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  لأللفية األهداف اإلنمائيةرصد بلوغ 
  بالصحةالمتعلقة 

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
. ومـــن المتفـــق عليـــه عمومـــًا أن ٢٠١٥لأللفيـــة هـــو عـــام  األهـــداف اإلنمائيـــةإن العـــام المســـتهدف لتحقيـــق   -١

ال شــك فيــه أنهــا كانــت أكثــر تــأثيرًا وكانــت معروفــة علــى نطــاق أوســع مــن أي  مفهــوم األهــداف كــان ناجحــًا. وممــا
، أي مــــن أيضــــاً  محاولــــة أخــــرى لتحديــــد أهــــداف دوليــــة فــــي مجــــال التنميــــة. وقــــد شــــهدت الفتــــرة المحــــددة لتحقيقهــــا

جـل سـيما مـن أُيعتـد بهـا فـي تمويـل التنميـة، وال، زيـادات األولـي، وخاصة خـالل العقـد ٢٠١٥إلى عام  ٢٠٠٠ عام
 ٢٠٠٠الصـــحة: فقـــد زادت المســـاعدة اإلنمائيـــة مـــن أجـــل الصـــحة إلـــى أكثـــر مـــن ثالثـــة أمثالهـــا فيمـــا بـــين عـــامي 

  ي التمويل الداخلي المصدر.، وصاحب ذلك نمو قوي ف٢٠١٣و
  
وُيعــزى نجاحهــا بوجــه عــام إلــى كونهــا حفّــزت اتخــاذ إجــراءات ملموســة بشــأن عــدد محــدود مــن األهــداف   -٢

والقابلة للقياس والسهلة التبليغ. ورغم انتقادها لتجاهلهـا جوانـب عديـدة مـن التنميـة (لـيس أقلهـا  المحددة بإطار زمني
النمــــّو االقتصــــادي المســــتدام وتعزيــــز الــــنظم الصــــحية) وتركيزهــــا علــــى اإلنجــــازات التجميعيــــة ال علــــى اإلنجــــازات 

  في العالم النامي. للتقدم المحرزالُمنصفة، فقد حظيت غايات األهداف مع ذلك بالقبول كمقياس 
  
ومــن األمــور المختلــف فيهــا مــدى إســهام هــذه األهــداف فــي حــّد ذاتهــا بطريقــة مباشــرة فــي التقــدم الُمــدهش   -٣

الُمحــرز بشــأن الحصــائل الصــحية علــى مــدى األعــوام الخمســة عشــر الماضــية والزيــادة فــي المــوارد التــي ســمحت 
ُيعتد بها. فعلى الصعيد العالمي، تحققت غايات األهـداف  ومع ذلك، فقد تحققت إنجازات ١بتحقيق هذه اإلنجازات.

ومعـــدل  ٪٥٣بالنســـبة لفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري والســـل والمالريـــا. وانخفـــض معـــّدل وفيـــات األطفـــال بنســـبة 
. وحتى إذا كان هذان الرقمان األخيران أقل مـن التخفـيض بنسـبة الثلثـين والثالثـة أربـاع ٪٤٤بنسبة  وفيات األمومة

  ٢ي كان مستهدفًا، فهما مع ذلك جديران بالتنويه.الذ
  
ومن العسـير عـزل آثـار سـببية محـدَّدة، بيـد أنـه مـن المعقـول افتـراض أن شـّدة التركيـز (واالسـتثمار) كانـت   -٤

ــــة  ــــدة، مثــــل العــــالج المضــــاد للفيروســــات القهقري ــــز التــــدخالت الجدي دافعــــًا رئيســــيًا لالبتكــــار، حيــــث ســــمحت بتعزي
واللقاحــات المعالجــة التوليفيــة القائمــة علــى اآلرتيميســينين و  المعالجــة بمبيــدات الحشــرات الطويلــة األمــدالناموســيات و 

  ات جديدة ومحسنة ألمراض متعددة.المضادة لاللتهاب الرئوي وأمراض اإلسهال واختبار 
                                                           

١   See for example: Kenny C, Sumner A. 2011. More money or more development: what have the MDGs achieved? 
CGD Working Paper 278. Washington, DC: Centre for Global Development                                                              
http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1425806 (accessed 17 December 2015).  

لأللفيـة  األهـداف اإلنمائيـة: من ٢٠١٥ترد اإلنجازات بمزيد من التفصيل في: منظمة الصحة العالمية. الصحة في عام    ٢
    ٢٠١٥المستدامة. جنيف: منظمة الصحة العالمية،  أهداف التنميةإلى 

)http://www.who.int/gho/publications/mdgs-sdgs/en/ ، ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ١٧تم االطالع في(.  
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مكنــة اآلن دون وُيمكــن أيضــًا الــدفع بــأن العــالم لــم يكــن ليــتمكن مــن تتبــع التقــدم المحــرز بدرجــة الثقــة المُ   -٥
التــأثير الــذي كــان لألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة علــى تعزيــز القيــاس وتطــوير نظــم الرصــد. وعــالوة علــى ذلــك، شــجَّع 
التركيـــز علـــى القيـــاس القـــادة السياســـيين فـــي عـــّدة بلـــدان علـــى اإلعـــالن عـــن التزامـــات بتحقيـــق غايـــات محـــدَّدة فـــي 

عـرِّض هـذه االلتزامـات وزراء الصـحة للضـغوط فحسـب، وٕانمـا تـوّفر أو األطفـال. وال تُ  وفيـات األمومـةمجاالت مثل 
  .سبيًال ُيَمكِّن المجتمع المدني والبرلمانات ووسائل اإلعالم من مساءلة مقدمي الرعاية الصحية بشأن أدائهم

  
انخفض الفقر المدقع،  وخارج قطاع الصحة، شهدت محّددات الصحة األوسع نطاقًا تحسينات مماثلة. فقد  -٦

دوالر أمريكــي فــي اليــوم)، بــأكثر مــن النصــف. وانخفضــت نســبة  ١,٢٥الُمقــاس بعــدد مــن يعيشــون علــى أقــل مــن 
يعـــانون مـــن نقـــص التغذيـــة بدرجـــة ُيعتـــد بهـــا. وتجـــاوز معـــدل التحـــاق الفتيـــات والفتيـــان علـــى الســـواء بالمـــدارس  مـــن

مصدرًا  ٢٠١٥ان على الصعيد العالمي كانت تستخدم في عام من السك ٪٩١، كما أن نسبة قدرها ٪٩٠االبتدائية 
  لمياه الشرب. محسناً 

  
وتتبقــى عــّدة غايــات َتحقَّــق بالنســبة لهــا تقــدم محــدود (علــى ســبيل المثــال، اســتخدام تنظــيم األســرة ومصــادر   -٧

لأللفيـــة المتعّلقـــة  األهـــداف اإلنمائيـــةاإلصـــحاح المحّســـنة) كمـــا تتبقـــى "خطـــة غيـــر ُمنَجـــزة" الســـتكمال العمـــل بشـــأن 
ــد  بالصــحة الراهنــة. ومــن الواضــح أيضــًا أن التقــدم المحــرز داخــل فــرادى البلــدان وفيمــا بينهــا شــديد التفــاوت. وتتجسَّ

