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  التأهب والترصد واالستجابة
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  األمراض السارية
-٢٠١١يـدز والعـدوى بفيروسـه فـي الفتـرة ية العالمية لقطاع الصحة بشـأن األاالستراتيج  :ألف

  )١٤-٦٤ج ص ع( القرار ٢٠١٥
 
اعتمــدت جمعيــة الصــحة االســتراتيجية العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن األيــدز  ١٤-٦٤ج ص عفــي القــرار  -١

 قدم تقريرًا عن تنفيذها.، وطلب من المديرة العامة أن ت٢٠١٥-٢٠١١والعدوى بفيروسه في الفترة 
 
ومنذ إصدار االستراتيجية تراجع عدد حاالت العـدوى الجديـدة بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري فـي البلـدان  -٢

 مليـــون حالــة فـــي  ٢,٣إلــى  ٢٠١٠مليــون حالـــة فــي عـــام  ٢,٧والمتوســـطة الــدخل، حيـــث انخفــض مـــن  المنخفضــة
. وأسـفرت التغطيـة الموسـعة بخـدمات الوقايـة ٢٠٠١منـذ عـام  ٪٣٣نسـبته  ي، مع تسجيل تراجـع إجمـال٢٠١٢عام 

حـاالت العـدوى  فـي عـدد ٪٣٦من انتقال فيروس العوز المنـاعي البشـري مـن األم إلـى الطفـل عـن انخفـاض نسـبته 
مليـون شـخص فـي  ٩,٧كـان  ٢٠١٢. وبحلول نهاية عام ٢٠٠٩مقارنة بعام  ٢٠١٢الجديدة بين األطفال في عام 

  البلــــدان المنخفضــــة والمتوســــطة الــــدخل يتلقــــون العــــالج المضــــاد للفيروســــات القهقريــــة، ويعنــــي ذلــــك زيــــادة بعــــدد 
فـي إتاحـة العـالج المضـاد للفيروسـات القهقريـة فـي ، وُيعـد ذلـك أسـرع زيـادة ٢٠١١مليون شخص مقارنة بعام  ١,٦

وساعدت  ممكنة التحقيق. ٢٠١٥مليون شخص على العالج بحلول عام  ١٥سنة واحدة، مما يجعل غاية حصول 
مليـون  ١,٨إتاحة العالج المضاد للفيروسات القهقرية على انخفاض عدد الوفيات السنوية ذات الصلة باأليـدز مـن 

 ، حيـــث ُيقـــدَّر عـــدد الوفيـــات التـــي أمكـــن تالفيهـــا بـــين ٢٠١٢مليـــون وفـــاة فـــي عـــام  ١,٦ى إلـــ ٢٠١٠وفـــاة فـــي عـــام 
 مليـــون حالـــة. كمـــا أن التوســـع فـــي إتاحـــة العـــالج المضـــاد للفيروســـات القهقريـــة ٥,٢بنحـــو  ٢٠١٢و ١٩٩٦عـــامي 

حالــــة فــــي  ٥٠ ٠٠٠خفَّــــض عــــدد وفيــــات الســــل، حيــــث تُقــــدَّر الزيــــادة فــــي عــــدد األرواح التــــي أمكــــن إنقاذهــــا مــــن 
. ومــع ذلــك فــإن التوســع فــي الخــدمات وتعزيــز جودتهــا يتســمان ٢٠١١حالــة فــي عــام  ٤٠٠ ٠٠٠إلــى  ٢٠٠٥ عــام

 بالتفاوت بين األقاليم والبلدان ومختلف فئات السكان.
 
اســتخدام  نبشــأ مبادئهــا التوجيهيــة المجمعــةيــة الصــحة العالم أصــدرت منظمــة ٢٠١٣وفــي حزيــران/ يونيــو  -٣

تشـمل والتي  ١،األدوية المضادة للفيروسات القهقرية في عالج العدوى بفيروس العوز المناعي البشري والوقاية منه
اعي البشــري؛ توصــيات جديــدة بخصــوص مــا يلــي: االختبــارات واالستشــارات المجتمعيــة بشــأن فيــروس العــوز المنــ

ريــة؛ وعــالج جميــع األطفــال الــذين تقــل أعمــارهم عــن خمــس اد للفيروســات القهقوالتبكيــر بالبــدء فــي العــالج المضــ
المرضــــعات؛ والمواءمــــة بــــين نظــــم العــــالج المضــــاد للفيروســــات القهقريــــة عبــــر مختلــــف و ســــنوات وجميــــع الحوامــــل 

وتحقيــق  ة؛ وتحســين رصــد المــرض ونقــل المهــام؛المجموعــات الســكانية؛ واســتعمال نظــم عــالج أبســط وأكثــر مأمونيــ
الالمركزيــة؛ وتكامــل الخــدمات. وتشــدد المبــادئ التوجيهيــة علــى مــا يلــي: تحســين جــودة التــدخالت والخــدمات علــى 

ـــة الخ ـــاعي البشـــري؛كامـــل حلقـــات سلســـلة الرعاي ـــارات  اصـــة بفيـــروس العـــوز المن بمـــا فـــي ذلـــك التوســـع فـــي االختب
العـوز المنـاعي البشـري، والـربط بـين النـاس وبـين خـدمات الرعايـة والعـالج؛ وتحقيـق واالستشارات الخاصة بفيروس 

أعلى مستوًى من التقيد بالعالج المضاد للفيروسات القهقرية؛ وٕابقاء الناس داخل دائرة الرعاية؛ والوقاية من حـاالت 
ل تيســير اإلســراع باعتمــاد المراضــة الرئيســية ومعالجتهــا. وعقــدت المنظمــة حلقــات عمليــة فــي كــل األقــاليم مــن أجــ

وتكييف المبادئ التوجيهية، كما تعكف على رصد أثرهـا فـي السياسـات والممارسـات ذات الصـلة باسـتعمال األدويـة 
 المضادة للفيروسات القهقرية. 

                                                            
المجمعـــــــــــــة بشـــــــــــــأن اســـــــــــــتخدام األدويـــــــــــــة المضـــــــــــــادة للفيروســـــــــــــات القهقريـــــــــــــة فـــــــــــــي عـــــــــــــالج  المبـــــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــــة١    

 ٢٠١٣يـــــــــــــة منـــــــــــــه. جنيـــــــــــــف: منظمـــــــــــــة الصـــــــــــــحة العالميـــــــــــــة؛ المنـــــــــــــاعي البشـــــــــــــري والوقا العـــــــــــــوز بفيـــــــــــــروس العـــــــــــــدوى
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85321/1/9789241505727_eng.pdf تشـــــرين األول/ أكتـــــوبر  ٢٥، تـــــم االطـــــالع فـــــي

٢٠١٣.(  
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وحرصًا على الشفافية ينبغي أن تركز استجابة قطاع الصحة على السـكان وعلـى البيئـات التـي تـزداد فيهـا  -٤
ل المـــرض والمراضـــة والوفـــاة. وتشـــمل المجموعـــات الســـكانية الرئيســـية المعرضـــة ألشـــد المخـــاطر مـــن مخـــاطر انتقـــا

يتعــاطون المخــدرات عــن طريــق الحقــن، والعــاملين فــي تجــارة الجــنس، والــذكور الــذين يمارســون الجــنس مــع الــذكور، 
ات الخاصــة بفيــروس العــوز والنســاء المتحــوالت جنســيًا، والســجناء، وهــذه المجموعــات ال تحصــل غالبــًا علــى الخــدم

 ٪٥٩بلدًا أوروبيًا إلى أن  ٢١من  ٢٠١١المناعي البشري. فعلى سبيل المثال تشير البيانات التي ُجِمعت في عام 
أصـيبوا بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري نتيجـة ريـة ى العـالج المضـاد للفيروسـات القهقمن األشخاص المحتاجين إلـ

فقــط ممــن  ٪٢١ع أن مــن يتعــاطون المخــدرات عــن طريــق الحقــن يشــكلون تعــاطي المخــدرات عــن طريــق الحقــن، مــ
ســــتقوم المنظمــــة بتجميــــع اإلرشــــادات الخاصــــة  ٢٠١٤يتلقــــون العــــالج المضــــاد للفيروســــات القهقريــــة. وفــــي عــــام 

بالخـــدمات الشـــاملة المتعلقــــة بفيـــروس العــــوز المنـــاعي البشــــري لتلـــك المجموعــــات الســـكانية الرئيســــية بغيـــة تعزيــــز 
الصــحي وحقــوق اإلنســان. وتــدعم المنظمــة أيضــًا الجهــود المبذولــة مــن أجــل الوصــول إلــى المجموعــات اإلنصــاف 

الســكانية الســريعة الـــتأثر، بمــا فــي ذلــك الوصــول إليهــا عــن طريــق إعــداد مجمــوعتين مــن المبــادئ التوجيهيــة بشــأن 
جــنس. ولــدى المنظمــة جهــاز خــدمات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري للمــراهقين، ومنــع العنــف القــائم علــى نــوع ال

الختـان الطبـي الطـوعي للـذكور بهـدف الوقايـة مـن اإلصـابة بفيـروس العـوز المنـاعي  زلختان الذكور من أجـل تعزيـ
  الخدمة إلى الرجال في البيئات التي يرتفع فيها معدل انتشار المرض.بوصول الالبشري من خالل 

  
ري بين األطفال بحلـول بفيروس العوز المناعي البش والخطة العالمية للقضاء على حاالت العدوى الجديدة -٥

تـــدعو إلـــى تقويـــة الـــروابط بـــين البـــرامج الخاصـــة بفيـــروس العـــوز  ١،بقـــاء األمهـــات علـــى قيـــد الحيـــاةوإ  ٢٠١٥عـــام 
المنــاعي البشــري وصــحة األم والطفــل وتنظــيم األســرة. وفــي إطــار الخطــة دعمــت المنظمــة بــرامج العــالج المضــاد 

بلــدًا  ٢٢فــي مــن أجــل الوقايــة مــن انتقــال فيــروس العــوز المنــاعي البشــري مــن األم إلــى الطفــل  للفيروســات القهقريــة
. ومـع ٢٠١٢فـي عـام  ٪٦٣إلـى  ٢٠١١في عـام  ٪٥٧يرتفع فيها معدل انتشار المرض، حيث زادت التغطية من 

قهقريــة فـــي مــن األطفـــال المحتــاجين إلـــى العــالج المضــاد للفيروســـات ال ٪٣٤ذلــك لــم يحصـــل علــى العـــالج ســوى 
مــن البــالغين المحتــاجين إلــى العــالج.  ٪٦٨، مقابــل ٢٠١٢البلــدان التــي يوجــد فيهــا أثقــل عــبء للمــرض فــي عــام 

ويــوفر التعــاون القــائم بــين بــرامج الســل وبــرامج فيــروس العــوز المنــاعي البشــري نموذجــًا لــنهج متكامــل، علــى النحــو 
/ فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري: مبـــادئ اصـــة بالســـلسياســـة المنظمـــة بشـــأن األنشـــطة التعاونيـــة الخالمبـــين فـــي 

  ٢توجيهية للبرامج الوطنية والجهات األخرى صاحبة المصلحة.
  
علــى األولويــات المســتجدة، مثــل  بفيــروس العــوز المنــاعي البشــريوتركــز المنظمــة فــي برامجهــا الخاصــة  -٦

والتهاب  Bإرشادات بخصوص الوقاية من التهاب الكبد  الوقاية من حاالت المراضة المشتركة ومعالجتها. وأعطت
، ومعالجتهما، مـع التركيـز علـى العـدوى المشـتركة بالتهـاب الكبـد وفيـروس العـوز المنـاعي البشـري. فمعـدل C الكبد

انتشار األمراض غير السارية بـين المتعايشـين مـع فيـروس العـوز المنـاعي البشـري آخـذ فـي التزايـد، والحاجـة قائمـة 
ــــى  ــــي إل ــــة هــــذه الحاجــــة ســــتقوم المنظمــــة ف ــــة. ولتلبي ــــة وتكييفهــــا مــــع االعــــتالالت المزمن ــــة المتكامل خــــدمات الرعاي
بتقــدير العــبء النســبي لألمــراض غيــر الســارية بــين المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري،  ٢٠١٤ عــام

  وستبت في اإلرشادات السريرية والبرمجية الالزمة لتوفير الرعاية الشاملة.
  

                                                            
١    Global plan towards the elimination of new HIV infections among children by 2015 and keeping their 

mothers alive. Geneva: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS); 2011.                      

           

٢    WHO policy on collaborative TB/HIV activities: guidelines for national programmes and other stakeholders. 

Geneva: WHO; 2012 http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503006_eng.pdf,   تـــم االطـــالع فـــي)  
 ).٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر  ٢٥
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رصـــد تنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة لقطـــاع علـــى وستواصـــل األمانـــة العمـــل مـــع الـــدول األعضـــاء والشـــركاء  -٧
 .٢٠١٥-٢٠١١الصحة بشأن األيدز والعدوى بفيروسه في الفترة 

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

  
  جابًة للطلـــــب الـــــوارد فـــــي القـــــراريقـــــدم هـــــذا التقريـــــر معلومـــــات محدثـــــة عـــــن استئصـــــال داء التنينـــــات اســـــت  -٨

  بشأن التبليغ عن التقدم الُمحرز سنويًا في استئصاله.  ١٦-٦٤ج ص ع
  
بلــدًا وٕاقليمــًا ومنطقــة حصــلت علــى اإلشــهاد علــى الخلــو مــن انتقــال داء  ١٩٢وفــي الوقــت الحاضــر هنــاك   -٩

دولة عضوًا لم ُيشهد على خلوها مـن الـداء، وهـي  ١٤هناك  تكان ٢٠١٣أغسطس  /آب ٣٠التنينات فيها. وحتى 
كالتالي: البلدان األربعة الموطونة بالداء (تشاد وٕاثيوبيا ومالي وجنـوب السـودان) وسـتة بلـدان تمـر بالمرحلـة السـابقة 

ثــة مــات محدَّ غ عــن أيــة معلو لإلشــهاد (كــوت ديفــوار وغانــا وكينيــا والنيجــر ونيجيريــا والســودان) وأربعــة بلــدان لــم تبلِّــ
مــن و تتعلــق بتــاريخ المــرض فــي الفتــرة األخيــرة (أنغــوال وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة والصــومال وجنــوب أفريقيــا). 

ديسـمبر  /كـانون األول ٥-٣المقرر عقد االجتمـاع التاسـع للجنـة الدوليـة لإلشـهاد علـى استئصـال داء التنينـات فـي 
فـي االجتمـاع السـابع عشـر  ٢٠١٣ووضـع الخطـط لعـام  ٢٠١٢ام تم استعراض التقدم الُمحرز فـي عـوقد . ٢٠١٣

. وخــالل ٢٠١٣أبريــل  /الســتعراض البــرامج الوطنيــة الستئصــال داء التنينــات الــذي انعقــد فــي واغــادوغو فــي نيســان
انعقاد جمعية الصحة العالمية السادسة والستين، ُعقد اجتماع غير رسمي لوزراء الصـحة فـي البلـدان التـي يتوطنهـا 

  التنينات من أجل تعزيز التزامها باستئصال هذا الداء. داء
  

بنسبة  ٢٠١٣أغسطس  /يناير وآب /وتراجعت حاالت داء التنينات الجديدة في الفترة ما بين كانون الثاني  -١٠
قريـة،  ٨٦. وحدثت الحاالت فـي ٢٠١٢حالة شهدتها الفترة نفسها من عام  ٤٩٩حالة في مقابل  ١١٥لتبلغ  ٪٧٧

قريـة. ويعـود هـذا التراجـع فـي المقـام األول إلـى  ٢٦٣حدثت فـي  ٢٠١٢في حين أن الحاالت المبلغ عنها في عام 
ينـاير  /غ عنها في جنوب السودان في الفترة مـن كـانون الثـانيفي عدد الحاالت الجديدة المبلّ  ٪٨٠انخفاض بنسبة 

. وأصـبح اآلن ٢٠١٣حالـة فـي عـام  ٩٦إلـى  ٢٠١٢حالة في عـام  ٤٨٥أغسطس، والتي انخفضت من  /إلى آب
  انتقال المرض محليًا متمركزًا في مناطق قليلة من البلدان المتضررة.

  
ودخلــت فاشــية داء التنينــات فــي تشــاد عامهــا الرابــع حيــث ُأبلــغ عــن ثمــان حــاالت جديــدة فــي الفتــرة مــا بــين   -١١

الحــاالت وٕاخضــاع  هــذه شــهدتها ثمــان قــرى؛ وقــد تــم احتــواء ســبع مــن ٢٠١٣أغســطس  /ينــاير وآب /كــانون الثــاني
قريــة للترصــد النشــط بمســاعدة مركــز كــارتر. واكُتشــفت فــي العــام الماضــي ديــدان عنــد الكــالب  ٧٠٠يزيــد علــى  مــا
خـــاطر، يمكـــن تمييزهـــا مورفولوجيـــًا عـــن الديـــدان الموجـــودة فـــي البشـــر، وذلـــك فـــي المنـــاطق نفســـها المعرضـــة للم ال

وتخضع العينات اآلن للفحـص الوبـائي. وتقـدم األمانـة الـدعم التقنـي إلـى تشـاد مـن أجـل تعزيـز ترصـد داء التنينـات 
ال ينبغـي وٕاذكاء الوعي بشأن المكافآت المقدمة بحيث يتجاوز حدود القرى الخاضعة للترصد النشط. ومع ذلك فماز 

  احتواء الحاالت. ٕالى أنشطةهذه األنشطة و إلى تقديم المزيد من الدعم 
 

وفي أثيوبيا يستمر انتقال المرض بكثافة منخفضة في إقليم غامبيّال. وقد ُأبلغ عن ست حاالت جديدة فـي   -١٢
فــي مقابــل ثــالث حــاالت ُأبلــغ عنهــا فــي  ٢٠١٣أغســطس  /ينــاير و آب /أربــع قــرى فــي الفتــرة مــا بــين كــانون الثــاني

حــاالت الجديــدة. وثمــة حاجــة إلــى دعــم تعزيــز الترصــد وٕاذكــاء . وتــم احتــواء أربــع حــاالت ضــمن هــذه ال٢٠١٢عــام 
الوعي بشأن نظام المكافـآت، والسـيما فـي المنـاطق الواقعـة علـى طـول الحـدود مـع جنـوب السـودان. وتعمـل األمانـة 

التــدخالت الواســعة النطــاق التــي تنفــذ حاليــًا، مثــل رســم خــرائط أمــراض وبــين ترصــد داء التنينــات بــين ربط الــعلــى 
طق المدارية المهملة وتوزيع األدوية القائم على المجتمعات المحلية. ومع ذلـك فثمـة حاجـة إلـى حشـد اسـتجابة المنا

  قوية ومتسقة من جانب السلطات المحلية لضمان التحقيق في جميع الشائعات واحتواء الحاالت الجديدة.
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وُيعد مالي البلد الوحيد في غرب أفريقيـا الـذي يسـتمر فيـه انتقـال داء التنينـات. وقـد ُأبلـغ عـن أربـع حـاالت   -١٣
. وقــد تــم ٢٠١٣أغســطس  /آبينــاير و  /جديــدة فــي ثــالث قــرى تقــع فــي مقــاطعتين فــي الفتــرة مــا بــين كــانون الثــاني

 ٢٠١٢مــارس  /. ومنــذ آذار٢٠١٢فــي عـام احتـواء حالــة واحـدة مــن بينهـا. وكــان قـد ُأبلــغ عــن عـدد الحــاالت نفسـه 
القلـق األمنـي فـي شـمال الـبالد إلـى تعطيـل البرنـامج الـوطني الستئصـال المـرض، رغـم أن فـرق العمـل  بواعثأدت 

اإلنســاني التابعــة لألمــم المتحــدة يســرت الترصــد علــى نحــو متقطــع. وأتــاح التحســن الــذي شــهدته األوضــاع األمنيــة 
و وموريتانيــا صــتكثيــف الترصــد فــي مخيمــات الالجئــين الماليــة الكائنــة فــي بوركينــا فا مــؤخرًا تعزيــز الترصــد. كمــا تــم

والنيجــر مــن أجــل منــع اســتمرار انتشــار المــرض. وفــي جانــب مــن هــذه الجهــود قــدمت األمانــة الــدعم التقنــي والمــالي 
المجتمعـات المحليـة  لبناء قدرات العاملين الصحيين، وهي تنفذ اآلن برنامج علـى نطـاق البلـد يسـتهدف إذكـاء وعـي

زيادة حساسية نظام الترصد. ومع ذلك فثمة حاجة إلى المزيد من الدعم مـن  سعيًا إلىبشأن نظام المكافآت النقدية 
  أجل إعادة إرساء الترصد أو زيادته مع تحسن األوضاع األمنية، وتوسيع نطاق الدعاية عن نظام المكافآت.

