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  رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية
  بالصحةالمتعلقة 

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
. وقـد ُأحـرز تقـدم ملحـوظ تحقيقـًا لهـذه ٢٠١٥إن العام المحـدد لتحقيـق األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة هـو عـام   -١

ُسـجل انخفـاض لـم يسـبق لـه مثيـل فـي  كمـا ١األهداف المتعلقة بالصحة على الصعيد العالمي خالل العقـد األخيـر.
معدل وفيات األطفال في الفتـرة الزمنيـة ذاتهـا. وُوضـع حـد النتشـار أوبئـة األيـدز والعـدوى بفيروسـه والمالريـا والسـل 
بفضل تكثيف التدخالت الوقائية والعالجية التـي أدت إلـى تقليـل عـدد الحـاالت الجديـدة وتخفـيض معـدالت الوفيـات 

  .٢٠٠٠و ١٩٩٠مقارنة بعامي 
  
ــًا. فقــد تماثلــت مســتويات االنخفــاض فــي معــدالت وفيــات   -٢ وعلــى الــرغم مــن ذلــك، كــان التقــدم المحــرز متفاوت

غير أن وتيرة االنخفاض في معدل وفيـات المواليـد وحـاالت اإلمـالص كانـت أبطـأ  ١٩٩٠األطفال واألمهات منذ عام 
دخالت الخاصة بالمواليد واالسـتثمار فيهـا وٕالـى اسـتمرار تـدني بكثير، مما يعزى إلى المستوى األقل نسبيًا لالهتمام بالت

  تغطيها.
  
يلخــص هــذا التقريــر مجــاالت التقــدم المحــرز مــن أجــل بلــوغ األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالصــحة و   -٣

مـن أجـل ويسلط التقرير أيضًا األضواء على األهداف والغايات الفردية ويصـف التقـدم المحـرز  ٢وغاياتها المحددة.
تخفــــيض معــــدل وفيــــات األطفــــال مــــن خــــالل الوقايــــة مــــن االلتهــــاب الرئــــوي وعالجــــه، علــــى النحــــو المطلــــوب فــــي 

معــــــدلها  ؛ والوقايــــــة مــــــن وفيــــــات الفتــــــرة المحيطــــــة بــــــالوالدة ووفيــــــات المواليــــــد وتخفــــــيض٢٤-٦٣ع ص  ج القــــــرار
)؛ وتحقيــــق ١٧-٦٣ع ص ج (القــــرار)؛ والوقايــــة مــــن العيــــوب الوالديــــة وتــــدبيرها العالجــــي ١٣-٦٤ع  ص  ج (القــــرار

  ).٣١-٥٨ع ص جالتغطية الشاملة لرعاية صحة األم والوليد والطفل (القرار 
  
  

                                                            
 ألغراض هذا التقرير. ١٩٩٠إن العام المرجعي لتقدير التقدم المحرز هو عام    ١

لالطالع على قائمة الغايات المحـددة ذات الصـلة واإلحصـائيات المتعلقـة بالتقـدم المحـرز مـن أجـل بلـوغ الغايـات، انظـر    ٢
 /http://www.who.int/research/enالمرصــــــد الصــــــحي العــــــالمي التــــــابع للمنظمــــــة علــــــى المــــــوقعين اإللكتــــــرونيين التــــــاليين: 

 ).٢٠١٤ نــوفمبر تشــرين الثــاني/ ١٣ تــم االطــالع فــي( /http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/enو
ولالطالع على تقريـر أوفـى واسـتعراض عـام فيمـا يخـص األهـداف والغايـات غيـر الـوارد ذكرهـا فـي هـذا التقريـر، انظـر تقريـر 

عــــــــــــــــن أهــــــــــــــــداف األمــــــــــــــــم المتحــــــــــــــــدة اإلنمائيــــــــــــــــة لأللفيــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــع اإللكترونــــــــــــــــي التــــــــــــــــالي:  ٢٠١٤عــــــــــــــــام 
http://www.un.org/millenniumgoals/2014%20MDG%20report/MDG%202014%20English%20web.pdf )تــــــم االطــــــالع 

 ).٢٠١٤ ديسمبر كانون األول/ ١٦في 
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جيم: تخفيض نسبة السكان الذين يعـانون مـن الجـوع إلـى النصـف فـي الفتـرة بـين -١، الغاية ١الهدف 
  ٢٠١٥و ١٩٩٠عامي 

  
مـــن جميـــع حـــاالت الوفـــاة لـــدى األطفـــال دون ســـن  ٪٤٥هنـــاك عالقـــة ســـببية بـــين نقـــص التغذيـــة ونســـبة   -٤

، انخفضت نسـبة األطفـال المعـانين مـن ٢٠١٣و ١٩٩٠التي تشير إليها التقديرات. وفي الفترة بين عامي  الخامسة
 ٪٣٧إلـى جانـب انخفـاض حـاالت التقـزم لـدى األطفـال بنسـبة  ٪١٧إلـى  ٪٢٨نقص الوزن في البلـدان الناميـة مـن 

  مليون حالة. ١٦١مليون حالة إلى  ٢٥٧ على الصعيد العالمي من
  

ألف: تخفيض معدل وفيـات األطفـال دون سـن الخامسـة بمقـدار الثلثـين فـي الفتـرة -٤، الغاية ٤الهدف 
  ٢٠١٥و ١٩٩٠بين عامي 

  
ُأحــرز تقــدم ال يســتهان بــه فــي تخفــيض معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة علــى الصــعيد العــالمي.   -٥

