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  غير السارية األمراض
  

   ٢٠٢٠-٢٠١٣في الفترة  الخاصة بالصحة النفسية الشاملة العمل خطة  :ألف
   )٨- ٦٦ج ص ع(القرار 

  
خطـــة العمـــل الشـــاملة  ٢٠١٣اعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة السادســـة والســـتون فـــي أيـــار/ مـــايو   -١

ويلّخــص هــذا التقريــر التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ خطــة  ٢٠٢٠،١-٢٠١٣فــي الفتــرة  الخاصــة بالصــحة النفســية
  .٨-٦٦ج ص عالعمل مثلما يطلبه القرار 

  
وتتضــمن خطــة العمــل ســت غايــات عالميــة ومؤشــرات مصــاحبة لهــا لقيــاس التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ   -٢

وقــت  واحــدًا مــن أنشــطة تنفيــذ الخطــة فــيالخطــة. وقــد قامــت األمانــة، بنــاًء علــى طلــب القــرار وبوصــف ذلــك 
مبكــر، بإعــداد مجموعــة أكثــر اكتمــاًال مــن المؤشــرات لكــي تســتخدمها الــدول األعضــاء كأســاس تســتند إليــه فــي 
جمع البيانات وٕابالغ المنظمة بها على نحو منتظم. وعليه قامت األمانة بتخطيط المؤشرات مقابل كـل واحـدة 

ا علــى المســتوى الــوطني، وبتحديــد مــن الغايــات ومجــاالت العمــل وعلــى أســاس التشــاور مــع الخبــراء وتجريبهــ
ثمانية مؤشرات أساسية أخرى تكّمل تلك الموجودة فعًال في خطة العمل، بما فيها مستويات مشاركة أصـحاب 
المصلحة ومدخالت الموارد البشرية والمالية وتوافر الخدمات والدعم االجتماعي. وقد ُأدِرجت جميع المؤشرات 

  ٢ث عن الصحة النفسية.األساسية في أطلس المنظمة المحدّ 
  
اســتبيانًا بشــأن األطلــس، وهــو مــا يمثــل  ١٧٣مــا مجموعــه  ٢٠١٥وُقــدِّم بحلــول شــهر شــباط/ فبرايــر   -٣

عـــدالت االســـتجابة لـــبعض المؤشـــرات، ومنهـــا الـــدعم االجتمـــاعي ، فيمـــا تـــدّنت م٪٨٩معـــدل اســـتجابة بنســـبة 
يعكـس القيـود المفروضـة علـى كثيـر مـن البلـدان ومواصلة اإلنفاق على خدمات الرعاية والصحة النفسية، مّما 

٪ مــن الــدول األعضــاء علــى إعــداد تقريــر ٣٨فيمــا يتعلــق بتــوافر نظــم البيانــات والمعلومــات. وتواظــب نســبة 
دولة التي  ١٧٣٪ من الدول األعضاء البالغ عددها ٧٦محدد يركز على أنشطة الصحة النفسية. وتفيد نسبة 

٪ مـن ٥٧ها سياسـات قائمـة فـي حـد ذاتهـا عـن الصـحة النفسـية؛ وتفيـد نسـبة تقدم بيانات عن األطلس بأن لدي
٪ مــن ١٥تلــك الــدول بــأن لــديها قــوانين أو تشــريعات ذات صــلة فــي مجــال الصــحة النفســية؛ فيمــا يوجــد نســبة 

٪ تسـتأثر بمعـدالت ٣٩الدول األعضاء المذكورة تفيد بأنها تستأثر بمعـدالت كاملـة (ونسـبة أخـرى منهـا قـدرها 
ة) فيمــا يخــص مشـاركة األشــخاص المصــابين بحــاالت عجـز عقلــي ونفســي فـي أنشــطة وضــع السياســات جزئيـ

والتخطيط وسن التشريعات وتقديم الخدمات. ويتباين معدل توافر موارد الصـحة النفسـية وخـدماتها تباينـًا واسـع 
البلـدان المنخفضـة الـدخل. ويفيـد  النطاق فيما بين البلدان واألقـاليم، واليـزال توافرهـا محـدودًا للغايـة بالعديـد مـن

أكثر من نصف الدول األعضـاء بـأن لديـه برنامجـان يؤديـان وظيفتيهمـا علـى األقـل مـن بـرامج تعزيـز الصـحة 
٪ مـــن تلـــك الـــدول لـــديها اســـتراتيجية وطنيـــة ٢٢النفســـية والوقايـــة مـــن مشـــاكلها، بيـــد أنـــه ال يوجـــد ســـوى نســـبة 

  .ت االنتحارموضوعة موضع التنفيذ بشأن الوقاية من حاال
  
المبـــادرات الراميـــة إلـــى إدخـــال تحســـينات مبنيـــة علـــى هـــذا الوضـــع األساســـي، وثمـــة واتُِّخـــذ عـــدد مـــن   -٤

كـل  اإلقليميـة اللجـاناستراتيجيات وأطر عمل إقليمية بشأن الصحة النفسية حظيت في الوقت الحاضـر بتأييـد 
التابعـــة  لألمــريكتين ةاإلقليميــ لســتون للجنــةقـــّررت الــدورة السادســة واعلــى النحــو التــالي:  فيمــا يخصــه، وذلــك

                                                            
 .٣، الملحق ١/ سجالت/٦٦/٢٠١٣ج ص عالوثيقة    ١

المؤشرات لجمع المعلومات من البلدان عن أطلس المنظمة عن الصحة النفسية هو عبارة عن أداة أعدتها المنظمة    ٢
األساسية للصحة النفسية، وهي مؤشرات مقترحة لتقييم التقدم المحرز صوب تنفيذ خطة العمل الشاملة. وللحصول على 

   /http://www.who.int/mental_health/evidence/atlasmnh/en التالي:ت، انظر الرابط المعلوما مزيد من
 ).٢٠١٥آذار/ مارس  ٢٦(تم االطالع في 
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 أّيـدت اللجنـةو  ١؛أن توافق على خطة العمل بشأن الصـحة النفسـية ٢٠١٤في تشرين األول/ أكتوبر  للمنظمة
 أّيــدت اللجنــةو  ٢؛خطــة العمــل األوروبيــة بشــأن الصــحة النفســية ٢٠١٣ ســبتمبر/ أيلــولألوروبــا فــي  ةاإلقليميــ
برنـامج العمـل اإلقليمـي لتنفيـذ خطـة العمـل  ٢٠١٤دئ فـي تشـرين األول/ أكتـوبر لغـرب المحـيط الهـا ةاإلقليمي

وثمــة مفاوضــات جاريــة علــى قــدم وســاق  ٣فــي غــرب المحــيط الهــادئ. ٢٠٢٠-٢٠١٣بشــأن الصــحة النفســية 
علــى أيضــًا بينمــا ُتجــرى  ٤،فــي المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــالتنقــيح االســتراتيجية اإلقليميــة بشــأن الصــحة النفســية 

  .المكتب اإلقليمي لشرق المتوسطب هذا الخصوص قدم وساق مفاوضات في
  
، وهــي عبــارة عــن منصــة إلكترونيــة أطلقتهــا المنظمــة فــي MiNDbankمبــادرة أخــرى هــي مبــادرة وثمــة   -٥

لتتيح فورًا لراسمي السياسات والدعاة والباحثين سبيل الوصول إلـى مـوارد دوليـة  ٢٠١٣األول/ ديسمبر  كانون
بلــدًا  ١٧٠واســتراتيجيات وقــوانين ومعــايير خــدمات موضــوعة علــى المســتوى الــوطني مــن أكثــر مــن  وسياســات

  ٥وحقوق اإلنسان.ومعاقرة مواد اإلدمان والعجز فيما يتصل بالصحة النفسية 
  
وفيمـــا يلـــي مبـــادرات أخـــرى للمنظمـــة بشـــأن نشـــر العديـــد مـــن التقـــارير: أطلقـــت المنظمـــة فـــي أيلـــول/   -٦

وتشــير  ٦تقريــر عــن االنتحــار فــي العــالم بعنــوان، الوقايــة مــن االنتحــار: ضــرورة عالميــة.أول  ٢٠١٤ ســبتمبر
حالة بأنحاء العالم أجمع (أي  ٨٠٣ ٩٠٠بلغ  ٢٠١٢تقديرات المنظمة إلى أن عدد حاالت االنتحار في عام 

 نســـمة مـــن الســـكان). أمـــا فـــي مجـــال ١٠٠ ٠٠٠حالـــة لكـــل  ١١,٤بمعـــدل قياســـي يتناســـب مـــع العمـــر بواقـــع 
تحــت عنــوان، إعــادة البنــاء  ٢٠١٣الصــحة النفســية فــي حــاالت الطــوارئ، فقــد نشــرت المنظمــة تقريــرًا فــي عــام 

وآخــر فــي عــام  ٧علــى نحــو أفضــل: الرعايــة المســتدامة لحــاالت الصــحة النفســية فــي أعقــاب حــاالت الطــوارئ،
  ٨.يبوالبعنوان، اإلسعافات األولية النفسية في حالة اندالع فاشية مرض فيروس اإل ٢٠١٤

  

                                                            
  .CD53.R7انظر القرار    ١
  .EUR/RC63/R10انظر القرار    ٢
  بشأن الصحة النفسية. WPR/RC65/R3انظر القرار    ٣
، وافقـــت اللجنـــة اإلقليميـــة ألفريقيـــا فـــي دورتهـــا التاســـعة واألربعـــين علـــى االســـتراتيجية ١٩٩٩فـــي أيلـــول/ ســـبتمبر    ٤

  ، متاحة على الرابط اإللكتروني التالي: AFR/RC49/9، الوثيقة ٢٠١٠-٢٠٠٠اإلقليمية بشأن الصحة النفسية 
http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/mental-health-violence-and-injuries/mvi-
publications.html   

  ).٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١(تم االطالع في 
 /http://www.who.int/mental_health/mindbank/enانظـــــــــر  MiNDbankللمزيـــــــــد مـــــــــن المعلومـــــــــات عـــــــــن    ٥
  ).٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١االطالع في  (تم
  التالي: الوقاية من االنتحار: ضرورة عالمية، انظر الرابط    ٦

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131056/1/9789241564779_eng.pdf?ua=1&ua=1  تــــــم االطــــــالع فــــــي)
 ).٢٠١٥آذار/ مارس   ١١

، انظــر ســتدامة لحــاالت الصــحة النفســية فــي أعقــاب حــاالت الطــوارئلبنــاء علــى نحــو أفضــل: الرعايــة المإعــادة ا   ٧
ـــرابط  (تـــم االطـــالع  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85377/1/9789241564571_eng.pdf?ua=1التـــالي: ال

  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ١١في 
التـــــــالي: ، انظـــــــر الـــــــرابط األوليـــــــة النفســـــــية فـــــــي حالـــــــة انـــــــدالع فاشـــــــيات مـــــــرض فيـــــــروس اإليبـــــــوالاإلســـــــعافات    ٨

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131682/1/9789241548847_eng.pdf?ua=1  آذار/  ٢٣(تــم االطــالع فــي
 ).٢٠١٥ مارس
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دولــة عضــوًا، بمــا فيهــا  ٦٣مشــروعًا فــي  ٨٩وتشــارك األمانــة مباشــرة فــي تقــديم الــدعم التقنــي لتنفيــذ   -٧
وتقـــديم الخـــدمات والوقايـــة مـــن االنتحـــار وتعزيـــز نظـــم ومعـــاقرة مـــواد اإلدمـــان مشـــاريع بشـــأن الصـــحة النفســـية 

ارئ)، وتقيـيم حقـوق اإلنسـان التـي يتمتـع الصحة النفسية وخدماتها (بما يشمل تعزيزها في أعقاب حاالت الطـو 
بها األشخاص المصابون بأمراض الصحة النفسية وتعزيز تلك الحقوق. ويجري حاليًا اسـتخدام دليـل تـدخالت 

لغـة،  ١٩بلـدًا فـي  ٨٤ي ) فـmhGAP( الصحة النفسية ات في مجالفجو السد ب الخاصمنظمة عمل البرنامج 
فيما تعكف اآلن المنظمة وشـركاؤها الـدوليون (ومـنهم المراكـز المتعاونـة معهـا) علـى تنقـيح المبـادئ التوجيهيـة 
للبرنــامج المــذكور، وتواصــل عملهــا يــدًا بيــد علــى إنشــاء شــبكة ابتكــار فــي مجــال الصــحة النفســية تســّهل تبــادل 

النفسية. وقادت األمانة أيضًا جهود الدعوة بشأن الصحة النفسـية، أفضل الممارسات والموارد الالزمة للصحة 
 الصـحة النفسـية ات فـي مجـالفجـو السـد ب الخـاصمنظمـة عمـل البوسائل منها تنظـيم الملتقـى السـنوي لبرنـامج 

  بجنيف والمشاركة في تظاهرات أخرى عالمية وٕاقليمية ووطنية.
  

التـدبير العالجـي الضـطرابات طيـف الجهود الشاملة والمنسقة المبذولة من أجل   :باء
  )٨-٦٧ج ص عالتوّحد (القرار 

  
بشأن  ٨-٦٧ج ص عالقرار  ٢٠١٤اعتمدت جمعية الصحة العالمية السابعة والستون في أيار/ مايو   -٨

الجهــود الشــاملة والمنســقة المبذولــة مــن أجــل التــدبير العالجــي الضــطرابات طيــف التوّحــد. ويقــدم هــذا التقريــر 
وقـد طلـب القـرار تحديـدًا يلزم من معلومات محدثة عـن التقـدم الُمحـرز فيمـا يخـص االضـطرابات المـذكورة.  ما

بشــأن خطــة العمــل الشــاملة الخاصــة بالصــحة  ٨-٦٦ع  ص  جالقــرار تنفيــذ مــن المــدير العــام، فــي جملــة أمــور، 
رعايـة المصـابين  تعزيـز خـدماتمـن أجـل بشـأن العجـز  ٩-٦٦ع  ص  جوكذلك القـرار  ٢٠٢٠-٢٠١٣النفسية 

يتجـزأ مـن تعزيـز الرعايـة  ، حسب االقتضاء، وكجزء الباضطرابات طيف التوّحد وغيرها من اضطرابات النمو
  الالزمة لكافة احتياجات الصحة النفسية.

  
وتمشيًا مـع متطلبـات القـرار، تواصـل األمانـة تنفيـذ أنشـطة فـي هـذا المضـمار واتبـاع أسـلوب متكامـل   -٩

  .٩-٦٦ع  ص  جو ٨-٦٦ع  ص  جفيذ القرارين في العمل بشأن تن
  

بفضل المشاورة التي عقدتها األمانة بشأن اضطرابات طيـف التوّحـد وغيرهـا مـن اضـطرابات النمـو: و   -١٠
فقـد يّسـرت إنشـاء شـبكة  ١)،٢٠١٣أيلـول/ سـبتمبر  ١٨-١٦انطالقًا من التوعية وحتى بناء القدرات (جنيـف، 

مــن أصــحاب المصــلحة والخبــراء والمناصــرين الــدوليين لتنســيق الجهــود الراميــة إلــى تحســين رعايــة المصــابين 
باضـــطرابات طيـــف التوّحـــد وغيرهـــا مـــن اضـــطرابات النمـــو. وزيـــادة علـــى ذلـــك، اســـتندت األمانـــة إلـــى مشـــاورة 

لمعاهــد األكاديميــة بصــدد اإلجــراءات ذات األولويــة الخبــراء فــي التــرويج للتعريــف المقــدم مــن أوســاط البحــث وا
فيمــا بــين فئــات المجتمــع المــدني والحكومــات والمنظمــة، وذلــك بالتعــاون مــع الشــركاء. وقــدمت األمانــة علــى 
المستوى اإلقليمـي الـدعم للشـبكات المعنيـة بموضـوع التوّحـد، مثـل شـبكة جنـوب شـرق أوروبـا المعنيـة بالتوّحـد، 

عبئــة وتنســيق المــوارد الالزمــة لتنفيــذ اإلجــراءات ذات األولويــة مــن أجــل تحســين رعايــة وســّهلت وضــع آليــات لت
  المصابين باضطرابات طيف التوّحد وغيرها من اضطرابات النمو.

  
األمانــة فــي جهــود المناصــرة والتوعيــة الدوليــة مــن خــالل المشــاركة فــي التظــاهرات المقامــة وأســهمت   -١١

لمي للتوعيــة بمــرض التوّحــد، وتنظــيم تلــك التظــاهرات وســواها مــن الفعاليــات، بمناســبة يــوم األمــم المتحــدة العــا
  .وذلك بالتعاون مع المنظمات المناصرة لهذه القضية والمنظمات المناصرة لنفسها ذاتياً 

                                                            
تقرير وقائع اجتماع المشاورة متاح على العنوان التالي:    ١

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/103312/1/9789241506618_eng.pdf  آذار/  ٢٤(تم االطالع في
 ).٢٠١٥ مارس
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تعزيـز قـدرات البلـدان علـى تطـوير ورفـع مسـتوى الخـدمات المقدمـة لألشـخاص المصـابين وسعيًا إلـى   -١٢
ّحد وغيرها من اضطرابات النمو، فقد ُأِتيحت مجموعة من المواد الخاصة ببناء القدرات باضطرابات طيف التو 

والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقييم تلك الحـاالت وتـدبيرها عالجيـًا لراسـمي السياسـات ومقـدمي خـدمات الرعايـة 
لـذي يجـري تنفيـذه الصحية في إطار برنامج عمل المنظمة الخاص بسـد الفجـوات فـي مجـال الصـحة النفسـية ا

  .بلداً  ٨٤في 
  

التــــدبير العالجــــي األدوات المتاحــــة فــــي هــــذا الصــــدد علــــى مبــــادئ توجيهيــــة محدثــــة بشــــأن وتشــــتمل   -١٣
األطفـــــال والبـــــالغين، ومـــــواد لتـــــدريب طائفـــــة مـــــن مقـــــدمي الخـــــدمات غيـــــر الضـــــطرابات طيـــــف التوّحـــــد لـــــدى 

، وعلـى برنـامج لتـدريب الوالـدين علـى إتقـان المتخصصين، ومنهم المعلمون والعاملون في المجتمعات المحلية
مهــارات التعامــل مــع اضــطرابات طيــف التوّحــد وغيرهــا مــن اضــطرابات النمــو، ومشــروع دليــل بشــأن اســتخدام 
أدوات الكشف عن األشخاص المصابين باضطرابات طيف التوّحد وغيرها مـن اضـطرابات النمـو وتقيـيم حالـة 

تلــك المــواد فـي أعقــاب االضــطالع بعمليــة تشــاور صــارمة ومســندة  أولئـك األشــخاص ومتــابعتهم. وقــد ُوِضــعت
بالبّينات، وعقب إشراك المراكز المتعاونة مع المنظمة والخبراء المعنيين بالبحوث والمسـتخدمين. ومـن المقـّرر 

حلقــة عمــل لبنــاء القــدرات بشــأن تــدريب الوالــدين علــى إتقــان مهــارات  ٢٠١٥أن ُتعقــد فــي شــهر نيســان/ أبريــل 
  .امل مع اضطرابات طيف التوّحدالتع
  

وتواصــل األمانــة العمــل مــع الــدول األعضــاء ومنظمــات المجتمــع المــدني علــى تعبئــة المــوارد البشــرية   -١٤
  .والمالية المكرّسة لعالج اضطرابات طيف التوّحد

  
  )٩-٤٨ج ص عفقدان السمع المسبب للعجز (القرار   جيم:

  
مليون شخص على مستوى العالم يتعايشون مـع فقـدان  ٣٦٠ نحو تشير تقديرات المنظمة إلى هنالك  -١٥

فــأكثر مــن  عامــاً  ٦٥ تبلــغ أعمــارهممليــون مــن األطفــال. ويعــاني نحــو ثلــث مــن  ونوثالثــ مــنهم اثنــانالســمع، 
ة الـــدخل حيـــث تكـــون المـــوارد والمنخفضـــفقـــدان الســـمع. وغالبيـــة المتضـــررين يعيشـــون فـــي البلـــدان المتوســـطة 

عـن أن  ج وسبل الحصول على أجهزة السمع محدودة. وقد كشـف تحليـل أجـري مـؤخراً البشرية، وخيارات العال
، و تعـيش فــي البلـدان المرتفعــة عامـاً  ٣٥و١٢مـا يقـرب مــن مليـار شـخص فــي الفئـة العمريــة التـي تتـراوح بــين 

  والمتوسطة الدخل، معرضة لخطر فقدان السمع من جراء التعرض الترفيهي لألصوات الصاخبة.
  

ه فــــي التعلــــيم والعمــــل. تفرصــــ، ناهيــــك عــــن ويــــؤثر فقــــدان الســــمع علــــى قــــدرة الفــــرد علــــى التواصــــل   -١٦
العديد و وباإلضافة إلى ذلك، يؤثر فقدان السمع على التنمية االجتماعية واالقتصادية في المجتمعات والبلدان. 

لــألذن، والحصــبة األلمانيــة مـن أســباب فقــدان الســمع، بمـا فيهــا التهابــات األذن، والضوضــاء، واألدويـة الســامة 
والتهاب السحايا، يمكن الوقاية منها من خالل تدابير الصحة العمومية. فبمجرد ظهور فقدان السمع يمكن أن 

تساعد مجموعة من التدخالت، بما فيها أجهزة السمع فـي تعظـيم  أقصـى قـدر مـن األداء الـوظيفي. ومـع هـذا  
  ع في البلدان النامية عليها. ات السمعين٪ فقط ممن يحتاجون إلى م٣يحصل 

  
وعلــى مــدى العقــدين الماضــيين، قــام العديــد مــن البلــدان المرتفعــة الــدخل وبعــض البلــدان المتوســطة   -١٧

وتنفيــــذ بــــرامج الفــــرز الشــــاملة لالكتشــــاف المبكــــر لألطفــــال الــــذين يعــــانون مــــن فقــــدان الســــمع  الــــدخل بإعــــداد
وافر اختبارات تشخيصية جديدة، وأجهـزة السـمع المتطـورة، وعالجهم. وتم تحقيق تقدم تكنولوجي كبير بفضل ت

  مثل زرع القوقعة.
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وعلى الرغم من أن العديـد مـن البلـدان قـد شـرع بالفعـل فـي تنفيـذ بـرامج لمكافحـة الضوضـاء المهنيـة،   -١٨
  يدرج سوى عدد قليل من البلدان سبل مكافحة الضوضاء البيئية والترفيهية في مجال اختصاصها. لم
  

لـــدعم تنفيـــذ  ةالالزمــ ةالتقنيـــ اإلرشـــاداتالتاليــة بهـــدف تقــديم  مبـــادئ التوجيهيـــةالمنظمــة ال أعـــدتوقــد   -١٩
  الدول األعضاء الستراتيجيات رعاية السمع:

المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بتــوفير معينــات الســمع فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل،   ●
إلــى هــذه اإلرشــادات أعــدت  واســتناداً  ٢٠٠٤.١ ونقحــت فــي عــام ٢٠٠١والتــي ُأعــدت فــي عــام 

  .مرتسم للمنتج المفضل لمعينات السمع والخدمات المتعلقة به ٢٠١٣عام  المنظمة في
  ٢.، تم صياغة المبادئ التوجيهية الخاصة بالضجيج المجتمعي١٩٩٩في عام 

  تـــم إعـــداد المبـــادئ اإلرشـــادية  الخاصـــة بفـــرز الســـمع لـــدى األطفـــال حـــديثي ٢٠١١وفـــي عـــام ،
 ٣.الوالدة والرضع من خالل عملية تشاورية

  تــم وضــع المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بتعزيــز رعايــة الســمع واألذن مــن خــالل ٢٠١٢فــي عــام ،
 ٤.برامج التأهيل المجتمعي

  
، لتوحيــد ســبل الترصــد ١٩٩٩مســح وبائيــات فقــدان الســمع فــي عــام الخــاص ببروتوكــول الوتــم إعــداد   -٢٠

وقـــد تـــم اســـتخدام هـــذا البروتوكـــول فـــي عـــدد مـــن البلـــدان إلجـــراء دراســـات  ٥.المالوبـــائي فـــي جميـــع أنحـــاء العـــ
  مجتمعية لقياس معدل انتشار فقدان السمع.

