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خطـــة التنفيـــذ الخاصـــة بتغذيـــة األمهـــات والرضـــع  ٦-٦٥ج ص عوداخلهـــا. وقـــد أقـــرت جمعيـــة الصـــحة فـــي القـــرار 
هـي خفــض عــدد األطفــال المصـابين بــالتقزم فــي العــالم  ٢٠٢٥وصـغار األطفــال، والتــي تضـمنت غايــة جديــدة لعــام 

نسبة التقزم فـي  ٢٠١٢و ١٩٩٠بين عامي  وانخفضت ٢٠١٠.١٪ بالمقارنة مع البيانات األساسية لعام ٤٠بنسبة 
مليـــون طفـــل. وقـــد حـــدَّدت الخطـــة أيضـــًا غايـــات إضـــافية بشـــأن  ١٦٢مليـــون إلـــى  ٢٥٧٪، مـــن ٣٧العـــالم بمقـــدار 

  تخفيض الهزال وفقر الدم بين األمهات والوقاية من فرط الوزن بين األطفال وتحسين معدالت الرضاعة الطبيعية.
  
يــر فــي خفــض معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة. فقــد ُخفِّــض هــذا المعــدل وُأحــِرز عالميــًا تقــدم كب  -٤

وفـاة  ٤٨مولـود حـي إلـى  ١٠٠٠وفاة لكل  ٩٠، أي من معدل يقّدر بنحو ٢٠١٢و ١٩٩٠٪ بين عامي ٤٧بنسبة 
٪ ســـــنويًا بـــــين عـــــامي ١,٢لم مـــــن مولـــــود حـــــي. وتســـــارعت وتيـــــرة انخفـــــاض هـــــذا المعـــــدل فـــــي العـــــا ١٠٠٠لكـــــل 
ومع ذلك فمازالت غير كافية لبلوغ الهدف المتمثل  ؛٢٠١٢و ٢٠٠٥٪ سنويًا بين عامي ٣,٩ى إل ١٩٩٥و ١٩٩٠

  .١٩٩٠كان عليه في عام  مقارنة بما ٢٠١٥في خفض معدل الوفيات بمقدار الثلثين بحلول عام 
  
٪ بــين األطفــال الــذين تتــراوح ٨٤الحصــبة  بة التغطيــة العالميــة بــالتمنيع ضــد، بلغــت نســ٢٠١٢وفــي عــام   -٥

شــهرًا. ويتزايــد اآلن عــدد البلــدان التــي تبلــغ مســتويات عاليــة مــن التغطيــة بخــدمات التمنيــع؛  ٢٣و ١٢أعمــارهم بــين 
٪ على األقل. وانخفض العدد المقّدر للوفيات ٩٠٪ من الدول األعضاء تغطية بنسبة ٦٦، حققت ٢٠١٢ففي عام 

  وفاة. ١٥٧ ٧٠٠إلى  ٥٤٨ ٣٠٠٪، من ٧١بنسبة  ٢٠١١و ٢٠٠٠عامي  الناجمة عن الحصبة بين
  
ـــة الخاصـــة بالوقايـــة مـــن االلتهـــاب الرئـــوي واإلســـهال ومكافحتهمـــا  -٦  ٢وتتـــيح خطـــة العمـــل العالميـــة المتكامل

لوفيـات األطفـال التـي ُيمكـن تالفيهـا مـن خـالل التركيـز علـى االلتهـاب  حـدللمجتمع العالمي فرصـة تاريخيـة لوضـع 
مــن جميــع الوفيــات دون ســن الخامســة. وقــد  ٪٢٦وي واإلســهال علــى وجــه الخصــوص، حيــث يؤديــان معــًا إلــى الرئــ

علــى التــوازي مــع سلســلة مجلــة "ذي النســيت" الخاصــة بااللتهــاب الرئــوي  ٢٠١٣ُأطلقــت الخطــة فــي نيســان/ أبريــل 
ـم واإلسهال بين األطفال. وتهدف الخطة أساسًا إلى إرشاد الحكومات الوطنية وشرك ائها. وعقب إطالق الخطة، ُعمِّ

بــالغ صــادر مــن اليونيســيف والمنظمــة ووكالــة الواليــات المتحــدة للتنميــة الدوليــة علــى المكاتــب والبــرامج القطريــة. 
ويدعو البالغ إلى التعاون الوثيق مع كافة الشركاء باستخدام الفرص التي تتيحها األحداث والمبادرات الوطنيـة إلـى 

للقاحـــات الجديـــدة، مثـــل "االلتـــزام ببقـــاء الطفـــل علـــى قيـــد الحيـــاة: تجديـــد الوعـــد" ولجنـــة األمـــم أقصـــى مـــدى لألخـــذ با
بغيــة المتحــدة المعنيــة بالســلع الُمنقــذة ألرواح النســاء واألطفــال. ويجــري اســتحداث أدوات ومبــادئ توجيهيــة ونشــرها 

قوم المنظمـة بتحـديث ملخصـات تقنيـة وت ٣مشاكل اإلمداد بسلع رئيسية (مثل الزنك). دعم تنفيذ نهوج متكاملة وحل
وسياساتية بشأن معالجة االلتهاب الرئوي. ويدعم الشركاء النهوج االستراتيجية للخطة من خالل تطبيق سبل مبتكرة 
ومتكاملة لتقديم اللقاحـات والتغذيـة وعـالج الحـاالت والتـدخالت الخاصـة بالميـاه واإلصـحاح علـى مسـتوى المنـاطق. 

جري بحث للسوق في نيجيريا من أجل تقييم الطلب وٕايجاد طـرق لزيادتـه؛ ويـوفَّر الـدعم لزيـادة فعلى سبيل المثال، ي
الطلــب علــى أمــالح اإلماهــة الفمويــة والزنــك واألموكسيســيلين واإلمــدادات منهــا فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 

ــا المتحــدة مــن خــالل وســائل  ــا والنيجــر وجمهوريــة تنزاني تشــمل الشــراكات بــين القطــاعين العــام وٕاثيوبيــا والهنــد وكيني
  والخاص. 

