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  رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية
  المتعلقة بالصحة

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
وبوجـه  ١فـي دورتـه السادسـة والثالثـين بعـد المائـة. أحاط المجلس التنفيـذي علمـًا بـنص سـابق لهـذا التقريـر  -١

  من األهداف اإلنمائية لأللفية. ٧و ٦حدثت المعلومات عن الهدفين خاص، 
  
. وقـد ُأحـرز تقـدم ملحـوظ تحقيقـًا لهـذه ٢٠١٥إن العام المحـدد لتحقيـق األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة هـو عـام   -٢

ُســجل انخفــاض لــم يســبق لــه مثيــل فــي و  ٢.ماضــيالاألهــداف المتعلقــة بالصــحة علــى الصــعيد العــالمي خــالل العقــد 
والمالريـا والسـل بفضـل تكثيـف التـدخالت معدل وفيات األطفال وُوضع حد النتشار أوبئة األيـدز والعـدوى بفيروسـه 

 ١٩٩٠الوقائيــة والعالجيــة التــي أدت إلــى تقليــل عــدد الحــاالت الجديــدة وتخفــيض معــدالت الوفيــات مقارنــة بعــامي 
  .٢٠٠٠و
  
ــًا. فقــد تماثلــت مســتويات االنخفــاض فــي معــدالت وفيــات   -٣ وعلــى الــرغم مــن ذلــك، كــان التقــدم المحــرز متفاوت

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

  ها.تتغطي
  
األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالصــحة يلخــص هــذا التقريــر مجــاالت التقــدم المحــرز مــن أجــل بلــوغ و   -٤

ويسلط التقرير أيضًا األضواء على األهداف والغايات الفردية ويصـف التقـدم المحـرز مـن أجـل  ٣وغاياتها المحددة.
تخفــــيض معــــدل وفيــــات األطفــــال مــــن خــــالل الوقايــــة مــــن االلتهــــاب الرئــــوي وعالجــــه، علــــى النحــــو المطلــــوب فــــي 

معــــــدلها  قايــــــة مــــــن وفيــــــات الفتــــــرة المحيطــــــة بــــــالوالدة ووفيــــــات المواليــــــد وتخفــــــيض؛ والو ٢٤-٦٣ع ص  ج القــــــرار
                                                            

المحضــر المــوجز لــدورة المجلــس التنفيــذي السادســة والثالثــين بعــد المائــة، الجلســة العاشــرة، و  ١٣٦/١٤ت  مانظــر الوثيقــة    ١
  .٢الفرع 

 ألغراض هذا التقرير. ١٩٩٠إن العام المرجعي لتقدير التقدم المحرز هو عام    ٢

لالطالع على قائمة الغايات المحـددة ذات الصـلة واإلحصـائيات المتعلقـة بالتقـدم المحـرز مـن أجـل بلـوغ الغايـات، انظـر    ٣
 /http://www.who.int/research/enالمرصــــــد الصــــــحي العــــــالمي التــــــابع للمنظمــــــة علــــــى المــــــوقعين اإللكتــــــرونيين التــــــاليين: 

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

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

 ).٢٠١٤ ديسمبر كانون األول/ ١٦في 
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)؛ وتحقيــــق ١٧-٦٣ع ص ج )؛ والوقايــــة مــــن العيــــوب الوالديــــة وتــــدبيرها العالجــــي (القــــرار١٣-٦٤ع  ص  ج (القــــرار
ة والتقريـــران المرحليـــان عـــن صـــح ).٣١-٥٨ع ص جالتغطيـــة الشـــاملة لرعايـــة صـــحة األم والوليـــد والطفـــل (القـــرار 

لتـدخالت فـي مجـال صـحة األم والوليـد والطفـل متاحـان بشـكل باشـاملة تغطية لمواليد وعن العمل من أجل ضمان ا
  .٦٨/٣٦منفصل ضمن الوثيقة المصاحبة ج

  
جيم: تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف في الفتـرة -١، الغاية ١الهدف 

  ٢٠١٥و ١٩٩٠بين عامي 
  
مـــن جميـــع حـــاالت الوفـــاة لـــدى األطفـــال دون ســـن  ٪٤٥ســـببية بـــين نقـــص التغذيـــة ونســـبة هنـــاك عالقـــة   -٥

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

  مليون حالة. ١٦١مليون حالة إلى  ٢٥٧الصعيد العالمي من 
  

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

  
د العــالمي. ُأحــرز تقــدم ال يســتهان بــه فــي تخفــيض معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة علــى الصــعي  -٦

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

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

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

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

إلـــى  ٣٣وفيـــات األطفـــال حـــديثي الـــوالدة انخفاضـــًا مـــن . وســـجل معـــدل ٢٠١٣مليـــون حالـــة وفـــاة فـــي عـــام  ٢,٨
. ووتيــرة هــذا االنخفــاض هــي ٪٣٩مولــود حــي خــالل الفتــرة نفســها أي انخفاضــًا بنســبة  ١٠٠٠حالــة وفــاة لكــل  ٢٠

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

٪) واالختنـاق أثنـاء ١٥٪) واألمـراض التنفسـية الحـادة (١٥االبتسـار (للوفيات لدى األطفال دون سنة الخامسة هـي 
ـــا (٩٪) واإلســـهال (١١الـــوالدة ( ويـــرتبط حـــوالي نصـــف ٪). ٧(٪) وحـــاالت العـــدوى فـــي فتـــرة الـــوالدة ٧٪) والمالري

