
  
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

   ٦٥/١٤ج 
  ٢٠١٢ ريل
 A65/14
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والمالريــا. وشــهد التقــدم المحــرز فــي البلــدان التــي تبلــغ فيهــا معــدالت الوفيــات أعلــى مســتوياتها تســارعًا فــي األعــوام 
األخيــرة، ولــو أّن ثمــة بعــض الفجــوات الواســعة التــي التــزال قائمــة بــين البلــدان وداخلهــا. وتشــّكل االتجاهــات الراهنــة 

ــًا لتكثيــف اإلجــراءات الجماعيــة وتوســيع نطــاق الــُنهج الناجحــة مــن أجــل التغّلــب علــى المشــكالت التــي  أساســًا متين
  تطرحها األزمات المتعّددة والتفاوتات الكبيرة. 

  
ـــدفين للوفـــاة فـــي مـــا يقـــارب   -٣ ـــة الســـبب ال ـــل ســـوء التغذي مـــن مجمـــوع وفيـــات األطفـــال دون ســـن  ٪٣٥ويمّث

التقديرات إلى أّن نسبة أولئك األطفال مّمن يعانون من نقص الـوزن فـي البلـدان الناميـة انخفضـت  الخامسة. وتشير
. ويقترب معدل التقدم ذلك مّما هو مطلـوب لبلـوغ الغايـة ٢٠١٠و ١٩٩٠في الفترة بين عامي  ٪١٨إلى  ٪٢٩من 

  ذات الصلة، ولكّنه ليس موّزعًا بالتساوي بين البلدان وداخلها.
  
ى الصعيد العالمي، إحراز تقدم كبير في خفض معـدالت وفيـات األطفـال دون سـن الخامسـة. فقـد وتم، عل  -٤

وفـاة  ٨٨، أي مـن معـدل ينـاهز ٪٣٥، انخفاضـًا بنسـبة ٢٠١٠و ١٩٩٠شهدت تلك الوفيات، في الفترة بين عـامي 
تسـارعًا فـي السـنوات والدة حّيـة. وشـهد معـدل االنخفـاض العـالمي  ١٠٠٠وفاة لكـل  ٥٧والدة حّية إلى  ١٠٠٠لكل 

. ٢٠١٠و ٢٠٠٠بـين عـامي سـنويًا  ٪٢‚٥إلـى  ٢٠٠٠و ١٩٩٠ بـين عـامي ٪١‚٩العشر الماضـية، إذ تراجـع مـن 
وزاد معدل االنخفاض السنوي بنسبة تفوق الضعف في اإلقليم األفريقـي، الـذي يشـهد حـدوث نصـف مجمـوع وفيـات 

لفترتين ذاتهما. غير أّنه من غير المحتمل أن تـتمّكن على مدى ا ٪٢‚٦إلى  ٪١‚١من  حيث ارتفعاألطفال تقريبًا، 
 ٢٠١٥معظم البلدان في ذلك اإلقليم من بلوغ الغاية المتمّثلة في تخفيض معدل الوفيات بنسبة الثلثـين بحلـول عـام 

بلـدًا مـن أصـل  ٣٧. ومـن المتوقـع، علـى الصـعيد العـالمي، أن يـتمّكن ١٩٩٠مقارنة بالمستويات الُمسّجلة فـي عـام 
إذا ظلّـت  ٢٠١٥بلدًا من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من بلوغ تلك الغاية بحلول عام  ١٤٣

  . ٢٠١٠-٢٠٠٥وتيرة التقدم على النحو الُمسّجل خالل الفترة 
  
بــين األطفــال مــن  ٪٨٥، بلغــت نســبة التغطيــة العالميــة بخــدمات التمنيــع ضــّد الحصــبة ٢٠١٠وفــي عــام   -٥

شهرًا. ويتزايد عدد البلدان التي تبلـغ مسـتويات عاليـة فيمـا يخـص التغطيـة بخـدمات التمنيـع؛  ٢٣-١٢مرية الفئة الع
وتـم، فـي نصـف أقـاليم منظمـة  ٪٩٠، نسبة تغطية ال تقـّل عـن ٢٠١٠من الدول األعضاء، في عام  ٪٦٥فقد بلغ 

ري لوفيـات الحصـبة، فـي الفتـرة بـين . وانخفـض العـدد التقـدي٪٩٠الصحة العالمية، الحفاظ على نسـبة تغطيـة تفـوق 
  ، مّما يمّثل نحو ُخمس االنخفاض اإلجمالي في معدل وفيات األطفال. ٪٧٤، بنسبة ٢٠١٠و ٢٠٠٠عامي 