  
، مــع التركيــز علــى الرعايــة األوليــة لــألذن والســمع، تــم إعــداد أدلــة لتــدريب العــاملين الصــحيين وتمشــياً   -٢١
وتــم إتاحــة األدلــة  .فــي مســتوى الرعايــة األوليــة، واألطبــاء فــي مجــال الرعايــة األوليــة لــألذن والســمع مــوظفينوال

 إصــدارها فــي وتــم. والمتقدمــةالتدريبيــة التــي تتناســب مــع المســتويات الثالثــة المختلفــة: األساســية، والمتوســطة 
رعايـة السـمع  باسـتخدامها لتعزيـز مـن البلـدان يقـوم العديـد، وترجمتها إلى العديد من اللغات حيـث ٢٠٠٦ عام

  في المرحلة األولية.
                                                            

١                     See Guidelines for hearing aids and services for developing countries, second edition, 

September 2004, at: http://www.who.int/pbd/deafness/en/hearing_aid_guide_en.pdf (accessed on 25 March 

2015).  
يمكن االطالع على المبادئ التوجيهية الخاصة بالضجيج المجتمعي على الرابط التالي:    ٢

http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/a68672.pdf ) ٢٠١٥ آذار/ مارس ٢٥تم االطالع في.(  
على الرابط التالي: القضايا الراهنة والمبادئ التوجيهيـة  فرز السمع لدى الرضع وحديثي الوالدةيمكن االطالع على ٣   

   للعمل على الرابط التالي:
http://www.who.int/blindness/publications/Newborn_and_Infant_Hearing_Screening_Report.pdf   

  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ٢٥(تم االطالع في 
  على الرابط التالي: التأهيل المجتمعي: تعزيز رعاية األذن والسمعيمكن االطالع على    ٤

http://www.who.int/pbd/deafness/news/CBREarHearingCare.pdf  ٢٠١٥  آذار/ مارس ٢٧(تم االطالع في.(  
للمزيــد مــن المعلومــات بشــأن بروتوكــول المســح، يمكــن االطــالع علــى موقــع المنظمــة الخــاص بالوبائيــات والتحليــل    ٥

  االقتصادي على الرابط التالي:
http://www.who.int/pbd/deafness/activities/epidemiology_economic_analysis/en/   

  ).٢٠١٥  آذار/ مارس ٣٠(تم االطالع في 
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لرعايـــة الســـمع  ، يتواصـــل إعـــداد بـــرامج وطنيـــةمـــن دعـــم تقنـــي المنظمـــةمـــا تقدمـــه وباالعتمـــاد علـــى   -٢٢
وتنفيذها في الدول األعضاء التالية: بنغالديش وغينيا وكينيـا ومـالوي ومنغوليـا، والمغـرب، ونيكـاراغوا، وسـري 

ام بمــا يلــي: إجــراء تحلــيالت ابوي. ويــتم تــوفير المســاعدة التقنيــة للبلــدان لتمكينهــا مــن القيــبــمالنكــا وزامبيــا وز 
  ؛ وتنفيذ البرامج؛ ووضع الخطط االستراتيجية، ورصد األدوات ومؤشرات الحصائل.للوضع

  
التـي  ، والتي تعزز الشراكة مع وفيما بين هذه المراكزكة المراكز المتعاونة مع المنظمةوتم إنشاء شب  -٢٣

  ١.تعمل على الوقاية من فقدان السمع
  

وتــم تعزيــز شــراكة المنظمــة مــع المنظمــات الرئيســية، بمــا فــي ذلــك تلــك الشــراكة المبرمــة مــع االتحــاد   -٢٤
الـــدولي لجمعيـــات طـــب األذن والحنجـــرة، والجمعيـــة الدوليـــة لعلـــم الســـمع، والجمعيـــة الدوليـــة لســـماع الصـــوت، 

  والبعثة المسيحية للمكفوفين.
  

  .٢٠١٣وتم إصدار التقديرات العالمية المنقحة بشأن معدل انتشار فقدان السمع في عام   -٢٥
  

بــالتقييم المتعــدد البلــدان لقيــاس القــدرات ، نشــرت المنظمــة التقريــر الخــاص ٢٠١٤مــارس  وفــي آذار/  -٢٦
السـمع فـي لرعايـة  المـوارد البشـرية الالزمـةوالـذي يظهـر مـدى تـوافر  ٢الوطنية بغية توفير سـبل رعايـة السـمع،

  مختلف األقاليم. كما يوفر خط األساس لعدد من البلدان التي تضع خططًا وطنية لرعاية السمع.
  

وقــد أعــدت المنظمــة حمــالت التوعيــة العالميــة إلذكــاء مســتوى الــوعي بمختلــف جوانــب فقــدان الســمع.   -٢٧
  :آذار/ مارس) ٣وقد شاركت الحمالت التالية بالفعل في اليوم الدولي لرعاية األذن (

رعايـــة صـــحة  - الســـمع الصـــحي يعنـــي حيـــاة ســـعيدة"كـــان شـــعار الحمـــالت  ،٢٠١٣وفـــي عـــام   •
  .عاماً  ٦٥السمع لدى المسنين" والتي ركزت االهتمام على احتياجات السمع للسكان فوق سن 

كــان شــعار الحمــالت " رعايــة األذن تحــول دون فقــدان الســمع" والتــي لفتــت  ،٢٠١٤وفــي عــام   •
  االنتباه إلى الوقاية من التهاب األذن الوسطى من خالل الرعاية األولية لألذن.

، كـــان شـــعار الحمـــالت "لنجعـــل االســـتماع مأمونـــًا"، والتـــي كانـــت تهـــدف إلـــى ٢٠١٥وفـــي عـــام   •
  للضجيج المرتفع. الترفيهي ناجم عن التعرضالتعامل مع مشكلة زيادة فقدان السمع ال

  
وتعتزم المنظمة في السنوات المقبلة تعزيز ما تبذله من جهد في البلـدان بغيـة تنفيـذ الخطـط الخاصـة   -٢٨

برعاية السمع والتي تهدف إلى الوقاية من فقدان السمع ومعالجته. وسيتم إعداد األدوات الالزمـة لتقـديم الـدعم 
  اء القدرات، وٕاذكاء الوعي، وٕاعداد خدمات شاملة لرعاية السمع.التقني المطلوب لبن

  
                                                            

للمزيــد مــن المعلومــات عــن شــبكة المراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة والتــي تــم  إنشــاؤها مــؤخرًا يمكــن االطــالع علــى    ١
آذار/  ٣٠(تــــــــــــــم االطــــــــــــــالع فــــــــــــــي  http://www.who.int/pbd/deafness/news/network/enالــــــــــــــرابط التــــــــــــــالي: 

  ).٢٠١٥ سمار 
يمكن االطالع على التقرير على الرابط التالي:    ٢

http://www.who.int/pbd/publications/WHOReportHearingCare_Englishweb.pdf االطالع في  (تم
  ).٢٠١٥آذار/ مارس   ٢٥
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  األمراض السارية
  

  )١٦-٦٤ج ص عاستئصال داء التنينات (القرار   دال:
  

بتكثيف الجهود الرامية إلـى  ١٦-٦٤ج ص ع، نادت جمعية الصحة في القرار ٢٠١١في أيار/ مايو   -٢٩
وطلبــت إلــى المــديرة العامــة رصــد تنفيــذ القــرار عــن كثــب، وتقــديم تقريــر ســنوي إلــى أن  استئصــال داء التنينــات

  .٢٠١٤يتأكد استئصال داء التنينات. ويستعرض التقرير الحالي أحدث البيانات المطلوبة حتى عام 
 
بلــدًا.  ١٧ ومنــذ الثمانينــات، نجحــت بــرامج االستئصــال الوطنيــة فــي القضــاء علــى داء التنينــات فــي  -٣٠

المـرض  اوأصبح انتقال المرض محليًا متمركـزًا فـي منـاطق محـدودة مـن البلـدان األربعـة التـي اليـزال يسـتوطنه
  ١أال وهي تشاد وٕاثيوبيا ومالي وجنوب السودان.

  
قريــة: وبالمقارنــة مــع  ٥٤حالــة مــن  ١٢٦، تــم إبــالغ المنظمــة عــن مــا مجموعــه ٢٠١٤وخــالل عــام   -٣١
٪ فــي الحــاالت وتقلــص عــدد القــري ١٥، نجــد أن هــذه األرقــام تشــير إلــى وجــود انخفــاض بنســبة ٢٠١٣ عــام

) ١٣) وتشــــاد (٤٠) ومــــالي (٧٠٪. وتــــم اإلبــــالغ عــــن حــــاالت فــــي جنــــوب الســــودان (٤٨المتضــــررة بنســــبة 
 ٢٠١٤). ولــم يبّلــغ الســودان، والــذي يعتبــر فــي مرحلــة مــا قبــل اإلشــهاد عــن أيــة حــاالت فــي عــام ٢( وٕاثيوبيــا

قريـة. وزادت  ٨٩٤٦تم إجـراء ترصـد نشـط لنحـو  ٢٠١٤. وفي عام ٢)٢٠١٣ (مقارنة بثالث حاالت في عام
جهود مكافحة المجذافيات من خالل استخدام التيميفـوس المضـاد لليرقـات لتغطـي اآلن جميـع الحـاالت المبلّـغ 

  عنها في المحليات.
  

دوالر أمريكـي)  ١٠٠لمكافأة نقديـة (تعـادل  ٢٠١٤بريل عام أوبعد تقديم جنوب السودان في نيسان/   -٣٢
هـذا المـرض أو  االتي اليـزال يسـتوطنه ٣لإلبالغ الطوعي عن حاالت داء التنينات، حذت جميع البلدان الستة

التــي هــي فــي مرحلــة مــا قبــل اإلشــهاد حــذوه وأصــبحت تقــدم مكافــآت نقديــة لإلبــالغ الطــوعي عــن أيــة حالــة. 
. وظهر أكثـر مـن ٢٠١٤من المناطق يلتزم بتقديم تقارير شهرية خالل عام ٪ ٩٠وبشكل عام، أصبح حوالي 

شــائعة فــي البلــدان الموطونــة والبلــدان التــي هــي فــي مرحلــة مــا قبــل اإلشــهاد، وكــان يــتم التحقــق مــن  ١٤ ٠٠٠
ســاعة. واســتمرت البلــدان فــي مرحلــة مــا بعــد اإلشــهاد فــي تقــديم  ٢٤٪ مــن الشــائعات فــي غضــون ٩٠حــوالي 
شائعة فـي ثمانيـة بلـدان فـي مرحلـة مـا بعـد  ٥١٨، وأكد تحري ٢٠١٤ع سنوية إلى المنظمة في عام تقارير رب
  عدم وجود حاالت من داء التنينات. ٤اإلشهاد

  

                                                            
، ومــن ثــم كــان هنــاك ٢٠١١تمــوز/ يوليــو  ٩كــان جنــوب الســودان جــزءًا مــن الســودان إلــى أن نــال اســتقالله فــي    ١
  .٢٠١١بلدًا يتوطن فيها هذا الداء في الفترة ما بين الثمانينيات وعام   ٢٠
ألكثر  السكان األصليينإصابة مؤكدة بين  حالة لم ترد أنباء عن) ١( إذا التوطن إعادة أن تشهدببلدان ال تعتبر   ٢
سنوات  ٣≥ خالل في وقت الحق حدثت حاالت االنتقال المؤكدة مختبريًا بين السكان األصليين) ٢( سنوات  ٣ من

  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ١٣ تم االطالع في http://www.who.int/wer/2012/wer8719.pdf?ua=1متتالية ( تقويمية
 كينيا: اإلشهاد مرحلة ما قبل في بلدانوال السودان. وجنوبمالي تشاد وٕاثيوبيا و اء التنينات: البلدان الموطونة بد   ٣

  والسودان.
  أوغندا.وتوغو و نيجيريا والنيجر و  ديفوار كوتو  الكاميرونو  بوركينا فاصوو  بنن   ٤
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خـــالل  وواصـــلت الشـــبكة المعنيـــة بترصـــد شـــلل األطفـــال عمليـــات البحـــث عـــن حـــاالت داء التنينـــات  -٣٣
حمالتها الخاصة بأيام التمنيـع الوطنيـة فـي كـل مـن البلـدان المتوطنـة و التـي هـي فـي مرحلـة مـا قبـل اإلشـهاد 

  على حد سواء.
  

ويمثــــل انعـــــدام األمـــــن وصــــعوبة الوصـــــول إلـــــي بعــــض المنـــــاطق بســـــبب النزاعــــات تحـــــديات كبـــــرى   -٣٤
مــالي إلــى وقــف أنشــطة البرنــامج  ، أدت المخــاوف األمنيــة فــي شــمال٢٠١٢لالستئصــال. ومنــذ آذار/ مــارس 

الـــوطني للقضـــاء علـــى داء التنينـــات، وعلـــى الـــرغم مـــن أن هيئـــات األمـــم المتحـــدة المشـــاركة فـــي جهـــود الـــدعم 
اإلنسـاني يســرت الترصــد علــى نحـو متقطــع. وقــد أدي التحســن النسـبي فــي األمــن فــي الكشـف عــن المزيــد مــن 

. وتـم كـذلك تكثيـف الترصـد فـي ٢٠١٣كتشفت فـي عـام مقارنة بتلك التي ا ٢٠١٤الحاالت في مالي في عام 
فاصـو وموريتانيـا والنيجـر مـن أجـل الكشـف عـن أي حـاالت  بوركينـا الوافدين من مالي إلىمخيمات الالجئين 

وافــدة والحيلولــة دون المزيــد مــن انتشــار المــرض. وأدت االضــطرابات المدنيــة فــي جنــوب الســودان إلــى إعاقــة 
داء التنينات وصعوبة  االنزوح الجماعي للسكان إلى بعض المناطق التي يستوطنه تنفيذ البرنامج وذلك بسبب

  الوصول إلى تلك المناطق. 
  

وهنالــك تحــد آخــر فــي تشــاد، حيــث لــوحظ وجــود نمــط متفــرق ومشــتت مــن الحــاالت البشــرية منــذ عــام   -٣٥
النمط غير المألوف  ، مع وجود حاالت موثقة من الكالب المصابة في حوض نهر شاري. ونظرًا لهذا٢٠١٠

مــن الســراية، طــرح مركــز كــارتر، ومراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا برنــامج ميــداني للبحــوث مــن أجــل 
  إيجاد سبل مناسبة لتسريع وتيرة وقف السراية.

  
) لتحديــد المجــاالت ٢٠١٥كــانون الثــاني/ ينــاير  ١٣و ١٢وعقــدت األمانــة اجتماعــًا علميــًا (جنيــف،   -٣٦

أولويــة البحــوث الميدانيــة، ودراســة علــم الســوافيات الكلبــي فــي تشــاد، واســتمرار مســتوى الســراية التــي تحظــى ب
  المنخفض في إثيوبيا.

  
  اإلشهاد 

  
فــي اجتماعهــا العاشــر  بنــاًء علــى توصــية مــن اللجنــة الدوليــة لإلشــهاد علــى استئصــال داء التنينــات  -٣٧

)، قامت المديرة العامة باإلشهاد على خلو غانا من سـراية داء ٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ١٥و ١٤(جنيف، 
التنينــات، ليصــل بــذلك إجمــالي عــدد البلــدان واألقــاليم و المنــاطق التــي تــم اإلشــهاد علــى خلوهــا مــن ســراية داء 

يبقـى  ،األعضـاء فـي المنظمـة). وباإلشـهاد علـى خلـو غانـامـن الـدول  ١٨٦(بمـا فـي ذلـك  ١٩٨التنينات إلى 
تشــاد وٕاثيوبيــا ومــالي وجنــوب الســودان.  -هنــاك ثمانيــة بلــدان بحاجــة إلــى اإلشــهاد: البلــدان الموبــوءة األربعــة 

كينيا والسـودان. وأنغـوال وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، واللـذان لـم  -وبلدان اثنان في مرحلة ما قبل اإلشهاد 
  يشهدا حاالت من المرض في اآلونة األخيرة.

  
صــحت اللجنــة األمانــة بإعــداد خطــة عمــل لتنفيــذ مكافــأة عالميــة بمجــرد وقــف الســراية، كمــا حــدث ون  -٣٨

  خالل المرحلة األخيرة من حملة استئصال الجدري.
  

وتقوم المديرة العامـة برصـد برنـامج االستئصـال بشـكل شـهري. وتـم عقـد اجتمـاع إلجـراء االسـتعراض   -٣٩
  نينات.للبرامج الوطنية الستئصال داء التالسنوي 

  
وعلــى هــامش الــدورة الســابعة والســتين لجمعيــة الصــحة العالميــة، تــم عقــد اجتمــاع غيــر رســمي لــوزراء   -٤٠

مشـارك وتحـدث  ١٠٠داء التنينـات. وقـد حضـره أكثـر مـن  االصحة من البلـدان التـي كـان أو اليـزال يسـتوطنه
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رسالة عبر الفيديو)، والمديرة العامـة، من خالل  ،فيه الرئيس السابق للواليات المتحدة األمريكية (جيمي كارتر
والمــدير اإلقليمــي ألفريقيــا. وتعهــد وزراء الصــحة فــي البلــدان الموطونــة األربعــة المتبقيــة، أو ممثلــيهم، والــذين 

باستمرار  ،ُطلب منهم االضطالع بدور قيادي من خالل مناصرتهم الشخصية لبرنامج استئصال داء التنينات
رض فــي أقــرب وقــت ممكــن. وقــد أضــفت الزيــارات التــي يقــوم بهــا وزراء الصــحة فــي االلتــزام بوقــف ســراية المــ

) إلــى القــرى الموبــوءة فــي بلــدانهم شــعورًا باإللحــاح والحاجــة الماســة ٢٠١٤( ) وجنــوب الســودان٢٠١٣إثيوبيــا (
  إلى تسريع أنشطة االستئصال.

  
وتــــدعم . البلــــدان الموبــــوءة فــــينشــــطة االستئصــــال الــــدعم الميــــداني أل تــــوفير مركــــز كــــارترويواصــــل   -٤١

الـدعم  وتقـدم المنظمـةالمعرضـة للخطـر. المتوطنـة و  إلـى القـرى الشرب المحسنة مصادر مياه توفير اليونيسف
 فــي داء التنينــات المنــاطق الخاليــة مــن فــي قبــل مرحلــة اإلشــهاد وبعــدها، و فــي البلــدان الترصــدجهــود  لتعزيــز

 أن أنشـطةالوضـع إلـى  ض. وأشار اجتماع الخبـراء الخـاص باسـتعرالإلشهاد ٕاعداد البلدان و  البلدان الموبوءة،
ــــى المزيــــد مــــن التمويــــل اإلضــــافي ٢٠٢٠-٢٠١٥ للفتــــرة ستئصــــالاال ــــا، ( بحاجــــة إل الواليــــات المتحــــدة أتالنت

 ).٢٠١٤ تموز/ يوليو ٣٠و ٢٩ ،األمريكية
  

  )٢١-٦٥ع ص ج القرار( البلهارسيات داء من التخلص  :هاء
  

كـــان هنـــاك نحـــو  ٢٠١٣البلهارســـيات يمثـــل مشـــكلة كبيـــرة للصـــحة العموميـــة، ففـــي عـــام اليـــزال داء   -٤٢
  مليون شخص يحتاجون إلى العالج الكيميائي الوقائي. ٢٦١

  
وقــد أســفرت مبــادرات الــدعوة الرفيعــة المســتوى لمكافحــة أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة، وتحســين   -٤٣

القدرة على حشد الموارد في بعض البلدان إلى زيادة تنفيذ برامج المكافحة، والتي حفزها بشـكل خـاص خارطـة 
). ٢٠١٢المداريـة المهملـة (الطريق التي وضعتها المنظمة لتسريع وتيرة العمل، وٕاعالن لندن حـول األمـراض 

مليـون شـخص بأنـه قـد تـم عالجهـم  ٤٢,١تـم إحـراز تقـدم فـي المكافحـة حيـث أفـاد  ،فبالنسبة لداء البلهارسيات
. ٢٠١٣بلـدًا فـي عـام  ٢٣ماليـين أخـرين تمـت معـالجتهم فـي  ٤٠,٥ناهيك عـن  ٢٠١٢ بلدًا في عام ٣١في 

ن المـرجح أن يزيـد العـدد بعـد إبـالغ المزيـد مـن البلـدان غير مكتملة، ومـ ٢٠١٣وتعتبر التقارير الخاصة بعام 
، ٢٠١٤مليـون قـرص فـي عـام  ٢٨٢عن الحاالت. وقـد زاد مـدى التـوافر العـالمي لاللبرازيكوانتيـل ليصـل إلـى 

مــن االحتياجــات. وبحلــول ذلــك العــام، زادت التبرعــات مــن شــركة ميــرك لألدويــة  ٪٥١,٢أي مــا يكفــي لتلبيــة 
  قرص.مليون  ٧٢,٣لتصل إلى 

  
  اإلقليم األفريقي

  
) مــن الــدول األعضــاء التــي يحتــاج ســكانها إلــى المعالجــة الكيميائيــة ٪٨٨( ٣٦وعلــى الــرغم مــن أن   -٤٤

 ١٤بيـد أن  ٢٠١٤دولة، كانـت تقـوم بتنفيـذ هـذا العـالج فـي عـام  ٤١الوقائية لداء البلهارسيات والبالغ عددها 
لمنــاطق الموبــوءة. وقــد تحســن رســم الخــرائط الخاصــة بــداء بلــدًا فقــط تمكــن مــن مــد نطــاق التغطيــة إلــى جميــع ا

بلـدا بشـكل  ١٥) بالكامـل وخـرائط لنحـو٪٦١بلـدًا ( ٢٥، تم إعداد خرائط لنحـو ٢٠١٤ البلهارسيات : ففي عام
ــــائي الوقــــائي الخــــاص بــــداء ٪٣٧جزئــــي ( ــــذين يتلقــــون العــــالج الكيمي ــــغ وال ). وقــــد زاد عــــدد األشــــخاص المبّل

، وٕان كانـــت التغطيـــة ٢٠١٣ماليـــين فـــي عـــام  ٢٧,٥ليصـــل إلـــى  ٪٢٥بنســـبة  ٢٠١١البلهارســـيات عـــن عـــام 
. وبـدأت مشـاريع الـتخلص الدراسـةمن األطفال في سـن  ٪٧٥التزال أقل بكثير من هدف المنظمة والذي يبلغ 

فــي ثالثــة بلــدان (بورونــدي وروانــدا وجمهوريــة تنزانيــا المتحــدة (زنزبــار))، باســتخدام نهــج  مــن داء البلهارســيات
فيهــا التعلــيم والصــحة، وتحســين اإلصــحاح، وٕامــدادات  متكاملــة تجمــع بــين جميــع االســتراتيجيات الالزمــة، بمــا

  المياه، ومكافحة القواقع.
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  إقليم األمريكتين
  

ـــاج الســـكان فـــي  -٤٥ ـــة فنـــزويال البوليفاريـــة) إلـــى العـــالج  فـــي هـــذا اإلقلـــيم، يحت ـــدين (البرازيـــل وجمهوري بل
الكيميائي الوقائي. وهنالك بلدان آخران (سورينام وسانت لوسيا) لديهما حاالت سراية متبقية في حين تم وقف 
الســــراية فـــــي ســــتة بلـــــدان أو أقــــاليم أخـــــرى (جزيـــــرة أنتيغــــوا والجمهوريـــــة الدومينيكيــــة وجواديلـــــوب ومارتينيـــــك، 

نتسيرات وبورتوريكو)، وٕان كنا نحتاج إلى إجراء مسوحات للتحقق مـن هـذا الوضـع. ووفقـًا ألحـدث األرقـام ومو 
  شخص تلقوا العالج الكيميائي الوقائي. ٢٧ ٠٠٠)، تم اإلبالغ عن أكثر من ٢٠١٢(لعام 

  
  جنوب شرق آسيا

  
ـــاج الســـكان فـــي إندونيســـيا فقـــط إلـــى العـــالج الكيميـــائي الوقـــائي، وفـــي  -٤٦ ، تـــم عـــالج ٢٠١٣عـــام  يحت
  ).٢٠١١شخص في عام  ١٤ ١٠٢شخصًا بهذا األسلوب (مقارنة بنحو  ١٠ ٣٩٢

  
  اإلقليم األوروبي

  
البلهارســيا حالــة إصــابة بــداء البلهارســيات للســكان األصــليين بســبب  ١٧إن التقريــر الــذي أفــاد بوقــوع   -٤٧

، يســلط الضــوء علــى الحاجــة إلــى ٢٠١٣إلــى عــام  ٢٠١١(فرنســا) فــي الفتــرة مــن عــام  فــي كورســيكاالبوليــة 
اليقظة واالستعانة بأدوات حساسة لكشف السـراية والوقايـة منهـا فـي المنـاطق الجديـدة التـي يتواجـد فيهـا العائـل 

  الوسيط الحلزوني.
  