  ١.حاالت الوفاة لدى األطفال دون سن الخامسة بنقص التغذية
  
٪ لــدى األطفــال الــذين تتــراوح ٨٤ضــد الحصــبة  طعيمبــالت، بلغــت نســبة التغطيــة العالميــة ٢٠١٣وفــي عــام   -٨

٪ ٦٦عـيم وحققـت شهرًا وزاد عدد البلدان التي تسجل مستويات عالية في التغطية عبـر التط ٢٣و ١٢أعمارهم بين 
. ٢٠٠٠٪ مـــن الـــدول األعضـــاء فقـــط فـــي عـــام ٤٤٪ علـــى األقـــل مقابـــل ٩٠مـــن الـــدول األعضـــاء تغطيـــة بنســـبة 
                                                            

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.                                              
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٪ ٧٥وانخفض العدد المقّدر لحاالت الوفاة الناجمة عن الحصبة في العالم لـدى األطفـال دون سـن الخامسـة بنسـبة 
وأشـارت التقـديرات إلـى تحقيـق  .٢٠١٣و ٢٠٠٠حالـة وفـاة بـين عـامي  ١٤٥ ٧٠٠حالة وفـاة إلـى  ٥٤٤ ٢٠٠من 

  مليون حالة وفاة خالل تلك الفترة الزمنية ومقارنة بسياق عدم التطعيم ضد الحصبة. ١٥,٦الوقاية من 
  
خطـة العمـل بشـأن صـحة المواليـد  ١٠-٦٧ع  ص  جفـي القـرار ، اعتمدت جمعيـة الصـحة ٢٠١٤وفي عام   -٩

ومـن شـأن هـذه الخطـة أن  ،االستراتيجية للوقاية من وفيـات المواليـدالتي تتضمن خارطة طريق متصلة باإلجراءات 
وفـي وقـت الحـق، وضـعت عـدة بلـدان خططـًا  تسهم أيضًا في تخفـيض معـدل وفيـات األمهـات وحـاالت اإلمـالص.

بشــأن صـــحة المواليــد. وعلـــى الصــعيد العــالمي، وضـــعت آليــة تنســـيق لالرتقــاء بأنشـــطة مشـــحوذة وطنيــة جديــدة أو 
حاء، للحصول على تفاصيل  الفرع، ٦٨/٣٦رصد والتقييم والدعوة على المستوى القطري (انظر الوثيقة جالتنفيذ وال
  إضافية).

  
علــى ســببين  ١وتركــز خطــة العمــل العالميــة المتكاملــة للوقايــة مــن االلتهــاب الرئــوي واإلســهال ومكافحتهمــا  -١٠

من جميع حاالت الوفاة لدى األطفال دون سن  ٪٢٤رئيسيين للوفيات لدى األطفال دون سن الخامسة يمثالن معًا 
، أدمجـت عـدة بلـدان األغـراض االسـتراتيجية الـواردة ٢٠١٣أبريل  وبعد إصدار خطة العمل في نيسان/ ٢الخامسة.

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

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

توجيـه الرسـائل بشـأن التمـاس الرعايـة  مثـالبمـا يشـمل علـى سـبيل ال بجدول أعمال أوسع نطاقًا بشـأن صـحة الطفـل
المتصــلة بااللتهــاب الرئــوي واإلســهال وعالجهمــا والنهــوض بالتغذيــة والتــدخالت فــي مجــال الميــاه المأمونــة وخــدمات 

  اإلصحاح.
  

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

  
أي مــن  ٪٤٥ض عــدد النســاء اللــواتي يلقــين حــتفهن بســبب المضــاعفات أثنــاء الحمــل والــوالدة بنســبة انخفــ  -١١
حسب التقديرات. وقد كان هذا االنخفاض  ٢٠١٣امرأة في عام  ٢٨٩ ٠٠٠إلى  ١٩٩٠امرأة في عام  ٥٢٣ ٠٠٠

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

بلــدًا التــي ســجل فيهــا معــدل وفيــات األمهــات أعلــى مســتوياته فــي  ٨٩. ومــن أصــل البلــدان البــالغ عــددها ماضــيال
بلدًا لـم يحـرز  ١٣مولود حي)، هناك  ١٠٠ ٠٠٠لكل حالة وفاة أو أكثر في صفوف األمهات  ١٠٠( ١٩٩٠ عام

 ٪٢تقدمًا كافيًا أو لم يحرز أي تقدم على اإلطالق بتسجيل انخفاض سنوي بلغت نسبته فـي المتوسـط مـا يقـل عـن 
) وأمـــراض ارتفـــاع الضـــغط ٪٢٧فتئـــت األســـباب التوليديـــة المباشـــرة أي النـــزف ( . ومـــا٢٠١٣و ١٩٩٠بـــين عـــامي 

                                                            
١   UNICEF/WHO. End preventable deaths: Global action plan for prevention and control of pneumonia and 

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

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

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

6736(14)61698-6 (accessed 3 November 2014).                                                                                                          
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) تمثـــل األســـباب الرئيســـية لوفيـــات األمهـــات إال أن حـــاالت الوفـــاة أثنـــاء ٪١١واإلنتـــان ( )٪١٤المتصـــلة بالحمـــل (
الحمــل تعــزى بصــفة متزايــدة إلــى ظــروف طبيــة أخــرى. ويــنجم مــا يزيــد علــى حالــة وفــاة كــل أربــع حــاالت وفــاة فــي 

والمالريــا  صــفوف األمهــات عــن ظــروف طبيــة يمكــن تفاقمهــا نتيجــة للحمــل مثــل الســكري والعــدوى بفيــروس األيــدز
  ١واالعتالالت القلبية والبدانة.