  
  

                                                           
 .٢، الملحق ١سجالت / /٦٥/٢٠١٢ج ص عالوثيقة    ١

٢   UNICEF/WHO. End preventable deaths: Global Action Plan for Prevention and Control of Pneumonia and 

Diarrhoea. Geneva: WHO Press; 2013.                                                                                                                       

 .http://www.everywomaneverychild.org/resources/un-commission-on-life-saving-commoditiesانظر    ٣
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وشـــهدت األعـــوام الماضـــية زيـــادة ســـريعة فـــي عـــدد بلـــدان اإلقلـــيم األفريقـــي وٕاقلـــيم األمـــريكتين وٕاقلـــيم شـــرق   -٧
المتوسط التي شرعت في األخذ باللقاحات المتقارنة المضادة للمكورات الرئوية بدعم من التحالف العالمي من أجـل 

نيــع. وقــد أتــاح األخــذ بلقاحــات جديــدة (مضــادة للمكــورات الرئويــة والفيــروس العجلــي) فرصــًا لألخــذ اللقاحــات والتم
ة بلدان البيانات المشتركة الصادرة عن عدبتدخالت منسقة ضد االلتهاب الرئوي واإلسهال وتنفيذها. وقد استخدمت 

اإلســـهال وااللتهـــاب الرئـــوي كأســـاس اليونيســـيف والمنظمـــة بشـــأن التـــدبير العالجـــي الســـريري لألطفـــال المصـــابين ب
ين لإلشــراف فــي مجــال عوخاضــللسياســات المعنيــة بزيــادة إمكانيــة الوصــول إلــى الرعايــة مــن خــالل عــاملين مــدربين 

بلدًا يجري رصدها بواسطة مبادرة العد  ٧٥بلدًا من أصل  ٣٩، كان ٢٠١٢الصحة المجتمعية. وبحلول نهاية عام 
مــدت السياســة المتعلقــة بالتــدبير العالجــي المجتمعــي لحــاالت االلتهــاب الرئــوي، قــد اعت ٢٠١٥١التنــازلي إلــى عــام 

  وكانت ثمانية بلدان أخرى قد مضت قدمًا نحو اعتماد السياسة المذكورة وتنفيذها. 
  
بعد  ٢٠١٠وفاة في عام  ٢٨٧ ٠٠٠وبرغم االنخفاض الملحوظ في عدد وفيات األمهات الذي ُقدِّر بنحو   -٨

ه ســيلزم زيــادة معــدل االنخفــاض هــذا إلــى الضــعف تقريبــًا مــن ، فإنــ١٩٩٠وفــاة فــي عــام  ٥٤٣ ٠٠٠ى أن وصــل إلــ
ألــف. وقــد بلغــت وتيــرة االنخفــاض العــالمي فــي معــدل وفيــات األمهــات فــي الفتــرة الواقعــة بــين -٥أجــل بلــوغ الغايــة 

مـــريكتين وشـــرق ٪ ســـنويًا فـــي العـــالم، وُســـّجلت أدنـــى المعـــدالت فـــي إقليمـــي األ٣‚١نســـبة  ٢٠١٠و ١٩٩٠عـــامي 
ـــًا التـــي وصـــل فيهـــا معـــدل وفيـــات ســـنويًا، علـــى التـــوالي). ولـــم تـــتمك ٪٢‚٦٪ و٢‚٥(المتوســـط  ن ُربـــع البلـــدان تقريب

مولود حـي) مـن  ١٠٠ ٠٠٠وفاة أو أكثر بين األمهات لكل  ١٠٠(بواقع  ١٩٩٠األمهات أعلى مستوياته في عام 
يســـهم اعتمـــاد البلـــدان لـــنهج مـــنظم فـــي ترصـــد وفيـــات تقـــدم علـــى اإلطـــالق. و  ، أو لـــم تحـــرز أيإحـــراز تقـــدم كـــافٍ 

األمهات والتصدي لها على غرار ما أوصت به اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفـل فـي 
  ٢تقدير عدد وفيات األمهات على نحو أدق.

  
جــودة فــي مجــال الصــحة ن لخفــض وفيــات األمهــات أن تُتــاح للنســاء تــدخالت فعالــة ورعايــة عاليــة اليتعــيو   -٩

اإلنجابيــة. وقــد وّفــرت االستعراضــات التــي ُأجريــت مــؤخرًا لوفيــات األمهــات معلومــات أفضــل عــن المحــددات الطبيــة 
البيولوجيـة واالجتماعيـة لتلــك الوفيـات. وُنفِّــذت فـي العديـد مــن الـدول األعضــاء بـرامج لتـذليل العقبــات التـي تعتــرض 

٪ مــن النســاء الالئــي ٦٣,٧، كانــت نســبة ٢٠١٢تقليــل تلــك العقبــات. ففــي عــامســبيل إتاحــة التــدخالت الفعالــة، أو ل
ســنة، ســواء المتزوجــات أو المرتبطــات طوعــًا بــأقران، يســتعملن نوعــًا مــا مــن وســائل  ٤٩و ١٥تتــراوح أعمــارهن بــين 

وسـائل  مـنهن راغبـات فـي منـع الحمـل أو إرجائـه ولكـنهن لـم َيُكـنَّ يسـتعملن ٪١٢منع الحمل، في حين كانت نسـبة 
أثناء فترة الحمل  لوالدة مرة واحدة على األقلمنع الحمل. وكانت نسبة النساء الالئي تلقين خدمات الرعاية السابقة ل

٪ عنــد األخــذ بالحــد األدنــى ٥٥، لكــن تلــك النســبة تــنخفض لتصــبح حــوالي ٢٠١٢-٢٠٠٥٪ فــي الفتــرة ٨١تنــاهز 
بع زيارات أو أكثـر. وطـرأت زيـادة علـى معـدالت االسـتفادة مـن للزيارات الموصى بها في فترة ما قبل الوالدة وهو أر 

