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القـرار  (االستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البـدني والـصحة             :ألف
  )١٧-٥٧ع ص ج

  
سيؤدي تنفيذ االستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة إلى انخفاض شديد في            -١

لمتصلة بها التي تشمل أساساً النظـام الغـذائي         باألمراض المزمنة وعوامل االختطار السائدة ا     حاالت اإلصابة   
 أن يتخذوا اإلجراءات الالزمـة      من يعنيهم األمر  وتناشد االستراتيجية جميع    . غير الصحي وقلة النشاط البدني    

  .اإلقليمية والمحليةالصعيد العالمي وعلى األصعدة على 
 

  األنشطة القطرية واإلقليمية
  
مجـال   حالياً عن تقييم التقدم المحـرز فـي          المضطلع بها  العالمية   بينت دراسة المنظمة االستقصائية     -٢

الوقاية من األمراض غير السارية المزمنة ومكافحتها على الصعيد الوطني أن التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ                   
الدول األعـضاء التـي أدلـت        دولة من أصل     ٢٥ فهناك   .إقليم وآخر االستراتيجية يختلف اختالفاً شديداً بين      

 تشمل وال   .ها بلداً من البلدان المتبقية الستين تنفيذ      ١٧ويعتزم  .  االستراتيجية  قامت بتنفيذ  ٨٥ت وعددها   بمعلوما
 تقـدم   اللذين أحـرز فيهمـا     جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ        إقليميالدراسة االستقصائية حتى اآلن     

  .ملحوظ
 

  األنشطة العالمية
  
 فـي  المـصلحة  األدوات لدعم الدول األعضاء وأصحاب      مجموعة من  تعكف األمانة على إعداد وبث      -٣

بشأن إرساء عالقات فعالة مع القطـاع       بإرشادات  لدول األعضاء   ا تزويد تلك األدوات    ومن. تنفيذ االستراتيجية 
 وإطارالخاص وتسويق األطعمة والمشروبات غير الكحولية لألطفال وتعزيز النشاط البدني في البلدان النامية              

الوقايـة مـن األمـراض        "ويعتبر المنشور المعنون  . د التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية     ومؤشرات لرص 
   ١. أداة هامة للدعوة تتضمن العديد من أهداف االستراتيجية"استثمار حاسم: المزمنة

 
 األغذية والمشروبات غير الكحولية ومقـدمي الخـدمات         بدأ بعض شركات صناعة   . القطاع الخاص   -٤

وهـذه  . منتجاتهم وخدماتهم لاللتزام بتوصيات االسـتراتيجية     إدخال تغييرات على    البائعين بالتجزئة   الغذائية و 
وقد أخفقت  .  ويظل وقعها على الصحة العمومية محدوداً      حاالت فردية المبادرات جديرة بالثناء إال أنها مازالت       

وعليه، . مبذولة على الصعيد العالمي   في المشاركة في الجهود ال    ،   عموماً  الحجم، الشركات الصغيرة والمتوسطة  
ال بد من تكثيف الجهود لضمان اتخاذ إجراءات على مستوى دوائر الصناعة لتحسين جودة منتجاتها الغذائيـة                 

  .ومشروباتها والمعلومات المتاحة للمستهلكين وطرق تسويق المنتجات
  
ى اتفاقات غير رسمية مـع عـدد        تم التوصل إل   .المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العالمية       -٥

محدود من المنظمات غير الحكومية التي لديها دور وتأثير على الصعيد العالمي في إطار المساهمة في تنفيـذ                  
لتشجيع النـاس   وعلى سبيل المثال، تتعاون منظمة الصحة العالمية مع اللجنة األوليمبية الدولية            . االستراتيجية

 .التي تعقد مرتين كـل عـام      ياق المؤتمرات العالمية بشأن الرياضة للجميع        في س  على ممارسة النشاط البدني   

                                                      
١   Preventing chronic diseases: a vital investment. WHO global report. Geneva, World Health Organization, 

2005.                                                                                                                                                  
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 مؤخراً وسيلة عبر شبكاته تدعو إلى التفاؤل لتنسيق أنـشطة           أقيمويتيح التحالف العالمي المعني بالوقاية الذي       
  .المنظمات غير الحكومية

 
 ضمن منظومة األمم المتحـدة       أخرى مؤسساتتتعاون منظمة الصحة العالمية مع       .الشركاء الدوليون   -٦

وعلى سبيل المثال، تعاونت المنظمة ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة          . للنهوض بأهداف االستراتيجية  
 كمـا ارتقـت     .التنعم بموفور الـصحة   وضع إطار بشأن تعزيز استهالك الفواكه والخضروات من أجل          على  

 خالل المشاركة الفعالة في عدة أنشطة مرتبطة بـسنة األمـم            منظمة الصحة العالمية بمبادئ االستراتيجية من     
 التنميـة  في أغراضومبادرة األمم المتحدة لتسخير الرياضة ) ٢٠٠٥(البدنية  المتحدة الدولية للرياضة والتربية

  .والسالم
 
ة األمـم   تتعاون المنظمة تعاوناً وثيقاً مع منظم     . )لجنة دستور األغذية الدولي   (هيئة الدستور الغذائي      -٧

تمكّن الهيئـة    الستكشاف سبل    )لجنة دستور األغذية الدولي   (هيئة الدستور الغذائي    المتحدة لألغذية والزراعة و   
  .أمامها المساهمة في تنفيذ االستراتيجية التي تطرح تحديات جديدة من
  

  االستنتاجات
  
وقد كانـت ردود    . قة محدودة أحرز بعض التقدم في تنفيذ توصيات االستراتيجية غير أن النتائج المحق            -٨

وعلى الشاكلة نفسها، .  من الضروري أن يحذو المزيد من البلدان حذوهاه أنغيربعض الدول األعضاء إيجابية 
  .اتخاذ المزيد من اإلجراءات، ، بشكل ملح األمر يتطلبولكن إجراءات محددة المصلحة سائر أصحاب اتخذ

  
يعكـس   الموارد البشرية والمالية مما       محدودية اتيجية بسبب  تنفيذ االستر  وقد اعترضت بعض العقبات     -٩

 تدني االستثمار في الوقاية من األمراض المزمنة وغير السارية ومكافحتها على الـصعيدين المحلـي     استمرار
  .والعالمي

  
وسيشمل الرصد المتواصل تحليل الجوانب الصحية واآلثـار االجتماعيـة االقتـصادية والجوانـب                -١٠

 فـي القـرار     استجابة لما هـو مطلـوب     بالفروق بين الجنسين التي ينطوي عليها تنفيذ االستراتيجية          المتعلقة
  .١٧-٥٧ع ص ج
  
  ١.ويمكن الحصول على تقرير ضاف حول هذا الموضوع  -١١
  
  العمل الصحي إبان األزمات والكوارث   :باء

 
طالع بعدد من األنشطة بغيـة      االض،  ١-٥٨ج ص ع   في القرار    ،طلبت جمعية الصحة إلى المدير العام       -١٢

تعزيز عمل المنظمة الصحي إبان األزمات والكوارث وإحاطة جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين علماً              
  .بالتقدم المحرز عن طريق المجلس التنفيذي

  
  
  
 

                                                      
 NMH/CHP/SPP/2006.1الوثيقة    ١
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  واإلنعاشاإلغاثة : ٢٠٠٤ديسمبر /  كانون األول٢٦تسونامي التي حدثت في الالزالزل وأمواج 
  