  
مــن أجــل " وضــع حــد لوفيــات  ٢٠١٥عناصــر رؤيــة لمــا بعــد عــام لهــا وأعــدت المنظمــة والجهــات الشــريكة   -١٢

وصـدر  ٢األمهات التي يمكـن تالفيهـا"، عقـب المشـاورات مـع الـدول األعضـاء والجهـات صـاحبة المصـلحة العامـة.
وحـدِّدت الغايـة المتـوخى تحقيقهـا مـن بـين ذلـك والمتمثلـة  ٣ئل والغايات واألهداف.بيان لتوافق اآلراء تضمن الحصا

مولـــود حـــي بحلـــول  ١٠٠ ٠٠٠حالـــة وفـــاة لكـــل  ٧٠فـــي بلـــوغ متوســـط عـــالمي لمعـــدل وفيـــات األمهـــات يقـــل عـــن 
قيقـًا بتسجيل معدل لوفيات األمهات ال يزيد في أي بلد من البلدان على ضعفي المتوسط العالمي. وتح ٢٠٣٠ عام

وسعيًا إلى المساهمة في بلوغ الهـدف النهـائي المتمثـل فـي وضـع حـد لوفيـات األمهـات  ٢٠١٥بعد عام  لهذه الغاية
) التصـــدي ألوجـــه اإلجحـــاف فـــي إتاحـــة ١التـــي يمكـــن تالفيهـــا، حـــدِّدت خمســـة أغـــراض اســـتراتيجية هـــي التاليـــة: (
) ضـــمان التغطيـــة الصـــحية ٢ذه الخـــدمات؛ (خـــدمات رعايـــة الصـــحة اإلنجابيـــة وصـــحة األم والوليـــد وفـــي جـــودة هـــ
) التصـــدي لجميـــع أســـباب وفيـــات األمومـــة ٣الشـــاملة بالرعايـــة الخاصـــة بالصـــحة اإلنجابيـــة وصـــحة األم والوليـــد؛ (

ـــة ومراضـــة األمهـــات وحـــاالت العجـــز ذات الصـــلة؛ ( ـــنظم الصـــحية لتلبيـــة ٤وحـــاالت المراضـــة اإلنجابي ) تعزيـــز ال
  ) ضمان المساءلة من أجل تحسين جودة الرعاية واإلنصاف.٥وياتهن؛ (احتياجات النساء والفتيات وأول

  
بـــاء: ضـــمان حصـــول الجميـــع علـــى خـــدمات الصـــحة اإلنجابيـــة بحلـــول -٥الغايـــة  ،٥الهـــدف 

  ٢٠١٥ عام
  

فـي مجـال لهن تدخالت فعالة ورعاية عالية الجودة  إتاحةخفض وفيات األمهات وتحسين صحتهن  ستلزم  -١٣
وقــد ُنفِّــذت فــي العديــد مــن الــدول األعضــاء بــرامج لزيــادة الوصــول إلــى التــدخالت الفعالــة. وزاد الصــحة اإلنجابيــة. 

سـنة، سـواء المتزوجـات  ٤٩و ١٥ي تتراوح أعمارهن بين تمعدل انتشار استخدام وسائل منع الحمل بين النساء الال
اطق العـالم الناميـة، ومـع فـي منـ ٢٠١٢فـي عـام  ٪٦٣إلـى  ١٩٩٠فـي عـام  ٪٥٢أو المرتبطات طوعـًا بـأقران مـن 

٪ منهن يرغبن في منـع الحمـل أو إرجائـه بـالرغم مـن عـدم اسـتخدامهن لوسـائل منـع الحمـل. وتشـير ١٢ اليزالذلك 
مــن بزيــارة قالالتــي ) ٪٨٣(ي تلقــين خــدمات الرعايــة الســابقة للــوالدة إلــى نســبة عاليــة مــن النســاء تــنســبة النســاء الال

٪ فقـط بالنسـبة لألخـذ بالحـد ٦٢إلى معدالت محبطة لتقتصر على تنخفض هذه النسبة  غير أن مرة واحدة الطبيب
 تمـت نسـبة الـوالدات التـيوبلغـت األدنى من الزيارات الموصي بها في فترة ما قبل الوالدة والذي يبلغ أربع زيـارات. 

ات) بيـد أن فريقي (الذي يعاني من أعلى معدل وفيات األمهـألفي اإلقليم ا ٪٥١بمساعدة عاملين صحيين ماهرين 
  المسوحات األخيرة بدأت تكشف عن تحسن األوضاع في العديد من البلدان.