مـن معـدل  ٪٤٩، انخفـض معـدل وفيـات األطفـال دون سـن الخامسـة بنسـبة ٢٠١٣و ١٩٩٠ففي الفترة بـين عـامي 
مولــود حــي.  ١٠٠٠حالــة وفــاة لكــل  ٤٦مولــود حــي إلــى معــدل يســاوي  ١٠٠٠حالــة وفــاة لكــل  ٩٠مقــدر يســاوي 

 ١٩٩٠في السنة بين عـامي  ٪١,٢وكانت وتيرة معدل االنخفاض العالمي سريعة جدًا إذ ُسجل انخفاض من نسبة 
. وكانــــت حــــاالت وفــــاة األطفــــال فــــي اليــــوم فــــي ٢٠١٣و ٢٠٠٥فــــي الســــنة بــــين عــــامي  ٪٤إلــــى نســــبة  ١٩٩٥و

حالـة. وعلـى الـرغم مـن  ١٧ ٠٠٠بمـا ينـاهز  ١٩٩٠أقل من حاالت الوفاة المسجلة في اليوم في عـام  ٢٠١٣ عام
بمقـدار الوفيـات تخفـيض معـدل ي التقدم الجلي المحرز، التزال المكاسب المحققة غير كافية لبلوغ الغاية المتمثلة فـ

  .١٩٩٠انطالقًا من المعدل المسجل في عام  ٢٠١٥بحلول عام الثلثين 
  
إلــى  ١٩٩٠ماليــين حالــة وفــاة فــي عــام  ٤,٧وانخفــض مجمــوع حــاالت وفــاة األطفــال حــديثي الــوالدة مــن   -٦

إلـــى  ٣٣معـــدل وفيـــات األطفـــال حـــديثي الـــوالدة انخفاضـــًا مـــن  . وســـجل٢٠١٣مليـــون حالـــة وفـــاة فـــي عـــام  ٢,٨
. ووتيــرة هــذا االنخفــاض هــي ٪٣٩مولــود حــي خــالل الفتــرة نفســها أي انخفاضــًا بنســبة  ١٠٠٠حالــة وفــاة لكــل  ٢٠

أبطأ من وتيرة االنخفاض المسجل في معدل وفيات األطفال إجماًال وقد ارتفعـت نسـبة حـاالت الوفـاة المسـجلة لـدى 
. واألسباب الرئيسية ٢٠١٣٪ في عام ٤٤إلى  ١٩٩٠٪ في عام ٣٧من دون سن الخامسة  حديثي الوالدة األطفال

٪) واالختنـاق أثنـاء ١٥٪) واألمـراض التنفسـية الحـادة (١٥االبتسـار (للوفيات لدى األطفال دون سنة الخامسة هـي 
ويرتبط حوالي نصـف جميـع ٪). ٧الوالدة (٪) وحاالت العدوى في فترة ٧٪) والمالريا (٩٪) واإلسهال (١١الوالدة (

٪ ٨٠حاالت الوفاة لدى األطفال دون سن الخامسة بنقص التغذيـة بينمـا يـرتبط انخفـاض الـوزن عنـد المـيالد بنسـبة 
  ١من جميع وفيات المواليد.

  
٪ لــدى األطفــال الــذين تتــراوح ٨٤، بلغــت نســبة التغطيــة العالميــة بــالتمنيع ضــد الحصــبة ٢٠١٣وفــي عــام   -٧
٪ ٦٦شهرًا وزاد عدد البلدان التي تسجل مستويات عالية في التغطية عبـر التطعـيم وحققـت  ٢٣و ١٢مارهم بين أع

. ٢٠٠٠٪ مـــن الـــدول األعضـــاء فقـــط فـــي عـــام ٤٤٪ علـــى األقـــل مقابـــل ٩٠مـــن الـــدول األعضـــاء تغطيـــة بنســـبة 
٪ ٧٥بنسـبة  ال دون سـن الخامسـةوانخفض العدد المقّدر لحاالت الوفاة الناجمة عن الحصبة في العالم لـدى األطفـ

وأشـارت التقـديرات إلـى تحقيـق  .٢٠١٣و ٢٠٠٠حالـة وفـاة بـين عـامي  ١٤٥ ٧٠٠حالة وفـاة إلـى  ٥٤٤ ٢٠٠من 
  مليون حالة وفاة خالل تلك الفترة الزمنية ومقارنة بسياق عدم التطعيم ضد الحصبة. ١٥,٦الوقاية من 

                                                            
علــــــــــــى العنــــــــــــوان التــــــــــــالي:  المرصــــــــــــد الصــــــــــــحي العــــــــــــالميانظــــــــــــر الموقــــــــــــع اإللكترونــــــــــــي للمنظمــــــــــــة بخصــــــــــــوص    ١

http://www.who.int/gho/child_health/en/index.html )وبالنســبة إلــى ٢٠١٤ ديســمبر كــانون األول/ ١٧فــي  تــم االطــالع .(
  .Black et al. Lancet, 2013نقص التغذية، انظر: 
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ة في دورتها السـابعة والسـتين خطـة العمـل بشـأن صـحة ، اعتمدت جمعية الصحة العالمي٢٠١٤وفي عام   -٨
التــي تتضــمن خارطــة طريــق متصــلة بــاإلجراءات االســتراتيجية للوقايــة مــن وفيــات المواليــد ومــن شــأن هــذه  ١المواليــد

الخطة أن تسهم أيضًا في تخفيض معدل وفيات األمهات وحاالت اإلمالص. ومنذ اعتمـاد خطـة العمـل اضـطلعت 
ي: وضـع الصـيغة النهائيـة لخطـط العمـل الوطنيـة بشـأن المواليـد (غانـا والهنـد وٕاندونيسـيا ومنغوليـا عدة بلدان بمـا يلـ