زت  ٢٠٣٠،١خطــة التنميــة المســتدامة لعــام لأللفيــة فــي  األهــداف اإلنمائيــةالخطــة غيــر الُمنَجــزة الخاصــة ب وقــد ُعــزِّ
مثــل وضــع حــّد ألوبئــة فيــروس العــوز المنــاعي البشــري والســل والمالريــا وكافــة لتشــمل غايــات جديــدة وأكثــر طموحــًا 

  ف.واألطفال التي ُيمكن تالفيها مع مزيد من التركيز على اإلنصا وفيات األمومة
  
وهو ُيبرز أيضًا  ٢لأللفية وغاياتها المحددة المتعلقة بالصحة. األهداف اإلنمائيةويلخص هذا التقرير حالة   -٨

داف والغايــات ويصــف الحالــة فيمــا يتعلــق بتخفــيض معــّدل وفيــات األطفــال مــن خــالل عــالج االلتهــاب فــرادى األهــ
(بشــأن التعجيــل بخطــى التقــدم صــوب بلــوغ  ٢٤-٦٣ج ص عالرئــوي والوقايــة منــه، حســبما هــو مطلــوب فــي القــرار 

والعـــالج مـــن االلتهـــاب لأللفيـــة (تخفـــيض معـــّدل وفيـــات األطفـــال): الوقايـــة  األهـــداف اإلنمائيـــةالهـــدف الرابـــع مـــن 
األطفــال الحــديثي الــوالدة وتخفيضــهما  وفيــاتو الوفيــات فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة )؛ والوقايــة مــن ٢٠١٠ الرئــوي،
 تخفـــيض معـــدل الوفيـــات فـــي الفتـــرة المحيطـــة بـــالوالدة ومعـــدل وفيـــات علـــى ، بشـــأن العمـــل١٣-٦٤ج ص ع(القـــرار 

، بشـأن العيـوب ١٧-٦٣ج ص ع)؛ والوقايـة مـن العيـوب الوالديـة وعالجهـا (القـرار ٢٠١١األطفال الحـديثي الـوالدة، 
بشــأن  ٣١-٥٨ج ص ع)؛ وتحقيــق التغطيــة الشــاملة بالرعايــة الصــحية لــألم والوليــد والطفــل (القــرار ٢٠١٠الوالديــة، 

  ).٢٠٠٥والطفل،  األم والوليـدالعمل من أجل ضمان التغطية الشاملة للتدخالت في مجال صحة 
  
  

                                                           
ــــــرار الجمعيــــــة العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة    ١ ــــــة المســــــتدامة لعــــــام ت - ٧٠/١ق ، انظــــــر ٢٠٣٠حويــــــل عالمنــــــا: خطــــــة التنمي

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1  كـــــــــــــــــانون األول/  ١٧(تـــــــــــــــــم االطـــــــــــــــــالع فـــــــــــــــــي
  .)٢٠١٥ ديسمبر

: مرصــد الصــحة العــالمي التــابع للمنظمــةتــرد قائمــة بالغايــات المحــددة ذات الصــلة واإلحصــاءات الخاصــة بالغايــات فــي    ٢
http://www.who.int/gho/en/ وhttp://www.who.int/topics/millennium_development_goals/en/  تــــــــــــــم االطــــــــــــــالع فــــــــــــــي)

أكثر تفصيًال ونظرة عامة على األهداف والغايات غير المـذكورة فـي التقريـر ). ويرد تقرير ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ١٧
، فــــــــــــــــــي الموقــــــــــــــــــع ٢٠١٥لأللفيــــــــــــــــــة  األهــــــــــــــــــداف اإلنمائيــــــــــــــــــةالــــــــــــــــــراهن فــــــــــــــــــي تقريــــــــــــــــــر األمــــــــــــــــــم المتحــــــــــــــــــدة عــــــــــــــــــن 

http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf   تـم االطـالع)
  ).٢٠١٥األول/ ديسمبر  كانون ١٧في 
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تخفـيض نسـبة السـكان الـذين يعـانون جـيم:  -١)، الغايـة القضاء على الفقر المدقع والجـوع( ١ الهدف
  ٢٠١٥و ١٩٩٠ عامي بين من الجوع إلى النصف في الفترة ما

  
 ٪٢٥، انخفضــــت نســــبة األطفــــال الــــذين يعــــانون مــــن نقــــص الــــوزن مــــن ٢٠١٥و ١٩٩٠مــــا بــــين عــــامي   -٩

ــــى الصــــعيد العــــالمي بنســــبة ٪١٤ إلــــى ــــالتقزم عل ــــًا  ٢٥٤، مــــن ٪٣٩؛ وانخفــــض عــــدد األطفــــال المصــــابين ب مليون
  مليونًا. ١٥٦ إلى
  

تخفــيض معــدل وفيــات األطفــال دون ســن ألـف:  -٤)، الغايــة تخفــيض معــدل وفيــات األطفــال( ٤الهـدف 
  ٢٠١٥و ١٩٩٠ عامي الخامسة بمقدار الثلثين في الفترة ما بين

  
. تخفـــيض معـــدل وفيـــات األطفـــال دون ســـن الخامســـةالصـــعيد العـــالمي، حـــدث تقـــدم ُيعتـــد بـــه بشـــأن  علـــى  -١٠
، حيث تراجع طبقًا ٪٥٣بنسبة  معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة، انخفض ٢٠١٥و ١٩٩٠بين عامي  مايف

ّدل االنخفـاض مولود حي. وقـد تسـارع معـ ١٠٠٠وفاة لكل  ٤٣مولود حي إلى  ١٠٠٠وفاة لكل  ٩١للتقديرات من 
ــــرة، مــــن  ــــى الصــــعيد العــــالمي بدرجــــة كبي ــــين عــــامي  ٪ ١,٨عل ــــى  ٢٠٠٠و ١٩٩٠ســــنويًا ب ســــنويًا بــــين  ٪٣,٩إل

طفـل عّمـا  ١٩ ٠٠٠يقـل بمقـدار  ٢٠١٥. وكان عدد األطفال الذين يموتون يوميا فـي عـام ٢٠١٥و ٢٠٠٠ عامي
 ٢٠١٥ عـام غايـةاسـب غيـر كافيـة لبلـوغ . ورغـم البّينـات علـى تحقيـق التقـدم، كانـت المك١٩٩٠كان عليه في عـام 

  .١٩٩٠ثين مقارنة بمستويات عام تخفيض معدالت الوفيات بنسبة الثل وهي
  

مليون  ٢,٧إلى  ١٩٩٠مليون في عام  ٥,١األطفال الحديثي الوالدة من  وفياتوانخفض العدد اإلجمالي ل  -١١
 ٣٦مولــــــود حــــــي مــــــن  ١٠٠٠. وانخفضــــــت معــــــدالت وفيــــــات األطفــــــال الحــــــديثي الــــــوالدة لكــــــل ٢٠١٥عــــــام  فــــــي
. وكــان هــذا االنخفــاض أبطــأ منــه بالنســبة لوفيــات األطفــال ٪٤٧ذاتهــا، وهــو انخفــاض بنســبة  الفتــرةخــالل  ١٩ إلــى

