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  منظمة الصحة العالمية  

  
  
    والستون التاسعة    جمعية الصحة العالمية    
  
  

  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨-٢٣جنيف، 
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٢٠١٦  



- ii - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

فــي هــذا المجلــد وطريقــة عــرض المــواد ال تعنــي بــأي حــال مــن األحــوال التعبيــر عــن  المســتخدمةالتســميات   
وجهة نظر معينة لألمانة العامة لمنظمـة الصـحة العالميـة فيمـا يتعلـق بالوضـع القـانوني ألي بلـد أو إقلـيم أو مدينـة 

يهــا، أو فيمــا يتعلــق بحــدودها. وحيثمــا تظهــر عبــارة "بلــد أو منطقــة" فــي عنــاوين الجــداول أو منطقــة أو للســلطات ف
  فإنها تشمل البلدان أو األقاليم أو المدن أو المناطق.
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  مقدمة  
  
  

أيار/  ٢٨إلى  ٢٣والستون في قصر األمم بجنيف في الفترة من  التاسعةانعقدت جمعية الصحة العالمية   
  ١والثالثين بعد المائة. السابعةما قرره المجلس التنفيذي في دورته ، طبقًا ل٢٠١٦مايو 
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  المحتويات  

  

 الصفحة  
  iii    ..........................................................................................    مقدمة 

  ix    ..................................................................................  جدول األعمال 
  xv    ...................................................................................  قائمة بالوثائق 

 xxiii    ...................................................  أعضاء مكتب جمعية الصحة وعضوية اللجان 

  
  

  المقررات اإلجرائية القرارات و 
  

  القرارات
  
  
ــــة الصــــحية   ١-٦٩ع  ص  ج ــــوغ التغطي ــــة دعمــــًا لبل ــــز الوظــــائف األساســــية للصــــحة العمومي تعزي

  ٣    ....................................................................  الشاملة

  ٧    .......  ام بتنفيذ االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهقااللتز   ٢-٦٩ع  ص  ج

: ٢٠٢٠-٢٠١٦االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الشيخوخة والصحة   ٣-٦٩ع  ص  ج
  ٨    ................  عالم يتسنى فيه لكل فرد أن يحيا حياة طويلة ويتمتع بالصحة

رة الدوليــة للمــواد الكيميائيــة مــن دور قطــاع الصــحة فــي الــنهج االســتراتيجي لــإلدا  ٤-٦٩ع  ص  ج
  ١٢    ............................وما بعده ٢٠٢٠أجل تحقيق الهدف المنشود لعام 

خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة لتعزيــز دور النظــام الصــحي فــي إطــار اســتجابة   ٥-٦٩ع  ص  ج
وطنيــة متعــددة القطاعــات للتصــدي للعنــف بــين األفــراد، وخصوصــًا ضــد النســاء 

  ١٩    ....................................................  والفتيات، وضد األطفال

الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها: االستجابة للتكليفـات المحـددة مـن   ٦-٦٩ع  ص  ج
أجل التحضـير لالجتمـاع الثالـث الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة 
بشـــــأن الوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غيـــــر المعديـــــة (غيـــــر الســـــارية) ومكافحتهـــــا فـــــي 

  ٢٠    ................................................................  ٢٠١٨ عام

ثلة أمام عقد األمم المتحدة للعمل من أجل السـالمة علـى التصدي للتحديات الما  ٧-٦٩ع  ص  ج
: حصيلة المـؤتمر الثـاني الرفيـع المسـتوى بشـأن السـالمة ٢٠٢٠-٢٠١١الطرق 

  ٢١    .....................................  آن األوان لتحقيق النتائج -على الطرق 

  ٢٤    ..................  )٢٠٢٥-٢٠١٦عقد عمل األمم المتحدة من أجل التغذية (  ٨-٦٩ع  ص  ج
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  الصفحة    

  ٢٧    ..............  يج غير المالئم ألغذية الرّضع وصغار األطفالوضع حد للترو   ٩-٦٩ع  ص  ج

  ٢٩    ..............................  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ١٠-٦٩ع  ص  ج
  ٣٢    .............................  ٢٠٣٠الصحة في خطة التنمية المستدامة لعام   ١١-٦٩ع  ص  ج
، ٢٠١٥-٢٠١٤التقريــر البرمجــي والمــالي لمنظمــة الصــحة العالميــة عــن الفتــرة   ١٢-٦٩ع  ص  ج

  ٣٧    .......................  ٢٠١٥انات المالية المراجعة عن عام بما في ذلك البي
حالــة تحصــيل االشــتراكات المقــدرة، بمــا فــي ذلــك الــدول األعضــاء المتــأخرة فــي   ١٣-٦٩ع  ص  ج

  ٣٨    ............  من الدستور ٧سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  ٣٩    ........................................  ٢٠١٧جدول تقدير االشتراكات لعام   ١٤-٦٩ع  ص  ج
  ٤٤    ............................................  حسابات الخارجيتقرير مراجع ال  ١٥-٦٩ع  ص  ج
  ٤٤    ...  العام المدير ومرتب رتب في المصنفة غير الوظائف في الموظفين مرتبات  ١٦-٦٩ع  ص  ج
  ٤٥    .......................  تعديالت النظام األساسي للموظفين: تسوية المنازعات  ١٧-٦٩ع  ص  ج
  ٤٥    .........................  عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ١٨-٦٩ع  ص  ج
  ٤٦    ....  ٢٠٣٠عالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة االستراتيجية ال  ١٩-٦٩ع  ص  ج
  ٥٠    تعزيز ابتكار أدوية األطفال الجيدة والمأمونة الناجعة والميسورة التكلفة وٕاتاحتها  ٢٠-٦٩ع  ص  ج
  ٥٤    ...............................................  التصدي لعبء الورم الفطري  ٢١-٦٩ع  ص  ج
وز المنـــاعي البشـــري االســـتراتيجيات العالميـــة لقطـــاع الصـــحة بشـــأن فيـــروس العـــ  ٢٢-٦٩ع  ص  ج

  ٥٦    ........  ٢٠٢١-٢٠١٦للفترة  والتهاب الكبد الفيروسي والعدوى المنقولة جنسياً 
متابعـة تقريــر فريــق الخبـراء االستشــاريين العامــل المعنـي بتمويــل وتنســيق البحــث   ٢٣-٦٩ع  ص  ج

  ٥٧    ...................................................................  والتطوير
  ٦٠    ....................  تعزيز الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس  ٢٤-٦٩ع  ص  ج
معالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات، ومأمونية أدوية األطفال وٕاتاحتها  ٢٥-٦٩ع  ص  ج

  ...........................................................................    ٦٢  
  

    المقررات اإلجرائية
  ٦٥    .................................................  تشكيل لجنة أوراق االعتماد  )١(٦٩ج ص ع
  ٦٥    ...............والستين التاسعةانتخاب أعضاء مكتب جمعية الصحة العالمية   )٢(٦٩ج ص ع

  ٦٥    ..................................  ين الرئيسيتينانتخاب أعضاء مكتب اللجنيت  )٣(٦٩ص عج 
  ٦٦    ........................................................  إنشاء اللجنة العامة  )٤(٦٩ص عج 
  ٦٦    ......................................................  اعتماد جدول األعمال  )٥(٦٩ص عج 
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  الصفحة    

  ٦٦    .................................................   أوراق االعتماد التحقق من  )٦(٦٩ص عج 
تعيــين شــخص للعمــل عضــوًا فــي فــي حــق الانتخــاب الــدول األعضــاء التــي لهــا   )٧(٦٩ص عج 

  ٦٧   ..........................................................   المجلس التنفيذي
إجرائــي معــد بنــاًء علــى التوصــيات المتفــق عليهــا والصــادرة عــن االجتمــاع مقــرر   )٨(٦٩ص عج 

آذار/  ٩و ٨الحكومي الدولي المفتـوح بشـأن إصـالح تصـريف الشـؤون (جنيـف، 
  ٦٧    ...........................   )٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٩و ٢٨، و٢٠١٦مارس 

إصــــالح عمــــل المنظمــــة فــــي إدارة الطــــوارئ الصــــحية: برنــــامج منظمــــة الصــــحة   )٩(٦٩ص عج 
  ٧٠    ......... ................................   خاص بالطوارئ الصحيةالعالمية ال

األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشـرقية، وفـي   )١٠(٦٩ص عج 
  ٧٠   .....................................................  الجوالن السوري المحتل

الصحة والبيئة: مسودة الـدليل التفصـيلي لتعزيـز االسـتجابة العالميـة آلثـار تلـوث   )١١(٦٩ص عج 
  ٧٢    ......................................................  الهواء الضارة بالصحة

  ٧٣   ............................  تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال  )١٢(٦٩ص عج 
تعزيــز أوجــه التــآزر بــين جمعيــة الصــحة العالميــة ومــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة   )١٣(٦٩ص عج 

  ٧٣    .........................  منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  ٧٤    .......................................  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  )١٤(٦٩ص عج 
الُبعد الصحي العمومي لمشكلة المخدرات العالمية، بما في ذلك في سياق الدورة   )١٥(٦٩ص عج 

االســــتثنائية للجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة بشــــان مشــــكلة المخــــدرات العالميــــة 
  ٧٤    ...........................................  ٢٠١٦المعقودة في نيسان/ أبريل 

  ٧٥    ......................................  التخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية  )١٦(٦٩ص عج 
  ٧٥    ...  ي لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالميةتعيين ممثلين ف  )١٧(٦٩ص عج 
  ٧٦    ...............  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  )١٨(٦٩ص عج 
  ٧٦    .................  اختيار البلد الذي سُتعقد فيه جمعية الصحة العالمية السبعون  )١٩(٦٩ص عج 

  
  المالحق

      
: عالم يتسنى ٢٠٢٠-٢٠١٦ن بشأن الشيخوخة والصحة االستراتيجية وخطة العمل العالميتا  - ١

  ٧٩...........................................  فيه لكل فرد أن يحيا حياة طويلة ويتمتع بالصحة
خطة العمل العالمية للمنظمة لتعزيـز دور النظـام الصـحي فـي إطـار اسـتجابة وطنيـة متعـددة   - ٢

  ١١٤.......  القطاعات للتصدي للعنف بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال
  ١٧٩.............................................................................  إعالن برازيليا  - ٣
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  الصفحة    

  ١٨٧..............  إرشادات بشأن وضع حد للترويج غير المالئم ألغذية الرّضع وصغار األطفال  - ٤
  ١٩٢.............................................  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  - ٥
  ٢٢٣...................................................  النص الُمعّدل للنظام األساسي للموظفين  - ٦
  ٢٢٤..........................  ية الصحية: القوى العاملةاالستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشر   - ٧
االســتراتيجيات العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن فيــروس العــوز النــاعي البشــري والتهــاب الكبــد   - ٨

  ٢٧١....................................  ٢٠٢١-٢٠١٦الفيروسي والعدوى المنقولة جنسيًا للفترة 
  ٤٠٦....................................  إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس  - ٩
  ٤١٥..........................................  لمنظمة الصحة العالميةبرنامج الطوارئ الصحية   - ١٠
  ٤٢٢..................  دليل تفصيلي لتعزيز االستجابة العالمية آلثار تلّوث الهواء الضارة بالصحة  - ١١
توصـــيات اللجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى ســـمنة األطفـــال واإلجـــراءات والمســـؤوليات المتعلقـــة   - ١٢

  ٤٣٤..................................................................................    بتنفيذها
) ٢٠٠٥نيــة بــدور اللــوائح الصــحية الدوليــة (التوصــيات الــواردة فــي تقريــر لجنــة المراجعــة المع  - ١٣

  ٤٤٣...................................................  في مواجهة فاشية اإليبوال واالستجابة لها
نمـــاذج مـــن إعـــداد الفريـــق العامـــل المعنـــي بالتخصـــيص االســـتراتيجي لحيـــز الميزانيـــة بشـــأن   - ١٤

  ٤٦٢...................................................  من الميزانية البرمجية للمنظمة ١ القطاع
إلـــي األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات والمقـــررات اإلجرائيـــة  اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة  - ١٥

  ٤٦٨.........................................................المتعمدة من جانب جمعية الصحة
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  ١جدول األعمال
  

  الجلسات العامة
  
  جمعية الصحةافتتاح   -١
  

  تعيين لجنة أوراق االعتماد  ١-١
  

  انتخاب الرئيس  ٢-١
  

  انتخاب نواب الرئيس الخمسة ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين وٕانشاء اللجنة العامة  ٣-١
  

  اعتماد جدول األعمال وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيسيتين  ٤-١
  
  قرير المجلس التنفيذي عن دورتيه السابعة والثالثين بعد المائة والثامنة والثالثين بعد المائةت  -٢
  
  العامة ةكلمة الدكتورة مارغريت تشان، المدير   -٣
  
  كلمة ضيف الجمعية  -٤
  
  [ ُحذف ]  -٥
  
  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  -٦
  
  الجوائز  -٧
  
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  -٨
  
  م جمعية الصحةاختتا  -٩

  
  "أ"اللجنة 

  
  ٢افتتاح أعمال اللجنة  -١٠
  

  إصالح منظمة الصحة العالمية  -١١
  

  نبذة عن  تنفيذ اإلصالح   ١-١١
                                                           

 اعُتِمد في الجلسة العامة الثانية.   ١

  ئيس والمقرر.بما في ذلك انتخاب نواب الر    ٢
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  تشاور الدول األعضاء بشأن إصالح تصريف الشؤونعملية   ٢-١١
  

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٣-١١
  

  السارية غير األمراض  -١٢
  

  األطفال وصغار والرّضع مهاتاأل تغذية  ١-١٢
  

  األطفال سمنة على بالقضاء المعنية جنةتقرير الل  ٢-١٢
  
  خطة العمل العالمية بشأن العنفمسودة   ٣-١٢  

  
السـارية ومكافحتهـا: االسـتجابة للتكليفـات المحـددة مـن أجـل التحضـير غيـر  األمـراض من الوقاية  ٤-١٢

 األمـــراض مـــن الوقايـــة بشـــأن المتحـــدة لألمـــم امـــةالع للجمعيـــة المســـتوى الرفيـــع لالجتمـــاع الثالـــث
  ٢٠١٨في عام  ومكافحتها) السارية غير( المعدية غير

  
الصــحة  تعزيــز أوجــه التــآزر بــين جمعيــة الصــحة العالميــة ومــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة منظمــة  ٥-١٢

  بشأن مكافحة التبغ اإلطارية العالمية
  

 االســتثنائية الــدورة ســياق فــي ذلــك فــي بمــا يــة،العالم المخــدرات مشــكلةل مــوميالع يالصــح عــدبُ ال  ٦-١٢
  ٢٠١٦المعقودة في نيسان/ أبريل  العالمية المخدرات مشكلة بشأن المتحدة لألمم العامة للجمعية

  
عقـــــــد األمـــــــم المتحـــــــدة للعمـــــــل مـــــــن أجـــــــل الســـــــالمة علـــــــى الماثلـــــــة أمـــــــام للتحـــــــديات التصـــــــدي   ٧-١٢

لثــاني الرفيــع المســتوى بشــأن الســالمة علــى العــالمي ا المــؤتمر): حصــيلة ٢٠٢٠-٢٠١١( الطــرق
  آن األوان لتحقيق النتائج – الطرق

  
  العمر طيلة الصحة تعزيز  -١٣

  
  بالصحة المتعلقة لأللفية اإلنمائية األهداف بلوغ رصد  ١-١٣
  

  ٢٠٣٠الصحة في خطة التنمية المستدامة لعام   ٢-١٣
  

  المرأة والطفل والمراهقصحة لالخطة العملية للتقدم في االستراتيجية العالمية   ٣-١٣
  

 مرحلـــة فـــي بالصـــحة للتمتـــع العمـــر طيلـــة يمتـــد نهـــج اتبـــاع أجـــل مـــن القطاعـــات المتعـــدد العمـــل  ٤-١٣
  الشيخوخة: مسودة االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الشيخوخة والصحة

  
ار تلــوث الهــواء الضــارة آلثــ تعزيــز االســتجابة العالميــةالــدليل التفصــيلي لمســودة  :والبيئــة الصــحة  ٥-١٣

  بالصحة
  

  اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية دور قطاع الصحة في  ٦-١٣
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  واالستجابة والترصد التأهب  -١٤
  

  )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح تنفيذ  ١-١٤
  

  )٢٠٠٥التقرير السنوي عن تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  •
  

) فـــي مواجهـــة فاشـــية ٢٠٠٥للـــوائح الصـــحية الدوليـــة (تقريـــر لجنـــة المراجعـــة المعنيـــة بـــدور ا  •
  اإليبوال واالستجابة لها

  
  األخرى والفوائد اللقاحات إلى والتوصل األنفلونزا فيروسات تبادل: الجائحة لألنفلونزا التأهب  ٢-١٤
  

  الجدري فيروس مخزونات تدمير: الجدري استئصال  ٣-١٤
  

  الميكروبات مضادات مقاومة بشأن العالمية العمل خطة  ٤-١٤
  

  شلل األطفال   ٥-١٤
  

  النطاق الواسعة الوخيمة الطوارئ في المنظمة استجابة  ٦-١٤
  

  تعزيز صحة المهاجرين  ٧-١٤
  

  ٢٠١٤ عام في اإليبوال فيروس مرض فاشية  ٨-١٤
  

واسـتجابة األمانـة لسـائر  ٢٠١٤ عـام في اإليبوال فيروسأحدث المعلومات عن فاشية مرض   •
    المسائل المطروحة

  لم تصدر الوثيقة ] [
  

تعزيـــز تبـــادل المعلومـــات عـــن منتجـــات التشـــخيص والوقايـــة والعـــالج وتحســـين قـــدرة خيـــارات   •
المنظمة على تسهيل إتاحة تلك المنتجات، بوسائل منها إنشاء قاعـدة بيانـات عالميـة، ابتـداًء 

  من الحمى النزفية
  

  المنظمة الخاص بالطوارئ الصحية: برنامج عمل المنظمة في إدارة الطوارئ الصحيةإصالح   ٩-١٤
  

  ] إلى اللجنة "ب" تم نقله [  -١٥
  

  [ تم نقله إلى اللجنة "ب" ]  -١٦
  

  [ تم نقله إلى اللجنة "ب" ]  -١٧
  

  اللجنة "ب"
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٨

                                                           
  بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر.   ١



والستون التاسعةجمعية الصحة العالمية   

 - xii - 

  األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل  -١٩
  

  الميزانية البرمجية والشؤون المالية  -٢٠
  

ـــرة   ١-٢٠ ـــة عـــن الفت ، بمـــا فـــي ذلـــك ٢٠١٥-٢٠١٤التقريـــر البرمجـــي والمـــالي لمنظمـــة الصـــحة العالمي
  ٢٠١٥البيانات المالية المراجعة عن عام 

  
  ٢٠١٧-٢٠١٦تمويل الميزانية البرمجية   ٢-٢٠

  
  التخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية  •

  
تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلـى حالة   ٣-٢٠

  من الدستور ٧حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  

  [ ُحذف ]   ٤-٢٠
  

  ٢٠١٧لعام  جدول تقدير االشتراكات  ٥-٢٠
  

  ] ُحذف[   ٦-٢٠
  

  ] ُحذف[   ٧-٢٠
  

  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  -٢١
  

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١-٢١
  

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٢-٢١
  

  شؤون العاملين  -٢٢
  

  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ١-٢٢
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٢-٢٢
  

  الت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفينتعدي  ٣-٢٢
  

  ةمنظمة الصحة العالمي لموظفي التقاعدية لمعاشاتتعيين ممثلين في لجنة ا  ٤-٢٢
  

  الشؤون اإلدارية والقانونية  -٢٣
  

  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  ١-٢٣
  

  العالمية عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة  ٢-٢٣
  

   التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  -٢٤
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  السارية األمراض  -١٥
  

  االستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة مسودات  ١-١٥

  ٢٠٢١-٢٠١٦، فيروس العوز المناعي البشري  •
  ٢٠٢١-٢٠١٦التهاب الكبد الفيروسي،   •
  ٢٠٢١-٢٠١٦المنقولة جنسيًا،  العدوى  •

  
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ٢-١٥
  

  رم الفطريالو   ٣-١٥
  

  ١النظم الصحية  -١٦
  

  القوى العاملة والخدمات الصحية  ١-١٦
  

   ٢٠٣٠العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة  االستراتيجية مسودة  •
  

  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس إطار  •
  

 – فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامــل المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق البحـــث والتطـــويرمتابعــة تقريـــر   ٢-١٦
  تقرير االجتماع المفتوح للدول األعضاء

  
   المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة/ المزورة/ النوعية المتدنية الطبية المنتجات  ٣-١٦

  
  مونية أدوية األطفال وٕامكانية إتاحتهامعالجة حاالت نقص األدوية عالميًا، ومأ  ٤-١٦

  
  التقارير المرحلية  -١٧

  
  األمراض السارية

  )١٦-٦٤ع  ص  ج(القرار  استئصال داء التنينات  ألف:
  

  األمراض غير السارية
  )٢١-٦٠ج ص عالتخلص من اضطرابات عوز اليود بشكل دائم (القرار   باء:

  
  تعزيز الصحة طيلة العمر

  )١٩-٦٧ج ص عالعمر (القرار  طيلة عناصر الرعاية الشاملة من كعنصر فةالملط الرعاية تعزيز  جيم:

                                                           
 ).٢٠١٦) (١١(١٣٨م تُنِقل من برنامج عمل اللجنة "أ" إلى برنامج عمل اللجنة "ب" عمًال بالمقّرر اإلجرائي    ١



والستون التاسعةجمعية الصحة العالمية   

 - xiv - 

 تحسـين أجـل من القطاعات عبر مستدامة إجراءات: واالقتصادية االجتماعية التنمية فيالمساهمة   دال:
الصــحة ]  تعزيــز بشــأن الثــامن العــالمي المــؤتمر [ متابعــة الصــحة مجــال فــي واإلنصــاف الصــحة
  )١٢-٦٧ج ص ع(القرار 

 القــرار( الدوليــة اإلنمائيــة والمرامــي األهــداف بلــوغ نحــو التقــدم تســريع اســتراتيجية: اإلنجابيــة الصــحة  هاء:
  )١٢-٥٧ع ص  ج

  
  النظم الصحية

  )٢٣-٦٧ع ص ج القرار(الشاملة  الصحية للتغطية دعماً  الصحية والتكنولوجيات التدخالت تقييم  واو:
  )٢٢-٦٧ج ص عإتاحة األدوية األساسية (القرار   زاي:
 جودتهـا وضـمان المماثلـة البيولوجيـة العـالج منتجات ذلك في بما البيولوجية العالج منتجات إتاحة  حاء:

  )٢١-٦٧ج ص عونجاعتها (القرار  ومأمونيتها
  )٢١-٦٣ج ص عالصحة (القرار  أجل من البحوث بشأن العالمية الصحة منظمة استراتيجية  طاء:

  
  يةالخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكين

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

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  قائمة الوثائق
 
  
  ١جدول األعمال  ١تنقيح  ٦٩/١ج
  
والثالثـين  الثامنـةبعـد المائـة و  والثالثـين السـابعةتقرير المجلس التنفيذي عن دورتيـه   ٦٩/٢ج

  بعد المائة
  
كلمــــة الــــدكتورة مارغريــــت تشــــان، المــــديرة العامــــة، أمــــام جمعيــــة الصــــحة العالميــــة   ٦٩/٣ج

 والستين التاسعة
  
  نفيذ اإلصالحنبذة عن ت  ٦٩/٤ج
  
  عملية تشاور الدول األعضاء بشأن إصالح تصريف الشؤون  ٦٩/٥ج
  
  ٢إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٦٩/٦ج
  
  تغذية األمهات الرّضع وصغار األطفال  ٦٩/٧ج
  
  تغذية األمهات الرّضع وصغار األطفال  ١إضافة  ٦٩/٧ج

  ٣ذية الرضع وصغار األطفالإرشادات بشأن وضع حد للترويج غير المالئم ألغ  
  
  تغذية األمهات الرّضع وصغار األطفال  ٢إضافة  ٦٩/٧ج

  )٢٠٢٥-٢٠١٦عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية (  
  
  ٤تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال  ٦٩/٨ج
  
  ٥مسودة خطة العمل العالمية بشأن العنف  ٦٩/٩ج
  
االســتجابة للتكليفــات المحــددة مــن  الســارية ومكافحتهــا:غيــر  األمــراض مــن الوقايــة  ٦٩/١٠ج

 المتحـــدة لألمـــم العامـــة للجمعيـــة المســـتوى الرفيـــع الثالـــث أجـــل التحضـــير لالجتمـــاع
  ٢٠١٨ومكافحتها في عام ) السارية غير( المعدية  غير األمراض من الوقاية بشأن

  

                                                      
  .xiانظر الصفحة    ١
 .٥انظر الملحق    ٢

 .٤انظر الملحق    ٣

  .١٢انظر الملحق    ٤
 .٢انظر الملحق    ٥
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راف فـــي اتفاقيـــة تعزيـــز أوجـــه التـــآزر بـــين جمعيـــة الصـــحة العالميـــة ومـــؤتمر األطـــ  ٦٩/١١ج
  منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
إلــــى األمانــــة نتيجــــة للقــــرارات المقتــــرح  اآلثــــار الماليــــة واإلداريــــة المترتبــــة بالنســــبة  ١إضافة  ٦٩/١١ج

  ١من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة اعتمادها
  
يـة، بمـا فـي ذلـك فـي سـياق الـدورة الُبعد الصحي العمـومي لمشـكلة المخـدرات العالم  ٦٩/١٢ج

االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن مشـكلة المخـدرات العالميـة المنعقـدة 
  ٢٠١٦في نيسان/ أبريل 

 
 علــى الســالمة أجــل مــن للعمــل المتحــدة األمــم عقــد أمــام الماثلــة للتحــديات التصــدي  ٦٩/١٣ج

 بشــأن المســتوى الرفيــع يالثــان العــالمي المــؤتمر حصــيلة): ٢٠٢٠-٢٠١١( الطــرق
  ٢النتائج لتحقيق األوان آن -الطرق  على السالمة

  
  المتعلقة بالصحة لأللفية رصد بلوغ األهداف اإلنمائية  ٦٩/١٤ج
  
  ٢٠٣٠الصحة في خطة التنمية المستدامة لعام   ٦٩/١٥ج
  
لطفـل مـرأة وابشـأن صـحة ال فـي االسـتراتيجية العالميـةالُمحرز الخطة العملية للتقدم   ٦٩/١٦ج

  والمراهق
 
العمل المتعدد القطاعات من أجل اتباع نهج يمتد طيلة العمر للتمتـع بالصـحة فـي   ٦٩/١٧ج

االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الشــيخوخة  مرحلــة الشــيخوخة: مســودة
  ٣والصحة

  
  الصحــة والبيئـة  ٦٩/١٨ج

لهــــواء الضــــارة آلثــــار تلــــّوث ا مســــودة دليــــل تفصــــيلي لتعزيــــز االســــتجابة العالميــــة
  ٤بالصحة

  
  دور قطاع الصحة في اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  ٦٩/١٩ج
 
  )٢٠٠٥(تنفيذ اللوائح الصحية الدولية   ٦٩/٢٠ج

  )٢٠٠٥(التقرير السنوي عن تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 
  
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ٦٩/٢١ج
 مواجهـة ) فـي٢٠٠٥اللـوائح الصـحية الدوليـة ( ة المراجعـة المعنيـة بـدورتقرير لجنـ  ١ تنقيح ١إضافة  ٦٩/٢١وج

  ٥فاشية اإليبوال واالستجابة لها
                                                      

 .١٥انظر الملحق    ١

 .٣انظر الملحق    ٢

 .١انظر الملحق    ٣

 .١١انظر الملحق    ٤

 .١٣انظر الملحق    ٥
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ـــةإلـــى األمانـــة نتيجـــة  اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة  ٢إضافة  ٦٩/٢١ج  للمقـــررات اإلجرائي
  ١من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة المقترح اعتمادها

  
 اللقاحــــات إلــــى والتوصــــل األنفلــــونزا فيروســــات تبــــادل: الجائحــــة تأهــــب لألنفلــــونزاال  ٦٩/٢٢ج

  األخرى والفوائد
  
 اللقاحــــات إلــــى والتوصــــل األنفلــــونزا فيروســــات تبــــادل: الجائحــــة التأهــــب لألنفلــــونزا  ١ إضافة ٦٩/٢٢ج

  األخرى والفوائد
بالتأهــــب تقريــــر الــــدورة االســــتثنائية للفريــــق االستشــــاري المعنــــي باإلطــــار الخــــاص   

  لألنفلونزا الجائحة
  
 اللقاحــــات إلــــى والتوصــــل األنفلــــونزا فيروســــات تبــــادل: الجائحــــة لألنفلــــونزا التأهــــب  ٢إضافة  ٦٩/٢٢ج

  األخرى والفوائد
  
  استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري  ٦٩/٢٣ج
  
  خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات  ٦٩/٢٤ج
  
  خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات  ١ إضافة ٦٩/٢٤ج

 ووســـائل األدويـــة اســـتحداث لـــدعم والقوامـــة للتطـــوير عـــالمي إطـــار وضـــع خيـــارات  
 التـــــدخالت، مـــــن وغيرهـــــا للميكروبـــــات، المضـــــادة الجديـــــدة واللقاحـــــات التشـــــخيص
  المالئم واستعمالها وتوزيعها ومراقبتها

  
  شلل األطفال  ٦٩/٢٥ج
  
  المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق استجابة  ٦٩/٢٦ج
  
  تعزيز صحة المهاجرين  ٦٩/٢٧ج
  
  ] الوثيقة لم تصدر[   ٦٩/٢٨ج
  
ـــــة والعـــــالج   ٦٩/٢٩ج ـــــز تبـــــادل المعلومـــــات عـــــن منتجـــــات التشـــــخيص والوقاي ـــــارات تعزي خي

اء المنظمـــة علـــى تســـهيل إتاحـــة تلـــك المنتجـــات، بوســـائل منهـــا إنشـــ وتحســـين قـــدرة
  الحمى النزفيةابتداًء من  قاعـدة بيانـات عالميـة،

  
  إصالح عمل المنظمة في إدارة الطوارئ الصحية  ٦٩/٣٠ج

  ٢برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية  
  
  

                                                      
 .١٥انظر الملحق    ١

 .١٠انظر الملحق    ٢
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  مسودة االستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة  ٦٩/٣١ج
  ٢٠٢١١-٢٠١٦فيروس العوز المناعي البشري،   

  
  تراتيجيات العالمية لقطاع الصحةمسودة االس  ٦٩/٣٢ج

  ١ ٢٠٢١-٢٠١٦التهاب الكبد الفيروسي،   
  
  مسودة االستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة  ٦٩/٣٣ج

  ١ ٢٠٢١-٢٠١٦، األمراض الُمعدية المنقولة جنسياً   
  
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ٦٩/٣٤ج
  
  الورم الفطري  ٦٩/٣٥ج
  
  : أحدث المعلوماتالقوى العاملة الصحية  ٦٩/٣٦ج
  
  مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على   ٦٩/٣٧ج
  الثانية من التقارير الوطنية سلسلة: الالمستوى الدولي  ١إضافة  ٦٩/٣٧وج
  
  الصحية والخدمات العاملة القوى  ٦٩/٣٨ج

 القــــــــــوى :صــــــــــحيةال البشــــــــــرية المــــــــــوارد بشــــــــــأن العالميــــــــــة االســــــــــتراتيجية مســــــــــّودة  
  ٢٠٣٠٢ العاملة

 
  ٣إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس  ٦٩/٣٩ج
  
 العامـــل المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق البحـــث متابعـــة تقريـــر فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين  ٦٩/٤٠ج

  تقرير االجتماع المفتوح للدول األعضاء -والتطوير
  
/ المغشوشـــــة/ التوســـــيم المغشوشـــــة/ مـــــزورةال/ النوعيـــــة المتدنيـــــة الطبيـــــةالمنتجـــــات   ٦٩/٤١ج

  المزيفة
  
  ومأمونية أدوية األطفال وٕامكانية إتاحتها معالجة حاالت نقص األدوية عالميًا،  ٦٩/٤٢ج
  
  التقارير المرحلية  ٦٩/٤٣ج
  
وفــي  بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، المحتلــة، األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية  ٦٩/٤٤ج

  الجوالن السوري المحتل
  

                                                      
 .٨انظر الملحق    ١

 .٧انظر الملحق    ٢

 .٩انظر الملحق    ٣



 قائمة الوثائق

- xix - 

وفــي  بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، المحتلــة، األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية  ١إضافة  ٦٩/٤٤ج
  الجوالن السوري المحتل

مــوجز  : الفلســطينية المحتلــة   األرض   تقريــر التقيــيم الميــداني: األحــوال الصــحية فــي  
  النتائج

  
، ٢٠١٥-٢٠١٤ة التقريــــر البرمجــــي والمــــالي لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة عــــن الفتــــر   ٦٩/٤٥ج

  ٢٠١٥في ذلك البيانات المالية المراجعة عن عام  بما
  
  ٢٠١٧-٢٠١٦تمويل الميزانية البرمجية   ٦٩/٤٦ج
  
  ٢٠١٧-٢٠١٦تمويل الميزانية البرمجية   ٦٩/٤٧ج

  ١التخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية  
  
ة فـي سـداد المتـأخر حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الـدول األعضـاء   ٦٩/٤٨ج

  من الدستور ٧أحكام المادة  تطبيق حد يبرراشتراكاتها إلى 
  
  ٢٠١٧جدول تقدير االشتراكات لعام   ٦٩/٤٩ج
  
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ٦٩/٥٠ج
  
  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٦٩/٥١ج
  
  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ٦٩/٥٢ج
  
  لدوليةتقرير لجنة الخدمة المدنية ا  ٦٩/٥٣ج
  
  ٢تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٦٩/٥٤ج
  
  تعلين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٦٩/٥٥ج

  
  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  ٦٩/٥٦ج
  
  ميةعملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العال  ٦٩/٥٧ج
  
  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  ٦٩/٥٨ج
  
  مشروع قـــرار  ٦٩/٥٩ج

 البشــــريفيــــروس العــــوز المنــــاعي االســــتراتيجيات العالميــــة لقطــــاع الصــــحة بشــــأن   
  ٢٠٢١-٢٠١٦المنقولة جنسيًا للفترة  والعدوىوالتهاب الكبد الفيروسي 

  
                                                      

 .١٤انظر الملحق    ١

 .٦انظر الملحق    ٢
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إلــــى األمانــــة نتيجــــة للقــــرارات المقتــــرح  ر الماليــــة واإلداريــــة المترتبــــة بالنســــبةاآلثــــا  ١إضافة  ٦٩/٥٩ج
  ١من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة اعتمادها

  
  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول إطار  ٦٩/٦٠ج

لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة تقرير   
  لمية التاسعة والستينالعا

  
 إصالح عمل المنظمة في إدارة الطوارئ الصحية  ٦٩/٦١ج

إلى جمعية الصحة  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  
  التاسعة والستين العالمية

  
، بما في ٢٠١٥-٢٠١٤ تقرير منظمة الصحة العالمية البرمجي والمالي عن الفترة  ٦٩/٦٢ج

  ٢٠١٥ ذلك البيانات المالية المراجعة لعام
لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة تقرير   

  العالمية التاسعة والستين
  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الـدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـداد   ٦٩/٦٣ج

  من الدستور ٧أحكام المادة  تطبيق اشتراكاتها إلى حد يبرر
إلى جمعية الصحة  لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذيتقرير   

  العالمية التاسعة والستين
  
وتوصـــيات  تقريـــر مراجـــع الحســـابات الـــداخليو  تقريـــر مراجـــع الحســـابات الخـــارجي  ٦٩/٦٤ج

  عن التنفيذ تقرير مرحلي المراجعة الخارجية والداخلية للحسابات:
تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي المقـدم إلـى جمعيـة   

  الصحة العالمية التاسعة والستين
  
  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ٦٩/٦٥ج

إلى جمعية الصحة  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  
  التاسعة والستين العالمية

  
  "أالتقرير األول للجنة "  ٦٩/٦٦ج
  
  لجنة أوراق االعتماد  ٦٩/٦٧ج
  
شــخص للعمــل عضــوًا فــي المجلــس  انتخــاب الــدول األعضــاء التــي لهــا حــق تعيــين  ٦٩/٦٨ج

  التنفيذي
  
  "بللجنة " األولالتقرير   ٦٩/٦٩ج
  
  "أللجنة " الثانيالتقرير   ٦٩/٧٠ج
  
  "بللجنة " الثانيالتقرير   ٦٩/٧١ج

                                                      
 .١٥ر الملحق انظ   ١
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  "أللجنة " الثالثالتقرير   ٦٩/٧٢ج
  
  للجنة "أ" الرابعالتقرير   ٦٩/٧٣ج
  
  للجنة "ب" الثالثالتقرير   ٦٩/٧٤ج
  
  "بللجنة " الرابعالتقرير   ٦٩/٧٥ج
  
  التقرير الخامس للجنة "أ"  ٦٩/٧٦ج
  

  وثائق معلومات
  
  الجوائز  ١معلومات/ /٦٩ج
  
  ] الوثيقة لم تصدر[   ٢معلومات/ /٦٩ج
  
  ٢٠١٥المساهمات الطوعية حسب الصندوق وحسب الجهة المساهمة لعام   ٣معلومات/ /٦٩ج
  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ٤معلومات/ /٦٩ج

  الجوالن السوري المحتل 
  وزارة الصحة في الجمهورية العربية السوريةتقرير مقدم من 

  
فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي األحــوال الصــحية   ٥معلومات/ /٦٩ج

  الجوالن السوري المحتل
  تقرير مقدم من مدير إدارة الصحة باألونروا

  
تلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المح  ٦معلومات/ /٦٩ج

  الجوالن السوري المحتل
مراقب الدائم لفلسطين لدى األمـم المتحـدة والمنظمـات بناًء على طلب التقرير مقدم   

  الدولية األخرى في جنيف
  

  وثائق متنوعات
  
  قائمة بأسماء المندوبين وسائر المشاركين [ باإلنكليزية والفرنسية فقط ]  ١تنقيح  ١متنوعات/ /٦٩ج
  
  دليل المندوبين إلى جمعية الصحة العالمية  ٢متنوعات/ /٦٩ج
  
  ررات اإلجرائية وقائمة القرارات المق  ٣متنوعات/ /٦٩ج
  
  قائمة الوثائق  ٤متنوعات/ /٦٩ج
  
  تعليمات بشأن استخدام نظام التصويت اإللكتروني لترشيح المدير العام وتعيينه  ٥متنوعات/ /٦٩ج
  
اإلطاريــة التفاقيــة األمــم المتحــدة  الســيدة كريســتيانا فيغيــريس، األمــين التنفيــذيكلمــة   ٦متنوعات/ /٦٩ج

  المناخ أمام جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين تغّيربشأن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



 

  



-xxiii- 

        
  أعضاء مكتب جمعية الصحة وعضوية اللجان

  
    الرئيس:

  )عمان( أحمد بن محمد السعيديالدكتور   الرئيس:
  

  نواب الرئيس:
  ام (ماليزيا)ساثاسيفام سوبرامانيالدكتور 

  الدكتور فرانسيكو فيرينتيس (بنما)
  السيد أسان ناغيادوم (تشاد)

  لشتي) -الدكتورة أنا إيزابيل سواريس (تيمور 
  كتور أرمين مراديان (أرمينيا)الد

  األمين:
  ةالعام ةتشان، المدير  ارغريتالدكتورة م

  
  لجنة أوراق االعتماد

  
الـدول  وفـودتألفت لجنـة أوراق االعتمـاد مـن   

أفغانســـتان، دولـــة بوليفيـــا المتعـــددة األعضـــاء التاليـــة: 
القوميـــــات، جورجيـــــا، هـــــايتي، الهنـــــد كينيـــــا، ليبيريـــــا، 

  .ية كوريا، أسبانيا، تونغامدغشقر، بولندا، جمهور 
  اثرزينا روتكوفوسكا (بولندا)كالسيدة  الرئيس:

  رة بيرينس داهن (ليبيريا)الدكتو  نائب الرئيس:
شــــــوت، كبيــــــرة  -فرانســــــوا زمــــــورانة الســــــيد األمــــــين:

  المستشارين القانونيين
  

  اللجنة العامة
  

ـــــة    ـــــة العامـــــة مـــــن رئـــــيس جمعي تألفـــــت اللجن
ــــى  ،الصــــحة ونوابــــه ورئيســــي اللجنتــــين الرئيســــيتين إل

أنتيغــــــوا : ب منــــــدوبي الــــــدول األعضــــــاء التاليــــــةجانــــــ
ــــــة  ــــــنن، الكــــــاميرون، جمهوري ــــــين، ب ــــــودا، األرجنت وبرب
ــــــا،  أفريقيــــــا الوســــــطى، الصــــــين، كــــــوت ديفــــــوار، كوب
إســـتونيا، فرنســـا، العـــراق، هولنـــدا، االتحـــاد الروســـي، 

الصومال، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 
ة، الواليـات المتحـدة الشـمالية، جمهوريـة تنزانيـا المتحـد

 األمريكية.

  أحمد بن محمد السعيدي (عمان)الدكتور  الرئيس:
  ةالعام ةتشان، المدير  ارغريتم الدكتورةاألمين: 

  
  اللجنتان الرئيسيتان

  
مــــــن النظــــــام الــــــداخلي  ٣٣بموجــــــب المــــــادة   

لجمعيــــة الصــــحة العالميــــة يحــــق لكــــل وفــــد أن يكــــون 
  .رئيسيةفي كل لجنة بأحد أعضائه ممثًال 

  
  اللجنة "أ"

  
  السيد مارتن بوولز (أستراليا) الرئيس:
 الســــــيدة تــــــارو كويفيســــــتو (فنلنــــــدا) الــــــرئيس: انائبــــــ

  نيكوالس ستيل (غرينادا) السيد
  )ملديف( سامية عائشة السيدة  المقرر:

ــــــين: ــــــدكتور  األم تيمــــــوثي أرمســــــترونغ، المنســــــق، ال
  الترصد والوقاية السكانية

  
  اللجنة "ب"

  
  فوسيت براكونغساي (تايلند) الدكتور الرئيس:
ــــ ــــرئيس: انائب  الــــدكتورة ماهليــــت كــــايفلي (إثيوبيــــا) ال

الري (جمهوريــــــــــــة إيــــــــــــران  –الــــــــــــدكتور أســــــــــــادي 
  اإلسالمية)

  )السيد عبدونومون سيديكوف (أوزبكستانالمقرر: 
السـالمة كاليـف أونـدوري، المنسـق، الـدكتور  األمين:
  والحذر

  
  ممثلو المجلس التنفيذي

  س ماتوزو (جنوب أفريقيا)بريشيالسيدة ا
  ن أغوستين نييتو (األرجنتين)وبير الدكتور 

  سعد حافظ (باكستان)االدكتور 
  (جمهورية كوريا)بوك  –يون مان جالدكتورة 

_______________________  
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  القـرارات
  
  
  

  ١تعزيز الوظائف األساسية للصحة العمومية دعمًا لبلوغ التغطية الصحية الشاملة  ١-٦٩ج ص ع
  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

  ٢؛٢٠٣٠الخاص بالصحة في خطة التنمية المستدامة لعام بعد النظر في التقرير 
  
عتبارهـا مـن أكثـر الطـرق فعاليـة وشـمولية واسـتدامة فـي إذ ُتشير إلى أهمية وظائف الصحة العموميـة با

  تعزيز صحة السكان واألفراد وفي الحد من عبء المرض؛
  

الحاجــة إلــى تعزيــز ســبل تصــريف شــؤون الصــحة العموميــة، والقــدرات المؤسســية والتقنيــة فــي  تُــِدرك وٕاذ
االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن البلدان للمساهمة بفعالية في تعزيز صحة السكان وحماية الناس من اآلثار 

  اعتالل الصحة في ظل عالم تسوده العولمة؛
  

الجميــع بأنمــاط عــيش  تمتّــع (ضــمان ٢٠٣٠مــن خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  ٣وٕاذ تقــر بــأن الهــدف 
غايــة تــرتبط بالصــحة، إلــى جانــب العديــد مــن  ١٣صــحية وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار) ومــا ينطــوي عليــه مــن 

، سيسـتلزم التعـاون بقـوة ٢٠٣٠ات واألهداف األخرى ذات الصلة بالصحة في خطة التنمية المستدامة لعـام الغاي
  بين القطاعات حتى يتثنى تنفيذه بشكل كامل؛

  
، )٢٠١٥( ٧٠/١  االلتـــــزام الـــــوارد فـــــي قـــــرار الجمعيـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة مجـــــددًا علـــــىوٕاذ تؤكـــــد 

(تحقيــق التغطيــة الصــحية  ٨- ٣"، وخاصــة الغايــة ٢٠٣٠  لمســتدامة لعــام"تحويــل عالمنــا: خطــة التنميــة ا  بعنــوان
األدويـة و خـدمات الرعايـة الصـحية األساسـية الجيـدة  وٕاتاحـةالشاملة، بما في ذلـك الحمايـة مـن المخـاطر الماليـة، 

فقـــر والـــذي ســـوف يســـاهم فـــي القضـــاء علـــى ال للجميـــع) واللقاحـــات المأمونـــة والفعالـــة والجّيـــدة والميســـورة التكلفـــة
  ؛والجورومكافحة عدم المساواة 

  
) بشــأن الصــحة العالميــة والسياســة ٢٠١٢( ٦٧/٨١وٕاذ تشــير إلــى قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 

تمييـز علـى  بـالجميـع الحصـول إمكانيـة الخارجية، وٕاذ تعترف بأن التغطية الصحية الشاملة تنطوي ضمنًا على 
الالزمة لتعزيز الصحة والوقاية والعالج  ساسيةلخدمات الصحية األمحددة على الصعيد الوطني من ا اتمجموع

 نأّن هـذه الخـدمات لـ ضـمان، مـع والجيـدة وعلى األدوية األساسـية المأمونـة والميسـورة التكلفـة والفّعالـة والتأهيل،
شـة مـن صعوبات مالية؛ مع التركيز بشكل خاص على الفئات الفقيرة والضعيفة والمهمل الحاصلين عليهاعّرض ت

                                                           
  األمانة.هذا القرار بالنسبة إلى  اعتماد لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على ١٥انظر الملحق    ١
 .٦٩/١٥الوثيقة ج   ٢



 4 جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون 

 

حقهـا فـي التمتـع بـأعلى  إعمـالعلـى  ة هـذه الفئـاتلمبدأ االندماج االجتماعي، مـن أجـل تعزيـز قـدر  السكان؛ وفقاً 
  مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية؛

  
) الــذي يســلم أيضــًا بــأن ٢٠١٢(  ٦٧/٨١  وٕاذ ُتشــير كــذلك إلــى أن قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة

 قادر على الصمودوجود نظام صحي  يستند إلىمستدام ماليًا و على نحو فعال لشاملة االتغطية الصحية  حقيقت
، يشــمل اً واســع اً جغرافيــ ويغطــي نطاقــاً  الشــاملة،يــوفر خــدمات الرعايــة الصــحية األوليــة  ،لالحتياجــات واالســتجابة

يـًا مـن العـاملين المهـرة ويضـم عـددًا كاف ،يركز بشكل خاص على أشد السكان احتياجاً و المناطق النائية والريفية، 
لتنفيـذ تـدابير الصـحة  الالزمـة القـدرات وتتـوافر لـه الذين حصـلوا علـى التـدريب الجيـد ولـديهم الـدافع علـى العمـل،

سياســــات تشــــمل مختلــــف  بواســــطةة يمحــــددات الصــــحالة الواســــعة النطــــاق وحمايــــة الصــــحة ومعالجــــة موميــــالع
  سكان؛لدى االصحي ل تعزيز الوعيالقطاعات، بما في ذلك 

  
) بشأن الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تعزيز النظم ٢٠٠٩( ١٢- ٦٢ع ج صوٕاذ ُتشير إلى القرار 

الصحية، والذي يحث الدول األعضاء على إحالل الناس مكان الصدارة فـي مجـال الرعايـة الصـحية عـن طريـق 
المحليـة ومسـتويات المنـاطق التـي  اعتماد نماذج إليتـاء الخـدمات، علـى النحـو المناسـب، تركـز علـى المسـتويات

تقــدم خــدمات الرعايــة الصــحية األوليــة الشــاملة، بمــا فــي ذلــك خــدمات تعزيــز الصــحة وتــوقي األمــراض والرعايــة 
  ل تكاليفها؛العالجية والرعاية الملطفة مع اإلشارة إلى أهمية الخدمات المنصفة والتي يمكن تحمَّ 

  
) بشــأن اســتدامة هياكــل التمويــل الصــحي والتغطيــة ٢٠١١( ٩- ٦٤ج ص عإلــى القــرار أيضــًا وٕاذ ُتشــير 

الشاملة، والذي يقر بأن للنظم الصحية الفعالة التي توفر خدمات صحية شاملة، بما فيها خدمات الوقاية، أهمية 
  قصوى للصحة والتنمية االقتصادية والرفاه، وبضرورة ارتكاز هذه النظم على التمويل المنصف والمستدام؛

  
)، الوثيقة الختامية لالجتماع ٢٠١٤(  ٦٨/٣٠٠المتحدة  لألممإلى قرار الجمعية العامة  أيضاً وٕاذ ُتشير 

رفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة بشــأن االســتعراض الشــامل وتقيــيم التقــدم المحــرز فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر 
ر الكــافي فــي الوقايــة مــن ومكافحتهــا، والــذي يعتــرف، ضــمن جملــة أمــور، بــأن التقــدم غيــ (غيــر الســارية) المعديــة

ة ومكافحتهـا يقـوض التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية فـي جميـع أنحـاء العـالم، ويلـزم بتنفيـذ سـارياألمراض غير ال
على نحو تتناول السياسات العامة الفعالة والمتعددة القطاعات لتعزيز الصحة، وبتعزيز النظم الصحية وتوجيهها 

ومكافحتهـا والمحـددات االجتماعيـة األساسـية مـن خـالل الرعايـة الصـحية  اريةسـالوقاية مـن األمـراض غيـر ال فيه
  األولية التي تركز على الناس والتغطية الصحية الشاملة في جميع مراحل الحياة؛

 
) بشــــأن تعزيــــز قــــدرات ٢٠١١( EURO/RC61/R2وٕاذ ُتشــــير كــــذلك إلــــى القــــرارات اإلقليميــــة التاليــــة: 

الوظائف األساسـية للصـحة ) بشأن ٢٠٠٠( CD42.R14روبا: إطار للعمل، والصحة العمومية وخدماتها في أو 
) بشـــأن اســـتراتيجية إلتاحـــة الخـــدمات الصـــحية أمـــام الجميـــع وتحقيـــق التغطيـــة ٢٠١٤( CD53.R14و العموميـــة

، وٕاحاطـــة الـــدورة الوظـــائف األساســـية للصـــحة العموميـــة) بشـــأن ٢٠٠٢( WPR/RC53.R7والصـــحية الشـــاملة، 
الوظـائف األساسـية للصـحة ن للجنة اإلقليمية لمنظمة الصـحة العالميـة لشـرق المتوسـط بشـأن تقيـيم الثانية والستي

الوظــائف األساســية للصــحة العموميــة فــي إقلــيم شــرق المتوســط، وتشــجيع الــدول األعضــاء علــى تعزيــز العموميــة 
الصمود والماضية قدمًا  كأساس لتحسين ممارسات الصحة العمومية وكوسيلة لتعزيز النظم الصحية القادرة على

  صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛
  

تقــع مســؤوليتها فــي المقــام األول علــى عــاتق الــدول للصــحة العموميــة  األساســية الوظــائفوٕاذ ُتقــر بــأن 
األعضاء وتدعم تحقيق أغراض التغطية الصحية الشاملة، وتعمـل علـى تيسـير الجـدوى الماليـة منهـا عـن طريـق 

ر الصــحية وتهديـداتها، وعــبء األمــراض غيـر الســارية واألمـراض الســارية، وتسـاهم فــي تحقيــق الحـد مــن المخـاط
  أهداف التنمية المستدامة األخرى ذات الصلة بالصحة وغايتها؛
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التي تمتد عبر العديد من القطاعات بخـالف قطـاع الوظائف األساسية للصحة العمومية وٕاذ تالحظ أن 
دية والبيئيــة واالجتماعيــة للصــحة مــن بــين جملــة أمــور أخــرى، وتفيــد صــحة الصــحة، تعــالج المحــددات االقتصــا

  تتدخل الحكومة لعالج األمر؛  جميع السكان، ومع ذلك فقد تعاني من نقص اإلمدادات وال
  

وٕاذ ُتقر بأن التنفيذ النـاجح لوظـائف الصـحة العموميـة األساسـية يتطلـب تعزيـز قـدرات تصـريف الشـؤون 
قد تشمل عـدة أمـور مـن بينهـا بنـاء المعـارف وقاعـدة البينـات الالزمـة لتحديـد الخيـارات  والصحة العمومية، والتي

السياساتية واالستراتيجيات؛ ضمان توفير مـوارد مسـتدامة وكافيـة، ودعـم الوكـاالت والمـوظفين المهـرة والمتفـانين؛ 
مــن الجنســين فيمــا يتعلــق  تقيــيم الصــحة واآلثــار المترتبــة علــى مختلــف الخيــارات السياســاتية والواقعــة علــى كــل

بالصحة؛ فهم الخطط الخاصـة بسياسـات القطاعـات األخـرى؛ وٕانشـاء منصـات للحـوار بـين القطاعـات والتصـدي 
للتحـــديات، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــالل المشـــاركة المجتمعيـــة؛ تقيـــيم فعاليـــة العمـــل المشـــترك بـــين القطاعـــات ورســـم 

  ألخرى لتعزيز الصحة والرفاه؛السياسات المتكاملة والعمل مع القطاعات الحكومية ا
  

ـــذّكر بـــالقرار  ـــذي يحـــث الـــدول األعضـــاء علـــى تعزيـــز قـــدرات الصـــحة ٢٠٠٥( ٣- ٥٨ج ص عوٕاذ ت ) ال
العموميــة وصــونها للكشــف عــن طــوارئ الصــحة العموميــة والمخــاطر التــي تهــدد الصــحة العموميــة والتبليــغ عنهــا 

) بشـكل كامـل؛ ٢٠٠٥(  ن بتنفيذ اللوائح الصحية الدوليـةوتقييمها واالستجابة لها، وذلك كجزء من التزامات البلدا
) للــدورة االســتثنائية للمجلــس التنفيــذي بشـــأن فيــروس اإليبــوال، والــذي أقــر بأهميـــة ٢٠١٥( EBSS3.R1والقــرار 

معالجة الثغرات المنهجية الطويلة اآلجل والتي تكتنف القدرة على الوقاية من التهديـدات الصـحية والكشـف عنهـا 
بة لها بفعالية بهـدف تحسـين اآلمـن الصـحي علـى الصـعيد الـوطني واإلقليمـي والعـالمي وٕاذ تحـيط علمـًا واالستجا

  يستدعيه هذا األمر من عمل مشترك ومتساوي القدر بين القطاعات؛  بما
  

وٕاذ تؤكد على الطبيعة المتكاملة، والمتداخلة ألهداف التنمية المستدامة، والتي تدعو إلى العمل المتعدد 
  اعات وتضفي طابع شرعية جديد لمعالجة المحددات األوسع نطاقًا للصحة،القط

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  - ١

  
أن ُتظهــر الســلطات الصــحية الوطنيــة ودون الوطنيــة روح القيــادة والشــعور بالملكيــة فــي تحديــد   )١(

بـــين القطاعـــات ســـبل تصـــريف الشـــؤون الصـــحية بفعاليـــة بمـــا فـــي ذلـــك السياســـات الصـــحية المشـــتركة 
المندرجــة ضــمن أهــداف  ٨- ٣واالســتراتيجيات المتكاملــة بهــدف تحســين صــحة الســكان لتحقيــق الغايــة 

التنمية المستدامة والمتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة وغيرها من أهداف التنمية المستدامة ذات الصـلة 
ة اإلنجـاز، حسـب االقتضـاء، بالصحة، وفقـًا لألولويـات الموضـوعة علـى الصـعيد الـوطني، وتسـريع وتيـر 

  من خالل إنشاء وتحسين آليات وقدرات الرصد والتقييم والمساءلة؛
  
أن ُتعزز التعاون الدولي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحمايـة مـن المخـاطر   )٢(

والفعالـة والجيـدة المالية، وٕاتاحة خدمات الرعاية الصـحية األساسـية الجيـدة واألدويـة واللقاحـات المأمونـة 
  والميسورة التكلفة للجميع؛

  
أن تستثمر موارد مستدامة كافية لتعزيز النظم الصحية لتحقيق التغطيـة الصـحية الشـاملة، بمـا   )٣(

في ذلك تخصيص الموارد للفئات االجتماعية واالقتصادية على أساس االحتياجات لصالح أكثر الفئات 
الســياقات الوطنيــة بهــدف الحــد مــن عــبء األمــراض والمخــاطر الســكانية استضــعافًا والمحــرومين ضــمن 

  المالية وعدم المساواة والجور؛
  

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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أن ُتعزز القدرات المؤسسية والتشغيلية والبنية التحتية للصحة العمومية، بما في ذلك الكفاءات   )٤(
البنيــة  العلميــة والتشــغيلية لمؤسســات الصــحة العموميــة، بمــا يتناســب مــع الظــروف الوطنيــة، فضــًال عــن

التحتية المشتركة بـين القطاعـات لالضـطالع بوظـائف الصـحة العموميـة األساسـية، بمـا فـي ذلـك القـدرة 
  على التصدي للتهديدات والمخاطر الصحية الحالية والناشئة؛

  
ــيم والتوظيــف واالحتفــاظ بــالقوى العاملــة المناســبة للغــرض المتــوخى منهــا   )٥( أن تســتثمر فــي التعل

لتـــي يـــتم نشـــرها علـــى نحـــو فعـــال ومنصـــف للمســـاهمة فـــي فعاليـــة وكفـــاءة االضـــطالع والمســـتجيبة لـــه وا
  بوظائف الصحة العمومية األساسية، على أساس احتياجات السكان؛

  
أن تضمن التنسيق والتعاون والتواصل والتآزر بين القطاعات والبرامج، حسب االقتضاء، ومـع   )٦(

ين الصــحة وحمايــة النــاس مــن المخــاطر الماليــة ســائر أصــحاب المصــلحة المعنيــين، وذلــك بهــدف تحســ
الناجمــة عــن اعــتالل الصــحة، وتعزيــز نهــج شــامل يــدعم تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة فــي جميــع 

  مراحل الحياة؛
  
أن تعـــزز النهـــوج التـــي تتصــــدى بشـــكل منهجـــي للمحــــددات االجتماعيـــة والبيئيـــة واالقتصــــادية   )٧(

  ر ذلك على الجنسين؛للصحة واإلجحاف الصحي، مع مراعاة آثا
  
أن ترصد وتقييم وتحلل وتحسن الحصائل الصحية، بما في ذلك، من خالل إنشاء نظم تسجيل   )٨(

األساسـية  األحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية التي تتسم بالشـمولية والفعاليـة، واالضـطالع بالوظـائف
يـة الصـحية عاليـة الجـودة، ومسـتوى بفعالية، وتوخي المسـاواة فـي إتاحـة خـدمات الرعاللصحة العمومية 

  الحماية من المخاطر المالية؛
  

  المدير العام ما يلي: من تطلب  - ٢
  

أن يقوم بإعداد ونشر اإلرشادات التقنية بشأن تطبيق وظائف الصحة العموميـة األساسـية، مـع   )١(
يــــق التغطيــــة األخـــذ بعــــين االعتبــــار التعــــاريف اإلقليميــــة للمنظمــــة، بصـــدد تعزيــــز الــــنظم الصــــحية وتحق

  الصحية الشاملة؛
  
أن يعمــل علــى تيســير التعــاون الــدولي ومواصــلة وتعزيــز الــدعم المقــدم للــدول األعضــاء، بنــاًء   )٢(

علــى طلبهــا، فــي جهودهــا الراميــة إلــى بنــاء القــدرات اإلداريــة المؤسســية والقــدرات العلميــة الالزمــة، مــع 
يــة األساســية، لتعزيــز الــنظم الصــحية، بمــا فــي تــوفير الــدعم التقنــي فيمــا يتعلــق بوظــائف الصــحة العموم

ذلك الوقايـة مـن األحـداث الصـحية العموميـة واكتشـافها وتقيمهـا واالسـتجابة لهـا، ومـن أجـل اتبـاع نهـوج 
  متعددة القطاعات ومتكاملة للتغطية الصحية الشاملة؛ وٕاعداد أدوات التيسير في هذا الصدد؛

  
سـير التعــاون الـدولي وتعزيـز التنســيق فـي مجـال الصــحة أن يأخـذ زمـام القيـادة، ويعمــل علـى تي  )٣(

العموميــة علــى جميــع المســتويات، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتعزيــز النظــام الصــحي، بمــا فــي ذلــك وظــائف 
  الصحة العمومية األساسية، دعمًا لتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة؛

  
ن تنفيذ هذا القرار كمساهمة في تحقيـق الغايـات المرتبطـة أن يقدم تقريرًا إلى جمعية الصحة ع  )٤(

  .٢٠٣٠بالصحة والمدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 
  

   – ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٧(الجلسة العامة السابعة، 
 اللجنة "أ"، التقرير األول)
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  ١اهقااللتزام بتنفيذ االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمر   ٢-٦٩ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

في االستراتيجية العالمية بشـأن صـحة المـرأة  المحرز الخطة العملية للتقدمبعد النظر في التقرير الخاص ب
  ٢والطفل والمراهق؛

  
 بشــأن صــحة المــرأة والطفــلوٕاذ ترحــب بإصــدار األمــين العــام لألمــم المتحــدة لالســتراتيجية العالميــة الجديــدة 

عالمـًا تنـال فيـه كـل امـرأة وطفـل ومراهـق فـي كـل مكـان حقـوقهم المرتبطـة التـي تتـوخى ) ٢٠٣٠-٢٠١٦والمراهق (
بالصحة البدنية والنفسية والرفاه، وتتاح لهـم الفـرص االجتماعيـة واالقتصـادية، ويتمكنـون مـن المشـاركة بالكامـل فـي 

  رسم معالم مجتمعات مزدهرة ومستدامة؛
  

) تـوفر خارطـة ٢٠٣٠-٢٠١٦( تراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفـل والمراهـقاالسبأن  تعترفوٕاذ 
تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بصــحة المــرأة طريــق لبلــوغ هــذه األغــراض الطموحــة، وبأنهــا ستســهم فــي 

  والطفل والمراهق؛
  

لتحـديث السياسـات واالسـتراتيجيات  بأهمية اإلجراءات والقيادة الُقطريـة، وبضـرورة إعطـاء األولويـة تقروٕاذ 
االســتراتيجية العالميــة والخطــط الوطنيــة الخاصــة بالصــحة والتمويــل كــي تجســد الغايــات الســبع عشــرة المدرجــة فــي 

، مـــن أجـــل التقـــدم فـــي مجـــال صـــحة ورفـــاه المـــرأة والطفـــل )٢٠٣٠-٢٠١٦بشـــأن صـــحة المـــرأة والطفـــل والمراهـــق (
  والمراهق؛

  
هج قائم على اإلنصاف يراعي االعتبارات الخاصة بالجنسين ويمتد طيلة العمـر، بضرورة اتباع ن تسّلموٕاذ 

ذلك القطاع الخاص والمجتمع  في وضرورة إقامة شراكات تشمل أصحاب مصلحة متعددين وقطاعات متعددة، بما
بشـــــأن صـــــحة المـــــرأة والطفـــــل كـــــل طفـــــل"، فـــــي تنفيـــــذ االســـــتراتيجية العالميـــــة ، "كـــــل امـــــرأة حركـــــةالمـــــدني، مثـــــل 

  ؛)٢٠٣٠-٢٠١٦( والمراهق
  

وٕاذ تشدد على الدور الحاسم للمساءلة على جميع المستويات، بما في ذلك دور نظم البيانـات والمعلومـات 
صــحة الهــام، وٕاذ تشــير إلــى عمــل الفريــق المســتقل المعنــي بالمســاءلة علــى تجميــع تقريــر عــالمي ســنوي عــن حالــة 

  ،المرأة والطفل والمراهق
  
  اء إلى ما يلي:الدول األعض تدعو  - ١

بشـــأن صـــحة المـــرأة أن تلتـــزم، حســـب خططهـــا وأولوياتهـــا الوطنيـــة، بتنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة  )١(
، ووضـع حـد لوفيـات النســاء واألطفـال والمـراهقين التـي يمكـن تالفيهــا، )٢٠٣٠-٢٠١٦والطفـل والمراهـق (

ة وفعالـــة، مدعومـــة فـــي ذلـــك وتحســـين الصـــحة والرفـــاه عمومـــًا، وتعزيـــز البيئـــات المواتيـــة بطريقـــة مســـتدام
التــــزام رفيــــع المســــتوى وتمويــــل كــــاٍف، بمــــا فــــي ذلــــك، حســــب االقتضــــاء، اإلجــــراءات المحــــددة تحــــت  مــــن

ــــــة  المجــــــاالت ــــــي االســــــتراتيجية العالمي ــــــرح ف ــــــى النحــــــو المقت ــــــل التســــــعة، عل بشــــــأن صــــــحة المــــــرأة والطف
 وٕاطارها التشغيلي؛ )٢٠٣٠-٢٠١٦( والمراهق

                                                           
  هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. المترتبة على اعتمادلالطالع على اآلثار المالية واإلدارية  ١٥انظر الملحق    ١
  .٦٩/١٦الوثيقة ج   ٢
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ابعة على جميع المستويات، بما في ذلك تعزيزهما من خالل رصد التقدم أن تعزز المساءلة والمت  )٢(
حســب المحــرز علــى الصــعيد الــوطني وزيــادة بنــاء القــدرات فيمــا يتعلــق بجمــع البيانــات الجيــدة وتحليلهــا، 

  ؛االقتضاء
  
للخطـــط الوطنيـــة  الفعـــال جميـــع أصـــحاب المصـــلحة المعنيـــين، حســـب االقتضـــاء، إلـــى دعـــم التنفيـــذ تـــدعو  -٢
  ومراحلها الرئيسية؛ )٢٠٣٠-٢٠١٦( بشأن صحة المرأة والطفل والمراهقإلسهام في إنجاز االستراتيجية العالمية وا
  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  - ٣

والعناصـر  أن يقدم الدعم التقني الكافي إلى الدول األعضـاء فـي تحـديث وتنفيـذ خططهـا الوطنيـة )١(
)، بما في ذلك ٢٠٣٠-٢٠١٦( أن صحة المرأة والطفل والمراهقبشذات الصلة من االستراتيجية العالمية 

 جمع البيانات الجيدة وتحليلها؛
ومــع الشــركاء  ١،أن يســتمر فــي التعــاون مــع ســائر وكــاالت األمــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجهــا )٢(

، مــن أجــل تعزيــز المســاعدة الخاصــة بالتنفيــذ المعنيــين والصــناديق المعنيــة وأصــحاب المصــلحة اآلخــرين
 لمنسق والفعال للخطط الوطنية؛ا
صحة المـرأة والطفـل والمراهـق إلـى جمعيـة أن يقدم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز نحو توفير   )٣(

  الصحة.
  

   – ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨(الجلسة العامة التاسعة، 
 اللجنة "أ"، التقرير الثالث)

  
  

: ٢٠٢٠-٢٠١٦يخوخة والصــحة االســتراتيجية وخطــة العمــل العالميتــان بشــأن الشــ  ٣- ٦٩ج ص ع
  ٢عالم يتسنى فيه لكل فرد أن يحيا حياة طويلة ويتمتع بالصحة

  
  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،

  
 للتمتـع العمـر طيلـة يمتـد نهـج اتبـاع أجـل مـن القطاعـات المتعدد العملبعد النظر في التقرير الخاص بـ

  ٣؛والصحة الشيخوخة بشأن العالميتين العمل وخطة ةاالستراتيجي مسودة: الشيخوخة مرحلة في بالصحة

 ١٦- ٥٨ج ص عالنشـاط فـي مرحلـة الشـيخوخة والقــرار ) بشـأن ١٩٩٩( ٧- ٥٢ج ص عوٕاذ تـذكِّر بـالقرار 
، واللـذين شـجع كـل منهمـا الـدول األعضـاء ) بشأن تعزيز التمتع بالنشاط والصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة٢٠٠٥(

علــى مســتوى يمكــن بلوغــه مــن الصــحة والعافيــة لألعــداد المتزايــدة مــن مواطنيهــا التــي تكفــل أعلــى اتخــاذ التــدابير 
  الطاعنين في السن؛

                                                           
هيئـة األمـم المتحـدة و برنـامج األمـم المتحـدة المشـترك لمكافحـة األيـدز،  الشراكة الصحية العالمية السداسية التـي تضـم   ١

وصــندوق األمـم المتحــدة للســكان، ومنظمـة األمــم المتحــدة للطفولـة، والبنــك الــدولي،  ،للمسـاواة بــين الجنســين وتمكـين المــرأة
  ومنظمة الصحة العالمية.

  هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. لمترتبة على اعتمادالالطالع على اآلثار المالية واإلدارية  ١٥انظر الملحق    ٢
 .٦٩/١٧الوثيقة ج   ٣



يةالمقررات اإلجرائالقرارات و  9  

) الذي اعتمـد خطـة عمـل مدريـد ٢٠٠٢( ٥٧/١٦٧وٕاذ تذكِّر كذلك بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
ة األخـــرى المتعلقـــة ، وكـــذلك القـــرارات ذات الصـــلة األخـــرى وااللتزامـــات الدوليـــ٢٠٠٢الدوليـــة بشـــأن الشـــيخوخة، 

  بالشيخوخة؛

ـــة السـيــاســـــــــات تــــــدعـيـــــــم) بشــأن ٢٠١٢( ٣- ٦٥ج ص عوٕاذ تــذكر بــالقرار   غيــر بــاألمـــــــراض الــخــاصــــــ
األمـراض ، الذي يالحظ أنه مـع تزايـد انتشـار الشيخوخة مرحلة في بالــــنشـــاط التمتع تعــزيــز أجـــــل مــــن الســاريـــــة

غيــر الســارية فــي صــفوف الطــاعنين فــي الســن فــإن هنــاك حاجــة ملحــة للوقايــة مــن اإلعاقــات المتعلقــة بمثــل هــذه 
  األمراض والتخطيط للرعاية طويلة األجل؛

تعزيــز الرعايــة الملطفــة كعنصــر مــن عناصــر ) بشــأن ٢٠١٤( ١٩- ٦٧ج ص عوٕاذ تــذكر أيضــًا بــالقرار 
  العالج المتكامل طيلة العمر؛

) بشــــأن اســــتدامة هياكــــل التمويــــل الصــــحي والتغطيــــة ٢٠١١( ٩- ٦٤ج ص عذكر كــــذلك بــــالقرار وٕاذ تــــ
الشاملة، الذي يدعو إلى االستثمار في ُنظم تقديم الخدمات الصحية وتعزيز هذه الُنظم، والسيما الرعاية الصحية 

ت الصحية ضمانًا لحصول جميـع األولية وخدماتها وتوفير الموارد البشرية الكافية للُنظم الصحية وُنظم المعلوما
  المواطنين على الرعاية والخدمات الصحية على نحو منصف؛

التــي تتضــمن مجموعــة متكاملــة ال فصــام لهــا مــن  ٢٠٣٠،١وٕاذ ترحــب بخطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
ن المسـنين األهداف العالمية للتنمية المستدامة التي تتـيح منصـة للتعامـل مـع التحـديات والفـرص المتعلقـة بالسـكا

  وتبعاتها بطريقة شاملة، وهي خطة تتعهد بعدم السماح بتخلف أحد عن الركب؛
وٕاذ تالحظ أن المجموعات السكانية حول العالم، وعلى مختلف مستويات الدخول، تتقدم بالسن بسرعة، 

سـيعتمد ومع ذلك فإن مـدى الفـرص الناشـئة عـن السـكان المسـنين، وطـول عمـرهم المتزايـد، وشـيخوختهم النشـطة 
  اعتمادًا كبيرًا على الصحة الجيدة؛

وٕاذ تالحــظ أيضــًا أن التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة يتــأثر تــأثرًا شــديدًا بالمحــِددات االجتماعيــة 
للصـــحة؛ حيـــث يعـــاني النـــاس مـــن أبنـــاء المجموعـــات المحرومـــة اجتماعيـــًا واقتصـــاديًا مـــن رداءة الصـــحة بشـــكل 

  توسط عمر مأمول أقصر؛ملحوظ عند تقدمهم في السن ومن م
وٕاذ تالحظ كـذلك أهميـة البيئـات الصـحية، والميسـورة المنـال، والداعمـة التـي يمكـن أن تمكِّـن النـاس مـن 

  المرور بمرحلة الشيخوخة في المكان الصحيح لهم والقيام باألشياء التي يقدرونها؛ 
ة للمجتمـــع وينبغـــي  أن يتمتعـــوا بحقـــوق وفـــرص وٕاذ تقـــر بـــأن المســـنين يقـــدمون مســـاهمات متنوعـــة وقيمَّـــ

  متساوية، وأن يعيشوا دون التعرض للتمييز القائم على العمر؛
أول مؤتمر وزاري عقدته منظمة الصحة العالمية بشأن العمل العالمي على مكافحة الخرف وٕاذ ترحب ب

دوليـة )، وتحيط علمًا بحصـيلته، وترحـب مـع التقـدير بجميـع المبـادرات ال٢٠١٥آذار/ مارس  ١٧و ١٦(جنيف، 
  واإلقليمية األخرى الهادفة إلى ضمان حياة صحية للمسنين؛

الـذي يطـرح مفهومـًا جديـدًا عـن الصـحة  ٢التقرير العـالمي بشـأن الشـيخوخة والصـحة،بـوٕاذ ترحب كـذلك 
  في مرحلة الشيخوخة ويرسم إطارًا للصحة العمومية للعمل على تدعيمها؛

                                                           
  ، انظر:٢٠٣٠تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  –) ٢٠١٥( ٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1  ٢٠١٦ر/ مايو أيا ٢٣(تم االطالع في.( 

 .٢٠١٥التقرير العالمي بشأن الشيخوخة والصحة، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛    ٢
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المحــدد علــى أنــه عمليــة لتطــوير وصــون القــدرة علــى وٕاذ تســلِّم بمفهــوم الصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة، 
  التي تمكِّن من التمتع بالعافية في الكبر؛ ١األداء

اسـتجابة للمقـرر  والصـحة الشـيخوخة بشـأن العـالميتين العمـل وخطـة االسـتراتيجية مسـودةوٕاذ نظرت في 
 ٢لمنظمة الصحة العالميـة )، التي تستند إلى االستراتيجيات واألطر اإلقليمية٢٠١٤) (١٣(٦٧ج ص عاإلجرائي 

  في هذا المجال وتتوسع فيها،
  ٣االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الشيخوخة والصحة؛تعتمد   - ١
الشــركاء، بمــا فــي ذلــك المنظمــات الدوليــة والحكوميــة الدوليــة وغيــر الحكوميــة، وكــذلك منظمــات تــدعو   - ٢

  لى:المساعدة الذاتية وغيرها من المنظمات ذات الصلة إ
تقــــديم المســــاندة واإلســــهام فــــي إنجــــاز االســــتراتيجية وخطــــة العمــــل العــــالميتين بشــــأن الشــــيخوخة  )١(

والصــحة، والتعـــاون، عنـــد القيـــام بـــذلك، مـــع الـــدول األعضـــاء ومـــع أمانـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة حســـب 
 االقتضاء؛

منصــــف تحســــين ودعــــم عافيــــة المســــنين والقــــائمين علــــى رعــــايتهم مــــن خــــالل التــــوفير الكــــافي وال )٢(
 للخدمات والمساعدة؛

مساندة البحوث واالبتكار وجمع البيِّنات عما يمكن القيام به لرعاية الصحة في مرحلة الشيخوخة  )٣(
 في السياقات المختلفة، بما في ذلك تعميق الوعي بالمحِددات االجتماعية للصحة وأثرها على الشيخوخة؛

ك عبــر تعـــاون بلــدان الشـــمال والجنـــوب، مســاندة تبـــادل المعــارف والخبـــرات المبتكــرة، بمـــا فــي ذلـــ )٤(
 وبلدان الجنوب، والتعاون الثالثي، والشبكات اإلقليمية والعالمية؛

العمل بنشاط في مجال الدعوة للصحة في مرحلة الشيخوخة طيلة العمـر ومكافحـة التمييـز القـائم  )٥(
 على العمر،

  الدول األعضاء على ما يلي: تحث  - ٣
ستراتيجية وخطة العمل العـالميتين بشـأن الشـيخوخة والصـحة، عبـر تنفيذ التدابير المقترحة في اال )١(

نهــج متعــدد القطاعــات، بمــا فــي ذلــك إرســاء خطــط وطنيــة أو تعمــيم هــذه الخطــة علــى امتــداد القطاعــات 
 الحكومية، مع مواءمتها مع األولويات الوطنية والسياقات المخصوصة؛

تعزيــز قــدرة القطاعــات الحكوميــة إرســاء مركــز اتصــال ومجــال عمــل بشــأن الشــيخوخة والصــحة ل )٢(
على التعامل مع ُبعد الصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة فـي أنشـطتها مـن خـالل القيـادة، والشـراكات، والـدعوة، 

 والتنسيق؛
                                                           

تحــدد هــذه القــدرة علــى األداء بفعــل القــدرة المتأصــلة لألفــراد، والبيئــات التــي يعيشــون فيهــا، والتفاعــل بينهمــا. كمــا أن ت   ١
العمــر ويمكــن أن تكــون ذات صــلة بــالجميع ولــيس فقــط التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة هــو عمليــة تســتمر طيلــة 

 باألشخاص غير المرضى حاليًا.

خطة العمل بشأن صحة المسنين التي تشمل التمتع بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة (القـرار إقليم األمريكتين:    ٢
CD49.R15 )؛ ٢٠١٨- ٢٠١٣الشـيخوخة ( ))؛ إقليم جنوب شرق آسـيا: االسـتراتيجية اإلقليميـة للصـحة فـي مرحلـة٢٠٠٩(

 ٢٠٢٠- ٢٠١٢اإلقلــــــيم األوروبــــــي: االســــــتراتيجية وخطــــــة العمــــــل بشــــــأن الصــــــحة فــــــي مرحلــــــة الشــــــيخوخة فــــــي أوروبــــــا، 
النشــــطة ورعايــــة  الصــــحية بالشــــيخوخةالســــتراتيجية المعنيــــة ))؛ إقلــــيم شــــرق المتوســــط: ا٢٠١٢( EUR/RC62/R6  (القــــرار

قلـيم غـرب المحـيط الهـادئ: اإلطـار اإلقليمـي للعمـل بشـأن الشـيخوخة ؛ إ٢٠١٥- ٢٠٠٦ المسنين فـي إقلـيم شـرق المتوسـط
 ). وثمة استراتيجية إقليمية قيد التحضير في اإلقليم األفريقي.٢٠١٩- ٢٠١٤والصحة في غرب المحيط الهادئ (

 .١انظر الملحق    ٣
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المساندة والمساهمة في عمليات التبادل بين الدول األعضاء على المسـتويات العالميـة واإلقليميـة  )٣(
بمـا فـي ذلــك التـدابير للنهـوض بأنشــطة القيـاس، والرصـد، والبحــوث للـدروس المسـتفادة والخبـرات المبتكــرة، 

 المتعلقة بالصحة في مرحلة الشيخوخة على مختلف األصعدة؛
المســـاهمة فـــي تطـــوير بيئـــات مراعيـــة للشـــيخوخة، وتعميـــق الـــوعي باالســـتقالل الـــذاتي للمســــنين  )٤(

 وٕاشراكهم، من خالل نهج متعدد القطاعات؛
  يلي:المدير العام ما  من تطلب  - ٤

تقـــديم الـــدعم التقنـــي إلـــى الـــدول األعضـــاء لوضـــع خطـــط وطنيـــة للصـــحة فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة،  )١(
الرعايــة طويلــة األجــل القــادرة علــى تقــديم الرعايــة الصــحية الممتــازة؛ وتنفيــذ التــدخالت القائمــة نظــم وٕانشــاء 

زيـز الــنظم الالزمــة علـى البيِّنــات التـي تتعامــل مـع المحــِددات األساســية للصـحة فــي مرحلـة الشــيخوخة؛ وتع
 لجمع، وتحليل، واستخدام، وتفسير البيانات بشأن الصحة في مرحلة الشيخوخة على مدى الزمن؛

تنفيذ التدابير المقترحة لألمانة الواردة فـي االسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن الشـيخوخة  )٢(
 ة؛لمنظومة األمم المتحد التابعة األخرى الهيئاتوالصحة بالتعاون مع 

االســــــــتفادة مــــــــن الخبــــــــرات والــــــــدروس المستخلصــــــــة مــــــــن تنفيــــــــذ االســــــــتراتيجية وخطــــــــة العمــــــــل  )٣(
بشــــأن الشــــيخوخة والصــــحة بغيــــة النهــــوض بإعــــداد مقتــــرح إلعــــالن عقــــد الصــــحة فــــي مرحلــــة  العــــالميتين
، مـــع الـــدول األعضـــاء وبمـــدخالت مـــن الشــركاء، بمـــا فـــي ذلـــك وكـــاالت األمـــم ٢٠٣٠-٢٠٢٠الشــيخوخة 

 ات الدولية األخرى، والمنظمات غير الحكومية؛المتحدة، والمنظم
عالمي عن الصحة في مرحلة الشـيخوخة لتقديمـه إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة  حالةإعداد تقرير  )٤(

الثالثــة والســبعين، بمــا يعكــس المعــايير والقياســات المعتمــدة والبيِّنــات الجديــدة بشــأن مــا يمكــن القيــام بــه فــي 
ر وتــــــوفير بيانــــــات خــــــط األســــــاس لعقــــــد الصــــــحة فــــــي مرحلــــــة موضــــــوع اســــــتراتيجي، وذلــــــك لتنــــــوي كــــــل

 ؛٢٠٣٠-٢٠٢٠ الشيخوخة
عقد منتـدى لتعميـق الـوعي بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة وتعزيـز التعـاون الـدولي حـول التـدابير  )٥(

 المحددة في االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الشيخوخة والصحة؛
حملـة عالميـة لمكافحـة التمييـز ضـد المسـنين  إعـداد علـى ،بالتعاون مـع الشـركاء اآلخـرين العمل، )٦(

بغية توفير قيمـة مضـافة للمبـادرات المحليـة وتحقيـق الهـدف النهـائي المتمثـل فـي النهـوض بـالخبرة اليوميـة 
 للمسنين وتحسين االستجابات في مجال السياسات إلى أبعد حد؛

كآلية  حلية المراعية للمسنينشبكة منظمة الصحة العالمية للمدن والمجتمعات الممواصلة تطوير  )٧(
 لدعم العمل المحلي المتعدد القطاعات بشأن الصحة في مرحلة الشيخوخة؛

دعــم البحــوث واالبتكــار مــن أجــل رعايــة الصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة، بمــا فــي ذلــك اســتحداث  )٨(
نية لتعزيـــز ) أدوات قائمـــة علـــى البيِّنـــات لتقـــدير ودعـــم الجهـــود الســـريرية، والمجتمعيـــة، والســـكا١يلـــي: ( مـــا

) تــدخالت فعالــة مــن حيــث التكــاليف لتعزيــز القــدرة علــى األداء ٢الطاقــة المتأصــلة والقــدرة علــى األداء؛ (
 المتأصلة؛ القدرةلدى األشخاص المعانين من خلل في 

إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة  فــي منتصــف المــدة عــن التقــدم فــي تنفيــذ االســتراتيجية تقريــر تقــديم )٩(
مؤشـرات كميـة معتمـدة،  طـة العمـل العـالميتين بشـأن الشـيخوخة والصـحة، بمـا يعكـسالحادية والسـبعين وخ

 ومعايير وقياسات وبيِّنات جديدة عما يمكن القيام به بالنسبة لكل غرض استراتيجي.
  

   – ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨(الجلسة العامة الثامنة، 
  اللجنة "أ"، التقرير الثالث)
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االستراتيجي لـإلدارة الدوليـة للمـواد الكيميائيـة مـن أجـل  دور قطاع الصحة في النهج  ٤- ٦٩ج ص ع
  ١وما بعده ٢٠٢٠تحقيق الهدف المنشود لعام 

  
  ،جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون

  
  ٢الخاص بـدور قطاع الصحة في اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛بعد النظر في التقرير 

  
ي رحبت فيـه جمعيـة الصـحة بـالنهج االسـتراتيجي لـإلدارة ) الذ٢٠٠٦( ١٥- ٥٩ج ص عإذ ُتذكر بالقرار 

الدوليــة للمــواد الكيميائيــة الــذي اعتمــده المــؤتمر الــدولي المعنــي بــإدارة المــواد الكيميائيــة (دبــي، اإلمــارات العربيــة 
طـوال ) مع هدفه العام المتمثل في تحقيق "اإلدارة السليمة للمـواد الكيميائيـة ٢٠٠٦شباط/ فبراير  ٦- ٤المتحدة، 

بطرائق تؤدي إلـى التقليـل إلـى أدنـى حـد مـن واستخدام المواد الكيميائية وٕانتاجها  ٢٠٢٠دورة حياتها بحلول عام 
مـن خطـة جوهانسـبرغ للتنفيـذ  ٢٣اآلثار البالغة الضرر بصحة البشر والبيئة"، على النحـو المسـتوحى مـن الفقـرة 

أيلول/  ٤ –آب/ أغسطس  ٢٦(جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، المنبثقة عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 
  ؛)٢٠٠٢سبتمبر 

  
تؤكد مجددًا التزامها بالوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر األمم المتحـدة للتنميـة المسـتدامة المعقـود وٕاذ 

  ٣) "المستقبل الذي نصبو إليه"؛٢٠(ريو+ ٢٠١٢في عام 
  

"المستقبل الذي نصبو إليه"، التي تنص على ما يلي: امية من الوثيقة الخت ٢١٣تذكر كذلك بالفقرة وٕاذ 
"نؤكــد مــن جديــد هــدفنا الرامــي إلــى تحقيــق اإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة طــوال دورة حياتهــا وللنفايــات الخطــرة 

 إلى التقليل إلى أدنى حد من اآلثار البالغة الضرر بصحة البشر والبيئة، على ٢٠٢٠بطرائق تؤدي بحلول عام 
  النحو المبين في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ"؛

  
"المســتقبل الــذي نصــبو إليــه" التــي تــدعو إلــى "التنفيــذ مــن الوثيقــة الختاميــة  ٢١٤تــذكر أيضــًا بــالفقرة وٕاذ 

الفعال للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وتعزيز ذلك النهج في إطار نظام قوي يتسـم بالتماسـك 
  الكفاءة من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها"؛والفعالية و 
 

، ٢٠٢٠تحــيط علمــًا بالوقــت المحــدود المتبقــي إلحــراز التقــدم مــن أجــل تحقيــق الهــدف المنشــود لعــام وٕاذ 
  والحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات عملية والتعاون التقني في إطار قطاع الصحة ومع قطاعات أخرى؛

  
ـــرة فـــي االقتصـــاد العـــالمي ومســـتويات المعيشـــة أن بـــ عتـــرفتوٕاذ  ـــة تســـاهم مســـاهمة كبي المـــواد الكيميائي

والصـــحة غيـــر أن اإلدارة غيـــر الســـليمة للمـــواد الكيميائيـــة طـــوال دورة حياتهـــا تســـهم إســـهامًا ملحوظـــًا فـــي عـــبء 
  األمراض العالمي، وبأن البلدان النامية تتحمل جزءًا كبيرًا من هذا العبء؛

 
٪ مـن مجمـوع الوفيـات) وسـنوات ٢٢,٧مليون وفاة ( ١٢,٦أن الوفيات الواقعة سنويًا بمقدار تالحظ وٕاذ 

حة باحتساب مدد العجز البالغ عددها  ٪ مـن إجمـالي عـبء المـرض فـي ٢١,٨مليون سـنة ( ٥٩٦العمر المصحَّ
حة باحتساب مدد العجز) هي وفيـات وسـنوات مرتبطـة بعوامـل بي ئيـة يمكـن تعـديلها، سياق سنوات العمر المصحَّ

مليــــون وفــــاة  ١,٣وقعــــت  ٢٠١٢فيهــــا حــــاالت التعــــرض للمــــواد الكيميائيــــة، وتالحــــظ كــــذلك أنــــه فــــي عــــام   بمــــا
                                                           

  القرار بالنسبة إلى األمانة. هذا المترتبة على اعتمادلالطالع على اآلثار المالية واإلدارية  ١٥انظر الملحق    ١
 .٦٩/١٩ج الوثيقة   ٢

 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة. ٦٦/٢٨٨ملحق القرار    ٣
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حة باحتسـاب مـدد العجـز ( ٤٣من مجموع الوفيـات) و  ٪٢,٣( ٪ مـن ١,٦مليـون سـنة مـن سـنوات العمـر المصـحَّ
حة باحتساب مدد  العجز) من جراء حاالت التعرض لعدد إجمالي عبء المرض في سياق سنوات العمر المصحَّ

وٕاذ تالحظ أيضًا أنه من بين ذلك يمكن للتصدي لمشكلة التعـرض للرصـاص أن  ١من المواد الكيميائية المعنية.
٪ مـــن حـــاالت اإلصـــابة بـــداء القلـــب اإلقفـــاري ٤٪ مـــن حـــاالت العجـــز الـــذهني و٩,٨يقـــي مـــن اإلصـــابة بنســـبة 

غية فيما بين صفوف السكان، وأن حاالت التسمم العرضي قد تسببت من حاالت اإلصابة بالسكتة الدما  ٪٤,٦و
٪ في البلدان النامية التي ُترّد فيها ٨٥، منهم نسبة ٢٠١٢شخص في عام  ١٩٣ ٠٠٠في قتل عدد ُيقّدر بنحو 

يـر بشدة حاالت التسمم هذه إلى التعرض المفرط للمواد الكيميائيـة السـامة وٕالـى اسـتخدام تلـك المـواد اسـتخدامًا غ
ســليم، وٕاذ تعتــرف بأنــه نظــرًا لطــابع المســألة المعقــد فــإن المعلومــات عــن عــبء األمــراض ال تتــاح إال بخصــوص 
عدد قليل جدًا من حاالت التعرض للمواد الكيميائية، وبأن األشخاص يتعرضـون لمـواد كيميائيـة أكثـر بكثيـر فـي 

  حياتهم اليومية؛
  

ة والمزمنة والمشتركة التي يمكن أن تنجم عن التعرض للمواد ق إزاء اآلثار الضارة الحادوٕاذ يساورها القل
الكيميائيــة والنفايــات وٕازاء توزيــع المخــاطر غيــر العــادل فــي الغالــب واحتمــال أن تكــون هــذه المخــاطر أكثــر حــدة 

  بالنسبة إلى بعض الفئات السكانية المستضعفة، وخصوصًا النساء واألطفال واألجيال القادمة عن طريقهم؛
 

ؤكــد الحاجـــة إلــى التصـــدي لمحــددات الصـــحة االجتماعيـــة واالقتصــادية والبيئيـــة مــن أجـــل تحســـين توٕاذ 
  الحصائل الصحية وتحقيق التنمية المستدامة؛

  
تشدد على أهمية حماية الصحة والحـد مـن اإلجحافـات الصـحية، والسـيما مـن خـالل الحـد مـن آثـار وٕاذ 

تمــاد نهــج دمــج الصــحة فــي جميــع السياســات والــنهج الشــامل المــواد الكيميائيــة والنفايــات الضــارة بالصــحة، باع
  للحكومة ككل، حسب االقتضاء؛

  
ـــدة الصـــحة وٕاذ  ـــة لفائ ـــة اإلدارة الســـليمة للمـــواد الكيميائي ـــذ زمـــن بعيـــد بأهمي ـــاعتراف المنظمـــة من ـــذكر ب ت

ــــب الصــــحة ال  البشــــرية، ــــق بجوان ــــادة فيمــــا يتعل ــــولي القي ــــه المنظمــــة بت ــــذي تضــــطلع ب ــــدور الرئيســــي ال بشــــرية وال
السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها، وضـرورة مشـاركة قطـاع الصـحة ومسـاهمته فـي هـذه الجهـود   لإلدارة

) بشـــــأن الـــــنهج االســـــتراتيجي لـــــإلدارة الدوليـــــة للمـــــواد ٢٠٠٦( ١٥- ٥٩ع ص جعلـــــى النحـــــو المبـــــين فـــــي القـــــرار 
الل تصـريف النفايـات بطـرق مأمونـة تحسـين الصـحة مـن خـ) بشـأن ٢٠١٠( ٢٥- ٦٣ع ص جالكيميائية؛ والقـرار 

تحسين الصحة مـن خـالل اإلدارة السـليمة لمبيـدات الهـوام المتروكـة بشأن  ٢٦- ٦٣ج ص عوالقرار وسليمة بيئيًا؛ 
اآلثــار الصــحية العموميــة المترتبــة ) بشــأن ٢٠١٤( ١١- ٦٧ص ع جوالقــرار وســائر المــواد الكيميائيــة المتروكــة؛ 

التصـــدي ألثـــر تلـــوث ) بشـــأن الصـــحة والبيئـــة: ٢٠١٥( ٨- ٦٨ع ص جالقـــرار و علـــى التعـــرض للزئبـــق ومركباتـــه؛ 
  ؛الهواء على الصحة

  
لمـؤتمر الـدولي المعنـي بـإدارة المـواد الكيميائيـة وٕاذ ُتذكِّر عالوة على ذلك بالحصائل المتعلقـة بالصـحة ل

ن المشــاركة مــن جانــب قطــاع التــي اســترعت االنتبــاه إلــى الحاجــة إلــى مزيــد مــ دوراتــه الثانيــة والثالثــة والرابعــةفــي 
الــذي  ٢الصــحة وتمخضــت عــن اعتمــاد اســتراتيجية لتعزيــز مشــاركة قطــاع الصــحة فــي تنفيــذ الــنهج االســتراتيجي

  ُيبّين بالتفصيل األدوار والمسؤوليات الرئيسية لقطاع الصحة في اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛

                                                           
١                 Prüss-Ustün A, et al. Preventing disease through healthy environments: a global assessment of 

the environmental burden of disease. Geneva: World Health Organization; 2016 

(http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventing-disease/en/, accessed 19 May 2016). 

، الملحـــق الخـــامس لالطـــالع علـــى االســـتراتيجية والملحـــق األول لالطـــالع علـــى SAICM/ICCM.3/24 انظـــر الوثيقـــة   ٢
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اعتمـده المـؤتمر الـدولي المعنـي بـإدارة المـواد الكيميائيـة الـذي  IV/1من القـرار  ١وٕاذ تذكر أيضًا بالفقرة 
كــأداة طوعيــة  ٢٠٢٠  فــي دورتــه الرابعــة والــذي يؤّيــد وثيقــة التوجــه العــام واإلرشــادات العامــة لتحقيــق هــدف عــام

ســـوف تســـاعد فـــي تحديـــد أولويـــات الجهـــود الراميـــة إلـــى اإلدارة الســـليمة للمـــواد والنفايـــات الكيميائيـــة علـــى ســـبيل 
لبرنـامج إلى "منظمات ا ٥همة في التنفيذ العام للنهج االستراتيجي، وٕاذ تضع في اعتبارها الدعوة في الفقرة المسا

وفريـــق األمـــم المتحـــدة إلدارة البيئـــة أن ُتصـــدر، قـــدر  المشـــترك بـــين المنظمـــات لـــإلدارة الســـليمة للمـــواد الكيميائيـــة
تزامها بتعزيز أهمية اإلدارة السـليمة للمـواد والنفايـات ، إعالنًا ُيعرب عن ال٢٠١٦تموز/ يوليو   ١اإلمكان بحلول 

الكيميائيــة علــى الســواء داخــل منظماتهــا وخارجهــا، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات المعتــزم اتخاذهــا فــي نطــاق والياتهــا 
  ، إن لم تكن قد فعلت ذلك"؛٢٠٢٠  لتحقيق هدف عام

  
التــــي تشــــمل علــــى ســــبيل المثــــال وٕاذ تســــلم مــــع التقــــدير بأنشــــطة المنظمــــة الشــــاملة فــــي هــــذا الصــــدد، و 

) فيما يتعلق باألحداث الكيميائية، وٕانشاء ٢٠٠٥الحصر دعم البلدان في سبيل تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ال
، والمشـــاركة فـــي اســـتحداث مجموعـــة أدوات اتخـــاذ ٢٠١٣شـــبكة المنظمـــة لتقيـــيم المخـــاطر الكيميائيـــة فـــي عـــام 

، لـإلدارة السـليمة للمـواد الكيميائيـةة التابعـة للبرنـامج المشـترك بـين المنظمـات القرارات في مجال اإلدارة الكيميائيـ
، والمشـاركة فـي اتفاقـات بيئيـة متعـددة للـتخلص مـن الرصـاص فـي الطـالءوالمشاركة في قيادة التحـالف العـالمي 

  األطراف متعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات؛
  

المســتويين الــوطني واإلقليمــي، ومــن خــالل هيئــات أخــرى فــي وٕاذ تســلم أيضــًا بالمبــادرات المتخــذة علــى 
منظومة األمم المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين، واإلسـهامات الكبيـرة التـي تقـدمها تلـك المبـادرات 

  في مجال حماية الصحة من المواد الكيميائية والنفايات الخطرة؛
  

ة فيمـا يخـص المـواد الكيميائيـة والنفايـات، ومـن بينهـا وٕاذ تذكر باالتفاقات المتعـددة األطـراف ذات الصـل
المتعلقــة بتطبيــق إجــراء الموافقــة ) واتفاقيــة روتــردام ٢٠٠٤اتفاقيــة ســتوكهولم بشــأن الملّوثــات العضــوية الثابتــة (

، ُنقِّحت فـي ٢٠٠٤( المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية
) واتفاقيـة ١٩٨٩( بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والـتخلص منهـا عبـر الحـدود) واتفاقية بازل ٢٠٠٨  امع

  )؛٢٠١٣ميناماتا بشأن الزئبق (
  

وٕاذ يساورها القلق من أنه يتعـّين، رغـم هـذه الجهـود، تحقيـق مزيـد مـن التقـدم نحـو التقليـل إلـى أدنـى حـّد 
اإلنسان التي قد تكون مرتبطة بالمواد الكيميائية والنفايات، وٕاذ تسلم بوجود من اآلثار الضارة الكبيرة على صحة 

  حاجة ملّحة إلى سد الفجوات التي تتخّلل حاليًا قدرات مختلف البلدان؛
  

وٕاذ تسلم بالحاجة إلى توثيق عرى التعاون الرامي إلى تعزيز قدرات البلدان النامية علـى اإلدارة السـليمة 
  والنفايات الخطرة والترويج لنقل ما يكفي من التكنولوجيات النظيفة والمأمونة إلى تلك البلدان؛للمواد الكيميائية 

  
  وٕاذ تؤكد على أهمية إدخال اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن؛

  
يل تحقيق وٕاذ ترحب بحصيلة الدراسة االستقصائية التي أجرتها المنظمة ألولويات قطاع الصحة في سب

المستندة إلى استراتيجية مشاركة قطاع الصحة في  ١الخاص باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ٢٠٢٠هدف عام 
  تنفيذ النهج االستراتيجي؛

  

                                                           
  .SAICM/ICCM.4/INF/11الوثيقة    ١
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) الـذي يـنص علـى أن ٢٠٠٦(  من إعالن دبي بشأن اإلدارة الدولية للمواد الكيميائيـة ١وٕاذ تسلم بالفقرة 
فـــي ذلـــك استئصـــال الفقـــر والمـــرض،   يميائيـــة أساســـية لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، بمـــا"اإلدارة الســـليمة للمـــواد الك

والنهوض بصحة البشر والبيئة، واالرتقـاء بمسـتوى المعيشـة والحفـاظ عليـه لـدى البلـدان التـي تمـر بجميـع مراحـل 
  التنمية"؛

  
أهــداف التنميــة مــن  ٩- ٣، الغايــة ٣، وخاصــة الهــدف ٢٠٣٠وٕاذ ترحــب بخطــة التنميــة المســتدامة لعــام 

الخطرة وتلويث  ض للمـواد الكيميائيـةالحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن التعرّ المستدامة (
تحقيـق ( ٤- ١٢، الغاية ١٢)، وٕاذ تسلم عالوة على ذلك بالهدف ٢٠٣٠ث الهواء والماء والتربة بحلول عام وتلوّ 

لألطــر الدوليــة المتفــق عليهــا،  وفقــاً  ميائيـــة وجميـــع النفايـــات طـــوال دورة عمرهـــا،للمـــواد الكي اإلدارة الســـليمة بيئيـــاً 
)، وكــذلك األهــداف والغايــات األخــرى ذات الصــلة بالجوانــب الصــحية إلدارة المــواد الكيميائيــة ٢٠٢٠بحلـول عــام 

  الخاصة بتحسين نوعية المياه؛ ٣- ٦، الغاية ٦والنفايات، مثل الهدف 
 

والنفايـات طـوال دورة حياتهـا يتطلـب نهجـًا متعـدد  اإلدارة السـليمة للمـواد الكيميائيـةيـق وٕاذ تؤمن بأن تحق
وتحديد األولويات  ٢٠٢٠  القطاعات يضطلع فيه قطاع الصحة بدور حاسم األهمية سعيًا إلى تحقيق هدف عام

  ؛٢٠٢٠  المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات لمرحلة ما بعد عام
  

ــــى مســــؤ وٕاذ تشــــّدد  ــــات عل ــــيح للجهــــات صــــاحبة المصــــلحة هــــذه البيان ولية قطــــاع الصــــناعة عــــن أن يت
والمعلومــات المتعلقــة باآلثــار الصــحية والبيئيــة للمــواد الكيميائيــة، بوصــفها بيانــات ومعلومــات ضــرورية مــن أجــل 

  ؛استخدام المواد الكيميائية والمنتجات المصنوعة منها استخدامًا آمناً 
  

الُمّتبــع فــي تمويــل اإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة والنفايــات الــذي وضــعه وٕاذ ترحــب بــالنهج المتكامــل 
والذي يمكن تطبيقه في إطـار الـنهج االسـتراتيجي، وتؤكـد علـى أن عناصـر الـنهج  ١برنامج األمم المتحدة للبيئة،

ناصـر تعـّزز المتكامل الثالثـة، أال وهـي اإلدمـاج وٕاشـراك قطـاع الصـناعة والتمويـل الخـارجي المخّصـص، هـي ع
  بعضها البعض ومهمة كلها بالنسبة إلى تمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على المستويات كافة؛

  
وٕاذ تــدرك أن تعزيــز الــنظم الصــحية وتــدريب القــوى العاملــة الصــحية كمــا ينبغــي يشــكالن عــامًال أساســيًا 

  دارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات؛لتسهيل إسهام قطاع الصحة بمزيد من الفعالية في اإل
  

وٕاذ تــدرك أيضــًا ضــرورة تعزيــز دور قطــاع الصــحة لضــمان مســاهمته فــي الجهــود المتعــددة القطاعــات 
ومـا بعـده، وأن وضـع خارطـة طريـق تحـدد اإلجـراءات الفعليـة التـي ينبغـي  ٢٠٢٠الرامية إلـى تحقيـق هـدف عـام 

  يسر ذلك،لقطاع الصحة أن يتخذها، من شأنه أن ي
  

  على ما يلي: ٢الدول األعضاء تحث  - ١
  

أن تشارك على نحو استباقي، بطرق من بينها تعزيز دور قطاع الصحة، فـي اإلجـراءات الراميـة  )١(
إلــى اإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة والنفايــات علــى الصــعيدين الــوطني واإلقليمــي والصــعيد الــدولي، مــن 

 لضائرة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها إلى الحد األدنى؛أجل تقليل مخاطر اآلثار الصحية ا
 

                                                           
   ٢٠٢٠تحقيق هدف عام اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية: إسهام برنامج األمم المتحدة للبيئة في    ١

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mainstreaming/Sound%20Management%20of%20Chemical
s/SoundManagementofChemicals.pdf  

  ).٢٠١٦أيار/ مايو  ١٩تم االطالع في (
  .وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي   ٢



 16 جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون 

 

تطــوير التعــاون المتعــدد القطاعــات وتعزيــزه حســب االقتضــاء علــى الصــعيدين الــوطني واإلقليمــي  )٢(
والصــعيد الــدولي، مــن أجــل الحــد مــن اآلثــار الضــائرة الوخيمــة للمــواد الكيميائيــة والنفايــات علــى الصــحة، 

 ذلك داخل قطاع الصحة نفسه؛ والوقاية منها، بما في
 
، ٢٠٢٠ فـي سـبيل تحقيـق هـدف عـام لـنهج االسـتراتيجيل العامـة توجيهـاتوال امالع هالتوجمراعاة  )٣(

قضـايا بما في ذلـك أولويـات قطـاع الصـحة، واسـتراتيجية تعزيـز المشـاركة مـع قطـاع الصـحة، والنظـر فـي 
ذ إجــراءات فوريــة حيثمــا أمكــن، وكّلمــا لــزم واتخــا ١،االهتمــاممــن القضــايا ذات  وغيرهــاالسياســات الناشــئة 

 ؛٢٠٢٠األمر، لتسريع التقدم الُمحرز صوب بلوغ هدف عام 
 
تشــــجيع جميـــــع أصـــــحاب المصـــــلحة المعنيــــين فـــــي قطـــــاع الصـــــحة علــــى المشـــــاركة فـــــي الـــــنهج  )٤(

االتصـــال الوطنيـــة واإلقليميـــة المعنيـــة بـــالنهج مراكـــز االســـتراتيجي وضـــمان إنشـــاء الصـــالت المالئمـــة مـــع 
 ستراتيجي، والمشاركة في التقارير عن التقدم الُمحرز بشأن النهج االستراتيجي؛اال
 
تعزيز قدرات األفراد والمؤسسات والقدرة على التواصل داخل الشبكات على الصعيدين الوطني   )٥(

  واإلقليمي لضمان التنفيذ الناجح للنهج االستراتيجي؛
  
ة التــي ُتجــرى فــي الفتــرات الفاصــلة بــين الــدورات التشــجيع علــى مشــاركة قطــاع الصــحة فــي العمليــ  )٦(

والتـي ُوضـعت مـن خـالل الــدورة الرابعـة للمـؤتمر الـدولي إلدارة المــواد الكيميائيـة، إلعـداد التوصـيات بشــأن 
، بما فـي ذلـك ٢٠٢٠النهج االستراتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات في مرحلة ما بعد عام 

  للفريق العامل المفتوح العضوية؛ االجتماع الثالث
 
مواصـــلة تقـــديم الـــدعم وحيثمـــا أمكـــن زيادتـــه، بمـــا فـــي ذلـــك الـــدعم العلمـــي واللوجيســـتي المـــالي أو   )٧(

العيني المقدم إلى الجهود اإلقليمية والعالمية التي تبذلها أمانة المنظمة في مجال السالمة الكيميائية وٕادارة 
  النفايات، حسب االقتضاء؛

 
لســعي إلـــى تنفيـــذ مبـــادرات إضـــافية تســـتهدف تعبئــة المـــوارد الوطنيـــة حســـب االقتضـــاء والدوليـــة، ا  )٨(

  في ذلك من أجل قطاع الصحة، في سبيل تحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات؛ بما
منهـا  تعزيز التعاون الدولي على التصدي لآلثـار الصـحية للمـواد الكيميائيـة والنفايـات، بوسـائل  )٩(

تســهيل نقــل الخبــرات والتكنولوجيــات والبيانــات العلميــة الالزمــة لتطبيــق الــنهج االســتراتيجي، فضــًال عــن 
  تبادل الممارسات الجيدة؛

  
  
  
  
  

                                                           
هــي: الرصــاص فــي الطــالء؛ المــواد الكيميائيــة فــي المنتجــات؛ المــواد الخطــرة خــالل دورة  قضــايا السياســات الناشــئة   ١

والمــواد النانويــة المصــنعة، والمــواد الكيميائيــة التــي تســبب  حيــاة المنتجــات الكهربائيــة واإللكترونيــة، والتكنولوجيــات النانويــة
هـي: المـواد الكيميائيـة  والقضـايا األخـرى ذات االهتمـامخلل الغدد الصماء، والملوثات الصيدالنية التي تستمر في البيئـة؛ 

  البيرفلورية واالنتقال إلى البدائل األكثر أمانًا ومبيدات اآلفات الشديدة الخطورة"
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mainstreaming/Sound%20Management%20of%2

0Chemicals/(SoundManagementofChemicals.pdf   
  ).٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٠(تم االطالع في 



يةالمقررات اإلجرائالقرارات و  17  

  المدير العام ما يلي: من تطلب  - ٢
  

وهيئـات منظومـة األمـم المتحـدة وسـائر الجهـات صـاحبة  ١أن يعدَّ، بالتشاور مـع الـدول األعضـاء )١(
عنيـــة، خارطـــة طريـــق لقطـــاع الصـــحة علـــى المســـتويات الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة صـــوب المصـــلحة الم

ـــــوغ الغايـــــات ذات الصـــــلة مـــــن خطـــــة التنميـــــة المســـــتدامة ٢٠٢٠تحقيـــــق هـــــدف عـــــام  ، واإلســـــهام فـــــي بل
ه العام والتوجيهات العامـة الخاصـة بـالنهج االسـتراتيجي لـإلدارة ٢٠٣٠ لعام ، مع األخذ في الحسبان التوجُّ
بـين الـدورات إلعـداد توصـيات بشـأن الـنهج ولية للمواد الكيميائيـة، والعمليـة التـي تـتم فـي الفتـرة الفاصـلة الد

، والتي ُأنِشئت أثنـاء الـدورة الرابعـة ٢٠٢٠االستراتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات بعد عام 
تناد إلى عمل المنظمة الحالي الوثيـق الصـلة، فضـًال واالسللمؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية، 

عن استراتيجية لتعزيز مشاركة قطاع الصحة في تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، 
 مع التركيز بوجه خاص على المجاالت التالية:

 
يمية الوطنية ذات مشاركة قطاع الصحة ودعمه إنشاء وتعزيز اُألطر التشريعية والتنظ  (أ)

  الصلة؛
 

دعـــم إنشـــاء أو تعزيـــز آليـــات تنســـيق وطنيـــة أو إقليميـــة أو دوليـــة، حســـب االقتضـــاء،   (ب)
للتعـاون المتعـدد القطاعــات، والسـيما تعزيــز مشـاركة جميــع الجهـات صــاحبة المصـلحة المعنيــة 

  داخل قطاع الصحة؛
 

ســــهل فهمهــــا لزيــــادة تعزيــــز التواصــــل وٕاتاحــــة أحــــدث المعلومــــات ذات الصــــلة التــــي ي  (ج)
االهتمام والوعي بأهميـة اإلدارة السـليمة للمـواد الكيميائيـة والمخلفـات بالنسـبة للصـحة، وخاصـة 

  للفئات السكانية الضعيفة، والسيما النساء واألطفال ومنهم إلى أجيال المستقبل؛
  

دل المعـارف المشاركة في الجهود الثنائية األطـراف واإلقليميـة والدوليـة الراميـة إلـى تبـا  (د)
وأفضـل الممارســات حــول اإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة، بمــا فــي ذلــك شــبكة المنظمــة لتقيــيم 

  المخاطر الكيميائية؛
 

المشــاركة بنشــاط فــي العمــل المتواصــل بشــأن المســائل الناشــئة فــي مجــال السياســات   (ه)
 عن العمليـة التـي ُتجـرى العامة للنهج االستراتيجي وغيرها من المسائل التي تثير القلق، فضالً 

في الفترة الفاصلة بين الدورات والتي ُأنِشئت أثناء الدورة الرابعة للمـؤتمر الـدولي المعنـي بـإدارة 
المـــواد الكيميائيـــة مـــن أجـــل إعـــداد توصـــيات بشـــأن الـــنهج االســـتراتيجي واإلدارة الســـليمة للمـــواد 

  ؛٢٠٢٠الكيميائية والنفايات بعد عام 
 

استراتيجية تعزيز مشاركة قطاع الصحة فـي تطبيـق الـنهج االسـتراتيجي، تشجيع تنفيذ   (و)
بمــا فــي ذلــك إجــراء اســتعراض للــدور المنــوط بهــذا القطــاع باعتبــاره مســتخدمًا للمــواد الكيميائيــة 

  ومنتجًا للمخلفات الخطرة؛
  

إدماج مكون المنظور الجنساني في جميع السياسات واالسـتراتيجيات والخطـط الراميـة   (ز)
ى اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات، ومراعاة االختالفات بـين الجنسـين فيمـا يتعلـق إل

بالتعرُّض للمواد الكيميائية السامة وآثارها على الصحة، مع ضـمان مشـاركة النسـاء باعتبـارهن 
  وسيطات التغيير في رسم السياسات واتخاذ القرارات؛

  
 يذ األولويات الُمحدَّثة لقطاع الصحة؛تعزيز الجهود الرامية إلى تنف  (ح)

                                                           
  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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) بشــــأن تحســــين ٢٠١٠( ٢٥- ٦٣ج ص عمواصــــلة وتعزيــــز تنفيــــذ اإلجــــراءات بموجــــب القــــرار   )٢(
الصحة من خالل تصريف النفايات بطرق مأمونة وسليمة بيئيـًا، وٕاعـداد تقريـر عـن آثـار النفايـات علـى 

ي هــذا المجــال، واإلجــراءات األخــرى الصــحة، ومــا تقــوم بــه المنظمــة فــي الوقــت الحــالي مــن أعمــال فــ
  الممكنة التي يستطيع قطاع الصحة، بما في ذلك المنظمة، اتخاذها لحماية الصحة؛

  
مواصلة االضطالع بالدور القيادي للمنظمة وتعزيز هذا الدور في تنفيذ النهج االستراتيجي دعمًا   )٣(

لتقليل إلى أدنى حد من اآلثـار الضـارة الجسـيمة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طول دورة حياتها بهدف ا
 على الصحة، والوقاية منها، حيثما أمكن؛

  
دعم تعزيز القدرات على جميع المستويات من أجل إعداد وٕاتاحة وتحليل بيانات جيدة وموثوقة   )٤(

اس ويمكــن الوصــول إليهــا فــي الوقــت المناســب مــن البيانــات المصــّنفة كمــا ينبغــي والالزمــة إلجــراء قيــ
، ٢٠٣٠مــن خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  ٩- ٣، الغايــة ٣مــرٍض للتقــدم الُمحــرز صــوب بلــوغ الهــدف 

  وتحسين البيانات المسندة بالبّينات، حسب االقتضاء؛
  

مواصلة الجهود الحالية لمشاركة قطاع الصحة في إدارة المواد الكيميائيـة وٕاحـراز تقـدُّم فـي مجـال   )٥(
 )؛٢٠٠٥في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (السالمة الكيميائية خاصة 

 
دعـــم الـــدول األعضـــاء عـــن طريـــق تقـــديم الـــدعم التقنـــي بمـــا فـــي ذلـــك علـــى الصـــعيدين اإلقليمـــي   )٦(

، بمـــا فـــي ذلـــك تعزيـــز ٢٠٢٠والقطـــري، مـــن أجـــل تعزيـــز دور قطـــاع الصـــحة صـــوب تحقيـــق هـــدف عـــام 
 ضل الممارسات الُمسَندة بالبيِّنات؛الُقُدرات على مستوى األفراد والمؤسسات والشبكات، ونشر أف

 دعــم الــدول األعضــاء فــي مجــال تعزيــز تنســيق شــؤون قطــاع الصــحة فيمــا يتعلــق باالســتجابة  )٧(
   للجهود الدولية القائمة، وتجنب االزدواجية أثناء القيام بذلك؛

  
تخصـــــــيص المـــــــوارد الكافيـــــــة والعـــــــاملين إلنجـــــــاز عمـــــــل األمانـــــــة بمـــــــا يتماشـــــــى مـــــــع الميزانيـــــــة   )٨(

، مــع األخــذ بعــين االعتبــار ٢٠١٩-٢٠١٤وبرنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر  ٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجيــة
النــداء الُموّجــه باآلونــة األخيــرة فــي الــدورة الرابعــة للمــؤتمر الــدولي المعنــي بــإدارة المــواد الكيميائيــة، والــدعوة 

هج االسـتراتيجي؛ والعمـل فـي إطـار الُموجهة في الدورة األولـى لجمعيـة األمـم المتحـدة للبيئـة بشـأن دعـم الـن
التعــاون مــع أمانــة الــنهج المــذكور مــن أجــل إيجــاد وســيلة تعــّزز قــدرة األمانــة علــى دعــم األنشــطة المتصــلة 

 بقطاع الصحة؛
 

  عْرض ما يلي على جمعية الصحة العالمية السبعين:  )٩(
  

تحقيــق  خارطــة طريــق تبــين اإلجــراءات الملموســة لتعزيــز مشــاركة قطــاع الصــحة صــوب  (أ)
ـــــة المســـــتدامة  ٢٠٢٠هـــــدف عـــــام  ـــــوغ الغايـــــات ذات الصـــــلة مـــــن خطـــــة التنمي واإلســـــهام فـــــي بل

  ) من المنطوق والواردة أعاله؛١(٢، وذلك على النحو المطلوب في الفقرة الفرعية ٢٠٣٠ لعام
  

) مـن المنطـوق ٢(٢وتقديم تقرير مرحلي عن إعداد التقرير المطلـوب فـي الفقـرة الفرعيـة   (ب)
  أعاله؛والواردة 

  
الطريق وفقًا لحصيلة العملية التـي ُتجـرى فـي الفتـرة الفاصـلة بـين الـدورات إلعـداد تحديث خارطة   )١٠(

 .٢٠٢٠توصيات بشأن النهج االستراتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات بعد عام 
  
  

   - ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨(الجلسة العامة الثامنة، 
  الرابع) اللجنة "أ"، التقرير
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خطة العمل العالمية للمنظمة لتعزيز دور النظام الصحي في إطار استجابة وطنيـة   ٥- ٦٩ج ص ع
متعــددة القطاعــات للتصــدي للعنــف بــين األفــراد، وخصوصــًا ضــد النســاء والفتيــات، 

  ١وضد األطفال
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

  ٢لعمل العالمية بشأن العنف؛بعد النظر في التقرير الخاص بـ مسودة خطة ا
  

بعــد النظــر فــي مســودة خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة لتعزيــز دور النظــام الصــحي فــي إطــار اســتجابة و 
  وطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنف بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال؛

  
 متعــددة وطنيــة اســتجابة إطــار فــي الصــحي امالنظــ دور لتعزيــز هــذه وٕاذ ُتقــر بــأن خطــة العمــل العالميــة

وثيقة تقنية مسندة  تشكل األطفال وضد والفتيات، النساء ضد وخصوصاً  األفراد، بين للعنف للتصدي القطاعات
بالبّينات وأفضل الممارسات وٕارشادات المنظمة التقنية الراهنة. وأنها تقـّدم مجموعـة مـن اإلجـراءات العمليـة التـي 

ضــاء اتخاذهــا لتعزيــز نظمهــا الصــحية للتصــدي للعنــف بــين األفــراد، وخصوصــًا ضــد النســـاء يمكــن للــدول األع
  ،والفتيات وضد األطفال

  
خطـــة العمـــل العالميـــة للمنظمـــة لتعزيـــز دور النظـــام الصـــحي فـــي إطـــار اســـتجابة وطنيـــة متعـــددة  تؤيـــد  - ١

  ٣طفال؛القطاعات للتصدي للعنف بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األ
  
خطة العمل العالمية للمنظمة لتعزيز دور  أن تكيف على المستوى الوطنيالدول األعضاء على  تشجع  - ٢

النظام الصحي في إطار استجابة وطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنف بين األفراد، وخصوصـًا ضـد النسـاء 
علنتهـا بالفعـل الـدول األعضـاء، بمـا فـي ذلـك االلتزامـات الدوليـة التـي أ والفتيات، وضد األطفال بمـا يتماشـى مـع

مع أخذ األوضاع الخاصة باألقاليم بعين االعتبار في الوقت ذاته، وفقًا ، ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة  أهداف
  ؛للتشريعات والقدرات واألولويات الوطنية والظروف الوطنية المحددة

  
جـراءات المقترحـة للـدول األعضـاء فـي خطـة اإل أن تنفـذ، حسـب االقتضـاء،الدول األعضاء علـى  تحث  - ٣

العمل العالمية للمنظمة لتعزيز دور النظام الصحي في إطار استجابة وطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنف 
  بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال؛

  
ـــدعو  - ٤ ـــوطنيين إلـــى تنفيـــذ اإلجـــراءات ت ـــدوليين واإلقليميـــين وال الالزمـــة للمســـاهمة فـــي تحقيـــق  الشـــركاء ال

لخطــة العمــل العالميــة للمنظمــة لتعزيــز دور النظــام الصــحي فــي إطــار اســتجابة  التوجهــات االســتراتيجية األربعــة
  وطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنف بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال؛

  
  المدير العام ما يلي: تطلب من  - ٥
  

ذ اإلجراءات المقترحة من األمانة بموجب خطة العمل العالمية للمنظمة لتعزيز دور النظام تنفي  )١(
الصـــحي فـــي إطـــار اســـتجابة وطنيـــة متعـــددة القطاعـــات للتصـــدي للعنـــف بـــين األفـــراد، وخصوصـــًا ضـــد 

  النساء والفتيات، وضد األطفال؛
  

                                                           
  هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. المترتبة على اعتمادلالطالع على اآلثار المالية واإلدارية  ١٥انظر الملحق    ١
 .٦٩/٩الوثيقة ج   ٢

  .٢انظر الملحق    ٣
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الميــة للمنظمــة لتعزيــز دور عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــة العمــل الع مبــدئي تقــديم تقريــر  )٢(
النظــام الصــحي فــي إطــار اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات للتصــدي للعنــف بــين األفــراد، وخصوصــًا 

والسبعين، وتقديم تقرير كامل  الحادية العالمية الصحة جمعية ، إلىضد النساء والفتيات، وضد األطفال
  والسبعين إلى جمعية الصحة العالمية الرابعة

  
   – ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨لعامة الثامنة، (الجلسة ا

 اللجنة "أ"، التقرير الرابع) 
  
  

الوقاية من األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا: االسـتجابة للتكليفـات المحـددة مـن   ٦- ٦٩ج ص ع
أجــل التحضــير لالجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 

يــــة (غيــــر الســــارية) ومكافحتهــــا فــــي بشــــأن الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر المعد
  ٢٠١٨١  عام

  
  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،

  
بعـــد النظـــر فـــي التقريـــر الخـــاص بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا: االســـتجابة للتكليفـــات 

ن الوقايـــة مـــن المحـــددة مـــن أجـــل التحضـــير لالجتمـــاع الثالـــث الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة بشـــأ
  ٢؛٢٠١٨ األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها في عام

  
 )٢٠١١( ٦٦/٢)، وقــــرارات الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عوٕاذ تــــذكر بــــالقرار 

ـــابع )٢٠١٥( ٧٠/١) و٢٠١٥( ٦٩/٣١٣) و٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠و ، وقـــرارات المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي الت
  ،٢٠١٥/٨و ٢٠١٤/١٠و ٢٠١٣/١٢ة لألمم المتحد

  
، مـن خطـة العمـل العالميـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض ٢٠١٦، فـي عـام ٣عمليـة تحـديث التـذييل  تالحظ  -١

  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣غير السارية ومكافحتها 
  
ــد  -٢ ، نهــج يمكــن اســتخدامه لتســجيل ونشــر مســاهمات الجهــات ٢٠١٦عمليــة مواصــلة إعــداد، فــي عــام  تؤي

  ل بهدف تحقيق الغايات العالمية االختيارية التسع المتعلقة باألمراض غير السارية؛الفاعلة غير الدو 
  
الــدول األعضــاء علــى أن تواصــل تنفيــذ خارطــة الطريــق الخاصــة بااللتزامــات الوطنيــة المدرجــة فــي  تحــث  -٣

ة المحـددة زمنيـًا ، والتـي تتضـمن االلتزامـات الوطنيـة األربعـ٦٨/٣٠٠و ٦٦/٢قراري الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة 
، وسائر االلتزامات الرئيسية، مثل تطوير أو تعزيز نظـم الترصـد مـن أجـل تتبـع اإلجحافـات ٢٠١٦و ٢٠١٥لعامي 

االجتماعية فيما يتعلق باألمراض غير السارية وعوامل الخطر الخاصة بها، ومواصلة وتعزيـز النهـوج القائمـة علـى 
ة مــن األمــراض غيــر الســارية، فــي إطــار التحضــير لالجتمــاع الثالــث مراعــاة االعتبــارات الخاصــة بالجنســين للوقايــ

السـارية) ومكافحتهـا  الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمـم المتحـدة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة (غيـر
ر/ أيــا ١، مــع األخــذ بعــين االعتبــار المالحظــة التقنيــة التــي نشــرتها منظمــة الصــحة العالميــة فــي ٢٠١٨فــي عــام 

، والتــي تحــدد مؤشــرات رصــد التقــدم والتــي ســيعتمد عليــه المــدير العــام فــي إعــداد التقريــر المقــدم إلــى ٢٠١٥ مــايو
  بشأن التقدم المحرز في تنفيذ االلتزامات الوطنية؛ ٢٠١٧ الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام

                                                           
  هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. المترتبة على اعتمادلالطالع على اآلثار المالية واإلدارية  ١٥ر الملحق انظ   ١
 .٦٩/١٠الوثيقة ج   ٢
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آلليـة التنسـيق العالميـة التابعـة للمنظمـة بـأن المـدير العـام تلقـى تقريـرين مـن الفـريقين العـاملين  تحيط علمـاً   -٤
بشأن الوقاية من األمراض غيـر السـارية ومكافحتهـا واللـذين يوصـيان بسـبل ووسـائل لتشـجيع الـدول األعضـاء علـى 

(د) مـــن اإلعـــالن السياســـي لالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى  ٤٥و ٤٤الوفـــاء بااللتزامـــات التـــي تـــنص عليهـــا الفقرتـــان 
  ١؛٢٠١١لمتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها لعام للجمعية العامة لألمم ا

  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٥

  
المحـدَّث مـن خطـة العمـل العالميـة للوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية  ٣أن يقدم مسـودة للتـذييل   )١(

ـــــى جمع٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتهـــــا  ـــــذي، إل ـــــس التنفي ـــــي عـــــام ، مـــــن خـــــالل المجل ـــــة الصـــــحة ف ، ٢٠١٧ي
  ؛٦٩/١٠من الوثيقة ج ٢ لإلطار الزمني المحدد في الملحق وفقاً 
  
أن يقدم نهجًا يمكن استخدامه لتسجيل ونشـر مسـاهمات الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، مـن خـالل   )٢(

مــن  ٤، وفقــًا لإلطــار الزمنــي المحــدد فــي الملحــق ٢٠١٧ المجلــس التنفيــذي، إلــى جمعيــة الصــحة فــي عــام
  .٦٩/١٠لوثيقة جا
  
أن يواصل تقديم الدعم التقني، عند الطلب، إلى الدول األعضاء من أجل تعزيز جهودها الراميـة   )٣(

إلى تنفيذ االستجابات الوطنية الخاصة باألمراض غير السارية، بما يتضمن المجاالت التي يشملها تقريـرا 
مــــة بشــــأن الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية الفــــريقين العــــاملين آلليــــة التنســــيق العالميــــة التابعــــة للمنظ

  ومكافحتها، في إطار البارامترات المحددة في الميزانية البرمجية.
  

   – ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨(الجلسة العامة الثامنة، 
 اللجنة "أ"، التقرير الرابع) 

  
  

علـى  التصدي للتحديات الماثلة أمـام عقـد األمـم المتحـدة للعمـل مـن أجـل السـالمة  ٧- ٦٩ج ص ع
: حصـيلة المـؤتمر الثـاني الرفيـع المسـتوى بشـأن السـالمة ٢٠٢٠- ٢٠١١الطرق 

  ٢آن األوان لتحقيق النتائج - على الطرق 
  

  ،جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون
  

األمم المتحدة للعمل من أجـل السـالمة التصدي للتحديات الماثلة أمام عقد بعد النظر في التقرير بشأن 
 - ): حصـيلة المـؤتمر العـالمي الثـاني الرفيـع المسـتوى بشـأن السـالمة علـى الطـرق ٢٠٢٠- ٢٠١١على الطرق (

  ٣،آن األوان لتحقيق النتائج
  

وٕاذ تســلم بــأن اإلصــابات الناجمــة عــن حــوادث المــرور تمثــل إحــدى مشــكالت الصــحة العموميــة وســببًا 
ة علـى الصـحة العموميـة وتكاليفهـا االجتماعيـة رئيسيًا للوفاة واإلصابة في شتى أنحاء العالم، وأن تكاليفها الواقعـ

  االقتصادية ُتعد مرتفعة؛
  

                                                           
  .١، الحاشية ١- ٥؛ اإلجراء ٤، الحاشية ١- ٣: اإلجراء ٥، الملحق ٦٩/١٠انظر الوثيقة ج   ١
  هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. المترتبة على اعتمادرية لالطالع على اآلثار المالية واإلدا ١٥انظر الملحق    ٢
 .٦٩/١٣الوثيقة ج   ٣
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 دعــــوة قبــــل الــــذي، الســــالمة علــــى الطــــرق والصــــحة) بشــــأن ٢٠٠٤( ١٠- ٥٧ج ص عوٕاذ تــــذكر بــــالقرار 
داخـل منظومــة األمــم المتحــدة دور منســق  تــؤدي أن إلــى العالميــة الصــحة منظمـة المتحــدة لألمــم العامــة الجمعيـة

) بشــأن الــُنظم الصــحية: ُنظــم رعايــة ٢٠٠٧( ٢٢- ٦٠ج ص عوالقــرار  رق؛علقــة بالســالمة علــى الطــالمســائل المت
  الطوارئ؛

  
فـي قـرار الجمعيـة  ٢٠٢٠- ٢٠١١ عقـد العمـل مـن أجـل السـالمة علـى الطـرقوٕاذ ترحب بـاإلعالن عـن 

الجمعيـة العامـة  ، وبتأكيدتحسين السالمة على الطرق في العالم) بشأن ٢٠١٠( ٦٤/٢٥٥العامة لألمم المتحدة 
مجـددًا دعوتهــا الموجهــة إلــى الـدول األعضــاء فــي األمــم المتحـدة لالضــطالع بــدور ريــادي فـي تنفيــذ أنشــطة عقــد 

  )؛٢٠١٤( ٦٨/٢٦٩العمل في القرار 
  

فريق األمـم وٕاذ تشيد بعمل المنظمة في تنسيق المبادرات العالمية بشأن السالمة على الطرق من خالل 
، وفــي تــوفير أعمــال األمانــة لعقــد العمــل، وفــي قيــادة اون فــي مجــال الســالمة علــى الطــرقالمتحــدة المعنــي بالتعــ

  الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي وزيادة القدرات وتقديم الدعم التقني إلى الدول األعضاء؛
  

وٕاذ تسلم بأنه يلزم اتباع نهج متعدد القطاعات ومشترك بين القطاعات من أجل الحد من عبء الوفيات 
إلصــابات الناجمــة عــن حــوادث المــرور، وأن التــدخالت المســّندة بالبّينــات موجــودة بالفعــل؛ وأن قطــاع الصــحة وا

ينبغي أن يضطلع بدور كبير في تحسين سلوكيات مستخدمي الطرق، وتعزيز الصحة، والتواصل والتوعية بشأن 
هج النظام المأمون" يشـمل عـدة قطاعـات التدابير الوقائية وجمع البيانات واالستجابة في أعقاب الحوادث؛ وأن "ن

أخرى معنية بُنظم سالمة المركبـات، واإلنفـاذ، والُبنـى التحتيـة للطـرق، والتوعيـة واإلدارة فـي مجـال السـالمة علـى 
  الطرق؛

  
وٕاذ تعيــد التأكيــد علــى أن مســؤولية تهيئــة الظــروف وتقــديم الخــدمات األساســية مــن أجــل معالجــة مســألة 

 مشتركة مسؤولية هناكقع في المقام األول على عاتق الحكومات؛ وٕاذ تسلم مع ذلك بأن السالمة على الطرق، ت
 وأن الطــرق، حــوادث عــن الناجمــة الخطيــرة واإلصــابات الوفيــات مــن خــال عــالم تحقيــق ســبيل فــي التقــدمب تقضــي
 العـــام القطـــاعين فـــي المتعـــددين المصـــلحة أصـــحاببـــين  تعـــاونال تطلـــبت الطـــرق علـــى الســـالمة مســـألة معالجـــة

  اإلعالم؛ ووسائل الحكومية غير والمنظمات الفنية، والمنظمات األكاديمية، واألوساط والخاص،
  

والتــي أســهمت فــي الحــد مــن عــدد  ٢٠٠٤وٕاذ ترحــب بالعــدد الكبيــر مــن األنشــطة التــي ُتجــرى منــذ عــام 
إلـى  موّجهـة ر عـدة أدلـةالوفيات واإلصابات الخطيرة الناجمة عـن حـوادث المـرور، والسـيما األنشـطة التاليـة: نشـ

عقــد  صــانعي القــرار والممارســين؛ والنشــر الــدوري للتقــارير عــن وضــع الســالمة علــى الطــرق فــي العــالم؛ وٕاعــالن
أســـبوع األمـــم المتحـــدة بشـــأن ب ثـــالث مـــرات ؛ واالحتفـــال٢٠٢٠- ٢٠١١العمـــل مـــن أجـــل الســـالمة علـــى الطـــرق 

)؛ ٢٠٠٩ألول بشـأن السـالمة علـى الطـرق (موسـكو، ؛ وحصـيلة المـؤتمر الـوزاري العـالمي االطرق  السالمة على
المؤتمر العالمي الثاني الرفيـع وحصيلة  ٢٠٣٠،١  خطة التنمية المستدامة لعامفي  الغايتين ذواتي الصلة وٕادراج

  )،٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٩- ١٨(برازيليا، في  المستوى بشأن السالمة على الطرق
  

المة علــى الطــرق وهــو الوثيقــة الختاميــة للمــؤتمر العــالمي الثــاني الرفيــع إعــالن برازيليــا بشــأن الســ تؤيــد  - ١
  ٢المستوى بشأن السالمة على الطرق؛

  

                                                           
  .٢- ١١و ٦- ٣الغايتان    ١
  .٣انظر الملحق    ٢
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أنـه ينبغـي لجميـع القطاعــات، بمـا فيهـا قطـاع الصـحة العموميــة، تكثيـف جهودهـا المبذولـة لتحقيــق  رىتـ  - ٢
لعمــــل مــــن أجــــل الســــالمة علــــى الغايــــات الدوليــــة الخاصــــة بالســــالمة علــــى الطــــرق والمحــــددة فــــي إطــــار عقــــد ا

وتسـريع وتيـرة أنشـطتها التـي تشـمل جمـع البيانـات  ٢٠٣٠وخطة التنميـة المسـتدامة لعـام  ٢٠٢٠- ٢٠١١  الطرق
المالئمة عن الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور من جانب الدول األعضاء ضـمن الهياكـل القائمـة 

ز نظــم رعايــة الطــوارئ والبنــى التحتيــة لالســتجابة (بمــا فــي ذلــك الســتخدامها فــي مجــالي الوقايــة والتوعيــة، وتعزيــ
رعايــة المصــابين بالرضــوح الســابقة لــدخول المستشــفى والمعتمــدة علــى المرافــق)، وتــوفير الــدعم الشــامل للضــحايا 

  صابات الناجمة عن تصادمات حوادث المرور؛وأسرهم وخدمات دعم إعادة التأهيل لضحايا اإل
  

  على ما يلي: ١ءالدول األعضا تحث  - ٣
  

  ؛تنفيذ إعالن برازيليا بشأن السالمة على الطرق  )١(
  
وتنفيــــذ الخطــــة  ٢٠٢٠- ٢٠١١تجديــــد التزامهــــا بعقــــد العمــــل مــــن أجــــل الســــالمة علــــى الطــــرق   )٢(

  ؛٢٠٢٠- ٢٠١١العالمية لعقد العمل من أجل السالمة على الطرق 
  
حالـة السـالمة علـى الطـرق واسـتنتاجات العمل بناًء علـى نتـائج التقـارير العالميـة للمنظمـة عـن   )٣(

  ؛المنظمة وتوصياتها
  
وضــع وتنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة وخطــط عمــل مناســبة تــولي عنايــة خاصــة لمســتخدمي الطــرق   )٤(

المعرضين للحوادث بالتركيز الخاص على األطفال والشـباب والمسـنين واألشـخاص ذوي اإلعاقـة وتتـاح 
  ؛ها االضطالع بذلكلها الموارد المتناسبة، إن لم يسبق ل

  
اعتماد وٕانفـاذ القـوانين المتعلقـة بعوامـل الخطـر الرئيسـية، بمـا فيهـا السـرعة والقيـادة تحـت تـأثير   )٥(

الكحــول، وعــدم اســتخدام خــوذات الــدراجات الناريــة وأحزمــة المقاعــد وأحزمــة أمــان األطفــال، والنظــر فــي 
شــأن عوامــل الخطــر األخــرى المرتبطــة بالقيــادة تنفيــذ التشــريعات المالئمــة والفعالــة والمســندة بالبينــات ب

  ؛الساهية أو الضعيفة
  
تحســـين جـــودة البيانـــات عـــن الســـالمة علـــى الطـــرق مـــن خـــالل تعزيـــز الجهـــود لجمـــع البيانـــات   )٦(

المالئمة والموثوقة والقابلة للمقارنة من أجل الوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور وتدبيرها 
على الصحة والتنميـة واآلثـار االقتصـادية ومردوديـة  تصادمات حوادث المرورأثر  العالجي، بما يشمل

  ؛التدخالت
  
تخصــيص رقــم وطنــي وحيــد للطــوارئ وتحســين بــرامج تــدريب المهنيــين فــي قطــاع الصــحة علــى   )٧(

تصـادمات حـوادث المـرور وحـاالت اإلصـابة بالرضـوح الناجمـة عـن الوقاية وطب الطوارئ فيمـا يتعلـق ب
  وادث؛تلك الح

  
  ما يلي:القيام بالمدير العام  تطلب من  - ٤
  

أن يواصــل تيســير عمليــة شــفافة ومســتدامة قائمــة علــى المشــاركة مــع جميــع الجهــات صــاحبة   )١(
المصلحة، مـن أجـل مسـاعدة البلـدان المهتمـة علـى وضـع غايـات عالميـة اختياريـة لـألداء بشـأن عوامـل 

جــل الحــد مــن الوفيــات واإلصــابات الناجمــة عــن حــوادث الخطــر الرئيســية وآليــات تقــديم الخــدمات، مــن أ
التامـــة وبالتعـــاون مـــع المنظمـــات التابعـــة لمنظومـــة األمـــم المتحـــدة الـــدول األعضـــاء المـــرور، بمشـــاركة 

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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فريــق األمــم فيهــا اللجــان اإلقليميــة التابعــة لألمــم المتحــدة)، عبــر اآلليــات الراهنــة، (بمــا فــي ذلــك   (بمــا
، فـــي ســـياق العمليـــة المؤديـــة إلـــى تحديـــد )مجـــال الســـالمة علـــى الطـــرق المتحـــدة المعنـــي بالتعـــاون فـــي

واســـتخدام المؤشـــرات الخاصـــة بالغايـــات المتعلقـــة بالســـالمة علـــى الطـــرق فـــي خطـــة التنميـــة المســـتدامة 
  ؛٢٠٢٠- ٢٠١١ الطرق على السالمة أجل من العمل لعقد العالمية الخطةو  ٢٠٣٠  لعام

  
ي تنفيــذ السياســات والممارســات المســندة بالبينــات لتحســين فــالــدول األعضــاء  تقــديم الــدعم إلــى  )٢(

السالمة على الطرق وتخفيف وطأة اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور والحد من عددها تمشـيًا مـع 
وخطــة التنميــة المســتدامة  ٢٠٢٠- ٢٠١١الخطــة العالميــة لعقــد العمــل مــن أجــل الســالمة علــى الطــرق 

  ؛٢٠٣٠  لعام
  

نــي لتعزيــز خــدمات الرعايــة الســابقة لــدخول المستشــفى، بمــا فــي ذلــك خــدمات تقــديم الــدعم التق  )٣(
الطــــوارئ الصــــحية واالســــتجابة الفوريــــة عقــــب التصــــادم، والمبــــادئ التوجيهيــــة الخاصــــة بالمستشــــفيات 
واإلســعاف بشــأن رعايــة المصــابين بالرضــوح وٕاعــادة التأهيــل، وبنــاء القــدرات وتحســين اإلتاحــة المالئمــة 

  ؛الصحية المتكاملة التوقيت للرعاية
  

الحفاظ على النهوج المسـندة بالبينـات وتعزيزهـا إلذكـاء الـوعي ألغـراض الوقايـة مـن اإلصـابات   )٤(
الناجمة عن حوادث المـرور وتخفيـف وطأتهـا وتيسـير مثـل هـذا العمـل علـى الصـعيد العـالمي واإلقليمـي 

  والوطني؛
  

دة وسائر وكاالت األمم المتحـدة المعنيـة، فـي مواصلة التعاون مع اللجان اإلقليمية لألمم المتح  )٥(
، ٢٠٢٠- ٢٠١١األنشطة التـي تسـتهدف دعـم تنفيـذ أهـداف عقـد العمـل مـن أجـل السـالمة علـى الطـرق 

، مـع ضـمان االتسـاق ٢٠٣٠والغايات المتعلقة بالسالمة على الطرق فـي خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام 
  على صعيد المنظومة؛

  
لُمحــــرز صــــوب تحقيــــق أهــــداف عقــــد العمــــل مــــن أجــــل الســــالمة علــــى مواصــــلة رصــــد التقــــدم ا  )٦(

  ، من خالل تقارير الحالة العالمية بشأنه؛٢٠٢٠- ٢٠١١  الطرق
  

بشـأن السـالمة  الرابـع أسـبوع األمـم المتحـدةمـن أجـل  ٢٠١٧تيسير تنظيم األنشـطة خـالل عـام   )٧(
  ، بالتعاون مع اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة؛على الطرق
  

 يم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية السبعين.تقد  )٨(
  

   – ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨(الجلسة العامة الثامنة، 
 اللجنة "أ"، التقرير الخامس)

  
  
    ١)٢٠٢٥- ٢٠١٦عقد عمل األمم المتحدة من أجل التغذية (  ٨- ٦٩ص ع ج

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

  ٢األمهات والرّضع وصغار األطفال؛ التقارير الخاصة بتغذيةفي  النظربعد 

                                                           
 .رار بالنسبة إلى األمانةهذا الق المترتبة على اعتمادلالطالع على اآلثار المالية واإلدارية  ١٥انظر الملحق    ١

 .٢إضافة  ٦٩/٧وج ١إضافة  ٦٩/٧وج ٦٩/٧الوثائق ج   ٢
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 ) بشــــــأن حصــــــائل المــــــؤتمر الــــــدولي الثــــــاني بشــــــأن التغذيــــــة٢٠١٥( ١٩-٦٨ج ص عالقرار بــــــ تُــــــذّكروٕاذ 
  إعالن روما بشأن التغذية فضًال عن إطار العمل؛ أيدوالذي  )٢٠١٤تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢١-١٩ (روما،

  
فـــي ذلـــك غايـــات  مجـــددًا علـــى االلتـــزام بتنفيـــذ الغايـــات وخطـــط العمـــل الدوليـــة ذات الصـــلة، بمـــا وٕاذ تؤكـــد

، وخطــة العمــل العالميــة التــي وضــعتها المنظمــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض ٢٠٢٥المنظمــة للتغذيــة العالميــــة لعــام 
  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣غير السارية ومكافحتها للفترة 

  
 الشـــاملة التنفيـــذ خطـــةجمعيـــة الصـــحة  أيـــدت بمقتضـــاه ) والـــذي٢٠١٢( ٦-٦٥ج ص عوٕاذ تـــذّكر بـــالقرار 

 التقـدمتقـديم تقريـر عـن  األطفال وطلبت من المدير العام عدة أمور منها وصغار والرّضع األمهات بتغذية الخاصة
   ؛في تنفيذ الخطة المحرز

  
عالمنــا: خطــة التنميــة والمعنــون "تحويــل  )٢٠١٥( ٧٠/١قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بر كّ وٕاذ تــذ
"، والــذي يقــر بالبعــد المتكامــل لألهــداف ويعتــرف بأنــه حتــى يتثنــى وضــع حــد لجميــع أشــكال ٢٠٣٠المســتدامة لعــام 

 مغـذسوء التغذية وتلبية االحتياجات الغذائية طيلة العمر، فمن الضروري تيسير حصـول الجميـع علـى غـذاء آمـن و 
  ؛شاملة بتدابير التغذية األساسيةيتم إنتاجه بشكل مستدام، وضمان التغطية ال

  
وٕاذ تذكر بأن أهـداف التنميـة المسـتدامة وغاياتهـا تعتبـر متكاملـة وغيـر قابلـة للتجزئـة، وتعمـل علـى تحقيـق 

من أهداف التنمية المستدامة، الـذي يهـدف  ٢التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة الثالثة، وتفر بأهمية بلوغ الهدف 
عـن الغايـات  ع، وتحقيـق األمـن الغـذائي وتحسـين التغذيـة وتعزيـز الزراعـة المسـتدامة، فضـالً إلى القضاء علـى الجـو 

  ؛المترابطة في سائر األهداف األخرى
  

والمعنـون "عقـد األمـم المتحـدة للعمـل  )،٢٠١٦( ٧٠/٢٥٩وٕاذ ترحب بقرار الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة 
غذية والزراعـة ومنظمـة الصـحة العالميـة إلـى قيـادة تنفيـذ )" الذي يدعو منظمة األ٢٠٢٥-٢٠١٦من أجل التغذية (

)، وذلــــك بالتعــــاون مــــع برنــــامج األغذيــــة العــــالمي، ٢٠٢٥-٢٠١٦عقــــد األمــــم المتحــــدة للعمــــل مــــن أجــــل التغذيــــة (
والصندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة، واليونيسـيف، وٕالـى تحديـد ووضـع برنـامج عمـل يعتمـد علـى إعـالن رومـا بشـأن 

، باسـتخدام آليـات التنسـيق ٢٠٢٥-٢٠١٦به، جنبًا إلى جنب مع وسائل تنفيذه للفترة  ار العمل الخاصالتغذية وٕاط
مـــن قبيـــل اللجنـــة الدائمـــة المعنيـــة بالتغذيـــة والمحافـــل المتعـــددة األطـــراف مـــن قبيـــل لجنـــة األمـــن الغـــذائي العـــالمي، 

يـــة واإلقليميـــة وحركـــات مـــن قبيـــل حركـــة يتماشـــى مـــع واليتهـــا، وبالتشـــاور مـــع ســـائر المنظمـــات والمحافـــل الدول بمـــا
  ؛االرتقاء بالتغذية

  
ؤكد مجددًا االلتزام بالقضاء على الجوع ومنع كل أشكال سوء التغذية في جميع أنحاء العالم، والسيما توٕاذ 

ء سوء التغذية، والتقزم، والهزال، ونقص الوزن، وزيادة الوزن لدى األطفال دون سن الخامسة، وفقـر الـدم لـدى النسـا
االتجاهـــات المتصـــاعدة فـــي زيـــادة الـــوزن  إيقـــافعـــن  واألطفـــال مـــن بـــين نقـــص المغـــذيات الدقيقـــة األخـــرى؛ فضـــالً 

  والسمنة، وتقليص عبء األمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي لدى جميع الفئات العمرية؛
  

ال يقتصـرون حصـرًا  أشـهر ٦ وٕاذ تعرب عن قلقها من أن ما يقـرب رضـيعين مـن بـين كـل ثالثـة دون سـن
شهرًا في البلدان المرتفعـة  ١٢على الرضاعة من الثدي؛ وأن أقل من رضيع بين كل خمسة يرضع من الثدي لمدة 

أشهر وسنتين يرضعون من الثـدي فـي  ٦الدخل؛ وأن اثنين فقط من بين كل ثالثة أطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 
  الدخل؛البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة 

  
٪ فقــط مــن البلــدان لديــه مــا يكفــي مــن البيانــات عــن التغذيــة لتقيــيم التقــدم ٤٩وٕاذ تعــرب عــن قلقهــا مــن أن 
  صوب تحقيق غايات التغذية العالمية،
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جميـــع صـــناديق األمـــم المتحـــدة وبرامجهـــا ووكاالتهـــا المتخصصـــة والمجتمـــع المـــدني وغيرهـــا مـــن  تطالـــب  -١
  الجهات المعنية بما يلي:

بشـــــــــــكل جمـــــــــــاعي فـــــــــــي مختلـــــــــــف القطاعـــــــــــات والـــــــــــدوائر علـــــــــــى توجيـــــــــــه ودعـــــــــــم  أن تعمـــــــــــل )١(
التغذيـــــة، وبرامجهـــــا، وخططهـــــا تحـــــت مظلـــــة عقـــــد األمـــــم المتحـــــدة للعمـــــل مـــــن أجـــــل  سياســـــات وتنفيـــــذ
 )؛٢٠٢٥-٢٠١٦( التغذية

 ؛أن تدعم آليات الرصد واإلبالغ عن االلتزامات )٢(
  
  الدول األعضاء على ما يلي:تحث   - ٢

يات المعنيــة بتغذيــة األمهــات والرضــع وصــغار األطفــال والتــي تســتجيب أن تعــد وتنفــذ االســتراتيج )١(
 بصـــورة شـــاملة للتحـــديات التـــي تجابـــه التغذيـــة، وتمتـــد عبـــر مختلـــف القطاعـــات وتشـــمل الرصـــد والتقيـــيم

 ؛الرصينين والمصنفين
، وقابلــة للقيــاس، محــددةسياســات والتزامــات ماليــة  بإعــداد ، عنــد االقتضــاء،القيــامأن تنظــر فــي  )٢(

زمنيًا فيما يتعلق بإعالن روما بشأن التغذية والخيارات الطوعيـة الـواردة  ومناسبة، وموقوتةبلة للتحقيق، وقا
في إطار العمل الخاص بالمؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية وكذلك خطة التنفيذ الشاملة الخاصة بتغذية 

 األمهات والرّضع وصغار األطفال؛
لوطنيــــة علـــى أســــاس الغايـــات العالميــــة التــــي تـــم مواءمتهــــا مــــع أن تنظـــر فــــي تعريـــف الغايــــات ا  )٣(

  األولويات الوطنية، وبارامترات محددة؛ 
  أن تنظر في تخصيص تمويل كاف مع أخذ السياق المحلي بعين االعتبار؛  )٤(
أن تقــدم المعلومــات علــى أســاس طــوعي بشــأن جهــودهم المبذولــة لتنفيــذ التزامــات إعــالن رومــا   )٥(

بمـا فـي ذلـك ن خالل مجموعة من خيـارات السياسـات الطوعيـة الـواردة فـي إطـار العمـل بشأن التغذية م
سياســتها واســتثماراتها الالزمــة للتــدخالت الفعالــة لتحســين النظــام الغــذائي للســكان وتغــذيتهم، حتــى فــي 

 حاالت الطوارئ؛
 

  المدير العام ما يلي: من تطلب  - ٣

 والزراعة على ما يلي: أن يعمل مع المدير العام لمنظمة األغذية  )١(

علــــى طلبهــــا، فــــي تطــــوير وتعزيــــز وتنفيــــذ سياســــاتها  ءً الــــدول األعضــــاء، بنــــا يــــدعمأن   ) أ(
وبرامجهـــا وخططهـــا للتصـــدي إلـــى التحـــديات المتعـــددة المتعلقـــة بســـوء التغذيـــة، وعقـــد اجتماعـــات 

تكون  دورية ذات طبيعة شاملة لتبادل أفضل الممارسات، بما في ذلك النظر في االلتزامات التي
، فـي إطـار عقـد العمـل مـن أجـل موقوتة زمنيـاً ، و ومناسبة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، محددة
 )؛٢٠٢٥-٢٠١٦( التغذية

أن يحـــافظ علـــى قاعـــدة بيانـــات متاحـــة للعمـــوم بشـــأن االلتـــزام بالمســـاءلة أمـــام الجميـــع،   ) ب(
 الوثيقـة الختاميـة للمـؤتمروٕادراج تحليل االلتزامـات التـي قطعـت فـي تقريـر الثنائيـة الخـاص بتنفيـذ 

 الدولي الثاني بشأن التغذية، وٕاطار العمل؛

 األمـم المتحـدة للدول األعضاء لمساعدتها علـى تنفيـذ عقـد عمـلالتقني تقديم الدعم يواصل أن   )٢(
 ؛األطفالخطة التنفيذ الشاملة الخاصة بتغذية األمهات والرّضع وصغار و  من أجل التغذية
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لــدعوة إلــى الرضــاعة مــن الثــدي لزيــادة االلتــزام السياســي واالســتثمار فــي واصــل دعــم مبــادرة ايأن  )٣(
 الرضاعة من الثدي باعتبارها حجر الزاوية في تغذية الطفل والصحة والنماء؛

بمـا فـي  التغذيـةيساعد الدول األعضاء فـي تعزيـز عنصـر نظـم المعلومـات الوطنيـة الخـاص بأن  )٤(
 .لقرار السياسي المسترشد بالبيناتذلك تجميع البيانات والتحليل بهدف اتخاذ ا

 
   – ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨(الجلسة العامة الثامنة، 

 اللجنة "أ"، التقرير الخامس) 
  
  

  ١وضع حد للترويج غير المالئم ألغذية الرّضع وصغار األطفال  ٩- ٦٩ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

  ٢ألمهات والرضع وصغار األطفال؛بعد النظر في التقريرين الخاصين بتغذية ا
  
) ١٩٨٢( ٢٦-٣٥ج ص ع) و١٩٨١( ٢٢-٣٤ج ص ع) و١٩٨٠( ٣٢-٣٣ج ص عٕاذ تــــــذكر بــــــالقرارات و 

) ١٩٩٠( ٣-٤٣ج ص ع) و١٩٨٨( ١١-٤١ج ص ع) و١٩٨٦( ٢٨-٣٩ج ص ع) و١٩٨٤( ٣٠-٣٧ج ص عو
) ١٩٩٦( ١٥-٤٩ص ع  ج) و١٩٩٤( ٥-٤٧ج ص ع) و١٩٩٣( ٧-٤٦ج ص ع) و١٩٩٢( ٣٤-٤٥ج ص عو
) ٢٠٠٦( ٢١-٥٩ج ص ع) و٢٠٠٥( ٣٢-٥٨ج ص ع) و٢٠٠٢( ٢٥-٥٥ج ص ع) و٢٠٠١( ٢-٥٤ج ص عو
) بشأن تغذية الرّضع وصغار األطفال، وممارسات التغذيـة ٢٠١٠( ٢٣-٦٣ج ص ع) و٢٠٠٨( ٢٠-٦١ج ص عو

 المالئمة والمسائل ذات الصلة؛
 

ع وصــغار األطفــال، الــذي ) بشــأن تغذيــة األمهــات والرّضــ٢٠١٢( ٦-٦٥ج ص عوٕاذ تــذكر أيضــًا بــالقرار 
المــدير العــام تقــديم إرشــادات بشــأن التــرويج غيــر المالئــم ألغذيــة الرّضــع وصــغار  مــنطلبــت فيــه جمعيــة الصــحة 

  ؛ )٢٠١٠( ٢٣-٦٣ج ص عاألطفال الُمشار إليه في القرار 
 

الزمـة  وٕاذ تؤمن بأن اإلرشادات الخاصة بوضع حد للترويج غير المالئم ألغذية الرّضع وصـغار األطفـال
 ؛للدول األعضاء والقطاع الخاص والُنظم الصحية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية

  
 أشـــهر ٦ ـالـــ خـــالل الحصـــري الطبيعـــي اإلرضـــاع ممارســـات تعزيـــز إلـــى الحاجـــة علـــى مجـــدداً  تؤكـــد وٕاذ

 تعزيـــز إلـــى بالحاجـــة تعتـــرف وٕاذ وبعـــده، عـــامين، ســـن حتـــى الطبيعيـــة الرضـــاعة واســـتمرار الحيـــاة، مـــن األولـــى
 المبـادئ أسـاس علـى اً شـهر  ٣٦أشـهر و ٦ بـين أعمـارهم تتراوح الذين لألطفال المثلى التكميلية التغذية ممارسات
لمنظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة وبمــا يتماشــى مــع المبــادئ التوجيهيــة  ٣الغذائيــة التوجيهيــة

  الغذائية الوطنية؛
  

                                                           
 هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. المترتبة على اعتمادلالطالع على اآلثار المالية واإلدارية  ١٥انظر الملحق    ١

  .١إضافة  ٦٩/٧وج ٦٩/٧الوثيقتان ج   ٢
 األمريكيــة للبلــدان الصــحة لمنظمــة التوجيهيــة المبــادئمــة الصــحة العالميــة. منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة، منظ   ٣

مبــادئ التوجيهيــة ال ؛٢٠٠٣ طبيعيــة، رضــاعة يرضــعون الــذين لألطفــال التكميليــة التغذيــة بشــأن العالميــة الصــحة ومنظمــة
أشــــهر  ٦ بــــين مأعمــــاره تتــــراوح والــــذين رضــــاعة طبيعيــــة يرضــــعون ال الــــذين األطفــــال بشــــأن عالميــــةلمنظمــــة الصــــحة ال

 .٢٠٠٥جنيف: منظمة الصحة العالمية؛  .شهراً   ٢٤و
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الجهاز الرئيسي من  بمثابة تعتبر والتيائي هي هيئة حكومية دولية، وٕاذ تعترف بأن هيئة الدستور الغذ
الهيئـــة  يبرنـــامج المواصـــفات الغذائيـــة المشـــترك بـــين منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة، وهـــ

 المناســبة لوضــع المعــايير الدوليــة بشــأن المنتجــات الغذائيــة، والتــي تعيــد النظــر فــي مواصــفات الدســتور الغــذائي
 العالميـــــة الصـــــحة لمنظمـــــة التوجيهيـــــة المبـــــادئ تمامــــاً  تراعـــــي أن ينبغـــــيفإنهـــــا  ،والمبــــادئ التوجيهيـــــة الخاصـــــة

 الصلة، ذات الصحة جمعية وقرارات األم لبن بدائل لتسويق الدولية المدونة ذلك في بما وتوصياتها،
 
الئــم ألغذيــة الرّضــع وصــغار اإلرشــادات التقنيــة الخاصــة بوضــع حــد للتــرويج غيــر المب التقــدير مــع ترحــب  -١

  ١؛األطفال
 
 :على ما يلي ،للسياق الوطني وفقاً  ٢،٣،٤الدول األعضاء تحث  -٢
 

للترويج غيـر المالئـم ألغذيـة الرّضـع  حد لوضع العمومية الصحة لصالحأن تتخذ جميع التدابير   )١(
مــع مراعــاة التشــريعات الــواردة فــي اإلرشــادات،  التوصــياتفــي ذلــك بالتحديــد تنفيــذ  بمــاوصــغار األطفــال 

  والسياسات القائمة فضًال عن االلتزامات الدولية؛
  

  ؛أن تضع نظامًا لرصد وتقييم تنفيذ التوصيات الواردة في اإلرشادات  )٢(
  
للترويج غيـر المالئـم ألغذيـة الرّضـع وصـغار األطفـال ولتعزيـز السياسـات والبيئـات  حدتضع  أن  )٣(

 الرضـع تغذيـة بشـأن مسـتنيرة قـرارات اتخـاذ مـن الرعاية مقدميو  األباءن االجتماعية واالقتصادية التي تمكَّ 
دعـــم ممارســـات التغذيـــة المالئمـــة مـــن خـــالل تحســـين الـــوعي بالصـــحة  إلـــى باإلضـــافة األطفـــال، وصـــغار
 والتغذية؛

 
التوصـيات الصـادرة عـن المنظمـة و  األم لـبن بدائل تسويق لقواعد الدولية المدونةأن تواصل تنفيذ   )٤(

 ن تسويق األغذية والمشروبات غير الكحولية لألطفال؛بشأ
 
مصـــنعي أغذيـــة الرّضــع وصـــغار األطفـــال وموزعيهــا إلـــى وضــع حـــد لجميـــع أشــكال التـــرويج غيـــر  تــدعو  -٣

  الواردة في اإلرشادات؛  التوصيات في المحدد النحو على ،المالئم
 
األساسي في تزويد الوالـدين وغيرهمـا مـن الفنيين في مجال الرعاية الصحية إلى االضطالع بدورهم  تدعو  -٤

 التوصــيات تنفــذ وأنمقــدمي الرعايــة بالمعلومــات والــدعم بشــأن ممارســات التغذيــة الُمثلــى للرضــع وصــغار األطفــال، 
 ؛اإلرشادات في الواردة

 
وســـائل اإلعــالم ودوائـــر الصـــناعات اإلبداعيـــة إلـــى ضــمان أن أنشـــطتها علـــى صـــعيد جميـــع قنـــوات  تحـــث  -٥

وفقـًا للتوصـيات الـواردة فـي  تـتمالمنابر اإلعالميـة فـي جميـع األمـاكن وباسـتخدام جميـع تقنيـات التسـويق، التواصل و 
  اإلرشادات الخاصة بوضع حد للترويج غير المالئم ألغذية الرّضع وصغار األطفال؛

 

                                                           
  .٤انظر الملحق    ١
 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليميحسب االقتضاء، و    ٢

 مع مراعاة سياق الدول االتحادية.   ٣

 وصغار األطفال.للترويج غير المالئم ألغذية الرّضع ويمكن أن تتخذ الدول األعضاء إجراءات إضافية لوضع حد    ٤



يةالمقررات اإلجرائالقرارات و  29  

رّضـــع المجتمـــع المـــدني إلـــى دعـــم الجهـــود الراميـــة إلـــى وضـــع حـــد للتـــرويج غيـــر المالئـــم ألغذيـــة ال تـــدعو  -٦
 ؛الدول األعضاء صوب تحقيق هدف اإلرشادات تقدم ورصدوصغار األطفال، بطرق من بينها أنشطة الدعوة 

  
 المدير العام ما يلي: من تطلب  -٧
  

الـــدعم التقنـــي للـــدول األعضـــاء بشـــأن تنفيـــذ التوصـــيات الـــواردة فـــي اإلرشـــادات الخاصـــة  يقـــدمأن   )١(
 ّضع وصغار األطفال، وفي رصد وتقييم تنفيذها؛بوضع حّد للترويج غير المالئم ألغذية الر 

 
أن ُيجري استعراضًا للخبرات الوطنية في تنفيذ التوصيات الـواردة فـي اإلرشـادات مـن أجـل وضـع   )٢(

 البّينات الدالة على فعاليتها والنظر في تعديلها عند اللزوم؛
 
ت الصـلة والبـرامج والوكـاالت األمـم المتحـدة ذا صناديقأن يعمل على تعزيز التعاون الدولي مع   )٣(

وضــع حــّد للتــرويج غيــر المالئــم ل الــوطني العمــلالمتخصصــة وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة فــي تشــجيع 
  ؛ المنظمة إرشادات في الواردة التوصيات االعتبار بعين األخذ معألغذية الرّضع وصغار األطفال 

 
رشـــادات الخاصـــة بوضـــع حـــّد للتـــرويج غيـــر أن يقـــدم تقريـــرًا عـــن تنفيـــذ التوصـــيات الـــواردة فـــي اإل  )٤(

المالئـــم ألغذيـــة الرّضـــع وصـــغار األطفـــال كجـــزء مـــن التقريـــر عـــن التقـــدم الُمحـــرز فـــي تنفيـــذ خطـــة التنفيـــذ 
الشـــاملة الخاصـــة بتغذيـــة األمهـــات والرّضـــع وصـــغار األطفـــال، إلـــى جمعيتـــي الصـــحة العالميـــة الحاديـــة 

 .بالترتيب ٢٠٢٠و ٢٠١٨ والسبعين والثالثة والسبعين في عامي
  

   – ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨(الجلسة العامة الثامنة، 
 للجنة "أ"، التقرير الخامس) ا

  
  

    ١إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ١٠- ٦٩ج ص ع
  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،

  
 حـةفـي المسـودة المنقّ و  الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـع المشـاركة إطـارب الخاص تقريرالالنظر في  بعد

  ٢؛المذكور لإلطار
  

إلى جمعية الصحة  لمجلس التنفيذيوبعد اإلحاطة علمًا بتقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة ل
  ٣العالمية التاسعة والستين؛

  
) بشـــأن ٢٠١٢) (٩(٦٥ج ص ع) وٕالـــى المقـــرر اإلجرائـــي ٢٠١١( ٢- ٦٤ج ص ع قـــرارالإلـــى  شـــيرت وٕاذ

) ٢٠١٥) (٣(١٣٦م ت) و٢٠١٤) (١٤(٦٧ج ص عٕالــى المقــررات اإلجرائيــة و  العالميــة، الصــحة مــةمنظ إصــالح
  ؛الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة) بشأن إطار ٢٠١٥( ٩- ٦٨ج ص ع  ) والقرار٢٠١٦) (٣(١٣٨ت  مو

  

                                                           
  هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. المترتبة على اعتمادلالطالع على اآلثار المالية واإلدارية  ١٥انظر الملحق    ١
 .٦٩/٦الوثيقة ج   ٢

 .٦٩/٦٠الوثيقة ج   ٣
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ة "تحويـــــل عالمنـــــا: خطـــــة التنميـــــة المســـــتدام ٧٠/١وٕاذ تـــــذكر بقـــــرار الجمعيـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة 
"، وباألهــداف، والغايــات، ووســائل التنفيــذ التــي تتمتــع بأهميــة مكافئــة والــواردة فيــه، والداعيــة، ضــمن ٢٠٣٠  لعــام

جملـــة أمـــور، إلـــى تنشـــيط الشـــراكة العالميـــة للتنميـــة المســـتدامة، باالســـتناد إلـــى روح التضـــامن العـــالمي المعـــزز، 
ــًا وبمشــا ركة كــل البلــدان، وكــل أصــحاب المصــلحة وكــل والمركــز خصوصــًا علــى احتياجــات األشــد فقــرًا وحرمان

  الناس؛
  

بشــأن خطــة عمــل أديــس أبابــا للمــؤتمر  ٦٩/٣١٣وٕاذ تــذكر أيضــًا بقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
)، التـي تشـكل جـزءًا أصـيًال مـن خطـة ٢٠١٥تمـوز/ يوليـو  ١٦- ١٣الدولي الثالـث لتمويـل التنميـة (أديـس أبابـا، 

  ؛٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام 
  

وٕاذ تذكر كـذلك بـإعالن رومـا بشـأن التغذيـة وٕاطـار العمـل بشـأن التغذيـة، الـذي اعتمـده المـؤتمر الـدولي 
  )؛٢٠١٤  تشرين الثاني/ نوفمبر ٢١- ١٩الثاني بشأن التغذية (روما، 

  
وٕاذ تشــدد علــى االلتــزام السياســي الكامــل لجميــع الــدول األعضــاء إزاء التنفيــذ المتســق والمتماســك إلطــار 

  شاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول على امتداد المستويات الثالثة للمنظمة،الم
  

  ١،٢؛الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة إطار تعتمد  - ١
  
 بـين العالقـات تحكـم التـي المبـادئ محـل الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـع لمشاركةا إطاريحّل أن  تقّرر  - ٢

 أجـل من التجارية المؤسساتللعمل مع والمبادئ التوجيهية  ٣الحكومية رغي والمنظمات العالمية الصحة منظمة
  ٤المرجوة؛ الصحيةحصائل ال تحقيق

  
  :ما يلي المدير العام من تطلب  - ٣

  الدول؛ غير الفاعلة الجهات مع المشاركة إطار تنفيذ الفور على يباشر أن )١(

ورية للتنفيــــذ الكامــــل إلطــــار أن يتخــــذ، بالتعــــاون مــــع المــــدراء اإلقليميــــين، جميــــع التــــدابير الضــــر  )٢(
الـدول علـى نحـو متماسـك ومتسـق علـى امتـداد كـل المسـتويات الثالثـة  غيـر الفاعلـة الجهـات مع المشاركة

  للمنظمة، بغية الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل في غضون عامين؛

 بالمناســ توقيــتفــي الالفاعلــة غيــر الــدول  الجهــاتأن يســرع باإلنشــاء الكامــل للســجل الخــاص ب )٣(
  السبعين؛ العالمية الصحة جمعيةل

، مـــن خـــالل لجنـــة عـــن تنفيـــذ إطـــار المشـــاركة مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول تقريـــراً  يقـــدم أن )٤(
واحــدة مــن دوراتــه المعقــودة فــي كــانون الثــاني/ المجلــس التنفيــذي فــي كــل  إلــىالبرنــامج والميزانيــة واإلدارة، 

 األعمال؛ جدولمن بنود دائم  بنديناير بموجب 

                                                           
لتابعة للقطاع إطار جامع وأربع سياسات محددة بشأن المشاركة مع المنظمات غير الحكومية والكيانات االمكّون من    ١

 .الخاص والمؤسسات الخيرية وتلك األكاديمية

 .٥انظر الملحق    ٢

. انظــر الوثــائق األساســية، الطبعــة الثامنــة واألربعــون. جنيــف: منظمــة )١٩٨٧( ٢٥- ٤٠ج ص عالمعتمــدة فــي القــرار    ٣
 .٢٠١٤الصحة العالمية؛ 

 .١٠٧/٢٠م تملحق الوثيقة    ٤



يةالمقررات اإلجرائالقرارات و  31  

، حينمـا يكـون إطار المشاركة مع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدولن يدرج في التقرير المتعلق بتنفيذ أ )٥(
ذلــك ضــروريًا، أيــة مســألة أو أنــواع المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول التــي يمكــن أن تســتفيد مــن 

زانيــة واإلدارة اإلخضــاع لمزيــد مــن الدراســة مــن جانــب المجلــس التنفيــذي، مــن خــالل لجنــة البرنــامج والمي
  التابعة له، بالنظر إلى سماتها الفريدة وأهميتها؛

 ،لتنفيــذ إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول أوليــاً  تقييمــاً  ٢٠١٩ عــام فــيجــري ي أن )٦(
إلى  اإلطار، تنقيحبشأن مقترحات  ةإلى جنب مع أي جنباً  النتائج، تقديمبقصد  منظمةعمل العلى  تأثيرهلو 

 لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة له؛خالل  من ،٢٠٢٠ ينايركانون الثاني/ فيذي في التن المجلس

أن يـــدرج فـــي دليـــل المـــوظفين تـــدابير تتعلـــق بتطبيـــق األحكـــام ذات الصـــلة الـــواردة فـــي سياســـات  )٧(
ر إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــالمنظمــة القائمــة بشــأن تضــارب المصــالح، بهــدف تيســير تنفيــذ 

 ؛الدول

ــــدول ) مــــن منطــــوق القــــرار ُطلــــب مــــن المــــدير العــــام "٨(٣وطبقــــًا للفقــــرة   )٨( أن يعــــد، بالتشــــاور مــــع ال
ـــــة،  ـــــداب مـــــن المنظمـــــات غيـــــر الحكومي ـــــادئ لعمليـــــات االنت األعضـــــاء، مجموعـــــة مـــــن المعـــــايير والمب

تقرهــا، حســب والمؤسســات الخيريــة، والمؤسســات األكاديميــة، وأن يقــدم المعــايير والمبــادئ لتنظــر فيهــا و 
االقتضاء، جمعية الصحة العالمية السبعون، من خالل المجلس التنفيذي، ومع مراعاة المسائل المحددة 

  الحصر:  التالية على سبيل المثال ال
 

 الخبرة التقنية المحددة الالزمة وباستثناء المناصب اإلدارية و/ أو الحساسة؛  )أ (

 تعزيز التوزيع الجغرافي المنصف؛  )ب (

وح فيمــــا يخــــص المناصــــب المطلوبـــة، بمــــا فــــي ذلــــك اإلعــــالن عنهــــا الشـــفافية والوضــــ  )ج (
 المأل؛  على

 عمليات االنتداب مؤقتة بطبيعتها وال تتجاوز فترة عامين؛  )د (
 

أن يشــير إلــى عمليــات االنتــداب مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول فــي التقريــر الســنوي المقــّرر   )٩(
 غات هذه العمليات؛تقديمه بشأن المشاركة مع هذه الجهات، بما في ذلك مسو 

 
لجنــة الخبـراء المسـتقلين االستشــارية، وفقـًا الختصاصـاتها الحاليـة، أن تــدرج قسـمًا عـن تنفيــذ  مـن تطلـب  - ٤

إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول في تقريرها إلى لجنة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس 
  نون الثاني/ يناير؛التنفيذي في كل دورة من دورات شهر كا

  
جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعين أن تســتعرض التقــدم فــي التنفيــذ علــى مســتويات المنظمــة  مــن تطلــب  - ٥

الثالثــة، بغيــة اتخــاذ أيــة قــرارات ضــرورية تتــيح التنفيــذ الكامــل والمتماســك والمتســق إلطــار المشــاركة مــع الجهــات 
  الفاعلة غير الدول.

  
  -  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨(الجلسة العامة الثامنة، 

      اللجنة "أ"، التقرير الخامس)
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  ٢٠٣٠١الصحة في خطة التنمية المستدامة لعام   ١١- ٦٩ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

الــذي يــنص علــى أن التمتــع بــأعلى مســتوى مــن منظمــة الصــحة العالميــة دســتور  إذ تؤكــد مجــددًا علــى
العقيـــدة   األساســـية لكـــل إنســـان دون تمييـــز بســـبب العنصـــر أو الـــدين أوالصـــحة يمكـــن بلوغـــه هـــو أحـــد الحقـــوق 

  السياسية أو الحالة االقتصادية أو االجتماعية؛
  

تحويـــل المعنـــون " )٢٠١٥(  ٧٠/١قـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة  تؤكـــد مجـــددًا أيضـــًا علـــىوٕاذ 
عيـة العامـة الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر قمـة ، الـذي اعتمـدت فيـه الجم"٢٠٣٠عالمنا: خطة التنميـة المسـتدامة لعـام 

، تسليمًا بأن القضاء على الفقر بجميـع أشـكاله وأبعـاده، ٢٠١٥األمم المتحدة العتماد خطة التنمية لما بعد عام 
غنـى عنـه للتنميـة المسـتدامة وإليجـاد عـالم خـاٍل   بما في ذلك الفقر المدقع، هو أكبر التحديات العالمية وشرط ال

لجوع والمرض والحرمان، عـالم يسـود فيـه احتـرام حقـوق اإلنسـان والكرامـة اإلنسـانية بمـا يشـمل تـوفير من الفقر وا
الرعايـــــة الصـــــحية والحمايـــــة االجتماعيـــــة علـــــى نحـــــو منصـــــف وشـــــامل، وُتكَفـــــل فيـــــه الســـــالمة البدنيـــــة والنفســـــية 

  واالجتماعية؛
  

بشـأن خطـة  ٢٠١٥  تمـوز/ يوليـو ٢٧فـي  ٦٩/٣١٣قرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة على وٕاذ تؤكد 
للتنميـة  ٢٠٣٠للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، التي تشكل جزءًا أصـيًال مـن خطـة عمـل عمل أديس أبابا 

المســتدامة، وتــدعمها وتكملهــا، وتســاعد علــى اســتجالء ســياق غايــات وســائل تنفيــذها بسياســات وتــدابير ملموســة، 
ي بالتصدي لتحدي التمويل وخلـق بيئـة مواتيـة علـى مختلـف األصـعدة للتنميـة وتؤكد مجددًا االلتزام السياسي القو 

  المستدامة بروح من الشراكة والتضامن الدوليين؛
  

وٕاذ ُتســّلم باإلنجــازات الكبيــرة لألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة بشــأن تحفيــز األعمــال الجماعيــة علــى المســتوى 
مــا يتعلــق باســتيفاء الغايــات العالميــة الخاصــة بفيــروس العــالمي مــن أجــل تحســين الحصــائل الصــحية، والســيما في

٪، ٤٤٪ ووفيــات األمهــات بنســبة ٥٣العــوز المنــاعي البشــري والســل والمالريــا وتخفــيض وفيــات األطفــال بنســبة 
  تحقق غايات األهداف؛  وهي تخفيضات جديرة بالترحيب حتى وٕان كانت لم

  
ـــذّكر وٕاذ ) بشــــأن الصــــحة فــــي خطــــة ٢٠١٤( ١٤- ٦٧ج ص ع) و٢٠١٣( ١١- ٦٦ج ص عبــــالقرارين  تُـ

إلـى أهميـة الصـحة فـي تلبيـة أهـداف التنميـة المسـتدامة األوسـع نطاقـًا  اللذين يشيران ٢٠١٥التنمية لما بعد عام 
  والحاجة إلى تسريع التقدم بشأن األعمال التي لم تكتمل من األهداف اإلنمائية لأللفية؛

  
عملها العديدة المتصلة بالصحة والنظم الصحية والصحة وٕاذ ُتسلِّم بأهمية استراتيجيات المنظمة وخطط 

، وٕاذ تؤكـــد أن دعـــم ٢٠٣٠كـــأدوات مفيـــدة فـــي مواصـــلة العمـــل بشـــأن خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام  ،العموميـــة
المنظمة للبلدان في تنفيذ هذه االستراتيجيات ينبغي أن يوفَّر بطريقة متسقة، ومتوائمة مع االحتياجات والسياقات 

  يات الوطنية، وبالتنسيق الفّعال مع وكاالت األمم المتحدة األخرى؛واألولو 
  

العتماد نهج متكامـل ومتعـدد  ٢٠٣٠  وٕاذ تسلِّم أيضًا بالفرصة التي تتيحها خطة التنمية المستدامة لعام
مـن يتـألف ُيسلِّم بأن النظم الصـحية كيـان متسـق  ، والترويج الصحي والعافيةالقطاعات بدرجة أكبر إزاء الصحة

  النظم والخدمات وليس سلسلة من المبادرات المنفصلة المعنية بأمراض أو مواضيع محدَّدة؛
  

                                                           
  هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. المترتبة على اعتمادى اآلثار المالية واإلدارية لالطالع عل ١٥انظر الملحق    ١
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قدرة كل الناس بدون تمييز على الوصول تعني  وٕاذ ُتسلَّم عالوة على ذلك بأن التغطية الصحية الشاملة
ائيــــة، والعالجيــــة، إلــــى مجموعــــة محــــددة وطنيــــًا مــــن الخــــدمات الصــــحية األساســــية الضــــرورية الترويجيــــة، والوق

والملطفة، والتأهيلية، وٕالى األدوية واللقاحات األساسية، والسليمة، وذات التكلفة المعقولة، والفعالة، والجيـدة، مـع 
ضمان أن هذه الخدمات ال يعّرض المستخدمين في الوقت نفسه إلـى مصـاعب ماليـة، مـع التأكيـد بشـكل خـاص 

  ١شة من السكان؛على الشرائح الفقيرة، والضعيفة، والمهمَّ 
  

وٕاذ تقر بأن العاملين الصحيين والقوى العاملة الصـحية العموميـة هـم جـزء أصـيل فـي بنـاء نظـم صـحية 
  قوية وصامدة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

  
) بشأن اإليبوال الذي سلَّم المجلس التنفيذي فيه بالضرورة الملحة ٢٠١٥( EBSS3.R1وٕاذ ُتذكِّر بالقرار 

تـــوفير جميـــع البلـــدان لـــنظم صـــحية قويـــة وقـــادرة علـــى الصـــمود ومتكاملـــة بمســـتطاعها تنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية ل
) بشكل كامل، ولديها القدرة على التأهب لحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة، وٕاحراز تقدم صوب ٢٠٠٥(  الدولية

حية بشـــكل شـــامل ومنصـــف تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة التـــي تعـــزز ســـبل الحصـــول علـــى الخـــدمات الصـــ
  ويضمن تقديم الخدمات الجيدة بأسعار معقولة؛

  
وٕاذ ُتســـلِّم بأهميـــة تعزيـــز الـــنظم الصـــحية وبنـــاء القـــدرات مـــن أجـــل التـــدابير الصـــحية العموميـــة الواســـعة 

 االجتماعيــة، واالقتصــادية، والبيئيــة والعمــل علــى التصــدي لمحــدِّدات الصــحة وترويجهــا النطــاق وحمايــة الصــحة
  ؛لضمان الحياة الصحية وترويج العافية للجميع بكل األعمار دعماً 

  
وٕاذ تذّكر أيضًا بأهمية تدعيم مواءمـة وتنسـيق التـدخالت العالميـة فـي ميـدان تقويـة الـنظم الصـحية، بمـا 
فــي ذلــك علــى مســتوى الرعايــة الصــحية األوليــة، وتقــر بالــدور الهــام الــذي ينبغــي أن تضــطلع بــه منظمــة الصــحة 

  ي هذا الصدد؛العالمية ف
  

وٕاذ تحيط علمًا بالبنية التحتية، واألصول، والمـوارد البشـرية للمبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال، 
  وعملية الموروث الجارية على امتداد البلدان حسب االقتضاء؛

  
ي واالستشــــرافالتكامــــل الرشــــيد   الحاجــــة إلــــى تركيــــز المشــــاركة المجتمعيـــة االنتبــــاه علــــىعلــــى وٕاذ تؤكـــد 

البلــد  غايــاتبدرجــة أكبــر فــي الــنظم الصــحية العاملــة المتســقة مــع  للعــاملين الصــحيين علــى المســتوى المجتمعــي
مباشرة إلى المجتمعـات المحليـة   عناصر فاعلة رئيسية لتوفير الخدمات الصحية األساسية وعلى أنهموٕاجراءاته، 

  ؛٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام  من أجل تحقيق أهداف
  

  افاألهد
  

 متكاملة وال تقبل التجزئة، ٢٠٣٠  أن أهداف وغايات خطة التنمية المستدامة لعامعلى  تؤكد مجدداً وٕاذ 
عد البيئي) والمسـاواة عد االجتماعي، والبُ عد االقتصادي، والبُ وأنها توازن بين األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة (البُ 

ت طبيعــة عالميــة وقابلــة للتطبيــق علــى نحــو شــامل، مــع مراعــاة ذابــين الجنســين وتمكــين النســاء والفتيــات، وأنهــا 
  الحقائق والقدرات ومستويات التنمية الوطنية المختلفة واحترام السياسات واألولويات الوطنية؛

  
لتنميـة المسـتدامة مـن أهـداف ا ٣  الهـدف ، بمـا فـي ذلـك٢٠٣٠بخطة التنمية المستدامة لعـام  وٕاذ ترحب

تؤكــد مجــددًا غاياتهــا المحــددة   وٕاذ عــيش صــحية وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار"، "ضــمان تمتــع الجميــع بأنمــاط
أهميــة تعزيــز النظــام الصــحي  تشــدد علــى، وٕاذ والمترابطــة وكــذلك األهــداف والغايــات األخــرى المرتبطــة بالصــحة

  بالنظر إلى دوره الحاسم في تحقيق جميع الغايات؛
                                                           

 ).٢٠١٤( ١٤- ٦٧ج ص عانظر القرار    ١
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والنفسية والرفاه، وعلى توسيع نطاق   عزيز الصحة البدنيةعلى التزامات محددة بتأيضًا وٕاذ تؤكد مجددًا 
بمـا فـي ذلـك: تحقيـق  ٢٠٣٠  متوسط العمر المتوقع للجميع، على النحو الوارد في خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام
أي شــخص متخّلفــًا عــن يتــرك   التغطيــة الصــحية الشــاملة والحصــول علــى الرعايــة الصــحية الجيــدة؛ وضــمان أال

وتيرة التقدم المحرز حتى اآلن في خفـض معـدل وفيـات المواليـد واألطفـال واألمهـات عـن طريـق  ؛ وتسريعالركب
؛ وحصــول الجميــع علــى خــدمات الرعايــة ٢٠٣٠ عــام وضــع نهايــة لجميــع هــذه الوفيــات التــي يمكــن تجنبهــا قبــل

ء أوبئة فيروس العوز الصحية الجنسية واإلنجابية، بما في ذلك خدمات تنظيم األسرة والمعلومات والتثقيف؛ وٕانها
ـــاعي البشـــري ـــا فضـــًال عـــن تســـريع جهـــود مكافحـــة التهـــاب الكبـــد، واإليبـــوال وســـائر  / األيـــدزالمن والســـل والمالري

األمراض السارية واألوبئة، بما في ذلك عن طريق معالجة تزايد مقاومة مضادات الميكروبات ومشكلة األمراض 
الســارية وعالجهــا، بمــا فــي ذلــك   ناميــة؛ والوقايــة مــن األمــراض غيــروالتــي تــؤثر علــى البلــدان ال المداريــة المهملــة

  للتنمية المستدامة؛ اً كبير  اً االضطرابات السلوكية والتنموية والعصبية، والتي تمثل تحدي
  

هــي وســيلة لتحقيــق غايــات أخــرى   ، وٕانمــااأن الصــحة ال تمثــل مجــرد غايــة فــي حــد ذاتهــعلــى وٕاذ تؤكــد 
تشــير إلــى أن االســتثمارات فــي مجــال الصــحة وٕاذ ، ٢٠٣٠ة المســتدامة لعــام تنــدرج ضــمن أهــداف خطــة التنميــ

الجــامع المســتدام، والتنميــة االجتماعيــة، والحمايــة البيئيــة، واستئصــال الفقــر والجــوع  تســهم فــي النمــو االقتصــادي
يـع األهـداف والحد من اإلجحاف، وٕاذ تسلم أيضًا بالفوائد المتبادلة بين تحقيق الهدف الخاص بالصحة وبلوغ جم

 األخرى؛
  

بشــأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيــة وٕاذ تؤكـد مجـددًا علـى االســتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين 
 ١الفكرية؛

  
  وسائل التنفيذ

  
، بمــا فيهــا أهــداف التنميــة المســتدامة، يمكــن ٢٠٣٠خطــة التنميــة المســتدامة لعــام أن  اً وٕاذ تــدرك أيضــ

ة عالميــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة، تــدعمها السياســات واإلجــراءات الملموســة تحقيقهــا فــي إطــار تنشــيط شــراك
، والتـي ٢٠٣٠  يتجـزأ مـن خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام  عمـل أديـس أبابـا، والتـي تعتبـر جـزءًا ال خطةالواردة في 

تيســير ، بمــا فــي ذلــك آليتهــا ل٢٠٣٠تســاعد، وتكمــل، وتعــين علــى بيــان ســياق غايــات وســائل تنفيــذ خطــة عــام 
التكنولوجيا، والتي تتعلق بالموارد العامة المحلية، وأنشطة األعمال والتمويل الخاصة المحلية والدوليـة، والتعـاون 
اإلنمائي الدولي، والتجارة الدولية كمحرك للتنمية، والديون والقدرة على تحمل الدين، والتصدي للمسائل الُنظمية، 

  بناء القدرات، والبيانات، والرصد، والمتابعة؛والعلوم، والتكنولوجيا، واالبتكار، و 
  

وفــي إطــار األهــداف األخــرى  ١٧التنفيــذ الخاصــة بالغايــات فــي إطــار الهــدف وســائل تأكيــد وٕاذ تكــرر 
، وتشـــدد للتنميـــة المســـتدامة، تعتبـــر أساســـية لتحقيـــق الخطـــة وتتســـم بأهميـــة مكافئـــة لألهـــداف والغايـــات األخـــرى

خطة تمثل عناصر مهمة لتحقيق  وكذلك الغايات المترابطة األخرى د٣ج و٣وب ٣و أ٣على أن الغايات   اً أيض
  ؛٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام 

  
يتطلبـان شـراكة عالميـة متجـددة  ٢٠٣٠وٕاذ تؤكد مجددًا أن نطاق وطموح خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام 

أن هـذه الشـراكة سـتعمل بـروح مـن للتنمية المستدامة في سبيل تعبئة الوسائل الضرورية لضـمان تنفيـذها، علمـًا بـ
التضـامن العـالمي، والسـيما التضـامن مـع األشـد فقـرًا ومـع النـاس الـذي يواجهـون حـاالت الضـعف، وأنهـا ستيســر 
االنخــراط العــالمي الكثيــف لــدعم تنفيــذ كــل األهــداف والغايــات، وأنهــا ســتجمع بــين الحكومــات، والقطــاع الخــاص، 

تحـدة، والجهـات الفاعلـة األخـرى، وسـتقوم بتعبئـة كـل المـوارد الماليـة وغيـر والمجتمع المدني، ومنظومـة األمـم الم
 المالية المتاحة؛

                                                           
 .)٢٠٠٩( ١٦- ٦٢ج ص ع) والقرار ٢٠٠٨( ٢١- ٦١ج ص عالمعتمدتين في القرار    ١
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 واالستعراضالمتابعة 
  

لمســـاعدة الحكومـــات فــــي  ٧٠/١  مـــن قـــرار الجمعيـــة العامــــة لألمـــم المتحـــدة رقـــم ٤٨ تـــذكر بـــالفقرةوٕاذ 
ويؤكد على التزام قطاع الصحة بالمساهمة لألهداف والغايات، بما في ذلك وسائل التنفيذ،  استعراضهامتابعتها و 

  ؛ودعم هذه العملية، والسيما االلتزام بتعزيز القدرات اإلحصائية في البلدان النامية
  

برعاية الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي وٕاذ تقر بأن المنتدى السياسي الرفيع المستوى 
 واالستعراض على الصعيد العالمي،سيضطلع بالدور المحوري في اإلشراف والمتابعة 

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء حثت  - ١

أن ُتعــزز العمــل الشــامل علــى الصــعيد الــوطني واإلقليمــي والعــالمي بغيــة تحقيــق أهــداف وغايــات  )١(
 المتعلقة بالصحة؛ ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام 

قــوى عاملــة صــحية مدربــة  أن ُتعطــي أولويــة لتعزيــز الــنظم الصــحية، بمــا فــي ذلــك ضــمان تــوفير )٢(
هـــا، فيمـــا يعـــرف والحفـــاظ عليلتحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة  ومنحهـــا المكافـــآت الكافيـــةبشـــكل كـــاف 

، بمـا فـي ذلـك إتاحـة لخدمات التعزيزية والوقائية والعالجيـة والتأهيليـة والملطفـةللجيد من ااإلتاحة الشاملة ب
وضـــمان الحمايـــة مـــن  والجيـــدة والميســـورة التكلفـــة للجميـــع، األدويـــة واللقاحـــات األساســـية المأمونـــة والفعالـــة

اإلنفاق المباشـر علـى الصـحة، مـع التركيـز بصـفة خاصـة علـى الشـرائح الفقيـرة والسـريعة التـأثر والمهمشـة 
 ؛٢٠٣٠ باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام ٢من السكان،

عبـــر جميـــع  الصـــعيد الـــوطني واإلقليمـــي والعـــالمي التعـــاوني علـــى أن تؤكـــد علـــى ضـــرورة العمـــل )٣(
القطاعـــات الحكوميـــة وداخلهـــا لمعالجـــة المحـــددات االجتماعيـــة والبيئيـــة واالقتصـــادية للصـــحة، وللحـــد مـــن 

والمسـاهمة فـي التنميـة المسـتدامة، بمـا  ، وخصوصًا مـن خـالل تمكـين النسـاء والفتيـات،اإلجحاف الصحي
 اسات" حسب االقتضاء؛في ذلك إدماج "الصحة في جميع السي

وتعــزز تعبئــة المــوارد المحليــة أن ُتحــدد أولويــات االســتثمارات فــي مجــال الصــحة بشــكل مناســب  )٤(
ثــار آ، وفقــًا لمــا قــد تحققــه االســتثمارات فــي الصــحة مــن والدوليــة الموجهــة إلــى الصــحة واســتخدامها الفعــال

 لية؛واسعة النطاق ومتعددة القطاعات على االقتصادات والمجتمعات المح

 اللقاحات واألدوية الخاصة باألمراض السارية وغيـر السـارية في مجالالبحث والتطوير  تدعمأن  )٥(
 علــى األدويــة واللقاحــات األساســيةســبل الحصــول  ٕاتاحــة، و التــي تــؤثر فــي البلــدان الناميــة فــي المقــام األول

دان النامية فـي اسـتخدام أحكـام الذي يؤكد حق البل "تريبس" عالن الدوحة بشأن اتفاقوفقًا إل بتكلفة ميسورة
الخاصــة بأوجــه  لمتعلــق بالجوانــب المتصــلة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة وبالصــحة العامــةاالتفــاق ا

 ٣؛المرونة الالزمة لحماية الصحة العمومية والسيما إتاحة األدوية للجميع

اهتمــام خــاص لألمــراض  البيطريــة والبيئيــة مــع إيــالءو  بــين المجموعــات الطبيــة حــوارأن ُتعــزز ال )٦(
الناشئة والمعاودة، إلى جانب ظهور مسببات األمراض المقاومة لمضادات الميكروبات بطريقة تساعد فـي 

القـدرات الالزمـة  أو بنـاء تعزيز وتحسـين الترصـد والبحـث واتخـاذ التـدابير الوقائيـة والتـدريب لضـمان تـوفير
 ؛وٕادارتها التحديات الصحية العالميةلمواجهة هذه 

تتســم  جيــدةوطنيــة مســاءلة أن تطــور، علــى أســاس اآلليــات القائمــة حيثمــا أمكــن ذلــك، عمليــات  )٧(
 منــــتظمبالشــــمولية والشــــفافية، بمــــا يتفــــق مــــع السياســــات والخطــــط واألولويــــات الوطنيــــة، للقيــــام بالرصــــد ال

                                                           
  ، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.االقتضاء وحسب   ١
 .)٢٠١٤( ١٤- ٦٧ص عج انظر القرار    ٢

 من أهداف التنمية المستدامة. ٣ب من الهدف ٣انظر الغاية    ٣
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نبغـي ، والتـي ي٢٠٣٠ واستعراض التقدم المحـرز فـي تحقيـق أهـداف وغايـات خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام
  أن تشكل األساس لتقييم التقدم المحرز على الصعيدين العالمي واإلقليمي؛

  
  المدير العام ما يلي: طلب منت  - ٢

بهــدف   أن يعــزز نهجــًا متعــدد القطاعــات وأن تشــارك المنظمــة بفعاليــة علــى جميــع المســتويات  )١(
لمبدأ مفاده أن  اً منسق، وفقفيما يتعلق بالصحة بشكل  ٢٠٣٠تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 

متكاملـــة وغيـــر قابلـــة للتجزئـــة، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــالل  ٢٠٣٠أهـــداف خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام 
  ؛المواءمة وتحسين التعاون عبر برامج المنظمة

أن يشارك في سياق التخطيط االستراتيجي والتنفيذ والتبليغ على نطاق منظومة األمم المتحدة،   )٢(
  ؛٢٠٣٠  تقديم الدعم المتسق والمتكامل لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام من أجل ضمان

على كل  ٢٠٣٠دعم التنفيذ المتكامل لخطة التنمية المستدامة لعام أن يقوم بدور استباقي في   )٣(
مــع الــدول األعضــاء، لوضــع خطــة طويلــة األجــل مــن المســتوى الــوطني واإلقليمــي والعــالمي، بالتشــاور 

ـــة المســـتدامة ا مســـاهماتلتعظـــيم أثـــر  لمنظمـــة علـــى جميـــع المســـتويات فـــي ســـبيل تحقيـــق خطـــة التنمي
  ؛٢٠٣٠  لعام

أن يعمل مع فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المسـتدامة،   )٤(
 حة؛حسب االقتضاء، من أجل مواصلة إعداد وبلورة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالص

أن يتخــذ خطــوات لضــمان تطــوير القــدرات والمــوارد الالزمــة، علــى جميــع مســتويات المنظمــة،   )٥(
، وخاصـة لـدعم شـمولية ٢٠٣٠والحفاظ عليها لتحقيق النجـاح فـي تحقيـق خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام 

مــع  ،٢٠٣٠وتكامــل الخطــط الوطنيــة المعنيــة بالصــحة كجــزء مــن تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
اإلقرار بأن الكفاءات الالزمة تشمل القدرة على العمل مع قطاعات متعددة، واالستجابة لمجموعة أوسع 

بما في ذلك دعم التقـدم صـوب تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة وتـوفير  ،نطاقًا من األولويات الصحية
 ؛الدعم لبناء القدرات أو الدعم التقني

التكنولوجيـا واألدوات الجديـدة  زيز البحث والتطوير في مجـالأن يساعد الدول األعضاء في تع  )٦(
، مـــع إيـــالء اهتمـــام خـــاص الحتياجـــات البلـــدان الناميـــة المتعلقـــة تقيـــيم التكنولوجيـــات الصـــحيةوكـــذلك 

بالبحوث الصحية والتطوير، باالعتماد على االستراتيجيات وخطط العمل والبرامج ذات الصلة، والسيما 
اتيجية وخطــة العمـل العـالميتين بشـأن الصــحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريــة االسـتر باالسـتناد إلـى 

اللقاحـــات تحقيـــق إتاحـــة ، والســـيما ٢٠٣٠خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام بغيـــة تحقيـــق وعمليـــة متابعتهـــا 
لسـارية الالزمة لعالج األمراض ا ووسائل التشخيص الجيدة والمأمونة والفعالة والميسورة التكلفة واألدوية

  أمام الجميع؛ غير الساريةو 
أن يــدعم الــدول األعضــاء فــي إجــراء بحــوث الــُنظم الصــحية لوضــع نهــوج أكثــر فعاليــة لتــأمين   )٧(

  وتوفير اإلتاحة الشاملة للخدمات الصحية مع إيالء عناية خاصة الحتياجات البلدان النامية؛
ـــدان الشـــمال والجنـــوب والأن ييســـر التعـــاون المحســـن   )٨( ـــين بل ـــدان الجنـــوب ب ـــين بل تعـــاون فيمـــا ب

والتعاون الثالثي والتعاون الـدولي بشـأن مـا يتعلـق بالصـحة مـن العلـوم والتكنولوجيـا واالبتكـار وٕاتاحتهـا، 
ــاًء علــى شــروط متفــق عليهــا، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل تحســين التنســيق بــين  ويعــزز تبــادل المعــارف بن

  ، ومن خالل آلية عالمية لتيسير التكنولوجيا؛اآلليات القائمة، والسيما على صعيد األمم المتحدة
أن يعمــل مــع الــدول األعضــاء لضــمان أن المنظمــة ستســاهم مســاهمة فعالــة فــي متابعــة خطــة   )٩(

، فــي إطــار واليتهــا القائمــة، عــن طريــق دعــم االستعراضــات المواضــيعية ٢٠٣٠التنميــة المســتدامة لعــام 
دامة، بمــا فــي ذلــك المواضــيع الشــاملة التــي تصــب للتقــدم الُمحــرز صــوب تحقيــق أهــداف التنميــة المســت
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حيثمــا أمكــن فــي دورة المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى وتتــواءم معهــا، وفقــًا لطرائــق تحــددها الجمعيــة 
  ؛العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي في سياق المنتدى السياسي الرفيع المستوى

 عـــن التقـــدم مـــرة كـــل ســـنتين،، علـــى األقـــل وريبشـــكل د الـــدول األعضـــاء أن يقـــدم تقريـــرًا إلـــى  )١٠(
أهـداف الصـحة ككـل والغايـات المرتبطـة بهـا واألهـداف والغايـات األخـرى  تحقيـق العالمي واإلقليمـي فـي
، بما في ذلـك التركيـز علـى التغطيـة الصـحية ٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام خطة  المتعلقة بالصحة في
  ؛المستدامة واإلنصاف

ل األعضـــاء فـــي تعزيـــز قـــدراتها اإلحصـــائية الوطنيـــة علـــى جميـــع المســـتويات، أن يـــدعم الـــدو   )١١(
والسيما في البلدان النامية، من أجل ضمان بيانات الصـحة العاليـة الجـودة والمتاحـة والمالئمـة التوقيـت 

  والتي يعول عليها والمصنفة، بما في ذلك من خالل الهيئة التعاونية للبيانات الصحية عند اللزوم؛
، والسيما ٢٠٣٠أن يدعم الدول األعضاء في تعزيز التبليغ بشأن خطة التنمية المستدامة لعام   )١٢(

  الهدف المتعلق بالصحة والغايات المرتبطة به؛
ـــة المســـتدامة لعـــام   )١٣( ـــة  ٢٠٣٠أن يأخـــذ خطـــة التنمي ـــة البرمجي ـــد إعـــداد الميزاني ـــار عن فـــي االعتب

  وبرنامج العمل العام، حسب االقتضاء؛
إلى جمعية الصحة العالمية السبعين مع  في تنفيذ هذا القرار عن التقدم المحرز يقدم تقريراً  أن  )١٤(

  تقديم تقارير إلى جمعيات الصحة المستقبلية مرة كل سنتين على األقل بعد ذلك.
  

   – ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨(الجلسة العامة الثامنة، 
  اللجنة "أ"، التقرير الخامس) 

    
ــرة  التقريــر  ١٢- ٦٩ج ص ع ــة عــن الفت ، ٢٠١٥- ٢٠١٤البرمجــي والمــالي لمنظمــة الصــحة العالمي

  ٢٠١٥في ذلك البيانات المالية المراجعة عن عام   بما
  

  الصحة العالمية التاسعة والستون،جمعية 
  

، بما في ٢٠١٥- ٢٠١٤تقرير البرمجي والمالي لمنظمة الصحة العالمية عن الفترة بعد أن نظرت في ال
  ١؛٢٠١٥ية المراجعة لعام ذلك البيانات المال

  
لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي إلــى جمعيــة تقريــر وبعــد أن أحاطــت علمــًا ب
  ٢الصحة العالمية التاسعة والستين،

  
، بما في ذلك البيانات ٢٠١٥- ٢٠١٤التقرير البرمجي والمالي لمنظمة الصحة العالمية عن الفترة  تقبل

  .٢٠١٥مراجعة لعام المالية ال
  

   – ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨(الجلسة العامة الثامنة، 
  اللجنة "ب"، التقرير الثاني)

  
  

                                                           
 .٦٩/٤٥الوثيقة ج   ١

 .٦٩/٦٢الوثيقة ج   ٢
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حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلـك الـدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـداد   ١٣- ٦٩ج ص ع
 من الدستور ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
  التاسعة والستون، الصحة العالميةجمعية 

  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما فـي ذلـك الـدول األعضـاء المتـأخرة فـي  عنبعد النظر في التقرير 

  ١من الدستور والترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات؛ ٧سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  

امج والميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي إلـى وبعد اإلحاطة علمـًا بـالتقرير المقـدم مـن لجنـة البرنـ
  ٢جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين؛

  
والســتين كانــت حقــوق التصــويت الخاصــة  التاســعةوٕاذ تالحــظ أنــه عنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة 

ــا الوســطى وجــزر القمــر ــا بجمهوريــة أفريقي ــا  وغيني ــا و  بيســاو والصــومال –وغيني موقوفــة، وأن هــذا  الــيمنوأوكراني
 الحاليـة  الصـحة  جمعيـة أثنـاء على الدول األعضـاء المعنيـة المستحقة المتأخرات تخفض إلى أنالوقف سيستمر 

  الدستور؛ من  ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر الذي المبلغ من أقل مستوىً  إلى المقبلة الصحة جمعيات أو
  

يمان وجمهورية فنـزويال البوليفاريـة متـأخرة فـي سـداد وٕاذ تالحظ أيضًا أن بوروندي والسلفادور وجزر سل
اشتراكاتها عند افتتـاح جمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتين إلـى حـد اقتضـى مـن جمعيـة الصـحة أن تنظـر، 

 البلــدان الخاصــة بتلــكتصــويت الوقــف امتيــازات  ينبغــي أم الفيمــا إذا كــان مــن الدســتور،  ٧وفقــًا ألحكــام المــادة 
  ،السبعيند افتتاح جمعية الصحة العالمية عن ،األربعة

  
 ما يلي:تقرر 

  
بورونـدي  ، إذا كانـت)١٩٨٨( ٧- ٤١ج ص عأنه وفقًا لبيان المبادئ الوارد فـي القـرار   )١(

عنـــد افتتـــاح جمعيـــة ، تـــزال متـــأخرةوالســـلفادور وجـــزر ســـليمان وجمهوريـــة فنـــزويال البوليفاريـــة ال
مـــن  ٧اتها إلـــى حـــد يبـــرر تطبيـــق أحكـــام المـــادة اشـــتراك  فـــي ســـداد الســـبعين،الصـــحة العالميـــة 

  إليه؛  االفتتاح المشار  سوف توقف اعتبارًا من تاريخ  بها الخاصةامتيازات التصويت  الدستور، فإن
  
) أعـاله سيسـتمر خـالل ١بيانـه فـي الفقـرة (علـى النحـو الـوارد أن أي وقف يتم تطبيقه   )٢(

 يـــتم خفـــض متـــأخرات إلـــى أنالالحقـــة، وجمعيـــات الصـــحة  الســـبعينجمعيـــة الصـــحة العالميـــة 
المبلــغ بورونــدي والســلفادور وجــزر ســليمان وجمهوريــة فنــزويال البوليفاريــة إلــى مســتوًى أقــل مــن 

  من الدستور؛ ٧الذي يبرر تطبيق أحكام المادة 
  

دولــة عضــو فــي أن تطلــب اســتعادة امتيــازات التصــويت  ةأال يخــّل هــذا القــرار بحــق أيــ  )٣(
  من الدستور. ٧فقًا للمادة الخاصة بها و 

  
   – ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨(الجلسة العامة الثامنة، 

 اللجنة "ب" التقرير الثاني)
  
  
  

                                                           
 .٦٩/٤٨الوثيقة ج   ١

 .٦٩/٦٣الوثيقة ج   ٢
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  ٢٠١٧جدول تقدير االشتراكات لعام   ١٤- ٦٩ج ص ع
  

  ،نو والست التاسعة العالمية الصحة جمعية  
  

  تقرير المدير العام، في بعد النظر  
  

 :أدناه  المبين ٢٠١٧عام ل والدول األعضاء المنتسبة عضاءاأل الدول اشتراكات تقدير جدول تعتمد
 

  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٧الصحة العالمية لعام 

٪  
  ٣,٠٨٨٢  االتحاد الروسي

  ٠,٠١٠٠  إثيوبيا
  ٠,٠٦٠٠  آذربيجان
  ٠,٨٩٢٠  األرجنتين
  ٠,٠٢٠٠  األردن
  ٠,٠٠٦٠  أرمينيا
  ٠,٠٠١٠  إريتيريا
  ٢,٤٤٣١  أسبانيا
  ٢,٣٣٧١  أستراليا
  ٠,٠٣٨٠  إستونيا
  ٠,٤٣٠٠  إسرائيل

  ٠,٠٠٦٠  أفغانستان
  ٠,٠٦٧٠  إكوادور
  ٠,٠٠٨٠  ألبانيا
  ٦,٣٨٩٢  ألمانيا

  ٠,٦٠٤٠  اإلمارات العربية المتحدة
  ٠,٠٠٢٠  أنتيغوا وبربودا

  ٠,٠٠٦٠  أندورا
  ٠,٥٠٤٠  إندونيسيا

  ٠,٠١٠٠  أنغوال
  ٠,٠٧٩٠  وروغوايأ

  ٠,٠٢٣٠  أوزبكستان
  ٠,٠٠٩٠  أوغندا
  ٠,١٠٣٠  أوكرانيا
  ٠,٣٣٥٠  أيرلندا
  ٠,٠٢٣٠  آيسلندا
  ٣,٧٤٨٢  إيطاليا

  ٠,٠٠٤٠  بابوا غينيا الجديدة
  ٠,٠١٤٠  باراغواي
  ٠,٠٩٣٠  باكستان
  ٠,٠٠١٠  باالو

  ٠,٠٤٤٠  البحرين
  ٣,٨٢٣٢  البرازيل
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٧الصحة العالمية لعام 

٪  
  ٠,٠٠٧٠  بربادوس
  ٠,٣٩٢٠  البرتغال

  ٠,٠٢٩٠  روني دار السالمب
  ٠,٨٨٥١  بلجيكا
  ٠,٠٤٥٠  بلغاريا
  ٠,٠٠١٠  بليز

  ٠,٠١٠٠  بنغالديش
  ٠,٠٣٤٠  بنما
  ٠,٠٠٣٠  بنن

  ٠,٠٠١٠  بوتان
  ٠,٠١٤٠  بوتسوانا

  ٠,٠٠١٠  بورتوريكو (ليست عضوًا في األمم المتحدة)
  ٠,٠٠٤٠  بوركينا فاصو

  ٠,٠٠١٠  بوروندي
  ٠,٠١٣٠  البوسنة والهرسك

  ٠,٨٤١١  بولندا
  ٠,١٣٦٠  بيرو

  ٠,٠٥٦٠  بيالروس
  ٠,٢٩١٠  تايلند

  ٠,٠٢٦٠  تركمانستان
  ١,٠١٨١  تركيا

  ٠,٠٣٤٠  ترينيداد وتوباغو
  ٠,٠٠٥٠  تشاد
  ٠,٠٠١٠  توغو
  ٠,٠٠١٠  توفالو

  ٠,٠٠١٠  توكيالو (ليست عضوًا في األمم المتحدة)
  ٠,٠٢٨٠  تونس
  ٠,٠٠١٠  تونغا
  ٠,٠٠٣٠  لشتي - تيمور

  ٠,٠٠٩٠  جامايكا
  ٠,٠٠٤٠  الجبل األسود

  ٠,١٦١٠  الجزائر
  ٠,٠١٤٠  جزر البهاما
  ٠,٠٠١٠  جزر القمر

  ٠,٠٠١٠  جزر سليمان
  ٠,٠٠١٠  جزر كوك (ليست عضوًا في األمم المتحدة)

  ٠,٠٠١٠  جزر مارشال
  ٠,٠٠١٠  جمهورية أفريقيا الوسطى

  ٠,٣٤٤٠  الجمهورية التشيكية
  ٠,٠٤٦٠  الجمهورية الدومينيكية
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٧الصحة العالمية لعام 

٪  
  ٠,٠٢٤٠  هورية العربية السوريةالجم

  ٠,٠٠٨٠  جمهورية الكونغو الديمقراطية
  ٠,٤٧١٠  جمهورية إيران اإلسالمية
  ٠,٠١٠٠  جمهورية تنزانيا المتحدة

  ٠,٥٧١٠  جمهورية فنزويال البوليفارية
  ٢,٠٣٩١  جمهورية كوريا

  ٠,٠٠٥٠  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  ٠,٠٠٣٠  شعبيةجمهورية الو الديمقراطية ال

  ٠,٠٠٧٠  جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة
  ٠,٠٠٤٠  جمهورية مولدوفا

  ٠,٣٦٤٠  جنوب أفريقيا
  ٠,٠٠٣٠  جنوب السودان

  ٠,٠٠٨٠  جورجيا
  ٠,٠٠١٠  جيبوتي
  ٠,٥٨٤٠  الدانمرك

  ٠,٠١٢٠  دولة بوليفيا المتعددة القوميات
  ٠,٠٠١٠  دومينيكا

  ٠,٠٠١٠  كابو فيردي
  ٠,٠٠٢٠  رواندا
  ٠,١٨٤٠  رومانيا
  ٠,٠٠٧٠  زامبيا

  ٠,٠٠٤٠  زمبابوي
  ٠,٠٠١٠  ساموا

  ٠,٠٠١٠  سان تومي وبرينسيبي
  ٠,٠٠٣٠  سان مارينو

  ٠,٠٠١٠  سانت فنسنت وغرينادين
  ٠,٠٠١٠  سانت كيتس ونيفيس

  ٠,٠٠١٠  سانت لوسيا
  ٠,٠٣١٠  سري النكا
  ٠,٠١٤٠  السلفادور
  ٠,١٦٠٠  سلوفاكيا
  ٠,٠٨٤٠  سلوفينيا
  ٠,٤٤٧٠  سنغافورة
  ٠,٠٠٥٠  السنغال
  ٠,٠٠٢٠  سوازيلند
  ٠,٠١٠٠  السودان
  ٠,٠٠٦٠  سورينام
  ٠,٩٥٦١  السويد
  ١,١٤٠١  سويسرا
  ٠,٠٠١٠  سيراليون
  ٠,٠٠١٠  سيشيل



 42 جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون 

 

  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٧الصحة العالمية لعام 

٪  
  ٠,٣٩٩٠  شيلي
  ٠,٠٣٢٠  صربيا

  ٠,٠٠١٠  الصومال
  ٧,٩٢١٢  الصين

  ٠,٠٠٤٠  طاجيكستان
  ٠,١٢٩٠  العراق
  ٠,١١٣٠  ُعمان
  ٠,٠١٧٠  غابون
  ٠,٠٠١٠  غامبيا
  ٠,٠١٦٠ غانا

  ٠,٠٠١٠  غرينادا
  ٠,٠٢٨٠  غواتيماال

  ٠,٠٠٢٠  غيانا
  ٠,٠٠٢٠  غينيا

  ٠,٠٠١٠  بيساو –غينيا 
  ٠,٠١٠٠  غينيا االستوائية

  ٠,٠٠١٠  فانواتو
  ٤,٨٥٩٢  فرنسا
  ٠,١٦٥٠  الفلبين
  ٠,٤٥٦٠  فنلندا
  ٠,٠٠٣٠  فيجي

  ٠,٠٥٨٠  فييت نام
  ٠,٠٤٣٠  قبرص
  ٠,٢٦٩٠  قطر

  ٠,٠٠٢٠  قيرغيزستان
  ٠,١٩١٠  كازاخستان
  ٠,٠١٠٠  الكاميرون
  ٠,٠٩٩٠  كرواتيا
  ٠,٠٠٤٠  كمبوديا

  ٢,٩٢١١  كندا
  ٠,٠٦٥٠  كوبا

  ٠,٠٠٩٠  كوت ديفوار
  ٠,٠٤٧٠  كوستاريكا
  ٠,٣٢٢٠  كولومبيا
  ٠,٠٠٦٠  الكونغو
  ٠,٢٨٥٠  الكويت
  ٠,٠٠١٠  كيريباتي

  ٠,٠١٨٠  كينيا
  ٠,٠٥٠٠  التفيا
  ٠,٠٤٦٠  لبنان
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٧الصحة العالمية لعام 

٪  
  ٠,٠٦٤٠  لكسمبرغ

  ٠,١٢٥٠  ليبيا
  ٠,٠٠١٠  ليبيريا
  ٠,٠٧٢٠  ليتوانيا
  ٠,٠٠١٠  ليسوتو
  ٠,٠١٦٠  مالطة
  ٠,٠٠٣٠  مالي
  ٠,٣٢٢٠  ماليزيا

  ٠,٠٠٣٠  مدغشقر
  ٠,١٥٢٠  مصر

  ٠,٠٥٤٠  المغرب
  ١,٤٣٥١  المكسيك
  ٠,٠٠٢٠  مالوي
  ٠,٠٠٢٠  ملديف

  ١,١٤٦١  المملكة العربية السعودية
حــــــــدة لبريطانيــــــــا العظمــــــــى وأيرلنــــــــدا المملكــــــــة المت

  الشمالية
٤,٤٦٣٢  

  ٠,٠٠٥٠  منغوليا
  ٠,٠٠٢٠  موريتانيا

  ٠,٠١٢٠  موريشيوس
  ٠,٠٠٤٠  موزامبيق
  ٠,٠١٠٠  موناكو
  ٠,٠١٠٠  ميانمار
  ٠,٠١٠٠  ناميبيا
  ٠,٠٠١٠  ناورو

  ٠,٨٤٩١  النرويج
  ٠,٧٢٠١  النمسا
  ٠,٠٠٦٠  نيبال
  ٠,٠٠٢٠  النيجر
  ٠,٢٠٩٠  نيجيريا
  ٠,٠٠٤٠  راغوانيكا

  ٠,٢٦٨٠  نيوزيلندا
  ٠,٠٠١٠  نيووي (ليست عضوًا في األمم المتحدة)

  ٠,٠٠٣٠  هايتي
  ٠,٧٣٧٠  الهند

  ٠,٠٠٨٠  هندوراس
  ٠,١٦١٠  هنغاريا
  ١,٤٨٢١  هولندا

  ٢٢,٠٠٠٠  الواليات المتحدة األمريكية
  ٠,٠٠١٠  واليات ميكرونيزيا الموحدة

  ٩,٦٨٠٢  اليابان
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٧الصحة العالمية لعام 

٪  
  ٠,٠١٠٠  اليمن
  ٠,٤٧١٠  اناليون

  ١٠٠‚٠٠٠٠  المجموع
 

  – ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨(الجلسة العامة الثامنة، 
التقرير الثاني) ،اللجنة "ب"  

  
  

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١٥- ٦٩ج ص ع
  

  الصحة العالمية التاسعة والستون،جمعية 
  
  ١؛الصحة جمعية إلى المقدم الخارجي الحسابات مراجع تقرير في النظر بعد
  
 إلـى التنفيـذي للمجلـس التابعـة واإلدارة والميزانيـة البرنـامج لجنـة مـن المقـدم بـالتقرير علمـاً  اإلحاطة عدبو 

  ٢،والستين ةتاسعال العالمية الصحة جمعية
  

  .الصحة جمعية إلى الخارجي الحسابات مراجع من المقدم التقرير تقبل
  

  – ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨(الجلسة العامة الثامنة، 
  "، التقرير الثاني)اللجنة "ب

  
  
  ين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العامالموظف مرتبات  ١٦- ٦٩ج ص ع

  
  الصحة العالمية التاسعة والستون،جمعية 

  
 إذ تشــير إلــى توصــيات المجلــس التنفيــذي المتعلقــة بمرتبــات المــوظفين فــي الوظــائف غيــر المصــنفة فــي

  ٣رتب ومرتب المدير العام،
  
  لـــــــغمبالعـــــــاّمين المســـــــاعدين والمـــــــديرين اإلقليميـــــــين ب المرتبـــــــات اإلجماليـــــــة للمـــــــديرين ددّ تحـــــــ  - ١

(للمعيـــــل)  دوالرًا أمريكيـــــاً  ١٣٧  ٠٢٤فـــــي الســـــنة ليكـــــون المرتـــــب الصـــــافي دوالرًا أمريكيـــــًا  ١٧٦ ٤٦٣
  ؛دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل) ١٢٤ ٠٨٠ أو
  
دوالرًا أمريكيـًا فــي السـنة ليكــون  ١٩٤ ١٣٦لـغ بمالمـدير العــام ب اإلجمــالي لنائـبمرتـب ال دتحـدّ   - ٢

  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)؛ ١٣٤ ٤٤٩دوالرًا أمريكيًا (للمعيل) أو  ١٤٩ ٣٩٥المرتب الصافي 
                                                           

  .٦٩/٥٠الوثيقة ج   ١
 .٦٩/٦٤الوثيقة ج   ٢
 .٦٩/٥٤انظر الوثيقة ج   ٣
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دوالرًا أمريكيـًا فـي السـنة ليكـون المرتـب  ٢٣٨ ٦٤٤العام بمبلغ  المرتب اإلجمالي للمدير دتحدّ   - ٣
  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)؛ ١٦٠  ٥٦٦ (للمعيل) أو ًا أمريكياً دوالر  ١٨٠ ٥٥١الصافي 

  
كـــــانون الثـــــاني/  ١اعتبـــــارًا مـــــن  النفـــــاذ حّيـــــز أن تـــــدخل هـــــذه التســـــويات فـــــي المرتبـــــات رتقـــــرّ   - ٤

  .٢٠١٦  يناير
  

   – ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨(الجلسة العامة الثامنة، 
  اللجنة "ب"، التقرير الثاني)

  
  

  ١سي للموظفين: تسوية المنازعاتتعديالت النظام األسا  ١٧- ٦٩ج ص ع
  

  الصحة العالمية التاسعة والستون،جمعية 
  

  ٢،إذ تشير إلى توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة بتسوية المنازعات
  

  ٣التعديل المقترح إدخاله على عنوان المادة الحادية عشرة من النظام األساسي للموظفين؛ تعتمد -١
  
 من النظام األساسي للموظفين؛ ٢- ١١لى المادة التعديل المقترح إدخاله عتعتمد   - ٢
  
أن تصــبح هــذه التعـديالت ســارية مــع دخـول سياســات إصـالح العدالــة الداخليــة فـي المنظمــة حّيــز  تقـّرر  - ٣

  النفاذ.
  

   -  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨(الجلسة العامة الثامنة، 
  اللجنة "ب"، التقرير الثاني)

  
  

 لمنظمة الصحة العالمية عملية انتخاب المدير العام  ١٨- ٦٩ج ص ع
  

  الصحة العالمية التاسعة والستون،جمعية 
  

   ٤في التقرير عن عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية،بعد أن نظرت 
  

لشـــغل منصـــب المـــدير العـــام لمنظمـــة أن يتحـــدث المرشـــحون الـــذين يقتـــرحهم المجلـــس التنفيـــذي  تقـــرر
  قبل التصويت على تعيين المدير العام، وذلك على أساس الفهم التالي:الصحة العالمية أمام جمعية الصحة 

  دقيقة كحد أقصى؛ ١٥أن ُيقصر وقت اإلدالء بالبيانات على   (أ)

  أن ُيبّت في ترتيب البيانات على أساس القرعة؛  (ب)
                                                           

  هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. المترتبة على اعتمادر المالية واإلدارية لالطالع على اآلثا ١٥انظر الملحق    ١
 .٦٩/٥٤انظر الوثيقة ج   ٢

 .٦انظر الملحق    ٣

 .٦٩/٥٧الوثيقة ج   ٤



 46 جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون 

 

  أال ُتطرح عقب إلقاء البيانات أية أسئلة أو أجوبة عليها؛  (ج)

  قع المنظمة اإللكتروني بجميع اللغات الرسمية.أن ُتبث البيانات على مو   (د)
  

   – ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨(الجلسة العامة الثامنة، 
  اللجنة "ب"، التقرير الثاني)

  
  
  ٢٠٣٠١االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة   ١٩- ٦٩ص ع ج

  
  والستون، التاسعةجمعية الصحة العالمية 

  
التقريــر الخــاص بمســّودة االســتراتيجية العالميــة بشــأن المــوارد البشــرية الصــحية: القــوى بعــد النظــر فــي 

  ٢؛٢٠٣٠  العاملة
  

وٕاذ تعيد تأكيد استمرار أهمية تطبيـق مدونـة المنظمـة العالميـة لقواعـد الممارسـة بشـأن توظيـف العـاملين 
  ٣لمنظمة")؛الصحيين على المستوى الدولي (المسّماة فيما يلي بـ"المدونة العالمية ل

  
  ٤وٕاذ تذكر بالقرارات السابقة لجمعية الصحة التي تستهدف تعزيز القوى العاملة الصحية؛

  
اللــذين  ٢٠١٥وعــام  ٢٠١٤وٕاذ تــذكر أيضــًا بقــراري الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة الصــادرين فــي عــام 
ة والجهـات الفاعلـة غيـر الـدول يدعوان، على التوالي، الدول األعضاء إلى التعاون مـع المنظمـات الدوليـة المعنيـ

المعنية، حسب االقتضاء، في سبيل اتخاذ تدابير وقائية فعالة من أجل تحسين وتعزيز سالمة العـاملين الطبيـين 
واللـذين يؤكـدان أهميـة تـوافر القـدرات  ٥والصحيين وحمايتهم، واحترام مدونات األخالقيـات المهنيـة الخاصـة بهـم؛

مخـــاطر المحدقـــة بالصـــحة العموميـــة بواســـطة الـــُنظم الصـــحية القويـــة والقـــادرة علـــى الُقطريـــة الكافيـــة لمواجهـــة ال
الصمود المستفيدة من إتاحة العاملين الصحيين الذين يتوافر لديهم الدافع على العمـل والحاصـلين علـى التـدريب 

  ٦الجيد والمجهزين بالمعدات الالزمة؛

                                                           
  هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. المترتبة على اعتمادلالطالع على اآلثار المالية واإلدارية  ١٥انظر الملحق    ١
 .٦٩/٣٨جالوثيقة    ٢

 ).٢٠١٠( ١٦- ٦٣ج ص عاعتمدت بالقرار    ٣

) بشــأن تعزيــز ٢٠١١( ٧–٦٤ج ص ع) بشــأن تــدعيم القــوى العاملــة الصــحية؛ والقــرار ٢٠١١( ٦–٦٤ج ص عالقــرار    ٤
 قائــــد بصــــفتها ودورهــــا العالميــــة، الصــــحة منظمــــة اســــتجابة بشــــأن) ٢٠١٢( ٢٠- ٦٥ع ص جالتمــــريض والقبالــــة؛ والقــــرار 

) ٢٠١٣( ٢٣–٦٦ج ص عوالقــرار  اإلنســانية، الطــوارئ فــي المتناميــة الصــحية الطلبــات تلبيــة مجــال يفــ الصــحة، مجموعــة
 ١٩- ٦٧ج ص عبشــأن إحــداث تحويــل فــي تعلــيم القــوى العاملــة الصــحية دعمــًا لتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، والقــرار 

 ٢٤- ٦٧ع ص جطيلـــة العمـــر، والقــــرار  تعزيـــز الرعايـــة الُملطِّفـــة كعنصـــر مــــن عناصـــر الرعايـــة الشـــاملة  ) بشـــأن٢٠١٤(
ـــد: الصـــحية البشـــرية المـــوارد بشـــأن السياســـي ريســـيفي إعـــالن متابعـــة بشـــأن) ٢٠١٤(  التغطيـــة بتحقيـــق االلتزامـــات تجدي

 كعنصــر والتخــدير واألساســية الطارئــة الجراحيــة الرعايــة تعزيــز بشــأن) ٢٠١٥( ١٥- ٦٨ع ص ج  ، والقــرارالشــاملة الصــحية
 .الشاملة حيةالص التغطية عناصر من

 ) بشأن الصحة العالمية والسياسة الخارجية.٢٠١٤( ٦٩/١٣٢قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٥

: تعزيـــز إدارة الخارجيـــة والسياســـة العالميـــة الصـــحة بشـــأن )٢٠١٥( ٧٠/١٨٣ المتحـــدة لألمـــم العامـــة الجمعيـــة قـــرار   ٦
 األزمات الصحية الدولية.
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مـن طمـوح، بمـا فـي ذلـك الُبعـد  ٢٠٣٠دامة لعـام وٕاذ تستمد اإللهام مـن مـا تتسـم بـه خطـة التنميـة المسـت
  القوي المتعدد القطاعات الذي تنطوي عليه هذه الخطة ودعوتها إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛

  
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، إلــى  ٣(ج) مــن الهــدف ٣وٕاذ تسترشــد بالــدعوة التــي تــنص عليهــا الغايــة 

يف القوى العاملة في هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلدان "زيادة التمويل في قطاع الصحة وتوظ
   النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، زيادة كبيرة"؛

  
وٕاذ تعترف بدور العاملين الصحيين األساسي في بناء نظم صحية قوية وقادرة على الصـمود تسـهم فـي 

لتنمية المستدامة والغايات المتعلقة بالتغذية والصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين والعمالة والحد بلوغ أهداف ا
  ١من أوجه اإلجحاف؛

  
"ضـمان تمّتـع الجميـع بأنمـاط عـيش مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة  ٣وٕاذ تعترف كذلك بأن بلوغ الهدف 

ال بفضـل توظيـف اسـتثمارات جوهريـة واسـتراتيجية فـي وغاياته لن يتحقـق إ صحية وبالرفاهية في جميع األعمار"
القوى العاملة الصحية العالمية، فضًال عن إحداث تحّول كبير في مجال تخطيط القوى العاملة الصحية وتثقيفها 

  ونشرها واستبقائها وٕادارتها ومكافأتها؛
  

ساســية المســتجيبة فــي وٕاذ تعتــرف أيضــًا بــأن القــوى العاملــة الصــحية المحليــة فــي بلــد مــا هــي القــوى األ
البلـدان كافـة، بمـا فيهـا تلـك التـي تعـاني مـن هشاشـة نظمهـا الصـحية، وأن دور هـذه القـوى رئيسـي فـي بنـاء نظــم 

   ٢صحية قادرة على الصمود؛
  

وٕاذ تحيط علمـًا بالبنيـة التحتيـة، واألصـول، والمـوارد البشـرية الضـخمة لمبـادرة استئصـال شـلل األطفـال، 
  رية عبر البلدان، حسب االقتضاء؛وعملية الموروث الجا

  
وٕاذ يســـاورها بــــالغ القلــــق إزاء تزايـــد العجــــز فــــي القـــوى العاملــــة الصــــحية العالميـــة وانعــــدام التوافــــق بــــين 
االحتياجــات مــن القــوى العاملــة الصــحية والطلــب عليهــا والمعــروض منهــا واحتياجــات الســكان إليهــا فــي الحاضــر 

يحـول دون تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة علـى غـرار االلتـزام المقطـوع فـي والمستقبل، مّما يشّكل عائقًا كبيـرًا 
   من أهداف التنمية المستدامة؛ ٣من الهدف  ٨- ٣الغاية 

  
وٕاذ تحيط علمًا بإعادة التركيز مجّددًا على تعزيـز النظـام الصـحي والحاجـة إلـى تعبئـة التمويـل الصـحي 

  ٣ذاك التمويل إدارة فعالة دعمًا لمثل هذا التعزيز؛ المحلي والدولي وغيره من أشكال التمويل وٕادارة
  

وٕاذ يشــجعها اإلجمــاع السياســي الناشــئ عــن إســهام العــاملين الصــحيين فــي تحســين الحصــائل الصــحية 
  ) وفي استتباب األمن الصحي العالمي؛٢٠٠٥وفي النمو االقتصادي وفي تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (

  
فـرص توظيـف قـوى عاملـة صـحية جديـدة قـد يضـيف أيضـًا قيمـة اجتماعيـة وٕاذ تسّلم بأن االستثمار في 

  واقتصادية أوسع نطاقًا إلى االقتصاد، ويسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة،

                                                           
  مستدامة وغاياتها المتاحة على الرابط التالي: انظر أهداف التنمية ال   ١

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300  ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٢٥(تم االطالع في.( 

) بشـــأن تعزيـــز القـــدرات الوطنيـــة فـــي مجـــال إدارة الطـــوارئ الصـــحية والكـــوارث ٢٠١١( ١٠- ٦٤ج ص عالقـــرار انظـــر    ٢
 بشأن القوى العاملة الصحية العالمية. ٦٨/٢٧م الصحية؛ والوثيقة جوتعزيز مرونة الُنظ

) بشــــأن الرعايــــة الصــــحية ٢٠٠٩( ١٢- ٦٢ج ص عحيــــاة صــــحية"؛ والقــــرار  - مبــــادرة "الــــنظم الصــــحية انظــــر مــــثًال    ٣
لقــرار ) بشــأن الطــب التقليــدي (الشــعبي)، وا٢٠٠٩( ١٣- ٦٢ج ص عبمــا فــي ذلــك تعزيــز الــُنظم الصــحية، والقــرار   األوليــة،

) بشأن تعزيز حـوار السياسـات الـوطني الـدائر حـول وضـع سياسـات واسـتراتيجيات وخطـط صـحية ٢٠١١( ٨- ٦٤ع  ص  ج
 ) بشأن استدامة هياكل التمويل الصحي والتغطية الشاملة.٢٠١١( ٩- ٦٤ج ص عمتينة، والقرار 
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(المســـماة أدنـــاه  ٢٠٣٠  العاملـــة القـــوى: الصـــحية البشـــرية المـــوارد بشـــأن العالميـــة االســـتراتيجية تعتمـــد  - ١
 الشـــاملة الصـــحية التغطيـــة نحـــو تحقيـــق التقـــدم مـــا فـــي ذلـــك رؤيتهـــا الخاصـــة بتســـريع"االســـتراتيجية العالميـــة")، ب

الصـــــحيين، ومبادئهـــــا وأغراضـــــها  للعـــــاملين الشـــــاملة اإلتاحـــــة مـــــن خـــــالل ضـــــمان المســـــتدامة التنميـــــة وأهـــــداف
  ١؛٢٠٣٠و ٢٠٢٠االستراتيجية األربعة، ومراحلها الرئيسية لعامي 

  
  تقوم، كجزء ال يتجزأ من تعزيز النظم الصحية، بما يلي: على أن ٢،٣جميع الدول األعضاء تحث  - ٢

تكييـــف األغـــراض االســـتراتيجية األربـــع لالســـتراتيجية العالميـــة فـــي إطـــار االســـتراتيجيات الوطنيـــة  )١(
يتماشى مـع األولويـات  الخاصة بالصحة والتعليم والتوظيف، وسياقات التنمية االجتماعية االقتصادية، بما

 والخصوصيات الوطنية؛

شــراك القطاعــات المعنيــة وضــمان وجــود آليــات مشــتركة بــين القطاعــات علــى المســتوى الــوطني إ )٢(
ودون الـــوطني، حســـبما يلـــزم مـــن أجـــل االســـتثمار الفعـــال فـــي سياســـات القـــوى العاملـــة الصـــحية وتنفيـــذها 

 بكفاءة؛

ميــة، تنفيــذ الخيــارات السياســاتية بصــيغتها المقترحــة علــى الــدول األعضــاء فــي االســتراتيجية العال )٣(
وذلـــك بـــدعم مـــن التـــزام رفيـــع المســـتوى وتمويـــل كـــاٍف، ومـــن خـــالل تنفيـــذ المدونـــة العالميـــة التـــي وضـــعتها 

 المنظمة، وخصوصًا ما يلي:

تعزيــز القــدرات المتعلقــة بالوصــول بــالقوى العاملــة الصــحية القائمــة إلــى المســتوى األمثــل   ) أ(
 للمساهمة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛

بــؤ وســد الثغــرات بــين االحتياجــات مــن القــوى العاملــة الصــحية والطلــب النشــاط فــي التن  ) ب(
عليهــا والمعــروض منهــا، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل التوزيــع الجغرافــي، وكــذلك الثغــرات فــي توزيــع 

 القوى العاملة الصحية بين القطاعين العام والخاص، ومن خالل التعاون بين القطاعات؛

ى دون الـوطني والـوطني فيمـا يتعلـق بتصـريف شـؤون بناء القدرة المؤسسية علـى المسـتو   (ج)
الموارد البشرية الصحية وقيادتها، التـي ستشـكل، علـى سـبيل المثـال، عنصـرًا أساسـيًا لبنـاء الـنظم 
الصـــحية الوطنيـــة الشـــاملة، ممـــا يـــوفر حـــًال طويـــل األمـــد فـــي مجـــال إدارة الفاشـــيات الطارئـــة فـــي 

  مرحلة بدايتها؛

ن بيانــات المــوارد البشــرية الصــحية، مــع تقــديم التقــارير إلــى تجميــع مجموعــة أساســية مــ  (د)
المرصــد الصــحي العــالمي، وكــذلك التنفيــذ التــدريجي لحســابات القــوى العاملــة الصــحية الوطنيــة، 

أجــــــل دعــــــم السياســــــة الوطنيــــــة والتخطــــــيط الــــــوطني؛ وٕاطــــــار الرصــــــد والمســــــاءلة الخــــــاص  مــــــن
  باالستراتيجية العالمية.

ت صــاحبة المصــلحة علــى الصــعيد الــدولي واإلقليمــي والــوطني والمحلــي داخــل الشــركاء والجهــا تــدعو  - ٣
 ٢٠٢٠  قطـــاع الصـــحة وخارجـــه إلـــى المشـــاركة فـــي تنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة وبلـــوغ معالمهـــا الرئيســـية لعـــامي

ن وأن تدعم تنفيذها بالمواءمة مع اآلليات المؤسسية الوطنية لتنسيق خطـة مشـتركة بـين القطاعـات بشـأ ٢٠٣٠و
  القوى العاملة الصحية، مع توجيه الدعوة تحديدًا إلى:

                                                           
 .٧انظر الملحق    ١

  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٢
 مع مراعاة سياق الدول االتحادية حيث تعتبر الصحة مسؤولية مشتركة بين السلطات الوطنية ودون الوطنية.   ٣
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يتعين على المؤسسات التعليميـة أن ُتكيِّـف بنيتهـا المؤسسـية وطرائـق التـدريس بهـا بمـا يتـواءم مـع  )١(
أنظمة االعتماد الوطنية واالحتياجات الصحية للسكان، وأن ُتدرِّب العاملين الصحيين بأعداد كافية وجـودة 

ر فـــيهم المهـــارات ذات الصـــلة، مـــع العمـــل فـــي الوقـــت ذاتـــه علـــى تعزيـــز المســـاواة بـــين مناســـبة ممـــن تتـــواف
الجنســـين فـــي القبـــول والتـــدريس، والحفـــاظ علـــى الجـــودة وتعزيـــز األداء مـــن خـــالل بـــرامج التطـــوير المهنـــي 

 ؛، بما في ذلك أعضاء هيئات التدريس والقوى العاملة الصحية الموجودة بالفعلالمستمر

الس والجمعيـات المهنيـة والهيئـات التنظيميـة أن تُقـرَّ لـوائح تهـدف إلـى االسـتفادة يتعين على المجـ )٢(
المثلـــى مـــن كفـــاءات القـــوى العاملـــة، وأن تـــدعم التعـــاون بـــين المهنيـــين لتطـــوير مـــزيج مـــن المهـــارات ُيلبِّـــي 

 احتياجات السكان؛

يـة وسـائر المؤسسـات يتعين على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمصارف اإلنمائيـة اإلقليم )٣(
المالية ومؤسسات اإلقراض أن ُتكيِّف سياسات االقتصاد الكلي ومعايير االستثمار الخاصـة بهـا فـي ضـوء 
األدلــة المتزايــدة علــى جــدوى االســتثمار فــي تخطــيط القــوى العاملــة الصــحية وتــدريب العــاملين الصــحيين 

ـــة االقت ـــيهم فـــي تحقيـــق التنمي ـــنهم واإلبقـــاء عل ـــة وبلـــوغ أهـــداف التنميـــة وتطـــويرهم وتعيي صـــادية واالجتماعي
 المستدامة؛

يتعين على الشـركاء اإلنمـائيين، بمـا فـي ذلـك الجهـات الشـريكة ثنائيـة األطـراف وآليـات المسـاعدة  )٤(
المتعددة األطـراف، أن تعـزز اسـتثماراتها فـي مجـال التعلـيم والتوظيـف والصـحة وقضـايا الجنسـين والعمـل، 

ءمتها دعمًا للتمويل المحلي الذي يهدف إلى معالجة أولويات القـوى العاملـة وتنسيق هذه االستثمارات وموا
 الصحية الوطنية؛

يتعــين علــى المبــادرات الصــحية العالميــة أن تضــمن احتــواء كــل المــنح علــى تقيــيم لآلثــار المترتبــة  )٥(
م فـي القيـام على القوى العاملة الصحية، وأن تستفيد من التنسيق والقيادة على المسـتوى الـوطني، وأن تسـه

 باستثمارات تتسم بالكفاءة في سياسات القوى العاملة الصحية الوطنية وتنفيذ هذه السياسات تنفيذًا فعاًال؛
  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  - ٤

تقديم الدعم إلى الدول األعضاء، عند طلبها، لتنفيذ االستراتيجية العالمية ورصدها، بمـا فـي ذلـك  )١(
 من أجل تحقيق ما يلي:

تعزيز القوى العاملة الصحية الموجـودة لـديها والنهـوض بهـا إلـى المسـتوى األمثـل وتوقُّـع   (أ)
 احتياجات القوى العاملة الصحية في المستقبل وتلبيتها؛

ٕاعـــداد توجيهـــات معياريـــة، و تعزيـــز تصـــريف شـــؤون المـــوارد البشـــرية الصـــحية وقيادتهـــا   (ب)
 الة عبر الوطنية للتنسيق والمواءمة والمساءلة؛تقديم التعاون التقني، وتعزيز األنشطة الفعو 

إعداد إطار لنظم معلومات القوى العاملة الصحية والمحافظة على هذا اإلطار، بما في   (ج)
ذلــك النظــر فــي مجموعــة أساســية مــن بيانــات القــوى العاملــة الصــحية مــع تقــديم تقريــر ســنوي إلــى 

لحسـابات القـوى العاملـة الصـحية الوطنيـة  المرصد الصحي العالمي، فضًال عن التنفيذ التـدريجي
 من أجل تعزيز توافر بيانات القوى العاملة الصحية وجودتها واكتمالها؛

تعزيــز تنفيــذ القــرارات الســابقة الصــادرة عــن جمعيــة الصــحة والتــي تتعلــق بــالقوى العاملــة   (د)
القــوى  بشــأن إحــداث تحويــل فــي تعلــيم) ٢٠١٣( ٢٣-٦٦ج ص عالصــحية، بمــا فــي ذلــك القــرار 

العاملة الصحية دعمًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، واسـتبقاء القـوى العاملـة الصـحية، ودعـم 
  الدول األعضاء عند الطلب؛



 50 جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون 

 

مــن خــالل تعزيــز البحــوث وعنــد  دعمهــا الــدول األعضــاء، بمــا فــي ذلــك دعــمتطــوير القــدرة علــى  )٢(
إلجـــراءات الوقائيـــة المالئمـــة لتحســـين الطلـــب، مـــن خـــالل التعـــاون التقنـــي والوســـائل األخـــرى، فـــي اتخـــاذ ا

ــُنظم  وتعزيــز ســالمة المــوظفين الطبيــين والصــحيين ووســائل انتقــالهم ومنشــآتهم وحمايتهــا، لتحســين قــدرة ال
 الصحية على الصمود وتعزيز التنفيذ الفعال للتغطية الصحية الشاملة؛

حة واللجـــان اإلقليميـــة تضـــمين إجـــراء تقيـــيم آلثـــار القـــرارات التقنيـــة التـــي تنظـــر فيهـــا جمعيـــة الصـــ )٣(
 التابعة للمنظمة على القوى العاملة الصحية؛

تيســير تبــادل المعلومــات والممارســات الجيــدة بشــأن المــوارد البشــرية الصــحية والتعــاون بــين الــدول  )٤(
األعضــــاء والجهــــات صــــاحبة المصــــلحة المعنيــــة، ومواصــــلة الممارســــات الموضــــحة فــــي مدونــــة المنظمــــة 

 بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي؛ العالمية لقواعد الممارسة

تقديم تقرير منتظم إلى جمعيـة الصـحة عـن التقـدُّم الُمحـَرز صـوب تحقيـق المراحـل الرئيسـية التـي  )٥(
 حددتها االستراتيجية العالمية بما يتواءم مع التقارير الُمقدَّمة عن المدونة العالمية التي وضعتها المنظمة. 