وميانمار وباكستان)؛ أو استضافة األحداث الوطنيـة الخاصـة بالمواليـد (غانـا والهنـد وٕاندونيسـيا ونيجيريـا)؛ أو شـحذ 
علــى الصــعيد الــوطني عــن طريــق أهــداف  نهجهــا المتبــع فــي مجــال الصــحة اإلنجابيــة وصــحة األم والوليــد والطفــل

ـــــة تنزانيـــــا المتحـــــدة)؛ أو المشـــــاركة فـــــي أحـــــداث إقليميـــــة  ـــــل الفلبـــــين وأوغنـــــدا وجمهوري ـــــدة وأبعـــــد مطمحـــــًا (مث جدي
األمريكتين وجنوب شرق آسيا). وهناك بلدان أخرى تضع خطط عمل وطنية بشأن المواليد (بنغالديش وٕاثيوبيا   (في

(مثـــل بـــنغالديش والصـــين ومـــالوي  ٢٠١٤حـــداثًا ذات صـــلة بالمواليـــد فـــي عـــام ومـــالوي ونيبـــال) أو قـــد خططـــت أ
  وباكستان).

  
علــى ســببين  ٢وتركــز خطــة العمــل العالميــة المتكاملــة للوقايــة مــن االلتهــاب الرئــوي واإلســهال ومكافحتهمــا  -٩

األطفال دون سن  من جميع حاالت الوفاة لدى ٪٢٤رئيسيين للوفيات لدى األطفال دون سن الخامسة يمثالن معًا 
، أدمجـت عـدة بلـدان األغـراض االسـتراتيجية الـواردة ٢٠١٣أبريل  وبعد إصدار خطة العمل في نيسان/ ٣الخامسة.

فــي الخطــة ضــمن اســتراتيجيات صــحة الطفــل وخطــط التنفيــذ الوطنيــة ودون الوطنيــة (بــنغالديش وأوغنــدا وزامبيــا). 
واستضافت الهند حلقة عمل استهدفت مناطق مختارة ذات أعبـاء ثقيلـة فـي الواليـات األربـع إلرسـاء األسـس لتسـريع 

يرة اإلجراءات وتنسـيقها مـن أجـل التصـدي لاللتهـاب الرئـوي واإلسـهال لـدى األطفـال. وفـي عـدة بلـدان، أتـاح بـدء وت
فرصــة للنهــوض المضــاد للفيــروس العجلــي واللقــاح المضــاد للمكــورات الرئويــة اســتخدام لقاحــات جديــدة مثــل اللقــاح 

ه الرســائل بشــأن التمــاس الرعايــة المتصــلة بجــدول أعمــال أوســع نطاقــًا بشــأن صــحة الطفــل والســيما مــن خــالل توجيــ
  بااللتهاب الرئوي واإلسهال وعالجهما والنهوض بالتغذية والتدخالت في مجال المياه المأمونة وخدمات اإلصحاح.

  
ألــف: تخفــيض معــدل وفيــات األمهــات بمقــدار ثالثــة أربــاع فــي الفتــرة بــين عــامي -٥، الغايــة ٥الهــدف 
  ٢٠١٥و ١٩٩٠

  
أي مــن  ٪٤٥ســاء اللــواتي يلقــين حــتفهن بســبب المضــاعفات أثنــاء الحمــل والــوالدة بنســبة انخفــض عــدد الن  -١٠
حسب التقديرات. وقد كان هذا االنخفاض  ٢٠١٣امرأة في عام  ٢٨٩ ٠٠٠إلى  ١٩٩٠امرأة في عام  ٥٢٣ ٠٠٠

معــدل وفيــات جــديرًا بالمالحظــة إال أنــه بعيــد كــل البعــد عــن تحقيــق الغايــة المنشــودة. وبلغــت نســبة االنخفــاض فــي 
وأصــبحت ســريعة الــوتيرة فــي العقــد  ٢٠١٣و ١٩٩٠فــي الســنة بــين عــامي  ٪٢,٦علــى الصــعيد العــالمي  األمهــات

بلــدًا التـــي ســجل فيهـــا معــدل وفيـــات األمهــات أعلـــى مســتوياته فـــي  ٨٩األخيــر. ومـــن أصــل البلـــدان البــالغ عـــددها 
بلدًا لـم يحـرز  ١٣مولود حي)، هناك  ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة أو أكثر في صفوف األمهات لكل  ١٠٠( ١٩٩٠ عام

 ٪٢تقدمًا كافيًا أو لم يحرز أي تقدم على اإلطالق بتسجيل انخفاض سنوي بلغت نسبته فـي المتوسـط مـا يقـل عـن 

                                                            
  .١٠-٦٧ع ص جالقرار    ١
٢   UNICEF/WHO. End preventable deaths: Global action plan for prevention and control of pneumonia and 

diarrhoea. Geneva: World Health Organization; 2013, at http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79200/1/ 
9789241505239_eng.pdf?ua=1 (accessed 4 December 2014).                                                                         

٣   Liu L, et al. Global, regional, and national causes of child mortality in 2000–2013, with projections to inform 

post-2015 priorities: an updated systematic analysis. Lancet. 2014) 1 October 2014. doi:10.1016/S0140-

6736(14)61698-6 (accessed 3 November 2014).                                                                                                          
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) وأمـــراض ارتفـــاع الضـــغط ٪٢٧فتئـــت األســـباب التوليديـــة المباشـــرة أي النـــزف ( . ومـــا٢٠١٣و ١٩٩٠بـــين عـــامي 
) تمثـــل األســـباب الرئيســـية لوفيـــات األمهـــات إال أن حـــاالت الوفـــاة أثنـــاء ٪١١() واإلنتـــان ٪١٤المتصـــلة بالحمـــل (

الحمــل تعــزى بصــفة متزايــدة إلــى ظــروف طبيــة أخــرى. ويــنجم مــا يزيــد علــى حالــة وفــاة كــل أربــع حــاالت وفــاة فــي 
 صــفوف األمهــات عــن ظــروف طبيــة يمكــن تفاقمهــا نتيجــة للحمــل مثــل الســكري والعــدوى بفيــروس األيــدز والمالريــا

  ١واالعتالالت القلبية والبدانة.
  