في عـام  ٪٤٠بالوالدة من التي تحدث في الفترة المحيطة  األطفال دون سن الخامسةعمومًا، وازدادت نسبة وفيات 
٪) ١٨االبتســار (. واألســباب الرئيســية لوفيــات األطفــال دون ســن الخامســة هــي ٢٠١٥فــي عــام  ٪٤٥ إلــى ١٩٩٠

٪) ٧٪) والمالريـا (٩٪) واإلسـهال (١٢أثنـاء الـوالدة ( والمضـاعفات التـي تحـدث٪) ١٦واألمراض التنفسية الحادة (
األطفــال دون ســن  مــن جميــع وفيــات ٪٤٥ يــة طبقــًا للتقــديرات بنســبةوُيســهم نقــص التغذ٪). ٨( والتشــوهات الخلقيــة

  ١.الخامسة
  

بين األطفال الذين تتـراوح أعمـارهم  ٪٨٥، بلغت التغطية العالمية بالتطعيم ضد الحصبة ٢٠١٤وفي عام   -١٢
مـن  ٪٦٣ة شهرًا، كما حقق المزيد من البلدان مستويات عالية من التغطية بالتطعيم؛ فقد حققت نسب ٢٣و ١٢بين 

. ٢٠٠٠فقــط مــن الــدول األعضــاء فــي عــام  ٪٤٤علــى األقــل، مقارنــة بنســبة  ٪٩٠الــدول األعضــاء تغطيــة بنســبة 
، انخفــض عــدد الوفيــات الناجمــة عــن الحصــبة علــى الصــعيد العــالمي فــي صــفوف ٢٠١٥و ٢٠٠٠بــين عــامي  ومـا

  .٪٧٥األطفال دون سن الخامسة طبقًا للتقديرات بنسبة تتجاوز 
  

خطـة العمـل بشـأن صـحة المواليـد  ١٠-٦٧ج ص ع، اعتمدت جمعيـة الصـحة فـي القـرار ٢٠١٤وفي عام   -١٣
التــي تــوّفر خارطــة طريــق مــن اإلجــراءات االســتراتيجية للوقايــة مــن وفيــات المواليــد، كمــا سُتســهم أيضــًا فــي تخفــيض 

أو حّسـنتها بشـأن صـحة  وطنيـة جديـدة وحاالت اإلمالص. وعقب ذلك، وضـعت عـّدة بلـدان خططـاً  وفيات األمومة
  ٢المواليد. وعلى الصعيد العالمي، ُأنشئت آلية تنسيق من أجل تعزيز التنفيذ والرصد والتقييم والدعوة في البلدان.

                                                           
١     Black RE, Victora CG, Walker SP, Bhutta ZA Christian P, de Onis M et al. Maternal and child undernutrition 

and overweight in low-income and middle-income countries. Lancet 2013;382:427–51.  
حاء، لمزيد من التفاصيل (متاحة في الموقع:  الفرع، ٦٨/٣٦انظر الوثيقة ج   ٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_36-ar.pdf ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ١٨في ، تم االطالع.(  
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علـى اثنـين مـن  ١وُتركِّز خطة العمل العالمية المتكاملة للوقاية من االلتهاب الرئـوي واإلسـهال ومكافحتهمـا  -١٤
من جميع وفيات األطفـال دون سـن  ٪٢٤ألطفال دون سن الخامسة المسؤولين معًا عن األسباب الرئيسية لوفيات ا

، أدمجـت عـّدة بلـدان األغـراض االسـتراتيجية للخطـة فـي ٢٠١٣وعقب تدشين الخطة في نيسان/ أبريـل  ٢الخامسة.
متجددة بوضع حّد االستراتيجيات الوطنية ودون الوطنية المعنية بصحة الطفل وخطط تنفيذها. ووفرت االلتزامات ال

زخمًا إضافيًا للبلدان لكي تضع خطـط عمـل مفصـلة بشـأن اإلسـهال  ٢٠٣٠للوفيات التي يمكن تالفيها بحلول عام 
وااللتهــاب الرئــوي وتســتخدم العمليــة الســتبانة أوجــه التــآزر والتكامــل بــين البــرامج المتعلقــة بصــحة الطفــل مثــل بــرامج 

ه واإلصــحاح والنظافــة. وفــي العديــد مــن البلــدان، كــان األخــذ بلقاحــات جديــدة، التمنيــع والتغذيــة وتلــك المتعلقــة بالميــا
، فرصًة لتعزيز خطة أوسع نطاقـًا بشـأن صـحة اللقاح المضاد للمكورة الرئويةو  اللقاح المضاد للفيروس العجلي مثل

لرئــوي واإلســهال الطفــل، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال نشــر الرســائل بشــأن التمــاس الرعايــة والعــالج لاللتهــاب ا
اإلصـحاح. وُيبـِرز التقريـر الخـاص بالميـاه واإلصـحاح والنظافـة و وتعزيز التدخالت المعنية بالتغذية والمياه المأمونـة 
، أهميـة اتخـاذ إجـراءات منسـقة لضـمان نوعيـة الرعايـة فـي ٢٠١٥في مرافـق الرعايـة الصـحية، الـذي ُنشـر فـي عـام 

   ٣المرافق الصحية.
  

تخفيض معدل وفيات األمومـة بمقـدار ثالثـة أربـاع ألف:  -٥)، الغاية األمومةتحسين صحة ( ٥الهدف 
  ٢٠١٥و ١٩٩٠ عامي في الفترة ما بين

  
، وســوف ٪٤٤انخفــض عــدد النســاء الالئــي يمــتن بســبب حــدوث مضــاعفات خــالل الحمــل والــوالدة بنســبة   -١٥

نويه، بيد أنه يقل كثيـرًا عـن الغايـة المسـتهدفة. . وكان االنخفاض جديرًا بالت٢٠١٥وفاة في عام  ٣٠٣ ٠٠٠تحدث 
فــي  ٪١,٢وقــد تســارع معــّدل االنخفــاض العــالمي فــي وفيــات األمومــة أيضــًا خــالل العقــد الماضــي، حيــث ازداد مــن 

. وكانــت االنخفاضــات مدفوعــة فــي المقــام األول مــن ٢٠١٥-٢٠٠٠فــي الفتــرة  ٪٣,٠إلــى  ٢٠٠٠-١٩٩٠الفتــرة 
 ١٩٩٠بـــين عـــامي  ٪٦٠إقليمـــي جنـــوب شـــرق آســـيا وغـــرب المحـــيط الهـــادئ اللـــذين شـــهدا تغّيـــرات بنســـب تتجـــاوز 

ـــــة المباشـــــرةوما. ٢٠١٥و ـــــت األســـــباب التوليدي ـــــزف ( ســـــيماوال ،فتئ ـــــاع الضـــــغط المتصـــــلة ٢٧الن ٪) وأمـــــراض ارتف
أن حاالت الوفاة أثنـاء الحمـل تعـزى  بيد .ومةتمثل األسباب الرئيسية لوفيات األم ،٪)١١٪) واإلنتان (١٤( بالحمل