  
التــي تحــدث بســبب  - مــن وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة ٪٢٠ومــع ذلــك اليــزال يمكــن تجّنــب نحــو   -٦

باللقاحات. ويجري بـذل جهـود مـن أجـل توسـيع نطـاق التـدخالت الراميـة  -االلتهاب الرئوي وأمراض اإلسهال أساساً 
بشــأن التعجيــل  ٢٤-٦٣ج ص عإلــى مكافحــة االلتهــاب الرئــوي، كمــا دعــت إليــه جمعيــة الصــحة العالميــة فــي القــرار 

اإلنمائيــة لأللفيــة المتمّثــل فــي تخفــيض معــدالت  (المرامــي) األهــدافبخطــى التقــدم صــوب بلــوغ المرمــى الرابــع مــن 
وفيــات األطفــال: الوقايــة والعــالج مــن االلتهــاب الرئــوي، ومكافحــة أمــراض اإلســهال. وقــد شــهد العــام الماضــي زيــادة 
 ســريعة فــي عــدد بلــدان اإلقلــيم األفريقــي وٕاقلــيم األمــريكتين وٕاقلــيم شــرق المتوســط التــي شــرعت فــي األخــذ باللقاحــات

المتقارنة المضادة للمكورات الرئوية بدعم من التحالف العالمي من أجـل اللقاحـات والتمنيـع. واسـتخدمت عـدة بلـدان 
البيانـــات المشـــتركة الصـــادرة عـــن اليونيســـيف ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن التـــدبير العالجـــي الســـريري لألطفـــال 

زيــادة فــرص الحصــول علــى خــدمات الرعايــة عــن المصــابين باإلســهال وااللتهــاب الرئــوي لصــياغة سياســات حــول 
، ٢٠١٠طريق العاملين الصـحيين المجتمعيـين مّمـن حصـلوا علـى التـدريب ويعملـون تحـت اإلشـراف. وبحلـول عـام 

قـد اعتمـد السياسـة  ١"،٢٠١٥بلدًا يجري رصده من قبل "مبادرة العد التنـازلي إلـى عـام  ٦٨بلدًا من أصل  ٣٠كان 
جــي المجتمعــي لحــاالت االلتهــاب الرئــوي، وكانــت ثمانيــة بلــدان أخــرى قــد مضــت قــدمًا نحــو المتعلقــة بالتــدبير العال

  .٢٠١٠اعتماد السياسة خالل عام 
                                                           

١    Countdown to 2015 for Maternal, Newborn and Child Survival (http://www.countdown2015mnch.org/  
 ).٢٠١٢ مارس آذار/ ٢٦ في عليه االطالع تم
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وفـــاة فـــي عـــام  ٢٨٧ ٠٠٠وعلـــى الـــرغم مـــن االنخفـــاض الملحـــوظ فـــي عـــدد وفيـــات األمومـــة، الـــذي نـــاهز   -٧
نصــف المعــدل يتجــاوز بالكــاد ض ، فــإّن معــدل االنخفــا١٩٩٠وفــاة فــي عــام  ٥٤٣ ٠٠٠بعــدما كــان يبلــغ  ٢٠١٠

. ٢٠١٥و ١٩٩٠ألف: تخفيض معدل وفيات األمومة بمقـدار ثالثـة أربـاع فـي الفتـرة مـا بـين -٥الالزم لبلوغ الغاية 
 سـنوياً  ٪٣‚١، ٢٠١٠و ١٩٩٠معـدل وفيـات األمومـة، فـي الفتـرة بـين عـامي  في وقد بلغ معدل االنخفاض العالمي

، علـــى ٪٦‚٦و ٪٢‚٥وشـــرق المتوســـط ( األمـــريكتينالمعـــدالت فـــي إقليمـــي ، وُســـّجلت أدنـــى علـــى الصـــعيد العـــالمي
 ١٩٩٠التـي كـان معـدل وفيـات األمومـة يبلـغ فيهـا أعلـى مسـتوياته فـي عـام  تقريبـاً  البلـدان ُربـعالتوالي). ولم تتمّكن 

والدة حّيــة) مــن إحــراز تقــدم كــاف، أو أّنهــا لــم تحــرز أّي تقــدم  ١٠٠ ٠٠٠وفــاة مــن وفيــات األمومــة لكــل  ١٠٠ ≥(
  إطالقًا. 