من أجـل "التوصـل إلـى توافـق اآلراء  ٢٠١٥وأعدت المنظمة والجهات الشريكة عناصر رؤية لما بعد عام   -١١
عقــب المشــاورات مــع الــدول األعضــاء والجهــات صــاحبة  ٢بشــأن وضــع حــد لوفيــات األمهــات التــي يمكــن تالفيهــا"،

وحــدِّدت الغايــة المتــوخى  ٤وصــدر بيــان لتوافــق اآلراء تضــمن الحصــائل والغايــات واألهــداف. ٣المصــلحة العامــة.
حالـــة وفـــاة لكـــل  ٧٠تحقيقهـــا مـــن بـــين ذلـــك والمتمثلـــة فـــي بلـــوغ متوســـط عـــالمي لمعـــدل وفيـــات األمهـــات يقـــل عـــن 

زيـد فـي أي بتسـجيل معـدل لوفيـات األمهـات ال ي ٢٠٣٠مولود حي علـى الصـعيد العـالمي بحلـول عـام  ١٠٠ ٠٠٠
وسـعيًا إلـى المسـاهمة فـي  ٢٠١٥بلد من البلدان على ضعفي المتوسـط العـالمي. وتحقيقـًا لهـذه الغايـة لمـا بعـد عـام 

بلوغ الهدف النهائي المتمثل في وضع حد لوفيات األمهات التـي يمكـن تالفيهـا، حـدِّدت خمسـة أغـراض اسـتراتيجية 
وفـي  حـة خـدمات رعايـة الصـحة اإلنجابيـة وصـحة األم والوليـد) التصـدي ألوجـه اإلجحـاف فـي إتا١( ٥هي التاليـة:

) ضـــمان التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة بالرعايـــة الخاصـــة بالصـــحة اإلنجابيـــة وصـــحة األم ٢جـــودة هـــذه الخـــدمات؛ (
األمهـات وحـاالت العجـز  ) التصدي لجميع أسباب وفيات األمومة وحـاالت المراضـة اإلنجابيـة ومراضـة٣والوليد؛ (

) ضــمان المســاءلة مــن ٥) تعزيــز الــنظم الصــحية لتلبيــة احتياجــات النســاء والفتيــات وأولويــاتهن؛ (٤ذات الصــلة؛ (
  أجل تحسين جودة الرعاية واإلنصاف.

  
  ٢٠١٥باء: ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام -٥الغاية  ٥الهدف 

  
فـي مجـال لهن تدخالت فعالة ورعاية عالية الجودة  تاحةإاألمهات وتحسين صحتهن خفض وفيات  تلزمس  -١٢

الصــحة اإلنجابيــة. وقــد ُنفِّــذت فــي العديــد مــن الــدول األعضــاء بــرامج لزيــادة الوصــول إلــى التــدخالت الفعالــة. وزاد 
سـنة، سـواء المتزوجـات  ٤٩و ١٥ي تتراوح أعمارهن بين تمعدل انتشار استخدام وسائل منع الحمل بين النساء الال

فـي منـاطق العـالم الناميـة، ومـع  ٢٠١٢فـي عـام  ٪٦٣إلـى  ١٩٩٠فـي عـام  ٪٥٢أو المرتبطات طوعـًا بـأقران مـن 
                                                            

١   Say L, Chou D, Gemmill A, Tunçalp Ö, Moller AB, Daniels J, et al. Global causes of maternal death: a WHO 

systematic analysis. Lancet Glob Health. 2014 Jun;2(6):323-33.                                                                                  
ـــالي: ، علـــى الموقـــع اإللكترو Ending preventable maternal mortality: Forging a consensusانظـــر    ٢ نـــي الت

http://who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/epmm/en/ )تشــــــــــــرين الثــــــــــــاني/ ٢٥ تــــــــــــم االطــــــــــــالع فــــــــــــي 
  ).٢٠١٤ نوفمبر

تــــــــم ( /http://who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/epmm/enانظــــــــر الموقــــــــع اإللكترونــــــــي التــــــــالي:    ٣
  ).٢٠١٤ ديسمبر كانون األول/ ١٦في  االطالع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي:    ٤ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع اإللكترون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الموق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق اآلراء، عل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تواف انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بي
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/130776/1/WHO_RHR_14.21_eng.pdf?ua=1&ua=1 )فــــــــــــــي االطــــــــــــــالع تــــــــــــــم 

  ).٢٠١٤ ديسمبر كانون األول/  ١٢
انظر مسودة استراتيجيات العمل علـى وضـع حـد لوفيـات األمومـة التـي يمكـن تالفيهـا، مـن إعـداد الفريـق العامـل المعنـي    ٥

بالعمــــــــــــل علــــــــــــى وضــــــــــــع حــــــــــــد لوفيــــــــــــات األمومــــــــــــة التــــــــــــي يمكــــــــــــن تالفيهــــــــــــا، علــــــــــــى الموقــــــــــــع اإللكترونــــــــــــي التــــــــــــالي: 
http://who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/strategies_epmm_comment.pdf?ua=1 )االطــــالع فــــي تــــم 

  ).٢٠١٤ ديسمبر كانون األول/  ٤
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٪ منهن يرغبن في منـع الحمـل أو إرجائـه بـالرغم مـن عـدم اسـتخدامهن لوسـائل منـع الحمـل. وتشـير ١٢ اليزالذلك 
الســابقة للــوالدة إلــى نســبة عاليــة مــن النســاء الالتــي زرن األطبــاء مــرة ي تلقــين خــدمات الرعايــة تــنســبة النســاء الال