  إقليم شرق المتوسط
  

السـودان والـيمن) إلـى العـالج الكيميـائي. وقـد بلـغ يحتاج السكان في أربعة بلدان (مصر والصـومال و   -٤٨
. ٢٠١٢مليــون فــي عــام  ٢,٧عــدد األشــخاص الــذين تمــت اإلفــادة بحصــولهم علــى العــالج الكيميــائي الوقــائي 

مــن  ٪٤٥,١مليــون شـخص ( ١٢، أبلغــت مصـر والسـودان والــيمن عـن عـالج مــا يقـرب مـن ٢٠١٣ عـام وفـي
مــن  ٪٨٠,١. وكــان الــيمن يضــم ٢٠١٢ادة كبيــرة مقارنــة بعــام األطفــال فــي ســن الدراســة)، وهــو مــا يمثــل زيــ

، حيــث كــان يــتم إعطــاء العــالج للــذكور واإلنــاث مــن جميــع الفئــات ٢٠١٣الحــاالت التــي تــم عالجهــا فــي عــام 
تـم معالجـة أكثـر  ٢٠١٣. وفـي عـام الدراسـةممن تم عالجهم من األطفال في سن  ٪٥٦,٦العمرية، وٕان كان 

  .٢٠١٢ا في عام من خمسة أضعاف من عولجو 
  

  إقليم غرب المحيط الهادئ
  

كــــان هنالــــك أربعــــة بلــــدان (كمبوديــــا والصــــين وجمهوريــــة الو الديمقراطيــــة الشــــعبية  ٢٠١١فــــي عــــام   -٤٩
 ٢٠١١شخص في عام  مليون ٣,٨والفلبين) يحتاج سكانها إلى العالج الكيميائي الوقائي حيث تمت معالجة 

، وردت تقــــارير عـــن عــــالج داء ٢٠١٣. وفـــي عـــام ٢٠١٢وهـــو نفـــس العــــدد الـــذي ســـبق معالجتــــه فـــي عــــام 
البلهارســيات مــن كمبوديــا وجمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية والفلبــين؛ وبــذلك يصــل مجمــوع مــن عولجــوا إلــى 

  قريرًا بعد.٪). ولم تقدم الصين ت٧٧,٨شخصًا، معظمهم من البالغين ( ١ ٠١٤ ٥٢٩
  

ويعتبر تأثير العالج الكيميائي الوقائي علـى الصـحة العموميـة محـدودًا بسـبب عـدم وجـود اسـتثمارات   -٥٠
كبيرة في تدابير الصحة العموميـة التكميليـة الالزمـة لوقـف سـراية داء البلهارسـيات، مـن قبيـل مكافحـة القواقـع، 

  ، والتوعية باإلصحاح.وتوفير المياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي األساسي
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فالعديـد مـن البلـدان التـي أبلغـت عـن عـدم وجـود  ١وقد صنفت المنظمة البلـدان حسـب حالـة التـوطن.  -٥١
حاالت بين السكان األصليين لعدة سـنوات، قـد يكـون لـديها حـاالت سـراية متقطعـة. ولـذلك هنـاك حاجـة لتقيـيم 

  مدى القضاء علي داء البلهارسيات في هذه البلدان.
  

 ٢٠١٣وبناًء على طلب مـن جمهوريـة إيـران اإلسـالمية، تـم إيفـاد بعثـة مـن الخبـراء فـي آذار/ مـارس   -٥٢
لتقيــيم مـــدى توثيـــق وضـــع داء البلهارســـيات. وأوصـــت البعثـــة الســـلطات الوطنيـــة بتجميـــع ملـــف خـــاص بنجـــاح 

موبــوءة لتقيــيم  برنــامج المكافحــة. وبنــاًء علــى مثــل هــذا الملــف، يمكــن اختيــار المنــاطق التــي ســبق وٕان كانــت
، اكتشــفت بعثــة ٢٠١٣وضــعها باســتخدام األدوات التــي تــم التحقــق مــن صــحتها فــي أمــاكن أخــرى. وفــي عــام 

مماثلة تم إيفادها إلى سانت لوسـيا، حـدوث عـدد قليـل مـن حـاالت داء البلهارسـيات كـل عـام. وتمـت التوصـية 
تصـميم برنـامج للـتخلص منهـا. وفـي سـورينام بإجراء مسوحات مناسبة لتحديد حاالت االنتقال المتبقية، ولدعم 

، أظهــرت نتــائج المســوحات الخاصــة بــالبراز والمســوحات المصــلية مســتويات منخفضــة للغايــة ٢٠١٠فــي عــام 
النتقال داء البلهارسيات، وأشارت إلى ضرورة تنفيذ استراتيجيات للقضاء عليه. وأيدت منظمة الصحة للبلـدان 

لتقيـيم مـدى انتقـال داء  ٢٠١٤ت مماثلة في الجمهوريـة الدومينيكيـة فـي عـام األمريكية والشركاء إجراء مسوحا
  البلهارسيات. ولم يتم نشر النتائج بعد.

  
 تنقيحهـا حسـب االقتضـاء،، والتـي سـيتم حـاالت االنتقـال القضاء على لتقييم إجراءات األمانة أعدتو   -٥٣

الخبــراء ومراجعــة  مراجعــة الداخليــةإجــراء ال بعــد المبــادئ التوجيهيــة لجنــة المعنيــة باســتعراضال لتلبيــة متطلبــات
علـى سـيتم مراجعتهـا و مكافحـة القواقـع، فـي  مبيدات الرخويات فعالية لتقييم المبادئ التوجيهية تم تحديثلها. و 

مكافحـة النواقـل  مـع مكافحـة القواقـع دمـج فرصوسيتم استعراض  .مبيدات اآلفاتأساس خطة المنظمة لتقييم 
 وغيرهــا مــن األمــراض البلهارســياتداء بــ فــي المنــاطق الموبــوءةنواقــل اإلدارة المتكاملــة لل ممارســات خــرى أواأل

والتـي تالئـم داء البلهارسـيات، جديدة لـال أدوات التشخيص استعراض استخدامويتم  المنقولة بالحشرات.األخرى 
 ر المناطق التي تنخفض فيها معدالت السراية.بشكل أكب

  
  )١٢-٦٦ع  ص  جق المدارية المهملة (القرار أمراض المناط  :واو

  
بتوجيه فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي والتقني المعني بأمراض المناطق المدارية تعمل األمانة   -٥٤

عبـــــر التـــــدخالت الخمســـــة التاليـــــة:  ١٢-٦٦ع  ص  جمـــــع الـــــدول األعضـــــاء مـــــن أجـــــل تنفيـــــذ القـــــرار  المهملـــــة
) ومكافحــة النواقــل؛ ٣) والتــدبير العالجــي المبتكــر والمكثــف لألمــراض؛ (٢العــالج الكيميــائي الوقــائي؛ ( )١(
) ومكافحــة األمــراض المهملــة الحيوانيــة المصــدر عبــر إتاحــة خــدمات الصــحة العموميــة البيطريــة الكافيــة؛ ٤(
بلـدًا. واعتمـدت  ٧٤وطنيـة فـي  مرافق اإلصحاح والنظافة. وقد ُأعدت خططتوفير المياه و  تعزيز مأمونية) ٥(

 ٢٠١٣فــــــــــــي عــــــــــــام  ٢٠٢٠-٢٠١٤اللجنــــــــــــة اإلقليميــــــــــــة ألفريقيــــــــــــا خطــــــــــــة اســــــــــــتراتيجية إقليميــــــــــــة للفتــــــــــــرة 
  ).AFR/RC63/R6 (القرار

 

                                                            
١        Schistosomiasis: progress report 2001–2011 and strategic plan 2012–2020. Geneva: World Health 

Organization; 2012 (document WHO/HTM/NTD/2012.7, 
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=ht
tp%3A%2F%2Fwww.who.int%2Firis%2Fbitstream%2F10665%2F78074%2F1%2F9789241503174_eng.p
df&ei=YskCVZuMHdLfaqqXgMgP&usg=AFQjCNGLP01m6RZRZicNM9G6ENtRZw9CzA&sig2=P9GL
fv3esEOe4KHOO7LVfA&bvm=bv.88198703,d.d2s, accessed 13 March 2015).  
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األمانـــة الممارســـات والعمليـــات المعياريـــة لجمـــع البيانـــات مـــن أجـــل ضـــمان التبليـــغ والتثبـــت  وتحـــّدث  -٥٥
والتحليل على نحو مالئم. ويعمل كل من المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليميـة مـع الجهـات الشـريكة لـدعم رصـد 

م هــذه االحتياجــات االحتياجــات الخاصــة بــالبرامج الوطنيــة لمكافحــة أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة وتقيــي
ورصد نجاعة األدوية. ويجري اختبار أداة لتقييم جودة البيانات في الميـدان بتحقيـق نتـائج أوليـة جيـدة. وسـعيًا 
إلـــــى تحســـــين التنســـــيق والتكامـــــل بـــــين مختلـــــف البـــــرامج، تتـــــاح اســـــتمارات علـــــى اإلنترنـــــت لتيســـــير التطبيـــــق 

 ستكمال هذه االستمارات وتقديمها كل سنة.واالستعراض والتبليغ وتشجَّع البرامج الوطنية على ا
 

وتعزيــزًا لقــدرات بــرامج مكافحــة أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة أتاحــت األمانــة دورات تدريبيــة فــي   -٥٦
لألفرقــة الوطنيــة التــي تنفــذ بــرامج للعــالج الكيميــائي الوقــائي فــي بلــدان كثيفــة الســكان مثــل إثيوبيــا  ٢٠١٤ عــام

مــدير مــن مــديري البــرامج فــي هــذه الــدورات. وُنظمــت حلقــات عمــل مماثلــة  ٢٠٠لي ونيجيريــا حيــث شــارك حــوا
لتدريب مديري البرامج الوطنية أيضًا في إقليم شرق المتوسط وٕاقليم غرب المحيط الهادئ. كمـا نسـقت األمانـة 

ـــة إعـــداد دورة لتـــدريب المـــديرين علـــى مســـتوى المنـــاطق ومـــن المقـــرر تنظـــيم دورة تجريبيـــة فـــي األشـــهر الق ليل
 القادمة. وُنظمت دورات جديدة عن داء شاغاس بدعم من المراكز المتعاونة مع المنظمة.

 
وعلــى الــرغم مــن أن األدوات الراهنــة قــد تعــود بالفوائــد علــى ماليــين األشــخاص المعــانين مــن أمــراض   -٥٧

شـــطة البحـــث المنـــاطق المداريـــة المهملـــة أو المعرضـــين لخطـــر اإلصـــابة بهـــا، تشـــجع المنظمـــة علـــى تعزيـــز أن
والتطوير بشأن أدوية جديدة ومحّسنة وٕاجراء الدراسـات عـن األعمـال الراميـة إلـى توسـيع نطـاق التـدخالت إلـى 
أقصــى حــد وتكثيــف التــدبير العالجــي لألمــراض المعقــدة. وفيمــا يخــص بعــض األمــراض، ُحــددت اســتراتيجيات 

اسـتخدام المـوارد الراهنـة علـى أمثـل وجـه ابتكارية إلدماج أنشـطة عـالج األمـراض ومكافحتهـا والقضـاء عليهـا ب
نتيجة لذلك. وفتحت شركات المستحضرات الصيدالنية بفضل اتحـاد البحـوث التـابع للمنظمـة العالميـة للملكيـة 

مكتباتهــا الخاصــة بالمركبــات الطبيــة أمــام البــاحثين الخــارجيين تحســينًا إلمكانيــات تطــوير أدويــة الفكريــة بــاب 
 جديدة.

 
 (انظر الفرع دال أعاله). يتحقق داء التنيناتل ويكاد استئصا  -٥٨

 
تبــين دراســات تجريبيــة أجريــت فــي غانــا وبــابوا غينيــا الجديــدة وجــزر ســليمان وفــانواتو  :الــداء العليقــي  -٥٩

نجاعــة العــالج الوحيــد الجرعــة عــن طريــق الفــم باألزيثروميســين. وقــدمت الهنــد ملفــًا إلــى المنظمــة فــي كــانون 
يوثّــق عــدم وجــود الــداء العليقــي فــي البلــد وتطلــب فيــه مــن المنظمــة أن تصــدر إعالنــًا  ٢٠١٤ األول/ ديســمبر

 رسميًا بشأن القضاء على هذا الداء.
 

وتعــزز األمانــة قــدرة البلــدان علــى توســيع نطــاق تــدخالت العــالج الكيميــائي الوقــائي. وقــد نســقت فــي   -٦٠
د هـذه البلــدان بهـا. وتنفــذ بمشـاركة الجهــات بلــدًا وٕامـدا ٧٨مليـون عــالج لفائـدة  ١٣٠٠شـراء نحــو  ٢٠١٤ عـام

الشريكة أنشطة التنبـؤ بالمعلومـات وتبادلهـا وتـدعم توزيـع األدويـة المتاحـة المتبـرع بهـا وتوسـع نطـاق التغطيـة. 
مليون شخص العالج لمكافحة مرض واحد على األقل  ٧١١وبفضل العالج الكيميائي الوقائي تلقى أكثر من 

 من األشخاص المحتاجين إلى عالج. ٪٣١,٤تغطية عالمية بنسبة يمثل  مما ٢٠١٣في عام 
 

وفـــــي إكـــــوادور خـــــالل  ٢٠١٣فـــــي كولومبيـــــا خـــــالل عـــــام  داء كالبيـــــة الـــــذنبوتـــــم القضـــــاء علـــــى   -٦١
. ٢٠١٤ . وقدمت المكسيك تقريرًا عن القضاء على المرض إلى األمانة في تشرين األول/ أكتوبر٢٠١٤ عام

د بعـد العـالج وتسـتعد لتقـديم تقريـر عـن القضـاء علـى المـرض فـي وقـت الحـق وأنهت غواتيماال أنشطة الترصـ
البرازيل وجمهورية فنزويال البوليفاريـة فهمـا البلـدان األخيـران فـي إقلـيم األمـريكتين اللـذان  خالل هذه السنة. أما

 يتواصل فيهما إعطاء األدوية على نطاق واسع في منطقة يانومامي العابرة للحدود.
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ز تقـــدم ملحـــوظ أيضـــًا فـــي مجـــال التـــدبير العالجـــي المبتكـــر والمكثـــف لألمـــراض. فاالنخفـــاض وأحـــر   -٦٢
المبّلــغ عنهــا يتمشــى مــع غايــة القضــاء  داء المثقبيــات األفريقــي البشــريبــالمســجل فــي عــدد حــاالت اإلصــابة 

عــدد  علــى األمــراض المحــددة فــي خارطــة طريــق المنظمــة بشــأن أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة. وُخّفــض
الســـكان المقيمـــين فـــي منـــاطق معرضـــة لخطـــر شـــديد أو محفوفـــة بكثيـــر مـــن المخـــاطر تخفيضـــًا شـــديدًا نتيجـــة 
لتواصل توفير الدعم للبلدان التي يتوطنها المرض من خـالل الشـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص. وأنشـأت 

 بهدف تنسيق التدخالت. ٢٠١٤المنظمة شبكة للقضاء على داء المثقبيات األفريقي البشري في عام 
 

فــي شـبه القـارة الهنديــة.  الحشـوي داء الليشــمانياتوأحـرز تقـدم لـم يســبق لـه مثيـل فــي القضـاء علـى   -٦٣
ففي بنغالديش، ساهم كل من الخبرة التقنيـة وااللتـزام السياسـي وتعبئـة المجتمـع فـي تحقيـق خفـض بنسـبة تزيـد 

. وأبرمــت بــنغالديش ٢٠١٣و ٢٠٠٩فــي عــدد حــاالت اإلصــابة الجديــدة المبّلــغ عنهــا بــين عــامي  ٪٧٠علــى 
الحشــوي واعتمــدت  داء الليشــمانياتللقضــاء علــى  ٢٠١٤وبوتــان والهنــد ونيبــال وتايلنــد مــذكرة تفــاهم فــي عــام 

 .الشحمي باءالواحدة من دواء أمفوتيريسين هذه البلدان برمتها استخدام الجرعة 
 

ــدي داء الليشــمانياتّســع نطــاق شــبكة مــن البلــدان التــي يتوطنهــا ووُ   -٦٤ لتشــمل بلــدانًا موجــودة فــي  الجل
 اإلقليم األفريقي واإلقليم األوروبي وٕاقليم شرق المتوسط.

 
غ عنهـا يـنخفض فـي عـدة بلـدان. وتتواصـل أنشـطة المبلّـ بقرحة بوروليحاالت اإلصابة ومازال عدد   -٦٥

مكونـــــة مـــــن الريفامبيســـــين مـــــن األدويـــــة ربـــــة ســـــريرية تقـــــارن بـــــين توليفـــــة االســـــتقطاب ألغـــــراض إجـــــراء تج
في بنن وغانا بهدف التثبت من  مكونة من الريفامبيسين والكالريثروميسينمن األدوية والستربتوميسين وتوليفة 

صـالحية مضـاد حيـوي يؤخــذ عـن طريـق الفـم بالكامــل. كمـا أحـرز التقـدم فــي تطـوير اختبـار تشخيصـي ســريع 
المرض. ودعمت المنظمة تدريب سـبعة عـاملين صـحيين مـن ثالثـة بلـدان يتوطنهـا المـرض فـي مجـال لتحري 

اســـتخدام أســـلوب بســـيط للكشـــف عـــن الميكوالكتـــون فـــي األنســـجة فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة خـــالل عـــام 
في غضون الذي يسمح بالحصول على النتائج مراكز صحية مختارة الستخدام هذا األسلوب . وتجهَّز ٢٠١٤

 .بالتعاون مع مؤسسة وسائل التشخيص الجديدة االبتكاريةساعة واحدة 
 

، أحـــرز تقـــدم فـــي وقـــف ســـريان الـــداء المحمـــول بالنواقـــل داخـــل المنـــازل شـــاغاسبـــداء وفيمـــا يتعلـــق   -٦٦
جنــوب بيــرو) وســريان الــداء منطقــة شـمال غــرب األرجنتــين و منطقــة (والسـيما فــي البــؤر الســاخنة المتبقيــة مثــل 

المنقـــول بالـــدم (فـــي البلـــدان التـــي يتوطنهـــا وال يتوطنهـــا المـــرض) علـــى حـــد ســـواء وفـــي الكشـــف عـــن الحـــاالت 
 المرض الخلقي إلى حاالت إصابة البالغين).اإلصابة بورعاية المصابين بها (من حاالت 

 
ق. وٕان االعتمـاد الشـديد علـى فئـة بسـرعة مثيـرة للقلـ داء شيكونغونياو حمى الضنكويتواصل انتشـار   -٦٧

أمر يثير قلق األمانة وٕان الكشف البيريثرين مركبات المصنوعة من واحدة من مبيدات الحشرات أي المبيدات 
عــن مقاومــة هــذه المركبــات يقتضــي التــدبير العالجــي الشــامل لمقاومــة مبيــدات الحشــرات. وقــد أنشــأت المــديرة 

االبتكـــارات الجديــدة لمكافحـــة النواقـــل مـــن منظـــور افحــة النواقـــل لتقـــدير قيمـــة العامــة فريقـــًا استشـــاريًا معنيـــًا بمك
الصــحة العموميــة وٕاعــداد توصــيات تقنيــة مالئمــة. ويجــري تعزيــز قــدرة مخطــط المنظمــة لتقيــيم مبيــدات الهــوام 

) دور المخطــط فــي اختبــار مبيــدات جديــدة للهــوام مرتبطــة بالصــحة ١( :دعــمبهــدف والمــوارد المخصصــة لــه 
) الــدول األعضــاء فــي وضــع سياســات واســتراتيجيات ومبــادئ توجيهيــة إلدارة مبيــدات ٢وميــة وتقييمهــا؛ (العم

الهــوام الســليمة. وتعمــل المنظمــة أيضــًا مــع الجهــات الشــريكة لهــا التــي تشــمل الجهــات المنتميــة إلــى القطــاع 
نواقل المسـتجدة وتطبيقهـا علـى الخاص على مبادرة أوسع نطاقًا لتعزيز ابتكار األدوات والمنهجيات لمكافحة ال

مجـددًا  ٢٠٢٠-٢٠١٢نطاق واسع. وتسلط االسـتراتيجية العالميـة للوقايـة مـن حمـى الضـنك ومكافحتهـا للفتـرة 
األضــواء علــى ضــرورة اتخــاذ تــدابير متكاملــة ومســتمرة لمكافحــة النواقــل وتحســين وســائل التشــخيص والتــدبير 
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لمركــــز المتصــــل باألدويــــة واللقاحــــات بهــــدف خفــــض معــــدل العالجــــي للحــــاالت والترصــــد المتكامــــل والبحــــث ا
علـــى األقـــل بحلــــول  ٪٥٠علـــى األقــــل ومعـــدل الوفيـــات بنســـبة  ٪٢٥المراضـــة بســـبب حمـــى الضـــنك بنســـبة 

 .٢٠٢٠ عام
 

وتتطلب مكافحة األمراض المهملة الحيوانية المصدر تدخالت تفك حلقة انتقال العـدوى بـين اإلنسـان   -٦٨
والقطــاع  المنظمــة مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوانوالحيــوان والبيئــة. وتتعــاون 

ســـتثمار مـــن أجـــل مكافحـــة الخـــاص والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة وســـائر الجهـــات الشـــريكة لتعزيـــز الـــدعوة واال
داء و  داء الشــريطياتو  داء الكلــبو  داء الديــدان المثقوبــة المنقولــة باألغذيــةو  داء المشــوكاتأمــراض مثــل 

 .الكيسات المذنبة العصبي
 

المنقـولين عـن طريـق الكـالب فـي عـدة بلـدان  داء الكلب البشـريو  داء الكلب الكلبيوقد ُقضي علـى   -٦٩
ر داء الكلــــب البشــــري الكلبــــي المصــــدر علــــى دولــــة بوليفيــــا متعــــددة القوميــــات فــــي أمريكــــا الالتينيــــة. واقتصــــ

والجمهورية الدومينيكية وغواتيماال وهايتي وهندوراس وبعض المناطق المحدودة في البرازيل وبيرو بـين عـامي 
ة ويتوقــع القضــاء علــى داء الكلــب البشــري الكلبــي المصــدر فــي أمريكــا الالتينيــة (بحلــول نهايــ ٢٠١٤و ٢٠١٠

). وتحـرز مشـاريع ٢٠٢٠ ) وفي إقليم جنوب شرق آسيا وٕاقليم غرب المحـيط الهـادئ (بحلـول عـام٢٠١٥عام 
تنزانيـــا المتحـــدة تقـــدمًا جـــديرًا  إثبـــات المفـــاهيم فـــي الفلبـــين وجنـــوب أفريقيـــا (مقاطعـــة كوازولوناتـــال) وجمهوريـــة

 دبيرها العالجي على نحو ناجع. باالهتمام في إثبات إمكانية مكافحة داء الكلب عبر تطعيم الكالب وت
 

ومرافـــق اإلصـــحاح والنظافـــة فـــي إطـــار الجهـــود العالميـــة  وتـــنهض المنظمـــة بتـــوفير الميـــاه المأمونـــة  -٧٠
المبذولة للحد من انتقـال األمـراض. وقـد أحـرزت البـرامج المدرسـية بـدعم مـن قطـاع التعلـيم تقـدمًا ملحوظـًا فـي 
تعزيــز الســلوك الصــحي وتنفيــذ التــدخالت فــي المجتمعــات المحليــة النائيــة. وأذكــت ممارســات الســالمة الغذائيــة 

غســل اليــدين علــى النحــو الواجــب الــوعي فــي صــفوف األشــخاص المعنيــين بمناولــة األغذيــة  المنطويــة علــى
 وساهمت اإلدارة السليمة للمنتجات الغذائية في الوقاية من انتقال بعض األمراض عن طريق الفم.