 وعلى تنفيذها استناداً إلى وظـائف المنظمـة         واإلنعاشعملت األمانة على وضع استراتيجية لإلغاثة         -١٣

األربع ذات األولوية إباّن األزمات، أي تقييم الوضع الصحي ودعم األنشطة المتعلقة بالصحة وتنسيقها وسـد                
. وطنية والمجتمع المـدني    أو ضمان عمل جهات أخرى على سدها وبناء قدرات السلطات ال           الخطيرةالثغرات  

تقيـيم االحتياجـات    :  في المجاالت ذات األولوية التاليـة      يةقدرات المجتمع الويجري التركيز اآلن على تعزيز      
 الـسياسات الـصحية وتنـسيقها وإدارة        وصـياغة الصحية واالرتقاء بمستوى الصحة والوقاية من األمراض        

 .المعلومات الصحية وتوفير الخدمات الصحية
  
التأهيـل فـي الهنـد وإندونيـسيا وملـديف          وتواصل منظمة الصحة العالمية رصد أنشطة اإلغاثة        و  -١٤

) الـسويد (وقد استكملت اآلن مرحلة جمع المعلومات ويتولى كل من معهد كارولينـسكا             . النكا وتايلند  وسري
ل اجتماع منظم    وستعرض النتائج خال   .المعطيات التي تم تحصيلها نتيجة ذلك     تحليل  ) سويسرا(وجامعة جنيف   

التـسونامي  أمـواج    من كارثة    األمم المتحدة الخاص المعني باإلنعاش    في بانكوك بالتعاون مع مكتب مبعوث       
ومن المتوقـع أن    . ٢٠٠٦مايو   / أيار ٥ إلى   ٣واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر من         
التسونامي ونظـام لرصـد     أمواج  د وقع كارثة    يوافق المشاركون خالل االجتماع على مؤشرات مشتركة لرص       

  . واإلغاثةاإلنعاشالتقدم المحرز في إطار أعمال 
  

  يةلتعزيز التعاون مع سائر المنظمات الدو
  
عينت منظمة الصحة العالمية للعمل في إطار األمم المتحدة كوكالة مسؤولة عن المجموعـة المعنيـة                  -١٥

ة الدائمة المشتركة بين الوكاالت التي تهدف إلى تزويد القطاع الصحي           بالخدمات الصحية اإلنسانية التابعة للجن    
 من منظمة الصحة العالمية واالتحاد      كّلووقع  . بالقدرات وإمكانية التنبؤ وضمان فعاليته ومساءلة القائمين عليه       

 مـع   الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر على خطاب مشترك بشأن التعاون وتعزيز المـشاركة             
 الذي يضم عدداً مـن      InterActionوتتعاون المنظمة مع ائتالف     . التركيز على حاالت الطوارئ بصفة خاصة     

المنظمات غير الحكومية على رئاسة فرقة العمل المعنية بالصحة النفسية والدعم النفسي في حاالت الطـوارئ                
برنامج األغذية العالمي فـي      من المنظمة و   وفي اآلونة األخيرة، شرع كل    . التي شكلتها اللجنة الدائمة مؤخراً    و

 وتبـين ستي في حاالت الطوارئ     ي شراكات في مجاالت مشتركة مثل الدعم اللوج       إقامةمناقشات بشأن احتمال    
مواطن الضعف ووضع الخرائط بشأنها في البلدان المعرضة لألزمات وتنظيم برامج مشتركة للتدريب وبنـاء               

ومن المتوقع استكمال تلك المناقشات وإبرام اتفاق مشترك في غضون          . ارئالقدرات والتغذية في حاالت الطو    
  .األشهر القليلة المقبلة

  
  ستيات وآليات مواجهة األزماتي اللوجتعزيز

  
أنشئ فريق عامل معني بمواجهة الطوارئ الستعراض سياسات المنظمة وعملياتها اإلدارية والتوصية              -١٦

وتشمل النتائج المرتقبـة اتخـاذ مجموعـة مـن     . ات مع حاالت الطوارئ بسبل لتكييف تلك السياسات والعملي    
  .اإلجراءات التشغيلية المعيارية الخاصة بحاالت الطوارئ لتطبيقها على جميع مستويات المنظمة

  
سيما برنامج األغذية العالمي بشأن     تركة مع وكاالت وبرامج شريكة وال     وقد أحرزت المفاوضات المش     -١٧

  .ستي في حاالت الطوارئ واألزمات تقدماً ملحوظاًيلثروات المشتركة للدعم اللوجاحتمال استخدام ا
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  حشد الخبرات الصحية
  

مواجهة حاالت الطوارئ الصحية باعتبارها     لطلب من منظمة الصحة العالمية إنشاء شبكة من الخبراء            -١٨
نـوفمبر   /ي تـشرين الثـاني     ف ،ونظمت المنظمة . أحد عناصر المبادرة المشتركة لتحسين الحصائل الصحية      

 الـصحة   مهنيي شخصاً من    ٣٢ المعنيين بحاالت الطوارئ شارك فيها       للعامليندورة تدريبية تجريبية    ،  ٢٠٠٥
 آخرين موظفاً ميدانياً    ٦٠ حوالى ويجري ترسيخ وجود المنظمة في البلدان من خالل تعيين           .وغيرهمالعمومية  

وال المتبرع بها في إطار برنامج المنظمة الثالثي السنوات مـن           للعمل في حاالت الطوارئ باالستفادة من األم      
ومن المزمع مواصلة تكييف مشروع التدريب مع احتياجات البلدان المعرضة . أجل تحسين أدائها إبان األزمات

  .لألزمات بتمكينها من تطوير شبكة خاصة بها تضم خبراء يمكن استدعاؤهم فور ظهور حاالت الطوارئ
  

   وتقييم الوضع الصحيرصد المخاطر
  
تعمل األمانة مع الدول األعضاء وسائر الشركاء في المجال الصحي بهدف االستفادة من المعلومـات                 -١٩

 الصحية ومواطن الضعف وأداء النظم الصحية المحلية من أجل التخفيف من حدة اآلثار              األخطارالموثوقة عن   
مرة للمخاطر الصحية واالحتياجات اإلنسانية وعمليات وتجرى استعراضات مست. واإلنعاشوالتأهب والمواجهة 
كما يزود نظام األمم المتحدة لإلنذار المبكر في الميدان اإلنساني أسبوعياً وبصفة مباشرة             . المواجهة في العالم  

  . منهاتخرجبما يستجد من معلومات عن المناطق التي تتعرض لألزمات أو تمر بها أو 
  
مناطق المعرضة للمخاطر إذا تم بصورة صحيحة إيالء العنايـة الالزمـة            وقد يضمن رسم خرائط ال      -٢٠

عمليات لتقييم  ،  ٢٠٠٥ عام   ،وأجرى الموظفون . للصحة العمومية في الخطط الوطنية للتأهب لحاالت الطوارئ       
المخاطر في نيبال وعمليات سريعة لتقييم االحتياجات في النيجر وتحاليل للقطـاع الـصحي فـي بورونـدي                  

ة الكونغو الديمقراطية واستقصاءات لمعدل الوفيات الخام ومعدل وفيات األطفال دون الخامسة مـن              وجمهوري
وتشارك المنظمة في عمليات مشتركة لتقيـيم احتياجـات         . العمر في إقليم دارفور السوداني وفي شمال أوغندا       

