــراءات فحــص التحــري لــدى الخــروج.

اختبار مرض فيروس اإليبوال الجديد يمّكن من 
استجابة أسرع للفاشية 

كان اختبــار مــرض فيــروس اإليبــوال فــي الماضــي يســتغرق أيامــًا أو 
حتــى أســبوع. وكان غيــاب القــدرات المختبريــة المحليــة يعنــي ضــرورة 
إرســال العينــات إلــى المختبــرات ذات درجــات األمــن العاليــة البعيــدة 
عــن موقــع الفاشــية. وكان ذلــك يــؤدي إلــى ضيــاع الوقــت الثميــن علــى 

المريــض ويســمح للفيــروس غيــر المكتشــف باالنتشــار.
ومــع ظهــور اختبــار جينــي ســريع لإليبــوال مــن ســاللة زائيــر، وهــو 
اختبــار Xpert لإليبــوال، تغّيــر هــذا الوضــع. وقــد ُطــور هــذا االختبــار 
 ،2016-2014 الفتــرة  فــي  اإليبــوال  فيــروس  مــرض  فاشــية  أثنــاء 
وُيســتخدم فيــه جهــاز GeneXpert للحصــول علــى النتائــج فــي أقــل 
مــن ســاعتين بــداًل مــن بضعــة أيــام، مــا يتيــح البــدء الســريع لرعايــة 
المريــض وتدابيــر االحتــواء. ويمكــن تنفيــذ االختبــار علــى نحــو آمــن 
فــي مختبــرات مؤقتــة ُتقــام بجــوار أماكــن رعايــة المرضــى، وهــو أبســط 
فــي اســتخدامه مــن اختبــار تفاعــل البوليميــراز المتسلســل التقليــدي، 
فاشــية  إجــراءه موظفــون مدربــون محليــًا. وأثنــاء  يتولــى  ويمكــن أن 
مــرض فيــروس اإليبــوال تســنى إنشــاء مختبــرات جديــدة فــي 48 ســاعة 
اختبــار ٥00 1٣ عينــة علــى جهــاز  وتــم  الفاشــية،  مــع  لتتنقــل 

.GeneXpert
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الحفاظ على السالمة بتبادل الخبرات
تهــدد األمــراض الوبائيــة المســتجدة األمــن الصحــي العالمــي. وفــي 
األمــراض  لمحاربــة  محــددة  اســتراتيجيات  لديهــا  المنظمــة  أن  حيــن 
المعروفــة، مثــل الحمــى الصفــراء، فــإن بعــض الُممِرضــات الشــديدة 
الخطــورة ال توجــد لهــا تدابيــر طبيــة مضــادة. ولمواجهــة ذلــك، ترعــى 
الشــديدة  الُممِرضــات  بشــأن  المعلومــات  وتبــادل  البحــث  المنظمــة 
الخطــورة عــن طريــق شــبكات الخبــراء التقنيــة واألفرقــة االستشــارية، 
وتجمــع أحــدث الخبــرات والمعــارف المؤسســية. وفــي إمــكان مثــل هــذه 
و«الشــائعات  لألوبئــة  للتصــدي  ابتكاريــة  حلــواًل  تقــدم  أن  الشــبكات 
الوبائيــة« )»أوبئــة« الشــائعات الضــارة التــي تنتشــر أثنــاء الفاشــيات(.

وتتمثل بعض الشبكات الرئيسية فيما يلي:
• الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لها - وهي شبكة

  عمرها 66 عامًا وتتألف من 150 مؤسسة في 114 بلدًا، وُتعنى
  بتوليد البيانات الخاصة بتركيبة اللقاح وتقديم اإلرشادات بشأن 

  التأهب لألنفلونزا الجائحة.
• شبكة التقييم السريري لألمراض المستجّدة واالستجابة لها - 

  وهي تحدد معايير الرعاية مثل المعايير السريرية واإلجراءات
  التشغيلية الموحدة، وتتولى نشر الخبراء السريريين في الخطوط

  األمامية أثناء الطوارئ.  
• شبكة المختبرات المعنية بالُممِرضات المستجدة والخطرة -    

  وهي ترّكز على حاالت العدوى البشرية والحيوانية باّتباع نهج
  متكامل في االستجابة المختبرية.

ويتمثــل عنصــر مهــم مــن عناصــر عمــل المنظمــة مــع شــبكات الخبــراء 
العالميــة فــي المخطــط األولــي للبحــث والتطويــر. ويدفــع المخطــط إلــى 
بــدء البحــث أثنــاء الفاشــيات ومــا يســتدعيه ذلــك مــن تســريع مســار 
اللقاحــات  مثــل  واألدويــة،  واللقاحــات  التشــخيص  اختبــارات  تطويــر 
المضــادة لمــرض فيــروس اإليبــوال. وفــي أيــار/ مايــو 2018، ُنشــر 
لقــاح ســبق اختبــاره فــي غينيــا، فــي المناطــق المتضــّررة مــن الفاشــية. 

التطبيق الواسع النطاق لالستراتيجيات المثبتة 
الفّعالية

مــازال عــدد األخطــار المعديــة التــي تمثــل تهديــدًا شــديدًا يتزايــد. وقــد 
وضعــت المنظمــة اســتراتيجيات عالميــة مــع الشــركاء فــي المياديــن 
التقنيــة والعلميــة واالجتماعيــة لمواجهــة األخطــار المعديــة التــي تمثــل 
تهديــدًا شــديدًا والمســاعدة علــى إدارة المــوارد الشــحيحة. ويتولــى فريــق 
التنســيق الدولي المعني بتوفير اللقاحات رصد مســتويات المخزونات 
العالميــة مــن اللقاحــات المضــادة للكوليــرا والتهــاب الســحايا والحمــى 

الصفــراء لضمــان توافــر اإلمــدادات الكافيــة عنــد وقــوع الفاشــيات. 
وتتمثل بعض االستراتيجيات العالمية الرئيسية فيما يلي:

• االستراتيجية العالمية للتخلص من الحمى الصفراء - وتهدف
  إلى التصدي على نحو منسق لزيادة مخاطر أوبئة الحمى

لى التخلص من المرض بحلول عام 2026، باستهداف   الصفراء واإ
  البلدان األسرع تأثرًا. وفي عام 2018، تلقى 61 مليون شخص

  التطعيم في أفريقيا.

النظام الصحي الُمعّزز في جمهورية 
كوريا ينجح في احتواء الفاشية 

في أيلول/ سبتمبر 2018، تأكدت إصابة رجل كوري يبلغ
 61 عامــًا مــن العمــر بمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية بعــد يــوم 
مــن عودتــه إلــى ســول مــن رحلــة عمــل فــي الكويــت. ومتالزمــة الشــرق 
األوســط التنفســية مــرض فيروســي مــن أمــراض الجهــاز التنفســي يقتــل 

أكثــر مــن شــخص مــن كل ثالثــة أشــخاص يصابــون بــه. 

وأعــادت هــذه الحالــة إلــى األذهــان الكابــوس الــذي تســببت فيــه الفاشــية 
التــي حدثــت فــي جمهوريــة كوريــا فــي عــام 2015 وُأصيــب فيهــا
186 شخصًا بالمرض وتوفى 39 شخصًا آخر وتضرر منها

70 مرفقــًا مــن مرافــق الرعايــة الصحيــة، وبلغــت التكاليــف المقــدرة 
نحــو 8 مليــارات دوالر أمريكــي. 

قــد  كوريــا  جمهوريــة  فكانــت  مختلفــًا.  األمــر  كان  المــرة  هــذه  وفــي 
أدخلــت تحســينات كبيــرة علــى نظامهــا الصحــي، كــي تتمكــن مــن 
الكشــف الســريع عــن فاشــيات األمــراض مــن قبيــل متالزمــة الشــرق 
بشــأن  المنظمــة  توصيــات  وباّتبــاع  واحتوائهــا.  التنفســية،  األوســط 
مجــاالت تعزيــز الُنظــم ذات األولويــة - باالســتناد إلــى بعثــات تقنيــة 
مشــترك  خارجــي  وتقييــم   2015 عــام  فــي  الفاشــية  أثنــاء  ُأجريــت 
ُأجــري فــي عــام 2017 - حّســن البلــد تدريــب العامليــن الصحييــن، 
جــراءات الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا، وُنظــم  وترصــد األمــراض، واإ

الــوكاالت.  بيــن  واالتصــاالت  المختبــرات، 

وعندمــا وقعــت الحالــة الجديــدة فــي عــام 2018، كانــت جمهوريــة 
كوريا قادرة على االســتجابة بســرعة ومنع المرض من االنتشــار، ولم 
تحــدث حــاالت عــدوى أخــرى. وُأدخلــت تغييــرات علــى النظــام لمعالجــة 
الثغرات التي تحددت أثناء عملية التقييم. فمن شــأن الكشــف الســريع 
والعــزل الفــوري واتخــاذ التدابيــر الجيــدة للوقايــة مــن المــرض ومكافحتــه 
فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة أن تحــدث فرقــًا هائــاًل فــي كيفيــة تطــور 

الحدث.
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• فرقة العمل العالمية المعنية بمكافحة الكوليرا - ُأحرز تقدم كبير
  في تنفيذ خريطة الطريق العالمية الخاصة بالقضاء على الكوليرا التي  
  تستهدف الحد من معدل الوفيات الناجمة عن الكوليرا في العالم بنسبة

 90٪ والتخلص منها بحلول عام 2030 في 20 بلدًا من البلدان الشديدة
  التعرض للمخاطر، حيث تعكف 10 بلدان على تنفيذ تدابير نشيطة

  لمكافحة الكوليرا.  

• االســتراتيجية العالميــة بشــأن األنفلونــزا للفتــرة 20٣0-2019 
- ُتعنــى برصــد تطــّور فيــروس األنفلونــزا، وتحديــث تركيبــة اللقــاح، وتحديــد

  األولويات العالمية فيما يتعلق بالتأهب للجائحات. 
- وقد تلقى أكثر من 500 مليون شخص في العالم التطعيم المضاد

  لألنفلونزا الموسمية في عام 2018. 
- وتم تأمين 400 مليون جرعة من لقاح األنفلونزا الجائحة من خالل

  اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة. 

تخفيف وطأة األخطار المعدية التي تمثل تهديدًا 
شديدًا 

نحــن ال نعلــم مــا سيســتجد مــن أمــراض تمثــل تهديــدًا شــديدًا وال أيــن ســيحدث 
ذلــك، وال نعلــم إال أن الُممِرضــات المســتجدة تشــّكل واقعــًا أكيــدًا. وعــادًة 
مــا تظهــر األمــراض المســتجدة فــي البلــدان الســريعة التأثــر التــي قــد تفتقــر 
إلــى القــدرة علــى الوقايــة مــن الفاشــيات والكشــف عنهــا واالســتجابة لهــا. 
وقــد عملــت المنظمــة مــع شــبكات الشــركاء علــى الحــد مــن مخاطــر عــودة 
ظهــور الُممِرضــات التــي تمثــل تهديــدًا شــديدًا وظهــور الُممِرضــات المســتجّدة 
والمجهولــة التــي تمثــل تهديــدًا شــديدًا، مثــل الحميــات النزفيــة الفيروســية، 
واألمــراض المحمولــة بالنواقــل، والُممِرضــات الُمســّببة لألمــراض التنفســية، 
والمخاطــر المحدقــة باألمــن البيولوجــي، ومقاومــة مضــادات الميكروبــات. 

وتتمثــل المجــاالت التــي اتخــذت إجــراءات بشــأنها فيمــا يلــي: 

• السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي للمختبرات - عملت
  المنظمة في عام 2018 على تحسين عمليات أخذ العينات ونقلها

تاحة قدرات التشخيص المختبري المضمون الجود. وُنظمت   المأمون، واإ
  مشاورات عالمية لجمع آراء الخبراء ووضع اإلرشادات وتبادل أفضل

  الممارسات في مجال الشحن المأمون للمواد المعدية والسالمة البيولوجية
  واألمن البيولوجي للمختبرات والترصد القائم على المجتمعات المحلية. 

• التنسيق بين القطاعات الصحية والقطاعات الحيوانية - ُيعد
  نحو 75٪ من الُممِرضات المستجدة حيوانية المصدر. ويتطلب تنفيذ
  اللوائح الصحية الدولية )2005( المساهمة المشتركة من ِقبل مختلف
  التخّصصات والقطاعات باّتباع نهج الصحة الواحدة. وتعمل المنظمة

  بالتعاون الوثيق مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبصفة
  خاصة مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان، من أجل مواءمة عمل
  القطاع البيطري مع تنفيذ اللوائح الصحية الدولية )2005(. ونظمت

  المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية معًا حلقات 
  عمل وطنية للتقارب من أجل مراجعة الثغرات التي تتخلل التنسيق بين

  قطاع الصحة والقطاع البيطري. 

استعادة خدمات الرعاية الصحية في 
الجمهورية العربية السورية• 

الضــرر  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  فــي  النــزاع  ســنوات  ألحقــت 
بالنظــام الصحــي - الــذي كان ُيعــد مــن أفضــل األنظمــة فــي اإلقليــم 
- وأوجــدت واحــدة مــن أكبــر حــاالت الطــوارئ اإلنســانية فــي العالــم 
وأكثرهــا تعقيــدًا. وأصبــح ال يعمــل بكامــل طاقتــه إال نصــف المرافــق 
الصحيــة بســبب االعتــداء علــى المرافــق، فــي حيــن أن النــزاع فــي 

الشــمال أدى إلــى تعطــل كبيــر فــي الخدمــات. 

بســبب  الحــاد  واإلســهال  التيفــود  حمــى  تفشــت  عــام 2018،  وفــي 
عــدم نظافــة الميــاه وخدمــات اإلصحــاح. كمــا تفشــت الحصبــة بســبب 
الليشــمانيات  داء  معــدالت  وشــهدت  بالتطعيــم،  التغطيــة  ضعــف 

الجلــدي زيــادة حــادة. 

• وتساعد المنظمة بالتعاون مع الشركاء على إعادة الخدمات
  المتعطلة. كما تدعم أكثر من 1700 مرفق من مرافق الرعاية
  الصحية التي تقدم تقاريرها إلى نظام اإلنذار المبكر باألمراض
  الذي يساعد على الكشف السريع عن الفاشيات وتقليصها. وقد

  ُدحرت فاشية فيروس شلل األطفال المشتق من اللقاحات بفضل
  حملة التمنيع الواسعة النطاق التي وصلت إلى 2.6 مليون طفل. 

• وفي عام 2018، قدمت المنظمة أيضًا 1900 طن من 
  اإلمدادات والمعدات الصحية، وتبرعت بعيادات متنقلة لتوصيل

  الرعاية الصحية إلى المناطق التي ال تحصل على الخدمات
  الكافية، وزودت 000 30 شخص بالتدريب في طيف واسع من

  المجاالت الصحية.
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مكافحة الكوليرا في اليمن
فــي دولــة اليمــن التــي تمزقهــا الحــرب، تراجــع عــدد حــاالت الكوليــرا 
المشــتبه فيهــا مــن ذروتــه التــي بلغــت 000 50 حالــة أســبوعيًا فــي 
عام 2017 إلى نحو 000 10 حالة أسبوعيًا في عام 2018، بعد 
تنفيــذ طيــف مــن التدخــالت التــي شــملت حملــة تمنيــع واســعة النطــاق. 
فقــد تلقــى أكثــر مــن 000 306 شــخص التطعيــم المضــاد للكوليــرا 
كجــزء مــن حملــة اشــتركت منظمــة الصحــة العالميــة واليونيســيف فــي 
تنظيمهــا واخُتتمــت فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 2018. وكان اليمــن 
قــد شــهد ارتفاعــًا حــادًا فــي حــاالت الكوليــرا منــذ نيســان/ أبريــل 2017 
بســبب النــزاع الدائــر، وتدميــر البنــى التحتيــة الخاصــة بالصحــة والميــاه 
واإلصحــاح، وســوء التغذيــة، التــي أدت جميعهــا إلــى زيــادة ســرعة تأثــر 
الســكان. وكان وبــاء الكوليــرا فــي اليمــن أكبــر وبــاء شــهده العالــم فــي 

عــام 2018.

فــي   2017 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين  فــي  الدفتيريــا  تفشــت  عندمــا 
كوكــس بــازار، اتســع نطــاق الفاشــية بســرعة ليصــل إلــى 150 حالــة 
يوميــًا. ومّكــن نظــام المنظمــة الجديــد لإلنــذار المبكــر واالســتجابة مــن 
الجمــع الســريع للبيانــات الميدانيــة وســمح ألفرقــة االســتجابة بالعمــل 
علــى الفــور. فبــداًل مــن االطــالع علــى عشــرات التقاريــر الورقيــة، تتبــع 
العاملــون الصحيــون الفاشــية عــن كثــب علــى حواســيبهم المحمولــة. 
وســاعد تتبــع مخالطــي المرضــى ومراكــز عــالج الدفتيريــا أيضــًا علــى 

احتــواء الفاشــية.

التكنولوجيــا تســاعد علــى تتبــع الدفتيريــا 
فــي  اإلنســانية  روهينغيــا  أزمــة  فــي 

يــش بنغالد
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في نهاية عام 2018، 

كان 28 بلــدًا قــد اســتكمل خطــة العمــل الوطنيــة 
الخاصــة باألمــن الصحي.

كان 8٥0 عامــاًل مــن العامليــن فــي المختبــرات 
قــد تلقــوا التدريــب فــي ٦2 بلــدًا.

كان ٤00 مهنــي مــن المهنييــن العامليــن فــي 
الموانــئ والمطــارات قــد تلقــوا التدريــب فــي مجــال 

الترصد.
ــن  ــن الصحيي كان 2800 مهنــي مــن المهنيي
قــد تلقــوا التدريــب فــي مجــال األمــن الصحــي فــي 

1٤1 بلــدًا.

البلــدان  مــع  كثــب  عــن  المنظمــة  عملــت   ،2018 عــام  فــي 
لرصــد قدراتهــا فــي مجــال التأهــب للطــوارئ الناجمــة عــن جميــع 
األخطــار واإلبــالغ عنهــا. وارتكــز العمــل فــي معظمــه إلــى اللوائــح 
الصحيــة الدوليــة )2005(، التــي ُتعــد اإلطــار القانونــي الــذي 
يحــدد اإلجــراءات الخاصــة بالتأهــب للمخاطــر التــي تهــدد الصحــة 
أدوات  أربــع  المنظمــة  ووضعــت  لهــا.  واالســتجابة  العموميــة 
لمســاعدة البلــدان علــى تقييــم قدراتهــا الخاصــة بالتأهــب للطــوارئ 
واإلبالغ بشأنها. وتشمل هذه األدوات عمليات المحاكاة والتقييم 
الخارجــي المشــترك )الــذي يتمثــل فــي عمليــة طوعيــة لتقييــم قــدرة 
البلــدان علــى الوقايــة مــن المخاطــر والكشــف عنهــا واالســتجابة 
لهــا، وتحديــد الثغــرات البالغــة األهميــة والفــرص المتاحــة لتحســين 

التأهــب(.
• في عام 2018، َبّلغ 187 بلدًا عن قدراته الوطنية الخاصة

  باالستجابة للطوارئ.
• ُأجري 24 تقييمًا خارجيًا مشتركًا و31 عملية محاكاة في

  عام 2018.
محــاكاة  عمليــة   2018 ديســمبر  األول/  كانــون  فــي  وُأجريــت 
بلــدًا،   40 فيهــا  شــارك  الجائحــات  إلحــدى  عالميــة  الســتجابة 
عمليــات  لمراكــز  العالميــة  والشــبكة  المنظمــة  تنســيقها  وتولــت 
لألنفلونــزا  افتراضيــة  فاشــية  حــول  موضوعهــا  ودار  الطــوارئ، 
فــي جزيــرة خياليــة، ومــن خاللهــا اســتطاع الموظفــون مــن مراكــز 
عمليــات الطــوارئ حــول العالــم اختبــار خططهــم للطــوارئ للوقــوف 

علــى المجــاالت التــي يلــزم تحســينها.

الكشف السريع عن الطوارئ الصحية
تحظــى المنظمــة بنظــام للترصــد المســتمر القائــم علــى األحــداث ألحــداث 
الصحــة العموميــة والتحقــق مــن األحــداث المكتشــفة وتقييمهــا. ويســجل هــذا 
التــي تهــدد الصحــة  النظــام حاليــًا 7000 إشــارة شــهريًا بشــأن األخطــار 
العموميــة، يفضــي 0.5٪ منهــا إلــى عمليــات التحــري الميدانــي الرســمي 

وتقديــر المخاطــر.

وتقدم المنظمة الدعم إلى البلدان أثناء الفاشــيات من أجل الرصد المســتمر 
جــراء عمليــات تقديــر المخاطــر، بمــا فــي ذلــك اســتخدام نظــام  لألحــداث واإ

معلومــات الصحــة العموميــة.

تقــدم »األخبــار عــن فاشــيات األمــراض« الصــادرة عــن المنظمــة معلومــات 
محّدثــة تشــمل الملخصــات الوبائيــة وجوانــب االســتجابة وتقديــر المخاطــر 
والنصائــح. وُتعــد »األخبــار عــن فاشــيات األمــراض« مــن بيــن صفحــات 
المنظمــة اإللكترونيــة التــي تتلقــى أكبــر عــدد مــن الزيــارات، حيــث إنهــا تتلقــى 
نحــو ثالثــة مالييــن زيــارة ســنويًا. وفــي عــام 2018 بلــغ عــدد »األخبــار عــن 

فاشــيات األمــراض« التــي نشــرتها المنظمــة، 91 خبــرًا. 

وأمــا نظــام اإلنــذار المبكــر واالســتجابة فهــو برنامــج جديــد للحاســوب طورتــه 
المنظمة من أجل الكشــف عن الفاشــيات في ظروف الطوارئ. وهو يســمح 

بالجمــع الســريع للبيانــات الميدانيــة للتمكيــن مــن االســتجابة الفوريــة. 

تعزيز تأهب البلدان للطوارئ
عملــت المنظمــة عــن طريــق بــذل الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز 
المختبــرات  مثــل  الوظيفيــة،  القــدرات  تحســين  علــى  الصحــة، 
وخطــط الطــوارئ الوطنيــة والتعــاون المتعــدد القطاعــات وُنظــم 
الترصــد القــادرة علــى التحقــق مــن المخاطــر الحــادة التــي تهــدد 
للعمــل  التخطيــط  المنظمــة أيضــًا  العموميــة. ودعمــت  الصحــة 
الوطنــي بشــأن األمــن الصحــي فــي ســبيل التعجيــل بتنفيــذ اللوائــح 

.)2005( الدوليــة  الصحيــة 
الخاصــة  قدراتهــا  تعزيــز  علــى  البلــدان  المنظمــة  وتســاعد 
والمــواد  التقنيــة  باإلرشــادات  بتزويدهــا  والترصــد  بالمختبــرات 
واألدوات. وتســاعد مبــادرة المستشــفيات المأمونــة علــى الحفــاظ 
على ســالمة المستشــفيات واســتمرار عملها أثناء الكوارث. وتقدم 
وتأهبهــا. المستشــفيات  ســالمة  عــن  ســريعة  لمحــة  التقييــم  أداة 

في عام 2018، أجرت المنظمة الرصد والتقييم 
ــًا أســبوعيًا مــن  لمــا يقــرب مــن 180 حدث
األحــداث الصحيــة، وأصــدرت أحــدث المعلومــات 

أســبوعيًا ويوميــًا.

حّمل البلدان على رصد قدراتها في مجال 
التأهب واإلبالغ عنها

برنامج المنظمة للطوارئ الصحية
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الميزانية البرمجية المعتمدة: 554 مليون دوالر أمريكي
األموال المتاحة: 383 مليون دوالر أمريكي )69 ٪  من الميزانية البرمجية(

النفقات: 194 مليون دوالر أمريكي )35 ٪  من الميزانية البرمجية، 50 ٪  من الموارد المتاحة(

الميزانية واألموال المتاحة والنفقات حسب المكتب الرئيسي )بماليين الدوالرات األمريكية(

الميزانية واألموال المتاحة والنفقات حسب البرنامج )بماليين الدوالرات األمريكية(

الميزانية والتنفيذ
بلغــت نســبة تمويــل برنامــج المنظمــة للطــوارئ الصحيــة 69 ٪  مــن 
المســتوى المعتمــد. ولكــن هــذه النســبة لــم تكــن متســاوية علــى نطــاق 
المكاتــب الرئيســية، حيــث بلغــت 77 ٪  فــي المقــر الرئيســي و76 ٪  
فــي إقليــم شــرق المتوســط، فــي حيــن أنهــا لــم تتجــاوز 38 ٪  فــي إقليــم 

األمريكتيــن. وعلــى الرغــم مــن أن حجــم الطلــب علــى العمــل األساســي 
قليــم شــرق المتوســط )نظــرًا  للبرامــج كان أكبــر فــي اإلقليــم األفريقــي واإ
إلــى ارتفــاع مســتوى العمــل الخــاص بالطــوارئ فــي هذيــن اإلقليميــن(، 

20 06080140160180200 40120 100

المقر الرئيسي أوروبا جنوب شرق آسيا

األمريكتانأفريقيا

النفقاتاألموال المتاحة )في 31 كانون األول/ ديسمبر 2018(الميزانية المعتمدة من جمعية الصحة

شرق المتوسط غرب المحيط الهادئ

 الخدمات األساسية في حاالت
الطوارئ

عمليات الطوارئ

إدارة األخطار المعدية

 معلومات الطوارئ الصحية وتقدير
المخاطر

 التأهب لمواجهة الطوارئ الصحية على
الصعيد الُقطري واللوائح الصحية
الدولية 2005

األرقام الرئيسية للفترة 2018-2019، برنامج المنظمة
للطوارئ الصحية

برنامج المنظمة للطوارئ الصحية
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الجهات العشر الرئيسية المقدمة للمساهمات الطوعية )المحددة(

النفقات حسب المستوى

فــإن النفقــات كنســبة مئويــة مــن المســتوى المعتمــد كانــت أقــل فــي 
إقليــم شــرق المتوســط ولــم تتجــاوز 27 ٪ . ومقارنــًة بذلــك بلغــت النســبة 
فــي اإلقليــم األفريقــي 42 ٪  مــن المســتوى المعتمــد. ويجســد معــدل 
النفقــات المنخفــض التحديــات التــي تواجــه التشــغيل فــي ظــروف النــزاع 

والهشاشــة وســرعة التأثــر. ويلــزم تقديــم الدعــم الوثيــق للتنفيــذ.
وكان مــدى توافــر المــوارد متســقًا نســبيًا علــى نطــاق مجــاالت البرامــج 
وتقديــر  الصحيــة  الطــوارئ  بمعلومــات  الخــاص  المجــال  باســتثناء 
المخاطــر الــذي لــم يحصــل إال علــى 54 ٪  مــن المســتوى المعتمــد. 
ومــع ذلــك، فقــد اقتــرب متوســط مســتويات النفقــات جميعهــا مــن 35 ٪  
مــن المســتوى المعتمــد لمجــال برنامــج المنظمــة للطــوارئ الصحيــة.

ونظــرًا إلــى الحجــم الكبيــر نســبيًا للميزانيــة المعتمــدة لبرنامــج المنظمــة 
للطــوارئ الصحيــة، فــإن مرونــة التمويــل مازالــت ضروريــة للتمويــل 

الكامــل لهــذا البرنامــج.
ولالطــالع علــى المزيــد مــن التفاصيــل عــن تمويــل الميزانيــة البرمجيــة 
وتنفيذها فيما يتعلق بهذه الفئة، ُيرجى الرجوع إلى البوابة اإللكترونية 

الخاصــة بالميزانيــة البرمجيــة للمنظمــة
(http://open.who.int/2018-19/our-work/category/12/
about/key-figures و http://open.who.int/2018-19).

النفقات: الموظفون مقابل األنشطة

األرقام الرئيسية للفترة 2018-2019، برنامج المنظمة
للطوارئ الصحية

مؤسسة بيل
وميليندا غيتس

المرفق الدولي
لشراء األدوية

جمهورية كوريا

االتحاد 
الروسي

الواليات المتحدة 
األمريكية

المملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى 
وأيرلندا الشمالية

أستراليا

فرنسا

ألمانيا

مصدر التمويل
التمويل المرن: 29 ٪  

المساهمات الطوعية المحددة: 71 ٪ 
83 ٪  من مجموع المساهمات الطوعية المحددة ُقدمت من

10 جهات مساهمة )ترد أسماؤهم على الجانب(

المكاتب
اإلقليمية

المقر
الرئيسي

المكاتب 
القطرية

الموظفون

األنشطة

الكويت

برنامج المنظمة للطوارئ الصحية
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الميزانية البرمجية المعتمدة: ال شيء
التمويل المتاح: 878 مليون دوالر أمريكي 

النفقات: 419 مليون دوالر أمريكي )48 ٪  من الموارد المتاحة(

الميزانية واألموال المتاحة والنفقات حسب المكتب الرئيسي )بماليين الدوالرات األمريكية(

الميزانية واألموال المتاحة والنفقات حسب البرنامج )بماليين الدوالرات األمريكية(

الميزانية والتنفيذ
لــم ُيحــدد مســتوى معتمــد مــن الميزانيــة للمجــال الخــاص بخطــط االســتجابة 
يتوجــه  لكونــه  الثنائيــة 2018–2019  فــي  اإلنســانية والنــداءات األخــرى 
بالكامــل إلــى األحــداث. كمــا أنــه لــم يســتمد إال 1 ٪  مــن مــوارده المتاحــة مــن 
مــوارد التمويــل المرنــة، نظــرًا إلــى اعتمــاد العمــل فيــه علــى دعــم الجهــات 

المانحــة.

وبلغــت النفقــات اإلجماليــة 48 ٪  مــن المــوارد المتاحــة، وكانــت النســبة األدنــى 
فــي المقــر الرئيســي وبلغــت 30 ٪ . وبلغــت النســبة 67 ٪  فــي اإلقليــم األفريقــي 
وكادت تصــل إلــى 100 ٪  فــي إقليــم غــرب المحيــط الهــادئ )علــى الرغــم مــن 
أن هــذا اإلقليــم حصــل علــى أقــل مبلــغ مــن المبالــغ التــي تتلقاهــا المكاتــب 
الصعيــد  علــى  النفقــات  مــن    ٪ 95 وُصــرف  اإلطــالق(.  علــى  الرئيســية 

الُقطــري. ولــم تتجــاوز نســبة النفقــات المخصصــة للمــالك الوظيفــي 7 ٪ .

100 0200400500600 300

جنوب شرق آسياأوروباالمقر الرئيسي

أفريقيا

األمريكتان

النفقاتاألموال المتاحة )في 31 كانون األول/ ديسمبر 2018(

غرب المحيط الهادئشرق المتوسط

 الخدمات األساسية في حاالت
الطوارئ

عمليات الطوارئ

إدارة األخطار المعدية

 معلومات الطوارئ الصحية وتقدير
المخاطر

 التأهب لمواجهة الطوارئ الصحية على
الصعيد الُقطري واللوائح الصحية
الدولية 2005

 
األرقام الرئيسية للفترة 2018–2019 خطط االستجابة اإلنسانية 

والنداءات األخرى

برنامج المنظمة للطوارئ الصحية
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الجهات العشر الرئيسية المقدمة للمساهمات الطوعية )المحددة(

النفقات حسب المستوى

وتشــير البيانــات إلــى أن معــدل النفقــات كان منخفضــًا فــي المجــاالت 
التــي يخصــص لهــا قــدر أكبــر بكثيــر مــن التمويــل. ويتجلــى ذلــك 
بصفــة خاصــة فــي مجــال التوســع فــي إتاحــة خدمــات الصحــة والتغذيــة 
الكبيــر  التمويــل  مــن  النفقــات 40 ٪   معــدل  يبلــغ  حيــث  األساســية. 
فحــص  ويجــري  أمريكــي.  دوالر  مليــون   517 وقــدره  المخّصــص 
األســباب التــي تقــف وراء انخفــاض هــذا المعــدل لتحديــد مــدى الحاجــة 
إلــى اســتثمار المــوارد فــي التنفيــذ، بمــا فــي ذلــك التعــاون مــع برامــج 
المنظمــة التقنيــة ذات الصلــة التــي ُتعــد أيضــًا ضروريــة لالســتجابة 

للطــوارئ. 

ولالطــالع علــى المزيــد مــن التفاصيــل عــن تمويــل الميزانيــة البرمجيــة 
وتنفيذها فيما يتعلق بهذه الفئة، ُيرجى الرجوع إلى البوابة اإللكترونية 

الخاصــة بالميزانيــة البرمجيــة للمنظمــة
(http://open.who.int/2018-19/our-work/category/13/
about/key-figures و http://open.who.int/2018-19).

النفقات: الموظفون مقابل األنشطة

المؤسسة 
الدولية للتنمية

الصندوق المركزي 
لمواجهة الطوارئ 
التابع لألمم المتحدة

مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية التابع لألمم 

المتحدة

المفوضية
األوروبية

المملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمى وأيرلندا الشمالية

الكويت

مركز الملك سلمان 
لإلغاثة واألعمال 

اإلنسانية

جهات مختلفة

اليابان

الواليات المتحدة 
األمريكية

مصدر التمويل
التمويل المرن: 1 ٪  

المساهمات الطوعية المحددة: 99 ٪ 
75 ٪  من مجموع المساهمات الطوعية المحددة ُقدمت من

10 جهات مساهمة )ترد أسماؤهم على الجانب(

المكاتب
اإلقليمية

المقر
الرئيسي

المكاتب 
القطرية

المكاتب 
اإلقليمية

الموظفون

األنشطة

الموظفون

 
األرقام الرئيسية للفترة 2018–2019 خطط االستجابة اإلنسانية 

والنداءات األخرى

برنامج المنظمة للطوارئ الصحية
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مجاالت البرامج

الصحة اإلنجابية 
وصحة األم والوليد 

والطفل والمراهق
الشيخوخة
والصحة

اإلنصاف والمحددات 
االجتماعية والمساواة 
بين الجنسين وحقوق 

اإلنسان

الصحة
والبيئة

 تعزيز الصحة
طيلة العمر
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ــة  ــي الثنائي ــي نســتهدف تحقيقهــا ف ــل الت الحصائ
2019-2018

• زيادة إتاحة التدخالت الخاصة بتحسين صحة المرأة والوليد
  والطفل والمراهق

• زيادة نسبة الناس الذين يستطيعون أن يعيشوا حياة طويلة
  مع التمتع بالصحة

• الحد من المخاطر البيئية على الصحة
• تحسين القدرات في المنظمة وفي قطاع الصحة وعلى

  نطاق جميع الدوائر والوكاالت الحكومية )النهج الشامل 
  للحكومة ككل( من أجل معالجة المحددات االجتماعية 
  وعدم المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان في مجال 

نتاج حصائل منصفة على صعيد أهداف التنمية   الصحة واإ
  المستدامة

يتطلــب تعزيــز الصحــة طيلــة العمــر حركــة تشــمل المجتمــع ككل لتهيئــة ظــروف التنشــئة التــي 
تســمح بازدهــار األشــخاص فــي جميــع األعمــار. كمــا يســتلزم مشــاركة النــاس والتعبيــر عــن 

آراء الجميــع واالســتماع إلــى هــذه اآلراء، وخصوصــًا آراء المتخلفيــن عــن الركــب.

الدكتورة كاريسا ف. إتيين، 
مديرة مكتب المنظمة اإلقليمي لألمريكتين

يقــر النهــج الشــامل لجميــع مراحــل العمــر بالشــواغل الصحيــة المحــددة 
المأمــون  الحمــل  أي  واألعمــار  العمــر  مراحــل  بمختلــف  المتصلــة 
والــوالدة المأمونــة؛ النمــو فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؛ االنتقــال إلــى 
مرحلــة البلــوغ بالتمتــع بالصحــة خــالل المراهقــة؛ صحــة المــرأة والســيما 
فــي فتــرة اإلنجــاب؛ التمتــع بالصحــة فــي مرحلــة الشــيخوخة التــي تمثــل 

اآلن مرحلــة العمــر األســرع نمــوًا.
ويلقــى عــدد كبيــر ال يمكــن قبولــه مــن النســاء وصغــار األطفــال حتفــه 
القليلــة  الســياقات  فــي  بســهولة  منهــا  الوقايــة  يمكــن  يوميــًا ألســباب 
دور  والبيئيــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  وللعوامــل  أساســًا.  المــوارد 
فــي ذلــك. ويهــدف النهــج الشــامل لجميــع مراحــل العمــر إلــى تحديــد 
العوامــل المؤديــة إلــى حصائــل صحيــة غيــر متســاوية. ويأخــذ أيضــًا 
فــي االعتبــار طــرق ترابــط األجيــال الســابقة والقادمــة. والهــدف العــام 
المنشــود هــو تعزيــز اإلنصــاف فــي مجــال الصحــة مــن خــالل حمايــة 

حقــوق اإلنســان والحــد مــن عــدم المســاواة بيــن الجنســين.

اإلنجازات الرئيسية
اعتماد ابتكارات تجعل الوالدة أكثر مأمونية وتحّسن 

ظروفها
مازالــت مأســاة وفيــات األمهــات تــودي بحيــاة 830 شــخصًا فــي اليــوم. 
وأهــم ســبب مباشــر لهــذه الوفيــات هــو النــزف الخطيــر بعــد الــوالدة. 
وتحــدث حوالــي 99٪ مــن هــذه الوفيــات فــي البلــدان الناميــة. وفــي 
الوقــت الحاضــر، تجــدد تركيبــة دوائيــة جديــدة األمــل وفقــًا لدراســة 
ُأجريــت بقيــادة البرنامــج الخــاص المعنــي باإلنجــاب البشــري  وُنشــرت 

فــي مجلــة New England Journal of Medicine فــي
عام 2018. وتبّين الدراسة أن دواء كاربيتوسين الصامد للحرارة هو 
دواء ناجــع مثلــه مثــل دواء أوكسيتوســين الــذي يعــد العــالج المعيــاري 
ويتطلــب التبريــد. ويمكــن بفضــل إزالــة الحاجــة إلــى التبريــد أن تنَقــذ 
آالف النســاء اللواتي يعشــن في ســياقات يصعب فيها تخزين األدوية 
فــي الظــروف المالئمــة. وقــد شــملت الدراســة نحــو 000 30 امــرأة 

فــي 10 بلــدان.

1  البرنامــج الخــاص للبحــث والتطويــر والتدريــب علــى بحــوث اإلنجــاب البشــري المشــترك بيــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان واليونيســيف 
ومنظمــة الصحــة العالميــة والبنــك الدولــي.