 
لمداريـة وٕان اإلرادة وااللتزام السياسيان يتزايدان ويجب استمرارهما للتغلب على أثر أمراض المنـاطق ا  -٧١

المهملة على الصعيد العالمي. وال ُيستبعد أن تكون الشواغل األمنية والنزاعات قد أثرت تـأثيرًا شـديدًا فـي نظـم 
الترصد وعّطلت برامج القضاء على األمراض. وقد تؤدي أوبئة ال يمكن التنبؤ بها مثـل فاشـية مـرض فيـروس 

تشارها إلى تحويل التركيز عن أمراض المناطق المداريـة اإليبوال الحالية في غرب أفريقيا إلى جانب احتمال ان
المهملـــة وٕالـــى التـــأثير الســـلبي فـــي بـــرامج المكافحـــة الوطنيـــة. ويحتمـــل أن يضـــعف األداء االقتصـــادي الســـلبي 

 الحملة الرامية إلى ضمان الموارد المالية الالزمة للتغلب على هذه األمراض.
  

  االســــتراتيجية العالميــــة بشــــأن تــــوقي ومكافحــــة األمــــراض المنقولــــة جنســــيًا   -زاي
  )١٩-٥٩ج ص ع(القرار 

  
إلــى ارتفــاع عــدد الحــاالت الجديــدة المصــابة بأربعــة أنــواع مــن العــدوى  ١ ٢٠١٢تشــير تقــديرات عــام   -٧٢

 المتــدثرة الحثريــةعامــًا أال وهــي  ٤٩و ١٥المنقولــة جنســيا والتــي يمكــن عالجهــا بــين مــن تتــراوح أعمــارهم بــين 
مليـون). وعلـى  ١٧٧( والمشـعرات المهبليـةماليين)؛  ٥مليون)؛ الزهري ( ٨٥( النيسرية البنّية ؛)مليون ١٢٧(

                                                            
للعدوى المنقولة جنسيًا يمكن االطالع على الرابط  ٢٠١٢د من المعلومات حول تقديرات المنظمة لعام للمزي   ١

  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ٢٧(تم االطالع في /http://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/en  التالي:
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مليون شخص  ٤١٧ليصل إلى  ٢من النمط الهربس البسيط  العدوى بفيروس نفس النسق ارتفع معدل انتشار
  مصاب بالعدوى.

  
على االستراتيجية العالمية بشأن توقي ومكافحة األمراض المنقولة وقد اعتمدت جميع أقاليم المنظمة   -٧٣

علــى األقــل مــن  ٪٨٨فــي إعــداد االســتراتيجيات أو األطــر اإلقليميــة، حيــث قــام  ٢٠١٥-٢٠٠٦جنســيًا للفتــرة 
البلــدان بتحــديث السياســات والمبــادئ التوجيهيــة ذات الصــلة بالعــدوى المنقولــة جنســيا. ويوصــي معظــم البلــدان 

بمواءمة  . وقامت جميع األقاليم أيضاً م النهج المتالزمي في التدبير العالجي لألمراض المنقولة جنسياً باستخدا
مــا يقتــرن تنفــذ االســتراتيجية  وغالبــاً  ١.اســتراتيجية المنظمــة للقضــاء علــى الزهــري الخلقــي علــى مســتوى العــالم

تـــزال هنـــاك الطفــل. ومـــع ذلــك، ال مــن األم إلـــىبجهــود القضـــاء علــى انتقـــال فيــروس العـــوز المنــاعي البشـــري 
ضـمن  تحديات ماثلة فـي تـوفير المـوارد البشـرية والماليـة للبـرامج بهـدف إدراج خـدمات العـدوى المنقولـة جنسـياً 

  التغطية الصحية الشاملة.
  

العـــالمي  ٢وقـــد تـــم إحـــراز تقـــدم، ويمكـــن قياســـه مـــن خـــالل المعلومـــات المتحصـــل عليهـــا مـــن النظـــام  -٧٤
العـالمي  ٣لإلبالغ عن التقدم المحرز فـي االسـتجابة لمـرض العـوز المنـاعي البشـري المكتسـب، ومـن البرنـامج

فـي الـدول األعضـاء،  وبرامج التقييم السريع للعـدوى المنقولـة جنسـياً  ،لترصد مقاومة مضادات المكورات البنّية
اؤها بنشــر إرشــادات بشــأن توجيــه الفــرز لفئــات والــذي تــم إجــراؤه مــن خــالل اســتبيان. وقامــت المنظمــة وشــرك

وأصــبحت غالبيـة خطــط العمــل الوطنيــة تشــمل التــدخالت التــي  ٤،السـكان المعرضــة للخطــر والفئــات الضــعيفة
  تستهدف العاملين في مجال الجنس، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، والمراهقين.

  
فــي األمــاكن الشــحيحة المــوارد. وهــو عــادة  قولــة جنســياً وينــدر إجــراء الفــرز الكتشــاف األمــراض المن  -٧٥
يتضـــمن إجـــراء اختبـــارات الـــدم المـــأخوذ ممـــن حضـــرن للرعايـــة الســـابقة للـــوالدة، والمتبـــرعين بالـــدم بغـــرض  مـــا

  .Bمؤشرات اإلصابة بفيروس العوز المناع البشري والتهاب الكبد الفيروسي مرض الزهري و اكتشاف العدوى ب
  

الترصــد اإلقليميــة والعالميــة بشــدة إلــى التعزيــز. وهنــاك حاجــة ماســة إلجــراء المزيــد مــن  وتحتــاج نظــم  -٧٦
الدراســات الدوريــة لتحديــد الكائنــات الحيــة التــي عــادة مــا تســبب المــرض. واســتجالة لــذلك، أصــدرت المنظمــة 

مـدى االسـتجابة وقامت بتنقيح النظام العالمي لإلبالغ عن التقدم المحرز فـي  ٥،إرشادات لتعزيز نظم الترصد
                                                            

١                The global elimination of congenital syphilis: rationale and strategy for action is available 
at: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241595858/en/, accessed 11 March 2015).  

العــالمي لإلبــالغ عــن التقــدم المحــرز فــي االســتجابة لمــرض العــوز المنــاعي  للمزيــد مــن المعلومــات بشــأن النظــام   ٢
  يمكن االطالع على الرابط التالي: البشري المكتسب

http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/globalaidsprogressreporting  تــــــــــــم االطــــــــــــالع فــــــــــــي)
  .).٢٠١٥آذار/ مارس   ١١
يمكـن االطـالع علـى الـرابط لعالمي لترصد مقاومة مضادات المكورات البنّية البرنامج اللمزيد من المعلومات بشأن    ٣

  التالي:
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/gonococcal_resistance/en/  فـــــــــــــــي (تـــــــــــــــم االطـــــــــــــــالع

  ).٢٠١٥آذار/ مارس   ١٣
٤            Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations 

is available at: http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/en/ (accessed 13 March 2015).  
على الرابط  االستراتيجيات والطرق المختبرية الخاصة بتعزيز ترصد العدوى المنقولة جنسياً يمكن االطالع على    ٥

آذار/  ١١(تم االطالع في  /http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/articles/en التالي:
  ).٢٠١٥ مارس



  A68/36  ٦٨/٣٦ج

18 

مؤشـــرات، وقامـــت بنشــر البيانـــات مـــن خـــالل المرصـــد  ١٠لمــرض العـــوز المنـــاعي البشـــري المكتســب ليشـــمل 
للترصد العالمي البيانات بشأن: عدد الحاالت المصابة بالعـدوى  ١الصحي العالمي. وتلخص التقارير السنوية

وعـبء المـرض؛ والتقـدم المحـرز  ؛رات البنيـةالمنقولة جنسيًا والتي تـم اإلبـالغ عنهـا؛ ومقاومـة مضـادات المكـو 
وعلى الرغم مما أحرز من تقدم صوب الهدف األخيـر،  ٢.في القضاء على انتقال الزهري من األم إلى الطفل

 ٪٨٤إلـى  ٢٠٠٨فـي عـام  ٪٧٨ارتفعت نسبة إجراء اختبار الزهري لمن يحضرن للرعاية السـابقة للـوالدة مـن 
، كمـا انخفـض ٪٠,٦إلـى  ٪١,٤ية مصـل الزهـري لهـذه المجموعـة مـن ، وانخفض معدل إيجاب٢٠١٣في عام 

فـــي عـــام  ٣٧٠ ٠٠٠إلـــى  ٢٠٠٨فـــي عـــام  ٥٢٠ ٠٠٠عـــدد حصـــائل الحمـــل الســـلبية المعـــزوة للزهـــري مـــن 
ع، هنــاك حاجــة إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــد لتحقيــق األهــداف المتوخــاة . وعلــى الــرغم مــن التقــدم المشــجّ ٢٠١٢

  من الحاالت اإليجابية في كل بلد. ٪٩٥النساء الحوامل ومعالجة من  ٪٩٥بفرز ما ال يقل عن 
  

للمضــادات الحيويــة المعتمــدة علــى البنســلين والكينولــون علــى نطــاق  النيســرية البنّيــةوتنتشــر مقاومــة   -٧٧
والذي يعتبر المـالذ األخيـر للعـالج، علـى الـرغم مـن أنـه لـم يبلـغ سـوى  واسع، وظهرت مقاومة للسيفالوسبورين

فقــط علــى مســتوى العــالم، وبخاصــة فــي اإلقلــيم األوروبــي وٕاقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ عــن مقاومــة  بلــداً  ٦٧
مضـــادات الميكروبـــات. واســـتجابة لـــذلك، أصـــدرت المنظمـــة معلومـــات وخطـــة عمـــل عالميـــة لمكافحـــة انتشـــار 

  ٣،٤.رات البنّية في سياق خطة العمل العالمية لمقاومة مضادات الميكروباتمقاومة المكو 
  

علــى النجاحــات المحققــة  . وبنــاءً ٢٠١٥وتحتــاج االســتراتيجية العالميــة إلــى متابعــة لفتــرة مــا بعــد عــام   -٧٨
ملة، والـــدروس المســـتفادة، ينبغـــي أن تشـــمل المتابعـــة التـــدابير التاليـــة فـــي ســـياق إطـــار التغطيـــة الصـــحية الشـــا

  والمرامي اإلنمائية المستدامة:

  ، وقدرات الموارد البشريةتعزيز آليات تمويل الخدمات المقدمة لألمراض المنقولة جنسياً   •

زيــادة فــرص الحصــول علــى الخــدمات مــن خــالل إدمــاج جهــود الوقايــة مــن األمــراض المنقولــة   •
بشــري وعالجهــا فــي جــداول أعمـال أوســع نطاقــا بشــأن العـدوى بفيــروس العــوز المنــاعي ال جنسـياً 

  والصحة اإلنجابية بشكل خاص

                                                            
  على الرابط التالي: ٢٠١٣بالترصد العالمي للعدوى المنقولة جنسيًا يمكن االطالع على التقرير الخاص    ١

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/stis-surveillance-2013/en  آذار/  ١٧( تم االطالع في
 )٢٠١٥مارس 

التقــدم المحــرز فــي القضــاء علــى انتقــال الزهــري مــن األم إلــى شــأن يمكــن االطــالع علــى المزيــد مــن المعلومــات ب   ٢
  ./http://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/cs_global_updates/en  الطفل على الرابط التالي:

  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ١٣في  (تم االطالع
يمكــن االطــالع علــى المزيــد مــن المعلومــات والمطبوعــات بشــأن مقاومــة المكــورات البنيــة، العــدوى المنقولــة جنســيًا    ٣

  على الرابط التالي:
).٢٠١٥آذار/ مارس  ١١(تم االطالع في    http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/articles/en/  

ــــة لمضــــادات يمكــــن االطــــالع علــــى المطبوعــــة،  خطــــة العمــــل العالميــــة لمكافحــــة انتشــــار وأثــــر مقاومــــة النيســــرية البنّي
  الميكروبات على الرابط التالي:

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241503501/en/  ـــــــــــــي ـــــــــــــم االطـــــــــــــالع ف (ت
  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ١١
  .٦٨/٢٠انظر الوثيقة ج   ٤



  A68/36  ٦٨/٣٦ج

19 

سيما للفئات السـكانية آليات توسيع نطاق التدخالت، وال توفير اإلرشادات للدول األعضاء بشأن  •
غ عــن دان التــي تبلّــالمستضــعفة واألساســية، وتعزيــز الترصــد، وتحســين المعرفــة، وزيــادة عــدد البلــ

  مقاومة مضادات الميكروباتوحاالت االنتشار والمسببات 
تسـارع ســبل الوصـول إلــى االبتكـارات مــن خـالل تطــوير واسـتحداث االختبــارات التشخيصـية فــي   •

نقطــة الرعايــة، والتــدخالت الوقائيــة الجديــدة مــن قبيــل اللقاحــات ومبيــدات الجــراثيم وطــرق تعزيــز 
 الصحة.

  
  طيلة العمرتعزيز الصحة 

  
  )١٠-٦٧ج ص عصحة المواليد (القرار   :حاء
وزيــادة معــدل  األطفــال الحــديثي الــوالدة وحــاالت اإلمــالصتخفــيض معــدل وفيــات التقــدم الُمحــرز فــي   -٧٩

رصــد  الخاصــة بكــل مــنالتــدخالت األساســية ذات الصــلة فــي البلــدان مبــّين فــي التقــارير المصــاحبة بالتغطيــة 
العمـــل علـــى تحقيـــق تغطيـــة شـــاملة بالتـــدخالت الصـــحية و  لأللفيـــة المتعلقـــة بالصـــحةبلـــوغ األهـــداف اإلنمائيـــة 

مرحلـــي أكثـــر تفصـــيًال عـــن الجهـــود التـــي تبـــذلها الـــدول وثمـــة تقريـــر  ١.بصـــحة األم والوليـــد والطفـــل الخاصـــة
قلة األعضاء والمؤسسات التابعة لمنظومة األمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الدول متاح بوصفة وثيقـة مسـت

  ٢.ألصحاب المصلحة المتعددين
  

واعترافًا من الدول األعضاء بالحاجة الملحة إلى تحسين صحة المواليد، فقد قطعت التزامات محددة    -٨٠
خــالل المشــاورات بشــأن خطــة العمــل بــالتالزم مــع مواءمــة العديــد مــن البلــدان ألولوياتهــا الوطنيــة مــع أولويــات 

، قــام عــدد كبيــر مــن البلــدان بوضــع خطــط عملــه الوطنيــة ١٠-٦٧ص عج خطــة العمــل. ومنــذ اعتمــاد القــرار 
بشأن المواليد في صـيغتها النهائيـة أو بتعزيـز المكونـات الهامـة الـواردة ضـمن القـائم مـن خطـط بشـأن الصـحة 

بلدان أخرى على صياغة خطط عمل وطنية بشـأن المواليـد ، فيما تعكف األم والوليد والطفل اإلنجابية وصحة
بلدان على األقل  ١٠أو بتنقيح الخطط واالستراتيجيات القائمة (انظر الجدول). وعالوة على ذلك، استضافت 

ويلّخـــص الجـــدول حالـــة  ٤أو شـــاركت فـــي تظـــاهرات إقليميـــة. ٣تظـــاهرات وطنيـــة دعمـــًا لنشـــر خطـــط العمـــل،
  .٢٠١٥وخطط وطنية لغاية شهر آذار/ مارس الُمحّدث من استراتيجيات 

  
  
  

                                                            
األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة المتعلقـــة بالصـــحة، والفـــرع طـــاء مـــن هـــذا التقريـــر علـــى بلـــوغ ، رصـــد ٦٨/١٣الوثيقـــة ج   ١

 التوالي.

 ).www.everynewborn.orgخطة عمل كل مولود (عن  ٢٠١٥منظمة اليونيسيف، التقرير المرحلي لعام    ٢

وجمهوريـــة تنزانيـــا  وأوغنـــدامـــن أمثلتهـــا الصـــين وٕاثيوبيـــا وغانـــا والهنـــد ونيجيريـــا وباكســـتان وروانـــدا وجنـــوب أفريقيـــا    ٣
 .المتحدة

فـي أفريقيـا جنــوب الصـحراء الكبــرى وأمريكـا الالتينيـة ومنطقــة البحـر الكــاريبي وجنـوب شـرق آســيا وشـرق المتوســط    ٤
علــى روابــط تبــّين معلومــات  لالطــالع www.everynewborn.orgوغــرب المحــيط الهــادئ. انظــر أيضــًا العنــوان التــالي: 

 ).٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١االطالع في  عن التقدم الُمحرز (تم
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البلدان التي لديها خطط عمل وطنية بشأن المواليد وتلك التـي تعـّزز مكونـات خططهـا القائمـة  -١الجدول 
  بشأن المواليد

البلدان التي لديها التزامـات محـددة 
بشأن تحسين صحة المواليـد لغايـة 

  ٢٠١٥آذار/ مارس شهر 

وكمبوديـــــــا متعـــــــددة القوميـــــــات ال بوليفيـــــــا دولـــــــةو بـــــــنغالديش وبـــــــنن أفغانســـــــتان و 
وٕاثيوبيـــــا وغانـــــا ومصـــــر والكـــــاميرون والصـــــين وجمهوريـــــة الكونغـــــو الديمقراطيـــــة 

وهـــاييتي وكينيـــا والهنـــد وٕاندونيســـيا وجمهوريـــة الو الديمقراطيـــة الشـــعبية ومـــالوي 
ا وبـابوا غينيـوعمـان ونيبال ونيجيريا مبيق وناميبيا اوموز والمغرب ومنغوليا ومالي 

ــــدا والســــنغال وجــــزر ســــليمان وجنــــوب أفريقيــــا وســــوازيلالجديــــدة   ندوالفلبــــين وروان
ـــا المتحـــدة وفييـــت نـــام  -وتيمـــور ـــدا وجمهوريـــة تنزاني ـــيمن لشـــتي وأوغن وزامبيـــا وال
  وزمبابوي

البلدان العاكفة على قطـع التزامـات 
محــــــددة بشــــــأن تحســــــين صــــــحة 

  المواليد

وليسوتو ومدغشـقر وميانمـار وباكسـتان وجيبوتي بيساو  -وغينيا وتشاد بوتسوانا 
  وسيراليون وطاجيكستان

  
لمبــادرات اإلقليميــة التــي تقودهــا المنظمــة تؤيــد تنفيــذ خطــة العمــل بشــأن المواليــد، وهنالــك العديــد مــن ا  -٨١
اإلقليمــين األفريقــي واألوروبــي؛ نوعيــة رعايــة األمهــات والمواليــد فــي راميــة إلــى تحســين المبــادرات التشــمل  وهــي

االستراتيجية وخطة العمل اإلقليميتين بشأن صحة المواليد الجدد في سياق تحسين سلسلة خدمات رعاية األم و 
) فــي إقلــيم األمــريكتين؛ والفريــق االستشــاري التقنــي والشــبكة اإلقليميــة لتعزيــز ٢٠١٥-٢٠٠٨والوليــد والطفــل (

والخطــط المعنيـــة بتســريع وتيـــرة ؛ صــحة المواليــد والوقايـــة مــن حـــاالت اإلمــالص فــي إقلـــيم جنــوب شـــرق آســيا
وخطــة العمــل بشــأن المواليــد األصــحاء الرعايــة المقدمــة لصــون صــحة األم والطفــل فــي إقلــيم شــرق المتوســط؛ 

  ) وحملة احتضان المواليد األولى المصاحبة لها في إقليم غرب المحيط الهادئ.٢٠٢٠-٢٠١٤(
  

الصـحة اإلنجابيــة المتعلقــة بتمّكنـت الحكومـات والشــركاء بفضـل اإلجمــاع علـى التــدخالت األساسـية و   -٨٢
تعكــف و  مــن توظيــف االســتثمارات االســتراتيجية الالزمــة لتعزيــز تلــك التــدخالت. ١وصــحة األم والوليــد والطفــل

والوليــد)، علــى وضــع مــن خطــة العمــل (تحســين نوعيــة رعايــة األم  ٢األمانــة فــي إطــار الغايــة االســتراتيجية 
استراتيجية لتحسـين نوعيـة رعايـة األم والوليـد فـي إطـار التركيـز بوجـه خـاص علـى نوعيـة الرعايـة المقدمـة فـي 
األوقات المحيطة بالوالدة واحتضان صغار المواليد والمرضى منهم بالرعايـة. وينطـوي هـذا األمـر علـى وضـع 

ات، كمــا تواظــب المنظمــة علــى تنســيق برنــامج بحــوث واســع معــايير مســندة بالبّينــات فيمــا يتعلــق بتقــديم الخــدم
  ٢النطاق بشأن صحة المواليد.

  
  

                                                            
 The Partnership for Maternal, Newborn and Child Health. Essential interventions, commodities         المنشور    ١

and guidelines for reproductive, maternal, newborn and child health: a global review of the key interventions related to 
reproductive, maternal, newborn and child health. Geneva: World Health Organization, 2011 at 
ttp://www.who.int/pmnch/topics/part_publications/essential_interventions_18_01_2012.pdf   

 ).٢٠١٥نيسان/ أبريل  ٩(تم االطالع في 

 .٦٨/١٣انظر الوثيقة ج    ٢
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إطالق خطة عمل كل مولود ثالثة أفرقة عاملة تيسيرًا لتنسيق العمل، وهي أفرقة وُأنِشئت في أعقاب   -٨٣
وتواصـل المنظمـة بفضـل هـذه اآلليـة  ١معنية بكـل مـن التنفيـذ والـدعوة والرصـد والتقيـيم علـى الصـعيد القطـري.

إعــداد نهــج لرصــد تنفيــذ الخطــط الوطنيــة بشــأن وضــع حــد لوفيــات األمهــات والمواليــد وحــاالت اإلمــالص التــي 
وسيشــــتمل العمــــل علــــى رســــم خــــرائط للمؤشــــرات الرئيســــية وتحديــــدها والتحقــــق مــــن صــــحتها  ٢يمكــــن تجنبهــــا.