ور في القرن األفريقـي     كما عملت على رصد الجوانب الصحية للوضع الغذائي المتده        .  في الصومال  اإلنعاش
 تقييم االحتياجات المشتركة بين البلدان بالتعاون       وقد شُرع اآلن في   . وأجرت تقييماً معمقاً للمخاطر في إريتريا     

  .مع وكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة
  
 على مشروعات ناجحة نفذتها كيانات أخرى تابعة لألمم المتحدة في           التأسيسوشرعت المنظمة بهدف      -٢١
 مـواطن الـضعف     بتبـين اقشات للشراكة مع برنامج األغذية العالمي بخصوص مشروع البرنامج المتصل           من

والغرض المنشود هو تكييف النشاط الحالي بإضافة مؤشرات وعوامل محددة صـحية            . ورسم الخرائط بشأنها  
  . الستخدامها في حاالت الطوارئ في البلدان المعرضة لألزماتموثوقة

  
  ١ آسياالزلزال في جنوب

  
 إلى ، الزلزال الناجمة عن  تطبيقاً للدروس المستخلصة خالل حاالت الطوارئ        ،طلبت حكومة باكستان    -٢٢

 حـاالت الطـوارئ وإدارة      لمواجهةإلنشاء مركز إقليمي للتأهب     لها  الدعم التقني   تقديم  منظمة الصحة العالمية    
 وقدمت دعمها إلى ٢٠٠٦مارس  / في آذاروفي هذا المضمار، زارت إحدى بعثات المنظمة باكستان. الكوارث

ـ  األدوات المتعلقـة  السلطات الوطنية إلعداد اقتراح يدعو إلى إنشاء مؤسسة تركز على            البحوث التطبيقيـة   ب
 . األزماتإبانوالتخطيط وتعزيز القدرات وتنسيق حاالت الطوارئ 

                                                      
 .١١٧/٣٠م ت حدوث الزلزال في الوثيقة ترد المعلومات المفصلة عن استجابة منظمة الصحة العالمية فور    ١
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  مكافحة داء المثقبيات األفريقي البشري  :جيم
 
خبراء منظمة الـصحة العالميـة المعنيـة بمكافحـة داء           لجنة   الذي عقدته خير  لم يشدد االجتماع األ     -٢٣

على عودة تفشي المرض بتسجيل فاشيات كبرى       ) ١٩٩٥نوفمبر   /تشرين الثاني (المثقبيات األفريقي وترصده    
أدى قـد   و. في أماكن توطنه في عدة بلدان فحسب بل على االفتقار الشديد إلى الوعي بخصوص الوضع أيضاً               

 حالة جديدة كل سنة ببلوغ مستوى العدوى ما يناهز  ٢٥ ٠٠٠ص الترصد الناجم عن ذلك إلى تسجيل حوالي         نق
  . حالة جديدة حسب التقديرات٣٠٠ ٠٠٠

  
 على مكافحة   آثار منذ انعقاد ذلك االجتماع      التي طرأت وعلى الرغم من ذلك، كان لعدد من التطورات           -٢٤

 سبيل المثال، ساهم توقف االضطرابات االجتماعية والقالقل المدنية فـي       فعلى. داء المثقبيات األفريقي البشري   
معظم المناطق الموطونة في تحسين إتاحة الخدمات للناس المعرضين لإلصابة بالمرض مما سـمح بتعزيـز                

إيجاد حل للنقص في الموارد المالية لدعم أنشطة المكافحـة وعـدم تنـسيق              ،   جزئياً ،وتيسر. أنشطة المكافحة 
يب المكافحة وتوحيدها وخطر وقف إنتاج األدوية المخصصة لمعالجة المرض من خالل برنامج موسـع               أسال

نظاماً فعاالً لتـوفير أدويـة        سانوفي آفنتيس  وأتاحت شركة .  شراكة بين المنظمة والقطاع الخاص     يمول بفضل 
 لبناء القدرات في إطار البرامج في األمد الطويل وقدمت الدعم الماليالبنتاميدين والميالرسوبرول واإلفلورنتين  

بـدواء    باير وتبرعت شركة .  تشخيصية مناسبة  وسائلالوطنية وتنفيذ عمليات فعالة لكشف الحاالت باستخدام        
ووظفت استثمارات لمكافحة المرض عبر مشروعات ثنائية للتعاون مـع الحكومـات البلجيكيـة              . السورامين
 مشروعات رئيسية   عن طريق تنفيذ   حكومية عديدة بمكافحة الداء      والتزمت منظمات غير  . واألسبانيةوالفرنسية  
وساهمت دعوة المنظمة المكثفة إلى مكافحة داء المثقبيات األفريقي البشري مساهمة ملحوظة فـي              . متخصصة

 صانعي القرارات على الصعيد الوطني في عـدة بلـدان           وبينتعزيز الوعي بالمرض ضمن المجتمع الدولي       
 شبكة  بتحمل أعباء التوجيه في هذا الصدد وإقامة      المنظمة بدور كبير في مكافحة المرض       واضطلعت  . موطونة
الذين خضعوا  ونتيجة لذلك، تعززت أنشطة الترصد خالل السنوات الماضية بزيادة مجموع األشخاص             .مدعمة

لى انخفاض   مما أدى بدوره إ    ٣ ٣٠٠ ٠٠٠ عبر استقصاءات بشأن الكشف الفعال للحاالت ليبلغ نحو          للتحريات
  ١. حالة في السنة١٧ ٠٠٠شديد ومنتظم في عدد الحاالت الجديدة إلى ما يقل عن 

  
 إلى  بالنظر داء المثقبيات األفريقي البشري كمشكلة من مشكالت الصحة العمومية           التخلص من ويمكن    -٢٥

التـي  الت الجديدة سيما خالل العامين الماضيين مما أفضى إلى انخفاض شديد في عدد الحا     تحسن المكافحة وال  
وتتمثل .  حالة٧٠ ٠٠٠و ٥٠ ٠٠٠ كل سنة وتسجيل معدل تراكمي جديد يقدر بما يتراوح بين يتم اإلبالغ عنها

التحديات التي تواجهها المنظمة في الوقت الحاضر في مواصلة التوعية وتعزيز الترصد ودعم الجهود الرامية               
 المـرض   أنـشطة الـتخلص مـن     ية الرامية إلى دعم     وتشمل المهام الرئيس  . إلى ضمان التخلص من المرض    

 تشخيصية أكثر تخصصاً وحساسية كالمبادرات المضطلع بها بالتعاون مع          وسائلمبادرات المنظمة الستحداث    
 تؤخذ عـن طريـق الفـم      جديدة مأمونة   والستحداث أدوية    تشخيص جديدة    وسائلالمؤسسة المعنية باستحداث    

  . من مؤسسة بيل ومليندا غيتسالتي تمولهامرض مثل األنشطة يسهل إعطاؤها في مختلف مراحل الو
  

، سيتواصل التعاون الوثيق في إطار حملة استئصال ذبابة التسي تـسي            ٧-٥٦ج ص ع  وعمالً بالقرار     -٢٦
وداء المثقبيات في عموم أفريقيا والبرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية               

  .ة والوكالة الدولية للطاقة الذرية واالتحاد األفريقي لمكافحة داء المثقبيات األفريقيوالزراع
  

                                                      
للحصول على معلومات وافية عن هذا الموضوع، بما في ذلك استعراض األوضاع السائدة في كل بلد على حـدة،      ١

 .٨٠ إلى ٧١، الصفحات من ٨١، ٢٠٠٦، ٨ ، العددالسجل الوبائي األسبوعيانظر 
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  األسرة والصحة في سياق العيد العاشر للسنة الدولية لألسرة   :دال
  