1
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وســاعدت البّينــات المســتمدة مــن بحــوث البرنامــج الخــاص المعنــي باإلنجــاب 
البشــري بشــأن المخــاض والــوالدة، المنظمــة علــى إعــداد مبــادئ توجيهيــة 
بشــأن الرعايــة أثنــاء الــوالدة مــن أجــل تجربــة والدة إيجابيــة. وتشــمل 
التوصيــات المســندة بالبّينــات البالــغ عددهــا 56 توصيــة تمكيــن المــرأة مــن 
اتخــاذ قــرار بشــأن التدبيــر العالجــي أللمهــا ومخاضهــا ووضعياتهــا أثنــاء 
الــوالدة. وُيدمــج بعــض التوصيــات فــي الخطــط الوطنيــة. وقــد أفضــت بحــوث 
البرنامــج الخــاص أيضــًا إلــى وضــع توصيــات المنظمــة بشــأن التدخــالت 
غيــر الســريرية للحــد مــن العمليــات القيصريــة غيــر الضروريــة. وأدى تزايــد 
إضفــاء الطابــع الطبــي علــى الــوالدة إلــى االضطــالع بتدخــالت غيــر الزمــة 
يمكــن أن تكــون ضــارة وتضــم تدخــالت اقتصــر اســتخدامها ســابقًا علــى 
عــالج المضاعفــات أو تجنــب المخاطــر، مثــل العمليــات القيصريــة. وقــد 

ترهــق التدخــالت غيــر الضروريــة المــوارد الشــحيحة.
واالســتجابة  األمهــات  وفيــات  ترصــد  العالمــي ألنشــطة  الرصــد  ويهــدف 
لمقتضياتهــا إلــى اإلخطــار بحــاالت الوفــاة وتحديــد عددهــا واســتعراضها 
وتوجيــه العمــل مــن أجــل تحســين جــودة الرعايــة فــي الفتــرة المحيطــة بالــوالدة 
والحــد فــي النهايــة مــن وفيــات األمهــات. ومــن ضمــن 148 بلــدًا رّد علــى 

مســح عــام 2018 والمســح األساســي لعــام 2015، بّلــغ أكثــر مــن
فــي  البلــدان عــن وجــود سياســة لإلخطــار بوفيــات األمهــات   80٪ مــن 

الوفــاة. حــاالت  الســتعراض  وطنيــة  وسياســة  ســاعة   24 غضــون 

الحد من حاالت وفاة المواليد
انخفــض عــدد حــاالت وفــاة المواليــد علــى المســتوى العالمــي بمقــدار النصــف 
مــن 5 مالييــن حالــة وفــاة فــي عــام 1990 إلــى 2.5 مليــون حالــة وفــاة فــي 
عــام 2017 )حســب أحــدث البيانــات(. ومــع ذلــك، كان انخفــاض وفيــات 
الخامســة. ومــن  انخفــاض وفيــات األطفــال دون ســن  مــن  أبطــأ  المواليــد 
األساســي توفير الرعاية والتغذية المناســبتين لألطفال المولودين قبل األوان 
أو المعانيــن مــن انخفــاض الــوزن عنــد الــوالدة فــي أول 28 يومــًا مــن عمرهــم 
لزيــادة فــرص بقائهــم علــى قيــد الحيــاة. وقــد نهضــت المنظمــة برعايــة األم 
للوليــد علــى طريقــة الكنغــر )انظــر اإلطــار( تحقيقــًا لهــذه الغايــة. وُيحــرز 

تقــدم ملحــوظ فــي الحــد مــن وفيــات األم والوليــد والطفــل.

برنامــج  تنفيــذ  فــي   2014 عــام  فــي  باراغــواي  شــرعت 
عــدد  فــي  النســبي  االرتفــاع  مــن  للحــد  الســنوات  رباعــي 
شــعار  تحــت  الــوالدة  أثنــاء  حتفهــن  يلقيــن  اللواتــي  النســاء 

.CeroMuertesEvitables #

وأتاحــت المنظمــة فــي إقليــم األمريكتيــن/ منظمــة الصحــة للبلــدان 
األمريكيــة خدمــات التعــاون التقنــي بالتركيــز علــى تدعيــم أربعــة 
المتكاملــة؛  الصحيــة  الخدمــات  شــبكة  التاليــة:  هــي  مجــاالت 
ترصــد صحــة األم والوليــد؛ تنميــة المــوارد البشــرية فــي مجــال 
نظــام  للرعايــة؛  مســتويات  ثالثــة  علــى  والطفــل  األم  صحــة 

االســتراتيجية. المعلومــات 

وأثــر البرنامــج واضــح إذ ُســّجل انخفــاض بنســبة 10٪ فــي عــدد 
حــاالت وفــاة األمهــات خــالل الســنوات الثــالث األخيــرة. وقــد 
مــدادات  ُدّعمــت وحــدات الصحــة األســرية بتزويدهــا بمعــدات واإ
ومــواد أساســية محّســنة بهــدف التمكــن مــن الوقايــة مــن ســوء 
الحوامــل  النســاء  لــدى  أفضــل  نحــو  علــى  ورصــده  التغذيــة 
واألطفــال دون ســن الخامســة. كمــا ُتتــاح اآلن فــرص أفضــل 
للنســاء فــي المناطــق الريفيــة والنســاء مــن الشــعوب األصليــة 
مبــادرات  خــالل  مــن  االقتصــادي  والتمكيــن  المالــي  للتثقيــف 

مثمــرة. اجتماعيــة 

وتمثَّــل أثــر آخــر فــي تعزيــز قــدرة المــوارد البشــرية لتقديــم الرعايــة 
الصحية الشاملة، بالتشديد على إدارة حاالت الطوارئ التوليدية 
والوليديــة عبــر دورات التدريــب »Code Red« التــي جعلــت 
مــن الممكــن التعــاون التقنــي والمالــي فــي المرافــق الصحيــة فــي 
مــن  أكثــر  إليهــا. وُدّرب  الوصــول  التــي يصعــب  المجتمعــات 

6600 شــخص مــن أصحــاب المهــن الصحيــة والتقنيــة.

ضافــة إلــى ذلــك، ُحّســن نظــام المعلومــات عــن الوفيــات بتعزيــز  واإ
القــدرات التحليليــة المتعلقــة بوفيــات األمهــات وتوضيــح أوجــه 

التناقــض بيــن وفيــات األمهــات المســجلة والمقــدرة.

معدالت وفيات األطفال حديثي الوالدة واألطفال دون سن الخامسة

إنقاذ أرواح األمهات في باراغواي 
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معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة )احتمال الوفاة بين الوالدة وبلوغ 5 سنوات من العمر بالتحديد(

معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة )احتمال الوفاة في أول 28 يومًا من العمر(
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تحسين رعاية صحة األم والوليد في مالوي

توصــي المنظمــة برعايــة األم للوليــد علــى طريقــة الكنغــر فــي حالــة 
فعــال  كبديــل  الــوالدة  عنــد  الــوزن  انخفــاض  مــن  المعانيــن  المواليــد 
للرعايــة التقليديــة لألطفــال حديثــي الــوالدة التــي تكــون باهظــة التكاليــف 
وتتطلــب موظفيــن مؤهليــن. وتنطــوي رعايــة األم للوليــد علــى طريقــة 
الكنغــر علــى مالمســة بشــرة األم لبشــرة الطفــل المطولــة والرضاعــة 

الطبيعيــة الحصريــة ورصــد المــرض عــن كثــب.
وقــد عملــت المنظمــة علــى تنســيق التجــارب الســريرية لتوليــد بّينــات 
جديــدة متعلقــة برعايــة األم للوليــد علــى طريقــة الكنغــر. وبّينــت دراســة 
عــن رعايــة األم للوليــد علــى طريقــة الكنغــر فــي المنــزل أن هــذه الرعايــة 
خفضــت تخفيضــًا شــديدًا وفيــات األطفــال حديثــي الــوالدة والرضــع فــي 
حالــة الرضــع المعانيــن مــن انخفــاض الــوزن عنــد الــوالدة. وُتجــرى 

دراســة ثانيــة فــي أربعــة بلــدان أفريقيــة وبلــد آســيوي واحــد.
ونّســقت المنظمــة تعزيــز رعايــة األم للوليــد علــى طريقــة الكنغــر فــي 
أربــع مناطــق فــي إثيوبيــا وثــالث واليــات فــي الهنــد بالوصــول إلــى مــا 
مجموعــه ســتة مالييــن نســمة. وحــددت أفرقــة صحيــة محليــة العقبــات 
وتصــدت لهــا بانتظــام، وال ســيما مــن خــالل تمكيــن األمهــات مــن 
البقــاء فــي المستشــفيات لرعايــة مواليدهــا علــى طريقــة الكنغــر، وتنــاول 
المعتقــدات الخاطئــة للعامليــن الصحييــن الذيــن يعتبــرون الحاضنــات 
رشــاد أفــراد  بديــاًل أفضــل لرعايــة األم للوليــد علــى طريقــة الكنغــر، واإ
األســرة كــي يدعمــوا رعايــة األم للوليــد علــى طريقــة الكنغــر فــي المنــزل. 
وتحققــت التغطيــة الســكانية بنســبة تربــو علــى 80٪ لبــدء رعايــة األم 

للوليــد علــى طريقــة الكنغــر ونســبة 60٪ لرعايــة األم الفعالــة للوليــد 
علــى طريقــة الكنغــر )المعّرفــة علــى أنهــا أكثــر مــن 8 ســاعات فــي 
الطبيعيــة  والرضاعــة  الطفــل  لبشــرة  األم  بشــرة  مالمســة  مــن  اليــوم 
الحصريــة(، ممــا يمثــل زيــادة مقارنــة بالتغطيــة األساســية التــي تقــل 
نســبتها عــن 5٪. وُوســع نطــاق تعزيــز هــذه الرعايــة علــى مســتوى 

جميــع المقاطعــات والواليــات المعنيــة فــي البلديــن.
فــي إقليــم غــرب المحيــط الهــادئ، حصلــت ثمانيــة بلــدان ذات أولويــة 
يسجل فيها عبء وفيات المواليد أعلى المستويات على الدعم لتعزز 
الرعايــة األساســية المبكــرة للمواليــد. وحظــي بترحيــب شــديد التدريــب 
الســريري الــذي تتيحــه المنظمــة فــي مجــال الرعايــة الروتينيــة األساســية 
أكثــر  فــي  منــه 000 30 عامــل صحــي  للمواليــد واســتفاد  المبكــرة 
مــن 3600 مستشــفى فــي البلــدان ذات األولويــة. وبنــاًء علــى طلــب 
ــدان، أُعــدت وحــدة تعليميــة بشــأن رعايــة األم للوليــد علــى طريقــة  البل
الكنغــر. وبّينــت تقييمــات الحقــة حــدوث تغييــر ملحــوظ فــي الممارســة 
في الوالدة وشــغل الغرف بعد الوالدة، بارتفاع نســبة رعاية األم للوليد 
علــى طريقــة الكنغــر إلــى 35٪ لــدى األطفــال المولوديــن قبــل األوان 
ممــا ينــم عــن زيــادة بنســبة تســاوي خمســة أضعــاف نســبة 7٪ خــالل 
عاميــن. وُســجلت أهــم زيــادة فــي فييــت نــام والفلبيــن. وبشــكل ملحــوظ، 
تحســنت ممارســة العامليــن الصحييــن تحســنًا شــديدًا. وأظهــرت النتائــج 
المنبثقــة عــن أحــد المستشــفيات فــي دا نانــغ فــي فييــت نــام هبوطــًا 
فــي حــاالت اإلنتــان وحــاالت دخــول وحــدات العنايــة المركــزة للمواليــد 
وحــاالت انخفــاض حــرارة الجســم عنــد دخــول المستشــفى وارتفاعــًا فــي 
فــي مجلــة  ُنشــرت  الحصريــة، حســبما  الطبيعيــة  الرضاعــة  مســتوى 

.Lancet مــن مجلــة EClinicalMedicine

تحــدد سياســة مــالوي الوطنيــة إلدارة الجــودة للفتــرة 2022-2017 
إطــار تحســين جــودة الخدمــات الصحيــة وتحقيــق أهــداف التنميــة 
الوطنيــة. وقــد ســاعدت المنظمــة والجهــات الشــريكة علــى وضــع 
الرعايــة،  بجــودة  الخاصــة  الخدمــات  لتوفيــر  جديــدة  معاييــر 
باالســتناد إلــى آخــر المبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن المنظمــة.
وُحــدد مــا مجموعــه 24 مرفقــًا صحيــًا )المناطــق أو المستشــفيات 
المجتمعيــة والمراكــز الصحيــة( كمواقــع للتعلــم فــي ســت مناطــق 
تســجل ارتفــاع معــدالت وفيــات األمهــات وارتفــاع عــدد الســكان 
المســتفيدين مــن الخدمــات ويتوافــر فيهــا التمويــل. ويجــري تحســين 
اســتخدام أجهزة تخطيط الوالدة على نحو مالئم وفعال واإلشــراف 
والوقايــة مــن العــدوى فــي مجــاالت صحــة األم وتوثيــق الرعايــة 

دارة البيانــات واســتخدامها. واإ
ومــالوي بلــد مــن البلــدان الرائــدة العشــرة التــي تدعمهــا المنظمــة 
فــي إطــار شــبكة تحســين جــودة رعايــة صحــة األم والوليــد والطفــل.

أهداف مالوي الوطنية لعام 20٣0
• خفض وفيات األمهات من 439 إلى 140 حالة وفاة لكل

 000 100 مولود حي
• خفض وفيات األطفال حديثي الوالدة من 27 إلى 12 حالة

  وفاة لكل 1000 مولود حي
• خفض وفيات األطفال دون سن الخامسة من 63 إلى

 25 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي

رعاية األم للوليد على طريقة الكنغر: إنقاذ المواليد

تعزيز الصحة طيلة العمر
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القضاء على الزهري الخلقي
مازالــت األمــراض المنقولــة جنســيًا تمثــل عــبًء مرضيــًا عالميــًا هائــاًل إذ 
ُيصــاب مليــون شــخص بمــرض منقــول جنســيًا يمكــن الشــفاء منــه يوميــًا 
و500 مليــون شــخص بفيــروس الهربــس البســيط الــذي ال يمكــن الشــفاء 
منــه. والزهــري هــو أحــد األمــراض المنقولــة جنســيًا األكثــر شــيوعًا إذ ُيصــاب 
بــه 6 مالييــن شــخص جديــد ســنويًا. وانتقــال الزهــري مــن األم إلــى الطفــل 
لــه عواقــب وخيمــة فهــو الســبب الرئيســي الثانــي لإلمــالص. وتعمــل المنظمــة 
مــن أجــل مواجهــة هــذا الوضــع علــى عــدد مــن الجبهــات عبــر البرنامــج 
الخــاص المعنــي باإلنجــاب البشــري وترصــد مــع البرنامــج الخــاص بنشــاط 
األمــراض المنقولــة جنســيًا، بمــا فيهــا الزهــري الخلقــي. وقــد نشــرت المنظمــة 

تقريــرًا عــن التقديــرات العالميــة الخاصــة بالزهــري فــي عــام 2018.

االختبــار  اســتخدام  لتعزيــز  البلــدان  الخــاص  والبرنامــج  المنظمــة  وتدعــم 
المــزدوج لتحــري فيــروس العــوز المناعــي البشــري والزهــري. وتكــون تغطيــة 
االنتشــار  معــدالت  ذات  بلــدان  عــدة  فــي  متدنيــة  الزهــري  تحــري  فحــص 
المرتفعــة وتســجل فــي الغالــب تأخيــرًا مقارنــًة بتغطيــة فحــص تحــري فيــروس 
العــوز المناعــي البشــري. ومنــذ أن خضــع أول اختبــار ســريع لتحــري كال 
ــع  المرضيــن الختبــار المنظمــة المســبق للصالحيــة فــي عــام 2017، توسَّ

نطــاق فحــص التحــري.

ودعمــت المنظمــة الجهــود المبذولــة لتوســيع نطــاق فحــص تحــري الزهــري 
بإجــراء اختبــارات مزدوجــة ســريعة لــدى النســاء الحوامــل فــي أكثــر مــن

10 بلــدان فــي عــام 2018 بهــدف الحــد مــن انتقــال الزهــري مــن األم إلــى 
الطفــل عــن طريــق االختبــار والعــالج باســتخدام البنزاثيــن بنســلين. وتحصــل 
عــدة بلــدان علــى الدعــم للقضــاء علــى الزهــري الخلقــي. وفــي عــام 2018، 
كانــت ماليزيــا البلــد الثانــي عشــر الــذي تمــت المصادقــة علــى قضائــه علــى 

انتقــال الزهــري مــن األم إلــى الطفــل.

فــي  اختبــارات  علــى  أيضــًا  المنظمــة  تعمــل 
مراكــز الرعايــة لتحــري داء الســيالن والمتدثــرة 
وداء المشــّعرات وعلــى اختبــارات لتحــري فيــروس 
الــورم الحليمــي البشــري للوقايــة مــن ســرطان 
عنــق الرحــم. ويجــري تطويــر اللقاحــات المضــادة 

للهربــس وداء الســيالن والمتدثــرة.

بإجــراء  الزهــري  تحــري  فحــص  نطــاق  ُوّســع 
اختبــارات مزدوجــة ســريعة لــدى النســاء الحوامــل 
فــي أكثــر مــن 10 بلــدان فــي عــام 2018 

بدعــم مــن المنظمــة.

فــي أيــار/ مايــو 2018، وّجــه المديــر العــام للمنظمــة، الدكتــور 
تيــدروس أدهانــوم غيبريســوس، نــداء عالميــًا للعمــل مــن أجــل 
القضــاء علــى ســرطان عنــق الرحــم الناجــم عــن االنتقــال الجنســي 
للعــدوى بفيــروس الــورم الحليمــي البشــري. وهــذا الســرطان هــو 
الوقايــة منهــا  يمكــن  التــي  الســرطان  أشــكال  أكثــر  مــن  شــكل 
وعالجهــا بفضــل توافــر لقــاح مضــاد لفيــروس الــورم الحليمــي 
البشــري الــذي يســببه وفحــص فعــال لتحــري الفيــروس وعــالج 
ناجــع لــه غيــر أن الفيــروس يســبب وفــاة امــرأة واحــدة كل دقيقتيــن 
البلــدان ذات  فــي  الوفــاة هــذه تحــدث  وأن 90٪ مــن حــاالت 
الدخــل المنخفــض والمتوســط، ممــا يمثــل فــي كال الوضعيــن 
تفاوتــًا صارخــًا وتهديــدًا للصحــة العموميــة. وقــد ثبتــت فعاليــة 
وفحــص  البشــري  الحليمــي  الــورم  لفيــروس  المضــاد  التطعيــم 
تحــري اآلفــات الســابقة لإلصابــة بالســرطان وعالجهــا والكشــف 
وتقديــم  الســريع  وعالجهــا  الغزويــة  الســرطانات  عــن  المبكــر 
الرعايــة الملّطفــة إلــى المرضــى المصابيــن بهــا كاســتراتيجيات 
ترمــي إلــى التصــدي لســرطان عنــق الرحــم علــى نطــاق كامــل 
العمــر  الشــامل لجميــع مراحــل  النهــج  الرعايــة وتمثــل  سلســلة 
الــذي تتبعــه المنظمــة لمكافحــة ســرطان عنــق الرحــم. ويجــري 
مــن  لعــام 2030  غايــات  لتحديــد  اســتراتيجية عالميــة  وضــع 
أجــل القضــاء علــى ســرطان عنــق الرحــم بنــاًء علــى طلــب الــدول 
األعضــاء المقــدم خــالل الــدورة الرابعــة واألربعيــن بعــد المائــة 

للمجلــس التنفيــذي التــي ُعقــدت فــي كانــون الثانــي/
يناير 2019.

البشــري،  باإلنجــاب  الخــاص  البرنامــج  مــع  المنظمــة  تتعــاون 
والوكالــة الدوليــة لبحــوث الســرطان وجهــات شــريكة أخــرى مــن 
أجــل تســريع وتيــرة االســتجابة. وقــد ُوضعــت برامــج متينــة للبحــث 

مــن أجــل مــا يلــي:
- إقرار التكنولوجيات الجديدة لفحص تحري سرطان عنق 

  الرحم وعالج آفات عنق الرحم السابقة لإلصابة بالسرطان؛
- تحديد الخوارزميات األكثر فعالية من حيث التكاليف

قرارها لضمان فحص جميع النساء المستهدفات    واإ
   وعالجهن؛

- ضمان إمكانية إقرار أي تكنولوجيا جديدة تدعم برنامج
تاحتها للبلدان    العمل للقضاء على سرطان عنق الرحم واإ

  بسرعة.
بدأ 85 بلدًا استخدام التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري 
بحلــول تشــرين األول/ أكتوبــر 2018. وتنفــذ بوليفيــا وميانمــار 
وأوزبكســتان  المتحــدة  تنزانيــا  وجمهوريــة  والمغــرب  ومنغوليــا 
مشــاريع تجريبيــة لتعزيــز اســتخدام فحــص تحــري فيــروس الــورم 
الحليمــي البشــري والمعالجــة بالبــرد أو االجتثــاث الحــراري لعــالج 
اآلفــات الســابقة لإلصابــة بالســرطان خــالل الســنوات الثــالث 
المقبلــة، بدعــم مــن المنظمــة وســت جهــات شــريكة أخــرى تابعــة 
لألمــم المتحــدة )الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة والوكالــة الدوليــة 
لبحــوث الســرطان وبرنامــج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة 
األيــدز وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان واليونيســيف وهيئــة 

األمــم المتحــدة للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة(.

القضاء على سرطان عنق الرحم

تعزيز الصحة طيلة العمر
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ينــدرج داء الســيالن فــي قائمــة متناميــة مــن األمــراض المعديــة التــي 
الجراثيــم  وهــي  البنّيــة  المكــورات  لعالجهــا. وتصبــح  الخيــارات  تنفــد 
التــي  للعــدوى مقاومــة بصفــة متزايــدة للمضــادات الحيويــة  المســببة 
أبــرزت  الفتــرة 2014-2012،  وفــي  ســابقًا.  تقضــي عليهــا  كانــت 
مــن   70 أن  الســيالن  داء  ترصــد  برنامــج  عــن  المنبثقــة  البيانــات 
أصــل72 بلــدًا بّلــغ عــن مقاومــة الكينولــون إال أن أغلبيــة البلــدان فــي 
الســياقات ذات المــوارد المحــدودة مازالــت تُــدرج الكينولــون فــي مبادئهــا 

التوجيهيــة الوطنيــة لعــالج األمــراض المنقولــة جنســيًا.
وفــي عــام 2016، أصــدرت المنظمــة مبــادئ توجيهيــة جديــدة بشــأن 
عــالج داء الســيالن علــى أســاس آخــر البّينــات تشــمل أنمــاط مقاومــة 
مضــادات الميكروبــات. وأوصــت المنظمــة بــأن تحــّدث البلــدان مبادئها 
التوجيهيــة لعــالج داء الســيالن بنــاًء علــى األنمــاط القطريــة لمقاومــة 

مضــادات الميكروبــات وتحــذف الكينولونــات كخيــار عالجــي.
المبــادئ  بلــدًا(   58( البلــدان  أغلبيــة  كّيفــت  عــام 2018،  وبحلــول 
وُحــذف  المنظمــة.  بهــا  أوصــت  التــي  للعــالج  الجديــدة  التوجيهيــة 
الكينولــون باعتبــاره دواء موصــى باســتخدامه لعــالج داء الســيالن. 
وتوصي أغلبية البلدان اآلن باســتخدام السيفترياكســون أو السيفيكســيم 
لعــالج داء الســيالن. وارتفــع أيضــًا عــدد البلــدان التــي ترصــد مقاومــة 
مضــادات داء الســيالن. فهنــاك 67 بلــدًا يرصــد فــي الوقــت الحالــي 

مقاومــة مضــادات داء الســيالن.
صحة الشباب لم تعد مهملة

تجتــذب صحــة المراهقيــن أخيــرًا االهتمــام الــذي تســتحقه فــي زمــن 
يوجــد فيــه عــدد أكبــر مــن المراهقيــن لــم يســبق لــه مثيــل فــي التاريــخ. 
وُيعتــرف بصفــة متزايــدة بضــرورة التركيــز علــى الشــباب فــي إطــار 
نصــف  يظهــر  المثــال،  ســبيل  وعلــى  الصحيــة.  الرعايــة  تخطيــط 
مجمــوع اضطرابــات الصحــة النفســية قبــل بلــوغ 14 ســنة مــن العمــر 
ذلــك،  ُتعالــج. وفضــاًل عــن  غيــر أن معظــم هــذه االضطرابــات ال 
يعــد االنتحــار الســبب الرئيســي الثالــث لوفــاة األشــخاص المتراوحــة 
أعمارهــم بيــن 15 و19 ســنة. وفــي ضــوء ذلــك، اســتهلت المنظمــة 
والجهــات الشــريكة فــي األمــم المتحــدة عمليــة تســريع العمــل مــن أجــل 
يســتخدم  األفريقــي،  اإلقليــم  وفــي   .)!AA-HA( المراهقيــن  صحــة 
العمــل مــن أجــل  بلــدًا حاليــًا اإلرشــادات بشــأن عمليــة تســريع   36
صحــة المراهقيــن ألغــراض التنســيق والتخطيــط وتحديــد األولويــات 
علــى الصعيــد الوطنــي. وفــي إقليــم شــرق المتوســط، أُعــد دليــل للعمــل 

البرمجــي مــن أجــل صحــة المراهقيــن فــي الســياقات اإلنســانية.
وأنشــأت المنظمــة مــع الجهــات الشــريكة فريقــًا استشــاريًا أي فريــق 
العمــل العالمــي لقيــاس صحــة المراهقيــن مــن أجــل ســد الفجــوات 
فــي البيانــات وتنســيق المؤشــرات وتحديــد أولوياتهــا. وتشــمل األدوات 
المنشــورة لوضــع القواعــد والمعاييــر دليــاًل عــن تقييــم العقبــات المتصلــة 
بخدمــات صحــة المراهقيــن ومبــادئ توجيهيــة بشــأن تغذيــة المراهقيــن 

وبشــأن الوقايــة مــن فيــروس العــوز المناعــي البشــري.

تنزانيــا  فــي  الصحــة  وزارة   2013 عــام  فــي  المنظمــة  دعمــت 
لتجريــب دورة مختلطــة للتعلــم تتصــل بتطبيــق نهــج متكامــل علــى 
صحــة الطفــل يركــز علــى عافيــة الطفــل )دورة التعلــم عــن ُبعــد 
التعلــم  دورة  أو  الطفولــة  المتكامــل ألمــراض  العالجــي  للتدبيــر 
عــن ُبعــد(. وعقــب تقييــم منهجــي للمشــروع التجريبــي بّيــن جــدوى 
عامــاًل   7820 مجموعــه  مــا  ُدّرب  وفعاليتــه،  التدريــب  تعزيــز 
صحيــًا فــي 72 منطقــة بيــن عامــي 2015 و2018. وتوفــر 
دورة التعلــم عــن ُبعــد حــاًل النخفــاض تغطيــة التدبيــر العالجــي 
المتكامل ألمراض الطفولة وقلة التقيد بالمبادئ التوجيهية بشــأن 
معــدل  وارتفــاع  الطفولــة  المتكامــل ألمــراض  العالجــي  التدبيــر 
بيــن فــي مجــال التدبيــر العالجــي  تبــّدل مقدمــي الخدمــات المدرَّ
المتكامــل ألمــراض الطفولــة وارتفــاع تكاليــف التدريــب. وقــد أدت 
إلــى تقليــص تعطيــل الخدمــات إلــى أدنــى حــد وخفــض التكاليــف 
أســابيع إلتمامهــا وتشــمل  الــدورة 10  بنســبة 70٪. وتســتغرق 
ثالثــة لقــاءات ُتجــرى وجهــًا لوجــه فــي قاعــات الدراســة ويــدوم 
كل لقــاء منهــا يومــًا واحــدًا وجلســة تدريبيــة واحــدة فــي الموقــع 
وجلســتين للتعلــم عــن ُبعــد. وتحققــت تغطيــة المرافــق بنســبة تصــل 
إلــى 90٪ مــن خــالل تحديــد الجــداول الزمنيــة الخاصــة بعــدة 
المجموعــات  لهــذه  ســمح  ممــا  بالتــوازي،  للتدريــب  مجموعــات 
بالتــدرب كل يوميــن بالتنــاوب فــي الموقــع ذاتــه فــي منطقــة معينــة.

ســعيًا إلــى الوقايــة مــن انتشــار داء الســيالن بمــا فــي ذلــك النمــط 
المقــاوم لألدويــة، مــن األساســي أن يخضــع األشــخاص الختبــار 
المناســبة.  الرعايــة  بســرعة علــى  المــرض ويحصلــوا  تشــخيص 
وقــد كانــت تايلنــد بلــدًا رائــدًا فــي تعزيــز برنامــج ترصــد مقاومــة 
لتوجيــه  المنظمــة  توصيــات  حســب  الســيالن،  داء  مضــادات 
مقاومــة  أنمــاط  علــى  وبنــاًء  الســيالن.  داء  عــالج  مراجعــة 
مضــادات الميكروبــات، ُنّقحــت المبــادئ التوجيهيــة لعــالج داء 
الســيالن فــي وزارة الصحــة فــي تايلنــد وُنشــرت علــى نطــاق واســع 
فــي القطاعيــن العــام والخــاص. وحتــى اآلن، مــا بــرح داء الســيالن 
تعزيــز  بفضــل  تايلنــد  فــي  والسيفيكســيم  بالسيفترياكســون  يتأثــر 
الترصــد مــن خــالل برنامــج المنظمــة العالمــي لترصــد مضــادات 

الســيالن. داء 

تايلند بلد رائد في تعزيز ترصد مقاومة 
مضادات داء السيالن

تسريع وتيرة التغطية المركزة على الطفل 
في تنزانيا

عكس االتجاه لمكافحة مقاومة مضادات المكورات 
البنّية
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يمثــل الحمــل لــدى المراهقــات مشــكلة فــي الجمهوريــة الدومينيكيــة، 
وخصوصــًا بالنســبة إلــى الشــابات فــي المجتمعــات الضعيفــة. وفــي 
المنظمــة  ومكتــب  الصحــة  وزارة  اســتعرضت  عــام 2017،  أواخــر 
األمريكيــة وجهــات  للبلــدان  الصحــة  اإلقليمــي لألمريكتيــن/ منظمــة 

شــريكة أخــرى البرنامــج الوطنــي للوقايــة مــن الحمــل.
واســتخدم الفريــق المعنــي باالســتعراض أداة Innov8 التــي أعدتهــا 
المنظمــة للتحليــل وتســمح المنهجيــة المتبعــة القائمــة علــى اإلنصــاف 
بتقييــم االســتراتيجيات والبرامــج الصحيــة الوطنيــة واإعــادة تصميمهــا 
 Innov8 أداة اســُتخدمت  وبالتحديــد،  التغطيــة.  فــي  الفجــوات  لســد 
الصحيــة واالعتــراف  البرامــج  إليهــا  تصــل  التــي ال  الفئــات  لتحديــد 
يجــاد آليــات هيكليــة تؤثــر فــي أوجــه  بالعقبــات والعوامــل الميســرة واإ
اإلجحــاف وتيســر العمــل المشــترك بيــن القطاعــات. كمــا اســُتخدمت 

هــذه األداة لقيــاس التقــدم المحــرز ورصــده.
وفــي عــام 2018، تمّكــن الفريــق المشــترك بيــن القطاعــات مــن إتمــام 
أول ســبع خطــوات مــن أداة Innov8 بالوفــاء بالتوصيــات األساســية 
إلعــداد الخطــة الجديــدة للوقايــة مــن حــاالت حمــل المراهقــات للفتــرة 
2019-2023. وتضمــن الخطــة المحّدثــة إدمــاج فئــات المراهقــات 
ــًا وتحــد مــن أوجــه اإلجحــاف وتخفــض معــدالت الحمــل  األشــد ضعف

لــدى هــذه الفئــة الســكانية.

تواصــل العمــل علــى تعميــم المســاواة بيــن الجنســين وحقــوق اإلنســان 
فــي مجــاالت البرامــج، بمــا فــي ذلــك مختلــف المبــادرات المضطلــع بهــا 

علــى المســتوى اإلقليمــي.
وفي اإلقليم األفريقي، ُدعم 21 بلدًا كي يعّمم المســاواة بين الجنســين 
واإلنصاف في مجال الصحة وحقوق اإلنسان في سياساته الصحية. 
التخلــي عــن  لتســريع  بلــدان خطــط وطنيــة  فــي ســتة  وتتوافــر اآلن 
تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة ويعتــزم 12 بلــدًا اســتخدام أدوات 
المنظمــة لتعزيــز تصــدي النظــم الصحيــة للعنــف القائــم علــى نــوع 
الجنــس واالعتــداء الجنســي. وقــد كشــف مشــروع تجريبــي ألداة تقييــم 
العقبــات المتصلــة بخدمــات صحــة المراهقيــن فــي كينيــا ونيجيريــا عــن 
تفاصيــل بليغــة متعلقــة بالعقبــات الراهنــة. وُأجــري البحــث لدعــم تنفيــذ 
)!AA-HA( إطــار عمليــة تســريع العمــل مــن أجــل صحــة المراهقيــن

وأعــد المكتــب اإلقليمــي األوروبــي مجموعــة بيانــات إقليــم المنظمــة 
األوروبــي بشــأن اإلنصــاف فــي مجــال الصحــة لرصــد االتجاهــات 
المتعلقــة باإلنصــاف فــي مجــال الصحــة. واعتمــد اإلقليــم أيضــًا أول 
اســتراتيجية بشــأن صحــة الرجــل علــى اإلطــالق تتبــع نهجــًا شــاماًل فــي 

مجــال صحــة الرجــل ويدعمهــا تقريــر عــن الموضــوع.
وفــي إقليــم غــرب المحيــط الهــادئ، ُعــزز الوعــي بشــأن المســاواة بيــن 
الجنســين واإلنصــاف فــي مجــال الصحــة فــي عــدد مــن حــوارات تاالنــوا 
وهــي تجمعــات تقليديــة فــي فيجــي والمحيــط الهــادئ إلجــراء مناقشــات 
شــاملة وشــفافة وقائمــة علــى المشــاركة. وأتيــح التدريــب أيضــًا للعامليــن 
الصحييــن فــي كيريبــاس وجــزر ســليمان وفانواتــو بينمــا ُقّيمــت اســتجابة 

قطــاع الصحــة فــي فييــت نــام وواليــات ميكرونيزيــا الموحــدة.

اإلجراءات المتصلة بتعميم المساواة بين الجنسين 
وحقوق اإلنسان من أجل تحقيق اإلنصاف في مجال 

الصحة

أداة Innov8 للوصول إلى المراهقات الضعيفات 
في الجمهورية الدومينيكية
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يتضــح تزايــد االهتمــام بمســألة التمتــع بالصحــة فــي مرحلــة الشــيخوخة 
مــن التقــدم الملحــوظ المحــرز منــذ أن نشــرت المنظمــة االســتراتيجية 

وخطــة العمــل العالميتيــن بشــأن الشــيخوخة والصحــة فــي
عــام 201٦. وفــي العاميــن التالييــن، ارتفــع عــدد البلــدان المــزودة 
بمركــز اتصــال وطنــي فــي وزارات الصحــة إلــى 112 بلــدًا وتضاعــف 
عــدد البلــدان التــي لديهــا اســتراتيجيات وطنيــة بشــأن الشــيخوخة ليصــل 

إلــى 88 بلــدًا. وأدت االجتماعــات اإلقليميــة التــي يشــارك فيهــا
80 بلــدًا إلــى تعزيــز اتســاق السياســات. وفــي الصيــن، ُأنشــئت دائــرة 
جديــدة معنيــة بالشــيخوخة. وتــزداد وتيــرة حلقــات العمــل الوطنيــة بشــأن 
تنفيــذ االســتراتيجيات الوطنيــة علــى نطــاق جميــع األقاليــم والســيما فــي 

شــيلي وملديــف ونيبــال وقطــر وطاجيكســتان وتايلنــد والســنغال.
وتوّســعت الشــبكة العالميــة التابعــة للمنظمــة للمــدن والمجتمعــات 

المراعيــة للســن اآلن لتضــم 800 مدينــة ومجتمــع محلــي فــي
40 بلــدًا، بتغطيــة أكثــر مــن 200 مليــون شــخص. ويعمــل القــادة 
فــي هــذه المــدن مــن أجــل تحســين أوضــاع اإلســكان والنقــل والصحــة 

والرعايــة الطويلــة األمــد لفائــدة البالغيــن المســنين.
وتحّســنت اإلرشــادات بشــأن مواءمــة نظــم الرعايــة الصحيــة الطويلــة 
التوجيهيــة  المبــادئ  جانــب  إلــى  المســنين  احتياجــات  مــع  األمــد 
الصــادرة عــن المنظمــة بشــأن خدمــات الرعايــة المتكاملــة للمســنين. 
وأداة دعــم التنفيــذ هــي برنامــج المنظمــة لصحــة المســنين المعتمــد علــى 

الهواتــف المحمولــة )mAgeing(. وُقدمــت المشــورة التقنيــة
المبــادئ  تكييــف  بخصــوص  األقاليــم  مســتوى  علــى  بلــدًا  إلــى43 
التوجيهيــة الصــادرة عــن المنظمــة بشــأن خدمــات الرعايــة المتكاملــة 

للمســنين. 
وتحســينًا لجمــع البيانــات والتبليــغ عنهــا وضمانــًا إلحصــاء البالغيــن 
برازهــم، أنشــأت المنظمــة والجهــات الشــريكة فريــق مدينــة  المســنين واإ
تيتشــفيلد المعنــي بالبيانــات المصنفــة حســب الشــيخوخة والســن 
أيضــًا  المنظمــة  وتدعــم  وطنيــًا.  إحصائيــًا  مكتبــًا  يشــمل 60  الــذي 
دراســات الحــاالت الوطنيــة. وتســاعد دراســة المنظمــة عــن الشــيخوخة 
وصحــة البالغيــن فــي العالــم علــى رصــد التمتــع بالصحــة فــي مرحلــة 
الشــيخوخة مــع مــرور الزمــن فــي ســتة بلــدان هــي الصيــن وغانــا والهنــد 

والمكســيك واالتحــاد الروســي وجنــوب أفريقيــا.