  
  

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

systematic analysis. Lancet Global Health. 2014;2(6):323-33.                                                                                  
تــــــــم ( /http://who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/epmm/enانظــــــــر الموقــــــــع اإللكترونــــــــي التــــــــالي:    ٢

  ).٢٠١٤ ديسمبر كانون األول/ ١٦في  االطالع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي:    ٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع اإللكترون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الموق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق اآلراء، عل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تواف انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بي

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/130776/1/WHO_RHR_14.21_eng.pdf?ua=1&ua=1 )فــــــــــــــي االطــــــــــــــالع تــــــــــــــم 
  ).٢٠١٤ ديسمبر كانون األول/  ١٢
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حمــــل اآلثــــار الســــلبية لوتمتــــد  مليــــون مراهقــــة. ١٦ويبلــــغ عــــدد المراهقــــات الالتــــي تلــــدن كــــل عــــام حــــوالي   -١٤
. عنـد الـوالدةانخفـاض الـوزن  ارتفاع عدد حاالت، على سبيل المثال، من خالل صحة الرضع إلى أيضاً المراهقات 

 المعلومـــات والمســـاءلة عـــن صـــحة المـــرأة والطفـــلاســـتعراض ب فريـــق الخبـــراء المســـتقل المعنـــي واســـتجابة لتوصـــية
الصـادر  ٢٨-٦٤ع  ص  جالقـرار متابعـة ل واسـتكماالً ، صـحة المـراهقين إلـى بإعطـاء المزيـد مـن التركيـز ٢٠١٣ لعـام
 فـي العـالم" المـراهقين المنظمة التقرير الخاص بــ "صـحةأطلقت  ،والمخاطر الصحية بشأن الشباب ٢٠١١ عامفي 
 شـبكة اإلنترنـت حيـث يـوفر مباشـرًا علـى مرجعـاً  التقريـرويعتبـر هـذا  ١.السابعة والستين جمعية الصحة العالمية في
 روابـــط لجميـــع المواقـــع اإللكترونيـــة الخاصـــة بإرشـــادات، ويقـــدم بشـــأن صـــحة المـــراهقين الُقطريـــةاإلقليميـــة و  بيانــاتال

 .للمـراهقين التغطيـة الصـحية الشـاملةيستكشـف و  القضـايا الصـحية، طيـف كامـل مـن المراهقين عبـر المنظمة بشأن
وضع إطار عالمي كأساس إلعداد خطط قطرية متماسـكة تقترح األمانة وسعيًا إلى تسريع وتيرة العمل في البلدان، 

  ).٦٨/١٥ألغراض التنفيذ (انظر الوثيقة ج ينالمصلحة المعني أصحابومواءمة مساهمات 
  

علـــى  حصــول الجميــعتســريع وتيــرة التقـــدم صــوب إلــى البلــدان ل والـــدعم التوجيــه المعيــاري تقــدم المنظمــةو   -١٥
والحصائل اإلنجابية  الحمل المبكر بشأن منع المبادئ التوجيهية ومن األمثلة على ذلك،. خدمات الصحة اإلنجابية

فـي  مراع لحقـوق اإلنسـاننهج  تعزيزل والمبادئ التوجيهية ٢،في البلدان النامية بين المراهقات يهالرديئة المترتبة عل
   ٤.اإلنجابية الرئيسية الصحة حول مواضيعموجزات السياسات و  ٣،تنظيم األسرة برامج

  
للوقاية من الظروف  من األمور الحاسمة المبكرةفترة ما بعد الوالدة و  أثناء الوالدة األساسية الرعايةوتعتبر   -١٦

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

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

األماكن التي يتعذر  فيا المشتبه فيه حديثي الوالدة إنتان التدبير العالجي المبسط لحاالت نجاعة منظمة ما يلي:ال
 الرضــاعة الطبيعيــة بــدء تــأثير، و األطفــال حــديثي الــوالدة وفيــات التــدخالت الحديثــة للحــد مــن نجاعــة اإلحالــة؛ فيهــا
األسترويدات  استخدام؛ و الرضاعة الطبيعيةعلى  االقتصار حصراً  على زيادة ناهيك عن تأثيرها وفياتال على مبكراً 

 األمهـــاتتـــدخالت الخاصـــة باالســـتخدام العـــالمي للعلـــى و المتوســـطة الـــدخل؛ المنخفضـــة و  فـــي األمـــاكن قبـــل الـــوالدة
المخــاض واالرتقــاء بحصــائل  بهــدف تحســين رصــدالمنســقة  منظمــة األبحــاث. وتواصــل الواألطفــال حــديثي الــوالدة

باســــتخدام  رعايــــة األم للوليــــد علــــى طريقــــة الكنغــــر)، والتــــدبير العالجــــي (مثــــل التــــدخالت توســــيع نطــــاق، و الــــوالدة
المصـــابة بااللتهـــاب ، والتـــدبير العالجـــي للحـــاالت المجتمعيـــة الوخيمـــة التـــدخالت الخاصـــة بحـــاالت حـــديثي الـــوالدة

  والتدبير العالجي المنزلي لحاالت سوء التغذية الحادة الوخيمة.اإلسهال، الرئوي و 
  

                                                            
١   Health for the world’s adolescents: A second chance in the second decade. Geneva: World Health 

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

الوقايــة مــن حمــل المراهقــات المبكــر والحصــائل اإلنجابيــة الرديئــة المترتبــة عليــه فــي المبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة بشــأن    ٢
  .٢٠١١البلدان النامية. جنيف، منظمة الصحة العالمية 

  :المعلومات بشأن المبادئ ذات الصلة يمكن الرجوع إلى الرابط التالي للمزيد من   ٣
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/human-rights-contraception/en/ )في  االطالع  تم