  
   – ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨الثامنة،  (الجلسة العامة

  اللجنة "ب"، التقرير الثالث)
  
  
  ١تعزيز ابتكار أدوية األطفال الجيدة والمأمونة الناجعة والميسورة التكلفة وٕاتاحتها  ٢٠- ٦٩ص ع ج

  
  ة والستون،تاسعجمعية الصحة العالمية ال

  
ومأمونيــة أدويــة األطفـــال  ،معالجــة حـــاالت نقــص األدويــة عالميـــاً بعــد أن نظــرت فــي التقريـــر الخــاص ب

  ٢؛وٕامكانية إتاحتها
  

 ٢٢- ٦٧ج ص ع) بشأن أدوية أفضل لعالج األطفـال والقـرار ٢٠٠٧( ٢٠- ٦٠ج ص عتذكر بالقرار وٕاذ 
اإلجراءات المطلوبة مـن الـدول األعضـاء والمـدير العـام لـدعم ) بشأن إتاحة األدوية األساسية الذي حدد ٢٠١٤(

  ساسية؛أدوية األطفال األ تحسين إتاحة
  
تعزيــز ُنظــم تنظــيم المنتجــات الطبيــة وبأهميتــه ) بشــأن ٢٠١٤( ٢٠- ٦٧ج ص عتــذكر أيضــًا بــالقرار  وٕاذ

  لتعزيز مأمونية أدوية األطفال وٕامكانية إتاحتها والقدرة على تحمل تكاليفها؛
  
كلفــة بأشــكال يســاورها القلــق إزاء عــدم إتاحــة أدويــة األطفــال الجيــدة والمأمونــة والناجعــة والميســورة الت وٕاذ

الجرعـــات المالئمـــة وٕازاء المشـــاكل المرتبطـــة باســـتخدام أدويـــة األطفـــال علـــى نحـــو رشـــيد فـــي عـــدة بلـــدان، وٕازاء 
األطفــال دون ســن الخامســة بشــكل آمــن علــى الصــعيد العــالمي علــى األدويــة التــي تعــالج اســتمرار عــدم حصــول 

المناعي البشري ومرض األيدز والمالريا فضًال  االلتهاب الرئوي والسل وأمراض اإلسهال والعدوى بفيروس العوز
  عن األدوية المعالجة لكثير من األمراض المعدية األخرى واألمراض غير السارية واألمراض النادرة؛

  

                                                           
 هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. المترتبة على اعتمادلالطالع على اآلثار المالية واإلدارية  ١٥انظر الملحق    ١

 .٦٩/٤٢ة جالوثيق   ٢
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يساورها القلق أيضًا إزاء انعدام أنشطة البحـث والتطـوير المتعلقـة بأنسـب أشـكال الجرعـات لألطفـال  وٕاذ
ألدوية الجديدة لمعالجة األمراض التي تصيب األطفال والمناسـبة السـتخدامها فـي حسب السن وكذلك المتعلقة با

  كل البيئات بما في ذلك المناطق التي تفتقر إلى المياه النظيفة؛
  
أن أحــد العوامــل المهمــة المرتبطــة بمراضــة األطفــال ووفيــاتهم هــو عــدم وجــود أدويــة مأمونــة  تُــدرك وٕاذ

الجودة لألطفال وعدم تغليـف األدويـة فـي عبـوات تضـمن حمايـة األطفـال فـي وناجعة وميسورة التكلفة ومضمونة 
  بعض الظروف؛

  
الحظ أن عدة بلدان التزال تواجه تحديات متعددة لضمان إتاحة أدوية األطفال والقدرة علـى تحمـل ت وٕاذ

تها الـــدول تكاليفهـــا وتوكيـــد جودتهـــا واســـتخدامها علـــى نحـــو رشـــيد علـــى الـــرغم مـــن الجهـــود المتواصـــلة التـــي بـــذل
  والجهات الشريكة على مدى عدة عقود؛األمانة األعضاء و 
  
"ضـــمان تمتـــع الجميـــع بأنمـــاط عـــيش  ٢٠٣٠مـــن خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعــام  ٣تعتــرف بالهـــدف  وٕاذ

صــحية وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار" وتالحــظ بشــكل خــاص الغايــات المتعلقــة بإتاحــة األدويــة، وأهــداف الخطــة 
  طة؛وغاياتها المتراب

  
حــدد تعزيــز األدويــة الجنيســة كــإجراء  ٢٠١٠التقريــر الخــاص بالصــحة فــي العــالم لعــام تالحــظ أن  وٕاذ

رئيسي يمكن اتخاذه لتحسين إتاحة األدوية من خالل تعزيز القدرة على تحمل تكاليفها واالعتراف بأهميـة تسـريع 
  ختراع؛وتيرة إتاحة األدوية الجنيسة واستخدامها عقب انتهاء مدة براءات اال

  
فـي التمتـع بـأعلى مسـتوى تذكر باتفاقية حقوق الطفل التي تعترف فيها الدول األطراف بحـق الطفـل  وٕاذ

  صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق عالج األمراض وٕاعادة التأهيل الصحي،
  

  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  - ١
  

بشــــأن أدويــــة أفضــــل لعــــالج  ٢٠- ٦٠ع  ص  جأن تعجــــل تنفيــــذ اإلجــــراءات المبينــــة فــــي القــــرار   )١(
 ٢؛تعزيز ُنظم تنظيم المنتجات الطبيةبشأن  ٢٠- ٦٧ج ص عالقرار األطفال و 

 
أن تستفيد من التجارب الناجحة بشأن السياسـات الخاصـة بأدويـة األطفـال فـي البلـدان األخـرى   )٢(
صـــة الخاوالسياســـات حســـب االقتضـــاء، تشـــريعات مالئمـــة تشـــمل الوطنيـــة تـــدابير بصـــياغة  ضـــطلعوت

الجيــدة والمأمونــة والناجعــة  طفــالاألدويــة أتاحــة إل هــذه التــدابير دعمــاً  بالمستحضــرات الصــيدالنية وتنفيــذ
  ؛والميسورة التكلفة

  
خطــط وطنيــة  لوضــع، بمــا فيهــا التشــريعات حســب االقتضــاء ،أن تتخــذ جميــع التــدابير الالزمــة  )٣(

اســـات الوطنيـــة الخاصـــة بالمستحضـــرات فـــي إطـــار السي تعزيـــز هـــذه التـــدابيرلتنظيميـــة وقـــدرات وهياكـــل 
  ؛الصيدالنية عند االقتضاء، من أجل تحسين صحة األطفال

  
الخطـــط الصـــحية الوطنيـــة علـــى السياســـات و  تضـــمن إدراج مراعـــاة احتياجـــات األطفـــال فـــيأن   )٤(

  أدوية األطفال؛ إتاحةواضحة لزيادة  أغراض، مع وضع الوضع الوطنيأساس 
  

                                                           
 تكامل االقتصادي اإلقليمي.منظمات ال ،حسب االقتضاءو    ١
 مع مراعاة سياقات الدول االتحادية.   ٢
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إلعـــداد قوائمهـــا الوطنيـــة لألدويـــة تتســـم بالشـــفافية التـــي ندة بالبينـــات مســـترســـي العمليـــات الأن   )٥(
األساسية أو ما يعادل هذه القوائم وتحديث ذلـك بهـدف إدراج أدويـة األطفـال، حسـب احتياجـات كـل بلـد 

قائمـة فـي ذلـك   ، بماقائمة المنظمة النموذجية لألدوية األساسيةوأولوياته في مجال الصحة، مع مراعاة 
وتأخذ في المسندة بالبينات التي تتسم بالشفافية  تهاعملي، و األساسيةاألطفال النموذجية ألدوية المنظمة 

  والبينات الخاصة بالنجاعة والمأمونية وفعالية التكلفة المقارنة؛ االعتبار أهمية الصحة العمومية،
  
ب مـــن ٣غايـــة أن تنفـــذ اإلجـــراءات، بـــالتركيز علـــى األطفـــال، حســـبما اُتفـــق عليـــه فـــي إطـــار ال  )٦(

دعــم البحــث والتطــوير فــي مجــال مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الــذي يــنص علــى مــا يلــي:  ٣  الهــدف
البلــدان الناميــة فــي المقــام تتــأثر بهــا التــي  ســاريةوغيــر ال الســاريةألمراض الخاصــة بــااللقاحــات واألدويــة 

إلعــالن الدوحــة بشــأن  لــة، وفقــاً األدويــة واللقاحــات األساســية بأســعار معقو  إتاحــةاألول، وتــوفير إمكانيــة 
ة، الـذي يؤكـد موميـاالتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة وبالصـحة الع

حـــق البلـــدان الناميـــة فـــي االســـتفادة بالكامـــل مـــن األحكـــام الـــواردة فـــي االتفـــاق بشـــأن الجوانـــب المتصـــلة 
ة، موميـــــبأوجـــــه المرونـــــة الالزمـــــة لحمايـــــة الصـــــحة العبالتجـــــارة مـــــن حقـــــوق الملكيـــــة الفكريـــــة المتعلقـــــة 

  للجميع؛ األدوية إتاحة إمكانية العمل من أجل  والسيما
  
ـــــق اســـــتخدام   )٧( ـــــك عـــــن طري ـــــي ذل ـــــد المستحضـــــرات الصـــــيدالنية، بمـــــا ف ـــــل نظمهـــــا لتوري أن تحل

استقصــــاءات المنظمــــة الموحــــدة وتحــــدد أوجــــه القصــــور فــــي هياكــــل تحديــــد تكــــاليف األدويــــة وأســــعارها 
مصادر هوامش الربح المتصلة بأسعار األدوية وتسعى إلى تخفيض أسـعار أدويـة األطفـال مـن خـالل و 

النهــوض بزيــادة تــوافر األدويــة الجنيســة واســتخدامها وتحديــد اســتراتيجيات ترمــي إلــى تخفــيض األســعار 
ة على تحمل يشمل هوامش الربح المتصلة بأسعار األدوية، بهدف تعزيز توافر أدوية األطفال والقدر   بما

  تكاليفها؛
  
أن تعـــزز البحـــث والتطـــوير بشـــأن األدويـــة المالئمـــة لمعالجـــة األمـــراض التـــي تصـــيب األطفـــال   )٨(

بغيـة تيسـير  وتتعـاونوتضمن خضوع هذه األدوية لتجارب سريرية عالية الجودة ُتجـرى بطريقـة أخالقيـة 
، وموافقـة مـا فيهـا األدويـة الجنيسـةأنشطة البحث والتطوير االبتكارية في مجـال تركيـب أدويـة األطفـال ب

ها واالســتخدام الكافيــة بشــأنو ، وتــوفير المعلومــات الفوريــة عليهــا فــي الوقــت المناســب الســلطات التنظيميــة
  الرشيد لها؛

  
أن تيســــر خضــــوع أدويــــة األطفــــال للتجــــارب الســــريرية علــــى أســــاس مبــــادئ األخــــالق الســــليمة   )٩(

يوفر البيانات  ١ع بتسجيل التجارب السريرية في أي سجلواالحتياجات ومبادئ حماية المرضى وتضطل
منصة الدولية لسجالت التجارب السريرية التابعة لمنظمة الصـحة العالميـة وتتـيح المعلومـات عـن إلى ال

هــذه التجــارب للعمــوم، بمــا فــي ذلــك نشــر البيانــات المــوجزة والكاملــة الخاصــة بالتجــارب المســتكملة وفقــًا 
  نية واإلقليمية حسب االقتضاء؛لألطر التشريعية الوط

  
في مرحلة والترصد  الضارة الدوائية اآلثار ترصدالتنظيمية الوطنية بما في ذلك  نظمز الأن تعز   )١٠(

مــا بعــد التســويق وتــنهض بخضــوع أدويــة األطفــال لتجــارب ســريرية متســمة بــالجودة ومراعيــة لألخــالق 
  لناجعة والميسورة التكلفة وتوافرها؛وٕامكانية إتاحة أدوية األطفال الجيدة والمأمونة وا

  
 األطفــال االســتعمال الرشــيد ألدويــة فــي مجــال هاتــدريبتعلــيم القــوى العاملــة الصــحية و أن ُتعــزز   )١١(

اســتخدام أدويــة ترشــيد قبــول  وُتعــزز التثقيــف الصــحي لعامــة النــاس، لضــمان فيهــا األدويــة الجنيســة  بمــا
  ؛وفهم ترشيد استخدامهااألطفال 

                                                           
  ، وغيرها، والسجالت الوطنية.clinicaltrials.govبما في ذلك السجالت المفتوحة المعترف بها دوليًا، مثل    ١
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  المدير العام ما يلي: تطلب من  - ٢
  
بشــــأن أدويــــة أفضــــل لعــــالج  ٢٠- ٦٠ج ص عأن يعجــــل تنفيــــذ اإلجــــراءات المبينــــة فــــي القــــرار   )١(

تعزيــز بشــأن  ٢٠- ٦٧ج ص عالقــرار بشــأن إتاحــة األدويــة األساســية و  ٢٢- ٦٧ج ص عاألطفــال والقــرار 
  ؛ُنظم تنظيم المنتجات الطبية

  
قائمـــة المنظمـــة النموذجيـــة وحفظهـــا ضـــمن  ساســـيةقائمـــة أدويـــة األطفـــال األأن يواصـــل وضـــع   )٢(

والقائمة النموذجية لألدويـة األساسـية لألطفـال، باسـتخدام المبـادئ التوجيهيـة السـريرية  لألدوية األساسية
  المسندة بالبينات وبالتنسيق مع جميع برامج المنظمة ذات الصلة؛

  
الخبراء التابعـة للمنظمـة والمعنيـة  لجنةأن ينظر في التمثيل المناسب لخبراء طب األطفال في   )٣(

  باختيار األدوية األساسية واستعمالها؛
  
عن طريق تقديم التدريب وتعزيز القـدرات الدول األعضاء في اتخاذ التدابير المناسبة  يدعمأن   )٤(

بشـأن تصـميم  ، وفـي تعزيـز التواصـل والتنسـيق بـين البلـدانواإلقليميـة للظـروف الوطنيـة وفقـاً التنظيمية، 
التجارب السريرية الخاصة بطب األطفال، والموافقة األخالقية، وتركيبات المنتجـات، بمـا فـي ذلـك عبـر 

  ؛الشبكات التنظيمية
  
، بمــا فــي المنظمــات األخــرى داخــل منظومــة األمــم المتحــدةو  ١أن يظــل يتعــاون مــع الحكومــات،  )٥(

والوكــاالت المانحــة، والمنظمــات غيــر  ،المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــةو  منظمــة التجــارة العالميــةذلــك 
الحكوميــة، ودوائــر صــناعة المستحضــرات الصــيدالنية، مــن أجــل تشــجيع تجــارة أدويــة األطفــال المأمونــة 

 والناجعة بطريقة عادلة والتمويل الكافي لضمان تحسين إتاحة هذه األدوية؛
  
األخالقيــة والمالئمــة يرية لتجــارب الســر الخاصــة باالــدول األعضــاء فــي تنفيــذ المعــايير  يــدعمأن   )٦(
 ١يســر التواصــل والتنســيق بــين الــدول األعضــاءي، و عنــد االقتضــاء وبنــاًء علــى الطلــب دويــة األطفــالأل

  التجارب السريرية الخاصة بطب األطفال؛عن  المعلوماتبهدف تبادل 
  
مـراض يدعم تحليل تكاليف أنشطة البحث والتطـوير التـي تتعلـق بأدويـة األطفـال وتشـمل األأن   )٧(

  النادرة لدى األطفال وتحسين فهم هذه التكاليف؛
  
ـــــي تنفيـــــذ السياســـــات ذات الصـــــلة تمشـــــياً أن   )٨( ـــــدان ف ـــــدعم البل ـــــة المســـــتدامة خطـــــة مـــــع  ي التنمي

التقنية الالزمة في هذا ويقدم المساعدة والغايات المتعلقة بإتاحة األدوية  ٣الهدف بما فيها  ٢٠٣٠  لعام
  الصدد بناًء على الطلب؛

  
أن يقــدم تقريــرًا عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ هــذا القــرار إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة   )٩(

  والسبعين.
  

   – ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨(الجلسة العامة الثامنة، 
 )اللجنة "ب"، التقرير الثالث

  
  

                                                           
 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. ،حسب االقتضاءو    ١
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  ١التصدي لعبء الورم الفطري  ٢١- ٦٩ص ع ج
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

  ٢لنظر في التقرير عن الورم الفطري،بعد ا
  

والشباب البالغين في سن وٕاذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء أثر الورم الفطري، والسيما في صفوف األطفال 
العمـــل، وأعبـــاء المـــرض االجتماعيـــة واالقتصـــادية والمتصـــلة بالصـــحة العموميـــة التـــي تلقـــى علـــى كاهـــل الفقـــراء 

  والمجتمعات الريفية؛
  

عواقــب الضــارة الكشــف المبكــر عــن المــرض وعالجــه أمــران يقلــالن إلــى أدنــى حــد مــن الوٕاذ تــدرك أن 
  الناتجة عن الورم الفطري؛

  
تالحــظ مــع االرتيــاح التقــدم الــذي أحــرزه بعــض الــدول األعضــاء فــي مجــال البحــث المتعلــق بــالورم  وٕاذ

  الفطري والتدبير العالجي لحاالت المرض؛
  

بمــا فيهــا الكشــف المتــأخر عــن حــاالت الــورم الفطــري وعــدم كفايــة  وٕاذ يســاورها القلــق ألن عــدة عوامــل،
  األدوات المتاحة لتشخيص المرض وعالجه والوقاية منه، تعرقل إحراز المزيد من التقدم؛

  
تضع في اعتبارها أن تحقيق أهداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية وأهداف خطة التنمية المستدامة  وٕاذ

هــداف المتصــلة بــالفقر والجــوع والصــحة والتعلــيم، قــد يتعرقــل بســبب األثــر الســلبي وخصوصــًا األ ٢٠٣٠،٣لعــام 
  لألمراض المهملة التي تصيب الفقراء بما فيها الورم الفطري،

  
المجتمع الدولي وجميع الجهات صاحبة المصلحة، بمـا فيهـا المنظمـات الدوليـة والهيئـات التابعـة  تناشد  - ١

المانحــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات الوقفيــة ومؤسســات البحــوث، لمنظومــة األمــم المتحــدة والجهــات 
  االضطالع بما يلي:

  
التعــاون مباشــرة مــع البلــدان التــي يتوطنهــا المــرض، بنــاًء علــى طلــب تلــك البلــدان، بهــدف تعزيــز  )١(

 أنشطة مكافحته؛
 
ر النظـــام النهـــوض بالشـــراكات وتوطيـــد أواصـــر التعـــاون مـــع المنظمـــات والبـــرامج المعنيـــة بتطـــوي )٢(

 الصحي بغية ضمان إمكانية إتاحة التدخالت الناجعة لجميع المحتاجين إليها؛
  
  دعم المؤسسات العاملة على البحوث المتصلة بالورم الفطري؛ )٣(
  
  
  

                                                           
  هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. المترتبة على اعتمادر المالية واإلدارية لالطالع على اآلثا ١٥انظر الملحق    ١
 .٦٩/٣٥الوثيقة ج   ٢

 ، انظر الرابط٢٠٣٠، تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام ٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٣
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1. 
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  الدول األعضاء التي يتوطنها الورم الفطري أو يهدد بالتوطن فيها على القيام بما يلي: تشجع  - ٢
  
 ء برنامج لمكافحته عند الضرورة؛تقييم عبء الورم الفطري وٕانشا )١(
 
 تسريع وتيرة الجهود المبذولة للكشف المبكر عن حاالت الورم الفطري وعالجها؛ )٢(
  
دمــج الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة الــورم الفطــري فــي ســائر األنشــطة المعنيــة لمكافحــة األمــراض  )٣(

 حيثما أمكن؛
  
القطــري واإلقليمــي فــي ســياق  إرســاء الشــراكات وصــونها لمكافحــة الــورم الفطــري علــى الصــعيدين )٤(

 تطوير النظام الصحي؛
  
تلبية االحتياجات في مجال المكافحة، بمـا فيهـا مـا يتعلـق بتحسـين إتاحـة خـدمات العـالج وٕاعـادة  )٥(

 التأهيل من خالل تعبئة الموارد الوطنية؛
  
 توفير التدريب للعاملين الصحيين المعنيين في مجال التدبير العالجي للورم الفطري؛ )٦(
  
 منه؛ ف البحوث بهدف استحداث أدوات جديدة لتشخيص الورم الفطري وعالجه والوقايةتكثي )٧(
  
تعزيــز وعــي المجتمعــات المحليــة بــأعراض المــرض لــدعم الكشــف المبكــر عــن الحــاالت والوقايــة  )٨(

  منها وتكثيف مشاركة المجتمعات المحلية في جهود المكافحة؛
  
  المدير العام أن يتولى ما يلي:تطلب من   - ٣

  
 اج الورم الفطري في األمراض التي تسمى "أمراض المناطق المدارية المهملة"؛إدر  )١(
  
ـــدعم التقنـــي إلـــى المؤسســـات  )٢( ـــديم ال ـــالورم الفطـــريمواصـــلة تق ـــة علـــى البحـــوث المتصـــلة ب ، العامل

 فيها المراكز المتعاونة مع المنظمة، تأييدًا لتحسين جهود مكافحة المرض المسندة بالبينات؛ بما
 
عضاء التي يتوطنها المرض لتعزيز القدرات مـن أجـل تحسـين الكشـف المبكـر عـن دعم الدول األ )٣(

 الحاالت وٕاتاحة العالج؛
  
 تعزيز التعاون التقني بين البلدان كوسيلة لتدعيم خدمات الترصد والمكافحة وٕاعادة التأهيل؛ )٤(
  
مـراض البرنامج الخاص للبحـوث والتـدريب فـي مجـال أدعم تعزيز القدرات في مجال البحث عبر  )٥(

المناطق المدارية المشترك بين اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الـدولي ومنظمـة الصـحة 
 العالمية بهدف تلبية االحتياجات لتحسين وسائل تشخيص الورم الفطري وعالجه والوقاية منه؛

 
اض المنـاطق المداريـة القيام من خالل فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي والتقنـي المعنـي بـأمر  )٦(

المهملة بتحديد عملية منهجية وموّجهة تقنيًا بشأن تقييم أمراض أخرى من بين "أمـراض المنـاطق المداريـة 
 المهملة" وٕامكانية إدراجها فيها؛

  
  تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين. )٧(

  
   – ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨الثامنة،  (الجلسة العامة

  اللجنة "ب"، التقرير الرابع)
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ــاعي البشــري   ٢٢- ٦٩ص ع ج ــروس العــوز المن ــة لقطــاع الصــحة بشــأن في االســتراتيجيات العالمي
  ٢٠٢١١- ٢٠١٦والتهاب الكبد الفيروسي والعدوى المنقولة جنسيًا للفترة 

  
  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،

  
فيـروس العـوز تقارير األمانة عن مسودات االسـتراتيجيات العالميـة لقطـاع الصـحة بشـأن بعد النظر في 

  ٢؛٢٠٢١- ٢٠١٦والتهاب الكبد الفيروسي والعدوى المنقولة جنسيًا على التوالي، للفترة  المناعي البشري
  

دز ) بشــأن االســتراتيجية العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن األيــ٢٠١١( ١٤- ٦٤ج ص عبــالقرار  تُــذكر وٕاذ
) بشـأن ٢٠١٤( ٦- ٦٧ج ص ع) و٢٠١٠( ١٨- ٦٣ج ص عوالقـرارين  ٢٠١٥- ٢٠١١والعدوى بفيروسه فـي الفتـرة 

  بشأن توقي ومكافحة األمراض المنقولة جنسيًا؛) ٢٠٠٦( ١٩- ٥٩ج ص عالتهاب الكبد الفيروسي والقرار 
  

وسـي والصـحة الجنسـية والتهـاب الكبـد الفير  فيروس العوز المناعي البشريوٕاذ تالحظ الغايات المتعلقة ب
تحويـــل عالمنـــا: خطـــة التنميـــة  –والصـــحة اإلنجابيـــة والتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة والمحـــددة فـــي الوثيقـــة المعنونـــة 

  ٢٠٣٠،٣المستدامة لعام 
  
والتهاب الكبد الفيروسي  فيروس العوز المناعي البشرياالستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة بشأن  تعتمد -١

 ٤؛٢٠٢١-٢٠١٦يًا على التوالي، للفترة والعدوى المنقولة جنس
 
الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ اإلجــراءات المقترحــة الخاصــة بالــدول األعضــاء علــى النحــو المبــين فــي  تحــث -٢
والتهـــاب الكبـــد الفيروســـي والعـــدوى  فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــريســـتراتيجيات العالميـــة لقطـــاع الصـــحة بشـــأن اال

، بتكييفهــــا مــــع األولويــــات والتشــــريعات والســــياقات المحــــددة ٢٠٢١-٢٠١٦تــــرة المنقولــــة جنســــيًا علــــى التــــوالي، للف
 الوطنية؛

  
الشركاء الدوليين واإلقليميـين والـوطنيين إلـى تنفيـذ اإلجـراءات الالزمـة للمسـاهمة فـي تحقيـق الغايـات  تدعو -٣

هـاب الكبـد الفيروسـي والت فيـروس العـوز المنـاعي البشـرياالسـتراتيجيات العالميـة لقطـاع الصـحة بشـأن المحددة في 
 ؛٢٠٢١-٢٠١٦والعدوى المنقولة جنسيًا على التوالي، للفترة 

 
 المدير العام االضطالع بما يلي: تطلب من -٤

 
سـتراتيجيات العالميـة لقطـاع الصـحة تنفيذ اإلجراءات الخاصة باألمانـة علـى النحـو المبـين فـي اال )١(

والعـــدوى المنقولـــة جنســـيًا علـــى التـــوالي،  والتهـــاب الكبـــد الفيروســـي فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــريبشـــأن 
 ؛٢٠٢١-٢٠١٦ للفترة

 

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ١٥انظر الملحق    ١
  .٦٩/٣٣وج ٦٩/٣٢وج ٦٩/٣١الوثائق ج   ٢
، انظـــــــر الموقـــــــع اإللكترونـــــــي ٢٠١٥فـــــــي عـــــــام  ٧٠/١فـــــــي القـــــــرار  الجمعيـــــــة العامـــــــة لألمـــــــم المتحـــــــدةاعتمـــــــدتها    ٣

أيــــــــــــار/  ١٩(تــــــــــــم االطــــــــــــالع فــــــــــــي  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1  التــــــــــــالي:
  ).٢٠١٦  مايو
 .٨انظر الملحق    ٤
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ــــذ  )٢( ــــدم المحــــرز فــــي تنفي ــــارير عــــن التق ــــديم التق ــــة لقطــــاع الصــــحة بشــــأن تق االســــتراتيجيات العالمي
ـــــاعي البشـــــري فيـــــروس ـــــوالي،  العـــــوز المن ـــــى الت ـــــة جنســـــيًا عل ـــــد الفيروســـــي والعـــــدوى المنقول والتهـــــاب الكب
وٕالــــى جمعيــــة  ٢٠١٨حة العالميــــة الحاديــــة والســــبعين فــــي عــــام ، إلــــى جمعيــــة الصــــ٢٠٢١-٢٠١٦ للفتــــرة

 .٢٠٢١الصحة العالمية الرابعة والسبعين في عام 
  

   – ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨(الجلسة العامة الثامنة، 
  اللجنة "ب"، التقرير الرابع)

  
  
 متابعة تقرير فريق الخبـراء االستشـاريين العامـل المعنـي بتمويـل وتنسـيق البحـث  ٢٣- ٦٩ص ع ج

  ١والتطوير
  

  ة والستون،تاسعجمعية الصحة العالمية ال
  

بعد النظر في التقرير الخاص بمتابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامـل المعنـي بتمويـل وتنسـيق 
  تقرير االجتماع المفتوح للدول األعضاء؛ ٢البحث والتطوير؛

  
بشـأن الصـحة  جمعيـة نع الحقاً  الصادرة والمقررات اإلجرائية) ٢٠١٣( ٢٢-٦٦ع  ص  جقرار الٕاذ ُتذكر بو 

تالحـظ التقـدم المحـرز  والتطوير، وٕاذ متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث
  ؛٢٢-٦٦ع  ص  ج في تنفيذ خطة العمل االستراتيجية المؤيدة في القرار

  
عـــم البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال اللقاحـــات دتشـــمل  ٢٠٣٠خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام بـــأن  ســـلموٕاذ ت

واألدويـــة الخاصـــة بـــاألمراض الســـارية وغيـــر الســـارية التـــي تتعـــرض لهـــا البلـــدان الناميـــة فـــي المقـــام األول، وٕاتاحـــة 
إلعــالن الدوحــة بشــأن االتفــاق المتعلــق بالجوانــب المتصــلة  اً الحصـول علــى األدويــة واللقاحــات بأســعار ميســورة، وفقــ

ة، الــذي يؤكـد حــق البلـدان الناميــة فــي االسـتفادة بالكامــل مــن موميــلملكيــة الفكريــة وبالصـحة العبالتجـارة مــن حقـوق ا
األحكــام الــواردة فــي االتفــاق بشــأن الجوانــب المتصــلة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة المتعلقــة بأوجــه المرونــة 

  ؛يةة، والسيما إتاحة حصول الجميع على األدو موميالالزمة لحماية الصحة الع
  

ــــذكر باالســــتراتيجية وخطــــة العمــــل العــــالميتين بشــــأن الصــــحة العموميــــة واالبتكــــار والملكيــــة الفكريــــة  وٕاذ ُت
وبأهدافهما الرامية إلـى تعزيـز االبتكـار، وبنـاء القـدرة، وتحسـين إتاحـة المـوارد وتعبئتهـا مـن أجـل التصـدي لألمـراض 

  ؛التي تؤثر تأثيرًا غير متناسب على البلدان النامية
  
ذ تالحــظ مــع القلــق بوجــه خــاص أن الحــق فــي التمتــع بــأعلى مســتوى يمكــن بلوغــه مـــن الصــحة البدنيــة وإ 

والعقليــة، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى األدويــة، اليــزال هــدفًا بعيــد المنــال بالنســبة إلــى الماليــين مــن النــاس، بــل إن 
  ؛تتضاءل اص الذين يعيشون في فقرإمكانية تحقيقه في كثير من الحاالت، وبخاصة بالنسبة إلى األطفال واألشخ

  
  ؛له األمين العام لألمم المتحدةالفريق الرفيع المستوى المعني بإتاحة األدوية الذي شكّ  وٕاذ تالحظ إنشاء

  

                                                           
 هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. المترتبة على اعتمادلالطالع على اآلثار المالية واإلدارية  ١٥انظر الملحق    ١

 .٦٩/٤٠الوثيقة ج   ٢
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نـات وٕاذ تؤكد أن البحث والتطوير في مجال الصحة ينبغـي أن يتوجـه إلـى االحتياجـات وأن يسـتند إلـى البيّ 
ينبغي أن ُيعتبر مسؤولية أنه لتالية: يسر التكلفة، والفعالية، والكفاءة، واإلنصاف؛ و وأن يسترشد بالمبادئ األساسية ا

   ؛مشتركة
  

لمرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة مــن أجــل تجميــع ورصــد لالــدور المحــوري بوٕاذ تُقــر 
األمراض مـن بـعلقـة المت تحليل المعلومات ذات الصلة عن األنشطة الخاصة بالبحث والتطوير فـي مجـال الصـحةو 

 النمطين الثاني والثالث واحتياجات البحث والتطوير المحددة للبلدان النامية فيما يتعلـق بـاألمراض مـن الـنمط األول
 والمعلومـات الخاصـة بهـا وبمقاومـة حـاالت فشـل السـوقاالحتياجات الخاصة بالمجـاالت المحتملـة التـي توجـد فيهـا 

باالستناد إلى المراصد الوطنيـة المستجدة التي قد تتسبب في أوبئة كبرى،  ةالميكروبات واألمراض المعديمضادات 
الكائنـــة بهـــدف المســـاهمة فـــي تحديـــد الثغـــرات ) واآلليـــات الراهنـــة لجمـــع البيانـــات، الوظـــائف المماثلـــة واإلقليميـــة (أو

مـل المنسـق بشـأن البحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة ودعـم الع تنفيـذ أولويـاتمـن أجـل المتاحة وتعريفهـا  والفرص
  البحث والتطوير في مجال الصحة؛ 

  
ـــــل خطـــــة العمـــــل االســـــتراتيجية  ـــــرة فـــــي تموي ـــــرار وٕاذ تعـــــرب عـــــن قلقهـــــا إزاء الثغـــــرة الكبي ـــــي الق ـــــدة ف   المؤي

  ،المشاريع اإليضاحية الستة المختارة، بما في ذلك ٢٢-٦٦ع  ص  ج
  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١

مــن أجــل التنفيــذ الكامــل  المســتدامالكــافي و التمويــل الســيما مــن خــالل أن تبــذل جهــودًا منســقة، و   )١(
  ؛٢٢-٦٦ص ع  جلخطة العمل االستراتيجية المتفق عليها في القرار 

أن تنشئ وتشّغل وتعزز، حسب االقتضاء، مراصد وطنية للبحث والتطوير في مجال الصحة أو   )٢(
تطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة ورصـــدها وتتـــيح وظـــائف مماثلـــة لتتبـــع المعلومـــات ذات الصـــلة عـــن البحـــث وال

لمرصـــد المعلومــات المنتظمــة عــن األنشــطة ذات الصــلة الخاصـــة بالبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة ل
أو لآلليــات الراهنــة األخــرى لجمــع البيانــات التــي تقــدم تقــارير  العــالمي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة

  ؛جال الصحةالعالمي للبحث والتطوير في ممنتظمة إلى المرصد 

أن تقدم الدعم إلى المدير العام في وضع آليات التمويل المستدامة من أجل التنفيذ الكامل لخطة   )٣(
  ؛٢٢-٦٦ص ع  جالقرار  المؤيدة فيالعمل االستراتيجية 

  المدير العام ما يلي: منتطلب   -٢

  ؛٢٢-٦٦ص ع  جفي القرار  المؤيدة أن يسّرع التنفيذ الكامل لخطة العمل االستراتيجية )١(

  ؛ مرصد عالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة يعمل بكامل طاقتهأن يسّرع مواصلة تطوير  )٢(

قدم اختصاصات المرصد العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة وخطة العمـل المحـددة يأن   )٣(
األربعـين  المجلس التنفيذي في دورتهالتكاليف الخاصة به إلى جمعية الصحة العالمية السبعين من خالل 

فـــي إطـــار بنـــد جـــدول األعمـــال الخـــاص بفريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل المعنـــي بتمويـــل  ،بعـــد المائـــة
  وتنسيق البحث والتطوير؛

                                                           
 .ات التكامل االقتصادي اإلقليميمنظمحسب االقتضاء، و    ١
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أن يســّرع عمليــة وضــع قواعــد ومعــايير تصــنيف البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة، كجــزء مــن   )٤(
االســتناد إلــى ب ،ك نمــاذج التبليــغ الموحــدةإنشــاء المرصــد الصــحي العــالمي للبحــث والتطــوير، بمــا فــي ذلــ

بالتشــاور مــع الخبــراء وأصــحاب المصــلحة المعنيــين فــي الــدول األعضــاء، مــن أجــل جمــع و المــوارد القائمــة 
   ؛المعلومات وتجميعها على نحو منهجي

أن يــروج للمرصــد الصــحي العــالمي للبحــث والتطــوير بــين جميــع أصــحاب المصــلحة، بطــرق مــن   )٥(
المنشـورات المنتظمـة المتاحـة لالطـالع العـام وٕاجـراء أنشـطة الـدعوة وتشـجيع جميـع أصـحاب بينها إصدار 

المصـــلحة علـــى التبـــادل المنـــتظم للمعلومـــات ذات الصـــلة عـــن البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة مـــع 
  ؛المرصد الصحي العالمي للبحث والتطوير

والتطــوير فــي مجــال الصــحة أو يــدعم الــدول األعضــاء فــي ســعيها إلــى إرســاء قــدرات البحــث أن   )٦(
  ؛البحث والتطوير في مجال الصحةتعزيزها بما في ذلك رصد المعلومات ذات الصلة عن 

معنيـة بالبحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة إلسـداء المشـورة  لجنة خبراء تابعة للمنظمةأن ينشئ   )٧(
 الثــانيالنمطــين األمراض مــن بــ ةعلقــفــي مجــال الصــحة المتالبحــث والتطــوير  تحديــد أولويــاتالتقنيــة بشــأن 

 واحتياجـــات البحـــث والتطـــوير المحـــددة المتعلقـــة بـــاألمراض مـــن الـــنمط األول فـــي البلـــدان الناميـــة والثالـــث
التحاليــل المقدمــة جملــة أمــور منهــا باالســتناد إلــى الســوق حيثمــا وجــدت حــاالت فشــل  والمجــاالت المحتملــة

مــع تشــاور لجنــة الخبــراء، عنــد االقتضــاء، مــع  .ةمــن المرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــح
التـــي  هااختصاصـــاتجميـــع أصـــحاب المصـــلحة المعنيـــين فـــي إطـــار أداء عملهـــا علـــى النحـــو المحـــدد فـــي 

  ؛األربعين بعد المائة تهدور في لمجلس التنفيذي ستصاغ وتقدم لنظر ا

لتــــدريب فــــي مجــــال فــــي الحســــبان الدراســــة التــــي أجراهــــا البرنــــامج الخــــاص للبحــــوث وا يأخــــذأن   )٨(
المنــــاطق المداريــــة المشــــترك بــــين اليونيســــيف وبرنــــامج األمــــم المتحــــدة اإلنمــــائي والبنــــك الــــدولي  أمــــراض
المعني بتمويل وتنسيق  الخبراء االستشاريين العاملالصحة العالمية ويقدم، بناًء على تقرير فريق  ومنظمة

لبحــث ن صــندوق مجمــع للتبرعــات لــدعم ااألهــداف وخطــة عمليــة بشــأ البحــث والتطــوير، اقتراحــًا يتضــمن
الثاني والثالث واحتياجـات البحـث والتطـوير المحـددة المتعلقـة  النمطينوالتطوير فيما يتعلق باألمراض من 

مــن خــالل لعرضــه علــى جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعين بــاألمراض مــن الــنمط األول فــي البلــدان الناميــة 
  ؛د المائةاألربعين بعالمجلس التنفيذي في دورته 

المرصـد العـالمي للبحـث والتطـوير فـي مجـال أن يضمن أن تصف الخطـة العمليـة طريقـة تعـاون   )٩(
المعنــــي  الفريــــق العامــــل العلمــــيولجنــــة الخبــــراء التابعــــة للمنظمــــة والمعنيــــة بالبحــــث والتطــــوير و  الصــــحة

المتمثلـة ادئ األساسـية بالصندوق المجمع، باإلشارة إلى أمثلة محددة على األمراض وبما يتماشى مع المبـ
، وأن تتضــمن الخطــة أيضــًا خيــارات التمويــل الفصــلومبــدأ فــي يســر التكلفــة والفعاليــة والكفــاءة واإلنصــاف 

  المستدام؛

فيما يتعلق بجميع جوانب خطة العمل  ويدعو إليه التمويل المستدام واالبتكارياستخدام أن يعزز   )١٠(
خطـــة العمـــل االســـتراتيجية فـــي ويـــدرج، عنـــد االقتضـــاء،  ٢٢-٦٦ج ص ع القـــرارالمؤيـــدة فـــي االســـتراتيجية 

مــن أجــل تعبئــة المــوارد الكافيــة لتحقيــق األهــداف التــي يــنص عليهــا فــي المنظمــة لحــوار الخــاص بالتمويــل ا
  ؛٢٢-٦٦ج ص عالقرار 

البحـــث والتطـــوير مثـــل المتعلقـــة ب تهاأنشـــطضـــمن المنظمـــة بشـــأن اتســـاق السياســـات  أن يشـــجع  )١١(
خطـة العمـل العالميـة بشـأن و  مرضـات المسـتجدةمُ مخطط البحث والتطوير فـي مجـال الصلة باألنشطة المت
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مـــن حيـــث تطبيـــق المبـــادئ األساســـية المتمثلـــة فـــي يســـر التكلفـــة والفعاليـــة  مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات
  ؛٢٢-٦٦ع  ص  جقرار ال ة فيحددالمعملية الفصل  في والكفاءة واإلنصاف والهدف المتمثل

تقريــرًا عــن تنفيــذ هــذا القــرار إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعين ويطلــب مــن جمعيــة  أن يقــدم  )١٢(
الصحة العالمية السبعين النظر في عقد اجتماع آخر مفتوح العضوية للدول األعضـاء بهـدف تقيـيم التقـدم 

جــال المحــرز ومواصــلة المناقشــات بشــأن المســائل المتبقيــة المتعلقــة برصــد أنشــطة البحــث والتطــوير فــي م
  الصحة وتنسيقها وتمويلها مع مراعاة التحاليل والتقارير ذات الصلة.

  
   – ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨(الجلسة العامة الثامنة، 

  اللجنة "ب"، التقرير الرابع)
  
  
  ١تعزيز الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس  ٢٤- ٦٩ص ع ج
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،  
  

  ٢نظر في متابعة التقرير المقدم عن إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس؛بعد ال  
  

من خطة التنمية المستدامة (ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صـحية وبالرفاهيـة  ٣إذ تعترف بالهدف 
فـي ذلـك الحمايـة   االتي ُتعنى بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بم ٨- ٣في جميع األعمار) بما في ذلك الغاية 

من المخاطر المالية، وٕامكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية األساسية الجيدة وٕامكانية حصول الجميع 
  على األدوية واللقاحات الجّيدة والفعالة والميسورة التكلفة؛

  
ة، ) بشـــأن اســتدامة هياكـــل التمويـــل الصــحي والتغطيـــة الشـــامل٢٠١١( ٩- ٦٤ج ص عوٕاذ تــذكر بـــالقرار 

رالــذي يــدعو إلــى  ما ث ت الســ فــي ُنظــم تقــديم الخــدمات الصــحية وتعزيــز هــذه الــُنظم، والســيما الرعايــة الصــحية  ا
األولية وخدماتها وتوفير الموارد البشرية الكافية للُنظم الصحية وُنظم المعلومات الصحية ضمانًا لحصول جميـع 

  المواطنين على الرعاية والخدمات الصحية على نحو منصف؛
  
) بشــأن الرعايــة الصــحية األوليــة، بمــا فــي ذلــك ٢٠٠٩( ١٢- ٦٢ج ص عذ تؤكــد مجــددًا علــى القــرار وإ 

فــي ذلــك وضــع   تعزيــز الــُنظم الصــحية، والــذي يطلــب تنفيــذ خطــط بشــأن توجهــات السياســة العامــة األربعــة، بمــا
األولوية للتقدم في   إعطاء  الناس في صلب عملية تقديم الخدمات، وتؤكد كذلك مجددًا على الحاجة إلى مواصلة
): ٢٠٠٩( ١٢- ٦٢ع  ص  ج  خطــــط التنفيــــذ بشــــأن توجهــــات السياســــة العامــــة الثالثــــة األخــــرى الــــواردة فــــي القــــرار

العمـــل المتعـــدد القطاعـــات، وٕادراج   )٢التصـــدي لالمســـاواة عـــن طريـــق التوجـــه صـــوب التغطيـــة الشـــاملة؛ (  )١(
  لتصريف الفعال لشؤون الصحة؛) ممارسة القيادة الشاملة، وا٣الصحة في جميع السياسات؛ (

  
) بشــــأن مدونــــة المنظمــــة العالميــــة لقواعــــد الممارســــة بشــــأن ٢٠١٠( ١٦- ٦٣ج ص عوٕاذ تــــذكر بــــالقرار 

توظيــف العــاملين الصــحيين علــى المســتوى الــدولي، ومــا ورد فيهــا مــن اعتــراف بــأن وجــود قــوى عاملــة صـــحية 
  قديم الخدمات الصحية األساسية؛مالئمة وفي المتناول أمر جوهري لتكامل الُنظم الصحية ولت
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ــــذكر بــــالقرار  ) بشــــأن تعزيــــز التمــــريض والقبالــــة والــــذي شــــدد علــــى تنفيــــذ ٢٠١١( ٧- ٦٤ج ص عوٕاذ ت
استراتيجيات لتعزيز التثقيف المشترك بين المهن والممارسة القائمة على التعاون كجزء من خدمات الرعاية التـي 

بشأن إحداث تحويل في تعليم القوى العاملة الصحية دعمًا  )٢٠١٣( ٢٣- ٦٦ج ص عتركز على الناس، والقرار 
  لتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛

  
) بشــأن تعزيــز ُنظــم المعلومــات الصــحية، والــذي ٢٠٠٧( ٢٧- ٦٠ج ص عوٕاذ تؤكــد مجــددًا علــى القــرار 

الســتناد إلــى يقــر بــأن المعلومــات الســليمة تكتســي أهميــة حيويــة فــي وضــع السياســات الصــحية واتخــاذ القــرارات با
البّينات، كما تكتسي أهمية أساسية لرصد التقدم المحرز نحو بلوغ األهـداف اإلنمائيـة المتعلقـة بالصـحة والمتفـق 

  عليها دوليًا؛
  

والقـــــرار   ) بشـــــأن تعزيـــــز ُنظـــــم تنظـــــيم المنتجـــــات الطبيـــــة،٢٠١٤( ٢٠- ٦٧ج ص عوٕاذ تـــــذكر بـــــالقرار 
لبيولوجيـــة بمـــا فـــي ذلـــك منتجـــات العـــالج البيولوجيـــة ) بشـــأن إتاحـــة منتجـــات العـــالج ا٢٠١٤( ٢١- ٦٧ع  ص  ج

) بشأن إتاحة األدوية األساسية، ٢٠١٤( ٢٢- ٦٧ج ص عالمماثلة وضمان جودتها ومأمونيتها ونجاعتها، والقرار 
) بشأن تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية دعمًا للتغطية الصحية الشاملة، ٢٠١٤( ٢٣- ٦٧ص ع  جوالقرار 
  ) بشأن الطب الشعبي،٢٠١٤( ١٨- ٦٧ص ع  جوالقرار 

  
  ١إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس؛ تعتمد  - ١
  
  الدول األعضاء على ما يلي: تحث  - ٢
  

إطــار الخــدمات الصــحية المتكاملــة التــي تركــز علــى النــاس علــى أن تنفــذ، حســب االقتضــاء،   )١(
  ات الوطنية؛الصعيدين اإلقليمي والقطري وفقًا للسياقات واألولوي

  
أن تنفذ الخيارات والتدخالت المقترحة المتعلقة بالسياسات للدول األعضاء في إطـار الخـدمات   )٢(

الصــحية المتكاملــة التــي تركــز علــى النــاس، ووفقــًا لألولويــات المحــددة وطنيــًا مــن أجــل تحقيــق التغطيــة 
 زء من تعزيز النظام الصحي؛الصحية الشاملة واستدامتها، بما في ذلك الرعاية الصحية األولية كج

  
أن تجعـــل ُنظـــم الرعايـــة الصـــحية أكثـــر اســـتجابة الحتياجـــات النـــاس، مـــع االعتـــراف بحقـــوقهم   )٣(

 ومسؤولياتهم فيما يتعلق بصحتهم، وٕاشراك أصحاب المصلحة في وضع السياسات وتنفيذها؛
  
عــات مــن أجــل أن تعــزز تنســيق الخــدمات الصــحية داخــل قطــاع الصــحة، والتعــاون بــين القطا  )٤(

التصدي للمحددات األعم، وضمان اتباع نهج شامل، بما في ذلك تعزيز الصحة والوقاية من األمراض 
  وتشخيصها وعالجها، وخدمات التدبير العالجي لألمراض والتأهيل والرعاية الملطفة؛

  
سب أن تدمج، حسب االقتضاء، الطب الشعبي والطب التكميلي في النظم الصحية الحديثة، ح  )٥(

السياق الوطني والسياسات المسندة بالبينات، مع ضمان مأمونية الخدمات الصحية وجودتها وفعاليتها، 
 مع أخذ نهج صحي شامل بعين االعتبار؛

  
الشــركاء الــدوليين واإلقليميــين والــوطنيين إلــى اإلحاطــة علمــًا بإطــار الخــدمات الصــحية المتكاملــة  تــدعو  - ٣

  التي تركز على الناس؛
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 المدير العام ما يلي: من تطلب  - ٤
  
أن يقــدم الــدعم التقنــي واإلرشــادات إلــى الــدول األعضــاء بشــأن تنفيــذ إطــار الخــدمات الصــحية  )١(

وتطويعــه وطنيــًا ووضــعه موضــع التشــغيل، مــع إيــالء اهتمــام خــاص المتكاملــة التــي تركــز علــى النــاس، 
 ؛للخدمات الصحية األولية كجزء من تعزيز النظام الصحي

  
واءمة بين جميع األجزاء المعنية من المنظمة في المقر الرئيسي وعلـى المسـتوى أن يضمن الم )٢(

بينها فـي تعزيـز وتنفيـذ إطـار الخـدمات الصـحية المتكاملـة  اإلقليمي والُقطري، وٕاشراكها بنشاط والتنسيق
 التي تركز على الناس؛

  
عـالمي فـي إطـار أن يضطلع بأنشطة البحث والتطوير بشأن المؤشـرات الخاصـة بتتبـع التقـدم ال )٣(

 ؛الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس
  

أن يقدم تقريرًا عن التقدم في تنفيذ إطـار الخـدمات الصـحية المتكاملـة التـي تركـز علـى النـاس،  )٤(
إلى جمعية الصحة العالمية الحاديـة والسـبعين وجمعيـة الصـحة العالميـة الثالثـة والسـبعين، وعلـى فتـرات 

 منتظمة بعد ذلك.
  

   – ٢٠١٦ أيار/ مايو ٢٨(الجلسة العامة الثامنة، 
  اللجنة "ب"، التقرير الرابع)

  
  
معالجــــة الــــنقص العــــالمي فــــي األدويــــة واللقاحــــات، ومأمونيــــة أدويــــة األطفــــال   ٢٥- ٦٩ص ع ج

  ١وٕاتاحتها
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،

ــــنقص العــــالمي فــــي ابعــــد النظــــر فــــي التقريــــر الخــــاص بمعالجــــة  ، ومأمونيــــة أدويــــة األطفــــال ألدويــــةال
  ٢وٕاتاحتها؛

بشـــأن إتاحـــة األدويـــة األساســـية، والقـــرار ) ٢٠١٤( ٢٢- ٦٧ج ص عبقـــرارات جمعيـــة الصـــحة  تُـــذكر وٕاذ
بشــأن تعزيــز ) ٢٠١٤( ٢٠- ٦٧ج ص عبشــأن أدويــة أفضــل لعــالج األطفــال، والقــرار ) ٢٠٠٧( ٢٠- ٦٠ع  ص  ج

بشأن إتاحة منتجات العالج البيولوجيـة المماثلـة ) ٢٠١٤( ٢١- ٦٧ج ص عُنظم تنظيم المنتجات الطبية، والقرار 
بشــــأن االســــتراتيجية وخطــــة العمــــل ) ٢٠٠٨( ٢١- ٦١ج ص عوضــــمان جودتهــــا ومأمونيتهــــا ونجاعتهــــا، والقــــرار 

بشــــأن المنتجــــات ) ٢٠١٢( ١٩- ٦٥ج ص عالعــــالميتين بشــــأن الصــــحة العموميــــة واالبتكــــار والملكيــــة الفكريــــة، و
) ٢٠١٢( ١٧- ٦٥ج ص عوعيــة/ المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/ المزيفــة، والقــرار الطبيــة المتدنيــة الن

) بشـــأن خطـــة العمـــل العالميـــة ٢٠١٥( ٧- ٦٨ج ص ع، والقـــرار خطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة باللقاحـــاتبشـــأن 
ر القــراو بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات، ) ٢٠١٤( ٢٥- ٦٧ج ص عو مضــادات الميكروبــات،  بشــأن مقاومــة

مجلـــــس حقـــــوق  وقــــراربشــــأن هياكـــــل التمويــــل الصـــــحي المســـــتدام والتغطيــــة الشـــــاملة، ) ٢٠١١( ٩- ٦٤ع  ص  ج
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الحصول على األدوية في سياق حق كل فرد فـي التمتـع بـأعلى بشأن ) ٢٠٠٩( A/HRC/RES/12/24  ننساإلا
  ؛مستوًى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

الصــحة البدنيــة والنفســية   التمتــع بــأعلى مســتوى مــن ُتالحــظ بقلــق خــاص أن حــق ماليــين النــاس فــي وٕاذ
بالنســبة لألطفــال ومـــن   بعيــد المنــال، والســيما يمكــن بلوغــه، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى األدويــة، اليــزال هــدفاً 

  د؛بشكل متزاي يعيشون في فقر مدقع، وأن إمكان تحقيق هذا الهدف بات بعيداً 

لية الجودة والمأمونة والفعالة يعتبر من اللبنات األساسية لكل م بأن مواصلة اإلمداد باألدوية العالّ وٕاذ ُتس
نظام صحي يقوم بدوره بشكل جيد، مما يتطلب سلسلة توريد موثوقة: وٕاذ ُتالحظ التقارير الخاصة بحاالت نقص 

لوغه التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلحق في لانتهاكًا  اً األدوية عالميًا ونفاد المخزون والذي يمثل أيض
ويهــدد أهــداف الصــحة العموميــة المرتبطــة بالوقايــة والعــالج؛ حســبما ورد فــي دســتور المنظمــة، وأنــه يقــوض بلــوغ 

وكذلك قدرتها على االستجابة  الحكومات على رفع مستوى الخدمات للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة قدرة
  ؛المالئمة للفاشيات والطوارئ الصحية

، والتــي تشــمل االلتــزام ٢٠٣٠التنميــة المســتدامة لعــام  مــن خطــة ٣مــن الهــدف  ٨- ٣بالغايــة  تُــذكر وٕاذ
األساســية خــدمات الرعايــة الصــحية  وٕاتاحــةبتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، والحمايــة مــن المخــاطر الماليــة، 

 ، وحصول الجميع على األدوية واللقاحات المأمونة والفعالة والعالية الجودة بأسعار ميسورة؛الجيدة

، تــدعم البحــث وتطــوير اللقاحــات واألدويــة الخاصــة ٢٠٣٠ التنميــة المســتدامة لعــاموٕاذ ُتقــر بــأن خطــة 
باألمراض السارية وغير السـارية التـي تـؤثر فـي المقـام األول علـى البلـدان الناميـة، وتـوفر فـرص الحصـول علـى 

تفــاق المتعلــق بالجوانــب المتصـــلة إلعـــالن الدوحــة بشــأن اال األدويــة واللقاحــات األساســية بأســعار ميســورة، وفقــاً 
العامة، والذي يؤدك على حق البلدان النامية في االستفادة بالكامـل بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة 

مـــن األحكـــام الـــواردة فـــي االتفـــاق بشـــأن الجوانـــب المتصـــلة بالتجـــارة مـــن حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة المتعلقـــة بأوجـــه 
  ١الصحة العامة، والسيما العمل من أجل إمكانية حصول الجميع على األدوية؛ المرونة الالزمة لحماية

وٕاذ تالحظ أن التحديات المتعلقة بنقص األدوية تؤثر فـي إتاحـة األدويـة؛ وأنهـا معقـدة وواسـعة االنتشـار 
أن المعلومــات ومتزايــدة الــوتيرة؛ وأنهــا تــؤثر فــي المــواطنين ووكــاالت الشــراء والبلــدان، أيــًا كــان مســتوى تنميتهــا و 

  المتاحة ال تكفي لتحديد حجم المشكلة وخصائصها المحددة؛

الصــحة  فــيأن اآلثــار المترتبــة علــى هــذا الــنقص فــي حالــة األمــراض المعديــة تــؤثر  وٕاذ ُتالحــظ أيضــاً 
نفــاد المضــادات الحيويــة، واألدويــة المضــادة للســل، واألدويــة المضــادة للفيروســات  /نقــص إنالعموميــة ككــل إذ 

قد يؤدي إلى انتشار العدوى ليتجاوز  واألدوية المضادة للمالريا واألدوية المضادة للطفيليات واللقاحات رية،القهق
  المرضى؛  آحاد

  ،وٕاذ ترى أن هناك حاجة لتحسين التعاون الدولي في مجال التعامل مع نقص األدوية

 على: ٢الدول األعضاء تحث –١

وتجنبــه أو الحــد منــه، / نفــاد المخــزون ا فــي التنبــؤ بــالنقصأن تعــد االســتراتيجيات التــي يمكــن اســتخدامه
  وتكييفها بما يتواءم مع األولويات والسياقات الوطنية، بما في ذلك:

 ؛األدوية واللقاحاتلتفادي نقص تصحيحي أن تنفذ نظم فعالة لإلخطار بما يتيح إجراء تدخل   )١(
                                                           

 ب).٣، الغاية ٣عن الجمعية العامة لألمم المتحدة (الهدف  )٢٠١٥( الصادر ٧٠/١القرار    ١

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٢
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وتوزيعها وٕادارة العقود للحـد  واللقاحات ةأفضل الممارسات الخاصة بشراء األدوي تضمن اتباع أن  )٢(
 من مخاطر نقصها؛

والطلـب عليهـا وٕاتاحتهـا  واللقاحـات أن تعد و/ أو تعزز النظم القادرة على رصـد إمـدادات األدويـة  )٣(
 ؛واللقاحات وتنبيه إدارات المشتريات بأية مشاكل محتملة في توافر األدوية

دارة الماليـــة الســـليمة لـــنظم المشـــتريات، ولتالفـــي نقـــص أن تعـــزز القـــدرات المؤسســـية لضـــمان اإل  )٤(
 التمويل المخصص لألدوية؛

أن تعطي األولوية، في حالة النقص، إلى االحتياجات الصحية ألكثر الفئـات تضـررًا، وذلـك كـي   )٥(
 تضمن حصول هذه الفئات على األدوية في الوقت المناسب؛

نظـم اإلخطـار الوطنيـة بالتـدريج بمـا فـي ذلـك علـى  أن تعزز التعاون اإلقليمي والدولي علـى دعـم  )٦(
البشــرية مــن خــالل  تســبيل المثــال ال الحصــر التشــارك فــي أفضــل الممارســات، والتــدريب علــى بنــاء القــدرا

 الهياكل اإلقليمية ودون اإلقليمية حيثما كان ذلك ضروريًا؛

يــة وغيرهــا مــن أصــحاب المصــلحة الصــانعين وتجــار الجملــة ووكــاالت المشــتريات العالميــة واإلقليم تــدعو  -٢
المعنيين للمساهمة في الجهود العالمية المبذولة لمواجهة التحديات المرتبطة بنقص األدوية واللقاحـات بمـا فـي ذلـك 

  من خالل المشاركة في نظم اإلخطار؛

 المدير العام ما يلي: تطلب من  -٣

ونفادهـا، مـع مراعـاة اإلتاحـة أن يضع تعاريف تقنية، حسب االقتضاء، لنقص األدوية واللقاحـات  )١(
ويسر التكلفة، وذلك بالتشاور مع خبراء الدول األعضاء في التقيد باإلجراءات التي حددتها المنظمـة، وأن 

 يقدم تقريرًا عن التعاريف إلى جمعية الصحة العالمية السبعين من خالل المجلس التنفيذي؛

 لقاحات؛أن يجري تقديرًا لحجم وطبيعة مشكلة نقص األدوية وال )٢(

مـن  واللقاحـات بـنقص األدويـة الخاصـةالـدول األعضـاء فـي مواجهـة التحـديات العالميـة  يدعمأن  )٣(
خالل إعداد نظام إخطار عالمي بنقص الدواء؛ والذي سيشمل معلومات للكشف بشـكل أفضـل عـن نقـص 

 األدوية وفهم أسبابه؛

إلــى جمعيــة  ن حصــائل هــذا التنفيــذ،، وعــتنفيــذ هــذا القــرار فــيأن يقــدم تقريــرًا عــن التقــدم المحــرز   )٤(
  .الحادية والسبعين الصحة العالمية

  
   – ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨(الجلسة العامة الثامنة، 

  اللجنة "ب"، التقرير الرابع)
_____________________  
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      المقررات اإلجرائية
  
  
  تشكيل لجنة أوراق االعتماد  )١(٦٩ع  ص  ج
  

أوراق اعتمـــاد تضـــم منـــدوبي الـــدول األعضـــاء لجنـــة تاســـعة والســـتون العينـــت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة   
القوميــات، جورجيــا، هــايتي، الهنــد، كينيــا، ليبيريــا، مدغشــقر، بولنــدا،  المتعــددة بوليفيــا دولــةالتاليــة: أفغانســتان، 

  .جمهورية كوريا، أسبانيا، تونغا
  

  )٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٣(الجلسة العامة األولى، 
  
  
  ب أعضاء مكتب جمعية الصحة العالمية التاسعة والستينانتخا  )٢(٦٩ع  ص  ج
  

  :التالية أسماؤهمأعضاء المكتب  التاسعة والستونانتخبت جمعية الصحة العالمية   
  

  أحمد بن محمد السعيدي (عمان)الدكتور     الرئيس:
  

  الدكتور ساثاسيفام سوبرامانيام (ماليزيا)  نواب الرئيس:
  ا)الدكتور فرانسيكو فيرينتيس (بنم

  السيد أسان ناغيادوم (تشاد)
  لشتي) - الدكتورة أنا إيزابيل سواريس (تيمور 

  الدكتور أرمين مراديان (أرمينيا)
  

  )٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٣(الجلسة العامة األولى، 
  
  
  انتخاب أعضاء مكتب اللجنتين الرئيسيتين  )٣(٦٩ع  ص  ج
  

  الرئيسيتين التاليين: اللجنتينعضوي مكتب  والستون التاسعة العالمية الصحة جمعية انتخبت  
  

  السيد مارتن بوولز (أستراليا)  الرئيس  اللجنة "أ":
  الدكتور فوسيت براكونغساي (تايلند)  الرئيس  اللجنة "ب":

  
  )٢٠١٦مايو / أيار ٢٣ األولى، العامة الجلسة(

  
  :التاليين المكتب أعضاء ذلك بعد الرئيسيتان اللجنتان وانتخبت

  
  السيدة تارو كويفيستو (فنلندا).  لرئيسنائبا ا  اللجنة "أ":

  السيد نيكوالس ستيل (غرينادا)  
  السيدة عائشة سامية (ملديف)  المقرر  
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  الدكتورة ماهليت كايفلي (إثيوبيا)  نائبا الرئيس  اللجنة "ب"
  الري (جمهورية إيران اإلسالمية) –الدكتور أسادي   

  )السيد عبدونومون سيديكوف (أوزبكستان  المقرر  
  

لستان األوليان للجنتين "أ" و"ب"، (الج
  ، بالترتيب)٢٠١٦أيار/ مايو   ٢٥و  ٢٣

  
  
  إنشاء اللجنة العامة  )٤(٦٩ع  ص  ج
  

 منــدوبي والســتون التاســعة العالميــة الصــحة جمعيــة انتخبــت الترشــيحات لجنــة توصــيات فــي النظــر بعــد  
األرجنتــين، بــنن، الكــاميرون، جمهوريــة العامــة: أنتيغــوا وبربــودا،  اللجنــة فــي أعضــاء التاليــة عشــر الســبعة البلــدان

ــا الوســطى، الصــين، كــوت ديفــوار، كوبــا، إســتونيا، فرنســا، العــراق، هولنــدا، االتحــاد الروســي، الصــومال،  أفريقي
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية.

  
  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٣ ولى،األ العامة الجلسة(

  
  
  اعتماد جدول األعمال  )٥(٦٩ع  ص  ج
  

التنفيـذي  المجلـس أعـده الـذي المؤقت األعمال جدول والستون التاسعة العالمية الصحة جمعية اعتمدت  
مــــن اللجنــــة "أ" إلــــى  ١٧و ١٦فــــي دورتــــه الثامنــــة والثالثــــين بعــــد المائــــة، مــــع حــــذف أربعــــة بنــــود ونقــــل البنــــدين 

  ."ب"  اللجنة
  

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٣ الثانية، العامة الجلسة(
  
  
  التحقق من أوراق االعتماد  )٦(٦٩ع  ص  ج
  

 اعترفـــت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة التاســـعة والســـتون بصـــحة أوراق اعتمـــاد الوفـــود التاليـــة: أفغانســـتان؛  
 البهامــا؛ جــزر آذربيجــان؛ النمســا؛ أســتراليا؛ أرمينيــا؛ األرجنتــين؛ وبربــودا؛ أنتيغــوا أنغــوال؛ أنــدورا؛ الجزائــر؛ ألبانيــا؛

 والهرســك؛ البوســنة القوميــات؛ المتعــددة بوليفيــا دولــة بوتــان؛ بلجيكــا؛ بــيالروس؛ بربــادوس؛ بــنغالديش؛ البحــرين؛
 تشـاد؛ كنـدا؛ الكـاميرون؛ كمبوديـا؛ كـابو فيـردي؛ بورونـدي؛ فاصـو؛ بوركينا بلغاريا؛ السالم؛ دار بروني البرازيل؛
 قبـرص؛ كوبـا؛ كرواتيـا؛ ديفـوار؛  كـوت كـوك؛ كوسـتاريكا؛ جـزر الكونغـو؛ القمـر؛ جـزر يـا؛كولومب الصين؛ شيلي؛

 الجمهوريـة الـدانمرك؛ الديمقراطيـة؛ الكونغـو جمهوريـة الشـعبية؛ الديمقراطيـة كوريـا جمهوريـة التشيكية؛ الجمهورية
 فرنســـا؛ فنلنـــدا؛ فيجـــي؛ إثيوبيـــا؛ إســـتونيا؛ إريتيريـــا؛ االســـتوائية؛ غينيـــا الســـلفادور؛ مصـــر؛ إكـــوادور؛ الدومينيكيـــة؛

 الهنـد؛ أيسـلندا؛ هنغاريـا؛ هنـدوراس؛ هـايتي؛ غينيـا؛ غواتيمـاال؛ غرينـادا؛ اليونـان؛ غانا؛ ألمانيا؛ جورجيا؛ غابون؛
كينيــا؛  كازاخســتان؛ اليابــان؛ جامايكــا؛ إيطاليــا؛ إســرائيل؛ أيرلنــدا؛ العــراق؛ اإلســالمية؛ إيــران جمهوريــة إندونيســيا؛
 لكســــمبرغ؛ ليتوانيــــا؛ ليبيريــــا؛ ليســــوتو؛ لبنــــان؛ التفيــــا؛ الشــــعبية؛ الديمقراطيــــة الو جمهوريــــة كويــــت؛ال كيريبــــاتي؛
موريشـــيوس؛ المكســـيك؛ واليـــات  موريتانيـــا؛ مالطـــة؛ جـــزر مارشـــال؛ مـــالي؛ ملـــديف؛ ماليزيـــا؛ مـــالوي؛ مدغشـــقر؛

 هولنـــدا؛ نيبـــال؛ مـــار؛ ناميبيـــا؛ميان موزامبيـــق؛ المغـــرب؛ األســـود؛ الجبـــل منغوليـــا؛ مونـــاكو؛ ميكرونيزيـــا الموحـــدة؛
 بــاراغواي؛ الجديــدة؛ غينيــا بــابوا بنمــا؛ باكســتان؛ بــاالو؛ عمــان؛ النــرويج؛ نيجيريــا؛ النيجــر؛ نيكــاراغوا؛ نيوزيلنــدا؛

 روانــدا؛ الروســي؛ االتحــاد رومانيــا؛ مولــدوفا؛ جمهوريــة كوريــا؛ جمهوريــة قطــر؛ البرتغــال؛ بولنــدا؛ الفلبــين؛ بيــرو؛
 العربيــة المملكــة وبرينســيبي؛ تــومي ســان مــارينو؛ ســان ســانت فنســنت وغرينــادين؛ ســاموا؛ ونيفــيس؛ كيــتس ســانت

 جنـوب الصـومال؛ سـليمان؛ جزر سلوفينيا؛ سلوفاكيا؛ سنغافورة؛ سيراليون؛ سيشيل؛ صربيا؛ السنغال؛ السعودية؛
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 السـورية؛ العربيـة لجمهوريـةا سويسـرا؛ السـويد؛ سـوازيلند؛ سـورينام؛ النكـا؛ سري أسبانيا؛ السودان؛ جنوب أفريقيا؛
 تركيـــا؛ تـــونس؛ تونغـــا؛ توغـــو؛ لشـــتي؛ – تيمـــور الســـابقة؛ اليوغوســـالفية مقدونيـــة جمهوريـــة تايلنـــد؛ طاجيكســـتان؛
 وأيرلنــدا العظمــى لبريطانيــا المتحــدة المملكــة المتحــدة؛ العربيــة اإلمــارات أوكرانيــا؛ أوغنــدا؛ توفــالو؛ تركمانســتان؛

 فنزويال جمهورية فانواتو؛ أوزبكستان؛ أوروغواي؛ األمريكية؛ المتحدة الواليات لمتحدة؛ا تنزانيا جمهورية الشمالية؛
  .زمبابوي زامبيا؛ اليمن؛ نام؛ فييت البوليفارية؛

  
  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٧ السابعة، العامة الجلسة(

  
  
ــين شــخص للعمــل عضــوًا فــي   )٧(٦٩ع  ص  ج ــدول األعضــاء التــي لهــا الحــق فــي تعي انتخــاب ال

  التنفيذي المجلس
  

 الـــدول والســـتون، التاســـعة العالميـــة الصـــحة جمعيـــة انتخبـــت العامـــة، اللجنـــة توصـــيات فـــي النظـــر بعـــد  
التنفيذي: الجزائر، البحرين، بوتان،  المجلس في عضواً  للعمل شخص تعيين في الحق لها التي التالية األعضاء

  تركيا، فييت نام.بوروندي، كولومبيا، فيجي، جامايكا، ليبيا، المكسيك، هولندا، 
  

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٧ السابعة، العامة الجلسة(
  
  
مقــرر إجرائــي معــد بنــاًء علــى التوصــيات المتفــق عليهــا والصــادرة عــن االجتمــاع   )٨(٦٩ع  ص  ج

آذار/  ٩و ٨الحكومي الـدولي المفتـوح بشـأن إصـالح تصـريف الشـؤون (جنيـف، 
  ١)٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٩و ٢٨، و٢٠١٦مارس 

  
لصحة العالمية التاسـعة والسـتون، بعـد النظـر فـي التقريـر الخـاص بعمليـة تشـاور الـدول األعضـاء جمعية ا

  قررت ما يلي: ٢بشأن إصالح تصريف الشؤون،
  

  برنامج زمني تطلعي لجدول أعمال المجلس التنفيذي وجمعية الصحة
  

ــ )١( ود جــدول أن تطلــب مــن المــدير العــام إعــداد برنــامج تخطــيط زمنــي تطلعــي سداســي الســنوات لبن
األعمــال المتوقعــة للمجلــس التنفيــذي، بمــا فــي ذلــك لجانــه الدائمــة، ولجمعيــة الصــحة، وذلــك علــى أســاس 
البنود الدائمة والمتطلبات التي تحددها المقررات اإلجرائية والقرارات الصادرة عن األجهزة الرئاسية، وكذلك 

وضع برنامج العمل العام في االعتبار تلك المنصوص عليها في دستور المنظمة ولوائحها وقواعدها، مع 
على وجه الخصوص، ودون المساس ببنود جدول األعمال اإلضافية والتكميلية والعاجلـة التـي قـد تضـاف 

 إلى جداول أعمال األجهزة الرئاسية؛
 

أن تطلــب مــن المــدير العــام تقــديم برنــامج التخطــيط الزمنــي التطلعــي المــذكور أعــاله فــي صــورة  )٢(
لى المجلس التنفيذي في دورته األربعين بعد المائة، وأن يحدث البرنامج الزمنـي بانتظـام، وثيقة معلومات إ
 حسب االقتضاء؛

  
  
  
  

                                                           
اعتمــاد هــذا المقــرر اإلجرائــي بالنســبة إلــى  لالطــالع علــى اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة علــى ١٥انظــر الملحــق    ١

  األمانة.
 .٦٩/٥الوثيقة ج   ٢
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  إدارة جدول األعمال
  

 ١أن تطلـــــب مـــــن هيئـــــة مكتـــــب المجلـــــس التنفيـــــذي، مـــــع مراعـــــاة مـــــدخالت الـــــدول األعضـــــاء، )٣(
ي جــــدول األعمــــال المؤقــــت تســــتعرض المعــــايير المطبقــــة حاليــــًا علــــى النظــــر فــــي البنــــود إلدراجهــــا فــــ أن

وأن تضــــع اقتراحــــات بخصــــوص المعــــايير الجديــــدة/ المنقحــــة كــــي تنظــــر فيهــــا دورة المجلــــس  ٢للمجلــــس،
 التنفيذي األربعون بعد المائة؛

  
أن تطلــب مــن المــدير العــام أن يضــع، بعــد التشــاور مــع الــدول األعضــاء ومــع مراعــاة المناقشــات  )٤(

، اقتراحات لتحسين مستوى التناسب ٢٠١٦ين األول/ أكتوبر وبحلول آخر تشر  ٣السابقة للدول األعضاء،
بـــين عـــدد بنـــود جـــداول األعمـــال المؤقتـــة لألجهـــزة الرئاســـية وعـــدد دوراتهـــا وطـــول مـــدة انعقادهـــا وتوقيتهـــا، 

في ذلك اآلثار المالية للخيارات المقترحة، كي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية السبعون عن طريـق  بما
 نفيذي األربعين بعد المائة؛دورة المجلس الت

  
  القواعد الخاصة ببنود جدول األعمال اإلضافية والتكميلية والعاجلة

  
أن تطلــب مــن المــدير العــام أن يضــع تحلــيًال للنظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي والنظــام الــداخلي  )٥(

نـود جـدول األعمـال لجمعية الصحة العالمية من أجل تحديد النقاط الملتبسة والثغرات في إجراءات إدراج ب
اإلضافية والتكميلية والعاجلة، وأن يضع توصيات بشأن مواصلة تحسـين تلـك اإلجـراءات، وأن يقـدم تقريـرًا 

 إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين عن طريق المجلس التنفيذي؛
  

  تحسين أدوات تكنولوجيا المعلومات لتحسين اإلتاحة
  

واصــــل تعزيــــز اســــتخدام أدوات تكنولوجيــــا المعلومــــات القائمــــة أن تطلــــب مــــن المــــدير العــــام أن ي )٦(
والجديدة وأن يجعل استخدامها أيسر على المستخدم مـن أجـل تحسـين الوصـول المناسـب التوقيـت والعـالي 
المـــردود الجتماعـــات األجهـــزة الرئاســـية ولوثائقهـــا، قبـــل الـــدورات وبعـــدها، وأن يواصـــل اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن 

 ث الجلسات العلنية لألجهزة الرئاسية على اإلنترنت بعد اختتامها؛ترتيبات للوصول إلى ب
 

  التنسيق على مستوى اإلدارة العليا
  

كآليـة استشـارية للمـدير العـام، وتشـجع المـدير العـام، طبقـًا  ٤أن تعترف بفريق السياسـات العالميـة )٧(
يتعلــق بتنفيــذ المقــررات  لدســتور المنظمــة، علــى مواصــلة تعزيــز التنســيق علــى مســتوى اإلدارة العليــا فيمــا

 اإلجرائية للمنظمة وسياساتها واستراتيجياتها، على جميع المستويات؛ 
  

  تحسين الشفافية والمساءلة
  

أن تطلـــب مـــن المـــدير العـــام والمـــديرين اإلقليميـــين أن يتيحـــوا وثـــائق تفـــويض الســـلطات ورســـائل  )٨(
 والمساءلة؛من أجل تحسين الشفافية  ٥التمثيل على المأل في منصة إلكترونية

                                                           
 ).٢٠١٦أيار/ مايو  ٩(تم االطالع في  http://apps.who.int/gb/mscp/mscp.htmlمتاحة في الرابط اإللكتروني    ١

 ).٢٠٠٧( ١ق١٢١م ت) والقرار ٢٠١٢) (٩(٦٥ج ص عانظر المقرر اإلجرائي    ٢

 الوثيقـــــــــةللجلســـــــــة الرابعـــــــــة (باإلنكليزيـــــــــة)؛ و  المحاضـــــــــر المـــــــــوجزة، ٢/ ســـــــــجالت/١٣٦/٢٠١٥م ت انظـــــــــر الوثيقـــــــــة   ٣
والوثيقــــة  ؛)باإلنكليزيــــة( ٤الخامســــة والثانيــــة عشــــرة، الفــــرع  تينللجلســــ المحاضــــر المــــوجزة ،٢/ســــجالت /١٣٤/٢٠١٤ت  م
 ).للجلستين الخامسة والسادسة (باإلنكليزية المحاضر الموجزة، ٢/ سجالت/١٣٢/٢٠١٣ت  م

 من المالحظ أن فريق السياسات العالمية يضم حاليًا المدير العام ونواب المدير العام والمديرين اإلقليميين.   ٤

 الفرع الخاص بإصالح تصريف الشؤون في موقع المنظمة اإللكتروني على سبيل المثال.   ٥
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  تعزيز التنسيق على نطاق اللجان اإلقليمية فيما يتعلق بترشيح المديرين اإلقليميين
  

ـــًا للمقـــرر اإلجرائـــي  )٩( ـــدعو اللجـــان اإلقليميـــة، طبق )، إلـــى النظـــر فـــي ٢٠١٢) (٩(٦٥ج ص عأن ت
تبعـة فـي اتخاذ تدابير خاصة بتحسين عملية ترشيح المديرين اإلقليميين، مع مراعاة أفضـل الممارسـات الم

 األقاليم الستة؛
  

  تحسين الشفافية في عملية اختيار المديرين العامين المساعدين
  

أن تطلـب مــن المــدير العــام أن يحســن الشــفافية فـي عمليــة اختيــار المــديرين العــامين المســاعدين،  )١٠(
ين بما في ذلك تحسينها من خالل اإلعالن في التوقيت المناسب عـن مناصـب المـديرين العـامين المسـاعد

 بكل اللغات الرسمية؛
  

  تعزيز آليات التخطيط
  

أن تشجع المـدير العـام والمـديرين اإلقليميـين، بالعمـل مـع رؤسـاء مكاتـب المنظمـة الُقطريـة، علـى  )١١(
 التي تحسن المواءمة على نطاق مستويات المنظمة الثالثة؛ ١أن يعززوا تنفيذ آليات التخطيط

 
  تعزيز المواءمة

  
، بالعمـل مـع المـديرين اإلقليميـين، أن يجـري تقـديرًا ويقـدم تقريـرًا بشـأن أن تطلب مـن المـدير العـام )١٢(

) في سياق تقديم التقارير عن إصالح المنظمـة، ٩(٦٥ج ص عمن منطوق المقرر اإلجرائي  ٤تنفيذ الفقرة 
 بهدف تعزيز المواءمة بين اللجان اإلقليمية والمجلس التنفيذي، فيما يتعلق بكل فقرة فرعية؛

 
  ئف المراقبةتعزيز وظا

  
أن تــدعو اللجــان اإلقليميــة إلــى النظــر فــي اســتعراض ممارســاتها الحاليــة، بمــا فــي ذلــك ممارســات  )١٣(

لجانهــا الدائمــة واللجــان المنبثقــة عنهــا، حســب االقتضــاء، بــالنظر إلــى تعزيــز وظائفهــا الخاصــة بالمراقبــة؛ 
لتبـادل حصـائل  ٢ويصـون منصـةوتطلب من المدير العام، بالعمـل مـع المـديرين اإلقليميـين، أن يسـتحدث 

االستعراضــات للمســاعدة علــى تحديــد أفضــل الممارســات فــي وظــائف المراقبــة، وأن يقــدم تقريــرًا فــي الوقــت 
 المناسب إلى المجلس التنفيذي؛

 
  تعزيز تعاون المنظمة مع البلدان

  
فــي ذلــك  أن تــدعو اللجــان اإلقليميــة إلــى تحســين مراقبــة عمــل المكاتــب اإلقليميــة والُقطريــة، بمــا )١٤(

مراقبتهـــا عـــن طريـــق تحديـــد أفضـــل الممارســـات ووضـــع مجموعـــة شـــروط بشـــأن تقـــديم التقـــارير عـــن إدارة 
 المكاتب اإلقليمية والُقطرية والمعلومات المالية ونتائج البرامج إلى اللجان اإلقليمية؛

 
منظمـة فـي أن تطلب من المدير العام والمديرين اإلقليميين أن يقدموا تقريـر السـنتين عـن وجـود ال )١٥(

البلدان كي تستعرضه اللجان اإلقليمية، وكوثيقـة معلومـات لجمعيـة الصـحة، عـن طريـق المجلـس التنفيـذي 
 ولجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة له.

  
  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٧ السابعة، العامة الجلسة(

                                                           
 شبكات الفئات وسالسل النتائج، على سبيل المثال.   ١

 للموقع الفرعي الخاص بتصريف الشؤون، على سبيل المثال. الصفحة األولى   ٢
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مة الصحة العالمية إصالح عمل المنظمة في إدارة الطوارئ الصحية: برنامج منظ  )٩(٦٩ع  ص  ج
 الخاص بالطوارئ الصحية

  
الصـــحة العالميـــة التاســـعة والســـتون، بعـــد أن نظـــرت فـــي التقريـــرين الخاصـــين بإصـــالح أعمـــال جمعيـــة 

  قررت ما يلي: ١المنظمة فيما يخص إدارة الطوارئ الصحية،
خطــة بالتقــدم الُمحــرز فــي مجــال إعــداد برنــامج الطــوارئ الصــحية الجديــد، ووضــع  ترّحــب أن  )١(

  وٕاطار زمني لتنفيذه، وٕانشاء اللجنة االستشارية المعنية باإلشراف على الطوارئ؛

أن تشّجع التعاون الجاري مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على تعزيز التنسـيق علـى نطـاق   )٢(
  المنظومة ككل فيما يتعلق باالستجابة لمخاطر األمراض المعدية الواسعة النطاق في المستقبل؛

ن تالحـظ أن الميزانيــة اإلجماليــة لبرنـامج الطــوارئ الصــحية وقدراتـه التشــغيلية الجديــدة ســُتحّدد أ  )٣(
 ، وهـــــو مـــــا يمثـــــل زيـــــادة قـــــدرها٢٠١٧- ٢٠١٦مليـــــون دوالر أمريكـــــي فـــــي فتـــــرة الســـــنتين  ٤٩٤بمبلـــــغ 
في ميدان مليون دوالر أمريكي على الميزانية الحالية ألعمال المنظمة األساسية المعيارية والتقنية  ١٦٠

  إدارة الطوارئ الصحية؛

 ٢٠١٧- ٢٠١٦مليــون دوالر أمريكــي فــي الميزانيــة البرمجيــة  ١٦٠أن توافــق علــى زيــادة قــدرها   )٤(
ألغــراض اســتهالل خطــة تنفيــذ برنــامج الطــوارئ الصــحية الجديــد، وتفــويض المــدير العــام بســلطة حشــد 

  ؛٢٠١٧- ٢٠١٦  فترة السنتين المزيد من المساهمات الطوعية لتلبية هذه الحاجة المالية في

أن تطلب من المدير العام أن يقـدم إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة السـبعين عـن طريـق المجلـس   )٥(
التنفيـــذي تقريـــرًا عـــن التقـــدم الُمحـــرز والخبـــرة المكتســـبة فيمـــا يخـــص إنشـــاء برنـــامج الطـــوارئ الصـــحية 

  وتشغيله.
  

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٧ السابعة، العامة الجلسة(
  
  

األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشـرقية، وفـي   )١٠(٦٩ع  ص  ج
  ٢الجوالن السوري المحتل

  
إذ تضــع فــي اعتبارهــا المبــدأ األساســي المؤسَّــس فــي دســتور  والســتون، التاســعةجمعيــة الصــحة العالميــة 

ي لبلوغ السلم واألمن، مع التشديد على منظمة الصحة العالمية، والذي يؤكد أن صحة جميع الشعوب أمر أساس
 أيضـاً  وٕاذ تحـيط علمـاً  أن إتاحة الرعاية الصحية دون عوائق هي عنصر حاسم من عناصـر الحـق فـي الصـحة؛

عــن األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وفــي الجــوالن  األمانــةبتقريــر 
الصـحية فـي األرض الفلسـطينية عـن األحـوال ميداني التقييم المًا أيضًا بتقرير اإلحاطة عل مع ٣السوري المحتل،

  المدير العام ما يلي:طلبت من  ٤،: موجز النتائجالمحتلة
                                                           

 .٦٩/٦١وج ٦٩/٣٠الوثيقتان ج   ١

لالطــالع علــى اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة علــى اعتمــاد هــذا المقــرر اإلجرائــي بالنســبة إلــى  ١٥انظــر الملحــق    ٢
  األمانة.

  .٦٩/٤٤الوثيقة ج   ٣
  .١إضافة  ٦٩/٤٤الوثيقة ج   ٤
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عن األحوال الصـحية فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا  وتقديم توصيات عملية تقديم تقرير  )١(
، مــن خــالل الســبعينل، إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة فيهــا القــدس الشــرقية، وفــي الجــوالن الســوري المحتــ

  ، مع التركيز بوجه خاص على ما يلي:المنظمةتقييم ميداني تجريه 
التـــي تعتـــرض ســـبيل إتاحـــة الرعايـــة الصـــحية فـــي األرض  الماديـــة واإلجرائيـــة العقبـــات  (أ)

قــل وتجزئــة الفلســطينية المحتلــة، بمــا فــي ذلــك العقبــات الناجمــة عــن القيــود المفروضــة علــى التن
عن  ٢٠١٤لعام  المنظمةاألرض، وكذلك التقدم الُمحَرز في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير 

الصـــحة: عبـــور الحـــواجز مـــن أجـــل الحصـــول علـــى الرعايـــة الصـــحية فـــي األرض   "الحـــق فـــي
  ١؛"٢٠١٣  الفلسطينية المحتلة،

ترتبــــة علــــى حــــوادث تــــأخير أو رفــــض خدمــــة ســــيارات اإلســــعاف، واآلثــــار الضــــارة الم  (ب)
  "إجراءات التضييق" بالنسبة إلى نقل سيارات اإلسعاف للمرضى عبر نقاط التفتيش؛ 

اإلصابات الجسدية وحاالت العجز، وتلف ودمار البنية التحتية والمرافق الطبية، وكذلك   (ج)
العقبــات التــي تعــوق إعمــار هــذه المرافــق الصــحية وتطويرهــا وتجهيزهــا بالمعــدات وتحقيــق ســالمة 

 ملين في مجال الرعاية الصحية؛العا
، بمـا فـي ذلـك إمكانيـة الوصـول إلـى الفلسـطينيين لألسـرى الئقـة صحية خدمات إتاحة  (د)

العواقب الصحية التـي العاملين الصحيين الذين يمكنهم العمل بمعزل عن سلطات االحتجاز، و 
 المحتجــزين، االحتجــاز العســكري علــى األســرى والمحتجــزين، وخصوصــًا األطفــال  يخّلفهــا نظــام

للـدعوة إلـى  ٢٠١٢وكذلك التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في مشروع المنظمة لعام 
  "؛Right to Health Advocacy Projectالصحة "  الحق في

أثــر طــول مــدة االحــتالل وانتهاكــات حقــوق اإلنســان علــى الصــحة النفســية والجســدية   (ه)
ـــة، بمـــا فـــي ذلـــك  والبيئيـــة وعلـــى تطـــوير نظـــام صـــحي مســـتدام فـــي األرض الفلســـطينية المحتل

العواقـــب الصـــحية التـــي تخلفهـــا ظـــروف المعيشـــة غيـــر اآلمنـــة، وخصوصـــًا تلـــك الناجمـــة عـــن 
  التشريد وهدم المنازل والحرمان من الخدمات الطبية؛

انعدام األمن الغذائي، على و أثر اإلتاحة المشوبة بالعراقيل للمياه وخدمات اإلصحاح،   )و(
، وأثـر اإلجـراءات الصحية في األرض الفلسطينية المحتلـة، وخصوصـًا فـي قطـاع غـزة األحوال

اإلســـرائيلية الضـــارة بالبيئـــة، بمـــا فـــي ذلـــك إلقـــاء النفايـــات التـــي تشـــكل تهديـــدًا لصـــحة الســـكان 
المدنيين، والتقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التقييم المشترك لقطاع الصـحة 

  ٢؛٢٠١٤في أيلول/ سبتمبر  في قطاع غزة
بمـا فـي تقديم المساعدة والدعم الماليين والتقنيين من جانـب الجهـات المانحـة الدوليـة،   )ز(

وٕاســــهامها فـــــي تحســـــين األحـــــوال الصـــــحية فـــــي األرض  األونـــــروا،ذلــــك تقـــــديمهما مـــــن خـــــالل 
  الفلسطينية المحتلة؛

  

                                                           
. ٢٠١٣في الصحة: عبور الحواجز من أجل الحصول على الرعاية الصحية في األرض الفلسطينية المحتلـة،  الحق   ١

   ٢٠١٤جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
)http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_-_RTH_crossing_barriers_to_access_health.pdf?ua=1 ،

  ).٢٠١٦حزيران/ يونيو  ٦تم االطالع في 
  متاحة في الرابط التالي:    ٢
)http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/Joint_Health_Sector_Assessment_Report_Gaza_Sept_2014-

final.pdf ٢٠١٦حزيران/ يونيو  ٦، تم االطالع في.(  
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بــرامج بنــاء  تقديمــه مــن خــالل ذلــك تقــديم الــدعم إلــى الخــدمات الصــحية الفلســطينية، بمــا فــي  )٢(
، ووضــع خطــط اســتراتيجية لالســتثمارات فــي قــدرات محــددة للعــالج والتشــخيص علــى الصــعيد القــدرات
  المحلي؛

  
  تقديم المساعدة التقنية المتصلة بالصحة إلى السكان السوريين في الجوالن السوري المحتل؛  )٣(
  
ورية لتلبيــة احتياجــات الشــعب الفلســطيني الصــحية، االســتمرار فــي تقــديم المســاعدة التقنيــة الضــر   )٤(

بمــــن فيــــه األســــرى والمحتجــــزون، وذلــــك بالتعــــاون مــــع جهــــود اللجنــــة الدوليــــة للصــــليب األحمــــر، وكــــذلك 
  االحتياجات الصحية للمعاقين والمصابين؛

  
اقتـــراح تـــدابير لتحســـين صـــحة األســـرى واألســـرى الســـابقين وٕاعـــادة إدمـــاج األســـرى الســـابقين فـــي   )٥(
  مجتمع المحلي، وتوفير المعلومات لألسرى عن كيفية الصمود أمام اعتالل الصحة واإلبالغ عنه؛ال
  
تقديم الدعم إلى قطاع الصحة الفلسطيني في التأهب لمواجهة حاالت الطوارئ، وتعزيز قدرات   )٦(

لطبيـة التــي التأهـب لتلـك الحـاالت واالسـتجابة، وفـي الحـد مــن نقـص األدويـة المنقـذة لـألرواح واألدوات ا
  ؛والمعدات ُتستعمل مرًة واحدة

  
دعــــم تطــــوير النظــــام الصــــحي فــــي األرض الفلســــطينية المحتلــــة، بمــــا فــــي ذلــــك تنميــــة المــــوارد   )٧(

، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى تعزيــز الرعايــة الصــحية األوليــة ودمــج تقــديم خــدمات الصــحة البشــرية
تركيــز علــى الوقايــة الصــحية والتــدبير العــالج النفســية فــي خــدمات الرعايــة الصــحية األوليــة، وكــذلك ال

  المتكامل لألمراض، وٕاسداء النصح إلى المانحين بشأن كيفية تقديم أفضل دعم لهذه األنشطة؛
  
 ضمان توزيع الموارد البشرية والمالية من أجل تحقيق هذه األغراض.  )٨(
  

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٧ السابعة، العامة الجلسة(
  
  
والبيئة: مسودة الدليل التفصيلي لتعزيز االستجابة العالمية آلثـار تلـوث  الصحة  )١١(٦٩ع  ص  ج

  ١الهواء الضارة بالصحة
  

مســّودة جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتون، بعــد النظــر فــي تقريــر األمانــة عــن الصــحة والبيئــة: 
  قررت ما يلي: ٢،الدليل التفصيلي لتعزيز االستجابة العالمية آلثار تلوث الهواء الضارة بالصحة

 ٣؛التفصيلي لتعزيز االستجابة العالمية آلثار تلوث الهواء الضارة بالصحة أن ترحب بالدليل  )١(

االســتجابة العالميــة أن تطلــب مــن المــدير العــام أن يقــدم تقريــرًا عــن التقــدم المحــرز نحــو تعزيــز   )٢(
يـة والسـبعين، وعـن إنجازاتـه إلـى إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة الحاد آلثار تلوث الهواء الضـارة بالصـحة

 جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين.
  

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨ الثامنة، العامة الجلسة(
                                                           

لالطــالع علــى اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة علــى اعتمــاد هــذا المقــرر اإلجرائــي بالنســبة إلــى  ١٥انظــر الملحــق    ١
  األمانة.

  .٦٩/١٨الوثيقة ج   ٢
  .١١انظر الملحق    ٣
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  تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال  )١٢(٦٩ع  ص  ج
  

 ســمنة اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــىجمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتون، بعــد النظــر فــي تقريــر 
  قررت ما يلي: ١األطفال

 ٢؛اللجنة المعنية بالقضاء على ُسمنة األطفالأن ترحب بتقرير  )١(
 

أن تـــدعو جميـــع أصـــحاب المصـــلحة المعنيـــين، بمـــن فـــيهم المنظمـــات الدوليـــة والمنظمـــات غيـــر  )٢(
 الحكومية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات األكاديمية والقطاع الخـاص، إلـى العمـل علـى تنفيـذ اإلجـراءات

، حسـب االقتضــاء، وحسـب الســياق، اللجنــة المعنيـة بالقضــاء علـى ُسـمنة األطفــالالموصـى بهـا فــي تقريـر 
 بغية تعزيز مساهماتهم في القضاء على ُسمنة األطفال والمراهقين؛

 
أن توصي الدول األعضاء بأن تحدد استجابات وطنيـة للقضـاء علـى ُسـمنة األطفـال والمـراهقين،  )٣(

، ومــع تكييفهــا مــع اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى ُســمنة األطفــالواردة فــي تقريــر مــع مراعــاة التوصــيات الــ
 سياقاتها الوطنية؛

 
وأصــــحاب المصــــلحة  ٣أن تطلــــب مــــن المــــدير العــــام أن يضــــع، بالتشــــاور مــــع الــــدول األعضــــاء )٤(

يــة اللجنــة المعنالمعنيــين، خطــة تنفيــذ توجــه مواصــلة اتخــاذ اإلجــراءات بشــأن التوصــيات الــواردة فــي تقريــر 
، والتي ستُقدَّم عن طريق المجلس التنفيذي في دورته األربعين بعد المائة إلى بالقضاء على ُسمنة األطفال

  جمعية الصحة العالمية السبعين كي تنظر فيها.
  

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨ الثامنة، العامة الجلسة(
    
طــراف فــي اتفاقيــة تعزيــز أوجــه التــآزر بــين جمعيــة الصــحة العالميــة ومــؤتمر األ  )١٣(٦٩ع  ص  ج

  ٤منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  

تعزيز أوجه التآزر بين جمعية بعد أن نظرت في التقرير عن  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
قــررت  ٥منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ،الصــحة العالميــة ومــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة 

  يلي:  ام
دعـــوة مـــؤتمر األطـــراف فـــي اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التبـــغ إلـــى  )١(

النظر في تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية لإلعالم عن حصائل هذا المؤتمر، وكذلك في الطرائق 
 المتعلقة بعرض مثل هذا التقرير؛

لعالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التبـــغ إلـــى دعـــوة مـــؤتمر األطـــراف فـــي اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة ا )٢(
النظر في دعوة جمعية الصحة إلى تقديم تقريـر إلـى مـؤتمر األطـراف فـي اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة 

                                                           
  .٦٩/٨لوثيقة جا   ١
  .١٢انظر الملحق    ٢
  وحسب االقتضاء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٣
لالطــالع علــى اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة علــى اعتمــاد هــذا المقــرر اإلجرائــي بالنســبة إلــى  ١٥انظــر الملحــق    ٤

  األمانة.
 .٦٩/١١الوثيقة ج   ٥
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اإلطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التبـــغ لإلعـــالم عـــن القـــرارات والمقـــررات اإلجرائيـــة لجمعيـــة الصـــحة فيمـــا يتصـــل 
 باإلجراءات المتعلقة بالتبغ؛

 
 بند متابعة في جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية السبعين.إدراج  )٣(
  

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨ الثامنة، العامة الجلسة(
    
  ١)٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  )١٤(٦٩ع  ص  ج
  

المعنيــة بــدور اللــوائح جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتون، بعــد النظــر فــي تقريــر لجنــة المراجعــة 
والتسـليم بـدور المنظمـة القيـادي فـي هـذا  ٢،) فـي مواجهـة فاشـية اإليبـوال واالسـتجابة لهـا٢٠٠٥صحية الدولية (ال

  المضمار، قررت ما يلي:
المعنيـــــــة بـــــــدور اللـــــــوائح الصـــــــحية أن تثنـــــــي علـــــــى االختتـــــــام النـــــــاجح لعمـــــــل لجنـــــــة المراجعـــــــة  )١(

القيادة التي اضطلع بهـا رئيسـها وتفـاني  ، وعلى) في مواجهة فاشية اإليبوال واالستجابة لها٢٠٠٥( الدولية
أعضـــائها المـــوقرين، وتقـــديم تقريرهـــا إلـــى المـــدير العـــام كـــي يحيلـــه إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة التاســـعة 

 والستين؛
 
لكــي  ٣تنفيــذ عالميــة لتوصــيات لجنــة المراجعــةأن تطلــب مــن المــدير العــام أن يعــّد مســودة خطــة  )٢(

، بحيـث تضـم المسـودة جوانـب التخطـيط الفـوري لتحسـين تنفيـذ ٢٠١٦تنظر فيها اللجان اإلقليمية في عام 
اللوائح الصحية الدوليـة مـن خـالل تعزيـز الـنهج القائمـة، وتبـّين طريـق المضـي قـدمًا فـي تنـاول المقترحـات 

 ؛الجديدة التي يلزم أن تواصل الدول األعضاء مناقشتها من الناحية التقنية
 
لصيغة النهائية من خطـة التنفيـذ العالميـة إلـى نظـر المجلـس أن تطلب من المدير العام أن يقدم ا )٣(

 التنفيذي في دورته األربعين بعد المائة.
 

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨ الثامنة، العامة الجلسة(
الُبعــد الصــحي العمــومي لمشــكلة المخــدرات العالميــة، بمــا فــي ذلــك فــي ســياق الــدورة   )١٥(٦٩ع  ص  ج

المتحدة بشـان مشـكلة المخـدرات العالميـة المعقـودة االستثنائية للجمعية العامة لألمم 
  ٢٠١٦في نيسان/ أبريل 

  
 مشـــكلةمـــومي لالع يالصـــح عـــدبُ بعـــد النظـــر فـــي تقريـــر ال جمعيـــة الصـــحة العالميـــة التاســـعة والســـتون،

 مشـــكلة بشـــأن المتحـــدة لألمـــم العامـــة للجمعيـــة االســـتثنائية الـــدورة ســـياق فـــي ذلـــك فـــي بمـــا يـــة،العالم المخـــدرات
قررت أن يتم إدراج هذا البند في جدول أعمال المجلس  ٢٠١٦،٤المعقودة في نيسان/ أبريل  العالمية اتالمخدر 

 .٢٠١٧في كانون الثاني/ يناير  التنفيذي في دورته األربعين بعد المائة التي ستعقد
  

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨ الثامنة، العامة الجلسة(

                                                           
آلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة علــى اعتمــاد هــذا المقــرر اإلجرائــي بالنســبة إلــى لالطــالع علــى ا ١٥انظــر الملحــق    ١

  األمانة.
  .٦٩/٢١الوثيقة ج   ٢
  .١٣انظر الملحق    ٣
 .٦٩/١٢الوثيقة ج   ٤
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  ١يزانيةالتخصيص االستراتيجي لحيز الم  )١٦(٦٩ع  ص  ج
  

  جمعيــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة التاســــــــعة والســــــــتون، بعــــــــد النظــــــــر فــــــــي التقريــــــــر عــــــــن تمويــــــــل الميزانيــــــــة 
  :قررت ما يلي ٢الميزانية، لحيز االستراتيجي : التخصيص٢٠١٧- ٢٠١٦  البرمجية

أن ترحب بتقرير الفريق العامل المعني بالتخصـيص االسـتراتيجي لحيـز الميزانيـة، وتعـرب عـن  )١(
لفريــق العامــل نظــرًا للعمــل الشــامل الــذي اضــطلعوا بــه فــي اســتعراض العمــل الســابق، تقــديرها ألعضــاء ا

 ٣ونظرًا إلعداد نموذج منقح على نحو موضوعي ومناسب التوقيت؛

أن تعتمــد النمــوذج المقتــرح الــذي أوصــى بــه الفريــق العامــل المعنــي بالتخصــيص االســتراتيجي  )٢(
 لحيز الميزانية؛

 م بما يلي فيما يتعلق بالنموذج المعتمد:أن تطلب من المدير العام أن يقو  )٣(

تطبيق النموذج الموصى به على مدى ثالث إلى أربع ثنائيات، والتقليل إلى أدنى حد   )أ (
ممكن من أي أثر سلبي بالنسبة إلى الميزانية على المستوى الُقطري واإلقليمي، وخصوصًا في 

ميــين، وبجعــل التخصــيص الحــالي البلــدان األكثــر احتياجــًا، وذلــك بالتشــاور مــع المــديرين اإلقلي
  للتعاون التقني على الصعيد الُقطري نقطة االنطالق؛

 بالميزانيـة الخاصـة التقـارير فـي إطـار الجديد النموذج تنفيذ عنتقديم تقرير كل ثنائية   )ب (
 ، إلى المجلس التنفيذي، من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة له؛البرمجية

ات كل ست سنوات على األقـل مـن أجـل تقيـيم مـدى مالءمـة النمـوذج إجراء استعراض  )ج (
 لالحتياجات الُقطرية وأثره على حوافظ الميزانيات اإلقليمية؛

أن تطلب من المدير العام كذلك أن يعمل مع المـديرين اإلقليميـين علـى بـذل جهـود دؤوبـة مـن  )٤(
موارد إضافية  جمع في والفكري جتماعياال أجل استخدام الميزانيات الُقطرية للمنظمة ورأسمال المنظمة

 استدامتها بفعالية. وتحقيق األولوية ذات الوطنية البرامج من أجل تنفيذ
  

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨ الثامنة، العامة الجلسة(
    
  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  )١٧(٦٩ع  ص  ج
  

، سـري النكـامن وفـد  ة التاسعة والستون الدكتور باليتا غوناراسنا ماهيباالجمعية الصحة العالمي رشحت  
لمــــدة ثــــالث ســــنوات حتــــى أيــــار/  لجنــــة المعاشــــات التقاعديــــة لمــــوظفي منظمــــة الصــــحة العالميــــةعضــــوًا فــــي 

  .٢٠١٩  مايو
  

برنال ورشحت جمعية الصحة الدكتور ناوكو يماموتو من وفد اليابان، والدكتور غيراردو لوبين بورغوس   
لمــدة ثــالث  لجنــة المعاشــات التقاعديــة لمــوظفي منظمــة الصــحة العالميــةفــي كولومبيــا، عضــوين بــديلين مــن وفــد 

 .٢٠١٩سنوات حتى أيار/ مايو 

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨ الثامنة، العامة الجلسة(
                                                           

لالطــالع علــى اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة علــى اعتمــاد هــذا المقــرر اإلجرائــي بالنســبة إلــى  ١٥انظــر الملحــق    ١
  مانة.األ
 .٦٩/٤٧جالوثيقة    ٢

لالطــــالع علــــى النمــــاذج المقترحــــة مــــن الفريــــق العامــــل المعنــــي بالتخصــــص االســــتراتيجي لحيــــز  ١٤انظــــر الملحــــق    ٣
  الميزانية.
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  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  )١٨(٦٩ع  ص  ج
  

العقـارات: أحـدث  في تقرير المدير العام بشأن بعد أن نظرت المية التاسعة والستون،جمعية الصحة الع
  :يلي قررت ما ١،استراتيجية تجديد مباني جنيف المعلومات عن

أن ُتعرب مجددًا عن تقديرها لالتحاد السويسري ولجمهورية وكانتون جنيف، لحسن الضيافة التي  )١(
  يظهرونها على الدوام؛

ة تجديد مباني جنيف، على النحـو الموضـح فـي التقريـر بشـأن العقـارات: أحـدث اعتماد استراتيجي )٢(
  المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف؛

ماليــين فرنــك سويســري)  ١١٠أن تــأذن للمــدير العــام بالمضــي قــدمًا فــي تجديــد المبنــى الرئيســي ( )٣(
للمنظمة بجنيف بتكلفـة إجماليـة مليون فرنك سويسري) في موقع المقر الرئيسي  ١٤٠وتشييد مبنى جديد (

ـــد  ٢٥٠مقـــدارها  ـــادة التكلفـــة اإلجماليـــة للمشـــروع بمـــا يزي ـــه فـــي حـــال زي مليـــون فرنـــك سويســـري، علمـــًا بأن
  خالل فترة وضع التصميم، ينبغي الحصول على تصريح جديد من جمعية الصحة العالمية؛ ٪١٠ على

المقـــدم مـــن الســـلطات االتحاديـــة  أن تـــأذن للمـــدير العـــام بقبـــول كامـــل مبلـــغ القـــرض بـــدون فوائـــد )٤(
عامـًا، رهنـًا بموافقتهـا علـى منحـه فـي  ٥٠مليون فرنك سويسري ويسدد على مدى  ١٤٠السويسرية، وقدره 

  ؛٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر 
أن توافق على استخدام صندوق العقارات في سداد تكاليف التجديد والقرض بدون فوائـد إذا أقرتـه  )٥(

  عامًا تبدأ اعتبارًا من العام األول من اكتمال المبنى؛ ٥٠مدى السلطات السويسرية، على 
  أن تطلب من المدير العام: )٦(

 مليون دوالر أمريكي من كل ثنائية لصندوق العقارات؛ ٢٥ضمان تخصيص   ) أ(
أن يقــدم تقريــرًا علــى فتــرات ال تزيــد علــى ســنتين إلــى المجلــس التنفيــذي وجمعيــة الصــحة   ) ب(

 .تشييد المبنى الجديد وما يتعلق بذلك من تكاليف العالمية بشأن التقدم الُمحرز في
  

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨ الثامنة، العامة الجلسة(
  
  

  اختيار البلد الذي سُتعقد فيه جمعية الصحة العالمية السبعون  )١٩(٦٩ع  ص  ج
  

من الدستور، أن تعقد جمعيـة الصـحة  ١٤قررت جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون، طبقًا للمادة 
 العالمية السبعون في سويسرا.

  
  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨ الثامنة، العامة الجلسة(

  
_______________________  

  

                                                           
  .٦٩/٥٦الوثيقة ج   ١
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  ١الملحق 
 

: ٢٠٢٠-٢٠١٦االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الشيخوخة والصحة 
 ١يتسنى فيه لكل فردأن يحيا حياة طويلة ويتمتع بالصحة عالم

  
  ] ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٢ – ٦٩/١٧ج [

  
  الغرض

  
م، بالتشـاور مـع ، طلبت جمعية الصحة العالمية السابعة والستون إلى المـدير العـام أن يقـو ٢٠١٤في عام  -١

الــدول األعضــاء وســائر أصــحاب المصــلحة وبالتنســيق مــع المكاتــب اإلقليميــة وفــي حــدود المــوارد المتاحــة، "بوضــع 
استراتيجية عالمية شاملة وخطة عمل بشأن الشيخوخة والصحة، لينظر فيهمـا المجلـس التنفيـذي فـي كـانون الثـاني/ 

 ٢".٢٠١٦ستون في أيار/ مايو وجمعية الصحة العالمية التاسعة وال ٢٠١٦يناير 
 
وتســـتجيب هـــذه االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العالميتـــان بشـــأن الشـــيخوخة والصـــحة أيضـــًا ألهـــداف التنميـــة  -٢

مجموعـة متكاملـة ال تتجـزأ مـن األولويـات العالميـة للتنميـة المسـتدامة.  التـي تمثـلالمستدامة التـي اعُتمـدت مـؤخرًا، و 
 بصفة خاصة: ١٧و ١٥هدفين وُتعد الشيخوخة مسألة ذات صلة بال

 
  ء؛كل مكان، بين جميع الرجال والنساالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في  - ١الهدف 
  القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسَّنة وتعزيز الزراعة المستدامة،  - ٢الهدف

 ؛المسنينبما في ذلك من أجل 
  ــع الجميــع بأنمــاط - ٣الهــدف عــيش صــحية وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار مــن خــالل  ضــمان تمّت

 التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية؛
  ـــاة  - ٤الهـــدف ـــتعلم مـــدى الحي ـــد المنصـــف والشـــامل للجميـــع وتعزيـــز فـــرص ال ـــيم الجي ضـــمان التعل

 ؛للجميع

  ات؛تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتي - ٥الهدف 
  تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميـع والمسـتدام، والعمالـة الكاملـة والمنتجـة،  - ٨الهدف

 وتوفير العمل الالئق للجميع؛ 
  ــــدان وفيمــــا بينهــــا، عــــن طريــــق تعزيــــز الــــدمج  - ١٠الهــــدف الحــــد مــــن انعــــدام المســــاواة داخــــل البل

 السن؛ االجتماعي والسياسي واالقتصادي للجميع بغض النظر عن 

                                                      
 ).٢٠١٦( ٣-٦٩ج ص عانظر القرار    ١

 ).٢٠١٤( )١٣(٦٧ج ص عالمقرر اإلجرائي    ٢
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  جْعــــل المـــــدن والمســــتوطنات البشـــــرية شــــاملة للجميـــــع وآمنــــة وقـــــادرة علــــى الصـــــمود  - ١١الهــــدف
ومستدامة، عن طريق توفير سبل استفادة الجميع مـن مسـاحات خضـراء وأمـاكن عامـة آمنـة وشـاملة 

 ؛المسنينللجميع ويمكن الوصول إليها والسيما بالنسبة إلى 

  معــات مســالمة ال ُيهمَّــش فيهــا أحــد مــن أجــل تحقيــق التنميــة التشــجيع علــى إقامــة مجت - ١٦الهــدف
المســتدامة، وٕاتاحــة إمكانيــة وصــول الجميــع إلــى العدالــة، وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضــعة للمســاءلة 

 وشاملة للجميع على جميع المستويات.

لتـي وسيتطلب تحقيـق هـذه األهـداف الطموحـة بـذل جهـود متضـافرة مـن أجـل تسـخير المسـاهمات العديـدة ا -٣
أن يسهموا بها في التنمية المستدامة وضـمان عـدم تخلفهـم عـن الركـب. وتحـدد االسـتراتيجية اإلطـار  لمسنينيمكن ل

علــى األداء. ويمكــن تطبيــق هــذا الــنهج  المســنينالــذي يمكــن مــن خاللــه تحقيــق ذلــك عــن طريــق التركيــز علــى قــدرة 
، ٣حقـوقهم بالقـدر الكـافي. وفيمـا يتعلـق بالهـدف واحترام  المسنينعلى كل هدف، من أجل ضمان تلبية احتياجات 

فإنه يمثل تحوًال كبيرًا مقارنة باألولويات العالمية الصحية السابقة، حيث كان التركيز يتمحور في كثير من األحيان 
علــى الحــد مــن معــدل الوفيــات فــي األعمــار الصــغيرة. وفــي المقابــل فــإن تركيــز االســتراتيجية يتمحــور حــول نوعيــة 

 ت اإلضافية التي تمكننا هذه التدخالت اآلن من التمتع بها.السنوا
 
ـــــى صـــــكين للسياســـــات الدوليـــــة وجهـــــا العمـــــل بشـــــأن الشـــــيخوخة والصـــــحة منـــــذ  -٤ وتســـــتند االســـــتراتيجية إل

وٕاطـــــار السياســـــات بشـــــأن التمتـــــع بالنشـــــاط فـــــي مرحلـــــة  ١خطـــــة عمـــــل مدريـــــد الدوليـــــة للشـــــيخوخة - ٢٠٠٢ عـــــام
 المسـنينحق فـي الصـحة وٕاطـاره القـانوني الـدولي، ويسـلطا الضـوء علـى مهـارات ويشير كالهما إلى ال ٢الشيخوخة.

وخبــراتهم ومســاهماتهم المحتملــة، بغــض النظــر عــن أوجــه القصــور البــدني واإلدراكــي لــديهم، ويرســما خريطــة طيــف 
 من هذه المساهمات وأن يكفل األمن في الكبر. ُيمكِّنواسع من المجاالت حيث يمكن للعمل السياسي أن 

 
لم يكن متساو وكان في العمـوم  ٢٠٠٢منذ عام  المسنينومع ذلك، فإن التقدم الُمحرز في تحسين صحة  -٥

غيـر كـاف. ويلـزم تجديـد االلتـزام وحشـد اسـتجابة أكثـر تنسـيقًا. وبالتـالي فـإن هـذه االسـتراتيجية تتوسـع فـي الصــكوك 
لك فهي تحافظ على النهج القائم علـى الحقـوق تفاصيل اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك. وبذ تناولالسابقة من أجل 
كان وتسعى إلى التغلب على العقبات القانونية واالجتماعية والهيكلية التي تحد من التمتع بالصحة سالذي انتهجه ال

ضـمان الوفـاء بااللتزامـات القانونيـة التـي قطعتهـا األطـراف الفاعلـة مـن الـدول ومـن غيـر كما تسعى إلى في الكبر، 
 ي سبيل احترام هذه الحقوق وحمايتها وٕاعمالها.الدول ف

 
وتوضح االستراتيجية إطارًا للعمل يمكـن اتباعـه مـن جانـب جميـع أصـحاب المصـلحة المعنيـين خـالل فتـرة  -٦

الخمسة عشر عامًا المحددة ألهداف التنمية المستدامة. كما توضح اإلجراءات الفعلية التي يمكن اتخاذهـا فـي هـذا 
 .٢٠٢٠إلى عام  ٢٠١٦لسنوات الخمس من عام اإلطار خالل فترة ا

  
 عالقة االستراتيجية باالستراتيجيات والخطط القائمة

 
تنــاول صــحة المســنين تســتند االســتراتيجية أيضــًا إلــى خمــس اســتراتيجيات وخطــط عمــل إقليميــة للمنظمــة ت -٧

بتـوفير رؤيـة عامـة  ورات الموسعة مع الدول األعضاء وسائر أصحاب المصلحة. وهي تضيف القيمةوتجسد المشا
خة كإحـدى وٕاطار للصحة العمومية لتنسـيق اإلجـراءات العالميـة، وبتأكيـد أهميـة التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخو 

                                                      
 ٢٠٠٢اإلعــــــــــــــالن السياســــــــــــــي وخطــــــــــــــة عمــــــــــــــل مدريــــــــــــــد الدوليــــــــــــــة للشــــــــــــــيخوخة. نيويــــــــــــــورك: األمــــــــــــــم المتحــــــــــــــدة،    ١
)http://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Madrid_plan.pdf ٢٠١٦آذار/ مارس  ٣، تم االطالع في.( 
 ٢٠٠٢جنيــــــــــف: منظمــــــــــة الصــــــــــحة العالميــــــــــة؛  .الشــــــــــيخوخة: إطــــــــــار للسياســــــــــات التمتــــــــــع بالنشــــــــــاط فــــــــــي مرحلــــــــــة   ٢

ــــــــــــــة ــــــــــــــم ، http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67215/1/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf؛ HO/NMH/NPH/02.8 (الوثيق ت
 ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٤االطالع في 



  ١الملحق  81

وضـــرورة التـــزام الـــدول األعضـــاء بحشـــد اســـتجابة للصـــحة العموميـــة تتســـم باالســـتدامة  أولويـــات الصـــحة العموميـــة
ها، مثل التغطية الصـحية وتكّملااللتزامات والنهوج والمنصات القائمة  وتسترشد بالبّينات. وتجسد االستراتيجية أيضاً 

الشاملة، والمحددات االجتماعية للصحة، ومكافحة األمراض غير السارية، والوقاية من العجز والعنف واإلصابات، 
الرعايـة المتكاملـة المدن والمجتمعـات المحليـة المراعيـة للمسـنين، وتعزيـز المـوارد البشـرية الصـحية، وتطـوير تهيئة و 

 التي تركز على الناس، ومكافحة الخرف، وضمان تقديم الرعاية الملطفة.
 
ويوضــــح هــــذا التقريــــر نموذجــــًا  ١.التقريــــر العــــالمي بشــــأن الشــــيخوخة والصــــحةوتســــتند االســــتراتيجية إلــــى  -٨

زه. وقـد اسـُتخدم هـذا مفاهيميًا للتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة ويضع إطارًا للصحة العمومية للعمـل علـى تعزيـ
 اإلطار كنقطة انطالق للمشاورات الموسعة التي أفضت إلى المسّودة النهائية لالستراتيجية.

 
 الوضع العالمي

 
اليـــوم، ألول مـــرة فـــي التـــاريخ، يمكـــن لمعظـــم النـــاس أن يتوقعـــوا أن يعيشـــوا ليبلغـــوا الســـتين مـــن العمـــر بـــل  -٩

، وفــي اآلونــة األخيــرة ومــةأمــراض الطفولــة القاتلــة، ووفيــات األمويتجاوزوهــا. ويجســد ذلــك نجاحنــا فــي التعامــل مــع 
. وٕالى جانب التراجع الواضح في معدالت الخصـوبة، تـؤدي هـذه الزيـادة فـي متوسـط العمـر المتوقـع المسنينوفيات 

 شيخوخة السكان. أال وهوإلى تغير كبير أيضًا في البنية السكانية، 
 

وسـع نطاقـًا للغاية، بالنسبة إلى كـل منـا كـأفراد وبالنسـبة إلـى المجتمـع األوُتعد األعمار الطويلة موردًا قيمًا  -١٠
ن يشـــاركون ويســـهمون فـــي المجتمـــع بطـــرق شـــتى، بمـــا فـــي ذلـــك كمـــدربين ومقـــدمين للرعايـــة نو ســـالمســـواًء بســـواء. ف

يـة أن وفنانين ومستهلكين ومبتكـرين ورجـال أعمـال وأعضـاء فـي القـوى العاملـة. ومـن شـأن هـذه المشـاركة االجتماع
 أنفسهم وعافيتهم. المسنينتعزز بدورها صحة 

 
ومـع ذلـك فــإن حجـم الفــرص التـي تنشــأ عـن طــول العمـر ســيتوقف بدرجـة كبيــرة علـى عامــل رئيسـي واحــد،  -١١
وهو صحة هؤالء السكان المسنين. فإذا ما حظى الناس بهـذه السـنوات اإلضـافية وهـم يتمتعـون بالصـحة الجيـدة  أال

فإن قـدرتهم علـى أداء األفعـال التـي يؤمنـون بأهميتهـا لـن تحـدها عقبـات كثيـرة. ولكـن إذا ويعيشون في بيئة داعمة، 
شهدت هذه السنوات المضافة فـي معظمهـا تراجعـًا فـي القـدرات البدنيـة والعقليـة، فسـتكون اآلثـار المترتبـة علـى ذلـك 

بر قــدر مــن الصــحة فــي الكبــر بالنســبة إلــى المســنين والمجتمــع ككــل أســوأ بكثيــر. وبالتــالي فــإن ضــمان التمتــع بــأك
 يكتسي أهمية بالغة إذا كنا لنحقق التنمية المستدامة.

  
يتمتعـون اليـوم بصـحة أفضـل  المسـنينوليس هناك لألسف سوى قدر قليل من البّينات التي تشـير إلـى أن  -١٢
ر لـيس موزعـًا . وفضًال عن ذلك، فإن التمتع بالصـحة فـي الكبـسنهمهم عندما كانوا في مثل ءآبا التي تمتع بها من

توزيعًا عادًال، سواء داخل المجموعات السكانية أو فيما بينها. فنجد مثًال أن النطـاق بـين البلـدان مـن حيـث متوسـط 
عامًا، ومن حيث متوسط العمـر المتوقـع عنـد المـيالد مـع التمتـع بالصـحة يبلـغ  ٣٨العمر المتوقع عند الميالد يبلغ 

عامـًا. وفضـًال عـن ذلـك، فقـد اتسـعت  ١٣وقع في السـتين مـن العمـر يبلـغ عامًا، ومن حيث متوسط العمر المت ٣٧
الفجوة في متوسط العمر المتوقع عند بلوغ الستين من العمر خالل العقدين الماضيين، بين البلدان المرتفعة الـدخل 

معينـة تكـون والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وعـالوة علـى ذلـك فـإن مسـتويات القـدرة داخـل مجموعـة سـكانية 
في عمومها موزعة على سلم اجتماعي يجسـد األثـر التراكمـي لمختلـف المحـددات االجتماعيـة واالقتصـادية للصـحة 
ـــديهم أكبـــر قـــدر مـــن  ـــاة الفـــرد. ويتمثـــل أحـــد اآلثـــار البالغـــة األهميـــة فـــي أن األشـــخاص المســـنين الـــذين ل طيلـــة حي

ل قدرة على الحصول على الموارد التي قد تساعد علـى االحتياجات الصحية عادة ما يكونون أيضًا األشخاص األق

                                                      
 ٢٠١٥حة العالميــــــــــــــــــة، . جنيــــــــــــــــــف: منظمــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــالتقريــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــالمي بشــــــــــــــــــأن الشــــــــــــــــــيخوخة والصــــــــــــــــــحة   ١
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_eng.pdf ـــــــــي ـــــــــم االطـــــــــالع ف كـــــــــانون األول/  ٤، ت

 ).٢٠١٥ديسمبر 
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ترتب على هذا االرتباط آثار على السياسات التي يلزم أن تصاغ بطرق تتغلب على هـذه يتلبية هذه االحتياجات. و 
 اإلجحافات وال تعززها.

 
عظـم كبر قدر من الصحة في سنوات العمر اإلضافية. وتـرتبط مأومن الممكن تجنب عدم ضمان التمتع ب -١٣

بالحاالت المرضية المزمنة والسيما األمراض غيـر السـارية. ويمكـن الوقايـة مـن العديـد  لمسنينالمشكالت الصحية ل
من هذه الحاالت أو تأخيرها باتباع السلوكيات الصحية، ومن خالل البيئات التـي تـدعم هـذه السـلوكيات. وحتـى لـو 

والحفـاظ عليهـا  ةر الرعاية المتكاملة مـن أجـل تعزيـز القـد ظهرت األمراض المزمنة فيمكن الحد من آثارها عن طريق
، فـإن البيئـات الداعمـة ة. وفيمـا يتعلـق باألشـخاص الـذين يعـانون مـن تراجـع كبيـر فـي القـدر تراجعهـاأو عكس مسار 

 مـن شـأنها أن تعـزز الكرامـة واالسـتقالل واألداء واسـتمرار النمـو الشخصـي. ومـع ذلـك، فـإن العـالم مـازال بعيـدًا جــداً 
 اء والفئات المجتمعية المحرومة.عن هذا الوضع المثالي، والسيما فيما يتعلق بالمسنين من الفقر 

 
 حاجة عاجلة إلى حشد استجابة شاملة لتعزيز التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة. ثمةو  -١٤
 

 التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة
 

معقدة. وعلى المسـتوى البيولـوجي، يـؤدي تـراكم إن التغيرات التي تشكل الشيخوخة وتؤثر فيها هي تغيرات  -١٥
طيف واسع من األضرار التي تصيب الجزيئات والخاليا، إلى تراجع تدريجي فـي االحتياطـات الفيزيولوجيـة، وزيـادة 

. ولكن هذه التغيرات ليست خطية وال متسقة، وهي ال ترتبط ةصابة بأمراض عديدة وتراجع عام في القدر إلمخاطر ا
 ةعامًا قد يتمتعون بقـدر  ٧٠البالغين من العمر  األشخاص وات إال ارتباطًا ضعيفًا. وبالتالي فإن بعضبالعمر بالسن

بدنية وعقلية جيدة، في حين قـد يعـاني بعضـهم اآلخـر مـن الضـعف ويحتـاجون إلـى قـدر كبيـر مـن الـدعم مـن أجـل 
 تلبية احتياجاتهم األساسية.

 
الكبــر عــادة مــا ينطــوي علــى تغيــرات أخــرى مهمــة مثــل تبــدل  وفيمــا يتجــاوز هــذه الخســائر البيولوجيــة، فــإن -١٦

األدوار واألوضــاع االجتماعيــة. وعلــى الــرغم مــن أن بعــض هــذه التغيــرات قــد تــنجم عــن التكيــف مــع الخســارة، فــإن 
بعضـــها اآلخـــر يجســـد اســـتمرار النمـــو النفســـي فـــي الكبـــر الـــذي قـــد يـــرتبط بتبلـــور وجهـــات النظـــر الجديـــدة وتطـــور 

ماعيـة. وبالتـالي فعنـد حشـد اسـتجابة الصـحة العموميـة للشـيخوخة يصـبح مـن األهميـة بمكـان النظـر السياقات االجت
فيـد والنمـو النفسـي االجتمـاعي. وحيـث إن القواعـد الثقافيـة التـي ت قدرة على الصـمودفي االستراتيجيات التي تعزز ال

فسـوف يكـون مـن األهميـة بمكـان أيضـًا الكبر هو مرحلة تراجع البد منها، قد تؤدي إلـى تقـويض هـذه الجهـود،  بأن
 مكافحة القوالب النمطية التي تعّرف حاليًا معنى "الكبر".

 
ة إطــــــارًا لهــــــذه االســــــتجابة مــــــن خــــــالل مفهــــــوم التمتــــــع بالصــــــحة فــــــي مرحلــــــة جييوتضــــــع هــــــذه االســــــترات -١٧

ليــة تطــوير . وُيعــّرف ذلــك بأنــه "عمالتقريــر العــالمي بشــأن الشــيخوخة والصــحةالموضــح بالتفصــيل فــي  الشــيخوخة
 ةبواســــطة القــــدر  القــــدرة علــــى األداءن مــــن التمتــــع بالعافيــــة فــــي الكبــــر". وتحــــدد هــــذه ّكــــالتــــي تم علــــى األداء القــــدرة

بمـــا فـــي ذلـــك القـــدرات النفســـية االجتماعيـــة)،  -للشـــخص (أي مجمـــوع قـــدرات الشـــخص البدنيـــة والعقليـــة  األساســـية
ـــ ـــة والوالبيئـــات التـــي يعـــيش فيهـــا (بمعناهـــا األعـــم، بمـــا فـــي ذل ـــة واالجتماعي ة بالسياســـات)، خاصـــك البيئـــات المادي

 هما.نبي والتفاعل
 

والتمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة عمليــة تســتمر طيلــة العمــر ويمكــن أن تكــون ذات صــلة بــالجميع  -١٨
األساسـية فـي أي وقـت مـن األوقـات مـن خـالل عوامـل  ة. وتتحـدد القـدر غيـر المرضـى حاليـاً وليس فقط باألشـخاص 

ة والنفســـية األساســـية، والســـلوكيات المتعلقـــة بالصـــحة، ووجـــود المـــرض أو فيزيولوجيـــا فـــي ذلـــك التغيـــرات العـــدة، بمـــ
عدمه. وهذه العوامل تتأثر بدورها تأثرًا شديدًا بالبيئة التي عاش فيها األشـخاص طيلـة أعمـارهم. ونظـرًا ألن العالقـة 

الـذي ينتمـي إليهمـا الشــخص،  قنـوع الجـنس والعـر  التـي تـربط الشـخص بهـذه البيئـات تتـأثر هـي نفسـها بعوامــل مثـل
 فإن هذه السمات الشخصية ترتبط أيضًا ارتباطًا قويًا بالقدرة في أي وقت من األوقات.
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. فالبيئات التي يعيشون فيهـا وتفـاعلهم معهـا المسنينولكن القدرة األساسية تمثل بعدًا واحدًا من أبعاد أداء  -١٩
أن يفعلــوه. فهــذه  ةمــن القــدر  عــينالــذين يحظــون بمســتوى من لمســنيمــا يمكــن لددات الرئيســية لهــي أيضــًا مــن المحــ

ن قـــادرين علـــى ن المســـنو نهايـــة المطـــاف إذا مـــا كـــاالبيئـــات تـــوفر طيفـــًا مـــن المـــوارد أو العقبـــات التـــي ســـتحدد فـــي 
قـــد  الـــذين يعــانون مــن الفصـــال العظمــي الــوخيم المســنينالمشــاركة فــي األنشــطة التـــي يهتمــون بهــا. ومـــن ثــم فــإن 

يحظــون بقــدرات أساســية محــدودة، ولكــنهم قــد يكونــون مــع ذلــك قــادرين علــى التســوق إذا مــا أتــيح لهــم اســتخدام أحــد 
األجهزة المساعدة (مثل عصا المشي أو الكرسي المتحرك أو دراجة القدم) وكانوا يعيشون بالقرب من وسـائل النقـل 

 الميسورة التكلفة والتي يسهل االنتفاع بها.
 

ور المفاهيمي للتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة يجسد ما يتراكم من جوانب القـوى والقصـور وهذا التص -٢٠
تحســين مســارات التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الراميــة إلــى إلجــراءات للــدى الفــرد علــى مــدى العمــر. وبالتــالي فــيمكن 

عمل  ونظرًا ألنمتعددة. تخذ في أي سن وسوف يلزم اتخاذها على مستويات متعددة وفي قطاعات تُ الشيخوخة أن 
المنظمــة فــي جانـــب كبيــر منـــه يتنــاول مـــا يمكــن عملـــه فــي األعمـــار الصــغيرة، فـــإن هــذه االســـتراتيجية تركــز علـــى 

 يمكن عمله من أجل األشخاص في النصف الثاني من أعمارهم. ما
 

 المسـنينمتـع وبذلك، فهي تولي عناية خاصة بأهمية تـأثير القواعـد المتعلقـة بنـوع الجـنس، علـى مسـارات ت -٢١
في مرحلة الشيخوخة وعلى األثر الذي قد تتركه الشيخوخة على أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. فنوع الجنس لـه تـأثير 
كبير مثًال على العديد من السلوكيات المتعلقة بالصحة وما يتعرض لـه الشـخص علـى مـدى العمـر. ونتيجـة لـذلك، 

ولكــنهن يتمــتعن عمومــًا بقــدر أقــل مــن الصــحة طيلــة أعمــارهن فــإن النســاء عــادة مــا يعشــن حيــاة أطــول مــن الرجــال 
، ةفـي القـدر  كبيـر تراجـعن مـن نو سـموترتفع معدالت الفقر بينهن مقارنة بالرجال. وفضًال عن ذلـك، فعنـدما يعـاني ال

هذه عادة ما تضطلع األسرة بدور رئيسي في تقديم الرعاية والدعم اللذين يحتاجون إليهما. وعادة ما تنهض النساء ب
األدوار غير المدفوعة األجر والتي ال تحظى باالحترام الكافي، ويؤدي ذلك إلى الحد من مشاركة النساء في القـوى 

معاشـات الالعاملة والتعليم. وقد يكلف ذلك عافيتهن عند الكبر تكلفة كبيرة، نظـرًا ألنـه قـد يحـد مـن تـراكم مسـتحقات 
 كال انعدام األمن.وغير ذلك من أشويزيد مخاطر الفقر  يةالتقاعد

  
 المبادئ التوجيهية

 
تنطلــق االســتراتيجية مــن افتــراض أن الشــيخوخة تمثــل عمليــة ذات قيمــة وٕان كانــت فــي كثيــر مــن األحيــان  -٢٢

أمــر جيــد وأن المجتمــع يســتفيد مــن الســكان المســنين.  عمــرمحفوفــة بالتحــديات. وتــرى االســتراتيجية أن التقــدم فــي ال
سوف يتكبدون خسائر ال يستهان بها، سـواء أكانـت خسـائر فـي  المسنينالعديد من وفي الوقت ذاته، فهي تقر بأن 

البدنيــة أو اإلدراكيــة، أو فــي أفــراد األســرة واألصــدقاء واألدوار التــي اضــطلعوا بهــا فــي مراحــل الحيــاة الســابقة.  ةالقــدر 
بعضــها اآلخــر ســيكون وبعــض هــذه الخســائر يمكــن تجنبهــا، وينبغــي علينــا أن نبــذل قصــارى جهــدنا لمنعهــا. ولكــن 

حتميــًا. وينبغــي لالســتجابة المجتمعيــة للشــيخوخة عــدم إنكــار هــذه التحــديات، والســعي إلــى تعزيــز التعــافي والتكيــف 
 والكرامة.

 
وتمكــنهم مــن االزدهــار فــي البيئــة  المســنينوســيتطلب ذلــك اتبــاع نهــوج مؤديــة إلــى التحــول تســلم بحقــوق  -٢٣

سيعيشـون فيهـا علـى األرجـح سـواء فـي الحاضـر أو فـي المسـتقبل.  تـيهـا الالمعقدة والمتغيـرة والتـي يصـعب التنبـؤ ب
، بل تهدف إلى تعزيـز المسنونومع ذلك، فإن هذه االستراتيجية ال تتمحور حول سلوكيات إلزامية ينبغي أن يتبعها 

  . اهصور ت ناألجيال السابقة حتى عو نحن  نعجزأنفسهم على ابتكار المستقبل بطرق قد  المسنينقدرة 
 

ويجب أن تعزز هذه النهوج قـدرة المسـنين علـى تقـديم مسـاهمات متعـددة فـي بيئـة تحتـرم كـرامتهم وحقـوقهم  -٢٤
 اإلنسانية، وتخلو من التمييز القائم على نوع الجنس أو السن. وبالتالي فإن االستراتيجية تستند إلى المبادئ التالية:

 
  األمثــل مــن الصــحة وٕاعمالــه علــى نحــو  فــي التمتــع بالقــدر المســنينحقــوق اإلنســان بمــا فــي ذلــك حــق

 ؛تدريجي وخاضع للمساءلة
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 المساواة بين الجنسين؛ 
 المساواة وعدم التمييز، والسيما التمييز على أساس السن؛ 
  اإلنصــاف (تكــافؤ الفــرص الخاصــة بمحــددات التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة التــي ال تجســد

لمــــــيالد أو اإلقامــــــة أو غيرهــــــا مــــــن المحــــــددات األوضــــــاع االجتماعيــــــة أو االقتصــــــادية، أو مكــــــان ا
 االجتماعية)؛

 .(تمكين التماسك االجتماعي بين األجيال) التضامن بين األجيال 
  

  الرؤية واألهداف واألغراض االستراتيجية
  
. وسيشهد هذا لكل فرد أن يحيا حياة طويلة ويتمتع بالصحةتتمثل رؤية االستراتيجية في عالم يتسنى فيه  -٢٥

يز القدرة على األداء طيلة العمر وتمتع المسـنين بحقـوق وفـرص متسـاوية وٕامكانيـة عيشـهم دون التعـرض العالم تعز 
 للتمييز على أساس السن.

  
 الرؤية

 عالم يتسنى فيه لكل فرد أن يحيا حياة طويلة ويتمتع بالصحة
 

 االستراتيجية  األغراض
 خوخة في كل بلدااللتزام بالعمل المرتبط بالتمتع بالصحة في مرحلة الشي -١
 تهيئة البيئات المراعية للمسنين -٢
 مواءمة الُنظم الصحية مع احتياجات السكان المسنين  -٣
 وضع ُنظم مستدامة ومنصفة لتقديم الرعاية الطويلة األجل (المنزل والمجتمعات المحلية والمؤسسات) -٤
 الشيخوخةتحسين القياس والرصد والبحث في مجال التمتع بالصحة في مرحلة  -٥
 

 ٢٠٢٠-٢٠١٦خطة العمل في الفترة 
 األهداف  

لمدة خمس سنوات لتحقيق القـدرة القصـوى علـى األداء وتزويـد كـل شـخص  ُمسندة بالبّيناتاتخاذ إجراءات  -١
 بها.

لـدعم عقـد التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة مـن  ٢٠٢٠تكوين البينات والشراكات الالزمـة بحلـول عـام  -٢
 .٢٠٣٠عام  إلى ٢٠٢٠عام 

 
 فـي بالصـحة بـالتمتع المـرتبط بالعمـل االلتـزام أي غرضين، أول ويجسد. استراتيجية أغراض خمسة وتحدَّد -٢٦

 علــى القطاعــات بــين والمشــتركة المتعــددة اآلثــار ،للمســنين المراعيــة البيئــات وتهيئــة بلــد كــل فــي الشــيخوخة مرحلــة
 الصـحة لقطـاعي فيـه يمكـن الذي نطاقاً  األوسع السياق الممع أيضاً  ويحددان. الشيخوخة مرحلة في بالصحة التمتع

 ٤و ٣ االستراتيجيين الغرضين ضمن اإلجراءات هذه عرض ويرد. تركيزاً  أكثر إجراءات اتخاذ االجتماعية والرعاية
 المنزل في( األجل الطويلة للرعاية نظم ووضع المسنين السكان احتياجات مع الصحية النظم مواءمة في المتمثلين

 القطاعــــات إجــــراءات لتيســــير منفصــــلة بصــــورة الغرضــــين هــــذين االســــتراتيجية وتحــــدد). والمؤسســــات والمجتمعــــات
. الرعايـــة خـــدمات مـــن متكاملـــة سلســـلة إطـــار فـــي االعتبـــار عـــين فـــي أخـــذهما الضـــروري مـــن أنـــه رغـــم المحـــددة

لتمتـع بالصـحة فـي مرحلـة القيـاس والرصـد والبحـث فـي مجـال ا أنشـطة تحسـين أي األخير االستراتيجي الغرض أما
 اآلثــار إحــداث تضــمن أن يمكــن التــي البينــات قاعــدة إرســاء علــى للمســاعدة الالزمــة اإلجــراءاتالشــيخوخة فيتنــاول 

 وهنـاك. اإلجـراءات جميـع إطـار فـي التكـاليف حيـث مـن بالفعالية واالتسام اإلنصاف تحقيق إلى والسعي المستهدفة
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 بـالتمتع المتصـلة الرؤية هذه مع تتواءم التي الخمسة االستراتيجية األغراض بين متبادل ودعم وتداخل ترابط عالقة
 ذات عمــل مجـاالت ثالثــة الخمسـة االسـتراتيجية األغــراض مـن غـرض كــل ويشـمل. الشـيخوخة مرحلــة فـي بالصـحة
 .أولوية

 
 تقــديمها األخــرى الشـريكة والجهــات واألمانـة األعضــاء للـدول يمكــن التـي المقترحــة المسـاهمات بيــان ويـرد  -٢٧
 هــذه وتصــاغ. التــذييل فــي ٢٠٢٠-٢٠١٦ الفتــرة خــالل االســتراتيجية األغــراض وهــذه الرؤيــة هــذه تحقيــق أجــل مــن

 فـي بالصـحة التمتـع تعـزز أن يمكـن التـي للعوامـل فهمنـا فـي كبيـرة ثغـرات عـدة وتوجـد. هـدفين ظـل فـي المساهمات
 الوقــت فــي اتخاذهــا يمكــن التــي اإلجــراءات ديــدلتح ميــادين عــدة فــي كافيــة نــاتيّ ب هنــاك أن غيــر الشــيخوخة مرحلــة
 لمــدة ُمســندة بالبّينــات إجــراءات اتخــاذ" أي األول الهــدف يرتكــز وعليــه،. الرؤيــة هــذه تحقيــق علــى للمســاعدة الحــالي
 علـى اإلجـراءات هـذه اتخـاذ ضـمان علـى" بهـا شخص كل وتزويد األداء على القصوى القدرة لتحقيق سنوات خمس
 إليهـا يحتـاجون التـي المـوارد إلـى وصـوالً  األقـل لألشـخاص خاصـة عنايـة إيالء يكفل نحو ىوعل ممكن نطاق أوسع
 .األداء على قدرتهم على للحفاظ

  
بعــدم تـوفر البينــات والبنـى التحتيــة  والصـحة الشــيخوخة بشـأن العــالمي التقريـر يســلم ذلـك، مــن الـرغم وعلـى -٢٨

 لــدعم ٢٠٢٠ عــام بحلــول الالزمــة والشــراكات لبينــاتا تكــوين" أي الثــاني الهــدف ويرمــيفــي عــدة مجــاالت حاســمة. 
ــــد  الســــنوات فتــــرة اســــتخدام إلــــى" ٢٠٣٠ عــــام إلــــى ٢٠٢٠ عــــام مــــن الشــــيخوخة مرحلــــة فــــي بالصــــحة التمتــــع عق

 األخـــرى المصـــلحة صـــاحبة والجهـــات األعضـــاء الـــدول تمتـــع وضـــمان الثغـــرات هـــذه لســـد ٢٠٢٠-٢٠١٦ الخمـــس
  .٢٠٣٠و ٢٠٢٠ عامي بين الفترة يغطي عقد طوال سندة بالبّيناتمُ و  منسقة إجراءات تنفيذ من يمّكنها بوضع

  
: االلتزام بالعمل المرتبط بالتمتع بالصحة فـي مرحلـة الشـيخوخة فـي ١الغرض االستراتيجي 

 كل بلد
 

يتطلــب تعزيــز التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة القيــادة وااللتــزام. وســوف يعــود االســتثمار فــي عافيــة  -٢٩
اقتصــــادية واجتماعيــــة كبيــــرة. وفــــي بعــــض األحيــــان ســــيكون عائــــد هــــذه االســــتثمارات مباشــــرًا. بعائــــدات  المســــنين

سينتج عنه تمتعهم بقـدر  المسنينفاالستثمار، مثًال، في الُنظم الصحية التي تتواءم على نحو أفضل مع احتياجات 
مزيــد مــن النشــاط. وقــد تكــون األساســية، مــا ســيؤدي بــدوره إلــى تمكيــنهم مــن المشــاركة والمســاهمة ب ةأكبــر مــن القــدر 

العائــدات األخــرى أقــل وضــوحًا مــن ذلــك ولكنهــا ال تقــل عنــه أهميــة. فاالســتثمار فــي الرعايــة الطويلــة األجــل، مــثًال، 
، علــى الحفــاظ علــى الحيــاة بكرامــة وعلــى االســتمرار فــي ةالــذين يعــانون مــن خســائر كبيــرة فــي القــدر  المســنينيســاعد 

أيضــًا أن يحمــي األســر مــن الوقــوع فــي بــراثن الفقــر، ويســمح للنســاء بالبقــاء فــي النمــو الشخصــي، ولكنــه مــن شــأنه 
مع المحلي. كما أن معظم تالقوى العاملة، ويعزز التماسك االجتماعي عن طريق تقاسم المخاطر على صعيد المج

عود بفوائــد تتمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة ســاالســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة أو السياســات مــن أجــل تعزيــز ال
مباشرة على القطاعات السكانية األخرى. فإن تحسين إتاحة وسائل النقل والمبـاني والمسـاحات العامـة أو تكنولوجيـا 
المعلومات واالتصاالت المساعدة، على سـبيل المثـال، مـن شـأنه أن ييسـر دمـج جميـع األشـخاص ومشـاركتهم، بمـا 

هــات ممــن لــديهم أطفــال صــغار. وســوف يســتفيد الجميــع مــن فــي ذلــك األشــخاص المصــابين بــالعجز واآلبــاء واألم
 على الناس. وتركيزاً الُنظم الصحية األكثر تكامًال 

 
ويتطلب تمكين جميع النـاس مـن أن يعيشـوا حيـاة طويلـة مـع التمتـع بالصـحة اتبـاع نهـج متعـدد القطاعـات  -٣٠

ن بــين الجهــات الفاعلــة الحكوميــة يشــارك فيــه مختلــف القطاعــات ومختلــف المســتويات الحكوميــة. كمــا ينبغــي التعــاو 
أنفسـهم. ويجـب أن  والمسـنونوغير الحكومية، بما في ذلك مقدمو الخدمات ومطورو المنتجات والدوائر األكاديميـة 

نــان هــذا االلتــزام كّ والفهــم المشــترك اللــذين يم التحالفــاتتتمثــل إحــدى الخطــوات الرئيســية فــي العمــل الــداعم فــي بنــاء 
 المتعدد القطاعات.
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مــع ذلــك، فــإن هــذه االســتراتيجية ال تقتــرح تنفيــذ العمــل مــن أجــل التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة و  -٣١
ُمسـندة كبرنامج عمل مستقل بالضرورة. ففي العديد من الحاالت، سيتمثل النهج األشد فعالية في دمـج اإلجـراءات ال

خـرى، مثـل تلـك التـي ألقـوانين القطاعـات افي عمل البرامج والشراكات الصحية األخرى، أو في سياسات و  بالبّينات
تتعلــق باإلســكان والنقــل والحمايــة االجتماعيــة والتعلــيم والتوظيــف. ولكــن العمــل بشــأن التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة 

فهـم أعمـق بكثيـر لمـا لـدى هـذا القطـاع تحقيـق يتطلب القيـادة والتنسـيق و سـبـل  ،الشيخوخة لن يتحقق من تلقاء ذاتـه
من طموحات وٕامكانات واحتياجات. ومن شأن هذا االلتزام أن يؤسس القاعدة العامة السياسية  المتنامي من السكان
وتتمثـل إحـدى المسـؤوليات ن من إجراء العمل الفعال والمتعدد األبعاد، ويضـفي عليـه الشـرعية. كّ والتشغيلية التي تم

مشاركة  موٕاشراكه مالممثلة لهم، ومشاورته والمنظمات المسنينضمان إعالم في المحورية لهذه القيادة وهذا االلتزام 
 تنفيذها ورصدها.في نشيطة في صياغة السياسات والقوانين التي تؤثر عليهم و 

ُتعـد خطـوة أساسـية فـي تعزيـز التمتـع بالصــحة  المسـنينولكـن االسـتراتيجية تقتـرح أن مكافحـة التمييـز ضـد  -٣٢
ســبيل العمــل ووضــع سياســات الصــحة العموميــة  فــي مرحلــة الشــيخوخة. ويتمثــل بعــض أهــم العقبــات التــي تقــف فــي

منتشرة والمواقف واالفتراضـات السـلبية الالفعالة بشأن التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة، في التصورات الخاطئة 
أنفسـهم)، وعلـى  المسـنين، والتي يمكـن أن تـؤثر علـى سـلوك األفـراد (بمـا فـي ذلـك سـلوك المسنينبشأن الشيخوخة و 

االجتماعية. كما يمكن أن تغير تركيز البحث والسياسات بشأن الشـيخوخة والصـحة بتشـكيل التصـور  القيم والقواعد
المفاهيمي للمشكالت والحلول المحتملـة، والطريقـة التـي تضـع بهـا المؤسسـات القواعـد واإلجـراءات وتنفـذها. ومـا لـم 

اســية، فــإن قــدرتنا علــى اغتنــام الفــرص وتغييــر هــذه المعتقــدات واإلجــراءات األس المســنينتــتم مكافحــة التمييــز ضــد 
االبتكاريــة لتعزيــز التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة ســتكون محــدودة. وســيتطلب ذلــك إجــراءات متنوعــة تشــمل 

 التشريعات والتدخالت الرامية إلى تغيير القواعد االجتماعية والتوعية.
 

ليمية للعمـل، وتمكـين الـدول األعضـاء فإن هذا الغرض االستراتيجي يركز على وضع ُأطر وطنية وٕاقلذا و  -٣٣
 المســـنينمـــن االطـــالع علـــى البّينـــات القائمـــة واســـتخدامها، وبـــذل جهـــود ملموســـة فـــي ســـبيل التصـــدي للتمييـــز ضـــد 

 كخطوة أساسية في تعزيز التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة.  
 

 لة الشيخوخة: وضع أطر عمل وطنية متعلقة بالتمتع بالصحة في مرح١-١الغرض االستراتيجي 
 

ولكنه يمتد ليشـمل عالقتهـا بالقطـاع الخـاص والمنظمـات غيـر  وحدهاال يتعلق تصريف الشؤون بالحكومة  -٣٤
ها الحـامي النهـائي لضـمان أن يعـيش النـاس حيـاة طويلـة مـع التمتـع فبوصـفالحكومية والمجتمع المدني. ومع ذلك، 

، عــن وضــع السياســات والترتيبــات الماليــة وآليــات بالصــحة، فإنهــا مســؤولة علــى نطــاق مختلــف مســتوياتها اإلداريــة
 المساءلة المالئمة. ويلزم أن يحدث ذلك على صعيد القطاعات كافة وعلى مختلف المستويات الحكومية.

 
، التــــي ُتعنــــى بالشــــيخوخة ُمســــندة بالبّينــــاتويلــــزم وضــــع االســــتراتيجيات الوطنيــــة واإلقليميــــة الواضــــحة وال -٣٥

الخاصـــة بـــالتمتع بالصـــحة فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة بفعاليـــة، وضـــع تشـــريعات  يتطلـــب تصـــريف الشـــؤونو والصـــحة. 
، كوثـائق مسـتقلة أو مدمجـة علـى صـعيد قطـاع الصـحة وسـائر القطاعـات، تـولي ُمسـندة بالبّينـاتوسياسات وخطط 

وحقــــوقهم اإلنســــانية. ويجــــب أن تعتمــــد هــــذه التشــــريعات  للمســــنينعنايــــة واضــــحة باإلنصــــاف وبالكرامــــة األصــــيلة 
علــى نحــو منهجــي. وعلــى ذلــك،  المســنيناســات والخطــط نهجــًا قائمــًا علــى الحقــوق فــي التنميــة وأن تــدرج آراء والسي

فإنــه يلــزم ربــط هــذه الخطــط بآليــات التنســيق والمســاءلة الفعالــة مــن أجــل ضــمان تنفيــذها. ويمكــن أن يعززهــا مجتمــع 
شــأنه أي يســاعد علــى وضــع يــة، مــا مــن المســنين وأســرهم وبمقــدمي الرعامــدني قــوي والســيما الرابطــات الخاصــة ب

سياسات وقوانين وخدمات أشد فعالية وخضوعًا للمساءلة بشأن التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة. كما سيسـتفيد 
 العمل أيضًا من تقييم الخبرات وتبادلها دعمًا للتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة على صعيد البلدان. 
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 ُمسندة بالبّيناتيز القدرات الوطنية لوضع سياسات : تعز ٢-١الغرض االستراتيجي 
 

ن مـن العمـل اآلن، ّكـ، لـدينا القـدر الكـافي مـن البيِّنـات الـذي يممعارفنـاعلى الرغم من الفجوات الكبيـرة فـي  -٣٦
وهناك مـا يمكـن لكـل بلـد أن يفعلـه بغـض النظـر عـن وضـعه الحـالي أو مسـتوى التنميـة فيـه. ومـن أجـل ضـمان أن 

نـوا مـن البّينات يلزم علـى راسـمي السياسـات أن يكونـوا علـى علـم بالنتـائج الرئيسـية للبحـوث وأن يمكّ العمل يسترشد ب
إدراجهــا عنــد وضــع السياســات. وســيتطلب ذلــك آليــات أشــد فعاليــة لــرأب الصــدع بــين كيفيــة توليــد المعــارف وكيفيــة 

المؤسســـات واإلرادة السياســـية  اســـتخدامها. وتشـــمل هـــذه اآلليـــات مـــا يلـــي: النظـــر فـــي ســـياق السياســـات، مثـــل دور
واألفكار واالهتمامات؛ تيسير وضع البّينات والمعارف ذات الصلة والمالئمة التوقيـت، وٕاجـراء البحـوث ذات الصـلة 
بشأن الشـيخوخة والصـحة السـتخدامها فـي ذلـك السـياق الخـاص بالسياسـات، بمـا فـي ذلـك تـدخالت الـُنظم الصـحية 

نتـائج البحـوث  وٕاتاحةكن تطبيقها في الظروف المحلية؛ التواصل على نحو أفضل الفعالة من حيث التكلفة التي يم
مــن  ن اســتخدامها؛ تمكــين صــناع القــرارلصــناع القــرار بتجميــع البّينــات فــي حــزم بحيــث يــتمكن راســمو السياســات مــ

 استخدام هذه المعلومات من خالل ثقافة تقدر البّينات واألخذ بها.
 

رجمــة المعــارف إلــى سياســات وممارســات فــي الحــوارات الخاصــة بالسياســات تعزيــز تآليــات وتتمثــل إحــدى  -٣٧
التـــي تجمـــع البّينـــات القائمـــة معـــًا وتقـــيم مـــدى مالءمتهـــا لألولويـــات الوطنيـــة. وســـيكون مـــن األهميـــة بمكـــان إشـــراك 
المجتمـــع المـــدني وتمثيـــل مختلـــف الفئـــات العمريـــة والمصـــالح فـــي هـــذه العمليـــات مـــن أجـــل تشـــكيل عمليـــة وضـــع 

 ياسات وتنفيذها بما يتماشى مع التوقعات المجتمعية.الس
 

 : مكافحة التمييز ضد المسنين وتغيير فهم الشيخوخة والصحة٣-١الغرض االستراتيجي 
 

في صميم استجابة الصحة العمومية لشـيخوخة السـكان، أيـًا  المسنينينبغي أن تكون مكافحة التمييز ضد  -٣٨
الخبرة في التعامل مع أشكال التمييز األخرى المنتشـرة مثـل التمييـز بـين  كانت. ورغم التحدي الذي يمثله ذلك، فإن

الجنســـين والتمييـــز العنصـــري، أثبتـــت أن المواقـــف واألعـــراف مـــن الممكـــن تغييرهـــا. وتتطلـــب مكافحـــة التمييـــز ضـــد 
القـوانين  على الصعيد المؤسسي اعتمـاد القـوانين للحمايـة مـن التمييـز علـى أسـاس السـن، وتعـديل أو إلغـاء المسنين

والعادات أو الممارسات التي تؤدي إلى التمييز المباشر أو غير المباشر، واتخاذ التدابير اإلدارية المالئمة األخـرى 
عند اللزوم. وسيتمثل إجراء رئيسـي فـي التخلـي عـن التصـنيف التعسـفي القـائم علـى السـن (مثـل وصـف األشـخاص 

في أي عمـر مـن األعمـار  ةالكبير في القدر  فاوتل هذا التصنيف التالذين تجاوزوا سنًا معينة بالمسنين)، حيث يغف
وقــد يــؤدي إلــى اســتجابة مبالغــة فــي التبســيط باالســتناد إلــى قوالــب نمطيــة لمــا ينطــوي عليــه هــذا الســن. ومــن شــأن 

عه التخلص من هـذه المفـاهيم االجتماعيـة المقيـدة أن يعـزز وجهـة النظـر التـي تـرى أن الكبـر علـى الـرغم ممـا يسـتتب
 مرحلة من النمو الشخصي واإلبداع واإلنتاجية. يمثلمن خسائر، يمكن أن 

 
عــن  نــأىأيضــًا اتبــاع أســلوب جديــد فــي فهــم الشــيخوخة والصــحة ي المســنينوتتطلــب مكافحــة التمييــز ضــد  -٣٩

 قـد تجنبـوا اليـوم التحـديات الصـحية التـي واجههـا المسنينبأن  ير المسنين كعبء وعن االفتراض غير الواقعيتصو 
آباؤهم وأجدادهم بطريقة ما. وستعتمد التصورات الدقيقة للشيخوخة والصـحة منظـورًا شـامًال للعمـر بأكملـه وستسـعى 
إلى زيادة الثقة وٕازالة الحواجز بين األجيال، مع تعزيـز الشـعور بالهويـة المشـتركة واحتـرام أوجـه االخـتالف. وتشـمل 

علـى نحـو مباشـر والجهـود المتضـافرة  المسـنينح التمييـز ضـد االستراتيجيات األساسـية حمـالت التواصـل التـي تكـاف
 سعيًا إلى تقديم رؤية متوازنة للشيخوخة. ،في اإلعالم والترفيه

 
 المســنينفــي تجميــع البّينــات بشــأن أدوار  المســنينوتتمثــل خطــوة رئيســية أخــرى فــي مكافحــة التمييــز ضــد  -٤٠

تقييمـــًا  للمســنينالمســـاهمات اإلجماليــة  مــن أجــل تقيــيمالحاليــة. ويلــزم وضـــع نمــاذج اقتصــادية جديـــدة  همواحتياجــات
تكلفة تقديم الرعاية (ليس فقط بالنسبة إلى الخـدمات العامـة وٕانمـا أيضـًا بالنسـبة إلـى مقـدمي الرعايـة تقدير شامًال؛ و 

 فوائــد التــدخالت الراميــة إلــى تعزيــز التمتــع بالصــحة فــيتقــدير غيــر الرســميين الــذين عــادة مــا يضــطلعون بــذلك)؛ و 
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إلـــى  حـــاجتهمومســـاهماتهم وعلـــى المجتمـــع األوســـع نطاقـــًا (علـــى  المســـنينمرحلـــة الشـــيخوخة التـــي تعـــود علـــى أداء 
 الرعاية مثًال). وسوف توفر البّينات التي ستتولد مرجعًا مستمرًا للخطاب العام الالحق.

 
 تهيئة البيئات المراعية للمسنين: ٢الغرض االستراتيجي 

 
التــي يعــيش فيهــا النــاس حيــاتهم. والبيئــات المراعيــة للمســنين تســاعد علــى تعزيــز تمثــل البيئــات الســياقات  -٤١

التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة بطــريقتين، أال وهمــا: دعــم بنــاء القــدرة األساســية والحفــاظ عليهــا علــى مــدى 
ختلفة من القـدرة العمر، وتمكين المزيد من القدرة على األداء بحيث يستطيع األشخاص الذين يتمتعون بمستويات م

 أن يأدوا األفعال التي تعد مهمة بالنسبة إليهم.
 

ويمكــــن أن تســــتهدف اإلجــــراءات الراميــــة إلــــى تهيئــــة بيئــــات مراعيــــة للمســــنين الســــياقات المختلفــــة (البيــــت  -٤٢
ــــة  أو ــــة االجتماعي ــــل واإلســــكان والحماي ــــل النق ــــة محــــددة (مث ــــي مــــثًال) أو أن تســــتهدف عوامــــل بيئي المجتمــــع المحل

ـــــق  والطـــــرق ـــــةوالمتنزهـــــات والمراف ـــــة)،  االجتماعي ـــــيم االجتماعي ـــــف والق ـــــة األجـــــل والمواق ـــــة الطويل والصـــــحة والرعاي
التـــــأثير عليهـــــا علـــــى مختلـــــف المســـــتويات الحكوميـــــة (الوطنيـــــة أو اإلقليميـــــة أو المحليـــــة). وعنـــــدما تأخـــــذ  ويمكـــــن

االعتبــار أيضــًا، فــإن هــذه  اإلقصــاء االجتمــاعي والعقبــات التــي تحــول دون الحصــول علــى الفــرص فــي اإلجــراءات
الجهود الرامية إلى بنـاء القـدرة علـى األداء والحفـاظ عليهـا يمكـن أن تـؤدي كـذلك إلـى التغلـب علـى اإلجحافـات بـين 

 فئات المسنين. 
 

العالمية للمدن والمجتمعات المحلية المراعية للمسنين مثاًال جيدًا لكيفية تهيئة البيئات  شبكة المنظمةوتقدم  -٤٣
للمسنين بنجاح على الصعيد المحلي. وتجمع الشبكة معًا بلديات من شتى أنحاء العالم تسعى عـن طريـق  المراعية

العمـــل المتعـــدد القطاعـــات إلـــى تحويـــل بيئاتهـــا إلـــى أمـــاكن أفضـــل لمعيشـــة المســـنين. وباتخـــاذ احتياجـــات المســـنين 
لنظــر مــن منظــور الخــدمات أو مــن جانــب نقطــة انطــالق لتهيئــة البيئــات المراعيــة للمســنين، بــدًال مــن اكوأفضــلياتهم 

 العرض فحسب، تضمن هذه البلديات مالءمة النهوج المحددة للسكان المحليين. 
 

وعندما تنسق اإلجراءات المراعية للمسنين على صـعيد قطاعـات ومسـتويات متعـددة، يمكنهـا تعزيـز طيـف  -٤٤
االحتياجـــــات األساســـــية؛ والتحـــــرك،  مـــــن مجـــــاالت القـــــدرة علـــــى األداء، بمـــــا فـــــي ذلـــــك "القـــــدرات" الخاصـــــة بتلبيـــــة

التعلم والنمو واتخاذ القرار؛ وبنـاء العالقـات والحفـاظ عليهـا؛ وتقـديم المسـاهمات. وعنـدما تجتمـع قطاعـات  ومواصلة
متعــددة وأصــحاب مصــلحة متعــددين علــى الهــدف المشــترك المتمثــل فــي تعزيــز القــدرة علــى األداء وتشــكيل التطــور 

علـى  عمـرالمحددة، من شأن ذلك أن يسـاعد علـى ضـمان أن المسـنين يتقـدمون فـي العلى نحو يعزز هذه القدرات 
نحــــو آمــــن فــــي المكــــان المالئــــم لهــــم، وأنهــــم ال يعــــانون مــــن الفقــــر، ويمكــــنهم مواصــــلة النمــــو الشخصــــي ويمكــــنهم 

أيضــًا فــي فــي مجتمعــاتهم المحليــة مــع احتفــاظهم باالســتقالل وتمــتعهم بالصــحة. وُيعــد هــذا الــنهج مالئمــًا  المســاهمة
 حاالت الطوارئ.

 
ومع ذلك، ففي حين أن التدخالت التي تنفذ على صعيد السكان مثل وسائل النقـل التـي يسـهل اسـتخدامها  -٤٥

قـــد تـــوفر مـــوردًا لجميـــع المســـنين، لـــن يســـتطيع بعضـــهم االســـتفادة منهـــا اســـتفادة كاملـــة فـــي غيـــاب الـــدعم المصـــمم 
فمــثًال، قــد تتوقــف قــدرة إحــدى النســاء المســنات علــى الحركــة  مــن أجــل تعزيــز اســتقاللهم ومشــاركتهم. هــمخصيصــًا ل

على رغبتها في الخروج، وعلى توافر أجهزة التحرك المحددة المرتبطة باحتياجاتها (مشاية أو كرسـي متحـرك أو مـا 
، وعلـــى تكـــرم ســـائق الحافلـــة والركـــاب ومأمونيتهـــا إلـــى ذلـــك)، وعلـــى مـــدى إتاحـــة طـــرق المشـــاة والمبـــاني واإلضـــاءة

 خرين بمساعدتها على الصعود إلى الحافلة أو النزول منها. اآل
 

ويوضــح هــذا الغــرض االســتراتيجي النهــوج التــي تحقــق أكبــر قــدر مــن مشــاركة المســنين مــع التركيــز علــى  -٤٦
تعزيز استقاللهم وتمكينهم من المشاركة. ونظرًا ألن العمل المتعدد اإلجراءات الزمًا لتحقيق هذه النهوج، فإن النهج 

 لث يشير إلى كيفية عمل القطاعات معًا بفعالية من أجل تحقيق أعظم األثر.الثا
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 : تعزيز استقالل المسنين١-٢الغرض االستراتيجي 
 

مــرارًا وتكــرارًا إلــى االســتقالل كعنصــر أساســي مــن عناصــر العافيــة وٕالــى تــأثيره القــوي علــى  المســنونأشــار  -٤٧
رين. وللمسنين الحق في االختيار وفي التحكم فـي طيـف مـن كرامتهم وسالمتهم وحريتهم وعدم اعتمادهم على اآلخ

المسائل، بما في ذلك األماكن التي يعيشون فيها، والعالقات التي يقيمونها، والمالبس التي يرتدونها، والطريقة التي 
 –ء والســـيما النســـا -يقضـــون بهـــا أوقـــاتهم، وٕاذا مـــا كـــانوا ســـيتلقون العـــالج. ومـــع ذلـــك، فـــإن العديـــد مـــن المســـنين 

والحريات األساسية بغـض النظـر عـن  يتمتعون بعد بهذه الفرص على مدى أعمارهم. ويجب إعمال هذه الحقوق ال
الطوارئ والرعاية المؤسسية، ويلزم أن ينص عليها  حاالت السن والجنس ومستوى القدرة األساسية، بما في ذلك في

 ).١تناول ذلك في الغرض االستراتيجي  تمالقانون (
 

والمــوارد  ،والبيئــات التــي يعيشــون فيهــا ،ل االســتقالل بفعــل عــدة عناصــر، بمــا فــي ذلــك قــدرة المســنينوُيشــكَ  -٤٨
الشخصية (مثل العالقة مع األبناء وسائر أفراد األسرة، واألصدقاء، والجيران، والشبكات المجتمعيـة األوسـع نطاقـًا) 

أمـــامهم. ويعتمـــد االســـتقالل اعتمـــادًا كبيـــرًا علـــى والفـــرص المتاحـــة  ،والمـــوراد الماليـــة التـــي يمكـــنهم االســـتفادة منهـــا
احتياجات الشخص المسن األساسية وعلى إتاحة طيف من الخدمات، مثل النقل والتعلم المستمر طيلة العمر  تلبية

المسـنين للتقـويض فـي حـاالت الطـوارئ بصـفة  اسـتقالل). ويتعـرض ٣-٢تناول ذلـك فـي الغـرض االسـتراتيجي  تم(
 اإلجراءات المالئمة. خاصة، إن لم تتخذ 

 
ويمكن تعزيـز االسـتقالل بغـض النظـر عـن مسـتوى القـدرة التـي يتمتـع بهـا الشـخص المسـن بواسـطة طيـف  -٤٩

من اآلليات، بما في ذلك التخطيط المسبق للرعاية، ودعم اتخاذ القرار، وٕاتاحة األجهزة المساعدة المالئمة. وعنـدما 
مـن  المسـنينن ّكـمتُ ة به، اللـذين قـد يتغيـران عبـر الـزمن، مـن شـأنها أن تتكيف هذه اآلليات مع الفرد والبيئة المحيط

، المسـنيناستبقاء أعلى مستوى من التحكم في حياتهم. وتشمل اإلجراءات األخرى التي تؤثر مباشرة على اسـتقالل 
تهـاك هـذه حماية حقوقهم اإلنسـانية وكفالتهـا عـن طريـق إذكـاء الـوعي ووضـع التشـريعات واآلليـات التـي تتصـدى الن

 الحقوق.
 

فــإن أحــد المخــاطر الرئيســية التــي  التقريــر العــالمي بشــأن الشــيخوخة والصــحة،وعلــى النحــو الموضــح فــي  -٥٠
مسـنين يعيشـون فـي  ١٠تهدد استقالل المسنين هو إساءة معاملة المسـنين، الـذي يتضـرر منـه حاليـًا واحـد مـن كـل 

يعيشــــون فــــي مؤسســــات الرعايــــة. ويمثــــل الســــقوط المجتمــــع المحلــــي، ونســــبة أكبــــر مــــن ذلــــك مــــن المســــنين الــــذين 
٪ مــن األشــخاص الــذين تتجــاوز أعمــارهم ٣٠المخــاطر األخــرى التــي تهــدد االســتقالل. وســوف يتعــرض نحــو  أحــد
عامًا الذين يعيشون في المجتمع المحلي للسـقوط مـرة  ٨٥٪ من األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم ٥٠عامًا، و ٦٥

فإنــه يلــزم اتخــاذ إجــراءات محــددة لحمايــة حــق المســنين فــي الســالمة مــن اإلصــابة  واحــدة علــى األقــل ســنويًا. ولــذا
  والعنف وٕاساءة المعاملة.

 
 من المشاركة المسنين: تمكين ٢-٢الغرض االستراتيجي 

 
فـــي عمليـــات التنميـــة أن يســـاعد علـــى بنـــاء مجتمعـــات متماســـكة تـــنعم بالســـالم  المســـنينمـــن شـــأن إشـــراك  -٥١

من هذه العمليات إلى تقـويض عـافيتهم ومسـاهماتهم فحسـب، بـل قـد  المسنيني استبعاد واإلنصاف واألمن. وال يؤد
يقـدمون مسـاهمات اجتماعيـة واقتصـادية  فالمسـنونيؤثر أيضًا تـأثيرًا كبيـرًا علـى عافيـة األجيـال األخـرى وٕانتاجيتهـا. 

لجيـــران، وتـــدريب األقـــران عديـــدة إلـــى أســـرهم ومجتمعـــاتهم المحليـــة ومجتمعـــاتهم األعـــم، مثـــل مســـاعدة األصـــدقاء وا
واألشخاص األصغر سنًا، ورعاية أفراد األسرة والمجتمع المحلي األوسع نطاقـًا، وكمسـتهلكين وعـاملين ومتطـوعين. 

هدفًا محوريًا للتنمية االجتماعية االقتصادية، وُيعد ضمان استطاعتهم  المسنينولذا فيجب أن يكون تمكين مشاركة 
 االستفادة منها ضروريًا.المشاركة في هذه العمليات و 
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 بالمســـــنينمــــن خــــالل التنظيمـــــات المجتمعيــــة والمنظمــــات المعنيــــة  المســــنينومــــن شــــأن االســــتثمار فـــــي  -٥٢
. وعنـدما تكـون هـذه المنظمـات مطـورة المسـنينومجموعات المساعدة الذاتية، على سبيل المثال، أن ييسر مشـاركة 

بــدور مهــم فــي تقــديم الخــدمات، بمــا فــي ذلــك فــي حــاالت وممولــة علــى النحــو المالئــم، يمكنهــا أيضــًا أن تضــطلع 
الطورائ، مثًال عن طريق تحديد األشخاص المسنين الذين قد يتعرضون للعزل والوحـدة، وتـوفير المعلومـات، ودعـم 

التـي يحتـاجون  وحفظ المهـاراتلمواصلة بناء  أمام المسنين الفرصة إتاحةاألقران والرعاية الطويلة األجل، وضمان 
 طريقهم في هذا العالم المتغير ويستفيدوا منه ويؤثروا فيه. هتدوا إلىكي ي إليها

  
 : تعزيز العمل المتعدد القطاعات٣-٢الغرض االستراتيجي 

 
علـى التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة  المسـنينتؤثر معظم السياسات والُنظم والخدمات تأثيرًا مباشـرًا علـى قـدرة  -٥٣

 وأسرهم. المسنينم بها هذه السياسات والُنظم والخدمات تأثيرًا مختلفًا على الشيخوخة. كما تؤثر الطريقة التي تقد
 

علـى األداء. فالقـدرة علـى الحركـة مـثًال، تتـأثر تـأثيرًا مباشـرًا  المسـنينوال يمكن لقطـاع واحـد أن يعـزز قـدرة  -٥٤
االجتماعيــة. ومــن  بالقطاعــات المســؤولة عــن النقــل، والتخطــيط الحضــري، واإلســكان، واإلعــالم، والصــحة، والرعايــة

ة عن زيادة الكفاءة، حيث قد يؤدي العمل في مجـال معـين إلـى الحـد جمشأن العمل معًا أن يحقق مكاسب مهمة نا
من االحتياجات في المجاالت األخرى. فإدخال التعـديالت علـى المسـاكن أو تـوفير التكنولوجيـات المسـاعدة، مـثًال، 

 ألجل.قد يقلل من الحاجة إلى الرعاية الطويلة ا
 

وفي إمكان االستراتيجيات وخطـط العمـل الوطنيـة واإلقليميـة بشـأن التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة،  -٥٥
، أن تــوفر إطــارًا للعمــل مــن جانــب أصــحاب المصــلحة المعنيــين. ١علــى النحــو الموضــح فــي الغــرض االســتراتيجي 

تــأثيرًا  تــؤثرقهــا، إذا كانــت هــذه اُألطــر ومــع ذلــك فيلــزم اتخــاذ إجــراءات فعليــة ومتســقة داخــل القطاعــات وعلــى نطا
علـى األداء. وفضـًال عـن ذلـك، يلـزم أن تشـمل هـذه الجهـود البـرامج والمبـادرات المتنوعـة  المسـنينإيجابيًا على قدرة 

المتعددة القطاعات الضرورية لتعزيز القـدرة علـى األداء، بمـا فـي ذلـك وضـع ُنظـم الحمايـة االجتماعيـة واسـتدامتها، 
احة اإلسكان المالئم، والتمكين من التعلم المستمر طوال الحياة، وتقديم الرعاية الصحية والطويلة األجل وتحسين إت

. األخــرىفــي القــوى العاملــة عــن طريــق التطــوع والنهــوض بــاألدوار االجتماعيــة  المســنينالفعالــة، وتعزيــز مســاهمة 
لـــى مكـــان وبـــين المســـتويات الحكوميـــة ووفقـــًا وســـيختلف تنفيـــذ هـــذه البـــرامج والمبـــادرات بطبيعـــة الحـــال مـــن مكـــان إ

  ). على سبيل المثال ،للظروف (بين السياقات المتضررة من الكوارث والسياقات غير المتضررة
 

 المســنينوُيعــد جمــع واســتخدام المعلومــات المصــنفة وفقــًا للســن والحالــة االجتماعيــة االقتصــادية بشــأن قــدرة  -٥٦
ــُنظم علــى األداء، مهمــين مــن أجــل توثيــق عــدم ا لمســاواة والتصــدي لإلجحافــات، وتقيــيم مــدى فعاليــة السياســات وال

والخــدمات القائمــة فــي تلبيــة االحتياجــات واحتــرام حقــوق جميــع المســنين، وتحديــد مــا يعتريهــا مــن الثغــرات. كمــا ُتعــد 
فــي  إمكانيــة االطــالع علــى المعلومــات والممارســات الجيــدة مهمــة للحكومــات وســائر أصــحاب المصــلحة الرئيســيين

 سبيل دعم تنفيذ خطط العمل والدعوة إلى العمل والدعم السياسي والتقني من أجل التنفيذ. 
 

 : مواءمة الُنظم الصحية مع احتياجات السكان المسنين٣الغرض االستراتيجي 
  

مع تقدم األشخاص في السن عادة ما تصبح احتياجاتهم الصحية مزمنـة وأشـد تعقيـدًا. وقـد ثبـت أن الـُنظم  -٥٧
مات الصحية التـي تلبـي هـذه االحتياجـات المتعـددة األبعـاد علـى نحـو متكامـل أشـد فعاليـة مـن الخـدمات التـي والخد

تمثــل مجــرد ردود أفعــال مســتقلة لكــل مــرض محــدد. ومــع ذلــك فالعديــد مــن الــُنظم القائمــة مصــممة تصــميمًا أفضــل 
حـو غيـر متـرابط ومجـزأ، وتفتقـر إلـى لعالج الحـاالت القصـيرة المـدى، وتسـتمر فـي إدارة المشـكالت الصـحية علـى ن

التنسيق على صعيد مقدمي الخدمات واألماكن واألوقات. وينتج عن ذلك خدمات رعاية صحية وخـدمات أخـرى ال 
علـى نحـو كـاٍف، بـل تـؤدي إلـى تكـاليف كبيـرة ويمكـن تجنبهـا، بالنسـبة  المسـنينتعجز فحسب عـن تلبيـة احتياجـات 

بســواء. وحيثمــا توجــد الخــدمات، كثيــرًا مــا تكــون هنــاك عقبــات تحــد مــن قــدرة والنظــام الصــحي ســواًء  المســنينإلــى 
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فــي تقــديم  المســنينعلــى الوصــول إليهــا، مثــل غيــاب وســائل المواصــالت، وارتفــاع التكلفــة، والتمييــز ضــد  المســنين
 الرعاية الصحية.

  
األلـم المـزمن، وصـعوبة مثل قرح الفراش، و  المسنينوغالبًا ما يغفل الفنيون الصحيون المشكالت التي تهم  -٥٨

الســــمع أو اإلبصــــار أو المشــــي أو أداء األنشــــطة اليوميــــة أو االجتماعيــــة. ومــــازال التركيــــز الســــريري فــــي الرعايــــة 
تعتبـر أمراضـًا، فـإن  الصحية األولية يتمحـور حـول الكشـف عـن األمـراض وعالجهـا؛ ونظـرًا ألن هـذه المشـكالت ال

إلــى اإلرشــادات بشــأن  يفتقــرون درايــة بكيفيــة التعامــل معهــا، وعــادة مــامقــدمي الرعايــة الصــحية قــد ال يكونــوا علــى 
عـن  المسـنينالتعرف على حاالت الضعف ومتالزمات الشيخوخة، أو التدريب على ذلك. ويؤدي ذلك إلـى عـزوف 

بأنـه ال تلقي الخدمات، وعدم التزامهم بالعالج، أو عدم تقدمهم إلى عيادات الرعايـة الصـحية األوليـة، اعتقـادًا مـنهم 
يوجد عالج للمشكالت التي يعانون منها. وعادة ما ال ُتكتشف العالمات األخـرى المبكـرة لتراجـع القـدرة علـى األداء 

وعكــس  ةُتعــالج أو ُترصــد، مــا ُيعــد بــالغ األهميــة فــي تــأخير تراجــع القــدر  مثــل ســرعة المشــي أو قــوة العضــالت، وال
تــدخالت الســريرية علــى مســتوى الرعايــة الصــحية األوليــة، إذا كــان مســاره. ويلــزم إدخــال الجديــد مــن نهــوج ونمــاذج ال

 الهدف يتمثل في منع االعتماد على الرعاية واالحتفاظ بالقدرة األساسية.
 

وينبغـــي إجـــراء تحـــول فـــي الطريقـــة التـــي تصـــمم بهـــا الـــُنظم الصـــحية، لضـــمان اإلتاحـــة الميســـورة التكلفـــة  -٥٩
ـــُنظم لالحتياجـــات  المســـنين للخـــدمات المتكاملـــة التـــي تركـــز علـــى احتياجـــات وحقـــوقهم. ويلـــزم أن تســـتجيب هـــذه ال

، بما في ذلـك مـن يتمتعـون بمسـتويات عاليـة ومسـتقرة مـن القـدرة األساسـية، ومـن يشـهدون تراجعـًا لمسنينالمتنوعة ل
 تطلب الرعاية والدعم من جانب اآلخرين. يعانون من خسائر في القدرة تفي هذه القدرة، ومن 

 
علــى بنــاء أفضــل قــدر مــن  المســنينلــك مــن خــالل الهــدف المشــترك المتمثــل فــي مســاعدة ويمكــن تحقيــق ذ -٦٠

القدرة على األداء والحفاظ عليه في جميع مراحل العمر. ويتطلب ذلك التنسيق بين طيف واسع مـن الخـدمات، بمـا 
ايــة القصــيرة فــي ذلــك تعزيــز الصــحة والوقايــة مــن األمــراض؛ وٕاجــراء فحــوص التحــري والكشــف المبكــر وتقــديم الرع

المدى؛ وتقديم التدبير العالجي المستمر للحاالت المزمنة؛ والتأهيل وتقديم الرعاية الملطفة. وسيكتسي التنسيق بين 
المســـــتويات المختلفـــــة للخـــــدمات وبـــــين الخـــــدمات الصـــــحية والخـــــدمات االجتماعيـــــة أهميـــــة بالغـــــة. كمـــــا أن تـــــوفير 

 .كذلكسيكتسي أهمية غالبًا ما قدرتهم، التكنولوجيات المساعدة للمسنين الذين تراجعت 
 

وأفضـــلياتهم. وتتمثـــل أفضـــل طريقـــة  المســـنينوكخطـــوة أولـــى، ســـيلزم تصـــميم الخـــدمات وفقـــًا الحتياجـــات  -٦١
أنفســهم فــي تخطــيط الخــدمات. وســيلزم النظــر فــي العديــد مــن المشــكالت العمليــة،  المســنينلتحقيــق ذلــك فــي إشــراك 

فـي االصــطفاف فــي طــوابير االنتظــار أو الوقــوف لفتــرات طويلــة،  المســنين فــي ذلــك الصــعوبة التــي قــد يواجههــا بمـا
فمن الضروري أن تكون معاملة الخدمات والموظفين للمسنين وضرورة توفير المراحيض الكافية. وفضًال عن ذلك، 

االت ضــعف البصــر ويشــمل ذلــك التواصــل بطــرق فعالــة تراعــي حــ معاملــة تكفــل لهــم مــا يســتحقونه مــن االحتــرام.
 السمع الشائعة.و 
 

 األساسية والقدرة على األداء ات: توجيه النظم الصحية كي تركز على القدر ١-٣الغرض االستراتيجي 
 

لقـدرة علـى األداء علـى مـدى العمـر، أن تتـواءم امسـارات من اتبـاع أفضـل  ُتمكِّنلُنظم التي سيتطلب بناء ا -٦٢
ب ذلـــك إدخـــال تغيـــرات كبيـــرة علـــى طـــرق جمـــع المحركـــات األساســـية للـــُنظم مـــع هـــذا الهـــدف المشـــترك. وســـيتطل

التي مازالت حاليـًا قائمـة علـى الحـاالت أو التـدخالت. ويمكـن أن و المعلومات الصحية واإلدارية وتسجيلها وربطها، 
التي ُتعد نقطة االنطالق لتحقيق الرعاية  الستطاعةوا ةت األداء من عمليات تقييم القدر ُتستمد المعلومات عن مسارا

وينبغي أن ُتجمع على نحو روتيني في كل لقاء لهم بالنظام. ويلزم وضع آليات  المسنينة التي تركز على المتكامل
ألتمتة تخزين المعلومات من أجـل السـماح بتحديـد اتجاهـات األداء عبـر الـزمن علـى نحـو روتينـي. ومـن شـأن ذلـك 

بل أساســـًا إلدارة األداء وآليـــات التمويـــل. أن يعـــود بالفائـــدة علـــى الممارســـة الســـريرية، وقـــد يشـــكل أيضـــًا فـــي المســـتق
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فالمكافــآت والحــوافز الخاصــة بمقــدمي الخــدمات مــثًال، يمكــن أن توجــه نحــو تمكــين أفضــل مســارات األداء الممكنــة، 
 نحو تقديم تدخالت محددة. ال
 

ول لبنات البناء األساسية للخدمات، لضمان إمكانية حص سائر وفي العديد من األماكن، سيلزم استعراض -٦٣
علــى الرعايــة التــي يحتــاجون إليهــا. فســوف يلــزم مــثًال تحديــد وٕاتاحــة المنتجــات الطبيــة واألجهــزة المســاعدة  المســنين

 فـي. ففي حين أن استخدام العدسات التـي تـزرع المسنينالضرورية لتعظيم القدرة األساسية والقدرة على األداء لدى 
شح الموارد، فإن هـذه الجراحـة يمكـن إجراؤهـا فـي بضـع دقـائق  قد يبدو ترفًا في ظروف الكاتراكتالعين في جراحة 

 من اعتمادهم على رعاية اآلخرين. الً باستقاللهم بد المسنينالموضعي وتؤدي إلى احتفاظ  تخديرباستخدام ال
 

وقــد يكــون تســخير االبتكــارات التكنولوجيــة (بمــا فــي ذلــك التكنولوجيــات المســاعدة وتكنولوجيــا المعلومــات  -٦٤
والمنــــازل والمجتمــــع المحلــــي. كمــــا قــــد تســــاعد  العيــــاداتت) مفيــــدًا بصــــفة خاصــــة، وينطبــــق ذلــــك علــــى واالتصـــاال

االبتكارات التكنولوجية أو تقارب التكنولوجيات القائمة، البلدان القليلة الموارد على وضـع نمـاذج للخـدمات تقفـز بهـا 
 إلى مستوى الخدمات المقدمة في األماكن األخرى.

 
مــــن الممكــــن تالفيهــــا وألن العديــــد مــــن  المســــنونمــــن االضــــطرابات التــــي يصــــاب بهــــا  ونظــــرًا ألن العديــــد -٦٥

ة من العمر، يلزم على الُنظم أن تتضمن استراتيجيات فعالة للوقاية من المرض ومن سابقمحدداتها يبدأ في مرحلة 
وقاية من األمراض غير ية للو تراجع القدرات. وفي األعمار األصغر عندما يكون مستوى القدرة عاليًا، ستكون األول

والتشـجيع علـى التحلـي السارية الشائعة عن طريق التمكين من مزاولة النشاط البدني والتغذية الجيدة، وتجنـب التبـغ 
تعاطي الكحـول. وتظـل هـذه العوامـل مهمـة طـوال الحيـاة، ولكـن إذا بـدأت القـدرة فـي التراجـع، يمكـن  بالمسؤولية في
علـى تجنـب أو تـأخير االعتمـاد علـى الرعايـة. وثمـة حاجـة إلـى نمـاذج  المسـنيناعد خرى التي تسألأن تبدأ النهوج ا

، لضـــمان أن هـــذه االســـتراتيجيات تســـتند إلـــى البّينـــات. المســـنينجديـــدة لتعزيـــز الصـــحة والوقايـــة مـــن األمـــراض فـــي 
 ن.المسنو ي البيئات التي يعيش فيها ومعظم اإلجراءات الناتجة سيكون محلها ف

 
: تطوير وضمان اإلتاحة الميسورة التكلفة للرعاية السريرية المتكاملـة الجيـدة ٢-٣يجي الغرض االسترات
 المسنينالتي تركز على 

 
تتمثـــل نقطـــة الـــدخول إلـــى الرعايـــة المتكاملـــة التـــي تركـــز علـــى المســـنين فـــي نظـــام قـــوي للتـــدبير العالجـــي  -٦٦

االحتياجــات  بحيــث تلبــياملة مصــممة االحتياجــات الفرديــة وتوضــع فيــه خطــة رعايــة شــ يــتم فيــه تقــديرللحــاالت، 
الشخصــية وتتمحــور حــول الهــدف الوحيــد المتمثــل فــي الحفــاظ علــى القــدرة علــى األداء. وينبغــي لهــذه الخطــط أن 

لتلبيتهــا وكيفيــة متابعــة التقــدم الُمحــرز.  ىتصــمم بحيــث تراعــي أفضــليات الشــخص المســن وأهدافــه، والطريقــة المثلــ
الـــذاتي عـــن طريـــق تقـــديم دعـــم األقـــران والتـــدريب  التـــدبير العالجـــيفـــي تعزيـــز وســـيتمثل أحـــد األهـــداف الرئيســـية 

 والمعلومات والمشورة، إلى المسنين ومقدمي الرعاية سواًء بسواء.
 

علــى الخــدمات دون تحمــل أعبــاء ماليــة أهميــة  المســنينوستكتســي اآلليــات التــي تضــمن إمكانيــة حصــول  -٦٧
ويل المستدامة من أجل تعزيز الخدمات الشاملة والمتكاملـة الالزمـة بالغة. وثمة حاجة عاجلة إلى وضع نماذج التم

تجـزؤ النظـام الصـحي الحـد مـن . وينبغي أن تراعي هذه النماذج ضرورة تقليل اإلنفاق من المـال الخـاص و للمسنين
 .قدرإلى أدنى 

 
الصـحية الرئيسـية وال يعني التكامل والتركيز على القدرة أن ُتهمل الخدمات والتـدخالت الخاصـة بالحـاالت  -٦٨

أمراض القلـب واألوعيـة حاالت الضعف العضلي الهيكلي والحسي؛  االعتالالت. وتشمل هذه المسنينالتي تصيب 
وعوامل الخطر مثل فرط ضغط الدم والسكري؛ االضطرابات النفسـية، والخـرف وتراجـع اإلدراك؛ السـرطان،  الدموية

البــول والهــذيان والســقوط. ويلــزم مواصــلة البحــث مــن أجــل  ومتالزمــات الشــيخوخة مثــل الــوهن وسلســل ،وصــحة الفــم
المتاحة لكل حالة من هذه الحاالت، وينبغي تحديـد العمليـات لضـمان ترجمـة نتـائج البحـوث إلـى  العالجاتتحسين 
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ممارسات. ولكـن سـيلزم تنسـيق التـدبير العالجـي لكـل حالـة مـن هـذه الحـاالت المرضـية وفقـًا لقـدرة الشـخص المسـن 
، والمخـــاطر المرتبطـــة بـــاإلفراط المســـنيناء. وســـيلزم أيضـــًا مراعـــاة االعـــتالالت المصـــاحبة الشـــائعة بـــين علـــى األد

الــدوائي، وأثرهــا المشــترك علــى األداء. وقــد يتطلــب ذلــك وضــع مبــادئ توجيهيــة ســريرية جديــدة بشــأن كيفيــة تحقيــق 
ة بشأن الحاالت المرضية المحددة من أجل المسارات الفضلى للقدرة األساسية، أو تحديث المبادئ التوجيهية الحالي

مـن التعـافي مـن تراجـع القـدرة أهميـة أيضـًا، وكـذلك  ُتمكِّـنالنظر في أثرها على القدرة. كما ستكتسي الخدمات التي 
 الذين يحتاجون إلى الرعاية الملطفة قادرين على الحصول عليها. المسنينضمان أن جميع 

 
قــد  المســنونليســت جميعهــا مزمنــة. ف المســنونية التــي يواجههــا وفضــًال عــن ذلــك، فــإن التحــديات الصــح -٦٩

يعانون من التراجع السريع في الصحة نتيجة لمرض بسيط قصير المدى أو نتيجة لتفاقم إحـدى الحـاالت الموجـودة 
ة بالفعل. ومن ثم فإن اإلتاحة المالئمة التوقيت للرعاية القصيرة المدى والمتخصصة في مجال الشيخوخة ُتعد الزمـ

يظلــون عمومـًا فـي حاجــة إلـى خــدمات  المسـنينالمصـابين بـالوهن. وعــالوة علـى ذلــك، فـإن  للمســنينبصـفة خاصـة 
الصــحة النفســية والصــحة الجنســية، بمــا فــي ذلــك الوقايــة مــن األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا وعالجهــا، مــا ُيعــد 

 وق وحريات الجميع وتعزيزها.أيضًا جزءًا من الجهود األوسع نطاقًا المبذولة لضمان حماية حق
 

ومن أجل تمكين المسنين من قضـاء شـيخوختهم فـي أمـاكن مالئمـة لهـم، ينبغـي تقـديم الخـدمات فـي أقـرب  -٧٠
مكان ممكن من األماكن التـي يعيشـون فيهـا، بمـا فـي ذلـك تقـديم الخـدمات فـي منـازلهم وتقـديم الرعايـة القائمـة علـى 

 المجتمعات المحلية.
 

مــة القـــوى العاملــة الصـــحية وتـــدريبها ونشــرها وٕادارتهـــا علـــى   : ضمان استدا٣-٣الغرض االستراتيجي 
 النحو المناسب

 
. وهي تشـمل المهـارات فـي المسنينيحتاج جميع مقدمي الخدمات إلى الكفاءات المالئمة لتلبية احتياجات  -٧١

ة، مثـل القـدرة علـى تبـادل مجال طب الشـيوخ وأمـراض الشـيخوخة، والكفـاءات األعـم الالزمـة لتقـديم الرعايـة المتكاملـ
، وتقــديم الــدعم فــي مجــال المســنينالمعلومــات باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، ومكافحــة التمييــز ضــد 

ــــــة الســــــريرية  ــــــب الرعاي ــــــذاتي. وبطبيعــــــة الحــــــال، تتطل ــــــدبير العالجــــــي ال ــــــة المتعــــــددة للمســــــنين الت مشــــــاركة األفرق
يضــًا ســواء أكــان مقــدمو الخــدمات أعمــل فــي هــذه البيئــة ضــرورية االختصاصــات، وســتكون الكفــاءات الخاصــة بال

 يعملون في المستشفيات أو في البيئات المجتمعية. 
 

وســـــيتطلب ضـــــمان القـــــوى العاملـــــة المدربـــــة تـــــدريبًا كافيـــــًا أوًال تحديـــــد طبيعـــــة هـــــذه الكفـــــاءات وحجمهـــــا  -٧٢
غالبــًا مــا ســيحتاج مقــدمو الخــدمات فــي منــاهج جميــع الفنيــين الصــحيين. و وخصائصــها. وينبغــي بعــد ذلــك إدراجهــا 

 ون إلى التطوير المهني لتحقيقها.الحالي
 

وسيكون من المهم أيضًا ضمان أن العرض من المتخصصـين فـي طـب الشـيوخ يلبـي احتياجـات السـكان،  -٧٣
وتشجيع إنشاء وحدات متخصصة في التدبير العالجي للحاالت المعقـدة. ومـن شـأن ذلـك أن يضـمن تـوفير العـالج 

 للحاالت األكثر تعقيدًا ويمكن أن يمثل أداة مفيدة للبحث من أجل تحديد نماذج الرعاية الجيدة. المالئم
 

وسيلزم النظر أيضًا في الجديد من كوادر القوى العاملة (مثل منسقي الرعاية ومستشاري التـدبير العالجـي  -٧٤
أدوار العـاملين الصـحيين الموجـودين  الذاتي) والمسارات المهنية، والنظر كذلك في الخيارات المطروحـة للتوسـع فـي

بالفعــل، ســواء أكــانوا مــدفوعي األجــر أم ال وســواء أكــانوا مــن العــاملين فــي المؤسســات الصــحية أم فــي المجتمعــات 
في شيخوخة القـوى العاملـة الصـحية.  مواجهتهاالمحلية. وفي العديد من البلدان، سيتمثل أحد التحديات التي سيلزم 

 لتوظيف التي تعزز استبقاء هؤالء العاملين المهرة.وسينبغي فحص نماذج ا
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قـدرتهم. وينطبـق ذلـك بصـفة  تراجـع كبيـر فـيمـن  ما من مراحل العمر مرحلة يعاني جميع األشخاص في -٧٥
القـــدرة أو  فقـــدانالـــذي يعـــانون مـــن  للمســـنينيحـــق  . وكجـــزء مـــن حـــق النـــاس فـــي الصـــحة،المســـنينخاصـــة علـــى 

ممكن من القدرة على األداء بما  يتعرضون لذلك تعرضًا شديدًا أن يتلقوا الرعاية والدعم للحفاظ على أفضل مستوى
 تماشى مع حقوقهم اإلنسانية وحرياتهم األساسية وكرامتهم اإلنسانية.ي
 

ذين يحتـاجون إلـى الرعايـة والـدعم زيـادة سـريعة. وفـي الوقـت ال المسنينوفي جميع أنحاء العالم يزداد عدد  -٧٦
ذاته تتراجع نسبة األشخاص األصغر سنًا الذين قد يكونون قـادرين علـى تقـديم هـذه الرعايـة، والنسـاء اللـواتي يمـثلن 

لها. لشـــغمقـــدمات الرعايـــة التقليـــديات داخـــل األســـرة، يشـــغلن أدوارًا اجتماعيـــة واقتصـــادية أخـــرى بالفعـــل أو يـــتطلعن 
تراجـع كبيـر الـذين يعـانون مـن  المسـنينونتيجة لذلك، فـإن افتـراض أن األسـر تسـتطيع بمفردهـا أن تلبـي احتياجـات 

  القدرة قد عفا عليه الزمن وال ُيعد مستدامًا وال منصفًا.  في
 

ألجـل حظى بنظام شامل للرعايـة الطويلـة ايوبالتالي فإنه في القرن الحادي والعشرين يلزم على كل بلد أن  -٧٧
التــي يمكــن أن تقــدَّم فــي المنــزل أو المجتمــع المحلــي أو داخــل المؤسســات. ولهــذه األنظمــة فوائــد عظيمــة تتجــاوز 

الـــذين يعتمـــدون علـــى الرعايـــة مـــن مواصـــلة أداء األفعـــال التـــي يؤمنـــون بأهميتهـــا والتمتـــع بالحيـــاة  المســـنينتمكـــين 
ي يمارسن األعمال التي يرونها مهمة، والحد من استخدام الكريمة. وتشمل هذه األنظمة إتاحة الوقت أمام النساء ك

الخــدمات الصـــحية القصــيرة المـــدى علــى نحـــو غيــر مالئـــم، ومســاعدة األســـر علــى تجنـــب الوقــوع فـــي بــراثن الفقـــر 
والتعـــرض لنفقــــات الرعايــــة الكارثيــــة. وبتقاســـم المخــــاطر والتكــــاليف المرتبطــــة باالعتمـــاد علــــى الرعايــــة علــــى مــــدى 

 لُنظم الرعاية الطويلة األجل أن تساعد على تعزيز التماسك االجتماعي.   األجيال، يمكن
 

ولوضع اإلطار الخاص بكيفية تحقيق ذلـك، تعتمـد االسـتراتيجية تعريـف الرعايـة الطويلـة األجـل المسـتخدم  -٧٨
 ، وهــو: "األنشــطة التــي يــنهض بهــا اآلخــرون لضــمان أن األشــخاصالتقريــر العــالمي بشــأن الشــيخوخة والصــحةفــي 

أو يتعرضون لـه، يمكـنهم الحفـاظ علـى مسـتوى على نحو مستمر القدرة األساسية  تراجع كبير فيالذين يعانون من 
 من القدرة على األداء يتماشى مع حقوقهم األساسية وحرياتهم األساسية وكرامتهم اإلنسانية".

 
الكبيــر فــي األداء، اليــزال  لــى مبــدأين أساســيين. أوًال، أنــه حتــى فــي ظــروف التراجــعإويســتند هــذا التعريــف  -٧٩

هم حياة يعيشـونها. ومـن حقهـم التمتـع بحريـة تحقيـق طموحـاتهم المسـتمرة فـي التمتـع بالعافيـة والمغـزى أمام المسنون
واالحترام، وهم يستحقون ذلك. وثانيًا، أن القدرة األساسية ال تكون ثابتة في هذه المرحلة، مثلها في ذلك مثـل سـائر 

التراجع في القدرة يمثل جـزءًا مـن سلسـلة متصـلة وفـي بعـض األحيـان يمكـن تالفيـه أو عكـس مراحل العمر. بل إن 
مساره. ومن ثـم فـإن تلبيـة احتياجـات األشـخاص فـي هـذه المرحلـة مـن العمـر تلبيـة كاملـة، يتطلـب بـذل الجهـود مـن 

عــن طريــق آليــات أجــل تحقيــق أفضــل مســارات القــدرة، والحــد بالتــالي مــن أوجــه القصــور التــي ســينبغي تعويضــها 
 الرعاية األخرى.

 
ويلزم على كل بلد أن يضع نظامًا يراعي سياقه االقتصادي والثقافي، ويكون قادرًا على االستفادة من ُنظم  -٨٠

تقـديم الرعايـة الصــحية واالجتماعيـة القائمــة بطريقـة تعــزز اإلنصـاف بــين األجيـال. ولــيس هنـاك نظــام واحـد للرعايــة 
في جميع الظروف، حتى في البلدان التي تعاني على نحو مماثل من قصور الموارد.  الطويلة األجل يمكن تطبيقه

واألسر والمجتمعات المحلية ومقدمي  المسنينوينبغي أن تستند ُنظم الرعاية الطويلة األجل إلى شراكة واضحة بين 
 الخدمات والقطاعين العام والخاص.

 
اإلشــراف علــى هــذه الشــراكات وبنــاء توافــق اآلراء ويتمثــل دور رئيســي ينبغــي للحكومــة أن تــنهض بــه فــي  -٨١

بشـأن النظـام األنسـب. وفضــًال عـن ذلـك، فـإن الحكومــات فـي جميـع الظـروف ينبغــي أن تضـطلع بـدور فـي ضــمان 
توافر جميع عناصر النظام، بما في ذلك إطار تنظيمي سليم، والتدريب والدعم لمقدمي الرعاية، والتنسـيق والتكامـل 
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قطاعــات (بمــا فــي ذلــك قطــاع الصــحة)، واآلليــات مثــل االعتمــاد والرصــد مــن أجــل ضــمان علــى صــعيد مختلــف ال
الجودة. وفي العديد من البلـدان سـيقدم القطـاع الخـاص أيضـًا الخـدمات علـى نحـو مباشـر، والسـيما إلـى األشـخاص 

 حاجة (نظرًا لتراجع قدرتهم أو لوضعهم االجتماعي االقتصادي أو لكونهم مهمشين). ّس األم
  
 تحسينه ومواصلة األجل الطويلة للرعاية ومنصف مستدام نظام وضع: ١-٤غرض االستراتيجي ال
 

يتطلــب إنشــاء نظــام مســتدام هــيكًال لتصــريف الشــؤون قــادرًا علــى توجيــه التطــوير واإلشــراف عليــه، وعلــى  -٨٢
إسناد المسؤولية عن إحراز التقدم. ويمكن أن يساعد ذلـك علـى تحديـد الخـدمات واألدوار الرئيسـية والفوائـد المتوقعـة 

ا. وينبغـــي أن يتمثـــل أحـــد محـــاور التركيـــز منهـــا وكيـــف ينبغـــي تقـــديمها، والعقبـــات التـــي قـــد تقـــف فـــي ســـبيل تحقيقهـــ
الرئيســية فــي تطــوير النظــام علــى نحــو يســاعد المســنين علــى قضــاء شــيخوختهم فــي المكــان الــذي يالئمهــم والحفــاظ 
علـــى صـــالتهم بمجتمعـــاتهم المحليـــة وشـــبكاتهم االجتماعيـــة، وعلـــى نحـــو يتـــواءم مـــع احتياجـــات األشـــخاص بتقـــديم 

لى الناس (بما في ذلك في النظام الصـحي). وكجـزء مـن التغطيـة الصـحية الشـاملة، الرعاية المتكاملة التي تركز ع
أو مقــدم الرعايــة أو األســرة لصــعوبات ماليــة،  المســنونر تعــرض مخــاطســيتطلب ضــمان إتاحــة هــذه الرعايــة دون 

 حاجة من الناحية الصحية والمالية. ّس توفير الموارد وااللتزام بإعطاء األولوية لألشخاص األم
 

هنــاك عــدد مــن اإلجــراءات التــي قــد تســاعد علــى تحقيــق هــذه األهــداف. وسيكتســي اإلقــرار الواضــح بــأن و  -٨٣
الرعاية الطويلة األجل تمثل أولوية مهمة في الصـحة العموميـة، أهميـة محوريـة. ويمكـن ربـط ذلـك بـاالعتراف بحـق 

ين، وترسيخ ذلك في التشريعات الوطنية القدرة في الرعاية والدعم المالئم تراجع كبير فيالذين يعانون من  المسنين
مــن الفقــراء والمهمشــين. وســيكون مــن األهميــة  المســنينلضــمان إتاحــة الخــدمات الجيــدة، مــع إيــالء عنايــة خاصــة ب

بمكــان أيضـــًا تحديـــد المســـؤولية عـــن تطـــوير النظــام وبـــدء التخطـــيط أو استعراضـــه، وتحديـــد أدوار الحكومـــة وســـائر 
وج التـــي ســـيلزم اتباعهـــا مـــن أجـــل النهـــوض بهـــذه األدوار، مثـــل اللـــوائح والحـــوافز أصـــحاب المصـــلحة، وتحديـــد النهـــ

والرصد. وأخيرًا فسيلزم ألي نظام أن يستند إلى آليات مستدامة ومنصفة لتوفير الموارد والـدعم، وسـيلزم تحديـد هـذه 
 األليات وٕانشاؤها.

 
 لرعاية: بناء قدرات القوى العاملة ودعم مقدمي ا٢-٤الغرض االستراتيجي 

 
نظام شامل للرعاية الطويلة األجل أن يحظى جميـع المسـاهمين فيـه بالمهـارات الكافيـة وأن  تهيئة تطلبتس -٨٤

ذات صـلة  ٥-٣يحصلوا على الـدعم المالئـم. وسـيكون العديـد مـن اإلجـراءات الموضـحة فـي الغـرض االسـتراتيجي 
ى أن مجـال الرعايـة الطويلـة األجـل ال يحظـى تدريب مقـدمي خـدمات الرعايـة الطويلـة األجـل. ومـع ذلـك، فنظـرًا إلـب

بالتقدير الكافي في معظم البلدان، فسيتمثل إجراء بالغ األهمية فـي ضـمان مـنح مقـدمي الخـدمات المـدفوعي األجـر 
مــا يســتحقون مــن مكانــة وتقــدير بفضــل مســاهمتهم. وعــالوة علــى ذلــك، فإنــه علــى عكــس النظــام الصــحي، يتكــون 

ام الرعايــة الطويلــة األجــل حاليــًا مــن أفــراد األســرة والمتطــوعين وأعضــاء المنظمــات معظــم مقــدمي الرعايــة فــي نظــ
غير مـدربين. ويتـألف العديـد مـنهم  الذين يكونون في كثير من األحيانالمجتمعية أو من العاملين المدفوعي األجر 

الرعايـة هـؤالء يتـاح أنفسهم ومعظمهم من النساء. وسيلزم بذل جهود خاصة لضمان أن جميـع مقـدمي  المسنينمن 
لهــم الحصــول علــى المــوارد و/ أو المعلومــات و/ أو التــدريب الــالزم لهــم كــي ينهضــوا بــأدوارهم. ومــن شــأن ذلــك أن 

يتلقــون أفضــل رعايــة ممكنـة وأن يرفــع عــن مقــدمي الرعايــة الضـغوط الناجمــة عــن افتقــارهم إلــى  المســنينيضـمن أن 
ن التعامـل مـع المواقـف الصـعبة. وتشـمل اآلليـات األخـرى التـي يمكنهـا المعلومات والمهارات الكافية التي تمكنهم مـ

إذن إصـدار الرعايـة المؤقتـة وتـدابير العمـل المرنـة أو علـى كاهـل مقـدمي الرعايـة، تـوفير  أن تحد من العبء الواقع
 الغياب ألفراد القوى العاملة.

  
ســـاعد القـــوى العاملـــة التـــي تتمتـــع كمـــا ســـيكون مـــن المهـــم أيضـــًا التوســـع فـــي القـــوى العاملـــة الحاليـــة. وست -٨٥

بالمهارات الكافية وتحصل على الدعم المالئم على استبقاء العاملين فـي الرعايـة. وتتمثـل إحـدى اإلمكانـات المهمـة 
في زيادة مشـاركة الرجـال والشـباب واألشـخاص مـن غيـر أفـراد األسـرة كـاألقران علـى سـبيل المثـال. وتتمثـل إمكانيـة 
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. وتوجـد المسـنينالمتطـوعين األكبـر سـنًا الـذين يـتم تمكيـنهم مـن خـالل الرابطـات الخاصـة بفي االسـتفادة مـن  أخرى
أمثلة جيدة في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ويمكـن نقـل هـذه المفـاهيم والممارسـات الجيـدة عبـر 

 البلدان والبيئات المختلفة.
 

ــة التــي تركــز علــى : ضــمان جــودة خــدمات الرعايــ٣-٤الغــرض االســتراتيجي  ة الطويلــة األجــل المتكامل
 األشخاص

 
علـى األداء وعــافيتهم. ويتطلـب ذلــك مــن  المســنينيلـزم أن توجــه خـدمات الرعايــة الطويلـة األجــل إلــى قـدرة  -٨٦

 فقـدانالُنظم ومقدمي الرعايـة أن يقـدموا الرعايـة بطريقـة تـدعم أفضـل مسـار للقـدرة األساسـية يمكـن تحقيقـه وتعـوض 
يــق الــدعم والرعايــة واإلجــراءات البيئيــة الراميــة إلــى الحفــاظ علــى القــدرة علــى األداء فــي مســتوى يكفــل القــدرة عــن طر 

العافيــة ويســمح للشــخص المســن بقضــاء شــيخوخته فــي المكــان المالئــم لــه. ويمكــن تحقيــق ذلــك عــن طريــق الرعايــة 
رضــية محــددة وبرعايــة محــددة المتكاملــة علــى نطــاق العديــد مــن الوظــائف والبيئــات والخــدمات الخاصــة بحــاالت م

(الخـــرف والرعايـــة الملطفـــة مـــثًال). كمـــا أن اســـتخدام التكنولوجيـــات الصـــحية المســـاعدة االبتكاريـــة أو االســـتفادة مـــن 
 التكنولوجيات القائمة بطرق ابتكارية من أجل التنسيق والدعم والرصد، قد يكتسيان أهمية خاصة.

 
ــــة وضــــ -٨٧ ــــة هــــذه الرعاي ــــب ضــــمان جــــودة وفعالي ــــة و ويتطل ــــادئ توجيهي بروتوكــــوالت ومعــــايير مالئمــــة. ع مب
يتطلب آليات العتماد مقدمي الرعاية (المؤسسيين والفنيين)، وحماية حقوق المتلقين للرعاية، ورصد وتقييم أثر  كما

 تقديم الرعاية الطويلة األجل على قدرة المتلقيين على األداء وعلى عافيتهم.
 

ج الرعايــة الطويلــة األجــل فــي مختلــف البيئــات التــي ســيكون لهــا وســتتمثل خطــوة رئيســية فــي تحديــد نمــاذ -٨٨
األثر على مسارات التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة. ويمكن التنسيق علـى صـعيد الخـدمات وفيمـا بينهـا أعظم 

(بما في ذلك التنسيق بين الرعاية الطويلة األجل وخدمات الرعايـة الصـحية) مـن خـالل التـدبير العالجـي للحـاالت. 
حــدد جوانــب الرعايــة الحاســمة األهميــة مــع التركيــز علــى تعظــيم القــدرة علــى تكمــا ســيلزم وضــع ُنظــم إلدارة الجــودة 

 .هملواستقالاألداء والعافية. وينبغي أن تستند هذه الُنظم إلى آليات لحماية حقوق المتلقين للرعاية 
 

تــع بالصــحة فــي : تحســين القيــاس والرصــد والبحــث فــي مجــال التم٥الغــرض االســتراتيجي 
 مرحلة الشيخوخة

 
سـيتطلب إحــراز التقــدم فـي مجــال التمتــع بالصــحة فـي مرحلــة الشــيخوخة المزيــد مـن البحــث والبّينــات بشــأن  -٨٩

المســائل المتعلقــة بالســن، واالتجاهــات والتوزيــع، وبشــأن اإلجــراءات التــي يمكــن اتخاذهــا دعمــًا للتمتــع بالصــحة فــي 
هـا. وتشـمل نال هنـاك العديـد مـن األسـئلة األساسـية التـي تنتظـر اإلجابـة عمرحلة الشيخوخة على مدى العمر. ومـاز 

 هذه األسئلة ما يلي:
 

مــا هــي احتياجــات المســنين وأفضــلياتهم؟ مــا مــدى االخــتالف بينهــا؟ مــا هــي حصــائل التمتــع بالصــحة فــي 
 مرحلة الشيخوخة التي يقدرها الناس والتي يرغبون في أن تسهم المجتمعات في تحقيقها؟

هــي األنمــاط الحاليــة للتمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة؟ هــل تــرتبط زيــادة متوســط العمــر المتوقــع مــا 
 بسنوات إضافية من الحياة مع التمتع بالصحة؟ 

مــــا هــــي محــــددات الحيــــاة الطويلــــة مــــع التمتــــع بالصــــحة، بمــــا فــــي ذلــــك المحــــددات الهيكليــــة والبيولوجيــــة 
ما هي الخصـائص البيئيـة التـي تـؤثر فـي حصـائل التمتـع بالصـحة  واالجتماعية والفردية والمتعلقة بالُنظم؟

في مرحلة الشيخوخة مثًال؟ ما هي أوجه التقدم البيولوجي أو الخلوي التي يمكن إتاحتهـا والتـي تالئـم أكبـر 
 طائفة من الناس، والسيما من هم األشد افتقارًا إلى الموارد؟
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هــــل تلبــــى هــــذه و صــــحية والرعايــــة الطويلــــة األجــــل، مــــا هــــي احتياجــــات المســــنين الحاليــــة مــــن الرعايــــة ال
 ؟االحتياجات على النحو المالئم؟ كيف نعرف أن شخصًا ما قد احتفظ باستقالليته
التفـاوت ذات الصـلة أوجـه كيف ينبغي قيـاس التفـاوت فـي التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة، والسـيما 

 بالسياسات واإلجراءات؟
 ا هي أوجه عدم المساواة واإلجحاف في كل سياق من السياقات؟ميتناقص؟ هل يتزايد انعدام المساواة أو 

ن مســــارات التمتــــع بالصــــحة فــــي مرحلــــة الشــــيخوخة، ومــــا هــــي الســــياقات مــــا هــــي التــــدخالت التــــي تحّســــ
 والمجموعات السكانية الفرعية التي تنجح فيها؟

 تتحسن إتاحة هذه التدخالت وفعاليتها وتغطيتها؟ لهو 
 الترتيب المالئمان لهذه التدخالت في مختلف السياقات؟التوقيت و  ماما ه

كيف يمكـن تحسـين نهـوج البحـوث السـريرية مـن أجـل توليـد المعلومـات عـن فعاليـة المعالجـات ومردوديتهـا 
 في المسنين أو األشخاص المصابين باعتالالت مصاحبة؟

هيئـــة البيئـــات المراعيـــة مـــا هـــي خصـــائص البيئـــة المراعيـــة للمســـنين؟ مـــا هـــي التـــدخالت التـــي تـــنجح فـــي ت
 للمسنين؟ 

؟ مــــــا هــــــي التكــــــاليف المســــــنونمــــــا هــــــي المســــــاهمات االقتصــــــادية والمســــــاهمات األخــــــرى التــــــي يقــــــدمها 
لتراجــع القــدرة علــى األداء فــي الكبــر بالنســبة إلــى الشــخص المســن وأســرته ومجتمعــه المحلــي؟  اإلجماليــة

تماعيـــة وســائر أشــكال الحمايــة االجتماعيـــة هــو عائــد االســتثمار فـــي الخــدمات الصــحية والرعايــة االج مــا
 ؟ للمسنين

مـــا هـــي أفضـــل االســـتثمارات وأكثرهـــا اســـتدامة لتعزيـــز التمتـــع بالصـــحة فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة علـــى مـــدى 
 العمر؟

 
وتتطلــب اإلجابــة عــن هــذه األســئلة وغيرهــا مــن األســئلة البحــث فــي طيــف مــن التخصصــات التــي ســتكون  -٩٠

البّينــات علــى نحــو يتــيح االسترشــاد بهــا فــي وضــع خيــارات السياســات. كمــا نتــاج إذات صــلة بقطاعــات عــدة، مــع 
ســيتطلب ذلــك إجــراء تقيــيم دقيــق للسياســات والتــدخالت التــي ُوضــعت. وســتتمثل خطــوة أساســية فــي فهــم مــا لــدى 
المســنين وأســرهم مــن احتياجــات وحقــوق وتوقعــات. وســتتمثل خطــوة أخــرى فــي تحســين فهــم تفــاعالت المســنين مــن 

والنســاء مــع مجتمعــاتهم المحليــة وشــبكاتهم االجتماعيــة وقطــاع الصــحة والقطــاع االجتمــاعي والبيئــة األوســع الرجــال 
ــًا للخصــائص االجتماعيــة  ــًا. وســيتطلب ذلــك إجــراء دراســات نوعيــة وكميــة توثــق اخــتالف هــذه التفــاعالت وفق نطاق

كيــف تتغيــر هــذه العالقــات عبــر االقتصــادية وغيرهــا مــن الخصــائص، بمــا فــي ذلــك نــوع الجــنس ومحــل اإلقامــة، و 
 الزمن.

  
إلى  ت تلك الجهودأو عمد ،بياناتالالعديد من الجهود المبذولة لجمع  استُبعد المسنون فيوفي الماضي،  -٩١

نهــوج اإلحصــاء لعامــًا. وســيلزم  ٦٥أو  ٦٠نــات الخاصــة باألشــخاص الــذين تجــاوزوا ســن معينــة، مثــل اتجميــع البي
، وللفئات العمرية األكبر سنًا، وأن تتضمن أعدادًا كافية لتوثيق خبـراتهم لمسنينلوالترصد الوطنية أن تصبح شاملة 

وســياقاتهم المتنوعــة. وســيلزم تصــنيف مــوارد المعلومــات حســب الســن ونــوع الجــنس وغيرهــا مــن الخصــائص بمــا فــي 
وجمعهـا والتبليـغ ذلك الحالة االجتماعية. ويجب دمج ذلك في تصميم اإلحصاءات الحيوية والمسوح العامة للسكان 

جمــع عنهــا، وســيلزم وضــع النهــوج لــربط البيانــات علــى صــعيد القطاعــات وتحليلهــا. وفــي الوقــت الحاضــر عنــدما تُ 
البيانــات عــن المســنين وآدائهــم، تقتصــر األدوات المســتخدمة علــى تحديــد المصــابين مــنهم بــالمرض أو بتراجــع كبيــر 

ا تســـجيل مســـارات التمتـــع بالصـــحة فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة فـــي القـــدرة. ويلـــزم وضـــع أســـاليب وأدوات جديـــدة يمكنهـــ
ومحدداتها وحصائلها وتوزيعها على مدى العمـر، وسـيلزم دمـج هـذه األسـاليب واألدوات فـي عمليـات جمـع البيانـات 

 الروتينية وسائر المسوح السكانية الدورية.
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ســيلزم إجــراء الدراســات  ومــن أجــل قيــاس مــدى مواءمــة الــُنظم الصــحية واالجتماعيــة الحتياجــات المســنين، -٩٢
التـــي ال تنظــــر فـــي وجــــود األمـــراض المزمنــــة واألمــــراض الحـــادة أو غيابهــــا فحســـب، بــــل وفـــي وجــــود االعــــتالالت 

المسنين وقدرتهم على األداء. ويجب أن ُيستكمل ذلك بمعلومات أفضل عن  استطاعةالمصاحبة أيضًا وأثرها على 
ت المرضية، سواء عن طريق الخدمات التي تشمل تعزيز الصحة مدى تلبية االحتياجات التي تنشأ عن هذه الحاال

والوقايــة مــن المــرض والعــالج والتأهيــل والرعايــة الملطفــة، أو عــن طريــق الــُنظم االجتماعيــة األوســع نطاقــًا. وســيلزم 
، ، وفعاليتهــاالمســنونإجــراء البحــوث أيضــًا للنظــر فــي مــدى إتاحــة الطيــف الكامــل مــن الخــدمات التــي يحتــاج إليهــا 

وعـــدم تســـببها فـــي عـــبء مـــالي علـــى األفـــراد وأســـرهم. وغالبـــًا مـــا ســـتؤدي مشـــاركة المســـنين ومســـاهمتهم فـــي تحديـــد 
األولويــات ووضــع األســاليب، بوصــفهم مجيبــين علــى الدراســات أو أصــحاب مصــلحة فــي اســتعراض النتــائج، إلــى 

اســــات أو الخــــدمات أو األجهــــزة أو تصــــاميم للدراســــات وتــــدخالت أكثــــر مالءمــــة وابتكــــارًا، ســــواء فيمــــا يتعلــــق بالسي
 المنتجات.

 
ـــــوع الســـــكان وللســـــياقات  -٩٣ ـــــة لتن ـــــدان والمتعـــــددة التخصصـــــات الممثل كمـــــا ســـــتكون الدراســـــات المتعـــــددة البل

للمســــــنين مــــــن الرجــــــال والنســــــاء، مهمــــــة أيضــــــًا. ومــــــن شــــــأن هــــــذه الدراســــــات أن تســــــاعد علــــــى تحديــــــد  المميــــــزة
لـــــف المجموعـــــات الســـــكانية. وســـــيلزم أيضـــــًا وضـــــع آليـــــات الناجحـــــة فـــــي مختلـــــف الســـــياقات وفـــــي مخت التـــــدخالت
ـــــى سياســـــات وممارســـــات.  عالميـــــة ـــــى وجـــــه الســـــرعة إل ـــــات وترجمتهـــــا عل ـــــة لضـــــمان دمـــــج المعـــــارف والبّين ومحلي

ذلــــك توصــــيل المعلومــــات إلــــى صــــناع القــــرار فــــي أشــــكال مالئمــــة لهــــم، مثــــل "أفضــــل الممارســــات" أو  وسيشــــمل
مارســـة الســـريرية، والتـــدخالت الصـــحية القائمـــة علـــى الســـكان، والمنـــازل الخيـــارات" فـــي تعزيـــز الصـــحة والم "أفضـــل

والمجتمعات المحلية المراعية للمسنين، ودمج الصحة في جميع السياسات. ولكن ذلك سيتطلب أيضًا من الباحثين 
حثـوا علـى أن يشاركوا في العمليات التي تتيح لهم فهمًا أفضل للثغـرات المعرفيـة التـي تعـوق وضـع السياسـات وأن يُ 

 سد هذه الثغرات.
 

ومـــع تزايـــد البّينـــات ســـيلزم وضـــع ُأطـــر وآليـــات المســـاءلة لرصـــد التقـــدم. وينبغـــي أن تتضـــمن هـــذه اُألطـــر  -٩٤
واآلليــات القــيم التــي تنطــوي عليهــا هــذه االســتراتيجية، وغايــات عالميــة شــاملة، واستعراضــات دوريــة شــاملة لحقــوق 

ة، والتزامــًا بتهيئــة المــدن والمجتمعــات المحليــة المراعيــة للمســنين، فــي اإلنســان، وعمليــات تقيــيم أداء الــُنظم الصــحي
 جملة أمور. 

  
: االتفاق على أساليب قياس التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة وتحليلـه ١-٥الغرض االستراتيجي 

 ووصفه ورصده
 

دون الفهـم الشـامل حـول مـا يإن المقاييس واألساليب المستخدمة حاليًا فـي مجـال الشـيخوخة ُتعـد محـدودة،  -٩٥
للمشــكالت الصــحية الخاصــة بالمســنين وفائــدة التــدخالت الراميــة إلــى معالجتهــا. ويلــزم إجــراء مناقشــات شــفافة حــول 
القيم واألولويات بمشاركة المسـنين وسـائر أصـحاب المصـلحة، لالسترشـاد بهـا فـي كيفيـة وضـع التعـاريف التشـغيلية 

متـــع بالصـــحة، وتنفيـــذها فـــي مجـــال الرصـــد والترصـــد والبحـــث. وينبغـــي والقياســـات الخاصـــة بالحيـــاة الطويلـــة مـــع الت
مات البيولوجيــة وغيرهــا مــن صــالتوصــل إلــى توافــق آراء حــول المصــطلحات المشــتركة وحــول أنســب المقــاييس، والوا

مات، والمقـــــاييس الخاصـــــة بجمـــــع البيانـــــات ونهـــــوج التبليـــــغ عنهـــــا. وستســـــتفيد التحســـــينات مـــــن طيـــــف مـــــن صـــــالوا
 المجاالت، وينبغي أن تفي بمعايير واضحة.االختصاصات و 

 
وتتمثل إحدى األولويات في أن تسعى هذه النهوج الجديدة إلى قياس مسارات القدرة األساسية والقدرة علـى  -٩٦

األداء على مدى العمر وتحليلها، والتمييز بين قدرة الفرد وأثر البيئة األوسع نطاقًا، ومراعاة االختالف الفيزيولـوجي 
ين واالنتشــار الواســع لحــاالت المراضــة المتعــددة عنــد تقيــيم أثــر التــدخالت الســريرية، وتســجيل وجهــات لــدى المســن

بشـأن العوامـل التـي تشـكل الصـحة والعافيـة. كمـا يلـزم وضـع نهـوج تحليليـة جديـدة للحصــول  لمسـنينالنظـر الفريـدة ل
وائــد التــدخالت الشــاملة للســكان ككــل علــى تقــديرات اقتصــادية وثيقــة وشــاملة ألثــر اعــتالل الصــحة علــى المســنين وف

 والتدخالت السريرية.
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 : تعزيز القدرات في مجال البحث وحوافز االبتكار٢-٥الغرض االستراتيجي 
 

يتطلـــب تعزيــــز التمتــــع بالصــــحة فــــي مرحلــــة الشـــيخوخة أيضــــًا تشــــجيع االبتكــــار، وتبــــادل المعــــارف ونقــــل  -٩٧
ات والتمويــل) فـي جميــع البلــدان، مــن أجــل مواجهــة التحــديات التكنولوجيـا طوعــًا، واجتــذاب المــوارد (النــاس والمؤسســ

الرئيســية المطروحــة. ويجــب أن يكــون تطــوير االبتكــارات (فــي المجــاالت التــي تتــراوح بــين التكنولوجيــات المســاعدة 
يــة الــذين ينتمــون إلــى الفئــات العمر  لمســنينوالمنتجــات الصــيدالنية ونمــاذج الرعايــة والتنبــؤ بالســيناريوهات) شــامًال ل

األكبــر ســنًا، مــن حيــث التصــميم والتقيــيم اللــذين يقــران بــاالختالف الفيزيولــوجي لــدى المســنين مــن الرجــال والنســاء. 
وســيتطلب ذلــك تعزيــز القــدرات علــى صــعيد الــُنظم والمؤسســات واألفــراد بقــدر كبيــر. كمــا ســيلزم المزيــد مــن التعــاون 

 على نطاق المنظمات والتخصصات والبلدان.
 

البحــوث المتعــددة االختصاصــات التــي تشــمل تحاليــل تراعــي نــوع الجــنس وتتوجــه إلــى تحقيــق  ويلــزم إجــراء -٩٨
اإلنصــاف، بمشــاركة المســنين فــي جميــع المراحــل، مــن أجــل إنتــاج البّينــات التــي يمكــن االسترشــاد بهــا فــي وضــع 

جيـه الحكومـات وأصـحاب السياسات الجديدة وتقييم السياسات القائمة. ويلزم وضع المبـادئ التوجيهيـة األخالقيـة لتو 
المصلحة على جميع المستويات، من أجل تلبية الطلبـات المتنافسـة علـى المـوارد، ووضـع نهـوج أكثـر شـموًال تحقـق 

 القدر األمثل من القدرة على االداء لدى كل شخص.
 

وسُتســـــتحدث االبتكـــــارات المتعلقـــــة بالمســـــنين فـــــي اختصاصـــــات أخـــــرى بخـــــالف طـــــب الشـــــيوخ وأمـــــراض  -٩٩
مــع ذلــك فــإن القوالــب النمطيــة التــي تتعلــق بالمســنين والتــي عفــا عليهــا الــزمن عــادة مــا تحــد مــن قــدرة الشــيخوخة. و 

الباحثين في العديد من المجاالت على النظر في الفرص المتاحة للتدخل والوقوف عليهـا. وحتـى فـي التخصصـات 
 الصحية قد تحد المواقف التي تميز ضد المسنين من تقدم البحث. 

  
ــند أولويــات البحــوث العالميــة التــي ويلــزم تحديــ -١٠٠ مــن فهــم أفضــل لشــيخوخة الســكان والصــحة فــي القــرن  ُتمكِّ

الحــادي والعشــرين، مــن أجــل معالجــة محــددات التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة وتقيــيم التــدخالت الراميــة إلــى 
الكافيـة. كمـا سـيتعين تحويـل تحسينها. وينبغي أن يـزود البـاحثون وسـائر المنتجـين للمعـارف بالمعلومـات والمعـدات 

الموارد إلى المجاالت الناشئة أو معالجة الثغرات األساسية، ويجب أن تكون النتائج متاحة بسهولة في شـتى أنحـاء 
 العالم.

  
 : إجراء البحوث وتجميع البّينات بشأن التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة٣-٥الغرض االستراتيجي 

 
ستدامة للصحة العموميـة لشـيخوخة السـكان، يلـزم تـوفير معلومـات أفضـل من أجل حشد استجابة فعالة وم -١٠١

بكثير عـن احتياجـات المسـنين وأفضـلياتهم؛ وٕاذا مـا كانـت هـذه االحتياجـات واألفضـليات ُتلبـى حاليـًا؛ واألمـور التـي 
ة هــذه تــؤثر فــي مســارات التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة؛ والتــدخالت التــي تــنجح فــي تحســينها؛ ومــدى فعاليــ

التدخالت من حيث التكلفة. وينبغي للبحوث ودراسات التقييم أن تحدد ما يمكن عمله لتمكين كل شخص مـن بلـوغ 
مستوى عال نسبيًا من القدرة المستقرة، من أجل دعم األشخاص الذين تتراجع قدرتهم، ودعم هؤالء الذين فقـدوا قـدرًا 

 كبيرًا من قدرتهم. 
 

ائمـــة علـــى الســـكان التـــي تتنـــاول المســـنين فـــي المنـــازل والمجتمعـــات المحليـــة وكبدايـــة، يمكـــن للدراســـات الق -١٠٢
والمؤسســات، أن تحــدد مســتويات القــدرة األساســية والقــدرة علــى األداء وتوزيعهمــا، وكيــف يتغيــران عبــر الــزمن، وٕالــى 

المعلومــات أي مــدى ُتلبــى احتياجــات المســنين وتوقعــاتهم مــن الخــدمات الصــحية والرعايــة. وينبغــي أن ُتجمــع هــذه 
 بطرق تسمح بالمقارنة السليمة والتي يعول عليها بين األماكن وعبر الزمن.

 
وثمــــة حاجــــة إلــــى المزيــــد مــــن البّينــــات عــــن كيفيــــة تشــــكيل الظــــروف والمحــــددات السياســــية واالجتماعيــــة  -١٠٣

ة فـــي مرحلـــة والبيولوجيـــة والبيئيـــة األساســـية، حيـــث إنهـــا تســـهم وتـــؤثر تـــأثيرًا مختلفـــًا علـــى مســـارات التمتـــع بالصـــح
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الشيخوخة على مدى العمر داخل مجتمع معين وعلى نطاق البلدان. وستتمثل أولوية أخرى في تحديد طـرق تنظـيم 
الخــــدمات الطبيـــــة والصــــحية واالجتماعيـــــة واختيارهــــا ودمجهـــــا لـــــدعم المســــنين فـــــي المنــــزل والمجتمـــــع المحلـــــي أو 

ات الخاصــة بتصــريف شــؤون هــذه الخــدمات المؤسســات علــى أفضــل وجــه. وســوف يلــزم أن يتضــمن ذلــك االعتبــار 
وتنظيمهـــا وٕاتاحتهـــا وتمويلهـــا وتقـــديمها مـــن ِقبـــل الفنيـــين الصـــحيين ومقـــدمي الرعايـــة غيـــر الرســـميين، واالعتبـــارات 

وهناك حاجة عاجلة أيضًا إلى بحث طرق تحسين السياق البيئي األوسع نطاقًا واآلليات الخاصة بتقييم أداء الُنظم. 
تخـذ ت التي تؤثر على التمتع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة، وتحديـد اإلجـراءات التـي يمكـن أن تُ المتعددة القطاعا

 كن العمل وغيرها من األماكن من أجل تحسين هذا األثر.اداخل األسر المعيشية والمجتمع المحلي وأم
 

بــدأ فــي مراحــل وقــد أدى اإلقــرار المتزايــد بــأن العديــد مــن محــددات التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة ت -١٠٤
سابقة من الحياة، إلى إثارة االهتمام بكيفية استخدام النهج الشامل لمراحل الحياة في تحديد الفترات التي ُيعد العمل 

اإلجحافـــات وجوانـــب ســـرعة التـــأثر (أو  طريقـــة تـــراكم وتحديـــدفيهـــا حاســـم األهميـــة. وينبغـــي أن يشـــمل هـــذا التحليـــل 
يمكـــن الســـتخدام الدراســـات األترابيـــة الطوليـــة أن يوضـــح العالقـــات الســـببية جوانـــب القـــوة والقـــدرة علـــى الصـــمود). و 

ويسمح بفحص العمليات اإلنمائية التي تشكل االختالفات المبدئية والدائمة في الصحة. وهذه الدراسـات إلـى جانـب 
مــن ســرعة  التجــارب الطبيعيــة وعمليــات التقيــيم، قــد توضــح أيضــًا ترتيــب وفعاليــة التــدخالت التــي يمكــن أن تخفــف

 التأثر وتتغلب عليها أو تعزز دعم الحصائل المرغوبة.
 

وأخيرًا فثمة حاجة عاجلة إلى بحوث سريرية أفضل عن مسـببات الحـاالت الصـحية الرئيسـية التـي تصـيب  -١٠٥
 وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــةالمســنين وعالجهــا، بمــا فــي ذلــك حــاالت الضــعف العضــلي والهيكلــي والحســي، 

مثــــل فــــرط ضــــغط الــــدم والســــكري؛ االضــــطرابات النفســــية، والخــــرف وتراجــــع اإلدراك؛ الســــرطان، وعوامــــل الخطــــر 
ومتالزمـــات الشـــيخوخة مثـــل الـــوهن. ويجـــب أن يشـــمل ذلـــك مراعـــاة أفضـــل لالختالفـــات الفيزيولوجيـــة المحـــددة لـــدى 

ة. ويمكـن أن يتوسـع المسنين من الرجال والنساء ووجود احتمال كبير أن يكونوا مصابين بحـاالت المراضـة المتعـدد
 ذلك ليشمل التدخالت الممكنة لتعديل التغيرات الفيزيولوجية والنفسية المرتبطة بالشيخوخة.

  
 الموارد

 
سيتعين على الجهات الفاعلة والعوامل المتعددة أن تتواءم وتتعاون وتشارك في إنتاج التمتع بالصحة فـي   -١٠٦

ويات الرســمية للحكومــة، واألفــراد فــي المجتمعــات المحليــة مرحلــة الشــيخوخة. وتشــمل هــذه الجهــات والعوامــل المســت
عمـــال والمنظمـــات فـــي مختلـــف القطاعـــات. مـــن الشـــبكات والرابطـــات واأل اً واســـع اً وكمرضـــى ومقـــدمي رعايـــة، وطيفـــ

المـــوارد الماليـــة الالزمـــة لألمانـــة مـــن أجـــل العمـــل علـــى تحقيـــق  ٢٠١٧-٢٠١٦وتوضـــح الميزانيـــة البرمجيـــة للفتـــرة 
راتيجية المحــددة علــى نطــاق المنظمــة بشــأن الشــيخوخة والصــحة؛ ولكــن المــوارد المخصصــة لمجــال األغــراض االســت

الشـــيخوخة والصـــحة غيـــر كافيـــة للوفـــاء بالتوقعـــات. وبالنســـبة إلـــى الثنائيـــات القادمـــة، ســـيلزم تخصـــيص المزيـــد مـــن 
فـي مرحلـة الشـيخوخة. وتتوقـف الموارد نظرًا لسرعة شيخوخة السكان وزيادة الفرص المتاحة لتعزيز التمتع بالصـحة 

مواصلة التقدم صـوب تحقيـق التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـوطني علـى حجـم 
المـوارد اإلضـافية المتاحـة والمخصصـة لهــذا المجـال، وعلـى اإلجـراءات الفعالـة المشــتركة علـى صـعيد جميـع بــرامج 

على جميع الشركاء، بمـا فـي ذلـك المنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات  المنظمة وٕاداراتها ومستوياتها. وسيتعين
غير الحكومية، والمؤسسات األكاديمية والبحثية، والقطاع الخاص، أن يبذلوا المزيد من الجهود لتعبئة المـوارد علـى 

 المستويات كافة.
 

 ٢٠٢٠-٢٠١٦المعالم الرئيسية في الفترة 
 

االســتراتيجية العالميــة اســتجابة شــاملة للحكومــة ككــل والمجتمــع ككــل.  يتطلــب العمــل معــًا مــن أجــل تنفيــذ -١٠٧
تتطلـب جـدوًال زمنيـًا  ٢٠٢٠-٢٠١٦وفضًال عن ذلك، فإن اإلجراءات المحددة الـواردة فـي التـذييل والخاصـة بـالفترة 

عد ذلك جزءًا ومعالم رئيسية يمكن للدول األعضاء وأصحاب المصلحة وشركاء التنمية الرئيسيين أن يلتزموا بها. ويُ 
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مــن عمليــة المســاءلة علــى صــعيد الحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة والبلــدان وســائر أصــحاب المصــلحة بشــأن 
التعاون والتزامهم به. ويتمثـل أحـد المعـالم الرئيسـية األولـى المحـددة لفتـرة السـنوات الخمـس هـذه فـي وضـع مجموعـة 

مـــا يتعلـــق بـــأغراض خطـــة العمـــل، بحلـــول نهايـــة كـــانون األول/ مـــن المؤشـــرات الرئيســـية للعمليـــة القابلـــة للقيـــاس في
. وســـوف ُتســـتخدم هـــذه المؤشـــرات فـــي قيـــاس التقـــدم الالحـــق وتســـهم فـــي المســـاءلة، وســـتركز فـــي ٢٠١٦ ديســـمبر

معظمهــا علــى اإلجــراءات التــي اتخــذتها الــدول األعضــاء واألمانــة مــع إعــداد مســوغات االســتثمار فــي هــذا العمــل 
ول األعضــاء واألمانــة معــًا علــى الرصــد لمعرفــة إذا مــا كانــت عمليــة التنفيــذ فــي عمومهــا تتقــدم أيضــًا. وستســاعد الــد

دمت، ومــا إذا كــان يلــزم تصــحيح المســار صــوب ُقــعلــى المســار الصــحيح، ومــا إذا كانــت المــوارد والمســاهمات قــد 
ضًا في قياس مدى تقدم تحقيق الرؤية الخاصة بالتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة. وسوف تستخدم المؤشرات أي
، بمـا فـي ٢٠٣٠-٢٠٢٠األعمال التحضيرية صوب التخطيط لعقد التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة في الفترة 

 ذلك تحديد القيم األساسية للصحة وسائر مؤشرات الحصائل ذات األهمية.
  