٪ فقـط بالنسـبة لألخـذ بالحـد األدنـى ٥٦واحدة، ناهيك عن انخفاض هذه النسبة إلى معدالت محبطة لتقتصـر علـى 
تـتم بمسـاعدة وكانت نسـبة الـوالدات التـي  .من الزيارات الموصي بها في فترة ما قبل الوالدة والذي يبلغ أربع زيارات

الـذي يعـاني مـن أعلـى معـدل وفيـات األمهـات) فريقـي (ألفي اإلقلـيم ا ٪٥٠عاملين صحيين ماهرين أدنى قليًال من 
  بيد أن المسوحات األخيرة بدأت تكشف عن تحسن األوضاع في العديد من البلدان.

  
حمــــل اآلثــــار الســــلبية لوتمتــــد  مليــــون مراهقــــة. ١٦ويبلــــغ عــــدد المراهقــــات الالتــــي تلــــدن كــــل عــــام حــــوالي   -١٣

. انخفـاض الـوزن عنـد الـوالدة ارتفاع عدد حاالت، على سبيل المثال، من خالل صحة الرضع إلى أيضاً المراهقات 
بإعطاء المزيد مـن  بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل فريق الخبراء المستقل المعني واستجابة لتوصية

 ١،والمخـاطر الصـحية بشـأن الشـباب ٢٠١١ القـرار الخـاص بعـاممتابعـة ل الً واسـتكما، صـحة المـراهقين إلـى التركيز
 ٢.الســابعة والســتين جمعيــة الصــحة العالميــة فــي فــي العــالم" المــراهقين "صــحة ـأطلقــت المنظمــة التقريــر الخــاص بــ

ـــاتال شـــبكة اإلنترنـــت حيـــث يـــوفر مباشـــرًا علـــى مرجعـــاً  التقريـــرويعتبـــر هـــذا  ـــةاإلقليميـــة و  بيان بشـــأن صـــحة  الُقطري
طيــف كامــل  المــراهقين عبــر روابــط لجميــع المواقـع اإللكترونيــة الخاصــة بإرشــادات المنظمــة بشـأن، ويقــدم المـراهقين

  .للمراهقين التغطية الصحية الشاملةيستكشف و  القضايا الصحية، من
  

علـــى  الجميــعحصــول تســريع وتيــرة التقـــدم صــوب إلــى البلــدان ل والـــدعم التوجيــه المعيــاري تقــدم المنظمــةو   -١٤
والحصائل اإلنجابية  الحمل المبكر بشأن منع المبادئ التوجيهية ومن األمثلة على ذلك،. خدمات الصحة اإلنجابية

تنظـيم  فـي بـرامج مـراع لحقـوق اإلنسـاننهج  بهدف تعزيز ٣،في البلدان النامية بين المراهقات الرديئة المترتبة عليه
   ٥.اإلنجابية الرئيسية الصحة حول مواضيعموجزات السياسات و  ٤،األسرة

  
من األمور الحاسمة للوقاية من الظروف  المبكرةفترة ما بعد الوالدة و  أثناء الوالدة األساسية الرعايةوتعتبر   -١٥

المحدثـة والمسـندة  المبـادئ التوجيهيـة وتغطـياألطفـال حـديثي الـوالدة ومعالجتهـا. و  وفيات األمهـات التي تتسبب في
الـوالدة  بمـا فـي ذلـك العديـد مـن المجـاالت، المنظمـة التـي نشـرتهاو  الصـحية للعاملين فـي الرعايـةوالموجهة  بالبينات

األمهـات فـي  والوقاية من الحاالت المرضية األساسية التـي تصـيبتحمية المخاض، المخاض و ، وزيادة قبل األوان
 التــي تــدعمها البحــوث المهمــة فــي المجــاالتوتشــمل  واألطفــال حــديثي الــوالدة ومعالجتهــا.بــالوالدة،  الفتــرة المحيطــة

األماكن التي يتعذر  فيالمشتبه فيها  حديثي الوالدة إنتان لحاالت التدبير العالجي المبسط نجاعة منظمة ما يلي:ال
 الرضــاعة الطبيعيــة بــدء تــأثير، و األطفــال حــديثي الــوالدة وفيــات التــدخالت الحديثــة للحــد مــن نجاعــة اإلحالــة؛ فيهــا

                                                            
  .٢٨-٦٤ج ص عالقرار    ١
٢   Health for the world’s adolescents: A second chance in the second decade. Geneva: World Health 

Organization; 2014, at: http://apps.who.int/adolescent/second-decade/ (accessed on 8 December 2014).                

الوقايــة مــن حمــل المراهقــات المبكــر والحصــائل اإلنجابيــة الرديئــة المترتبــة عليــه فــي المبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة بشــأن    ٣
  .٢٠١١البلدان النامية. جنيف، منظمة الصحة العالمية 

  :للمزيد من المعلومات بشأن المبادئ ذات الصلة يمكن الرجوع إلى الرابط التالي   ٤
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/human-rights-contraception/en/ )االطالع   تم 

  ).٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ١٦في 
  http://www.who.int/reproductivehealth/topics/family_planning/policybriefs/en/index.html انظر   ٥
  ).٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ١٧في  تم االطالع(
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األسترويدات  استخدام؛ و الرضاعة الطبيعيةعلى  االقتصار حصراً  على زيادة ناهيك عن تأثيرها وفياتال على كراً مب
 األمهـــاتالخاصـــة ب تـــدخالتاالســـتخدام العـــالمي للعلـــى و المتوســـطة الـــدخل؛ المنخفضـــة و  فـــي األمـــاكن قبـــل الـــوالدة