وهـــي  -ا أثـــر تـــأثيرًا إيجابيـــًا علـــى نســـبة الـــوالدات التـــي تـــتم بمســـاعدة عـــاملين صـــحيين مـــاهرين ممـــمرافـــق التوليـــد، 
حيـث تجـاوزت نسـبة  –مساعدة بالغة األهميـة لخفـض الوفيـات المحيطـة بـالوالدة ووفيـات الولـدان ووفيـات األمهـات 

. بيــد أن  ٢٠١٢علــى الصــعيد العــالمي فــي عــام  ٪٧٠٪ فــي ثالثــة مــن أقــاليم المنظمــة الســتة، بمتوســط قــدره ٩٠
األمر يتطلب إدخال تحسينات على الوضع، في اإلقليم األفريقي على سبيل المثال، حيث تبلغ نسبة التغطيـة أدنـى 

  ٪.٥٠قليًال من 

                                                           
١   Countdown to 2015:  Maternal, Newborn & Child Survival, see http://www.countdown2015mnch.org/  م ، (ت

  .)٢٠١٣تشرين الثاني/ أكتوبر  ٢٩في االطالع 

 انظــــــــــــــــــر التوصــــــــــــــــــيات الــــــــــــــــــواردة فــــــــــــــــــي الوثيقــــــــــــــــــة: الوفــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــالوعود وقيــــــــــــــــــاس النتــــــــــــــــــائج فــــــــــــــــــي الموقــــــــــــــــــع   ٢
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/accountability_commission/en/ )فـــــــــــــــــي  تـــــــــــــــــم االطـــــــــــــــــالع

 .)٢٠١٣ تشرين األول/ أكتوبر  ١٧
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ـــغ عـــدد الفتيـــات ا  -١٠ عامـــًا حـــوالي  ١٩و ١٥مـــارهن بـــين ن تتـــراوح أعويًا ممـــلمراهقـــات اللـــواتي يلـــدن ســـنويبل
٪ تقريبــًا مــن إجمــالي عــدد الــوالدات فــي ١١مليــون فتــاة. ويســتأثر األطفــال المولــودون ألمهــات مراهقــات بنســبة  ١٦

٪ تـتم فـي البلـدان الناميـة. والمضـاعفات الناجمـة عـن الحمـل والـوالدة فـي البلـدان ٩٥منهـا نسـبة  ،أنحاء العـالم كافـة
خفضــة الــدخل وتلــك المتوســطة الــدخل هــي مــن األســباب الرئيســية الموديــة بحيــاة المراهقــات فــي الفئــة العمريــة المن

ُقدِّر عدد حاالت اإلجهاض غير المأمونة بين الفتيات المنتميات إلى تلك الفئة العمريـة  ٢٠٠٨المذكورة. وفي عام 
ع أيضـًا. ومعـدل وفيـات الفتـرة صـحة الرضـ ات علـىماليين حالة. وتؤثر التبعـات الوخيمـة إلنجـاب المراهقـ ٣بنحو 

٪ منــه بــين الرضــع ٥٠عامــًا أعلــى بنســبة  ٢٠المحيطــة بــالوالدة بــين الرضــع المولــودين ألمهــات تقــل أعمــارهن عــن 
عامـــًا. كـــذلك فـــإن مواليـــد األمهـــات المراهقـــات أكثـــر عرضـــة  ٢٩و ٢٠المولـــودين ألمهـــات تتـــراوح أعمـــارهن بـــين 

دة، األمـر الـذي قـد يـؤدي إلـى ارتفـاع معـدل المخـاطر الصـحية التـي يتعـرض لهـا الرضـع النخفاض الوزن عند الوال
مبـــادئ توجيهيـــة لمنـــع حمـــل المراهقـــات المبكـــر  ٢٠١١المعنيـــون ألجـــل طويـــل. وقـــد أصـــدرت المنظمـــة فـــي عـــام 

م الـــالزم إلدراج والحصـــائل اإلنجابيـــة الرديئـــة المترتبـــة عليـــه فـــي البلـــدان الناميـــة، وهـــي تقـــوم بتزويـــد البلـــدان بالـــدع
  األنشطة ذات الصلة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية.

  
ر األمانــة الــدعم للبلــدان فــي مجــال اعتمــاد تــدخالت حاســمة لتســريع عجلــة التقــدم المحــرز مــن أجــل وتــوف  -١١

ا خالل مـؤتمر إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية للجميع. وعلى سبيل اإلسهام في استيفاء االلتزامات التي ُأعِلن عنه
، أصــدرت المنظمــة ملخصــات سياســاتية بشــأن اســتراتيجيات ترمــي إلــى ٢٠١٢قمــة لنــدن لتنظــيم األســرة فــي عــام 

تحقيق الحـد األمثـل مـن إمكانـات القـوى العاملـة الصـحية ألجـل تقـديم خـدمات موضـوعية فـي ميـدان تنظـيم األسـرة؛ 
م؛ وتوســيع نطــاق إتاحــة الخــدمات للمراهقــات؛ وتعزيــز وزيــادة اســتخدام وســائل منــع الحمــل الفعالــة ألجــل طويــل ودائــ

التزامات المنظمـة األخـرى: زيـادة نطـاق الخيـارات بـين وسـائل منـع الحمـل وعـدد  وتشمل ١استجابة النظام الصحي.
األنــواع المختلفــة المتاحــة مــن هــذه الوســائل مــن خــالل أنشــطة البحــث والتطــوير؛ وزيــادة تــوافر وســائل منــع الحمــل 

  العالية الجودة من خالل اختبار صالحية المنتجات مسبقًا وآليات المسار السريع.
  