٢٠١٦ 
 ِقَبـــلين بشــأن الشـــيخوخة والصــحة مـــن أيــار/ مـــايو:  اعتمــاد الصـــيغة النهائيــة لالســـتراتيجية وخطـــة العمــل العـــالميت

 جمعية الصحة العالمية
كــانون األول/ ديســمبر:  تحديــد مؤشــرات التقــدم القابلــة للقيــاس لكــل غــرض اســتراتيجي مــن األغــراض المحــددة فــي 

 االستراتيجية
 

٢٠١٧ 
 على اعتمادها  عاماً  ١٥شباط/ فبراير:  المساهمة في استعراض خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة بعد مرور 

حزيران/ يونيو:  االتفـاق علـى مقـاييس وأسـاليب تقيـيم التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة، سـواء أكانـت موجـودة 
 بالفعل أم جديدة

 
٢٠١٨ 

حزيــران/ يونيــو:  تقريــر منتصــف المــدة بشــأن تنفيــذ االســتراتيجية، بمــا فــي ذلــك التقــدم الُمحــرز فــي تجميــع البّينــات 
تنقيح توجه االستراتيجية باالستناد إلى العبر و وضوعات الرئيسية والرصد والقواعد و"أفضل الخيارات". الخاصة بالم

 المستخلصة حتى تاريخه
 

٢٠١٩: 
أيلــول/ ســبتمبر:  مناقشــة االقتراحــات بشــأن عقــد التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة فــي مشــاورة  -أيــار/ مــايو 

، والهيئات التابعة لمنظومـة األمـم المتحـدة، وسـائر الشـركاء لمسنينات الممثلة لمفتوحة مع الدول األعضاء، والكيان
 وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

 
٢٠٢٠: 

كــانون الثــاني/ ينــاير:  مناقشــة االقتراحــات بشــأن عقــد التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة، والتوســع فــي خطــة 
 التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، في المجلس ٢٠٣٠ عام إلى ٢٠٢٠العمل للفترة من عام 

تشـــرين األول/ أكتـــوبر:  التقريـــر الختـــامي بشـــأن اســـتعراض االســـتراتيجية الشـــامل للبيانـــات األساســـية لعقـــد التمتـــع 
 بالصحة في مرحلة الشيخوخة
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 التذييل
  
  
  ٢٠٢٠- ٢٠١٦خطة العمل للفترة 

  
  

لــدول األعضــاء، وأمانــة المنظمــة، وســـائر يوضــح الجــدول التــالي المســاهمات التــي يمكــن أن تســـهم بهــا ا
كـل غـرض مـن األغـراض الـوطني والـدولي، فـي  ينالهيئات التابعة لمنظومة األمم المتحدة، والشركاء على الصـعيد

وسيختلف كل بلد عن اآلخر من حيث تأهبه التخاذ اإلجراءات التي ُحـددت. واإلجـراءات التـي ينبغـي االستراتيجية 
 واألولويات الوطنية. الوطني التنفيذ، يتوقفان في المقام األول على السياقاتخاذها وترتيبها عند 

  
  االلتزام بالعمل المرتبط بالتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة في كل بلد :١الغرض االستراتيجي 

  
  الدول األعضاء

األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
نية الجهات الشريكة الوط

  والدولية

وضــــع أطــــر    ١-١
عمــل وطنيــة متعلقــة 
بـالتمتع بالصـحة فــي 

  مرحلة الشيخوخة

تحديـــــد مراكـــــز اتصـــــال حكوميـــــة 
معنيـــــــة بـــــــالتمتع بالصـــــــحة فـــــــي 

  مرحلة الشيخوخة
إشـــــــراك المســـــــنين بانتظـــــــام فـــــــي 
وضع جميـع القـوانين والسياسـات 
والخطـــــــط المتعلقـــــــة بالشـــــــيخوخة 
والصـــــــــحة وتنفيـــــــــذها ورصـــــــــدها 

  وتقييمها
اد خطــــــط وطنيــــــة وٕاقليميــــــة إعــــــد

بالتعـــــــاون مـــــــع جميـــــــع الجهـــــــات 
صـــــــــــاحبة المصـــــــــــلحة المعنيـــــــــــة 
لتعزيـــــــز التمتــــــــع بالصـــــــحة فــــــــي 
ـــــــــــة الشـــــــــــيخوخة، بتحديـــــــــــد  مرحل
خطــــــــــوط واضــــــــــحة للمســــــــــؤولية 
ـــــــــــــــة بالتنســـــــــــــــيق  ـــــــــــــــات معني وآلي
والمســاءلة والرصــد والتبليــغ علــى 
  نطاق جميع القطاعات المعنية

تخصــيص المــوارد الكافيــة لتنفيــذ 
مان فعاليــــــة خطــــــط العمــــــل وضــــــ

إدارة المــــوارد العامــــة فــــي الوقــــت 
ذاتــه لتيســير التمتــع بالصــحة فــي 

  مرحلة الشيخوخة
مراجعـــــــــة القـــــــــوانين والسياســـــــــات 
الرئيســــية والمرتبطــــة بالشــــيخوخة 
لتعزيـــــــز التمتــــــــع بالصـــــــحة فــــــــي 
مرحلة الشيخوخة ومراجعة آليات 

  االمتثال واإلنفاذ

دعـــــــم الحـــــــوارات السياســـــــية 
مي بـــــالتقرير العـــــالالمتعلقـــــة 

 بشـــــأن الشـــــيخوخة والصـــــحة
واالســتراتيجية وخطــة العمــل 

  العالميتين
وضـــع مســـوغات االســـتثمار 
والميزانيـــــــة لتـــــــوفير المـــــــوارد 
الالزمـــــــــــة لخطـــــــــــة العمـــــــــــل 

  اإلجمالية في هذا المجال
توطيــــــــــــــد التعــــــــــــــاون بــــــــــــــين 
القطاعــــــــات بشــــــــأن التمتــــــــع 
ـــــــــــــي مرحلـــــــــــــة  بالصـــــــــــــحة ف

  الشيخوخة
إجــــراء تحليــــل حالــــة لُألطــــر 

لـــــــــــى القائمـــــــــــة وتبادلهـــــــــــا ع
  الصعيد العالمي

إدراج موضـــــوع اتبـــــاع نهـــــج 
ـــــع  ـــــة العمـــــر للتمت ـــــدوم طيل ي
ـــــــــــــي مرحلـــــــــــــة  بالصـــــــــــــحة ف
ــــــــــي جــــــــــداول  الشــــــــــيخوخة ف
أعمــــال اجتماعــــات األجهــــزة 
الرئاســــــــــــية علــــــــــــى جميــــــــــــع 
المســـتويات وفـــي المنتـــديات 
االجتماعيــــــــــــــــة والصــــــــــــــــحية 

  واالقتصادية األخرى
إشـــراك المســـنين فـــي عمليـــة 
رســــــــــــم السياســــــــــــات علــــــــــــى 

اإلقليمــــي المســــتوى الــــدولي و 
والـــوطني فـــي إطـــار هياكـــل 

  المنظمة

ــــــع بالصــــــحة فــــــي  إدراج التمت
مرحلـــة الشـــيخوخة فـــي جميـــع 
الحــــــــــــــــــــوارات والسياســــــــــــــــــــات 
المتصــــــلة بالصــــــحة وحقــــــوق 

  اإلنسان والتنمية
تبـــــــادل المعلومـــــــات وتنســـــــيق 
اإلجراءات ومشاطرة الـدروس 
المستخلصــــــــة لــــــــدعم وضــــــــع 
السياســات والخطــط مــن أجــل 
تعزيــــز التمتــــع بالصــــحة فــــي 

  رحلة الشيخوخةم
دعــــــــــــم مشــــــــــــاركة المســــــــــــنين 
والمنظمـــات الممثلـــة لهـــم فـــي 
مراجعــــة القــــوانين والسياســــات 
والخطــــط المــــؤثرة فــــي التمتــــع 
بالصـــــــــــــــحة فـــــــــــــــي مرحلـــــــــــــــة 
الشـــــــــــيخوخة ووضـــــــــــع هـــــــــــذه 
  القوانين والسياسات والخطط

ــــــــــــــــــــز    ٢-١ تعزي
ــــــــة  القــــــــدرات الوطني
لوضــــــــع سياســــــــات 

ر تكوين ثقافة لصنع القرارات تقد
  قيمة البينات واستخدامها

تقنــي ألنشــطة تقــديم الــدعم ال
نقــــل المعــــارف التــــي تمّكــــن 
مــــــــــــن وضــــــــــــع السياســــــــــــات 

ــــــــات  ــــــــالغ بالبين ضــــــــمان اإلب
بوســـــــــــائل يمكـــــــــــن لراســـــــــــمي 
ــــــــــــاذ إليهــــــــــــا  السياســــــــــــات النف
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  الدول األعضاء

األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
نية الجهات الشريكة الوط

  والدولية
إنشـــــــــــــــــــاء هياكـــــــــــــــــــل رســـــــــــــــــــمية   ُمسندة بالبّينات

الفــــــــــــــرص والقــــــــــــــدرات  وٕاتاحــــــــــــــة
واألنشـطة لنقـل البحـوث والبينــات 
مــــــن أجــــــل توجيــــــه عمليــــــة رســــــم 

  السياسات
تحديـــــد ثغـــــرات البحـــــث وتشـــــجيع 

  البحث في هذه المجاالت
إنشـــــــــاء آليـــــــــات تســـــــــمح بتـــــــــدفق 
التواصـــــل الفعـــــال بـــــين البـــــاحثين 

  وصانعي القرارات

الُمســـــــــندة بالبّينـــــــــات بشـــــــــأن 
التمتـــع بالصـــحة فـــي مرحلـــة 

  الشيخوخة

تيســــــــــير التبــــــــــادالت علــــــــــى 
صــــعيد البلــــدان فيمــــا يتعلــــق 
باالبتكــــــــــارات والممارســــــــــات 

  الجيدة

  واستخدامها
جــــراء بحــــوث فــــي مجــــاالت إ

تحــــــدَّد فيهــــــا ثغــــــرات متعلقــــــة 
  بالسياسات والممارسات

تيسير العالقات بين الباحثين 
ومســـــــــــــــــــتخدمي المعـــــــــــــــــــارف 
والممـــولين والمســـنين واألســــر 
ومقــــــدمي الرعايــــــة والهيئــــــات 
المهنيــــــــــــــــة دعمــــــــــــــــًا لرســــــــــــــــم 
السياســــــــــات بشــــــــــأن التمتــــــــــع 
بالصـــــــــــــــحة فـــــــــــــــي مرحلـــــــــــــــة 
الشـــــــيخوخة، بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــك 

ميـــــــــــة إنشـــــــــــاء منتـــــــــــديات إقلي
وعالقــــات لتبــــادل المعلومــــات 
والممارســات الجيــدة واألدوات 

  بين النظراء
مكافحة    ٣-١

التمييز ضد 
وتغيير  المسنين

الشيخوخة  فهم
  والصحة

دعــــم جمــــع المعلومــــات الُمســــندة 
بالبّينــات والمصــنفة حســب الســن 
عــــــــــــــن الشــــــــــــــيخوخة والصــــــــــــــحة 

  وتعميمها ومساهمة المسنين
اعتمـــــــــــاد تشـــــــــــريعات لمكافحـــــــــــة 

ز علـــــــــى أســـــــــاس الســـــــــن التمييـــــــــ
  ووضع آليات إلنفاذها

تعـــديل القـــوانين أو السياســـات أو 
البــــــــــرامج الراهنــــــــــة أو إبطالهــــــــــا، 
والسيما القوانين أو السياسـات أو 
البــــــرامج التــــــي تتعلــــــق بالصــــــحة 
والعمـــــــل والــــــــتعلم مـــــــدى الحيــــــــاة 
وتنطــــوي علــــى التمييــــز المباشــــر 
أو غيــــــر المباشــــــر وتحــــــول دون 
مشــــــاركة المســــــنين فــــــي المنــــــافع 
التـــــــي تكفـــــــل تلبيـــــــة احتياجـــــــاتهم 
وٕاعمــال حقــوقهم ودون حصــولهم 

  عليها
شــن حمــالت التواصــل باالســتناد 
إلــــــــــى البحــــــــــث فــــــــــي المواقــــــــــف 
والمعتقـــــــدات المتعلقـــــــة بـــــــالتمييز 
ضــد المســنين وآثــار هــذا التمييــز 
مــن أجــل تعزيــز معرفــة الجمهــور 
وفهمـــــــــــــه بخصـــــــــــــوص التمتـــــــــــــع 

  بالصحة في مرحلة الشيخوخة

ـــــــــ ـــــــــات الحالي ـــــــــع البين ة تجمي
وتقــديم اإلرشــاد بشــأن إدراك 
مشكلة التمييز ضد المسنين 
واتخـــــــــــــــــــــــاذ اإلجـــــــــــــــــــــــراءات 
بخصوصـــها بهـــدف تحســـين 

  السياسات
وضــــع النمــــاذج االقتصــــادية 
ــــنة لتقيــــيم مســــاهمات  المحّس
المســــــــــــــــــــــنين، وتكــــــــــــــــــــــاليف 
االســـــــــــتثمار فـــــــــــي التمتـــــــــــع 
ـــــــــــــي مرحلـــــــــــــة  بالصـــــــــــــحة ف
الشــــــــيخوخة والفوائــــــــد التــــــــي 

  يعود بها
ضــــمان عــــدم التمييــــز علــــى 

الســــن ونــــوع الجــــنس أســــاس 
في إطـار سياسـات المنظمـة 

  وٕارشاداتها وتبليغاتها

جمــــــــــع البينــــــــــات وتعميمهــــــــــا 
يتعلــق بالشــيخوخة ودور  فيمــا

المســـنين ومســـاهمتهم واآلثـــار 
االجتماعيــــــــــــة واالقتصــــــــــــادية 
الناجمـــــة عـــــن التمييـــــز ضـــــد 

  المسنين
ضــــمان تقــــديم نظــــرة متوازنــــة 
عــــن الشــــيخوخة فــــي وســــائل 
ق اإلعــالم والترفيــه، عــن طريــ

تقليـــــــــل التقـــــــــارير اإلخباريـــــــــة 
المثيـــرة عـــن الجـــرائم المرتكبـــة 
ضـــد المســـنين إلـــى أدنـــى حـــد 
وشـــــــــمل المســـــــــنين كنمـــــــــوذج 
  يحتذى به على سبيل المثال
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  تهيئة البيئات المراعية للمسنين :٢الغرض االستراتيجي 
  

  الدول األعضاء
األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
هات الشريكة الوطنية الج

  والدولية

تعزيز    ١-٢
  استقالل المسنين

إذكــــــــاء الـــــــــوعي بشــــــــأن حقـــــــــوق 
المسنين وٕانشاء اآلليات للتصدي 
لحاالت انتهاك حقـوقهم، بمـا فـي 
ذلـــك فـــي إطـــار الرعايـــة الطويلـــة 

  األجل وفي حاالت الطوارئ
إتاحــــة آليــــات للتخطــــيط المتقــــدم 
فــي مجــال الرعايــة (بمــا فــي ذلــك 

عايــــة الطويلــــة األجــــل) تــــوفير الر 
وتكنولوجيــــــات مســــــاعدة مالئمــــــة 
ــــــــــــات مدعومــــــــــــة لصــــــــــــنع  وعملي
القـــــــرارات تمكـــــــن المســـــــنين مـــــــن 
الحفـــاظ علـــى أقصـــى درجـــة مـــن 
ـــرغم  ـــاتهم علـــى ال ـــتحكم فـــي حي ال

  من التراجع الكبير في قدراتهم
تــوفير المعلومــات فــي صــيغ مــن 
قبيل الصيغ التي تستخدم أحرف 
الطباعـــــــــــــة الكبيـــــــــــــرة وبرنـــــــــــــامج 

"easy  read"  لتســـــهيل القـــــراءة
ـــــــــــي احتياجـــــــــــات  والصـــــــــــور وتلب

ـــــرارات  المســـــنين بهـــــدف اتخـــــاذ ق
  حرة ومستنيرة

تنفيـــــــذ بـــــــرامج ُمســـــــندة بالبّينـــــــات 
للوقايــة مــن الســقوط ومــن إســاءة 

  معاملة المسنين والتصدي لها

تعزيـــــــــــــز الـــــــــــــوعي والفهـــــــــــــم 
  بخصوص حقوق المسنين

وضــع إرشــادات تقنيــة بشــأن 
تعزيـــــــــــز االســـــــــــتقالل إلـــــــــــى 

غطية مجموعـة أقصى حد بت
مـــن المســـائل الرئيســـية مثـــل 
األمــن الغــذائي والوقايــة مــن 
إســـــــــاءة معاملـــــــــة المســـــــــنين 
ـــة مـــن  والتصـــدي لهـــا والوقاي

  حاالت السقوط
تـــــوفير قاعـــــدة بيانـــــات عـــــن 
البينــــات المتاحــــة والمتصــــلة 
بمعــــــــدالت انتشــــــــار إســــــــاءة 
معاملــــــة المســــــنين وعوامــــــل 
خطر التعرض لها وعواقبهـا 
والتــــــدخالت الخاصــــــة بهــــــا، 
بمــــا فــــي ذلــــك العنــــف ضــــد 

  النساء المسنات
تـــــــــــوفير قائمـــــــــــة بـــــــــــاألجهزة 

  المساعدة األساسية

توعيـــــــــة المســـــــــنين بحقـــــــــوقهم 
  اإلنسانية

ـــــــوفير التكنولوجيـــــــات  دعـــــــم ت
  المساعدة

تقــــديم الــــدعم التقنــــي والمــــالي 
ـــــــرامج  لتنفيـــــــذ السياســـــــات والب
التـــــــــــــي ترتقـــــــــــــي باســـــــــــــتقالل 

  المسنين
إنشــــــــــــاء منصــــــــــــات لتبــــــــــــادل 

يب المعلومـــــــات عـــــــن األســـــــال
الفعالــــــــــة لتعزيــــــــــز اســــــــــتقالل 
المســــــــــــــــنين ودعــــــــــــــــم هــــــــــــــــذه 

  المنصات

تمكين    ٢-٢
المسنين من 

  المشاركة

ضمان مشاركة المسنين الرسمية 
ـــــــرارات  ـــــــات صـــــــنع الق ـــــــي عملي ف
المتعلقـــــــة بالسياســـــــات والبـــــــرامج 

  والخدمات التي تخصهم
دعـــم تطـــوير المنظمـــات المعنيـــة 

  بشؤون المسنين

تعزيـــــــــــــز الـــــــــــــوعي والفهـــــــــــــم 
 بخصـــــــــــــــوص مســـــــــــــــاهمات
المســـنين وأهميـــة العمـــل مـــع 

  أجيال مختلفة
تقـــــــــــديم اإلرشـــــــــــاد والـــــــــــدعم 
التقنيين لتمكين المسنين من 

  المشاركة في التنمية
إشــــراك المســــنين فــــي صــــنع 
القــرارات فــي إطــار عمليــات 
ـــــــــــق  المنظمـــــــــــة وفيمـــــــــــا يتعل

  بالمسائل التي تعنيهم

بنــاء قــدرة المنظمــات المعنيــة 
ــــــــــــى  بشــــــــــــؤون المســــــــــــنين عل

ـــة فـــي وضـــع  المشـــاركة الفعال
  السياسات وتخطيطها

تنمية قدرة المنظمـات المعنيـة 
بشــؤون المســنين علــى تــوفير 
ـــدعم  المعلومـــات والتـــدريب وال
ــــــــــــة  ــــــــــــر النظــــــــــــراء والرعاي عب

  الطويلة األجل
دعــــــــــــم المنصــــــــــــات لتبــــــــــــادل 
مختلــف آراء المســنين وٕانشــاء 

  هذه المنصات
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  الدول األعضاء

األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
هات الشريكة الوطنية الج

  والدولية

تعزيـــــز العمـــــل    ٣-٢
  المتعدد القطاعات

إعــــداد رســــائل للــــدعوة تســــتهدف 
صيصـــــــــــًا قطاعــــــــــــات معينــــــــــــة خ

وتتعلق بالطرق التـي تسـمح لهـذه 
القطاعــات بالمســاهمة فــي مجــال 
التمتــــــــع بالصــــــــحة فــــــــي مرحلــــــــة 

  الشيخوخة

ـــــديات ودعمهـــــا كـــــي  تشـــــجيع البل
تتخـــــذ اإلجـــــراءات التـــــي تجعلهـــــا 

  أكثر مراعاة للمسنين
اتخاذ اإلجراءات علـى جميـع   -

ــــــــــع  ــــــــــي جمي المســــــــــتويات وف
ــــــــدرة  ــــــــز الق القطاعــــــــات لتعزي

اء، بمـــــا فـــــي ذلـــــك علـــــى األد
  من أجل تحقيق ما يلي:

حمايـــــة المســـــنين مـــــن الفقـــــر   -
بضــــــــــــــمان دعــــــــــــــم النســــــــــــــاء 
المســـــــــنات األكثـــــــــر تضـــــــــررًا 

 عموماً 

توســــــــــــيع نطــــــــــــاق خيــــــــــــارات   -
اإلســـــــكان والمســـــــاعدة علـــــــى 
تكييـــف المســـاكن علـــى نحـــو 
يمكن المسنين من التقدم فـي 
الســن فــي أمــاكن مالئمــة لهــم 

 دون تحمل أعباء مالية
ثــــــــال للمعــــــــايير تعزيــــــــز االمت  -

المرتبطـــــة بتيســـــير الوصـــــول 
إلــــى المبــــاني ووســــائل النقــــل 
وتكنولوجيــــــــــــــــا المعلومــــــــــــــــات 
واالتصـــــــــــــــــــــاالت وســـــــــــــــــــــائر 
التكنولوجيـــــــــــــات المســـــــــــــاعدة 
وضــــــــــمان االمتثــــــــــال لهــــــــــذه 

 المعايير

إتاحــة أمــاكن جماعيــة تســمح   -
بتجمـــع المســـنين مثـــل مراكـــز 

 المسنين والحدائق العامة

إتاحـــــة الفــــــرص االجتماعيــــــة   -
مــــــــات الميســــــــرة عــــــــن والمعلو 

األنشــــــــــــــــــــــــطة الترفيهيـــــــــــــــــــــــــة 
 واالجتماعية

ــــــــــــرامج اكتســــــــــــاب   - ــــــــــــوفير ب ت
المعــــارف الصــــحية الخاصــــة 

 بالمسنين

ــــتعلم مــــدى   - إتاحــــة الفــــرص لل
 الحياة

تعزيـــــــــــــز التعـــــــــــــاون وتنـــــــــــــوع   -
األعمار واإلدمـاج فـي بيئـات 

  العمل

توسيع نطاق شبكة المنظمة 
العالميــة للمــدن والمجتمعــات 
المحليـــــة المراعيـــــة للمســـــنين 
وتطويرهــــــا مــــــن أجــــــل ربــــــط 
المــدن والمجتمعــات المحليــة 

  على نطاق العالم

ـــــــــــة  إتاحـــــــــــة منصـــــــــــة تفاعلي
لتيســـــــــــير الــــــــــــتعلم وتبــــــــــــادل 
المعلومـــات والخبـــرات بشـــأن 

هيئـــــــــــــة بيئـــــــــــــات مراعيـــــــــــــة ت
للمســـــــــــنين تعـــــــــــزز التمتـــــــــــع 
ـــــــــــــي مرحلـــــــــــــة  بالصـــــــــــــحة ف

  الشيخوخة
تقــــــديم الــــــدعم التقنــــــي إلـــــــى 
البلـــــدان كـــــي تـــــدعم تطـــــوير 

  البيئات المراعية للمسنين
ــــــــــــيم  ــــــــــــات تقي ــــــــــــق عملي توثي
المبــــادرات الراهنــــة المراعيــــة 
للمســـنين ودعمهـــا وتعميمهـــا 
مــــــن أجــــــل تحديــــــد البينــــــات 
التـــــي تـــــدل علـــــى األســـــاليب 

ــــــــــــــي ــــــــــــــة ف ــــــــــــــف  الفعال مختل
  السياقات

ـــــراح مؤشـــــرات يمكـــــن أن  اقت
توجـــــــه راســــــــمي السياســــــــات 
بشـــــأن التقـــــدم المحـــــرز فـــــي 
تهيئـــــــــة البيئـــــــــات المراعيـــــــــة 

  للمسنين
تقـــــــــــديم اإلرشـــــــــــاد والـــــــــــدعم 
التقنيــــــــــــــين بشــــــــــــــأن تلبيــــــــــــــة 
احتياجــات المســنين وٕاعمــال 
  حقوقهم في حاالت الطوارئ

تعزيـــــــــــــز مفهـــــــــــــوم البيئـــــــــــــات 
  المراعية للمسنين

عـات دعم تطوير مـدن ومجتم
محليــــــــــــة وبلـــــــــــــدان مراعيـــــــــــــة 
للمســـــــنين مـــــــن خـــــــالل ربـــــــط 
الجهـــــــــات الفاعلـــــــــة وتيســـــــــير 
تبـــــادل المعلومـــــات ومشـــــاطرة 

  الممارسات الجيدة
تقـــــــــــديم المســـــــــــاعدة التقنيـــــــــــة 
والماليــة إلــى الــدول األعضــاء 
بهـــدف ضـــمان تمكـــين القـــدرة 
علـــــى األداء عبـــــر الخـــــدمات 

  العامة
ــــــدول  ــــــى ال ــــــديم اإلرشــــــاد إل تق
األعضـــاء بخصـــوص طائفـــة 

المســـــــائل مثـــــــل إرســـــــاء  مـــــــن
أســــــس الحمايــــــة االجتماعيــــــة 
المحـــــــــــددة علـــــــــــى الصـــــــــــعيد 
الـــــــــوطني والحفـــــــــاظ عليهـــــــــا؛ 
وضمان فـرص العمـل الالئـق 
لجميــــــــــع األعمــــــــــار وتــــــــــوفير 

  السكن الالئق
دعـــــــم المســـــــنين والمنظمـــــــات 
المعنيـــــة بشـــــؤونهم للحصـــــول 
علــى المعلومــات عــن البــرامج 

  الرئيسية
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  الدول األعضاء

األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
هات الشريكة الوطنية الج

  والدولية
وضـــمان التنســـيق الفعـــال ألنشـــطة 
التنفيــذ والرصــد، عبــر فــرق العمــل 

ت التنســيق العامــة (المرتبطــة بآليــا
المبينـــــــــــة فـــــــــــي إطـــــــــــار الغـــــــــــرض 

  )  ١االستراتيجي 
    

  م الصحية مع احتياجات السكان المسنينمواءمة الُنظ: ٣الغرض االستراتيجي 
 

  الدول األعضاء  
األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية

ــــنظم    ١-٣ ــــه ال توجي
ــــــز  ــــــي ترك الصــــــحية ك

ــــــــــــــــى ــــــــــــــــدرات  عل الق
ــــــــــدرة  األساســــــــــية والق

 األداء  على

تقيــــــيم اســـــــتجابة الـــــــنظم الصـــــــحية 
لشــيخوخة الســكان ووضــع الوطنيــة 

  خطط للتقويم
اســـــــتدامة تمويـــــــل تقـــــــويم البـــــــرامج 
ــــز  ــــالزم لتعزي ــــنظم ال والخــــدمات وال
التمتــــــــــع بالصــــــــــحة فــــــــــي مرحلــــــــــة 

  الشيخوخة
وتكييـــــــف نظـــــــم المعلومـــــــات كـــــــي 
تجمــــــــع البيانــــــــات عــــــــن القــــــــدرات 
األساسية واالتجاهـات فـي القـدرات 

  غ عنهاوتحللها وتبلّ 
ضـــــمان تـــــوافر المنتجـــــات الطبيـــــة 

ات والتكنولوجيـــات الالزمـــة واللقاحـــ
لالرتقاء بالقدرات األساسـية والقـدرة 
علــــــى األداء لــــــدى المســــــنين إلــــــى 

  المستوى األمثل
ضـــــمان التعـــــاون بـــــين القطاعـــــات 
وعلــــــــــى األخـــــــــــص بـــــــــــين دوائـــــــــــر 
الخــــــدمات الصــــــحية واالجتماعيــــــة 

بمــا فــي  لتلبيــة احتياجــات المســنين
ذلــــــــــك تلــــــــــك التــــــــــي تنشــــــــــأ عــــــــــن 
االضـــــــطرابات النفســـــــية والخـــــــرف 

راجـــــــــــــــــع اإلدراك ومتالزمـــــــــــــــــات وت
الشـــــيخوخة، مثـــــل الـــــوهن وسلســـــل 

 البول والهذيان والسقوط

تقديم المساعدة التقنية واإلرشاد 
التقنــــــي بشــــــأن دمــــــج اســــــتجابة 
ــــــــــنظم الصــــــــــحية لشــــــــــيخوخة  ال
السكان في السياسـات والخطـط 
الوطنيـــــــــــة المتعلقـــــــــــة بـــــــــــالتمتع 
  بالصحة في مرحلة الشيخوخة

إســـداء المشـــورة التقنيـــة ووضـــع 
موحـدة للتمكـين مـن إجــراء نهـج 

تقييمـــــــــــات إقليميـــــــــــة ووطنيــــــــــــة 
ـــــنظم الصـــــحية مـــــع  لمواءمـــــة ال

  احتياجات المسنين
تقـديم المسـاعدة التقنيـة للتمكــين 
مــن تغييــر الــنظم الصــحية، بمــا 
ــــــق بــــــالقوى  ــــــك مــــــا يتعل فــــــي ذل
العاملــــــــــــــة الصــــــــــــــحية ونظــــــــــــــم 
المعلومات الصـحية والمنتجـات 

  والتكنولوجيات الطبية
 توثيــــــــــق أفضــــــــــل الممارســــــــــات
وٕاعـــداد نمـــاذج ُمســـندة بالبّينـــات 
ـــــــــــــة  ـــــــــــــوفير خـــــــــــــدمات الرعاي لت
المتكاملـــة فـــي ســـياقات الرعايـــة 
الصــحية ذات المــوارد المرتفعــة 
والمتوســطة والمنخفضــة وتبــادل 
ـــــــي ثبتـــــــت  ـــــــة الت نمـــــــاذج الرعاي
فعاليتهـــــــا فــــــــي دعـــــــم القــــــــدرات 

 األساسية

مناصــــــــرة المســــــــنين وأســــــــرهم 
ومجتمعــــاتهم ودعمهــــم ودعــــم 

مشـاركة أسرهم ومجتمعـاتهم لل
فـــــــــــي السياســـــــــــات وقـــــــــــرارات 

  التخطيط
دعـــــم مشـــــاركة المســـــنين فـــــي 

  النظم الصحية 
تعزيــــــــــــز صــــــــــــحة المســــــــــــنين 

  الجنسية وحقوقهم 
المســــــــــاهمة عبــــــــــر البينــــــــــات 
ـــــــة بتغييـــــــر  والبحـــــــوث المتعلق
الـــــــــــنظم الصـــــــــــحية لصـــــــــــالح 

 السكان المسنين
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  الدول األعضاء  
األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية

تطوير وضمان    ٢-٣
اإلتاحــــــــــة الميســــــــــورة 
ـــــــــــــة  التكلفـــــــــــــة للرعاي
الســـــــريرية المتكاملـــــــة 
الجيدة التـي تركـز علـى 

 المسنين

ضــــمان تزويــــد المســــنين بتقييمــــات 
شــاملة لــدى مشــاركتهم فــي النظــام 
الصـــــــحي وبعـــــــد مشـــــــاركتهم فيـــــــه 

  بشكل دوري
تصـــــــــميم نظـــــــــم لتعزيـــــــــز التـــــــــدبير 

  العالجي الذاتي لدى المسنين
تحديــــد النمــــاذج الُمســــندة بالبّينــــات 
لخـــــــــــــدمات الرعايـــــــــــــة المتكاملـــــــــــــة 

  وتنفيذها
يــــــة وتصــــــاميم إرســــــاء البنــــــى التحت

الخـــــــــدمات والعمليـــــــــات المراعيـــــــــة 
  للمسنين

وٕارســاء الخــدمات فــي أقــرب مكــان 
  ممكن من مقر إقامة المسنين

ــــــــــــة  ــــــــــــذ اســــــــــــتراتيجيات التغطي تنفي
الصحية الشاملة للحـد مـن اإلنفـاق 
مــن األمــوال الخاصــة حيثمــا يكــون 
ممكنــــًا مــــن خــــالل توســــيع نطــــاق 
التغطيـــــــــــة الســـــــــــكانية ومجموعـــــــــــة 

المســـــنون الخـــــدمات التـــــي يحتـــــاج 
  إليها في الغالب

توفير التدخالت المجتمعية للوقاية 
مــن تــدهور األداء واالعتمــاد علــى 

  الرعاية
اعتمــاد مبــادئ المنظمــة التوجيهيــة 
بشــــأن خــــدمات الرعايــــة المتكاملــــة 

  للمسنين وتنفيذها
ضـــــــمان إتاحـــــــة سلســـــــلة خـــــــدمات 
ــــــروابط  ــــــك ال ــــــي ذل ــــــة بمــــــا ف الرعاي
بالبرامج المتعلقة بالصحة الجنسية 

تـــــوافر خـــــدمات رعايـــــة الحـــــاالت و 
ـــــة  ـــــل والرعاي الحـــــادة وٕاعـــــادة التأهي

 الملطفة

تقـــــديم الـــــدعم التقنـــــي المتصـــــل 
بإرســــــــــاء خــــــــــدمات متكاملــــــــــة، 

فــــــــــــــي ذلــــــــــــــك وضــــــــــــــع  بمــــــــــــــا
االســـتراتيجيات لضـــمان تغطيـــة 
الخـــــــــــدمات وتقليـــــــــــل النفقـــــــــــات 

  الصحية الباهظة
وضـــــــــــــع توصـــــــــــــيات ُمســـــــــــــندة 
ـــــــــة  ـــــــــادئ توجيهي بالبّينـــــــــات ومب
ن ســــــــريرية بشــــــــأن الوقايــــــــة مــــــــ

حاالت تدهور األداء واالعتمـاد 
ـــــــــة  علـــــــــى الرعايـــــــــة فـــــــــي مرحل
الشـــــيخوخة وتـــــدبيرها العالجـــــي 
وتعمــيم هــذه المبــادئ التوجيهيــة 
  وتجريبها على الصعيد القطري

إعــــــــداد البينــــــــات واإلرشــــــــادات 
المتعلقـــــــــة بالتـــــــــدبير الســـــــــريري 
العــــــــتالالت محــــــــددة متصــــــــلة 
بالمســـنين تشـــمل االضـــطرابات 
ــــــــة والحســــــــية  العضــــــــلية الهيكلي
واألمـــــراض المتعـــــددة وأمـــــراض 
القلب واألوعية الدموية وعوامل 
الخطر مثل ارتفـاع ضـغط الـدم 
والســــــــكري وأمــــــــراض الصــــــــحة 

  النفسية والخرف والسرطان
إعـــــــــــداد األدوات واإلرشـــــــــــادات 
لتيســـير تنفيـــذ التـــدبير العالجـــي 

 للحاالت

المشاركة فـي حمـالت الـدعوة 
وعقـــــــد شـــــــراكات فـــــــي إطـــــــار 
ــــــة لتشــــــج ــــــادرات الراهن يع المب

اعتمــــــــــــاد نمــــــــــــاذج الرعايــــــــــــة 
  المتكاملة

التوعيــــــــــــــــــــــــة بخصــــــــــــــــــــــــوص 
االحتياجـــــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــــحية 
للمســــــنين والســــــكان المســــــنين 
ودعــــــــــم التــــــــــدبير العالجــــــــــي 
ـــــــــــدى  ـــــــــــذاتي والمشـــــــــــاركة ل ال
 المسنين واألسر والمجتمعات

ضمان اسـتدامة   ٣-٣
القـوى العاملــة الصــحية 
وتــــــــــدريبها ونشــــــــــرها 
ــــى النحــــو  وٕادارتهــــا عل

 المناسب

اءات المتعلقـــــة ضـــــمان إدراج الكفـــــ
بالشـــيخوخة والصـــحة فـــي المنـــاهج 
الدراســــية لجميــــع أصــــحاب المهــــن 

  الصحية
ضـــــــمان تمتـــــــع أصـــــــحاب المهـــــــن 
الصــــــــــحية الحــــــــــاليين بالكفــــــــــاءات 
المتعلقــــــة بالشــــــيخوخة (بمــــــا فيهــــــا 
الكفـــــــــــاءات الضـــــــــــرورية إلجـــــــــــراء 
ـــــالتمتع  تقييمـــــات شـــــاملة خاصـــــة ب
ـــــة الشـــــيخوخة  ـــــي مرحل بالصـــــحة ف

ات واإلدارة المتكاملــــــــــــة الحتياجــــــــــــ
الرعايــــــة الصــــــحية المعقــــــدة) عــــــن 
طريــق التــدريب قبــل الخدمــة وأثنــاء 

  الخدمة
ضـــــمان قـــــدرة مؤسســـــات التـــــدريب 

توســيع نطــاق التعلــيم  علــى إرســاء/
  مجال رعاية المسنين في

تقـــديم الـــدعم واإلرشـــاد التقنيـــين 
ــــــــاءات الضــــــــرورية  بشــــــــأن الكف

اجـــــــــــات الســـــــــــكان لتلبيـــــــــــة احتي
  المسنين

التبليــــــــغ عــــــــن أثــــــــر شــــــــيخوخة 
الســــــكان علــــــى القــــــوى العاملــــــة 
الصــــــحية وعلــــــى مــــــدى كفايــــــة 
ـــــة  ـــــة لتلبي ـــــة الحالي القـــــوى العامل

  احتياجات السكان المسنين
تقــــــديم المســــــاعدة التقنيــــــة إلــــــى 
البلـــــــدان لوضـــــــع اســـــــتراتيجيات 
ُمســــــندة بالبّينــــــات عــــــن القــــــوى 

  العاملة الصحية
بــرامج دعــم إعــداد اإلرشــادات و 

التــــــــــدريب لتحســــــــــين مهــــــــــارات 
أصــــــــــحاب المهــــــــــن الصــــــــــحية 
ومعــــــــارفهم فــــــــي البلــــــــدان ذات 

دعـــــم مؤسســـــات التعلـــــيم فـــــي 
مراجعــــــة مناهجهــــــا الدراســــــية 
لتنـــــــــاول المســـــــــائل المتعلقـــــــــة 

  بالشيخوخة والصحة
تــــوفير الــــدعم التقنــــي والخبــــرة 
التقنيـــــــــــــة لتنظـــــــــــــيم أنشـــــــــــــطة 
التــــــــدريب، وخصوصــــــــًا فــــــــي 

التي تعاني من نقـص  البلدان
ـــــــــــة  أصـــــــــــحاب مهـــــــــــن الرعاي
الصــحية العــاملين فــي ميــدان 

  الشيخوخة

اإللمــــــــــام بقواعــــــــــد المنظمــــــــــة 
ـــــــة بشـــــــأن  ومبادئهـــــــا التوجيهي
خــــــدمات الرعايــــــة المتكاملــــــة 
المتاحـــة للمســـنين والمســـاعدة 
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  الدول األعضاء  
األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية
ضــــــمان التوزيــــــع المتــــــوازن للقــــــوى 
العاملـــــــة ضـــــــمن البلـــــــدان وتنميـــــــة 
القــوى العاملــة لتتوافــق مــع الطلــب 

  على الخدمات
جديــدة للقــوى العاملــة تعزيــز قيــادات 

(مثــــــــل منســــــــقي خــــــــدمات الرعايــــــــة 
والمســــؤولين عــــن التــــدبير العالجــــي 
للحــاالت والعــاملين المجتمعيــين فــي 

  مجال الرعاية)
إتاحــة الفــرص لتوســيع نطــاق أدوار 
المـــوظفين الحـــاليين لتـــوفير الرعايـــة 

للمسنين

علــــــــى تنفيــــــــذ هــــــــذه القواعــــــــد  الدخل المنخفض والمتوسط
 والمبادئ التوجيهية

  
 

(المنــــزل والمجتمعــــات  األجــــل يلــــةالرعايــــة الطو لتقــــديم نظــــم مســــتدامة ومنصــــفة وضــــع  :٤الغــــرض االســــتراتيجي 
  والمؤسسات)

 

  الدول األعضاء  
األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية
نظــــــــام وضــــــــع   ١-٤

مســــــــــتدام ومنصــــــــــف 
للرعايــة الطويلــة األجــل 

 ومواصلة تحسينه

ـــــــة ا ـــــــد إتاحـــــــة الرعاي ـــــــة تحدي لطويل
ــــــــات  ــــــــة مــــــــن أولوي األجــــــــل كأولوي
الصحة العمومية وحـق مـن حقـوق 

  اإلنسان
اإلشــــــــراف علــــــــى تطــــــــوير البنــــــــى 
التحتيـــة والـــدعم الالزمـــين لضـــمان 
ضـــم الرعايـــة الطويلـــة األجـــل إلـــى 

  التغطية الصحية الشاملة
الرعايــــــــة المالئمــــــــة  ظــــــــمتحديــــــــد نُ 

لتحســـــــــــــين القـــــــــــــدرة علـــــــــــــى األداء 
والعافيــــــة فـــــــي صـــــــفوف المســـــــنين 

نين مـــــن تراجـــــع القـــــدرات أو المعـــــا
  المعرضين لتراجعها

تحديــــد آليــــات مســــتدامة ووضــــعها 
ــــــة األجــــــل  ــــــة الطويل ــــــد الرعاي لتزوي

  بالموارد
جمع أصـحاب المصـلحة المعنيـين 
بمـــــــــن فـــــــــيهم المســـــــــنون ومقـــــــــدمو 
ــــــــــة، والتخطــــــــــيط لخــــــــــدمات  الرعاي
الرعايــة الطويلــة األجــل المســتدامة 
والمنصـــــــــفة بمـــــــــا يشـــــــــمل تـــــــــوفير 

بــــــــــــالموارد الخــــــــــــدمات وٕامــــــــــــدادها 
وتنظيمهــــــــــا ورصـــــــــــدها، وتحديـــــــــــد 
األدوار والمســــــــؤوليات (المرتبطــــــــة 

  )١بالغرض االستراتيجي 
تعزيــــــــز التعــــــــاون بــــــــين الجهــــــــات 
صـــاحبة المصـــلحة الرئيســـية التـــي 
تشـمل األشــخاص المعتمــدين علــى 
ــــــــــــــــة  الرعايــــــــــــــــة ومقــــــــــــــــدمي الرعاي

والمنظمــــــــــــــــــات غيـــــــــــــــــــر  إلــــــــــــــــــيهم

 الـــــــُنظمتقـــــــديم اإلرشـــــــاد بشـــــــأن 
المالئمـــــــة والمســـــــتدامة لتـــــــوفير 
ــــــة األجــــــل فــــــي  الرعايــــــة الطويل
الســـــــــــــــــــــياقات ذات المـــــــــــــــــــــوارد 

  المختلفة
تقــديم الــدعم التقنــي إلــى الــدول 
األعضــــــــــــاء لتحديــــــــــــد آليــــــــــــات 
مســــــــــــتدامة لتزويــــــــــــد الرعايــــــــــــة 

  الطويلة األجل بالموارد
تقــــــديم الـــــــدعم التقنــــــي لتحليـــــــل 

لـــى الصـــعيد الـــوطني الوضـــع ع
ووضــــع التشــــريعات والخــــدمات 
والسياســـــات والخطـــــط المتعلقـــــة 
ــــــــــــة األجــــــــــــل  ــــــــــــة الطويل بالرعاي

 وتنفيذها ورصدها

المســاهمة فــي تــوفير البينــات 
المالئمـــــــــــة  ُنظملوضـــــــــــع الـــــــــــ

واآلليـــات المســـتدامة وتنفيـــذها 
مــــــــن أجــــــــل تزويــــــــد الرعايــــــــة 

ـــالموارد  ـــة األجـــل ب فـــي الطويل
 الظـــــروف الخاصــــــة مختلـــــف

  المواردب
المســــاهمة فــــي إرســــاء نظــــام 
 متكامـــــل ومســـــتدام ومنصـــــف

للرعايــــــة  يتوجــــــه إلــــــى القــــــدرة
 الطويلة األجل وتنفيذه
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  الدول األعضاء  
األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية
والقطـــــــــــــاعين العـــــــــــــام  الحكوميـــــــــــــة

عايـــة والخــاص مــن أجــل تــوفير الر 
 الطويلة األجل

بنــــــــاء قــــــــدرات   ٢-٤
ــــة ودعــــم  القــــوى العامل

 مقدمي الرعاية

وضـــــــع االســـــــتراتيجيات وتنفيــــــــذها 
لتـــــــــــوفير المعلومـــــــــــات والتـــــــــــدريب 
ـــة  ـــة لمقـــدمي الرعاي والرعايـــة المؤقت
غيــــر المــــأجورين وٕاتاحــــة ترتيبــــات 
العمـــل المرنــــة أو إجـــازات الغيــــاب 
لألشــــــــــــــــــخاص المشــــــــــــــــــاركين (أو 
الــراغبين فــي المشــاركة) فــي القــوى 

  العاملة
ـــــــدريب  ـــــــة لت إعـــــــداد معـــــــايير وطني

  مقدمي الرعاية المهنيين
تنميــــــــة القــــــــوى العاملــــــــة المعنيــــــــة 
بالرعايــــــة الطويلــــــة األجــــــل (التــــــي 
تشـــــــمل أيضـــــــًا الرجـــــــال والشـــــــباب 
واألفــراد غيــر المنتمــين إلــى األســرة 
مثل المتطوعين واألقران المسنين) 
عــن طريــق التــدريب وتغييــر توزيــع 

  المهام
تحســــين ظــــروف العمــــل واألجــــور 
ــــدمي  ــــذاب مق وفــــرص العمــــل الجت

  الرعاية المأجورين واستبقائهم
تـــوفير خـــدمات التعلـــيم المتواصـــل 
واإلشــــــراف وغيرهــــــا مــــــن خــــــدمات 
الــدعم لمقــدمي الرعايــة المــأجورين 

 الحاليين

شــــأن التــــدريب تقــــديم اإلرشــــاد ب
وتغييــر توزيــع المهــام مــن أجــل 

  توفير الرعاية الطويلة األجل
إتاحــــــــــة المــــــــــوارد اإللكترونيــــــــــة 
المتصــــــــــــلة بتــــــــــــوفير الرعايــــــــــــة 
الطويلــــة األجــــل لفائــــدة مقــــدمي 

 الرعاية غير المأجورين

ــــــــــــــي إعــــــــــــــداد  المســــــــــــــاهمة ف
ـــــــــيم  أنشـــــــــطة التـــــــــدريب والتعل

المتواصــــــــــــــــــــل واإلشــــــــــــــــــــراف 
لصـــــــــــالح القـــــــــــوى  وتنفيـــــــــــذها

عنيـــــــــة بالرعايـــــــــة العاملـــــــــة الم
  الطويلة األجل

ضــــــــــــــــــــــــــــــــمان األجــــــــــــــــــــــــــــــــور 
واالســــــــــــــتحقاقات وظــــــــــــــروف 
العمـــــل للعـــــاملين فـــــي مجـــــال 

  الرعاية
إتاحــة ترتيبــات العمــل المرنــة 
أو إجـــــازات الغيـــــاب لمقـــــدمي 

  الرعاية غير المأجورين
إنشـــــــاء المنصـــــــات ودعمهـــــــا 
إلعــــــــداد التــــــــدخالت العاليــــــــة 
المردوديــة وتقييمهــا مــن أجــل 

نيــــة دعــــم القــــوى العاملــــة المع
  بالرعاية الطويلة األجل

المســـــــــــاهمة فـــــــــــي البحـــــــــــوث 
ـــــدخالت  ـــــات إلعـــــداد الت والبين
العاليــــــة المردوديــــــة وتقييمهــــــا 
مــن أجــل دعــم القــوى العاملــة 
ــــــــة  المعنيــــــــة بالرعايــــــــة الطويل

 األجل

ضـــــمان جـــــودة   ٣-٤
خـــــــــــــدمات الرعايـــــــــــــة 

ــــــــــــــة األجــــــــــــــل  الطويل
 التـــي تركـــزالمتكاملـــة و 

 األشخاص  على

ـــاد ئ ضـــمان وضـــع المعـــايير والمب
التوجيهيـــــــة والبرتوكـــــــوالت وآليـــــــات 
االعتمـــــــــــــاد الوطنيـــــــــــــة الخاصـــــــــــــة 
بالرعايــة وتنفيــذها مــن أجــل تــوفير 
خـــــدمات الرعايـــــة الطويلـــــة األجـــــل 

التــي تتوجــه إلــى القــدرة المتكاملــة و 
  على األشخاص وتركز

ضــمان وضــع آليــات رســمية لتــوفير 
خــــــدمات الرعايــــــة الطويلــــــة األجــــــل 

التــــي تتوجــــه إلــــى القــــدرة المتكاملــــة 
األشــخاص مــن خــالل  ركــز علــىوت

التدبير العالجي للحاالت والتخطيط 
المتقــدم فــي مجــال الرعايــة والتعــاون 
بــــــين مقـــــــدمي الرعايــــــة المـــــــأجورين 

  وغير المأجورين مثالً 
ضــمان االســتخدام المالئــم للفــرص 
الميســـــــــــــــــورة التكلفـــــــــــــــــة إلتاحـــــــــــــــــة 
ـــة  التكنولوجيـــات الصـــحية االبتكاري
المســاعدة مــن أجــل تحســين القــدرة 

األداء والعافيـــة فـــي صـــفوف علـــى 
األشخاص المحتاجين إلى الرعايـة 

تقــديم الــدعم التقنــي إلــى الــدول 
األعضــاء بشــأن تــوفير خــدمات 
الرعايــــــــــــــة الطويلــــــــــــــة األجــــــــــــــل 

التـــــــي تتوجـــــــه إلـــــــى المتكاملـــــــة 
  على األشخاص القدرة وتركز

ج و وضـــــع إرشـــــادات بشـــــأن نهـــــ
 لضــمان جــودة ومالءمــة محــددة

ــــــة األجــــــل فــــــي  الرعايــــــة الطويل
الســـــــــــــــــــــياقات ذات المـــــــــــــــــــــوارد 

 ختلفةالم

اتبـــــــــاع المعـــــــــايير والمبـــــــــادئ 
التوجيهيــــــــــــة والبروتوكــــــــــــوالت 
وآليـــــــــــــــــــــــــــــات االعتمـــــــــــــــــــــــــــــاد 

الوطنيـــــــة الخاصـــــــة  والرصـــــــد
  بالرعاية

تـــــــــــوفير خـــــــــــدمات الرعايـــــــــــة 
الطويلــــــــــــة األجــــــــــــل الجيــــــــــــدة 

مــــــــــــــــع المعــــــــــــــــايير  تمشــــــــــــــــياً 
التوجيهيـــــــــــــــــــــــة  والمبـــــــــــــــــــــــادئ

والبروتوكـــــــــــــــوالت الوطنيــــــــــــــــة 
مراعــاة  الخاصــة بالرعايــة مــع

 اإلنصـــــاف وتـــــوخيالمســـــنين 
النهـــوض بحقـــوق  لمـــن خـــال
  المسنين

إتاحــة آليــات لمقــدمي الرعايــة 
مــــــن أجــــــل تبــــــادل التجــــــارب 

  واستخالص الدروس منها
وضــــــــــع خــــــــــدمات ابتكاريــــــــــة 
للرعايـــــــــــة الطويلـــــــــــة األجـــــــــــل 

فـــي ذلـــك مـــن  وتنفيـــذها، بمـــا
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  الدول األعضاء  
األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية
  الطويلة األجل

ضــــــمان تــــــوفير خــــــدمات الرعايــــــة 
الطويلـــــــــــــــة األجـــــــــــــــل األخالقيـــــــــــــــة 
والمراعيــــة للمســــنين التــــي تــــنهض 
بحقـــوق المســـنين ومقـــدمي الرعايـــة 

  إليهم
ضــــــمان رصــــــد الرعايــــــة الطويلــــــة 
ــــــى  ــــــث القــــــدرة عل األجــــــل مــــــن حي

ســــين األداء والعافيــــة واســــتمرار تح
 على الحصائل هذه الرعاية بناءً 

خـــــالل اســـــتخدام التكنولوجيـــــا 
ألغـــــراض التنســـــيق والرعايـــــة 

 والدعم والرصد
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  الدول األعضاء
األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية

االتفـــــاق علـــــى   ١-٥
أســـاليب قيـــاس التمتـــع 
بالصـــــحة فـــــي مرحلـــــة 
ـــــــه  الشـــــــيخوخة وتحليل

  ووصفه ورصده

ف البيانـــــــــــــــات ضـــــــــــــــمان تصـــــــــــــــني
واإلحصــــــاءات الوطنيــــــة الخاصــــــة 
بتســــجيل األحــــوال المدنيــــة حســــب 
الســـــن ونــــــوع الجـــــنس فــــــي جميــــــع 
مراحــل العمــر وحســب الخصــائص 

  االجتماعية واالقتصادية المهمة
تشــــجيع الرصــــد والترصــــد والتبليــــغ 
تمشــــــــيًا مــــــــع المقــــــــاييس العالميــــــــة 

  المتفق عليها
تشــــــجيع تبــــــادل البيانــــــات وٕارســــــاء 

طاعــــــات (مثــــــل الــــــروابط عبــــــر الق
ـــــــــــــة  قطاعـــــــــــــات الصـــــــــــــحة والرعاي
االجتماعية والعمل والتعلـيم والبيئـة 

  والنقل)
إجراء رصد سكاني دوري للمسنين 
بمن فيهم المسنون الموجودون فـي 
  مؤسسات الرعاية الطويلة األجل

ربط رصد مقاييس التمتع بالصحة 
ــــــــيم  ــــــــة الشــــــــيخوخة بتقي ــــــــي مرحل ف
ـــــــــــة  ـــــــــــرامج الوطني السياســـــــــــات والب

ـــــــــــــــة وال ـــــــــــــــين القطاعي مشـــــــــــــــتركة ب
القطاعــــــات والمتعــــــددة القطاعــــــات 
وبســـــــائر الجهـــــــود الدوليـــــــة (مثـــــــل 

  أهداف التنمية المستدامة)

دعـــــوة الوكـــــاالت المتخصصـــــة 
فــــــي منظومــــــة األمــــــم المتحــــــدة 
وســــــــــــائر الجهــــــــــــات الشــــــــــــريكة 
المعنيــة بالتنميــة واالتصــال بهــا 
لتعزيـــــــــز توافـــــــــق اآلراء بشـــــــــأن 

  المقاييس واألساليب
ــــــات  اســــــتعراض مصــــــادر البيان
واألســـاليب والمؤشـــرات الحاليــــة 
وتعزيــــــــــــــز تبــــــــــــــادل البيانــــــــــــــات 
واألســــــــــــاليب لرصــــــــــــد التمتــــــــــــع 
بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة 
وترصـــــــــــــده علـــــــــــــى المســـــــــــــتوى 
العـــــــالمي واإلقليمـــــــي والـــــــوطني 

  والمحلي
وضــع القواعــد والمقــاييس ونهــج 
التحليل الجديدة لوصـف التمتـع 
بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة 
ورصــــــــــــده، بمــــــــــــا فــــــــــــي ذلــــــــــــك 

ـــــع، المســـــتويا ـــــات التوزي ت وبيان
إلــــــى جانــــــب األســــــاليب لجمــــــع 
المعلومـــات والتبليـــغ عنهـــا فيمـــا 
يتعلــــــــــق بالقــــــــــدرات األساســــــــــية 
والقـــــــــدرة علـــــــــى األداء وطـــــــــول 

  العمر
إعـــــــداد المـــــــوارد التـــــــي تشـــــــمل 
الوحــدات االستقصــائية الموحــدة 
وأدوات جمــــــــــــــــــــــع البيانــــــــــــــــــــــات 
والمؤشـــــــرات الحيويـــــــة وبـــــــرامج 

  التحليل
إعــداد تقريــر حالــة عــالمي عــن 
ــــــة  التمتــــــع بالصــــــحة فــــــي مرحل

 ٢٠٢٠الشـــيخوخة بحلـــول عـــام 

تمكين المسنين من المشـاركة 
وتبــــــادل أفضــــــل الممارســــــات 

فــــي مرحلــــة للتمتــــع بالصــــحة 
  الشيخوخة

تـــــــوفير المعلومـــــــات النوعيـــــــة 
والكميــة لتتبــع التقــدم المحــرز 
من أجـل التمتـع بالصـحة فـي 
مرحلـــــــة الشـــــــيخوخة والـــــــدعوة 
إلـــى مســـاءلة جميـــع الجهـــات 

  صاحبة المصلحة
العمـــل مـــع الجهـــات الشـــريكة 
لتحسين نظـم القيـاس والرصـد 
والتبليــغ، بمــا فــي ذلــك تمكــين 
التحليـــــــــــل المراعـــــــــــي للســـــــــــن 

  ا الجنسينوقضاي
دعـــــم وضـــــع السياســـــات مـــــن 
خالل التبليغ عـن االتجاهـات 

  والمسائل المستجدة
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  الدول األعضاء

األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية
يبــين تــوافر المقــاييس والبيانــات 
وتوزيعهــــــــــــا ضــــــــــــمن البلــــــــــــدان 
وعبرها، والبّينات الجديدة بشـأن 
اإلجــراءات التــي يمكــن اتخاذهــا 
لــــــــدعم التمتــــــــع بالصــــــــحة فــــــــي 

  مرحلة الشيخوخة
تعزيــــز القــــدرات   ٢-٥

ـــــــي مجـــــــال البحـــــــث  ف
  وحوافز االبتكار

شـــمل المســـنين فـــي جميـــع مراحـــل 
ــــك  البحــــث واالبتكــــار، بمــــا فــــي ذل

  احتياجاتهم وميولهم
ــــــــــــل اإلحصــــــــــــائي  ضــــــــــــمان التمثي
والمُّجــــدي للمســــنين فــــي الدراســــات 

ة بقـــدر كـــاٍف مـــن الفعاليـــة الســـكاني
لتحليل البيانات وشـملهم فـي إطـار 

  التجارب السريرية
تعزيــز التمويــل والقــدرات وعالقــات 
التعــاون فــي مجــال البحــث لتنــاول 
التمتــــــــــع بالصــــــــــحة فــــــــــي مرحلــــــــــة 

  الشيخوخة
وضــــــع الحــــــوافز ودعــــــم االبتكــــــار 
لتلبيــــة احتياجــــات مختلــــف الفئــــات 

فيها فئة المسنين عبـر  العمرية بما
راءات المتعـــــــددة القطاعـــــــات اإلجـــــــ

والمشـــــتركة بـــــين القطاعـــــات التـــــي 
تشــــــــمل االبتكــــــــارات التكنولوجيــــــــة 
واالجتماعيــــــــة لتــــــــوفير الخــــــــدمات 
المنزليـــــــــــة والمجتمعيـــــــــــة للســـــــــــكان 

  المسنين
ــــــا الطــــــوعي  دعــــــم نقــــــل التكنولوجي
والمتفــق عليــه علــى أســاس متبــادل 
الــذي يشــمل الخــدمات واالبتكــارات 

  والمعارف وأفضل الممارسات
يــــه البحــــث واالبتكــــار لضــــمان توج

أن يلبـــــــــــــي مطـــــــــــــورو الخـــــــــــــدمات 
ومقــــــدموها مــــــن القطــــــاعين العــــــام 
والخـــــــاص (بمـــــــا يشـــــــمل خـــــــدمات 
الصـــــــــــــحة والرعايـــــــــــــة واألجهـــــــــــــزة 
واألدويــــــة) االحتياجــــــات المحــــــددة 
لجميــــــــــع المســــــــــنين بمــــــــــن فــــــــــيهم 

  المسنون ذوو الموارد المحدودة.
ـــدرة الوطنيـــة علـــى تجميـــع  ـــاء الق بن
البحــــــــوث كإســــــــهامات فــــــــي نقــــــــل 
المعـــــــــــارف ووضـــــــــــع السياســـــــــــات 
ـــــــــــات (المرتبطـــــــــــة  الُمســـــــــــندة بالبّين

  )١بالغرض االستراتيجي 

الـــــــدعوة إلـــــــى تـــــــدعيم التمويـــــــل 
والقــــدرات واألســــاليب وعالقــــات 
التعـــــــاون فـــــــي مجـــــــال البحـــــــث 
لتعزيــــــز التمتــــــع بالصــــــحة فــــــي 
ـــــــة الشـــــــيخوخة ومكافحـــــــة  مرحل
التمييــز ضــد المســنين، بمــا فــي 
ذلــك عــن طريــق شــبكة للمراكــز 

مع المنظمـة والمعنيـة المتعاونة 
بالشـــــيخوخة والصـــــحة والبلـــــدان 
الرائــــــــــدة مــــــــــن جميــــــــــع أقــــــــــاليم 
المنظمـــــة ومنظمـــــات المجتمـــــع 

  المدني
دعـــــم التعـــــاون الـــــدولي لتعزيـــــز 
االبتكـــار التكنولـــوجي، بمـــا فـــي 
ذلـــــك مـــــن خـــــالل تيســـــير نقـــــل 
الخبـــــــــرات والتكنولوجيـــــــــا مثـــــــــل 
األجهــــزة المســــاعدة وتكنولوجيــــا 
المعلومـــــــــــــــــات واالتصـــــــــــــــــاالت 

نـــــــــــات العلميـــــــــــة وتبـــــــــــادل والبيا
  الممارسات الجيدة

ـــــة لتحديـــــد  وضـــــع أطـــــر أخالقي
الخدمات الصحية واالجتماعيـة 
الكفيلــــــــــــة بتلبيــــــــــــة احتياجــــــــــــات 
المسنين وٕاعمـال حقـوقهم ومـنح 
األولويــة للخــدمات المدرجــة فــي 
مجموعـــــــــة المنـــــــــافع وخـــــــــدمات 
التغطيــــــــــة الصــــــــــحية الشــــــــــاملة 

  الوطنية
  

المســاهمة فــي وضــع األســاليب 
دة وتبادلهـــــا مـــــن والـــــنهج الجديـــــ

  أجل تحقيق ما يلي:
تـــوفير الخـــدمات المتكاملـــة  -

والمركـــزة علـــى األشـــخاص 
للرعايـــة الصـــحية والرعايـــة 

 الطويلة األجل

تحديـــــــــد معـــــــــالم البحـــــــــوث  -
الســــريرية كــــي تكــــون أشــــد 

 صلة بالمسنين

تمويـــل الخـــدمات الصـــحية  -
ـــة  ـــة الطويل وخـــدمات الرعاي

ــــــــــــى  تشــــــــــــجيع المســــــــــــنين عل
المشــــــــــــاركة فــــــــــــي البحــــــــــــوث 
ـــــــــــد مســـــــــــائل البحـــــــــــث  وتحدي
والحاجــــة إلــــى االبتكــــار، بمــــا 
ـــــــك وضـــــــع تصـــــــاميم  فـــــــي ذل

  الدراسات
دعــــم جهــــود التــــدريب وتنميــــة 
القدرات، بما في ذلك شبكات 
األكـــــــــــــــــاديميين والبـــــــــــــــــاحثين 
والمدربين التـي تشـمل البلـدان 
ذات الــــــــــــــــدخل المــــــــــــــــنخفض 

  والمتوسط
مان مشــاركة المســنين فــي ضــ

التجــــــــارب الســــــــريرية وتقيــــــــيم 
التكنولوجيـــــات الجديـــــدة التـــــي 
تراعــــي مختلــــف االحتياجــــات 
والجوانـــــــــــــــــب الفيزيولوجيـــــــــــــــــة 

المســــــنين مـــــن الرجــــــال  لـــــدى
  والنساء

دعــــــــم االبتكــــــــارات الصــــــــغيرة 
  والكبيرة

تشــجيع مشــاركة المســنين فــي 
تطــــــــــــــــــــــوير الخــــــــــــــــــــــدمات أو 
التكنولوجيـــــــات أو المنتجـــــــات 

  قييمهاوتصميمها وت
تعزيــز االبتكــار لتســريع وتيــرة 
تطـــــــــــــــــــوير التكنولوجيـــــــــــــــــــات 
والتدخالت المسـاعدة الجديـدة 
والمحّســـــــنة مـــــــن أجـــــــل دعـــــــم 

  المسنين
التعــــــــــــاون لتحديــــــــــــد معــــــــــــالم 
ــــــــامج العــــــــالمي للبحــــــــث  البرن
واالبتكــــار فــــي مجــــال التمتــــع 
بالصـــــــــــــــحة فـــــــــــــــي مرحلـــــــــــــــة 
الشيخوخة والدعوة إلى تعزيـز 
موارد التمويل والقدرات ودعـم 

  ذلك
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  الدول األعضاء

األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية
األجــــــل فـــــــي إطــــــار نظـــــــم 

 التغطية الشاملة

الحتياجـــــــــــات  االســـــــــــتجابة -
المســــــنين وتوقعـــــــاتهم فـــــــي 
مجتمعـــــات محليـــــة ومـــــدن 
ومنــــــــــاطق ريفيــــــــــة تيســــــــــر 
الشــــــــــيخوخة فــــــــــي مكــــــــــان 
اإلقامة فيما يتعلق بمسائل 
مثــــــل الصــــــحة واســــــتغالل 
األراضــــي والســــكن والنقــــل 
ــــــــــــــــــا الحزمــــــــــــــــــة  وتكنولوجي

 العريضة

تحديـــــــد معـــــــدالت انتشـــــــار  -
ــــــــة  حــــــــاالت إســــــــاءة معامل
المســنين والوقايــة مــن هــذه 

 الحاالت

كميـــــــة مســـــــاهمات تحديـــــــد  -
المســـــــــــنين واالســـــــــــتثمارات 
ــــوفير الخــــدمات  الالزمــــة لت

 التي يحتاجون إليها

جمــــــــــــــع االختصاصــــــــــــــات  -
المتعــددة والبيانــات النوعيــة 
والكميــــــــــــة للتبليــــــــــــغ عــــــــــــن 
مختلـــــــــــــــــــف احتياجـــــــــــــــــــات 

 المسنين وتوقعاتهم

دعــوة الجهــات الشــريكة والعمــل 
معهـــــا لوضـــــع برنـــــامج عـــــالمي 
للبحــــوث عــــن التمتــــع بالصــــحة 

يخوخة والتبليـــغ فـــي مرحلـــة الشـــ
  عنه

إجــراء البحــوث   ٣-٥
وتجميع البينات بشـأن 
التمتــــع بالصــــحة فــــي 

  مرحلة الشيخوخة

إجـــراء استقصـــاءات ســـكانية طوليـــة 
منتظمة بقياس الوضع الصحي وما 
يتصــــــل بــــــه مــــــن احتياجــــــات لــــــدى 

  المسنين ومدى تلبية االحتياجات
تجســــــــــــــيد احتياجــــــــــــــات المســــــــــــــنين 
ـــــــــــات  ـــــــــــد األولوي وتوقعـــــــــــاتهم وتحدي

ي مجـال الوطنية للبحث واالبتكار فـ
التمتـــــــــــع بالصـــــــــــحة فـــــــــــي مرحلـــــــــــة 

  الشيخوخة وتمويلها وتنفيذها
تعزيــــــــز البحــــــــوث ودعمهــــــــا لتبــــــــين 
محددات التمتع بالصحة في مرحلـة 
الشــــيخوخة وتقيــــيم التــــدخالت التــــي 

  يمكن أن تعزز القدرة على األداء
تعزيـــز التعـــاون المتعـــدد القطاعـــات 
والمشــــــــترك بــــــــين القطاعــــــــات مــــــــع 
 مختلــف الجهــات صــاحبة المصــلحة

ودعمــه لتصــميم اإلجــراءات الراميــة 
إلى تعزيز القدرة علـى األداء وتقيـيم 

  هذه اإلجراءات

تنظـــــــــــــيم المنتـــــــــــــديات الدوليـــــــــــــة 
والمشــــاركة فيهــــا إلذكــــاء الــــوعي 
بخصــوص أولويــات البحــث مــن 
أجــل التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة 

  الشيخوخة
ـــــيم  تنســـــيق جهـــــود البحـــــث والتقي
ــــــــــــــــــــة والمتعــــــــــــــــــــددة  ذات األولوي
األقطـــار، باالســـتناد إلـــى دراســـة 
المنظمة عـن الشـيخوخة وصـحة 

ثيــــف البــــالغين فــــي العــــالم أو بتك
سائر الجهود الراهنة علـى سـبيل 

  المثال
التعـــــاون مـــــع الجهـــــات صـــــاحبة 
المصـــــــــلحة لتحديـــــــــد مجموعـــــــــة 
المسارات التي قد تكون مشـتركة 
ــــين القــــدرات األساســــية والقــــدرة  ب
علـــــــــــــــــــــى األداء ومحـــــــــــــــــــــدداتها 
االجتماعية واالقتصـادية والبيئيـة 
العامـــــــة لـــــــدى مختلـــــــف الفئـــــــات 

التعاون والمشاركة في تصـميم 
البحوث وتنفيذها، بما في ذلك 

لفعالـــــة فـــــي تقيـــــيم األســـــاليب ا
  السياقات المختلفة

المســـــــــــاهمة فـــــــــــي المعـــــــــــارف 
المكتســــــــــبة مــــــــــن الجمعيــــــــــات 
والمنظمــــــــــات التــــــــــي تتنــــــــــاول 
المســــــــائل الخاصــــــــة بعوامــــــــل 
خطر أو أمراض أو اعتالالت 
معينــة والشــاملة للمســنين (بمــا 
فــــــــي ذلــــــــك الــــــــنهج المتعلقــــــــة 
بـــــــــــالخرف وٕاســـــــــــاءة معاملـــــــــــة 

  المسنين والمساعدة الذاتية)
تبارهــا وضــع نهــج ابتكاريــة واخ

ــــــــة المؤسســــــــية  ــــــــز الرعاي لتعزي
ـــــــة  ـــــــة بغي ـــــــة والمنزلي والمجتمعي
تنفيــذ أنســب التــدخالت وزيــادة 
فرص إتاحة األدويـة األساسـية 
للمســــــنين بمــــــا فيهــــــا األدويـــــــة 
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  الدول األعضاء

األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية
إتاحــــة المنتــــديات لتبــــادل التجــــارب 
والممارســــــــــات الجيــــــــــدة والــــــــــدروس 

  المستخلصة
وتعزيـز البحــث فـي االبتكــارات التــي 
تسهم في البيئـات المراعيـة للمسـنين 

  بما فيها مكان العمل
ينــــــات تجميــــــع البحــــــوث وتعمــــــيم الب

بشـــأن التمتـــع بالصــــحة فـــي مرحلــــة 
الشيخوخة لتناول المسـائل السياسـية 

  المهمة وتوقعات المسنين
تجســـــيد البينـــــات العالميـــــة المتعلقـــــة 
باألســــــاليب الفعالــــــة فــــــي الســــــياقات 
المختلفـــــــــــة والمعـــــــــــايير األساســـــــــــية 
ـــــنهج لمواصـــــلة  ـــــار ال وتشـــــجيع اختب
وضــع نظــم الرعايــة الطويلــة األجــل 

عيـــــــــــــــــــــة أو (المنزليـــــــــــــــــــــة أو المجتم
  المؤسسية)

  السكانية وفي مختلف السياقات 
إلــــــــى إجــــــــراء البحــــــــوث  الــــــــدعوة

والتمكــــين مـــــن إجرائهـــــا لتكثيـــــف 
التــــــــــــدخالت وتعزيـــــــــــــز الـــــــــــــنظم 
الصــــــحية الوطنيــــــة بمــــــا يشــــــمل 
العــــــــاملين الصــــــــحيين ومقــــــــدمي 
الرعايـة غيــر الرسـميين وخــدمات 
الرعاية الطويلـة األجـل (المنزليـة 
ـــــــة والمؤسســـــــية) مـــــــن  والمجتمعي

  أجل تلبية احتياجات المسنين
ـــة التـــي  اســـتعراض نمـــاذج الرعاي

تــت فعاليتهــا فــي دعــم القــدرات ثب
  األساسية وتبادل هذه النماذج

وضــع نهــج العمــل المشــترك بــين 
القطاعــــــــات الُمســــــــندة بالبّينــــــــات 
وتحديـــــدها لتعزيـــــز القـــــدرة علـــــى 
األداء إلـــى أقصـــى حـــد والســـيما 

  في السياقات القليلة الموارد
توثيــــــــق أوجــــــــه عــــــــدم المســــــــاواة 
واإلجحــــاف فــــي مجــــال الصــــحة 

احــل العمــر وآثارهــا فــي جميــع مر 
على التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة 
الشــــيخوخة والتبليــــغ عــــن الســــبل 
التــي تســمح بتخفيــف وطــأة هــذه 
اآلثـــــار عـــــن طريـــــق التـــــدخالت 
ــــــــــــــــــــــــة  الصــــــــــــــــــــــــحية واالجتماعي
واإلجــراءات المتعــددة القطاعــات 

  والمشتركة بين القطاعات

المخففة لآلالم مثـل المسـكنات 
  األفيونية

دعـــم البحـــوث وتعمـــيم البينـــات 
فيمــــــا يتعلــــــق بــــــأثر الخــــــدمات 
الصـــــــحية وخـــــــدمات الرعايــــــــة 

جـــــــل والتـــــــدخالت الطويلـــــــة األ
البيئيــــة علــــى مســــارات التمتــــع 
  بالصحة في مرحلة الشيخوخة

المشـــــــاركة فـــــــي الحـــــــوار فـــــــي 
المجتمعــــات المحليــــة ووســــائل 
اإلعـــــــالم واســـــــتخدام أســـــــاليب 
التواصــل الفعالــة لنقــل الرســائل 
عن التمتع بالصحة في مرحلة 

  الشيخوخة

        
  
  

______________________  
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  ٢الملحق 
  

   في إطار استجابة النظام الصحيتعزيز دور عمل العالمية للمنظمة لال خطة
 وخصوصًا ، بين األفراد للتصدي للعنف وطنية متعددة القطاعات

  ١ضد األطفالو  ،النساء والفتيات ضد
  

  ]٢٠١٦آذار/ مارس  ١١ – ٢، الملحق ٦٩/٩[ج
  

  مقدمة  :١الجزء 
  

  النطاق
  
بشـأن  ١٥-٦٧ج ص ع، اعتمـدت جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتون القـرار ٢٠١٤في أيـار/ مـايو   -١

. وطلبـت فيـه مـن والفتيـات وضـد األطفـاللتصـدي للعنـف، وخصوصـًا ضـد النسـاء فـي اتعزيز دور النظام الصحي 
 التابعـةالمنظمـات  مـع بالتشـاور التامـة األعضـاء الـدول بمشـاركة عالميـة عمـل خطـة مسـودة وضـعالعامـة "المـديرة 
 حسـب الصـحية الـنظم دور علـى التركيـز مـع المعنيـة، المصـلحة صـاحبة الجهـات وسـائر المتحـدة األمـم لمنظومـة
 ،راداألفـ بـين عنـفلل تتصـدى القطاعـات متعـددة وطنيـة اسـتجابة إطـار فـي الـنظم هـذه دور لتعزيـز االقتضـاء،
  ".الصلة ذات هنةراال المنظمة أعمال إلى استناداً  األطفال، وضد والفتيات، النساء ضد وخصوصاً 

  
. وتركــز الخطــة علــى العنــف ضــد ١٥-٦٧ج ص عبــالقرار للمنظمــة ويسترشــد نطــاق خطــة العمــل العالميــة   -٢

بــين األفــراد.  المشــتركة المرتبطــة بكافــة أنمـاط العنــف اإلجـراءاتالنسـاء والفتيــات وضــد األطفـال بينمــا تتنــاول أيضــًا 
وتتطرق كذلك إلى العنف بين األفـراد الُممـارس ضـد النسـاء والفتيـات وضـد األطفـال فـي حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية 

  ، معترفًة بتفاقم هذا النمط من العنف في ظل هذه الظروف. وفي سياقات ما بعد النزاعات
  
وتــؤدي كافــة أشــكال العنــف بــين األفــراد إلــى حصــائل صــحية ســلبية وينبغــي أن يعالجهــا النظــام الصــحي.   -٣

ولكــن هنــاك أســبابًا قــاهرة تبــرر التركيــز بشــكل خــاص علــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات وضــد األطفــال. فالنســاء 
ــًا مــن عــدم والفتيــات يقــع علــيهن عــبء هائــل نتيجــة أنمــاط محــددة مــن العنــف تجــّذرت فــي أشــكال م قبولــة اجتماعي

المساواة والتمييز بين الجنسين وهي بالتالي أنماط مجازة على الـرغم مـن أنهـا تعـد انتهاكـًا لحقـوق اإلنسـان الخاصـة 
بهـــن. ونتيجـــة لـــذلك، تتعـــرض النســـاء والفتيـــات للعـــار والوصـــم بالعـــار وغالبـــًا مـــا يبقـــى العنـــف خفيـــًا. وفـــي أغلـــب 

وغيرها من المؤسسات بطيئة في االعتراف بهذا العنف والتصـدي لـه وال تتـوفر  األحيان، تكون المؤسسات الصحية
الخــدمات أو تكــون قــدرتها محــدودة. وحتــى وقــت قريــب، كــان العنــف ضــد النســاء والفتيــات خافيــًا إلــى حــد بعيــد فــي 

إلـى تنـاول  إطار اإلحصاءات ونظم الترصد الوطنية والدولية. وهناك زخم سياسي شديد على الصعيد العالمي يدفع
العنف ضـد النسـاء والفتيـات فـي بـرامج العمـل الصـحية واإلنمائيـة ويتـيح فرصـًة لتعزيـز الـوعي بـه والتصـدي لـه فـي 

  ٢.)١(إطار النظام الصحي 
  
اكـًا ويعـد انته العمـر) بمـن فـيهم المراهقـون منتشـرسنة من  ١٨والعنف ضد األطفال (من الوالدة إلى بلوغ   -٤

علـى المنطـوي السـلوك و الصـحة  اعـتاللوله عواقب سـلبية تـدوم مـدى الحيـاة وتشـمل هم. لحقوق اإلنسان الخاصة ب

                                                           
 ).٢٠١٦( ٥-٦٩ج ص عالقرار انظر    ١

مــن  ٪٩٠) إذ ســلط ٢٠١٤برنــامج عمــل المــؤتمر الــدولي للســكان والتنميــة (يتجلــى ذلــك فــي اســتعراض العشــرين ســنة ل   ٢
دولــة والمشــاركة فــي االســتعراض الضــوء علــى العنــف ضــد النســاء بوصــفه مســألة ذات  ١٧٦الــدول األعضــاء البــالغ عــددها 

  أولوية بالنسبة إليها. 
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والتعــرض للعنــف وممارســته الحقــًا. وفــي العديــد مــن البلــدان غالبــًا مــا يعتبــر العنــف طريقــة مقبولــة  مخــاطر صــحية
األطفــال الــذين  لتأديــب األطفــال. ويكــون العنــف ضــد األطفــال خافيــًا فــي كثيــر مــن األحيــان وهنــاك عــدد قليــل مــن

يتعّرضون إلساءة المعاملة وتتاح لهم البرامج والخدمات التي يحتاجون إليها. ويولى حاليًا اهتمام متزايد للعنف ضد 
  عي وتعزيز استجابة النظام الصحي.األطفال مما يمثل فرصة سانحة إلذكاء الو 

  
عــاتق الحكومــات الوطنيــة ودون  ومــن الواضــح أن المســؤولية عــن التصــدي للعنــف بــين األفــراد تقــع علــى  -٥

الوطنيــة. ويتطلــب التصـــدي لهــذا العنــف اســـتجابة متعــددة القطاعــات تقتضـــي أن يعمــل قطــاع الصـــحة وغيــره مـــن 
بصــفتها الوكالــة الرائــدة فــي مجــال الصــحة ضــمن منظومــة  ،منظمــة الصــحة العالميــةوضــعت  القطاعــات معــًا. وقــد

للـــدول األعضـــاء بشـــكل خـــاص وللجهـــات الشـــريكة الوطنيـــة والدوليـــة، األمـــم المتحـــدة، خطـــة العمـــل العالميـــة هـــذه 
  مستخدمة نهج الصحة العمومية ومركزة بالتحديد على دور النظام الصحي.

  
وتشكل الخدمات والبرامج الصحية نقطة دخول مالئمة للتصدي للعنف بين األفراد وخصوصًا ضد النساء   -٦

ين النســاء اللــواتي يتعّرضــن للعنــف بالخــدمات الصــحية أكثــر مــن والفتيــات وضــد األطفــال. ومــن األرجــح أن تســتع
. )٢(النســـاء اللـــواتي ال يتعرّضـــن لـــه وٕان كـــان مـــن النـــادر أن يعتـــرفن بصـــراحة بـــأن العنـــف هـــو الســـبب األساســـي 

ضـحاياه  كثير من األحيان يكـون مقـدمو الرعايـة الصـحية نقطـة االتصـال المهنـي األولـى للنـاجين مـن العنـف/ وفي
البًا ما يخفى عليهم العنف بوصفه السبب األساسي. وكثيرًا ما يلجأ األطفال المعانون من العنف أيضًا إلى ولكن غ

الخـــدمات الصـــحية دون أن يتعـــّرف العـــاملون الصـــحيون علـــى حـــاالت العنـــف. وتركـــز خطـــة العمـــل عمـــدًا علـــى 
ل مـن أهميـة االسـتجابة المتعـددة يمكن للنظـام الصـحي االضـطالع بـه بالتعـاون مـع قطاعـات أخـرى ودون التقليـ ما

  ت.القطاعا
  
هــي وثيقــة تقنيــة مســندة بالبّينــات وأفضــل الممارســات وٕارشــادات المنظمــة للمنظمــة وخطــة العمــل العالميــة   -٧

العمليـة التـي يمكـن للـدول األعضـاء اتخاذهـا لتعزيـز نظمهـا الصـحية  اإلجراءاتالتقنية الراهنة. وتقّدم مجموعة من 
  عنف بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات وضد األطفال. من أجل التصدي لل

  
وقــد شــهد العقــدان الماضــيان زيــادة فــي كميــة البّينــات المرتبطــة بانتشــار بعــض أنمــاط العنــف ضــد النســاء   –٨

زال هنــاك نقــص فــي نتشــار العنــف ضــد األطفــال. ولكــن مــاوالفتيــات. ومــؤخرًا، تراكمــت أيضــًا البّينــات المرتبطــة با
العلـــوم والبـــرامج الراميـــة إلـــى التصـــدي لهـــا فـــي  فتئـــت البّينـــات المتعلقـــة بأوجـــه عديـــدة لمختلـــف أشـــكال العنـــف، ومـــا

والعنـــف ضـــد األطفـــال  مراحلهـــا األولـــى. كمـــا تطـــّورت السياســـات والبـــرامج للتصـــدي للعنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات
كمجالين منفصلين. وعلى صـعيد النظـام الصـحي، تتصـل خـدمات إدارة اإلصـابات والرعايـة فـي حـاالت الصـدمات 
وخدمات الصحة النفسية بكافـة أشـكال العنـف ولكـن العواقـب التـي يخلفهـا العنـف ضـد النسـاء والفتيـات فـي الصـحة 

بع الخفي للعنف ضـد النسـاء والفتيـات وضـد األطفـال فيتطلـب الجنسية واإلنجابية تتطلب تدخالت خاصة. أما الطا
تــوفير تــدريب خــاص لمقــّدمي الخــدمات يتصــل بســبل تحديــد تلــك المشــاكل. وبالتــالي، تختلــف طبيعــة اإلرشــاد الــذي 

  مع اختالف أشكال العنف هذه.للمنظمة تقدمه خطة العمل العالمية 
  
ات أخــرى صــادرة عــن جمعيــة الصــحة العالميــة، وبخطــط بعــدة قــرار للمنظمــة وتــرتبط خطــة العمــل العالميــة   -٩

). وتســتند إلــى جهــود أخــرى ٥إلــى  ٢التــذييالت مــن  انظــرعمــل واســتراتيجيات عالميــة، وبأعمــال أخــرى للمنظمــة (
د النساء والفتيات وضد عديدة مبذولة على نطاق منظومة األمم المتحدة وتتصل بها للتصدي للعنف وخصوصًا ض

ٕاعــالن ومنهــاج عمــل ، و برنــامج عمــل المــؤتمر الــدولي للســكان والتنميــة). ويشــمل ذلــك ٥ييل التــذ األطفــال (انظــر
ـــة لمـــؤتمرات اســـتعراض نتائجهمـــا، وكافـــة المعاهـــدات واالتفاقيـــات ذات الصـــلة، والقـــرارات  بيجـــين والوثـــائق الختامي

فة إلـى االسـتنتاجات ذات ، باإلضـاحقـوق اإلنسـانالمتحـدة ومجلـس واإلعالنات الصادرة عن الجمعية العامـة لألمـم 
). كمـا تتـواءم خطـة العمـل العالميـة ٢التـذييل  انظـرالصلة المتفق عليها للجنة وضع المرأة، مـن بـين أمـور أخـرى (

 ٢٠٣٠مع عدة أهداف وغايات مقترحة في إطار أهداف التنمية المستدامة وخطـة التنميـة المسـتدامة لعـام للمنظمة 
  ).٦التذييل  انظر(
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أن تكـون خطـة شـاملة متعـددة القطاعـات أو خطـة علـى للمنظمـة ض من خطـة العمـل العالميـة وليس الغر   -١٠
نطــاق األمــم المتحــدة ككــل. واألحــرى أن هــذه الخطــة تتعلــق بواليــة المنظمــة المحــددة وترّكــز علــى عنصــر النظــام 

حـــدة المختلفـــة الصــحي فـــي إطــار اســـتجابة متعـــددة القطاعــات. وهكـــذا، تعتـــرف الخطــة بـــأدوار منظمـــات األمــم المت
ووالياتهــا فــي تنســيق الجهــود المتعــددة القطاعــات األوســع نطاقــًا وقيادتهــا للتصــدي للعنــف، وخصوصــًا ضــد النســاء 

  والفتيات وضد األطفال.
  

  اإلقليمية والوطنية سياقاتمع الللمنظمة تكييف خطة العمل العالمية 
  

علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـوطني، تماشـيًا مـع االلتزامـات للمنظمـة بد من تكييف خطـة العمـل العالميـة ال  -١١
في ذلك أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة األوضاع حسب  وتعّهدت بها الدول األعضاء، بماالدولية التي سبق 

ة وال توجــد صــيغة وحيــدة لخطــ. واألولويــات الوطنيــة والظــروف الوطنيــة المحــددة والقــدرات ووفقــًا للتشــريعاتاإلقلــيم 
المحــرز فيهــا فــي مجــال تعزيــز دور مراحــل التقــدم اخــتالف إلــى  نظــراً  دول األعضــاءتناســب جميــع الــعالميــة عمــل 

وخصوصــًا ضــد النســاء  النظــام الصــحي فــي إطــار اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات للتصــدي للعنــف بــين األفــراد،
، واخــتالف مســتويات تنميتهـا االجتماعيــة واالقتصـادية. ولكــن يمكــن لكافـة الــدول األعضــاء والفتيـات وضــد األطفـال

أن تســتفيد مــن الــنهج الشــامل لتعزيــز دور النظــام الصــحي فــي إطــار اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات للتصــدي 
  لعالمية هذه. للعنف بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات وضد األطفال، المقّدم في خطة العمل ا

  
الـــدول جميـــع  تمكـــنمـــن شـــأنها، إذا مـــا ُنفـــّذت علـــى النطـــاق المناســـب، أن  البّينـــاتب وهنـــاك ُنهـــج مســـندة  -١٢

. وخصوصـًا ضـد النسـاء والفتيـات وضـد األطفـالفـي التصـدي للعنـف بـين األفـراد،  تقـدم كبيـر مـن إحـراز األعضاء
ا يلــي: لتــي تتضــمنها هــذه الخطــة حســب البلــد وتتــأثر بمــا اإلجــراءاتوتختلــف الطريقــة المحــددة التــي تســمح باتخــاذ 

وخصوصـــًا ضـــد النســـاء والفتيـــات وضـــد حجـــم األشـــكال المختلفـــة للعنـــف بـــين األفـــراد، تـــوفر البيانـــات والمعـــارف؛ 
مدى تأهب النظام ف؛ المبادرات المتوفرة للتصدي لمختلف أنماط ذلك العن، والعبء الصحي الناجم عنها؛ األطفال

  أو قدرة هذا النظام على التصدي له.  لذلك العنف الصحي للتصدي
  

الــواردة فــي الخطــة تــدريجيًا مــع  اإلجــراءات فــي تنفيــذالــدول األعضــاء أن تنظــر وســيكون مــن الضــروري   -١٣
  مرور الوقت وأن تمد هذه الجهود بالموارد الكافية.

  
  )٨و ٧أيضًا التذييلين  انظرلمحة عامة عن الوضع العالمي (

  
  حجم المشكلة

  
فــي حيــاة ماليــين األشــخاص ويمكــن أن تــنجم عنــه عواقــب طويلــة األمــد إن لــم يكــن قــاتًال.  العنــفيــؤثر   -١٤
ويتحمـل النسـاء  .بـين األفـراد من العـبء الصـحي واالجتمـاعي النـاجم عـن العنـف اً بسيط اً جزء إالالوفيات تمثل  وال

ــــة والجنســــية  ــــال والمســــنون العــــبء األثقــــل مــــن العواقــــب البدني ــــة الناجمــــة عــــن إســــاءة واألطف ــــر القاتل والنفســــية غي
البيانات المتعلقة بحجم بعض األنماط الشائعة من العنف بين األفـراد، فـي جميـع  ١. ويلخص الشكل )٣( المعاملة

  مراحل الحياة. 
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حجم العنـف بـين األفـراد، وخصوصـًا ضـد النسـاء والفتيـات وضـد األطفـال، فـي جميـع مراحـل الحيـاة   :١الشكل 
  )١٨إلى  ١٣ومن  ١٠إلى  ٦ومن  ٣(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. تتعرض المرأة ألشكال مختلفة من العنف القائم علـى نـوع الجـنس (أي العنـف المتجـذر العنف ضد المرأة  -١٥
  ١:مراحل حياتها. ويشمل ذلك، على سبيل المثال ال الحصر ما يلي مختلف فيفي عدم المساواة بين الجنسين) 

 ؛)٤(العنف من جانب العشير وأفراد األسرة  •
العنـــف الجنســـي (بمـــا فـــي ذلـــك االغتصـــاب) مـــن جانـــب غيـــر العشـــير (مثـــل المعـــارف واألصـــدقاء  •

 والمدرسين والغرباء)؛
 االتجار، بما في ذلك االتجار ألغراض االستغالل الجنسي واالقتصادي؛ •
تل المرأة من جانـب العشـير الحـالي أو قتل اإلناث، بما في ذلك قتل اإلناث من جانب العشير (أي ق •

المــرأة بالتحديــد  الســابق)، وجــرائم القتــل باســم الشــرف أو بســبب المهــر، أو جــرائم القتــل التــي تســتهدف
ـــــف ولكنهـــــا ُترتكـــــب  ـــــى العن ـــــة عل ـــــل المنطوي ـــــر العشـــــير، أو جـــــرائم القت ـــــد شـــــخص آخـــــر غي ـــــى ي عل

 ؛)٥( الجنسي
 االعتداء برش األحماض؛ •

                                                           
اإلعــالن بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة (قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم مــن  ٢و ١انظــر بشــكل خــاص المــادتين    ١

  )).١٩٩٤( ٤٨/١٠٤المتحدة 

مرحلة الطفولة المبكرة والمتوسطة 
 أشهر من العمر) ٩(من الوالدة  إلى 

 المراهقة
)١٩-١٠( 

 الشباب
)٢٤-٢٠( 

 البلوغ
)٤٩-٢٥( 

 الكهولة
)٤٩(+ 

 أنثى  مليون ٦٧أكثر من 
قبل  تزوجن سنة) ٢٤-٢٠(

 )٨سنة ( ١٨ سن

إناث (يتراوح عمرهن بين  ٣واحدة من كل 
بدني و/ أو لعنف سنة) تعرضت  ٤٩و ١٥

 )١٦( جانب العشيرعنف جنسي من 

أبلغوا عن  كبار السنمن  ٪٦
 )٦في الشهر السابق ( اعتداءحدوث 

 )١٠امرأة وفتاة جرى االتجار بهن ( مليون ١١,٤ ما يقدر بـ

أنثى حية في  مليون ١٢٥أكثر من 
بلدًا في البلدان األفريقية وبلدان الشرق  ٢٩

تشويه األعضاء األوسط حيث يتركز 
 )٧األنثوية ُأصبن بجروح ( التناسلية

ضد الذكور ارتكبها  من حوادث القتل ٪٦من حوادث القتل ضد اإلناث و ٪٣٨
 )١٧،١٦(عشراؤهم 

من  ٪١٠-٥من اإلناث و ٪٢٠
لالعتداء الجنسي الذكور يتعرضن 

 )٩( األطفالعلى 
من جانب شخص آخر  لالعتداء الجنسيمن اإلناث تعرضن  ٪٧ ما يقدر بـ

 )١٦( سنة ١٥غير العشير بداية من سن 

 )٣بين الذكور ( ٪٨٢في السنة، حادثة قتل  ٤٧٥ ٠٠٠

يتعرضن للعنف  من األطفال ٪٢٥
 )٣( المعنوي للعنف ٪٣٦البدني، و

 

بدني  لقتال تعرضتإناث  ٤واحدة من كل و واحد من كل ذكرين
 )١٨السابقة (مع األقران في االثني عشر شهرًا 

 

 للتسلطمن اإلناث تعرضوا  ٪٣٧من الذكور و ٪٤٢
 )١٨( السابقة من جانب األقران في الثالثين يوماً 

 

 لعالجرعاية في المستشفى  والبالغين من الشبابالماليين يتلقى 
 )١٥-١٤( التي تلحق بهم سنوياً  صاباتاإل
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لكترونيـــًا عبـــر اإلنترنـــت أو إالتحـــّرش الجنســـي فـــي المـــدارس وأمـــاكن العمـــل واألمـــاكن العامـــة وتزايـــده  •
 وسائط التواصل االجتماعي.

  
فـي كافـة السـياقات وهمـا أيضـًا الشـكالن األكثـر شـيوعًا والعنـف الجنسـي  وينتشر العنف من جانب العشير  -١٦

عيد العـالمي. وتتعـّرض المـرأة المسـنة بـدورها للعنـف مـن جانـب من أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة على الص
وألشــكال محــددة مــن إســاءة معاملــة المســنين. ولكــن البيانــات بشــأن معــدل انتشــار إســاءة  والعنــف الجنســيالعشــير 

  .)٦(معاملة المسنين، وخصوصًا البيانات المنبثقة عن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، محدودة جدًا 
  

. تتعرض الفتيات، بما فيهن المراهقات، لكافـة أشـكال إسـاءة معاملـة األطفـال المـذكورة العنف ضد الفتيات  -١٧
أدنــاه الخاصــة بــالعنف ضــد األطفــال باإلضــافة إلــى أشــكال محــددة مــن العنــف القــائم علــى نــوع  النقــاط الــواردةفــي 

  . وتضم هذه األشكال ما يلي: لجنسينبين االجنس والممارسات الضارة المتجذرة في عدم المساواة والتمييز 
ــدًا مــن بلــدان أفريقيــا والشــرق األوســط  ٢٩تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة المتركــز فــي حــوالى  • بل

 ؛)٧(والمسجل أيضًا في أماكن أخرى، بما في ذلك في بلدان تقيم فيها مجتمعات الشتات 
ومعدالت زيادتـه أعلـى فـي بعـض األقـاليم والقسري الذي تكون معدالت انتشاره المبكر األطفال زواج  •

 ؛)٨((مثل جنوب آسيا وآسيا الوسطى، وأجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى) 
تعـــّرض الفتـــاة أكثـــر مـــن الفتـــى لالعتـــداء الجنســـي أو لالتجـــار ألغـــراض االســـتغالل الجنســـي علـــى  •

 ؛)١٠و ٩( األرجح
ســيما الفتــاة التــي تكــون متزوجــة أو فــي عالقــة تعــارف للعنــف مــن جانــب تعــّرض الفتــاة المراهقــة وال •

 .)٤(العشير على األرجح 
  

ســنة مــن  ١٨إلــى  صــفر. يتعــرض لــه الفتيــان والفتيــات، بمــن فــيهم المراهقــون، مــن العنــف ضــد األطفــال  -١٨
  العمر ويشتمل على ما يلي:

قـة والسـلطة، ممـا قـد يشـمل االعتـداء إساءة معاملة الطفل من جانب البالغين الذين هم في موضع الث •
 عتــداءواالالبــدني (بمــا فــي ذلــك العقــاب البــدني)، واالعتــداء الجنســي (بمــا فــي ذلــك ســفاح المحــارم) 

 ؛همالواإل المعنوي النفسي/
الـذي يحـدث أساسـًا فـي صـفوف األقـران فـي فتـرة المراهقـة، مثـل  ١األشكال المبكرة من عنـف الشـباب •

 عالقات التعارف.  التسلط والتشاجر البدني واالعتداء الجنسي والعنف في إطار العالقات/
  

اآلباء والقائمين علـى الرعايـة واألطفـال أن تـوّفر عالقات آمنة ومثرية بين ومن شأن العائالت التي تتمّتع ب  -١٩
ألطفــال. ولكــن هنــاك أطفــاًال يتعّرضــون فــي بعــض العــائالت إلســاءة المعاملــة ممــا يســتوجب دعــم هــذه بيئــة وقائيــة ل

  العائالت وتعزيزها.
  

. يمكن حدوث إساءة معاملة األطفال والعنف أوجه التقاطع والروابط بين مختلف أشكال العنف بين األفراد  -٢٠
والعنـف ءة معاملـة األطفـال خطـر التعـرض لعنـف العشـير ذاتها. وتزيد إسا ضد المرأة من جانب العشير في األسرة

أو ارتكابـــه ضـــد المـــرأة فـــي وقـــت الحـــق، باإلضـــافة إلـــى خطـــر التســـّلط والتشـــاجر فـــي صـــفوف األطفـــال الجنســـي 
والمراهقين. ومن الضروري أن تأخـذ الجهـود الهادفـة إلـى التصـدي للعنـف ضـد النسـاء وضـد األطفـال فـي الحسـبان 

                                                           
تعــّرف المنظمــة عنــف الشــباب علــى أّنــه العنــف الممــارس خــارج المنــزل فــي صــفوف األطفــال والمــراهقين والشــباب الــذين    ١

سنة. وُينظر فـي عنـف الشـباب فـي إطـار العنـف ضـد األطفـال الـذين يضـمون الشـباب  ٢٩سنوات و ١٠تتراوح أعمارهم بين 
  عامًا ألغراض خطة العمل العالمية هذه.  ١٨حتى سن 
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لف أشكال العنف. فحاالت إساءة معاملة األطفال والعنف بـين األقـران فـي صـفوف األطفـال أوجه التقاطع بين مخت
والمراهقين تنـذر بـبعض أشـكال عنـف الشـباب وغيرهـا مـن أشـكال العنـف التـي تظهـر فـي مرحلـة الحقـة مـن مراحـل 

  الحياة.
  

د النســاء والفتيــات . يتفــاقم العنــف بــين األفــراد الممــارس ضــالضــعف غيــر المتناســب فــي بعــض الســياقات  -٢١
  وفي حاالت النزوح.ما بعد النزاعات في سياقات و وضد األطفال في حاالت الطوارئ اإلنسانية 

  
يتفــاقم العنــف كــذلك فــي مؤسســات مثــل الســجون ومراكــز المؤسســات.  الضــعف غيــر المتناســب فــي بعــض  -٢٢

وحـــاالت إعاقـــة أخـــرى والمســـنين.  نفســـيةاحتجـــاز األحـــداث والمؤسســـات الخاصـــة باألشـــخاص المصـــابين بـــأمراض 
ويمكــن أن ُيرتكــب العنـــف ضــد المــرأة كـــذلك فــي إطـــار النظــام الصــحي وخاصـــة فــي األمــاكن التـــي تــوفر خـــدمات 

. )١٢و ١١(الصحة الجنسية واإلنجابية (مثل إساءة معاملة المرأة واالعتداء عليها خالل الوالدة، والتعقيم القسـري) 
  نفسهم أيضًا للعنف في منازلهم ومجتمعاتهم المحلية وأماكن عملهم. وقد يتعّرض العاملون الصحيون أ

  
الفئــات أكثــر عرضــة بعــض مــن المــرجح أن تكــون الفئــات الســكانية.  بعــض لــدىالضــعف غيــر المتناســب   -٢٣

  ألنماط مختلفة من العنف أو معاناة منها بسبب االستبعاد االجتماعي والتهميش والوصم وأشكال التمييز المتعددة.
  

  الصحية العواقب
  

يعــاني ماليــين النســاء والفتيــات واألطفــال والشــباب المعرضــين للعنــف مــن طائفــة مــن العواقــب فــي األمــدين   -٢٤
، اإلصـابات البدنيـة التـي ، علـى سـبيل المثـال ال الحصـر. وتشمل هذه العواقب)١٥إلى  ١٣(من القصير والطويل 

العـــالم خـــدمات الرعايـــة الطارئـــة فـــي المستشـــفيات، ومشـــاكل يتلقـــى نتيجـــة لهـــا ماليـــين األشـــخاص فـــي كافـــة أنحـــاء 
ات، واالنتحـار، وحـاالت اإلعاقـة اإلجهـاد العصـبي التـالي للصـدم اتاضطرابالصحة النفسية مثل االكتئاب والقلق و 

أمـــراض القلـــب واألوعيـــة وزيـــادة خطـــر اإلصـــابة بـــاألمراض غيـــر الســـارية، بمـــا فيهـــا اضـــطرابات ارتفـــاع الضـــغط و 
  . الدموية

  
وباإلضــافة إلــى ذلــك، يعــاني النســاء والفتيــات المعّرضــات للعنــف مــن مشــاكل مرتبطــة بالصــحة الجنســية   -٢٥

الضــارة، واألمــراض المنقولــة  واإلنجابيــة تشــمل حــاالت الحمــل غيــر المرغــوب فيــه، وحصــائل صــحة األم والمولــود
مشـــاكل الصـــحية النســـائية. وغالبـــًا مـــا يســـتمّر أو يبـــدأ عنـــف وال ،والعـــدوى بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــريجنســـيًا 

واالبتســـار وانخفـــاض وزن المواليـــد عنـــد  اإلجهـــاض واإلمـــالصالعشـــير ضـــد المـــرأة أثنـــاء الحمـــل، ممـــا يـــؤدي إلـــى 
  .)١٦( الميالد

  
 ويلحق التعرض للعنف، كضحية أو كشاهد، وخاصة في فترة الطفولـة المبكـرة، أضـرارًا جسـيمة بنمـو عقـل  -٢٦

ة وســلوكية. كمــا أن هنــاك احتمــاًال أكبــر أن ينخــرط األفــراد، معنويــالطفــل، ممــا قــد يســفر عــن مشــاكل اجتماعيــة و 
ـــذين يتعرضـــون للعنـــف ـــال، ال فـــي أنمـــاط ســـلوكية تضـــر بالصـــحة مثـــل التـــدخين وتعـــاطي الكحـــول  وخاصـــة األطف

عواقـب صـحية مـدى الحيـاة، وأن والمخدرات وممارسة العالقـات الجنسـية غيـر المأمونـة مـع مـا يـنجم عـن ذلـك مـن 
يرتكبــوا أو يكونــوا ضــحايا أعمــال العنــف بــين األفــراد أو العنــف الــذاتي فــي مراحــل الحقــة مــن حيــاتهم. وللعنــف أثــر 

 انظـــرالضـــحايا وأســـرهم والمجتمـــع ككـــل. ( علـــى اإلنتاجيـــة وتكـــاليف إنســـانية واقتصـــادية كبيـــرة يتحملهـــا النـــاجون/
  لمعلومات).للحصول على مزيد من ا ٧ التذييل

  
  محدداتالو  عوامل الخطر والحماية

  
يوجد عامل واحد يشرح زيـادة خطـر التعـرض للعنـف أو ارتكـاب مختلـف أشـكال العنـف، أو سـبب كـون  ال  -٢٧

العنــف أكثــر انتشــارًا فــي بعــض البلــدان والمجتمعــات المحليــة مقارنــة بغيرهــا. ولكــن هنــاك بــاألحرى عوامــل خطــر 
ت المحليــة والمجتمــع ككــل. متعــددة تــرتبط بارتكــاب العنــف والتعــرض لــه علــى مســتوى األفــراد والعالقــات والمجتمعــا

وللعنــف ضــد النســاء والفتيــات وضــد األطفــال عوامــل خطــر فريــدة تســتحق اهتمامــًا خاصــًا. وتلخــص هــذه العوامــل 
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. وباإلضافة إلى ذلك، هناك عدة عوامل خطر/ محـددات مشـتركة بـين جميـع أشـكال ٨في التذييل  تلخيصًا إضافياً 
محــددات المشــتركة األساســية المــذكورة مــا يلــي: عــدم المســاواة بــين الخطــر/ ال العنــف بــين األفــراد. وتشــمل عوامــل

الجنســـين، والبطالـــة، وقواعـــد الرجولـــة الضـــارة، والفقـــر وعـــدم المســـاواة االقتصـــادية، وارتفـــاع معـــدالت الجريمـــة فـــي 
وانين المجتمعــات المحليــة، وتــوفر األســلحة الناريــة، ويســر الحصــول علــى الكحــول، واالتجــار بالمخــدرات، وٕانفــاذ القــ

 غير الكافي. ومن الممكن تعزيز البرامج المستقلة الخاصة بكل نمط من أنماط العنف عن طريـق التصـدي لعوامـل
  المحددات المشتركة المذكورة وتحقيق التآزر والكفاءة من خالل ضم البرامج حسب االقتضاء. الخطر/

  
  التقدم المحرز في البلدان والفجوات

  
مراحـــل تنفيـــذ إجـــراءات النظـــام الصـــحي للتصـــدي للعنـــف مـــن حيـــث مـــدى تأهبهـــا تمـــر البلـــدان بمختلـــف   –٢٨

  قدرتها.و 
  

. تفيــــد معظــــم البلــــدان مــــن أصــــل ضــــعيف للتصــــدي لــــبعض أشــــكال العنــــف، ولكــــن إنفاذهــــا توجــــد قــــوانين  -٢٩
بـأن لـديها قـوانين تعاقـب  )٣لوقاية من العنف (لالعالمي  عن الوضعتقرير الإعداد  بلدًا أرسل تقريرًا في إطار ١٣٣

على األقل على بعض أشكال العنف، بما في ذلك بعض أشكال العنف ضد النساء والفتيات (مثـل العنـف المنزلـي 
واالغتصــاب)، وضــد األطفــال. ومــع ذلــك، تبقــى التشــريعات فــي العديــد مــن البلــدان غيــر كافيــة لتغطــي عــددًا مــن 

بلـدان التـي تعمـل علـى إنفـاذ قوانينهـا بالكامـل لمكافحـة هـذه األشـكال أشكال العنف المحددة. وهناك عدد قليل من ال
  .)٣(من العنف وغيرها من األشكال 

  
. تفيد أغلبية البلدان بـأن لـديها خططـًا بالموارد الكافيةالخطط والسياسات الوطنية للتصدي للعنف  زودال ت  -٣٠

لعنــــف ضــــد األطفــــال (إســــاءة معاملــــة وطنيــــة متعــــددة القطاعــــات للتصــــدي للعنــــف ضــــد النســــاء وبعــــض أشــــكال ا
  .)٢٠(. ولكن التمويل للتصدي للعنف ضد النساء ال يندرج في معظم الميزانيات الوطنية )٣( األطفال)

  
التنســيق بــين القطاعــات للتصــدي لمختلــف أشــكال العنــف بضــعفه  . يتســمالتنســيق بــين القطاعــاتضــعف   –٣١

علــى غــرار التنســيق فــي إطــار النظــام الصــحي بــين مختلــف البــرامج والخــدمات. وفــي العديــد مــن البلــدان، تشــارك 
  .)٣(وزارات الصحة مشاركة دنيا في آليات التنسيق بين القطاعات للتصدي لمختلف أنماط العنف 

  
. تظهـــــر البّينـــــات أن  عنـــــفالالخـــــدمات فـــــي حـــــاالت  علـــــى النســـــاء واألطفـــــال دد قليـــــل مـــــنعـــــحصـــــول   -٣٢

) النساء الناجيات مـن العنـف ال يكشـفن عـن تعرضـهن للعنـف أو ال يسـعين إلـى الحصـول علـى ٪٩٥-٥٥( أكثرية
) مــن ٪١٠-٠,٣. وكــذلك، هنــاك نســبة صــغيرة فقــط ()٤(أي نــوع مــن الخــدمات الصــحية أو القانونيــة أو الشــرطية 

  .)٢٢و ٢١(إساءة معاملة األطفال نمت إلى علم مرافق حماية الطفل في البلدان المرتفعة الدخل ضحايا 
  

. يفيـد نصـف تهـاونوعي تهـاتغطيمـن حيـث  الضحايا محـدودة ومتفاوتـة الخدمات التي يحتاج إليها الناجون/  -٣٣
غ ثلثـا البلـدان عـن ضحايا العنـف ودعمهـم. ويبلَّـ مجمل البلدان فقط بتوفر الخدمات فيه لحماية الناجين من العنف/

تــوفر الخــدمات الطبيــة والقانونيــة الخاصــة بــالعنف الجنســي غيــر أن هــذه الخــدمات تتركــز عــادة فــي عــدد قليــل مــن 
. وغالبــًا مــا تكــون الخــدمات )٣(المــدن وهنــاك فجــوات مــن حيــث نوعيــة الخــدمات وفــرص إتاحتهــا للنســاء والفتيــات 

تتة وقليلـة المــوارد. وهـي غيــر مدمجـة فـي النظــام الصـحي. وتضــطر النسـاء والفتيــات فـي كثيــر المتـوفرة مجـزأة ومشــ
مــن األحيــان إلــى التنقــل بــين مختلــف الوكــاالت للحصــول علــى الخــدمات ممــا يــؤدي بهــن إلــى تكّبــد تكــاليف باهظــة 

 األطفــال ونظمــًا لتحديــد بــأن لــديها خــدمات لحمايــة . ورغــم أن أغلبيــة البلــدان تفيــد)٢٠(واالنتظــار لفتــرات طويلــة 
وٕاحالتهــا، فهنــاك عــدد قليــل منهــا مــزود ببروتوكــوالت محــددة . وعلــى نحــو مماثــل،  معاملــة األطفــال حــاالت إســاءة

تكون الخدمات الطبية السابقة لدخول المستشفى والخدمات الطبية الطارئة لمعالجة اإلصابات الخطيـرة التـي تـرتبط 
نارية وحاالت الطعـن والضـرب والحـروق مـثًال) قليلـة التطـور فـي معظـم البلـدان غالبًا بعنف الشباب (نتيجة طلقات 

ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ويفيد عدد قليل من البلدان (أقل من النصف) بتوفر خدمات للصحة النفسية فيـه 
  .)٣(ضحايا العنف  من أجل الناجين من العنف/
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. فـي القـوى العاملـة الصـحية في صفوف ةتوعيالتدريب و ال نالمستفيدين متوّفر عدد محدود من الموظفين   -٣٤
االعتـداء ب األشـخاص المعنيـين للتصـدي للعنـف (مثـليتمتعـون بالمهـارات ن معظم البلدان، ال يوجد عاملون صحيو 

 الرعايــــة الصــــحية ومقــــدم يفتقــــرالشــــرعي)، أو  أخصــــائيي الطــــبض أو يمــــر عــــاملين فــــي مجــــال التالمــــن الجنســــي 
ــــــى ــــــات وضــــــد المهــــــارات أو  إل ــــــف ضــــــد النســــــاء والفتي ــــــم لحــــــاالت العن ــــــى النحــــــو المالئ ــــــدريب لالســــــتجابة عل الت

. وقد وثّقت دراسات استقصائية في مختلف أنحاء العالم أّن المواقـف التـي تتغاضـى عـن قبـول )٢٣و ٢٠( األطفال
عــد والقــيم والمواقــف العنــف ضــد النســاء والفتيــات واســعة االنتشــار وأّن العــاملين الصــحيين كثيــرًا مــا يشــاطرون القوا

. ووثّقــت الدراســات ازدراء النســاء اللــواتي يســعين إلــى الحصــول )١٩و ٤(االجتماعيــة الســائدة بالنســبة إلــى العنــف 
. وال يحتــــرم العــــاملون الصــــحيون دائمــــًا اســــتقالل )١٢و ١١(علــــى خــــدمات الصــــحة اإلنجابيــــة وٕاســــاءة معــــاملتهن 

ج العنــف ضــد النســاء والعنــف ضــد األطفــال علــى نحــو منهجــي فــي الناجين/الضــحايا وســالمتهم وســريتهم. وال ُيــدر 
البــرامج التعليميــة المخصصــة للعــاملين المهنيــين فــي مجــالي التمــريض والطــب وغيــرهم مــن أصــحاب مهــن الرعايــة 

  .)٢٠(الصحية 
  

عـــدد قليـــل مـــن البلـــدان التـــي تطبـــق علـــى نحـــو  . هنـــاكبـــرامج الوقايـــة الواســـعة النطـــاقلمحـــدودة التغطيـــة ال  -٣٥
  . )٣(منهجي برامج واسعة النطاق للوقاية من مختلف أنماط العنف 

  
. إن الـــزخم السياســـي العـــالمي للتصـــدي للعنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات هـــو حاســـمال المجتمـــع المـــدنيدور   -٣٦

. وغالبــًا )٢٤(المنظمــات النســائية  حصــيلة جهــود المناصــرة القويــة المبذولــة مــن قبــل المجتمــع المــدني، وخصوصــاً 
تعاونــت هــذه المنظمــات مــع وزارات الصــحة والســلطات الصــحية المحليــة ومرافــق الخــدمات االجتماعيــة لتــوفير  مــا

  الخدمات وتطبيق برامج الوقاية.
  

ية بلد لديه بيانات ناتجـة عـن استقصـاءات سـكان ١٠٠. يوجد ما يناهز محدودالتوفر البيانات والمعلومات   -٣٧
بشأن عنف العشير ضـد المـرأة غيـر أن هنـاك عـددًا أقـل مـن البلـدان التـي تتـوفر لـديها بيانـات عـن العنـف الجنسـي 
وأشكال أخرى من العنف ضد النساء والفتيات، أو عن ارتكاب الرجال لمثـل هـذا العنـف. وبشـكل خـاص، ال تتـوفر 

والفئــــات  )١٦(ذي تتعــــرض لــــه النســــاء المســــّنات البيانــــات الخاصــــة بالســــياقات اإلنســــانية أو المتعلقــــة بــــالعنف الــــ
ية بشــأن إســاءة معاملــة بيانــات ســكان. وعلــى نحــو مماثــل، يفيــد عــدد أقــل مــن البلــدان بــأن لديــه )٢٤(المستضــعفة 

األطفال أو غير ذلك من أشكال العنف ضد األطفال على الرغم مـن تزايـد أعـدادها . ومـن الضـروري أيضـًا تعزيـز 
  .)٣(ت الداعية إلى التفاؤل عبر الرصد والتقييم صرامة اختبار التدخال

  
  لخطةا لوضعالعملية وخارطة الطريق 

  
مســاهمات المشــاورات التــي أجريــت مــع الــدول األعضــاء فــي جميــع للمنظمــة خطــة العمــل العالميــة  ضــمت  -٣٨

ومـع منظمـات المجتمـع المــدني وكيانـات منظومـة األمـم المتحـدة والشـركاء الـدوليين اآلخــرين،  السـتة منظمـةأقـاليم ال
باإلضافة إلى مساهمات دورتـي المشـاورات العالميـة اللتـين أجريتـا مـع الـدول األعضـاء فـي حزيـران/ يونيـو وتشـرين 

  ية). للحصول على مزيد من التفاصيل عن العمل ٩التذييل  انظر( ٢٠١٥الثاني/ نوفمبر 
  

  وهذه الوثيقة منظمة على النحو التالي:  -٣٩
 : يقّدم نطاق الخطة ويصفه.١الجزء  •
 وأغراضها وتوجهاتها االستراتيجية ومبادئها التوجيهية.وأهدافها : يعرض رؤية الخطة ٢الجزء  •
التــي ينبغــي أن تتخــذها الــدول األعضــاء والجهــات الشــريكة الوطنيــة والدوليــة  اإلجــراءات: يعــرض ٣الجــزء  •

 والمنظمة وينقسم أيضًا إلى ثالثة أجزاء فرعية هي التالية:
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ألــف يركــز علــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات. ويتنــاول أشــكاًال محــددة مــن العنــف تخــص -٣الجــزء  -
بـاء إلـى أشـكال العنـف المشـتركة -٣طـرق الجـزء الفتيات أو تؤثر فيهن تـأثيرًا غيـر متناسـب، بينمـا يت

 بين الفتيان والفتيات. 
باء يركز على العنف ضد األطفال. ويشمل حاالت إسـاءة معاملـة األطفـال وعنـف األقـران -٣الجزء  -

فــي صــفوف المــراهقين مــن الفتيــان والفتيــات علــى الســواء، وهــي حــاالت تنــذر بــبعض أشــكال العنــف 
 من مراحل الحياة.التي تظهر في مرحلة الحقة 

الشـــاملة التـــي تضـــم  اإلجـــراءاتجـــيم يركـــز علـــى كافـــة أشـــكال العنـــف بـــين األفـــراد ويحـــدد -٣الجـــزء  -
بـاء باإلضـافة -٣ألـف و-٣المشتركة بـين جميـع أشـكال العنـف الـوارد عرضـها فـي الجـزء  اإلجراءات

وٕاسـاءة معاملـة  إلى أشكال أخرى من العنف بين األفراد في جميع مراحل الحياة، مثل عنـف الشـباب
 باء ويدعمهما. -٣ألف و-٣المسنين. ويكمل هذا الجزء الجزأين 

  يصـــف إطـــار الرصـــد والمســـاءلة، بمـــا فـــي ذلـــك آليـــات اإلبـــالغ واالقتراحـــات بشـــأن المؤشـــرات ٤الجـــزء :
 والغايات على الصعيد العالمي.

 رارات والوثــائق المعتمــدة والــروابط اإللكترونيــة لالطــالع علــى القــ لمصــطلحات،امســرد : تتضــمن التــذييالت
 بتوافق اآلراء ذات الصلة، وتفاصيل عمل األمانة.
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  الرؤية والهدف واألغراض والتوجهات االستراتيجية والمبادئ التوجيهية  :٢الجزء 
  

وهدفها وأغراضها وتوجهاتها االستراتيجية ومبادئها التوجيهيـة للمنظمة يعرض هذا الجزء رؤية خطة العمل العالمية 
فـي ظــل دور النظــام الصــحي فــي إطـار اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات. كمـا يســّلط الضــوء علــى أدوار مختلــف 

  أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة. 
  

  استجابة متعددة القطاعات في إطار النظام الصحي: دور ١اإلطار 
  
أشــكال العنــف بــين األفــراد، وخصوصــًا ضــد النســاء والفتيــات مــن جميــع دور فــي الوقايــة  الصــحينظــام لل يكــون قــد

 : ما يليفي النظام الصحيعنف. ويتمّثل دور النظرًا إلى الطابع الخفي لهذا لها  والتصديوضد األطفال، 
 منظور الصحة العمومية؛ الدعوة إلى اعتماد •
خــدمات صــحية شــاملة علــى كافــة مســتويات ب زويــدهملعنــف وتل يتعرضــونالــذين  األشــخاصتحديــد  •

 اإلحالة)؛على مستوى الرعاية الصحية األولية و خدمات الصحية (أي التوفير 
لوقايــة علــى مســتوى أنشــطة القطــاع ل فــي إطــارلوقايــة مــن العنــف وتطبيقهــا وتقييمهــا لبــرامج  وضــع •

 النهوض بالصحة؛و السكان 
باإلضــافة إلــى التــدخالت  وغيــر ذلــك مــن العواقــبة يالصــح وعواقبهــاابها توثيــق حجــم المشــكلة وأســب •

 الفعالة.
 
النساء والفتيات وضـد ضد لعنف بين األفراد، وخصوصًا من حاالت اوحده الوقاية  للنظام الصحيولكن، ال يمكن 

 يخـرج عـن نطـاقة بـالعنف ومحدداتـه مرتبطـ. فالعديـد مـن عوامـل الخطـر الوالتصـدي لهـا علـى نحـو كـاف األطفال
مـــا يتطلـــب اســـتجابة شـــاملة ومتكاملـــة ومنّســـقة علـــى صـــعيد مختلـــف القطاعـــات والتخصصـــات م، النظـــام الصـــحي

وتماشــــيًا مــــع نهــــج "دمــــج الصــــحة فــــي جميــــع  وعليــــهالمهنيــــة والمؤسســــات الحكوميــــة والخاصــــة وغيــــر الحكوميــــة. 
عــــدد مــــن مــــع  تهوتنســــيق اســــتجاب التفاعــــلمــــن  لصــــحينظــــام االلحكومــــات أن تمّكــــن ل ينبغــــي، )٢٥(السياســــات" 

 قطاع اإلسكان/الخدمات االجتماعية وقطاع التعليم و قطاع و  قضاءالشرطة والقطاع تضم التي خرى األقطاعات ال
م نظاليمكن لو المرأة.  تمكينالمساواة بين الجنسين أو قطاع و  التوظيفالعمل و قطاع حماية الطفل و قطاع و  المأوى
 جهود الوقاية الشاملة والمتعددة القطاعات:طار ما يلي في إب ضطلعأن ي الصحي

 بالعنف ومحدداته؛ مرتبطةلتصدي لعوامل الخطر الإلى امع القطاعات األخرى  دعوةال •
ضحايا العنف، بما في ذلك عبر  /من العنف تيسير إتاحة الخدمات المتعددة القطاعات للناجين •

 آليات إحالة قوية؛
 لوقاية من العنف؛لالسياسات والبرامج المتعددة القطاعات  توجيه •
  .وتقييمها دعم اختبار التدخالت في القطاعات األخرى •

  
  الرؤية

  
توخي عالم يكفل عدم تعـرض جميـع األشـخاص لكافـة أشـكال العنـف والتمييـز وحمايـة صـحتهم ورفـاهيتهم   -١

الخاصـة بهـم وتكـون القاعـدة فيـه تحقيـق المسـاواة بـين  وتعزيزهما وٕاعمـال كامـل حقـوق اإلنسـان والحريـات األساسـية
  الجنسين وتمكين النساء والفتيات. 
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  الهدف
  
تعزيـــز دور النظـــام الصـــحي فـــي كافـــة الســـياقات وفـــي إطـــار اســـتجابة وطنيـــة متعـــددة القطاعـــات لوضـــع   -٢

وخاصـــة النســـاء  السياســـات والبـــرامج وتنفيـــذها وتـــوفير خـــدمات تعـــزز وتحمـــي الصـــحة والرفاهيـــة لـــدى كـــل شـــخص
  والفتيات واألطفال الذين يقعون ضحايا العنف بين األفراد أو يتأثرون به أو يتعرضون لخطره.

  
  األغراض

  
  تتمّثل األغراض فيما يلي:  -٣

التصـــدي للعواقـــب الصـــحية وغيرهـــا مـــن العواقـــب الســـلبية األخـــرى الناجمـــة عـــن العنـــف بـــين األفـــراد،  •
طفـــال، مـــن خـــالل تـــوفير خـــدمات وبـــرامج صـــحية شـــاملة وخصوصـــًا ضـــد النســـاء والفتيـــات وضـــد األ

 ومتسمة بالجودة وتيسير إتاحة الخدمات المتعددة القطاعات؛
 .وخصوصًا ضد النساء والفتيات وضد األطفالالوقاية من العنف بين األفراد،  •

  
  التوّجهات االستراتيجية

  
تحقيقــًا لألغــراض المنشــودة، تُقتــرح أربعــة توجهــات اســتراتيجية تتنــاول واليــة النظــام الصــحي حســب الخطــة   -٤

وتشـــمل  وخصوصـــًا ضـــد النســـاء والفتيـــات وضـــد األطفـــالونهـــج الصـــحة العموميـــة للتصـــدي للعنـــف بـــين األفـــراد، 
  يلي: ما

  
  تعزيز قيادة النظام الصحي وتصريف شؤونه

ار النظـام الصـحي وعبـر المرتبطة بما يلـي: الـدعوة فـي إطـ اإلجراءاتيغطي هذا التوجه االستراتيجي  •
المراقبـة التنظـيم؛ التمويل، بمـا فـي ذلـك مخصصـات الميزانيـة؛ القطاعات؛ وضع السياسات وتنفيذها؛ 

 األخرى.تعزيز جهود التنسيق مع القطاعات ن أجل تنفيذ السياسات والبرامج؛ م والمساءلة
  

  مقدمي الخدمات الصحية على االستجابة تعزيز توفير الخدمات الصحية وقدرة العاملين الصحيين/
المرتبطة بما يلي: تحسين البنية التحتية للخـدمات وحـاالت  اإلجراءاتيغطي هذا التوجه االستراتيجي  •

هـــا ومقبوليتهـــا ليفاإلحالـــة إلـــى خـــدمات الرعايـــة وفـــرص إتاحـــة هـــذه الخـــدمات والقـــدرة علـــى تحمـــل تكا
الجيــــدة والمأمونــــة واللقاحــــات  المنتجــــات الطبيــــةإتاحــــة  ضــــمانوتوفرهــــا وجودتهــــا؛ إدمــــاج الخــــدمات؛ 

 تدريب القوى العاملة الصحية واإلشراف عليها.؛ والناجعة والميسورة التكلفة
 

  تعزيز برامج الوقاية من العنف بين األفراد
تي تهدف إلى الوقايـة مـن العنـف ويمكـن للنظـام الصـحي ال اإلجراءاتيغطي هذا التوجه االستراتيجي  •

أن ينفـــذها مباشـــرة، بمـــا فـــي ذلـــك تحديـــد األشـــخاص المعّرضـــين للخطـــر واالضـــطالع بأنشـــطة تعزيـــز 
التـي يمكـن أن يسـاهم فيهـا مـن خـالل الجهـود المتعـددة القطاعـات  اإلجـراءاتالصحة، باإلضـافة إلـى 

 ).١اإلطار  انظر(
  

  ناتتحسين المعلومات والبيّ 
بحــوث الوبائيــات والعلــوم االجتماعيــة  لــي:ي امــالمرتبطــة ب اإلجــراءاتهــذا التوجــه االســتراتيجي  ضــمّ ي •

 والتدخالت؛ وتحسين الترصد، بما في ذلك عبر نظم المعلومات الصحية؛ ورصد البرامج وتقييمها.
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  المبادئ التوجيهية
  
  .١ تسترشد الخطة بعشرة مبادئ توجيهية معروضة في الجدول  -٥
  

  لتوجيه تنفيذ هذه الخطة مبادئ التوجيهيةص ال: ملخّ ١الجدول 
  
  المبادئ التوجيهية  
التصــــــدي لعوامــــــل الخطــــــر الخاصــــــة بــــــالعنف ومحدداتــــــه وتلبيــــــة االحتياجــــــات الصــــــحية   منظور مراحل الحياة   ١

الضحايا في مراحل الحياة المبكرة، مع التركيز علـى األطفـال، وفـي  واالجتماعية للناجين/
  جميع مراحل الحياة األخرى (المراهقة والبلوغ والشيخوخة)

  االستناد إلى أفضل البّينات العلمية المتوفرة مع تصميم التدخالت المالئمة لكل سياق  النهج المسند بالبّينات  ٢
بما فيها حقوق النساء والفتيات واألطفال وحمايتها وٕاعمالها، تماشيًا  احترام حقوق اإلنسان  حقوق اإلنسان  ٣

مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، بما فيها الحق في التمتع بأعلى مستوى مـن 
  الصحة يمكن بلوغه

نوع الجنس بوصفهما الدعوة إلى التصدي لعدم المساواة بين الجنسين والتمييز القائم على   المساواة بين الجنسين  ٤
محـددين مــن المحـددات األساســية الرئيســية للعنـف، وخصوصــًا ضــد النسـاء والفتيــات، مــن 

أ) التصـــدي لعالقـــات القـــوة غيـــر المتكافئـــة بـــين المـــرأة والرجـــل والقواعـــد ( خـــالل مـــا يلـــي:
ب) وتعزيـز مشـاركة (االجتماعية والثقافية التي تشدد على سيطرة الـذكور وتبعيـة اإلنـاث؛ 

  الرجال والفتيان في جهود الوقاية إلى جانب الجهود الهادفة إلى تمكين النساء والفتيات
التصـــدي لعوامـــل الخطــــر والمحـــددات التــــي تظهـــر علــــى مســـتويات متعــــددة مـــن اإلطــــار   النهج اإليكولوجي  ٥

  اإليكولوجي (األفراد والعالقات والمجتمع المحلي والمجتمع ككل)
التغطية الصحية   ٦

  الشاملة
ضــــمان حصــــول كافــــة الشــــعوب وكافــــة المجتمعــــات المحليــــة علــــى مــــا تحتــــاج إليــــه مــــن 

  الخدمات ذات الجودة وحمايتها من المخاطر الصحية دون أن تعاني من ضائقة مالية
اإلنصاف في مجال   ٧

  الصحة
إضــافة إلــى التغطيــة الصــحية الشــاملة، إيــالء اهتمــام خــاص الحتياجــات الفئــات المهمشــة 

تتعــرض ألشــكال متعــددة مــن التمييــز وتكــون أكثــر عرضــة للعنــف وللعقبــات والفئــات التــي 
  في إتاحة الخدمات

الرعاية المركزة على   ٨
  الناس

النـاجين أي تحتـرم تمـتعهم باالسـتقالل  توفير الرعاية والخدمات التي تركز على الضـحايا/
ـــة التـــي يحصـــلون عليهـــا؛ ـــة وحـــرة ومســـتنيرة بشـــأن الرعاي ـــرم  فـــي اتخـــاذ قـــرارات كامل وتحت

كـرامتهم مـن خــالل تعزيـز أهميــتهم كأشـخاص وعــدم لـومهم أو التمييــز ضـدهم أو وصــمهم 
بسبب تعرضهم للعنف؛ وتمكـنهم عبـر تـوفير المعلومـات والمشـورة التـي تسـمح لهـم باتخـاذ 
 قرارات مستنيرة؛ وتعزز سالمتهم من خالل ضمان الخصوصية والسرية في توفير الرعاية 

المجتمعات  مشاركة  ٩
  المحلية

مراعــاة احتياجــات المجتمعــات المحليــة، وخاصــة مــا يلــي: تشــجيع النســاء والمــراهقين علــى 
إيصال أصواتهم؛ ودعم مشاركتهم التامة والمتساوية وضمانها؛ واسـتخدام الـنهج التشـاركية 
لبناء الملكية المجتمعية؛ وتشـكيل شـراكات مـع المجتمـع المـدني، وخصوصـًا مـع منظمـات 

  ساء والشباب؛ وتعزيز القدرات من أجل تحديد الحلول المستدامةالن
االستجابة الشاملة   ١٠

  المتعددة القطاعات
بناء الشراكات وتعزيزها والتنسيق بين قطاع الصـحة والقطاعـات األخـرى، وبـين القطـاعين 

ــــذين  ــــدمي الخــــدمات ال ، الــــربح يســــتهدفون وال يســــتهدفونالعــــام والخــــاص، بمــــا يشــــمل مق
ع المــدني، والجمعيــات المهنيــة وســائر أصــحاب المصــلحة المعنيــين ويــتالءم مــع والمجتمــ

  وضع كل بلد
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كيفية إدراج دور النظام الصحي في إطار االستجابة المتعددة القطاعات األوسع نطاقـًا  ٢ويلّخص الشكل   -٦
. ويعــرض المبــادئ التوجيهيــة )٢٦(للتصــدي للعنــف بــين األفــراد، وخصوصــًا ضــد النســاء والفتيــات وضــد األطفــال 

 اإلجـــراءاتوكيفيــة تماشــي التوجهــات االســتراتيجية األربعــة مــع النظــام الصــحي واالســتجابة المتعــددة القطاعــات. و 
ـــوفير الخـــدمات الصـــحية وقـــدرات ١الخاصـــة بقيـــادة النظـــام الصـــحي وتصـــريف شـــؤونه (التوجـــه االســـتراتيجي  ) وت

) هــــي إجــــراءات أساســــية فــــي النظــــام الصــــحي تقتضــــي التفاعــــل مــــع ٢العــــاملين الصــــحيين (التوجــــه االســــتراتيجي 
االجتماعيــــة، وحمايــــة الطفــــل، والتعلــــيم، والمســــاواة بــــين  ، والخــــدماتقضــــاءالشــــرطة، والالقطاعــــات األخــــرى (مثــــل 

) إجراءات متعددة القطاعات بمساهمة قوية من النظام الصحي. ٣الجنسين). وتتطلب الوقاية (التوجه االستراتيجي 
) إجـراءات متعـددة ٤يستلزم توليد المعلومات والبّينات عن طريق البحوث والرصد والتقييم (التوجه االستراتيجي كما 

  من النظام الصحي وبقيادته في الغالب. القطاعات بمساهمة قوية
  

خطـة لالتوجهـات االسـتراتيجية ب متصـلةاسـتجابة متعـددة القطاعـات  فـي إطـار النظـام الصـحيدور    :٢الشكل 
  )٢٦( للمنظمة العمل العالمية

  
  
  
  طار الزمنيإلا
  
، مما يتماشى مع فترة ٢٠٣٠عامًا أو حتى عام  ١٥اإلطار الزمني المحدد لخطة العمل العالمية هذه هو   -٧

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وفي العديد من البلدان، بدأ فهم نهج الصحة العمومية للتصدي للعنف، وخصوصًا 
ت الصــحة تضــطلع بــدور أكبــر فــي تــوفير ضــد النســاء والفتيــات وضــد األطفــال وتطبيــق هــذا الــنهج. وأخــذت وزارا

الضـــحايا وفـــي تعزيـــز الوقايـــة. ولكـــن تعزيـــز دور النظـــام الصـــحي ومشـــاركته وقدرتـــه مـــن أجـــل  الخـــدمات للنـــاجين/
التصدي للعنـف فـي إطـار اسـتجابة وطنيـة متعـددة القطاعـات يعتبـر عمليـة طويلـة األجـل إذ تتطلـب أنشـطة الوقايـة 

  غراض تحويل المجتمعات.التغيير ألمن العنف والتصدي له 
  
  

السياق القطري (مثل اإلطار القانوني، 
 )وحالة التنميةوعبء العنف، 

  الصحي: النظام
القيادة، 

وتصريف 
  الشؤون، 
والتمويل 
 والموارد

الخدمات  تقديم
(المرافق، 
  الشبكات)
والعاملون 
 الصحيون

النساء 
والفتيات 
  واألطفال

 

  القطاعات األخرى:
  الشرطة/القضاء-
  الخدمات االجتماعية-
  اإلسكان-
  التعليم-
  حماية األطفال-
 المساواة بين الجنسين-

  :٤ االستراتيجي التوجه
 :الوقاية٣ االستراتيجي التوجه المعلومات والبينات

  :٢التوجه االستراتيجي
  تقديم الخدمات وقدرات المقدمين

  :١التوجه االستراتيجي
  القيادة وتصريف الشؤون

مقتــبس ومعــدل مــن االســتراتيجية العالميــة التــي وضــعتها 
منظمـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة بشـــــــأن الخـــــــدمات الصـــــــحية 

 تركز على الناس المتكاملة التي
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  دور الدول األعضاء والشركاء الوطنيين والدوليين
  
) علـى عـاتق الـدول األعضـاء، ٣المفصـلة فـي الجـزء التـالي (الجـزء  اإلجـراءاتتقع المسؤولية األولية عن   -٨

ات وســـيتعين علـــى وزارات الصـــحة العاملـــة عـــن كثـــب مـــع الـــوزار  ١.وخصوصـــًا الحكومـــات الوطنيـــة ودون الوطنيـــة
األخرى المعنية االضطالع بدور القيادة في وضع الخطة موضع التنفيـذ. وسـيتطلب تنفيـذ الخطـة االلتـزام السياسـي 

  على أعلى المستويات الحكومية.
  
وُيتوّقع من الشركاء الـوطنيين والـدوليين أن يـؤدوا دورًا رئيسـيًا فـي دعـم تنفيـذ هـذه الخطـة مـن جانـب الـدول   -٩

ب مصلحة يعملون بالشراكة مع البرامج والخدمات الصحية للقطاع العام أو إلى جانبها. األعضاء، بوصفهم أصحا
مثـل المجتمـع المـدني (التـي تسـتهدف وال تسـتهدف الـربح)؛ وتشمل هذه الجهات الشريكة: خدمات القطاع الخاص (

ـــة، والمنظمـــات غيـــر ا ـــةالمنظمـــات النســـائية، ومنظمـــات الشـــباب، والمنظمـــات المجتمعيـــة والديني ـــة الدولي )؛ لحكومي
دة والمنظمـــات المتعـــددة هيئـــات منظومـــة األمـــم المتحـــجمعيـــات الصـــحية والطبيـــة المهنيـــة؛ الأعضـــاء البرلمانـــات؛ 

الدوليــة والوطنيــة  المؤسســات األكاديميــة ومؤسســات البحــث. وتضــم كــذلك المؤسســاتاألطــراف؛ الوكــاالت الثنائيــة؛ 
  والوكاالت والمنظمات العاملة في مجال االستجابة اإلنسانية.

  
وغالبــًا مــا تتــداخل أدوار الــدول األعضــاء والشــركاء الــوطنيين والــدوليين وقــد تشــمل إجــراءات متعــددة عبــر   -١٠

الوقايـة؛ ن الصـحيين؛ وتعزيـز قـدرات العـامليتـوفير الخـدمات الصـحية لتاليـة: القيـادة وتصـريف الشـؤون؛ المجاالت ا
وتوليــد المعلومــات والبّينــات. فعلــى ســبيل المثــال، يشــمل النظــام الصــحي فــي عــدة بلــدان قطاعــًا خاصــًا واســعًا ينفــذ 
بــرامج وقائيــة ويقــدم خــدمات صــحية. وعلــى نحــو مماثــل، يمكــن للجمعيــات الصــحية والطبيــة المهنيــة أن تســاهم فــي 

تمثّـل منظمـات المجتمـع المـدني جهـات شـريكة حاسـمة فـي االضـطالع تعزيز القدرات والدعوة ووضـع السياسـات. و 
بالــدعوة وٕاذكــاء الــوعي وتعبئــة المجتمعــات المحليــة ودعــم الحكومــة فــي وضــع السياســات وتعزيــز القــدرات وتــوفير 
الخدمات. ويشارك عدد من المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحـدة فـي وضـع القواعـد والمعـايير وفـي دعـم تنفيـذ 

). ومــــن الضــــروري تقيــــيم األدوار ٦التــــذييل  انظــــرلبــــرامج والمبــــادرات ذات الصــــلة بخطــــة العمــــل العالميــــة هــــذه (ا
  والمسؤوليات وتقسيم العمل بين مختلف الشركاء وتوضيح ذلك في إطار تنفيذ الخطة على المستوى الوطني.

  
  دور أمانة المنظمة 

  
رين الماضــية فــي العمــل علــى الوقايــة مــن العنــف بــين مانــة بــدور نشــط خــالل الســنوات العشــاألاضــطلعت   -١١

تقـدم الوبنـاًء علـى  والتصـدي لـه. بشكل خـاص األفراد، وعلى الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات وضد األطفال
التصدي لمختلف أشكال العنف وتماشيًا مع والية المنظمة، ستستمّر األمانة في توليد البّينـات، ووضـع  في المحرز

. وسـتتابع األمانـة للمنظمـة المبادئ التوجيهية واألدوات المعيارية األخرى، والدعوة دعمًا لتنفيذ خطة العمل العالميـة
يـــة مـــن العنـــف بـــين األفـــراد، وخصوصـــًا ضـــد النســـاء أيضـــًا العمـــل مـــع الـــدول األعضـــاء إلذكـــاء الـــوعي بشـــأن الوقا

والفتيات وضد األطفال، والتصدي لـه ولمسـاعدتها علـى تطبيـق األدوات والمبـادئ التوجيهيـة الصـادرة عـن المنظمـة 
لالطــالع علــى وصــف جهــود المنظمــة وأدواتهــا ومبادئهــا  ٥و ٤التــذييلين  انظــربهــدف تعزيــز سياســاتها وبرامجهــا (

للعنف). وتشـارك األمانـة فـي عـدد مـن شـراكات األمـم المتحـدة ومبادراتهـا وغيرهـا مـن الشـراكات  التوجيهية للتصدي
  ).٦التذييل  انظروالمبادرات المشتركة بين الوكاالت بشأن العنف التي لها صلة بالخطة (

  
  
  

                                                           
في العديد من البلدان ذات النظـام الحكـومي االتحـادي أو الالمركـزي، قـد تقـع علـى عـاتق األقـاليم أو الواليـات المسـؤولية    ١

عــن تصــميم القــوانين والسياســات والبــرامج والخــدمات الصــحية أو المرتبطــة بالنظــام الصــحي وتنفيــذها للتصــدي للعنــف بــين 
  األفراد.
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  الخاصة بالدول األعضاء والشركاء الوطنيين والدوليين وأمانة المنظمة  اإلجراءات :٣الجزء 
  

جهات الدول األعضاء وال أن تتخذهابّينات التي يمكن والمسندة بالالواسعة النطاق  اإلجراءات هذا الجزء يصف
) وعلى لفأ-٣ جزءمع التركيز على العنف ضد النساء والفتيات (المنظمة الوأمانة  ةوالدولي ةالوطني ةكيشر ال

التي تساهم في التصدي لكافة أشكال  الشاملة اإلجراءاتباإلضافة إلى )، اءب-٣ جزءالالعنف ضد األطفال (
  .)يمج-٣ جزءالالعنف بين األفراد (
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  العنف ضد النساء والفتيات  ألف:- ٣ 9
  

  ما يلي: هذه اإلجراءاتضد النساء والفتيات والوقاية منه. وتشمل  القائم على نوع الجنس للعنف التصديالنظم الصحية من أجل  إجراءات جزءهذا ال يتناول
  النساء والفتيات؛ وتمكنتهيئة بيئة مواتية من القوانين والسياسات الصحية تعزز المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان   •
  من أجل الصحة الجنسية واإلنجابية؛وخصوصًا  للرعاية الصحيةديم خدمات شاملة وجيدة تق  •
  برامج للوقاية تستند إلى البينات وتعزز القواعد والعالقات القائمة على المساواة وانعدام العنف بين الجنسين؛وضع   •
إطار  لفتيات والممارسات الضارة التي ال تظهر في كثير من الحاالت فيتحسين البينات عن طريق جمع البيانات عن شتى أشكال العنف ضد النساء وا  •

  الصحة والجريمة.ب الخاصة حصاءاتاإلالمراقبة العادية و  أنشطة
  

األكثر اتصـاًال بسـياقها باالسـتناد إلـى البينـات  تكونأن تعطي األولوية ألشكال محددة  دول األعضاءلل أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وينبغي التصدي لجميعوينبغي 
عنـف العشـير والعنـف الجنسـي ألنهمـا شـكال العنـف السـائدان فـي ل التصـديالراميـة إلـى  جراءاتإللالخطة األولوية  منح هذه. وتالمتعلقة بمعدل انتشار هذه األشكال وعبئها

غيـر  تـأثيراً ألشكال المحددة من العنف أو الممارسات الضارة التـي تـؤثر ل ُتمنح األولوية عيد العالم. كماوألن تعرض النساء لهما هو األكثر شيوعًا على ص السياقاتجميع 
بـين الجنسـين (مثـل العنـف الجنسـي) أو التـي تقتصـر علـى الفتيـات، وتحتـل مرتبـة عاليـة فـي البـرامج الصـحية واإلنمائيـة العالميـة  عـدم المسـاواةالفتيـات بسـبب  فيمتناسب 
باء أشـكال العنـف الشـائعة بـين الفتيـان والفتيـات أثنـاء -٣جزء لويتناول ا .جزءفي هذا ال ويجري تناولهاوتشويه األعضاء التناسلية األنثوية)  والقسريطفال المبكر (زواج األ

  مرحلة الطفولة.
  

 النظام الصحي وتصريف شؤونه : تعزيز قيادة ١االستراتيجي  التوجه

 أمانة المنظمة ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال الدول األعضاء 
تعزيـــز اإلرادة السياســـية عـــن طريـــق االلتـــزام   -١

مقبوليــــة كــــل أشــــكال العنــــف ضــــد ل بالتصــــديعلنــــًا 
في جميع مراحل الحياة واالعتـراض  النساء والفتيات

أشـكال  جميـعإلـى القضـاء علـى ، والـدعوة على ذلـك
ووضـــــع حـــــد لكـــــل  العنـــــف ضـــــد النســـــاء والفتيـــــات

الممارســـات الضـــارة ضـــد النســـاء والفتيـــات (بمـــا فـــي 
ذلــك تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة ومعالجتهــا 
ـــــــزواج  ـــــــزواج المبكـــــــر وال طبيـــــــًا وزواج األطفـــــــال وال

  لمساواة بين الجنسين.با نهوض)، والالقسري
مــــن  ةلميزانيــــة/ المــــوارد المالئمــــاتخصــــيص   -٢

ـــــة مـــــن العنـــــف ضـــــد النســـــاء والفتيـــــات  أجـــــل الوقاي
وادراج الخـدمات المتعلقـة بـالعنف ضـد  له لتصديوا

تعزيــــــز اإلرادة السياســــــية عــــــن طريــــــق االلتــــــزام علنــــــًا -١
فــي  مقبوليــة كــل أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــاتل لتصــديبا

إلـى القضـاء ، والدعوة جميع مراحل الحياة واالعتراض على ذلك
ووضـع حـد لكـل  أشكال العنف ضـد النسـاء والفتيـات جميععلى 

الممارســات الضــارة ضــد النســاء والفتيــات (بمــا فــي ذلــك تشــويه 
وزواج األطفــــال  األعضــــاء التناســــلية األنثويــــة ومعالجتهــــا طبيــــاً 

لمســــاواة بــــين با نهــــوض)، والالقســــريوالــــزواج المبكــــر والــــزواج 
 الجنسين.

 
 لــــــوائحالقــــــوانين والسياســــــات والاعتمــــــاد الــــــدعوة إلــــــى  -٢

ومواءمتهـــا مــــع المعـــايير الدوليـــة لحقــــوق  وٕاصـــالحها التنظيميـــة
: تجــريم ممــا يضــمن جملــة أمــور منهــا مــا يلــي وٕانفاذهــااإلنســان 

دمج تعزيز قيادة المنظمة، واإلرادة السياسية، وتخصيص الموارد، و   -١
للعنـف ضـد النسـاء والفتيـات فـي البـرامج الصـحية العالميـة  جهود التصدي

ذات الصـــــلة (مثـــــل صـــــحة األم والطفـــــل، والصـــــحة الجنســـــية واإلنجابيـــــة، 
، والصـحة النفسـية، والشـيخوخةوصحة المراهق، واألمراض غيـر السـارية، 

 .وفي التغطية الصحية العالمية اإلنسانية) والطوارئ

لعنــف ضــد النســاء والفتيــات ا بخصـوصرفـع مســتوى الــوعي والفهــم   -٢
كبــار راســمي السياســات صــفوف  فــيالبينــات ب مســندةعــن طريــق الــدعوة ال

ـــه وعواقبـــه الصـــحية وغيـــر ذلـــك مـــن العواقـــب، وعوامـــل  مـــن حيـــث طبيعت
فــــي  دمجــــه، والحاجــــة إلــــى لــــه ســــببةموالعوامــــل الالمرتبطــــة بــــه الخطــــر 

 يةة الصــــحاالســــتجابجهــــود والبــــرامج الصــــحية وفــــي والخطــــط السياســــات 
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  .النساء والفتيات في التغطية الصحية الشاملة
القــــــوانين والسياســــــات اعتمــــــاد الــــــدعوة إلــــــى   -٣
ومواءمتهــــــــا مــــــــع  وٕاصــــــــالحها التنظيميــــــــة لــــــــوائحوال

ممــــــا  وٕانفاذهــــــاالمعــــــايير الدوليــــــة لحقــــــوق اإلنســــــان 
: تجريم العنـف ضـد يلي يضمن جملة أمور منها ما

جميـــــع الممارســـــات ل وضـــــع حـــــد ؛النســـــاء والفتيـــــات
تعزيــــــز ة والتمييــــــز ضــــــد النســــــاء والفتيــــــات؛ الضــــــار 

ــــة  ــــة وحقــــوقهن اإلنجابي صــــحتهن الجنســــية واإلنجابي
 للسـكان الـدولي المؤتمروحمايتها وفقًا لبرنامج عمل 

 والوثـــــائق بيجـــــين عمـــــل ومنهـــــاج وٕاعـــــالن والتنميـــــة
 النهـــوض؛ همـــانتائج اســـتعراض لمـــؤتمرات الختاميـــة

ســيما فيمــا وال مــرأةالمســاواة بــين الجنســين وتمكــين الب
  قوانين الميراث وقوانين األسرة.ب يتعلق

إنشـــــاء وحـــــدة أو تعيـــــين جهـــــة تنســـــيق فـــــي   -٤
 علـــــى جميـــــع المســـــتويات اإلداريـــــة الصـــــحة اتوزار 

والفتيــات بهــدف تعزيــز ضــد النســاء  للتصــدي للعنــف
مســــــاهمة النظــــــام الصــــــحي فــــــي اســــــتجابة متعــــــددة 

  اعات.القط
للعنــــف ضــــد النســــاء  عــــرض التصــــديضــــمان  -٥

والفتيات والممارسات الضارة بوضوح فـي السياسـات 
التنظيميـــــة والخطـــــط والبـــــرامج والميزانيـــــات  لـــــوائحوال

، وبخاصــــة مــــا يتعلــــق منهــــا )٢٨و ٢٧( ١الصــــحية
بالصـــــــحة الجنســـــــية واإلنجابيـــــــة، وفيـــــــروس العـــــــوز 
المنـــــاعي البشـــــري، وصـــــحة األم والطفـــــل، وصـــــحة 

فـــي  التمتـــع بالصـــحةو المراهـــق، والصـــحة النفســـية، 
حــاالت الصــحية فــي ، واالســتجابة مرحلــة الشــيخوخة

الطــــــوارئ اإلنســــــانية. ويجـــــــب اشــــــتراك المنظمـــــــات 
التخطـــيط وتصـــميم  فـــيالنســـاء الناجيـــات النســـائية و 
ويجـــــب  وتنفيـــــذها ورصـــــدها والمســـــاءلة؛ السياســـــات

ويتعــــين توجيــــه تشــــجيع القيــــادة النســــائية ودعمهــــا؛ 
مــدى  عنايــة خاصــة إلــى احتياجــات النســاء والفتيــات

 تعرضــنالالتــي ي الحيــاة بمــن فــيهن النســاء والفتيــات
  شكال متعددة من التمييز والتهميش.أل

جميـــع الممارســـات ل ووضـــع حـــد ؛والفتيـــاتالعنـــف ضـــد النســـاء 
صحتهن الجنسـية الضارة والتمييز ضد النساء والفتيات؛ وتعزيز 

واإلنجابيــــة وحقــــوقهن اإلنجابيــــة وحمايتهــــا وفقــــًا لبرنــــامج عمــــل 
المــؤتمر الــدولي للســكان والتنميــة وٕاعــالن ومنهــاج عمــل بيجــين 

ــــة لمــــؤتمرات  ــــائق الختامي  ؛ والنهــــوضهمــــانتائج ســــتعراضاوالوث
قوانين ب سيما فيما يتعلقوال مرأةالمساواة بين الجنسين وتمكين الب

  الميراث وقوانين األسرة.
 

 مجموعات الصحة. التي تشمل اإلنسانية لطوارئل

المعنيـين الدعوة لدى وزارات الصـحة وأصـحاب المصـلحة اآلخـرين   -٣
الــنظم الصــحية إلــى تعزيــز تخصــيص المــوارد البشــرية والماليــة إطــار فــي 

وٕادراج  للعنف ضد النسـاء والفتيـاتللبرامج والخدمات الرامية إلى التصدي 
 .الشاملة ذلك في التغطية الصحية

 التصـديتـدخالت ني وبناء القدرات من أجـل دمـج توفير الدعم التق  -٤
البــــرامج والخطــــط والسياســــات جميــــع للعنــــف ضــــد النســــاء والفتيــــات فــــي 

بصــحة األم والطفــل، والصــحة  مــا يتصــل منهــاالصــحية ذات الصــلة مثــل 
الجنســية واإلنجابيــة، وفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، والصــحة النفســية، 

 .ستجابة للطوارئواال

مـن  نشـرها راسمي السياسات والمـديرين ودعـملنشر األدوات  عزيزت  -٥
للعنــف ضــد النســاء  الراميــة إلــى التصــدي خــدماتالبــرامج و التصــميم أجــل 

 .تهاوالفتيات وٕادار 

دعم الجهود الرامية إلى تنسيق استجابة النظم الصحية للعنف ضد   -٦
 يينمنظومة األمم المتحدة على المستو  إطارفي  هاالنساء والفتيات وتسهيل

الــوطني بمــا فــي ذلــك عــن طريــق المشــاركة فــي مبــادرات األمــم و العــالمي 
 ).٦ التذييلالمتحدة المشتركة بشأن العنف ضد النساء والفتيات (انظر 

                                                           
  صات للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.للتواؤم مع االلتزامات الواردة في إعالن أبوجا ووثيقة شراكة بوسان للتعاون الفعال ألغراض التنمية بما في ذلك ما يتعلق بتتبع المخص   ١
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1 
م الصـحي مـع النظا إطارتعزيز التنسيق في   -٦

القطاعــات األخــرى مــن أجــل اســتجابة قويــة متعــددة 
 تشــــــملالقطاعـــــات للعنـــــف ضـــــد النســـــاء والفتيـــــات 

الشرطة والقضاء؛ واإلسكان والخـدمات االجتماعيـة؛ 
  وشؤون المرأة وحماية الطفل.

مجـــال  تعزيـــز مســـاءلة النظـــام الصـــحي فـــي  -٧
الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له 

  : يلي عبر ما
  توفير خدمات وبرامج متسمة بالجودة وٕانشاء

 آليات للمراقبة؛

 ســـــاءة معاملــــة النســـــاء والفتيـــــات التصــــدي إل
ـــــــب  ـــــــيهن مـــــــن جان ـــــــداء عل  العـــــــاملينواالعت

ـــــي مجـــــال خـــــدمات  الصـــــحيين، وبخاصـــــة ف
، مــــــن خــــــالل اإلنجابيــــــةالجنســــــية و الصــــــحة 

 الصــــحيين لعــــاملينوضــــع مــــدونات ســــلوك ل
مــن وٕاجــراءات للمظــالم  وآليــات ســرية للــردود

ســــــــاءة معاملــــــــة النســــــــاء إل أجــــــــل التصــــــــدي
ـــــــيهن مـــــــن جانـــــــب  ـــــــداء عل ـــــــات واالعت والفتي

 ؛الصحيين العاملين

  العاملونالذي يتعرض له الوقاية من العنف 
والتصـــدي لـــه،  الصـــحيون فـــي مكـــان العمـــل

 .سياساتالوضع سيما من خالل وال

 

 على االستجابة الصحية مقدمي الخدمات  /الصحيينالعاملين  ةالخدمات الصحية وقدر  وفير: تعزيز ت٢االستراتيجي  التوجه

 أمانة المنظمة ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال  الدول األعضاء 
وضع مبادئ توجيهية و/ أو بروتوكـوالت و/   -٨

 هاوتنفيـــــذ هاأو تحـــــديث موحـــــدة تشـــــغيلأو إجـــــراءات 
لتحديــد الناجيــات مــن العنــف ضــد النســاء ورعــايتهن 

االســتناد إلــى المبــادئ التوجيهيــة بســريريًا وٕاحــالتهن، 
 .)٣٣ إلى ٢٩ من(للمنظمة وأدواتها 

ـــــوفير خـــــدمات   -٩ ـــــة الصـــــحية الت شـــــاملة الرعاي
بمـا  ،لجميع النسـاء والفتيـات الالتـي تعرضـن للعنـف

اإلنســانية. وينبغــي أن تشــمل  السـياقاتفـي ذلــك فــي 
، والرعايــة األولخــط ال: دعــم مــا يلــي هــذه الخــدمات

شــاملة لجميــع النســاء الرعايــة الصــحية التــوفير خــدمات  -٣
 الســـياقاتبمـــا فـــي ذلـــك فـــي  ،للعنـــف والفتيـــات الالتـــي تعرضـــن

خــط ال: دعـم مـا يلـي اإلنسـانية. وينبغـي أن تشـمل هـذه الخــدمات
الصـحة الجنسـية خدمات إلصابات، و الخاصة با، والرعاية األول

لرعايــة بعــد االغتصــاب اواإلنجابيــة والصــحة النفســية، وخــدمات 
وتــوفير خــدمات بمــا فــي ذلــك منــع الحمــل فــي حــاالت الطــوارئ، 

األمــراض  والوقايــة مــنمــن طبقــًا للقــوانين الوطنيــة، اآلجهـاض اإل
المنقولــة جنســيًا وفيــروس العــوز المنــاعي البشــري والتطعــيم ضــد 

 التـدبير العالجــي؛ وخـدمات )٣١إلـى  ٢٩(مـن  Bالتهـاب الكبـد 

 األخــرى يكةالشــر الجهــات تقنــي لــوزارات الصــحة و التعــاون التــوفير   -٧
ــــة/ بروتوكــــوالت/ إجــــراءات تشــــغيل  ــــادئ توجيهي أو  موحــــدةفــــي وضــــع مب

االســـــتعانة بالمبـــــادئ بضـــــد النســـــاء والفتيــــات،  للتصـــــدي للعنــــف هاتحــــديث
 .)٣٣ إلى ٢٩ من(ها تكييفالتوجيهية للمنظمة وأدواتها أو 

المبــــادئ  تشــــملالبينــــات ب مســــندةمبــــادئ توجيهيــــة وأدوات  وضــــع  -٨
الجنســـــي، وخاصـــــة فـــــي  التصـــــدي للعنـــــفواألدوات المتعلقـــــة بالتوجيهيـــــة 

لمضــاعفات الصــحية لتشــويه األعضــاء ل التــدبير العالجــيالنــزاع، و  حــاالت
 .هاونشر هذه المبادئ واألدوات التناسلية األنثوية أو تحديث 
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الصــــحة الجنســــية خــــدمات و إلصــــابات، الخاصــــة با
لرعايــة بعــد اواإلنجابيــة والصــحة النفســية، وخــدمات 

االغتصـــاب بمـــا فـــي ذلـــك منـــع الحمـــل فـــي حـــاالت 
ـــًا اآلجهـــاض وتـــوفير خـــدمات اإلالطـــوارئ،  مـــن طبق

األمـــراض المنقولـــة  والوقايـــة مـــنللقـــوانين الوطنيـــة، 
ـــاعي البشـــري والتطعـــيم  جنســـيًا وفيـــروس العـــوز المن

؛ وخــدمات )٣١ إلــى ٢٩ مــن( Bضــد التهــاب الكبــد 
النســاء  لــدىلمضــاعفات الصــحية ل التــدبير العالجــي

والفتيات الالتي خضـعن لتشـويه األعضـاء التناسـلية 
األنثويـــة؛ والتوعيـــة المجتمعيـــة بشـــأن تـــوافر خـــدمات 

فــي وضــرورة إتاحــة هــذه الخــدمات الصــحية الرعايــة 
الرعايـــــة بعـــــد خـــــدمات الوقـــــت المناســـــب، وخاصـــــة 

 االغتصاب.

الرعايـــــة الصــــــحية خـــــدمات  إتاحـــــةتحســـــين   -١٠
تحديد النساء الالتي خدمات  دمجعن طريق الجيدة 

والعنف سيما أثناء الحمل واليتعرضن لعنف العشير 
 القائمـــةوالخـــدمات فـــي البـــرامج  تهنالجنســـي ورعـــاي

: الصــــحة الجنســــية واإلنجابيـــــة؛ والمعنيــــة بمــــا يلـــــي
ة األم والطفـل فيروس العوز المناعي البشـري وصـح

الفحـــــــوص وصـــــــحة المراهـــــــق؛ الصـــــــحة النفســـــــية؛ 
خـــــدمات تينيـــــة والخـــــدمات الصـــــحية للمســـــنين؛ الرو 

اإلنســــانية. وتســـــهيل الصــــحية للطــــوارئ  ةاالســــتجاب
الخــــــدمات المتعــــــددة القطاعــــــات (الشــــــرطة،  إتاحــــــة

وحماية  ،االجتماعية خدماتوال ،والقضاء، واإلسكان
ومـا إلـى ، وأسـباب المعيشـة وفـرص العمـل ،األطفال
عــــن طريــــق تــــوفير الرعايــــة الطبيــــة  ســــيماوال، )ذلـــك

االســـتعانة بالمبـــادئ التوجيهيـــة للمنظمـــة بالقانونيـــة، 
خـــــــدمات  . وضـــــــمان مراعـــــــاة)٣٣و ٢٩وأدواتهـــــــا (

الرعايــــــة الصــــــحية لجميــــــع األشــــــخاص وخصوصــــــًا 
شــــكال متعــــددة مــــن أل يتعرضــــونالــــذين  األشــــخاص

. كاليفهاوٕامكانية حصولهم عليها وتحملهم لتالتمييز 
الخــــــــدمات المتصــــــــلة بمســــــــاءلة التحســــــــين   -١١

: القضــاء علــى مــا يلــي ونوعيــة الرعايــة عــن طريــق
التمييــز والعنــف فــي مكــان العمــل الصــحي؛ وتعزيــز 

؛ وتـوفير خـدمات تراعـي مـرأةال المركـزة علـىالرعاية 
لنسـاء الخاصـة باالجنس وتحترم حقوق اإلنسان  نوع

ــــدىلمضــــاعفات الصــــحية ل النســــاء والفتيــــات الالتــــي خضــــعن  ل
لتشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة؛ والتوعيــة المجتمعيــة بشــأن 

في وضرورة إتاحة هذه الخدمات الصحية الرعاية توافر خدمات 
 الرعاية بعد االغتصاب.خدمات الوقت المناسب، وخاصة 

ــــة الصــــحية الجيــــدة خــــدمات  إتاحــــةتحســــين  -٤ عــــن الرعاي
النساء الالتي يتعرضن لعنف العشير تحديد خدمات  دمجطريق 

فـــي البـــرامج  تهنوالعنـــف الجنســـي ورعـــايســـيما أثنـــاء الحمـــل وال
: الصحة الجنسية واإلنجابية؛ والمعنية بما يلي القائمةوالخدمات 

وصـــحة األم والطفــــل وصــــحة فيـــروس العــــوز المنـــاعي البشــــري 
ــــــة والخــــــدمات الفحــــــوص الرو المراهــــــق؛ الصــــــحة النفســــــية؛  تيني

الصـــــــحية للطـــــــوارئ  ةاالســـــــتجابخـــــــدمات مســـــــنين؛ الصـــــــحية لل
الخـــــــدمات المتعـــــــددة القطاعـــــــات  إتاحـــــــةاإلنســـــــانية. وتســـــــهيل 

وحمايــة  ،االجتماعيــة خــدماتوال ،(الشــرطة، والقضــاء، واإلســكان
، )ومــــا إلــــى ذلــــكوأســــباب المعيشــــة وفــــرص العمــــل،  ،األطفــــال

االســتعانة بعــن طريــق تــوفير الرعايــة الطبيــة القانونيــة،  ســيماوال
ـــــة للمنظمـــــة وأدواتهـــــا (بال ـــــادئ التوجيهي . وضـــــمان )٣٣و ٢٩مب

الرعايــة الصــحية لجميــع األشــخاص وخصوصــًا خــدمات  مراعــاة
وٕامكانية شكال متعددة من التمييز أل يتعرضونالذين  األشخاص

  .حصولهم عليها وتحملهم لتكاليفها
الخـــدمات ونوعيـــة الرعايـــة المتصـــلة بمســـاءلة التحســـين  -٥

يـــز والعنـــف فـــي مكـــان علـــى التمي : القضـــاءمـــا يلـــي عـــن طريـــق
ــــة العمــــل الصــــحي؛  ــــىتعزيــــز الرعاي ــــوفير ؛ مــــرأةال المركــــزة عل ت
الخاصـــة الجـــنس وتحتـــرم حقـــوق اإلنســـان  نـــوعخـــدمات تراعـــي 

ســــاءة معاملــــة النســــاء والفتيــــات إل التصــــدي هــــا؛لنســــاء وتعزز با
الصــحيين، وخاصــة فــي  العــاملينواالعتــداء علــيهن مــن جانــب 

 اإلنجابية.سية و الجنخدمات الصحة  إطار

ضــــد النســــاء والفتيــــات  صــــدي للعنــــفالصــــحية للتخــــدمات الإدراج   -٩
لصحة الجنسـية واإلنجابيـة، الخاصة باجزء من التغطية الصحية الشاملة ك

وصـــــحة األم والطفـــــل والمراهـــــق، والصـــــحة النفســـــية، بمـــــا فـــــي ذلـــــك فـــــي 
  .ةاإلنساني السياقات

الصـــحية التــــي الرعايــــة تنفيــــذ أدوات رصـــد نوعيــــة خـــدمات  عزيـــزت  -١٠
 .ها ودعم تنفيذ هذه األدواتوتقييم والفتياتتعالج العنف ضد النساء 

الصــحيين/ مقــدمي  العــاملينوضــع مــنهج دراســي نمــوذجي لتــدريب   -١١
للعنــف  فــي مجــال التصــديالخــدمات الصــحية قبــل الخدمــة وأثنــاء الخدمــة 

 .هذا المنهج الدراسي ضد النساء والفتيات ونشر

يـــدعم الـــدول األعضـــاء فـــي تصـــميم  يمكـــن أنخبـــراء فريـــق تحديـــد   -١٢
فــي مجــال / مقــدمي الخــدمات الصــحية يينتــدريب العــاملين الصــحأنشــطة 
 .هاتنفيذفي للعنف ضد النساء والفتيات و  التصدي
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سـاءة معاملــة النسـاء والفتيــات إل والتصــدي هـا؛وتعزز  3
ـــداء علـــيهن مـــن جانـــب  الصـــحيين،  العـــاملينواالعت

الجنســـــــية خـــــــدمات الصـــــــحة  إطـــــــاروخاصـــــــة فـــــــي 
  اإلنجابية.و 

العنـــف ضـــد  حـــاالت تحديـــد موضـــوعإدراج   -١٢
لهــا  والتصــديالنســاء والفتيــات والممارســات الضــارة 

التـي أثنـاء الخدمـة و في مناهج التـدريب قبـل الخدمـة 
ـــــدمي الخـــــدمات  العـــــاملين تســـــتهدف الصـــــحيين/ مق

الطــب والتمــريض والقبالــة)،  تالصــحية (فــي مجــاال
اإلنســانية،  حــاالت الطــوارئن فــي و العــامل همفــي نبمــ
ــــــــــــــة للمنظمــــــــــــــة ب ــــــــــــــادئ التوجيهي االســــــــــــــتعانة بالمب

 .)٣٣ إلى ٢٩ من( وأدواتها

  
 بين األفراد وقاية من العنفالمج ا: تعزيز بر ٣االستراتيجي  التوجه

 المنظمة أمانة ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال الدول األعضاء 
مـــــن  تصـــــميم البـــــرامج الراميـــــة إلـــــى الوقايـــــة  -١٣

ــــات  ــــو العنــــف ضــــد النســــاء والفتي ــــةو  هالحــــد من  القابل
ــــذ مــــن خــــالل النظــــام الصــــحيلل هــــذه واختبــــار  تنفي

 .هاتوسيع نطاق /هاوتنفيذالبرامج 
 العشــــيرعنــــف ل تتصــــدىدعــــم البــــرامج التــــي   •

بغيــــة تلبيــــة احتياجــــات األطفــــال المعرضــــين 
الـروابط مـع بـرامج  بتعزيـزلمثل ذلك العنف، 

 والمراهق. الطفلصحة 
المرتبطــــة بعنــــف الخطــــر لعوامــــل  التصــــدي  •

العشير مثل تعاطي الكحول على نحو ضار 
 ومواد اإلدمان، واكتئاب األم.

الرسـائل بشـأن قواعـد المسـاواة  التوعيـة/دمـج   •
ـــــــين ـــــــف ب الجنســـــــين، والعالقـــــــات  ونبـــــــذ العن

فـي راضـي واالحتـرام التالقائمة على الجنسية 
 أنشــــطةلتغييــــر الســــلوك و تواصــــل حمــــالت ال

 العـــاملونتعزيـــز الصـــحة التـــي يضـــطلع بهـــا 
 .المجتمعيون الصحيون

مــــن العنــــف ضــــد  تصــــميم البــــرامج الراميــــة إلــــى الوقايــــة-٦
ـــةو  هالحـــد منـــو النســـاء والفتيـــات  تنفيـــذ مـــن خـــالل النظـــام لل القابل

 .هاتوسيع نطاق /هاوتنفيذهذه البرامج واختبار  الصحي
بغيــــة تلبيــــة  العشــــيرعنــــف ل تتصــــدىدعــــم البــــرامج التــــي   •

 بتعزيـزاحتياجات األطفال المعرضين لمثل ذلـك العنـف، 
 ؛والمراهق الطفلالروابط مع برامج صحة 

المرتبطـــة بعنـــف العشـــير مثـــل الخطـــر لعوامـــل  التصـــدي  •
ضار ومواد اإلدمان، واكتئـاب تعاطي الكحول على نحو 

 ؛األم
الرسـائل بشـأن قواعـد المسـاواة ونبـذ العنـف  التوعية/دمج   •

راضـي التالقائمـة علـى بين الجنسين، والعالقـات الجنسـية 
 أنشــطةلتغييــر الســلوك و تواصــل فــي حمــالت الواالحتــرام 

 الصـــحيون العـــاملونهـــا تعزيـــز الصـــحة التـــي يضـــطلع ب
  .المجتمعيون

تصــميم بــرامج الوقايــة إطــار تقــديم الــدعم أو التعــاون فــي  -٧
 صـدىتتكـي  هاوتنفيـذ هـامن العنف ضد النساء والفتيات واختبار 

(أي القواعــد الضــارة القائمــة علــى التفرقــة بــين الجنســين قواعــد لل
صـــــم النـــــاجين، تاإلنـــــاث، و تبعيـــــة يم ســـــيطرة الـــــذكور و التـــــي تـــــد

البينــات للوقايــة مــن العنــف ضــد النســاء ب مســندةتصــميم تــدخالت   -١٣
التــدخالت التــي تعــزز  يشــمل، بمــا هاونشــر  هــاوتقييم هاوالفتيــات أو تحديــد

ممارســـات الضـــارة، والتـــدخالت لل صـــدىقواعـــد المســـاواة بـــين الجنســـين وتت
الخاصـة خـدمات البـرامج و الالتي يمكن للنظام الصحي تنفيذها عـن طريـق 

صـــحة األم، والصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة، والصـــحة النفســـية، وفيـــروس ب
 العوز المناعي البشري، وصحة المراهق. 

تـــوفير الــدعم ألطفــال النســاء الالتـــي  ســبل بشــأنوضــع توصــيات   -١٤
 عرضن لعنف العشير.تبين أنهن يت

والعمـــل بالتعـــاون مـــع دعـــم الجهـــود التـــي تبـــذلها الـــدول األعضـــاء   -١٥
المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحـدة والجهـات الشـريكة األخـرى علـى 

عوامــل الخطــر ومحــددات ل الراهنــة التــي تتصــدىلوقايــة اتــدخالت  تطــوير
ز المســاواة بــين العنــف ضــد النســاء والفتيــات، والســيما التــدخالت التــي تعــز 

ــــين الجنســــينتتصــــدى لالجنســــين و  ــــز هــــذه  قواعــــد التفرقــــة ب ــــى تعزي أو عل
  .التدخالت
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ـــدعم أو التعـــاون فـــي   -١٤ تصـــميم إطـــار تقـــديم ال
بـــــرامج الوقايـــــة مـــــن العنـــــف ضـــــد النســـــاء والفتيـــــات 

الضــــارة قواعــــد لل صــــدىتتكــــي  هاوتنفيــــذ هــــاواختبار 
(أي القواعـد التـي القائمة على التفرقة بـين الجنسـين 

صـم النـاجين، تاإلنـاث، و تبعيـة يم سيطرة الذكور و تد
أو وتتغاضـــــى عـــــن العنـــــف ضـــــد النســـــاء والفتيـــــات 

؛ أو تــــديم التمييـــز والممارســــات طبيعيـــاً  تجعلـــه أمــــراً 
الضـــارة ضـــد النســـاء والفتيـــات)، بمـــا فـــي ذلـــك عـــن 

مـــن أجـــل التصـــدي راك الرجـــال والفتيـــان طريـــق إشـــ
غيـر المساواة بين الجنسين والعالقات الجنسية  لعدم

جنـــب مـــع النســـاء إلـــى  القائمـــة علـــى التوافـــق، جنبـــاً 
  وسيطات التغيير.والفتيات بوصفهن 

ــــه   -١٥ ــــرامج فــــي القطاعــــات توجي السياســــات والب
األخـــرى والسياســـات والبـــرامج التـــي ينفـــذها المجتمـــع 

ــــــق فيمــــــاالمــــــدني  ــــــة المســــــندة ب يتعل ــــــدخالت الوقاي ت
بما في ذلـك عـن طريـق الـدعوة مـع قطـاع  ،البيناتب

  ،التعلــــيم إلــــى تنفيــــذ بــــرامج شــــاملة للتربيــــة الجنســــية
المتصــلة تــدخالت التعزيــز التــدخالت االقتصــادية و و 
 .مرأةسبل العيش لصالح الب

ــــات  ــــه أمــــراً أو وتتغاضــــى عــــن العنــــف ضــــد النســــاء والفتي  تجعل
؛ أو تـــــديم التمييـــــز والممارســـــات الضـــــارة ضـــــد النســـــاء طبيعيـــــاً 

مــن والفتيــات)، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق إشــراك الرجــال والفتيــان 
المســاواة بــين الجنســين والعالقــات الجنســية  أجــل التصــدي لعــدم

النســاء والفتيــات جنــب مــع إلــى  القائمــة علــى التوافــق، جنبــاً غيــر 
 وسيطات التغيير.بوصفهن 

ــــــه  -٨ ــــــرامج فــــــي القطاعــــــات األخــــــرى توجي السياســــــات والب
 فيمـــا يتعلـــقوالسياســـات والبـــرامج التـــي ينفـــذها المجتمـــع المـــدني 

بمـــا فـــي ذلـــك عـــن طريـــق  ،البينـــاتبتـــدخالت الوقايـــة المســـندة ب
  ،الدعوة مع قطاع التعليم إلى تنفيذ برامج شاملة للتربية الجنسـية

سـبل العـيش المتصـلة بتدخالت التعزيز التدخالت االقتصادية و و 
 .المرأةلصالح 

  
 : تحسين المعلومات والبينات ٤االستراتيجي  التوجه

 أمانة المنظمة ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال األعضاء  الدول
تعزيــــز اإلبــــالغ الروتينــــي عــــن إحصــــاءات   -١٦

العنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات فـــي جميـــع األعمـــار 
ورصــــد التقــــدم المحــــرز فــــي تنفيــــذ اســــتجابة الــــنظم 

مؤشـــــــرات وجمـــــــع العـــــــن طريـــــــق إدراج الصـــــــحية 
بيانات عـن العنـف ضـد النسـاء والفتيـات فـي نظـم ال

 ومـــــنحالصــــحة، فـــــي مجــــال  المعلومــــات والترصــــد
مات التــي تصــل إلــى النســاء األولويــة للبــرامج والخــد

 والفتيات. 
مــــع مؤشــــرات العنــــف ضــــد النســــاء  تمشــــياً   -١٧

أهـــــداف التنميـــــة إلـــــى بالنســـــبة  المقترحـــــة والفتيـــــات
الخاصـة  يةساسـاأل البياناتدعم وضع  ١المستدامة

عـــن  إدمـــاج وحـــدات نموذجيـــة لجمـــع البيانـــات بانتظـــام  -٩
جميـــــــع األعمـــــــار فـــــــي  والفتيـــــــات فـــــــيالعنـــــــف ضـــــــد النســـــــاء 

ـــــــك مـــــــن  ستقصـــــــاءاتاال ـــــــر ذل ـــــــة والصـــــــحية أو غي الديمغرافي
علــــى فتــــرات تجــــرى الصــــحية الســــكانية التــــي ستقصــــاءات اال

  منتظمة.
إجراء أو دعم تحليل البيانات واستخدامها بشـأن العنـف   -١٠

ضـــد النســـاء والفتيـــات والممارســـات الضـــارة وتصـــنيفها حســـب 
االجتمـــاعي، و قتصـــادي ، والوضـــع االاالنتمـــاء العرقـــيالســـن، و 

  أخرى. في جملة عواملالتعليم مستوى و 

 الـدول األعضـاءلـدعم  هاتصميم مؤشرات وأدوات قياس منسـقة ونشـر   -١٦
ورصــد التقــدم فــي جمــع معلومــات موحــدة عــن العنــف ضــد النســاء والفتيــات 

علـى المحرز في تنفيذ اسـتجابة الـنظم الصـحية للعنـف ضـد النسـاء والفتيـات 
فـي مجـال  الترصـدو لمعلومـات لالروتينية النظم نحو سري ومأمون من خالل 

 .صحةال
سـكانية عـن العنـف  على إجراء استقصـاءاتلدول األعضاء ا تشجيع  -١٧

وتــوفير التعــاون التقنــي للــدول األعضــاء التــي ترغــب فــي إجــراء  ضــد النســاء
 .)٤( التي تستخدم منهجية المنظمة الدول، والسيما هذه االستقصاءات

 االشتراك في التعاون التقنـي مـع الـدول األعضـاء ودعـم الشـركاء فـي  -١٨
بمــا فيهــا البيانــات المصــنفة (حســب تحليــل البيانــات  فــي مجــالبنــاء القــدرات 

                                                           
١     
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جميـــــع مراحـــــل  فـــــيانتشـــــار العنـــــف ضـــــد النســـــاء ب

بما في ذلك العنف ضـد الفتيـات المراهقـات  ،الحياة
، وانتشـار الممارسـات الضـارة عـن ناتالمسوالنساء 
 جريــت مــؤخراً الســكانية التــي أُ  ستقصــاءاتطريــق اال

 يرة).خ(أي خالل السنوات الخمس األ
إدمـــــاج وحـــــدات نموذجيـــــة لجمـــــع البيانـــــات   -١٨

جميـع  والفتيـات فـيعن العنف ضد النسـاء  بانتظام
الديمغرافيـــة والصـــحية  ستقصـــاءاتاألعمـــار فـــي اال

الصــحية الســكانية ستقصــاءات أو غيــر ذلــك مــن اال
 على فترات منتظمة. تجرى التي 
إجــراء أو دعــم تحليــل البيانــات واســتخدامها   -١٩

بشــــأن العنــــف ضــــد النســــاء والفتيــــات والممارســــات 
، واالنتمــاء العرقــيالضــارة وتصــنيفها حســب الســن، 

التعلـيم مسـتوى االجتمـاعي، و و والوضع االقتصـادي 
  أخرى. في جملة عوامل

أو دعـم البحــوث الراميـة إلـى تصــميم  إجـراء  -٢٠
التـــدخالت التـــي يســـتطيع النظـــام الصـــحي تنفيـــذها 

 تصــديللوقايــة مــن العنــف ضــد النســاء والفتيــات وال
توسيع  /هاوتنفيذ هاوتقييم وتجربة هذه التدخالت له

 .هانطاق
كـــــــل مـــــــن بـــــــذلها يتســـــــهيل الجهـــــــود التـــــــي   -٢١

 جهــــــاتن واليالمنظمــــــات غيــــــر الحكوميــــــة والبــــــاحث
مــــن أجــــل إجــــراء البحــــوث عــــن الثغــــرات  األخــــرى
بشأن العنف ضد النساء والفتيات الرئيسية المعرفية 

وتصــــميم التــــدخالت الراميــــة  ،والممارســــات الضــــارة
 تهـاضد النساء والفتيـات وتجرب التصدي للعنفإلى 
 .هاوتقييم

إجراء أو دعم البحوث الرامية إلى تصميم التدخالت   -١١
التــي يســتطيع النظــام الصــحي تنفيــذها للوقايــة مــن العنــف ضــد 

 هــاوتقييم وتجربــة هــذه التــدخالت لــه تصــديالنســاء والفتيــات وال
  .هاتوسيع نطاق /هاوتنفيذ

  
المنظمـــات غيـــر كـــل مـــن بـــذلها يتســـهيل الجهـــود التـــي   -١٢

األخـــــرى مـــــن أجـــــل إجـــــراء  والقطاعـــــاتن يالحكوميـــــة والبـــــاحث
بشـــأن العنـــف ضـــد الرئيســـية البحـــوث عـــن الثغـــرات المعرفيـــة 

وتصـــــميم التـــــدخالت  ؛النســـــاء والفتيـــــات والممارســـــات الضـــــارة
 تهـــاضـــد النســـاء والفتيـــات وتجرب التصـــدي للعنـــفالراميـــة إلـــى 

 .هاوتقييم

 التعلـيممسـتوى االجتمـاعي، و و والوضـع االقتصـادي السن، واالنتماء العرقـي، 
عن العنف ضد النساء والفتيات والممارسات الضارة واسـتخدامها وغير ذلك) 

 السياسات والبرامج والخطط. توجيهمن أجل 
 ديرات الخاصة بانتشار العنف ضد النساء بانتظام.تحديث التق  -١٩
للتصــدي دعــم الــدول األعضــاء فــي تجربــة تــدخالت النظــام الصــحي   -٢٠

 .هذه التدخالت ضد النساء والفتيات وتقييم للعنف
إجـــــراء البحـــــوث الراميـــــة إلـــــى تحســـــين فهـــــم إســـــاءة معاملـــــة النســـــاء   -٢١

 .هذه البحوث ودعم النظام الصحي إطارفي واالعتداء عليهن 
توليــف البينــات ونشــر المعلومــات عــن الوســائل الفعالــة، بمــا فــي ذلــك   -٢٢

 له. والتصديأفضل الممارسات للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات 
الـــــذي يضـــــم المنظمـــــات النســـــائية تعزيـــــز قـــــدرات المجتمـــــع المـــــدني   -٢٣

د إجــراء البحــوث عــن العنــف ضــ بهــدفومؤسســات البحــوث ومنفــذي البــرامج 
النساء والفتيات، بما فيها البحوث عن الجوانـب األخالقيـة وجوانـب المأمونيـة 

  تقييم أكثر دقة. وٕاجراء
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    العنف ضد األطفال  باء:-٣
العنف يشمل بصفة رئيسـية ، فإن هذا إلى الرضع وصغار األطفال . وبالنسبةمن العمر سنة ١٨بلوغ العنف ضد األطفال وبين األطفال والمراهقين حتى  جزءهذا ال يتناول

واإلهمال) على يدي اآلباء وغيرهم من أصحاب السلطة، في حين أن عنف األقران، باإلضافة إلى  معنويالوالنفسي/ الجنسي و البدني  االعتداء إساءة معاملة األطفال (أي
  العنف الذي يرتكب ضد األطفال في المؤسسات.أيضًا  جزءهذا ال تناول. ويشديد االنتشار عند نمو األطفالإساءة معاملة األطفال، يصبح 

فيمــا بعــد فــي مرحلــة تعــرض لــه ارتكــاب العنــف والبينبــئ بــدوره  ة ممــاالمراهقــ فــي ســن عنــف األقــرانمشــاركة فــي احتمــال ال فــي ســن الطفولــة معاملــةالإلســاءة ويزيــد التعــرض 
  .البلوغالحق في مرحلة  في وقت للوقاية من العنف هي مجديةالطفولة والمراهقة، ف تقتصر على في هذه الوثيقةالواردة  اإلجراءات. ورغم أن كثيرًا من البلوغ

  
  النظام الصحي وتصريف شؤونه : تعزيز قيادة ١االستراتيجي  التوجه

 أمانة المنظمة ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال الدول األعضاء 
ســــــاءة معاملــــــة إل التصــــــديإدراج اســــــتراتيجيات   -١

ــــة ب الخاصــــةاألطفــــال فــــي بــــرامج النمــــو  ــــة الطفول مرحل
، مــــــــن جهــــــــة صــــــــحة األم والطفــــــــلبــــــــرامج المبكــــــــرة و 

عنــف األقــران فــي بــرامج صــحة ل التصــديواســتراتيجيات 
 وســــياقاتالصــــحة المدرســــية بــــرامج الطفــــل والمراهــــق و 

 التعليم ومشروعات تنمية الشباب ونظم قضاء األحـداث
 .من جهة أخرى

ــــــدع  -٢ ــــــى ال ــــــوانين والسياســــــاتاعتمــــــاد وة إل أو  الق
تمشيها مع المعايير الدوليـة لحقـوق  وضمان، إصالحها
، وٕانفــــــاذ القــــــوانين والسياســــــات القائمــــــة )٣٤( اإلنســــــان

للوقايـــة مـــن العنـــف ضـــد األطفـــال والمـــراهقين، بمـــا فـــي 
وخاصــة فــي الســياقات ذلــك العقــاب البــدني، فــي جميــع 
الرعايــة مرافــق المحليــة و البيــت والمــدارس والمجتمعــات 

 .االحتجاز ومرافقالمؤسسية 
راســـــمي السياســـــات والجمهـــــور  تعزيـــــز معـــــارف  -٣
العواقـــــب الصـــــحية الممتـــــدة طيلـــــة الحيـــــاة خصـــــوص ب

إساءة معاملة األطفال، ودورها كعامـل مـن الناجمة عن 
لتــورط فــي أشــكال أخــرى المؤديــة إلــى اعوامــل الخطــر 

ارتفـاع شـير، و من العنف، مثل عنف الشباب وعنـف الع
انتشــــار جــــرائم القتــــل واإلصــــابات غيــــر القاتلــــة  معــــدل

، وقــــدرة بــــين المــــراهقين بعنــــف األقــــران فيمــــاالمرتبطــــة 
 . راسمي السياسات والجمهور على التصدي لذلك

ـــــــــى -١ أو  القـــــــــوانين والسياســـــــــاتاعتمـــــــــاد الـــــــــدعوة إل
تمشــيها مــع المعــايير الدوليــة لحقــوق  وضــمان، إصــالحها
، وٕانفــاذ القــوانين والسياســات القائمــة للوقايــة )٣٤( اإلنســان

من العنف ضـد األطفـال والمـراهقين، بمـا فـي ذلـك العقـاب 
وخاصـة فـي البيـت والمـدارس السـياقات البدني، فـي جميـع 

ـــة و  ـــة مرافـــق والمجتمعـــات المحلي  ومرافـــقالمؤسســـية الرعاي
 .االحتجاز

  
راســــــــمي السياســــــــات والجمهــــــــور  تعزيــــــــز معــــــــارف -٢
الناجمــة العواقـب الصــحية الممتـدة طيلــة الحيـاة خصـوص ب

إســـاءة معاملـــة األطفـــال، ودورهـــا كعامـــل مـــن عوامـــل عـــن 
لتـورط فـي أشـكال أخـرى مـن العنـف، المؤدية إلـى االخطر 

انتشــار  ارتفـاع معــدلمثـل عنــف الشـباب وعنــف العشــير، و 
بعنـــــف جـــــرائم القتـــــل واإلصـــــابات غيـــــر القاتلـــــة المرتبطـــــة 

، وقـــــدرة راســـــمي السياســـــات اهقينبـــــين المـــــر  األقـــــران فيمـــــا
  .والجمهور على التصدي لذلك

القـرارات  صـانعيكبـار راسـمي السياسـات و  إذكاء الوعي فـي صـفوف  -١
إســاءة معاملــة الناجمــة عــن بشــأن العواقــب الصــحية واالجتماعيــة والماليــة 

 إطـارهذه العواقب في لعناية أكبر  إيالءاألطفال وعنف األقران، وضرورة 
 تصــديوالقطاعــات األخــرى، وبشــأن أهميــة الوقايــة منهــا وال ةالصــح قطــاع
 لها.
للتصـدي  هاتقنية لوضـع خطـط عمـل وطنيـة وتنفيـذالمساعدة التوفير   -٢

 األطفال والمراهقين.ضد للعنف 
 للتصدي الصحة وزارات داخل القدرات وبناء تقنيال دعمال توفير -٣

  .األقران وعنف األطفال معاملة إلساءة
الجهــود العالميــة المبذولــة لتنســيق مشــاركة الــنظم الصــحية  دعــم -٤

فــي الوقايــة مــن العنــف ضــد األطفــال والتصــدي لــه ضــمن منظومــة األمــم 
المتحــــدة وعلــــى المســـــتوى الــــوطني مــــن خـــــالل المشــــاركة فــــي المبـــــادرات 
  المشتركة ذات الصلة لألمم المتحدة والجهات صاحبة المصلحة المتعددة.
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لنــــوع  فقــــاً تصــــميم مقــــاييس لــــألداء والمســــاءلة و   -٤

بغيــة رصــد مــدى كفــاءة النظــام الجــنس والســن وتكييفهــا 
 ضد األطفال والمراهقين. للعنفالتصدي الصحي في 

علـى النحـو المـوارد  لميزانيـة/اضمان تخصيص   -٥
المالئــــم للوقايــــة مــــن العنــــف ضــــد األطفــــال والمــــراهقين 

 له في الخطط والسياسات ذات الصلة. تصديوال
فـــــــي وزارات إنشـــــــاء وحـــــــدة أو مركـــــــز للتنســـــــيق   -٦

واالتصـال بسـائر  ضد األطفال للتصدي للعنفالصحة 
الوزارات والدوائر والوكاالت من أجل الوقاية من العنـف 

  .ضد األطفال والتصدي له
 

 على االستجابة الصحية مقدمي الخدمات  /الصحيينالعاملين  ةالخدمات الصحية وقدر  وفير: تعزيز ت٢االستراتيجي  التوجه

 أمانة المنظمة  ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال  الدول األعضاء 
إســـــاءة حـــــاالت إدراج إجـــــراءات تحديـــــد ضـــــحايا   -٧

والتــدبير  / النــاجين منهــامعاملــة األطفــال وعنــف األقــران
فــي تــوفير  الــذي يراعــي نــوع الجــنسلحــاالت العالجــي ل

الرضــــــــع، و ألمهــــــــات لالخــــــــدمات الصــــــــحية الروتينيــــــــة 
واألطفــــــال، والمــــــراهقين. وينبغــــــي أن تكــــــون الخــــــدمات 

منســجمة مــع مرحلــة نمــو الطفــل، مراعيــة لنــوع الجــنس و 
 هقـــــــدرات الطفـــــــل وأفضـــــــليات أخـــــــذ فـــــــي الحســـــــبانوأن ت

 المتطورة.
دراك حـــاالت إلتـــدريب مقـــدمي الرعايـــة الصـــحية   -٨

العنــف  ارتكــاباألطفــال والمــراهقين التــي قــد تــؤدي إلــى 
في المسـتقبل، مثـل المشـكالت السـلوكية، واالضـطرابات 
، الســــلوكية، والتعــــاطي المبكــــر للكحــــول ومــــواد اإلدمــــان

يضــاف إلــى و . وعــالج هــذه الحــاالت وأســبابها األساســية
األطفـــال والمـــراهقين  لـــدى ذلـــك أن المشـــكالت الســـلوكية

فــي  التعــرض للعنــفالتــي ربمــا نشــأت كطريقــة لمواجهــة 
الماضـي قـد تشـخص خطـأ كــنقص فـي االنتبـاه مـع فــرط 
النشــاط، والتحــدي المعــارض، واالضــطرابات الســلوكية، 

تنبيـــــــه مقـــــــدمي الرعايـــــــة الصـــــــحية إلـــــــى هـــــــذه  جـــــــبوي
 االحتماالت.

ة علــى االســتجاب األفــراد والمؤسســات ةتعزيــز قــدر   -٩
ألطفـــــال للنـــــاجين مـــــن العنـــــف/ ضـــــحايا العنـــــف مـــــن ا

االت دراك حــــإلتــــدريب مقــــدمي الرعايــــة الصــــحية   -٣
العنـف فـي  ارتكـاباألطفال والمراهقين التي قد تؤدي إلى 

ــــــل المشــــــكالت الســــــلوكية، واالضــــــطرابات  المســــــتقبل، مث
، الســـــلوكية، والتعـــــاطي المبكـــــر للكحـــــول ومـــــواد اإلدمـــــان

يضـــاف إلـــى و . وعـــالج هـــذه الحـــاالت وأســـبابها األساســـية
األطفــــال والمــــراهقين  لــــدىذلــــك أن المشــــكالت الســــلوكية 

فـــي  التعـــرض للعنـــفشـــأت كطريقـــة لمواجهـــة التـــي ربمـــا ن
ــاه مــع فــرط  الماضــي قــد تشــخص خطــأ كــنقص فــي االنتب
النشــــاط، والتحــــدي المعــــارض، واالضــــطرابات الســــلوكية، 

تنبيــــــــه مقــــــــدمي الرعايــــــــة الصــــــــحية إلــــــــى هــــــــذه  جــــــــبوي
 االحتماالت.

البينــات وٕاجــراءات بمســندة ســريرية وسياســية وضــع مبــادئ توجيهيــة   -٥
النــاجين مــن حــاالت مــن أجــل مراعيــة للطفــل ونــوع الجـنس تشـغيلية موحــدة 

  ./ ضحايا هذه الحاالت ونشرهاإساءة معاملة األطفال وعنف األقران
أو الـــوزارات  االشـــتراك فـــي التعـــاون التقنـــي مـــع وزارات الصـــحة و/  -٦

فـــي مجـــال مواءمـــة التوجيهـــات المعياريـــة للمنظمـــة بشـــأن  المعنيـــةاألخـــرى 
إســاءة معاملــة األطفــال وعنــف إلــى النــاجين مــن حــاالت الخــدمات المقدمــة 

  مع السياقات القطرية المحددة. / ضحايا هذه الحاالتاألقران
الصــحية قبــل  الرعايــةوضــع مــنهج دراســي نمــوذجي لتــدريب مقــدمي   -٧

هـذا  ونشـر األطفـالللعنـف ضـد  فـي مجـال التصـديالخدمة وأثناء الخدمة 
 .المنهج الدراسي
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 المعنيــــــة يالصــــــح النظــــــاموالمــــــراهقين فــــــي مؤسســــــات 
(مثــــــل الشــــــرطة، والتعلــــــيم،  اوالقطاعــــــات المتصــــــلة بهــــــ
وضـــــمان إمكانيـــــة أن يحظـــــى  والخـــــدمات االجتماعيـــــة)

العاملون الصـحيون وأصـحاب المهـن اآلخـرون بصـفتهم 
 .أشخاصًا بالغين بثقة األطفال والشباب

إســاءة النــاجين مــن حــاالت تحديــد  إدراج موضــوع  -١٠
 / ضــحايا هــذه الحــاالتمعاملــة األطفــال وعنــف األقــران

فــي منــاهج الدراسـة الوطنيــة لتــوفير إلـيهم وتقـديم الرعايــة 
أصــــحاب التــــدريب األساســــي والتعلــــيم المســــتمر لجميــــع 

تنظيميـة  لـوائح، ووضـع معـايير للجـودة و ةالمهن الصـحي
 للممارسين. 

المبــادئ التوجيهيــة والبروتوكــوالت تمشــي  ضــمان  -١١
الوطنيــــــة مــــــع المبــــــادئ التوجيهيــــــة للمنظمــــــة والمبــــــادئ 

ــــة األخــــرى المســــندة  ــــات بشــــأن الخــــدمات بالتوجيهي البين
إسـاءة معاملـة األطفـال إلى الناجين مـن حـاالت المقدمة 

 ./ ضحايا هذه الحاالتوعنف األقران
  

 بين األفراد وقاية من العنفالمج ا: تعزيز بر ٣االستراتيجي  التوجه

أمانة المنظمة ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال األعضاء  الدول
األفـراد والمؤسسـات علـى الوقايـة مـن  ةتعزيز قدر   -١٢

مؤسســـات الإســـاءة معاملـــة األطفـــال وعنـــف األقـــران فـــي 
والقطاعــات المتصــلة بهــا (مثــل  المعنيــةالنظــام الصــحي 

 الشرطة، والتعليم، والخدمات االجتماعية).

البينات للوقايـة مـن إسـاءة ب مسندةتدخالت  تنفيذ  -١٣
معاملة األطفال، وخاصة البرامج التي يمكن تنفيذها من 
خــــالل النظــــام الصــــحي مثــــل بــــرامج الزيــــارات المنزليــــة 

توطيـــد  وتهـــدف إلـــى ودعـــم إعـــداد اآلبـــاء لرعايـــة األبنـــاء
ــــات اآلمنــــة والمثريــــة داخــــل األســــر وبــــين اآلبــــاء  العالق

تلــك البــرامج  وضــمان تلبيــة، ومقــدمي الرعايــة واألطفــال
 المجموعات المهمشة.لدى وقاية الحتياجات ال

مــن جانــب  هابــرامج وتنفيــذالتصــميم  إلــى الــدعوة  -١٤
ودعــــم تصــــميم هــــذه البــــرامج وتنفيــــذها قطاعــــات أخــــرى 

اهقين علـــى اكتســـاب المهـــارات لمســـاعدة األطفـــال والمـــر 
الحياتيــــــة واالجتماعيــــــة، واالحتفــــــاظ بعالقــــــات إيجابيــــــة 

البينــات للوقايــة مــن إســاءة ب مســندةتــدخالت  تنفيــذ-٤
كـن تنفيـذها مـن معاملة األطفال، وخاصـة البـرامج التـي يم

خالل النظام الصـحي مثـل بـرامج الزيـارات المنزليـة ودعـم 
وتهــدف إلــى توطيــد العالقــات  إعــداد اآلبــاء لرعايــة األبنــاء

اآلمنة والمثرية داخل األسـر وبـين اآلبـاء ومقـدمي الرعايـة 
وقايــة الحتياجــات التلــك البــرامج  وضــمان تلبيــة، واألطفــال

  .المهمشة المجموعاتلدى 
مـــن جانـــب  هابـــرامج وتنفيـــذالتصـــميم  ىإلـــ الـــدعوة -٥

ودعـــــم تصـــــميم هـــــذه البـــــرامج وتنفيـــــذها قطاعـــــات أخـــــرى 
ب المهــــارات لمســــاعدة األطفــــال والمــــراهقين علــــى اكتســــا

، واالحتفـاظ بعالقـات إيجابيـة للوقايـة الحياتية واالجتماعية
 من عنف األقران.

توليــــف المعلومــــات عــــن الســــبل الفعالــــة للوقايــــة مــــن إســــاءة معاملــــة   -٨
 .هذه المعلومات األطفال وعنف األقران ونشر

تعزيــز إطــار االشــتراك فــي التعــاون التقنــي مــع الــدول األعضــاء فــي   -٩
قـــدرتها علـــى تصـــميم السياســـات والبـــرامج الراميـــة إلـــى الوقايـــة مـــن إســـاءة 

، بما هاوتقييم هذه السياسات والبرامج معاملة األطفال وعنف األقران وتنفيذ
 ها.وتكثيفم استعداد البلدان لتنفيذ جهود الوقاية في ذلك عن طريق تقيي

للوقايـــة مـــن إســـاءة معاملـــة األطفـــال  فـــةرة التكلو تصـــميم بـــرامج ميســـ  -١٠
 ها.ونشر  هذه البرامج وعنف األقران واختبار
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للوقاية من عنف األقران.

إدمــاج التــدخالت الراميــة إلــى الوقايــة مــن إســاءة   -١٥
الخاصـــــة بمرحلـــــة معاملـــــة األطفـــــال فـــــي بـــــرامج النمـــــو 

، والتـــدخالت الخاصـــة بعنـــف مـــن جهـــة ةالمبكـــر الطفولـــة 
الشباب، وبرامج الصحة النفسـية،  األقران في برامج نمو

، ورصــد مــن جهــة أخــرى والخــدمات الصــحية المدرســية
  فعاليتها.

تعزيــــز مشــــاركة األطفــــال والمــــراهقين فــــي وضــــع  -١٦
 السياسات والبرامج للوقاية من العنف ضد األطفال.

 : تحسين المعلومات والبينات ٤االستراتيجي  التوجه
 المنظمة أمانة ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال الدول األعضاء 

 ،عن العنف ضـد األطفـال سكانيةإجراء دراسات   -١٧
ضـــد  اإلبـــالغ الروتينـــي عـــن إحصـــاءات العنـــفوتعزيـــز 

نظـــم المعنيـــة فــي  مؤشــراتالطريـــق إدراج  األطفــال عــن
األولويــة  ومــنح، فــي مجــال الصــحةوالترصــد  المعلومــات

 . األطفال والمراهقينللبرامج والخدمات التي تصل إلى 
إجـــراء دراســـات عـــن فعاليـــة البـــرامج الراميـــة إلـــى   -١٨

الوقاية من إساءة معاملـة األطفـال وعنـف األقـران، وعـن 
 خدمات الضحايا.

إجراء البحـوث بـ المتصـلةتعزيز القـدرات الوطنيـة   -١٩
عن كل جوانب العنف ضد األطفال والمراهقين، بما في 
ذلك عن حجم ذلك العنف وعواقبه وتكاليفه االقتصادية، 

وعــــن لوفــــورات االقتصــــادية المحققــــة بفضــــل الوقايــــة، وا
 التدخالت الفعالة للوقاية واالستجابة.

البحـــــوث يشـــــمل ، بمـــــا ودعمهـــــا البحـــــوث إجـــــراء  -٢٠
فـــــــي إطـــــــار النظـــــــام خـــــــدمات التـــــــدخالت و الالمتعلقـــــــة ب
التــدخالت الفعالــة الراميــة إلــى بهــدف تكثيــف ، الصــحي
 ساءة معاملة األطفال وعنف األقران.إل التصدي

إجــــراء دراســــات عــــن فعاليــــة البــــرامج الراميــــة إلــــى -٦
الوقايــة مــن إســاءة معاملــة األطفــال وعنــف األقــران، وعــن 

 خدمات الضحايا.
إجراء البحـــوث بــ المتصــلةتعزيــز القــدرات الوطنيــة  -٧

عن كل جوانب العنـف ضـد األطفـال والمـراهقين، بمـا فـي 
ذلك عن حجـم ذلـك العنـف وعواقبـه وتكاليفـه االقتصـادية، 

ـــــة، والوفـــــو  ـــــة بفضـــــل الوقاي وعـــــن رات االقتصـــــادية المحقق
 التدخالت الفعالة للوقاية واالستجابة.

البحــــــوث يشــــــمل ، بمــــــا ودعمهــــــا البحــــــوث إجــــــراء -٨
، فـي إطـار النظـام الصـحيخدمات التدخالت و الالمتعلقة ب

 التصــــديالتــــدخالت الفعالــــة الراميــــة إلــــى بهــــدف تكثيــــف 
 ساءة معاملة األطفال وعنف األقران.إل

ريف موحـــــدة لعنـــــف األقـــــران وأســـــاليب منســـــقة لتحديـــــد اتعـــــوضـــــع   -١١
ــــدعوة إلــــى  ــــة األطفــــال وعنــــف األقــــران، وال معــــدالت انتشــــار إســــاءة معامل

  استخدامها.
االشــتراك فــي التعــاون التقنــي مــع الــدول األعضــاء لتقيــيم التــدخالت   -١٢

الصــحية والمتعــددة القطاعــات مــن أجــل الوقايــة مــن العنــف ضــد األطفــال 
  له. تصديوالوالمراهقين 

االشـــتراك فـــي التعـــاون التقنـــي مـــع الـــدول األعضـــاء لتعزيـــز قـــدرتها   -١٣
علــى إجــراء البحــوث عــن جميــع جوانــب العنــف ضــد األطفــال والمــراهقين، 
وإلدمـــــاج مؤشـــــرات العنـــــف ضـــــد األطفـــــال والمـــــراهقين فـــــي نظـــــم الترصـــــد 

  الروتينية.
 البيانـــات عـــن العنـــف ضـــد األطفـــال وضـــع إرشـــادات بشـــأن جمـــع  -١٤

 مأمون وأخالقي.والمراهقين بشكل 
  .والمراهقين ضد األطفال لتصدي للعنفلوضع برنامج للبحوث   -١٥
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  اإلجراءات الشاملة: فرادجميع أشكال العنف بين األ  جيم:-٣
  

ومـن هـذا المنطلـق، تكـون هـذه اإلجـراءات مكملـة لإلجـراءات  الشاملة لجميع هـذه األشـكال.فراد أو بين جميع أشكال العنف بين األ المشتركة جزء اإلجراءاتهذا ال يتناول
وتتطـرق إلـى الـروابط بـين هـذين الشـكلين مـن العنـف وتهـدف إلـى تعزيـز  ضد األطفالالعنف ضد النساء والفتيات و باء المتعلقين بالعنف -٣ألف و-٣الواردة في الجزأين 

 تعزيـز اإلجـراءاتعنـف الشـباب وٕاسـاءة معاملـة المسـنين. وتشـمل هـذه  لمختلـف أنمـاط العنـف بـين األفـراد طيلـة الحيـاة، بمـا فـي ذلـك أوجه التآزر وتـدعيم جهـود التصـدي
  :يلي ما

  ؛بين جميع أشكال العنف بين األفراد الخدمات المشتركة  •
  ؛المشتركة عوامل الخطرل التصديعن طريق  بين األفراد برامج الوقاية من جميع أشكال العنف  •
  آليات جمع البيانات.  •

  
  النظام الصحي وتصريف شؤونه : تعزيز قيادة ١االستراتيجي  التوجه

  أمانة المنظمة ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال الدول األعضاء 
والجمهـــور راســـمي السياســـات  تعزيـــز معـــارف  -١

نهـج فـي : (أ) اتبـاع ما يلـي فيما يتعلق بالحاجة إلى
لوقايــــــــة مــــــــن العنــــــــف ل العموميــــــــة مجــــــــال الصــــــــحة

فــــي مختلــــف  التصــــدي للعنــــف لــــه؛ (ب) تصــــديوال
عوامــــــــل الخطــــــــر ل التصــــــــدي مراحــــــــل الحيــــــــاة؛ (ج)

 والمحــــددات المشــــتركة بــــين مختلــــف أشــــكال العنــــف
الرعايـــــــة (د) تعزيـــــــز قـــــــدرة خـــــــدمات  ؛بـــــــين األفـــــــراد

للنــــــــاجين/  فعالــــــــةالصــــــــحية علــــــــى تــــــــوفير رعايــــــــة 
 الضحايا.

قـــــــوانين والسياســـــــات ال اعتمـــــــادالـــــــدعوة إلـــــــى   -٢
ومواءمتهــــــــا مــــــــع  وٕاصــــــــالحها التنظيميــــــــة لــــــــوائحوال

بحيــــث  المعــــايير الدوليــــة لحقــــوق اإلنســــان وٕانفاذهــــا
لمخـــــاطر المشـــــتركة أو العوامـــــل الســـــببية ل تتصـــــدى

والمحــددات الخاصـــة بعـــدة أنمـــاط مـــن العنـــف، مثـــل 
التي تعزز المساواة بـين القوانين والسياسات واللوائح 

علــــى نحــــو  لكحــــولا تعــــاطيالجنســــين؛ وتقــــي مــــن 
ـــــوافر مـــــواد اإلدمـــــانضـــــار ومعـــــاقرة  ؛ وتحـــــد مـــــن ت

فـــــــرص التعلـــــــيم إتاحـــــــة األســـــــلحة الناريـــــــة؛ وتكفـــــــل 
المــــــراهقين مــــــن الفتيــــــان  وتحــــــرص علــــــى مواظبــــــة

فـــي المـــدارس الثانويـــة؛ وتحـــد  علـــى الـــدوام والفتيـــات

والجمهــــور راســــمي السياســــات  تعزيــــز معــــارف-١
نهــج فــي : (أ) اتبــاع مــا يلــي فيمــا يتعلــق بالحاجــة إلــى
 تصـديلوقايـة مـن العنـف والل مجال الصحة العمومية

ل الحيـاة؛ فـي مختلـف مراحـ التصدي للعنفله؛ (ب) 
عوامـــل الخطـــر والمحـــددات المشـــتركة ل التصـــدي(ج) 

(د) تعزيـــز  ؛بـــين األفـــراد بـــين مختلـــف أشـــكال العنـــف
ــــى تــــوفير رعايــــة الرعايــــة قــــدرة خــــدمات  الصــــحية عل

 للناجين/ الضحايا. فعالة

 لوائحالقوانين والسياسات وال اعتمادالدعوة إلى  -٢
ومواءمتهــا مــع المعــايير الدوليــة  وٕاصــالحها التنظيميــة

لمخــــاطر ل بحيــــث تتصــــدى لحقــــوق اإلنســــان وٕانفاذهــــا
المشــــتركة أو العوامــــل الســــببية والمحــــددات الخاصــــة 

القــــوانين والسياســــات بعــــدة أنمــــاط مــــن العنــــف، مثــــل 
التي تعزز المساواة بـين الجنسـين؛ وتقـي مـن واللوائح 
مـــــواد علـــــى نحـــــو ضـــــار ومعـــــاقرة  الكحـــــول تعـــــاطي
ـــوافر األســـلحة الناريـــة؛ وتكفـــل اإلدمـــان ؛ وتحـــد مـــن ت
المـراهقين  وتحـرص علـى مواظبـةفرص التعليم إتاحة 

فــــــي المــــــدارس  علــــــى الــــــدوام مــــــن الفتيــــــان والفتيــــــات
  .المكثفالثانوية؛ وتحد من الفقر 

مواصــــلة وضــــع إرشــــادات بشــــأن السياســــات الشــــاملة التــــي تعــــالج   -١
 العنف واإلصابات في جميع مراحل الحياة.

ســـائر الجهـــات التـــي تبـــذلها الـــدول األعضـــاء و  الـــدعوةدعـــم جهـــود   -٢
عن طريق نشر البينات المتعلقة بعوامل الخطر المشتركة  المعنية يكةالشر 
  أنماط العنف المختلفة. ينب
الـدول  فـي مختلـف للتصـدي للعنـفمواصلة رصـد الجهـود المبذولـة   -٣

لمنتظمـة عـن توفير أحدث المعلومـات ا، بما في ذلك عن طريق األعضاء
عــــن تقــــارير تقــــديم الالعالميــــة واإلقليميــــة للعنــــف ضــــد النســــاء، و  التقـــديرات
 لعنف.لالعالمي  الوضع

االشـتراك فــي التعــاون التقنــي مـع وزارات الصــحة والــوزارات األخــرى   -٤
ــــوزارات المســــؤولة عــــن المســــاواة بــــين الجنســــين/ تمكــــين  المعنيــــة (مثــــل ال

ــــــــيم، ــــــــال، والتعل ــــــــة األطف ــــــــة  النســــــــاء، وحماي ــــــــائي، والرعاي والقضــــــــاء الجن
والقطاعـــات  يالصـــح النظـــاماالجتماعيـــة)، مـــن أجـــل تعزيـــز الـــروابط بـــين 

األخــــــرى المســــــؤولة عــــــن صــــــياغة خطــــــط العمــــــل والسياســــــات المتعــــــددة 
 .هاتنفيذعن القطاعات للوقاية من العنف و 

ال العنـف والقضـايا المشــتركة، بـين العـاملين فـي مجـ تعزيـز الـروابط  -٥
 الصحة النفسية.سيما وال
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1 
.المكثفمن الفقر 

لـــه فـــي  تصـــديإدمـــاج الوقايـــة مـــن العنـــف وال  -٣
السياســـات والبـــرامج والخطـــط والميزانيـــات الصـــحية، 

خطـط العمـل  إطـارالنظام الصحي في  دوروتعزيز 
أشـكال جميـع الوطنية المتعـددة القطاعـات الخاصـة ب

  .بين األفرادالعنف 
 
ضــــمان المشــــاركة النشــــطة لجهــــات التنســــيق   -٤

الصــحة الوطنيــة ودون الوطنيــة فــي  اتوزار التابعــة لــ
مـــــــن أجـــــــل  اتالقطاعـــــــالمتعـــــــددة آليـــــــات التنســـــــيق 
الصـحة قطـاع وتعزيز التنسـيق بـين  التصدي للعنف

والقطاعات األخرى، وخاصة القطاعات العاملـة فـي 
مجــــــال المســــــاواة بــــــين الجنســــــين/ تمكــــــين النســــــاء، 
وحمايــــة األطفــــال، والتعلــــيم، والرعايــــة االجتماعيــــة، 

 نائي.والقضاء الج

وتنفيـــذها لـــألداء والمســـاءلة  تصـــميم مقـــاييس  -٥
 فــــي التصــــديالنظــــام الصــــحي  كفــــاءةلرصــــد مــــدى 

للعنف.
 

 على االستجابةالصحية مقدمي الخدمات  /الصحيينالعاملين  ةالخدمات الصحية وقدر توفير : تعزيز ٢االستراتيجي  التوجه

 أمانة المنظمة ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال الدول األعضاء 
تعزيز الخدمات الصحية، وخاصـة الخـدمات   -٦

المستشـــفيات والرعايـــة الطبيـــة  المقدمـــة قبـــل مراجعـــة
النــــــاجين مــــــن جميــــــع  وضــــــمان حصــــــول، الطارئــــــة
جيــدة وميســورة لــى رعايــة عضــحايا العنــف العنــف/ 
 التكلفة.

تعزيــز رعايــة الصــحة النفســية فــي الخــدمات   -٧
الصــحية العامــة، بمــا رعايــة خــدمات الاالجتماعيــة و 

عـــن طريـــق زيـــادة القـــوى العاملـــة وقـــدرتها فـــي ذلـــك 
للطائفـــة  التصـــديالخـــدمات بغيـــة  علـــى تقـــديم هـــذه

التـــــي يخلفهـــــا العنـــــف فـــــي عواقـــــب مـــــن ال الواســـــعة
ــــــادئ ب، النفســــــية والعقليــــــةالصــــــحة  االســــــتعانة بالمب

برنامج عمـل المنظمـة  في إطار دواتاألالتوجيهية و 
ســـد الفجـــوات فـــي مجـــال الصـــحة النفســـية الخـــاص ب

)mhGAP( )٣٥(.  

تعزيــز الخــدمات الصــحية، وخاصــة الخــدمات -٣
المستشــــفيات والرعايــــة الطبيــــة  المقدمــــة قبــــل مراجعــــة

الناجين مـن العنـف/ جميع  وضمان حصول، الطارئة
 جيدة وميسورة التكلفة.لى رعاية عضحايا العنف 

تعزيــــز رعايــــة الصــــحة النفســــية فــــي الخــــدمات  -٤
الصحية العامة، بما في رعاية خدمات الاالجتماعية و 

ـــادةذلـــك  ـــة وقـــدرتها  عـــدد عـــن طريـــق زي القـــوى العامل
ــــة  ــــديم هــــذه الخــــدمات بغي ــــى تق للطائفــــة  التصــــديعل

لصـحة االتـي يخلفهـا العنـف فـي عواقـب من ال الواسعة
االســــــتعانة بالمبــــــادئ التوجيهيــــــة ب، النفســــــية والعقليــــــة

الخـــاص برنـــامج عمـــل المنظمـــة  فـــي إطـــار دواتاألو 
 )mhGAPسد الفجوات فـي مجـال الصـحة النفسـية (ب
)٣٥(. 

 تصــدياالشــتراك فــي التعــاون التقنــي مــع الــدول األعضــاء لتعزيــز   -٦
عــــن طريــــق نشــــر المبــــادئ التوجيهيــــة  ســــيماوالنظمهــــا الصــــحية للعنــــف، 

عوامــل ل لتصــديلمنظمــة؛ ووضــع مزيــد مــن اإلرشــادات لواألدوات القائمــة ل
 الخطر المشتركة والقضايا الشاملة األخرى، حسبما يقتضيه األمر.

الصـــحيين وراســـمي  العـــاملينمنـــاهج دراســـية خاصـــة ب طبيـــقدعـــم ت  -٧
 األوجــــه فهــــموالمــــديرين) بشــــأن  الرعايــــة الصــــحيةالسياســــات (أي مقــــدمي 

 . وتناولها بأنماط العنف المختلفة المتعلقةالشاملة المشتركة والقضايا 
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بــين أشـــكال العنـــف  األوجـــه المشـــتركة تنــاول  -٨
أطفـــــال تقـــــدير حالـــــة ذلـــــك علـــــى المختلفـــــة. ومثـــــال 

النســـاء الالتـــي تبـــين أنهـــن يتعرضـــن لعنـــف العشـــير 
مهـــات وأشـــقاء األطفـــال الـــذين تبـــين أنهـــم األ وحالـــة

، فــــــي ســــــن الطفولــــــةمعاملــــــة اليتعرضــــــون إلســــــاءة 
الــــدعم  خــــدماتوغيــــره مــــن  نفســــيوتــــوفير الــــدعم ال

   واإلحالة الضرورية.
ــــة   -٩ عالقــــات الصــــحيين بشــــأن  لعــــامليناتوعي

الســــــلوك وجــــــه التفاعــــــل بــــــين العنــــــف وغيــــــره مــــــن أ
ـــــل  ـــــي تعـــــرض الصـــــحة للخطـــــر مث والمشـــــكالت الت

ممارسـة مواد اإلدمان، والتدخين، و و الكحول  تعاطي
 .ةغير المأمون يةالجنسالعالقات 

الشــــــــراكات مــــــــع عقــــــــد و  المشــــــــاركةتعزيــــــــز   -١٠
 ةمحليال اتمنظمات المجتمع المدني وقادة المجتمع

المجتمعـــات المحليـــة بشـــأن  إطـــار إذكـــاء وعـــيفـــي 
لعنـــف، والخـــدمات الناجمـــة عـــن االعواقـــب الصـــحية 

الحصـــــــول علـــــــى المتاحـــــــة، وأهميـــــــة الســـــــعي إلـــــــى 
 الخدمات الصحية على نحو عاجل.

صـول النـاجين ح رقـلتحديد الحواجز التي تع  -١١
فــي  ، بمــاوالتصــدي لهــا لــى الخــدماتعمــن العنــف 

التغطيــة الصــحية الشــاملة؛ وتحســين  ذلــك فــي إطــار
ـــدم المحـــرز فـــي تقـــديم  ـــة الخـــدمات ورصـــد التق نوعي

هـــــذا  لنـــــاجين وتقيـــــيمإلـــــى اخـــــدمات صـــــحية جيـــــدة 
 .التقدم

٥-
بــــين أشــــكال العنــــف  األوجــــه المشــــتركة تنــــاول -٦

أطفـال النسـاء تقـدير حالـة ذلـك على المختلفة. ومثال 
ــــةالالتــــي تبــــين أنهــــن يتعرضــــن لعنــــف العشــــير   وحال

مهــات وأشــقاء األطفــال الــذين تبــين أنهــم يتعرضــون األ
، وتــــوفير الــــدعم فــــي ســــن الطفولــــةمعاملــــة الإلســــاءة 

 الدعم واإلحالة الضرورية. خدماتوغيره من  نفسيال
 
عالقــــــات الصــــــحيين بشــــــأن  العــــــاملينتوعيــــــة  -٧

الســـــــلوك وجـــــــه أالتفاعـــــــل بـــــــين العنـــــــف وغيـــــــره مـــــــن 
 تعـاطيوالمشكالت التي تعرض الصحة للخطر مثـل 

ممارســـــــــة مـــــــــواد اإلدمـــــــــان، والتـــــــــدخين، و و الكحـــــــــول 
 .ةغير المأمون يةالجنسالعالقات 

الشـراكات مـع منظمــات عقــد و  المشـاركةتعزيـز  -٨
إطـار فـي  ةالمحليـ اتالمجتمع المـدني وقـادة المجتمعـ

المجتمعــــــات المحليــــــة بشــــــأن العواقــــــب  إذكــــــاء وعــــــي
لعنـــف، والخــــدمات المتاحــــة، الناجمــــة عــــن اية الصـــح

الخـدمات الصـحية الحصـول علـى وأهمية السعي إلى 
 على نحو عاجل.

صــول النــاجين ح رقــلتحديــد الحــواجز التــي تع -٩
في ذلك  ، بماوالتصدي لها لى الخدماتعمن العنف 
التغطيــة الصــحية الشــاملة؛ وتحســين نوعيــة  فــي إطــار

ـــديم خـــدمات  ـــدم المحـــرز فـــي تق الخـــدمات ورصـــد التق
 .هذا التقدم لناجين وتقييمإلى اصحية جيدة 
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 بين األفراد وقاية من العنفال برامج: تعزيز ٣االستراتيجي  التوجه 3

 أمانة المنظمة ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال الدول األعضاء 
مقــــدمي  الصــــحيين/ العــــاملين درايــــةزيــــادة   -١٢

وراســـمي السياســـات والمـــوظفين الصـــحية الخـــدمات 
ء اعبــــاألالقطاعــــات األخــــرى وأفــــراد الجمهــــور بفــــي 

 العنــــــف العنــــــف، وعواقــــــبالصــــــحية الناشــــــئة عــــــن 
لمجتمــــع، إلــــى االطويلــــة األجــــل، وتكاليفــــه بالنســــبة 

 وبأهمية الوقاية من العنف قبل أن يبدأ.

ــــــــــف  -١٣ ــــــــــز  تكثي ــــــــــى تعزي ــــــــــدعوة إل جهــــــــــود ال
االســتثمارات فــي بــرامج الوقايــة مــن العنــف المســندة 

مــــع بالعمــــل النظــــام الصــــحي و  إطــــارالبينــــات فــــي ب
عوامــــــل ل التصــــــديالقطاعــــــات األخــــــرى مــــــن أجــــــل 

بـين الجنسـين،  عـدم المسـاواةالخطر المشـتركة مثـل 
عـدم ، والفقـر و واألعراف المتعلقة بالرجولـةوالبطالة، 
معـدالت الجريمـة فـي ارتفـاع االقتصـادية، و  المساواة
، وتــــــوافر األســــــلحة الناريــــــة، ةالمحليــــــ اتالمجتمعــــــ

ـــــــــى الكحـــــــــول، و عصـــــــــول حوســـــــــهولة ال  االتجـــــــــارل
  المخدرات، والقصور في إنفاذ القوانين.ب
 
تصــميم لزيــادة القــدرات البشــرية والمؤسســية   -١٤

بــرامج الوقايــة مــن العنـــف التــي تســتند إلــى البينـــات 
عوامـل الخطـر المشـتركة بـين ل التصـديوتركز على 

.هاوتقييمهذه البرامج أشكال العنف المختلفة وتنفيذ 
 ها فــي إطــارتــدخالت الوقايــة ورصــدتنفيــذ   -١٥

عوامــل الخطــر المشــتركة ل للتصــديالنظــام الصــحي 
تعـاطي الكحـول علـى مثل التـدخالت التـي تحـد مـن 

، وتعــزز الصــحة نحــو ضــار ومعــاقرة مــواد اإلدمــان
النفسية.

مقــــــدمي  الصــــــحيين/ العــــــاملين درايــــــةزيــــــادة - ١٠
وراسـمي السياسـات والمـوظفين فـي الصـحية الخدمات 

الصــحية ء اعبــاألخــرى وأفــراد الجمهــور بالقطاعــات األ
الطويلــة األجــل،  العنــف العنــف، وعواقــبالناشــئة عــن 

لمجتمــع، وبأهميــة الوقايــة مــن إلــى اوتكاليفــه بالنســبة 
  العنف قبل أن يبدأ.

جهود الدعوة إلى تعزيـز االسـتثمارات  تكثيف - ١١
البينـــات فـــي بفـــي بـــرامج الوقايـــة مـــن العنـــف المســـندة 

مـع القطاعـات األخـرى العمل بالنظام الصحي و  إطار
عـدم عوامل الخطر المشـتركة مثـل ل التصديمن أجل 
واألعــراف المتعلقــة بــين الجنســين، والبطالــة،  المســاواة
ارتفــاع االقتصــادية، و  عــدم المســاواة، والفقــر و بالرجولــة

، وتــــوافر ةالمحليــــ اتمعــــدالت الجريمــــة فــــي المجتمعــــ
لــــى الكحــــول، عصــــول حاألســـلحة الناريــــة، وســــهولة ال

 المخدرات، والقصور في إنفاذ القوانين.ب االتجارو 

ـــادة القـــدرات البشـــرية والمؤسســـية  - ١٢ تصـــميم لزي
بـــرامج الوقايــــة مـــن العنــــف التــــي تســـتند إلــــى البينــــات 

عوامــل الخطــر المشــتركة بــين ل التصــديوتركــز علــى 
 .هاوتقييمهذه البرامج أشكال العنف المختلفة وتنفيذ 

 ها فـــي إطـــارورصـــد تنفيـــذ تـــدخالت الوقايـــة - ١٣
عوامـــل الخطـــر المشـــتركة ل للتصـــديالنظـــام الصـــحي 

تعــاطي الكحــول علــى مثــل التــدخالت التــي تحــد مــن 
، وتعـــزز الصـــحة نحـــو ضـــار ومعـــاقرة مـــواد اإلدمـــان

 النفسية.

جمــع البيانــات عــن السياســات والبــرامج الفعالــة للوقايــة مــن العنــف   -٨
دة بيانــات عالميـــة عــن طريــق المحافظــة علــى قاعــ بمــا فــي ذلــك، هاونشــر 

 العنف.  نماطللمعلومات المتعلقة بالبرامج الفعالة للوقاية من مختلف أ

االشــتراك فــي التعــاون التقنــي مــع الــدول األعضــاء للمســاعدة علــى   -٩
تصـــــميم السياســـــات والبـــــرامج التـــــي لتعزيـــــز القـــــدرات البشـــــرية والمؤسســـــية 

هـذه السياسـات اية من العنف وتنفيـذ قعوامل الخطر المشتركة للو ل تتصدى
 .هاوتقييموالبرامج 

ا مــن األمــم المتحــدة وغيرهــ المنظمــات التابعــة لمنظومــةالتعــاون مــع   -١٠
فــي وضــع السياســات والبــرامج التــي يمكنهــا الوقايــة مــن  الجهــات الشــريكة

 .هاتنفيذهذه السياسات والبرامج و ونشر  فرادمختلف أشكال العنف بين األ
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 : تحسين المعلومات والبينات ٤االستراتيجي  التوجه

 أمانة المنظمة ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال الدول األعضاء 
تســــــــجيل األحــــــــوال نظــــــــم  ةتحســــــــين قــــــــدر   -١٦

ـــــــــة، و  المعلومـــــــــات الصـــــــــحية، ونظـــــــــم نظـــــــــم المدني
علــــــــــى توثيــــــــــق  ةاإلصــــــــــابات والترصــــــــــد الروتينيــــــــــ

بشــأن جــرائم القتــل  هااإلحصــاءات الموحــدة وتصــنيف
ــــــــى  والحــــــــاالت المتعلقــــــــة بــــــــالعنف المعروضــــــــة عل

 رمـــــــــوزالصـــــــــحيين الـــــــــذين يســـــــــتخدمون  العـــــــــاملين
تصــنيف هــذه  وضــمانالتصــنيف الــدولي لألمــراض 

 وٕادراجالبيانــــــــــات حســــــــــب نــــــــــوع الجــــــــــنس والســــــــــن 
.  الجاني والمجني عليهمعلومات عن العالقة بين ال

الــدول تعزيــز قــدرة البــاحثين، وخاصــة فــي   -١٧
الـدخل المتوسـط، و المـنخفض ذات الـدخل  ألعضاءا

بــــين  كــــل أشــــكال العنــــفعــــن علــــى إجــــراء بحــــوث 
، وعـــــن التكـــــاليف واألوجـــــه المشـــــتركة بينهــــا األفــــراد

لمجتمـــع، وعـــن أنمـــاط إلـــى ابالنســـبة الناشـــئة عنهـــا 
ومهملــة مــن البحــوث  أقــل نصــيباً التــي تكــون العنــف 

 مثل إساءة معاملة المسنين.إلى حد بعيد 

عوامـــــــــل الخطـــــــــر عـــــــــن  البحـــــــــوث دعـــــــــم  -١٨
وتوســـيع المرتبطـــة بارتكـــاب مختلـــف أشـــكال العنـــف 

 قاعدة البينات المتصلة بتلك العوامل. نطاق

ـــدول تعزيـــز قـــدرة البـــاحثين، وخاصـــة فـــي - ١٤ ال
الـــدخل المتوســـط، و المـــنخفض ذات الـــدخل  األعضـــاء

 بـين األفـراد كل أشـكال العنـفعن على إجراء بحوث 
الناشـئة عنهـا التكـاليف  ، وعـنواألوجه المشتركة بينها

التـي تكـون لمجتمـع، وعـن أنمـاط العنـف إلى ابالنسبة 
مثــل ومهملــة إلــى حــد بعيــد مــن البحــوث  أقــل نصــيباً 

 إساءة معاملة المسنين.

عوامــل الخطــر المرتبطــة عــن  دعــم البحــوث - ١٥
قاعـدة  وتوسـيع نطـاقبارتكاب مختلـف أشـكال العنـف 
 البينات المتصلة بتلك العوامل.

البحــوث وتوســيع نطــاق قاعــدة البينــات بشــأن جميــع جوانــب  دعــم  -١١
الوقايــة واالســتجابة، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق جوانــب  التــي تشــملالعنــف 
  منتظمة عن نتائج البحوث.ال أحدث المعلوماتإصدار 

لتســـــــــهيل جمـــــــــع  هاتصـــــــــميم أدوات ومؤشـــــــــرات موحـــــــــدة ونشـــــــــر   -١٢
 .هذه اإلحصاءات اإلحصاءات الخاصة بمختلف أشكال العنف وتصنيف
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  إطار المساءلة والرصد  :٤الجزء 
  

مؤشـرات ويقـدم ال. للمنظمـة لرصـد والمسـاءلة مـن أجـل تنفيـذ خطـة العمـل العالميـةا إطـار بإيجـاز لجـزءهـذا ا يعرض
  ).٢٠٣٠ عام حتى( عاماً  ١٥ على مدى فترة لرصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل على المستوى العالمي

  
أهـداف التنميـة المسـتدامة (انظـر مـن أجـل ومؤشـرات الحصـائل المقترحـة  الغايـاتيتمشى هـذا اإلطـار مـع   –١٢
لهذه الخطة، فإن المؤشرات المقترحة تحدد مساهمات  لنظام الصحي وفقاً المحددة ل الوالية). وبالنظر إلى ٦  تذييلال

جهـــود متعـــددة بـــذل حصـــائل يتطلـــب الومؤشـــرات  الغايـــاتفـــي الوقـــت نفســـه بـــأن تحقيـــق  وتعتـــرفالنظـــام الصـــحي 
  القطاعات.

  
أعمـال العنـف ضـد األفـراد  بشـأن منـعويتمشى إطار الرصد والمساءلة مع التزامـات العنايـة الواجبـة للدولـة   –١٣

لتزامات من حيث توفير االالعناية الواجبة  التزاماتوتشمل للتشريعات الوطنية.  طبقاً  والمعاقبة عليهافيها  والتحقيق
  .)٣٨ إلى ٣٦ من(، والدعم بالمشورة وتأمين المأوىخدمات الرعاية الصحية، والمساعدة القانونية، 

  
. عـن تنفيـذ خطـة العمـل هـذه عـالميوالغرض من المؤشرات المقترحـة هـو تسـهيل اإلبـالغ علـى المسـتوى ال  –١٤

الــدول  ســيتعين علــىالتــي  واإلعــالممــن احتياجــات الرصــد  صــغيرة مجموعــة فرعيــةعبــارة عــن هــي هــذه المؤشــرات و 
، العنــف ضــد النســاء والفتيــات وضــد األطفــال ة للعنــف، وخصوصــاً نظمهــا الصــحي تصــديلرصــد تلبيتهــا األعضــاء 

ومن هذا المنطلـق، تجسـد المؤشـرات مسـاهمة النظـام الصـحي فـي تحقيـق الغايـات المحـددة . على المستوى الوطني
الـــدول  يكـــون مـــن الضـــروري أن تضـــعوقـــد فـــي أهـــداف التنميـــة المســـتدامة واإلجـــراءات المبينـــة فـــي هـــذه الخطـــة. 

 ســـبل تكييفهـــامـــع  علـــى خططهـــا وسياســـاتها وبرامجهـــا القائمـــة وتمشـــياً  األعضـــاء مؤشـــراتها الوطنيـــة وتحـــدثها بنـــاءً 
  الخطة. في ظل هذهالمقترحة  جراءاتلإل
  

مستويات استعداد  إلى اختالف وعالمية. ونظراً  هي مؤشرات وغايات اختياريةالمقترحة  والغاياتوالمؤشرات   –١٥
العنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات وضـــد األطفـــال،  تصـــدي نظمهـــا الصـــحية للعنـــف، وخصوصـــاً فـــي الـــدول األعضـــاء 

صدًا إجماليًا. وسيتعين على الـدول األعضـاء تكييـف خططهـا وتحديـد أسـس مرجعيـة تدريجيـة فسُترصد المؤشرات ر 
للتنفيذ والرصـد بمـا يتكيـف مـع تشـريعاتها وقـدراتها ونقـاط انطالقهـا الوطنيـة والمحليـة بالحفـاظ فـي الوقـت ذاتـه علـى 

  .المنشودة أسمى مستويات الطموح لتحقيق األهداف والغايات
  

اإلبــالغ مــن خــالل  يــتممــن المقتــرح أن يــيم التقــدم المحــرز مــن أجــل تحقيــق الغايــات العالميــة، ســعيًا إلــى تقو   –١٦
جمعيـــة الصـــحة العالميـــة كـــل خمـــس ســـنوات. كمـــا أن اإلبـــالغ عـــن التقـــدم المحـــرز سيســـاعد علـــى تحديـــد الثغـــرات 

نظــم  االســتناد إلــى هــو والهــدف المنشــودفــي تنفيــذ الخطــة.  البلــدانوالتحــديات، وتبــادل أفضــل الممارســات وتجــارب 
) ولــيس إنشــاء نظــم مؤشــرات الحصــائل والمخرجــات الــواردة فــي ميزانيــات المنظمــة البرمجيــةالقائمــة (مثــل اإلبــالغ 

  جديدة أو موازية.
  

تحديـد مؤشـرات للرصـد علـى مجـال فـي بالـدعم الـدول األعضـاء  تزويد )(أ: بالدور اآلتياألمانة  وستضطلع  –١٧
بالتعـاون مــع  مؤقتــة لقيـاس الغايــات العالميـة واقتــراح معـالم بيانـات أساســية) وضــع (ب؛ هاووضـع المسـتوى الــوطني
لرصـد التقـدم المحـرز علـى المسـتوى العـالمي؛  هـاتصميم أدوات موحدة لجمع البيانـات وتحليل )(ج الدول األعضاء؛

ات الوطنيـة وبالتعـاون مـع باالسـتناد إلـى البيانـعن التقدم المحـرز علـى المسـتوى العـالمي منتظمة إعداد تقارير  )(د
وتحديـــد الثغـــرات والتحـــديات، وتقاســـم أفضـــل الممارســـات والتجـــارب  المحـــرزقيـــاس التقـــدم الـــدول األعضـــاء بهـــدف 

علــى طلبهــا فــي مجــال تعزيــز نظمهــا  اإلرشــاد والــدعم التقنــي والتــدريب للــدول األعضــاء بنــاءً تــوفير (هـــ) القطريــة؛ 
  .المقترحةت عن المؤشرات الوطنية للمعلومات من أجل جمع البيانا
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    العالمية والغايات: موجز المؤشرات ٢الجدول 
البيانات   المؤشر  

  األساسية
)٢٠١٦(  

الغاية 
)٢٠٣٠(  

  

  االفتراضاتالتعليقات/ 

  العنف ضد النساء والفتيات  ألف:
  . الحصيلة: بيئة سياسية مواتية للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات.هوتصريف شؤون النظام الصحي : تعزيز قيادة١االستراتيجي  التوجه

 تنظـيم األسـرة والتوعيـةومعلومـات بمـا فـي ذلـك خـدمات ، رعايـة الصـحة الجنسـية واإلنجابيـةخـدمات ضمان حصـول الجميـع علـى  ٧-٣): ٦ تذييلأهداف التنمية المستدامة (انظر الالغايات المعنية من 
خــدمات الرعايــة الصــحية  إمكانيــة الحصــول علــىبمــا فــي ذلــك  ،شــاملةالصــحية التغطيــة التحقيــق  ٨-٣؛ ٢٠٣٠بحلــول عــام  وٕادمــاج الصــحة اإلنجابيــة فــي االســتراتيجيات والبــرامج الوطنيــة ،الخاصــة بــه

الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة خـدمات لـى عصـول الجميـع حضـمان  ٦-٥القضـاء علـى جميـع الممارسـات الضـارة؛  ٣-٥القضاء على جميع أشكال العنـف ضـد النسـاء والفتيـات؛  ٢-٥ألساسية الجيدة؛ ا
  .لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما وفقاً  وعلى الحقوق اإلنجابية

الرعايــة الصــحية عــدد الــدول األعضــاء التــي أدرجــت خــدمات   ١-١-ألف
بعــــــد المقدمــــــة عنــــــف العشــــــير والرعايــــــة الشــــــاملة ل للتصــــــدي

خططهــــا أو سياســــاتها الوطنيــــة الصــــحية أو  فــــي االغتصــــاب
مــــع المبــــادئ  تمشــــياً الخاصــــة بالصــــحة الجنســــية واإلنجابيــــة 

  .)٢٩( التوجيهية للمنظمة

من المقرر 
  تحديدها

من المقرر 
  تحديدها

لرعايــة اعنــف العشــير و ل الرعايــة الصــحية للتصــديأدرجــت الــدول األعضــاء خــدمات 
خططهـــا أو سياســـاتها الصـــحية أو الخاصـــة  فـــيبعـــد االغتصـــاب  المقدمـــةالشـــاملة 
  ال). (نعم/ )٢٩( مع المبادئ التوجيهية للمنظمة تمشياً  الجنسية واإلنجابيةبالصحة 

ســـتراتيجية البا العنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات مـــدرج فـــي مجموعـــة الخـــدمات الخاصـــة
  .)٢٠٣٠-٢٠١٦( مراهقوالطفل الو  المرأة العالمية بشأن صحة

  ووسائل التحقق. يةاألساس البياناتوسائل التحقق: ينبغي تحديد 
الحصـيلة: تـوفير خـدمات صـحية شـاملة وجيـدة وتزويـد العـاملين الصـحيين  .توفير الخدمات الصحية وقـدرة العـاملين الصـحيين/ مقـدمي الخـدمات الصـحية علـى االسـتجابة : تعزيز٢االستراتيجي  التوجه

  بالمهارات الالزمة لالستجابة الحتياجات النساء والفتيات المعرضات للعنف.
إسـاءة الوقاية من تعزيز  ٥-٣األمراض غير السارية وتعزيز الصحة النفسية؛ المبكرة الناجمة عن وفيات ال تخفيض ٤-٣؛ لوباء األيدز وضع نهاية ٣-٣أهداف التنمية المستدامة: من  الغايات المعنية

بمـا فـي ذلـك خـدمات ، الصحة الجنسـية واإلنجابيـةرعاية خدمات  الجميع علىصول حضمان  ٧-٣؛ ، وعالج ذلكالكحول على نحو يضر بالصحةتناول تعاطي المخدرات و بما يشمل  ،مواداستعمال ال
إمكانيـة الحصـول بمـا فـي ذلـك  ،تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة ٨-٣؛ ٢٠٣٠بحلـول عـام  وٕادماج الصحة اإلنجابية في االسـتراتيجيات والبـرامج الوطنيـة ،الخاصة به تنظيم األسرة والتوعيةومعلومات 

الحقــوق علـى الصــحة الجنسـية واإلنجابيــة و  خـدمات لــىع الجميـعصــول حضـمان  ٦-٥القضــاء علـى جميــع أشـكال العنــف ضـد النسـاء والفتيــات؛  ٢-٥خـدمات الرعايــة الصـحية األساســية الجيـدة؛ علـى 
  .مرات استعراضهمالبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤت وفقاً  اإلنجابية

ــــــي وضــــــعت أو حــــــدَّ   ١-٢-ألف ــــــدول األعضــــــاء الت ثت مبادئهــــــا عــــــدد ال
تهـــــا التشـــــغيلية الموحـــــدة االتوجيهيـــــة أو بروتوكوالتهـــــا أو إجراء

لعنـــف  المعرضـــاتالوطنيـــة الســـتجابة الـــنظم الصـــحية للنســـاء 
مـع المعـايير الدوليـة  يتسق بماأو العنف الجنسي،  العشير و/

  .)٢٩(حقوق اإلنسان والمبادئ التوجيهية للمنظمة ل

من المقرر 
  تحديدها

من المقرر 
  تحديدها

أو إجــراءات تشــغيلية موحــدة  تلــدى الــدول األعضــاء مبــادئ توجيهيــة أو بروتوكــوال
يتمشـى  أو العنف الجنسـي بمـا الصحية لعنف العشير و/النظم  تصديتحدد وطنية 

  ال) والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان (نعم/ )٢٩(مع المبادئ التوجيهية للمنظمة 
ــــــة  ــــــادئ التوجيهي ــــــات المب ــــــق: اســــــتعراض محتوي البروتوكــــــوالت أو أو وســــــائل التحق
 البروتوكـوالت/ تنـاولاإلجراءات التشـغيلية الموحـدة الوطنيـة. وينبغـي كحـد أدنـى أن ت

ير؛ : تحديـد عنـف العشـمـا يلـي المبادئ التوجيهية الخاصة باستجابة النظام الصـحي
تــوفير رعايــة و شـاملة بعــد االغتصـاب؛ الرعايــة خــدمات التـوفير و ؛ ولدعـم الخــط األو 
إلــى الخــدمات  ة)؛ واإلحالــةاإلحالــخــدمات مباشــرة أو عــن طريــق النفســية (الصــحة ال

  األخرى الالزمة للنساء.
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البيانات   المؤشر   7
  األساسية

)٢٠١٦(  

الغاية 
)٢٠٣٠(  

  

  االفتراضاتالتعليقات/ 

شـــاملة الرعايـــة خـــدمات العـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي تـــوفر   ٢-٢-ألف
(دائـرة) للخـدمات الطبيـة فـي كـل بعد االغتصاب في مرافـق 

مـع المبـادئ التوجيهيـة  وحدة إقليمية و/ أو إدارية بمـا يتسـق
  .)٢٩(للمنظمة 

من المقرر 
  تحديدها

من المقرر 
  تحديدها

مجمـوع شاملة بعد االغتصاب في نصف الرعاية خدمات التوفر الدول األعضاء 
  ال). مرافقها الخاصة بالرعاية الصحية الطارئة على األقل (نعم/

شاملة بعد االغتصاب مدرج في الصحية الرعاية خدمات الوسائل التحقق: توفير 
تقــارير المنظمــة عــن التقــدم المحــرز فــي اســتجابة قطــاع الصــحة لفيــروس العــوز 

خـدمات ستشـمل  )٢٩(مـع المبـادئ التوجيهيـة للمنظمـة  المناعي البشري. وتمشـياً 
حـــاالت ومنـــع الحمـــل فـــي  ،ول: دعـــم الخـــط األمـــا يلـــي الرعايـــة بعـــد االغتصـــاب

الوقايــــة ، الوطنيــــةللقــــوانين  اإلجهــــاض المــــأمون طبقــــاً  تــــوفير خــــدماتالطــــوارئ، 
أو فيـروس العـوز المنـاعي البشـري  و/ الالحقة للتعرض لألمراض المنقولة جنسياً 

 .Bالتطعيم ضد التهاب الكبد  ،لبروتوكوالت المطبقةبا عمالً 
  البينات للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات.ب برامج مسندة. الحصيلة: يجري تنفيذ بين األفراد : تعزيز برامج الوقاية من العنف٣االستراتيجي  التوجه

مـن جميـع  بدرجـة كبيـرةالحـد  ١-١٦ارسـات الضـارة؛ القضـاء علـى جميـع المم ٣-٥القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيـات؛  ٢-٥ف التنمية المستدامة: اأهدالغايات المعنية من 
  وجميع أشكال العنف والتعذيب ضد األطفال.واالتجار بالبشر ساءة المعاملة واالستغالل إإنهاء  ٢-١٦الوفيات في كل مكان؛ ما يتصل به من معدالت أشكال العنف و 

عـــــدد الـــــدول األعضـــــاء التـــــي لـــــديها خطـــــة وطنيـــــة متعـــــددة   ١-٣-ألف
ــــات تقتــــرح القطاعــــات  للتصــــدي للعنــــف ضــــد النســــاء والفتي

استراتيجية واحدة على األقل للوقاية مـن العنـف ضـد النسـاء 
 والفتيات (وتشمل النظام الصحي)

من المقرر 
  تحديدها

من المقرر 
  تحديدها

الدول األعضاء التي لـديها خطـة وطنيـة متعـددة القطاعـات للتصـدي للعنـف ضـد 
 واحــداً  تــدخالً  اســتراتيجية واحــدة/تشــمل النظــام الصــحي وتقتــرح النســاء والفتيــات 

  ال). على األقل للوقاية (نعم/
وسائل التحقق: استعراض خطط العمل الوطنية المتعددة القطاعات بشـأن العنـف 

أو أكثـــر  ضـــد النســـاء والفتيـــات. ويمكـــن الســـتراتيجيات الوقايـــة أن تشـــمل تـــدخالً 
لنسـاء الالتـي يتعرضـن لعنـف العشـير علـى اكر المب التعرفتعزيز يلي:  مايقترح 

 لــــةحاخــــدمات اإلو  النفســــيدعم الــــر يوفتــــأو األطفــــال الــــذين يتعرضــــون للعنــــف و 
 لقواعد االجتماعية التي تتعلـقل والتصديمالئمة للحد من العنف في المستقبل؛ ال

وتــــديم العنــــف ضــــد النســــاء والفتيــــات  تقــــوم علــــى الســــلطة األبويــــة/ الجــــنس بنــــوع
؛ وتعزيـــــز مهـــــارات الـــــتعلم طبيعيـــــاً  عـــــن هـــــذا العنـــــف أو تجعلـــــه أمـــــراً وتتغاضـــــي 

األطفــــال والمـــراهقين فيمــــا يتعلـــق بالعالقــــات  فــــي صـــفوف معنـــوياالجتمـــاعي وال
فـي الذاتيـة  وتكوين الكفاءة؛ واتباع نهج للتمكين ونبذ العنفالقائمة على االحترام 

تعزيـز المسـاواة بـين  النساء والفتيات؛ واتبـاع نهـج قانونيـة وسياسـية (مثـل صفوف
 ضار). تعاطي الكحول على نحوالجنسين، والحد من 
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البيانات   المؤشر  
  األساسية

)٢٠١٦(  

الغاية 
)٢٠٣٠(  

  

  االفتراضاتالتعليقات/ 

  للعنف ضد النساء والفتيات.التصدي  من أجل السياسات والبرامج والخطط توجيهقاعدة بينات ل تدعيم : تحسين المعلومات والبينات. الحصيلة:٤االستراتيجي  التوجه
مـن جميـع  بدرجـة كبيـرةالحـد  ١-١٦القضـاء علـى جميـع الممارسـات الضـارة؛  ٣-٥القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيـات؛  ٢-٥ف التنمية المستدامة: اهدالغايات المعنية من أ

 كال العنف والتعذيب ضد األطفال.وجميع أشبالبشر إنهاء إساءة المعاملة واالستغالل واالتجار  ٢-١٦الوفيات في كل مكان؛ ما يتصل به من معدالت أشكال العنف و 
استقصــــــائية عــــــدد الــــــدول األعضــــــاء التــــــي أجــــــرت دراســــــة   ١-٤-ألف

علـــــى الصـــــعيد  ممـــــثالً  /ممثلـــــة ســـــكانياً  / استقصـــــاءســـــكانية
الــوطني عــن العنــف ضــد النســاء أو أدرجــت وحــدة نموذجيــة 

ديمغرافيـــــة أو استقصـــــاءات عـــــن العنـــــف ضـــــد النســـــاء فـــــي 
باســــتخدام  األخيــــرةصــــحية أخــــرى خــــالل الســــنوات الخمــــس 

والوضـــــــــع التصـــــــــنيف حســـــــــب الســـــــــن واالنتمـــــــــاء العرقـــــــــي 
  .  وغير ذلك االجتماعيو االقتصادي 

من المقرر   ١٠٠
  تحديدها

علـــى الصـــعيد الـــوطني عـــن العنـــف ضـــد  ممـــثالً استقصـــاء  الـــدول األعضـــاءأجـــرت 
أو ديمغرافـي  استقصـاءالنساء أو أدرجت وحدة نموذجية عن العنف ضـد النسـاء فـي 

  ال). خالل السنوات الخمس األخيرة (نعم/ االستقصاءاتمن  ع آخرنو صحي أو 
المنظمة، كجـزء مـن جهودهـا الراميـة إلـى إصـدار تقـديرات  تتوفر فيوسائل التحقق: 

عــن انتشــار العنــف ضــد النســاء، قاعــدة بيانــات عــن انتشــار عنــف العشــير والعنــف 
 استقصــاءاتغيــر العشــير مســتقاة مــن  الممــارس مــن جانــب شــخص آخــرالجنســي 
. وفـي حـين قاعـدة بيانـات تحـدثها المنظمـة بانتظـاموهـي  ،جريت في البلدانسكانية أُ 

للعنـف ضـد  ٢٠١٣ سنة أن التقديرات العالمية واإلقليمية التي أصدرتها المنظمة في
جـري منـذ ذلـك الحـين ، فقـد أُ بلـداً  ٨٠مـن أكثـر مـن استقصاءات إلى  استندتالنساء 

تقيــيم عــدد الــدول األعضــاء ينبغــي  ومــازال. إضــافياً  ياً ســكان استقصــاء ٢٠أكثــر مــن 
  خالل السنوات الخمس األخيرة. أجرت استقصاءاتالتي 

  العنف ضد األطفال  باء:
  : تعزيز قيادة النظام الصحي وتصريف شؤونه. الحصيلة: سياسة مواتية للتصدي للعنف ضد األطفال.١االستراتيجي  التوجه

ـــة مـــن  ـــة مـــن تعزيـــز  ٥-٣أهـــداف التنميـــة المســـتدامة: الغايـــات المعني ـــاول تعـــاطي المخـــدرات و بمـــا يشـــمل  ،مـــوادإســـاءة اســـتعمال الالوقاي  ؛ ، وعـــالج ذلـــكالكحـــول علـــى نحـــو يضـــر بالصـــحةتن
تعليميـة  بنـاء مرافـق أ-٤؛ ٢٠٣٠بحلـول عـام بـل االبتـدائي فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعايـة فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة والتعلـيم قبنات والبنين ضمان أن تتاح لجميع ال ٢-٤

وجميــع أشــكال العنــف  بالبشــرواالتجــار  واالســتغالل إنهــاء إســاءة المعاملــة ٢-١٦القضــاء علــى جميــع الممارســات الضــارة؛  ٣-٥؛ للجميــع ورفــع مســتواها العنــف تكــون بيئــات تعليميــة خاليــة مــن
  والتعذيب ضد األطفال.

األعضاء التي أدرجت إجراءات للتصدي للعنـف عدد الدول   ١-١-باء
 الوطنيةالصحية أو سياساتها  ضد األطفال في خططها و/

من المقرر 
  تحديدها

من المقرر 
  تحديدها

، بــل هنــاك أو األغــراض فحســبال يــرد ذكــر العنــف ضــد األطفــال فــي األهــداف 
  ال) التشغيلية (نعم/ البلدان خطط ضمنمحددة  إجراءات

جري التحقــــق عـــــن طريــــق اســـــتعراض للسياســــات والخطـــــط وســــائل التحقــــق: ســـــي
والمتاحــــة فــــي قاعــــدة بيانــــات  / المطبقــــة حاليــــاً الصــــحية الوطنيــــة األحــــدث عهــــداً 

  المنظمة عن الخطط والسياسات الصحية.
إدراج ســــيتطلب األمــــر ذات النظــــام االتحــــادي،  إلــــى الــــدول األعضــــاءبالنســــبة و 

السياسـات أو وقـد تشـمل الخطـط  المحافظات داخـل البلـد. الواليات/ أغلبيةخطط 
 ةصــحالو  الطفــل والمراهــقصــحة متعلقــة بمحــددة  صــحية عامــة أو خططــاً  خططــاً 

  النفسية.
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البيانات   المؤشر   9
  األساسية

)٢٠١٦(  

الغاية 
)٢٠٣٠(  

  

  االفتراضاتالتعليقات/ 

وتزويــد العــاملين خــدمات صــحية شــاملة وجيــدة،  : تعزيــز تــوفير الخــدمات الصــحية وقــدرة العــاملين الصــحيين/ مقــدمي الخــدمات الصــحية علــى االســتجابة. الحصــيلة: تــوفير٢االســتراتيجي  التوجــه
  الصحيين بالمهارات الالزمة لالستجابة الحتياجات األطفال والمراهقين الذين يتعرضون للعنف.

بمـا  ،مـوادمال الإسـاءة اسـتعالوقايـة مـن تعزيـز  ٥-٣األمـراض غيـر السـارية وتعزيـز الصـحة النفسـية؛ المبكـرة الناجمـة عـن وفيـات ال تخفـيض ٤-٣أهداف التنميـة المسـتدامة: الغايات المعنية من 
خـدمات الرعايـة الصـحية األساسـية إمكانيـة الحصـول علـى بمـا فـي ذلـك  الشـاملة،صـحية التغطيـة التحقيـق  ٨-٣؛ ، وعالج ذلـكالكحول على نحو يضر بالصحةتناول تعاطي المخدرات و يشمل 

    .ضد األطفالوالتعذيب وجميع أشكال العنف بالبشر واالتجار واالستغالل إنهاء إساءة المعاملة  ٢-١٦الجيدة؛ 
ثت مبادئهـــــا عـــــدد الـــــدول األعضـــــاء التـــــي صـــــممت أو حـــــدَّ   ١-٢-باء

الموحـــدة تهـــا التشـــغيلية االتوجيهيـــة أو بروتوكوالتهـــا أو إجراء
إسـاءة لناجين من حاالت الوطنية الستجابة النظم الصحية ل

 بمـا يتسـق، في سن الطفولة/ ضحايا هـذه الحـاالتمعاملة ال
  ية لحقوق اإلنسانمع المعايير الدول

من المقرر 
  تحديدها

من المقرر 
  تحديدها

أو إجـراءات تشـغيلية موحـدة  تالدول األعضاء مبادئ توجيهية أو بروتوكواللدى 
فـي سـن معاملـة الإسـاءة لناجين من حاالت الصحية لالنظم استجابة  تحددوطنية 

مــع المعــايير الدوليــة لحقــوق اإلنســان  يتــواءم بمــا، الطفولــة/ ضــحايا هــذه الحــاالت
  ال). (نعم/

البروتوكـــــوالت أو أو اســـــتعراض محتويــــات المبـــــادئ التوجيهيــــة  :وســــائل التحقــــق
مـــع المبـــادئ التوجيهيـــة للمنظمـــة  اإلجـــراءات التشـــغيلية الموحـــدة الوطنيـــة (تمشـــياً 

  التي يجري وضعها بشأن إساءة معاملة األطفال).
  لوقاية من العنف ضد األطفال لالبينات مسندة ب برامج. الحصيلة: يجري تنفيذ بين األفراد الوقاية من العنف برامج: تعزيز ٣االستراتيجي التوجه 

 واالسـتغالل إنهـاء إسـاءة المعاملـة ٢-١٦الوفيـات فـي كـل مكـان؛ مـا يتصـل بـه مـن معـدالت مـن جميـع أشـكال العنـف و  بدرجـة كبيـرةالحـد  ١-١٦أهداف التنميـة المسـتدامة: الغايات المعنية من 
 .وجميع أشكال العنف والتعذيب ضد األطفالبالبشر واالتجار 

واســع النطــاق التنفيــذ العــن  غتبلَّــعــدد الــدول األعضــاء التــي   ١-٣-باء
ثمانيــــة تــــدخالت أصــــل علــــى األقــــل مــــن تــــدخالت ألربعــــة 
 البينات من أجل الوقاية من العنف ضد األطفال.ب مسندة

المقرر  من
  تحديدها

من المقرر 
  تحديدها

علـى األقـل مـن تـدخالت نطـاق ألربعـة ال واسـعالالدول األعضـاء عـن التنفيـذ  غتبلَّ 
البينـات مــن أجـل الوقايـة مـن العنـف ضـد األطفــال مسـندة بثمانيـة تـدخالت  أصـل

؛ اآلباء لرعاية األبنـاء) تعليم ٢الزيارات المنزلية؛ ( )١: (أي من التدخالت التالية
) اإلثـــراء قبـــل المدرســـة؛ ٤الجنســـي علـــى األطفـــال؛ ( االعتـــداءالوقايـــة مـــن  )٣(
) ٧الوقايـة مـن التسـلط؛ ( )٦التنميـة االجتماعيـة؛ ( برامج المهارات الحياتية/ )٥(

    بعد المدرسة. ) برامج ما٨اإلرشاد؛ (
عـــن  ٢٠١٤ المنظمـــة لعـــامتقريـــر المنهجيـــة المســـتخدمة إلعـــداد وســـائل التحقـــق: 

 . )٣( لوقاية من العنفلالعالمي الوضع 
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البيانات   المؤشر  
  األساسية

)٢٠١٦(  

الغاية 
)٢٠٣٠(  

  

  االفتراضاتالتعليقات/ 

  للعنف ضد األطفال. التصدي ورصدها من أجل السياسات والبرامج والخطط لتوجيهقاعدة بينات تدعيم : تحسين المعلومات والبينات. الحصيلة: ٤االستراتيجي  التوجه
 واالسـتغالل إنهـاء إسـاءة المعاملـة ٢-١٦الوفيـات فـي كـل مكـان؛ مـا يتصـل بـه مـن معـدالت العنـف و  أشـكالمـن جميـع  بدرجـة كبيـرةالحـد  ١-١٦أهداف التنميـة المسـتدامة: الغايات المعنية من 

 .وجميع أشكال العنف والتعذيب ضد األطفالبالبشر واالتجار 

ـــدول األعضـــاء التـــي أجـــرت   ١-٤-باء علـــى  ممـــثالً استقصـــاء عـــدد ال
الصــــعيد الــــوطني أو أدرجــــت مســــائل بشــــأن إســــاءة معاملــــة 

مثـل االستقصـاءات أسـرية أخـرى ( استقصاءاتاألطفال في 
ـــــة المتعـــــددة المؤشـــــرات ) خـــــالل الســـــنوات الثمـــــاني الجماعي

 األخيرة

من المقرر 
  تحديدها

من المقرر 
  تحديدها

ســـكاني عـــن إســـاءة معاملـــة  استقصـــاءالـــدول األعضـــاء التـــي أبلغـــت عـــن إجـــراء 
األطفــال (العنــف ضــد األطفــال) أو أدرجــت مســائل بشــأن إســاءة معاملــة األطفــال 

) االستقصاءات الجماعية المتعـددة المؤشـرات أسرية أخرى (مثل استقصاءاتفي 
  ال). خالل السنوات الثماني األخيرة (نعم/

لوقايـــة مـــن لالعـــالمي عـــن الوضـــع  ٢٠١٤المنظمـــة لعـــام وســـائل التحقـــق: تقريـــر 
 بلـداً  ١٣٣التـي بلـغ عـددها  ٪ مـن البلـدان٤١ فـادأ ٢٠١٤ عـام . وفي)٣( العنف

ســبة البلــدان التــي أجريــت فيهــا نغيــر أن  استقصــاءأنهــا أجــرت وقــدمت ردودهــا ب
  .لم تخضع للتقييم خالل السنوات الثماني األخيرة االستقصاءات

  الشاملةبين األفراد: اإلجراءات جميع أشكال العنف   :جيم
  : تحسين المعلومات والبينات.٤االستراتيجي  التوجه

مــا يتصــل بــه مــن معــدالت أشــكال العنــف و جميــع مــن  بدرجــة كبيــرةالحــد  ١-١٦القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات؛  ٢-٥أهــداف التنميــة المســتدامة:  الغايــات المعنيــة مــن
  وجميع أشكال العنف والتعذيب ضد األطفال.بالبشر واالتجار  واالستغالل المعاملةإنهاء إساءة  ٢-١٦الوفيات في كل مكان؛ 

عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي لـــديها بيانـــات عـــن جـــرائم القتـــل   ١-٤- جيم
صــالحة لالســتعمال ومســتقاة مـــن مصــادر تســجيل األحـــوال 

 المدنية.

من المقرر 
  تحديدها

من المقرر 
  تحديدها

 درتــه المنظمــة لوقايــة مــن العنــف الــذي ألالتقريــر عــن الوضــع العــالمي تبــين مــن 
مســــتقاة مــــن قاعــــدة بيانــــات المنظمــــة بشــــأن المعلومــــات الاســــتخدم و  ٢٠١٤ عــــام

لديها بيانات عن جـرائم القتـل صـالحة  تمن البلدان ليس ٪ تماماً ٦٠الوفيات، أن 
تكــون أن  ويجــب. )٣( تســجيل األحــوال المدنيــةمصــادر لالســتخدام ومســتقاة مــن 
صـالحة كـي تعتبـر  ٪ على األقـل٧٠كاملة بنسبة المدنية بيانات تسجيل األحوال 

أنهـــا علـــى تزيـــد نســـبة اإلصـــابات التـــي يمكـــن تصـــنيفها  يجـــب أن واللالســـتخدام، 
للرمـــوز  ف جـــرائم القتـــل طبقـــاً أن تعـــرَّ يجـــب ٪، و ٣٠ علـــى "غيـــر محـــددة القصـــد"

X85-Y09؛ وY87.1 لألمــــــراض، أو الرمــــــوز  العاشــــــر مــــــن التصــــــنيف الــــــدولي
E960-E969  نـات الألمـراض. وينبغـي تصـنيف البيالتاسـع من التصنيف الـدولي

  .الجاني والمجني عليهونوع الجنس والعالقة بين  سنحسب ال
 الـــدول األعضـــاءالوفيـــات، وعـــدد  بشـــأنوســـائل التحقـــق: قاعـــدة بيانـــات المنظمـــة 

  م القتل.التي لديها بيانات صالحة لالستخدام عن جرائ
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  تذييالتال
  

  ١التذييل 
  

  مسرد المصطلحات الرئيسية
  

ومـــن جانـــب  للمنظمـــة هـــذا المســـرد تعـــاريف المصـــطلحات الرئيســـية المســـتخدمة فـــي خطـــة العمـــل العالميـــة يتضــمن
 الهيئــاتالتقنيــة الصــادرة عــن المنظمــة وغيرهــا مــن  الوثــائقاســتمدت التعــاريف مــن  وقــداألمانــة فــي إطــار عملهــا. 