التزام متنام بالتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة 

بناء نظام صحي قادر على الصمود 
لتغير المناخ في إثيوبيا

يهــدد تغيــر المنــاخ التقــدم اإلنمائــي الســريع فــي البلــدان عبــر 
التغيــرات فــي متوســط درجــة الحــرارة وهطــول األمطــار. وهــذا 
ومتنــام  كبيــر  عــدد  إمــداد  فــي  المتمثــل  التحــدي  يطــرح  أمــر 
مــن الســكان علــى نطــاق مختلــف المناطــق المناخيــة بخدمــات 

واإلصحــاح. للميــاه  ومســتدامة  موثوقــة 
وجمهوريــة  ونيبــال  ثيوبيــا  واإ بنغالديــش  المنظمــة  دعمــت  وقــد 
تنزانيــا المتحــدة لمواجهــة تغيــر المنــاخ وخدمــات الميــاه والصحــة، 
بتمويــل مــن حكومــة المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا 

الشــمالية.
وفــي إثيوبيــا، أُعــدت بّينــات علــى الروابــط بيــن هــذه المجــاالت 
وُعــزز اتســاق السياســات. وُنفــذت خطــط لمأمونيــة الميــاه تكفــل 
لإلمــداد  شــبكة  فــي 31  المنــاخ  لتغيــر  الصمــود  علــى  القــدرة 

بالميــاه، بتغطيــة أكثــر مــن مليــون شــخص.
قدرهــا  أخــرى  منحــة  تقديــم  إلــى  المشــروع  هــذا  نجــاح  وأدى 
10 مالييــن دوالر أمريكــي إلــى المنظمــة لتكثيــف العمــل فــي 
تعزيــز  بغيــة  ونيبــال  وموزامبيــق  ومــالوي  ثيوبيــا  واإ بنغالديــش 
نظــم الترصــد وتطويــر نظــم لإلنــذار المبكــر بالكوليــرا وبأمــراض 
أخــرى متأثــرة بالمنــاخ إضافــة إلــى تنفيــذ خطــط لمأمونيــة خدمــات 
الميــاه واإلصحــاح تكفــل القــدرة علــى الصمــود لتغيــر المنــاخ.

ــاه التــي  ويســتند هــذا العمــل إلــى خطــط المنظمــة لمأمونيــة المي
تكفــل القــدرة علــى الصمــود لتغيــر المنــاخ وتوضــح طــرق أخــذ 
والتقييــم  المنــاخ  تغيــر  فــي  المتمثلــة  نطاقــًا  األوســع  المســائل 
اإلقليمــي لمواطــن الضعــف المرتبطــة بالمنــاخ والحــد من مخاطر 
الكــوارث واإلدارة المتكاملــة لمــوارد الميــاه فــي عيــن االعتبــار بمــا 
يتــواءم مــع اإلطــار المنهجــي إلدارة المخاطــر المقــدم فــي دليــل 

خطــة مأمونيــة الميــاه.
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يتصــل ربــع مجمــوع حــاالت الوفــاة الســنوية بأســباب بيئيــة يمكــن الوقايــة 
منهــا. فيمكــن الوقايــة مــن 13 مليــون حالــة وفــاة ســنويًا نتيجــة لبيئــات أوفــر 
صحــة. وتــؤدي عوامــل الخطــر البيئيــة والســيما تلــوث الهــواء إلــى ارتفــاع 

تكاليــف الرعايــة الصحيــة.

وُعقــد المؤتمــر العالمــي األول للمنظمــة بشــأن تلــوث الهــواء والصحــة فــي 
أواخــر عــام 2018 بالتعــاون مــع منظمــات شــريكة تابعــة لألمــم المتحــدة. 

ودعــا المشــاركون، بمــن فيهــم وزراء الحكومــات، إلــى العمــل الجــرئ والســريع 
واعترفــوا بــأن اإلجــراءات الراميــة إلــى التصــدي لتلــوث الهــواء وتخفيــف وطــأة 
تغير المناخ يمكن أن تحقق فوائد مشــتركة تكون بالتالي أهم بشــكل ملحوظ.

ــس الحيــاة« الوعــي  وتعــزز الحملــة التــي شــنتها المنظمــة تحــت شــعار »تنفَّ
بتلــوث الهــواء وآثــاره علــى الصحــة والتدخــالت الفعالــة. ويشــارك 53 موقعــًا 
)مؤلفــًا مــن المــدن أساســًا( و146 مليــون شــخص حاليــًا فــي الشــبكة التــي 
ترمي إلى إلهام الجمهور للعمل وتبادل البيانات والحلول وتوجيه التنبيهات.

وارتفــع عــدد المــدن التــي توجــد فــي إقليــم شــرق المتوســط وتبّلــغ عــن بياناتهــا 
بشــأن رصــد نوعيــة الهــواء عبــر قاعــدة بيانــات المنظمــة بنســبة ٪25.
بناء نظم صحية قادرة على الصمود لتغير المناخ

استهلت المنظمة مبادرة خاصة بشأن »تغير المناخ والصحة في الدول الجزرية 
الصغيــرة الناميــة« خــالل الــدورة الثالثــة والعشــرين لمؤتمــر األطــراف فــي اتفاقيــة 
األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2017. 

ورؤيــة المبــادرة هــي أن تصبــح جميــع النظــم الصحيــة فــي الــدول الجزريــة 
الصغيــرة الناميــة قــادرة علــى الصمــود لتقلــب المنــاخ وتغيــره بحلــول عــام 
2030، بالتــوازي مــع البلــدان التــي تحــد مــن انبعاثاتهــا مــن الكربــون. وفــي 
عــام 2018، عملــت المنظمــة مــع الــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة مــن أجــل 
وضــع خطــة عمــل عالميــة لتكويــن البّينــات علــى أثــر تغيــر المنــاخ وتمكيــن 
قطــاع الصحــة مــن التكّيــف وتنفيــذ اإلجــراءات الراميــة إلــى مواجهــة آثــار 

تغيــر المنــاخ علــى الصحــة وزيــادة التمويــل.

ــة الصــادرة عــن المنظمــة والمؤثــرة  ــادئ التوجيهي المب
فــي اإلجــراءات القطريــة

يتعــرض األشــخاص المقيمــون فــي المــدن أي حوالــي نصــف ســكان العالــم 
الميــاه  إدارة خدمــات  ســوء  مثــل  البيئيــة  التهديــدات  مــن  لمجموعــة  أيضــًا 
واإلصحــاح والنفايــات. وقــد صــدرت مجموعتــان مــن المبــادئ التوجيهيــة 
ودعــت   .2018 عــام  فــي  اإلســكان  وبشــأن  اإلصحــاح  بشــأن  العالميــة 
المبــادئ التوجيهيــة العالميــة األولــى بشــأن اإلصحــاح الصــادرة عــن المنظمــة 
البلــدان إلــى إجــراء تغييــرات شــاملة فــي السياســات لتمكيــن كل شــخص مــن 

الوصــول إلــى دورات ميــاه مأمونــة مــن حيــث إدارة النفايــات بحلــول
عام 2030. وتقّدر المنظمة أن لكل دوالر أمريكي ُيســتثمر في اإلصحاح 
عائــدًا قــدره حوالــي ســتة أضعــاف ُيقــاس عبــر انخفــاض التكاليــف الصحيــة 
بســبب  ســنوية  وفــاة  حالــة   830  000 نحــو  وُيعــزى  اإلنتاجيــة.  وزيــادة 
اإلســهال إلــى عــدم مأمونيــة خدمــات الميــاه واإلصحــاح والنظافــة الصحيــة.

وُوضــع معيــار عالمــي لتعــرض البشــر للزئبــق عبــر اســتعراض للمؤشــرات 
الحيويــة للزئبــق كلفــت المنظمــة بإجرائــه. وُحــددت الفئــات الســكانية الضعيفــة 
مثــل المجتمعــات المعتمــدة علــى الســمك فــي نظامهــا الغذائــي والمجتمعــات 
التــي ُيســتخدم فيهــا الزئبــق فــي تعديــن الذهــب الحرفــي وضيــق النطــاق )مثــل 

غانــا وموزامبيــق ونيجيريــا(.

وفــي اإلقليــم األوروبــي، مّثــل إصــدار المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الضوضــاء 
البيئيــة إنجــازًا رئيســيًا. وُأطلــق مركــز آســيا والمحيــط الهــادئ للبيئــة والصحــة 

التابــع للمنظمــة فــي إقليــم غــرب المحيــط الهــادئ.

إلدمــاج  بالمحــددات  المتعلقــة  الشــاملة  األنشــطة 
السياســات جميــع  فــي  الصحــة 

االجتماعيــة  للمحــددات  التصــدي  إطــار  فــي  األضــواء  المنظمــة  ســلطت 
المتعــدد  العمــل  أهميــة  علــى  األوليــة  الصحيــة  للرعايــة  كركيــزة  والبيئيــة 
دمــاج الصحــة فــي جميــع السياســات خــالل المؤتمــر العالمــي  القطاعــات واإ
بشــأن الرعايــة الصحيــة األوليــة الــذي ُعقــد فــي أســتانا فــي تشــرين األول/ 
أكتوبــر 2018. ويشــمل الدعــم المقــدم مــن المنظمــة إنشــاء وحــدة معنيــة 
بإدمــاج الصحــة فــي جميــع السياســات فــي المملكــة العربيــة الســعودية ووضــع 
فــي  فــي بورونــدي وتنفيــذ اســتراتيجية إلدمــاج الصحــة  خطــة اســتراتيجية 
جميــع السياســات فــي كينيــا. وأعــدت المنظمــة بالتعــاون مــع منظمــة األمــم 
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة حافظــة مــن الممارســات الداعيــة إلــى التفــاؤل 

فــي مجالــي التثقيــف والتدريــب إلدمــاج الصحــة فــي جميــع السياســات.

وعقــب اللجنــة المعنيــة باإلنصــاف وعــدم المســاواة فــي مجــال الصحــة فــي 
األمريكتيــن )2016(، عمــل مكتــب المنظمــة اإلقليمــي لألمريكتيــن بالتشــاور 
مــع وزارات الصحــة والســكان األصلييــن والســكان المنحدريــن مــن أصــول 
أفريقيــة وفئــات أخــرى مــن أجــل وضــع اســتراتيجية وخطــة عمــل إقليميتيــن 
بأوجــه  متصلــة  توصيــات  تتضمنــان  والصحــة  العرقــي  االنتمــاء  بشــأن 

اإلجحــاف وعــدم المســاواة فــي األمريكتيــن.

البيانــات اإللكترونيــة إلقليــم المنظمــة األوروبــي بشــأن  وترصــد مجموعــة 
اإلنصــاف فــي مجــال الصحــة االتجاهــات المســجلة داخــل البلــدان والوضــع 
الحالي المتصل باإلنصاف في مجال الصحة والظروف األساسية الالزمة 
المعروفــة  والسياســات  بالصحــة  بالتمتــع  العيــش  مــن  األشــخاص  لتمكيــن 
لتعزيــز اإلنصــاف فــي مجــال الصحــة. وفــي أوروبــا أيضــًا، ُوضعــت خطــة 
عمــل المنظمــة للمســاعدة التقنيــة المرتبطــة بصحــة الالجئيــن والمهاجريــن 
مــن أجــل التصــدي لألزمــة الحاليــة. وتشــمل أنشــطة شــاملة أخــرى المبــادئ 
التوجيهيــة األولــى الصــادرة عــن المنظمــة بشــأن اإلســكان والصحــة التــي 
تتضمــن توصيــات بشــأن االكتظــاظ ودرجــات الحــرارة فــي األماكــن المغلقــة 

ومخاطــر التعــرض لإلصابــات ومســائل أخــرى.

تكوين الزخم في مكافحة تلوث الهواء

تعزيز الصحة طيلة العمر
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األرقام الرئيسية للفترة 2019-2018
الميزانية البرمجية المعتمدة: 384 مليون دوالر أمريكي

األموال المتاحة: 283 مليون دوالر أمريكي )73٪ من الميزانية البرمجية(
النفقات: 133 مليون دوالر أمريكي )35٪ من الميزانية البرمجية و47٪ من الموارد المتاحة(

الميزانية واألموال المتاحة والنفقات حسب المكتب الرئيسي )بماليين الدوالرات األمريكية(

الميزانية واألموال المتاحة والنفقات حسب البرنامج )بماليين الدوالرات األمريكية(

الميزانية والتنفيذ
مّثلــت مســتويات المــوارد فــي الفئــة المتعلقــة بالصحــة طيلــة العمــر ٪73 
مــن الميزانيــة المعتمــدة علــى أن هــذا التوزيــع للمــوارد لــم يكــن متكافئــًا عبــر 
المكاتــب الرئيســية. فالمقــر الرئيســي لديــه كميــة أكبــر بكثيــر مــن المــوارد 

مقارنــة بميزانيتــه. وقــد بلغــت قيمــة المــوارد المحــددة أكثــر مــن ضعــف مســتوى 
المــوارد المرنــة )68٪ مقابــل 32٪(. ومســتويات اإلنفــاق فــي المقــر الرئيســي 

هــي أعلــى بكثيــر مــن المســتويين اإلقليمــي والقطــري.

المقر الرئيسي: البرامج األساسيةالمقر الرئيسي: البرنامج الخاص أوروبا جنوب شرق آسيا

األمريكتانأفريقيا

األموال المتاحة )في 31 كانون األول/ ديسمبر 2018( النفقاتالميزانية المعتمدة من جمعية الصحة

شرق المتوسط غرب المحيط الهادئ

 الصحة اإلنجابية وصحة األم
والوليد والطفل والمراهق

 البرنامج الخاص للبحث
 والتطوير والتدريب على بحوث
 اإلنجاب البشري

 اإلنصاف والمحددات
 االجتماعية والمساواة بين
الجنسين وحقوق اإلنسان

الشيخوخة والصحة

الصحة والبيئة

20 06080140160180200 40120 100220
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الجهات العشر الرئيسية المقدمة للمساهمات الطوعية )المحددة(

النفقات حسب المستوى

وتبيــن مجــاالت البرامــج أيضــًا نمطــًا غيــر متكافــئ مــن حيــث التمويــل 
والتنفيــذ. وتظهــر مجــاالت برنامــج الصحــة اإلنجابيــة وصحــة األم 
والتنفيــذ،  التمويــل  فــي  أعلــى  مســتويات  والمراهــق  والطفــل  والوليــد 
برنامــج  مجــاالت  تبيــن  بينمــا  الرئيســي،  المقــر  فــي  وخصوصــًا 
اإلنصــاف والمحــددات االجتماعيــة والمســاواة بيــن الجنســين وحقــوق 
اإلنســان مســتويات منخفضــة بوجــه خــاص. ومــازال االلتــزام السياســي 
والتمويــل المؤسســي المســتدام فــي إطــار مجــاالت البرامــج التــي ال 
تجتــذب الجهــات المانحــة، يطرحــان التحديــات مــن حيــث التمويــل. 
ونتيجــة لذلــك، تظــل المــوارد البشــرية فــي مجــاالت البرامــج هــذه أدنــى 

مــن المــوارد الالزمــة لتحقيــق األداء األمثــل.

ونظــرًا إلــى الطبيعــة الشــاملة لفئــة النشــاط المتعلقــة بالصحــة طيلــة 
العمر في عدة حاالت، تسنى إحراز التقدم على المستويين اإلقليمي 
مجــاالت  مــن  المســتمدة  االســتثمارات  تنســيق  خــالل  مــن  والقطــري 
البرامــج األخــرى علــى نطــاق جميــع المســتويات الثالثــة. وعلــى ســبيل 
المثــال، تحققــت أيضــًا النتائــج فــي البلــدان عــن طريــق المشــاركة فــي 
أنشــطة االســتجابة للطــوارئ فــي مجــاالت برنامــج الصحــة اإلنجابيــة 

وصحــة األم والوليــد والطفــل والمراهــق.
ولالطــالع علــى المزيــد مــن التفاصيــل عــن تمويــل الميزانيــة البرمجيــة 
وتنفيذها فيما يتعلق بهذه الفئة، ُيرجى الرجوع إلى البوابة اإللكترونية 

الخاصــة بالميزانيــة البرمجيــة للمنظمــة:
(http://open.who.int/2018-19/our-work/category/03/
about/key-figures و http://open.who.int/2018-19) 

النفقات: الموظفون مقابل األنشطة

برنامج األمم 
المتحدة للبيئة

المملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى 

وأيرلندا الشمالية

صندوق األمم 
المتحدة للسكان

برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي

جمهورية كوريا

إيطاليا

النرويج

مؤسسة بيل 
وميليندا غيتس

الواليات المتحدة 
األمريكية

ألمانيا

مصدر التمويل
التمويل المرن: ٪32

المساهمات الطوعية المحددة: ٪68
77٪ من مجموع المساهمات الطوعية المحددة ُقدمت من

10 جهات مساهمة )ترد أسماؤهم على الجانب(

البرنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب على بحوث 
اإلنجاب البشري

التمويل المرن: ٪1
المساهمات الطوعية المحددة: ٪99

المقر الرئيسي: 
البرنامج 
الخاص

المقر الرئيسي: 
البرامج 
األساسية

المكاتب 
اإلقليمية

المكاتب 
القطرية

الموظفون

األنشطة

٪٣

تعزيز الصحة طيلة العمر

http://open.who.int/2018-19/home
http://open.who.int/2018-19/our-work/category/03/about/key-figures
http://open.who.int/2018-19/our-work/category/03/about/key-figures
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مجاالت البرامج

األمراض
غير السارية

الصحة النفسية 
ومعاقرة

مواد اإلدمان

العنف
واإلصابات

اإلعاقة
السالمةالتغذيةوالتأهيل

الغذائية

األمراض
غير السارية
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مــن غيــر المقبــول أن يتوفــى األشــخاص مبكــرًا ونحــن نعــرف أن السياســات التــي تنظــم 
اســتهالك التبــغ والكحــول والمكافحــة الفّعالــة الرتفــاع ضغــط الــدم، فــي وســعهما أن يســهما 

مســاهمة كبيــرة فــي تالفــي هــذه الوفيــات المبكــرة.

الدكتورة سوزانا جاكاب
مديرة مكتب المنظمة اإلقليمي لألوروبا

النفســية  واالضطرابــات  واإلصابــات  الســارية  غيــر  األمــراض  ُتعــد 
مــن أكبــر المخاطــر التــي تهــدد الصحــة والتنميــة فــي القــرن الحــادي 
والعشــرين. وتتســبب األمــراض غيــر الســارية - وعلــى رأســها أمــراض 
القلــب واألوعيــة وأمــراض الجهــاز التنفســي والســرطانات وداء الســكري 

- فــي ســبع وفيــات مــن كل 10 وفيــات تحــدث فــي العالــم
)41 مليــون(، مــن بينهــا 15 مليــون وفــاة مبكــرة بيــن األشــخاص الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 30 و69 عامــًا، والذيــن يعيــش معظمهــم فــي 
البلــدان الناميــة. وتتســبب أمــراض القلــب واألوعيــة فــي معظــم الوفيــات 
الناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية، حيــث تــؤدي إلــى 18 مليــون 

وفــاة ســنويًا، فــي حيــن يصيــب االكتئــاب 300 مليــون شــخص.
وُتعــد األمــراض غيــر الســارية الســبب الرئيســي للوفــاة فــي العالــم وســببًا 

مهمــًا فــي زيــادة التكاليــف زيــادة حــادة.
عــن  الناجمــة  المبكــرة  الوفيــات  مــن  العديــد  مــن  الوقايــة  ويمكــن 
األمــراض غيــر الســارية أو تأخيرهــا عــن طريــق التدخــالت الخاصــة 
نقــص  التبــغ؛  التاليــة: تعاطــي  الرئيســية األربعــة  بمجــاالت الخطــر 
الكحــول  تعاطــي  الصحــي؛  غيــر  الغذائــي  النظــام  البدنــي؛  النشــاط 

علــى نحــو ضــار.
مــن شــأن التشــخيص المبكــر وتحســين إتاحــة العــالج الميســور التكلفــة 
والعمــل المتعــدد القطاعــات واّتبــاع نهــج الصحــة الواحــدة، جميعهــا، أن 
لــى إنقــاذ األرواح. وفــي غيــاب  تــؤدي إلــى الحــد مــن عوامــل الخطــر واإ
هــذه التدخــالت ســتكون العواقــب الصحيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة 

هائلة.
والعنــف  واإلعاقــة  اإلدمــان  مــواد  معاقــرة  عــن  الناجــم  فالضــرر 
واإلصابــات وأمــراض الفــم والعيــن واألذن هــو ضــرر كبيــر. والوفيــات 
الناجمــة عــن اإلصابــات ليســت إال قمــة جبــل الجليــد، حيــث إن عــدد 
المــرور  فحــوادث  بكثيــر.  عددهــا  يفــوق  المميتــة  غيــر  اإلصابــات 
تتســبب فــي 1.35 مليــون وفــاة ولكنهــا تتســبب أيضــًا فــي مــا بيــن 20 

و50 مليــون إصابــة ســنويًا.

اإلنجازات الرئيسية
استخدام القانون في معالجة المسائل الصحية

يتزايــد عــدد البلــدان التــي تســتخدم التشــريعات كتدبيــر فّعــال مــن حيــث 
التكلفــة فــي تنفيــذ التدخــالت علــى صعيــد الســكان مــن أجــل التصــدي 
لتعاطــي التبــغ وللُنظــم الغذائيــة غيــر الصحيــة. ويحصــل اليــوم ثلثــا 
ســكان العالــم تقريبــًا علــى التغطيــة بتدبيــر واحــد علــى األقــل مــن تدابيــر 
مكافحة التبغ الشــاملة، ما يعني أن هذا النســبة التي بلغت 15٪ في 

عــام 2007، قــد تضاعفــت أربــع مــرات.
وقــد اضطلعــت المنظمــة بــدور رئيســي فــي التمكيــن مــن ّســن مثــل 

هــذه التشــريعات، والســيما منــذ بــدأ نفــاذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة 
التاريخيــة بشــأن مكافحــة التبــغ فــي عــام 2005. والعديــد مــن تدابيــر 
المنظمــة الفّعالــة مــن حيــث التكلفــة والتــي ُتعــد أفضــل الخيــارات فيمــا 
الســارية، أصبحــت حاليــًا تعتمــد  بالتصــدي لألمــراض غيــر  يتعلــق 
علــى اإلصالحــات القانونيــة والتنظيميــة؛ ويتضمــن بعضهــا تدابيــر 

ضريبيــة تســاعد علــى جمــع اإليــرادات. 
ومــازال التركيــز منصبــًا علــى تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة بشــأن 
 .MPOWER مكافحــة التبــغ عــن طريــق حزمــة السياســات الســت
وكانــت االتفاقيــة اإلطاريــة بمثابــة أداة قويــة فــي مكافحــة التبــغ فــي 
العالــم، ونتجــت عنهــا تشــريعات أدت إلــى الحــد مــن بيــع منتجــات التبــغ 
لــى فــرض قيــود علــى اإلعــالن عــن التبــغ والترويــج لــه  إلــى الُقّصــر واإ
ورعايتــه. وتســاعد األمانــة الــدول األعضــاء علــى وضــع التشــريعات 
نفاذهــا، ومنــع تدخــل دوائــر صناعــة التبــغ، وفــرض ضرائــب أعلــى  واإ

واعتمــاد التغليــف البســيط، ورصــد تعاطــي التبــغ. 
ّسن التشريعات لمكافحة التبغ

• تقديم المساعدة التقنية في مجال الضرائب على التبغ في
 50 دولة عضوًا – دعمت المنظمة المبادرات الناجحة التي
  ُنفذت في عامي 2017 و2018، في بنغالديش وغامبيا 

  وباكستان والفلبين. ودعمت المساعدة التقنية والدعوة الرفيعة
  المستوى صياغة التشريعات في عدة بلدان. 

• اعتمدت جورجيا قانونًا حديثًا لمكافحة التبغ، وزودتها المنظمة
  على مستوياتها الثالثة بالدعم. وقادت المنظمة حملة إعالمية

  قوية ساهمت في حشد الدعم العام القوي لتدابير مكافحة التبغ. 
  وزادت نسبة االمتثال لسياسة األماكن الخالية من دخان التبغ 

  على 98٪ في قطاع االستضافة. 

الحصائــل التــي نســتهدف تحقيقهــا فــي الثنائيــة 
2019-2018

• زيادة إتاحة الخدمات الخاصة بالصحة النفسية
  وباالضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد

• الحد من عوامل الخطر، وتحسين التغطية بالتدخالت، 
  والوقاية من اإلصابات غير المتعمدة والعنف وتوفير

  تدبيرهما العالجي
• زيادة إتاحة الرعاية الشاملة للعين وللسمع وخدمات التأهيل

• الحد من المخاطر التغذوية من أجل تحسين الصحة والعافية
• تأهب جميع البلدان بالقدر الكافي للوقاية من المخاطر

  المتعلقة بالسالمة الغذائية وتخفيف وطأتها

األمراض غير السارية
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يتزايــد الزخــم الدافــع إلــى فــرض ضريبــة علــى المشــروبات المحــاّلة 
بالســكر. وحتــى يومنــا هــذا، أفــادت 59 دولــة عضــوًا بتطبيقهــا لهــذه 
الضريبة. وتقع هذه البلدان في أقاليم المنظمة الستة جميعها وتشمل 
المفروضــة  أنــواع الضريبــة  الدخــل كافــة، ولكــن تختلــف  مســتويات 

ومســتوياتها والمنتجــات التــي تشــملها.  
• ملديف ونيبال وفييت نام – قدمت المنظمة الدعم التقني 

 المتخّصص إلى البلدان من أجل النمذجة االقتصادية للضرائب
 على المشروبات المحاّلة بالسكر لتمكينها من رسم السياسات

 ومن الدعوة الرفيعة المستوى.

بلــغ الزخــم السياســي الــذي تولــد علــى مــدى عــدة ســنوات ذروتــه فــي 
العالميــة خطــوة  القيــادات  اتخــذت  ســبتمبر 2018، عندمــا  أيلــول/ 
تاريخيــة لمحاربــة المشــكلة فــي االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة 
العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة 
)غيــر الســارية( ومكافحتهــا. فقــد اتفــق رؤســاء الــدول والحكومــات 
علــى 16 التزامــًا مــن أجــل التصــدي لألمــراض غيــر الســارية، بمــا 
فــي ذلــك شــن الحمــالت إلذكاء الوعــي بشــأن تعزيــز أنمــاط المعيشــة 
الصحيــة، والتطعيــم ضــد فيــروس الــورم الحليمــي البشــري للحمايــة مــن 

ســرطان عنــق الرحــم، وعــالج فــرط ضغــط الــدم والســكري. 
قــادة العالــم علــى أن جهودهــم ينبغــي أن تشــمل السياســات  واتفــق 
التــي أوصــت بهــا المنظمــة والتشــريعات والتدابيــر التنظيميــة المضــادة 
لعوامــل الخطــر، مثــل فــرض الضرائــب علــى التبــغ وتقييــد اإلعــالن 
عــن الكحــول. وتشــمل االلتزامــات األخــرى المقطوعــة، وقــف الزيــادة 
النشــاط  ممارســة  علــى  والتشــجيع  األطفــال،  ســمنة  معــدالت  فــي 
البدنــي بانتظــام، والحــد مــن تلــوث الهــواء، وتحســين الصحــة والعافيــة 

النفســيتين، وتعزيــز الُنظــم الصحيــة. 

ترجمة االلتزام السياسي إلى إجراءات في البلدان

ُأنشــئت اللجنــة المســتقلة الرفيعــة المســتوى التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة 
والمعنيــة باألمــراض غيــر الســارية – مــن أجــل اقتــراح حلــول جريئــة وابتكاريــة، 
وتضــم اللجنــة الوزيــر االتحــادي الســابق لباكســتان، الدكتــورة ســانيا نيشــتار 
)إلــى اليســار( ورئيــس أوروغــواي، الدكتــور تابــاري فازكيــز )فــي الوســط(، 

بوصفهمــا رئيســين مشــاركين. 
ويتولــى المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة الدكتــور تيــدروس أدهانــوم 

غيبريســوس، دعــوة اللجنــة إلــى االنعقــاد )إلــى اليميــن(. 

مكافحة فرط ضغط الدم في الهند
يــؤدي فــرط ضغــط الــدم فــي الهنــد إلــى عــدد مــن الوفيــات يفــوق 
أي ســبب آخــر. فثلــث البالغيــن تقريبــًا )200 مليــون شــخص( 
مصابــون بفــرط ضغــط الــدم ولكــن ال يخضــع إال 11٪ منهــم 

لفحــص ضغــط الــدم بانتظــام. 
ولبلــوغ الغايــة التــي حددتهــا الحكومــة والتــي تتمثــل فــي الحــد مــن 
معــدل انتشــار ارتفــاع ضغــط الــدم بنســبة 25٪، تلــزم الســيطرة 
على ضغط الدم لدى 45 مليون شــخص. وفي تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر 2017، اســُتهلت مبــادرة التدبيــر العالجــي لفــرط ضغــط 
الــدم فــي الهنــد لتشــارك الحكومــة فــي الجهــود المبذولــة لبلــوغ 

هــذه الغايــة. 
وقــدم جميــع المســتويات الثالثــة للمنظمــة تحــت قيــادة المكتــب 
الُقطــري، اإلرشــادات والتدريــب والمــوارد البشــرية والماليــة، علــى 
نحــو مباشــر، عــن طريــق التعــاون مــع مبــادرة Resolve إلنقــاذ 

األرواح. 
وفــي المرحلــة األولــى التــي ُنّفــذت فــي واليــات الهنــد الخمــس، 
نجحــت مبــادرة التدبيــر العالجــي لفــرط ضغــط الــدم فــي التنســيق 
فــرط  عــالج  بروتوكــوالت  واختيــار  المتعدديــن،  الشــركاء  بيــن 
ضغــط الــدم الخاصــة بــكل واليــة تحديــدًا، واإلقــرار بأهميــة أجهــزة 
قيــاس ضغــط الــدم الرقميــة؛ وتوفيــر التدريــب الفّعــال، وتوزيــع 

نشــاء نظــام قــوي للمعلومــات.  األدويــة علــى المرضــى، واإ
اســتهالل  منــذ  مريــض   200  000 مــن  أكثــر  ُســّجل  وقــد 
المبــادرة. ويّســر البرنامــج تعزيــز نظــام الرعايــة األوليــة مــن أجــل 
تجهيــزه للتصــدي لألمــراض غيــر الســارية. وبعــد تســعة أشــهر 
مــن التنفيــذ، أصبــح ضغــط الــدم خاضعــًا للســيطرة لــدى نســبة 
تتــراوح بيــن 26٪ و40٪ مــن البالغيــن فــي ثــالث واليــات – مــا 
ُيعــد تغييــرًا كبيــرًا مقارنــة بنســبتهم التــي بلغــت 11٪ قبــل التنفيــذ. 
وتخطــط الحكومــة للتوســع فــي المبــادرة لتشــمع جميــع الواليــات. 
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تقــدم إحــدى منافــع الصحــة العموميــة العالميــة الصــادرة عــن المنظمــة، 
وهــي الحزمــة التقنيــة المعنونــة مبــادرة القلــوب العالميــة، مجموعــة مــن 
التدخــالت العظيمــة األثــر المســّندة بالبّينــات. فالمنظمــة تدعــم البلــدان 
فــي التوّســع فــي التدبيــر العالجــي القائــم علــى البروتوكــوالت، وفــي 
تحســين إتاحــة األدويــة والتكنولوجيــات، وفــي قيــاس التدابيــر بمزيــد مــن 
الدقــة. وقــد بــدأت 10 بلــدان فــي تطبيــق هــذه الحزمــة. ومنــذ بــدأ التنفيــذ 
فــي الهنــد فــي عــام 2018، يخضــع أكثــر مــن 000 100 شــخص 

مصــاب بفــرط ضغــط الــدم للعــالج بموجــب بروتوكــول موّحــد.

ُيعــد الســرطان الســبب األول لوفــاة األطفــال. وتزيــد احتمــاالت وفــاة 
الطفــل مــن جــراء الســرطان فــي البلــدان الناميــة أربعــة أضعــاف عنهــا 
المــرض  تشــخيص  عــدم  إلــى  نظــرًا  الدخــل،  المرتفعــة  البلــدان  فــي 

وارتفــاع تكاليــف العــالج ونقــص المهنييــن الصحييــن المدربيــن. 
وتســتهدف المبــادرة العالميــة للمنظمــة بشــأن ســرطان األطفــال التــي 
اســُتهلت فــي أيلــول/ ســبتمبر 2018، مضاعفــة عــدد األطفــال الذيــن 
يعالجــون مــن الســرطان، مــن أجــل تحقيــق معــدل 60٪ لبقائهــم علــى 
قيــد الحيــاة بحلــول عــام 2030، وبــذا إنقــاذ مليــون آخــر مــن األرواح. 
وستســاعد المبــادرة علــى إذكاء الوعــي وتشــجيع البلــدان علــى إعطــاء 
األولويــة للتصــدي لســرطان األطفــال واّتبــاع أفضــل الممارســات فــي 
الحكومــات  المنظمــة  وســتدعم  األطفــال.  ســرطان  مرضــى  رعايــة 
فــي تقييــم قدراتهــا الحاليــة فــي مجــال تشــخيص الســرطان وعالجــه. 
علــى  للســرطان  المبكــر  التشــخيص  عــن  المنظمــة  دليــل  ويســاعد 

التصــدي للعقبــات وللتأخــر فــي رعايــة مرضــى الســرطان.

التوسع في حزمة الوقاية من أمراض القلب واألوعية 
ومكافحتها 

جهود جديدة من أجل التصدي للسرطان 

لألمــم  المســتوى  الرفيــع  االجتمــاع  فــي  بلومبــرغ  ر.  مايــكل  الســيد  ووافــق 
المتحــدة المعنــي باألمــراض غيــر الســارية علــى مواصلــة االضطــالع بــدوره 
واإلصابــات.  الســارية  غيــر  باألمــراض  المعنــي  العالمــي  المنظمــة  كســفير 
وســوف يمضــي ُقدمــًا بمبــادرات مهمــة مثــل بنــاء الشــراكة مــن أجــل المــدن 
الصحيــة والتشــجيع علــى االســتثمار فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية 

واإلصابــات.

الحــزم  بعــض  فــي  التوّســع  المنظمــة  تدعــم 
وهــي: الجديــدة،  التقنيــة 

LIVE LIFE – للوقاية من االنتحار
INSPIRE –إلنهاء العنف ضد األطفال 

القلــب  أمــراض  مــن  للوقايــة   –  HEARTS
ومكافحتهــا واألوعيــة 

SAFER – للحــد مــن تعاطــي الكحــول علــى 
نحــو ضــار ومــن العواقــب ذات الصلــة

األحمــاض  مــن  للتخّلــص   –  REPLACE
الدهنيــة الُمتحّولــة الُمنتجــة صناعيــًا في إمدادات 

األغذيــة
ACTIVE – لزيادة النشاط البدني
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توضــح خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة بشــأن النشــاط البدنــي للفتــرة 
فــي  البدنــي  للبلــدان أن تحــد مــن الخمــول  2018–20٣0 كيــف يمكــن 
صفــوف البالغيــن والمراهقيــن بنســبة 15٪ بحلــول عــام 2030. وتوصــي 
الخطــة بمجموعــة مكونــة مــن 20 مجــااًل مــن مجــاالت السياســات إليجــاد 
مجتمــع يتمتــع بمزيــد مــن النشــاط عــن طريــق تحســين البيئــة التــي يعيــش فيهــا 
النــاس ويعملــون ويلعبــون، وزيــادة الفــرص والبرامــج المالئمــة لألشــخاص 
مــن جميــع األعمــار وجميــع القــدرات لممارســة المشــي وركــوب الدراجــات 
والمشــاركة فــي الترفيــه الحركــي والرقــص واللعــب. وعلــى الصعيــد العالمــي 
ال يمــارس إال واحــد مــن كل أربعــة بالغيــن )28٪(، وأربعــة مراهقيــن مــن كل 

خمســة، مــا يكفــي مــن النشــاط البدنــي لتحقيــق فوائــده الصحيــة. 

فــي عــام 2018، اســتمرت المنظمــة فــي دعــم البلــدان فــي بــدء اســتخدام 
الحزمــة التقنيــة للمنظمــة، حزمــة االســتراتيجيات الســبع إلنهــاء العنــف ضــد 
األطفــال INSPIRE. ودار حــوار بشــأن السياســات لبــدء تنفيــذ الحزمــة فــي 

23 بلــدًا رائــدًا. وجــرت أعمــال بنــاء القــدرات فــي جميــع األقاليــم.  

أشــار أطلــس المنظمــة للصحــة النفســية لعــام 2017 إلــى نقــص العامليــن 
الصحييــن المدربيــن فــي مجــال الصحــة النفســية وغيــاب االســتثمار فــي نهــوج 
الصحــة النفســية القائمــة علــى المجتمــع المحلــي فــي العديــد مــن البلــدان. 
واســتنادًا إلى بيانات عام 2017، يشــير األطلس إلى أنه رغم التحّســن في 
وضــع السياســات والتخطيــط بشــأن الصحــة النفســية فــي بعــض البلــدان، فــإن 

التوّســع فــي المــوارد يعــد بطيئــًا بحيــث ال يســمح بتحقيــق الغايــات. 
وقد ُنشر أكثر من 150 من المرتسمات الُقطرية. وتعطي هذه المرتسمات 
لمحــة عامــة عــن السياســات والخطــط والقوانيــن التــي تحكــم مرافــق الصحــة 

النفســية وتقديــم الرعايــة والمــوارد المتاحــة.
كمــا أن تعاطــي الكحــول والمخــدرات والتبــغ علــى نحــو ضــار يمكــن أن يمثــل 
أيضــًا مشــكلة، حيــث إنــه يــؤدي إلــى ســلوكيات تنطــوي علــى مخاطــر، مثــل 
االنتحــار الــذي يشــّكل الســبب الثانــي للوفــاة بيــن األشــخاص الذيــن تتــراوح 

أعمارهــم بيــن 15 و29 عامــًا.
والجهــود الراميــة إلــى التصــدي لالنتحــار تحديــدًا - وهــو العــرض األشــد 
وطــأة لحــاالت الطــوارئ المتعلقــة بالصحــة النفســية المهملــة األوســع نطاقــًا 
- تتضمــن مجموعــة أدوات ألنشــطة الوقايــة مــن االنتحــار فــي المجتمــع 
المحلــي ومقــااًل للــرأي بقلــم المديــر العــام، الدكتــور تيــدروس غيبريســوس، 

ومغنيــة البــوب ليــدي غاغــا.

زيادة النشاط البدني

التركيز على الوقاية من اإلصابات 

اتخاذ إجراءات لمعالجة الصحة النفسية

يمكُننــا جميعــًا أن نبنــي مجتمعــات محليــة تتفهــم العافيــة النفســية وتحترمهــا وتعطيهــا األولويــة. ويمكننــا جميعــًا أن نتعلــم كيــف نقــدم 
الدعــم إلــى األشــخاص الذيــن نحبهــم والذيــن يمــرون بأوقــات عصيبــة. ويمكننــا جميعــًا أن نكــون جــزءًا مــن حركــة جديــدة، تشــمل 
األشــخاص أنفســهم الذيــن واجهــوا االعتــالالت النفســية، لدعــوة الحكومــات ودوائــر الصناعــة إلــى وضــع الصحــة النفســية علــى رأس 

جــداول أعمالهــا.