التزاماً ببلوغ مرامي األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية فيما يتعلق بتقليص وفيات األطفال وتحسين صحة                -٢٧

 ويوم الصحة العالمي ٢٠٠٥١ العالم لعامتقريرها الخاص بالصحة في كرست منظمة الصحة العالمية  األمومة،  
ويحدد التقرير التهميش باعتباره أحد المعالم الرئيسية لالمساواة        . لهذه السنة لصحة األمهات والمواليد واألطفال     

ويعـرض  . الشاملة من الرعاية الـصحية    وعقبة كبرى أمام مسيرة التقدم نحو تحقيق استفادة النساء واألطفال           
التقرير أيضاً بيانات جديدة عن أسباب وفاة المواليد ويدافع بشدة عن االستمرار في تقديم خدمات الرعاية طوال        
العمر وتوفيرها لألم ثم الوليد ثم الطفل، وعبر جميع مستويات نظام إيتاء الخدمات من الرعايـة فـي إطـار                    

بين أن التدبير العالجي المتكامل ألمراض الطفولة هو مـن أهـم االسـتراتيجيات              المجتمع وحتى اإلحالة، وي   
  .الناجحة ذات المردودية فيما يخص صحة المواليد واألطفال

  
ورافق هذا التقرير إصدار مجموعة من الملخصات اإلعالمية بشأن السياسات وهي تتناول الجوانـب                -٢٨

ستكمال هذه الملخصات التي حظيت بثنـاء كبيـر فـي اجتمـاع              ولقد تم ا   ٢.الهامة وذات الصعوبة المحتملة   
، ويجـري   )٢٠٠٥مـارس   /  آذار ٨-٧جنيف،  (السياسات الرفيع المستوى لممثلي الدول األعضاء والشركاء        

  .استخدامها اآلن كموضوع أساسي لمناقشة السياسات على المستوى الوطني
  
، ٢٠٠٥سبتمبر  / طفال، والتي أطلقت في أيلول    وتجمع الشراكة من أجل صحة األمهات والمواليد واأل         -٢٩

بين التحالفات القائمة، ومن ثم فإنها توحد، بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة، ووكـاالت األمـم المتحـدة،                  
. والرابطات المهنية، والمؤسسات األكاديمية والبحثية، وسائر المؤسسات والمنظمات غير الحكوميـة المعنيـة            

ات المؤثرة في القرار في هذا التعاون غير المسبوق تعزيز التغطية الشاملة للتدخالت التي تمكّن               وستتولى الجه 
ويعمل الشركاء العالميون اآلن مع البلدان الناميـة علـى إيجـاد            . األمهات واألطفال من البقاء على قيد الحياة      

 التكامل واالتساق بين شتى الـنُهج       شراكات وطنية لتتولى تحديث السياسات واالستراتيجيات الوطنية، وتحقيق       
  .المتبعة، وضمان أقصى قدر من الفعالية في استثمار الموارد

  
٣٠-                وتواصل األمانة تقديم اإلرشاد بشأن تطبيق اتفاقية حقوق الطفل باعتبارها إطاراً قانونياً وتقييسياً للحد

يم اإلرشاد بـشأن تطبيـق االتفاقيـة        كما يتواصل تقد  . من حاالت الغبن في مجال صحة األطفال والمراهقين       
الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتباع أساليب تقوم على حقوق اإلنسان إزاء معالجـة                 

ويشارك موظفو المنظمـة فـي أهـم المـؤتمرات          . المخاوف حول صحة المرأة بما في ذلك وفيات األمومة        
 وحقوق اإلنسان، كما يجري دعم البلدان علـى إعـداد وتنفيـذ             والحلقات العملية التي تنعقد في مجال الصحة      

التقييمات والتحليالت المستندة إلى حقوق اإلنسان فيما يخص صحة األطفال، السيما على مـستوى المنـاطق،                
  .وكذلك الشأن بالنسبة لصحة المرأة

  
ة اآلصرة بين اآلباء    ويجري اآلن تحديد مؤشرات تنظيم اآلباء لسلوك المراهقين ومؤشرات أخرى لقو            -٣١

، وذلك الستخدامها في برامج إعداد      )أي الرابطة العاطفية بين المراهق وأهم القائمين على رعايته        (والمراهقين  
                                                      

 جنيف، منظمة الـصحة  .وا أماً أو طفالً مكانتهما في المجتمعال تبخس: ٢٠٠٥التقرير الخاص بالصحة في العالم،     ١
 .٢٠٠٥العالمية، 

  :الملخصات اإلعالمية بشأن السياسات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية   ٢
1. Integrating maternal, newborn and child health programmes. 2. Rehabilitating the workforce: the key to 
scaling up MNCH. 3. Access to care and financial protection for all. 4. Working with civil society organizations. 
Geneva, World Health Organization, 2005. 
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لدى ) األيدز ( العوز المناعي البشري   اآلباء لرعاية األبناء، واتخاذ هدف خفض حاالت حدوث العدوى بفيروس         
وتم أيضاً صوغ المؤشرات الخاصة بالمراهقين في       . هقين ونمائهم الشباب كمدخل للمجال األوسع لصحة المرا     

  .برامج الوقاية من فيروس األيدز، ودعم استخدامها في الدول األعضاء
  
وكانت الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية عن صحة المرأة والعنف الممارس ضد المرأة في             -٣٢

 للمقارنة دولياً عن مدى تفشي هذا النوع من العنف وآثاره على            البيت أول بحث من نوعه يتضمن بيانات قابلة       
وتوفر الدراسة أيضاً معلومات عن األطفال الذين يشهدون أعمال اإليذاء وعن أثر ذلك العنـف               . صحة المرأة 

وستستخدم نتائج هذا البحث في وضع السياسات واالسـتراتيجيات الالزمـة           . في سلوكياتهم وأدائهم المدرسي   
بما في (كما تتعاون المنظمة مع شركائها على تقييم أثر الالمساواة بين الجنسين         . لهذه المشكلة العالمية  للتصدي  

في وباء فيروس األيدز، وفي تحسين استجابة القطاع الصحي لمشاكل العنف الجنـسي،             ) ذلك التعرض للعنف  
  .بما في ذلك إبان األزمات

  
مرامي اإلنمائية لأللفية فيما يتعلق بتقليص معدالت وفيات األطفال         ويلعب التلقيح دوراً هاماً في بلوغ ال        -٣٣

، في جميـع  ٢٠٠٤ و ١٩٩٩فقد انخفضت الوفيات جراء الحصبة في الفترة ما بين عامي           . وتحسين صحة األم  
ومكنّـت  . وتم إحراز تقدم كبير في مجال التخلص من كـزاز األم والوليـد            . ٪٥٠أنحاء العالم، بنسبة قاربت     

 التي أقيمت، مثل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع والمبادرة العالمية الستئـصال شـلل                الشراكات
األطفال والشراكة الخاصة بالحصبة، من توفير خدمات التمنيع حتى في المجتمعات التي يـصعب الوصـول                

" ألـف "ر جرعات الفيتامين    وبدأت الروابط تزداد بين أنشطة التمنيع وسائر التدخالت الصحية، مثل توفي          . إليها
وتـوفر الرؤيـة   . التكميلية والناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات للوقاية من المالريا في مراكـز التمنيـع           