كـل أربـع حـاالت فـي صـفوف األمهـات  مـن بصفة متزايدة إلى ظروف طبية أخرى. ويـنجم مـا يزيـد علـى حالـة وفـاة
والمالريــا لعــوز المنــاعي البشــري امثــل الســكري والعــدوى بفيــروس  ،نتيجــة للحمــل أن تتفــاقمعـن ظــروف طبيــة يمكــن 
  ٤.واالعتالالت القلبية والبدانة

                                                           
ب منظمة الصحة العالمية. وضع حـّد للوفيـات التـي ُيمكـن تالفيهـا: خطـة العمـل العالميـة للوقايـة مـن االلتهـا اليونيسيف/   ١

  ، متاح في الموقع ٢٠١٣الرئوي واإلسهال ومكافحتهما. جنيف: منظمة الصحة العالمية، 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79200/1/9789241505239_eng.pdf?ua=1  كـــانون األول/  ١٨(تـــم االطـــالع فـــي

  ).٢٠١٥ديسمبر 
. جنيــــــف: منظمــــــة الصــــــحة ٢٠١٢-٢٠٠٠والجــــــنس  التقــــــديرات الصــــــحية العالميــــــة: الوفيــــــات حســــــب الســــــبب والســــــن   ٢

  و )(http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index1.htmlمتاحة في الموقع  ٢٠١٥  العالمية،
Liu L et al. Global, regional, and national causes of child mortality in 2000–13, with projections to inform post-
2015 priorities: an updated systematic analysis, Lancet, 2015, 385:430-440, DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61698-6 (http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(14)61698-6/abstract) accessed 18 December 2015. 

منظمــــة الصــــحة العالميــــة، اليونيســــيف. الميــــاه واإلصــــحاح والنظافــــة فــــي مرافــــق الرعايــــة الصــــحية: الحالــــة فــــي البلــــدان    ٣
ـــــــة،  ـــــــف: منظمـــــــة الصـــــــحة العالمي ـــــــدخل وســـــــبيل المضـــــــي قـــــــدمًا. جني ـــــــدان المتوســـــــطة ال ـــــــدخل والبل  ٢٠١٥المنخفضـــــــة ال

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/154588/1/9789241508476_eng.pdf كـــــــــانون األول/  ١٨ي (تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــ
  ).٢٠١٥ديسمبر 

٤    Say L, Chou D, Gemmill A, Tunçalp Ö, Moller AB, Daniels J, et al. Global causes of maternal death: a WHO 
systematic analysis. Lancet Global Health, 2014; 2(6):323–33.  
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 وفيــات األمومــةمــن أجـل وضــع حـد ل ٢٠١٥لمــا بعـد عــام وقـد وضــعت المنظمـة وشــركاؤها عناصــر رؤيـة   -١٦
وصـدر  ١.مع الدول األعضـاء والجهـات العامـة صـاحبة المصـلحة التي جرت التي يمكن تالفيها، عقب المشاورات

ومــن بينهــا، ُحــدِّد متوســط الغايــة العالميــة كمــا يلــي: خفــض  ٢.والغايــات واألغــراضتضــمن الحصــائل  تــوافقيبيــان 
، علـى أالَّ يتجـاوز المعـّدل ٢٠٣٠مولـود حـي بحلـول عـام  ١٠٠ ٠٠٠لكـل  ٧٠إلـى أقـل مـن  وفيات األمومةمعّدل 

والمواليـد التـي  وفيـات األمومـةّد لفي أي بلد ضعف المعّدل العالمي. وتسليمًا بالتـآزر بـين النهـوج الالزمـة لوضـع حـ
ُيمكـــن تالفيهـــا، يعمـــل المجتمـــع العـــالمي فـــي ســـبيل تحقيـــق أغـــراض وٕاجـــراءات اســـتراتيجية مشـــتركة. وعمليـــًا، تقـــود 
المنظمة مجهودًا عالميًا يهدف إلى وضع معايير بشأن نوعية رعاية األمهات والمواليـد مشـفوعة بإرشـادات تنفيـذها، 

  والمواليد عالميًا وفي البلدان. وفيات األمومةيم التقدم المحرز بشأن تخفيض معّدل وكذلك أطر قياسات لتقي
  

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

وتحســين صــحتهن إتاحــة تــدخالت فعالــة ورعايــة عاليــة الجــودة لهــن فــي  وفيــات األمومــةخفــض  يقتضــي  -١٧
التــدخالت  االســتفادة مــن فــرص مجــال الصــحة اإلنجابيــة. وقــد ُنفِّــذت فــي العديــد مــن الــدول األعضــاء بــرامج لزيــادة

ة ســن ٤٩و ١٥الفعالــة. وزاد معــدل انتشــار اســتخدام وســائل منــع الحمــل بــين النســاء الالتــي تتــراوح أعمــارهن بــين 
٪ ٢٤ كانـت نسـبة، ومـع ذلـك ٢٠١٥و ١٩٩٠مـا بـين عـامي  ٪٥٨إلى  ٪٤٨أو المرتبطات من  منهن المتزوجات

نسبة النساء الالتـي  وكانتمنهن يرغبن في منع الحمل أو إرجائه بالرغم من عدم استخدامهن لوسائل منع الحمل. 
 قيمةإلى  منخفضة إالَّ أن هذه النسبة٪) ٨٨( ةعالي خالل زيارة وحيدة للطبيب تلقين خدمات الرعاية السابقة للوالدة

أربـع  وهـوقبـل الـوالدة  لحد األدنى من الزيارات الموصي بها فـي فتـرة مـالمن قمن با٪ فقط بالنسبة ٦٤ تبلغمحبطة 
٪ فـي اإلقلـيم األفريقـي (الـذي يعـاني ٥٤ مهـرةبمسـاعدة عـاملين صـحيين  جـرتزيارات. وبلغت نسبة الوالدات التـي 

  ن.ابلدعّدة األخيرة بدأت تكشف عن تحسن األوضاع في  االستقصاءاتبيد أن  ،)وفيات األمومةلدل من أعلى مع
  

اآلثــــار الســــلبية لحمــــل  مليــــون مراهقــــة. وتمتــــد ١٦لــــدن كــــل عــــام حــــوالي يويبلــــغ عــــدد المراهقــــات الالتــــي   -١٨
المراهقات أيضًا إلى صحة الرضع، على سبيل المثال، من خالل ارتفاع عدد حاالت انخفـاض الـوزن عنـد الـوالدة. 