المدير العام، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والمغنية ليدي غاغا
المشاركان في إنشاء مؤسسة Born This Way )كما كتبا في مقال للرأي عن الصحة النفسية في تشرين األول/أكتوبر 2018(
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تعزيز العمل من أجل التصدي للتحديات التغذوية المتنامية  مستشفيات أوغندا تحّسن وحدات الطوارئ 
باستخدام أدوات المنظمة

وعمليــات  الســريرية  التدريبيــة  الــدورات  مــن  بســيطة  مجموعــة  أثــرت 
التغييــر فــي وحــدات الطــوارئ بالمستشــفيات، لــم ُتســتخدم فيهــا مدخــالت 
أو مــوارد ماديــة جديــدة، تأثيــرًا بالغــًا علــى معــدل الوفيــات. فقــد أدى 
لرعايــة  األساســية  المنظمــة  أدوات  مــن  التجريبــي ألربعــة  االســتخدام 
الطــوارئ إلــى الحــد مــن الوفيــات الناجمــة عــن اإلصابــات والحــاالت 
الحــادة بنســبة 50 ٪  فــي اثنيــن مــن مستشــفيات المناطــق بأوغنــدا. وهــذا 
وحــدات  فــي  الرعايــة  بهــا  تقــدم  التــي  الطريقــة  يحّســن  الــذي  التدخــل 
الطــوارئ فــي الخطــوط األماميــة عــن طريــق تعظيــم المــوارد القائمــة 
بالفعــل، ُيعــد تدخــاًل فّعــااًل وبســيطًا ومنخفــض التكلفــة. وســوف ُيوّســع 
نطاقــه علــى الصعيــد الوطنــي كجــزء مــن عمليــة اإلصــالح الشــامل 

لقطــاع الصحــة. 

أدى برنامــج منخفــض التكلفــة الكتســاب مهــارات تربيــة األطفــال فــي 
جنــوب أفريقيــا إلــى الحــد مــن إســاءة معاملــة المراهقيــن مــن ِقبــل اآلبــاء 
واألمهــات ومقدمــي الرعايــة. وتولــت المنظمــة وشــركاؤها قيــادة البرنامــج 
الــذي جــاء تحــت عنــوان »تربيــة األطفــال مــن أجــل تمتعهــم بالصحــة 
ثمانيــة  ليشــمل  البرنامــج  فــي  التوّســع  اآلن  ويجــري  العمــر«.  طيلــة 
بلــدان علــى األقــل فــي أفريقيــا. وُيعــد هــذا أول برنامــج علــى اإلطــالق 
غيــر تجــاري ومنخفــض التكلفــة وموجــه إلــى أســر المراهقيــن الكتســاب 
مهــارات تربيــة األطفــال، وقــد خضــع للتعديــل واالختبــار ليالئــم البيئــات 

المنخفضــة والمتوســطة الدخــل. 
إســاءة  مــن  الحــد  فــي  فّعالــة  التربيــة  مهــارات  اكتســاب  برامــج  وُتعــد 
معاملــة األطفــال، ولكــن البّينــات الدالــة علــى ذلــك لــم تتوافــر حتــى وقــت 
قريــب إال مــن البلــدان المرتفعــة الدخــل. والمتــاح حاليــًا مــن هــذه البرامــج 
باهــظ الثمــن، حيــث إنهــا ُتعــد فــي عمومهــا منتجــات تجاريــة مرّخصــة 

ومكلفــة فــي تنفيذهــا. 
ومنــذ عــدة ســنوات، بــدأت المنظمــة وشــركاؤها برنامــج »تربيــة األطفــال 
مــن أجــل تمتعهــم بالصحــة طيلــة العمــر« إليجــاد برامــج مجانيــة قليلــة 
الحاجــة إلــى المــوارد، الكتســاب مهــارات التربيــة مــن أجــل الوقايــة مــن 
م  إســاءة معاملــة األطفــال والحــد منهــا. ويســتند البرنامــج إلــى األدلــة ويقــدَّ
عــن طريــق أعضــاء المجتمــع المحلــي. وقــد تــم تجريــب هــذا النهــج 
واختبــاره بواســطة تجربــة عنقوديــة ُمعّشــاة مضبوطــة بالشــواهد، شــاركت 
فيهــا 552 أســرة مــن 40 قريــة فــي مقاطعــة كيــب الشــرقية بجنــوب 
أفريقيــا التــي تشــير الدراســات إلــى ارتفــاع معــدل النزاعــات األســرية 

والعنــف ضــد المراهقيــن فيهــا. 
وثبتــت فّعاليــة البرنامــج، حيــث ســّجلت األســر التــي خضعــت لبرنامــج 
المعاملــة  إســاءة  حــاالت  مــن  أقــل  عــددًا  التربيــة  مهــارات  اكتســاب 
شــراف الوالديــن  ــن مهــارات التربيــة واإ والعقــاب البدنــي، كمــا ســّجلت تحسُّ
ويشــتمل  األســرة.  وتنظيــم  الماليــة  واإلدارة  االقتصاديــة  والرفاهيــة 
البرنامــج حاليــًا علــى أدلــة خاصــة بالمراهقيــن وصغــار األطفــال. وقــد 
بــدأ تنفيــذ البرنامــج كجــزء مــن الحزمــة التقنيــة INSPIRE التــي تقــدم 

ســبع اســتراتيجيات إلنهــاء العنــف ضــد األطفــال.

برامج اكتساب مهارات تربية األطفال تؤدي 
إلى الوقاية من العنف في جنوب أفريقيا

األمراض غير السارية

تتولــى المنظمــة قيــادة العمــل العالمــي علــى تحســين التغذيــة بالتعــاون 
مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة ووكاالت األمــم المتحــدة األخــرى فــي 
إطــار عقــد األمــم المتحــدة للعمــل مــن أجــل التغذية )2016–2025(. 
وقــد نوقــش التقريــر المرحلــي األول فــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
فــي عــام 2018 وقطــع 12 بلــدًا التزامــات “محــددة وقابلــة للقيــاس 
األغذيــة  أنظمــة  تغييــر  بشــأن  المــدة”  ومحــددة  ومناســبة  والتحقيــق 
واألنظمــة الصحيــة. وُأنشــئت شــبكات العمــل العالميــة واإلقليميــة مــن 
أجــل مكافحــة تســويق األغذيــة لألطفــال، وتحســين التوســيم التغــذوي 

لألغذيــة واألمــن الغذائــي والبيئــة الغذائيــة.
الرعايــة  فــي  األساســية  التغذيــة  تدخــالت  تعميــم  المنظمــة  وتدعــم 
المغذيــات  تحديــد مرتســمات  ُنظــم  وقــد ُوضعــت  األوليــة.  الصحيــة 
المنتجــات تيســيرًا  والمبــادئ التوجيهيــة للتوســيم علــى واجهــة علــب 
لرســم السياســات الخاصة بالتســويق والتوســيم. وقدمت المنظمة أيضًا 
الدعم التقني إلى 20 بلدًا إلدارة حاالت ســوء التغذية الحاد المعقدة.

إضفاء المزيد من المأمونية على اإلمدادات الغذائية
ــة  ــة للســلطات المســؤولة عــن ســالمة األغذي كانــت الشــبكة الدولي
المشــتركة بيــن منظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة 

جزءًا ال يتجزأ من االستجابة لعدد 
من األحداث الواسعة النطاق المتعلقة 

شــهدتها  التــي  الغذائيــة  بالســالمة 
وكان   .2018-2017 الثنائيــة 
مــن بيــن هــذه األحــداث الفاشــية 
لــداء  اإلطــالق  علــى  األكبــر 

فــي  حدثــت  التــي  الليســتريات 
جنــوب أفريقيــا بســبب اللحــوم الجاهــزة 

الملوثــة وأدت إلــى أكثــر مــن 1000 حالــة 
للمــرض وأودت بحيـــــاة 200 شــخص. وقــد ُنشــرت معلومــات مفّصلــة 
عــن دفعــات منتجــات اللحــوم الجاهــزة هــذه التــي كانــت قــد ُصــّدرت 
إلــى 15 بلــدًا، عــن طريــق الشــبكة. ومّكــن ذلــك البلــدان المســتوردة مــن 
اتخــاذ إجــراء عاجــل لســحب هــذه المنتجــات مــن األســواق، وبــذا تالفــي 

تعــرض المســتهلكين المحتمــل للغــذاء غيــر المأمــون. 
ــادة التعــاون الدولــي بدعــم الــدول األعضــاء  وتشــجع الشــبكة علــى زي

فــي إدارة المخاطــر المتعلقــة بالســالمة الغذائيــة.
وأعــدت المنظمــة ونشــرت الدليــل المعنــون تعزيــز ترصــد األمــراض 
المنقولــة باألغذيــة واالســتجابة لهــا: دليــل عملــي لمســاعدة البلــدان 
علــى إدراج أنشــطة ترصــد األمــراض المنقولــة باألغذيــة واالســتجابة 
لهــا فــي ُنظــم الترصــد واالســتجابة الوطنيــة القائمــة، علــى نحــو مــا 

تقتضيــه اللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005(.
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منافع الصحة العمومية العالمية الصادرة عن المنظمة في
عــام 2018، التــي تقــدم إرشــادات مفيــدة، ومعلومــات وبّينــات، فــي 

مجــال األمــراض والحــاالت الصحيــة غيــر الســارية، بمــا فــي ذلــك
ما يلي:

• استهالل بوابة إلكترونية جديدة للمنظمة تقدم بيانات البلدان
  المحددة المتعلقة بفرص االستثمار من أجل التوّسع في التدخالت 
  الرامية إلى التصدي لألمراض غير السارية. وتقدم األداة مجموعة

  من السياسات التي تعود بأعظم الفوائد من حيث التكلفة فيما
  يتعلق بالتصدي لألمراض غير السارية. 

• استهالل التقرير العالمي الجديد الصادر عن المنظمة بشأن
  الكحول والصحة. وتساعد مبادرة المنظمة SAFER الحكومات 

  على اتخاذ خطوات عملية للحد من تعاطي الكحول على نحو
  ضار ومما يترتب عليه من عواقب؛ 

• استهالل سجل المنظمة العالمي للحروق في عام 2018، الذي
  ُيعد المنصة العالمية األولى على اإلطالق لجمع البيانات 

 الموّحدة عن ضحايا الحروق. وتتسبب الحروق في

 000 180 وفاة سنويًا وفي عدد كبير من اإلصابات األخرى؛ 
• إصــدار تقريــر الحالــة العالمــي عــن الســالمة علــى الطــرق 2018 

– الــذي تمولــه مؤسســة بلومبــرغ الخيريــة - والــذي يقــدم المزيــد مــن
  البّينات عن هذه المشكلة المتنامية، ويوفر أداة للدعوة إلى الحلول 

نقاذ األرواح؛     واإلجراءات الفعلية لمعالجة األوضاع واإ
• إصدار دورة تدريبية قائمة على شبكة اإلنترنت ومتاحة للعموم

  عن رعاية الرضوح لمقدمي الرعاية الصحية في الصفوف
  األمامية، فيما يتعلق باالعتالالت واإلصابات الحادة في األماكن

  الشحيحة الموارد. واستهلت المنظمة المبادرة العالمية للرعاية
  أثناء الطوارئ والتعرض للرضوح من أجل التوّسع في رعاية 

  الطوارئ؛ 
• تقديم الدعم إلى البلدان في تنفيذ المسح النموذجي لإلعاقة،

  الذي يقدم معلومات شاملة عن توزيع حاالت اإلعاقة في البلدان
  أو األقاليم ويحدد االحتياجات غير الملباة؛  

• اإلصدار المشترك بين المنظمة واالتحاد الدولي لالتصاالت 
  لمعيار دولي جديد لألجهزة من قبيل الهواتف الذكية يجعل

األمراض غير السارية
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االســتماع إليهــا أكثــر مأمونيــة، حيــث يتعــرض أكثــر مــن مليــار مــن 
الشــباب )نحــو 50٪ مــن األشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 12 
و35 عامــًا( لمخاطــر فقــدان الســمع بســبب تعرضهــم الممتــد والمفــرط 

لألصــوات العاليــة.

األمراض غير السارية
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الميزانية البرمجية المعتمدة: 351 مليون دوالر أمريكي
األموال المتاحة: 237 مليون دوالر أمريكي )68٪ من الميزانية البرمجية(

النفقات: 115 مليون دوالر أمريكي )33٪ من الميزانية البرمجية، 49٪ من الموارد المتاحة(

الميزانية واألموال المتاحة والنفقات حسب المكتب الرئيسي )بماليين الدوالرات األمريكية(

الميزانية واألموال المتاحة والنفقات حسب البرنامج )بماليين الدوالرات األمريكية(

الميزانية والتنفيذ
النســبة  المعتمــدة، وهــي  الميزانيــة  مــن  المتــاح 68 ٪   التمويــل  نســبة  تبلــغ 
األدنــى بيــن جميــع الفئــات. ويظــل التمويــل المســتقبلي مصــدرًا للقلــق البالــغ، 
والســيما فــي مجــاالت البرامــج مثــل الســالمة الغذائيــة )47 ٪  مــن المســتوى 
المعتمــد( والتغذيــة )64 ٪  مــن المســتوى المعتمــد(. وبلغــت النفقــات العالميــة 
الموّجهــة إلــى األمــراض غيــر الســارية 115 مليــون دوالر أمريكــي أي 33 ٪  

فقــط مــن مســتوى الميزانيــة المعتمــدة، مــا يمثــل أيضــًا المســتوى األدنــى بيــن 
جميــع الفئــات. وقــد يجّســد ذلــك انخفــاض مســتوى التمويــل.

وُتعــد نســبة التمويــل المــرن إلــى إجمالــي التمويــل الموّجــه إلــى األمــراض 
غيــر الســارية  مرتفعــة  نســبيًا مقارنــة بالتمويــل المخّصــص )42 ٪  مقابــل 
لمواءمــة  المبذولــة  المنظمــة  جهــود  ذلــك  ويجّســد  بالترتيــب(.    ٪ 58
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المقر الرئيسي أوروبا جنوب شرق آسيا

األمريكتانأفريقيا

النفقاتاألموال المتاحة )في 31 كانون األول/ ديسمبر 2018(الميزانية المعتمدة من جمعية الصحة

شرق المتوسط غرب المحيط الهادئ
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الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان

اإلعاقة والتأهيل

التغذية

السالمة الغذائية
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الجهات العشر الرئيسية المقدمة للمساهمات الطوعية )المحددة(

النفقات حسب المستوى

المــوارد مــع أولويــات الــدول األعضــاء علــى الرغــم مــن عــدم جاذبيتهــا 
للجهــات المانحــة. وفــي بعــض الحــاالت، أدى تأخــر وصــول قــدر 
كبيــر مــن المســاهمات الطوعيــة إلــى تأخيــر التنفيــذ فــي عــام 2018. 
وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، فقــد ُأحــرز تقــدم كبيــر فــي بعــض 
غيــر  األمــراض  خطــر  لعوامــل  التصــدي  فــي  والســيما  المجــاالت، 
قليــم شــرق  واإ األفريقــي  اإلقليــم  فــي  تحديــًا  التنفيــذ  الســارية. ويطــرح 
المتوســط. وفــي المكاتــب الُقطريــة التــي تعانــي مــن شــح مزمــن فــي 
الموارد، ُعّزز التنفيذ باستخدام موارد وتدابير مختلفة، مثل المشاركة 
مــع الحكومــات الوطنيــة والمراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة والشــركاء 
اآلخريــن، وبنــاء أوجــه التــآزر بيــن البرامــج، والســيما علــى الصعيــد 
الُقطــري. ويوضــح ذلــك الســبب فــي أنــه حتــى فــي تلــك المناطــق التــي 
تواجــه التحديــات فــي التنفيــذ، ُأحــرز قــدر جيــد مــن التقــدم فــي إنجــاز 

العمــل فــي بعــض المجــاالت الخاصــة باألمــراض غيــر الســارية.
ولالطــالع علــى المزيــد مــن التفاصيــل عــن تمويــل الميزانيــة البرمجيــة 
وتنفيذها فيما يتعلق بهذه الفئة، ُيرجى الرجوع إلى البوابة اإللكترونية 

الخاصــة بالميزانيــة البرمجيــة للمنظمــة:
(http://open.who.int/2018-19/our-work/category/02/
about/key-figures و http://open.who.int/2018-19).

النفقات: الموظفون مقابل األنشطة

جمهورية كوريا

االتحاد
الروسي

مؤسسة بيل
وميليندا غيتس

مؤسسة فايتل
الوالياتستراتيجيز

المتحدة
األمريكية

مؤسسة
عائلة بلومبرغ

أستراليا

مؤسسة مراك
 مكافحة األمراض 

والوقاية منها

نيوزيلندا

ألمانيا

مصدر التمويل
التمويل المرن: ٪42

المساهمات الطوعية المحددة: ٪58
63٪ من مجموع المساهمات الطوعية المحددة

ُقدّمت من 10 جهات مساهمة )ترد أسماؤهم على الجانب(

األنشطة

الموظفون
المكاتب 
الُقطرية

المكاتب 
اإلقليمية

المقر
الرئيسي

األمراض غير السارية

http://open.who.int/2018-19/home
http://open.who.int/2018-19/our-work/category/02/about/key-figures
http://open.who.int/2018-19/our-work/category/02/about/key-figures
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لكــي نضــع حــدًا للمعانــاة الناجمــة عــن األمــراض المعديــة، يجــب أن تتــاح 
ُســبل الوقايــة والكشــف المبكــر والعــالج أمــام الجميــع، فــي كل مــكان.«

الدكتورة بونام خيترابال سينغ
مديرة مكتب المنظمة اإلقليمي لجنوب شرق آسيا

ــة  ــي الثنائي ــي نســتهدف تحقيقهــا ف ــل الت الحصائ
2019-2018

• زيادة إتاحة التدخالت الرئيسية الخاصة باألشخاص
 المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد

  الفيروسي
• اإلتاحة الشاملة للرعاية الجيدة لمرضى السل بما يتماشى 

  مع استراتيجية القضاء على السل
• زيادة إتاحة التدخالت الوقائية، وتأكيد التشخيص، والعالج 

 بالخط األول من األدوية المضادة للمالريا بين الفئات
  السكانية المعرضة للمخاطر

• زيادة إتاحة التدخالت الرامية إلى مكافحة أمراض المناطق
  المدارية المهملة واستدامتها

• زيادة تغطية اللقاحات للفئات السكانية والمجتمعات التي
  يصعب الوصول إليها

• تمتع جميع البلدان بالقدرات األساسية الالزمة لالستجابة
  لمقاومة مضادات الميكروبات.

ُأحرز تقدم تاريخي في الحد من العبء العالمي الناتج عن األمراض 
الســارية، ولكنهــا مازالــت تشــّكل تحديــًا كبيــرًا. وعلــى الرغــم مــن إمكانيــة 
الوقايــة مــن »األمــراض التــي تصيــب الفقــراء« هــذه وعالجهــا، فإنهــا 
تــودي بحيــاة أكثــر مــن 4 مالييــن شــخص ســنويًا وتشــّكل حجــر عثــرة 

فــي وجــه التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة.
وتشير التقارير الصادرة مؤخرًا إلى أن الوتيرة الحالية للتقدم

ال تكفــي لتحقيــق الغايــات المحــددة. ويلــزم أن ينصــب تركيــز العمــل 
علــى مــا يلــي:

• األمراض السارية الشديدة الوقع، بما في ذلك الجهود المبذولة 
  للوصول إلى المجموعات السكانية السريعة التأثر والمهمشة؛

• خدمات التمنيع الرفيعة المستوى، كجزء من منصة متكاملة تركز 
  على الناس للوقاية من األمراض؛

• مقاومة مضادات الميكروبات، العمل على إذكاء الوعي والترصد 
  العالمي، واالستعمال األمثل لألدوية، والبحث والتطوير.

وبالتركيــز علــى األشــخاص األشــد تضــررًا واألكثــر تعرضــًا للمخاطــر، 
وتوجيــه االهتمــام إلــى المجــاالت المهملــة وتعزيــز االبتــكار، ســنتجاوز 
األمــد،  الطويلــة  للمســائل  أيضــًا  لنتصــدى  األمــراض  هــذه  مكافحــة 
مثــل تعزيــز الُنظــم الصحيــة، مــع تحقيــق األهــداف الخاصــة بالمســاواة 
وحقــوق اإلنســان والتوســع فــي التغطيــة الصحيــة الشــاملة فــي الوقــت 

نفســه.

اإلنجازات الرئيسية
نجاح متزايد في التخلص من األمراض

وصــل العالــم إلــى مرحلــة فريــدة فــي تاريــخ األمــراض الســارية، حيــث 
فقــد  تحقيقهمــا.  يمكــن  غايتيــن  واســتئصالها  منهــا  التخلــص  أصبــح 
صرنــا مســتعدين لطــي صفحــة األمــراض المســببة للعجــز مثــل داء 
التنينــات )داء الــدودة الغينيــة(. ففــي عــام 2018، لــم يتجــاوز عــدد 
العقبــة  تتمثــل  وقــد  حالــة.  عنهــا 28  المبّلــغ  التنينــات  داء  حــاالت 
األخيــرة أمــام التخلــص منــه فــي عــدوى الــدودة الغينيــة المنتشــرة بيــن 
الــكالب فــي تشــاد. وبــدأ أيضــًا اســتئصال الــداء العليقــي الــذي يســبب 
التشــوه واأللــم والوهــن لألطفــال والــذي أصــاب 50 مليــون طفــل فــي 
خمســينيات القــرن الماضــي، حيــث تســير بعــض البلــدان علــى المســار 
الصحيــح لوقــف ســريانه بحلــول عــام 2020. ويقــدم انتصــار الهنــد 

علــى الــداء العليقــي دروســًا مســتفادة إلــى اآلخريــن.

وفــي حيــن أن االســتئصال الكامــل لمــرض مــا ُيعــد إنجــازًا نــادرًا، فــإن 
التخلص منه - أي تحقيق انعدام حاالت المرض أو العدوى الجديدة 
فــي منطقــة جغرافيــة محــددة - ُيعــد اآلن غايــة قابلــة نســبيًا للتحقيــق 
فيمــا يتعلــق بالعديــد مــن األمــراض. وفــي عــام 2012، حــددت خريطــة 
الطريــق التــي وضعتهــا المنظمــة غايــات للتخلــص مــن 17 مرضــًا مــن 
أمــراض المناطــق المداريــة المهملــة. وزادت وتيــرة التقــدم فــي أعقــاب 
تبــرع الشــركات الصيدالنيــة باألدويــة الــذي تولــت المنظمــة التفــاوض 
بشــأنه. وفــي عــام 2018، خضــع نحــو مليــار شــخص للعــالج، كمــا 
حــدث فــي األعــوام الثالثــة الســابقة. وتتولــى المنظمــة تنســيق شــحن 
األدويــة وتوزيعهــا وتســليمها. وال يمكــن المبالغــة فــي بيــان أهميــة دور 
المنظمــة فــي تقديــم األدويــة المضمونــة الجــودة - الــذي لــواله لمــا 

توافــرت - إلــى بعــض مــن أفقــر األشــخاص فــي العالــم.

األمراض السارية
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والســل  األيــدز  وبائــي  علــى  القضــاء  إلــى  المــؤدي  الطريــق  وأمــا 
بحلــول عــام 2030 )الغايــة 3-3 مــن أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة 
المســتدامة(، فهــو محفــوف بقــدر أكبــر مــن التحديــات. وفيمــا يتعلــق 
بالمالريــا، فعلــى الرغــم مــن توقــف التقــدم فــي البلــدان ذات العــبء 
الكبيــر مــن المــرض، فــإن بعــض البلــدان ذات العــبء المتدنــي تتحــرك 

بســرعة صــوب التخلــص منــه.
التخلــص مــن المــرض يوشــك أن يصبــح حقيقــة واقعــة فــي العديــد مــن 

البلدان:
• داء الفيالريات اللمفي – تم التخلص منه كمشكلة صحية

  عمومية في 14 بلدًا، وتعمل 7 بلدان أخرى على التخلص منه؛
• التراخوما – حققت ثمانية بلدان التخلص من هذا المرض

  كمشكلة صحية عمومية، في حين أنه مازال ُيعد مشكلة صحية
  عمومية في 36 بلدًا آخر؛

• داء كالبية الذنب – تحققت المنظمة من التخلص من سريان
  هذا المرض في أربعة بلدان في األمريكتين، وتم التخلص من
  سريانه في بعض البؤر دون الوطنية في ثالثة بلدان أخرى. 

  ومازال سريان المرض مستمرًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
  واليمن وفي بؤرة واحدة في األمريكتين؛

• داء المثقبيات األفريقي البشري )مرض النوم( – أصبحت غاية
  التخلص منه كمشكلة صحية عمومية التي ُحددت لعام 2020،

  ممكنة بعد أن بلغ عدد الحاالت الُمبّلغ عنها أدنى مستوياته 
  التاريخية )1446 حالة في عام 2017(.

علــى المســار الصحيــح للتخلــص مــن داء 
الفيالريــات اللمفي

فــي عــام 2018، تــم التحقــق مــن تخلــص مصــر وبــاالو وفييــت 
نــام وجزيرتــي واليــس وفوتونــا مــن داء الفيالريــات اللمفــي، وهــو 
مــرض مؤلــم يســبب تشــوهات كبيــرة. ومــازال 36 مليــون شــخص 

يعانــون مــن المظاهــر المزمنــة للمــرض.
ويلــزم توزيــع األدويــة علــى نطــاق جماهيــري يشــمل 800 مليــون 
شــخص مــن أجــل وقــف انتشــار العــدوى. وكانــت ســاموا أول 
بلــد يعتمــد المقــرر العالجــي الثالثــي األدويــة الــذي أوصــت بــه 
المنظمــة فــي عــالج داء الفيالريــات اللمفــي. وبــدأ تقديــم عــالج 
ســنوي علــى نطــاق جماهيــري يشــمل جميــع الســكان المســتحقين 
فــي عــام 2018، عــن طريــق الزيــارات المدرســية والمنزليــة. 

وقدمــت المنظمــة الدعــم التقنــي والمالــي.
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ُتعــرِّض التراخومــا أكثــر مــن 150 مليــون شــخص فــي 41 بلــدًا 
للتخلــص  المبذولــة  الدوليــة  الجهــود  وتســتند  العمــى.  لمخاطــر 
التــي  االســتراتيجية  إلــى  للعمــى  مســبب  كمــرض  التراخومــا  مــن 
وضعتهــا المنظمــة - وتتمثــل فــي مزيــج مــن التدخــالت ُيعــرف 
بمســمى SAFE الــذي يشــير إلــى األحــرف األولــى لعبــارة »جراحــة 
لــى  التراخومــا« )نمــو الرمــوش نحــو الداخــل( باللغــة اإلنكليزيــة - واإ
اســتعمال المضــادات الحيويــة وتنظيــف الوجــه وتحســين البيئــة. 
وستوجه هذه التدخالت إلى المجتمعات المحلية وتلتمس مشاركة 

هــذه المجتمعــات مــن خــالل نهــج الرعايــة الصحيــة األوليــة.
ويجــري اآلن إثبــات النتائــج التــي تحققــت فــي البلــدان. ففــي أيــار/ 
التراخومــا كمشــكلة  نيبــال مــن  التحقــق مــن تخلــص  تــم  مايــو، 
المبذولــة  الجهــود  عــززت  قــد  نيبــال  وكانــت  صحيــة عموميــة. 
للتخلــص مــن المــرض فــي عــام 2002. وبحلــول عــام 2005، 
كان معــدل انتشــار التراخومــا النشــيطة قــد انخفــض بنســبة 40 ٪ . 
وفقــد ُأنشــئت مستشــفيات العيــون والعشــرات مــن عيــادات العيــون 
المــزودة بالعامليــن المدربيــن. وُأجريــت نحــو 000 30 جراحــة 
الحيويــة  المضــادات  مــن  جرعــة  مليــون   15 وُوزعــت  للجفــون 
بمســاعدة الشــركاء. ونجحــت غانــا وجمهوريــة إيــران اإلســالمية 
أيضــًا فــي التخلــص مــن التراخومــا فــي عــام 2018، فــي حيــن أن 

المكســيك قــد تخلصــت منهــا فــي عــام 2017.

عقود من العمل على تطوير دواء جديد للعمى النهري التقدم نحو التخلص من التراخوما
تؤتي ثمارها

فــي حزيــران/ يونيــو 2018، صــدرت موافقــة إدارة األغذيــة والعقاقيــر 
فــي الواليــات المتحــدة علــى دواء الموكســيدكتين كأول عــالج جديــد 
لــداء كالبيــة الذنــب )العمــى النهــري( ُيســتحدث منــذ 20 عامــًا. وكان 
البرنامــج الخــاص المعنــي بالبحــث والتدريــب فــي مجــال أمــراض 
طــوال  الموكســيدكتين  علــى  البحــث  أجــرى  قــد  المداريــة  المناطــق 
عقديــن تقريبــًا بالتعــاون مــع شــركائه، وأشــارت الدراســات التــي تناولتــه 
تفوقــه علــى دواء اإليفرميكتيــن الحالــي. وُيعــد ذلــك عالمــة بــارزة علــى 
الطريــق فــي مكافحــة داء كالبيــة الذنــب والتخلــص منــه. كمــا أصــدرت 
إدارة األغذَيــة والعقاقيــر إحــدى قســائم المراجعــة ذات األولويــة، وهــي 
آليــة لدعــم تطويــر أدويــة األمــراض المهملــة. ويقــول المراقبــون أن هــذا 
االســتخدام ُيعــد اســتخدامًا نموذجيــًا لآلليــة التــي تــؤدي إلــى تســريع 
الموافقــة والتمكيــن مــن جمــع األمــوال عــن طريــق بيــع القســيمة التــي 

يمكــن اســتخدامها بعــد ذلــك فــي اســتعراض منتــج آخــر.
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زخم مكتسب في الحرب على السل
المســتوى لألمــم  الرفيــع  فــي االجتمــاع األول  المشــاركون  أصــدر 
المتحــدة بشــأن معركــة إنهــاء الســل، الــذي انعقــد فــي نيويــورك فــي 
أيلــول/ ســبتمبر 2018، إعالنــًا طموحــًا وقويــًا بشــأن تســريع التقــدم 
الُمحــرز صــوب القضــاء علــى الســل واعتمــاد غايــات جريئــة جديــدة 

لعــام 2022.
وســاعدت بعثتــان رفيعتــا المســتوى قامــت بهمــا المنظمــة وشــركاؤها 
إلــى البلــدان التــي تعانــي مــن عــبء ثقيــل مــن هــذا المــرض، بمــا فــي 
ذلــك الهنــد ومنغوليــا وباكســتان والفلبيــن وفييــت نــام، علــى اســتمرار 
الزخــم. وفــي العديــد مــن البلــدان، ُأنشــئت هيئــات للمســاءلة الوطنيــة، 
تمشــيًا مــع اإلعــالن الصــادر عــن االجتمــاع الرفيــع المســتوى. واســتمر 
العمــل علــى إطــار المســاءلة المتعــدد القطاعــات جنبــًا إلــى جنــب مــع 

تنفيــذه فــي البلــدان بنــاًء علــى طلــب الــدول األعضــاء.
المنخفضــة  البلــدان  فــي  حتــى  التقــدم  مــن  المزيــد  إحــراز  ويمكــن 
والمتوســطة الدخــل ذات المــوارد المحــدودة، علــى النحــو الــذي يبينــه 
التقــدم الكبيــر الــذي شــوهد فــي الحــد مــن عــبء الســل فــي إقليــم غــرب 
للعــالج  مليــون شــخص  فيــه 23  الــذي خضــع   ، الهــادئ  المحيــط 
بنجــاح. وســجل عــدد مــن البلــدان األفريقيــة أيضــًا تراجعــًا هائــاًل فــي 

معــدل اإلصابــة بالســل.

مازال السل المقاوم لألدوية يشّكل أزمة صحية عمومية. ففي
عــام 2017، ُأصيــب أكثــر مــن نصــف مليــون شــخص بالســل المقــاوم 
للريفامبيســين الــذي ُيعــد األشــد فّعاليــة بيــن أدويــة الخــط األول للعــالج، 
وكان 82 ٪  مــن هــؤالء األشــخاص مصابيــن بالســل المقــاوم لألدويــة 
المتعــددة. وال يخضــع للتشــخيص حاليــًا إال شــخص واحــد مــن كل 
أربعة أشــخاص مصابين بالســل المقاوم لألدوية المتعددة، ويقل عدد 

مــن يعالجــون منهــم بنجــاح عــن ذلــك. 
وفــي عــام 2018، أصــدرت المنظمــة مبــادئ توجيهيــة مجّمعــة جديــدة 
بشــأن الســل المقاوم لألدوية المتعددة من أجل التصدي لهذا التحدي 
وتحســين حصائــل العــالج، وأوصــت فيهــا بالتحــول إلــى المقــررات 
العالجيــة الفمويــة بالكامــل. وُيعــد هــذا المقــرر العالجــي الجديــد أشــد 
فّعاليــة وتقــل احتمــاالت تســببه فــي أعــراض جانبيــة ســلبية. وتوصــي 
المنظمــة بتعزيــز العــالج عــن طريــق الرصــد النشــيط لمأمونيــة الــدواء 

ودعــم المرضــى بالمشــورة لمســاعدتهم علــى اســتكمال دورة العــالج.

البحــث  أعمــال  جــدول  تشــكيل  فــي  أيضــًا  المنظمــة  تســهم  كمــا 
فــي وضــع  المنظمــة  بــدأت  عــام 2018،  ففــي  الســل.  مجــال  فــي 
اســتراتيجية عالميــة للبحــث واالبتــكار فــي مجــال الســل بنــاًء علــى 
طلــب الــدول األعضــاء. وتتماشــى خريطــة الطريــق الخاصــة بوضــع 
فــي  البحــوث  بشــأن  المقطوعــة  االلتزامــات  مــع  االســتراتيجية  هــذه 

المســتوى. الرفيــع  لالجتمــاع  السياســي  اإلعــالن 

بين عامي 2000 و2017، 
تــم إنقــاذ ٥٤ مليــون مــن األرواح مــن 

براثــن الســل.

االتجاهات العالمية
في عدد الوفيات الناجمة عن السل، 2017-2000

االتجاهــات العالميــة فــي المعــدل المقــدر لإلصابــة 
2017-2000 بالســل، 
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مبادرة E-2020: دعم البلدان في تحقيق انعدام 
اإلصابة بالمالريا بحلول عام 2020

مبادرة E-2020 هي مبادرة خاصة للمنظمة تدعم البلدان في 
تحقيق انعدام اإلصابة بالمالريا بحلول عام 2020. وفي

عام 2018، حصلت باراغواي وأوزبكستان على اإلشهاد بخلوهما 
من المالريا. وبحصول أوزبكستان على اإلشهاد، وصل عدد بلدان 

اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة التي حصلت على اإلشهاد إلى 
19 بلدًا. وقد أُعلن أن السريان المحلي للمالريا في اإلقليم ككل قد 

توقف. 
ونجحــت كوســتاريكا وهــي واحــدة مــن البلــدان الواحــد والعشــرين التــي 
حددت المنظمة أن لديها إمكانية للتخلص من المالريا - أي سريان 
عــام 2020،  بحلــول  نفســه -  البلــد  حــدود  داخــل  المالريــا  طفيــل 
فــي الحــد مــن حــاالت المالريــا المحليــة إلــى درجــة أهلتهــا للحصــول 
علــى جائــزة مــن منظمــة الصحــة للبلــدان األمريكيــة تقديــرًا للُخطــى 
الواســعة التــي خطتهــا. وأهــم مــا حققتــه هــو انعــدام الوفيــات الناجمــة 

عــن المالريــا فــي كوســتاريكا منــذ عــام 2009. 
وكجــزء مــن إطــار المنظمــة للتخلــص مــن المالريــا، تدعــم المنظمــة 
وزارات الصحــة فــي وضــع اســتراتيجية وطنيــة ســليمة مــن الناحيــة 
التقنيــة بشــأن المالريــا. وســاعدت المنظمــة الحكومــات مــن خــالل 
الزيــارات الُقطريــة المنتظمــة، فــي جهودهــا الراميــة إلــى تعزيــز القــدرات 
الوطنيــة الالزمــة لمحاربــة المــرض ورصــد اتجاهاتــه. وعلــى الصعيــد 
قليمًا على إشــهاد المنظمة. وهناك عشــرة  العالمي، حصل 36 بلدًا واإ
بلــدان أخــرى تســير علــى المســار الصحيــح للتخلــص مــن المالريــا 

بحلــول عــام 2020.
العودة إلى المسار الصحيح في الحد من عبء 

المالريا
وفقًا لما يشير إليه التقرير الخاص بالمالريا في العالم

لعــام 2018، ُيعــد التقــدم الُمحــرز غيــر كاف لتحقيــق اثنتيــن مــن 
الغايات المهمة لالستراتيجية التقنية العالمية بشأن المالريا 2016-

2030، أال وهمــا: الحــد بنســبة 40 ٪  مــن حــاالت المالريــا والوفيــات 
ذا  الناجمــة عنهــا فــي العالــم مقارنــة بمســتوياتهما فــي عــام 2015. واإ
لــم يتحقــق قــدر كبيــر مــن التقــدم فــي البلــدان ذات العــبء األكبــر مــن 
المــرض، التــي تشــهد 70 ٪  مــن حــاالت المالريــا فــي العالــم، ســيعجز 

المجتمــع العالمــي عــن تحقيــق األهــداف المرحليــة الرئيســية. 
واســتجابة لذلــك دعــا المديــر العــام إلــى اّتبــاع نهــج جديــد قــوي لحــث 
المنظمــة  مــع  العمــل  علــى  الصحــة  وزراء  وعكــف  التقــدم.  ُخطــى 
والشــركاء علــى نهــج االنتقــال مــن كبــر العــبء إلــى عظــم األثــر. وقــد 
اســُتهلت هــذه االســتجابة الخاضعــة لتوجيــه البلــدان فــي تشــرين الثانــي/ 
نوفمبــر 2018، ويجــري بموجبهــا التوّســع فــي المزيــج المالئــم مــن 
التدخــالت باســتخدام خدمــات الخطــوط األماميــة المتاحــة والميســورة 
التكلفــة. وســتدعم المنظمــة البلــدان فــي وضــع الخطــط االســتراتيجية 

المســّندة بالبّينــات.