غطية بها ونتائجها وبلوغ هدف إضـفاء الطـابع المؤسسـي ألغراض تتبع نوعية التدخالت األساسية ومستوى الت
  ٣.على تلك المؤشرات المدرجة في منصات وطنية لجمع البيانات

  
قــدمت األمانــة الــدعم التقنــي الـالزم إلعــداد تقريــر عــن وفيــات  ٤وتلبيـًة لطلــب مجلــس حقــوق اإلنسـان،  -٨٤

عـــن تطبيـــق نهـــج قـــائم علـــى حقـــوق األطفـــال دون ســـن الخامســـة وحقـــوق اإلنســـان، ولوضـــع توجيهـــات تقنيـــة 
اإلنسان بشأن تخفيض وفيات األطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها، وخصوصًا فيما يتعلق بـدمج قواعـد 

  ومعايير حقوق اإلنسان في الجهود الرامية إلى تحسين صحة المواليد.
  

ـــة للرعايـــة الصـــحية وفئـــات المجتمـــع ويواصـــل   -٨٥ ـــة والمنظمـــات المهني المـــدني وأصـــحاب شـــركاء التنمي
المصلحة اآلخرون التعاون مع بعضـهم الـبعض دعمـًا لقـادة الحكومـة وراسـمي السياسـات ومـديري البـرامج فـي 

التزامــًا جديــدًا بشــأن خطــة العمــل فــي منتــدى  ٤٠تنفيــذ اإلجــراءات المبّينــة فــي الخطــة. وُأعِلــن عــن أكثــر مــن 
ـــد وال منهـــا التزامـــات عديـــدة قطعهـــا القطـــاع  ٥طفـــل،للشـــركاء استضـــافته الشـــراكة مـــن أجـــل صـــحة األم والولي

  الخاص.
 

العمل من أجل ضمان التغطية الشـاملة للتـدخالت فـي مجـال صـحة األم والوليـد   :طاء
  )٣١-٥٨ج ص عوالطفل (القرار 

  
ثة كل سنتين المطلوبة بشأن التقدم المحـرز مـن أجـل الحـد مـن التقرير المعلومات المحدّ يتضمن هذا   -٨٦

الشـاملة تغطيـة الوتحقيـق اسـتفادة الجميـع مـن رعايـة الصـحة اإلنجابيـة وصـحة األم والوليـد والطفـل و االستبعاد 
مـن حـاالت وفـاة األمهـات والمواليـد  ٪٩٥بلـدًا تسـجل فيـه  ٧٥. ويشـير إلـى البيانـات التـي تخـص بهذه الرعاية
 ).٢(انظر الجدول  واألطفال

 
علـى  واألطفـالفـي خفـض معـدالت وفيـات األمهـات والمواليـد  ٢٠١٠ ويبعث التقدم المحرز منذ عام  -٨٧

فقد بلغ متوسط النسبة السنوية لخفض معدالت وفيات األمهات والمواليد والطفل أكبر قيمـة مسـجلة  ٦التفاؤل.
  في أي وقت آخر خالل العقدين الماضيين إال أن التقدم اإلجمالي المحرز لم يكن كافيًا.

                                                            
١    http://www.everynewborn.org/contact/  ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١(تم االطالع في.( 

 /http://www.everynewborn.org/every-newborn-event-summary-enap-metrics-meetingانظر الرابط    ٢
 ).٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١االطالع في   (تم

 .مسودة إطار المساءلةبشأن صحة المواليد:  ١٣٧/٤م تانظر الوثيقة     ٣

 الصادران عن مجلس حقوق اإلنسان. ٢٤/١١و ٢٢/٣٢القراران     ٤

: ٢٠١٤أدنــــــــــاه للحصــــــــــول علــــــــــى مزيــــــــــد مــــــــــن المعلومــــــــــات عــــــــــن منتــــــــــدى الشــــــــــركاء لعــــــــــام  انظــــــــــر الــــــــــرابط    ٥
http://www.who.int/pmnch/about/governance/partnersforum/pf2014/en/  ـــــــــــــــــي آذار/  ٣٠(تـــــــــــــــــم االطـــــــــــــــــالع ف

 ).٢٠١٥ مارس

 .١٣٦/١٤ت  مالوثيقة    ٦
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قاعــــدة  واألطفــــالاإلنجابيــــة وصــــحة األم والوليــــد ألساســــية فــــي مجــــال الصــــحة وشــــكلت التــــدخالت ا  -٨٨
وارتفعت مستويات التغطيـة اإلجماليـة غيـر أن أوجـه اإلجحـاف تنتشـر  ١االستثمارات االستراتيجية في البلدان.

اء إلى انتشارًا واسعًا وتفوق مستويات التغطية السكانية في صفوف أغنى الناس المستويات المسجلة لدى الفقر 
 حد بعيد في معظم البلدان.

  
وتشارك المنظمة بالتعاون مع الدول األعضاء والجهات الشريكة فـي عـدد مـن المبـادرات الراميـة إلـى   -٨٩

تحســــين حصــــائل الصــــحة اإلنجابيــــة وصــــحة األم والوليــــد والطفــــل بمــــا فيهــــا خطــــة العمــــل العالميــــة الخاصــــة 
دوالر أمريكـي علـى مـدى السـنوات  مليـون ٧ ٥٣٩ وقد تعهدت الجهات المانحة بتقديم مبلـغ قـدره ٢باللقاحات.

الخمــس المقبلــة لتــوفير اللقاحــات وخــدمات التمنيــع للبلــدان التــي يــدعمها التحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات 
 ٣والتمنيع.

  
تنفيذ خطة العمل بشأن صحة وكثفت المنظمة عملها مع الدول األعضاء والجهات الشريكة لضمان   -٩٠

االســتراتيجيات الراميــة إلــى وضــع حــد وقــدمت األمانــة توجيهــات إضــافية شــملت المنشــور المعنــون  ٤المواليــد.
ونتيجــة لــذلك، ُيتوقــع تحّســن تغطيــة التــدخالت األساســية مثــل تنظــيم  ٥.لوفيــات األمهــات التــي يمكــن تالفيهــا

بــالوالدة والرعايــة المتكاملــة التاليــة للــوالدة المقدمــة إلــى األم  األســرة والرعايــة المتخصصــة فــي الفتــرة المحيطــة
  ٦والطفل في السنوات المقبلة.

 
وتقر خطة العمل العالمية بشـأن وضـع حـد لوفيـات األطفـال الناجمـة عـن االلتهـاب الرئـوي واإلسـهال   -٩١

والعالج إال أن التقـدم المحـرز باألهمية الحاسمة التي تكتسيها إجراءات الحماية والوقاية  ٧التي يمكن تالفيها،
في تنفيذ خطة العمل ضئيل ويتطلب تعزيز االلتزام واالستثمار والتنسيق من جانب جميع أصـحاب المصـلحة 

 ٨المعنيين.
  

                                                            
  المنشور المشترك (بين المنظمة وجامعة آغا خان وشراكة صحة األم والوليد والطفل)،   ١

 Essential interventions, commodities and guidelines: for reproductive, maternal, newborn and child health   
  المتاح على الموقع اإللكتروني التالي: 

http://www.who.int/pmnch/knowledge/publications/201112_essential_interventions/en   
  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ٣٠(تم االطالع في 

 .١٣٦/٢٥ت  مانظر الوثيقة    ٢

  ).٢٠١٥ أبريل/ نيسان ٢٤االطالع في  (تم /http://www.gavi.orgاإللكتروني التالي:  انظر الموقع   ٣
  .٤، الملحق ١/ سجالت/٦٧/٢٠١٤ع  ص  ج، التقرير المرحلي حاء، والوثيقة ٦٨/٣٦ انظر الوثيقة ج   ٤
متـــاح علـــى  Strategies toward ending preventable maternal mortality (EPMM)المنشـــور    ٥

ـــــــــــــع ـــــــــــــالي:  الموق ـــــــــــــي الت  /http://who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/epmm/enاإللكترون
 ).٢٠١٥آذار/ مارس  ٣٠االطالع في  (تم

 .١٣٦/١٨ت  مانظر الوثيقة    ٦

   Ending preventable child deaths from pneumonia           المنشور المشترك (بين اليونيسيف والمنظمة)،    ٧
and diarrhoea by 2025: the integrated Global Action Plan for Prevention and Control of Pneumonia and 
Diarrhoea(GAPPD) http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/global_action_plan_pneumoni 
a_diarrhoea/en/   

  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ٣٠(تم االطالع في 
  .١٣٦/١٤ت  مانظر الوثيقة    ٨
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 لألمــــين العــــام لألمــــم المتحــــدة بشــــأن صــــحة المــــرأة والطفــــلالقادمــــة االســــتراتيجية العالميــــة وســــتأخذ   -٩٢
فـي عــين االعتبـار خطــة األهـداف والغايــات الراميـة إلــى  ٢٠١٥المزمــع نشـرها فــي أيلـول/ ســبتمبر  ١والمراهـق

وضــع حــد لوفيــات األمهــات والمواليــد واألطفــال التــي يمكــن تالفيهــا وتــنهض بــنهج متعــدد القطاعــات لتحســين 
تــاج إلــى المســاعدة صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق طيلــة العمــر بــإيالء عنايــة خاصــة للفئــات الســكانية التــي تح

اإلنسانية. ويجري إنشاء مرفق تمويل عالمي لتسريع وتيـرة تنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة فـي البلـدان عبـر خطـط 
 استثمارية خاصة بسياقات معينة ومسندة بالبينات واستراتيجيات للتمويل المستدام.

  
 ٢،٣األم والوليـــد والطفـــل : تغطيـــة التـــدخالت األساســـية فـــي مجـــال الصـــحة اإلنجابيـــة وصـــحة٢ الجـــدول
  بلداً  ٧٥"بلدان العد التنازلي" البالغ عددها  لفائدة

  
عدد البلدان ذات   المؤشر

  البيانات المتوفرة
متوسط التغطية 

)٪(  
  )٪المدى (

        قبل الحمل
  ٩٥- ١٣  ٦٤  ٥٤  تلبية الطلب على تنظيم األسرة

        الحمل
  ١٠٠- ٤٠  ٩٠  ٥٨  األقل)الرعاية السابقة للوالدة (زيارة واحدة على 

  ٩٤- ١٥  ٥٣  ٤٨  الرعاية السابقة للوالدة (أربع زيارات على األقل)
  ٦٩-٢  ٢٢  ٣٤  توفير العالج الوقائي المتقطع من المالريا للحوامل

  ٩٤- ٤٣  ٨٤  ٦٧  حماية المواليد من الكزاز
        الوالدة

  ١٠٠- ١٠  ٦٣  ٦٠  الوالدة بإشراف عاملين متخصصين
        بعد الوالدة

  ٩٥- ١٨  ٥٠  ٤٧  الرضاعة الطبيعية في وقت مبكر بدء
  ٩٣-٧  ٤٥  ٣٢  زيارة األم التالية للوالدة

  ٨٣-٥  ٣٠  ١٧  زيارة الطفل التالية للوالدة

                                                            
-http://www.everywomaneverychild.org/news-events/news/1014            انظر الموقع اإللكتروني التالي:   ١

shaping-the-future-for-healthy-women-children-adolescents-learn-more-about-the-process-to-update-the-

global-strategy   
  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ٣٠(تم االطالع في 

مستويات تغطية مؤشـرات مختـارة خاصـة بالتـدخالت فـي مجـال الصـحة اإلنجابيـة وصـحة األم والوليـد والطفـل فـي    ٢
  أو بعد ذلك. ٢٠٠٨بلدًا بناء على أحدث دراسة استقصائية،  ٧٥التنازلي" البالغ عددها "بلدان العد 

المتـاح  Countdown to 2015: Fulfilling the health agenda for women and children: the 2014 reportالمنشـور    ٣
 http://www.countdown2015mnch.org/reports-and-articles/2014-reportعلــــى الموقــــع اإللكترونــــي التــــالي: 

  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ٣٠(تم االطالع في 
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عدد البلدان ذات   المؤشر
  البيانات المتوفرة

متوسط التغطية 
)٪(  

  )٪المدى (

        سن الرضاعة
  ٨٥-٣  ٤١  ٥١  االقتصار على الرضاعة الطبيعية

  ٩٢- ٢٠  ٦٦  ٤٧  بدء إعطاء األغذية الجامدة أو شبه الجامدة أو اللينة
  ٩٩- ٣٣  ٨٥  ٧٥  الشاهوق (لقاح ثالثي الجرعات)-الكزاز-الخناق

  ٩٩- ٤٢  ٨٤  ٧٥  التمنيع ضد الحصبة (الجرعة األولى)
مــــن الــــنمط "ب" (ثــــالث  المســــتدمية النزليــــةالتمنيــــع ضــــد 

  جرعات)
٩٩- ١٠  ٥٢  ٦٦  

  ٩٩-صفر  ٧٨  ٥٥  توفير جرع مكملة من الفيتامين ألف (جرعتان)
        سن الطفولة
  ٧٧- ١٠  ٣٨  ٣٦  تحت ناموسيات معالجة بمبيدات الحشراتنوم األطفال 

  ٨٠- ٢٦  ٥٢  ٥٣  التماس الرعاية في حال ظهور أعراض االلتهاب الرئوي 
  ٨٨-٧  ٤٦  ٤٠  عالج أعراض االلتهاب الرئوي بالمضادات الحيوية

  ٩٧-٣  ٣٢  ٣٥  عالج المالريا (بأدوية الخط األول لمكافحة المالريا)
  ٧٦- ١٢  ٤٧  ٤٥  الفم بالتغذية المتواصلةمعالجة الجفاف عن طريق 

  ٧٨- ١١  ٣٧  ٥٥  أمالح معالجة الجفاف عن طريق الفم
  ٩٩- ٣٠  ٧٥  ٧٢  نة (المجموع)مصادر مياه الشرب المحسّ 

  ١٠٠-٩  ٣٨  ٧٢  نة (المجموع)مرافق اإلصحاح المحسّ 
  

تنفيـــذ توصـــيات لجنـــة األمـــم المتحـــدة المعنيـــة بالســـلع الُمنقـــذة ألرواح النســـاء واألطفـــال   :ياء
  )٧-٦٦ص ع ج (القرار

  
علـــــى أن تضـــــع موضـــــع التطبيـــــق العملـــــي، حســـــب الـــــدول األعضـــــاء  ٧-٦٦ج ص عيحـــــث القـــــرار   -٩٣

االقتضاء، خطة التنفيذ الخاصة بالسلع الُمنقذة ألرواح النساء واألطفال؛ ويطلـب مـن المـدير العـام، ضـمن مـا 
يطلـــب، تقـــديم الـــدعم إلـــى فريـــق خبـــراء االســـتعراض المســـتقل بشـــأن المعلومـــات والمســـاءلة عـــن صـــحة المـــرأة 

م المحرز فـي تنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة لألمـين العـام لألمـم المتحـدة بشـأن والطفل في عمله بشأن تقييم التقد
صــحة المــرأة والطفــل، وكــذلك فــي تنفيــذ توصــيات لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالســلع الُمنقــذة ألرواح النســاء 

ـــة ســـنويًا عـــن التقـــدم الُمحـــرز فـــي متابعـــ ـــزم مـــن معلومـــات محدث ـــدم هـــذا التقريـــر مـــا يل ـــال. ويق ة تنفيـــذ واألطف
  .٢٠١٤التوصيات منذ عام 
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منظمـة شـريكة تقريبـًا  ١٠٠و ١شراكة المنظمات األربع المعنية بالصـحةواضطلعت وزارات الصحة و   -٩٤
بتنفيـذ أنشـطة فيمــا يخـص التوصـيات المــذكورة. وفيمـا يلــي أمثلـة علـى تســعة بلـدان "رائـدة" قامــت بتنفيـذ خطــط 

الكونغـو الديمقراطيـة وٕاثيوبيـا ومـالوي والنيجـر ونيجيريـا والسـنغال محددة لمعالجة الحاالت المتأزمـة: جمهوريـة 
وسـيراليون وأوغنـدا وجمهوريـة تنزانيــا المتحـدة، وهـي بلــدان تعهّـد بتزويـدها الصــندوق االئتمـاني لشـؤون الصــحة 

ن مليـو  ١١٢الموكلـة إليـه مهمـة دعـم تنفيـذ التوصـيات، بمبلـغ  ٢اإلنجابية وصـحة األمهـات والمواليـد واألطفـال
، وذلك من خـالل صـندوق األمـم المتحـدة للسـكان واليونيسـيف والمنظمـة. ٢٠١٤دوالر أمريكي تقريبًا في عام 

مـن تنفيـذ جميـع األنشـطة الُمزمـع االضـطالع بهـا فـي تلـك البلـدان.  ٢٠١٥ومن الُمتوقع أن ُيفـرغ بحلـول عـام 
شــراكة  ٢٠١٥عمها فــي عــام وثمــة مجموعــة أخــرى مــن البلــدان العاكفــة علــى وضــع خطــط مــن المقــرر أن تــد

  المنظمات األربع المعنية بالصحة والصندوق المذكور نفسه.
  

ـــادئ   -٩٥ ـــدول األعضـــاء بشـــأن تحـــديث السياســـات والمب ـــذي يوجهـــه القـــرار إلـــى ال ـــد الطلـــب ال ونـــزوًال عن
بالطلـــب. التوجيهيـــة الســـريرية، فقـــد التزمـــت البلـــدان بتـــدريب عـــاملي الرعايـــة الصـــحية ووضـــع أنشـــطة مدفوعـــة 

عامل من عاملي الرعاية الصحية في البلدان التسعة المـذكورة علـى إدارة  ٣٦٠٠وجرى مثًال تدريب أكثر من 
ألغراض تنظيم شؤون األسـرة وٕاعطـاء عـالج ®) السلع المنقذة للحياة، بما فيها غرائس منع الحمل (إمبالنون 

الــوالدة. وُعوِلجــت فــي النيجــر مســألة ارتفــاع الميزوبروســتول لألمهــات لوقــايتهن مــن النزيــف وعالجهــن أثنــاء 
غريسة من غرائس منع الحمل وتوزيعهـا علـى  ٦٠ ٠٠٠معدالت الخصوبة في سن المراهقة عن طريق شراء 

وكيـل مـن وكـالء المجتمـع  ١٢ ٠٠٠مراكز تقديم الخدمات والعيـادات المتنقلـة، فيمـا ُدرِّب بالسـنغال أكثـر مـن 
لرعايــة علــى مســتوى المجتمــع المحلــي. وحظيــت زيــادة إتاحــة وســائل منــع علــى تعزيــز عمليــة تقــديم خــدمات ا

الحمل في حاالت الطوارئ والعوازل األنثوية بالدعم من خالل عمليات اسـتعراض المصـنفات األدبيـة المتعلقـة 
ات بأفضل الممارسات في هذا المضمار وقيام المنظمة جنبًا إلى جنب مع وكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـ

بإعــداد وحــدة نموذجيــة جديــدة عــن وســائل منــع الحمــل فــي حــاالت وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان المتحــدة 
  الطوارئ الالزمة لمجموعة موارد التدريب على تنظيم شؤون األسرة، ومن خالل بحوث العمليات في مالوي.

  
لمحلــي للمبــادئ التوجيهيــة أمــا فــي أوغنــدا، فقــد ُوِضــعت توصــيات رئيســية دعمــًا لتطــوير االســتخدام ا  -٩٦

للمنظمــة بشــأن صــحة األمهــات والفتــرة المحيطــة بــالوالدة وتطبيــق اســتخدامها محليــًا وتقييمــه. ويتواصــل بــذل 
جهود مماثلة بجمهورية تنزانيا المتحدة من أجل زيادة إتاحة المبادئ التوجيهية للمنظمة بشـأن صـحة األمهـات 

بســيراليون توجيــه األمــوال بســرعة  ٢٠١٤ى فــي شــهر تمــوز/ يوليــو واســتخدام تلــك المبــادئ بفعاليــة، بينمــا جــر 
ألغـــراض االســـتجابة لفاشـــية مـــرض فيـــروس اإليبـــوال المندلعـــة بالبلـــد، حيـــث اســـُتخِدمت تلـــك األمـــوال لتـــدريب 
متتبعي مخالطي المرضى والمشرفين عليهم وشراء المعـدات والمـواد االسـتهالكية وتوزيعهـا علـى مراكـز عـالج 

  .الصحيإليبوال والحجر مرضى فيروس ا
  

                                                            
برنامج األمم المتحدة المشترك وكاالت تابعة لألمم المتحدة ( شراكة المنظمات األربع المعنية بالصحةتضم    ١

األيدز وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف وهيئة األمم المتحدة للمرأة) والبنك الدولي. وللحصول لمكافحة 
على مزيد من المعلومات، انظر الرابط التالي: 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/reports/9789241506007/en/  آذار/  ١٧(تم االطالع في
 ).٢٠١٥مارس 

الصـندوق االئتمـاني لشـؤون الصـحة اإلنجابيـة وصـحة انظر الرابط التالي للحصـول علـى مزيـد مـن المعلومـات عـن   ٢
-http://www.lifesavingcommodities.org/uk-contributes-to-rmnch-trust-fund-to: األمهــــــات والمواليــــــد واألطفــــــال

save-newborn-and-mothers-lives/  ٢٠١٥آذار/ مارس  ١٧(تم االطالع في.( 
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وقامــت علــى الصــعيد العــالمي شــبكة مؤلفــة مــن فــرق تقنيــة معنيــة بــالموارد بتعزيــز الشــراكات وتــذليل   -٩٧
الحــواجز الشــاملة فــي هــذا الصــدد. وتُــدرج اآلن علــى ســبيل المثــال أســماء الســلع المنقــذة للحيــاة البــالغ عــددها 

ألساســية والتــي ُيسترشــد بهــا فــي عمليــات الشــراء والتمويــل. ســلعة فــي قائمــة المنظمــة النموذجيــة لألدويــة ا ١٣
ويتواصــل تحــديث المبــادئ التوجيهيــة المقابلــة أو يجــري االضــطالع بــذلك علــى قــدم وســاق. واتفقــت الهيئــات 

طـــة بشـــأن المنتجـــات الخاصـــة لبلـــدًا مـــن اإلقلـــيم األفريقـــي علـــى المســـارات التنظيميـــة المخت ٢٢التنظيميـــة فـــي 
بصـــحة األطفـــال، فيمـــا وقعـــت ســـتة بلـــدان "رائـــدة" علـــى عمليـــة جديـــدة ســـريعة المســـار واســـتخدمتها ألغـــراض 
الموافقة على منتجات الصحة اإلنجابية وسواها من المنتجات. وأفضت المسـاعدة التقنيـة المقدمـة فـي نيجيريـا 

ة فيمــا يخــص ممارســات التصــنيع الجيــدة التــي إلــى حصــول أربــع جهــات مصــنعة علــى شــهادات مــن المنظمــ
وهـــي أول ســـابقة مـــن نوعهـــا فـــي اإلقلـــيم. وٕاضـــافة إلـــى ذلـــك تجـــري علـــى قـــدم وســـاق مواءمـــة  –تتبعهـــا حاليـــًا 

مواصفات شراء منتجات السلع المنقذة للحياة، وثمة منظمات غير حكومية تواصل أداء دور حاسم في جهـود 
  الدعوة إلى ذلك.