  ).٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر   ١٦
(تم االطالع في  http://www.who.int/reproductivehealth/topics/family_planning/policybriefs/en/index.htmlانظر    ٤
  ).٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر   ١٧
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مســـاءلة عـــن صـــحة المـــرأة المعلومـــات وال لجنـــة تنفيـــذ توصـــيات الســـنة الثالثـــة مـــن فـــي، ٢٠١٤فـــي عـــام و   -١٧
والبــالغ عــددها التــي تــم التركيــز عليهــا  ومــن بــين البلــدان علــى المســتوى القطــري. العمــل التحــول إلــى تجلــى ،والطفــل

 توصــياتلــدعم  باالعتمــاد علــى التمويــل التحفيــزي المقــدم للمســاءلة أطــرًا وطنيــة ينفــذ بلــداً  ٦٥كــان هنــاك  ،بلــداً  ٧٥
مـن نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية تقييمات ل بلداً  ٧٥من البلدان البالغ عددها  بلداً  ٥١اللجنة؛ وأجرى 

بلـدًا قطـاع الصـحة  ٥٨ سـتعرض. وياألمهات وفيات سياسات للتبليغ عن لديها بلداً  ٤٥ وهنالك اآلن. تعزيزها أجل
 حــديثي الــوالدة، لألمهــات واألطفــال صــحة اإلنجابيــةاإلنفــاق علــى ال بلــداً  ١٨ وتتبــع. بمشــاركة واســعة النطــاق ســنوياً 

اتفاق لديه  بلداً  ٤٤وهنالك  ؛٢٠١٥على تتبع هذا االنفاق بحلول عام  قادراً  بلدًا إضافياً  ١٥يكون هناك  ويتوقع أن
  واالستثمارات. األولويات الصحية قرار بشأناتخاذ الوالتنسيق و  النقاش قائم مما يضفي الطابع الرسمي على شراكة

  
ومــع المســاءلة. المعلومــات و  لجنــة التــي أوصــت بهــا األحــد عشــر المؤشــراتوتســتخدم جميــع البلــدان تقريبــًا   -١٨

ــدًا لــديها ٧٥أصــل  مــن ثمانيــة فقــط القلــق أن دواعــيهــذا فمــن   التغطيــة فــي مؤشــرات عــن جميــع بيانــات حديثــة بل
  .فقطواحد  عن مؤشر بيانات حديثة من واقع المسحلديه  بلداً  ٣٧، وأن ٢٠١٢-٢٠١١

  
نشــر فريــق الخبــراء المســتقل المعنــي باســتعراض المعلومــات والمســاءلة عــن  ،٢٠١٤ فــي أيلــول/ ســبتمبرو   -١٩

ســـت  والـــذي حـــدد ١،"٢٠١٥بعـــد عـــام : رؤيـــة كـــل طفـــلكـــل امـــرأة، بعنـــوان "، الثالـــث صـــحة المـــرأة والطفـــل تقريـــره
 نيويــورك فــي أيلــول/ المتحــدة فــي لألمــمالعامــة  أثنــاء انعقــاد الجمعيــة فــي حــدث جــانبي وعــرض التقريــر. توصــيات
 صــحاب المصــلحةأل مســاءلةال خــالل اجتمــاع بمزيــد مــن التفصــيلالــواردة فيــه  تتوصــياال بحثــتو  .٢٠١٤ ســبتمبر
اســتراتيجية  توصــيات لتطــوير عــن وتمخــض ٢٠١٤ فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر جنيــف استضــافته فــي تتمــالــذي 

التمويـل المـراهقين؛ ومناقشـة تطـوير مرفـق طفـال و نسـاء واألتعنـى بصـحة الجديدة أوسع نطاقا وأكثر شموًال، عالمية 
تعزيـــز المســـاءلة مـــع المجتمـــع المـــدني لتعزيـــز الحـــوار و ؛ االســـتراتيجية العالميـــة للحفـــاظ علـــى المســـتند إلـــى النتـــائج

 وضــــعويجــــري . التوصــــيات الــــثالث هــــذه تنفيــــذ علــــى وقــــد بــــدأ العمــــل. طفــــالنســــاء واألالصــــحة بشــــأن  السياســــية
فـي  وثيقـة تقـديم وذلك بهـدف ،الُقطرية قيادةال مع على نطاق واسع التشاور من خالل جديدةالعالمية ال ستراتيجيةاال

  .المقترحة أهداف التنمية المستدامة إلى جنب مع جنباً  ،٢٠١٥ أيلول/ سبتمبر
  

ـــة ٦الهـــدف  ـــاعي البشـــري-٦، الغاي ـــوز المن ـــروس الع ـــف انتشـــار في ـــف: وق ـــدز /أل ـــول  األي بحل
بـاء: إتاحـة العـالج مـن فيـروس -٦الغايـة و وبدء انحساره اعتبـارًا مـن ذلـك التـاريخ،  ٢٠١٥ عام

  لجميع من يحتاجونه ٢٠١٠ األيدز بحلول عام /العوز المناعي البشري
  

العـــوز المنـــاعي فيـــروس العـــدوى بب حـــديثاً  مليـــون شـــخص ١,٢ مـــا يقـــدر بنحـــو، أصـــيب ٢٠١٣فـــي عـــام   -٢٠
ويعـزى هـذا االنخفـاض إلـى العديـد  .ماليـين ٢,٥والتي بلغـت  ٢٠٠٩عن نسبته في عام  انخفاضاً  البشري، مسجالً 