تتحمل الهند ربع العبء العالمي للسل تقريبًا. ففي عام 2017، 
أصيب 2.7 مليون شخص بهذا المرض، من بينهم عدد مذهل 
يناهــز مليــون شــخص، لــم يحصــل علــى الرعايــة العاليــة الجــودة. 
وُيعتقــد أن العديــد مــن األشــخاص المعنييــن حصلــوا علــى الرعايــة 
فــي منشــآت القطــاع الخــاص التــي عــادًة مــا تشــّكل المركــز األول 
للرعايــة لألشــخاص المصابيــن بالســل. ولمعالجــة هــذه المســألة، 
أعطــت الهنــد األولويــة لمزيــد مــن المشــاركة مــع القطــاع الخــاص 
طــوال الســنوات الثــالث الماضيــة، بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية 
المنظمــة للقضــاء علــى الســل. وعــاد ذلــك بمكاســب كبيــرة فــي ســد 

الثغــرات فــي اإلخطــار عــن الحــاالت. 
وتمثــل أحــد العناصــر التــي ســاهمت مســاهمة رئيســية فــي هــذه 
الخــاص  القطــاع  مــع  للمشــاركة  ابتــكاري  فــي مشــروع  الجهــود 
خضــع للتجريــب فــي ثــالث مــدن - مهســانا ومومبــاي وبانتــا - 
بمســاعدة تقنيــة مــن المنظمــة. ويجــري اآلن التوّســع فــي تطبيــق 
العبــر المســتخلصة مــن هــذا النهــج مــن خــالل مبــادرة الجهــود 
المشــتركة للتخلــص مــن الســل، التــي يدعمهــا الصنــدوق العالمــي 

لمكافحــة األيــدز والســل والمالريــا.
وتشــارك المنظمــة مشــاركة وثيقــة فــي تنفيــذ هــذه المبــادرة، بتقديــم 
الدعم السياســي واإلداري الرفيع المســتوى وبتوليها مهام التنســيق 
واإلشــراف والرصــد. وقدمــت المنظمــة المســاعدة التقنيــة لوضــع 
األدوات وخيــارات السياســات والمبــادئ التوجيهيــة ومنصــة رقميــة 

لإلخطــار عــن الحــاالت، ونشــرها جميعــًا.
وفــي عــام 2018 تــم إنجــاز مــا يلــي مــن خــالل مبــادرة الجهــود 

المشــتركة للتخلــص مــن الســل: 
• رسم خرائط 949 57 مرفقًا آخر من المرافق الصحية،

  يشارك من بينها 504 13 مرفق
• ُأنشئ 819 مركزًا للتنسيق )مرافق صحية مزودة باألطباء

  والصيادلة وخدمات األشعة السينية(
• عقد 114 دورة للتعليم الطبي المستمر من أجل تعزيز

  اإلخطار عن الحاالت.
وأدى ذلــك إلــى صــدور 739 165 إخطــارًا مــن ِقبــل القطــاع 

الخــاص.
وتتمثــل الغايــة التــي تســعى المبــادرة إلــى تحقيقهــا فــي اإلخطــار 

عــن 1.6 مليــون مريــض خــالل ثــالث ســنوات.

الهند تدخل في شراكة مع القطاع 
الخاص من أجل محاربة السل
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تعاونــت المنظمــة مــع شــراكة دحــر المالريــا علــى حفــز نهــج جديــد 
لدفــع عجلــة التقــدم فــي مكافحــة المالريــا فــي البلــدان التــي تتحمــل 
العــبء األكبــر مــن المــرض. ويســتند هــذا النهــج الُمســمى – »مــن 

كبــر العــبء إلــى عظــم األثــر« – إلــى أربــع ركائــز، وهــي:
• حفز االهتمام السياسي بالحد من الوفيات الناجمة عن المالريا

• إحداث األثر عن طريق االستخدام االستراتيجي للبيانات
• تحسين اإلرشادات والسياسات واالستراتيجيات العالمية

• تنفيذ استجابة ُقطرية منسقة. 
ويســتند نهــج االنتقــال » مــن كبــر العــبء إلــى عظــم األثــر« )الــذي 
المبــدأ  إلــى  إليــه قبــل ذلــك بمســمى مبــادرة »1+10«(  ُيشــار  كان 
القائــل بأنــه ينبغــي أال يمــوت أي شــخص نتيجــة لمــرض يمكــن الوقايــة 

منــه وعالجــه. ويتولــى قيــادة المبــادرة فــي البدايــة 11 بلــدًا -
فاســو  )بوركينــا  الكبــرى  الصحــراء  جنــوب  أفريقيــا  فــي  بلــدان   10
والكاميــرون وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وغانــا ومالــي وموزامبيــق 
والنيجــر ونيجيريــا وأوغنــدا وجمهوريــة تنزانيــا المتحــدة( زائــد الهنــد. 
وتشــهد هــذه البلــدان ذات العــبء الكبيــر مــا يقــدر بنحــو 151 مليــون 
حالــة مالريــا و000 275 وفــاة ناجمــة عنهــا، مــا يشــّكل مجموعــه 
70 ٪  من العبء العالمي للمرض. وسوف ُتطبق العبر المستخلصة 
مــن تجربــة مجموعــة البلــدان هــذه بمــرور الزمــن علــى جميــع البلــدان 

التــي ترتفــع فيهــا معــدالت ســريان المــرض.

إقليــم  األمريكتــان:  للمنظمــة؛  التابــع  األفريقــي  اإلقليــم  أفريقيــا: 
األمريكتيــن التابــع للمنظمــة؛ شــرق المتوســط: إقليــم شــرق المتوســط 
التابــع للمنظمــة؛ جنــوب شــرق آســيا: إقليــم جنــوب شــرق آســيا التابــع 
للمنظمة؛ المنظمة: منظمة الصحة العالمية؛ غرب المحيط الهادئ: 

إقليــم غــرب المحيــط الهــادئ التابــع للمنظمــة. 

ُيبلغ اإلقليم األوروبي عن انعدام الحاالت األصلية منذ عام 2015.

دفع عجلة التقدم في مكافحة المالريا في 11 بلدًا 
من البلدان ذات األعباء الكبيرة

ُيعــد التدبيــر العالجــي المجتمعــي المتكامــل للحــاالت اســتراتيجية 
فّعالــة مــن حيــث التكلفــة يشــارك بموجبهــا العاملــون الصحيــون 
المجتمعيون الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول 
إليهــا فــي تشــخيص وعــالج ثالثــة أمــراض مميتــة ولكنهــا قابلــة 
للعــالج، أال وهــي المالريــا وااللتهــاب الرئــوي واإلســهال. وقــد 
حملــت المنظمــة التدبيــر العالجــي المجتمعــي المتكامــل للحاالت 
بدعــم مالــي مــن حكومــة كنــدا إلــى المجتمعــات المحليــة النائيــة 
ذات العــبء الكبيــر مــن المــرض فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء 

الكبــرى. 
الــدواء  إمــدادات  المجتمعيــون  الصحيــون  العاملــون  ويســتخدم 
التــي تتوافــر مــن خــالل برنامــج المنظمــة للتوســع فــي اإلتاحــة 
الســريعة، فــي تشــخيص إصابــة األطفــال دون ســن الخامســة 
الرئــوي  وااللتهــاب  المالريــا   - المميتــة  الثالثــة  باألمــراض 
واإلسهال - التي تسبب 54٪ من وفيات األطفال في نيجيريا، 
مديــرة  أدنيــران،  ر.  أبوســيد  الدكتــورة  وتقــول  عالجهــا.  وفــي 
ــا “إن  إدارة صحــة األســرة بــوزارة الصحــة االتحاديــة فــي نيجيري
البرنامــج فريــد مــن نوعــه ألنــه ُيشــرك المجتمــع المحلــي والنظــام 
الصحــي ســواًء بســواء. فلدينــا اآلن فــي واليتــي النيجــر وأبيــا 
فيمــا  الصحيــح  الطريــق  علــى  أننــا  إلــى  تشــير  محليــة  بّينــات 
يتعلــق بالتصــدي الرتفــاع معــدل وفيــات األطفــال دون الخامســة 

علــى نحــو غيــر مقبــول فــي نيجيريــا.”

تحسين صحة األطفال في المجتمعات 
المحلية النيجيرية النائية 

تمضي سورينام ُقدمًا صوب التخلص من المالريا.
فقــد نجــح هــذا البلــد بدعــم مــن المنظمــة وســائر الشــركاء فــي 

الحــد مــن عــدد حــاالت المالريــا األصليــة بنحــو 98٪ منــذ
عام 2010؛ ولم ُيبّلغ إال عن 40 حالة في عام 2017. وفي 
عامــي 2017 و2018، ســاعدت مكتــب المنظمــة اإلقليمــي 
إجــراء  للبلــدان األمريكيــة علــى  لألمريكتيــن/ منظمــة الصحــة 
اســتعراض خارجــي لنظــام الترصــد والخطــة االســتراتيجية، وعلــى 
وضــع خطــة جديــدة للتخلــص تشــمل الفتــرة حتــى عــام 2022. 
المتكاملــة  الصحيــة  الخدمــات  م  ســتقدَّ الجديــدة،  الخطــة  وفــي 
كثيــر  ففــي  التعديــن.  مناطــق  فــي  المهاجريــن  الســكان  إلــى 
مــن األحيــان يعيــش هــؤالء الســكان غيــر الموثقيــن والعاملــون 
فــي االســتخراج غيــر المشــروع للذهــب، فــي مناطــق يصعــب 
الوصــول إليهــا، ويفتقــرون بذلــك إلــى إمكانيــة الحصــول علــى 

الخدمــات الصحيــة.

التصدي للمالريا بين عمال المناجم في 
سورينام

اتجاهــات معــدالت اإلصابــة بالمالريــا، فــي العالــم 
المنظمــة، 2017-2010 أقاليــم  وحســب 
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فــي عــام 2018، أعلنــت حكومــة البرازيــل عــن التراجــع األكبــر 
فــي  األيــدز  عــن  الناجمــة  الوفيــات  عــدد  فــي  اإلطــالق  علــى 
البــالد، والــذي نتــج عــن السياســة التــي اتبعتهــا البرازيــل للتوســع 
فــي إتاحــة الوقايــة مــن فيــروس العــوز المناعــي البشــري واختبــاره 

وعالجــه ورعايــة مرضــاه.
ويشــير أحــد التقاريــر الصــادرة عــن وزارة الصحــة البرازيليــة إلــى 
بيــن  بنســبة 16.5 ٪   الفيــروس  عــن  الناجمــة  الوفيــات  تراجــع 
عامــي 2014 و2017، بفضــل تنفيــذ البــالد لسياســة »عــالج 
الجميــع«، والتوســع فــي اختبــار العــدوى بفيــروس العــوز المناعــي 
والعــالج.  االختبــار  خدمــات  بيــن  الربــط  وتســريع  البشــري، 
وأدت هــذه البرامــج أيضــًا إلــى الحــد مــن حــاالت األيــدز، التــي 

انخفضــت مــن 21.7 حالــة لــكل 000 100 نســمة فــي
عام 2012 إلى 18.3 حالة في عام 2017.

وُتعــد البرازيــل أحــد البلــدان الرائــدة فــي تنفيــذ توصيــات المنظمــة 
بشــأن »عــالج الجميــع« التــي اســُتهلت عالميــًا فــي عــام 2016. 
وفــي منتصــف عــام 2018، كانــت هــذه السياســة قــد اعُتمــدت 
فــي 84 ٪  مــن البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل، بمــا فــي 
ذلــك 100 ٪  مــن بلــدان المســار الســريع. وكانــت هــذه السياســة 
قــد اعُتمــدت فــي عــام 2013 فــي البرازيــل بوصفهــا رائــدة فــي 
كبيــرًا  وقعــًا  الحيــن  ذلــك  منــذ  وأحدثــت  للفيــروس،  االســتجابة 
علــى تحســين صحــة األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس العــوز 

المناعــي البشــري وعافيتهــم.
وفضاًل عن تراجع عدد الوفيات الناجمة عن األيدز، أدى تنفيذ 
سياســة »عــالج الجميــع« فــي البرازيــل إلــى تحســين معــدالت 
بيــن  الزمنــي  الفاصــل  مــن  والحــد  الفيــروس  عــدوى  تشــخيص 
تشــخيص العــدوى وبــدء العــالج. كمــا نّفــذت البرازيــل برنامجــًا 
وطنيــًا لالختبــار الذاتــي لعــدوى الفيــروس يســتهدف المجموعــات 
العــالج  باســتخدام  الرئيســيين  واألشــخاص  الرئيســية  الســكانية 
الوقائيــة  االســتراتيجية  مــن  كجــزء  التعــرض،  قبــل  الوقائــي 

التوليفيــة.

نجاح سياسة »عالج الجميع« من فيروس 
العوز المناعي البشري في البرازيل

تنفيذ خطط اللحاق بالركب في مكافحة فيروس العوز 
المناعي البشري في أفريقيا

توفــر المنظمــة المــوارد الماليــة والبشــرية لمســاعدة البلــدان علــى وضــع 
لفيــروس  باالســتجابة  يتعلــق  فيمــا  بالركــب وتنفيذهــا  اللحــاق  خطــط 
العــوز المناعــي البشــري، باالســتناد إلــى المبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة 
التــي  الفيــروس وعالجــه وســائر االســتراتيجيات  مــن  الوقايــة  بشــأن 

تسترشــد بالبّينــات.
وُقــدم الدعــم إلــى عــدة بلــدان فــي عــام 2018 فــي مختلــف المجــاالت، 
بمــا فــي ذلــك تحقيــق الالمركزيــة فــي الخدمــات علــى مســتوى المناطــق 
للعــالج  اســتراتيجية  خطــة  ووضــع  اإلمــدادات  إدارة  نظــام  وتعزيــز 

ووضــع خريطــة طريــق تمتــد لســنة واحــدة لبرامــج العــالج.
بالركــب،  اللحــاق  خطــط  لتنفيــذ  الوثيــق  الرصــد  المنظمــة  وتواصــل 
واالجتمــاع بانتظــام مــع البلــدان والشــركاء التقنييــن وضمــان أن جمــع 
البيانــات وتحليلهــا يوفــر معلومــات عاليــة الجــودة مــن أجــل صنــع 

القــرار.
قيادة المنظمة الستجابة قطاع الصحة لفيروس 

العوز المناعي البشري والتهاب الكبد
أصــدرت المنظمــة فــي عــام 2018، عــدة سياســات ومبــادئ توجيهيــة 
مــع  وضعهــا  فــي  تعاونــت  الطريــق،  علــى  مهمــة  عالمــات  تشــّكل 

الشــركاء، وهــي:
• عالجات فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد المحّسنة

  والمشفوعة بإرشادات بشأن استعمال دوائي دولوتغرافير ورالتغرافير، 
  والتغييرات في الخط األول والثاني للعالج المضاد للفيروسات

  القهقرية؛
• وسائل االختبار والتشخيص االبتكارية بما في ذلك التشخيص

  الذاتي للكشف عن فيروس العوز المناعي البشري؛
• اختبار أمراض األطفال وعالجها وتسريع الوقاية منها، بما في

  ذلك العالج الوقائي قبل التعرض لفيروس العوز المناعي البشري.

الخطوط الرأسية المنقوطة تمثل التقديرات العليا والُدنيا.المناطق المظللة تمثل التقديرات العليا والُدنيا.

عدد حاالت العدوى الجديدة بفيروس العوز 
المناعي البشري

التغطية بالعالج المضاد للفيروسات القهقرية
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وُأحــرز قــدر كبيــر مــن التقــدم بفضــل سياســة عــالج الجميــع التــي 
تنتهجهــا المنظمــة لتقديــم العــالج المضــاد للفيروســات القهقريــة إلــى 
كل األشــخاص المصابيــن بالفيــروس بغــض النظــر عــن تعــداد خاليــا 
عنقــود التمايــز 4. ويّتبــع اآلن معظــم البلــدان هــذه اإلرشــادات بشــأن 
السياســات، وُيعــد رصــد التنفيــذ فيهــا عمــاًل روتينيــًا. وُعّدلــت السياســات 
فــي جميــع الــدول األعضــاء فــي إقليــم غــرب المحيــط الهــادئ، ويتلقــى 
اآلن نحــو مليــون شــخص فــي اإلقليــم العــالج المضــاد للفيروســات 
القهقرية؛ وُتتبع السياسات في 22 دولة عضوًا في إقليم األمريكتين؛ 
وينصــب التركيــز اآلن فــي اإلقليــم األفريقــي علــى التنفيــذ علــى صعيــد 

المناطــق.
الوفيــات  عــدد  بلــغ  القهقريــة،  للفيروســات  المضــاد  العــالج  بفضــل 
الناجمــة عــن األيــدز أدنــى مســتوياته خــالل هــذا القــرن، حيــث يتوفــى 
أقــل مــن مليــون شــخص ســنويًا بســبب األمــراض المرتبطــة بالفيــروس.

كل خمســة  مــن  ثالثــة  مــن  أكثــر  يحصــل  األفريقــي،  اإلقليــم  وفــي 
أشــخاص علــى العــالج المضــاد للفيروســات القهقريــة المنقــذ للحيــاة، 
وتحصــل 93 ٪  مــن النســاء الحوامــل المتعايشــات مــع الفيــروس علــى 

العــالج المضــاد للفيروســات القهقريــة.

عدد األطفال الممنعين أصبح أكبر من أي وقت مضى
يمثــل التمنيــع لبنــة أساســية مــن 
لبنــات البنــاء للرعايــة الصحيــة 
والتغطيــة  القويــة  األوليــة 
إنــه  حيــث  الشــاملة،  الصحيــة 
بالرعايــة  اتصــال  نقطــة  يوفــر 
الصحيــة فــي بدايــة الحيــاة وفــي 
جميــع مراحــل العمــر. والتمنيــع 
هــو التدخــل الــذي يصــل إلــى 
أوســع  ويغطــي  مــدى  أبعــد 
برنامــج  يوجــد  حيــث  نطــاق، 
للتمنيــع فــي كل بلــدان العالــم.
تــم  العالمــي،  الصعيــد  وعلــى 
تمنيــع 123 مليــون رضيــع - تســعة مــن كل 10 رضــع - بجرعــة 
واحــدة علــى األقــل مــن اللقــاح المضــاد للدفتيريــا والتيتانــوس والســعال 
الديكــي فــي عــام 2017، وفقــًا لتقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة 
ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(. وقــد زاد عــدد الرضــع 

المطعميــن فــي عــام 2017 بنحــو 4.6 مليــون رضيــع مقارنــة
بعــام 2010، ولكــن نظــرًا إلــى زيــادة الســكان، فــإن التغطيــة العالميــة 

بثــالث جرعــات مــن اللقــاح الثالثــي ظلــت نســبتها 85 ٪  منــذ
عام 2015. 

تاحتــه عــن طريــق  التمنيــع واإ ُنظــم  البلــدان بتعزيــز  المنظمــة  وتدعــم 
السياســات واالســتراتيجيات واألدوات، وبنــاء االئتمــان والثقــة والطلــب 
مــن  التخلــص  النجــاح  قصــص  وتشــمل  التطعيــم.  علــى  المجتمعــي 
الحصبة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشــعبية وســنغافورة وتيمور- 
لشــتي. واليــوم لــم يتبــق إال 13 بلــدًا لــم يتخلــص بعــد مــن التيتانــوس 
الوليــدي. وكانــت هنــاك زيــادة أيضــًا فــي التغطيــة بالجرعــة الثانيــة مــن 
اللقــاح المضــاد للحصبــة، حيــث بلغــت نســبة التغطيــة العالميــة اآلن 

67 ٪  مقارنــة بنســبتها فــي عــام 2010 التــي بلغــت 39 ٪ .

كانــت منغوليــا تســجل واحــدًا مــن أعلــى معــدالت ســرطان الكبــد 
فــي العالــم، الــذي ُيعــد ســببًا رئيســيًا للوفــاة الناجمــة عــن التهــاب 
اســتهلت منغوليــا برنامــج  المزمــن. وفــي عــام 2017،  الكبــد 
الكبــد الصحيحــة للحــد مــن الوفيــات الناجمــة عــن ســرطان الكبــد 
وتليــف الكبــد عــن طريــق الكشــف المبكــر عــن التهــاب الكبــد 
 C الفيروســي وعالجــه والتخلــص مــن فيــروس التهــاب الكبــد

كخطــر يهــدد الصحــة العموميــة، بحلــول عــام 2020. 
وقــد عملــت المنظمــة عــن كثــب مــع حكومــة منغوليــا وقدمــت 
الدعــم التقنــي للتنفيــذ، بمــا فــي ذلــك المبــادئ التوجيهيــة وعمليــات 
التقييــم لواحــد وعشــرين مختبــرًا تابعــًا للقطاعيــن العــام والخــاص 
الفيروســي  الِحمــل  اختبــارات  بإجــراء  المعنيــة  المختبــرات  مــن 
لفيــروس التهــاب الكبــد C. وفــي حزيــران/ يونيــو 2018، كان 
000 300 شــخص قــد خضــع لفحــص التحــري عــن فيــروس 
التهــاب الكبــد C والتهــاب الكبــد B، وتلقــى 000 23 شــخص 

العــالج المضــاد لفيــروس التهــاب الكبــد B وتلقــى
 .C 000 20 شــخص العــالج المضــاد لفيــروس التهــاب الكبــد
ويتمثــل الهــدف فــي إخضــاع 1.8 مليــون شــخص للفحــص. 
واســتنادًا إلــى هــذا النجــاح، اســتضافت منغوليــا الحــدث العالمــي 

الخــاص باليــوم العالمــي اللتهــاب الكبــد فــي عــام 2018.
ــدًا آخــر يعانــي مــن عــبء كبيــر مــن التهــاب  وُيعــد باكســتان بل
التهــاب  الكبــد، حيــث يتعايــش نحــو 12 مليــون شــخص مــع 
الكبــد B أو C، ويزيــد هــذا العــدد بمقــدار 000 150 شــخص 
ســنويًا. وال تتوافــر بيانــات ُيعتــد بهــا عــن معــدل انتشــار المــرض، 
كمــا ال تتوافــر الخدمــات األساســية الخاصــة بالتهــاب الكبــد. 
وكذلــك، فــإن العمــال الصحييــن يفتقــرون إلــى القــدرة علــى اّتبــاع 
ممارســات الحقــن المأمونــة. وُيعــد فحــص التحــري عــن المــرض 
باألدويــة  األشــخاص  بحقــن  الخاصــة  والخدمــات  كاف  غيــر 
محــدودة. وســاعدت المنظمــة علــى وضــع اإلطــار االســتراتيجي 
اســتخدام  تحســين  ويــؤدي  الكبــد.  التهــاب  لمكافحــة  الوطنــي 

المعلومــات االســتراتيجية إلــى دفــع التقــدم.

الحد من عبء التهاب الكبد في منغوليا 
وباكستان
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علــى الطــرف النقيــض مــن التقــدم العالمــي الُمحــرز فــي العمــوم، فــإن 
التراجــع أصبــح اآلن يهــدد مــا تحقــق بشــق األنفــس مــن مكاســب فــي 
انخفــض معــدل اإلصابــة  باللقاحــات. فمنــذ عــام 2000،  التغطيــة 
بالحصبــة بنســبة 80 ٪ ، ولكــن عــام 2018 شــهد زيــادة فــي حــاالت 
الحصبــة والوفيــات الناجمــة عنهــا. كمــا حدثــت عــدة فاشــيات كبيــرة 
الفاشــيات مكلفــة بطبيعــة  فــي جميــع أقاليــم العالــم، وهــذه  للحصبــة 
الحــال مــن الناحيــة الصحيــة والماليــة، ولكنهــا ُتعــد إنــذارًا مبكــرًا يشــير 
إلــى األماكــن التــي تنخفــض فيهــا مســتويات التغطيــة بجميــع اللقاحات.

ويوضــح تقريــر تقييــم خطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات 
لعــام 2018، الصــادر عــن فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي، 
ُنشــر  وقــد  التقــدم.  لحــث خطــى  الالزمــة  اإلضافيــة  التمنيــع  جهــود 
هــذا التقريــر علــى نطــاق واســع ورّوج لــه لــدى أصحــاب المصلحــة 
المعنييــن بالتمنيــع والصحــة مــن أجــل توجيــه الجهــود المبذولــة لتســريع 
األثــر علــى الصعيــد الُقطــري. وقــد حــذر فريــق الخبــراء االستشــاري 
االســتراتيجي مــن أن العديــد مــن الغايــات المحــددة فــي خطــة العمــل 
العالميــة الخاصــة باللقاحــات غالبــًا مــا لــن تتحقــق بحلــول نهايــة العقــد، 

التــي ســتحل بعــد ســنة واحــدة.

محاربة فاشيات الحصبة في أوروبا
تتعــرض المكاســب التــي يحققهــا التطعيــم للضيــاع بســهولة. ففــي 
عــام 2018 ســجلت حــاالت الحصبــة عــددًا قياســيًا حيــث بلغــت 
000 83 حالــة وأدت إلــى 72 وفــاة فــي أوروبــا. وعلــى الرغــم 
مــن أن عــدد األطفــال الذيــن يطعمــون فــي أوروبــا كان أكثــر 
مــن أي وقــت مضــى، فكانــت هنــاك ثغــرات فــي التغطيــة علــى 
الصعيــد دون الوطنــي فــي بعــض البلــدان، وكانــت غيــر كافيــة 
لتحقيــق المناعــة الجماعيــة فــي 34 بلــدًا فــي اإلقليــم األوروبــي. 
جميــع  تغطيــة  لضمــان  اإلرشــادات  المنظمــة  قدمــت  وقــد 
المجموعــات الســكانية، وتحديــد األطفــال الذيــن فاتهــم التطعيــم، 
وتحســين الكشــف عــن الفاشــيات واالســتجابة لهــا، وتعزيــز الثقــة 
فيــه التــي ُأصيــب  المنظمــة أوكرانيــا  اللقاحــات. ودعمــت  فــي 

فــي التخطيــط والميزنــة  فــي عــام 2018،  000 23 شــخص 
العمــل  حلقــات  مــن  سلســلة  وُعقــدت  واإلمــدادات.  للقاحــات 
التخطيــط  بشــأن  التوصيــات  وتقديــم  التحديــات  الســتعراض 
اللقاحــات  مــن  باالحتياجــات  والتنبــؤ  المســتهدفة  للمجموعــات 
ناجمــة  وفــاة  عــن 14  بّلغــت  التــي  وفــي صربيــا  واإلمــدادات. 
عــن الحصبــة، قــدم برنامــج للتمنيــع صممتــه المنظمــة خصيصــًا 
التدريــب ذا الطابــع الُقطــري الخــاص إلــى المهنييــن فــي الرعايــة 

التخلص من التيتانوس الوليدي في البلدان الصحيــة.
الثالثة عشر المتبقية

ُيعــد الــدور القيــادي للمنظمــة ودورهــا المتعلــق بوضــع القواعــد والمعايير 
حاســمي األهميــة فــي مجــال التمنيــع. وفيمــا يلــي بعــض األمثلــة عــن 

المنجــزات المســتهدفة فــي عــام 2018.
• نشرت المنظمة دلياًل للموارد لتلخيص المعارف الحالية وتقديم 

  إرشادات بشأن إدراج التمنيع في التدخالت أو السياسات أو
  األنشطة الصحية األخرى الرامية إلى تعزيز الُنظم الصحية. 

  ويجري تسريع العمل على إدراج برنامج التمنيع األساسي والترصد
  في الجهود المبذولة للتخلص من شلل األطفال، من أجل
  االستفادة من النجاحات التي حققها برنامج شلل األطفال.

• وتسلط إحدى ورقات الموقف الصادرة عن المنظمة الضوء 
  على أهمية استخدام لقاحات التيفود في مكافحة التيفود المتوطن

  والوبائي، وتوصي بإعطاء األولوية العتماد اللقاح المتقارن
  الجديد المضاد للتيفود في البلدان ذات العبء األكبر من المرض

  أو العبء المتزايد للتيفود المقاوم لألدوية. وُيعد هذا المرض 
  مسؤواًل عن نحو 12 مليون حالة عدوى وعن عدد يتراوح بين

  000 128 و000 161 وفاة سنويًا.
• ودعمًا للدعوة إلى العمل على التخلص من سرطان عنق

  الرحم تعمل المنظمة مع الجهات المصّنعة على تسريع الزيادة 
  في إمدادات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري ودعم
  التوزيع المنصف لجرعات اللقاح المتاحة، مع إعطاء األولوية
  للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين تسعة و14 عامًا، لكونهن

  يمثلن المجموعة المستهدفة األشد أهمية.
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التقــدم  ويشــمل  واتجاهاتــه.  الخطــر  حجــم  الترصــد  بيانــات  ترصــد 
يلــي: مــا  عــام 2018  فــي  المجــال  هــذا  فــي  الُمحــرز 

• انضم 67 بلدًا حتى اآلن إلى النظام العالمي لترصد مقاومة
  مضادات الميكروبات الذي وضعته المنظمة، والذي يقدم فيه

 48 بلدًا )ضعف العدد المسجل في عام 2017( البيانات الخاصة 
  بالمقاومة، ويولد فيه البيانات أكثر من 6000 موقع للترصد،

  بزيادة ثمانية أضعاف على عام 2017.
• واستهلت المنظمة عنصر النظام الخاص بالتبليغ بشأن 

  المقاومة المستجدة لمضادات الميكروبات لدعم القدرات الخاصة
  بالكشف واإلنذار المبكر وتقدير المخاطر.

• ونشرت المنظمة التقرير الخاص بترصد استهالك المضادات
  الحيوية األول على اإلطالق، ويحتوي على بيانات من 65 بلدًا.
• ويجري حاليًا تجربة بروتوكول عالمي للترصد المتكامل لمقاومة

  مضادات الميكروبات في البشر والسلسلة الغذائية والبيئة
  )المشروع الثالثي الحلقات الخاص باإلشريكية القولونية المنتجة 

  للبيتا الكتاميز الواسع الطيف(.

ُتعــد مقاومــة مضــادات الميكروبــات خطــرًا يهــدد الصحــة علــى الصعيــد 
العالمــي. وتتراجــع فّعاليــة المضــادات الحيويــة ومضــادات الفيروســات 
ومضــادات الفطريــات علــى نحــو متزايــد بســبب المقاومــة الناتجــة عــن 

االســتعمال المفــرط أو غيــر المالئــم.
والزراعــة  األغذيــة  ومنظمــة  العالميــة  الصحــة  منظمــة  اعتمــاد  منــذ 
بشــأن  العالميــة  العمــل  لخطــة  الحيــوان  لصحــة  العالميــة  والمنظمــة 
مقاومــة مضــادات الميكروبــات فــي عــام 2015، ُأحــرز تقــدم كبيــر 
االســتراتيجية  األغــراض  لتحقيــق  المبذولــة  العالميــة  الجهــود  فــي 

للخطــة. الخمســة 

• إذكاء الوعي وتعزيز التوعية والتدريب
• الترصد والبحث والبّينات الالزمة للعمل

• الحد من حاالت العدوى عن طريق تدابير الوقاية من العدوى 
  ومكافحتها، بما في ذلك المياه واإلصحاح والنظافة الصحية

• العمل على ضمان استعمال األدوية المضادة للميكروبات على
  الوجه األمثل لدى اإلنسان والحيوان

• زيادة االستثمار في البحث والتطوير الستحداث األدوية وأدوات
  التشخيص واللقاحات الجديدة

تتبع األوضاع والتقدم المحرز

خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات 
الميكروبات: األغراض االستراتيجية

تعزيز العمل في مواجهة مقاومة مضادات 
تضاعــف عــدد البلــدان المنخفضــة الدخــل التــي الميكروبات

وضعــت خطــة عمــل وطنيــة في عام 2018 
مقارنــة بالعــام الســابق.

تحــد الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا مــن الحاجــة إلــى مضــادات 
الميكروبــات وقــد أصــدرت المنظمــة طيفــًا مــن األدوات والمــوارد 
العمليــة الخاصــة بالوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا، بمــا فــي ذلــك 
مبــادئ توجيهيــة محّدثــة بشــأن العــدوى فــي مواضــع الجراحــة. 
ودعمــت المنظمــة أكثــر مــن 40 بلــدًا فــي تنفيــذ تدابيــر الوقايــة 
التوصيــات  تنفيــذ  تدعــم  أنهــا  كمــا  ومكافحتهــا.  العــدوى  مــن 
الــواردة فــي المبــادئ التوجيهيــة العالميــة األولــى بشــأن الوقايــة 
مــن البكتيريــا المقاومــة للكاربابينيــم فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة 
ورصــد خدمــات الميــاه واإلصحــاح والنظافــة الصحيــة األساســية 
فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة وتعزيزهــا، ومعالجــة ميــاه الصــرف، 

والترصــد.
الحمايــة  ومعــدات  الصابــون  المنظمــة  وفــرت  ســيراليون،  فــي 
والــدالء  اليديــن  ومعّقــم  القمامــة  وصناديــق  القمامــة  وأكيــاس 
المــزودة بالصنابيــر، دعمــًا للوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا فــي 
المرافق الصحية على الصعيد الوطني. ويكتســي عاملو الرعاية 
الصحيــة المخصصــون أهميــة فــي الوقايــة مــن العــدوى، فــي حيــن 
أن مشــاركة المجتمعــات المحليــة ُتعــد حاســمة األهميــة لتحســين 
فهــم الممارســات الخاصــة بالوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا مثــل 

أساســيات النظافــة الصحيــة واإلصحــاح.
وفــي نيجيريــا، دعمــت المنظمــة وشــركاؤها الحمــالت التــي ُشــّنت 
الصحيــة  والنظافــة  اليديــن  غســل  بشــأن  الغــوس  مــدارس  فــي 
مضــادات  ومقاومــة  الحيويــة  بالمضــادات  الخاصــة  والمعــارف 

البيئــي.  الغذائيــة واإلصحــاح  الميكروبــات والســالمة 

تقليص الحاجة إلى مضادات الميكروبات
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علــى  األدويــة  لمقاومــة  والمالــي  االقتصــادي  الوقــع  يؤثــر 
االقتصــادات فيمــا يتعلــق بتكاليــف الرعايــة الصحيــة، ويحــد مــن 
العــرض مــن العمالــة ومــن اإلنتاجيــة واإلنتــاج الغذائــي ورعايــة 
الحيــوان ودخــل األســر واإليــرادات الوطنيــة. كمــا تهــدد مقاومــة 
المتعلقــة  العالميــة  األهــداف  تحقيــق  الميكروبــات  مضــادات 
واإلصحــاح،  والميــاه  الغذائــي،  واألمــن  الفقــر،  وطــأة  بتخفيــف 
واإلنتــاج االقتصــادي. ومــن أجــل التصــدي لهــذه التحديــات، ُيعــد 
اّتبــاع نهــج الصحــة الواحــدة ضروريــًا علــى الصعيديــن الوطنــي 

والعالمــي.
ــة والزراعــة والمنظمــة  ــي )منظمــة األغذي عمــل التعــاون الثالث

ــة( علــى ــوان ومنظمــة الصحــة العالمي ــة لصحــة الحي العالمي
ما يلي:

• إطار للرصد والتقييم )لالستخدام على الصعيدين العالمي
  والوطني( يوّجه البلدان في سعيها إلى إنشاء ُنظم وضع

  البيانات ذات الصلة ورصدها واإلبالغ عنها؛
• مسح التقييم الذاتي السنوي الذي يرصد التقدم الُمحرز في
  تنفيذ األنشطة في البلدان، رصدًا وثيقًا، والذي شارك فيه

 154 بلدًا، تمثل 91 ٪  من سكان العالم.
فريــق التنســيق المشــترك بيــن الــوكاالت التابــع لألمــم المتحــدة 

والمعنــي بمقاومــة مضــادات الميكروبــات
تولــت المنظمــة تنســيق أمانــة فريــق التنســيق نيابــة عــن وكاالت 
التعــاون الثالثــي )منظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة 
لصحــة الحيــوان ومنظمــة الصحــة العالميــة(، وقدمــت اإلرشــادات 
المســاهمات  وقدمــت  الفّعــال،  العالمــي  العمــل  بشــأن  العمليــة 

التاليــة فــي عــام 2018:
• توليد المزيد من الزخم السياسي على نحو أفضل، وتعزيز
 التعاون، وحشد أصحاب المصلحة، وزيادة الجهود المبذولة

 للدعوة؛
• توفير التوصيات التي ينبغي تقديمها إلى األمين العام 

 لألمم المتحدة في عام 2019، للمساعدة على الحد من األثر
 الصحي والضرر االقتصادي الناجمين عن مقاومة مضادات
 الميكروبات بتيسير حركة عالمية لنهج الصحة الواحدة إزاء

 مقاومة مضادات الميكروبات.

تعزيز تنسيق نهج الصحة الواحدة 
وااللتزام السياسي

ووضع 122 بلدًا خطط عمل وطنية باالستناد 
إلــى النمــاذج والدعــم اللذيــن قدمتهمــا المنظمــة، 

ويجــري وضــع الخطــط فــي ٥7 بلــدًا آخــر.

إذكاء الوعي

التصدي لسوء االستعمال

شــارك 130 بلــدًا فــي األســبوع العالمــي للتوعيــة بشــأن المضــادات 
فيــه مجموعــة أدوات  الحيويــة بأكثــر مــن 500 حــدث اســُتخدمت 

المنظمــة للتوعيــة والدعــوة. 
الميكروبــات،  لمضــادات  »الذكــي«  االســتعمال  تعزيــز  أجــل  ومــن 
أدوات  لمجموعــة  النهائيــة  الصيغــة  وضــع  علــى  المنظمــة  تعكــف 
لإلشــراف علــى مضــادات الميكروبــات فــي مستشــفيات الــدول الناميــة. 
الغذائــي  الدســتور  معاييــر  تنقيــح  علــى  أيضــًا  المنظمــة  وســاعدت 

الغذائيــة. السلســلة  فــي  الميكروبــات  بمقاومــة مضــادات  الخاصــة 

تعمــل المنظمــة علــى التصــدي إلســاءة اســتعمال األدويــة المضــادة 
للميكروبــات وفــرط اســتعمالها بمواصلــة دعــم البلــدان فــي مــا يلــي:

• اعتماد إطار »AWaRe« )اإلتاحة والمراقبة واالحتياط(
  الجديد الذي سيرشدها في سعيها إلى زيادة استعمال المضادات

  الحيوية التي ينبغي إتاحتها، وتقييد استعمال مجموعتي »المراقبة«
  و«االحتياط«، من أجل الحفاظ على فّعالية الخط األخير من

  خيارات العالج وتوافره؛
• وضع برامج اإلشراف على مضادات الميكروبات وتعزيزها من
  أجل الحد من إساءة استعمال مضادات الميكروبات، وبذا الحد

  من المقاومة وتعزيز خيارات العالج؛
• تعزيز اآلليات التنظيمية الوطنية التي ترصد منتجات مضادات

  الميكروبات المتدنية النوعية والمغشوشة.
ونجحــت مبــادرة »AWaRe« فــي مواجهــة التحديــات التــي ُطرحــت 
خــالل العاميــن األوليــن. وبعــد اســتهاللها مباشــرة، اعتمدهــا العديــد 
مــن البلــدان المرتفعــة الدخــل والمنخفضــة الدخــل. ولــم ُيطــّور إال عــدد 
قليــل مــن مضــادات الميكروبــات الجديــدة فــي العقــود األخيــرة، ولــذا 
فــإن االســتثمار فــي البحــوث يكتســي أهميــة حاســمة. وتعمــل المنظمــة 

اآلن:
• مع الشراكة العالمية للبحث والتطوير في مجال المضادات

  الحيوية بشأن اإلنتان في األطفال الحديثي الوالدة )في دراسة
  ُتجرى في 11 بلدًا(، وبشأن عالج جديد لداء السيالن المقاوم 

  لألدوية )وصل حاليًا إلى المرحلة السريرية الثالثة(؛
• على رصد المنتجات السريرية المضادة للبكتيريا والمضادة للسل

  التي مازالت قيد اإلنتاج، وعلى استعراض قائمة األولويات
  العالمية من البكتيريا المقاومة األشد خطورة، من أجل توجيه 

  البحوث الخاصة باألدوية الجديدة؛
• على إجراء تحليل للمشهد الخاص بأدوات ومنتجات التشخيص

  من أجل التصدي لمقاومة الميكروبات في البلدان النامية.