  
لبلدان حاالت تأخير في تنفيذ خططها، وُيعزى ذلك فـي األغلـب إلـى تغييـر الشـركاء وشهدت معظم ا  -٩٨

فــي التنفيــذ أو احالــة العقــود. وتبــدي البلــدان إرادة سياســية قويــة للتعــاون بوصــفه وســيلة لزيــادة النتــائج علــى أن 
كبــدة فــي هــذا معظمهــا غالبــًا مــا يعــاني مــن ضــعف حيلتــه إزاء مــا يواجهــه مــن تعقيــدات تشــغيلية وتكــاليف مت

المضــمار. وثمــة عبــرة مستخلصــة مــن ذلــك هــي أهميــة مواءمــة المتطلبــات اإلداريــة للمنظمــات الشــريكة لألمــم 
المتحــدة علــى المســتوى القطــري. والحظــت البلــدان اســتمرار التحــدي المواجــه فــي إدارة االعتمــاد علــى األدويــة 

  و غير مستقر في ارتفاع تكلفتها.المستوردة، إذ يسهم مثًال تمويل بعض أنواعها وعرضها على نح
  

  النظم الصحية
  

  )٨-٦٥ج ص عالمحددات االجتماعية للصحة (القرار   :كاف
  

 ٨-٦٥ج ص عاعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الخامســـة والســـتون القـــرار  ٢٠١٢فـــي أيـــار/ مـــايو   -٩٩
بشأن المضي قدمًا في مراعاة المحددات االجتماعية للصحة وجدول األعمال الخـاص بمراعـاة اإلنصـاف فـي 
مجال الصحة. ويقدم هذا التقرير التحديث المطلوب الذي أحاطـت بـه علمـًا جمعيـة الصـحة العالميـة السادسـة 

 ٢٠١٣.١والستون في أيار/ مايو 
  

مــل علــى مراعــاة المحــددات االجتماعيــة للصــحة ومراعــاة اإلنصــاف فــي لقــد زاد االلتــزام السياســي والع  -١٠٠
مـــن اســـتراتيجيات التعـــاون القطـــري  ١٠٣، تضـــمن ٢٠١٣مجـــال الصـــحة بشـــكل مطـــرد. وفـــي آذار/ مـــارس 

طلبــات لتقــديم الــدعم التقنــي للــنهج الخــاص بالمحــددات االجتماعيــة أو إدمــاج "الصــحة فــي جميــع السياســات". 
بهـا علــى نطــاق واســع إلدمـاج المحــددات االجتماعيــة واإلنصـاف فــي مجــال الصــحة  وتعتبـر الحاجــة المعتــرف

فــي بــرامج الصــحة والتنميــة العالميــة محــل اهتمــام خــاص فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة لمــا بعــد عــام 
  ، وعمليات التغطية الصحية الشاملة.٢٠١٥

  
حزيــــــران/  ١٤إلــــــي  ١٠(هلســــــنكي، مــــــن وركــــــز المــــــؤتمر العــــــالمي الثــــــامن بشــــــأن تعزيــــــز الصــــــحة   -١٠١
-٦٧ج ص ع) على إدماج الصحة في جميع السياسـات. ودعـت جمعيـة الصـحة بموجـب القـرار ٢٠١٣ يونيو

                                                            
  .٦٦/١٥الوثيقة ج   ١
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للمنظمة والخاص بمهارات إدمـاج الصـحة  ١إلي وضع مسودة إطار لعمل البلدان. ويدعم الدليل التدريبي ١٢
فـــي جميـــع السياســـات، المهـــارات والـــنهج الالزمـــة إلدمـــاج الصـــحة فـــي جميـــع السياســـات. وفـــي آذار/ مـــارس 

  ممثلو المؤسسات من كل إقليم دورة تدريبية حول كيفية استخدام الدليل. ، حضر٢٠١٥ عام
  

. وفـــي نظمـــة أولويـــة للمحـــددات االجتماعيـــةوتـــولي الخطـــط االســـتراتيجية للمكاتـــب اإلقليميـــة للم  -١٠٢
اإلقلـــــيم  اســـــتراتيجية، نشـــــر المكتـــــب اإلقليمـــــي ألفريقيـــــا اســـــتراتيجية لتعزيـــــز الصـــــحة أال وهـــــي: ٢٠١٣ عـــــام

  والتي تركز بقوة على إدماج الصحة في جميع السياسات. ٢األفريقي،
  

االجتماعيــــة جــــزءًا ال يتجــــزأ مــــن خطتــــه وبالنســــبة للمكتــــب اإلقليمــــي لألمــــريكتين، تعتبــــر المحــــددات   -١٠٣
، اعتمـد مجلـس إدارة منظمـة الصـحة ٢٠١٤وفـي عـام  ٢٠١٩.٣إلى عام  ٢٠١٤االستراتيجية للفترة من عام 

للبلــدان األمريكيــة فــي دورتــه الثالثــة والخمســين (الــدورة السادســة والســتون للجنــة اإلقليميــة لألمــريكتين التابعــة 
قليمية بشأن إدماج الصحة في جميع السياسات، كما تـم عقـد اجتمـاع رفيـع خطة إ ٤لمنظمة الصحة العالمية)

اتحـاد . وباإلضافة إلـى ذلـك، فـإن خطـة العمـل الخاصـة ب٢٠١٥المستوى بشأن تنفيذ الخطة في آذار/ مارس 
  تدرج المحددات االجتماعية ضمن األولويات الخمس. ٢٠١٥-٢٠١٠ للفترة أمم أمريكا الجنوبية

  
قــام إقلــيم جنــوب شــرق آســيا بنشــر اإلطــار اإلقليمــي الخــاص بإدمــاج الصــحة فــي  ٢٠١٤وفــي عــام   -١٠٤

 ٥.جميع السياسات
  

: وهو بمثابة إطار ٢٠٢٠، أقرت اللجنة اإلقليمية ألوروبا إطار السياسات، الصحة ٢٠١٢وفي عام   -١٠٥
التـي تتخـذها الحكومـات واستراتيجية للسياسات األوروبية في القرن الحادي والعشرين، ويركز على اإلجـراءات 

والمجتمعــات للحـــد مـــن الغـــبن فـــي مجـــال الصـــحة، وهـــو مـــا أكـــدت عليـــه مجـــددًا عمليـــة اســـتعراض المحـــِددات 
وقــد قامــت جميــع البلــدان فــي اإلقلــيم باعتمــاد السياســات  ٦.االجتماعيــة والفجــوة الصــحية فــي اإلقلــيم األوروبــي

شــــت اللجنــــة اإلقليميــــة ألوروبــــا إدمــــاج هــــذه ، وناق٢٠٢٠الوطنيــــة الصــــحية التــــي تتســــق مــــع إطــــار الصــــحة 

                                                            
  ل التدريبي متاح على الرابط التالي:الدلي   ١

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/151788/1/9789241507981_eng.pdf?ua=1 آذار/  ١٣االطالع في  (تم
  ).٢٠١٥ مارس

  يمكن االطالع على االستراتيجية على الرابط التالي:   ٢
http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/hpr/cluster.html  آذار/ مارس  ٢٠(تم االطالع في

٢٠١٥.(  
  على الرابط التالي: ٢٠١٩-٢٠١٤الخطة االستراتيجية لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية  يمكن االطالع على   ٣

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid 
=22850&Itemid=270&lang=en  

  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ١٣(تم االطالع في 
بشأن خطة العمل الخاصة بإدراج الصحة  CD53.R2قرار منظمة الصحة للبلدان األمريكية يمكن االطالع على    ٤

  في جميع السياسات
   http://www.searo.who.int/nepal/mediacentre/searo_regional_framework_on_hiap.pdfانظر    ٥

  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ١٣(تم االطالع في 
  اعية والفجوة الصحية في اإلقليم األوروبي على الرابط التالي:استعراض المحِددات االجتميمكن االطالع على    ٦

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/251878/Review-of-social-determinants-and-the-health-
divide-in-the-WHO-European-Region-FINAL-REPORT.pdf 

  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ١٣(تم االطالع في 
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السياسات في اإلطـار التـالي للمسـاعدات اإلنمائيـة لألمـم المتحـدة، وعمليـة التنسـيق اإلقليمـي بشـأن المحـددات 
  .٢٠١٤ االجتماعية عند انعقادها في عام

  
قبيل اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسـط استعراضـًا للمحـددات  ٢٠١٤االجتماع الذي ُعقد في عام  وقدم  -١٠٦

االجتماعيـــة األساســـية فـــي إقلـــيم شـــرق المتوســـط. وتمـــت المطالبـــة بوضـــع اســـتراتيجية للمحـــددات االجتماعيـــة 
  اإلقليمية، وٕانشاء فرقة عمل مواضيعية. 

  
وزراء الصـحة تأكيـد التـزامهم بالعمـل علـى مراعـاة المحـددات وفي إقلـيم غـرب المحـيط الهـادئ، أعـاد   -١٠٧

  الخاصة بالجزر الصحية. ١االجتماعية عند وضع الرؤية
  

 لدعم البرامج الوطنية الصحية للعمل على االرتقاء بنتـائج تحقيـق العدالـةوقدمت المنظمة منهجية   -١٠٨
تستند على مجاالت المحددات االجتماعية والفروق بين الجنسين وحقوق اإلنسان). وهنالك سلسلة مـن  (والتي

، انتهــي المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا مــن إعــداد ٢٠١٣الدراســات االرتياديــة ذات الصــلة قيــد التنفيــذ. وفــي عــام 
لبرامج الوطنية المعنية بصحة مشروع باستخدام هذه المنهجية في أربعة بلدان بهدف مراجعة االستراتيجيات وا

  األمهات واألطفال مع التركيز بشكل خاص على السكان المهمشين.
  

، قــام المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا بإنشــاء فريــق تقنــي بهــدف دعــم العمــل علــى مراعــاة ٢٠١٤وفــي عــام   -١٠٩
ل الجزريـــة المحـــددات االجتماعيـــة، وقـــام بـــإجراء تحلـــيالت لإلنصـــاف فـــي مجـــال الصـــحة فـــي أربـــع مـــن الـــدو 

الصــغيرة. وقــام المكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا بنشــر مطبوعــات للتوعيــة بــاألمور الصــحية وذلــك بهــدف 
  تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في النظم الصحية.

  
فـــي التعامـــل مـــع القضـــايا المتعلقـــة باإلنصـــاف، والمحـــددات االجتماعيـــة،  وأحـــرزت المنظمـــة تقـــدماً   -١١٠

والفروق بين الجنسين وحقوق اإلنسان من خالل عملها الذي ينطوي على عمليـات إلعـداد المبـادئ التوجيهيـة 
  في ذلك لجنة استعراض المبادئ التوجيهية. المعيارية، بما

  
المحـــددات االجتماعيـــة والبيئيـــة للصـــحة بشـــكل ءمـــة وقـــد تـــم تصـــميم أنشـــطة ومشـــاريع جديـــدة لموا  -١١١

، انضمت الوحدة المعنية بالمحـددات االجتماعيـة للصـحة فـي ٢٠١٣مع عمل المنظمة. وفي عام  استراتيجي
المقــــر الرئيســــي إلــــى اإلدارة المعنيــــة بالصــــحة العموميــــة، والمحــــددات البيئيــــة واالجتماعيــــة للصــــحة التــــي تــــم 

تي جاءت فـي طليعـة األولويـات اإلسـكان والصـحة والميـاه واإلصـحاح ونوعيـة إصالحها. وشملت المجاالت ال
  الهواء.

  
وهنـــاك العديـــد مـــن األمثلـــة لمشـــاركة المنظمـــة المتعـــددة القطاعـــات ونهجهـــا: فعلـــى ســـبيل المثـــال قـــام   -١١٢

الصحي  ٢المكتب اإلقليمي ألوروبا بالتعاون مع مديرية صحة البيئة من مالطا بنشر تقرير وطني حول الغبن
البيئـــي. ويعتبـــر التمويـــل المشـــترك لمشـــروع: الـــربط الشـــبكي لممارســـة النشـــاط البـــدني بالتعـــاون مـــع المفوضـــية 

                                                            
  يمكن االطالع على المزيد من المعلومات حول الرؤية الخاصة "بالجزر الصحية" على الرابط  التالي:   ١

http://www.wpro.who.int/southpacific/programmes/pacific_initiatives/healthy_islands/en/  
  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ١٦(تم االطالع في 

  يمكن االطالع على التقرير على الرابط التالي:   ٢
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/243160/Environmental-Health-Inequalities-in-
Malta.pdf?ua=1  

  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ١٧(تم االطالع في 
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األوروبيــة مثــاًال آخــر لمســاهمة هــذا المكتــب اإلقليمــي فــي مشــروع. ويركــز المشــروع علــى تعزيــز الــربط عبــر 
ني، مـع التركيـز بشـكل خـاص علـى الشبكات والعمل على توفير بيئات صـحية ومنصـفة لممارسـة النشـاط البـد

   ١المحرومة. األطفال والفئات
  

وفـــي إقلـــيم شـــرق المتوســـط، ســـاعدت المنظمـــة األردن علـــى نشـــر تقريـــر حـــول أنشـــطة صـــحة البيئـــة   -١١٣
  والمحددات االجتماعية؛ وتم إجراء تقييمات للمناطق الحضرية الفقيرة.

  
والمكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا بمواءمــة األداة وقــام المكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ   -١١٤

ــــاطق الحضــــرية ( ــــيم اإلنصــــاف فــــي مجــــال الصــــحة فــــي المن واالســــتجابة  ٢)Urban HEARTالخاصــــة بتقي
  ندونيسيا، والسيما جزرها.إلمقتضياتها مع االحتياجات اإلقليمية في األماكن الجزرية لتلبية احتياجات 

  
. وفــــي اتجاهــــات المحــــددات االجتماعيــــة للصــــحة وتأثيراتهــــا وزادت القــــدرات المخصصــــة لرصــــد  -١١٥
 خــاص بشــكل التركيــز مــعتــم نشــر الكتيــب الخــاص برصــد عــدم اإلنصــاف فــي مجــال الصــحة: ، ٢٠١٣ عــام
 للتــدريب ٢٠١٥و ٢٠١٤و ٢٠١٣دورات فــي عــام ثــم تــاله عقــد  بلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل،ال علــى

علــى كيفيــة اســتخدام الكتيــب علــى المســتويات اإلقليميــة والوطنيــة. ويحــتفظ المرصــد العــالمي للمنظمــة بــأدوات 
لرصد اإلنصاف في مجال الصحة، وقواعد البيانات، والمرتسمات القطرية وتصورات المؤشرات المفصـلة مـن 

  .بلداً  ٩٣
  

ق اإلنصاف والخاصة بالروابط بين الصحة وستعمل التحليالت التي أعدتها المنظمة والموجهة لتحقي  -١١٦
وأطر سائر القطاعات األخرى، على رصد العوامل المشتركة بين القطاعات والسـبل التـي تـؤثر علـى التغطيـة 

  الصحية الشاملة والصحة مع التركيز بشكل خاص على اإلنصاف.
  

اإلقليمــي لألمــريكتين دعــم  وتواصــل الجهــود المبذولــة بــالمقر الرئيســي للمنظمــة بالتعــاون مــع المكتــب  -١١٧
التقــدم فــي إدراج مؤشــرات العمليــات ذات الصــلة والخاصــة بالبيانــات الصــحية الموجهــة لتحقيــق اإلنصــاف فــي 

  مجال الصحة، في كل السياسات وعمليات إعادة توجيه البرنامج واألدوات الخاصة بجمع البيانات.
  

، ٢٠٢٠شــرات الخاصــة برصــد إطــار الصــحة حــدد المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا المؤ  ٢٠١٤وفــي عــام   -١١٨
كمــا قــام المكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ بنشــر صــحيفة الوقــائع التــي تحــدد مؤشــرات المحــددات التــي 

، نشــر المكتــب اإلقليمــي لشــرق ٢٠١٣تــؤثر علــى اإلنصــاف فــي المجــال الصــحي بــين الجنســين. وفــي عــام 
  ٣واالجتماعية والصحية للدول األعضاء في اإلقليم. المتوسط التقرير الخاص بالمؤشرات الديموغرافية

                                                            
يوفر الكتيب استعراضا للربط عبر الشبكات لمشروع ممارسة النشاط البدني، ويمكن االطالع عليه على الرابط    ١

  التالي:
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Transport-and-health /publications/ 

2013/networking-for-physical-activity-brochure-for-download  
  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ١٦(تم االطالع في 

  االطالع على التقارير األساسية ومنجزات المشروع على الرابط التالي :ويمكن    ٢
http://www.euro.who.int/PHAN: environmental health inequalities  

ـــيم اإلنصـــاف فـــي الصـــحة فـــي المنـــاطق الحضـــرية لالطـــالع  علـــى المزيـــد مـــن المعلومـــات بشـــأن  األداة الخاصـــة بتقي
  واالستجابة لمقتضياتها

http://www.who.int/kobe_centre/measuring/urbanheart/en/  ٢٠١٥آذار/ مارس  ١٦(تم االطالع في.(  
  يمكن االطالع على التقرير على الرابط التالي:   ٣

http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2013_EN_1537.pdf  ٢٠١٥  آذار/ مارس ١٨(تم االطالع في.(  
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وتـــم طـــرح العديـــد مـــن المبـــادرات المرتبطـــة برصـــد اتجاهـــات المحـــددات االجتماعيـــة وتقـــدمها علـــى   -١١٩
وجــودة تقيــيم الرعايــة المقدمــة  ،الصــعيد الــوطني بمــا فــي ذلــك المرصــد الصــحي فــي جمهوريــة إيــران اإلســالمية

  للسكان الذين يتعذر الوصول إليهم في بوتان.
  

التعـــاون داخـــل منظومـــة األمـــم وتشـــارك المنظمـــة فـــي العديـــد مـــن األنشـــطة الشـــاملة، بمـــا فـــي ذلـــك   -١٢٠
فــي مجــال الــدعوة، والبحــوث، وبنــاء القــدرات وتقــديم الــدعم  المتحــدة ومــع ســائر المنظمــات الحكوميــة الدوليــة

، أطلقـــت الشـــراكة المعنيـــة بـــدحر المالريـــا ٢٠١٣تقنـــي المباشـــر للمحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة. وفـــي عـــام ال
ــا. وفــي العــام نفســه، نشــر  وبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي إطــار العمــل المتعــدد القطاعــات لمكافحــة المالري

يــة لألمــراض غيــر الســارية، برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي ورقــة نقــاش بشــأن التصــدي للمحــددات االجتماع
، حـددت البعثـة التـي أوفـدت الـى ٢٠١٤ونظمت سلسلة من الدورات الدراسية على شبكة اإلنترنـت. وفـي عـام 

 ،روانـــدا للتحضـــير للعمـــل المشـــترك الـــذي تضـــطلع بـــه األمـــم المتحـــدة بشـــأن المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة
  ب إجراءات متعددة القطاعات.القضايا الصحية ذات األولوية في هذا البلد والتي تتطل

  
بكـــل مولـــود: خطـــة عمـــل مـــن أجـــل وضـــع حـــد تـــم نشـــر خطـــة العمـــل الخاصـــة  ٢٠١٤،١وفـــي عـــام   -١٢١

التــي ُيمكــن تالفيهــا، والتــي قادتهــا منظمــة الصــحة العالميــة واليونيســيف، وركــزت بقــوة علــى اإلنصــاف  للوفيــات
أحد الموضوعات المدرجة في المسودة المحدثة  والمحددات. ويعتبر العمل على مراعاة المحددات االجتماعية

لالســـتراتيجية العالميـــة الخاصـــة بصـــحة النســـاء، واألطفـــال والمـــراهقين. وقـــد تـــم اإلشـــارة صـــراحة إلـــى ضـــرورة 
التصـــدي للمحــــددات االجتماعيـــة المرتبطــــة بمـــرض الســــل، فــــي االســـتراتيجية الخاصــــة بالقضـــاء علــــى الســــل 

  ٢٠١٤.٢واألهداف التي تم وضعها في عام 
  
  )٩-٦٤ج ص عهياكل التمويل الصحي والتغطية الشاملة (القرار استدامة   :الم
  

تضــمن تطــور نظــم تمويــل الــدول األعضــاء، فــي جملــة أمــور، علــى أن  ٩-٦٤ج ص عحــّث القــرار   -١٢٢
لـدفع قطاع الصحة بما يحول دون المدفوعات المباشرة الباهظة في مكان تقديم الخدمة، وبحيث يشمل أسلوبًا 

، وذلـك السـكان التـي تهـدد المخـاطر وآليـة لتجميـع الصـحية، مسـبقًا لقـاء الرعايـة والخـدمات المالية لمساهماتا
  التي يحتاجون إليها. الرعاية التماسهم نتيجة األفراد وٕافقار الصحية الرعاية على الباهظ إلنفاقل تفادياً 

  
تزامـًا سياسـيًا أوضـح بشـأن إدراج التغطيـة الصـحية عدد متزايد من البلدان فـي جميـع األقـاليم الوقطع   -١٢٣

الشاملة في سياساته الوطنية. واستمر هذا االتجاه خالل السنوات الثالث المنصرمة علـى المسـتويات العـالمي 
واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطني، واتخذ شكل قرارات وٕاعالنات ومؤتمرات رفيعة المستوى. وُبِذلت في العديد 

جهود مكثفة لجمع المزيد من األموال الالزمة للخدمات الصحية وتقليل ما يسّدده الفرد مباشرة مـن من البلدان 
جيبــه الخــاص مــن مــال لقــاء حصــوله علــى تلــك الخــدمات. وغــابون والفلبــين مثــاالن علــى بلــدان قامــا بفــرض 

الصحي عن الفقـراء.  ضرائب محددة أو بجمعها وبتسخير األموال المتأتية منها ألغراض سداد أقساط التأمين
كمـا اتخــذت البلــدان إجــراءات راميــة إلــى تحســين كفــاءة اســتخدام المــوارد واإلنصــاف فــي اســتخدامها. واســتجابًة 

                                                            
يمكــن االطــالع  ُقطعــتكـل مولــود: خطــة عمــل مــن أجـل وضــع حــد للوفيــات التــي ُيمكــن تالفيهـا"، والتعهــدات التــي    ١

  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/127938/1/9789241507448_eng.pdf عليها على الرابط التالي:
  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ٢٧(تم االطالع في 

٢     http://www.who.int/tb/post2015_strategy/en/For more information on the strategy and targets, see:   
  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ٢٧االطالع في  (تم
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بلدًا من اإلقليم األوروبي بترسيخ القدرات فـي وزارات الصـحة  ١٨لمقتضيات األزمة االقتصادية، فقد قام مثًال 
لغــرض تقليـل التكــاليف اإلداريــة المتكبـدة. وأدخلــت أيضــًا بلــدان  ووكـاالت الصــحة العموميــة وصـناديق التــأمين

كثيــرة تحســينات علــى عمليــات الشــراء تقلــيًال للنفقــات المتكبــدة عــن األدويــة، وعليــه طــرأ انخفــاض مطــرد علــى 
المدى الذي تعّول فيه البلدان بأنحاء كثيرة من العالم على سداد مبالغ مالية من الجيب الخاص لتمويل الـنظم 

  لصحية.ا
  

بلــدًا مــن جميــع األقــاليم ومــن شــتى مســتويات الــدخل فــي هــذه  ٨٠المنظمــة الــدعم ألكثــر مــن  وقــدمت  -١٢٤
العمليـــة، وهـــو دعـــم اتخـــذ فـــي أغلـــب األحيـــان شـــكل تعـــاون مـــع الشـــركاء فـــي منظومـــة األمـــم المتحـــدة وســـائر 

احثين. المنظمـــات المتعـــددة األطـــراف ووكـــاالت التنميـــة الثنائيـــة والمؤسســـات ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني والبـــ
واشتمل نطاق الدعم على مشاركة سياسية رفيعة المستوى وتحليل تقني مبّين بالتفصيل لنظم التمويل القائمـة، 
مّما وفر أساسًا لوضع استراتيجيات معنية بالتمويل الصحي وخطـط لتنفيـذها، ولرصـد التقـدم المحـرز فـي تلـك 

توليــد معــارف جديــدة وتبــادل الخبــرات فــي مجــال اســتفادت هــذه الجهــود كثيــرًا مــن  الخطــط بمجــرد تنفيــذها. وقــد
اإلصالح بمختلف البلدان، وٕايالء اهتمام أكبر لتتبع الموارد والمسـاءلة عنهـا، والجهـود المبذولـة لتعزيـز قـدرات 
البلدان من أجل اتخاذ قرارات مسندة بالبّينات. وكانت هناك روابط متينة بـين العمـل المعيـاري والعمـل الُمنجـز 

ى القطري، ومن أمثلتها الرئيسية وضع اإلطار المشـترك بـين المنظمـة والبنـك الـدولي بشـأن رصـد على المستو 
  التقدم المحرز صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

  
. ٢٠١٠التقريـر الخـاص بالصـحة فـي العـالم وتجّلت َعبّر هامة تعّزز وتوّسع نطاق تلك التي يبرزهـا   -١٢٥
ع، ولكن يمكـن اسـتخالص إرشـادات عمليـة مـن الخبـرات المكتسـبة مـؤخرًا مـن يوجد حل واحد يناسب الجمي وال

اإلصــالحات المتعلقــة بالتمويــل الصــحي بشــأن االتجاهــات الواعــدة للبلــدان التــي تســعى إلــى المضــي قــدمًا فــي 
  تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

  
التأمين الصحي االختياري نطـاق  وتبّين خبرة البلدان أن نطاق توفير موارد كبيرة ومستقرة عن طريق  -١٢٦

محــدود، ويجــب أن تكــون الطليعــة لإلنفــاق العــام المســتمد مــن مختلــف أشــكال الضــرائب، بمــا فيهــا مســاهمات 
التأمين الصحي االجتماعي، عند االقتضاء. ويمثل ذلك تحديًا يواجه البلـدان التـي لـديها نسـبة كبيـرة مـن أفـراد 

وهـو عامـل يقيِّـد تحصـيل اإليـرادات، علـى أن  –ق العمالـة بـأجر منـتظم القوة العاملـة مّمـن يعملـون خـارج نطـا
بلـدًا زادت  ١٤العديد من البلدان تصّدت لهذا التحدي برغم ذلك. ويوجد مـثًال فـي إقلـيم غـرب المحـيط الهـادئ 

مـــا تعطيـــه مـــن أولويـــة فـــي الســـنوات القليلـــة الماضـــية لتخصـــيص المـــوارد مـــن الميزانيـــة لقطـــاع الصـــحة، فيمـــا 
تقدمت بلـــدان أخـــرى أشـــكاًال جديـــدة مـــن الضـــرائب أو حّســـنت آليـــات جمعهـــا لتمكـــين حكوماتهـــا مـــن زيـــادة اســـ

  اإلنفاق على قطاع الصحة.
  