  
ينـاير  /تنينات كافة التي ُأبلـغ عنهـا فـي الفتـرة مـا بـين كـانون الثـانيمن حاالت داء ال ٪٨٣وشهد السودان   -١٤
منهـا. وتراجـع عـدد الحـاالت بنسـبة  ٪٦٨حالة جديدة تم احتواء  ٩٦قرية عن  ٧٠. وأبلغت ٢٠١٣أغسطس  /وآب
حالـــة. وتـــدعم منظمـــة الصـــحة العالميــــة  ٤٨٥التـــي ُأبلــــغ فيهـــا عـــن  ٢٠١٢مقارنـــة بـــالفترة نفســـها فـــي عـــام  ٪٨٠
تقــدم الــدعم التقنــي لتعزيــز ترصــد هــذا ، كمــا ونيســيف ومركــز كــارتر البرنــامج الــوطني لوقــف انتقــال داء التنينــاتوالي

وجـود الحـاالت، والتوعيـة الصـحية،  عـنالداء، بما في ذلك بناء القدرات، وتعزيز اإلشراف، والتحقيق في الشائعات 
فـي  تعزيـز احتـواء الحـاالت وترصـدها، بمـا فـي ذلـك ومع ذلك فثمة حاجة إلى المزيد من الدعم من أجـل والتنسيق.

تعزيـــز الترصـــد مـــن خـــالل التبليـــغ الطـــوعي عـــن الحـــاالت فـــي ظـــل إدخـــال نظـــام المنـــاطق المتاخمـــة للســـودان، و 
  المكافآت.

  
خـالل حملـة استئصـال شـلل األطفـال فـي  ُأبلغ عن إحدى حاالت داء التنينـات ٢٠١٣يونيو  /وفي حزيران  -١٥

إقلــيم جنــوب دارفــور بالســودان الواقــع علــى حــدود جنــوب الســودان. وتــم بعــد ذلــك التأكــد مختبريــًا مــن أنهــا حالــة مــن 
قـد وآخـر حالـة وافـدة  ٢٠٠٢فـي عـام قـد ُأبلـغ عنهـا آخـر حالـة محليـة فـي السـودان  وكانـت. التنينـة المدينيـةحاالت 

. وتقــدم األمانــة الــدعم التقنــي والمــالي لــدعم الســودان فــي تعزيــز ترصــد داء التنينــات مــن ٢٠٠٧فــي عــام ُأبلــغ عنهــا 
خـالل تعزيـز ترصـد المـرض واالسـتجابة لمقتضـياته علـى نحـو متكامـل، واسـتخدام نهـج البحـث عـن الحـاالت بزيـارة 

أن المكافــآت النقديــة المنــازل فــي أثنــاء حمــالت التطعــيم ضــد شــلل األطفــال، وٕاذكــاء وعــي المجتمعــات المحليــة بشــ
المقدمــة عنــد التبليــغ الطــوعي عــن الحــاالت. ومــع ذلــك فثمــة حاجــة إلــى المزيــد مــن الــدعم مــن أجــل تعزيــز الترصــد 
وٕاذكاء الوعي بشأن نظام المكافـآت، بمـا فـي ذلـك فـي المنـاطق التـي يصـعب الوصـول إليهـا، مثـل المنـاطق الواقعـة 

  على حدود جنوب السودان وتشاد.
  

الرصد بدعم من المنظمة في المناطق الخالية من داء التنينات فـي البلـدان األربعـة التـي يتوطنهـا  ويستمر  -١٦
اسـُتكمل الرصـد بنظـام المكافـآت المقدمـة فـي كمـا المرض وفـي البلـدان السـتة التـي تمـر بالمرحلـة السـابقة لإلشـهاد، 

ت. وفضـًال عـن ذلـك فـإن المسـوح التـي تنفـذ حالة التبليغ الطوعي عن معلومات تؤدي إلى تأكيـد حـاالت داء التنينـا
عن طريق زيارة المنازل في أثناء أيام التمنيع الوطنية وحمالت توزيع األدوية على نطاق جماهيري، استخدمت في 
البحث عن حاالت داء التنينات. وكذلك فقد تم تبسيط وتكثيف تبادل المعلومات والترصد العابر للحدود مـن جانـب 

  الخالية من المرض المجاورة لها. وطنها داء التنينات والبلدانالبلدان التي يت
  

وقـــدمت جميـــع البلـــدان التـــي يتوطنهـــا المـــرض والتـــي تمـــر بالمرحلـــة الســـابقة لإلشـــهاد تقـــارير شـــهرية إلـــى   -١٧
من المقاطعات  ٪٨٧المنظمة. وفي البلدان العشرة التي يتوطنها المرض والتي تمر بالمرحلة السابقة لإلشهاد، قدم 

. وفي الفترة نفسـها، وردت بالغـات عـن ٢٠١٣أغسطس  /يناير وآب /تقارير شهرية في الفترة ما بين كانون الثاني
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ع ســـاعة مـــن اإلخطـــار بشـــأنها. وُتشـــجَّ  ٢٤) فـــي غضـــون ٪٨٣منهـــا ( ٢١٠٥شـــائعة وُأجـــري التحقيـــق فـــي  ٢٥٣٢
  دمة في حالة التبليغ الطوعي.البلدان على التبليغ عن مدى وعي األفراد بالمكافأة المق

  
و والكـــاميرون صـــة الســـابقة لإلشـــهاد، قـــدم كـــل مـــن بـــنن وبوركينـــا فاومـــن بـــين البلـــدان التـــي تمـــر بالمرحلـــ  -١٨

. وينبغــي أن تواصــل البلــدان التــي تمــر ٢٠١٣وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى والســنغال وتوغــو تقــارير فصــلية فــي عــام 
صــد مــن خــالل الــُنظم القائمــة علــى المجتمعــات المحليــة وُنظــم ترصــد الشــؤون بالمرحلــة الســابقة لإلشــهاد إجــراء التر 

  .توجود حاالعن ألي اشتباه أو شائعة  على الفور الصحية واالستجابة
  

  األمراض غير السارية
  

  )٢٧-٦٤ج ص عوقاية األطفال من اإلصابات (القرار   :جيم
  
من المدير العـام، فـي جملـة أمـور، تقـديم الـدعم  ٢٧-٦٤ج ص عطلبت جمعية الصحة العالمية في القرار   -١٩

المعياري والتقنـي الـالزم لتطـوير قـدرات المعنـي مـن األفـراد والمؤسسـات بوقايـة األطفـال مـن اإلصـابات ومكافحتهـا، 
وضــع سياســات وبــرامج قائمــة علــى األدلــة العلميــة لوقايــة األطفــال مــن تلــك اإلصــابات والتخفيــف مــن حــدة وتعزيــز 
. وطلبـــت الجمعيـــة أيضـــًا مـــن المـــدير العـــام إنشـــاء شـــبكة تضـــمن التنســـيق والتنفيـــذ الفعـــالين ألنشـــطة وقايـــة عواقبهـــا

  األطفال من اإلصابات في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل.
  

واســتطلعت منظمــة الصــحة العالميــة (المنظمــة) آراء أصــحاب المصــلحة إلكترونيــًا فــي إنشــاء شــبكة لوقايــة   -٢٠
منظمــة األمــم المتحــدة وُأجِريــت عقــب االســتطالع مشــاورة بشــأن الموضــوع شــاركت فيهــا ، األطفــال مــن اإلصــابات

اب وأّيـدت المشـاورة بشـدة استصـو  ن.و ن والمنظمات غيـر الحكوميـة واألكـاديميو والشركاء التقنيللطفولة (اليونيسيف) 
إبـراز صـورة مسـألة : الـثالث التاليـة للشـبكةولويـات حول تحديد األ اآلراءفي إلى توافق  تالشبكة وتوصلإنشاء تلك 

اختصاصات وقد ُوِضعت  وتوفير منتدى لتبادل المعلومات التقنية، وبناء القدرات.اإلصابات التي تلحق باألطفال، 
من المقّرر أن تحققها  تحديد أهداف استراتيجية للشبكة، عملية تشاوريةيجري، بفضل في صيغتها النهائية و الشبكة 

  من إنشائها.سنتين أول  في
  

مـن  منظمـة عـدداً الوضـعت محـور تركيـز العمـل االسـتراتيجي. و القـدرات المؤسسـية والفرديـة وشّكلت تنمية   -٢١
دورة تدريبيـة عبـر اإلنترنـت حـول هـذا الموضـوع ومنها ، من اإلصاباتألطفال المعّدة تحديدًا لوقاية ا تدريبالموارد 

التـي تتنـاول موضـوع سلسلة جديدة من الـدروس و  ؛TEACH-VIP E-Learning اإللكترونيتعلم في إطار اتباع منهج ال
يسـتعمله  شـاملتـدريب مـن مـنهج وآخـر إصـدار مكـّرر ؛ TEACH-VIP 2سـياق مـنهج التعلـيم  إصـابات األطفـال فـي

الرعايـة وٕاعـادة خـدمات . و صـاباتاإل مـناألطفال وقاية  ندورة قصيرة لمدة ثالثة أيام عبلد؛ و  ١٠٠أكثر من حاليًا 
هـي موضـع اهتمـام أيضـًا بالنسـبة إلـى دورتـين أخـريين مـن  ألطفال المصابينلفي حاالت الطوارئ المقدمة التأهيل 
ــتعلم ال دورات فيمــا ُتعنــى الرضــوح، المعنيــة بحــاالت رعايــة إذ تتنــاول إحــداهما تخطــيط وٕادارة نظــم ال؛ VIPقصــيرة ال

  نظم.لالدورة األخرى بتحسين نوعية خدمات تلك ا
  

الممنوحـــة ولويـــة األمنظمـــة قـــد زادت ال. و ارفالمعـــ نقـــلموضـــوع مـــوارد التـــدريب المـــذكورة أعـــاله وتتنـــاول   -٢٢
وهــو عبــارة عــن ، MENTOR-VIPمــن خــالل برنــامج صــابات اإلمــن األطفــال بنــاء المهــارات فــي مجــال وقايــة لمســألة 
عمليـة  تناولـتعـن بعـد إرشـادات رشـاد اإلالمعنـي ببرنـامج شؤونه. وأرسى هـذا الاألمانة إرشاد عالمي تنسق برنامج 

نيجيريــا كــل مــن فــي  فيمــا يتصــل بوقايـة األطفــال مــن اإلصــابات البحــوثإجــراء جمــع البيانــات أو وضـع البــرامج أو 
  الفلبين وجمهورية تنزانيا المتحدة.و باكستان و 
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فــي ايــة األطفــال مــن اإلصــابات وقحلقــات عمــل إقليميــة لبنــاء القــدرات تتنــاول مواضــيع ُعِقــدت حتــى اآلن و   -٢٣
الخاصــــة العمــــل علــــى تحســــين قاعــــدة المعــــارف حلقــــات باســــتثناء إقلــــيم األمــــريكتين. وقــــد ركــــزت قــــاليم، جميــــع األ

بكــادر صــناع السياســات، و ب، و المعنيــين بتنســيق أنشــطة الوقايــة مــن اإلصــابات علــى الصــعيد الــوطنياألشــخاص ب
  .المعنيةالمؤسسات والمنظمات غير الحكومية في العاملين الموظفين 

  
ًا قلــيًال عــددفيمــا يخــص مــثًال ، وضــع بــرامج وسياســات قائمــة علــى األدلــة العلميــةفــي ميــدان تقــدم ُأحــِرَز و   -٢٤

مزيــد مــن ويلــزم أن يعتمــد . بشــأن أحزمــة أمــان األطفــال فــي المركبــاتقــوانين اعتمــدت التــي مــن البلــدان ولكنــه مهــم 
التقريـر العـالمي عـن حالـة السـالمة اسـترعى على الصعيد العالمي. و ها يجب تحسين إنفاذوانين التي هذه الق البلدان

بالتوجيــه والــدعم الالزمــين العتمــاد وٕانفــاذ لــدول األعضــاء زّود او  ،النتبــاه إلــى هــذه المســألةا ٢٠١٣١علــى الطــرق 
  .بشأن أحزمة أمان األطفال في المركباتقوانين 

  
صـحة الطفـل، في البرامج األوسع نطاقًا المعنية بصابات اإلمن األطفال وقاية موضوع مج وفيما يخص د  -٢٥

طــار فــي مجــال وضــع اإلتعــاون فقــد واظــب موظفــون مــن المقــر الرئيســي والمكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط علــى ال
لى دعم الجهـود التـي إالمذكور، وهو إطار يهدف  قليماإلفي من اإلصابات ألطفال والمراهقين وقاية استراتيجي لاال

 ،اإلصــاباتمــن  األطفــال والمــراهقينمــن أجــل وقايــة  القطاعــات الرئيســيةبالتشــارك مــع ســائر  تبــذلها وزارات الصــحة
  ٢.التقرير العالمي عن وقاية األطفال من اإلصاباتوتنفيذ التوصيات الواردة في 

  
ُيّتبـع طيلـة في نهـج من اإلصابات األطفال بدمج وقاية المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ قام أيضًا و   -٢٦

كـل في النهج هذا ًا تجريبيًا لختبار وُيجِري المكتب اإلقليمي ا، موارد تقديم الرعاية الصحية األوليةالعمر بشأن توفير 
مقــر واظــب كــادر مــوظفي ال فقــد فــي إقلــيم جنــوب شــرق آســياأمــا لبــين. جمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية والفمــن 

مج صــــحة األم والطفــــل ابــــر فــــي  صــــاباتاإلمــــن األطفــــال وقايــــة ناشــــط لــــدمج دعــــم علــــى تقــــديم  واإلقلــــيم الرئيســــي
  في تايلند.دمج هذه الوقاية التي تكللت بالنجاح تجربة وذلك باالستفادة من النكا،  سريب

 
  تعزيز الصحة طيلة العمر

  
ائية الدولية والمرامي اإلنم الصحة اإلنجابية: استراتيجية تسريع التقدم نحو بلوغ األهداف  :دال

  )١٢-٥٧ج ص ع(القرار 
  

في إطار الدعم التقني للبلدان فـي تنفيـذ اسـتراتيجية الصـحة اإلنجابيـة، تعاونـت األمانـة مـع صـندوق األمـم   -٢٧
المسح العالمي الستعراض التقدم المحرز في بلوغ أهداف المؤتمر العالمي للسـكان والتنميـة،  بشأنالمتحدة للسكان 

 ن خالل المشاركة في المؤتمرات اإلقليمية التي تم فيها النظر في نتائج المسح.وم
 

 التـي أجابـت عـن المسـح، معظـم البلـدان،  . فقـد أفـادفـي هـذا الصـدد وأشارت نتائج المسـح إلـى إحـراز تقـدم  -٢٨
بلــدًا، بأنهــا قــد نفــذت مجموعــة مــن اللــوائح واالســتراتيجيات لتعزيــز الصــحة الجنســية واإلنجابيــة  ١٧٦البــالغ عــددها و 

االســتراتيجيات مــا يلــي: االســتراتيجيات الوطنيــة للصــحة اللــوائح و  . وتشــمل تلــكومــا يتصــل بهــا مــن حقــوق النــاس
الجنسـية واإلنجابيـة فـي البـرامج االجتماعيـة؛ والكشـف اإلنجابية وصحة األم والوليـد وتنظـيم األسـرة؛ وٕادراج الصـحة 

                                                            
لتقريـــر العـــالمي عـــن حالـــة الســـالمة علـــى الطـــرق: دعـــم عقـــد العمـــل مـــن أجـــل الســـالمة علـــى الطـــرق. جنيـــف: منظمـــة ا ١    

  .٢٠١٣الصحة العالمية؛ 
  .٢٠٠٨التقرير العالمي عن وقاية األطفال من اإلصابات. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛     ٢
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األيـــدز والعـــدوى بفيروســـه  والوقايـــة مـــنالمبكـــر عـــن ســـرطان عنـــق الـــرحم وســـرطان الثـــدي والوقايـــة األوليـــة منهمـــا؛ 
؛ والوقايـة مـن الحمـل غيـر المرغـوب فيـه واإلجهـاض غيـر المـأمون؛ وتحسـين ومكافحتهـا األمراض المنقولـة جنسـياً و 

 سية واإلنجابية للشباب.الصحة الجن
 

ــدًا مــن االهتمــام: هنــاك بلــدان ومــع ذلــك  -٢٩ خــدمات الصــحة تاحــة إ أفــادت بــأن المجــاالت اآلتيــة تتطلــب مزي
خــــدمات الصــــحة الجنســــية  وتكامــــل؛ والعجــــزةللمــــراهقين والشــــباب والفئــــات الضــــعيفة  الشــــاملةالجنســــية واإلنجابيــــة 

 والعـدوى بفيروسـه؛ والوقايـة مـن عواقـب اإلجهـاض غيـر المـأمون ومعالجتهـا؛ والخدمات المتعلقـة باأليـدزواإلنجابية 
المرتبطـة باإلنجـاب؛ ومشــاركة وفيـات األمهـات؛ وانعـدام المســاواة بـين الجنسـين؛ والعنــف ضـد المـرأة؛ والســرطانات و 

دئ توجيهيــة صــدرت مبــا فعلــى ســبيل المثــال ل. وواصــلت األمانــة تقــديم الــدعم لتعزيــز ســد الثغــرات المتبقيــة.الرجــ
والعنف  الضجيعبشأن الوقاية من الحمل المبكر؛ والتصدي لعنف  ومبادئ توجيهية خاصة بالسياسة العامةسريرية 

 الجنسي ضد المرأة؛ واإلجهاض المأمون.
 

معــدل ظ أيضــًا إحــراز تقــدم متبــاين ومتفــاوت فــي حصــائل الصــحة اإلنجابيــة. والحــال كــذلك بالنســبة لالَحــويُ   -٣٠
بلـغ االنخفـاض السـنوي فـي نسـبة وفيـات األمهـات  ٢٠١٠و ١٩٩٠فبـين عـامي  األمهات فـي شـتى األقـاليم.وفيات 

المقـدر نسـبة  االنخفاضبلغ  ق آسيا وٕاقليم غرب المحيط الهادئ. وفي إقليم جنوب شر ٪٣,١على الصعيد العالمي 
، ١٩٩٠. وفـــي عـــام الترتيـــبب ٪٢,٦و ٪٢,٧ ةشـــرق المتوســـط نســـب، بينمـــا بلـــغ فـــي اإلقلـــيم األفريقـــي وٕاقلـــيم ٪٥,٢

أفريقيــا  منطقــة فــي ٪٣٥و ،تقريبــًا مــن وفيــات األمهــات علــى الصــعيد العــالمي فــي جنــوب آســيا ٪٤٣ُســجلت نســبة 
مـــن وفيـــات  ٪٢٩هـــذا الوضـــع حيـــث ُســـجل مـــا يقـــدر بنســـبة  انعكـــس ٢٠١٠جنـــوب الصـــحراء الكبـــرى؛ وفـــي عـــام 

 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.نطقة مفي  ٪٥٦األمهات على الصعيد العالمي في جنوب آسيا و
 

الرعاية أثناء الحمل والوضع مسـألة حاسـمة فـي الحـد مـن وفيـات األمهـات وتحسـين صـحتهن.  إتاحةعد تُ و   -٣١
صـحيين مهـرة قـد ارتفعـت  بإشراف مهنيينفإن نسبة حاالت الوضع التي تمت  البيانات المتاحة أحدثواستنادًا إلى 

 ٢٠١٢.٢و ٢٠٠٥بــين عــامي  ٪٧٠إلــى مــن القــرن العشــرين  ١خــالل التســعينات ٪٦١علــى الصــعيد العــالمي مــن 
صــحيون مهــرة  مهنيــونبمكــان اإلقامــة: فقــد بلــغ متوســط نســبة الــوالدات التــي أشــرف عليهــا  اإلجحافــاتوقــد تــرتبط 

 ٢في المناطق الحضرية. ٪٨٨بل في المناطق الريفية مقا ٪٦١
  

 يـوفرا الوقايـة مـنوسـائل منـع الحمـل أن  إتاحةإلى تنظيم األسرة وتيسير  غير الملباةالحاجة  ويمكن لتقليل  -٣٢
إلـى  ١٩٩٠فـي عـام  ٪٥٥وسائل منـع الحمـل علـى الصـعيد العـالمي مـن  زاد استعمالوقد  ٣ثلث وفيات األمهات.