  
جيـدة النوعيـة للصـحة  رعايـةو تـدخالت فعالـة  تحتـاج النسـاء إلـى االسـتفادة مـن ،ولتخفيض وفيات األمومـة  -٨

سنة، سواء  ٤٩سنة و ١٥ئي تتراوح أعمارهن بين نساء الالال٪ من ٦٣كان ، ٢٠١٠-٢٠٠٥ الفترة. ففي اإلنجابية
تلقين  نساء الالئيالالمتزوجات أو المرتبطات طوعًا بأقران، يستعملن نوعًا ما من وسائل منع الحمل. وكانت نسبة 

، ٢٠١١-٢٠٠٥فــي الفتــرة  ٪٨١خــدمات الرعايــة الســابقة للــوالدة مــّرة واحــدة علــى األقــّل أثنــاء فتــرة الحمــل، تنــاهز 
عندما ُيراعـى الحـد األدنـى للزيـارات الموصـى بهـا فـي فتـرة مـا قبـل الـوالدة  ٪٥٥تلك النسبة تتراجع لتبلغ نحو ولكّن 

نســبة الــوالدات التــي تــتم بمســاعدة عــاملين صــحيين مــاهرين، وهــي مســاعدة بالغــة  وتجــاوزتوالبــالغ أربــع زيــارات. 
٪ فــي ثالثــة مــن أقــاليم المنظمــة  ٩٠ت األمومــة، األهميــة لخفــض الوفيــات المحيطــة بــالوالدة ووفيــات الولــدان ووفيــا

حيـث  اإلقلـيم األفريقـي،بعـض األقـاليم مثـل  هنـاك  حاجـة إلـى التحسـين فـيولكـن . ٢٠١١-٢٠٠٥ الفترةفي  الستة
  . ٪٥٠التزال نسبة التغطية أقّل من 

  
ون وفاة فـي عـام ملي ٣‚١إلى  ١٩٩٠مليون وفاة في عام  ٤‚٤وتراجع العدد اإلجمالي لوفيات الولدان من   -٩

والدة حّيــة  ١٠٠٠وفــاة لكــل  ٢٣والدة حّيــة إلــى  ١٠٠٠وفــاة لكــل  ٣٢. وتراجــع معــدل وفيــات الولــدان مــن ٢٠١٠
. وذلــك االنخفــاض تــم بــوتيرة أقــّل مقارنــة بمعــدل انخفــاض ٪٢٨علــى مــدى الفتــرة ذاتهــا، مّمــا يمثّــل انخفاضــًا بنســبة 
طفــال دون سـن الخامســة التـي تحــدث فــي الفتـرة الوليديــة زيــادة وفيـات األطفــال عمومـًا، وقــد شــهدت نسـبة وفيــات األ

. وكــان التقــدم المحــرز فــي المنــاطق الناميــة متفاوتــًا، حيــث ٢٠١٠فــي عــام  ٪٤٠إلــى  ١٩٩٠فــي عــام  ٪٣٧مــن 
فــي جنــوب آســيا إلــى  ٪٣٣فــي أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكبــرى وأوقيانوســيا و ٪١٩تراوحــت نســبة االنخفــاض مــن 

يقيـــا، وأمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــاريبي، وشـــرق آســـيا. وهـــبط العـــدد التقـــديري العـــالمي فـــي شـــمال أفر  ٪٥٠
، وبـذلك تراجـع معـدل ٢٠٠٩مليون حالـة فـي عـام  ٢‚٦إلى  ١٩٩٥ماليين حالة في عام  ٣لحاالت اإلمالص من 

 ١٠٠٠لــة لكــل حا ١٩إلــى  ١٩٩٥والدة حّيــة فــي عــام  ١٠٠٠حالــة لكــل  ٢٢، أي مــن ٪١٥تلــك الحــاالت بنحــو 
  والدة حّية. 

  
وتــوفير خــدمات الرعايــة التاليــة للــوالدة فــي مراحــل مبّكــرة مــن األمــور األساســية للوقايــة مــن األمــراض التــي   -١٠

تتســّبب فــي وفــاة الولــدان وتــدبيرها عالجيــًا. وتــدعم منظمــة الصــحة العالميــة والهيئــات الشــريكة معهــا تعزيــز قــدرات 
لى توقي وتدبير أهّم األمراض التي تحدث في الفترة المحيطة بالوالدة واألمـراض مقدمي خدمات الرعاية الصحية ع

التي تصيب الولدان، بمـا فـي ذلـك القيـام بزيـارات منزليـة لتفقّـد أحـوال الولـدان. كمـا تقـوم المنظمـة بجمـع المزيـد مـن 
لــى المضــادات الحيويــة لعــالج البّينــات علــى أكثــر التــدخالت مردوديــة، ومنهــا تبســيط المقــّررات العالجيــة القائمــة ع

  اإلنتان الوليدي. 
  