، اإلطار الالزم   ١٥-٥٨ع ص جواالستراتيجية العالميتان في مجال التمنيع، اللتان تم اعتمادهما بموجب القرار           
ة العالمية واليونيسيف في مجال التمنيع في بحـر الـسنوات العـشر              التي تضطلع بها منظمة الصح     لألنشطة
  .القادمة

  
 ماليين طفل سنوياً ألسباب تتعلق بالبيئة، فإن التقليـل مـن            أربعةوبينما تعزى أسباب وظروف وفاة        -٣٤

ـ ) األهـداف (المخاطر البيئية على صحة الطفل يعد من أهم العوامل التي تسهم في بلوغ المرامـي                 ة اإلنمائي
ألمراض المنقولة بنواقل، والتلوث داخل المبـاني،       أما برامج المنظمة في مجال المياه واإلصحاح، وا       . لأللفية

والسالمة الكيميائية، واإلشعاع، والصحة المهنية، والسالمة الغذائية، والوقاية من اإلصابات، فإنها ستـستكمل             
بفضل الشراكات االبتكارية التي تضم عدة جهات مؤثرة في القرار بزعامة منظمة الصحة العالمية، ومن بينها                

 أجل توفير بيئة صحية لألطفال، والمبادرة العالمية بشأن مؤشـرات الـصحة البيئيـة لألطفـال،                 التحالف من 
  . على نحو مأمونتخزينهاوالشبكة الدولية لتعزيز تنقية المياه المنزلية و

 
وقد استعرض المجلس التنفيذي، في دورته السابعة عشرة بعد المائة، موضوع األسرة والصحة فـي                 -٣٥

  ١.عاشر للسنة الدولية لألسرةسياق العيد ال
  
  
  
  

                                                      
 ).النص اإلنكليزي (٨، المحضر الموجز للجلسة العاشرة، الفرع ٢/سجالت/ ٢٠٠٦/ ١١٧ت  انظر الوثيقة م   ١
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استراتيجية للتعجيل بالتقدم المحرز صـوب بلـوغ المرامـي          : الصحة اإلنجابية   :هاء
  والغايات اإلنمائية الدولية 

  
نفذت الدول األعضاء واألمانة مجموعة واسعة من األنشطة المتعلقة باسـتراتيجية منظمـة الـصحة                 -٣٦

 وذلك بعد اعتمـاد القـرار       ١، بلوغ األهداف والمرامي اإلنمائية الدولية     وبللتعجيل بالتقدم المحرز ص   العالمية  
  . وتوزيعه بشكل واسع١٢-٥٧ع ص ج
  
ويتـضح مـن    .  إلى جميع الدول األعضاء    استبياناً تقييمياً  تنفيذ االستراتيجية، وجهت األمانة      ولرصد  -٣٧

 دمجتراتيجية اآلن كإطار شامل لمواصلة  أعضاء عديدة تستخدم هذه االسالًالردود التي وردت حتى اآلن أن دو
موضوع الصحة اإلنجابية والجنسية في السياسات اإلنمائية الوطنية، وذلك مـن خـالل تعزيـز الـسياسات                 

كما تطبق الدول األعضاء هذه االسـتراتيجية       . واالستراتيجيات القائمة أو وضع سياسات واستراتيجيات جديدة      
ويات ورصد التقدم المحرز صوب بلوغ المرامـي فـي مجـال الـصحة              والتعرف على األول  حديد المشاكل   لت

 تقييم جودة خدمات الرعايـة      اًوتم أيض .  البرامج الوطنية وتقييمها   اإلنجابية وحقل األدوات االستقصائية لرصد    
واستخدمت بعض الدول األعضاء   . واستخدام االستراتيجية في البدء باستعمال معايير جديدة للممارسة السريرية        

 توفير التجهيزات الالزمة لتحقيق مجانيـة رعايـة الـصحة اإلنجابيـة             تقوم عليه تدابير  الستراتيجية كأساس   ا
 وهناك بعض البلدان التي     ٢.والجنسية ولضمان مأمونية السلع المستخدمة في مجال الصحة اإلنجابية والجنسية         

ذلك باالستفادة من وسائل اإلعالم في      طبقت االستراتيجية في إذكاء وعي بعض الفئات والمجتمعات المعينة، و         
التعاون بين الشركاء العاملين في     أواصر  ، يسرت هذه االستراتيجية توطيد      اًأخيرو. الدعاية واإلعالم الصحيين  

  .مجال إيتاء الخدمات
  
 قلـة اسـتفادة الفقـراء مـن         :تثير القلق وهي  وتؤكد استنتاجات التقييم األولية وجود ثالثة مجاالت          -٣٨

 المتخذة لتلبية احتياجات المراهقين؛ وسوء ظروف عمل القائمين على إيتـاء            اإلجراءاتت؛ وعدم كفاية    الخدما
  .الرعاية الصحية

  
 يجري اآلن استكمال أربعة ملخصات للسياسات العامة وهـي تتنـاول            وللتخفيف من تلك المخاوف،     -٣٩

تلبيـة االحتياجـات الخاصـة      و الـشاملة؛    تمويل الخدمات، مع التأكيد على ضمان التغطية      : المواضيع التالية 
 العناصر األساسية الخمسة للـصحة      ودمجوضع التشريعات المساندة وإلغاء الحواجز التنظيمية؛       وبالمراهقين؛  

  .اإلنجابية والجنسية في الخدمات الصحية
  
 داتإمـدا  التحالف من أجـل   تم إحراز تقدم في ضمان مأمونية سلع الصحة اإلنجابية عن طريق            قد  و  -٤٠

وبالتعاون مع صـندوق األمـم المتحـدة        .  الذي تشارك في عضويته منظمة الصحة العالمية       الصحة اإلنجابية 
للسكان، وضعت مسودة قائمة مستوفاة بالسلع األساسية الالزمة للصحة اإلنجابية، بمـا فـي ذلـك األدويـة                  

                                                      
؛ تقر االستراتيجية بالدور الحاسم للصحة اإلنجابية والجنسية في ٢، الملحق ١/سجالت/ ٥٧/٢٠٠٤ج ص عالوثيقة    ١

تحسين الرعاية قبل الوالدة وفـي      : تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية، وهي تستهدف ثالثة مجاالت ذات أولوية هي          
ت رفيعة الجودة في مجال تنظيم األسرة، بمـا فـي ذلـك    الفترة المحيطة بها وبعد الوضع ورعاية الولدان؛ وإيتاء خدما   

خدمات معالجة العقم؛ والتخلص من اإلجهاض غير المأمون؛ ومكافحة حاالت العدوى المنقولة جنسياً، بمـا فـي ذلـك                   
العدوى بفيروس األيدز، وعدوى الجهاز التناسلي، وسرطان عنق الرحم وسائر األمراض النسائية؛ وتحـسين الـصحة                

  .الجنسية
المقصود بسلع الصحة اإلنجابية هو جميع األدوية واألجهزة الالزمة إليتاء خدمات رفيعة الجودة في مجال الـصحة     ٢

  .اإلنجابية
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ة في قائمة منظمة الصحة العالمية      كما تم العمل على ضمان إدراج أدوية الصحة اإلنجابي        . والتجهيزات األخرى 
  . سلع الصحة اإلنجابيةاالختبار المسبق لصالحيةوتجري اآلن عملية . النموذجية لألدوية األساسية

  
 كُرسـا  قـد  ٢٠٠٥ ويوم الصحة العالمي لعام ٢٠٠٥،١التقرير الخاص بالصحة في العالم لعام       وكان    -٤١