الصادرة واستجابة لتوصية فريق الخبراء المستقل المعني باستعراض المعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل 
الصـــادر فـــي  ٢٨-٦٤ج ص عالمـــراهقين، واســـتكماًال لمتابعـــة القـــرار  صـــحة علـــىالتركيـــز  بزيـــادة ٢٠١٣ فـــي عـــام

فــي  تــوفير الصــحة للمــراهقين" المعنــونالمنظمــة التقريــر  أصــدرتبشــأن الشــباب والمخــاطر الصــحية،  ٢٠١١ عــام
 يـوّفرمرجـع مباشـر علـى شـبكة اإلنترنـت  هـو هذا التقريـرو  ٣جمعية الصحة العالمية السابعة والستين. خاللالعالم" 

روابــط لجميــع المواقــع اإللكترونيــة الخاصــة بإرشــادات  ويتــيح ،البيانــات اإلقليميــة والُقطريــة بشــأن صــحة المــراهقين
المنظمة بشأن المراهقين عبر كامل طيف القضايا الصحية، ويستكشف التغطية الصحية الشاملة للمراهقين. وسعيًا 

                                                           
   التي ُيمكن تالفيها، وفيات األمومةلوضع حّد لانظر استراتيجيات    ١

http://who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/epmm/en/  ـــــــــــــــي ـــــــــــــــم االطـــــــــــــــالع ف كـــــــــــــــانون األول/  ١٨(ت
  ).  ٢٠١٥ ديسمبر

تــوافقي فــي  التــي ُيمكــن تالفيهــا: بيــان وفيــات األمومــةمنظمــة الصــحة العالميــة. أهــداف واســتراتيجيات نحــو وضــع حــّد ل   ٢
(تـم االطــالع فــي  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/130776/1/WHO_RHR_14.21_eng.pdf?ua=1&ua=1 الموقـع:

  ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ١٨
ثانيــة فــي العقــد الثــاني. جنيــف: منظمــة الصــحة  : فرصــةتــوفير الصــحة للمــراهقين فــي العــالممنظمــة الصــحة العالميــة.    ٣

كــانون األول/  ١٨(تــم االطــالع فــي  http://apps.who.int/adolescent/second-decade/، متــاح فــي الموقــع ٢٠١٤ العالميــة،
  ).٢٠١٥ديسمبر 
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إطــار عــالمي كأســاس إلعــداد خطــط قطريــة متماســـكة إلــى تســريع وتيــرة العمــل فــي البلــدان، تقتــرح األمانــة وضــع 
  ١.ومواءمة مساهمات أصحاب المصلحة المعنيين ألغراض التنفيذ

  
وتـــوّفر المنظمـــة اإلرشـــادات بشـــأن المعـــايير والـــدعم للبلـــدان مـــن أجـــل تســـريع التقـــدم نحـــو إتاحـــة خـــدمات   -١٩

الوقايــة مــن الحمــل المبكــر والنتــائج اإلنجابيــة الصــحة اإلنجابيــة للجميــع. ومــن أمثلــة ذلــك، مبــادئ توجيهيــة بشــأن 
ومبــادئ توجيهيــة بشــأن التــرويج التبــاع نهــج قــائم علــى حقــوق  ٢الســيئة فــي صــفوف المراهقــات فــي البلــدان الناميــة،

بشـــأن المواضـــيع الرئيســـية فـــي مجـــال الصـــحة  لسياســـات العامـــةلملخصـــات و  ٣اإلنســـان فـــي بـــرامج تنظـــيم األســـرة،
   ٤اإلنجابية.

  
وتتســـم الرعايـــة األساســـية خـــالل الـــوالدة والمرحلـــة المبكـــرة التاليـــة لهـــا بأهميـــة حاســـمة بالنســـبة للوقايـــة مـــن   -٢٠

والمواليـد، وعـالج هـذه الحـاالت. وتشـمل المبـادئ التوجيهيـة الحديثـة والمسـتندة  وفيـات األمومـةالحاالت التي تسبب 
شـــرتها المنظمـــة العديـــد مـــن المجـــاالت، بمـــا فـــي ذلـــك إلـــى البّينـــات الموّجهـــة للعـــاملين فـــي الرعايـــة الصـــحية التـــي ن

التي تصيب األمهات في الفترة  الرئيسيةوزيادة المخاض وتحمية المخاض والوقاية من الحاالت المرضية االبتسار 
حديثي الوالدة ومعالجتها. وتشمل البحوث المهمة في المجـاالت التـي تـدعمها المنظمـة الالمحيطة بالوالدة واألطفال 

لـي: نجاعــة التـدبير العالجــي المبسـط لحــاالت إنتـان حــديثي الـوالدة المشــتبه فيهـا فــي األمـاكن التــي يتعـذر فيهــا مـا ي
حــديثي الــوالدة، تــأثير بــدء الرضــاعة الطبيعيــة مبكــرًا الاإلحالــة؛ نجاعــة التــدخالت الحديثــة للحــد مــن وفيــات األطفــال 

القتصــار حصــرًا علــى الرضــاعة الطبيعيــة؛ اســتخدام عــن تأثيرهــا علــى زيــادة ا بصــرف النظــرالوفيــات معــّدل  علــى
والمتوســطة الـدخل؛ االســتخدام العــالمي للتــدخالت الخاصــة  الــدخل المنخفضــة البيئـاتاألسـترويدات قبــل الــوالدة فــي 

 بغيــة تحســينالمنظمــة تحســين رصــد المخــاض  البحــوث التــي تنســقها لواِصــحــديثي الــوالدة. وتُ الباألمهـات واألطفــال 
التـدبير العالجـي تـدخالت ة، وتوسيع نطاق التدخالت (مثل رعايـة األم للوليـد علـى طريقـة الكنغـر)، و حصائل الوالد

بااللتهـاب الرئـوي واإلسـهال والتـدبير  لحـاالت اإلصـابة المجتمعـي حاالت حديثي الوالدة الوخيمـة والتـدبير العالجـيل
  .العالجي المنزلي لحاالت سوء التغذية الحاد الوخيم

  
تنفيذ توصيات لجنة المعلومـات والمسـاءلة عـن صـحة المـرأة ل الرابعة واألخيرة، في السنة ٢٠١٥ وفي عام  -٢١

بشـــأن مجـــاالت تركيـــز رئيســـية، مـــع اتجـــاه  العمـــل علـــى المســـتوى القطـــري تواَصـــل التابعـــة لألمـــم المتحـــدة، والطفـــل
ومـــن بـــين البلـــدان الخمســـة والســـبعين التـــي انصـــب عليهـــا  .بلـــدًا نحـــو جولـــة ثانيـــة مـــن التمويـــل المحـــدَّد الهـــدف ١٧

بلــدًا لديــه إطــار مســاءلة وطنــي يجــري تنفيــذه مــن خــالل تمويــل تحفيــزي يــدعم توصــيات اللجنــة؛  ٦٨التركيــز، هنــاك 
اسـتنادًا  وفيـات األمومـةبلـدًا نفـذ استعراضـات ل ٣٠استنادًا إلى المرافق و ومةبلدًا نفذ استعراضات لوفيات األم ٥٥و

                                                           
 يالثامنــة والســتين فــ، وأشــارت إليــه اللجنــة "أ" التابعــة لجمعيــة الصــحة العالميــة ٦٨/١٥حســبما هــو محــدَّد فــي الوثيقــة ج   ١

  ) (انظر٣ الفرعجلستيها العاشرة والحادية عشرة (
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68-A-B-PSR/A68_APSR11-en.pdf كـــــانون األول/  ١٨، تـــــم االطـــــالع فـــــي

  (باإلنكليزية). )٢٠١٥ديسمبر 
الحمـــل المبكـــر والنتـــائج اإلنجابيـــة الســـيئة فـــي صـــفوف المبـــادئ التوجيهيـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن    ٢

    ٢٠١١المراهقات في البلدان النامية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
)http://www.who.int/immunization/hpv/target/preventing_early_pregnancy_and_poor_reproductive_outcomes_who_2006.pdf، 