مليون حالة من حـاالت  ٢١٦ويواجه نصف سكان العالم تقريبًا مخاطر اإلصابة بالمالريا، وقد أّدت نحو   -١١
ــا إلــى وفــاة  وفــي اإلقلــيم  مــن األطفــال دون ســن الخامســة. مــنهم ٪٨٦، ٢٠١٠نســمة فــي عــام  ٦٥٥ ٠٠٠المالري

فــي حــاالت المالريــا  ٪٥٠يتجــاوز  انخفاضــاً  ة، شــهدت ثمانيــة بلــدان ومنطقــة واحــدة إجمــاالً األفريقــي التــابع للمنظمــ
وفي أقاليم المنظمة األخرى، انخفض عدد المؤكدة أو حاالت دخول مرضى المالريا المستشفيات ووفيات المالريا. 

بين  التي ينتقل المرض فيها حالياً بلدًا  ٥٣من الـ  ٣٥٪ في ٥٠حاالت المالريا المؤكدة المبّلغ عنها بنسبة تتجاوز 
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فــي أربعــة بلــدان  ٪٥٠و ٪٢٥، كمــا شــوهدت اتجاهــات نحــو االنخفــاض بنســبة تتــراوح بــين ٢٠١٠و ٢٠٠٠عــامي 
. ٢٠١٢و ٢٠٠٠على الصعيد العالمي بـين عـامي  ٪١٧إلصابة بالمالريا بنسبة لأخرى. وانخفض المعدل المقدر 

وشهدت التغطية بتدخالت مثل توزيـع الناموسـيات المعالجـة بمبيـدات الحشـرات والـرّش الثمـالي داخـل المبـاني زيـادة 
  بنسبة عالية يجب الحفاظ عليها من أجل الحيلولة دون عودة ظهور المرض ووقوع وفيات أخرى.

  
، كان ٢٠١٠. وفي عام ٢٠٠٦وظّل العدد السنوي العالمي لحاالت السل الجديدة ينخفض ببطء منذ عام   -١٢

منهـــا بـــين المتعايشـــين مـــع فيـــروس العـــوز المنـــاعي  ٪١٣مليـــون حالـــة جديـــدة، حـــدث مـــا يقـــارب  ٨‚٨هنـــاك نحـــو 
مليـــون حالـــة منهـــا مـــن قبـــل البـــرامج الوطنيـــة لمكافحـــة الســـل. وفـــي العـــام نفســـه، قضـــى  ٥‚٧البشـــري، وأبلـــغ عـــن 

وز المنـــــاعي البشـــــري نحـــــبهم مـــــن جـــــّراء الســـــل، مليـــــون مـــــن األشـــــخاص غيـــــر الحـــــاملين لفيـــــروس العـــــ ١‚١ نحـــــو
آخرون بسـبب السـل المـرتبط بـذلك الفيـروس. وهـبط معـدل وفيـات السـل بنسـبة تنـاهز الثلـث فقـط  ٣٥٠ ٠٠٠ وهلك

في جميـع أنحـاء العـالم، وتلـك هـي السـنة الثالثـة  ٪٨٧، بلغ معدل نجاح العالج ٢٠٠٩. وفي عام ١٩٩٠منذ عام 
(الـذي حّددتـه جمعيـة الصـحة العالميـة ألّول مـّرة  ٪٨٥تجـاوز المعـدل المسـتهدف البـالغ على التوالي التـي يـتم فيهـا 

جـــيم المتعلقـــة بخفـــض -٦). وجميـــع أقـــاليم المنظمـــة الســـتة هـــي اآلن علـــى الطريـــق لبلـــوغ الغايـــة ١٩٩١فـــي عـــام 
  شاكل. . غير أّن السل المقاوم لألدوية المتعّددة اليزال يطرح م٢٠١٥معدالت وقوع السل بحلول عام 

  
فــي عــام  األيــدزمليــون إصــابة جديــدة بفيــروس  ٢‚٧وعلــى الصــعيد العــالمي، تشــير التقــديرات إلــى حــدوث   -١٣

وُسـّجل، مليون إصابة.  ٣‚١الذي بلغ  ٢٠٠١عن عدد اإلصابات الجديدة في عام  ٪١٥، وذلك يقل بنسبة ٢٠١٠
بلدًا بأفريقيا جنوب الصـحراء الكبـرى، انخفاضـًا بالمعـدل نفسـه خـالل السـنوات العشـر الماضـية، ولكـّن هـذه  ٢٢في 

علــى الصــعيد  عــدوى فيــروس العــوز المنــاعي البشــريب جميــع اإلصــاباتمــن  ٪٧٠تســتأثر بنســبة  زالــتماالمنطقــة 
مـن المتعايشـين مـع ذلــك الفيـروس؛ مّمـا يمثّـل زيــادة مليونــًا  ٣٤، كـان هنـاك نحـو ٢٠١٠. ففـي أواخـر عــام العـالمي