  .المتحدة األمم لمنظومة التابعة المعنية
  الترتيب األلفبائي اإلنكليزي)حسب (
  

ســنة. ومــن  ١٩ســنوات و ١٠األفــراد الــذين تتــراوح أعمــارهم بــين تخــص أنهــا علــى عرفهــا األمــم المتحــدة تُ  المراهقــة
  ١.)سنة ١٩-١٥) والمراهقة المتأخرة (سنة ١٤-١٠الممكن التفرقة بين المراهقة المبكرة (

  
 اً أي شخص –" هو "زواج يكون فيه أحد الطرفين على األقل طفالً  القسريزواج األطفال، والزواج المبكر، والزواج 

بلـغ فـي البلـدان التـي يُ حاالت زواج أشـخاص دون سـن الثامنـة عشـرة إلى  يحيل" . وهو أيضاً سنة ١٨ ه عنسن تقل
فيهـا  يكـونالتـي  حـاالت الـزواجإلـى أيضـًا الزواج المبكـر يحيل أن  ويمكنأو عند الزواج. ذلك قبل  الرشدفيها سن 
للموافقة على الزواج، مثل  مهيئينر لكن عوامل أخرى تجعلهما غير بأكسن أو الثامنة عشرة سن  معًا في الزوجان

يضاف و ". ةالحيافي خيارات الشخص  عنالمعلومات  قلة، أو والنفسي الجنسيو  معنويالو  الجسدي همامستوى نمو 
لدى كون ت حين الأو  و/ الطرفين معًا موافقة تامة وحرةإلى ذلك أنه "أي زواج يحدث دون موافقة أحد الطرفين أو 

أو الضـغط االجتمـاعي ألسـباب منهـا اإلكـراه ، االنفصـالعلـى إنهـاء الـزواج أو  القـدرة الطرفين معاً أحد الطرفين أو 
  ٢."الشديد أو األسري

 
األطفـال الـذين يقـل عمـرهم عـن التي يتعرض لها همال اإليذاء و حاالت اإلأنها "على تعّرف إساءة معاملة األطفال 

الجنسـي واإلهمـال والتقصـير  واالعتـداءة معنويـأو ال المعاملـة البدنيـة و/إسـاءة  أشـكالسنة. وهي تشـمل جميـع  ١٨
بصـحة الطفـل أو بقائـه  حـتمالً أو م اً فعليـ اً ضـرر  يلحقما مواالستغالل التجاري أو غير ذلك من أشكال االستغالل، 

  ٣.أو نموه أو كرامته في سياق عالقة المسؤولية أو الثقة أو السلطة"
  
، وال يســتطيع أن أنــه إشــراك طفــل فــي نشــاط جنســي ال يفهمــه تمامــاً علــى "يعــّرف الجنســي علــى األطفــال  عتــداءاال

له بحكـم نمـوه، أو ألنـه ينتهـك القـوانين أو محرمـات المجتمـع. وقـد  يوافق عليه عن علم، أو ال يكون الطفل مستعداً 
 –عمــرهم أو مرحلـة نمــوهم  بسـبب، يكونـونواألطفــال اآلخـرين الــذين  البـالغينكــل مـن  يتعـدى علـى األطفــال جنسـياً 

  ٤.لضحية"إلى اوضع المسؤولية أو الثقة أو السلطة بالنسبة مفي 

                                                           
١        UN Children's Fund (UNICEF). Adolescence, an Age of Opportunity: The State of the World's Children 

2011, February 2011, ISBN: 978-92-806-4555-2 (http://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-Main-
Report_EN_02092011.pdf accessed 6 August 2015). 

٢    UN General Assembly. Preventing and eliminating child, early and forced marriage. Report of the Office of 
the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2014. A/HRC/26/22 
(http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A-HRC-26-22_en.doc 
accessed 13 August 2015).  

٣                    World Health Organization (WHO), Global Status Report on Violence Prevention 2014, 2014 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/145086/1/9789241564793_eng.pdf?ua=1&ua=1).  

٤      WHO & International society for prevention of child abuse and neglect. Preventing Child Maltreatment: a 
guide to taking action and generating evidence. World Health Organization: Geneva, 2006. 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43499/1/9241594365_eng.pdf).  
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تعزيــز خــدمات تــدار علــى نحــو يضــمن تلقــي النــاس سلســلة مــن  هــي "خــدمات صــحيةالخــدمات الصــحية الشــاملة 
مختلـف  علـىالرعايـة الملطفـة، و وٕاعـادة التأهيـل  والتدبير العالجـيوالوقاية من المرض والتشخيص والعالج  ةالصح

  ١.الحتياجاتهم طيلة مراحل العمر" النظام الصحي وطبقاً  إطارفي  هاومواقعالرعاية مستويات 
  

مناســب مــن حيــث الســن ووجيــه مــن الناحيــة الثقافيــة للتعلــيم المتصــل بمســائل "نهــج  الجنســية الشــاملة هــي التربيــة
الجــنس والعالقــات مــن خــالل تــوفير معلومــات واقعيــة تتســم بــدقتها العلميــة وال تقــوم علــى إصــدار األحكــام. وتتــيح 

والحـد مـن المخـاطر فيمـا يتصـل بعـدة الفرص الستكشاف القيم والمواقف وتكـوين مهـارات صـنع القـرارات والتواصـل 
  ٢."جوانب جنسية

  
مـــن األلـــم أو معينـــة درجـــة  إلحـــاق ويكـــون الغـــرض منـــههـــو "أي عقـــاب تســـتخدم فيـــه القـــوة البدنيـــة العقـــاب البـــدني 

"الضرب على أو "اللطم" أو ضرب الطفل ("الصفع" هذا العقاب  أشكال معظم ويشمل. قلت شدتهمامهما  ،اإلزعاج
ويمكــن أن يشــمل . هلــّم جــّراً و  ملعقــة خشــبية أو حــذاءأو حــزام  أو عصــا أو ســوط –أداة اســتخدام أو بالعجــز") باليــد 

عض القرص أو الأو  أو الخدش، رميهمأو  رجهمأو  هذا النوع من العقاب أيضًا، على سبيل المثال، رفس األطفال
إجبــار أو الكــي أو  الحــرقأو إرغــام األطفــال علــى البقــاء فــي وضــع غيــر مــريح، أو  األذنــين لكــمشــعر أو الأو شــد 

  ٣.توابل حريفة)" ابتالعبالصابون أو إرغامه على  الطفل مغسل فك( األطفال على تناول مواد معينة
  

 يشـــــمللفهـــــم العنـــــف كولـــــوجي يالنمـــــوذج اإل
األفــــــراد  عوامــــــل الخطــــــر علــــــى مســــــتوى (أ)

الحيــاة)؛  وســجالتالخصــائص الفرديــة  (مثــل
ديناميــــات مثــــل ( األفــــرادالعالقــــات بــــين  (ب)

المجتمــع  األســرة والخصــائص األســرية)؛ (ج)
المجتمعيـة، ومسـتويات  قواعـدال مثـلالمحلي (

 قواعــدالفقــر والجريمــة)؛ (د) المجتمــع (مثــل ال
االجتماعيــــــــة ووجــــــــود القــــــــوانين والسياســــــــات 

  ٤.وٕانفاذها)
  

هي "عمل مفرد أو متكـرر، أو انعـدام عمـل مالئـم يحـدث فـي نطـاق أي عالقـة يتوقـع فيهـا  إساءة معاملة المسنين
 بــدنياإليــذاء الســن. وتشــمل إســاءة معاملــة المســنين وجــود الثقــة ممــا يتســبب فــي إلحــاق ضــرر أو كــرب بشــخص م

  ٥.؛ والهجر؛ واإلهمال؛ وفقدان الكرامة واالحترام إلى حد بعيد"والمالي والمادي معنويوالجنسي والنفسي وال
غير أنه قـد ُيرتكـب أحيانـًا  ه عادة الرجلرتكبوهو "فعل ي امرأة. ألنها مرأة العمديقتل ال"ُيفهم منه عامة قتل اإلناث 

على يد أفراد أسرة األنثى. ويختلف قتل اإلناث عن قتـل الـذكور بطـرق محـددة. وعلـى سـبيل المثـال، ترتكـب معظـم 

                                                           
١                                               Health systems strengthening glossary. World Health Organization. 

http://www.who.int/entity/healthsystems/Glossary_January2011.pdf   
٢                      International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach for 

schools, teachers and health educators. Paris: UNESCO. 2009. 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281e.pdf accessed 9 November 2015)  

ـــــق العـــــام رقـــــم    ٣ ـــــل، التعلي ـــــوق الطف ـــــة حق ـــــة ٢٠٠٦( ٨اتفاقي ـــــالي:  CRC/C/GC/8)، الوثيق ـــــي الت ـــــع اإللكترون ـــــى الموق (عل
https://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/GRC-C-GC-8_EN.pdf ،فـــــي  تـــــم االطـــــالع

  ).  ٢٠١٥آب/ أغسطس  ١٣
(علـــى الموقـــع اإللكترونـــي التـــالي:  ٢٠٠٢التقريـــر العـــالمي حـــول العنـــف والصـــحة، جنيـــف: منظمـــة الصـــحة العالميـــة؛    ٤

http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_eng.pdf.(    
٥   .Elder Abuse. Factsheet N 357. 2014 (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/en/)  
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جــرائم قتــل اإلنــاث علــى يــد العشــير الحــالي أو الســابق وتنطــوي هــذه الحــاالت علــى اســتمرار االعتــداء فــي المنــزل 
أو علـى حـاالت تكـون فيهــا المـرأة أقـل تمتعـًا بالســلطة أو أقـل تـزودًا بــالموارد  والتهديـد أو التخويـف والعنـف الجنســي

  ١."من عشيرها
  

العنـف الـذي يمـس امـرأة أو  بسبب كونهـاموجه ضد المرأة العنف الضد النساء هو "العنف القائم على نوع الجنس 
ــ اً بــدني ألمــاً أو  ضــرراً  تلحــقالتــي  األعمــاليشــمل المــرأة علــى نحــو جــائر. و   هــذه، والتهديــد بًا بهــاأو جنســي اً أو عقلي

  ٢.الحرمان من الحرية" وسائر أشكال، واإلكراه األعمال
  

أو  ويكون من آثارهعلى أساس الجنس  يتمأو تقييد  استبعادهو "أي تفرقة أو والتمييز بين الجنسين  عدم المساواة
األساسـية فـي الميـادين السياسـية واالقتصـادية  للمـرأة بحقـوق اإلنسـان والحريـاتعتـراف اال توهين أو إحباط أغراضه

 واالجتماعيـة والثقافيـة والمدنيــة أو فـي أي ميـدان آخــر، أو تـوهين أو إحبــاط تمتعهـا بهـذه الحقــوق أو ممارسـتها لهــا،
 ٣."الرجل ها وبينعلى أساس المساواة بينو  ةالزوجي حالتهاالنظر عن  صرفب
  

المتســـاوية.  هموفرصـــ همومســـؤوليات ســـاء والرجـــال والفتيـــات والفتيـــانلنا"تشـــير إلـــى حقـــوق المســـاواة بـــين الجنســـين 
ذكـرًا لـد قـد وُ  كونهومسؤولياته وفرصه لن تتوقف على أحدهما أن حقوق  بل استواء المرأة والرجلتعني المساواة  وال

علــى  لرجــلالخاصــة بــالمرأة واولويــات األحتياجــات و االو  المصــالح هــي أن تؤخــذالمســاواة بــين الجنســين و . أو أنثــى
بتنــوع المجموعــات المختلفــة مــن النســاء والرجــال. والمســاواة بــين الجنســين ليســت  بــاالعتراف –الســواء فــي االعتبــار 

قضية مـن  المرأة والرجل. وتعد المساواة بين والمرأةينبغي أن تعني وتشرك بالكامل الرجل  بلالمرأة" تخص "قضية 
عــدم ولــذلك يشــير  ٤.عليهــا" اً علــى النــاس ومؤشــر  المركــزةمســتدامة اللتنميــة ل الزمــاً  قضــايا حقــوق اإلنســان وشــرطاً 

  بين الجنسين إلى انعدام تلك الحقوق والمسؤوليات والفرص. المساواة
  

ممارســات وســلوكيات مســتديمة نابعــة مــن التمييــز علــى أســاس جملــة صــفات منهــا نــوع هــي "الممارســات الضــارة 
تكــون منطويــة  مــا أو متقاطعــة مــن التمييــز كثيــراً  كال متعــددة و/عــن أشــ الجــنس والصــفة الجنســانية والســن، فضــالً 

أو نفسـية. والضـرر الـذي تلحقـه هـذه الممارسـات بالضـحايا يتجـاوز  أو معانـاة بدنيـة و/ على العنف وُتسبب أضراراً 
ما يكون غرضه أو مؤداه هو إضعاف االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات  العواقب البدنية والذهنية المباشرة وكثيراً 

تــأثير ســلبي يلحــق بكــرامتهم،  األساســية للنســاء واألطفــال واالنتقــاص مــن تمــتعهم بهــا وممارســتهم لهــا. وهنــاك أيضــاً 
صـــــادي ، وبدرجـــــة مشـــــاركتهم، وصـــــحتهم، وتعلـــــيمهم، ووضـــــعهم االقتوأخالقيـــــاً  ونفســـــياً  وســـــالمتهم ونمـــــائهم بـــــدنياً 

  ٥."واالجتماعي

                                                           
١   Understanding and addressing violence against women: Femicide. World Health Organization: Geneva, 2012 

(apps.who.int/iris/bitstream/10665/77421/1/WHO_RHR_12.38_eng.pdf)  
) (على الموقع اإللكتروني ١٩٩٢( ١٩اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم    ٢

  ).http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom19التالي: 
(علــــــى الموقــــــع اإللكترونــــــي التــــــالي:  ١٩٧٩، ١اتفاقيــــــة القضــــــاء علــــــى جميــــــع أشــــــكال التمييــــــز ضــــــد المــــــرأة، المــــــادة    ٣

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#article1.( 

الجنس المتعلقة بنوع قضايا الالمستشارة الخاصة لألمين العام المعنية بمكتب                                    ٤
 .٢٠١١الجنساني: استراتيجية تعزيز المساواة بين الجنسين. . تعميم المنظور والنهوض بالمرأة

(http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/factsheet1.pdf)  
للجنــة  ٣١المعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ولجنــة حقــوق الطفــل، التوصــية العامــة رقــم  اللجنــة   ٥

للجنـــة حقـــوق الطفـــل الصـــادران بصـــفة مشـــتركة بشـــأن  ١٨المعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة/ التعليـــق العـــام رقـــم 
ــــــــــــة ٢٠١٤الممارســــــــــــات الضــــــــــــارة،  ــــــــــــالي:  CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18، الوثيق ــــــــــــي الت ــــــــــــع اإللكترون ــــــــــــى الموق (عل

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fGC%2f31%2f

CRC%2fC%2fGC%2f18&Lang=en ٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٠، تم االطالع في.(  
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، والوقايـة ةتعزيز الصـح (بما فيها خدماتالمنظمة "يتألف من الخدمات الصحية العمومية والخاصة قطاع الصحة 
إدارات ووزارات الصـحة، والمنظمـات فـي إطـار نشـطة األسياسـات و المن المـرض، والتشـخيص والعـالج والرعايـة)، و 

  ١بالصحة، والرابطات المهنية." المتصلة يةوعات المجتمعممجالغير الحكومية و 
  

اســتعادتها / أو التــي يكــون غرضــها األساســي تعزيــز الصــحة و األنشــطة) جميــع ١("يشــير إلــى: النظــام الصــحي 
مــن أجــل تحســين  معتمــدةلسياســات  طبقــاً  األشــخاص والمؤسســات والمــوارد معــاً تنظــيم ) ٢أو المحافظــة عليهــا؛ ( و/

توقعـــات النـــاس المشـــروعة لفـــي الوقـــت نفســـه  االســـتجابة، مـــع المقدمـــةالمســـتفيدين مـــن الخـــدمات صـــحة الســـكان 
التــي ترمــي فــي المقــام األول إلــى  األنشــطةوحمــايتهم مــن تكــاليف اعــتالل الصــحة عــن طريــق مجموعــة شــتى مــن 

   ٢تحسين الصحة."
  

  ٣هدفها األول هو تعزيز الصحة." إجراءاتهم "جميع األشخاص المشتركين في الصحيون  العاملون
  

المختلــف عــن العنــف الموجــه إلــى الــذات والعنــف الجمــاعي، يقســم إلــى العنــف العــائلي وعنــف  األفــرادالعنــف بــين 
العشـــير والعنـــف المجتمعـــي، ويضـــم أشـــكاًال مـــن العنـــف طـــوال مراحـــل العمـــر مثـــل االعتـــداء علـــى الطفـــل، وعنـــف 

عنف العشوائية، واالغتصاب أو االعتداء العشير، وٕاساءة معاملة المسنين، وأفراد األسرة، وعنف الشباب، وأعمال ال
  . ٤"الجنسي، والعنف في مواقع المؤسسات كالمدارس وأماكن العمل والسجون ودور التمريض

  
، بمـا فـي ذلـك نفسـي"يشير إلى سلوك عشـير أو عشـير سـابق يتسـبب فـي ضـرر بـدني أو جنسـي أو عنف العشير 

  ٥.السلوك التحكمية" وجهوأ ،واإليذاء النفسياالعتداء البدني، والقهر الجنسي، 
  

، أو صــديق أو عشــيق أو زوج ســابق أو شــريك ســابق أو صــديق يتشــاطر الســكنيشــير إلــى زوج أو شــريك العشــير 
الشراكة إلى آخر ومن دراسة إلى أخرى ويشمل عالقات  سياقسابق أو عشيق سابق. وتعريف العشير يختلف من 

، والعالقـات الجنسـية والمواعـدة الغراميـة، التعايشغير الرسمية بما في ذلك  ةالشراكعالقات الرسمية مثل الزواج، و 
غيـــر  ةالشـــراكعالقـــات يكـــون العشـــراء عـــادة متـــزوجين، فـــي حـــين أن  الســـياقاتخـــارج نطـــاق الـــزواج. وفـــي بعـــض 

  ٦.في سياقات أخرى أكثر شيوعاً هي الرسمية 
  

فـي مرحلـة مبكـرة مـن  العوامـل المـؤثرة حتمـال أن تكـونمدى ا"يقوم على إدراك  حياةال الشامل لجميع مراحلالنهج 
". الســلوك المتصــلة بالصــحة أو المشــكالت الصــحية فــي مراحــل الحقــة ألوجــهعوامــل خطــر بالنســبة  بمثابــةالحيــاة 

                                                           
١                   Health Promotion Glossary. World Health Organization: Geneva, 1998. WHO/HPR/HEP/98.1  

(http://www.who.int/entity/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf?ua=1)    
٢                                                              WHO. Health systems strengthening glossary. 2011. 

(http://www.who.int/entity/healthsystems/Glossary_January2011.pdf accessed 19 August 2015)  
٣               The World Health Report 2006 – working together for health. World Health Organization: Geneva. 

(http://www.who.int/entity/whr/2006/chapter1/en/index.html)  
٤               Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R, editors. World report on violence and health. 

Geneva: World Health Organization; 2002 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_eng.pdf).  
٥                     WHO. Violence against women. Intimate partner and sexual violence against women. World 

Health Organization: Geneva, 2014. 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112325/1/WHO_RHR_14.11_eng.pdf?ua=1)  

٦           Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy 
guidelines. Geneva: World Health Organization; 2013 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf, accessed 19 February 2015).  
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لعنف وأفضــل األوقــات التبــاع بــا الخاصــةعلــى تحديــد عوامــل الخطــر المبكــرة  مراحــل الحيــاةويســاعد اتبــاع منظــور "
  ١األولية."نهج للوقاية 

  
المؤسسـات الحكوميـة  بمشـاركةقتضـي تنسـيق المـوارد والمبـادرات بـين القطاعـات، ت"القطاعـات  ةالمتعـدد االستجابة

الرعايــة الصــحية والوقايــة خــدمات ة منوعــة مــن فــإطــار منســق تقــديم طائ كفــلوالمجتمــع المــدني علــى الســواء." "وي
؛ دعوةأو تـدخل واحـد تقـديمها. وتعـزز الـنهج المتكاملـة جهـود الـ ها الناجون وال يمكن لقطاعإلي والقضاء التي يحتاج

 ات؛ وتزيـد الخبـر وتأثيرهـا الخدمات وجهود الوقاية فعاليةتعاون طويل األجل بين القطاعات؛ وتحسن عالقات وتقيم 
   ٢."في هذا الصدد إلى أقصى حدالتقنية والموارد واالستثمارات المتاحة 

  
تكنولوجيـا عمليـة وسـليمة و الرعاية الصحية األساسية التي تقوم على أسـاليب خدمات "هي  الرعاية الصحية األولية

فـي المجتمـع المحلـي مـن خـالل مشـاركتهم الكاملـة  وأسـراً  تـاح للجميـع أفـراداً وت من الناحية العلمية ومقبولة اجتماعياً 
فــي كــل مرحلــة مــن مراحــل  علــى هــذه الخــدماتوبتكلفــة يمكــن للمجتمــع المحلــي والبلــد تحملهــا مــن أجــل المحافظــة 

 إذ تمثــلنموهــا مــن منطلــق االعتمــاد علــى الــنفس وتقريــر المصــير. وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن النظــام الصــحي للبلــد 
. وهــي واالقتصــادية العامــةاالجتماعيــة المجتمــع ، ومــن تنميــة فــي إطــاره التركيــز الرئيســي حــورالوظيفــة المركزيــة وم

واألسرة والمجتمـع المحلـي بالنظـام الصـحي الـوطني بحيـث تجعـل الرعايـة الصـحية المستوى األول التصال األفراد، 
الرعايـة  سلسـلة خـدماتوأماكن عملهم، وتشـكل العنصـر األول فـي  شخاصقريبة بقدر اإلمكان من أماكن إقامة األ

  ٣الصحية."
  

؛ تحديـد هاورصـد شكلةتعريف الم :أي يشير إلى أربع خطواتنهج الصحة العمومية في مجال الوقاية من العنف 
االسـتراتيجيات علــى نطــاق  اعتمــاد؛ دعــم هـاواختبار  ؛ وضــع اســتراتيجيات للوقايـة واالســتجابةوالوقايـةعوامـل الخطــر 

   ٤واسع.
  

هــــو أي ممارســــة جنســــية، أو محاولــــة للحصـــول علــــى ممارســــة جنســــية، أو أي ممارســــة أخــــرى "العنــــف الجنســــي 
تســتهدف جــنس شــخص بــاإلكراه مــن جانــب أي شــخص آخــر بصــرف النظــر عــن العالقــة القائمــة بينهمــا فــي أي 

الجســم أو أداة  مــنآخــر أو أي جــزء ســياق. ويشــمل هــذا العنــف االغتصــاب الــذي يعــرف علــى أنــه إيــالج القضــيب 
  ٥."باستخدام القوة البدنية أو باإلكراه في الفرج أو الشرج أخرى

  
النـاجي يفضـله عـادة العـاملون فـي  تعبيرتأثروا به. و  يشير إلى األشخاص الذين تعرضوا للعنف/الضحية  الناجي/

غيــر " ضــحيةمجــرد " وعــدم كونهــا مــؤثردور مــن  المتــأثرة بــالعنف للتشــديد علــى مــا للمــرأة المــرأةمجــال العنــف ضــد 
يســـتخدم ســـتخدم فـــي القضـــاء الجنـــائي. وألغـــراض هـــذه الوثيقـــة، فيالضـــحية  تعبيـــر أمـــافـــي مواجهـــة العنـــف.  فاعلـــة

  .التعبيران ليشير كل منهما إلى اآلخر دون فرق بينهما
                                                           

١ Preventing intimate partner and sexual violence against women. Taking action and generating evidence. World 

Health Organization: Geneva, 2010. (http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241564007_eng.pdf)  
٢    Ensuring holistic multisectoral policies and national plans of actions. UN Women virtual knowledge centre to 

end violence against women and girls (http://www.endvawnow.org/en/articles/316-ensuring-holistic-multisectoral-
policies-and-national-plans-of-actions-.html.)  

أيلـول/  ١٢-٦آتـا، االتحـاد السـوفياتي، -آتا، المؤتمر الدولي للرعاية الصـحية األوليـة الـذي انعقـد فـي ألمـا –إعالن ألما    ٣
  . (www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf).١٩٧٨، منظمة الصحة العالمية: جنيف، ١٩٧٨ سبتمبر

٤               Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R, editors. World report on violence and health. 

Geneva: World Health Organization; 2002 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_eng.pdf)  
٥             WHO. Violence against women. Intimate partner and sexual violence against women. World Health 

Organization: Geneva, 2014.(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112325/1/WHO_RHR_14.11_eng.pdf?ua=1)  
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التي يحتمل على نحو غير متناسب أن تكون عرضة ألنماط مختلفة من العنف أو  الفئاتهي  الفئات المستضعفة
  وأشكال متعددة من التمييز. والوصم سبب اإلقصاء االجتماعي والتهميش ب اأن تتعرض له

  
ــال الثامنــة عشــرة.  ســن عنــف ضــد فتــى أو فتــاة دونشــكل مــن ال: أي علــى النحــو التــالييعــّرف  العنــف ضــد األطف

 . وأكثـر أشـكاله شـيوعاً الشـباب عنـفونـواحي مشـتركة مـع  األطفـال معاملـة إسـاءةإذن العنف ضد األطفـال ويشمل 
  .الشباب وعنف األطفال معاملة إساءة

  
أو مــن المحتمــل أن  لحــقيعــّرف بوصــفه: "أي فعــل مــن أفعــال العنــف علــى أســاس نــوع الجــنس ي مــرأةالعنــف ضــد ال

القســـر أو أو  مـــن هـــذا القبيـــل أفعـــالببمـــا فـــي ذلـــك التهديـــد  بـــالمرأة نفســـياً أو  اً أو جنســـي اً بـــدنيأو ألمـــًا  اً ضـــرر  لحـــقي
علــى ســبيل المثــال الخاصــة." وهــو يشــمل  ذلــك فــي الحيــاة العامــة أوالحرمــان التعســفي مــن الحريــة، ســواء حــدث 

األسرة، بما فـي ذلـك الضـرب، والتعـدي إطار الذي يحدث في  والنفسي: "العنف البدني والجنسي الحصر ما يلي ال
ـــالمهر، الجنســـي  واغتصـــاب الزوجـــة، وختـــان اإلنـــاث وغيـــره مـــن علـــى أطفـــال األســـرة اإلنـــاث، والعنـــف المتصـــل ب

باالســتغالل؛ والعنــف البــدني والجنســي  رتبط، والعنــف غيــر الزوجــي والعنــف المــالمؤذيــة للمــرأةالممارســات التقليديــة 
 ةالجنســي والمضــايقة، بمــا فــي ذلــك االغتصــاب، والتعــدي الجنســي، العــام عالمجتمــ إطــارالــذي يحــدث فــي  والنفســي

البغــاء؛ ٕاجبــارهن علــى النســاء و ب؛ واالتجــار أي مكــان آخــرعمــل وفــي المؤسســات التعليميــة و المكــان والتخويــف فــي 
  ١".وقعالذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه أينما  والنفسيوالعنف البدني والجنسي 

  
العنـف أشـكال  أعـاله ويشـمل أيضـاً  حسب التعريـف الـوارد المرأةيشير إلى العنف ضد  العنف ضد النساء والفتيات

إلـى عـدم المسـاواة بـين الجنسـين (مثـل الممارسـات الضـارة،  أصـالً والراجعـة فتيات  الناجمة عن كونهنضد الفتيات 
طيلـة مراحـل للعنـف النسـاء والفتيـات تعـرض والزواج المبكر، وزواج األطفال، والـزواج القسـري). ويؤكـد شـدة خطـر 

  .بين الجنسين والتمييز ضدهن عدم المساواةالعمر بسبب 
  

ويشـمل جميـع  ٢سـنة." ٢٩سـنوات و ١٠يحـدث بـين أشـخاص تتـراوح أعمـارهم بـين  الذيهو "العنف  عنف الشباب
السـلوك الضـارة  أوجـهيشـمل  كمـاة ويحـدث بصـفة عامـة خـارج المنـزل. معنويـأو ال أنماط إساءة المعاملة البدنيـة و/

مثل  –بعض األفعال العنيفة يمكن أن يؤدي و  .البلوغالتي قد تبدأ في مرحلة مبكرة من العمر وتستمر حتى مرحلة 
 اً ضـرر  يلحـقإلـى إصـابة خطيـرة أو إلـى الوفـاة. وبعضـها اآلخـر مثـل التسـلط أو الصـفع أو الضـرب قـد  –االعتـداء 

  بدني.من الضرر الأكثر  اً معنوي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 القــــــراراإلعــــــالن بشــــــأن القضــــــاء علــــــى العنــــــف ضــــــد المــــــرأة، ، ١٠٤/ ٤٨القــــــرار الجمعيــــــة العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة،    ١

A/RES/48/104 ،علــــى الموقـــــع اإللكترونـــــي التـــــالي:  ١٩٩٣)http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm تـــــم ،
  ).٢٠١٥  آب/ أغسطس ٦االطالع في 

٢                     WHO. Global status report on violence prevention 2014. Geneva: World Health 

Organization; 2014 (http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/en/)  
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  ٢التذييل 
  

  والمقاالت العامة ذات الصلة القرارات، واالستنتاجات المتفق عليها، والتعليقات
  

  والمجلس التنفيذي:العالمية قرارات جمعية الصحة 
  أن العنف ُيعد ضمن مشـكالت الصـحة العموميـة الرئيسـية  فيه علن)، الذي أُ ١٩٩٦( ٢٥-٤٩ج ص عالقرار

  ١في العالم؛
  يستند إلى اتباع نهج للصحة العمومية خطة العمل الخاصة ب)، بشأن وضع ١٩٩٧( ١٩-٥٠ج ص عالقرار

  ٢البيانات العلمية في الوقاية من العنف؛
  ــ بشــأن أنشــطة الطــوارئ واألنشــطة اإلنســانية، الــذي ،)١٩٩٥( ١٧ق-٩٥م تالقــرار  العــام مــن المــدير بيطل

  ٣معالجة اآلثار الصحية في حاالت العنف الجماعي؛ دمجب
  لمنظمة الصحة العالمية العالميالتقرير بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في  ،)٢٠٠٣( ٢٤-٥٦ج ص عالقرار 

  ٤؛٢٠٠٢عام منشور في لا ،عن العنف والصحة
  الصحة اإلنجابية، التي سلطت الضوء على العنف ضـد استراتيجية )، بشأن ٢٠٠٤( ١٢-٥٧ج ص عالقرار

المــرأة بوصــفه أحــد األشــكال الرئيســية لعــدم المســاواة بــين الجنســين التــي يلــزم التصــدي لهــا مــن أجــل تحقيــق 
  ٥الجنسية واإلنجابية؛ الصحة

  دمــج تحليــل المســائل واإلجــراءات المتعلقــة بنــوع الجــنس  اســتراتيجية )، بشــأن٢٠٠٧( ٢٥-٦٠ج ص عالقــرار
  ٦؛في عمل المنظمة

  الــدول األعضـــاء األنثويــة، الــذي يحـــثبشــأن تشـــويه األعضــاء التناســـلية  ،)٢٠٠٨( ١٦-٦١ج ص عالقــرار 
تحســـين الصـــحة، بمـــا فـــي ذلـــك الصـــحة لها القضـــاء علـــى تشـــويهتســـريع وتيـــرة اإلجـــراءات الراميـــة إلـــى علـــى 

  ٧الجنسية واإلنجابية لمساعدة النساء والفتيات الالئي يخضعن لهذا العنف؛
  ٨)، بشأن االستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار؛٢٠١٠( ١٣-٦٣ج ص عالقرار   
  الخاصــــــــــة بالصــــــــــحة النفســــــــــية فــــــــــي )، بشــــــــــأن خطــــــــــة العمــــــــــل الشــــــــــاملة ٢٠١٣( ٨-٦٦ج ص عالقــــــــــرار  

  ٩؛٢٠٢٠-٢٠١٣الفترة 

                                                           
    http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179463/1/WHA49_R25_eng.pdf متاح على الرابط التالي:   ١
   http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179742/1/WHA50_R19_eng.pdf  متاح على الرابط التالي:   ٢
   http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/172480/1/EB95_R17_eng.pdfمتاح على الرابط التالي:    ٣
   http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78325/1/ea56r24.pdfمتاح على الرابط التالي:    ٤
   http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A57_R12.en.pdfمتاح على الرابط التالي:    ٥
  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASSA_WHA60-Rec1/E/reso-60-en.pdf  متاح على الرابط التالي:   ٦
   http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/23532/1/A61_R16-en.pdfمتاح على الرابط التالي:    ٧
  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R13-en.pdfمتاح على الرابط التالي:    ٨
  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R8-en.pdfمتاح على الرابط التالي:    ٩
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  خطـة وضـع لالمدير العام إلى  طلبنطوي على توجيه ي الذيبشأن العجز، )، ٢٠١٣( ٩-٦٦ج ص عالقرار
: تحسـين ٢٠٢١-٢٠١٤ بشأن العجز خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية -عمل شاملة للمنظمة 

  ١،٢.صحة جميع المصابين بالعجز
  

  القرارات والوثائق المعتمدة بتوافق اآلراء 
 

 ٣عمل الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة؛  
o  ٤) تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة؛٢٠١٢( ٦٧/١٤٤القرار  
o  تكثيــف الجهــود مــن أجــل القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة ٢٠١٤( ٦٩/١٤٧القــرار (

  ٥والفتاة؛
 

 لجنة وضع المرأة  
o ٦؛)٢٠١٣(استنتاجات لجنة وضع المرأة المتفق عليها في دورتها السابعة والخمسين  
o ٧؛)٢٠١١(والخمسين حاديةاستنتاجات لجنة وضع المرأة المتفق عليها في دورتها ال  
o ٨؛)١٩٩٨(استنتاجات لجنة وضع المرأة المتفق عليها في دورتها الثانية واألربعين  

 
 ٩وجميع حصائل استعراضه على النحو التالي؛ )١٩٩٤(برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  

o ) ١٠)؛٢٠١٤اإلجراءات األساسية لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  
o  ١١)؛٢٠٠٠السكان والمسائل الجنسانية والتنمية ( ٢٠٠٠/١القرار  

                                                           
  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R9-en.pdfمتاح على الرابط التالي:    ١
  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_16-en.pdfمتاح على الرابط التالي:     ٢
    http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-work-ga.htm متاح على الرابط التالي:   ٣
  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/144&Lang=E متاح على الرابط التالي:   ٤
  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/147 متاح على الرابط التالي:    ٥
  متاح على الرابط التالي:  ٦

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/57/csw57-agreedconclusions-a4-en.pdf  
  متاح على الرابط التالي:   ٧

 http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/51/csw51_e_final.pdf  
  متاح على الرابط التالي:    ٨

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/42/csw42_i_e_final.pdf  
 متاح على الرابط التالي:    ٩

http://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-development-programme-action 

  متاح على الرابط التالي:  ١٠
 http://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-development-programme-action  

 متاح على الرابط التالي:    ١١
 http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/pdf/33/CPD33_Res2000-1.pdf  
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o مســاهمة تنفيــذ برنــامج عمــل المــؤتمر الــدولي للســكان والتنميــة، بجميــع جوانبــه، فــي  ٢٠٠٥/٢ القــرار
، بمــا فيهــا األهــداف الــواردة فــي إعــالن األمــم المتحــدة تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــاً 

  ١)؛٢٠٠٥( بشأن األلفية
o  ٢)؛٢٠٠٦الهجرة الدولية والتنمية ( ٢٠٠٦/٢القرار  
o  إســهام برنــامج عمــل المــؤتمر الــدولي للســكان والتنميــة فــي األهــداف اإلنمائيــة المتفــق  ٢٠٠٩/١القــرار

  ٣)؛٢٠٠٩عليها دوليًا بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية (
o  ٤)؛٢٠١٠الصحة والمرض والوفيات والتنمية ( ٢٠١٠/١القرار  
o  ٥)؛٢٠١١الخصوبة والصحة اإلنجابية والتنمية ( ٢٠١١/١القرار  
o  ٦)؛٢٠١٢المراهقون والشباب ( ٢٠١٢/١القرار  
o  ٧)؛٢٠١٤تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ( ٢٠١٤/١القرار  

 
 اإلعالن السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ٢٠١١( ٦٥/٢٧٧ لألمم المتحدة قرار الجمعية العامة (

تكثيــف جهودنــا مــن أجــل القضــاء علــى فيــروس نقــص المناعــة  :)األيــدزومتالزمــة نقــص المناعــة المكتســب (
  ٨األيدز؛البشرية 

 
 ) ٩)؛١٩٩٥إعالن ومنهاج عمل بيجين 

  
  ١٠)؛٢٠٠٨القضاء على العنف ضد المرأة ( ٧/٢٤ مجلس حقوق اإلنسانقرار 

  
  

                                                           
  متاح على الرابط التالي:    ١

 http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/pdf/38/CPD38_Res2005-2.pdf  
 متاح على الرابط التالي:    ٢

http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/pdf/39/CPD39_Res2006-2.pdf 

  متاح على الرابط التالي:    ٣
http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/pdf/42/CPD42_Res2009-1.pdf  

  متاح على الرابط التالي:    ٤
http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/pdf/43/CPD43_Res2010-1.pdf  

  متاح على الرابط التالي:    ٥
http://www.un.org/en/development/desa/population/pdf/commission/2011/documents/CPD44_Res2011-1b.pdf  

  متاح على الرابط التالي:    ٦
http://www.un.org/en/development/desa/population/pdf/commission/2012/country/Agenda%20item%208/Decision

s%20and%20resolution/Resolution%202012_1_Adolescents%20and%20Youth.pdf   
   متاح على الرابط التالي:    ٧

http://www.un.org/en/development/desa/population/pdf/commission/2014/documents/CPD47_Resolution_2014_1.pdf  

  http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/20110610_UN_A-RES-65-277_en.pdf متاح على الرابط التالي:    ٨
  http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf  متاح على الرابط التالي:   ٩
  http://ap.ohchr.org/Documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_24.pdf متاح على الرابط التالي:   ١٠
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  التعجيــل بــالجهود الراميــة إلــى القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد  ٢٣/٢٥ مجلــس حقــوق اإلنســانقــرار
  ١.)٢٠١٣المرأة: منع االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتصدِّي لها (

  
  :هاوصكوك هاوثائقو  األمم المتحدةاتفاقيات 

 ) ٢)؛١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
 ) ٣)؛١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
 ) ٤)؛١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 ) ٥)؛١٩٦٢اتفاقية الرضا بالزواج، والحد األدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج  
 ) ٦)؛١٩٧٩اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  ٧)؛١٩٩٩التمييز ضد المرأة (البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال  
 ) ٨)؛١٩٧٤إعالن حماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ والصراعات المسلحة  
  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجـار باألشـخاص، وبخاصـة النسـاء واألطفـال، المكمـل التفاقيـة األمـم المتحـدة

  ٩)؛٢٠٠٠لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (
 ١٠)؛٢٠٠٢دئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق اإلنسان واالتجار باألشخاص (المبادئ والمبا  
 ) ١١)؛١٩٤٩اتفاقية قمع االتجار باألشخاص واستغالل بغاء الغير  
  إعالن القضاء على العنف ضد المرأة)A/RES/48/104 ،١٢؛)١٩٩٣  
 ) ١٣)؛١٩٤٩اتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب  
 والمتعلـــق بحمايـــة ضـــحايا ١٩٤٩آب/ أغســـطس  ١٢روتوكـــول اإلضـــافي التفاقيـــات جنيـــف المعقـــودة فـــي الب ،

 ١٤)؛١٩٧٧المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) (
                                                           

  http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/23/L.28متاح على الرابط التالي:    ١
  http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.aspxمتاح على الرابط التالي:    ٢
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspxمتاح على الرابط التالي:    ٣
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspxمتاح على الرابط التالي:    ٤
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/MinimumAgeForMarriage.aspxمتاح على الرابط التالي:    ٥
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspxمتاح على الرابط التالي:    ٦
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx  متاح على الرابط التالي:   ٧
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtectionOfWomenAndChildren.aspxمتاح على الرابط التالي:    ٨
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspxمتاح على الرابط التالي:   ٩
  http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/2002/68/Add.1&Lang=E متاح على الرابط التالي:   ١٠
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx متاح على الرابط التالي:   ١١
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx متاح على الرابط التالي:   ١٢
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtectionOfCivilianPersons.aspxمتاح على الرابط التالي:    ١٣
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolII.aspxمتاح على الرابط التالي:    ١٤
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 ) ١:)١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل  
o  يشير حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف  :١٩المادة)CRC/C/GC/13 ،إلى  )٢٠١١

  حق الفتيان والفتيات الذين ال تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة في الحماية من جميع أنواع العنف. 
o  يشير حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه  :٢٤المادة)RC/C/GC/15 ،

  إشارة صريحة إلى التحرر من العنف.  )٢٠١٣
 

  األمم المتحدة:التعليقات والتوصيات العامة الصادرة عن 
 ) ٢؛)١٩٧٩اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  

o  ٣)؛١٩٨٩( ١٢التوصية العامة رقم  
o  ٣)؛١٩٩٢( ١٩التوصية العامة رقم 
o  ٣)؛١٩٩٩( ٢٤التوصية العامة رقم  

 
 ؛اتفاقية حقوق الطفل  

o  ٤)؛٢٠١١( ١٣التعليق العام رقم  
  

  ؛اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
o  ٥)٢٠٠٠( ١٤، التعليق العام رقم ١٢المادة  

  
  الصكوك اإلقليمية:

  ٦)؛٢٠١١سطنبول) (ااتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية 
 حمايـــــــة األطفـــــــال مـــــــن االســـــــتغالل الجنســـــــي واالعتـــــــداء الجنســـــــي (اتفاقيـــــــة  اتفاقيـــــــة مجلـــــــس أوروبـــــــا بشـــــــأن

 ٧)؛٢٠٠٧( النزاروتي)
 ) ٨)؛٢٠٠٣البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا  

                                                           
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx متاح على الرابط التالي:   ١
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx متاح على الرابط التالي:   ٢
   http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm متاح على الرابط التالي:    ٣
  متاح على الرابط التالي:    ٤

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f13&Lang=en  

  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.2000.4.En متاح على الرابط التالي:   ٥
  متاح على الرابط التالي:    ٦

 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20English.pdf  
  متاح على الرابط التالي:    ٧
 http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680084822  
  متاح على الرابط التالي:   ٨

  http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf  
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 " ــــــع العنــــــف ضــــــد المــــــرأة والمعاقبــــــة عليــــــه والقضــــــاء عليــــــه ــــــدان األمريكيــــــة لمن ــــــيم دو اتفاقيــــــة البل اتفاقيــــــة بيل
  ١)؛١٩٩٤( بارا"

 ) ٢)؛٢٠٠٤إعالن القضاء على العنف ضد المرأة في منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا  
  ٣.)٢٠١١( ٢٠٢٠-٢٠١١االستراتيجية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة  
  

                                                           
  http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-61.html متاح على الرابط التالي:   ١
  متاح على الرابط التالي:   ٢

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/ASEANdeclarationVaW_violenceagainstchildren.pdf     
  http://www.arabwomenorg.org/Content/Publications/VAWENG.pdf  متاح على الرابط التالي:   ٣
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 ٣ تذييلال
  أمانة منظمة الصحة العالمية ذات الصلة عملتفاصيل 

 
مانة عددًا من الوثائق اإلرشادية واألدوات بما في ذلك المناهج التدريبية والعديد من الوثائق التي األوضعت  -١

 لالطالع على القائمة الكاملة. ٤ التذييلتلخص البيِّنات الخاصة بالتصدي للعنف بين األفراد. انظر 
  
د النســاء للعنــف ضــحية الــُنظم الصــ تصــديمانــة علــى معالجــة الفجــوات التــي تــم تحديــدها فــي األوتعمــل  -٢

وطنيــة بشــأن  استقصــاءاتالتــي ترغــب فــي إجــراء  الــدول األعضــاءمســاندة  وســعيًا إلــىبعــدد مــن الطــرق.  والفتيــات
إلجـراء دراسـة المنظمـة المتعـددة البلـدان  استقصـائية وأتاحتهـاأدوات ومنهجيـات مانـة العنف ضد المرأة، وضـعت األ

. )٤(بشــأن صــحة المــرأة والعنــف المنزلــي ضــد المــرأة، التــي ُتعــد المعيــار الــذهبي لقيــاس حجــم العنــف ضــد المــرأة 
جمعــت األمانــة ونشــرت التقــديرات العالميــة واإلقليميــة للعنــف ضــد المــرأة باالســتناد إلــى بيانــات انتشــار عنــف  كمــا

الصحي المنظمة وهذه البيانات متاحة على موقع مرصد  .)٣( بلدًا تقريباً  ٨٠سي الصادرة عن العشير والعنف الجن
وسوف ُتحّدث بانتظام. ونشرت األمانة العديـد مـن المبـادئ التوجيهيـة واألدوات الالزمـة لتحديـد تـدخالت  ١العالمي،

مها الصحية للعنـف ضـد المـرأة، بمـا فـي ُنظ تصديالرامية إلى تعزيز  الدول األعضاءالوقاية الفعالة وتوجيه جهود 
اإلنسـانية (انظـر  سـياقاتالفـي  النـاجين مـن العنـفذلك التصدي للعنف الجنسي وتقديم رعاية الصـحة النفسـية إلـى 

نهـج الصـحة العموميـة فـي الوقايـة مـن القـدرات التبـاع ). وتدعم األمانـة جهـود وزارات الصـحة فـي تعزيـز ٤ التذييل
الوطنيــة التوجيهيــة  هــا/ مبادئهــاعلــى وضــع بروتوكوالت الــدول األعضــاءســاعدة وتلــه،  صــديوالتالعنــف ضــد المــرأة 

من أجـل التصـدي للعنـف ضـد النسـاء هذه البروتوكوالت/ المبادئ التوجيهية الخاصة بقطاع الصحة و/ أو تحديث 
هــا بصــفتها الوكالــة الرائــدة اإلنســانية، تــدعم األمانــة تنفيــذ األدوات مــن خــالل دور  ســياقاتالوالفتيــات. وفيمــا يتعلــق ب

 لمجموعة الصحة العالمية في استجابة منظومة العمل اإلنساني.
  
ــلمانــة علــى جمــع البيانــات عــن األوتعكــف  -٣ ــة الطف ، وقــد لخصــت المعلومــات عــن التــدخالت إســاءة معامل

ونشرت المنظمة مطبوعًا  هذه البيِّنات على نطاق واسع. نشرإساءة معاملة الطفل، وتعمل على  للوقاية منالفعالة 
 ٢،إســاءة معاملــة الطفــل: دليــل اتخــاذ اإلجــراءات العمليــة وتوليــد البيِّنــات" الوقايــة مــنتحــت عنــوان " ٢٠٠٦فــي عــام 

ــًا لقيــاس  يســي لراســمي السياســات والممارســين.أصــبح بمثابــة مرجــع رئ كمــا وضــعت المنظمــة ونفــذت اســتبيانًا دولي
األمانة على اختبار مجموعـة  ملإساءة معاملة الطفل في اثني عشر بلدًا. وتعالطفولة السيئة، بما في ذلك  تجارب

إســـاءة معاملـــة الطفـــل.  الوقايـــة مـــنمـــن بـــرامج اكتســـاب مهـــارات تربيـــة األطفـــال المنخفضـــة التكلفـــة التـــي تســـتهدف 
اســـات إســـاءة معاملـــة الطفـــل، اســـُتخدمت فـــي تـــدريب راســـمي السي الوقايـــة مـــنوأعـــدت األمانـــة دورة قصـــيرة بشـــأن 

فــي وضــع سياســات وتــدخالت فعالــة مــن أجــل الــدول األعضــاء والممارســين فــي بلــدان شــتى. وتــدعم األمانــة أيضــًا 
علــى تقيــيم مســتوى تأهبهــا فــي مجــال وضــع  الــدولإســاءة معاملــة الطفــل بطــرق مــن بينهــا مســاعدة هــذه  الوقايــة مــن

 .وتكثيفهابرامج الوقاية 
  
زة ســـكو بشـــأن كيفيـــة التصـــدي للعنـــف فـــي إطـــار المـــدارس المعـــزِّ يمانـــة توجيهـــات بمشـــاركة اليوناألونشـــرت  -٤

تنســــيق علــــى مراكــــز الواليــــات المتحــــدة لمكافحــــة األمــــراض والوقايــــة منهــــا  بالشــــراكة مــــعمانــــة األ تعمــــلللصــــحة. و 
الدول األعضاء ذات مختارة من  دول أعضاءوعملت مع  ٣العالمية بشأن صحة الطالب.المدرسية  ستقصاءاتاال

للعنـف بـين األفـراد تركـز فـي المقـام األول علـى للتصـدي  شـاملةسياسـية المنخفض والمتوسط لبنـاء اسـتجابة  الدخل

                                                           
  .http://apps.who.int/gho/data/node.main.SEXVIOLENCEمتاح على الرابط التالي:    ١
  .http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43499/1/9241594365_eng.pdfمتاح على الرابط التالي:    ٢
  ./http://www.who.int/chp/gshs/enمتاح على الرابط التالي:    ٣
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. وتعكـف فـي الوقـت الـراهن علـى إعـداد لمحـة عامـة عـن البيِّنـات بشـأن مـا يصـلح للوقايـة مـن عنـف عنف الشباب
 الشباب. 

 
اسـتخدام الـنهج المسـندة  تعزيـز ،المسنين إساءة معاملةلتصدي لمشكلة ل المبذولةالمنظمة  وتستهدف جهود -٥

ف تخفيـهـذا العنـف و  للوقايـة مـنومـا يصـلح  اوعواقبهـ اوأسـبابه المشـكلةبالبيِّنات من أجل تحقيق فهم أفضـل لحجـم 
 الضحايا.  الذي يلحق بالناجين/الضرر 

  
مبـادرة  التـي تشـمل الشراكات والمبـادرات العديـدة أو تشـارك فـي هـذه الشـراكات والمبـادراتمانة األ رستأقد و  -٦

حـاالت لعنف الجنسي في مكافحة ابحوث العنف الجنسي، ومبادرة معًا من أجل الفتيات، وٕاجراءات األمم المتحدة ل
 ).٥ التذييلالنزاع، وتحالف منع العنف (انظر 
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  ٤ تذييلال
 

  قائمة مطبوعات أمانة منظمة الصحة العالمية ذات الصلة
 

  العنف ضد النساء والفتيات
  ١)٢٠١٤عنف العشير أو العنف الجنسي (للنساء من ضحايا الرعاية الصحية  
  التقديرات اإلقليمية والعالمية للعنف الموجه نحو المرأة: معدالت االنتشار والتـأثيرات الصـحية لعنـف الشـريك

  ٢)٢٠١٣الحميم والعنف الجنسي من غير الشركاء (
  لعنـف العشـير والعنـف الجنسـي  التصـديلمنظمـة بشـأن الصادرة عن االمبادئ التوجيهية السريرية والسياسية

  ٣)٢٠١٣ضد المرأة (
  العنف ضد المرأة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: تحليل مقارن للبيانـات السـكانية الصـادرة عـن

  ٤)٢٠١٣بلدًا (منظمة الصحة للبلدان األمريكية،  ١٢
  االجتمـاعي و الصـحة النفسـية والـدعم النفسـي خـدمات بشـأن تـوفير  ٢٠١٢ثالثة مطبوعات صدرت فـي عـام

  ٥)٢٠١٢لضحايا العنف الجنسي (
  الوقايــة مــن عنــف العشــير والعنــف الجنســي ضــد المــرأة: اتخــاذ اإلجــراءات وتوليــد البيِّنــات (منظمــة الصــحة

  ٦)٢٠١٠والطب المداري،  للتصححالعالمية وكلية لندن 
  منظمــــــة المتعــــــددة البلــــــدان بشــــــأن صــــــحة المــــــرأة والعنــــــف المنزلــــــي ضــــــد المــــــرأة: تقريــــــر عــــــن الدراســــــة

  ٧)٢٠٠٥( النتائج
 ) ٨)٢٠٠٤التدبير العالجي السريري لضحايا االغتصاب  
 ) ٩)٢٠٠٣المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية والقانونية لضحايا العنف الجنسي    
  :اإلنســانية (منظمــة  ســياقاتالتــدبير العالجــي الســريري لضــحايا االغتصــاب فــي البرنــامج الــتعلم اإللكترونــي

    ١٠)٢٠٠٩  الصحة العالمية، وصندوق األمم المتحدة للسكان، ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،
 ١١المرأة دورة قصيرة عن الوقاية من العنف واإلصابات: الوقاية من عنف العشير والعنف الجنسي ضد   

                                                           
  .http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/136101/1/WHO_RHR_14.26_eng.pdfمتاح على الرابط التالي:    ١
  .https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/10665/85241/3/WHO_RHR_HRP_13.06_ara.pdfعلى الرابط التالي:  متاح   ٢
  .http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf متاح على الرابط التالي:   ٣
  متاح على الرابط التالي:    ٤

.http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8175&Itemid=1519&lang=en  
 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75175/1/WHO_RHR_HRP_12.16_eng.pdf  الروابط التالية:متاح على      ٥

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75177/1/WHO_RHR_HRP_12.17_eng.pdf; 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75179/1/WHO_RHR_HRP_12.18_eng.pdf.  

  .http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241564007_eng.pdf متاح على الرابط التالي:   ٦
  ./http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en متاح على الرابط التالي:   ٧
  ./http://www.who.int/hac/network/interagency/news/manual_rape_survivors/enمتاح على الرابط التالي:    ٨
  .http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/924154628X.pdf متاح على الرابط التالي:   ٩
  ./http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/9789241598576/en: متاح على الرابط التالي   ١٠
   متاح على الرابط التالي:    ١١

http://www.who.int/violence_injury_prevention/capacitybuilding/courses/intimate_partner_violence/en/.  
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  معاملة الطفلإساءة 
  األوروبــي التــابع لمنظمــة الصــحة  مكتــب اإلقلــيم إســاءة معاملــة الطفــل ( الوقايــة مــنالتقريــر األوروبــي عــن

  ١)٢٠١٣العالمية، 
 إسـاءة معاملـة الطفـل: دليـل اتخـاذ اإلجـراءات العمليـة وتوليـد البيِّنـات (منظمـة الصـحة العالميـة  الوقاية من

  ٢)٢٠٠٦والجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة وٕاهمال األطفال، 
  :٣إساءة معاملة الطفل الوقاية مندورة قصيرة عن الوقاية من العنف واإلصابات  

 
  العنف بين األفراد 

  ٤)٢٠١٤عن وضع الوقاية من العنف (التقرير العالمي  
 ) ٥)٢٠١٠الوقاية من العنف: البيِّنات  
 ) ٦)٢٠٠٧الوقاية من العنف واإلصابات: دليل لوزارات الصحة  
  ٧)٢٠٠٦العنف (اإلصابات و وضع السياسات من أجل الوقاية من  
  ٨)٢٠٠٤مجتمعية متعلقة باإلصابات والعنف ( استقصاءاتالمبادئ التوجيهية بشأن إجراء  
 ) ٩)٢٠٠٤الدالئل اإلرشادية للرعاية األساسية للرضوح  
 ) ١٠)٢٠٠٤الوقاية من العنف: دليل لتنفيذ توصيات التقرير العالمي عن العنف والصحة  
  ١١)٢٠٠٢العنف والصحة ( حولالتقرير العالمي  

  
  عنف الشباب

 ١٢الوقاية من عنف الشباب: نبذة عن البيِّنات   
                                                           

-http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/217018/European-Report-on على الرابط التالي: متاح       ١

.Preventing-Child Maltreatment.pdf  
  متاح على الرابط التالي:    ٢

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/child_maltreatment/en/.  
  متاح على الرابط التالي:    ٣

http://www.who.int/violence_injury_prevention/capacitybuilding/courses/child_maltreatment/en/.  
  .http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/ar متاح على الرابط التالي:   ٤
  .http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77936/1/9789241500845_eng.pdf متاح على الرابط التالي:   ٥
  .http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43628/2/9789241595254_ara.pdf متاح على الرابط التالي:   ٦
  .http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/39919_oms_br_2.pdfمتاح على الرابط التالي:    ٧
  .http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241546484.pdfمتاح على الرابط التالي:    ٨
  متاح على الرابط التالي:    ٩

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/services/guidelines_for_essential_trauma_care_ar.pdf?ua=1.  
  .http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241592079.pdfمتاح على الرابط التالي:    ١٠
  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42495/2/9241545615_ara.pdfمتاح على الرابط التالي:    ١١
  ، متاح على الرابط التالي: ٢٠١٥أيلول/ سبتمبر  ٢٢في    ١٢

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/181008/1/9789241509251_eng.pdf?ua=1  
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  األوروبــي  مكتــب اإلقلــيم عنــف وجــرائم الســالح األبــيض بــين الشــباب (ال الوقايــة مــنن عــالتقريــر األوروبــي
  ١)٢٠١٠التابع لمنظمة الصحة العالمية، 

  
  إساءة معاملة المسنين

  ٢إساءة معاملة المسنين الوقاية منن عالتقرير األوروبي  
 الرعايــة الصــحية فــي مجــال قــدرات الإســاءة معاملــة المســنين وٕاهمــالهم. بنــاء حــاالت االســتجابة العالميــة ل

   ٣)٢٠٠٨األولية (
  حــول إســاءة معاملــة المســنين. دراســة مــن ثمانيــة بلــدان: األرجنتــين والنمســا المســنين أصــوات غائبــة: آراء

   ٤والبرازيل وكندا والهند وكينيا ولبنان والسويد.
  
  
  

                                                           
  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/121314/E94277.pdf متاح على الرابط التالي:   ١
  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/144676/e95110.pdf  متاح على الرابط التالي:    ٢
  http://www.who.int/ageing/publications/ELDER_DocAugust08.pdfمتاح على الرابط التالي:    ٣
  /http://www.who.int/ageing/publications/missing_voices/en متاح على الرابط التالي:   ٤
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  ٥ التذييل
  

  اشتراك أمانة المنظمة في الشراكات والمبادرات المتصلة بالعنف
  

مبــادرة مشــتركة لألمــم  هــي الالتــي يخضــعن للعنــف النســاء والفتيــات المقدمــة إلــى الخــدمات األساســيةمجموعــة 
المتحدة تديرها هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم 

فـــي جوانـــب مختلفـــة مـــن  كجهـــات شـــريكةالمتحـــدة اإلنمـــائي ومكتـــب األمـــم المتحـــدة المعنـــي بالمخـــدرات والجريمـــة 
مبادئهــا التوجيهيــة عبــر قــوم الخــاص بالصــحة مــن المبــادرة. وقــد ســاهمت فــي الم ةشــريكجهــة المبــادرة. والمنظمــة 

  التي ستنفذ من خالل هذه المبادرة. المرأةللعنف ضد قطاع الصحة  تصديوأدواتها بشأن 
  

عموميـة وتنميـة الصحة من مشاكل الشبكة مخصصة إلبراز العنف الجنسي كمشكلة  مبادرة بحوث العنف الجنسي
لهــــذه المبــــادرة،  مؤسســــاً  فــــي هــــذا المجــــال. وكانــــت المنظمــــة عضــــواً  ئهــــاوبنا هــــاعلــــى إجــــراء البحــــوث ودعم ةالقــــدر 

يا عقب دعـوة قلت األمانة إلى مجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقسنوات. ثم نُ  ٣أول  واستضافت أمانتها خالل
  . استه في الوقت الحاليفي رئ شاركوتفي فريق التنسيق  زالت المنظمة عضواً لتقديم مقترحات. وما

  
شراكة عالمية عامة وخاصة مخصصة إلنهاء العنف ضد األطفال، مع التركيـز علـى العنـف من أجل الفتيات  معاً 

ونيســـيف، وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة يمـــن وكـــاالت األمـــم المتحـــدة (ال الجنســـي ضـــد الفتيـــات. وتشـــمل الشـــراكة خمســـاً 
تحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق األمـم المتحـدة للسـكان)، ، وهيئة األمم المالمشترك لمكافحة األيدز

استقصــاءات ، والحكومــة الكنديــة، والقطــاع الخــاص. ودعمــت الشــراكة إجــراء األمريكيــة وحكومــة الواليــات المتحــدة
 هتوجيـمـن أجـل  هجمعـت بيانـات شـاملة عـن حجـم العنـف وعواقبـو عن العنف ضد األطفال في عدة بلـدان،  سكانية

  السياسات القطرية المقبلة.
  

مــن وكالــة  ١٣فــي حــاالت النــزاع، وهــي تجمــع بــين الجنســي  التصــدي للعنــفمــن أجــل إجــراءات األمــم المتحــدة 
. ه الجهـودذزيادة اتساق هـللعنف الجنسي في حاالت النزاع و جهود التصدي وكاالت األمم المتحدة من أجل تعزيز 

 إعـدادد عـن طريـق و جهـمإجراءات األمم المتحدة وتسهم في هذا الإطار وتقود المنظمة الركن الخاص بالمعرفة في 
  البينات واإلرشادات المعيارية.

  
 التـيالوكاالت الدولية ومنظمات المجتمع المدني  ومن شبكة من الدول األعضاء في المنظمة،تحالف منع العنف 

 المســند الصــحة العموميــةالتحــالف نهــج ن األفــراد. وتشــاطر الجهــات المشــاركة فــي لعنــف بــيتعمــل مــن أجــل منــع ا
  يستهدف عوامل الخطر المؤدية إلى العنف ويعزز التعاون المتعدد القطاعات.ي ذال البيناتب
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  ٦ ذييلالت
  

  األهدافه ذوالغايات المشمولة به بأهداف التنمية المستدامةللمنظمة العالمية العمل خطة  ربط
  

 الروابط مع خطة العمل الوصفأهداف التنمية المستدامة

 : ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار٣الهدف 

 عـــن الناجمـــة المبكـــرة الوفيـــات تخفـــيض ٤-٣الغاية 
 الثلــــث بمقــــدار المعديــــة غيــــر األمــــراض

 وتعزيــــــز والعــــــالج الوقايــــــة خــــــالل مــــــن
 بحلـــــــول النفســـــــيتين والســـــــالمة الصـــــــحة

 .٢٠٣٠ عام

ــــــز الصــــــحة النفســــــية  ــــــه أن تعزي ــــــرف ب مــــــن المعت
 أمــراً يعتبــر والرفاهيــة وتــوفير رعايــة صــحية نفســية 

للوقايــة مــن األشــكال المختلفــة للعنــف بــين  أساســياً 
العنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات  وخصوصـــاً  األفـــراد،

 .لها والتصدي ،وضد األطفال
الوقايـــــــة مـــــــن إســـــــاءة اســـــــتعمال  تعزيـــــــز ٥-٣الغاية 

المـــــواد، بمـــــا يشـــــمل تعـــــاطي المخـــــدرات 
وتنــــــــاول الكحــــــــول علــــــــى نحــــــــو يضــــــــر 

 .بالصحة، وعالج ذلك
 

عامـل خطـر هـو الكحول على نحـو ضـار  تعاطي
ينــــذر بــــاالنخراط فــــي معظــــم أشــــكال العنــــف بــــين 

علــى ذلــك فــي  بنــاءً الوقايــة منــه ســهم ت، وساألفــراد
ض لعنــــف الوقايــــة مــــن العنــــف. ومــــن شــــأن التعــــر 

العشــــير والعنـــــف الجنســـــي ضــــد النســـــاء، وٕاســـــاءة 
معاملـــة األطفـــال وعنـــف الشـــباب أن يزيـــد احتمـــال 
تعـــاطي المخـــدرات واســـتعمال الكحـــول علـــى نحـــو 

مـن ذلـك  أن تحـد الوقايـةضار، ومن الممكـن إذن 
العنــف مــن تعــاطي المخــدرات واالســتعمال الضــار 

 للكحول.
 ضـــمان حصـــول الجميـــع علـــى خـــدمات ٧-٣الغاية 

رعايــة الصــحة الجنســية واإلنجابيــة، بمــا 
فــــــي ذلــــــك خــــــدمات ومعلومــــــات تنظــــــيم 
األســــرة والتوعيــــة الخاصــــة بــــه، وٕادمــــاج 
ـــــة فـــــي االســـــتراتيجيات  الصـــــحة اإلنجابي

 .٢٠٣٠ والبرامج الوطنية بحلول عام

لما كانت الخطة تـدرك العواقـب الصـحية الجنسـية 
ــــــة  لعنــــــف ضــــــد النســــــاء الناجمــــــة عــــــن اواإلنجابي

ـــــديم خـــــدمات الصـــــحة  ـــــرح تق ـــــات، فإنهـــــا تقت والفتي
الجنســـية واإلنجابيـــة بوصـــفها نقـــاط دخـــول رئيســـية 

المــــرأة العنف ضــــد المتصــــلة بــــخــــدمات الإلدمــــاج 
كجزء من االسـتراتيجيات وٕادراج العنف ضد المرأة 

 .والبرامج الوطنية للصحة اإلنجابية
ــــــــق ٨-٣الغاية  ــــــــة الصــــــــحية الشــــــــاملة،  تحقي التغطي

فـــــي ذلـــــك الحمايـــــة مـــــن المخـــــاطر  بمـــــا
المالية، وٕامكانية الحصول على خـدمات 
الرعايــــــــة الصـــــــــحية األساســــــــية الجيـــــــــدة 
وٕامكانيـــة حصـــول الجميـــع علـــى األدويـــة 
ــــــة والميســــــورة  ــــــدة والفعال واللقاحــــــات الجّي

 .التكلفة

مبــدأ تــوجيهي هــو مبــدأ التغطيــة الصــحية الشــاملة 
ـــــــوفير  ـــــــاجين/أساســـــــي لت  الخـــــــدمات الصـــــــحية للن

، ألفــــــــرادالعنــــــــف بــــــــين ا تالضــــــــحايا فــــــــي حــــــــاال
ــــات، وهــــو  وخصوصــــاً  ــــف ضــــد النســــاء والفتي العن

الحاجــــة إلــــى حمايــــة ماليــــة، يســــلط الضــــوء علــــى 
ـــــوفير  ـــــدة مـــــن أجـــــل إدارة  خـــــدمات أساســـــيةوت جي

 العواقب الصحية لذلك العنف.
 التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة : ضمان٤الهدف 
 الفتيــان والفتيــاتتتــاح لجميـع ضـمان أن  ٢-٤الغاية 

فـــرص الحصـــول علـــى نوعيـــة جيـــدة مـــن 
ــــــة  ــــــة الطفول النمــــــاء والرعايــــــة فــــــي مرحل
المبكـــــرة والتعلـــــيم قبـــــل االبتـــــدائي حتـــــى 

بحلــول  يكونــوا جــاهزين للتعلــيم االبتــدائي
 .٢٠٣٠عام 

والرعايـــة والتعلـــيم قبـــل  النوعيـــة الجيـــدة للنمـــو قـــيت
المبكـرة مـن االنخـراط الطفولة في مرحلة  االبتدائي

العنـــف فـــي وقـــت الحـــق عنـــدما يكبـــر أعمـــال فـــي 
 الفتيان والفتيات. 
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 الروابط مع خطة العمل الوصفأهداف التنمية المستدامة

 المتعّلمــــــين جميــــــع يكتســــــب أن ضــــــمان  ٧-٤الغاية 
 لــــــــدعم الالزمــــــــة والمهــــــــارات المعــــــــارف

 بجملــة ذلــك فــي بمــا المســتدامة، التنميــة
 لتحقيـــــق التعلـــــيم بينهـــــا مـــــن الُســـــُبل مـــــن

 العـيش أسـاليب واّتبـاع المستدامة التنمية
 والمســـاواة اإلنســـان، وحقـــوق المســـتدامة،

 الســــالم لثقافــــة والتــــرويج الجنســــين، بــــين
ـــــة والالعنـــــف ـــــة والمواطن  وتقـــــدير العالمي

 الثقافــــة مســــاهمة وتقــــدير الثقــــافي التنـــوع
ــــــــــــي ــــــــــــة ف ــــــــــــول المســــــــــــتدامة، التنمي  بحل
  .٢٠٣٠ عام

تعاون النظام الصـحي مـع  بضرورةالخطة  تعترف
قطــاع التعلــيم فــي إطــار جهــود الــدعوة ودعمــه لــه 

 واكتســابالتربيــة الجنســية  أنشــطةمجــال تنفيــذ  فــي
ـــــة المهـــــارات ـــــة الحياتي ـــــى  واالجتماعي بالتشـــــديد عل
ــــرام  العالقــــات ــــى االحت ــــر التعســــفية القائمــــة عل غي

والمســــــاواة التــــــي تســــــهم فــــــي االحتفــــــاظ بعالقــــــات 
إيجابيــــة والوقايــــة مــــن جميــــع أشــــكال العنــــف فــــي 

  .الالحقة الحياة مراحل

ــــــي تراعــــــي  أ-٤الغاية  ــــــة الت ــــــق التعليمي ــــــاء المراف بن
الفــــــــــروق بــــــــــين الجنســــــــــين، واإلعاقــــــــــة، 
واألطفــــــــــال، ورفــــــــــع مســــــــــتوى المرافــــــــــق 

ــــة التعليميــــة القا ــــة تعليمي ئمــــة وتهيئــــة بيئ
فعالــــــــــــــــة ومأمونـــــــــــــــــة وخاليـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن 

 .للجميع  العنف

يتعـــــرض الفتيـــــان والفتيـــــات لعنـــــف األقـــــران مثـــــل 
ـــيم، وفـــي بعـــض  التقاتـــل والتســـلط فـــي مرافـــق التعل
الحـــــــــاالت يســـــــــتخدم المعلمـــــــــون وســـــــــائل عنيفـــــــــة 

 لتأديب والضبط.ألغراض ا

 والفتيات : تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء٥الهدف 
القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد  ٢-٥الغاية 

جميـــــع النســـــاء والفتيـــــات فـــــي المجـــــالين 
العـــام والخـــاص، بمـــا فـــي ذلـــك االتجـــار 
بالبشــر واالســتغالل الجنســي وغيــر ذلــك 

 .االستغالل  من أنواع

أن يعمل النظام الصحي في  ضرورةتدرك الخطة 
نهـــج انســـجام مـــع القطاعـــات األخـــرى فـــي تطبيـــق 

للتصــــدي للعنــــف ضــــد النســــاء  الصــــحة العموميــــة
البينـــات ب مســـندةوالفتيـــات. وهـــي تشـــمل إجـــراءات 

 واالســـتجابة فـــي إطـــارالوقايـــة أنشـــطة تســـاهم فـــي 
 .النظام الصحي وعبر القطاعات

القضاء على جميع الممارسـات الضـارة،  ٣-٥الغاية 
مــن قبيــل زواج األطفــال والــزواج المبكــر 

ألعضـــــــاء والــــــزواج القســـــــري، وتشــــــويه ا
 .التناسلية لإلناث (ختان اإلناث)

ــــــزواج المبكــــــر  ــــــال وال تشــــــمل الخطــــــة زواج األطف
والـــــــزواج القســـــــري وتشـــــــويه األعضـــــــاء التناســـــــلية 

كممارســـات ضـــارة ضـــد النســـاء والفتيـــات  األنثويـــة
تعــــد ذات أولويــــة ويتعــــين علــــى النظــــام الصــــحي 

 .معالجتها عبر أنشطة التصدي والوقاية
الجميـــع علـــى خـــدمات  ضـــمان حصـــول ٦-٥الغاية 

ــــــــى  الصــــــــحة الجنســــــــية واإلنجابيــــــــة وعل
الحقـــوق اإلنجابيـــة، علـــى النحـــو المتفـــق 

لبرنامج عمـل المـؤتمر الـدولي  عليه وفقاً 
للســــكان والتنميــــة ومنهــــاج عمــــل بيجــــين 
والوثـــــــــــــــــــائق الختاميـــــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــــؤتمرات 

 .استعراضهما

تعتــرف الخطــة بتعزيــز جميــع حقــوق اإلنســان بمــا 
لصحة الجنسية واإلنجابية الحقوق المتصلة با هافي

كوســـيلة رئيســـية للوقايـــة مـــن العنـــف ضـــد النســـاء 
لــــه، وتســــتند إلــــى اإلجــــراءات  التصــــديوالفتيــــات و 

المحددة في برنامج عمـل المـؤتمر الـدولي للسـكان 
والتنميـــة ومنهـــاج عمـــل بيجـــين، الفصـــل الخـــاص 

 .المرأةبالعنف ضد 
 للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة ١١الهدف 
تـــــــــوفير ســـــــــبل اســـــــــتفادة الجميـــــــــع مـــــــــن  ٧-١١الغاية 

مســـاحات خضـــراء وأمـــاكن عامـــة، آمنـــة 
وشــاملة للجميــع ويمكــن الوصــول إليهـــا، 
والســيما بالنســبة للنســاء واألطفــال وكبــار 
الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، بحلــول 

 .٢٠٣٠ عام

تعتـــرف الخطـــة بخطـــر التعـــرض للعنـــف بمـــا فـــي 
ــــــي األمــــــاكن العامــــــة،  ــــــك التحــــــرش الجنســــــي ف ذل

 .لنساء والفتياتإلى اوالسيما بالنسبة 
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 الروابط مع خطة العمل الوصفأهداف التنمية المستدامة

 وٕاتاحةلتنمية المستدامة، ا تحقيق أجل من أحد فيها ُيهمَّش ال مسالمةمجتمعات  على إقامةتشجيع ال: ١٦الهدف 
 وشاملة للجميع على جميع المستويات مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وبناء، عدالةإلى ال الجميع وصولإمكانية 
الحــــد بدرجــــة كبيــــرة مــــن جميــــع أشــــكال  ١-١٦الغاية 

العنـــــف ومـــــا يتصـــــل بـــــه مـــــن معـــــدالت 
 .مكان  الوفيات في كل

 

الـذي يؤديـه  الحاسمترمي الخطة إلى تعزيز الدور 
 فــرادالنظــام الصــحي فــي الحــد مــن العنــف بــين األ

والتخفيـــف مـــن العواقـــب الصـــحية وغيـــر ذلـــك مـــن 
 بـالتركيزذلك العنف، الناتجة عن العواقب السلبية 

 الفئـــاتعلـــى النســـاء والفتيـــات واألطفـــال بوصـــفهم 
تتأثر على نحو غير متناسـب بـذلك التي سكانية ال

 العنف.
إنهـــــــــاء إســـــــــاءة المعاملـــــــــة واالســـــــــتغالل  ٢-١٦الغاية 

بالبشـــر وجميـــع أشـــكال العنـــف  واالتجــار
 .وتعذيبهم  ضد األطفال

 

تعطـــــي الخطــــــة األولويــــــة للعنــــــف ضــــــد األطفــــــال 
آخــــر مــــن أشــــكال العنــــف  رئيســــياً  بوصــــفه شــــكالً 

. وتــدرك الخطــة المــرأةباإلضــافة إلــى العنــف ضــد 
بعض أشــكال يتعرضــن بوجــه خــاص لــأن الفتيــات 

االســتغالل  ألغــراضالعنــف بمــا فــي ذلــك االتجــار 
 الجنسي.

تعزيــــز ســــيادة القــــانون علــــى الصــــعيدين  ٣-١٦لغاية ا
الـــوطني والـــدولي وضـــمان تكـــافؤ فـــرص 

 .وصول الجميع إلى العدالة
 

تعزيــز الــروابط ترمــي إلــى تشــمل الخطــة إجــراءات 
القضــاء،  الشــرطة/قطاعــات بــين قطــاع الصــحة و 

القانونيـــــة و وخاصـــــة عـــــن طريـــــق البينـــــات الطبيـــــة 
مــن لنــاجين اكعنصــر رئيســي لــدعم فــرص وصــول 

 العنف، والسيما النساء والفتيات إلى القضاء.
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    ٧التذييل 
    الصحية لعنفاموجز عواقب 

الفئة السكانية المعرضة 
 العواقب الصحية واالجتماعية واالقتصادية للعنف ونمط العنف

المعرضة  الفئاتجميع  -١
 للعنف

 اإلصابات البدنية
  االكتئاب، والقلق، واضطرابات اإلجهاد فيما بعد الصدمات)مشكالت الصحة النفسية (مثل 
 ↑ االنتحار 
 ↑ خطر األمراض غير السارية 
 السـلوك الضـارة بالصـحة (مثـل تعـاطي الكحـول والمخـدرات، والتـدخين، وٕايقـاع الضـرر  وجهأ

 بالنفس، والسلوك الجنسي الخطر)
 ↓ اإلنتاجية 
 التكاليف البشرية واالقتصادية التي يتحملها الناجون واألسر والمجتمع 

  ١النساء والفتيات -٢
 عنف العشير (أ)

) بمـا فـي ذلـك حـاالت الحمـل ٣أعـاله مشـكالت الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة ( ١هناك باإلضافة إلـى 
البشـــري، وفقـــدان الحمـــل غيـــر المرغـــوب فيهـــا؛ واألمـــراض المنقولـــة جنســـيًا وفيـــروس العـــوز المنـــاعي 

واإلجهـاض المتعمـد، وانخفـاض الـوزن عنـد الـوالدة، والـوالدات المبتسـرة،  سـقاطفي ذلـك حـاالت اإل بما
 والناسور الناجم عن التعرض للصدمات واألمراض النسائية، ومتالزمة اآلالم المزمنة 

 ٢ X ↑ اإلجهاض المتعمد 
 ١,٥ X ↑  ًوفيروس العوز المناعي البشري األمراض المنقولة جنسيا   
 الوالدة المبتسرة ↑ ٪٤١ 
 انخفاض الوزن عند الوالدة ↑ ٪١٦ 
 ↑  وفيات الرضع 
 األطفال الذين يعانون من مشكالت النمو والسلوك 

تشويه األعضاء التناسلية  (ب)
 األنثوية

 ↑ الوالدات المتعسرة والوفيات المحيطة بفترة الوالدة 
  العدوىحاالت 
  الكيسات والخراجاتتكون 
 الناسور 
 ومشكالت الصحة النفسية لنفسيةالمشكالت ا 
 خلل الوظائف الجنسية 

 خطر الوفيات واألمراض المحيطة بفترة الوالدة والنفاسية ↑الحمل المبكر و  الزواج المبكر (ج)
 ↓  لى التعليم، ومهارات كسب العيشعصول الفتيات حإمكانية 
 العزلة االجتماعية 

فيهم  نبم األطفال -٣
 المراهقون

 ↑ السلوك الضار بالصحة
 ↑ المشكالت النفسية والمشكالت الصحية األخرى 
 ↓ التحصيل التعليمي وفرص العمل في المستقبل 
  أي –دورة العنف المتوارث عبر األجيال 
 ↑ الفتيــــات فــــي وقــــت الحــــق لعنــــف العشــــير أو االســــتغالل الجنســــي  تعــــرضاحتمــــال أن ت

 واالتجار
 ↑ احتمال أن يصبح الفتيان جناة أو أن يتعرضوا للعنف في مرحلة الحقة من حياتهم 
  بوصــف الشــخص التــورط مــع مــرور الوقــت فــي أشــكال أخــرى مــن العنــف  ↑عنــف الشــباب

.جانيًا ومجنيًا عليه
  
  

                                                           
ــا والطــب المــداري للتصــححمنظمــة الصــحة العالميــة وكليــة لنــدن    ١ التقــديرات اإلقليميــة ، ومجلــس البحــوث الطبيــة فــي جنــوب أفريقي

والعالميــة للعنــف الموجــه نحــو المــرأة: معــدالت االنتشــار والتــأثيرات الصــحية لعنــف الشــريك الحمــيم والعنــف الجنســي مــن غيــر 
 .٢٠١٣العالمية؛ ، جنيف: منظمة الصحة الشركاء



 173 جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون 

  

  ٨التذييل 
  

  ٢وارتكابها األفرادالمختلفة للعنف بين  المرتبطة بالتعرض لألنماطمحددات الو  ١موجز عوامل الخطر
  

 العنف المرتبطة بارتكابعوامل الخطر  المرتبطة بالتعرض للعنفعوامل الخطر  العنف ونمطالسكانية  الفئة

العوامل الشائعة على مستوى  -١
المجتمع المحلي والمستوى 

االجتماعي والمشتركة بين مختلف 
 األفرادالعنف بين  ماطأن
 سياقاتتزداد هذه العوامل شدة في (

النزاعات) هااألزمات اإلنسانية بما في

 بالرجولة المتعلقة الضارةاألعراف بين الجنسين (مثل  عدم المساواة( 

 ارتفاع معدالت العنف والجريمة في المجتمع المحلي 

 الفقر 

 البطالة 

  تــوافر المخــدرات والكحــول (مثــل ارتفــاع كثافــة منافــذ الكحــول) واألســلحة (مثــل األســلحة
 )واألسلحة الحادة/ السكاكينالنارية، 

  العنف مكافحةانخفاض مستويات إنفاذ قوانين 

العنف ضد  أنماطوالتمييز بين الجنسين المشتركة بين جميع  عدم المساواةالعوامل السببية ل النساء والفتيات -٢
 النساء والفتيات

 ٣إساءة معاملة األطفال سجل  عنف العشير

  الطفولـة التعرض لعنف العشير فـي مرحلـة
 مشاهدته)  (أو

 تعليم أقل من التعليم الثانويمستوى ال 

  االضــــــــطرابات النفســــــــية وأشــــــــكال العجــــــــز
 األخرى

 العشير للكحول على نحو ضار تعاطي  
 /ممارســـة ســـلطة الـــذكور  ســيطرة الـــذكور

 النساءعلى 

  تقبــــل العنــــف مــــن أجــــل تأديــــب النســــاء
ــــتهكن األ ــــي ين ــــي  الســــائدة عــــرافالالت ف

   العالقات بين الجنسين
 عدم عمل المرأة 

  ملكيـــة قـــوانين القـــوانين التمييزيـــة (مثـــل
األراضـــي والعقـــارات، والـــزواج، والطـــالق، 

 وحضانة األطفال)

 ـــال أو  ســـجل ـــة األطف إســـاءة معامل
 إهمالهم

 مرحلـــة فـــي العشـــير لعنـــف التعـــرض 
 )مشاهدته  (أو الطفولة

 المدرسي التعليم مستوى انخفاض 

 االكتئاب 

 الكحول تعاطي 

 التحكمية السلوك أوجه  
 المتعلقـــة المنصـــفة المواقـــف تـــدني 

 الجنس بنوع

 كثرة التشاجر مع العشير 

  التأهيــــــل الجنســــــي (مثــــــل ســــــجل
المقايضــة بــالجنس وتعــدد الشــركاء 

 الجنسيين)

 خـــارج العنـــف  االنخـــراط فـــي أعمـــال
 المنزل

   فيهم المراهقون ناألطفال بم -٣
 صغر سن األطفال  إساءة معاملة األطفال

  مقـــدمي إلـــى بالنســـبة األكبـــر عمـــل العـــبء
ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــينالرعاي ـــــــــــــــــال ذوي  المعني باألطف

 االحتياجات الخاصة.

 ينصغر سن الوالد 

 لدى الوالدين عدد كبير من األطفال 

 قلة فهم نمو األطفال 

 نقص المهارات التربوية 

 ـــــــف ـــــــدابير  المواق ـــــــدة التخـــــــاذ ت المؤي
 تأديبية قاسية

                                                           
 لم يسلط الضوء على العوامل الوقائية بصورة منفصلة لكنها تعد عكس عوامل الخطر المبينة في هذا الجدول أو نقيضها.     ١
٢         Heise LL and Kotsadam. Cross-national and multilevel correlates of partner violence: an analysis of data 

from population-based surveys. Lancet Global Health. 2015;3(6): e332-e340.   
هم أكبــر مســاهمة فــي تفســير المعــدالت المختلفــة لعنــف اأو تســ ةأهميــة إحصــائي تكتســيالعوامــل المبــرزة بــالبنط الغــامق هــي عوامــل    ٣
  الجغرافية. السياقات في مختلف عشيرال
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 لـــدى  األطفـــالســـاءة معاملـــة إ ســـجل
 األبوين

 مقــــــــدم للرعايــــــــة مــــــــن غيــــــــر  وجــــــــود
 األقارب في البيت 

  أو  اســــــــــــــتعمال الكحــــــــــــــولإســــــــــــــاءة
 المخدرات

  باعتالل نفسيإصابة مقدم الرعاية 

  ســـــــــــوء العالقـــــــــــات بـــــــــــين الوالـــــــــــدين
واألطفـــــــــال (مثـــــــــل ســـــــــوء الـــــــــروابط 

 فوضوية الحياة األسرية)و األسرية، 

 نفسها عنف العشير في األسرة 
عنف األقران بين المراهقين (أي 

 التسلط والتقاتل)
   بعــــــــض عوامــــــــل الخطــــــــر المماثلــــــــة

ممارســـــة إســـــاءة معاملـــــة المرتبطـــــة ب
 األطفال

 المشكالت السلوكية 
 األقران غير االجتماعيين 
  والمخدرات استعمال الكحولإساءة 
 التورط في العنف سجل 
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  ٩التذييل 
  

  وعملية وضعهاللمنظمة لوضع خطة العمل العالمية اإلطار الزمني 
  

  كما يلي:للمنظمة خطة العمل العالمية  وضعسارت عملية 
  
للمنظمـــة خطـــة العمـــل العالميـــة لمســـودات عـــدة  لإلشـــراف علـــى داخليـــاً  أساســـياً  عـــامالً  مانـــة فريقـــاً األ نشـــأتأ  –١

  وتسهيل عملية التشاور. هاوتصميم هاوتنسيق
  
مــارس  فـي آذار/للمنظمـة لخطـة العمـل العالميــة  األوليـةالمســودة أولــى كانـت أسـاس  مناقشـةصـدرت ورقـة و   –٢

 المعنيــة األخــرى فــي المنظمــة لــإلداراتمــن أعضــاء الفريــق العامــل األساســي وممثلــين  مســاهماتوشــملت  ٢٠١٥
  إقليميين من جميع أقاليم المنظمة الستة. مستشارينو 
  
المختصة الوزارات سائر و ت الصحة اوزار و الدول األعضاء  وساهمت فيهاللتشاور  األوليةرضت المسودة عُ و   –٣

المجتمــع المــدني، فئــات )، و الطفــل ونمــاء عــدلالمســاواة بــين الجنســين والشــؤون  تلــك المســؤولة عــن (مثــل المعنيــة
متعـــددة األطـــراف. ألمـــم المتحـــدة والمؤسســـات األخـــرى الثنائيـــة والوالجهـــات الشـــريكة التابعـــة لوالرابطـــات المهنيـــة، 

  ما يلي:على عملية التشاور  وانطوت
)؛ ٢٠١٥فبرايـر  (شـباط/ إقلـيم األمـريكتين: في األقاليم التالية مشاورات إقليمية مع الدول األعضاء  –أ
شـــرق المتوســـط  ٕاقلـــيمو )؛ ٢٠١٥ أبريـــل جنـــوب شـــرق آســـيا (نيســـان/ ٕاقلـــيمو غـــرب المحـــيط الهـــادئ  ٕاقلـــيمو 

). ٢٠١٥ يوليـو (تموز/ ألفريقيا اإلقليمو )؛ ٢٠١٥ مايو (أيار/ي ألوروبا اإلقليمو )؛ ٢٠١٥أبريل  (نيسان/
الـدول األعضـاء (أي وزارات الصـحة  معظـم :علـى النحـو التـالي ة فـي المشـاوراتالمشـاركالجهـات  توكان

والمؤسســـات  ؛قليـــل مـــن الخبـــراءعـــدد و  ؛والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة)؛ المعنيـــة المختصـــةالـــوزارات ســـائر و 
  األمم المتحدة؛ بعة لمنظومةالتا
 وردت – ٢٠١٥يونيـــــو  حزيـــــران/ ٤أبريـــــل إلـــــى  : مـــــن نيســـــان/علـــــى شـــــبكة اإلنترنـــــت مشـــــاورة  –ب
  ؛ أعضاءدول  تسع من تلك التي وردت هافي بما ،مساهمة ٤٨
 ، وشــركاء مــن األمــم المتحــدةأكــاديميينمشــاورة غيــر رســمية مــع منظمــات غيــر حكوميــة، وخبــراء   –ج

  ؛مشاركاً  ٤٠) ضمت ٢٠١٥يونيو  حزيران/ ٣(ومؤسسات أخرى متعددة األطراف 
فـــــي جنيـــــف الدائمـــــة لبعثـــــات ا ممثلـــــو: إعالميـــــة غيـــــر رســـــمية للـــــدول األعضـــــاءإحاطـــــة جلســـــة   –د
  ).٢٠١٥ يونيو حزيران/ ٤(

  
الثانيــة  المناقشــةورقــة  وصــدرت األوليــةقحــت المســودة هــذه المشــاورات، نُ  الناشــئة عــنعلــى التعليقــات  بنــاءً و   –٤

  .٢٠١٥س أغسط آب/ ٣١في للمنظمة  من خطة العمل العالمية ١ المسودةالتي تحتوي على 
  
ــ، عُ إلــى ذلــكوٕاضــافة   –٥  لمناقشــات فــي اللجــان اإلقليميــة فــيســبق إجــراء ا ١عــرض مــوجز مشــروح للمســودة  ممِّ

  .٢٠١٥أكتوبر  سبتمبر وتشرين األول/ أيلول/شهري بين الواقعة الفترة 
  
 تشــــــرين األول/ ٢٣ -ســــــبتمبر أيلــــــول/ ١( اإلنترنــــــتعلــــــى شــــــبكة  للتشــــــاور بشــــــأنها ١المســــــودة  شــــــرتونُ   –٦

للموافقة دول أعضاء. وعرضت المسودة  ١٠من وردت بما فيها مساهمات  ،مساهمة ٤٠وردت و )، ٢٠١٥  أكتوبر
إلــــى  ٢رة مــــن الفتــــ عقــــد فــــيرســــمي للــــدول األعضــــاء الــــدول األعضــــاء فــــي اجتمــــاع جانــــب مــــن عليهــــا النهائيــــة 

  .٢٠١٥ نوفمبر الثاني/ تشرين ٤
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وباالســــتناد إلــــى التعليقــــات الــــواردة مــــن االجتمــــاع الرســــمي للــــدول األعضــــاء المعقــــود فــــي تشــــرين الثــــاني/   –٧
لعرضـــها علـــى المجلـــس للمنظمـــة ) لخطـــة العمـــل العالميـــة ٢ المســـودةمســـودة منقحـــة (أي  ، أعـــدت٢٠١٥ نـــوفمبر

ثم إلقرارها والموافقة عليهـا مـن جانـب  ٢٠١٦ يناير كانون الثاني/دورته الثامنة والثالثين المعقودة في التنفيذي في 
  .٢٠١٦مايو  في أيار/التاسعة والستين جمعية الصحة العالمية 
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      ٣الملحق 

  ١،٢إعالن برازيليا
  

  المؤتمر العالمي الثاني الرفيع المستوى بشأن السالمة على الطرق: حان الوقت لتحقيق النتائج
  ٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٩-١٨برازيليا، 

 
 

تشـرين الثـاني/  ١٩و ١٨نحـن الـوزراء ورؤسـاء الوفـود المجتمعـة فـي برازيليـا بالبرازيـل فـي    من الديباجة ١الفقرة 
، لحضور المؤتمر العالمي الثاني الرفيع المستوى بشـأن السـالمة علـى الطـرق، بالتنسـيق مـع ممثلـي ٢٠١٥نوفمبر 

سات األكاديمية، والقطاع الخاص، المنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤس
  الخيرية والشركات المانحة؛  المؤسساتبما في ذلك 

 
بالــدور القيــادي لحكومــة جمهوريــة البرازيــل االتحاديــة فــي التحضــير لهــذا المــؤتمر  إذ نقــر   مــن الديباجــة ٢الفقــرة 

حكـومتي االتحـاد الروسـي وسـلطنة العالمي الثاني الرفيع المسـتوى بشـأن السـالمة علـى الطـرق واستضـافته، وبقيـادة 
    ة؛عمان لعملية اعتماد قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ذات الصل

 
إزاء ما اتضح في ضوء تقريـر الحالـة العـالمي عـن السـالمة علـى الطـرق  وٕاذ نشعر بالقلق   من الديباجة ٣الفقرة 
تواجــه  مثــل قضــية إنمائيــة رئيســية ومشــكلةالصــادر عــن منظمــة الصــحة العالميــة، مــن أن المــرور مــازال ي ٢٠١٥

مليـون  ١,٢٥الصحة العمومية وسببًا رئيسـيًا للوفـاة واإلصـابة حـول العـالم، حيـث تتسـبب حـوادث المـرور فـي مقتـل 
   ٣؛٪ من هذه الخسائر تقع في البلدان النامية٩٠مليون شخص سنويًا، وأن  ٥٠شخص وٕاصابة عدد يصل إلى 

 
الــدور المهــم الــذي تلعبــه الصــحة العموميــة فــي الحــد مــن الوفيــات واإلصــابات  وٕاذ نؤكــد   مــن الديباجــة ٤الفقــرة 

الناجمة عن حوادث المرور وتحسين الحصائل الصحية، والدور الذي تلعبه الُنظم الصحية، بما في ذلك من خالل 
  التغطية الصحية الشاملة؛

 
لمـرور تمثـل السـبب الرئيسـي لوفـاة األطفـال والشـباب ألن حـوادث اأيضـًا  وٕاذ نشـعر بـالقلق  من الديباجة  ٥الفقرة 

  ٤عامًا من العمر في العالم، وٕاذ نالحظ أن أكثر من ثلثي ضحايا حوادث المرور من الذكور؛ ٢٩-١٥البالغين 
 

مليـار  ١‚٨٥٠بأن المعاناة اإلنسانية إلى جانب التكاليف العالمية التي تقدر بنحو  وٕاذ نقر   من الديباجة ٦الفقرة 
سنويًا، تجعل الحد من الوفيـات واإلصـابات الناجمـة عـن حـوادث المـرور أولويـة إنمائيـة ملحـة، وأن  ٥دوالر أمريكي

  االستثمار في السالمة على الطرق يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على الصحة العمومية واالقتصاد؛
 

                                                           
 من المحرر: لم تخضع هذه الوثيقة للتحرير من جانب دائرة األجهزة الرئاسية.مالحظة    ١

  ).٢٠١٦( ٧-٦٩ج ص عانظر القرار    ٢
  .٢٠١٥منظمة الصحة العالمية، تقرير الحالة العالمي عن السالمة على الطرق    ٣
  .  ٢٠١٥منظمة الصحة العالمية، تقرير الحالة العالمي عن السالمة على الطرق    ٤
  .٢٠١٣المرور،  البرنامج الدولي لتقييم الطرق، التكلفة العالمية لحوادث   ٥
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بتوصـيات إعـالن موسـكو التـي اعتمـدها االجتمـاع الـوزاري األول بشـأن السـالمة  وٕاذ نـذكر   من الديباجة ٧الفقرة 
  ؛ ٢٠٠٩على الطرق في عام 

 
بــأن التعــاون المالئــم علــى الصــعيد الــدولي المتعــدد القطاعــات والعمــل الــوطني  وٕاذ نــؤمن   مــن الديباجــة ٨الفقــرة 

في  ٢٠٢٠-٢٠١١المتعدد القطاعات ضروريان من أجل تحقيق أهداف عقد العمل من أجل السالمة على الطرق 
   ؛سبيل "تثبيت عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق ثم خفض مستواها المتوقع على الصعيد العالمي"

 
مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي خطـة التنميـة  ٣بـإدراج غايـة ضـمن الهـدف  وٕاذ نرحـب   مـن الديباجـة ٩لفقرة ا

، تتمثــل فــي "خفــض عــدد الوفيــات واإلصــابات الناجمــة عــن حــوادث المــرور فــي العــالم إلــى ٢٠٣٠المســتدامة لعــام 
استعدادنا لتكثيف العمل الوطني والتعاون الدولي سواًء بسواء في سـبيل بلـوغ  وٕاذ نؤكد" ٢٠٢٠النصف بحلول عام 

   ١هذه الغاية؛
 

بحاجة البلدان إلى اعتماد تدابير رصد اإلصـابات الخطيـرة الناجمـة عـن حـوادث  وٕاذ نقر   من الديباجة ١٠الفقرة 
غايـة المتمثلـة فـي خفـض عـدد الوفيـات المرور أو تحسين وتعزيز هذه التدابير، من أجـل تيسـير العمـل علـى بلـوغ ال
  ؛ ٢٠٢٠واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور في العالم إلى النصف بحلول عام 

 
بإدراج الغاية المتمثلة فـي "تـوفير إمكانيـة وصـول الجميـع إلـى ُنظـم نقـل أيضًا  وٕاذ نرحب   من الديباجة ١١الفقرة 

الطــرق، والســيما مــن خــالل  ىوتحســين الســالمة علــ دامة، [مأمونــة وميســورة التكلفــة ويســهل الوصــول إليهــا ومســت
توســيع نطــاق النقــل العــام، مــع إيــالء اهتمــام خــاص باحتياجــات األشــخاص الــذين يعيشــون فــي ظــل ظــروف هشــة 

من أهـداف التنميـة  ١١ضمن الهدف  ،٢٠٣٠بحلول عام  "والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن
  ٢؛٢٠٣٠يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام  المستدامة كجزء ال

 
بــأن الغالبيــة الُعظمــى مــن الوفيــات واإلصــابات الناجمــة عــن حــوادث  وٕاذ نحــيط علمــاً    مــن الديباجــة ١٢الفقــرة 

المرور يمكن التنبؤ بها وتالفيها وأنه في منتصف مدة عقد العمل مـازال أمامنـا الكثيـر مـن العمـل، علـى الـرغم مـن 
  لتقدم والتحسن في العديد من البلدان، بما في ذلك البلدان النامية؛ تحقيق بعض ا

 
بأن التركيز على مستخدمي الطرق فحسب كسبب لحـوادث المـرور لـيس مالئمـًا  وٕاذ نقر   من الديباجة ١٣الفقرة 

  كافيًا، حيث تقع الحوادث نتيجة ألسباب متعددة، ويتعلق الكثير منها بالمحددات االجتماعية وعوامل الخطر؛   وال
 

بـأن ) ٢٠+ (ريـو ٢٠١٢بـإقرار مـؤتمر األمـم المتحـدة للتنميـة المسـتدامة لعـام  وٕاذ نرحـب   من الديباجة ١٤الفقرة 
ف التنميــة الدوليـة األوســع نطاقـًا، وأن النقــل والتنقــل تحسـين الســالمة علـى الطــرق يمكنــه المسـاهمة فــي تحقيـق أهــدا

  يكتسيان أهمية محورية من أجل التنمية المستدامة؛ 
 

أن مســـؤولية تـــوفير الظـــروف والخـــدمات األساســـية مـــن أجـــل معالجـــة  وٕاذ نعيـــد تأكيـــد   مـــن الديباجـــة ١٥الفقـــرة 
   السالمة على الطرق تقع على عاتق الحكومات؛

 
صـوب تحقيـق عـالم خـاٍل مـن الوفيـات  قـدمرغم ذلك بالمسـؤولية المشـتركة فـي التوٕاذ نقر   من الديباجة  ١٦الفقرة 

واإلصابات الخطيرة الناجمة عن حـوادث المـرور، وأن معالجـة السـالمة علـى الطـرق تتطلـب التعـاون بـين أصـحاب 
   المصلحة المتعددين؛

                                                           
العتمادهــا فــي  ٢٠٣٠ستجســد الصــياغة النهائيــة لهــذه الفقــرة الصــياغة النهائيــة الــواردة فــي خطــة التنميــة المســتدامة لعــام    ١

  .٢٠١٥أيلول/ سبتمبر 
 .٤مثل الحاشية    ٢  
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المساهمة المهمة للسالمة السلبية في تحقيـق التقـدم المحـرز فـي منـع الوفيـات  وٕاذ نراعي   من الديباجة ١٧الفقرة 
واإلصـــابات الناجمـــة عـــن حـــوادث المـــرور، وتشـــجيع دوائـــر صـــناعة المركبـــات ومعـــدات الســـالمة علـــى مضـــاعفة 

   ي؛جهودها من أجل رفع مستويات السالمة السلبية القائمة حاليًا على الصعيد العالم
 

أن الوفيـات واإلصـابات الناجمـة عـن حـوادث المـرور تمثـل أيضـًا قضـية مـن  وٕاذ نراعـي   باجـةمـن الدي ١٨الفقرة 
يكونون من مستخدمي الطـرق السـريعي التـأثر  قضايا المساواة االجتماعية، نظرًا ألن الفقراء والمستضعفين عادة ما

وراكبــو وســائل النقــل العــام غيــر  (المشــاة، وراكبــو الــدراجات، ومســتخدمو المركبــات اآلليــة ذات عجلتــين أو ثالثــة،
المأمونة)، الذين يتأثرون بحوادث المرور ويتعرضون لها على نحو غير متناسب، ما قد يؤدي إلى حلقة من الفقـر 

بــأن هــدف سياســات الســالمة علــى الطــرق ينبغــي أن يتمثــل فــي كفالــة  وٕاذ نــذكرالــذي يتفــاقم بســبب ضــياع الــدخل؛ 
  الحماية لجميع المستخدمين؛ 

 
بـــأن الســـالمة علـــى الطـــرق تتطلـــب معالجـــة القضـــايا األوســـع نطاقـــًا المتعلقـــة  وٕاذ نقـــر   مـــن الديباجـــة ١٩الفقـــرة 

باإلتاحة المنصفة للتنقل، وأن تعزيز طرق النقل المستدامة، والسيما وسائل النقل العام المأمونة والممارسة المأمونة 
  ق؛للمشي وركوب الدراجة، يعد من العناصر الرئيسية للسالمة على الطر 

 
أهميـة إيـالء العنايـة الواجبـة لمسـألة التنقـل الحضـري المسـتدام وتحسـين سـهولة  وٕاذ نؤكـد   لديباجةمن ا ٢٠الفقرة 

الوصــول إلــى المقاصــد واألنشــطة والخــدمات والســلع عنــد صــياغة "الخطــة الحضــرية الجديــدة"، كــي يعتمــدها مــؤتمر 
ث) الـذي سـُيعقد فـي كيتـو بـإكوادور، فـي األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية الحضـرية المسـتدامة (الموئـل الثالـ

  ؛٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر 
 

دور وأهميـــة صـــكوك األمـــم المتحـــدة القانونيـــة المتعلقـــة بالســـالمة علـــى  وٕاذ نعيـــد تأكيـــد   مـــن الديباجـــة ٢١لفقـــرة 
بشـــأن الفتـــات  ١٩٦٨بشـــأن الســـير علـــى الطـــرق، واتفاقيـــة عـــام  ١٩٦٨وعـــام  ١٩٤٩الطـــرق، مثـــل اتفـــاقيتي عـــام 

بشـأن الفحـص  ١٩٩٧بشأن األنظمة التقنية للمركبـات، واتفـاق عـام  ١٩٩٨و ١٩٥٨شارات الطرق، واتفاقي عام وإ 
  ة؛بشأن نقل البضائع الخطر  ١٩٥٧التقني الدوري للمركبات، واتفاق عام 

 
على الدول التـي اعتمـدت تشـريعات شـاملة بشـأن عوامـل الخطـر الرئيسـية، بمـا وٕاذ نثني    من الديباجة ٢٢الفقرة 

وٕاذ فــي ذلــك عــدم اســتخدام أحزمــة األمــان، ووســائل تقييــد األطفــال والخــوذ، والقيــادة تحــت تــأثير الكحــول، والســرعة، 
ة المأمونـــة، إلـــى عوامـــل الخطـــر األخــرى مثـــل الحـــاالت الصـــحية واألدويـــة التــي تـــؤثر علـــى القيـــاد نســترعي االنتبـــاه

واإلجهـــاد، واســـتخدام المخـــدرات، والمـــؤثرات العقليـــة والمـــواد النفســـانية التـــأثير، والهواتـــف المحمولـــة وســـائر األجهـــزة 
  اإللكترونية وأجهزة كتابة النصوص؛ 

 
 التــي تــدعماألهميــة الحاســمة لإلجــراءات الراميــة إلــى إنفــاذ قــانون المــرور  وٕاذ ننظــر فــي   مــن الديباجــة ٢٣الفقــرة 

دور حمـــالت إذكـــاء الـــوعي فـــي الوقايـــة مـــن حـــوادث المـــرور، والحـــد مـــن فـــي بممارســـات ذكيـــة لرصـــد المخـــاطر، و 
   ا؛اإلصابات واألضرار التي تسببه

 
بـالتزام الـدول والمجتمـع المـدني بالسـالمة علـى الطـرق باالحتفـال بـاليوم العـالمي  وٕاذ نقـر   من الديباجـة ٢٤الفقرة 

    ؛رور على الطرق وأسابيع السالمة على الطرق التي تنظمها األمم المتحدةإلحياء ذكرى ضحايا حركة الم
 

بالتقدم الـذي أحـرزه بعـض البلـدان فـي تـوفير اإلتاحـة الشـاملة للخـدمات الصـحية  وٕاذ نقر   من الديباجة ٢٥الفقرة 
والرعايــة المتكاملــة فــي مراحــل مــا قبــل دخــول المستشــفى واإلقامــة فــي المستشــفى ومــا بعــد الخــروج مــن المستشــفى 

  وٕاعادة اإلدماج لضحايا حوادث المرور، بما في ذلك تعزيز إدارة حاالت اإلصابات الجماعية؛  
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بعمل منظومة األمم المتحدة، والسيما ريادة منظمة الصحة العالمية كمنسق،  وٕاذ نعترف   من الديباجة ٢٦الفقرة 
لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبـا، فـي  في العمل بالتعاون الوثيق مع اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة، والسيما

، والتــزام برنــامج األمــم المتحــدة ٢٠٢٠-٢٠١١ة علــى الطــرق وضــع الخطــة العالميــة لعقــد العمــل مــن أجــل الســالم
للمســــتوطنات البشــــرية (موئــــل األمــــم المتحــــدة)، وبرنــــامج األمــــم المتحــــدة للبيئــــة، ومنظمــــة األمــــم المتحــــدة للطفولــــة 
(اليونيســيف)، ومنظمــة العمــل الدوليــة، مــن بــين عــدة وكــاالت أخــرى، فــي ســبيل دعــم جهودهــا وجهــود البنــك الــدولي 

ف اإلنمائية اإلقليمية المبذولة لتنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بالسالمة على الطرق، والسـيما فـي البلـدان والمصار 
  النامية؛ 

 
دور فريق األمم المتحدة المعني بالتعاون في مجال السالمة على الطـرق كآليـة  وٕاذ نؤكد   من الديباجة ٢٧الفقرة 

  تشاورية لتيسير التعاون الدولي في مجال السالمة على الطرق؛ 
 

نحـيط  وٕاذبإنشاء الفريـق االستشـاري الرفيـع المسـتوى المعنـي بالنقـل المسـتدام،  وٕاذ نرحب   من الديباجة ٢٨الفقرة 
الخاص لألمين العام المعني بالسالمة على الطرق كأداة فعالة في تعزيز العمل الدولي علـى  بتعيين المبعوث علماً 

  الحد من عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور في العالم؛ 
 

الحكومـات وجميـع أصـحاب المصـلحة المعنيـين إلـى التعـاون مـع الفريـق  وٕاذ ندعو   مكررًا من الديباجة ٢٩الفقرة 
شــاري الرفيــع المســتوى التــابع لألمــين العــام لألمــم المتحــدة والمعنــي بالنقــل المســتدام، وٕايــالء االعتبــار الواجــب االست

  لتوصياته المتعلقة بالسالمة على الطرق؛ 
 

أهميـة تعزيـز القـدرات ومواصـلة التعـاون الـدولي، بمـا فـي ذلـك تعزيـز التعـاون  ٕاذ نراعـيو    من الديباجة ٣٠الفقرة 
بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، بما فـي ذلـك التعـاون بـين البلـدان التـي لـديها طـرق مشـتركة عبـر الحـدود، مـن 

، وتقـديم الـدعم المـالي أجل مواصلة دعم الجهود المبذولة لتحسين السالمة على الطرق، والسيما في البلـدان الناميـة
   ؛٢٠٣٠والتقني، حسب االقتضاء، في سبيل تحقيق أهداف عقد العمل وأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 

 
  على التعلم من الخبرات الماضية واالستفادة من اإلنجازات المحققة؛  روٕاذ نصّ   من الديباجة  ٣١الفقرة 

 
وبتنفيــذ الخطــة العالميــة الخاصــة بعقــد  ٢٠٢٠-٢٠١١االلتــزام بعقــد العمــل مــن أجــل الســالمة علــى الطــرق  نجــدد

  يلي:  لعمل من أجل السالمة على الطرق تنفيذًا كامًال ومالئم التوقيت، ونقرر ماا
 

  وتحسين التشريعات واإلنفاذ اإلجراءات الموصى بها لتعزيز إدارة السالمة على الطرق
 

لـــة الرائــدة وآليـــات التنســيق المعنيـــة علـــى  علــى أن تشــجيع الـــدول   مـــن المنطـــوق ١الفقــرة  تعـــزز الوكــاالت المموَّ
وأن تعـزز التعـاون بـين الحكومـات، بمـا فـي  ، إن هي لم تكن قد فعلت ذلـك بعـده،الصعيدين الوطني ودون الوطني

األكاديميـــة والقطـــاع الخـــاص والمؤسســـات الخيريـــة، فـــي هـــذا  واألوســـاطذلـــك الهيئـــات البرلمانيـــة والمجتمـــع المـــدني 
  الصدد؛ 

 
األكاديميـة، والقطـاع الخـاص، والمؤسسـات الخيريـة،  واألوسـاطتشـجيع المجتمـع المـدني،    مـن المنطـوق ٢الفقرة 

   ؛٢٠٢٠-٢٠١١على تعزيز التزامها باإلسراع بتنفيذ الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السالمة على الطرق 
  

دعـوة الـدول التـي لـم تضـاعف بعـد جهودهـا مـن أجـل وضـع خطـط وطنيـة بشـأن السـالمة    من المنطوق ٣الفقرة 
لخطة العالمية لعقـد العمـل إعماًال لذلك، وأن تعتمد التشريعات الشاملة وتنفذها ، إلى أن تقوم بعلى الطرق وتنفيذها

ية المتمثلة في زيادة النسبة المئوية للبلـدان التـي ، في سبيل بلوغ الغا٢٠٢٠-٢٠١١من أجل السالمة على الطرق 
تحظــى بتشــريعات شــاملة بشــأن عوامــل الخطــر الرئيســية، بمــا فــي ذلــك عــدم اســتخدام أحزمــة األمــان، ووســائل تقييــد 
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، على ٢٠٢٠بحلول عام من البلدان، ٪ ٥٠٪ إلى ١٥األطفال والخوذ، والقيادة تحت تأثير الكحول، والسرعة، من 
  ؛ ٢٠١٠ لعام ٦٤/٢٥٥ق عليه في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم النحو المتف

 
تحديد عوامل الخطر األخرى التي تؤدي إلى عدم التركيز أثناء القيادة ونقص القدرة على    من المنطوق ٤الفقرة 

م المخــدرات والمــؤثرات االقيــادة، مثــل الحــاالت الطبيــة واألدويــة التــي تــؤثر علــى القيــادة المأمونــة، واإلجهــاد، واســتخد
ـــة الطـــرق، والعوامـــل البصـــرية التـــي تـــؤدي إلـــى صـــرف االنتبـــاه، والهواتـــف  ـــة والمـــواد النفســـانية التـــأثير، وبيئ العقلي
المحمولة وسائر األجهزة اإللكترونية وأجهزة كتابة النصوص، واعتماد التشريعات الفعالة والمسندة بالبينـات، حسـب 

  االقتضاء؛ 
  

تعزيـز اسـتراتيجيات حفـظ األمـن علـى الطـرق وتـدابير إنفـاذ قـوانين المـرور بغيـة الحـد مـن    نطوقمن الم ٥الفقرة 
حوادث المرور، بطرق من بينها تعزيز التكامل بـين الوكـاالت المعنيـة بإنفـاذ قـوانين المـرور الخاصـة بضـبط األمـن 

  مرور؛وتفقد حركة المرور، وجمع البيانات عن البنى التحتية للطرق وعن حوادث ال
 

ن وقوع حوادث المرور، بما فـي عتحسين جودة عملية جمع البيانات المنهجية والمتكاملة    من المنطوق ٦الفقرة 
ن الوفيات والمراضـة والعجـز، التـي تشـتمل علـى بيانـات مصـنفة؛ وعذلك المعلومات الواردة من مختلف المصادر، 

من أجل معالجة المسائل المتعلقة بمدى إمكانية االعتماد على البيانات وبالتبليغ غير الكـافي، ينبغـي إجـراء جمـع و 
البيانــات بمعرفــة الســلطات المختصــة، بمــا فــي ذلــك شــرطة المــرور والخــدمات الصــحية، بمــا يتماشــى مــع المعــايير 

  والتعاريف الدولية؛ 
 

صحة العالمية إلى مواصلة توحيد التعاريف والمؤشرات وممارسات التبليغ، دعوة منظمة ال   من المنطوق ٧الفقرة 
إنتـــاج  مـــن أجـــلفـــي ذلـــك فيمـــا يتعلـــق بالوفيـــات واإلصـــابات الناجمـــة عـــن حـــوادث الطـــرق، وعوامـــل الخطـــر،  بمـــا

  معلومات قابلة للمقارنة؛ واالستفادة من أفضل الممارسات الحالية في هذا المجال؛ 
 

تشجيع البحث وتبادل النتائج مـن أجـل دعـم النهـوج المسـندة بالبيِّنـات للوقايـة مـن الوفيـات    من المنطوق ٨الفقرة 
  واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور وتخفيف عواقبها؛ 

  
تشجيع الدول على اعتماد التكنولوجيات الجديـدة فـي إدارة المـرور وُنظـم النقـل الذكيـة مـن    من المنطوق ٩الفقرة 

  مخاطر حوادث المرور وتحقيق أكبر قدر من فعالية االستجابة؛أجل الحد من 
 

إلــى صــكوك األمــم المتحــدة القانونيــة بشــأن  علــى النظــر فــي أن تنضــمتشــجيع الــدول    مــن المنطــوق ١٠الفقــرة 
وعلى المشاركة في أنشطة منتديات األمم  إن هي لم تكن فعلت ذلك بعده، ،تصادق عليهاالسالمة على الطرق أو 

  ة المتخصصة المعنية بالنقل؛ المتحد
 

  واستعمال وسائل النقل المستدامة السالمة على الطرق لتعزيزاإلجراءات الموصى بها 
 

والميســورة التكلفـــة،  والمتاحــة بســهولة،النقــل الســليمة بيئيــًا، والمأمونــة،  وســائلتعزيــز    مــن المنطــوق ١١الفقــرة 
لتحسـين  وسـيلةوالسيما وسائل النقل العام ووسائل النقل غير اآللية، وتكامل الوسائل المتعـددة علـى نحـو مـأمون، ك

الســالمة علــى الطــرق، وتحقيــق المســاواة االجتماعيــة، والصــحة العموميــة، والتخطــيط الحضــري، بمــا فــي ذلــك قــدرة 
الحضرية والريفيـة، وفـي هـذا الصـدد، مراعـاة السـالمة علـى الطـرق والتنقـل  المدن على التكيف والربط بين المناطق

  كجزء من الجهود المبذولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛ 
 

ها وٕانفاذها من أجل العمل بنشاط على حماية وتعزيز طبيقاعتماد السياسات والتدابير وت   من المنطوق ١٢الفقرة 
ــــدراجات، مثــــلســــالمة المشــــاة والتنقــــل بواســــطة  ممــــرات المشــــاة والحــــارات و/ أو المســــارات المخصصــــة  تــــوفير ال
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للدراجات، واإلضاءة الكافيـة، وأجهـزة التصـوير اآللـي لرصـد السـرعة، والفتـات وعالمـات الطـرق، فـي سـبيل تحسـين 
  سارية؛ السالمة على الطرق والحصائل الصحية األوسع نطاقًا، والسيما الوقاية من اإلصابات واألمراض غير ال

 
فرض حدود السرعة المناسبة والمأمونة وٕانفاذها، ودعمها بتدابير السالمة المالئمة مثـل    من المنطوق ١٣الفقرة 

عالمــات الطــرق، وأجهــزة التصــوير اآللــي لرصــد الســرعة، وغيرهــا مــن آليــات تقييــد الســرعة، والســيما حــول المــدارس 
  الطرق؛  وفي المناطق السكنية، لضمان سالمة جميع مستخدمي

  
تشجيع الجهود المبذولة لضمان سالمة جميع مستخدمي الطرق وحمـايتهم بتـوفير البنـى    من المنطوق ١٤الفقرة 

السالمة على الطرق، والسيما في الطرق األشد خطورة التي ترتفع فيها معـدالت الحـوادث،  لتحسينالتحتية الالزمة 
فيما يتعلق بطرق النقل اآللية وغير اآللية، بواسطة مزيج من التخطيط المالئم للطرق وتقييم مأمونيتها، وتصـميمها 

  وبنائها وصيانتها، مع أخذ جغرافية البلد في االعتبار؛
 

تشــجيع مــؤتمر األمــم المتحــدة المعنــي باإلســكان والتنميــة الحضــرية المســتدامة (الموئــل    نطــوقمــن الم ١٥الفقــرة 
المــزودة وســائل النقــل العــام ووســائل النقــل غيــر  وٕاتاحــةالثالــث)، علــى إيــالء االهتمــام الكــافي للســالمة علــى الطــرق 

معظــم الوفيــات واإلصــابات الناجمــة المأمونــة فــي "الخطــة الحضــرية الجديــدة" المســتقبلية، مــع مراعــاة أن  بمحركــات
  عن حوادث الطرق تقع في المناطق الحضرية؛ 

  
  اإلجراءات الموصى بها لحماية مستخدمي الطرق المعرضين للخطر

 
حــث الــدول علــى تعزيــز سياســات الســالمة علــى الطــرق وتكييفهــا وتنفيــذها، مــن أجــل    مــن المنطــوق ١٦الفقــرة 

التـأثر مـن بـين مسـتخدمي الطـرق، والسـيما األطفـال والشـباب وكبـار السـن واألشـخاص ذوي  حماية األفراد السريعي
اإلعاقـــة، بمـــا يتماشـــى مـــع صـــكوك األمـــم المتحـــدة القانونيـــة بمـــا فـــي ذلـــك اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل واتفاقيـــة حقــــوق 

  األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 
 

ل األشـخاص ذوي اإلعاقـة وسـائر المسـتخدمين اتخاذ تدابير مالئمة تكفل إمكانية وصـو    من المنطوق ١٧الفقرة 
الذين يعانون من صعوبة الحركة، على قدم المسـاواة مـع غيـرهم، إلـى البيئـة الماديـة للطـرق واألمـاكن المحيطـة بهـا 

   ء؛وٕالى وسائل النقل، في المناطق الحضرية والريفية سواًء بسوا
 

ين الجنسـين فـي جميـع عمليـات رسـم السياسـات وتنفيـذ الدمج الكامل لمنظور المسـاواة بـ   من المنطوق ١٨الفقرة 
  السياسات التي تتعلق بالتنقل والسالمة على الطرق، والسيما في الطرق واألماكن المحيطة بها ووسائل النقل العام؛ 

 
تشـجيع الـدول علـى وضـع وتنفيـذ تشـريعات وسياسـات شـاملة بشـأن الـدراجات البخاريـة،   من المنطوق  ١٩الفقرة 
وظـــروف العمـــل، واســـتخدام راكبـــي الـــدراجات  صـــدار رخـــص القيـــادة وتســـجيل المركبـــات،إ ذلـــك التـــدريب و  بمـــا فـــي

البخاريــة للخــوذ ومعــدات الحمايــة الشخصــية، نظــرًا الرتفــاع عــدد الوفيــات واإلصــابات المرتبطــة بالــدراجات البخاريــة 
  ؛وزيادتها في العالم على نحو غير متناسب، والسيما في البلدان النامية

 
  ا لتطوير وتعزيز استعمال مركبات آمنةاإلجراءات الموصى به

 
أمـان المركبـات بشـأن األمـم المتحـدة  ضـوابط طبيـقتعزيز اعتمـاد السياسـات والتـدابير لت   من المنطوق ٢٠الفقرة 

المنطبقة لحماية  الضوابطأو ما يعادلها من المعايير الوطنية لضمان وفاء جميع المركبات اآللية بالحد األدنى من 
الركاب وسائر مستخدمي الطرق، بتزويد المركبات على نحو معياري بأحزمة األمان ووسائد الهواء، وُنظم السالمة 

  الفاعلة مثل نظام منع انغالق المكابح ونظام التحكم اإللكتروني في الثبات؛ 
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ان معالجة المسـائل الخاصـة بالسـالمة تشجيع العمل الوطني والتعاون الدولي على ضم  من المنطوق  ٢١الفقرة 
علـــى الطـــرق ونوعيـــة الهـــواء والـــتخلص مـــن المركبـــات الخاصـــة بنقـــل األفـــراد والنقـــل العـــام، فيمـــا يتعلـــق بالمركبـــات 

  المستعملة؛ 
 

  وبناء القدراتاإلجراءات الموصى بها إلذكاء الوعي 
 

رسم السياسات العامة الراميـة إلـى الحـد مـن حـوادث الطـرق المرتبطـة بالعمـل، بمشـاركة    من المنطوق ٢٢الفقرة 
الموظفين والعمال، من أجل إنفـاذ المعـايير الدوليـة الخاصـة بالسـالمة والصـحة فـي العمـل، والسـالمة علـى الطـرق، 

المهنيين لعمــل الخاصــة بــلطــرق والمركبــات المالئمــة، مــع إيــالء عنايــة خاصــة بالمســائل المتعلقــة بظــروف ااوبحالــة 
  السائقين؛  من 

 
زيــادة الــوعي بشــأن عوامــل الخطــر التــي تهــدد الســالمة علــى الطــرق وتــدابير الحمايــة    مــن المنطــوق ٢٣الفقــرة 

والوقاية، وتنفيذ أصحاب المصلحة المتعددين ألعمال الدعوة وحمالت التسويق االجتمـاعي التـي تركـز علـى أهميـة 
  سالمة على الطرق وأنماط المعيشة الصحية؛ الصلة المتبادلة بين ال

 
وضـع بـرامج تثقيفيـة وتدريبيـة شـاملة تضـم الجميـع وتسـتند إلـى البيِّنـات، وتطبيقهـا علـى    من المنطـوق ٢٤الفقرة 

جميــع مســتخدمي الطــرق علــى اتبــاع ســلوكيات  أســاس الــتعلم واالختبــار المســتمرين طــوال الحيــاة، مــن أجــل تحفيــز
  الوعي بشأن عوامل الخطر؛  نشر المجتمعات و بين الطرق و على بيئة آمنة إيجاد بغية  مسؤولة

 
  وخدمات التأهيل اإلجراءات الموصى بها من أجل تحسين التدابير المتخذة في أعقاب الحوادث

 
تعزيز خدمات الرعايـة الصـحية المقدمـة فـي المرحلـة السـابقة لـدخول المستشـفى بمـا فـي    من المنطوق ٢٥الفقرة 

ذلــك الخــدمات الصــحية الطارئــة والتــدابير الفوريــة المتخــذة فــي أعقــاب الحــوادث، والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن رعايــة 
ذ التشـريعات المالئمـة تنفيـعن طريق الرضح للمستشفيات والخدمات المقدمة خارج المستشفيات، وخدمات التأهيل، 

وبنــاء القـــدرات وتحســين الوصـــول إلــى الرعايـــة الصــحية المتكاملـــة فــي الوقـــت المناســب، ومطالبـــة منظمــة الصـــحة 
  العالمية بدعم الدول األعضاء في مساعيهم الوطنية؛ 

 
في ذلك في مجال العمل،  تقديم الخدمات المبكرة للتأهيل وٕاعادة الدمج االجتماعي، بما   من المنطوق ٢٦الفقرة 

إلــى المصــابين واألشــخاص ذوي اإلعاقــة الناجمــة عــن حــوادث المــرور، وتقــديم الــدعم الشــامل إلــى ضــحايا حــوادث 
  المرور وأسرهم؛ 

 
  اإلجراءات الموصى بها لتعزيز التعاون والتنسيق من أجل تحقيق السالمة على الطرق في العالم

 
دعـــوة الحكومـــات والوكـــاالت المعنيـــة بالســـالمة علـــى الطـــرق إلـــى اســـتكمال وتحســـين    مـــن المنطـــوق ٢٧الفقـــرة 
ها في مجال التعاون الدولي من أجل تبـادل أفضـل الممارسـات والعبـر المستخلصـة، ونقـل المعـارف، وتعزيـز أنشطت

مـن أجـل السـالمة علـى  إتاحة التكنولوجيات المبتكرة والمستدامة، وبناء القدرات، إعماًال للخطة العالمية لعقد العمـل
  ؛ ٢٠٣٠وخطة التنمية المستدامة لعام  ٢٠٢٠-٢٠١١الطرق 

 
دعــوة جميــع أصــحاب المصــلحة المعنيــين والســيما مجتمــع المــانحين إلــى زيــادة التمويــل    مــن المنطــوق ٢٨الفقــرة 

استكشاف أساليب تمويل جديدة لدعم إجراء البحوث وتنفيـذ السياسـات علـى ٕالى و  ،المخصص للسالمة على الطرق
  الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني والمحلي؛ 
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تشــجيع منظمــة الصــحة العالميــة بالتعــاون مــع وكــاالت األمــم المتحــدة األخــرى واللجــان    مــن المنطــوق ٢٩الفقــرة 
ئمــة فــي تيســير عمليــة شــفافة ومســتدامة وتشــاركية تضــم جميــع اإلقليميــة لألمــم المتحــدة، علــى اســتخدام اآلليــات القا

من أجل الحد من حوادث المرور والوفيات الناجمة  ،أصحاب المصلحة لتحديد الغايات الوطنية واإلقليمية والعالمية
والمشـــاركة فـــي العمليـــة التـــي ستفضـــي إلـــى تعريـــف واســـتخدام مؤشـــرات الغايـــات الخاصـــة بأهـــداف التنميـــة  عنهـــا،
  امة المتعلقة بالسالمة على الطرق؛ المستد

  
  دعوة الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى الموافقة على محتوى هذا اإلعالن.   من المنطوق ٣٠الفقرة 

  
__________________  
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      ٤الملحق 

  المالئم غير للترويج بشأن وضع حد إرشادات
   ١األطفال وصغار الرّضع ألغذية

  
 ]٢٠١٦أيار/ مايو  ١٣ – ١إضافة  ٦٩/٧[ج

 الغرض
  
 الرّضــع ألغذيــة المالئــم غيــر للتــرويج حــد وضــع بشـأن يتمثـل الغــرض مــن هــذه الوثيقــة فــي تقــديم إرشــادات -١

 السـارية، غيـر واألمـراض السمنة من والوقاية ودعمها، وحمايتها الطبيعية الرضاعة تعزيز بهدف األطفال، وصغار
 .التغذية عن ودقيقة واضحة معلومات على الرعاية مقدمي حصول وضمان الصحية، الغذائية الُنظم وتعزيز

  
  النطاق

  
"األغذيــة" فــي هــذه اإلرشــادات لإلشــارة إلــى األغذيــة والمشــروبات علــى الســواء (بمــا فــي  ُيســتخدم مصــطلح -٢

 الدوليــة لقواعــد ذلــك األغذيــة التكميليــة). وتــرد اإلرشــادات بشــأن التــرويج غيــر المالئــم لبــدائل لــبن األم فــي المدونــة
الوثيقــة محــل أي مــن األحكــام الالحقــة. وال تحــل هــذه  الصــحة ذات الصــلة جمعيــة األم وقــرارات لــبن بــدائل تســويق

  الواردة في المدونة ولكنها توضح إدراج بعض المنتجات المعينة التي ينبغي أن تشملها المدونة والقرارات الالحقة.
  
وتنطبــــق هــــذه اإلرشــــادات علــــى جميــــع األغذيــــة الُمنتجــــة تجاريــــًا التــــي تســــوَّق باعتبارهــــا مالئمــــة للرّضــــع  -٣

قة علـى أنهـا مالئمـة لهـذه  ٣٦أشهر إلى  ٦من األطفال البالغين من العمر  وصغار شهرًا. وُتعتبر منتجات ما مسوَّ
موسومة بالكلمـات "رضـيع" أو "مولـود" أو "طفـل صـغير"؛ (ب) أو يوصـى بإعطائهـا فـي  الفئة العمرية إذا كانت (أ)

 ســـنوات أو يتغـــذي مـــن زجاجـــة؛ ٣ســـنوات؛ (ج) أو موســـومة بصـــورة طفـــل يبـــدو ســـنه أقـــل مـــن  ٣ســـن يقـــل عـــن 
ســـنوات. ويتماشـــى هـــذا الـــنهج مـــع  ٣معروضـــة علـــى أي نحـــو آخـــر باعتبارهـــا مالئمـــة لألطفـــال دون ســـن  أو (د)

ومعاييره ذات الصـلة الخاصـة بأغذيـة الرّضـع وصـغار األطفـال التـي تشـير إلـى  المبادئ التوجيهية للدستور الغذائي
  ٢سنوات. ٣صغار األطفال حتى سن 

  
وال تنطبــق هــذه اإلرشــادات علــى المكّمــالت الغذائيــة الفيتامينيــة والمعدنيــة ومنتجــات التقويــة المنزليــة مثــل  -٤

مساحيق المغذيات الدقيقة والكميات الصغيرة من المكمـالت الغذائيـة الشـحمية. وعلـى الـرغم مـن أن هـذه المكمـالت 
ة، فإنهـا ليسـت أغذيـة فـي حـّد ذاتهـا وٕانمـا منتجـات ُتصـنف علـى أنهـا أغذيـة لألغـراض التنظيميـ والمنتجات كثيـرًا مـا

للتقوية. ومع ذلك ينبغي أن ُيطبَّق على هـذه المنتجـات العديـد مـن المبـادئ المتضـمنة فـي هـذه اإلرشـادات، بمـا فـي 
ذلــك تلــك المتعلقــة بــااللتزام بالمعــايير الوطنيــة والعالميــة لمســتويات المغــذيات وســالمتها وكميتهــا وحظــر أي رســائل 

  أشهر. ٦ر إلى استخدامها لألطفال دون سن تشي

                                                           
 ).٢٠١٦( ٩-٦٩ج ص عانظر القرار    ١

، CAC/GL-8-1991مبادئ الدستور الغذائي التوجيهيـة ألغذيـة الرّضـع األكبـر سـنًا وصـغار األطفـال التكميليـة المصـّنعة (   ٢
المجهـــــــــــزة مـــــــــــن )؛ ومعـــــــــــايير الدســـــــــــتور الغـــــــــــذائي ألغذيـــــــــــة الرّضـــــــــــع وصـــــــــــغار األطفـــــــــــال ٢٠١٣ُنقحـــــــــــت فـــــــــــي عـــــــــــام 

  )؛ ومعـــــــايير الدســـــــتور الغـــــــذائي ألغذيـــــــة الرّضـــــــع المعّلبـــــــة٢٠٠٦، ُنقحـــــــت فـــــــي عـــــــام Codex/STAN 074-1981( الحبـــــــوب
)CODEX STAN73-1981 ( لمساحيق متابعة تغذية الرّضع)؛ ومعايير الدستور الغذائيCODEX STAN 156-1987.(  
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ويجــــري التــــرويج ألغذيــــة الرّضــــع وصــــغار األطفــــال عــــن طريــــق البــــرامج الحكوميــــة، والمنظمــــات التــــي  -٥
الشــركات الخاصـة. وتنطبــق هـذه اإلرشــادات علـى جميـع هــذه األمـاكن، بــالنظر إلـى أن المبــادئ و تسـتهدف الـربح  ال

 هة المسؤولة عن الترويج.التي تتضمنها مهّمة بصرف النظر عن الج
  
 التعاريف

  
ُتعـــرَّف أغذيـــة الرضـــع وصـــغار األطفـــال بأنهـــا منتجـــات األغذيـــة والمشـــروبات التـــي تُنـــتج تجاريـــًا وتســـوق  -٦

 شهرًا من العمر. ٣٦خصيصًا بوصفها منتجات مالئمة لتغذية األطفال حتى 
 
، وبيعهـــا، والدعايـــة لهـــا، وتنفيـــذ خـــدمات العالقـــات العامـــة والتســـويق يعنـــي التـــرويج للمنتجـــات، وتوزيعهـــا -٧

 واإلعالم المتعلقة بها. 
 
وُيفسر الترويج تفسيرًا واسع النطاق يشمل توجيه الرسائل التي تستهدف اإلقناع أو التشجيع على شـراء أو  -٨

ة أن تُبعــث عــن طريــق اســتهالك أحــد المنتجــات أو التوعيــة بشــأن أحــد األســماء التجاريــة. ويمكــن للرســائل الترويجيــ
القنوات اإلعالمية التقليدية وشبكة اإلنترنت وسائر وسـائل التسـويق باسـتخدام طيـف مـن أسـاليب التـرويج المتنوعـة. 
وفضـًال عـن تقنيـات التـرويج التــي تسـتهدف المسـتهلكين اسـتهدافًا مباشـرًا، تنــدرج أيضـًا التـدابير الراميـة إلـى التــرويج 

ن الصحيين أو المستهلكين مـن خـالل وسـطاء آخـرين. وال يلـزم وجـود إشـارة إلـى االسـم للمنتجات في أوساط العاملي
 التجاري للمنتج حتى ُيعتبر النشاط دعاية أو ترويجًا.

 
والترويج المتبادل (الذي يسمى أيضًا التـرويج المشـترك أو توسـيع العالمـة التجاريـة) هـو شـكل مـن أشـكال  -٩

و أحـد المنتجـات أو الخـدمات بـالترويج لمنـتج آخـر ذي صـلة. وقـد يشـمل الترويج التسويقي حيـث ُيسـتهدف مسـتهلك
ذلك تغليف المنتج وتسميته التجارية وتوسيمه بحيـث يكـون قريـب الشـبه مـن منـتج آخـر (توسـيع العالمـة التجاريـة). 

المنـتج  وفي هذا السياق، قد يشير ذلك أيضًا إلى اسـتخدام أنشـطة ترويجيـة معينـة تخـص منـتج مـا أو التـرويج لهـذا
 في أماكن معينة من أجل الترويج لمنتج آخر.

  
  التوصيات

  
ينبغي الترويج لتغذية الرّضع وصغار األطفال المثلى استنادًا إلى المبـادئ التوجيهيـة للتغذيـة  .١التوصية  -١٠

ـــة ـــال غيـــر المعتمـــدين علـــى ١التكميليـــة للطفـــل المعتمـــد علـــى الرضـــاعة الطبيعي ـــة األطف ـــة لتغذي  والمبـــادئ التوجيهي
ـــين  ـــراوح أعمـــارهم ب ـــذين تت ـــة ال وينبغـــي التركيـــز علـــى اســـتخدام األغذيـــة  ٢شـــهرًا. ٢٤أشـــهر و ٦الرضـــاعة الطبيعي

  ٣المناسبة والغنية بالمغذيات والمعدَّة منزليًا والمتاحة محليًا التي ُتَعد وتُقدَّم كغذاء بأمان.
  

                                                           
الصــحة العالميــة. المبــادئ التوجيهيــة للتغذيــة التكميليــة للطفــل المعتمــد علــى  منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة ومنظمــة   ١

(تـــــــــم االطـــــــــالع  /http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/a85622/en ٢٠٠٣الرضـــــــــاعة الطبيعيـــــــــة. 
  ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٥ في
األطفـــال غيـــر المعتمـــدين علـــى الرضـــاعة الطبيعيـــة الـــذين تتـــراوح  منظمـــة الصـــحة العالميـــة. المبـــادئ التوجيهيـــة لتغذيـــة   ٢

   .٢٠٠٥شهرًا.  ٢٤أشهر و ٦أعمارهم بين 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241593431/en/  تشـــــــرين الثـــــــاني/  ٢٥(تــــــم االطـــــــالع فــــــي

  ).٢٠١٥نوفمبر 
 .٢٠٠٣االســتراتيجية العالميــة لتغذيــة الرّضــع وصــغار األطفــال، جنيــف. اليونيســيف.  انظــر منظمــة الصــحة العالميــة/   ٣

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42590/1/9241562218.pdf?ua=1&ua=1  تشــــرين الثــــاني/  ٢٥(تــــم االطــــالع فــــي
  ). ٢٠١٥نوفمبر 
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ال ينبغي الترويج لمنتجات تؤدي وظيفة بدائل لبن األم. وينبغي أن ُيفهم بديل لبن األم علـى  .٢التوصية  -١١
أنــه يشــمل أي ألبــان (أو منتجــات ُيمكــن اســتخدامها لتحــل محــل اللــبن، مثــل لــبن الصــويا المقــّوى)، فــي شــكل ســائل 

سـنوات (بمـا فـي ذلـك مسـاحيق المتابعـة  ٣مسحوق، تسوَّق خصيصًا لتغذية الرّضع وصغار األطفـال حتـى سـن  أو
وقــرارات جمعيــة  المدونــة الدوليــة لقواعــد تســويق بــدائل لــبن األموألبــان النمــّو). وينبغــي أن يكــون واضــحًا أن تنفيــذ 

 الصحة ذات الصلة التالية تشمل كل هذه المنتجات. 
  

 تـــؤدي وظيفـــة بـــدائل لـــبن األمال ينبغـــي التـــرويج ألغذيـــة الرّضـــع وصـــغار األطفـــال التـــي ال . ٣التوصـــية  -١٢
إذا اسـتوفت جميــع المعـايير الوطنيــة واإلقليميـة والعالميــة بشــأن تكوينهـا وســالمتها ونوعيتهـا ومســتوياتها التغذويــة  إال

ينبغــي وضــع نمــاذج مرتســمات المغــذيات وكانــت تتــواءم مــع المبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة الخاصــة بــالُنظم الغذائيــة. و 
واالسترشاد بها  في اتخاذ القرارات بشأن األغذية التي ُيعد الترويج لها غير مالئم. وينبغي تحديث معايير الدستور 

ووضـــع المبـــادئ التوجيهيـــة اإلضـــافية بمـــا يتماشـــى مـــع إرشـــادات المنظمـــة لضـــمان  ١الغـــذائي ومبادئـــه ذات الصـــلة
 ع وصغار األطفال، مع التركيز بشكل خاص على تجنب إضافة السكريات الحرة والملح.مالءمة المنتجات للرضّ 

  
ينبغــي للرســائل التــي تــرّوج ألغذيــة الرّضــع وصــغار األطفــال أن تــدعم التغذيــة المثلــى، كمــا  .٤التوصــية  -١٣

تعـددة، مـن خـالل ينبغي عدم إدراج الرسائل غير المالئمـة. وتُبعـث الرسـائل الخاصـة بالمنتجـات التجاريـة بأشـكال م
اإلعالنــات والتــرويج والرعايــة، بمــا فــي ذلــك الكتّيبــات والمعلومــات التــي تَُبــث عــن طريــق اإلنترنــت وبطاقــات وســم 

  العبوات. وبغض النظر عن شكل الرسائل، ينبغي لها دائمًا:
  أن تتضــمن ملحوظــة عــن أهميــة مواصــلة الرضــاعة الطبيعيــة حتــى ســنتين أو بعــد ذلــك، وأهميــة عــدم

 أشهر من العمر؛ ٦ل التغذية التكميلية قبل بلوغ الطفل إدخا

 أن تذكر السن المناسبة لبدء استخدام الغذاء (والتي يجب أال تقل عن ستة أشهر)؛ 

  أن تكــون ســهلة الفهــم لآلبــاء وســائر مقــدمي الرعايــة، مــع بيــان المعلومــات علــى بطاقــة الوســم بشــكل
  واضح وسهل القراءة. 

 
  وال ينبغي للرسائل:  -١٤

 تتضـــــمن أي صـــــورة أو نـــــص أو عـــــرض آخـــــر ُيمكـــــن أن يـــــوحي بإعطـــــاء المنـــــتج للرّضـــــع دون  أن
 أشهر (بما في ذلك اإلشارة إلى المعالم الرئيسية والمراحل)؛ ٦ سن

  ،أن تتضمن أي صورة أو نص أو عرض آخر يرجح له أن ُيحـبط الرضـاعة الطبيعيـة أو ُيثنـي عنهـا
 المنتج يكاد يكون مماثًال للبن األم أو أفضل منه؛أو يعقد مقارنة مع لبن األم، أو يوحي بأن 

 أن توصي بالتغذية بالزجاجات أو تروج لها؛ 

  أن تنطــوي علــى تأييــد، أو علــى أي شــيء ُيمكــن أن ُيعتبــر تأييــدًا، مــن هيئــة مهنيــة أو غيرهــا، إال إذا
 ة المعنية. كان ذلك قد اعُتمد تحديدًا من السلطات التنظيمية الوطنية أو اإلقليمية أو الدولي

  
  
  

                                                           
، CAC/GL-8-1991طفـال التكميليـة المصـّنعة (مبادئ الدستور الغذائي التوجيهية ألغذية الرّضع األكبر سنًا وصـغار األ    ١

ـــــــي عـــــــام  ـــــــال المجهـــــــزة مـــــــن٢٠١٣ُنقحـــــــت ف ـــــــة الرّضـــــــع وصـــــــغار األطف ـــــــوب )؛ ومعـــــــايير الدســـــــتور الغـــــــذائي ألغذي    الحب
)Codex/STAN 074-1981 ـــــــــــة الرّضـــــــــــع المعّلبـــــــــــة٢٠٠٦، ُنقحـــــــــــت فـــــــــــي عـــــــــــام  )؛ ومعـــــــــــايير الدســـــــــــتور الغـــــــــــذائي ألغذي
)CODEX STAN 73-1981الغـــــذائي االستشـــــارية بمكونـــــات الفيتامينـــــات لالســـــتخدام فـــــي أغذيـــــة الرّضـــــع  )؛ وقائمـــــة الدســـــتور

  ).٢٠٠٩، نقحت في عام CAC/GL 10-1979واألطفال (
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. ال ينبغـــي أن يكـــون هنـــاك تـــرويج عرضـــي لبـــدائل لـــبن األم بشـــكل غيـــر مباشـــر عـــن طريـــق ٥التوصـــية  -١٥
  الترويج ألغذية الرّضع وصغار األطفال.

  يتعين أن يكون تصميم العبوة ووسمها والمواد المسـتخدمة لتـرويج األغذيـة التكميليـة مختلفـة عـن تلـك
سبيل  ال ُيمكن استخدامها بطريقة ترّوج أيضًا لبدائل لبن األم (على المستخدمة لبدائل لبن األم بحيث

المثال، ينبغي استخدام مخططات ملونة وتصاميم وأسماء وشعارات وأشـياء جالبـة للحـظ مختلفـة عـن 
 اسم الشركة وشعارها).

  للرّضــع ينبغــي للشــركات التــي تســّوق بــدائل لــبن األم أن تمتنــع عــن تــرويج منتجاتهــا الغذائيــة األخــرى
وصغار األطفال بطريقة مباشرة أو غيـر مباشـرة عـن طريـق إقامـة عالقـات مـع اآلبـاء وسـائر مقـدمي 
ـــال، مـــن خـــالل نـــوادي الرّضـــع ومجموعـــات وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي  الرعايـــة (علـــى ســـبيل المث

 وفصول رعاية األطفال والمسابقات).
  

صـغار األطفـال أال توجـد تضـاربًا فـي المصـالح . ينبغي للشركات التـي تسـّوق أغذيـة الرّضـع و ٦التوصية  -١٦
فــي المرافــق الصــحية وفــي الــُنظم الصــحية. وبالمثــل ينبغــي للعــاملين الصــحيين والــنظم الصــحية ورابطــات المهنيــين 

ممثيلهــا  الصــحيين والمنظمــات غيــر الحكوميــة تجنــب مثــل هــذا التضــارب فــي المصــالح. وينبغــي لهــذه الشــركات أو
  االمتناع عما يلي: 

  تقديم منتجات مجانية أو عّينات أو أغذية مخفضة الثمن ألسر الرّضع أو صغار األطفال من خالل
  العاملين الصحيين أو المرافق الصحية، إال:

كإمــــدادات تــــوزع عــــن طريــــق البــــرامج الصــــحية المصــــرح بهــــا رســــميًا. وال ينبغــــي للمنتجــــات  -
  شركات؛الموزَّعة في هذه البرامج أن ُتظهر األسماء التجارية لل

  التبرع بمعدات أو خدمات للمرافق الصحية أو توزيعها عليها؛ 

 إعطاء هدايا أو حوافز لموظفي الرعاية الصحية؛ 

 استخدام المرافق الصحية الستضافة أحداث أو مسابقات أو حمالت؛ 

 إعطاء أي هدايا أو قسائم لآلباء ومقدمي الرعاية واألسر؛ 

  مباشـــرة لآلبـــاء وســـائر مقـــدمي الرعايـــة بشـــأن تغذيـــة الرّضـــع تـــوفير التثقيـــف بطريقـــة مباشـــرة أو غيـــر
 وصغار األطفال في المرافق الصحية؛

 .توفير أي معلومات للعاملين الصحيين باستثناء المعلومات العلمية والوقائعية 

 عقد اجتماعات للجهات الراعية للمهنيين الصحيين واجتماعات علمية 
  

والنظم الصحية ورابطات المهنيين الصحيين والمنظمات غير الحكوميـة وبالمثل ينبغي للعاملين الصحيين  -١٧
  االمتناع عما يلي:

  قبـــــول منتجــــــات مجانيــــــة أو عّينــــــات أو أغذيــــــة مخفضــــــة الــــــثمن للرّضــــــع أو صــــــغار األطفــــــال مــــــن
  إال:  الشركات،

ة فـي كإمدادات توزع عن طريق البرامج الصحية المصرح بها رسميًا. وال ينبغي للمنتجات الموزَّعـ  -
  هذه البرامج أن ُتظهر األسماء التجارية للشركات؛ 

  قبول معدات أو خدمات من شركات تسوِّق أغذية للرّضع وصغار األطفال؛ 

 قبول هدايا أو حوافز من هذه الشركات؛ 

 السماح باستخدام المرافق الصحية من أجل أحداث أو مسابقات أو حمالت تجارية؛ 
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 يـــة للرّضـــع وصـــغار األطفـــال بتوزيـــع أي هـــدايا أو قســـائم لآلبـــاء الســـماح للشـــركات التـــي تســـوِّق أغذ
 ومقدمي الرعاية واألسر من خالل المرافق الصحية؛

  الســماح لهــذه الشــركات بتــوفير التثقيــف بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي المرافــق الصــحية لآلبــاء
 وسائر مقدمي الرعاية؛

  الصحيين واالجتماعات العلمية.السماح لهذه الشركات برعاية اجتماعات المهنيين 
  

منظمـة بشـأن تسـويق األطعمـة والمشـروبات غيـر الكحوليـة المجموعـة توصـيات ينبغـي تنفيـذ  .٧التوصية  -١٨
مــع إيــالء عنايــة خاصــة لضــمان أن الســياقات التــي يجتمــع فيهــا الرّضــع وصــغار األطفــال  ،تنفيــذًا كــامالً  ١لألطفــال

والســكريات الحــرة والملــح.  المتحولــةوالــدهون  ٢خاليــة مــن جميــع أشــكال التســويق لألغذيــة الغنيــة بالــدهون المشــبعة
بهـا تحديـدًا، فـإنهم مـع حين أن األغذية التي تسـوَّق لألطفـال قـد ال يكـون الرّضـع وصـغار األطفـال مقصـودين  وفي

ذلك قد يستهلكونها. وينبغي تنفيذ مجموعة متنوعة من االسـتراتيجيات للحـد مـن اسـتهالك الرّضـع وصـغار األطفـال 
  لألغذية غير المالئمة لهم. 

  
__________________  

                                                           
. جنيـف: منظمـة مجموعة توصيات بشأن تسويق األطعمة والمشروبات غير الكحولية لألطفالمنظمة الصحة العالمية.    ١

  .٢٠١٠ الصحة العالمية؛
األطفال أن يحصلوا على محتوى كاٍف من الدهون، ومـع ذلـك فقـد أشـارت مشـاورة الخبـراء المشـتركة بـين ينبغي لصغار    ٢

، إلــى أن الطاقــة المســتمدة مــن الــدهون ٢٠٠٨العالميــة التــي ُأجريــت فــي عـام  الصـحة ومنظمــة والزراعــة األغذيــة منظمــة بـين
 من الطاقة اإلجمالية. ٪٣٥ينبغي أال تتجاوز نسبتها 
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  ٥ لملحقا
  
  

  ١إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول
  

  ]٢٠١٦أيار/ مايو  ١٨ –مرفق التذييل، الملحق، ال، ٦٩/٦[ج
  
  

  إطار جامع للمشاركة مع الجهات 
  الفاعلة غير الدول

    
  مقدمة

  
 التشــغيلية وٕاجراءاتهــا المنظمــة وسياســة الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات مــع للمشــاركة الجــامع اإلطــار ينطبــق  -١

 الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات مــع المشــاركة أوجــه جميــع علــى الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات مــع المشــاركة إدارة بشــأن
 المشاركة بشأن األربع المحددة التشغيلية واإلجراءات السياسات تطبيق يقتصر بينما ٢المنظمة، مستويات كل على
 علـى األكاديميـة والمؤسسـات الخيريـة والمؤسسـات الخـاص للقطاع التابعة والكيانات الحكومية غير المنظمات على

  .التوالي
  

  المشاركة: األساس المنطقي والمبادئ والفوائد والمخاطر
  

  األساس المنطقي
  
صـار  وقـد. سلطة التوجيه والتنسيق في ميدان العمل الصحي الدولي وفقـًا لواليتهـا الدسـتورية هيالمنظمة   -٢

المشــهد الصــحي أكثــر تعقيــدًا مــن جوانــب عديــدة شــملت فــي جملــة أمــور الزيــادة فــي عــدد الجهــات الفاعلــة، ومنهــا 
لدورها المهم فـي مجـال الصـحة الجهات الفاعلة غير الدول. وتشارك المنظمة مع الجهات الفاعلة غير الدول نظرًا 

العالميــة بشــأن االرتقــاء بالصــحة العموميــة وتعزيزهــا وتشــجيع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول علــى اســتخدام أنشــطتها 
  الرامية إلى حماية الصحة العمومية وتعزيزها.

  
سيق فـي ميـدان التوجيه والتن هيئةمن دستورها، العمل ك ٢منظمة، حسبما تحدِّدها المادة الوتشمل وظائف   -٣

العمل الصحي الدولي؛ وٕاقامة التعاون الفّعال مع منظمات مختلفة والحفاظ عليه؛ وتشـجيع التعـاون بـين الجماعـات 
التي ُتسهم في النهوض بالصحة. وعالوة على ذلك، يفـّوض الدسـتور لجمعيـة الصـحة أو المجلـس  والمهنيةالعلمية 

وســــوف تتصــــرف المنظمــــة،  ٣محـــدَّدة مــــع المنظمــــات األخـــرى. التنفيـــذي، والمــــدير العــــام، الـــدخول فــــي مشــــاركات
                                                           

 ).٢٠١٦( ١٠-٦٩ج ص عانظر القرار    ١

 وكــذلك ،المنظمــة إطــار فــي إنشــاؤها تــم التــي الكيانــات مجموعــةو  القطريــة، والمكاتــب اإلقليميــة والمكاتــب الرئيســي المقــر   ٢
فسـيطبق إطـار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر  استضافتها، يتم التي الشراكات حالة يوفتم استضافتها. يالتي  الشراكات

ــــــًا ب ــــــدول رهن ــــــات العالميــــــة الصــــــحية الشــــــراكاتمــــــع  بالمشــــــاركة الخاصــــــة المنظمــــــة سياســــــةال   القــــــرار االستضــــــافة ( وترتيب
 استضافتها والشراكات الخارجية أيضًا. الشراكات التي يتم ٤٩وتشرح الفقرة ). ١٠-٦٣ع ص  ج

  .٧١و ٤١و ٣٣و ١٨ المواد العالمية، الصحة منظمة دستور   ٣
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بعين  واألخذلجمعية الصحة،  إجرائية ومقرراتيتعلق بالجهات الفاعلة غير الدول، طبقًا لدستورها وأي قرارات   فيما
االعتبــار قــرارات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة أو المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي التــابع لألمــم المتحــدة، حســب 

  االقتضاء.
  
أهــــداف مشــــاركة المنظمــــة مــــع الجهــــات الفاعلــــة غيــــر الــــدول فــــي دعــــم تنفيــــذ سياســــات المنظمــــة  وتتمثــــل  -٤

بيــد أن هــذه المشــاركة الفعالــة  وتوصــياتها التــي قررتهــا األجهــزة الرئاســية، وكــذلك تطبيــق قواعــدها ومعاييرهــا التقنيــة.
 العنايـةتـدابير  تطبيـقب هـي أيضـًا واإلقليمي والقطري، تتطل العالمي وىمع الجهات الفاعلة غير الدول على المست

يتعــّين علــى المنظمــة، مــن أجــل الــتمكن مــن تعزيــز و  اإلطــار هــذا بموجــب المــذكورة الجهــات علــىالواجبــة والشــفافية 
، أن تعـزز فـي الوقـت نفسـه مصـلحتهاالعالميـة و  العموميـة مشاركتها مع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول لفائـدة الصـحة

ُيسـتخدم و ممكنة. ويتطلـب ذلـك إطـار مشـاركة قويـًا يمّكـن مـن تحقيـق المشـاركة  مخاطر إدارتها لما يرتبط بذلك من
 واليتهـانزاهـة المنظمـة وسـمعتها و  وصـونالمخـاطر وموازنتهـا مـع الفوائـد المتوقعـة، مـع حمايـة  أيضًا كأداة الستبانة

  .العمومية الصحة بشأن
  

  المبادئ
  
  جامعة التالية:المبادئ الغير الدول بتسترشد مشاركة المنظمة مع الجهات الفاعلة   -٥
  

  يجب على أي مشاركة:
  أن تبرهن على وجود فائدة واضحة للصحة العمومية؛  (أ)
   ؛عمل العامالمع دستور المنظمة وواليتها وبرنامج  تتطابق أن  )ب(
 النحــو علــىلــدول األعضــاء للقــرار اصــنع  وســلطةأن تحتــرم الطــابع الحكــومي الــدولي للمنظمــة   )ج(

  ؛المنظمة دستور في المحدد
مـــن دون أن تضـــر، الـــنهج العلمـــي الُمســـند بالبّينـــات الـــذي تقـــوم عليـــه أعمـــال  ،أن تـــدعم وتعـــزز  )د(

  المنظمة؛
مجـــال وضـــع  فـــيعملياتهـــا  بشـــأنوخصوصـــًا  ،لـــه مبـــرر الأن تحمـــي المنظمـــة مـــن أي تـــأثير   )ه(

   ١؛القواعد والمعاييرو  السياسات وتطبيق
   ؛المنظمة واستقاللها ومصداقيتها وسمعتهاتضّر بنزاهة  أال  )و(
 أشـكال مـن شـكل وأي ٢تضـارب المصـالح االقتضـاء، حسـب تجنـب،بمـا فـي ذلـك بفعالية  اإلدارة  )ز(

  ؛المنظمة على المخاطر
  ؛أن تتم على أساس الشفافية والصراحة والشمول والمساءلة والنزاهة واالحترام المتبادل  )ح(

  
  
  

                                                           
بشـأن الـنص  قـرار واتخـاذ معيـاري نـص ووضـعواإلعـداد،  المعلومـات، تجميـعالسياسات والقواعد والمعـايير  وضع يشمل   ١

 المعياري.

 .٢٦إلى  ٢٢ من الفقرات فيعلى النحو المحدد    ٢
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  فوائد المشاركة
  
 فـي العموميـة الصـحة علـى كبيـرة بفوائـد تعـود أن الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـع المنظمة لمشاركة يمكن  -٦

 التـوجيهي دورهـا ذلـك فـي بمـا للمنظمـة الدسـتوريةواألغـراض  المبـادئ احتـرامفـي إطـار وعلى المنظمة نفسها  العالم
 وتفـاعالت أجـالً  أطـول رئيسـية تعـاون عالقـات بـين المشـاركة أوجـه وتتراوح. العالم في الصحةوالتنسيقي في مجال 

  وقد تشمل الفوائد التي تنشأ عن هذه المشاركة كذلك: أمداً  وأقصر حجماً  أصغر

   المنظمة عمل في الدول غير الفاعلة الجهات مشاركة  (أ)

المنظمة المحتمل في الجهات الفاعلة غيـر الـدول لتعزيـز أثرهـا علـى الصـحة العموميـة فـي  تأثير  (ب)
  العالم أو التأثير في محددات الصحة االجتماعية واالقتصادية والبيئية 

والمعــايير  والقواعــد بالسياســات الــدول غيــر الفاعلــة الجهــاتامتثــال  علــى المحتمــل المنظمــة تــأثير  (ج)
  بالمنظمة الخاصة

  عمل المنظمة فيقد تسهم بها الجهات الفاعلة غير الدول  التي اإلضافية الموارد  )(د

 بالمنظمــة الخاصــة والمعــايير والقواعــد للسياســاتالــدول  غيــر الفاعلــة الجهــاتنشــر  فــي التوســع  (ه)
  بها والتزامها

  
  مخاطر المشاركة

  
 وعنـد ،بفعاليـة البـد مـن إدارتهـا مخـاطر علـى الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـع المنظمة مشاركة تنطوي قد  -٧

  بشكل خاص: يلي ما بحدوثجملة أمور،  ضمن الرئيسية، المخاطروتتصل  تالفيها االقتضاء،

 المصالح؛ تضارب  (أ)

مبرر له أو غير مالئم في عمل المنظمة تمارسه جهـة مـن الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول  ال تأثير  (ب)
  ١والسيما على سبيل المثال ال الحصر وضع السياسات والقواعد والمعايير؛

 الصـــحة مجـــال فـــي وواليتهـــاوســـمعتها  ومصـــداقيتها واســـتقاللها المنظمـــة نزاهـــة فـــي ســـلبي تـــأثير  (ج)
  العمومية؛

 بتحقيـق الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـن المعنيـة الجهـة مصـالح لخدمة أساساً  شاركةالم استخدام  (د)
  ؛أو من دون تحقيقها العمومية والصحة المنظمة لصالح محدودة فوائد

 أو عالمتهـا أو الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـن المعنيـة الفاعلـة الجهـة اسـم تـدعم التـي المشاركة  (هـ)
   ٢نشاطها؛ أو أراءهاأو  منتجها

  المنظمة؛ مع المشاركة طريق عن الدول غير الفاعلة الجهات إحدى صورة تجميل  )و(

  .تنافسية ميزة على الدول غير الفاعلة الجهات إحدى حصول  (ز)
                                                           

بشـأن الـنص نـص معيـاري واتخـاذ قـرار  ووضـع واإلعـداد، المعلومـات، تجميـع والمعـايير والقواعد السياسات وضع يشمل   ١
 المعياري.

 .الحشرية المبيدات بشأن المنظمة مشروعالمسبق للصالحية و  االختبار قبيل من المتوطدة العمليات يشمل ال االعتماد   ٢
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  الجهات الفاعلة غير الدول
  
وكيانـــات القطـــاع  ألغـــراض هـــذا اإلطـــار، تشـــمل الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة  -٨

  .الخاص والمؤسسات الخيرية والمؤسسات األكاديمية
  
هـي كيانـات ال تسـتهدف الـربح وتعمـل علـى نحـو مسـتقل عـن الحكومـات. وهـي  المنظمات غير الحكومية  -٩

يمارسـون حقـوق التصـويت بشـأن  اً عادة قائمة على العضـوية، ويكـون أعضـاؤها كيانـات ال تسـتهدف الـربح أو أفـراد
المنظمة غيـر الحكوميـة، أو يجتمعـون علـى أي نحـو آخـر حـول أهـداف تخـدم الصـالح العـام وال تسـتهدف سياسات 

. ويمكـن غير معنية بالشواغل ذات الطبيعة الخاصة أو التجارية أو المرتبطة بتحقيق الـربح . ويجب أن تكونالربح
المـــدني وشـــبكاته، والمنظمـــات  المنظمـــات المجتمعيـــة الشـــعبية، وجماعـــات المجتمـــععلـــى ســـبيل المثـــال  تشـــملأن 

  . الدينية، والجماعات المهنية، والجماعات المعنية بأمراض معينة، والجماعات الممثلة للمرضى
  

هــي مؤسســات تجاريــة أي أعمــال تجاريــة القصــد منهــا تحقيــق ربــح يعــود علــى  كيانــات القطــاع الخــاص  -١٠
ل كيانـات القطـاع الخـاص أو التـي تحكمهـا أو تـتحكم مالكيها. ويشـير هـذا المصـطلح أيضـًا إلـى الكيانـات التـي تمثـ

الفئــة (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر) رابطــات األعمــال التجاريــة التــي  هــذهفيهــا كيانــات القطــاع الخــاص. وتشــمل 
عن الجهات التجاريـة الراعيـة لهـا، والمؤسسـات التجاريـة  ١"بمنأىً " التي ليستتمثل المؤسسات التجارية، والكيانات 

  ة جزئيًا أو كليًا للدولة والتي تعمل ككيانات منتمية إلى القطاع الخاص.المملوك
  

هي كيانات تابعة للقطاع الخاص ال تستهدف الربح لنفسها ولكنها تمثل  رابطات األعمال التجارية الدولية  
ويكون لها ة و/ أو رابطات أعمال تجارية وطنية أو غيرها. تجاريعلمًا بأن أعضاءها مؤسسات   مصالح أعضائها،

التحــدث باســم أعضــائها مــن خــالل ممثلــيهم المصــرح لهــم. ويمــارس أعضــاؤها حقــوق  ألغــراض هــذا اإلطــار ســلطة
  رابطة األعمال التجارية الدولية. سياسة التصويت بشأن

  
هـي كيانـات ال تسـتهدف الـربح وتتـأتى أصـولها مـن جهـات مانحـة وُينَفـق دخلهـا علـى  المؤسسات الخيرية  -١١

أغـــراض مفيـــدة اجتماعيـــًا. ويتعـــين أن تكـــون مســـتقلة بوضـــوح عـــن أي مـــن كيانـــات القطـــاع الخـــاص فـــي تصـــريف 
  شؤونها واتخاذ قراراتها.

  
إجـــراء البحـــوث والتعلـــيم هـــي كيانـــات معنيـــة بتحـــري المعرفـــة ونشـــرها مـــن خـــالل المؤسســـات األكاديميـــة   -١٢

   ٢والتدريب.
  

كل من اإلطار الجامع والسياسة المحددة المعنية بشأن المشاركة على كل فئة من فئات الكيانات  وينطبق  -١٣
مــا إذا كانــت جهــة مــن الجهــات الفاعلــة غيــر  وســتحدد المنظمــة مــن خــالل عنايتهــا الواجبــةاألربــع المــذكورة أعــاله. 
بحيـث يجـب أن تعتبـر هـذه الجهـة الفاعلـة فـي  التمويـل، منها بوسائل ،ت القطاع الخاصالدول تخضع لتأثير كيانا

مــن خــالل التمويــل، والمشــاركة فــي صــنع  التــأثير هــذا إحــداث ويمكــنحــد ذاتهــا كيانــًا مــن كيانــات القطــاع الخــاص. 
 والهيئــاتصــنع القــرار الخاصــة بجهــة مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول  عمليــاتلــم تبــق  مــاالقــرار أو غيــر ذلــك و 

 غيـر كمنظمـة الكيـان اعتبـار المنظمـة تقـرر أن فـيمكن ،غيـر المالئـم الخـاص القطـاع تـأثير عن مستقلة لها التابعة
سياســة المنظمــة  أحكــام مــن بــذلك يتصــل مــا تطبــق قــد أنهــا غيــر أكاديميــة مؤسســة أو خيريــة مؤسســة أو حكوميــة

                                                           
ذاك الكيـــان، وٕان لـــم يتلـــق تعليمـــات مـــن الكيـــان اآلخـــر  مســـتقًال عـــن" كيـــان آخـــر إذا كـــان بمنـــأًى عـــنيكـــون أي كيـــان "   ١
 يتأثر به بوضوح في قراراته وأعماله أو يجري تصّوره على أنه متأثر به بشكل غير معقول.  ولم

 البحـوث؛ بـإجراء باألسـاس تقـومأنهـا  طالما السياسات، على تركز مؤسسات هي التيالتفكير أفرقة  يمكن أن يشمل ذلك   ٢
 .١٣ الفقرة بموجب حكومية غير منظمات على أنها األكاديمية للمؤسسات الدولية الجمعيات وينظر إلى
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 فـــي عينيـــةو  ماليـــة مســـاهمات قبـــول عـــدم مثـــل، الخـــاص القطـــاعبشـــأن المشـــاركة مـــع كيانـــات  التشـــغيلية اتهـــإاجراءو 
  .المعيارية األعمال

  
  أنواع التفاعالت

  
فئات التفاعالت التي تتشارك فيها المنظمة مع الجهات الفاعلة غير الدول. وُيمكن لكل نوع مـن  فيما يلي  -١٤

التفــــاعالت أن يتخــــذ أشــــكاًال مختلفــــة وأن يكــــون معرضــــًا لمســــتويات مختلفــــة مــــن المخــــاطر كمــــا ُيمكــــن أن يشــــمل 
  مستويات وأنواعًا مختلفة من المشاركة من جانب المنظمة.

  
  المشاركة

  
االجتماعــات التــي تنظمهــا المنظمــة. وتعتمــد  أنــواع مختلــفلجهــات الفاعلــة غيــر الــدول ا تحضــر أنيمكــن   -١٥

األجهــزة الرئاســية للمنظمــة أو األمانــة فــي  وتبــتنــوع االجتمــاع المعنــي.  علــىطبيعــة مشــاركة هــذه الجهــات الفاعلــة 
 مــن غيرهــا وفــي االســتماع اتوجلســ مشــاوراتأشــكال مشــاركة الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول وطرائــق مشــاركتها فــي ال

  .حدة على حالة كل أساس على وذلك االجتماعات،

هذا النوع دورات جمعيـة الصـحة العالميـة والمجلـس التنفيـذي  يشمل. اجتماعات األجهزة الرئاسية  (أ)
الرئاسية لألجهزة  الداخلي مشاركة الجهات الفاعلة غير الدول طبقًا للنظام وتحدَّدواللجان اإلقليمية الست. 

 بالعالقات الرسمية. المتصلمن هذا اإلطار  قسمالمعنية وسياساتها وممارساتها وال

 يــنظَّمأي اجتمــاع فعلــي أو افتراضــي غيــر دورات األجهــزة الرئاســية  النــوع هــذا يشــمل. المشــاورات  (ب)
علـة غيـر الـدول حيثما أمكـن، المـدخالت الـواردة مـن الجهـات الفا تُتاح،غرض تبادل المعلومات واآلراء. و ب

 .للجمهور

الجلســات هــي اجتماعــات يمكــن للمشــاركين فيهــا عــرض بّينــاتهم وآرائهــم  هــذه. جلســات االســتماع  (ج)
ومـــواقفهم وتلقـــي األســـئلة بشـــأنها، ولكـــنهم ال ينخرطـــون فـــي نقـــاش. ويمكـــن لجلســـات االســـتماع أن تكـــون 

ساس نفسه. ويجري توثيـق المشـاركين إلكترونية أو شخصية. وينبغي دعوة الكيانات المهتمة كافة على األ
  .أمكن حيثما للجمهور، وتُتاح ،والمواقف المعروضة خالل جلسات االستماع

 أو القواعــدأو اجتماعــات ال تشــكل جــزءًا مــن عمليــة وضــع السياســات  هــذه. االجتماعــات األخــرى  (د)
األمثلـة عليهـا االجتماعـات اإلعالميـة وجلسـات اإلحاطـة بالمعلومـات والمـؤتمرات العلميـة  وتشمل المعايير

  ومنصات تنسيق الجهات الفاعلة. 
  

فاعلة غير ال الجهات إحدى منها، جزءاً  أو كلها ،تكون مشاركة المنظمة في اجتماعات تنظمها أنويمكن   - ١٦
 األربـــع المحـــددة وبسياســاته اإلطـــار هــذا بأحكـــام رهنـــاً  وذلــك - التاليـــة المحتملــة األشـــكال مـــن شــكل أي فـــيالــدول 

  :المنظمة في بها المعمول واإلجراءات والسياسات القواعد وبسائر التشغيلية وباإلجراءات
 الدول غير الفاعلة الجهات من المعنية الجهة مع االجتماع تنظيم في المنظمة تشارك 

 الدول غير الفاعلة الجهات تنظمه ١رعاية اجتماع في المنظمة تشارك 

                                                           
) دعـم ٢( االجتمـاع؛ تنظـيمعـن  الرئيسـية مسـؤولية) وجود كيان آخر يتكفـل بال١( :يلي ما االجتماع رعاية بتعبير ُيقصد   ١
وقائمـــة أســـماء  االجتمـــاع أعمـــال جـــدول مســـح بحـــق المنظمـــة) احتفـــاظ ٣لالجتمـــاع وٕاجراءاتـــه وٕاســـهامها فيهمـــا؛ ( منظمـــةال

 الصادرة عنه. الختامية والوثائقالمشاركين فيه 
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 الجهات من المعنية الجهة تنظمه اجتماع في كمحاورين يشاركون أو العروض المنظمة موظفو يقدم 
 الدول غير الفاعلة

 الدول غير الفاعلة الجهات إحدى تنظمه اجتماعاً  المنظمة موظفو يحضر.  
  

  الموارد
  

أو المســاهمات العينيــة. وتشــمل المســاهمات العينيــة التبرعــات مــن  تتمثــل المــوارد فــي المســاهمات الماليــة  -١٧
  على أساس تعاقدي. ١األدوية وغيرها من السلع وتقديم الخدمات المجانية

  
  البّينات

  
والمعـــارف بشـــأن  ثـــة،محدّ  معلومـــات علـــى القائمـــة اإلســـهاماتالبينـــات ألغـــراض هـــذا اإلطـــار إلـــى  تشـــير  -١٨

إنتـاج البينـات  ويشـملبصـورة مسـتقلة.  المنظمـةالخاصة بالوقائع العلمية، التي تحللها المسائل التقنية، واالعتبارات 
الفاعلـة  للجهـاتجانب المنظمة جمع المعلومات وتحليلهـا وٕانتـاج المعلومـات وٕادارة المعـارف والبحـوث. ويجـوز  من

تجاربهــا مــع المنظمــة، حســب  وتتبــادلالتقنيــة  مســائلثــة ومعارفهــا المتعلقــة بالمعلوماتهــا المحدّ  تقــدم أنغيــر الــدول 
ذلــك مــن قواعــد المنظمــة  وغيــرالخاصــة األربــع وٕاجراءاتــه التشــغيلية  وسياســاتهبأحكــام هــذا اإلطــار  رهنــاً االقتضــاء، 

 يكـون حيثمـا االقتضـاء، عنـد العـام، لالطـالع المسـاهمات هـذه تتـاح أن وينبغيوسياساتها وٕاجراءاتها المعمول بها. 
  .العام لالطالع المحصلةتتاح البينات العلمية أن  وينبغي. ممكناً 

  
  الدعوة

  
هي عمل من أجل إذكاء الوعي بالمسائل الصحية، بما في ذلك المسائل التي ال تحظـى باالهتمـام  الدعوة  -١٩

الكــافي؛ وتغييــر الســلوكيات لمصــلحة الصــحة العموميــة؛ وتعزيــز التعــاون ومزيــد مــن االتســاق بــين الجهــات الفاعلــة 
  غير الدول حيثما يلزم العمل المشترك.

  
  التعاون التقني

  
ألغراض هذا اإلطار، يشير التعاون التقني إلـى أشـكال التعـاون األخـرى مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول،   -٢٠

  حسبما يكون مناسبًا، بشأن األنشطة المتضمنة في برنامج العمل العام، بما في ذلك:
  المنتجات تطوير  •
   بناء القدرات  •
  التعاون التشغيلي في حاالت الطوارئ  •
  تنفيذ سياسات المنظمة.المساهمة في   •

  
  إدارة تضارب المصالح وسائر مخاطر المشاركة

  
 سلســلة االقتضــاء، حســب تالفيهــا منهــا بوســائل المشــاركة، مخــاطر وســائر المصــالح تضــارب إدارة تتطلــب  - ٢١
  ٢:أدناه المبين النحو على الخطوات من

                                                           
 .٤٧باستثناء حاالت االنتداب التي تتناولها الفقرة    ١

 التـي األخـرى التنظيميـة السياسـات تنفيـذ مـع وثيقـاً  تنسيقاً  تنفيذه وينسق المؤسسية المشاركة أوجه تنظيم اإلطار يستهدف   ٢
 ).٤٩ الفقرة انظر( األفراد مستوى على المصالح تضارب تنظم
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 وعليـه،. معهـا تشـارك التـي الـدول غيـر الفاعلـةالضروري أن تكون المنظمة على دراية بالجهـات  من  •
 بهـــا تتصـــل التـــي ١المعلومـــات جميـــع تـــوفير الـــدول غيـــر الفاعلـــة الجهـــات مـــن جهـــة كـــل مـــن ُيطلـــب

 .الواجبة العناية إجراءات من يلزم ما ذلك بعد المنظمة وتتخذ وبأنشطتها

 مـع مشـاركة بكـل تـرتبط التـي المحددة المشاركة مخاطر تحديد بهدف للمخاطر تقديراً  المنظمة تجري  •
 .الدول غير الفاعلة الجهات من جهة

 مـن مسـتوى كـل يخـص فيمـا عنهـا والتبليـغ المشـاركة مخـاطر إدارة في االتساق تحقيق الضروري من  •
 عبـر المشـاركة المنظمـة تـدير الغايـة، لهـذه وتحقيقـاً . المنظمـة نطـاق وعلـى الثالثـة المنظمة مستويات

  ٢.المنظمة نطاق على واحدة إلكترونية أداة
تتــولى الـــدول األعضـــاء مراقبــة مشـــاركة المنظمـــة مــع الجهـــات الفاعلـــة غيــر الـــدول بموجـــب األحكـــام   •

  .٦٨و ٦٧الواردة في الفقرتين 
 

  تضارب المصالح
  

مصـلحة ثانويـة (مصـلحة راسـخة فـي حصـيلة في ظروف ُيحتمل أن تؤثر في ظّلها  ينشأ تضارب المصالح  - ٢٢
فـي لـه إّمـا  أو في الحـاالت التـي قـد يبـدو إلـى حـد معقـول أنهـا تـؤثر تـأثيرًا ال مبـرراً  عمل المنظمة في مجال معين)

مــــن حيــــث اســــتقاللها وموضــــوعيتها. األحكــــام أو اإلجــــراءات المهنيــــة المتعلقــــة بمصــــلحة رئيســــية (عمــــل المنظمــــة) 
ر بـاألحرى إلـى وجـود يعني وجود تضارب المصالح بجميع أشكاله وفي حد ذاته اإلتيان بعمـل غيـر مالئـم بـل يشـي  وال

خطر اإلتيان بمثل هذا العمل غير المالئم. وال يتخذ تضارب المصالح شكًال ماليًا فحسب، بل يمكن أن يتخـذ أشـكاًال 
  .أخرى كذلك
  

الحـــاالت الفرديـــة لتضـــارب المصـــالح داخـــل المنظمـــة هـــي حـــاالت تشـــمل الخبـــراء، بغـــض النظـــر عـــن و   - ٢٣
  من هذا اإلطار. ٤٩ يجري تناولها وفقًا للسياسات الواردة في الفقرةس، والموظفين كذلك، وهي حاالت وضعهم

  
جميع المؤسسات لديها مصالح متعددة مما يعني أن المنظمـة تواجـه غالبـًا مجموعـة مـن المصـالح المتقاربـة و   - ٢٤

فيهـا دون  هو حالة قد تتـأثر وتضارب المصالح المؤسسيوالمتضاربة لدى المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول. 
مبّرر مصلحة المنظمة الرئيسية على النحو المبّين في دستورها، بتضارب مصلحة إحدى الجهات الفاعلة غيـر الـدول 

  أنه يؤثر في استقالل عمل المنظمة وموضوعيته.يبدو إلى حد معقول على نحو يؤثر أو قد 
  

 ٧وٕاذ تدير المنظمة إدارة فعالة تضارب المصالح المؤسسي وسائر مخاطر المشاركة المشار إليها فـي الفقـرة   - ٢٥
مبـرر   أعاله، فإنها تهدف إلى تجنب السماح لتضارب مصالح جهة من الجهات الفاعلة غير الدول بممارسـة تـأثير ال

  في المنظمة أو السيطرة على مصالحها؛ له، أو يبدو إلى حد معقول على أنه كذلك، في عملية صنع القرار
  

حـاالت تضـارب المصـالح المؤسسـي  عليهـا تنطـوي التـي المحتملـة المخـاطرتكون  قدوبالنسبة إلى المنظمة،   - ٢٦
المصـالح االقتصـادية أو  وخصوصـاً  ،لجهـات الفاعلـة غيـر الـدولاالمخاطر فـي أوضـاع تتضـارب فيهـا مصـالح  أعلى

، والسـيما اسـتقالل ومصـالحهاالدسـتورية  تهـاالمنظمة المتعلقة بالصحة العموميـة ووالي سياساتمع  ،التجارية أو المالية
  القواعد والمعايير.و  السياساتالمنظمة ونزاهتها في وضع 

                                                           
  .٣٩على النحو المحدد في الفقرة    ١
مـن تستخدم المنظمة أداة إلكترونية إلدارة المشاركة. وسجل الجهات الفاعلة غير الدول هو الجزء المتاح لالطالع العـام    ٢

سـتخدم أداة العمـل ألغـراض إدارة المشـاركة علـى المسـتوى الـداخلي. وتُ  لتسـيير ةإلكترونيـوسـيلة األداة وتتـيح هـذه األداة أيضـًا 
 بشـأن إدارة السياسـة وتنفيـذ تنفيـذ اإلطـار بـين إلكترونية مماثلة إلدارة تضارب المصالح على المسـتوى الفـردي بهـدف المواءمـة

 .بالخبراء اصةالخ المصالح حاالت تضارب
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  المخاطر وتقدير الواجبة العناية
  

فحصـًا أوليـًا لتحديـد عند النظر في إمكانية االنخراط في المشـاركة، تجـري الوحـدة التقنيـة المعنيـة فـي األمانـة   - ٢٧
ما إذا كانت هذه المشاركة في مصلحة المنظمة ومتمشية مع المبادئ المتعلقة بمشـاركة المنظمـة مـع الجهـات الفاعلـة 

وٕاذا بـدا أن ذلـك هـو برنـامج العمـل العـام والميزانيـة البرمجيـة. واألولويات المحـددة فـي  ٥غير الدول الواردة في الفقرة 
مــن ، وتطلــب، حســب اللــزوم، الجهــات الفاعلــة غيــر الــدولإلــى ســجل المنظمــة الخــاص بالوحــدة التقنيــة رجــع الحــال، ت

الجهات أن توفر المعلومـات األساسـية الخاصـة بهـا. ثـم تكّمـل الوحـدة هـذه المعلومـات بوصـف تلك الجهة المعنية من 
مـــن خـــالل  ، حســـب اللـــزوم،ه المشـــاركةللمشـــاركة المقترحـــة وبتقيـــيم تجريـــه للفوائـــد والمخـــاطر التـــي تنطـــوي عليهـــا هـــذ

  استخدام األداة اإللكترونية على نطاق المنظمة. 
  

الوحـــدة التقنيـــة تقـــديرًا أوليـــًا للمشـــاركة. وٕاذا تبـــّين أنهـــا تنطـــوي علـــى خطـــورة قليلـــة، بـــالنظر مـــثًال إلـــى وتجـــري   - ٢٨
فـإن بمقـدور الوحـدة التقنيـة أن تضـطلع أو أنها ال تنطوي على وضع السياسات والقواعـد والمعـايير،  ١طابعها المتكّرر

، ٣٦- ٢٩بعملية ُمبّسطة بشـأن اتخـاذ إجـراءات العنايـة الواجبـة وتقـدير المخـاطر تعـّدل اإلجـراءات الـواردة فـي الفقـرات 
كـــذلك، وأن تتخـــذ قـــرارًا بشـــأن إدارة المخـــاطر، وذلـــك عقـــب اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن خطـــوات لضـــمان االمتثـــال  ٣٩والفقـــرة 

  جميع المشاركات األخرى، فُتطّبق عليها اإلجراءات كاملًة.أما فيما يخص  ٧.٢- ٥د في الفقرات بالكامل لما ير 
  

وتتخـــذ المنظمـــة إجـــراءات العنايـــة الواجبـــة، حفاظـــًا علـــى نزاهتهـــا، قبـــل المشـــاركة مـــع أي جهـــة مـــن الجهـــات   - ٢٩
ت المنظمــة المتخــذة للحصــول علــى إلــى خطــوا العنايــة الواجبــةالفاعلــة غيــر الــدول، وتجــري تقــديرًا للمخــاطر. وتشــير 

المعلومــات المتعلقــة بهــذه الجهــة والتحقــق منهــا، وتكــوين فهــم واضــح لمواصــفات الجهــة. وتشــير العنايــة الواجبــة إلــى 
يشــير إلــى تقــدير أي مشــاركة  تقــدير المخــاطرطبيعــة الجهــة المعنيــة مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول فــي حــين أن 

  .مقترحة معينة مع هذه الجهة
  

الجهة المعنية من الجهـات الفاعلـة  بين استعراض للمعلومات التي تتيحهاالعناية الواجبة وتجمع إجراءات   - ٣٠
غير الدول وبحث عن المعلومات المتعلقة بالكيان المعني من مصادر أخرى وتحليل لجميع المعلومات المحصـلة، 
مما يشمل إجراء فحص لمختلف مصادر المعلومات العامة والقانونيـة والتجاريـة بمـا فيهـا مـا يلـي: وسـائل اإلعـالم؛ 

  األدلة والمرتسمات في الموقع اإللكتروني للكيان؛ والمصادر العامة والقانونية والحكومية.وتقارير محللي الشركات و 
  

  وتتمثل الوظائف األساسية المتصلة بإجراءات العناية الواجبة فيما يلي:  - ٣١
  ؛أغراض الكيان المقترح أن يشارك مع المنظمةو توضيح طبيعة   •
رك مع المنظمة؛ في المشاركة مع المنظمة وما الذي توضيح مصلحة وأهداف الكيان المقترح أن يشا  •

 يتوقعه في المقابل؛
تحديــد الوضــع القــانوني للكيــان ومجــال أنشــطته وعضــويته وهيكــل تصــريف شــؤونه ومصــادر تمويلــه   •

 وتشكيله ونظامه األساسي والئحته الداخلية وحاالت انتسابه؛
شـــطته مـــن حيـــث مـــا يلـــي: المســـائل الصـــحية تحديـــد العناصـــر الرئيســـية التـــي تبـــين تـــاريخ الكيـــان وأن  •

واإلنسانية والمسائل المتعلقة بالعمل والمسائل البيئية واألخالقية والتجارية والسـمعة والصـورة واسـتقرار 
  الوضع المالي؛

  .٤٥أو الفقرة  ٤٤يتم تحديد إذا ما كان ينبغي تطبيق الفقرة   •
                                                           

 لعناية الواجبة وتقدير المخاطر وبقاء طابع المشاركة دون تغيير.شريطة االضطالع فعًال بإجراءات ا   ١

يبّين الدليل المعّد للموظفين العملية الُمبّسطة إلجراءات العناية الواجبة وتقدير المخاطر والمعلومات الُمقّرر أن تقدمها    ٢
 الجهات الفاعلة غير الدول، فضًال عن المعايير المتعلقة بالمشاركات المنطوية على خطورة قليلة.
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بأن تصّنف ألغراض مشـاركتها كـل جهـة مـن الجهـات الفاعلـة وتسمح إجراءات العناية الواجبة أيضًا لألمانة   - ٣٢
غيـــر الـــدول فيمـــا يتصـــل بفئـــة واحـــدة مـــن ضـــمن الفئـــات األربـــع للجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول علـــى أســـاس طبيعتهـــا 

ها وتصــريف شــؤونها وتمويلهــا واســتقاللها وعضــويتها. وُيشــار إلــى هــذا التصــنيف فــي ســجل الجهــات الفاعلــة غراضــوأ
  غير الدول.

  
المخــاطر هــي عبــارة عــن احتمــال وقــوع حــدث ضــار وٕامكانيــة تــأثيره فــي قــدرة المنظمــة علــى تحقيــق أهــدافها.   - ٣٣

ـــدير للمخـــاطرويجـــرى  المرتبطـــة بمشـــاركة مقترحـــة باإلضـــافة إلـــى إجـــراءات العنايـــة الواجبـــة. ويشـــمل ذلـــك تقـــدير  تق
  .٨وصًا المخاطر الوارد وصفها في الفقرة المخاطر المرتبطة بالمشاركة مع إحدى الجهات الفاعلة غير الدول، وخص

  
  إدارة المخاطر

بالعملية المفضية إلى اتخاذ قرار إداري، تقرر األمانة بموجبه على نحو واضح ومبـّرر  إدارة المخاطرتتصل   - ٣٤
أو مواصلة المشاركة أو المشاركة باتخاذ تدابير لتخفيف وطأة المخـاطر أو عـدم المشـاركة أو  ١،الدخول في المشاركة

الوحـدة المشـاركة مـع  عـادةالتراجع عن مشاركة قائمة أو مقررة مع الجهات الفاعلة غير الدول. هذا قرار إداري تتخـذه 
صـة والمسـؤولة عـن االضـطالع بـإجراءات بناًء على توصية من الوحـدة المتخصّ  جهة من الجهات الفاعلة غير الدول

  .العناية الواجبة وتقدير المخاطر
  

وصي بالمشاركة أو مواصلة المشـاركة ا وتاقتراحات المشاركة المحالة إليه وُتكّرس األمانة آلية الستعراض  -٣٥
ة أو مقــررة مــع أو المشــاركة باتخــاذ تــدابير لتخفيــف وطــأة المخــاطر أو عــدم المشــاركة أو التراجــع عــن مشــاركة قائمــ

ضـمان تنفيـذ هـذا  علـى يحرص المدير العام فـي إطـار عملـه مـع المـديرين اإلقليميـينالجهات الفاعلة غير الدول. و 
  .اإلطار عبر أنحاء مستويات المنظمة كاّفة تنفيذًا متماسكًا ومّتسقاً 

  
مشـاركة مـع إحـدى الجهـات تقبل الدخول في ال تتبع المنظمة نهج إدارة المخاطر في سياق المشاركة والو    -٣٦

الفاعلة غير الدول إال إذا كانت الفوائد من حيث المساهمة المباشرة أو غير المباشرة فـي الصـحة العموميـة والوفـاء 
، ٧تفــوق أي مخــاطر متبقيــة تنطــوي عليهــا المشــاركة مثلمــا تبّينــه الفقــرة  ٦بواليــة المنظمــة الــوارد ذكرهــا فــي الفقــرة 

  وُيتكّبد من نفقات إلرساء المشاركة وصونها.وكذلك ما يكرَّس من وقت 
  

  الشفافية
  

إلـــى تقريـــرًا ســـنويًا وتقـــدم المنظمـــة . شـــفافة تفـــاعالت المنظمـــة مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الــدول إدارةتــدار   - ٣٧
معلومات موجزة عمـا تقـوم بـه األمانـة مـن األجهزة الرئاسية عن مشاركتها مع الجهات الفاعلة غير الدول، بما فيها 

مشــاركتها  عــن المالئمــةلالطــالع العــام المعلومــات كــذلك المنظمــة  تتــيحو  العنايــة الواجبــة وتقيــيم المخــاطر وٕادارتهــا،
  الجهات الفاعلة غير الدول.مع 

  
ــدول  -٣٨ ــر ال ــة غي هــو أداة إلكترونيــة متاحــة علــى شــبكة اإلنترنــت  ســجل المنظمــة الخــاص بالجهــات الفاعل

لتوثيق المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول وتنسيقها. ويحتوي السجل علـى  ٢لالطالع العام تستخدمها األمانة

                                                           
  .٥٧  إلى ٥٠بخالف القرارات المتعلقة بالعالقات الرسمية المبّينة في الفقرات من    ١
سجل الجهات الفاعلة غير الـدول هـو أداة مـن المسـتوى األول تسـتخدمها األمانـة وهـو يحتـوي علـى أربعـة مسـتويات مـن    ٢

عامــل متــاح لألمانــة ومســتوى رابــع  المعلومــات كمــا يلــي: مســتوى متــاح لالطــالع العــام وآخــر متــاح للــدول األعضــاء ومســتوى
  .يضم معلومات سرية وحساسة ال ُيتاح إال لعدد محدود من األفراد داخل األمانة
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وعلـى أوصـاف رفيعـة المسـتوى لمشـاركة المنظمـة مـع  ١معلومات موّحدة رئيسية تتيحها الجهات الفاعلة غير الدول
  ٢؛هذه الجهات الفاعلة

  
وتطاَلب الجهات الفاعلة غير الدول المشاركة مع المنظمة بتوفير المعلومـات عـن مؤسسـتها. وتشـمل هـذه   -٣٩

المعلومـــات االســـم والعضـــوية والوضـــع القـــانوني والغـــرض وهيكـــل تصـــريف الشـــؤون وتشـــكيل أجهـــزة صـــنع القـــرار 
ت الصــلة والموقــع علــى شــبكة الرئيســية واألصــول والــدخل الســنوي ومصــادر التمويــل وحــاالت االنتســاب الرئيســية ذا

  اإلنترنت وجهة أو أكثر من جهات التنسيق التصاالت المنظمة.
  

وعنــــدما تتخــــذ األمانــــة قــــرارًا بشــــأن المشــــاركة مــــع جهــــة مــــن الجهــــات الفاعلــــة غيــــر الــــدول، ُينشــــر ملخــــص   - ٤٠
لـدول. وتقـع المسـؤولية للمعلومات التي يتيحها هذا الكيـان وُتحفـظ فـي سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر ا

عــن دقــة المعلومــات التــي تتيحهــا الجهــة المعنيــة مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول وتُنشــر فــي الســجل علــى عــاتق هــذه 
  الجهة الفاعلة المعنية وال تعبر عن تأييد المنظمة لها بأي شكل من األشكال.

  
ويجـــب علـــى الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول الموصـــوفة فـــي الســـجل أن تحـــّدث كـــل ســـنة أو بنـــاًء علـــى طلـــب   - ٤١

المنظمة ما تتيحـه مـن معلومـات خاصـة بهـا. ويحـدَّد تـاريخ المعلومـات المدرجـة فـي سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات 
مـة أو لـم تحـّدث المعلومـات الخاصـة الفاعلة غير الدول. أما المعلومات عـن الكيانـات التـي لـم تعـد مشـاركة مـع المنظ

بها، فُيشار إليها على أنها معلومات "محفوظة". ويمكـن النظـر فـي المعلومـات المحفوظـة مـن سـجل المنظمـة الخـاص 
  بالجهات الفاعلة غير الدول فيما يتصل بطلبات المشاركة المقدمة في المستقبل حسب االقتضاء.

  
الع العـام، ُيتـاح إلكترونيـًا للـدول األعضـاء تقريـر مـوجز عـن إجـراءات عالوة على المعلومـات المتاحـة لالطـو   - ٤٢

تـاح للـدول العناية الواجبة فيما يتعلق بالمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول وعن تقديرات المخاطر وٕادارتهـا. كمـا يُ 
  ؛ة للوصول عن بعدمأموناألعضاء بناًء على طلبها االطالع على التقرير الكامل المتعلق بذلك بواسطة منصة 

  
وتحفــظ المنظمــة كتيبــًا إلرشــاد الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول فــي تفاعلهــا مــع المنظمــة بمــا يتماشــى مــع هــذا   - ٤٣

  .اإلطار. كما ُيحفظ دليل للموظفين بشأن تنفيذ إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول
  

  األحكام المحددة
  
الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول التــي تعمــل علــى تعزيــز مصــالح  تشــارك المنظمــة مــع دوائــر صــناعة التبــغ أو ال  - ٤٤

  .األسلحةدوائر صناعة التبغ. وال تشارك المنظمة دوائر صناعة 
  
  

  خاص بوجه الحذر المنظمة تتوخى أن ينبغي عندماالمشاركة 
  
المخــاطر وٕادارة  وتقــديرإجــراءات العنايــة الواجبــة  اتخــاذبوجــه خــاص الســيما لــدى  الحــذر المنظمــة تتــوخى  - ٤٥

 أو سياســتها تــؤثر التــيالقطــاع الخــاص أو ســائر الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول  كيانــاتالمشــاركة مــع  عنــدالمخــاطر 
 المرتبطـــة تلـــك والســـيما ومعاييرهـــا وقواعـــدها المنظمـــة سياســـات مـــع تتفـــق وال اإلنســـان صـــحة علـــى ســـلباُ  أنشـــطتها
  .ومحدداتها ساريةال غير باألمراض

                                                           
ُتوثّــق المعلومــات عــن المســاهمات الماليــة المتلّقــاة مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول فــي هــذا الســجل وفــي بوابــة الميزانيــة    ١

 .البرمجية على شبكة اإلنترنت

لســـجل مســـتويات المنظمـــة الثالثـــة العـــالمي واإلقليمـــي والقطـــري كمـــا يتضـــمن الشـــراكات التـــي يـــتم استضـــافتها ويغطـــي ا   ٢
 والبرامج المشتركة.
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  االرتباط باسم المنظمة وشعارها
  
كرمـزين للنزاهـة وضـمان الجـودة. وعليـه، ال ُيسـتخدم اسـم المنظمـة  المنظمـة وشـعارهايعترف الجمهـور باسـم   - ٤٦

ومختصــرها وشــعارها ألغــراض التســويق واإلعــالن التجــاريين والتــرويجيين أو اقترانــًا بــذلك. ويتطلــب أي اســتخدام الســم 
  ١المنظمة أو شعارها إذنًا كتابيًا صريحًا من المدير العام للمنظمة.

  
  انتداب الموظفين

  
  ال تقبل المنظمة انتداب الموظفين من كيانات القطاع الخاص.  - ٤٧

 
  األخرى منظمة الصحة العالميةعالقة اإلطار بسياسات 

  
الصــــحة العالميــــة والمنظمــــات غيــــر يحــــل هــــذا اإلطــــار محــــل المبــــادئ التــــي تحكــــم العالقــــات بــــين منظمــــة   - ٤٨

ــــة مــــن أجــــل تحقيــــق الحصــــائل الصــــحية المرجــــوة  ٢الحكوميــــة ــــة للتفاعــــل مــــع المؤسســــات التجاري والمبــــادئ التوجيهي
  ٣أحاط المجلس التنفيذي علمًا بها).  (التي

  
مـع  ويـواءمتنفيذ السياسات المذكورة أدناه والمرتبطة بمشاركة المنظمة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول  ينسق  - ٤٩

 لجنـة خـالل مـن التنفيـذي المجلـس إلـى يحـال تنـازع،حالـة نشـوء  وفـي .الدولإطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير 
  التابعة له. واإلدارة والميزانية البرنامج

  
    ٤مشاركة المنظمة في الشراكات الصحية العالمية وترتيبات االستضافة.المتعلقة بالسياسات   )(أ
  

منظمـة وتخضـع لقواعـد ولـوائح الالقانونيـة مـن  تهاشخصـي استضـافتها يـتم التـيالشـراكات  تستمد  )١(
 هيكل لديها ويكونمشاركتها مع الجهات الفاعلة غير الدول.  علىالمنظمات. وبالتالي ينطبق اإلطار 

 علـــىيـــتم  والـــذي، للمنظمـــة الرئاســـية بـــاألجهزة الخـــاص ذلـــك، منفصـــل عـــن الشـــؤون لتصـــريف رســـمي
 مجيــــةأطــــر المســــاءلة البر  تكــــوناتخــــاذ القــــرارات بشــــأن االتجــــاه وخطــــط العمــــل والميزانيــــات؛ و  أساســــه

خـرى األكيانـات ال علـىالمنظمة. بنفس الطريقة ينطبق اإلطـار بالخاصة بها مستقلة عن تلك الخاصة 
  التي تخضع لقواعد ولوائح المنظمات.و  استضافتها يتم تيال

  
تــنظم مشــاركة المنظمــة فــي شــراكات خارجيــة بموجــب السياســة المتعلقــة بمشــاركة المنظمــة فــي   )٢(

الشــراكات الصــحية العالميــة وترتيبــات االستضــافة. وينطبــق اطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر 
  ٥هذه الشراكات. الدول كذلك على مشاركة المنظمة في

  
                                                           

 ./http://www.who.int/about/licensing/emblem/en: التالي اإللكتروني الموقع انظر   ١

 .١٠٢-٩٧ من الصفحات ،٢٠١٤ العالمية؛ الصحة منظمة: جنيف ،الثامنة واألربعون الطبعة األساسية، الوثائق   ٢

  (باإلنكليزية). عشرة الثانية للجلسة الموجز المحضر ،٢/سجالت /١٠٧/٢٠٠١ت م الوثيقة انظر   ٣
  .١والملحق  الشراكات بشأن) ٢٠١٠( ١٠-٦٣ع ص ج القرار في الصحة جمعية اعتمدتها التي السياسة   ٤
برنـامج المواصـفات الغذائيـة المشـترك بـين منظمـة تمثل الجهـاز الرئاسـي ل الدستور الغذائي هي هيئة حكومية دولية هيئة   ٥

هيئات فرعية تـدعم وهناك  .األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والذي ال يخضع حصرًا إلدارة منظمة الصحة العالمية
ويخضع تنظيم اجتماعات الهيئـة  عمل.الوأفرقة لغذائي ولجان التنسيق اإلقليمية الدستور الجان هيئة الدستور الغذائي، ومنها 

وأفرقة العمل للنظام الداخلي وسائر المقررات اإلجرائية التي تعتمدها هيئة الدسـتور  ، بما فيها لجان الخبراء المستقلينواللجان
 الغذائي.
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ـــة إلعـــالن المصـــالح (خبـــراء   (ب) ـــراء االستشـــاريين واللجـــان والمبـــادئ التوجيهي ـــوائح الخاصـــة بفـــرق الخب الل
منظمـــة الصـــحة العالميـــة). وٕادارة عالقـــات المنظمـــة مـــع آحـــاد الخبـــراء والتـــي تحـــددها الالئحـــة التنفيذيـــة لفـــرق 

  التوجيهية إلعالن المصالح (خبراء المنظمة). والمبادئ ١الخبراء االستشاريين واللجان
  

النظـــام األساســـي للمـــوظفين والئحـــة المـــوظفين. يخضـــع جميـــع المـــوظفين للنظـــام األساســـي للمـــوظفين   (ج)
ــــًا  ــــإعالن المصــــالح: وفق ــــى وجــــه الخصــــوص األحكــــام الخاصــــة فيهــــا ب   والئحــــة المــــوظفين، مــــع مالحظــــة عل

"يتعهــدون بــالنهوض بأعبــاء وظــائفهم ال يحــدوهم فــي ســلوكهم ، مــن الئحــة المــوظفين فــي المنظمــة ١-١للمــادة 
  سوى مصلحة منظمة الصحة العالمية وحدها".

  
لــوائح للدراســات والفــرق العلميــة والمؤسســات المتعاونــة وغيرهــا مــن آليــات التعــاون. ويــتم تنظــيم التعــاون   (د)

  ٢المتعاونة وغيرها من آليات التعاون.العلمي من خالل اللوائح الخاصة بالدراسة والفرق العلمية والمؤسسات 
  
  الالئحة المالية والنظام المالي.  )ه(
  

وال يغطِّي إطار  ٣تنظم المشتريات من السلع والخدمات بموجب الالئحة المالية والنظام المالي؛  )١(
المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول هــذه المشــتريات، ولــو أنــه يغطــي المســاهمات المقدمــة دون 

  مقابل من الجهات الفاعلة غير الدول.
  
ينبغي اعتبـار التمويـل المقـدم مـن الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، مثلـه مثـل سـائر التمويـل المقـدم   )٢(

لخاص بالتمويل وأن ُينظَّم بموجـب الالئحـة الماليـة والنظـام المـالي؛ ويـنظِّم للمنظمة، جزءًا من الحوار ا
  هذا اإلطار القرار المتعلق بقبول مثل هذه المساهمات المالية.

  
  العالقات الرسمية

  
امتيـاز ُيمكـن للمجلـس التنفيـذي أن يمنحـه للمنظمـات غيـر الحكوميـة والرابطـات التجاريـة  العالقات الرسـمية""  - ٥٠
لخدمـــة مصـــلحة المنظمــــة.  ٤ليـــة والمؤسســـات الخيريـــة التــــي شـــاركت والتـــزال تشــــارك مشـــاركة مســـتمرة ومنهجيــــةالدو 

وتتماشى أهداف كل هذه الكيانات وأنشطتها مع روح دستور المنظمـة وأغراضـه ومبادئـه كمـا تسـهم إسـهامًا علـى نحـو 
للمنظمــات ذات العالقــات الرســمية أن تحضــر اجتماعــات األجهــزة  ُيعتــد بــه فــي النهــوض بالصــحة العموميــة. وُيمكــن

الرئاســـية للمنظمـــة، ولكنهـــا تخضـــع بخـــالف ذلـــك للقواعـــد نفســـها التـــي تخضـــع لهـــا الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول عنـــد 
   مشاركتها مع المنظمة.

  
قهـــا. ويكـــون أو نطا دوليـــة مـــن حيـــث عضـــويتها و/ تكـــونالكيانـــات ذات العالقـــات الرســـمية مـــع المنظمـــة   -٥١

لجميــع الكيانــات ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــة دســتور أو وثيقــة أساســية مماثلــة، ومقــر رئيســي دائــم، وجهــاز 
  رئاسي، وهيكل إداري، وقيد يحدَّث بانتظام في سجِّل المنظمة الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول.

  
                                                           

 ١٢١، الصـــفحات مـــن ٢٠١٤، العالميـــة الصـــحة منظمـــة: نيـــفج ،واألربعـــون الثامنـــة الطبعـــة األساســـية، الوثـــائقانظـــر    ١
 .١٣٠  إلى

 .١٣٨  إلى ١٣١من الصفحات ،٢٠١٤ العالمية؛ الصحة منظمة: جنيف واألربعون،الثامنة  الطبعة األساسية، الوثائق   ٢

 .١١٣إلى  ١٠٣ من الصفحات ،٢٠١٤ العالمية الصحة منظمة: جنيف ،الطبعة الثامنة واألربعون األساسية، الوثائق   ٣

 بالجهـات الخـاص المنظمـة سـجِّل فـي موثـق هـو لمـا وفقـاً  األقـل علـى سـنتين لمـدة تسـتمر منهجيـة مشـاركة ذلـك يعنـي   ٤
 فـي طـرف كـل مشـاركة علـى االقتصـار ُيعـد وال. متبادلـة فائـدة تحقـق أنهـا الطـرفين كـال تقيـيم وُيثبـت الـدول، غيـر الفاعلـة

 .منهجية مشاركة اآلخر الطرف اجتماعات
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عليهـــا وتحـــدد  اً متفقـــ اً أهـــداف وتتضـــمن الكيـــانو  المنظمـــة بـــين تعـــاون خطـــة إلـــى الرســـمية العالقـــات تســـتند  -٥٢
وبمــا يتــواءم مــع هــذا  األنشــطة لمــدة الســنوات الــثالث الُمقبلــة منظَّمــة وفقــًا لبرنــامج العمــل العــام والميزانيــة البرمجيــة

ويًا . وتُنشر هذه الخطة أيضًا في سجِّل المنظمة للجهات الفاعلة غير الدول. وتقدِّم هذه المنظمات تقريرًا سناإلطار
األنشــطة ذات الصــلة ُينشــر فــي ســجِّل المنظمــة للجهــات  ســائرعــن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ خطــة التعــاون و  مــوجزاً 

 بتحقيـق المرتبطـة أو التجاريـة الطبيعـة ذات بالشـواغل معنية غيرهذه الخطط  تكون أن ويجب الدول. الفاعلة غير
  .الربح

  
غير الحكومية العاملة بشأن قضايا الصحة العالميـة وقد تنطوي المشاركة المستدامة والمنهجية للمنظمات   -٥٣

الدعوة النشـطة فيمـا يتعلـق باجتماعـات المنظمـة وسياسـاتها وقواعـدها ومعاييرهـا. االضطالع بعلى إجراء البحوث و 
يـة علـى أسـاس مـرور ثـالث سـنوات علـى ويمكن النظـر فـي إقامـة عالقـات رسـمية مـع تلـك المنظمـات غيـر الحكوم

األقــل مــن اضــطالع المنظمــات المــذكورة باألنشــطة ووضــعها لخطــط عملهــا مســتقبًال بشــأن إجــراء البحــوث والــدعوة 
  .فيما يخص قضايا الصحة العمومية العالمية

  
نظمــة والمجلــس التنفيــذي مســؤول عــن اتخــاذ القــرار بشــأن قبــول دخــول منظمــات فــي عالقــات رســمية مــع الم  - ٥٤

ويســتعرض هــذه الصــفة كــل ثــالث ســنوات. ويجــوز للمــدير العــام أن يقتــرح قبــول دخــول منظمــات دوليــة غيــر حكوميــة 
ومؤسسات خيرية ورابطات تجارية دولية في عالقات رسمية مـع المنظمـة. وُيمكـن للمـدير العـام أيضـًا أن يقتـرح إجـراء 

  التعاون مع المنظمة المعنية. استعراض في وقت مبكر باالستناد إلى الخبرة المكتسبة في
  

وتُــدعى الكيانــات ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــة إلــى المشــاركة فــي دورات األجهــزة الرئاســية للمنظمــة.   - ٥٥
  :ويشمل هذا االمتياز ما يلي

  
تعيــين ممثــل لالشــتراك، دون حــق التصــويت، فــي اجتماعــات األجهــزة الرئاســية للمنظمــة أو  إمكانيــة  (أ)

  في اجتماعات اللجان والمؤتمرات التي تنعقد تحت سلطتها؛
) إذا دعاهـــا رئـــيس االجتمـــاع إلـــى اإلدالء ١إمكانيـــة اإلدالء ببيـــان فـــي إحـــدى الحـــالتين التـــاليتين: (  (ب)

تمــاع طلبهــا لــدى مناقشــة موضــوع يحظــى باهتمــام الكيــان المعنــي بصــفة ) إذا قبــل رئــيس االج٢ببيــان؛ أو (
  خاصة؛

إمكانيــة تقــديم البيــان المشــار إليــه فــي الفقــرة الفرعيــة (ب) أعــاله قبــل المناقشــة لنشــره علــى الموقــع   (ج)
  اإللكتروني المخصص.

  
وينبغي أن تعيِّن الجهات الفاعلة غير الدول المشاركة في اجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة رئيسًا لوفـدها   - ٥٦

وأن تعلــن عــن حــاالت االنتســاب الخاصــة بمنــدوبيها. وينبغــي أن يشــمل هــذا اإلعــالن وظيفــة كــل منــدوب فــي الجهــة 
  منتسبة. الفاعلة غير الدول نفسها، وعند االقتضاء، وظيفته في أي منظمة

  
غيــر الــدول  ١ووطنيــة ٕاقليميــةو دوليــة  ويجــوز للجــان اإلقليميــة أن تضــع إجــراًء يمــنح جهــات أخــرى فاعلــة  -٥٧

  ليست ذات عالقات رسمية حق حضور اجتماعاتها مادام ُيدار اإلجراء وفقًا لهذا اإلطار.
  

  وضعهااإلجراءات الخاصة بدخول المنظمات في عالقات رسمية مع المنظمة واستعراض 
 
فــي ســجِّل المنظمــة الخــاص بالجهــات  محدَّثــةينبغــي أن يســتند طلــب الــدخول فــي عالقــات رســمية إلــى قيــود   - ٥٨

الفاعلــة غيــر الــدول بتــوفير جميــع المعلومــات الضــرورية المطلوبــة بشــأن طبيعــة الجهــة الفاعلــة وأنشــطتها. وينبغــي أن 
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فـــي ســـجِّل الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول وخطـــة ثالثيـــة يشـــمل الطلـــب ملخصـــًا للمشـــاركة الســـابقة علـــى النحـــو الموثـــق 
  السنوات للتعاون مع المنظمة تشترك الجهة الفاعلة والمنظمة في وضعها والموافقة عليها.

 
وينبغي أن يصل خطاب موقع يشهد بدقة محتويات طلب إقامة العالقات الرسمية ويقدم إلكترونيـًا إلـى المقـر   - ٥٩

نهاية شهر تمـوز/ يوليـو لكـي ُيقـدَّم إلـى المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه المعقـودة فـي شـهر الرئيسي، في موعد ال يتجاوز 
كــانون الثــاني/ ينــاير التــالي. وُتســتعرض طلبــات الــدخول فــي عالقــة رســمية مــع المنظمــة لضــمان اســتيفائها للمعــايير 

نـــة الطلبـــات إلـــى أعضـــاء المحـــددة والمتطلبـــات األخـــرى المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا اإلطـــار. وينبغـــي أن ُتحيـــل األما
المجلـــس التنفيـــذي قبـــل ســـتة أســـابيع مـــن دورة المجلـــس التـــي ُتعقـــد فـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير وُينظـــر خاللهـــا فـــي هـــذه 

  الطلبات.
  

، خـالل دورة المجلـس التـي تعقـد فـي كـانون التابعـة للمجلـس التنفيـذي وتنظر لجنة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة  - ٦٠
لطلبــات المقدمــة وتصــدر توصــياتها إلــى المجلــس فــي هــذا الصــدد. ويجــوز للجنــة أن تــدعو ممــثًال الثــاني/ ينــاير، فــي ا

لمنظمة تقدم طلبـًا إلـى التحـدث أمامهـا بشـأن طلـب هـذه المنظمـة. وٕاذا ُرئـي أن المنظمـة التـي تقـدم الطلـب ال تسـتوفي 
ة تقـــوم علـــى أســـاس أهـــداف محـــددة المعـــايير المتبعـــة يجـــوز لّلجنـــة، حرصـــًا علـــى الحفـــاظ علـــى شـــراكة مثمـــرة متواصـــل

وتدعمها دالئل على مشاركة ناجحـة سـابقة ووجـود إطـار ألنشـطة تعاونيـة قادمـة، أن توصـي بإرجـاء النظـر فـي طلـب 
  ما أو رفضه.

 
ويقرر المجلس، بعد دراسة توصيات اللجنة، مـا إذا كـان يجـب قبـول منظمـة مـا للـدخول فـي عالقـات رسـمية   - ٦١

ة أو ال. وال ُينظر عادة فـي طلـب تقدمـه منظمـة غيـر حكوميـة للمـرة الثانيـة إال بعـد انقضـاء مع منظمة الصحة العالمي
  سنتين على قرار المجلس بشأن الطلب األول.

  
 األمانـة تتخـذها التـي القـرارات ويوثـق المـدير العـام طلبهـا. بشأن المجلس بقرار منظمة كل العام المدير ويبلِّغ  - ٦٢

الـدول، ويوضــح هــذا الوضـع فــي ســجل المنظمــة  غيــر الفاعلــة الجهـات مــن المقدمــة الطلبـات بشــأن التنفيــذي والمجلـس
الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول، ويحتفظ بقائمة بأسماء المنظمات التي تم قبولها للدخول في عالقات رسمية مع 

  .المنظمة
  

ق التعــاون تكــون مســؤولة عــن وينبغــي للكيانــات ذات العالقــات الرســمية واألمانــة تحديــد جهــات لتنســي  - ٦٣
تبليغ بعضها البعض وتبليغ منظماتهـا بـأي تطـورات تطـرأ علـى تنفيـذ خطـة التعـاون وتكـون أول جهـات اتصـال فـي 

  حال حدوث أي تغييرات أو مشكالت.
  

مـــن  جهـــة كـــل مـــع التعـــاون لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة لـــه، خـــالل مـــن المجلـــس، ويســـتعرض  - ٦٤
 المستحســن مــن كــان إذا مــا ويقــرر ســنوات ثــالث كــل الــدول والتــي دخلــت فــي عالقــات رســمية غيــر لفاعلــةا الجهــات
 اســتعراض التــالي. ويــوزَّع العــام إلـى االســتعراض بشــأن القــرار إرجــاء أو مــع المنظمـات الرســمية العالقــات علــى اإلبقـاء
الكيانــات التــي دخلــت فــي  ثلــث اســتعراض يجــري بحيــث ســنوات ثــالث فتــرة علــى غيــر الــدول الفاعلــة للجهــات المجلــس

  .عام عالقات رسمية كل
  

اســتعراض فــي وقــت مبكــر للعالقــات الرســمية التــي تتمتــع بهــا إحــدى  إجــراء يقتــرح أن العــام للمــدير ويجــوز  - ٦٥
 حـال مع المنظمة من قبل المجلس التنفيذي من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في الجهات الفاعلة غير الدول

اسـتيفاء  عـدم أو المنظمـة، مـع التواصـل عـدم أو خطـة التعـاون، فـي الكيـان لـدوره أداء في اإلخفاق مثل مسائل، وجود
لمعــايير  اســتيفائها أو عــدم نشــاطها، أو المنظمــة المعنيــة طبيعــة تغيُّــر أو التبليــغ، لمتطلبــات الفاعلــة غيــر الــدول ةالجهــ

  .التعاون تهدد محتملة جديدة مخاطر أي وجود أو القبول،
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تبعــًا  ضــرورية أو مالئمــة تعــد لــم العالقــات أن اعتبــر إذا الرســمية للعالقــات حــداً  يضــع أن للمجلــس ويجــوز  - ٦٦
 منظمـة تعـد لم إذا لها حدّ وضع  أو الرسمية العالقات تعليق للمجلس يجوز أخرى. وبالمثل، لظروف أو البرامج لتغّير

عــن  والتبليــغ بهــا الخاصــة المعلومــات تحــديث فــي أخفقــت أو العالقــات تلــك إقامــة لــدى المنطبقــة المعــايير مــا تســتوفي
  .عليه المتفق التعاون برنامج في بدورها القيام في أخفقت الدول أو غير الفاعلة الجهات سجِّل في التعاون

  
  المشاركة مراقبة

  
مشــاركة  إطــار تنفيــذ التابعــة لــه، مراقبــةالبرنــامج والميزانيــة واإلدارة  لجنــة خــالل مــن التنفيــذي، المجلــس يتــولى  - ٦٧

 بعالقـات التمتـع امتيـاز مـنح كمـا يمكنـه اإلطـار علـى تنقيحـات إدخـال ويقتـرح الدول غير الفاعلة الجهات مع المنظمة
  .الدولية التجارية والرابطات والمؤسسات الخيرية الحكومية غير الدولية للمنظمات المنظمة مع رسمية

  
 وتقــــدم واإلرشــــاد االســــتعراض مهــــامالتابعــــة للمجلــــس التنفيــــذي  واإلدارة والميزانيــــة البرنــــامج لجنــــة وتتــــولى  -٦٨

 :يلي ما بخصوص االقتضاء حسب التنفيذي المجلس إلى التوصيات

  :يلي ما ذلك في بما الدول، غير الفاعلة الجهات مع المشاركة إلطار المنظمة تنفيذ مراقبة  (أ)

 مـن المقـدم الدول غير الفاعلة الجهات مع بالمشاركة الخاص السنوي التقرير في النظر  )١(
   العام المدير

 اللجنة إلى المجلس يحيله بالمشاركة يتعلق آخر أمر أي  )٢(

 :يلي ذلك ما في المنظمة، بما مع العالقات الرسمية ذات الكيانات  (ب)

 المنظمةمع  عالقات رسمية في الدول غير فاعلة جهات دخول بشأن قبول اقتراحات  )١(

 مع المنظمة الرسمية العالقات ذات الكيانات وضع تجديد استعراض  )٢(

  .الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة إطار على تنقيحات بإدخال اللزوم عند اقتراحات أي  (ج)
  

  اإلطارعدم االمتثال لهذا 
  

لعــدم االمتثــال أن يشــمل ضــمن جملــة أمــور أخــرى مــا يلــي: حــاالت التــأخير ذات الشــأن فــي تــوفير  يمكــن  -٦٩
وتـوفير معلومـات خاطئـة واسـتخدام المشـاركة مـع  ؛الـدول غير الفاعلة لجهاتالخاص با المنظمةالمعلومات لسجل 

التســـويق واإلعـــالن التجـــاريين  أخـــرى بخـــالف حمايـــة الصـــحة العموميـــة وتعزيزهـــا مثـــل أغـــراض ألغـــراض المنظمـــة
 االمتيـــازات اســـتعمال وٕاســـاءة؛ بـــدون داعالتـــأثير  محاولـــة؛ و وشـــعارها المنظمـــةوٕاســـاءة اســـتعمال اســـم ؛ والتـــرويجيين
  .الرسمية العالقات بموجب الممنوحة

  
عواقــب علــى الكيــان  اإلطــارألحكــام هــذا  الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول إحــدىويمكــن أن يكــون لعــدم امتثــال   - ٧٠

المعنــي بعــد تنفيــذ اإلجــراءات الواجبــة التــي تشــمل تنبيهــًا وتحــذيرًا وخطابــًا بــالتوقف واالمتنــاع ورفضــًا لتجديــد المشــاركة 
بمراجعة وضع العالقات الرسـمية، كمـا يمكـن أن يكـون عـدم  المجلس التنفيذيللمشاركة. ويمكن توقُّع قيام  حدّ ووضع 

والمتعمَّـدة، ال ينبغـي اسـتبعاد  المهّمـةجديد العالقات الرسمية. وباسـتثناء حـاالت عـدم االمتثـال االمتثال سببًا في عدم ت
  .  المنظمةالمعنية تلقائيًا من أوجه المشاركة األخرى مع  الفاعلة غير الدول ةالجه

  
 الجهــة إلــى ُتعــاد ألحكــام هــذا اإلطــار، تمتثــل ال أنهــا الحقــاً  وُيكتشــف المنظمــة، إلــى تــرد مســاهمة ماليــة وأي  - ٧١

  .المساهمة
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  التنفيذ
  
مشـاركة المنظمـة يدير ويدّعم ، سُينفذ هذا اإلطار بأكمله على نحو ٦تمشيًا مع المبادئ الموضحة في الفقرة   - ٧٢

بــين  الشــراكاتبمــا فــي ذلــك مــن خــالل  ،مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول ســعيًا إلــى تحقيــق أهــداف الصــحة العموميــة
  مع حماية نزاهة المنظمة واستقاللها ومصداقيتها وسمعتها في الوقت ذاته. المتعددين،أصحاب المصلحة 

  
عنــد تطبيــق هــذا اإلطــار، وعنــد االســتجابة ألحــداث الصــحة العموميــة الحــادة الموضــحة فــي اللــوائح الصــحية   - ٧٢

ام وفقــــًا لدســــتور ) أو غيرهــــا مــــن الطــــوارئ التــــي تترتــــب عليهــــا عواقــــب صــــحية، ســــيعمل المــــدير العــــ٢٠٠٥الدوليــــة (
والمبــادئ المحــددة فــي هــذا اإلطــار. وعنــد قيــام المــدير العــام بــذلك، يجــوز لــه إبــداء المرونــة حســب مــا قــد  ١المنظمــة

يـــرى ضـــرورة إلبـــداء المرونـــة، وفقـــًا   يقتضـــيه تطبيـــق اإلجـــراءات الخاصـــة بهـــذا اإلطـــار فـــي تلـــك االســـتجابة، عنـــدما
قائـد مجموعـة الصـحة، وضـرورة المشـاركة بسـرعة وعلـى نطـاق واسـع  للمسؤوليات التي تضطلع بها المنظمـة بوصـفها

. وسـيتولى المـدير العـام إخطـار الـدول ٢مع الجهات الفاعلة غير الدول مـن أجـل التنسـيق والتوسـع وتقـديم الخـدمات
بمــا فــي ذلــك الرســائل الخطيــة علــى وجــه الخصــوص، دون تــأخير ال  ٣األعضــاء باســتخدام الوســائل المالئمــة،

عندما تتطلـب هـذه االسـتجابة إبـداء المرونـة، وأن يـدرج مـوجزًا للمعلومـات والمسـوغات التـي تبـرر هـذه  مبرر له
  المرونة في التقرير السنوي بشأن المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.

  
  رصد اإلطار وتقييمه

  
تنفيــذ اإلطــار رصــدًا داخليــًا ومســتمرًا ومــن جانــب المجلــس التنفيــذي عبــر لجنــة البرنــامج والميزانيــة  سُيرصــد  - ٧٤

واإلدارة فـــي التقريـــر الســـنوي عـــن المشـــاركة مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول وتقيـــيم المعلومـــات المتاحـــة فـــي الســـجل 
  الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول.

  
ء تقيـــيم دوري لتنفيـــذ اإلطـــار. كمـــا تقـــدَّم نتـــائج هـــذا التقيـــيم إلـــى جانـــب أي وعـــالوة علـــى ذلـــك، ينبغـــي إجـــرا  - ٧٥

  اقتراحات بشأن تنقيح اإلطار إلى المجلس التنفيذي عن طريق لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 (د) من دستور منظمة الصحة العالمية.٢وفقًا ألحكام المادة    ١

 مجموعـة قائـد بصـفتها ودورهـا العالميـة، الصـحة منظمـة اسـتجابة بشـأن) ٢٠١٢( ٢٠-٦٥ع ص ج القرار مراعاةعقب    ٢
 .اإلنسانية الطوارئ في المتنامية الصحية الطلبات تلبية مجال في الصحة،

 األمــم مســاعدات تقــديم تنســيق تعزيــز( ٦٤/١٨٢ فــي ذلــك علــى النحــو الموضــح فــي قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بمــا   ٣
واللــوائح الصــحية  العــام،التــابع لألمــين  الطــوارئ حــاالت فــي اإلغاثــة منســق يحــدد)، الــذي الطــوارئ حــاالت فــي اإلنســانية المتحــدة
 ).٢٠٠٥الدولية (
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  التشغيلية بشأن وٕاجراءاتها المنظمة سياسة
  الحكومية غير المنظمات مع المشاركة

  
  
 ١التفاعـل.حسـب نـوع  المنظمـات غيـر الحكوميـةمـع  المنظمـةتنظِّم هذه السياسة على وجه التحديـد مشـاركة   - ١

   .المنظمات غير الحكوميةعلى جميع أشكال المشاركة مع  أيضاً الجامع  إلطاروتنطبق األحكام الخاصة با
  

 المشاركة
  

  ٢المنظمة اجتماعات في الحكومية غير المنظمات مشاركة
  
المشـــاورات، وجلســـات االســـتماع أو  تـــدعو المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة إلـــى المشـــاركة فـــي أن للمنظمـــة يمكـــن  -٢

 عبـر المشـاورات وجلسـات االسـتماع هـذه أن ُتجـرى من اإلطار الجامع. ويمكـن ١٥غيرها من االجتماعات وفقًا للفقرة 
   لوجه، وجهاً  أو اإلنترنت شبكة

  
 خاصـًا، اهتمامـاً  غيـر الحكوميـة المنظمـة بـه بنـد تهـتم مناقشـة األخـرى إلـىفي االجتماعات  المشاركة وتستند  -٣

وتجـرى هـذه المشـاركة مـن أجـل تبـادل المعلومـات واآلراء، ولكنهـا  .االجتماع مداوالت إلى وتضيف المشاركة فيه قيمة
    ال تجرى أبدًا من أجل إبداء المشورة.

  
ى نـــوع االجتمـــاع المعنـــي. وتتـــولى األجهـــزة الرئاســـية وتعتمـــد طبيعـــة مشـــاركة المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة علـــ  - ٤

للمنظمـــة أو األمانـــة تحديـــد الشـــكل، والطرائـــق، وكيفيـــة مشـــاركة المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة فـــي المشـــاورات، وجلســـات 
االستماع، وغيرها من االجتماعـات علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة. وينبغـي إتاحـة المشـاركة والمـدخالت الـواردة مـن 

يــر الحكوميــة علنــًا، كلمــا كــان ذلــك ممكنــًا. فالمنظمــات غيــر الحكوميــة ال تشــارك فــي أي عمليــة لصــنع المنظمــات غ
 القرار في المنظمة.

  
  الحكومية غير المنظمات تنظمها التي االجتماعات في األمانة مشاركة

  
 غيـــر المنظمـــات تنظمهـــا رعايـــة اجتماعـــات فـــي تشـــارك أن أو مشـــتركة اجتماعـــات تـــنظم أن يمكـــن للمنظمـــة  -٥

 تحقيــق فــي ُتســهم المشــاركة هــذه واســتقاللها وســمعتها مادامــت المنظمــة نزاهــة علــى الحفــاظ باإلمكــان الحكوميــة، مــادام
 المنظمــةلقواعــد  وفقــاً المشــاركة،  المنظمــة لمــوظفي ويمكــن .العــام العمــل برنــامج عليهــا يــنص المنظمــة التــي أغــراض

الداخلية. ولن تأول المنظمة غير الحكومية مشاركة المنظمة على أنه نوع من الدعم أو التأييد الرسـمي لالجتمـاع كمـا 
  توافق على عدم استخدام مشاركة المنظمة ألغراض ترويجية.

  
  التشغيلية اإلجراءاتالسياسات الخاصة و 

  
 أو أو الرعايــة التنظــيم فــي مشــاركة بصــفتها الحكوميــة غيـر المنظمــات اجتماعــات فــي المنظمــة مشــاركة تُـدار  -٦

  هذا اإلطار. ألحكام طبقاً  المتحدثين أو النقاش حلقات بأعضاء
  
  
  

                                                           
  من اإلطار الجامع لالطالع على أنواع التفاعالت الخمسة. ٢٠إلى  ١٤انظر الفقرات من    ١
 التي تنظِّمها سياسة إدارة شؤون المشاركة. األجهزة الرئاسيةغير دورات    ٢
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  الموارد
  
للمنظمـــة أن تقبـــل المســـاهمات الماليـــة والعينيـــة المقدمـــة مـــن المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة مادامـــت هـــذه  ُيمكـــن  - ٧

المســاهمات تنــدرج ضــمن برنــامج العمــل العــام للمنظمــة، وال ُتوِجــد تضــاربًا فــي المصــالح، وتُــدار وفقــًا لإلطــار، وتمتثــل 
  للوائح المنظمة وقواعدها وسياساتها األخرى ذات الصلة.

  
  ي أن يخضع قبول المساهمات (سواء النقدية أو العينية) للشروط التالية:وينبغ  -٨
  

 ال يشكل قبول المنظمة للمساهمة تزكية من جانبها لهذه المنظمة غير الحكومية؛  (أ)
 ال يمنح قبول المساهمة الجهة المساهمة أي امتيازات أو مزايا؛  (ب)
إلســداء المشــورة بشــأن إدارة أو تنفيــذ األنشــطة ال يتــيح قبــول المســاهمة للجهــة المســاهمة أي فــرص   (ج)

 التشغيلية أو التأثير عليها أو المشاركة فيها أو تولي زمام قيادتها؛
 تحتفظ المنظمة بحقها في ممارسة السلطة التقديرية في رفض مساهمة دون تقديم أي تفسير آخر.  (د)

 

 البرمجيـة وفقـًا للميزانيـة معـين عمـل تنفيـذ أجـل مـن غير حكومية منظمة إلى الموارد تقدم أن ويمكن للمنظمة  -٩
وقـد تسـتهدف هـذه المـوارد دعـم مشـروع مــن  .المنطبقـة والسياســات القواعـد مـن وغيرهـا المـالي والنظـام الماليـة والالئحـة

مشــاريع المؤسســة تــرى المنظمــة أنــه يســتحق الــدعم ويتســق مــع برنــامج عملهــا العــام أو دعــم مشــروع تتــولى المنظمــة 
  و تنسيقه. والدعم المقدم هو عبارة عن منحة في الحالة األولى وخدمة في الحالة الثانية.تنظيمه أ

  
  المحددة التشغيلية واالجراءات السياسات

  
قواعـــد المنظمـــة  وغيـــره مـــن هـــذا اإلطـــار ألحكـــام حكوميــة غيـــر منظمـــة مـــن المـــوارد قبـــول يخضـــع أن ينبغــي  - ١٠

 والنظــام المــالي، الماليــة والالئحــة المــوظفين، والئحــة للمــوظفين األساســي النظــام مثــل الصــلة ذات ومبادئهــا التوجيهيــة
ومبادئهــــا  ،والمبــــادئ التوجيهيــــة للمنظمــــة بشــــأن التبرعــــات مــــن األدويــــةالمشــــتريات،  تحكــــم التــــي وسياســــات المنظمــــة

    التوجيهية بشأن التبرعات من معدات الرعاية الصحية.
  

 الحكوميـة، غيـر المنظمـات مـن المقدمـة بالمسـاهمات علناً  اإلقرار المنظمة على يجب الشفافية، وألغراض  -١١
  .وممارساتها المنظمة سياسات مع يتماشى بما
  

االمتنـــان بالمســـاهمة الماليـــة  مـــع العالميـــة الصـــحة منظمـــة النحـــو التـــالي: "تُقـــر عـــادة علـــى اإلقـــرار ويصـــاغ  -١٢
  النشاط ]". أو الحصيلة الحكومية ] ألغراض [ وصف غير المقدمة من [ المنظمة

  
ـــدرج  -١٣  المراَجَعـــة الماليـــة المـــالي والبيانـــات التقريـــر فـــي الحكوميـــة غيـــر المنظمـــات مـــن الـــواردة المســـاهمات وُت

  .لجهات الفاعلة غير الدولل المنظمةوسجل  اإلنترنتعلى شبكة  لميزانية البرمجيةبالمنظمة، وكذلك بوابة ا الخاصة
  

أن تســتخدم فــي موادهــا التــي تســتهدف التســويق واإلعــالن التجــاريين  الحكوميــة غيــر للمنظمــاتيجــوز  وال  -١٤
. المماثلـة الوثـائق أو السـنوية تقاريرهـا فـي مسـاهمتها إلـى اإلشارة يمكنها. ولكن ١والترويجيين كونها قدمت مساهمة

ريطة أن يمكنها ذكر المساهمة في مواقعها اإللكترونيـة وفـي منشـورات غيـر ترويجيـة خاصـة، شـ ذلك، على وعالوة
  على المحتوى والسياق. المنظمةيجري االتفاق مع 

  
                                                           

 من اإلطار الجامع. ٤٦وفقًا ألحكام المادة    ١
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  البيِّنات
  

 وأن التقنيـة المسـائل عـنالخاصة بهـا  والمعارف المحدَّثة المعلومات تقدم أن الحكومية غير للمنظمات يجوز  - ١٥
بموجــب أحكــام اإلطــار الجــامع وهــذه السياســة واإلجــراءات التشــغيلية  االقتضــاء، حســب المنظمــة مــع خبراتهــا تتبــادل

المحــددة وســائر قواعــد المنظمــة وسياســاتها وٕاجراءاتهــا المنطبقــة. وينبغــي كلمــا أمكــن إتاحــة مثــل هــذه المســاهمات أمــام 
  المّولدة أمام الجمهور. البيِّنات الجمهور، حسب االقتضاء. كما ينبغي إتاحة

  
  الدعوة

  
 بالمســـائل الـــوعي وٕاذكـــاء الصـــحة مجـــال فـــي الـــدعوة مـــع المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة فـــي المنظمـــة تتعـــاون  -١٦

 الجهــات بــين واالتســاق التعــاون ومــن أجــل تعزيــز العموميــة؛ الصــحة الســلوكيات لمصــلحة تغييــر أجــل الصــحية؛ ومــن
  .المشترك العمل يلزم حيثما الدول غير الفاعلة

  
 ومعاييرهـــا وقواعـــدها التوجيهيـــة ومبادئهـــا المنظمـــة سياســـات نشـــر علـــى الحكوميـــة غيـــر المنظمـــات ُتشـــجَّع  -١٧
  .شبكاتها خالل من األدوات من ذلك وغير

  
ُتشـــجع المنظمـــة المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة علـــى تنفيـــذ سياســـات وقواعـــد ومعـــايير المنظمـــة والـــدعوة إلـــى   -١٨

لتعزيــز ســبل تنفيــذ سياســات المنظمــة وقواعــدها  تنفيــذها. وتشــارك المنظمــة فــي حــوار مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة
  ١.ومعاييرها

  
يمكن أن تتعاون المنظمات غير الحكومية مع المنظمة في مجـال الـدعوة إلـى تنفيـذ سياسـات المنظمـة  وال  -١٩

أو قواعدها أو معاييرها إال إذا التزمت بتنفيـذ هـذه السياسـات والقواعـد والمعـايير بأكملهـا. وال ُيعـد التنفيـذ الجزئـي أو 
  االنتقائي مقبوًال.

  
   التعاون التقني

  
التعاون التقني علـى النحـو المحـدد فـي  تتشارك المنظمة مع المنظمات غير الحكومية في مجاليجوز أن   -٢٠

يجب أن يصـب فـي مصـلحة المنظمـة، وأن هو تعاون ُيشّجع على االضطالع به و و  ،اإلطار الجامعمن  ٢٠الفقرة 
عملهـا الخـاص بوضـع حمايـة المنظمـة، وعلـى وجـه الخصـوص، هذه السياسة من أجـل لالجامع و إلطار ليدار وفقًا 

وضـمان عـدم التـدخل فـي وظيفـة المنظمـة االستشـارية  أو تضـارب فـي المصـالح القواعد مـن أي تـدخل ال مبـرر لـه
  للدول األعضاء.

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
غيـــر الحكوميـــة العاملـــة مـــع المنظمـــة أن تتقّيـــد بسياســـات المنظمـــة بشـــأن الصـــحة العموميـــة فـــي  المنظمـــاتُيتوّقـــع مـــن    ١

مجاالت من مثل سالمة األغذيـة والسـالمة الكيميائيـة والتـرويج األخالقـي لمنتجـات األدويـة الطبيـة ومكافحـة التبـغ واألمـراض 
 .غير السارية، فضًال عن الصحة والسالمة في العمل
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  سياسة المنظمة وٕاجراءاتها التشغيلية
  بشأن المشاركة مع كيانات القطاع الخاص

  
  
وتنطبــق  ١يانــات القطــاع الخــاص بحســب نــوع التفاعــل،تــنظم هــذه السياســة تحديــدًا مشــاركة المنظمــة مــع ك  -١

 أيضًا أحكام اإلطار العامة على جميع أنواع المشاركة مع كيانات القطاع الخاص.
  
وعند المشاركة مع كيانات القطاع الخاص، ينبغي مراعاة أن أنشطة المنظمـة تـؤثر علـى القطـاع التجـاري   -٢

إرشاداتها الخاصة بالصحة العمومية، وتوصياتها بشأن القواعد المعيارية على نحو أوسع نطاقًا، بوسائل من بينها، 
مثًال، أو غير ذلك من األعمال التي قد تؤثر بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر علـى تكـاليف المنتجـات وطلـب السـوق 

  وربحية السلع والخدمات المحددة.
 
  على أساس الحياد التنافسي.وٕاذ تشارك المنظمة مع كيانات القطاع الخاص، تهدف إلى العمل   -٣
  

  المشاركة
  

  ٢مشاركة كيانات القطاع الخاص في اجتماعات المنظمة
  
بإمكان المنظمة أن تدعو كيانات القطـاع الخـاص للمشـاركة فـي مشـاورات أو جلسـات اسـتماع أو غيرهـا مـن   -٤

أو عبــر اإلنترنــت  إجراؤهــامــن اإلطــار الجــامع. وهــي مشــاورات وجلســات اســتماع يمكــن  ١٥االجتماعــات وفقــًا للفقــرة 
  وجهًا لوجه.

  
لقطـاع يكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى كيـان امناقشة بند  سائر االجتماعات على أساسلمشاركة في وتتم ا  -٥

تبـــادل المعلومـــات وتجـــرى هـــذه المشـــاركة مـــن أجـــل االجتمـــاع. مـــداوالت قيمـــة إلـــى ة فيـــه مشـــاركالضـــيف ، وتالخـــاص
  دًا بقصد إبداء المشورة. ُتجرى أبالها ، ولكناآلراءو 
 
وتعتمد طبيعة مشاركة كيانات القطاع الخاص على نوع االجتماع المعني. وتحدد األجهـزة الرئاسـية للمنظمـة   -٦

أو األمانــة شــكل، وطرائــق، وكيفيــة مشــاركة كيانــات القطــاع الخــاص فــي المشــاورات وجلســات االســتماع، وغيرهــا مــن 
ة. وينبغــي أن تكــون مشــاركة كيانــات القطــاع الخــاص ومــدخالتها متاحــة االجتماعــات علــى أســاس كــل حالــة علــى حــد

 علنًا، كلما كان ذلك ممكنًا. وال تشارك كيانات القطاع الخاص في أي عملية صنع قرار للمنظمة.
  

  إشراك األمانة في االجتماعات التي تنظمها كيانات القطاع الخاص أو ترعاها
  
كيانــات القطــاع الخــاص طالمــا أمكــن الحفــاظ تنظمهــا أن يشــاركوا فــي اجتماعــات المنظمــة مــوظفي  بإمكــان  -٧

، وطالمــا أن هــذه المشــاركة تســهم فــي تحقيــق أغــراض المنظمــة الــواردة فــي وســمعتها علــى نزاهــة المنظمــة واســتقاللها
أو التأييــد دعم الـ ننــوع مـ ل كيانـات القطــاع الخـاص مشـاركة المنظمــة علـى أنـهتـأوِّ  أنينبغــي ال برنـامج العمـل العـام. و 

علـــى عـــدم اســـتخدام مشـــاركة المنظمـــة ألغـــراض تجاريـــة و/ أو  كمـــا توافـــقرســـمي تقدمـــه المنظمـــة إلـــى االجتمـــاع، ال
  ترويجية.

  
  

                                                           
 من اإلطار الجامع لالطالع على أنواع التفاعالت الخمسة. ٢٠إلى  ١٤ت من انظر الفقرا   ١

 غير دورات األجهزة الرئاسية التي تنظمها سياسة إدارة شؤون المشاركة.   ٢
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  السياسات واإلجراءات التشغيلية المحددة
  
ــ  -٨ المنظمــة فــي اجتماعــات كيانــات القطــاع الخــاص بصــفتها مشــاركة بأعضــاء حلقــات مــوظفي ار مشــاركة دَ ُت

  .بموجب أحكام اإلطار الجامع وهذه السياسة المحددةصفة أخرى، أي النقاش أو المتحدثين أو ب
  
بشـكل كلـي أو جزئـي، علـى  تنظمها كيانات القطـاع الخـاصالتي رعاية االجتماعات  تشارك المنظمة فيوال   -٩

مات جهة تجارية لتنظـيم المـؤتمرات أن بمقدورها أن تشارك في رعاية اجتماع تستعين فيه الجهات العلمية المبادرة بخد
  في المحتوى العلمي لالجتماع.ال تسهم تلك الجهة التجارية ستية، شريطة أياللوجمعالجة النواحي ل
  

تنظمهـا الجهـات الفاعلـة األخـرى عنـدما يشـترك كـذلك جتماعـات المنظمة فـي رعايـة مـا ُيعقـد مـن ا ال تشاركو   -١٠
خــرى األحــاالت أن تخضــع الينبغــي و لقطــاع الخــاص ذات الصــلة بالصــحة. واحــد أو أكثــر مــن كيانــات افــي رعايتهــا 

كيانـات القطــاع للرعايـة المشـتركة لالجتماعـات التـي تنظمهـا الجهـات الفاعلـة األخـرى والتـي تشـترك كـذلك فـي رعايتهـا 
  طار.اإل هذا حكامأللى أساس كل حالة على حدة و التي ال تتصل بالصحة لالستعراض ع الخاص

  
  .هااجتماعاتوأثناء  منظمةالالمعارض التجارية في مباني إقامة وز ال يجو   -١١
  

االجتماعـــات التـــي تنظمهـــا كيانـــات القطـــاع فـــي إطـــار المعـــارض التجاريـــة المنظمـــة فـــي رعايـــة ال تشـــارك و   -١٢
  .جهات فاعلة أخرىتلك التي تنظمها الخاص أو 

  
  الموارد

  
مستوى المخاطر المقترنة بقبول الموارد المقدمة من كيانات القطاع الخاص على مجال نشـاط الكيـان  يتوقف  - ١٣

  التابع للقطاع الخاص وعلى أنشطة المنظمة التي ُتستخدم ألجلها الموارد وطرائق تقديم المساهمات.

مـــة، شـــريطة يجـــوز قبـــول األمـــوال مـــن كيانـــات القطـــاع الخـــاص التـــي ال يتعلـــق عملهـــا بعمـــل المنظ  (أ)
مــع واليــة  ال يتماشــىأي كيــان مرتبطــة بصــالت وثيقــة مــع فــي أي نشــاط أو مشــتركة الكيانــات  تكـون هــذه  أال

  .المنظمة وعملها

ال يجــوز التمــاس أو قبــول المســاهمات الماليــة مــن كيانــات القطــاع الخــاص إذا كانــت لهــا مصــلحة   (ب)
كانــت هــذه المصــلحة تخــص الكيــان أا، ســواء تجاريــة مباشــرة فــي حصــائل المشــروع الــذي تســتهدفه مســاهمته

نفســه أو تخــص شــركات تابعــة لــه، إال فــي حــال صــدور الموافقــة علــى ذلــك وفقــًا لألحكــام الخاصــة بالتجــارب 
  أدناه). ٣٦السريرية أو تطوير المنتجات (انظر الفقرة 

مواجهــة األنفلــونزا ل(ب) باآلليــات المحــددة مثــل إطــار التأهــب ١٣تخــل األحكــام الــواردة فــي الفقــرة  ال  (ج)
  ١الذي وضعته جمعية الصحة والذي ُيعنى بتلقي الموارد وتجميعها.الجائحة 

توخي الحذر في قبول التمويل من كيانات القطاع الخاص التي لها مصلحة وٕان كانـت غيـر  ينبغي  )د(
مباشرة في حصيلة المشروع (أي ارتباط النشاط بمجال اهتمام هذا الكيان، ولكن ال يوجـد تضـارب علـى نحـو 

لها مصلحة مماثلـة ما ُأشير إليه أعاله). وفي هذه الحالة، ينبغي أن تُدعى المؤسسات التجارية األخرى التي 
غير مباشـرة إلـى المسـاهمة، وذكـر السـبب بوضـوح إذا مـا تعـّذر ذلـك. وكلمـا زاد حجـم المسـاهمة المقدمـة مـن 
مصدر واحـد لـزم تـوخي المزيـد مـن الحـذر لتجنـب احتمـال تضـارب المصـالح أو مـا قـد يبـدو علـى أنـه ارتبـاط 

  غير مالئم بأحد المساهمين.