مليــون امــرأة مــن  ١٤٦ ال تتــاح الوســائل الحديثــة لتنظــيم األســرة لنحــوومــع ذلــك  ٢٠١٠.٤فــي عــام  ٪٦٠مــا يفــوق 
فــي  وتــرغبنعامــًا (المتزوجــات والمرتبطــات طوعــًا بــأقران علــى حــد ســواء)  ٤٩و ١٥اللــواتي تتــراوح أعمــارهن بــين 

تلبيـة احتياجـات تنظـيم  وتسـاعدمليون امرأة.  ٢٢٢ لعددوسائل منع الحمل الحديثة  وال تتاحأو وقفه،  الحملتأخير 
ســـاواة بـــين الجنســـين علـــى حـــد ســـواء مـــن خـــالل تعزيـــز فـــرص المشـــاركة تمكـــين المـــرأة وتحقيـــق الم علـــىاألســـرة 

                                                            
  .٢٠١٠. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٠اإلحصاءات الصحية العالمية     ١
  .٢٠١٣. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٣اإلحصاءات الصحية العالمية     ٢
٣    Cleland J, Bernstein S, Ezeh A, Faundes A, Glasier A, Innis J. Family planning: the unfinished agenda.  

Lancet. 2006;368:1810–1827.                                                                                                                            
٤    Alkema L, Kantorova V, Menozzi C, Biddlecom A. National, regional, and global rates and trends in 

contraceptive prevalence and unmet need for family planning between 1990 and 2015: a systematic and 

comprehensive analysis. The Lancet. 2013;381:1642–1652.  
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الســتراتيجية العالميــة لتلبيــة لاالقتصــادية. وُيمثــل ضــمان تــأمين وســائل منــع الحمــل عنصــرًا مــن العناصــر الرئيســية 
تنفيــذ توصــيات لجنــة األمــم  فــي دعــم ،وغيرهــا ،األمانــة ونشــطتاالحتياجــات غيــر الملبــاة مــن وســائل منــع الحمــل. 

  المتحدة المعنية بالسلع المنقذة ألرواح النساء واألطفال.
 

معـدل  ومـازال. الضـارةللعواقـب الصـحية واالجتماعيـة  بوجـه خـاصفئـة سـكانية معرضـة وتمثل المراهقات   -٣٣
 سـن امـرأة بـين ١٠٠٠والدة لكـل  ١١٨أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكبـرى ( بين المراهقات فـي منطقـةالوالدات مرتفعًا 

الكــــــاريبي وجنــــــوب آســــــيا منطقــــــة وينطبــــــق األمــــــر ذاتــــــه علــــــى كــــــل مــــــن أمريكــــــا الالتينيــــــة و  ١عامــــــًا)؛ ١٩و ١٥
ولضــمان اســتدامة الجهــود الراميــة إلــى  ٣).بالترتيــبعامــًا،  ١٩و ١٥ ســن امــرأة بــين ١٠٠٠والدة لكــل  ٤٦و ٧٩(

لـدول األعضـاء فـي تنفيـذ مبادئهـا الحد من ارتفاع معدل الخصوبة لدى المراهقـات، تعمـل األمانـة بهمـة علـى دعـم ا
 ٢.ومن سوء الحصائل اإلنجابيةالتوجيهية للوقاية من الحمل المبكر 

 
 ومن الخطوات الحاسمة في تلبية االحتياجـات الصـحية للمـراهقين وٕاعمـال حقـوقهم علـى حـد سـواء تحسـين  -٣٤

مهـاراتهم الحياتيـة  تكـوينوالعـدوى بفيروسـه،  ، بمـا فـي ذلـك األيـدزوفهمهـم لهـا معرفتهم بالصحة الجنسية واإلنجابية
الــواقي  اسـتعمالالناميـة يـدركون حاليــًا أن  المنــاطقمـن الشــبان فـي  ٪٤٠مـن العنايــة بصـحتهم. فأقــل مـن  لتمكيـنهم
هـي طـرق فعالـة بالعـدوى أو االكتفـاء بعالقـٍة مـع شـخص واحـد غيـر مصـاب  واالمتناع عن ممارسة الجنسالذكري 
الـواقي الــذكري فــي  بـأنهم اســتعملوامراض المنقولــة جنسـيًا. وتراوحــت نسـبة الشــبان الـذين أفــادوا األاإلصــابة بـلتجنـب 

فـــي القوقـــاز وآســـيا  ٪٧٦,٢فـــي جنـــوب آســـيا و ٪٣٧,٢بـــين  منطويـــة علـــى مجازفـــة شـــديدةآخـــر ممارســـة جنســـية 
ووضــعت  ٣.بالمخــاطرالســلوك الجنســي المحفــوف الوســطى. وقــد ثبــت أن بــرامج التثقيــف الجنســي فعالــة فــي الحــد مــن 

هـذه الجنسي إلتاحة تبـادل تلـك الممارسـات الفضـلى  التثقيف تعزيزمجال  األمانة دراسات لحاالت عن أمثلة ناجحة في
  بين بلدان الجنوب.

 
وٕاضــافة إلــى األنشــطة المحــددة المشــار إليهــا أعــاله، أعربــت األمانــة فــي مــؤتمر قمــة لنــدن بشــأن تنظــيم   -٣٥

 التخـاذالالزمـة ، عن التزامها بأهـداف القمـة، أي: تعزيـز قاعـدة البّينـات والقواعـد ٢٠١٢يوليو  تموز/األسرة، الذي انعقد في 
. وفـي إطـار الجيـدةبغيـة توسـيع نطـاق الوصـول إلـى الخـدمات فعالة على صعيد السياسة العامـة والبـرامج إجراءات 
مـع قوق اإلنسـان إزاء بـرامج تنظـيم األسـرة، يجري إعداد مبادئ توجيهية لضمان اتباع نهج قائم على ح هذا االلتزام

  خدمات منع الحمل. تعزيز
 

  )١٦-٦١األنثوية (القرار ج ص عتشويه األعضاء التناسلية   :هاء
  

والشـــــركاء الـــــدوليين واإلقليميـــــين  تعكـــــف األمانـــــة مـــــع الـــــدول األعضـــــاء ١٦-٦١ج ص عاســــتجابة للقـــــرار   -٣٦
والـوطنيين علــى القضــاء علــى ممارســة تشــويه األعضــاء التناسـلية األنثويــة. ويســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى التقــدم 

  .٢٠١١المحرز في هذا الصدد منذ عام 
  
  

                                                            
  .٢٠١٣. المرفق اإلحصائي. نيويورك: األمم المتحدة؛ ٢٠١٣ئية لأللفية لعام تقرير األهداف اإلنما    ١
٢    WHO guidelines on preventing early pregnancy and poor reproductive health outcomes among adolescents 

in developing countries. Geneva: World Health Organization; 2011.  
٣    Wellings K, Collumbien M, Slaymaker E, Singh S, Hodges Z, Patel D, Bajos N. Sexual behaviour in context: 

a global perspective. The Lancet 2006;368:1706–1728.  
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وخصوصـًا  ١،وتشير التحليالت الحديثة إلى أن معدل انتشار تشويه األعضاء التناسلية األنثوية قد تراجـع  -٣٧
سـنة. ومـع ذلـك يلـزم  ٤٩و ١٥في جمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا فيما يتعلق باإلناث الالتي تتراوح أعمارهن بـين 

تكثيف العمل في البلدان العديدة التي مازالت معدالت االنتشار مرتفعة فيها. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي عـدد 
عضــاء التناســلية األنثويــة فــي إقليمــي أفريقيــا وشــرق المتوســط يزيــد علــى الفتيــات والنســاء الالتــي خضــعن لتشــويه األ

  ٢.أما االتحاد األوروبي فتتفاوت فيه المعدالت بين البلدان ١.مليون فتاة وامرأة ١٢٥
 

بلــــدًا فــــي إقليمــــي أفريقيــــا وشــــرق المتوســــط هــــذه  ٢٤أدرج مــــا مجموعــــه  ٢٠١٣وبحلــــول أيلــــول/ ســــبتمبر   -٣٨
  وتـــم تمريـــر تشـــريع يجـــرم تشـــويه األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة فـــي كـــل مـــن  ٣اإلجراميـــة.الممارســـة ضـــمن األفعـــال 

إلـى  قضـية ١٤١أحيلـت  ٢٠١١. وفـي عـام ٢٠١٢، وفـي الصـومال فـي عـام ٢٠١١عـام  بيساو وكينيا فـيـ  غينيا
وقــدم كــل مــن غامبيــا وموريتانيــا  ٤المحــاكم فــي بوركينــا فاصــو وٕاريتريــا وٕاثيوبيــا وكينيــا والســنغال والســودان وأوغنــدا.

 مشروع تشريع يجرم هذه الممارسة إلى سلطتيهما التشريعيتين.
  

أنشــأت دول أعضــاء بــرامج بهــدف التصــدي لتشــويه األعضــاء  ٢٠١١ومنــذ آخــر تقريــر مرحلــي فــي عــام   -٣٩
ن، وٕادراج موضـوع تشــويه التناسـلية األنثويـة، وتشــمل هـذه البــرامج مبـادرة لحمايــة اإلنـاث حـديثات الــوالدة فـي الســودا
اليــوم الــدولي المســمى  أناألعضــاء التناســلية األنثويــة ضــمن المنــاهج الدراســية الوطنيــة فــي مــدارس الســنغال. كمــا 

س مــن شــباط/ فبرايــر كــل عــام، يتــيح نثويــة" الــذي يعقــد فــي الســادة مــع تشــويه األعضــاء التناســلية األتســامح البتــ "ال
 ٥ي التوعية بخصوص هذه الممارسة.الفرصة للبلدان كي تشارك بنشاط ف

  
أعلنـــت اآلالف مـــن المجتمعـــات المحليـــة علـــى نطـــاق أفريقيـــا علـــى المـــأل قرارهـــا بتـــرك  ٢٠١٠ومنـــذ عـــام   -٤٠

جـرى  ،وتم األخذ بطقوس عبور بديلة برعاية من المجتمعـات المحليـة ٦ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية.
ة تنزانيـا المتحـدة. تصميمها من أجل التأثير فـي تـرك هـذه الممارسـة فـي غامبيـا وكينيـا والصـومال وأوغنـدا وجمهوريـ

ــدينيين. وفــي عــام كمــا أن دعــم إ أدان  ٢٠١١نهــاء تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة زاد فــي صــفوف الزعمــاء ال
أعلـن علـى  ٢٠١٢وفـي عـام  ١يـا وكـذلك مصـر والسـودان.الممارسة زعماء دينيون من ثمانية بلدان من غرب أفريق

                                                            
١    Female genital mutilation/cutting: a statistical overview and exploration of the dynamics of change. New 

York: United Nations Children’s Fund; July 2013.         

٢    Female genital mutilation in the European Union and Croatia. Report. Vilnius: European Institute for Gender 

Equality; 2013.                                                                                                                                                   
البلدان التي لديها قوانين و/ أو مراسيم ضد تشويه/ قطع األعضاء التناسـلية األنثويـة، والتـي تتركـز فيهـا هـذه الممارسـة     ٣

الوسـطى، تشـاد، كـوت ديفـوار، جيبـوتي، مصـر، إريتريـا، إثيوبيـا، بـنن، بوكينـا فاصـو، جمهوريـة أفريقيـا تشمل البلدان التاليـة: 
بيساو، كينيا، ليبيريا، موريتانيا، نيجيريا، النيجر، السنغال، الصومال، السـودان، توغـِو، أوغنـدا, جمهوريـة -غانا، غينيا، غينيا

ة قـــوانين ضـــد تشـــويه/ قطـــع األعضـــاء تنزانيـــا المتحـــدة والـــيمن. أمـــا الكـــاميرون وغامبيـــا ومـــالي وســـيراليون فـــال توجـــد لـــديها أيـــ
  التناسلية األنثوية.

٤    UNFPA–UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting. Accelerating change. Annual 

report, 2011. New York: United Nations Children’s Fund; 2012.                                                                            
٥    The International Day is observed by the following countries: Burkina Faso, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, 

Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Mali, Mauritania, Senegal, Somalia, Sudan and Uganda.                        

٦    UNFPA–UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting. Accelerating change. Annual 

report, 2011. New York: United Nations Children’s Fund; 2012.                                                                            
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ــدينيين والتقليــديين فــي  ٤١٧٨المــأل نحــو  ــاً  ١٥مــن الزعمــاء ال معارضــتهم لتشــويه األعضــاء التناســلية  ١بلــدًا أفريقي
أيــة صــلة بــين تشــويه األعضــاء التناســلية االنثويــة  ٣زعيمــًا دينيــًا فــي ثمانيــة بلــدان أفريقيــة ٧٣٠ونفــى  ٢األنثويــة،

 ٣اليم الدين.وتع
 

بشـــأن تشـــويه قـــدم البرنـــامج المشـــترك بـــين صـــندوق األمـــم المتحـــدة للســـكان واليونيســـيف  ٢٠١٢وفـــي عـــام   -٤١
مـــن المهنيـــين الصـــحيين علـــى التـــدبير العالجـــي للمضـــاعفات  ٢٦٩٠األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة الـــدعم لتـــدريب 

وخطــة  وباإلضــافة إلــى ذلــك اعتمــد مجلــس االتحــاد األوروبــي اإلطــار االســتراتيجي ٣الناجمــة عــن هــذه الممارســة.
التناســـلية  العمـــل لالتحـــاد األوروبـــي بخصـــوص حقـــوق اإلنســـان والديمقراطيـــة، واللـــذين يشـــمالن تشـــويه األعضـــاء

 األنثوية.
 

لــى تشــويه األعضــاء واســتمرت األمانــة قيــادة ودعــم الجهــود الوطنيــة والدوليــة المبذولــة مــن أجــل القضــاء ع  -٤٢
حوار السياسة العامة، وتعزيز نظم المعلومات لدعم رصد التقدم المحرز التناسلية األنثوية، وخصوصًا في مجاالت 

والـــدعوة والبحـــوث، بمـــا فـــي ذلـــك، فـــي إثيوبيـــا ونيجيريـــا، وبحـــوث العواقـــب النفســـية المترتبـــة علـــى تشـــويه األعضـــاء 
حــوث الخاصــة بالعالقــة بــين الناســور وتشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة. التناســلية األنثويــة، وفــي ســيراليون، الب

ووجــود بينــات  ٥) ضــمان قياســها٢( ٤) تحقيــق تــرك الممارســة،١ن (ت األمانــة أيضــًا مختلــف النهــوج بشــأواستعرضــ
رين، مولفــة بشــأنها. ودعمــت منظمــة الصــحة العالميــة، بالتعــاون مــع صــندوق األمــم المتحــدة للســكان والشــركاء اآلخــ
 إنشاء المركز األفريقي لتنسيق ترك ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، الذي تستضيفه جامعة نيروبي.

  
وتقدم األمانة الدعم التقني إلى السودان من أجل تنفيـذ مبـادرة متعـددة السـنوات للتصـدي لتشـوية األعضـاء   -٤٣

قامـت  ٢٠١٢التناسلية األنثوية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وفـي عـام 
م المتحـدة لقـرار يقضـى بتكثيـف الجهـود العالميـة مـن أجـل األمانة أيضًا بدور فعال في اعتماد الجمعية العامـة لألمـ

 ٦التناسلية لإلناث. القضاء على تشويه األعضاء
  
  
  
  
  
  

                                                            
١    Burkina Faso, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Mali, Mauritania, 

Senegal, Somalia, Sudan and Uganda.                                                                                                               
٢    UNFPA–UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting: Accelerating change. Scaling up a 

comprehensive approach to abandonment in 15 African countries. Annual Report, 2012. New York: United 

Nations Children’s Fund.                                                                                                                                   

٣    Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea-Bissau, Kenya, Mauritania and Senegal.  
٤    Johansen REB, Nafissatou JD, Laverack G, Leye L. What works and what does not: a discussion of popular 

approaches for the abandonment of female genital mutilation. Obstet Gynecol Int. 2013; 2013:348248.                

٥    Yoder PS, WangS, Johansen E. Estimates of female genital mutilation/cutting in 27 African countries and 

Yemen. Stud Fam Plann. 2013; 44(2):189–204.                                                                                                   
٦    United Nations General Assembly resolution 67/146.  
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  )٢٨-٦٤ج ص ع(القرار  الشباب والمخاطر الصحية  :واو
  

ســنة هــي االنتحــار وٕاصــابات ١٩ســنوات و ١٠إن األســباب الرئيســية للوفــاة بــين مــن تتــراوح أعمــارهم بــين   -٤٤
وتبــين نتــائج المســح فيمــا يتعلــق بــين مــن تتــراوح  ١.واأليــدز وأمــراض اإلســهال واعــتالالت األمومــةحــوادث الطــرق 
أن معــدل انتشــار شــرب الكحــول تحــت الســن المســموح بــه فيهــا ونوبــات اإلفــراط فــي  ٢ســنة١٥و ١٣أعمــارهم بــين 

فــي بعــض البلــدان.  ٪٦٠يومــًا  ٣٠الشــراب آخــذ فــي االرتفــاع، حيــث يبلــغ معــدل انتشــار تعــاطي الكحــول فــي آخــر 
ويزداد معـدل الـوزن المفـرط والبدانـة فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل، وخصوصـًا فـي المنـاطق الحضـرية، 

فـي بعـض البيئـات. ويبلـغ معـدل  ٪٣٠عامًا  ١٥و ١٣حيث يبلغ معدل انتشار البدانة بين من تتراوح أعمارهم بين 
مـن أفـراد هـذه  ٪٤١فـي حـين أن  ٣،٪٤٤عامـًا  ١٥و ١٣مـارهم بـين انتشار تدخين التبغ الحالي بين من تتراوح أع

وتفيــد التقــارير أيضــًا بارتفــاع معــدل التعــرض للترهيــب،  ٤الفئــة العمريــة يتعرضــون بانتظــام لــدخان التبــغ المنفــوث.
وعلــى الصــعيد  مــن الحــاالت فــي بعــض المنــاطق بالمراضــة النفســية فــي ســن البلــوغ. ٪٧٠وحيــث يمكــن أن يــرتبط 

العالمي هناك عامالن من عوامل الخطر يؤديان إلى المراضة بين الفتيات المراهقات: الجنس غير المأمون، الـذي 
يــؤدي إلــى اإلصــابة بالعــدوى المنقولــة جنســيًا؛ بمــا فــي ذلــك فيــروس العــوز المنــاعي البشــري، وعــدم اســتعمال موانــع 

زفـة عاليـة. كمـا يجـري اآلن التعـرف علـى عواقـب الـزواج المبكـر الحمل، الذي يؤدي إلى الحمل المنطوي على مجا
  واحتياجات المراهقين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري.