إلــــى  ١٩٩٠ماليــــين وفــــاة فــــي عــــام  ٤‚٦إجمــــالي عــــدد وفيــــات األطفــــال الحــــديثي الــــوالدة مــــن  وانخفــــض  -١٢
إلـــى  ٣٣. وهـــبط فـــي الفتـــرة نفســـها معـــدل وفيـــات األطفـــال الحـــديثي الـــوالدة مـــن ٢٠١٢مليـــون وفـــاة فـــي عـــام  ٢,٩
خفــاض أبطــأ ٪. وكانــت وتيــرة ذلــك االن٣٧ل انخفاضــًا بنســبة تزيــد علــى مولــود حــي، ممــا يمثــ ١٠٠٠وفــاة لكــل  ٢١

مقارنة بمعدل انخفاض وفيات األطفال عمومًا، وارتفعت نسبة وفيـات األطفـال دون سـن الخامسـة أثنـاء فتـرة الـوالدة 
. ويعــد االبتســار الســبب الرئيســي لوفيــات األطفــال ٢٠١٢٪ فــي عــام ٤٤إلــى  ١٩٩٠٪ فــي عــام ٣٧الحديثــة مــن 

األطفال دون سن الخامسة. وأصدرت المنظمة وشركاؤها الحديثي الوالدة وهو يمثل اآلن ثاني سبب رئيسي لوفيات 
الضـوء علـى حلـول مثبتـة علميـًا إلنقـاذ أرواح  يسـلط ٢الوالدات المبتسـرةبـأول تقرير عالمي عن اإلجراءات المتعلقة 

 المولودين قبل األوان وتوفير الرعاية الالزمة للرضع المبتسرين والحد من ارتفـاع معـدالت الوفـاة والعجـز. وانخفـض
مليــــون حالــــة فــــي  ٢‚٦إلــــى  ١٩٩٥ماليــــين حالــــة فــــي عــــام  ٣العــــدد التقــــديري العــــالمي لحــــاالت اإلمــــالص مــــن 

إلـــى  ١٩٩٥فـــي عـــام  ١٠٠٠الـــة لكـــل ح ٢٢٪، مـــن ١٥، وبـــذلك تراجـــع معـــدل تلـــك الحـــاالت بنحـــو ٢٠٠٩ عـــام
  .٢٠٠٩مولود في عام  ١٠٠٠حالة لكل  ١٩

   

                                                           
تــــــــــــم ( http://www.who.int/reproductivehealth/topics/family_planning/policybriefs/en/index.htmlانظــــــــــــر    ١

  ).٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر  ١٧االطالع في 

٢   Born too soon: the global action report on preterm birth, Geneva: World Health Organization; 2012.  
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للوقايـة ويتسم توفير الرعاية األساسية خالل الوالدة والمرحلـة المبكـرة التاليـة للـوالدة بأهميـة حاسـمة بالنسـبة   -١٣
ب في وفاة األطفال الحديثي الـوالدة واألمهـات وتـدبيرها عالجيـًا. وتقـوم المنظمـة بتحـديث من االعتالالت التي تتسب

أمــراض األمومــة والفتــرة المحيطــة بــالوالدة  الوقايــة مــن أهــمعايــة الصــحية بشــأن مبــادئ توجيهيــة لمقــدمي خــدمات الر 
وفتــرة الــوالدة الحديثــة وتــدبيرها عالجيــًا، بوســائل منهــا اســتخدام األســتيرويدات قبــل الــوالدة فــي حالــة مخــاض الــوالدة 

طريقــة المبتســرة، ودعــم التبكيــر فــي اســتهالل الرضــاعة الطبيعيــة والتعويــل عليهــا حصــرًا، ورعايــة األم لطفلهــا علــى 
د أحوال األطفال المولودين حديثًا وأمهاتهم. وقـد حـدَّثت المنظمـة مبـادئ توجيهيـة ة لتفقالكنغر، والقيام بزيارات منزلي

بشأن الرعاية التالية للوالدة فيما يتعلق بمدة البقاء الدنيا في مرفـق بعـد الـوالدة ومحتـوى المقـابالت ألغـراض الرعايـة 
يــدها، مــع المواءمــة بــين التوصــيات الخاصــة بــاألم والطفــل. وٕاضــافة إلــى ذلــك، شــرعت التاليــة للــوالدة وعــددها ومواع

المنظمــة فــي تصــميم مقــّررات عالجيــة أبســط قائمــة علــى المضــادات الحيويــة لعــالج اإلنتــان الوليــدي علــى أســاس 
  دراسات اكُتملت مؤخرًا.

  
جـل وضـع حـد للوفيـات التـي واشتركت المنظمة مع شركاء في وضع خطة "كل مولود: خطـة عمـل مـن أ   -١٤

كاستجابة دولية للحاجة الملحة إلى تسريع تخفيض وفيات الولـدان فـي األيـام األلـف األخيـرة الباقيـة  ١ُيمكن تالفيها"
علــى حلــول الموعــد النهــائي لتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، ومــا بعــده. وقــد ُوضــعت الخطــة مــن خــالل عمليــة 

 اإلقليميـةهـت اللجنـة ة لرابطـات المهنيـين الصـحيين. ونو اء ومنظمـات شـاملة دوليـتشاورية واسعة مـع الـدول األعضـ
) بخطــة العمــل ٢٠١٣تشــرين األول/ أكتــوبر  ٢٥-٢١لغــرب المحــيط الهــادئ فــي دورتهــا الرابعــة والســتين (مــانيال، 

 التــــي وضــــعتها المنظمــــة ٢)،٢٠٢٠-٢٠١٤الخاصــــة بالولــــدان المتمتعــــين بالصــــحة فــــي غــــرب المحــــيط الهــــادئ (
  واليونيسيف.