وتحلـيالً  رير أحدث التقديرات لمعدالت الوفيات والمـرض،        لصحة األمهات والولدان واألطفال، وتضمن التق     
 اً كبير اًوساهم هذا التقرير إسهام   . لتذليلها للصعوبات التي تعترض التقدم، وتوصيات شاملة        أجراه متخصصون 

 كما تم إصدار خمسة ملخـصات للـسياسات وإدراج          ٢٠٠٥.٢في مؤتمر القمة العالمي لألمم المتحدة في عام         
 لما حدده المـؤتمر الـدولي       اً، وفق ٢٠١٥الصحة اإلنجابية  بحلول عام      خدمات  تغطية الشاملة ب  مرمى تحقيق ال  

 وتم باإلضافة إلـى ذلـك       ٣.في الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر القمة      ) ١٩٩٤القاهرة،  (للسكان والتنمية   
فـإن المقـر    ،  اًأخيرو. ال صحة األمهات والمواليد واألطف    المتجول لشؤون تعيين سفير منظمة الصحة العالمية      

سبتمبر  / التي أطلقت في أيلول،ألطفالايستضيف الشراكة من أجل صحة األمهات والولدان والرئيسي للمنظمة 
٢٠٠٥.  

 
 تقييم فوائد هذه االستراتيجية بالنسبة للتنميـة االقتـصادية          وإذا كان من الصعب، في الوقت الراهن،        -٤٢

 ،االستفادة من برامج تنظيم األسرةنطاق جارب السابقة، يتوقع أن يؤدي توسيع الوطنية، فإنه، وباالستناد إلى الت
 مع إمكانية   المتاحة أمام النساء   فرص العمل    زيادةتحسن صحة األمومة و   منها  :  إلى تحقيق نتائج إيجابية    الً،مث

  .إسهام كال الوالدين في تحقيق دخل األسرة والمجتمع
  
 تنفيذ االستراتيجية، البد من استدامة الجهود المبذولة فـي مجـاالت            ولكي يتسنى مواصلة التقدم نحو      -٤٣

العمل ذات األولوية الكبرى كمعالجة مسألة الوقاية والرعاية فيما يخص األيدز والعدوى بفيروسه باعتبارهـا               
  .إحدى مسائل الصحة اإلنجابية والجنسية، وتقييم األثر االقتصادي لالستراتيجية

  
التنفيذي، في دورته السابعة عشرة بعد المائة في التقـدم المحـرز صـوب بلـوغ                وقد نظر المجلس      -٤٤

 وضـع اللمـسات     ، وتم، منذ ذلك الحـين     ٤.المرامي واألهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحة اإلنجابية       
األخيرة على إطار تستخدمه الدول األعضاء من أجل تنفيذ االسـتراتيجية، وذلـك بالتـشاور مـع المكاتـب                   

  ٥.اإلقليمية
  

 التمويل الصحي المستدام والتغطية الشاملة والتأمين الصحي االجتماعي  :واو
  
باسـتطاعتها   الدول األعضاء على وضع نظم للتمويل الصحي المـستدام  ٣٣-٥٨ج ص ع  حث القرار     -٤٥

واعتـرف  . دون تعرضهم لمخـاطر اإلنفـاق البـاهظ       على الخدمات الضرورية    الناس   حصول جميع    ضمان
رة تحديد الخيارات لتحقيق هدف التغطية الشاملة في سياق االقتصاد الكلي والظروف االجتماعية الثقافية              بضرو

  .والسياسية في البلدان وبتعدد الخيارات المحتملة
                                                      

جنيـف، منظمـة   .  مكانتهما في المجتمـع طفالً أو أماًال تبخسوا : ٢٠٠٥التقرير الخاص بالصحة في العالم لعام     ١
  .٢٠٠٥الصحة العالمية، 

  .٢٠٠٥سبتمبر /  أيلول١٦-١٤ع العام الرفيع المستوى للدورة الستين للجمعية العامة لألمم المتحدة، االجتما    ٢
  .A/60/L.1الوثيقة     ٣
 ).النص اإلنكليزي (٨، المحضر الموجز للجلسة العاشرة، الفرع ٢/سجالت/ ٢٠٠٦/ ١١٧ت م انظر الوثيقة    ٤
  .WHO/RHR/06.3الوثيقة    ٥
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واستجابة للقرار، عززت األمانة عملها في مجال تمويل النظم الصحية وأعادت توجيهه، مركزة على                -٤٦
كيف يمكن الحصول على أموال إضافية حيثما تمس الحاجة إليها؛ وكيف يمكن   : ث التالية المسائل الرئيسية الثال  

االستفادة منها استفادة تتحقق معها الفعالية والكفاءة والعدالة؛ وكيف يمكن ضمان حصول الفئات المحرومة على 
 وتم نشر المعلومات عن     .الخدمات الضرورية دون تعرضها لمخاطر اإلنفاق الباهظ أو الوقوع في براثن الفقر           

سياسات التمويل الصحي واستنباط الوسائل الالزمة للمساعدة على صوغ السياسات وتقديم الدعم التقني إلـى                
   ١.البلدان

  
 ومـضاهاة وستوجه الجهود المبذولة نحو تعزيز الدعم التقني المقدم إلـى البلـدان وبنـاء القـدرات              -٤٧

 تتبع المبالغ المنفقـة     :التي ستجري تغطيتها   المجاالت   ومن.  ونشرها المعلومات والوسائل الخاصة بالسياسات   
على الصحة والمسؤولين عن إنفاقها والخدمات التي تصرف من أجلها؛ وتحديد تكلفة التوسع فـي التـدخالت                 

) ونبما فيها تدفقات األموال التي يقدمها المانح      (والبرامج وأثره على الحالة الصحية؛ وتنسيق ترتيبات التمويل         
التي تستهدف أمراضاً أو تدخالت محددة في إطار نظام التمويل الصحي الشامل؛ وتحديد العواقب االقتـصادية     
المترتبة على األمراض؛ ومدى وطبيعة المدفوعات الباهظة لقاء الحصول على الخدمات الصحية؛ وتخطـيط              

مويل الصحي المناسبة لبلـوغ هـدف       السياسات واالستراتيجيات التعاقدية في القطاع الصحي وتخطيط نظم الت        
وتجري اآلن مناقشات مع شركاء من خارج المنظمة بشأن أفضل طريقة لتلبية الطلب . التغطية الصحية الشاملة

  .القطريمستوى الالمتزايد على الدعم التقني المقدم على 
  
 إبـان جمعيـة     معالجة عدد من المسائل المعلقة التي نوقـشت       ،   أيضاً ٢٠٠٦ في بحر عام     ،وستجري  -٤٨

وتشمل تلك المسائل جمع وتوزيع البينات بشأن دور شبكات األمان للفقراء           . الصحة العالمية الثامنة والخمسين   
وتحليل األسلوب الممكن لتنسيق الطرائق المعينة لتحصيل ) مثل آليات اإلعفاء من سداد األتعاب والتنازل عنها(

رائب الدخل المخصـصة للـضمان الـصحي االجتمـاعي          كض(اإليرادات وتجميع األموال وشراء الخدمات      
في إطار سياسة   ) وإيرادات الضرائب العامة واإلدارة العمومية والخصوصية المشتركة للتأمين وإيتاء الخدمات         

  .وخطة استراتيجية شاملة للتمويل الصحي
  
في المنعقدة   بعد المائة     دورته السابعة عشرة   فيأحاط المجلس التنفيذي علماً بهذا التقرير المرحلي        قد  و  -٤٩