فــرص الحصــول علــى المعالجــة باألدويــة المضــادة للفيروســات القهقريــة فــي  تحّســنومــع  .مقارنــة بالســنوات الســابقة
فــي عــام  مــثالً  ١٦البلــدان المنخفضــة الــدخل والبلــدان المتوســطة الــدخل (ارتفــع عــدد المســتفيدين مــن العــالج بنحــو 

بـالنظر إلـى  )، فإّن عدد المتعايشين مع ذلك الفيـروس سيسـتمر فـي االرتفـاع٢٠٠٣في عام  بعددهم مقارنة ٢٠١٠
  . تناقص عدد األشخاص الذين يموتون ألسباب تتعلق باأليدز

  
 ١بلــداً  ١٤٩متوطنــة فــي  مرضــاً  ١٧" مجموعــة مــن أمــراض المنــاطق المداريــة المنســية" ويشــمل مصــطلح  -١٤

 حـدوثفـي  هذه األمراض ال تتسّبب ،باستثناء حمى الضنك وداء الليشمانياتو نسمة.  بليونأكثر من  ويعاني منها
فــي أشــّد المجتمعــات المحليــة فقــرًا وأكثرهــا عزلــة، وتتســّبب فــي آالم  خصــبة وهــي تجــد أرضــاً ، فيمــا نــدرفاشــيات إّال 

لرامية إلى التغلب علـى هـذه في جهودها ا مهماً  وقد بلغت المنظمة منعطفاً مبّرحة وحاالت عجز دائمة وفي الوفاة. 
متعـّددة الدويـة ألل، يشـمل االسـتخدام المتـزامن ٢٠٠٧األمراض بفضل اتباع نهج منسـق ومتكامـل، ُمعتمـد منـذ عـام 

جودة التي تم التبّرع بها. وقد أوشكت جهود المكافحة على استئصال داء التنينات دون اسـتخدام العالية المأمونة و ال
  . ٢٠١١حالة من هذا الداء في عام  ١١٠٠ُيبّلغ سوى عن أقّل من  أّي دواء أو لقاح، إذ لم

  
 أال وهــي ،جــيم-٧الغايــة  وخــدمات الصــرف الصــحي األساســية تحــتوينطــوي العمــل بشــأن ميــاه الشــرب   -١٥

تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصـول باسـتمرار علـى ميـاه الشـرب المأمونـة إلـى النصـف بحلـول عـام 
سـكان مصـدرًا المـن  ٪٨٩، اسـتخدم ٢٠١٠في عـام ف العالم هذه الغاية فيما يتعلق بمياه الشرب: وقد حقق .٢٠١٥

والتقدم الذي تحقـق يـدعو لإلعجـاب، ولـو أن هنـاك  .١٩٩٠في عام  ٪٧٦مقارنة بنسبة بلغت  محسنًا لمياه الشرب
                                                           

حمـــّى الضـــنك وداء الكلـــب والتراخومـــا وقرحـــة بـــورولي وداء اللولبيـــات المتـــوطن والجـــذام وداء األمـــراض المعنيـــة هـــي:     ١
وعداوى المثقوبات المنقولـة  وداء المشوكات شاغاس وداء المثقبيات األفريقي البشري وداء الليشمانيات وداء الكيسات المذنَّبة

 والبلهارسية والدواد المنقول بالتربة.   داء التنيناتو  الفيالريات اللمفي وداء كالبية الذنب (األنكوسركية)باألغذية وداء 
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أقـــاليم  فـــي أربعـــة مـــن ٪٩٠ فعلـــى الـــرغم مـــن أن التغطيـــة تجـــاوزت زالـــت موجـــودة بـــين أقـــاليم المنظمـــة.تفاوتـــات ما
إلى معدل التقدم الحالي،  زالت منخفضة في اإلقليم األفريقي وٕاقليم شرق المتوسط. واستناداً المنظمة الستة، فإنها ما

فإّن  ،وفيما يخص مرافق اإلصحاح األساسية.  ٢٠١٥من المتوقع أن يعجز هذان اإلقليمان عن تحقيق غاية عام 
، ســـواء علـــى الصـــعيد العـــالمي أو داخـــل أقـــاليم بلـــوغ الغايـــة ذات الصـــلة أ ممـــا يتطلبـــهأبطـــمعـــدالت التقـــدم الراهنـــة 

مرافـق  اسـتخداممليـون نسـمة  ٢٥٠٠ ُيـتح لــ ، لـم٢٠١٠. وفـي عـام المنظمة (باسـتثناء إقلـيم غـرب المحـيط الهـادئ)
ضـرية المحـرومين منهم يعيشون في المناطق الريفية. ويتزايد عدد سكان المناطق الح ٪٧٢وكان  ،إصحاح محسنة

  من مرافق اإلصحاح المحسنة بسبب النمو السريع لسكان الحضر. 
  