األمراض السارية
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الميزانية البرمجية المعتمدة: 805 ماليين دوالر أمريكي
األموال المتاحة: 723 مليون دوالر أمريكي )90 ٪  من الميزانية البرمجية(

النفقات: 358 مليون دوالر أمريكي )44 ٪  من الميزانية البرمجية، 50 ٪  من الموارد المتاحة(

الميزانية واألموال المتاحة والنفقات حسب المكتب الرئيسي )بماليين الدوالرات األمريكية(

الميزانية واألموال المتاحة والنفقات، حسب البرنامج )بماليين الدوالرات األمريكية(

الميزانية والتنفيذ
تحظــى فئــة األمــراض الســارية بواحــد مــن أعلــى معــدالت التمويــل واإلنفــاق 
فــي جميــع فئــات العمــل علــى الصعيــد الُقطــري، مثلهــا فــي ذلــك مثــل الفئــة 
الخاصــة بشــلل األطفــال. ويتفــاوت مســتوى التمويــل علــى نطــاق مجــاالت 
البرنامــج  نضــج  مــدى  علــى  ويتوقــف  الُقطــري،  الصعيــد  علــى  البرامــج 
الصعيــد  علــى  التمويــل  أن  ذلــك،  علــى  ومثــال  التشــغيلية.  واالحتياجــات 

القطــري فــي مجــال البرنامــج الخــاص باألمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا 
باللقاحــات تمثــل نســبته 59 ٪  مــن إجمالــي التمويــل فــي هــذا المجــال، مقارنــة 
بنســبته فــي مجــال أمــراض المناطــق المداريــة المهملــة التــي بلغــت 29 ٪ . 
ونظــرًا إلــى أن الحافظــة الخاصــة بأمــراض المناطــق المداريــة المهملــة تتألــف 
مــن 20 مرضــًا مختلفــًا لــكل منــه خصائــص وبائيــة مختلفــة، يســتلزم الطلــب 
علــى الدعــم التقنــي واإلرشــادات فــي مجــال هــذه األمــراض توحيــد مجموعــة 

50200 0150 100250300350

المقر الرئيسي: البرامج األساسية أوروبا
المقر الرئيسي: 
البرنامج الخاص جنوب شرق آسيا

األمريكتانأفريقيا

النفقاتاألموال المتاحة )في 31 كانون األول/ ديسمبر 2018(الميزانية المعتمدة من جمعية الصحة

شرق المتوسط غرب المحيط الهادئ

 فيروس العوز المناعي البشري
والتهاب الكبد

السل

المالريا

أمراض المناطق المدارية المهملة

 األمراض التي يمكن الوقاية منها
باللقاحات

مقاومة مضادات الميكروبات

 البرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض
 المناطق المدارية المشترك بين اليونيسيف وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية

األرقام الرئيسية للفترة 2019-2018
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الجهات العشر الرئيسية المقدمة للمساهمات الطوعية )المحددة، األساسية(

مصدر التمويل
التمويل المرن: 13 ٪ 

المساهمات الطوعية المحددة: 87 ٪ 
79 ٪  من مجموع المساهمات الطوعية المحددة ُقدمت من

10 جهات مساهمة )ترد أسماؤهم على الجانب(

٪2

المملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمى وأيرلندا الشمالية

الصندوق العالمي 
لمكافحة األيدز والسل 
والمالريا

ألمانيا

برنامج األمم 
المتحدة المشترك 

لمكافحة األيدز

التحالف العالمي من أجل 
اللقاحات والتمنيع

مؤسسة بيل
وميليندا غيتس

الموظفون

األنشطة
المكاتب
اإلقليمية

المكاتب
الُقطرية

المقر الرئيسي:
البرامج األساسية

المقر الرئيسي:
البرنامج الخاص

مؤسسة األمم المتحدة

المرفق الدولي
لشراء األدوية

كندا

الواليات المتحدة 
األمريكية

ومســتويات  مكاتــب  علــى  الشــحيحة  المــوارد  توزيــع  مــن  بــداًل  المهــارات، 
مختلفــة. وبالمثــل فــإن برنامــج التبــرع باألدويــة الخاصــة بأمــراض المناطــق 
المداريــة المهملــة قــد ُأدرج أيضــًا وُأدرجــت حســاباته فــي المقــر الرئيســي، 

م مــن الناحيــة العمليــة علــى الصعيــد الُقطــري مباشــرة. ولكنــه يقــدَّ

وتجتــذب األمــراض الســارية قــدرًا كبيــرًا مــن التمويــل الطوعــي، ولكنــه تمويــل 
شــديد التحديــد، كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى العديــد مــن مجــاالت البرامــج. 
ويعــوق ذلــك إمكانيــة نقــل التمويــل بســهولة إلــى المجــاالت األشــد حاجــة إليــه، 
ويجعــل تمويــل مجــاالت البرامــج والمكاتــب الرئيســية ومســتويات المنظمــة 
غيــر متســاو. وجديــر بالذكــر أن مجــال األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا 
الــذي  النحــو  مــن ميزانيتــه، علــى  بنســبة 120 ٪   يمــّول حاليــًا  باللقاحــات 
اعتمدتــه جمعيــة الصحــة. وقــد نتــج ذلــك عــن انخفــاض مســتوى الميزانيــة 
عــن المســتوى الــالزم فــي وقــت الموافقــة علــى الميزانيــة البرمجيــة، عندمــا 
تعــذر إدراج االحتياجــات الكبيــرة لميزانيــة برنامــج االســتعمال التجريبــي للقــاح 
المالريــا فــي ثالثــة بلــدان أفريقيــة فــي نهايــة عــام 2018. وقــد ُأدخــل التغييــر 

الــالزم فــي مخصصــات الميزانيــة خــالل الثنائيــة.

وبلغــت نســبة التمويــل فــي فئــة األمــراض الســارية 66 ٪  علــى األقــل مــن 
الميزانيــة المعتمــدة، علــى نطــاق جميــع المكاتــب الرئيســية. وُيعــد تمويــل 
هــذا المجــال جيــدًا نســبيًا، وتجــاوز التمويــل المتــاح الميزانيــة التــي اعتمدتهــا 
جمعيــة الصحــة فــي إقليمــي جنــوب شــرق آســيا وشــرق المتوســط وفــي المقــر 
الرئيســي. ويلــزم إجــراء المزيــد مــن أنشــطة جمــع األمــوال مــن أجــل اإلقليــم 

األفريقــي بصفــة خاصــة، حيــث مازالــت الثغــرة التمويليــة قائمــة فيــه
بمقــدار 98 مليــون دوالر أمريكــي، وحيــث ُتعــد معظــم مجــاالت البرامــج فيــه 

األقــل تمويــاًل.

البرمجيــة  الميزانيــة  تمويــل  عــن  التفاصيــل  مــن  المزيــد  علــى  ولالطــالع 
وتنفيذهــا فيمــا يتعلــق باألمــراض الســارية، ُيرجــى الرجــوع إلــى بوابــة الميزانيــة 

البرمجيــة للمنظمــة
(http://open.who.int/2018-19/our-work/category/01/
about/key-figures و http://open.who.int/2018-19).

النفقات: الموظفون مقابل األنشطةالنفقات حسب المستوى

األمراض السارية
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إصابــة  حالــة   33 عــن  ُبّلــغ   ،2018 عــام  فــي 
بالعــدوى بفيــروس شــلل األطفــال البــري فــي العالــم، 
ممــا يمثــل انخفاضــًا بنســبة 99٪ منــذ عــام 
مليــون   17.5 مــن  أكثــر  تجنــب  ويعنــي   1988

حالــة شــلل.

الدكتــور تيــدروس أدهانــوم غيبريســوس، المديــر العــام للمنظمــة 
ورئيــس مجلــس مراقبــة شــلل األطفــال، يعطــي جرعــة مــن اللقــاح 

الفمــوي المضــاد لشــلل األطفــال لطفــل صغيــر فــي باكســتان. 

فــي معظــم البلــدان، ســاعدت النظــم الفعالــة للترصــد والتمنيــع التــي 
القــدرات  نطــاق  توســيع  علــى  األطفــال  شــلل  الســتئصال  ُأرســيت 

أيضــًا. أخــرى  معديــة  ألمــراض  للتصــدي 
وشــلل األطفــال مــرض فيروســي معــٍد للغايــة يصيــب صغــار األطفــال 
ويحتمــل أن يســبب الشــلل الدائــم والوفــاة. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود 
عــالج لشــلل األطفــال، يعنــي توافــر لقــاح ناجــع مضــاد لــه وشــن حملــة 

مخصصــة الســتئصاله أن معظــم العالــم أصبــح اآلن خاليــًا منــه.
ومــع ذلــك، مــادام هنــاك طفــل واحــد مصــاب بالعــدوى، فجميــع األطفال 
فــي كل مــكان معرضــون لخطــر اإلصابــة بهــا. ويمكــن أن يــؤدي 
الفشــل فــي اســتئصال شــلل األطفــال فــي آخــر معاقلــه المتبقيــة فــي 
غضــون عشــر ســنوات إلــى ظهــور حــاالت جديــدة يصــل عددهــا إلــى 

ــم كل ســنة. ــة فــي العال 000 200 حال

اإلنجازات الرئيسية

ومديــر مكتــب المنظمــة اإلقليمــي لشــرق المتوســط ورئيــس البرنامــج 
اإلنمائــي العالمــي التابــع لمؤسســة بيــل وميلينــدا غيتــس علــى األولويــة 
خــالل  قابلــوا  وقــد  األطفــال.  شــلل  الســتئصال  الممنوحــة  القصــوى 
زيارتهــم التــي اســتغرقت أربعــة أيــام رئيســي الدولتيــن وشــهدوا مباشــرًة 

الجهــود المبذولــة الســتئصال المــرض علــى المســتوى المحلــي.

تجديد االلتزام السياسي
عّبــر قــادة سياســيون مــن جميــع أرجــاء العالــم عــن تأييدهــم للجهــود 
المبذولــة فــي إطــار المبــادرة العالميــة الســتئصال شــلل األطفــال ودعــوا 
إلــى تحقيــق عالــم خــاٍل مــن شــلل األطفــال خــالل أحــداث عالميــة 
مختلفــة، بمــا فيهــا اجتماعــات مجموعــة الســبعة ومجموعــة العشــرين 
منظمــة  ومؤتمــر  الكومنولــث  بلــدان  حكومــات  رؤســاء  واجتمــاع 

الدوليــة. الروتــاري 
البلــدان  فــي  األطفــال  شــلل  باســتئصال  السياســي  االلتــزام  ويســتمر 
المتضــررة منــه. وقــد وّقعــت حكومــة جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
التطعيــم  علــى إعــالن كينشاســا الســتئصال شــلل األطفــال وتعزيــز 
مقاطعــة   16 فــي  التطعيميــة  التغطيــة  معــدالت  بتحســين  والتزمــت 
وحصلــت حكومــة نيجيريــا علــى قــرض مــن البنــك الدولــي قــدره 150 

مليــون دوالر أمريكــي لتكثيــف خدمــات التمنيــع.

استئصال فيروس شلل األطفال البري
إن االهتمــام بفيــروس شــلل األطفــال البــري الدائــر يترّكــز اآلن فــي 
جميــع  همــم  ُتســتنهض  البلديــن،  كال  وفــي  وباكســتان.  أفغانســتان 
المحلييــن  والزعمــاء  المدنــي  والمجتمــع  العــام  القطــاع  مــن  الجهــات 
ســعت  عــام 2018،  وفــي  األطفــال.  شــلل  مكافحــة  فــي  والدينييــن 
حكومتا كال البلدين جاهدتين إلى تحسين جودة حمالتهما التطعيمية 
باســتخدام خطــط عمــل وطنيــة للطــوارئ تركــز علــى ســد الفجــوات 
المناعيــة. وشــهدت زيــارة إلــى البلديــن أجراهــا فــي مطلــع عــام 2019 

المديــر العــام للمنظمــة.

طاقــة هائلــة لتنفيــذ خطــط العمــل الوطنيــة للطــوارئ مــن أجــل اســتئصال شــلل 
األطفــال فــي أفغانســتان وباكســتان. ونظــل عازميــن علــى جعــل إقليمنــا والعالــم 

خالييــن مــن شــلل األطفــال فــي المســتقبل القريــب جــدًا.

الدكتور أحمد المنظري 
مدير مكتب المنظمة اإلقليمي لشرق المتوسط

ــة  ــي الثنائي ــي نســتهدف تحقيقهــا ف ــل الت الحصائ
2019-2018

• عــدم وجــود أي حــاالت شــلل ناتــج عــن فيــروس شــلل األطفــال 
البــري أو فيــروس شــلل األطفــال مــن النمــط 2 المشــتق مــن 

اللقاحــات علــى الصعيــد العالمــي.

المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال
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ذ تمثــل فجــوات التمنيــع لــدى الفئــات الســكانية الشــديدة التنقــل تحديــًا  واإ
رئيســيًا فــي أفغانســتان وباكســتان علــى الســواء، ُتبــذل جهــود مشــتركة 
ومنســقة لتوســيع نطــاق التغطيــة التطعيميــة باالســتعانة بأفرقــة خاصــة 

مــن الرحالــة للمســاعدة علــى الوصــول إلــى األطفــال المتنقليــن.
وشــهد آب/ أغســطس 2018 ُمضــي عاميــن علــى آخــر حالــة كشــف 
عــن فيــروس شــلل األطفــال البــري فــي نيجيريــا. ونتيجــة الســتمرار 
بالجهــود  المقتــرن  البلــد  شــرق  شــمال  إلــى  الوصــول  فــي  التحســين 
المبذولــة لتعزيــز الترصــد واالرتقــاء بالتمنيــع الروتينــي، يمكــن أن يكــون 
اإلقليــم األفريقــي ككل مؤهــاًل لإلشــهاد علــى خلــوه مــن فيــروس شــلل 
األطفــال البــري بحلــول أواخــر عــام 2019. وعــالوة علــى ذلــك، لــم 
ُيكشــف عــن أي حــاالت إصابــة بالعــدوى بفيــروس شــلل األطفــال مــن 
النمــط 3 فــي أي مــكان فــي العالــم منــذ عــام 2012 وقــد ُيشــهد بالتالــي 

علــى اســتئصال هــذه الســاللة قبــل نهايــة العــام.

االبتكار في البرنامج
يطــّور برنامــج اســتئصال شــلل األطفــال باســتمرار ُســباًل جديــدة لتعزيــر 
وتســخير  األطفــال  مــن  أكبــر  عــدد  وتطعيــم  الفيــروس  تتبــع  فعاليــة 

أدوات جديــدة تســاعد علــى القضــاء علــى المــرض نهائيــًا.
وقــد ُأحــرز أيضــًا تقــدم ملحــوظ فــي تطويــر أدوات جديــدة، بمــا فيهــا 
لقــاح شــلل األطفــال الفمــوي الجديــد وهــو نــوع مــن اللقــاح الفمــوي يمكــن 
أن يكون أكثر مأمونية الســتخدامه كأداة لالســتجابة لفاشــية في حقبة 
مــا بعــد شــلل األطفــال لكنــه لــن يحــل محــل لقــاح فيــروس شــلل األطفــال 

المعطــل كليــًا.

مكافحة فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من 
اللقاحات

ظهــرت فاشــيات فيــروس شــلل األطفــال الدائــر المشــتق مــن اللقاحــات 
ندونيســيا وكينيــا  فــي عــام 2018 فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة واإ
وموزامبيــق والنيجــر ونيجيريــا وبابــوا غينيــا الجديــدة والصومــال. وتظهــر 
هذه الفاشــيات أساســًا في أماكن يكون فيها مســتوى المناعة منخفضًا. 
هنــاك مهمتــان ملحتــان ينبغــي االضطــالع بهمــا فــي إطــار المبــادرة 
العالميــة الســتئصال شــلل األطفــال أال وهمــا اســتئصال فيــروس شــلل 
لقــاح شــلل األطفــال الفمــوي علــى  األطفــال البــري ووقــف اســتخدام 
الصعيــد العالمــي، ممــا يــؤدي إلــى القضــاء علــى خطــر ظهور ســالالت 

جديــدة للفيــروس الدائــر المشــتق مــن اللقاحــات فــي األمــد الطويــل.
واالســتراتيجيات التــي ثبتــت فعاليتهــا وُتســتخدم لوقــف ســريان فيــروس 
أجــل  مــن  أيضــًا  ُتســتخدم  التــي  ذاتهــا  هــي  البــري  األطفــال  شــلل 
التصــدي لفيــروس شــلل األطفــال الدائــر المشــتق مــن اللقاحــات. وفــي 
كانــون األول/ ديســمبر 2018، حــّدد فريــق دولــي مــن الخبــراء فــي 
مجــال الصحــة العموميــة أنــه تــم وقــف فاشــية الفيــروس الدائــر المشــتق 
مــن اللقاحــات مــن النمــط 2 التــي ظهــرت عــام 2017 فــي ســورية. 
وأتــى ذلــك النبــأ عقــب الجهــود المكثفــة التــي ُبذلــت خــالل 18 شــهرًا 
للتطعيــم والترصــد فــي المناطــق المتضــررة مــن النــزاع التــي كان يتعــذر 

الوصــول إليهــا فــي الســابق.
وفي بابوا غينيا الجديدة، أجرى برنامج استئصال الشلل عملية لالستجابة 
للطوارئ خالل 100 يوم من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر 2018.

وســيظل وضــع حــد للفاشــيات الحاليــة للفيــروس الدائــر المشــتق مــن 
اللقاحــات يمثــل أولويــة مــن األولويــات الرئيســية طــوال عــام 2019.

اعتمــدت جمعيــة الصحــة العالميــة الحاديــة والســبعون فــي أيــار/ 
مايــو 2018 القــرار ج ص ع71-16 بشــأن احتــواء فيروســات 
شــلل األطفــال لتســريع وتيــرة التقــدم المحــرز وضمــان االحتــواء 
الســليم للمــواد المحتويــة علــى فيــروس شــلل األطفــال فــي ظــروف 
البيولوجيــة واألمــن  الســالمة  تكفــل  للمناولــة والتخزيــن  صارمــة 
البيولوجي. واســُتكملت أيضًا اســتراتيجية شــاملة لما بعد اإلشــهاد 
علــى اســتئصال شــلل األطفــال تحــدد المعاييــر التقنيــة العالميــة 
الخاصــة بأنشــطة االحتــواء والتطعيــم والترصــد واألساســية للحفــاظ 

علــى عالــم خــاٍل مــن شــلل األطفــال.
شــلل  فيروســات  تطرحــه  الــذي  المتواصــل  بالتحــدي  واعترافــًا 
األطفــال الدائــرة المشــتقة مــن اللقاحــات، عقــدت اللجنــة العالميــة 
اجتماعــًا  األطفــال  شــلل  اســتئصال  علــى  باإلشــهاد  المعنيــة 
ثــة  محدَّ بعمليــة  وأوصــت  نوفمبــر 2018  الثانــي/  تشــرين  فــي 
مــن اإلشــهاد  تنطلــق  مــن شــلل األطفــال  العالــم  إلعــالن خلــو 
علــى اســتئصال فيــروس شــلل األطفــال البــري مــن النمــط 3 الــذي 
يليــه اإلشــهاد علــى اســتئصال فيــروس شــلل األطفــال البــري مــن 
النمــط 1. وتقــول األســتاذة هيليــن ريــس، رئيســة االجتمــاع التاســع 
عشــر للجنــة الطــوارئ المنشــأة بموجــب اللوائــح الصحيــة الدوليــة 
)2005( بشــأن األحــداث الحاليــة والســياق الحالــي فيمــا يتعلــق 
بســريان فيــروس شــلل األطفــال وانتشــاره الدولــي، مــا يلــي: »لقــد 
اســتأصلنا فيمــا مضــى أحــد األمــراض أي مــرض الجــدري ]...[. 
بكثيــر. وتلــح  أفضــل  مــكان  هــو  الجــدري  مــن  الخالــي  فالعالــم 
الحاجة اآلن أكثر من ذي قبل إلى أن نضاعف جهودنا وننهي 
هــذا العمــل بصــورة نهائيــة أيضــًا«. وقــد أجمعــت اللجنــة علــى أن 

شــلل األطفــال مــازال يشــّكل حالــة طــوارئ عالميــة.

القرارات السياسية الجديدة

يساعد استخدام تطبيق من تطبيقات الهواتف 
الذكية على تتبع شلل األطفال في نيجيريا

يســتخدم العاملــون الصحيــون فــي نيجيريــا والمناطــق المحيطــة بها 
تطبيقــًا مــن تطبيقــات الهواتــف الذكيــة اســمه e-Surve يمّكــن 
مــن الترصــد الســريع والدقيــق والحديــث للمــرض. ويرشــد التطبيــق 
موظفــي البرنامــج عــن طريــق محادثــات مــع المســؤولين الصحييــن 
المحلييــن بتوفيــر توجيهــات عــن طــرق تحديــد حــاالت اإلصابــة 
الــردود بمجــرد  ــه  فيهــا والتبليــغ عنهــا. وتوجَّ المشــتبه  بالمــرض 
لمــس زر إلــى قاعــدة بيانــات مركزيــة حيــث يمكــن للمســؤولين 
الصحييــن تحليــل الفاشــيات وتتبعهــا علــى نطــاق مناطــق متعــددة 

فــي الوقــت الفعلــي.
الوكالــة  لــدى  ترصــد  موظــف  وهــو  الوال،  نامــادي  والدكتــور 
تطبيــق  يصــف  األوليــة،  الصحيــة  الرعايــة  لتطويــر  الوطنيــة 
بــدء  منــذ  تمّكــن  وقــد  رائــع«.  »ابتــكار  أنــه  علــى   e-Surve
اســتخدام هــذا التطبيــق مــن تلقــي معلومــات أكثــر دقــة بكثيــر فــي 
الوقــت الفعلــي. وهــذا أمــر يكتســي أهميــة خاصــة ألن المــرض 
يمكــن أن يتفشــى بالكامــل قبــل أن تــدرك الســلطات وجــود مشــكلة 
بالمــرض.  اإلصابــة  حــاالت  عــن  واآلنــي  الدقيــق  التبليــغ  دون 
ويســاعد التطبيــق أيضــًا علــى تحديــد االتجاهــات وتتبــع البيانــات.

المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال
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تلتزم المنظمة باالرتقاء بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،
بمــا فــي ذلــك فــي إطــار ســعيها إلــى اســتئصال شــلل األطفــال. وتعمــل 
علــى أســاس جماعــي مــع الجهــات الشــريكة فــي المبــادرة العالميــة 
الســتئصال شــلل األطفــال مــن أجــل تحديــد العقبــات التــي تتصــل بنــوع 
زالتهــا، باالعتــراف بتنــّوع االحتياجــات  الجنــس وتحــول دون التمنيــع واإ
والتحديــات واألولويــات الخاصــة باألشــخاص وأخــذه فــي الحســبان. 
باســتئصال  المتعلــق  المنظمــة  عمــل  يعــود  أن  يضمــن  أمــر  وهــذا 
والرجــال  والنســاء  والصبيــان  البنــات  علــى  نفســها  بالفوائــد  المــرض 

واألشــخاص ذوي الهويــات الجنســية المختلفــة.
وقــد اعُتمــدت مؤشــرات جديــدة مراعيــة العتبــارات نــوع الجنــس لضمــان 
وصــول لقاحــات شــلل األطفــال إلــى البنــات والصبيــان علــى أســاس 
متكافــئ وتتبــع حســن توقيــت ترصــد المــرض لــدى البنــات والصبيــان 
الخطــوط  فــي  عامــالت  باعتبارهــن  النســاء  مشــاركة  معــدل  ورصــد 
األماميــة فــي البلــدان التــي يتوطنهــا شــلل األطفــال. وتواظــب المنظمــة 
جــراء تحليــل  علــى جمــع البيانــات المصنفــة حســب الجنــس وتحليلهــا واإ

منتظــم العتبــارات نــوع الجنــس لمواصلــة تدعيــم حمــالت التطعيــم.

التطلع إلى المستقبل
جعلــت الخطــة االســتراتيجية للقضــاء علــى شــلل األطفــال والشــوط 
األخيــر مــن اســتئصاله )2013-2018( العالــم أقــرب مــا يكــون إلــى 
المبذولــة  الجهــود  مــن كل  الرغــم  مــن شــلل األطفــال. وعلــى  خلــوه 
الستئصال شلل األطفال بحلول عام 2018، شهد »خط الوصول« 
عقبــات بيئيــة وسياســية والتحديــات المرتبطــة بســكان متنقليــن. ومــع 

ذلــك، صممــت المبــادرة العالميــة الســتئصال شــلل األطفــال فــي
باالســتناد   2023-2019 للفتــرة  جديــدة  اســتراتيجية   2018 عــام 
إلــى الــدروس المســتخلصة وتحديــد ُســبل التوصــل إلــى اإلشــهاد علــى 

اســتئصال المــرض بحلــول عــام 2023.
والهــدف األســمى لالســتراتيجية الجديــدة هــو الوصــول إلــى آخــر طفــل 
ــم بعــد. وتطعيــم األطفــال غيــر الكافــي هــو الســبب األساســي  لــم يطعَّ
الســتمرار شــلل األطفــال فــي أي منطقــة معينــة. وهــذا هــو منطلــق كل 
مــا يلــي مــن أمــور. وعليــه، يجــب علينــا التركيــز علــى الوصــول إلــى 

آخــر طفــل وتطعيمــه. 
وتستند االستراتيجية الجديدة إلى الدروس المستخلصة منذ

عــام 2013 فــي جعــل العالــم علــى وشــك اســتئصال شــلل األطفــال. 
وخــالل تلــك الفتــرة، اســتخلصنا كل مــا يلزمنــا مــن دروس للتمكــن 
مــن التغلــب علــى أي عقبــة متبقيــة تحــول دون الوصــول إلــى ذلــك 
الطفــل األخيــر غيــر المطّعــم ســواء أكانــت تلــك العقبــة النزاعــات أو 
الصعوبــات المواجهــة للوصــول أو حركــة الســكان أو مســائل اإلدارة. 
وتعــرض االســتراتيجية الجديــدة بإيجــاز الحلــول لجميــع هــذه التحديــات 
بصــورة  األطفــال  شــلل  علــى  والقضــاء  طفــل  آخــر  تمنيــع  لضمــان 

نهائيــة.

تسليط األضواء على اعتبارات نوع الجنس إيصال اللقاحات إلى المجتمعات النائية

العامالت المعنيات بمكافحة شلل األطفال 
يكسرن طوق المحرمات في أفغانستان

يضــم العاملــون المعنيــون بمكافحــة شــلل األطفــال فــي الخطــوط 
األماميــة علــى األرجــح أكبــر عــدد مــن القــوى العاملــة األنثويــة 
اســتئصال  علــى  النســاء  مــن  عــدد  يعمــل  ذ  واإ أفغانســتان.  فــي 
شــلل األطفــال، فــإن النســاء يقــدن أيضــًا وعــن غيــر قصــد ثــورة 
اجتماعيــة، بكســر طــوق أحــد المحرمــات الراســخة ضــد المــرأة 
التــي تعمــل. وتمثــل النســاء ثلــث عــدد العامليــن المعنييــن بمكافحــة 
ن كانــت هــذه  شــلل األطفــال فــي المناطــق الحضريــة فــي البلــد واإ
النســبة أدنــى فــي المناطــق الريفيــة. ومــن األساســي االســتعانة 
بعامــالت صحيــات فــي الســياقات التقليديــة ألن النســاء بخــالف 
األســر  إلــى  الوصــول  علــى  بالقــدرة  يتمتعــن  الذكــور  نظرائهــن 
النســاء  مــن  غيرهــن  مــع  الثقــة  علــى  قائمــة  عالقــات  رســاء  واإ

ويقنعــن بالتالــي األمهــات بتطعيــم أطفالهــن.
ويبيــن هــذا النهــج المتبــع فــي أفغانســتان قــدرة برنامــج اســتئصال 
شــلل األطفــال علــى زيــادة تأثيــره إلــى أقصــى حــد مــن خــالل أخــذ 
المســائل المتصلــة بالجنســين فــي االعتبــار. وعلــى ســبيل المثــال، 
يشــرح حبيبــور رحمــن، وهــو عامــل محلــي معنــي بمكافحــة شــلل 
األطفــال فــي منطقــة قندهــار، مــا يلــي: »قبــل أن تتوافــر لدينــا 
خدمــات العامــالت المعنيــات بمكافحــة شــلل األطفــال، كان يفوتنــا 
] تطعيــم [ عــدد مــن األطفــال. فاإلنــاث يقــدرن دخــول المنــازل 

غيــر أن الذكــور ال يقــدرون دخولهــا«.
أمــرًا  يكــون  أن  يمكــن  العامــالت  اســتقطاب  إن  قائــاًل  ويضيــف 
صعبــًا. ويفيــد بمــا يلــي: »يــرى العديــد مــن األشــخاص أنــه ال ينبغــي 
للمــرأة أن تعمــل«. وفــي الوقــت الحالــي، أدت زيــادة عــدد العامــالت 
إلــى تحّســن التغطيــة التطعيميــة فــي هــذه المنطقــة التــي ارتفــع فيهــا 

عــدد حــاالت اإلصابــة بشــلل األطفــال فــي الســنوات األخيــرة.

العاملــون  عمــل  الترصــد،  بأنشــطة  االضطــالع  إلــى  إضافــة 
الصحيــون بــال كلــل علــى إيصــال لقاحــات شــلل األطفــال إلــى 
ذ تنتشــر مئــات  المجتمعــات النائيــة فــي منطقــة بحيــرة تشــاد. واإ
الجــزر الصغيــرة فــي هــذه البحيــرة، ُتعتبــر البحيــرة إحــدى أصعــب 
فــي العالــم لتوفيــر الخدمــات الصحيــة. فيجــب علــى  المناطــق 
القائميــن علــى التطعيــم الســفر علــى متــن قــارب طــوال عــدة أيــام 
لتوفيــر لقاحــات شــلل األطفــال للقــرى الجزريــة المعزولــة باســتخدام 
ثالجــات تعمــل بالطاقــة الشمســية لحفــظ اللقاحــات بدرجــة الحــرارة 
الصحيحــة. وفــي عــام 2018، مّكنــت حمــالت تطعيميــة ُشــّنت 
في منطقة البحيرة من الوصول للمرة األولى إلى آالف األطفال 

وهــم لــوال ذلــك مــا كانــوا قــد حصلــوا علــى الوقايــة.
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الميزانية البرمجية المعتمدة: 903 ماليين دوالر أمريكي
األموال المتاحة: 755 مليون دوالر أمريكي )84٪ من الميزانية البرمجية(

النفقات: 463 مليون دوالر أمريكي )51٪ من الميزانية البرمجية و61٪ من الموارد المتاحة(

الميزانية واألموال المتاحة والنفقات حسب المكتب الرئيسي )بماليين الدوالرات األمريكية(

الميزانية واألموال المتاحة والنفقات، حسب البرنامج )بماليين الدوالرات األمريكية(

المقر الرئيسي أوروبا جنوب شرق آسيا

أفريقيا

األمريكتان

النفقاتاألموال المتاحة )في 31 كانون األول/ ديسمبر 2018(الميزانية المعتمدة من جمعية الصحة

شرق المتوسط

غرب المحيط الهادئ

شلل األطفال

األرقام الرئيسية للفترة 2019-2018

ُمّول برنامج اســتئصال شــلل األطفال باالعتماد على التمويل المحدد 
بالكامــل بنســبة 84٪ مــن ميزانيتــه المعتمــدة. ومســتويات التمويــل فــي 
قليــم  إقليــم جنــوب شــرق آســيا )71٪( واإلقليــم األفريقــي )96٪( واإ
شــرق المتوســط )136٪( أعلــى نســبيًا مــن مســتويات التمويــل فــي 
ســائر األقاليــم نتيجــة لوضــع الوبائيــات فــي هــذه األقاليــم وحجــم جهــود 
المتوقــع،  مــن  أقــل  هــي  النفقــات  أن  إال  األطفــال  شــلل  اســتئصال 
وخصوصــًا فــي إقليــم شــرق المتوســط، ممــا يعــزى علــى األرجــح إلــى 

األزمــات التــي تشــهدها عــدة بلــدان.
وبلغــت نســبة النفقــات علــى المســتوى القطــري 82٪ مــن المجمــوع 
فــي حيــن أن تكاليــف الموظفيــن بلغــت نســبتها 19٪. وفــي الوقــت 
الحاضر، اليزال برنامج استئصال شلل األطفال قادرًا على استخدام 
مســتويات عاليــة مــن التمويــل المحــدد عبــر نفقــات األنشــطة. وبرنامــج 

اســتئصال شــلل األطفــال هــو برنامــج كثيــف النشــاط. وتنجــم تكاليــفالميزانية والتنفيذ
ال ُيستهان بها عن تنفيذ األنشطة الرئيسية، والسيما الترصد والتمنيع. 
وترتبــط المخاطــر الماليــة المقبلــة بزيــادة المتطلبــات الماليــة وتدنــي 

المســاهمات الطوعيــة المرنــة لتلبيــة االحتياجــات غيــر المتوقعــة.
وللحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل عــن تمويــل هــذه الفئــة وتنفيذهــا 
فــي الميزانيــة البرمجيــة، يرجــى الرجــوع إلــى بوابــة المنظمة المخصصة 

للميزانيــة البرمجيــة علــى اإلنترنــت
(http://open.who.int/2018-19/our-work/category/10/
about/key-figures و http://open.who.int/2018-19).

المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال

http://open.who.int/2018-19/home
http://open.who.int/2018-19/our-work/category/10/about/key-figures
http://open.who.int/2018-19/our-work/category/10/about/key-figures
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الجهات العشر الرئيسية المقدمة للمساهمات الطوعية )المحددة، األساسية(

مصدر التمويل
التمويل المرن: صفر

المساهمات الطوعية المحددة: ٪100
94٪ من مجموع المساهمات الطوعية المحددة ُقدمت من

10 جهات مساهمة )ترد أسمائهم على الجانب(

ألمانيا

األنشطة
النفقات: الموظفون مقابل األنشطةالنفقات حسب المستوى

المملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمى وأيرلندا الشمالية

اإلمارات العربية المتحدة
المفوضية
األوروبية

مؤسسة بيل
وميليندا غيتس

باكستان

كندا
الواليات المتحدة 

األمريكية

منظمة
الروتاري
الدولية

الصندوق
االستئماني

الخيري الوطني

الموظفون

المكاتب 
اإلقليمية

المقر 
الرئيسي

المكاتب 
القطرية

األنشطة

المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال
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القيادة وتصريف 
الشؤون

الشفافية والمساءلة 
دارة المخاطر واإ

التخطيط االستراتيجي 
وتنسيق الموارد 

واإلبالغ

االتصاالت 
االستراتيجية

اإلدارة
والتنظيم

 القيادة
 والوظائف
التمكينية

مجاالت البرامج



69

أعتقــد أن علينــا أال نقّيــد أنفســنا بأيــة حــدود فــي معــرض ســعينا جاهديــن إلــى 
تحقيــق حصائــل قابلــة للقيــاس فــي حيــاة النــاس الذيــن نزودهــم بالخدمــات، وأن 
يمــان ُمطلــق بقدرتنــا علــى فعــل أي شــيء. علينــا أن نعمــل بحمــاس ال يتزعــزع واإ

الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

• توّلي زمام مبادرة اّتخاذ القرارات المتعلقة بمشاكل الصحة
  العمومية بين الدول األعضاء وأصحاب المصلحة، ودعوتها إلى

  اّتخاذها
• زيادة تركيز المنظمة على تحقيق النتائج

• ضمان توفير الموارد الكافية وجودة تصريف الشؤون في إطار
  مراعاة أعلى معايير النزاهة والرقابة

• تقديم الخدمات األساسية في مجال التنظيم والتي تستند إليها 
  المنظمة في أداء وظائفها بفعالية وكفاءة

• ضمان تحقيق االتساق في إرساء وظيفتي اإلدارة والتنظيم بفعالية
  وكفاءة عبر أنحاء المنظمة ككل

األغراض الرئيسية
تحديد االتجاهات االستراتيجية الجديدة للمنظمة

العالميــة  الصحــة  تحســين  ميــدان  فــي  المنظمــة  بإمكانيــات  تســليمًا 
الحاديــة  العالميــة  الصحــة  جمعيــة  اعتمــدت  فقــد  كبيــرًا،  تحســينًا 
والســبعون فــي عــام 2018 خطــة اســتراتيجية جديــدة بشــأن الســنوات 
الثالــث  العــام  المنظمــة  المقبلــة – أال وهــي برنامــج عمــل  الخمــس 
بعــد أن مضــى علــى  هــذا  العــام  العمــل  برنامــج  يشــرع  عشــر. وال 
تأســيس المنظمــة 70 عامــًا تمامــًا فــي تحقيــق تحّولهــا فحســب، بــل فــي 
تحقيــق تحــّول الصحــة العالميــة وتحويــل مجــرى حيــاة فــرادى النــاس 
ن اقترنــت بغايــات  كذلــك، وهــو يصبــو إلــى بلــوغ أغــراض طموحــة واإ
ملموســة تثبــت تحقيــق حصائــل بشــأن حيــاة النــاس علــى المســتوى 

القطــري.
انتهــاج  بفضــل  األول  بالمقــام  الثالثــة  المليــارات  غايــات  وســتتحّقق 
الدعــوة  مجالــي  فــي  جهــود  وبــذل  القطاعــات  متعــّددة  سياســات 
والتنظيــم. وقــد أُِعــّد برنامــج العمــل العــام لغــرض مســاعدة العالــم علــى 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى 
تحقيــق الهــدف 3 منهــا، »ضمــان تمتّــع الجميــع بأنمــاط عيــش صحيــة 
وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار بحلــول عــام 2030«. ويطــرح هــذا 
البرنامــج رؤيــة متأصلــة الجــذور فــي المــادة 1 مــن دســتور المنظمــة 
ومبنيــة علــى أهــداف التنميــة المســتدامة، ومؤداهــا »إيجــاد عالــم تتمتــع 
يمكــن  والعافيــة  الصحــة  مــن  مســتوى  بأعلــى  الشــعوب  جميــع  فيــه 

بلوغــه«.