  
وهــذه المســائل تجســدها السياســات الصــحية التــي ينتهجهــا كثيــر مــن الــدول األعضــاء، حيــث إن غالبيتهــا   -٤٥

بلدًا واحدًا علـى األقـل  ١٦٩وعلى الصعيد العالمي نفذ  ٥.بفيروسه تتناول أساسًا الصحة اإلنجابية واأليدز والعدوى
علـى من تدابير الحد من الطلـب علـى التبـغ. وتشـير البيانـات المتعلقـة بالسياسـات الوطنيـة الخاصـة بـالتبغ إلـى أنـه 

مـن دخـان التبـغ، من المراهقين بحماية القوانين الوطنية الشاملة الخاصة باألماكن الخالية  ٪١٦نطاق العالم يتمتع 
وقامــت غالبيــة بلــدان اإلقلــيم  ٦ر المفروضــة علــى اإلعــالن والتــرويج والرعايــة.حظــبحمايــة أشــكال ال ٪١٠ويتمتــع 

وُيَعـد  ٧للسياسات التي تقيد تسـويق المـأكوالت والمشـروبات لألطفـال والمـراهقين.االوروبي بالتنفيذ الجزئي أو الكّلي 
غ/ ديسـيلتر) وســيلة فعالــة للحــد مــن التصــادمات ذات الصــلة  ٠,٠٢ ≤لتركيــز الكحــول (بمــا يبلــغ  تعيـين حــدود أقــل

ويتفــاوت  ٨).٪٢٣بلــدًا ( ٤٢بالقيــادة تحــت تــأثير الشــراب فــي هــذه الفئــة، كمــا يشــكل سياســة مطبقــة حتــى اآلن فــي 

                                                            
Global Health Observatory (GHO) [website]. Geneva, World Health Organization; 2013 www.who.int/gho       ١ 

  ).٢٠١٣االطالع في تشرين األول/ أكتوبر  (تم
٢    Global school-based student health survey (GSHS) [website]. Geneva, World Health Organization; 2013 

http://www.who.int/chp/gshs/en/, ) ٢٠١٣تم االطالع في تشرين األول/ أكتوبر.(  
٣    Global Youth Tobacco Survey (GYTS) – Country Reports. Geneva, World Health Organization; 2013 

http://www.who.int/tobacco/surveillance/country_reports/en/, ) ٢٠١٣تم االطالع في تشرين األول/ أكتوبر.( 

٤    Global estimate of the burden of disease from second-hand smoke. Geneva, World Health Organization; 

2011.                                                                                                                                                               

٥    Some 84٪ of national health policy documents contained in the WHO Country Planning Cycle Database 

contain a reference to adolescents (http://www.who.int/nationalpolicies/resources/resources_database/en/, ) تــم
 ).٢٠١٣االطالع في تشرين األول/ أكتوبر 

  .٢٠١٣، جنيف، منظمة الصحة العالمية، ٢٠١٣ تقرير منظمة الصحة العالمية عن وباء التبغ العالمي ،    ٦
٧    Marketing of foods high in fat, salt and sugar to children: update 2012–2013. Copenhagen, WHO Regional 

Office for Europe; 2013.                                                                                                                                    

٨    Global status report on road safety 2013. Geneva, World Health Organization; 2013. 
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أن إدخــال  امــن بلــد آلخــر، كمــتطعــيم المــراهقين ضــد التيتــانوس والمكــورات الســحائية والحصــبة األلمانيــة والحصــبة 
  لقاح فيروس الورم الحليمي البشري زاد الوعي بضرورة التمنيع في مرحلة المراهقة.

  
وتم إبراز أهمية التدخل المبكر للوقاية من االنتحـار بـين صـغار السـن فـي خطـة العمـل الخاصـة بالصـحة   -٤٦

، والتي اعتمـدتها جمعيـة الصـحة العالميـة السادسـة والسـتون، وكـذلك اإلطـار العـالمي ٢٠٢٠-٢٠١٣النفسية للفترة 
ات محددة بشأن تعاطي الكحول والتبغ لرصد الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها. ويتضمن اإلطار مؤشر 

بين المـراهقين، والنشـاط البـدني، والـوزن المفـرط والبدانـة. وُوِضـعت إرشـادات تقنيـة بالتعـاون مـع الشـركاء مـن األمـم 
المتحدة والمجتمع المدني وصغار السن. فعلى سبيل المثال أعدت منظمة الصحة العالمية إرشادات بخصوص مـا 

المبكر وسوء الحصـائل اإلنجابيـة بـين المـراهقين، االختبـار واالستشـارة فيمـا يتعلـق بفيـروس  ليلي: الوقاية من الحم
العـــوز المنـــاعي البشـــرى، ورعايـــة المـــراهقين المتعايشـــين مـــع فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، والتـــدبير العالجـــي 

ن. وســيتم تنــاول االســتراتيجيات ن المــراهقيجهــاد، بمــا فــي ذلــك عــدة توصــيات بشــأالمتعلقــة تحديــدًا باإللالعــتالالت 
القائمــة، ألنهــا تنطبــق علــى صــغار الســن، فــي التقــارير العالميــة عــن الكحــول واالنتحــار ومنــع العنــف، وفــي تقريــر 

  .٢٠١٤، وهي جميعًا ستنشرها المنظمة في عام "توفير الصحة للمراهقين في العالم"بعنوان 
  

بصــحة صــغار الســن علــى نطــاق المنظمــة آليــات غيــر كافيــة. واآلليــات الحاليــة لتنســيق األنشــطة المتعلقــة   -٤٧
وكان للعجز في المـوارد الماليـة والبشـرية أثـر سـلبي بوجـه خـاص علـى تقـديم الـدعم المنهجـي إلـى البلـدان فـي تنفيـذ 
االســتراتيجيات القائمــة. وقــد عــالج المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا هـــذه المســألة بــأن قــام مــؤخرًا بتعيــين مستشــار معنـــي 

حة المراهقين يستطيع أن يقدم الدعم إلى البلـدان. وتـرد إشـارات خاصـة بصـحة صـغار السـن ضـمن عـدة فئـات بص
(والتــي تتضــمن أيضــًا مؤشــرًا بخصــوص معــدالت المواليــد) التــي اعتمــدتها  ٢٠١٥-٢٠١٤فــي الميزانيــة البرمجيــة 

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون.
  

تنفيذ توصيات لجنة األمم المتحدة المعنية بالسلع الُمنقذة ألرواح النساء واألطفال (القرار   زاي:
  )٧-٦٦ج ص ع

  
، يــوجز هــذا التقريــر التقــدم الُمحــرز فــي متابعــة تنفيــذ توصــيات لجنــة األمــم ٧-٦٦ج ص عاســتجابًة للقــرار   -٤٨

ح العمـل الـذي تضـطلع بـه منظمـة الصـحة العالميـة المتحدة المعنية بالسلع الُمنقذة ألرواح النسـاء واألطفـال. ويوضـ
بالتعاون مع منظمات أخرى داخل منظومة األمم المتحدة ومسـؤولي التنظـيم الـوطنيين واإلقليميـين والـدوليين وسـائر 

  الشركاء، من أجل ضمان إتاحة السلع العالية الجودة للنساء واألطفال السريعي التأثر.
  

ع اليونيســـيف وصـــندوق األمـــم المتحـــدة للســـكان، واصـــلت المنظمـــة دعمهـــا ومـــن خـــالل التنســـيق الوثيـــق مـــ  -٤٩
إلعداد الخطط المسندة بالبيِّنات والقائمة على االحتياجات في مجال الصـحة اإلنجابيـة وصـحة األم والوليـد والطفـل 

ا بـأمور عـدة وتتضـمن نتـائج هـذا العمـل قيـام نيجيريـ ١في سبيل دعم تنفيـذ توصـيات اللجنـة فـي ثمانيـة بلـدان رائـدة.
مــن بينهـــا وضــع إطـــار شــامل إلتاحـــة الســـلع الُمنقــذة لـــألرواح يحــدد األموكسيســـيلين كعــالج الخـــط األول لاللتهـــاب 
الرئوي على نحو ال لبس فيه؛ ويشمل استعمال جميع السلع ذات الصلة الخاصـة بالمواليـد فـي سياسـة إعـادة توزيـع 

  يات التي تضم األدوية األساسية؛ وتضع برامج التدريب المتسقة.المهام؛ ويحدِّث القوائم االتحادية وقوائم الوال
  

وتتضــمن األنشــطة الراميــة إلــى تحســين إتاحــة الســلع الُمنقــذة لــألرواح، تقــديم الــدعم السياســاتي والتنظيمــي   -٥٠
) توضـــــيحات بشـــــأن اســـــتخدام ١والتقنـــــي. وتـــــم تحـــــديث قائمـــــة المنظمـــــة النموذجيـــــة لألدويـــــة األساســـــية وتشـــــمل (

                                                            
  .جمهورية الكونغو الديمقراطية وٕاثيوبيا ومالوي ونيجيريا والسنغال وسيراليون وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة     ١
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) وقائمة كورتيكوستيرويدات قبل الوالدة. وُحدِّثت المبادئ التوجيهية العالجية بشأن رعاية المواليد ٢هكسيدين (الكلور 
مــن أجــل دعــم العــاملين فــي الرعايــة الصــحية فــي ضــمان تقــديم العــالج المــأمون والفعــال باســتخدام الســلع الُمنقــذة 

لمعلومـات الحاسـمة األهميـة. وُوضـعت اسـتراتيجيات دعـم لألرواح، وُأعـد مـوجز للمبـادئ التوجيهيـة لتحسـين إتاحـة ا
  البلدان في مواءمة هذه المعلومات ودعم االستعراضات المسندة بالبيِّنات للسياسات الوطنية في الدول األعضاء.

  
شــهر حزيــران/ يونيــو، نظمــت األمانــة عمليــات التعــاون الُقطــري مــن أجــل وضــع مواصــفات منتجــات  وفــي  -٥١

األطفـــال واألجهـــزة الطبيـــة، وتحديـــد مســـارات مراقبـــة الجـــودة والمســـارات التنظيميـــة ذات الصـــلة. وحيثمـــا لـــم يتســـن 
مان جـودة السـلع الرئيســية الحصـول علـى موافقـة الــُنظم التنظيميـة الصـارمة، اجتمعــت أفرقـة خبـراء االسـتعراض لضــ

الخاصــة بالصــحة اإلنجابيــة وتيســير شــراءها علــى وجــه الســرعة. ويجــري اآلن تنفيــذ المســوحات لتحديــد األوضــاع 
التنظيمية واألوضـاع الخاصـة بـالجودة فيمـا يتعلـق بالسـلع المسـتهدفة. وتـم اختبـار عينـات المنتجـات المطروحـة فـي 

ز المسـاعدة التقنيـة والجهـود المبذولـة لتشـكيل السـوق والنهـوج القائمـة علـى األسواق المحلية بغيـة تحديـد محـور تركيـ
المخـاطر. وقُـدم الـدعم التقنـي إلــى المصـنعين المنتجـين للزنـك وأمــالح اإلماهـة الفمويـة واألموكسيسـيلين لمســاعدتهم 

  على الحصول على موافقة مسؤولي التنظيم الصارمين.
  

ظمـة بـدور نشـط فـي تكـوين لجنـة توجيهيـة معنيـة بالصـحة اإلنجابيـة وعلى الصعيد العالمي اضطلعت المن  -٥٢
وتمثــل اللجنــة التوجيهيــة فريقــًا غيــر رســمي  ١وصــحة األم والوليــد والطفــل وتشــكيل هــذه اللجنــة علــى نحــو متواصــل.

يهدف إلى مواءمة وتنسيق تدفقات التمويل العالمية الموجهة إلى الصحة اإلنجابية وصـحة األم والوليـد والطفـل مـن 
أجل تلبية طلبـات البلـدان وسـد الفجـوات القائمـة علـى نحـو أفضـل، بطـرق مـن بينهـا دعـم تـدفقات التمويـل التكميليـة 

الخطط الُقطرية وضمان تصميم المبادرات العالمية بحيـث تتـواءم مـع الخطـط الُقطريـة. ولهـذا الغـرض الموجهة إلى 
يعكــف فريــق عمــل محــدود زمنيــًا علــى اســتعراض عمليــات المشــاركة الُقطريــة لــدعم تــدفقات التمويــل، مثــل صــندوق 

ق االســـتئماني للصـــحة اإلنجابيـــة ائتمانـــات ابتكـــار النتـــائج الصـــحية، ومبـــادرة الشـــراكة الصـــحية الرباعيـــة، والصـــندو 
  وصحة األم والوليد والطفل الذي ُأنشئ مؤخرًا.

  
ودعمًا لتنفيذ توصيات لجنة األمم المتحدة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صـحة المـرأة والطفـل، تعمـل   -٥٣

ن االسـتراتيجية العالميـة المنظمة وشركاؤها أيضًا على زيادة تعميم قياس نتائج المبـادرات المختلفـة التـي تنـدرج ضـم
لألمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة بشـــأن صـــحة المـــرأة والطفـــل، والمســـاءلة حولهـــا، باســـتخدام المبـــادئ الســـبعة للشـــراكة 
الصحية الدولية والمبادرات المتعلقة بها. وتقدم المنظمة المعلومات عن التقدم الُمحرز صـوب تنفيـذ توصـيات لجنـة 

الُمنقــذة لــألرواح، كجانــب مــن الــدعم الــذي تقدمــه إلــى فريــق الخبــراء المســتقل المعنــي  األمــم المتحــدة المعنيــة بالســلع
  باالستعراض.

 
  )١٩-٦١ج ص عوالقرار  ٥ق١٢٤م تتغيُّر المناخ والصحة (القرار   :حاء

 
تقـديم تقريـر سـنوي عـن ب ٥ق١٢٤م تفـي القـرار  الواردة المجلس التنفيذي مطالبةيأتي هذا التقرير امتثاًال ل  -٥٤

  . وخطة عمل منظمة الصحة العالمية بشأن تغيُّر المناخ والصحة ١٩-٦١ج ص عالتقدم الُمحرز في تنفيذ القرار 

                                                            
يمثــل أعضــاء اللجنــة التوجيهيــة البلــدان المانحــة والبلــدان المتلقيــة، وهــي كنــدا، وٕاثيوبيــا، وفرنســا، ونيجيريــا، والنــرويج،      ١

والســنغال، والســويد، وجمهوريــة تنزانيــا المتحــدة، والمكتــب التنفيــذي لألمــين العــام لألمــم المتحــدة، واليونيســيف، وصــندوق األمــم 
، ومكتــب المبعــوث الخــاص لألمــين العــام لألمــم المتحــدة لتمويــل األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة المتحــدة للســكان، والبنــك الــدولي

يـدز والسـل والمالريـا، ألوالمالريا، ومؤسسة األمم المتحـدة، وشـراكة صـحة األم والطفـل والوليـد، والصـندوق العـالمي لمكافحـة ا
دا غيتس، ووكالة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات المتحـدة، والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، ومؤسسة بيل وميلين

  .ومبادرة كلينتون لتوفير الصحة
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وركزت األمانة جهودها الرامية إلـى إذكـاء الـوعي علـى إكسـاب الـُنظم الصـحية المزيـد مـن المرونـة؛ وعلـى   -٥٥
ت الميــاه واإلصــحاح، وعلــى خفــض عــبء المــرض النــاجم عــن تلــوث حمايــة المحــددات البيئيــة للصــحة، مثــل خــدما

وتضـمنت المناسـبات التـي اسـُتغلت لجـذب . الهواء مع الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري في الوقـت ذاتـه
الصــلة بــين العناصــر المختلفــة، االجتماعــات الوزاريــة بشــأن الصــحة والبيئــة وجلســات التحضــير لهــذه  إلــىاالنتبــاه 

االجتمـاع بشـأن الصـحة وتلـوث الهـواء وتغيُّـر ) ١(جتماعات؛ واألحداث التي ُعقدت على المستوى الـوزاري مثـل اال
واالجتمـاع بشـأن تعزيـز قـدرة الصـحة علـى ) ٢(المناخ الذي ُعقد خالل جمعية الصـحة العالميـة السادسـة والسـتين، 

عة عشـرة لمـؤتمر األطـراف فـي اتفاقيـة األمـم المتحـدة الصمود في مواجهة تغيُّر المناخ الذي ُنظم خالل الدورة التاس
اإلطارية بشأن تغّير المناخ، الذي قدمت المنظمة التدريب والرعاية إلى ممثلي قطاع الصحة لتتسنى لهم المشـاركة 

وســاهمت األمانــة أيضــًا فــي تنظــيم مــؤتمر قمــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تعمــل فــي مجــال . فــي مفاوضــاته
  ١.ر المناخالصحة وتغيُّ 

 
وواصــلت المنظمــة قيــادة عنصــر الصــحة فــي اســتجابة األمــم المتحــدة لمقتضــيات تغيُّــر المنــاخ مــن خــالل   -٥٦

عملية المفاوضات الخاصة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ، وآليات التنسيق اإلقليمـي، وبصـفتها 
مل شــركاء المنظمــة الرئيســيون اتفاقيــة األمــم المتحــدة الوكالــة التــي تتــولى قيــادة األفرقــة الُقطريــة لألمــم المتحــدة. ويشــ

اإلطارية بشأن تغيُّر المنـاخ، وبرنـاِمج األمـم المتحـدة اإلنمـائي، والمنظمـة العالميـة لألرصـاد الجويـة، وبرنـامج األمـم 
م المتحـدة المتحدة للبيئة، والوكاالت والهيئات اإلقليمية ودون اإلقليميـة (مثـل المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي لألمـ

لغربـــي آســـيا، وجامعـــة الـــدول العربيـــة، واالتحـــاد األوروبـــي)، والوكـــاالت اإلنمائيـــة الثنائيـــة، والمراكـــز المتعاونـــة مـــع 
المنظمة. وتدعم هذه الشراكات نطاق من المجاالت البرمجية، بما في ذلك تطبيق المعلومات عن تغيُّر المنـاخ فـي 

منظمـة العالميـة لألرصـاد الجويـة، وتصـميم المـواد التدريبيـة بالتعـاون مــع األنشـطة المتعلقـة بالصـحة بالتعـاون مـع ال
معهــد األمــم المتحــدة للتــدريب والبحــث، وتنفيــذ المشــاريع الُقطريــة بالتعــاون مــع برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي. كمــا 

  انضمت المنظمة إلى تحالف المناخ والهواء النظيف للحد من ملوثات المناخ القصيرة العمر.
  
وســاهمت األمانــة فــي تقريــر التقيــيم الخــامس للفريــق الحكــومي الــدولي المعنــي بتغيُّــر المنــاخ ومثلــت قطــاع   -٥٧

الصــحة فــي برنــامج العمــل المتعلــق بالخســائر واألضــرار الــذي وضــعته اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيُّــر 
منــاخ والقابليــة للتــأثر بــه والتكيــف معــه، الخــاص بهــذه المنــاخ، وفــي برنــامج عمــل نيروبــي المتعلــق بتــأثيرات تغيــر ال

وبشـأن تعمـيم مراعـاة  ٢كما أصدرت األمانة إرشادات بشأن تقدير األضرار االقتصادية وتكاليف التكيُّـف، .االتفاقية
إلـى جانـب اسـتعراض أثـر الفيضـانات علـى الصـحة وتـدابير الوقايـة  ٣المنظور الجنساني في برامج تكيُّف الصـحة،

  مــن القــرار  ٢وهنــاك مبــادرة جديــدة للمنظمــة تســتهدف تحديــد أولويــات البحــث بمــا يتماشــى مــع الفقــرة  ٤.إلقلــيم األوروبــيفــي ا
كمــا حــدثت المنظمــة تقــديرات عــبء المــرض الــذي ُيعــزى إلــى تلــوث الهــواء؛ واستعرضــت الصــلة . ١٩-٦١ص ع ج

تقيـيم األثـر الصـحي مـن أجـل تقـدير الفوائـد الصـحية بين الطاقة المنزلية والصحة وتغيُّر المناخ؛ ووضـعت أسـاليب 
  .التي تتحقق نتيجة للحد من تلوث الهواء عن طريق استخدام النقل المستدام

                                                            
١     http://www.climateandhealthalliance.org/summit/climate-and-health-summit،  تشــرين  ١٣تــم االطــالع عليــه فــي

  .٢٠١٣نوفمبر / الثاني
٢     Climate change and health: a tool to estimate health and adaptation costs المكتـب اإلقليمـي : كوبنهـاغن

  .٢٠١٣األوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية؛ 
٣    Mainstreaming gender in health adaptation to climate change programmes: user’s guide: discussion draft. .