ــًا بنشــر قائمــة باألدويــة األساســية، فــإّن تــوافر األدويــة فــي المرافــق   -١٦ وعلــى الــرغم مــن قيــام كــل البلــدان تقريب
ــ االستقصــاءاتفــي غالــب األحيــان. وتشــير  يــزال محــدوداً الصــحية العامــة ال بلــدًا،  ٧٠ر مــن التــي أجريــت فــي أكث

معظمهـــا مـــن البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل والبلـــدان المتوســـطة الـــدخل، إلـــى أّن معـــدل تـــوافر بعـــض األدويـــة الجنيســـة 
فـي القطـاع الخـاص. ومـن المالحـظ أّن  ٪٦٤فـي القطـاع العـام و ٪٤٢المختارة في المرافق الصحية لم يبلـغ سـوى 

إذا ما قورن بتوافر أدويـة األمـراض  السارية متدن بوجه خاصتوافر األدوية الخاصة بعالج األمراض المزمنة غير 
، بلغ متوسط التوافر في القطاع العـام لألدويـة الجنيسـة الخاصـة بـاألمراض بلداً  ٤٠الحادة. ففي دراسة جرت بشأن 

٪. ويجبــر نقــص ٥٣‚٥فــي حــين بلــغ تــوافر أدويــة األمــراض المزمنــة فــي نفــس المرافــق  ٪٣٦غيــر الســارية الحــادة 
وية في القطاع العام المرضـى علـى شـراء األدويـة مـن القطـاع الخـاص؛ وتتجـاوز أسـعار األدويـة الجنيسـة التـي األد

ونتيجــة لهــذا التــوافر المتــدني فــي فــي المتوســط.  ٪٦١٠تُبــاع فــي القطــاع الخــاص ســعرها المرجعــي الــدولي بنحــو 
سيما إذا كان أحد أفرادها ال -ديد من األسر تهي األمر بالعالقطاع العام واألسعار المرتفعة في القطاع الخاص، ين

  إلى حالة من الفقر المأساوي.  -يعاني من أحد األمراض غير السارية المزمنة 
 

 ٢٠١٥المرامي الصحية العالمية بعد عام 
  

، أّنــه مــازال يتعــّين إنجــاز ٢٠١٥الواضــح، ولــم يعــد هنــاك ســوى أربعــة أعــوام قبــل حلــول أواخــر عــام  مــن  -١٧
اإلنمائية لأللفيـة المتعلقـة بالصـحة. وفـي الوقـت نفسـه بـات العـالم يواجـه  األهداف (المرامي)الكثير إذا ما أريد بلوغ 

. ويمكــن أن تســاعد آراء الــدول ٢٠١٥د عــام مشــكالت جديــدة البــّد مــن بلورتهــا فــي طريقــة قيــاس التقــدم المحــرز بعــ
   األعضاء على ترشيد النقاش حول هذا الموضوع. 

  
لقـد تحّسـن اإلبـالغ عـن اإلنجـازات المحققـة، ولكّنـه لـم يتسـن بعـد تقيـيم إنجـاز  األعمال التي لم تُنجز بعـد.  -١٨

 -السـيما أشـّدها فقـراً -ثيـر مـن البلـدانالمرامي القائمة على النحو الكامل. غير أّنه مـن الواضـح أّنـه سـيتعّين علـى ك
للتمّكن من بلـوغ المرامـي المحـّددة أصـًال. كمـا سـُيالحظ، بـالنظر إلـى اسـتحكام  ٢٠١٥مواصلة بذل جهود بعد عام 

الفجوات القائمة في مستويات الدخل داخل البلدان وفيما بينها، أو اتساعها في بعض الحاالت، زيادة التركيز بشـدة 
وآثارها الصحية. ومن الُسبل التي تم اتباعها لتسـريع التقـدم التركيـز علـى مجـاالت محـّددة لـم تبلـغ على اإلجحافات 

فيها اإلنجازات المحققة مستوى التوقعات. ومن األمثلـة علـى ذلـك االسـتراتيجية العالميـة لصـحة المـرأة والطفـل التـي 
المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المـرأة  وضعها األمين العام لألمم المتحدة، وتوصيات لجنة األمم المتحدة

): األيــدزالمكتســب ( العــوز المنــاعيومتالزمــة  العــوز المنــاعي البشــريواإلعــالن السياســي بشــأن فيــروس  ١والطفــل،