المخــاض واالرتقــاء بحصــائل  بهــدف تحســين رصــدالمنســقة  منظمــة األبحــاث. وتواصــل الواألطفــال حــديثي الــوالدة
)، والتــــدبير العالجــــي باســــتخدام رعايــــة األم للوليــــد علــــى طريقــــة الكنغــــر (مثــــل التــــدخالت توســــيع نطــــاق، و الــــوالدة

المصـــابة بااللتهـــاب  تـــدبير العالجـــي للحـــاالت المجتمعيـــة، والالوخيمـــة التـــدخالت الخاصـــة بحـــاالت حـــديثي الـــوالدة
  تدبير العالجي المنزلي لحاالت سوء التغذية الحادة الوخيمة.والاإلسهال، الرئوي و 

  
المعلومـــات والمســـاءلة عـــن صـــحة المـــرأة  لجنـــة تنفيـــذ توصـــيات الســـنة الثالثـــة مـــن فـــي، ٢٠١٤فـــي عـــام و   -١٦

والبــالغ عــددها التــي تــم التركيــز عليهــا  ومــن بــين البلــدان علــى المســتوى القطــري. العمــل التحــول إلــى تجلــى ،والطفــل
 توصــياتلــدعم  باالعتمــاد علــى التمويــل التحفيــزي المقــدم للمســاءلة أطــرًا وطنيــة ينفــذ بلــداً  ٦٥كــان هنــاك  ،بلــداً  ٧٥

مـن نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية تقييمات ل بلداً  ٧٥من البلدان البالغ عددها  بلداً  ٥١اللجنة؛ وأجرى 
بلـدًا قطـاع الصـحة  ٥٨ سـتعرض. وياألمهات وفيات للتبليغ عن سياسات لديها بلداً  ٤٥ وهنالك اآلن. تعزيزها أجل

 حــديثي الــوالدة، صــحة اإلنجابيــة لألمهــات واألطفــالاإلنفــاق علــى ال بلــداً  ١٨ وتتبــع. بمشــاركة واســعة النطــاق ســنوياً 
اتفاق لديه  بلداً  ٤٤وهنالك  ؛٢٠١٥على تتبع هذا االنفاق بحلول عام  قادراً  بلدًا إضافياً  ١٥يكون هناك  ويتوقع أن

  واالستثمارات. األولويات الصحية قرار بشأناتخاذ الوالتنسيق و  النقاش قائم مما يضفي الطابع الرسمي على شراكة
  

ومــع المســاءلة. المعلومــات و  لجنــة التــي أوصــت بهــا األحــد عشــر المؤشــراتوتســتخدم جميــع البلــدان تقريبــًا   -١٧
ــدًا لــديها ٧٥أصــل  مــن ثمانيــة فقــط القلــق أن واعــيدهــذا فمــن   التغطيــة فــي مؤشــرات عــن جميــع بيانــات حديثــة بل
  .واحد فقط عن مؤشر بيانات حديثة من واقع المسحلديه  بلداً  ٣٧، وأن ٢٠١٢-٢٠١١

  
نشــر فريــق الخبــراء المســتقل المعنــي باســتعراض المعلومــات والمســاءلة عــن  ،٢٠١٤ فــي أيلــول/ ســبتمبرو   -١٨

ســـت  والـــذي حـــدد ١،"٢٠١٥بعـــد عـــام : رؤيـــة كـــل طفـــلكـــل امـــرأة، بعنـــوان "، الثالـــث صـــحة المـــرأة والطفـــل تقريـــره
 نيويــورك فــي أيلــول/ المتحــدة فــي العامــة لألمــم أثنــاء انعقــاد الجمعيــة فــي حــدث جــانبي وعــرض التقريــر. توصــيات
استضـافته وتـم  صـحاب المصـلحةأل مسـاءلةال خـالل اجتمـاع بمزيد من التفصيل وتم نشر توصياته ٢٠١٤ سبتمبر

جديـدة أوسـع اسـتراتيجية عالميـة  توصيات لتطوير وتمخض ذلك عن .٢٠١٤ في تشرين الثاني/ نوفمبر جنيف في
 التمويـل المسـتند إلـى النتـائجالمـراهقين؛ ومناقشـة تطـوير مرفـق طفـال و نسـاء واألنطاقا وأكثر شموًال، تعنى بصـحة ال

صــحة بشــأن  السياســيةتعزيــز المســاءلة لمــدني لمــع المجتمــع اتعزيــز الحــوار و ؛ االســتراتيجية العالميــة للحفــاظ علــى
مــن  عالميــة جديــدة اســتراتيجية وســيتم وضــع. التوصــيات الــثالث هــذه تنفيــذ علــى وقــد بــدأ العمــل. طفــالنســاء واألال

إلـى  جنبـاً  ،٢٠١٥ في أيلول/ سـبتمبر وثيقة تقديم وذلك بهدف ،الُقطرية قيادةال مع على نطاق واسع التشاور خالل
  التنمية المستدامة.أهداف  جنب مع

  
  
  
  

                                                            
تقريــــــر الثالــــــث  لفريــــــق الخبــــــراء المســــــتقل المعنــــــي باســــــتعراض المعلومــــــات والمســــــاءلة عــــــن يمكــــــن االطــــــالع علــــــى ال   ١

علــــــــــى الموقــــــــــع التــــــــــالي:  ،٢٠١٥بعــــــــــد عــــــــــام : رؤيــــــــــة كــــــــــل طفــــــــــلكــــــــــل امــــــــــرأة، بعنــــــــــوان "والطفــــــــــل  المــــــــــرأة صــــــــــحة
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/132673/1/9789241507523_eng.pdf )كـــــــــــانون األول/  ٨ تــــــــــم االطـــــــــــالع فــــــــــي