                                                           
 من اإلطار الجامع. ١٧وفقًا لما يرد في الفقرة    ١
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إذا   إالقبـل لعينية المقدمة من كيانات القطاع الخاص إلى برامج المنظمـة، فهـي ال تُ او أما المساهمات المالية   -١٤
  الشروط التالية: فيها توافرت

  العمل الخاص بوضع القواعد؛  ال ُتستخدم المساهمة في  (أ)

العمــل الخــاص بوضــع القواعــد مــع احتمــال أن غيــر ذا مــا اســُتخدمت المســاهمة فــي أنشــطة أخــرى إ  (ب)
أن تفـوق الفائـدة التـي صـراحة التابع للقطاع الخـاص مصـلحة تجاريـة فـي هـذه األنشـطة، ينبغـي  يكون للكيان

  تنشأ عنها؛ُيحتمل أن تعود على الصحة العمومية من هذه المشاركة المخاطر التي 

ي نشــاط إلــى أن يصــبح اســتمرار ألالتمويــل المقــدم مــن القطــاع الخــاص  يمكــن أن تــؤدي نســبةال   (ج)
  ؛ًا على هذا الدعمالبرنامج متوقف

تزكية من جانبها لهذا الكيان التابع للقطاع الخـاص، أو ألنشـطته  للمساهمةال يشكل قبول المنظمة   (د)
  ؛أو منتجاته أو خدماته

ة اســتخدام نتــائج عمــل المنظمــة ألغــراض تجاريــة أو الســعي إلــى التــرويج ســاهمال يجــوز للجهــة الم  (ه)
  في موادها الترويجية؛ تهامساهمال

  ؛ة أي امتيازات أو مزاياساهمالجهة الم مساهمةقبول ال منحال ي  (و)

ة أي فــرص إلســداء المشــورة بشــأن إدارة أو تنفيــذ األنشــطة ســاهملجهــة المل مســاهمةال يتــيح قبــول ال  (ز)
  ؛ قيادتهازمام التشغيلية أو التأثير عليها أو المشاركة فيها أو تولي 

    .تقديم أي تفسير آخر دون مساهمةلسلطة التقديرية في رفض تحتفظ المنظمة بحقها في ممارسة ا  (ح)
  

ينبغــي أن يخضــع قبــول المــوارد مــن كيانــات القطــاع الخــاص ألحكــام هــذا اإلطــار وغيــره مــن قواعــد المنظمــة   - ١٥
، ومبادئهــا التوجيهيــة ذات الصــلة مثــل النظــام األساســي للمــوظفين والئحــة المــوظفين، والالئحــة الماليــة والنظــام المــالي

وسياسات المنظمة التي تحكم المشتريات، والمبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن التبرعات من األدويـة ومبادئهـا التوجيهيـة 
  بشأن التبرعات من معدات الرعاية الصحية؛

  
ألغــراض الشــفافية، يجــب علـــى المنظمــة اإلقــرار علنـــًا بالمســاهمات المقدمــة مـــن كيانــات القطــاع الخـــاص، و   -١٦
  مع سياسات المنظمة وممارساتها.يتماشى   بما
  

بالمســاهمة  متنــاناال مــعمنظمــة الصــحة العالميــة  قــر: "تُ النحــو التــالياإلقــرار علــى حــاالت غ عــادًة مــا ُتَصــاو   -١٧
    ]". الحصيلة أو النشاطبيان  ] ألغراض [ الكيان التابع للقطاع الخاص [المالية المقدمة من 

  
المساهمات الواردة من كيانات القطاع الخاص فـي التقريـر المـالي والبيانـات الماليـة المراجعـة الخاصـة  وتُدرج  -١٨

  .للجهات الفاعلة غير الدو البرمجية والسجل الخاص با بالميزانية الخاصة اإللكترونية ، وكذلك في البوابةبالمنظمة
  

المســــتخدمة فــــي  موادهــــا فــــيدمت مســــاهمة قــــ كونهــــاوال يجــــوز لكيانــــات القطــــاع الخــــاص اســــتخدام مســــألة   - ١٩
 هـار تقاريولكـن يجـوز لتلـك الكيانـات اإلشـارة إلـى مسـاهمتها فـي  ١ ،والتسـويقية والدعائيـة الترويجيةاألغراض التجارية و 

. وٕاضــــافة إلــــى ذلــــك يجــــوز لكيانــــات القطــــاع الخــــاص ذكــــر المســــاهمة علــــى مواقعهــــا تماثلهــــاوثــــائق  فــــيالســــنوية أو 
  سياق.الو  ىمحتو ال على المنظمة مع االتفاقشريطة  غير الترويجية، الخاصة منشوراتال فيو  اإللكترونية

                                                           
 من اإلطار الجامع. ٤٦وفقًا لما يرد في الفقرة    ١
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  ١التبرع باألدوية والتكنولوجيات األخرى المتعلقة بالصحة
  

ينبغي استيفاء المعايير التالي ذكرها لدى تحديد مدى مقبولية التبرعات الكبيرة الحجـم مـن األدويـة والمنتجـات   -٢٠
  صحة.األخرى المتعلقة بال

ه فــي دواعــي االســتعمال التــي يهــدف إليهــا نجاعتــو  منــتجة اليــنــات دامغــة تــدل علــى مأموند بيِّ و وجــ  (أ)
أن يكـون ل يفضـإضافة إلى تح باستخدامه لهذه الدواعي في البلد المتلقي يصر التأو  منتجال به واعتماد التبرع

  .في قائمة المنظمة النموذجية لألدوية األساسية الخاصة بهذه الدواعي المنتج مدرجاً 
ــــ تحديــــد  (ب) أو المجتمعــــات المحليــــة أو المتلقــــين مــــن البلــــدان  الختيــــارة ّرر المعــــايير الموضــــوعية والمب

  وجواز فرض أوجه المرونة في حاالت الطوارئ. المرضى
ار والسرقة وسوء االستخدام (بما في ذلك تسـرب أساليب منع اإلهد ومراعاةنظام قائم لإلمداد  وجود  (ج)
  .إلى السوق) منتجال

جميــــــع المــــــوظفين المشــــــاركين فــــــي اإلدارة الفعالــــــة  ســــــتهدفإعــــــداد برنــــــامج للتــــــدريب واإلشــــــراف ي  (د)
المســـتخدم ووصـــوًال إلـــى مـــن الجهـــة المانحـــة  بـــدءاً توزيـــع فـــي جميـــع المراحـــل التخـــزين و الإلمـــداد و ا  نشـــطةأل

  .النهائي
بطــــابع ترويجــــي، فيمــــا يتعلــــق والمنتجــــات األخــــرى المتعلقــــة بالصــــحة التبــــرع باألدويــــة  اتســــامعــــدم   (ه)

  .ال يمكن استمراره بعد انتهاء التبرع المنتجاتعلى  اً طلب بقدر ما تكّونبالشركة نفسها أو 
  عدم قبول المنظمة لمنتجات تنتهي مدة صالحيتها.  (و)
 .االتفاق مع البلدان المتلقية على خطة إلنهاء التبرع تدريجياً   (ز)

  الشركة المتبرعة. بمشاركةالضائرة المنتج وضع نظام لرصد تفاعالت   (ح)
  

وتســــجل رســــميًا فــــي البيانــــات والمنتجــــات األخــــرى المتعلقــــة بالصــــحة وُتحــــدد قيمــــة التبرعــــات مــــن األدويــــة   -٢١
فـــي لماليـــة اإلدارة المعنيـــة بالشـــؤون ابالتشـــاور مـــع ت الفاعلـــة غيـــر الـــدول، وســـجل المنظمـــة للجهـــاالمراجعـــة   الماليـــة

  لمنظمة.ا
  

  المساهمات المالية من أجل التجارب السريرية
  

ُتجــرى علــى أحــد  ســريرية تجربــةتؤخــذ المســاهمات الماليــة التــي يقــدمها كيــان تــابع للقطــاع الخــاص وتســتهدف   -٢٢
علـى أســاس كـل حالــة علـى حــدة، فــي االعتبـار  المنظمـة الترتيــب لهـاتتـولى لتلـك الشــركة و  الملكيــة منتجـات المسـجلةال

ينبغــي ضــمان مــا الــواردة أدنــاه والمتعلقــة بتطــوير المنتجــات. وفــي هــذا المضــمار،  ٣٦مــا تــنص عليــه الفقــرة  باســتثناء
  يلي:

  أهمية بالنسبة إلى الصحة العمومية؛  اطوير ذالتنشاط البحث أو يكون أن   )أ (
  ؛ ويتم تدبر حاالت تضارب المصالح المحتملة ُيجرى البحث بناًء على طلب المنظمة أن  )ب (

                                                           
مــع المبــادئ التوجيهيــة المشــتركة بــين الوكــاالت: المبــادئ التوجيهيــة المشــتركة بــين منظمــة تبرعــات تتمشــى مثــل هــذه ال   ١

الصــحة العالميــة والشــبكة المســكونية للمستحضــرات الصــيدالنية واالتحــاد الــدولي للمستحضــرات الصــيدالنية واالتحــاد الــدولي 
جــال الصــحة والشــراكة مــن أجــل جــودة التبرعــات الطبيــة والشــركاء الــدوليين فــي م لجمعيــات الصــليب األحمــر والهــالل األحمــر

 .٢٠١١، جنيف، منظمة الصحة العالمية، ٢٠١٠التي نقحت عام  – تبرعات األدويةوجهات أخرى بشأن 
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ال تقبــل المنظمــة مثــل هــذه المســاهمات الماليــة إال إذا لــم يجــر البحــث دون مشــاركة المنظمــة أو إذا   )ج (
 التقنيـــة كانـــت مشـــاركة المنظمـــة ضـــرورية لضـــمان إجـــراء البحـــث تماشـــيًا مـــع المعـــايير والمبـــادئ التوجيهيـــة

  واألخالقية المقبولة دوليًا.
  

مصـلحة  لهـاشـركة  مقدمـة مـنيـة مالقبـول مسـاهمة  جـوزأعـاله، ي المتطلبـات الـوارد ذكرهـاوفي حال اسـتيفاء   -٢٣
إجراء التجربـة وبـث أن توضع اآلليات المالئمة لضمان تحكم المنظمة في  شريطةتجارية مباشرة في التجربة المعنية، 

غيـر مالئـم أو  تـأثيرنتـائج التجربـة ألي  وعـدم خضـوعذلك محتـوى أي منشـور ينـتج عنهـا، التجربة، بما في  حصائلها
  أي تأثير متصور من جانب الشركة المعنية.

  
  المساهمات من أجل اجتماعات المنظمة

  
لقطـــاع الخـــاص ل تـــابع كيـــانمـــن قبـــول مســـاهمة  جـــوزها المنظمـــة، ال يتعقـــداالجتماعـــات التـــي بالنســـبة إلـــى   -٢٤
وٕاقــامتهم)، بغــض النظــر عمــا اســتهدفت المســاهمة دعــم مشــاركة مــدعوين محــددين (بمــا فــي ذلــك تكــاليف ســفرهم   إذا
  أو من خالل المنظمة. إلى األشخاص المشاركين مباشرة تقدمكانت هذه المساهمة   إذا
  

  .اجتماععقد قبول المساهمات التي تستهدف دعم التكاليف اإلجمالية ل جوزوي  -٢٥
  

مــن المناســبات لقطــاع الخــاص تكــاليف حفــالت االســتقبال ومــا شــابه ذلــك تابعــة لد كيانــات تســدِّ  أنوال يجــوز   -٢٦
  ها المنظمة.تنظمالتي 

  
  المشاركين في االجتماعات الخارجيةالمنظمة موظفي  المساهمات من أجل

  
لقطــاع تابعــة له جهــة أخــرى غيــر المنظمــة. والــدعم المقــدم مــن كيانــات قــداالجتمــاع الخــارجي هــو اجتمــاع تع  -٢٧

  الخاص لتغطية تكاليف سفر موظفي المنظمة لحضور االجتماعات أو المؤتمرات الخارجية يندرج ضمن فئتين:

قبـــول تمويـــل  يجـــوز :د تكـــاليف الســـفرلقطـــاع الخـــاص الــذي يســـدِّ التـــابع لكيـــان الاجتماعــات يعقـــدها   (أ)
فـي  آخـرين تكـاليف سـفر مشـاركينللقطـاع الخـاص التـابع لكيـان ال في حـال دعـمالسفر وفقًا لقواعد المنظمة، 

  ؛وٕادارته المتعلقة به وبعد إجراء تقييم لمخاطر تضارب المصالح هماالجتماع ونفقات

لقطـــاع الخـــاص أو الرابطـــة التـــابع لكيـــان الطـــرف آخـــر غيـــر  ،اجتماعـــات يعقـــدها طـــرف ثالـــث (أي  (ب)
  لقطاع الخاص.ل تابع قبول تمويل السفر من كيان جوزال ي :قترح سداد تكاليف السفر)يالتجارية 

  
  المساهمات من أجل المنشورات

  
لقطاع الخاص لتغطية تكـاليف طباعـة منشـورات المنظمـة، ل تابعةمن كيانات  المالية المساهماتقبول  جوزي  - ٢٨

فـــي أي حـــال مـــن األحـــوال وضـــع إعالنـــات تجاريـــة فـــي  جـــوزينشـــأ عـــن ذلـــك تضـــارب فـــي المصـــالح. وال ي  طالمـــا ال
  ؛منشورات المنظمة

  
  استرداد التكاليف

  
 أي مخطــط لتقيــيم منتجــات أو عمليــات أو( فــي الحــاالت التــي وضــعت فيهــا مخططــًا للتقيــيم يمكــن للمنظمــة  -٢٩

لقطاع الخاص مقابـل تابعة لالكيانات التفرض رسومًا على الرسمية) أن  لمنظمة التوجيهيةاخدمات معينة وفقًا لمبادئ 
مــًا فــي و ديتمثــل والغــرض مــن مخططــات التقيــيم التــي تضــعها المنظمــة  هــذه الخــدمات علــى أســاس اســترداد التكــاليف.

أو  المعنــي إســداء المشــورة إلــى الحكومــات و/ أو المنظمــات الدوليــة بشــأن المشــتريات. وال يشــكل التقيــيم دعمــًا للمنــتج
  من جانب المنظمة.العملية أو الخدمة المعنية 
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  البينات
  
 التقنيـــة، المســـائل حـــولالخاصـــة بهـــا  والمعـــارف المعلومـــات أحـــدث الخـــاص القطـــاع كيانـــاتتقـــدم  أن يجـــوز  - ٣٠

واإلجــراءات  السياســة وهــذه الجــامع اإلطــار أحكــام بموجــب ،حســب االقتضــاء المنظمــة مــع خبراتهــا تبــادل علــى وتعمــل
وٕاجــــراءات المنظمــــة المنطبقــــة. وينبغــــي كلمــــا أمكــــن إتاحــــة مثــــل هــــذه  سياســــاتقواعــــد و  وســــائرالمحــــددة  التشــــغيلية

  .المساهمات أمام الجمهور، حسب االقتضاء. كما ينبغي إتاحة البيِّنات المّولدة أمام الجمهور
  

  الدعوة
  

الـدعوة إلـى تنفيـذ  علـىو  هـالقطاع الخاص على تنفيذ قواعد المنظمة ومعايير ل التابعةكيانات الالمنظمة  تشجع  - ٣١
فـــي الحـــوار مـــع الكيانـــات التابعـــة للقطـــاع الخـــاص بهـــدف النهـــوض بتنفيـــذ  المنظمـــةهـــذه القواعـــد والمعـــايير. وتشـــارك 

  ١سياسات المنظمة وقواعدها ومعاييرها. 
  

المنظمـة أو  اتوال يمكن أن تتعـاون كيانـات القطـاع الخـاص مـع المنظمـة فـي مجـال الـدعوة إلـى تنفيـذ سياسـ  - ٣٢
عدها أو معاييرها إال إذا التزمت بتنفيذ هذه السياسة والقواعد والمعايير بأكملها. وال ُيعـد التنفيـذ الجزئـي أو االنتقـائي قوا

  مقبوًال.
  

الرابطــات التجاريــة الدوليــة علــى العمــل مــع أعضــائها بهــدف االرتقــاء بتأثيرهــا فــي مجــال الصــحة وتشــجَّع   -٣٣
  واعدها ومعاييرها.العمومية وبتنفيذ سياسات المنظمة وق

  
  التعاون التقني

  
التعــــاون التقنــــي علــــى النحــــو المحــــدد فــــي  يجــــوز أن تتشــــارك المنظمــــة مــــع القطــــاع الخــــاص فــــي مجــــال   -٣٤
مع كيانات القطاع الخاص ويجب أن يصب  هو تعاون ُيشّجع على االضطالع بهو  ،اإلطار الجامعمن  ٢٠ الفقرة

حمايـــة المنظمـــة، وعلـــى وجـــه هـــذه السياســـة مـــن أجـــل لالجـــامع و إلطـــار ل فـــي مصـــلحة المنظمـــة، وأن يـــدار وفقـــًا 
وضـــمان عـــدم أو تضـــارب فـــي المصـــالح الخصـــوص، عملهـــا الخـــاص بوضـــع القواعـــد مـــن أي تـــدخل ال مبـــرر لـــه 

  لدول األعضاء.تجاه االتدخل في وظيفة المنظمة االستشارية 
  

  دةالسياسات واإلجراءات التشغيلية المحدَّ 
  

يجـوز لهـا أن تقـدم المشـورة التقنيـة إلـى فإذا كانت المنظمة قد وضعت مواصـفات رسـمية ألحـد المنتجـات،   -٣٥
لقطـاع التابعـة لكيانـات الجميـع لوفقـًا لهـذه المواصـفات، علـى أن تتـاح الفرصـة  همالمصنعين من أجـل تطـوير منـتج

  بالطريقة نفسها.الخاص التي ُيعرف أن لها مصلحة في هذا المنتج للتعاون مع المنظمة 
  

بشـــــأن تطـــــوير البحـــــث وال مجـــــاللقطـــــاع الخـــــاص فـــــي ل تابعـــــةتعـــــاون المنظمـــــة مـــــع كيانـــــات تيجـــــوز أن   -٣٦
 والنجاعـةالمنتجات الطبية التي تتسم بالجودة والمأمونيـة إتاحة  سهم في زيادةالتي ت المتعلقة بالصحة تالتكنولوجيا

شـطة تعاونيـة فـي مجـال البحـث والتطـوير إال إذا أبرمـت المنظمــة وينبغـي عمومـًا أال ُيضـطلع بأنوالتكلفـة الميسـورة. 
والكيان التابع للقطاع الخاص اتفاقًا يكفل إتاحة المنتج النهائي على نطـاق واسـع فـي نهايـة المطـاف، بوسـائل منهـا 

 مــنويــل تمالقبــول  جــوزوفــي حــال إبــرام هــذا االتفــاق، ي. إتاحتــه بســعر تفضــيلي فــي القطــاع العــام بالبلــدان الناميــة
ــ وذلــك شــريطة أن ُتــرّجح كفــة االلتزامــات   ،تجربــة ُتجــرى علــى المنــتج المعنــي دعمالكيــان التــابع للقطــاع الخــاص ل

التعاقدية التي يقطعها الكيان التابع للقطاع الخاص على كفة أية حاالت ٌمحتملة لتضارب المصالح لدى قبول ذاك 
  التمويل. 

                                                           
لقطاع الخاص والعاملة مع المنظمة أن تتقّيد بسياسات المنظمة بشأن الصـحة العموميـة فـي ُيتوّقع من الكيانات التابعة ل   ١

ن مثل سالمة األغذيـة والسـالمة الكيميائيـة والتـرويج األخالقـي لمنتجـات األدويـة الطبيـة ومكافحـة التبـغ واألمـراض مجاالت م
 .غير السارية، فضًال عن الصحة والسالمة في العمل
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  التشغيلية هاسياسة المنظمة وٕاجراءات
  المؤسسات الخيريةمع  بشأن المشاركة

  
  
وتنطبـق األحكـام  ١وتنظم هذه السياسة تحديدًا مشاركة المنظمـة مـع المؤسسـات الخيريـة حسـب نـوع التفاعـل.  -١

  العامة الواردة في اإلطار أيضًا على جميع أوجه المشاركة مع المؤسسات الخيرية.
  

  المشاركة
  

  ٢المنظمةمشاركة المؤسسات الخيرية في اجتماعات 
  
يمكن للمنظمة أن تدعو المؤسسات الخيرية إلى المشاركة في المشاورات وجلسات االسـتماع أو االجتماعـات   -٢

عبــر شــبكة اإلنترنــت أو مــن اإلطــار الجــامع ويمكــن أن تجــرى المشــاورات وجلســات االســتماع  ١٥األخــرى وفقــًا للفقــرة 
   وجهًا لوجه

  
ـــىفـــي االجتماعـــات  المشـــاركة وتســـتند  -٣ خاصـــًا،  بـــه اهتمامـــاً  بنـــد تهـــتم المؤسســـة الخيريـــة مناقشـــة األخـــرى إل

وترمــي هــذه المشــاركة أيضــًا إلــى تبــادل المعلومــات واآلراء غيــر  .االجتمــاع مــداوالت إلــى وتضــيف المشــاركة فيــه قيمــة
  أنها ال تهدف أبدًا إلى إبداء مشورة.

  
اع المعنـي. وتحـدد األجهـزة الرئاسـية للمنظمـة وتعتمد طبيعة مشاركة المؤسسـات الخيريـة علـى نـوع االجتمـ  -٤

أو األمانـــة شـــكل، وطرائـــق، وكيفيـــة مشـــاركة المؤسســـات الخيريـــة فـــي المشـــاورات وجلســـات االســـتماع، وغيرهـــا مـــن 
االجتماعات على أساس كل حالة على حدة. وينبغي أن تكون مشاركة المؤسسات الخيرية ومدخالتها متاحة علنًا، 

  وال تشارك المؤسسات الخيرية في أي عملية صنع قرار للمنظمة. كلما كان ذلك ممكنًا.
  

  مشاركة األمانة في اجتماعات تنظمها مؤسسة خيرية
  
، المؤسسـات الخيريـةلمنظمة اجتماعـات مشـتركة أو تشـارك فـي رعايـة اجتماعـات تنظمهـا ايمكن أن تنظم   -٥

 تحقيـق أغـراض المنظمـة تسـهم فـيهـذه المشـاركة وسـمعتها ومادامـت  علـى نزاهـة المنظمـة واسـتقاللها مادام يحـاَفظ
ويجوز لموظفي المنظمة المشاركة في اجتماعـات تنظمهـا المؤسسـات الخيريـة وفقـًا  .المبينة في برنامج العمل العام

أنه نوع من الـدعم أو التأييـد الرسـمي على لقواعد المنظمة الداخلية. ولن تأوِّل المؤسسات الخيرية مشاركة المنظمة 
  ألغراض ترويجية.ماع كما توافق على عدم استخدام مشاركة المنظمة لالجت

  
  السياسات الخاصة واإلجراءات التشغيلية

  
بصـــفتها مشـــاركة فـــي التنظـــيم أو الرعايـــة أو  المؤسســـات الخيريـــةمشـــاركة المنظمـــة فـــي اجتماعـــات تـــدار   -٦

   .إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول طبقًا ألحكام ينمتحدثالحلقات النقاش أو  بأعضاء

                                                           
 من اإلطار الجامع لالطالع على أنواع التفاعالت الخمسة. ٢٠إلى  ١٤انظر الفقرات من    ١

  غير دورات األجهزة الرئاسية التي تنظمها سياسة إدارة شؤون المشاركة.   ٢
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  الموارد
  
هذه المساهمات تندرج  مادامت الخيرية المؤسساتالعينية من المالية و  يمكن للمنظمة أن تقبل المساهمات  -٧
إلطــار وتمتثــل ا ألحكــامعنهــا حــاالت تضــارب فــي المصــالح وُتــدار وفقــًا  تنشــألمنظمــة العــام وال ابرنــامج عمــل  فــي

  ذات الصلة. األخرىللوائح المنظمة وقواعدها وسياساتها 
  
وعلــى غــرار جميــع الجهــات المســاهمة تكيــف المؤسســات الخيريــة مســاهماتها مــع األولويــات التــي تحــددها   -٨

  جمعية الصحة في الميزانية البرمجية المعتمدة.
  
ص بالتمويـل الـذي يرمـي إلـى تحسـين المواءمـة وُتدعى المؤسسـات الخيريـة إلـى المشـاركة فـي الحـوار الخـا  -٩

  والقدرة على التنبؤ والمرونة والشفافية في تمويل المنظمة وٕالى الحد من ضعف الموارد المالية.
  

  وينبغي أن تسعى برامج المنظمة ومكاتبها جاهدة إلى ضمان عدم اعتمادها على مصدر تمويل واحد.  -١٠
  

  نًا بالشروط التالية:و رهمعينية)  مكانت نقدية أأ(سواء  المساهماتوينبغي أن يكون قبول   -١١
  للمؤسسة الخيرية؛ المنظمة تزكية من جانبمساهمة ال يشكل قبول   (أ)

  ؛ة أي امتيازات أو مزاياساهمالجهة الم مساهمةقبول  منحال ي  (ب)
ة أي فــرص إلســداء المشــورة بشــأن إدارة أو ســاهملجهــة الممســاهمة فــي حــد ذاتــه لال يتــيح قبــول   (ج)

  ؛تولي قيادتهاللتأثير أو المشاركة فيها أو لتنفيذ األنشطة التشغيلية أو 
تقــديم أي تفســير دون  مســاهمةتحــتفظ المنظمــة بحقهــا فــي ممارســة الســلطة التقديريــة فــي رفــض   (د)
  .آخر

  
  دةالسياسات واإلجراءات التشغيلية المحدَّ 

  
المنظمـــة ومبادئهـــا وغيرهـــا مـــن قواعـــد هـــذا اإلطـــار ألحكـــام  مؤسســـة خيريـــة مـــن مـــواردأي  قبـــول يخضـــع  -١٢

ذات الصلة مثل النظـام األساسـي للمـوظفين والئحـة المـوظفين والالئحـة الماليـة والنظـام المـالي وسياسـات التوجيهية 
التوجيهية بشأن التبرعات من األدوية ومبادئها التوجيهية بشـأن التبرعـات مـن  هاومبادئ مشترياتالالمنظمة التي تحكم 

  .معدات الرعاية الصحية
  

 وفقــاً  الخيريــة المؤسســاتيجــب علــى المنظمــة ألغــراض الشــفافية اإلقــرار علنــًا بالمســاهمات المقدمــة مــن و   -١٣
  .وممارساتها هاسياساتل

  
مــع االمتنــان بالمســاهمة الماليــة  منظمــة الصــحة العالميــة"تقــر  :النحــو التــاليعلــى عــادة صــاغ اإلقــرار يُ و   -١٤

  ]". الحصيلة أو النشاطوصف  [المقدمة من [ المؤسسة الخيرية ] ألغراض 
  

الماليــة  هــاتقريــر المنظمــة المــالي وبياناتوتــرد اإلشــارة إلــى المســاهمات الــواردة مــن المؤسســات الخيريــة فــي   -١٥
  وفي بوابة الميزانية البرمجية على اإلنترنت وسجل المنظمة للجهات الفاعلة غير الدول. عةالمراجَ 
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وال يجــــوز للمؤسســــات الخيريــــة أن تســــتخدم مســــألة كونهــــا قــــدمت مســــاهمة فــــي موادهــــا المســــتخدمة فــــي   -١٦
تقاريرهـا السـنوية في  ااإلشارة إلى مساهمتهغير أنها تستطيع  ١األغراض التجارية والترويجية والتسويقية والدعائية.

وعالوة على ذلك، يجوز لها أن تشير إلى المساهمة على مواقعها اإللكترونية وفـي المنشـورات  أو الوثائق المماثلة.
  الخاصة غير الترويجية، شريطة االتفاق مع المنظمة على المحتوى والسياق.

  
  البينات

  
بها عن المسائل التقنيـة وتتبـادل  الخاصةالمعلومات المحدَّثة والمعارف  تيحأن ت الخيرية للمؤسسات جوزي  -١٧

 المحـددة التشـغيلية واإلجـراءات السياسـة وهـذه الجـامع اإلطـار أحكام بموجب ،حسب االقتضاءخبراتها مع المنظمة 
همات أمـــام هـــذه المســـا مثـــلإتاحـــة  كلمـــا أمكـــن وينبغـــي .المنطبقـــة وٕاجراءاتهـــا وسياســـاتها المنظمـــة قواعـــد وســـائر

  المّولدة أمام الجمهور.الجمهور، حسب االقتضاء. كما ينبغي إتاحة البيِّنات 
  
  الدعوة

  
وٕاذكـــاء الـــوعي بالمســـائل تتعـــاون المنظمـــة مـــع المؤسســـات الخيريـــة فـــي مجـــال الـــدعوة مـــن أجـــل الصـــحة   -١٨

واالتســاق بــين الجهــات تعزيــز التعــاون ؛ ومــن أجــل لمصــلحة الصــحة العموميــةومــن أجــل تغييــر الســلوك  الصــحية؛
سياسـات المنظمـة ومبادئهـا وتشـجع المؤسسـات الخيريـة علـى نشـر  الفاعلة غير الدول حيثمـا يلـزم العمـل المشـترك.

مــن خــالل شــبكات المؤسســات بهــدف توســيع نطــاق تــأثير  وغيــر ذلــك مــن األدواتوقواعــدها ومعاييرهــا التوجيهيــة 
  المنظمة.

  
والـدعوة إلـى تنفيـذها.  هـاومعايير  هاالمنظمة المؤسسات الخيرية على تنفيذ سياسات المنظمة وقواعد ُتشجع  -١٩

  ٢وتشارك المنظمة في حوار مع المؤسسات الخيرية لتعزيز سبل تنفيذ سياسات المنظمة وقواعدها ومعاييرها.
  

يمكــن أن تتعــاون المؤسســات الخيريــة مــع المنظمــة فــي مجــال الــدعوة إلــى تنفيــذ سياســات المنظمــة أو  وال  -٢٠
قواعــدها أو معاييرهــا إال إذا التزمــت بتنفيــذ هــذه السياســات والقواعــد والمعــايير بأكملهــا. وال ُيعــد التنفيــذ الجزئــي أو 

  االنتقائي مقبوًال.
  

  التعاون التقني
  

التعـــاون التقنـــي علـــى النحـــو المحـــدد فـــي المؤسســـات الخيريـــة فـــي مجـــال  ظمـــة مـــعيجـــوز أن تتشـــارك المن  -٢١
يجــب أن يصــب فــي هــو تعــاون ُيشــّجع علــى االضــطالع بــه مــع تلــك المؤسســات و و  ،اإلطــار الجــامعمــن  ٢٠ الفقــرة

حمايـة المنظمـة، وعلـى وجـه الخصـوص، هذه السياسة من أجـل لالجامع و إلطار لمصلحة المنظمة، وأن يدار وفقًا 
وضـمان عـدم التـدخل فـي وظيفـة أو تضارب في المصالح عملها الخاص بوضع القواعد من أي تدخل ال مبرر له 

  المنظمة االستشارية تجاه الدول األعضاء.
  

  
  
  

                                                           
 من اإلطار الجامع. ٤٦وفقًا لما يرد في الفقرة    ١

المؤسسات الخيرية العاملة مع المنظمة أن تتقّيد بسياسـات المنظمـة بشـأن الصـحة العموميـة فـي مجـاالت مـن ُيتوّقع من    ٢
الكيميائية والترويج األخالقي لمنتجات األدوية الطبيـة ومكافحـة التبـغ واألمـراض غيـر السـارية، مثل سالمة األغذية والسالمة 

 .فضًال عن الصحة والسالمة في العمل
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  التشغيلية هاسياسة المنظمة وٕاجراءات
  المؤسسات األكاديميةبشأن المشاركة مع 

  
  
وتنطبــق  ١وتــنظم هــذه السياســة تحديــدًا مشــاركة المنظمــة مــع المؤسســات األكاديميــة حســب نــوع التفاعــل.  -١

  األحكام العامة الواردة في اإلطار أيضًا على جميع أوجه المشاركة مع المؤسسات األكاديمية.
  
مــع الخبــراء  ويجــب التمييــز بــين المشــاركة مــع المؤسســات األكاديميــة علــى المســتوى المؤسســي والتعــاون  -٢

  األفراد العاملين لحساب المؤسسات األكاديمية.
  

  المشاركة
  

  مشاركة المؤسسات األكاديمية في اجتماعات المنظمة
  
للمنظمة أن تدعو المؤسسات األكاديمية إلى المشاركة فـي المشـاورات وجلسـات االسـتماع أو غيرهـا  يمكن  -٣

مــن اإلطــار الجــامع. ويمكــن أن تجــرى المشــاورات وجلســات االســتماع عبــر شــبكة  ١٥مــن االجتماعــات وفقــًا للفقــرة 
  اإلنترنت أو وجهًا لوجه.

  
خاصــًا،  بنــد تهــتم المؤسســة األكاديميــة بــه اهتمامــاً  اقشــةمن إلــى االجتماعــات األخــرى فــي وتســتند المشــاركة  -٤

وترمـي هـذه المشـاركة إلـى تبـادل المعلومـات واآلراء غيـر أنهـا  .االجتمـاع مـداوالت إلـى وتضيف المشاركة فيه قيمة
  تهدف أبدًا إلى إبداء أي مشورة. ال
  
نــــوع االجتمــــاع المعنــــي. وتحــــدد األجهــــزة الرئاســــية  وتعتمــــد طبيعــــة مشــــاركة المؤسســــات األكاديميــــة علــــى  -٥

للمنظمـــة أو األمانـــة شـــكل، وطرائـــق، وكيفيـــة مشـــاركة المؤسســـات األكاديميـــة فـــي المشـــاورات وجلســـات االســـتماع، 
وغيرهــــا مــــن االجتماعــــات علــــى أســــاس كــــل حالــــة علــــى حــــدة. وينبغــــي أن تكــــون مشــــاركة المؤسســــات األكاديميــــة 

 ا كان ذلك ممكنًا. وال تشارك المؤسسات األكاديمية في أي عملية صنع قرار للمنظمة.ومدخالتها متاحة علنًا، كلم
  

  مشاركة األمانة في اجتماعات تنظمها مؤسسات أكاديمية
  
المؤسســـــات لمنظمـــــة اجتماعـــــات مشـــــتركة أو تشـــــارك فـــــي رعايـــــة اجتماعـــــات تنظمهـــــا ايمكـــــن أن تـــــنظم   -٦

تحقيق أغـراض تسهم في هذه المشاركة وسمعتها ومادامت  واستقاللهاعلى نزاهة المنظمة  يحاَفظ مادام، األكاديمية
ويجــوز لمــوظفي المنظمــة المشــاركة فــي اجتماعــات تنظمهــا المؤسســات  .المبينــة فــي برنــامج العمــل العــام المنظمــة

مـن الـدعم  على أنه نوعمشاركة المنظمة المؤسسات األكاديمية ل تأوِّ  األكاديمية وفقًا لقواعد المنظمة الداخلية. ولن
  ألغراض ترويجية.أو التأييد الرسمي لالجتماع كما توافق على عدم استخدام مشاركة المنظمة 

  
  السياسات الخاصة واإلجراءات التشغيلية

  
بصــفتها مشــاركة فــي التنظــيم أو الرعايــة أو  المؤسســات األكاديميــةمشــاركة المنظمــة فــي اجتماعــات تــدار   -٧

  .طاراإل هذا طبقًا ألحكام ينمتحدثالحلقات النقاش أو  بأعضاء
  

                                                           
  من اإلطار الجامع لالطالع على أنواع التفاعالت الخمسة. ٢٠إلى  ١٤انظر الفقرات من    ١
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  الموارد
  
مادامــت هــذه المســاهمات  األكاديميــة المؤسســاتالعينيــة مــن و  الماليــةيمكــن للمنظمــة أن تقبــل المســاهمات   -٨

إلطــار وتمتثــل لعنهــا حــاالت تضــارب فــي المصــالح وتُــدار وفقــًا  تنشــأوال  ،لمنظمــةالعــام ل عمــلالبرنــامج  فــيتنــدرج 
  ذات الصلة. األخرىللوائح المنظمة وقواعدها وسياساتها 

  
 تجربـــة وأللمنظمـــة أن تقـــدم المـــوارد إلـــى مؤسســـة أكاديميـــة لتنفيـــذ عمـــل معـــين (مثـــل إجـــراء بحـــث  ويمكـــن  -٩

د الالئحـــة الماليـــة والنظـــام المـــالي وغيرهـــا مـــن القواعـــ، بمـــا يتماشـــى مـــع )وثيقـــة إعـــداد وأمخبـــري  عمـــل وأســـريرية 
 تستهدف هذه الموارد دعم مشروع من مشاريع المؤسسـة تـرى المنظمـة أنـه يسـتحق الـدعم وقدوالسياسات المنطبقة. 

أو دعــم  برنــامج العمــل العــام للمنظمــة،مــع  يتســقاســتنادًا إلــى مــا يحققــه مــن مصــالح واضــحة للصــحة العموميــة، و 
عـن منحـة فـي الحالـة األولـى وخدمـة فـي الحالـة  رةعبـامشروع تتولى المنظمة تنظيمه أو تنسيقه. والدعم المقدم هو 

  الثانية.
  

  دةالسياسات واإلجراءات التشغيلية المحدَّ 
  

المنظمــة ومبادئهــا  وغيرهــا مــن قواعــدهــذا اإلطــار ألحكــام  مؤسســة أكاديميــة مــن مــواردأي  قبــول يخضــع  -١٠
ذات الصلة مثل النظـام األساسـي للمـوظفين والئحـة المـوظفين والالئحـة الماليـة والنظـام المـالي وسياسـات  التوجيهية

التوجيهيـة بشـأن التبرعـات مـن األدويـة ومبادئهـا التوجيهيـة بشـأن التبرعـات  هـاومبادئ مشترياتالالمنظمة التي تحكم 
  من معدات الرعاية الصحية.

  
وفقـًا  المؤسسـات األكاديميـةعلنـًا بالمسـاهمات المقدمـة مـن  اإلقـرار على المنظمة ألغراض الشفافية يجبو   -١١
  وممارساتها. هاسياساتل
  

مــع االمتنــان بالمســاهمة الماليــة  منظمــة الصــحة العالميــة"تقــر  :النحــو التــاليعلــى عــادة صــاغ اإلقــرار يُ و   -١٢
  ]". الحصيلة أو النشاطصف و  [المقدمة من [ المؤسسة األكاديمية ] ألغراض 

  
الماليـة  هـاتقريـر المنظمـة المـالي وبياناتوترد اإلشارة إلى المساهمات الواردة من المؤسسات األكاديمية في   -١٣

  وفي بوابة الميزانية البرمجية على اإلنترنت وسجل المنظمة للجهات الفاعلة غير الدول. عةالمراجَ 
  

المســـتخدمة فـــي ن تســـتخدم مســـألة كونهـــا قـــدمت مســـاهمة فـــي موادهـــا وال يجـــوز للمؤسســـات األكاديميـــة أ  -١٤
تقاريرهـا السـنوية فـي  اإلشـارة إلـى مسـاهمتهاغيـر أنهـا تسـتطيع  ١،والتسويقية والدعائية الترويجيةاألغراض التجارية و 
على ذلك، يجوز لها أن تشير إلى المساهمة على مواقعها اإللكترونية وفـي المنشـورات  وعالوة أو الوثائق المماثلة.

  الخاصة غير التجارية، شريطة االتفاق مع المنظمة على المحتوى والسياق.
  

  البينات
  

المعلومـــات المحدَّثـــة والمعـــارف الخاصـــة بهـــا عـــن المســـائل التقنيـــة  تـــيحاألكاديميـــة أن ت للمؤسســـات يجـــوز  -١٥
 التشـغيلية واإلجـراءات السياسـة وهـذه الجـامع اإلطـار أحكـام بموجـب االقتضـاء، حسبوتتبادل خبراتها مع المنظمة 

همات أمـام هـذه المسـا مثلإتاحة  كلما أمكن وينبغي .المنطبقة وٕاجراءاتها وسياساتها المنظمة قواعد وسائر المحددة
  .الجمهور أمام المّولدة الجمهور، حسب االقتضاء. كما ينبغي إتاحة البيِّنات

  
                                                           

 من اإلطار الجامع. ٤٦وفقًا لما يرد في الفقرة    ١
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وتخضع الملكية الفكرية الناشئة عن عالقات التعاون مع المؤسسات األكاديمية ألحكام االتفاق المبـرم مـع   -١٦
  ستشار القانوني.المؤسسة األكاديمية المعنية. وهذه مسألة ينبغي تناولها بالتشاور مع مكتب الم

  الدعوة
  

وٕاذكــاء الــوعي بالمســائل تتعــاون المنظمــة مــع المؤسســات األكاديميــة فــي مجــال الــدعوة مــن أجــل الصــحة   -١٧
تعزيــز التعــاون واالتســاق بــين الجهــات ؛ ومــن أجــل لمصــلحة الصــحة العموميــةومــن أجــل تغييــر الســلوك  الصــحية؛

سياسات المنظمة ومبادئها وتشجع المؤسسات األكاديمية على نشر  الفاعلة غير الدول حيثما يلزم العمل المشترك.
مــن خــالل شــبكات المؤسســات بهــدف توســيع نطــاق تــأثير  وغيــر ذلــك مــن األدواتوقواعــدها ومعاييرهــا التوجيهيــة 
  المنظمة.

  
ذها. ُتشجع المنظمة المؤسسات األكاديمية على تنفيـذ سياسـات وقواعـد ومعـايير المنظمـة والـدعوة إلـى تنفيـ  -١٨

  ١لتعزيز سبل تنفيذ سياسات المنظمة وقواعدها ومعاييرها. كاديميةوتشارك المنظمة في حوار مع المؤسسات األ
  

وال يمكن أن تتعاون المؤسسات األكاديمية مـع المنظمـة فـي مجـال الـدعوة إلـى تنفيـذ سياسـات المنظمـة أو   -١٩
والقواعــد والمعــايير بأكملهــا. وال ُيعــد التنفيــذ الجزئــي أو  قواعــدها أو معاييرهــا إال إذا التزمــت بتنفيــذ هــذه السياســات

  االنتقائي مقبوًال.
  

  التعاون التقني
  

التقنــي علــى النحــو المحــدد فــي  التعــاونيجــوز أن تتشــارك المنظمــة مــع المؤسســات األكاديميــة فــي مجــال   -٢٠
فــي  صــبي أنويجــب المؤسســات تلــك مــع  ، وهــو تعــاون ُيشــّجع علــى االضــطالع بــهمــن اإلطــار الجــامع ٢٠الفقــرة 

 ، وعلــى وجــه الخصــوصالمنظمــة حمايــةهــذه السياســة مــن أجــل لو  الجــامع إلطــارلوفقــًا  يــدارمصــلحة المنظمــة وأن 
 فــي وضــمان عــدم التــدخل ال مبــرر لــه أو تضــارب فــي المصــالح،مــن أي تــأثير  الخــاص بوضــع القواعــد،عملهــا 
  .األعضاء الدول تجاه االستشارية المنظمة وظيفة

  
الئحـــة مجموعـــات الدراســـة والمجموعـــات العلميـــة والمؤسســـات وتخضـــع عالقـــات التعـــاون العلمـــي ألحكـــام   -٢١

  ٢.لتعاون األخرىا آلياتالمتعاونة و 
  

تعيـــين المؤسســـات األكاديميـــة أو فـــروع منهـــا كمراكـــز متعاونـــة مـــع المنظمـــة وفقـــًا ألحكـــام الالئحـــة  ويمكـــن  -٢٢
المذكورة أعاله. وفي هذا السياق، تتخذ إجراءات العناية الواجبة وتقـدير المخـاطر قبـل مـنح صـفة المركـز المتعـاون 

ونـة ألحكـام الالئحـة المـذكورة آنفـًا ويتجلـى مع المنظمة عمًال بهذا اإلطار. ويخضع التعاون مـع هـذه المراكـز المتعا
  في سجل الجهات الفاعلة غير الدول.

  
   – ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨الجلسة العامة الثامنة، 

  اللجنة "أ"، التقرير الخامس)
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

                                                           
المؤسسـات األكاديميـة العاملـة مـع المنظمـة أن تتقّيـد بسياسـات المنظمـة بشـأن الصـحة العموميـة فـي مجـاالت ُيتوّقع مـن    ١

مــن مثــل ســالمة األغذيــة والســالمة الكيميائيــة والتــرويج األخالقــي لمنتجــات األدويــة الطبيــة ومكافحــة التبــغ واألمــراض غيــر 
 .ملالسارية، فضًال عن الصحة والسالمة في الع

 .١٣٨  إلى ١٣١، الصفحات من ٢٠١٤الوثائق األساسية، الطبعة الثامنة واألربعون، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛    ٢
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      ٦الملحق 

      ١عّدل للنظام األساسي للموظفينالنص المُ 
  ]٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١٥ – ٦٩/٥٤[ج

  
  

  تسوية النزاعات –عشر  حادي
  

حال يُ  ه داخلياً الموظف ال يتسنى حلّ نزاع ينشأ بين المنظمة وأحد الموظفين بشأن الوفاء بشروط عقد أي   ٢-١١
 .ة للفصل فيه نهائياً منظمة العمل الدوليإلى المحكمة اإلدارية ل

  
  

__________________  

                                                           
 ).٢٠١٦(١٧-٦٩ج ص عُعدِّل النص وفقًا لما يرد في القرار    ١
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  ٧الملحق 
  

  ١،٢االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة
  
  
  

 مقدمة
  
بشــأن  ٢٤-٦٧ج ص عاعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتون القــرار  ٢٠١٤مــايو  فــي أيــار/  -١

متابعة إعالن ريسيفي السياسي بشأن الموارد البشرية الصحية: تجديد االلتزامات بتحقيق التغطية الصحية الشاملة. 
) مــن هــذا القــرار طلبــت الــدول األعضــاء مــن المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة إعــداد وتقــديم ٢(٤وفــي الفقــرة 

  الصحة العالمية التاسعة والستون.ة كي تنظر فيها جمعية استراتيجية عالمية جديدة للموارد البشرية الصحي
 
وشـاركت فيهـا الـدول األعضـاء  ٢٠١٣استرشد وضع االستراتيجية العالمية بعملية استهّلت في نهايـة عـام   -٢

. المنظمـةوالجهات الممّثلة في مجلس التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية، وهو أحد الشراكات الُمستضافة في 
خبير من جميع أقاليم المنظمـة فـي تجميـع البيِّنـات حـول إطـار شـامل لسـوق العمـل الصـحية  ٢٠٠م أكثر من وأسه

بها الصيغة األولية من  ٢٠١٥٣فبراير  من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وُنشرت ورقة مجّمعة في شباط/
دة االستراتيجية العالمية.   مسوَّ

 
. وأثمــــرت المشــــاورة عــــن ٢٠١٥مــــارس  الصــــيغة األوليــــة فــــي آذار/ بــــدأت عمليــــة تشــــاور موّســــعة بشــــأن  -٣

مســاهمات الــدول األعضــاء والجهــات المعنيــة مثــل المجتمــع المــدني والرابطــات المهنيــة للعــاملين فــي مجــال الرعايــة 
ترونية، الصحية. كما استفادت العملية من مناقشات اللجان اإلقليمية للمنظمة، والمشاورات التقنية، والمنتديات اإللك

وجولـة  ١٣٨اإلعالمية للبعثات الدائمة للدول األعضاء في جنيف، والحـوارات خـالل المجلـس التنفيـذي الــ  والجلسة
دة االســـــتراتيجية العالميـــــة التعليقـــــات ٢٠١٦مـــــارس  أخيـــــرة مـــــن المالحظـــــات المكتوبـــــة فـــــي آذار/ . وتجّســـــد مســـــوَّ

دة إطـار الخـدمات المتكاملـة ال، كمـا اتسـقت عملية التشـاورواإلرشادات المنبثقة من  تـي تركـز االسـتراتيجية مـع مسـوَّ
  ٤على الناس واسترشدت بها.

 
فـــي المقـــام األول  ٢٠٣٠تســـتهدف االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن المـــوارد البشـــرية الصـــحية: القـــوى العاملـــة   -٤

يـة لسـائر المعنيـين مـن السياسات في الدول األعضاء في المنظمـة، إال أن محتواهـا يحمـل أهم وراسميالمخططين 
العــام  ينالجهــات صــاحبة المصــلحة فــي مجــال القــوى العاملــة الصــحية، بمــا فــي ذلــك أربــاب األعمــال فــي القطــاع

والنقابات المهنية، والمؤسسات التعليمية والتدريبية، والنقابات العمالية، والجهات ثنائية ومتعـددة األطـراف والخاص، 
  .نظمات الدولية، والمجتمع المدنيالمشاركة في عملية التنمية، والم

                                                           
 ).٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص عانظر القرار    ١

  المحرر: لم تخضع هذه الوثيقة للتحرير من جانب دائرة األجهزة الرئاسية.مالحظة    ٢
٣   Global Health Workforce Alliance. Health workforce 2030 – towards a global strategy on human resources for 

health [Synthesis paper]. Geneva: World Health Organization; 2015 

(http://www.who.int/hrh/documents/synthesis_paper_them2015/en/, accessed 5 June 2015).  
٤       WHO Global Strategy on People-Centred and Integrated Health Services – interim report. Geneva: World 

Health Organization; 2015 (WHO/HIS/SDS/2015.6; http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-

centred-care/en/, accessed 5 June 2015). 
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تقــر هــذه الوثيقــة بــأن مفهــوم التغطيــة الصــحية الشــاملة قــد يحمــل دالالت مختلفــة فــي بلــدان وأقــاليم العــالم.   -٥
وفي مكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمي لألمريكتين بصـفة خاصـة، تعتبـر التغطيـة الصـحية الشـاملة جـزًءا مـن 

  اية الصحية للجميع.إلتاحة الرع المفهوم األوسع
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6 
  ملخص - االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة

 

  ية معززة.تسريع ُخَطى التقدم صوب التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة بضمان اإلتاحة المنصفة للعاملين الصحيين في إطار ُنظم صح  الرؤية
          

جودتها على نحو شامل، عن طريق توظيف تغطيتها و وتقبلها و تحسين حصائل الصحة والتنمية االجتماعية واالقتصادية بضمان توافر القوى العاملة الصحية وٕاتاحتها   الهدف العام
  واإلقليمية والعالمية ١االستثمارات الكافية لتعزيز النظم الصحية وتنفيذ السياسات الفعالة على األصعدة الوطنية

  تحقيقه يمكن صحي مستوى بأعلى التمتع في الحق تعزيز  المبادئ
 والتمييز األشخاص وصم دون الناس على تركز التي المتكاملة الصحية الخدمات توفير 
 ومشاركتها المحلية المجتمعات تمكن تعزيز 
 واإلكـراه التمييـز أنـواع جميـع مـن والتحـرر والالئقـة المأمونة العمل بيئات ذلك في بما ،الصحيين العاملين لجميع والمهنية بالعمل والمتعلقة الشخصية الحقوق دعم 

 والعنف
 الجنس نوع على القائم والتحرش والتمييز العنف من التخلص 
 الوطنية األولويات مع يتواءم بما الدولي الصعيد على التضامنو التعاون تعزيز 
 الدولي المستوى على الصحيين العاملين توظيف بشأن الممارسة لقواعد العالمية المنظمة مدونة أحكام مع تتماشى التي األخالقية التوظيف ممارسات ضمان 
 والدوائر القطاعات صعيد على والتعاون الشمول وتعزيز واستدامتهما والمالي السياسي لتزاماال  حشد 
 البيِّنات واستخدام االبتكار تعزيز 

ـــــــــل ألداء  -١ األغراض ـــــــــق المســـــــــتوى األمث تحقي
القــوى العاملــة الصــحية وجودتهــا وأثرهــا 
مـــــن خـــــالل السياســـــات التـــــي تسترشـــــد 
بالبيِّنـــــــــــات بشـــــــــــأن المـــــــــــوارد البشـــــــــــرية 
الصــحية، للمســاهمة فــي التمتــع بأنمــاط 
العــــــيش الصــــــحية وبالعافيــــــة، وتحقيــــــق 
ـــــــة،  ـــــــة الصـــــــحية الشـــــــاملة الفعال التغطي
والقـــــدرة علـــــى الصـــــمود وتعزيـــــز الـــــنظم 

  الصحية على جميع األصعدة.

مواءمــة االســتثمار فــي المــوارد البشــرية  -٢
ـــــة  الصـــــحية مـــــع احتياجـــــات الســـــكان الحالي

ع مراعـــــاة والمســــتقبلية والــــنظم الصــــحية، مــــ
ديناميــــات ســـــوق العمــــل وسياســـــات التعلـــــيم 
للتصــــدي لحــــاالت العجــــز وتحســــين توزيــــع 
العـــاملين الصـــحيين إلتاحـــة أكبـــر قـــدر مـــن 
التحســينات فــي الحصــائل الصــحية والرعايــة 
االجتماعيـــة وتــــوفير فـــرص العمــــل والتنميــــة 

 االقتصادية.

بنــــــــــاء قــــــــــدرة المؤسســــــــــات علــــــــــى  -٣
األصــــــــــــعدة دون الوطنيــــــــــــة والوطنيــــــــــــة 

إلقليمية والعالميـة لتحقيـق فعاليـة إدارة وا
السياســـــــة العامـــــــة والقيـــــــادة وتصـــــــريف 
شــــــؤون اإلجــــــراءات الخاصــــــة بــــــالموارد 

 البشرية الصحية.

تعزيــز البيانــات الخاصــة بــالموارد  -٤
البشرية الصحية من أجل رصد تنفيـذ 
االســـــــتراتيجيتين الوطنيـــــــة واإلقليميـــــــة 
واالســــــــــتراتيجية العالميــــــــــة وضــــــــــمان 

 شأن تنفيذها.المساءلة ب

                                                           
 "االُقطري" أو على "الصعيد" الوطني" على النحو المالئم لكل بلد وفقًا للمسؤوليات دون الوطنية والوطنية.الصعيد ينبغي فهم السياسات واإلجراءات على    ١
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المعالم العالمية (بحلول 
 )٢٠٢٠  عام

 .جميع البلدان لديها آليات مؤسسية شاملة للجميع من أجل تنسيق خطة مشتركة بين القطاعات بشأن القوى العاملة الصحية 
 .جميع البلدان لديها وحدة خاصة بالموارد البشرية الصحية تتولى مسؤولية وضع السياسات والخطط ورصدها 
 البلدان لديها آليات تنظيمية لتعزيز سالمة المرضى ومراقبة القطاع الخاص على النحو المالئم. جميع 
 .جميع البلدان أنشأت آليات العتماد مؤسسات التدريب الصحي 
 دفقاتها والطلب عليها وقدراتها وأجورها.جميع البلدان تحرز تقدمًا بشأن سجالت القوى العاملة الصحية لتتبع القوى العاملة الصحية المتاحة وتعليمها وتوزيعها وت 
 منظمــة عــن المؤشــرات جميــع البلــدان تحــرز تقــدمًا فــي مجــال تبــادل البيانــات عــن المــوارد البشــرية الصــحية مــن خــالل حســابات القــوى العاملــة الوطنيــة وتبلــغ أمانــة ال

 األساسية سنويًا.
 ر القوى العاملة الصحية وتبادل المعلومات.جميع الوكاالت الثنائية والمتعددة األطراف تعزز عمليات تقدي 

المعالم العالمية (بحلول 
 )٢٠٣٠  عام

 .جميع البلدان تحرز تقدمًا صوب خفض مستويات عدم المساواة في إتاحة العاملين الصحيين إلى النصف 
 والممرضات والمهنيين الصحيين المساعدين. جميع البلدان تحرز تقدمًا صوب تحسين معدالت إكمال الدورة في المؤسسات المعنية بتدريب األطباء 
 لقواعد الممارسة. جميع البلدان تحرز تقدمًا صوب خفض اعتمادها على المهنيين الصحيين المدربين في الخارج إلى النصف بتنفيذ مدونة منظمة الصحة العالمية 
  ظيـف ومراعـاة المنظـور جميع الوكاالت ثنائية ومتعـددة األطـراف تعمـل علـى تعزيـز جوانـب التـآزر فـي مجـال المسـاعدة اإلنمائيـة الرسـمية الموجهـة إلـى التعلـيم والتو

 الجنساني والصحة، دعمًا لألولويات الوطنية المتعلقة بالتوظيف في قطاع الصحة والنمو االقتصادي.
 تـوفير وشـغل واسـتدامة تقليل العوائق أمام الحصول على الخـدمات الصـحية مـن خـالل العمـل علـى ف األمم المتحدة للتنمية المستدامة على العمل كشركاء في أهدا

  الخدمات.ماليين وظيفة إضافية كاملة الدوام في قطاعي الصحة والرعاية االجتماعية لتلبية احتياجات السكان الذين يعانون من نقص في  ١٠ما ال يقل عن 
  ج لزيـادة التمويـل الصـحي وتوظيـف القـوى العاملـة الصـحية وتطويرهـا ٣العمل كشركاء في أهداف األمم المتحدة للتنمية المسـتدامة علـى إحـراز تقـدم صـوب الهـدف

 وتدريبها واستبقائها.
          

األنشـــــــــــــــطة األساســـــــــــــــية التـــــــــــــــي 
ستضــــــطلع بهــــــا أمانــــــة المنظمــــــة 

 العالميةدعمًا لتنفيذ االستراتيجية 
 

وضــــــع اإلرشــــــادات الخاصــــــة بالقواعــــــد 
والمعــــــــايير؛ وٕاعــــــــداد برنــــــــامج بحــــــــوث 
ــــــارات  ــــــد خي ــــــات مــــــن أجــــــل تحدي العملي
ــــات؛ وتيســــير  السياســــات المســــنَّدة بالبيِّن
تبــــــــادل أفضــــــــل الممارســــــــات؛ وتــــــــوفير 
التعـــــــاون التقنـــــــي بشـــــــأن تعلـــــــيم القـــــــوى 
العاملـــــــــة الصـــــــــحية، وتعظـــــــــيم نطـــــــــاق 
ممارســـــــة الكـــــــوادر المختلفـــــــة، ووضـــــــع 
اســتراتيجيات النشــر واالســتبقاء المســندة 

تـــــــــــوفير اإلرشـــــــــــادات الخاصـــــــــــة بالقواعـــــــــــد 
ــــي  ــــادل والمعــــايير والتعــــاون التقن وتيســــير تب

أفضـــــل الممارســـــات بشـــــأن تخطـــــيط القـــــوى 
العاملــة الصــحية ووضــع التوقعــات بشــأنها، 
واحتياجــــــات النظــــــام الصــــــحي، وسياســــــات 
التعلـــــيم، وتحليـــــل ســـــوق العمـــــل الصـــــحية، 
وحســـــاب تكـــــاليف االســـــتراتيجيات الوطنيــــــة 

  بشأن الموارد البشرية الصحية.
تعزيـــــز البيِّنـــــات بشـــــأن سياســـــات االقتصـــــاد 

توفير التعاون التقني وبناء القـدرات مـن 
أجل تنميـة الكفـاءة األساسـية فـي مجـال 
سياســـــــات المـــــــوارد البشـــــــرية الصـــــــحية 
ـــى  وتخطيطهـــا وٕادارتهـــا التـــي ترتكـــز عل

  احتياجات النظام الصحي.
تعزيــز التنســـيق الفعـــال للخطـــة العالميـــة 
بشـــــــــــأن المـــــــــــوارد البشـــــــــــرية الصـــــــــــحية 
ومواءمتهــــا والمســــاءلة بشــــأنها، بتيســــير 
 شبكة من أصحاب المصلحة الدوليين.

  استعراض:
جـــــدوى األدوات والمبـــــادئ التوجيهيـــــة 
وقواعــــــــد البيانــــــــات ودعــــــــم تطويرهــــــــا 

تحــــــــديثها، فيمــــــــا يتعلــــــــق وتعزيزهــــــــا و 
بالبيانـــات والبيِّنـــات الخاصـــة بـــالموارد 
البشـــــرية الصـــــحية، الســـــتخدامها فـــــي 
  الظروف الروتينية وظروف الطوارئ.

تيســــير تقــــديم البلــــدان لتقــــارير ســــنوية 
إلى أمانة المنظمة بشأن الحد األدنـى 
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بالبيِّنـــــــات، وتعمـــــــيم مراعـــــــاة المنظـــــــور  8
الجنساني، والتوافر، وٕامكانيـة الوصـول، 
والتغطيــــة واتبــــاع نهــــوج مراقبــــة الجــــودة 
وتحســــين األداء، بمــــا فــــي ذلــــك تعزيــــز 

 اللوائح العامة.
 
 

والتمويل واعتماد ما يؤدي منها إلى الجزئي 
زيــــــــادة االســــــــتثمار فــــــــي المــــــــوارد البشــــــــرية 
الصــحية وتحســين التوجــه االســتراتيجي لهــذه 

 االستثمارات.

إجراء تقييم منهجي لآلثار الواقعـة علـى 
ــــــــــــة الصــــــــــــحية نتيجــــــــــــة  ــــــــــــوى العامل الق
للتوصـــيات التقنيـــة أو التوصـــيات التـــي 

ــــــدم ــــــة الصــــــحة العالميــــــة  تق إلــــــى جمعي
  واللجان اإلقليمية بشأن السياسات.

تـــوفير التعـــاون التقنـــي مـــن أجـــل تنميـــة 
ــــاءة القــــوى  ــــُنظم الصــــحية وكف ــــدرات ال ق
العاملــة ومنهــا مــا يتعلــق بــإدارة الطــوارئ 

 والكوارث.
  

مــــــن المؤشــــــرات األساســــــية الخاصــــــة 
بـــالموارد البشـــرية الصـــحية، مـــن أجـــل 

تراتيجية العالمية والمسـاءلة رصد االس
 بشأنها.

دعم البلدان في إنشـاء وتعزيـز معيـار 
ــــــة الخاصــــــة  ــــــات الوطني لجــــــودة البيان
بـــــــــالقوى العاملـــــــــة الصـــــــــحية ومـــــــــدى 

  اكتمالها.
تعمــيم ودمـــج جميـــع متطلبـــات التبليـــغ 
بشـــأن المـــوارد البشـــرية الصـــحية مـــن 

  ِقبل الدول األعضاء في المنظمة.
تـــــنص تكييـــــف رصـــــد الغايـــــات التـــــي 

عليها االسـتراتيجية العالميـة، ودمجهـا 
وربطهــــــــا بإطــــــــار المســــــــاءلة الجديــــــــد 

  الخاص بأهداف التنمية المستدامة.
إعـــداد آليـــات لتمكـــين جمـــع البيانـــات 
مـــن أجـــل إعـــداد وتقـــديم تقريـــر بشـــأن 
حماية العاملين في المجـال الصـحي، 
الــذي يجمــع تجــارب الــدول األعضــاء 
ت ويحللهــا، ويقــدم توصــيات لإلجــراءا

الواجــــب اتخاذهــــا مــــن ِقَبــــل الجهــــات 
ــــك  المعنيــــة ذات الصــــلة، بمــــا فــــي ذل

 التدابير الوقائية المناسبة.
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  معلومات أساسية: برنامج عمل متدرج للقوى العاملة الصحية في سياق القرن الواحد والعشرين
  
ال يمكن أن تعمل النظم الصحية إال من خالل العاملين الصـحيين؛ حيـث يعتمـد تحسـين تغطيـة الخدمـة   -٦

تحقيقه على توافرهم وسهولة الوصول إليهم، والمقبولية الصحية وٕادراك حق التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن 
إن مجــرد تــوافر العــاملين الصــحيين غيــر كــاٍف: فلــن يتســنى ترجمــة التغطيــة النظريــة إلــى تغطيــة فعالــة  ١.والجــودة

ل وصول السكان إليهم، وكانوا على المستوى المطلوب بُ كانوا موزَّعين على نحٍو عادل وتوفرت سُ  ابالخدمات إال إذ
من الكفاءة، وكان لديهم الحافز والصالحيات الالزمة لتقديم رعاية صـحية جيـدة ومناسـبة ومقبولـة بالنسـبة لتوقعـات 
الســكان االجتماعيــة والثقافيــة، وعنــدما يــدعمهم النظــام الصــحي دعمــًا كافيــًا. بيــد أن البلــدان علــى جميــع مســتويات 

تنمية االقتصادية واالجتماعية تواجه، بدرجات متفاوتة، صعوبات في تعليم القوى العاملة لديها توزيعها واستبقائها ال
مثــل القضــاء علــى  -٢٠١٥وأدائهــا. ســتظل األولويــات الصــحية الــواردة فــي خطــة التنميــة المســتدامة لمــا بعــد عــام 

ات الجراحيــة الضــرورية؛ والحــد مــن الوفيــات النفاســية اإليــدز والســل والمالريــا؛ وتوســيع نطــاق الحصــول علــى الخــدم
بشــكٍل جــذري؛ والقضــاء علــى وفيــات المواليــد واألطفــال دون ســن الخامســة التــي يمكــن تفاديهــا؛ والحــد مــن الوفيــات 
المبكرة الناجمة عن األمراض غير السارية؛ وتعزيز الصحة النفسية؛ والتصدي لألمراض المزمنـة وضـمان التغطيـة 

مجــرد طموحــات مــا لــم تكــن مصــحوبة باســتراتيجيات تنطــوي علــى جهــود تحويليــة فيمــا يتعلــق  - شــاملةالصــحية ال
بقدرات القوى العاملة الصحية. وتمثل البلدان التي تعاني من الصراعات المسـلحة أو الكـوارث الطبيعيـة أو البشـرية 

ر المناخ، تحديات محـددة التي تتأثر بتغيُّ أو الخارجة منها، والبلدان التي تستضيف الجئين على أراضيها، والبلدان 
بالنسبة للقـوى العاملـة الصـحية ينبغـي أخـذها بعـين االعتبـار ومعالجتهـا. كمـا يجـب أن تكـون لـدى كـل دولـة عضـو 
القدرة على الحد مـن مخـاطر الكـوارث علـى نحـو فعـال وتـدابير االسـتعداد والوفـاء بالتزاماتهـا المنصـوص عليهـا فـي 

 ٣مما يتطلب وجود قوى عاملة صحية ماهرة ومدرَّبة ومدعومة. ٢)؛٢٠٠٥دولية (اللوائح الصحية ال
 

    ): الموارد البشرية الصحية: توافرها وسهولة الوصول إليها ومقبوليتها وجودتها والتغطية الفعالة١الشكل (
 

  ٢٠١٣، Campbell et al املصدر:
                                                           

١       Global Health Workforce Alliance. A universal truth: no health without a workforce. Report of Third Global 
Forum on Human Resources for Health, Recife, Brazil. Geneva: World Health Organization; 2014 
(http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/hrhreport2013/en/, accessed 13 February 2015).  

٢                       International health regulations (2005), 2nd ed. Geneva: World Health Organization; 2008 
(http://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/, accessed 13 February 2015).).  

٣   The world health report 2007 – a safer future: global public health security in the 21st century. Geneva: World 
Health Organization; 2007 (http://www.who.int/whr/2007/en/, accessed 13 February 2015).  
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تضطلع القـوى العاملـة الصـحية بـدوٍر حيـوي فـي بنـاء قـدرة المجتمعـات المحليـة والـنظم الصـحية علـى   -٧
ــوارث  ــة االســتجابة للك ــا يتصــل بهــا مــن أخطــار ومخــاطر بيئي ــة أو البشــرية وم الناجمــة عــن المخــاطر الطبيعي

مــا تكــون اآلثــار الصــحية الناجمــة عــن هــذه األحــداث مــدمرة، ويشــمل ذلــك ارتفــاع  وغالبــاً  .وتكنولوجيــة وبيولوجيــة
أعداد الوفيات واإلصابات واألمراض واإلعاقات. ويمكن لهذه األحداث أن تعيق تقديم الخدمات الصحية من خالل 

الخـــدمات فقـــدان العـــاملين الصـــحيين، وتلـــف المرافـــق الصـــحية، وانقطـــاع البـــرامج الصـــحية، وزيـــادة العـــبء علـــى 
الصــحية، وفــي إدارة مخــاطر  الخــدماتالســريرية. إن االســتثمار فــي القــوى العاملــة الصــحية، وفــي تحســين تغطيــة 

الحـد مـن  الطوارئ والكوارث ال يبني قدرة الصحة على الصمود وتحقيق األمن الصحي فحسب، بل من شأنه أيضاً 
وارئ والتأهب لها ومواجهتهـا والتعـافي مـن آثارهـا. ومـن سرعة تأثر الصحة وتوفير الموارد البشرية الالزمة لمنع الط

ينبغي التركيز بصورة أكبر علـى األدوار المختلفـة التـي تضـطلع بهـا القـوى العاملـة الصـحية بأكملهـا فـي حـاالت  مّ ثَ 
عنــد التخطــيط لالحتياجــات مــن المــوظفين (بمــا فــي ذلــك القــدرة علــى تلبيــة  - ســبيل المثــال علــى – الطــوارئ، وذلــك

)، وتــدريبهم وحمــايتهم، وٕاشــراكهم فــي عمليــة التأهــب واالســتجابة وتــدابير ١حتياجــات المفاجئــة اســتجابًة للطــوارئاال
  ر المناخ في قطاع الصحة. للتكيف مع تغيُّ 

 
حرز، فإنه يتعين تعزيز اإلرادة السياسية وحشـد المـوارد مـن أجـل خطـة على الرغم من التقدم الكبير المُ   -٨

فــي إطــار جهــوٍد أوســع نطاقــًا لتعزيــز وتمويــل الــنظم الصــحية علــى نحــٍو كــاٍف. وقــد أســفرت الجهــود  القــوى العاملــة
الســابقة فــي مجــال تطــوير القــوى العاملــة الصــحية عــن نتــائج مهمــة: وتكثــر األمثلــة علــى الــدول التــي نجحــت فــي 

وعــالوة علــى  ٢،٣صــحية.تحســين الحصــائل الصــحية، مــن خــالل معالجــة التحــديات التــي تواجههــا القــوى العاملــة ال
ذلك، يتحسـن تـوافر القـوى العاملـة الصـحية. علـى المسـتوى اإلجمـالي، بالنسـبة لغالبيـة البلـدان التـي تتـوافر البيانـات 

وبوجــه عــام، لــم يكــن التقــدم  بشــأنها، وٕان كانــت وتيــرة التقــدم المحــرز ال تواكــب النمــو الســكاني فــي أغلــب األحيــان.
في؛ فمــازال الــنقص، واالخــتالالت فــي مــزيج المهــارات، وســوء التوزيــع، والحــواجز التــي بالقــدر الكــا أو عميقــاً  ســريعاً 

تعيق التعاون فيما بين المهنيين، وعدم كفـاءة اسـتخدام المـوارد، وتـدني ظـروف العمـل، واخـتالل التوزيـع الجنسـاني، 
 عـن شـيخوخة القـوى العاملـة كـل ذلـك مـازال قائمـًا، فضـالً  - ومحدودية توافر البيانات بشأن القوى العاملة الصـحية

طر ة تنفيذ االستراتيجيات واألُ يَ غْ وباستعراض الجهود السابقة التي بذلت بُ  في حاالت كثيرة. التي تزيد الصورة تعقيداً 
التحدي الرئيسي هو كيفيـة حشـد اإلرادة السياسـية والمـوارد الماليـة للنظـام الصـحي فإن الوطنية واإلقليمية والعالمية، 

 ٤،٥البشرية الصحية باعتبارها العنصر األساسي به في األمد األطول. والموارد
  
ستكتسي القوى العاملة الصحية أهمية حاسمة من أجل تحقيق أهداف الصحة وأهداف التنمية األوسع   -٩

ـــاً  ـــود القادمـــة. نطاق وقـــد اعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة مجموعـــة جديـــدة مـــن أهـــداف التنميـــة  فـــي العق
وتتســــق أهــــداف التنميــــة المســــتدامة مــــع األهــــداف اإلنمائيــــة لأللفيــــة . ٢٠٣٠-٢٠١٦) للفتــــرة SDGs( دامةالمســــت
فــي جميــع أنحــاء العــالم إلــى العمــل مــن أجــل ضــمان حيــاة  حيــث تــدعو الشــعوب والزعمــاء، ٢٠١٥-٢٠٠٠ للفتــرة

                                                           
مـع  تخطيط القدرة على التصدي يشمل ما يتم من خالل القوى العاملة الطارئة العالمية واإلقليمية والوطنية، وذلك تمشـياً    ١

ومتابعـة الجلسـة الخاصـة التـي عقـدها  تفشـي مـرض فيـروس إيبـوال )٢٠١٤) (١٠(٦٨ج ص ع األحكام المنصـوص عليهـا فـي
  (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68-REC1/A68_R1_REC1-en.pdf#page=27)المجلس التنفيذي بشأن طارئة اإليبوال 

٢      Campbell J, Buchan J, Cometto G, David B, Dussault G, Fogstad H et al. Human resources for health and 

universal health coverage: fostering equity and effective coverage. Bull World Health Organ. 2013; 91(11):853–63.  
٣    Van Lerberghe W, Matthews Z, Achadi E, Ancona C, Campbell J, Channon A et al. Country experience with 

strengthening of health systems and deployment of midwives in countries with high maternal mortality. Lancet. 

2014; 384(9949):1215–25.  
٤       DeLuca MA, Soucat A, editors. Transforming the global health workforce. New York: New York University 

College of Nursing; 2013.  
٥      Cometto G, Boerma T, Campbell J, Dare L, Evans T. The third Global Forum: framing the health workforce 

agenda for universal health coverage. Lancet Glob Health. 2013; (6):e324–5.  
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وتشــكل القــوى العاملــة الصــحية أساســًا لتحقيــق الهــدف المقتــرح بشــأن الصــحة والــذي تــنص إحــدى  ١كريمــة للجميــع.
زيادة التمويل في قطاع الصحة وتوظيف القـوى العاملـة الصـحية وتطويرهـا وتـدريبها واسـتبقائها "ج) على ٣غاياته (

، ٢٠١٤وفـي عـام  النامية، زيـادة كبيـرة".في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نمواًّ والدول الجزرية الصغيرة 
بمــا فــي ذلــك التركيــز مجــّددًا  - أقــرت جمعيــة الصــحة العالميــة بــأن الهــدف الخــاص بالصــحة وغاياتــه الــثالث عشــرة

لن يتـأتى إال مـن خـالل االسـتثمار الجـوهري واالسـتراتيجي فـي  - على اإلنصاف وتحقيق التغطية الصحية الشاملة
، طلبــت الــدول األعضــاء مــن المــدير ٢٤-٦٧ع  ص  جلــى الصــعيد العــالمي. وفــي القــرار القــوى العاملــة الصــحية ع

العام لمنظمة الصحة العالمية وضع استراتيجية عالمية بشأن الموارد البشرية الصحية وتقديمها إلى جمعية الصحة 
  ٢٠١٦.٢مايو  العالمية التاسعة والستين في أيار/

 
 ٣مــا يكــون االســتثمار فــي القــوى العاملــة الصــحية أقــل مــن المفتــرض، وعلــى الصــعيد العــالمي، غالبــاً   -١٠
. ويــؤدي الـنقص المــزمن فـي االسـتثمار فــي تعلـيم العــاملين يحــد مـن اســتدامة القــوى العاملـة والــنظم الصـحية ممـا

 الصــحيين وتــدريبهم فــي بعــض البلــدان، وعــدم توافــق اســتراتيجيات التعلــيم فيمــا يتعلــق بــالنظم الصــحية واحتياجــات
بســـبب الصـــعوبات التـــي تواجـــه توزيـــع العـــاملين  الســـكان، إلـــى وجـــود نقـــص بصـــفة مســـتمرة. ويـــزداد األمـــر تعقيـــداً 

الصـــحيين فـــي المنـــاطق الريفيـــة والنائيـــة والمحرومـــة مـــن الخـــدمات. ويســـهم الـــنقص والتحـــديات التـــي تواجـــه عمليـــة 
ين الصـحيين مـن البيئـات التـي تعـاني مـن شـح التوظيف الـدولي للعـاملتنقل العمالة على مستوى العالم و التوزيع في 

ما فـــي المنـــاطق ســـيَّ  المـــوارد. وفـــي بعـــض البلـــدان، وباإلضـــافة إلـــى الـــنقص الشـــديد فـــي االســـتثمار فـــي التعلـــيم، وال
والطلــب القــائم علــى الســوق والــذي يحــدده الحيــز المــالي، وبــين العــرض المحرومــة، تتســبب االخــتالالت بــين طاقــة 

ان، فـي خلـق تحـديات أمـام تعمـيم الوصـول إلـى العـاملين الصـحيين فـي إطـار نظـم صـحية الطلب واحتياجات السـك
احتياجـات صـحية رئيسـية غيـر معززة، وحتى مفارقة تزامن انتشار البطالة في أوساط العاملين الصحيين مع وجـود 

  ة.مستوفا
 
يتطلـــب تأســـيس قـــوى عاملـــة صـــحية قويـــة وفعالـــة وقـــادرة علـــى االســـتجابة ألولويـــات القـــرن الواحـــد   -١١

 والعشرين، التوفيق بين المعروض من العاملين الصحيين ومهاراتهم واحتياجات السكان في الحاضر والمستقبل. 
الكـوارث واالسـتجابة لهـا، وتضطلع القـوى العاملـة الصـحية بـدور مهـم فـي المسـاهمة فـي التأهـب لحـاالت الطـوارئ و 

ما من خالل المشاركة في النظم الوطنية إلدارة الطوارئ الصحية والقيادة المحلية وتوفير الخدمات الصـحية. سيَّ  وال
ويزيد تطور التشكيالت الوبائية والتراكيب السكانية من عبء األمراض غير السارية واألمراض المزمنة على الـنظم 

ويصاحب ذلك تحوٌل تدريجي في الطلب على الرعاية الصـحية التـي تركـز علـى  ٤لعالم.الصحية في جميع أنحاء ا
ولـذلك فمـن المتوقـع  ٥الحتياجـات كـل شـخص. المريض، والخدمات الصحية المجتمعية، والرعاية طويلة األمد وفقـاً 

نفسـه، تشـهد االقتصـادات كبيرًا على الصعيد العـالمي. فـي الوقـت  أن ينمو الطلب على القوى العاملة الصحية نمواً 
ســـيؤدي إلـــى انضـــمام مئـــات  مـــن شـــأنه زيـــادة حافظـــة مواردهـــا الصـــحية، وتحـــوًال ديمغرافيـــاً  الناشـــئة تحـــوًال اقتصـــادياً 

                                                           
١    The road to dignity by 2030: ending poverty, transforming all lives and protecting the planet. Synthesis report 

of the Secretary-General on the post-2015 agenda. New York: United Nations; 2014  
٢            Resolution WHA67.24. Follow-up of the Recife Political Declaration on Human Resources for Health: 

renewed commitments towards universal health coverage. In: Sixty-seventh World Health Assembly, Geneva, 
19–24 May 2014. Resolutions and decisions, annexes. Geneva: World Health Organization; 2014 
(WHA67/2014/REC/1; (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R24-en.pdf?ua=1, accessed 5 June 2015).  

٣         Hernandez P, Poullier J, Van Mosseveld C, Van de Maele N, Cherilova V, Indikadahena C et al. Health 
worker remuneration in WHO Member States. Bull World Health Organ. 2013; 91(11):808–15.  

٤     GBD 2013 Mortality and Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national age-sex specific all-
cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990–2013: a systematic analysis for the Global 
Burden of Disease Study 2013. Lancet. 2015; 385(9963):117–71.  

٥         Hernandez P, Poullier J, Van Mosseveld C, Van de Maele N, Cherilova V, Indikadahena C et al. Health 
worker remuneration in WHO Member States. Bull World Health Organ. 2013; 91(11):808–15.  
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الماليين إلى القوة العاملة النشطة. وسيتطلب الوصول إلى العدد والنوعية واألهميـة الالزمـة للقـوى العاملـة الصـحية 
لسياسات والتمويل في سوق التعليم وسوق العمالة الصحية مع تلك االحتياجات المتغيرة مواءمة القرارات الخاصة با

  ).٢(الشكل 
  

 : القوى الدافعة لسياسات تشكيل أسواق العمالة الصحية٢الشكل 

  Sousa et al.، 2013، Bull World Health Organ :املصدر
 
العاملــة الصــحية، مقرونــة بتلــك التوجهــات الُكليــة تتطلــب التحــديات المســتمرة التــي تواجههــا القــوى   -١٢

األوسع، أن يقوم المجتمع العـالمي بإعـادة تقيـيم فعاليـة االسـتراتيجيات السـابقة واعتمـاد نقلـة نوعيـة فـي كيفيـة 
تقـدٍم يفضـي إلـى تحـول، إلـى جانـب اسـتغالل  . إن تحقيـقتخطيط وتعليم ونشر وٕادارة ومكافـأة العـاملين الصـحيين

صحيين الموجودين على نحٍو أكثر فعالية، هو أمـٌر ضـروري وممكـن علـى حـدٍّ سـواء، وذلـك مـن خـالل: العاملين ال
اعتماد نماذج شاملة للرعاية تضم الخـدمات التعزيزيـة والوقائيـة والعالجيـة والتأهيليـة والملطِّفـة؛ وٕاعـادة توجيـه الـنظم 

رقة؛ واستغالل إمكانيات االبتكار التكنولوجي على الصحية نحو نهج تعاوني للرعاية الصحية األولية يقوم على األف
نحٍو كامل. وفي سياٍق مواٍز، يمكن االستعانة باالستثمار في القوى العاملة الصحية وٕاصالحها، حيث توجـد حاجـة 

ما بالنسبة للنساء والشباب. وتمثل هذه االحتماالت فرصة سيّ  ماسَّة إلى ذلك، من أجل خلق فرص عمل مؤهِّلة، وال
غيــر مســبوقة لتصــميم وتنفيــذ اســتراتيجيات خاصــة بــالقوى العاملــة الصــحية لــرأب الفجــوات التــي تعــاني منهــا الــنظم 
الصحية فيما يتعلق باإلنصاف والتغطية، مع تحرير إمكانات النمو االقتصادي الكامنة. ويتوقـف تحقيـق ذلـك علـى 

  .اإلرادة السياسية وبناء القدرات المؤسسية والبشرية من أجل تنفيذ هذا البرنامج بفعاليةحشد 
 
الرؤيــة المتمثلــة فــي وصــول جميــع المجتمعــات المحليــة إلــى العــاملين الصــحيين دون وصــم أو تتطلــب   -١٣

مــع وجــود  ، تبنــي سياســات فعالــة علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة٢٠٣٠تمييــز بحلــول عــام 
د التوسـع المطلـوب فـي العقـود المقبلـة َعـوعلـى نحـٍو واقعـي، يُ استثمارات كافية لتلبية االحتياجات غيـر المسـتوفاة. 

لتلبية الطلب المتزايد ورأب الفجوات القائمـة ومواجهـة التـنقالت المتوقعـة أكبـر مـن جميـع التقـديرات السـابقة. وتشـير 
مليـون فرصـة عمـل جديـدة  ٤٠) تشـير إلـى خلـق حـوالي ١الملحـق (توقعات منظمة الصحة العالمية والبنك الـدولي 
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مليــون عامــل  ١٨وٕالــى الحاجــة إلــى  ٢٠٣٠،١فــي مجــال الصــحة والرعايــة االجتماعيــة علــى مســتوى العــالم لعــام 
غطيـــة كبيـــرة وفعالـــة بطائفـــة مـــن ما فـــي األمـــاكن التـــي تنقصـــها المـــوارد، مـــن أجـــل تحقيـــق تســـيّ صـــحي إضـــافي، وال

  الخدمات الصحية الالزمة لضمان حياة صحية للجميع.
 
؛ وهنـاك لطالما كان ما يجب القيام به لمعالجة االختناقـات الحرجـة فـي القـوى العاملـة الصـحية معروفـاً   -١٤

دة االسـتراتيجية العالميـة لمنظمـة الصـحة تنظـر مسـوّ  اآلن بيِّنة أفضل من أي وقت مضى على كيفية القيام بـذلك.
بشــأن وأفضــل الممارســات فــي البيِّنــات المعاصــرة  ٢٠٣٠العالميــة بشــأن المــوارد البشــرية الصــحية: القــوى العاملــة 

 األسـاليب الفعالـة لتنميـة القـوى العاملـة الصـحية مـن جوانـب مختلفـة. ويشـمل ذلـك التقيـيم والتخطـيط والتعلـيم، مـروراً 
ســـتبقاء والحـــوافز واإلنتاجيـــة؛ والعديـــد مـــن األدوات والمبـــادئ التوجيهيـــة التـــي وضـــعتها منظمـــة الصـــحة بـــاإلدارة واال

). وتتنـــاول ٢العالميـــة يمكنهـــا أن تـــدعم عمليـــة وضـــع السياســـات وتنفيـــذها وتقييمهـــا فـــي تلـــك المجـــاالت (الملحـــق 
وٕارشاد التخاذ إجراءات أكثر حسـمًا مـن االستراتيجية العالمية كل هذه الجوانب بصورة متكاملة لتكون مصدر إلهام 

ِقبــل جميــع القطاعــات المعنيــة فــي الحكومــة وكافــة الجهــات صــاحبة المصــلحة الرئيســية علــى المســتوى الــوطني مــن 
المخططين وواضعي السياسات وعلى المستويين اإلقليمي والعـالمي مـن المجتمـع الـدولي. ونظـرًا للطبيعـة المشـتركة 

المحتملــة لتنميـة القــوى العاملــة الصــحية، فــإن االسـتراتيجية العالميــة ال تســعى إلــى تحفيــز  بـين القطاعــات والتــأثيرات
طـــر التنميـــة إلـــى تحفيـــز أُ  وضـــع اســـتراتيجيات بشـــأن المـــوارد البشـــرية الصـــحية الوطنيـــة فحســـب، بـــل تهـــدف أيضـــاً 

  .االجتماعية واالقتصادية األوسع التي تعتمدها البلدان
 
نظرًا ألن المـوارد البشـرية الصـحية تعتبـر مـن العناصـر التمكينيـة لكثيـر مـن األولويـات الخاصـة بتقـديم   -١٥

التـي وضـعتها منظمـة الصـحة  االستراتيجيات ذات الصلة الخدمات، فإن هذه االستراتيجية تكمل وتعزز جملة من
نــة المنظمــة العالميــة لقواعــد الممارســة العالميــة واألمــم المتحــدة. وتؤكــد االســتراتيجية بشــكل خــاص علــى أهميــة مدو 

التي تدعو البلدان إلى السعي الستخدام مواردهـا البشـرية  ٢بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي،
الصحية في تلبية احتياجاتهـا، والتعـاون مـن أجـل المزيـد مـن ممارسـات التوظيـف األخالقيـة والعادلـة علـى المسـتوى 

طر واالستراتيجيات اإلقليمية ذات الصلة قوق العاملين الصحيين المهاجرين. فإنها تستفيد من األُ الدولي، واحترام ح
كمــا إنهــا تــوفر  ٤للعمــل وخارطــة الطريــق اإلفريقيــة بشــأن المــوارد البشــرية فــي مجــال الصــحة؛ ٣مثــل نــداء تورونتــو

التــي أنشــأها األمــين العــام  ٥قتصــادياألســاس لعمــل اللجنــة رفيعــة المســتوى المعنيــة بالصــحة والتوظيــف والنمــو اال
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كما تدعم االستراتيجية، من بين جملة من األمـور،  ٧٠/١٨٣.١لألمم المتحدة في أعقاب قرار الجمعية العامة رقم 
ومنظمـة  ٢األهداف والمبادئ الواردة في استراتيجية األمم المتحدة العالمية بشأن صحة المرأة واألطفـال والمـراهقين،

وخطـة عمــل كـل مولــود،  ٣، واإلطــار المعنـي بالخــدمات الصـحية المتكاملــة والمرتكـزة علـى األفــراد،الصـحة العالميـة
والخطة العالمية للقضاء على حاالت العدوى الجديـدة بفيـروس نقـص المناعـة  ٢٠٢٠،٤وأهداف تنظيم األسرة لعام 

وخطــة  ٢٠٢١،٦-٢٠١٦إليــدز للفتــرة االســتراتيجية العالميــة الجديــدة لبرنــامج األمــم المتحــدة لمكافحــة او  ٥البشــري،
وخطـــة العمـــل العالميـــة لمنظمـــة الصـــحة  ٧العمـــل العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا،

بشـــأن الصـــحة العالميـــة والسياســـة  ٦٩/١٣٢ وقـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة رقـــم ٨العالميـــة بشـــأن العجـــز،
  ٢٠٣٠.١٠-٢٠١٥وٕاطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  ٩الخارجية

 
إنها خطة شاملة ترسم طريقًا حاسمًا صوب بلوغ غايات التغطيـة فـي جميـع األولويـات المتعلقـة بتقـديم   -١٦

وهـــي ال تـــؤثر علـــى الكـــوادر المعروفـــة مـــن القـــابالت والممرضـــات واألطبـــاء فحســـب، بـــل علـــى جميـــع الخـــدمات. 
علــى ســبيل المثــال ولــيس  - مجــال الصــحة، مــن المجتمــع المحلــي وحتــى المتخصصــين، ويشــمل ذلــكالعــاملين فــي 

الممارســين علــى مســتوى المجتمــع المحلــي وممارســي المســتوى المتوســط، وأطبــاء األســنان وأخصــائيي  - الحصــر
لبيولــــوجيين صــــحة الفــــم، والعــــاملين فــــي مجــــال رعايــــة الســــمع والعــــين، وفنيــــي المختبــــرات، والمهندســــين الطبيــــين ا

والصــيادلة، وأخصــائيي العــالج الطبيعــي وتقــويم العمــود الفقــري، والمــوظفين المهنيــين فــي مجــال الصــحة العموميــة 
ومــديري شــؤون الصــحة، ومــديري سالســل التوريــد، وغيرهــا مــن المهــن الصــحية المتصــلة بهــا والعــاملين فــي مجــال 

االســتراتيجية بــأن ذلــك التنــوع الــذي تتســم بــه القــوى العاملــة الصــحية هــو فرصــة ينبغــي اســتغاللها مــن  قــرّ الــدعم. وتُ 
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خــالل تعزيــز النهــوج التعاونيــة للمســاءلة االجتماعيــة، والتعلــيم والممارســة فيمــا بــين المهنيــين، وتوثيــق التكامــل بــين 
رعايـة طويلـة األجـل ة تحسـين اليَ غْ ت االجتماعية بُ القوى العاملة التي تقدم الخدمات الصحية وتلك التي تقدم الخدما

  ن.لشيخوخة السكا
 
تحدد االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية خيارات الدول األعضـاء فـي منظمـة الصـحة   -١٧

العالميــة بشــأن السياســات، ومســؤوليات األمانــة العامــة لمنظمــة الصــحة العالميــة، والتوصــيات للجهــات األخــرى 
  ة:حول كيفياحبة المصلحة ص

  تحقيق الحد األمثل من إمكانات القوى العاملة الصحية لتعجيل التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية
 )؛١الشاملة وأهداف التنمية المستدامة (الغرض 

 االحتياجــات المســتقبلية للــنظم الصــحية والتأهــب لهــا، واســتغالل الطلــب المتزايــد الــذي تشــهده  فهــم
 )؛٢أسواق العمل الصحية لزيادة فرص العمل والنمو االقتصادي إلى أقصى حدٍّ (الغرض 

  ؛٣بناء القدرات المؤسسية لتنفيذ هذا البرنامج (الغرض( 

 صـــــحية للرصــــــد وضــــــمان المســـــاءلة بشــــــأن تنفيــــــذ تعزيـــــز البيانــــــات الخاصـــــة بــــــالموارد البشــــــرية ال
 ).٤االستراتيجيات الوطنية واالستراتيجية العالمية نفسها (الغرض 

  
  وتتناول األقسام التالية كل غرض بالتفصيل.

  
: تحقيــق المســتوى األمثــل ألداء القــوى العاملــة الصــحية وجودتهــا وأثرهــا مــن خــالل السياســات التــي ١الغــرض 

أن المــوارد البشــرية الصــحية، للمســاهمة فــي التمتــع بأنمــاط العــيش الصــحية وبالعافيــة، تسترشــد بالبيِّنــات بشــ
  وتحقيق التغطية الصحية الشاملة الفعالة، والقدرة على الصمود وتعزيز النظم الصحية على جميع األصعدة.

  
  ة:المعالم الرئيسي

 مؤسســات التــدريب يــات العتمــاد ، ســتكون جميــع البلــدان قــد أنشــأت آل٢٠٢٠: بحلــول عــام ١-١
 ي.الصح

 ستكون جميع البلدان قد أحـرزت تقـدمًا صـوب خفـض مسـتويات عـدم ٢٠٣٠: بحلول عام ٢-١ ،
 المساواة في إتاحة العاملين الصحيين إلى النصف.

 ستكون جميع البلدان قد أحـرزت تقـدمًا صـوب تحسـين إتمـام الـدورات ٢٠٣٠: بحلول عام ٣-١ ،
 اء والممرضات والمهنيين الصحيين المساعدين.في المؤسسات المعنية بتدريب األطب

 
تتطلــب تلبيــة احتياجــات الســكان فيمــا يتعلــق بأهــداف التنميــة المســتدامة والتغطيــة الصــحية الشــاملة   -١٨

تحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــة مــن المــوارد المحــدودة، وضــمان اســتغاللها بشــكل اســتراتيجي مــن خــالل اعتمــاد 
العاملة الصحية تكون مستندة إلـى البيِّنـات ومصـممة وفقـًا لسـياق النظـام الصـحي وتنفيذ سياسات بشأن القوى 
. وتتطلـب التحـديات المسـتمرة التـي يشـكلها وجـود عجـز واخـتالالت فـي القـوى العاملـة الوطني على جميع األصعدة

غيــر  الصــحية، إلــى جانــب شــيخوخة الســكان والتحــوالت الوبائيــة، وضــع جــدول أعمــال جديــد ومعاصــر مــع درجــة
مسبوقة من الطموح. وتعتمد مواءمة احتياجات السكان على نحٍو أفضل، مع تحسين مردودية التكلفة، على التسليم 
بإمكانية استفادة خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمتمركزة حول األفراد من الرعايـة المعتمـدة علـى األفرقـة علـى 
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ات المحتملة ألنماط مختلفة من العاملين الصحيين الذين يعملـون ويستغل هذا النهج المساهم ١،٢.المستوى األولي
أوثق وفقًا لنطاق ممارسة أرشد تستتبع عمل العاملين الصحيين داخـل النطـاق الكامـل لمهنـتهم مـع  إطار تعاونفي 

ل ن أن نطــاق ممارســة التمــريض قابــتجنــب عــدم االســتفادة مــن المهــارات اســتفادة كاملــة. فعلــى ســبيل المثــال، تبــيّ 
للتكيف مع االحتياجات السكانية واالحتياجات الصحية للمرضى، وكانـت ناجحـة بشـكل خـاص فـي تقـديم الخـدمات 

وبالمثل، فإن نطاق ممارسة القبالة لديه القدرة على توفير  ٣للفئات األكثر ضعفًا وتلك التي يصعب الوصول إليها.
 ٤مــن الرعايــة األساســية الالزمــة للخــدمات الصــحية الجنســية، واإلنجابيــة وخــدمات صــحة األمهــات والمواليــد. ٪٨٧

ويتطلب تحقيق هذه األجندة ما يلي: اعتماد استراتيجيات أكثـر فعاليـة وكفـاءة وتطبيـق ضـوابط تنظيميـة علـى تعلـيم 
اســتغالل الفــرص مــن التعلــيم وتوزيــع العــاملين القــوى العاملــة الصــحية؛ ومــزيج مهــارات أكثــر اســتدامة واســتجابة؛ و 

الصحيين على مستوى المجتمـع المحلـي وعلـى المسـتوى المتوسـط؛ وتحسـين اسـتراتيجيات التوزيـع وظـروف العمـل؛ 
ونظــم للحــوافز؛ وتعزيــز المســاءلة االجتماعيــة؛ والتعــاون فيمــا بــين المهنيــين، وتــوفير فــرص لتنميــة القــدرات المهنيــة 

ارات مهنيـة مصـممة لتلبيـة االحتياجـات المراعيـة لنـوع الجـنس مـن أجـل تعزيـز قـدراتهم ودفعهـم بصفة مستمرة؛ ومسـ
  لتحسين أدائهم. 

 
يمكـــن زيـــادة الكفـــاءة بشـــكٍل كبيـــر مـــن خـــالل تعزيـــز قـــدرة المؤسســـات الوطنيـــة علـــى وضـــع وتنفيـــذ   -١٩

وتوجـد فـرص كبيـرة لضـمان  استراتيجيات أكثـر فعاليـة ووضـع ضـوابط تنظيميـة مناسـبة للقـوى العاملـة الصـحية.
زيادة فعالية وكفاءة استخدام الموارد ومواءمة احتياجات المجتمـع علـى نحـٍو أفضـل. ويمكـن تحقيـق ذلـك مـن خـالل 
ــه نحــو الرعايــة  اعتمــاد نمــوذج لتقــديم الرعايــة الصــحية قــائم علــى األشــخاص ومــزيج مهــارات متنــوع ومســتدام وموجَّ

فعالــة عبــر جميــع مراحــل الرعايــة إلــى القــوى العاملــة التــي تقــدم الخــدمات ابــط إحالــة ورو الصــحية األوليــة، مــدعومًا ب
االجتماعية. وعلى نحٍو مماثـل، يمكـن تحقيـق مكاسـب كبيـرة فيمـا يتعلـق بـاألداء واإلنتاجيـة مـن خـالل تحسـين نظـم 

لهادفة إلى الـربح واستخدام الدعم والتعاون مع القطاعات الخاصة ا ٥إدارة الموارد البشرية الصحية وظروف عملها،
وقطاعات العمل الطوعي والقطاعات المستقلة. وينبغي تنظيم هذه القطاعات، ووضع حوافز لزيادة مواءمة أعمالها 
ومرتســماتها الخاصــة بتقــديم الخــدمات مــع األهــداف الصــحية للقطــاع العــام. ويتطلــب تحقيــق تلــك المكاســب الناتجــة 

ذ وتقييم وتحسين السياسات الخاصة بتخطـيط المـوارد البشـرية الصـحية عن زيادة الكفاءة وجود قدرات مؤسسية لتنفي
  وتعليمها وتنظيمها وٕادارتها.

 
  خيارات السياسات المتاحة أمام الدول األعضاء بمنظمة الصحة العالمية

  
معظم خيارات السياسات المقترحة في هـذا المجـال واألقسـام الالحقـة أهميـة عامـة، وقـد تنظـر فيهـا  تكتسي  -٢٠

البلدان على جميع مستويات التنمية االقتصادية واالجتماعية. ويشار صراحًة إلى الخيارات السياسية التي قد تكـون 
                                                           

١     Milani RV, Lavie CJ. Health care 2020: reengineering health care delivery to combat chronic disease. Am J 

Med. 2015; 128(4):337–43.  
٢      Resolution WHA62.12. Primary health care, including health system strengthening. In: Sixty-second World 

Health Assembly, Geneva, 18–22 May 2009. Resolutions and decisions, annexes. Geneva: World Health 

Organization; 2009 (WHA62/2009/REC/1; http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17694en/s17694en.pdf, 

accessed 19 October 2015).  
٣    Nursing and midwifery services – Strategic directions 2011–2015. Geneva: World Health Organization; 2010 

(http://www.who.int/hrh/resources/nmsd/en/, accessed 22 February 2016).  
٤                       The state of the world’s midwifery 2014. New York: United Nations Population Fund; 2014 

(http://www.unfpa.org/sowmy, accessed 13 February 2015).  
٥    C149 – Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149). Convention concerning Employment and Conditions 

of Work and Life of Nursing Personnel. Geneva: International Labour Office; 1977 

(http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312294, 

accessed 11 February 2016).  



٧الملحق  237  

  

البلدان قد تتغير بمرور الوقت، وألن األوضـاع  وثيقة الصلة ببعض البلدان. هذا التمييز ليس جامدًا نظرًا ألن حالة
االقتصادية واالجتماعية األوسع لبلد ما ال تكون بالضرورة متوافقة بشكل مباشـر مـع وضـع سياسـات القـوى العاملـة 
الصــحية. وعــالوة علــى ذلــك، توجــد تحــديات مماثلــة قــد تنطبــق علــى البيئــات المختلفــة فيمــا يتعلــق بــالقوى العاملــة 

ظم الصــحية، وٕان كــان تأثيرهــا علــى التمويــل والتوظيــف وديناميــات ســوق العمــل يــرتبط بالســياق. وفــي الصــحية والــن
نهاية األمر، ينبغي تحديد وتصميم مدى مالئمة وٕامكانية تطبيق خيارات السياسات وفقـًا لواقـع كـل دولـة مـن الـدول 

التعلـيم ومتطلبـات النظـام الصـحي،  األعضاء بمنظمة الصحة العالمية، فيما يتصل باحتياجـات السـكان، وسياسـات
ومنها أثناء حاالت الطـوارئ. وبالمثـل، ُيقصـد بمسـؤوليات أمانـة منظمـة الصـحة العالميـة إنهـا متصـلة بطلـب الـدعم 

  الذي أعربت عنه الدول األعضاء.
 

  جميع البلدانخيارات السياسات التي يتعين النظر فيها في 
 
البشــرية الصــحية وتنفيــذها فــي إطــار االســتراتيجيات الصــحية  تعزيــز محتــوى الخطــط الخاصــة بــالموارد  -٢١

مع ضمان االتسـاق بـين الصـحة الوطنية طويلة األمد واستراتيجيات التنمية األوسع نطاقًا لتعزيز النظم الصحية، 
ن خـالل والتعليم والعمل والمساواة بين الجنسين، والهجرة، والتعاون اإلنمائي، والسياسات المالية. وسوف يتم ذلك مـ

الحوار بين القطاعات والتنسيق بين الوزارات المعنية (الصحة والعمل والتعلـيم والماليـة، ومـا إلـى ذلـك)، والجمعيـات 
المهنيــة، والنقابــات العماليــة، والمجتمــع المــدني، وأربــاب األعمــال، والقطــاع الخــاص، والســلطات الحكوميــة المحليــة، 

ت سـوق العمـل ككـل عنـد التخطـيط، بـدًال مـن تنـاول كـل مهنـة علـى حـدة. والدوائر األخرى. وينبغي مراعاة احتياجا
إن هـــــذا الـــــنهج المتكامـــــل يجـــــب أن يراعـــــي االحتياجـــــات الســـــكانية ومتطلبـــــات النظـــــام الصـــــحي، وضـــــبط أحجـــــام 
االســـتثمارات، والسياســـات التعليميـــة الخاصـــة بأعـــداد المتـــدربين، وآليـــات الحـــوافز حســـب االقتضـــاء. وهـــذا مطلـــوب 

مثل حـاالت الـنقص وسـوء التوزيـع وتـزامن وجـود بطالـة بـين العـاملين فـي  - خفاقات سوق العمل السائدةلتصحيح إ
مجال الصحة مع وجود احتياجات صحية غير مستوفاة. إن تنمية المـوارد البشـرية الصـحية عمليـة مسـتمرة تتطلـب 

  .منتظمة لالسترشاد بها وضبط األولوياتتقييم النتائج والفجوات المشار إليها في التغذية االرتجاعية بصورة 
 
ويتعين على وزارات الصحة ولجان الخدمة المدنية وأرباب  توفير ظروف عمل مالئمة في جميع البيئات.  -٢٢

األعمـــال تـــوفير ظـــروف عمـــل تراعـــي الفـــوارق بـــين الجنســـين واألجـــور والحـــوافز غيـــر الماليـــة. ويجـــب أن يتعـــاونوا 
مة، ووجود شروط عادلة للعاملين الصـحيين، وفـرص للترقيـة الوظيفيـة علـى أسـاس لضمان الصحة الوظيفية والسال

الجـدارة، وبيئـة مواتيـة للممارسـة اإليجابيـة كـي يـتم نشـرهم علـى نحـٍو فعـال واسـتبقائهم وتحفيـزهم بدرجـة كافيـة لتقــديم 
العنـــف ع الجـــنس و رعايـــة جيـــدة وبنـــاء عالقـــة إيجابيـــة مـــع المرضـــى. وينبغـــي القضـــاء علـــى العنـــف القـــائم علـــى نـــو 

التوظيــف وفــي مكــان العمــل. ومــن الضــروري  التحرشــات التــي يتعرضــون لهــا أثنــاء التــدريب واســتقدام المــوظفين/و 
بصـــفة خاصـــة ضـــمان أن قواعـــد القطـــاع الخـــاص وممارســـاتها المؤديـــة إلـــى آليـــات حـــوافز وظـــروف عمـــل وهياكـــل 

  .ٍر مناسب من المرونة واالستقالليةوظيفية للعاملين الصحيين تتسم بالمالءمة، مع الحفاظ على قد
 
مـن  ٪٤٠و ٢٠فعلـى الصـعيد العـالمي، ُتهـدر نسـبة تتـراوح بـين  ضمان كفاءة اسـتخدام المـوارد المتاحـة.  -٢٣

حيث ُتسهم في جزء كبير من هذا الرقم جوانب عدم الفّعالية التي تعتري القوى العاملـة الصـحية  ١اإلنفاق الصحي،
، ينبغـي وضـع نظـم للمسـاءلة لتحسـين مـن ثَـمّ و  وضعف تصـريف شـؤون المـوارد البشـرية الصـحية واإلشـراف عليهـا.

ابير مثـل تحسـين معـدالت إتمـام كفاءة اإلنفاق الصـحي واإلنفـاق علـى المـوارد البشـرية الصـحية. وباإلضـافة إلـى تـد
فمن األهمية بمكان اعتماد نهـوٍج مناسـبة  ٢التدريب السابق على الخدمة وٕازالة العمال الوهميين من جدول الرواتب،

                                                           
١        The world health report 2010 – health systems financing: the path to universal health coverage. Geneva: 

World Health Organization; 2010 (http://www.who.int/whr/2010/en/, accessed 15 February 2015).  
٢           Dominican Republic’s health sector reinvests savings from ghost workers to improve care. Intrahealth 

International; 2010 (http://www.intrahealth.org/page/dominican-republics-health-sector-reinvests-savings-from-

ghost-workers-to-improve-care, accessed 15 February 2015).  
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وعالية المردود ومنصفة فيما يتعلق بصحة السكان من أجل توفير رعاية مجتمعية متكاملة ومستمرة محورها الفـرد. 
ذج لتقــديم الرعايــة الصــحية مــن خــالل مــزيج مناســب ومســتدام مــن المهــارات مــن أجــل تلبيــة ويســتتبع ذلــك تنفيــذ نمــا

االحتياجــات الصــحية للســكان علــى نحــٍو منصــف. وبالتــالي، يتعــين أن تقــوم الــنظم الصــحية بمواءمــة قــوى الســوق 
صـــحية وتقـــديم وتوقعـــات الســـكان مـــع تقـــديم احتياجـــات الرعايـــة الصـــحية األوليـــة وتعمـــيم الحصـــول علـــى الرعايـــة ال

الخــدمات المتكاملــة المتمركــزة حــول الفــرد، مدعومــة باإلحالــة الفعالــة إلــى الرعايــة الثانويــة والتخصصــية، مــع تجنــب 
اإلفراط في إضفاء الطابع الطبي والتدخالت الطبية غيـر الضـرورية. وهنـاك حاجـة إلـى تعـديل وتصـحيح تشـكيالت 

دمين، والقـوى العاملـة فـي مجـالي التمـريض والقبالـة، وغيـرهم مـن وأعداد المتخصصين والعموميين والممارسين المتق
كمــا يتعــين جعــل اإلشــراف علــى السياســة العامــة الكــوادر مــن المســتوى المتوســط والعــاملين الصــحيين المجتمعيــين. 

ب تنظيمية مواتية لالعتراف رسـمياًّ بجميـع تلـك الوظـائف والسـماح لهـم بالممارسـة بكامـل نطـاقهم. ويجـوضوابطها ال
التخطيط على نحو مالئم ووضع استراتيجيات للتثقيف وتقديم الحوافز، واالستثمار الوافي في القوى العاملة المعنيـة 
بتقـــديم خـــدمات الرعايـــة الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك الممارســـة العامـــة وطـــب األســـرة، مـــن أجـــل تـــوفير رعايـــة مجتمعيـــة 

  متكاملة ومستمرة ومحورها الفرد. 
 
وينبغـي ربـط اسـتثمارات القطـاع العـام اعتماد استراتيجيات تحويلية للنهوض بتعلـيم العـاملين الصـحيين.   -٢٤

كــذلك يتعــين  والخــاص فــي مجــال تعلــيم العــاملين الصــحيين مــع االحتياجــات الســكانية ومتطلبــات النظــام الصــحي.
نــات جيــدة علــى ارتفــاع معــدل العائــد التركيــز فــي اســتراتيجيات التعلــيم علــى االســتثمار فــي المــدربين حيــث توجــد بي

ة َيـغْ إيـالء األولويـة لالهتمـام بالمنـاهج الدراسـية لتحقيـق التـوازن فـي الضـغط للتـدريب بُ  االجتماعي له. وينبغي أيضاً 
تعزيــز نهــوج المســاءلة التقنيــة  ١دخــول األســواق الدوليــة، وإلنتــاج مهنيــين قــادرين علــى تلبيــة االحتياجــات المحليــة.

هــٍج منســق تعليميــة التــي تعمــل علــى تحســين التوزيــع الجغرافــي للعــاملين الصــحيين. وهنــاك حاجــة إلــى نَ والمهنيــة وال
لــربط تخطــيط المــوارد البشــرية الصــحية وتعليمهــا (ويشــمل ذلــك تــوفير إمــدادات كافيــة ومتوازنــة بــين الجنســين مــن 

يم فيمـا بـين المهنيـين والممارسـة التعاونيـة. المتدربين المؤهلين من المناطق الريفية والمناطق النائية)، وتشـجيع التعلـ
ويجب وضع معايير للتعليم والتمويل ورصدها في السياسات الوطنية: من الممكن عمل تطـورات جذريـة فـي نوعيـة 

علـى  عتمـدللتعلـيم ي ٢القوى العاملة إذا تعاون قطاعي التعليم العالي والصحة من خالل تنفيذ جدول أعمـال تحـويلي
هج العـاملين فـي مجـال الصـحة بالمهـارات الالزمـة للعمـل بشـكل على الكفاءة. وينبغي أن ُيـزّود هـذا الـنَ التعلم القائم 

تعــاوني مــن خــالل أفرقــة بــين مهنيــة، وبالمعرفــة للتــدخل الفعــال حــول المحــددات االجتماعيــة للصــحة والخبــرة فــي 
دمًا فـي تنفيـذ اللـوائح الصـحية لمضي قُـالصحة العمومية؛ على أن يشمل ذلك التأهب واالستجابة لألوبئة من أجل ا

). إن المهمة االجتماعية لمؤسسات التعلـيم الصـحي تمثـل فرصـة لترسـيخ أخالقيـات الخدمـة العامـة ٢٠٠٥الدولية (
ر احتياجــات الفــرد لــدى العــاملين الصــحيين تســتجيب فوالقــيم المهنيــة والمســاءلة االجتماعيــة الالزمــة لتقــديم رعايــة تــو 

يــة والتوقعــات الســكانية. وينبغــي بشــكٍل خــاص مراعــاة احتياجــات الفئــات الضــعيفة مثــل األطفــال لالحتياجــات المحل
والمراهقين واألشخاص ذوي اإلعاقة؛ واألقليـات العرقيـة أو اللغويـة والسـكان األصـليين؛ فضـًال عـن ضـرورة القضـاء 

ـــة، والصـــحة الجنســـ ـــة، علـــى التمييـــز علـــى أســـاس نـــوع الجـــنس، والشـــيخوخة، والصـــحة العقلي ية، والصـــحة اإلنجابي
اإليــدز مــن بــين أمــور أخــرى. كمــا يتعــين النظــر فــي فــرص التعــاون بــين الشــمال  /وفيــروس نقــص المناعــة البشــري

والجنـــوب والتعـــاون فيمـــا بـــين بلـــدان الجنـــوب، فضـــًال عـــن الشـــراكات بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاص فـــي التـــدريب 
وزيـــادة فـــرص نقـــل المهـــارات والمنفعـــة المتبادلـــة، والحـــد مـــن اآلثـــار الســـلبية للحـــراك الـــدولي للعـــاملين  واالســـتثمار،

إحراز تقدم في التعلم اإللكتروني ووضـع آليـات لتتبـع االسـتثمار فـي تعلـيم فـرادى العـاملين الصحيين. وهذا يتضمن 
  .في مجال الصحة وٕادارته ومواصلة تطورهم المهني

 

                                                           
١        McPake B, Squires A, Mahat A, Araujo EC, editors. The economics of health professional education and 

careers: insights from a literature review. Washington DC: World Bank; 2015.  
٢            Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T et al. Health professionals for a new century: 

transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. Lancet. 2010; 376(9756):1923–58.  
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علـى الـرغم العـاملين الصـحيين ومسـتوى رضـاهم واسـتبقائهم وتـوزيعهم العـادل وأدائهـم.  تحسين تحفيز  -٢٥
 الحـادمن أن التوجهات نحو التوسع العمراني وٕامكانات التطبيب عن بعد، في بعض السياقات، فد تقـّوض التحـدي 

ل غير منصٍف في معظم المتمثل في سوء التوزيع الجغرافي، إال أن الوصول إلى العاملين في مجال الصحة ال يزا
البيئــات. وتنطــوي خطــة عمــل تــوفير "العمــل الالئــق" علــى اســتراتيجيات لتحســين أداء العــاملين الصــحيين وتــوزيعهم 
على نحٍو عادل. وتشمل هذه الحزمة المتكاملة من سياسات الجـذب واالسـتبقاء التـي تراعـي الفـوارق بـين الجنسـين: 

واإلشــــراف الــــداعم، واإلدارة التنظيميــــة، والتعلــــيم المســــتمر، وفــــرص  األمــــن الــــوظيفي، وعــــبء عمــــل يمكــــن إدارتــــه،
التطـوير المهنـي، وتعزيـز مسـارات التنميـة المهنيـة (بمـا فـي ذلـك خطـط التنـاوب عنـد االقتضـاء)، والحـوافز األســرية 

دابير ومـــنح التعلـــيم، ومرافـــق وأدوات مناســـبة للعمـــل، وتـــ ،والمتعلقـــة بـــنمط العـــيش، وبـــدل المشـــقة، وبـــدالت الســـكن
لتحسين الصحة والسالمة الوظيفيين ومنها بيئة عمل خالية من أي نوع من العنف والتمييز والمضايقات. والبد من 
تحديد التدابير الواجب اتخاذهـا فـي سـياق بلـد معـين وفقـًا العتبـارات مردوديـة التكلفـة واالسـتدامة، ويمكـن االسـتعانة 

ين من أجل تكيف ظروف العمل مع تعليقات العاملين الصـحيين في ذلك بإجراء مسوح لقياس مستوى رضا الموظف
وآرائهــــم. ولضــــمان توزيــــع العــــاملين الصــــحيين علــــى نحــــٍو عــــادل ينبغــــي اختيــــار المتــــدربين مــــن المنــــاطق الريفيــــة 
ة والمحرومة وتـدريبهم هنـاك، وتقـديم الحـوافز الماليـة وغيـر الماليـة، واتخـاذ التـدابير التنظيميـة أو إعـادة تنظـيم عمليـ

   ١تقديم الخدمات.

 
مـن حيـث  تسخير الفرص التـي تتيحهـا تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـال، حيثمـا كـان ذلـك ممكنـًا وفعـاالً   -٢٦

. إن أدوات تكنولوجيــا االتصــال والمعلومــات الجديــدة قــد تكــون وثيقــة الصــلة بــالتعلم اإللكترونــي، والســجالت التكلفــة
وأدوات صنع القرار السريرية، والربط فيما بين المهنيين وفيما بين المهنيين الصحية اإللكترونية، التطبيب عن بعد، 

ومراقبـــة جـــودة  ٢والمرضـــى، وٕادارة سالســـل التوريـــد، وٕادارة األداء وحلقـــات التغذيـــة االرتجاعيـــة، وســـالمة المرضـــى،
لإلفادة من إمكانات وهناك حاجة إلى مؤهالت مهنية ومهارات وكفاءة جديدة  ٣الخدمة، وتعزيز استقاللية المريض.

وينبغــي وضــع معــايير وٕاجــراءات  ٤الحلــول التــي توفرهــا تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لتقــديم الرعايــة الصــحية.
ــــــتعلم  اعتمــــــاد وأنشــــــطة تقيــــــيم العتمــــــاد وضــــــمان جــــــودة التــــــدريب المقــــــدم مــــــن خــــــالل نهــــــوج مختلطــــــة تشــــــمل ال

ـــة (الفـــرق الصـــحية  وينبغـــي أيضـــًا وضـــع اإللكترونـــي. ـــديم الخـــدمات الصـــحية المتنقل ـــة مناســـبة لتق ضـــوابط تنظيمي
  ٥)، وللتعامل مع بيانات القوى العاملة مع احترام متطلبات السرية.m-health الجوالة

 
إشــراكهم فــي اتخــاذ القــرارات بنــاء القــدرة علــى الصــمود واالعتمــاد علــى الــذات فــي المجتمعــات المحليــة.   -٢٧

خــالل تحســين العالقــة بــين المــريض ومقــدم الخدمــة. االســتثمار فــي مجــال محــو األميــة الصــحية،  واالختيــارات مــن
وتمكـين المرضــى وأســرهم بتزويــدهم بالمعــارف والمهــارات؛ ممــا يشــجعهم علــى أن يصــبحوا شــركاء رئيســيين وأصــول 

يكونــوا متلقــين ســلبيين فــي النظــام الصــحي، وعلــى التعــاون النشــط فــي إنتــاج الرعايــة وضــمان جودتهــا، بــدًال مــن أن 
وينبغــي أن يكــون العــاملون فــي مجــال الصــحة مــزودين بالمهــارات الثقافيــة االجتماعيــة التــي تمثــل رابطــًا  .للخــدمات

 فعاًال بين زيادة تمكين المجتمعات المحلية ونظم صحية أكثر استجابة.
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الكــوارث لزيــادة القــدرة علــى تعزيــز قــدرات القــوى العاملــة الصــحية المحليــة فــي إدارة الطــوارئ ومخــاطر   -٢٨
. إعــداد نظــم صــحية لتطــوير قــدرات القــوى العاملــة الصــمود والقــدرة علــى االســتجابة فــي مجــال الرعايــة الصــحية

الصحية الوطنية واالستفادة منها في تقييم المخاطر والوقاية والتأهـب واالسـتجابة والتعـافي. تـوفير المـوارد والتـدريب 
حية، وٕادراجهــا فــي السياســات وتنفيــذ العمليــات فــي الحــاالت الطارئــة علــى المســتويات والمعــدات للقــوى العاملــة الصــ

وينبغـي أن تتضـمن االسـتعدادات الجهـود الراميـة إلـى بنـاء قـدرة السـلطات الوطنيـة علـى  .المحلية والوطنيـة والدوليـة
بالتــآزر مــع اســتراتيجيات  جميــع المســتويات فــي إدارة مرحلــة التعــافي مــا بعــد الكــوارث ومــا بعــد انتهــاء الصــراعات،

  تعزيز النظم الصحية واإلصالح على المدى الطويل.
 
. تعهدت الـدول األعضـاء مـن خـالل قـرار الطبيين والصحيين وتعزيزهما العاملينتحسين سالمة وحماية   -٢٩

ة ، بالتعـــاون حســـب االقتضـــاء، مـــع المنظمـــات الدوليـــة ذات الصـــل٦٩/١٣٢الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة رقـــم 
والجهات الفاعلة من غير الـدول، بوضـع تـدابير وقائيـة فعالـة لتحسـين سـالمة وحمايـة العـاملين الطبيـين والصـحيين 

 :عن احترام مدونات األخالقيات المهنية لكل منهم، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر وتعزيزهما، فضالً 

لتحديد ووسـم العـاملين الطبيـين والصـحيين، ووسـائل  تعريفات ومعايير واضحة ومعترف بها عالمياً   )أ (
 النقل والتجهيزات الخاصة بهم؛

 تدابير تعليمية محددة ومناسبة للعاملين الطبيين والصحيين، وموظفي الدولة وعموم السكان؛  )ب (

التدابير المناسبة لتـوفير الحمايـة الجسـدية للعـاملين الطبيـين والصـحيين، ووسـائل النقـل والتجهيـزات   )ج (
 .صة بهمالخا

طــر القانونيــة الوطنيــة حيــث يبــرر ذلــك، مــن أجــل التصــدي بفعاليــة تــدابير مناســبة أخــرى، مثــل األُ   )د (
 للعنف ضد العاملين الطبيين والصحيين؛

  .جمع البيانات عن العوائق والتهديدات واالعتداءات الجسدية التي يتعرض لها العاملون الصحيون  )ه (
  

  بعض البلدان حسب السياقفي  خيارات السياسات التي يتعين النظر فيها
 
تعزيــز قــدرة وجــودة المؤسســات التعليميــة وأعضــاء هيئــة التــدريس مــن خــالل اعتمــاد مــدارس التــدريب   -٣٠

ينبغــي أن يفــي ذلــك بمتطلبــات التعلــيم ومــنح شــهادات لدراســات التعلــيم العــالي الممنوحــة للعــاملين الصــحيين. و
الحاليــة والمســتقبلية مــن أجــل تلبيــة احتياجــات الســكان الصــحية وتغييــر الممارســة الســريرية. وقــد ينطــوي ذلــك فــي 
بعـــض الســـياقات علـــى إعـــادة تصـــميم النهـــوج الخاصـــة بمـــدخول القـــوى العاملـــة الصـــحية مـــن خـــالل آليـــات التعلـــيم 

للتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعلــيم مــن أجــل خاصــة ض البلــدان، هنــاك حاجــة المشــترك والتخطــيط الصــحي. وفــي بعــ
ُمتجدد ينبغـي أيضـًا أن يضـمن ـإعادة التركيز على التعليم االبتدائي والثانوي لتعزيـز تـدريس العلـوم. وهـذا التركيـز الـ

نســــين وتعكــــس وجــــود مجموعــــة مناســــبة مــــن خريجــــي المــــدارس الثانويــــة المــــؤهلين، بحيــــث تحقــــق التــــوازن بــــين الج
الخصائص الديموغرافية األساسية للسكان وتوزيعهم، للدخول في برامج التدريب في مجال الصحة من أجل تحسين 

شـــخاص. وتمثـــل هيئـــات التـــدريس بمؤسســـات التـــدريب ألهـــج يركـــز علـــى اتوزيـــع القـــوى العاملـــة الصـــحية وتعزيـــز نَ 
د وكــذلك فيمــا يتعلــق ببنــاء وتحــديث كفــاءتهم التعليميــة ذا أولويــة، مــن حيــث كفايــة األعــدا الصــحي مجــاًال اســتثمارياً 

  .باستخدام مناهج محدَّثة ومنهجيات التدريب، وقدراتهم على قيادة األنشطة البحثية بشكٍل مستقل
 
التأكد مـن أن توسـيع حافظـة المـوارد الصـحية المتوقـع سـيؤدي إلـى تخصـيص المـوارد علـى نحـو أكثـر   -٣١

وعلى وجه التحديد، يجب إيالء األولوية لنشر أفرقة مشتركة بين المهن من العـاملين الصـحيين مـن ذوي  مردودية.
المهارات لتقديم الرعاية األولية على نطاق واسع، وتفـادي العقبـات وتصـاعد التكـاليف نتيجـة االعتمـاد المفـرط علـى 

مًا مـــن المهـــارات، وتســـخير إمكانـــات العـــاملين الرعايـــة المتخصصـــة والثالثيـــة. يتطلـــب ذلـــك مزيجـــًا متنوعـــًا ومســـتدا
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فـي كثيـر مـن و ١،٢فـي فـرق الرعايـة األوليـة المهنيـة. الصحيين على أسـاس مجتمعـي ومـن ذوي المسـتوى المتوسـط
األمــاكن، قــد يــؤدي وضــع سياســة وطنيــة لــدمج العــاملين فــي مجــال الصــحة المجتمعيــة، حيثمــا وجــدوا، فــي النظــام 

در مــن االســتفادة مــن دعــم النظــام والعمــل بمزيــد مــن الفعاليــة ضــمن أفرقــة الرعايــة الصــحي إلــى تمكــين هــذه الكــوا
ـ ٣،٤ .األوليـة المتكاملـة أن يتماشـى الـدعم المقـدَّم مــن  ه بـدأ بالفعــل فـي الظهـور فـي بعـض البلــدان. ينبغـيوهـو توجُّ

ويتعــين  ٥الشــركاء الــوطنيين والــدوليين والرامــي إلــى توســيع هــذه الكــوادر مــع السياســات واللــوائح واألنظمــة الوطنيــة.
على أفرقة الرعاية الصحية األولية في بعض السـياقات أن تقـوم بتحديـد االسـتراتيجيات الالزمـة إلقامـة تعـاون فعـال 

  ن.رسين التقليدييالمعالجين والمما مع
 
تحسين أداء القوى العاملة الصحية من خالل حزمة عمل عادلة ورسمية، مـن خـالل تهيئـة بيئـة عمـل   -٣٢

. ويشـمل ذلـك إعطـاء العـاملين الصـحيين أدوار وتوقعـات واضـحة، ومبـادئ مواتية وتراعي الفـوارق بـين الجنسـين
الجنسـين لتصـويب الثغـرات المتعلقـة بالكفـاءة، وتقـديم التغذيـة توجيهية، وأساليب عمل مالئمة، وفـرص متوازنـة بـين 

وعـالوة علـى ذلـك واألهـم هـو  ٦االرتجاعية الداعمة، وحـل المشـكالت بشـكل جمـاعي، وبيئـة عمـل مناسـبة وحـوافز.
ضــرورة أن تشــمل الحزمــة أجــورًا عادلــة تتناســب مــع المهــارات والمســاهمات، علــى أن يــتم دفــع األجــور فــي الوقــت 

دارة، وتـــوفير فـــرص للترقيـــة وبصـــورة منتظمـــة كمبـــدأ أساســـي، مـــع تطبيـــق نظـــم مكافـــآت علـــى أســـاس الجـــ المناســـب
  ة.المهني

  
تعــاون الحكومــات مــع المجــالس المهنيــة وغيرهــا مــن الســلطات التنظيميــة مــن أجــل اعتمــاد الالئحــة التــي ت  -٣٣

ويتطلـب إحـراز تقـدم احتياجـات السـكان.  تأخذ في االعتبار الشفافية والمساءلة والتناسب واالتسـاق، والتـي تسـتهدف
ينبغـي للهيئـات التنظيميـة أن تلعـب دورًا  في هذه الخطة بناء قدرات السلطات التنظيمية وتلـك المختصـة باالعتمـاد.

محوريـًا فـي ضـمان تمتـع المهنيـين فـي القطـاعين العـام والخـاص بالكفـاءة والخبـرة الكافيـة وااللتـزام بالمعـايير المتفــق 
نسبة إلى نطاق الممارسـة والكفـاءة المنصـوص عليهـا فـي اللـوائح والقواعـد التشـريعية؛ وينبغـي دعـم البلـدان عليها بال

في وضعها أو تعزيزها لتوفير تحديثات مستمرة لعملية االعتماد ومنح التراخيص. وينبغي أيضا أن تشارك الهيئـات 
لمعـايير واللـوائح وٕانفاذهـا، وفـي طـرح مبـدأ التنظيمية على نحو فاعل في عمليات وضع السياسـات لتحسـين وضـع ا

تقيــيم التــرخيص وٕاعــادة التــرخيص الــوطني علــى أســاس الكفــاءة لخريجــي المؤسســات الحكوميــة والخاصــة علــى حــد 
سواء. ولتجنب التضارب المحتمل في المصالح ينبغي على الحكومـات والمجـالس المهنيـة والجمعيـات إيجـاد آليـات 

جـــودة الممارســـة لصـــالح أهـــداف الصـــحة العامـــة عـــن دورهـــا فـــي تمثيـــل مصـــالح مناســـبة لفصـــل دورهـــا كضـــامن ل
 أعضائها، حيث ال توجد حدود واضحة بين تلك المهام.
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  مسؤوليات األمانة العامة لمنظمة الصحة العالمية
  

، ودعم بحـوث العمليـات مـن أجـل تحديـد خيـارات السياسـات المسـندة بالبيِّنـات، معياريةإعداد إرشادات   -٣٤
الــدول األعضــاء والجهــات المعنيــة. وقــد تشــمل هــذه المســؤوليات: تعلــيم  عنــدما تطلبــه - وتســهيل التعــاون التقنــي

القـــوى العاملـــة الصـــحية؛ تـــدابير وقائيـــة لســـالمة العــــاملين الصـــحيين وحمـــايتهم؛ وتعظـــيم نطـــاق ممارســـة الكــــوادر 
ت؛ وتعمــيم مراعــاة المنظــور الجنســاني؛ والتــوافر، المختلفــة؛ ووضــع اســتراتيجيات النشــر واالســتبقاء المســندة بالبيِّنــا

 .وٕامكانية الوصول، والمقبولية، واتباع نهوج مراقبة الجودة وتحسين األداء؛ بما في ذلك تعزيز اللوائح العامة
  

  توصيات للجهات المعنية والشركاء الدوليين اآلخرين
  

المؤسسات التعليمية إلطارها المؤسسي وطرائق التدريس بها لتلبية احتياجات التعليم التحويلية؛  تكييف  -٣٥
علــى أن يتماشــى ذلــك مــع أنظمــة االعتمــاد فــي الــبالد ومعــاييره واحتياجاتــه، ويعــزز المســاءلة االجتماعيــة، والتعلــيم 

معــايير الجــودة فــي جميــع معاهــد التــدريب المشــترك بــين المهــن والممارســة التعاونيــة. ومــن األهميــة بمكــان تطــابق 
ــيم الخــاص. ويتعــين علــى  التعليميــة العامــة  المؤسســاتالحكوميــة والخاصــة، بمــا يعكــس النمــو فــي مؤسســات التعل

والخاصــة القضــاء علــى التمييــز بــين الجنســين فــي القبــول والتــدريس؛ وبشــكل أعــم، المســاهمة فــي تحقيــق األهــداف 
  ار الطالب.الوطنية الخاصة بالتعليم واختي

 
يتعين على المجالس المهنية التعاون مع الحكومات لتنفيـذ لـوائح فعالـة لتحسـين كفـاءة القـوى العاملـة   -٣٦

بسـجل مباشـر للقـوى العاملـة االحتفـاظ وينبغي أن يضطلع المنظمون باألدوار الرئيسية التالية: وجودتها وفعاليتها. 
قبـل الخدمـة؛ وتنفيـذ آليـات لضـمان اسـتمرار الكفـاءة، بمـا فـي ذلـك الصحية؛ واإلشراف على اعتماد برامج تعلـيم مـا 

والشــفافية لــدعم  النزاهــةاعتمــاد المؤسســات التعليميــة بعــد حصــولها علــى التــرخيص؛ وتنفيــذ العمليــات فــي إطــار مــن 
تنقل الممارسين مع توفير الحماية للجمهور؛ وتيسير جملة من النهوج الخاصة بالسلوك والكفاءة والتي تتناسـب مـع 

ويجـب أن تعمـل الحكومـات والمجـالس والنقابـات المهنيـة مـن  ١حجم المخاطر، وتتسم بالكفاءة والفعالية في العمـل.
التعـــاون فيمـــا بـــين المهنيـــين، والتأكـــد مـــن اســـتفادة جميـــع الكـــوادر التـــي أجـــل وضـــع نمـــاذج مناســـبة لتقاســـم المهـــام و 

تضطلع بدوٍر سريري، بخـالف أطبـاء األسـنان والقـابالت والممرضـات والصـيادلة واألطبـاء، علـى نحـٍو منهجـي مـن 
نشر أفضل عمليات االعتماد والتنظيم. إن تبادل الخبرات بين السلطات التنظيمية فيما بين البلدان يمكن أن يسهل 

  الممارسات.
  

والـنظم  : مواءمة االستثمار فـي المـوارد البشـرية الصـحية مـع احتياجـات السـكان الحاليـة والمسـتقبلية٢الغرض 
، مع مراعاة ديناميات سوق العمل وسياسات التعلـيم للتصـدي لحـاالت العجـز وتحسـين توزيـع العـاملين الصحية

حصــائل الصــحية والرعايــة االجتماعيــة وتــوفير فــرص العمــل الصــحيين إلتاحــة أكبــر قــدر مــن التحســينات فــي ال
  والتنمية االقتصادية.

  
  المعالم الرئيسية:

 ستكون جميع البلدان قد أحرزت تقدمًا صوب خفض اعتمادها على ٢٠٣٠: بحلول عام ١-٢ ،
الصحيين المدربين في الخارج إلى النصف بتنفيـذ مدونـة المنظمـة العالميـة لممارسـات  المهنيين

 التوظيف الدولي للعاملين الصحيين.

 ستعمل جميع الوكاالت ثنائية ومتعددة األطـراف علـى تعزيـز جوانـب ٢٠٣٠: بحلول عام ٢-٢ ،
التآزر في مجال المساعدة اإلنمائية الرسمية الموجهة إلـى التعلـيم والتوظيـف ومراعـاة المنظـور 

                                                           
١      University Research Co., LLC. Improving health worker performance. Bethesda MD: United States Agency 

for International Development; 2014 

(https://www.usaidassist.org/sites/assist/files/improving_health_worker_performance_feb2014.pdf, accessed 15 

February 2015).  
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ــالتوظ ــة ب ــة المتعلق ــات الوطني ــًا لألولوي يف فــي قطــاع الصــحة والنمــو الجنســاني والصــحة، دعم
 االقتصادي.

 ســيكون الشــركاء فــي أهــداف التنميــة المســتدامة قــد أحــرزوا تقــدمًا ٢٠٣٠: بحلــول عــام ٣-٢ ،
صــوب تقليــل العوائــق أمــام الحصــول علــى الخــدمات الصــحية وذلــك بالعمــل علــى تــوفير وشــغل 

الصـحة والرعايـة  ماليـين وظيفـة إضـافية كاملـة الـدوام فـي قطـاعي ١٠واستدامة ما ال يقل عـن 
 االجتماعية لتلبية احتياجات السكان الذين يعانون من نقص في الخدمات.

 ســيكون الشــركاء فــي أهــداف التنميــة المســتدامة قــد أحــرزوا تقــدمًا ، ٢٠٣٠بحلــول عــام  :٤-٢
ــم  ــة الصــحية وتطويرهــا  ٣صــوب الهــدف رق ــل الصــحي وتوظيــف القــوى العامل ــادة التموي ج لزي
 .وتدريبها واستبقائها

 
من المتوقع أن يزيد حجم القوى العاملة الصحية العالمية والطلب عليها بشكٍل كبير في العقود القادمـة   -٣٧

ســتتغير طبيعــة الرعايــة  كــذلك نتيجــة النمــو الســكاني واالقتصــادي، فضــًال عــن التحــوالت الديموغرافيــة والوبائيــة.
الصـحية مــن أجــل تغطيــة مجموعـة متناميــة مــن الخــدمات المقدمـة للمرضــى مثــل الرعايــة المجتمعيـة. بيــد أنــه يوجــد 
تفـــاوت كبيـــر فـــي احتياجـــات العـــاملين الصـــحيين والطلـــب علـــيهم والمعـــروض مـــنهم علـــى المســـتوى الـــوطني ودون 

. ويتطلـب هـدف تحقيـق منصـفصـحيين ونشـرهم علـى نحـٍو غيـر الوطني والعالمي، مما أدى إلى توزيع العاملين ال
الوصــول إلــى الرعايــة الصــحية علــى جميــع المســتويات التوزيــع العــادل والمنصــف للعــاملين الصــحيين فــي البلــدان 
المختلفــة وداخلهــا. وقــد ينــال الــنقص الهائــل القــائم علــى االحتياجــات فــي العــاملين الصــحيين فــي بعــض البلــدان مــن 

مية إلى توسيع نطـاق اإلجـراءات والبـرامج األساسـية لبلـوغ الغايـات المتعلقـة بالصـحة فـي أهـداف التنميـة الجهود الرا
). كما يؤدي هذا النقص بدوره إلى اإلفراط في االعتماد والعبء على العاملين الصحيين مـن ١المستدامة (الملحق 

ن البلـدان مـن أجـل التوفيـق بـين العـرض والطلـب المستوى المتوسط والمجتمعيين. وفي سياٍق مواٍز، تكافح العديد مـ
علــى العــاملين الصـــحيين فــي ظـــل قيــود التكلفـــة واالســتدامة، والتــي تشـــهد تقلبــات دوريـــة بــين الـــنقص واإلفــراط فـــي 
العــرض. وعــادة مــا تــؤدي هــذه التوجهــات، التــي تتفــاقم فــي بعــض األحيــان بســبب شــيخوخة الســكان، إلــى حــدوث 

توزيـع العـاملين الصـحيين، وتوظيـف العـاملين الصـحيين المـدربين فـي بلـدان أجنبيـة  أو سـوء قصـور فـي اإلنتـاج و/
بــد مــن وضــع تــدابير مراعيــة للصــالح العــام أجــل التغلــب علــى هــذه التحــديات، الومــن  ١علــى نحــٍو غيــر متكــافئ.

وٕادارتهـا بطريقـة وتنفيذها من أجل تعزيز جميع جوانب تخطيط القوى العاملـة الصـحية وتمويلهـا وتعليمهـا وتنظيمهـا 
  متكاملة.

 
البد من تدخل القطـاع العـام إلعـادة صـياغة عـدم كفايـة العـاملين الصـحيين، ونشـرهم علـى نحـٍو غيـر و   -٣٨

ويتطلــب تنفيــذ خطــة بشــأن المــوارد البشــرية الصــحية تفضــي إلــى تحقيــق  ضــعف الحــافز واألداء.أو  /منصــف، و
تـوافر واسـتخدام أكثـر كفـاءة للمـوارد. ويبلـغ متوسـط اإلنفـاق المحلـي ال، زيـادة ٢٠١٥األهداف الصحية لما بعد عـام 
مـن إجمـالي اإلنفـاق الحكـومي علـى الصـحة فـي البلـدان التـي تتـوافر بيانـات  ٪٣٣,٦على الموارد البشرية الصـحية 

، وينبغــي وممكنــاً  د بــذل المزيــد مــن الجهــود لحشــد المــوارد المحليــة أمــرًا ضــرورياً َعــعنهــا؛ وفــي كثيــر مــن البلــدان، يُ 
دعمها مـن خـالل سياسـات اقتصـادية كليـة مالئمـة علـى الصـعيدين الـوطني والعـالمي. ويجـب أن تعكـس مسـتويات 

مــن إمكانــات تحســين  االســتفادةالتمويــل قيمــة المــوارد البشــرية الصــحية الفعالــة بالنســبة القتصــاد الــبالد مــن خــالل 
بلدان ستحتاج إلى المساعدات اإلنمائية الخارجية لبضعة بيد أن بعض ال ٢إنتاجية العاملين في القطاعات األخرى.

عقود لتوفير حيز مالي مالئم وتعزيز إدارة النظم الصحية للقيام باالستثمارات في الموارد البشرية الصحية المطلوبة 
                                                           

١       Tankwanchi A, Ozden C, Vermund S. Physician emigration from sub-Saharan Africa to the United States: 
analysis of the 2011 AMA Physician Masterfile. PLoS Medicine. 2013; 10(12).  

٢       Scheil-Adlung X, Wiskow C. ILO comments on draft papers of TWGs 1, 3, 7 & 8 [submission to the public 
consultation process on the Global Strategy on Human Resources for Health]. Global Health Workforce Alliance; 
2014 (http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/GHWA-consultation_ILO-comments.pdf?ua=1, 
accessed 14 February 2015).  



 244 جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون 

راء لتلبية االحتياجات السـكانية وضـمان تعمـيم الوصـول إلـى الرعايـة. وفـي هـذا السـياق، هنـاك مـا يبـرر ضـرورة إجـ
حــوار سياســاتي رفيــع المســتوى الستكشــاف كيفيــة جعــل اآلليــات الدوليــة للمســاعدة اإلنمائيــة (عبــر التعلــيم والعمــل 
والمســـاواة بـــين الجنســـين والصـــحة) مناســـبة للغـــرض، وتمكـــين هـــذه اآلليـــات مـــن تحقيـــق اســـتثمارات مســـتدامة فـــي 

  البشرية الصحية.التكاليف الرأسمالية والتكاليف المتكررة فيما يتعلق بالموارد 
 
بدأت البّينات في الظهور فيما يتعلـق بالتـأثيرات االجتماعيـة واالقتصـادية األوسـع نطاقـًا لالسـتثمار فـي   -٣٩

الرعايـة الصـحية لـه تـأثير يحفـز النمـو فـي القطاعـات األخـرى  حيـث أن العمـل فـي مجـالالقوى العاملـة الصـحية؛ 
 تعلــيمويعنــي ذلــك، إذا أضــفنا النمــو المتوقــع فــي أســواق العمــل الصــحي، أن االســتثمار فــي مجــال  ١بشــكٍل كبيــر:

الرعاية الصحية والعمل فيه من شأنه أن يمثل، على نحـٍو متزايـد، اسـتراتيجية للبلـدان علـى جميـع مسـتويات التنميـة 
ياق ضمان الحقوق لجميع العاملين هذا ينبغي أن يتم في س ٢االجتماعية لخلق وظائف مؤهلة في القطاع الرسمي.

ومـن المـرجح أن  الصحيين، بما في ذلك بيئة عمل آمنة وكريمة والتحرر من جميع أنواع التمييز واإلكـراه والعنـف.
هــذه  ما مــن جانــب النســاء نتيجــة التوجــه نحــو تأنيــث القــوى العاملــة الصــحية. والغتنــامســيّ  ُتســتغَّل هــذه الفرصــة، وال

الفرص بالكامل، سيكون من الضروري إزالة الحواجز المجتمعية األوسع والتي تمنع المـرأة مـن المشـاركة فـي القـوى 
العاملة الصحية أو تحصرها في المستويات الدنيا لها. وتشمل هذه الحواجز ارتفاع مستوى األمية ومعدالت العنف 

د التي تفرض على النساء ضرورة الحصول على إذن من أحـد والتحرش الجنسي في مكان العمل، والعادات والتقالي
أفراد األسرة الذكور للعمل أو للتدريب في مكان غير مكان إقـامتهم االعتيـادي، والتوقعـات التقليديـة المتعلقـة بالـدور 

مثـل إجـازة االجتماعي والتي تترَجم إلى زيادة عبء المسؤوليات األسرية، وقلة الموارد المرصودة لألحداث الحياتيـة 
  .األمومة وٕاجازة األبوة

  
  خيارات السياسات المتاحة أمام الدول األعضاء بمنظمة الصحة العالمية

  
  جميع البلدان

 
بناء القدرات في مجال التخطيط لوضع أو تحسين السياسات واالستراتيجيات الخاصة بـالموارد البشـرية   -٤٠

مسـتقبلية  سـيناريوهاتوذلـك فـي إطـار  عليهـا والمعـروض منهـا؛الصحية لقياس احتياجات القوى العاملة والطلب 
وينبغــي أن يــتم ذلــك إلدارة أســواق عمــل القــوى العاملــة الصــحية ووضــع سياســات فعالــة تلبــي االحتياجــات مختلفــة. 

الســكانية اليــوم وتتوقــع احتياجــات الغــد. وينبغــي تحديــد احتياجــات القــوى العاملــة الصــحية مــن حيــث عــبء العمــل 
وليس معايير السكان أو تلك المعتمدة على المرفق الصحي. وينبغي تقـدير تكلفـة المـوارد البشـرية الصـحية  المتوقع

 ة:تنفيذها وتطويرها باستمرار لتلبيوتمويلها و 

العدد المقـدَّر والفئـة المطلوبـة مـن العـاملين الصـحيين ومـؤهالتهم لتحقيـق أهـداف الصـحة العموميـة   )أ (
 واحتياجات السكان الصحية؛

قدرة على إنتاج ما يكفي من العمال المؤهلين الموزعين توزيعًا مالئمًا (التعلـيم وسياسـات تنظيميـة ال  )ب (
 فعالة)؛

قــدرة الحكومــة وســوق العمــل علــى توظيــف ونشــر واســتبقاء العــاملين الصــحيين (القــدرة االقتصــادية   )ج (
 ).المالية وغير الماليةستراتيجيات والمالية، ونشر القوى العاملة، واألجور، واالستبقاء من خالل اال

  

                                                           
١        Arcand, JL, Araujo EC, Menkulasic G, Weber M. Health sector employment, health care expenditure and 

economic growth: what are the associations? Washington DC: World Bank (in press).  
٢                                      World Development Report 2013: Jobs. Washington DC: World Bank; 2012 

(http://issuu.com/world.bank.publications/docs/9780821395752, accessed 30 December 2015).  
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 - ولـــيس مجـــرد عـــد الـــرؤوس - وينبغـــي أن تســـتند التقـــديرات علـــى أســـاس العـــدد المكـــافئ لمـــوظفي الـــدوام الكامـــل
إلظهار المرونة (تقاسم العمـل، العمـل بـدوام جزئـي) فـي ترتيبـات العمـل؛ ويحمـل ذلـك أهميـة خاصـة لتحقيـق تكـافؤ 

  .من الذكور واإلناث الفرص والتخطيط له بين العاملين الصحيين
 
للحصول على الدعم المطلـوب  تحفيز العمل متعدد القطاعات فيما يخص شؤون القوى العاملة الصحية  -٤١

ــيم والعمــل (أو مــا يعادلهــا)؛ والتعــاون مــع قطــاع الصــحة وبتيســير منــه ممــا يكفــل اتســاق  مــن وزارات الماليــة والتعل
حة مع االستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بـالقوى العاملـة مختلف القطاعات والدوائر والجهات صاحبة المصل

عــن  الصــحية وتعزيــز المزايــا لخلــق فــرص العمــل، والنمــو االقتصــادي، والرعايــة االجتماعيــة، وتمكــين المــرأة فضــالً 
  تعزيز النظام الصحي.

 
اسـتراتيجيات  االستثمار في توفير ظروف عمل الئقة من خالل اإلشراف على السياسات العامـة ووضـع  -٤٢

وتحسـين  ١وينبغـي أن تحتـرم هـذه االسـتراتيجيات حقـوق العـاملين الـذكور واإلنـاث،سـنة).  ١٥-١٠طويلة األجل (
بيئات العمل، وأن تتضمن على األقل توفير األجور المعيشـية (بمـا فـي ذلـك الممارسـين المجتمعيـين) والحـوافز مـن 

الغايـة الخاصـة بتـوفير العمـل الالئـق والنمـو االقتصـادي، والـواردة  أجل التوزيع العـادل واالسـتبقاء، وذلـك تمشـيًا مـع
مـــن جانـــب العـــاملين ضـــمن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة. وينبغـــي أيضـــًا أن تـــدعم القضـــاء علـــى الوصـــم والتمييـــز 

 الصحيين وضدهم.
  

  التي يتعين النظر فيها في بعض البلدان حسب السياقخيارات السياسات 
 
ــة االحتياجــات  الســتثمارا  -٤٣ ــنهم ونشــرهم واســتبقائهم لتلبي ــدريبهم وتعيي ــاملين الصــحيين وت ــيم الع فــي تعل

يجـب أن تتوافـق اسـتراتيجيات االسـتثمار  .الوطنية ودون الوطنية عـن طريـق العـاملين الصـحيين المـدربين محليـاً 
أن تأخـذ فـي االعتبـار آثـار التعليمي مع االحتياجات الحالية والمتوقعة في النظام الصحي وسوق العمل الصحي، و 

التحــديات التــي تشــكلها شــيخوخة القــوى العاملــة علــى اســتراتيجيتي التخطــيط والتعلــيم. واســتراتيجيات بلــدان المقصــد 
الراميـــة إلـــى تقليـــل االعتمـــاد علـــى العـــاملين الصـــحيين المـــدربين فـــي الخـــارج والتخفيـــف مـــن اآلثـــار الســـلبية لهجـــرة 

 صحية في البلدان النامية قد تشمل: العاملين الصحيين على النظم ال

 المحلي؛ يزيادة االستثمار في مجال التعليم الصحي المهن 

 مواءمة اإلنفاق الحكومي على التعليم مع فرص العمل؛ 

  ــــل لإلعانــــات اعتمــــاد آليــــات تمويــــل مبتكــــرة، بمــــا يمّكــــن الكيانــــات الخاصــــة مــــن تــــوفير تمويــــل مكمِّ
 حيين؛الحكومية المخصصة لتدريب العاملين الص

  عدم استقدام العاملين من البلدان التي توجد بها أقل نسـبة مـن العـاملين فـي مجـال الرعايـة الصـحية
 مقارنة بحجم السكان؛

  ـــيم العـــاملين الصـــحيين االســـتجابة التشـــجيع علـــى اتبـــاع طـــرق أكثـــر فعاليـــة مـــن حيـــث التكلفـــة لتعل
 لالحتياجات السكانية؛

 ًا بين األفرقة الصحية؛التخطيط لتوفير مزيج مهارات أكثر تنوع 

                                                           
١    Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151). Convention concerning protection of the right 

to organise and procedures for determining conditions of employment in the public service. Geneva: International 

Labour Organization; 1978 

(http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312296, 

accessed 14 February 2015).  
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  اســـتغالل التكامـــل بـــين الكـــوادر المختلفـــة أفضـــل اســـتغالل، بمـــا فـــي ذلـــك مقـــدمي خـــدمات الرعايـــة
 ١الصحية من المستوى المتوسط.

  
. وقـد يشـمل ذلـك إعـادة صـقل مهـارات العمـال بحث فرص تعزيز خطة المهارات والتوظيف داخـل البلـدان  -٤٤

في االقتصاد (مثـل الصـناعات التحويليـة والزراعـة) تمهيـدًا إلعـادة نشـرهم فـي  في القطاعات والصناعات المتراجعة
ما في الوظائف واألدوار التي تكون فترة التدريب فيها قصيرة والحواجز سيّ  قطاعي الصحة والرعاية االجتماعية، وال

يضـــًا أن تســـاعد التـــدابير وينبغـــي أ التـــي تعـــوق انضـــمامهم محـــدودة نســـبياًّ، دون المســـاس بنوعيـــة التعلـــيم والرعايـــة.
   المتخذة الطالب المؤهلين حديثًا في دخول سوق العمل، وال سيما خالل فترات الركود االقتصادي.

 
ـــى الســـوق،   -٤٥ ـــة الصـــحية المســـتند إل ـــوى العامل ـــب علـــى الق ـــرض والطل ـــادة االســـتثمارات لتعزيـــز الع زي

ويشـمل ذلـك تطبيـق اسـتراتيجيات وتقـديم حـوافز مالئمـة  ومواءمتهما بشكٍل أفضل مع احتياجات السكان الصـحية.
. وســيتطلب ذلــك زيــادة القــدرة علــى تــوفير العمــال الصــحيين ناقصــة الخــدماتلنشــر العمــال الصــحيين فــي المنــاطق 

 الالزمين لمواجهة تزايد الطلب المحلي نتيجة للنمو االقتصادي في كثير من البلدان، مع احتواء تصاعد التكاليف.
ســلم بــه وجــود منــافع متبادلــة محتملــة للهجــرة الدوليــة للعــاملين الصــحيين بالنســبة للــنظم الصــحية فــي بلــدان ومــن الم

التعليم واالستبقاء ينبغي أن تسعيا إلى استبقاء العاملين الصـحيين فـي بالدهـم  يْ المنشأ والمقصد. بيد أن استراتيجيتَ 
تم ذلك مع احترام حق األفراد في التنقل، وبما يتفق مـع األصلية والحصول على توزيع جغرافي مالئم. وينبغي أن ي

  مبادئ مدونة المنظمة العالمية لممارسات التوظيف الدولي للعاملين الصحيين. 
 
وتشـمل حشد الموارد الالزمة للموارد البشرية الصحية من المصادر التقليدية والمبتكرة علـى حـدٍّ سـواء؛   -٤٦

ـــة العامـــة، والضـــرائب التصـــا عدية، والتـــأمين الصـــحي االجتمـــاعي، والمخصصـــات الماليـــة، وآليـــات تمويـــل الميزاني
وينبغــي أن يكــون تخصــيص المــوارد الكافيــة لقطــاع الصــحة متســقًا ومتوائمــًا مــع الخطــة الوطنيــة األوســع  ٢مبتكــرة.

  ٣ة.طاقًا للحماية الصحية واالجتماعين
 
تطـوير أثناء الحاالت الطارئة اإلنسانية المعقدة وفي مرحلة االنتعاش بعد انتهاء الصـراع، ثمـة حاجـة إلـى   -٤٧

ــة وشــفافية ــة واســتخدامها بفعالي ــة والدولي ــى اســتيعاب المــوارد المحلي ــدرة عل . وينبغــي أن يكــون دعــم المــوارد الق
  .قابًال للتنبؤ به وطويل األجلالبشرية الصحية المقدم من شركاء عملية التنمية في هذه المناطق 

 
تحتاج البلـدان ذات الكثافـة السـكانية الضـئيلة أو المتفرقـة، مثـل الـدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة، إلـى   -٤٨

وينبغـي أن تشـجع هـذه  يشـكلها سـكانها أو بنيتهـا الجغرافيـة. يوضع استراتيجيات مبتكرة لمجابهة التحديات الت
إقامــة شــراكات طويلــة  المؤسســية فــي جميــع القطاعــات المعنيــة ويمكــن أن تشــمل: االســتراتيجيات تعزيــز القــدرات

األجــل مــع بلــدان أخــرى مــن أجــل تجميــع احتياجــات القــوى العاملــة الصــحية الخاصــة بــالتعليم واالعتمــاد والضــوابط 
ـــة (نظـــرًا الرتفـــاع تكـــاليف االســـتثمارات الرأســـمالية والتكـــاليف المتكـــررة إلنشـــاء وتشـــغيل م ؤسســـات محليـــة التنظيمي

أو جهـــات تنظيميـــة)؛ وٕاعـــداد مرتســـمات المالكـــات الوظيفيـــة (مـــؤهالت المـــوظفين وقـــدراتهم  للتـــدريب الصـــحي و/
                                                           

١     Cometto G, Tulenko K, Muula AS, Krech R. Health Workforce Brain Drain: From Denouncing the Challenge 

to Solving the Problem. PLoS Med. 2013; 10(9).  
٢         Leadership and governance for enhanced HRH contributions to health systems strengthening: insights, 

imperatives, investments [Technical Working Group 5 synthesis paper for the Global Strategy on Human 

Resources for Health, 31 August 2014]. Global Health Workforce Alliance; 2014 

(http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/TWG5_LeadershipandGovernance.pdf?ua=1, accessed 

14 February 2015).  
٣      Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202). Recommendation concerning national floors of 

social protection. Geneva: International Labour Organization; 2012 (http://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/legal-

advice/WCMS_205341/lang--en/index.htm, accessed 14 February 2015).  
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وأعدادهم) الخاصة بوحدات الرعاية الصحية المسؤولة عـن تقـديم الخـدمات فـي المنـاطق النائيـة؛ وتسـخير إمكانـات 
وليـة؛ وتعزيـز فاعليـة نظـم دمها أفرقـة الرعايـة الصـحية األخدمات التطبيب عن ُبعـد لتكـون مكّملـة للخـدمات التـي تقـ

  ة.اإلحال
  

  مسؤوليات أمانة منظمة الصحة العالمية
 
تقــديم اإلرشــادات الخاصــة بالقواعــد وتيســير التعــاون التقنــي عنــدما تطلبــه الــدول األعضــاء والجهــات   -٤٩

تخطـيط القــوى العاملـة الصــحية ووضــع المعنيـة ذات الصــلة. ويغطــي الــدعم المقــدم مـن منظمــة الصــحة العالميــة 
التوقعات بشأنها، سياسات التعليم واحتياجات النظام الصحي (مع األخذ في االعتبار االحتياجات السكانية الناشـئة 
المرتبطــة بــالتحول الوبــائي)، وتحليــل ســوق العمــل الصــحي، وحســاب تكلفــة اســتراتيجيات المــوارد البشــرية الصــحية 

ل الوطني والدولي للموارد البشرية الصحية. واعترافًا منها باسـتمرار الحاجـة إلـى المسـاعدات الوطنية، وتعقب التموي
الخارجيــة فــي بعــض البلــدان، ســتقدم منظمــة الصــحة العالميــة أيضــًا تقــديرات لالحتياجــات الخاصــة بــالموارد البشــرية 

مؤسسـات الماليـة اإلقليميـة والعالميـة الصحية (إلى جانب األثر االجتماعي واالقتصـادي لتعلـيمهم وتـوظيفهم) إلـى ال
وشركاء التنمية والمبادرات العالمية المتعلقـة بالصـحة. وذلـك مـن شـأنه تـوفير المعلومـات الالزمـة العتمـاد سياسـات 
اقتصــادية كليــة وتمويليــة تــؤدي إلــى زيــادة االســتثمارات الموجهــة اســتراتيجياًّ فــي المــوارد البشــرية الصــحية. وتســهيًال 

لتـــدريجي نحـــو الملكيـــة الوطنيـــة وتمويـــل السياســـات واالســـتراتيجيات الخاصـــة بـــالموارد البشـــرية الصـــحية، لالنتقـــال ا
ستوفر منظمة الصحة العالمية أيضًا المساعدة التقنيـة للـدول األعضـاء مـن أجـل تحديـد النهـوج لحشـد مـوارد محليـة 

 .كافية وتخصيصها على نحٍو فاعل
  

  دوليين اآلخرينتوصيات للجهات المعنية والشركاء ال
  

والمصارف اإلنمائية اإلقليمية وغيرها باالستثمار في القوى  اعتراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  -٥٠
إن االســتثمار فــي قطــاع الصــحة مــن شــأنه إيجــاد الماليــين مــن فــرص  .العاملــة الصــحية باعتبارهــا قطاعــًا إنتاجيــاًّ 

العمل الجديدة وتحفيز النمو االقتصادي وتوسيع نطاق التنمية االجتماعيـة واالقتصـادية. وتسـتطيع هـذه المؤسسـات 
مجال  استغالل هذه الفرصة من أجل تكييف سياسات االقتصاد الكلى الرامية إلى إقامة المزيد من االستثمارات في

  .الخدمات االجتماعية
 
إنشاء مبـادرات الصـحة العالميـة آليـات لتصـريف الشـؤون للتأكـد مـن أن كافـة المـنح والقـروض تشـمل   -٥١

ممـا يتطلـب وضـع اسـتراتيجية مدروسـة وآليـات للمسـاءلة عـن تقييمًا لآلثار الواقعـة علـى القـوى العاملـة الصـحية؛ 
ود الراميـة إلـى بنـاء قــدرات المـوارد البشـرية الصـحية علـى المســتوى كيفيـة إسـهام وضـع بـرامج محـددة فــي دعـم الجهـ

المؤسسي والتنظيمي والفردي، بما يتجاوز توفير التدريب على أمراٍض بعينها وتقديم الحوافز أثناء الخدمـة. وينبغـي 
ن فئـة الخـدمات التركيز على زيادة االستثمار المستدام ودعم الموارد البشـرية الصـحية. ويتسـبب اسـتقدام مـوظفين مـ

م، يجــب تفاديــه مــن خــالل إدمــاج البــرامج المعنيــة العامــة فــي بــرامج محــددة فــي إضــعاف الــنظم الصــحية؛ ومــن َثــ
   .بأمراض معينة ضمن استراتيجيات الرعاية الصحية األولية

 
مواءمة شركاء التنمية استثماراتهم الخاصة بالموارد البشرية الصحية مع االحتياجات الوطنية المنسـقة   -٥٢

االستثمارات بمبادئ فعالية المعونة، والشراكة ينبغي أن تلتزم و  وطويلة األجل الواردة في خطط القطاعات الوطنية.
ويجـب أن يقـوم هـذا الـدعم  ١الثالـث لتمويـل التنميـة.الصحية الدولية وما يتصل بها من مبادرات، والمـؤتمر الـدولي 

بمواءمة التعليم والتوظيف ومراعاة المنظور الجنساني والصحة مع استراتيجيات تنمية الموارد البشرية الوطنية وتلك 

                                                           
١     Report of the third International Conference on Financing for Development, Addis Ababa, 13–16 July 2015. 

New York: United Nations; 2015 (A/CONF.227/20, http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/, accessed 19 October 2015).  
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الخاصــة بتعزيــز النظــام الصــحي. كمــا ينبغــي أن تعيــد المبــادرات الصــحية العالميــة مواءمــة دعمهــا لتعزيــز المــوارد 
البشرية الصحية على نحٍو مستدام، ويشمل ذلك إمكانية االستثمار فـي رأس المـال والنفقـات المتكـررة (بمـا فـي ذلـك 
المرتبات) لموظفي فئة الخدمات العامة، والتغلـب علـى التركيـز التفضـيلي الحـالي علـى التـدريب علـى مـرٍض معـين 

كاء التنميــة فـي إمكانيـة إنشــاء مرفـق للتمويـل متعــدد وفـي هـذا الصــدد، قـد ينظـر شـر  ١،٢لفتـرة قصـيرة أثنـاء الخدمــة.
باعتبــاره وســيلة لــدعم إعمــال حقــوق اإلنســان، وأهــداف التنميــة  ٣األطــراف بغيــة دعــم االســتثمار فــي الــنظم الصــحية

المستدامة. وفيما يواصل شركاء التنمية الدعوة إلى زيادة تخصيص الموارد المحلية للموارد البشرية الصحية، يتعين 
  اء.ا على تحصيل الضرائب عند االقتضهم أيضًا دعم البلدان من أجل تعزيز قدرتهعلي
 
ـــة الصـــحية   -٥٣ ـــع نســـبة المســـاعدة اإلنمائي ـــات لتتب ينبغـــي تشـــجيع المؤسســـات ذات الصـــلة إلنشـــاء آلي

فينبغــي أن تنشــئ منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ونظــام المخصصــة للمــوارد البشــرية الصــحية؛ 
التعقــب المــالي اإلنســاني، علــى ســبيل المثــال، آليــات لتحديــد نســبة المســاعدة اإلنمائيــة الصــحية المخصصــة للمــوارد 
البشــرية الصــحية، حيــث أن العمليــات والمتطلبــات الحاليــة فيمــا يتعلــق بالبيانــات الالزمــة لتعقــب تــدفقات المســاعدات 

  ٤لعاملة الصحية على نحٍو موثوق ومتسق.الدولية في مجال الصحة ال تسمح بجمع استثمارات القوى ا
 
 تضـطلعيمكن للهيئات اإلقليمية أو دون اإلقليمية تعزيز االلتزام السياسي والمـالي بتنفيـذ هـذه الخطـة.   -٥٤

كيانــات مثــل االتحــاد اإلفريقــي واالتحــاد األوروبــي وجامعــة الــدول العربيــة واتحــاد دول أمريكــا الجنوبيــة ورابطــة دول 
جنــوب شــرق آســيا، بــدوٍر هــامٍّ فــي تيســير الحــوار المتعلــق بالسياســات وعمليــة اســتعراض األقــران بــين البلــدان التــي 

الثقافية. كما تساعد على خلق واستدامة اإلرادة السياسية التي  تتشابه في بنيتها االجتماعية واالقتصادية أو خلفيتها
  تدعم االستثمارات الداعمة والقرارات المتعلقة بالسياسة العامة. 

  
: بناء قدرة المؤسسات على األصعدة دون الوطنية والوطنية واإلقليمية والعالميـة لتحقيـق فعاليـة إدارة ٣الغرض 

  شؤون اإلجراءات الخاصة بالموارد البشرية الصحية.السياسة العامة والقيادة وتصريف 
  

  المعالم الرئيسية:
 ستكون جميع البلدان لديها آليات مؤسسية شاملة للجميع مـن أجـل ٢٠٢٠: بحلول عام ١-٣ ،

 تنسيق خطة مشتركة بين القطاعات بشأن القوى العاملة الصحية.

 ة بـالموارد البشـرية الصـحية ، ستكون جميع البلدان لديها وحدة خاصـ٢٠٢٠: بحلول عام ٢-٣
 تتولى مسؤولية وضع السياسات والخطط ورصدها.

 ستكون جميع البلدان لديها آليـات تنظيميـة لتعزيـز سـالمة المرضـى ٢٠٢٠: بحلول عام ٣-٣ ،
 ومراقبة القطاع الخاص على النحو المالئم.

 
القـدرات المؤسسـية لكـي يـتم تنفيـذ خطـة شـاملة للقـوى العاملـة  ينبغي تصـريف األمـور بفعاليـة وتعزيـز  -٥٥

حرز فــي العقــود الماضــية، فــإن التقــدم فــي مجــال المــوارد مُ ـعلــى الــرغم مــن التقــدم الكبيــر الــالصــحية فــي البلــدان. 
                                                           

١          Vujicic M, Weber S, Nikolic I, Atun R, Kumar R. An analysis of GAVI, the Global Fund and World Bank 

support for human resources for health in developing countries. Health Policy Plan. 2012; 27(8):649–57.  
٢     Bowser D, Sparkes SP, Mitchell A, Bossert TJ, Bärnighausen T, Gedik G, Atun R. Global Fund investments 

in human resources for health: innovation and missed opportunities for health systems strengthening. Health 

Policy Plan. 2014; 29(8):986–97.  
٣                Gostin L. Ebola: towards an international health systems fund. Lancet. 2014; 384(9951):e49–51.  
٤   Campbell J, Jones I, Whyms D. “More money for health – more health for the money”: a human resources for 

health perspective. Human Resources for Health. 2011; 9:18.  
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طلـب خبـرة البشرية الصحية لم يكن سريعًا وال عميقًا بالقدر الكافي. إن تنمية القوى العاملـة الصـحية عمليـة تقنيـة تت
. ولكنها أيضـًا عمليـة يفي التخطيط واإلدارة والتعليم، والقدرة على ترسيخ ذلك في رؤية طويلة األجل للنظام الصح

سياسية تعتمد على إرادة وسلطة مختلف القطاعات والدوائر في المجتمع، ومختلف مستويات الحكومة على تنسـيق 
 -فـي الوقـت ذاتـه-مان فعالية اإلدارة المشتركة بين القطاعـات ووثمة تحديات رئيسية تتمثل في ض ١الجهود بينها.

التعاون بين الجهات صاحبة المصلحة؛ وتعزيز القـدرات التقنيـة؛ وحشـد المـوارد الماليـة الالزمـة لتنفيـذ خطـة المـوارد 
  مما يتطلب وجود إرادة سياسية لدى رؤساء الحكومات ومساءلتهم. ٢البشرية الصحية الحالية؛

 
عمليـة  ال.د من الضروري وجود قدرات تقنية وٕادارية لترجمة اإلرادة والقرارات السياسية إلـى تنفيـذ فعَّـعَ يُ   -٥٦

يجــب أن تكــون مهنيــة مــع  -مــن المســتوى الــوطني إلــى المســتوى المحلــي -تخطــيط القــوى العاملــة الصــحية وٕادارتهــا
ة. وكمـا توجـد حاجـة إلـى مهنيـين صـحيين اإلثنيـ ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين والمجموعـات العرقيـة واللغويـة/

متمكِّنين، توجد أيضًا حاجة إلى مديري شئون صحية، وعلمـاء فـي المـوارد البشـرية الصـحية، ومخططـين وواضـعي 
سياسات. ويعتبر هذا التمكُّن المدعوم بالبينات المعـززة والمعلومـات أمـرًا ضـرورياًّ لتزويـد القـادة السياسـيين بالبيِّنـات 

 ٣لمشورة التقنية، ولضمان تنفيذ السياسات والمعايير والمبادئ التوجيهية واإلشراف عليها على نحٍو فاعل.الدامغة وا
واألهم من ذلك هو ضرورة بناء تلك القدرات إلى جانب آليات المساءلة، وأن تكون موجودة علـى المسـتوى اإلداري 

إدارة المركزيـــة للقـــوى العاملـــة الصـــحية، ينبغـــي بنـــاء المناســـب. وفـــي البلـــدان الفيدراليـــة أو البلـــدان التـــي توجـــد بهـــا 
الكفـــاءات ورأس المـــال البشـــري واآلليـــات المؤسســـية علـــى الصـــعيدين دون الـــوطني والمحلـــي، بمـــا فـــي ذلـــك تـــدريب 

  الموظفين في المناصب االدارية. 
 
وجود آليات مناسبة لتصريف الشؤون الصحية على الصعيد العـالمي مـن شـأنه دعـم تنفيـذ الخطـط  إن  -٥٧

طـري األسـاس أليـة ويشـكل االلتـزام السياسـي والعمـل علـى الصـعيد القُ  الوطنية الخاصة بالموارد البشرية الصـحية.
المتعلقـة بـالموارد البشـرية الصـحية  استجابة فعالة للتحديات المتعلقة بالقوى العاملـة الصـحية. بيـد أن بعـض األمـور

تكــون عبــر وطنيــة، ممــا يتطلــب نهجــًا عالميــاًّ مــدعومًا بــالتزام بالتضــامن الــدولي. ويشــمل ذلــك إيجــاد منــافع وبيِّنــات 
ـــد الطلـــب؛ واإلدارة  ـــة أو حشـــدها عن ـــديم المســـاعدات التقنيـــة والمالي ـــة وتقاســـمها علـــى الصـــعيد العـــالمي؛ وتق عمومي

قــوى العاملــة الصــحية؛ وتخفيــف آثارهــا الســلبية وتقيــيم آثــار األهــداف والقــرارات الصــحية العالميــة األخالقيــة لتنقــل ال
   على الموارد البشرية الصحية.

  
  خيارات السياسات المتاحة أمام الدول األعضاء بمنظمة الصحة العالمية

  
  جميع البلدان

  
بـالموارد البشـرية الصـحية ترفـع التقـارير إلـى لتأكد من أن جميع البلدان لديها وحـدة أو إدارة مختصـة ا  -٥٨

وينبغـــي أن يكـــون لـــدى هـــذه الوحـــدة القـــدرة  اإلدارة العليـــا فـــي وزارة الصـــحة (المـــدير العـــام أو الســـكرتير الـــدائم).
والمســـؤولية والتمويـــل والمســـاءلة عـــن مجموعـــة معياريـــة مـــن المهـــام األساســـية المتعلقـــة بسياســـات المـــوارد البشـــرية 

                                                           
١      Sales M, Kieny MP, Krech R, Etienne C. Human resources for universal health coverage: from evidence to 

policy and action. Bull World Health Organ. 2013; 91(11):798–8A.  
٢    Padilha A, Kasonde J, Mukti G, Crisp N, Takemi K, Buch E. Human resources for universal health coverage: 

leadership needed. Bull World Health Organ. 2013; 91(11):800–0A.  
٣    Nurse J. What are the health workforce and service implications of the Global Framework for Public Health? 

[Discussion paper for the Global Strategy on Human Resources for Health, 29 August 2014]. Global Health 

Workforce Alliance; 2014 

(http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/RefA_PublicHealthpaper.pdf?ua=1, accessed 20 January 

2015).  
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طها وتصريف شؤونها وٕادارة البيانات الخاصة بها وٕاعداد التقارير بشأنها. وتشمل تلـك المهـام علـى الصحية وتخطي
األقــل: الــدعوة إلــى تنميــة المــوارد البشــرية الصــحية؛ وحشــد المــوارد وكفــاءة اســتخدامها علــى نحــٍو يســمح بالمســاءلة؛ 

اصـــة بالعـــاملين الصـــحيين؛ ووضـــع ودعـــم تحســـين ظـــروف العمـــل ونظـــم المكافـــآت وهياكـــل المســـارات المهنيـــة الخ
سياســات بشــأن تنظــيم وتــوفير الخدمــة وتعلــيم العــاملين الصــحيين؛ وقيــادة تخطــيط وتطــوير القــوى العاملــة الصــحية 
علـــى المـــدى القريـــب والبعيـــد؛ وتحديـــد االســـتراتيجيات المالئمـــة للمشـــاركة بـــروح مـــن التعـــاون مـــع القطـــاع الخـــاص؛ 

عاملة واقتصاد العمل؛ وتتبع التنقـل الـدولي للعـاملين الصـحيين علـى نحـٍو فاعـل؛ وتحليل البيانات الخاصة بالقوى ال
وٕادارة تــدفقات الهجــرة لتعظــيم الفائــدة لبلــدان المنشــأ؛ ورصــد وتقيــيم التــدخالت والتوجهــات الخاصــة بــالموارد البشــرية 

  ا.فات مع منتجي البيانات ومستخدميهالصحية؛ وٕاقامة تحال
 
الوطنيــة لالســتثمار فــي المــوارد البشــرية الصــحية باعتبارهــا عنصــرًا حيويــًا مــن أهــداف ترســيخ القضــية   -٥٩

وينبغي أن ُتستخدم  حصول على خدمات الرعاية الصحية.تعميم الالتنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة و 
يــة واآلليــات الالزمــة القضــية الوطنيــة كأســاس للخطــط والموازنــات لحشــد مــوارد كافيــة، مدعومــة بالضــوابط التنظيم

لتنســيق السياســات واإلشــراف علــى تنفيــذها. ويتطلــب التنفيــذ الفعــال ألي خطــة وطنيــة معنيــة بــالقوى العاملــة دعمــًا 
مقدمًا من وزارات المالية والتعليم والعمل، ولجان الخدمة المدنية، والحكومة المحلية، والقطاع الخاص، ويشمل ذلك 

وينبغـــي أن تضــع البلـــدان  ١تعلـــق باقتصــاد الرعايـــة الصــحية والرعايـــة االجتماعيــة.اســتخدام الحجــج الدامغـــة فيمــا ي
آليــات وطنيــة لتصــريف شــؤون المــوارد البشــرية الصــحية والحــوار بشــأن السياســات. وينبغــي أن تتعــاون هــذه اآلليــات 

ـــين الصـــحيين واتحـــاداتهم أو نقا ـــاتهم، والهيئـــات مـــع المجتمـــع المـــدني، والمـــواطنين، والعـــاملين الصـــحيين، والمهني ب
ــــغْ بُ  -التنظيميــــة، واتحــــادات أربــــاب العمــــل، وصــــناديق التأمينــــات ة توســــيع نطــــاق الملكيــــة واالســــتدامة المؤسســــية َي

  للسياسات واالستراتيجيات الخاصة بالموارد البشرية الصحية. 
  

تعزيز القدرات التقنية واإلدارية في وزارات الصحة وغيرها من القطاعات ذات الصلة والمؤسسات لوضع   -٦٠
ممــا يشــجع العمليــات وتنفيــذ سياســات ومعــايير ومبــادئ توجيهيــة فعالــة فيمــا يتعلــق بــالموارد البشــرية الصــحية؛ 

  .كفاءة استخدام الموارد االبتكارية والتكنولوجيات وتنظيم الخدمات وطرائق تقديم التدريب وتحسين
 
ضـــمان مواءمـــة القـــوى العاملـــة الصـــحية للجهـــود اإلنمائيـــة مـــع القـــوى العاملـــة فـــي قطـــاع الخـــدمات   -٦١

االجتماعيـــة األوســـع نطاقـــًا للصـــحة. ويشـــمل ذلـــك تيســـير حصـــولهم علـــى الســـكن والغـــذاء  والمحـــدداتاالجتماعيـــة 
لـيم القـوى العاملــة الصـحية السـريرية عــن العوامـل االجتماعيــة والتعلـيم والعمـل والظــروف البيئيـة المحليـة. وينبغــي تع

  .تؤثر على الصحة، وتعزيز هذه الخطة من خالل ممارساتهم يالت
 

  خيارات السياسات التي يجب أخذها بعين االعتبار في بعض البلدان، حسب السياق.
 
مواءمــة الحــوافز المقدمــة لتعلــيم القــوى العاملــة الصــحية وتــوفير الرعايــة الصــحية مــع أهــداف الصــحة   -٦٢

ويسـتتبع ذلـك الموازنـة بـين االحتياجـات المتزايـدة للسـكان المسـنين والتكنولوجيـات  العمومية واالحتياجات السـكانية.
على نحٍو واقعـي واعتمـاد تـدخالت جديـدة عنـدما  الصحية الجديدة واألكثر تكلفة، مع التنبؤ بحافظة الموارد المتاحة

  تكون فعالة من حيث التكلفة في السياق المحلي.
  

. ويستتبع تعزيز البيئة المؤسسية المواتية لتعليم القوى العاملة الصحية ونشرها واستبقائها وٕادارة أدائها  -٦٣
وتطـــوير وتنفيـــذ بـــرامج تعلـــيم العـــاملين ذلـــك فـــي بعـــض البلـــدان بنـــاء القـــدرات العامـــة البشـــرية والمؤسســـية لتصـــميم 

الصحيين قبل الخدمة وأثنائها؛ وتطـوير جمعيـات المهنيـين الصـحيين لـدعم عالقـات فعالـة مـع العـاملين الصـحيين؛ 
وتصـــميم نظـــم فعالـــة إلدارة األداء والمكافـــآت؛ وتطـــوير التعـــاون مـــع المنظِّمـــين فـــي المؤسســـات التعليميـــة الخاصـــة 

                                                           
١         Kingue S, Rosskam E, Bela AC, Adjidja A, Codjia L. Strengthening human resources for health through 

multisectoral approaches and leadership: the case of Cameroon. Bull World Health Organ. 2013; 91(11):864–7.  
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لصــحية. وفــي الســياقات الالمركزيــة، حيـث يمكــن أن تُنفَّــذ هــذه المهــام علــى الصــعيد دون ومقـدمي خــدمات الرعايــة ا
   .الوطني أو الصعيد الطرفي، سيكون من الضروري بناء القدرات أو تعزيزها على المستوى اإلداري المعني

  
إن تطـوير المـوارد ينبغي تكييف نهوج مرنة لتنمية الموارد البشرية الصحية بما يتناسب وواقع كـل بلـد.   -٦٤

هــو علــى نحــو جلــي جانــب مــن جوانــب تطــوير النظــام الصــحي وتصــريف شــؤونه، والتــي هــي مــن  البشــرية الصــحية
مسؤولية الدولة. إن ممارسة هذه المسؤولية تشمل الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين مـع مجموعـة واسـعة 

سســات الدوليــة والشــركات ومنظمــات المجتمــع المــدني، مــن الجهــات الفاعلــة، بمــا فــي ذلــك الســلطات المحليــة، والمؤ 
مستثمرين المعنيين باألثر االجتماعي والعلماء واألكاديميين واألفراد. لوالقطاع الخاص، والمؤسسات، وأهل الخير وا

 ويجب أن تأخذ تدخالت القوى العاملة الصحية بعين االعتبار الظروف الخاصة بكل بلد.
  

  حة العالميةمسؤوليات أمانة منظمة الص
 
تقديم الدعم التقني إلى الـدول األعضـاء وبنـاء قـدراتها لتطـوير الكفـاءات العامـة األساسـية فيمـا يتعلـق   -٦٥

بسياســات المــوارد البشــرية الصــحية، والتخطــيط، والتوقعــات، وحشــد المــوارد، واإلدارة بنــاء علــى طلــب الــدول 
تيسـير جهـود بنـاء القـدرات مـن خـالل وضـع برنـامج دراسـات عليـا  ويمكـن األعضاء وأصحاب المصـلحة المعنيـين.

متخصص ومعترف به دولياًّ فـي مجـال سياسـة المـوارد البشـرية الصـحية وتخطيطهـا، وذلـك مـن خـالل طـاقم توجيـه 
   .دولي وشبكة مهنية لدعم تطبيق علم القوى العاملة

  
ويمكـن تحقيـق ذلـك عـن  الصـحية عبـر الوطنيـة.تعزيز القدرة العالمية على تنفيذ خطة المـوارد البشـرية   -٦٦

طريق تعزيز التنسـيق والمواءمـة والمسـاءلة علـى نحـٍو فعـال مـن خـالل شـبكة دوليـة مـن الجهـات صـاحبة المصـلحة 
والعناصر الفاعلة المعنية بالموارد البشرية الصحية. واستنادًا إلـى خبـرات وٕانجـازات التحـالف العـالمي للقـوى العاملـة 

ـــة علـــى جميـــع ٢٠١٦-٢٠٠٦دى عشـــر ســـنوات مـــن إنشـــائه (الصـــحية علـــى مـــ )، ســـتقوم منظمـــة الصـــحة العالمي
مســتوياتها بإنشــاء شــبكة عالميــة لتعــاون المــوارد البشــرية الصــحية تكــون متســقة مــع المبــادئ والسياســات التــي تحكــم 

علــى التــزام  انخــراط منظمــة الصــحة العالميــة مــع جهــات فاعلــة مــن غيــر الــدول. وتهــدف هــذه اآلليــة إلــى الحفــاظ
سياســي رفيــع المســتوى، وتيســير مواءمــة المبــادرات الصــحية العالميــة مــع أولويــات االســتثمار فــي المــوارد البشــرية 
الصــحية الــواردة فــي هــذه االســتراتيجية، وتعزيــز الحــوار فيمــا بــين القطاعــات والمتعــدد األطــراف حــول السياســات، 

مــن حيــث التكلفــة ومراعيــة للصــالح العــام ومحورهــا الشــعب، وتشــجيع التعــاون مــع القطــاع الخــاص لتــدخالت فعالــة 
وتعزيز التنسيق والمساءلة المتبادلة على الصعيد العالمي وربطها على نحـٍو فعـال بعمليـات منظومـة األمـم المتحـدة 

  لرصد أهداف التنمية المستدامة.
  

وكفاءة القوى العاملة إلدارة مخاطر الطوارئ والكـوارث  يتقديم الدعم التقني لتطوير قدرات النظام الصح  -٦٧
وسيسـهل هـذا الـدعم: تقيـيم تـوافر المـوارد البشـرية  بناء على طلـب الـدول األعضـاء وأصـحاب المصـلحة المعنيـين.

الصحية قبل حـاالت الطـوارئ وأثنائهـا وبعـدها؛ وٕادمـاج إدارة المخـاطر فـي حـاالت الطـوارئ فـي السياسـات والبـرامج 
يــة ذات الصــلة ومــا يســتتبعها مــن تطــوير القــوى العاملــة وتعليمهــا وتــدريبها؛ ودعــم آليــات تنســيق تخطــيط ونشــر التقن

 األفراد في حاالت الطوارئ .
  

  توصيات للجهات المعنية والشركاء الدوليين اآلخرين
  

ويمكـن تحقيـق مساهمة البرلمانات والمجتمع المدني في اسـتمرار زخـم خطـة المـوارد البشـرية الصـحية.   -٦٨
ذلـــك مـــن خـــالل مراقبـــة األنشـــطة الحكوميـــة وآليـــات المســـاءلة لرصـــد األداء، وذلـــك عـــن طريـــق الـــدعوة إلـــى تطـــوير 

  المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وأرباب األعمال. وينبغي تشجيع آليات المحاسبة االجتماعية. 
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العالميــة، بشــكٍل منهجــي، اآلثــار الواقعــة يــدرس المجتمــع الــدولي وشــركاء التنميــة والمبــادرات الصــحية   -٦٩
وفي إطار ذلـك، يتعـين  على القوى العاملة الصحية والمترتبة على أية أهداف صحية يتم النظر فيها واعتمادها.

علــى أمانــة منظمــة الصــحة العالميــة أيضــًا أن تتعــاون مــع آليــات هيئــات إدارتهــا لتهيئــة الظــروف لجميــع القــرارات 
علــى جمعيــة الصــحة العالميــة واللجــان اإلقليميــة لتضــمين تقيــيم لآلثــار الواقعــة علــى القــوى  المســتقبلية المعروضــة

  ١العاملة الصحية نتيجة التوصيات التقنية أو المتعلقة بالسياسات.
  

لتعزيـز  المجتمع الدولي والشركاء في التنمية، والمبادرات الصحية العالمية بشكل وثيق مع الـدول يعمل  -٧٠
المؤسسات العامة الوطنية ودون الوطنية ودعم تصريف الشؤون في مرحلة التعـافي بعـد الطـوارئ أو فـي مرحلـة مـا 

واآلليــة المنســقة ســتجعل الفهــم  ٢بعــد الصــراع، عنــدما يكــون التمويــل مــن الجهــات المانحــة وفرصــة اإلصــالح أكبــر.
المصـلحة سـويًا، ومـع اضـطالع الدولـة بـدور تنسـيقي المشترك للسياق والتدخالت مواتية، وستجمع جميـع أصـحاب 

ستســتهدف التــدخالت الراميــة بشــكل واضــح بنــاء القــدرات. وفــي هــذه المنــاطق، قــد تكــون التــدخالت لتعزيــز القــوى 
ال مركزيـًا أو إذا كانـت تحـدث مـن خـالل الجهـات  ىالعاملة الصحية المحلية أكثر فعاليـة إذا كانـت تسـتهدف مسـتو 

  الدول، حيث يمكن مالحظة النتائج ودروس التوسع بسرعة أكبر.الفاعلة من غير 
  

: تعزيــز البيانــات الخاصــة بــالموارد البشــرية الصــحية مــن أجــل رصــد تنفيــذ االســتراتيجيتين الوطنيــة ٤الغــرض 
  واإلقليمية واالستراتيجية العالمية وضمان المساءلة بشأن تنفيذها.

  
  المعالم الرئيسية:

 ستكون جميع البلدان قد أحرزت تقدمًا صوب إنشاء السجالت لتتبع ، ٢٠٢٠: بحلول عام ١–٤
ــا  ــب عليهــا والعــرض منه ــدفقاتها والطل ــة الصــحية المتاحــة وتعليمهــا وتوزيعهــا وت القــوى العامل

 وقدراتها وأجورها.

 ستكون جميع البلدان قد أحرزت تقدمًا في مجال تبادل البيانات عن ٢٠٢٠: بحلول عام ٢-٤ ،
الصحية من خالل حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية وتبلغ أمانة المنظمة  الموارد البشرية

 عن المؤشرات األساسية سنويًا.

 ستكون جميع الوكاالت ثنائية ومتعددة األطـراف قـد عـززت عمليـات ٢٠٢٠: بحلول عام ٣-٤ ،
 تقدير القوى العاملة الصحية وتبادل المعلومات.

  
نــات المتعلقــة بــالموارد البشــرية الصــحية باعتبــاره مــن العناصــر التمكينيــة يتعــين تحســين البيانــات والبيّ   -٧١

المهمـــة لتعزيـــز الـــدعوة والتخطـــيط ووضـــع السياســـات وتصـــريف الشـــؤون والمســـاءلة علـــى األصـــعدة الوطنيـــة 
حلقـة الـربط بـين البيانـات والسياسـات هـي إحـدى السـمات األساسـية للـنظم الصـحية المرنـة  إن واإلقليمية والعالمية.

التــي ُتعــرف بقــدرتها علــى الــتعلُّم مــن التجــارب وتعــديل السياســات باســتمرار تبعــًا للبّينــات ووفقــًا لتغيُّــر االحتياجــات. 
مدعومـة بمعلومـات موثوقـة ومحدَّثـة عـن  وينبغي أن تكون التوقعات الخاصة بالمتطلبات المسـتقبلية للقـوى العاملـة،

القــوى العاملــة الصــحية مــع األخــذ فــي االعتبــار االحتياجــات الســكانية، وتحليــل ســوق العمــل ومســح الســيناريوهات، 
ويمكــن للتوقعــات أن تــدعم وضــع الخطــط واالســتراتيجيات الخاصــة بــالقوى العاملــة وتنفيــذها ورصــدها وتقيــيم أثرهــا 

بين البينات والسياسات من شأنه إحداث تحسينات كبيرة في العقد المقبل.  مجال الربطإن وتحديثها بصفة مستمرة. 
                                                           

١   Data and measurement of HRH availability, accessibility, acceptability, and quality. [Technical Working Group 

3 background paper for the Global Strategy on Human Resources for Health]. Global Health Workforce Alliance; 

2014 (http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/TWG3_Paper_07Dec14.pdf?ua=1, accessed 14 

February 2015).  
٢         Pavignani E. Human resources for health through conflict and recovery: lessons from African countries. 

Disasters. 2011; 35(4):661–79.  



٧الملحق  253  

  

وتنشأ فـرص معينـة مـن االبتكـار التكنولـوجى والـربط واإلنترنـت وبدايـة حقبـة "البيانـات الضـخمة" وتتميـز بنمـو هائـل 
لها أن تمثـل أداة لتحسـين نوعيـة  في نوعية وكم البيانات التي تجمعها النظم والمرضى والعاملين الصحيين. ويمكن

  البيانات وتبادل المعلومات لتعزيز النظم الصحية الوطنية. 
 
مواءمــة خطـة السياسـات العامــة بشـأن تصـريف الشــؤون  ٢٠١٥تتطلـب أهـداف التنميـة لمــا بعـد عـام   -٧٢

العمالــة الصــحية  والمســاءلة والتــوافر واإلتاحيــة والمقبوليــة واإلنصــاف، مــع المعلومــات االســتراتيجية عــن ســوق
وينبغي تحفيز الطلـب علـى البيانـات الخاصـة بـالقوى العاملـة الصـحية  على األصعدة الوطنية واإلقليمية والعالمية.

واستخدامها على نحٍو استباقي في السياسة العامة العالمية، وتشجيع الحوار العالمي حول تقييم اآلثار الواقعة على 
متعلـق بالصـحة العموميـة. وسـيؤدي هـذا بـدوره إلـى زيـادة الطلـب علـى بيانـات  القوى العاملة الصحية في أي هـدف
ما المبادرات الصحية العالمية والقرارات البرمجية المتعلقة باألهداف الصحية من القوى العاملة وعلى تحليلها، والسيّ 

شـــغيل البينـــي للمـــوارد أهـــداف التنميـــة المســـتدامة. كمـــا يمكـــن للتحســـينات التـــي تجـــري علـــى هندســـة المعلومـــات والت
البشــرية الصـــحية أن توّلـــد مؤشـــرات أساســـية لـــدعم هـــذه العمليـــات. وينبغـــي أن تشـــمل البيانـــات التـــي يجـــرى جمعهـــا 
استعراضًا شامًال لخصـائص القـوى العاملـة (الممارسـة العامـة والخاصـة)، وأنمـاط األجـور (مصـادر متعـددة، بحيـث 

كفـاءة العـاملين (مثـل دور العـاملين الصـحيين مفصـًال حسـب الكـوادر يقتصر األمر على أجور القطاع العـام)، و  ال
ووفقـــًا لمســـتويات الرعايـــة المختلفـــة)، واألداء (جمـــع البيانـــات علـــى نحـــٍو منهجـــي حـــول اإلنتاجيـــة وجـــودة الرعايـــة)، 

تنقــــل والغيـــاب، والتغيـــب وأســـبابه الجذريــــة، وديناميـــات التنقـــل (الريفــــي مقابـــل الحضـــري، العــــام مقابـــل الخـــاص، ال
الدولي)، واالعتداءات التي يتعرض لها العاملون الصحيون، وأداء نظام إدارة المـوارد البشـرية الصـحية (المـدة التـي 
يســتغرقها شــغل الوظيفــة الشــاغرة فــي المتوســط، ومعــدل التنــاقص خــالل فتــرة التعلــيم والتوظيــف، وحصــائل بــرامج 

   االعتماد، وغير ذلك).
 
وعلـى  حـرز بشـأن التوصـيات الـواردة فيهـا.إطـارًا للمسـاءلة بغـرض تقيـيم التقـدم المُ تشمل االستراتيجية   -٧٣

طري، ينبغي إدراج الخيارات السياساتية األوثق صلة بفرادى الدول األعضاء ضمن استراتيجيات وخطط الصعيد القُ 
ية الصـحية ضـمن هـذه الصحة والتنمية الوطنية. كذلك يتعين إدراج أهداف ومؤشرات محددة خاصـة بـالموارد البشـر 

طــر اإلنمائيــة الوطنيــة، وتعزيــز اآلليــات متعــددة القطاعــات والهيئــات كــي تعكــس أهــم السياســات واالســتراتيجيات واألُ 
التـــدخالت ونقـــاط المســـاءلة المتعلقـــة بـــالموارد البشـــرية الصـــحية مـــن المـــدخالت إلـــى التـــأثيرات. ويجـــب أن تتضـــمن 

حرز مُ ـى استعراض قطاع الصحة علـى الصـعيد القطـري، تقييمـًا دوريـاًّ للتقـدم الـالعمليات واآلليات القائمة والرامية إل
في خطة القوى العاملة الصحية في السياق الوطني. وسوف تشمل المساءلة العالمية خطة تدريجية لتنفيذ حسابات 

د البشــرية الصــحية فــي وتقــديم التقــارير الســنوية بشــأن المؤشــرات األساســية للمــوار  ١القــوى العاملــة الصــحية الوطنيــة،
فــي إطــار أغــراض االســتراتيجية األربعــة. وســيتم تبســيط متطلبــات تقــارير الــدول  ددةضــوء األهــداف المرحليــة المحــ

األعضاء من خالل تحسين بيانات الموارد البشرية الصـحية تـدريجياًّ، والـربط بـين رصـد االسـتراتيجية ورصـد مدونـة 
ن التوظيف الدولي للعاملين الصحيين وغير ذلك مـن قـرارات جمعيـة الصـحة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأ

العالمية التي تركز على الموارد البشرية الصحية، والوثـائق االسـتراتيجية والقـرارات المتخـذة علـى الصـعيد اإلقليمـى. 
   .ويرتبط الرصد العالمى أيضًا ويتزامن مع إطار المساءلة في أهداف التنمية المستدامة

  
  
  
  
 

                                                           
١   National health workforce accounts: the knowledge-base for health workforce development towards universal 

health coverage – policy brief. Geneva: World Health Organization; 2015 

(http://www.who.int/hrh/documents/brief_nhwfa/en/, accessed 19 October 2015).  
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 خيارات السياسات المتاحة أمام الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية
  

  جميع البلدان
 
 االستثمار في قـدرات البلـدان التحليليـة فيمـا يتعلـق ببيانـات المـوارد البشـرية الصـحية والـنظم الصـحية.  -٧٤

، وتشمل ية الصحية وتشغيلها بينياً وينبغى أن يستند ذلك إلى سياسات ومبادئ توجيهية لتوحيد بيانات الموارد البشر 
والحسـابات الوطنيـة للقـوى العاملـة الصـحية.  ١تلك الواردة في مجموعة منظمـة الصـحة العالميـة الـدنيا مـن البيانـات

االســتفادة مــن مراصــد القــوى العاملــة الوطنيــة، أو اإلقليميــة واآلليــات المماثلــة أو ذات الصــلة، كآليــات لتنفيــذ  ويمكــن
لزيــادة الكفــاءة مــن خــالل  الســانحةهــذه الخطــة ومنبــرًا لتبــادل أفضــل الممارســات ودعمهــا. ويمكــن اســتغالل الفــرص 

وز نهـوج جديـدة بالنسـبة لمسـتقبل القـوى العاملـة الصـحية والترابط واإلنترنت، وبـر  تسخير إمكانات التقدم التكنولوجى
  ٢تصميم نظم جمع بيانات الموارد البشرية الصحية وتجميعها واستخدامها.في 

 
إنشاء سجالت وطنية للقوى العاملة الصحية من األكفاء والممارسين وليس لمن تلقـوا برنامجـًا تـدريبيًا   -٧٥

 األداءمــن الحــد األدنــى مــن البيانــات إلــى مجموعــة شــاملة مــن مؤشــرات ســجالت تــدريجياًّ ويجــب أن تتوســع الفقــط. 
حول القـوى العاملـة الصـحية المتاحـة وتوزيعهـا وتـدفقاتها والطلـب عليهـا والعـرض منهـا وقـدراتها وأجورهـا، األساسية 

أو وينبغـــى تصـــنيف البيانـــات حســـب العمـــر، ونـــوع الجـــنس، والفئـــة العرقيـــة  وذلـــك فـــي القطـــاعين العـــام والخـــاص.
اللغويـة، ومكـان العمـل كشـرط أساسـي لفهـم أسـواق العمــل فـي مجـال الصـحة وتصـميم حلـول سياسـاتية فعالـة. وفــي 
بعـــض الســـياقات، يمكـــن أن ُييســـر إنشـــاء ســـجل للقـــوى العاملـــة الممارســـة المـــرتبط بكشـــف المرتبـــات إزالـــة العمالـــة 

االعتــداءات التـــي يتعــرض لهـــا العـــاملون الوهميــة. كمـــا يتعــين تطبيـــق نظــم تســـمح بجمــع البيانـــات المنهجــي بشـــأن 
  الصحيون.

 
تطبيـق حــوافز وسياسـات لجمــع وتبليـغ وتحليــل واسـتخدام بيانــات موثوقـة ومحايــدة عـن القــوى العاملــة   -٧٦

وجـــه  وعلـــى لـــدعم الشـــفافية والمســـاءلة، وتمكـــين الجميـــع مـــن الوصـــول إلـــى مختلـــف مســـتويات صـــنع القـــرار.
الخصــوص، يتعــين علــى البلــدان تيســير عمليــة جمــع بيانــات المــوارد البشــرية الصــحية وٕاعــداد التقــارير عنهــا علــى 
الصــعيدين الــوطني ودون الــوطني مــن خــالل تقــديم تقــارير ســنوية موحــدة عــن بيانــات المــوارد البشــرية الصــحية إلــى 

امتالكهــا  لضــماني علــى البلــدان اســتثمار المــوارد المرصـد الصــحي العــالمي التــابع لمنظمــة الصــحة العالميــة. فينبغـ
القدرة على تحليل البيانات واستخدامها لصنع القرار المحلي. ويجب معاملة جميع بيانات القوى العاملة (مع احترام 
الخصوصــية والســرية وقــوانين حمايــة البيانــات ذات الصــلة) باعتبارهــا ســلعة عالميــة عامــة يــتم تقاســمها فــي المجــال 

ذات  لصالح مختلف فروع الحكومة، والرابطات المهنية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، والجهات المعنية العام
  ة.الصل

 
ذات الصـلة والـواردة فـي هـذه االسـتراتيجية، ومـا يقابـل ذلـك مـن متطلبـات  ترسيخ الخيارات السياسـاتية  -٧٧

. وينبغـي أن تقتـرن للرصد والمساءلة، في االستراتيجيات الوطنية المتعلقـة بالصـحة أو المـوارد البشـرية الصـحية
ة على المستوى المساءلة عن الموارد البشرية الصحية على الصعيد الوطني بآليات لمساءلة الموارد البشرية الصحي

الشــعبي، ممــا يســخر صــوت وقــدرة المجتمعــات المحليــة والمســتفيدين مــن الخــدمات علــى إبــداء مالحظــاتهم لتحســين 
مــن خــالل تهيئــة بيئــة مواتيــة.  االجتماعيــةنوعيـة الرعايــة وســالمة المرضــى. وينبغــي تعزيــز تطــوير آليـات المســاءلة 

لبلـدان أن تطلـب مـن مكتـب السـكرتير العـام لألمـم المتحـدة وعلى نحو مماثل، وعلى الصعيد العـالمي، يجـب علـى ا
  ة.ضمان اشتمال إطار المساءلة المعني بأهداف التنمية المستدامة غايات ومؤشرات تتعلق بالقوى العاملة الصحي

                                                           
١       Human resources for health information system: minimum data set for health workforce registry. Geneva: 

World Health Organization; 2015 (http://www.who.int/hrh/statistics/minimun_data_set/en/, accessed 5 June 2015).  
٢    Horizon 2035: health and care workforce futures – progress update. Centre for Workforce Intelligence; 2014 

(http://www.cfwi.org.uk/publications/horizon-2035-progress-update-july-2014, accessed 14 February 2015).  
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 تعزيــز نظــم المعلومــات الخاصــة بــالموارد البشــرية الصــحية وبنــاء رأس المــال البشــري الــالزم لتشــغيلها  -٧٨
نظم معلومات اإلدارة الصـحية األوسـع نطاقـًا، ومنهـا القـدرة علـى اسـتخدام هـذه الـنظم خـالل الحـاالت مع  بالمواءمة

الطارئــة والكــوارث. وينبغــي تعزيــز القــدرة علــى اســتخدام البيانــات بفعاليــة للتحــاور مــع صــانعي السياســات والمجتمــع 
  المدني.

  
   البلدان، حسب السياق خيارات السياسات التي يجب أخذها بعين االعتبار في بعض

  
تعزيز النظم الصحية من خالل تطبيق نهوج "البيانات الكبيرة" للحصول على فهم أفضـل للقـوى العاملـة   -٧٩

علـى الثغـرات واالحتمـاالت لتعزيـز القـوى  يجـاد رؤى متعمقـةبمـا فـي ذلـك حجمهـا وخصائصـها وأداءهـا إل الصحية،
طـــر التشـــريعية التـــي تـــنظم جمـــع البيانـــات أن يـــتم ذلـــك باالمتثـــال للمعـــايير الوطنيـــة واألُ  ينبغـــيو العاملـــة الصـــحية. 

  الشخصية واستخدامها والتي من شأنها أن تضمن السرية وٕاخفاء الهوية الكاملين لفرادى العاملين الصحيين.
  

فيمـا يتعلـق استغالل فرص "القفزات النوعية" من خالل اعتماد حلـول تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت   -٨٠
م تجنُّـب البنيـة التحتيـة التـي كانـت تتطلـب رأس مـال كبيـر بجمع بيانـات المـوارد البشـرية الصـحية وتخزينهـا؛ ومـن ثَـ

 .في الماضى
  

  مسؤوليات أمانة منظمة الصحة العالمية
 
تطـــوير األدوات والمبـــادئ التوجيهيـــة وقواعـــد البيانـــات وتعزيزهـــا واســـتعراض جـــدواها وتحـــديثها  دعـــم  -٨١

وحفظها، فيما يتعلق بالبيانات والبيِّنات الخاصة بالموارد البشـرية الصـحية، السـتخدامها فـي الظـروف الروتينيـة 
  ئ.لطوار وظروف ا

  
لدعم البلـدان فـي تعزيـز ووضـع معيـار  الوطنية يةتيسير التنفيذ التدريجي لحسابات القوى العاملة الصح  -٨٢

تحســين البيِّنــات الخاصــة بــالموارد  لجــودة البيانــات الخاصــة بــالقوى العاملــة الصــحية لــديها ومــدى اكتمالهــا. ويســهم
البشــرية الصــحية فــي إنشــاء نظــام رقمــي عــالمي للتبليــغ يســمح للبلــدان بتقــديم تقــارير ســنوية بشــأن الحــد األدنــى مــن 
المؤشرات األساسية المتعلقة بالموارد البشرية الصحية. وسيتضمن ذلك معلومات عن إنتاج القـوى العاملـة الصـحية 

  ل.نوع الجنس والسن ومكان العم كوينها وتوزيعها وتكلفتها وتدفقات الهجرة، مصنفًة حسبوتعيينها وتوافرها وت
 
تعميم ودمج جميع متطلبات التبليغ بشأن الموارد البشرية الصحية من ِقبل الدول األعضاء في منظمـة   -٨٣

عضــاء تضــمين التقــدم وفــي تقريرهــا الســنوي بشــأن المــوارد البشــرية الصــحية، تســتطيع الــدول األ الصــحة العالميــة.
المحرز في تنفيذ مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الـدولي، 
وغيــر ذلــك مــن قــرارات جمعيــة الصــحة العالميــة التــي تركــز علــى المــوارد البشــرية الصــحية؛ واالســتراتيجية العالميــة 

  بشأن الموارد البشرية الصحية. 
 
بإطـار المسـاءلة الجديـد تكييف رصد الغايـات التـي تـنص عليهـا االسـتراتيجية العالميـة ودمجهـا وربطهـا   -٨٤

الخــاص بأهــداف التنميــة المســتدامة والقـــرارات األخــرى التــي اتخــذتها الجمعيــة العامـــة لألمــم المتحــدة. فعلــى ســـبيل 
يانــات إلعــداد وتقــديم تقريــر بشــأن حمايــة المثــال ينبغــي لمنظمــة الصــحة العالميــة أن تضــع آليــات لتمكــين جمــع الب

ل الجهـــات َبـــالعـــاملين الصـــحيين، يجمـــع ويحلـــل تجـــارب الـــدول األعضـــاء، ويقـــدم توصـــيات التخـــاذ إجـــراءات مـــن قِ 
المعنيـــة ذات الصـــلة، بمـــا فـــي ذلـــك التـــدابير الوقائيـــة المناســـبة، علـــى النحـــو الـــذي دعـــا إليـــه قـــرار الجمعيـــة العامـــة 

  بشأن الصحة العالمية والسياسة الخارجية. ٦٩/١٣٢ رقم
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  توصيات للجهات المعنية والشركاء الدوليين اآلخرين
 
من أجل زيادة توضيح الفروق بين العـاملين تراجع منظمة العمل الدولية التصنيف الدولي الموحد للمهن   -٨٥

عن كفاءة العاملين مـع المهـام التـي  ويستتبع ذلك التحرك صوب إعداد تعريفات تعبر ١الصحيين والمهن الصحية.
يضــطلعون بهــا. وممــا يكتســي أهميــة عاجلــة تعمــيم وترشــيد تصــنيف وتســميات العــاملين الصــحيين فــي المجتمعــات 

  المحلية وغيرها من المهن المجتمعية. 
 
ت التــي ومـن أمثلــة المجــاال معالجــة المؤسســات البحثيــة واألكاديميــة الثغــرات ذات األولويــة فــي البيِّنــات.  -٨٦

تحتـــاج إلـــى المزيـــد مـــن األبحـــاث نهـــوج تنظـــيم الممارســـات المزدوجـــة بفعاليـــة، واالســـتراتيجيات الراميـــة إلـــى تحســـين 
 ٢الجـــودة واألداء إلـــى المســـتوى األمثـــل، واإلطـــار المؤسســـي والتنظيمـــي األمثـــل لتقاســـم المهـــام وتفـــويض المهـــارات.

البشـرية الصـحية، وقياسـها لتقيـيم األثـر ودراسـة مردوديتهـا  وعالوة على ذلك، ينبغـي تحسـين وتعزيـز بيانـات المـوارد
ويمكـن لإلشـراك المبكـر لصـناع القـرار والجهـات  ٣وعائد االستثمار المترتب علـى تـدخالت القـوى العاملـة الصـحية.

  ٤صاحبة المصلحة في تحديد أولويات البحث اإلسهام في رفع مستوى نتائج البحوث واستخدامها.
 
دات المهنية والمجتمع المدني مع أوساط البحث لتسهيل استيعاب البيِّنات واستخدامها في تعاون االتحا  -٨٧

ويمكــن للمهــام المســندة لتلــك الجهــات، والمتمثلــة فــي الــدعوة واالتصــاالت والمســاءلة، أن  عمليــة وضــع السياســات.
  تلعب دورًا رئيسياًّ في سد الثغرة بين البيِّنات والسياسات. 

  
شركاء التنمية لجمع وتحليل واستخدام بيانات الموارد البشرية الصـحية الوطنيـة مـن أجـل تحسـين  دعم  -٨٨

ينبغـي أن تقـوم الوكـاالت  التخطيط والمساءلة بالتوافق مع إطار حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية. وكـذلك
العــام بشــكل  ملــكالعاملــة الصــحية فــي الثنائيــة ومتعــددة األطــراف بإتاحــة المعلومــات والبيِّنــات المجمعــة عــن القــوى 

  ا.تدعمه يالمبادرات التروتيني في إطار 
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
١     Benton DC. Technical Working Group consultation papers 1 to 8: input of the International Confederation of 

Nurses to the public consultation process on the Global Strategy on Health Resources for Heatlh. Global Health 

Workforce Alliance; 2014 (http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/6ICN.pdf?ua=1, accessed 14 

February 2015).  
٢   Ranson MK,Chopra M, Atkins S, Dal Plz Mr, Bennett S.priorities for research into human resources for health 

in low- and middle-income countries. Bull World Health Organ. 2010; 88(6):435-43.  
٣    Foster AA. Recommendations for HRH global strategy papers: input of Intrahealth International to the public 

consultation process on the Global Strategy on Health Resources for Health, November 2014. Global Health 

Workforce Alliance; 2015 

(http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/8IntraHealthInternational.pdf?ua=1, accessed 14 

February 2015).  
٤              Getting research into policy and practice. London: Department for International Development; 2011 

(http://www.dfid.gov.uk/What-we-do/Research-and-evidence/news/research-news/2011/Getting-research-into-

policy-and-practice/, accessed 19 October 2015).  
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  ١التذييل 
  

  تنفيذ االستراتيجية لمتطلبات القوى العاملة الصحية 
  العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية

  
تقوم منظمة الصحة العالميـة بتيسـير جهـٍد منسـق ومشـترك بـين الوكـاالت بمشـاركة عـدة  ،٢٠١٥بريل / أمنذ نيسان

) عناصــر ١. ويقــدم الملحــق (٢٠٣٠هيئــات لتقــدير االحتياجــات مــن القــوى العاملــة الصــحية والتوقعــات حتــى عــام 
الصـــحة العالميـــة لكترونـــي لمنظمـــة إلمختـــارة مـــن هـــذا التحليـــل المســـتمر. وســـيتم نشـــر الورقـــة النهائيـــة فـــي الموقـــع ا

)http://www.who.int/hrh/en/( بمجرد اكتمال التحليل. ) بناء على ذلك.١وسُيجرى تحديث الملحق (  
  

دولة مـن المرصـد الصـحي العـالمي  ١٩٣تم استخراج البيانات عن أعداد العاملين الصحيين وكثافتهم الحالية لعدد 
الصـــحة العالميـــة، والـــذي يتضـــمن البيانـــات التـــي قـــدمتها الـــدول األعضـــاء فـــي المنظمـــة. وتمثـــل المحاكـــاة  لمنظمـــة

المستقبلية للعرض والحاجة والطلب من ناحية أخرى تقديرات منمذجة. والنمذجـة لهـا هـوامش كبيـرة مـن عـدم التـيّقن 
  ساسية واكتمالها.المتعلق بكل من االفتراضات الواردة والتباين في نوعية البيانات األ

 
  محاكاة اإلمداد المستقبلي من العاملين الصحيين

 
بنــاءًا علــى بيانــات تاريخيــة عــن الكثافــات فــي  ٢٠٣٠القــابالت مخططــًا لــه عــام  كــان إمــداد األطبــاء والممرضــات/

باإلمداد، تم اعتماد نموذج معدل النمو الخطـي، والـذي يفتـرض  األطباء والممرضات والقابالت في كل بلد. وللتنبؤ
القابالت للفرد الواحد في كل بلد سـوف يسـتمر فـي المسـتقبل بـنفس  أن معدل النمو التاريخي لألطباء والممرضات/

  المعدل كل عام.
  

نـات المفقـودة. وقـد تـم أزيلت نقاط البيانات التي مثلت قيم خارجة واضحة بسبب اإلبالغ الخاطئ وحلت محلها البيا
مــن الســكان بــين أي نقطتــي  ١٠٠٠اإلدخــال الخطــي لنقــاط البيانــات المفقــودة لألطبــاء والممرضــات/القابالت لكــل 

  :}٢٠١٣،...١٩٩٠{=  tبيانات حقيقيتين. وتم تقدير المعادالت التالية لكل بلد من الزمن 
  

   εt* سنة +  α0 + α1من السكان =  ١٠٠٠) عدد األطباء لكل ١(المعادلة 
 εt* سنة +  β0 + β1من السكان =  ١٠٠٠) الممرضات/ القابالت لكل ٢(المعادلة 

بــارامترات غيــر معروفــة، والبــارامترين األخيــرين  β1و α0 ،β0 ،α1هــو مصــطلح مضــطرب عشــوائي و εtحيــث 
  اللذين يمثالن معدالت النمو الخطية يتم تقديرهما من النموذج.

  
  ):٢٠٣٠-٢٠١٤التالية للتنبؤ بقيم كثافات العاملين المستقبلية (تم تطبيق القواعد 

قدر فـي المسـتقبل مُ ـحيث ُأتيحت نقطتـين علـى األقـل مـن نقـاط البيانـات، تـم تمديـد االتجـاه الخطـي الـ •
 .βو  α باستخدام المعامالت المقدرة لـ ٢٠٣٠حتى عام 

تبّين أن النمو الخطي المقّدر كـان كبيـرًا جـدًا أو صـغيرًا جـدًا، حلـت المتوسـطات اإلجماليـة محـل  إذا •
ــــد (أي  ــــى آخــــر مالحظــــة متاحــــة لهــــذا البل ــــق معــــدل النمــــو المتوســــط عل ــــم ُطّب ــــد، ث معــــدل نمــــو البل

 سنة). أحدث
اف معيـاري واحـد بالنسبة لألطباء: إذا كان معدل النمو الخطـي لبلـد بعينـه أكبـر أو أصـغر مـن انحـر  •

من معدل النمو المتوسط بالنسبة لجميع البلدان، يتم استبدال معدل النمو المتوسط لمجموعـة مماثلـة 
 من البلدان.
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القــابالت: بالنســبة للممرضــات والقــابالت كــان هنــاك إفــراط كبيــر فــي التشــتت  بالنســبة للممرضــات/ •
أو  ٪٨٠معدل النمو الخطي لبلد ما أكبر من بالنسبة لتوزيع معدل النمو الخطي. وبالتالي، إذا كان 

مـــن توزيـــع معـــدل النمـــو، يـــتم اســـتبدال معـــدل النمـــو المتوســـط لمجموعـــة مماثلـــة مـــن  ٪٢٠أقـــل مـــن 
 البلدان.

إلــى  ٢٠٣٠القــابالت: إذا أدت الكثافــة المتنبــأ بهــا فــي عــام  بالنســبة لكــل مــن األطبــاء والممرضــات/ •
ية المتماثلـــة محـــل معـــدل نمـــو البلـــد أيضـــًا فـــي مجموعـــة عـــدد ســـالب، تحـــل القيمـــة اإلجماليـــة الوســـط

 مماثلة من البلدان.
تـم  )،إذا كانت هناك نقطة واحدة فقط لبلد ما (وبالتالي لم يتم التمكن من تقدير معـدل النمـو الخطـي •

 تطبيق نفس اإلحالل الذي تم للقيمة اإلجمالية الوسطية محل معدل النمو كما هو موضح أعاله.
(أي ال توجــد بيانــات تجريبيــة لكــل مــن األطبــاء  ٢٠١٣ال توجــد مالحظــات متاحــة قبــل عــام  حيــث •

مـن ذلـك، تـم  القـابالت. بـدالً  لم يـتم توقـع إمـدادات األطبـاء أو الممرضـات/ ،القابالت) والممرضات/
  الذي يتنبأ بكثافة اإلمداد عبر مجموعة مماثلة من البلدان. ٢٠٣٠استبدال المتوسط 

  
(أحـدث البيانـات المتاحـة) تجـاوزت القـوى العاملـة  ٢٠١٣) إلى أنه في عـام ١,١ديرات الناتجة (جدول أ وتشير التق

ـــة،  مليـــون ممرضـــة/ ٢٠,٧مليـــون طبيـــب و ٩,٨مليـــون نســـمة. وهـــذا يشـــمل  ٤٣الصـــحية العالميـــة أكثـــر مـــن  قابل
  .١إلى  ٢القابالت  ممرضات/مليون من العاملين الصحيين اآلخرين. وكانت النسبة العالمية لل ١٣يقرب من  وما
  

توقعــات اإلمــدادات اســتنادًا إلــى االتجاهــات الحاليــة وتحــت االفتراضــات الــواردة فــي النمــوذج تشــير إلــى نمــو كبيــر 
مليـون عامـل صـحي. وهـذا يضـم مـا يقـرب مـن  ٦٧,٣يبلـغ  ٢٠٣٠) مما يؤدي إلى رقم إجمالي بحلول عـام ٪٥٥(

  مليون عامل صحي آخر. ٢١,٢قابلة و مليون ممرضة/ ٣٢,٣مليون طبيب،  ١٣,٨
  

  ب٢٠٣٠و أ٢٠١٣مخزون العاملين الصحيين (بالماليين)،  ١,١جدول أ

  

 األطباء
 الممرضات/
 القابالت

جميع الكوادر 
 إجمالي العاملين الصحيين جاألخرى

٢٠٣٠ ٢٠١٣ ٢٠٣٠ ٢٠١٣ ٢٠٣٠ ٢٠١٣  ٢٠٣٠  ٢٠١٣ 

 نسبة التغيير
إقليم منظمة الصحة 

 N N N N N N N N العالمية
  ٪٦٣ ٣,١ ١,٩ ١,٠ ٠,٦ ١,٥ ١,٠ ٠,٥ ٠,٢ أفريقيا

 ٪٥٠ ١٤,٠ ٩,٤ ٣,٤ ٢,٦ ٨,٢ ٤,٧ ٢,٤ ٢,٠ األمريكتان
 ٪٧٢ ٥,٣ ٣,١ ٢,٢ ١,٠ ١,٨ ١,٣ ١,٣ ٠,٨ شرق البحر المتوسط

 ٪٣٢ ١٦,٨ ١٢,٧ ٤,٨ ٣,٦ ٨,٥ ٦,٢ ٣,٥ ٢,٩ أوروبا
 ٪٧٥ ١٠,٩ ٦,٢ ٣,٧ ٢,٢ ٥,٢ ٢,٩ ١,٩ ١,١ جنوب شرق آسيا

 ٪٦٨ ١٧,٣ ١٠,٣ ٦,١ ٣,٠ ٧,٠ ٤,٦ ٤,٢ ٢,٧ غرب المحيط الهادئ
 ٪٥٥ ٦٧,٣ ٤٣,٥ ٢١,٢ ١٣,٠ ٣٢,٣ ٢٠,٧ ١٣,٨ ٩,٨ المجموع الكلي

 المرصد الصحي العالمي لمنظمة الصحة العالمية أ
 توقعات ب
يشير إلى سبع فئات واسعة أخرى من القوى العاملة الصحية على النحو الذي حددته قاعدة بيانات إحصـائيات القـوى العاملـة العالميـة  ج

التــي وضــعتها منظمــة الصــحة العالميــة، أي طــب األســنان، الصــيدلة، المختبــرات، والبيئــة والصــحة العامــة والمجتمــع والصــحة التقليديــة، 
ـــ "جميــع الكــوادر األخــرى" بنــاء علــى قــيم وٕادارة الصــحة ودعمهــا ، وجميــع فئــات القــوى العاملــة الصــحية األخــرى. وتــم وضــع مضــاعف ل

 البلدان ذات البيانات المتاحة.
  فإن المجاميع قد ال تكون متسقة بدقة. ١٠٠٠ ٠٠٠مالحظة: حيث أنه يتم تقريب القيم المطلقة إلى أقرب 
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ث والقــائم علــى أســاس االحتياجــات فيمــا يتعلــق بالحــد األدنــى لكثافــة "مؤشــر أهــداف التنميــة المســتدامة" المحــدَّ 
  األطباء والممرضات والقابالت

 
آفاقـًا جديـدة باسـتحداث نمـوذج قـائم علـى البيِّنـات الحتياجـات  ٢٠٠٦التقرير الخـاص بالصـحة فـي العـالم لعـام فتح 

مــن الــوالدات التــي تجــري باســتخدام المعينــات. وهــذه  ٪٨٠العــاملين الصــحيين، علــى أســاس تحقيــق نســبة تغطيــة 
مــن الســكان مكنــت مــن حشــد الــدعم وقابليــة المقارنــة بــين  ١٠٠٠عامــل صــحي مــاهر لكــل  ٢,٣العتبــة التــي تبلــغ 

البلـــدان. بيـــد أنـــه مـــن الواضـــح أن النمـــوذج يقتصـــر علـــى خدمـــة صـــحية واحـــدة (الـــوالدات التـــي تقـــوم بهـــا عناصـــر 
ضع عتبة جديدة فيما يتعلق بالقوى العاملة الصحية، يتعين تحويـل التركيـز بحيـث يعكـس مدربة). عند النظر في و 

  .النطاق األوسع من الخدمات المستهدفة من ِقبل هدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة
  

ة، وصـحة األمهـات والمواليـد اختيرت مؤشرات اقتفائية للتغطية الصحية الشـاملة للتعبيـر عـن األمـراض غيـر السـاري
) قائمة بالمؤشرات االثنتـي عشـرة وتصـنيفها األساسـي ٢-١ويورد الجدول (أ .واألطفال، وأولويات األمراض المعدية

لألمــراض غيــر الســارية). وقــد  ٤لصــحة األمهــات والمواليــد واألطفــال، و ٣ة، وســاريمؤشــرات لألمــراض ال ٥(منهــا 
لجميـع البلـدان المتاحـة وفقـًا للمؤشـرات االثنتـى عشـرة فـي مؤشـر مجمـع للتغطيـة ُجمعت البيانات الخاصة بالتغطيـة 

(مؤشـــر أهـــداف التنميـــة المســـتدامة)، التـــي رّجحـــت أهميـــة مؤشـــرات محـــددة علـــى أســـاس مســـاهمة األمـــراض التـــي 
  ض.يقتفونها في العبء العالمي لألمرا

  
  ة): المؤشرات االقتفائية ألهداف التنمية المستدام٢-١الجدول (أ

 
 التصنيف المؤشر

 MNCH  رعاية الحوامل
 ID عالج مضاد لفيروسات النسخ العكسي

 NCD الكتاركت
 NCD السكري

 ID تطعيم الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي
 MNCH سرةتنظيم األ

 NCD ارتفاع ضغط الدم
 ID ماء صالح للشرب
 ID النظافة الصحية
 MNCH قابالت ماهرات

 NCD تدخين التبغ
 ID السل

DPT3 (الخناق) السعال الديكي (الشاهوق)؛  –التيتانوس (الكزاز)  –: الجرعة الثالثة من تطعيم الدفترياID األمراض :
  : األمراض غير الساريةNCD: صحة األمهات والمواليد واألطفال؛ MNCHالمعدية؛ 

  
عبر البلدان، وتم إجراء تحليـل االنحـدار لتحديـد جرى تحليل تغطية هذا المؤشر المركَّب ألهداف التنمية المستدامة 

الكثافة المجمعة لألطباء والممرضات والقـابالت، المقابـل لتصـنيف اإلحـراز الخمسـين بالمائـة (المتوسـط). ولـم يكـن 
مــــن الممكــــن إدراج كــــوادر أخــــرى مــــن العــــاملين الصــــحيين (مثــــل العــــاملين الطبيــــين المجتمعيــــين وذوي المســــتوى 

مــن المهنيــين الصــحيين المتصــلين بهــم) فــي التحليــل نظــرًا للمحدوديــة البالغــة فــي تــوافر البيانــات  المتوســط، وغيــرهم
ـــة المســـتدامة  لهـــذه الكـــوادر األخـــرى. ـــة مؤشـــر أهـــداف التنمي ـــًا لمنهجي واســـتنادًا إلـــى هـــذا التحليـــل الـــذي ُأجـــري وفق

شــخص،  ١٠٠٠ضـة وقابلـة لكـل طبيـب وممر  ٤,٤٥المشـروحة أعـاله، ُحـددت عتبـة إرشـادية لكثافـة مجمعــة بلغـت 
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). وقـد اسـُتخدمت هـذه القيمـة فـي ٪٢٥حيث تتوافق مع متوسط نقاط المؤشر االقتفائي ألهداف التنمية المسـتدامة (
  .هذا التحليل يوضع التقديرات على أساس االحتياجات ف

 
اســتحداث عتبــات أخــرى فــي الماضــي والطــرق البديلــة ممكنــة لتقــدير عتبــة الحــد األدنــى مــن المتطلبــات بالنســبة  تــم

التشــديد علــى أن هــذا الــرقم ال يمثــل هــدفًا تخطيطيــاًّ للبلــدان ألنــه ال يجســد  يلتــوافر القــوى العاملــة الصــحية. وينبغــ
حتياجــات النظــام الصــحي والتكــوين األمثــل لقــوى العمــل تنــافر البلــدان فيمــا يتعلــق باألوضــاع األساســية، وال يجســد ا

ومـــزيج المهـــارات. إضـــافة إلـــى ذلـــك، مـــن المســـلم بـــه أن هـــذه العتبـــة ال تعبـــر إال عـــن عـــن األطبـــاء والممرضـــات 
ينبغــي تحديــد أهــداف التخطــيط فــى  والقــابالت؛ وهــو قيــد كــامن ســببه نــدرة البيانــات المتاحــة عــن الكــوادر األخــرى.

س الحوار السياساتي على الصعيد الوطني، مع مراعـاة االحتياجـات المرتبطـة بالسـياق فيمـا يتعلـق البلدان على أسا
بالنظام الصحى، ومرتسمات تقديم الخدمات، وظروف سوق العمل. ويجب أن تعبر هذه األهـداف عـن مـزيٍج أكثـر 

مكانـات مسـاهمة جميـع العـاملين تنوعًا من المهـارات، متجـاوزًة كـوادر األطبـاء والممرضـات والقـابالت إلـى تسـخير إ
  .الصحيين من أجل تكوين أفرقة رعاية صحية أكثر استجابة ومردودية

  
): طريقة المؤشر المركب ألهداف التنمية المستدامة: النسبة المئوية الثنـي عشـر مؤشـرًا ١-١الشكل (أ

اقتفائياًّ ألهداف التنمية المستدامة في رسم بياني لدالة تعبر عـن الكثافـة المجمعـة لألطبـاء والممرضـات 
  شخص. ١٠٠٠والقابالت لكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فـي البلـدان  ٢٠٣٠تقدير متطلبات القوى العاملة الصحية وحاالت الـنقص القائمـة علـى االحتياجـات حتـى عـام 
  ذات الكثافة األقل في الموارد البشرية الصحية من عتبة مؤشر أهداف التنمية المستدامة

  
ى العاملـة الصـحية من السكان لتقدير احتياجـات القـو  ١٠٠٠أطباء وممرضات وقابالت لكل  ٤,٤٥اسُتخدم مؤشر 

(أي العدد اإلضافي من العاملين الصحيين المطلـوب  ٢٠٣٠وحاالت النقص القائمة على االحتياجات بحلول عام 
  ).٢٠٣٠لتحقيق هذه العتبة من كثافة العاملين الصحيين، على مدى وأعلى من اإلمداد المتوقع في عام 

  
مــــن العــــاملين فــــي مجــــال الرعايــــة الصــــحية فــــي  يــــدرس حــــاالت الــــنقص القائمــــة علــــى االحتياجــــات ٣,١جــــدول أ

وفقــــًا للكــــادر وأقــــاليم منظمــــة الصــــحة العالميــــة. تــــم حســــاب حــــاالت الــــنقص القائمــــة علــــى  ٢٠٣٠و ٢٠١٣ عــــام
المتوقــع مــن العــاملين فــي مجــال الرعايــة الصــحية مــن االحتياجــات  االحتياجــات مــن خــالل طــرح اإلمــداد الحــالي/

  من السكان ١٠٠٠القوى العاملة الصحية لكل 
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أطبــاء وممرضــات  ٤,٤٥الحاليــة/ المتوقعــة (علــى النحــو المحــدد فــي عتبــة مؤشــر أهــداف التنميــة المســتدامة مــن 
  وقابالت) في البلدان التي تواجه نقصًا.

  
تقديرات حاالت نقص العاملين الصحيين القائمة على االحتياجـات (بـالماليين) * فـي البلـدان تحـت  ٣,١جدول أ

  ٢٠٣٠و ٢٠١٣لمستدامة حسب اإلقليم، عتبة مؤشر أهداف التنمية ا
  

٢٠٣٠ ٢٠١٣  
نسبة 
 األطباء التغيير

الممرضات/
 القابالت

الكوادر 
 األطباء المجموع األخرى

 /تالممرضا
 القابالت

الكوادر 
 المجموع األخرى

          اإلقليم
 ٪٤٥ ٦,١ ٢,٢ ٢,٨ ١,١ ٤,٢ ١,٥ ١,٨ ٠,٩ أفريقيا

 ٪١٧- ٠,٦ ٠,١ ٠,٥ ٠,١ ٠,٨ ٠,٢ ٠,٥ ٠,٠ األمريكتان
 ٪١- ١,٧ ٠,٣ ١,٢ ٠,٢ ١,٧ ٠,٦ ٠,٩ ٠,٢ شرق البحر المتوسط

 ٪٣٣- ٠,١ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,١ ٠,٠ ٠,١ ٠,٠ أوروبا
 ٪٣٢- ٤,٧ ١,٩ ١,٩ ١,٠ ٦,٩ ٢,٥ ٣,٢ ١,٣ جنوب شرق آسيا

 ٪٦٤- ١,٤ ٠,١ ١,٢ ٠,٠ ٣,٧ ١,١ ٢,٦ ٠,١ غرب المحيط الهادئ
 ٪١٧- ١٤,٥ ٤,٦ ٧,٦ ٢,٣ ١٧,٤ ٥,٩ ٩,٠ ٢,٦ المجموع الكلي

  . اجملاميع قد ال تكون متسقة بدقة.١٠٠٠ ٠٠٠نه يتم تقريب القيم املطلقة إىل أقرب إمالحظة: حيث *
  

وعلــــى الصــــعيد العــــالمي، يقــــدر الــــنقص القــــائم علــــى االحتياجــــات مــــن العــــاملين فــــي مجــــال الرعايــــة الصــــحية فــــي 
ماليـين ممرضـة وقابلـة،  ٩مليـون طبيـب، وأكثـر مـن  ٢,٦ مليـون، منهـا مـا يقـرب مـن ١٧,٤إلى نحـو  ٢٠١٣ عام

والباقي يمثل جميع الكـوادر العاملـة الصـحية األخـرى. وأعلـى نقـص قـائم علـى االحتياجـات مـن العـاملين الصـحيين 
مليون. والنقص من حيث القـيم المطلقـة بلـغ  ٤,٢مليون وفي إفريقيا ويبلغ  ٦,٩موجود في جنوب شرق آسيا ويبلغ 

ولكــن مــن الناحيــة النســبية ا اإلقلــيم. للبلــدان ذات الكثافــة الســكانية العاليــة فــي هــذ جنــوب شــرق آســيا نظــراً  أعــاله فــي
. ومـن المتوقـع اإلقلـيم األفريقـي(أي مع األخذ بعين االعتبار حجم السكان) فإن أكثر التحديات الكبيرة موجـودة فـي 

مليـون  ١٤ملين فـي مجـال الرعايـة الصـحية أكثـر مـن أن يستمر حجم النقص العالمي القائم علـى االحتياجـات للعـا
فقــط). وبالتــالي، فــإن االتجاهــات الحاليــة إلنتــاج العــاملين الصــحيين  ٪١٧(أي بانخفــاض نســبته  ٢٠٣٠فــي عــام 

والتوظيــف لــن يكــون لهــا تــأثير كــاف علــى تقليــل الــنقص القــائم علــى االحتياجــات مــن العــاملين فــي مجــال الرعايــة 
مـن المتوقـع أن يـزداد الـنقص القـائم  اإلقلـيم األفريقـي، وخاصة في بعض البلـدان: وفـي ٢٠٣٠الصحية بحلول عام 

ـــيم شـــرق ٢٠٣٠و ٢٠١٣علـــى االحتياجـــات ســـوءًا بـــين  ، فـــي حـــين أنـــه ســـيبقى مســـتقرًا علـــى نطـــاق واســـع فـــي إقل
 المتوسط.

  
ة التعـاون والتنميـة تقييم احتياجات القوى العاملة الصحية فيما يتعلق بمتطلبات الخدمة في بلدان منظمـ

  في الميدان االقتصادي
 

جميع البلدان في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لديها كثافـة مـن العـاملين الصـحيين تتجـاوز عتبـة 
من السكان. إال أن نظمها الصحية بها  ١٠٠٠وقابلة لكل  طبيب وممرضة ٤,٤٥مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

مرتسم تقديم الخدمات التي تتجاوز تـوفير الخـدمات الصـحية األساسـية مثـل تلـك التـي تشـير إليهـا مؤشـرات اقتفائيـة 
للتغطيــة الصــحية الشــاملة. وفــي ســياق ســوق العمــل الصــحي العــالمي الــذي يتميــز بارتفــاع معــدالت تنقــل األطبــاء 

النظر في آثار القوى العاملة الصحية مـن متطلبـات الخدمـة فـي دول  ضات والقابالت، فمن الضروري أيضاً والممر 
لالخــتالالت وأوجــه عجــز  منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي للحصــول علــى نظــرة عامــة أكثــر شــموالً 
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يوهات المحتملــة التجاهــات القــوى العاملــة القــوى العاملــة الصــحية. لــذا فقــد تــم وضــع نمــوذج إلنتــاج تقــديرات للســينار 
هج الــذي يحــدد متطلبــات المــوارد البشــرية الصــحية فيمــا يتعلــق الصــحية فــي هــذه الســياقات. ويقــوم النمــوذج علــى الــنَ 

هج المخزون والتدفق لمحاكاة اإلمـداد المسـتقبلي واسُتخدم نَ  ١بأهداف النظام الصحي ومتطلبات الخدمات الصحية.
الصــحية مــن حيــث عــدد األفــراد. وقــد حللــت التوقعــات التــدفقات الوافــدة المتوقعــة (الخريجــون الجــدد  للمــوارد البشــرية

فــي كــل بلــد. ثــم المخــزون الحــالي علــى ســبيل المثــال) والتــدفقات الخارجــة (بســبب التقاعــد علــى ســبيل المثــال) مــن 
(نسـبة سـاعات التفـرغ التـي تـم قضـاؤها  لمستويات المشاركة (توفير الرعايـة المباشـرة للمـريض) والنشـاط ُعّدلت وفقاً 

  في توفير الرعاية المباشرة للمريض) ألنواع مختلفة من العاملين الصحيين.
  

ويعتبر النموذج عدد من المتغيرات السياساتية بارامترات، ومنها تعلـيم القـوى العاملـة الصـحية والمشـاركة واإلنتاجيـة 
ت التـــي تتجـــاوز القـــوى العاملـــة الصـــحية فـــي حـــد ذاتهـــا، مثـــل غيرهـــا مـــن المتغيـــراعامـــل فـــي والتنـــاقص. كمـــا أنـــه 

  االتجاهات الديمغرافية والتغيرات في الحالة الصحية للسكان.
 

عمليـــــات المحاكـــــاة فـــــي الســـــيناريوهات األساســـــية تجمـــــع حـــــاالت العجـــــز الكلـــــي ضـــــد متطلبـــــات الخدمـــــة لحـــــوالي 
طبيـــب فـــي جميـــع أنحـــاء البلـــدان المدرجـــة الواحـــدة والثالثـــين  ٧٥٠ ٠٠٠مليـــون ممرضـــة و ١,١قابلـــة، و ٥٠ ٠٠٠
. إال أن هذه التقديرات حساسة للغايـة لالفتراضـات بشـأن بـارامترات النمـوذج: ويظهـر تحليـل الحساسـية ٢٠٣٠ لعام

ماليـــــين عامـــــل صـــــحي (أكثـــــر مـــــن  ٤قـــــد يتجـــــاوز الـــــنقص مقابـــــل متطلبـــــات الخدمـــــة  ٢٠٣٠ أنـــــه بحلـــــول عـــــام
  مليون طبيب). ١,٢مليون ممرضة و ٣,٢قابلة،  ٧٠ ٠٠٠

  
  ٢٠٣٠في عام  السوق المستند إلى على العاملين الصحيين الطلب تقييم

  
يتطلــب فهــم اتجاهــات ســوق العمــل الصــحي أيضــًا تقيــيم الطلــب علــى العــاملين الصــحيين بوصــفه اختصــاص مــن 

) لهــم. تــم نمذجــة الطلــب اختصاصــات قــدرة البلــدان علــى خلــق وظــائف ممولــة (ســواء فــي القطــاع العــام أو الخــاص
على العاملين الصحيين باستخدام توقعات اإلمداد، ونصيب الفرد من النـاتج المحلـي اإلجمـالي، ونصـيب الفـرد مـن 

. وال يمكـــن إصـــدار تقـــديرات عامـــاً  ٦٥النفقـــات الصـــحية مـــن األمـــوال الخاصـــة، والســـكان الـــذين تتجـــاوز أعمـــارهم 
) إلــى وجــود طلــب ٤,١الطلــب. وتشــير نتيجــة هــذه المحاكــاة (جــدول أ بلــد ذات بيانــات كافيــة لنمذجــة ١٦٥عــن  إال

  متزايد على العاملين الصحيين.
  

  بلدًا، حسب اإلقليم ١٦٥): تقدير الطلب على العاملين الصحيين (بالماليين) في ٤-١الجدول (أ
  

 ٢٠٣٠ ٢٠١٣ إقليم منظمة الصحة العالمية
 ٢,٤ ١,١ أفريقيا

 ١٥,٣ ٨,٨ األمريكتان
 ٦,٢ ٣,١ البحر المتوسطشرق 
 ١٨,٢ ١٤,٢ أوروبا

 ١٢,٢ ٦,٠ جنوب شرق آسيا
 ٢٥,٩ ١٥,١ غرب المحيط الهادئ

 ٨٠,٢ ٤٨,٣ العالم
 أ. يشير العامل الصحي لألطباء والممرضات/ القابالت، وغيرهم من العاملين الصحيين.

  تكون المجاميع متسقة بدقة.، قد ال ١٠٠ ٠٠٠ب. مالحظة: حيث إنه يتم تقريب جميع القيم إلى أقرب 
  المصدر: البنك الدولي. واشنطن العاصمة (المقبلة).

                                                           
١       Tomblin-Murphy G et al. A synthesis of recent high-income OECD country analyses of HRH requirements 

and labor market dynamics (in press).  
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ســيكون هنــاك طلــب كلــي عــالمي علــى نحــو  ٢٠٣٠فــي اإلجمــال، يتنبــأ نمــوذج طلبــات المشــاريع أنــه بحلــول عــام 
 ٤٠دولـة مـع بيانـات كافيـة إلصـدار التقـديرات، مـع إمكانيـة خلـق مـا يقـرب مـن  ١٦٥مليون عامل صحي فـي  ٨٠

دولـة مـن الـدول األعضـاء فـي  ١٩٣مليـون فـي  ٤٣مليون فرصة عمـل إضـافية ( ويقـدر المخـزون الحـالي بحـوالي 
 األقــاليم. إال أنــه لــيس بالضــرورة أن تنشــأ الوظــائف اإلضــافية فــي )١,١انظــر جــدول أ. –منظمــة الصــحة العالميــة 

  التي لم يتم تحقيقها.والبلدان التي تكون في أمس الحاجة إليها لتلبية احتياجات السكان 
  

  التفسير
  

 في الوضع السياقي لنتائج هذه التحليالت وتفسيرها تفسيرًا صحيحًا، من الضروري أن نسّلم بقيود هامة.

إن وضــع تقــديرات عالميــة لالحتياجــات يجــب أن يعتمــد بوجــه عــام علــى توحيــد مواصــفات النمــوذج   •
المفتــرض، علــى ســبيل المثــال، أن يكــون للــدول المختلفــة وظــائف  واالفتراضــات الكامنــة وراءه. ومــن

مماثلة في إنتاج الرعاية الصحية، أو أن يكون لدى كوادر العـاملين الصـحيين الـذين يتمتعـون بـنفس 
 التصنيف أو تصنيف مماثل أدوارًا ومهامًا متداخلة. وقد تكون الصورة الفعلية أكثر تنوعًا.

حتياجات هي ذاتها في جميع البلدان ذات الكثافة التي تقل عن عتبة مؤشر وبالمثل، فقد ُقّدر أن اال  •
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة. ومـــع ذلـــك، فـــإن األنمـــاط الوطنيـــة مـــن عـــبء المـــرض، وكـــذلك هيكلهـــا 
الديمغرافي هي محددات تبـاين فـي اسـتخدام الخـدمات الصـحية (وبشـكل غيـر مباشـر، مـن متطلبـات 

 القوى العاملة الصحية).

القــابالت، وغيــرهم مــن العــاملين  ويفتــرض هــذا النمــوذج أن النســب بــين أعــداد األطبــاء والممرضــات/  •
الصحيين ستّتبع االتجاهات الحديثـة. إن تجـدد التركيـز علـى مـزيج أكثـر تنوعـًا للمهـارات ودور أكبـر 

لنســبة قــد يــؤدي خالفــًا لــذلك إلــى زيــادة هــذه با ١للعــاملين الصــحيين المجتمعيــين فــي بعــض األوضــاع
 لعدد الممرضات/ القابالت واألطباء في المستقبل.

في حين ُبذلت جهود لجمع أفضل األدلة المتاحـة لإلبـالغ عـن التحليـل، لـم يكـن مـن الممكـن العثـور   •
على أساس تجريبي قوي لكثير من المتغيرات األساسية في استراتيجية النمذجة المعتمـدة. لـذلك كـان 

  من االفتراضات. البد من إجراء عدد
  

حتى في حالة دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي فإن القيود المفروضـة علـى البيانـات تجعـل مـن 
مـن ذلـك  الضروري النظر فـي هـذه المحاكـاة بحـذر. لـذا ينبغـي أال تُفسـر تلـك النتـائج علـى أنهـا تنبـؤات دقيقـة. بـدالً 

تبــين االتجاهــات التــي تتجــه إليهــا المــوارد البشــرية الصــحية، وقــد تســتمر إذا فإنهــا بمثابــة اتجاهــات البوصــلة التــي 
  استمرت االتجاهات الحالية.

  
فـي مؤشـر أهـداف التنميـة المسـتدامة، يمثـل هـذا التحليـل خطـوة  السـاريةورغم ذلك، وبإدخال تغطية األمـراض غيـر 

للتغطيــة الصــحية الشــاملة وأهــداف التنميــة إلــى األمــام مــن حيــث تحديــد متطلبــات القــوى العاملــة الصــحية بالنســبة 
المستدامة. وقد نتج عن تحديد عتبة أعلى للحد األدنى من متطلبات توافر القـوى العاملـة الصـحية احتياجـات أكبـر 

سيما إذا قورنت العتبـة الجديـدة ديرات السابقة. والفارق كبير وال(وحاالت نقص قائمة على االحتياجات) عن كل التق
السـابقة القائمــة علـى المتطلبــات مـن المسـاعدة المــاهرة عنـد الــوالدة، والتـي أسـفرت عــن تحديـد متطلبــات بـالتحليالت 

مــن الســكان. وتمثــل عتبــة مؤشــر  ١٠٠٠قابلــة) لكــل  عامــل صــحي مــاهر (طبيــب وممرضــة/ ٢,٣أقــل بكثيــر مــن 

                                                           
١     Office of the UN Secretary-General’s Special Envoy for Health in Agenda 2030 and for Malaria. New report 

highlights benefits from investments in CHW programs (http://www.mdghealthenvoy.org/new-report-highlights-

benefits-from-investments-in-chw-programs/).  
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مــن الســكان مــا يقــرب مــن ضــعف  ١٠٠٠وممرضــة وقابلــة لكــل  طبيــب ٤,٤٥أهــداف التنميــة المســتدامة التــي تبلــغ 
الكثافــة الموصــى بهــا مــن العــاملين الصــحيين المهــرة لتلبيــة االحتياجــات الصــحية. وتعكــس هــذه الزيــادة المــوظفين 

وأنها ال تختلف عن غيرها مـن معـايير الكثافـة الخاصـة  ١،٢الالزمين لتقديم مجموعة أشمل من الخدمات الصحية،
طبيـــب  ٤,١١البشـــرية الصـــحية التـــي تـــم اســـتحداثها فيمـــا يتعلـــق بهـــدف التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة (مثـــل بـــالموارد 

  عتبة السكان استحدثتها في الماضي منظمة العمل الدولية). ١٠٠٠وممرضة وقابلة لكل 
  

ي تقـل مليون عامل صحي في البلدان الت ١٤ويمكن النظر في حاالت النقص القائمة على االحتياجات ألكثر من 
مــع النظــر فــي العجــز مقابــل متطلبــات  –مــن الســكان  ١٠٠٠طبيــب وممرضــة وقابلــة لكــل  ٤,٤٥عــن عتبــة  حاليــاً 

 –ماليـين)  ٤الخدمة في بلدان محـددة مـن بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة فـي الميـدان االقتصـادي (ربمـا يزيـد عـن 
االحتياجــات (ُمعرفــة تعريفــًا مختلفــًا فــي ســياقات  إن إجمــالي العجــز العــالمي المتوقــع مــن العــاملين الصــحيين مقابــل

  .٢٠٣٠) بحلول عام ١٩-١٦مليون (النطاق:  ١٨مختلفة) يمكن أن يتجاوز 
  

ومع ذلك، فإن التوقعات واالتجاهات اإلجمالية العالمية تخفـي تفاوتـات مهمـة: إن تقـديرات اإلمـداد الحـالي واإلمـداد 
بين أنه علـى الـرغم مـن زيـادة اإلنتـاج، إال أن النمـو السـكاني فـي بعـض المستقبلي المتوقع من العاملين الصحيين تُ 

الســياقات يفــوق الزيــادة فــي العــاملين الصــحيين، ممــا يــؤدي إلــى كثافــات أقــل. وفــي حــين أن حــاالت الــنقص القائمــة 
لحاليــة دون العــالم، قــد تبقــى االتجاهــات ا أقــاليمعلــى االحتياجــات متوقــع لهــا أن تــنخفض انخفاضــًا كبيــرًا فــي معظــم 

ـــيم شـــرق المتوســـط، وقـــد تـــزداد ســـوءًا فـــي  ـــيم األفريقـــيتغييـــر فـــي إقل ـــول اإلقل . وبالنســـبة لالتجاهـــات الحاليـــة، وبحل
ستواجه بعض أقاليم العالم تباينًا كبيرًا وآخذًا في االتساع بين عدد العـاملين الصـحيين الالزمـين لتـوفير  ٢٠٣٠ عام

) وقــدرة البلــدان علــى توظيفهــا ( الطلــب): وفــي العــرضهنيــين الصــحيين (الخــدمات األساســية (الحاجــة)، وتــوافر الم
، حيث تواجه العديد من البلدان تحديات المسـاحات الماليـة، مـن المـرجح أن يـؤدي النمـو المتواضـع اإلقليم األفريقي

فـــي القـــدرة علـــى توظيـــف عـــاملين إلـــى نقـــص علـــى أســـاس الطلـــب االقتصـــادي، مـــع بقـــاء العـــرض الكلـــي للعـــاملين 
الصـــحيين مقيـــدًا. إال أن كـــًال مـــن العـــرض والطلـــب ال يفيـــا باحتياجـــات الســـكان. والمزيـــد مـــن االســـتثمارات ســـتكون 
مطلوبــــة فــــي هــــذه الســــياقات لــــدعم العــــرض والطلــــب القــــائمين علــــى الســــوق، ولمواءمتهمــــا علــــى نحــــو أوثــــق مــــع 

قـــد تـــرى الفجـــوة تضـــيق بـــين  االحتياجـــات الصـــحية للســـكان. وعلـــى النقـــيض مـــن ذلـــك، فـــإن االقتصـــادات الناشـــئة
المعــروض مــن العــاملين الصــحيين واألعــداد الالزمــة لتـــوفير الخــدمات الصــحية األساســية. ومــع ذلــك، فــإن النمـــو 
االقتصــادي واالتجاهــات الديموغرافيــة فــي هــذه البلــدان قــد تعــزز علــى األرجــح الطلــب علــى الرعايــة الصــحية الــذي 

حاليـــة إلنتـــاج العـــاملين الصـــحيين يجـــب أن تتســـارع تســـارعًا كبيـــرًا لتلبيـــة يتجـــاوز الخـــدمات األساســـية. إن الـــوتيرة ال
الطلــب. وقــد ترفــع ظــروف ســوق العمــل المقيــدة تكــاليف العــاملين الصــحيين، وربمــا ُتحفــز الحركــات العماليــة عبــر 

الطلـب الحدود وتُأجج مـن تصـاعد التكـاليف فـي قطـاع الصـحة فـي هـذه البلـدان. وهـذه الـديناميات إلـى جانـب تزايـد 
على العـاملين الصـحيين فـي االقتصـادات المتقدمـة ومـع شـيخوخة السـكان، واسـتمرار االخـتالف فـي ظـروف العمـل 

  والمعيشة في مختلف البلدان تشير إلى تزايد الهجرة الدولية للعاملين الصحيين في العقود المقبلة.
  

ت تحذيريــة مــن التراخــي. ومــن المتوقــع أن ولــذلك ينبغــي أن ُيفهــم مــن هــذه التوقعــات والمحاكــاة علــى أنهــا مالحظــا
يــؤدي اإلبقــاء علــى الوضــع الــراهن فــي إنتــاج العــاملين الصــحيين والتشــغيل إلــى تقــدم بطيــئ للغايــة (أو حتــى وجــود 
ــــدان التــــي مازالــــت متــــأخرة بالفعــــل عــــن محصــــالت الصــــحة الخاصــــة بهــــا)  فجــــوة تــــزداد ســــوءًا، وخاصــــة فــــي البل

  واالختالالت العالمية المستمرة.
  

                                                           
١               Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. New York: United Nations 

Department of Economic and Social Affairs 

(https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld).  
٢          Marten R, McIntyre D, Travassos C, Shishkin S, Longde W, Reddy S et al. An assessment of progress 

towards universal health coverage in Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS). Lancet. 

384(9960):2164–71.  
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  ٢التذييل 
  

  قائمة مشروحة من األدوات والمبادئ التوجيهية المختارة التي
 وضعتها منظمة الصحة العالمية للموارد البشرية الصحية

  
  

يمكن أن يكون تخطيط خيارات السياسة الموصوفة في هذه االستراتيجية وتصميمها وتنفيذها مبنيًا على المعلومات 
ومدعومًا بعدد من األدوات والمبادئ التوجيهية والوثائق المعيارية األخرى. وفيما يلـي قائمـة مـن المنتجـات المختـارة 

 البشــــــرية الصــــــحية. ومــــــن المتوقــــــع أنــــــه خــــــالل عمــــــرالتــــــي وضــــــعتها منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة بشــــــأن المــــــوارد 
) ســــــتتطور هــــــذه القائمــــــة تطــــــورًا ديناميكيــــــًا وســــــيتم تحــــــديثها لــــــتعكس أدلــــــة جديــــــدة ٢٠٣٠-٢٠١٦( االســــــتراتيجية
وفــــــــرص ناشــــــــئة. لمزيــــــــد مــــــــن المعلومــــــــات واألدوات المحدثــــــــة والمبــــــــادئ التوجيهيــــــــة يرجــــــــى الرجــــــــوع  وأولويــــــــات

 .http://www.who.int/hrh/tools/en/ :إلى
  

  مؤشرات عبء العمل بالنسبة لحاجات الموظفين
 

تســتخدم مؤشــرات عــبء العمــل بالنســبة لحاجــات المــوظفين مبــادئ األعمــال التجاريــة والتخطــيط الصــناعي لقطــاع 
هــذه األداة توجيهــات لمــديري الصــحة بشــأن كيفيــة تحليــل وحســاب عــبء العمــل بالنســبة للعــاملين  الصــحة. وتــوفر

الصـــحيين الســـتخالص متطلبـــات العـــاملين الصـــحيين فـــي مرافـــق الرعايـــة الصـــحية. إن برامجيـــات البرنـــامج ســـهلة 
مـل بالنسـبة لحاجـات التشغيل ومدعمة بكتيب تعليمات سهل المتابعة وبدراسات الحالة الخاصة بمؤشـرات عـبء الع

  .http://www.who.int/hrh/resources/wisn_user_manual/en/ الموظفين
  

ــاملين الصــحيين لصــحة األمهــات  ــروس نقــص المناعــة البشــري وتحســين أدوار الع ــل المهــام بالنســبة لفي تحوي
  والمواليد

 
تقدم المبادئ التوجيهية لتقاسم المهام وتفويضها توجيهـات للبلـدان بشـأن كيفيـة اسـتخدام مـزيج أكثـر تنوعـًا للمهـارات 
 علــى نحــو أكثــر كفــاءة وعقالنيــة لتقــديم الخــدمات األساســية مــن خــدمات لمكافحــة فيــروس نقــص المناعــة البشــري/

األطفــال. وتبــرز المبــادئ التوجيهيــة تــدخالت قائمــة اإليــدز والصــحة اإلنجابيــة، وصــحة األمهــات، وصــحة المواليــد و 
ـــة مـــن حيـــث التكلفـــة لتفـــويض مهـــام تقـــديم الخـــدمات إلـــى كـــوادر أخـــرى مـــن العـــاملين  علـــى البينـــات ومـــؤثرة وفعال

  .http://www.optimizemnh.orgو http://www.who.int/healthsystems/TTR-TaskShifting.pdf الصحيين.
  