  .   ٢٠١٢منظمة الصحة العالمية؛ : جنيف
٤    Floods in the WHO European Region: health effects and their prevention.  .المكتـب اإلقليمــي : كوبنهـاغن

  .٢٠١٣األوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية؛ 
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وأطر العمل اإلقليمية المتعلقة به، من خـالل تقـديم  ١٩-٦١ج ص عورصدت األمانة ودعمت تنفيذ القرار   -٥٨
اإلرشادات التقنية بشأن وضع عنصر الصـحة فـي خطـط التكيُّـف الوطنيـة، ومـن خـالل حلقـات العمـل التـي ضـمت 

  البـــالغ عـــددها  جميـــع الـــدول األعضـــاء فـــي اإلقلـــيم األفريقـــي وٕاقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا(البلـــدان فـــي ســـائر األقـــاليم 
دول فــي إقلــيم شــرق المتوســط،  ٨دولــة فــي اإلقلــيم األوروبــي، و ١٢لــة فــي إقلــيم األمــريكتين، ودو  ٣٢دولــة، و ٥٨
كما تعكف المنظمة على توفير مواد تدريبيـة جديـدة، بمـا فـي ذلـك تلـك ). دولة في إقليم غرب المحيط الهادئ ١٤و

  .التي تخص مجاالت محورية محددة، مثل تغيُّر المناخ، والموارد المائية والصحة
  
ومــن خــالل الــدعم المقــدم مــن حكومــات ألمانيــا، والنــرويج، وجمهوريــة كوريــا، والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا   -٥٩

يرلندا الشمالية، ومرفق البيئة العالمية، وصندوق تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيـة، تولـت األمانـة تنسـيق أو العظمى 
مـــع تغيُّـــر المنـــاخ فـــي ألبانيـــا، وبـــنغالديش، وبربـــادوس،  مشـــاريع تجريبيـــة واســـعة النطـــاق فـــي مجـــال تكيُّـــف الصـــحة

وبوتــان، وكمبوديــا، والصــين، وٕاثيوبيــا، وفيجــي، واألردن، وكازاخســتان، وكينيــا، وقيرغيزســتان، ومــالوي، ومنغوليــا، 
ة وجمهوريـــونيبـــال، وبـــابوا غينيـــا الجديـــدة، والفلبـــين، واالتحـــاد الروســـي، وطاجيكســـتان، وجمهوريـــة تنزانيـــا المتحـــدة، 

   .، وأوزبكستانقةسابالاليوغوسالفية  ةمقدوني
  

االستراتيجية وخطة العمـل العالميتـان بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة   :طاء
  )٢١-٦١ع  ص  ج(القرار 

  
ن بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة ياالسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتاعتمدت جمعيـة الصـحة   -٦٠

العالميتـــان ثمانيـــة  االســـتراتيجية وخطـــة العمـــلوتتضـــمن . ١٦-٦٢  ع  ص  وج ٢١-٦١ ع  ص  جفـــي القـــرارين  الفكريـــة
وبنـاء القـدرة علـى  ات المتصـلة بهـاعناصر تستهدف في جملة أمور تعزيز أنشطة البحث والتطـوير وتحديـد األولويـ

االبتكــار وتعزيــز نقــل التكنولوجيــا وٕادارة شــؤون الملكيــة الفكريــة لتلبيــة احتياجــات البلــدان الناميــة فــي مجــال البحــث 
  .خاصة لألمراض التي تؤثر تأثيرًا غير متناسب في تلك البلدان والتطوير بإيالء عناية

  
ســيما العنصــر األول (تحديــد األولويــات فــي احتياجــات البحــث وينســق بــين تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة وال  -٦١

اسـتراتيجية المنظمـة بشـأن البحـوث مـن أجـل الصـحة. والتطوير) والعنصر الثـاني (تعزيـز البحـث والتطـوير) وتنفيـذ 
البحــث وفــي دعــم تحديــد أولويــات الصــحة  فــي رســم معــالم جهــودوقــد شــاركت المكاتــب اإلقليميــة التابعــة للمنظمــة 

علـــى أهميـــة البحـــث فـــي تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية  ٢٠١٣التقريـــر الخـــاص بالصـــحة فـــي العـــالم العموميـــة. وركـــز 
  ١الشاملة.

  
البرنــامج الخــاص للبحــث والتــدريب فــي مجــال أمــراض المنــاطق المداريــة المشــترك بــين اليونيســيف ويــؤدي   -٦٢

. دورًا رئيسيًا في تنفيذ االستراتيجية العالميـةمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة اإلن
ومن ضمن األنشطة المضطلع بها في إطار البرنامج الخـاص لتعزيـز جهـود البحـث والتطـوير المتصـلة بالمنتجـات 

اء اتحــاد إلعــداد مبــادئ توجيهيــة إنشــ: والتكنولوجيــات الطبيــة التــي تمــس الحاجــة إليهــا فــي البلــدان الناميــة مــا يلــي
جديدة بشأن التنبـؤ بفاشـيات حمـى الضـنك وكشـفها وتـدبيرها العالجـي واسـتكمال األعمـال التحضـيرية إلجـراء بحـث 

التقرير العالمي الخاص بالبحوث في جديد عن أثر تغير المناخ على األمراض المحمولة بالنواقل في أفريقيا ونشر 

                                                            
ـــة؛ ٢٠١٣التقريـــر الخـــاص بالصـــحة فـــي العـــالم     ١ : بحـــوث التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، جنيـــف: منظمـــة الصـــحة العالمي

٢٠١٣.  
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مجلس البحوث الصحية ألغراض التنمية/ المنتـدى المعد بالتعاون مع  ٢٠١٢ لمعديةمجال مكافحة أمراض الفقر ا
  ١.Policy Curesالعالمي للبحوث الصحية ومؤسسة 

  

وٕاذ تزيــد المنظمــة عــدد البلــدان المشــاركة فــي البرنــامج الــدولي لتســجيل التجــارب الســريرية، تواصــل ضــمان   -٦٣
مجــال الرعايــة الصــحية برؤيــة كاملــة عــن البحــوث بهــدف تعزيــز  تمتــع جميــع الجهــات المعنيــة بصــنع القــرارات فــي

  الشفافية وتدعيم صحة قاعدة البينات العلمية وأهميتها.
  

وفــي ســياق العنصــر الثالــث (بنــاء القــدرة علــى االبتكــار وتحســينها) والعنصــر الرابــع (نقــل التكنولوجيــا) مــن   -٦٤
من االتحاد األوروبي لتوسيع نطاق إتاحة المنتجات الطبية فـي  االستراتيجية العالمية، تدير المنظمة مشروعًا مموالً 

  البلدان النامية ببناء القدرة على اإلنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا المتصلة بذلك.
  

وقد حددت األمانة المداواة الحيوية كمجال يمكن أن يكون لنقل التكنولوجيا واإلنتاج المحلي فـي ظلـه وقـع   -٦٥
ها. وتنشئ مركزًا لنقل التكنولوجيا في هولندا تيسيرًا لتلك األنشطة. وفضـًال عـن وفرص إتاحتت المنتجا أسعارعلى 

ذلك، يتواصل نقل التكنولوجيا إلنتاج األضداد الوحيدة النسيلة لمكافحة داء الكلب على الصـعيد المحلـي. واسـتكمل 
تكنولوجيـا عمليـات تقيـيم سـريرية مبكـرة وسـجلت الثالثة الموجودة في بلدان نامية والمسـتفيدة مـن نقـل ال أحد المعاهد

شـركة مصـنعة مشـاركة فـي المشـروع الجـاري بشـأن نقـل التكنولوجيـا لتصـنيع  ١٤خمس شركات مصنعة مـن أصـل 
لقاحــات األنفلــونزا الجائحــة فــي البلــدان الناميــة فــي الوقــت الحــالي لقاحــات األنفلــونزا المنتجــة علــى الصــعيد المحلــي 

  عة من لقاحات األنفلونزا الجائحة إلى الطاقة العالمية لجرعات اللقاحات.مليون جر  ٣٠٠بإضافة 
  

وفي إطار عملية تنفيذ العنصـر الخـامس مـن االسـتراتيجية العالميـة (تطبيـق الملكيـة الفكريـة وٕادارة شـؤونها   -٦٦
ة العالميــة مــن أجــل المســاهمة فــي االبتكــار وتعزيــز الصــحة العموميــة)، نشــرت منظمــة الصــحة العالميــة والمنظمــ

 :Promoting access to medical technologies and innovation للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية دراسة عنوانها "

intersections between public health, intellectual property and trade :تعزيـز إتاحـة التكنولوجيـات الطبيـة واالبتكـار) "
لراســــمي السياســــات والمشــــرعين والمســــؤولين  ٢لصــــحة العموميــــة والملكيــــة الفكريــــة والتجــــارة)أوجــــه التقــــاطع بــــين ا

الحكـــوميين والمنظمـــات الدوليـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والبـــاحثين. وأجـــرت المنظمـــة العالميـــة للملكيـــة الفكريـــة 
بهـدف تحديـد  ٣احـات مختـارةبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دراسة استقصائية عن واقع البراءات المتصـل بلق

المجــاالت التــي تجــرى فيهــا بحــوث خاصــة بهــذه اللقاحــات والمجــاالت التــي قــد تعرقــل فيهــا الملكيــة الفكريــة إنتــاج 
  ٤لقاحات جديدة.

  
والمرفــق  وبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدز ونظمــت المنظمــة بالتعــاون مــع حكومــة البرازيــل  -٦٧

ــع  الــدولي لشــراء األدويــة والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة ومنظمــة التجــارة العالميــة والمنظمــة غيــر الحكوميــة ُمجمَّ

                                                            
، جنيـف: منظمـة الصـحة العالميـة؛ ٢٠١٢ التقرير العالمي الخـاص بـالبحوث فـي مجـال مكافحـة أمـراض الفقـر المعديـة    ١

٢٠١٢.  
 Promoting access to medicalللملكيـة الفكريـة ومنظمـة التجـارة العالميـة،  منظمـة الصـحة العالميـة والمنظمـة العالميـة    ٢

technologies and innovation: intersections between public health, intellectual property and trade  جنيـف: منظمـة ،
  .٢٠١٢الصحة العالمية، 

شــرية واللقاحــات المتقارنــة المضــادة للتيفــود البشــري ولقاحــات األنفلــونزا اللقاحــات المتقارنــة المضــادة للمكــورات الرئويــة الب    ٣
  البشرية.

  التقرير عن واقع البراءات المتصل بلقاحات مضادة ألمراض معدية مختارة، جنيف: المنظمة العالمية للملكية الفكرية.    ٤
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مشاورة بشأن إتاحة األدويـة المضـادة لفيـروس األيـدز فـي البلـدان المتوسـطة  Medicines Patent Poolبراءات األدوية 
  إلـــى  ١٠حـــة عـــالج األدويـــة المضـــادة للفيروســـات القهقريـــة (برازيليـــا، مـــن الـــدخل بـــالتركيز علـــى توســـيع نطـــاق إتا

  ).٢٠١٣ يونيو حزيران/ ١٢
  

إلـى تـدعيم برنـامج  الداعيواستجابة للعنصر السادس من االستراتيجية العالمية (تحسين التسليم واإلتاحة)   -٦٨
الحية وســـائل التشـــخيص واألدويـــة طت المنظمـــة االختبـــار المســـبق لصـــالمنظمـــة الختبـــار الصـــالحية المســـبق، بّســـ

  وحـــــدة واحـــــدة فـــــي إدارة األدويـــــة األساســـــية والمنتجـــــات الصـــــحية. وقـــــد أجـــــرت المنظمـــــة حتـــــى  واللقاحـــــات ضـــــمن
دواء  ١٩: ٢٠١٢دواء منــــذ عــــام  ٣٨دواء (منهــــا  ٣٤٧اختبــــارات مســــبقة لصــــالحية  ٢٠١٣ يونيــــو حزيــــران/ ٣٠

أدويــة لمكافحــة المالريــا ودواءان للصــحة اإلنجابيــة)  ٣الســل ودواء لمكافحــة  ١٤لعــالج األيــدز والعــدوى بفيروســه و
منتجـًا تشخيصـيًا (بمـا فـي ذلـك أداة لختـان الـذكور البـالغين واختبـار  ٢٥لقاحًا و ١٢٩مرّكبًا صيدالنيًا فعاًال و ٤٨و

منظمــة مختبــرًا لمراقبــة جــودة األدويــة تغطــي جميــع أقــاليم ال ٢٧للتشــخيص المبكــر لفيــروس األيــدز لــدى الرضــع) و
  ).٢٠١٢(خمسة مختبرات منذ عام 

  
  وركز عمل األمانة المتصل بتعزيز قدرات السلطات التنظيمية على ما يلي:  -٦٩
  

  إعداد أداة موحدة تشمل جميع المنتجات (بما فيها وسائل التشخيص واألجهـزة) ويتوقـع اسـتكمالها فـي
 ؛٢٠١٤عام 

  
  مــــا بعــــد التســــويق فــــي مجــــال المستحضــــرات تقيــــيم أنشــــطة ترصــــد اآلثــــار الدوائيــــة الضــــارة وأنشــــطة

 الصيدالنية في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛
  
  إعــداد خطــط وطنيــة للتنميــة المؤسســية بغيــة تــدعيم الســلطات التنظيميــة الوطنيــة ومختبــرات المكافحــة

  الوطنية ومراكز ترصد اآلثار الدوائية الضارة المشاركة في تنظيم اللقاحات.
  

مانــة اهتمامهــا علــى تقــديم الــدعم إلــى البرازيــل والصــين واالتحــاد الروســي والهنــد وجنــوب أفريقيــا لمباشــرة وركــزت األ
مـن  ٪٩٧بلـدًا منتجـًا عملياتـه ويقـدر أن  ٤٤بلـدًا مـن بـين  ٣٥عمليات التقيـيم وأنشـطة المتابعـة والتـدريب. وواصـل 

  ي.إمدادات اللقاحات العالمية هي مضمونة الجودة في الوقت الحال
  

للتحالف من أجل بحوث السياسات والنظم الصحية المعد بالتعاون مع إدارة األدوية وسيركز التقرير القادم   -٧٠
علـــى مســـائل إتاحـــة األدويـــة والقـــدرة علـــى تحمـــل  ٢٠١٤األساســـية والمنتجـــات الصـــحية والمزمـــع إصـــداره فـــي عـــام 

المبتكرة بما فيها توفير األدوية فـي إطـار التغطيـة تكاليفها واستخدامها المالئم. وسيتضمن معلومات عن التدخالت 
  الصحية الشاملة والتدخالت في األسواق الخاصة أو ضمن أوساط المرضى.

  
وفــــي ســــياق العنصـــــر الســــابع (تــــأمين آليـــــات للتمويــــل المســـــتدام)، يّســــرت األمانــــة عمـــــل فريــــق الخبـــــراء   -٧١

ر إلعــداد تقريــره مــن أجــل تقديمــه إلــى جمعيــة الصــحة االستشــاريين العامــل المعنــي بتمويــل وتنســيق البحــث والتطــوي
وعقـــب سلســـلة مـــن المشـــاورات الوطنيـــة واإلقليميـــة  ٢٠١٢.١العالميـــة فـــي دورتهـــا الخامســـة والســـتين المعقـــودة عـــام 

والعالميـــــة بشـــــأن اســـــتنتاجات التقريـــــر، اعتمـــــدت جمعيـــــة الصـــــحة العالميـــــة فـــــي دورتهـــــا السادســـــة والســـــتين القـــــرار 
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 د خطــة العمــل االســتراتيجية الــواردة فيــه. وتثــابر األمانــة علــى إنجــاز األعمــال المطلوبــة بنــاءً بتأييــ ٢٢-٦٦ع  ص  ج
  من القرار. ٤على الفقرة 

  
(إنشــاء نظــم للرصــد والتبليــغ)، تســتحدث األمانــة عبــر التعــاون علــى نطــاق المنظمــة  ٨واســتجابة للعنصــر   -٧٢

لالبتكار واإلتاحـة وهـي عبـارة عـن بوابـة إلكترونيـة لرصـد  المنصة العالميةالذي يشمل المكتب اإلقليمي لألمريكتين 
التقدم الذي تحرزه الدول األعضاء وغيرها من الجهـات صـاحبة المصـلحة فـي تنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة. وتتكـّون 
المنصــة مــن مركــز للمعلومــات ومســتودع للمعــارف ومنتــدى افتراضــي بشــأن االبتكــار. وتعتــزم المنظمــة بــدء تشــغيل 

  .٢٠١٤ أبريل نيسان/المعلومات قبل نهاية شهر  مركز
  

واســــتجابة الســــتنتاجات فريــــق الخبــــراء االستشــــاريين العامــــل والعتمــــاد القــــرار  ٢٠١٣ يوليــــو تمــــوز/وفــــي   -٧٣
SEA/RC65/R3  والقــــرار  ٢٠١٢فــــي الــــدورة الخامســــة والســــتين للجنــــة اإلقليميــــة لجنــــوب شــــرق آســــيا المعقــــودة عــــام

، نّظـم المكتـب اإلقليمـي ٢٠١٣في الدورة السادسة والستين لجمعية الصحة العالمية المعقودة عـام  ٢٢-٦٦ع  ص  ج
لجنوب شرق آسيا مشاورة إقليمية لوضع خطة عمل استراتيجية إقليمية. وُبحثت القواعد والمعـايير لتصـنيف أنشـطة 

دامها كنمـوذج للمرصـد المقتـرح للبحـث البحث والتطوير في مجـال الصـحة واقُترحـت مصـفوفة تصـنيف يمكـن اسـتخ
  والتطوير في مجال الصحة وُحددت مشاريع إيضاحية خاصة خالل المشاورة.

  
والمنصــة اإلقليميــة لإلتاحــة واالبتكــار فــي مجــال التكنولوجيــات الصــحية هــي ركــن مــن أركــان اســتراتيجية   -٧٤

االسـتراتيجية العالميـة. ولـم يبـدأ تشـغيل المنصـة التعاون التقني في منظمة الصحة للبلدان األمريكية مـن أجـل تنفيـذ 
غير أنها تحظى باعتراف متزايد بدورها كقناة لتبادل المعلومات والعمل القائم على  ٢٠١٢ مايو أيار/إال منذ شهر 

التعــاون وٕاثبــات صــحة المعلومــات مــن أجــل صــنع القــرارات المتصــلة بالتكنولوجيــات الصــحية فــي إقلــيم األمــريكتين. 
علــى ذلــك، تجــري منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة مشــاورة رســمية وعمليــة اختيــار فيمــا يخــص المشــاريع وعــالوة 

اإليضاحية تمشيًا مع التوصيات الواردة في تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسـيق البحـث 
  ١والتطوير.