  
، نشرت المنظمة صحيفة وقائع عن الشذوذات الخلقية وأدرجت موضوعًا ١٧-٦٣ج ص عواستجابة للقرار   -١٥

. وأنتجت المنظمة دليًال وَبَنت قدرًة بشأن ترصد هذه االعتالالت فـي المقـر اإللكترونيصحيًا ذا صلة على موقعها 
. وحـــدَّثت المنظمــة القــيم الفاصــلة فيمـــا يتعلــق بتركيــزات فـــوالت الرئيســي وفــي األقــاليم بالتعـــاون مــع شــركاء دوليــين

ين النســاء فــي ســن المصــل وفــوالت الكريــات الحمــر المرتبطــة بعيــوب األنبــوب العصــبي التــي ُيمكــن الوقايــة منهــا بــ
. وتـدعم األمانـة ترصـد ستسـقاء الـدماغيمت أحـداثًا لزيـادة وعـي الجمهـور بالُسنُسـنة المشـقوقة واالاإلنجاب، كما نظ

زالـت المنظمـة تشـارك فـي مبـادرة ل الحمل والرضاعة الطبيعيـة. وماادة للفيروسات القهقرية خالسمية العوامل المض
مكافحة الحصبة والحصبة األلمانية، وهي مجهود تعاوني مع اليونيسيف ومؤسسة األمم المتحدة والصـليب األحمـر 

يـة. وينشـط المكتـب اإلقليمـي لجنـوب األمريكي ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في الواليـات المتحـدة األمريك
شرق آسيا على وجـه الخصـوص فـي مجـال التوثيـق وبنـاء القـدرات بشـأن الوقايـة مـن الشـذوذات الخلقيـة واكتشـافها. 
ويواصــل المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين عملــه مــع اليونيســيف وشــركاء آخــرين بشــأن المبــادرة اإلقليميــة للقضــاء علــى 

  ي من األم إلى الطفل في أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي. انتقال فيروس األيدز والزهر 
  

وبالتعـــاون مـــع مفوضـــية األمـــم المتحـــدة الســـامية لحقـــوق اإلنســـان واليونيســـيف وشـــراكة صـــحة األم والوليـــد   -١٦
والطفل وشركاء آخرين، اضطلعت المنظمة بدور رئيسي في مواصلة صوغ وتدعيم نهج مستند إلى حقوق اإلنسـان 

صحة النساء واألطفال. ودعمت المنظمـة لجنـة حقـوق الطفـل فـي إعـدادها لتعليـق عـام علـى حـق األطفـال لتحسين 
في الصحة ومجلس حقوق اإلنسان في إعداد إرشادات تقنية بشأن تطبيق نهـج مسـتند إلـى حقـوق اإلنسـان للقضـاء 

أعـدت المنظمـة تقريـرًا عـن وفيـات على دعوة من المجلس،  على مراضة ووفيات األمومة التي ُيمكن تالفيها. وبناءً 
ى إلـى اعتمـاد قـرار للمجلـس بشـأن ال في مجال حقوق اإلنسان، مما أداألطفال دون سن الخامسة كمصدر لالنشغ

                                                           
 .١إضافة  ١٣٤/١٧ت مخطة العمل معروضة في الوثيقة    ١

  .WPR/RC64/9الوثيقة    ٢
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وفيـات األطفــال دون ســن الخامسـة ودعــوة إلــى إعـداد إرشــادات تقنيــة بشـأن تطبيــق نهــج مسـتند إلــى حقــوق اإلنســان 
، أطلقـت ٢٠١٣التـي ُيمكـن تالفيهـا بـين األطفـال دون سـن الخامسـة. وفـي أيـار/ مـايو  لتخفيض الوفيات والمراضـة

بـاع نهـج مسـتند إلـى حقـوق اإلنسـان علـى صـحة النسـاء واألطفـال، بمـا ُيثبـت ظمة الدراسة مع بّينات عن أثر اتالمن
ُملزمــة وُيســهم فــي تحســين أن تطبيـق مثــل هــذا الــنهج يســاعد الحكومــات علــى االمتثـال لتعهــداتها الوطنيــة والدوليــة ال

  صحة النساء واألطفال. 
  

ونشــر فريــق الخبــراء المســتقل المعنــي باســتعراض المعلومــات والمســاءلة عــن صــحة المــرأة والطفــل تقريــره    -١٧
، وهــو تقريــر رفعــه المــدير العــام إلــى األمــين العــام لألمــم المتحــدة خــالل الــدورة ٢٠١٣الثــاني فــي أيلــول/ ســبتمبر 

ن علــى وزراء تقريـر الرئيسـية مـا يلـي. يتعـيت الالسـابعة والسـتين للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة. وقـد شـملت توصـيا
وطنيـة تـديرها البلـدان وشـاملة وشـفافة وتشـاركية للنهـوض  إشـراف) إيالء األولوية آلليات ١الصحة، مع شركائهم، (

) تشجيع آلية مساءلة مستقلة لرصد اإلجراءات الرامية إلـى تحقيـق ٢بصحة النساء واألطفال، وتقييم هذه اآلليات؛ (
، واســـتعراض هـــذه اإلجـــراءات وتحســـينها باســـتمرار؛ ٢٠١٥التنميـــة المســـتدامة لمرحلـــة مـــا بعـــد عـــام برنـــامج عمـــل 

إدراج مؤشر خاص بالمراهقين في جميع آليات رصد صـحة النسـاء واألطفـال، وٕاشـراك الشـباب بصـورة مجديـة  )٣(
جودة الرعاية مـن أجـل تعزيـز ) إيالء األولوية ل٤في جميع هيئات رسم السياسات التي تؤثر في النساء واألطفال؛ (

) توســـيع القـــوى العاملـــة الصـــحية ٥قيمـــة الـــنهج المســـتند إلـــى حقـــوق اإلنســـان بالنســـبة لصـــحة النســـاء واألطفـــال؛ (
ي أفريقيـــا جنـــوب ســـيما فـــو يـــؤدي إلـــى أثـــر قابـــل للقيـــاس، والوتـــدعيمها مـــن أجـــل خدمـــة النســـاء واألطفـــال علـــى نحـــ