  .ةالحيوي ةالطبي توالتدخال التغيرات السلوكية تعزيز بما فيها التدخالت الوقائيةمن 
  

علــى القهقريــة  يتلقــون العــالج المضــاد للفيروســات مليــون ١٢,٩نحــو ، كــان هنــاك ٢٠١٣نهايــة  وبحلــول  -٢١
هؤالء األشخاص البالغ المتوسطة الدخل. ويمثل في البلدان المنخفضة و يعيشون  مليون ١١,٧، منهم مستوى العالم

فيـروس العـوز المنـاعي البشـري فـي البلـدان المنخفضـة ب صـابينالممـن إجمـالي  ٪٣٦ مليون شـخص ١١,٧عددهم 
                                                            

تقريــــــر الثالــــــث  لفريــــــق الخبــــــراء المســــــتقل المعنــــــي باســــــتعراض المعلومــــــات والمســــــاءلة عــــــن يمكــــــن االطــــــالع علــــــى ال   ١
علــــــــــى الموقــــــــــع التــــــــــالي:  ،٢٠١٥بعــــــــــد عــــــــــام : رؤيــــــــــة كــــــــــل طفــــــــــلكــــــــــل امــــــــــرأة، "بعنــــــــــوان والطفــــــــــل  المــــــــــرأة صــــــــــحة

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/132673/1/9789241507523_eng.pdf )كـــــــــــانون األول/  ٨ تــــــــــم االطـــــــــــالع فــــــــــي
  ).٢٠١٤ ديسمبر
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المنظمــة التوصــيات الــواردة فــي مبــادئ ومــع ذلــك، أدت . خصشــ مليــون ٣٢,٦والبــالغ عــددهم  والمتوســطة الــدخل
إلـى تسـجيل عـدد  ٢٠١٣١الصادرة في عـام التوجيهية الموحدة بشأن استخدام األدوية المضادة للفيروسات القهقرية 

تنطوي اإلتاحة الشاملة للعالج سونتيجة لذلك، أكبر من المصابين بالعدوى بفيروس األيدز المحتاجين إلى العالج. 
 تجــاوز، ســيتم لالتجاهــات الراهنــة ووفقــاً المنظــور. وعلــى الــرغم مــن ذلــك ي المســتقبل المزيــد مــن التحــديات فــ علــى

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

  
فــي  المضــاد للفيروســات القهقريــة العــالج تــوافر وزيــادة الجــدد، المصــابين فــي عــدد االنخفــاض وقــد تســبب  -٢٢

إلـى مـا يقـدر  ٢٠٠٥ فـي عـام مليـون ٢,٤مـن  فيروس العوز المناعي البشـريالناجمة عن  انخفاض معدل الوفيات
 النخفـاض وستتواصل زيادة المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري نظراً  .٢٠١٣في عام  مليون ١,٥ بنحو

  .األيدزترتبط ب ألسباب يموتون عدد من
  

ـــة ٦ الهـــدف ـــول جـــيم -٦، الغاي ـــا وغيرهـــا مـــن األمـــراض الرئيســـية بحل : وقـــف انتشـــار المالري
  وبدء انحسارهم اعتبارًا من ذلك التاريخ ٢٠١٥ عام

  
علــى المســتوى وفيمــا يتصــل بالتقــدم المحــرز لقــد تحققــت الغايــة الخاصــة بالمالريــا علــى الصــعيد العــالمي.   -٢٣

عكس اتجاه معـدالت اإلصـابة بالمالريـا علـى الصحيح نحو  االتجاهفي يسير حاليًا بلدًا  ٦٤هناك إجماًال القطري، 
تحقيـق الغايـة بلـدًا فـي مسـاره الصـحيح نحـو  ٥٥. ومن بين هذه البلـدان هنـاك ٢٠١٥المستوى الوطني بحلول عام 

 ٪٧٥معـــدالت اإلصـــابة بالمالريـــا بنســـبة خفـــض وتتمثـــل فـــي  دحـــر المالريـــا التـــي حـــددتها جمعيـــة الصـــحة وشـــراكة
مليــــون حالــــة مقــــدرة مــــن حــــاالت اإلصــــابة بالمالريــــا عــــن  ١٩٨أســــفرت ، ٢٠١٣وفــــي عــــام . ٢٠١٥بحلــــول عــــام 

مــن قبيــل الناموســيات المعالجــة  زيــادة التغطيــة بالتــدخالت وســاهمتحالــة وفــاة علــى الصــعيد العــالمي.  ٥٨٤ ٠٠٠
ـــاني الثمـــالي والـــرش بمبيـــدات الحشـــرات ـــارات التشـــخيص و ، و داخـــل المب حـــاالت  انخفـــاضالعـــالج الفعـــال فـــي اختب

 الوفيـات بنسـبةانخفضت معـدالت و  ،٢٠١٣و ٢٠٠٠ يبين عام على مستوى العالم٪ ٣٠بنسبة  بالمالريا اإلصابة
سـريان المالريـا  لم يحصل ثلث األسر في مناطق، ٢٠١٣ومع ذلك، التزال تواجه تحديات كبيرة. وفي عام  .٪٤٧