  المهنيين الصحيين وتدريبهم تحويل ورفع مستوى تعليم 
 

هــذه المبــادئ التوجيهيــة رؤيــة لتحويــل التعلــيم للمهــن الصــحية، وتقــدم توصــيات بشــأن أفضــل الســبل لتحقيــق  تضــع
الهــدف المتمثــل فــي تخــريج خــريجين مســتجيبين لالحتياجــات الصــحية للســكان الــذين يخــدمونهم. وتشــجع المبــادئ 

والتعليميــة، وعلــى تحســين التفاعــل التوجيهيــة المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة علــى تعزيــز اإلصــالحات المؤسســية 
 والتخطيط بين قطاعي التعليم والصحة وغيرهما من القطاعات.

http://www.who.int/hrh/education/en/ وhttp://whoeducationguidelines.org./content/guidelines-order- -download.  
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  زيادة الوصول إلى العاملين الصحيين في المناطق النائية والريفية من خالل تحسين معدل اإلبقاء عليهم
 

التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة قاعدة األدلة وتوضح خيارات السياسات لتحقيق أقصى قدر مـن معـدل  تفحص
اإلبقاء على العاملين الصحيين في المناطق الريفية والمناطق ناقصة الخدمات. ويمكـن اسـتخدامها جنبـًا إلـى جنـب 

بشـأن  منظمة الصحة العالمية لقواعـد الممارسـةل ةالعالميمدونة المع الموارد األخرى لمنظمة الصحة العالمية، مثل 
لضمان تحقيق أفضل النتائج لمعدل استبقاء العاملين الصحيين فـي البلـدان، التوظيف الدولي للعاملين الصحيين. و 

ســتتحقق أفضــل النتــائج عــن طريــق اختيــار وتنفيــذ حزمــة مــن التوصــيات ذات الصــلة بالســياق، وتشــمل التــدخالت 
 تنظيم والحوافز المالية والدعم الشخصي والمهني.بشأن التعليم وال

./http://www.who.int/hrh/retention/guidelines/en  
  
  لتوظيف الدولي للعاملين الصحيين.بشأن ا منظمة الصحة العالمية لقواعد الممارسةالعالمية لمدونة ال
  

) قانونــًا يهــدف إلــى إنشــاء وتعزيــز WHA63.16، أقــرت جمعيــة الصــحة العالميــة الثالثــة والســتون (٢٠١٠فــي مــايو 
إطــار شــامل يعــزز المبــادئ والممارســات إلدارة أخالقيــة لهجــرة العــاملين الصــحيين الدوليــة. كمــا يحــدد اســتراتيجيات 

وطنيــة، ومتطلبــات األدلــة والبيانــات لتتبــع التنقــل لتســهيل تعزيــز القــوى العاملــة الصــحية فــي إطــار الــنظم الصــحية ال
الــدولي للعــاملين الصــحيين واإلبــالغ عنــه. وقــد أعــد القــانون الــدول األعضــاء لتكــون بمثابــة إطــار مســتمر ودينــامي 

  للحوار والتعاون العالميين.
http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/en/ وhttp://www.who.int/hrh/migration/code/code_en.pdf?ua=1.  

  
  حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية

 
الغرض من حساب القوى العاملة الصحية الوطنية هو توحيد هيكل المعلومات الخاص بالقوى العاملـة الصـحية  إن

وقابليــة التبــادل وكــذلك تتبــع مســار أداء السياســة الخــاص بــالموارد البشــرية الصــحية نحــو تغطيــة صــحية شــاملة. إن 
ق ومتكامـل لجمـع وتحليـل واسـتخدام معلومـات تنفيذ حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية يسـهل اتبـاع نهـج منّسـ

 موحدة للقوى العاملة الصحية من أجل صياغة قرارات سياسة عامة مستندة إلى البينات.
.http://www.who.int/hrh/documents/15376_WHOBrief_NHWFA_0605.pdf  

  
  الحد األدنى من مجموعة البيانات لسجل القوى العاملة الصحية

 
تـــوفر هـــذه األداة إرشـــادات بشـــأن الحـــد األدنـــى مـــن حقـــول المعلومـــات الالزمـــة لتطـــوير أو تعـــديل نظـــام إلكترونـــي 

ودون الــوطني. ويمكــن لــوزارات الصــحة أن تســتخدم الحــد األدنــى مــن للعــاملين الصــحيين علــى الصــعيدين الــوطني 
مجموعــة البيانــات لســجل القــوى العاملــة الصــحية الــواردة فــي هــذه الوثيقــة وذلــك لــدعم تطــوير نظــم معلومــات القــوى 

  .http://www.who.int/hrh/statistics/minimun_data_set/en العاملة الصحية الموحدة
  

  رصد وتقييم الموارد البشرية الصحية مع تطبيقات خاصة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
 

يقدم الكتيب مرجعية شاملة موحدة وسهلة االستخدام لمديري الصحة والباحثين وصـانعي السياسـات مـن أجـل رصـد 
وتقييمهـا، بمـا فـي ذلـك نهـوج تعزيـز القـدرات التقنيـة ذات الصـلة. ويجمـع إطـارًا تحليليـًا مـع الموارد البشرية الصـحية 

طريـة عن التجارب القُ  خيارات استراتيجية لتحسين المعلومات المتعلقة بالقوى العاملة الصحية وقاعدة األدلة، فضالً 
  .http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/25/en التي تسلط الضوء على الُنهج الناجحة
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  تحليل القطاعات الصحية المعطلة
 

بحاالت طوارئ إنسانية معقدة لتحليل وتخطيط نظمهـا  هذا دليل نموذجي يدعم صناع السياسات في أوضاع تتميز
من األداة الجوانب التي ينبغي النظر فيهـا عنـد دراسـة القـوى العاملـة الصـحية فـي  ١٠الصحية. وتستعرض الوحدة 

ــيم، والنشــر  هــذه األوضــاع. وفــي هــذه الســياقات غيــر النظاميــة، يلــزم وضــع اســتراتيجيات مفصــلة للتخطــيط، والتعل
  وٕادارة أداء الموظفين.واالستبقاء 

/http://www.who.int/hac/techguidance/tools/disrupted_sectors/en  تحليـــــل المـــــوارد البشـــــرية  - ١٠نمـــــوذج و
  .http://www.who.int/hac/techguidance/tools/disrupted_sectors/adhsm_mod10_en.pdf?ua=1الصحية: 

  
  

  ٣التذييل 
  

  إطار الرصد والمساءلة
  

ينطــوي إطــار الرصــد والمســاءلة مــن االســتراتيجية العالميــة علــى عمليــة منتظمــة لتقيــيم التقــدم الـــُمحرز علــى مراحلــه 
الرئيســـية. وعلـــى المســـتوى الـــوطني، ينبغـــي أن تنظـــر البلـــدان فـــي تجســـيد اإلجـــراءات ذات الصـــلة التـــي تســـاهم فـــي 

ما يكون مناسـبًا للسـياق. ويجـب أن تشـمل العمليـات اإلنجازات في السياسات الوطنية واالستراتيجيات واُألطر، حسب
واآلليـــات القائمـــة الســـتعراض القطـــاع الصـــحي القائمـــة علـــى إجـــراء تقيـــيم منـــتظم للتقـــدم فـــي برنـــامج القـــوى العاملـــة 
الصــحية فــي الســياق الــوطني. وســوف تتضــمن المســاءلة العالميــة برنامجــًا تقــدميًا لتنفيــذ الحســابات الوطنيــة للقــوى 

)، مـع تقـديم تقـارير سـنوية مـن البلـدان بشـأن المؤشـرات األساسـية للمـوارد البشـرية ٤لصحية (انظر الهـدف العاملة ا
الصحية إلى األمانـة العامـة لمنظمـة الصـحة العالميـة. وسـيتم تبسـيط متطلبـات إعـداد التقـارير للـدول األعضـاء مـن 

لعالميـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة لقواعـــد خـــالل الـــربط الفعـــال لرصـــد االســـتراتيجية مـــع تلـــك التـــي تخـــص المدونـــة ا
الممارســة بشــأن التوظيــف الــدولي للعــاملين الصــحيين، وقــرارات جمعيــة الصــحة األخــرى التــي تركــز علــى المــوارد 
البشــرية الصــحية، والوثــائق والقــرارات االســتراتيجية المعتمــدة علــى المســتوى اإلقليمــي. كمــا ســيتم اســتكمال الرصــد 

تــديرها منظمــة الصــحة العالميــة بالتعــاون مــع منظمــة التعــاون والتنميــة فــي  –ت محــددة العــالمي مــن خــالل تحلــيال
بشــأن الجوانــب المتعلقــة بالمســاعدة اإلنمائيــة الرســمية  -الميــدان االقتصــادي وغيرهــا مــن المؤسســات ذات الصــلة 

  للصحة والتنقل الدولي للعاملين الصحيين.
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  لمساءلة لتقييم التقدم المحرز بشأن المعالم الرئيسية لالستراتيجية العالمية: إطار الرصد وا١,٣الجدول أ
 

المعالم األساسية 
 )٢٠٢٠العالمية (بحلول 

المؤشر األساسي 
دورية جمع  مقام الكسر بسط الكسر )٢٠١٦(

 المصدر البيانات

جميـــــع البلـــــدان لـــــديها  -١
ــــــــات مؤسســــــــية قائمــــــــة  آلي

لتنســــــــيق جــــــــدول أعمــــــــال 
مشــــــترك بــــــين القطاعــــــات 

  للقوى العاملة الصحية.
 

ـــــدان  النســـــبة المئويـــــة للبل
ذات اآلليــــات المؤسســــية 
القائمـــــة لتنســـــيق جـــــدول 
أعمـــــــــال مشـــــــــترك بـــــــــين 
القطاعــات للقــوى العاملــة 

 الصحية.
 

ـــــديها  ـــــدان التـــــي ل عـــــدد البل
وحــدة مــوارد بشــرية صــحية 
أو اختصـــاص يعمـــل علـــى 

ض مـا بـين العالقـات التفاو 
المشــــتركة بــــين القطاعــــات 
والــــــــــــــــــــوزارات التنفيذيــــــــــــــــــــة 
 والجهات المعنية األخرى.

العدد اإلجمالي 
 للبلدان

الحساب  سنوية
الوطني 

للقوى العاملة 
 الصحية

جميـــــع البلـــــدان لـــــديها  -٢
وحــــــــدة خاصــــــــة بــــــــالموارد 
البشــــــرية الصــــــحية تكــــــون 
مســــــــــؤولة عــــــــــن تطــــــــــوير 
السياســـــــــــــــــات والخطـــــــــــــــــط 

  ورصدها.
 

البلــدان التــي لــديها نســبة 
وحــــــدة أو اختصاصــــــات 
معنيــــة بــــالموارد البشــــرية 
الصــحية، تكــون مســؤولة 
عــــــــــن تطــــــــــوير ورصــــــــــد 
السياســـــــــــــات والخطـــــــــــــط 
بشــــــأن المــــــوارد البشــــــرية 

 الصحية.

ـــــديها  ـــــدان التـــــي ل عـــــدد البل
وحـــــــــــدة أو اختصاصـــــــــــات 
معنيـــــــة بـــــــالموارد البشـــــــرية 
الصـــــحية، تكـــــون مســـــؤولة 
عـــــــــــــن تطـــــــــــــوير ورصـــــــــــــد 
السياســـات والخطـــط بشـــأن 

 الموارد البشرية الصحية.

العدد اإلجمالي 
 للبلدان

الحساب  سنوية 
الوطني 

للقوى العاملة 
 الصحية

جميـــــع البلـــــدان لـــــديها  -٣
آليـــــــات تنظيميـــــــة لتعزيـــــــز 
ـــــة  ســـــالمة المرضـــــى ورقاب
كافيــــــــــــة علــــــــــــى القطــــــــــــاع 

 الخاص.

نســبة البلــدان التــي لــديها 
لتعزيــــــــــز  آليــــــــــة وطنيــــــــــة

ســـالمة المرضـــى ورقابـــة 
كافيـــــــــة علـــــــــى القطـــــــــاع 

 الخاص.

ـــــديها  ـــــدان التـــــي ل عـــــدد البل
آليــة وطنيــة لتعزيــز ســالمة 
المرضــى ورقابــة كافيــة مــن 

 القطاع الخاص

العدد اإلجمالي 
 للبلدان

الحساب  سنوية
الوطني 

للقوى العاملة 
 الصحية

جميـــــع البلـــــدان لـــــديها  -٤
آليـــــــــــات اعتمـــــــــــاد ثابتـــــــــــة 

التدريبيــــــــــــــة للمؤسســــــــــــــات 
 الصحية.

نسـبة البلـدان ذات آليـات 
االعتمــــــــــــاد لمؤسســــــــــــات 

 التدريب الصحي.

ـــــديها  ـــــدان التـــــي ل عـــــدد البل
آليـــــات اعتمـــــاد لمؤسســـــات 

 تدريبية صحية.

العدد اإلجمالي 
 للبلدان

الحساب  سنوية
الوطني 

للقوى العاملة 
 الصحية

البلــــدان تحــــرز  جميــــع -٥
تقـــــــدمًا صـــــــوب ســـــــجالت 
ــــــوى العاملــــــة الصــــــحية  الق
ــــــــــوى  ــــــــــع مخــــــــــزون الق لتتب
العاملــة الصــحية وتوزيعهــا 
وتـــدفقها وطلبهـــا وعرضـــها 

 وقدرتها وأجرها.

البلــدان التــي لــديها  نســبة
ــــــــة  ســــــــجل للقــــــــوى العامل
الصــــحية لتتبــــع مخــــزون 
القــــوى العاملــــة الصــــحية 
وتوزيعها وتدفقها وطلبهـا 
وعرضـــــــــــــــــها وقـــــــــــــــــدرتها 

 وأجورها.

ـــــديها  ـــــدان التـــــي ل عـــــدد البل
ـــــــــــة  ســـــــــــجل للقـــــــــــوى العامل
الصـــــــحية لتتبـــــــع مخـــــــزون 
ـــــــة الصـــــــحية  القـــــــوى العامل
وتوزيعهــــا وتــــدفقها وطلبهــــا 
 وعرضها وقدرتها وأجورها.

العدد اإلجمالي 
 للبلدان

الحساب   سنوية
الوطني 

للقوى العاملة 
 الصحية

جميــــع البلــــدان تحــــرز  -٦
ـــــــــــادل  ـــــــــــدمًا صـــــــــــوب تب تق
البيانــات المتعلقــة بــالموارد 
البشـــــــــرية الصـــــــــحية مـــــــــن 
خـــالل الحســـابات الوطنيـــة 
ــــــوى العاملــــــة الصــــــحية  للق
وتقـــــديم مؤشـــــرات أساســـــية 
لألمانــــــة العامــــــة لمنظمــــــة 
 .الصحة العالمية كل عام

نســبة البلــدان التــي لــديها 
حســـــــابات ثابتـــــــة للقـــــــوى 
العاملة الصحية الوطنيـة 
ـــــدم مؤشـــــرات أساســـــية  تق
لألمانــــة العامــــة لمنظمــــة 
ـــــــة كـــــــل  الصـــــــحة العالمي

 .عام

ـــــديها  ـــــدان التـــــي ل عـــــدد البل
ــــــــــة  حســــــــــابات قــــــــــوى عامل
صحية وطنيـة راسـخة تقـدم 
ــــة  مؤشــــرات أساســــية لألمان
العامــــــة لمنظمــــــة الصــــــحة 

 .العالمية كل عام

العدد اإلجمالي 
 للبلدان

الحساب  سنوية 
الوطني 

للقوى العاملة 
 الصحية

شـــــــــــــــــاركت جميـــــــــــــــــع  -٧
الوكــــاالت ثنائيــــة ومتعــــددة 
األطـــــــــراف فـــــــــي الجهـــــــــود 
الرامية إلى تعزيز عمليات 
تقيـــــــــــيم القـــــــــــوى العاملـــــــــــة 
ـــــــــــــــــــــــادل  الصـــــــــــــــــــــــحية وتب

  المعلومات في البلدان.
 

نســــــبة الوكــــــاالت ثنائيــــــة 
ومتعـــددة األطـــراف التـــي 

مــــات القــــوى أدمجــــت تقيي
العاملــة الصــحية وتبــادل 

  المعلومات.
 

عــــــــــدد الوكــــــــــاالت ثنائيــــــــــة 
ومتعــــــددة األطــــــراف التــــــي 
أدمجـــــــت تقييمـــــــات القـــــــوى 
العاملـــــة الصـــــحية وتبـــــادل 

 المعلومات.
 

عدد الوكاالت 
ثنائية ومتعددة 
األطراف التي 
تقوم باإلبالغ 

عن طريق نظام 
إبالغ الدائنين 
الذي وضعته 

منظمة التعاون 
 والتنمية

دراسة   سنوات ٣
استقصائية 
من منظمة 

الصحة 
 العالمية
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المعالم األساسية 
 )٢٠٢٠العالمية (بحلول 

المؤشر األساسي 
دورية جمع  مقام الكسر بسط الكسر )٢٠١٦(

 المصدر البيانات

جميــــع البلــــدان تحــــرز  -١
تقـــــدمًا نحـــــو خفـــــض عـــــدم 
المساواة فـي الوصـول إلـى 
العـــــاملين الصـــــحيين إلـــــى 

  النصف.
 

كثافة العاملين الصحيين 
ـــــة،  (طبيـــــب أســـــنان، قابل
ممرضــــــــــــــة، صــــــــــــــيدلي، 

مــن  ١٠٠٠طبيــب) لكــل 
الســـــــــكان عـــــــــن طريـــــــــق 
التوزيــــــــــع دون الــــــــــوطني 

 على مستوى الحي.

عـــــدد العـــــاملين الصـــــحيين 
ــــــــة،  (طبيــــــــب أســــــــنان، قابل
ممرضة، صيدلي، طبيـب) 
مضــروبًا فــي دون الــوطني 

 ١٠٠٠ ×(الحي) 
 

مجموع السكان 
مضروبًا في 
دون الوطني 

(الحي) 
×  ١٠٠٠ 
 

الحساب   سنوية
الوطني 

للقوى العاملة 
  الصحية

جميــــع البلــــدان تحــــرز  -٢
تقـــــــــدمًا صـــــــــوب تحســـــــــين 
معدالت إتمام الدورات في 
كليــــات الطــــب والتمــــريض 
ومؤسســــــــــــــــات التــــــــــــــــدريب 

 المهني الصحي الحليفة.

نسبة البلدان التي حققـت 
معــدل تخــرج ال يقــل عــن 

فـــي كليـــات الطـــب  ٪٨٠
والتمـــــــريض ومؤسســـــــات 
التدريب المهني الصـحي 

 الحليفة.

عــــدد البلــــدان التــــي حققــــت 
ال يقــــل عــــن  معــــدل تخــــرج

فــــــي كليــــــات الطــــــب  ٪٨٠
والتمــــــــــــريض ومؤسســــــــــــات 
التــــدريب المهنــــي الصــــحي 

 الحليفة.

العدد اإلجمالي 
 للبلدان

الحساب  سنوية
الوطني 

للقوى العاملة 
 الصحية

البلــــدان تحــــرز  جميــــع -٣
ـــــــــــــض  تقـــــــــــــدمًا نحـــــــــــــو خف
اعتمادهــــا علــــى المهنيـــــين 
الصــــــحيين المــــــدربين فــــــي 
ــــــــى النصــــــــف،  الخــــــــارج إل
تنفيـــــــذًا للمدونـــــــة العالميـــــــة 
للممارســات التــي وضــعتها 

 منظمة الصحة العالمية.

حصـــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــاملين 
الصـــحيين المـــدربين فـــي 
الخــــــــــــــــــــــارج (طبيــــــــــــــــــــــب 

 وممرضة).

عـــــدد العـــــاملين الصـــــحيين 
المــــــــــدربين فــــــــــي الخــــــــــارج 

 يب وممرضة).(طب
 

عدد العاملين 
  الصحيين

الحساب  سنوية 
الوطني 

للقوى العاملة 
الصحية؛ 

منظمة 
التعاون 

والتنمية في 
الميدان 

 االقتصادي
جميع الوكاالت ثنائية  -٤

ومتعــــددة األطــــراف تعــــزز 
أوجه التآزر فـي المسـاعدة 
اإلنمائيــة الرســمية بالنســبة 
للتعلــيم والتشــغيل والشــؤون 

والصـحة، دعمـًا الجنسانية 
للتشــغيل الصــحي الــوطني 
وأولويـــــــــــــــــــــــــات النمـــــــــــــــــــــــــو 

 االقتصادي.

نســــــبة الوكــــــاالت ثنائيــــــة 
ومتعـــددة األطـــراف التـــي 
تـــــــدعم فيهـــــــا المســـــــاعدة 
اإلنمائيـــة الرســـمية (مثـــل 
التعلـــــــــــــــــيم والتوظيـــــــــــــــــف 
والشـــــــــــــؤون الجنســـــــــــــانية 
والصحة) تحقيـق أهـداف 

  ج.٣التنمية المستدامة 

عــــــــــدد الوكــــــــــاالت ثنائيــــــــــة 
ف التــــــي ومتعــــــددة األطــــــرا

تــــــــــدعم فيهــــــــــا المســــــــــاعدة 
اإلنمائيــــــة الرســــــمية (مثــــــل 
التعليم والتوظيـف والشـؤون 
الجنســــــــــــــــانية والصــــــــــــــــحة) 
ــــــــة  ــــــــق أهــــــــداف التنمي تحقي

  ج.٣المستدامة 

عدد الوكاالت 
ثنائية ومتعددة 
األطراف في 
نظام إبالغ 

الدائنين الذي 
وضعته منظمة 
 التعاون والتنمية

دراسة   سنوات ٣
استقصائية 
من منظمة 

الصحة 
 العالمية

باعتبارنـــا شـــركاء فـــي  -٥
أهــــــــداف األمــــــــم المتحــــــــدة 
للتنميــــة المســــتدامة، الحــــد 
من الحواجز في الحصول 
علـــــى الخـــــدمات الصـــــحية 
ـــــى  مـــــن خـــــالل العمـــــل عل

ـــــق  ـــــة  ١٠خل ـــــون وظيف ملي
إضــافية علــى األقــل بــدوام 
ــــــاظ  كامــــــل وشــــــغرها والحف
عليها في قطاعي الصـحة 
والرعاية االجتماعية لتلبيـة 

ات الســــكان الــــذين احتياجــــ
يعــــــانون مــــــن نقــــــص فــــــي 

 الخدمات.

عــدد العــاملين الصــحيين 
(جميــــــــــــــــــــــع الكــــــــــــــــــــــوادر 

 المذكورة)

عـــــدد العـــــاملين الصـــــحيين 
 (جميع الكوادر المذكورة)

الحساب   سنوية ال ينطبق
الوطني 

للقوى العاملة 
 الصحية
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المعالم األساسية 
 )٢٠٢٠العالمية (بحلول 

المؤشر األساسي 
دورية جمع  مقام الكسر بسط الكسر )٢٠١٦(

 المصدر البيانات

باعتبارنـــا شـــركاء فـــي  -٦
أهــــــــداف األمــــــــم المتحــــــــدة 
للتنميـــة المســـتدامة، إحـــراز 

ج ٣تقــــــدم بشــــــأن الهــــــدف 
لزيــــــادة التمويــــــل الصــــــحي 
وتوظيــــــف القــــــوى العاملــــــة 
الصــــــــــــــــــحية وتطويرهــــــــــــــــــا 

 وتدريبها واستبقائها.

ســتقوم منظمــة الصــحة العالميــة بالتعــاون مــع الــدول األعضــاء وتعاونيــة البيانــات الصــحية 
ذات الصـــلة لتعزيـــز القـــدرة علـــى رصـــد أهـــداف التنميـــة المســـتدامة ذات والجهـــات المعنيـــة 

  الصلة بالصحة.
 

منظمة 
الصحة 
العالمية 
 والشركاء

NAWA الحساب الوطني للقـوى العاملـة الصـحية؛ :OECD منظمـة التعـاون والتنميـة فـي الميـدان االقتصـادي؛ :SDG هـدف التنميـة :
  الصحة العالمية: منظمة WHO: األمم المتحدة؛ UNالمستدام؛ 

  
__________________  
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      ٨الملحق 
والتهاب الكبد  فيروس العوز المناعي البشريبشأن  االستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة

  ٢٠٢١١-٢٠١٦ للفترةالمنقولة جنسيًا  والعدوىالفيروسي 
 

ُعِرضت مسودات االستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة  المنقولة جنسياً  األمراض المنقولة جنسيًااألمراض  
ومـــن ثـــم اعتمـــدت جمعيـــة  .لكـــي تنظـــر فيهـــا نة والســـتيالتاســـع جمعيـــة الصـــحة العالميـــةعلـــى  ٢فـــي تقـــارير مســـتقلة

ترد أدناه على نحو مستقل قي هي ، و ، الذي اعُتِمدت فيه االستراتيجيات الثالث معاً ٢٢-٦٩ج ص عالصحة القرار 
  .تسهيًال ألمر الرجوع إليها ٣إلى  ١التذييالت من 

  
 ١التذييل 

 االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة
  ٢٠٢١-٢٠١٦ ،فيروس العوز المناعي البشريبشأن 

 
  ]٢٠١٦بريل أنيسان/  ٢٢ – ٦٩/٣١[ج

 المقدمة والسياق

ق بالصــحة العموميــة بحلــول دباعتبــاره أحــد التهديــدات التــي تحــ األيــدزاء وبــاء إنهــالتــزم المجتمــع الــدولي ب  -١
التــي اعتمــدتها الجمعيــة العامــة لألمــم  ٢٠٣٠، وهــو غايــة طموحــة تبنتهــا خطــة التنميــة المســتدامة لعــام ٢٠٣٠ عــام

هــذه االســتراتيجية مســاهمة صــف وت .٢٠٢٠مــع وضــع غايــات مرحليــة لعــام  ٢٠١٥،٣ســبتمبر  المتحــدة فــي أيلــول/
فـإذا تفعلـه. أن منظمـة علـى الفعلـه ومـا أن تالبلدان على ما إذ توضِّح  تحقيق هذه الغايات، من أجلقطاع الصحة 

ذ هـذه اإلجـراءات فإنهـا ستسـّرع االسـتجابة لفيـروس العـوز المنـاعي يـنفمسارات سريعًة فـي ت البلدان والمنظمةسلكت 
 ة.واقع حقيقة "األيدز يةانهصبح "تالبشري وتكثفها لكي 

فــي االســتجابة العالميــة لفيــروس تحققــت للصــحة العموميــة االســتراتيجية إلــى إنجــازات غيــر عاديــة  تســتندو   -٢
تواصــل يو  ١٩٨٦،٤ فــي عــام األيــدزبرنــامج الخــاص لمكافحــة ال منظمــةأطلقــت المنــذ أن  البشــري العــوز المنــاعي

قـــــد فعَّلـــــت و  ٥.شـــــاملةلبالتغطيـــــة الفيـــــة وااللتزامـــــات المتعلقـــــة الـــــزخم الـــــذي تمخضـــــت عنـــــه األهـــــداف اإلنمائيـــــة لأل
                                                           

 ).٢٠١٦(٢٢-٦٩ج ص عانظر القرار    ١

 .٦٩/٣٣وج ٦٩/٣٢وج ٦٩/٣١الوثائق ج   ٢

ـــــــــة العامـــــــــة لألمـــــــــم المتحـــــــــدة    ٣ ـــــــــرار الجمعي ـــــــــة المســـــــــتدامة لعـــــــــام  – ٧٠/١ق ـــــــــا: خطـــــــــة التنمي ـــــــــل عالمن ، ٢٠٣٠تحوي
آذار/  ١٥ فــــــي (تــــــم االطــــــالع http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E انظــــــر:
  .)٢٠١٦ مارس

ـــــي آذار/   ٤ ـــــدز: االســـــتراتيجيات وال١٩٨٧مـــــارس  ف ـــــامج الخـــــاص لمكافحـــــة األي ـــــة ال، نشـــــرت المنظمـــــة "البرن ـــــةهيكلبني : ي
 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/62299/1/WHO_SPA_GEN_87.1.pdf المتوقعـــــة"، وهـــــو متـــــاح علـــــى: الحاجـــــات

 ١٩٩٥–١٩٨٧ نشـر البرنـامج العـالمي لمكافحـة األيـدزفقـد ). باإلضافة إلى ذلـك، ٢٠١٦آذار/ مارس  ١٥في االطالع  (تم
 :" المتـــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــى١٩٩٥–١٩٩٤ثنائيـــــــــــــــــــة الن "التقريـــــــــــــــــــر النهـــــــــــــــــــائي مـــــــــــــــــــع تأكيـــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــى اعنـــــــــــــــــــو ب اً تقريـــــــــــــــــــر 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/65955/1/WHO_ASD_97.1.pdf ٢٠١٦ ار/ مارسآذ ١٥ في (تم االطالع.(  
اإلعــــــالن السياســــــي بشــــــأن فيــــــروس العــــــوز المنــــــاعي البشــــــري  - ٦٥/٢٧٧قــــــرار الجمعيــــــة العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة    ٥

جهودنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل القضـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى فيـــــــــــــــروس العـــــــــــــــوز المنـــــــــــــــاعي البشـــــــــــــــري واأليـــــــــــــــدز  تكثيـــــــــــــــف واأليـــــــــــــــدز:
http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/20110610_UN_A-RES-65-277_en.pdf فــــــي (تــــــم االطــــــالع 

  ).٢٠١٦ذار/ مارس آ ١٥
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فـي اآلونـة  ٢٠١٥١–٢٠١١والعـدوى بفيروسـه فـي الفتـرة  األيـدزاالستراتيجية العالميـة لقطـاع الصـحة بشـأن مـرض 
وخـالل  وبـدء انحسـاره. األيـدزسـاعد علـى وقـف انتشـار وبـاء ، ممـا العالمي والقطريعلى الصعيدين العمل  ةر يخاأل

مليون  ١٧إذ تلقى ما يزيد على ًا، عيسر توسعًا فيروس العوز المناعي البشري  ةلجاعبمتغطية الوسعت تتلك الفترة، 
أعــداد ، وتراجعــت ٢٠١٥شــخص مــن المتعايشــين مــع الفيــروس العــالج بمضــادات الفيروســات القهقريــة بنهايــة عــام 

نحـو القضـاء علـى انتقـال تقـدمًا فـي طريقهـا ت البلدان عشراحقق ، و هالجديدة بالفيروس والوفيات الناتجة عن عدوىال
 أنشــطة االســتجابة للفيــروس فــي البــرامج الصــحية واإلنمائيــة األوســع نطاقــًا.ِرَجــت دأُ الفيــروس مــن األم إلــى الطفــل، و 

 ،فـرص جديـدة يجـب اغتنامهـا تبـرز ف، ٢٠١١إذ تغيـرت أشـياء كثيـرة منـذ عـام  مـا تحقـق؛ة باعـنال مجال للق هنأ إال
السـتجابة وتيرة اتسـريعًا كبيـرًا لـ األيـدزوسيتطلب القضاء على وبـاء  تحديات جديدة كثيرة يلزم التغلب عليها.برزت و 

وال يمكــن تحقيــق هــذا إال مــن  ومــا بعــده. ٢٠٣٠حتـى عــام  الً علـى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة ثــم عمــًال متواصــ
 خالل تجديد االلتزام السياسي، وتوفير موارد إضافية، وابتكارات تقنية وبرمجية.

بالغ األهمية لتحقيـق في موقع ستجابة قطاع الصحة لفيروس العوز المناعي البشري ااالستراتيجية وتضع   -٣
 كمـــا تشـــجع .ألهـــداف التنميـــة المســـتدامةهـــي إحـــدى الغايـــات الصـــحية األساســـية و التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، 

ّي، لصـحامبـادئ حقـوق اإلنسـان واإلنصـاف وهو نهـج راسـخ الجـذور فـي  ،ز على الناسركِّ يي نهج تبنِّ  االستراتيجية
الجديــدة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري والوفيــات عــدوى ال أعــداد ث تراجــع كبيــر فــياحــدإفــي ها ماســهإلــى جانــب إ

االسـتراتيجية قدِّم وسـت الفيـروس.هـذا ن صـحة وعافيـة جميـع األشـخاص المتعايشـين مـع يسـتحفـي ذات العالقة بـه، و 
تمّكن النـاس سـالوقاية من فيروس العوز المناعي البشري وتركيزهـا، و وتيرة جهود لجهود الرامية إلى تسريع التوجيه ل

توفر عالجـًا بمضـادات الفيروسـات القهقريـة سـبـالفيروس، و أو عـدم إصـابتهم م ابتهصـمـن حيـث إمن معرفة حـالتهم 
مييـز بسـبب ورعاية شاملة طويلة المدى لجميع األشـخاص المتعايشـين مـع الفيـروس، وتتصـدى النتشـار الوصـم والت

  اإلصابة بالفيروس.

والــروابط القويـة مــع القضــايا الصـحية واإلنمائيــة األخــرى النطــاق والبـد مــن التأكيـد علــى الشــراكات الواسـعة   -٤
تامًا مـع خطـة الصـحة والتنميـة وغاياتهـا لمـا بعـد اتساقًا االستراتيجية  هذه وتتسق ي المرحلة التالية من االستجابة.ف

متعــددة  قطاعــاتنطاقــًا وضــمن مســاهمة قطــاع الصــحة فــي اســتجابة أوســع االســتراتيجية أيضــًا وتقــدم  .٢٠١٥عـام 
كمـا  ٢٠٢١.٢–٢٠١٦ فـي الفتـرة األيـدزاستراتيجية برنامج األمم المتحدة المشـترك لمكافحـة  تهنيَّ بَ ذي على النحو ال

تتســـق أيضـــًا مـــع اســـتراتيجيات وخطـــط الصـــحة العالميـــة األخـــرى ذات العالقـــة، بمـــا فيهـــا االســـتراتيجيات والخطـــط 
اإلنجابيـة وصـحة األم والطفـل المعنية باألمراض المنقولة جنسيًا والسل والتهاب الكبد الفيروسـي والصـحة الجنسـية و 

وقـد  ز علـى النـاس.ّكـرَ تـي تُ واألمـراض غيـر السـارية والخـدمات الصـحية المتكاملـة الوالصحة النفسية ومأمونية الدم 
منهـا بـأن البلـدان والمجتمعـات  اً الجهـود غيـر العاديـة التـي بـذلتها بلـدان كثيـرة إقـرار التوجيهـات مـن ت المسودة مداست

في اعتبارها استراتيجيات مكافحة فيروس العـوز  ت االستراتيجيةأخذقد و  ريان في االستجابة.المحلية عنصران محو 
ن، بمـــا فـــي ذلـــك و شـــركاء التنميـــة الرئيســـي تـــي وضـــعهاالمنـــاعي البشـــري واالســـتراتيجيات الصـــحية األوســـع نطاقـــًا ال

الطارئــة للمســاعدة فــي مجــال والســل والمالريــا وخطــة رئــيس الواليــات المتحــدة  األيــدزالصــندوق العــالمي لمكافحــة 
الســتراتيجية فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، فهــي ســتمنع الفقــر ل وسيســهم التنفيــذ الكامــل ٣.األيــدزمكافحــة 

وتخفـــف وطأتـــه، وتحـــد مـــن اإلجحـــاف فـــي إتاحـــة الخـــدمات، وتشـــجع المســـاواة بـــين الجنســـين، وتعـــزز اإلنتاجيـــة، 
 وتتصدى لإلقصاء والوصم والتمييز.

                                                           
 متاحـــــة علـــــى: ٢٠١٥–٢٠١١فـــــي الفتـــــرة  والعـــــدوى بفيروســـــه االســـــتراتيجية العالميـــــة لقطـــــاع الصـــــحة بشـــــأن األيـــــدز   ١

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44606/1/9789241501651_eng.pdf ٢٠١٦ ذار/ مارسآ ١٥ في (تم االطالع.(  
 ، انظـــــــــــــر:٢٠٢١–٢٠١٦اســـــــــــــتراتيجية برنـــــــــــــامج األمـــــــــــــم المتحـــــــــــــدة المشـــــــــــــترك لمكافحـــــــــــــة األيـــــــــــــدز فـــــــــــــي الفتـــــــــــــرة    ٢

http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015/UNAIDS_PCB37_15-18 ــــــــــــــــــم االطــــــــــــــــــالع آذار/  ١٥ فــــــــــــــــــي (ت
  .)٢٠١٦ مارس

 للمزيــــد مــــن المعلومــــات عــــن خطــــة رئــــيس الواليــــات المتحــــدة الطارئــــة للمســــاعدة فــــي مجــــال مكافحــــة األيــــدز، انظــــر:    ٣
http://www.pepfar.gov/about/strategy/ ٢٠١٦آذار/ مارس  ١٥ في (تم االطالع.(  
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خمســـة  وتشـــملوتـــنص االســـتراتيجية علـــى رؤيـــة وأهـــداف وٕاجـــراءات لالســـتجابة العالميـــة لقطـــاع الصـــحة،   -٥
هــات اســتراتيجية، وهــي: تعزيــز وتركيــز البــرامج والخطــط الوطنيــة المعنيــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري مــن جُّ وَ تَ 

خـدمات األساسـية والتـدخالت الزمـة مـن خالل المعلومات االستراتيجية السليمة والتصريف السديد للشؤون؛ تحديد ح
خــدمات فيــروس العــوز المنــاعي الكاملــة لسلســلة الفيــروس العــوز المنــاعي البشــري علــى امتــداد فــي ر يأثتــعاليــة الال

خــدمات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري لمختلــف المجموعــات الســكانية الكاملــة لسلســلة الالبشــري؛ تكييــف وتقــديم 
سلســلة للتمويــل الكامــل لاأعلــى مســتوى مــن الجــودة وتحقيــق التغطيــة العادلــة؛ تنفيــذ نظــم  لبلــوغ ،والمواقــع الجغرافيــة

خــدمات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري وللتقليــل إلــى أدنــى حــد مــن مخــاطر تعــرض مــن يحتــاجون إلــى الكاملــة ل
  .)١(انظر الشكل  الخدمات للضوائق المالية؛ تشجيع االبتكار لدفع عجلة التقدم

 ٢٠٢١-٢٠١٦، العالمية لقطاع الصحة بشأن فيروس العوز المناعي البشري الستراتيجيةل اإلطار العام ١الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

انعدام حاالت العدوى الجديدة بفيروس العوز المناعي البشري، وانعدام الوفيات الناجمة  الرؤية:
س أن ينعموا بحياة عنه، وانعدام التمييز المتعلق به، في عالم يتيح لألشخاص المتعايشين مع الفيرو 

  .طويلة ويتمتعوا بالصحة

  .٢٠٣٠كخطر يهدد الصحة العمومية بحلول عام  األيدزالقضاء على وباء  الهدف:

  ؛ وانعدام حاالت٥٠٠ ٠٠٠خفض حاالت العدوى الجديدة إلى أقل من  :٢٠٢٠غايات عام 
. ٥٠٠ ٠٠٠عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى أقل من  العدوى الجديدة بين األطفال. وخفض

  ٪ من المرضى؛٩٠٪ من األشخاص المتعايشين مع الفيروس لالختبار؛ وعالج ٩٠وخضوع 
  ٪ منهم.٩٠وحدوث الكبت الفيروسي لدى 

  التغطية الصحية الشاملة، وسلسلة الخدمات، ونهج الصحة العمومية. ُأطر العمل:

  الشاملةالصحية  لتغطيةالثالثة لاألبعاد 

  التوجه 
 ٤االستراتيجي 

 ألغراضالتمويل 
  االستدامة

  
 التمويل

  التوجه 
   ٣االستراتيجي 

توفير الخدمات 
  لضمان اإلنصاف

  
 "كيف"

  التوجه 
  ٢االستراتيجي 

التدخالت الرامية 
  إلى إحداث األثر

  
 "ماذا"

  التوجه 
   ١االستراتيجي 

المعلومات توفير 
  إجراءات التخاذ

  مركزة
  

 "من" و"أين"

  التوجه 
   ٥االستراتيجي 

االبتكار من أجل 
  وتيرةتسريع 

    الخدمات
 المستقبل

  تنفيذ االستراتيجية:
 القيادة والشراكة والمساءلة والترصد والتقييم

عمل الشركاء الُقطريين

ييم
التق
د و
رص
ال

 

 العمل الُقطري

عمل المقر الرئيسي للمنظمة ومكاتبها 
عمل الشركاء الدوليين اإلقليمية والُقطرية
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  إطار االستراتيجية العام
 نات رئيسية، وهي:تشتمل االستراتيجية على خمسة مكوِّ   -٦

 وأنشـــطة البشـــري المنـــاعي العـــوز فيـــروس ألوبئـــة القـــائم الوضـــع يســـتعرض - للوضـــع عـــام تقيـــيم  )١(
 االسـتثمار ضـرورة وينـاقش، المسـتقبل فـي تظهـر قـد التـي والتحـديات الفـرص ويحـدد، لهـا االستجابة
 ؛البشري المناعي العوز لفيروس الصحة قطاع استجابة أنشطة في الكافي

، الشــاملة الصــحية التغطيــة( لالســتراتيجية الثالثــة التنظيميــة األطــر يصــف - االســتراتيجية صــياغة  )٢(
 )؛العمومية الصحة ونهج، البشري المناعي العوز فيروس لخدمات الكاملة والسلسلة

 بـاألثر المتعلقـة الغايـات مـن مجموعـة بتقـديم - عالميـة وغايات أهداف ووضع عالمية رؤية تقديم  )٣(
 ؛االستجابة أنشطة عجلة لدفع ٢٠٣٠و ٢٠٢٠ لعامي الخدمة وتغطية

 سـتتخذها التـي السـريع المسـار ذات بـاإلجراءات توصـية وفيـه - األولوية ذات باإلجراءات التوصية  )٤(
هات من واحد كل ضمن العالمية الصحة ومنظمة البلدان  ؛ الخمسة االستراتيجية التوجُّ

 الشــراكات ذلــك فــي بمــا، االســتراتيجية تنفيــذ فــي الرئيســية للعناصــر شــرح وفيــه – التنفيــذ توجيــه  )٥(
 .التكاليف وتقدير والتقييم والرصد االستراتيجية

 االستجابة لفيروس العوز المناعي البشريوتيرة  أن ُيسّرع لماذا يجب على العالم  -١
بدأت االسـتثمارات الهائلـة فـي االسـتجابة لفيـروس العـوز المنـاعي البشـري علـى مـدى الخمسـة عشـر عامـًا   -٧

فيــروس العــوز المنــاعي البشــري الوفيــات الناجمــة عــن  االنخفاضــات الكبيــرة فــيشــهد حيــث ت هــا،أكل الماضــية تــؤتي
ت بالفعــل إلــى مكافحــة وبــاء فيــروس العــوز َهــخــالل العقــد الماضــي علــى االلتزامــات والمــوارد واالبتكــارات التــي ُوجِّ 

تصــل بفيــروس العــوز تتراجــع عــدد األشــخاص الــذين يموتــون ألســباب  ٢٠١٥ عــام فــيو  المنــاعي البشــري العــالمي.
مليـــون) وفـــاة، أي بانخفـــاض  ١,٣–٩٤٠ ٠٠٠ النطـــاقمليـــون ( ١,١ نحـــوالمنـــاعي البشـــري، فقـــد حـــدث مـــا يقـــدر ب

العـــالج بمضـــادات  فـــرص الحصـــول علـــى، وجـــاء هـــذا إلـــى حـــد كبيـــر نتيجـــة زيـــادة ٢٠٠٣ عـــام عـــن ٪٤٣نســـبته 
عـدد الحـاالت الجديـدة لإلصـابة بعـدوى فيـروس العـوز المنـاعي البشـري  ٢٠١٥عـام  ُقدِّر فـيو  الفيروسات القهقرية.

 ١،٣مليون حالة) ٢,٤و ١,٨مليون حالة (ضمن نطاق يتراوح بين  ١,٢بنحو 

 التحديات ١-١
على الرغم من التقدم الكبير فـي االسـتجابة، مازالـت أوبئـة فيـروس العـوز المنـاعي البشـري تمثـل مشـكالت   -٨

 .التي تحققت تلقي بظاللها على المكاسبهامة تحديات ي وه ،قاليمالصحة العمومية في جميع األكبرى تواجه 

يســير هــا نطاق الخــدمات الحاليــة غيــر كافيــة، ومعــدل توســيعبتغطيــة التعتبــر  - جهــود غيــر كافيــة وبطيئــة  -٩
وخـــدمات فيـــروس العـــوز المنـــاعي كمـــا أن المنـــافع الكاملـــة لتـــدخالت  أبطـــأ مـــن أن يحقـــق الغايـــات العالميـــة،بـــوتيرة 

 مليـــون شـــخص متعـــايش مـــع الفيـــروس فـــي نهايـــة ٣٧فعلـــى مســـتوى العـــالم، ومـــن أصـــل  البشـــري لـــم تتحقـــق بعـــد.

                                                           
عرضــها فــي مســودة االســتراتيجية علــى التقــارير القطريــة الدوريــة، ونظــم التبليــغ الخاصــة تعتمــد معظــم البيانــات التــي يــتم    ١

برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيـدز والعـدوى بفيروسـه مـن قبيـل النظـام العـالمي للتبليـغ  بمنظمة الصحة العالمية و
 باالستجابة لمرض األيدز.
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مليون شخص  ٢٢مليون شخص يجهلون إصابتهم بفيروس العوز المناعي البشري، و ١٧، كان هناك ٢٠١٤ عام
 ١.ال يحصلون على العالج بمضادات الفيروسات القهقرية

يتوزع النجاح الذي تحقق في مكافحة فيروس  –من إهمال الناس جحاف و استمرار جوانب ضخمة من اإل  -١٠
حدوث فيروس العوز المناعي البشري حين أن ي يفتقد إلى العدل وٕالى اإلنصاف، فف وز المناعي البشري توزيعاً الع

ث يبلـغ معـدل إصـابة المراهقـات والشـابات فـي حيـ ،قـاليمبوجه عـام، فإنـه يتزايـد فـي بعـض البلـدان واألآخذ بالتراجع 
التقـدم ، ثـم إن ن فـي األعمـارونهسـاو ذين يأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ضعف معدل إصابة الصـبيان والرجـال الـ

طر اخـلم اً عرضتالمحرز غير كاف أو غير سريع بما يكفي، إذ ال يصل إلى كثير من المجموعات السكانية األشد 
باإلضافة إلى ذلك، هناك تفاوتات كبيـرة فـي مـدى إتاحـة العـالج والرعايـة،  المناعي البشري. العدوى بفيروس العوز

ومازالت انتهاكات حقوق اإلنسـان، باإلضـافة  حيث ينخفض مستواها بالنسبة إلى الصبيان والرجال في بلدان كثيرة.
الخــدمات الصــحية، وخصوصــًا إلــى تفشــي العنــف القــائم علــى نــوع الجــنس والوصــم والتمييــز، يحــوالن دون إتاحــة 
 ٢.لألطفال والمراهقين والشابات والمجموعات السكانية الرئيسية المَعرَّضة للمخاطر

مـن األشـخاص  ٪٧٠تشير التقديرات إلى أن هناك نحـو  - تتطلب البلدان المتوسطة الدخل تركيزًا خاصاً   -١١
سيتحدد النجاح و في البلدان المتوسطة الدخل،  موجودونالمتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري حول العالم 

الجهات لدى ولويات األفي ظل تغير و  ا.وّقفهالجهود المبذولة في هذه البلدان أو توتيرة العالمي أيضًا بمدى تسارع 
الوقـت  وفـي توسيع نظم تمويل الصحة العادلة والمستدامة أهميـة خاصـة للبلـدان المتوسـطة الـدخل.أصبح ل المانحة

نفســه، ستواصــل البلــدان المنخفضــة الــدخل اعتمادهــا علــى المســاعدة اإلنمائيــة الخارجيــة لضــمان حصــول خــدمات 
 فيروس العوز المناعي البشري الضرورية على التمويل الكافي.

 يواجه العـالم سلسـلة متزايـدة التعقيـد مـن التحـديات، - المجتمعات الهشة والمجموعات السكانية المتنقلة  -١٢
حيــث يمكــن أن يتســبب الصــراع والكــوارث الطبيعيــة واألزمــات االقتصــادية وتغيــر المنــاخ فــي وقــوع حــاالت طــوارئ 
إنســانية تــدمر نظــم الصــحة المحليــة وتشــرد المجتمعــات وتجبــر أعــدادًا متزايــدة مــن النــاس علــى الهجــرة، مــع انقطــاع 

 الخدمات الصحية أو تدني توافرها.
غالبًا ما تخفق أنشطة االستجابة الوطنية لفيروس العـوز  - ياً افتوجيهًا كمات عدم توجيه التدخالت والخد  -١٣

المناعي البشري في تركيز تدخالتها على المجموعات السكانية والمواقع الجغرافية التي هي فـي أشـد الحاجـة إليهـا، 
 أثرها.لل من مما يزيد بالتالي أوجه عدم كفاءتها ويق

مــع  التوســع الســريع فــي بــرامج فيــروس العــوز المنــاعي البشــريعــّرض ي – ضــمان الجــودة والحفــاظ عليهــا  -١٤
تقويض فعاليـة هـذه البـرامج وتبديـد المـوارد الثمينـة والمسـاهمة فـي الحصـائل لمخاطر ضمان جودة الخدمات  إهمال

فضـمان جـودة  مـن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري. دويـةظهور سالالت مقاومة لألمثل حة العمومية، صللالسلبية 
 .أمر أساسيّ  سلع الوقاية والتشخيص والعالج في ظل تزايد الطلب واالستخدام

                                                           
١   Global AIDS Update 2016, UNAIDS http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/Global-AIDS-update-2016 

  ).٢٠١٦حزيران/ يونيو  ٢٣(تم االطالع في
علـى الوجـه  ألساسـيةالعـوز المنـاعي البشـري تعريـف المجموعـات السـكانية الخاصـة بفيـروس سـتراتيجية اهـذه اال تسـتخدم   ٢

ـــــــــذي عرضـــــــــته اســـــــــتراتيجية برنـــــــــامج األمـــــــــم المتحـــــــــدة المشـــــــــترك لمكافحـــــــــة األيـــــــــدز  ـــــــــى ،٢٠٢١-٢٠١٦ال  المتاحـــــــــة عل
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015/UNAIDS_PCB37_15-18  ــــــــــــــــــم االطــــــــــــــــــالع فــــــــــــــــــي آذار/  ١٥(ت

لمجموعـات السـكانية المعرَّضـة للمخـاطر هـي مجموعـات مـن النـاس الـذين يغلـب االمجموعات األساسـية أو : ")٢٠١٦ مارس
أن يتعرضــوا أكثــر مــن غيــرهم لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري أو لنقلــه، والــذين تعتبــر مشــاركتهم حاســمة لنجــاح االســتجابة 

المعرَّضـة للمخـاطر المتعايشـين مـع فيـروس األيـدز، وفـي معظـم للفيروس، وفـي جميـع البلـدان تتضـمن المجموعـات السـكانية 
ـــذين يتعـــاطون  ـــذين يمارســـون الجـــنس مـــع الرجـــال واألشـــخاص المتحولـــون جنســـيًا واألشـــخاص ال المواقـــع يتعـــرض الرجـــال ال

ة بفيـروس المخدرات حقنًا والعاملون في الجنس والزبائن الذين يتـرددون علـيهم، والمسـاجين لمخـاطر أكثـر مـن غيـرهم لإلصـاب
العــوز المنــاعي البشــري، إال أنــه ينبغــي علــى كــل بلــد علــى حــدة أن يضــع تعريفــًا للمجموعــات الســكانية المحــددة التــي تعتبــر 

  .أساسية في الوباء فيها والتي يتم االستجابة استنادًا إلى السياق االجتماعي والوبائي"
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تشـهد الوفيـات نتيجـة اإلصـابة  - ازدياد عبء حاالت العدوى المصـاحبة واالعـتالالت المصـاحبة األخـرى  -١٥
ن االسـتثمارات فـي الحصول على العالج بمضادات الفيروسـات القهقريـة، لكـمدى انخفاضًا في ظل توسيع  األيدزب

والتهــاب  Bمعــدالت المراضــة والوفيــات المرتبطــة بالعــدوى المصــاحبة، كالتهــاب الكبــد  تزايــدالعــالج تواجــه تحــديات 
والسـكري واألمـراض  وأمراض القلـب واألوعيـة الدمويـة، واالعتالالت المصاحبة األخرى، بما فيها السرطان Cالكبد 

وعلـــى الـــرغم مـــن التوســـع فـــي العـــالج  .لعقليـــة) وتعـــاطي مـــواد اإلدمـــانوالصـــحة النفســـية (ا غيـــر الســـارية األخـــرى
فيـروس العـوز المنـاعي لالتحسـن فـي الوقايـة مـن عـدوى السـل المصـاحبة مجاالت بمضادات الفيروسات القهقرية، و 

البشري وتدبيرها العالجي، مازال السل هو السـبب الرئيسـي لـدخول المستشـفيات بـين البـالغين واألطفـال المتعايشـين 
 لوفيات المرتبطة بفيروس العوز المناعي البشري.لالسبب الرئيسي هو مع فيروس العوز المناعي البشري، ويظل 

اإلبقـاء أن  يعنثابتة، والتي تاالستجابة النقطة بلغ الوباء العالمي  - فيال يكزيادة العمل في مجال واحد   -١٦
مســتويات االرتفــاع فــي إلــى عــودة  فيهــا ســيؤدي ســريعاً  تــدريجيالع توّســالة أو حاليــعلــى التغطيــة عنــد مســتوياتها ال

يكــون الســير بــالوتيرة الحاليــة كافيــًا  ولــن .بــهالجديــدة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري والوفيــات المرتبطــة عــدوى ال
زداد عدد الجديدة بفيروس العوز المناعي البشري، وسي عدوىالحاالت وستزداد  للقضاء على وباء يتطور باستمرار،

ـــذين ســـيحتاجون األشـــخاص  ـــة،ال . ففـــي تكـــاليف الوقايـــة والرعايـــة والعـــالجارتفـــاع تواصـــل يوس إلـــى العـــالج والرعاي
مليـــون  ٣٦,٧  دد األشـــخاص المتعايشـــين مـــع فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري حـــوالي، بلـــغ عـــ٢٠١٥عـــام  نهايـــة

 مليون) حول العالم. ٣٩,٨و مليون  ٣٤ النطاق(

فقــدان االســتجابة لفيــروس  ســيؤدي إلــى "ل علــى مــا هــو عليــهعمــالفــي ســتمرار الا" :معضــلةويواجــه العــالم   -١٧
ة ســـتتفادى تلـــك االســـتراتيجي اإلجـــراءات المبينـــة فـــي هـــذهإال أن  .بـــل وتراجعهـــازخمهـــا لالعـــوز المنـــاعي البشـــري 

عاليـة األثـر وتطويرهـا وتنفيـذها للوقايـة مـن فيـروس شـاملة تـدخالت وتيرة العمل في هي تتضمن تسريع ف الحصيلة،
علــى الحقــوق وعلــى النــاس، وتحديــد تمويــل مســتدام لبــرامج ترتكــز نهــوج  تبــاعالعــوز المنــاعي البشــري وعالجــه، وا

التــدريجي لالســتجابة للفيــروس فــي بــرامج تكامــل والــدمج العــوز المنــاعي البشــري فــي المســتقبل، وضــمان الفيــروس 
 .وسع نطاقاً الصحة وخدماتها األ

 االستعداد لقفزة كبيرة إلى األمام ٢-١
لــدفع االســتجابة إلــى مســار  تمضــ عامــاً  ١٥هنــاك فــرص هائلــة لالســتفادة مــن التقــدم المحــرز علــى مــدى   -١٨

قـــدم فـــي تومـــن الضـــروري أن يضـــطلع قطـــاع الصـــحة بـــدور قيـــادي مـــع ال .األيـــدزجديـــد نحـــو القضـــاء علـــى وبـــاء 
 االستجابة.

 لإلجراءات ذات المسار السريع  بالغة األهميةمجاالت   ١-٢-١  
لفيروس العوز المناعي البشري لكـي نسـتفيد مـن  ةحالياليجب أن ننطلق من الزخم الذي تشهده االستجابة   -١٩

لكـن األمـر يحتـاج إلـى مـا هـو أكثـر  د.تجـدِّ المالقاعدة المتينة من البرامج الوطنية الشاملة ونستغل االلتزام السياسـي 
 ٢٠٢٠فهناك ستة مجاالت ستتطلب التزامات وموارد جديدة وجهودًا مكثفة لبلوغ الغايات المحددة لعـامي  من ذلك.

 .٢٠٣٠و

المضـــادة للفيروســـات دويـــة هنـــاك إدراك تـــام بمـــا لأل لوقايـــة بـــأدوات جديـــدة:المشـــتركة لوســـائل التـــدعيم   -٢٠
القهقريــة، ومــن ضــمنها العــالج بمضــادات الفيروســات القهقريــة، مــن آثــار فــي الوقايــة مــن فيــروس العــوز المنــاعي 

اســتخدام األدويــة ب - اإلجــراءات االتقائيــة قبــل التعــرضكمــا تأكــدت اإلمكانيــة الهائلــة التــي تنطــوي عليهــا  البشــري،
ويمكـن للجمـع بطريقـة اسـتراتيجية  المضادة للفيروسات القهقريـة للوقايـة مـن عـدوى فيـروس العـوز المنـاعي البشـري.

وقايـة مشـتركة للوسـائل الالبين العالج بمضادات الفيروسات القهقرية واإلجراءات االتقائيـة قبـل التعـرض، فـي إطـار 
فـي الجـنس و فـي ممارسـة شـركاء الالفيـروس إلـى  انتقـالعلـى  ن فيروس العوز المنـاعي البشـري، أن يقضـي تقريبـاً م
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إن  الذكور.لدى ختان الطبي الطوعي لمزيد من االستفادة من القدرة الوقائية لالوهناك مجال رحب لتحقيق   -٢١
تـي الـذكور فـي البلـدان اللـدى ختـان الطبـي الطـوعي لل ٪٨٠تحقيق غاية التغطيـة بنسـبة االبتكارات التي تقترب من 

"ذات أولويــة" ســوف تســاعد علــى حــدوث انخفــاض شــديد فــي اإلصــابات الجديــدة فــي بعــض تــم تعيينهــا علــى أنهــا 
 نتشار ألوبئة فيروس العوز المناعي البشري في العالم.معدالت االاألماكن التي تشهد أعلى 

لكـن  الدعامـة األساسـية لبـرامج الوقايـة، ، ومشاركتها مع الُمَزلِّقـات،جب أن تظل العوازل الذكرية واألنثويةي  -٢٢
مج التـرويج ابـر إعـداد حيـث يمكـن لالبتكـارات فـي  الفوائد الكاملة من وراء االستخدام المتسق للعوازل لم تتحقق بعد،

وســيكون تطــوير  لمنــاعي البشــري دفعــة قويــة إلــى األمــام.الســتخدام العــوازل أن تعطــي االســتجابة لفيــروس العــوز ا
تنضـّمان لميكروبات ولقاح لفيروس العوز المناعي البشري، إضافتين فعالتين في إبادة اة لاالفعّ موضعية المبيدات ال

 من تدخالت الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري.بما يتضمنه  تهتزايد قو ت ملفّ إلى 

مــن حيــث  األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري بحــالتهمضــمان معرفــة جميــع   -٢٣
اختبــار فيــروس العــوز المنــاعي البشــري، بمــا فــي ذلــك االختبــار الــذاتي المتبعــة فــي  نهــوج الجديــدةال إن :اإلصــابة

ــمضــمونة الجــودةالتكنولوجيــات الجديــدة الالمجتمــع، و االختبــار الــذي يرتكــز علــى و  مزيــد مــن ر بــالتعرف علــى ، تبشِّ
األشخاص المتعايشين مع فيـروس العـوز المنـاعي البشـري وربطهـم بـالعالج والرعايـة المبكـرين، ممـا يزيـد إمكانيـات 

خـــدمات اختبـــار ى لـــعلتركيـــز االســـتراتيجي لوســـيكون  الوقايـــة مـــن الفيـــروس وفعاليـــة عالجـــه إلـــى الحـــد األقصـــى.
 طر، وتشخيص الناس مبكرًا.اخملل اً عرضتفي الوصول إلى من هم أشد  ةحاسمأهمية الفيروس 

 جيـد النوعيـة لجميـع األشـخاص المتعايشـين مـع فيـروس العـوز المنـاعي البشـري:الالتوسع في العالج   -٢٤
مليـــون شـــخص إلـــى جميـــع األشـــخاص المتعايشـــين مـــع  ١٧يجـــب أن يكـــون ســـد الفجـــوة فـــي العـــالج، والتوســـع مـــن 

الجديـدة عـدوى مـن الحـاالت  ون حـدوثدول شـأنه أن يحـ فيروس العوز المناعي البشـري، مـن األولويـات، وهـذا مـن
لكـن البـدء فـي العـالج بمضـادات الفيروسـات القهقريـة لجميـع األشـخاص المتعايشـين مـع  هائـل، قـدرالوفيـات بمن و 

ويجـب إعـارة اهتمـام خـاص  جهـد غيـر مسـبوق.بـذل فيروس العوز المناعي البشري سيتطلب مـن البلـدان والشـركاء 
في إتاحة العالج بحيث يصل العالج إلى من تعرضـوا لإلهمـال، مـن رّضـع وأطفـال  التفاوتب جوانللتصدي ألشد 

والبــــد مــــن ضــــمان جــــودة األدويــــة  ومراهقــــات ومــــراهقين ورجــــال ومجموعــــات ســــكانية رئيســــية معرضــــة للمخــــاطر.
الرعاية لتحقيـق  كما يلزم وجود استراتيجيات للوصول إلى أقصى التزام بالعالج واالحتفاظ بالمرضى في والخدمات.

 إمكانيات العالج كاملة.

 الشـمولية:الرعايـة ز علـى األشـخاص و ركِّـتـي تالحفاظ على صحة الناس وأرواحهم من خـالل الرعايـة ال  -٢٥
البد من تلبية االحتياجات الصحية العامة لدى ماليين األشخاص المتعايشين مـع فيـروس العـوز المنـاعي البشـري، 

الــروابط بــين خــدمات  ؤديوتــ لقــون عالجــًا مــدى الحيــاة بمضــادات الفيروســات القهقريــة.يت أولئــك الــذينومــن بيــنهم 
لـــى إفيــروس العـــوز المنــاعي البشـــري وخــدمات الســـل والتهــاب الكبـــد الفيروســي والقضـــايا الصــحية الكبـــرى األخــرى 

تلك الروابط، بما فيها الروابط مع خدمات األمـراض ٕان تقوية و  .تقليصًا ملحوظاً تقليص معدالت المراضة والوفيات 
إن  ثـم األثر الكلي للبـرامج.ز زِّ عمما ي ،ز على األشخاصركِّ ترعاية شمولية ومتكاملة ستضمن توافر غير السارية، 

دوى عـء اعبـأمج مكافحـة فيـروس العـوز المنـاعي البشـري والسـل فـي البلـدان التـي تشـهد أعلـى االمشترك لبـر اإلعداد 
 مــن فــرص زيــديســاعد علــى تعزيــز المزيــد مــن التكامــل، و يفيــروس العــوز المنــاعي البشــري لعــدوى  المصــاحبة الســل

ويتـــيح  فـــي الوقـــت نفســـه أقصـــى كفـــاءة فـــي اســـتخدام المـــوارد. ، ويحقـــقالحصـــول علـــى التـــدخالت المنقـــذة لـــألرواح
ــ معالجــةاســتخدام نمــوذج  اعي البشــري ورعــايتهم فرصــًا الحــاالت المزمنــة فــي عــالج المصــابين بفيــروس العــوز المن

والصــحة النفســية (العقليــة) واضــطرابات تعــاطي  لتلبيــة الحاجــات الصــحية األعــم وخصوصــًا األمــراض غيــر الســارية
مكونــًا حاســمًا مــن مكونــات أي اســتجابة شــاملة لقطــاع الصــحة، ممــا يســاعد  الملطفــةوتظــل الرعايــة  .مــواد اإلدمــان

 .التي يعانون منها عراض األخرىلألعلى حفظ كرامة الناس وضمان راحتهم في التدبير العالجي آلالمهم و 
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تتجاهـل االسـتجابة لفيـروس العـوز  نلـ طر وحمـايتهم:للمخـالإلصـابة و  تعرُّضـاً  الوصول إلى مـن هـم أشـد  -٢٦
فيجــب أن تصــل  ل.اهمــكثــر معانــاة مــن اإلالمجموعــات الســكانية األشــد تضــررًا واألبعــد اليــوم نــاعي البشــري الم

تدخالت الوقاية الفعالة من الفيروس وتدخالت التمكين إلى الفتيات والشابات، الالتي يشكلن فئة مازالت هي األشد 
تضــررًا فــي مجتمعــات كثيــرة، وخصوصــًا فــي أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكبــرى التــي تــرزح األكثــر لإلصــابة و  تعّرضــاً 

ـ األوبئة.من تحت عبء ثقيل  الخـدمات المجتمعيـة  قويـةزة كبيـرة لتوستكون هناك حاجة إلى استثمارات جديدة ومركَّ
، والـذي يتعلـق أيضـًا لجـنسمن أجل توفير التدخالت المالئمة للمراهقين؛ والتصدي بفعالية للعنف القائم على نـوع ا

ض الفتيات والشابات لإلصابة؛ وٕادخال الرجال والفتيـان فـي بـرامج ؛ والحد من تعرُّ بتعاطي الكحول على نحو ضار
الرجـال الـذين يمارسـون الجـنس والسـيما العالج؛ والوصول إلى المجموعـات السـكانية الرئيسـية المَعرَّضـة للمخـاطر (

بـرامج نطـاق لون جنسيًا، والسـجناء)؛ وتوسـيع حقنًا، والعاملون في الجنس، والمتحوِّ مع الرجال، ومتعاطو المخدرات 
والبـد مـن  .نـازحينتقلـيص األضـرار لتشـمل متعـاطي المخـدرات؛ وتقـديم الخـدمات للمجموعـات السـكانية المتنقلـة وال

لحـــق بهـــا الســـكانية وت المجموعـــات ســـبِّب تهمـــيشبـــذل المزيـــد مـــن الجهـــد إللغـــاء القـــوانين وتغييـــر السياســـات التـــي ت
 هـذه التفاوتـات والتباينـاتضـفي علـى ع السلوكيات الخطرة، وتخلق عوائق أمام الخدمات الفعالة، وتُ ، وتشجِّ ةصمالو 

 .طابع االستدامة

توســيع غيــر مســبوق فــي خــدمات فيــروس العــوز المنــاعي إن  خفــض التكــاليف وتحســين أوجــه الكفــاءة:  -٢٧
ال يمكــــن أن يتحقَّــــق نمائيــــة اإلولويــــات األيهــــا وتتنــــافس ففــــي بيئــــة محــــدودة المــــوارد  ٢٠٢٠البشــــري بحلــــول عــــام 

وفورات كبيرة مـن خـالل خفـض أسـعار األدويـة األساسـية والسـلع األخـرى وزيـادة أوجـه الكفـاءة فـي تقـديم  بإنجاز إال
 لموارد.اخصيص رشيد أكثر في تضافة إلى تالخدمات باإل

 المنافع الهائلة المرتقبة  ٢-٢-١  

ـــ إن  -٢٨ ـــواردة فـــياالســـتجابة العالميـــة الفوريـــة ذات المســـار الســـريع التـــي تحقِّ ســـتراتيجية هـــذه اال ق الغايـــات ال
 ).٣و ٢الشـكلين  لصـحة العموميـة علـى الصـعيد العـالمي (انظـرلالوباء باعتبـاره أحـد التهديـدات  ستؤدي إلى إنهاء

ذات المسـار السـريع جهـود ذل ال، أن باأليدزالنماذج التي وضعها برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة وضِّح وت
ســــوف  االلتــــزام بحمايــــة حقــــوق اإلنســــان، تقويــــةحــــزم تــــدخالت عاليــــة األثــــر و ضــــافة إلــــى باإل ،لالختبــــار والعــــالج

 ١:إلى يؤدي

مليــون فــي  ٢,١بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري بــين البــالغين مــن الجديــدة  العــدوىض حــاالت يخفــت •
 ؛٢٠٢٠ عام في ٥٠٠ ٠٠٠إلى  ٢٠١٠ عام

 ؛٢٠٣٠و ٢٠١٥بالفيروس بين عامي عدوى مليون  ٢٨ ي حدوثتفاد  •

 ؛٢٠٣٠بين األطفال بحلول عام عدوى ماليين  ٦نحو  يتفاد •

 ؛٢٠٣٠و ٢٠١٥بين عامي  األيدزمليون حالة وفاة مرتبطة ب ٢١ يفادت •

ـــاد • فيـــروس العـــوز مـــن التكـــاليف اإلضـــافية علـــى عـــالج أمريكـــي مليـــون دوالر  ٢٤ ٠٠٠إنفـــاق  يتف
  ؛المناعي البشري

فيـــروس العـــوز المنـــاعي ســـتثماراتها فـــي مكافحـــة ضـــعفًا ال ١٥يبلـــغ ن البلـــدان مـــن جنـــي عائـــد يمكـــت  •
 .البشري

                                                           
  ، انظر الرابط:٢٠٣٠ء األيدز بحلول عام فهم  المسار السريع: تسريع وتيرة العمل للقضاء على وبا   ١

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/201506_JC2743_Understanding_FastTrack_en.pdf  ـــــــــــــــــــــــــــــم (ت
  ).٢٠١٦آذار/ مارس  ١٥االطالع في 
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 اً كبيــر  اً ق أثــر قِّــتحأن الســتثمارات اإلضــافية فــي أنشــطة االســتجابة لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري يمكــن لو   -٢٩
بالصـحة، بمـا فـي ذلـك الغايـات المتعلقـة بصـحة  المتعلـق ٣ الغايات الصـحية األخـرى لهـدف التنميـة المسـتدامةفي 

تعاطي اضطرابات ية والصحة النفسية، و األمهات واألطفال، والسل، والتهاب الكبد الفيروسي، واألمراض غير السار 
 مواد اإلدمان، والصحة الجنسية واإلنجابية، والتغطية الصحية الشاملة.

  الجديدة بفيروس العوز المناعي البشري عدوىتوقعات االنخفاض في ال: ٢الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   توقعات االنخفاض في الوفيات المرتبطة بفيروس العوز المناعي البشري :٣الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  على: ٢٠٢١-٢٠١٦، انظر االستراتيجية األيدزبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة  المصدر:
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151027_UNAIDS_PCB37_15_18_EN_rev1.pdf )متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ).٢٠١٦آذار/ مارس  ١٥ في االطالع
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 صياغة مبررات االستثمار   ٣-٢-١  

إن معظــم األدوات المطلوبــة لتحقيــق الغايــات ذات المســار الســريع فــي متنــاول أيــدينا، وهنــاك العديــد مــن   -٣٠
فادة مـن أقصـى قـدر ممكـن مـن سـتاالبيـد أن  .بالغة األهمية التي قد تكونو  ة الظهوركيوشالالتحديثات واالبتكارات 

ــًا االســتثمارات ال فــي عيســر التعزيــز اليتطلــب فعاليتهــا  فــي االســتجابة لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، متــوافرة حالي
فعالية وعلى المجموعات السكانية والمواقع الجغرافية التـي  كثروتركيز الموارد على كل من الخدمات والتدخالت األ

ت من جميع المصادر وازدادت الموارد التي ُحشد الفيروس وتعاني من أعلى عبء له. ت سريانتشهد أعلى معدال
أمريكـي مليـون دوالر  ٢٥٠لبرامج فيروس العوز المناعي البشري في البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل بمقـدار 

، ٢٠١٣ عام في أمريكي مليون دوالر ١٩ ١٠٠لتصل إلى  ٢٠١٢في عام الذي كانت عليه ن مستواها عإضافي 
فــي وجــاءت هــذه االتجاهــات  .٢٠١٥ عــام فــي أمريكــي ماليــين دوالر ٢١ ٠٠٧ثــم ازدادت مــرة ثانيــة إلــى حــوالي 

 .٢٠١٤عـام مـن إجمـالي المـوارد فـي  ٪٥٧ادة في المقام األول نتيجة ازدياد االستثمارات المحلية التي شـكلت زيال
ر مليـون دوال ٣١٩٠٠ومع ذلك، فسوف يتعين زيادة االستثمارات الموجهة إلى فيروس العوز المناعي البشـري إلـى 

إذا أريد تحقيق مكافحـة الوبـاء علـى  ٢٠٣٠في عام  أمريكي مليون دوالر ٢٩ ٣٠٠، وٕالى ٢٠٢٠في عام أمريكي 
 المدى الطويل.

لقد اكتسبت بلدان كثيرة خبرة واسعة فـي تصـميم وتنفيـذ خـدمات عاليـة التغطيـة وعاليـة الجـودة وشـاملة فـي   -٣١
علـــى الفيروس، و التعـــرُّض لمخـــاطر العـــدوى بـــمجـــال فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، وكـــان لهـــا أثـــر كبيـــر علـــى 

وهنـاك  األشخاص المتعايشين معـه. حياةوجودة حدوثه، ومعدالت المراضة والوفيات الناتجة عنه، ونوعية  تمعدال
تسـنى يفرص كثيرة أمام البلدان لتحقيق قفزة كبيرة في أنشطة استجابتها للفيروس والتعلم مـن البلـدان األخـرى بحيـث 

 سرعة.بلها تكييف السياسات والخدمات والتدخالت األشد فعالية وتنفيذها 

 هـاالتخطيط بعناية بحيث تضـع غايـات طموحـة لكن وفي ظل محدودية الموارد المتاحة، تحتاج البلدان إلى  -٣٢
وينبغـي أن تتضـمن مبـررات االسـتثمار مـا يســّوغ  مبـررات قويــة لالسـتثمار.صـياغة و علـى الصـعيد القطـري، واقعيـة 

علــى تحديــد الشــركاء العــالميين الــذين  ةســاعدالمالمــوارد الخارجيــة، و  حشــدر يتخصــيص مــوارد محليــة كافيــة، وتيســ
 ويجب أن تتضمن مبررات االستثمار ما يلي: سيساندون الجهود.

 تحديد حزم التدخالت والخدمات المطلوبة وتوفير ميزانية لها استنادًا إلى السياق القطري؛ 

 ؛مردودية األعلى التدخالت سوق الحجج الُمبّررة لتنفيذ 

 ــز فيهــا  تحديــد المجموعــات الســكانية والمواقــع الجغرافيــة األكثــر تضــررًا واألمــاكن التــي ينبغــي أن تركَّ
 الموارد؛

 تحديد النماذج األكثر كفاءة وٕانصافًا في تقديم الخدمات؛ 

 التخصيص األنسب للموارد عبر مختلف مستويات النظام الصحي؛ اإليجاز في بيان 

  ثوقة.تحديد مصادر التمويل المحتملة والمو 

د جـدِّ تالتـي يمكنهـا تعزيـز األثـر، وٕالـى التـزام مو عـاد تركيزهـا تـي يوهناك حاجة إلى اإلجـراءات والتـدخالت ال  -٣٣
 االستراتيجية.هذه  باالستثمار، وذلك طوال السنوات الست التي تغطيها



 281 جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون 

هــات اســترالرات مبــرِّ  مســودة االســتراتيجيةوتقــدم   -٣٤ ــهــذا االســتثمار، حيــث تحــدد خمســة توجُّ عليهــا ز تيجية لتركِّ
تبـــين التـــدخالت واالبتكـــارات ذات األولويـــة التـــي كمـــا منظمـــة الصـــحة العالميـــة، بـــرامج إجـــراءات البـــرامج القطريـــة و 
 يمكنها تحقيق أعظم األثر.

 صياغة االستراتيجية -٢

وتتعلـق  ،مـن ثـالث اسـتراتيجياتتتـألف تعتبر استراتيجية فيروس العـوز المنـاعي البشـري حلقـة فـي سلسـلة   -٣٥
التهـــــاب الكبـــــد الفيروســـــي  والتـــــي تتضـــــمن اســـــتراتيجية إلنهـــــاء وبـــــاء، ٢٠٢٠–٢٠١٦قطـــــاع الصـــــحة فـــــي الفتـــــرة ب

عتمـد علـى ثالثـة لتوتسـتخدم االسـتراتيجيات هـيكًال مشـتركًا،  المنقولـة جنسـيًا.عـدوى الواستراتيجية للقضاء على وبـاء 
وقـد  لخـدمات الصـحية، ونهـج الصـحة العموميـة.ل الكاملـة سلسلةالأطر تنظيمية، وهي: التغطية الصحية الشاملة، و 

اســـتراتيجية بـــّين وت .٣مت هـــذه االســـتراتيجيات الـــثالث جميعهـــا للمســـاهمة فـــي بلـــوغ هـــدف التنميـــة المســـتدامة ُصـــمِّ 
فيــروس العــوز المنــاعي البشــري الطريقــة التــي يمكــن أن تســهم بهــا اســتجابة قطــاع الصــحة لفيــروس العــوز المنــاعي 

" والتغطيــة الصــحية الشــاملة وغيرهمــا مــن الغايــات الصــحية واإلنمائيــة األيــدزوبــاء  إنهــاءتحقيــق غايــة " البشــري فــي
اسـتراتيجية فيـروس العـوز المنـاعي البشــري مـع االسـتراتيجيات الصـحية األخـرى ذات الصــلة،  كمـا تتســق الرئيسـية.

(ســـالفة الـــذكر)،  األيـــدزالمشـــترك لمكافحـــة  واســـتراتيجية برنـــامج األمـــم المتحـــدة ١الســـل، إنهـــاءوأبرزهـــا اســـتراتيجية 
واستراتيجيات فيروس العـوز المنـاعي البشـري األخـرى (االسـتراتيجيات الخاصـة بالشـركاء الرئيسـيين واالسـتراتيجيات 

 ذات الطبيعة القطاعية ومتعددة القطاعات).

 تقديم التوجيه –أهداف التنمية المستدامة  ١-٢

وتشـكل الصـحة  ،٢٠٣٠ –٢٠١٦المسـتدامة خطـة إنمائيـة طموحـة وشـاملة للفتـرة تتضـمن أهـداف التنميـة   -٣٦
، ممــا يعكــس دورهــا المحــوري فــي تخفيــف حــدة الفقــر وتيســير ٢٠١٥أحــد األهــداف الرئيســية فــي خطــة مــا بعــد عــام 

مجموعـــة مـــن التحـــديات ل) ٣الهـــدف المتعلـــق بالصـــحة مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة (الهـــدف صـــدى ويت التنميـــة.
وبـاء (دحـر)  إنهاء، وهو ما يشمل الساريةالمتعلقة باألمراض  ٣-٣بالغة األهمية للتنمية، وأبرزها الغاية الصحية ال

تلــك أيضــًا فــي الغايــات الصــحية األخــرى، ومــن ضــمنها  األيــدز إنهــاءوســوف تــؤثر الجهــود الراميــة إلــى  ٢.األيــدز
ســـن وفيـــات حـــديثي الـــوالدة واألطفـــال دون الوقايـــة مـــن ) و ١-٣ض معـــدل وفيـــات األمومـــة (الغايـــة يخفـــالمتعلقـــة بت

) وخفـــض معـــدل الوفيـــات الناجمـــة عـــن األمـــراض غيـــر الســـارية وتعزيـــز الصـــحة النفســـية ٢-٣ الخامســـة (الغايـــة
) والصــــــحة الجنســــــية ٥-٣) والوقايــــــة مــــــن اضــــــطرابات تعــــــاطي مــــــواد اإلدمــــــان وعالجهــــــا (الغايــــــة ٤-٣ (الغايــــــة

) وٕاتاحــة أدويــة ولقاحــات ميســورة التكلفــة ٨-٣وتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة (الغايــة ) ٧-٣(الغايــة  واإلنجابيــة
، ٣وباإلضــافة إلــى أثــره علــى الهــدف  ج).-٣ب) والتمويــل الصــحي والقــوى العاملــة الصــحية (الغايــة -٣(الغايــة 
مســاواة بــين الجنســين ) وتحقيــق ال٢الجــوع (الهــدف ٕانهــاء ) و ١الفقــر (الهــدف  إنهــاءفــي  األيــدزوبــاء  إنهــاءسيســهم 

) ١٠الخــدمات والســلع (الهــدف  الحصــول علــى) والحــد مــن عــدم المســاواة فــي ٥ وتمكــين النســاء والفتيــات (الهــدف
) والتمويل وبناء القـدرات مـن أجـل التنفيـذ ١٦وتشجيع المجتمعات الشاملة للجميع التي تشجع عدم التمييز (الهدف 

  ).١٧ (الهدف
  
  
  
 

                                                           
آذار/  ١٥ فــــــــــي (تــــــــــم االطــــــــــالع /http://www.who.int/tb/strategy/en الســــــــــل، انظــــــــــر:إنهــــــــــاء (دحــــــــــر) اســــــــــتراتيجية    ١

  ).٢٠١٦ مارس
ـــــــــة العامـــــــــة لألمـــــــــم المتحـــــــــدة    ٢ ـــــــــرار الجمعي ـــــــــة المســـــــــتدامة لعـــــــــام  – ٧٠/١ق ـــــــــا: خطـــــــــة التنمي ـــــــــل عالمن ، ٢٠٣٠تحوي

آذار/  ١٥ فـــــــــــي (تـــــــــــم االطـــــــــــالع http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E انظـــــــــــر:
  ).٢٠١٦ مارس
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 إطار جامع -التغطية الصحية الشاملة  ٢-٢

مليــون شــخص كــل عــام  ١٠٠ نياعــيبكارثــة ماليــة و مليــون شــخص  ١٥٠صــاب علــى المســتوى العــالمي، ي  -٣٧
ز أهداف التنمية المسـتدامة علـى أهميـة وتركِّ  .جيوبهممن مباشرة ها األفراد دفعالفقر بسبب نفقات العالج التي يمن 

وتتحقـــق  مجـــال الصـــحة، وتـــوفر التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة إطـــارًا لتلبيتهمـــا. ضـــمان األمـــن المـــالي واإلنصـــاف فـــي
) عنــدما يحصــل جميــع النــاس علــى الخــدمات الصــحية التــي يحتــاجون ٤التغطيــة الصــحية الشــاملة (انظــر الشــكل 

 .ماليــةلصــعوبات اة أولئــك النــاس عانــإليهــا، وتكــون هــذه الخــدمات ذات جــودة كافيــة إلحــداث تــأثير إيجــابي، دون م
: تحســين نطــاق الخــدمات الصــحية الضــرورية وجودتهــا وتوافرهــا (تغطيــة رابطــةوهــي تشــتمل علــى ثــالث غايــات مت

لـــى الحاجـــة إًا تنادنطـــاق الخـــدمات التـــي يحتـــاج النـــاس إليهـــا)، وتحســـين االنتفـــاع المنصـــف واألمثـــل بالخـــدمات اســـ
وتوفير الحماية المالية لمن يحتاجون إلـى (تغطية المجموعات السكانية المحتاجة إلى الخدمات)، وخفض التكاليف 

 الخدمات (تغطية تكاليف الخدمات).

مـــة، وتحســـين الكفـــاءة والقـــدرات، يمكـــن توســـيع نطـــاق الخـــدمات المقدَّ انـــب و توســـع جمـــع ازديـــاد المـــوارد و و   -٣٨
يحتـاجون مباشـرة علـى مـن التكـاليف مـن الأقـل قـدر مـع تحميـل  ،جودتها، وتغطية المزيـد مـن المجموعـات السـكانية

 تحقيق التغطية الصحية الشاملة تدريجيًا. يعنمما يإلى الخدمات، 

  األبعاد الثالثة للتغطية الصحية الشاملة :٤الشكل 

  
 اإلطار التنظيمي —خدمات فيروس العوز المناعي البشري الكاملة لة سللسلا ٣-٢

 المتسلســلةالكاملــة أو سلســلة الالســتراتيجية، فــي حــين تــوفر ل تــوفر التغطيــة الصــحية الشــاملة إطــارًا جامعــاً   -٣٩
وعلــى البلــدان تنفيــذ تــدخالت عاليــة األثــر مســندة  خــدمات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري إطــارًا تنظيميــًا للتنفيــذ.ل

ســرعة التــأثر تــي تشــمل تخفيــف لواسلســلة خــدمات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري، لل فــي النطــاق الكامــبالبّينــات 

  التكاليف المباشرة 
  نسبة التكاليف 

 المشمولة بالتغطية

  الخدمات
  ما الخدمات 

 المشمولة بالتغطية؟

  السكان
 من المشمول بالتغطية؟

خفض تقاسم التكاليف 
 والرسوم

 التوسع لضم غير
 المشمولين بالتغطية

  التغطية
 الحالية

 إدراج خدمات أخرى
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)، مــع ٥والتشــخيص، والعــالج، ورعايــة الحــاالت المزمنــة (انظــر الشــكل  بــالفيروس والتعــرض للمخــاطر، والوقايــة،
عــاني مــن التركيــز علــى المجموعــات الســكانية والمواقــع الجغرافيــة التــي يحــدث فيهــا أعلــى معــدل النتقــال الفيــروس وت

ات مختلــف المجموعــات الســكانية والبيئــلــتالئم خــدمات ورصــدها كاملــة للسلســلة الالويجــب تكييــف  أعلــى عــبء لــه.
ة الشــــائعة، كالســــل والتهــــاب الكبــــد افقــــالمتر مــــراض جيــــد لألالوأنــــواع األوبئــــة، وفــــي الوقــــت نفســــه ضــــمان التصــــدي 

، وتوصــي الكاملــة وتحــدد االســتراتيجية الخــدمات والتــدخالت األساســية علــى امتــداد هــذه السلســلة الفيروســي أيضــًا.
سلسـلة خـدمات ك النـاس ضـمن السلسـلة الكاملـة لمـع تحـرُّ و  ضمن جـودة الخـدمات والبـرامج وتحسـينها.تسبل اتباع ب

 تسلســـليتســـبب فـــي حـــدوث  ذا التســـربهـــ متابعتـــه؛ ألنيحـــدث نقـــص البـــد مـــن فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، 
ويتمثــل الهــدف فــي إشــراك األفــراد فــي أقــرب وقــت ممكــن علــى امتــداد هــذه  ).٥االحتفــاظ بالمرضــى (انظــر الشــكل 

ة الكاملــة امتــداد السلســلأقــل قــدر ممكــن علــى لــى إالتســربات  صإانقــفــي الرعايــة، و ، واالحتفــاظ بهــم الكاملــة السلســلة
  .للرعاية

  
   االحتفاظ بالمرضى في الرعاية  تسلسلالسلسلة الكاملة لخدمات فيروس العوز المناعي البشري و  :٥الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 نهج الصحة العمومية ٤-٢
 

المـرض، وتعزيـز الصـحة، وٕاطالـة تستند االستراتيجية إلـى نهـج الصـحة العموميـة الـذي ُيعنـى بالوقايـة مـن   -٤٠
وهي تهدف إلى ضمان التوسع إلى أقصى حد ممكن في إتاحة خدمات عاليـة الجـودة علـى  أعمار السكان إجماًال.

لتشــمل حتــى مسـتوى الســكان، وذلـك اســتنادًا إلــى تـدخالت وخــدمات مبسـطة وموحــدة يمكــن توسـيع نطاقهــا بسـهولة، 
وتعزيـز المسـاواة  يويهدف نهج الصحة العمومية إلى تحقيق اإلنصاف الصـح األماكن التي تعاني من قلة الموارد.

الصـحة إدراج ويعزز مبدأ  بين الجنسين وٕاشراك المجتمعات واالستفادة من القطاعين العام والخاص في االستجابة،
كما يهـدف  م.القوانين واإلجراءات التنظيمية والسياسات عند اللزو  تتناول في جميع السياسات من خالل إصالحات

التكامل والروابط بين خـدمات فيـروس العـوز المنـاعي البشـري والخـدمات األخـرى،  قويةإلى تنهج الصحة العمومية 
 مما يحسن كًال من األثر والكفاءة.

  جميع 
 األشخاص

األشخاص 
الذين تصل 
إليهم أنشطة 

 الوقاية

األشخاص 
الذين خضعوا 

 لالختبار

  األشخاص
الذين هم على 
 علم بحالتهم

األشخاص 
الذين ُألحقوا 
 بالرعاية

األشخاص 
 الذين بدأ
 عالجهم

األشخاص 
الذين اسُتكمل 

 عالجهم

األشخاص 
الذين تم 
 شفاؤهم

األشخاص الذين 
يحصلون على 
 الرعاية المزمنة

 االختبار الوقاية
الربط 
العالج بالرعاية الرعاية 
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االستراتيجية إلى السبل الكثيرة التي ساعدت بها أنشـطة االسـتجابة لفيـروس العـوز المنـاعي البشـري  تستند  -٤١
سـتجابات وقامـت تلـك اال لنظم الصحية فـي بلـدان كثيـرة علـى نحـو أدى إلـى االرتقـاء بجـودة الخـدمات.على تعزيز ا

ســــتراتيجيات خفــــض أســــعار الســــلع والمخــــاطر الماليــــة التــــي يتعــــرض لهــــا األفــــراد اللنمــــاذج الماليــــة و لرائــــد ابتكــــار ب
إلى اكتشافات علمية وتكنولوجيـة  وقد حفزت تدابير التصدي لفيروس العوز المناعي البشري التوصل والمجتمعات،
فــي األوضــاع التــي تنطــوي بســرعة توســيع البــرامج الســريرية وبــرامج الصــحة العموميــة أن مــن الممكــن كبيــرة وأثبتــت 
الدافع وراء حدوث تحوالت في أسلوب تقديم الخدمات الصحية، وذلك االستراتيجية بمثابة كما كانت  على تحديات.

وتتجلــى فوائــدها  التعــاون بــين القطاعــات. قويــةة والمترابطــة، وٕاعــادة توزيــع المهــام، وتمــن خــالل الخــدمات الالمركزيــ
أيضًا في تحسين نظم توفير رعاية الحاالت المزمنـة وزيـادة االلتـزام بالعالجـات التـي تسـتمر مـدى الحيـاة واالحتفـاظ 

أنهــا  ر األكثــر أهميــةواألمــ توزيــع.بالمرضــى فيهــا، فضــًال عــن تحســين الــنظم المعنيــة بالرصــد والتقيــيم، والشــراء، وال
فيــروس العــوز المنــاعي البشــري مكافحــة ســاعدت علــى االســتفادة مــن مزايــا إشــراك المجتمعــات فــي تصــميم بــرامج 

  التصريف السديد للشؤون والمساءلة.قوية كل من وتنفيذها ورصدها، وسلطت الضوء على أدوارها في ت

 الرؤية والهدف والغايات -٣
مجموعــة مــن الغايــات العالميــة، وكلهــا علــى هــدف عــالمي و علــى االســتراتيجية علــى رؤيــة عالميــة و  تــنص  -٤٢

متعــددة القطاعــات لبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة اليتســق تمامــًا مــع رؤيــة وهــدف وغايــات االســتراتيجية 
 وأهداف التنمية المستدامة. األيدز

 الرؤية ١-٣

العــدوى الجديــدة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، وانعــدام الوفيــات الناجمــة عنــه، انعــدام حــاالت  الرؤيــة:  -٤٣
أن وانعــدام التمييــز المتعلــق بــه، فــي عــالم يتــيح لألشــخاص المتعايشــين مــع هــذا الفيــروس أن ينعمــوا بحيــاة طويلــة و 

 يتمتعوا بالصحة.

 الهدف ٢-٣

ق بالصـحة العموميـة دوباء فيروس العوز المناعي البشري باعتبـاره أحـد التهديـدات التـي تحـ إنهاء الهدف:  -٤٤
 في كل األعمار. يةافعضمن تمتع الجميع بصحة وبي، وذلك في سياق ٢٠٣٠بحلول عام 

 ٢٠٢٠الغايات العالمية لعام  ٣-٣

أوبئـــة فيـــروس العـــوز  إلنهـــاء حاســـمةإن الفرصـــة ســـانحة أمـــام البلـــدان كـــي تقفـــز قفـــزة  الغايـــات العالميـــة:  -٤٥
كفـي لبلـوغ مجموعـة الغايـات الطموحـة المحـددة ذي يالمناعي البشري التي تشهدها، إذا ما عملت بسـرعة وبـالعزم الـ

األطفال والمراهقين والبـالغين؛ األغنيـاء والفقـراء؛ النسـاء والرجـال؛  :. وتنطبق هذه الغايات على الجميع٢٠٢٠لعام 
ويعتبـــر تتبـــع حـــاالت العـــدوى الجديـــدة بفيـــروس العـــوز  ة الرئيســـية المَعرَّضـــة للمخـــاطر.جميـــع المجموعـــات الســـكاني

بوصـفه مـن  األيـدزالمناعي البشري من المؤشرات المهمة في قياس التقدم صوب تحقيق هـدف القضـاء علـى وبـاء 
  .٢٠٣٠ عام تهديدات الصحة العمومية بحلول

 :الوفيات المرتبطة بفيروس العوز المناعي البشري  
  ؛٥٠٠ ٠٠٠خفض عدد الوفيات العالمية المرتبطة بفيروس العوز المناعي البشري إلى أقل من 
  خفض عدد الوفيات الناجمة عن السل بين األشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري

 ؛٪٧٥بنسبة 
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  خفــض عــدد الوفيــات الناجمــة عــن التهــاب الكبــدB وC مصــاحبة صــابين بعــدوى بــين األشــخاص الم
، وذلـك اتسـاقًا مـع الغايـات الخاصـة بالوفيـات بـين جميـع ٪١٠فيروس العوز المناعي البشري بنسبة ب

 .Cو Bالتهاب الكبد فيروس المصابين بعدوى مزمنة ب

 والعالج: اتاالختبار إجراء   
  من حيـث  من األشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري بحالتهم ٪٩٠ضمان معرفة

 ؛بة بالفيروساإلصا
  ــ ٪٩٠ضــمان تلقــي ص إصــابتهم بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري عالجــًا بمضــادات يشــخم تممــن ت

 الفيروسات القهقرية؛
  ـــذيمـــن األشـــخاص المتعايشـــين مـــع فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، و  ٪٩٠ أنضـــمان ن يتلقـــون ال

 .يّ لفيروسيحققون كبتًا للِحْمل االعالج، 
 :الوقاية  
  ؛٥٠٠ ٠٠٠الجديدة بفيروس العوز المناعي البشري إلى أقل من  العدوىخفض حاالت 
  الجديدة بين الرضع. العدوىحاالت انعدام 
 التمييز:  
 التمييــــز المتعلــــق نعــــدام القــــوانين التمييزيــــة ذات الصــــلة بفيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري، وا انعــــدام

 الرعاية الصحية؛في مواقع وخصوصًا األوساط، بالفيروس في جميع 
 مــن األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري والمجموعــات الســكانية  ٪٩٠بــالغ إ

 عدم تعرضهم للتمييز في قطاع الصحة.عن الرئيسية المَعرَّضة للمخاطر 
  

 ل:ويمتاستدامة ال  
 ـــدان  يـــدزالســـتثمارات الماليـــة فـــي التصـــدي لألوصـــول إجمـــالي ا فـــي البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل والبل

دوالر أمريكي، مع ازدياد متواصل مـن المسـتويات  مليون ٢٦ ٠٠٠ المتوسطة الدخل لما ال يقل عن
 ؛الحالية للموارد العمومية المحلية

  ضمان إدماج جميع البلدان لخدمات فيروس العوز المناعي البشـري األساسـية فـي الترتيبـات الوطنيـة
 ي.للتمويل الصح

 االبتكار:  
  اللقاحات واألدوية ذات الصلة بفيروس العوز المناعي البشري وزيادة تطوير زيادة البحوث في مجال

 تطويرها الستخدامها في العالج والوقاية؛
  خدمات صحية متكاملة تشمل فيروس العوز المناعي البشري على  الحصولمن البلدان  ٪٩٠توفير

 والصحة اإلنجابية واألمراض المنقولة جنسيًا. Cو Bوالسل والتهاب الكبد 
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  ٢٠٢٠لعام قطري العلى المستوى الغايات  ٤-٣

ومـا بعـده مسترشـدة فـي  ٢٠٢٠على البلدان أن تطـوِّر وبأقصـى سـرعة ممكنـة غايـات وأهـدافًا وطنيـة لعـام   -٤٦
الحاالت المثلى بالغايات واألهداف العالمية، وأن تأخـذ هـذه األهـداف والغايـات فـي اعتبارهـا السـياق القطـري والـذي 
يشــمل طبيعــة ديناميكيــة أوبئــة فيــروس العــوز المنــاعي البشــري فــي القطــر والمجموعــات الســكانية المتضــررة وبنيــة 

مجتمع والموارد التي يمكن حشـدها. وينبغـي أن تكـون الغايـات ممكنـة التحقيـق وأن وقدرات ُنُظم الرعاية الصحية وال
تســـــتند إلـــــى أفضـــــل البيِّنـــــات التـــــي يمكـــــن أن تتـــــوافر حـــــول وضـــــع فيـــــروس العـــــوز المنـــــاعي البشـــــري، واتجاهاتـــــه 

أن تنطبـق الغايـات  غـيله، ورصده من خالل مجموعة من المعايير والمؤشرات التي يمكن قياسـها. وينب واالستجابة
 على الجميع.

 هات االستراتيجية واإلجراءات ذات األولويةالتوجُّ  -٤
، البد من اتخاذ إجراءات في خمسة مجاالت تعرف باسم ٢٠٣٠و ٢٠٢٠لتحقيق الغايات المحددة لعامي   -٤٧

ــه ضــمن كــل و  هــات االســتراتيجية"."التوجُّ  هــات االســتراتيجية هــذه هنــاك َتَوجُّ البلــدان علــى ة دَ دَّ َحــإجــراءات مُ مــن التوجُّ
اإلجــراءات ذات األولويــة التــي  ســتراتيجيةاال هــذه بــّين  بإيجــازوت تتخــذها.أن  ومنظمــة الصــحة العالميــة والشــركاء

المقصـود مـن اإلجـراءات المقَتَرحـة توجيـه الجهـود التـي يبـذلها و  تخذها البلدان ومنظمـة الصـحة العالميـة،ينبغي أن ت
لدان لهذه اإلجراءات األكثر مالئمة ألوبئة فيروس العوز المناعي البشـري وللسـياق الُقطـري، يأخـذ البلد، فاختيار الب

تهــدف إلــى تحقيــق أكبــر قــدر مــن التــآزر بــين أنشــطة باالعتبــار التشــريعات والقــوانين الوطنيــة. كمــا أن االســتراتيجية 
المواءمــة بــين اســتجابة قطــاع الصــحة  ٕالــىمكافحــة فيــروس العــوز المنــاعي البشــري والمجــاالت الصــحية األخــرى، و 

 وبين االستراتيجيات والخطط واألهداف الصحية واإلنمائية العالمية األخرى.

هـــات االســـتراتيجية الخمســـة التـــي تو   -٤٨ اإلجـــراءات ذات األولويـــة التـــي ســـتتخذها ســـتهدي بهـــا فيمـــا يلـــي التوجُّ
  البلدان ومنظمة الصحة العالمية:

ـــرَ التخـــاذ إجـــراءات مُ تـــوفير المعلومـــات   :١ه االستراتيجي التوجُّ  ـــاء ا: (ةز كَّ ـــذي عـــرف الوب ـــه عـــتتال رض ل
  ).له واستجب

  الخدمات الالزمة).من طائفة بتغطية الألثر (الرامية إلى إحداث اتدخالت ال  :٢ه االستراتيجي التوجُّ 
(تغطيـة المجموعـات السـكانية التـي تحتـاج  اإلنصـــاف لضــمان الخــدمات تــوفير  :٣ه االستراتيجي التوجُّ 

  إلى الخدمات).
  (تغطية تكاليف الخدمات).االستدامة  ألغراض التمويل  :٤ه االستراتيجي التوجُّ 
 (التطلع إلى المستقبل). االبتكار من أجل تسريع وتيرة الخدمات  :٥ه االستراتيجي التوجُّ 
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سـتراتيجية العالميـة لقطـاع الصـحة بشـأن فيـروس العـوز الل التوجهات االستراتيجية الخمسـة : ٦الشكل 
  ٢٠٢١-٢٠١٦المناعي البشري، 

 

هيتناول كل   -٤٩ هات االستراتيجية مجموعة محددة من األسئلة: توجُّ  من التوجُّ
ــه االســتراتيجي  علــى الحاجــة إلــى فهــم وبــاء فيــروس العــوز المنــاعي  يركــز – ؟هــو الوضــعمــا  - ١التوجُّ
اللتــزام السياســي والتخطــيط الــوطني وحشــد المــوارد لللتوعيــة و  سســااألباعتبارهمــا لــه البشــري واالســتجابة 

 وتخصيصها، والتنفيذ، وتحسين البرامج.

ـــه االســـتراتيجي  أبعـــاد  يتصــدى للبعـــد األول مـــن – الخـــدمات التـــي ينبغـــي تقـــديمها؟ هـــي مـــا – ٢التوجُّ
عاليـة األثـر التـي يجـب تقـديمها علـى اللتغطية الصحية الشاملة بوصف الحزمة الضـرورية مـن التـدخالت ا

خدمات فيروس العوز المناعي البشري لبلـوغ الغايـات القطريـة والعالميـة، والتـي الكاملة من سلسلة الامتداد 
 ينبغي أن ُينظر في إدراجها في حزم الفوائد الصحية الوطنية.

ــه االســتراتيجي الت التغطيــة أبعــاد يتصــدى للبعــد الثــاني مــن  – كيــف يمكــن تقــديم هــذه الخــدمات؟ - ٣وجُّ
خـدمات فيـروس العـوز المنـاعي الكاملـة مـن سلسـلة الالصحية الشاملة بتحديـد أفضـل السـبل والـنهج لتقـديم 

إلنصــــاف البشــــري لمختلــــف المجموعــــات الســــكانية وفــــي مختلــــف المواقــــع الجغرافيــــة، مــــن أجــــل تحقيــــق ا
 وضمان الجودة.ممكن أكبر أثر الوصول إلى و 

  الشاملةالصحية  لتغطيةاألبعاد الثالثة ل

  التوجه 
 ٤االستراتيجي 

 ألغراضالتمويل 
  االستدامة

  
 التمويل

  التوجه 
   ٣االستراتيجي 

توفير الخدمات 
  لضمان اإلنصاف

  
 "كيف"

  التوجه 
  ٢االستراتيجي 

التدخالت الرامية 
  إلى إحداث األثر

  
 "ماذا"

  التوجه 
   ١االستراتيجي 

المعلومات توفير 
  إجراءات التخاذ

  مركزة
  

 "من" و"أين"

  التوجه 
   ٥االستراتيجي 

االبتكار من أجل 
  وتيرةتسريع 

    الخدمات
 المستقبل

  تنفيذ االستراتيجية:
 والمساءلة والترصد والتقييمالقيادة والشراكة 

  الرؤية والهدف والغايات

  الصحية الشاملة؛ والسلسلة الكاملة للخدمات الصحية، التغطيةأطر العمل: 
  ونهج الصحة العمومية

 



٨الملحق  288  

ه االستراتيجي  عـد الثالـث مـن يتصـدى للبُ  – كيف يمكن تغطية تكاليف تقديم حزمة الخـدمات؟ - ٤التوجُّ
لتغطية الصحية الشاملة بتحديد نمـاذج مسـتدامة وابتكاريـة لتمويـل أنشـطة االسـتجابة لفيـروس العـوز أبعاد ا

المناعي البشري، ونهج لخفض التكاليف ونظم حماية مالية بحيث يتسنى للنـاس الحصـول علـى الخـدمات 
 مالية.صاعب ممن ة نااعمالالتي يحتاجون إليها دون 

ه االستراتيجي  يحـدد المجـاالت التـي بهـا ثغـرات كبيـرة  – كن تغيير مسـار االسـتجابة؟كيف يم - ٥التوجُّ
التكنولوجيــات، وحيــث يلــزم االبتكــار لتحويــل مســار االســتجابة لفيــروس العــوز المنــاعي فــي فــي المعرفــة و 

 .٢٠٣٠و ٢٠٢٠البشري بحيث يتسنى تسريع اإلجراءات وتحقيق الغايات المحددة لعامي 

ه االستراتيجي  ١-٤  ةز كَّ رَ تخاذ إجراءات مُ توفير المعلومات ال  :١التوجُّ

 صـممةلـه مـن أجـل تنفيـذ اسـتجابة م االسـتجابةو الـذي تتعـرض لـه  معرفة وباء فيروس العوز المنـاعي البشـري
 لتالئمه

الماضـــية،  عامـــاً االســـتجابة العالميـــة لفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري علـــى مـــدى الثالثـــين لقـــد نضـــجت   -٥٠
 في مجـال الصـحة العموميـة.من العمل مدعومة بمستوى غير مسبوق من االستثمارات المالية واالبتكارات التقنية و 

فـي الحصـول علـى الخـدمات  تفاوتاستمرت جوانب الهناك ثغرات كبيرة في الخدمات، و  فإنوعلى الرغم من ذلك، 
وقف نجـاح المرحلـة التاليـة مـن االسـتجابة علـى اتخـاذ وسـيت .من ذي قبلأكثر ضاغطة ت محدودية الموارد صبحوأ

 دة.و جال عاليةبيانات بة خصيصًا ومستدامة تسترشد بواقع البلدان و صممإجراءات أكثر كفاءة وم

ــفَ البيانــات "المُ إن   -٥١ فة حســب الجــنس والعمــر والخصــائص الســكانية األخــرى نَّ َصــالمُ  -عاليــة الجــودة اللة" صَّ
تمّكن من تركيز خدمات فيروس العوز المناعي البشري على نحـو  -عبر مختلف مستويات نظام الرعاية الصحية 

 .ون إليهـااجتـحن يذيالـأدق وأشد فعالية، وتتيح نشر الخدمات أو تكييفهـا للوصـول إلـى أعـداد أكبـر مـن األشـخاص 
تحســـين جـــودة أن تـــؤدي إلـــى زيـــادة إشـــراك المجتمعـــات وأصـــحاب المصـــلحة فـــي جمـــع البيانـــات وتحليلهـــا ل نكـــميو 

أمرًا بالغ األهمية لكي  لتطبيق الصارم للمعايير األخالقية في جمع البياناتيعتبر او  المعلومات وفعالية استخدامها.
وفـي ظـل محدوديـة المـوارد  .للمخـاطر والمجتمعاتسالمة األفراد تها ودون تعريض يَّ رِّ سِ دون انتهاك استخدامها  يتم

لمطالبـة بتخصـيص مـوارد لالمتاحة، يتعين على البلـدان اسـتخدام هـذه البيانـات لصـياغة مبـررات قويـة لالسـتثمار، و 
  حشد الموارد الخارجية.ل، و كافية محلية

 
 توفير البيانات من أجل اتخاذ القرارات –له فهم الوباء واالستجابة   ١-١-٤  

ســتراتيجية هــو حجــر الزاويــة فــي الــدعوة والتخطــيط االســتراتيجي االمعلومــات ســليم ومــرن للم اإن وجــود نظــ  -٥٢
نظـم معلومـات  ويجب دمـج .عدالً كثر األفضل و على النحو األلموارد االوطني وضمان المساءلة من أجل استخدام 

  فيروس العوز المناعي البشري هذه في النظام الوطني األوسع للمعلومات الصحية.

 "من" و"أين" –فهم الوباء   
 العــدوىم معلومــات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري قــادرة علــى: تحديــد أمــاكن حــدوث ُظــيجــب أن تكــون نُ   -٥٣

فيـروس  لسـرياننمـاط الرئيسـية األالجديدة بفيروس العوز المنـاعي البشـري واألشـخاص الـذين تحـدث بيـنهم؛ وتحديـد 
المجموعــات طر و اخــمضــة للالعــوز المنــاعي البشــري والســلوكيات الخطــرة؛ وتقــدير حجــم المجموعــات الســكانية المعرَّ 

ز المنـاعي البشـري، بمـا فـي ذلـك حـاالت العـدوى المتضـررة؛ ورصـد العواقـب الصـحية ألوبئـة فيـروس العـو السكانية 
الظــــروف االجتماعيــــة والقانونيــــة عــــرف علــــى الشــــائعة المصــــاحبة للفيــــروس واالعــــتالالت المشــــتركة األخــــرى؛ والت

 تأثر المجموعات السكانية بالعدوى. منواالقتصادية التي تزيد 
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س العــوز المنــاعي البشــري فــي منطقــة مازالــت المراهقــات والشــابات يعــانين مــن العــبء األكبــر مــن فيــرو و   -٥٤
، حيث يبلغ معدل اإلصابة بـالفيروس وانتشـاره بـين منه األشد تضرراً ، وهي المنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

أوبئـــة بيتـــأثرون علـــى نحـــو غيـــر متناســـب الـــذين كمـــا أن  النســـاء الشـــابات أكثـــر مـــن ضـــعف معدلـــه بـــين الشـــباب.
الرجــال الــذين يمارســون الجــنس مــع الرجــال، واألشــخاص الــذين حديــدهم علــى أنهــم تــم ت الفيــروس فــي جميــع األقــاليم

ال تتــاح لهــم الخــدمات هــم الــذين ن جنســيًا، والســجناء. و و يتعــاطون المخــدرات حقنــًا، والعــاملين فــي الجــنس، والمتحولــ
وفــي أمــاكن عديــدة،  .إال بقــدر محــدود للغايــة اإلصــابة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــريالبالغــة األهميــة المتعلقــة ب

تندرج بعض المجموعات السكانية في نظـام الترصـد الروتينـي لفيـروس العـوز المنـاعي البشـري، ويرجـع ذلـك فـي  ال
 ومــن ضــمنها المراهقــون والرجــال والســكان المتنقلــون. الغالــب إلــى قلــة احتمــال حصــولها علــى الخــدمات الصــحية،

وبئــة المحليــة األويمكــن أن تــؤثر الهجــرة وتحركــات الســكان داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا تــأثيرًا كبيــرًا علــى ديناميــات 
والجهـــود فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، ممـــا يبـــرز أهميـــة إدراج الســـكان المتنقلـــين فـــي االســـتراتيجيات والخطـــط ل

 ري.الوطنية المعنية بفيروس العوز المناعي البشواإلجراءات 

 رصد االستجابة وفهمها  

يعتبــر رصــد االســتجابة لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري وفهمهــا علــى المســتويين القطــري والعــالمي بــالغ   -٥٥
لوصــول ل، و العــوز المنــاعي البشــري المزيــد مــن االســتثمارات االســتراتيجية فــي بــرامج فيــروسالســتفادة مــن األهميــة ل

والبد من وجود بيانات جيدة النوعيـة لقيـاس تـوافر  ومردوديتها إلى أقصى مستوى.بفعاليتها وقدرتها على االستجابة 
الكاملـة سلسـلة الالخدمات واإلقبال عليها والمجموعات السكانية المشمولة بالتغطية، والجـودة والمقبوليـة علـى امتـداد 

قصـور، ممـا يضـمن بـدوره ويضـمن هـذا تحديـد الفجـوات وأوجـه ال خدمات فيـروس العـوز المنـاعي البشـري بأكملهـا.ل
خـدمات الكاملة لسلسلة الوحتى يتسنى قياس استجابة قطاع الصحة على امتداد  إمكانية تنفيذ إجراءات تصحيحية.

النظر فـي فيروس العوز المناعي البشري بأكملها، فإن المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية توصي البلـدان بـ
ــًا حي ٥٠اعتمــاد  علــى الصــعيد ن بينهــا للرصــد ؤشــرات مــم ١٠د يــحدوقــد تــم تمالئمــًا، ذلــك ن و كــيمــا نمؤشــرًا وطني

  ).٧العالمي (انظر الشكل 
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الكاملـة  السلسـلة امتـداد علـى البشـري المنـاعي العـوز لفيـروس االسـتجابة لرصـد الرئيسـية المؤشرات: ٧ الشكل
  المرضى رعاية تسلسل ذلك في بما الفيروس لخدمات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 

الربط  االختبار الوقاية
 بالرعاية

العالج الرعاية 
 المزمنة

 الوباء معرفة

 المجموعة حسب الوبائي النمط
 المعرضة الرئيسية السكانية
 الجنس ونوع والعمر للمخاطر

 الجغرافية والمنطقة

 المدخالت

 مدخالت
 النظام وتمويل

 الصحي

 والحصائل المخرجات

 الكاملة لخدمات السلسلة
 المناعي العوز فيروس

 البشري

 األثر تقييم

 الحدوث معدالت من الحد
 والتفاوتات والوفيات

 جميع في الحصائل تقييم
 السلسلة مراحل

  )  الوفيات٩(
  

 عن الناتجة الوفيات عدد
 المناعي العوز فيروس
 الوفيات ونسبة البشري

 به المرتبطة

  الجديدة )  اإلصابات١٠(
  

   اإلصابة لحاالت٪ و عدد
   العوز بفيروس الجديدة

 البشري المناعي

وقاية المجموعات )  ٣(
السكانية الرئيسية 
  المعرَّضة للمخاطر

  
 بين العوازل الستخدام٪ 

المجموعات السكانية 
الرئيسية المَعرَّضة للمخاطر 

 متعاط لكل اإلبر أو
 حقناً  للمخدرات

معرفة حالة )  ٤(
اإلصابة بفيروس 
العوز المناعي 

  البشري
  

 مع المتعايشين٪ 
 تم الذين الفيروس

 تشخيصهم

الربط )  ٥(
  بالرعاية

  
 يتلقون لمن٪ و عدد

 إلصابتهم الرعاية
 العوز بفيروس
 البشري المناعي

 العالج ذلك في بما(
 الفيروسات بمضادات

 القهقرية)

 الذين يتلقون)  ٦(
 العالج حالياً 

 بمضادات
 الفيروسات
  القهقرية

  
 العالج لمتلقي٪ 

 بمضادات
 القهقرية الفيروسات

 االحتفاظ)  ٧(
 العالج بمتلقي

 بمضادات
 الفيروسات
  القهقرية

  
 االحتفاظ تم لمن٪ 
 قيد على وبقوا بهم

 لتلقيهم الحياة
 بمضادات العالج

 القهقرية الفيروسات

 الكبت)  ٨(
  الفيروسي

  
 العالج متلقي من٪ 

 بمضادات
 القهقرية الفيروسات

 لديهم تحقق الذين
 الفيروسي الكبت

  )  التمويل المحلي٢(
  

 لفيروس االستجابة من٪ 
 البشري المناعي العوز

 داخلياً  ممول

)  المتعايشين مع ١(
  الفيروس

  
 بفيروس المصابين عدد

 البشري المناعي العوز
 مع المتعايشين من٪ و

 الفيروس
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 للبلداناإلجراءات ذات المسار السريع 

 دة وفــي الوقــت المناســب باســتخدام مؤشــرات و جــرفيعــة اللتــوفير بيانــات ســتراتيجية اال معلومــاتلل بنــاء نظــام شــامل
ــوَ ومنهجيــات مُ معياريــة  وبرنــامج األمــم المتحــدة الصــحة العالميــة دة، مــع االسترشــاد بالمبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة حَّ

 .األيدزالمشترك لمكافحة 
  على مسـتويات المنـاطق والمجتمعـات المحليـة والمنشـآت ها وفق ما هو مالئم فيصنوت، البياناتفي فصيل التزيادة

التـي تحـدث فـي الطبية حسب العمر والجنس والمجموعة السكانية والموقـع الجغرافـي مـن أجـل تحسـين فهـم األوبئـة 
خـدمات فيـروس العـوز المنـاعي البشـري الكاملـة لسلسـلة الوتقيـيم األداء علـى امتـداد  )دون الوطنيـةد (جزء من البال

 زة.كَّ رَ المزيد من االستثمارات والخدمات المُ توجيه و 
 نطاقــاً  ربــط نظــم المعلومــات االســتراتيجية لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري ودمجهــا فــي الــنظم الوطنيــة األوســع 

 متكاملة للمعلومات االستراتيجية. )اتنصّ واقع إلكترونية (موالتعرف على فرص إقامة م للمعلومات الصحية
 اإلجراءات ذات المسار السريع لمنظمة الصحة العالمية

 فــي ترّصـــد فيــروس العـــوز األيـــدز، بالتعـــاون مــع برنـــامج األمــم المتحـــدة المشــترك لمكافحــة تــوفير قيـــادة عالميــة ،
 استجابة قطاع الصحة.المناعي البشري ورصد 

  َّالبيانــات وتحليلهــا واإلبــالغ عنهــا، بمــا فــي ذلــك  لجمــعثــة وأدوات تشــغيلية وضــع معــايير وتقــديم إرشــادات محد
للجيل الثاني من عملية ترصـد فيـروس  األيدزالمبادئ التوجيهية للمنظمة وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة 

 عة بشأن المعلومات االستراتيجية.مَّ جَ ة التوجيهية المُ العوز المناعي البشري ومبادئ المنظم
 لتكييـف وتنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة واألدوات الخاصـة بالمنظمـة وبرنـامج األمـم المتحـدة  تقديم الدعم التقنـي للبلـدان

بشــأن المعلومــات االســتراتيجية لتعزيــز نظــم البيانــات علــى المســتوى الــوطني والمنــاطق  األيــدزالمشــترك لمكافحــة 
تحسـين فـي د بهـا َشـرْ تَ سْ الخدمات الصحية في البلدان الرئيسية لكـي يُ  تسلسالتومساندة تحليل  والمنشآت الصحية،

 الجودة.
 صــوب بلــوغ الغايــات الُمْحــَرز تقــدم ســنويًا عــن اســتجابة قطــاع الصــحة لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري وال اإلبــالغ

  .٢٠٣٠و ٢٠٢٠دة لعامي المحدَّ 

 تصريف الشؤون والتخطيط االستراتيجي الوطني والمساءلة   ٢-١-٤  

الهياكــــل الوطنيــــة إلدارة شــــؤون فيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري، كــــالبرامج الوطنيــــة لفيــــروس العــــوز  إن  -٥٦
دورًا بالغ األهمية في الدعوة تؤدي المناعي البشري ولجان فيروس العوز المناعي البشري وآليات التنسيق الوطنية، 

دعــم اتســاق فــي ى المســتوى الــوطني، و تخصــيص المــوارد علــفــي التخطــيط االســتراتيجي و فــي إلــى اســتجابة فعالــة، و 
مختلف أصحاب المصلحة، والمواءمـة بـين االسـتجابة لفيـروس  التي يؤديهاالسياسات، وتنسيق األدوار واإلجراءات 

القيـادة الحكوميـة تعتبـر و  وضمان تهيئة المناخ المالئـم.وسع نطاقًا العوز المناعي البشري وبين البرامج الصحية األ
فــي المركزيــة التــراف بأهميــة ذلــك رغــم وجــوب االعتحقيــق االتســاق والتنســيق، و فــي  األساســية مــن األمــور الوطنيــة

 صنع القرار حيثما كان مالئمًا.

لبيانات التي يوفرها النظام الوطني للمعلومات االستراتيجية لفيروس العوز المناعي البشـري أهميـة بالغـة لو   -٥٧
ـــذ،لوطنيـــة لفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري و فـــي تـــوفير المعلومـــات الالزمـــة لالســـتراتيجية ال وللجهـــود  خطـــة التنفي

ينبغـي أن تحـدد االسـتراتيجية غايـات وطنيـة ولإلجراءات األخرى ذات الصلة بفيروس العوز المناعي البشـري، كمـا 
ابير كمـــا يتعـــين أن تبـــين االســـتراتيجية التـــد تتســـق مـــع الغايـــات العالميـــة واإلجـــراءات المطلوبـــة لبلـــوغ هـــذه الغايـــات.

الهيكلية وتدابير السياسات والقوانين المهمة الواجب اتخاذها للتمكين من االستجابة لفيروس العوز المناعي البشـري 
  وتحسين هذه االستجابة.
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ينبغــي بيــان الــروابط بوضــوح بــين االســتراتيجية الصــحية لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري واالســتراتيجيات   -٥٨
األخــرى ذات العالقــة، بمــا فيهــا االســتراتيجيات القطاعيــة المعنيــة بــالفيروس؛ واالســتراتيجيات األخــرى ذات العالقــة 

السل والصحة الجنسية واإلنجابيـة؛ واالسـتراتيجيات كاالستراتيجيات المعنية بوبعوامل خطر ُمَعيَّنة، بأمراض محددة 
 الصحية واإلنمائية الوطنية األوسع نطاقًا.

 اإلجراءات ذات المسار السريع للبلدان

 لضـمان "القضـاء  استعراض الهياكل الوطنية إلدارة شؤون فيروس العـوز المنـاعي البشـري وٕاصـالحها عنـد اللـزوم
ــالفيروس بتعزيــز الــروابط المالئمــة ودمــج الخــدمات المعنيــة بــالفيروس داخــل برنــامج  علــى عزلــة" األنشــطة المعنيــة ب

 وتنسيق االستجابة للفيروس عبر القطاعات ذات العالقة. الصحة الوطني األوسع نطاقاً 
 باعتبـاره أحـد  األيـدزاستنادًا إلـى الغايـات العالميـة للقضـاء علـى  ٢٠٣٠و ٢٠٢٠لعامي  وضع غايات ومعالم وطنية

 التهديدات للصحة العمومية.
 ـح تكـي ل االستراتيجية الوطنية لفيروس العـوز المنـاعي البشـري وتحـديثها مراجعة الغايـات واألولويـات الوطنيـة وضِّ

 .االستراتيجيةتنفيذ محسوبة التكاليف ل الجديدة بشأن فيروس العوز المناعي البشري ووضع خطة
 عــن تنفيــذ البرنــامج الــوطني لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري  ةالمنتظمــتقــارير الرفــع ب المســاءلة عــن البــرامجقويــة ت

 .٢٠٣٠و ٢٠٢٠وتمويله وأدائه وأثره، بما في ذلك التقدم صوب الغايات المحددة لعامي 

 الصحة العالميةاإلجراءات ذات المسار السريع لمنظمة 
  لتخطــيط االســتراتيجي الــوطني لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري وتحديــد األولويــاتحــول ا رشــاداتاإل وضــع وتحــديث 

 .٢٠٣٠و ٢٠٢٠والتكاليف، مع التركيز على تحقيق الغايات المحددة لعامي 
 ثــره، ورصــد التقــدم ألدوريــة لبرنــامج فيــروس العــوز المنــاعي البشــري و  مراجعــاتإلجــراء  تقــديم الــدعم التقنــي للبلــدان

 القطري.على الصعيد المحرز صوب الغايات الوطنية والعالمية لفيروس العوز المناعي البشري، وتحسين التنفيذ 
  
ه االستراتيجي  ٢-٤   األثر إحداث إلى الرامية التدخالت :٢التوجُّ
 

 الكامل من خدمات فيروس العوز المناعي البشري التي يحتاجون إليها دىينبغي أن يحصل الناس على الم

ــًا وقــادرًا  ٢٠٢٠يتطلــب تحقيــق الغايــات المحــددة لعــام   -٥٩ بشــأن الوقايــة واالختبــار والعــالج نظامــًا صــحيًا قوي
المنـاعي البشـري خدمات الوقاية من فيروس العوز الكاملة لسلسلة العلى اجتذاب الناس واالحتفاظ بهم على امتداد 

خـدمات وقايـة فعالـة مـن فيـروس العـوز  حصولهم علـىويلزم أن يضمن هذا النظام للناس ما يلي:  ورعاية مرضاه.
تشــخيص لتحــري إصــابتهم بفيــروس العــوز المنــاعي الوفهمهــم  لهــم، الختبــار والتشــخيصٕاجــراء االمنــاعي البشــري؛ و 

يــروس العــوز المنــاعي البشــري أو إلحــاقهم ببــرامج الرعايــة؛ البشــري، وٕاحــالتهم إلــى خــدمات الوقايــة المالئمــة مــن ف
والبــدء مبكــرًا فــي عالجهــم بمضــادات الفيروســات القهقريــة إذا ُشخصــت إصــابتهم بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري؛ 

 يـةعالج ُنظُـمواالحتفاظ بهم في األطر التي تقدم لهم العالج الفعال لكبت الفيروس علـى نحـو مسـتدام؛ ونقلهـم إلـى 
الرعايـــة التلطيفيـــة ورعايـــة أن بإمكـــانهم الحصـــول علـــى ديلـــة بمضـــادات الفيروســـات القهقريـــة إذا أخفـــق العـــالج؛ و ب

  لكبيرة.من العدوى المصاحبة واالعتالالت المصاحبة اوالمعالجة الحاالت المزمنة، بما في ذلك الوقاية 

 بفيروس العوز المناعي البشري ساسية للمصابينتحديد حزمة الفوائد األ  ١-٢-٤  
في لديه بفيروس العوز المناعي البشري  للمرضىية ساسالخدمات األ ةحزمقوم بمراجعة كل بلد أن ي على  -٦٠

د مجموعــة مــن التــدخالت والخــدمات واألدويــة ضــوء األوبئــة المتغيــرة ومــا يســتجد مــن معــارف وابتكــارات، وأن يحــدِّ 
وينبغـي  بفيروس العوز المناعي البشـري. للمرضى مة الفوائد الصحية الوطنيةتي ينبغي إدراجها ضمن حز والسلع ال
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بـدفعها تغطية هذه الحزمة، كليـًا أو جزئيـًا، مـن خـالل التمويـل الحكـومي لتقليـل نفقـات العـالج التـي يتحملهـا األفـراد 
خـدمات الكاملـة لسلسـلة المن أموالهم الخاصة، وضمان إتاحة الخدمات لجميع من يحتاجون إليها، وتغطيـة مباشرة 

ويلـزم اختيـار التـدخالت  فيروس العوز المناعي البشري بأكملها، بما في ذلك الوقايـة والتشـخيص والعـالج والرعايـة.
أصــحاب المصــلحة الرئيســيون وتراعــي المعــايير التاليــة:  والخـدمات الضــرورية مــن خــالل عمليــة شــفافة يشــارك فيهــا

كمـا يجـب مراجعـة  والطلـب واألخالقيـات. مالءمـةوال )الجـدوىقابلية التنفيـذ (ساءلة و الفعالية والتكلفة والمردودية والم
التــدخالت المختــارة للتغيــرات فــي أوضــاع الوبــاء المحلــي والســياق القطــري،  إظهارهــا آلثــارالحزمــة بانتظــام لضــمان 

ومـن الضـروري أن  ر.اضـر األب ر أواثفي التكنولوجيات ونهوج تقديم الخدمات، والبينات المتعلقة باآل قدملتنب ااجو و 
ُينظر على وجه التحديد في مجموعات التدخالت، مع إدراك أن بعـض التـدخالت لـن يكـون فعـاًال أو يحقـق أقصـى 

 أثر له إال إذا ُقدم مقترنًا بتدخالت أخرى.

تـداد تقدم المبادئ التوجيهية لمنظمـة الصـحة العالميـة توصـيات بشـأن اختيـار واسـتخدام التـدخالت علـى ام  -٦١
فعاليـة مختلـف المتوافرة حـول ص البينات تلخِّ كما خدمات فيروس العوز المناعي البشري بأكملها، الكاملة لسلسلة ال

 كيفية تطبيق هذه التدخالت في مختلف الظروف. ات حولالتدخالت والخدمات، وتقدم اإلرشاد

 الفيروس واكتسابهَسَريان بفيروس العوز المناعي البشري و خفض التعرُّض لمخاطر اإلصابة   ٢-٢-٤  
 بنهايــــة ٪٧٥ســــيتطلب خفــــض عــــدد حــــاالت العــــدوى الجديــــدة بفيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري بنســــبة   -٦٢
والسلوكيات معدالت التعرُّض لإلصابة به ض كبير في يخفتحقيق ت ٢٠١٠عام لما كانت عليه مقارنة  ٢٠٢٠ عام
، واتبــاع نهــوج جديــدة فــي تقــديم التــدخالت الوقائيــة الفعالــة إلــى مــن يحتــاجون إليهــا، واســتحداث تكنولوجيــات ةطــر خال

 جديدة للوقاية. 

بوجه خاص لإلصابة بعدوى فيروس العوز المناعي البشـري الُمَعرَّضة هناك بعض المجموعات السكانية و   -٦٣
قـــدرتها علـــى تجنـــب المخـــاطر أو اســـتخدام التـــدخالت الفعالـــة أو عـــدم  للفيـــروس و/ تعرُّضـــًا شـــديداً  نظـــرًا لتعرضـــها

فيـــروس فـــي مواقـــع جغرافيـــة معينـــة وبـــين مـــن التعـــرُّض لل، فـــإن العوامـــل التـــي تزيـــد هذكـــر ســـبق وكمـــا  للوقايـــة منـــه.
التفــاوت  :مجموعــات ســكانية معينــة، وخصوصــًا بــين الفتيــات والشــابات فــي أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكبــرى، تشــمل

وبالنســبة للمجموعــات الســكانية  ين والعنــف القــائم علــى نــوع الجــنس والعنــف الجنســي والوصــم والتمييــز.بــين الجنســ
فـي  وألعـدوى بأوضـاعهم المعيشـية كالرجـال الـذين يعيشـون فـي مواقـع التعـدين النائيـة ل يترافق التعرُّضاألخرى، قد 

  .نازحينين وال، أو بعدم قدرتهم على الحصول على الخدمات كالمهاجر ازجحتالقع اامو 

وتكون أطر العمل الخاصة بالوقاية الشاملة والمسندة بالبيِّنات أكثر فعالية عند وجود نهوج سلوكية وطبيـة   -٦٤
يكــون فيــروس  الــذينبينهــا بحيــث تتضــمن الوقايــة األوليــة طرقــًا للوصــول للنــاس  بيولوجيــة وهيكليــة متشــاركة فــي مــا

العـوز المنــاعي البشــري لــديهم ســلبيًا، كمـا تتضــمن التركيــز علــى العمــل مـع المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي 
البشــري باعتبــارهم مــن الشــركاء الــذين لهــم أهميــتهم فــي الوقايــة مــن خــالل التأكيــد علــى النــواحي اإليجابيــة للصــحة 

 إدخـالهـائًال وسـريعًا مـع  اً اية من فيروس العوز المناعي البشري تغير يتغير المشهد الخاص بالوقو  والكرامة والوقاية
الفيـروس َسـَريان  التكنولوجيات والنهـوج الجديـدة، والسـيما اسـتخدام األدويـة المضـادة للفيروسـات القهقريـة للوقايـة مـن

طويــل فرة منــذ زمــن متــواعلــى التــدخالت الوقائيــة ال هــامــن الفيــروس اعتمادالمشــتركة الوقايــة واصــل وست .واكتســابه
والتواصــل الــذي يســتهدف تغييــر الســلوكيات، زل الذكريــة والعــوازل األنثويــة، والتــي تتضــمن العــواوالشــديدة الفعاليــة، 

ومــع ذلــك،  طــات الشــاملة فــي أمــاكن الرعايــة الصــحية.تياحالتخــاذ اوتقلــيص األضــرار بــين متعــاطي المخــدرات، وا
لـن يسـتطيع العـالم مـع ذلـك تحقيـق غايـة فوّسـع نطاقهـا، تاق واسـع و علـى نطـالقبـول هـذه التـدخالت  القـت فحتى لو

ختــان الطبــي نطــاق الع يلفيروســات القهقريــة وتوســل ةمضــاددويــة الأللويمكــن لالســتخدام االســتراتيجي  .٢٠٢٠عــام 
ولتحقيــق غايــة  لــذكور للوقايــة مــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري أن يغّيــر مســار االســتجابة للفيــروس.لالطــوعي 

ـــ مشـــتركاً الوقايـــة، ســـوف تتطلـــب بـــرامج الوقايـــة مـــن فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري نهجـــًا  زًا وذلـــك باســـتخدام ومركَّ
ــَريان لعــدوى و لمخــاطر ا ضرُّ عــلتتخفيــف قابليــة اعاليــة األثــر لالالتــدخالت  مــن عــن طريــق الجــنس و للوقايــة مــن السَّ

ــَريان ال ــَريان المــن مــن خــالل تعــاطي المخــدرات حقنــًا و سَّ ــَريان المــن فــي أمــاكن الرعايــة الصــحية و سَّ مــن األم إلــى سَّ
 الطفل.
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 عالية األثر في حزمة شاملة للوقاية من فيروس العوز المناعي البشري:الاج التدخالت التالية ر وينبغي إد  -٦٥

واألنثويـة مـن فعاليـة ومـا لهـا مـن رغـم مـا تتسـم بـه العـوازل الذكريـة  قـات:لِّ زَ العوازل الذكريـة واألنثويـة والمُ   -٦٦
دور مركــزي فــي الوقايــة مــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري وغيــره مــن األمــراض الُمْعِديــة التــي تنتقــل عــن طريــق 

اإلمكانيـات الهائلـة التـي المتاحـة لبلـوغ ومـن الفـرص  لتدخالت واإلقبال عليها مـازال متـدنيًا.اقبول هذه  الجنس، فإن
ــ توزيــع نطــاق ع يتســويق العــوازل؛ وتوســأســاليب ر بهــا هــذه التــدخالت: خفــض تكلفــة العــوازل األنثويــة؛ وتنشــيط تبشِّ

 .وفتح منافذ لتسويقها الخدمات المتنوعة

المبـادئ التوجيهيـة الموحـدة لمنظمـة الصـحة العالميـة  إن متعـاطي المخـدرات حقنـًا:دى تقليص األضـرار لـ  -٦٧
المنــــاعي البشــــري وتشخيصــــه وعالجــــه وتــــوفير الرعايــــة للمجموعــــات الســــكانية  بشــــأن الوقايــــة مــــن فيــــروس العــــوز

بــرامج اإلبــر والمحــاقن المعقمــة، والعــالج  وٕان الحزمــة الشــاملة مــن تــدخالت تقلــيص األضــرار.تحــدِّد  ١،٢الرئيســية
تــدخالت عاليــة تعتبــر المخــاطر حــد مــن لمــن أجــل اباالستعاضــة عــن المــواد األفيونيــة لمتعــاطي األفيــون والتواصــل 

خفضـًا كبيـرًا ومردوديـة الُمَعقَّمـة وتحقق برامج اإلبـر والمحـاقن  تقليص األضرار.األوسع نطاقًا لحزمة الاألثر ضمن 
ــًا. لَســَريانعاليــة  باالستعاضــة عــن  ةلجــاعمكمــا أن ال فيــروس العــوز المنــاعي البشــري بــين متعــاطي المخــدرات حقن

طر اخمض مدمني األفيون لمن سلوكيات الحقن التي تعرِّ  الفعالية في الحدِّ  ةدالمواد األفيونية لمتعاطي األفيون شدي
 ق هــذه الخــدمات تغطيــة مرتفعــة لكــي يكــون لهــا أثــر علــى الصــحة العموميــة.ويلــزم أن تحقِّــ العــدوى بــالفيروس.

معهـم العـالج  مـن إعـارة اهتمـام خـاص لمتعـاطي الكوكـايين والمنبهـات مـن نمـط األمفيتامينـات، الـذين ال يفلـح والبد
باالستعاضة عـن المـواد األفيونيـة، ولمتعـاطي المخـدرات بطـرق أخـرى غيـر الحقـن فـي األحـوال التـي قـد تكـون فيهـا 

 مخاطر االنتقال عن طريق الجنس مرتفعة.

بإمكانيــات كبيــرة  المضــادة للفيروســات القهقريــةتتمتــع األدويــة  الوقايــة بمضــادات الفيروســات القهقريــة:  -٦٨
فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري واكتســـابه، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــالل اإلجـــراءات االتقائيـــة قبـــل  َســـَريانللوقايـــة مـــن 

بمضـادات  ةلجـاعممـن األم إلـى الطفـل ومـن خـالل ال الَسـَريانالتعرض وبعد التعرض للفيـروس، وذلـك بالوقايـة مـن 
وينبغـــي أيضـــًا النظـــر فـــي اإلجـــراءات االتقائيـــة قبـــل التعـــرض  ســـي.حقـــق الكبـــت الفيرو تي تـــالفيروســـات القهقريـــة ال

ألفـراد الشـديدي التعـرض دى اللفيروس بوصفها أداة إضافية فعالة في الوقايـة مـن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري لـ
لمخاطر اكتساب الفيروس، مع ضرورة إتاحة اإلجراءات االتقائية بعد التعرض للفيروس لألشخاص الـذين تعرضـوا 

المبــادئ التوجيهيــة الموحــدة لمنظمــة الصــحة العالميــة بشــأن اســتخدام العــالج بمضــادات وتتضــمن  بشــدة للفيــروس.
إرشادات حول اسـتخدام اإلجـراءات  الفيروسات القهقرية لعالج العدوى بفيروس العوز المناعي البشري والوقاية منها

 ٣ت الفيروســـات القهقريـــة للوقايـــة مـــن الفيـــروس.االتقائيـــة قبـــل التعـــرض وبعـــد التعـــرض للفيـــروس والعـــالج بمضـــادا
 قــرار حــوللتخــاذ اويتعــين علــى البلــدان وضــع معــايير مالئمــة لتقيــيم المخــاطر، وٕاعــداد نمــاذج لتقــديم الخــدمات، وا

نهــج الوقايــة بمضــادات الفيروســات القهقريــة ونهــوج الوقايــة األخــرى اســتنادًا إلــى بــين األكثــر اســتراتيجية مشــاركة ال
                                                           

مبادئ توجيهية موحدة بشأن الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري وتشخيصـه وعالجـه وتـوفير الرعايـة للمجموعـات    ١
(تـــم االطـــالع  /http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/enطر، انظـــر: اخـــمالســـكانية الرئيســـية المعرضـــة لل

  ).٢٠١٦آذار/ مارس  ١٨في 
المبــادئ التوجيهيــة الموحــدة لمنظمــة الصــحة العالميــة بشــأن الوقايــة مــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري وتشخيصــه  إن   ٢

بـرامج اإلبـر والمحـاقن المعقمـة، والعـالج ة: ليـاتالتـدخالت تعـاطي المخـدرات بـالحقن تشـتمل علـى الوعالجه وتوفير الرعايـة لم
دويـة، وٕاجـراء االختبـارات لكشـف العـدوى بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري لجات األخرى لالعتمـاد علـى األاعالمو باالستعاضة 

والمعالجـة والوقايـة مـن األمـراض الُمْعِدَيـة التـي تنتقـل  وٕاسداء المشورة حوله، والمعالجة باألدويـة المضـادة للفيروسـات القهقريـة
ن وشــــركائهم فــــي الممارســــة الجنســــية، عــــن طريــــق الجــــنس، وبرنــــامج العــــوازل الذكريــــة واألنثويــــة لمتعــــاطي المخــــدرات بــــالحق

والمعلومــات المســتهدفة، والتثقيــف والتواصــل مــن أجــل الحــّد مــن المخــاطر لــدى األشــخاص الــذين يتعــاطون المخــدرات بــالحقن 
ولدى شركائهم في الممارسة الجنسية، واللقاح والتشخيص والمعالجة لاللتهاب الكبدي، والوقاية مـن السـل وتشخيصـه والوقايـة 

    الوقاية من تعاطي الجرعات المفرطة وتدبيره. منه، و 
مبــادئ توجيهيــة موحــدة بشــأن اســتخدام العــالج بمضــادات الفيروســات القهقريــة لعــالج العــدوى بفيــروس العــوز المنــاعي    ٣

  ).٢٠١٦آذار/ مارس  ١٨(تم االطالع في  /http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/enالبشري والوقاية منها، انظر: 
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وينبغــي إيـالء اهتمــام خـاص إلجـراء االختبــارات لفيـروس العـوز المنــاعي البشـري قبــل أن  .علـى حـدة دسـياق كـل بلــ
يباشــر النــاس باالتقــاء الســابق للتعــرُّض مــن أجــل تقليــل مخــاطر ظهــور المقاومــة لألدويــة المضــادة لفيــروس العــوز 

ـــد المقاومــة ل ألدويــة المضــادة لفيــروس العـــوز المنــاعي البشــري إلــى أدنــى قـــدر ممكــن، وينبغــي توســيع نطــاق ترصُّ
 المناعي البشري ليغطي خدمات االتقاء السابق للتعرض إذا ما تّم إدخالها بالفعل. 

ـــة مـــن عـــدوى الرُّ   -٦٩ ـــالوقاي ـــاعي البشـــريبع ضَّ ـــروس العـــوز المن ، ٢٠١٤فـــي عـــام أشـــارت التقـــديرات  .في
مليـون  ١,٥ الالئـي يبلـغ عـددهن حـواليمن الحوامل المتعايشات مع فيروس العـوز المنـاعي البشـري فقط  ٪٦٢ أن

َسـَريان وعلـى الـرغم مـن أن القضـاء علـى  ".+عالجًا بمضادات الفيروسـات القهقريـة مـن خـالل "الخيـار بقد تلقين 
فيــروس العــوز المنــاعي البشــري مــن األم إلــى الطفــل أمــر ممكــن، مازالــت معــدالت انتقــال الفيــروس مرتفعــة ارتفاعــًا 

الخطـــة العالميـــة للقضـــاء علـــى  ســـاعدت، ٢٠١١ عـــام ومنـــذ فـــي بلـــدان كثيـــرة. ٪١٠ غيـــر مقبـــول، حيـــث تزيـــد عـــن
والحفـــاظ علـــى حيـــاة  ٢٠١٥ عـــام حـــاالت العـــدوى الجديـــدة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري بـــين األطفـــال بحلـــول

متزايـدًا فـي البلـدان نشـاطًا ، تبـدي كـذلك وعلـى نحـو مماثـل .ى تلـك الحـاالتجهـود القضـاء علـ تسـريع فـي ١أمهـاتهم
، سيتطلب بلـوغ الغايـة تحققتي توعلى الرغم من المكاسب ال ع.ضَّ العمل على القضاء على الزهري الخلقي بين الرُّ 

وتتمثــل العناصــر الحاســمة فــي هــذه االســتراتيجية  لكثيــر مــن البلــدان جهــودًا مكثفـة.أن يبــذل ا ٢٠٢٠ عــامالمزدوجـة 
ــــاة ب ــــى العــــدوى فــــي العــــالج مــــدى الحي ــــع الحوامــــل والمرضــــعات للقضــــاء عل ــــة لجمي مضــــادات الفيروســــات القهقري

ـــة و  ـــاعي البشـــري، والتشـــخيص المبكـــر للرضـــع، واإلجـــراءات االتقائي ـــةعالجالالمتعايشـــات مـــع فيـــروس العـــوز المن  ي
 للرضع.

البلـــدان التـــي يرتفـــع فيهـــا معـــدل انتشـــار فيـــروس  يتشـــير التقـــديرات فـــ لـــذكور:لختـــان الطبـــي الطـــوعي ال  -٧٠
ــــ ٪٨٠ن ختــــان إلــــى أالمنــــاعي البشــــري فــــي أفريقيــــا جنــــوب الصــــحراء الكبــــرى،  العــــوز ذين تتــــراوح مــــن الرجــــال ال

ــــول ٣,٣منع حــــدوث ســــينــــوا مــــن قبــــل نســــنة ممــــن لــــم ُيختَ  ٤٩–١٥ أعمــــارهم  مليــــون حالــــة عــــدوى بــــالفيروس بحل
ولتحقيــق هــذه التغطيــة، البــد مــن التوســع  .أمريكــي مليــون دوالر ١٦ ٥٠٠يحقــق وفــورات تبلــغ  ، ممــا٢٠٢٥ عــام

المســـتوى فـــي اســـتخدام أجهـــزة ختـــان الـــذكور المأمونـــة التـــي تمّكـــن العـــاملين مثـــل مبتكـــرة بتطبيـــق أســـاليب الســـريع 
ـــام بهـــذا اإلجـــراء، و لالمتوســـط  ـــة الصـــحية مـــن القي ـــين مثـــل لرعاي ـــان ب ـــادة الطلـــب علـــى الخت الحمـــالت الموجهـــة لزي

 يها خطر التعرض لفيروس العوز المناعي البشري.فيها معدالت الختان ويرتفع ف دنىالمجموعات السكانية التي تت

مـن المـرجح أن عمليـات الحقـن فـإن علـى الـرغم مـن االفتقـار إلـى بيانـات موثوقـة،  :الـدممأمونية الحقـن و   -٧١
وتمثــل  الجديــدة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري. عــدوىكبيــرة مــن ال أعــدادالطبــي والــدم غيــر المأمونــة مســؤولة عــن 

مــن المقومــات  طــات الشــاملةتياحتخــاذ االوٕامــدادات الــدم المأمونــة، باإلضــافة إلــى ا المــأمون عمليــات الحقــن الطبــي
مأمونيــة الحقــن حــول سياســة منظمــة الصــحة العالميـة  إطـالقوقــد ركــز  أي نظــام صـحي جيــد األداء.ة فــي محوريـال
ز اهتمامًا أكبر على القضية، و  ٢٠١٥ عام في التـي تمـت هندسـتها التحول إلى استخدام أدوات الحقن المأمونـة عزَّ

نهاياتهــا اإلصــابات بتقــي مــن و  هانــع إعــادة اســتخدامتمي وصــنعها إلعطــاء الحقــن الطبيــة وللتطعــيم باللقاحــات بحيــث
 الحادة.

لوكية التـي يمكنهـا تـوفير المعلومـات والمهـارات هناك مجموعـة مـن التـدخالت السـ تدخالت تغيير السلوك:  -٧٢
ز األضـرار، قليص وتوقاية األولية الكًال من التي تساند  وتتصـدى للعوامـل التـي تزيـد مـن السـلوكيات الخطـرة، وتعـزِّ

زيــد اإلقبــال علــى خــدمات تو ، فيــروس العــوز المنــاعي البشــري انَســَريمــن تقــي و التحــوُّل إلــى ســلوكيات أقــل خطــرًا 
هــة التواصــل أن تحقــق األثــر المنشــود إذا كانــت موجَّ ألســاليب و  ياترســائل تغييــر الســلوكل ويمكــن الناجعــة.الوقايــة 

 ومرتبطة بتوافر المزيد من سلع الوقاية كالعوازل وأدوات الحقن المعقمة. ُمَعيَّنةسكانية وبمواقع وخاصة بمجموعات 
ــ العــدوى  لخطــر تعّرضــهنرى اهتمامــًا خاصــًا نظــرًا لوتتطلــب المراهقــات والشــابات فــي أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكب

 حدوث الفيروس الذي تشهده بعض المجتمعات المحلية.معدالت الرتفاع الشديد في لو 
                                                           

لقضاء على حاالت العدوى الجديـدة بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري بـين األطفـال والحفـاظ علـى حيـاة ا :الخطة العالمية   ١
-http://www.unaids.org/en/resources/documents/2011/20110609_JC2137_Global-Plan-Elimination أمهـــــاتهم، انظـــــر

HIV-Children_en.pdf  ٢٠١٦آذار/ مارس  ٢٢(تم االطالع في.(  
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لقــد أصــبح مــن  :والتــدبير العالجــي لهمــا الجــنس والعنــف الجنســينــوع العنــف القــائم علــى الوقايــة مــن   -٧٣
لعنـف لالجـنس و نـوع بوجـه خـاص للعنـف القـائم علـى  عرضـاً تأكثـر واسـع أن النسـاء والفتيـات المعروف علـى نطـاق 

هـــذا العنـــف البـــد مـــن وللوقايـــة مـــن  أيضـــًا. ذلكن جنســـيًا معرضـــون لـــين الصـــبيان والرجـــال والمتحـــول أالإالجنســـي، 
ولتعـاطي الكحـول جتمـع، ملالمعـادي للسلوك لالجنس و المرتكز على جحاف إلالتصدي لمتينة البنيان مثل تدخالت 

قطـاع الصـحة فـي تـوفير الرعايـة لمـن  يؤديـهوهنـاك دور مهـم  .ضـار ولعوامـل الخطـر الرئيسـية األخـرىعلـى نحـو 
  تعرضوا لهذا العنف، بما في ذلك الرعاية بعد االغتصاب وتوفير اإلجراءات االتقائية بعد التعرض للفيروس.

 اإلجراءات ذات المسار السريع للبلدان

  مج اســـتخدام العـــوازل الذكريـــة واألنثويـــة ابـــر إعـــداد ، بمـــا فيهـــا عاليـــة األثـــرالإعطـــاء أولويـــة للتـــدخالت الوقائيـــة
 تغيير السلوك.ذي يستهدف لاوالتواصل  الدمومأمونية الحقن و 

  ابهـ ةلجاعمتغطية ال نطاق بتوسيع من الفوائد الوقائية للعقاقير المضادة للفيروسات القهقريةقدر تحقيق أكبر 
ن شــتركة تجمــع بــيمــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري وتنفيــذ اســتراتيجية مألشــخاص المتعايشــين اتشــمل جميــع ل

 التدخالت الوقائية األخرى.و وبعد التعرض للفيروس  التعرض اإلجراءات االتقائية قبل
 بوضع غايات وطنيـة وتـوفير  عوالزهري الخلقي بين الرضَّ  الخلقي القضاء على فيروس العوز المناعي البشري

كر االتشـــخيص البـــنطـــاق العـــالج مـــدى الحيـــاة بمضـــادات الفيروســـات القهقريـــة للحوامـــل والمرضـــعات، وتوســـيع 
 للرضع وتوفير العالج الفوري بمضادات الفيروسات القهقرية لجميع الرضع الذين تشخص إصابتهم بالفيروس.

 ألنمـاط المحليـة تالئم االمصـممة خصيصـًا لـ قلـيص األضـرارواسع النطاق لحزمة شاملة من تـدخالت تال التنفيذ
لتــدخالت العاليــة األثــر والمالئمــة والتــي تشــمل وينبغــي إعطــاء األولويــة ل .وللســياق القطــري لتعــاطي المخــدرات

 حــول تقلــيص األضــرارمعلومــات تقــديم المــة والعــالج باالستعاضــة عــن المــواد األفيونيــة و قَّ عَ تــوفير أدوات حقــن مُ 
 والعالج من إدمان المخدرات.

  لمــراهقين والفتيــات والشــاباتدى امــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري لــالمشــتركة لوقايــة لإعطــاء األولويــة ،
التـــي تـــرزح تحـــت عـــبء مرتفـــع فـــي أفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء الكبـــرى، وذلـــك باســـتخدام  مواقـــعوخصوصـــًا فـــي ال

العدوى والسلوكيات الخطرة، بما في ذلـك العنـف القـائم لمخاطر  عرُّضكل من التل من قليالتتدخالت تهدف إلى 
 .والسلوك الجنسي الخطر الذي يرافق تعاطي الكحول ومواد اإلدمان األخرى الجنس والعنف الجنسينوع على 

 اإلجراءات ذات المسار السريع لمنظمة الصحة العالمية

  بمـا فـي  ،المشـتركة فـي سـياق الوقايـةيـة الجديـدة ئالوقااألسـاليب تكنولوجيـات و نطـاق التوسيع دعم الدعوة إلى
وبعـــد التعـــرض التعـــرض واإلجـــراءات االتقائيـــة قبـــل  ،ذلـــك تنفيـــذ العـــالج المبكـــر بمضـــادات الفيروســـات القهقريـــة

 لذكور في البلدان ذات األولوية.لختان الطبي الطوعي الوكذلك للفيروس، 
  تـدخالت الإدمـاج  واإلسـراع فـيمـن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري، المشـتركة تقديم اإلرشادات حول الوقاية

مختلـف ضـمن قطاع الصحة في حزمة الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري في المسندة بالبينات و الجديدة 
والفتيـات والنسـاء والمجموعـات السـكانية الرئيسـية وللمراهقـات اهتمـام خـاص للمـراهقين يـالء سياقات األوبئـة مـع إ

 المَعرَّضة للمخاطر (بما في ذلك المجموعات الشابة المَعرَّضة للمخاطر).
 مساندة زيادة االلتزام والموارد واإلجراءات للقضاء على العدوى بفيروس العوز المناعي البشري بين األطفـال ،

لزهري مـن األم والتحقق من القضاء على انتقال فيروس العوز المناعي البشري وا ف.يوذلك بالتعاون مع اليونيس
 إلى الطفل في البلدان.

  موجـودة بالفعـلالقطـري لمعـايير المنظمـة وسياسـاتها بشـأن التـدخالت الوقائيـة العلى الصعيد تعزيز التنفيذ ،
  .الدمجيدة النوعية ومأمونية الحقن و القات لِّ زَ بما في ذلك برامج العوازل الذكرية واألنثوية والمُ 
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 فيروس العوز المناعي البشرياختبارات نطاق    ٣-٢-٤  
مــن األشــخاص المصــابين بفيــروس العــوز المنــاعي  ٪٩٠الغايــة المتمثلــة فــي أن يعــرف  ســيتطلب تحقيــق  -٧٤

واسـتراتيجيات وتكنولوجيـات جديـدة فعالـة  نهـوجنطـاق االسـتخدام لع يتوسـ ٢٠٢٠بحلول عـام بأمر إصابتهم البشري 
في اختبار العدوى بفيروس العوز المناعي البشري، وفي الوقت ذاته ضمان جـودة االختبـار والممارسـات األخالقيـة 

والمواقــع الجغرافيــة التــي  منــاطقفــي مجــال االختبــار. ويلــزم أن تســتهدف خــدمات االختبــار المجموعــات الســكانية وال
أن و ا النـاس ويجـب أن يكـون االختبـار برضـ لمخاطر وانتقال فيروس العوز المناعي البشري. تشهد أعلى مستويات

 .ةالمعلومات والمشورة المالئمتقديم سريًا ومصحوبًا بيكون 

تعتبــر اختبــارات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري الخطــوة األولــى علــى طريــق تمكــين المصــابين بفيــروس   -٧٥
بخـدمات الوقايـة مـن الفيـروس وعالجـه ورعايـة المصـابين  االختبـار ة حـالتهم وربـطالعوز المناعي البشري من معرف

الجهـود الراميـة إلـى ضـمان فعاليـة العـالج علـى المـدى الطويـل  ل أثـريـلتقإلـى لتأخر في التشخيص ا ؤدييقد و  به.
علــــى الصــــعيد العــــالمي بــــأن حــــوالي نصــــف األشــــخاص  اتر يقــــدتشــــير التو  وتقليــــل األثــــر المحتمــــل علــــى الوقايــــة.

كمـا يتـيح اختبـار فيـروس العـوز المنـاعي  المتعايشـين مـع فيـروس العـوز المنـاعي البشـري حاليـًا ال يعرفـون حـالتهم.
مـــع ذلـــك لتحـــري األمـــراض واألحـــوال الصـــحية األخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك األمـــراض المنقولـــة  ةازيـــمو البشـــري فرصـــة 

ـــرًا الكبـــد الفيروســـي، وهـــو مـــا يـــرجح أن يســـهم  والســـل والتهـــاب جنســـياً  فـــي تقلـــيص معـــدالت المراضـــة إســـهامًا كبي
كر لفيـروس العـوز المنـاعي البشـري بـين الرضـع المولـودين لنسـاء متعايشـات اوُيعتبر التشخيص البـ بشدة. والوفيات

المضـادة رواح باألدويـة العـالج المنقـذ لـألمع فيروس العوز المناعي البشري بـالغ األهميـة لضـمان سـرعة البـدء فـي 
مـن الرضـع المعرضـين لإلصـابة  ٪٥٠لم يـتم اختبـار إال أقـل مـن  ٢٠١٣ عام ففي ،للفيروسات القهقرية، ومع ذلك

 بالفيروس.

نهـــوج واســـتراتيجيات اختبـــار فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري علـــى  بـــين مشـــاركةاختيـــار أنســـب عتمد ســـيو   -٧٦
ـــيح النهـــوج الجديـــدة  األوضـــاع الوبائيـــة للفيـــروس والمجموعـــات الســـكانية المتضـــررة والنظـــام الصـــحي المحلـــي. وتت

 على سبيل المثال،ومنها خدمات االختبار وجودتها ومردودها، بتغطية في نطاق الوالموجهة فرصًا للتوسيع السريع 
إجراء االختبار روتينيًا لجميع المجموعات السـكانية الرئيسـية المَعرَّضـة للمخـاطر فـي أمـاكن الرعايـة األوليـة عرض 

والسريرية بمـا فـي ذلـك خـدمات السـل واختبـار األزواج واالختبـارات المجتمعيـة واالختبـار الـذاتي واسـتخدام االختبـار 
نولوجيــات االختبــار التــي ربمــا تكــون مســتخدمة فــي مركــز باإلضــافة إلــى تك غيــر المتخصصــينبمعرفــة األشــخاص 

المـردود مـع قـدر مـن التـي تحقـق أكبـر ع عنـدما تكـون المـوارد محـدودة، ينبغـي توجيـه االختبـار إلـى المواقـو  الرعاية.
تغطيــة االختبــار اهتمامــًا خاصــًا لضــمان جــودة وســائل التشــخيص نطــاق ويتطلــب توســيع  الحفــاظ علــى اإلنصــاف.

وتتضـمن  تبار للحد من مخاطر الخطأ في تشخيص حالـة اإلصـابة بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري.وخدمات االخ
إرشـادات  المبادئ التوجيهية الموحدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن خدمات اختبار فيروس العـوز المنـاعي البشـري

  شاملة حول نهوج واستراتيجيات اختبار الفيروس.

 للبلداناإلجراءات ذات المسار السريع 

 اتبمبادرة من مقـدمي الخـدمات واالختبـار  اتاالختبار إجراء بالجمع بين  نهوج وخدمات االختبارفي ع تنوّ تحقيق ال 
واالسـتفادة مـن خـدمات اختبـار الفيـروس الختبـار وتحـري  ،المجتمـع، وتشـجيع المركزيـة الخـدماتالتي ترتكز على 

 اإلصابة باألمراض واألحوال الصحية األخرى.

 التـي تشـهد أعلـى عـبء للفيـروس ولتحقيـق  خدمات االختبـار للوصـول إلـى المجموعـات السـكانية واألمـاكن تركيز
 اإلنصاف.

  عة بتكنولوجيات التشخيص المبكر للرضع.ولوية للتغطية الموسَّ األ إعطاء 

  معايير الجودة.للمعايير األخالقية و لضمان استيفاء خدمات اختبار فيروس العوز المناعي البشري 
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 اإلجراءات ذات المسار السريع لمنظمة الصحة العالمية

  التحــديث المنــتظم للمبــادئ التوجيهيــة الموحــدة بشــأن اختبــار فيــروس العــوز المنــاعي البشــري واختبــار حــاالت
نهـج االختبـار واالسـتراتيجيات ووسـائل حـول الجديـد مـن إلرشـادات للسـريع لدمـاج اإل، و العدوى المصاحبة الشائعة

 التشخيص.

 مع االسترشاد بالبيانات حول الخطأ في التشـخيص والخطـأ  مساندة البلدان لتنفيذ برامج لضمان جودة االختبارات
 في التصنيف.

 ثـة والـدعم دَّ مـن خـالل اإلرشـادات المح اختبار فيروس العوز المناعي البشري بـين األطفـال نطاق مساندة توسيع
 كران للرضع في البيئات التي تقل فيها معدالت االنتشار.االبالتقني للبلدان بما في ذلك التشخيص واالختبار 

لمصــاحبة مــراض االعــالج بمضــادات الفيروســات القهقريــة والتــدبير العالجــي لألنطــاق توســيع    ٤-٢-٤  
 وتوفير الرعاية للحاالت المزمنة

مـن األشـخاص المتعايشـين مـع فيـروس العـوز المنـاعي  ٪٩٠ معالجـةسيتطلب تحقيق الغايـة المتمثلـة فـي   -٧٧
التوسـع فـي هـذا العـالج وتحسـين االحتفـاظ وتيـرة تسـريع  ٢٠٢٠البشري بمضادات الفيروسات القهقريـة بحلـول عـام 

ن يعالجون بمضادات ن الذيم ٪٩٠وسيتطلب تحقيق الغاية المتمثلة في كبت الفيروس لدى  بالمرضى في الرعاية.
ـــالعالج، و الفيروســـات القه ـــزام ب ـــرة فـــي االلت ـــة تحســـينات كبي ـــد للعـــالج بمضـــادات نظمـــًا قري ـــل جي ـــة وتحظـــى بتقّب قوي

نقـاص الفيروسات القهقرية، وترصدًا فعـاًال لمقاومـة أدويـة فيـروس العـوز المنـاعي البشـري، وأنظمـة لرصـد السـمية إل
المضـــادة للفيروســـات ام األدويـــة ة العالميـــة حـــول اســـتخدوتقـــدم المبـــادئ التوجيهيـــة لمنظمـــة الصـــح إخفـــاق العـــالج.

لمعالجـة مـن خـالل توصـيتها والمساعدة فـي تبسـيط بروتوكـوالت البـدء با ٪٩٠القهقرية الوسيلة لتحقيق غاية تغطية 
المضـادة للفيروسـات ري لديه بالمعالجـة باألدويـة كل شخص يتم تشخيص فيروس العوز المناعي البشبضرورة بدء 

التشخيص. وعلى البلدان أن تضع خططها الوطنية للمعالجـة التـي تكـون بمثابـة  القهقرية في أقرب وقت ممكن بعد
المضــادة للفيروســات القهقريــة مــن خــالل الرعايــة ق الحصــول علــى المعالجــة باألدويــة خريطــة طريــق لتوســيع نطــا

تقدمـة التفاضلية التي تضمن الحصول علـى المعالجـة بسـرعة وبإنصـاف والسـيما للنـاس الـذين يعـانون مـن مرحلـة م
 من المرض المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري .

لعــــالج فــــي مطلــــع ى الــــعمليــــون شــــخص  ١٥ حصــــول الغايــــة العالميــــة المتمثلــــة فــــي جــــرى تخّطــــي لقــــد  -٧٨
مــن األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي  ٪٤٠ومــع ذلــك فــإن هــذا العــدد ال يمثــل إال  ،٢٠١٥ عــام

الوضــع ســيئ بخاصــة فيمــا يتعلــق باألطفــال  ويبــدو أن البشــري، والــذين ينبغــي أن يحصــل جمــيعهم علــى العــالج.
المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، الذين لم يكن يتلقى منهم العالج بمضادات الفيروسات القهقرية في 

كذلك فإن من ينتمون إلى المجموعات السكانية الرئيسية المَعرَّضة للمخاطر عادة ما يتدنى  .٪٣٢إال  ٢٠١٤عام 
باإلضــــافة إلــــى ذلــــك، فمــــع عــــالج المزيــــد مــــن  مســــتوى حصــــولهم علــــى العــــالج بمضــــادات الفيروســــات القهقريــــة.

ل مهـــم اختبـــار الِحْمـــلفيروســـات القهقريـــة، ســـيكون مـــن الل ةمضـــاداألدويـــة الأعـــراض بذين لـــيس لـــديهم األشـــخاص الـــ
فيـــروس العـــوز المنـــاعي المضـــادة لدويـــة لألمقاومـــة التقيـــيم فعاليـــة العـــالج ومنـــع ظهـــور  للـــديهم مـــن أجـــالفيروســـي 

فيــروس العــوز المنــاعي البشــري علــى مســتوى الســكان المضــادة لدويــة ألا مقاومــة ومــن الضــروري ترّصــد البشــري.
يـة العالج الـنُُّظمومازال الحصول على الخط الثاني والثالث مـن  .يةالعالج النُُّظملرصد جودة برامج العالج واختيار 

لفيروســات القهقريــة محــدودًا بشــدة فــي معظــم البلــدان المنخفضــة الــدخل والمتوســطة الــدخل، ممــا ل ةمضــاداألدويــة الب
حي  عالج الخط األول.في خفاق منع اإلأهمية  وضِّ

لفيروسات القهقرية، يعاني األشخاص المتعايشـون ل ةمضاددوية الاألب ةلجاعمالبتغطية نطاق الومع اتساع   -٧٩
مـــع فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري أيضـــًا مـــن مجموعـــة واســـعة مـــن المشـــكالت الصـــحية األخـــرى، مـــن ضـــمنها 

الفيـروس، والعـدوى المصـاحبة واالعـتالالت هـذا عـالج بالمتعلقة بعدوى فيروس العوز المنـاعي البشـري و مشكالت ال
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غيـــر المرتبطـــة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، والشـــيخوخة، وكلهـــا تتطلـــب رعايـــة وتـــدبيرًا عالجيـــًا المصـــاحبة 
 شاملين.

يــة لألدويــة الجالع إن الــنُُّظم لفيروســات القهقريــة:ل ةمضــاداألدويــة الب ةلجــاعبالمتغطيــة نطــاق الع يتوســ  -٨٠
التقبـل بالميسـورة و بالتكلفـة طة و االبسـبة و يـالمأمونوتتسم بالخط األول التي ُتسَتْخَدم في  فيروسات القهقريةة للمضادال
األدويــة مــن التوســيع الســريع والمســتدام للعــالج بتمكِّــن باســتخدام توليفــات ثابتــة الجرعــة بقــرص واحــد يوميــًا، و جيــد ال
السـمية، مـع بشـأن تقيـيم المسـتمر للبينـات بشـأن نجاعـة العـالج و ٕان الو  لبـالغين.دى الفيروسـات القهقريـة لـة لمضادال

التحـــديثات المنتظمـــة للمبـــادئ التوجيهيـــة الموحـــدة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن مضـــادات الفيروســـات القهقريـــة، 
استرشـاد المبـادئ التوجيهيـة والبروتوكـوالت الوطنيــة للعـالج بأحـدث البينـات العلميـة واألدويـة والتكنولوجيــات تضـمن 

توليفـات ٕالـى كر للرضـع و اويشـكل االفتقـار إلـى التشـخيص البـ عـالج.ال نطـاق الجديدة والتجـارب القطريـة فـي توسـيع
لفيروســـات ل ةمضـــادمـــن األدويـــة الستســـاغة متركيبـــات ٕالـــى ثابتـــة الجرعـــة و اللفيروســـات القهقريـــة ة لمضـــاداألدويـــة ال

 عالجيـة، ينبغـيالحصائل قدر ممكن من الولتحقيق أقصى  القهقرية عوائق خاصة أمام التوسع في عالج األطفال.
وضِّح مـدى البدء في العالج بمضادات الفيروسات القهقرية في أقرب وقت ممكن لكل من البالغين واألطفال، مما ي

بـالعالج لمـن يثبـت االختبـار إصـابتهم بفيـروس العـوز المنـاعي  ةبط الفعالـواالـر ٕالـى كر و الحاجة إلـى التشـخيص البـا
 البشري.

أسـفرت فعاليـة  السل وتـدبيرها العالجـي:بمن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري المصاحبة  الوقاية  -٨١
التدبير العالجـي المشـترك للسـل وفيـروس العـوز المنـاعي البشـري عـن تراجـع عـدد األشـخاص الـذين يموتـون نتيجـة 

لكن السل يظـل السـبب  .٢٠١٤و ٢٠٠٤السل المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري بمقدار النصف بين عامي 
الرئيسي للمراضة بين األشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، وتشير التقديرات العالمية إلـى أنـه 

حاالت السل نصف من  أكثركما تشير إلى أن  يشكل نحو ثلث الوفيات المرتبطة بفيروس العوز المناعي البشري.
إمكانيــة الحصــول علــى العــالج  قلِّــل مــن، ممــا ياهتم كشــفيــلــم ي البشــري فيــروس العــوز المنــاعحبة للعــدوى باالمصــ

مـن أجـل خفــض معـدالت المراضـة والوفيـات ذات العالقـة بالســل و  المنقـذ لـألرواح بمضـادات الفيروسـات القهقريـة.
ين ، بمـــا فـــي ذلـــك التحـــري المنهجـــي للســـل بـــبكثافـــة البـــد مـــن التنفيـــذ المكثـــف للتـــدخالت الرئيســـية واإلقبـــال عليهـــا

اختبــار تحــري ٕاجــراء األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري، والعــالج الوقــائي باإليزونيازيــد، و 
فيــروس العــوز المنــاعي البشــري لكــل األشــخاص الــذين يثبــت التشــخيص إصــابتهم بالســل أو مــن يفتــرض إصــابتهم 

 .راءات االتقائية بالكوتريموكسازولبالسل، وسرعة البدء في العالج بمضادات الفيروسات القهقرية واإلج

ــاعي البشــري المصــاحبة   -٨٢ ــدبيرها بالوقايــة مــن العــدوى بفيــروس العــوز المن ــد الفيروســي وت التهــاب الكب
 Cوحالــة العــدوى المزمنــة بفيــروس التهــاب الكبــد  Bتعتبــر حالــة العــدوى المزمنــة بفيــروس التهــاب الكبــد  العالجــي:

والوفيات بين األشخاص المتعايشين مع فيروس العـوز المنـاعي البشـري فـي مجموعـة مـن  سببين متزايدين للمراضة
 Cفيــروس التهــاب الكبــد بوترتفــع معــدالت اإلصــابة بالعــدوى بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري المصــاحبة  البلــدان.

وز المنـاعي البشـري ولفيـروس العـ قـاليم،يـؤثر فـي جميـع األ أمـرأعلى ما يكون بين متعـاطي المخـدرات حقنـًا، وهـو 
، ممــا يتســبب فــي ارتفــاع معــدالت Cوفيــروس التهــاب الكبــد  Bتــأثير عميــق علــى العــدوى بفيــروس التهــاب الكبــد 

طر التشــّمع الكبــدي اخــمف الكبــد مــع ازديــاد تليُّــإلــى قم فــاتوتيــرة الالعــدوى المزمنــة بفيــروس التهــاب الكبــد وتســريع 
والبـد مـن تـوفير التـدبير العالجـي المتكامـل  ت الوفيـات المرتبطـة بالكبـد.وارتفـاع معـدال ةالكبديـ يـاالخالكارسـينومة و 

همـا كرين للعدوى بكل منافيروس التهاب الكبد، مع التشخيص والعالج البوبللعدوى بفيروس العوز المناعي البشري 
التهـــاب و اســـتنادًا إلـــى المبـــادئ التوجيهيـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن عـــالج فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري 

 .Cالتهاب الكبد و  B الكبد

يتبــاين انتشــار وأثــر  .فيــروس العــوز المنــاعي البشــريبالعــدوى المصــاحبة مــن التصــدي لحــاالت أخــرى   -٨٣
العدوى المصـاحبة، االنتهازيـة منهـا وغيـر االنتهازيـة، بـين األشـخاص المتعايشـين مـع فيـروس من حاالت األخرى ال

لـتالئم ذلـك البلـد  كـل منهـا ممَّ َصـتُ العوز المنـاعي البشـري حسـب البلـد والمجموعـة السـكانية، ممـا يتطلـب اسـتجابات 
المكاسـب لِّـل مـن فمـن شـأنها أن تقوٕاذا لـم يـتم التصـدي لحـاالت العـدوى المصـاحبة هـذه وتلك المجموعـة السـكانية. 

كمــا ينبغــي إيــالء اهتمــام  لفيروســات القهقريــة.ة لمضــادالاألدويــة مــن خــالل التوســع فــي العــالج بهــا قيحقتــي تــم تال
ــيَ بْ داء المُ مثـل العــدوى المصـاحبة الشــائعة، مـن حـاالت األخــرى للعــالج الكر و االبـ كتشــافلاللوقايـة و خـاص ل ات، ضَّ
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المنقولــة جنســيًا، والمالريــا، للعــدوى مــي البشــري واألمــراض األخــرى يْ فيــروس الــورم الُحلَ دوى بالعــ، و اتالمســتخفيداء و 
 .وااللتهاب الرئوي بالمتكيسة الجؤجؤية

لمنـع ظهـور  إن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري:المضـادة لدويـة لألمقاومـة لل العالجي تدبيرالالوقاية و   -٨٤
أهميـة حاسـمة فـي وقـت لتلـك المقاومـة العالجي  تدبيرالالمناعي البشري و  فيروس العوزالمضادة لألدوية لالمقاومة 

فيــروس العــوز المنــاعي البشــري لعــالج المضــادة لدويــة األاســتخدام نطــاق توســيع كــل مــن يمضــي فيــه العــالم نحــو 
المنــاعي فيـروس العـوز المضـادة ل األدويــةويعتبـر التصـدي لمقاومـة  .ومـن التبكيــر فـي ذلـك لوقايـة منـهلالفيـروس و 

إلى االنتقـال إلـى جة احالدي اتفإخفاق العالج و عامل  مع حاالت البشري بالغ األهمية لتحقيق الكبت الفيروسي والت
العـــالج  ُنُظـــممـــن  -مـــن أدويـــة الخـــط األولأكثـــر تكلفـــة وأشـــد ســـمية ي أدويـــة وهـــ –الخطـــين الثـــاني والثالـــث أدويـــة 

فيــروس العــوز المنــاعي ة المضــادة لدويــلألمقاومــة الدمــج ترّصــد  والبــد مــن لفيروســات القهقريــة.ة لمضــاداألدويــة الب
البشري ورصد مؤشرات اإلنذار المبكر في الخدمات الوطنية لعالج فيروس العوز المنـاعي البشـري وجهـود تحسـين 

 كروبات.يمضادات الملمقاومة الالجودة ونظم المعلومات الصحية الوطنية بشكل أعم، بما في ذلك ما يخص 

 .المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشريمن ز على األشخاص للحاالت المزمنة ركِّ تتوفير رعاية   -٨٥
األشخاص المتعايشـين مـع لدى ة اعافالمة العامة و يالصحالحالة ن الة أن تحسِّ يمكن لتدخالت الرعاية البسيطة والفعَّ 

ة الكافيـــة الميـــاه المأمونـــة واإلصـــحاح والرعايـــة تغذيـــالتـــوافر ، ومـــن تلـــك التـــدخالت فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري
ويعتبـــر األشـــخاص المتعايشـــون مـــع فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري معرضـــين بصـــورة زائـــدة لمخـــاطر  التلطيفيـــة.

اإلصــابة بمجموعــة مــن األمــراض غيــر الســارية نتيجــة عــدواهم بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري أو اآلثــار الجانبيــة 
والسـكري وأمـراض الرئـة  دمويـةأمـراض القلـب واألوعيـة البمـا فـي ذلـك  بتقـدمهم فـي السـّن،ذات العالقة بعالجهم أو 

األخــرى الشــائعة ذات العالقــة بالصــحة النفســية مــن االعــتالالت المصــاحبة و  المزمنــة ومختلــف أمــراض الســرطان.
وينبغــي أن تشــمل خــدمات الرعايــة المقدمــة لحــاالت  اإلدراك. فــي االكتئــاب والقلــق والخــرف واالضــطرابات األخــرى

لرعايـــة بمـــا فـــي ذلـــك تحـــري الكاملـــة لسلســـلة تشـــمل الي البشـــري تـــدخالت اإلصـــابة المزمنـــة بفيـــروس العـــوز المنـــاع
ن مــع فيــروس العــوز المنــاعي يألشــخاص المتعايشــبــين ا المخــاطر الصــحية واالعــتالالت المصــاحبة األكثــر شــيوعاً 

عــبء ســرطان عنــق الــرحم المتزايــد بــين المتعايشــات مــع كــل مــن ويتطلــب  البشــري، ورصــدها وتــدبيرها العالجــي.
 مـعسـيما وال ،فيروس الورم الحليمي البشـري، اهتمامـًا خاصـاً بعدوى الرتبط بذي يالو العوز المناعي البشري، فيروس 

ويعتبـر التـدبير العالجـي  وتوافر التحري والعالج النـاجعين. ،ال مضاد لفيروس الورم الحليمي البشريتوافر لقاح فعّ 
يضًا تـدخالت ضـرورية ينبغـي إدراجهـا فـي خـدمات فيـروس الحياة أة ايفي نهرعاية الو  الملطفةالفعال لأللم والرعاية 

 العوز المناعي البشري.

 اإلجراءات ذات المسار السريع للبلدان

 والبروتوكـــوالت الوطنيـــة لعـــالج ورعايـــة مرضـــى فيـــروس العـــوز  والتحـــديث المنـــتظم للمبـــادئ التوجيهيـــة مراجعـــةال
 ة وتدبيرها العالجي.ائعالمناعي البشري، بما فيها اإلرشادات حول الوقاية من االعتالالت المصاحبة الش

 باإلضـافة إلـى االنتقـال فـي الوقـت  ، والرعايـة التفاضـلية،لضـمان اسـتمرارية العـالج ةلجـاعالمخطـط  وضع وتحديث
 جديدة.يب الُنُظم وأسلعالج إلى ل أساليب قديمةم و ظُ المناسب من نُ 

 ــذ اســتراتيجيات ل ــة لألمقاومــة يــل اللتقتنفي ــروس العــوز المنــاعي البشــريالمضــادة لدوي إلــى أقــل قــدر ممكــن  في
 لفيروسات القهقرية.ة لمضادة الاألدويالبيانات بشأن بدئ التوجيهية والسياسات الوطنية رشاد المباواست

 وٕاتاحة حزمة منظمـة الصـحة العالميـة للتـدخالت الضـرورية  توفير خدمات الرعاية العامة ورعاية الحاالت المزمنة
المنـزل، وضـمان تـوافر وعلـى  مجتمـعتـي ترتكـز علـى الوتـوفير الرعايـة ال ١لألمراض غيـر السـارية للرعايـة األوليـة،

 .حياةلية اافي نهرعاية الر العالجي لأللم و األدوية األفيونية للتدبي

                                                           
ــــدخالت الضــــرورية لألمــــراض غيــــر الســــارية للرعايــــة الصــــحية األوليــــة فــــي    ١ ــــة حزمــــة الت  المــــوارد، انظــــر:المواقــــع القليل

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/pen2010/en/ .  
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 اإلجراءات ذات المسار السريع لمنظمة الصحة العالمية

 بـين األشـخاص المتعايشـين مـع فيـروس العـوز المنـاعي  األسـباب الرئيسـية للمراضـة والوفيـات واتجاهاتهـاجعة رام
 السكانية ونوع الجنس. ، مع تصنيفها حسب المنطقة الجغرافية والمجموعةواإلبالغ عنهاالبشري 

 عـالج فيـروس فـي لفيروسات القهقريـة ة لمضاداألدوية الثة بشأن استخدام محدَّ و دة مبادئ توجيهية موحَّ  إعداد
ــه  ــاعي البشــري والوقايــة من ــالعــوز المن تم والوقايــة مــن االعــتالالت المصــاحبة الشــائعة وتــدبيرها العالجــي لكــي ي

والمســـتدام لعـــالج جميـــع األشـــخاص المتعايشـــين مـــع فيـــروس العـــوز المنـــاعي التوســـيع الســـريع فـــي د بهـــا استرشـــاال
مراحــل مختلفــة مــن إصــابتهم بعــدوى ب رونمــية للمرضــى الــذين يلتفاضــوتقــديم اإلرشــادات بشــأن الرعايــة ال البشــري.

 ومرض فيروس العوز المناعي البشري.
 كـوالت وطنيـة لعـالج فيـروس العـوز المنـاعي إلعداد وتنفيذ مبـادئ توجيهيـة وخطـط وبروتو  تقديم المساعدة للبلدان

 البشري استنادًا إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية.
  فيـروس العـوز المنـاعي البشـري والوقايـة مـنالمضـادة ل دويـةلألمقاومـة التقديم اإلرشادات للبلدان بشأن ترّصـد 

 عالميًا.ها واتجاهات اهواإلبالغ بانتظام عن انتشار  وتدبيرها العالجيتلك المقاومة 
  
ه االستراتيجي  ٣-٤  اإلنصــاف لضــمان الخــدمات إيتاء ٣التوجُّ

ينبغي أن يحصل جميع الناس على الخـدمات التـي يحتـاجون إليهـا، وأن تكـون هـذه الخـدمات ذات جـودة كافيـة 
 إلحداث تأثير إيجابي

 صـارماً المتعلقة بفيروس العوز المناعي البشري نظامًا صحيًا  ٢٠٢٠سيتطلب بلوغ الغايات المحددة لعام   -٨٦
ومرنًا يتضمن: نظامًا قويًا للمعلومات الصحية، ونماذج تتسم بالكفـاءة لتقـديم الخـدمات، وقـوى عاملـة كافيـة ومدربـة 

قويـــة القيـــادة ال، و يكــافالصـــحي التمويـــل الية، و ساســاألجيــدًا، وٕاتاحـــة يعــول عليهـــا للمنتجـــات والتكنولوجيــات الطبيـــة 
تبلــغ التــدخالت الخاصــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري أقصــى درجــة مــن الفعاليــة ن. و شــؤو ســديد للتصــريف الالو 

فـي البيئـات االجتماعيـة والقانونيـة والسياسـاتية والمؤسسـاتية المالئمـة التـي تشـجع النـاس وتمّكـنهم م تنفيذها تما يعند
وبالتـالي يجـب  الحصول على الخـدمات واالنتفـاع بهـا، وعنـدما تخلـو هـذه الخـدمات ذاتهـا مـن الوصـم والتمييـز. من

أن تستند هذه التدخالت إلى بيئة مالئمة تشجع اإلنصـاف وحقـوق اإلنسـان فـي مجـال الصـحة، وتشـتمل علـى نظـم 
 صحية ومجتمعية مدعومة جيدًا.

مـن مجـاالت الصـحة العموميـة التـي تشـهد تفاوتـات كبيـرة مـن حيـث  يعتبر فيروس العوز المناعي البشـري  -٨٧
ويجــب أن تــوازن  طر، وتــوافر الخــدمات، والحصــائل الصــحية واالجتماعيــة.اخــمعــرض للتســرعة التــأثر بالعــدوى وال

مـن جهـة األثـر قـدر ممكـن مـن البلدان بين تركيز أنشطة استجابتها لفيروس العوز المنـاعي البشـري لتحقيـق أعظـم 
، وخصوصًا األطفال والمراهقين، والفتيات والنسـاء، والمجموعـات السـكانية من جهة أخرى ن عدم إهمال أحدوضما

وينبغــي إعطــاء األولويــة للوصــول إلــى المجموعــات  الرئيســية المَعرَّضــة للمخــاطر، ومــن يعيشــون فــي منــاطق نائيــة.
 الكبيرة.السكانية والمواقع التي هي في أشد الحاجة والتغلب على التفاوتات 

مختلــف المجموعــات تالئم خــدمات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري لــل الكاملــة سلســلةالتكييــف    ١-٣-٤
 السكانية والمواقع

خدماتـه تبعـًا لمختلـف الكاملـة لسلسـلة الفيروس العوز المنـاعي البشـري و الخاصة بتدخالت التكييف نبغي ي  -٨٨
د المبـادئ وتحـدِّ  الفئات األشد تضررًا ولضمان عـدم إهمـال أحـد. المجموعات السكانية والمواقع، وذلك للوصول إلى

مــع الشــركاء حزمــًا أساســية مــن تــدخالت بالتعــاون ت دَّ ِعــالتوجيهيــة لمنظمــة الصــحة العالميــة وأدوات التنفيــذ التــي أُ 
فيروس العوز المنـاعي البشـري ونمـاذج تقـديم الخـدمات لمختلـف المجموعـات السـكانية والبيئـات، بمـا فـي ذلـك حـزم 
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خاصــة للمــراهقين، والنســاء والفتيــات، ومتعــاطي المخــدرات، والعــاملين فــي تجــارة الجــنس، والرجــال الــذين يمارســون 
 ولين جنسيًا، والسجناء.الجنس مع الرجال، والمتح

فيـروس العـوز خاصـة ب مختلفـة فـي تقـديم خـدمات اً مختلف مستويات النظام الصـحي أدوار ل إن .الالمركزية  -٨٩
 هـافرصـًا لزيـادة توافر بينهـا والـربط االسـتراتيجي تكامـل لخـدمات والامركزيـة الوتتـيح  .مـا يتعلـق بـهالمناعي البشـري و 

إشــراك المجتمــع وتحســين تــوافر الخــدمات  تقويــةوبإمكــان المركزيــة الخــدمات  وجودتهــا.تغطيتهــا ومقبوليتهــا مــدى و 
 وتعزيز سلوك التماس الرعاية واالحتفاظ بالمرضى في الرعاية.

ومــــع تطــــور المبــــادئ اإلرشــــادية الوطنيــــة نحــــو تقــــديم المعالجــــة باألدويــــة المضــــادة  .الرعايــــة التفاضــــلية  -٩٠
لجميــع المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري بغــض النظــر عــن أوضــاعهم الســريرية  للفيروســات القهقريــة

(اإلكلينيكية) والمناعية، ستواجه خدمات المكافحة لفيروس العوز المناعي البشري تحديات تدبير العدد المتزايـد مـن 
شــتمل الرعايــة التفاضــلية علــى المرضــى الــذين ُيعــاَلجون، وتزايــد المجموعــات المتنوعــة مــن احتياجــات المرضــى. وت

تقديم ِحَزم مختلفة من الرعاية للمرضى الـذين ُيعـاَلجون باألدويـة المضـادة للفيروسـات القهقريـة اسـتنادًا إلـى المراحـل 
التي وصلوا إليهـا فـي العـدوى بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري وٕالـى ثبـاتهم فـي المعالجـة وٕالـى االحتياجـات النوعيـة 

رضى الذين ثبتت حاالتهم في المعالجة، على سبيل المثال، يمكن تحويلهم إلى الرعاية التي ترتكز للرعاية. فإن الم
على المجتمـع، ممـا يتـيح لمواقـع الرعايـة السـريرية التـي تنـوء بأعبـاء جسـيمة أن تركِّـز علـى المرضـى ذوي الحـاالت 

لفيروسـات القهقريـة أو بسـبب حضـورهم إلـى السيئة سواًء بسبب عدم ثبات حاالتهم في المعالجة باألدوية المضادة ل
  العيادة وهم في مرحلة متقدمة من اإلصابة بفيروس العوز المناعي البشري أو إلصابتهم بأمراض مصاحبة كبيرة. 

يعــاني األشــخاص المتعايشــون مــع فيــروس العــوز المنــاعي  ز علــى الشــخص:كِّــرَ تــي تُ الرعايــة المتكاملــة ال  -٩١
البشـــري والمجتمعـــات المتضـــررة مـــن طائفـــة عريضـــة مـــن المخـــاطر والمشـــكالت الصـــحية، وبالتـــالي يلـــزم أن تقـــدم 
خــدمات فيــروس العــوز المنـــاعي البشــري والخــدمات ذات العالقـــة التــدخالت المالئمــة مـــن أجــل التصــدي لألحـــوال 

تقـــدم األعمـــار فـــي لفيروســـات القهقريـــة و ة لمضـــاداألدويـــة الوفـــي ظـــل فعاليـــة العـــالج ب .شـــائعة الحـــدوثالالصـــحية 
أن تتطـــور خـــدمات  أصـــبح مـــن الضـــروريلمجموعـــات الســـكانية المتعايشـــة مـــع فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، ا

التــدبير العالجـــي لألمــراض غيـــر  تضـــمنفيــروس العـــوز المنــاعي البشـــري لتــوفير رعايـــة شــاملة للحـــاالت المزمنــة ت
والتنســيق بــين الخــدمات الخاصــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري وســائر  ربطن المزيــد مــن التكامــل والــإ و  الســارية.

جنسـيًا،  المنقولـة األمـراضالخـدمات الالزمـة لعـالج   هـاالخدمات الخاصـة بالمجـاالت الصـحية ذات الصـلة (بمـا في
، والســل، الفيروســي ، والتهــاب الكبــدنمــادإلد اامــو تعــاطي اضــطرابات ألوســع نطاقــًا، و والصــحة الجنســية واإلنجابيــة ا

أوجـه  ةداخفض التكاليف وزيسيؤدي إلى الجنس)، نوع ومأمونية الدم، واألمراض غير السارية، والعنف القائم على 
طــري والنظــام الصــحي، والــربط علــى الســياق الق تكامــلالنمــاذج المالئمــة لل مدتعتســو  الكفــاءة وٕالــى حصــائل أفضــل.

ُنظـــم ، مثـــل وينبغـــي أن يجـــري التخطـــيط المشـــترك للمجـــاالت الشـــاملة يـــة.ناديموينبغـــي أن تسترشـــد بـــالبحوث ال
المعلومــات الصــحية والرصــد والتقيــيم، وخــدمات المختبــرات والتشــخيص، وتخطــيط المــوارد البشــرية وبنــاء القــدرات، 

 والشراء وٕادارة سلسلة اإلمداد، وحشد الموارد.

االســتراتيجي  تكامــليتــيح الــربط وال .الســلخــدمات الــربط بــين خــدمات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري و   -٩٢
ـــاعي البشـــري و  ـــرامج فيـــروس العـــوز المن ـــرامج لخـــدمات وب ـــربط.خـــدمات وب ـــدًا لل ـــادئ  الســـل نموذجـــًا جي وتحـــدد المب

فيـروس العـوز المنـاعي  في مجـاالت التعاونيةنشطة األالتوجيهية لمنظمة الصحة العالمية للبرامج الوطنية المعنية ب
خـــدمات فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري  تحقيـــق التكامـــل بـــيننشـــاطًا تعاونيـــًا يجـــب تنفيـــذها ل ١٢البشـــري والســـل 

المنظمـة "دليـل رصـد   المسـتمدة مـن مطبـوعالخاصـة بتقبُّـل الخـدمات و ويسـاعد اسـتخدام المؤشـرات  السل.خدمات و 
البلــدان علــى  ١)،٢٠١٥ عــام فيــروس العــوز المنــاعي البشــري" (مراجعــة مكافحــة الســل/ليــة نشــطة التعاوناألوتقيــيم 

ويمكن لتطبيق اإلبالغ اإللكترونـي ونظـم شـبكة اإلنترنـت  تحديد الروابط الضعيفة داخل تسلسل الرعاية والحد منها.
                                                           

، انظـــر ٢٠١٥ عـــام مراجعـــة :فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري مكافحـــة الســـل/لنشـــطة التعاونيـــة األدليـــل رصـــد وتقيـــيم    ١
http://www.who.int/tb/publications/monitoring-evaluation-collaborative-tb-hiv/en/  آذار/  ٢٢فــــــــــــــــي (تــــــــــــــــم االطــــــــــــــــالع
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ييّســر التشــغيل البينــي الســلس فــات فريــدة لهويــة المرضــى بحيــث يســتخدمها كــال البرنــامجين أن رِّ عَ التــي تتضــمن مُ 
 وينهض بمستوى متابعة المرضى.

ـــى الإشـــراك المجتمـــع والخـــدمات ال  -٩٣ اإلشـــراك الهـــادف  إن مـــن الضـــروري أن يـــتم .مجتمـــعتـــي ترتكـــز عل
فعالية تقديم الخدمات الخاصة في للمجتمع، وخصوصًا األشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، 

وبـــين المجموعـــات مواقـــع ، وخصوصـــًا فـــي النطاقـــاً  عوســـالمنـــاعي البشـــري والخـــدمات الصـــحية األبفيـــروس العـــوز 
ويعــزز إشــراك المجتمعــات علــى كــل المســتويات جهــود الــدعوة  الســكانية المتضــررة مــن الوصــم والتمييــز والتهمــيش.

ــ المســاءلة، ويمكــنقــوِّي واتســاق السياســات والتنســيق بــين البــرامج، وي  مــل التــي تــؤثر فــي تــوافرللعوا ىتصــدأن ي هل
 االستجابة لفيروس العوز المنـاعي البشـري. وحصائلخدمات فيروس العوز المناعي البشري واإلقبال عليها وأدائها 

المنظمـــات والشـــبكات المجتمعيـــة دورًا أساســـيًا فـــي تقـــديم الخـــدمات لألشـــخاص الـــذين ال تصـــلهم الخـــدمات  ؤديوتـــ
فيـروس العـوز حـول معلومـات للم الوطنيـة ظُ نُّ الـنتاج معلومات استراتيجية قد ال تكون متاحة من خالل إ الحكومية، و 

وتسـاعد تنميـة القـدرات المجتمعيـة مـن خـالل التـدريب واإلشـراف  حقـوق اإلنسـان. ةالمناعي البشري، وتعزيـز وحمايـ
بــرامج فيــروس العــوز  حيتــوينبغــي أن ت المجتمــع.التــي ترتكــز علــى الكــافيين علــى تحســين جــودة الخــدمات والبــرامج 

 .هاقدمتي تللمنظمات المجتمعية وأجورًا كافية عن الخدمات البه نبؤ يمكن التالمناعي البشري الوطنية تمويًال 

خاصـة ترتفـع فيهـا مسـتويات التـأثر بفيـروس العـوز المنـاعي  مواقـعهنـاك  .الخاصـة مواقـعتلبية حاجات ال  -٩٤
 تدنياً  وقد يتدنى فيها توافر الخدمات األساسية الخاصة بفيروس العوز المناعي البشريطره، اخمعرض لتالبشري وال

 ، كمــا فــي الســجون ومراكــز االحتجــاز ومخيمــات الالجئــين واألمــاكن التــي تثيــر القلــق مــن الناحيــة اإلنســانية.يداً شــد
 .األوسـع نطاقـاً للمجتمـع  ةمتـوافر لخـدمات اية للو اسـم مواقعوينبغي أن تكون الخدمات المقدمة لألفراد في مثل هذه ال

مـن ، بما في ذلك المتضـررون مـن الصـراعات والكـوارث الطبيعيـة و نازحينالمجموعات السكانية المتنقلة وال سببوت
عـــن مجتمعـــاتهم وعـــن  بعيـــدونألن أفـــراد هـــذه المجموعـــات الســـكانية ، تحـــديات خاصـــة ،الهجـــرة ألســـباب اقتصـــادية

في استمرارية ما يتلقـون مـن خـدمات للوقايـة  ؤدي إلى انقطاعشبكات الدعم والخدمات الصحية المنتظمة، مما قد ي
فعلـى سـبيل المثـال، ربمــا ال يكـون أمثـال هــؤالء قـادرين علـى الحصــول علـى الخـدمات الخاصــة  والعـالج والرعايـة.

صحية األخرى أو االستفادة منها نتيجة لعدم امـتالكهم للوثـائق الالزمـة بفيروس العوز المناعي البشري والخدمات ال
 تمتعهم بأي صورة من صور الحماية المالية كالتأمين الصحي. وعدمرتفاع تكاليف الخدمات الأو 

ينبغي أال يـؤدي التوسـع السـريع فـي البـرامج مـن أجـل تحسـين التغطيـة  .ضمان جودة التدخالت والخدمات  -٩٥
 يسـهم فـي اإلجحـاف فـي إتاحـة الخـدمات وفـي الحصـائل الصـحية.ال جـودة الخـدمات، وأن ليل من مسـتوى تقالإلى 

تحديــد ديها، مــن أجــل خــدمات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري لــالكاملــة لسلســلة الالبلــدان أن ترصــد ســالمة علــى و 
وتحقيـق إلى أقل قدر ممكن سرب" من "الت قاللكما يلزم تنظيم هذه الخدمات لإل المواضع التي تحتاج إلى تحسين.

 قبــولدى الوتشــمل التحــديات الرئيســية: مــ االلتــزام بــالعالج.فــي االحتفــاظ بالمرضــى فــي الرعايــة و  ياتأعلــى مســتو 
ة واإلقبـــال عليهـــا؛ توجيـــه االختبـــارات والمشـــورة الخاصـــة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري لـــافعتـــدخالت الوقايـــة الل

ة االختبــارات للحــد مــن التشخيصــات الخاطئــة؛ ربــط مــن يــتم تشخيصــهم بخــدمات لتحقيــق أكبــر مــردود؛ ضــمان جــود
الوقاية والعالج المالئمة في أقرب وقت ممكن؛ ضمان االلتزام بالعالج واستمراريته؛ توفير الرعاية للحاالت المزمنة 

يروسـي؛ رصـد الحصـائل للوقاية من االعتالالت المصاحبة وتدبيرها العالجي، بما في ذلـك السـل والتهـاب الكبـد الف
لفيروســات القهقريــة والكبــت الفيروســي لضــمان التحــول فــي الوقــت ة لمضــاداألدويــة الالعالجيــة، بمــا فــي ذلــك ســمية 

 مقاومة ألدوية فيروس العوز المناعي البشري.الالمناسب إلى الخط الثاني والثالث من العالج ولمنع ظهور 

ويمكن تحقيق أعظم األثر لجودة الرعاية بضمان التزام خـدمات فيـروس العـوز المنـاعي البشـري، بمـا فيهـا   -٩٦
خدمات االختبار والمختبرات، بالقواعد والمعايير الوطنية والدولية، ورصدها وتحسينها باستمرار، وجعلها أكثر قبـوًال 

أن تتعامـل مؤشـرات وآليـات رصـد جـودة الخـدمات مـع  وينبغـي حاجاتهم وأفضـلياتهم.تلبية للمرضى وأنسب لوٕاتاحًة 
قضـــايا قـــوائم االنتظـــار، وأوقـــات االنتظـــار فـــي المراكـــز الصـــحية، وتكـــرار الزيـــارات، وكفـــاءات العـــاملين فـــي مجـــال 

ــيهم. وفــي النهايــة، يجــب قيــاس جــودة التــدخالت الخاصــة بفيــروس العــوز المنــاعي  الرعايــة الصــحية واإلشــراف عل
 ى تحسين صحة الناس وعافيتهم.البشري بقدرتها عل
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  خـدمات فيـروس العـوز المنـاعي البشـري اسـتنادًا إلـى الكاملـة لسلسـلة تشـمل جميـع مراحـل ال ومعـايير وطنيـة قواعـدوضع
 المبادئ التوجيهية الدولية والمعايير األخرى ورصد تنفيذها.

  لمجموعات السكانية والمواقـع تالئم امصممة خصيصًا ل فيروس العوز المناعي البشريتحديد وتنفيذ حزمة من تدخالت
 الجغرافية المعينة، بما يضمن مالءمة الخدمات ومقبوليتها وتوافرها للمجموعات السكانية األشد تضررًا.

  فـي مسـتويات مختلفـة  مـن خـالل تقـديم ِحـَزم مـن التـدخالت المصـممة خصيصـًا لـتالئم أشخاصـاً تقديم الرعاية التفاضلية
 من مرض العوز المناعي البشري ولتلبي االحتياجات المختلفة للمعالجة.

  مـع التكامل والروابط مـع المجـاالت الصـحية األخـرى ولتحقيـق اإلنصـافتقوية  لمن أجتكييف نماذج تقديم الخدمات ،
 ة الرئيسية المَعرَّضة للمخاطر.تركيز خاص على الوصول إلى المراهقين والشابات والرجال والمجموعات السكاني

 وضمان أن تيسر األطر القانونية والتنظيمية تعاونًا وشراكات أقوى  وبناء قدراتها التمكين من اإلشراك الفعال للمجتمعات
 ات المجتمعية وبين القطاعين العام والخاص.مجموعمع ال

 المنـاعي  لضـمان اسـتمرارية خـدمات فيـروس العـوز إدماج فيـروس العـوز المنـاعي البشـري فـي خطـط الطـوارئ الوطنيـة
اإلنسـانية، مـع التركيـز بوجـه خـاص  البشري الضـرورية أثنـاء حـاالت الطـوارئ وفـي األمـاكن التـي تثيـر القلـق مـن الناحيـة

وتوفير التـدريب للعـاملين األساسـيين فـي مجـالي خـدمات الطـوارئ والخـدمات الصـحية  العالج. ات فينقطاعاالعلى منع 
ادًا إلى المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالتدخالت فـي مجـال مـرض استن

 ١الطوارئ. مواقعوالعدوى بفيروسه في  األيدز
  بمـا فـي ذلـك تنفيـذ الحزمـة الشـاملة مـن تـدخالت فيـروس العـوز المنـاعي إنصاف في األوسـاط المغلقـةبتقديم الخدمات ،

علــى النحــو الــذي أعدتــه منظمــة الصــحة العالميــة ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي حتجــاز االفــي مواقــع البشــري للســجناء و 
 بالمخدرات والجريمة.

 اإلجراءات ذات المسار السريع لمنظمة الصحة العالمية

  ُونمــاذج تقــديم  تفاضــليةلرعايــة الافيــروس العــوز المنــاعي البشــري و األساســية لم زَ ِحــالثــة بشــأن دَّ حَ تقــديم إرشــادات م
ـــيَّ عَ مُ مواقـــع ول الســـكانمـــن نـــة يَّ عَ الخـــدمات لمجموعـــات مُ  ن والمجموعـــات الســـكانية المتنقلـــة و لمراهقـــا، بمـــا فـــي ذلـــك ةَن

اإلنسانية (منظمة الصـحة العالميـة بالتعـاون مـع المفوضـية التي تثير القلق من الناحية  عاقمو والمجموعات السكانية في ال
والسـجناء (منظمـة الصـحة العالميـة بالتعـاون مـع مكتـب األمـم المتحـدة المعنـي  لألمم المتحـدة لشـؤون الالجئـين)،السامية 

 بالمخدرات والجريمة) والمجموعات السكانية الرئيسية المَعرَّضة للمخاطر.
  وذلك استنادًا بشريخدماتها الخاصة بفيروس العوز المناعي الالكاملة لسلسلة المساندة البلدان في جهودها لتكييف ،

 بالمرضى في الرعاية. إلى تحليل وضعها، مع التركيز بوجه خاص على تحسين االلتزام بالعالج واالحتفاظ
 فيـروس العـوز المنـاعي  سياسـة منظمـة الصـحة العالميـة بشـأن أنشـطة مكافحـة السـل/ تقديم الدعم التقني للبلـدان لتنفيـذ

 ٣فيروس العوز المناعي البشري. مكافحة السل/لنشطة التعاونية األودليل رصد وتقييم  ٢البشري التعاونية
  ،وٕاشــراك المجتمــع المــدني فــي إعــداد سياســات المنظمــة تقــديم اإلرشــادات بشــأن الخــدمات المجتمعيــة وٕاشــراك المجتمــع

 وٕارشاداتها وتنفيذها.
 إلجـراء تقييمـات فـي الوقـت المناسـب لالحتياجـات الصـحية فـي األمـاكن التـي  تقديم المسـاعدة التقنيـة للبلـدان والشـركاء

 ن المجتمعات المحلية الهشة.ضمتثير القلق من الناحية اإلنسانية و 

  

  
                                                           

األيــدز فــي حــاالت الطــوارئ، انظــر:  مجــال فيــروس العــوز المنــاعي البشــري/ المبــادئ التوجيهيــة المعنيــة بالتــدخالت فــي   ١
http://www.who.int/3by5/publications/documents/en/iasc_guidelines.pdf  ٢٠١٦آذار/ مارس  ٢٢في (تم االطالع.(  

فيروس العوز المناعي البشري: مبـادئ توجيهيـة  مكافحة السل/لنشطة التعاونية األسياسة منظمة الصحة العالمية بشأن    ٢
  للبرامج الوطنية وأصحاب المصلحة اآلخرين، انظر:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44789/1/9789241503006_eng.pdf?ua=1 ٢٠١٦  آذار/ مارس ٢٢ في (تم االطالع(.  
    السل، انظر: فيروس العوز المناعي البشري/لنشطة التعاونية األدليل رصد وتقييم    ٣

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2015_guide_monitoring_evaluation_collaborative_TB-HIV_activities_en.pdf  ـــــــــــــم (ت
  ).٢٠١٦مارس آذار/  ٢٢في  عاالطال
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 الموارد البشرية الصحية ةيقو ت   ٢-٣-٤  
ســيترتب علــى توســيع خــدمات فيـــروس العــوز المنــاعي البشــري لتحقيـــق الغايــات المتعلقــة بفيــروس العـــوز   -٩٧

وســـوف يتعـــين علـــى  طلـــب غيـــر مســـبوق علـــى القـــوى العاملـــة الصـــحية. ٢٠٣٠و ٢٠٢٠المنـــاعي البشـــري لعـــامي 
خــدمات فيــروس لــة لالكامسلســلة المختلــف كــوادر العــاملين فــي مجــال الرعايــة الصــحية القيــام بــأدوار مختلفــة عبــر 

كمـا سـتتطلب نمـاذج تقـديم الخـدمات الجديـدة مـن أجـل بلـوغ الغايـات األكثـر طموحـًا تعزيـز  العوز المناعي البشري.
األدوار والمهام المنوطة بالعاملين في مجال الرعاية الصحية ونشرهم عبر مختلـف  جعةامر القوى العاملة الصحية و 

يروس العوز المناعي البشري الروتينية، ستكون هناك حاجـة متزايـدة إلـى وباإلضافة إلى توفير خدمات ف الخدمات.
ُمَعيَّنــــة، بمــــا فيهــــا تمتــــع العــــاملين فــــي مجــــال الرعايــــة الصــــحية بالكفــــاءة فــــي تقــــديم الخــــدمات لمجموعــــات ســــكانية 

شــــخاص وفـــي تقــــديم رعايـــة الحــــاالت المزمنـــة لأل ،والمهمشــــةالُمَعرَّضــــة للمخـــاطر الرئيســـية المجموعـــات الســــكانية 
وينبغــي للخطــة الوطنيــة الشــاملة للقــوى العاملــة الصــحية أن تلبــي  المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري.

احتياجات النظام الصحي في مجملها، باإلضافة إلى ما هو مطلوب لتقديم سلسلة خـدمات فيـروس العـوز المنـاعي 
 البشري بأكملها.

إطــار اإلصــالحات األعــم للمــوارد البشــرية لتحســين تــوافر كجــزء مــن ويتزايــد اســتخدام إعــادة توزيــع المهــام   -٩٨
وقد أتاحت هذه النهوج بالفعل سرعة التوسع في اختبار فيـروس العـوز المنـاعي البشـري  الخدمات والكفاءة والجودة.

دورًا متزايــد األهميــة فــي توســيع قــدرات وعالجــه والخــدمات األخــرى الخاصــة بــه فــي ظــروف شــح المــوارد، وســتلعب 
وفي سياق إعادة توزيع المهـام وتقاسـمها، يلـزم وضـع آليـات داعمـة موضـع التطبيـق بمـا فـي  م الرعاية الصحية.ظُ نُ 

ويســتطيع العــاملون فــي مجــال دعــم األقــران تقــديم خــدمات ثمينــة،  ذلــك اإلرشــاد واإلشــراف لضــمان جــودة الخــدمات.
بط الخدمات المجتمعية والصحية، وينبغي بالتالي أن يتلقوا تدريبًا منتظمًا وٕارشـادًا وٕاشـرافًا ويمكنهم المساعدة على ر 
 وأجرًا مناسبًا على عملهم.

ونظرًا لمخاطر انتقال فيروس العوز المنـاعي البشـري فـي أمـاكن الرعايـة الصـحية، ينبغـي حمايـة العـاملين   -٩٩
ر ســلع الوقايــة يطــات الشــاملة، وتــوفتياحز االيــتعز ل ةمة المهنيــوالســال ةلصــحة المهنيــفــي االصــحيين ببــرامج شــاملة 

كـــالعوازل واإلجـــراءات االتقائيـــة فـــي أعقـــاب التعـــرض بشـــدة لفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، واالختبـــارات الســـرية 
لتحري فيروس العوز المناعي البشـري، وعـالج العـاملين فـي مجـال الرعايـة الصـحية المتعايشـين مـع فيـروس العـوز 

 المناعي البشري ورعايتهم.

 اإلجراءات ذات المسار السريع للبلدان

  فيـروس العـوز المنـاعي البشـري ورصـد تنفيـذها وتحـديثها فـي مجـال وضع خطة وطنية للقوى العاملة الصـحية
واألولويــات الوطنيــة علــى أن تكــون جــزءًا مــن خطــة أشــمل للقــوى العاملــة الصــحية وأن تتســق مــع الخطــة  بانتظــام
 الوطنية. الصحية

 بتحديـد الكفـاءات األساسـية لمختلـف األدوار فـي تقـديم خـدمات فيـروس العـوز  تنمية قدرات القوى العاملة الصحية
 المناعي البشري الشاملة، وتوفير التدريب ذي العالقة، واستحداث عمليات مناسبة لالعتماد ومنح الشهادات.

 العاملـة الصـحية وتطبيـق نظـام التـدريب واإلطـار التنظيمـي لتوسيع قـدرات القـوى  تحديد فرص إعادة توزيع المهام
 المناسبين بما في ذلك ما يخص العاملين الصحيين المجتمعيين.

 من خالل الحوافز المناسـبة، وخصوصـًا ضـمان األجـور الكافيـة لكـل العـاملين  االحتفاظ بالعاملين الصحيين تعزيز
  .غير المتخصصينالمجتمع والعاملون ة صحفي الصحيين، بما في ذلك العاملون 

 اإلجراءات ذات المسار السريع لمنظمة الصحة العالمية

 ــتللتركيــز علــى تقــديم رعايــة  الــدعوة إلــى تــدريب العــاملين الصــحيين تتصــدى للتمييــز فــي قطــاع و ز علــى النــاس ركِّ
 للمخاطر.َعرَّضة الصحة، بما في ذلك التمييز ضد المجموعات السكانية الرئيسية المُ 

  خـدمات فيـروس العـوز المنـاعي البشـري، بمـا فـي الكاملة لسلسلة العبر تقديم إرشادات بشأن إعادة توزيع المهام
لتقــديم خــدمات معينــة، مثــل اختبــارات فيــروس العــوز المنــاعي غيــر المتخصصــين ذلــك بشــأن اســتخدام األشــخاص 

لفيروســات القهقريــة، والوقايــة ة لمضــاداألدويــة العــالج بالبشــري ومســاندة اإلجــراءات االتقائيــة قبــل التعــرض وتقــديم ال
  من االعتالالت المصاحبة الشائعة وتدبيرها العالجي.
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 ميسورة التكلفةالجيدة النوعية و التأمين إمدادات األدوية ووسائل التشخيص والسلع    ٣-٣-٤  

تـــدخالت الوقايـــة مـــن فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري وتشخيصـــه بلتغطيـــة ا فـــي يتوقـــف التوســـيع الســـريع  -١٠٠
عاليــة الميســورة التكلفــة و الوعالجــه علــى تــوافر إمــدادات مضــمونة مــن األدويــة ووســائل التشــخيص والســلع األخــرى 

فيروس العوز المناعي  في مجال مكافحة سلع األساسيةمن ال متدنية النوعية والمتقطعةال مداداتؤدي اإلوت الجودة.
ذكور أم وسـائل تشـخيص أم أدويـة أم سـلعًا اللبشري، سواء أكانت هذه السلع عوازل أم أدوات حقن أم أجهزة ختان ا

مقاومــة الخــاطر إخفــاق الوقايــة والعــالج، بمــا فــي ذلــك ظهــور عرِّضــها لمالبــرامج وتنطــاق توســيع  ةعرقلــإلــى أخــرى، 
 فيروس العوز المناعي البشري.المضادة لألدوية ل

العــالمي لجميــع ســلع فيــروس العــوز وعلــى الصــعيد  القطــريعلــى الصــعيد التنبــؤ الــدقيق بالحاجــات  ويلــزم  -١٠١
وقـدرتهم علـى تلبيـة الحاجـات المتوقعـة وضـمان اسـتمرارية  همن بهـا فـي تـأهبو المناعي البشـري لكـي يسترشـد المنتجـ

نيــة خفــض األســعار وضــمان وينبغــي أن تؤخــذ قــدرة التصــنيع المحليــة بعــين االعتبــار، فــي ظــل إمكا اإلمــدادات.
وينبغــي كــذلك أن تلبــي الخطــط والميزانيــات الوطنيــة لفيــروس العــوز المنــاعي  اإلمـدادات وتشــجيع الملكيــة الوطنيــة.

وتشكل األدوية ووسـائل  احتياجات الشراء وٕادارة سلسلة اإلمداد.وسع نطاقًا البشري والخطط والميزانيات الصحية األ
ويعتبـر  مهمًا من مكونات تكاليف برامج فيـروس العـوز المنـاعي البشـري الوطنيـة. التشخيص والسلع األخرى مكوناً 

وتقـدم منظمـة  اختيار المنتجات المناسبة ذات الجودة الكافية بـالغ األهميـة لتحقيـق أحسـن الحصـائل بسـعر ميسـور.
ذلـك مبـادئ توجيهيـة حـول الصحة العالمية مجموعة من المبادئ التوجيهية للبلدان لتيسير عملية االختيار، بما في 

استخدام األدوية المضادة للفيروسات القهقرية لعالج فيروس العـوز المنـاعي البشـري والوقايـة منـه، وقائمـة المنظمـة 
 .الُمختبرة صالحيتها ُمسبقاً  لمنتجاتة المنظمة ل، وقائماتألدوية األساسية، واستراتيجيات االختبار ل

دمج شراء وٕادارة إمدادات سـلع على البلدان ، ينبغي للبلدان المدى الطويلولتأمين إمدادات مضمونة على   -١٠٢
الطلــب علــى عــالج  أدىوقــد  فيــروس العــوز المنــاعي البشــري فــي النظــام الــوطني األعــم للشــراء وٕادارة اإلمــدادات.

لعــوز اســتراتيجيات شــاملة لخفــض أســعار أدويــة فيــروس ا إلــىميســور التكلفــة مــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري 
وتشــمل االســتراتيجيات  المنــاعي البشــري يمكــن تطبيقهــا علــى األدويــة ووســائل التشــخيص والســلع الصــحية األخــرى.

عنـدما يكـون ذلـك مالئمـًا، والتـي الجنيسـة، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل الـرخص الطوعيـة، على األدوية تعزيز المنافسة 
البــراءات وعــاء  ِقَبــلتتضــمن شــروطًا وبنــودًا للحصــول المســبق مثــل الشــروط والبنــود التــي تــم التفــاوض عليهــا مــن 

اتفـــاق منظمـــة التجـــارة العالميـــة المتعلـــق بالجوانـــب المتصـــلة  ، حســـب االقتضـــاء، اســـتخدام أحكـــامتطبيـــقالطبيـــة، و 
وبمــا يتماشــى مــع المتعلقــة بأوجــه المرونــة الالزمــة لحمايــة الصــحة العموميــة، ريــة الفكبالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة 

بما في ذلك الرخص اإللزامية االستراتيجية العالمية وخطة العمل حول الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية، 
ة على األسعار مع المنتجين، وتقديم االعتراضات على براءات االختراع، والتسعير التفاضلي، والمفاوضات المباشر 

وتحتفظ المنظمة بقاعدة بيانات حول أسعار أدوية فيـروس العـوز المنـاعي البشـري  باإلضافة إلى التصنيع المحلي.
لمسـاعدة  ١البـراءات وعـاءحـتفظ بقاعـدة بيانـات حـول تي تـبـراءات األدويـة، الوعـاء ووسائل تشخيصه، وتتعاون مع 

 أسعار ممكنة لهذه السلع.البلدان على الحصول على أفضل 

شراء أدويـة فيـروس العـوز المنـاعي البشـري ووسـائل  إلنفاق قدر أقل علىكما أن هناك أيضًا فرصًا كثيرة   -١٠٣
تشخيصه وسلعه، وتحسين أوجه الكفاءة في إدارة اإلمداد، كالشراء بكميـات كبيـرة علـى أن يـتم التسـليم علـى مراحـل 

مـن اإلهـدار مال القصيرة، والشراء المسبق وتحسين التنبـؤ باالحتياجـات لتجنـب بالنسبة للسلع ذات صالحية االستع
  منتهية الصالحية.الخالل المنتجات 

                                                           
  ).٢٠١٦مارس آذار/  ٢٢ في (تم االطالع /http://www.medicinespatentpool.org براءات األدوية، انظر: عاءو    ١
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 اإلجراءات ذات المسار السريع للبلدان

 بضـمان دمجهـا فـي  تعزيز الهياكل والعمليات الوطنية لشراء وٕادارة إمدادات سلع فيروس العوز المنـاعي البشـري
 للشراء وٕادارة اإلمدادات.نطاقًا  عوسالنظام الوطني األ

  ضــمان شــراء اللقاحــات واألدويــة ووســائل التشــخيص والعــوازل وأجهــزة ختــان الــذكور والســلع األخــرى المرتبطــة
 ةبقرات المنظمـة المسـاختبـا، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل اسـتخدام بفيروس العوز المناعي البشري المضمونة الجـودة

 صالحية.لل
 لخفـض أسـعار األدويـة ووسـائل  تخطيط وتنفيذ اسـتراتيجية إلتاحـة أدويـة وسـلع فيـروس العـوز المنـاعي البشـري

ي اســتخدام  التشــخيص والســلع األخــرى المرتبطــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري بمــا فــي ذلــك واردة ف ام ال األحك
ة الصحة االتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق المل كية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة الالزمة لحماي

 .العمومية
  وذلـك مـن خـالل  ةصـالحيلل ةمسـبقاالختبـارات الالمنظمـة أجرت لها ضمان وتوسيع توافر األدوية الجنيسة التي

 توسيع اتفاقيات الترخيص، وتسريع التسجيل على المستوى الوطني.

 لمنظمة الصحة العالميةاإلجراءات ذات المسار السريع 

  علـــى األدويـــة ووســـائل التشـــخيص والســـلع األخـــرى لفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري واالعـــتالالت التنبـــؤ بالطلـــب
المشتركة الخطيرة وتوافرها واإلقبال عليها، واستخدام هذه المعلومات للدعوة إلى امتالك المنتجـين القـدرة التصـنيعية 

 الت المالئمة، في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل.، ويتضمن ذلك، في المجاالكافية
 للســـماح بتعجيـــل تســـجيل األدويـــة والســـلع ذات  برنـــامج المنظمـــة لالختبـــار المســـبق لصـــالحية األدويـــةل التـــرويج

 األولوية، ولضمان وتوسيع توافر أدوية ووسائل تشخيص مضمونة الجودة.
  بمعرفة البـرامج الوطنيـة والجهـات المانحـة تقديم اإلرشادات بشأن اختيار منتجات فيروس العوز المناعي البشري

والهيئــات المســؤولة عــن إدارة التنفيــذ مــن خــالل إنتــاج ونشــر معلومــات اســتراتيجية حــول األســعار ومنتجــي أدويــة 
 .تي ترتبط بهال سلع األخرىالفيروس العوز المناعي البشري ووسائل تشخيصه و 

  فيــروس العــوز المنــاعي البشــري التــي تــرتبط بســلع الضــرورية الللتنبــؤ بالحاجــة إلــى تقــديم الــدعم التقنــي للبلــدان
وٕادراجها في خططهـا الوطنيـة للشـراء وٕادارة اإلمـدادات، ووضـع اسـتراتيجية للتفـاوض علـى تخفيضـات فـي األسـعار 

 مع المنتجين.
  يـيم وتسـجيل أدويـة ووسـائل تشـخيص فيـروس العـوز المنـاعي البشـري الجديـدة فـي التقمساندة السـلطات التنظيميـة

 .هابعد تسويق هافي األسواق، وترصد هاطرح قبل
  فيــروس األساســية لويــة عــداد اســتراتيجية شــاملة لخفــض األســعار لضــمان إتاحــة األدإلتقــديم الــدعم التقنــي للبلــدان

 التي ترتبط به. سلع األخرىالالعوز المناعي البشري ووسائل تشخيصه و 
  

  كينمتال بيئة ةتهيئة واستدام   ٤-٣-٤  
تتطلب االستجابة الفعالة لفيروس العوز المناعي البشري بيئة اجتماعية وقانونيـة وسياسـاتية داعمـة تشـجع   -١٠٤

الوصول إلى المجموعات السكانية المتنوعة في  ويتطلب الناس وتمّكنهم من الحصول على الخدمات واالنتفاع بها.
تشـجع اإلنصـاف فـي مجـال الصـحة  كـينمتدعم جيد، وبيئة تحظى بمختلف المواقع نظمًا صحية ومجتمعية قوية و 

 والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان.
أن تكــون السياســات  م قطــاع الصــحة التزامــًا كبيــرًا بضــمانز تــلي السياســات والقــوانين واللــوائح التنظيميــة:  -١٠٥

ة ؤيــدوالقــوانين واللــوائح التنظيميــة، بمــا فيهــا السياســات والقــوانين واللــوائح التنظيميــة الخاصــة بالقطاعــات األخــرى، م
وبإمكــان القــوانين والسياســات التــي  نشــطة االســتجابة الوطنيــة لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري.أل ةســاندمللصــحة و 

من  قلل، أن تعلى نحو مالئمبين الجنسين وتحمي حقوق اإلنسان وتعززها، عندما يتم إنفاذها  الفروقتقضي على 
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توسع إتاحة الخدمات الصحية وزيـادة أن سرعة التأثر والتعرض لمخاطر العدوى بفيروس العوز المناعي البشري، و 
 .لُمَعرَّضة للمخاطرا نطاقها وجودتها وفعاليتها، وخصوصًا بالنسبة للمجموعات السكانية الرئيسية

غيــــر أن هنــــاك طائفــــة مــــن العوائــــق التــــي مازالــــت تحــــول دون حصــــول مجموعــــات ســــكانية معينــــة علــــى   -١٠٦
التــي يمكــن أن تؤخــذ فيهــا الموافقــة مــن ســن التــي تحــدد القــوانين الالــة واالنتفــاع بهــا، مثــل التــدخالت والخــدمات الفعّ 

السـلوكيات بعـض بعـض المجموعـات السـكانية و وسـم جتماعيـة، و االلحمايـة للمهـاجرين والمشـردين د المراهقين، وفقا
بـرامج فيـروس العـوز لو  ).مـع الرجـاللجـنس لالجـنس وممارسـة الرجـال العمل في تعاطي المخدرات و مثل (بالجريمة 

المناعي البشري دور مهم في رصد السياسات والقوانين واللوائح التنظيمية في القطاعات األخرى لتحديد مضـامينها 
محتملة فيما يخص فيروس العوز المناعي البشري واالستجابة الصحية إجماًال، ومواضـع وجـود العوائـق مـن أجـل ال

 لصحة.تعزز احصائل الحصول على عات وٕاصالحات لضمان جامر الدعوة إلى إجراء ما يلزم من 

 اإلجراءات ذات المسار السريع للبلدان

 اإلنصـاف فـي تـوفير الخـدمات المتعلقـة بفيـروس العـوز  تعيـق السياسـات والقـوانين واللـوائح التنظيميـة التـي إصالح
 .السريعة التأثر بها لفئات األخرىلو الُمَعرَّضة للمخاطر المناعي البشري، وخصوصًا للمجموعات السكانية الرئيسية 

 الرعايـة الصـحية) وتحديـدًا  مواقـع تقـديمخصوصـًا فـي (و اء السياسات والممارسـات التـي ترسـخ الوصـم والتمييـز نهإ
 والمجموعات السكانية الرئيسية المَعرَّضة للمخاطر. األشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري تجاه

  تكفـل األمـان للنـاس للحصـول علـى خـدمات فيـروس العـوز المنـاعي البشـري دون تهيئة بيئـات مؤسسـية ومجتمعيـة
وجودتهـــا  فـــرص الوصـــول إليهـــاالمجتمعـــات فـــي تخطـــيط الخـــدمات وتقـــديمها لتحســـين  التمييـــز، وٕاشـــراكخـــوف مـــن 

 وفعاليتها.
 بدمج التدخالت المسندة بالبينات في الخطط واالستراتيجيات الوطنية لفيروس العـوز  التصدي للتفاوت بين الجنسين

 المناعي البشري.
 العالميةاإلجراءات ذات المسار السريع لمنظمة الصحة 

  ة للصــحة اســتنادًا إلــى األخالقيــات عــزز لصــياغة قــوانين وتــدابير م الصــحة العموميــةفــي بّينــات الالــدعوة الســتخدام
 الطبية وحقوق اإلنسان ومبادئ الصحة العمومية.

  للتفـاوت بـين الجنسـين  بوضـوحالتـي تتصـدى  سياسـات منظمـة الصـحة العالميـة ومبادئهـا التوجيهيـةتعزيز وضع و
والعنــف القــائم علــى الجــنس والوصــم والتمييــز وحقــوق اإلنســان والمجموعــات الســكانية الرئيســية المَعرَّضــة للمخــاطر 

 وبدائل التجريم في مجال الصحة العمومية.
 زالــة وإ الجــنس والتعامــل معــه نــوع بشــأن منــع العنــف القــائم علــى  وضــع إرشــادات وأدوات للتنفيــذ وتحــديثها وتنفيــذها

ق الهيكلية أمام الحصول على خدمات فيروس العوز المناعي البشري األساسية لمختلـف المجموعـات السـكانية وائالع
 بما في ذلك األطفال والمراهقون والمجموعات السكانية الرئيسية المَعرَّضة للمخاطر.

ه االستراتيجي  ٤-٤  االستدامة ألغراضتمويل ال :٤التوجُّ

 ماليةن صعوبات ة منااعمالالناس الخدمات التي يحتاجون إليها دون  كافة ينبغي أن يتلقى

يتطلـب اسـتثمارات  ٢٠٣٠بحلـول عـام  األيـدزإن تنفيذ اإلجراءات ذات المسار السريع للقضـاء علـى وبـاء   -١٠٧
مليــون دوالر  ٣٢ ٠٠٠إلــى  ٢٠١٥ عــام فــيأمريكــي مليــون دوالر  ٢١ ٧٠٠مــن تهــا عالميــة جديــدة كبيــرة مــع زياد

سلســـلة الر االســـتثمارات فـــي بدايـــة الفتـــرة، يمكـــن بســـرعة توســـيع نطـــاق وتـــدخالت وفيوبتـــ .٢٠٢٠ عـــام فـــيأمريكـــي 
  خدمات فيروس العوز المناعي البشري.الكاملة ل
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ويتطلب توفير التمويل من أجل استجابة مستدامة لفيـروس العـوز المنـاعي البشـري بـذل الجهـود فـي ثالثـة   -١٠٨
 مجاالت:

لدفع تكاليف تدخالت وخدمات فيـروس العـوز المنـاعي البشـري، مـع التركيـز علـى تحسـين  زيادة اإليرادات
جمع الضرائب الداخلية (بما في ذلك اإليرادات العامة ومساهمات التأمين الصحي اإللزامـي علـى السـواء) 

 ؛ةح واإليرادات الخاصنَ على أن تكّملها المصادر الخارجية كالمِ 
مصادر ، بما في ذلك إنشاء آليات منصفة لتجميع ليمو تالمصادر المخاطر المالية وتجميع  الحماية من

خـدمات فيـروس الكاملـة لسلسـلة الل في عموم القطاع الصحي لضـمان التغطيـة الكافيـة علـى امتـداد يو تمال
المخــاطر العــوز المنــاعي البشــري، والحــد مــن العوائــق الماليــة أمــام تقــديم الخــدمات مــع تــوفير حمايــة مــن 

 المالية في الوقت نفسه؛
تغطيــة أكثــر فعاليــة لخــدمات فيــروس العــوز هيئــة فــي اســتخدام مــوارد الــنظم الصــحية لت تحســين الكفــاءة

المنــاعي البشــري، بمــا فــي ذلــك خفــض تكــاليف أدويــة فيــروس العــوز المنــاعي البشــري ووســائل تشخيصــه 
النظـــام الصـــحي مـــع مـــع البـــرامج األخـــرى و  هامـــةمـــن ازدواجيـــة الـــنظم الفرعيـــة التقليـــل وســـلعه األخـــرى، وال

وينبغـي أن يكــون  المعلومـات االسـتراتيجية والمــوارد البشـرية وٕادارة الشـراء واإلمـدادات.مثـل ، نطاقـاً  عوسـاأل
بيانــات التمويــل مصــادر المعلومــات عنــد تحديــد أولويــات و االســتخدام المنهجــي لدراســات وبــرامج التكــاليف 

  البرامج.

لفيـروس العـوز المنـاعي البشـري باإلضـافة إلـى جميـع  يتمويـل الصـحللنظـام الـوطني التصـدى ينبغي أن ي  -١٠٩
اإلنصــاف غايــة قنــوات التمويــل وتحقيــق  يءالصــحية الوطنيــة األخــرى ذات األولويــة، مــع تجنــب تجــز حتياجــات اال

  .يالصح
 التمويل الجديدة أساليبزيادة االستثمارات من خالل التمويل المبتكر و    ١-٤-٤  

 ٢٠٢٠لتحقيــــق الغايــــات المحــــددة لعــــامي  الموجــــودة حاليــــاً ال تكفــــي التزامــــات التمويــــل الدوليــــة والمحليــــة   -١١٠
توســيع التمويــل تقتصــر علــى وســيتعين إيجــاد مصــادر جديــدة للتمويــل، ال  االســتراتيجية، هــذه المبينــة فــي ٢٠٣٠و
البشـــري فحســـب، بـــل أيضـــًا لســـد الفجـــوات مســـتدام للتـــدخالت والخـــدمات ذات العالقـــة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي ال

لقد حفزت االستجابة لفيروس العوز المناعي البشري بالفعل االبتكـار  التمويلية الناشئة عن تبدل أولويات المانحين.
فــي تمويــل قطــاع الصــحة، علــى المســتويين العــالمي والقطــري، كاســتخدام الرســوم المفروضــة علــى تــذاكر الطيــران 

والبد من التوصل إلى ابتكـارات أخـرى لتـوفير المـوارد المطلوبـة مـن أجـل  تهاء بضرائب الدخل.والهواتف الجوالة وان
  استجابة مستدامة.

إجمــالي ل لزيــادة ذَ ْبــتُ يجــب أن تكــون زيــادة تمويــل فيــروس العــوز المنــاعي البشــري جــزءًا مــن جهــود أوســع   -١١١
الخـدمات الصـحية ذات األولويـة وصـوًال إلـى  ، وذلك لضمان إمكانية توسيع جميعيمجال الصحالاالستثمارات في 

ويعتبر التمويل العمومي المحلي عنصرًا محوريًا في تمويـل الخـدمات الصـحية األساسـية  التغطية الصحية الشاملة.
وقــد وضــع برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك  والمســتدامة، بمــا فــي ذلــك مــا يخــص فيــروس العــوز المنــاعي البشــري.

تــوفير تمويــل  ومنهــاللتمويــل المحلــي لبــرامج فيــروس العــوز المنــاعي البشــري،  ٢٠٢٠غايــات لعــام  األيــدزلمكافحــة 
متوسطة الدخل النيا من البلدان دُ بالنسبة للشريحة ال ٪٤٥للبرامج في البلدان المنخفضة الدخل و ٪١٢محلي بنسبة 

اإلنفـاق العـام علـى الصـحة إمـا بتحصـيل ويمكن زيـادة  متوسطة الدخل.البالنسبة للشريحة العليا من البلدان  ٪٩٥و
المزيد من اإليـرادات الضـريبية (زيـادة القـدرة الماليـة للحكومـة) وٕامـا بتخصـيص نصـيب أكبـر مـن األمـوال الحكوميـة 

تشــارك ويجــب علــى وزارات الصــحة أن ت اإلجماليــة للصــحة (إعطــاء الصــحة أولويــة أكبــر فــي الميزانيــة العموميــة).
مسـائل التـي تثيـر ات المالية بشأن المسائل المتعلقة بالميزانيات ونظم إدارة المالية العامة، والفعالية مع وزار بالعمل ب

وينبغـي اسـتخدام مبـررات االسـتثمار فـي فيـروس العـوز المنـاعي البشـري للـدعوة إلـى  ز المـالي العـام.حيِّـالقلق فـي ال
 لتفاوض على ذلك.لو للموارد العمومية لفيروس العوز المناعي البشري  ةعادلحصة تخصيص 



٨الملحق  310  

سيواصــل معظــم البلــدان المنخفضــة الــدخل والشــريحة الــُدنيا مــن البلــدان المتوســطة الــدخل اعتمادهــا علــى   -١١٢
التمويـــل الخـــارجي وتمويـــل القطـــاع الخـــاص لخـــدماتها وتـــدخالتها المتعلقـــة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري حتـــى 

ـــدفقات  ومـــا بعـــدها. ٢٠٢٠ عـــام ـــة مـــن هـــذه المصـــادر تمـــام االتســـاق مـــع ومـــن المهـــم أن تتســـق ت ـــرادات اآلتي اإلي
هــا فــي خطــة وطنيــة إدراج متــي تــاألولويــات والبــرامج والخطــط الوطنيــة المتعلقــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري وال

مـــن مخـــاطر انقطـــاع تقليـــل للبهـــا لتنبـــؤ يمكـــن امـــع ضـــرورة أن تكـــون هـــذه التـــدفقات مســـتقرة و  ة للصـــحة،كســـمامت
 الخدمات.

مـن المخـاطر لهـم الخـدمات وتـوفير الحمايـة  حصـول النـاس علـىللعقبات المالية أمام  صديالت  ٢-٤-٤
 المالية

الناس من أموالهم الخاصة للحصول علـى جميـع الخـدمات  إنفاقتزيد نظم التمويل الصحي التي تقلل من   -١١٣
ة إلـى كارثيـولتقليـل المـدفوعات الصـحية ال لفقـر.امن الوقـوع فـي  همالصحية الضرورية من توافر هذه الخدمات وتقي

 من إجمالي اإلنفاق الصحي. ٪٢٠–١٥حدها األدنى، ينبغي أال تتجاوز هذه النفقات 

الكاملـة سلسـلة ال الموجودة فـي وينبغي إدراج التدخالت الضرورية الخاصة بفيروس العوز المناعي البشري  -١١٤
باإلضافة إلى  فوائد الصحية الوطنية، وتقديمها بصفة مجانية.خدمات فيروس العوز المناعي البشري، في حزمة الل

) لخفــض التكــاليف صــالتاالمو  لوســائل ذلــك، فــإن تــوفير ترتيبــات مســاندة (مثــل المركزيــة الخــدمات أو تقــديم قســائم
ـــ غيـــر المباشـــرة التـــي يتحملهـــا المســـتفيدون بالخدمـــة، يمكنـــه تحســـين اإلقبـــال علـــى الخدمـــة وأثرهـــا. الرســـوم  ؤديوت

االسـتفادة مـن  ل مـنلّـتفاوتات في إتاحة عالج فيروس العوز المنـاعي البشـري، وتق إلىمفروضة على المستفيدين ال
الخدمة، وتسهم في ضعف االلتزام بالعالج، وتزيد مخاطر إخفاق العالج، وتشكل أعباء ماليـة غيـر ضـرورية علـى 

 األسر.

توفير الحمايـة مـن المخـاطر الماليـة والحصـول علـى الخـدمات الالزمـة لألشـخاص المتعايشـين مـع  مدتعوي  -١١٥
فيــروس العــوز المنــاعي البشــري والمجموعــات الســكانية األخــرى المتضــررة علــى وجــود نظــام وطنــي أوســع للتمويــل 

االعتمــاد علــى اإليــرادات غلبــة وُتعــد نظــم التمويـل العموميــة للصــحة، التــي تتضـمن  العــدل.بالصـحي يتســم بــالقوة و 
األشـد إنصـافًا هـي الـنظم أو ضـرائب الـدخل للتـأمين الصـحي اإللزامـي،  من الضرائب العامـة و/ هاليتحصيتم التي 

للمـوارد  النطـاق وينبغـي أن تسـتند آليـات المـدفوعات المسـبقة هـذه إلـى القـدرة علـى الـدفع، مـع تجميـع واسـع وكفـاءة.
 ون إليها، بما في ذلك من ال يقدرون على سداد االشتراكات في هذا النظام.إلتاحة توفير المنافع لمن يحتاج

 خفض األسعار والتكاليف وتحسين أوجه الكفاءة  ٣-٤-٤  

تفــرض الضــغوط الماليــة علــى البلــدان اختيــار التــدخالت والنهــوج األشــد فعاليــة، وتوجيــه هــذه األنشــطة إلــى   -١١٦
خفــض أســعار األدويــة وســائر الســلع ٕالــى األثــر، و قــدر مــن أعظــم فيهــا تحقــق التــي يالمجموعــات الســكانية والبيئــات 

ن يإثبـات تحقيـق مـردود جيـد مقابـل التكلفـة وتحسـ يمكنهـاوتعتبر البرامج التي  زيادة كفاءة الخدمات.ٕالى الصحية، و 
وهنــاك  لمطالبــة بتخصــيص عــادل للمــوارد وحصــولها علــى مســاندة ماليــة خارجيــة.مــن غيرهــا فــي االكفــاءة أفضــل 

 .العديد من الفرص لتحسين أوجه الكفاءة وخفض التكاليف

مـن بعـد اسـتمدادها هـا منتحسين كفاءة تدفق الموارد وتخصيصها واالسـتفادة يمكنها  إلدارة الجيدة للبرامجا  -١١٧
تحســين تنســيق تمويــل  إلدارة الجيــدة للبــرامجشــمل اتو  مصــادر خارجيــة لتقــديم الخــدمات.مــن الميزانيــة الوطنيــة أو 

المانحين واالتساق مع الخطط الوطنية والنظام الصحي األوسع وتجميع الموارد والتمويل المستند إلـى األداء وزيـادة 
 المحاسبة على كل المستويات وعبر جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المنفذون والممولون.

ميســورة الخــرى األصــحية الســلع التشــخيص و الدويــة ووســائل مــن األ مــداداإلشــراء و التحســين االختيــار و   -١١٨
ه االستراتيجي  ر.اهدخفض تكلفة الخدمات والقضاء على اإلإذ يمكن لذلك  التكلفة  هذه النهوج. ٣ويبين التوجُّ
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أن تحقـق وفـورات كبيـرة مـع تحسـين الحصـائل ويمكنهـا  زيادة الكفاءة والجودة العالية في تقديم الخـدمات  -١١٩
ـه االسـتراتيجي  الصـحية. بالفعـل فـرص تحسـين نمـاذج تقـديم الخـدمات، بمـا فـي ذلـك تحسـينها مـن  ٣ويتنـاول التوجُّ

غيـر المتخصصـين خالل التكامل والروابط والالمركزية وٕاعادة توزيع المهام واسـتخدام مقـدمي الرعايـة الصـحية مـن 
لتحســـين أوجـــه الكفـــاءة؛ إذ ســـتحقق الخـــدمات  وُيعتبـــر ضـــمان جـــودة الخـــدمات ضـــرورياً  وتعزيـــز الـــنظم المجتمعيـــة.

وسيؤدي االلتزام الجيد بالعالج واالحتفاظ بالمرضى في  دوالر ينَفق.كل ل مقابجيدة النوعية مكاسب صحية أكبر ال
إلــى التحــول إلــى الخطــين تقليــل الحاجــة الرعايــة، علــى ســبيل المثــال، إلــى تقليــل الحاجــة إلــى دخــول المستشــفيات و 

تنسـيق تـدخالت وخـدمات فيـروس العـوز المنـاعي البشـري مـع كما سـيؤدي  ث من العالج األكثر تكلفة.الثاني والثال
إلـى  ةالنتـائج المرجـوَّ زيـادة ل أوجه القصور وعـدم الكفـاءة و يقلإلى ت البرامج الصحية األخرى والنظام الصحي إجماالً 

 أقصى قدر ممكن نتيجة لذلك.

 اإلجراءات ذات المسار السريع للبلدان

 للدعوة إلى التخصـيص الكـافي للمـوارد  صياغة مبررات قوية لالستثمار في عالج فيروس العوز المناعي البشري
 التمويل الخارجي.بم دعال وحشدالمحلية 

  ووضــع خطــط، عنــد اللــزوم،  فيــروس العــوز المنــاعي البشــريالالزمــة للمــوارد مــن اتقــدير االحتياجــات الوطنيــة
لالنتقال من التمويل الخارجي إلى التمويل العمومي المحلـي لخـدمات فيـروس العـوز المنـاعي البشـري، مـع التركيـز 

 على التمويل الخارجي لتفادي انقطاع الخدمات. داً مااعتكثر بوجه خاص على حماية الخدمات األساسية األ
 ها األفـراد مـن أمـوالهم الخاصـة للحصـول يـدفع، بمـا فـي ذلـك اإلنهـاء التـدريجي للنفقـات التـي ليل العقبات الماليـةذت

 على خدمات فيروس العوز المناعي البشري والخدمات الصحية األخرى.
 تغطــي جميــع المجموعــات التــي ، و تــوفير الحمايــة الصــحية الشــاملة ضــد المخــاطر الماليــة المرتبطــة بالصــحة

 طريقة لتحقيق هذه الحماية بما في ذلك نظم التمويل الصحي اإللزامية العمومية. وتحديد أنسب ،السكانية
 مــن خـالل النظـام الــوطني  رصـد النفقـات والتكــاليف الصـحية ومردوديـة خــدمات فيـروس العــوز المنـاعي البشـري

 للرصد والتقييم من أجل تحديد الفرص لخفض التكاليف وتحقيق الوفورات.
 بمـا فـي ذلـك تحديـد الفـرص لتوحيـد الـنظم الصـحية األساسـية، كـنظم ج الصحية األخـرىالتنسيق مع البرام تقوية ،

 وٕادارة الشراء واإلمدادات. المعلومات االستراتيجية والموارد البشرية
 اإلجراءات ذات المسار السريع لمنظمة الصحة العالمية

 بالتعــاون مــع برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة ة لهــا منتظمــتقــدير االحتياجــات إلــى المــوارد والمراجعــة ال)
 .٢٠٣٠و ٢٠٢٠) لتحقيق الغايات المحددة لعامي األيدز

  االلتزام السياسي تجاه التمويـل الـوطني  ءابنبالدعوة إلى التمويل الكامل الستجابة فيروس العوز المناعي البشري
 األيــدزشــراكات التمويــل االســتراتيجية، بمــا فــي ذلــك الشــراكات مــع الصــندوق العــالمي لمكافحــة  زيــزالمســتدام وبتع

ارئ للمســـاعدة فـــي مجـــال و لطـــلوالســـل والمالريـــا، والمرفـــق الـــدولي لشـــراء األدويـــة، وخطـــة رئـــيس الواليـــات المتحـــدة 
 ندا غيتس وغيرها.ي، ومؤسسة بيل وميلاأليدزمكافحة 

  ــدان لصــياغة مبــر ــاعي البشــري مســاندة البل ــة فــي فيــروس العــوز المن وخطــط انتقاليــة ماليــة رات اســتثمار وطني
 للتحول من التمويل الخارجي إلى المحلي.

  ،ومسـاندة البلـدان العتمـاد منصـة توفير اإلرشادات واألدوات لتقييم ورصد تكاليف الخـدمات الصـحية ومردوديتهـا
 ١منظمة الصحة العالمية الُقطرية للحسابات الصحية.

 إلــى إدراج تــدخالت وخــدمات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري األساســية فــي حــزم الفوائــد الصــحية وة البلــدان دعــ
 الوطنية وٕازالة العوائق المالية أمام الحصول على خدمات وسلع فيروس العوز المناعي البشري.

                                                           
يـــــــة القطريـــــــة للحســـــــابات الصـــــــحية، انظـــــــر: للمزيـــــــد مـــــــن المعلومـــــــات حـــــــول نهـــــــج منصـــــــة منظمـــــــة الصـــــــحة العالم   ١

http://www.who.int/health-accounts/platform_approach/en/ ٢٠١٦آذار/ مارس  ٢٢في (تم االطالع(.  
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ه االستراتيجي  ٥-٤  الخـدمات وتيـرة تسريع أجل من االبتكار :٥التوجُّ

 االستجابة لتحقيق الغايات الطموحة تغيير مسار

يمكنهــا تغييــر مســار االســتجابة العالميــة لفيــروس العــوز  تــيتــوفر البحــوث واالبتكــارات األدوات والمعرفــة ال  -١٢٠
ومن المستبعد أن  األثر. قدر من أعظمالوصول إلى المناعي البشري وتحسين الكفاءة والجودة وتحقيق اإلنصاف و 

فيمـــا يخـــص فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري لـــو  ٢٠٣٠و ٢٠٢٠الطموحـــة المحـــددة لعـــامي يـــتم تحقيـــق الغايـــات 
اقتصــرت البلــدان فــي اعتمادهــا علــى معــارف وتكنولوجيــات ونهــوج تقــديم خــدمات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري 

 .موجودة حالياً ال

يتجــاوز ذلــك  فحســب، بــلتطــوير تكنولوجيــات ونهــوج جديــدة ى لــعاالبتكــار ال يقتصــر ســبب الطلــب علــى و   -١٢١
 ة بشكل أكثر كفاءة ولتكييفها تبعًا لمختلف الفئات السكانية أو األماكن أو األغراض.موجوداستخدام األدوات الإلى 

لكــي تكــون فعالــة فــي مكــان آخــر،  هندســتها"إعــادة "وقــد تتطلــب التــدخالت التــي ُطــورت وُرســخت فــي أحــد األقــاليم 
ور فـي األمـاكن التـي ترتفـع فيهـا معـدالت االنتشـار فـي منطقـة أفريقيـا الجنوبيـة كمفهوم إعادة توزيع المهـام الـذي طُـ

تــم وســوف تتطلــب بــرامج تقلــيص األضــرار التــي  فــي أوروبــا الشــرقية أو آســيا. جديــداً  ويجــري تكييفــه بوصــفه نهجــاً 
ســريع للمعــارف أن ويمكــن للنقــل ال لمتعــاطي األفيــون نهوجــًا مبتكــرة لجعلهــا مالئمــة لمتعــاطي الكوكــايين.هــا ر يطو ت

يســاعد البلــدان علــى تحقيــق قفــزة كبيــرة فــي أنشــطة اســتجابتها لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، بحيــث تــتعلم مــن 
كمـا يمكـن للبحـوث  بسـرعة وتكّيفهـا.تـي تبشِّـر أكثـر مـن غيرهـا بالنجـاح تجارب اآلخرين لتحدد التدخالت والنهـوج ال

خـدمات فيـروس العــوز المنـاعي البشـري لضـمان تحقيـق أعظــم  فـي سـينتحإلـى جوانــب الد ارشـقـدم اإليـة أن تميدانال
 األثر من االستثمارات.قدر من 

فـي قـدرات الوتساند المنظمة بحوث فيروس العوز المناعي البشري فـي أربعـة مجـاالت رئيسـية وهـي: بنـاء   -١٢٢
فـي الشركاء حول تحديد أولويات البحـوث؛ وضـع قواعـد ومعـايير للممارسـات الجيـدة تجميع ُنظم البحوث الصحية؛ 

وعلى الرغم  سياسات مستنيرة بالبّينات.ٕالى ث؛ تيسير ترجمة البينات إلى تكنولوجيات صحية ميسورة التكلفة و و البح
مــع الشــركاء فــي  قــربمــن اضــطالع المنظمــة بــدور محــدود جــدًا فــي البحــوث وتطــوير المنتجــات، فإنهــا تعمــل عــن 

التــي تســتعمل فــي مكافحــة األساســية و تكنولوجيــات الجديــدة المجــال البحــوث والتطــوير والمنتجــين لضــمان أن تكــون 
 فيروس العوز المناعي البشري متاحة وميسورة التكلفة للبلدان بأسرع ما يمكن.

ــه االســتراتيجي المجــاالت لشــركاء فــي مجــال االبتكــار، يبــين هــذا ا الــذي يؤديــه ونظــرًا للــدور الحيــوي  -١٢٣ التوجُّ
ونظـرًا لألفـق الزمنـي  الرئيسية لالبتكار التي ستتطلب جهدًا مشتركًا من جانب البلدان والمنظمـة والشـركاء اآلخـرين.

، ينبغي النظر في تحديد أولويات بحثية علـى المـدى القصـير والمتوسـط ٢٠٣٠ عام سنة لتحقيق غايات ١٥البالغ 
 ستراتيجية على األولويات على المدى القصير والمتوسط.وتركز هذه اال والطويل.