بلـدًا  ٥٠ومن التوجهات المهمة التي اختطتها بلدان كثيـرة لتحسـين الكفـاءة الحـد مـن التجزئـة، فهنـاك   -١٢٧
الصحي االجتماعي في صندوق مشترك، مما يتيح المجـال  تجمع إيرادات الميزانية العامة ومساهمات التأمين

أمام زيادة القدرة على إعادة توزيع الموارد المتأتية من إجمالي األمـوال المتاحـة بمقـدار أكبـر مـن ذلـك المتـأتي 
فــي حــال دأبــت البلــدان علــى اتبــاع خطــط مســتقلة بشــأن مختلــف فئــات الســكان وفقــًا لمصــدر األمــوال. ويقّلــل 

لدمج من التكاليف اإلدارية المتكبدة ويعّضد القوة الشرائية ويهيئ ظروفًا مواتية لرفـع مسـتوى كفـاءة أيضًا هذا ا
  النظام.

  
وســّلمت البلــدان بأنهــا ال تســتطيع أن تشــق طريقهــا نحــو تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة بالتعويــل   -١٢٨

ضــحة لتعزيــز الكفــاءة وضــمان تقــديم علــى اإلنفــاق ال غيــر، وهــي عاكفــة علــى االســتفادة مــن حــوافز ماليــة وا
الخــدمات الصـــحية ذات األولويــة. ومـــع أن اآلليـــات المتبعــة تحديـــدًا فــي هـــذا المضـــمار مختلفــة فإنهـــا تشـــترك 
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جميعــًا فــي صــلة تــربط بــين تخصــيص المــوارد والمعلومــات المتاحــة عــن احتياجــات الســكان الصــحية أو أداء 
  مقدم الخدمات أو توليفة من تلك العوامل.

  
وتثبت التجربة أيضًا أن التمويل الصحي وٕان كان يؤدي دورًا حاسمًا فإن ضـمان إحـراز تقـدم صـوب   -١٢٩

تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة يســتلزم أمــورًا تتعــدى نطــاق ذاك التمويــل. وُيــوَلى بوجــه خــاص اهتمــام أكبــر 
اعـــد مـــن أجـــل أن يتمتـــع مقـــدمو للصـــلة الرابطـــة بـــين التمويـــل وتـــوفيره وفـــي إطـــار التســـليم بأهميـــة مواءمـــة القو 

الخــدمات بحكــم ذاتــي اســتجابًة لحــوافز الســداد الجديــدة والعمــل فــي الوقــت نفســه علــى ضــمان مســؤوليتهم عــن 
  تقديم خدمات صحية جيدة النوعية.

  
والتزال هناك تحديات كثيرة عند التطلّـع إلـى المسـتقبل، بـرغم أن إدراج التغطيـة الصـحية الشـاملة فـي   -١٣٠

سيعطي زخمًا إضافيًا للبلدان الماضية في هذا االتجاه. وتمثل تعبئة الموارد  ٢٠١٥ية لما بعد عام خطة التنم
تحــديًا بالنســبة إلــى البلــدان المنخفضــة الــدخل؛ وســيلزم أيضــًا تزويــدها بتمويــل خــارجي كــاف ُيوجــه مــن خــالل 

لمكتسبة من السـنوات األخيـرة أهميـة تشويهية وتتفق مع مبادئ فعالية المعونة. كما تعّزز البّينات ا آليات غير
تدعيم المشاركة المثمرة بين السلطات الصحية والمالية على المستويين الوطني والدولي، وذلك من أجل زيـادة 
اســتدامة آليــات التمويــل والعمــل فــي الوقــت نفســه علــى ضــمان الشــفافية والمســاءلة فــي ميــدان اســتخدام المــوارد 

  العامة.
  

دمــج تحليــل المســائل واإلجــراءات المتعلقــة بنــوع الجــنس فــي عمــل اســتراتيجية   :ميم
  )٢٥-٦٠ج ص عالمنظمة (القرار 

  
دمـج استراتيجية على التقدم الُمحرز في تنفيذ  ٢٥-٦٠ج ص عيرّكز هذا التقرير بحسب طلب القرار   -١٣١

قـّدم معلومـات عّمـا ويقتـرح توصـيات وي ١تحليل المسائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجـنس فـي عمـل المنظمـة،
فيمـا يخـص تحليـل المسـائل المتعلقـة بنـوع الجـنس وتخطيطهـا؛ ودمـج موضـوع نـوع يلـي: بنـاء قـدرات المنظمـة 

الجنس في إدارة المنظمة؛ وتعزيز استخدام تحليل المسائل المتعلقة بنوع الجنس والبيانات المصنفة حسب نوع 
  الجنس؛ وٕارساء عملية المساءلة.

  
فيما يخص تحليل المسائل المتعلقـة وطرأت خالل العامين المنصرمين تطورات على قدرات المنظمة   -١٣٢

فــي محــل العمــل. وُعِقــدت حلقــات عمــل لتــدريب مــوظفي البــرامج الوطنيــة فــي خمســة  بنــوع الجــنس وتخطيطهــا
ليميــة والقطريــة مكاتــب إقليميــة وتــدريب المــوظفين المهنيــين مــن مختلــف المجــاالت البرمجيــة فــي المكاتــب اإلق

. المسائل المتعلقة بنوع الجنس والمسـاواة بـين الجنسـين وحقـوق اإلنسـان فـي عمليـة التخطـيطعلى دمج تحليل 
المسـائل ويشتمل اآلن تدريب الموظفين الجدد التوجيهي واإللزامي في المقر الرئيسي على بناء القـدرات بشـأن 

  ق اإلنسان.المتعلقة بنوع الجنس والمساواة بين الجنسين وحقو 
  

أنـه التـزال هنـاك تحـديات معينـة تواجـه ، علـى ٢٥-٦٠ج ص عالقـرار وُأحِرز تقدم مطرد منـذ اعتمـاد   -١٣٣
فـي عملهــم مـن دون أن يــدعمهم علـى نحــو  تحليــل المسـائل المتعلقــة بنـوع الجــنسالمـوظفين الــذين يسـتخدمون 

سـتويات المنظمـة ككـل. ومـن شـأن ذاك على م المسائل المتعلقة بنوع الجنسمتفان الخبراء المتخصصون في 
الـــدعم أن يســـاعد علـــى التصـــدي لتلـــك التحـــديات مـــن خـــالل تحديـــد وســـائل مبتكـــرة علـــى حـــد ســـواء لتحويـــل 

                                                            

 .٢ الملحق، ١/ سجالت/٦٠/٢٠٠٧ج ص ع - ٢٠٠٦ا/ ج ص ع د انظر الوثيقة   ١
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المهارات إلى واقع عملي داخل المنظمة، فضًال عن وضع آليات ناجعة لدعم ورصد استخدام تحليل المسائل 
ارد البشرية بشأن الخبـرات المتصـلة بالمسـائل المتعلقـة بنـوع المتعلقة بنوع الجنس في ظل محدودية قدرات المو 

  الجنس.
  

كمـــا ُأحـــِرز تقـــدم كبيـــر فيمـــا يتصـــل بالقـــدرات الالزمـــة لتحليـــل المســـائل المتعلقـــة بنـــوع الجـــنس علـــى   -١٣٤
المســـتوى القطـــري، مّمـــا أفضـــى إلـــى اتخـــاذ اجـــراءات بشـــأن وضـــع سياســـات وبـــرامج صـــحية وطنيـــة ملموســـة 

بلــدًا عبــر خمســة أقــاليم (منهــا اإلقلــيم  ٦٩. ويتزايــد دمــج المنظــور الخــاص بنــوع الجــنس فــي ومراعيــة للجنســين
  ).الهادئ المحيط غرب وٕاقليماألفريقي وٕاقليم األمريكتين وٕاقليم جنوب شرق آسيا وٕاقليم شرق المتوسط 

  
واة بـــين وزادت المنظمـــة عـــدد آلياتهـــا المؤسســـية بشـــأن دمـــج المنظـــور الخـــاص بنـــوع الجـــنس والمســـا  -١٣٥

فصـل  كتّيـب المنظمـة لوضـع المبـادئ التوجيهيـةالجنسين وحقوق اإلنسان. ويرد مثّال في (الطبعة الثانية) من 
عــن كيفيــة دمــج موضــوع المســاواة بــين الجنســين وحقــوق اإلنســان والمنظــور الخــاص بنــوع الجــنس والمحــددات 

وٕاضافة إلـى ذلـك، فـإن مواضـيع المنظـور الخـاص بنـوع الجـنس  ١االجتماعية في المبادئ التوجيهية للمنظمة.
كتّيـب والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان مبّينة في محتويات برنامج المنظمة للتنمية اإلداريـة وكـذلك فـي 

وعلى المستوى اإلقليمي، فإن الدليل الجديد لوضـع برنـامج عمـل الثنائيـة فـي  ٢.المنظمة عن ممارسات التقييم
تـــب اإلقليمـــي لألمـــريكتين يتضـــمن إرشـــادات واضـــحة فيمـــا يتعلـــق بـــدمج المنظـــور الخـــاص بنـــوع الجـــنس المك

  ٣والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان واالنتماء العرقي.
  

وسيكون مفيدًا تحديد العقبات التي تعترض سبيل تعزيز واستدامة عملية دمج المنظور الخـاص بنـوع   -١٣٦
وٕاعداد التقارير واإلدارة عبر مستويات المنظمة ككل، ويمكن االستناد إلى نتـائج الجنس في وظائف التخطيط 

  الرصد في وضع استراتيجيات تعزز دمج المنظور المذكور.
  

وثمــة زيـــادة علـــى جميــع مســـتويات المنظمـــة فـــي الطلــب علـــى التوجيـــه التقنــي بصـــدد دمـــج المنظـــور   -١٣٧
ق اإلنســـان فـــي عمـــل المنظمـــة. ومـــن أمثلـــة ذلـــك وثـــائق الخـــاص بنـــوع الجـــنس والمســـاواة بـــين الجنســـين وحقـــو 

، فضــًال عــن خطــط العمــل اإلقليميــة المتعلقــة بــاألمراض غيــر الســارية والشــيخوخة فــي المكتــب ٢٠٢٠الصــحة 
اإلقليمــي ألوروبــا، واســتراتيجيات الــنظم الصــحية وٕاطــار العمــل اإلقليمــي بشــأن الشــيخوخة والصــحة فــي إقلــيم 

والكتّيــب الخــاص بتحليــل الحــاالت الصــحية فــي المكتــب اإلقليمــي  ٤)،٢٠١٩-٢٠١٤غــرب المحــيط الهــادئ (
  لألمريكتين.

  
وهناك زيادة أيضًا على المستوى القطري في الطلب على الدعم التقني الالزم لدمج المنظور الخاص   -١٣٨

ـــيم بنـــوع الجـــنس والمســـاواة بـــين الجنســـين وحقـــوق اإلنســـان فـــي البـــرامج والسياســـات الصـــحية. ويوجـــد فـــي  إقل

                                                            

ـــب    ١ ـــةكتّي ـــادئ التوجيهي ـــة لوضـــع المب ـــةمنظمـــة الصـــحة العالمي . جنيـــف: منظمـــة الصـــحة العالميـــة؛ ، الطبعـــة الثاني
٢٠١٤. 

 .٢٠١٣منظمة الصحة العالمية عن ممارسات التقييم. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ كتّيب    ٢
للبلـدان األمريكيـة بشـأن خطـط  ومنظمـة الصـحة دليل التخطيط العملـي المشـترك بـين المكتـب اإلقليمـي لألمـريكتين   ٣

 .٢٠١٥-٢٠١٤ عمل الثنائية ورصد األداء وتقييمه
متـــاح علـــى  )٢٠١٩-٢٠١٤الشــيخوخة والصـــحة فـــي إقلـــيم غــرب المحـــيط الهـــادئ (بشـــأن العمـــل اإلقليمـــي  إطــار   ٤

ـــــالي:  ـــــرابط الت ـــــي  http://www.wpro.who.int/topics/ageing/regional_framework_final.pdfال ـــــم االطـــــالع ف  ١٩(ت
 ).٢٠١٥ آذار/ مارس
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بلدًا من البلدان العاكفة على تنفيذ خطط تعّزز دمج المنظـور الخـاص بنـوع الجـنس فـي قطـاع  ٣١األمريكتين 
بلدًا في األقاليم كافة (بما فيها اإلقليم األفريقي وٕاقليم جنوب شرق آسيا واإلقلـيم  ١٨الصحة. وزّودت المنظمة 

دمج المنظور الخاص بنوع الجنس ) بالدعم الالزم لادئاله المحيط وٕاقليم غرباألوروبي وٕاقليم شرق المتوسط 
  ياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية.والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان في الس

  
ــًا للبلــدان فــي جمــع المزيــد مــن البيانــات واســتخدامها فــي تحليــل موضــوع   -١٣٩ وقــدمت المنظمــة دعمــًا قوي

عة بلــدان فــي اإلقلــيم األوروبــي وثالثــة أخــرى فــي إقلــيم األمــريكتين بالــدعم اإلنصــاف فــي الصــحة. وُزوِّدت ســب
ــيم األفريقــي مــن البلــدان التــي  ٤٦الــالزم إلعــداد أو تنقــيح مرتســمات وخطــط صــحية، بمــا فيهــا  ــدًا فــي اإلقل بل

أعــدت مرتســمات قطريــة عــن المنظــور الخــاص بنــوع الجــنس وصــحة المــرأة. وحصــلت خمســة بلــدان فــي إقلــيم 
رق آسيا وثالثة أخرى في إقليم شرق المتوسط وستة غيرها في إقليم األمريكتين وستة سواها في إقليم جنوب ش

غرب المحيط الهادئ على الدعم التقني الالزم لتعزيز نظمها الخاصة بالمعلومات الصحية من أجـل تصـنيف 
المصنفة بحسب الجنس فـي البيانات الصحية وتحليلها على نحو منصف. ويتواصل بإطراد استخدام البيانات 

المنظمــة وفــي التقــارير الصــحية القطريــة. وتواظــب المنظمــة علــى رصــد مســألة اإلنصــاف فــي الصــحة بفضــل 
  بلدًا. ٩١البيانات المصنفة بحسب الجنس ومحل اإلقامة والشرائح الخمسية الغنية ومستوى التعليم في 

  
دمــج المنظــور الخــاص بنــوع الجــنس وتحليــل المســائل  وجــرى االرتقــاء بمســتوى مســاءلة األمانــة عــن  -١٤٠

) جانــب تقيــيم ePMDSالمتعلقــة بنوعــه. وتضــم مــثًال األداة اإللكترونيــة المعــززة لتقيــيم األداء فــي المنظمــة (+
الموظـــف والمشـــرف عليـــه فيمـــا يخـــص مراعـــاة الفـــروق الفرديـــة والثقافيـــة وتعزيزهـــا؛ وتســـتدعي الغايـــة الخاصـــة 

حدد المشرف أهدافًا تسهم في تحقيـق التـوازن بـين الجنسـين وكـذلك التـوازن الجغرافـي فـي بناحية اإلشراف أن ي
ممارســات التوظيــف. وتشــتمل اتفاقــات اإلدارة العليــا علــى مؤشــر بشــأن ســد الفجــوة بــين الجنســين فــي عمليــة 

ن مؤشـرات مؤشـرًا مـ ١٥٪ مـن متطلبـات ٥٠التوظيف. وأخيرًا، فقـد أحـرزت المنظمـة تقـدمًا فـي اسـتيفاء نسـبة 
 بشأن المساواة بـين الجنسـين وتمكـين المـرأةاألمم المتحدة العمل على نطاق منظومة األداء المحّددة في خطة 

 .٢٠١٢٪ في عام ٢٠، وذلك بعد أن كانت نسبة استيفائها ٢٠١٤في عام 
  

  )١٦-٦٠ع  ص  جالتقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد (القرار   :نون
  

الشــركاء الــدوليين واإلقليميــين و الــدول األعضــاء مــع األمانــة  اونعــتت ١٦-٦٠ج ص عاســتجابة للقــرار   -١٤١
المفـــرط والنـــاقص  هاهـــدف التقليـــل إلـــى أدنـــى حـــد مـــن اســـتعمالبتعزيـــز االســـتعمال الرشـــيد لألدويـــة لوالـــوطنيين 

. وقـد التـزم عـدد لشـحيحةٕاهدار الموارد او صحية الحصائل وهذه أوجه استعمال تسبب بأجمعها سوء الوالسيء 
متزايد من البلدان في جميع األقـاليم التزامـًا سياسـيًا صـريحًا بتحسـين إتاحـة األدويـة واسـتعمالها الرشـيد كإسـهام 

  في التغطية الصحية الشاملة وبتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة.
  

المتاحة من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسـط بشـأن واسُتكمل تحليل لبيانات المنظمة العالمية   -١٤٢
استعمال األدوية والسياسات الدوائية ويبّين التحليل بوضوح أن البلدان التـي تنفـذ المزيـد مـن السياسـات الراميـة 

هي بلدان تستعمل األدوية استعماًال أفضل بشكل ملحوظ (أكثر  ١إلى تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد
 ٢) في إطار الرعاية األولية.٪١٠٠من 

                                                            
، جنيف: منظمة الصحة العالمية، Promoting rational use of medicines: core componentsمنظمة الصحة العالمية،    ١

٢٠٠٢. 
٢      Holloway KA, Henry D. WHO essential medicines policies and use in developing and transitional countries: an 

analysis of reported policy implementation and medicines use surveys. PLOS Medicine, Sept 2014; 11(9): e1001724.  
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وفي اإلقليم األوروبي، بدأ العمل على وضع سياسـات وطنيـة بشـأن إتاحـة األدويـة واسـتعمالها وتنفيـذ   -١٤٣
  ١بلدًا. ١٣هذه السياسات ورصدها وتقييمها في 

  
إقليم شرق المتوسط، عزز لبنان االستعمال الرشيد عبر أفضـل الممارسـات الصـيدالنية. وحـّدث  وفي  -١٤٤

األردن قائمتــــه الوطنيــــة لألدويــــة األساســـــية ونظــــم اجتماعــــات إقليميــــة بشـــــأن تعزيــــز نظــــم التــــأمين الصـــــحي 
ختيـار األدويـة االجتماعي ألغراض التغطية الصحية الشاملة وعقد دورة قصـيرة بشـأن االقتصـاد الصـيدالني وا

  ) من أجل التوعية وبناء قدرات المهنيين الصحيين.٢٠١٤أيلول/ سبتمبر  ٢٥إلى  ٢٠الرشيد (عمان، من 
 

وفــي إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ، نشــر بعــض البلــدان الجزريــة فــي المحــيط الهــادئ مبــادئ توجيهيــة   -١٤٥
نـــام لجنـــة اختيـــار وطنيـــة لتنفيـــذ  ت فييـــتمتعلقـــة بـــالعالج النمـــوذجي لتعزيـــز اســـتعمال األدويـــة الرشـــيد. وأنشـــأ

السياسات بشأن استعمال األدوية ورصد هذه السياسات وتقييمها علـى وجـه أفضـل. واضـطلعت جمهوريـة الو 
  الديمقراطية الشعبية بأنشطة لبناء قدرات واضعي السياسات والمهنيين الصحيين.

 
إلــى تحســين اختيــار األدويــة ووصــفها وتوزيعهــا أعمــاًال ترمــي  ٢بلــداً  ١٧وفــي اإلقلــيم األفريقــي، باشــر   -١٤٦

واســـتعمالها. وشـــملت األنشـــطة تنقـــيح القـــوائم الوطنيـــة لألدويـــة األساســـية و/ أو المبـــادئ التوجيهيـــة المتعلقـــة 
بــالعالج النمــوذجي وٕاجــراء دراســات استقصــائية لتقيــيم وصــف األدويــة واســتعمالها. وُدّرب العــاملون الصــحيون 

قليم لضمان استعمال األدوية األساسية على نحو رشيد وفقًا للمبادئ التوجيهية الوطنية وموزعو األدوية في اإل
فاصو وغانـا علـى التـوالي لتزويـد البلـدان  المتعلقة بالعالج النموذجي. وُعقدت حلقات عمل إقليمية في بوركينا

درجــة فــي قائمــة المنظمــة بأحــدث المعلومــات عــن المنهجيــة المســندة بالبينــات المســتخدمة الختيــار األدويــة الم
ـــة األساســـية  ـــدان بخصـــوص ســـبل إعـــداد قائمـــة وطنيـــة لألدوي ـــه هـــذه البل ـــة األساســـية وتوجي النموذجيـــة لألدوي

  وتنقيحها وتطبيقها.
  

وفــي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا، ُيتبــع نهــج منســق لتعزيــز اســتعمال األدويــة علــى نحــو رشــيد مــن خــالل   -١٤٧
إطار توفير الرعاية الصحية كل أربع سنوات ونشر التقارير على الموقع إجراء تحليل لوضع إدارة األدوية في 

وتنطــوي التحاليــل مــن هــذا القبيــل علــى جمــع البيانــات عــن  ٤حســبما تكلــف بــه الــدول األعضــاء. ٣اإللكترونــي
فيهــا المضــادات الحيويــة) وتــوافر األدويــة وتنفيــذ السياســات الراميــة إلــى تعزيــز تحســين  اســتعمال األدويــة (بمــا

اســتعمال األدويــة مــن جانــب فريــق حكــومي متعــدد التخصصــات علــى مــدى أســبوعين باســتخدام أداة مصــممة 
 مسبقًا واختتام العمل بعقد حلقة عمل وطنية لتخطيط العمل المقبل.