وبلـغ عـن مقاومـة مبيـدات الحشـرات . معالجة بمبيدات الحشراتناموسيات على في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
الحوامــل وفــي  لفائــدةكمــا أحــرز تقــدم بطــيء فــي تكثيــف العالجــات الوقائيــة فــي جميــع أنحــاء العــالم. بلــدًا  ٤٩فــي 

  ٢الخامسة والرضع.ألطفال دون سن صالح الاعتماد العالجات الوقائية الموصى بها 
  

فـي المتوسـط  ٪ سـنوياً ١,٥حـوالي يبلـغ  بمعدل حاالت السل الجديدة انخفض عدد، وعلى الصعيد العالمي  -٢٤
الغايـة تحقيـق  أقـاليم المنظمـة ممـا يعنـي في جميـع معدالت اإلصابةوانخفضت كذلك . ٢٠١٣و ٢٠٠٠ يبين عام

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

ـــثالثالغايـــجميـــع  المنظمـــة الســـتة ومعـــدل االنتشـــار اإلصـــابة ( الســـل لتقلـــيص عـــبء ٢٠١٥لعـــام  المتوخـــاة ات ال
، فبــالرغم مــن انخفــاض أمــا بالنســبة لألقــاليم الثالثــة المتبقيــة. لتحقيقهــاالطريــق الصــحيح  تســير علــى أو )والوفيــات

                                                            
المبــادئ التوجيهيــة الموحــدة بشــأن اســتخدام األدويــة المضــادة للفيروســات القهقريــة لعــالج العــدوى  .منظمــة الصــحة العالميــة ١

  .٢٠١٣منظمة الصحة العالمية،  :بفيروس األيدز والوقاية منها، التوصيات الخاصة باتباع نهج للصحة العمومية، جنيف
  :على الموقع التالي ٢٠١٤التقرير الخاص بالمالريا في العالم ضمن يمكن الحصول على المزيد من المعلومات    ٢

http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2014/en/ )٢٠١٥آذار/ مارس  ٣١ تم االطالع في.(  
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فقـد تـم الحفـاظ علـى  علـى الصـعيد العـالمي،. و جميع الغايات لتلبية ال تنخفض بالسرعة الكافيةالمعدالت غير أنها 
 وهــو مــا يلبـي أو يتجــاوز الغايــة التــي تـم وضــعها فــي البدايــة فــي، ٢٠٠٧ منـذ عــام نجــاح العــالج المرتفعــة معـدالت

: مرتفعــاً  عــبء الســل. واليــزال ٨-٤٤ج ص ع بموجــب القــرار ،٪٨٥والمقــدرة بنحــو  ١٩٩١فــي عــام  جمعيــة الصــحة
 مــع يتعايشــون ٪ بــين مــن١٢، منهــا حــوالي ٢٠١٣فــي عــام  حالــة جديــدة ماليــين ٩ مــا يقــدر بنحــو كــان هنــاكفقــد 

 بلغـتالتـي المقـدرة فيـروس مـن بـين حـاالت الوفـاة هذا اليجابية لإحالة  ٣٦٠ ٠٠٠و العوز المناعي البشريفيروس 
  مليون حالة. ١,٥

  
العـــدوى الطبيـــة  مـــن مجموعـــة متنوعـــة، وهـــي المهملـــة مداريـــةال المنـــاطق أمـــراض جـــيم-٦ الغايـــةوتشـــمل   -٢٥

أدنى مستوياتها  األفريقي البشري داء المثقبياتب وٕاذ بلغت حاالت اإلصابة األمراض. مسبباتالناجمة عن مختلف 
ــاً  ســتهدفي ،٢٠١٣فقــط فــي عــام حالــة  ٦٣١٤أي  عامــاً  ٥٠ علــى مــدى بوصــفه  هــذا المــرض الــتخلص مــن حالي
يتحقـق بتسـجيل انخفـاض  داء التنينـاتويكاد استئصـال . ٢٠٢٠بحلول عام  مشكالت الصحة العمومية مشكلة من

 داء التنينـاتوقـف سـراية  تهـا المتمثلـة فـيغايعلى تحقيق المنظمة  وتثابر ٢٠١٤حالة في عام  ١٢٦تاريخي قدره 
تظهــر حــاالت اإلصــابة بــداء  زالتــال حيــث، الســودان وجنــوب ومــاليوٕاثيوبيــا تشــاد  فــيو  .٢٠١٥ عــام نهايــةحلــول ب

 للـتخلص مـن الجـذام خططتم إعداد و . للتعويض عن التحديات الحاليةفورية  محلية لحلو البد من إيجاد  ،التنينات
وٕان القضـاء . وجـار التقـدم فـي تنفيـذها ٢٠٢٠بحلـول عـام  كإحدى مشاكل الصحة العمومية في جميع أنحاء العالم

شــبه القــارة فــي  ٢٠٢٠بوصــفه مشــكلة مــن مشــاكل الصــحة العموميــة بحلــول عــام داء الليشــمانيات الحشــوي علــى 
منـــذ  ٪٧٥حـــاالت اإلصـــابة بـــالمرض بنســـبة تزيـــد علـــى أمـــر يســـير فـــي االتجـــاه الصـــحيح إذ خفـــض عـــدد الهنديـــة 

مليـون عـالج  ٥٠٠٠أكثـر مـن  ٢٠٠٠منـذ عـام  أتـيحقـد و . ٢٠٠٥استهالل برنامج القضاء على المرض فـي عـام 
لوقـــف انتشـــار داء الخيطيـــات اللمفاويـــة الـــذي يســـتهدف القضـــاء عليـــه بوصـــفه مشـــكلة مـــن مـــن العالجـــات الالزمـــة 