 المثلى من فيروس العوز المناعي البشري بلوغ الوقاية  ١-٥-٤  

 فيــروس العــوز المنــاعي البشــريفــي تــدخالت ال ملفــاتعــززت االبتكــارات الحديثــة فــي تكنولوجيــات الوقايــة   -١٢٤
اكتسـابه، مـن المضادة للفيروسات القهقرية للوقاية من انتقال الفيروس و  العوامل ، بما في ذلك استخدامتعزيزًا شديداً 

ــع فــي و  لــذكور للوقايــة مــن اكتســاب الفيــروس.لختــان الطبــي الوالتوســع فــي  االســتخدام المكثــف لهــذه ســيؤدي التوسُّ
 األثر. ةدازي إلىالتطوير، بمراحل بعضها بالفعل يمّر التي و البتكارات األخرى، لالفرص و 

 العــوز المنــاعي البشــري وســيتطلب تحقيــق اإلمكانيــات الكاملــة لإلجــراءات االتقائيــة قبــل التعــرض لفيــروس  -١٢٥
، بمــا فــي ذلــك التركيبــات القابلــة للحقــن الموضــعي اتالخــدمتقــديم ونمــاذج  هاونظــم تقــديمالدوائيــة تحســين التركيبــات 

لـذكور لختـان الطبـي الالذكرية واألنثوية وأجهـزة وينبغي أن تهدف االبتكارات في تصميم العوازل  ة المفعول.الطويلو 
لقاحـــات فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري حـــول بحـــوث الوســـوف تظـــل يهـــا. واإلقبـــال عللهـــا إلـــى تحســـين المقبوليـــة 

مـــن والجهـــود الراميـــة إلـــى العثـــور علـــى عـــالج نـــاجع لألشـــخاص المتعايشـــين مـــع فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري 



 313 جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون 

 المعلومـــــاتفــــي تكنولوجيــــات الجديــــدة الوينبغــــي اســــتخدام  الفيـــــروس.حــــول بحــــوث لا لخطــــط ةرئيســــيال تمكونــــاال
شبكة التي تعتمد على  باستخدام التطبيقاتلتقديم تدخالت وقائية فعالة، من خالل الصحة اإللكترونية  واالتصاالت

 المتنقلة.اإلنترنت 

 المناعي البشريوسائل االختبار والتشخيص لفيروس العوز من مثل بلوغ الحد األ  ٢-٥-٤  

نة إلى تشخيص مبكر أكثـر وأدق لفيـروس سَّ حَ ستؤدي تكنولوجيات التشخيص ونهوج االختبار الجديدة والمُ   -١٢٦
ويمكـــن للتطـــورات الجديـــدة فـــي  وهنـــاك فـــرص عديـــدة لالبتكـــار. العـــوز المنـــاعي البشـــري وتعزيـــز رصـــد المرضـــى.

االختبار الذاتي لتحري فيروس العوز المناعي البشري أن تسفر عن توسع هائل في اختبار فيروس العوز المنـاعي 
ــًا البشــري، لكــن ســيتعين ضــمان جودتهــا وربطهــا  خــدمات فيــروس العــوز المنــاعي بباالختبــار التأكيــدي و ربطــًا كافي

لوســائل البســيطة والميســورة التكلفــة والموثوقــة لتشــخيص فيــروس العــوز المنــاعي ن اوســتمكِّ  .نطاقــاً  عوســالبشــري األ
البشــــري بمراكــــز الرعايــــة، بمــــا فــــي ذلــــك التشــــخيص المبكــــر للرضــــع ورصــــد المرضــــى وخصوصــــًا لقيــــاس الِحمــــل 

 ويمكـن لتطـوير الفيروسي، من إجـراء اختبـارات الفيـروس ورصـد مرضـاه فـي المجتمعـات المحليـة والمنـاطق النائيـة.
حـاالت للفيروس العوز المناعي البشـري و شترك االستخدامات أو متكاملة للتشخيص الم ةات تشخيصية متعددمنصّ 

ــأن ، كالســل والتهــاب الكبــد الفيروســي والزهــري، أن يزيــد أوجــه كفــاءة الخــدمات و لــه العــدوى المصــاحبة ن رعايــة يحسِّ
 المرضى.

 ه العالجية ُنُظمالمناعي البشري و دوية فيروس العوز ألالُمثلى الحدود  بلوغ   ٣-٥-٤  

مقبوليـة األدويـة المضـادة للفيروسـات القهقريـة فـي قـوة و فـي على الرغم من التطورات الكبيـرة فـي مأمونيـة و   -١٢٧
وفي حين أنه تحقـق تقـدم كبيـر  تحسينات.البتكارات و تطلب المزيد من االالعالج بها، مازالت هناك مجاالت تُنُظم و 

حاجـة ل اللفيروسـات القهقريـة، التـزاة لمضـادال األولخـّط الأدويـة الـة بوتركيبات بسيطة وفعّ  يةعالج ُنُظمفي تطوير 
وينبغـي أن تهـدف  بسـيطة وقويـة مـن الخطـين الثـاني والثالـث.و عالج ثابتة الجرعـة  ُنُظمإلى االبتكار لتطوير ماثلة 

وسـات القهقريـة إلـى تـوفير المعلومـات الالزمـة المضـادة للفير على الجرعات المثلى من األدويـة  البحوث التي تجرى
وخفـض دواء وآخر منهـا التفاعالت فيما بين من من السمية و تقليل الفعالة وفي الوقت نفسه ال يةالعالجالنُُّظم  لحو 

ُنُظــم إلــى الكثيــر مــن االبتكــار فــي تطــوير تركيبــات مضــادة للفيروســات القهقريــة و ماّســة حاجــة الومازالــت  التكــاليف.
ـــنُُّظم ة، بمـــا فـــي ذلـــك التركيبـــات البســـيطة والمستســـاغة للرضـــع واألطفـــال، و تناســـقم ةيـــعالج للمـــراهقين  يـــةالعالجال

التـي تؤخـذ عـن طريـق الفـم وبـالحقن لتحسـين االلتـزام الطويلة األمـد ا، والتركيبات هب هموالتزامتهم لها لتحسين مقبولي
أشـــد فعاليـــة للوقايـــة مـــن العـــدوى  يـــةعالج ُنظُـــمو  أدويـــة وفـــي الوقـــت نفســـه، البـــد مـــن تطـــوير والكبـــت الفيروســـي.

 الخطيرة وتدبيرها العالجي.و المصاحبة واالعتالالت المصاحبة األخرى 

 لخدماتاألمثل لقديم بلوغ الت   ٤-٥-٤  

لفيروســات القهقريــة ة لمضــاداألدويــة اليمكــن أن يعــزى جانــب كبيــر مــن نجــاح التوســع الســريع فــي العــالج ب  -١٢٨
يعـزز  وهـو نهـج لصحة العمومية في عالج فيروس العوز المناعي البشري ورعايـة المصـابين بـه،اإلى اعتماد نهج 

لمختلـف ذي يتسـم بالكفـاءة الموحدة، ويـؤدي إلـى االسـتخدام الـالمعيارية المبسطة و ساليب استخدام البروتوكوالت واأل
ل، فــإن العديــد مــن النجاحــات التــي وبالمثــ مســتويات الخــدمات الصــحية والمشــاركة التامــة مــع المجتمعــات المحليــة.

تحققـت فــي مجــال الوقايــة مــن فيـروس العــوز المنــاعي البشــري يمكــن أن تعـزى إلــى االبتكــارات فــي مجــال الخــدمات 
كثـر ل التدخالت الفعالة إلى المجموعـات السـكانية األيوصتالصحية وتعزيز ُنظم المجتمعات المحلية، بحيث يمكن 

 للمخاطر. اً ضعرُّ تو  تأثراً 

لكن مع وصول برامج فيروس العوز المناعي البشري إلى مرحلة النضج، يلزم تكييفهـا للتصـدي للتحـديات   -١٢٩
كمــا يتعــين إيجــاد تــوازن دقيــق يمكــن مــن  الجديــدة وتوســيع نطاقهــا وتعزيــز اإلنصــاف فــي الحصــول علــى خــدماتها.

لمجموعـات السـكانية المعينـة، وفـي الوقـت نفسـه الحفـاظ علـى مسـتوى معـين لو مواقـع خالله تكييف الخـدمات تبعـًا لل
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وقـد سـلطت الخبـرة المسـتمدة  من البسـاطة والتوحيـد المعيـاري للسـماح بالتوسـع الكـفء والمسـتدام علـى نطـاق كبيـر.
فــي مــن توســيع العــالج بمضــادات الفيروســات القهقريــة الضــوء علــى ضــرورة مراعــاة تقــديم عــالج ورعايــة مختلفــين 

مجــال فيــروس العــوز المنــاعي البشــري لالســتجابة لمختلــف االحتياجــات العالجيــة لــدى األشــخاص المتعايشــين مــع 
اعــتالالت مصــاحبة وجــود لالســتجابة للعــالج، و لمرحلــة المــرض، و لللعمــر، و  فيــروس العــوز المنــاعي البشــري (تبعــاً 

 لسياقات المحلية).لوأحوال صحية أخرى، و 

لوصـول إلـى عـدد مـن المجموعـات ى الـتهـدف إرة َكـتَ ُمبْ كل خاص على تطـوير خـدمات وينبغي التركيز بش  -١٣٠
علــى وجــه الحاجــة  وتمــسُّ  تقــديم حــزم معينــة مــن التــدخالت.ى لــعرعايــة و الالســكانية وٕاشــراكها واالحتفــاظ بهــا فــي 

حـدوث فيـروس العـوز  رة للتعامـل مـع ارتفـاع معـدلَكـتَ بْ مُ وسـائل الوقايـة ال التـي تضـم توليفـاتمـن الإلى حـزم السرعة 
المناعي البشري بين بعـض المجموعـات السـكانية مـن المراهقـات والشـابات وخصوصـًا فـي أفريقيـا جنـوب الصـحراء 

ويتطلــب ضــعف االلتــزام بــالعالج  ولزيــادة إشــراك الصــبيان والرجــال فــي كــل مــن خــدمات الوقايــة والعــالج. ،الكبــرى
ازديـاد معـدالت الوفيـات بـين المـراهقين المتعايشـين مـع فيـروس وانخفاض معدالت االحتفاظ بالمرضى في الرعايـة و 

ختـان الطبـي المـع ضـرورة التصـدي النخفـاض معـدالت تغطيـة  ،مهتماإيالء األولوية في االالعوز المناعي البشري 
  لذكور بين الصبيان المراهقين والرجال األكبر سنًا.لالطوعي 

  
 والرصد والتقييم وتقدير التكاليفالشراكات والمساءلة  تنفيذ االستراتيجية: -٥

فــي اســتجابة القطــاع  األطــراف المعنيــة التنفيــذ الفعــال لهــذه االســتراتيجية علــى تضــافر جهــود جميــع يعتمــد  -١٣١
ويلـزم  ويتطلـب النجـاح شـراكات قويـة لضـمان اتسـاق السياسـات والبـرامج. الصحي لفيروس العوز المناعي البشـري.

  بأمراض محددة والبرامج الشاملة داخل قطاع الصحة.والمعنية عية نو مختلف البرامج ال إرساء وتعزيز الصالت بين

 التعاون مع الشركاء ١-٥

بالجمع بين شتى الجهات والقطاعات والمنظمات المعنية  اً مهم اً تنظيمي اً منظمة الصحة العالمية دور  ؤديت  -١٣٢
وباإلضـــافة إلـــى العمـــل مـــع  العـــوز المنـــاعي البشـــري.فيـــروس تجـــاه قطـــاع الصـــحة للـــدعم اســـتجابة منســـقة ومتســـقة 

 :ما يلي مع شركاء رئيسيين آخرين من ضمنهم قربوزارات الصحة بالدول األعضاء، تعمل أمانة المنظمة عن 

ــة والصــناديق والمؤسســات  -١٣٣ ــددة األطــراف والوكــاالت اإلنمائي ــة األطــراف والمتع  .الجهــات المانحــة الثنائي
فيـروس العـوز المنـاعي البشـري  لحو وضعت منظمة الصحة العالمية خطط عمل مشتركة وترتيبات تعاونية أخرى 

مع مجموعة من كبرى الوكاالت المانحة في مجال فيروس العوز المناعي البشـري بمـا فـي ذلـك الصـندوق العـالمي 
ارئ للمسـاعدة و لطـلة رئـيس الواليـات المتحـدة والسل والمالريا، والمرفـق الـدولي لشـراء األدويـة، وخطـ األيدزلمكافحة 

 .األيدزفي مجال مكافحة 

لمجتمــع المــدني بشــأن فيــروس العــوز لأنشــأت منظمــة الصــحة العالميــة فريقــًا مرجعيــًا  .المجتمــع المــدني  -١٣٤
ة بفيــروس عنيــع مــن المجموعــات وشــبكات المجتمــع المــدني المواســالمنــاعي البشــري يجمــع بــين ممثلــين مــن نطــاق 

ويسدي هذا الفريق المشورة للمنظمة بشأن سياسات فيروس العوز المنـاعي البشـري وبـرامج  العوز المناعي البشري.
تقنــي و  ق عامــليــفر  كــلوللمجتمــع المــدني ممثلــون فــي  العمــل، وييســر نشــر سياســات المنظمــة وٕارشــاداتها وتنفيــذها.

وهنــاك  المنظمــة ومبادئهــا التوجيهيــة وأدواتهــا.المعنــي بوضــع سياســات العامــل ق يــتــابع للمنظمــة، ومــن ضــمنها الفر 
ات مختلـف جلسـ نها مـن حضـوركّ مجموعة من منظمات المجتمع المدني تربطها عالقات رسمية بالمنظمة، مما يم

 مراقب، بما في ذلك حضور جمعية الصحة العالمية. ةاألجهزة الرئاسية في المنظمة بصف

تعتمــد المنظمــة،  .ووكــاالت األمــم المتحــدة الشــريكة األيــدزبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة   -١٣٥
، علــى منظومــة األمــم المتحــدة األيــدزايــة برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة عر مشــاركة فــي باعتبارهــا جهــة 
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وتسهم الجهـات الراعيـة العشـر  البشري. األوسع في تقديم استجابة شاملة متعددة القطاعات لفيروس العوز المناعي
، بجانـــب أمانـــة البرنـــامج، فـــي اســـتجابة قطـــاع الصـــحة األيـــدزاألخـــرى لبرنـــامج األمـــم المتحـــدة المشـــترك لمكافحـــة 

المجـــاالت ّضـــح لفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، مسترشـــدة بجـــدول "تقســـيم العمـــل" الخـــاص بالبرنـــامج والـــذي يو 
 لبرنامج.أسرة ا الرئيسية للمسؤوليات في

أنشـــأت المنظمـــة لجنـــة استشـــارية اســـتراتيجية وتقنيـــة معنيـــة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي  .نيـــونتقالشـــركاء ال  -١٣٦
مكافحـــة فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري لبـــرامج الوطنيـــة الالبشـــري تتـــألف مـــن مجموعـــة مـــن الخبـــراء التقنيـــين مـــن 
إلســداء المشــورة إلــى المــدير العــام بشــأن سياســات المنظمــة والمنظمــات المنفــذة والمعاهــد البحثيــة والمجتمــع المــدني 
 عالعمل التابفريق الشركاء التقنيون دورًا حاسمًا في ؤدي وي المعنية بفيروس العوز المناعي البشري وبرنامج عملها.

 المسؤول عن وضع سياسات المنظمة ومبادئها التوجيهية. ةللمنظم

 القطريالصعيد  علىالعالمي و  دعلى الصعيالمساءلة  ٢-٥

 نظـــراً  كبيـــرةً  أهميـــةً  قويـــةٍ  مجتمعيـــةٍ  جيـــدة األداء والشـــفافة التـــي تتمتـــع بمشـــاركةٍ الآليـــات المســـاءلة  بتكتســـ  -١٣٧
اســتجابة فعالــة لفيــروس لحصــول علــى لأصــحاب المصــلحة ممــن يعتبــر وجــودهم ضــروريًا التســاع طائفــة الشــركاء و 
القيـادة القويـة والتصـريف السـديد للشـؤون، إنشـاء فـي هـذا الشـأن  ساسـيةنـات األبِ وتشـمل اللَّ  العـوز المنـاعي البشـري.

تضـــح فيهـــا ت صـــريحةووضـــع غايـــات وطنيـــة  أصـــحاب المصـــلحة،المشـــاركة الكاملـــة مـــع جميـــع  علـــى: وتتضـــمن
حيث يكون ذلك مالئمًا، كما تتضح فيها األهداف المدرجة في هذه االستراتيجية إلى  ،ية المستدامةائنمهداف اإلاأل
التـدخالت وتغطيتهـا وجودتهـا  فراو تـلاستخدام مؤشرات مالئمة مع  انب االلتزامات األخرى على الصعيد العالمي؛ج

وهنـاك أدوات موجـودة بالفعـل  التقدم؛ وترسـيخ عمليـات شـفافة وشـاملة للتقيـيم واإلبـالغ.مسار  اقتفاء لمن أجوأثرها 
الرصـد المتسـق واإلبـالغ المنـتظم كل من ويعتبر  ).كينيةمتال بيئةلقياس التقدم المحرز (بما في ذلك أدوات لتهيئة ال

 المساءلة.من األمور البالغة األهمية لتقوية عن التقدم على المستويين القطري والعالمي 

 الرصد والتقييم واإلبالغ ٣-٥

 ة بالفعل:موجودسيجري رصد تنفيذ االستراتيجية على أربعة مستويات باستخدام اآلليات ال  -١٣٨

 رصد التقدم الُمحرز نحو األهداف والغايات العالمية واإلبالغ عنه؛ 

 رصد االستجابة على المستويين اإلقليمي والقطري وتقييمها؛ 

 تطبيق إطار منظمة الصحة العالمية لإلدارة القائمة على تحقيق النتائج؛ 

  األيدزتطبيق إطار المساءلة الخاص ببرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة. 

 والغايات العالمية واإلبالغ عنه رصد التقدم الُمحرز نحو األهداف   ١-٣-٥  

ـــدم المحـــرز فـــي مختلـــف االلتزامـــات والغايـــات،مراجعـــعلـــى الصـــعيد العـــالمي، ســـتقّيم ال  -١٣٩  ات المنتظمـــة التق
مـــن البلـــدان مـــن خـــالل مختلـــف آليـــات وٕاجـــراءات الرصـــد والتقيـــيم  عـــات إلـــى البيانـــات المتلقـــاةمراجوستســـتند هـــذه ال

الحالية، مثل النظام العالمي لإلبالغ عن التقدم المحرز في االستجابة لأليدز، على أن تكملها بيانات إضافية عنـد 
لة سلسـالعلـى امتـداد  هـامينظت متـمـن عشـرة مؤشـرات عالميـة رئيسـية تتكـون وقـد حـددت المنظمـة مجموعـة  اللـزوم.

خـــدمات فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، وينبغـــي اســـتخدامها للرصـــد واإلبـــالغ عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي الكاملـــة ل
 ).٧استجابة قطاع الصحة لفيروس العوز المناعي البشري (انظر الشكل 
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 ذههــ وســيتم بانتظــام تقيــيم التقــدم المحــرز علــى الصــعيدين العــالمي واإلقليمــي نحــو الغايــات الموضــوعة فــي  -١٤٠
 -أو المقارنات بين البلدان وفي داخل كل بلد  -كما سيجري أيضًا استخدام أسس المقارنة المرجعية  االستراتيجية.

وقـد ُصـممت هـذه االسـتراتيجية لتكـون مرنـة بمـا يكفـي لتتضـمن أولويـات إضـافية أو  لتقييم األداء في بلوغ الغايـات.
ولهــذا الغــرض  قطــاع الصــحة لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري.لســد الثغــرات التــي قــد يــتم تحديــدها فــي اســتجابة 

ستواصـــل المنظمـــة عملهـــا مـــع شـــركائها لتقـــديم المســـاندة للبلـــدان مـــن أجـــل الجمـــع المنســـق والموحـــد للبيانـــات حـــول 
ة للمنظمـة بشـأن المعلومـات االسـتراتيجية لفيـروس وحـدالمؤشرات الرئيسية، وذلك اسـتنادًا إلـى المبـادئ التوجيهيـة الم

رفـع تـدعو االقتراحـات إلـى و  وفـي إعـداد التقـارير العالميـة واإلقليميـة، ١لعـوز المنـاعي البشـري فـي قطـاع الصـحة،ا
 تقارير منتظمة بالبيانات.

كما سترصد  ،أصحاب المصلحةستنفذ المنظمة إطارًا للرصد والمساءلة خاصًا باالستراتيجية بالتشاور مع   -١٤١
بمبادئهــا التوجيهيــة المعنيــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري وأيضــًا حــول التقــدم وتتبــادل البيانــات حــول االســتفادة 

 تشجيع أفضل الممارسات.لالمحرز في تنفيذ االستراتيجية، لتسليط الضوء على العقبات و 

 رصد وتقييم االستجابة على المستوى القطري   ٢-٣-٥  

 باســتخدامتقيــيم التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ اســتجابة قطــاع الصــحة لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري  ينبغــي  -١٤٢
مؤشـــرات حـــول التـــوافر وحاصـــل التغطيـــة واألثـــر، مـــع أخـــذ التوصـــيات األخـــرى ذات العالقـــة لرصـــد التنفيـــذ بعـــين 

م تضـبمجموعة أساسية موحـدة  بشأن المعلومات االستراتيجية وحدةمبادئ المنظمة التوجيهية الموتوصي  االعتبار.
بحيـــث تســـتخدمها البلـــدان فـــي الرصـــد واإلبـــالغ عـــن برامجهـــا الوطنيـــة لفيـــروس العـــوز المنـــاعي  مؤشـــرًا وطنيـــاً  ٥٠

وسيتم تتبع التقدم المحرز صوب تحقيـق  البشري وأنشطة استجابتها الوطنية الكلية لفيروس العوز المناعي البشري.
 طة بفيروس العوز المناعي البشري واإلبالغ عنها.أهداف التنمية المستدامة المرتب

ــُنظم الصــحية قويــة مؤشــرات رصــد ت دّ مَ تَ ْســوتُ   -١٤٣ لرصــد وتقيــيم االســتراتيجيات الصــحية  ةمشــترك ّصــةمن مــنال
وهنـاك أيضـًا وسـائل لتقـدير التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ السياسـات والتـدابير ، قينسقوم المنظمة فيها بدور التالوطنية ت

 القانونية والهيكلية الرامية إلى تعزيز االستجابة لفيروس العوز المناعي البشري.

 إطار منظمة الصحة العالمية لإلدارة القائمة على تحقيق النتائج   ٣-٣-٥  

رؤيــة اســتراتيجية رفيعــة المســتوى  ٢٠١٩٢–٢٠١٤للفتــرة  العمــل العــام الثــاني عشــر للمنظمــة يــوفر برنــامج  -١٤٤
وتنــدرج معظــم األنشــطة المتعلقــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري فــي  ويبــين ســتة مجــاالت عمــل.لعمــل المنظمــة، 

لكن هناك أنشطة أخرى مهمة متعلقة بفيروس العـوز المنـاعي البشـري تنـدرج فـي فئـات  األمراض السارية.: ١الفئة 
لصحة النفسية ورعاية الحاالت : األمراض غير السارية (بما فيها تعاطي مواد اإلدمان وا٢أخرى، وخصوصًا الفئة 

(بمـــــا فيهـــــا صــــحة األم والمراهـــــق والطفـــــل والصـــــحة الجنســـــية تعزيـــــز الصـــــحة طيلــــة العمـــــر  :٣المزمنــــة)، والفئـــــة 
لخدمات، والمعلومات قديم المتكامل لتالاألدوية ووسائل التشخيص، و الحصول على (بما فيها  ٤واإلنجابية)، والفئة 

فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري والتهـــاب الكبـــد الفيروســـي،  ١وينـــدرج فـــي الفئـــة  البشـــرية).االســـتراتيجية، والمـــوارد 
مجال عملهما الخاص الذي توضع له خطط عمل ثنائية السـنوات مـع مجموعـة مـن الحصـائل المتفـق عليهـا  ولهما

 وميزانية.

                                                           
 لفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري فـــي قطـــاع الصـــحة، انظـــر:لمعلومـــات االســـتراتيجية ا وحـــدة بشـــأنمبـــادئ توجيهيـــة م    ١

http://who.int/hiv/pub/guidelines/strategic-information-guidelines/en/ ٢٠١٦آذار/ مارس  ٢٢االطالع في  (تم(.  
: لـــــــــيس مجـــــــــرد التحـــــــــرر مـــــــــن المـــــــــرض، انظـــــــــر: ٢٠١٩–٢٠١٤لفتـــــــــرة لبرنـــــــــامج العمـــــــــل العـــــــــام الثـــــــــاني عشـــــــــر     ٢

http://www.who.int/about/resources_planning/twelfth-gpw/en/ ٢٠١٦آذار/ مارس  ٢٢االطالع في  (تم(.  
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ويـــتم  ).٢٠٢١–٢٠٢٠، و٢٠١٩–٢٠١٨، و٢٠١٧–٢٠١٦( ثنائيـــاتاالســـتراتيجية ثـــالث  هـــذه شـــمل وت  -١٤٥
اجعـة فـي ر القيام بمنهاية كل ثنائية، مع لتقرير المرحلي حول التقدم المحرز في رصد تنفيذ خطة العمل من خالل ا

 .منتصف الثنائية لتيسير التنفيذ

 األيدزإطار المساءلة الخاص ببرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة    ٤-٣-٥  

يتضح عمل المنظمة في مجال فيروس العوز المناعي البشري في الميزانية وخطة العمل المتضمنتين في   -١٤٦
ــــة الموحــــدة لبرنــــامج األمــــم المتحــــدة المشــــترك لمكافحــــة   ١ونتائجــــه وٕاطــــار المســــاءلة الخــــاص بــــه، األيــــدزالميزاني

المشــتركين فيمــا بــين الجهــات الراعيــة  يــدعم التخطــيط والميزنــة ٢٠٢١–٢٠١٦إطــارًا واحــدًا فــي الفتــرة  فــرضي الــذي
وتوضع خطـط عمـل وميزانيـات مفصـلة للثنائيـات طـوال فتـرة هـذه االسـتراتيجية بـدءًا  اإلحدى عشرة وأمانة البرنامج.

مسؤولية تنفيذ مجموعـة مـن األنشـطة العامـة البرنامج ية ارعمشاركة في  وتتولى كل جهة .٢٠١٧–٢٠١٦بالثنائية 
مـــم المتحـــدة المشـــترك برنـــامج األوفـــق جـــدول تقســـيم العمـــل والـــدعم التقنـــي فـــي و  ةالتنظيميـــ هااتالمتعلقـــة باختصاصـــ

هـا وفقد مؤشـرات يقـاس إطار لرصد األداء يحـدِّ ، ويترافق إطار الميزانية الموحدة والنتائج والمساءلة باأليدزلمكافحة 
ل التقــدم الُمْحــَرز إلــى مجلــس تنســيق يــتم تقــديم تقريــر مرحلــي ســنوي حــو التقــدم فــي تنفيــذ الميزانيــة وخطــة العمــل، و 

 .األيدزبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة في امج البر 

 تكلفة تنفيذ االستراتيجية ٤-٥
  تصـــــــــف االســـــــــتراتيجية العالميـــــــــة لقطـــــــــاع الصـــــــــحة بشـــــــــأن فيـــــــــروس العـــــــــوز المنـــــــــاعي البشـــــــــري فـــــــــي   -١٤٧
العـوز المنـاعي البشـري باعتبـاره أحـد  مـرضمساهمة قطـاع الصـحة فـي هـدف القضـاء علـى  ٢٠٢١-٢٠١٦الفترة 

على تقدير  ءً ر تكلفة تنفيذ االستراتيجية بناتم تقدي وقد .٢٠٣٠ق بالصحة العمومية بحلول عام دالتهديدات التي تح
التــي اســتخدمت و ، ٢٠٢١-٢٠١٦فــي الفتــرة  األيــدزتكــاليف اســتراتيجية برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة 

 لتدخالت المدرجة في االستراتيجية.في احدات معينة و ولغايات للتكاليف 

اســُتمدت البيانــات الخاصــة بتقــدير التكــاليف مــن التقــديرات الديمغرافيــة التــي أعــدتها شــعبة الســكان بــاألمم   -١٤٨
وتقـديرات  ٢)،األيـدزمؤشـرات مسـح يـة والصـحية و ديموغرافات المسـوحالـوطني لألسـر (المسـح المتحدة، ودراسـات ال

لعــبء فيــروس العــوز المنــاعي البشــري حســب البلــدان، والتقــارير  األيــدزمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة برنــامج األ
وتم حسـاب التكـاليف بالنسـبة ٣ القطرية من خالل النظام العالمي لإلبالغ عن التقدم المحرز في االستجابة لأليدز.

  ليم منظمة الصحة العالمية الستة.للبلدان المائة والعشرين المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل عبر أقا

عــات لدراســات تقــدير التكــاليف، وقــد راجعهــا خبــراء مــن مجموعــة مــن جامر وتســتند تكــاليف الوحــدات إلــى   -١٤٩
وتفترض  لفيروسات القهقرية.ة لمضاداألدوية الوقدم فريق من الخبراء تقديرات للتكاليف المستقبلية للعالج ب البلدان.

لفيروسـات القهقريـة وانخفاضـات فـي كـل ة لمضاداألدوية التلك التقديرات حدوث بعض التراجع المستمر في أسعار 
مع تحويل بعض المرضى إلـى الرعايـة  ،ختبار) وتكاليف تقديم الخدماتُنًظم االمن تكاليف المختبرات (مع تبسيط 

                                                           
ُطرح هذا اإلطار خالل االجتماع السابع والثالثين لمجلس تنسيق البرامج التابع لبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحـة    ١

الميزانيــة الموحــدة لبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك  ) وكــان عنوانــه:٢٠١٥تشــرين األول/ أكتــوبر  ٢٨-٢٦األيــدز (جنيــف، 
  ، انظر: ٢٠٢١-٢٠١٦الخاص به في الفترة  لمكافحة األيدز ونتائجه وٕاطار المساءلة

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151103_UNAIDS_UBRAF_PCB37_15-19_EN.pdf  تـــــــــــــــــــــــــم)
  ).٢٠١٦آذار/ مارس  ٢٢في االطالع 

 (تـــــم http://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS.cfm الـــــديمغرافي والصـــــحي، انظـــــر:مســـــح برنـــــامج ال   ٢
  ).٢٠١٦آذار/ مارس  ٢٢االطالع في 

  النظام العالمي لإلبالغ عن التقدم المحرز في االستجابة لأليدز، انظر:    ٣
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/globalaidsprogressreporting  آذار/  ٢٢االطـــــالع فـــــي (تـــــم

  ).٢٠١٦مارس 
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ة مــن اســتراتيجية برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة أمــا غايــات التغطيــة المســتقبلية فهــي مســتمد المجتمعيــة.
 .٢٠٢١-٢٠١٦في الفترة  األيدز

مليــون دوالر  ٢٠ ٠٠٠هــذه االســتراتيجية ســترتفع مــن نحــو لالتقــديرات إلــى أن التكــاليف اإلجماليــة  شــيروت  -١٥٠
 أمريكي مليون دوالر ٢١ ٠٠٠و ٢٠٢٠ عام في أمريكي مليون دوالر ٢٢ ٠٠٠ نحوإلى  ٢٠١٦ عام فيأمريكي 

لفيروسـات القهقريـة أكبـر قـدر مـن المـوارد، ة لمضـاداألدويـة الويتطلـب العـالج ب .)٨انظـر الشـكل ( ٢٠٢١ عـام في
تليهــا خــدمات  ٪١٣بنســبة مــن حيــث الكبــر  وهتلــذي يالمكــون الــ ؛ ويمثــل منفــذو البرنــامجمــن المجمــوع ٪٤٧بنســبة 

 ٪.٨، ومن ثم برامج استعمال الواقي الذكري بنسبة ٪٩ اختبار فيروس العوز المناعي البشري بنسبة

جنــوب أفريقيــا  المــوارد كافــة، وهــي: ثلــثأكثــر مــن هنــاك أربعــة بلــدان (مرتبــة حســب العــبء) تحتــاج إلــى   -١٥١
المطلوبـــة للبلـــدان المنخفضـــة الـــدخل والبلـــدان نصـــف المـــوارد كافـــة  علـــىمـــا يزيـــد و  ونيجيريـــا والبرازيـــل والصـــين.

والمتمثلة في اإلقلـيم األمريكـي بنحـو  ١أقاليميليها بعد ذلك أكبر  ،)٥٥المتوسطة الدخل يخصص لإلقليم األفريقي (
وفـي اإلقلـيم األوربـي  .٪٨حـوالي ببمـا يقـدر  آسـياوٕاقليم جنوب شرق  ٪١٣بنحو  وٕاقليم غرب المحيط الهادئ ٪١٦

وتحتاج البلـدان المنخفضـة الـدخل إلـى  .٪٤ إلىشرق المتوسط من الموارد كما يحتاج إقليم  ٪٥هنالك حاجة لنحو 
، كمــا تحتــاج نيا مــن البلــدان متوســطة الــدخل إلــى نحــو ربعهــاالمــوارد، فــي حــين تحتــاج الشــريحة الــدُ هــذه  ربــعنحــو 

  .الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل إلى ما يقل قليًال عن نصفها

  )بالدوالر األمريكيالتكاليف حسب التدخل والسنة ( :٨الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                           

مـن البلـدان المنخفضـة الـدخل والبلـدان المتوسـطة  ١٢٠تشير األقاليم إلـى أقـاليم المنظمـة السـتة، حيـث تغطـى البيانـات     ١
 الدخل.

30.000

25.000

20.000

15.000 

10.000

5.000

0 

ن)
اليي
الم
(ب

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 السنة

 العوازل

 حقناً  المخدرات متعاطو

 تغيير السلوكالتواصل الذي يستهدف 

من األم  الفيروس انتقال من الوقاية
 الطفل إلى

 الطوعي للذكور الطبي الختان

 التعرض بعد االتقائية اإلجراءات
 التعرض قبل االتقائية اإلجراءات

 العالج

 االختبار

 قبل العالج

 للبرنامج المساعدة العوامل

 االجتماعية المساعدة العوامل

 الُنظم الصحية



 319 جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون 

  ٢التذييل 
  

  ]٢٠١٦ٍيسان/ أبريل ن ٢٢ – ٦٩/٣٢ج[
    

  االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن التهاب الكبد الفيروسي، 
 صوب إنهاء التهاب الكبد الفيروسي - ٢٠٢١-٢٠١٦

  
 
مرض ال يقّل شأنًا  يشكل التهاب الكبد الفيروسي أحد التحديات الدولية التي تواجه الصحة العمومية، وهو  -١

وعلـى الـرغم  فيـروس العـوز المنـاعي البشـري والسـل والمالريـا.ألمراض السارية الرئيسية األخرى، بما في ذلك عن ا
اهـل إلـى فقـد قوبـل بالتجمن العبء الكبير الذي يشكله التهاب الكبد على المجتمعات في شتى المناطق في العالم، 

معنـي لكنه لن يظل متواريًا بعد اليوم مع اعتمـاد القـرار ال حد كبير بوصفه أولوية صحية وٕانمائية حتى وقت قريب.
من أهداف الخطة أهمية خاصة في هذا الشأن، حيث تـدعو  ٣-٣ وللغاية ٢٠٣٠.١بخطة التنمية المستدامة لعام 

 ٢إلى القيام بعمل محدد لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي.
تسهم هذه االستراتيجية، وهـي أول اسـتراتيجية عالميـة لقطـاع الصـحة بشـأن التهـاب الكبـد الفيروسـي، فـي و   -٢

وهي تغطي السنوات الست األولى من برنامج العمل الصحي لما بعـد  .٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام تحقيق 
 العــالمي لمنظمــة الصــحة العالميــة بشــأن الوقايــة مــنالعمــل إطــار  ")، وتســتند إلــى ٢٠٢١–٢٠١٦( -٢٠١٥عــام 

 ٢٠١٠العالميـــة فـــي عـــامي  ة الصـــحةوٕالـــى القـــرارين الصـــادرين عـــن جمعيـــ ٣" ومكافحتـــهالتهـــاب الكبـــد الفيروســـي 
بشأن التهاب الكبد الفيروسـي. وقـد تناولـت االسـتراتيجية جميـع فيروسـات التهـاب الكبـد الخمسـة (التهـاب  ٢٠١٤٤و

؛ نظــرًا للعــبء Cو B)، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى التهــاب الكبــد الفيروســي Eو Dو Cو Bو Aالكبــد الفيروســي 
 .النسبي الذي يشكالنه على الصحة العمومية

بهـدف  التهاب الكبد الفيروسي لمقاومةتصف هذه االستراتيجية إسهام قطاع الصحة في الجهود المبذولة و   -٣
وهـي تعـزز التـآزر بـين التهـاب  ق بالصـحة العموميـة،دباعتبـاره أحـد التهديـدات التـي تحـ الوصول إلى القضاء عليـه

االســتجابة اللتهــاب الكبــد الفيروســي وبــين االســتراتيجيات الكبــد الفيروســي والمســائل الصــحية األخــرى، وتــوائم بــين 
كمـا أنهـا تحـدد وضـع االسـتجابة اللتهـاب الكبـد الفيروسـي  والخطط واألهـداف الصـحية واإلنمائيـة العالميـة األخـرى.

فــــي ســــياق التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة، التــــي تمثــــل غايــــة صــــحية جامعــــة مــــن غايــــات خطــــة التنميــــة المســــتدامة 
 :فيهاح االستراتيجية طريق المضي قدمًا، و وضِّ وت .٢٠٣٠ لعام

  رؤيــة لعــالم يوَقــف فيــه انتقــال التهــاب الكبــد الفيروســي ويتمتــع فيــه جميــع األشــخاص المتعايشــين مــع
 التهاب الكبد الفيروسي بالحصول على رعاية وعالج مأمونين وميسوري التكلفة وفعالين؛

  ق دباعتبــاره أحــد التهديــدات الرئيســية التــي تحــهــدف يتمثــل فــي الــتخلص مــن التهــاب الكبــد الفيروســي
 ؛٢٠٣٠بالصحة العمومية بحلول عام 

                                                           
 ،٢٠٣٠ لعــام المســتدامة التنميــة خطــة: عالمنــاتحويــل  -) ٢٠١٥( A/RES/70/1دة المتحــ لألمــم العامــة الجمعيــة قــرار   ١

 نيســـــــــان/ ٢ فـــــــــي االطـــــــــالع تـــــــــم( http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E: انظـــــــــر
  ).٢٠١٦  أبريل
 المهملـــة المداريــة واألمـــراض والمالريــا والســـل يــدزألا ألوبئـــة نهايــة وضــع" :٣-٣ الغايــة ،٣ المســـتدامة التنميــة هــدف    ٢

  ".٢٠٣٠ عام بحلول السارية واألمراض بالمياه المنقولة األخرى واألمراض الوبائي الكبدي االلتهاب ومكافحة
 انظــــــــــــــــر العــــــــــــــــالمي، العمــــــــــــــــل إطــــــــــــــــار :ومكافحتهــــــــــــــــا الفيروســــــــــــــــي الكبــــــــــــــــد التهــــــــــــــــاب عــــــــــــــــدوى مــــــــــــــــن الوقايــــــــــــــــة   ٣

http://www.who.int/hiv/pub/hepatitis/Framework/en/ )٢٠١٦أبريل  نيسان/ ٣ في االطالع تم.(  
  .)٢٠١٤(٦-٦٧ج ص ع قرارالو  ،)٢٠١٠(١٨-٦٣ج ص ع قرارال   ٤



٨الملحق  320  

  غايــــات تســــعى إلــــى خفــــض معــــدالت حــــدوث عــــدوى التهــــاب الكبــــد المــــزمن مــــن المســــتوى الحــــالي  
، وٕالـــى ٢٠٣٠مليـــون حالـــة عـــدوى بحلـــول عـــام  ٠,٩ماليـــين حالـــة عـــدوى مزمنـــة إلـــى  ١٠-٦البـــالغ 
مليــون  ٠,٥مليــون إلــى أقــل مــن  ١,٤الوفيــات الســنوية بســبب التهــاب الكبــد المــزمن مــن  عــددخفــض 

ـــد،  .٢٠٣٠بحلـــول عـــام  وســـيتطلب تحقيـــق هـــذه الغايـــات تغييـــرًا جـــذريًا فـــي االســـتجابة اللتهـــاب الكب
الصــحة  ضــمن اســتجاباتأولويــة أعلــى مســتوى وســيعني رفــع مســتوى التعامــل مــع التهــاب الكبــد إلــى 

 العمومية.
  
يجــب أن تغتــنم هــذه االســتراتيجية الفــرص الجديــدة، بمــا فيهــا تزايــد الــوعي العــام، والتقــدم فــي أدويــة عــالج   -٤

وتحــدد  التهــاب الكبــد وتشخيصــه والتكنولوجيــات األخــرى، وااللتــزام المتزايــد بتحقيــق اإلنصــاف فــي مجــال الصــحة.
ان، وتقابلهــا بمجموعــة مــن اإلجــراءات ذات االســتراتيجية مجموعــة مــن اإلجــراءات ذات األولويــة لكــي تتخــذها البلــد

  للبلدان. األولوية لكي تتخذها منظمة الصحة العالمية دعماً 
 
هات استراتيجية، وهي:  -٥  وُتصنف اإلجراءات ذات األولوية ضمن خمسة َتَوجُّ
 

ـــه االســـتراتيجي  ـــوفير المعلومـــات  - ١الَتَوجُّ ـــالتخـــاذ إجـــراءات ُمرَ ت تطـــوير نظـــام قـــوي للمعلومـــات : ةز كَّ
  وتركيز االستجابة؛التهاب الكبد الفيروسي االستراتيجية لفهم وباء 

 
ه االستراتيجي  عاليـة األثـر التحديـد التـدخالت الضـرورية األثـر: يـة إلـى إحـداث مالراالتدخالت  – ٢الَتَوجُّ

   وائد الصحية؛خدمات التهاب الكبد التي ينبغي إدراجها في حزم الفالكاملة لسلسلة الفي 
 

ــه االســتراتيجي  تعزيــز الــنظم الصــحية والمجتمعيــة لتقــديم ن اإلنصــاف: لضــماالخــدمات ر يوفتــ – ٣الَتَوجُّ
  األثر؛قدر من خدمات عالية الجودة لتحقيق التغطية المنصفة وأكبر 

 
ــه االســتراتيجي  وتحســين  اقتــراح اســتراتيجيات لخفــض التكــاليفاالســتدامة: غــراض ألالتمويــل  - ٤الَتَوجُّ

  المالية إلى أدنى حد؛صعوبات ض من يحتاجون إلى الخدمات للوالتقليل من مخاطر تعرُّ كفاءة ال
 

ه االستراتيجي  تـه لـدفع عجلـة يارعتشـجيع االبتكـار و : خـدماتالوتيـرة االبتكار من أجل تسريع  - ٥الَتَوجُّ
 التقدم.

  
   اإلطار العام لالستراتيجية

 
 نات رئيسية، وهي:خمسة مكوِّ تشتمل االستراتيجية على   -٦

الوضع الراهن ألوبئة هذا المكوِّن يستعرض  - التهاب الكبد الفيروسيتخلص من ال السبيل إلى  )١(
رات ااالســتجابة لهــا، ويحــدد الفــرص والتحــديات مســتقبًال، ويو التهــاب الكبــد الفيروســي  ــح ُمَبــرِّ الســتثمار وضِّ

 ؛يروسيهاب الكبد الفالكافي في أنشطة استجابة القطاع الصحي اللت
األطـــر التنظيميـــة الثالثـــة لالســـتراتيجية (التغطيـــة هـــذا المكـــوِّن يصـــف  - صـــياغة االســـتراتيجية  )٢(

 ؛خدمات التهاب الكبد، ونهج الصحة العمومية)الكاملة لسلسلة الالصحية الشاملة، و 
مـن الغايـات المتعلقـة  مجموعـةهذا المكوِّن يقدم  - الرؤية والهدف والغايات والمبادئ التوجيهية  )٣(

 لدفع عجلة االستجابة؛ ٢٠٣٠و ٢٠٢٠باألثر وتغطية الخدمة لعامي 
هـــات االســـتراتيجية واإلجـــراءات ذات األولويـــة  )٤( ـــاإلجراءات التـــي هـــذا المكـــوِّن يوصـــي  - الَتَوجُّ ب

هات االستراتيجية الخمسةستتخذها البلدان ومنظمة الصحة العالمية ضمن كل واحد من ا  ؛لَتَوجُّ
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ـــيم   )٥( ـــادة والشـــراكات والمســـاءلة والرصـــد والتقي ـــذ االســـتراتيجية: القي  هـــذا المكـــوِّن يشـــرح -تنفي
العناصــر الرئيســية فــي تنفيــذ االســتراتيجية، بمــا فــي ذلــك الشــراكات االســتراتيجية والرصــد والتقيــيم وتقــدير 

 .التكاليف
  

 ٢٠٢١-٢٠١٦إطار االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن التهاب الكبد الفيروسي في الفترة  :١الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرعايــةالوقايــة و  وتتــاح فيــه خــدمات التهــاب الكبــد الفيروســي توقــف فيــه ســريانعــالم  :يــةؤ الر 
الكبدوالعالج المأمونة والميسورة التكلفة والفعالة أمام جميع األشخاص المتعايشين مع التهاب 

 .الفيروسي

.٢٠٣٠ عام من التهاب الكبد الفيروسي كخطر كبير يهدد الصحة العمومية بحلول التخلص :الهدف

ـــات عـــام  ـــالغ العـــدوى حـــاالت خفـــض: ٢٠٣٠غاي ـــين مـــا عـــددها الب ـــة ماليـــين ١٠و ٦ ب ـــى حال أقـــل إل
إلـــى أقـــل مـــنمليـــون وفـــاة  ١,٤خفـــض الوفيـــات البــالغ عـــددها ؛ و ٢٠٣٠مليـــون حالـــة بحلـــول عـــام  مــن
 .٢٠٣٠وفاة بحلول عام  ٥٠٠ ٠٠٠

 : التغطية الصحية الشاملة، وسلسلة الخدمات، ونهج الصحة العمومية.ُأطر العمل

 تنفيذ االستراتيجية:
 القيادة والشراكة والمساءلة والرصد والتقييم

عمل الشركاء القطريين العمل الُقطري

عمل المقر الرئيسي للمنظمة ومكاتبها اإلقليمية 
 عمل الشركاء الدوليين والُقطرية

ييم
التق
د و
رص
ال

 

 التوجه 
  ١االستراتيجي 

المعلومات توفير 
 إجراءات التخاذ

 مركزة
 "من" و"أين"

 

 التوجه 
  ٥االستراتيجي 

االبتكار من أجل 
وتيرة تسريع 

 الخدمات

 المستقبل
 
 

 التوجه 
 ٢االستراتيجي 

التدخالت الرامية 
إلى إحداث األثر

 "ماذا"
 

 التوجه 
 ٣االستراتيجي 

توفير الخدمات 
اإلنصاف لضمان
 "كيف"

 

 التوجه 
 ٤االستراتيجي 

 ألغراضالتمويل 
 االستدامة
 التمويل

 

 األبعاد الثالثة للتغطية الصحية الشاملة
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  التهاب الكبد الفيروسيالسبيل إلى التخلص من   -١
د يـتنبع الحاجة إلى استراتيجية عالميـة لقطـاع الصـحة بشـأن التهـاب الكبـد الفيروسـي مـن حجـم تفشـي وتعق  -٧

الفرص بـو  ،وباء التهاب الكبد، باإلضافة إلى اإلقرار المتنامي بالعبء الضخم الذي يفرضه علـى الصـحة العموميـة
وحتى يومنا هذا، لم يغتنم هذه الفـرص إال عـدد قليـل مـن البلـدان، كمـا غلـب التفتـت  التخاذ إجراءات حياله.الهائلة 

وقد حان الوقت لحشد استجابة متسقة للصحة العمومية تعطي أولويـة للتـدخالت  والقصور على اإلجراءات المتخذة
شــمول البــرامج لتحقيــق أثــر مســتدام علــى الفعالــة، وتشــجع نهــوج تقــديم خــدمات تضــمن الجــودة واإلنصــاف، وتحقــق 

 بوضوح مسؤولية أصحاب المصلحة ومساءلتهم. رسِّخمستوى السكان، وت
 
 عبء كبير على الصحة العمومية  ١-١
 
ففــي  يلحــق وبــاء التهــاب الكبــد الفيروســي خســائر فادحــة بــاألرواح والمجتمعــات المحليــة والــنظم الصــحية.  -٨

وهــو مســؤول عمــا يقــدر  الفيروســي ســابع أهــم ســبب للوفــاة علــى مســتوى العــالم.، كــان التهــاب الكبــد ٢٠١٣ عــام
مليون وفاة سنويًا بسبب اإلصابة بالعدوى الحادة وسرطان الكبـد وتليـف الكبـد المـرتبطين بالتهـاب الكبـد،  ١,٤ بنحو

٪ مـن ٤٧نحـو  ويعـزى ).٢عـبء فيـروس العـوز المنـاعي البشـري والسـل (انظـر الشـكل رنتـه باكـن مقميوهـو عـبء 
، وتعـزى النسـبة الباقيـة إلـى فيـروس C٪ إلـى فيـروس التهـاب الكبـد ٤٨، وBهذه الوفيات إلى فيروس التهاب الكبـد 

كمــــا يمثــــل التهــــاب الكبــــد الفيروســــي أيضــــًا ســــببًا متزايــــدًا للوفــــاة بــــين  .Eوفيــــروس التهــــاب الكبــــد  Aالتهــــاب الكبــــد 
مليــون شــخص مــن بــين المصــابين  ٢,٩وهنــاك نحــو . لبشــرياألشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي ا

مليـون شـخص مصـابون  ٢,٦، وCبفيروس العوز المناعي البشري مصابون في الوقت ذاته بفيروس التهاب الكبـد 
 ١.Bبفيروس التهاب الكبد 

  
العــدد التقــديري للوفيــات نتيجــة التهــاب الكبــد الفيروســي وفيــروس العــوز المنــاعي البشــري والمالريــا  :٢الشــكل 

 ٢٠١٥-٢٠٠٠ الفترة والسل في العالم،
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  ، Bمليــون شــخص مصــاب بعــدوى مزمنــة بفيــروس التهــاب الكبــد  ٢٤٠مســتوى العــالم، هنــاك نحــو  وعلــى  -٩
وفـــي غيـــاب اســـتجابة  .Cمليـــون شـــخص آخـــر مصـــاب بحالـــة عـــدوى مزمنـــة بفيـــروس التهـــاب الكبـــد  ١٥٠-١٣٠و

علــى مســتوياته  Bســريعة وموســعة، مــن المتوقــع أن يظــل عــدد األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس التهــاب الكبــد 
أن العـدد التراكمـي للوفيـات التـي سـتحدث كمـا الحالية المرتفعة نفسها طوال السنوات األربعين أو الخمسين المقبلة، 

أمـــا عـــدد األشـــخاص المتعايشـــين مـــع فيـــروس التهـــاب  اة.وفـــمليـــون  ٢٠يبلغ ســـ ٢٠٣٠و ٢٠١٥فيمـــا بـــين عـــامي 
ولم يعد ممكنًا إرجاء تعزيز االسـتجابة العالميـة  عالج ناجع له.فهو في ازدياد فعًال، على الرغم من وجود  C الكبد

  وتوسيع نطاقها.
 

فيمــا بينهــا، وتتســم بأنمــاط  كبيــراً  ) اختالفــاً Eو Dو Cو Bو Aتختلــف فيروســات التهــاب الكبــد الخمســة (و   -١٠
وتتطلـــب  انتقـــال مختلفـــة، وتـــؤثر فـــي مجموعـــات ســـكانية مختلفـــة، ممـــا يـــؤدي إلـــى اخـــتالف الحصـــائل الصـــحية.

لكـــل فيـــروس مـــن  يصـــاً مة خصِّ مَّ َصـــاالســـتجابة الفعالـــة مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات الموحـــدة، مـــع تقـــديم تـــدخالت مُ 
 ).٣الفيروسات الخمسة في الوقت ذاته (انظر الشكل 

 
  ع اإلقليمي لوفيات التهاب الكبد الفيروسيالتوزُّ  :٣الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
بالدم، ويحدث معظـم االنتقـال فـي مقتبـل العمـر ومـن  ةعدوى منقولهما  Cو Bإن التهاب الكبد الفيروسي   -١١

 خــالل عمليـــات الحقــن واإلجـــراءات الطبيـــة غيــر المأمونـــة، وعلــى نحـــو أقـــل شــيوعًا مـــن خــالل االتصـــال الجنســـي.
يصـاب  آسـيا، حيـث قر شفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى و  Bمعدل انتشار لفيروس التهاب الكبد  وأعلى

مـن األم إلـى الطفـل أحـد  Bويعـد انتقـال فيـروس التهـاب الكبـد  بعدوى مزمنـة. البالغين سكان٪ من ال١٠-٥ما بين 
كما ترتفع معدالت انتشار العدوى المزمنة  األنماط الرئيسية لالنتقال في األماكن التي ترتفع فيها معدالت االنتشار.

وفـي الشـرق األوسـط وشـبه  أوروبـا.شـرق ووسـط أيضًا في منطقة األمازون بأمريكـا الجنوبيـة واألجـزاء الجنوبيـة مـن 
ويعتبـر التمنيـع أنجـع  ٪ من عموم السكان مصابون بعدوى مزمنة.٥-٢ القارة الهندية، تشير التقديرات إلى أن قرابة

 .Bفيروس التهاب الكبد بعدوى الاستراتيجيات الوقاية من 
 
شد تضررًا منه هي شرق ووسط آسيا وشمال لكن المناطق األ في كل أنحاء العالم، Cيوجد التهاب الكبد و   -١٢

وغـــرب أفريقيـــا، حيـــث تنـــتج معظـــم حـــاالت العـــدوى عـــن عمليـــات الحقـــن الطبـــي واإلجـــراءات الطبيـــة األخـــرى غيـــر 

  النسبة المئوية للوفيات التي ُتْعَزى إلى كل فيروس  عام)شخص كل  ١٠٠ ٠٠٠معدالت الوفيات (لكل 
 ١٠أقل من 

١٤,٩-١٠ 
١٩,٩-١٥ 
٢٩,٩-٢٠ 
 وأكثر ٣٠

إن مساحة كل دائرة تتناسب مع عدد الوفيـات التـي ُتْعـَزى إلـى 
التهاب الكبد في كل إقلـيم، وكـل قطـاع مـن الـدائرة يمثـل نسـبة 

  تلك الوفيات التي ُتْعَزى إلى أحد الفيروسات.
 Aالكبد  التهاب

   B التهاب الكبد
   C التهاب الكبد
   E التهاب الكبد

 المصدر:  ستاناواي وكووك (مراسالت شخصية)
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المرتبطـــة بحقـــن المخـــدرات فـــي جميـــع المنـــاطق، حيـــث تشـــير  Cوتحـــدث أوبئـــة فيـــروس التهـــاب الكبـــد  المأمونـــة.
كمــــا ينبغــــي أن تشــــمل  .Cن المخــــدرات حقنــــًا بفيــــروس التهــــاب الكبــــد ٪ ممــــن يتعــــاطو ٦٧التقــــديرات إلــــى إصــــابة 

ضــمان مأمونيــة مشــتقات  Cوفيــروس التهــاب الكبــد  Bاســتراتيجيات الوقايــة الشــاملة لكــل مــن فيــروس التهــاب الكبــد 
الـــدم ومأمونيـــة ممارســـات الحقـــن وخـــدمات تقلـــيص األضـــرار لمتعـــاطي المخـــدرات حقنـــًا وتعزيـــز ممارســـات الجـــنس 

 ة.يمأمونكثر األ
 
عــدوى وهــو ال يحــدث إال بــين المصــابين بالفعــل ب مــن خــالل مالمســة دم ملــوث، Dينتقــل التهــاب الكبــد و   -١٣

وجهـود الوقايـة  Bوبالتالي يمكن الوقاية منه مـن خـالل التطعـيم ضـد فيـروس التهـاب الكبـد  Bفيروس التهاب الكبد 
 األخرى.

 
وى منقولة عن طريق األطعمة والماء، ويمكنهـا أن تتسـبب عد Eو Aالتهاب الكبد الفيروسي  كل من يعدو   -١٤

والصـرف  اإلصـحاحسـوء خـدمات في فاشيات حادة في المجتمعات المحليـة التـي تعـاني مـن الميـاه غيـر المأمونـة و 
منهــا وتــتم الوقايــة  وهــي ال تتســبب فــي عــدوى مزمنــة أو مــرض كبــدي مــزمن، ولــيس لهــا عــالج معــين. .الصــحي

 ح والسالمة الغذائية والتطعيم.تحسين مرافق اإلصحاب
 
 اإلجراءات التخاذ مسبوقة غير فرص هناك  ٢-١
 
ق بالصــحة العموميــة أمــر دإن الـتخلص مــن أوبئــة التهــاب الكبـد باعتبــاره أحــد التهديــدات الرئيســية التـي تحــ  -١٥

وتوجـد فـرص لتحسـين االسـتجابة والتوسـع  قيـد التطـوير.هـي ممكن باسـتخدام األدوات والنهـوج المتاحـة حاليـًا والتـي 
 ، وهي:خمسة مجاالت للتدخالت األساسيةفيها باالستثمار في 

حيـث  Eو Bو Aالتهـاب الكبـد الفيروسـي بكـل مـن عـدوى الالة للوقاية مـن تتوفر اللقاحات الفعّ  – اللقاحات
تعكــف مجموعــة مــن البلــدان بالفعــل علــى تنفيــذ بــرامج واســعة النطــاق وزهيــدة التكلفــة لتطعــيم األطفــال ضــد 

 ؛Bفيروس التهاب الكبد 

ُيعـد التطعـيم فـي الوقـت المناسـب عنـد  – مـن األم إلـى الطفـل Bالوقاية من انتقال فيروس التهاب الكبد 
للوقايــة مــن انتقــال الفيــروس مــن األم إلــى  دّخال أساســياً تــ Bلقــاح فيــروس التهــاب الكبــد جرعــة مــن الد بمــيال

الطفـل عنـد الـوالدة، وهـو مـا يمكــن تحسـينه مـن خـالل فحوصـات مرحلــة مـا قبـل الـوالدة واسـتخدام العقــاقير 
  المضادة للفيروسات؛

فــي أمــاكن الرعايــة  Cو Bيمكــن وقــف انتقــال التهــاب الكبــد الفيروســي  - مأمونيــة الحقــن والــدم والجراحــة
الشاملة لكل التدخالت الطبيـة الباضـعة، وتشـجيع تـدابير  لالحتياطاتلصحية من خالل التطبيق الصارم ا

  مأمونية الحقن وضمان توفير اإلمداد المأمون لمشتقات الدم؛

يمكــن لضــمان إتاحــة أدوات حقــن معقمــة وخــدمات العــالج  - تقلــيص األضــرار لمتعــاطي المخــدرات حقنــاً 
ا بــين متعــاطي مــومكافحته Cو Bالتهــاب الكبــد فيروســي ات، أن يقــي مــن أوبئــة النــاجع مــن إدمــان المخــدر 

في إطار حزمة شـاملة مـن التـدخالت الخاصـة بالوقايـة وعـالج ورعايـة المصـابين بفيـروس  المخدرات حقناً 
ـــدم لمتعـــاطي  ـــة بال ـــواع العـــدوى المنقول ـــد الفيروســـي وغيرهمـــا مـــن أن ـــاعي البشـــري والتهـــاب الكب العـــوز المن

 ١؛ت حقناً المخدرا

                                                           
للمنظمــة والخاصــة بالوقايــة وعــالج ورعايــة متعــاطي المخــدرات حقنــًا مــن فيــروس العــوز التــدخالت الشــاملة تشــمل حزمــة    ١

باالستعاضة عـن المـواد العالج ؛ البرامج الخاصة باإلبر والمحاقنالتدخالت التالية: المناعي البشري والتهاب الكبد الفيروسي 
وغيره من ضروب العالج المعتمـدة علـى المخـدرات؛ اختبـار فيـروس العـوز المنـاعي البشـري وتقـديم المشـورة بشـأنه؛  األفيونية

العالج المضاد للفيروسات القهقرية للمصابين بفيروس العـوز المنـاعي البشـري؛ الوقايـة مـن األمـراض المنقولـة جنسـيًا؛ بـرامج 
ـــة الجنســـية؛ المعلومـــات الموجهـــة والتثقيـــف والتواصـــل مـــع العـــوازل الذك ـــًا وشـــركائهم فـــي العملي ـــة لمتعـــاطي المخـــدرات حقن ري

متعـــاطي المخـــدرات حقنـــًا وشـــركائهم فـــي العمليـــة الجنســـية؛ التطعـــيم، والتشـــخيص وعـــالج التهـــاب الكبـــد الفيروســـي؛ الوقايـــة 
 .ة وعالجهاوتشخيص وعالج مرض السل؛ الوقاية من جرعات المخدرات الزائد
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ــًال يمكــن لألدويــة الفمويــة الجديــدة التــي  - العــالج  يــةلعالجإلعطــاء الــنُُّظم اجيــدًا و يتحملَّهــا المرضــى تحمُّ
ويتــوفر العــالج  ٪.٩٠تحقيــق نســب شــفاء تزيــد علــى  Cللمصــابين بعــدوى مزمنــة بفيــروس التهــاب الكبــد 

، شــريطة اســتمرار العــالج طــوال الحيــاة Bالنــاجع أيضــًا للمصــابين بعــدوى مزمنــة بفيــروس التهــاب الكبــد 
  بالنسبة لمعظم المصابين.

 
أن تكــون و علــى شــكل توليفــات (مشــاركات) ولكــي تحقــق التــدخالت الفعالــة أكبــر األثــر، ينبغــي أن تكــون   -١٦

ــيَّن ددة ولمكــان ة ســكانية محــمجموعــل مة خصيصــاً مَّ َصــمُ  فبالنســبة ألوبئــة فيــروس التهــاب  .مخصوصــة ولبيئــةُمَع
علــى ســبيل المثــال، ستشــهد الصــحة العموميــة أكبــر منفعــة فــي بلــدان معينــة يرتفــع فيهــا معــدل انتشــار هــذا  B الكبــد

مـر الوقايـة مـن العـدوى فـي وقـت مبكـر مـن الع الحد من الوفيـات مـن خـالل علىالجهود تركيز  من خاللالفيروس 
  .وعالج المصابين بالتهاب الكبد المزمنالد وفي مرحلة الطفولة، ميعند البجرعة من اللقاح من خالل التطعيم 

 
 تمهيد السبيل إلى النجاح  ٣-١
 
ق بالصـــحة دتتـــيح الفـــرص الجديـــدة األمـــل فـــي الـــتخلص مـــن التهـــاب الكبـــد الفيروســـي باعتبـــاره تهديـــدًا يحـــ  -١٧

 الكبيرة جدًا التي يجب التعامل معها لبلوغ هذا الهدف، وهي كالتالي: لكن هناك بعض العقبات العمومية،

فـي  فـي التصـدي اللتهـاب الكبـدلقد بـزغ دور قيـادي غيـر عـادي  – االلتزام ة وفيالقيادفي تساق اال عدم 
رفــع  ونتيجــة لــذلك، تــم، المجتمــع المــدني أيضــًا حركــة عالميــة لمناهضــتهحشــد كمــا  ،طائفــة مــن البلــدان

لكن بلـدانًا كثيـرة، والمجتمـع الـدولي  التهاب الكبد الفيروسي ليصبح من أولويات الصحة العمومية.مستوى 
البلـدان التـي ومازالـت  ككل، لم تعمل بعد باإلصرار واإللحاح المطلوبين للقضاء على أوبئة التهـاب الكبـد.

البلـدان عـدد العدد، كما أن  استراتيجيات وخطط وطنية خاصة بمكافحة التهاب الكبد الفيروسي قليلةلديها 
التــي لــديها أقســام أو وحــدات فــي وزارات الصــحة مخصصــة لقيــادة اســتجابتها وتوجيههــا وتنســيقها وتكــون 

 ، أقل من ذلك.عن االستجابة اللتهاب الكبد مسؤولة أمام مواطنيها

بئة التهـاب الكبـد وأثرهـا و ألة يحقيقالبعاد األهناك بلدان كثيرة ال تدرك تمام اإلدراك  - عدم كفاية البيانات
فالبيانــات الوطنيــة ودون الوطنيــة غائبــة فــي كثيــر مــن األحــوال أو غيــر كافيــة،  علــى الصــحة العموميــة.

عنـد ولويـات األصعب التخطيط لعمل مركـز وتحديـد جعل من الوبرامج ترّصد التهاب الكبد ضعيفة، مما ي
 الموارد.توزيع 

بالنســبة لمجموعــات ســكانية  مــا تكــون بــرامج الوقايــة، وخصوصــاً غالبــًا  - محدوديــة تغطيــة بــرامج الوقايــة
وفيمـــا بـــين  تغطيتهـــا.فـــي محـــدودة فـــي نطاقهـــا و معينـــة والتـــي تكـــون األكثـــر تضـــررًا وتعرضـــًا للمخـــاطر، 

، وانخفـــاض B٪ فـــي عـــدوى فيـــروس التهـــاب الكبـــد ٩١، حـــدث انخفـــاض بنســـبة ٢٠١٠و ٢٠٠٠ عـــامي
بيـــد أن  الناتجـــة عـــن عمليـــات الحقـــن غيـــر المأمونـــة. C٪ فـــي عـــدوى فيـــروس التهـــاب الكبـــد ٨٣ بنســـبة

مليون حالـة عـدوى  ١,٧التقديرات تذهب إلى أن عمليات الحقن الطبي غير المأمونة مازالت مسؤولة عن 
بفيــروس جديــدة عــدوى حالــة  ٣١٥ ٠٠٠و ١٥٧ ١٠٠٠ســنويًا ومــا بــين  Bبفيــروس التهــاب الكبــد جديــدة 

ة العالميـة لبـرامج تقلـيص األضـرار لمتعـاطي المخـدرات حقنـًا، بمـا فـي وتقل التغطي سنويًا. Cالتهاب الكبد 
، ازدادت التغطية العالميـة للتطعـيم ٢٠١٤وبحلول عام  ٪.١٠ذلك البرامج الخاصة باإلبر والمحاقن، عن 

عنـد بجرعـة مـن اللقـاح ٪، لكـن التطعـيم ٨٢ في مرحلة الطفولة إلى أكثر من Bضد فيروس التهاب الكبد 
 ٪.٣٨تخلف عن الركب فلم تتجاوز تغطيته  Bفيروس التهاب الكبد  الد ضدميال

اسـتراتيجيات وبسـبب عـدم تـوافر  – بالتهاب الكبد ةصابأوضاعهم من حيث اإلعدم معرفة معظم الناس ب
٪ مــن المصــابين بعــدوى التهــاب كبــد مزمنــة ٥وأدوات االختبــار البســيطة والناجعــة، ال يعــرف إال أقــل مــن 

تتـوافر االختبـارات المناسـبة  لهـذا السـبب، فـإن التشـخيص غالبـًا مـا يـأتي متـأخرًا، ونـادرًا مـا بأمر إصابتهم.
  لتقييم مرض الكبد وتوجيه قرارات العالج، بما في ذلك توجيهها عند بدء العالج.
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٪ مـن ١تشـير التقـديرات إلـى أن أقـل مـن  – عدم تـوافر خـدمات العـالج والرعايـة إال لقلـة مـن المصـابين
 فيروسـات.ة للمضـاداألدوية البين بعدوى مزمنة بالتهاب الكبد الفيروسي حصلوا على عالج ناجع بالمصا

مــن مضــاعفات عــدوى مزمنــة بالتهــاب الكبــد، بمــا فــي ذلــك التليــف الكبــدي  ونيعــان الــذينال يــتمكن  قــدو 
صوصـًا الرعايـة في المراحل األخيرة، من الحصول على الرعايـة األساسـية، وخ ا الكبديةيالخالكارسينوما و 

 .اةلحيية اافي نهرعاية الالملطفة و 

أحدث تطور ُنظـم وأسـاليب العـالج  - لمعظم الناس يسرال تت يةالتشخيصللمواد ألدوية و أثمان باهضة ل
الشــــديدة الفعاليــــة، بمــــا فــــي ذلــــك األدويــــة المضــــادة للفيروســــات ذات المفعــــول المباشــــر، ثــــورة فــــي عــــالج 

، وهناك سلسلة طويلـة مـن الخيـارات الواعـدة األخـرى قيـد Cالتهاب الكبد المصابين بعدوى مزمنة بفيروس 
حيـث يمتـد  لكن ارتفاع أسعار األدوية الجديدة يشكل عقبة كبيـرة أمـام توافرهـا فـي معظـم البلـدان، التطوير.

وستكمن التحديات في  طوال الحياة لمعظم الناس. Bعالج المصابين بعدوى مزمنة بفيروس التهاب الكبد 
المعانـاة مـن ضمان أن تكون هذه األدوية ميسورة التكلفة، وٕاتاحة هذه األدوية للمحتاجين إلى العالج دون 

  مالية.صعوبات 

سـتكون إعـادة توجيـه بـرامج مكافحـة التهـاب  - لتهـاب الكبـدال  للتصـديعدم توفر نهج للصحة العمومية 
 موميـة أمـرًا بـالغ األهميـة إذا أريـد الـتخلص مـن التهـاب الكبـد.الكبد نحو نهج شامل فـي مجـال الصـحة الع

وسيتطلب هذا خدمات صحية تركز على الناس يمكنها الوصول إلى المجموعات السكانية األشـد تضـررًا، 
ومختبــرات جيــدة التشــغيل لضــمان مســتوى عــالي الجــودة مــن االختبــار ورصــد العــالج، وٕامــدادات مضــمونة 

، وتمــويًال عامــًا الئقــاً  ميســورة التكلفــة، وقــوى عاملــة صــحية مدربــة تــدريباً الخيص مــن األدويــة ووســائل التشــ
 كافيًا للتدخالت والخدمات الضرورية، واإلشراك الفعال للمجتمعات المحلية المتضررة.

مازالــت  – وتحــول دون اإلنصــاف فــي تــوافر الخــدمات بالمخــاطر العقبــات الهيكليــة تزيــد ســرعة التــأثر
حـــول دون إتاحـــة خـــدمات الرعايـــة الصـــحية أمـــام تإلنســـان، وانتشـــار الوصـــم والتمييـــز، انتهاكـــات حقـــوق ا

ش والتــي تتعــرض تعرضــًا شــديدًا لمخــاطر يهمــن التم أو مــيجــر عــاني مــن التالمجموعــات الســكانية التــي قــد ت
العــدوى بالتهــاب الكبــد، بمــا فــي ذلــك األشــخاص الــذين يتعــاطون المخــدرات حقنــًا والرجــال الــذين يمارســون 

 الجنس مع الرجال، والسجناء، والعاملون في تجارة الجنس.
 
ويمكــن أن تســتفيد أنشــطة االســتجابة اللتهــاب الكبــد مــن بــرامج الصــحة العموميــة الناجحــة فــي المجــاالت   -١٨

حيـث يمكـن علـى  فيها برامج فيـروس العـوز المنـاعي البشـري والسـل والتمنيـع ورعايـة الحـاالت المزمنـة، األخرى بما
للوصـول إلـى فئـات سـكان مثال تكييف النهوج االبتكاريـة فـي تقـديم خـدمات فيـروس العـوز المنـاعي البشـري سبيل ال

وتقدم استراتيجيات تحسين الجودة وتخفـيض األسـعار التـي مّكنـت مـن التوسـيع السـريع معينة (انظر إطار النص). 
 .Cيسـور التكلفـة لفيـروس التهـاب الكبـد لتغطية عالج فيروس العوز المنـاعي البشـري دروسـًا لزيـادة إتاحـة عـالج م

وأما بـرامج التمنيـع فـيمكن أن تبـّين لنـا كيـف يمكـن اسـتخدام مجموعـة مـن االسـتراتيجيات للوصـول إلـى المجتمعـات 
 كافة وضمان إتاحة لقاحات ناجعة ومأمونة وميسورة التكلفة.
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  فئات السكان األكثر تضررًا وتعرضًا للمخاطر
لكــل بلــد أن يحــدد فئــات معينــة مــن الســكان داخلــه والــذين يكونــون األكثــر تضــررًا بوبــاء التهــاب الكبــد الفيروســي، كمــا  ينبغــي

ينبغـــي أن تعتمـــد االســـتجابة علـــى الســـياق الوبـــائي واالجتمـــاعي. ففـــي العديـــد مـــن البلـــدان يحـــدث الكثيـــر مـــن حـــاالت انتقـــال 
فـي أوسـاط مرافـق الرعايـة الصـحية وبالتـالي تشـمل الفئـات السـكانية المحـددة محـل  Cوالتهـاب الكبـد  Bفيروسي التهاب الكبد 

االهتمام األشخاص الذين تعرضوا اللتهاب الكبد الفيروسي من خالل إمدادات الدم غير المأمونة والحقـن واإلجـراءات الطبيـة 
 Bمـن المـرجح أن يكـون انتقـال التهـاب الكبـد ، فBغير المأمونـة. وفـي األوسـاط التـي يرتفـع فيهـا معـدل انتشـار التهـاب الكبـد 

مـــن األم إلـــى الطفـــل هـــو الطريقـــة الرئيســـية لالنتقـــال، إلـــى جانـــب إصـــابة مـــن لـــم يـــتم تطعـــيمهم فـــي مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة. 
يشمل السكان المعرضون للمخاطر عن طريق االتصال الجنسي الشباب والمراهقين، والرجال الذين يمارسون الجنس مـع  وقد
جـــال، والعـــاملين فـــي مجـــال الجـــنس، والمتحـــولين جنســـيًا، والســـجناء. ويكـــون متعـــاطو المخـــدرات حقنـــًا هـــم األكثـــر عرضـــة الر 

بسبب التشارك في استخدام معدات الحقن الملوثـة والـدم. ويكـون السـكان  Bوالتهاب الكبد  Cلمخاطر اإلصابة بالتهاب الكبد 
االضــطرابات المدنيــة معرضــين بشــكل خــاص لمخــاطر اإلصــابة بجميــع المتنقلــون، واألشــخاص المتضــررون مــن النزاعــات و 

أشــكال العــدوى بالتهــاب الكبــد الفيروســي بســبب ظــروفهم المعيشــية، وعــدم الحصــول علــى ميــاه نظيفــة وغــذاء آمــن والخــدمات 
  الطبية التي ال يمكنها الحفاظ على تدابير فعالة لمكافحة العدوى.

معـًا؛ وفيـروس التهـاب الكبـد والسـل؛ وفيـروس  Cو Bمصـاحبة مـن قبيـل التهـاب الكبـد وأخيرًا فإن الناس المعرضـين ألمـراض 
  العوز المناعي البشري؛ وفيروس التهاب الكبد يتطلبون اهتماما خاصًا.

 
مجـال كبيـر األمـر حقيقـة فـإن هنـاك فـي سالفة الـذكر تعـوق أنشـطة اسـتجابة البلـدان، ال التحدياتأن ورغم   -١٩

والمجتمعـات المتضـررة  مصابين بالتهاب الكبد المزمنحيث تعلو أصوات ال صة كبيرة للبلدان،تيح فر مما يللتحسين 
رغـم أن و  .واضـحة وجليـة جـراءاتاإلاتخـاذ أصـبحت حتميـة و  في هـذا الصـدد. اتيومًا بعد يوم مطالبًة باتخاذ إجراء

علـى أوبئـة التهـاب الكبـد واألولويـات  اً سـيكون عميقـ هاأثر  فإنكثير من اإلجراءات التي يلزم اتخاذها بسيط نسبيًا، ال
  الصحية واإلنمائية األخرى.

 
  صياغة االستراتيجية  -٢
  

ســــهم فــــي تحقيــــق خطــــة التنميــــة المســــتدامة بحيــــث تاســــتراتيجية التهــــاب الكبــــد الفيروســــي م تصــــميم تــــلقـــد   -٢٠
االسـتراتيجية اإلجـراءات  صـفوت ) المتعلـق بالصـحة.٣-٣، وعلى وجـه التحديـد الهـدف الثالـث (الغايـة ٢٠٣٠ لعام

ذات األولوية الواجب اتخاذها لتحقيق الغايات العالمية المتصلة بالتهاب الكبد والكيفية التي يمكن الستجابة التهاب 
األوســع  ٢٠٣٠الكبــد أن تســهم بهــا فــي تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة والغايــات الصــحية األخــرى وخطــة عــام 

جيات والخطــط الصــحية ذات الصــلة، بمــا فيهــا االســتراتيجيات والخطــط الخاصــة وهــي تتســق مــع االســتراتي .نطاقــاً 
بفيروس العوز المناعي البشـري والعـدوى المنقولـة جنسـيًا وعمليـات الحقـن المأمونـة ومأمونيـة الـدم واللقاحـات والسـل 

ـــة بشـــأن ال ن اعتمـــدتهماقـــراريمتطلبـــات واألمـــراض غيـــر الســـارية، وتســـتجيب ل ـــة الصـــحة العالمي تهـــاب الكبـــد جمعي
 ٢٠١٤.١و ٢٠١٠الفيروسي في عامي 

  
وتعتمـــد االســـتراتيجية علـــى ثالثـــة أطـــر اســـتراتيجية تنظيميـــة، وهـــي: التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، وسلســـلة   -٢١

   خدمات التهاب الكبد، ونهج الصحة العمومية.
 
 تقديم التوجيه - ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام   ١-٢
  

وتشـكل الصـحة أحـد األهـداف الرئيسـية  ،بعيـدة المـدىخطة طموحـة و  ٢٠٣٠المستدامة لعام خطة التنمية   -٢٢
ـح، مما ي٢٠١٥في خطة ما بعد عام  ويتنـاول الهـدف  دورهـا المحـوري فـي تخفيـف حـدة الفقـر وتيسـير التنميـة. وضِّ

المتعلقـــة  ٣-٣ة ) مجموعـــة مـــن التحـــديات الصـــحية الحاســـمة للتنميـــة، وأبرزهـــا الغايـــ٣المتعلـــق بالصـــحة (الهـــدف 
وسـوف تـؤثر المكافحـة الفعالـة لهـذه األوبئـة  باألمراض السارية، بما في ذلك مكافحة أوبئة التهاب الكبـد الفيروسـي.

) ١-٣ض معــدل وفيــات األمومــة (الغايــة يخفــتلــك المتعلقــة بتأيضــًا فــي الغايــات الصــحية األخــرى، ومــن ضــمنها 
                                                           

  ).٢٠١٤( ٦-٦٧ج ص عو) ٢٠١٠( ١٨-٦٣ج ص ع انقرار ال   ١
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) والوقايــة مــن اضــطرابات تعــاطي مــواد ٤-٣ لســارية (الغايــةوخفــض معــدل الوفيــات الناجمــة عــن األمــراض غيــر ا
) وٕاتاحــة أدويــة ولقاحــات ميســورة ٨-٣ ) وتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة (الغايــة٥-٣ (الغايــة اإلدمــان وعالجهــا

وباإلضافة إلـى أثرهـا علـى الهـدف  ج).-٣ب) والتمويل الصحي والقوى العاملة الصحية (الغاية -٣ التكلفة (الغاية
وضع نهايـة ) و ١المتعلق بالصحة، ستسهم مكافحة أوبئة التهاب الكبد الفيروسي في التخلص من الفقر (الهدف  ٣
) والحـــد مـــن انعـــدام المســـاواة فـــي إتاحـــة الخـــدمات والســـلع ٦) وٕادارة الميـــاه واإلصـــحاح (الهـــدف ٢لجـــوع (الهـــدف ل

) والتمويــل وبنــاء ١٦م التمييــز (الهــدف التــي تشــجع عــدو ) وتشــجيع وجــود المجتمعــات الشــاملة للجميــع ١٠(الهــدف 
 ).١٧القدرات من أجل التنفيذ (الهدف 

 
 إطار جامع -التغطية الصحية الشاملة   ٢-٢
  

مليـون شـخص كـل عـام  ١٠٠ويواجـه كارثـة ماليـة مليـون شـخص ل ١٥٠على المستوى العـالمي، يتعـرض   -٢٣
ضـمان األمـن  عتبروي من أموالهم الخاصة.مباشرة ها األفراد دفعخطر السقوط في الفقر بسبب نفقات العالج التي ي

، ٢٠٣٠في خطة التنمية المستدامة لعـام  التي تثير القلق ةرئيسيمن األمور الالمالي واإلنصاف في مجال الصحة 
) ٤وتتحقــــق التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة (انظــــر الشــــكل  وتــــوفر التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة إطــــارًا للتصــــدي لهمــــا.

لنــاس علــى الخــدمات الصــحية التــي يحتــاجون إليهــا، وتكــون هــذه الخــدمات ذات جــودة كافيــة يحصــل جميــع ا عنــدما
وتشتمل التغطية الصـحية الشـاملة علـى ثالثـة  مالية.ن مصاعب ة أولئك الناس منااعإلحداث تأثير إيجابي، دون م
 أهداف رئيسية متشابكة، وهي:

وٕاتاحة الخدمات الصحية الضرورية التـي  تحسين نطاق وجودة -توسيع نطاق الخدمات المقدمة  )١(
 يحتاج الناس إليها؛

تحســـين االنتفـــاع المنصـــف واألمثـــل  -حتـــاج إلـــى الخـــدمات تـــي تتغطيـــة المجموعـــات الســـكانية ال )٢(
 بالخدمات بقدر الحاجة؛

 توفير الحماية المالية لمن يحتاجون إلى الخدمات. -خفض التكاليف المباشرة للخدمات  )٣(
  

ازديـــاد المـــوارد وأوجـــه الكفـــاءة والقـــدرات، يمكـــن توســـيع نطـــاق الخـــدمات المقدمـــة، وتحســـين جودتهـــا،  مـــعو   -٢٤
وتغطية المزيد من المجموعات السكانية مـع تحميـل تكـاليف مباشـرة أقـل علـى مـن يحتـاجون إلـى الخـدمات، بمعنـى 

  تحقيق التغطية الصحية الشاملة تدريجيًا.
  

  للتغطية الصحية الشاملة األبعاد الثالثة :٤الشكل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  التكاليف المباشرة 
  نسبة التكاليف 
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 يميظتناإلطار ال -خدمات التهاب الكبد الفيروسي الكاملة لسلسلة ال  ٣-٢
  

في حـين أن مفهـوم التغطيـة الصـحية الشـاملة يمثـل إطـار االسـتراتيجية ككـل، فـإن سلسـلة خـدمات التهـاب   -٢٥
الواجــب اتخاذهــا (انظــر الكبــد الفيروســي الالزمــة لكــبح جمــاح هــذا الوبــاء تمثــل اإلطــار المــنظم لإلجــراءات المحــددة 

وتشـمل تلـك السلسـلة المجموعـة الكاملـة مـن التـدخالت الالزمـة لتحقيـق غايـات االسـتراتيجية، بدايـة مـن  ).٥ الشكل
تقلـــيص المخـــاطر والوقايـــة مـــن العـــدوى وتشخيصـــها، وربـــط األشـــخاص الـــذين ُشخصـــت حـــالتهم بخـــدمات الوقايـــة 

وتحــــدد االســــتراتيجية الخــــدمات الضــــرورية  يــــة الحــــاالت المزمنــــة.والعــــالج المالئمــــة، وانتهــــاء بتــــوفير العــــالج ورعا
والتدخالت الـالزم القيـام بهـا علـى امتـداد هـذه السلسـلة، والمعلومـات االسـتراتيجية الالزمـة لتركيـز التـدخالت لتحقيـق 

 أكبر األثر.
 
 نهج الصحة العمومية  ٤-٢
 

بالوقايـة مـن العـدوى والمـرض، وتعزيـز الصـحة، تستند االستراتيجية إلى نهج الصحة العمومية الذي يعنى   -٢٦
وهي تهدف إلى ضمان التوسع إلى أقصى حد ممكن في إتاحة خـدمات عاليـة الجـودة  وٕاطالة أعمار السكان ككل.

علـى مســتوى السـكان، وذلــك اسـتنادًا إلــى تـدخالت وخــدمات مبسـطة وموحــدة يمكـن بســهولة توسـيع نطاقهــا وٕاضــفاء 
ويهـدف نهـج الصـحة العموميـة إلـى تحقيـق  ذلك في األماكن التي تعاني من قلة المـوارد.الالمركزية عليها، بما في 

اإلنصــاف فــي مجــال الصــحة وتعزيــز المســاواة بــين الجنســين وٕاشــراك المجتمعــات واالســتفادة مــن القطــاعين العــام 
  والخاص في االستجابة.

 
  االحتفاظ بالمرضى في الرعايةل سلساو  خدمات التهاب الكبد الفيروسيالكاملة لسلسلة ال  :٥الشكل 
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 والهدف والغايات العالمية الرؤية   -٣
  

عالميــة وهــدفًا عالميــًا ومجموعــة مــن الغايــات العالميــة التــي تتســق مــع خطــة تتضــمن االســتراتيجية رؤيــة   -٢٧
 عن جمعية الصحة العالمية. ةالصادر ات ذات الصلة والقرار  ٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام 

  
 الرؤية العالمية  ١-٣
  

 والميسورة والعالج المأمونة والرعاية خدمات الوقاية فيه وتتاح الفيروسي الكبد التهاب سريان فيه يتوقف عالم  -٢٨
  .الكبد التهاب مع المتعايشين األشخاص جميع أمام والفعالة التكلفة

 
  الهدف  ٢-٣
 

  ٢٠٣٠.١الصحة العمومية بحلول عام كخطر كبير يهدد التهاب الكبد الفيروسي تخلص من ال  -٢٩
  
   ٢٠٣٠و ٢٠٢٠الغايات لعامي   ٣-٣
 

الصـــحة الفيروســـي كخطـــر عـــالمي كبيـــر يهـــدد التهـــاب الكبـــد تخلص مـــن الـــللبلـــدان المســـاهمة فـــي  يمكـــن  -٣٠
 ٢٠٢٠ يْ عــامَ  بحلــولالعموميــة إذا مــا عملــت بالقــدر الكــافي مــن اإلصــرار علــى بلــوغ مجموعــة الغايــات الطموحــة 

) علـى جميـع األشـخاص المعرضـين لخطـر اإلصـابة بعـدوى ١هـذه الغايـات (انظـر الجـدول رقـم  وتنطبق .٢٠٣٠و
التهاب الكبد الفيروسي، من أطفال ومراهقين وبالغين، وأغنياء وفقـراء، ونسـاء ورجـال، وكافـة المجموعـات السـكانية 

 .المتضررة والمعرَّضة للمخاطر
  
  

                                                           
طلبـت جمعيـة  ٢٠١٤إلـى "مكافحـة التهـاب الكبـد"، وفـي عـام  ٢٠٣٠مـن خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام  ٣الهـدف يدعو    ١

الكبــد. وتشــير مــن المــدير العــام دراســة إمكانيــة القضــاء علــى فيــروس التهــاب  ٦-٦٧ج ص عالصــحة العالميــة بموجــب القــرار 
نماذج المنظمة وتحليالتها إلـى أن الجهـود المبذولـة للقضـاء علـى فيـروس التهـاب الكبـد يمكنهـا تـأمين "القضـاء عليـه باعتبـاره 
تهديدًا للصحة العمومية" عند الوصول إلى خمس غايات متآزرة للتغطية بالخـدمات المتعلقـة بالوقايـة والعـالج (انظـر الجـدول 

منظمة هدف القضاء على التهاب الكبد الفيروسي باعتباره تهديدًا للصحة العموميـة عبـر تخفـيض أنـواع ) وقد حددت ال١رقم 
 .٪٦٥وتخفيض الوفيات بنسبة  ٪٩٠العدوى المزمنة الجديدة بنسبة 
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  لمحة عن غايات االستراتيجية العالمية اللتهاب الكبد : ١الجدول 
 

 ٢٠٣٠غايات عام  ٢٠٢٠غايات عام  ٢٠١٥البيانات األساسية لعام  المجال المستهدف
 باألثرالغايات الخاصة 

حــــاالت العــــدوى الجديــــدة  الحــــدوث:معــــدَّل 
 Cو Bالتهاب الكبد  يفيروسبالمزمنة 

 ٠,٩ ماليـــين إلـــى ١٠- ٦خفـــض حـــاالت العـــدوى مـــن 
ــــول عــــام  ٪ فــــي ٩٥(خفــــض بنســــبة  ٢٠٣٠مليــــون بحل

، وخفض بنسـبة Bحاالت العدوى بفيروس التهاب الكبد 
 )C٪ في حاالت العدوى بفيروس التهاب الكبد ٨٠

٪ مــن ١٪ (مــا يعــادل ٣٠خفــض بنســبة 
المستضــــــــــد  ”HBsAg“انتشــــــــــار معــــــــــدل 

بـــــــــين  B١الســـــــــطحي اللتهـــــــــاب الكبـــــــــد 
  األطفال)

٪ ٠,١٪ (مــا يعــادل ٩٠خفــض بنســبة 
انتشــار المستضــد الســطحي معــدل مــن 

 ٢بين األطفال) Bاللتهاب الكبد 

ة عــــن مــــالوفيــــات الناج الوفيــــات:معــــدَّل 
 Cو Bفيروسي التهاب الكبد 

مليــون وفــاة إلــى أقــل مــن  ١,٤مــن  تايــالوف عــددخفــض 
 يفيروسـ٪ لكل مـن ٦٥( ٢٠٣٠ألف بحلول عام  ٥٠٠

 )Cو Bالتهاب الكبد 

 ٪٦٥انخفاض بنسبة  ٪١٠انخفاض بنسبة 

  اتالخدمبتغطية الالغايات الخاصة ب
: Bفيــروس التهــاب الكبــد لد اضــالمالتطعــيم 
الجرعــة بطيــة تطعــيم األطفــال (التغتغطيــة ب
 الثالثة)

   ٣٪ بين الرضع٨٢
 
 

٩٠٪ 
 

٩٠٪ 
 

 Bالوقايــة مــن انتقــال فيــروس التهــاب الكبــد 
التطعيم بـــــتغطيـــــة المـــــن األم إلـــــى الطفـــــل: 

عنــــــد  Bفيــــــروس التهــــــاب الكبــــــد المضــــــاد ل
أو نهــــج آخــــر للوقايــــة مــــن انتقــــال  مــــيالدال

 الفيروس من األم إلى الطفل

٩٠ ٪٥٠ ٪٣٨٪ 

                                                           
  % باعتباره المتوسط العالمي١مالحظة أن بعض اللجان اإلقليمية للمنظمة قد أقرت بالفعل الغايات المحددة لكل إقليم. ويتم أخذ  . ويرجىالمستضد السطحي اللتهاب الكبدإلى  ”HBsAg“يشير اختصار    ١
 Bإعداد طرق جديدة للتحقق على أن يتم إعدادها في ضـوء جميـع الجهـود المتاحـة للـتخلص مـن انتقـال فيـروس التهـاب الكبـد  لمستضد السطحي اللتهاب الكبدل ٪٠,١يتطلب توثيق معدل االنتشار بنسبة    ٢

   واألدوية المضادة للفيروسات على سبيل المثال Bمن األم إلى الطفل باستخدام اللقاح المضاد لفيروس التهاب الكبد 
   :انظر ،٢٠١٤ يوليو /تموز ،٢٠١٣ عام مراجعة فياليونيس /العالمية الصحة منظمةمن  تغطيةال تقديرات   ٣

http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tswucoveragebcg.html )٢٠١٦ نيسان/ أبريل ١ في االطالع تم.(  
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 ٢٠٣٠غايات عام  ٢٠٢٠غايات عام  ٢٠١٥البيانات األساسية لعام  المجال المستهدف
جميــع  الروتينــي علــى ختبــاريجــري االبلــدًا ال  ٣٩هنــاك   مأمونية الدم

 األمـراض المنقولـة بالـدم كشـفكميات الدم المتبـرع بهـا ل
٪ مــن كميــات الــدم المتبــرع بهــا بأســلوب ٨٩ تحــري يــتم

 ١مضمون الجودة

من التبرعات يـتم تحريهـا بأسـلوب  ٪٩٥
 مضمون الجودة.

مـــــــن التبرعـــــــات يـــــــتم تحريهـــــــا  ٪١٠٠
 بأسلوب مضمون الجودة.

الحقن المأمونة: النسبة المئوية للحقن التـي 
الصـنع تتم باستخدام أدوات الحقن المأمونة 

 داخل المراكز الصحية وخارجها

٩٠ ٪٥٠ ٪٥٪ 

تقلـــــيص األضـــــرار: عـــــدد اإلبـــــر والمحـــــاقن 
 فـــــــي الســـــــنة هـــــــار يوفيـــــــتم تالمعقمـــــــة التـــــــي 

 للشخص الذي يتعاطى المخدرات حقنًا 

٣٠٠ ٢٠٠ ٢٠ 

العــدوى المزمنــة حــاالت ٪ مــن ٥أقــل مــن تشــخيص يــتم   Cو Bالتهاب الكبد  يفيروستشخيص 
 بالتهاب الكبد

٩٠ ٪٣٠٪ 

يتلقـون عالجــًا سـوف ماليـين شـخص  ٥ عالج ال٪ ١يتلقى أقل من  Cو Bالتهاب الكبد  يفيروسعالج 
  Bمن فيروس التهاب الكبد 

عالجـــــًا مــــــن  تلقـــــواماليـــــين شـــــخص  ٣
    Cفيروس التهاب الكبد 

 ٢٠٢٠الغايتان بحلول وستتراكم 

٪ مــن األشــخاص المــؤهلين ٨٠عــالج 
المصـــــــابين بعـــــــدوى مزمنـــــــة بفيـــــــروس 

  B  التهاب الكبد
٪ مــن األشــخاص المــؤهلين ٨٠عــالج 

المصـــــــابين بعـــــــدوى مزمنـــــــة بفيـــــــروس 
  C  التهاب الكبد

                                                           
 متـــــ( http://www.who.int/bloodsafety/global_database/GDBS_Summary_Report_2011.pdf?ua=1 :انظـــــر ،٢٠١١ مـــــوجز تقريـــــر الـــــدم، بمأمونيـــــة الخاصـــــة العالميـــــة البيانـــــات قاعـــــدة   ١

  ).٢٠١٦ نيسان/ أبريل ١ في االطالع
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الخاصــة بتغطيــة الغايــات الســتراتيجية كــًال مــن الغايــات الخاصــة بــاألثر (الحــدوث والوفيــات) و تضــمن اتو   -٣١
، ســيبلغ عــدد األشــخاص الــذين يتلقــون العــالج مــن العــدوى ٢٠٢٠بحلــول عــام و  ).١الخدمــة (انظــر الجــدول رقــم 

ماليــين شــخص، وســيبلغ عــدد مــن تمــت معــالجتهم مــن العــدوى المزمنــة  خمســة Bالمزمنــة بفيــروس التهــاب الكبــد 
 المـزمن خفض حـاالت اإلصـابة الجديـدة بعـدوى التهـاب الكبـدسـتنثالثـة ماليـين شـخص، و  Cبفيروس التهاب الكبـد 

حـاالت العـدوى عـدد خفض ن، سـي٢٠٣٠وبحلـول عـام  .٢٠١٥٪ مقارنـة بعـدد الحـاالت الجديـدة فـي عـام ٣٠بنسبة 
  ٪، وسيتم توفير خدمات الوقاية والعالج األساسية للجميع.٩٠لتهاب الكبد بنسبة المزمنة با

 
ــة بفيروســ : ٦الشــكل  ــدة والوفيــات بســبب اإلصــابة بالعــدوى المزمن  يالغايــات الخاصــة بخفــض الحــاالت الجدي

  Cو Bالتهاب الكبد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ٢٠٢٠الغايات القطرية بحلول   ٤-٣
  

واسترشــادًا بالغايــات واألهــداف العالميــة ينبغــي للبلــدان تطــوير، حالمــا أمكــن مــن الناحيــة العالميــة، أهــداف   -٣٢
ومــا بعــده، مــع األخــذ بعــين االعتبــار الســياق القطــري، بمــا فــي ذلــك طبيعــة  ٢٠٢٠وغايــات وطنيــة طموحــة لعــام 

ن، وهيكــل وقــدرة الرعايــة الصــحية والــنظم وديناميــات وبائيــات التهــاب الكبــد الفيروســي القطريــة، والســكان المتضــررو 
المجتمعيــة والمــوارد التــي يمكــن حشــدها. وينبغــي أن تكـــون الغايــات مجديــة وأن يــتم إعــدادها علــى أســاس الوقـــائع 
القطرية، وأفضل البيانـات الممكـن إتاحتهـا بشـأن وضـع التهـاب الكبـد الفيروسـي واالتجاهـات واالسـتجابات، وأن يـتم 

  ة من المؤشرات القياسية والقابلة للقياس. وينبغي أن تنطبق الغايات على الجميع.رصدها من خالل مجموع
  
 الَتَوجُّهات االستراتيجية واإلجراءات ذات األولوية  -٤
  

اتخاذ إجـراءات مر أليتطلب ا، ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام األهداف الُمحّددة في تحقيق ى لسعيًا إ  -٣٣
هـــ"الفـــي خمســـة مجـــاالت تعـــرف باســـم  تتخـــذها البلـــدان ينبغـــي أن وهنـــاك إجـــراءات محـــددة  ات االســـتراتيجية".َتَوجُّ

هــمنظمــة والشــركاء ضــمن كــل واحــد مــن الالو  هــذه االســتراتيجية اإلجــراءات ذات  وتوضــح ات االســتراتيجية هــذه.َتَوجُّ
القطريـة علـى أن تختـار وتهـدف اإلجـراءات المقترحـة إلـى توجيـه الجهـود  منظمـة.الاألولوية التي سـتتخذها البلـدان و 

البلــدان وتنفــذ تلــك اإلجــراءات التــي تناســب ألقصــى درجــة وبائيــات التهــاب الكبــد الخاصــة بهــا واألولويــات الوطنيــة 
 والسياقات القطرية، مع األخذ بعين االعتبار السياسات واالختصاصات والتشريعات.
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 الَتَوجُّهات االستراتيجية  ١-٤
  

هال  -٣٤ اإلجراءات ذات األولوية التـي سـتتخذها البلـدان ومنظمـة  ستهدي بهااالستراتيجية الخمسة التي تات َتَوجُّ
 الصحة العالمية مبينة فيما يلي:

ــهال ــرَ التخــاذ إجــراءات مُ تــوفير المعلومــات  :١االســتراتيجي  َتَوجُّ : (معرفــة الوبــاء تعنــي معرفــة كيفيــة ةز كَّ
 التصدي له).

هال  الخدمات الالزمة).من طائفة بتغطية الاألثر (ية إلى إحداث مالرالتدخالت ا :٢االستراتيجي  َتَوجُّ
هال ن اإلنصاف (تغطية المجموعات السكانية التـي تحتـاج إلـى لضماالخدمات وفير ت :٣االستراتيجي  َتَوجُّ

 الخدمات).
هال  للخدمات).االستدامة (تغطية التكاليف المالية ألغراض التمويل  :٤االستراتيجي  َتَوجُّ

ه االستراتيجي   (التطلع إلى المستقبل). اتمخدالوتيرة االبتكار من أجل تسريع  :٥الَتَوجُّ
  

 الَتَوجُّهات االستراتيجية الخمسة لالستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن التهاب الكبد الفيروسـي،  :٧الشكل 
  ٢٠٢١-٢٠١٦ في الفترة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هات االستراتيجية مجموعة محددة من األسئلة:  -٣٥  يتناول كل واحد من الَتَوجُّ

ــه االســتراتيجي  علــى ضــرورة فهــم وبــاء هــذا التوجــه االســتراتيجي يركــز  – ؟هــي األوضــاعمــا  - ١الَتَوجُّ
للتوعيـة وااللتـزام السياسـي والتخطـيط الـوطني وحشـد  واالسـتجابة لـه بوصـفه أساسـاً الفيروسـي التهاب الكبد 

  الموارد وتخصيصها، والتنفيذ، وتحسين البرامج.

 والغايات واألهداف الرؤية

 العمومية الصحة ونهج الخدمات، وسلسلة الشاملة، الصحية التغطية: العمل أطر

 األبعاد الثالثة للتغطية الصحية الشاملة
  التوجه 

   ١االستراتيجي 
المعلومات توفير 
  مركزة إجراءات التخاذ

 "من" و"أين"

  التوجه 
  ٢االستراتيجي 

التدخالت الرامية 
  إلى إحداث األثر

 "ماذا"

  التوجه 
  ٣االستراتيجي 

توفير الخدمات 
  لضمان اإلنصاف

 "كيف"

  التوجه 
  ٤االستراتيجي 

 ألغراضالتمويل 
  االستدامة

 التمويل

  التوجه 
   ٥االستراتيجي 

االبتكار من أجل 
وتيرة تسريع 

  الخدمات

 المستقبل

  تنفيذ االستراتيجية:
 والتقييم والرصدالقيادة والشراكة والمساءلة 



 335 جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون 

  

ـه االسـتراتيجي  للبعـد  هـذا التوجـه االسـتراتيجي يتصـدى – مـا الخـدمات التـي ينبغـي تقـديمها؟ - ٢الَتَوجُّ
اليــة األثــر التــي يجــب عالاألول مــن التغطيــة الصــحية الشــاملة بوصــف الحزمــة الضــرورية مــن التــدخالت 

طريـة والعالميـة، والتـي ينبغـي خـدمات التهـاب الكبـد لبلـوغ الغايـات القُ الكاملـة لسلسلة التقديمها على امتداد 
  أن ينظر في تضمينها في حزم الفوائد الصحية الوطنية.

ــه االســتراتيجي  للبعــد ي هــذا التوجــه االســتراتيجيتصــدى  – كيــف يمكــن تقــديم هــذه الخــدمات؟ - ٣الَتَوجُّ
خـدمات التهـاب الكاملـة لسلسـلة الالثاني من التغطية الصحية الشاملة بتحديد أفضـل السـبل والنهـوج لتقـديم 

الكبـــد لمختلـــف المجموعـــات الســـكانية وفـــي مختلـــف األمـــاكن، مـــن أجـــل تحقيـــق اإلنصـــاف وأكبـــر األثـــر 
  وضمان الجودة.

ــه االســتراتيجي  هــذا التوجــه يتصــدى  – حزمــة الخــدمات؟ كيــف يمكــن ســداد تكــاليف تقــديم - ٤الَتَوجُّ
للبعــد الثالــث مــن التغطيــة الصــحية الشــاملة بتحديــد نمــاذج مســتدامة وابتكاريــة لتمويــل أنشــطة االســتراتيجي 

خفــض التكــاليف بحيــث يتســنى للنــاس الحصــول علــى الخــدمات  لمــن أجــونهــوج االســتجابة اللتهــاب الكبــد 
  مالية.ن صعوبات م ناةاعمالالالزمة دون 

ه االستراتيجي ال المواضـع هذا التوجـه االسـتراتيجي يحدد  – كيف يمكن تغيير مسار االستجابة؟ - ٥َتَوجُّ
الحاجة إلـى تشـجيع االبتكـار لتحويـل مسـار  ها ثغرات كبيرة في المعرفة والتكنولوجيات، حيث تمّس في التي

عــامي تلـك، وتحقيـق غايـات بغــرض تسـريع وتيـرة أنشـطة االســتجابات الفيروسـي االسـتجابة اللتهـاب الكبـد 
 .٢٠٣٠و ٢٠٢٠

 
ه االستراتيجي   ١-٤   ةز كَّ رَ التخاذ إجراءات مُ توفير المعلومات  :١الَتَوجُّ
  

 لتالئم ذلك ومعرفة كيفية التصدي له من أجل تنفيذ استثمارات مصممة الذي تتصدى له معرفة الوباء
  

األولويــات الدوليــة فــي مجــال الصــحة العموميــة أقــر قــادة العــالم بــأن التهــاب الكبــد الفيروســي يشــكل إحــدى   -٣٦
لكـن هـذا اإلقـرار  .٢٠٣٠مـن خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام  ٣-٣والتنميـة، وذلـك بـالنص عليـه صـراحة فـي الغايـة 

إال عـــدد قليـــل مـــن البلـــدان لـــديها  إذ ال يوجـــد حاليـــاً  بالضـــرورة إجـــراءات علـــى الصـــعيد الُقطـــري؛ يثمـــرالعـــالمي لـــم 
ومــن شــأن وجــود نظــام معلومــات اســتراتيجية متــين  وميزانيــات وطنيــة لمكافحــة التهــاب الكبــد. اســتراتيجيات وخطــط

ت صـالحة لالسـتخدام أن يسـتقطب االلتـزام نـاابييحلل البيانات الحديثة بشأن التهاب الكبد الفيروسـي ويترجمهـا إلـى 
ات الالزمـة لخلـق الـوعي والـدعوة إلـى ومثل هذا النظـام ال غنـى عنـه إلنتـاج البيانـ السياسي الذي تشتد الحاجة إليه.

العمــل والمــوارد، ولوضــع الغايــات الوطنيــة، وللتخطــيط الســتجابة مركــزة، ولتنفيــذ البــرامج علــى النحــو األشــد كفــاءة 
 لتحقيق أكبر األثر، ولرصد الجودة والحصائل وتحسينها.

  
  القراراتاتخاذ معلومات من أجل  -فهم الوباء واالستجابة   ١-١-٤  

 
ظــل محدوديــة المــوارد، يلــزم توجيــه التــدخالت والخــدمات واالســتثمارات علــى نحــو اســتراتيجي لمواجهــة  فــي  -٣٧

فتــوفير بيانــات ســريعة وموثوقــة، مــع مســتوى كــاف مــن "التفاصــيل"، أمــر ضــروري  الوبــاء علــى الصــعيد المحلــي.
التـأثر ة سـريعالسـكانية المحـددة ال لتحديد "البؤر الساخنة"، وأنمـاط االنتقـال الرئيسـية، وعوامـل الخطـر، والمجموعـات

، وتغطيــة ةالكبديــ ســينوما الخاليــاار كطر والمتضــررة، والعــبء الصــحي مــن حيــث التليــف الكبــدي و اخــموالمعرضــة لل
عاليـة الوتتيح هذه البيانات التركيز االسـتباقي للتـدخالت  الخدمات األساسية لعالج اإلصابة بالتهاب الكبد وجودتها.

وأشـد فعاليـة، وتتـيح نشـر الخـدمات أو تكييفهـا للوصـول إلـى أعـداد أكبـر مـن األشـخاص ذوي األثر علـى نحـو أدق 
كمــا أن إشــراك المجتمعــات وأصــحاب المصــلحة فــي جمــع البيانــات وتحليلهــا مهــم مــن أجــل تحســين جــودة  الحاجــة.

القيـــة فـــي جمـــع وكـــذلك الحـــال بالنســـبة للتطبيـــق الصـــارم للمعـــايير األخ المعلومـــات وعالقتهـــا بالموضـــوع المعنـــي،
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وينبغـي دمـج نظـام المعلومـات  سـالمة األفـراد والمجتمعـات.مـن السـرية و يـنقص مـن البيانـات واسـتخدامها بحيـث ال 
المتعلقة بالتهاب الكبد دمجًا تامًا في النظام الـوطني األوسـع للمعلومـات الصـحية لضـمان اإلبـالغ الموحـد والمنسـق 

  ولتحقيق أقصى مستوى من الكفاءة.
  

المعلومــات الالزمــة لزيــادة جيــه وفهمهــا بــالغ األهميــة فــي تو اللتهــاب الكبــد الفيروســي إن رصــد االســتجابة   -٣٨
االستثمارات االستراتيجية في خدمات االلتهاب الكبدي، ولتحقيق أقصى مستوى من الكفاءة والقدرة علـى االسـتجابة 

جيــدًا إلنشــاء نظــام وطنــي لرصــد وتقيــيم التهــاب  خــدمات التهــاب الكبــد إطــاراً الكاملــة لسلســلة الوتــوفر  والمردوديــة.
ويمكـن عندئـذ توجيـه المـوارد للتصـدي ألي  ".سلسـالالكبد، مع مؤشرات تقيس التغطية واألداء في كل خطوة من "ال

   من أجل تحسين االحتفاظ بالمرضى في األطر التي تُقدَّم الرعاية لهم فيها.سلسال هذا ال من"تسربات" كبيرة 
 

 ذات األولوية للبلداناإلجراءات 

 والـُنظم  اتمـو علمفي أدوات ال دمج أنشطة المعلومات االستراتيجية والمؤشرات الخاصة بلتهاب الكبد الفيروسي
ة، بمـا فــي ذلـك مـا يخــص ترصـد الفاشــيات ورصـد االسـتجابة الوطنيــة اللتهـاب الكبــد يمعلومـات الصــحلالوطنيـة ل
 وتقييمها.

  ينوما سـر اك، بما في ذلك أعداد األشخاص المصابين بالتهاب الكبـد المـزمن و الكبدتقييم العبء الوطني اللتهاب
، وتقيــيم Cوفيــروس التهـاب الكبــد  Bإلــى فيــروس التهـاب الكبــد حاالتـه ي تعــزى الــذ الكبـدشــمُّع وت ةلكبديــالخاليـا ا

  .هافيصنتم ت تيدون الوطنية والالمستمدة من المستويات االتجاهات على مر الوقت، باستخدام البيانات 
 ـــاع بهـــا وجودتهـــا ـــدي الفيروســـي واالنتف ـــوفر خـــدمات االلتهـــاب الكب ، مصـــنفة حســـب مختلـــف رصـــد مـــدى ت

 المجموعات السكانية والمواقع الجغرافية لالسترشاد بها في تحسين مستوى الخدمات.
 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

 بشــأن ترصــد التهــاب الكبــد ورصــده وتقييمــه،  وتحــديث اإلرشــادات واألدوات الخاصــة بالقواعــد والمعــايير وضــع
الكاملـة سلسلة ال تشملوتحديد مجموعة موحدة من المؤشرات األساسية الحاد المرض االت في ذلك ترصد ح بما
 خدمات التهاب الكبد. ل

  ــدان لتعزيــز نظــم معلوماتهــا الصــحية لوضــع الغايــات  االســتراتيجية تاومــعلموالســتخدام أدوات المســاندة البل
 وتخطيط أنشطة استجابتها اللتهاب الكبد وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

  
  تنفيذ خطط وطنية مسندة بالبّينات اللتهاب الكبد  ٢-١-٤  

 
أن تسترشد االستجابة الوطنية اللتهاب الكبد بخطة وطنية تتضمن هـيكًال محـددًا لتصـريف الشـؤون  ينبغي  -٣٩

ــــ واإلدارة قــــادرًا علــــى ضــــمان اســــتجابة منســــقة وفعالــــة، ومســــاءلة واضــــحة. ن عمليــــات التخطــــيط وينبغــــي أن تمكِّ
ن وضــع السياســات االســتراتيجي مــن الحصــول علــى مــدخالت هادفــة مــن جميــع أصــحاب المصــلحة الرئيســيين بشــأ

 وتخطيط الخدمات وتخصيص الموارد.
 

سترشــــد بالبيانــــات الحاليــــة، لحشــــد االلتــــزام التــــي ت يمكــــن اســــتخدام الخطــــط الوطنيــــة ومبــــررات االســــتثمار،  -٤٠
السياســي وتحديــد حــزم التــدخالت والخــدمات المناســبة وتخصــيص ميزانيــات لهــا، وتحديــد المســؤوليات وتخصــيص 

وينبغي أن تتسـق هـذه  يات النظام الصحي، وتحديد مصادر التمويل المحتملة والموثوقة.الموارد عبر مختلف مستو 
تمامـــًا مـــع االســـتراتيجيات والخطـــط الصـــحية واإلنمائيـــة والجهـــود وســـائر األنشـــطة المتعلقـــة بالتهـــاب الكبـــد الخطـــط 

كمـا أن  يـة الصـحية الشـاملة.وأن ُتدمج فيها على النحـو المالئـم، وذلـك بهـدف تحقيـق التغط ،الوطنية األوسع نطاقاً 
لضـمان مواكبـة الخطـة  أساسـياً  لبرامج الوطنية لمكافحة التهـاب الكبـد تعـد عنصـراً ستجابات اات المنتظمة المراجعال

  الوطنية للمستجدات و"مالءمتها لتحقيق أهدافها".
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السياسـية والمجتمعيـة، ومن الضروري بذل جهود منسـقة لحشـد التأييـد، وبوجـه خـاص مـن جانـب القيـادات   -٤١
، لزيـــادة الـــوعي الجمـــاهيري والسياســـي بخطـــورة التهـــاب الكبـــد الفيروســـي علـــى للتواصـــل ووضـــع اســـتراتيجية ســـليمة

ويتــيح اليــوم العــالمي لاللتهــاب الكبــدي فرصــة كــل ســنة  الصــحة العموميــة وإليجــاد المــوارد الالزمــة وتعبئــة الجهــود.
إلثـــارة االهتمـــام ًا فـــيكثأكثـــر تو  صـــل أوســـع نطاقـــاً واتللإلـــى اســـتراتيجية  لزيـــادة الـــوعي الجمـــاهيري، لكـــن هنـــاك حاجـــة

   المطلوب لالرتقاء بمستوى االستجابة اللتهاب الكبد وتسريعها لبلوغ الغايات العالمية.
 

 اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

 لإلشـراف علـى االسـتجابة الوطنيـة اللتهـاب الكبـد علـى أن  إنشاء هيكل وطني لتصـريف الشـؤون وآليـة تنسـيق
  تكون مدمجة في برنامج الصحة الوطني.

 اســتنادًا إلــى االســتراتيجية العالميــة  لهــا وضــع خطــة وطنيــة بشــأن التهــاب الكبــد الفيروســي وتخصــيص ميزانيــة
 .سع نطاقاً لقطاع الصحة بشأن التهاب الكبد الفيروسي ودمجها في برنامج الصحة الوطني األو 

 اسـتنادًا إلـى الغايـات والمؤشـرات العالميـة وذلـك لرصـد االسـتجابة الوطنيـة  وضع غايات وطنية وتحديـد مؤشـرات
  اللتهاب الكبد وتقييمها ولإلبالغ عنها.

 وتنقيح الخطة الوطنية عند اللزوم. المراجعة المنتظمة لالستجابة الوطنية اللتهاب الكبد 
  وذلك بالترويج للخطة الوطنية واالحتفاء باليوم العـالمي اللتهـاب بالتهاب الكبد الفيروسيزيادة الوعي الوطني ،

 يوليو)، وٕاشراك المجتمع والقيادات السياسية بوصفهم دعاة و"مناصرين". تموز/ ٢٨الكبد (

 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

  بــالتخطيط االســتراتيجي الــوطني، بمــا فــي ذلــك اإلرشــادات حــول الخاصــة  واألدواتوضــع وتحــديث اإلرشــادات
 وضع غايات وطنية اللتهاب الكبد وتقدير التكاليف وتنفيذ البرامج ومراجعتها والرصد والتقييم.

  وطنيـة وأنشـطة قابلـة للتحقيـق وٕاعـداد خطـط  هالوضع غايات وطنية طموحة لكنتقديم المساعدة التقنية للبلدان
  ميزانيات لها.مع تخصيص 

  بمــا فــي ذلــك التقــدم المحــرز تهــاب الكبــد الفيروســي واالســتجابة لــه، اللاإلبــالغ المنــتظم عــن الوضــع العــالمي
 .قليميعلى المستويين العالمي واإل ٢٠٣٠و ٢٠٢٠ عامي صوب تحقيق غايات

 ــادة الــوعي العــالمي بالتهــاب الكبــد الفيروســي اب الكبــد وتنظــيم مــن خــالل أنشــطة مثــل اليــوم العــالمي اللتهــ زي
 اجتماعات رفيعة المستوى، مثل مؤتمر القمة العالمي المعني بالتهاب الكبد.

  
ه االستراتيجي   ٢-٤  األثر الرامية إلى إحداث التدخالت  :٢الَتَوجُّ
 

 ينبغي أن يحصل الناس على المجموعة الكاملة من خدمات االلتهاب الكبدي التي يحتاجون إليها
 

 حزمة من الفوائد الصحية الضرورية الخاصة بالتهاب الكبد الفيروسي تحديد  ١-٢-٤  
  

 ينبغــي لكــل بلــد أن يحــدد مجموعــة مــن التــدخالت والخــدمات واألدويــة والســلع الضــرورية المتعلقــة بالتهــاب  -٤٢
وينبغي  وثيقة الصلة بأوضاعه الخاصة، والتي يلزم أن تشتمل عليها حزمة فوائد الصحة الوطنية.الكبد الفيروسي ال

من مباشرة األفراد  يدفعهاتغطية هذه الحزمة، كليًا أو جزئيًا، من خالل التمويل الحكومي لتقليل نفقات العالج التي 
خــدمات التهــاب الكاملــة لسلســلة الأمــوالهم الخاصــة، وضــمان إتاحــة الخــدمات لجميــع مــن يحتــاجون إليهــا، وتغطيــة 

ويلـزم اختيـار التـدخالت والخـدمات الضـرورية مـن خـالل  والرعايـة. الكبد، بمـا فـي ذلـك الوقايـة والتشـخيص والعـالج
 عملية شفافة تراعي المعايير التالية: الفعالية والتكلفة والمردودية والمساءلة والجدوى واألهمية والطلب واألخالقيات.
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مقـــدمو ألصـــحاب المصـــلحة بمـــا فـــي ذلـــك النطـــاق مـــن إشـــراك واســـع التـــدخالت أن تســـتفيد عمليـــة اختيـــار  مكـــنوي
ـــار التـــدخالت الخـــدمات والمجتمعـــات المتضـــررة، وينبغـــي أن تسترشـــد  ـــة اختي ـــة و عملي الممارســـات ببالبّينـــات العلمي

كما يجـب مراجعـة الحزمـة بانتظـام لضـمان مراعـاة التـدخالت المختـارة للتغيـرات فـي أوضـاع الوبـاء المحلـي  الجيدة.
 يم الخــــدمات، والبينــــات المتعلقــــة بــــاألثر أو الضــــرر.والســــياق القطــــري، والتطــــورات فــــي التكنولوجيــــات ونهــــوج تقــــد

التــدخالت، مــع إدراك أن بعــض التــدخالت (توليفــات) مــن ات شــاركالضــروري النظــر علــى وجــه التحديــد فــي م ومــن
   تدخالت أخرى.مع ًا شتركم كانيكون فعاًال أو يحقق أقصى أثر له إال إذا  لن
 

  الفيروسيالتهاب الكبد في ية ساسالتدخالت األ  ٢-٢-٤  
  

التـــدخالت الرئيســـية ينبغـــي أن تشـــمل الحزمـــة األساســـية لتـــدخالت وخـــدمات االلتهـــاب الكبـــدي الفيروســـي   -٤٣
؛ Aوعنـــد االقتضـــاء فيـــروس التهـــاب الكبـــد  Bجميعهـــا: التطعـــيم، وخصوصـــًا ضـــد فيـــروس التهـــاب الكبـــد  الخمســـة

مــن األم إلــى  Bومأمونيــة الحقــن والــدم والجراحــة واالحتياطــات الشــاملة؛ والوقايــة مــن انتقــال فيــروس التهــاب الكبــد 
 Bالطفل؛ وخدمات تقليص األضرار لمتعاطي المخدرات حقنًا؛ والعـالج مـن العـدوى المزمنـة بفيـروس التهـاب الكبـد 

وفير مســتويات عاليــة مــن اإلصــحاح وٕاتاحــة األغذيــة باإلضــافة إلــى ذلــك، فــإن ضــمان تــ .Cوفيــروس التهــاب الكبــد 
ومكافحتهــا. وُتعـــد  Eوفيــروس التهــاب الكبــد  Aوالميــاه المأمونــة ضــروري للوقايــة مــن أوبئــة فيـــروس التهــاب الكبــد 

عـــن طريــق الجـــنس مهمـــة لـــبعض  Cوفيــروس التهـــاب الكبـــد  B تــدخالت الوقايـــة مـــن انتقــال فيـــروس التهـــاب الكبـــد
كما تسهم تدخالت الوقاية من التهاب الكبد أيضًا في الحصـائل الصـحية األعـم بمـا  المحددة.المجموعات السكانية 

في ذلك الوقاية من اإلصـابة بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري واألمـراض السـارية األخـرى المنقولـة جنسـيًا والمنقولـة 
ختالف البلدان، وذلك استنادًا إلـى السـياق وستختلف المجموعة النسبية من التدخالت وتوازنها با بالدم المبينة أدناه.

وينبغـي التركيـز بشـكل  القطـري واألوضـاع الوبائيـة، بمـا فـي ذلـك انتشـار أنـواع معينـة مـن التهـاب الكبـد الفيروسـي.
، نظـرًا لعبئهمـا الصـحي النسـبي، مقارنـة Cو Bخاص على التدخالت التي تستهدف عدوى التهاب الكبـد الفيروسـي 

  .Eو Dو Aالتهاب الكبد بالعدوى بفيروسات 
 

 الوقاية من االنتقال  ٣-٢-٤  
 

 استخدام اللقاحات
 
ضــد فيــروس طعــيم ويعتبــر الت .Eو Bو Aالتهــاب الكبــد  اتفيروســلقاحــات فعالــة للوقايــة مــن  تتــوفر حاليــاً   -٤٤

شأن التوسع في توفير اللقاح المأمون والفعال  ومن تدخًال حاسمًا للقضاء على أوبئة هذا الفيروس. Bالتهاب الكبد 
التطعــيم عنــد جرعــة ، بمــا فــي ذلــك تــوفيره مــن خــالل التطعــيم الشــامل لألطفــال و Bالحــالي لفيــروس التهــاب الكبــد 

، ممـا يحـد مـن معـدالت المـرض المـزمن Bالد، أن يخفض بشدة حاالت اإلصابة الجديـدة بعـدوى التهـاب الكبـد ميال
٪ ٨٢مـن  Bستراتيجية إلى زيادة في تغطية التطعيم الروتيني لألطفال ضد فيروس التهاب الكبد وتدعو اال والوفاة.
، وهـو مـا سـيتطلب تعزيـز بـرامج تمنيـع األطفـال ككـل بجانـب جهـود ٢٠٢٠٪ بحلـول عـام ٩٠إلـى  ٢٠١٥ في عـام

 اطر اإلصــابة.إلــى األشــخاص المعرضــين بصــورة زائــدة لمخــ Bخاصــة لتوجيــه التطعــيم ضــد فيــروس التهــاب الكبــد 
فـــي بـــرامج تمنيـــع األطفـــال  Aإدراج التطعـــيم ضـــد فيـــروس التهـــاب الكبـــد مكـــن كـــل بلـــد، يلســـياق الســـائد فـــي ل ووفقـــاً 

 أيضًا اعتباره تدخًال مناسبًا استجابًة للفاشيات في مجتمعات معينة.مكن الروتينية، كما ي
 



 339 جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون 

  

  اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

  ضد فيروس التهاب الكبد تنفيذ برامج شاملة للتمنيعB،  استنادًا إلـى إرشـادات منظمـة الصـحة العالميـة: إدراج
ضــد  مــيالدالبجرعــة فــي جــداول تمنيــع األطفــال الوطنيــة؛ تعزيــز بــرامج التطعــيم  Bلقــاح فيــروس التهــاب الكبــد 

اهقين الـذين لألطفـال أو المـر  B؛ النظر فـي التطعـيم التكميلـي ضـد فيـروس التهـاب الكبـد Bفيروس التهاب الكبد 
يعانون من انخفاض معدالت التغطية؛ تطعيم األشخاص المعرضين بصورة زائدة لمخاطر اكتسـاب الفيـروس أو 

 .Bنقله ضد فيروس التهاب الكبد 
  ــد فيروســي النظــر فــي دور التطعــيم ضــد فــي اســتراتيجية شــاملة للوقايــة مــن التهــاب الكبــد  Eو Aالتهــاب الكب

 ادًا إلى السياق القطري، وباتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية.وبرنامج التمنيع الوطني، استن
 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

 بمــا فــي ذلــك إتاحتهــا مــن خــالل الوكــاالت زيــادة إتاحــة الحصــول علــى جميــع لقاحــات التهــاب الكبــد ،
 الدولية التي تشتري اللقاحات أو تدعو إلى إتاحة اللقاحات.

 التهاب الكبـد فيروسات ( وتحديث إرشادات بشأن االستخدام األشد فعالية لجميع لقاحات التهاب الكبد وضعA 
، وتطعــيم المجموعــات Bالد بلقــاح فيــروس التهــاب الكبــد مــيالتطعــيم عنــد البجرعــة  التغطيــة)، وتحســين Eو Bو

 للمخاطر. السكانية المحددة األشد تعرضاً 
  باالشتراك مع فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي ج التطعيم الجديدة، هُ الكبد ونُ مساندة تقييم لقاحات التهاب

 مبردة. إمدادالمعني بالتمنيع، بما في ذلك تقييم المنتجات التي ال تتطلب سلسلة 
  

 تحسين مأمونية الدم
  

العـدوى األخـرى حـاالت (وكـذلك فيـروس العـوز المنـاعي البشـري و  Cو Bالتهـاب الكبـد فيروسـي إن انتقال   -٤٥
المنقولة بالدم) عن طريق عمليات نقل الدم الملوث ومشتقاته الملوثة مرتفع للغاية، وعلى الرغم من إمكانيـة الوقايـة 

 وُيعــد ضــمان تــوافر فــي خــدمات نقــل الــدم. ير تحــأو ســوء جــودة ال ير تحــال غيــابمنــه، فإنــه مــازال يحــدث بســبب 
 الصحة العمومية تقع على عاتق كل حكومة وطنيـة. من مهاماألهمية إمدادات الدم المأمون ومشتقاته مهمة بالغة 

٪ مـن ١٠٠وينبغي أن تعمل البلدان من أجل تحقيق االكتفـاء الـذاتي فـي الـدم المـأمون ومشـتقاته، مسـتهدفة تحقيـق 
  ومتطوعين وال يتلقون أجرًا على تبرعهم بالدم. منتظمينالتبرعات من متبرعين 

 
  للبلداناإلجراءات ذات األولوية 

  اسـتنادًا إلـى إرشـادات منظمـة الصـحة العالميـة،وضع وتنفيـذ سياسـات وممارسـات وطنيـة بشـأن مأمونيـة الـدم 
الموثــوق  تحــرياتــه لمنــع عمليــات نقــل الــدم غيــر الضــرورية وضــمان الجتنالتــي تشــجع االســتخدام الرشــيد للــدم وم

 .Cو Bالتهاب الكبد كشف للدم ل
  التهــاب الكبــد لفيروســي لفحــص المختبــري اتنفيــذ تــدابير رقابــة علــى جــودةB وC  لضــمان إمــداد موثــوق مــن

 مضمونة الجودة.ي الر تحفحوصات ال
  ُــإنشــاء ن ــدم ورصــد ُظ حــدوث وانتشــار عــدوى التهــاب الكبــد الفيروســي لــدى م للترصــد واليقظــة فــي اســتعمال ال

 الكبد بعد نقل الدم.المتبرعين بالدم وبشأن خطر اإلصابة بالتهاب 
 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

  َّوتقوية الروابط بين خدمات نقل الدم وخـدمات ثة للبلدان بشأن إدارة إمدادات الدم المأمون توفير إرشادات محد
 ي.االلتهاب الكبدي الفيروس

  سـتعمال الـدم ورصـد إمـدادات الـدم الإلنشـاء نظـم للترصـد واليقظـة مساندة البلـدان بـاألدوات والمسـاعدة التقنيـة
  اته.جتنوم
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 تعزيز مستوى الوقاية من العدوى ومكافحتها في أماكن الرعاية الصحية
  

إن تنفيــذ ممارســات مكافحــة العــدوى بانتظــام، بمــا فــي ذلــك التــدابير الخاصــة بــالحقن المــأمون فــي أمــاكن   -٤٦
المجتمعية، من شأنه أن يحد من سريان التهاب الكبد الفيروسي وسائر أنواع العدوى لكـل  مواقعالرعاية الصحية وال

وتضـع هـذه االسـتراتيجية الخاصـة بالتهـاب الكبـد غايـة تتمثـل فـي  .هـامـن مسـتخدمي الرعايـة الصـحية والعـاملين في
نســـبة المأمونــة مــن اللهندســة ذات ازيــادة النســبة المئويــة لعمليــات الحقــن الطبــي التــي تــتم باســتخدام أدوات الحقــن 

  .٢٠٣٠ عام ٪ في٩٠ٕالى و  ٢٠٢٠ عام ٪ في٥٠إلى  ٢٠١٥ عام ٪ في٥ن مالمرجعية المئوية 
  

ــــدان المتوســــطة الــــدخل بنحــــو  الحقــــن التــــي تــــتم ســــنوياً داد عــــأتقــــدر   -٤٧ ــــدخل والبل ــــدان المنخفضــــة ال فــــي البل
وعلـى الـرغم مـن حـدوث تراجـع كبيـر منـذ  أو غيـر ضـرورية. مليـار، وكثيـر منهـا هـو حقـن غيـر مأمونـة و/ ١٥,٧
وتـذهب التقـديرات إلـى  عاد اسـتعمالها.يُ قن احممازال يتم ب ٢٠١٠ عام ٪ من الحقن في٥,٥، كان نحو ٢٠٠٠ عام

ســتخدم فــي الرعايــة األوليــة ألغــراض عالجيــة يمكــن تــي تالو ٪ مــن األدويــة التــي تعطــى حقنــًا ٩٠أن مــا يزيــد علــى 
يشـكل تحـديًا كبيـرًا، إلـى جانـب تـدريب العـاملين  ةومـازال الحـد مـن الحقـن غيـر الضـروري إعطاؤها عـن طريـق الفـم.

وتهـدف سياسـة منظمـة الصـحة العالميـة  على ممارسـات الحقـن المأمونـة واإلدارة الفعالـة لـألدوات الحـادة والنفايـات.
ق دا الخطـر الكبيـر الـذي يحـإلـى التصـدي لهـذ ٢٠١٥ عـام فـي أطلقتهـابشأن مأمونية الحقن وحملتها العالمية التي 

  ١بالصحة العمومية.
 

  اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

  العامــة  أمــاكن الرعايــة الصــحية فــيتعزيــز واســتدامة الممارســات االعتياديــة للوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا)
 والخاصة)، بما في ذلك في المختبرات.

  ــة ــة بشــأن مأموني ــذ سياســة منظمــة الصــحة العالمي ، بهــدف خفــض عمليــات الحقــن غيــر الحقــنتنفي
  ستخدام أدوات الحقن المأمونة.قتصار على االضرورية، واالنتقال حيثما كان مالئمًا إلى اال

 فــراغحقنــًا تلبــي حاجــاتهم، بمــا فــي ذلــك المحــاقن ذات ال ضــمان إتاحــة أدوات حقــن مالئمــة لمتعــاطي المخــدرات 
 .المقدار الميت الصغير

  ــد العــاملين فــي ضــد األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات،  الرعايــة الصــحية بــالتمنيع المجــانيتزوي
، وتــوفير اإلجــراءات االتقائيـــة بعــد التعــرض لفيـــروس Bفــي ذلــك، عنـــد اللــزوم، لقــاح فيــروس التهـــاب الكبــد  بمــا

  عند اللزوم. Bالتهاب الكبد 

 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

  النموذجيـة وطـرق التطهيـر والتعقـيم الفعالـة؛  طـاتياتحاال اإلرشادات الخاصة بالقواعـد والمعـايير بشـأن:تحديث
وممارســات الحقــن المأمونــة وبــدائل الحقــن؛ ومكافحــة العــدوى داخــل خــدمات الرعايــة الصــحية وخارجهــا، وفيمــا 

  يخص إجراءات معينة، بما في ذلك التنظير الداخلي والوشم وجراحات التجميل.
 بشأن مأمونية الحقن وحملتهـا العالميـة، وتـدابير  العالميةللتنفيذ الكامل لسياسة منظمة الصحة  مساندة البلدان

 مكافحة العدوى األخرى، ورصد تنفيذها وأثرها.

  
  

                                                           
: انظــــــــــــر العالميــــــــــــة، وحملتهــــــــــــا الحقــــــــــــن مأمونيــــــــــــة بشــــــــــــأن منظمــــــــــــةال سياســــــــــــة عــــــــــــن المعلومــــــــــــات مــــــــــــن للمزيــــــــــــد   ١

http://www.who.int/injection_safety/global-campaign/en/ )٢٠١٦ أبريل /نيسان ٣ في االطالع تم.(  
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  الوقاية من انتقال التهاب الكبد الفيروسي من األم إلى الطفل
  

الـداء بشـدة فـي أحـوال كثيـرة مـن أمهـات  فـي المنـاطق التـي يتوطنهـا Bيحدث انتقال فيروس التهـاب الكبـد   -٤٨
وســـيتطلب الـــتخلص مـــن انتقـــال فيـــروس التهـــاب  مصـــابات بالعـــدوى إلـــى مواليـــدهن أثنـــاء الفتـــرة المحيطـــة بـــالوالدة.

ٕاجـراء لـدى الشـابات، و  Bمن األم إلى الطفل نهجًا شامًال يتضمن الوقاية مـن عـدوى فيـروس التهـاب الكبـد  B الكبد
، وٕاعطاء لقاح B، ورعاية الحوامل المصابات بعدوى مزمنة بفيروس التهاب الكبد Bالكبد  اختبارات فيروس التهاب

ســاعة مــن مولــده، وممارســات الــوالدة المأمونــة، وتعزيــز خــدمات  ٢٤للرضــيع فــي غضــون  Bفيــروس التهــاب الكبــد 
ــــال ــــة مــــن انتق ــــدة للوقاي ــــدخالت جدي ــــل، وتطــــوير ت ــــى العــــالفيروســــات  صــــحة األم والطف الج بمضــــادات اســــتنادًا إل

  الفيروسات.
 

 بـين الرضـع. Bللوقاية من فيروس التهاب الكبـد  أساسياً  اللقاح تدخالً جرعة من الد بميُيعد التطعيم عند ال  -٤٩
لكن إعطاء هذا اللقاح يمكن أن يكون تحديًا في المجتمعات التي تحدث فيها نسبة كبيرة من الوالدات خارج مراكـز 

وتـدعو هـذه االسـتراتيجية إلـى توسـيع  ٪.٣٨لك، فإن التغطية العالميـة ال تمثـل إال نحـو ونتيجة لذ الرعاية الصحية.
 ٪ بحلـــول٥٠مـــن األم إلـــى الطفـــل لتحقيـــق تغطيـــة بنســـبة  Bالتـــدخالت للوقايـــة مـــن انتقـــال فيـــروس التهـــاب الكبـــد 

  .٢٠٣٠ عام ٪ بحلول٩٠و ٢٠٢٠ عام
 

  اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

  فيـروس التهـاب الكبـد لقـاح جرعـة المـيالد مـن سرعة إعطاءB،  مـع ايـالء اهتمـام خـاص للـوالدات التـي تحـدث
 خارج أماكن الرعاية الصحية وفي المناطق النائية.

 إرشـادات منظمـة الناشئ مـن بشأن صحة األم والوليد، وذلك استنادًا إلى  تحديث السياسات واإلرشادات الوطنية
 انتقال التهاب الكبد الفيروسي من األم إلى الطفل.التخلص من الصحة العالمية بشأن 

 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

  لقاح فيروس التهاب الكبد جرعة الميالد من زيادة إتاحة واإلقبال على التطعيم بالدعوة إلىB بمـا فـي ،
سياســات الشــراء الخاصــة بالوكــاالت  ذلــك مــن خــالل األنشــطة الدعويــة الدوليــة، وٕاســداء المشــورة بشــأن

 الدولية وتوفير إرشادات التنفيذ بشأن تقديم اللقاحات في مختلف األماكن.
  حزمة شاملة من التدخالت للقضـاء علـى انتقـال فيـروس التهـاب وضع وتحديث إرشادات عالمية بشأن

المضـادة للفيروسـات فـي مـن األم إلـى الطفـل، بمـا فـي ذلـك الـدور المحتمـل السـتخدام العقـاقير  Bالكبد 
 وبشأن اختبارات التهاب الكبد الفيروسي للحوامل واألمهات والرضع. الفترة المحيطة بالوالدة

  
  تقديم خدمات تقليص األضرار

 
حزمة من خدمات تقليص األضرار لألشـخاص الـذين يتعـاطون المخـدرات حقنـًا يمكـن أن تكـون شـديدة  إن  -٥٠

واكتســابها ومــن انتقــال فيــروس العــوز المنــاعي  Cو Bو Aالفعاليــة فــي الوقايــة مــن انتقــال فيروســات التهــاب الكبــد 
ي مجموعــة شــاملة مــن الخــدمات مثــل هــذه الحزمــة فــإدمــاج البشــري وســائر أنــواع العــدوى المنقولــة بالــدم. وينبغــي 

اضــطرابات تعــاطي مــواد اإلدمــان وتــدبيرها عالجيــًا. وقــد قامــت منظمــة الصــحة العالميــة وبرنــامج األمــم للوقايــة مــن 
المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإليدز بتحديد مجموعة من التدخالت والخدمات الواجب 
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حقنـًا. وتشـمل الحزمـة خمسـة مجـاالت للتـدخالت والتـي  ١المقدمـة لمتعـاطي المخـدرات إدماجها في الحزمـة الشـاملة
اإلبــر والمحــاقن المعقمــة، والعــالج باالستعاضــة عــن ســيكون لهــا أكبــر األثــر علــى وبائيــات التهــاب الكبــد أال وهي:

، وعـالج Bتهـاب الكبـد المواد األفيونيـة لمتعـاطي األفيـون، والتواصـل للحـد مـن المخـاطر، والتطعـيم ضـد العـدوى بال
  .العدوى بالتهاب الكبد المزمنة

  
مقارنـة بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري، فمـن الضـروري أن  Cلسهولة انتقال فيروس التهـاب الكبـد  ونظراً   -٥١

وتــــدعو هــــذه  تشــــمل خــــدمات تقلــــيص األضــــرار تــــوفير جميــــع لــــوازم الحقــــن بمــــا فيهــــا حاويــــات الخلــــط والمحاليــــل.
المعنية بمكافحة التهاب الكبد إلـى زيـادة كبيـرة فـي تـوفير اإلبـر والمحـاقن المعقمـة لمتعـاطي المخـدرات االستراتيجية 

ــــالغ  ــــول ٢٠٠إبــــرة وِمحَقنــــة للمتعــــاطي الواحــــد فــــي الســــنة إلــــى  ٢٠حقنــــًا مــــن المســــتوى المرجعــــي الحــــالي الب  بحل
خفضة للغاية ولـيس لهـا أثـر ُيـذكر وتعد التغطية الحالية لهذه التدخالت من .٢٠٣٠ عام بحلول ٣٠٠و ٢٠٢٠ عام

ومـع ذلـك، فـإن تحقيـق مسـتوى عـال مـن التغطيـة بالتـدخالت الخاصـة بتقلـيص األضـرار  علـى أوبئـة التهـاب الكبـد.
  يتوقف على التغلب على العقبات القانونية والمجتمعية.

  
  اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

  ــذ ــد تقلــيص األضــرارخــدمات ل ةشــامل حزمــةتنفي اســتنادًا إلــى حزمــة منظمــة الصــحة العالميــة  االقتضــاء،، عن
، مـع األخـذ بعـين االعتبـار السـياق المحلـي لتدخالت تقليص األضرار المسندة بالبّينات لمتعاطي المخدرات حقنـاً 

  .والمسؤوليات التشريعية والقضائية
  أمام توفير خدمات تقليص األضرار.التصدي للعقبات القانونية والمؤسسية 
 ــربط ــدي وتقلــيص األضــرار  ال ــين خــدمات االلتهــاب الكب لتيســير الوقايــة المتكاملــة والعــالج والرعايــة لمتعــاطي ب

 المخدرات.
 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

 التهــاب الكبــد فيروســي بشــأن الوقايــة المســندة بالبّينــات مــن عــدوى  وضــع وتحــديث سياســات وٕارشــاداتB وC 
متعــاطي المخــدرات حقنــًا بمــا فــي ذلــك مــن يتعــاطون الكوكــايين والمنبهــات مــن همــا فــي حالــة ل تــدبير العالجــيالو 

 نمط األمفيتامينات.
 والموارد لتدخالت تقليص األضرار الموصى بها. توفير المساندة الدعوية والتقنية للبلدان لحشد االلتزام 

  
  اً أمنأكثر  يةتعزيز ممارسات جنس

 
عــن طريــق الجــنس يلعــب دورًا ثانويــًا فــي معظــم  Cو Bالتهــاب الكبــد فيروســي علــى الــرغم مــن أن انتقــال   -٥٢

يالء اهتمام خاص لبعض الفئـات السـكانية، وخصوصـًا الرجـال الـذين يمارسـون الجـنس إأوبئة التهاب الكبد، ينبغي 
بين من يمارسون الجنس مـع شـركاء ، و Bمع الرجال، واألشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس التهاب الكبد 

، بمــا فــي ذلــك تقليــل عــدد الشــركاء فــي العمليــة اً أمنــكثــر وتتــيح ممارســات الجــنس األ متعــددين مــن الجــنس اآلخــر.
الجنســـية إلـــى الحـــد األدنـــى، واالســـتخدام الصـــحيح والمتســـق للعـــوازل الذكريـــة واألنثويـــة، حمايـــة فعالـــة مـــن العـــدوى 

األمـــراض األخـــرى روس العـــوز المنـــاعي البشـــري، ومـــن مجموعـــة متنوعـــة مـــن وفيـــ Cو Bالتهـــاب الكبـــد فيروســـي 
وبالنسبة لبعض السكان فقد تـؤدي المشـاكل المتعلقـة باسـتخدام الكحـول وغيـره مـن أنـواع المخـدرات  المنقولة جنسيًا.

العوامــل إلــى تفــاقم بعــض أوجــه التعــرض للمخــاطر والســلوكيات الجنســية المحفوفــة بالمخــاطر ممــا يســتلزم أخــذ هــذه 
  بعين االعتبار عند تصميم الخدمات. 

                                                           
ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات مــن أجــل االطــالع علــى الــدليل التقنــي الــذي أعدتــه منظمــة الصــحة العالميــة    ١

يدز لمساعدة البلدان في وضع غايات تتعلـق باإلتاحـة الشـاملة لخـدمات ألوالجريمة وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة ا
انظــر  ٢٠١٢تنقــيح  –الوقايــة مــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري ومعالجــة مرضــاه مــن متعــاطي المخــدرات حقنــًا ورعــايتهم 

 )٢٠١٦  نيسان/ أبريل ١( تم االطالع في  /http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets_universal_access/enرابط التالي: ال



 343 جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون 

  

  اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

 انب الطلب والعرض للعوازل الذكرية واألنثوية والمزلقات المائية فـي كـل و لزيادة ج تكثيف برامج الترويج للعوازل
التهــاب بطر اإلصــابة اخــممــن المنافــذ التقليديــة وغيــر التقليديــة، وخصوصــًا للمجموعــات الســكانية األشــد عرضــة ل

 .Cأو  و/ Bالكبد الفيروسي 
 أن تشــمل السياســة الوطنيــة للتطعــيم ضــد فيــروس التهــاب الكبــد ن اضــمB  أكثــر مــن األشــخاص المعرضــين

 من خالل االتصال الجنسي. Bلمخاطر اكتساب العدوى بفيروس التهاب الكبد غيرهم 
 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

 التهاب الكبد.الوقاية من لعوازل الذكرية واألنثوية ودمجها في خدمات ازيادة االستثمارات في برامج  الدعوة إلى 
 مضمونة الجودة.الالعوازل الذكرية واألنثوية والمزلقات  تقديم إرشادات حول معايير وشراء وٕامدادات 

  
  ء المأمونضمان إتاحة األغذية المأمونة والما

 
ـــة الحصـــول علـــى مصـــدر مُ  ٧٤٨حـــوالي  يفتقـــر  -٥٣ ـــحَ مليـــون شـــخص إلـــى إمكاني ـــاك سَّ ـــاه الشـــرب، وهن ن لمي

وفـي األمـاكن  مليـون شـخص، أي أكثـر مـن ثلـث سـكان العـالم، يعيشـون مـن دون مرافـق إصـحاح أساسـية. ٢٥٠٠
س التــي تعــاني مــن تــردي ظــروف اإلصــحاح وممارســات النظافــة الصــحية، يتعــرض معظــم األطفــال لإلصــابة بفيــرو 

 فـي مثـل هـذه األمـاكن. ات بـهشـيافحـدوث الدر انـلامـن و  المناعـة،حصـلون علـى في سن مبكرة وي Aالتهاب الكبد 
التــي تتبــاين فيهــا ظــروف اإلصــحاح، فغالبــًا مــا يتعــرض األطفــال للعــدوى مــع تقــدمهم فــي العمــر، وقــد األمــاكن  أمــا

م اإلصـحاح أن يخفـض بشـدة ظُـلمأمونـة ونُ ومـن شـأن ضـمان إتاحـة األغذيـة وميـاه الشـرب ا تحدث فاشيات واسـعة.
وينبغـي أن تتضـمن اإلجـراءات، علـى وجـه التحديـد، التركيـز علـى اإلصـحاح  .Eو Aالتهـاب الكبـد فيروسـي انتقـال 

من  ٦باعتباره من األولويات في جميع األوساط وذلك من خالل مواءمتها مع الجهود المبذولة للتعاطي مع الهدف 
  :٢٠٣٠والتي تتضمن الغايات التالية لعام  ٢٠٣٠لعام خطة التنمية المستدامة 

 تحقيق حصول الجميع بشكل شامل وعادل على مياه الشرب المأمونة وبأسعار معقولة؛  
  تحقيق وصول الجميع إلى مرافق الصرف الصحي واإلصحاح بشكل كاف وعادل ووضع حـد للتغـوط فـي

  ات، ومن يمرون بحاالت الضعف؛العراء، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء والفتي
 .دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين كيفية إدارة المياه والصرف الصحي  

 
  اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

 م اإلصـحاح، وخصوصـًا ظُـلضـمان إتاحـة ميـاه الشـرب المأمونـة ونُ  العمـل مـع إدارات الميـاه واإلصـحاح
األحياء السكنية التي تعاني من نقص الخدمات، ومخيمات مرتفعة مثل لمخاطر  الُمَعرَّضةفي األماكن 

 ن.في أوطانهم والالجئي نازحينال

 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

 إمــدادات الميــاه واإلصــحاح والنظافــة الصــحية والســالمة  بشــأن تقيــيم المخــاطر وٕادارة تحــديث اإلرشــادات
 .داخل البالد الغذائية وتشجيع ومساندة التنفيذ لهذه اإلرشادات
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   تشخيص عدوى التهاب الكبد  ٤-٢-٤  
 

ذلـك،  ومـع التشـخيص المبكـر لعـدوى التهـاب الكبـد أهميـة بالغـة مـن أجـل فعاليـة العـالج والرعايـة. بيكتس  -٥٤
على التهاب الكبد الفيروسي ٪ من األشخاص المصابين بالعدوى المزمنة ب٥فعلى مستوى العالم فإن نسبة تقل عن 

أضـف إلـى ذلـك قلـة الـوعي، وعـدم كفايـة وسـائل التشـخيص الموثوقـة المالئمـة لتحديـد االسـتعماالت  دراية بحـالتهم.
وتتطلــب زيــادة التشــخيص المبكــر التغلــب علــى أوجــه  ة، وخــدمات االختبــار، وضــعف القــدرات المختبريــة.قصــودالم

القصور تلك، واستخدام نهـوج اختبـار فعالـة، ووسـائل تشـخيص مضـمونة الجـودة، وربـط نتـائج االختبـارات بخـدمات 
 Bالتهـاب الكبـد فيروسـي وتدعو هذه االسـتراتيجية إلـى زيـادة كبيـرة فـي تشـخيص العـدوى المزمنـة ب العالج والرعاية.

ــــول٥٠رف ، بحيــــث يعــــCو ــــولمــــنهم ٪ ٩٠و ٢٠٢٠ عــــام ٪ مــــن األشــــخاص المصــــابين بــــأمر إصــــابتهم بحل  بحل
  .٢٠٣٠ عام

  
  اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

 في السياسات والمبـادئ التوجيهيـة الوطنيـة بشـأن التهـاب الكبـد التـي تحـدد،  دمج اختبار التهاب الكبد الفيروسي
  ضمن جملة أمور أخرى، المجموعات السكانية والمواقع ذات األولوية لالختبار، ونهوج واستراتيجيات االختبار.

 اإلبـالغ السـريع تسم بالجودة اللتهاب الكبد الحـاد والمـزمن مـع يلتوفير تشخيص  تعزيز شبكة المختبرات الوطنية
مضـــمونة الجـــودة (التـــي اختبـــرت المنظمـــة صـــالحيتها الللنتـــائج وضـــمان إمـــداد موثـــوق مـــن وســـائل التشـــخيص 

 مسبقًا).
 لتحسـين خـدمات اإلحالـة وٕاتاحـة خـدمات عـالج  إقامة روابط أساسـية بـين خـدمات االختبـار والخـدمات األخـرى

 ومساندة أخرى مضمونة الجودة.
 األولوية لمنظمة الصحة العالميةاإلجراءات ذات 

 ها علـىج اختبار التهاب الكبد، واستراتيجيات ووسـائل التشـخيص، واشـتمالهُ بشأن نُ  التحديث المنتظم لإلرشادات 
 أحدث االبتكارات.

 ــدان  كييــفمســاندة ت ــذ البل لسياســات منظمــة الصــحة العالميــة ومبادئهــا التوجيهيــة بشــأن وســائل تشــخيص وتنفي
  ج واستراتيجيات اختباره.هُ الفيروسي ونُ التهاب الكبد 

  
 تحسين خدمات االلتهاب الكبدي ورعاية الحاالت المزمنة  ٥-٢-٤  

  
  العالجنطاق توسيع 

 
ـــد   -٥٥ ـــة المضـــادة لفيروســـات التهـــاب الكب ـــل Cو Bيمكـــن للعوامـــل الفعال مـــن معـــدالت المراضـــة شـــدة ب أن تقل

لكــن لــيس كــل  العــوز المنــاعي البشــري فــي الوقــت ذاتــه. ذلــك األشــخاص المصــابين بفيــروسوأن يشــمل والوفيــات، 
ويجـب تقيـيم حالـة  المصابين بالعدوى المزمنة بالتهاب الكبد يحتاجون إلى العالج أو أنهـم مؤهلـون للحصـول عليـه.

للعـالج أم ال، وٕاذا لـم يكونـوا مـؤهلين  ياعـو األشخاص لتحديد إصابتهم بـأمراض كبديـة ومـن ثـم مـا إذا كـان هنـاك د
ويمكــن لمضــادات الفيروســات ذات المفعــول  ج، فيــتم رصــدهم بانتظــام لتحديــد متــى ينبغــي البــدء فــي العــالج.للعــال

م ظُ ٪، فـي ظـل تـوافر الـنُ ٩٥تحقيـق نسـب شـفاء تزيـد علـى  Cالمباشر لعالج العدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد 
حــاالت العــدوى المزمنــة بفيــروس التهــاب ويتــوافر العــالج الفعــال ل .اتط الجينــانمــتــي تســتهدف جميــع أالالعالجيــة 

وتشــجع مبــادئ المنظمــة التوجيهيــة بشــأن عــالج ، الحيــاة ةلــيط بــه اســتمرار العــالجإال أنــه يتطلــب عــادًة ، B الكبــد
أبسـط  يـةعالج ُنظُـمنهجًا للصحة العمومية، مـع التحـرك نحـو تبنـي  Cو Bالعدوى المزمنة بالتهاب الكبد الفيروسي 

 ة تؤخذ عن طريق الفم.وأكثر مأمونية بأدوي
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عــدوى مزمنــة تعايشــين مــع ، فــإن مــن بــين الم٢٠١٤ عــامصــادرة فــي لاووفقــًا لمبــادئ المنظمــة التوجيهيــة   -٥٦
ومع  مليون فقط مؤهلون للعالج ٣٠–٢٦ك مليون شخص، هنا ١٥٠-١٣٠البالغ عددهم  C  بفيروس التهاب الكبد
وتــدعو هــذه االســتراتيجية إلــى  بالتهــاب الكبــد يتلقــون العـالج.٪ مــن المصـابين بعــدوى مزمنــة ١ذلـك، فــإن أقــل مــن 

 ، وتلقــي٢٠٢٠ عــام للعــالج بحلــول Bماليــين شــخص مصــاب بعــدوى مزمنــة بفيــروس التهــاب الكبــد  خمســة تلقــي
وبحلـــول  .٢٠٢٠ عـــام للعـــالج بحلـــول Cماليـــين شـــخص مصـــاب بعـــدوى مزمنـــة بفيـــروس التهـــاب الكبـــد  ثالثـــة
٪ مـــن ٨٠إلـــى  Cو B بفيروســـي التهـــاب الكبـــدطيـــة العـــالج مـــن العـــدوى المزمنـــة ، ينبغـــي أن تصـــل تغ٢٠٣٠ عـــام

   األشخاص المؤهلين.
 

  توفير الرعاية للحاالت المزمنة
 

قد يتطلب المصابون بعدوى التهاب الكبد المزمن إلى الرعاية لمجموعة من المشكالت الصـحية والنفسـية.   -٥٧
الخاليــا الكبديــة، قــد يعــاني المصــابون بعــدوى مزمنــة بالتهــاب الكبــد مــن  فباإلضــافة إلــى التشــمُّع الكبــدي وكارســينوما

وقـــد يتســـبب تعـــاطي الكحـــول  مظـــاهر أخـــرى خـــارج الكبـــد لمرضـــهم، بمـــا فـــي ذلـــك المقاومـــة لألنســـولين والســـكري.
الكحـول لجميـع النـاس المصـابين  ويوصـى بـإجراء تقيـيم لمـدخول والتدخين والسمنة في مضاعفات العـدوى المزمنـة،

بالتهاب الكبد الفيروسي المزمن، يليه عرض التـدخالت الخاصـة بسـلوكيات الحـد مـن مـدخول الكحـول بالنسـبة لمـن 
  يتناولون قدر معتدل أو مرتفع من الكحول.

  
من أمراض مصاحبة، بما في ذلك  Cأو  Bوقد يعاني أيضًا األفراد المتعايشون مع فيروسي التهاب الكبد   -٥٨

). Dو Cو Bلبشـــــري أو الســـــل أو غيـــــره مـــــن فيروســـــات التهـــــاب الكبـــــد (التهـــــاب الكبـــــد فيـــــروس العـــــوز المنـــــاعي ا
ماليـــين شـــخص مـــن المتعايشـــين مـــع فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري يعـــانون مـــن أمـــراض  ثالثـــة حـــوالي وهنالـــك

ى . فنظم العالج التي ال تغطي العـدو Bمليون شخص من التهاب الكبد  ٢,٦كما يعاني  Cمصاحبة بالتهاب الكبد 
المصـــاحبة، تعـــرض هـــؤالء المرضـــى لتفـــاقم مـــرض الكبـــد المـــزمن لـــديهم. ويعتبـــر التـــدبير العالجـــي الفعـــال للعـــدوى 

، والعـــدوى بفيـــروس العـــوز المنـــاعي Bالتهـــاب الكبـــد لعـــدوى فيـــروس  بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري المصـــاحبة
اســـب الصـــحية المكتســـبة مـــن خـــالل للحفـــاظ علـــى المك مهمـــاً  Cالتهـــاب الكبـــد لعـــدوى فيـــروس  البشـــري المصـــاحبة

معالجة فيروس العوز المناعي البشري. ويحتاج هذا إلى خدمات االختبار التي تضـمن الـربط مـع الرعايـة التـي يـتم 
  تكييفها.

  
لمــرض  أكثــر تعرضــًا أيضــاً  Cالتهــاب الكبــد فيــروس وعــادة مــا يكــون األشــخاص األكثــر عرضــة للعــدوى ب  -٥٩

السل، وخاصة من يتعاطون المخدرات حقنـًا. وهنالـك اثنـان مـن كـل ثالثـة مـن المتعـاطين للمخـدرات حقنـًا ويصـابوا 
 Dوالتهاب الكبـد  Bوقد تؤدي العدوى المزدوجة بالتهاب الكبد  .Cبالسل يعانون من عدوى مصاحبة بالتهاب الكبد 
المصـاحبة  Dتمثـل نسـبة انتشـار العـدوى بفيـروس التهـاب الكبـد  إلى التهاب الكبد المزمن الشديد. وفي البلدان التي

فيهـــا مشـــكلة مـــن مشـــاكل الصـــحة العموميـــة، يكـــون هنـــاك حاجـــة إلـــى منـــاهج محـــددة. وفـــي جميـــع أنـــواع العـــدوى 
المصــاحبة، يحتــاج التــدبير العالجــي المصــاحب إلــى األخــذ بعــين االعتبــار اآلثــار الجانبيــة والتفــاعالت بــين األدويــة 

  مة لعالج فيروس العوز المناعي البشري والسل والتهاب الكبد الفيروسي.المستخد
  

رعايــة المزمنــة، بمــا فــي ال يحتــاج الكثيــر مــن الحــاالت إلــىوباإلضــافة إلــى العــالج بمضــادات الفيروســات،   -٦٠
اإلصــابات أمــا عــالج  .ةلكبديــســينوما الخاليــا اار كو  ته،عاوضــذي تعــذرت مذلــك التــدبير العالجــي لمــرض الكبــد الــ

، بما في ذلك زرع الكبد والمعالجة الكيميائية، فهو محـدود جـدًا ةالكبديسينوما الخاليا ار كالكبدي و شمُّع المتقدمة بالت
المتوسطة الدخل، مما يسلط الضوء على الحاجة إلـى إتاحـة الحصـول البلدان و  الدخل في معظم البلدان المنخفضة

  ذات الجودة العالية.ياة الحة في نهايرعاية العلى الرعاية الملطفة و 
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  اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

 لفيروسات للمصابين بالعـدوى المزمنـة ل ةمضاداألدوية البإدراج إتاحة العالج ب إعطاء األولوية لعالج التهاب الكبد
 اللتهاب الكبد.مكونًا محوريًا في االستراتيجية والخطة الوطنية ذلك  اعتبارو  Cو Bالتهاب الكبد بفيروسي ب

 علــى أســاس مبــادئ ورعايــة مرضــاه  وضــع مبــادئ توجيهيــة وخطــط وبروتوكــوالت وطنيــة لعــالج التهــاب الكبــد
 .ورعاية مرضاه المنظمة التوجيهية بشأن عالج التهاب الكبد

  لضـمان رعايـة موحـدة لألشـخاص المصـابين بالعـدوى المزمنـة بالتهـاب الكبـد، بمـا فـي فير عالج يتسـم بـالجودة تو
ذلـــك تصـــنيف مراحـــل المـــرض، وبـــدء العـــالج فـــي الوقـــت المناســـب، ورصـــد المرضـــى وســـمية العقـــاقير، والتـــدبير 

 وفشل الكبد. ةالكبديسينومة الخاليا ار كالكبدي و شمُّع العالجي للت
 بمــا فــي ذلــك العــدوى بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري وعوامــل الخطــر التــي قــد التصــدي لالعــتالالت المشــتركة ،

فــي رعايـة الفــة و تـوفير الرعايـة الملطِّ إلـى جانــب قم مـرض الكبــد، بمـا فــي ذلـك تعـاطي الكحــول، فـاتوتيــرة  مـنتسـّرع 
 .أللما نيسكتليكفي منها  ام، بما في ذلك إتاحة ة الحياةاينه

 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

 التهاب الكبد فيروسي عالج نطاق إلى االستثمارات الكافية لتوسيع  الدعوةB وC .لبلوغ الغايات العالمية 
  للوقايـة مـن العـدوى المزمنـة بالتهـاب الكبـد وتشخيصـها وعالجهـا وضع مبادئ توجيهية موحدة وتحـديثها بانتظـام

وتــوفير الرعايــة للمصــابين بهــا، بمــا فــي ذلــك أمــراض الكبــد فــي مرحلــة متقدمــة واالعــتالالت المشــتركة الخطيــرة، 
 للبلدان لتكييفها وتنفيذها.وتقديم المساندة 

 لوضع خطط ومبادئ توجيهية وطنية محسوبة التكاليف لعالج التهاب الكبد. تقديم المساندة التقنية للبلدان 
 
ه االستراتيجي   ٣-٤   ن اإلنصافلضماالخدمات وفير ت :٣الَتَوجُّ
 

وأن تكون هذه الخدمات ذات جودة خدمات االلتهاب الكبدي التي يحتاجون إليها، الناس ينبغي أن يتلقى جميع 
 كافية

  
زالت نسبة كبيرة من األشخاص الشديدي التعرض للمخاطر، أو المتعايشين مع العدوى المزمنة بالتهاب ما  -٦١

أو  ،أو ال يســتخدمون العــالج ،أو تظــل حــاالتهم غيــر مشخَّصــة ،ُيتــاح لهــم الحصــول علــى خــدمات الوقايــة الكبــد ال
يعون الحصــــول علــــى خــــدمات الرعايــــة المقدمــــة للحــــاالت المزمنــــة. عــــالوة علــــى ذلــــك، يتقيــــدون بــــه، وال يســــتط ال
مثل الفقر أو التمييـز أو التجـريم  -خدمات االلتهاب الكبدي الحالية نادرًا ما تتصدى للعوامل األساسية الدفينة  فإن

وفضـًال عـن ذلـك، فـإن  التـي قـد يتولـد عنهـا اإلجحـاف فـي الصـحة. - أو إدمـان المخـدرات وتـردي الصـحة النفسـية
تكون موجهة توجيهًا مالئمًا، فال تصل إلى  العادة  فإنها ،األماكنبعض في عندما ما توجد  ،التدخالت والخدمات

ـــأثراً األكثـــر أو للمخـــاطر األشـــخاص األشـــد تعرضـــًا  مثـــل هـــذه العوامـــل مـــن األثـــر الكلـــي للتـــدخالت  قلـــل. وتبهـــا ت
بة اللتهاب الكبد أيضًا على جودة أدوية التهاب الكبد ووسائل التشـخيص أثر أنشطة االستجا عتمدكما ي والخدمات.

وعنـدما تتـوافر خـدمات االلتهـاب الكبـدي، يمكـن أن تحـول المشـكالت المتعلقـة بيسـر التكلفـة  والتدخالت والخدمات.
 وٕامكانية الحصول عليها ومقبوليتها دون االنتفاع األمثل بها.

  
مًا صحية قوية ومرنـة يمكنهـا أن تقـدم بشـكل مسـتديم رعايـة ظُ اب الكبد تتطلب نُ إن االستجابة الفعالة اللته  -٦٢
لخـدمات للمجموعـات السـكانية والمواقـع والبيئـات التـي هـي فـي أشـد لكاملـة لسلسـلة االز على الناس على امتداد ركِّ ت

نمـاذج تتسـم  ؛للمعلومـات الصـحيةم الصـحية بالسـمات التاليـة: وجـود نظـام قـوي ظُ وتتسم مثل هذه الـنُ  الحاجة إليها.
بـــالمزيج تتمتـــع بأعـــداد كافيـــة و متـــوافرة عاملـــة مدربـــة وموزعـــة بالشـــكل المناســـب و  ىقـــو  ؛بالكفـــاءة لتقـــديم الخـــدمات
القيـادة  ؛تمويـل صـحي كـاف ؛إتاحة يعول عليها للمنتجات والتكنولوجيات الطبية الضرورية ؛المناسب من المهارات

وتبلغ التدخالت الخاصة بالتهاب الكبد أقصى درجة من الفعالية عنـدما تحـدث فـي  القوية وحسن تصريف الشؤون.
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ــ نهم مــن الحصــول علــى البيئــات االجتماعيــة والقانونيــة والسياســاتية والمؤسســاتية المالئمــة التــي تشــجع النــاس وتمكِّ
مجــال الصــحة  ويجــب أن تســتند تلــك التــدخالت إلــى بيئــة مالئمــة تشــجع اإلنصــاف فــي الخــدمات واالنتفــاع بهــا.

تـيح تسـخير مـواطن تشـتمل علـى نظـم صـحية ومجتمعيـة مدعومـة جيـدًا، و توحقوق اإلنسان ذات الصلة بالصـحة، و 
 الشركاء، وخصوصًا الشركاء في المجتمع المدني.من  مساهماتالقوة و ال
  

  تكييف خدمات االلتهاب الكبدي  ١-٣-٤  
 

أن يقـدم خـدمات االلتهـاب الكبـدي الضـرورية لمختلـف المجموعـات  ةءاكفـيتسم بالينبغي ألي نظام صحي   -٦٣
يضــمن جــودة أن يعــزز الــروابط االســتراتيجية بــين مختلــف الخــدمات الصــحية، و أن الســكانية والمواقــع الجغرافيــة، و 

والبد من تحديد أدوار ومسؤوليات مختلـف مسـتويات النظـام الصـحي فـي  يشرك المجتمعات بفعالية.أن الخدمات، و 
تقـــــديم خـــــدمات االلتهـــــاب الكبـــــدي، بدايـــــة مـــــن الخـــــدمات الصـــــحية المجتمعيـــــة واألوليـــــة وانتهـــــاء بمراكـــــز اإلحالـــــة 

 المتخصصة.
  

  الئم مختلف المجموعات السكانية واألماكن تالخدمات لتكييف 
  

مجموعـــات مـــن جميـــع الكافـــة المواقـــع والبيئـــات المختلفـــة إلـــى وال المجموعـــات الســـكانية جميـــع تحتـــاج ال   -٦٤
التـــدخالت والخـــدمات المتعلقـــة بمكافحـــة االلتهـــاب الكبـــدي، وينبغـــي أن تســـاعد المعلومـــات االســـتراتيجية التـــي يـــتم 

تكييـف وتنفيـذ حزمـة الخـدمات توجيـه تجميعها حول المجموعات السكانية المتضـررة وعوامـل الخطـر والمواقـع علـى 
للوضـع  وفقـاً ف .بلـدانالفـي السـكانية المعينـة والبيئـات والسـياقات لمجموعـات لـتالئم ااألساسية لمكافحة التهاب الكبد 

 ين، قــد تعطــى األولويــة لفئــات عمريــة معينــة (كــالمولودين بــين تــاريخى حــدةلــعبلــد كــل لســياق الســائد فــي لالوبــائي و 
 (كالمسـاجين ومتعـاطي المخـدرات حقنـاً  مـن غيرهـا بعض المجموعات التي تعاني مـن معـدالت أعلـىل)، أو ينمعين

ثقـب الجلـد بمـا فـي هـم إجـراءات لل تجـرى، واألشخاص الـذين ويل الكليلغسبان تعالجو والمهاجرين والمرضى الذين ي
والعـــاملين فـــي الجـــنس، والرجـــال الـــذين يمارســـون الجـــنس مـــع  ،ذلـــك الوشـــم، وبعـــض مجتمعـــات الســـكان األصـــليين

تهاب الكبد (كالتليف الكبدي المتقدم)، أو الرجال)، أو األشخاص الذين هم في مرحلة معينة من اإلصابة بمرض ال
تقديم  لمن أجلتحديد هذه الفئات التي تتمتع بحساسية كافية  ستراتيجيةاالمعلومات الم ظُ ومن المهم وجود نُ  غيرهم.

  ها أعلى األثر.يكون لخدمات 
 

 معها تكاملهاربط خدمات االلتهاب الكبدي بالخدمات الصحية األخرى و 
  

بــين الخــدمات الخاصــة بالتهــاب الكبــد وســائر الخــدمات الخاصــة  رتبــاطالمزيــد مــن التكامــل واالإن إيجــاد   -٦٥
المنقولـة جنسـيًا، وفيـروس العـوز المنـاعي البشـري، والصـحة العـدوى بالمجاالت الصحية ذات الصـلة (بمـا فـي ذلـك 

واضــــطرابات تعــــاطي  المخــــدرات، واضــــطرابات تعــــاطيالجنســــية واإلنجابيــــة األوســــع نطاقــــًا، وتقلــــيص المخــــاطر، 
وتيـرة ع ومأمونية الدم، والوقاية من السرطان وتدبيره العالجي، واألمراض غير السارية)، من شأنه أن يسرِّ  الكحول،

وصــول إلــى الخــدمات نطــاق اليوسِّــع مــن التقــدم صــوب بلــوغ المعــالم المهمــة والغايــات الرئيســية ويزيــد مــن الكفــاءة و 
يسـر أيضـًا الوقايـة تفـي بـرامج مكافحـة التهـاب الكبـد قـد  اتت. كمـا أن االسـتثمار الوفـورامن و ها قبوليزيد من مدى و 

ومــن الضــروري وجــود روابــط علــى مختلــف مســتويات النظــام  الصــحية الرئيســية وتــدبيرها العالجــي. تمــن الحــاال
 مدتعوســت أدوار الرعايــة الصــحية األوليــة ورعايــة اإلحالــة والرعايــة بالمستشــفيات.و الصــحي، مــع تحديــد مســاهمات 

 يــة.دانيمنمــاذج التكامــل والــروابط المالئمــة علــى الســياق القطــري والنظــام الصــحي، وينبغــي أن تســتنير بــالبحوث ال
الخـــدمات فـــي المؤسســـات عـــالوة علـــى ذلـــك، مـــن الضـــروري إنشـــاء روابـــط مـــع البـــرامج فـــي القطاعـــات األخـــرى ك

 واإلصحاح، واإلسكان. ، والشرطة والعدالة، والرعاية االجتماعية، والمياهةاإلصالحي
  

 المجتمعالتي ترتكز على تعزيز الخدمات 
 

 هـــاقبولمـــدى المجتمـــع فرصـــًا للوصـــول إلـــى الفئـــات المهمشـــة وتحســـين  التـــي ترتكـــز علـــى تتـــيح الخـــدمات  -٦٦
زيــادة تـوفير ســبل الحصـول المنصــفة عليهـا وتعزيــز جودتهـا وأثرهــا،  لمــن أجـا لهـالمركزيــة الا، وتيسـر هــواالنتفـاع ب
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وهناك فرص كبيرة لمسـاندة المجتمعـات لتوسـيع قـدراتها وتـوفير الخـدمات  وتحسين أوجه الكفاءة، وخفض التكاليف.
ويمكـن اسـتخالص الـدروس مـن الخـدمات  رعايـة مرضـاه.للوقايـة مـن التهـاب الكبـد و لكاملـة لسلسـلة االعلـى امتـداد 

فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري والرعايـــة التـــي تتصـــدى للمســـائل الصـــحية األخـــرى كو المجتمـــع التـــي ترتكـــز علـــى 
  .الملطفة

 
 إشراك األشخاص المتعايشين مع التهاب الكبد الفيروسي

 
وضــع إلــى التهــاب الكبــد الفيروســي مــن اإلشــراك الفعــال للمجموعــات الســكانية المتضــررة  ؤديينبغــي أن يــ  -٦٧

كمـا يمكـن للمجموعـات السـكانية المتضـررة أن  تحسـين توجيـه الخـدمات ومـدى قبولهـا. إلـىاالسـتراتيجيات والبـرامج 
ائرة التـي تسـاعد علـى ضـتكون قوة فعالة في التصدي للتمييز والتجريم واألعراف االجتماعية االقتصادية والثقافيـة ال

  جحاف في الصحة.اإل
 

 ضمان جودة التدخالت والخدمات
 

جــودة الخــدمات، مــن  ليــلتقاليــة إلــى ينبغــي أال يــؤدي التوســع الســريع فــي البــرامج مــن أجــل تحســين التغط  -٦٨
ويمكـن تحقيـق أعظـم األثـر للجـودة بضـمان  يسهم في اإلجحـاف فـي إتاحـة الخـدمات وفـي الحصـائل الصـحية. أالو 

تطــابق التــدخالت والخــدمات مــع القواعــد والمعــايير الوطنيــة والدوليــة، ورصــدها وتحســينها باســتمرار، وجعلهــا أكثــر 
 تهم.فضالتتهم و قبوًال لدى المرضى وأنسب لحاجا

 
  اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

 تتطلب مساندة مكثفة، وٕاعطاؤها األولوية فـي االسـتجابة التي األشد تضررًا و  تحديد المجموعات السكانية والمواقع
  الوطنية اللتهاب الكبد مع الحد من مخاطر الوصم.

 تتســم بــالجودة فــي مجــال التهــاب الكبــد، وذلــك بمســاندة و مجتمــع ترتكــز علــى اللتقــديم خــدمات  بنــاء قــدرة المجتمــع
 األطر القانونية والتنظيمية والحوافز المالية المالئمة. 

 لكــي تشــتمل، عنـد اللــزوم، علـى الخــدمات فــي أمـاكن االحتجــاز، ومخيمــات  تحقيـق المركزيــة الخــدمات وتوســيعها
 الالجئين، واألماكن التي تثير القلق من الناحية اإلنسانية.

 يـة، بمـا فـي ذلـك ميدانمـن خـالل البحـوث ال ديد النماذج الجيدة لتقـديم الخـدمات المتكاملـة والمترابطـةتح
 الروابط مع المجاالت الصحية الرئيسية األخرى.

 بوضـــع قواعـــد ومعـــايير وطنيـــة للخـــدمات، ودمـــج مؤشـــرات الجـــودة فـــي نظـــم المعلومـــات  تحســـين جـــودة الخـــدمات
 الوطنية، وتشجيع اعتماد وتنفيذ مبادئ المنظمة التوجيهية.

  ــذ ــيالت تنفي ــم ال انتظــبا" السلســال"تحل ــد ل لتحديــد جــودة  قــعاو مختلــف المجموعــات الســكانية والمدى لتهــاب الكب
مقبوليتهــــا، والتعــــرف علــــى مــــواطن الضــــعف الرئيســــية واقتــــراح اإلجــــراءات الخــــدمات وتقيــــيم االنتفــــاع بالخــــدمات و 

 التصحيحية الممكنة.
 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

 المجتمــع  التــي ترتكــز علــى ، والخــدماتتقــديم إرشــادات حــول تنفيــذ نمــاذج تقــديم الخــدمات المتكاملــة والمترابطــة
  للوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وتدبيره العالجي.

 م الوطنيـة ظُ باعتبـاره مكونـًا رئيسـيًا مـن مكونـات الـنُ السلسـال رصـد وتقيـيم لتعزيز إطـار منظمـة الصـحة العالميـة ل
التهــاب الكبــد خــدماتها للوقايــة مــن سلســال لرصــد وتقيــيم التهــاب الكبــد، وتقــديم المســاعدة التقنيــة للبلــدان فــي تحليــل 

 وعالجه ورعاية مرضاه.
  ُبمـا فـي ذلـك مـا يخـص خـدمات االلتهـاب الكبـدي م ضـمان الجـودة وتحسـين الجـودةُظـتقديم اإلرشادات بشـأن ن ،

 والسلع المتعلقة بالتهاب الكبد.
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  تعزيز الموارد البشرية في مجال التهاب الكبد  ٢-٣-٤  
 

لتهاب الكبد الفيروسي في خدمات وبرامج صحية أوسـع، ابيندرج العديد من التدخالت الضرورية الخاصة   -٦٩
، والميــاه واإلصــحاح، وتقلــيص األضــرار لمتعــاطي اءكبــرامج تطعــيم األطفــال، ومأمونيــة الــدم والحقــن، وســالمة الغــذ

وفي  األمراض غير السارية.من ، ورعاية الحاالت المزمنة ُمْعِديةالمخدرات، والتدبير العالجي السريري لألمراض ال
، بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصــحية األوليــة، ينبغــي أن يكــون العــاملون الصــحيون علــى درايــة بمخــاطر عاقــمو كــل هــذه ال

للعمل  ةكفاءلالديهم  وينبغي أن يكون التهاب الكبد. فيوعدوى التهاب الكبد الفيروسي، وحزمة التدخالت األساسية 
 األكثــر تضــررًا واألكثــر تعرضــاً المجموعــات الســكانية مــع األشــخاص المتعايشــين مــع عــدوى التهــاب الكبــد المزمنــة و 

وسيســـاعد تحديـــد الكفـــاءات األساســـية فـــي التهـــاب الكبـــد لـــدى مختلـــف كـــوادر العـــاملين الصـــحيين علـــى  .للمخـــاطر
يات توزيعهـــا مســـتو مـــع تحديـــد  إعـــادة توزيعهـــامختلـــف مســـتويات النظـــام الصـــحي علـــى تحديـــد المهـــام التـــي يمكـــن 

الكبـد  وينبغـي إدراج المسـائل المتعلقـة بالتهـاب التـدريب واالعتمـاد واإلشـراف. مـنحتياجـات باإلضافة إلى تحديـد اال
العاملون فـي ؤدي وي الفيروسي في التدريب السابق لالنخراط في الخدمة والتدريب أثناء الخدمة للعاملين الصحيين.

مهمـًا فـي الوصـول إلـى الفئـات المهمشـة، دورًا  همألقـرانين عمادالعـاملين الـالمجتمـع و علـى  الذي يرتكزمجال الدعم 
وينبغـي أن  وربط مرضى التهاب الكبـد المـزمن بالرعايـة، ومسـاندة االلتـزام بـالعالج وتـوفير رعايـة الحـاالت المزمنـة.

ونظــرًا لمخــاطر انتقــال  يتلقـى أولئــك العــاملون تــدريبًا وٕارشـادًا وٕاشــرافًا بشــكل منــتظم وتعويضـًا مناســبًا نظيــر عملهــم.
 ةالكبد الفيروسي في أماكن الرعاية الصحية، ينبغي حماية العاملين الصحيين ببرامج شـاملة للصـحة المهنيـالتهاب 

   .ةلسالمة المهنيلو 
 

  اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

 خـدمات التهـاب الكبـد، بمـا  مـناالحتياجـات  ضمان أن تلبي استراتيجية وخطة القوى العاملة الصحية الوطنيـة
تقـديم بج محتوى التهاب الكبد في تدريب العاملين الصحيين وتحديد الكفاءات األساسية ذات الصـلة رادإفي ذلك 

  خدمات االلتهاب الكبدي على مختلف مستويات النظام الصحي.
 ع قــدرات القــوى العاملــة الصــحية وتزويــد العــاملين يلتوســالمهــام  وتقاســم عــادة توزيــع المهــامتحديــد الفــرص إل

 المجتمعيين بالمساندة الكافية.الصحيين 
 التـي تتصـدى لمخـاطر انتقـال التهـاب الكبـد الفيروسـي فـي أمـاكن الرعايـة الصـحية  تنفيذ تدابير الصحة المهنيـة

 وتلبي حاجات العاملين الصحيين المتعايشين مع التهاب الكبد الفيروسي.
 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

 يمكنهـا بالكفـاءة و  متتسـالتـي تهـدف إلـى بنـاء قـوى عاملـة  بشأن السياسات واإلرشادات التقنيـة تقديم اإلرشادات
  تنفيذ برنامج عمومي بفعالية للتصدي اللتهاب الكبد الفيروسي.

 وسياسات السالمة المتعلقة بالتهاب الكبد الفيروسي. تقديم اإلرشادات بشأن الصحة المهنية 
  

ميسـورة العاليـة الجـودة و الإتاحة اللقاحـات واألدويـة ووسـائل التشـخيص والسـلع األخـرى  ضمان  ٣-٣-٤
  التكلفة ذات الصلة بالتهاب الكبد 

 
ة علــــى اســــتمرار اإلمــــدادات مــــن اللقاحــــات واألدويــــة ووســــائل لــــافعّ تعتمــــد بــــرامج مكافحــــة التهــــاب الكبــــد ال  -٧٠

ة للشـراء وٕادارة اإلمـدادات لضـمان اختيـار صـارمم ظُـتطبيـق نُ  ويلـزم التشـخيص والسـلع األخـرى المضـمونة الجـودة.
مـدادات اإل انقطـاعحيـث يسـهم  الرعايـة، نقـاط إيتـاءالمنتجات المناسبة وشرائها بسعر مناسب وٕايصالها بكفـاءة إلـى 

  في مخاطر فشل العالج. كبيراً  دوية التهاب الكبد، بما في ذلك نفاد المخزون، إسهاماً أل
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ويلــزم التنبــؤ الــدقيق باالحتياجــات القطريــة والعالميــة لجميــع ســلع التهــاب الكبــد لالسترشــاد بهــا فــي تأهــب   -٧١
عنـدما وينبغـي أن تؤخـذ قـدرة التصـنيع المحليـة بعـين االعتبـار،  اجـات المتوقعـة.تيحالمنتجين وقدرتهم على تلبية اال

وينبغـــي كـــذلك أن تلبـــي الخطـــط  خفـــض األســـعار وضـــمان اإلمـــدادات. تشـــير التحلـــيالت االقتصـــادية إلـــى احتمـــال
 والميزانيــات الوطنيـــة اللتهـــاب الكبـــد والخطـــط والميزانيـــات الصـــحية األعـــم احتياجـــات الشـــراء وٕادارة سلســـلة اإلمـــداد.

ـــد األهميـــة فـــي  ة ميزانيـــات الوطنيـــالوستشـــكل اللقاحـــات واألدويـــة ووســـائل التشـــخيص والســـلع األخـــرى مكونـــًا متزاي
ويمكن للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن  مكافحة التهاب الكبد، وخصوصًا مع التوسع في العالج.ل

ـــد، وقائمتهـــا  ـــد، وقـــلنموذجيـــة لا التهـــاب الكب  هـــامنتجات  ائمو ألدويـــة األساســـية، واســـتراتيجياتها الختبـــار التهـــاب الكب
ج شراء رادإكما ينبغي  يار المنتجات المناسبة ذات الجودة الكافية.المختبرة الصالحية مسبقًا، إرشاد البلدان في اخت

  وٕادارة إمدادات سلع التهاب الكبد في النظام الوطني األعم للشراء وٕادارة اإلمدادات.
 

يقتضـي اسـتراتيجيات شـاملة لخفـض  Cو Bالتهـاب الكبـد لفيروسـي إن الطلب علـى عـالج ميسـور التكلفـة   -٧٢
أسعار األدويـة ووسـائل التشـخيص والسـلع الصـحية، بمـا فـي ذلـك أسـعار األدويـة ووسـائل التشـخيص التـي هـي قيـد 

الجنيسـة، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل الـرخص الطوعيـة، علـى األدويـة وتشمل االستراتيجيات تعزيز المنافسـة  التطوير.
لحمايـة الصـحة العموميـة.  بشـأن المرونـة حقـوق الملكيـة الفكريـةبعالميـة المتعلـق مع تطبيق اتفاق منظمـة التجـارة ال

الــرخص اإللزاميــة وتقــديم االعتراضــات علــى بــراءات االختــراع، والتســعير التفاضــلي، والمفاوضــات  وسيشــمل ذلــك
لعمــل العــالميتين وفقــًا لالســتراتيجية وخطــة ا المباشــرة علــى األســعار مــع المنتجــين، باإلضــافة إلــى التصــنيع المحلــي

بشـــأن الصـــحة العموميـــة واالبتكـــار والملكيـــة الفكريـــة والتـــي تشـــير أيضـــًا إلـــى أن حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة تعتبـــر مـــن 
وربمـا يلـزم اتخـاذ تـدابير مختلفـة حيـال مختلـف األدويـة  .الحـوافز المهمـة لتطـوير منتجـات الرعايـة الصـحية الجديـدة

في العقبات أمام إتاحة الخدمات في البلدان المنخفضة الدخل والشـريحة  ومختلف البلدان، مع مالحظة االختالفات
  الُدنيا من البلدان المتوسطة الدخل مقارنة بالشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل.

 
كثيــرة لتحقيــق وفــورات فــي شــراء ســلع التهــاب الكبــد وتحســين أوجــه الكفــاءة فــي  كمــا أن هنــاك أيضــًا فرصــاً   -٧٣

مـــداد، كالشـــراء بكميـــات كبيـــرة علـــى أن يـــتم التســـليم علـــى مراحـــل بالنســـبة للســـلع ذات صـــالحية االســـتعمال إدارة اإل
  صالحية المنتجات. بسبب انتهاءر اهدالقصيرة، والشراء المسبق وتحسين التنبؤ باالحتياجات لتجنب اإل

 
 اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

 بضـمان  للمشـتريات وٕادارة إمـدادات السـلع المتعلقـة بخـدمات التهـاب الكبـدات الوطنيـة جراءتعزيز الهياكل واإل
 .إلى جانب تعزيز الحوافز المقدمة لمواصلة االبتكار دمجها في النظام الوطني األعم للشراء وٕادارة اإلمدادات

 الكبـد  ضمان شراء اللقاحات واألدوية ووسائل التشخيص والعـوازل والسـلع األخـرى المرتبطـة بخـدمات التهـاب
 لصالحية.الصحة العالمية لمنظمة ل ةالمسبقرات اتبخاال، بما في ذلك من خالل المضمونة الجودة

 لخفــض أســعار الســلع المرتبطــة بالتهــاب الكبــد  تخطــيط وتنفيــذ اســتراتيجية إلتاحــة أدويــة وســلع التهــاب الكبــد
االتفاق المتعلـق بالجوانـب ضمنها من خالل تطبيق جوانب المرونة التي يت ، عند االقتضاء،في ذلك خفضها بما

وفقــــًا لالســــتراتيجية وخطــــة العمــــل العــــالميتين بشــــأن الصــــحة  )اتفــــاق تــــريبس(التجاريــــة لحقــــوق الملكيــــة الفكريــــة 
  العمومية واالبتكار والملكية الفكرية.

  وذلــك مــن صــالحيتها مســبقًا الصــحة العالميــة منظمــة  اختبــرتضــمان وتوســيع تــوافر األدويــة الجنيســة التــي
 .اتفاقيات الترخيص، والتسجيل في الوقت المناسب على المستوى الوطنينطاق خالل توسيع 
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 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

 لتهـاب السـلع األخـرى التشـخيص و ال دويـة ووسـائلاأللقاحـات و ال الدعوة إلى استراتيجيات شـاملة لخفـض أسـعار
 الكبد الفيروسي.

  علــى ســلع التهــاب الكبــد واالعــتالالت المشــتركة الخطيــرة وتوافرهــا واالنتفــاع بهــا، واســتخدام هــذه التنبــؤ بالطلــب
  لقدرة التصنيعية الكافية.لالمعلومات للدعوة إلى امتالك المنتجين 

  للســماح بتســريع وتيــرة تســجيل األدويــة والســلع  برنــامج المنظمــة لالختبــار المســبق لصــالحية األدويــةل التــرويج
 ذات األولوية، ولضمان وتوسيع توافر أدوية ومنتجات تشخيصية مضمونة الجودة.

  بمعرفـــة البـــرامج الوطنيـــة والجهـــات المانحـــة والهيئـــات تقـــديم اإلرشـــادات بشـــأن اختيـــار منتجـــات التهـــاب الكبـــد
اســتراتيجية حــول األدويــة والمنتجــين واللــوائح التنظيميــة المســؤولة عــن التنفيــذ مــن خــالل توليــد ونشــر معلومــات 

 وواقع براءات سلع التهاب الكبد.
  للتنبـؤ بالحاجـة إلـى سـلع التهـاب الكبـد الضـرورية وٕادراجهـا فـي خططهـا الوطنيـة تقديم المساندة التقنيـة للبلـدان

 ت في األسعار.للشراء وٕادارة اإلمدادات، ووضع استراتيجية للتفاوض مع المنتجين على تخفيضا
  دويــــة ووســــائل تشــــخيص التهــــاب الكبــــد الجديــــدةتســــويق األفــــي التقيـــيم الســــابق لمســــاندة الســــلطات التنظيميــــة 

 ، والترصد في مرحلة ما بعد التسويق.هاوتسجيل
 وسائل تشخيص التهاب الكبد المتاحة تجاريًا وٕاصدار التوصيات المناسبة. تقييم جودة وأداء 

 
 نيكمتبيئة  عزيزت  ٤-٣-٤  

  
كين متبيئة الفيروسي كما هو الحال مع برامج الصحة العمومية األخرى، تتطلب االستجابة اللتهاب الكبد   -٧٤

للسياسات والقوانين واللوائح التنظيمية التي تساند تنفيذ السياسات والبرامج المسندة بالبينات وتشجع وتحمي الحقـوق 
وعلى قطاع الصحة التـزام واجـب بـأن  اإلنصاف في مجال الصحة.اإلنسانية والصحية وتحد من الوصمة وتضمن 

وبإمكـان القـوانين والسياسـات، عنـدما يـتم إنفاذهـا علـى النحـو الصـحيح، أن تحـد مـن  يضمن وجـود مثـل هـذه البيئـة.
زيـد نطاقهـا أن تع إتاحـة الخـدمات الصـحية و توسِّـأن الناس وتعرضـهم لمخـاطر العـدوى بالتهـاب الكبـد، و  سرعة تأثر

لكــن الحــواجز القانونيــة والمؤسســية  وجودتهــا وفعاليتهــا، وخصوصــًا بالنســبة للمجموعــات الســكانية األشــد تضــررًا.
االنتفــاع بالخــدمات الصــحية، دون وغيرهــا قــد تحــول دون حصــول فئــات معينــة مــن النــاس علــى تــدخالت ناجعــة و 

مـع الرجـال والعـاملين فـي تجـارة الجـنس  سـجناء ومتعـاطي المخـدرات والرجـال الـذين يمارسـون الجـنسمراهقين والكال
 والمتحولين جنسيًا.

 
لمخـــاطر اإلصـــابة بـــه للوصـــم والتمييــــز المعرَّضـــون المصـــابون بالتهـــاب الكبـــد الفيروســــي و قـــد يتعـــرض و   -٧٥

ويمكـن  حصولهم على خدمات االلتهاب الكبدي.ينهم وبين بالتي تقف ق ائعو زيد من الوالتهميش االجتماعي، مما ي
نمــاذج تقــديم الخدمــة القائمــة وتكييفهــا لتلبيــة حاجــات المجموعـــات بمراجعــة  ى كثيــر مــن هــذه الحــواجزالتغلــب علــ

إلغـــاء بعـــض القـــوانين أو اللـــوائح التنظيميـــة أو إصـــالح أو وهنـــاك حـــواجز أخـــرى قـــد تتطلـــب  الســـكانية المتضـــررة.
  السياسات.
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  اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

  ِّفي جميع القطاعات المعنية تمّكن من  العمومية لصياغة قوانين وتدابير مناصرة للصحةنات الصحة استخدام بي
 .الفيروسي االستجابة الفعالة اللتهاب الكبد

 ــة والتنظيميــة والسياســاتية ــة العقبــات القانوني التــي تقــف فــي طريــق اإلنصــاف فــي تــوفير خــدمات االلتهــاب  إزال
 .المعرَّضة للمخاطر تضررًا والفئات األخرى الكبدي، وخصوصًا للمجموعات السكانية األشد

  المعرضـين لخطـر إنهاء السياسات والممارسات التي تتغاضى عـن الوصـم والتمييـز أو تشـجعه ضـد األشـخاص
  الرعاية الصحية وأماكن العمل. مواقع، وخصوصًا في التهاب الكبد أو األشخاص المتعايشين مع التهاب الكبد

 األمــان للنــاس للحصــول علــى خــدمات االلتهــاب الكبــدي، قــدرًا أكبــر مــن تكفــل  خلــق بيئــات مؤسســية ومجتمعيــة
 وٕاشراك المجتمعات في تخطيط الخدمات وتقديمها لتحسين نطاقها وجودتها وفعاليتها.

 بــدمج التــدخالت المســندة بالبينــات فــي الخطــط واالســتراتيجيات الوطنيــة اللتهــاب  التصــدي للتفــاوت بــين الجنســين
 الكبد.

 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

 لصياغة قوانين وتدابير مناصرة للصحة استنادًا إلى األخالقيـات الطبيـة  الدعوة الستخدام بّينات الصحة العمومية
  وحقوق اإلنسان ومبادئ الصحة العمومية.

 للتفـاوت بـين الجنسـين  التـي تتصـدى صـراحةً  وضع ونشر سياسات منظمة الصحة العالميـة ومبادئهـا التوجيهيـة
وبـدائل التجـريم فـي  المهمشـةوالعنف القائم على نوع الجنس والوصم والتمييز وحقوق اإلنسان وصحة المجموعـات 

  الصحة العمومية.
 ــدان ــ المســاواة بــين الجنســينبع دفالسياســات والقــوانين، وٕاعــداد بــرامج تــجعــة رامل تقــديم المســاعدة التقنيــة للبل ى إل

، وتمّكـــن النســـاء والفتيـــات، وتشـــجع حقـــوق اإلنســـان واإلنصـــاف فـــي مجـــال الصـــحة، وخصوصـــًا للشـــباب األمـــام
 .األكثر تضرراً والمجموعات السكانية 

  
ه االستراتيجي   ٤-٤  االستدامةألغراض  التمويل :٤الَتَوجُّ
  

  ماليةصاعب ممن ة نااعينبغي أن يتلقى الناس خدمات االلتهاب الكبدي التي يحتاجون إليها دون م
 
إن تــــوفير اســــتثمارات كافيــــة فــــي السلســــلة الكاملــــة لخــــدمات االلتهــــاب الكبــــدي ضــــروري لتحقيــــق غايــــات   -٧٦

وستتطلب أية استجابة مستدامة تمويل حزمة الخدمات  ، ولتعزيز التغطية الصحية الشاملة.٢٠٣٠و ٢٠٢٠ عامي
للتمويل الصحي، وحشد تمويل جديد ويمكن التنبـؤ بـه،  الضرورية المتصلة بالتهاب الكبد من خالل النظام الوطني

وتقليل العبء المالي الواقع على األفراد واألسر إلى حده األدنى من خالل اعتمـاد الـدفع المسـبق وتجميـع التمويـل، 
وتمثـل زيـادة سـبل  وتحقيق وفـورات وتجنـب اإلهـدار، واسـتخدام األمـوال المتاحـة علـى نحـو مـن الكفـاءة واإلنصـاف.

ــــة وتشــــخيص العــــدوى بفيروســــي التهــــاب الكبــــد الح ــــة الجــــودة والميســــورة التكلف ــــى األدويــــة العالي ، Cو Bصــــول عل
 المصاحبة ببروتوكوالت العالج القياسية والبسيطة، من األمور المهمة.

  
ع) بـــذل وســـاألفـــي نطاقهـــا ويتطلــب تـــوفير التمويـــل مـــن أجـــل اســـتجابة مســـتدامة اللتهــاب الكبـــد (والصـــحة   -٧٧

 في ثالثة مجاالت:الجهود 

تأكيــد علــى تحســين جمــع اللســداد تكــاليف تــدخالت وخــدمات التهــاب الكبــد الفيروســي، مــع  زيــادة اإليــرادات
الضرائب الداخلية (بما فـي اإليـرادات العامـة ومسـاهمات التـأمين الصـحي اإللزامـي علـى السـواء) علـى أن 

حــة واإليــرادات مــن القطــاع الخــاص حســب تكّملهــا المصــادر الخارجيــة كــالمنح المقدمــة مــن الجهــات المان
 اللزوم؛
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، بمــا فــي ذلــك إنشــاء آليــات منصــفة لتجميــع األمــوال فــي الحمايــة مــن المخــاطر الماليــة وتجميــع األمــوال
خـدمات التهـاب الكبـد، والحـد الكاملـة لسلسـلة العموم القطاع الصحي لضمان التغطية الكافية على امتـداد 

ت مــع تــوفير الحمايــة مــن المخــاطر الماليــة المتعلقــة بالصــحة فــي الوقــت مــن العوائــق الماليــة أمــام الخــدما
 نفسه؛

في استخدام موارد النظم الصحية لتمكـين تغطيـة أكثـر فعاليـة لخـدمات االلتهـاب الكبـدي،  تحسين الكفاءة
بخفــض تكــاليف األدويــة ووســائل التشــخيص والســلع األخــرى وبالحــد مــن ازدواجيــة الــنظم الفرعيــة األساســية 

ة الشـــراء مـــع البـــرامج األخـــرى والنظـــام الصـــحي األعـــم، كالمعلومـــات االســـتراتيجية والمـــوارد البشـــرية وٕادار 
 واإلمدادات.

  
تهــاب الكبــد الفيروســي باإلضــافة إلــى جميــع المســائل اللينبغــي أن تتصــدى نظــم تمويــل الصــحة الوطنيــة   -٧٨

الصـــحية الوطنيـــة األخـــرى ذات األولويـــة، مـــع تجنـــب تجـــزؤ قنـــوات التمويـــل وفـــي الوقـــت نفســـه اســـتهداف تحقيـــق 
   اإلنصاف في مجال الصحة.

 
 من خالل التمويل المبتكر ونهوج التمويل الجديدةزيادة االستثمارات   ١-٤-٤  

  
لألمـــراض الســـارية الرئيســـية األخـــرى، كفيـــروس العــوز المنـــاعي البشـــري والســـل والمالريـــا، لـــم تحـــظ  خالفــاً   -٧٩

كـذلك،  تهاب الكبد الفيروسي إال بالقليل جـدًا مـن تمويـل المسـاعدة اإلنمائيـة الخارجيـة.اللأنشطة االستجابة الشاملة 
وبالتـالي، سـتكون هنـاك  معظم البلدان ليست لديها ميزانيات أو برامج مخصصة لجهـود مكافحـة التهـاب الكبـد. فإن

تهـاب الكبـد اللأنشـطة اسـتجابة الصـحة العموميـة  إطـالقحاجة إلى مصـادر تمويـل جديـدة لكـي تـتمكن البلـدان مـن 
المــوارد كبيــرة إذا أريــد تحقيــق الغايــات العالميــة وتســريع وتيرتهــا وتحقيــق اســتدامتها، علــى أن تكــون هــذه  الفيروســي
  الطموحة.

 
يجـــب أن تكـــون اســـتراتيجيات زيـــادة االســـتثمار فـــي مكافحـــة التهـــاب الكبـــد جـــزءًا مـــن جهـــود أوســـع لزيـــادة   -٨٠

االستثمارات عمومًا في الصحة، بحيث يتسنى توسـيع جميـع الخـدمات الصـحية ذات األولويـة نحـو تحقيـق التغطيـة 
وسيكون التمويل العمومي المحلي عنصرًا محوريًا لتمويل خدمات االلتهاب الكبدي الفيروسي فـي  املة.الصحية الش

ويمكـــن زيـــادة اإلنفـــاق العـــام علـــى الصـــحة  جميـــع البلـــدان ولضـــمان اســـتدامة هـــذه الخـــدمات علـــى المـــدى البعيـــد.
نصيب أكبر من األموال الحكومية ككل  بزيادة اإليرادات الضريبية (زيادة القدرة المالية للحكومة) أو بتخصيص  إما

الـة عّ سـاهم مسـاهمة فويجب على وزارات الصـحة أن ت للصحة (إعطاء الصحة أولوية أكبر في الميزانية العمومية).
ز لحيِّ قضايا التي تثير القلق حول االمسائل المتعلقة بالميزانيات ونظم إدارة المالية العامة، والفي مع وزارات المالية 

 ٪ كحد أدنـى مـن إجمـالي النـاتج المحلـي لإلنفـاق العـام علـى الصـحة.٥هدف تخصيص أن يكون الالعام، و المالي 

ـــدعوة إلـــى تخصـــيص عـــادل للمـــوارد  ـــد واســـتخدامها لل وينبغـــي كـــذلك صـــياغة مبـــررات االســـتثمار فـــي التهـــاب الكب
  تهاب الكبد الفيروسي والتفاوض على ذلك.اللالعمومية 

 
نيا مـن البلـدان المتوسـطة الـدخل علـى التمويـل لبلدان المنخفضـة الـدخل والشـريحة الـدُ وسيعتمد الكثير من ا  -٨١

ويجـب أن تتسـق تـدفقات اإليـرادات  الخارجي لتوسيع أنشطة استجاباتها اللتهاب الكبد على مدى فتـرة االسـتراتيجية.
اب الكبــد وقطــاع الصــحة مــن مثــل هــذه المصــادر تمامــًا مــع األولويــات والبــرامج والخطــط الوطنيــة فيمــا يخــص التهــ

 ضـروريان للحـد مـن مخـاطر انقطـاع الخـدمات.بهـا لتنبـؤ ٕامكانية اكما أن استقرار تدفقات الموارد هذه و  بوجه أعم.

ومن شأن تنسـيق تـدخالت وخـدمات االلتهـاب الكبـدي مـع البـرامج الصـحية األخـرى والنظـام الصـحي ككـل أن يقلـل 
 .إلى أكبر قدر ممكن النتائج المرجوةمن ، نتيجة لذلك، زيدمن أوجه القصور وعدم الكفاءة وأن ي
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األخـرى التـي تقـف أمـام تـوافر الخـدمات وتـوفير الحمايـة العقبـات التغلب علـى العقبـات الماليـة و   ٢-٤-٤
  من المخاطر 

 
الخاصـة للحصـول علـى جميـع النـاس  مـن أمـواللـدفع المباشـر تزيد نظـم التمويـل الصـحي التـي تقلـل مـن ا  -٨٢

ــ الخــدمات ولتقليــل المــدفوعات الصــحية  لفقــر.ا يالصــحية الضــرورية مــن تــوافر هــذه الخــدمات وتقــي مــن الوقــوع ف
  ٪ من إجمالي اإلنفاق الصحي.٢٠–١٥ة إلى حدها األدنى، ينبغي أال تتجاوز هذه النفقات كارثيال
 
، Cوال يعتبــر عــالج حــاالت العــدوى المزمنــة بالتهــاب الكبــد، وخصوصــًا العالجــات الجديــدة اللتهــاب الكبــد   -٨٣

وينبغـــي إدراج التـــدخالت  وتـــوفير الرعايـــة لحـــاالت التشـــمُّع والســـرطان، ميســـور التكلفـــة حاليـــًا لكثيـــر مـــن النـــاس.
ت التهـاب الكبـد فـي حزمـة الفوائـد الصـحية خـدماالكاملـة لسلسـلة ال فـيالضرورية الخاصـة بالتهـاب الكبـد الفيروسـي 

باإلضـافة إلـى ذلـك، فـإن تـوفير ترتيبـات مسـاندة (مثـل المركزيـة الخـدمات أو تقـديم قسـائم  .اً الوطنيـة وتقـديمها مجانـ
الخدمــة، يمكنــه تحســين اإلقبــال علــى مــن ) لخفــض التكــاليف غيــر المباشــرة التــي يتحملهــا المســتفيدون صــالتاالمو 

وتسفر الرسوم المفروضة على المستفيدين عن تفاوتات فـي إتاحـة خـدمات الوقايـة والعـالج  أثرها.يزيد من الخدمة و 
االستفادة من الخدمة، وتسهم في ضـعف االلتـزام بـالعالج، وتزيـد  قليلوالرعاية المتعلقة بالتهاب الكبد، وتؤدي إلى ت

  أعباء مالية غير ضرورية على األسر. فرضمخاطر إخفاق العالج، وت
 
تـــوفير الحمايـــة مـــن المخـــاطر الماليـــة والحصـــول علـــى الخـــدمات الالزمـــة لألشـــخاص المعرضـــين  مـــدتعوي  -٨٤

 للخطــر واألشــخاص المتعايشــين مــع التهــاب الكبــد علــى وجــود نظــام وطنــي أوســع قــوي وعــادل للتمويــل الصــحي.
تجمـع مـن الضـرائب العامـة لـى اإليـرادات التـي عاالعتمـاد غلبـة نظم التمويل العمومية للصحة، التي تتضمن  وُتعد
وينبغي أن تستند آليات المدفوعات المسـبقة  أو ضرائب الدخل للتأمين الصحي اإللزامي، األشد إنصافًا وكفاءة. و/

هــذه إلــى القــدرة علــى الــدفع، مــع تجميــع واســع للمــوارد إلتاحــة تــوفير المنــافع لمــن يحتــاجون إليهــا، بمــا فــي ذلــك مــن 
  ذا النظام.يقدرون على المساهمة في ه ال
  

 القصورٕازالة مواطن خفض األسعار والتكاليف و   ٣-٤-٤  
  

تفـــرض القيـــود الماليـــة علـــى البلـــدان اختيـــار التـــدخالت والنهـــوج األشـــد فعاليـــة، وتوجيـــه هـــذه األنشـــطة إلـــى   -٨٥
الصحية، األثر، وخفض أسعار األدوية وسائر السلع قدر من أعظم فيها ُتحقق مواقع التي المجموعات السكانية وال
ن الكفـاءة فـي يوتعتبـر البـرامج التـي تسـتطيع إثبـات تحقيـق مـردود جيـد مقابـل التكلفـة وتحسـ وزيادة كفاءة الخـدمات.

ينبغـــي دراســـة و  أفضـــل وضـــع يهيئهـــا للمطالبـــة بتخصـــيص عـــادل للمـــوارد وحصـــولها علـــى مســـاندة ماليـــة خارجيـــة.
  البرامج.في جميع ن الكفاءة يإمكانية تحس

  
الميزانيـة الوطنيـة  مـنن كفـاءة تـدفق المـوارد وتخصيصـها واالسـتفادة تحسِّـأن دارة الجيدة للبرامج إللن كميو   -٨٦
تمويـل المـانحين واالتسـاق مـع بـين تنسـيق التحسـين األمـر ويشـمل هـذا  خارجية لتقـديم الخـدمات،المصادر من الأو 

إلــى األداء وزيــادة المحاســبة علــى كــل  الخطــط الوطنيــة والنظــام الصــحي األوســع وتجميــع المــوارد والتمويــل المســتند
 المستويات وعبر جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المنفذون والممولون.

  
ه االستراتيجي   -٨٧ فرص تخفيض التكلفـة مـن خـالل تحسـين كفـاءة الخـدمات وتحسـين االختيـار  ٣ويبين الَتَوجُّ

   ميسورة التكلفة.الخرى األصحية السلع التشخيص و الدوية ووسائل األلقاحات و ال ت منمدادالإلشراء الو 
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  اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

 حشـد للـدعوة إلـى التخصـيص الكـافي للمـوارد المحليـة و  صياغة مبررات قوية لالستثمار في عـالج التهـاب الكبـد
  المساندة التمويلية الخارجية.

  ووضـع خطـة لسـد أي ثغـرة فـي المـوارد مـن خـالل  مكافحة التهاب الكبدلتقدير االحتياجات الوطنية من الموارد
  جمع أموال جديدة وتخصيص موارد صحية كافية اللتهاب الكبد.

 مـن أمـوالهم الخاصـة مباشـرة األفـراد  يـدفعها، بمـا فـي ذلـك اإلنهـاء التـدريجي للنفقـات التـي تقليل العقبـات الماليـة
  .للحصول على خدمات االلتهاب الكبدي والخدمات الصحية األخرى

 وتغطيـة جميـع المجموعـات السـكانية توفير الحماية الصحية الشاملة ضد المخاطر المالية المرتبطـة بالصـحة ،
  م التمويل الصحي اإللزامية العمومية.ظُ وتحديد أنسب طريقة لتحقيق هذه الحماية بما في ذلك نُ 

 من خـالل النظـام الـوطني للرصـد  رصد النفقات والتكاليف الصحية ومردودية خدمات االلتهاب الكبدي
  والتقييم لتحديد الفرص لخفض التكاليف وتحقيق الوفورات.

 :تحديد الفرص لتحسين أوجه الكفاءة في عموم النظام بتوحيد الـنظم  زيادة التنسيق مع البرامج الصحية األخرى
 ارة اإلمدادات.الصحية األساسية، كنظم المعلومات االستراتيجية والموارد البشرية والشراء وٕاد
 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

 الكبــد الفيروســي علــى  تهـابالللهــا مــن أجـل اســتجابة شــاملة  تقــدير االحتياجــات إلــى المــوارد والمراجعــة الدوريــة
 .٢٠٣٠و ٢٠٢٠ عامي المستوى العالمي لتحقيق غايات

  بإيجاد االلتزام السياسـي تجـاه التمويـل المسـتدام  الكبد الفيروسي تهاباللالستجابة لالدعوة إلى التمويل الكامل
والملكية الوطنية، والتخصيص العادل للموارد الحكومية لخدمات التهاب الكبد وٕادراج الخدمات الضـرورية لعـالج 

 االلتهاب الكبدي في حزم الفوائد الصحية الوطنية.
 التمويل الخارجي ألنشطة االسـتجابة اللتهـاب  حشدتمويل لومقترحات  مساندة البلدان لصياغة مبررات استثمار

 الكبد الفيروسي.
 ومردوديتها، ومساندة البلدان العتمـاد منصـة  توفير اإلرشادات واألدوات لتقييم ورصد تكاليف الخدمات الصحية

 ١منظمة الصحة العالمية القطرية للحسابات الصحية.
 
ه االستراتيجي   ٥-٤   اتمخدالوتيرة االبتكار من أجل تسريع  :٥الَتَوجُّ
  

 أوبئة التهاب الكبد الفيروسي سيتطلب تكنولوجيات ونهوجًا جديدة التخلص من
  

تتــيح البحــوث واالبتكــارات فرصــًا لتغييــر مســار االســتجابة العالميــة اللتهــاب الكبــد وتحســين الكفــاءة وجــودة   -٨٨
 ٢٠٣٠و ٢٠٢٠لعــــامي  ةتحقيــــق الغايــــات الطموحــــ مومــــن غيــــر المــــرجح أن يــــت الخــــدمات وتحقيــــق أعظــــم األثــــر.

فهناك حاجة إلى االبتكارات على  األدوية والتكنولوجيات ونهوج تقديم الخدمات.ما هو متوفر من اقتصرنا على  لو
ة ميدانيــة ببحــوث دعومــوينبغــي أن تكــون م امتــداد السلســلة الكاملــة لخــدمات الوقايــة والتشــخيص والعــالج والرعايــة.

 يكفـيبسـرعة وعلـى نطـاق  اتالباحثين وواضعي السياسات لضـمان ترجمـة نتـائج البحـوث إلـى ممارسـ تعاون بينبو 
  .لتحقيق األثر المرجوّ 

                                                           
  :على متاحة الصحية للحسابات القطرية العالمية الصحة منظمة منصة   ١

 http://www.who.int/health-accounts/platform_approach/en/) ٢٠١٦ أبريل /نيسان ١تم االطالع في.(  
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ـــه االســـتراتيجي المجـــاالت التـــي ســـي  -٨٩ فيهـــا البحـــث واالبتكـــار دورًا رئيســـيًا فـــي تســـريع  ؤديويبـــين هـــذا الَتَوجُّ
ه منظمــة الصــحة العالميــة فــي حشــد الشــركاء ؤديــم الــذي توعلــى الــرغم مــن الــدور المهــ االســتجابة اللتهــاب الكبــد.

، فـــإن الجـــزء األكبـــر مـــن الـــدور القيـــادي ســـيكون منوطـــًا بـــاآلخرين، ومـــن ةعالميـــالبحـــوث لل خطـــةوتعزيـــز وصـــياغة 
أيضـــًا مســـؤولية رصـــد تطـــوير  تتحمـــلكمـــا أن المنظمـــة  ضـــمنهم المؤسســـات البحثيـــة والقطـــاع الصـــناعي الخـــاص.

عنــد اللــزوم كمــا تكــون خــرى ونهــوج تقــديم الخــدمات، األســلع التشــخيص و الدويــة ووســائل األلقاحــات و الجديــد مــن ال
وتتـولى البلـدان دورًا حاسـمًا فـي تحديـد أولويـات االبتكـار وتيسـير  عن دمجها بسرعة في مبادئهـا التوجيهيـة.مسؤولة 

لألفــق الزمنــي  ونظــراً  يــة.ميدانال األبحــاثى تنفيــذ تــولكمــا تالتنفيــذ المكتســبة مــن المبكــرة  الخبــراتالبحــوث وتوثيــق 
، ينبغي النظر في تحديد أولويات بحثية علـى المـدى القصـير والمتوسـط ٢٠٣٠عام سنة لتحقيق غايات  ١٥ البالغ

  وتركز هذه االستراتيجية على األولويات على المدى القصير والمتوسط. والطويل.
  

  ساليب المثلى للوقايةبلوغ األ  ١-٥-٤  
 

إلـــى التكنولوجيـــات الحاليـــة للوقايـــة مـــن العـــدوى بالتهـــاب الكبـــد الفيروســـي، هنـــاك فـــرص كبيـــرة باإلضـــافة   -٩٠
  لتحسين وتوسيع مجموعة تدخالت الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي.

 
ســـيتطلب التنفيـــذ الفعـــال لسياســـة منظمـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن مأمونيـــة الحقـــن وحملتهـــا  أدوات الحقـــن:  -٩١

وستستفيد برامج تقلـيص  أدوات الحقن المأمونة الميسورة التكلفة لمنع إعادة االستخدام.هندسة العالمية ابتكارات في 
التــــي قـــد يبقـــى فيهـــا الـــدم بعــــد األضـــرار مـــن التصـــميمات الجديـــدة لإلبـــر والمحــــاقن التـــي تقلـــل "المســـاحة الميتـــة" 

  االستخدام.
 
سيتحسـن بشـدة بفعـل تطـوير  Bإن أي برنـامج للتطعـيم ضـد فيـروس التهـاب الكبـد  لقاحـات التهـاب الكبـد:  -٩٢

لقـاح فيـروس التهـاب جرعـة المـيالد مـن ووجـود نظـام مبسـط للتطعـيم ب ،تجميـدالًا في الحـرارة وعنـد ثباتلقاحات أكثر 
إلـى تقلـيص الجهـود المبذولـة  Cومن عجيب المفارقات أن يؤدي تطـوير العالجـات الفعالـة اللتهـاب الكبـد  .B الكبد

من شأن تطوير وٕالى ضرورة تغيير هذا االتجاه وتحقيق انحساره. و  Cإليجاد لقاحات مضادة لفيروس التهاب الكبد 
يكّمــل ت الوقايــة مــن التهــاب الكبــد وأن يمثــل إضــافة قويــة لحافظــة تــدخالأن  Cلفيــروس التهــاب الكبــد فعــال لقــاح 

 .Cالتقدم الذي طرأ حديثًا على عالج فيروس التهاب الكبد 
 
ينبغي دراسة الـدور المحتمـل للعـالج الوقـائي قبـل  استخدام األدوية المضادة للفيروسات من أجل الوقاية:  -٩٣

ة الخبـــرة المســـتمدة مـــن ظـــحالم، مـــع Cو Bالتعـــرض وبعـــد التعـــرض للوقايـــة مـــن اكتســـاب فيـــروس التهـــاب الكبـــد 
ن هناك حاجـة إلـى إجـراء مزيـد مـن البحـوث حـول وعلى نحو مماثل، فإ االستجابة لفيروس العوز المناعي البشري.

مـــن األم إلـــى الطفـــل، وهـــو  Bاســـتخدام العقـــاقير المضـــادة للفيروســـات للوقايـــة مـــن انتقـــال فيـــروس التهـــاب الكبـــد 
وينبغــي تقيــيم أثــر التغطيــة  .Bلقــاح فيــروس التهــاب الكبــد المــيالد مــن  جرعــةســيكون مكّمــًال مهمــًا للتطعــيم ب مــا

 .Cو Bالتهاب الكبد فيروسي على الوقاية من  Cو Bالكبد  فيروسي التهابالموسعة لعالج 
 
التهـــاب فيروســـي عـــالج بتقيـــيم المنـــافع الوقائيـــة المحتملـــة للتغطيـــة الموســـعة  الوقايـــة:فـــي منـــافع العـــالج   -٩٤
 .Cو Bالتهاب الكبد فيروسي انتقال من حيث  Cو B الكبد

 
 الختبار والتشخيص تحقيق المستوى األمثل من ا  ٢-٥-٤  

  
هناك فرص هائلة لتحسين تكنولوجيـات تشـخيص واسـتراتيجيات ونهـوج التهـاب الكبـد الفيروسـي الضـرورية   -٩٥

الـدقيق والموثـوق والتقيـيم السـريري للتوسيع السريع الختبار خدمات االلتهاب الكبـدي الفيروسـي وضـمان التشـخيص 
تــوافر تكنولوجيــات بســيطة لضــمان إمكانيــة وصــول خــدمات االختبــار إلــى المنــاطق  ويلــزم أيضــاً  ورصــد المرضــى.

وينبغــي إعطــاء األولويــة لتطــوير اختبــارات تشخيصــية  النائيــة والمجموعــات الســكانية التــي يصــعب الوصــول إليهــا.
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ل مراكــز الرعايــة الصــحية لرصــد الِحْمــتجريهــا ، واختبــارات Cو Bالكبــد  هــابفيروســي التســريعة لتشــخيص العــدوى ب
قـرارات اتخـاذ ) لالسترشـاد بهـا فـي C(ومستضـد فيـروس التهـاب الكبـد  Cوالتهـاب الكبـد  Bالفيروسي اللتهاب الكبد 

 الكبدي.شمُّع العالج، وطرق مبسطة للتقييم الموثوق للتليف والت
  

  األدوية وأساليب العالج تحقيق المستوى األمثل من   ٣-٥-٤  
 

تحــوًال كبيــرًا فــي التعامــل مــع  Cأحــدث تطــوير أدويــة شــديدة الفعاليــة لعــالج العــدوى المزمنــة بالتهــاب الكبــد   -٩٦
 )تواليـفمشـاركات (ألدوية الجديدة قيـد التطـوير، و لاإلعجاب خط إنتاج جدير بوهناك أيضًا  .Cأوبئة التهاب الكبد 

أشـد فعاليـة وقـوة وأكثـر احتمـاًال  يةعالج ُنُظمتؤخذ عن طريق الفم و  َتِعُد بتوفير أدوية وجزيئات مرشحة قيد التطوير
 ةط الجينيـانمـاألوتغطـي جميـع وبسـيطة التكـاليف ميسـورة  يـةعالج ُنظُـموينبغـي إعطـاء األولويـة لتطـوير  ومأمونيـة.

فكــان أقــل  Bالتقــدم فــي تطــوير أدويــة لعــالج العــدوى المزمنــة بفيــروس التهــاب الكبــد  أمــا .Cلفيــروس التهــاب الكبــد 
عالجــات  Cو Bالتهـاب الكبـد فيروسـي أوبئـة الــتخلص مـن وسـيتطلب  جـدوى، إذ لـم يـتم بعـد إيجـاد "عـالج شــاف".

اإلضـافة إلـى ذلـك، ب وينبغي أن يحّسن تطوير صيغ عالجية ممتدة المفعول االلتزام بـالعالج. شافية مأمونة وفعالة.
فهنـــاك حاجـــة إلـــى أدويـــة جديـــدة وعالجـــات أخـــرى لتحســـين التـــدبير العالجـــي لمضـــاعفات العـــدوى بالتهـــاب الكبـــد 

 .ةالكبديالخاليا  اسينومار كالفيروسي، بما في ذلك عالجات ألمراض الكبد المزمنة وفشل الكبد و 
  

  ج تقديم الخدماتهُ نُ تحقيق المستوى األمثل من   ٤-٥-٤  
 

ثمـة عـدد قليـل مــن البلـدان التـي لـديها بــرامج صـحة عموميـة تقـدم خــدمات شـاملة اللتهـاب الكبـد، باســتثناء   -٩٧
 Bوتوجد عقبات عديدة أمام إعطاء لقـاح فيـروس التهـاب الكبـد  .Bبرامج تطعيم األطفال ضد فيروس التهاب الكبد 

 خــدماتوكانــت  مــن األم إلــى الطفــل. Bد الد، وهــو تــدخل رئيســي للوقايــة مــن انتقــال فيــروس التهــاب الكبــمــيعنــد ال
تقليص األضرار، التي أثبتت فعاليتها في الوقاية من أوبئة فيروس العوز المنـاعي البشـري بـين متعـاطي المخـدرات 

 ، حتـى علـى الـرغم مـن تماثـل التـدخالت الرئيسـية.Cحقنًا، أقل نجاحـًا فـي الوقايـة مـن أوبئـة فيـروس التهـاب الكبـد 

ســائل التشـخيص الموثوقـة البســيطة ونقـص خــدمات االختبـار الفعالـة التــي يمكنهـا الوصــول ويـؤدي كـل مــن نقـص و 
التشخيص المبكر وتحديـد مرحلـة مـرض التهـاب ليل إمكانية إلى المجموعات السكانية والبيئات األشد تضررًا إلى تق

لتهــاب الكبــد يتلقــون ٪ مــن المصــابين بالعــدوى المزمنــة با١، كــان هنــاك أقــل مــن ٢٠١٥وفــي عــام  الكبــد المــزمن.
 العالج، وفي أغلب األحوال من خالل رعاية سريرية فردية.

 
تقـديم التـي تواجـه تحديات الالضوء على ، كتلك التي أشرنا إليها أعاله، وتسلط هذه الثغرات في االستجابة  -٩٨

واســع  علــى نطــاق العــالج والرعايــة ويتطلــب الخدمــة التــي تتطلــب تحلــيًال دقيقــًا ونهوجــًا جديــدة فــي تقــديم الخــدمات.
 ُنُظــمللمصــابين بالعــدوى المزمنــة بالتهــاب الكبــد نهجــًا جديــدًا للصــحة العموميــة فــي تقــديم الخــدمات، بمــا فــي ذلــك 

ــــة،  ــــة الالمركزي ــــة وفــــي و العــــالج والبروتوكــــوالت المبســــطة والموحــــدة والرعاي ــــة الصــــحية األولي ــــى مســــتوى الرعاي عل
ية لتقييم مختلف نماذج تقديم الخـدمات وفـرص ميداناجة إلى االستثمار في البحوث الوهناك ح المجتمعات المحلية.

العــالج مــدى الحيــاة مــن فيــروس التهــاب  وســيتطلب العــالج الموســع، وخصوصــاً  تحســين جــودة الخــدمات المقدمــة.
رصــد المرضــى ، اســتراتيجيات ونهوجــًا لتحقيــق أقصــى التــزام بــالعالج واالحتفــاظ بالمرضــى فــي الرعايــة، و Bالكبــد 

  مقاومة لألدوية.اللتحري حصائل العالج وٕاخفاقه، والرصد لتحري سمية العقاقير وظهور 
 
 الشراكات والمساءلة والرصد والتقييم وتقدير التكاليف تنفيذ االستراتيجية:  -٥
  

 إن التنفيــذ الفعــال لهــذه االســتراتيجية يتوقــف علــى تضــافر جهــود جميــع أصــحاب المصــلحة فــي اســتجابة  -٩٩
ويتطلب النجاح دورًا قياديًا قويًا وشراكات قوية لضمان اتسـاق السياسـات  القطاع الصحي اللتهاب الكبد الفيروسي.

والبرامج. ويلزم إرساء وتعزيز الصالت بـين مختلـف البـرامج المعنيـة بـأمراض محـددة والبـرامج الشـاملة داخـل قطـاع 
 الصحة.
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  التعاون مع الشركاء ١-٥
 

جمــع بــين شــتى الجهــات والقطاعــات والمنظمــات المعنيــة ، إذ تالصــحة العالميــة دور تنظيمــي مهــم منظمــةل  -١٠٠
عـــن العمـــل مـــع الـــدول  متســـقة. وفضـــالً المنســـقة و الســـتجابة فـــي االتهـــاب الكبـــد الفيروســـي الللـــدعم قطـــاع الصـــحة 

  :ما يلي ب أيضًا مع سائر الشركاء الرئيسيين، بما في ذلكقر األعضاء، تعمل أمانة المنظمة عن 

 خالفـاً  الجهات المانحة الثنائية األطراف والمتعددة األطراف والوكاالت والصناديق والمؤسسات اإلنمائية:
لألمراض السارية الرئيسية األخرى، كفيروس العوز المناعي البشري والسل والمالريا، هناك عدد قليل جدًا 

ويلعـــب التحـــالف العـــالمي مـــن أجـــل اللقاحـــات  التهـــاب الكبـــد الفيروســـي. عممـــن الجهـــات المانحـــة التـــي تـــد
فـي  Bبرامج تمنيـع األطفـال الروتينيـة، مـع إدراج لقـاح فيـروس التهـاب الكبـد عم والتمنيع دورًا حاسمًا في د
مشاركة الجهات  حشدوسيتمثل أحد التحديات الرئيسية خالل السنوات المقبلة في  اللقاح الخماسي التكافؤ.

  المانحة الكبرى والوكاالت اإلنمائية األخرى في االستجابة اللتهاب الكبد الفيروسي.
 

المجتمع المدني دورًا قياديـًا فـي إدراج التهـاب الكبـد الفيروسـي فـي بـرامج العمـل  أدىلقد  المجتمع المدني:
العـالج و إلـى دعالتـي تـتهـاب الكبـد و مثـل مرضـى التي تالجماعات ال ءاأدالصحية واإلنمائية العالمية، مع 

وأنشـأت منظمـة الصـحة العالميـة فريقـًا مرجعيـًا  دور قيـادي قـوي.لالصحة العمومية  في مجال نشطالتي تو 
ينتمـــي إلـــى المجتمـــع المـــدني بشـــأن التهـــاب الكبـــد الفيروســـي يجمـــع بـــين ممثلـــين مـــن نطـــاق عـــريض مـــن 

ويســدي هــذا الفريــق المشــورة  المرتبطــة بالتهــاب الكبــد.شــبكات المجتمــع المــدني مــن ة و ؤيــدمجموعــات المال
التهاب الكبـد، وييسـر نشـر سياسـات المنظمـة وٕارشـاداتها فيها حول وبرامج العمل  هاللمنظمة بشأن سياسات

وللمجتمع المدني ممثلون في جميع األفرقة العاملة التقنية التابعة للمنظمة، ومن ضمنها األفرقة  وتنفيذها.
وهنـــاك مجموعـــة مـــن منظمـــات المجتمـــع  سياســـات المنظمـــة ومبادئهـــا التوجيهيـــة وأدواتهـــا.المعنيـــة بوضـــع 

ات مختلـف األجهـزة الرئاسـية فـي جلسـ نهـا مـن حضـورالمدني تربطهـا عالقـات رسـمية بالمنظمـة، ممـا يمكّ 
  .ةمراقب جهات المنظمة بصفة

 
عنية بالتهاب الكبد الفيروسي تتألف أنشأت المنظمة لجنة استشارية استراتيجية وتقنية م الشركاء التقنيون:

مــن مجموعــة مــن الخبــراء التقنيــين مــن بــرامج مكافحــة التهــاب الكبــد الوطنيــة والمنظمــات المنفــذة والمعاهــد 
فــي مجــال البحثيـة والمجتمــع المـدني إلســداء المشـورة للمــدير العــام بشـأن سياســات وبرنـامج عمــل المنظمـة 

ــ التهــاب الكبــد. الشــركاء التقنيــون دورًا حاســمًا فــي األفرقــة العاملــة التابعــة للمنظمــة المســؤولة عــن  ؤديوي
  وضع سياسات المنظمة ومبادئها التوجيهية.

 
  واإلبالغالرصد والتقييم   ٢-٥
 

 ة بالفعل:موجودسيجري رصد تنفيذ االستراتيجية على ثالثة مستويات باستخدام اآلليات ال  -١٠١

 الُمحرز نحو األهداف والغايات العالمية؛التقدم  رصد وتقييم 

 رصد وتقييم االستجابة على المستوى القطري؛ 

  لإلدارة القائمة على تحقيق النتائج.الصحة العالمية إطار منظمة 
  

نظـام اإلبـالغ العـالمي عـن التقـدم المحـرز فـي التصـدي وسيتم رصد عدد من الغايات مـن خـالل اسـتخدام   -١٠٢
  ٢٠٢٠-٢٠١١واإلطار الخاص برصد وتقييم المساءلة والذي يدعم تنفيذ خطة العمل العالمية للقاحات  يدزألل
  

  رصد التقدم الُمحرز نحو األهداف والغايات العالمية واإلبالغ عنه  ١-٢-٥  
 

ات منتظمـــة لتقيـــيم التقـــدم المحـــرز فـــي مختلـــف جعـــراء ماإلجـــر خطـــط تم إعـــداد العلـــى الصـــعيد العـــالمي، يـــ  -١٠٣
ليــات اآلات علــى البيانــات المتلقــاة مــن البلــدان مــن خــالل مختلــف مراجعــهــذه الاء بنــيتم وســ االلتزامــات والغايــات،

   لرصد والتقييم.الحالية ل



 359 جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون 

  

وسيجري بانتظام تقييم التقدم المحرز على الصعيدين العالمي واإلقليمي نحو الغايات الموضـوعة فـي هـذه   -١٠٤
"وضـــع أســـس للمقارنـــة  -ســتخدام المقارنـــات بـــين البلـــدان وفـــي داخــل كـــل بلـــد كمـــا ســـيجري أيضـــًا ا االســتراتيجية.

لتتضـمن أولويـات  بمـا يكفـيوقد ُصممت هذه االستراتيجية لتكون مرنـة  لتقييم األداء في بلوغ الغايات. -المرجعية" 
المنظمـة عملهـا  وستواصـل إضافية أو لسد الثغرات التي قد يتم تحديدها في استجابة قطاع الصـحة اللتهـاب الكبـد.

مع شركائها لتقديم المساندة للبلدان من أجل الجمـع المنسـق والموحـد للبيانـات حـول المؤشـرات الرئيسـية وفـي إعـداد 
   التقارير العالمية واإلقليمية.

 
باالسـتناد  وستعد المنظمة إطارًا للرصد والمساءلة لالستراتيجية بالتشاور مـع أصـحاب المصـلحة الرئيسـيين  -١٠٥
كمــا سترصــد أيضــًا وتتبــادل البيانــات حــول االســتفادة بمبادئهــا  .المعلومــات االســتراتيجية ونظــم التبليــغ الحاليــةإلــى 

وكــذلك حــول التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ االســتراتيجية، مــن أجــل تســليط التهــاب الكبــد الفيروســي التوجيهيــة المعنيــة ب
 الضوء على العقبات وتشجيع أفضل الممارسات.

  
  تقييم االستجابة على المستوى القطري رصد و   ٢-٢-٥  

 
مؤشــرات  باســتخداملتهــاب الكبــد الفيروســي ينبغــي تقيــيم التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ اســتجابة قطــاع الصــحة ال  -١٠٦

وسـيتم  رصد التنفيذ بعين االعتبار.بحول التوافر وحاصل التغطية واألثر، مع أخذ التوصيات األخرى ذات العالقة 
، وخصوصــًا األهــداف ٢٠٣٠خطــة التنميـة المســتدامة لعــام  صــوب بلـوغ األهــداف الُمحــّددة فــي تتبـع التقــدم المحــرز

  المتعلقة بالصحة، ورفع تقارير عنه.
  

لرصــد وتقيــيم االســتراتيجيات  ةمشــترك نصــةوتســتند المؤشــرات المتعلقــة برصــد تعزيــز الــُنظم الصــحية إلــى م  -١٠٧
وهنــاك أيضــًا  .اهــأعمال المنظمــة ُنظم الصــحية القطريــة، وتنســقترّصــد الــ صــةاســم من االصــحية الوطنيــة يطلــق عليهــ

وسائل لتقدير التقدم المحرز في تنفيذ السياسات والتـدابير القانونيـة والهيكليـة الراميـة إلـى تعزيـز االسـتجابة اللتهـاب 
 الكبد.

  
  إطار منظمة الصحة العالمية لإلدارة القائمة على تحقيق النتائج  ٣-٢-٥  

 
) رؤيـة اسـتراتيجية رفيعـة المسـتوى لعمـل ٢٠١٩–٢٠١٤برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للمنظمـة (يوفر   -١٠٨

: ١وتنــدرج معظــم األنشــطة المتعلقــة بالتهــاب الكبــد الفيروســي فــي الفئــة  وهــو يبــين ســتة مجــاالت عمــل. المنظمــة،
: ٢فئـات أخـرى، وأبرزهـا الفئـة لكن هنـاك أنشـطة أخـرى مهمـة متعلقـة بالتهـاب الكبـد وتنـدرج فـي  .األمراض السارية

تعزيـــز : ٣(بمـــا فيهـــا الســـرطان وتعـــاطي مـــواد اإلدمـــان ورعايـــة الحـــاالت المزمنـــة)، والفئـــة  األمـــراض غيـــر الســـارية
(بمـا فيهـا تـوافر األدويـة ووسـائل التشـخيص،  ٤(بما فيها صحة األم والمراهق والطفل)، والفئة  الصحة طيلة العمر

الخاصـــة  ١ويـــأتي ضـــمن الفئـــة  ملـــة، والمعلومـــات االســـتراتيجية، والمـــوارد البشـــرية).وتـــوفير الخـــدمات بطريقـــة متكا
"بفيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد الفيروسي" مجال عملها الخاص الـذي توضـع لـه خطـط عمـل ثنائيـة 

فتـرة  لكـ تمتـدت وتغطـي هـذه االسـتراتيجية ثـالث فتـرا السـنوات مـع مجموعـة مـن الحصـائل المتفـق عليهـا وميزانيـة.
 مراجعـةويتم رصد تنفيذ خطة العمل من خالل  ).٢٠٢١–٢٠٢٠و ٢٠١٩–٢٠١٨و ٢٠١٧–٢٠١٦ن (يسنتمنها 

ة من صيلمنتصف المدة في نهاية السنة األولى في كل ثنائية، مع رفع تقارير حول التقدم المحرز نحو بلوغ كل ح
 الحصائل في نهاية كل ثنائية.

  
  على المستوى الوطنيتنفيذ االستراتيجية   ٣-٥
 

والجهـــود واألنشـــطة الوطنيـــة ســـتراتيجيات االوضـــع  تقـــديم التوجيـــه حـــولتهـــدف االســـتراتيجية العالميـــة إلـــى   -١٠٩
 وستساعد المشاركة الواسعة من خالل عملية اإلعداد في فعالية التنفيذ. وتنفيذها.الفيروسي التهاب الكبد الخاصة ب

القطـــري، البـــد مـــن مواءمـــة االســـتراتيجيات أو الخطـــط الوطنيـــة الصـــعيد  علـــىالملكيـــة الشـــعور بومـــن أجـــل تمكـــين 
، مثــل خطـــط التنميــة الوطنيـــة واالســتراتيجيات الوطنيـــة لقطــاع الصـــحة اً حاليـــموجــودة اللتهــاب الكبـــد مــع الخطـــط ال

ليـــة كمـــا ينبغـــي أن تتـــواءم أيضـــًا، قـــدر اإلمكـــان، مـــع الـــدورات التخطيطيـــة والما واســـتراتيجيات األمـــراض األخـــرى.
  الوطنية.



٨الملحق  360  

  المساءلة  ٤-٥
 

ُتعد آليات المساءلة الجيدة األداء والشفافة والتي يشارك فيها المجتمع المدني مشاركة قوية، بالغة األهمية   -١١٠
 ومــن الشــركاء وأصــحاب المصــلحة الالزمــين لحشــد اســتجابة فعالــة اللتهــاب الكبــد الفيروســي. نطــاقنظــرًا التســاع 

اللبنات المهمة في هذا الشأن تـدعيم دور القيـادة وتصـريف الشـؤون القـوي الـذي يشـمل المشـاركة الكاملـة مـع جميـع 
أصحاب المصلحة المعنيين، ووضع غايات واضـحة، واسـتخدام المؤشـرات المالئمـة لتتبـع التقـدم، وترسـيخ عمليـات 

 رفع التقارير.لشفافة وشاملة للتقييم و 
  
  تنفيذ االستراتيجيةتقديرات تكاليف   ٥-٥
 

 ٢٠٢١–٢٠١٦ الفيروسـي من المتوقع أن تحقق االستراتيجية العالميـة لقطـاع الصـحة بشـأن التهـاب الكبـد  -١١١
٪ فــي عــدد الوفيــات المرتبطــة بالتهــاب الكبــد بحلــول ١٠٪ فــي الحــاالت الجديــدة وخفضــًا بنســبة ٣٠خفضــًا بنســبة 

٪ فــي عــدد الوفيــات المرتبطــة بالتهــاب ٦٥وخفضــًا بنســبة  ٪ فــي الحــاالت الجديــدة٩٠، وخفضــًا بنســبة ٢٠٢٠ عــام
  .٢٠٣٠الكبد بحلول عام 

 
) Cوالتهــــاب الكبــــد  Bوتتمثــــل التــــدخالت الرئيســــية فــــي االختبــــار والعــــالج (لكــــال فيروســــي التهــــاب الكبــــد   -١١٢
د )، والتطعـيم ضـ٢٠٣٠ عـام ٪ مـن المـؤهلين بحلـول٨٠، وعـالج ٢٠٢٠ماليين شـخص بحلـول  ثمانية عالج (مع

)، والوقايــة مــن انتقــال العــدوى مــن األم إلــى ٢٠٢٠ عــام ٪ بحلــول٩٠(مــع تغطيــة بنســبة  Bفيــروس التهــاب الكبــد 
، ٢٠٣٠ عـــام ٪ بحلـــول٩٠الد، ومـــيالتطعـــيم عنـــد ال بجرعـــة، ٢٠٢٠ عـــام ٪ بحلـــول٥٠الطفـــل (مـــع تغطيـــة بنســـبة 

مضادات الفيروسات في الفترة المحيطـة الد والتدخالت اإلضافية بما فيها ميالتطعيم عند الجرعة من  متضمنة كالً 
)، وتقلــيص األضــرار بــين متعــاطي المخــدرات حقنــًا (تــوفير أدوات حقــن معقمــة والعــالج باالستعاضــة عــن الدةبــالو 

 المواد األفيونية)، وتدابير لتحقيق أقصى مستوى من مأمونية الدم والحقن.
 

تتضـمن هـذه االسـتراتيجية مـا  بعـض التـدخالت:ُيفترض أن يتقاسم مختلف أقسام القطاع الصحي تكـاليف   -١١٣
والعـالج باالستعاضـة عـن المـواد األفيونيـة،  ٪ من التكلفة التقديرية للتواصل مع متعـاطي المخـدرات حقنـاً ٢٥نسبته 

٪ مـن التكـاليف ١٠ألن هذه التكاليف مدرجة أيضًا في استراتيجية فيروس العوز المناعي البشري؛ وما نسـبته  نظراً 
٪ مــن تكــاليف ١٠لمأمونيــة الــدم والحقــن مدرجــة فيهــا؛ وال تتضــمن اســتراتيجية التهــاب الكبــد إال مــا نســبته  التقديريــة

ألن تكـــاليف حمـــالت  ألمـــاكن األخـــرى، نظـــراً ل٪ مـــن تكـــاليف االختبـــار المتوقعـــة ٥٠االختبـــار المتوقعـــة ألفريقيـــا و
  في استراتيجية فيروس العوز المناعي البشري. االختبار النشطة مدرجة أيضاً 

 
متوســـطة الـــدخل، تعتبـــر التكـــاليف الكاملـــة النيا مـــن البلـــدان وفـــي البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل والشـــريحة الـــدُ   -١١٤

متوســطة الــدخل والبلــدان الأمــا فــي الشــريحة العليــا مــن البلــدان  للتــدخالت تكــاليف إضــافية بالنســبة لقطــاع الصــحة.
خل، فـــالمتوقع أن يـــتم تعـــويض تكـــاليف التـــدخالت، جزئيـــًا أو كليـــًا، مـــن خـــالل الوفـــورات الناتجـــة عـــن المرتفعـــة الـــد

انخفاض االحتياجات إلى الرعاية لمن هم في مرحلة متقدمـة مـن المـرض أو الحلـول محـل العالجـات البديلـة األقـل 
٪ مــن التكــاليف بالنســبة للبلــدان ١٠٠تيجية وبالتــالي تشــمل التكلفــة التقديريــة لهــذه االســترا فعاليــة المســتخدمة حاليــًا.

٪ مــن التكــاليف بالنســبة للشــريحة العليــا مــن ٢٥متوســطة الــدخل والنيا مــن البلــدان المنخفضــة الــدخل والشــريحة الــدُ 
 تكلفة البلدان المرتفعة الدخل.هذه التكاليف التقديرية وال تشمل  متوسطة الدخل.الالبلدان 

 
مليــون دوالر  ١١ ٩٠٠مــا قيمتــه  ٢٠٢١–٢٠١٦لتنفيــذ هــذه االســتراتيجية للفتــرة وتبلــغ التكلفــة اإلجماليــة   -١١٥

مليون دوالر  ٤١٠٠ذروة التكلفة السنوية في هذه الفترة، وذلك بقيمة  ٢٠٢١) ويمثل عام ٨الشكل انظر ( أمريكي.

 ٢٠٢٦ عـام ا فـي، تواصل التكـاليف السـنوية ارتفاعهـا وتصـل إلـى ذروتهـ٢٠٢١وفي السنوات التالية لعام  أمريكي.
. ٢٠٣١مليون دوالر أمريكي في السنة فـي عـام  ٣٥٠٠ثم تتراجع التكاليف إلى  مليون دوالر أمريكي. ٥٢٠٠عند 

 .Cالتهاب الكبـد بوالتكاليف المرتبطة   Bالتهاب الكبد  وعالج وتتمثل الدوافع الرئيسية للتكلفة في خدمات التحري 
 Bبيـــر نتيجـــة انخفـــاض الحاجـــة إلـــى اختبـــارات فيـــروس التهـــاب الكبـــد وتتراجـــع التكـــاليف فـــي المســـتقبل إلـــى حـــد ك

(نتيجــة انخفــاض معــدالت الحــاالت الجديــدة، واســتحداث عــالج  Bوانخفــاض أحمــال عــالج فيــروس التهــاب الكبــد 
 لألشخاص الذين يعالجون بمضادات الفيروسات).
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البلــدان المنخفضــة الــدخل والبلــدان عبــر جميــع  ٢٠٢١–٢٠١٦وألغــراض المقارنــة، فــإن التكلفــة فــي الفتــرة   -١١٦
تكــــــاليف البلــــــدان المرتفعــــــة الــــــدخل) وال تشــــــتمل التكــــــاليف الكاملــــــة لهــــــذه البلــــــدان وتتضــــــمن المتوســــــطة الــــــدخل (

وفــي هــذا الســيناريو، تبلــغ التكلفــة الســنوية فــي فتــرة االســتراتيجية ذروتهــا عنــد  مليــون دوالر أمريكــي. ١٩ ٣٠٠ تبلــغ
، تواصــل التكــاليف الســنوية ارتفاعهــا، حيــث تبلــغ ٢٠٢١وفــي الســنوات التاليــة لعــام  مليــون دوالر أمريكــي. ٧١٠٠

 ثم تأخذ في التراجع. ٢٠٢٥مليون دوالر أمريكي في عام  ٨٨٠٠ذروتها عند 
 

   تكلفــــــة تنفيــــــذ االســــــتراتيجية العالميــــــة لقطــــــاع الصــــــحة بشــــــأن التهــــــاب الكبــــــد الفيروســــــي،  : ٨الشــــــكل 
 والرات األمريكية)(بماليين الد ٢٠٣٠–٢٠١٦ الفترة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

  ٣التذييل 
  

  االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة
 ٢٠٢١-٢٠١٦في الفترة  األمراض المنقولة جنسياً بشأن 

  
 المقدمة والسياق

  
إلـى  ٢٠٢١-٢٠١٦ فـي الفتـرة األمـراض المنقولـة جنسـياً تستند االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشـأن  -١

تمخـــض عنهـــا تقيـــيم تنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض المنقولـــة جنســـيًا االســـتنتاجات التـــي 
وتنص على رؤية وأهداف وغايـات ومبـادئ إرشـادية وٕاجـراءات ذات أولويـة  ٢٠١٥،١-٢٠٠٦ومكافحتها في الفترة 
  الصحة العمومية. كمشكلة من مشكالت األمراض المنقولة جنسياً للقضاء على وباء 

 
                                                           

 .ايزالتقرير المرحلي  ٦٨/٣٦ج الوثيقة   ١
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العالج لمنع انتقال فيروس التهاب 
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مجموعة من األهداف والغايات العالمية الطموحة فـي مجـال  ٢٠٣٠لعام  ١دد خطة التنمية المستدامةتحو  -٢
ضــمان تمّتــع الجميــع (مقترحــةال إلــى االســتراتيجيةمــن الخطــة ذا أهميــة خاصــة بالنســبة  ٣ويعتبــر الهــدف  الصــحة.

تركيــزه علــى المجــاالت ذات  )، بمــا فــي ذلــك١ طــار(انظــر اإل )ة فــي جميــع األعمــاريــبأنمــاط عــيش صــحية وبالرفاه
 الصحة.بالعالقة 

  
 عناصـرمهمًا من  عنصراً األمراض المنقولة جنسياً االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن  هذه وتصف -٣

منظمـــة الصـــحة للبلـــدان و ينبغـــي لحيـــث توضـــح اإلجـــراءات التـــي  إســـهام قطـــاع الصـــحة فـــي تحقيـــق هـــذه الغايـــات،
وتكثّفهــا لكــي  المنقولــة جنســياً لألمــراض  االســتجابةولــو ُنفــذت هــذه اإلجــراءات فإنهــا ستســّرع  .أن تتخــذها العالميــة

عالوة على ذلك، فإن تنفيذ االستراتيجية العالمية لقطاع و  يصبح التقدم نحو القضاء على هذه األوبئة واقعًا ملموسًا.
ًا سياســيًا ومــوارد لزيــادة تســريع االســتجابة ، فــور اعتمادهــا، ســيتطلب التزامــاألمــراض المنقولــة جنســياً الصــحة بشــأن 

  بعده. وما ٢٠٣٠على مدى السنوات الخمس المقبلة والستدامة العمل حتى عام 
 
باعتبارهـا بالغـة  األمـراض المنقولـة جنسـياً االستراتيجية إلى استجابة قطاع الصحة بشأن أوبئـة  هذه تنظرو  -٤

األهمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وهـي إحـدى الغايـات الصـحية األساسـية ألهـداف التنميـة المسـتدامة التـي 
وستسهم هذه االستراتيجية وتنفيذها، فور اعتمادها، فـي حـدوث تراجـع  .٢٠٣٠حددتها خطة التنمية المستدامة لعام 

والوفيـات ذات العالقـة بهـذه األمـراض (بمـا فـي ذلـك حـاالت  المنقولـة جنسـياً األمراض كبير في اإلصابات الجديدة ب
 عافيــةاإلمــالص وســرطان عنــق الــرحم)، وتحّســن فــي الوقــت نفســه صــحة الفــرد والصــحة الجنســية للرجــال والنســاء و 

ق التوسـع فـي عـن طريـ لوقايـة وتركيزهـاالشاملة لة الجهود الرامية إلى تسريع جهود االستراتيجيوسترشد  الناس كافة.
إلـى المعلومـات النـاس  جميـع ٕاتاحـة وصـول، و توليفة مسندة بالبينات من النهوج السـلوكية والحيويـة الطبيـة والهيكليـة

ن إتاحـة العـالج والرعايـة الشـاملة الطويلـة سـيأمراض معديـة منقولـة جنسـيًا، وتحاإلصابة بـب فيما يتعلقحالتهم  بشأن
 تشـــــجع المـــــرتبطين باإلصـــــابة بهـــــذه األمـــــراض. كمـــــامييـــــز لوصـــــم والتالمـــــدى عنـــــد الحاجـــــة، وتتصـــــدى النتشـــــار ا

يقـــوم علـــى مبـــادئ حقـــوق اإلنســـان والمســـاواة بـــين الجنســـين و ركـــز علـــى النـــاس ينهـــج  االســـتراتيجية علـــى اعتمـــاد
 واإلنصاف في الصحة.