  
  
  

                                                            
وقبـــرص وٕاســـتونيا واليونـــان وهنغاريـــا وقيرغيزســـتان وجمهوريـــة مولـــدوفا ألبانيـــا وأرمينيـــا والبوســـنة والهرســـك وكرواتيـــا    ١

 واالتحاد الروسي وطاجيكستان وأوكرانيا.
ديفــوار وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وٕاثيوبيــا وغانــا  فاصــو وبورونــدي والكــاميرون والكونغــو وكــوت بــنن وبوركينــا   ٢

 تنزانيا المتحدة وزامبيا وزمبابوي.وغينيا ومالي والنيجر والسنغال وتوغو وجمهورية 
٣   Country situational analysis :على الموقع اإللكتروني التالي ،

http://www.searo.who.int/entity/medicines/country_situational_analysis/en/  ٢٠١٥ أبريل نيسان/ ١٠(تم االطالع في.( 
بشــأن السياســة الوطنيــة لألدويــة األساســية التــي تشــمل اســتعمال األدويــة  SEA/RC64/R5قــرار اللجنــة اإلقليميــة رقــم    ٤

 .٢٠١٣بشأن إدارة األدوية الفعالة الصادر في عام  SEA/RC66وقرارها رقم  ٢٠١١الرشيد الصادر في عام 
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وفيمــا يخــص االلتزامــات المتصــلة باســتعمال مضــادات الميكروبــات علــى نحــو مســؤول لــدى البشــر،   -١٤٨
فـي العمليـة االستشـارية  ١)٢٠١٤تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  ١٤و ١٣فـي أوسـلو فـي  ساهم اجتمـاع دولـي (عقـد

 ٢٠واتفـق المشـاركون مـن أكثـر مـن  ٢لوضع مسودة خطة عمل عالمية بشأن مقاومـة مضـادات الميكروبـات.
بلدًا على سلسلة من االستراتيجيات والتدخالت لتعزيز تحسـين اسـتعمال المضـادات الحيويـة مـن أجـل إدراجهـا 

بلـــدًا فـــي اإلقلـــيم  ١٧مســـودة الخطـــة المـــذكورة. وأجريـــت دراســـة عـــن اســـتهالك المضـــادات الحيويـــة فـــي  فـــي
األوروبــــي وعقــــدت حلقتــــا عمــــل وطنيتــــان بشــــأن البحــــث النــــوعي المتصــــل باســــتعمال األدويــــة فــــي ســــلوفينيا 

ـــاني مـــن عـــام ـــة النهـــوض بوضـــع نهـــج جديـــدة الســـتعمال مضـــادات  ٢٠١٤ وأوزبكســـتان فـــي النصـــف الث بغي
الميكروبات الحصيف. وفـي إقلـيم غـرب المحـيط الهـادئ، جـّدد تأييـد اللجنـة اإلقليميـة لبرنـامج العمـل اإلقليمـي 

واليــة البلــدان المتمثلــة  ٢٠١٤فــي عــام  WPR/RC65.R4 الخــاص بمقاومــة مضــادات الميكروبــات فــي القــرار
فــي اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لتصــحيح االســتعمال غيــر الرشــيد لمضــادات الميكروبــات والتصــدي للخطــر النــاجم 

 عن مقاومة مضادات الميكروبات.
  

وعقــد اجتمــاع عنوانــه "التغطيــة الصــحية الشــاملة: االعتبــارات فــي إطــار السياســات والبــرامج الخاصــة   -١٤٩
) وحشــد ٢٠١٤ أيلــول/ ســبتمبر ٣٠إلــى  ٢٨مزايــا األدويــة" (فــي كيــب تــاون فــي جنــوب أفريقيــا مــن  بتصــميم

ولوكـاالت المسـاعدة الدوليـة مـن أجـل بحـث الـنهج العمليـة وأفضـل  ٣ممثلين لثمانية بلدان فـي اإلقلـيم األفريقـي
  املة.الممارسات لتصميم مزايا األدوية وٕادارتها في سياق مبادرات التغطية الصحية الش

 
وشـارك كـل مـن التحـالف مــن أجـل بحـوث السياسـات والـنظم الصــحية والمنظمـة أثنـاء النـدوة العالميــة   -١٥٠

أيلـول/ سـبتمبر إلـى  ٣٠الثالثة بشأن بحوث النظم الصحية (التي عقدت في كيب تاون في جنوب أفريقيا من 
دويــة والقــدرة علــى تحمــل تكاليفهــا إتاحــة األاالرتقــاء بعــن ) فــي نشــر التقريــر ٢٠١٤تشــرين األول/ أكتــوبر  ٣

الـذي يركـز علـى دور األدويـة فـي تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة؛  ٤في الـنظم الصـحية واستخدامها المالئم
 واالبتكار في تحسين إتاحة األدوية؛ واستخدام نهج تجميعي لتحسين إتاحة األدوية.

  
فــــي إطــــار دورة الســــنتين عبــــر  ٢٠١٣عــــام  وُنقحــــت قائمــــة المنظمــــة النموذجيــــة لألدويــــة األساســــية  -١٥١

قائمة النموذجية لألدوية األساسية واإلصدار الرابع لقائمة المنظمة النموذجيـة لألدويـة لاإلصدار الثامن عشر ل
لجنـة . والبنود الرئيسية المدرجة في جدول األعمال والمتصلة بالتنقيح المقبـل الـذي سـتجريه األساسية لألطفال
 ٢٤إلــى  ٢٠فــي اجتماعهــا العشــرين المزمــع عقــده مــن  باختيــار األدويــة األساســية واســتعمالهاالخبــراء المعنيــة 
هــي اســتعراض لألدويــة األساســية لمكافحــة الســرطان وتطبيقــات خاصــة بأدويــة جديــدة  ٢٠١٥نيســان/ أبريــل 

  .Cلمكافحة التهاب الكبد 
  
  
  

                                                            
علومات إضافية عن االجتماع على الموقع اإللكتروني التالي: تتاح م   ١

http://www.who.int/drugresistance/events/Oslomeeting/en/  ٢٠١٥آذار/ مارس  ٣(تم االطالع في.( 
 .٦٨/٢٠وج ٦٨/١٩انظر الوثيقتين المصاحبتين ج   ٢
 بوتسوانا وليسوتو ومالوي وناميبيا وجنوب أفريقيا وسوازيلند وزامبيا وزمبابوي.   ٣

٤                        Bigdeli M, Peters DH, Wagner AK, Eds. Medicines in health systems: 
advancing access, affordability and appropriate use. Geneva, World Health Organization; 2014  

http://www.who.int/alliance-hpsr/resources/FR webfinal_v1.pdf _ ،at 
  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ٣٠تم االطالع في (
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  التأهب والترصد واالستجابة
  

 اللقاحــات إلــى والتوصــل األنفلــونزا فيروســات ادلتبــ: الجائحــة لألنفلــونزا التأهــب  :سين
  )٥-٦٤ع ص ج القرار( األخرى والفوائد

  
 لمواجهــــة بالتأهــــب الخــــاص اإلطــــار العالميــــة الصــــحة جمعيــــة اعتمــــدت ٥-٦٤ع ص ج القــــرار فــــي  -١٥٢

الــذي يســعى إلــى تحســين وتعزيــز تبــادل فيروســات األنفلــونزا قــد تتســبب  ١،")التأهــب إطــار(" الجائحــة األنفلــونزا
فــي جائحــة بشــرية، وذلــك مــن خــالل شــبكة مختبــرات تنســقها المنظمــة وُتعــرف باســم النظــام العــالمي لترصــد 

 مية.األنفلونزا واالستجابة لها، وتعزيز اإلتاحة النزيهة والمنصفة للفوائد المترتبة على هذا التبادل للبلدان النا
 

 عــن العالميــة، الصــحة جمعيــة إلــى العــام المــدير يقــدم مــن اإلطــار علــى أن ١-٤-٧ويــنص الفــرع   -١٥٣
وتصـف هـذه الوثيقـة  ٢في تنفيذ اإلطار. المحرز والتقدم الحالة عن سنتين كل تقريراً  التنفيذي، المجلس طريق

  ٢٠١٣.٣ التقدم المحرز منذ تقرير السنتين المقدم إلى جمعية الصحة العالمية في أيار/ مايو
  

 العــالمي ُأنجــز تقيــيم أجرتــه مختبــرات النظــام ٢٠١٤فــي أيلــول/ ســبتمبر  والترصــد: المختبــرات قــدرات  -١٥٤
لهــا. ووجــد التقيــيم أن النظــام يشــكل شــبكة قويــة تقــوم علــى أســس تقنيــة وخبــرات  واالســتجابة األنفلــونزا لترصــد

متينة يمكن أن يتسع نطاقها ليشمل مسببات أمراض معدية أخـرى. ولكـن التـزال هنـاك ثغـرات جغرافيـة واسـعة 
ان كبيران في أفريقيا والشرق األوسط وشرق أوروبا. ففيما يتعلق بكثير من مراكز األنفلونزا الوطنية هناك تحدي

همـا التمويـل والتــزام الحكومـات. وُيعــد تعزيـز قــدرات المختبـرات والترصـد فيمــا يتعلـق بــاألنفلونزا عنصـرًا رئيســيًا 
  ٤من عناصر أنشطة بناء قدرات التأهب لألنفلونزا الجائحة المدعومة من مساهمة الشراكة.

 
ســـاعدت خطـــة العمـــل العالميـــة  ٢٠٠٦عـــام  . منـــذاألنفلـــونزا لقاحـــات إنتـــاج علـــى العالميـــة القـــدرة  -١٥٥

مليـون جرعـة فـي  ٥٠٠األنفلـونزا مـن  لقاحـات إنتـاج على العالمية الخاصة بلقاحات ألنفلونزا على زيادة القدرة
 مليــون ٥ ٠٠٠؛ ومــن المقــدر أن تبلــغ قــدرة الصــنع ٢٠١٣جرعــة فــي عــام  مليــون ١ ٥٠٠ إلــى ٢٠٠٦عــام 

  ٢٠١٦.٥ جرعة بحلول عام
                                                            

  .٢، الملحق ١/ سجالت/٦٤/٢٠١١ج ص عالوثيقة    ١
 إنتــاج علــى العالميــة والترصــد؛ والقــدرة المختبــرات خمســة مجــاالت لالســتعراض، هــي: قــدرات ١-٤-٧يحــدد الفــرع    ٢

 ومضـادات اللقاحـات إتاحة عن الصناعة، بما في ذلك المعلومات دوائر مع المعقودة االتفاقات األنفلونزا؛ حالة لقاحات
 المكتســبة الشــراكة؛ والخبــرة مســاهمة اســتخدام عــن المــالي والتقريــرللجــوائح؛  للتصــدي الالزمــة المــواد وســائر الفيروســات

  الجائحة. لألنفلونزا بالتأهب الخاصة البيولوجية للمواد اإلطار التعريف الوارد في استعمال من
. ولالطالع على المزيد من المعلومات عـن التقـدم المحـرز انظـر تقـارير االجتماعـات التـي ٦٦/١٧ج ص عالوثيقة    ٣

الجائحــة والتقــارير الســنوية المقدمــة مــن  األنفلــونزا لمواجهــة بالتأهــب الخــاص باإلطــار المعنــي االستشــاري الفريــق أعــدها
  ، في الرابط التالي: ٢٠١٤و ٢٠١٣الفريق االستشاري إلى المدير العام في عامي 

http://www.who.int/influenza/pip/pip_meetings_consultations/en/  
  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ٤(تم االطالع في 

   :. ٢٠١٦-٢٠١٣من خطة التنفيذ الخاصة بمساهمة الشراكة للفترة  ١انظر الفرع    ٤
http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_17jan2014.pdf?ua=1  

  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ٤(تم االطالع في 
 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112307/1/9789241507011_eng.pdf?ua=1انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    ٥
  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ٤االطالع في  (تم
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، المبــرم مــع شــركة غالكســو ٢ســيتيح االتفــاق الموحــد لنقــل المــواد  ١االتفاقــات مــع دوائــر الصــناعة:  -١٥٦
من إنتاجهما من لقاحـات  ٪١٠سميث كالين ومعهد األمصال الهندي وصول المنظمة في الوقت الفعلي إلى 

اســتور، فســيتيح وصــول ، المبــرم مــع مؤسســة ســانوفي ب٢األنفلــونزا الجائحــة؛ أمــا االتفــاق الموحــد لنقــل المــواد 
من إنتاجها من لقاحات األنفلـونزا الجائحـة. كمـا التزمـت شـركة غالكسـو  ٪١٥المنظمة في الوقت الفعلي إلى 

ماليـــين مقـــرر عالجـــي مـــن األدويـــة المضـــادة للفيروســـات. وتـــم التوقيـــع علـــى عـــدة  ١٠ســـميث كاليـــن بإتاحـــة 
 اتفاقات مع المؤسسات األكاديمية والعلمية، وهناك مفاوضات جارية من أجل إبرام اتفاقات إضافية. 

  
مســاهمة مــن الصــانعين بمبلــغ يزيــد  ٢٠١٣تلقــت المنظمــة عــن ســنة  ٢اســتخدام مســاهمة الشــراكة:  -١٥٧
مليون  ١٥كان قد تم تلقي نحو  ٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي؛ وبحلول  ٢٧,٢على 

تــم إنجــاز خطــط تنفيــذ تفصــيلية  ٢٠١٤. وفــي كــانون الثــاني/ ينــاير ٢٠١٤دوالر أمريكــي مــن مســاهمة عــام 
داعمـــة والتحلـــيالت ال ٢٠١٦،٣-٢٠١٣ُوضـــعت علـــى أســـاس الخطـــة الرفيعـــة المســـتوى لتنفيـــذ الشـــراكة للفتـــرة 

فيمــا يتعلــق بالمجــاالت الخمســة التاليــة الخاصــة بأعمــال التأهــب: بنــاء قــدرات المختبــرات  ٤بــالثغرات،الخاصــة 
القــدرات التنظيميــة؛ واإلبــالغ عــن المخــاطر؛ والتخطــيط للنشــر. وبــدأ صــرف  والترصــد؛ وعــبء المــرض؛ وبنــاء

تجابة علــى نطــاق المنظمــة لفاشــية . وكــان لالســ٢٠١٤األمــوال وتنفيــذ األنشــطة فــي النصــف الثــاني مــن عــام 
 مرض فيروس اإليبوال أثر في التنفيذ، والسيما في اإلقليم األفريقي.

  
أقـــــرت المـــــديرة العامـــــة المبـــــادئ التوجيهيـــــة الســـــتخدام أمـــــوال  ٢٠١٤وفـــــي تشـــــرين الثـــــاني/ نـــــوفمبر   -١٥٨

في إطار مساهمة الشراكة، والتي قدمها الفريق االستشاري المعني بالتأهب لألنفلونزا الجائحة بعد  ٥االستجابة
ـــوفر المبـــادئ إرشـــادات بشـــأن اســـتخدام أمـــوال  التشـــاور مـــع دوائـــر الصـــناعة وســـائر أصـــحاب المصـــلحة. وت

 مساهمة الشراكة المحتفظ بها احتياطيًا من أجل االستجابة للجوائح.
  

مــــن أجــــل تعزيــــز الشــــفافية  ٦علــــى شــــبكة اإلنترنــــت بوابــــة تنفيــــذ خاصــــة بمســــاهمة الشــــراكةوُأنشــــئت   -١٥٩
 والمساءلة فيما يتعلق بأموال مساهمة الشراكة.

  
بيانات المتواليـات الجينيـة: للمسـاعدة علـى بحثـه للمسـائل المتصـلة بمعالجـة بيانـات المتواليـة الجينيـة   -١٦٠

قام الفريـق االستشـاري بإنشـاء فريـق خبـراء عامـل  ٧لونزا الجائحةاص بالتأهب لمواجهة األنفخضمن اإلطار ال
                                                            

ــــــــم االطــــــــالع فــــــــ /http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2/en انظــــــــر   ١ آذار/  ٤ي (ت
 ).٢٠١٥ مارس

الجائحة. ومسـاهمة الشـراكة هـي مبلـغ يـدفع  األنفلونزا لمواجهة بالتأهب الخاص من اإلطار ٣-١٤-٦انظر الفرع    ٢
سنويًا لمنظمة الصحة العالمية من صانعي لقاحـات األنفلـونزا ووسـائل تشخيصـها والمستحضـرات الصـيدالنية  الخاصـة 

سـُتوجه نسـبة  ٢٠١٦-٢٠١٢العالميـة بترصـد األنفلـونزا واالسـتجابة لهـا. وبالنسـبة للفتـرة بها، والـذين يسـتخدمون النظـام 
  منها إلى االستجابة للجوائح. ٪٣٠من أموال مساهمة الشراكة إلى تدابير التأهب، ونسبة  ٪٧٠
(تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي  http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_17jan2014.pdf?ua=1انظــــــــر    ٣
  ).٢٠١٥  آذار/ مارس  ٤
  ).٢٠١٥مارس آذار/  ٤(تم االطالع في http://www.who.int/influenza/pip/pip_pc_ga.pdf?ua=1 انظر    ٤
  http://www.who.int/influenza/pip/pip_ag_oct2014_meetingreport_final_7nov2014.pdf?ua=1 ٥انظر الملحق    ٥

  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ٤(تم االطالع في 
  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ٤(تم االطالع في  /https://extranet.who.int/pip-pc-implementationانظر    ٦
  من اإلطار. ٤-٢-٥انظر الفرع    ٧
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عقد الفريق االستشاري مشاورة تقنيـة مـع ممثلـي قواعـد بيانـات  ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٤وفي  ١تقني.
، وســــيركز علــــى بحــــث وتحديــــد ٢٠١٥المتواليــــات الجينيــــة. وسيســــتمر عمــــل الفريــــق االستشــــاري فــــي عــــام 

ام يوضع ضمن اإلطار الخاص بالتأهـب لمواجـه األنفلـونزا لمناولـة فيروسـات األنفلـونزا الخصائص المثلى لنظ
 التي لها بيانات متوالية جينية قد تتسبب في جائحة بشرية. 

  
  )١-٦٠ع ص ج القرار( الجدري فيروس مخزونات تدمير: الجدري استئصال  :عين

  
األمانـة منـذ جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة يعرض هذا التقرير نبذة عن العمل الذي اضـطلعت بـه   -١٦١

 فيـروس ببحـوث والمعنيـة للمنظمـة التابعـة االستشـارية والستين. ويلخص نتائج االجتماع السـادس عشـر للجنـة
) والعمـــل الـــذي تـــم مـــن أجـــل التشـــاور بشـــأن آثـــار ٢٠١٤تشـــرين األول/ أكتـــوبر  ٢١-٢٠الجـــدري (جنيـــف، 

 فيما يتعلق بالتأهب للجدري ومكافحته.  بالبيولوجيا التوليفيةاستخدام وٕامكانات التكنولوجيات الخاصة 
 

فــي اجتماعهــا الســادس الجــدري  فيــروس ببحــوث والمعنيــة للمنظمــة التابعــة وأكــدت اللجنــة االستشــارية  -١٦٢
قامـت اللجنـة  ٢٠١٤عشر أنها أشرفت على عمل برنـامج البحـوث المعتمـد بشـأن فيـروس الجـدري. وفـي عـام 

العلمية الفرعية المنبثقة عن اللجنة االستشارية بتقييم ثمانية مشاريع شكلت توسعًا في مقترحات معتمدة قائمة، 
مقترحات جديدة لبحوث تنطوي على استعمال فيـروس الجـدري  واعتمدت األمانة هذه المشاريع. ولم ُتعتمد أية

 ٢الحي.
 

 المركــزين وتلقــت اللجنــة االستشــارية التقريــر الخــاص بمجموعــات فيــروس الجــدري المحــتفظ بهــا فــي  -١٦٣
ونظــرت اللجنــة االستشــارية أيضــًا فــي  ٣الجــدري. فيروســات بتخــزين لهمــا والمــرخص المنظمــة مــع المتعــاونين

تحــــديثات للمعلومــــات عــــن اســــتعمال فيــــروس الجــــدري الحــــي فــــي تطــــوير اختبــــارات التشــــخيص، ونمــــوذجين 
حيــوانيين، ولقاحــات للجــدري، وعوامــل مضــادة لفيــروس وعوامــل عالجيــة. ووصــف ممــثالن مــن شــركتي أدويــة 

روس. وتحقــق تقــدم فــي اختبــار وتســجيل لقاحــات التقــدم المحــرز نحــو تســجيل عــاملَّين مرشــحين مضــادين للفيــ
 جديدة غير مستنسخة مضادة للجدري يمكن أن تكون مناسبة لالستعمال مع األشخاص المنقوصي المناعة.

  
زار فريــق تفتــيش علــى الســالمة البيولوجيــة تــابع للمنظمــة مســتودع فيــروس الجــدري  ٢٠١٤وفــي عــام   -١٦٤

االتحــاد الروســي. ومــن المقــرر القيــام بزيــارة تفتــيش فــي الواليــات  وفــتش علــى مرافــق االحتــواء البيولــوجي فــي
البيولوجيـــة  المخـــاطر إدارة . واتبـــع البروتوكـــول المســـتخدم معيـــار٢٠١٥المتحـــدة األمريكيـــة فـــي أيـــار/ مـــايو 

عنصـــرًا إلدارة المخـــاطر  ١٦)، والـــذي يشـــمل CWA 15793( المقـــاييس لتوحيـــد األوروبيـــة للجنـــة المختبريـــة
 المختبرية. البيولوجية

  
  

                                                            
  http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/PIP_AG_Rev_Final_TEWG_Report_10_Oct_2014.pdf?ua=1 انظر  ١

  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ٤(تم االطالع في 
الجـدري  فيـروس ببحـوث والمعنيـة للمنظمـة التابعـة االستشـارية على تقرير االجتماع السادس عشـر للجنـة لالطالع   ٢

 /http://www.who.int/csr/resources/publications/smallpox/WHO_HSE_PED_CED_2013_2/enانظـــر: 
  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ١٢االطالع في  (تم
 بـإقليم فـي كولتسـوفو الحيويـة والتكنولوجيـا الفيروسـات لبحـوث الحكومي أحد المستودعين المشار إليهما هو المركز   ٣

 بجورجيـا فـي الواليـات فـي أتالنتـا منهـا والوقايـة األمـراض مكافحـة الروسي. والثـاني هـو مراكـز نوفوسيبرسك في االتحاد
  .األمريكية المتحدة
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وتـــم العثـــور علـــى أمبـــوالت زجاجيـــة تحتـــوي علـــى عينـــات مـــن فيـــروس الجـــدري مخزنـــة فـــي منتصـــف   -١٦٥
. فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة الخمسينات من القرن العشرين في واحد من مجمعات معهد الصـحة الـوطني

منهــا. وتــم تــدمير العينــات فــي  ةوالوقايــ األمــراض مكافحــة وُنقلــت إلــى المركــز المتعــاون مــع المنظمــة ومراكــز
 تحت إشراف المنظمة. ٢٠١٥شباط/ فبراير 

  
ُطلــب مــن المنظمــة أن تجــري  ٢٠١٤وفــي جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتين فــي أيــار/ مــايو   -١٦٦

بشـــأن التأهـــب للجـــدري  بالبيولوجيـــا التوليفيـــةمشـــاورة بخصـــوص اســـتعمال وٕامكانـــات التكنولوجيـــات الخاصـــة 
تواصل إبالغ جمعية الصحة أثناء مناقشاتها بالمعلومات عن توقيت تدمير مخزونات فيـروس  ومكافحته، وأن

مــن أجــل  فــي آخــر حزيــران/ يونيــو الجــدري الموجــودة. وعمليــة التشــاور هــذه جاريــة، ويجــري عقــد فريــق خبــراء
  تقديم تقييم إلى المدير العام. 

  
  
  

=    =    =  