  
بحوث الصـــحية عقـــد اجتماعاتهـــا واتبـــاع خطـــة عمـــل وواصـــلت اللجنـــة االستشـــارية األوروبيـــة المعنيـــة بـــال  -٧٥

مخصصـــة إلســـداء المشـــورة إلـــى المـــدير اإلقليمـــي بشـــأن المســـائل المرتبطـــة بـــالبحوث الصـــحية. وأجـــرى المكتـــب 
اإلقليمي ألوروبا مشـاورة علـى اإلنترنـت بشـأن المشـاريع اإليضـاحية للبحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة تمشـيًا مـع 

) فـــي إطـــار متابعـــة تقريـــر فريـــق ١٢(٦٦ ع  ص  جوالمقـــرر اإلجرائـــي  ٢٢-٦٦ ع  ص  جرار الطلبـــات الـــواردة فـــي القـــ
الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل وأحيلـــت النتـــائج المنبثقـــة عنهـــا إلـــى مقـــر المنظمـــة الرئيســـي لطرحهـــا علـــى االجتمـــاع 

  .٢٠١٣ ديسمبر كانون األول/االستشاري التقني العالمي المزمع عقده في 
 

 
    )١٢-٦٣ج ص عتوافر منتجات الدم ومأمونيتها وجودتها (القرار   :ياء

  
، اتخـــذت الـــدول األعضـــاء واألمانـــة العديـــد مـــن المبـــادرات خـــالل الفتـــرة ١٢-٦٣ج ص عاســـتجابًة للقـــرار   -٧٦

٢٠١٣-٢٠١٠ .  
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هنــاك زيــادة ســنوية فــي أعــداد ونســب  االكتفــاء الــذاتي باالعتمــاد علــى التبــرُّع بالــدم طوعــًا ودون مقابــل.  -٧٧
حاالت التبرُّع بالدم طوعًا ودون مقابل الواردة إلى قاعدة البيانـات العالميـة الخاصـة بمأمونيـة الـدم التابعـة للمنظمـة؛ 

لديـه تتـأتى مـن التبـرع الطـوعي دون مقابـل  من إمدادات الدم ٪٩٠بلدًا بأن ما يزيد على  ٧١أفاد  ٢٠١١ففي عام 
الـــذي يحــدد تعريـــف  ١بيـــان توافــق آراء خبــراء منظمـــة الصــحة العالميــة. وصــدر ٢٠٠٨فـــي عــام  ٪٦٦فــي مقابــل 

واســتراتيجيات وآليــات عالميــة لتحقيــق االكتفــاء الــذاتي مــن الــدم ومنتجــات الــدم باالعتمــاد علــى التبــرُّع طوعــًا ودون 
الحتياجات ذات األولوية لتحقيق ، حدد منتدى منظمة الصحة العالمية بشأن مأمونية الدم ا٢٠١٣مقابل. وفي عام 

"التقــدم صــوب تحقيــق االكتفــاء االكتفــاء الــذاتي وتعزيــز ُنظــم إمــدادات الــدم، ونشــرت المنظمــة تقريــرًا تحــت عنــوان 
وفـي تشـرين  ٢".٢٠١٣الذاتي من الدم ومنتجات الدم باالعتماد على التبرُّع طوعـًا ودون مقابـل: الحالـة فـي العـالم، 

قــدت منظمــة الصــحة العالميــة بالتعــاون مــع حكومــة إيطاليــا وحكومــة اليابــان، منتــدًى رفيــع ع ٢٠١٣األول/ أكتــوبر 
ـــدم  ـــذاتي مـــن الـــدم ومنتجـــات ال المســـتوى لراســـمي السياســـات اعُتمـــد خاللـــه إعـــالن رومـــا بشـــأن تحقيـــق االكتفـــاء ال

وم العــالمي للمتبــرعين بالــدم، واليــزال عــدد متزايــد مــن البلــدان يحتفــل بــالي .باالعتمــاد علــى التبــرُّع طوعــًا ودون مقابــل
ليكون نقطة محورية لحمالت التبرع بالـدم. وقـدمت منظمـة الصـحة العالميـة بالتعـاون مـع االتحـاد الـدولي لجمعيـات 

"التقــدم صــوب الصــليب األحمــر والهــالل األحمــر إرشــادات عالميــة فــي منشــورها الصــادر بعــدة لغــات تحــت عنــوان 
كمــا نشــرت المبــادئ التوجيهيــة بشــأن اختيــار  ٣.: إطــار للعمــل العــالمي٪١٠٠تحقيــق التبــرع الطــوعي بالــدم بنســبة 

وأعـــدت المـــواد التدريبيـــة الخاصـــة بــــإدارة  ٥)٢٠١٣وٕاســـداء المشـــورة إلـــى المتبـــرعين ( ٤)٢٠١٢المتبـــرعين بالـــدم (
  المتبرعين بالدم.

  
ُنظـم إمـدادات الـدم  الطريـق إلجـراء إصـالحات كبـرى فـي ١٢-٦٣ج ص عمهـد القـرار  ُنظم إمـدادات الـدم.  -٧٨

عــن طريــق تعزيــز القيــادة واإلدارة فــي بلــدان عــدة. وفضــًال عــن إصــدار التوصــيات بشــأن فحــص الــدم المتبــرع بــه 
 ٧وٕاصدار اإلرشادات السياساتية في مذكرة بشأن إنشاء نظام وطني إلمدادات الـدم، ٦لتحري العدوى المنقولة بالدم،

                                                            
١    Expert consensus statement on achieving self-sufficiency in safe blood and blood products based on 

voluntary non-remunerated donation (http://www.who.int/entity/bloodsafety/Expert_Consensus_Statement_Self-

Sufficiency.pdf,  ٢٠١٣لثاني/ نوفمبر تشرين ا ٢٥تم االطالع عليه في(.  
٢    Towards self-sufficiency in safe blood and blood products based on voluntary non-remunerated donation: 

global status 2013. Geneva: World Health Organization; 2013 

http://www.who.int/entity/bloodsafety/transfusion_services/WHO_GlobalStatusReportSelf-

SufficiencyinBloodBloodProducts.pdf ، ) ٢٠١٣تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٥تم االطالع عليه في.(  
٣    Towards 100 ٪ voluntary blood donation: a global framework for action. Geneva: World Health Organization; 

2010.                                                                                                                                                               
٤    Blood donor selection: guidelines on assessing donor suitability for blood donation. Geneva: World Health 
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تعزيـــز قـــدرات الــُنظم والمـــوارد البشـــرية فــي بلـــدان عـــدة، بمــا فـــي ذلـــك  قــدمت األمانـــة أيضـــًا الــدعم التقنـــي مـــن أجــل
و، وكمبوديـــا، وٕاثيوبيـــا، وهـــايتي، وجمهوريـــة الو الديمقراطيـــة الشـــعبية، ومـــالي، صـــبـــنغالديش، وبوتـــان، وبوركينـــا فا

ميـة ووطنيـة ونيبال، وباكستان، وبابوا غينيا الجديدة، وجنوب السـودان، وأوغنـدا، مـن خـالل تنظـيم حلقـات عمـل إقلي
تناولت موضوعات القيادة واإلدارة، والتبرع الطوعي بالدم دون مقابل، واختيار المتطوعين، وفحـص الـدم علـى نحـو 

  يكفل الجودة، وٕادارة بيانات مأمونية الدم، وسلسلة تبريد الدم.
  

لالزمـة لتحسـين جـودة . اسُتخدمت األدوات والمواد التدريبية اُنظم الجودة وتوخي اليقظة في استعمال الدم  -٧٩
إدارة خــدمات نقــل الــدم التــي أعــدتها منظمــة الصــحة العالميــة فــي وضــع المعــايير وُنظــم الجــودة الوطنيــة فــي بلــدان 
عدة، من بينها بنغالديش، وبوتان، وكمبوديا، والصين، وكازاخستان، وقيرغيزستان، ونيبال، وباكستان، وبابوا غينيـا 

بلـدًا بــأن لديــه نظـام لتــوخي اليقظــة  ٧١ووفقـًا للبيانــات، أفــاد  تان، وفييــت نــام.الجديـدة، وجنــوب الســودان، وطاجيكسـ
نظمـت  ٢٠١٢. وفي تشرين الثـاني/ نـوفمبر ٢٠٠٨بلدًا في عام  ٥٧، في مقابل ٢٠١١في استعمال الدم في عام 

إلمـارات العربيـة منظمة الصحة العالمية مشاورة عالمية بشأن توخي اليقظة في استعمال الدم بالتعاون مع حكومـة ا
المتحدة والشركاء الدوليين الرئيسيين، بما في ذلك الشبكة الدولية لتوخي اليقظة في استعمال الدم، والجمعية الدولية 

  لنقل الدم، وذلك بهدف تقديم اإلرشادات بشأن إنشاء الُنظم الوطنية لتوخي اليقظة في استعمال الدم. 
  

، ٢٠١١فـي عـام  ومنتجات الدم وٕادارة الدم المخصص لعالج المرضى.االستخدام المأمون والرشيد للدم   -٨٠
؛ وأفــاد ٢٠٠٨بلــدًا فــي عــام  ٩٠بلــدان بــأن لــديها مبــادئ توجيهيــة وطنيــة بشــأن نقــل الــدم فــي مقابــل  ١٠٩أفــدت 
. ٢٠٠٨بلـدًا فـي عـام  ٢٨من المستشفيات لديها لجان مختصة بنقـل الـدم، فـي مقابـل  ٪٥٠بلدًا بأن أكثر من  ٥٢
درت منظمــــة الصــــحة العالميــــة إرشــــادات سياســــاتية فــــي مــــذكرة بشــــأن إجــــراءات نقــــل الــــدم الســــريرية وســــالمة وأصــــ

منتدًى عالميًا بشأن إدارة الدم المخصص لعالج المرضى؛ وقدمت الدعم التقني للبلدان بما في  وعقدت ١المريض،
األدوات التدريبيـة الالزمـة التِّبـاع ممارسـات ذلك بنغالديش ونيبال وأوغندا، من خـالل بنـاء القـدرات، وٕاعـداد المـواد و 

نقل الدم المأمونة وسالمة المريض؛ ونظمت عددًا من المشاورات وحلقات العمل المتعـددة البلـدان بشـأن االسـتخدام 
المالئــم للــدم، وممارســات نقــل الــدم المأمونــة وســالمة المــريض (بمــا فــي ذلــك مشــاورة بــين األقــاليم بشــأن تعزيــز دور 

بلــدًا، وحلقــة عمــل دون  ٢٠والقــابالت فــي ضــمان مأمونيــة نقــل الــدم الســريري وســالمة المــريض شــملت  الممرضــات
إقليميـــة بشـــأن االســـتخدام المـــأمون والمالئـــم للـــدم وســـالمة المـــريض ضـــمت كازاخســـتان وقيرغيزســـتان وطاجيكســـتان 

   وأوزبكستان).
  

تمحور دعـم األمانـة حـول وضـع اُألطـر القانونيـة التنظيميـة، بمـا فـي  الُنظم الوطنية لتنظيم إمدادات الدم.  -٨١
ذلــك إنفــاذ ممارســات الصــنع الجيــدة وتطبيقهــا فــي المؤسســات المختصــة بالــدم، وتنظــيم أجهــزة تشــخيص الــدم فــي 

ونشـرت فـي هـذا السـياق مبـادئ توجيهيـة بشـأن ممارسـات الصـنع الجيـدة للمؤسسـات المختبر لتحـري مأمونيـة الـدم. 
حلقــات عمــل إقليميــة جمعــت معــًا الســلطات التنظيميــة الوطنيــة وخــدمات الــدم الوطنيــة.  ونظمــت ٢تصــة بالــدمالمخ
نشرت المنظمة وثيقة عن معايير التقييم لُنظم الدم الوطنية تمثل رؤية جماعية لشـبكة منظمـة الصـحة العالميـة  كما

                                                            
مــذكرة منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن إجــراءات نقــل الــدم الســريرية وســالمة المــريض للســلطات الصــحية الوطنيــة وٕادارة     ١

، متاحـة علـى شـبكة اإلنترنـت علـى الــرابط WHO/EHT/10.05(الوثيقــة  ٢٠١٠المستشـفيات. جنيـف: منظمـة الصـحة العالميـة 
تشـرين الثـاني/  ٢٥تم االطالع عليها في (، http://www.who.int/bloodsafety/clinical_use/who_eht_10_05_ar.pdfالتالي: 
  .)٢٠١٣نوفمبر 

٢    WHO guidelines on good manufacturing practices for blood establishments..  ٩٦١سلسـلة التقـارير التقنيـة، رقـم ،
  .٢٠١١. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٤الملحق 
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وتعمـل المنظمـة  ١عايرة البيولوجيـة التابعـة للمنظمـة.للقائمين على التنظيم في مجال الدم ولجنة الخبراء المعنية بالم
مـــع الجمعيـــة األفريقيـــة لخـــدمات نقـــل الـــدم والســـلطات التنظيميـــة وخـــدمات الـــدم الوطنيـــة فـــي أفريقيـــا وآســـيا وأمريكـــا 
 الالتينية، من أجل ضمان تطبيق ُنظم إمـدادات الـدم وتعزيـز اإلنتـاج المحلـي للبالزمـا العاليـة الجـودة باسـتخدام الـدم

، نشــرت المنظمــة ٢٠١٣الكامــل المتبــرع بــه فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل. وفــي تشــرين األول/ أكتــوبر 
إضــافة الــدم ومكونــات الــدم (الكريــات الحمــراء، والصــفائح الدمويــة والبالزمــا الجديــدة المجمــدة) إلــى قائمــة األدويــة 

أن يسـهم فـي تحسـين تـوافر الـدم ومأمونيتـه وجودتـه عـن األساسية باعتبارها أدوية أساسـية. ومـن شـأن هـذا اإلجـراء 
طريـــق تشـــجيع الـــدول األعضـــاء علـــى تـــوفير االســـتثمارات الضـــرورية إلرســـاء ُنظـــم ضـــمان الجـــودة واســـتدامتها فـــي 

  المؤسسات المختصة بالدم. 
  

في  ١٢-٦٣ج ص عمنذ اعتماد القرار  مستحضرات منظمة الصحة العالمية البيولوجية المرجعية الدولية  -٨٢
مــن مستحضــرات منظمــة الصــحة العالميــة البيولوجيــة المرجعيــة مــن أجــل تعزيــز مراقبــة  ٣٤، تــم إنتــاج ٢٠١٠عــام 

الجــودة فــي مجــاالت منتجــات الــدم وأجهــزة تشــخيص الــدم فــي المختبــر لتحــري مأمونيتــه. وتتــولى الجهــات المســؤولة 
العالميـــة البيولوجيـــة المرجعيـــة. وعكفـــت  عـــن التنظـــيم تحديـــد الشـــروط باالســـتناد إلـــى مستحضـــرات منظمـــة الصـــحة

المنظمـــة علـــى العمـــل مـــن أجـــل تكـــوين أفرقـــة مرجعيـــة لتقيـــيم مـــدى فعاليـــة أدوات تشـــخيص العـــدوى بالتهـــاب الكبـــد 
وبفيروس العوز المناعي البشري فيما يتعلق باألنماط الجينية واألنماط الفرعية المختلفة المنتشـرة فـي شـتى األقـاليم. 

معايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بمنتجـات الـدم وأجهـزة التشـخيص المختبـري المتعلقـة بهـا، ويجري الترويج ل
وحلقات العمل والمنظمات المهنية الدولية. وضمت حلقات العمل والحلقـات  ٢من خالل فهرس المنظمة اإللكتروني

ايير المنظمـة وفـي الحصـول علـى تعليقـات الدراسية التقنية البلدان من األقاليم كافة، وثبتت فائدتها في التـرويج لمعـ
  البلدان حول ما لها من قيمة.

  
ومازالت هناك تحديات كبرى قائمة بالنسبة إلى العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في تعزيـز   -٨٣

ن مــدى ُنظــم الــدم الوطنيــة مــن أجــل ضــمان مأمونيــة الــدم ومنتجــات الــدم، وفــي تنفيــذ السياســات الراميــة إلــى تحســي
االكتفاء الذاتي وٕاتاحة الحصول على الدم ومنتجات الدم في الوقت المناسب للوفاء باحتياجـات المرضـى. وسـتركز 
المنظمة في المستقبل على مواجهة التحدي المتمثـل فـي دعـم ُنظـم الـدم الوطنيـة فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة 

  منتجات الدم المأمونة.الدخل لكي تحقق االكتفاء الذاتي من الدم المأمون و 
  

  )٢٢-٦٣زرع األعضاء واألنسجة البشرية (القرار ج ص ع :كاف
  
الخاليــــا واألنســــجة  اعتمــــدت جمعيــــة الصــــحة المبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن زرع ٢٢-٦٣ج ص عفــــي القــــرار   -٨٤

  واألعضـــاء البشـــرية. ومنـــذ ذلـــك الحـــين أثّـــرت المبـــادئ فـــي ســـن أو تعـــديل القـــوانين والتشـــريعات واللـــوائح فـــي نحـــو 
بلدًا بما يمكنها، على وجه الخصوص، من مكافحة الزرع التجاري بفعالية أكبر وتبسيط اإلعداد للتبرع لما بعد  ٤٠

 الوفاة.
  

آذار/ مــارس  ٢٥-٢٣يــة الثالثــة للمنظمــة بشــأن التبــرع باألعضــاء وزرعهــا (مدريــد، وأثنــاء المشــاورة العالم  -٨٥
) أسفرت المناقشات التي دارت حول الموضوع المعنـون "العمـل الـدؤوب علـى تحقيـق االكتفـاء الـذاتي"، عـن ٢٠١٠

                                                            
١    WHO guidelines on good manufacturing practices for blood establishments..  سلسـلة التقـارير التقنيـة لمنظمـة

  .٢٠١٢. جنيف: منظمة الصحة العالمية، ٧، الملحق ٩٧٩الصحة العالمية، رقم 
تشـرين الثـاني/  ٣٠(تم االطالع عليه في  .http://www.who.int/bloodproducts/catalogue/enمتاح على الرابط التالي:     ٢

  ).٢٠١٣نوفمبر 
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بمــا يكفــي مــن إعــداد النمــوذج النظــري لالكتفــاء الــذاتي، أي: تلبيــة احتياجــات المرضــى فــي مجموعــة ســكانية معينــة 
خـــدمات الـــزرع واإلمـــداد باألعضـــاء مـــن داخـــل هـــذه المجموعـــة الســـكانية. وبـــدعم مـــن الحكومـــات وبإشـــرافها يكفـــل 

) اإلنصــــاف فــــي التبــــرع مــــن المتبــــرعين المحتملــــين، واإلنصــــاف فــــي التخصــــيص؛ ١النمــــوذج النظــــري مــــا يلــــي: (
ـــالتبرع ولكـــن أيضـــًا بالوقايـــة مـــن األمـــراض التـــي توجـــد )٢( ـــة. ٣حاجـــة إلـــى الـــزرع؛ ( التوعيـــة ب ) الشـــفافية والمهني

الشــامل ألمــراض الكلــى المزمنــة، بــدءًا مــن  ويقتضــي العمــل الــدؤوب علــى تحقيــق االكتفــاء الــذاتي التــدبير العالجــي
الوقايــة وحتــى تبــديل الكليــة. وبالمثــل يجــب علــى المرفــق الــوطني للتبــرع باألعضــاء وزرعهــا أن يتــيح الفرصــة للتبــرع 

 بعد الوفاة في أكبر عدد ممكن من الظروف.باألعضاء لما 
  

وعــــززت األمانــــة تعاونهــــا مــــع الســــلطات الصــــحية الوطنيــــة، وشــــجعت الجمعيــــات العلميــــة والمهنيــــة علــــى   -٨٦
االضطالع بأدوار في تصريف شؤون التبرع والزرع على الصـعيد العـالمي. وتسـهم الجمعيـات العلميـة والمهنيـة فـي 

  ي:الصالح العالمي عن طريق ما يل
  

مواءمة الممارسات، بما في ذلـك مواءمتهـا مـن خـالل مخططـات االعتمـاد (مثـل الشـبكة العالميـة   )١(  
  النطاق لنقل الدم وزرع النخاع)؛

  
فاء الطابع التجـاري واالتجـار باألعضـاء وسـياحة أخالقية، وخصوصًا إضممارسات الالمكافحة ال  )٢(  

ن باألعضاء وسياحة زرع األعضاء، الـذي صـيغ بشـأ زرع األعضاء (مثل إعالن اسطنبول بشأن االتجار
  األعضاء والجمعية الدولية لطب الكلى)؛ مبادرة جمعية زرع

  
تعزيـــز إتاحـــة الـــزرع المالئـــم (جمعيـــة زرع األعضـــاء، والشـــبكة العالميـــة النطـــاق لنقـــل الـــدم وزرع   )٣(  

  النخاع)؛
  

بخصـــوص عمليـــات الـــزرع، والتـــي إعـــداد وحفـــظ المصـــطلحات ونظـــم الترميـــز المســـتعملة عالميـــًا   )٤(  
(المجلــس الــدولي  ISBT 128وحــد بشــأن الــدم والــزرع تتســق مــع المعلومــات العالميــة والمعيــار العــالمي الم

  للتطابق في أتمتة حفظ الدم في بنوك الدم).
  