  ).٢٠١٥ديسمبر  كانون األول/ ١٨تم االطالع في 
   لمزيد من المعلومات عن المبادئ التوجيهية ذات الصلة، انظر:   ٣

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/human-rights-contraception/en/  تــــــــــم االطــــــــــالع)
  ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ١٨في 
(تــم االطــالع فــي  http://www.who.int/reproductivehealth/topics/family_planning/policybriefs/en/index.html انظــر   ٤
  ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ١٨
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بلـدًا أكمــل سـنة واحــدة علـى األقــل مـن الحســابات الصـحية الوطنيــة؛ ويشـارك المجتمــع  ٣٣لـى المجتمـع المحلــي؛ وإ
بلدًا إجراءات تشريعية  ٣٠في تتبع الميزانية؛ واتخذ برلمانيون في  اً بلد ٢١المدني والبرلمانيون ووسائل اإلعالم من 

  لمرصودة لهم في الميزانية. بشأن النساء واألطفال، بما في ذلك زيادة المخصصات ا
  

نمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان إلوهــذا العــام، ألول مــّرة، اســتخدمت لجنــة المســاعدة ا  -٢٢
االقتصادي عالمـة سياسـاتية جديـدة لتحسـين جمـع البيانـات عـن المسـاعدة المقدمـة لـدعم الصـحة اإلنجابيـة وصـحة 

كــان التبليــغ منخفضــًا فــي هــذه الجولــة األولــى، ولكــن مــن المتوقــع أن يــؤدي اســتخدام األمهــات والمواليــد واألطفــال. و 
  ثر اكتماًال في الجوالت التالية.العالمة إلى نتائج أك

  
ــر مهــّم لالســتثمارات المتوائمــة فــي   -٢٣ وأثبــت مرفــق التمويــل العــالمي، الــذي يستضــيفه البنــك الــدولي، أنــه ُمَيسِّ

صــاءات الحيويــة، وكــذلك أولويــات مســتقبلية أخــرى متعلقــة بالمســاءلة. وقــد التزمــت مجــالّي التســجيل المــدني واإلح
مليون دوالر كندي لتحسين نظم التسـجيل المـدني واإلحصـاءات الحيويـة مـن خـالل مرفـق  ١٠٠حكومة كندا بتقديم 

  كل طفل". ،"كل امرأة حركة التمويل العالمي ولدعم
  

تقريره الختامي، "كل امـرأة، كـل طفـل: اإلنجـازات  خبراء المستقلفريق ال، نشر ٢٠١٥وفي أيلول/ سبتمبر   -٢٤
والتوقعات"، الذي ُعرض في حدث جانبي خالل الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك. وأشار التقرير إلى أنـه 

قط هـي ، فإن توصيات قليلة فالمعلومات والمساءلةعلى الرغم من إحراز تقدم بشأن جميع التوصيات العشر للجنة 
التـي ُنفِّــذت بالكامــل، بمــا يتــرك مجـاًال لتحقيــق تقــدم ضــمن إطــار المسـاءلة المقبــل المصــاحب لالســتراتيجية العالميــة 

وقد نوقشت هذه النتائج وتوصيات فريق الخبـراء المسـتقل للمرحلـة المقبلـة بمزيـد مـن التفصـيل  ١).٢٠٣٠-٢٠١٥(
  ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٧-١٦جنيف، خالل اجتماع ألصحاب المصلحة المعنيين بالمساءلة (

  
وفـــي الوقـــت نفســـه، احتفـــل المجتمـــع العـــالمي بـــإطالق اســـتراتيجية جديـــدة بشـــأن صـــحة النســـاء واألطفـــال   -٢٥

والمراهقين من جانب األمين العام لألمم المتحـدة. وتتصـدى االسـتراتيجية العالميـة لألعمـال التـي لـم يكتمـل إنجازهـا 
لأللفيـــة، وٕان كـــان طموحهـــا يتجـــاوز ذلـــك بكثيـــر حيـــث تهـــدف إلـــى  األهـــداف اإلنمائيـــةال مـــن بشـــأن النســـاء واألطفـــ

ضـــمان إتاحـــة تمتـــع النســـاء واألطفـــال والمـــراهقين بـــأعلى معـــايير الصـــحة. وتشـــمل أغـــراض االســـتراتيجية العالميـــة 
المتصلة تحديدًا بصحة النسـاء  ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام المستدامة ل أهداف التنميةغاية مشتقة من  ١٧

واألطفال والمراهقين. وسوف تُتابع المنظمة التقدم المحرز نحو هـذه الغايـات فـي المسـتقبل وتـوّفر المسـاعدة التقنيـة 
بشــأن خطــة تشــغيلية للمضــي قــدمًا  ١٣٨/١٥م تللبلــدان مــن أجــل تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة (انظــر أيضــًا الوثيقــة 

  لمية الجديدة الخاصة بصحة النساء واألطفال والمراهقين).باالستراتيجية العا
  

  )، مكافحــــة فيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري/ األيــــدز والمالريــــا وغيرهمــــا مــــن األمــــراض( ٦الهــــدف 
وبـدء انحسـاره  ٢٠١٥وقف انتشار فيروس العوز المناعي البشري/ األيدز بحلول عام  ألف: -٦الغاية 

إتاحــة العــالج مــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري/ األيــدز بــاء:  -٦يــة والغا اعتبــارًا مــن ذلــك التــاريخ
  يحتاجونه لجميع من ٢٠١٠ بحلول عام

  
شـخص حـديثًا بالعـدوى بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري،  مليـونيّ ، أصـيب مـا يقـدر بنحـو ٢٠١٤في عـام   -٢٦

ويعزى هـذا االنخفـاض إلـى العديـد . مليون شخص ٣,١وهو  ٢٠٠٠بالعدد المناظر لعام  مقارنةانخفاضًا  بما يمثل
  .من التدخالت الوقائية بما فيها تعزيز التغيرات السلوكية والتدخالت الطبية الحيوية

                                                           
(تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي  /http://www.who.int/woman_child_accountability/ierg/reports/2015/enمتـــــــــاح فـــــــــي الموقـــــــــع    ١
  ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر   ١٨
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يتلقــون العــالج المضــاد للفيروســات القهقريــة  شــخص مليــون ١٤,٩ ، كــان نحــو٢٠١٤ عــام وبحلــول نهايــة  -٢٧

زال قم مـابيـد أن هـذا الـر  .٦٩٠ ٠٠٠وهـو  ٢٠٠٠لعـام بمـا يمثـل زيـادة مقارنـة بالعـدد المنـاظر  على مستوى العالم،
٪ مــــن العــــدد المقــــّدر لألشــــخاص الــــذين يتعايشــــون مــــع فيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري وهــــو ٤٠يمثــــل ســــوى  ال

. ومــع ذلــك، أدت التوصــيات الــواردة فــي مبــادئ المنظمــة التوجيهيــة الموحــدة بشــأن اســتخدام مليــون شــخص ٣٦,٩
بعــدوى إلــى تســجيل عــدد أكبــر مــن المصــابين  ٢٠١٣،١الصــادرة فــي عــام  ،القهقريــةاألدويــة المضــادة للفيروســات 
المحتاجين إلى العالج. ونتيجة لذلك، ستنطوي اإلتاحة الشـاملة للعـالج علـى المزيـد  فيروس العوز المناعي البشري