  ).٢٠١٤ ديسمبر
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 ٢٠١٥األيــدز بحلــول عــام  /ألــف: وقــف انتشــار فيــروس العــوز المنــاعي البشــري-٦، الغايــة ٦الهــدف 
ــارًا مــن ذلــك التــاريخ، وبــدء انحســاره  بــاء: إتاحــة العــالج مــن فيــروس العــوز المنــاعي -٦الغايــة و اعتب

  لجميع من يحتاجونه ٢٠١٠ األيدز بحلول عام /البشري
  

، العـــوز المنـــاعي البشـــريبفيـــروس  حـــديثاً  مليـــون شـــخص ١,٢ مـــا يقـــدر بنحـــو، أصـــيب ٢٠١٣فـــي عـــام   -١٩
ويعــزى هــذا االنخفــاض إلــى العديــد مــن  .ماليــين ٢,٥والتــي بلغــت  ٢٠٠٩١عــن نســبته فــي عــام  انخفاضــاً  مســجالً 

  .الطبي الحيوي والتدخل التغيرات السلوكية تعزيز بما فيها التدخالت الوقائية
  

علــى القهقريــة  يتلقــون العــالج المضــاد للفيروســات ليــونم ١٢,٩نحــو ، كــان هنــاك ٢٠١٣نهايــة  وبحلــول  -٢٠
العــالج  مــن يتلقــونالمتوســطة الــدخل. ويمثــل فــي البلــدان المنخفضــة و يعيشــون  ماليــين ١١,٧، مــنهم مســتوى العــالم

المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري فــي البلــدان  مــاليمــن إج ٪٣٦نحــو  القهقريــة المضــاد للفيروســات
 تجـــاوز، فســيتم لالتجاهــات الراهنــة ووفقــاً . نســمة ليـــونم ٣٢,٦والبــالغ عــددهم نســمة المنخفضــة والمتوســطة الــدخل

فــي البلــدان  ٢٠١٥بحلــول عــام  للعــالج المضــاد للفيروســات القهقريــة مليــون شــخص ١٥ الغايــة المتمثلــة فــي اتبــاع
  المتوسطة الدخل.ة و المنخفض

  
فــي  المضــاد للفيروســات القهقريــة العــالج تــوافر وزيــادة الجــدد، المصــابين فــي عــدد االنخفــاض وقــد تســبب  -٢١

فـــي  ليـــونم ٢,٣ مـــن ذروتـــه التـــي بلغـــت فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــريالناجمـــة عـــن  انخفـــاض معـــدل الوفيـــات
وستتواصـــل زيـــادة المتعايشـــين مـــع فيـــروس العـــوز  .٢٠١٣فـــي عـــام  ليـــونم ١,٥ إلـــى مـــا يقـــدر بنحـــو ٢٠٠٥ عـــام

  .األيدزترتبط ب ألسباب يموتون عدد من النخفاض المناعي البشري نظراً 
  

 ٢٠١٥وقــف انتشــار المالريــا وغيرهــا مــن األمــراض الرئيســية بحلــول عــام : جــيم -٦، الغايــة ٦ الهــدف
  وبدء انحسارهم اعتبارًا من ذلك التاريخ

  
زيــادة التغطيــة  وســاهمت حالــة وفــاة. ٦٢٧ ٠٠٠عــن  حالــة مالريــا ماليــين ٢٠٧ أســفر ،٢٠١٢فــي عــام   -٢٢

اختبـارات التشـخيص ، و داخـل المبـاني لثمـاليا والـرش مـن قبيـل الناموسـيات المعالجـة بمبيـدات الحشـرات بالتدخالت
 ٢٠٠٠ يبــــين عــــام علــــى مســــتوى العــــالم٪ ٢٩بنســــبة  بالمالريــــا اإلصــــابةحــــاالت  انخفــــاضالعــــالج الفعــــال فــــي و 
  ٢.٪٤٢ الوفيات بنسبةانخفضت معدالت و  ،٢٠١٢و
  

فـي المتوسـط  ٪ سـنوياً ١,٥حـوالي يبلـغ  بمعدل حاالت السل الجديدة انخفض عدد، وعلى الصعيد العالمي  -٢٣
الغايــة تحقيــق  أقــاليم المنظمــة ممــا يعنــي فــي جميــع معــدالت اإلصــابةوانخفضــت كــذلك . ٢٠١٣و ٢٠٠٠بــين عــام 

 مــرض الســل الوفيــات الناجمــة عــن وقــد انخفــض معــدل حــاالت الوقــوع وبــدء انحســارها.وقــف انتشــار المتمثلــة فــي 
أقـاليم ثالثـة مـن وقـد حققـت  نفـس الفتـرة.٪ خـالل ٤١بنسـبة  نتشـاراال معدلانخفض و  ١٩٩٠منذ عام ٪ ٤٥بنسبة 

االنتشــار ومعــدل اإلصــابة ( الســل الطريــق الصــحيح لتقلــيص عــبء تســير علــى أو الغايــة المتوخــاة المنظمــة الســتة
ال تــنخفض بالســرعة ، فبــالرغم مــن انخفــاض المعــدالت غيــر أنهــا أمــا بالنســبة لألقــاليم الثالثــة المتبقيــة). والوفيــات