المرصد العالمي للتبرع والزرع بجمع البيانات الخاصة باألنشـطة والممارسـات، وهـو مشـروع تعـاوني  ويقوم  -٨٧
مــع المنظمــة األســبانية الوطنيــة لــزرع األعضــاء، وهــي واحــد مــن المراكــز المتعاونــة مــع منظمــة الصــحة العالميــة. 

لتبـرع والـزرع أو الموقـع اإللكترونـي والمعلومات عن زرع األعضاء متاحة في الموقع اإللكترونـي للمرصـد العـالمي ل
وهنـــاك تزايـــد علـــى نطـــاق العـــالم فـــي ممارســـة زرع  ١للمرصـــد الصـــحي العـــالمي التـــابع لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة.

فقــط مــن االحتيــاج  ٪١٠بلــد، ومــع ذلــك ال يلبــي العــدد اإلجمــالي لعمليــات الــزرع إال  ١٠٠األعضــاء، وتشــمل اآلن 
  العالمي.

  
بلـدًا. وزاد زرع الكلـى مـن المتـوفين بنسـبة  ٦٩أن التبـرع باألعضـاء لمـا بعـد الوفـاة يـتم فـي وتفيد التقـارير بـ  -٨٨
، فــي حــين لــم يســجَّل أي اخــتالف كبيــر فــي زرع الكلــى مــن المتبــرعين األحيــاء. ٢٠١١و ٢٠٠٨بــين عــامي  ٪١٧

ال يتجـزأ مـن الرعايـة  ومن الضروري أن يستمر التقدم كـي يتسـنى أن يصـبح التبـرع باألعضـاء لمـا بعـد الوفـاة جـزءاً 

                                                            
 /http://www.transplant-observatory.org/Pages/home.aspx and http://www.who.int/gho/en متاحـة بالترتيـب، فـي     ١

   ).٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر  ١١(وتم االطالع في 



  EB134/53    ١٣٤/٥٣ت  م

25 

بلـــدًا فقـــط بحـــدوث التبـــرع باألعضـــاء لمـــا بعـــد توقـــف القلـــب والـــرئتين عـــن العمـــل فـــي  ٢٠فـــي آخـــر العمـــر. وأفـــاد 
  .٢٠١١ عام
  

دول أعضـــاء فقـــط هـــي التـــي تســـتطيع تـــوفير بيانـــات عـــن أنشـــطة شـــراء وتجهيـــز واســـتعمال  وهنـــاك بضـــع  -٨٩
األنسجة والخاليا البشرية، الخاصة باألعضاء. وُترصد عمليات زرع الخاليا الجذعية المكونـة للـدم بواسـطة الشـبكة 

لإلشــراف التنظيمــي علــى  العالميــة النطــاق لنقــل الــدم وزرع النخــاع. ويظــل مــن األولويــات ضــمان المواءمــة العالميــة
زرع األعضاء غير البشرية والمداواة الخلوية والطب التعويضي استنادًا إلـى الخاليـا واألنسـجة واألعضـاء المـأخوذة 

  من البشر أو الذاتية.
  

التــي تــديرها الســلطات الوطنيــة والجمعيــات العلميــة  ادة بواســطة مخططــات الحــذر والترصــدالــدروس المســتف  -٩٠
  .٢٢-٦٣ج ص عبما طلبه القرار والمهنية، حس

  
واســتجابة لالهتمــام المتزايــد بالمســائل ذات الصــلة بالمنتجــات الطبيــة البشــرية المنشــأ فــإن األمانــة أنشــأت   -٩١

مبــادرة خاصــة فــي دائــرة الــنظم الصــحية واالبتكــار. ومــن مرحلــة التبــرع حتــى مرحلــة متابعــة المتلقــي للتبــرع تتعــرض 
للمخــــاطر المشــــتركة النتهــــاك المعــــايير األخالقيــــة، وللمخــــاطر المشــــتركة علــــى المنشــــأ المنتجــــات الطبيــــة البشــــرية 

يتطلب ضــــمان الحمايــــة للمتبــــرعين ســــالســــالمة، وخصوصــــًا المخــــاطر التــــي تشــــكلها األمــــراض القابلــــة لالنتقــــال. و 
ــًا لــتحكم اســتعمال المنتجــات  رية الطبيــة البشــوالمتلقــين للتبرعــات والمجتمــع ككــل إرســاء مبــادئ يتوافــق عليهــا عالمي

غيـــر التجـــاري لجســـم اإلنســـان وأجزائـــه، وٕامكانيـــة التتبـــع الـــدقيق فيمـــا يتصـــل بالحـــذر المنشـــأ، بمـــا فـــي ذلـــك الطـــابع 
 والترصد.

  
  استراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن البحوث من أجل الصحة  :الم
  

بشأن البحـوث منظمة الصحة العالمية  استراتيجيةبين تنفيذ مواءمة ال، تمت ٢٠١٣-٢٠١٢خالل الثنائية   -٩٢
االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة العموميـــة واالبتكـــار والملكيـــة  وبـــين تنفيـــذمـــن أجـــل الصـــحة 
مع العنصر األول من خطـة العمـل (تحديـد األولويـات فـي احتياجـات البحـث والتطـوير) المواءمة الفكرية، وال سيما 

 لبحث والتطوير).والعنصر الثاني (تعزيز ا
 

وميـة واالبتكـار والملكيـة وفي إطار أنشطة متابعة االستراتيجية وخطة العمل العـالميتين بشـأن الصـحة العم  -٩٣
وتنســيق تحديــد المشــاريع  ،شــاركت المكاتــب اإلقليميــة فــي رســم خريطــة الجهــود المبذولــة فــي مجــال البحــوث الفكريــة

 رية لدعم البحوث في مواضيع الصحة العمومية ذات األولوية.اإليضاحية التي تستكشف آليات جديدة وابتكا
 

، كمــا تجــري مي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحةالعمــل فــي مرحلــة التخطــيط إلنشــاء مرصــد عــال وبــدأ  -٩٤
إلـى نتـائج حلقـة العمـل غيـر الرسـمية فـي هـذا الصـدد صحاب المصلحة. ويستند العمل أل لرسم خريطةعملية أولية 

 ٢٠١٣.١فبراير  التي انعقدت في شباط/و  رصد تدفقات موارد البحث والتطوير،للمنظمة بشأن 
  
 

                                                            
١                WHO informal workshop on monitoring R&D resource flows [website]. Geneva: World Health 

Organization; 2013 (http://www.who.int/phi/workshop14022013/en/index.html, accessed 21 October 2013).            
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فــي ورقــة  إيجازهــاوالتحــديات التــي يطرحهــا إنشــاء مرصــد عــالمي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة، تــم   -٩٥
 الدوليــة لســجالتدراســة لقيمــة المنصــة  منظمــة الصــحة العالميــة مجلــة وتضــمنت ١(lancet) نشــرتها مجلــة النســت

سياسـات البحـث والتطـوير  وتنـويرالتوزيـع العـالمي للتجـارب السـريرية  تقـديرالتابعة للمنظمة، في  التجارب السريرية
وأظهرت الدراسة تفاوتًا في توزيـع الجهـود المبذولـة فـي مجـال البحـوث علـى الصـعيد العـالمي:  ٢في مجال الصحة.

فـي البلـدان المرتفعـة  التجـارب المسـجلة كانـتالعجـز،  فلكل مليون سنة من سنوات العمر المصحَّحة باحتساب مدد
ــا مــن الــدخل المتوســطوبلــدان  الــدخل ــدنيا مــن الــدخل المتوســط والبلــدان المرتفعــة وبلــدان  الشــريحة العلي الشــريحة ال
 .٠,٨و ،٣,٠و ،١٣,٤و ،٢٩٢,٧تحشد، بالترتيب،  الدخل

 
"، حول االضطالع بأنشطة محددة إلقامة روابط Policy Curesالمستقل "البحوث مناقشات مع فريق  وتدور  -٩٦

) وقاعــدة بيانــات لقائمــة G-FINDERالمهملــة (المســح  الفريــق الخاصــة بتمويــل بحــوث األمــراضبيانــات قاعــدة بــين 
، وهي منظمـة "Research Africaألمراض المهملة. كما تجري مناقشات أولية مع وكالة "ل الجاري تطويرهاالمنتجات 

. تبـين مواضـع تخصـيص التمويـل خريطة إعداديقع مقرها في أفريقيا وتحتفظ بقاعدة بيانات لممولي البحوث، بغية 
للبلـــدان األمريكيـــة منصـــته مكتـــب المنظمـــة اإلقليمـــي لألمـــريكتين/ منظمـــة الصـــحة  دشـــن، ٢٠١٢مـــايو  وفــي أيـــار/
 ٣الصحية.التكنولوجيات في مجال بتكار الإلتاحة والاإلقليمية 

 
أنشأت األمانة قاعدة بيانـات تقـدم، علـى نحـو منهجـي، لمحـة عامـة عـن أولويـات البحـث  وفضًال عن ذلك  -٩٧

والتطوير في مجال الصحة، المحددة من خالل البرامج التقنية للمنظمة ومجموعة مختارة من الوكاالت والمنظمات 
فـي تقـارير  المحـددة. وتشمل قاعـدة البيانـات، علـى سـبيل المثـال، أولويـات البحـوث الرئيسيةغير الحكومية المانحة 

التـــي نشـــرها البرنـــامج الخـــاص للبحـــث والتـــدريب فـــي مجـــال أمـــراض و األفرقـــة المرجعيـــة المعنيـــة بـــأمراض محـــددة، 
الديــــدان دوى بالعــــالمنــــاطق المداريــــة بشــــأن داء شــــاغاس، وداء المثقبيــــات األفريقــــي البشــــري، وداء الليشــــمانيات، و 

الطفيلية، واألمراض الحيوانية المصدر، وأمراض الفقر المعديـة المهمشـة، والتفـاعالت بـين البيئـة والزراعـة وأمـراض 
 ٤.الفقر المعدية

 
بمزيد من التفصيل، العديـد مـن المفـاهيم الـواردة فـي  ٢٠١٣،٥التقرير الخاص بالصحة في العالم ويتناول   -٩٨

اســـتراتيجية البحـــوث مـــن أجـــل الصـــحة، إذ يتضـــمن العديـــد مـــن دراســـات الحـــاالت التـــي تســـلط الضـــوء علـــى أهميـــة 
 التغطية الصحية الشاملة. تحقيقالبحوث في 

 

                                                            
١    Røttingen JA, Regmi S, Eide M, Young AJ, Viergever RF, Årdal C et al. Mapping of available health 

research and development data: what’s there, what’s missing, and what role is there for a global observatory? 

The Lancet. 2013;382:1286–1307. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61046-6                                       
٢    Viergever RF, Terry RF, Karam G. Use of data from registered clinical trials to identify gaps in health 

research and development. Bulletin of the World Health Organization. 2013;91:416–425C. doi: 

http://dx.doi.org/10.2471/BLT.12.114454                                                                                                            
٣    Regional Platform on Access and Innovation for Health Technologies [website]. Washington, DC: Pan 

American Health Organization/WHO Regional Office for the Americas; 2013 (http://prais.paho.org/rscpaho/, 

accessed 21 October 2013)                                                                                                                                
٤    Publications & resources [website]. Geneva: Special Programme for Research and Training in Tropical 

Diseases; 2013 (http://www.who.int/tdr/publications/en/ accessed 21 October 2013)                                              
 ٢٠١٣الصـحة العالميـة؛  : بحوث التغطية الصحية الشاملة. جنيف: منظمة٢٠١٣التقرير الخاص بالصحة في العالم     ٥
)http://apps.who.int/iris/handle/10665/85761 ٢٠١٣أكتوبر  تشرين األول/ ٢١، تم االطالع عليه في.(  
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، أال وهـي لبحوث الصحة العموميـة ضم الممولين الدوليين الرئيسيينت أعمال مجموعةوتشارك األمانة في   -٩٩
علـى تعزيـز إتاحـة البيانـات المتأتيـة  معـاً وقـد التـزم أعضـاء تلـك المجموعـة بالعمـل  منتدى بيانات الصـحة العموميـة

 في مجال الصحة العمومية. التقدممن البحوث التي يمولونها، بغية تسريع 
 

 وتعكــف ١ي خمســة مــن أقــاليم المنظمــة الســتة.وانعقــدت اجتماعــات للجــان االستشــارية للبحــوث الصــحية فــ  -١٠٠
استعراض هياكلها التي تدعم البحـوث، تماشـيًا مـع الـوظيفتين الرئيسـيتين المتمثلتـين فـي بلـورة برنـامج على  المنظمة

 أعمال البحوث وتوضيح خيارات السياسات العامة. ويجري التخطيط إلعادة إنشاء وحدة للبحوث في مقـر المنظمـة
  .الرئيسي

  
  التأهب والترصد واالستجابة

  
تعزيز تنظيم منظمة الصحة العالمية وقدرتها ودورها بصـفتها قائـد مجموعـة الصـحة، فـي   :ميم

  )٢٠-٦٥ج ص عمجال تلبية الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية (القرار 
  

زيادة منظمة الصحة العالمية إلى تقديم استجابة إنسانية أسرع وأكثر فعالية و  ٢٠-٦٥ج ص عيدعو القرار   -١٠١
التنبـــؤ بهـــا. ويوضـــح هـــذا التقريـــر العمـــل الـــذي اضـــطلعت بـــه منظمـــة الصـــحة العالميـــة لوضـــع السياســـات  إمكانيـــة

لة قائدة لمجموعة الصـحة، واإلجراءات الالزمة، وتعزيز القدرة على تلبية االحتياجات المفاجئة، والوفاء بدورها كوكا
ووضـــع إطـــار االســـتجابة الطارئـــة للمنظمـــة موضـــع التنفيـــذ، وجمـــع وبـــث البيانـــات عـــن الهجمـــات التـــي ُتشـــن علـــى 

  العاملين الصحيين والخدمات الصحية. 
  

نشـــئ فريـــق عـــالمي إلدارة الطـــوارئ يضـــم المـــديرين العـــاّمين المســـاعدين، ومـــديري اإلدارات فـــي المقــــر وأُ   -١٠٢
) فـي ٢٠٠٥، ومديري الُشَعب المسؤولين عن الطوارئ اإلنسانية والفاشيات وتنفيذ اللوائح الصـحية الدوليـة (الرئيسي

ويشرف فريق اإلدارة على مواءمة أعمال المنظمة الخاصـة بـالطوارئ بمـا يشـمل جميـع  كل إقليم من األقاليم الستة.
كوكالــة قائــدة لمجموعــة الصــحة العالميــة، وبموجــب  فقــًا اللتزاماتهــاذلــك و المخــاطر علــى مســتويات المنظمــة كافــة، و 

) وبرنامج التغيير للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. وُوضعت الصيغة النهائيـة ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (
حالـة  ٣٠. وحتـى يومنـا هـذا، تـم تصـنيف ٢٠١٣إلطار االستجابة الطارئـة ونظـام تتبـع األداء الملحـق بـه فـي عـام 

ـــة طـــوارئ و  ـــوائم المرجعي ـــة للق ـــة للرصـــد المنهجـــي ألداء المنظمـــة. ويجـــري اآلن وضـــع الصـــيغة النهائي ٕادخـــال عملي
الموحــدة لتقيــيم مــدى التأهــب فــي كــل مســتوى مــن مســتويات المنظمــة مــن أجــل تعزيــز التأهــب لالســتجابة لألزمــات 

س عمليـات محاكـاة كبـرى أو الناشئة عن أي مخاطر ذات آثار مترتبة على الصحة العمومية. وقادت المنظمة خمـ
  شاركت فيها من أجل اختبار التأهب وفقًا إلطار االستجابة الطارئة وبرنامج التغيير.

  
/ تدريبية أولية للمرشحين في أيلولالمنظمة للتدخل السريع تحت الطلب، وُعقدت دورة  ويجري إنشاء أفرقة  -١٠٣

. وتتوسع المنظمة في إجراءاتها اإلدارية إلتاحة بـدء االسـتعانة بخبـراء الطـوارئ علـى وجـه السـرعة. ٢٠١٣سبتمبر 
قــع اتفــاق مــع برنــامج إدارة وُ  ٢٠١٣تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ٤وُوضــعت الصــيغة النهائيــة لسياســة احتياطيــة، وفــي 

المعلومــات واإلجــراءات المتعلقــة باأللغــام، ومجلــس الالجئــين النرويجــي، وســجل أســتراليا لخبــراء اإلغاثــة، والمنظمــة 
كملت هذه القدرة اإلضافية على تلبية االحتياجـات المفاجئـة أيضـًا مـن واستُ  كاناديم -الكندية لخبراء الخدمة المدنية 

تـــم بـــدعم مـــن إدارة المعونـــة اإلنســـانية التابعـــة للمفوضـــية  منظمـــات غيـــر حكوميـــة شـــريكة خـــالل ترتيـــب مـــع ثـــالث

                                                            
المكتـب اإلقليمـي لجنـوب المكاتب اإلقليمية التالية: المكتب اإلقليمي ألفريقيـا، والمكتـب اإلقليمـي لألمـريكتين، و تم إشراك    ١

  قليمي ألوروبا، والمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط.المكتب اإلو شرق آسيا، 
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هـــي: الهيئـــة الطبيـــة الدوليـــة، والمنظمـــة الدوليـــة لإلغاثـــة الطبيـــة فـــي حـــاالت الطـــوارئ هـــذه المنظمـــات األوروبيـــة، و 
غير الحكومية الشريكة في  (مرلين)، وصندوق إنقاذ الطفولة. وجرت االستعانة بالشركاء االحتياطيين أو المنظمات

عمليات منظمة الصحة العالمية في كل من جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة، واألردن، ومـالي، والفلبـين، والجمهوريـة 
  العربية السورية، وتركيا.

  
ويخضع عمل وأداء مجموعة الصحة العالمية وشركائها على الصعيدين الدولي والوطني لالسـتعراض فـي   -١٠٤

مج التغيير للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، وكأسـاس لتعزيـز الـدعم المقـدم إلـى مجموعـات الصـحة سياق برنا
، أجــرت المنظمــة مســحًا عالميــًا للوقــوف علــى قــدرات الشــركاء ٢٠١٣والعمليــات علــى الصــعيد الُقطــري. وفــي عــام 

نفـذت استعراضـًا اسـتراتيجيًا لمجموعـة الصـحة العالميـة مـن أجـل تزويـد عمليـات التخطـيط كمـا وعملياتهم الميدانية، 
مـــن منســـقي مجموعـــات الصـــحة  ٢٤، ُدعـــي ٢٠١٣للثنائيـــة القادمـــة بالمعلومـــات الالزمـــة. وفـــي حزيـــران / يونيـــو 

برنــامج التغييــر.  منســقًا إلــى االجتمــاع الســتعراض العمليــات الُقطريــة وإلطالعهــم علــى ٢٩الُقطريــة البــالغ عــددهم 
ووضعت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت الصيغة النهائية ألداة موحدة لتقييم أداء المجموعات الُقطرية. وفي 

وُيعتـزم إجـراء  ، تـم تقيـيم خمـس مـن مجموعـات الصـحة الُقطريـة وتحديـد الجوانـب التـي يمكـن تحسـينها.٢٠١٣عام 
. ومــن أجــل تعزيــز دور المنظمــة ٢٠١٥-٢٠١٤طريــة بــدءًا مــن الثنائيــة تقيــيم ســنوي لجميــع مجموعــات الصــحة القُ 

كوكالــــة قائــــدة لمجموعــــة الصــــحة، يجــــري إنشــــاء وحــــدة مجموعــــة الصــــحة العالميــــة داخــــل إدارة مخــــاطر الطــــوارئ 
، التزمـــت المنظمـــة وشـــركاؤها فـــي مجموعـــة الصـــحة العالميـــة ٢٠١٥-٢٠١٤وفـــي الثنائيـــة  واالســـتجابة اإلنســـانية.