ال جعــل التســجيل المــدني الشــامل والفعــي ســبيل تحســين البيانــات، و ) إطــالق حركــة جديــدة فــ٦(الصــحراء الكبــرى؛ 
  . ٢٠١٥وُنُظم اإلحصاءات الحيوية هدفًا إنمائيًا صريحًا لمرحلة ما بعد عام 

  
واقتـــرب مـــن االكتمـــال إطـــار عـــالمي خـــاص باالســـتثمار فيمـــا يتعلـــق بصـــحة المـــرأة والطفـــل ُأِعـــد اســـتجابة   -١٨

ويســتعرض اإلطــار تكــاليف  ١).٢٠١٢لمعنــي باالســتعراض فــي تقريــره األول (لتوصــية مــن فريــق الخبــراء المســتقل ا
وعائـــــداتها  صــــحة النســــاء واألطفــــال مباشــــرة، وأثــــر هــــذه التــــدخالت تحســــنتــــدخالت الخمســــين المعــــروف أنهــــا ال

السـنة  وُتظِهـرن مستوى االستثمار اإلضافي الالزم لتالفي وفيات األمهات والولدان واألطفـال. االقتصادية. وهو ُيبي
علــى المســتوى القطــري. ومــن بــين   نحــو العمــلالً معنيــة بالمعلومــات والمســاءلة تحــو الثانيــة لتنفيــذ توصــيات اللجنــة ال

بلــدًا تمــويًال  ٤٩بلــدًا ُأطــرًا وخــرائط طريــق وطنيــة بشــأن المســاءلة وتلقــى  ٦٦بلــدًا هــي موضــع التركيــز، أكمــل  ٧٥
سياســـي متزايـــد لتعزيـــز التســـجيل المـــدني وُنظـــم اإلحصـــاءات  تحفيزيـــًا لـــدعم أطـــر المســـاءلة الوطنيـــة. وهنـــاك دعـــم

بلــدًا تقييمــات لتوجيــه تحســين نظمهــا. ويجــري ثالثــة وخمســون بلــدًا استعراضــات منتظمــة  ٤٠الحيويــة، حيــث أكمــل 
لقطاع الصحة الوطني، يشارك فيها على نحو متزايد العديد من الشركاء، بما في ذلك شركاء من المجتمع المدني. 

بعة وعشرين بلدًا استراتيجيات وطنية بشأن الصحة اإللكترونية، يشمل أغلبها تركيزًا على الصحة اإلنجابية ولدى س
وصــحة األمهــات والولــدان واألطفــال. ويتتبــع أكثــر مــن عشــرين بلــدًا المــوارد باســتخدام نهــج منســق يســتند إلــى نظــام 

اتفاق مماثل مع شركاء في التنمية. ولدى العديـد مـن  منهجية الحسابات الصحية. ولدى أربعين بلدًا اتفاق موقَّع أو
البلــدان ُنظــم معلومــات صــحية معــززة كمــا تســتخدم أغلــب المؤشــرات األحــد عشــر الموصــى بهــا مــن اللجنــة المعنيــة 
بالمعلومات والمساءلة. ويقوم شركاء من قبيل االتحاد األوروبي والصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا 

حالف العالمي من أجـل اللقاحـات والتمنيـع وخطـة رئـيس الواليـات المتحـدة الطارئـة للمسـاعدة فـي مجـال مكافحـة والت
األيدز باالستثمار على نحو متزايـد مباشـرًة فـي القـدرات الوطنيـة علـى رصـد النتـائج وٕاجـراء االستعراضـات، بمـا فـي 

حليليـــة مـــن أجـــل إجـــراء استعراضـــات صـــحية أقـــوى ذلـــك نظـــم المعلومـــات الصـــحية وجـــودة البيانـــات وبنـــاء القـــدرة الت
  والمشاركة في الحوار السياساتي.

                                                           
باســتعراض المعلومــات فريــق الخبــراء المســتقل المعنــي كــل امــرأة وكــل طفــل: مــن االلتزامــات إلــى العمــل: التقريــر األول ل   ١

 .٢٠١٢. جنيف، منظمة الصحة العالمية، والمساءلة عن صحة المرأة والطفل



  EB134/17    ١٣٤/١٧ت  م

7 

ة بالمالريــا فــي ويواجــه نصــف ســكان العــالم تقريبــًا مخــاطر اإلصــابة بالمالريــا، وقــد أدت حــاالت اإلصــاب  -١٩
ي ع غيــر مســبوق فــحالــة وفــاة. ونتيجــة لتوســ ٦٦٠ ٠٠٠مليــون حالــة إلــى  ٢١٩ر عــددها بنحــو والمقــد ٢٠١٠ عــام

٪ على الصعيد العالمي ١٧تدابير الوقاية من المالريا ومكافحتها، انخفض المعدل المقدر لإلصابة بالمالريا بنسبة 
٪. وتشـــــير التقـــــديرات إلـــــى أن حيـــــاة ٢٦، كمـــــا انخفضـــــت معـــــدالت الوفيـــــات بنســـــبة ٢٠١٠و ٢٠٠٠بـــــين عـــــامي 

 –ة عـبء المـرض ن تعـاني مـن شـدأغلـبهم فـي بلـدا – ٢٠١٠و ٢٠٠٠مليون شخص ُأنِقذت فيما بين عـامي  ١,١
، وهــو ٢٠١٥بحلــول عــام  ٪٧٥بلــدًا فــي طريقهــا إلــى تخفــيض حــاالت اإلصــابة بالمالريــا لــديها بــأكثر مــن  ٥٠وأن 
على الصعيد العالمي بلدًا  ٤٢. بيد أن ٢-٥٨ج ص عيتماشى مع الغاية التي حددتها جمعية الصحة في القرار  ما