   ٢٠٠٦.٢يناير  /كانون الثاني
  

 دور الترتيبات التعاقدية في تحسين أداء النُظم الصحية   :زاي
  
 الدول األعضاء إلى ضمان اعتماد الترتيبات التعاقدية التي تبرم في قطاع            ٢٥-٥٦ج ص ع  دعا القرار     -٥٠

طنية؛ وإلى صياغة سياسات تعاقدية ترمـي إلـى         الصحة على قواعد ومبادئ تتسق مع السياسات الصحية الو        
ومنـذ  . الجهات المعنية كافة  التي تتبعها   ممارسات  التحقيق أوسع تأثير ممكن على أداء النظم الصحية وتنسيق          

اعتماد ذلك القرار، زاد استخدام العقود في النظم الصحية زيادة ملحوظة في البلدان المتقدمة والبلدان الناميـة                 
التنازل، (، وذلك من حيث تفويض المسؤولية الظروف القطريةوتختلف أشكال التعاقد باختالف .  سواءحدعلى 

وعقود التأجير، وتحسين الروابط بين القطاعين العام والخاص، وعقود األداء التي تبرم بين شـتى مـستويات                 
االمتيازات، وبناء الشبكات،   (، وشراء الخدمات الصحية، أو بناء العالقات التعاقدية على أساس تعاوني            )النظام

 األطرافويجوز أن تشمل العقود القطاع العام وكيانات تستهدف الربح أو ال تستهدفه، أو مختلف  ). والشراكات

                                                      
 .EIP/HSF/HFP/2005.1لمزيد من المعلومات، انظر الوثيقة  للحصول على ا   ١
 ).النص اإلنكليزي(، ٨، المحضر الموجز للجلسة العاشرة، الفرع ٢/سجالت/ ١١٧/٢٠٠٦م ت انظر الوثيقة    ٢
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ولقد ظهرت ترتيبات معقدة إلى حد ما لتنظيم العالقات بين الجهات الفاعلة المتعـددة              . الفاعلة في القطاع العام   
  .بلدان المتقدمةفي القطاع الصحي، خاصة في ال

  
وواصلت األمانة جهودها الرامية إلى تحديد نُهج التعاقد المختلفة وتحليلها مع مراعـاة االحتياجـات                 -٥١

 بصفة خاصـة دور التعاقـد فـي تحـسين أداء الـنظم              تتناولوتم إعداد عدة وثائق     . العملية للدول األعضاء  
إلقليمي لغرب المحيط الهادئ عـدة وثـائق تتنـاول           كما أعد المكتب اإلقليمي ألوروبا والمكتب ا        ١.الصحية

وعرضت هذه الوثائق المختلفة في عـدد مـن         . موضوع التعاقد، وخاصة فيما يتعلق بشراء الخدمات الصحية       
  .الحلقات العملية والحلقات الدراسية الدولية ثم جرى توزيعها على نطاق واسع

  
ية من أجل توضيح المعلومات عن شـتى األشـكال          لتنظيم حلقات عملية وطن   دعماً   عدة بلدان    وتلقت  -٥٢

) الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ومـا إلـى ذلـك           (التعاقدية لمختلف الجهات المؤثرة     
ومازال تقديم الدعم مستمراً مع اضطالع البلدان بوضع استراتيجياتها الخاصة إلدراج ممارسات التعاقـد فـي        

وأجرى المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط دراسات عن الترتيبات التعاقدية المتبعـة           . نُظمها الصحية عند اللزوم   
 لبيان حصيلة التقدم المحرز في هذا المجال ووضـع          ٢٠٠٥أبريل  /  بلدان ونظم حلقة عملية في نيسان      ١٠في  

ات وطنيـة   وأولي اهتمام خاص لدعم البلدان التي قررت صوغ سياس        . استراتيجية الستخدام الترتيبات التعاقدية   
  .بشأن التعاقد بما فيها بوركينا فاصو وتشاد ومدغشقر ومالي والمغرب والسنغال

  
 عدة حلقـات    ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومعهد البنك الدولي        ،نظمت منظمة الصحة العالمية   و  -٥٣

وكان . ة خبراتها التعليمية  عملية مشتركة بين بلدان اإلقليم األفريقي ساهمت فيها مؤسسات تدريبية أفريقية بإتاح           
الغرض من تلك الحلقات تعزيز القدرات التقنية لدى مستخدمي الصكوك التعاقدية ويتألف القسم األكبر منهم في                

ونظمت . مسؤولين في وزارات الصحة والمنظمات غير الحكومية ونظم التأمين الصغرى         الالوقت الحاضر من    
ض نقل المعارف وتبادل الخبرات في مجال تخطـيط سياسـات           إحدى الحلقات العملية هذه بصفة خاصة لغر      

  .التعاقد الوطنية
  

ويجري اآلن تشغيل موقع لإلنترنت يركّز على التعاقد في إطار النُظم الصحية ويسمح للمـستخدمين                 -٥٤
باالطالع على عدة وثائق تتناول موضوع التعاقد والحصول على معلومات عن التظاهرات والحلقات العمليـة               

  ٢.تدريبية القادمة ويتيح لهم بصفة خاصة فرصة لتبادل خبراتهم الميدانيةال
  
 بغيـة   ٢٠٠٦ في أواخـر عـام       "نشرة منظمة الصحة العالمية   " من  ومن المزمع إصدار عدد خاص        -٥٥

  . المعلومات عن التجارب المتصلة بمجال التعاقداالستمرار في تبادل
  

خاصاً على تقييم التجارب االبتكارية من حيـث االنتفـاع           تركيزاً   ٢٠٠٧-٢٠٠٦وسيركز في الفترة      -٥٦
وفضالً عن ذلك، انقـضت     . بالخدمات التعاقدية وكفاءتها وجودتها وتحقيق العدالة فيما يتعلق بالحصول عليها         

حتى اآلن فترة زمنية كافية منذ أن بدأ تنفيذ أول سياسات تعاقدية بما يسمح بتقييم بعض تلك السياسات بهـدف                    
ا إذا كانت االستراتيجيات المعتمدة قد ساعدت على تحسين كفاءة النُظم الـصحية ويـسرت تطورهـا                 تحديد م 

  .بضمان درجة أكبر من التوازن
  

                                                      
 .EIP/FER/DP.E.04.1الوثيقة    ١
٢   /contracting/int.who.www) باللغتين اإلنكليزية والفرنسية.( 
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المنعقدة أحاط المجلس التنفيذي علماً بهذا التقرير المرحلي خالل دورته السابعة عشرة بعد المائة              قد  و  -٥٧
  ٢٠٠٦.١يناير  /في كانون الثاني

  
  ز التمريض والقبالة تعزي  :حاء

 
والتقرير الخاص بالصحة  ٢٠٠٦ محور تركيز يوم الصحة العالمي لسنة الصحية كانت القوى العاملة   -٥٨

 وستنفذ جميع األنشطة المقبلة الرامية إلى تعزيز التمريض والقبالة في السياق العـام              ٢٠٠٦.٢في العالم لعام    
 ويبرز هذا التقريـر بعـض اإلنجـازات         .الصحيةى العاملة   الستراتيجيات منظمة الصحة العالمية بشأن القو     