                                                            
  .٢٢الفقرة  ،٦٧/١٩ج علومات يمكن االطالع على الوثيقةللمزيد من الم   ١
  :يمكن الحصول على المزيد من المعلومات على الموقع التالي   ٢

http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2013/en/  
  ).٢٠١٤تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٣ تم االطالع في(
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منــذ  نجــاح العــالج المرتفعــة فقــد تــم الحفــاظ علــى معــدالت علــى الصــعيد العــالمي،. و جميــع الغايــات لتلبيــة الكافيــة
 ١٩٩١فـــي عـــام  جمعيـــة الصـــحة تـــم وضـــعها فـــي البدايـــة فـــيوهـــو مـــا يلبـــي أو يتجـــاوز الغايـــة التـــي ، ٢٠٠٧ عـــام

 مــا يقــدر بنحــو كــان هنــاك: فقــد مرتفعــاً  عــبء الســل. واليــزال ٨-٤٤ج ص ع بموجــب القــرار ،٪٨٥والمقــدرة بنحــو 
. فيـروس العـوز المنـاعي البشـري مـع يتعايشـون ٪ بـين مـن١٢، منهـا حـوالي ٢٠١٣في عام  حالة جديدة ماليين ٩

  مليون حالة. ١,٥من بين حاالت الوفاة التي تبلغ فيروس هذا اليجابية لإحالة  ٣٦٠ ٠٠٠وقد كان هناك نحو 
  

العدوى الطبيـة الناجمـة عـن  من مجموعة متنوعة، وهي األمراض االستوائية المهملة جيم ٦وتشمل الغاية   -٢٤
كأحــــد  الــــتخلص منــــه تســــتهدف، والــــذي األفريقــــي البشــــري مــــن بينهــــا داء المثقبيــــاتو  األمــــراض. مســــبباتمختلــــف 

ـــول عـــام  مشـــكالت الصـــحة العموميـــة  أدنـــى مســـتوياتها علـــى مـــدى هـــذه المعـــدالت إلـــى. وقـــد وصـــلت ٢٠٢٠بحل
وقـف  وعلـى الـرغم مـن التـزام المنظمـة بغايـة .٢٠١٣عـام  فـي حالة جديـدة ٦٣١٤ حيث تم اإلبالغ عن ،عاماً  ٥٠

 حيــث، الســودان وجنــوب تشــاد ومــالي فــي ظهــرتإال أن هنــاك تحــديات ناشــئة  ،٢٠١٥ بنهايــة داء التنينــاتســراية 
 داء الخيطيـــات وتســـتهدف الجهــود كـــذلك القضــاء علـــى. محليــة ممـــا يتطلــب حلـــوالً  اليــزال هنـــاك نــوع مـــن الســراية،

فــي  للــتخلص مــن الجــذام خطــطتــم إعــداد و  .٢٠٢٠بحلــول عــام  كمشــكلة مــن مشــاكل الصــحة العموميــة فاويــةاللم
. وتلقـى مـا يربـو وجـار التقـدم فـي تنفيـذها ٢٠٢٠بحلـول عـام  الصـحة العموميـةكإحـدى مشـاكل  جميع أنحـاء العـالم

العــالج  مــن خــالل حمــالت ٢٠١٢ماليــين شــخص العــالج المضــاد لمــرض واحــد علــى األقــل فــي عــام  ٨٠٧علــى 
فــي  نمــواً  الفيروســة المنقولــة بالمفصــلياتأنــواع  أســرعوالتــي تعتبــر مــن  –حمــى الضــنك بأمــا فيمــا يتعلــق  الوقــائي.

بمــا فــي ذلــك اللقاحــات ( المــرضتــدابير الوقايــة مــن و ، تتطلــب المكافحــة الفعالــة والطويلــة األجــل للنواقــلف – لعــالما
 للحـد مـن العموميـة العـالمي مجتمـع الصـحة الشركاء فـي ، ودعمممولة جيداً ) برامج واستراتيجيات وطنية المستقبلية

أمــراض المنــاطق  مــن جــزءاً  الفيروســيةالحمــى النزفيــة . وال تعتبــر ٢٠٢٠بحلــول عــام  معــدالت المراضــة والوفيــات
 شــهد العــالم ،٢٠١٤عــام  خــاللو  العديــد مــن المالمــح.، وٕان كانــت تشــترك معهــم فــي المهملــةالكالســيكية" " المداريــة

  أفريقيا. في غرب في ثالثة بلدان والتي تركزت في التاريخ يبوالاإل فيروس لمرض أكبر فاشية
  

التعــاون مــع شــركات المستحضــرات الصــيدالنية إلتاحــة األدويــة األساســية  هــاء:-٨، الغايــة ٨والهــدف 
  بأسعار ميسورة في البلدان النامية.

  
، مما يجبـرهم علـى اللجـوء إلـى القطـاع في القطاع العام األدويةفي  ندرة يواجهون يزال الكثير من الناسال  -٢٥

أنـه  ٢٠١٣إلـى  ٢٠٠٧فتـرة  مـن ال جريت فيأُ التي  المسوحات وأشارت. أعلى بكثيرالخاص حيث تكون األسعار 
 فــيمــن البلـدان المنخفضــة والمتوسـطة الــدخل  ٢١ فــي األدويــة الجنيسـة)( معينـة تتـاح أدويــة أساســية، فـي المتوســط

فالمرضـى الـذين : الـبالد ثـروةزادت  كلمـا عار األدوية بالنسبة للمرضـى تزيـدفأس القطاع العام. مرافق من ٪ فقط٥٥
األســـعار  ضـــعف فـــي المتوســـط يـــدفعون البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل فـــي فـــي القطـــاع العـــام األدويـــة يقومـــون بشـــراء

 أكثـــر مـــن ثالثـــة أضـــعاف والمتوســـطة الـــدخل البلـــدان المنخفضـــة فـــي حـــين يـــدفع المرضـــى فـــي، الدوليـــة المرجعيـــة
  الدولية. األسعار المرجعية

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  .اإلحاطة علمًا بالتقرير المجلس مدعو إلى  -٢٦
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