األغراض الرئيسية

الثالثــة  المليــارات  غايــات  يلــي  وفيمــا 
الجديــدة والجريئــة الصــادرة عن المنظمة:

• استفادة مليار شخص آخر من التغطية
  الصحية الشاملة

• حماية مليار شخص آخر من الطوارئ
  الصحية على نحو أفضل

• تمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة
  والعافية.

ــة  ــي الثنائي ــي نســتهدف تحقيقهــا ف ــل الت الحصائ
2019-2018

• زيادة تماسك عرى الصحة العالمية من خالل تولي المنظمة
  لزمام المبادرة في تمكين مختلف الجهات الفاعلة من أداء
  دور ناشط وفاعل فيما يخص اإلسهام في تحسين صحة 

  جميع الناس؛
• االضطالع بعمليات المساءلة والشفافية بالتالزم مع وضع
  ُأطر تؤدي وظيفتها كما ينبغي في مجال إدارة المخاطر

  وتقييمها؛
• توفير التمويل وتخصيص الموارد بما يتواءم مع أولويات

  الدول األعضاء واحتياجاتها الصحية في سياق تطبيق
  إطار إدارة قائمة على تحقيق النتائج؛

• تحسين فهم الجمهور وأصحاب المصلحة لعمل المنظمة.

القيادة والوظائف التمكينية
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تلبيــًة لطلــب بشــأن وضــع خطــة عمــل عالميــة لتحقيــق هــدف التنميــة 
المستشــارة  هــّن  عالميــات،  زعيمــات  ثــالث  قدمنــه   3 المســتدامة 
األلمانيــة الســيدة أنجيــال ميــركل ورئيســة غانــا الســيدة نانــا أدو دانكــوا 
بدعــم  ســولبرغ  إرنــا  الســيدة  النرويــج  وزراء  ورئيســة  أدو  أكوفــو- 
مــن األميــن العــام لألمــم المتحــدة الســيد أنطونيــو غوتيريــس، توّلــت 
المنظمــة تنســيق عمليــة وضــع خطــة العمــل العالميــة بشــأن تمتّــع 
أعمــال 12  توّحــد  التــي  بأنمــاط عيــش صحيــة وبالرفاهيــة  الجميــع 
الخطــة  الصحــة. وهــذه  فــي مجــال  منظمــة عالميــة رائــدة وناشــطة 
هــي عبــارة عــن منبــر متيــن تســتفيد منــه الــوكاالت الصحيــة العالميــة 
فــي النهــوض بالعمــل الُمنجــز جماعيــًا وتســريع وتيــرة التقــدم الُمحــرز 
صــوب بلــوغ أهــداف التنميــة المســتدامة. ولــن يتســّنى تعظيــم االســتفادة 
مــن هــذه الفرصــة والمنبــر إال بواســطة صــون المشــاركة فيــه علــى 
أعلــى المســتويات السياســية ضمانــًا لمواصلــة العمــل المشــترك بيــن 

والقطاعــات. الــوزارات 
وبفضــل تنســيق المنظمــة فــي هــذا المضمــار، فقــد حــددت المنظمــات 
الصحيــة العالميــة البالــغ عددهــا 12 منظمــة مجــاالت يمكــن فيهــا 
تعزيــز العمــل الجماعــي بواســطة »عوامــل تعجيــل« رئيســية شــاملة 
تجمــع بيــن المــوارد والخبــرات وُســبل الوصــول الالزمــة إليجــاد عوامــل 
تمكيــن حافــزة تمضــي ُقدمــًا فــي إحــراز تقــدم كبيــر بشــأن تنفيــذ خطــة 
التنميــة المســتدامة الموضوعــة فــي إطــار أهــداف التنميــة المســتدامة.

وفيما يلي عوامل تسريع وتيرة بلوغ هدف التنمية المستدامة 3:
•  التمويل المستدام

•  الرعاية الصحية األولية
•  إشراك المجتمع المحلي والمجتمع المدني

•  محّددات الصحة
•  البحث والتطوير واالبتكار وُسبل اإلتاحة

•  البيانات والصحة الرقمية
•  وضع البرامج المبتكرة في المجاالت التي تستأثر بحصص هشة 

   وضعيفة وفيما يخص االستجابة لفاشيات األمراض.

أخذ زمام المبادرة في بلوغ هدف التنمية المستدامة ٣

تصبــو عمليــة التحــّول فــي المنظمــة إلــى تغييــر وضــع المنظمــة 
األمــم  إصــالح  عمليــة  إطــار  فــي  وتمكينهــا  تشــكيلها  واإعــادة 
المتحــدة علــى نطــاق أوســع، بحيــث يحّســن ذلــك بكثيــر جــودة 
عمــل المنظمــة فــي مجــال وضــع القواعــد والمجــال التقنــي ويزيــد 
تركيــزه علــى احتياجــات الــدول األعضــاء ومطالبهــا واإلجــراءات 
المتوقــع أن تّتخذهــا ويترجمهــا مباشــرًة إلــى نتائــج ُتحّقــق علــى 

المســتوى القطــري.
توليــد  إلــى  بالنســبة  وكان عــام 2018 عامــًا حاســم األهميــة 
الهامــة  المعالــم  يلــي  وفيمــا  التحــّول.  إلحــداث  الــالزم  الزخــم 

المضمــار: هــذا  فــي  الُمحّققــة 
• ُوِضعت استراتيجية جديدة لمواءمة عمل المنظمة برمتها

  مع الغايات الُمحّددة في أهداف التنمية المستدامة المتعلقة 
  بالصحة.

• جرى النظر فيما مجموعه 13 عالقة ترتبط بها المنظمة
جراءات تسيير   من العالقات التقنية والخارجية الرئيسية واإ
  األعمال وتحديد أولويات هذه العالقات واإلجراءات من 

  أجل إعادة تصميمها، بدءًا بعملية وضع الميزانية البرمجية.
  وحظيت عمليات إعادة تصميم هذه اإلجراءات بالقبول
  عمومًا على نطاق المنظمة ككل في أول اجتماع إدارة

  عالمي عقدته المنظمة في كانون األول/ ديسمبر 2018.
• اسُتعِرض نموذج اإلدارة الشامل الذي أُِعّد لغرض تنفيذ

  برنامج العمل العام الثاني عشر، 2014-2019، وُقدمت
  مقترحات عقب إجراء مشاورات داخلية بشأن أدوار المنظمة 

  وهيكلها وطرق عملها لمواءمتها عبر أنحاء المكاتب
  الرئيسية ككل ومستويات المنظمة الثالثة. ورّكزت التحليالت

  مبدئيًا على حضور المنظمة على الصعيد القطري، ومن
  ثم على صعيدي مقرها الرئيسي ومكاتبها اإلقليمية. وجرى
  التوّصل إلى اتفاق عام على المبادئ األساسية التي من

  شأنها أن تشّكل األساس الذي يستند إليه نموظذج اإلدارة 
  الجديد الذي حظي بالتأييد الحقًا في االجتماع العالمي

  المعقود بشأن اإلدارة.
• أفضى تقييم جوانب الثقافة التي تستند إليها المنظمة

  أساسًا في إنجاز عملها إلى تحديد طائفة من اإلجراءات
  األساسية المقّرر اتخاذها على المستوى المؤسسي ومستوى
  المكاتب الرئيسية وفرق العمل لتغيير عقلية جميع الموظفين

  وسلوكياتهم، بمن فيهم موظفي اإلدارة العليا. وتمّخض
  حوار عالمي ُأِقيم بين الموظفين كاّفة عن صياغة ميثاق
  قيم المنظمة الذي سُيدّشن في عام 2019 ويضّم خطة 
  بشأن إدراج تلك القيم فيما ينجزه كل الموظفين من عمل

  يوميًا، بمن فيهم رؤساؤهم.
• أدت أيضًا عملية التحّول إلى الشروع في إعادة التفكير
  بنهج المنظمة فيما يتعلق بمشاركاتها الخارجية من أجل

  اإلبالغ عن االستراتيجية الجديدة وتمويلها وتنفيذها بطريقة
  فعالة.

 

تحّول المنظمة
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ســعيًا مــن المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا إلــى قيــاس إســهاماته فــي تحســين 
والشــفافية  المســاءلة  جوانــب  علــى  تركيــزه  وزيــادة  بأفريقيــا  الصحــة 
وتحقيــق النتائــج، فقــد وّظــف اســتثمارات فــي مجــال وضــع إطــار متيــن 
ضفــاء الطابــع المؤسســي عليــه باالقتــران  لتحقيــق النتائــج بأفريقيــا واإ
داريــة رئيســية. وحّســنت مؤشــرات  مــع تطبيــق مؤشــرات أداء برمجيــة واإ
األداء اإلداريــة الرئيســية فعاليــة أعمــال المكتــب اإلقليمــي وكفاءتهــا 
البرمجيــة  األداء  مؤشــرات  ركــزت  بينمــا  الداخلــي،  الصعيــد  علــى 
الرئيســية علــى إحــداث تغييــرات فــي قــدرة المكاتــب القطريــة التابعــة 
للمنظمــة علــى زيــادة فعاليتهــا فــي تزويــد الــدول األعضــاء بالخدمــات، 

مّمــا زاد اســتجابتها ومالءمتهــا للغــرض الــذي ُأنِشــئت ألجلــه.

تركيــز المنظمــة علــى تحقيــق حصائــل بالبلــدان سيســتدعي إحــداث 
فــي  ذلــك  مــن  بينهــا واألهــم  فيمــا  المترابطــة  التغييــرات  مــن  العديــد 
عقلياتهــا، وهــي تغييــرات ســيكون إحداّثهــا فــي المنظمــة موّجهــًا علــى 
تحقيــق الحصائــل الُمبّينــة فــي برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر. 
فــي التركيــز علــى تحقيــق الحصائــل. يــرد أدنــاه  وال ُيســتغنى عّمــا 
وُيســّلط التركيــز علــى موضــوع تحقيــق الحصائــل الضــوء علــى ضــرورة 
فــي  الُمحــّددة  الغايــات  غايــات واضحــة. وســتوفر  تحديــد مجموعــة 
إطــار المنظمــة لتحقيــق الحصائــل مــا يلــزم مــن توجيهــات وجوانــب 
تركيــز بشــأن كل إجــراء تّتخــذه المنظمــة وكل اســتثمار توّظفــه علــى 

القطــري. الصعيــد 
لقــد انطــوت العمليــة الجديــدة لوضــع الميزانيــة البرمجيــة علــى وضــع 
خطــط دعــم قطريــة طــوال مــدة تنفيــذ برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر 
ضمانــًا لتقديــم دعــم فعــال ومتماســك العــرى عبــر أنحــاء مســتوياتها 
الثالثــة ككل. وســيؤدي تعزيــز عمليــة وضــع خطــط – الدعــم القطــري 
- إلــى مواءمــة العمــل الُمنجــز عبــر أنحــاء مســتويات المنظمــة الثالثــة 

ككل، والــذي يرّكــز بشــّدة علــى تزويــد البلــدان بدعــم أفضــل.
مــن المتعــّذر التركيــز علــى تحقيــق الحصائــل بواســطة القيــام حصــرًا 
بتحديــد األولويــات ووضــع الخطــط والميزانيــات التــي تدعــم تحقيقهــا 
علــى هــذا النحــو. وال غنــى عــن ضمــان قيــاس الُمحّقــق مــن هــذه 
الحصائــل علــى الصعيــد القطــري وقيــاس الطريقــة التــي يســاعد بهــا 
عمــل المنظمــة فــي تحقيقهــا بالبلــدان قياســًا دقيقــًا مــن أجــل مســاءلة 
الــدول األعضــاء واألمانــة علــى حــد ســواء عــن تحقيقهــا. وتعكــف 
المنظمــة علــى اّتبــاع طريقــة جديــدة تكفــل قيــاس النتائــج الُمحّققــة علــى 
النتائــج، بمــا فيهــا  مســتويات مختلفــة مــن مســتويات إطــار تحقيــق 
مؤشــرات بلــوغ غايــات المليــارات الثالثــة والغايــات البرمجيــة، ونهــج 

جديــد لقيــاس معــدالت مســاءلة األمانــة عــن تحقيقهــا.

تواصــل المنظمــة قيــادة آليــات تنســيق عمــل المانحيــن مــع الحكومــات 
أو االشــتراك فــي قيادتهــا. وأفــادت المكاتــب القطريــة التابعــة للمنظمــة 
بأنهــا عاكفــة علــى أداء دور قيــادي مطــرد الزيــادة فــي 70٪ مــن 
تلــك اآلليــات، علمــًا  فيهــا  ُتطّبــق  التــي  البلــدان واألقاليــم والمناطــق 
بــأن تلــك المكاتــب تواظــب علــى دعــم الحكومــات والشــركاء فــي تنفيــذ 
أهــداف التنميــة المســتدامة عــن طريــق اإلســهام فــي المنابــر الوطنيــة 
المعنيــة بتنســيق أهــداف التنميــة المســتدامة وفــي جهــود الدعــوة وتعبئــة 
المــوارد والتنســيق فــي مجــال تحديــد الغايــات الوطنيــة وأنشــطة الرصــد 
والتقييــم. وأبلغــت نســبة كبيــرة مــن المكاتــب القطريــة التابعــة للمنظمــة 
)89٪( عــن مواصلتهــا لمشــاركتها فــي تقديــم الدعــم التقنــي الــالزم.

وتؤكــد مجــّددًا خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 علــى ضــرورة 
توثيــق عــرى التعــاون فيمــا بيــن بلــدان الجنــوب والتعــاون الثالثــي، فيمــا 
يتعلــق بضمــان إتاحــة العلــوم والتكنولوجيــات ووســائل االبتــكار مــن 
أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. أّمــا علــى الصعيــد العالمــي، 
فقــد أفــاد نصــف عــدد مكاتــب المنظمــة الموجــودة فــي البلــدان واألقاليــم 
والمناطــق المنتشــرة بجميــع األقاليــم الســتة عــن دعمهــا لمــا مجموعــه 
241 مبــادرة مــن مبــادرات التعــاون بيــن بلــدان الجنــوب و/ أو التعــاون 

الثالثــي.

قياس األداء بواسطة النتائج الُمحّققة

تنفيذ برنامج العمل العام الثالث عشر بطريقة ترّكز 
على تحقيق الحصائل بالبلدان

أخذ زمام المبادرة على المستوى القطري مواءمة عملية التحّول على الصعيد 
القطري مع إصالح األمم المتحدة

االلتزام بتحقيق حصائل تحّسن حياة الناس

المتحــدة  مــع فريــق األمــم  إطــار عملهــا  فــي  المنظمــة  تواظــب 
األمــم  إصــالح  فــي  اســتباقي  بشــكل  المشــاركة  علــى  القطــري 
المتحــدة علــى المســتوى القطــري تعزيــزًا لفعاليــة حضــور األمــم 
المتحــدة بالبلــدان. وأفــادت مكاتــب مجموعهــا 128 مكتبــًا مــن 
المكاتــب القطريــة التابعــة للمنظمــة بأنهــا شــاركت مــن البلــدان 
التــي ُكلِّفــت بالعمــل بهــا فــي وضــع إطــار عمــل األمــم المتحــدة 
للمســاعدة اإلنمائيــة، الــذي يجّســد معظــم أولويــات المنظمــة فيمــا 
يخــص اســتراتيجيات تعاونهــا علــى الصعيــد القطــري، ويعكــس 
اإلســتراتيجيين  اإلطاريــن  هذيــن  بيــن  القائمــة  التــآزر  أوجــه 

المتحــدة. المنظمــة واألمــم  التــي تنجزهــا  التكميليــة  واألعمــال 

إن وضــوح المنظمــة فــي تركيزهــا علــى تحقيــق الحصائــل يســتتبع 
قطــع التــزام برصــد النتائــج الُمحّققــة وقياســها. واقتُــِرح نظــام قيــاس 
ُمحــّدد المعالــم لرصــد التقــدم الُمحــرز صــوب تحقيــق الحصائــل 
الُمبّينــة فــي برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر وقيــاس معــدالت 

تحقيقهــا.
ويتكــون نظــام القيــاس هــذا مــن مقيــاس شــامل وقابــل للمقارنــة 
لقيــاس مــا ُيبّلــغ عنــه مــن تقــدم ُمحــرز بموجــب المؤشــرات التاليــة:

• المؤشر المتعلق بمتوسط العمر المتوقع في ظّل التمتع
  بالصحة الذي يربط غايات المليارات الثالثة؛

• مؤشرات مركبة بشأن بلوغ كل واحدة من غايات المليارات
  الثالثة نفسها؛

• مجموعة مؤشرات بشأن الحصائل مكونة من 38 مؤشرًا من
  مؤشرات أهداف التنمية المستدامة و8 مؤشرات بشأن

  مجاالت عمل أخرى غير مشمولة بمؤشرات أهداف التنمية
  المستدامة المذكورة )من قبيل مقاومة مضادات الميكروبات

  والطوارئ(.
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البوابــة  علــى  تنشــرها  التــي  البيانــات  تحســين  األمانــة  واصلــت 
ومــن  البيانــات.  تلــك  تنقيــح  وفــي  البرمجيــة  للميزانيــة  اإللكترونيــة 
التحســينات التــي أدخلتهــا عليهــا إدراج بيانــات جديــدة فيهــا، مثــل تلــك 
المتعلقــة برســم خرائــط القــرارات التــي تّتخذهــا األجهــزة الرئاســية علــى 
الصعيديــن العالمــي واإلقليمــي، وبالعمــل الُمنجــز بشــأن إطــار التأهــب 
لمواجهــة األنفلونــزا الجائحــة وتمويلــه. وُتصــان فــي البوابــة اإللكترونيــة 
ســمات رئيســية تســتوفي االلتزامات المقطوعة بشــأن االمتثال بموجب 
قــادرة  البوابــة اإللكترونيــة  المعونــة. وهــذه  لشــفافية  الدوليــة  المبــادرة 
علــى تبســيط الطريقــة التــي تنتهجهــا المنظمــة فــي تقديــم المعلومــات 
عــن مجــاالت تركيزهــا واألعمــال التــي تنجزهــا والمــوارد التــي تمتلكهــا 
وكيفيــة إنفاقهــا لهــا والنتائــج التــي تحّققهــا وتقييــم أدائهــا. وتواصــل 
المنظمــة إثبــات حرصهــا علــى اّتبــاع أفضــل الممارســات بوصفهــا أداة 

لتحقيــق الشــفافية فــي الميــدان التنظيمــي.

تعبئة الموارد الالزمة لتنفيذ التحّول
تصبــو اســتراتيجية المنظمــة بشــأن تعبئــة المــوارد إلــى ضمــان تزويــد 
الثالــث عشــر،  العــام  لتنفيــذ برنامــج العمــل  المنظمــة بمــوارد كافيــة 
والحــرص فــي معــرض تنفيــذه علــى بلــوغ غايــات المليــارات الثالثة التي 
حّددتها المنظمة. وتبّين االســتراتيجية المذكورة الُســبل التي ســتنتهجها 
المنظمــة فــي بلــوغ غاياتهــا الُمحــّددة بشــأن تعبئــة المــوارد بفضــل اّتبــاع 
نهــوج تقليديــة ومبتكــرة بطبيعتهــا علــى حــد ســواء وُمصّممــة خّصيصــًا 
لهــذا الغــرض، وبفضــل إقامــة طائفــة متنوعــة أكبــر مــن الشــراكات. 
وتجّســد االســتراتيجية أيضــًا الفــرص الُمتاحــة لزيــادة الدعــم المقــدم مــن 
المؤسســات الخيريــة وتعزيــز إمكانــات االســتفادة مــن المــوارد علــى 

المســتوى القطــري.

تعظيم االستفادة من الحصائل الُمحّققة من خالل 
إقامة الشراكات

ُتســند إلــى المنظمــة واليــة واســعة النطــاق - ألنهــا الوكالــة العالميــة 
الوحيــدة المعنيــة بالصحــة فــي العالــم والُمكّلفــة بواليــة يمكــن أن تغّيــر 
وجــه العالــم – ولكــن مــن المتعــّذر علــى المنظمــة أن تنجــز عملهــا 
بهــم  إنجــازه وترحيبهــا  فــي  انخــراط شــركاء آخريــن معهــا  مــن دون 
وتعّلمهــا منهــم وتقاســمها معهــم للمســؤوليات وفقــًا للمزايــا النســبية لــكل 
واحــد منهــم. واسترشــادًا مــن المنظمــة بإدراكهــا أن العالــم أكبــر مــن 
أن تتمكــن وكالــة واحــدة ال غيــر مــن تزويــده بالخدمــات، فقــد واظبــت 
خــالل عــام 2018 علــى توثيــق عــرى شــراكاتها القائمــة وأقامــت أخــرى 

جديــدة منهــا.

رصد المخاطر الرئيسية المحيقة بالمنظمة
ظــإدارة المخاطــر علــى إدارة المخاطــر ورصدهــا بانتظــام ضمانــًا لبلــوغ 
معــدالت  لتحســين  ومواصلــًة  المناســب.  بالوقــت  المنظمــة  أغــراض 
المســاءلة والشــفافية عبــر أنحــاء مســتويات المنظمــة كاّفــة، فقــد شــّكلت 
دارة المخاطــر  المكاتــب اإلقليميــة لجانــًا إقليميــة معنيــة باالمتثــال واإ
لدعــم عمليــات صنــع القــرار، أو هــي عاكفــة حاليــًا علــى تشــكيل تلــك 

اللجــان.

إقامة شراكات من أجل تحقيق حصائل االلتزام بتحقيق الشفافية باستمرار
صحية أفضل

من األقوال إلى األفعال في مجال تمثيل 
الجنسين على قدم المساواة

أقامــت المنظمــة فــي عــام 2007 شــراكة مــع مؤسســة بلومبــرغ 
الخيريــة دعمــًا لمكافحــة التبــغ والوقايــة مــن اإلصابــات. وفيمــا 
يخــص مجــال مكافحــة التبــغ، فقــد عّظمــت المنظمــة معــدالت 
اســتفادتها مــن النتائــج الُمحّققــه فيــه مــن خــالل وضــع السياســات 
الناحيــة  مــن  ترّكــز  التــي  المتخّصصــة  القطريــة  والبرامــج 
االســتراتيجية علــى أربعــة بلــدان ذات أولويــة تــرزح تحــت وطــأة 
أثقــل أعبــاء متعاطــي التبــغ، أال وهــي: بنغالديــش والصيــن والهنــد 
ندونيســيا. وعمومــًا، فقــد تمّكنــت المنظمــة بفضــل الدعــم المقــدم  واإ
إليهــا مــن مؤسســة بلومبــرغ الخيريــة فــي مجــال مكافحــة التبــغ مــن 
الوصول إلى 4.7 مليار شــخص – أي بنســبة 63٪ من ســكان 

العالــم - مــن خــالل اّتخــاذ تدابيــر بشــأن مكافحتــه.
الصينيــة ومبــادرة  للحكومــة  أمــد طويــل  منــذ  والمنظمــة شــريك 
بلومبــرغ بشــأن تنفيــذ المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــة 
صحيــة  معاهــدة  عــن  عبــارة  وهــي  التبــغ،  لمكافحــة  اإلطاريــة 
عالميــة صــادق عليهــا أكثــر مــن 180 بلــدًا. وقــد شــّن مكتــب 
ــة لمكافحــة التبــغ شــارك فيهــا أربعــة مــن  المنظمــة بالصيــن حمل
المشــاهير الشــباب وتابعها الماليين، بحيث تمّكنت في أســبوعها 
األول مــن الوصــول إلــى أكثــر مــن 120 مليــون مســتخدم مــن 
مســتخدمي وســائط التواصــل االجتماعــي وأشــركت 80 مليــون 
شــخص فــي مواضيــع مناقشــاتها. وزاد عــدد المنافــذ اإلعالميــة 
التــي غطــت وقائعهــا علــى 184 منفــذًا، وُعــِرض عنهــا فيديــو 
علــى واجهــات مبانــي ومواقــع بــارزة منتشــرة بجميــع أنحــاء الصيــن 

وفــي تايمــز ســكوير الكائنــة بمدينــة نيويــورك.
مــع  بالصيــن  المنظمــة  مكتــب  تعــاون  إلــى  الحملــة  واســتندت 
مؤسســة بلومبــرغ الخيريــة لعقــد مــن الزمــن علــى دعــم مناصــري 
فــرض  بشــأن  قوانيــن  ســّن  أجــل  مــن  بالصيــن  التبــغ  مكافحــة 
لــه،  والترويــج  عنــه  اإلعــالن  ومكافحــة  التبــغ  علــى  الضرائــب 
منتجاتــه  علــى  الُمصــّورة  التحذيــرات  تثبيــت  بشــأن  وتشــريعات 
قامــة أماكــن خاليــة مــن دخانــه. وقــد فتــح انخــراط المنظمــة فــي  واإ
العمــل مــع شــركاء غيــر تقليدييــن فــي مجــال الترفيــه واألزيــاء 
أبــواب الوصــول إلــى فئــات أكبــر مــن الجمهــور بوصــف ذلــك قــوة 
معادلــة بوجــه الممارســات العدوانيــة التــي تّتبعهــا دوائــر صناعــة 

التبــغ فــي تســويق منتجاتهــا.

• ارتفعت نسبة النساء الالئي يشغلن وظائف طويلة األجل
  في الفئة الفنية والفئات العليا من ٤٤.٤٪ في عام 2017 

  إلى ٤٥.٤٪ في عام 2018.
• ازداد عدد النساء الالتي يشغلن مناصب عليا في المقر

  الرئيسي من ٣7٪ في عام 2017 إلى ٤1٪ في
  عام 2018.
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ونفــذت المنظمــة دورات تدريبيــة بشــأن منــع المضايقــات والتحــرش 
مــع  مطلقــًا  التســامح  وعــدم  الســلطة  اســتغالل  ســاءة  واإ الجنســي 
االســتغالل واالعتــداء الجنســيين، وُألــِزم جميــع الموظفيــن بأخــذ هــذه 
نســبة ٪100. مــن  إجمــااًل  اســتكمالها  معــدالت  واقتربــت  الــدورات 
نظــرًا إلــى أن عمــل المنظمــة ُمعــّزز بالبيانــات التــي باتــت أكثــر عرضة 
د جانــب األمــن الســيبراني  لشــّن هجمــات ســيبرانية عليهــا، فقــد ُحــدِّ
بوصفــه مــن المخاطــر الرئيســية الُمحيقــة بالمنظمــة، وُوِضعــت تدابيــر 
والســرقة  الضيــاع  مــن  بياناتهــا  لحمايــة  المخاطــر  تخفيــف  بشــأن 
موضــع التنفيــذ. وتحقيقــًا لهــذه الغايــة، فقــد اســتحدثت المنظمــة تدريبــًا 
بشــأن التوعيــة باألمــن الســيبراني وألزمــت جميــع مســتخدمي نظمهــا 
ــنت أيضًا مبادرة لوضع سياســة شــاملة بشــأن  المعلوماتية بأخذه. وُدشِّ
حمايــة البيانــات بالمنظمــة التــي تتعامــل مــع موضــوع ســالمة بياناتهــا 
بجديــة وتواصــل ســعيها إلــى إيجــاد ُســبل كفيلــة بإنفــاذ حمايــة أصولهــا 

الرقميــة.

التمكين من تحقيق الحصائل
ال توّظــف المنظمــة اســتثمارات كبيــرة فــي مجالــي اإلدارة والتنظيــم 
حفاظــًا علــى ســالمتها وضمانــًا لمســاءلتها عــن مواردهــا فحســب، بــل 
تيســيرًا لتحقيــق حصائلهــا فــي مجــال الصحــة أيضــًا. ويمكــن أن ُيرهــن 
نجــاح البرامــج التقنيــة بإدارتهــا وتنظيمهــا بكفــاءة، بوســائل مثــل ضمــان 
تعييــن الموظفيــن الرئيســيين بالوقــت المناســب لتوفيــر الخبــرات التــي 
تمــّس الحاجــة إليهــا فــي مجــال تذليــل العقبــات التــي تعتــرض ســبيل 
تنفيــذ تلــك البرامــج، واإعــداد الخبــراء الالزميــن لالتفــاق علــى المعاييــر 
المتعلقــة بتحقيــق المنافــع العالميــة فــي مجــال الصحــة العموميــة أو 

اقتنــاء معــدات تصــون ســالمة المرضــى وموظفــي المنظمــة.
ويتجســد الــدور الحاســم الــذي يؤديــه مجــاال اإلدارة والتنظيــم فــي تكليــل 
العمليــات األمنيــة بالنجــاح التــي حظيــت بالدعــم علــى جميــع مســتويات 
المنظمة الثالثة وُنفِّذت أثناء االســتجابة لما اندلع مؤخرًا من فاشــيات 
مــرض فيــروس اإليبــوال. ومــن شــأن انعــدام األمــن الــذي توّفــره المنظمــة 
لموظفيهــا وشــركائها وعامليهــا الصحييــن أن يســفر عــن توّقــف مراكــز 
العــالج عــن العمــل وتعــّذر إعطــاء اللقاحــات وبــذل الجهــود الالزمــة 
لتعبئــة طاقــات المجتمعــات المحليــة التــي الُيســتغنى عنهــا مــن أجــل 

الحصــول علــى دعــم النــاس.
ومــن اإلنجــازات الرئيســية التــي حّققتهــا وحــدات المشــتريات بالعديــد 
مــن مكاتــب المنظمــة تزويــد المنظمــة بمــا يلــزم مــن دعــم فــي ميــدان 

اســتجابتها للطــوارئ.

بيان مبّررات االستثمار في مجال تحقيق 
الحصائل الصحية وفي المنظمة

تحــت  باالســتثمار  المتعلقــة  مبّرراتهــا  أولــى  المنظمــة  نشــرت 
فيهــا  التالــي: »إنســانية أوفــر صحــة«، والتــي أعربــت  العنــوان 
ألول مــرة بوضــوح عــن العائــدات المتوقــع جنيهــا مــن االســتثمار، 
وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بالنتائــج التــي ســيحّققها هــذا االســتثمار 
الثالــث  العــام  النــاس بفضــل تنفيــذ برنامــج العمــل  بشــأن حيــاة 

عشــر.

تحقيق ما يلي بحلول عام 202٣:
إنقاذ ٣0 مليون روح

التمتّــع  ظــّل  فــي  العمــر  مــن  ســنة  مليــون   100 إضافــة 
لصحــة با

البلــدان المنخفضــة  تحقيــق نمــو اقتصــادي نســبته ٤٪ فــي 
الدخــل المتوســطة  وتلــك  الدخــل 

التكاليف الُمتكبدة:
1٤.1 مليار دوالر أمريكي على مدى 5 سنوات.

تســاعد مبّررات االســتثمار على توضيح أهم المســائل المطروحة 
الالزمــة  المــوارد  تعبئــة  مجــال  فــي  المبذولــة  الجهــود  وتوجيــه 

للتركيــز علــى تحقيــق النتائــج.
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ُنِشــرت فــي حزيــران/ يونيــو 2018 السياســة الُمحّدثــة الصــادرة عــن 
المنظمــة بشــأن ضمــان الجــودة فيمــا يتعلــق بشــراء األدويــة األساســية 
وغيرهــا مــن المنتجــات الصحيــة، التــي تحــّدد المبــادئ والمتطلبــات 
التــي ترتكــز إليهــا المنظمــة فــي شــراء األدويــة األساســية والمنتجــات 
الصحيــة، وتضــم مجموعــة مــن المعاييــر الواضحــة والشــفافة الُمطّبقــة 
فــي مجــال االختيــار مــن بيــن المصــادر المحتملــة لألدويــة ومورديهــا 
المحتمليــن. وتنطبــق هــذه السياســة علــى جميــع مكاتــب المنظمــة التــي 
تشــتري األدويــة ألغــراض روتينيــة وأخــرى طارئــة علــى حــد ســواء، 
بضمــان  والمعنــي  للمنظمــة  التابــع  الفريــق  السياســة  رصــد  ويتولــى 

الجــودة.
يشــّكل تأميــن ســالمة موظفــي المنظمــة وأمنهــم جــزءًا أساســيًا مــن 
بــأن  أنشــطتها فــي مجــال تنفيــذ البرامــج وتحقيــق الحصائــل، علمــًا 
الوضــع األمنــي العالمــي آخــذ فــي التغّيــر بشــكل يصّعــب تنفيــذ البرامــج 
مهمتهــا  بتنفيــذ  المنظمــة  تضطلــع  أن  ويلــزم  المواقــع.  مــن  بالعديــد 
لمســاعدة البلــدان علــى تحقيــق أولوياتهــا، بمــا فيهــا البلــدان التــي تــدور 
فيهــا رحــى النزاعــات وتلــك التــي تعانــي مــن حــاالت هشــة وضعيفــة. 
الميدانييــن  األمــن  ضبــاط  مــن  آخــر  عــددًا  مثــاًل  األمانــة  ونشــرت 
المتفانيــن دعمــًا لمــا اضُطِلــع بــه مــن عمليــات فــي عــام 2018 بــكل 
وموزامبيــق  وليبيــا  الديمقراطيــة  الكونغــو  وجمهوريــة  بنغالديــش  مــن 

واليمــن، مــن بيــن بلــدان أخــرى.
وعــّززت المنظمــة قدراتهــا فــي مجــال تقديــم خدمــات الدعــم األمنــي، 

وهــي خدمــات ســتواصل تعزيزهــا وتوحيدهــا.

إن الموظفيــن هــم مــن أهــم أصــول أي وكالــة تقنيــة مثــل المنظمــة التــي 
تواصــل تغييــر أســاليب عملهــا بمعيــة المــوارد البشــرية الســتبقاء أفضــل 

األشــخاص ووضــع المناســبين منهــم باألماكــن الصحيحــة.
وفســحت السياســة الجديــدة التــي ُشــِرع فــي تطبيقهــا بــآذار/ مــارس 
2018 تحــت عنــوان سياســة المهــام التطويريــة القصيــرة األجــل 
المجــال أمــام 45 موظفــًا مــن جميــع الفئــات وعلــى جميــع المســتويات 
التنظيميــة لالنخــراط مؤقتــًا فــي ممارســة مهامهــم فــي أوســاط عمــل 
مختلفــة بمراكــز عمــل أخــرى أو بالمكاتــب الرئيســية ألغــراض التطويــر 
ُتتــاح فيهــا هــذه الفرصــة أمــام  الوظيفــي، وهــي المــرة األولــى التــي 

الموظفيــن الفنييــن الوطنييــن وموظفــي الخدمــات العامــة.

شراء األدوية األساسية

حماية موظفينا

استبقاء المواهب

ُنفِّــذ تجريبيــًا بعــام 2016  الــذي  وتكّلــل برنامــج اإلرشــاد العالمــي 
بنجــاح باهــر، حيــث أُِعيــد تنفيــذه باآلونــة األخيــرة لتوظيــف المزيــد 
مــن المرشــدين )الذيــن ُيتــاح منهــم حتــى اآلن 70 مرشــدًا عبــر أنحــاء 
المنظمــة ككل( ليتيــح الفرصــة أمــام المزيــد مــن الموظفيــن لالســتفادة 
مــن ثــروة الخبــرات والمعــارف الداخليــة الُمتاحــة ضمــن نطــاق المنظمــة 
وتقاســم هــذه الثــروة، ويعــّزز فــي الوقــت نفســه فــرص تواصــل الجميــع 

عبــر الشــبكات وتعّلمهــم مــن بعضهــم البعــض.

القيادة والوظائف التمكينية
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وقــد طرحــت االســتجابة لفاشــيات اإليبــوال المندلعــة بجمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة تحديــات فريــدة مــن نوعهــا، حيــث اضطــر فيهــا الموظفــون 
ظــل  فــي  خدماتهــم  تقديــم  إلــى  الزيــادة  مطــرد  اضطــرارًا  والبرامــج 
تعرضهــم لتهديــدات أمنيــة. وتطلبــت العمليــات الُمضطلــع بهــا توظيــف 
جــراء اتصــاالت أثنــاء  اســتثمارات فــي مجــال اقتنــاء مركبــات مدرعــة واإ
الطــوارئ وتوفيــر معــدات حمايــة شــخصية، فضــاًل عــن توظيفهــا فــي 
مجــال تدريــب الموظفيــن. وتواظــب المنظمــة فــي إطــار تنفيــذ نظــام 
األمــم المتحــدة إلدارة األمــن علــى االســتفادة فــي اســتجابتها لفاشــيات 
اإليبــوال مــن المــوارد المشــتركة لمنظومــة األمــم المتحــدة، بمــا فيهــا إدارة 
شــؤون الســالمة واألمــن التابعــة لألمــم المتحــدة وبعثــة منظمــة األمــم 
المتحــدة لتحقيــق االســتقرار بجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، غيــر أن 

الوضــع فيهــا مــازال مجهــواًل والمخاطــر عاليــة للغايــة.
وتواصــل المنظمــة تعزيــز قدرتهــا علــى التعامــل مــع الطلبــات المتزايــدة 
الدعــم  بهــذا  التغطيــة  وصــون  الطــوارئ  أثنــاء  الدعــم  تقديــم  علــى 
بمعــدالت فعالــة علــى الصعيــد الدولــي. وتــزاول المنظمــة عملهــا علــى 
أســاس الفرضيــة القائلــة إن كل موظــف وكل مكتــب يجــب أن ينعمــا 
بالســالمة واألمــن لكــي يتمّكنــا فــي نهايــة المطــاف مــن تقديــم الدعــم 

الــالزم فــي أي وضــع علــى أرض الواقــع.