بـــرز الحاجــة إلــى بــذل المزيـــد مــن الجهــود لتحســـين لتتبــع التقـــدم المحــرز، ممــا يانــات يكفـــي مــن البي تفتقــر إلــى مــا
٪ تقريبـــًا مـــن ٨٠أن نســـبة قـــدرها  ٢٠١٠ن التقـــديرات المتاحـــة لعـــام التشخيصـــي للمالريـــا وترصـــدها. وتبـــياالختبـــار 

ا حــدثت فــي ٪ مــن حــاالت الوفــاة بســبب المالريــ٨٠بلــدًا وأن نســبة قــدرها  ١٧حــاالت اإلصــابة بالمالريــا وقعــت فــي 
 المعالجة بمبيدات الحشرات والرش بلدًا فقط. ويحتاج األمر إلى توسيع التغطية بتدخالت من قبيل الناموسيات ١٤

ال، وٕادامــة هــذه التغطيــة، للحيلولــة دون عــودة ظهــور ختبــارات التشخيصــية والعــالج الفعــالثمــالي داخــل المبــاني واال
  المرض وحدوث الوفيات المرتبطة به.

  
؛ وقـد انخفـض ٢٠٠٦عدد الحاالت الجديدة لإلصابة بالسل في العالم سنويًا ينخفض ببطء منذ عام  وظل  -٢٠

. كذلك فإن معدالت اإلصابة آخذة في االنخفاض أيضـًا فـي جميـع أقـاليم ٢٠١٢و ٢٠١١٪ بين عامي ٢,٤بنسبة 
وتشـير االتجاهـات إلـى ، ١٩٩٠٪ منـذ عـام ٤٥المنظمة الستة. وانخفـض معـدل الوفيـات الناجمـة عـن السـل بنسـبة 

. وجـرى الحفـاظ علـى معـدالت النجـاح ٢٠١٥٪ علـى الصـعيد العـالمي بحلـول عـام ٥٠أن معدل االنخفاض سيبلغ 
ايـة التـي ٪ أو أكثـر (الغ٨٥عنـد مسـتويات عاليـة بلغـت  ٢٠٠٧في عالج المـرض علـى الصـعيد العـالمي منـذ عـام 

زال مرتفعـًا حيــث ). بيـد أن عــبء السـل مـا١٩٩١م عـا ٨-٤٤ج ص عة فــي القـرار مـر حـددتها جمعيـة الصـحة ألول 
٪ تقريبـًا منهـا بأشـخاص ١٣ماليـين حالـة، تتعلـق نسـبة  ٨‚٦بنحـو  ٢٠١٢ُقدِّر عدد حاالت السل الجديـدة فـي عـام 

ــــات بنحــــو  ــــاعي البشــــري، وعــــدد الوفي ــــروس العــــوز المن ــــك  ١,٣مــــن المتعايشــــين مــــع في ــــي ذل ــــاة (بمــــا ف ــــون وف ملي
  بفيروس العوز المناعي البشري).شخص من المصابين  ٣٢٠ ٠٠٠

  
ـــدة لإلصـــابة بفيـــرو   -٢١ ـــدِّر عـــدد الحـــاالت الجدي ـــاعي البشـــري بنحـــو وعلـــى الصـــعيد العـــالمي، ُق س العـــوز المن
الــــذي بلــــغ  ٢٠٠١لمنـــاظر فــــي عــــام ٪ عــــن العــــدد ا٣٣، وهــــو مـــا يقــــل بنســــبة ٢٠١٢مليـــون حالــــة فــــي عــــام  ٢‚٣
٪ تقريبـًا مـن إجمـالي عـدد المصـابين بعـدوى ٧٠ماليين حالة. وتستأثر أفريقيا جنـوب الصـحراء الكبـرى بنسـبة  ٣‚٤

مليونـًا،  ٣٥، قُـدِّر عـدد المتعايشـين مـع الفيـروس بنحـو ٢٠١٢فيروس العوز المناعي البشري في العالم. وفـي عـام 
احة العالج باألدوية المضادة للفيروسات القهقرية ن فرص إتقارنة بالسنوات السابقة. ومع تحسوهو ما يمثل زيادة م

ماليــين شــخص فــي تلــك البلــدان عالجــًا فــي عــام  ٩,٧فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل وتلــك المتوســطة الــدخل (تلقــى 
)، سيستمر عدد المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري في االرتفاع بـالنظر إلـى تنـاقص عـدد الـذين ٢٠١٢

  باب متعلقة باأليدز.يلقون حتفهم ألس
  

مـن أمـراض المنـاطق المداريـة المهملـة المتوطنـة  ١٧وتعمل المنظمة من أجل القضاء على مجموعـة مـن   -٢٢
بيئــات المداريــة ودون مليــون شــخص فــي ال ١٠٠٠بلــدًا. وُتلحــق هــذه العــداوى المزمنــة الضــرر بــأكثر مــن  ١٤٩فــي 

 المبلـغالمثقبيـات األفريقـي البشـري نخفضـت أعـداد حـاالت داء ة عـداوى فـي الفـرد الواحـد. وقـد االمدارية وتسبب عـد
فــي  – الــدَّاُء الُعلَّيِقـيّ همـا داء التنينـات و  –عامــًا. وُيسـتهدف استئصـال مرضــين  ٥٠عنهـا إلـى أدنــي مسـتوياتها منـذ 

دف الــتخلص مــن داء الفيالريــات اللمفــي كمشــكلة صــحية عموميــة ، علــى الترتيــب. وُيســته٢٠٢٠و ٢٠١٥ عــامي
بلـدًا مـن البلـدان التـي كـان  ١١٩،  كما جرى التخلص مـن الجـذام كمشـكلة صـحية عموميـة فـي ٢٠٢٠بحلول عام 

ع أمـراض المنـاطق المداريـة المهملـة يثيـر التحـديات، فإنــه بلـدًا. وعلـى الـرغم مـن أن تنـو  ١٢٢متوطنـًا فيهـا وعـددها 
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أيضًا فرصًا لتـدعيم الـنظم الصـحية وتعزيـز وصـول الجميـع للعـالج. وبفضـل الحمـالت التـي تقودهـا المنظمـة،  يتيح
أجــل الموائمــة بــين الوقايــة مــن يجــري عــالج مئــات الماليــين مــن النــاس ســنويًا باألدويــة الوقائيــة. وتُبــَذل الجهــود مــن 