                                                           
 الصـحة منظمـة جنيـف، والطفـل، المـرأة صـحة عـن والمسـاءلة بالمعلومـات المعنية اللجنة: النتائج وقياس بالوعود الوفاء    ١

 .٢٠١١ العالمية،
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ويتنـاول إعـالن ريـو السياسـي بشـأن  ١.واأليدزتكثيف جهودنا من أجل القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية 
  مسألة اإلجحاف على وجه التحديد.  ٢المحددات االجتماعية للصحة

  
تواجـه جميـع البلـدان مشـكالت مشـتركة تتعلّـق بصـحة  المشكالت الجديدة المطروحة في المجال الصحي.  -١٩

يــر المخّطــط؛ وتشــّيخ الســكان؛ ســكانها وتتجــاوز الكثيــر منهــا حــدود القطــاع الصــحي: التوّســع العمرانــي الســريع وغ
والتنـــافس علـــى مـــوارد طبيعيـــة شـــحيحة؛ وعـــدم اليقـــين فـــي المجـــال االقتصـــادي؛ والهجـــرة؛ وآثـــار تغّيـــر المنـــاخ علـــى 

هــواء نقــي وميــاه شــرب مأمونــة وكافيــة، وٕامــدادات غذائيــة مضــمونة، وتغذيــة ومــأوى -المتطلبــات األساســية للصــحة
السكانية عبئًا متزايد التعقيد من جّراء األمراض المعدية، إلى جانـب األمـراض مناسبان. وتفرض التحّوالت الوبائية و 

غيــر الســارية واضــطرابات الصــحة النفســية واإلصــابات وآثــار العنــف. ومــن ثــّم ففــي حــين اليــزال هنــاك الكثيــر مــن 
اض المزمنــة. وفــي األعمــال التــي لــم تُنجــز بعــد، فــإّن علــى البلــدان مواجهــة المشــكالت المتناميــة الناجمــة عــن األمــر 

، اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، فــي اجتماعهــا الرفيــع المســتوى بشــأن الوقايــة مــن ٢٠١١أيلــول/ ســبتمبر 
األمــراض غيـــر الســـارية (غيـــر المعديـــة) ومكافحتهـــا، إعالنــًا سياســـيًا يـــدعو الحكومـــات ودوائـــر الصـــناعة والمجتمـــع 

ن أجـل التصـدي لعوامـل الخطـر المرتبطـة بـاألمراض غيـر السـارية المدني إلى االضطالع بحملة متعددة الُشـعب مـ
  ويجري وضع مؤشرات وغايات محددة لقياس التقدم المحرز في هذا المجال.  ٣(غير المعدية) الرئيسية.

  
اإلنمائيـة  األهـداف (المرامـي)لقـد تغّيـر أسـلوب التفكيـر فـي التنميـة. فقـد شـهدت  ُنهج جديدة إزاء التنميـة.  -٢٠

ة تطـــّورًا مـــن خـــالل عـــدة أمـــور منهـــا مجموعـــة مـــن المـــؤتمرات المواضـــيعية التـــي نظمتهـــا األمـــم المتحـــدة فـــي لأللفيـــ
، تتعلّـق ٨تسعينات القرن الماضي عندما كانت الغلبة للمرامي االجتماعية. فتلك المرامي جميعًا، باسـتثناء المرمـى 

بــالنظر إلــى المشــكالت المطروحــة مثــل تغّيــر  - أساســًا بالبلــدان المنخفضــة الــدخل. وعليــه قــد يــرى الكثيــرون اآلن
أّنه مـن الضـروري تعـديل تلـك المرامـي بطريقـة تعتـرف بـأّن  -المناخ واآلثار الناجمة عن األزمتين الغذائية والمالية 

المجتمعـــات، وٕادراج مؤشـــرات يمكـــن اســـتخدامها لقيـــاس التقـــدم المحـــرز علـــى الصـــعيد جميـــع التنميـــة عمليـــة تعنـــي 
  ًال نحو تحقيق التنمية المستدامة. العالمي إجما

  
اإلنمائيـــة بعـــد  األهـــداف (المرامـــي)لقـــد بـــدأ، فعـــًال، النقـــاش حـــول  عمليـــة تحديـــد مـــرام (أهـــداف) جديـــدة.  -٢١
، وســـيبرز بشـــّدة فـــي االجتماعـــات العالميـــة القادمـــة، الســـيما مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة للتنميـــة المســـتدامة ٢٠١٥ عـــام

وداخل األمم المتحدة، يقوم فريق عمل، ُتمثَّل فيـه  .٢٠١٢حزيران/ يونيو  ٢٢ده في ) المقّرر عق٢٠(مؤتمر ريو +
. وســوف يعــّين األمــين ٢٠١٥المنظمــة، بإعــداد تقريــر إلــى األمــين العــام عــن جــدول األعمــال اإلنمائيــة التاليــة لعــام 