مثلـة فـي اتبـاع تجاوز الغايـة المت كان قد جرى ،٢٠١٥عام  منتصف بحلولو من التحديات في المستقبل المنظور. 
  .والمتوسطة الدخل الدخل مليون شخص للعالج المضاد للفيروسات القهقرية في البلدان المنخفضة ١٥
  

قــد تســبب االنخفــاض فــي عــدد المصــابين الجــدد وزيــادة تــوافر العــالج المضــاد للفيروســات القهقريــة فــي و   -٢٨
إلــى مــا يقــدر بنحــو  ٢٠٠٥فــي عــام  ونينمليــانخفــاض الوفيــات الناجمــة عــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري مــن 

المتعايشــين مـــع فيـــروس العــوز المنـــاعي البشـــري نظـــرًا  فـــي عـــدد زيـــادةال. وستتواصــل ٢٠١٤مليــون فـــي عـــام  ١,٢
  .باأليدز مرتبطةألسباب  منهم عدد من يموت لتناقص

  
 ٢٠١٥ جــيم: وقــف انتشــار المالريــا وغيرهــا مــن األمــراض الرئيســية بحلــول عــام -٦، الغايــة ٦الهــدف 

  اعتبارًا من ذلك التاريخ اوبدء انحساره
  

لقــد تحققــت الغايــة الخاصــة بالمالريــا علــى الصــعيد العــالمي. وفيمــا يتصــل بالتقــدم المحــرز علــى المســتوى   -٢٩
بلــدان، مــن المقــّدر أن  ١٠٦وعــددها  ٢٠٠٠مــن بــين البلــدان التــي كانــت المالريــا ســارية فيهــا فــي عــام  القطــري،
مليـون حالـة  ٢١٤، مـن المقـّدر أن ٢٠١٥منها حققت الغاية المتمثلة فـي خفـض انتشـار المالريـا. وفـي عـام  ١٠٢

وفاة على الصعيد العالمي. وأسهمت التغطية المتزايدة بتدخالت مـن قبيـل الناموسـيات  ٤٣٨ ٠٠٠مالريا أدت إلى 
ـــ ـــة واالختب ـــدات الحشـــرات والـــرش الثمـــالي لألمـــاكن الداخلي ـــة فـــي المعالجـــة بمبي ارات التشخيصـــية والعالجـــات الفّعال

ـــــا بنســـــبة  ـــــيض معـــــدالت اإلصـــــابة بالمالري ـــــين عـــــامّي ٣٧تخف ـــــى الصـــــعيد العـــــالمي مـــــا ب ، ٢٠١٥و ٢٠٠٠٪ عل
زال ينطـــوي علـــى تحـــديات ال يســـتهان بهـــا. ففـــي . بيـــد أن األمـــر مـــا٪٦٠انخفضـــت معـــدالت الوفيـــات بنســـبة  كمـــا
ـــين األشـــخاص ٢٧٨، كـــان ٢٠١٣ عـــام ـــا جنـــوب  مليـــون شـــخص مـــن ب ـــا فـــي أفريقي المعرضـــين لإلصـــابة بالمالري

مليــون شــخص، يعيشــون فــي منــازل ال يوجــد بهــا أي ناموســية معالجــة بمبيــدات  ٨٤٠، وعــددهم الكبــرى الصــحراء
ــاً  ٣٥مليــون حامــل مــن بــين جميــع النســاء الحوامــل، وعــددهن  ١٥الحشــرات؛ وكانــت  ، محرومــة مــن العــالج مليون

المعالجـــة التوليفيـــة القائمـــة علـــى مليـــون طفـــل مصـــاب بالمالريـــا  ٦٩و ٥٦اوح بـــين يتلـــق مـــا يتـــر  لـــم الوقـــائي؛ كمـــا
  . اآلرتيميسينين

  
فـــي المتوســـط ســـنويًا تقريبـــًا ٪ ١,٥وعلـــى الصـــعيد العـــالمي، انخفـــض عـــدد حـــاالت الســـل الجديـــدة بمعـــدل   -٣٠
وانخفضـت  اره قد تحققـت.، بما يعني أن الغاية المتمثلة في وقف انتشاره وبدء انحس٢٠١٤و ٢٠٠٠ عاميّ بين  ما

من البلدان االثنين والعشرين التي تتحمل أثقـل عـبء  ١٦وفي في جميع أقاليم المنظمة  به كذلك معدالت اإلصابة
 ٢٠١٥و ١٩٩٠ عــاميّ  مــا بــين٪ ٤٧. وقــد انخفــض معــدل الوفيــات الناجمــة عــن مــرض الســل بنســبة مــن المــرض

الحفــاظ علــى معــدالت  جــرى٪ خــالل نفــس الفتــرة. وعلــى الصــعيد العــالمي، ٤٢بنســبة  هانخفــض معــدل انتشــار  كمــا
الغايـة التـي  بمـا يحقـق، ٪٨٥ة تبلـغ نحـو عـعنـد مسـتويات مرتف ٢٠٠٥منذ عـام عالج الحاالت الجديدة  النجاح في

مرتفعـًا: فقـد  زالمـا عـبء السـل بيد أن. ٨-٤٤ج ص عالقرار  في ١٩٩١في عام  ألول مرة حددتها جمعية الصحة
                                                           

منظمة الصحة العالمية. المبادئ التوجيهية الموحدة بشأن اسـتخدام األدويـة المضـادة للفيروسـات القهقريـة لعـالج العـدوى    ١
 ٢٠١٣ ؛والوقايــة منهــا، التوصــيات الخاصــة باتبــاع نهــج للصــحة العموميــة، جنيــف: منظمــة الصــحة العالميــة بفيــروس األيــدز

)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85321/1/9789241505727_eng.pdf?ua=1 كـانون األول/  ١٨، تـم االطـالع فـي
  ).٢٠١٥ديسمبر 
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مليـون  ٠,٤مليـون وفـاة مقـّدرة، منهـا  ١,٥مـع ، ٢٠١٤حالـة جديـدة فـي عـام  مليـون ٩,٦كان هنـاك مـا يقـدر بنحـو 
  حالة لمصابين بفيروس العوز المناعي البشري.