  ١٢.٣-٥٤ج ص عالمحققة استجابة للقرار 
  

  النقص في عدد العاملين في مجالي التمريض والقبالة على الصعيد العالمي
  

دعمت المكاتب اإلقليمية ألفريقيا واألمريكتين وجنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ االجتماعات              -٥٩
لتخصصات لبحث النقص المسجل في عدد القوى العاملة في ميدان الصحة فـي العـالم والتوصـية                 متعددة ا 

 غرب  اإلقليم األفريقي وإقليم األمريكتين وإقليم    وأجريت دراسات في    . باستراتيجيات إقليمية للتخفيف من حدته    
  .الصحية سبل الحد من التدفقات المتصلة بهجرة القوى العاملة للتعرف علىالمحيط الهادئ 

  
  مساهمة العاملين في مجالي التمريض والقبالة في تحسين الخدمات الصحية

  
اإلقلـيم   فـي    األمومةمعدالت مرتفعة لوفيات    فيها   بلداً ناطقاً باللغة اإلنكليزية تسجل       ١١وضع ممثلو     -٦٠

تب اإلقليمـي ألوروبـا   وأعد المك.  استراتيجيات لتدعيم التثقيف والتنظيم والممارسة في مجال القبالة     األفريقي،
ويعمل المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط على تدعيم        ٤.مناهج دراسية لمواصلة التثقيف في تسعة مجاالت للعمل       

المعقـدة واألوضـاع    التمريض والقبالة والمؤسسات الصحية المشابهة بهدف تحسين مواجهة حاالت الطوارئ           
  .التي تعقب نشوب النزاعات

  
اإلقلـيم  املين في مجال التمريض معنيين بصحة األسرة على المستوى المحلي في            وأدت االستعانة بع    -٦١

وازدادت فرص االستفادة من العـالج المـضاد للفيروسـات      ٥ة، إلى تحسين إتاحة الخدمات الصحي     األوروبي
المتصلة  قائمة على الممرضين والممرضات لتوفير الرعاية نُُهجالقهقرية لمكافحة فيروس اإليدز نتيجة العتماد 

  .اإلقليم األفريقيبالفيروس في 
  

                                                      
 ).النص اإلنكليزي(، ٨، المحضر الموجز للجلسة العاشرة، الفرع ٢/سجالت/ ١١٧/٢٠٠٦م تانظر الوثيقة    ١
 .٢٠٠٦ية، ، جنيف، منظمة الصحة العالمالتقرير الخاص بالصحة في العالم، العمل جميعاً من أجل الصحة    ٢
 . للحصول على معلومات مفصلةWHO/EIP/HRH/2006انظر الوثيقة     ٣
٤    Nurses and midwives: a force for health, WHO European strategy for continuing education for nurses and 

midwives, 2003. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2003.                                                
 Fourth Workshop on WHO Family Nurse Multinational Study: Intercountry Evaluation. Report on aانظر     ٥

WHO workshop, Glasgow, Scotland, 20-21 January 2005. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 
2005.                                                                                                                                                  
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 مركزاً متعاوناً معنياً بتنمية التمـريض       ٤٠ التي تضم وواصلت منظمة الصحة العالمية دعمها للشبكة         -٦٢
  . مؤسسة إضافية يوجد معظمها في البلدان النامية من أجل تعيينها٣٣وتم تحديد . والقبالة

  
  ت ماهراتوتقديم الدعم إليجاد داياتكامل البرامج 

  
 لكبار المسؤولين الحكوميين عن التمريض والقبالـة        منتدى ٢٠٠٤ منظمة الصحة العالمية عام      نظمت  -٦٣

 بلداً واقترح آليات لتعزيز تنفيذ األولويات الـصحية الوطنيـة واإلقليميـة             ينوبون عن أربعين  حضره ممثلون   
  .بالمهارات القياديةباالستعانة 

  
 فـي غـرب المحـيط الهـادئ         الصحيةرات إقليمية بشأن الموارد البشرية      وقدم الدعم إلجراء مشاو     -٦٤

أمـا  . بمشاركة المسؤولين عن التمريض والقبالة مـشاركة ملحوظـة        ) ٢٠٠٥(وجنوب شرق آسيا    ) ٢٠٠٤(
فلم يشارك فيها عدد كاف من الممثلين المـسؤولين         ) ٢٠٠٥(المشاورات التي أجريت في أفريقيا واألمريكتين       

 القبالة مما حث بعض الدول األعضاء على الدعوة إلى إجـراء مـشاورات عالميـة بـشأن                  عن التمريض أو  
  .التمريض والقبالة

  
لممرضـات  لالمجلس الدولي    القيادات التي نفذها     تخريج من مشروعات    ، إجماالً،  بلداً ٤٥استفاد  قد  و  -٦٥

 القـابالت   يركـز علـى   وعاً مماثالً    مشر االتحاد الدولي للقابالت  وينفذ  . بدعم تقني من منظمة الصحة العالمية     
  .الشابات

  
الدور الحاسم للعامل الصحي المؤهل المعنـي       : تعزيز مأمونية الحمل  ويبرز البيان المشترك المعنون       -٦٦

 عن منظمة الصحة العالمية واالتحاد الدولي للقابالت واالتحـاد الـدولي ألطبـاء           ٢٠٠٤ الصادر عام    بالوالدة
ر العامل الصحي المؤهل المعني بالوالدة في الحد من معدالت المراضة والوفيات في              أهمية دو  النساء والتوليد 

  ١.صفوف األمهات والرضع
  

  خطة العمل والتنسيق بين جميع الوكاالت والمنظمات
  
رشادات االستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تعزيز خـدمات التمـريض والقبالـة              ترسي اإل   -٦٧

وقـد وضـع     ٢. تنفيذ األنشطة المتصلة بتعزيز خدمات التمريض والقبالة في البلـدان          ااألسس التي يقوم عليه   
  . لدعم البلدان من أجل تنفيذ اإلرشادات االستراتيجيةدالئلالمكتب اإلقليمي ألفريقيا 

  
  الفريق االستشاري العالمي المعني بالتمريض والقبالة

  
الستشاري العالمي المعني بالتمريض والقبالـة مـن        ظلت منظمة الصحة العالمية توفر الدعم للفريق ا         -٦٨

وقدم الفريق خدمات المشورة السياسية والدعم إلنشاء فرقة        .  منتظمة تلفزيونيةخالل عقد اجتماعات ومؤتمرات     
  . التمريض والقبالة في السياسات والخدمات الصحيةدمج مع األمانة على في تعاون وثيقعمل تعمل 

  
  

                                                      
منظمـة الـصحة العالميـة    بيان مشترك صادر عن . الدور الحاسم للعامل الصحي المؤهل: تعزيز مأمونية الحمل   ١

 .٢٠٠٤ جنيف، .واالتحاد الدولي ألطباء النساء والتوليدواالتحاد الدولي للقابالت 
٢   Nursing and midwifery services: strategic directions 2002-2008. Geneva, World Health Organization, 2002.  
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  حدةنظم مؤشرات األداء المو
  

ينظم حالياً استقصاء عالمي سيحدد المعلومات األساسية في مجاالت النتـائج الرئيـسية لإلرشـادات                 -٦٩
. ٢٠٠٨ ومن المزمع إجراء دراسة للمتابعـة عـام          .بالتعاون مع شركائها  االستراتيجية التي وضعتها المنظمة     

وتنفيذ ها الدول األعضاء في تخطيط      ويجري وضع خريطة عالمية لخدمات الصحة العقلية والقبالة لكي تستخدم         
  .تركز على مسائل معينةبرامج 

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
  .جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علماً بالتقرير  -٧٠
  
  
  

=     =     =  