  . ٢٠مؤتمر ريو +لجنة رفيعة المستوى للنظر في هذه المسألة بعد اختتام  العام أيضاً 
  

تحديد ُسبل قياس التقدم المحرز عالميـًا  القيام بما يلي: تحديد أهداف جديدةوسوف يكون من المهم لدى    -٢٢
نحــو تحقيــق التنميــة المســتدامة، علــى أن تتجــاوز تلــك الُســبل مجــّرد القياســات االقتصــادية مــن قبيــل النــاتج المحلــي 

ٕاقامة روابط أمتن بين السياسات و لعمالة والحماية االجتماعية؛ التحديات الكامنة في زيادة ا والتأكيد علىاإلجمالي؛ 
لمفهوم التنميـة  وينبغياالقتصادية واالجتماعية والبيئية (باعتبار تلك المجاالت األعمدة الثالثة للتنمية المستدامة). 

ــل منــه. وعليــه ينبغــي عــرض الصــحة بوصــفها عــامًال يســهم بقــد ر وافــر فــي األوســع أن يعــّزز دور الصــحة وال يقّل
  التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية، ومعيارًا حاسمًا لقياس تأثير السياسات في جميع الميادين. 

  
                                                           

 .٦٥/٢٧٧ الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم قرارانظر     ١

 .الملحق ،١٣٠/١٥ت م الوثيقة انظر    ٢

 .١٣٠/٦ت م الوثيقة انظر    ٣
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بما يضمن الحفاظ على جّو من التركيز  ٢٠١٥إّن تحديد مرام لما بعد عام التعّلم من التجارب الناجحة.   -٢٣
يـدة لـن يكـون سـهًال فـي البيئـة السياسـية والمؤسسـية القائمـة واالستجابة، في الوقت ذاته، لمقتضيات المشكالت الجد

اليــوم والتــي مافتئــت تــزداد تعقيــدًا. ومــن األهميــة بمكــان، فــي هــذا الصــدد، االعتــراف بالســمات التــي تطبــع اإلطــار 
كيـز الراهن للمرامي (األهداف) اإلنمائية لأللفيـة والتـي أسـهمت فـي النجاحـات الُمحّققـة ضـمن ذلـك اإلطـار: أي التر 

على عدد محدود من المرامي التي تلقى صدًى جيدًا لدى الساّسة وعامة الجمهور، ومؤشرات يمكن قياسها، وٕاطار 
زمنـــي محـــدد. والبـــد، بغـــض النظـــر عـــن المرامـــي المحـــّددة، مـــن ضـــمان ســـمات مماثلـــة فـــي المســـتقبل إذا مـــا لقيـــت 

  . مجموعة جديدة من المرامي نسبة القبول ذاتها لدى جماهير العالم
  

يجــب الــربط، بشــكل واضــح، بــين تحديــد مــرام صــحية عالميــة جديــدة وبــين  دور منظمــة الصــحة العالميــة.  -٢٤
عملية إصـالح منظمـة الصـحة العالميـة. فيجـب أن تكـون المنظمـة مجهّـزة بمـا يلـزم للـتمّكن مـن مجابهـة المشـكالت 

ر هــو تحفيــز النقــاش بــين الــدول األعضــاء الجديــدة واســتكمال األعمــال التــي لــم تُنجــز بعــد. والغــرض مــن هــذا التقريــ
القطـاع  مـن جانـب بصـوت واحـد فالتحـدثحول كيفية تأطير وقياس المرامي المستقبلية الخاصة بالصحة العالمية. 

. والبد، في الوقـت عديدةصعبًا ومعقدًا بين أطراف في قطاعات  نقاش سيكون، بال شك، على سيؤثر بقوة الصحي
ين المرامــي التـي تـدعو الــدول األعضـاء إلـى بلوغهــا علـى صـعيد العــالم وبـين مجمــل نفسـه، مـن ضــمان االنسـجام بـ

اإلنمائيـــة  األهـــداف (المرامـــي)أولويـــات المنظمـــة نفســـها. فينبغـــي، بعبـــارة أخـــرى، أن تكـــون المجموعـــة القادمـــة مـــن 
  لعمل العام القادم. لأللفية المتعلقة بالصحة متساوقة تساوقًا وثيقًا مع األولويات التي سُتحّدد في برنامج ا

  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

  المزيد من اإلرشادات.  وتقدمحيط علمًا بهذا التقرير تإلى أن  ةمدعو  جمعية الصحة  -٢٥
  
  
  

=     =     =  