مــن خــالل االســتراتيجية العالميــة  –ًا فــي العــالم وهــي العــدوى الفيروســية األســرع انتشــار  –الضــنك ومكافحتهــا  حمــى
الجديدة للمنظمة وخريطتها للطريق اللتين تهدفان إلى تخفيض ما ينجم عن حمّى الضنك من مراضة ووفيات على 

تســـريع  ١٢-٦٦ج ص ع، قـــررت جمعيـــة الصـــحة فـــي القـــرار ٢٠١٣. وفـــي أيـــار/ مـــايو ٢٠٢٠الســـواء بحلـــول عـــام 
السـبعة عشـر عـن طريـق حـث الـدول األعضـاء والشـركاء الـدوليين علـى زيـادة الـدعم  الجهود للتغلب على األمراض

من أجل مكافحة هذه المجموعة المتنوعة من األمراض والتخلص منها واستئصالها مـن خـالل التركيـز علـى القيـادة 
  وملكية البرامج في البلدان المتضررة.

  
جــيم. وقــد -٧حي األساســية ضــمن نطــاق الغايــة وينــدرج العمــل بشــأن ميــاه الشــرب وخــدمات الصــرف الصــ  -٢٣

فيمـا يتعلـق بميـاه الشـرب، طبقـًا للقيـاس بالمؤشـر البـديل الخـاص بالوصـول إلـى  ٢٠١٠تحققت هذه الغاية فـي عـام 
، بلغـت نسـبة السـكان الـذين اسـتخدموا مصـدرًا محسـنًا لميـاه الشـرب ٢٠١١مصادر محسَّنة لمياه الشرب. ففـي عـام 

. وقد ُأحـِرز فـي هـذا المضـمار تقـدم مثيـر لإلعجـاب، وٕان شـابته تفاوتـات ١٩٩٠٪ في عام ٧٦٪ مقارنة بنسبة ٨٩
فيمــا بــين األقــاليم وبــين المنــاطق الحضــرية والريفيــة وبــين األغنيــاء والفقــراء. فعلــى الــرغم مــن أن نســبة التغطيــة تبلــغ 

اإلقلـــيم األفريقـــي وٕاقلـــيم شـــرق ٪ علـــى األقـــل فـــي أربعـــة مـــن أقـــاليم المنظمـــة الســـتة، فإنهـــا التـــزال منخفضـــة فـــي ٩٠
. ٢٠١٥المتوسط بحيث يتوقَّع، استنادًا إلى معـدل التقـدم الحـالي، أن يعجـز هـذان اإلقليمـان عـن تحقيـق غايـة عـام 

إلـى مرافـق إصـحاح  ١٩٩٠مليـون شـخص منـذ عـام  ١٩٠٠وفيما يخص مرافق اإلصـحاح األساسـية، وصـل زهـاء 
فتقرون إلـى مثـل يزالون يمليون شخص (ثُلث سكان العالم) ال ٢٥٠٠كان نحو  ٢٠١١محسنة؛ ومع ذلك ففي عام 

مليــون شــخص يتبــرزون فــي العــراء. ومعــدالت التقــدم الراهنــة بطيئــة جــدًا لبلــوغ الغايــة  ١٠٠٠يــزال هــذه المرافــق؛ وال
ط المتعلقــة بالخــدمات الصــحية، ســواء علــى الصــعيد العــالمي أو داخــل أقــاليم المنظمــة (باســتثناء إقلــيم غــرب المحــي

). وقـد دعـا األمـين العـام لألمـم المتحـدة إلـى مضـاعفة ٢٠١١و ١٩٩٠الهادئ حيث تضاعفت التغطية بـين عـامي 
أزمـة  مة ملتزمة بتعبئة قطاع الصـحة لحـلجيم المتعلقة بالخدمات الصحية. والمنظ-٧الجهود من أجل بلوغ الغاية 

  ن.   لمي المحسة التقنية والرصد العاالخدمات الصحية من خالل الدعوة والمساعد
  

ا يـرغمهم علـى اللجـوء إلـى القطـاع نقـص األدويـة فـي القطـاع العـام، ممـواليزال الكثيـرون يواجهـون مشـكلة   -٢٤
ُأجريـــت فـــي الفتـــرة بـــين عـــامي  الخـــاص الـــذي يمكـــن أن تكـــون أســـعار األدويـــة فيـــه أعلـــى بكثيـــر. وتشـــير مســـوحات

فر في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الـدخل إلى أن أدوية أساسية (جنيسة) مختارة تتوا ٢٠١٢و ٢٠٠٧
٪ فقـــط مـــن مرافـــق القطـــاع العـــام فـــي المتوســـط. وكانـــت أســـعار األدويـــة الجنيســـة األرخـــص ســـعرًا المباعـــة ٥٧فـــي 

مــثًال فــي  ١٦للمرضــى فــي القطــاع الخــاص خمســة أمثــال األســعار المرجعيــة الدوليــة فــي المتوســط (وقــد تصــل إلــى 
ل عقبـة فـي سـبيل حصـول األسـر ذات الـدخل المـنخفض دوية الجنيسة األقل سعرًا قـد تمثـاأل بعض البلدان). وحتى

فـــي البلــــدان الناميــــة علـــى العالجــــات الشــــائعة. ويـــدفع المرضــــى الــــذين يعـــانون مــــن أمــــراض مزمنـــة أعلــــى ســــعر. 
متــوافرة، بيــد أن وصــول ل غالبيــة العــبء العــالمي مــن األمــراض المزمنــة الــة لالعــتالالت التــي تشــكجــات الفعفالعال

  الجميع إليها اليزال أمرًا بعيد المنال.
    

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -٢٥
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