بلــدان ذات  ١٠عم المقــدم إلــى مجموعــة الصــحة و/ أو قطــاع الصــحة وتحســين أدائهمــا بقــدر كبيــر، فــي بزيــادة الــد
أولويــة، وهــي: أفغانســتان، وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى، وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وهــايتي، ومــالي وميانمــار، 

  والصومال، وجنوب السودان، والجمهورية العربية السورية، واليمن.
  

وســـاهمت هـــذه اإلصـــالحات التـــي اســـتمر إدخالهـــا علـــى عمـــل المنظمـــة الخـــاص بـــالطوارئ اإلنســـانية فـــي   -١٠٥
وفقـًا  ٢٠١٣ -٢٠١٢تحسين األداء على الصعيد الُقطري. ومن بين الحاالت التي ُصنفت كطوارئ حـادة فـي عـام 

ســـطى والجمهوريـــة العربيـــة إلطـــار االســـتجابة الطارئـــة، انطـــوت الحـــاالت التـــي شـــهدتها مـــالي وجمهوريـــة أفريقيـــا الو 
السورية على أكبر قدر من التحديات. وأدت األزمـة التـي انـدلعت فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية إلـى تفعيـل الـدعم 
على نطاق المنظمة ككل من خالل المكاتب القطرية الواقعة في العراق واألردن ولبنان والجمهورية العربية السورية 

تحسـين عمـل المنظمـة مـن حيـث  إلـىالستجابة الطارئة في الجمهورية العربيـة السـورية تطبيق إطار ا دىوتركيا. وأ
إمكانيــة التنبــؤ بــه ومــن حيــث فعاليتــه، وذلــك فــي مجــاالت مثــل التقيــيم الســريع، وآليــات التنســيق، وتحســين التبليــغ، 

وفــي مــالي تولــت  .وُنظــم ترصــد المــرض واالســتجابة لمقتضــياته، وخطــط العمــل الخاصــة بالصــحة المحدثــة بانتظــام
المنظمة قيادة عملية تهدف إلى تقييم موارد الصحة ورسم خرائطها، وكانـت لهـذه العمليـة أهميـة محوريـة فـي وضـع 
خطة انتقالية توجهها الحكومة في قطاع الصحة. وفي جمهورية أفريقيا الوسـطى عملـت المنظمـة مـع وزارة الصـحة 

الخدمات الممكنة في الظروف السائدة مثل التطعيم ضد الحصـبة  إلجراء تقييم سريع للخدمات، وساعدت في تقديم
على نطاق جماهيري. وتشمل القيود التي ُفرضت على استجابة المنظمة وقطاع الصحة على الصعيد الُقطـري فـي 

، انعــدام األمــن، ونقــص العــاملين الصــحيين واإلمــدادات الصــحية، وزيــادة ٢٠١٣األزمــات الكبــرى التــي شــهدها عــام 
ليف والصـــعوبات فيمـــا يتعلـــق بالنقـــل، وعـــدم كفايـــة التمويـــل، وفـــي بعـــض األحيـــان تعقيـــد عمليـــات التخلـــيص التكـــا

  الجمركي.
  

وتعكف المنظمة على وضع أساليب جمع وبث البيانات عن الهجمات التي ُتشن على المنشآت الصحية،   -١٠٦
ُدعـي قـد روف الطـوارئ اإلنسـانية. و والعاملين الصحيين، ووسائل النقل الخاصة بقطاع الصـحة، والمرضـى، فـي ظـ

بـدأت سلسـلة مـن  ٢٠١٣أحد أفرقة االتصال الشريكة إلى االجتمـاع إلسـداء المشـورة بشـأن هـذه العمليـة، وفـي عـام 
المشــاورات التقنيــة مــع نطــاق واســع مــن الوكــاالت التابعــة لألمــم المتحــدة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والمنظمــات 

ـــن التنســـيق مـــع مجموعـــة الحمايـــة العالميـــة العاملـــة فـــي المجـــال اإلنســـان ي، والمؤسســـات األكاديميـــة. وســـوف ُيحسَّ
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تعزز المنظمـة كمـا سـوأصحاب المصلحة على الصعيد الُقطري من أجل بناء القدرات الالزمة لجمع هـذه البيانـات. 
الـذي و علـى ذلـك  دعوتها إلى حياد العاملين الصحيين والمنشآت والخدمات الصـحية، تمشـيًا مـع البيـان الـذي يـنص

بلدًا من القارات الخمس، للتأكيد علـى التـزام جميـع أطـراف النزاعـات بـاحترام احكـام القـانون  ٥٠وقع عليه أكثر من 
  ١اإلنساني الدولي.

  
يتطلب تسريع الخطى في إصالح قدرة المنظمة على الوفاء بطلبات قطـاع الصـحة المتزايـدة فـي ظـروف و   -١٠٧

ة الفجـــوات المزمنـــة فـــي المـــوارد البشـــرية والماليـــة الالزمـــة ألنشـــطتها األساســـية وحـــاالت الطـــوارئ اإلنســـانية، معالجـــ
إلـى تأكيـد الحاجـة إلـى  ٢٠١٣أدى تطبيق إطار االستجابة الطارئة في عام قد الطوارئ الحادة واألزمات الممتدة. و 

سـي لهـذا الغـرض، والسـيما فـي توفير المالك الوظيفي األساسـي للمنظمـة واسـتبقائه وضـمان اسـتدامة التمويـل األسا
األقاليم والبلدان السريعة التأثر. فعلى سبيل المثال، ليس هناك سوى ثالثة من بلدان مجموعة الصحة البالغ عددها 

ـــديها منســـق متفـــرغ لمجموعـــة الصـــحة ٢٩ ـــدًا ل موظـــف  هـــذه البلـــدان فـــي الوقـــت الحاضـــر، ولـــيس لـــدى أي مـــن بل
يزانيـــة المنظمـــة األساســـية المخصصـــة للعمـــل اإلنســـاني فـــي الثنائيـــة مخصـــص إلدارة المعلومـــات. ولـــم يـــرد مـــن م

مـــن  ٪٤٢مليـــون دوالر أمريكـــي، أي  ٤٤,٦مليـــون دوالر أمريكـــي، ســـوى  ١٠٦,٧، والبـــالغ قـــدرها ٢٠١٣-٢٠١٢
التكـــاليف المتوقعـــة. وُيعـــد التمويـــل الكامـــل لميزانيـــة المنظمـــة األساســـية المخصصـــة للعمـــل اإلنســـاني فـــي الثنائيـــة 

مليـون دوالر أمريكـي ضـروريًا لتمكـين المنظمـة مـن الوفـاء بتعهـداتها والتزاماتهـا  ٨٧,٩والبالغ قـدره  ٢٠١٥-٢٠١٤
استمر االتجاه التراجعي فـي تمويـل العمـل قد ات األخيرة. و في هذا المجال ومواصلة العمل باالستناد إلى اإلصالح

سـمية إلمن حيـث النسـبة والقيمـة ا ٢٠١٣م اإلنساني الخاص بمتطلبات قطاع الصحة على الصعيد الُقطري في عا
مليون دوالر أمريكـي  ١٣٠٠من مبلغ  ٪٤٩ سوى ٢٠١٣نوفمبر تشرين الثاني/  ٤رد حتى لم يسواًء بسواء؛ حيث 

، ٢٠١٢فـي عـام المطلـوب مليـون دوالر أمريكـي  ١٤٠٠مـن مبلـغ  ٪٥٣لـم يـرد سـوى ، و ٢٠١٣عـام  المطلوب في
اليـــزال قطـــاع الصـــحة ينقصـــه كمـــا  ٢٠١١.٢فـــي عـــام المطلـــوب مليـــون دوالر أمريكـــي  ١٠٠٠مـــن مبلـــغ  ٪ ٦٤و

سـوى  ٢٠١٣ تشـرين الثـاني/ نـوفمبر ٤ل حتـى التمويل في معظم حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية الكبـرى؛ حيـث لـم يمـوَّ 
، وفـي ٢٠١٣من متطلبـات قطـاع الصـحة فـي خطـة االسـتجابة السـورية الخاصـة بالمسـاعدة اإلنسـانية لعـام  ٪ ٥٣

ـــم يـــرد ســـوى  ـــا الوســـطى ل ـــداء الموحـــد  ٪٢٥جمهوريـــة أفريقي مـــن متطلبـــات قطـــاع الصـــحة المحـــددة فـــي عمليـــة الن
  .٢٠١٣ لعام

  
-٢٠١٤ومن أجل مواصـلة تحسـين أداء المنظمـة كوكالـة قائـدة لمجموعـة الصـحة العالميـة خـالل الثنائيـة   -١٠٨
، ســــتقوم المنظمــــة بمــــا يلــــي: إنشــــاء وحــــدة مجموعــــة الصــــحة العالميــــة؛ وتكليــــف فريــــق السياســــات العالميــــة ٢٠١٥

والتوســـع فـــي دعـــم منســـقي  باســـتعراض دور المنظمـــة ووظائفهـــا وأدائهـــا كوكالـــة قائـــدة لمجموعـــة الصـــحة العالميـــة؛
مجموعة الصحة ومساندتهم، والسيما في البلدان المحـددة ذات األولويـة خـالل الثنائيـة؛ والسـعي إلـى تزويـد وظـائف 

؛ وبنـــاء القـــدرة الداخليـــة للمنظمـــة الـــوظيفيالمجموعـــة األساســـية فـــي البلـــدان المحـــددة ذات األولويـــة بكامـــل مالكهـــا 
مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى تلبيــة االحتياجــات المفاجئــة؛ وتحســين تقيــيم وشــركائها االحتيــاطيين وشــركائها 

  ورصد قدرة وأداء كل مجموعة من مجموعات الصحة على الصعيد الُقطري.
  
  
  
  
  

                                                            
  .البيان المشترك بشأن إتاحة الرعاية الصحية في سوريا    ١
  .٢٠١٣تشرين الثاني/ نوفمبر  ٤المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، خدمة التتبع المالي،     ٢
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  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية
  

  )١٢-٦١التعددية اللغوية: تنفيذ خطة العمل (القرار ج ص ع  :نون
  

أحاطت جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون علمـًا بأحـدث تقريـر مرحلـي عـن  ٢٠١٢أيار/ مايو  في  -١٠٩
وهــو تقريــر يقــدم مزيــدًا مــن المعلومــات المحّدثــة عــن أنشــطة تنفيــذ  ١تنفيــذ خطــة العمــل الخاصــة بالتعدديــة اللغويــة،

  الخطة.
  

منظمـة الصـحة العالميـة اإللكترونـي لوقـع متـاح بعـدة لغـات فـي الواستمر بذل جهود مؤيدة لنشـر محتـوى م  -١١٠
فــي  مــةوقــام فريــق محــرري اإلنترنــت المعنــي بالتعدديــة اللغويــة العامــل مــع دائــرة الترج. (المنظمــة) علــى اإلنترنــت

كمـا للمنظمـة.  الخمـس اللغات الرسميةسائر نكليزية و إتاحة المحتوى التقني الفاصلة بين اإلفجوة بتضييق منظمة ال
  وُأِضــــيفت إلــــى الموقــــع الويــــب باللغــــات الرســــمية الســــت. المؤسســــي لشــــبكة محتــــوى مــــذكور كامــــل الأتــــاح الفريــــق ال

صـفحة  ١٧٢٢صفحة باإلنكليزية و ٧١٥٢والصينية أخرى ب ١٥٢١عربية وصفحات الويب بالصفحة من  ١١٤٢
صـفحة أخـرى باإلسـبانية فـي الفتـرة الواقعـة بـين كـانون الثـاني/  ١٢٠٢الروسـية وصـفحة ب ١٧٥٢و الفرنسيةأخرى ب
  .٢٠١٣سبتمبر أيلول/ و  ٢٠١٢يناير 

  
  يضـــم أكثـــر مـــن ٢كـــان مســـتودع المنظمـــة المؤسســـي لتبـــادل المعلومـــات، ٢٠١٣ســـبتمبر ولغايـــة أيلـــول/   -١١١
هـا وثـائق (بمـا فيلرئاسـية األجهـزة اوثـائق و منظمـة اإلعالميـة للمنتجـات تتضـمن ال اللغات الرسـميةسجل ب ٥٠ ٠٠٠

إلــى جنــب مــع وثــائق اتفاقيــة منظمــة  ، جنبــاً اً وهلــم جــر  ١٩٩٨اعتبــارًا مــن عــام جمعيــة الصــحة والمجلــس التنفيــذي 
عمليـة تنزيـل مليـون  ١,٥ويسـّجل فـي المتوسـط المسـتودع المـذكور  الصحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ.

صــفحته، ســُتدرج فــي المســتودع مجموعــة وثــائق األجهــزة الرئاســية  ٢٠١٤أن يطــوي عــام  وقبــل. شــهرياً للمعلومــات 
  .١٩٩٧وحتى عام  ١٩٤٨كاملة بتسلسلها الزمني انطالقًا من عام 

  
نوعيـة وكميـة بشـأن تحسـين مشـروع مدتـه سـنتان تنفيـذ لـدعم  قـدم االتحـاد الروسـي أمـواالً  ٢٠١٢في عام و   -١١٢

نشـر تلـك المنتجـات تحسـين بشـأن لروسـية، و باالمتاحـة الصادرة عـن المنظمـة و والعلمية التقنية اإلعالمية المنتجات 
الروســية ًا برئيســينشــورًا م ١٥جــرت ترجمــة ونشــر  ٢٠١٣ســبتمبر وحتــى أيلــول/ علــى الجمــاهير الناطقــة بالروســية. 

 الروسـية.الصـادرة برات لمنشـو اشـبكات توزيـع ، كمـا ُوسِّـعت اإلقليمي ألوروباها وفي مكتبالمنظمة الرئيسي  في مقر
للرقمنة وُأدِرج في مستودع المنظمة الروسية من المنشورات الموجودة والمطبوعة ب منشوراً  ١٢٠مجموعه وخضع ما 

بالروســـية. الصـــادرة منظمـــة الصـــحة العالميـــة نشـــرة  المؤسســـي لتبـــادل المعلومـــات، فيمـــا ُنِشـــر عـــددان خاصـــان مـــن
جـرى تحـديث تلـك المواقـع فـي الموقـع أو موقعـًا تقنيـًا جديـدًا بالروسـية مـن المواقـع اإللكترونيـة  ٢٠مـن ُأنشِئ أكثر و 

لكترونـــي الموقـــع اإلفـــي الروســـية مرتســـمًا قطريـــًا ب ١٢ُأنِشـــئ ، و اإللكترونـــي علـــى اإلنترنـــت بمقـــر المنظمـــة الرئيســـي
  .على اإلنترنتمنظمة اإلقليمي ألوروبا اللمكتب 

  
سـواها منظمـة باللغـات الرسـمية و اإلعالميـة للالمنتجات إتاحة العمل على ضمان تقدم في واستمر إحراز ال  -١١٣

شــركاء الخــارجيين والمكاتــب للمنظمــة أِذن قســم الطباعــة والنشــر فــي ال ٢٠١٣و ٢٠١٢ يفــي عــامو . ةغيــر الرســمي

                                                            
المحضـــــر المــــوجز للجلســــة السادســـــة ، ٣// ســــجالت٦٥/٢٠١٢ج ص ع، الفـــــرع ف، والوثيقــــة ٦٥/٢٦انظــــر الوثيقــــة ج   ١

  .(النص اإلنكليزي) ٣"ب"، الفرع   للجنة

 .http://www.who.int/irisمتاح على الموقع التالي:    ٢
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البـاقي رسـمية و نهـا ملغـة (خمـس  ٥٢إلـى الرئيسـي المقر صادرًا في  منتجاً  ٢١٩ة عن ترجم ٣٣٧بإعداد اإلقليمية 
  .)ةغير رسمي

  
 عددمجموع بلغ  ٢٠١٣-٢٠١٢الثنائية خالل و للموظفين. ات على اللغالمجاني التدريب ويتواصل توفير   -١١٤

  مســــجًال، وذلــــك علــــى النحــــو التــــالي:  ١٣٥٨الرئيســــي مقر بــــاللوجــــه  وجهــــاً المقامــــة  اتفــــي دورات اللغــــالمســــجلين 
مسجًال  ٧٢٦و اإلنكليزيةمسجًال في دورة  ١٢٨و الصينيةمسجًال في دورة  ٣٥و للغة العربيةمسجًال في دورة ا ٧٥

ســبتمبر أيلــول/  منــذو ســبانية. ألامســجًال فــي دورة  ٣٥٩و لروســيةمســجًال فــي دورة ا ٣٥و الفرنســيةفــي دورة اللغــة 
فضــًال منظمــة، لل اللغــات الرســميةات عــن بعــد فيمــا يخــص اللغــلــتعّلم برنــامج والمنظمــة مواظبــة علــى تــوفير  ٢٠١٢

ولغايــة اإلقليميــة والقطريــة. األولويــة فــي هــذا البرنــامج لمــوظفي المكاتــب مــنح تُ و األلمانيــة والبرتغاليــة. عــن اللغتــين 
أن أقـاليم المنظمـة، ومـن المتوقـع  مـن جميـعموظفـًا  ١٦٨٨بلغ عدد المسجلين في البرنـامج  ٢٠١٣سبتمبر أيلول/ 
  .٢٠١٣بحلول نهاية عام موظف آخر في برنامج التعّلم  ٢٠٠يسجل 

  
يــة اللغويــة، نظمهــا تعددالائــدة مســتديرة بشــأن ة ممنظمــة فــي مناقشــالشــاركت  ٢٠١٣و ٢٠١٢ يفــي عــامو   -١١٥

  بلدان الناطقة بالفرنسية.مكتب األمم المتحدة في جنيف والمنظمة الدولية لل
  

الصــــحية والمهنيــــين بــــين المؤسســــات فيمــــا التعــــاون فــــي توثيــــق عــــرى  ePORTUGUÊSeت شــــبكة واســــتمر   -١١٦
قامـــت الشـــبكة المـــذكورة  ٢٠١٣و ٢٠١٢ يفـــي عـــامو لبرتغاليـــة. االناطقـــة بالثمـــان فـــي الـــدول األعضـــاء الصـــحيين 

ضـّمت  لوجـه وجهـاً إلكترونيـة وأخـرى عـدة دورات تـدريب المعنيـة فـي المنظمـة بتنظـيم الوحدات التقنية بالتشارك مع 
  األوبئة وٕادارة شؤون المكتبات. علمو ى سالمة المرضمشارك بشأن  ١٦ ٠٠٠أكثر من 

  
تعزيـــز بشـــأن مؤسســـات االتحـــاد األوروبـــي و وكـــاالت األمـــم المتحـــدة ســـائر تواصـــل المنظمـــة العمـــل مـــع و   -١١٧

رئاسـة  التعددية اللغوية. وتتولى األمانة في االجتماع السـنوي الـدولي المعنـي بترتيبـات اللغـات والوثـائق والمنشـورات
  وأساليبها. خدمات الترجمة التحريرية والشفويةالخاصة بهياكل ق الحد األمثل من الحقيإلى ت يانفرقتي عمل تسع
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