  
وى الطبيــة اجــيم أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة، وهــي مجموعــة متنوعــة مــن العــد -٦وتشــمل الغايــة   -٣١

حـاالت اإلصـابة بـداء المثقبيـات األفريقـي البشـري أدنـى مسـتوياتها  بلـوغ ومع. متنوعة الناجمة عن مسببات أمراض
سـتهدف حاليـًا الـتخلص مـن هـذا المـرض بوصـفه يُ  - ٢٠١٤حالة في عام  ٤٠٠٠أقل من  - عاماً  ٥٠على مدى 

 علـــى وشـــك التحقـــقاستئصـــال داء التنينـــات  وصـــار. ٢٠٢٠مشـــكلة مـــن مشـــكالت الصـــحة العموميـــة بحلـــول عـــام 
وتثـابر المنظمـة علـى تحقيـق غايتهـا المتمثلـة فـي  ؛٢٠١٤حالـة فـي عـام  ١٢٦تـاريخي قـدره  رقـم مـنخفضبتسجيل 

 زالت تحدثما. وفي تشاد وٕاثيوبيا ومالي وجنوب السودان، حيث ٢٠١٥وقف سراية داء التنينات بحلول نهاية عام 
خطــط  وضــعالتحــديات الحاليــة. وتــم  لمواجهــةحــاالت اإلصــابة بــداء التنينــات، البــد مــن إيجــاد حلــول محليــة فوريــة 

وجـار التقـدم فـي  ٢٠٢٠للتخلص من الجذام في جميع أنحـاء العـالم كإحـدى مشـاكل الصـحة العموميـة بحلـول عـام 
تنفيـــــذها. وٕان القضـــــاء علـــــى داء الليشـــــمانيات الحشـــــوي بوصـــــفه مشـــــكلة مـــــن مشـــــاكل الصـــــحة العموميـــــة بحلـــــول 

عـدد حـاالت اإلصـابة بـالمرض حيـث انخفـض يسـير فـي االتجـاه الصـحيح  فـي شـبه القـارة الهنديـة أمـر ٢٠٢٠ عام
أكثـر  ٢٠٠٠. وقد أتيح منـذ عـام ٢٠٠٥٪ منذ استهالل برنامج القضاء على المرض في عام ٧٥بنسبة تزيد على 

سـتهدف القضـاء عليـه مليون عالج من العالجات الالزمة لوقف انتشار داء الخيطيات اللمفاوية الـذي يُ  ٥٠٠٠من 
بلــدًا مــن المعــروف أن المــرض  ٧٣. ومــن أصــل ٢٠٢٠فه مشــكلة مــن مشــاكل الصــحة العموميــة بحلــول عــام بوصــ

ســـير فـــي االتجـــاه الصـــحيح نحـــو تحقيـــق غايـــة القضـــاء علـــى المـــرض. ومـــن خـــالل تبلـــدًا  ٣٩هنـــاك ا، يتـــوطن فيهـــ
ــ مليــون ٨٤٥تلقــى مــا يربــو علــى  ،حمــالت العــالج الوقــائي ى األقــل فــي شــخص العــالج المضــاد لمــرض واحــد عل

تتطلـــب  –فـــي العـــالم  تزايـــداً  بالنواقـــلالمنقولـــة  العـــداوىأســـرع أنـــواع  وهـــي –حمـــى الضـــنك ل وبالنســـبة. ٢٠١٤ عـــام
للنواقل وتدابير الوقاية من المرض (بما في ذلك اللقاحات في حال الترخيص  والمستدامةالفعالة و  المبتكرة المكافحة

، ودعـــم الشـــركاء فـــي مجتمـــع الصـــحة العموميـــة وجيـــدة التمويـــلســـخة باســـتخدامها) بـــرامج واســـتراتيجيات وطنيـــة را
  .٢٠٢٠معدالت المراضة والوفيات بحلول عام  لتخفيضالعالمي 

  
جيم: تخفيض نسـبة األشـخاص غيـر القـادرين علـى الحصـول  -٧الغاية  (ضمان االستدامة البيئية)، ٧الهدف 

  ٢٠١٥على مياه الشرب المأمونة ومرافق اإلصحاح األساسية إلى النصف بحلول عام  بصورة مستدامة
  

يندرج العمل الرامي إلى تعزيـز إتاحـة ميـاه الشـرب المأمونـة ومرافـق اإلصـحاح األساسـية فـي نطـاق الغايـة   -٣٢
ر البــديل الخــاص فيمــا يتعلــق بميــاه الشــرب، طبقــًا للقيــاس بالمؤشــ ٢٠١٠جــيم. وقــد تحققــت هــذه الغايــة فــي عــام -٧

، بلغت نسبة السكان الذين استخدموا مصدرًا محسنًا ٢٠١٥محسَّنة. وفي عام ال بالوصول إلى مصادر مياه الشرب
أقـاليم  جميـع٪ على األقل فـي ٩٠نسبة التغطية  وقد بلغت. ١٩٩٠٪ في عام ٧٦٪ مقارنة بنسبة ٩١لمياه الشرب 

تفاوتـات بـين األقـاليم المختلفـة  زالـت هنـاكفماتقـدم مثيـر لإلعجـاب،  زورغم إحرا .اإلقليم األفريقي باستثناءالمنظمة 
ــــراء ــــين المنــــاطق الحضــــرية والريفيــــة وبــــين األغنيــــاء والفق وفيمــــا يخــــص مرافــــق اإلصــــحاح األساســــية، وصــــل  .وب

مليــون شــخص  ٢٤٠٠نحــو  ومــع ذلــك كــان ؛١٩٩٠مليــون شــخص إلــى مرافــق إصــحاح محســنة منــذ عــام  ٢١٠٠
وبلغ العجز بالنسبة لتحقيق الغاية  .٢٠١٥ثُلث سكان العالم) اليزالون يفتقرون إلى مثل هذه المرافق في عام  نحو(

وقد دعا األمين العام لألمـم المتحـدة إلـى مضـاعفة الجهـود مـن أجـل بلـوغ مليون شخص.  ٧٠٠العالمية لإلصحاح 
عبئـة قطـاع الصـحة لحـل أزمـة خـدمات اإلصـحاح جيم المتعلقة بخدمات اإلصـحاح. والمنظمـة ملتزمـة بت -٧الغاية 

  المحّسن. من خالل الدعوة والمساعدة التقنية والرصد العالمي 
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هـــاء: التعـــاون مـــع شـــركات المستحضـــرات  -٨، الغايـــة )إقامـــة شـــراكة عالميـــة مـــن أجـــل التنميـــة( ٨لهـــدف ا
  الصيدالنية إلتاحة األدوية األساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية

  
نــدرة فــي األدويــة فــي القطــاع العــام، ممــا يجبــرهم علــى اللجــوء إلــى  يعــانون مــنمــن النــاس  العديــداليــزال   -٣٣

البلــــدان ُأجريــــت فــــي  دراســــة استقصــــائية ٢٦واســــتنادًا إلــــى القطــــاع الخــــاص حيــــث تكــــون األســــعار أعلــــى بكثيــــر. 
يــة والمنظمــة الدوليــة نظمــة الصــحة العالمالمنخفضــة الــدخل والبلــدان المتوســطة الــدخل طبقــًا للمنهجيــة المعياريــة لم

تزيـد و . ٪ مـن مرافـق القطـاع العـام والقطـاع الخـاص الصـحية٦٧٪ و٥٨تتاح األدوية الجنيسة فـي  ،للعمل الصحي
األدوية في القطاع العام في البلدان  يشترون: فالمرضى الذين البلدأسعار األدوية بالنسبة للمرضى كلما زادت ثروة 

المنخفضـــة الـــدخل يـــدفعون فـــي المتوســـط ضـــعف األســـعار المرجعيـــة الدوليـــة، فـــي حـــين يـــدفع المرضـــى فـــي بلـــدان 
  .األسعار المرجعية الدولية أمثالالمتوسط أكثر من ثالثة نيا من الدخل الشريحة الدُ 

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي 
  

  دعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.المجلس م  -٣٤
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