 ٣٩بلدًا من المعروف أن المـرض يتـوطن فيـه هنـاك  ٧٣ومن أصل . ٢٠٢٠مشاكل الصحة العمومية بحلول عام 
ماليـين شـخص  ٨٠٧وتلقى مـا يربـو علـى رض. ميسير في االتجاه الصحيح نحو تحقيق غاية القضاء على البلدًا 

حمـى بأمـا فيمـا يتعلـق  العالج الوقـائي. من خالل حمالت ٢٠١٢العالج المضاد لمرض واحد على األقل في عام 
تتطلـب المكافحـة الفعالـة ف – فـي العـالم نمـواً  الفيروسـة المنقولـة بالمفصـلياتأنـواع  أسـرعوالتي تعتبر من  –الضنك 

) بـرامج فـي حـال التـرخيص باسـتخدامها بما في ذلك اللقاحات( المرضتدابير الوقاية من و ، والطويلة األجل للنواقل
معـدالت  للحـد مـن العموميـة العـالمي مجتمـع الصـحة الشـركاء فـي ، ودعـمممولة جيداً راسخة و واستراتيجيات وطنية 

  . ٢٠٢٠بحلول عام  المراضة والوفيات
  

علـى باسـتمرار جيم: تخفيض نسبة األشخاص غير القادرين على الحصول -٧، الغاية ٧الهدف 
  ٢٠١٥بحلول عام  النصفمياه الشرب المأمونة ومرافق اإلصحاح األساسية إلى 

  
فـي نطـاق الغايـة  ومرافـق اإلصـحاح األساسـيةيندرج العمل الرامي إلى تعزيـز إتاحـة ميـاه الشـرب المأمونـة   -٢٦
فيمــا يتعلــق بميــاه الشــرب، طبقــًا للقيــاس بالمؤشــر البــديل الخــاص  ٢٠١٠جــيم. وقــد تحققــت هــذه الغايــة فــي عــام -٧

لسكان الذين اسـتخدموا مصـدرًا محسـنًا ، بلغت نسبة ا٢٠١٢في عام إلى مصادر محسَّنة لمياه الشرب. و بالوصول 
. وقــد ُأحــِرز فــي هــذا المضــمار تقــدم مثيــر لإلعجــاب، وٕان ١٩٩٠٪ فــي عــام ٧٦٪ مقارنــة بنســبة ٨٩لميــاه الشــرب 

وبـين المنـاطق الحضـرية والريفيـة وبـين األغنيـاء والفقـراء. فعلـى الـرغم مـن المختلفة شابته تفاوتات فيما بين األقاليم 
٪ علـى األقـل فـي أربعـة مـن أقـاليم المنظمـة، فإنهـا التـزال منخفضـة فـي اإلقلـيم األفريقـي ٩٠بلـغ أن نسبة التغطيـة ت

غايـــة الوٕاقلـــيم شـــرق المتوســـط، ويتوقَّـــع، اســـتنادًا إلـــى معـــدل التقـــدم الحـــالي، أن يعجـــز هـــذان اإلقليمـــان عـــن تحقيـــق 
شـخص إلـى مرافـق إصـحاح مليـون  ١٩٥٠. وفيمـا يخـص مرافـق اإلصـحاح األساسـية، وصـل ٢٠١٥عـام المرجوة ل
مليــون شــخص (أكثــر مــن ثُلــث ســكان العــالم) كــانوا اليزالــون يفتقــرون  ٢٥٠٠نحــو  إال أن ١٩٩٠منــذ عــام  محســنة

 اإلصحاح. وُيعد معدل التقدم الراهن غير كاٍف لبلوغ الغاية المتعلقة بخدمات ٢٠١٢إلى مثل هذه المرافق في عام 
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جــيم -٧عــام لألمــم المتحــدة إلــى مضــاعفة الجهــود مــن أجــل بلــوغ الغايــة علــى الصــعيد العــالمي. وقــد دعــا األمــين ال
من خـالل الـدعوة  صحاح. والمنظمة ملتزمة بتعبئة قطاع الصحة لحل أزمة خدمات اإلصحاحالمتعلقة بخدمات اإل

  والمساعدة التقنية والرصد العالمي المحسن.
  

ـــة ٨الهـــدف  ـــة هـــاء: التعـــاون مـــع شـــركات المستحضـــرات -٨، الغاي الصـــيدالنية إلتاحـــة األدوي
  األساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية.

  
، مما يجبـرهم علـى اللجـوء إلـى القطـاع في القطاع العام األدويةفي  ندرة يواجهون يزال الكثير من الناسال  -٢٧

أنـه  ٢٠١٣إلـى  ٢٠٠٧مـن  فتـرةال جريـت فـيأُ التـي  المسـوحات وأشـارت. أعلى بكثيرالخاص حيث تكون األسعار 
 فــيمــن البلـدان المنخفضــة والمتوسـطة الــدخل  ٢١ فــي األدويــة الجنيسـة)( معينـة تتـاح أدويــة أساســية، فـي المتوســط

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

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

  
  

  جمعية الصحة اإلجراء المطلوب من
  

  .إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير ةمدعو  جمعية الصحة  -٢٨
  
  

  =   =     =  