وفقــًا لمــا يذكــره مكتــب خدمــات المراقبــة الداخليــة التابــع للمنظمــة، 
فــإن فعاليــة تطبيــق ضوابــط الرقابــة الداخليــة بإقليــم المنظمــة األفريقــي 

ازدادت نســبتها مــن 50٪ فــي عــام 2015 إلــى 75٪ فــي
تحســينات  فيــه  الوظيفيــة  المجــاالت  جميــع  وشــهدت  عــام 2018. 
كبيــرة، وخاصــًة مجــال التعــاون المالــي المباشــر الــذي زادت فيــه فعاليــة 
تطبيــق ضوابــط الرقابــة إلــى أكثــر مــن الضعــف. ومــن المؤشــرات 
البــارزة إلحــراز التقــدم تقليــل عــدد التقاريــر المعلقــة، حيــث قــّل عــدد 
المتأخــر منهــا بشــأن التعــاون المالــي المباشــر باإلقليــم األفريقــي مــن 
1907 تقاريــر لغايــة 1 نيســان/ أبريــل 2016 إلــى 62 تقريــرًا فــي 
15 شــباط/ فبراير 2019 – وهو تقليل في عددها بنســبة 84٪ عن 

العــام الماضــي ونســبة 91٪ علــى مــدى العاميــن المنصرميــن
ونسبة 97٪ على مدى السنوات الثالث الماضية.

ووضع المكتب اإلقليمي ألفريقيا استراتيجية قام على أساسها بإعداد 
وتنفيــذ عــدد مــن العمليــات واألدوات التــي اســُتِفيد منهــا فــي إطــار 
اّتبــاع نهــج منظــم ومنضبــط وراســخ التركيــز، علــى أن عوامــل النجــاح 
الرئيســية تمثلــت فــي الشــعور العميــق بالمقاصــد المنشــودة وااللتزامــات 
كل  لمســؤوليات  الجلــي  والفهــم  الواضحــة  والتوقعــات  المقطوعــة؛ 
موظــف والتزاماتــه؛ وأوجــه التعــاون؛ وانفتــاح آفــاق التواصــل؛ والشــعور 

القــوي بالمســؤولية والثقــة المشــتركتين.
واعتمــد كبــار الموظفيــن اإلدارييــن باإلقليــم األفريقــي فــي اجتماعهــم 
المعقــود بتشــرين األول/ أكتوبــر 2018 التزامــًا باإلجمــاع يفيــد بتقليــل 
»عدد التقارير المتأخرة بشــأن التعاون المالي المباشــر إلى الصفر«. 
وتشــير االتجاهــات الُمختطــة حاليــًا إلــى أن اإلقليــم قــد ُيوّفــق فــي بلــوغ 
مرحلــة القيــاس المعياريــة هــذه التــي لــم يبلغهــا مــن قبــل قــّط بحلــول 

شــهر حزيــران/ يونيــو 2019.

المحاسبة على كل دوالر

عمليات الشراء أثناء الطوارئ
تعكــف المنظمــة فــي إطــار تنفيذهــا لمبــادرات أوســع نطاقــًا بشــأن 
تعزيــز سلســلة اإلمــداد علــى توســيع نطــاق مــا تضطلــع بــه حاليــًا 
مــن عمليــات فــي مدينــة دبــي اإلنســانية الدوليــة، اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، حيــث شــهدت تلــك العمليــات فــي عــام 2018 زيــادات 
المنقــذة  الطبيــة  واإلمــدادات  األدويــة  علــى  الطلــب  فــي  كبيــرة 
دراكًا مــن المنظمــة ألهميــة الحفــاظ علــى مخزونــات  لــألرواح. واإ
ُمحــّددة الموقــع ُمســبقًا مــن اإلمــدادات الصحيــة الطارئــة ولموقــع 
توســيع  علــى  مواظبــة  فإنهــا  واالســتراتيجي،  الجغرافــي  دبــي 
نطــاق عملياتهــا التــي تضطلــع بهــا حاليــًا بشــأن زيــادة مســاحة 
مســتودعات حفــظ المخزونــات الُمتحكــم فــي درجــات حراتهــا مــن 
3000 متــر مربــع مبدئيــًا إلــى أكثــر مــن 000 12 متــر مربــع.

توفير التكاليف عند الشراء
أّعــدت المنظمــة تحــت إشــراف فريقهــا المعنــي بضمــان الجــودة 
قائمتهــا الموّحــدة بأســماء البنــود الطبيــة. وتصــدر العطــاءات فــي 
إطــار مــا ُيبــرم مــن اتفاقــات طويلــة األجــل مــع المورديــن بهــدف 
إدراج أســماء منتجــات المســتحضرات الصيدالنيــة األكثــر تواتــرًا 
مــن حيــث االســتعمال فــي فهــرس المنظمــة اإللكترونــي. وتســاعد 
هــذه العمليــة علــى تالفــي تكــرار عمليــات شــراء الســلع المتطابقــة 
تحّقــق  أن  الُمتوّقــع  ومــن  للغايــة.  المتشــابهة  أو  مواصفاتهــا 
المنظمــة وفــورات كبيــرة فــي التكاليــف بفضــل تحســين عمليــات 
الجــودة والتوقيــت والتســعير  مــن حيــث  الشــراء عمومــًا، وذلــك 

والتكاليــف اإلداريــة.

القيادة والوظائف التمكينية

عدد التقارير

نيسان/ أبريل
2016
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نيسان/ أبريل
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تشرين األول/ أكتوبر
2016

تشرين األول/ أكتوبر
2017

تشرين األول/ أكتوبر
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عــدد التقاريــر المتأخــرة بشــأن التعــاون المالــي المباشــر، 
2019-201٦ ألفريقيــا،  اإلقليمــي  المكتــب 
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تعزيز االتصاالت
قامــت مكاتــب إقليميــة عديــدة تابعــة للمنظمــة بإعــادة توجيــه تركيزهــا 
اإلقليمــي  الصعيديــن  علــى  اتصــاالت  مــن  ُيجــرى  مــا  تعزيــز  علــى 
والقطــري كليهمــا، ممــا أفضــى إلــى إجــراء اتصــاالت أكثــر فعاليــة 
بالوقــت المناســب بشــأن مواضيــع الصحــة العموميــة وتوســيع نطــاق 

عمــل المنظمــة للوصــول إلــى فئــات الجماهيــر الرئيســية.
واشــتملت اإلجــراءات الرئيســية الُمّتخــذة فــي عــام 2018 علــى تحديــث 
وترحيلهــا  هيكلتهــا  واإعــادة  والقطريــة  اإلقليميــة  اإللكترونيــة  المواقــع 
إلــى مجــاالت نظــام حديــث إلدارة المحتــوى وتدريــب الموظفيــن علــى 
اســتخدام هذا النظام. كما ركز الفريق على التواصل بشــكل اســتباقي 
رســال النشــرات بطريقــة ُمحــّددة األهــداف واإعــداد  مــع الصحفييــن واإ
أكثــر مــن 100 قصــة مــن قصــص المنظمــة فــي شــكل نســخ مطبوعــة 

وأخــرى إلكترونيــة وبّثهــا عبــر وســائط اإلعــالم.
ومــن األنشــطة الهامــة األخــرى الُمضطلــع بهــا االســتمرار فــي نشــر 
الخبــراء المعنييــن باالتصــاالت لتعزيــز قــدرة البلــدان علــى االنخــراط 
فــي إجــراء اتصــاالت فعالــة أثنــاء الطــوارئ/ المخاطــر وتعزيــز تحقيــق 
التغطيــة الصحيــة الشــاملة. ومــن األمثلــة علــى عمليــات نشــر الخبــراء 
مجــال  فــي  مباشــرًة  المقــّدم  الدعــم  الهــادئ  المحيــط  غــرب  بإقليــم 
االســتجابة للزلــزال الــذي ضــرب بابــوا غينيــا الجديــدة وفاشــية شــلل 
األطفــال التــي اندلعــت فيهــا والفيضانــات التــي اجتاحــت جمهوريــة 
الو الديمقراطيــة الشــعبية وأزمــة لقاحــات حمــى الضنــك التــي نشــبت 
بالفلبيــن، فضــاًل عــن الدعــم المقــدم مــن المكتــب القطــري فــي فييــت 
نــام بشــأن إجــراء اتصــاالت ُمســتهدفة تعــّزز تقديــم الرعايــة الصحيــة 

الشــاملة.
إرساء جوانب الكفاءة والسالمة في بنية المنظمة 

التحتية
فــي  الكائــن  الرئيســي  المنظمــة علــى تحديــث مبانــي مقرهــا  تعكــف 
الســالمة  لمعاييــر  مطابقــة  مبانيهــا  مجموعــة  تصبــح  لكــي  جنيــف 
والبيئــة السويســرية وقواعــد األمــن الُمطّبقــة باألمــم المتحــدة. وســعيًا مــن 
المنظمــة إلــى ضمــان تحقيــق مرونتهــا فــي التكيــف مــع مــا يســتجد مــن 
دراكًا منهــا لتغيــر المشــهد الــذي تعمــل فيــه  احتياجــات فــي المســتقبل واإ
باســتمرار، فقــد اعتمــدت نهجــًا ألمعيــًا ومبتكــرًا لتشــكيل ســمات البنيــة 

التحتيــة داخــل مجموعــة مبانيهــا الُمجــّددة.
وتواظــب الــدول األعضــاء فــي المنظمــة، وخصوصــًا منهــا حكومــة 
سويســرا والســلطات المحليــة فــي جنيــف والكيانــات األخــرى، علــى دعــم 
المنظمــة لتمكينهــا مــن تنفيــذ المشــروع الــذي تواصــل تمويلــه بواســطة 
مســتدام  تمويــل  وآليــة  بالمنظمــة  الخــاص  التحتيــة  البنيــة  صنــدوق 
وبفضــل قــرض بــدون فوائــد ممنــوح مــن سويســرا. ويتواَصــل تنفيــذ هــذا 
المشــروع المعقــد والهــام ضمــن اإلطــار الزمنــي الُمحــّدد لــه وفــي حــدود 

التكاليــف المرصــودة لتنفيــذه.
كمــا تعكــف المنظمــة علــى إعــادة تطويــر مكتبهــا اإلقليمــي لجنــوب 
شــرق آســيا. وهــذا المشــروع مدفــوع أيضــًا بضــرورة االمتثــال لمعاييــر 
المتحــدة،  باألمــم  الُمطّبقــة  األمــن  المحليــة وقواعــد  والبيئــة  الســالمة 
وقــد تســّنى تنفيــذه بفضــل مســاهمة ســخية مقدمــة مــن حكومــة الهنــد 
دارتــه جنبــًا إلــى جنــب مــع  التــي تمســك بزمــام تمويــل هــذا المشــروع واإ
دول أعضــاء أخــرى فــي اإلقليــم تعهــدت بتقديــم الدعــم المالــي الــالزم. 
وســيطابق المبنــى الجديــد مواصفــات التصنيــف الُمبّينــة فــي برنامــج 

إجراء اتصاالت مستهدفة تعّزز تحقيق 
التغطية الصحية الشاملة في فييتنام

تعكــف المنظمــة علــى العمــل مــع وزارة الصحــة بفييــت نــام تعزيــزًا 
لقــدرة نظامهــا الصحــي علــى تقديــم خدمــات جيــدة ومنصفــة فــي 
إطــار تنفيــذ برنامــج التعــاون الصحــي المشــترك، الــذي تواصــل 
المنظمــة فــي إطــاره تزويــد وزارة الصحــة بالدعــم الــالزم لمناصــرة 
الجهــود الراميــة إلــى الُمضــي ُقدمــًا فــي تحقيــق التغطيــة الصحيــة 
الشــاملة بوســائل مــن قبيــل الدعــوة إلــى زيــادة تمويــل المجــاالت 
ذات األولويــة، مثــل اإلصالحــات الُمنّفــذة علــى مســتوى القواعــد 
الشــعبية. ومواصلــًة لدعــم تحقيــق هــذه األولويــة، فقــد عــّزز مكتــب 
المنظمــة القطــري دعمــه المقــدم إلــى وزارة الصحــة بفييــت نــام 
تســتهدف  اتصــاالت  منتجــات  وأعــّد  االتصــاالت،  مجــال  فــي 
راســمي السياســات والخبــراء التقنييــن والعامليــن الصحييــن وعامــة 
الجمهــور، وســاعد وزارة الصحــة أيضــًا علــى تعزيــز قدراتهــا فــي 
مجــال إجــراء االتصــاالت لإلبــالغ بالمخاطــر عــن طريــق تدريــب 
كبــار المســؤولين. وشــّكل مكتــب المنظمــة بفييــت نــام فرقــة عمــل 
معنيــة باالتصــاالت والدعــوة تعمــل علــى مســتوى المكتــب وتنتهــج 
اســتراتيجية قائمــة علــى االســتفادة مــن اتصــاالت ُمعــّززة تســاعد 

فــي تحقيــق الحصائــل علــى المســتوى القطــري.

اســتصدار الشــهادات البالتينيــة للقيــادة فــي مجــال الطاقــة والتصميــم 
البيئــي، ليكفــل بذلــك تهيئــة بيئــة عمــل صحيــة للموظفيــن والــزوار، 
باالقتــران مــع توفيــر مســاحات كافيــة للحركــة وممارســة النشــاط البدنــي 

وتصميــم عمــل يشــجع علــى توثيــق عــرى التــآزر والتعــاون.

القيادة والوظائف التمكينية
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الميزانية البرمجية المعتمدة: 715.5 مليون دوالر أمريكي
األموال الُمتاحة: 548 مليون دوالر أمريكي )77٪ من الميزانية البرمجية(

النفقات: 321 مليون دوالر أمريكي )45٪ من الميزانية البرمجية، و58٪ من األموال الُمتاحة(

الميزانية واألموال المتاحة والنفقات حسب المكتب الرئيسي )بماليين الدوالرات األمريكية(

الميزانية واألموال المتاحة والنفقات، حسب البرنامج )بماليين الدوالرات األمريكية(

المقر الرئيسي أوروبا جنوب شرق آسيا

األمريكتانأفريقيا

النفقاتاألموال المتاحة )في 31 كانون األول/ ديسمبر 2018(الميزانية المعتمدة من جمعية الصحة

شرق المتوسط غرب المحيط الهادئ

القيادة وتصريف الشؤون

األرقام الرئيسية للفترة 2019-2018

دارة  الشفافية والمساءلة واإ
المخاطر

 التخطيط االستراتيجي وتنسيق
الموارد واإلبالغ

اإلدارة والتنظيم

االتصاالت االستراتيجية

القيادة والوظائف التمكينية
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لــت عمومــًا فئــة القيــادة والوظائــف التمكينيــة بنســبة قدرهــا ٪77  ُموِّ
مــن ميزانيتهــا المعتمــدة، وتبّيــن أن المقــر الرئيســي هــو المســتوى األقــل 
تمويــاًل مــن بيــن مســتويات المنظمــة الثالثــة بنســبة قدرهــا 63٪، علــى 
أن حجــم عملياتــه أكبــر بكثيــر مــن ذلــك. واســتأثرت نفقــات المقــر 
الرئيســي ضمــن هــذه الفئــة فــي عــام 2018 بنســبة قدرهــا 43٪ مــن 

المجمــوع مقارنــة بنســبة 32٪ علــى المســتوى القطــري.
ويســتند تمويــل هــذه الفئــة إلــى نمــوذج مختلــف عــن ذاك الُمطّبــق علــى 
الفئــات األخــرى، ويرّكــز أيضــًا إلــى حــد كبيــر علــى تكاليــف الموظفيــن 
)71٪ مــن إجمالــي النفقــات(. ومــن المتوقــع أن ُتمــّول بالمســتقبل هــذه 

الميزانية والتنفيذ
الفئــة بشــكل أساســي، ولكــن ســُيحرص علــى حفــظ طابعهــا االقتصــادي 
قــدر اإلمــكان بفضــل جهــود مثــل زيــادة المكاســب الُمحّققــة فــي مجــال 

الكفاءة.
فــي  الفئــة  هــذه  تمويــل  عــن  التفاصيــل  مــن  مزيــد  علــى  ولالطــالع 
الميزانيــة  بوابــة  إلــى  الرجــوع  ُيرجــى  وتنفيذهــا،  البرمجيــة  الميزانيــة 

للمنظمــة البرمجيــة 
(http://open.who.int/2018-19/our-work/category/06/
about/key-figures و  http://open.who.int/2018-19).

الجهات العشر الرئيسية المقدمة للمساهمات الطوعية )المحددة(

مصدر التمويل
التمويل المرن: ٪94

المساهمات الطوعية الُمحّددة: ٪6
88٪ من مجموع المساهمات الطوعية الُمحّددة ُقدمت من

10 جهات مساهمة )ترد أسماؤها على الجانب(

النفقات: الموظفون مقابل األنشطةالنفقات حسب المستوى

المملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمى وأيرلندا الشمالية

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي

اليابانالسنغال

جمهورية كوريا

الصين

الواليات المتحدة األمريكية

إيطاليا مؤسسة بيل وميليندا 
غيتس

ألمانيا

الموظفون

المكاتب 
اإلقليمية

المقر 
الرئيسي

المكاتب 
القطرية

األنشطة

القيادة والوظائف التمكينية

http://open.who.int/2018-19/home
http://open.who.int/2018-19/our-work/category/06/about/key-figures
http://open.who.int/2018-19/our-work/category/06/about/key-figures
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فــي أيــار/ مايــو 2017، اعتمــدت جمعيــة الصحــة العالميــة، فــي القرار 
ج ص ع70-5، الميزانيــة البرمجيــة للثنائيــة 2018-2019 بمبلــغ 
قــدره 4421.5 مليــون دوالر أمريكــي. وتســتحوذ البرامــج األساســية 
علــى نســبة 77٪ مــن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة، أو مبلــغ قــدره 
3400.3 مليــون دوالر أمريكــي. وكانــت الميزانيــة البرمجيــة المتبقيــة 
)1021.2 مليــون دوالر أمريكــي( مخصصــة لبرنامــج شــلل األطفــال 

والبرامــج الخاصــة. 
ويلخــص الرســم البيانــي أعــاله عناصــر الميزانيــة المعتمــدة واألمــوال 
المتاحــة والنفقــات المقدمــة لتغطيــة قطاعــات الميزانيــة، أي: البرامــج 
األساســية وبرنامــج شــلل األطفــال والبرامــج الخاصــة. وتشــمل األمــوال 
المتاحــة اإليــرادات المســجلة فــي الثنائيــة الحاليــة، إلــى جانــب األمــوال 
التــي ُرِحلــت مــن الثنائيــة الســابقة، مطروحــًا منهــا أي أمــوال ُرِحلــت 
إلــى الثنائيــة التاليــة. وخــالل الثنائيــة 2018-2019، لــم تكــن هنــاك 
ميزانيــة معتمــدة لخطــط االســتجابة اإلنســانية وغيرهــا مــن النــداءات 
بســبب طبيعــة هــذا القطــاع مــن الميزانيــة التــي تحددهــا األحــداث. 
ومــن ثــم، ال يوجــد مســتوى للميزانيــة يمكــن أن تقــارن مقابلــه المــوارد 

المتاحــة أو النفقــات.
وبلــغ مجمــوع األمــوال المتاحــة لعــام 2018 لجميــع قطاعــات الميزانيــة 
4417 مليــون دوالر أمريكــي، منهــا 2668 مليــون دوالر أمريكــي 
كانــت متاحــة للبرامــج األساســية )وهــو مــا يمثــل 78٪ مــن مجمــوع 

الميزانيــة المتاحــة لهــذا القطــاع(.
يتضمــن الرســم البيانــي أعــاله أيضــًا تقســيمًا بيــن النوعيــن الرئيســيين 
المســاهمات  المحــدد  التمويــل  ويشــمل  البرمجيــة.  الميزانيــة  لتمويــل 
بنــد  الطوعيــة المخصصــة تخصيصــًا دقيقــًا لألنشــطة المفصلــة أو 
اإلنفــاق. ويشــمل التمويــل المــرن االشــتراكات المقــدرة والمســاهمات 

األساســية  الطوعيــة  المســاهمات  وحســاب  األساســية   - الطوعيــة 
وتكاليــف دعــم البرنامــج.  ويمثــل التمويــل مــن المــوارد المحــددة ٪58 
من تمويل البرنامج األساسي و99٪ من تمويل برنامج شلل األطفال 
والبرامــج الخاصــة وخطــط االســتجابة اإلنســانية وغيرهــا مــن النــداءات. 
ويلخــص الرســم البيانــي فــي الصفحــة التاليــة مــا يلــي، حســب قطــاع 
المتــاح  والتمويــل  المعتمــدة  الميزانيــة  الرئيســي:  والمكتــب  الميزانيــة 
والنفقــات. ويســتمر التبايــن فــي تمويــل الميزانيــة البرمجيــة بيــن مختلــف 
المكاتــب الرئيســية، وكذلــك بيــن القطاعــات والفئــات ومجــاالت البرامــج 
)انظــر الفصــول التــي تتنــاول الفئــات فــي هــذا التقريــر(. وعــادًة مــا 
يكــون المقــر الرئيســي أفضــل المكاتــب تمويــاًل فــي المكاتــب الرئيســية. 
ل تمويــاًل جيــدًا  وعلــى الرغــم مــن أن الميزانيــة البرمجيــة برمتهــا ُتمــوَّ
علــى المســتوى العالمــي، وينتهــي تقييــم التقــدم التقنــي لمعظــم مجــاالت 
البرامــج إلــى أنــه فــي طريقــه إلــى تحقيــق أغــراض الثنائيــة، فقــد ذكــرت 
نســبة كبيــرة مــن مجــاالت البرنامــج فــي جميــع المكاتــب الرئيســية أن 
ثمــة قيــودًا مفروضــة علــى التمويــل تشــّكل خطــرًا محتمــاًل علــى تحقيــق 

النتائــج بالكامــل بحلــول نهايــة الثنائيــة. 
ويبــدو أن اإلنفــاق يكــون محــدودًا عندمــا توجــد شــكوك حــول إمكانيــة 
الطويــل  التخطيــط  علــى  قيــودًا  تضــع  المحدوديــة  وهــذه  التمويــل. 
األجــل، وخاصــًة تخطيــط المــوارد البشــرية. ويمكــن أن يــؤدي عــدم 
كفايــة األمــوال إلــى اختــالل التــوازن بيــن المــوارد الماليــة والميزانيــة 
البرمجيــة. ومــع ذلــك، توضــح المقارنــات التــي ُأجريــت علــى مــدى 
العقديــن الماضييــن أن حجــم هــذا االختــالل قــد انخفــض بالفعــل علــى 

المــدى الطويــل. 

أبرز مالمح الميزانية والجوانب المالية 
الميزانيــة واألمــوال المتاحــة والنفقــات للميزانيــة البرمجيــة 2018-2019 حتــى ٣1 كانــون األول/ ديســمبر 2018 

)بمالييــن الــدوالرات األمريكيــة(

مجموع الميزانية

شلل األطفالالبرامج األساسية

الميزانية المعتمدة التمويل المحددالتمويل المرن

االستجابة اإلنسانية البرامج الخاصة
وغيرها من النداءات

األموال الميزانية
المتاحة

األموال الميزانيةالنفقات
المتاحة

النفقات

مجموع النفقاتمجموع األموال المتاحة

األموال الميزانية
المتاحة

األموال الميزانيةالنفقات
المتاحة

النفقات

)مليون دوالر
أمريكي(

)مليون دوالر
أمريكي(

)مليون دوالر
أمريكي(

1  انظر الوثيقتين ج37/72 وج72/ معلومات/5 لالطالع على مزيد من التفاصيل.
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الميزانيــة والتمويــل والنفقــات للقطاعــات الثالثــة المعتمــدة مــن الميزانيــة )البرامــج األساســية، برنامــج شــلل 
األطفــال، البرامــج الخاصــة( وقطــاع خطــط االســتجابة اإلنســانية 

برنامجالبرامج األساسية
شلل األطفال

البرامج الخاصة خطط االستجابة 
اإلنسانية

النفقاتاألموال المتاحةالميزانية المعتمدة

 أفريقيا           

األمريكتان

شرق
المتوسط

غرب
المحيط الهادئ

المقر الرئيسي

أوروبا

جنوب
شرق آسيا

يمكــن الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول الميزانيــة واألمــوال 
والمكتــب  الرئيســي  المكتــب  حســب  المعروضــة  والنفقــات  المتاحــة 
القطــري والفئــة ومجــال البرامــج مــن خــالل بوابــة الميزانيــة البرمجيــة 

التابعــة للمنظمــة علــى شــبكة اإلنترنــت
(http://open.who.int/2018-19/home).
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بلــغ مجمــوع إيــرادات الميزانيــة البرمجيــة المســجلة لعــام 2018 مبلغــًا 
المقــدرة  االشــتراكات  تشــمل  أمريكــي،  دوالر  مليــون   2744 قــدره 
المقدمــة مــن الــدول األعضــاء التــي تبلــغ 501 مليــون دوالر أمريكــي، 
أمريكــي.   دوالر  مليــون   2243 تبلــغ  التــي  الطوعيــة  والمســاهمات 
أكبــر 20 مســاهمًا  أدنــاه موجــزا يتضمــن  البيانــي  الرســم  ويتضمــن 

تمثــل مســاهماتهم 79٪ مــن مجمــوع اإليــرادات.

التــزال الــدول األعضــاء تشــّكل أكبــر مصــدر للمســاهمات الطوعيــة، 
وانخفضــت   .2018 عــام  فــي  منهــا   ٪51 بنســبة  ســاهمت  حيــث 
مســاهمات المؤسســات الخيريــة مقارنــًة بعــام 2017 حيــن ُســجلت 
زيــادة حــادة فــي المســاهمات فــي المبــادرة العالميــة الســتئصال شــلل 

األطفــال.

مصادر تمويل منظمة الصحة العالمية

اإليرادات حسب المصدر

أكبر20 مساهمًا في الميزانية البرمجية لعام 2018 )بآالف الدوالرات األمريكية(

إيرادات عام 2018، حسب المصدر

الواليات المتحدة األمريكية
مؤسسة بيل وميليندا غيتس
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
ألمانيا
التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة
اليابان
الصندوق الخيري الوطني

 منظمة الروتاري الدولية           
 المفوضية األوروبية           
الكويت
السويد
صندوق األمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ
أستراليا
النرويج
الصين
كندا
جمهورية كوريا
فرنسا
 اإلمارات العربية المتحدة            

مجموع اإليرادات

)مليون دوالر أمريكي(
)أو 79٪ من مجموعة 

اإليرادات(

المساهمات الطوعية - األساسية المساهمات الطوعية - المحددة           

الشراكات

كيانات القطاع الدول األعضاء
الخاص 

 المؤسسات 
المنظمات األكاديمية            

غير الحكومية 

األمم المتحدة 
والمنظمات الحكومية 
الدولية ومصارف 

التنمية

المؤسسات
الخيرية 

حساب المساهمات الطوعية األساسيةاالشتراكات المقدرة

2  ترد في الوثيقة ج72/ معلومات/5 قائمة كاملة بجميع المساهمات الطوعية لعام 2018، حسب المبلغ والجهة المساهمة.
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المســاهمات  مــن  الماليــة  اإليــرادات  بلغــت   ،2018 عــام  فــي 
مــن  كل  منهــا  أمريكــي،   دوالر  مليــون   181 األساســية  الطوعيــة 
الطوعيــة  و«المســاهمات  األساســية  الطوعيــة  المســاهمات  حســاب 
– األساســية«. وتشــمل المســاهمات الطوعيــة – األساســية التمويــل 
المخصــص لألغــراض المدرجــة فــي الميزانيــة البرمجيــة التــي تعتبــر 
محددة أو ذات مستوى متوسط من المرونة. أمَّا حساب المساهمات 
الطوعيــة األساســية، فهــو أمــوال كاملــة المرونــة أو عاليــة المرونــة تــرد 

لدعــم الميزانيــة البرمجيــة برمتهــا.
 91.7 بلغــت  التــي  األساســية،   – الطوعيــة  المســاهمات  وشــهدت 
مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام 2018، زيــادة كبيــرة مقارنــة بمســتواها

البالــغ 13.7 مليــون دوالر أمريكــي1 فــي عــام 2017. وترجــع الزيــادة 
جــرى  وقــد  ألمانيــا.  مــن  مــة  المقدَّ المســاهمات  إلــى  رئيســية  بصفــة 
التفــاوض علــى هــذا التمويــل، الــذي تمثلــه المســاهمات الطوعيــة – 
األساســية، وُيشــار إليــه أيضــًا باســم »تمويــل المشــاركة المواضيعيــة 
االحتياجــات  لتلبيــة  مؤسســي  مســتوى  علــى  واالســتراتيجية«، 
االســتراتيجية لــكل مــن المســاهمين والمنظمــة، وهــو مــا يــؤدي إلــى 

للمنظمــة.  توفيــر تمويــل مخصــص فعــال وذي كفــاءة 

وتشــكل المــوارد المحــددة معظــم مــوارد المنظمــة، لكــن فــي المجــاالت المساهمات الطوعية المرنة 
التــي ال تغطــي فيهــا تلــك المــوارد التكلفــة الكاملــة وال تتمتــع بالمرونــة 
الالزمة التباع النهوج الشاملة، يمكن أن يكون من الصعب أن تترك 
األثر الكامل دون االســتخدام التحفيزي لحســاب المســاهمات الطوعية 
األساســية. فالحســاب يوفر درجة مهمة من المرونة لســد االحتياجات 
غيــر المتوافــر لســدها تمويــل وارد بطريقــة أخــرى فــي جميــع المكاتــب 
ــن مــن اإلدارة االســتراتيجية  الرئيســية وجميــع الفئــات، وهــو مــا ُيمكِّ
التــي  البرمجيــة  النتائــج  تحقيــق  أجــل  مــن  للمــوارد  األهميــة  البالغــة 
تتوخاهــا المنظمــة باســتخدام الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة مــن جمعيــة 
الصحــة. ومــن المهــم اإلشــارة إلــى أن الحســاب ُيســتخدم، فــي ضــوء 
اعتمــاد المنظمــة الكبيــر علــى األمــوال المرنــة، جنبــًا إلــى جنــب مــع 

مــوارد محــددة لتحقيــق االســتفادة الكاملــة مــن إمكانــات األخيــر.
ويلخــص الرســم البيانــي أدنــاه إيــرادات حســاب المســاهمات الطوعيــة 
األساســية حســب الجهات المانحة لعام 2018.  وقد بلغ 91 مليون 
إيــرادات الميزانيــة البرمجيــة(.  دوالر أمريكــي )أو 4٪ مــن مجمــوع 
وحتــى اآلن، ُتظِهــر المســاهمات فــي الحســاب أن ثمــة زيــادة مقارنــًة 
بعــام 2017 )67 مليــون دوالر أمريكــي( وبعــام 2016 )81 مليــون 
أقــل  الحســاب  تمويــل  ذلــك، اليــزال مســتوى  أمريكــي(. ومــع  دوالر 

بكثيــر مــن الغايــات والمســتويات الســابقة.

الجهات المساهمة في حساب المساهمات الطوعية األساسية لعام 2018 )بماليين الدوالرات األمريكية(

مجموع المساهمات 
الطوعية األساسية

)مليون دوالر أمريكي(

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

لكسمبرغ 

السويد 

النرويج

أستراليا

هولندا

بلجيكا

الدانمرك

سويسرا

فرنسا

َتِركة السيدة إديث كريستينا فيرغسون

موناكو 

3  ترد معلومات مفصلة عن حساب المساهمات الطوعية األساسية والمساهمات الطوعية – األساسية في الوثيقة ج72/ معلومات/5.
4  يشــمل مســاهمات مقدمــة مــن لكســمبرغ لفئتــي األمــراض غيــر الســارية والنظــم الصحيــة اللتيــن تتســمان بالمرونــة الكاملــة وتســجالن عــادًة فــي حســاب المســاهمات الطوعيــة 

األساســية. وفــي عــام 2018، ُســِجلت وُأبلــغ عنهــا فــي الوثائــق الرســمية باعتبارهــا مســاهمات طوعيــة - أساســية وســُتصحح فــي عــام 2019.

3

83 أبرز مالمح الميزانية والجوانب المالية



84 Budget and financial highlights

657
700

600

400

300

100

635

522

2292

116
143152

67

200

500

البرمجيــة 2292  الميزانيــة  نفقــات  بلــغ مجمــوع  عــام 2018،  فــي 
مليون دوالر أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنســبة 4٪ مقارنة بعام 
2017 )2390 مليــون دوالر أمريكــي(. وبمقارنــة األرقــام فــي نقطــة 
وســط الثنائية الحالة باألرقام في نقطة وســط الثنائية الســابقة، يتضح 
أن ثمــة زيــادة فــي النفقــات بنســبة 5٪. ويلخــص الرســم البيانــي أدنــاه 
النفقــات حســب اإلقليــم والفئــة. وفــي عــام 2018، اســتحوذت البرامــج 
األساســية علــى 60٪ مــن النفقــات )62٪ فــي عــام 2017(، بينمــا 
اســتحوذ برنامــج شــلل األطفــال وبرنامــج الطــوارئ والبرامــج الخاصــة 

علــى 40٪ )38٪ فــي عــام 2017(.

ويختلــف توزيــع النفقــات حســب فئــة العمــل وقطــاع الميزانيــة اختالفــًا مواِضع إنفاق أموال منظمة الصحة العالمية 
لطبيعــة  وفقــًا  يتشــكل  حيــث  الرئيســية،  المكاتــب  باختــالف  كبيــرًا 
االســتجابة اإلنســانية وأنشــطة اســتئصال شــلل األطفــال التــي تحددهــا 
األحــداث. فعلــى ســبيل المثــال، فــي إقليــم شــرق المتوســط، ُصرِفــت، 
فــي عــام 2018، نســبة تبلــغ 77٪ مــن النفقــات علــى اســتئصال شــلل 
األطفــال واالســتجابة اإلنســانية، بينمــا صرفــت نســبة تبلــغ 21٪ فقــط 

علــى البرامــج األساســية.

مصروفات الميزانية البرمجية حسب المكتب الرئيسي والفئة لعام 2018 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

)مليون دوالر أمريكي(

 استئصال شلل األطفال           

خطط االستجابة اإلنسانية وغيرها من النداءات

 برنامج منظمة الصحة العالمية الخاص بالطوارئ الصحية            
الخدمات المؤسسية / الوظائف التمكينية  األمراض السارية           

األمراض غير السارية
تعزيز الصحة طيلة العمر

الُنظم الصحية

مجموع المصروفات

جنوبأوروبااألمريكتان أفريقيا           
شرق آسيا

غرب المحيط 
الهادئ

المقر الرئيسي شرق
المتوسط
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تشــّكل تكاليــف الموظفيــن أكبــر نــوع مــن النفقــات، حيــث اســتحوذت 
علــى 41٪ مــن مجمــوع التكاليــف فــي عــام 2018. وارتفعــت تلــك 

التكاليــف بنســبة 1٪ مقارنــًة بعــام 2017 وبنســبة 4٪ مقارنــًة
للطــوارئ  المنظمــة  برنامــج  فــي  الزيــادات  وحدثــت   .2016 بعــام 
واألراضــي  البلــدان  فــي  الواقعــة  المنظمــة  مكاتــب  وفــي  الصحيــة 

طــوارئ. بحــاالت  تمــر  التــي  والمناطــق 

انخفضــت نفقــات الســفر بنســبة 1٪ مقارنــًة بعــام 2017 وبنســبة ٪4 
مقارنــة بعــام 2016. ولــم ينخفــض عــدد رحــالت الســفر، لكــن تكلفــة 
الرحلــة انخفضــت مقارنــًة بعــام 2017 بســبب التغييــرات التــي ُأجريــت 
فــي سياســة الســفر وتحســين تنفيــذ السياســة. فعلــى وجــه الخصــوص، 
أدى تشــديد سياســة الســفر إلــى خفــض متوســط المبلــغ الــذي ينفــق 
علــى شــراء التذكــرة. ولــم يشــّكل ســفر الموظفيــن، مــن مجمــوع نفقــات 
الســفر، ســوى نســبة بلغــت 45٪، بينمــا أنفقــت النســبة الباقيــة علــى 
ســفر غيــر الموظفيــن، وخاصــة المشــاركين فــي االجتماعــات الذيــن 

رشــحتهم الــدول األعضــاء.

الخدمات التعاقدية هي ثاني أكبر نوع من النفقات، حيث استحوذت 
علــى 29٪ مــن مجمــوع التكاليــف فــي عــام 2018. وقــد انخفضــت 
تلــك الخدمــات بنســبة 9٪ مقارنــًة بعــام 2017 وبنســبة 3٪ مقارنــًة 
بعــام 2016. وقــد حــدث االنخفــاض فــي معظمــه فــي المقــر الرئيســي 
وفــي إقليــم شــرق المتوســط. ففــي إقليــم شــرق المتوســط، لوحــظ حــدوث 
تحــول مــن الخدمــات التعاقديــة إلــى التحويــالت والمنــح )المنــح المقدمــة 
ــا فــي اإلقليــم  إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي حــاالت الطــوارئ(. أمَّ
األفريقي، فقد لوحظت الزيادة في اتفاقات الخدمات الخاصة وأنشطة 
التنفيــذ المباشــر بســبب شــلل األطفــال )فــي نيجيريــا بصفــة رئيســية( 
وأنشــطة التنفيــذ المباشــر بســبب مــرض فيــروس اإليبــوال )جمهوريــة 

الكونغــو الديمقراطيــة(.

زادت  اإلنفــاق،  سياســة  فــي  تغيــر  حــدوث  بعــد  عــام 2018،  فــي 
مقارنــًة  ٪10 بنســبة  إليهــم  المقدمــة  والمنــح  للنظــراء  التحويــالت 

للسياســة  ووفقــًا   .2016 بعــام  مقارنــًة   ٪2 وبنســبة   2017 بعــام 
المنقحة، حيث ُأبّلغ عن مشتريات المعدات للغير )وزارات الصحة(، 
التــي ُأبّلــغ عنهــا ســلفًا تحــت المعــدات منــذ أواخــر عــام 2017، تحــت 
بنــد التحويــالت والمنــح، منــذ أواخــر عــام 2017. ويعــوض الخفــض 
الكبيــر فــي أكبــر مكونــات هــذه الفئــة مــن فئــات اإلنفــاق، أي منــح 

التعــاون المالــي المباشــر، التــي انخفضــت بنســبة 20٪ مقارنــة
بعــام 2017، الزيــادة التــي أحدثهــا شــراء المعــدات للغيــر تعويضــًا 

جزئيــًا. 

السفر تكاليف الموظفين           

الخدمات التعاقدية

التحويالت والمنح

مصروفات الميزانية البرمجية حسب نوع النفقات في عام 2018

الخدمات التعاقدية

 تكاليف الموظفين           

 المعدات والمركبات واألثاث           

مصروفات التشغيل العامة

اإلمدادات والمواد الطبية

التحويالت والمنح

الســفر: ٤٥٪ منهــا للموظفيــن 
و٥٥٪ لغيــر الموظفيــن 
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