 
ة فـي جميـع يـوبالرفاهضمان تمّتع الجميـع بأنمـاط عـيش صـحية  :من أهداف التنمية المستدامة ٣الهدف   :١ اإلطار
 األعمار
  الغايات

 ٢٠٣٠ مولود حي بحلول عام ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة لكل  ٧٠إلى أقل من  األمهاتخفض النسبة العالمية لوفيات   ١-٣
، بسـعي جميـع البلـدان ٢٠٣٠وضع نهاية لوفيات المواليد واألطفال دون سن الخامسة التي يمكـن تفاديهـا بحلـول عـام   ٢-٣

مولــود حــي، وخفــض وفيــات  ١٠٠٠حالــة وفــاة فــي كــل  ١٢وفيــات المواليــد علــى األقــل إلــى  إلــى بلــوغ هــدف خفــض
 مولود حي ١٠٠٠حالة وفاة في كل  ٢٥األطفال دون سن الخامسة على األقل إلى 

وضع نهاية ألوبئة األيـدز والسـل والمالريـا واألمـراض المداريـة المهملـة ومكافحـة االلتهـاب الكبـدي الوبـائي واألمـراض   ٣-٣
 ٢٠٣٠المنقولة بالمياه واألمراض المعدية األخرى بحلول عام 

تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خـالل الوقايـة والعـالج وتعزيـز الصـحة   ٤-٣
 ٢٠٣٠والسالمة العقليتين بحلول عام 

الوقايــة مــن إســاءة اســتعمال المــواد، بمــا يشــمل تعــاطي المخــدرات وتنــاول الكحــول علــى نحــو يضــر بالصــحة،  تعزيــز  ٥-٣
 وعالج ذلك

                                                           
الــرابط  ، انظــر٢٠٣٠خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  عالمنــا:تحويــل  – ٧٠/١قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة    ١

نيســـــان/ أبريـــــل  ١٣ تـــــم االطـــــالع فــــي( http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E :التــــالي
٢٠١٦.( 
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 ٢٠٢٠إلى النصف بحلول عام  في العالم خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور  ٦-٣
ا فــي ذلـــك خـــدمات ومعلومـــات تنظـــيم ضــمان حصـــول الجميـــع علـــى خـــدمات رعايــة الصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة، بمـــ  ٧-٣

 ٢٠٣٠األسرة والتوعية الخاصة به، وٕادماج الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام 
تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وٕامكانيـة الحصـول علـى خـدمات الرعايـة   ٨-٣

 دة وٕامكانية حصول الجميع على األدوية واللقاحات الجّيدة والفعالة والميسورة التكلفةالصحية األساسية الجي
الحد بدرجـة كبيـرة مـن عـدد الوفيـات واألمـراض الناجمـة عـن التعـّرض للمـواد الكيميائيـة الخطـرة وتلويـث وتلـّوث الهـواء   ٩-٣

 ٢٠٣٠والماء والتربة بحلول عام 
 لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في جميع البلدان، حسب االقتضاءتعزيز تنفيذ االتفاقية اإلطارية   أ-٣
دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات واألدوية لألمراض المعدية وغيـر المعديـة التـي تتعـرض لهـا البلـدان الناميـة   ب-٣

إلعــالن الدوحــة  لــة، وفقــاً فــي المقــام األول، وتــوفير إمكانيــة الحصــول علــى األدويــة واللقاحــات األساســية بأســعار معقو 
بشأن اتفاق منظمـة التجـارة العالميـة المتعلـق بالجوانـب المتصـلة بالتجـارة مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة (المعـروف باسـم 
اتفاق تـريبس) والصـحة العامـة، الـذي يؤكـد حـق البلـدان الناميـة فـي االسـتفادة بالكامـل مـن األحكـام الـواردة فـي اتفـاق 

ســيما العمــل مــن أجــل إمكانيــة حصــول الجميــع لالزمــة لحمايــة الصــحة العامــة، والجــه المرونــة اتــريبس فيمــا يتعلــق بأو 
 على األدوية

زيــادة التمويــل فــي قطــاع الصــحة وتوظيــف القــوى العاملــة فــي هــذا القطــاع وتطويرهــا وتــدريبها واســتبقائها فــي البلــدان   ج-٣
 يرة النامية، زيادة كبيرةوالدول الجزرية الصغ النامية، وبخاصة في أقل البلدان نمواً 

ســيما البلــدان الناميــة، فــي مجــال اإلنــذار المبكــر والحــد مــن المخــاطر وٕادارة المخــاطر تعزيــز قــدرات جميــع البلــدان، وال  د-٣
 الصحية الوطنية والعالمية

  
، والســـعي نحـــو تـــوفير التغطيـــة ٢٠٣٠تمامـــًا مـــع خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام  االســـتراتيجية هـــذه تتســـق -٥

كمــا تتســق مــع اســتراتيجيات وخطــط الصــحة العالميــة األساســية األخــرى التــي وضــعتها منظمــة  الصــحية الشــاملة.
وز المناعي الصحة العالمية، بما في ذلك االستراتيجيات والخطط المعنية بالصحة الجنسية واإلنجابية، وفيروس الع

البشــري، والعنــف ضــد النســاء والفتيــات، وصــحة المــراهقين، وصــحة األمهــات والمواليــد واألطفــال، واألمــراض غيــر 
 ١على الناس، والتهاب الكبد الفيروسي، والسل، ومأمونية الدم. تي تركزالسارية، والخدمات الصحية المتكاملة ال

  
والبـــد مـــن التأكيـــد علـــى الشـــراكات الواســـعة والـــروابط القويـــة مـــع القضـــايا الصـــحية واإلنمائيـــة األخـــرى فـــي  -٦

االســتراتيجية اسـتراتيجيات الصــحة العالميــة مسـودة وتأخــذ  .المنقولــة جنسـياً المرحلـة التاليــة مـن االســتجابة لألمـراض 
لصـندوق العـالمي لمكافحـة األيـدز والسـل والمالريـا، الرئيسـيين فـي اعتبارهـا، بمـا فـي ذلـك ا التنميـةالخاصة بشـركاء 

وخطـة رئــيس الواليـات المتحــدة الطارئـة للمســاعدة فـي مجــال مكافحـة األيــدز، والتحـالف العــالمي مـن أجــل اللقاحــات 
  ٢).٢٠٣٠-٢٠١٦والتمنيع، واالستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق (

                                                           
شـبكة اإلنترنـت،  استراتيجيات وخطط الصحة العالمية األساسية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية متاح علىبعض    ١

فيمـا يتعلـق بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري  ٢٠٢١-٢٠١٦بما في ذلك ثالثة استراتيجيات عالمية لقطاع الصحة في الفتـرة 
    /http://www.who.int/reproductivehealth/ghs-strategies/en :ظروالتهاب الكبد الفيروسي واألمراض المنقولة جنسيًا، ان

 )؛٢٠١٦نيســـــــان/ أبريـــــــل  ٢٤فـــــــي  االطـــــــالع م(تـــــــ /http://www.who.int/hiv/strategy2016-2021/online-consultation/enو
ـــــــرابط التـــــــالي:  نيســـــــان/  ٢٠ تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي( /http://www.who.int/tb/strategy/enواســـــــتراتيجية دحـــــــر الســـــــل انظـــــــر ال

وفضـــًال علـــى ذلـــك، تتـــاح المعلومـــات عـــن دور المنظمـــة فـــي الـــدعوة والمشـــاورات اإللكترونيـــة الحاليـــة، مثـــل  )٢٠١٦ أبريـــل
نيســان/  ٢٠(تــم االطــالع فــي  /http://www.who.int/reproductivehealth/en"إعطــاء صــوت للشــباب"، انظــر الــرابط التــالي: 

  )؛ وخطة العمل العالمية للمنظمة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات ٢٠١٦أبريل 
http://www.who.int/drugresistance/global_action_plan/en/  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٤تم االطالع في(. 

  ) متاحة على:٢٠٣٠-٢٠١٦االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق (   ٢
http://www.everywomaneverychild.org/global-strategy-2  ٢٠١٦ نيسان/ أبريل ٢٢(تم االطالع في.( 
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مضــــمونة الجــــودة التــــي ال غنــــى عنهــــا لتلبيــــة ال اض المنقولــــة جنســــياً األمــــر االســــتراتيجية خــــدمات  تحــــددو  -٧
، األمـــراض المنقولـــة جنســـياً احتياجـــات النـــاس وأفضـــلياتهم، وتقتـــرح إجـــراءات للتصـــدي للمحـــددات األساســـية ألوبئـــة 

 إتاحـةالتي تجعل الناس أكثر عرضة لخطر اإلصابة بالعدوى وتحـد مـن  جحافاتفي ذلك الوصم والتمييز، واإل بما
االســتراتيجية كيفيــة ضــمان التغطيــة المنصــفة  مســودة عــالوة علــى ذلــك، تصــفو  خــدمات الوقايــة والعــالج الفعالــة.

بالخــدمات وتحقيــق أكبــر األثــر لجميــع المحتــاجين، وهــو مــا يشــمل تركيــزًا علــى عمــوم الســكان وعلــى المجموعــات 
  .)٢(انظر اإلطار  بسواء سواءً  المحددةالسكانية 

  
  عات السكانية المحددةالمجمو   :٢اإلطار 

لديه، وينبغـي أن  األمراض المنقولة جنسياً ينبغي لكل بلد أن ُيعّرف المجموعات السكانية المحددة األشد تضررًا من أوبئة 
تســـتند االســـتجابة إلـــى الســـياق الوبـــائي واالجتمـــاعي. وســـوف تشـــمل المجموعـــات الســـكانية المحـــددة عنـــد التركيـــز علـــى 

المجموعـات السـكانية التـي ُيمـارس فيهـا الجـنس علـى األرجـح مـع عـدد كبيـر مـن العشـراء، مثـل  جنسـياً األمراض المنقولـة 
العــاملين فــي مجــال الجــنس وزبــائنهم. وتشــمل المجموعــات الســكانية األخــرى التــي ينبغــي أن تؤخــذ فــي االعتبــار الرجــال 

ين بالفعـل بالعـدوى بمـرض منقـول جنسـيًا، بمـا الذين يمارسون الجنس مع الرجال، والمتحولين جنسيًا، واألشخاص المصاب
في ذلك األشخاص المتعايشون مع فيروس العوز المناعي البشري. ويتداخل العديد من هذه المجموعات مـع المجموعـات 
المسلم بأنها من المجموعات الرئيسية بالنسـبة إلـى فيـروس العـوز المنـاعي البشـري. وتشـمل المجموعـات األخـرى التـي قـد 

، الشـــباب، والمـــراهقين، والنســـاء، والمجموعـــات الســـكانية األمراض المنقولـــة جنســـياً يعة التـــأثر بصـــفة خاصـــة بـــتكـــون ســـر 
المتنقلــة، واألطفــال والشــباب الــذين يعيشــون فــي الشــارع، والســجناء، واألشــخاص الــذين يتعــاطون المخــدرات، واألشــخاص 

  المتضررين من النزاعات واالضطرابات المدنية.
 
االسـتراتيجية أيضـًا باتبـاع نهـوج للتقليـل إلـى أدنـى حـد مـن مخـاطر تعـرض مـن يحتـاجون إلـى كما توصـي  -٨

 التــي األولويــة ذات اإلجــراءات مــن العديــد ويعتمــد الخــدمات للضــوائق الماليــة؛ وتعتمــد االبتكــار لــدفع عجلــة التقــدم.
 العالميــة االســتراتيجية تنفيــذ عنهــا تمخــض التــي البيِّنــات مــن قويــة مجموعــة علــى الضــوء االســتراتيجية عليهــا تســلط
 ٢وأنشطة االستجابة حول العالم. ٢٠١٥-٢٠٠٦ في الفترة ١جنسياً  المنقولة األمراض بشأن

  
 الخطوط العريضة لالستراتيجية

  
 لمحة عامة لها): ١تتألف االستراتيجية من األقسام الرئيسية الخمسة التالية (يورد الشكل  -٩
 

 وأنشـطة وعبئهـا األمـراض المنقولـة جنسـياً  ألوبئـة الـراهن الوضـع يسـتعرض - العـام السـياقتحديد   )١(
 استجابة في الكافي االستثمار ضرورة على الحجة ويقيم، مستقبالً  والتحديات الفرص ويحدد، لها االستجابة

 .المنقولة جنسياً  لألمراض الصحة قطاع

يصـــف األطـــر التنظيميــــة الثالثـــة لالســــتراتيجية (التغطيـــة الصــــحية  - االســــتراتيجية وضـــع إطــــار  )٢(
  ، ونهج الصحة العمومية)، ويعرض هيكل االستراتيجية.األمراض المنقولة جنسياً الشاملة، وسلسلة خدمات 

يقدم مجموعة من الغايات المتعلقة باألثر وتغطيـة  - الرؤية والهدف والغايات والمبادئ التوجيهية  )٣(
 االستجابة. لتوجيه ٢٠٣٠و ٢٠٢٠الخدمة لعامي 

                                                           
، انظــــــــــر ٢٠١٥-٢٠٠٦ االســـــــــتراتيجية العالميـــــــــة بشـــــــــأن الوقايـــــــــة مـــــــــن األمـــــــــراض المنقولـــــــــة جنســـــــــيًا ومكافحتهـــــــــا:   ١

http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/stis_strategy[1]en.pdf  ٢٠١٦ نيسان/ أبريل ٢٢(تم االطالع في(. 

 .)٢٠١٥( زايالتقرير المرحلي  ٦٨/٣٦جانظر الوثيقة    ٢



 365 جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون 

  

لبلـــدان ل ينبغـــييوصـــي بـــاإلجراءات التـــي  - التوجهـــات االســـتراتيجية واإلجـــراءات ذات األولويـــة  )٤(
 ضمن كل واحد من التوجهات االستراتيجية الخمسة.أن تتخذها منظمة الصحة العالمية لو 

العناصر الرئيسية في  وضحي –القيادة والشراكات والمساءلة والرصد والتقييم  تنفيذ االستراتيجية:  )٥(
 االستراتيجية. تنفيذ

  
فـي الفتـرة  األمـراض المنقولـة جنسـياً الستراتيجية العالميـة لقطـاع الصـحة بشـأن ل الخطوط العريضة  :١الشكل 

٢٠٢١-٢٠١٦  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  والوفيات الناجمة عن اإلصابة  المنقولة جنسياً انعدام المضاعفات المتصلة باألمراض  :الرؤية
بهذه األمراض المعدية، وانعدام التمييز في عالٍم يستطيع فيه األشخاص المتعايشون معها أن ينعموا بحياة 

 طويلة وصحية.

  بوصفها شواغل  المنقولة جنسياً القضاء على أوبئة األمراض  :الهدف
 رئيسية للصحة العمومية، وضمان تمّتع جميع األشخاص في كل األعمار بحياة صحية وتعزيز عافيتهم.

  : ٢٠٣٠غايات عام   
  ).٢٠١٨٪ (البيانات األساسية العالمية لعام ٩٠عالميًا بنسبة  باللولبية الشاحبةخفض معدالت اإلصابة 
  ).٢٠١٨٪ (البيانات األساسية العالمية لعام ٩٠عالميًا بنسبة  بالنيسرية البنّيةخفض معدالت اإلصابة 

  .البلدان من ٪٨٠ في حي مولود ١٠٠ ٠٠٠ لكل أقل أو حالة ٥٠ إلى الِخلقي الزهري حاالت عدد خفض
٪ ٩٠بنســبة  التغطيــة بلقــاح فيــروس الــورم الحليمــي البشــري فــي بــرامج التطعــيم الوطنيــة علــى حفــاظ البلــدان

 لها). عادلة٪ على األقل في جميع المقاطعات (أو الوحدات اإلدارية الم٨٠نسبةعلى الصعيد الوطني و 

 وسلسلة الخدمات، ونهج الصحة العمومية.: التغطية الصحية الشاملة، ُأطر العمل

 األبعاد الثالثة للتغطية الصحية الشاملة

  التوجه 
   ١االستراتيجي 

توفير المعلومات من 
  أجل تركيز العمل

 "الهوية والمكان

  التوجه 
  ٢االستراتيجي 

التدخالت الرامية 
  إلى إحداث األثر

  
 "ماذا"

  التوجه 
   ٣االستراتيجي 

تقديم الخدمات من 
أجل تحقيق 
  اإلنصاف

 "كيف"

  التوجه 
  ٤االستراتيجي 

التمويل من أجل 
  تحقيق االستدامة

  
 التمويل

  التوجه 
   ٥االستراتيجي 

االبتكار من أجل 
  تسريع العمل

  
 المستقبل

  تنفيذ االستراتيجية:
 رصد والتقييمالقيادة والشراكة والمساءلة وال

 العمل الُقطري

عمل المقر الرئيسي للمنظمة ومكاتبها 
 عمل الشركاء الدوليين اإلقليمية والُقطرية

عمل الشركاء القطريين

ييم
التق
د و
رص
ال
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 أولوية عالمية المنقولة جنسياً ِلَم ينبغي أن تمثل االستجابة لألمراض  :السياق العام تحديد  -١
 

والوفيات النـاتج عـن الممرضـات المسـببة لألمـراض المنقولـة جنسـيًا حـول العـالم إلـى  يؤدي عبء المراضة -١٠
). ٢(انظـر الشـكل  تقويض نوعية الحياة فضًال عـن تقـويض الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة وصـحة المواليـد واألطفـال

أيضــًا، علــى نحــو غيــر مباشــر، انتقــال فيــروس العــوز المنــاعي البشــري عــن  األمــراض المنقولــة جنســياً تّســهل  كمــا
فـي  األمـراض المنقولـة جنسـياً وتتسـبب  .طريق الجنس وتسّبب تغيرات خلوية تسبق اإلصابة ببعض أنواع السـرطان

ضــــغوط كبيــــرة علــــى ميزانيــــات بعــــض األســــر المعيشــــية والــــُنظم الصــــحية الوطنيــــة فــــي البلــــدان المتوســــطة الــــدخل 
 .)٣(اإلطار  لمنخفضة الدخل ولها أثر سلبي على عافية األفراد عموماً وا

 
 المنقولة جنسياً العبء الخفي لألمراض   :٣اإلطار 

مليـــون حالـــة إصـــابة جديـــدة ســـنويًا بـــأمراض معديـــة منقولـــة جنســـيًا قابلـــة للشـــفاء بـــين  ٣٥٧تشـــير التقـــديرات إلـــى أن هنـــاك 
ــــذين تتــــراوح أعمــــارهم بــــين  مليــــون)،  ١٣١( المتــــدثرة الحثريــــة :، أال وهــــي)٢ســــنة (انظــــر الشــــكل  ٤٩–١٥األشــــخاص ال

وتصـل معـدالت انتشـار بعـض  مليـون).* ١٤٢( المشـعرة المهبليـةوماليـين)،  ٦الزهـري (و مليـون)،  ٧٨( النيسـيرية البنيـةو
وى فيـــروس ، حيـــث يبلــغ عــدد األشـــخاص المصــابين بعــدإلــى معـــدالت مرتفعــة أيضــاً  المنقولـــة جنســياً األمــراض الفيروســية 

 ٢٩١ مليــون شــخص، وعــدد النســاء المصــابات بفيــروس الــورم الحليمــي البشــري ٤١٧إلــى  ٢الهــربس البســيط مــن الــنمط 
ولهـذه األوبئـة أثـر عميـق  حسـب اإلقلـيم ونـوع الجـنس. األمـراض المنقولـة جنسـياً ويتفـاوت معـدل انتشـار هـذه  مليـون امـرأة.

 حهم في كل أنحاء العالم:على صحة األطفال والمراهقين والبالغين وأروا
  حالــة وفــاة بــين األجنــة والمواليــد  ٣٠٠ ٠٠٠يتســبب الزهــري أثنــاء الحمــل فــي أكثــر مــن  -وفيــات األجنــة والمواليــد

  طر الوفاة المبكرة؛اخزيادة مرضيع ل ٢١٥ ٠٠٠كل سنة، وفوق ذلك يعّرض 
  حالـة إصـابة  ٥٣٠ ٠٠٠البشري مسؤولة عما يقدر بنحـو  عدوى فيروس الورم الحليميُتعد  -سرطان عنق الرحم

 هذا السرطان سنويًا؛ ناجمة عنحالة وفاة  ٢٦٤ ٠٠٠بسرطان عنق الرحم 
  مثل السيالن والمتدثرة الحثرية، من أسباب العقم المهمة حول العالم؛األمراض المنقولة جنسياً تعتبر  -العقم ، 
  وجــود مــرض معــٍد منقــول جنســيًا، مثــل الزهــري أو الســيالن أو يــؤدي  -مخــاطر فيــروس العــوز المنــاعي البشــري

كبيــرة فــي مخــاطر اكتســاب العــدوى بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري أو نقلهــا  ةفيــروس الهــربس البســيط، إلــى زيــاد
  (بمقدار ضعفين أو ثالثة أضعاف بين بعض المجموعات السكانية)؛

 بشدة، نوعية حياة المصابين بها.المنقولة جنسياً راض تقّوض العواقب البدنية والنفسية واالجتماعية لألم ، 
أو القضـاء عليهـا فـي الحـد مـن اإلصـابة بـاألمراض وتقليـل المعانـاة  و/ المنقولة جنسـياً ستسهم المكافحة الكافية لألمراض و 

 اإلنسانية.
 .٢٠١٢ لعام* تخص أحدث التقديرات 

 
 علــى الصــحة الجنســية واإلنجابيــة. تــأثيرا بالغــاً  جنســياً األمــراض المنقولــة وتــؤثر المضــاعفات الناتجــة عــن  -١١

(عـــدا فيمـــا يخـــص العـــدوى بفيـــروس الهـــربس  األمراض المنقولـــة جنســـياً بـــ ويتســـاوى عـــدد الرجـــال والنســـاء المصـــابين
فــإن ومــع ذلــك )، (ب)٣(أ) و٣(انظــر الشــكل  اإلقليميــةوجــد بعــض االختالفــات ومــع ذلــك ي)، ٢الــنمط  مــنالبســيط 

  على نحو غير متناسب على النساء من نواح عديدة. المضاعفات تؤثر
 

، وخصوصـًا البيانـات المصـنفة حسـب نـوع الجـنس، األمـراض المنقولـة جنسـياً البيانـات عـن  نقـصوتقّوض  -١٢
وتقتـــرح االســـتراتيجية أولويـــة  .وفيمـــا بينهـــااألقــاليم والبلـــدان  داخـــلغ تبليـــوال يوجـــد اتســـاق فـــي ال االســتجابة العالميـــة.

مصنفة حسـب  األمراض المنقولة جنسياً أوًال، ضمان إتاحة بيانات أفضل بشأن عبء  مجالين، وهما:التركيز على 
؛ وثانيــًا، تحديــد األمــراض المنقولــة جنســياً نحــو مكافحــة  الُمحــرز نــوع الجــنس والفئــة العمريــة مــن أجــل قيــاس التقــدم

 .العمل ذات األولويةمجاالت 
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مليون حالة إصابة جديـدة بـأمراض معديـة منقولـة جنسـيًا  ٣٥٧تقديرات منظمة الصحة العالمية:   :٢الشكل 
  ٢٠١٢ عام قابلة للشفاء في

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

ربعـة أل اإلصـابةانتشـار و معـدالت التقـديرات العالميـة ل نيومـان إل. إم.، ورولـي ج.، وفانـدر هـورن س.، وآخـرون. المصـدر:
  .٢٠١٥ . بلوس وان٢٠١٢ عام أمراض معدية منقولة جنسيًا قابلة للشفاء في

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مليون ١٨

 مليون ٣١ مليون ٦٤
 مليون ١٤٢

 مليون ٣٩

 مليون ٦٣

إقليم األمريكيتين التابع لمنظمة الصحة العالمية
 اإلقليم األفريقي التابع لمنظمة الصحة العالمية

 إقليم شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية

 اإلقليم األوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية

 إقليم جنوب شرق آسيا التابع لمنظمة الصحة العالمية

 غرب المحيط الهادئ التابع لمنظمة الصحة العالمية إقليم

 أمراض معدية منقولة جنسيًا قابلة للشفاء: المتدثرة الحثرية والسيالن والزهري وداء المشعرات
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 أمــراض معديــة منقولــة جنســيًا حســب اإلقلــيم ونــوع الجــنس فــيأربعــة إلصــابة بالمعــدالت المقــدرة ل  (أ):٣الشكل 
 ٢٠١٢ عام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الجـنس فـي ، حسـب اإلقلـيم ونـوع ٢المعدالت المقدرة النتشار فيروس الهربس البسيط من النمط   (ب):٣الشكل 
  ٢٠١٢عام 

 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

 إناث

 ذكور

 (بالماليين) ٢انتشار فيروس الهربس البسيط من النمط 

  غرب المحيط  األمريكتان أفريقيا
 الهادئ

  جنوب شرق  أوروبا
 آسيا

 شرق المتوسط
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 األفريقي

 

 األمريكتين

 

 شرق 
 المتوسط

 األوروبي

 

جنوب 
 آسيا شرق

غرب المحيط 
 الهادئ

♀     ♂ ♀     ♂ ♀     ♂ ♀     ♂ ♀     ♂ ♀     ♂ 

داء المشعرات
داء السيالن
المتدثرة
الزهري

♀  ♂
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وحــدث  .المنقولــة جنســياً دفــع عجلــة االســتجابة لألمــراض  تحققــت فــي الســنوات األخيــرة إنجــازات بــارزة فــي -١٣
(القــــريح) بــــين عامــــة الســــكان،  بالمســــتدمية الدوكريــــةتراجــــع ملحــــوظ، علــــى ســــبيل المثــــال، فــــي معــــدالت اإلصــــابة 

 ومعدالت اإلصابة بـالزهري، وفـي بعـض عقابيـل اإلصـابة بهـذه األمـراض، بمـا فـي ذلـك التهـاب الملتحمـة الوليـدي.
الزيــادة فــي أعــداد النســاء الحوامــل الالتــي يخضــعن لتحــري الزهــري وفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، مــع  وســاعدت

زيادة توفير العالج الكافي، على تأكيد جدوى القضـاء الثنـائي علـى انتقـال فيـروس العـوز المنـاعي البشـري والزهـري 
لقاح فيروس الورم الحليمـي البشـري بالفعـل أنهـا عالوة على ذلك، أثبتت زيادة توفير التطعيم بو  من األم إلى الطفل.

وستســاعد زيــادة تســريع االســتجابة العالميــة علــى  تحــد مــن آفــات عنــق الــرحم الســابقة للســرطان والثآليــل التناســلية.
 المنقولـة جنسـياً ليها وتحقيق المزيد من النجاحات في التدبير العالجـي لألمـراض إد ستنااستدامة هذه اإلنجازات واال

  د منها.والح
 

كما تلوح في األفـق  ،٢٠٣٠تتوافر بالفعل معظم األدوات الالزمة لتحقيق الغايات الطموحة المحددة لعام و  -١٤
، األمــــراض المنقولــــة جنســــياً بعــــض االبتكــــارات التــــي قــــد تكــــون بالغــــة األهميــــة، كاختبــــارات مراكــــز الرعايــــة لرصــــد 

لكن استخدام هذه األدوات واالبتكـارات علـى  األغراض. متعددةالواللقاحات المضادة لهذه األمراض، والتكنولوجيات 
، المنقولــة جنســياً النحــو الــذي يحقــق األثــر الكامــل ســيتطلب ســرعة التوســع فــي االســتثمار فــي االســتجابة لألمــراض 

 شـد حاجـة إليهـا، وٕارسـاءاألوتركيز الموارد على البرامج األشد فعالية وعلى المجموعات السكانية والمواقع الجغرافية 
 الصـالت بـين التـدخالت الخاصـة بهـذه األمـراض وسـائر الخـدمات الصـحية فـي سـبيل تحقيـق االسـتفادة المتبادلـة.

 وتورد االستراتيجية التوجهات الرئيسية بالتفصيل.
  

  إعطاء األولوية لثالثة أمراض معدية منقولة جنسيًا للتركيز االستراتيجي العالمي عليها
 

فــي المقــام األول علــى ثالثــة  األمــراض المنقولــة جنســياً االســتراتيجية العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن  تركــز -١٥
 أمراض تتطلب إجراءات فورية لمكافحتها وقابلة للرصد:

ــة  )١( ومخــاطر العــدوى  بســبب ازديــاد مخــاطر اإلصــابة بالســيالن غيــر القابــل للعــالج النيســيرية البني
 ؛المتدثرة الحثريةالمصاحبة باألمراض المعدية األخرى المنقولة جنسيًا بما في ذلك 

ــة الشــاحبة  )٢( تــوافر نظــام قــوي لضــمان مــع القضــاء علــى الزهــري الخلقــي الــذي يعنــي ضــمنًا  اللولبي
سـكانية مكافحـة الزهـري بـين المجموعـات الإجراء فحص التحري لجميع النساء الحوامل وعالجهـن و 

  ؛ةمحددال
مـــع التأكيـــد علـــى التطعـــيم باللقاحـــات للقضـــاء علـــى ســـرطان عنـــق الـــرحم  الـــورم الحليمـــي البشـــري  )٣(

 والثآليل التناسلية.
  

  .الثالثة كلها المنقولة جنسياً مردود لألمراض التوجد تدخالت عالية و   
 

. ومــع بــين المــراهقين اإلصــابة بهــازيــادة معــدالت ، و بالمتــدثرة الحثريــةالعــدوى  وتقــر المنظمــة أيضــًا بأهميــة -١٦
، نظرًا ألن أفضل استراتيجيات مكافحـة العـدوى بالمتـدثرة وتحليالت المردودية ذلك، فهي ُتشّجع على إجراء البحوث

االختبار في مراكز الرعايـة باعتبارهـا خطـوة  تطوير ستحفز المنظمة أيضاً  وقياسها لم تحدد بعد. وفضًال عن ذلك،
 وسلسلة خدماتها. األمراض المنقولة جنسياً لتسلسل الخاص ببالغة األهمية في ا

  
 صياغة االستراتيجية -٢
  

حلقة من ثالث استراتيجيات مترابطة لقطاع الصحة في المقترحة  األمراض المنقولة جنسياً استراتيجية  دعتُ  -١٧
تتضـمنه مـن  ومـا ٢٠٣٠، وهي تهدف إلى اإلسـهام فـي تحقيـق خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام ٢٠٢١–٢٠١٦ الفترة

وتشكل الصحة أحد األهداف الرئيسية في هذه الخطة الجديدة، ما يجّسـد دورهـا المحـوري فـي تخفيـف حـدة  أهداف.
  الفقر وتيسير التنمية.
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 نطاقـاً  األوسـع لتنميـةمـن إطـار ا األمـراض المنقولـة جنسـياً االسـتجابة لعـبء  مكانـةكما تحدد االسـتراتيجية  -١٨
األمراض ما يلزم من اإلجراءات ذات األولوية لتحقيق الغايات العالمية المتعلقة بـ وهي تصف .٢٠١٥لما بعد عام 

وكيــف يمكــن لالســتجابة لهــذه األمــراض اإلســهام فــي تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة وغيرهــا مــن  ،المنقولــة جنســياً 
   األهداف الصحية األساسية.

 
سلســـلة الخـــدمات  ؛تغطيـــة الصـــحية الشـــاملةال االســـتراتيجية علـــى ثالثـــة أطـــر جامعـــة، وهـــي:هـــذه  وتعتمـــد -١٩

 نهج الصحة العمومية. ؛األمراض المنقولة جنسياً الصحية المتعلقة ب
  

  التغطية الصحية الشاملة
  

) إطــارًا جامعــًا لالســتراتيجية يشــتمل علــى ثالثــة أهــداف ٤تــوفر التغطيــة الصــحية الشــاملة (انظــر الشــكل  -٢٠
  متشابكة، وهي: 

تحسـين نطــاق التـدخالت والخــدمات الصـحية الضــرورية وجودتهـا وتوافرهــا (تغطيـة نطــاق الخــدمات   )١(
  التي يحتاج الناس إليها)؛ 

تحسين االنتفاع المنصف واألمثل بالخدمات بقدر الحاجـة (تغطيـة المجموعـات السـكانية المحتاجـة   )٢(
   ؛إلى الخدمات)

  التكاليف وتوفير الحماية المالية لمن يحتاجون إلى الخدمات (تغطية تكاليف الخدمات). خفض  )٣(

  

ازديـــاد المـــوارد وأوجـــه الكفـــاءة والقـــدرات، يمكـــن توســـيع نطـــاق الخـــدمات المقدمـــة، وتحســـين جودتهـــا،  ومـــع -٢١
وتغطيـــة المزيـــد مـــن المجموعـــات الســـكانية، مـــع تخفـــيض التكـــاليف المباشـــرة التـــي ُتحمـــل علـــى مـــن يحتـــاجون إلـــى 

د المسـار األنسـب نحـو التغطيـة الخدمات، أي تحقيق التغطية الصحية الشاملة تدريجيًا. وسيحتاج كل بلد إلى تحدي
المضـي قـدمًا  حتـى يـتمكن مـنالصـحية الشـاملة اسـتنادًا إلـى سـياقه القطـري، فيحـدد األولويـات ويجـري المفاضـالت 

 بأسرع ما يمكن مع ضمان استدامة البرامج وجودتها وٕانصافها.
 

علــى الحاجــة إلــى ترحــة المق، تؤكــد االســتراتيجية )٤(الشــكل  وباســتخدام منظــور التغطيــة الصــحية الشــاملة -٢٢
األثـر؛ معالجـة المحـددات االجتماعيـة التـي  العظيمـةظم الصـحية والمجتمعيـة؛ تحديـد التـدخالت تعزيـز الـنُ  يلـي: مـا

جيـدة النوعيـة التـي يحتـاجون إليهـا دون ال؛ ضـمان انتفـاع النـاس بالخـدمات الصـحية االستجابةتحرك الوباء وتعرقل 
وتعالج االستراتيجية، على وجـه التحديـد، القضـايا المتعلقـة بتغطيـة الخـدمات  .أو الوصم ماليةال العرض للصعوبات

، )٣ (انظــر اإلطــار المجموعــات الســكانية المعينــةو  النســاء والمــراهقين الفعالــة والمنصــفة، التــي تشــمل فهــم حاجــات
 في ذلك الحاجات المرتبطة بزيادة سرعة التأثر باإلصابة. بما
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جميـــع النـــاس علـــى الخـــدمات الصـــحية التـــي حصـــول  األبعـــاد الثالثـــة للتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة:  :٤الشكل 
التسـبب على أن تكون هذه الخـدمات ذات جـودة كافيـة إلحـداث تـأثير إيجـابي، دون  يحتاجون إليها

 مالية صعوباتفي 

  
  األمراض المنقولة جنسياً لبرامج  تنظيميكإطار  األمراض المنقولة جنسياً سلسلة خدمات 

 
علــى الــرغم مــن أن مفهــوم التغطيــة الصــحية الشــاملة يمثــل إطــار االســتراتيجية فــي مجملهــا، فــإن سلســلة  -٢٣

هـذه تـوفر إطـارًا شـامًال لتقـديم  األمراض المنقولـة جنسـياً الالزمة لكبح جماح أوبئة  األمراض المنقولة جنسياً خدمات 
 –السلسـلة عبـر المجموعـة الكاملـة مـن التـدخالت وتمتـد تلـك  ).٥الخدمات لتنظيم اإلجراءات االستراتيجية (الشكل 

 األشـخاص الالزمة لتحقيق الغايات االسـتراتيجية، وتشـمل جميـع األشـخاص: –الوقاية والتشخيص والعالج والشفاء 
علـى علـم بحـالتهم؛  واألشخاص الذين هـم؛ واألشخاص الذين خضعوا لالختباراألنشطة الوقائية؛ الذين تصل إليهم 

واألشخاص ؛ واألشخاص الذين بدأ عالجهم؛ واألشخاص الذين اسُتكمل عالجهم ُألحقوا بالرعاية؛ الذينواألشخاص 
   رعاية المزمنة.اليحصلون على  واألشخاص الذينا؛ الذين تم شفاؤهم

 
المنقولـة ألمـراض لسـتجابة االاالستراتيجية اإلجراءات ذات األولوية الواجب اتخاذها لتعزيز أثر  هذه وتبين -٢٤

علــى امتــداد سلســلة الخــدمات بأكملهــا، مــع إيــالء عنايــة خاصــة للوصــول إلــى المجموعــات  اإلنصــاف فيهــاو  جنســياً 
النســاء، والرجــال، والمراهقــون،  مــا يلــي تبعــًا للســياق: المجموعــات الســكانية المهَملــة وقــد تشــمل .الســكانية المهَملــة

وهــي تحــدد ســبل . الجــنس، والمتحولــون جنســياً  المجــوالرجــال الــذين يمارســون الجــنس مــع الرجــال، والعــاملون فــي 
ضمان وتحسين جودة الخدمات، وتقترح استراتيجيات لتحقيـق االسـتدامة الماليـة والتقليـل إلـى أدنـى حـد مـن مخـاطر 

 تعّرض من يحتاجون إلى هذه الخدمات للضوائق المالية.
 

  المباشرة  التكاليف
  نسبة التكاليف 

 المشمولة بالتغطية

  الخدمات
  ما الخدمات 

 المشمولة بالتغطية؟

  السكان
 ؟من المشمول بالتغطية

خفض تقاسم التكاليف 
 والرسوم

التوسع لضم غير 
 المشمولين بالتغطية

  التغطية
 الحالية

 إدراج خدمات أخرى
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األمـراض المنقولـة ي سلسـلة فـ قـدماً  النـاسمضـي مـع  حـاالت التغيـب عـن المتابعـةحدث بعض توعادة ما  -٢٥
، الخــدمات سلســلة مــن مرحلــة مبكــرة بقــدر اإلمكــاناألفــراد فــي  لحــاقويتمثــل الهــدف فــي إ ).٥(انظــر الشــكل  جنســياً 

  .هاواالحتفاظ بهم في الرعاية، والحد من التسربات على امتداد تسلسل
 
الجيـــدة  الرعايـــة الصـــحية خـــدمات تقـــديم هميـــة توســـيع نطـــاق مســـوغات قويـــة أل االســـتراتيجية أيضـــاً  وتقـــدم -٢٦

الرعايــة الصــحية  مجــاالت مرضــاها ودمجهمــا فــيرعايــة  و  األمــراض المنقولــة جنســياً الوقايــة مــن  مجــال فــي النوعيــة
كمـا  فيـروس العـوز المنـاعي البشـري.الخاصـة بخـدمات الالصـحة اإلنجابيـة والجنسـية و الخاصـة بخـدمات الاألوليـة و 

 مــع القطاعـات الحكوميــة العمــل التعـاونيزيـادة نطــاق التغطيـة مــن خـالل لالفـرص المتاحــة علــى تســلط الضـوء أنهـا 
  الخاص. في القطاعوالمنظمات المجتمعية ومقدمي الرعاية  األخرى

 
 وتسلسل الرعاية  األمراض المنقولة جنسياً ة بلخاصسلسلة الخدمات الصحية ا  :٥الشكل 

  

  
 نهج الصحة العمومية

  
االسـتراتيجية إلـى نهـج الصـحة العموميـة الـذي ُيعنـى بالوقايـة مـن المـرض، وتعزيـز الصـحة،  مسـودة تستند -٢٧

وهـي تهـدف إلـى ضـمان التوسـع إلـى أقصـى حـد ممكـن فـي إتاحـة  .إجمـاالً وضـمان نوعيـة الحيـاة فيمـا بـين السـكان 
ة يمكــن توســيع خــدمات عاليــة الجــودة علــى مســتوى الســكان، وذلــك اســتنادًا إلــى تــدخالت وخــدمات مبســطة وموحــد

ومـن خـالل اعتمـاد نهـج الصـحة العموميـة،  نطاقها بسهولة، بما في ذلـك فـي األمـاكن التـي تعـاني مـن قلـة المـوارد.
 تقترح االستراتيجية ما يلي:

 بروتوكوالت وٕارشادات موحدة ومبسطة؛ 

  جميع 
 األشخاص

األشخاص الذين 
تصل إليهم 
 أنشطة الوقاية

األشخاص 
الذين خضعوا 

 لالختبار

األشخاص الذين 
هم على علم 

بحالتهم

األشخاص 
الذين ُألحقوا 
بالرعاية

األشخاص 
الذين بدأ 
عالجهم

األشخاص 
الذين اسُتكمل 

عالجهم

األشخاص 
الذين تم 
 شفاؤهم

األشخاص الذين 
يحصلون على 
 الرعاية المزمنة

ض 
مرا
 األ

اية
 رع

سل
تسل

سياً 
 جن
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الربط  االختبار الوقاية
 بالرعاية

العالج  الرعاية
 المزمنة
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  ركز على الناس؛وتخدمات صحية متكاملة 
 الالمركزية في تقديم الخدمات؛ 
  اإلنصاف؛التركيز على  
 المشاركة المجتمعية؛  
  ؛األمراض المنقولة جنسياً لألشخاص األشد تضررًا من اإلشراك الهادف 
 االستفادة من القطاعين العام والخاص؛ 
  تكلفتها؛ يسرضمان مجانية الخدمات أو 
  السكان. القائمة علىالفردي إلى الخطط الوطنية  السريرياالنتقال من محور التركيز 

  
ـــدأ "الصـــحة فـــي جميـــع السياســـات" مـــن خـــالل االســـتراتيجية وتعـــزز  -٢٨ والتنظيميـــة  انونيـــةصـــالحات القاإلمب

 األمراض المنقولـة جنسـياً بـ الخاصـة خـدماتالكمـا تهـدف إلـى تعزيـز التكامـل والـروابط بـين  عند اللزوم. يةوالسياسات
 ن كًال من األثر والكفاءة.والخدمات األخرى، مما يحسّ 

  
 عالمية ال هيكل االستراتيجية

خمسة توجهات استراتيجية تندرج تحتها اإلجراءات ذات األولوية التـي يتعـين المقترحة تصف االستراتيجية  -٢٩
ــ علــى البلــدان اتخاذهــا، ــ دعموتصــف عــالوة علــى ذلــك ال ي ســتقدمه المنظمــة مــن أجــل توســيع نطــاق االســتجابة ذال

بفضــل اُألطــر التــي ُوضــعت اســتجابًة لخطــة التنميــة المتاحــة وتســتفيد هــذه االســتجابة مــن الفــرص الهائلــة  العالميــة.
فـــي ميـــدان  للقلـــق كبـــرى مصـــادربوصـــفها  األمـــراض المنقولـــة جنســـياً للقضـــاء علـــى أوبئـــة ، ٢٠٣٠ المســـتدامة لعـــام

  الصحة العمومية.
 

 الخاصـــــة) التـــــي تتضـــــمنها االســـــتراتيجية ١الشـــــكل  تـــــرد فـــــيوتشـــــمل التوجهـــــات االســـــتراتيجية الخمســـــة ( -٣٠
 ما يلي: ٢٠٢١-٢٠١٦ الفترةب

فهـم  ضـرورةعلـى هـذا التوجـه يركـز  – توفير المعلومات من أجل تركيـز العمـل - ١التوجه االستراتيجي 
للتوعيـة وااللتـزام السياسـي والتخطـيط الـوطني  واالستجابة له باعتبـاره أساسـاً  األمراض المنقولة جنسياً وباء 

  مج.الموارد وتخصيصها، والتنفيذ، وتحسين البرا تعبئةو 

عــد األول مـــن لبُ با ُيعنـــى هــذا التوجـــه – األثــر إحـــداث إلـــى الراميــة التـــدخالت - ٢التوجــه االســـتراتيجي 
األثـر التـي يجـب تقـديمها علـى  العظيمةة من التدخالت ساسيالتغطية الصحية الشاملة بوصف الحزمة األ

لبلـوغ الغايـات القطريـة والعالميـة، والتـي ينبغـي  األمراض المنقولـة جنسـياً بـ الخاصـة خدماتالامتداد سلسلة 
 أن ُينظر في إدراجها في حزم الفوائد الصحية الوطنية.

الثـاني  ُيعنـى هـذا التوجـه بالبعـد – تقـديم الخـدمات مـن أجـل تحقيـق اإلنصـاف - ٣التوجه االسـتراتيجي 
األمراض الخاصـة بـخـدمات الوالنهـوج لتقـديم سلسـلة  سـاليبمن التغطية الصحية الشاملة بتحديد أفضل األ

لمختلف المجموعات السكانية وفـي مختلـف المواقـع الجغرافيـة، مـن أجـل تحقيـق اإلنصـاف  المنقولة جنسياً 
علـى حقـوق  تـي تركـزوهو يشمل التركيز الحاسم على التدخالت والنهوج ال األثر وضمان الجودة. وتعظيم

ـــ ـــين الجنســـين والتصـــدي للعوائـــق الت للخـــدمات لمختلـــف  ةالمنصـــف اإلتاحـــةي تقـــوض اإلنســـان والمســـاواة ب
  والمواقع الجغرافية. ظروفالمجموعات السكانية وفي مختلف ال
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الثالــث مــن  ُيعنــى هــذا التوجــه بالبعــد – التمويــل مــن أجــل تحقيــق االســتدامة - ٤التوجــه االســتراتيجي 
األمراض الخاصـة بـوالنهـوج التغطية الصحية الشاملة بتحديـد نمـاذج مسـتدامة وابتكاريـة لتمويـل االسـتجابة 

التعـــرض لخفـــض التكـــاليف بحيـــث يتســـنى للنـــاس الحصـــول علـــى الخـــدمات الالزمـــة دون  المنقولـــة جنســـياً 
 مالية. لصعوبات

هــا تعتريالمجــاالت التــي  هــذا التوجــه يحــدد – االبتكــار مــن أجــل تســريع العمــل - ٥التوجــه االســتراتيجي 
المنقولـة ثغرات كبيرة في المعرفة والتكنولوجيات، وحيـث يلـزم االبتكـار لتحويـل مسـار االسـتجابة لألمـراض 

 وما بعده. ٢٠٢٠بلوغ المعالم المحددة لعام من أجل  جنسياً 
 
باعتبارهـا أحـد  األمـراض المنقولـة جنسـياً  تخلص منتبّين االستراتيجية مسارًا للمضي نحو تحقيق هدف الو  -٣١
تغطيــة الخدمـــة ب. وهــي تحــدد غايــات تتعلــق بــاألثر و ٢٠٣٠التــي تحيــق بالصــحة العموميــة بحلــول عـــام  رمخــاطال

ولتحقيــــق هــــذه . هــــذه األمــــراض الــــتخلص مــــنلقيــــاس التقــــدم المحــــرز نحــــو تحقيــــق هــــدف  ٢٠٣٠و ٢٠٢٠لعــــامي 
  مسة.الغايات، يلزم اتخاذ إجراءات في خمسة مجاالت، وهي تندرج تحت التوجهات االستراتيجية الخ

 
بشـأن  تسترشد التوجهات االستراتيجية الخمسة واإلجراءات ذات األولوية بتقييم تنفيذ االسـتراتيجية العالميـةو  -٣٢

جمعيـة الصـحة العالميـة  التـي أحاطـت  ٢٠١٥١–٢٠٠٦الوقاية من األمراض المنقولة جنسيًا ومكافحتها في الفتـرة 
) تعزيـز الترصـد وتحسـين المعـارف ١( ضـرورة مـا يلـي: التقيـيموأّكـد  ٢٠١٥.٢ عـام فـي ون  علمـًا بهـاالثامنـة والسـت

) توســيع نطــاق تــدخالت ٢؛ (ميكروبــاتومســبباتها ومقاومتهــا لمضــادات ال األمــراض المنقولــة جنســياً حــول انتشــار 
 ، مـن خـالل التركيـز علـى ضـمان البيئـة المؤاتيـةالمحـددة للمجموعات السـكانية وخصوصاً  األمراض المنقولة جنسياً 

وتـدبيرها العالجـي فـي  األمـراض المنقولـة جنسـياً ) زيـادة إتاحـة الخـدمات عـن طريـق دمـج الوقايـة مـن ٣والمالئمة، (
الخطــط األوســع نطاقــًا المعنيــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري والصــحة الجنســية واإلنجابيــة وغيرهــا مــن المنصــات 

) تســــريع إتاحــــة ٥تعزيــــز قــــدرات المــــوارد البشــــرية؛ () تعزيــــز آليــــات تمويــــل الخــــدمات ذات العالقــــة و ٤الرئيســــية؛ (
االبتكارات عن طريق تطوير اختبـارات تشخيصـية فـي مراكـز الرعايـة وتـدخالت وقائيـة جديـدة، كاللقاحـات ومبيـدات 
الجـــراثيم والعـــالج القمعـــي للوقايـــة مـــن فيـــروس الهـــربس البســـيط وفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري وأســـاليب تعزيـــز 

 الصحة.
  
  ية والهدف والغايات والمبادئ التوجيهيةالرؤ  -٣
 
االستراتيجية رؤية قطاع الصحة العالمي وأهدافـه وغاياتـه ومعالمـه وأثـره األعـم والمبـادئ التوجيهيـة  توضح -٣٣

  التي يعتمدها.
 

األمـراض المنقولـة اقُترحت الغايات والمعالم المهمة أثناء مشاورة لخبراء منظمة الصحة العالمية بشأن وقد  -٣٤
، وتضـمنت ممثلـين قطـريين وخبـراء فـي هـذا المجـال مـن مجـاالت الصـحة ٢٠١٤أغسطس  في آب/ُأجريت  جنسياً 

واســـتخدام  توســـيع نطاقهـــاالتعجيـــل بوقـــد تـــأثر اختيـــار الغايـــات بتـــوافر تـــدخالت عاليـــة المردوديـــة ينبغـــي  العموميـــة.
ويمكــن رصــد هــذه  .علــى عــاتق البلــدانالمؤشــرات وُأطــر التبليــغ الموجــودة بالفعــل للحــد مــن أعبــاء التبليــغ التــي تقــع 

(النيسـرية البنيـة واللولبيـة  غ عن التقدم المحرز فـي االسـتجابة لأليـدزلتبليالغايات من خالل النظام العالمي الحالي ل
غايات  . واستندتالبشري) الحليمي الورم فيروس ضد ، وخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات (التطعيمالشاحبة)

                                                           
  تنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة للوقايـــة مـــن األمـــراض المنقولـــة جنســـيًا ومكافحتهـــا:انظـــر التقريـــر المرحلـــي بشـــأن    ١

(تــــم االطــــالع فــــي  http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/STI-progress.pdf?ua=1 علــــى: ٢٠١٥-٢٠٠٦
 ).٢٠١٦ نيسان/ أبريل ٢٢

، المحضـر المـوجز للجلسـة ٣/سـجالت/٦٨/٢٠١٥اي، والوثيقة ج ص عزالتقرير المرحلي  ٦٨/٣٦ج الوثيقةانظر    ٢
 .٤الثانية عشرة للجنة "أ"، الفرع 
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الـورم  وتتسـق الغايـة المتعلقـة بلقـاح .، وهـي ال تسترشـد بعمليـة نمذجـةالمقترحـة إلـى توافـق فـي آراء الخبـراء٪ ٧٠ لـا
   ١الحليمي البشري مع الغايات المحددة في خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات.

 
ألهــداف  ، وهــو مــا يتســق مــع اإلطــار الزمنــي المحــدد٢٠٣٠وينبغــي تحقيــق الغايــات العالميــة بحلــول عــام  -٣٥

تقيــيم  وســوف ُيجــرى عندئــذالمعــالم المهمــة،  ٢٠٢١وســيقيس التقريــر المقــرر صــدوره فــي عــام  ٢التنميــة المســتدامة.
ويجـوز أيضـًا فـي ذلـك الحـين إجـراء أيـة تعـديالت الزمـة  كانت الغايـات علـى المسـار الصـحيح أم ال.ما  إذا لمعرفة

 .٢٠٣٠لتحقيق الغايات العالمية المحددة لعام 
  

 يةالرؤ 
  

، وانعــدام الوفيــات األمراض المنقولـة جنســياً المضــاعفات المتعلقــة بــ حــاالت العــدوى الجديــدة، وانعـدام انعـدام -٣٦
الناجمة عنها، وانعدام التمييز المتعلق بها، في عالم يتيح لجميع المصابين بهذه األمـراض حريـة وسـهولة الحصـول 

 على خدمات الوقاية والعالج من هذه األمراض، ما يؤدي إلى أن ينعم الناس بحياة طويلة ويتمتعوا بالصحة. 
  

  الهدف
 

الصــحة  مصــادر القلــق الرئيســية فــي مجــالباعتبارهــا مــن  األمــراض المنقولــة جنســياً القضــاء علــى أوبئــة  -٣٧
  ٣العمومية.

 
  ٢٠٣٠الغايات العالمية لعام 

 
مــن شــأن الجهــود المتضــافرة الراميــة إلــى ســرعة التوســع فــي التــدخالت والخــدمات الفعالــة أن تحقــق هــدف و  -٣٨

الصــحة العموميــة بحلــول  القلــق الرئيســية فــي مجــال مصــادرباعتبارهــا مــن  األمــراض المنقولــة جنســياً القضــاء علــى 
 ):٦طموحة (انظر الشكل المجموعة التالية من الغايات العن طريق تحقيق  ٢٠٣٠ عام

  البيانـــــات األساســـــية العالميـــــة  ٪٩٠بنســـــبة  اً عالميـــــ باللولبيـــــة الشـــــاحبةخفـــــض معـــــدالت اإلصـــــابة)
 )؛٢٠١٨ لعام

  البيانــــــات األساســــــية العالميــــــة  ٪٩٠بنســــــبة  اً عالميــــــ بالنيســــــرية البنيَّــــــةخفــــــض معــــــدالت اإلصــــــابة)
 )؛٢٠١٨ لعام

  مـن  ٪٨٠مولـود حـي فـي  ١٠٠ ٠٠٠حالة أو أقل لكـل  ٥٠خفض عدد حاالت الزهري الخلقي إلى
 ٤؛البلدان

                                                           
  .٤، الملحق ١/ سجالت/٦٥/٢٠١٢ج ص عانظر الوثيقة    ١
 تحويــل عالمنــا: - ٧٠/١تــرد أهــداف التنميــة المســتدامة والغايــات الخاصــة بهــا فــي قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة    ٢

  الرابط التالي: انظر ، ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E  نيســـــــان/  ٢٢(تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي

 ).٢٠١٦أبريل 

الصــحة  صــادر القلــق الرئيســية فــي مجــالميتحــدد القضــاء علــى أوبئــة األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا باعتبارهــا مــن    ٣
الزهري الخلقـي وآفـات عنـق الـرحم  التخلص منو ، اللولبية الشاحبةو البنيَّةبالنيسرية حاالت اإلصابة  ددعالعمومية بانخفاض 

 التغطية باللقاحات المضادة لفيروس الورم الحليمي البشري. تحقيق مستوى عاٍل منبسرطن تالسابقة لل

 العـــوز بفيـــروس العـــدوى مـــن انتقـــال الـــتخلص: التحقـــق وعمليـــات المعـــايير بشـــأن العالميـــة اإلرشـــادات" مـــع يتماشـــى بمـــا   ٤
    انظر الرابط التالي: "والزهري من األم إلى الطفل البشري المناعي

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112858/1/9789241505888_eng.pdf?ua=1&ua=1 فــــــــــي االطــــــــــالع (تــــــــــم 
  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل   ٢٥
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 بنســبة الوطنيــة التطعــيم بــرامج فــي البشــري الحليمــي الــورم فيــروس بلقــاح التغطيــة علــى البلــدان حفــاظ 
المقاطعــات (أو الوحــدات اإلداريــة  جميــع فــي األقــل علــى٪ ٨٠ونســبة  الــوطني الصــعيد علــى٪ ٩٠

 .المعادلة لها)
 

  ٢٠٢٠المعالم المهمة لعام 
 ) ما يلي:٧(انظر الشكل  ٢٠٢٠تشمل المعالم المهمة لعام  -٣٩

 الُمحـرز التقـدم رصـد علـى قـادرة األمـراض المنقولـة جنسـياً  لترّصـد نظمـاً  البلـدان من٪ ٧٠ تنفذ أن 
 ا.عليه بالقضاء المتصلة الغايات تحقيق نحو

 فيـروس العـوز  لفحـص فيها الحوامل النساء من٪ ٩٥ عن يقل ال ما البلدان من٪ ٧٠ ُتخضع أن
 المصابات الحوامل من٪ ٩٠و والمستنيرة، والمسبقة الحرة بموافقتهن المناعي البشري و/ أو الزهري،
من الحوامل الالتي لديهن مصل إيجابي للزهـري  ٪٩٥فعال. و لعالج فيروس العوز المناعي البشري

أو بنظـام عالجـي آخـر فعـال عـن طريـق زرقـه  البينزاتين بينيسـيللينبللعالج بجرعة واحدة على األقل 
 في العضل.

 ــاح أن ــات مــن٪ ٧٠ لنســبة ُيت ــاعي العــوز بفيــروس لإلصــابة المعّرضــة الرئيســية الســكان فئ  المن
 وبفيـروس األمراض المنقولـة جنسـياً بـ المتصـلة الخـدمات مـن كاملـة طائفـة على الحصول البشري
 .الواقيات على الحصول يشمل بما ،البشري المناعي العوز

 الخـدمات هـذه إلـى ُتحيـل أو األمراض المنقولـة جنسـياً بـ متصـلة خـدمات البلـدان من٪ ٧٠ تقدم أن 
 والصــحة البشــري، المنــاعي العــوز وفيــروس األوليــة، الصــحية بالرعايــة المتصــلة الســياقات جميــع فــي

  .لها الالحقة وتلك للوالدة السابقة والرعاية األسرة، وتنظيم اإلنجابية،
  من خالل برنامج التمنيع الوطني. ٪ من البلدان لقاح فيروس الورم الحليمي البشري٧٠أن تقدم 
 البنّية. بالنيسرية يتعلق فيما الميكروبات مضادات مقاومة حاالت عن البلدان من٪ ٧٠ تُبِلغ أن 
 ــدان تحقــق أن  المقاطعــات جميــع فــي٪ ٨٠و الــوطني الصــعيد علــى ٪٩٠ نســبةوتحــافظ علــى  البل

 بـــرامج فـــي البشـــري الحليمـــي الـــورم فيـــروس بلقـــاح التغطيـــة مـــن) لهـــا المعادلـــة اإلداريـــة الوحـــدات أو(
 .الوطنية التطعيم

  
  ٢٠٢٠الغايات الُقطرية لعام 

  
والغايــات العالميــة فــي وضــع أهــداف وغايــات وطنيــة عمليــة وطموحــة ينبغــي للبلــدان أن تسترشــد باألهــداف  -٤٠
ومــا بعــده فــي أســرع وقــت ممكــن، مــع مراعــاة الســياق الُقطــري، بمــا فــي ذلــك طبيعــة األوبئــة الُقطريــة  ٢٠٢٠ لعــام

، والمجموعات السـكانية المتضـررة، وهياكـل ُنظـم الرعايـة الصـحية والمجتمـع المحلـي وقـدراتهما، والمـوارد ودينامياتها
التـي يمكـن تعبئتهـا. وينبغـي أن تكــون الغايـات قابلـة للتحقيـق وأن ُتحـدد باالســتناد إلـى أفضـل البيانـات المتاحـة عــن 

وأن ُتخضــع للرصــد مــن خــالل مجموعــة مــن المعــايير واتجاهاتهــا واالســتجابة لهــا،  األمــراض المنقولــة جنســياً حالــة 
 والمؤشرات القابلة للقياس. وينبغي أن تنطبق الغايات على الجميع.
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   لزهري والسيالنبا الغايات الخاصة بمعدالت اإلصابة  :٦الشكل 
 

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 معدالت اإلصابة بالزهري

  بالسيالنمعدالت اإلصابة 
 

 اإلجراءات المعجلة 
  في الفترة

٢٠٢١-٢٠١٦ 

ن)
اليي

الم
(ب

 

  معدالت اإلصابة بالزهري 
(البيانــــات  ٪٩٠عالميــــًا بنســــبة 

 )٢٠١٨العالمية لعام  األساسية

 خفض

٢٠١٠ ٢٠٢٠ ٢٠٣٠ 

 السنة

 اإلجراءات المعجلة 
  في الفترة

٢٠٢١-٢٠١٦ 

٢٠١٠ ٢٠٢٠ ٢٠٣٠ 

 السنة

 خفض

  بالسيالن  معدالت اإلصابة
 ٪٩٠عالميــــــــــــــــــًا بنســــــــــــــــــبة 

(البيانـــــــــــــــــات األساســـــــــــــــــية 
 )٢٠١٨ العالمية لعام

ن)
اليي

الم
(ب
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  ٢٠٢٠المعالم المهمة لعام  - األمراض المنقولة جنسياً ستراتيجية   :٧الشكل 
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 األثر األعم
  

فـــي تحقيـــق التغطيـــة  كبيـــراً  إســـهاماً  المنقولـــة جنســـياً ستســـهم االســـتجابة الموســـعة واألشـــد فعاليـــة لألمـــراض  -٤١
خطـة التنميـة المسـتدامة بلوعـغ  األهـداف الُمحـّددة فـي الصحية الشاملة، وضمان حق الناس عمومًا فـي الصـحة، و 

 سين صحة وعافيـة عـدد أكبـر مـن النـاس.بإنقاذ ماليين األرواح على نحو مباشر وغير مباشر، وبتح ،٢٠٣٠لعام 
وسيتضاعف هذا األثر عند وجود نظم صحية ومجتمعية قوية تدعم هذه اإلجراءات، مصحوبة باستجابة معززة في 

األمراض المجـــاالت الصـــحية األخـــرى، والتصـــدي للعوامـــل االجتماعيـــة والتنظيميـــة التـــي تزيـــد مخـــاطر اإلصـــابة بـــ
  دمات المالئمة.الخ إتاحةوتعوق  المنقولة جنسياً 

 
مجـاالت واسـعة،  ٢٠٣٠تغطي الغايات التي تندرج تحت الهدف الثالث في خطة التنمية المستدامة لعام و  -٤٢
أو غايــات خاصــة بهــا. ومــن شــأن تســريع العمــل علــى  ١األمــراض المنقولــة جنســياً تتضــمن إشــارة محــددة إلــى  وال

، أن يســاعد علــى إحــراز التقــدم فــي مجــال عــدد مــن األمراض المنقولــة جنســياً المتعلقــة بــ ٢٠٢٠تحقيــق غايــات عــام 
  . ٢٠٣٠أهداف التنمية المستدامة المحددة لعام 

  
 :٢٠٣٠ في خمسة من الثالث عشرة غاية المتعلقة بالصحة بحلول عام المقترحة االستراتيجية وستسهم -٤٣

 وضع نهاية لوفيات األمهات والمواليد واألطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها؛ 
  ضع نهاية ألوبئة األيدز ومكافحة التهاب الكبد الوبائي واألمراض السارية األخرى؛و  

                                                           
 ، انظــر:٢٠٣٠خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  تحويــل عالمنــا: –) ٢٠١٥( ٧٠/١قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة    ١

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E  نيســـــــــــــــــان/  ٢٢(تـــــــــــــــــم االطـــــــــــــــــالع فـــــــــــــــــي
  ).٢٠١٦  أبريل

  المنقولة جنسياً من البلدان تنفذ نظمًا لترّصد األمراض   • ٪٧٠ ٪٧٠
مـنهن لتحـري فيـروس  ٪٩٠على األقل من النساء الحوامل لتحري الزهـري، و ٪٩٥من البلدان تخضع   •

ممن يثبت االختبار إصابتهن بفيروس العـوز المنـاعي البشـري  ٪٩٥العوز المناعي البشري، وتحصل 
  من الحوامل على العالج الناجع

أو تحيـل إليهـا فـي إطـار جميـع خـدمات  المنقولـة جنسـياً ألمراض من البلدان تقدم الخدمات المتعلقة بـا  •
الرعاية الصحية األوليـة والخـدمات الخاصـة بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري وتنظـيم األسـرة والرعايـة 

  السابقة للوالدة والالحقة لها
  تمنيع الوطنيمن البلدان تقدم اللقاحات المضادة لفيروس الورم الحليمي البشري من خالل برنامج ال  •
 من البلدان تبّلغ عن مقاومة النيسيرية البنيَّة للمضادات الجرثومية  •

مــــــــــن المجموعــــــــــات 
الســـــــكانية الرئيســـــــية 
تتـــوافر لهـــا مجموعـــة 
كاملــــة مــــن الخــــدمات 
ــــــاألمراض  ــــــة ب المتعلق
المنقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

وفيروس العـوز  جنسياً 
المنــــــــاعي البشــــــــري، 

 في ذلك الواقيات بما

٧٠ ٪٧٠٪ 
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  تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خـالل الوقايـة والعـالج
 ؛نفسيتينوتعزيز الصحة والسالمة ال

  تنظـيم األسـرةو الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة، الخاصـة برعايـة الضمان حصول الجميع علـى خـدمات، 
  التوعية، وٕادماج الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية؛المعلومات و و 

  تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وٕامكانيـة الحصـول علـى
 المأمونـة حصـول الجميـع علـى األدويـة واللقاحـاتخدمات الرعاية الصحية األساسية الجيـدة وٕامكانيـة 

  الجّيدة والفعالة والميسورة التكلفة.و 
 

محاربــة مقاومــة األمــراض  علــى مــا يلــي: المنقولــة جنســياً وستســاعد اإلجــراءات الفعالــة للتصــدي لألمــراض  -٤٤
الــوالدة؛ الحــد مــن انتقــال فيــروس العــوز  المتعلقــة بالحــديثي حصــائل الســلبيةال؛ القضــاء علــى ميكروبــاتلمضــادات ال

  المناعي البشري؛ والوقاية من السرطان؛ تقليل عبء العقم؛ دعم صحة الشباب وعافيتهم.
 

خطــة التنميــة المســتدامة فــي  األمراض المنقولــة جنســياً غايــات معينــة خاصــة بــ وجــودعــدم وقــد يترتــب علــى  -٤٥
ألولويــة المعطــاة لقيــاس مؤشــرات إلــى ابالنســبة  وخصوصــاً  علــى عمليــة تحديــد البلــدان ألولوياتهــا آثــار ٢٠٣٠لعــام 

أن نـــدرك أن التنفيـــذ الســريع والشـــامل لإلجـــراءات  بمكــان غيـــر أنـــه مــن األهميـــة البالغـــة. األمــراض المنقولـــة جنســياً 
 .٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام األهداف الُمحّددة في المبينة في هذه االستراتيجية سيسهم بشدة في تحقيق 

  
  المبادئ التوجيهية

 
الذي ُيعنى بالوقاية مـن المـرض، وتعزيـز الصـحة، وٕاطالـة  ١االستراتيجية إلى نهج الصحة العمومية تستند -٤٦

  ، وتهدف إلى تعزيز استجابة مستدامة طويلة المدى.أعمار السكان إجماالً 
  

 تسترشد االستراتيجية بالمبادئ التالية:و  -٤٧
 التغطية الشاملة بالخدمات الصحية؛ 
  ؛ةمساءلخضوعها للقوامة الحكومة و 
 التدخالت والخدمات والسياسات المسنَّدة بالبيِّنات؛ 
 حماية وتعزيز مبادئ حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين واإلنصاف في الصحة؛ 
 بين القطاعات والبرامج واالستراتيجيات المعنية؛ ربطالشراكة والتكامل وال 
  األمراض المنقولة جنسياً  ررًا مناألشد تضاإلشراك الهادف لألشخاص. 

  
  
  
  
  

                                                           
للخطـــر لتحديـــد  ألشـــد تعرضـــاً تشـــمل وظـــائف الصـــحة العموميـــة األساســـية تقيـــيم ورصـــد صـــحة المجموعـــات الســـكانية ا   ١

المخاطر التي تهدد الصحة واألولويات؛ وصياغة سياسات عموميـة لحـل المشـكالت الصـحية التـي يـتم تحديـدها واألولويـات؛ 
 وضمان توفير رعاية مالئمة وعالية المردود لجميع المجموعات السكانية، وتقييم فعالية تلك الرعاية.
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  التوجهات االستراتيجية واإلجراءات ذات األولوية -٤
 
  توفير المعلومات من أجل تركيز العمل: ١التوجه االستراتيجي  ١-٤
 

 ة خصيصاً مصمممن أجل تنفيذ استجابة  األمراض المنقولة جنسياً معرفة وباء 
  

 ،والتخطــيط االســتراتيجي ،التمويــلو  ،لــدعوةفــي ايعتبــر وجــود نظــام للمعلومــات االســتراتيجية حجــر الزاويــة  -٤٨
ويتعــين علــى  ، ولرصــدها وتحســينها، ولتقــديم البّينــات علــى أثرهــا.المنقولــة جنســياً وتنفيــذ تــدخالت فعالــة لألمــراض 

 االسـتجابة ذات العالقـة لكـي تسترشـد وجـهتعـرف أوأن  األمـراض المنقولـة جنسـياً البلدان أن تعرف ما بها من أوبئة 
 االستجابة الوطنية بتلك المعلومات الدقيقة المحدثة.

  
  المعلومات االستراتيجية من أجل الدعوة واالستثمار

 
اسـتخدام المـوارد  لتبريـرقويـة وشـاملة  مسـوغات، أن تصـوغ المحـدودة يتعين على البلـدان، فـي ظـل المـوارد -٤٩

وجـود نظـام جيـد  عـدويُ  ورعاية مرضاها، ولحشـد المـوارد الخارجيـة. األمراض المنقولة جنسياً المحلية في الوقاية من 
حيـــث يمّكـــن  األداء للمعلومـــات االســـتراتيجية ضـــروريًا لحشـــد االلتـــزام السياســـي ولصـــياغة مبـــررات اســـتثمار قويـــة؛

مــة فعالــة مــن التــدخالت والخــدمات اســتنادًا إلــى الســياق القطــري، والبــت فــي البلــدان مــن تحديــد وٕاعــداد ميزانيــة لحز 
 للموارد عبر مختلف مستويات النظام الصحي، وتحديد مصادر تمويل محتملة ويعّول عليها. نسبالتخصيص األ

  
  فهم األوبئة

  
تحــدث، وتحديــد  تحــدث وفــي أي أوســاط تشــمل معرفــة األوبئــة فهــم أيــن تحــدث اإلصــابات الجديــدة وكيــف -٥٠

وبنـاًء علـى  أو تحّد من توافر الخدمات المالئمـة واالنتفـاع بهـا. األمراض المنقولة جنسياً العوامل التي تسهل انتقال 
  ذلك، يمكن ترتيب أولويات برامج الوقاية والعالج والرعاية وتركيزها.

 
السـتجابة األكثـر كفـاءة واألشـد ويمكن لرسـم الخـرائط الجغرافيـة والسـكانية أن يسـاعد البلـدان علـى تصـميم ا -٥١

وينبغي أن توفر نظـم المعلومـات االسـتراتيجية بيانـات مصـنفة وعلـى المسـتوى دون الـوطني لرصـد  فعالية وتنفيذها.
انتقــال  معظــم حــاالتحــدث بينهــا تاتجاهــات األوبئــة ولرســم خــرائط للمواقــع الجغرافيــة والمجموعــات الرئيســية التــي 

 عظـممـن تخصـيص المـوارد والخـدمات تبعـًا للمواضـع التـي يمكـن تحقيـق أ ذلـك يمّكنسـ. و األمراض المنقولة جنسـياً 
   األثر فيها.

 
  المنقولة جنسياً الترصد الوطني لألمراض 

  
تقيـيم عمليـات حـاالت، و الغ عـن تبليـال ، وهـي:األمراض المنقولة جنسياً رئيسية لترصد  عناصرهناك أربعة  -٥٢

 .ميكروبــات، ورصــد مقاومتهــا لمضــادات الاألمــراض المنقولــة جنســياً معــدالت االنتشــار، وتقيــيم مســببات متالزمــات 
 المتالزمات.باالستناد إلى  الشامل عن الحاالت غتبليحاليًا إلى ال ُنظم الترصد الوطنية المعنيةوتستند معظم 

 
النتقــال مــن ترصــد المتالزمــات إلــى ترصــد المســببات. لبلــدان لإلــى اوينبغــي بمــرور الوقــت تقــديم المســاعدة  -٥٣

ولــن يتطلــب هــذا تعزيــز القــدرات المختبريــة الوطنيــة فحســب، بــل أيضــًا تطــوير واســتحداث وســائل تشــخيص ميســورة 
وينبغــي أن يركــز التبليــغ الــوطني عــن الحــاالت علــى الزهــري  فــي مراكــز الرعايــة. المنقولــة جنســياً التكلفــة لألمــراض 

ـــدان لفـــرازات اإلحليليـــة والقرحـــات التناســـلية. باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، ينبغـــي والســـيالن واإل الرصـــد الروتينـــي إجـــراء لبل
ة بمـــا فـــي ذلـــك الرجـــال الـــذين محـــددالمجموعـــات الســـكانية ال لمعـــدالت انتشـــار الزهـــري بـــين النســـاء الحوامـــل وبـــين

الرصــد الروتينــي لمعــدالت  جــراءإ لبلــدانلالجــنس؛ كمــا ينبغــي  مجــاليمارســون الجــنس مــع الرجــال، والعــاملون فــي 
  المراهقين.بين انتشار السيالن والمتدثرة الحثرية بين المجموعات السكانية ذاتها و 
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ويتعين على البلدان التي تستخدم التدبير العالجي للمتالزمات أن تجري كل بضع سنوات تقييمًا لمسـببات  -٥٤
ه. وينبغي أن يكون لدى جميع البلدان نظام موضوع هذه األمراض لكي تسترشد التوصيات المتعلقة بالعالج بنتائج

  للرصد الروتيني لمقاومة مضادات المكورات البنيَّة. 
 
 :ما يلي من أجل األمراض المنقولة جنسياً هناك حاجة إلى نظام قوي للمعلومات االستراتيجية يركز على و  -٥٥
بانتظام من نظم جمع البيانـات األخـرى  بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن، واستخراج وتجميع البياناتعداد إ

موضــــوعات أخـــرى تتعلــــق بالصــــحة، كفيـــروس العــــوز المنــــاعي البشـــري، وصــــحة األمومــــة والصــــحة تنــــاول التـــي ت
  اإلنجابية وصحة األطفال. 

 
تركيـــز البـــرامج ذات العالقـــة علـــى نحـــو أدق وأشـــد  األمـــراض المنقولـــة جنســـياً وتتـــيح البيانـــات القويـــة حـــول  -٥٦

ويعتبــر المجتمــع المــدني  تــيح نشــر الخــدمات أو تكييفهــا للوصــول إلــى أعــداد أكبــر مــن ذوي الحاجــة.فعاليــة، كمــا ت
تعزيــز نظــم المعلومــات االســتراتيجية وضــمان جمــع البيانــات واســتخدامها علــى نحــو  فــي العمــل علــى شــريكًا مهمــاً 

  أخالقي يعود بالنفع على المجتمعات المحلية.
 
 االنتشـار واإلصـابة أسـاس لتقـدير معـدالتك األمراض المنقولة جنسـياً د يمكن أيضًا استخدام بيانات ترصو  -٥٧

 ويمكن استخدام هذه التقـديرات لتقيـيم التقـدم المحـرز لزهري والسيالن، ومعدالت اإلصابة بالزهري الخلقي،لالوطنية 
  االستراتيجية. هذهأهداف  صوب بلوغ

  
رصد األثر المحتمل العتماد العالج الوقائي السـابق للتعـرض فيمـا يتعلـق بالعـدوى بفيـروس العـوز  وينبغي -٥٨

 األمـــراض المنقولــــة جنســــياً المنـــاعي البشــــري فــــي مختلـــف المجتمعــــات المحليــــة، بمـــا فــــي ذلــــك مـــن خــــالل ترصــــد 
بّينـات تـدل علـى  تـورد ال لسابقفي ا أن الدراسات والبرامج التي ُأجريتمع والسلوكيات الجنسية ومقاومة األدوية. و 

التعويض عن المخاطر في الممارسات الجنسية، مثل تراجع استخدام الواقيـات أو تعـدد العشـراء، فإنـه ينبغـي رصـد 
  هذا االبتكار المهم لضمان فعاليته وضمان أيضًا معالجة عواقبه غير المتوقعة.

 

  لبلدانبالنسبة إلى ااإلجراءات ذات األولوية 

  فــي إطــار تعزيــز النظــام  ودمجــه فــي نظــام المعلومــات الصــحية الــوطني األمــراض المنقولــة جنســياً تعزيــز ترصــد
الصحي، باستخدام مؤشرات ومنهجيات موحدة تبعـًا إلرشـادات منظمـة الصـحة العالميـة؛ وضـمان أن تـتمخض طـرق 

لمجتمعـات المحليـة علـى اتشـكل مخـاطر جمع البيانات عن معلومات عالية الجـودة وتسـتوفي المعـايير األخالقيـة وال 
 أو العاملين في مجال الرعاية الصحية القائمين عليها.

 األمراض المنقولـة جنسـياً تحسـين جمـع البيانـات المصـنفة المتعلقـة بـ :بطـرق مـن بينهـا مـا يلـي زيادة تفصيل البيانات 
السـكانية والموقـع الجغرافـي؛ وٕاشـراك  استنادًا إلى مختلف عوامل التصنيف التي تشمل السن ونوع الجنس والمجموعـة

 ة لتحقيق مستوى عالي الجودة من البيانات والتحليل.محددالمجتمعات المحلية المتأثرة والمجموعات السكانية ال
 األمراض المنقولـــة جنســـياً التـــي هـــي أشـــد عرضـــة لخطـــر اإلصـــابة بـــالمحـــددة المجموعـــات الســـكانية  التعـــّرف علـــى 

وٕانشــــاء آليــــات لتشــــجيع مشــــاركة المجتمعــــات المحليــــة  انتقــــال هــــذه األمــــراض؛ حــــاالتشــــهد معظــــم واألمــــاكن التــــي 
الروتينــي عــن الحــاالت والتقيــيم الــدوري لمعــدالت اإلصــابة بــاألمراض المعديــة األساســية المنقولــة  التبليــغة؛ و ضــرر المت

تصـنيف  بطـرق مـن بينهـاة، بـين المجموعـات السـكانية المسـتهدف األمـراض المنقولـة جنسـياً جنسيًا لتقييم حجم مشـكلة 
  وقياس أثرها من حيث العقابيل والتكاليف؛  األمراض المنقولة جنسياً البيانات؛ ووصف أوبئة 

 ــات حــول عوامــل ال وٕادراج  هــا.ومعالجتلفهــم هــذه المحــددات  األمــراض المنقولــة جنســياً ومحــددات  خطــرإدراج بيان
 عتياديــةات االستقصــاء التشــاركي االمنهجيــواســتخدام التركيــز علــى العــالج الوقــائي قبــل التعــرض حســب االقتضــاء. 

إلعداد تقديرات دقيقة ألحجام المجموعات السكانية الرئيسـية وفهـم األوبئـة دون الوطنيـة فهمـًا  سواًء بسواء ةبتكاريواال
الترصــد الســلوكي فــي ملفــات فيــروس العــوز المنــاعي  كمســحمج األخــرى مفصــًال؛ ودمــج الترصــد البيولــوجي مــع البــرا

 .  العشراء وعالج مخالطي المرضىالبشري، بما في ذلك تتبع 
 ــة ــرات الوطني وســائل تشــخيص فــي مراكــز الرعايــة لضــمان  عتمــادمــن خــالل ضــمان الجــودة وا تعزيــز قــدرات المختب

  .ميكروباتلمضادات ال يسيرية البنيَّةالنومقاومة  المنقولة جنسياً الرصد الروتيني لألمراض 
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 وفـي اسـتخدام  األمـراض المنقولـة جنسـياً  لبلدان في تعزيز ترصـدا وتقديم المساعدة إلى عالميةالقيادة بال االضطالع
ظــم معلومــات اســتراتيجية ورســم خــرائط تطــوير نُ  دعــمهــذا الترصــد وتقــدير العــبء واألثــر، و فــي  وحــدةالمنهجيــات الم

 ودعــم؛ جحافــاتولالســتجابة لهــا، بمــا فــي ذلــك تحليــل البيانــات المصــنفة لرصــد اإل األمــراض المنقولــة جنســياً ألوبئــة 
ـــيم المســـببات، ورصـــد مقاومـــة مضـــادات  ـــيم معـــدالت االنتشـــار، وتقي ـــدان فـــي تعزيـــز التبليـــغ عـــن الحـــاالت؛ وتقي البل

بمــا فــي  األمــراض المنقولــة جنســياً وتعزيــز الــنظم العالميــة لجمــع بيانــات الترصــد الوطنيــة وتبادلهــا بشــأن ؛ ميكروبــاتال
 ذلك البيانات المصنفة والتحليل لرصد اإلنصاف.

 اسـتنادًا إلـى مختلـف عوامـل التصـنيف وٕاشـراك المجتمعـات  جمع البيانات المصنفة وتحليلها بشأن اتتقديم اإلرشاد
تضــررة، بمــا فــي ذلــك المجموعــات الرئيســية بالنســبة إلــى فيــروس العــوز الم محــددةت الســكانية الالمحليــة والمجموعــا
؛ واســـتخدام الطـــرق تحليـــل عـــالي الجـــودة ٕاجـــراءفـــي جهـــود الحصـــول علـــى بيانـــات عاليـــة الجـــودة و  المنـــاعي البشـــري،

وفـي تحديـد  بالنسـبة إلـى فيـروس العـوز المنـاعي البشـري، المعتمدة دوليًا لتقدير أحجام المجموعات السكانية الرئيسية
 فيروس العوز المناعي البشري.النسبة إلى غايات البرامج للخدمات من أجل المجموعات السكانية الرئيسية ب

 تلــك التــي  واآلليــات القائمــة بمــا فــي ذلــك األمــراض المنقولــة جنســياً ترصــد  عناصــربــين بعــض  ضــمان وجــود روابــط
 .ميكروباتالعوز المناعي البشري وترصد مقاومة مضادات ال فيروسب تتعلق

  
  تتبع ورصد وتبادل البينات حول االستجابة

  
 ةيجب أن يكون نظام المعلومات االستراتيجية قادرًا على جمع بيانـات مصـنفة وتحليلهـا علـى امتـداد سلسـل -٥٩

الخـدمات بتغطيـة التحديد الثغرات في  من أجل، خدمات الوقاية والعالج والرعاية ا، والتي تتمثل في،الرعاية بأكمله
وبتحديــد مؤشــرات لقيــاس التقــدم ولرصــد وتقيــيم التــدخالت، تســتطيع  .يلــزم تحســينهاوأدائهــا، وتحديــد المجــاالت التــي 
والتبليـغ عنهـا وتحسـينها وتحقيـق مزيـد مـن اإلنصـاف فـي  األمراض المنقولـة جنسـياً البلدان تقييم الخدمات المتعلقة بـ

 إجحافـــاتحـــدد مـــا إذا كانـــت الخـــدمات متاحــة وُينتفـــع بهـــا أم ال، ومـــا إذا كانـــت هنـــاك تويمكـــن لهـــا أن  اســتجابتها.
شد فعالية (مثًال، مـن خـالل المنشـآت الصـحية، أو الخـدمات األ ُتعد وثغرات وأين توجد، وأي نماذج تقديم الخدمات

ــ جتمعيــة، أو النهــوج األخــرى)، وأّي العناصــر يحتــاج إلــى تحســين.الم األمراض المنقولــة ويتطلــب ربــط االســتجابة ب
بالمبادرات الصحية واإلنمائية األخرى دمجًا أكبر لنظم المعلومـات الصـحية واالتسـاق فـي التبليـغ بـين عمـوم  جنسياً 

   البرامج الصحية.
  

  رامج والمساءلةالتخطيط االستراتيجي الوطني وتنفيذ الب
 

يجب أن يوفر نظام المعلومات االسـتراتيجية المعلومـات الالزمـة لوضـع اسـتراتيجية وطنيـة وخطـة لتنفيـذها  -٦٠
هـذه االســتراتيجية الوطنيــة  وجــهت. و السـياق القطــري، وتحــدد غايـات وطنيــة، وتتسـق مــع الغايــات العالميـة تسـتند إلــى

  .المنقولة جنسياً لألمراض وخطة التنفيذ االستجابة الصحية الوطنية 
 

اتخاذهـــا لتحقيـــق الغايـــات الوطنيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك  لـــزموينبغـــي أن تصـــف االســـتراتيجية اإلجـــراءات التـــي ي -٦١
 تحديــدو  ،والمواقــع ذات األولويــة اســتنادًا إلــى الوضــع الوبــائي المحلــي المحــددةالمجموعــات الســكانية  التعــرف علــى

األثـر ونمـاذج تقـديم الخـدمات األنسـب للسـياق، وتنفيـذ إطـار للرصـد  ظيمـةالعلتـدخالت المسـندة بالبينـات و أولويات ا
  والتقييم يمكنه تتبع التقدم المحرز صوب الغايات.

 
االستراتيجية واالستراتيجيات القطاعية األخـرى ذات هذه بين تربط واضحة  صالت ينبغي أن تكون هناكو  -٦٢

محــــددة، كاالســــتراتيجيات المعنيــــة بالســــل والصــــحة الجنســــية العالقــــة، واالســــتراتيجيات األخــــرى المعنيــــة بــــأمراض 
وينبغي أن يكون لـدى كـل بلـد برنـامج وطنـي  واإلنجابية، واالستراتيجيات الصحية واإلنمائية الوطنية األوسع نطاقًا.

فـي هـذا مع تمتعه بالموارد والقـدرات الالزمـة لتنفيـذ اسـتراتيجية وخطـة وطنيتـين  األمراض المنقولة جنسياً يركز على 
  الشأن ولرصد التقدم والتبليغ عنه.
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بشـأن ويتعين على البلدان تتبع وتقييم والتبليغ عن التقدم صوب الغايـات المتفـق عليهـا باسـتخدام مؤشـرات  -٦٣
 داخـلالمقارنـات  عقـد أو -ويلـزم اسـتخدام أسـس المقارنـة المرجعيـة  التوافر وحصائل التغطية وأثـر الخـدمات. مدى

ـــدان وفي ـــذ لتقيـــيم األداء. - امـــا بينهـــالبل ـــدم فـــي تنفي ـــدابير الخاصـــة ويجـــب اســـتخدام األدوات القائمـــة لقيـــاس التق  الت
بمــا فــي ذلــك المؤشــر  المنقولــة جنســياً تعزيــز االســتجابة لألمــراض مــن أجــل السياســات والتــدابير القانونيــة والهيكليــة ب

 ٢ع فيروس العوز المناعي البشري.والمؤشر الخاص بوصم األشخاص المتعايشين م ١المرّكب للسياسات الوطنية
 

  لبلدانإلى ا بالنسبة اإلجراءات ذات األولوية

  وٕاجـراء  خضـوعها للمسـاءلةو  األمراض المنقولـة جنسـياً لبـرامج المتعلقـة بـفـي اتعزيز التصريف السديد للشـؤون
االســـتراتيجيات والخطـــط وتخصـــيص المـــوارد علـــى  جســـدمراجعـــات منتظمـــة للبـــرامج للمســـاعدة علـــى ضـــمان أن ت

  كلما تغيرت. الفعلية المستوى الوطني الحاجات القطرية
 األمـراض المنقولـة جنسـياً مكافحـة وتحديـد المؤشـرات لرصـد وتقيـيم البرنـامج الـوطني ل وضع غايات ومعالم وطنيـة، 

بليـــغ بانتظـــام عنهــــا واســـتخدام هــــذه وكـــذلك لرصـــد اإلنصــــاف بحيـــث تســـتطيع البلــــدان تقيـــيم وضـــع اســــتجابتها والت
  التقييمات لمواصلة تحسين البرامج.

  ّفــي كــال القطــاعين العــام والخــاص،  بــع سلســلة الخــدمات بأكملهــاضــمان أن أطــر الرصــد والتقيــيم ذات العالقــة تت
والتحليـل اإلنصاف مـن خـالل التصـنيف مدى بع توضع لتتّ  هاتنسَّق مع نظم المعلومات الصحية األخرى، وأن هاوأن

المالئمين؛ واستخدام أساليب جمع ورسم خرائط البيانات دون الوطنية الكتشـاف أوجـه القصـور فـي تقـديم الخـدمات 
البنيــة التحتيــة، والمســاعدة علــى تنــوير القــرارات المتخــذة بشــأن المواضــع التــي تتطلــب تقــديم خــدمات إضــافية؛ فــي و 

  واإلقبال عليها وجودتها.حددة لمجموعات السكانية المل األمراض المنقولة جنسياً خدمات  مدى إتاحةورصد 
 منظمة الصحة العالميةبالنسبة إلى اإلجراءات ذات األولوية 

 األمراض بشـأن التخطـيط االسـتراتيجي الـوطني وتحديـد األولويـات فيمـا يتعلـق بـ وضع إرشادات وتحديثها وتنفيـذها
والقطريــة للمراجعــات المنتظمــة لتقيــيم التقــدم المحــرز صــوب  ؛ ومســاعدة مكاتــب المنظمــة اإلقليميــةالمنقولــة جنســياً 

 .٢٠٣٠و ٢٠٢٠الغايات العالمية المحددة لعامي 
  األثر لتركيز االستثمارات. استعراضو  المنقولة جنسياً التي لديها برامج لألمراض  لبلدانإلى اتقديم الدعم التقني 
 أو  -اسـتخدام أسـس المقارنـة المرجعيـة  دعـمحـول حالـة التقـدم القطـري واإلقليمـي صـوب الغايـات و  البيانـات توفير

 لتقييم التقدم المحرز صوب بلوغ الغايات. -المجموعات الفرعية  لى صعيدع ما بينهاالبلدان وفي داخلالمقارنات 

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
عـن الـدورة االسـتثنائية  ٢٠١٠مـن وثيقـة التبليـغ الصـادرة فـي عـام  ٤فـي التـذييل  المؤشر المرّكب للسياسات الوطنيةيرد    ١

 رصــد إعــالن االلتــزام بشــأن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن األيــدز والعــدوى بفيروســه. 
    :الرابط التالي ، انظريدز: مبادئ توجيهية بشأن تكوين المؤشرات األساسيةألا

http://data.unaids.org/pub/Manual/2009/JC1676_Core_Indicators_2009_en.pdf  ــــــــــي ــــــــــم االطــــــــــالع ف نيســــــــــان/  ٢٢(ت
  .)٢٠١٦  أبريل
   :فيلمتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، المؤشر الخاص بوصم األشخاص اللمزيد من المعلومات انظر   ٢

http://www.stigmaindex.org/  ٢٠١٦  نيسان/ أبريل ٢٢(تم االطالع في(. 
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 األثر إحداث إلى الرامية التدخالت :٢التوجه االستراتيجي  ٢-٤
  

 التي يحتاجون إليها األمراض المنقولة جنسياً من خدمات  الكامل الطيفينبغي أن يحصل الناس على 
  

  األمراض المنقولة جنسياً الخاصة بفوائد الحزمة  تحديد مجموعة من التدخالت األساسية:
 
وتبلـغ  .جنسـياً األمـراض المنقولـة يلزم أن يحدد كل بلد مجموعـة مـن التـدخالت والخـدمات األساسـية بشـأن  -٦٤

أمــام سلســلة خــدمات عاليــة الجــودة  تتــاحأقصــى درجــة مــن الفعاليــة عنــدما  األمــراض المنقولــة جنســياً اســتراتيجيات 
باإلضــافة إلـــى دمـــج و لنــاس للوقايـــة مــن هـــذه األمــراض وتشخيصـــها وتـــدبيرها العالجــي، وينتفعـــون بهــذه السلســـلة. ا

المجموعـات الموجهـة إلـى روتينية، قد تدعو الحاجة إلى توعية الخدمات ذات العالقة في عمليات تقديم الخدمات ال
  .المحددةالسكانية 

 
و لكـي يحـدد أولويــات  المنقولـة جنسـياً ألمـراض لاإلصــابة و نتشـار االوينبغـي أن يسترشـد كـل بلـد بمعـدالت  -٦٥

ومع  ة ومقبولة.من الوقاية إلى العالج، ويقدم هذه التدخالت في حزم بأساليب فعال الخدمات التدخالت عبر سلسلة
األمـراض تحسين حصـائل  مواصلةازدياد الموارد والقدرات، يمكن توسيع نطاق التدخالت والخدمات تدريجيًا بهدف 

وقـد أثبتـت البيِّنـات بوضـوح أن الحـزم التـي تشـمل مزيجـًا مـن التـدخالت  والحصـائل الصـحية األعـم. المنقولـة جنسـياً 
  والمنفردة.لة ستقتحقق أثرًا أعظم من التدخالت الم

  
وعنــــد تحديــــد البلــــدان لحــــزم التــــدخالت الخاصــــة بهــــا، ينبغــــي أن تنظــــر فــــي حــــاالت العــــدوى المصــــاحبة.  -٦٦
تشترك في المخاطر المتعلقة بالسلوك، ويمكن اكتساب حاالت عـدوى متعـددة فـي الوقـت  األمراض المنقولة جنسياً ف

يــة أخــرى منقولــة جنســيًا بمــا فــي ذلــك فيــروس ذاتــه ويمكــن للعــدوى الموجــودة أن تيســر انتقــال واكتســاب أمــراض معد
العــوز المنــاعي البشــري. وُيعــد تشــخيص إحــدى حــاالت العــدوى مؤشــرًا علــى مخــاطر اإلصــابة بالحــاالت األخــرى. 
وعلــى الــرغم مــن أن حــاالت العــدوى المصــاحبة شــائعة، فــإن التقــديرات العالميــة الدقيقــة لمعــدالتها ال تتــوافر. وُتعــد 

المحــددة، بمــا فــي ذلــك المجموعــات الســكانية الرئيســية بالنســبة إلــى فيــروس العــوز المنــاعي المجموعــات الســكانية 
. ومـــن ثـــم، فينبغـــي إيـــالء عنايـــة األمراض المنقولـــة جنســـياً البشـــري، شـــديدة التعـــرض لحـــاالت العـــدوى المصـــاحبة بـــ

األعـراض فـي خاصة على جميع مستويات النظـام الصـحي لحـاالت العـدوى المصـاحبة ذات األعـراض وغيـر ذات 
  هذه المجموعات السكانية وفي عموم السكان.

  
مــن بلــد إلــى آخــر، اســتنادًا إلــى األوضــاع  ختلفوعلــى الــرغم مــن أن التــدخالت والخــدمات األساســية ســت -٦٧

 طري، ينبغي تغطية كل من مجاالت التدخل التالية:الوبائية والسياق القُ 

  واكتسابها؛ األمراض المنقولة جنسياً الوقاية من انتقال 

  وربط المرضى بالعالج؛ المنقولة جنسياً تحقيق التشخيص المبكر لألمراض 

  األعراض؛ ذوىتوفير التدبير العالجي للمرضى 

  هم؛يلإوتقديم العالج  العشراءالوصول إلى 

  الـتخلص مـن انتقـال الزهـري وفيـروس العـوز المنـاعي  )١( حْزم التدخالت لتحقيق أعظـم األثـر:تقديم
) االســتفادة الكاملــة مــن اللقاحــات المضــادة لفيــروس الــورم الحليمــي ٢(البشــري مــن األم إلــى الطفــل؛ 

 ) مكافحة انتشار مقاومة مضادات المكورات البنيَّة وأثرها؛٣( ؛Bالبشري واللتهاب الكبد 

 تعزيـز سلسـلة ١( :األمـراض المنقولـة جنسـياً يمـا يخـص ضمان جودة الرعاية والخدمات والتدخالت ف (
) تنفيـذ ٣() إيجاد الصالت والتكامل بين الخدمات والبرامج؛ ٢(الوقاية والتشخيص والعالج والرعاية؛ 

 برامج ضمان الجودة والتحسين.
 
ظهــرت والبــد مــن مراجعــة الحزمــة األساســية بانتظــام لضــمان ســرعة دمــج االبتكــارات واغتنــام الفــرص كلمــا  -٦٨

فـي  البلـداندعم وسوف توفر المنظمة مبـادئ توجيهيـة محدَّثـة لـ تكنولوجيات ونهوج جديدة. اسُتحدثتبينات جديدة و 
 وضع التدخالت والخدمات األساسية الخاصة بها وتنفيذها. مجال
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 واكتسابها األمراض المنقولة جنسياً الوقاية من انتقال 
  

وتعمــل ُأطــر الوقايــة  .األمــراض المنقولــة جنســياً األشــد فعاليــة للوقايــة مــن  توليفــة وســائل الوقايــة الــنهج دعــتُ  -٦٩
الشــاملة المســندة بالبّينــات علــى نحــو أفضــل عنــدما يوجــد مــزيج اســتراتيجي مــن النهــوج الســلوكية والحيويــة الطبيــة 

فـــي ذلـــك  ة، بمـــاوأســـاليب الوقايـــة األوليـــ األمـــراض المنقولـــة جنســـياً والهيكليـــة. وينبغـــي أن يشـــمل هـــذا المـــزيج فهـــم 
 الواقيـــات، والتركيـــز علـــى العمـــل مـــع األشـــخاص األشـــد تضـــررًا واألســـرع تـــأثرًا بهـــذه األمـــراض، والســـيما المـــراهقين.

الوقايــة مــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري علــى  الجهــود الراميــة إلــىعــالوة علــى ذلــك، يجــب أن تشــتمل توليفــة و 
  .األمراض المنقولة جنسياً  عناصر تركز على

  
) والخـدمات (مثـل التطعـيم واقيـاتالمعلومـات الحيويـة والسـلع (مثـل ال إتاحـةوتتطلب الوقاية الفعالة ضمان  -٧٠

باإلضـافة إلـى ذلـك، و  وختـان الـذكور الطبـي الطـوعي واالختبـار والعـالج والرعايـة) فـي إطـار يكفـل حقـوق اإلنسـان.
فيــروس العــوز المنــاعي بمــا فــي ذلــك  المنقولــة جنســياً األمــراض التــدخالت الســلوكية بالغــة األهميــة للوقايــة مــن  دعــتُ 

والتوعيــة بمــا فــي ذلــك التركيــز علــى زيــادة  الذكريــة واألنثويــة، الواقيــاتالبشــري، وتشــمل تشــجيع االســتخدام المتســق 
األمـراض  الكشـف عـن ، وزيـادة اإلقبـال علـى اختبـاراتالعشـراءوتقليـل عـدد  ،األمراض المنقولـة جنسـياً الوعي بشأن 

فيروس العوز المناعي البشري وتأخير بدء المعاشرة الجنسية، فضًال عن تعزيز العافية بما في ذلك  ولة جنسياً المنق
  الجنسية.

  
فـي ذلـك  بمـا األمـراض المنقولـة جنسـياً لوقايـة مـن تتمثل في امن هذه التدخالت بميزة ثنائية  العديد ويمتاز -٧١

وُيعــد  .واقيــاتاســتخدام المــراهقين لل عــن طريــق وخصوصــاً الحمــل غيــر المقصــود، و فيــروس العــوز المنــاعي البشــري 
(بما في ذلك المجموعات السكانية الرئيسية بالنسبة  محددةتركيز التدخالت كما ينبغي على المجموعات السكانية ال

 ززُتعـباإلضافة إلى ذلـك، فعنـدما ت. و والمراهقين والنساء الحوامل من األولوياإلى فيروس العوز المناعي البشري) 
االنتفـاع بالخـدمات المتعلقـة  حـد مـن الوصـم والتمييـز، يـزداد عـادةً يُ و  ،األمراض المنقولـة جنسـياً المعرفة المجتمعيـة بـ

 .األمراض المنقولة جنسياً ب
 

 لبلدانبالنسبة إلى ااإلجراءات ذات األولوية 

  بالوقايـة مـن  ارتباطـًا وثيقـاً  وتـرتبطللوبـاء  تي تصمم وفقـاً ال األثر والشاملة العظيمةإعطاء أولوية لتدخالت الوقاية
التــي و  ،وبــرامج التمنيــع ،وصــحة األمهــات واألطفــال ،والصــحة الجنســية واإلنجابيــة ،فيــروس العــوز المنــاعي البشــري

   :ما يلي تشمل
  المعلومات الصحية الشاملة والتوعية وبرامج الترويج للصحة الموجهة إلى المراهقين؛ •
ــ واقيــاتبــرامج ال •  ،والحمــل غيــر المقصــود األمــراض المنقولــة جنســياً ة واألنثويــة للحمايــة الثنائيــة مــن الذكري

لمــــراهقين، وتوزيعهــــا مــــن خــــالل المجتمعــــات المحليــــة ومــــن خــــالل خــــدمات التوعيــــة واالتصــــال والســــيما ل
  ؛ المحددةبالجماهير على المجموعات السكانية 

وصــفها منافــذ إضــافية لتقــديم الرعايــة وتوزيــع اســتخدام عيــادات صــحة األمهــات واألطفــال وتنظــيم األســرة ب •
  ؛األمراض المنقولة جنسياً على النساء الالتي يمكن أن يكن عرضة لخطر  واقياتال

مضــــمونة الجــــودة الزيــــادة اســــتخدام بــــرامج التســــويق االجتمــــاعي لزيــــادة العــــرض والطلــــب علــــى الخــــدمات  •
  ية؛في المنافذ التقليدية وغير التقليد واقياتوال األمراض المنقولة جنسياً ميسورة التكلفة في مجال الو 

  ؛ حسب االقتضاءختان الذكور الطبي الطوعي على تشجيع ال •
 .Bواللتهاب الكبد  لفيروس الورم الحليمي البشريضمان توافر اللقاحات المضادة  •

 ًا الحتياجـات وفقـالتي تتعامل مع الصحة الجنسـية مـن منظـور العافيـة،  وتركيز تدخالت الحد من المخاطر صميمت
ًا؛ والتصــدي للعوامــل األساســية التــي تجعــل النــاس عرضــة لمســتوى أعلــى مــن ضــرر المجموعــات الســكانية األشــد ت

ــ ، بمــا فــي ذلــك والمالئمــةالخــدمات الفعالــة  إتاحــةوالعوامــل التــي تعــوق  األمراض المنقولــة جنســياً خطــر اإلصــابة ب
العمـل فـي التي تنشأ عن تجريم سلوكيات المثلية الجنسـية أو تدارك انتهاكات حقوق اإلنسان  الرامية إلى تدخالتال

لوقايـــة مـــن العنـــف القـــائم علـــى نـــوع الجـــنس والعنـــف المتعلـــق بالتوجـــه الجنســـي والهويـــة مـــن أجـــل االجـــنس،  مجـــال
 الجنسانية وتدبيرها العالجي. 
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 منظمة الصحة العالمية بالنسبة إلى اإلجراءات ذات األولوية

  اإلدمــاج الســريع  بمــا فــي ذلــك: األمــراض المنقولــة جنســياً تحــديث ونشــر إرشــادات محّدثــة بشــأن الوقايــة مــن
لمختلـف سـياقات  األمـراض المنقولـة جنسـياً لتدخالت قطاع الصـحة الجديـدة المسـندة بالبينـات فـي حـزم الوقايـة مـن 

الذكريـة  الواقيـاتوالمـراهقين والنسـاء؛ وتعزيـز بـرامج  المحددةمع إعارة اهتمام خاص للمجموعات السكانية  ،األوبئة
  واألنثوية الفعالة، بما في ذلك وضع معايير عالمية وتيسير الشراء.

  طر اإلصـابة اخمو التأثر تحديث ونشر إرشادات للمجموعات السكانية المستهدفة بشأن تدخالت الحد من سرعة
تعزيــز المبــادرات الجديــدة المعنيــة بالحــد مــن المخــاطر مــن أجــل ؛ والعمــل مــع الشــركاء األمراض المنقولــة جنســياً بــ

والتمكـــين وزيـــادة المرونـــة والثقـــة والمشـــاركة بـــالرأي بـــين الفتيـــات المراهقـــات والشـــابات وبـــين المجموعـــات الســـكانية 
اعد علـى التي تس المتعلقة بنوع الجنس ؛ وتقديم البينات واإلرشادات حول دور األعراف والمواقف اإليجابيةمحددةال

؛ والدعوة إلى زيـادة االلتـزام والمـوارد واإلجـراءات األمراض المنقولة جنسياً طر اإلصابة باخمو  سرعة التأثرالحد من 
 بين المواليد. األمراض المنقولة جنسياً للقضاء على 

  
  وربط المرضى بالعالج المنقولة جنسياً التشخيص المبكر لألمراض 

 
اكتشـــاف  أيبـــالتحري،  :عـــن طريـــق مـــا يلـــي المنقولـــة جنســـياً تحقيـــق التشـــخيص المبكـــر لألمـــراض  يمكـــن -٧٢

اكتشـاف  أير لـدى فـرد ال تظهـر عليـه األعـراض؛ بالتشـخيص، خطـاستناد إلى عوامل الباالعتالل نتيجة االختبار 
 الحــاالت العديمــة، بمــا فــي ذلــك المنقولــة جنســياً ويعتبــر التشــخيص المبكــر لألمــراض  الســبب األساســي لألعــراض.

ويمكـن أن يكـون . الفعـالين، وللوقايـة مـن المزيـد مـن انتقـال العـدوى دعمعراض، أفضل فرصـة للعـالج الطبـي والـاأل
). ويظـل التحـري نـادرًا فـي ٨ عراض (انظـر الشـكلاأل عديمة األمراض المنقولة جنسياً هذا صعبًا، نظرًا ألن معظم 

 في مراكز الرعاية. المنقولة جنسياً في ظل عدم وجود اختبارات ميسورة التكلفة لألمراض محدودة الموارد الالبيئات 
  

  األمراض المنقولة جنسياً   :٨الشكل 
  

عديمـــة األعـــراض، والرجـــال أكثـــر عرضـــة مـــن النســـاء لإلصـــابة ال األمراض المنقولـــة جنســـياً النســـاء أكثـــر تـــأثرًا مـــن الرجـــال بـــ
 ذات األعراض األمراض المنقولة جنسياً ب

  
أوبئـــة ســـيتعين علـــى كـــل بلـــد اختيـــار أنســـب توليفـــة مـــن نهـــوج التحـــري والتشـــخيص اســـتنادًا إلـــى طبيعـــة و  -٧٣

 .، والبّينــات المتاحــةة ونظامــه الصــحيضــرر ، والمجموعــات الســكانية المتودينامياتهــا فيــه األمــراض المنقولــة جنســياً 
عديمـة األعـراض بـين المجموعـات ال المنقولـة جنسـياً ويلزم بذل جهود خاصة الكتشـاف والتـدبير العالجـي لألمـراض 

والمـراهقين  المحددة التي تشمل المجموعات السكانية الرئيسية بالنسبة إلى فيروس العوز المناعي البشري،السكانية 
 ويلـزم إيـالء .العشـراءتدخالت محسنة للوصول إلى  راءوٕاجالحاالت وتحريها،  عن كشفالوالشباب والحوامل، مثل 

لضمان جودة وسـائل التشـخيص والخـدمات،  وأيضاً  األمراض المنقولة جنسياً تشخيص  إتاحةعناية خاصة لضمان 

 الحاالت ذات األعراض

 األعراض العديمةالحاالت 
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ويقطـــع التشـــخيص العاجـــل والتـــدبير العالجـــي الفعـــال لألمـــراض  وذلـــك للحـــد مـــن مخـــاطر الخطـــأ فـــي التشـــخيص.
    االنتقال ويمنع تطور مضاعفات وعقابيل بعيدة المدى لهذه األمراض.سلسلة  المنقولة جنسياً 

  توفير التدبير العالجي للمرضى المصابين باألعراض
 

أن يتبـع بروتوكـوًال حـديثًا  األمراض المنقولـة جنسـياً ينبغي لكل مركز رعايـة أوليـة يقـدم خدماتـه للمصـابين بـ -٧٤
، وذلــك اسـتنادًا إلــى ولعشـرائهمللتـدبير العالجـي لألشــخاص المصـابين بـأمراض مصــحوبة بـأعراض مـن هــذا النـوع، 

وتتنوع منافذ الرعاية األولية وتشمل عيـادات الرعايـة الصـحية األوليـة وخـدمات الصـحة  المبادئ التوجيهية العالمية.
والخــدمات التــي تــوفر الرعايــة والتــدبير العالجــي  ذلــك خــدمات الرعايــة الســابقة للــوالدة، بمــا فــي الجنســية واإلنجابيــة،

األمـراض عـالوة علـى ذلـك، يجـب ربـط التـدبير العالجـي لحـاالت و  للمتعايشين مع فيـروس العـوز المنـاعي البشـري.
بخدمات الوقاية من فيـروس  ربطًا وثيقاً  التعرض للمخاطرفيما يخص المجموعات السكانية الشديدة  المنقولة جنسياً 

 العوز المناعي البشري، بما في ذلك خدمات التوعية.
  

  وتقديم العالج لهم العشراءالوصول إلى 
 

وتتبـاين  ورعايـة المصـابين بهـا. األمـراض المنقولـة جنسـياً جزء ال يتجزأ من الوقاية من  العشراءإن إخطار  -٧٥
تتمثـل  المرضـى (التـيمـن ِقبـل  ةحالـاإلالمشـورة والعـالج تبعـًا للظـروف، وتشـمل  إلـيهم وتقـديم العشراءنهوج إخطار 

مقــدم خــدمات  يتــولىمقــدمي الخــدمات (مــن ِقبــل  ةحالــاإلبأنفســهم)، و  بعشــرائهمعلــى االتصــال  المرضــىتشــجيع  فــي
ات (نهـج مـن التعاقديـة بمعرفـة المرضـى ومقـدمي الخـدم ةويرتـب للعـالج)، واإلحالـ العشـيرالرعاية الصحية إخطـار 

 عشـيرلل عّجـلمقدمي الخدمات)، والعالج الم اإلحالة من ِقبلالمرضى و  اإلحالة من ِقبلخطوتين يربط بين طريقتي 
دون فحـــص مســـبق لهـــذا  عشـــيرهالوصـــفات الطبيـــة أو األدويـــة إلـــى  ُشخصـــت إصـــابتهالـــذي  المـــريض(حيـــث يأخـــذ 

ل زيـادة المشـورة ومعـدالت عـالج العشـير، والسـيما . وينبغي الحث على اتباع نهج شامل للعشيرين مـن أجـ)عشيرال
ويجـــب أن تكـــون االســـتراتيجية التـــي يقـــع عليهـــا االختيـــار مســـتندة إلـــى الحقـــوق  .فـــي ســـياق الرعايـــة الســـابقة للـــوالدة

 .والتعجيل به ءللعشراالعالج  إتاحةبين الجنسين، مع ضمان  لعدم المساواةومراعية 
  

  حزم التدخالت لتحقيق أعظم األثر 
 

األثــر الكلــي لهــذه التــدخالت األساســية علــى الصــحة العموميــة بــالجمع بينهــا وبــين مبــادرات  تعظــيميمكــن  -٧٦
انتقـال فيـروس العـوز المنـاعي البشـري والزهـري مـن األم إلـى  للـتخلص مـنالحملة العالمية  أخرى، وتحديدًا ما يلي:

الحليمــي البشــري؛ ختـــان الــذكور الطبــي الطـــوعي الطفــل؛ التوســع فــي التطعـــيم باللقاحــات المضــادة لفيـــروس الــورم 
؛ اســتراتيجيات التصــدي األمــراض المنقولــة جنســياً ســائر لهــذا مــن أثــر علــى فيــروس العــوز المنــاعي البشــري و  لمــا

   لظهور مقاومة مضادات المكورات البنيَّة.
  التخلص من انتقال الزهري وفيروس العوز المناعي البشري من األم إلى الطفل

  
بـالتخلص مـن انتقـال فيـروس العـوز المنـاعي البشـري والزهـري مـن على نفسـه عدد من البلدان التزامًا  قطع -٧٧

وفي العديد من البلدان، يرتبط التخلص من انتقال الزهري  األم إلى الطفل (المعروف أيضا باسم "الزهري الخلقي").
لعــوز المنــاعي البشــري والزهــري مــن األم إلــى مـن األم إلــى الطفــل بــالحمالت الثنائيــة (للــتخلص مــن انتقـال فيــروس ا

وبدأ بعض البلدان في تنفيذ حمالت ثالثية (للتخلص من انتقال فيروس العـوز المنـاعي البشـري والزهـري  ١،الطفل)
علـى تعزيـز  ،مـن األم إلـى الطفـل). وستسـاعد الخطـوات الواجـب اتخاذهـا اسـتعدادًا إلجـازة البلـدان B والتهاب الكبـد

مختلــف  بــينفيمــا  جحافــاتأن تســاعد علــى الحــد مــن اإل ومــن شــأنها، األمراض المنقولــة جنســياً برامجهــا الخاصــة بــ
 المجموعات السكانية داخل البلد الواحد.

                                                           
 البشـــري المنـــاعي العـــوز بفيـــروس العـــدوى مـــن انتقـــال الـــتخلص: التحقـــق وعمليـــات المعـــايير بشـــأن العالميـــة اإلرشـــادات   ١

    انظر الرابط التالي: "والزهري من األم إلى الطفل
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112858/1/9789241505888_eng.pdf?ua=1&ua=1 فــــــــــــــــــي  االطــــــــــــــــــالع (تــــــــــــــــــم

  ).٢٠١٦ان/ أبريل نيس  ٢١
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   Bاالستفادة الكاملة من اللقاحات المضادة لفيروس الورم الحليمي البشري واللتهاب الكبد 
ضــادة لفيــروس الــورم الحليمــي البشــري أن يحقــق انخفاضــًا شــديدًا فــي حــاالت يمكــن للتطعــيم باللقاحــات الم -٧٨

آمن وفعال في الوقاية من العدوى بفيـروس  Bسرطان عنق الرحم الناتجة عن الفيروس، كما أن لقاح التهاب الكبد 
أن تنظــــر البلــــدان علــــى وجــــه الســــرعة فــــي تطبيــــق هــــذه البــــرامج أو توســــيعها للتطعــــيم  وينبغــــي ١.Bالتهــــاب الكبــــد 

باللقاحــــات المضــــادة لفيــــروس الــــورم الحليمــــي البشــــري فــــي ســــياق إطــــار شــــامل للوقايــــة مــــن ســــرطان عنــــق الــــرحم 
مــي البشــري اللقــاح المضــاد لفيــروس الــورم الحليب الســكانالُمســتهدفة مــن فئــات اليشــّكل تقّبــل  أننبغــي ومكافحتــه. وي

للوصـــول إلـــى  الصـــحية ركيـــزة أساســـية فـــي البـــرامج الصـــحية للمـــراهقين مـــع زيـــادة الـــوعي الصـــحي واالســـتراتيجيات
 المراهقين.

 
  لبلدانبالنسبة إلى ااإلجراءات ذات األولوية 

  وفيـروس العـوز المنـاعي البشـري  األمـراض المنقولـة جنسـياً تكييف المبادئ التوجيهية بشـأن تحـري وتشـخيص
هـا وتوسـيع اسـتخدامها؛ وتنفيـذ اعتمادشراء وسائل التشخيص التي اختبرت المنظمـة صـالحيتها مسـبقًا، و  وتنفيذها:

تــدابير ضــمان الجــودة وتحســين الجــودة للحــد مــن مخــاطر الخطــأ فــي التشــخيص وتقليــل التــأخير بــين أخــذ العينــات 
 العالج. ٕاتاحةالنتائج و  تبليغ عنها في المختبرات والفحصو 

  المنقولـة جنسـياً لتـدبير العالجـي لألمـراض بشـأن اتنفيذ وتوسيع نطاق مبادئ توجيهية وطنيـة مسـندة بالبينـات 
  استنادًا إلى البيانات والخدمات القطرية المتاحة:

التـــــدبير العالجـــــي بـــــين تـــــوفير عديمـــــة األعـــــراض و الألمـــــراض المعديـــــة اتنفيـــــذ اســـــتراتيجيات الكتشـــــاف  •
الرئيسية والحوامل والمراهقين، كاالختبار أو التحـري المنتظمـين للحـاالت، المحددة و المجموعات السكانية 

  ؛ العشراءمع تدخالت محّسنة للوصول إلى 
 ذات المنقولـة جنسـياً لتدبير العالجي لألمراض في اتحديث خطط التنفيذ لتوجيه التوسع الفعال والمستدام  •

  اض، وذلك استنادًا إلى أحدث البينات؛ األعر 
، لزيــادة االلتــزام حيثمــا أمكــنتشــجيع اســتخدام العــالج بجرعــة واحــدة تعطــى فــي مركــز الرعايــة الصــحية  •

  بالعالج؛ 
وخـدمات الوقايـة مـن  محـددةبـين المجموعـات السـكانية ال المنقولـة جنسـياً دمج التدبير العالجـي لألمـراض  •

لعـدوى واالعـتالل المصـاحبة الخطيـرة، حـاالت افيروس العوز المناعي البشـري ورعايـة مرضـاه للتصـدي ل
 وخصوصًا فيروس العوز المناعي البشري.

  عنـدما يلـتمس النـاس العـالج مـن هـذه  المنقولـة جنسـياً ضمان توافر سلع وأدوية فعالة للتدبير العالجي لألمـراض
تكلفــة وســائل  يســرو  إتاحــةمضــمونة الجــودة؛ والعمــل علــى تقليــل العقبــات أمــام  أدويــة ن شــراءضــما األمــراض:
 .المنقولة جنسياً جيدة النوعية لألمراض الالتشخيص 

 وتقيـيم مسـتوى  العشـراءغ تبليـاعتمـاد اسـتراتيجيات ل :اءعشـر إعـداد وتنفيـذ اسـتراتيجيات لتعزيـز التـدبير العالجـي لل
 .العشراءالمشورة وعالج  خدماتالمرضى؛ وضمان الربط ب خصوصيةتنفيذها؛ وحماية 

 وضــمان تقــديم العــالج المالئــم بحقــن البنســلين لــذوات األمصــال الموجبــة  إخضــاع جميــع الحوامــل لتحــري الزهــري
انتقـــال فيـــروس العـــوز  الـــتخلص مـــنانتقـــال الزهـــري مـــن األم إلـــى الطفـــل بجهـــود  الـــتخلص مـــنمـــنهن: ربـــط جهـــود 

تـدخالت الوقايـة  قـديمفـي ت عـدم المسـاواةاألم إلى الطفل؛ واالجتهـاد لزيـادة التغطيـة والحـد مـن المناعي البشري من 
 من انتقال الزهري من األم إلى الطفل من أجل بلوغ معايير اإلجازة.

 فـي  النظر علـى وجـه السـرعة فـي تطبيـق برنـامج للتطعـيم باللقاحـات المضـادة لفيـروس الـورم الحليمـي البشـري
تعزيـز المعلومـات الخاصـة بل للوقاية من سرطان عنق الرحم: تحديـد حزمـة معلومـات، مـن ضـمنها إطار نهج شام

الصــحة، تســتهدف المــراهقين ويمكــن تقــديمها بالتنســيق مــع تنفيــذ بــرامج التطعــيم باللقاحــات المضــادة لفيــروس الــورم 
 الحليمي البشري.

  إدراج التطعيم باللقاحات المضادة اللتهاب الكبدB فـي البلـدان التـي لـم تنفـذ  فـي البـرامج الوطنيـة لتمنيـع الرضـع
فــي الوقــت المالئــم  B، مـع ضــمان إعطــاء جرعــة التطعـيم بلقــاح فيــروس التهــاب الكبـد واإلســراع بــذلك، ذلـك بالفعــل
 عند الوالدة.

                                                           
 ، متاحـــة علـــى:٢٠٢١-٢٠١٦فـــي الفتـــرة  تهـــاب الكبـــد الفيروســـياالســـتراتيجية العالميـــة لقطـــاع الصـــحة بشـــأن ال نظـــرا   ١
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 منظمة الصحة العالميةبالنسبة إلى اإلجراءات ذات األولوية 

  والتــي  المنقولــة جنســياً لتــدبير العالجــي لألمــراض ا بانتظــام ونشــرها بشــأن موحــدةالتوجيهيــة المبــادئ التحــديث
لعــالج؛ واإلرشــادات فــي اوجه التوســع الســريع والمســتدام تي ســتــال ةوالبرمجيــ ةوالتشــغيلي الســريرية اتاإلرشــاد :تشــمل

تراتيجيات ووســـائل ســـاالوفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري  األمـــراض المنقولـــة جنســـياً الموحـــدة بشـــأن نهـــوج اختبـــار 
أحـــدث التـــدخالت، مـــع التركيـــز بوجـــه خـــاص علـــى التشـــخيص المبكـــر؛  التـــي تتضـــمن، الخاصـــة بهمـــاتشـــخيص ال

البلـــدان فـــي تكييـــف المبـــادئ التوجيهيـــة وتنفيـــذها ورصـــدها؛ وتـــوفير مبـــادئ  دعـــمواالختبـــار والتحـــري المنتظمـــان؛ و 
 عالج.التشخيص، و الالمشورة، و ب تزويدهموالتواصل معهم و ، هاء وتحديثعشراغ التبليتوجيهية مسندة بالبينات ل

  تقــديم إرشــادات تقنيــة حــول كيفيــة  :انتقــال الزهــري مــن األم إلــى الطفــل تخلص مــنللــالــالزم  دعمالــوتيــرة تســريع
انتقــال الزهــري مــن األم إلــى الطفــل؛ وتحديــد ســبل تقلــيص العوائــق أمــام  الــتخلص مــنتحقيــق معــايير التحقــق مــن 

ــــتخلص مــــنخيص والعــــالج التشــــ وســــائل ــــل؛ وتســــريع  مــــن أجــــل ال ــــى الطف ــــال الزهــــري مــــن األم إل  اســــتحداثانتق
  تكنولوجيات جديدة لتحسين تشخيص الزهري بين الحوامل والمواليد وعالجه.

  برنـامج  تعزيـز :وٕاتاحتهـا المنقولـة جنسـياً تعزيز الجهود لضمان توافر وسائل تشـخيص عاليـة الجـودة لألمـراض
األمـــراض المنقولـــة وســـائل جيـــدة النوعيـــة لتشـــخيص  إتاحـــةالمنظمـــة لالختبـــار المســـبق للصـــالحية لضـــمان ســـرعة 

 يســرو  األمــراض المنقولــة جنســياً وســائل جيــدة النوعيــة لتشــخيص  إتاحــة؛ والعمــل علــى تقلــيص العوائــق أمــام جنســياً 
 تكلفتها.

 فـي البيئـات  المنقولـة جنسـياً ي التدبير العالجي لألمـراض للثغرات ف معالجةوضع برنامج للبحوث وٕاجراء بحوث ل
الكفــاءة و ة يــفعالبالالبحــوث لتحديــد اختبــارات تشخيصــية وتكنولوجيــات ونهــوج تتســم  دعــم؛ و التــي تفتقــر إلــى المــوارد

 .األمراض المنقولة جنسياً فيما يخص  القبولة و يمأمونالو 
  ــز ــع ضــد بشــأن رشــادات اإل تعزي ــةالتمني تقيــيم الجــداول والجرعــات مــن أجــل سياســات  :جنســياً  األمــراض المنقول

 دعـم، وكذلك الـذكور؛ و الشديدة التعرض للمخاطرالتمنيع، وتقديم المشورة حول الطرق األشد فعالية لحماية الفئات 
البشــري ومــن أجــل  التمنيــع باللقــاح المضــاد لفيــروس الــورم الحليمــي اعتمــادالبحــوث التشــغيلية فــي البلــدان مــن أجــل 

ودعـــم الجهــود الراميـــة إلــى ضـــمان تـــوافر اللقــاح المضـــاد لفيــروس الـــورم الحليمـــي  ربطــه ببـــرامج صــحة المـــراهقين؛
إلــى هــا اعتمادوٕاعــداد إرشــادات حــول التــدخالت الصــحية األخــرى التــي يمكــن  البشــري فــي البلــدان بأســعار ميســورة،

 جانب برنامج التطعيم.
  

  ضادات المكورات البنيَّة وأثرهامكافحة انتشار مقاومة م
 

 معــدالت حــول العــالم ولــه أثــر كبيــر علــى شــيوعاً  األمــراض المنقولــة جنســياً مــن أكثــر  اً الســيالن واحــدُيعــد  -٧٩
علــى مــر العقــود الماضــية مقاومــة لغالبيــة األدويــة المســتخدمة فــي  النيســرية البنيَّــةوقــد طــورت  المراضــة والوفيــات.
وعـززت منظمــة الصــحة العالميـة برنــامج ترصــد  قابلــة للعــالج.الصــابة غيـر اإل احتمــاالتسـيزيد عـالج العــدوى، مــا 

مقاومة مضادات المكورات البنّية بإنشاء شبكة مـن المختبـرات لتنسـيق رصـد مقاومـة النيسـرية البنّيـة لألدويـة وتقـديم 
 المنقولــة جنســياً ســببة لألمــراض الم األخــرى وتشــمل العوامــل .العالجيــةبيانــات لكــي تسترشــد بهــا المبــادئ التوجيهيــة 
وهـي  ،المسـتدمية الدوكريـةوفيـروس الهـربس البسـيط و اللولبيـة الشـاحبةالتي يحتمل مقاومتهـا للمضـادات الجرثوميـة 

  ١.الميكروباتترتبط بخطة العمل العالمية الكلية المعنية بمقاومة مضادات 
 

   األمراض المنقولة جنسياً الخاصة بتدخالت الخدمات و لتعزيز أوجه التآزر والروابط ل
 

 تعزيز سلسلة الوقاية والتشخيص والعالج والرعاية 
  

ينبغي تنظيم الخدمات لتحقيق الحـد األدنـى مـن "التسـرب" والمسـتوى األمثـل مـن االسـتبقاء علـى مـدى هـذه  -٨٠
تـدخالت  مـدى قبـول تشـمل التحـديات الرئيسـية مـا يلـي:و  الوقايـة والرعايـة.التـدخالت الخاصـة بالسلسـلة، وااللتـزام ب

األثـر  لتعظيمالتشخيص  وتوجيهالوصم والتمييز في بعض أماكن الرعاية الصحية؛ و الوقاية الفعالة واإلقبال عليها؛ 
مرحلــة مبكــرة بقــدر وتقليــل التشــخيص الخــاطئ إلــى أدنــى حــد؛ ربــط النــاس بخــدمات الوقايــة والعــالج المالئمــة فــي 

 ؛ ضمان االلتزام بالعالج.اإلمكان
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لمرضـى وتحتـرم حقـوق النـاس وتلبـي حاجـاتهم المتباينـة ا أن تالئـمالخدمات علـى النـاس و  تركزي أن وينبغ -٨١
على الناس قد تكون أكثـر فعاليـة باإلضـافة  تي تركزبأن الخدمات ال علماً  ؛عليهم تحاملالأو  إصدار األحكامدون 

يضـــًا فعـــال وخصوصـــًا للوصـــول إلـــى إشـــراك الفئـــات والشـــبكات المجتمعيـــة أ أن كمـــا ثبـــت. إلـــى كونهـــا أكثـــر كفـــاءة
محـددة بمــا فـي ذلـك المجموعــات السـكانية التـي قــد يصـعب الوصـول إليهــا مثـل تلـك المســلَّم المجموعـات السـكانية ال

   .بالنسبة إلى فيروس العوز المناعي البشري رئيسيةبأنها كذلك كالمراهقين والمجموعات السكانية ال
 

مختلـف مسـتويات تقـديم الخـدمات الصـحية  علـى صـعيدوتتطلب سلسلة الخدمات القوية أيضًا تنسيقًا قويـًا  -٨٢
  القطاعات. على صعيدمع آلية إحالة فعالة 

 
 إيجاد الصالت والتكامل بين الخدمات والبرامج 

  
وسـائر  جنسـياً  األمراض المنقولـةإن إيجاد المزيد مـن التكامـل والصـالت بـين الخـدمات والبـرامج الخاصـة بـ -٨٣

الخدمات والبرامج الخاصة بالمجاالت الصحية األخرى ذات الصلة (بمـا فـي ذلـك فيـروس العـوز المنـاعي البشـري، 
الصـحة الجنسـية؛ والتمنيـع واألمـراض غيـر  ذلـك وتنظيم األسرة، ورعاية األمهات والمواليد؛ وتعزيز الصـحة بمـا فـي

الرعايــة الصــحية األوليــة الشــاملة والقطاعــات األخــرى (مثــل بــرامج التوعيــة الصــحية  أيالســارية والصــحة النفســية)، 
في المدارس التي تستهدف المراهقين، والصحة المهنية) من شأنه أن يخفض التكاليف ويحسن الكفاءة ويـؤدي إلـى 

ي، وينبغــي أن وســتتوقف نمــاذج التكامــل والــروابط المالئمــة علــى الســياق القطــري والنظــام الصــح حصــائل أفضــل.
  تسترشد بالبحوث التشغيلية.

  
  لبلدانبالنسبة إلى ااإلجراءات ذات األولوية 

  بمــا فــي ذلــك تعزيــز قــدرات شــبكة مضــادات الميكروبــاتتعزيــز تنفيــذ االســتراتيجيات والتــدخالت لرصــد مقاومــة ،
في الخطة الوطنيـة لترصـد مقاومـة  ميكروباتلمضادات ال النيسيرية البنيَّةالمختبرات الوطنية؛ ودمج ترصد مقاومة 

تــدخالت للحــد التبعــًا ألنمــاط المقاومــة وتنفيــذ  العالجيــة؛ وتكييــف المبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة مضــادات الميكروبــات
 وشرائها. ميكروبات؛ والحد من وصف مضادات المضادات الميكروباتمن انتشار مقاومة 

 والبــرامج التــي تتضــمن  األمــراض المنقولــة جنســياً يمــا بــين بــرامج ، بمــا فــي ذلــك فتعزيــز الــروابط والتعــاون والتكامــل
فيـــروس العـــوز المنــــاعي البشـــري والصـــحة اإلنجابيـــة واألمــــراض المنقولـــة مـــن األم إلـــى الطفــــل  بشـــأنمســـؤوليات 

   ؛والسرطان واألمراض غير السارية وصحة المراهقين
 ولية القائمة؛ خدمات الرعاية الصحية األ من خاللالدمج عملية  تعزيز مواصلة •
 ؛ األمراض المنقولة جنسياً ظم الوطنية لرصد وتقييم دمج المؤشرات الرئيسية للوقاية والمكافحة في النُ  •
 ضمان التواصل والتنسيق الكافيين بين مختلف مستويات النظام الصحي والقطاعين العام والخاص؛  •
تحديــد أهــم مــواطن الضــعف، واتخــاذ تحليــل سلســلة خــدمات الوقايــة والمكافحــة لتحديــد جــودة الخــدمات، و  •

  .ةتصحيحيالجراء اإل
 منظمة الصحة العالميةبالنسبة إلى  اإلجراءات ذات األولوية

  
 النيسـيرية تنسـيق االسـتجابة لمقاومـة  :مضـادات الميكروبـاتعالميـة فـي التعامـل مـع مقاومـة القيادة بال االضطالع

  ١:مضادات الميكروباتمع خطة العمل العالمية المعنية بمقاومة  ميكروباتلمضادات ال البنيَّة
مضــادات والجهـود األخـرى لرصـد مقاومـة  ٢برنـامج ترصـد مقاومـة مضـادات المكـورات البنّيـة دعـمزيـادة  •

  واحتواء انتشار السيالن غير القابل للعالج؛  الميكروبات
  عالج السيالن؛ بشأن وتحديث المبادئ التوجيهية  •

                                                           
 :الـــرابط التـــالي ، انظـــرمضـــادات الميكروبـــاتللالطـــالع علـــى خطـــة العمـــل العالميـــة المعنيـــة بمقاومـــة األمـــراض    ١

http://www.who.int/drugresistance/global_action_plan/en/  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٢(تم االطالع في(. 

 :الـــــــــرابط التـــــــــالي للمزيـــــــــد مـــــــــن المعلومـــــــــات عـــــــــن برنـــــــــامج ترصـــــــــد مقاومـــــــــة مضـــــــــادات المكـــــــــورات البنّيـــــــــة، انظـــــــــر   ٢
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/gonococcal_resistance/en/  ــــم االطــــالع فــــي نيســــان/  ٢٢(ت

 ).٢٠١٦أبريل 
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للعــالج  المســتدمية الدوكريــةوفيــروس الهــربس البســيط و اللولبيــة الشــاحبةل ظهــور مقاومــة ورصــد احتمــا •
  ؛ بمضادات الميكروبات

، بوســـائل منهـــا إجـــراء المنقولـــة جنســـياً وزيـــادة االســـتثمار فـــي البحـــوث لتطـــوير مراكـــز رعايـــة لألمـــراض  •
 .مضادات الميكروباتمقاومة  تحديد مستوىتحسين تسمح ب اختبارات

 هاالخدمات ودمجبين الروابط إحراز التقدم في إرساء البلدان في  دعم:  
  لقياس الربط الفعال؛  أساليباقتراح مؤشرات و  •
ــ مــا يتعلــقفي هاتوثيــق أفضــل الممارســات ونشــر  • والخــدمات الصــحية عــن طريــق الهواتــف  الخــدمات دمجب

  الجوالة؛ 
  ؛ األمراض المنقولة جنسياً وتقييم  ظم الوطنية لرصداستخدام إطار المنظمة للرصد والتقييم في النُ  •
  عن أهم النتائج؛  التبليغتيسير جمع البيانات الوطنية حول سلسلة الخدمات و  •
  لها؛  معالجتهافي سلسلة الخدمات واقتراح التدخالت ل المشتركةتحديد مواطن الضعف  •
 الخاصة بالمنظمة. إدراج التعرف على التدخالت والنهوج الفعالة في اإلرشادات التشغيلية والبرمجية •

  
  
  تقديم الخدمات من أجل تحقيق اإلنصاف :٣التوجه االستراتيجي   ٣-٤
 

التــي يحتــاجون إليهــا، وأن تكــون هــذه  األمــراض المنقولــة جنســياً ينبغــي أن يحصــل جميــع النــاس علــى خــدمات 
 الخدمات ذات جودة كافية

  
للعمــل تســتند إلــى مبــادئ حقــوق  واتيــةيتطلــب بيئــة م األمراض المنقولــة جنســياً إن بلــوغ الغايــات المتعلقــة بــ -٨٤

علــى األثــر  والعظيمــةاإلنســان والمســاواة بــين الجنســين، ولــن يتســنى ذلــك إال بتركيــز التــدخالت والخــدمات المناســبة 
األشــد عرضــة للخطــر واألكثــر عرضــة لإلصــابة المحــددة بمــا فــي ذلــك المجموعــات الســكانية لمجموعــات الســكانية ا
 إتاحـةأن يكـون  فينبغـيوبالتـالي،  لإلصـابة بهـا. معظـم حـاالتوفـي األمـاكن التـي تشـهد  قولة جنسياً األمراض المنب

األمراض وهـــو مـــا يمكـــن أن يشـــكل تحـــديًا؛ حيـــث تحـــدث اإلصـــابة بـــ، الخـــدمات الفعالـــة منصـــفًا وخاليـــًا مـــن التمييـــز
ين، وكلهــم قــد يواجهــون تحــديات فــي وبــين المــراهق ةحــددبمعــدل كبيــر بــين المجموعــات الســكانية الم المنقولــة جنســياً 

. األمراض المنقولـة جنسـياً بـ الخاصـة خـدماتالالوصول إلى الخدمات الصـحية أو البقـاء مـرتبطين بهـا، وخصوصـًا 
 األمراض المنقولـــة جنســـياً ونتيجـــة لـــذلك، فـــإن نســـبة كبيـــرة مـــن األشـــخاص الشـــديدي التعـــرض لمخـــاطر اإلصـــابة بـــ

عاليــــة، أو تظــــل حــــاالتهم غيــــر مشخَّصــــة، أو ال يســــتخدمون العــــالج أو يســــتخدمون طــــرق وخــــدمات الوقايــــة بف ال
  يلتزمون به. ال
 
ة بتغطية الويمكن زيادة  -٨٥ رامج الصحية والقطاعات الحكومي اون مع الب ة من خالل التع الخدمات العالجي

رى ( اتاألخ ل قطاع يم،  مث ة، والتعل جون، والصحة المھني لحة الس ات ومص ذلك المنظم رة) وك ة الھج المجتمعي
 ومقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص.

  
   حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين عززة تشتمل على سياسات وقوانين تواتيتهيئة بيئة م

 
بإمكــان القــوانين والسياســات التــي تحمــي وتعــزز الصــحة العموميــة وحقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك الصــحة  -٨٦

والحقوق الجنسية واإلنجابيـة، عنـدما يـتم إنفاذهـا كمـا ينبغـي، أن تحـد مـن سـرعة التـأثر بالعـدوى والتعـرض لمخـاطر 
؛ األمراض المنقولــة جنســياً رى الخاصـة بــ، وتحسـن إتاحــة الرعايــة والخـدمات الصــحية األخــاألمـراض المنقولــة جنســياً 

ومازالـت العقبـات القانونيـة والمؤسسـية وغيرهـا مـن العقبـات تثنـي النـاس  وتوّسع نطاقها وتزيد من جودتها وفعاليتهـا.
. ويجـب علـى قطـاع الصـحة أن يضـمن األمراض المنقولـة جنسـياً في بلدان كثيرة عن االنتفاع بالخـدمات المتعلقـة بـ

والقــوانين واللــوائح التنظيميــة للبــرامج الوطنيــة ذات العالقــة وأنشــطة االســتجابة الصــحية الوطنيــة  مســاندة السياســات
عمومًا، وذلك بتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية وتعزيز الحقوق اإلنسانية والصحية للمجموعات السكانية األشد 

  عات السكانية المحددة) وللمراهقين.(بما في ذلك المجمو  األمراض المنقولة جنسياً عرضة لخطر اإلصابة ب
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   الحد من سرعة التأثر بالعدوى والمخاطر
 

وخطـر التعـرض لهـا علـى بنـاء  األمراض المنقولـة جنسـياً تتوقف التدخالت الفعالة للحـد مـن سـرعة التـأثر بـ -٨٧
الوعي والتواصل الموجه من أجل تشجيع الصحة والحد من المخاطر، وعلى زيادة إتاحـة خـدمات الصـحة الجنسـية 

إجـراءات فعالـة للحـد مـن الوصـم والتمييـز  ويتطلـب إحـراز تقـدم فـي هـذه المجـاالت مـا يلـي: واإلنجابية واسـتخدامها.
ات المحلية؛ مبادرات الوقاية وتقديم الخدمات التـي تتصـدى للعنـف القـائم علـى في أماكن الرعاية الصحية والمجتمع

نــوع الجــنس والعنــف ذي العالقــة بالتوجــه الجنســي أو الهويــة الجنســانية؛ التــدخالت التــي تمّكــن النســاء والمجموعــات 
زيـادة سـرعة السكانية الموصومة. وفي بعض المجموعات السكانية قد يـؤدي تعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار إلـى 

 التأثر والسلوكيات التي تنطوي على مخاطر وينبغي مراعاته عند تصميم الخدمات.
  

  المجموعات السكانية بالخدمات المالئمة جميع الوصول إلى
 
 محـددة سـكانيةفئـات  الوصـول إلـى  لـن ُيسـتغنى عـن فعاليـة، ب تلبيـة احتياجـات عمـوم السـكان إضافة إلـى -٨٨

مــن اتخــاذ إجــراءات  والبــد فــي البلــدان. األمــراض المنقولــة جنســياً لقضــاء علــى أوبئــة ا لأجــ مــن بالتــدخالت األنســب
األمـراض المنقولـة المجموعـات السـكانية مـن الحصـول علـى خـدمات هـذه إلزالة أو التغلب على العوائـق التـي تمنـع 

ذه العوائـــق القـــوانين تشـــمل هـــ ووفقـــًا للمجموعـــة الســـكانية، قـــد إليهـــا. تحتـــاجوالخـــدمات الصـــحية األعـــم التـــي  جنســـياً 
نيا للرضــا، وتجــريم بعــض الســلوكيات كاالشــتغال بــالجنس وممارســة الرجــال للجــنس مــع الرجــال، الخاصــة بالســن الــدُ 

عنـف العنف القائم على نوع الجنس وصور العنف األخرى بما في ذلك و والوصم والتمييز على الصعيد المؤسسي، 
احتمـال احتيـاج مختلـف المجموعـات السـكانية  جسـدأن ت المنقولة جنسياً وينبغي أيضًا لالستجابة لألمراض  .العشير

 إلى مجموعات مختلفة من التدخالت وأنواع مختلفة من الخدمات.
  

  استهداف الرجال والصبيان خصيصاً 
 

األمــراض مجموعــة ســكانية تتطلــب تركيــزًا خاصــًا لمكافحــة كتعــرض الرجــال والصــبيان لإلهمــال غالبــًا مــا ي -٨٩
علـى وفيـروس العـوز المنـاعي البشـري تـدرك  المنقولة جنسـياً وقد بدأت أنشطة االستجابة لألمراض  .جنسياً المنقولة 

الخـدمات للرجـال والصـبيان  إتاحةعلى ضمان  تركز عناصرأهمية ضمان احتواء النهوج الشاملة على  نحو متزايد
 إلــىيــر االجتمــاعي والســلوكي الموجهــة وقــد تشــمل التــدخالت اإلضــافية بــرامج التغي لنســاء والفتيــات.ا فضــًال عــن

علـى تعـاطي الكحـول ومـواد اإلدمـان؛ والتركيـز  تي تركـزالرجال، وتشجيع ختان الذكور الطبي الطوعي؛ والبرامج ال
الرجال الذين يمارسون و  المجموعات السكانية المتنقلة والمهاجرون، ة بما في ذلكمحددعلى المجموعات السكانية ال

 الجنس. مجالفي  توالمترددون الذكور على العامال ،الجنس مجالوالعاملون الذكور في  ،الجنس مع الرجال
  

   إشراك المجتمعات المحلية والشركاء وربطها
 

يكتسي العمل مع المجتمعات المحلية والشركاء اآلخـرين علـى المسـتويات كافـة أهميـة بالغـة لتحديـد حزمـة  -٩٠
مختلــف العوامــل التــي تــؤثر علــى  معالجــةبــين البــرامج والمســاءلة، و التــدخالت وتحســين اتســاق السياســات والتنســيق 

وينبغـي أن تسترشـد الشـراكات بمبـادئ الصـحة . هاوحصـائل ئهـاوأدا هاوتنفيـذ األمراض المنقولة جنسـياً تصميم برامج 
وتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان  ،والمســـاءلة العموميـــة ،الحكومـــة قويـــة مـــن جانـــب العموميـــة، بمـــا فـــي ذلـــك ضـــرورة قوامـــة

وسيســاعد العمــل القــوي مــع المجتمــع المــدني، بمــا فــي ذلــك  والمســاواة بــين الجنســين واإلنصــاف فــي مجــال الصــحة.
القطــاع الـــديني، وخصوصـــًا علـــى مســتوى المجتمـــع المحلـــي، علـــى ضــمان تـــوافر الخـــدمات األساســـية للمجموعـــات 

ستســاعد الــروابط المنظمــة مــع مقــدمي الخــدمات مــن القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني أيضــًا  كمــا الســكانية كافــة.
  على توسيع التغطية مع تحسين ضمان الجودة في الوقت نفسه.
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  تعزيز النظم الصحية
 

يمكــن االعتمــاد عليهــا ركــز علــى النــاس التــي ترعايــة اليشــكل وجــود نظــام صــحي قــوي قــادر علــى تــوفير  -٩١
المنقولــة الســتجابة الفعالـة لألمــراض فــي احجــر األسـاس  ،الفعاليــة واإلنصـاف فــي القطــاعين العـام والخــاصب وتتسـم
نمــاذج عاليــة الكفــاءة لتقــديم الخــدمات تلبــي حاجــات المرضــى  ويتســم مثــل هــذا النظــام بالخصــائص التاليــة: .جنســياً 

الالزمــة لتلبيــة مهــارات الالمتنوعــة؛ قــوى عاملــة مدربــة وموزعــة بالشــكل المناســب وبأعــداد كافيــة وتمتلــك مزيجــًا مــن 
ة ؛ نظــام قــوي للمعلومــات الصــحية؛ إتاحــة يعــول عليهــا وميســورة التكلفــة للمنتجــات والتكنولوجيــات الطبيــاالحتياجــات

 وال يتسـم بكـل هـذه الخصـائص إال القليـل جـداً  ؛ تمويل صحي كاف؛ قيادة قويـة وحسـن تصـريف الشـؤون.ساسيةاأل
 من النظم الصحية في الوقت الراهن.

  
  استهداف البيئات الخاصة

 
والتعـــرض  األمراض المنقولـــة جنســـياً هنـــاك بيئـــات خاصـــة ترتفـــع فيهـــا مســـتويات ســـرعة التـــأثر بالعـــدوى بـــ -٩٢
الخدمات األساسية الخاصة بها بشدة، كمـا فـي السـجون ومراكـز االحتجـاز  إتاحة مستوى يتدنى فيها طرها وقداخمل

ويتعــين علــى البلــدان أن تضــمن أن تكــون  ومخيمــات الالجئــين واألمــاكن التــي تشــهد أوضــاعًا إنســانية مثيــرة للقلــق.
  .لمجتمع األوسع نطاقاً ل لتلك التي تتوافرألفراد في هذه البيئات مساوية إلى االخدمات المقدمة 

 
  لبلدانبالنسبة إلى ااإلجراءات ذات األولوية 

  إلـى المجموعـات السـكانية والمواقـع التـي تشـهد  األمراض المنقولـة جنسـياً الخاصـة بـخـدمات التـدخالت و التوجيه
  أعلى مستوى من االحتياج والمخاطر وسرعة التأثر بالعدوى:

الخاصـــة المســـاواة بـــين الجنســـين فـــي خطـــط العمـــل الوطنيـــة  والراميـــة إلـــىدمـــج التـــدخالت المســـندة بالبينـــات  •
ــ األمراض المنقولــة جنســياً بــ ن النســاء والفتيــات بمــا فــي ذلــك التــدخالت التــي تشــجع األعــراف اإليجابيــة وتمّك

  وتتصدى للعنف؛
  وٕادراج التثقيف الشامل بالصحة الجنسية في المناهج الدراسية للمراهقين؛  •
ألولويـــة لتنفيـــذ حـــزم الخـــدمات المصـــممة خصيصـــًا لتلبيـــة حاجـــات المجموعـــات الســـكانية وتحديـــد وٕاعطـــاء ا •

هـا، بمـا فـي ذلـك الـربط بحزمـة أوسـع من ضـرراً واألشد ت األمراض المنقولة جنسياً المعرضة لإلصابة ب محددةال
 مثـــل الخـــدمات الخاصـــة بصـــحة األم والطفـــل أو فيـــروس العـــوز المنـــاعي مـــن الخـــدمات الصـــحية المناســـبة

  ؛ البشري أو التطعيم
للحـــد مـــن الوصـــم والتمييـــز فـــي االســـتراتيجيات والسياســـات  متعـــددة قطاعـــات مشـــتركة بـــينوٕادراج إجـــراءات  •

  ؛ األمراض المنقولة جنسياً المتعلقة بوالبرامج الوطنية 
  وٕاشراك المنظمات المجتمعية وشبكات األقران في تخطيط الخدمات وتقديمها؛  •
وجودتهـا  األمـراض المنقولـة جنسـياً ية الخاصة بفيروس العوز المناعي البشري و الخدمات الصح إتاحةورصد  •

  ؛ محددةواإلقبال عليها بين المجموعات السكانية ال
  الخدمات؛ إتاحةوتقديم خدمات مالئمة للمراهقين ومراجعة السياسات المتعلقة بالرضا لتحسين  •
الــذي للســجناء والســجون علــى النحــو  المنقولــة جنســياً األمراض الخاصــة بــتــدخالت الوتنفيــذ حزمــة شــاملة مــن  •

  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية؛ وضعه 
المنقولــة فــي الخطــط الوطنيــة لألمــراض  المنقولــة جنســياً وٕادراج خطــط طــوارئ للخــدمات األساســية لألمــراض  •

 .تشهد أوضاعًا إنسانية مثيرة للقلقفي األماكن التي لضمان استمرارية الخدمات ذات العالقة  جنسياً 
 من خالل: تهيئة البيئات المؤسسية والمجتمعية المأمونة  

صـــياغة القـــوانين والسياســـات المتعلقـــة بالصـــحة التـــي تعـــزز حقـــوق فـــي اســـتعمال بينـــات الصـــحة العموميـــة  •
  ؛ عليها دولياً مع األعراف والقواعد المتفق  بما يتسقاإلنسان والمساواة بين الجنسين 

وٕازالــة العوائــق والممارســات القانونيــة والتنظيميــة والسياســاتية (وخصوصــًا فــي أمــاكن الرعايــة الصــحية) التــي  •
  تتغاضى عن الوصم والتمييز والعنف أو تشجعها؛ 

األمـراض وضمان تـدريب مقـدمي الرعايـة الصـحية علـى حقـوق اإلنسـان والمسـاواة بـين الجنسـين فيمـا يخـص  •
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  وفيروس العوز المناعي البشري؛  نسياً المنقولة ج
 وٕانشاء آليات مستقلة للرصد والمساءلة لضمان تدارك المظالم المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان. •

  ظم الصـحية ونهـج مجتمعـي، مـن خـالل الـنُ  في البرامج الوطنيـة األمراض المنقولة جنسياً ب الخاصة خدماتالدمج
وفيــروس العــوز  ينالجنســية واإلنجابيــة وصــحة األم والطفــل وصــحة المــراهقومــن خــالل اآلليــات المتعلقــة بالصــحة 

  المناعي البشري؛ 
األمــراض المنقولــة الوقايــة األوليــة  الســريع فــي نطــاق توســيعلالعــاملين الصــحيين بالمهــارات والســلع لوتجهيــز  •

  ؛ وعالجها الكشف عنها واختبار جنسياً 
واســـتخدام طـــرق ونهـــوج تقـــديم الخـــدمات (بمـــا فـــي ذلـــك حشـــد جهـــود مقـــدمي الخـــدمات مـــن القطـــاع الخـــاص  •

) التي توفر خـدمات منصـفة وفعالـة للجميـع، وخصوصـًا المنقولة جنسياً والصيدليات في االستجابة لألمراض 
  ؛ المحددةللمجموعات السكانية 

وشراكات أقوى مع الجماعات المجتمعية وبين القطـاعين وضمان أن تيسر األطر القانونية والتنظيمية تعاونًا  •
  العام والخاص؛ 

والرصـد  ،وتقـديم الخـدمات ،أكبر لتنمية القدرات (لتعزيز المشاركة فـي تخطـيط البـرامج دعموتوفير أو تيسير  •
  ؛ والتوعيةاألقران المجتمعية المجتمعية لدعم برامج الوالتقييم مثًال)، وزيادة االستثمار في 

 .األمراض المنقولة جنسياً ك الجماعات المجتمعية في رصد خدمات وٕاشرا •
 منظمة الصحة العالميةبالنسبة إلى اإلجراءات ذات األولوية 

 إلــى ونمــاذج تقـديم الخـدمات  األساسـيةحـزم الزيــادة الدقـة فـي تحديــد مـن أجـل اإلرشـادات الحاليــة  االسـتناد إلـى
لنسـاء والفتيـات، والمـراهقين والمجموعـات ا، بمـا فـي ذلـك والبيئات المعينةلمجموعات السكانية والمواقع والظروف ا

  السكانية الرئيسية؛ 
الغتصاب بين المراهقين واألطفال، وتشجيع حاالت ال سريريالتدبير العالجي ال بشأنوتقديم ونشر إرشادات  •

بـرامج فـي بـين النسـاء والعنـف الجنسـي العشـير بشـأن اسـتجابة قطـاع الصـحة لعنـف  اتاإلقبال على اإلرشاد
  وأماكن تقديم الخدمات؛  األمراض المنقولة جنسياً 

 المعرضــة المحــددة بينــات حــول الوقايــة واالســتجابة للعنــف فيمــا بــين المجموعــات الســكانيةالوتجميــع ونشــر  •
الذين ينتمـي عشـراؤهم إلـى نـوع الجـنس بما في ذلك األشخاص  األمراض المنقولة جنسياً لخطر  تعرضًا كبيراً 

  الجنس؛ مجالوالعاملون في  نفسه،
األمـراض تصـميم حزمـة للوقايـة مـن فـي واليونيسـيف والتعاون مع اليونسـكو وصـندوق األمـم المتحـدة للسـكان  •

  تلبي حاجات الشباب وتتعامل مع واقعهم؛ ، والتدبير العالجي لها المنقولة جنسياً 
األمراض المنقولـة تقديم خدمات  بشأنشاداتها ر إلتحديث المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين و  •

  ؛ تشهد أوضاعًا إنسانية مثيرة للقلقفي األماكن التي  جنسياً 
 بشــــأنلتحـــديث المنـــتظم إلرشـــاداته علــــى اوالعمـــل مـــع مكتـــب األمـــم المتحــــدة المعنـــي بالمخـــدرات والجريمـــة  •

 للسجناء والسجون. األمراض المنقولة جنسياً الخاصة بخدمات ال
  اإلنســان  تشـجع حقــوق التــي واتيـةداخـل البلــدان دعمـًا للبيئــة المة واتيــالبيئــة التقنيــة والسياســية والدعويــة المتهيئـة

  والمساواة بين الجنسين؛
مـــع األعـــراف  لمواءمتهـــامراجعـــة وتنقـــيح قوانينهـــا وسياســـاتها المتعلقـــة بالصـــحة فـــي الـــدول األعضـــاء  دعـــمو  •

  والقواعد الدولية؛ 
االنتفـاع علـى تشـجيع التركيـز علـى المـراهقين واألطفـال و الالتصـدي للعنـف الجنسـي مـع  بشأنوتقديم النصح  •

 الخدمات والبرامج. ماكناستجابة قطاع الصحة للعنف ضد النساء في أ بشأنباإلرشادات القائمة 
  الصحيةظم داخل النُ  األمراض المنقولة جنسياً ب الخاصة خدماتالدوات لتعزيز تكامل األرشادات و اإل وضع ونشر:  

وفيــــروس العــــوز المنــــاعي  األمــــراض المنقولــــة جنســــياً تطــــوير أدوات لتعزيــــز قــــدرات المختبــــرات فــــي اختبــــار  •
  البشري؛ 

  لنظم الصحية؛ اوتطوير أدوات لتعزيز إدارة البرامج واإلشراف عليها من خالل نهج  •
يــــة وأدوات لتقــــديم فــــي إعــــداد مبــــادئ توجيه والمجتمــــع المحلــــي وٕاشــــراك الشــــركاء وممثلــــي المجتمــــع المــــدني •

 .األمراض المنقولة جنسياً  الخاصة خدماتال
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  جيدة النوعيةالضمان إتاحة اللقاحات ووسائل التشخيص واألدوية والسلع األخرى 
 

مـن اللقاحـات  مسـتمرة إمـدادات تـوفير علـى المنقولـة جنسـياً ألمـراض مكافحـة االبرامج الفعالة لتنفيذ توقف ي -٩٣
المضــمونة الجـــودة لفيــروس الـــورم الحليمــي البشـــري واألدويـــة ووســائل التشـــخيص وغيــر ذلـــك مــن الســـلع لألمـــراض 

ويلزم تطبيق ُنظم قوية للشراء وٕادارة اإلمدادات لضمان اختيـار المنتجـات المناسـبة  المعدية األخرى المنقولة جنسيًا.
ويمكن تحسين جـودة الرعايـة بضـمان شـراء سـلع قطة تقديم الخدمات. وشرائها بسعر مناسب وٕايصالها بكفاءة إلى ن

مضـــمونة الجـــودة والتـــزام الخـــدمات بالقواعـــد والمعـــايير الوطنيـــة والدوليـــة، ورصـــدها وتحســـينها باســـتمرار، وتحســـين 
 إتاحتها أمام المرضى وجعلها أنسب لحاجاتهم وأفضلياتهم.

  

  

 تمويل من أجل االستدامةال :٤التوجه االستراتيجي   ٤-٤

 لبلدانبالنسبة إلى ا اإلجراءات ذات األولوية

 ــايير وطنيــة لضــمان الجــودة ــذ قواعــد ومع اســتنادًا إلــى المبــادئ التوجيهيــة والمعــايير الدوليــة، ورصــد  وضــع وتنفي
تنفيــذها، وتطبيــق تــدابير تحســين الجــودة فــي المواضــع التــي بهــا قصــور، وضــمان شــراء األدويــة واللقاحــات ووســائل 

المنظمـــة للتحقـــق المســـبق مـــن  ُنظـــمدام المضـــمونة الجـــودة، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــالل اســـتخ واقيـــاتالتشـــخيص وال
باســـــتمرار ومالءمتهـــــا لحاجـــــات المرضـــــى  وقبولهـــــاالصـــــالحية؛ ووضـــــع آليـــــات لرصـــــد االســـــتفادة مـــــن الخـــــدمات 

والمجتمعات المحلية والعاملين في مجال الرعاية الصحية وأفضلياتهم؛ وتعزيز المختبرات المرجعيـة الوطنيـة لرصـد 
 جودة اختبارات التشخيص.

  لضمان استمرارية إمدادات السلع الضرورية وتجنب نفاد المخزون ورصدهما الطلب والعرضب للتنبؤوضع آليات:   
األمــراض المنقولــة إدراج اللقــاح المضــاد لفيــروس الــورم الحليمــي البشــري واألدويــة ووســائل التشــخيص لعــالج  •

  في الخطة الوطنية للشراء وٕادارة اإلمدادات؛  جنسياً 
لقاحــات واألدويــة ووســائل التشــخيص التــي تتعلــق بالم الصــحي االنظــالخاصــة بســلع الت شــراء وتعزيــز عمليــا •

 .األمراض المنقولة جنسياً والسلع األخرى المضمونة الجودة المرتبطة ب واقياتوال

 منظمة الصحة العالميةبالنسبة إلى  اإلجراءات ذات األولوية

 في ضمان الجودة: دعماالضطالع بالدور القيادي وتقديم ال   
  في إرشادات المنظمة؛  هومؤشرات هتأكيد ضمان الجودة ومبادئ تحسين الجودة ونهوج •
أو الشــركات الخاصــة  والمصــنعينبنــاء قــدرات الســلطات التنظيميــة الوطنيــة ومختبــرات مراقبــة الجــودة  دعــمو  •

  األدوية الجنيسة؛  في ذلكاألخرى لضمان جودة األدوية بما 
علـــى التقـــدم لالختبـــار المســـبق  صـــنعينالمنظمـــة لالختبـــار المســـبق للصـــالحية لتشـــجيع الموتعزيـــز برنـــامج  •

  ؛تقييم السريع للتطبيقات الجديدةلصالحية األدوية ووسائل التشخيص واألجهزة ولتيسير ال
ورعايـة  األمـراض المنقولـة جنسـياً الوقايـة مـن  خـدمات بانتظام عن تحسين الجودة على امتداد سلسـلة التبليغو  •

 مرضاها وعالجهم. 
  وٕاصـدار التوصـيات الالزمـة؛ ومسـاندة المتاحة تجاريًا  األمراض المنقولة جنسياً الخاصة بسلع التقييم جودة وأداء

 ذلــك فـي لضــمان جـودة األدويـة، بمـا صـنعينبنـاء قـدرات السـلطات التنظيميـة الوطنيــة ومختبـرات مراقبـة الجـودة والم
 األدوية الجنيسة، ووسائل التشخيص.
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 مالية التعرض لصعوباتالتي يحتاجون إليها دون  األمراض المنقولة جنسياً ينبغي أن يتلقى الناس خدمات 

  
الفقـــــر والحـــــد مـــــن عـــــدم المســـــاواة عنصـــــرين محـــــوريين فـــــي خطـــــة التنميـــــة المســـــتدامة  استئصـــــاليعتبـــــر  -٩٤
مليــون  ١٠٠ قــع، كمــا يلكــوارث ماليــةمليــون شــخص علــى المســتوى العــالمي يتعرضــون  ١٥٠ وهنــاك. ٢٠٣٠  لعــا

وبالتـالي، فـإن ضـمان  شخص كل عام فـي بـراثن الفقـر بسـبب نفقـات العـالج التـي يتحملونهـا مـن أمـوالهم الخاصـة.
امة، وتـوفر األمن المـالي واإلنصـاف فـي مجـال الصـحة يشـكالن عنصـرين أساسـيين لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتد

  هاتين المسألتين. لمعالجةالتغطية الصحية الشاملة إطارًا 
  

 األمراض المنقولــة جنســياً تواجــه البلــدان تحــدي االســتثمار فــي برنــامج موســع لتحقيــق الغايــات المتعلقــة بــو  -٩٥
 تغّيـر، مع ضمان استدامة التمويل على المدى الطويل في الوقت نفسه، وكل هـذا فـي سـياق بعدهوما  ٢٠٢٠ عامل

أن يستمر اتجـاه زيـادة التمويـل الـداخلي لبـرامج  لزموي المالي الخارجي.وعدم اليقين بشأن الدعم األولويات اإلنمائية 
علــى الــرغم مــن أن بعــض البلــدان المنخفضــة الــدخل، وخصوصــًا التــي تــرزح منهــا تحــت  األمــراض المنقولــة جنســياً 
  توسيع النطاق. خارجي كبير لضمان سرعة دعمعبء ثقيل، ستحتاج إلى 

 
ًا فـي اسـتراتيجية مـدمجنهجـًا  المنقولـة جنسـياً يتطلب توفير التمويـل مـن أجـل اسـتجابة مسـتدامة لألمـراض و  -٩٦

تعبئـة أمـوال كافيـة لـدفع تكـاليف بـرامج  واتخاذ إجراءات في ثالثـة مجـاالت، وهـي: نطاقاً  أوسع عامةصحية وطنية 
لتمويل الداخلي العام والخاص والمصادر الخارجيـة؛ وضـع آليـات بما في ذلك من خالل ا األمراض المنقولة جنسياً 

لحمايـة مـن المخـاطر الماليـة؛ تحقيــق االسـتخدام األمثـل للمـوارد بتقليـل التكــاليف مـن أجــل ااألمـوال  جميـعمنصـفة لت
  الصحية.البرامج واإلنصاف والحصائل بتغطية الفلتمويل النظام الصحي أثر كبير على . وتحسين أوجه الكفاءة

 
يطبـق علـى مـن خـالل نهـج النظـام الصـحي  المنقولـة جنسـياً وسيساعد ضـمان التمويـل المسـتدام لألمـراض  -٩٧

  المزيد من أوجه الكفاءة والتآزر في عموم النظام. كفالةالنظام على  نطاق
  
  ويتطلب توفير التمويل من أجل االستجابة المستدامة بذل الجهود في ثالثة مجاالت، وهي: -٩٨

  ونهوج التمويل الجديدة؛ بتكارياإليرادات من خالل التمويل االزيادة  
 الحماية من المخاطر المالية وتجميع األموال؛  
 .خفض السعر والتكاليف وتحسين الكفاءة  

 
 زيادة اإليرادات من خالل التمويل االبتكاري ونهوج التمويل الجديدة

  
الشـاملة علـى تمحـيص مجموعـة متنوعـة مـن قضــايا ينبغـي تشـجيع البلـدان فـي سـعيها إلـى تمويـل التغطيـة  -٩٩

اســـتعراض تـــدفقات التمويـــل وآليـــات التخصـــيص؛ توحيـــد ترتيبـــات تجميـــع األمـــوال؛  التمويـــل المحـــددة والتـــي تشـــمل:
األمـــراض آليـــات الشـــراء؛ اســـتعراض إمكانيـــة دمـــج التـــدخالت الخاصـــة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري و  مواءمـــة

 والتهاب الكبد في حزم الفوائد الوطنية. المنقولة جنسياً 
  

المبينـــــة فـــــي هـــــذه  ٢٠٣٠وال تكفـــــي التزامـــــات التمويـــــل الدوليـــــة والمحليـــــة الراهنـــــة لتحقيـــــق غايـــــات عـــــام  -١٠٠
وســـتكون هنـــاك حاجـــة إلـــى مصـــادر تمويـــل إضـــافية لتمويـــل التوســـيع المســـتدام لنطـــاق البـــرامج وســـد . االســـتراتيجية

وسيتعين على البلدان وضع خطط انتقاليـة ماليـة وتنفيـذها  بدل أولويات المانحين.الثغرات التمويلية التي تنشأ عن ت
تعـود ويملك الكثير من البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل قـدرة ماليـة محـدودة  كلما زادت البرامج الممولة محليًا.

ة الماليـة العامـة، وسـوء حجـم القطـاع غيـر الرسـمي، وضـعف قـدرات اإلدار  بما فـي ذلـكأسباب هيكلية متنوعة (إلى 
محليـة بفعاليـة علـى المـديين القصـير المـوارد قـدر كبيـر مـن القدرتها علـى تعبئـة  حد مناإلدارة المالية العامة)، ما ي

 الـدعموسـيتعين علـى البلـدان التـي تظـل بحاجـة إلـى  والمتوسط، وذلك على الرغم من األداء الجيد لالقتصاد الكلي.
  .لدعوةالخارجي، وأن تعزز جهود ا دعماستراتيجياتها وتعززها لحشد الخارجي أن تكّيف ال
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وال تتــرَجم زيــادة المــوارد الحكوميــة مــن كــل مــن المصــادر الداخليــة والخارجيــة بالضــرورة إلــى زيــادة المــوارد  -١٠١
المــوارد الحكوميــة الكليــة المخصصــة للصــحة عرضــة للتقلــب، وربمــا تكــون حجــم لقطــاع الصــحة؛ ألن المخصصــة 

ات الميزانية غير متسقة مع األولويات الحكومية في سياقات كثيرة على الرغم من وجود اإلرادة السياسـية. مخصص
وينبغــي تشــجيع البلــدان علــى النظــر إلــى اســتدامة التغطيــة بالخــدمات والتــدخالت ذات األولويــة بــدًال مــن اســتدامة 

  البرامج في حد ذاتها. 
 

تحســين الــنظم مــن أجــل  ١اق مــع خطــة تمويــل التنميــة األعــمتشــجيع البلــدان علــى تحقيــق االتســ نبغــيوي -١٠٢
الضــريبية المحليــة واتخــاذ إجــراءات صــارمة ضــد التهــرب الضــريبي الــدولي وتــدفقات األمــوال غيــر المشــروعة، مــع 

  إعادة التأكيد في الوقت نفسه على استقطاب التأييد السياسي الالزم لتحديد األولويات.
  

  وتجميع األموالالحماية من المخاطر المالية 
 

يتعين على البلدان تطبيق نظم التمويـل الصـحي التـي تقلـل مـن اضـطرار النـاس إلـى اإلنفـاق مـن أمـوالهم  -١٠٣
 الوقايــة مــنهــذه الخــدمات و  إتاحــةية وذلــك بهــدف زيــادة ساســالخاصــة للحصــول علــى جميــع الخــدمات الصــحية األ

نســبة اإلنفـــاق مـــن ة إلــى حـــدها األدنـــى، ينبغــي أال تتجـــاوز كارثيـــولتقليـــل المـــدفوعات الصــحية ال لفقــر.ا فـــيالوقــوع 
ومكافحتهــا  األمــراض المنقولــة جنســياً وتعــد الوقايــة مــن  ٪ مــن إجمــالي اإلنفــاق الصــحي.٢٠–١٥ األمــوال الخاصــة

األمراض المنقولة  عالج كثير من خدمات ال وُيقدَّم سهلة نسبيًا من حيث المبدأ وميسورة التكلفة في معظم البيئات.
أجـل  علـى نحـو متزايـد، مـن(مثـل المركزيـة الخـدمات)  الداعمـةترتيبـات المجانـًا، كمـا تسـتخدم البلـدان أيضـًا  جنسياً 

هنـاك  مـاكن مازالـتاأل العديـد مـن فـيف ومـع ذلـك خفض التكاليف غير المباشرة التي يتحملها المستفيدون بالخدمـة.
النفقــات األخــرى التــي يتحملهــا األفــراد مــن أمــوالهم  إلــىبالنســبة وكمــا هــو الحــال  تُفــرض علــى المســتفيدين. رســوم

 إجحافـاتالخاصة (الرسمية وغير الرسمية)، فإن هذه الرسوم تؤدي إلى تقويض االستفادة من الخدمة، وتسفر عـن 
عالوة على ذلك، فإنها تشـكل و  في إتاحة الخدمات، وتضعف ربط المرضى بالعالج، وتزيد مخاطر إخفاق العالج.

فوائــد الوينبغــي للبلــدان أن تنظــر حيثمــا أمكــن فــي توفيــق حــزم  يــة غيــر ضــرورية علــى األســر المعيشــية.أعبــاء مال
تحسـين الحمايـة الماليـة وتحقيـق الكفـاءة لتفـادي  ًا مـن أجـلهذا ضروريُيعد و . األمراضبمختلف  الخاصة تدخالتلل

  إهدار الموارد من خالل االزدواجية والتجزؤ.
  

منصـــة موحـــدة ومتكاملـــة للبلـــدان  ٢العالميـــة القطريـــة للحســـابات الصـــحيةوتـــوفر منصـــة منظمـــة الصـــحة  -١٠٤
بهـدف حمايـة السـكان مـن النفقـات الصـحية  سـنويًا علـى نحـو مالئـم التوقيـت، النفقـات الصـحيةعـن لبيانات اللجمع 

 في مجال الصحة. اإلجحافاتالكارثية والحد من 
  

  خفض األسعار والتكاليف وتحسين أوجه الكفاءة
 

، األمـراض المنقولـة جنسـياً تفرض القيود المالية اختيار البلدان للتدخالت والنهوج األشـد فعاليـة فـي مجـال  -١٠٥
وتوجيــه هــذه األنشــطة إلــى المجموعــات الســكانية والبيئــات التــي ســُتحقق فيهــا أعظــم األثــر، وخفــض أســعار األدويــة 

ـــادة كفـــاءة الخـــدمات ي تثبـــت إمكانيـــة تحقيـــق القيمـــة مقابـــل المـــال وُتعـــد البـــرامج التـــ. وســـائر الســـلع الصـــحية، وزي
والمكاســب الناجمــة عــن الكفــاءة مــن خاللهــا، فــي وضــع أفضــل للمطالبــة بتخصــيص عــادل للمــوارد والحصــول علــى 

   وهناك حاجة إلى بحث إمكانية تحقيق المكاسب الناجمة عن الكفاءة على صعيد البرامج. الدعم المالي الخارجي.

 

                                                           
 الشــــؤون االقتصــــادية واالجتماعيــــة التابعــــة لألمــــم المتحــــدة:تمويــــل التنميــــة، انظــــر الموقــــع اإللكترونــــي إلدارة    ١

http://www.un.org/esa/ffd/  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٢(تم االطالع في(.  
ــــرابط للحســــابات القطريــــة العالميــــة الصــــحة منظمــــة للمزيــــد مــــن المعلومــــات بشــــأن منصــــة   ٢ ــــالي:  الصــــحية، انظــــر ال الت

http://www.who.int/health-accounts/platform_approach/en/  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٢(تم االطالع في(. 
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  لبلدانبالنسبة إلى ااإلجراءات ذات األولوية 

 لضـمان التخصـيص الكـافي للمـوارد  األمـراض المنقولـة جنسـياً مبررات مقدرة التكاليف لالستثمار في عالج  تقديم
  المحلية والخارجية:

خطط انتقالية مالية مع التركيز بوجه خاص على الحاجات االنتقالية للبرامج والخدمات األشد اعتمـادًا  وضع •
  المانحون من خارج البلد أو المعونات الدولية أو تبرعات القطاع الخاص)؛  أيعلى المانحين الخارجيين (

لتفـــاوض بشـــأنها مـــن وتطـــوير قنـــوات تمويـــل جديـــدة كصـــندوق لتعزيـــز الصـــحة، مـــع تخصـــيص نســـبة يـــتم ا •
  والخدمات ذات الصلة؛  األمراض المنقولة جنسياً اإليرادات لبرامج 

مجمعـات أكبـر وبالتـالي  فـي موجـودةاألمـوال المجمعـة ال دمجوتحقيق مزيد من اإلنصاف في مجال الصحة ب •
  ؛ جزأةظم التأمين الصحي المتفادي نُ 

 الخدمات الصحية. دعمالوطنية والمحلية الخاصة ل، مثل استخدام الضرائب االبتكاريواستخدام التمويل  •
 ظم القسائم) التي تمّكـن النـاس مـن (مثل نُ  تنفيذ نظم لتمويل الصحة وبرامج للحماية المالية وغير ذلك من اآلليات

  مالية؛  التعرض لصعوباتمضمونة الجودة دون الة ساسيالحصول على الخدمات األ
والهم الخاصة (بما في ذلك رسوم المستفيدين غير الرسمية) والحـد مـن اإلنهاء التدريجي إلنفاق الناس من أم •

والخــدمات الصــحية األخــرى؛  األمــراض المنقولــة جنســياً العوائــق الماليــة األخــرى أمــام الحصــول علــى خــدمات 
  ؛ المنقولة جنسياً وضمان أن تغطي برامج التأمين الصحي الخدمات الشاملة لألمراض 

ظــم التــأمين الصــحي قــدراتهم علــى الــدفع، مــع تقــديم الــدعم (الــذي نــاس فــي نُ مســاهمات ال تجســدوضــمان أن  •
  ؛ السريعي التأثرتموله اإليرادات الضريبية الحكومية) للفقراء و 

وضــمان أن تكــون نظــم الحمايــة مــن المخــاطر الماليــة شــاملة بحيــث تغطــي جميــع المجموعــات الســكانية بمــا  •
 فيها المجموعات المجّرمة والمهّمشة.

  مـن خـالل الـرخص الطوعيـة، ، األمراض المنقولـة جنسـياً الخاصـة بـسـلع الاتباع استراتيجيات شاملة لتخفـيض أسـعار
 حقــوق مــن بالتجــارة المتصــلة بالجوانــب المتعلــق العالميــة التجــارة منظمــة اتفــاقجوانــب المرونــة التــي يتضــمنها وتطبيــق 
 بشـأن العالميتين العمل وخطة وبما يتماشى مع االستراتيجية حسب االقتضاء، الفكرية لحماية الصحة العمومية، الملكية
الفكرية، بما في ذلك الرخص اإللزاميـة، ورفـع الـدعاوى لمعارضـة بـراءات االختـراع،  والملكية واالبتكار العمومية الصحة

  والتفاوت في األسعار، والمفاوضات المباشرة مع المصنعين بشأن األسعار، والتصنيع المحلي.
 وتكييــف نمــاذج تقــديم  أوجــه الكفــاءة مــن خــالل تحســين التخطــيط ونظــم الشــراء والتوزيــع األكثــر كفــاءة زيــادة

إعـادة استنادًا إلى السياق القطري والوباء، بما فـي ذلـك تطبيـق أسـلوب  األمراض المنقولة جنسياً الخاصة بخدمات ال
 .حسب االقتضاءالمهام  توزيع

  منظمة الصحة العالميةبالنسبة إلى اإلجراءات ذات األولوية 
  من الموارد والدعوة إلى استجابة ممولة بالكامـل مـن خـالل  األمراض المنقولة جنسياً الخاصة بحتياجات االتقدير

  تركيز على:الالداخلي والخارجي و  الدعم
، وتعبئــة المــوارد مــن األمراض المنقولــة جنســياً الخاصــة بــدويــة األتشــخيص و التخفــيض أو دعــم تكلفــة وســائل  •

  خالل اآلليات المالية العالمية القائمة؛ 
البلـدان  دعـموتعزيز برنامج المنظمة لالختبار المسبق للصالحية لحماية وتوسيع إتاحة المنتجات الجنيسـة؛ و  •

وضع الخطط الوطنية لتمويل الصـحة التـي تتضـمن  ودعمصياغة مبررات االستثمار ومقترحات التمويل في 
  ؛ األمراض المنقولة جنسياً الخاصة ببرامج ال

اعتمادهـــا مـــن جانـــب البلـــدان؛  دعـــممنصـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة القطريـــة للحســـابات الصـــحية و وتعزيـــز  •
ظــم تمويــل الفنــي إلنشــاء نُ  الــدعمة والمســتدامة للتمويــل الصــحي؛ وتقــديم اإلرشــادات و االبتكاريــوبحــث اآلليــات 

 .هتأمين الصحي الوطني اإللزامي وتنفيذصحي قوية وعادلة، بما في ذلك تصميم ال
  يها، بمـا فـي ذلـك مـن صـنعوم األمراض المنقولـة جنسـياً الخاصة بـسلع التقديم معلومات استراتيجية حول أسعار

دعم ؛ وتقـديم الـخالل اآللية العالمية لمنظمة الصحة العالمية للتبليغ عن األسعار وقواعد بيانات الحالة التنظيمية
ـــدان لتعا إلـــى  تطبيـــق، حســـب االقتضـــاء،و  صـــنعينزيـــز قـــدراتها علـــى التفـــاوض علـــى تخفـــيض األســـعار مـــع الملبل

، والتــي تتعلــق الجوانــب المتصــلة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــةشــأن بتفــاق التــي تــرد فــي اال األحكــام اســتخدام
 .بجوانب المرونة الرامية إلى حماية الصحة العمومية



 399 جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون 

  

 االبتكار من أجل تسريع العمل :٥التوجه االستراتيجي   ٥-٤
  

 تحقيق الغايات الطموحة من أجل تغيير مسار االستجابة
  

ـــة لألمـــراض  -١٠٦ ـــين يمكنهمـــا تغييـــر مســـار االســـتجابة العالمي تـــوفر البحـــوث واالبتكـــار األدوات والمعرفـــة اللت
يــتم تحقيــق الغايــات ومــن المســتبعد أن وتحســين الكفــاءة والجــودة وتحقيــق اإلنصــاف وتعظــيم األثــر.  المنقولــة جنســياً 

لو اعتمدت البلدان علـى المعـارف والتكنولوجيـات ونهـوج تقـديم الخـدمات  ٢٠٣٠و ٢٠٢٠الطموحة المحددة لعامي 
   القائمة فحسب.

 
ولــيس االبتكــار مطلوبــًا لتطــوير تكنولوجيــات ونهــوج جديــدة فحســب، بــل أيضــًا الســتخدام األدوات الحاليــة  -١٠٧

 بحـوث تـدعم فالمنظمـة لمواءمـة مختلـف الفئـات السـكانية أو األمـاكن أو األغـراض.استخدامًا أكثر كفاءة ولتكييفهـا 
: بناء قدرات ُنظم البحوث الصحية؛ حشـد الشـركاء حـول يلي فيما المثال سبيل على البشري المناعي العوز فيروس

ت إلـى تكنولوجيـات تحديد أولويات البحـوث؛ وضـع قواعـد ومعـايير للممارسـات البحثيـة الجيـدة؛ تيسـير ترجمـة البينـا
وعلى الرغم من اضطالع المنظمة بدور محدود جدًا في البحث  صحية ميسورة التكلفة وسياسات تسترشد بالبّينات.

وتطـــوير المنتجـــات، فإنهـــا تعمـــل عـــن كثـــب مـــع الشـــركاء فـــي مجـــال البحـــث والتطـــوير والمصـــنعين لضـــمان إتاحـــة 
 الجديدة األساسية للبلدان ويسر تكلفتها بأسرع ما يمكن.التكنولوجيات الخاصة بفيروس العوز المناعي البشري 

  
ونظرًا لـدور الشـركاء الحيـوي فـي مجـال االبتكـار، فـإن هـذا التوجـه االسـتراتيجي يبـين المجـاالت الرئيسـية  -١٠٨

ونظــرًا للمهلــة الزمنيــة البالغــة  لالبتكــار التــي ســتتطلب جهــدًا مشــتركًا مــن جانــب البلــدان والمنظمــة وســائر الشــركاء.
، ينبغــي النظــر فــي تحديــد أولويــات البحــث علــى المــدى القصــير والمتوســط ٢٠٣٠ســنة لتحقيــق غايــات عــام  ١٥

  االستراتيجية على األولويات على المدى القصير والمتوسط. هذه وتركز. والطويل
  

 األمراض المنقولة جنسياً الوقاية من  تحقيق المستوى األمثل من
  

وعلـى  إال قلـيًال فـي اآلونـة األخيـرة. األمراض المنقولـة جنسـياً لم تتغير التكنولوجيات الرئيسية للوقاية من  -١٠٩
، األمـراض المنقولـة جنسـياً الرغم من ثبوت فعالية الواقيات الذكرية واألنثوية فـي الوقايـة مـن الحمـل غيـر المقصـود و 

 أو غيــر مســتمر يعنــي عــدم تحقــق منافعهــا الممكنــة. فــإن تــدني مســتوى قبولهــا واســتخدامها علــى نحــو غيــر صــحيح
 . األمراض المنقولة جنسياً وهناك فرص كبيرة لالبتكارات التي من شأنها أن تعزز الوقاية من 

  
   األمراض المنقولة جنسياً تشخيص  تحقيق المستوى األمثل لوسائل

 
والمحســنة الخاصـة بوسـائل التشــخيص مـن شـأن تكنولوجيـات التشــخيص واالسـتراتيجيات والنهـوج الجديـدة  -١١٠

األمراض وٕالى تعزيز رصد المرضى. وهناك عقبة كبيرة تقف أمام النهوض بمكافحة  إلى التشخيص المبكر واألدق
والوقايــة منهــا تتمثــل فــي االفتقــار إلــى اختبــارات منخفضــة التكلفــة يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي مراكــز  المنقولــة جنســياً 

 دة لالبتكار في هذا المجال.وتوجد فرص عدي الرعاية،
  

   ألدوية وأساليب العالجتحقيق المستوى األمثل 
  

هــا ومقبولهــا، مازالــت هنــاك نجاعتظــم العــالج و علــى الــرغم مــن التطــورات الكبيــرة فــي مأمونيــة األدويــة ونُ  -١١١
 .يلزم تحسينها وُيعد ممكناً مجاالت 

 
  لتقديم الخدمات تحقيق المستوى األمثل

 
عنــــدما تتفــــق نهــــوج تقــــديم الخــــدمات مــــع واقــــع المســــتفيدين المحتملــــين واحتياجــــاتهم يــــزداد األثــــر الكلــــي  -١١٢

ـــاءة،  عـــدمحـــد مـــن أوجـــه ت(وخصوصـــًا المجموعـــات الســـكانية ذات األولويـــة التـــي يصـــعب الوصـــول إليهـــا)، و  الكف
االبتكـار وهناك فرص للمزيـد مـن  .إشراكًا كامالً  لمجتمعات المحليةا تشركة، و وحدستخدم بروتوكوالت مبسطة ومتو 

  في كل هذه النواحي.
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 إلى البلدان االبتكارات ذات األولوية

  المقصـود،  وحـاالت الحمـل غيـر األمـراض المنقولـة جنسـياً متعددة األغراض والنهوج للوقاية مـن الالتكنولوجيات
الذكريـة واألنثويـة التـي ُتسـتخدم فيهـا تصـميمات ومـواد  واقيـاتال وخصوصًا التكنولوجيات التي تتحكم فيها اإلنـاث:

؛ ونهــوج تغييــر هاجديــدة لزيــادة القبــول وخفــض التكــاليف، وطــرق التســويق الجديــدة لزيــادة الطلــب عليهــا واســتخدام
األمــراض الســلوك والتواصــل مــع المــراهقين، وخصوصــًا الصــبيان، بشــأن الحمايــة الثنائيــة (منــع الحمــل والوقايــة مــن 

األمـــراض أو فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري)؛ وزيـــادة نطـــاق اللقاحـــات للوقايـــة مـــن اكتســـاب  و/ لـــة جنســـياً المنقو 
 .المتدثرة الحثرية والنيسيرية البنيَّة، وخصوصًا فيروس الهربس البسيط والمنقولة جنسياً 

 :االبتكارات في توسيع نطاق الخدمة وتقديمها  
ج التطعــيم باللقاحــات المضــادة لفيـــروس الــورم الحليمــي البشـــري بـــرام التوســع توســعًا كبيـــرًا فــي نطــاق يلــزم •

 اللقاحات؛  من أجل اعتمادالبحوث التشغيلية تعزيز باإلضافة إلى  Bوالتهاب الكبد 
المهــام، بمــا فــي ذلــك مــن أجــل التشــخيص المبكــر والــدقيق والــربط الفعــال  وٕاعــادة توزيــعالالمركزيــة تــوخي و  •

 بالعالج والرعاية؛ 
خــدمات الب محــددةالخــدمات المجتمعيــة والنمــاذج األكثــر قبــوًال للوصــول إلــى المجموعــات الســكانية ال وتقــديم •

 شاملة؛ال
البحـــوث المعنيـــة بســـلوك التمـــاس الرعايـــة الصـــحية؛ والخـــدمات المالئمـــة للمســـتخدمين واســـتخدام  وتعزيـــز •

  الخدمات الصحية عبر الهاتف المحمول للمراهقين التي هي أنسب وأكثر قبوًال؛ 
بمــا فــي ذلــك التحديــد الواضــح للخــدمات التــي ســتحقق منفعــة متبادلــة مــن  تكاملهــاالخــدمات و الــربط بــين و  •

 ، باإلضافة إلى آليات وٕاجراءات مبتكرة للربط أو التكامل.أو التكامل راتيجيالربط االست
 األمراض المنقولة جنسياً اختبار  مجال االبتكارات في:  

المجموعـات  هذه األمراض في أوسـاط مراكز الرعاية لتحسين استراتيجية تحريالخاصة بختبارات االإدراج  •
 التدبير العالجي للحاالت ورصدها؛ توفير ، و المحددةالسكانية 

أو االختبـــار الـــذاتي الميســـورة التكلفـــة واألســـرع  وتكنولوجيـــات اختبـــارات التشـــخيص فـــي مراكـــز الرعايـــة و/ •
 واألبسط في استخدامها؛  واألوثق

ــ • ن مـن التشـخيص المتــزامن لعـدة أمـراض معديـة منقولــة جنسـيًا فـي آن واحــد، وتطـوير منصـات متعـددة تمكَّ
والزهـــري وفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، باإلضـــافة إلـــى  لمتـــدثرة الحثريـــة والنيســـيرية البنيَّـــةاوخصوصـــًا 

 مقاومة المضادات الجرثومية والحمل الفيروسي؛
 وتحسين أدوات التشخيص للمرض االلتهابي الحوضي؛ •
البلـدان، ولتحديـد  االختبـارات السـريعة فـي عتمـاداألشد فعالية ال ساليبالبحوث التشغيلية إلرشاد األٕاجراء و  •

  التحديات الكبيرة والفرص المتعلقة بها.
  ظم أقـوى للحـد مـن مخـاطر مقاومـة نُ  وضع لتصدي للتحديات أمام العالج ولمقاومة العقاقير:من أجل ااالبتكارات

وفيـروس الهـربس البسـيط؛ وتقليـل عـدد الجرعـات  والنيسـيرية البنيَّـةاألدوية؛ وأدوية جديدة أشد فعالية لعـالج الزهـري 
 العالجية لتقليل السمية والتكاليف.

 منظمة الصحة العالميةبالنسبة إلى اإلجراءات ذات األولوية 

 تكنولوجيـات جديـدة، وخصوصـًا  اسـتحداثتحفيز  ودعمها من أجل تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص
فعالـة للوقايـة مـن اكتسـاب ال الميكروبـاتالمنصـات المتعـددة، وتطـوير مبيـدات ٕانشـاء االختبار في مراكـز الرعايـة، و 

  خيارات العالج الجديدة.وضع األخرى؛ و  األمراض المنقولة جنسياً فيروس العوز المناعي البشري و 
 التكنولوجيـات التشخيصـية الجديـدة  بمـا فـي ذلـك مـا يلـي:، وتوحيـدها ةاالبتكاريلتكنولوجيات والنهوج ا التحقق من

؛ ونشـر أفضـل األمراض المنقولة جنسياً تنفيذ اختبارات مراكز الرعاية لتحري  مجال والحالية والبحوث التشغيلية في
ئــة داعمــة لالبتكــار؛ لبلــدان بشــأن خلــق بيا إلــى الممارســات التــي تصــف نمــاذج تقــديم الخــدمات؛ وتقــديم اإلرشــادات

، وخصوصــــًا فــــي البلــــدان المنقولــــة جنســــياً ميســــورة التكلفــــة لألمــــراض الوضــــمان تــــوافر اختبــــارات مراكــــز الرعايــــة 
  المنخفضة والمتوسطة الدخل.
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 القيادة والشراكة والمساءلة والرصد والتقييم تنفيذ االستراتيجية:  -٥
  
  التعاون مع الشركاء  ١-٥

 
الجمع بين شتى الجهـات والقطاعـات والمنظمـات في منظمة الصحة العالمية بدور تنظيمي مهم  تضطلع -١١٣

وفضــًال عــن العمــل مــع الــدول  .المنقولــة جنســياً لــدعم اســتجابة منســقة ومتســقة مــن ِقبــل قطــاع الصــحة لألمــراض 
لــك: الجهــات المانحــة األعضــاء، تعمــل أمانــة المنظمــة عــن كثــب أيضــًا مــع الشــركاء الرئيســيين اآلخــرين، بمــا فــي ذ

الثنائيـــة والوكـــاالت والمبـــادرات اإلنمائيـــة والصـــناديق والمؤسســـات والمجتمـــع المـــدني والمؤسســـات التقنيـــة والشـــبكات 
  والقطاع الخاص التجاري وشبكات الشراكات.

 
 المساءلة العالمية والقطرية ٢-٥
  

وجود آليات  دعالفعالة، يُ  استجابةلحشد الشركاء وأصحاب المصلحة الذين تتضافر جهودهم  طسقنظرًا ل -١١٤
المجتمــع  ِقبــل أن تتضــمن هــذه اآلليــات مشــاركة قويــة مــن . ويلــزمبــالغ األهميــة جيــدة األداء وشــفافة للمســاءلة أمــراً 

مشـاركة  اللـذين يتضـمنانوتسـتفيد عمليـة المسـاءلة المشـتركة مـن القيـادة القويـة والتصـريف السـديد للشـؤون  المدني.
صلحة المعنيين؛ ووضع غايات وطنية واضحة تعكس التزامات خطة التنمية المستدامة أصحاب الم ِقبل حقيقية مع

التــدخالت وتغطيتهــا  تــوافرااللتزامــات العالميــة ذات الصــلة؛ واســتخدام مؤشــرات مالئمــة بشــأن ســائر و  ٢٠٣٠ لعــام
  وجودتها وأثرها لتتبع التقدم المحرز؛ وترسيخ إجراءات شفافة وشاملة للتقييم والتبليغ.

 
 اعتمادها، نقترح الخطوات الرئيسية الخمس التالية: بعدلضمان تنفيذ االستراتيجية في البلدان ورصدها و  -١١٥

  األمراض المنقولة جنسياً عقد حلقة عمل إقليمية للتعريف باالستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن 
وتقــديمها إلــى اللجــان ة المحــدداإلقليميــة  للخصــائصولضــمان وضــع اســتراتيجيات إقليميــة مكيفــة تبعــًا 

 اإلقليمية؛
 وضع خطة عمل عالمية وخطط عمل إقليمية؛ 
  العالميـــة اســـتراتيجية قطـــاع الصـــحة  اســـتعراضينبغـــي أن تـــدعو االجتماعـــات اإلقليميـــة البلـــدان إلـــى

األمــراض  بشــأنوخطـط العمــل لتكييفهــا تبعــًا للسـياق القطــري وإلعــداد إطــار زمنـي لتنفيــذ االســتراتيجية 
 ؛جنسياً المنقولة 

  عقد حلقات عمـل قطريـة مشـتركة حـول الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة وفيـروس العـوز المنـاعي البشـري
 ؛األمراض المنقولة جنسياً والتهاب الكبد لتخطيط أين وكيف ينبغي دمج خدمات 

  األمـــراض تعزيـــز نظـــام الرصـــد القطـــري للســـماح بـــالتبليغ عـــن التقـــدم المحـــرز وأثـــر تنفيـــذ اســـتراتيجية
 .المنقولة جنسياً 

 
 الرصد والتقييم والتبليغ ٣-٥
  

  رصد التقدم الُمحرز نحو األهداف والغايات العالمية والتبليغ عنه
 

يجــري علــى الصــعيد العــالمي التخطــيط إلجــراء استعراضــات منتظمــة لتقيــيم التقــدم المحــرز فــي مختلــف  -١١٦
هــا البلــدان مــن خــالل مختلــف آليــات عن غتبلَّــلــى البيانــات التــي إهــذه االستعراضــات  ستســتندو  االلتزامــات والغايــات،

   الرصد والتقييم.
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تقيـــيم التقـــدم المحـــرز علـــى الصـــعيدين العـــالمي واإلقليمـــي نحـــو الغايـــات الموضـــوعة فـــي هـــذه  جريوســـي -١١٧
البلــــدان  داخــــلأو المقارنــــات  -أيضــــًا أســــس المقارنــــة المرجعيــــة  ُتســــتخدمكمــــا س االســــتراتيجية علــــى نحــــو منــــتظم.

وقــد ُصــممت هــذه االســتراتيجية لتكــون مرنــة بمــا يكفــي  بلــوغ الغايــات. الســعي إلــى لتقيــيم األداء فــي - بينهــا وفيمــا
 .المنقولـة جنسـياً لتتضمن أولويات إضافية أو لسد الثغرات التي ُحددت حديثًا في استجابة قطاع الصـحة لألمـراض 

لبلـدان مـن أجـل الجمـع المنسـق والموحـد اإلـى ولهذا الغرض، ستواصل المنظمة عملها مع شركائها لتقـديم المسـاندة 
  البيانات. التبليغ المنتظم عنوُيقترح  للمؤشرات الرئيسية وفي إعداد التقارير العالمية واإلقليمية،

 
 وستعد المنظمة إطارًا مناسبًا للرصد والمسـاءلة لالسـتراتيجية بالتشـاور مـع أصـحاب المصـلحة الرئيسـيين، -١١٨
وحــول التقــدم  األمــراض المنقولــة جنســياً  بشــأنمبادئهــا التوجيهيــة اعتمــاد نــات حــول سترصــد أيضــًا وتتبــادل البيا كمــا

 أفضل الممارسات. عزيزالمحرز في تنفيذ االستراتيجية، من أجل تسليط الضوء على العقبات وت
  

  رصد االستجابة على المستوى القطري وتقييمها
 

مؤشـرات ال باستخدام المنقولة جنسياً تقييم التقدم المحرز في تنفيذ استجابة قطاع الصحة لألمراض  ينبغي -١١٩
رصـــد التنفيـــذ بعـــين بشـــأن التوافر وحاصـــل التغطيـــة واألثـــر، مـــع أخـــذ التوصـــيات األخـــرى ذات العالقـــة بـــ الخاصـــة

المحـــرز فـــي أهـــداف التنميــــة تتبـــع التقــــدم  جري، ســـي٢٠٣٠وفـــي ســـياق خطـــة التنميــــة المســـتدامة لعـــام  االعتبـــار.
   المستدامة المتعلقة بالصحة والتبليغ عنه.

 
وتسـتند المؤشـرات المتعلقـة برصــد تعزيـز الـُنظم الصــحية إلـى منهـاج مشــترك لرصـد وتقيـيم االســتراتيجيات  -١٢٠

أيضــًا وهنــاك  .تنســيقه المنظمــة وتتــولىالصــحية الوطنيــة يطلــق عليــه اســم "منهــاج ترّصــد الــُنظم الصــحية القطريــة"، 
لقيــاس التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ السياســات والتــدابير القانونيــة والهيكليــة الراميــة إلــى تعزيــز أنشــطة االســتجابة  أدوات

  .األمراض المنقولة جنسياً لفيروس العوز المناعي البشري و 
 

  إطار منظمة الصحة العالمية لإلدارة القائمة على تحقيق النتائج
 

 ن خالل استعراض منتصف المدة في نهاية السنة األولى في كل ثنائية،رصد تنفيذ خطة العمل م يجري -١٢١
 مع التبليغ عن التقدم المحرز في تحقيق النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة في نهاية كل ثنائية.

  
 تنفيذ االستراتيجية على المستوى الوطني ٤-٥
 

الوطنيـــة  األمـــراض المنقولـــة جنســـياً وضـــع اســـتراتيجيات عمليـــة تهـــدف االســـتراتيجية العالميـــة إلـــى توجيـــه  -١٢٢
مـع مـا سـتقدمه المنظمـة وشـركاء التنميـة  فعالية التنفيـذ علىالواسع خالل عملية اإلعداد  تأييدساعد اليوتنفيذها، وس

ومــن أجــل التمكــين مــن الملكيــة  .مــن مســاعدة لــدعم عمليــة وضــع اســتراتيجية وطنيــة وصــياغة مبــررات االســتثمار
ة مثل قائممع الخطط ال األمراض المنقولة جنسياً بشأن االستراتيجيات أو الخطط الوطنية  القطرية، البد من مواءمة

كمـا ينبغـي  األمـراض األخـرى. بشـأن سـتراتيجياتاالخطط التنمية الوطنية واالستراتيجيات الوطنية لقطـاع الصـحة و 
 ).٩(انظر الشكل قدر اإلمكان، مع الدورات التخطيطية والمالية الوطنية بأن تتواءم أيضًا، 
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  الدورات التخطيطية والمالية  :٩الشكل 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 تنفيذ االستراتيجيةالمقدرة لتكاليف ال ٥- ٥
  

األمـــراض المنقولـــة تـــذهب التقـــديرات إلـــى أن التنفيـــذ الكامـــل لالســـتراتيجية العالميـــة لقطـــاع الصـــحة بشـــأن  -١٢٣
منهـــا  ٪٩٩,٧مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي الســـنوات الخمـــس،  ١٨ ٢٠٠ســـيتكلف  ٢٠٢١-٢٠١٦فـــي الفتـــرة  جنســـياً 

٪) ٠,٣مليــون دوالر أمريكــي ( ٥٣بلــدًا مــنخفض ومتوســط الــدخل، ونحــو  ١١٧لتنفيــذ التــدخالت ذات األولويــة فــي 
   ).١٠لشكل للدعم التقني على مستوى العالم والبحوث والدعوة بمعرفة المنظمة وشركائها (انظر ا

 
مليون  ٣٢٦٠( المنقولة جنسياً تتمثل القوى المحركة للتكاليف في التطعيم باللقاحات المضادة لألمراض و  -١٢٤

بـــين  مليـــون دوالر أمريكـــي)، وتحـــري المتـــدثرة الحثريـــة ٣٦٩٠( األمـــراض المنقولـــة جنســـياً دوالر أمريكـــي)، وتحـــري 
مليـــون دوالر  ١٤٠٠مليـــون دوالر أمريكـــي)، وتحـــري الزهـــري ضـــمن الرعايـــة الســـابقة للـــوالدة ( ٢٥٤٠المـــراهقين (

مليـــون دوالر  ٣٠٠٠إجمـــاًال بمبلـــغ  المنقولـــة جنســـياً أمريكـــي). وتقـــدر تكلفـــة التـــدبير العالجـــي الســـريري لألمـــراض 
تبــــار التشخيصــــي للســــيالن والمتــــدثرة الحثريــــة مليــــون دوالر أمريكــــي واالخ ٨١٨أمريكــــي، يشــــكل تقــــديم الخــــدمات 

  مليون دوالر أمريكي منها. ١٤٠٠

 
ومن األنشطة ذات األولويـة علـى المسـتوى العـالمي، ستخصـص أكبـر التكـاليف لتطـوير اختبـارات مراكـز  -١٢٥

رصـد هـذه والبحوث التشغيلية واإلرشادات بشـأن ت المنقولة جنسياً الرعاية لتحسين التحري الميسور التكلفة لألمراض 
مليـــون دوالر  ٤٠٠٠إلــى  ٢٠١٦مليـــون دوالر أمريكــي فــي عـــام  ٢٦٠٠األمــراض. وتــزداد التكـــاليف العالميــة مــن 

 المنقولــة جنســياً بفعــل التوســع التــدريجي فــي نطــاق التطعــيم باللقاحــات المضــادة لألمــراض  ٢٠٢١أمريكــي فــي عــام 
 .)١٠(الشكل  وعالجها

  

تنفيذ االستراتيجية 
الوطنية ورصدها

آلية تعاون لكل 
أصحاب المصلحة

تحليل الموقف 
وتحديد األولويات

هيكل لتصريف 
الشؤون مدعوم 

بتشريعات

خطة وطنية ممولة
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ـــة لقطـــاع الصـــحة   :١٠الشكل  ـــاليف االســـتراتيجية العالمي ـــدير تك ـــة جنســـيًا تق ـــي بشـــأن األمـــراض المنقول ف
  ٢٠٢١-٢٠١٦ الفترة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، المنقولـة جنسـياً ٪ مـن العـبء العـالمي لألمـراض ٤٠وتمثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبـرى، التـي تحمـل  -١٢٦
 ،األمراض المنقولة جنسـياً ٪ من تكلفة المكافحة العالمية المرتبطة ب٣٠٪ من الحاجة إلى الخدمات و٤٤نسبته  ما

٪ مــن ١٥، والمنقولــة جنســياً ٪ مــن العــبء العــالمي لألمــراض ١٥يليهــا إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ، الــذي يحمــل 
٪ مــن العــبء ٢٠ويحمــل إقلــيم جنــوب شــرق آســيا  ٪ مــن تكلفــة المكافحــة العالميــة.٢٦الحاجــة إلــى الخــدمات، و

٪ ٢٦، يتركـز بلـداً  ١١٧ن البـالغ عـددها وفـي البلـدا ٪ من التكلفـة العالميـة.١٨، والمنقولة جنسياً العالمي لألمراض 
٪ مــن االحتيــاج إلـــى ٤٧٪ مــن التكــاليف فــي البلــدان منخفضــة الــدخل؛ و١٥مــن حجــم الخــدمات/ الحاجــة إليهــا و

٪ من االحتيـاج إلـى الخـدمات ٢٧نيا من البلدان المتوسطة الدخل؛ و٪ من التكاليف في الشريحة الدُ ٣٩الخدمات و
 العليا من البلدان متوسطة الدخل.٪ من التكاليف في الشريحة ٤٦و
  

المتــدثرة الحثريــة والنيســيرية  األمــراض الناجمــة عــن هــذه التقــديرات إلــى تقــديرات المنظمــة ألعبــاء وتســتند -١٢٧
ــة األمــراض المنقولــة ، والتراجــع المفتــرض فــي معــدالت ٢٠١٢فــي عــام  المشــعرة المهبليــةو اللولبيــة الشــاحبةو البنيَّ

. وُيقـــدر التـــدبير العالجـــي الســـريري لهـــذه ٢٠٣٠غايـــة االســـتراتيجية المحـــددة لعـــام ل وفقـــاً  ٢٠١٨ فـــي عـــام جنســـياً 
وااللتهـــاب المهبلـــي البكتيـــري  ٢القابلـــة للعـــالج، وفيـــروس الهـــربس البســـيط مـــن الـــنمط  األمـــراض المنقولـــة جنســـياً 

للمتالزمـات والتوسـع فـي  ، باستخدام التوصية الواردة في االستراتيجية بمواصـلة التـدبير العالجـيالمفطورة الحبيبيةو
  اختبار مسببات هذه األمراض حيثما كان هذا مجديًا وعالي المردود.

الوصول إلـى المجموعـات 
 السكانية المستهدفة

المعلومــــــات االســــــتراتيجية 
 واالستثمار الدعوة أجل من

االبتكـــــــــار مـــــــــن أجـــــــــل 
 الوقاية والعالج

أجــــــــــــــل  التمويــــــــــــــل مــــــــــــــن
 االستدامة

 دعم البرنامج

لقاحــات فيــروس الــورم 
الحليمـــــــــــــي البشـــــــــــــري 

 Bوالتهاب الكبد 

حـــــــــــــزم التـــــــــــــدخالت 
 لتعظيم األثر

التشـــــــــــــــخيص والعـــــــــــــــالج 
 والتدبير العالجي

الوقايـــة والحـــد 
 من المخاطر

كية
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 الالتـي النسـاء وٕاخضـاع للفتيـات البشـري الحليمـي الـورم لفيـروس المضـادة باللقاحـات التطعيم وسيتمخض -١٢٨
 الســنوات فــي واإلنتاجيــة الصــحية الرعايــة تكــاليف حيــث مــن كبيــرة وفــورات عــن التحــري لفحــص اإلنجــاب ســن فــي

األمـراض المنقولــة وستتضـمن الفوائــد المحققـة مــن تحسـين مكافحــة  .الـرحم عنــق سـرطانات مــن بالوقايـة المسـتقبلية
تحقيـق المزيـد  ٢٠٣٠٪ وفقـًا للغايـة المحـددة فـي االسـتراتيجية لعـام ٩٠وخفض معدالت اإلصـابة بهـا بنسـبة  جنسياً 

التـي  األمراض المنقولـة جنسـياً المستقبلية في تكاليف الرعايـة الصـحية نتيجـة تفـادي نوبـات اإلصـابة بـ من الوفورات
األمــراض المنقولــة تتســبب فــي خســائر فــي اإلنتاجيــة االقتصــادية، والمراضــة والوفيــات نتيجــة العقــم الــذي يعــزى إلــى 

  ومضاعفات الحمل والمضاعفات الخلقية واآلثار النفسية. جنسياً 
 

توقــع حــدوث انخفــاض كبيــر فــي أســعار اللقاحــات المضــادة لفيــروس الــورم  علــىتقــدير التكلفــة  طــويينو  -١٢٩
 يحـدث أني يفتـرض ذالحليمي البشري (عبر كافة مسـتويات الـدخل)، واالختبـارات التشخيصـية للمتـدثرة الحثريـة، الـ

ض المفتــرض فــي األســعار، االنخفــا ا. وتتوقــف التكــاليف العالميــة بشــكل أساســي علــى هــذ٢٠١٦مــن عــام  اعتبــاراً 
   الزمني لالستراتيجية. اإلطار خالل األسعار انخفاضويمكن أن تكون أقل إذا تحقق مزيد من 

 
وسيتمخض االستثمار في تطوير اختبارات مراكز الرعاية عن وفورات مستقبلية بخفض تكاليف تشخيص  -١٣٠

 علــى القــائمللحــاالت (التحــول مــن الــنهج المتالزمــي إلــى الــنهج  إدارةوتحريهــا، وتحســين  األمــراض المنقولــة جنســياً 
األمــراض عديمــة األعــراض، وبالتــالي اإلســهام فــي تقلــيص أعبــاء  األمــراض المنقولــة جنســياً ) واكتشــاف المســببات

المضـــادة لفيـــروس الـــورم  اللقاحـــات بخـــالفباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، فـــإن االســـتثمار فـــي اللقاحـــات و . المنقولـــة جنســـياً 
  بقدر كبير. األمراض المنقولة جنسياً يمي البشري يمكنه في المستقبل أن يعزز االنخفاض في معدالت انتقال الحل

 
من خالل النظم  للبلدان من الموارد المحلية األمراض المنقولة جنسياً تنفيذ مكافحة  ُيموَّلومن المتوقع أن  -١٣١

الصحية؛ ومن خالل بـرامج التمنيـع الوطنيـة فيمـا يخـص اللقاحـات المضـادة لفيـروس الـورم الحليمـي البشـري (بـدعم 
فــي البلــدان المؤهلــة للتمويــل مــن  مــن تكــاليف التطعــيم ٪٧٠مــن المــانحين لشــراء اللقاحــات، وهــو مــا يغطــي حــوالي 

تشــمل التكلفــة التقديريــة األنشــطة المشــتركة بــين بــرامج  وال ١ع.خــالل التحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــ
في سياق الوقاية من فيروس  األمراض المنقولة جنسياً فيروس العوز المناعي البشري، مثل التثقيف الوقائي وتحري 

ســوف  باإلضــافة إلــى االسـتفادة مــن ميزانيـات الوقايــة مــن فيـروس العــوز المنـاعي البشــري، العـوز المنــاعي البشـري.
صـحة األم الخاصـة بتـدخالت الإلى االستفادة مـن األمـوال مـن  األمراض المنقولة جنسياً الخاصة بمبادرات التحتاج 

 وهنــاك حاجــة إلــى اســتجابة أكثــر تكــامًال لتعزيــز أوجــه التــآزر فيمــا بــين البــرامج. وبــرامج التمنيــع. والطفــل والمراهــق
مــن البلــدان  عليــاالشــريحة ال المــانحين الــدوليين؛ أمــا دعــمزيــادة) وســتحتاج البلــدان المنخفضــة الــدخل إلــى (مواصــلة و 

األمـراض المنقولـة التمويـل الـالزم داخليـًا إذا ُأعـدت اسـتراتيجيات  فمـن المتوقـع أن تجـح فـي تعبئـةالمتوسطة الـدخل 
مــن البلــدان  جانــب ويعتبــر االلتــزام السياســي، مــدعومًا بااللتزامــات الماليــة مــن كــل ووضــعت لهــا ميزانيــات. جنســياً 

 .األمراض المنقولة جنسياً  للتخلص منوالبلدان المانحة، بالغ األهمية للجهود العالمية  شحيحة المواردال
  
  

__________________  
  

                                                           
(تـم االطـالع  /http://www.gavi.org انظـر: ،والتمنيـع اللقاحـات أجل من العالمي التحالف بشأن المعلومات من للمزيد   ١

  .)٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٢في 
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  ]٢٠١٦أبريل / نيسان ١٥ – ٦٩/٣٩ج[
  

 ١إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس
  

  معلومات أساسية عن هذا اإلطار وعملية التشاور حول وضعه ] ١٠إلى  ١[ تبّين الفقرات من 
  

 الناس"جميع  إن حيث مقنعة رؤيةبإيجاز الصحية المتكاملة التي تركز على الناس  الخدمات إطاريبّين    -١١
فــي تقــديمها بطريقــة تلبــي  ٢االشــتراك يــتم التــي الجيــدة الصــحية الخــدمات علــى متســاو بشــكل ظلهــا فــي يحصــلون

احتياجات جميع مراحل العمر، ويتم تنسيقها عبر استدامة الرعاية، وتكون شاملة وآمنـة وفعالـة، وتقـدم فـي التوقيـت 
المناسب وتكون فعالة ومقبولة؛ ويكون لـدى جميـع مقـدمي الرعايـة الحـافز والمهـارة ويعملـون فـي ظـل بيئـة داعمـة". 

لبيِّنــات المكتســبة مــؤخرًا فــي مختلــف البلــدان ومــن واقــع مشــاورات واســعة النطــاق مــع ويعتمــد اإلطــار علــى الخبــرة وا
الخبراء علـى الصـعيد العـالمي واإلقليمـي والـوطني، ويسـتهدي بااللتزامـات العالميـة ذات الصـلة المتعلقـة بالسياسـات 

نظم الصـــحية، والمحـــددات واالســـتراتيجيات والمبـــادرات اإلقليميـــة فـــي مجـــال التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، وتعزيـــز الـــ
االجتماعيــة للصــحة، والقــيم والمبــادئ األساســية للرعايــة الصــحية األوليــة: الحــق فــي الصــحة، والعدالــة االجتماعيــة 

  والتضامن والمشاركة.
  

يستند تحقيق الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز علـى النـاس علـى مـدخالت النظـام الصـحي، بمـا فـي   -١٢
لوصول إلى العاملين الصحيين وكفـاءتهم وجـودة الخـدمات التـي يقـدمونها. وتحـدد االسـتراتيجية ذلك توافر وسهولة ا

العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية اإلجـراءات الالزمـة علـى المـدى المتوسـط لضـمان سـبل الوصـول إلـى القـوى 
ع بمهامـه بشـكل تـام. وفـي العاملة الصحية التي تتمتع بالكفاءة والحافز بشكل منصف في ظل نظام صحي يضـطل

هــذا الســياق، تــم بــذل الجهــود لتوطيــد الــروابط بــين اإلطــار الخــاص بالخــدمات الصــحية المتكاملــة التــي تركــز علــى 
النــاس، واالســتراتيجية العالميــة، بمــا فــي ذلــك مواءمــة المــوارد البشــرية مــع ُأطــر االســتثمار الصــحي علــى الصــعيدين 

ســتقبلية للــنظم الصــحية. وتتطلــب الخــدمات الصــحية التــي تركــز علــى النــاس الــوطني والعــالمي مــع االحتياجــات الم
عــــاملين فــــي مجــــال الصــــحة معينــــين يتمتعــــون بالمهــــارات ذات الصــــلة. وباإلضــــافة إلــــى الفوائــــد التــــي تعــــود علــــى 

اس تمتـد المجتمعات المحلية والسكان، فإن الفوائد التي يعود بها نهج الرعاية الصحية المتكاملة التي تركز على الن
أيضًا إلـى العـاملين الصـحيين، بمـا فـي ذلـك: تحسـين الرضـا الـوظيفي؛ وعـبء العمـل األكثـر توازنـًا وحـاالت إنهـاك 
أقــل؛ وفــرص التوعيــة والتــدريب لــتعلم مهــارات جديــدة مــن خــالل العمــل فــي بيئــات الرعايــة الصــحية المعتمــدة علــى 

  الفرق على سبيل المثال.
  

ر، تــم تحليــل أربعــة أنــواع مختلفــة مــن البيئــات القطريــة: البلــدان المنخفضــة ومــن أجــل تطــوير هــذا اإلطــا  -١٣
والمتوســطة والمرتفعــة الــدخل، والبلــدان التــي تواجــه ظروفــًا خاصــة مثــل الصــراعات، والــدول الهشــة والــدول الجزريــة 

، فــإن اإلطــار الصــغيرة والواليــات االتحاديــة الكبــرى. وبــالنظر إلــى أن الــنظم الصــحية تــرتبط بشــكل كبيــر بالســياق
يقتــرح نموذجــًا واحــدًا للخــدمات الصــحية المتكاملــة التــي تركــز علــى النــاس. وٕانمــا يقتــرح االســتراتيجيات الخمــس  ال

  المترابطة التي ينبغي اعتمادها.
  

                                                           
 ).٢٠١٦(٢٤-٦٩ج ص عانظر القرار    ١

المهنيــين  بــين ومتبادلــة متكافئــة عالقــةالرعايــة التــي تقــدم فــي ظــل  تعريــف: االشــتراك فــي تقــديم الخــدمات الصــحية:   ٢
األمـد  عالقـة طويلـة وهـي تنطـوي علـى. التي ينتمـون إليهـاالمجتمعات وأسرهم و  خدمات الرعايةاألشخاص الذين يستخدمون و 

 وتقديم الخدمات. واتخاذ القرارات المعلومات التي يمكن من خاللها االشتراك فيالصحية  النظمو  الخدمات ومقدمي الناس بين
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  االستراتيجيات والخيارات والتدخالت المحتملة المتعلقة بالسياسات
  

) التعزيـز ٢) تمكـين النـاس والمجتمعـات وٕاشـراكهم؛ (١يلـي: (تتمثل االستراتيجيات الخمسة المترابطة فيمـا   -١٤
) تنسيق الخدمات داخل القطاعات وفيمـا بينهـا؛ ٤) إعادة توجيه نموذج الرعاية؛ (٣وتصريف الشؤون والمساءلة؛ (

بيئة تمكينية. ويساعد تحقيق هذه االستراتيجيات الخمسة مجتمعـة فـي بنـاء خـدمات صـحية أكثـر فعاليـة؛  خلق )٥(
   مراء في أن عدم إحراز تقدم في مجال واحد قد يقوض التقدم في سائر المجاالت األخرى.وال
  

بـدءًا مـن الطريقـة التـي  –إلـى التـأثير علـى مختلـف المسـتويات  اسـتراتيجيةالعمل على تحقيق كل ويسعي   -١٥
عمل المنظمـات، ونظـم الرعايـة يتم بها تقديم الخدمات (لألفراد واألسر والمجتمعات) وصوًال إلى التغيير في طريقة 

والخيــــارات  الـــنهج االســـتراتيجيعلـــى تفاصــــيل  اســـتراتيجيةورســـم السياســـات. ويشـــمل الجــــدول الخـــاص ببلـــوغ كــــل 
والتــدخالت المحتملــة المتعلقــة بالسياســات. وبعــض هــذه الخيــارات والتــدخالت المحتملــة المتعلقــة بالسياســات تتــداخل 

االستراتيجية. وقـد ُصـيغت هـذه القائمـة غيـر حصـرية بنـاًء علـى اسـتعراض األدبيـات السـابقة،  النهوجفي العديد من 
ومدخالت االستشارات التقنية وآراء الخبراء؛ وهي ال تشكل مجموعة من المبادئ التوجيهية المسندة بالبينات بهـدف 

ت بشكل كامل. وعالوة على ذلـك، اإلصالح، حيث لم يتم توطيد قواعد البينات لبعض من هذه السياسات والتدخال
ينبغــي إعــداد وتطــوير مجموعــة مناســبة مــن السياســات والتــدخالت الســتخدامها علــى المســتوى القطــري وفقــًا للســياق 

  المحلي والقيم والتفضيالت.
  

جدول: االسـتراتيجيات والخيـارات والتـدخالت الخاصـة بسياسـات إطـار الخـدمات الصـحية المتكاملـة التـي 
  استركز على الن

  
  : تمكين وٕاشراك الناس والمجتمعات١ االستراتيجية

  
بتوفير الفرص والمهارات والموارد التـي يحتاجونهـا للتعبيـر عـن أنفسـهم وليصـبحوا مسـتخدمين  وٕاشراكهميرتبط تمكين الناس 

إلــى توجيــه  وتســعى هــذه االســتراتيجيةمتمكنــين للخــدمات الصــحية، وليمكــنهم الــزود عــن النظــام الصــحي محــل اإلصــالح. 
إلى تمكـين األفـراد مـن اتخـاذ قـرارات فعالـة بشـأن  وهي تسعىموارد المجتمع والموارد الفردية للعمل على جميع المستويات. 

صــحتهم وتمكــين المجتمعــات المحليــة مــن االنخــراط بفعاليــة فــي بيئــات صــحية تعتمــد علــى المشــاركة فــي تقــديم الخــدمات، 
ن بالتثقيف الـالزم لتحسـين أدائهـم ومـا يقدمونـه مـن مسـاعدة لالسـتمرار فـي أداء دورهـم. وتزويد مقدمي الرعاية غير الرسميي

وتمكين الناس وٕاشراكهم في الوصول إلى الفئـات المهمشـة والتـي تعـاني مـن نقـص الخـدمات لضـمان حصـول الجميـع علـى 
  ة.الحتياجاتهم الخاص واالستفادة من تلك الخدمات محل المشاركة وفقاً الجيدة الخدمات 

  الخيارات والتدخالت الخاصة بالسياسات  االستراتيجي النهج
. وينبغـي علــى األفــراد تمكـين األفــراد واألسـر وٕاشــراكهم   ١-١

واألســــــر أن يكونــــــوا مشــــــاركين فــــــاعلين حتــــــى يمكــــــن تحقيــــــق 
حصــــائل ســــريرية أفضــــل عبــــر االشــــتراك فــــي تقــــديم الرعايــــة، 

هـذه الخطـوة  والسيما لألمراض غير السـارية والمزمنـة. وتعتبـر
مــن الخطــوات األساســية ألن النــاس هــم مــن سيقضــون معظــم 
ـــــاتهم وهـــــم يتعايشـــــون ويســـــتجيبون الحتياجـــــاتهم الصـــــحية  أوق
الخاصة، وسوف يأخذون الخيارات بشـأن السـلوكيات الصـحية 
وقــدرتهم علــى رعايــة أنفســهم. ويــرتبط التمكــين كــذلك بالرعايــة 

بــــين المهنيــــين قــــدم فــــي ظــــل عالقــــة متكافئــــة ومتبادلــــة التــــي تُ 
الســـريرين والمهنيـــين غيـــر الســـريريين مـــن ناحيـــة، واألفـــراد مـــن 
مســـتخدمي خـــدمات الرعايـــة وأســـرهم، ومجتمعـــاتهم مـــن جهـــة 

  أخرى، وبالتالي تحسين خبرتهم المكتسبة في مجال الرعاية.

 ١التثقيف الصحي •
  الموافقة عن علم •
اشـــتراك األفـــراد واألســـر ومقـــدمي الرعايـــة والقـــائمين  •

  اتخاذ القرارات السريريةبها في 
ــــة الشخصــــية  • ــــيم الرعاي ــــه تقي ــــذاتي بمــــا في العــــالج ال

  وخطط العالج
  معلومات عن المساعدة داخل النظام الصحي •
  

                                                           
التعليمية المعّدة لغرض مساعدة األفراد والمجتمعات من الخبرات هو عبارة عن أي توليفة  :الصحي التثقيف: تعريف   ١

 .على تحسين صحتهم من خالل زيادة معارفهم أو التأثير في مواقفهم
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ســيعمل  الــنهج. فهــذا تمكــين المجتمعــات المحليــة وٕاشــراكها  ٢-١
علـــى تمكـــين المجتمعـــات مـــن التعبيـــر عـــن احتياجاتهـــا ومـــن ثـــم 
التأثير على طريقة تمويل الرعاية وطـرق التخطـيط لهـا وتقـديمها. 

واالحتــــرام المتبــــادل واالطمئنــــان وســـوف يســــاعد علــــى بــــث الثقـــة 
وٕانشــــاء الشــــبكات االجتماعيــــة، نظــــرًا ألن معافــــاة النــــاس البدنيــــة 

القــات قويــة ومتوطــده. وهــي تعــزز والنفســية تعتمــد علــى إقامــة ع
قدرة المجتمعات المحلية علـى تنظـيم أنفسـها وٕادخـال تغييـرات فـي 

  بيئاتها المعيشية.

  في المجتمع المحليالرعاية المقدمة •

  العاملون الصحيون في المجتمع •

 المدني تنمية المجتمع •
  تعزيز مشاركة المجتمع في مجال الصحة •

  

. فـــأفراد مقـــدمي الرعايـــة غيـــر الرســـميين وٕاشـــراكهم تمكـــين  ٣-١
األســرة وســائر مقــدمي الرعايــة يضــطلعون بــدور حاســم فــي تــوفير 

 التـــدريبالرعايـــة الصـــحية. وينبغـــي علـــى مقـــدمي الرعايـــة تلقـــي 
ــــــة الجــــــودة،  المناســــــب ــــــدخالت عالي ــــــوفير ت بمــــــا يمكــــــنهم مــــــن ت

ظـام واالضطالع بدور المناصرين لمتلقي الرعاية، سواء داخـل الن
الصــحي أو علــى مســتوى السياســات. وباإلضــافة إلــى ذلــك، فــإن 
مقــدمي الرعايــة لهــم احتياجــاتهم الخاصــة المرتبطــة بتحقيــق ذاتهــم 
ناهيـــك عـــن حـــاجتهم إلـــى الــــدعم العـــاطفي الـــالزم للحفـــاظ علــــى 

  دورهم.

  الرسميينغير  الرعاية مقدمي تدريب   •
  غير الرسميين مقدمي الرعاية شبكات  •
  وفرق المرضى من ذوي الخبرة األقراندعم   •
  مقدمي الرعاية رعاية  •
  الرعاية المؤقتة  •

الوصـــول إلـــى الفئـــات المهمشـــة والتـــي تعـــاني مـــن نقـــص   ٤-١
بأهميـــة قصـــوى لضـــمان حصـــول  الـــنهج. ويحظـــى هـــذا الخـــدمات

ــــع علــــى الخــــدمات الصــــحية . وهــــو أمــــر ضــــروري الجيــــدة الجمي
مثـل المسـاواة والعدالـة  قـاً لتحقيق األهـداف المجتمعيـة األوسـع نطا

تماسك ـلق الــــاالجتماعية والتضامن، ناهيك عن أنه يسـاعد فـي خ
ة مسـتويات القطـاع ـــــــل علـى كافـــــلب العمـو يتطـــــاعي. وهــاالجتم

عن العمل الدؤوب مـع سـائر القطاعـات األخـرى  الصحي، فضالً 
وجميــــع شــــرائح المجتمــــع للتصــــدي للمحــــددات الصــــحية األخــــرى 

  والعدالة الصحية.

القطـاع  في أغـراض اإلنصاف الصحي أهداف إدماج  •
  الصحي

ـــالتوعيـــة إ خـــدمات تقـــديم  • لفئـــات التـــي تعـــاني مـــن ى ال
، ونظـم المتنقلـةوحدات ال بوسائل منهانقص الخدمات 

  عدوالتطبيب عن بُ  النقل
توعيـــة موجهـــة إلـــى الفئـــات المحرومـــة/ إعـــداد بـــرامج   •

المهمشة من السـكان التـي قـد ال تحصـل علـى تغطيـة 
ـــدخل أو  ـــة بســـبب حـــواجز تـــرتبط بعوامـــل منهـــا ال فعال
التعليم أو السكن أو نوع الجـنس أو العـرق أو ظـروف 

  العمل أو وضع الفرد كمهاجر
  الحاجة عند الخدمات على التعاقد  •
الرعايـــــة الصـــــحية  الـــــنظم القائمـــــة علـــــى التوســـــع فـــــي  •

  األولية

  : تعزيز تصريف الشؤون والمساءلة٢ االستراتيجية
  

يتطلب تعزيز تصريف الشؤون اتباع نهج تشاركي في صياغة السياسات واتخاذ القرارات وتقييم األداء على جميـع مسـتويات 
النظام الصحي، بدءًا من صنع السياسات وصوًال إلى مستوى التدخل السريري. ويتسـم تصـريف الشـؤون بالشـفافية والشـمولية 

واالســتخدام األمثــل للمــوارد والمعلومــات المتاحــة لضــمان تحقيــق أفضــل النتــائج الممكنــة. والحــد مــن خطــورة التعــرض للفســاد 
ويمكــن تعزيــز تصــريف الشــؤون باتبــاع نظــام قــوي للمســاءلة المتبادلــة بــين راســمي السياســات، والمــديرين ومقــدمي الخــدمات 

ر قــوي للسياســات وتوضــيح مقنــع ومســتخدميها ومــنح الحــوافز بمــا يتماشــى مــع نهــج يركــز علــى النــاس. ويعتبــر وضــع إطــا
  لإلصالح من األمور المهمة لبناء رؤية مشتركة، فضًال عن تحديد كيفية تحقيق هذه الرؤية.

  
  الخيارات والتدخالت الخاصة بالسياسات  االستراتيجي النهج

 . فهنـاكتعزيز نظـام تصـريف الشـؤون القـائم علـى المشـاركة  ١-٢
حاجـــة إلـــى آليـــات قويـــة لتصـــريف الشـــؤون مـــن أجـــل تحقيـــق نهـــج 
متســـق ومتكامـــل فـــي سياســـات الرعايـــة الصـــحية والتخطـــيط وتقـــديم 
الخدمات على جميع مستويات النظام الصحي. وتحتاج الحكومات 
إلـى تحمـل مســؤولية حمايـة المـواطنين وتعزيــز معافـاتهم وبـث الثقــة 

ــــدى المــــواطنين مــــن خــــالل اإلشــــر  ــــدور والشــــرعية ل اف الفعــــال. فال
اإلشرافي لوزارة الصحة يعتبر ضروريًا لتصريف الشؤون في مجال 
الصـــحة، وينطـــوي علـــى تحديـــد أصـــحاب المصـــلحة فـــي المجتمـــع 

م حتــى يتثنــى ســماع أصــواتهم والوصــول إلــى إجمــاع. وهــو هوٕاشــراك
أمـــــر ضـــــروري كـــــذلك للتأكـــــد مـــــن أن مختلـــــف أهـــــداف الوكـــــاالت 

معنيـــة بـــأمراض معينـــة ال تعرقـــل قـــدرة المانحـــة والبـــرامج الرأســـية ال

  المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات وتقييمها  •
تمثيل المجتمع على مسـتوى مجـالس مرافـق الرعايـة   •

  الصحية
السياســـــــــات واالســـــــــتراتيجيات والخطـــــــــط الصـــــــــحية   •

تعـــزز الخـــدمات الصـــحية المتكاملـــة الوطنيـــة والتـــي 
  التي تركز على الناس

تعزيـــز تصـــريف شـــؤون الخـــدمات الصـــحية وٕادارتهـــا   •
علــــى المســــتوى دون الــــوطني ومســــتوى المقاطعــــات 

  والمستوى المحلي
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النظم الصحية على التركيز على صحة المجتمـع وتحقيـق المعافـاة 
  للجميع.

ـــــــرامج الجهـــــــات المانحـــــــة مـــــــع   • تنســـــــيق ومواءمـــــــة ب
  السياسات واالستراتيجيات والخطط الوطنية

المسـتويات المحليـة،  إضفاء الطابع الالمركزي على  •
  عند االقتضاء

  التخطيط الشامل عبر القطاعين العام/ الخاص  •
ــــــق   • تعزيــــــز دور وزارة الصــــــحة اإلشــــــرافي فيمــــــا يتعل

  بالجهات الفاعلة غير الدول
  تصريف الشؤون السريرية  •

. وهــــــــي تعنــــــــي باألســــــــاس تعزيـــــــز المســــــــاءلة المتبادلــــــــة  ٢-٢
الحســــــــاب"  المســــــــؤولية عــــــــن صــــــــنع القــــــــرار، وتشــــــــمل "تقــــــــديم

تـــوفير المعلومـــات حـــول األداء) و"المحاســـبة" (أي تـــوفير  (أي،
تطلـب تة ــــم الصحيــــز مسـاءلة النظـت). فتعزيـالمكافآت والجزاءا

العمل المشترك على جميع المستويات لتحسين تنظيم الخـدمات 
وتقــــديمها، ووضــــع السياســــات الصــــحية ســــواء فــــي القطاعــــات 

ين العـام والخـاص، والنـاس، الصحية أو غير الصحية، والقطـاع
  للوصول إلى هدف مشترك.

 الحقوق الصحية واالستحقاقات •

 بطاقات التقرير الخاص بمقدم الخدمة •

 مسوحات بشأن مدى رضا المرضى •

ة األداء  • ا المرضى وبطاق غ عنھ ي يبل الحصائل الت
 المتوازن

 التمويل القائم على األداء والتعاقد •

ة الخ • دم الرعاي دى مق كان ل جيل الس ع تس اض
  للمساءلة.

  : إعادة توجيه نموذج الرعاية٣ االستراتيجية
إعادة توجيه نمـوذج الرعايـة يعنـي ضـمان تصـميم خـدمات الرعايـة الصـحية بكفـاءة وفعاليـة، وشـرائها وتقـديمها مـن خـالل  إن

نماذج مبتكرة للرعاية والتـي تعطـي األولويـة للخـدمات األساسـية والرعايـة المجتمعيـة واالشـتراك فـي تقـديم الخـدمات الصـحية. 
، ومــن الرعايــة العالجيــة إلــى الرعايــة ســعافيةإلى العيــادات الخارجيــة والرعايــة اوهــذا يشــمل التحــول مــن المرضــى الــداخليين إلــ

. وهــو يتطلــب االســتثمار فــي الرعايــة الكليــة والشــاملة، بمـا فــي ذلــك اســتراتيجيات تعزيــز الصــحة والوقايــة مــن اعــتالل الوقائيـة
ت الثقافية فـي تصـميم الخـدمات الصـحية الصحة والتي تدعم صحة الناس ومعافاتهم وتحترم الفروق بين الجنسين والتفضيال

  وطرق تشغيلها.
  الخيارات والتدخالت الخاصة بالسياسات  االستراتيجي النهج

ــــى أســــاس   ١-٣ ــــة عل ــــي تحظــــى باألولوي ــــد الخــــدمات الت تحدي
حزمـــــة  تقيـــــيم ويعنـــــى هـــــذا الـــــنهج. االحتياجـــــات طـــــوال العمـــــر

الخـــدمات الصـــحية المقدمـــة فـــي مختلـــف مســـتويات نظـــام تقـــديم 
، والـذي يغطـي دورة على أساس أفضـل البّينـات المتاحـة الرعاية

من األسـاليب لفهـم االحتياجـات  الحياة بأكملها. ويستخدم مزيجاً 
الخاصة بصحة السكان، بمـا فـي ذلـك األفضـليات االجتماعيـة، 

مـــن حيـــث التكلفـــة، ويوجـــه  وفعاليـــة التـــدخالت الصـــحية البديلـــة
القـرار بشــأن تخصـيص المــوارد للرعايـة الصــحية. ويشـمل أيضــا 

  تقييم التكنولوجيا الصحية. 

باالســـتناد إلـــى  تقيـــيم االحتياجـــات الصـــحية المحليـــة  •
األنمــــاط القائمــــة النتشــــار األمــــراض الســــارية وتلــــك 

  غير السارية
التعبئــــة الشــــاملة للخــــدمات المقدمــــة لجميــــع تحديــــد   •

  بواسطة عملية تشاركية وشفافة الفئات السكانية
  أنشطة الشراء االستراتيجي  •
ـــين الجنســـين والفـــروق   • ـــة للفـــروق ب الخـــدمات المراعي

  الثقافية والمراعية للسن
  تقييم التكنولوجيا الصحية  •

. ويعنــي عــادة تقيــيم التوعيــة والوقايــة والصــحة العموميــةإ  ٢-٣
زيــادة التركيــز والمــوارد المخصصــة لخــدمات التــرويج  الــنهجهــذا 

والوقايــــة والصــــحة العموميــــة. وتشــــمل نظــــم الصــــحة العموميــــة 
جميع الكيانات العامة والخاصة والتطوعيـة التـي تسـهم فـي أداء 
وظــــائف الصــــحة العموميــــة األساســــية ضــــمن منطقــــة جغرافيــــة 

  .محددة

 رصد الحالة الصحية للسكان  •
  التي تحيق بالسكان إلى طبقاتتقسيم المخاطر   •
الترصـــــد والبحـــــث والتصـــــدي للمخـــــاطر والتهديـــــدات   •

  التي تحيق بالصحة العمومية
تحسـين المـوارد الماليـة والبشـرية المخصصـة لتعزيـز   •

  الصحة والوقاية من األمراض
  اللوائح الخاصة بالصحة العمومية وإنفاذھا  •
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. وتعتبــــر األوليــــةبنــــاء نظــــم قويــــة ترتكــــز علــــى الرعايــــة   ٣-٣
خــدمات الرعايــة الصــحية األوليــة القويــة ضــرورية للوصــول إلــى 
جميع السكان وضمان حصول الجميـع علـى الخـدمات. ويشـمل 
بناء مثل هذه الخـدمات ضـمان تـوفير التمويـل الكـافي والتـدريب 
المناسب، والربط مـع الخـدمات األخـرى وغيرهـا مـن القطاعـات. 

التنســيق والرعايــة المســتمرة مــع مــرور الــزمن  الــنهجويعــزز هــذا 
بالنســـبة لألشـــخاص الـــذين يعـــانون مـــن مشـــاكل صـــحية معقـــدة، 
وتيســـير العمـــل المشـــترك بـــين القطاعـــات فـــي مجـــال الصـــحة. 
ويــــدعو إلــــى إنشــــاء فــــرق مشــــتركة بــــين المهــــن لضــــمان تــــوفير 
خــدمات شــاملة للجميــع. وهــو يعطــي األولويــة للمجتمــع ونمــاذج 

مــــع  ة نحــــو األســــرة كقاعــــدة أساســــية للممارســــةالرعايــــة الموجهــــ
  .التركيز على الوقاية من األمراض وتعزيز الصحة

ــــة  • ــــة الصــــحية األولي باســــتخدام نهــــج  خــــدمات الرعاي
  عائلي ومجتمعي

  متعددة التخصصات الرعاية األولية فرق  •
  طب األسرة  •
غيرهــــــــــا مــــــــــن الخــــــــــدمات  الوصــــــــــول إلــــــــــى بوابــــــــــة  •

  المتخصصة
رعايـة المخصصة لل النفقات الصحية نسبة أكبر من  •

  األولية
  

التحــــول نحــــو المزيــــد مــــن العيــــادات الخارجيــــة والرعايــــة   ٤-٣
. ويعتبــر اســتبدال الخدمــة بمثابــة عمليــة لالستعاضــة اإلســعافية

عن بعـض أشـكال الرعايـة بـأخرى أكثـر كفـاءة للنظـام الصـحي. 
بـــــين الرعايـــــة األوليـــــة،  ويعنـــــى الـــــنهج إحـــــداث تـــــوازن صـــــحيح

عاية في العيادات الخارجية المتخصصة ومستشـفيات رعايـة والر 
فـي  هامـاً  المرضى الداخليين، مع االعتـراف بـأن لكـل منهـا دوراً 

  نظام تقديم الرعاية الصحية.

  دور العجزةو ، ودور التمريض، الرعاية المنزلية  •
التـــــي تقـــــدم الرعايـــــة  تطويـــــع أغـــــراض المستشـــــفيات  •

الحـاالت  رعايـةجـل ألالثانوية والرعاية المتخصصـة 
  فقط المعقدةالحادة 

  العيادات الخارجية جراحة  •
  النهارية المستشفيات  •
  رعاية حاالت المرضى المتقدمة  •

. فـــــالتغير التكنولـــــوجي ابتكـــــار وٕادراج تكنولوجيـــــا جديـــــدة  ٥-٣
الســريع يســاعد فــي تطــوير المزيــد مــن نمــاذج الرعايــة المبتكــرة. 
فالمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت الجديدة تسمح بأنواع جديـدة 
مــن تكامــل المعلومــات. وعنــد اســتخدامها بشــكل صــحيح، فإنهــا 
تضـــمن اســـتمرارية المعلومـــات، وتتبـــع الجـــودة، وتيســـير عمليـــة 

  .وصول إلى المجتمعات المنعزلة جغرافياً تمكين المرضى وال

 التشارك في سجالت المرضى اإللكترونية 

  ُعدالتطبيب عن ب 

 الصحة المحمولة  

  : تنسيق الخدمات داخل القطاعات وفيما بينها٤ االستراتيجية

داخـل  الرعايـة الصـحيةمقـدمي  إدمـاج هذه النتيجـةويتطلب تحقيق . الناس ومطالبهم وفقًا الحتياجات الخدمات ينبغي تنسيق
بـين  الـروابط وٕانشـاء، مسـتويات الرعايـة بـين والـربط عبـر الشـبكات نظـم اإلحالـة، وتطـوير مرافق الرعاية الصحية وفيما بينهـا

 للتعـاطي مـع علـى مسـتوى المجتمـع المحلـي العمـل المشـترك بـين القطاعـات وهو يشمل. وغيره من القطاعات قطاع الصحة
مــن خــالل  فــي بعــض األحيــان، بمــا فــي ذلــك،، الشــحيحةاالســتخدام األمثــل للمــوارد االجتماعيــة للصــحة وتعظــيم  المحــددات
 لكنـه يركــز، و سـير العمـل أو والخـدمات مختلـف الهياكـل دمـج بالضـرورة ال يتطلـب التنسـيق. فمـع القطـاع الخـاص الشـراكات

  .الخدماتالمعلومات وتنسيقها بين مختلف لعمليات و ا مواءمة الرعاية من خالل تحسين سبل تقديم من ذلك على بدالً 
  الخيارات والتدخالت الخاصة بالسياسات  االستراتيجي النهج

. ال يمثـــل تنســـيق الرعايـــة نشـــاطًا تنســـيق الرعايـــة لألفـــراد  ١-٤
واحــدًا، وٕانمــا يمثــل مجموعــة مــن االســتراتيجيات التــي قــد تســاعد 
فـــي تحســـين اســـتمرارية الرعايـــة وتعزيـــز خبـــرة المـــريض بالنســـبة 
للخــدمات، والســيما خــالل تحــوالت الرعايــة. ويــتم التركيــز بهــدف 
التحســين علـــى تقـــديم الرعايـــة للفــرد، مـــع تنســـيق الخـــدمات وفقـــًا 

تحســـين  أيضـــاً  الـــنهجحتياجـــاتهم واحتياجـــات أســـرهم. ويغطـــي ال
تدفق المعلومات والحفاظ على عالقات جديرة بالثقة مع مقـدمي 

  الرعاية مع مرور الوقت.

 مسارات الرعاية •
  نظم اإلحالة واإلحالة المضادة •
  المساعدون الصحيون •
  تدبير الحاالت عالجياً   •
  تحسين التحول في مجال الرعاية  •
  القائمة على الفرق الرعاية  •
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. ويتضـــمن تنســـيق البـــرامج الصـــحية ومقـــدمي الخـــدمات  ٢-٤
رأب الفجـــــــوات اإلداريـــــــة والمعلوماتيـــــــة والتمويليـــــــة بـــــــين  الـــــــنهج

مســــــتويات الرعايــــــة ومقــــــدمي الخــــــدمات. وينطــــــوي هــــــذا علــــــى 
مكونات القطـاع مثـل المستحضـرات الصـيدالنية وتنظـيم سـالمة 

ات العـاملين مـع نظـم ترصـد المنتجات، وفرق تكنولوجيا المعلوم
األمـــراض، وفـــرق المســـاعدين الصـــحيين ممـــن يقـــدمون الخطـــط 
العالجيـــة بالتعـــاون مـــع بعضـــهم الـــبعض، والخـــدمات المختبريـــة 
الخاصة بأمراض محددة مرتبطة بتحسين الخـدمات علـى نطـاق 
أوسع، وشـبكات تقـديم الخـدمات التـي تركـز علـى عالقـات أكثـر 

  موثوقية لرعاية المرضى.

علــى  أو الصــحية اإلقليميــة تقــديم الخــدمات شــبكات  •
  صعيد المناطق

  خدمات المتكاملةشراء ال  •
  في النظم الصحية الوطنية البرامج الرأسية دمج  •
  الرعاية لتنسيق حوافز  •

 نجـــاح تنســـيقيعتمـــد  .بـــين مختلـــف القطاعـــات التنســـيق  ٣-٤
داخــل ســواء  العديـد مــن الجهــات الفاعلـة علــى المسـائل الصــحية
الخـدمات  قطاعات مثـل وهو يشمل. و خارجهأ القطاع الصحي

 القطـــاع، والماليـــة، والتثقيفيـــة، والعمـــل، واإلســـكان، و االجتماعيـــة
 يتطلـب وهـو. من بـين جملـة أمـور أخـرىالخاص وٕانفاذ القانون 

العمـــــل المشـــــترك بـــــين  لتنســـــيق مـــــن وزارة الصـــــحة قيـــــادة قويـــــة
 عــن األزمــات رللكشــف المبكــ بمــا فــي ذلــك التنســيق، القطاعــات

  الصحية واالستجابة السريعة لها.

  وضع الصحة في صميم جميع السياسات  •
  الشراكات بين القطاعات  •
  الخدمات االجتماعية مع القطاع الصحي دمج  •
 المهنيــة المنــاهج قطــاع التثقيــف لمواءمــة العمــل مــع  •

  الجديدة المطلوبة المهارات مع
 الــنظم الصــحية مــعالتكميلــي و  الطــب التقليــدي دمــج  •

  الحديثة
الصــحية واالســتجابة  بــين التأهــب لألزمــاتتنســيق ال  •

  لها

  : تهيئة بيئة مواتية٥ االستراتيجية
عمليًا، ينبغي تهيئة بيئة مواتية تجمع بين جميع أصحاب المصـلحة إلجـراء  األربع السابقة واقعاً  االستراتيجياتوحتى تصبح 

التغييــر التحــويلي. وتنطــوي هــذه المهمــة المعقــدة علــى مجموعــة متنوعــة مــن العمليــات إلحــداث التغييــرات الالزمــة فــي القيــادة 
طـــر التشـــريعية، والترتيبـــات الماليـــة واإلدارة ونظـــم المعلومـــات، وأســـاليب تحســـين الجـــودة، وٕاعـــادة توجيـــه القـــوى العاملـــة، واأل

  والحوافز.
  الخيارات والتدخالت الخاصة بالسياسات  االستراتيجي النهج

 . وهنـــــاكتعزيـــــز القيـــــادة واإلدارة مـــــن أجـــــل التغييـــــر  ١-٥
حاجــة إلــى أشــكال جديــدة مــن القيــادة التعاونيــة التــي تســاعد 
فـــي الجمـــع بـــين العديـــد مـــن أصـــحاب المصـــلحة مـــن أجـــل 
إصـــالح الخـــدمات الصـــحية بنجـــاح. وينبغـــي إشـــراك جميـــع 
ــــين فــــي مجــــال الرعايــــة الصــــحية، والســــيما األطبــــاء  المهني
الســـريريين فـــي اإلدارة والقيـــادة مـــن أجـــل التغييـــر فـــي إطـــار 

ويســـتدعي تقـــديم  رة مـــع المجتمعـــات المحليـــة.شـــراكة مســـتم
 تطبيـــقخـــدمات الرعايـــة المتكاملـــة التـــي تركـــز علـــى النـــاس 

ســـتراتيجية تكفـــل انتهــاج اة يــعمليــات معقــدة وابتكـــارات خدم
  .دارة التغييرإلأساسية 

  القيادة التحويلية وتوزعها  •
  إدارة التغييراستراتيجيات   •

. ويعتبـــــر نظـــــم المعلومـــــات وٕادارة المعـــــارف تعزيـــــز  ٢-٥
تطوير نظم المعلومات والثقافة التنظيمية التي تدعم الرصد 
والتقيــــيم، وتبــــادل المعــــارف واســــتخدام البيانــــات فــــي عمليــــة 

  صنع القرار شرطًا أساسيًا من أجل التغيير التحولي.

  تطوير نظم المعلومات  •
  بحوث النظم  •
  إدارة المعارف  •

. ينبغــــي أن إلــــى تحســــين الجــــودة والســــالمة الســــعي  ٣-٥
تسعى المؤسسـات ومقـدمي الخـدمات باسـتمرار إلـى تحسـين 
الجــــودة والســــالمة. وتشــــمل هــــذه الجهــــود كــــل مــــن الجــــودة 

  التقنية والمنتظرة.

  ضمان الجودة  •
  خلق ثقافة السالمة  •
  التحسين المستمر للجودة  •



والستون التاسعةجمعية الصحة العالمية    412 

إيـــالء . ينبغـــي إعـــادة توجيـــه القـــوى العاملـــة الصـــحية  ٤-٥
عناية خاصة لتهيئة القوى العاملة الصحية وتزويدها بمزيج 
من المهارات المناسبة مـن أجـل تلبيـة االحتياجـات الصـحية 
للســــــكان علــــــى نحــــــو منصــــــف ومســــــتدام. وينبغــــــي تنظــــــيم 
العاملين الصحيين في جميع أنحاء الفرق ودعمها بعمليـات 
وافيـــة للعمـــل، وٕاعطائهـــا أدوار وتوقعـــات واضـــحة، ومبـــادئ 
توجيهيـــة، وفـــرص لتصــــويب الثغـــرات فــــي الكفـــاءة، وتقــــديم 
ردود فعــــــل داعمــــــة، وأجــــــور عادلــــــة، وبيئــــــة عمــــــل مواتيــــــة 

  وحوافز.

  معالجة النقص في القوى العاملة الصحية وسوء التوزيع  •
  تدريب القوى العاملة الصحية  •
  فرق مهنية متعددة تعمل عبر الحدود التنظيمية  •
  ظروف العمل وآليات التعويض تحسين  •
  مجموعات دعم مقدمي الخدمات  •
  تعزيز الجمعيات المهنية  •
  

. يضــــطلع التنظــــيم بــــدور مواءمــــة األطــــر التنظيميــــة  ٥-٥
رئيســي فــي توطيــد القواعــد التــي يعمــل فــي ظلهــا المهنيــون 

 -وٕانصــافًا  والمنظمــات فــي ظــل نظــم صــحية أكثــر تكــامالً 
علــى ســبيل المثــال، مــن حيــث وضــع معــايير جديــدة للجــودة 

  و/ أو الدفع مقابل األداء المستهدف.

  مواءمة األطر التنظيمية •

. وهنــاك حاجــة تحســين التمويــل وٕاصــالح نظــم الــدفع  ٦-٥
إلى إجراء تغييرات فـي طريقـة تمويـل خـدمات الرعايـة ودفـع 

التمويــل وتــوفير مــزيج تكاليفهــا لتعزيــز مســتويات كافيــة مــن 
مناســـب مـــن الحـــوافز الماليـــة فـــي ظـــل نظـــام يـــدعم تكامـــل 
الرعايـــــة بـــــين مقـــــدمي الخـــــدمات وأمـــــاكن تقـــــديم الخـــــدمات 
وحمايــــة المرضــــى مــــن النفقــــات غيــــر المبــــررة مــــن الجيــــب 

  الشخصي على الصحة.

ضــــمان تمويــــل النظــــام الصــــحي بشــــكل كــــاف ومواءمــــة   •
  تخصيص الموارد حسب أولويات اإلصالح

  على التعويض الفردي نماذج الدفع المختلطة بناءً   •
  المدفوعات المجمعة  •
  

  
  نهج التنفيذ

  
إن الــدروس المســتفادة مــن التــاريخ البــد مــن االعتــراف بهــا: فمــن المــرجح أن تمثــل إعــادة التوجيــه النــاجح   -١٦

للخدمات الصحية رحلة طويلة وهي تحتاج إلى التزام سياسي مستدام. وفي نهاية المطاف، يحتاج كـل بلـد أو واليـة 
ــــ ــــى النــــاس، إلــــى تحديــــد األهــــداف الخاصــــة بــــه والمرتبطــــة بالخــــدمات الصــــحية المتكامل  ووضــــعة التــــي تركــــز عل

الحـواجز تراعي للسياق المحلي، و  . ويجب أن تستجيب االستراتيجياتجيات خاصة به لتحقيق هذه األهدافاستراتي
لنظـــام تقـــديم  القائمـــة والقـــيم التـــي يعتنقهـــا النـــاس داخـــل الدولـــة أو المنطقـــة، ويجـــب أن تكـــون قابلـــة للتحقيـــق نظـــراً 

فــي المقــام األول الجهــود المبذولــة أن تركــز . وينبغــي وارد الماليــة والسياســية المتاحــةالخــدمات الصــحية الحــالي والمــ
مــن  لمحرومــةلفئــات الســكان غيــر الحاصــلة علــى قــدر كــاف مــن الخــدمات والفئــات االخــدمات إتاحــة علــى تحســين 

العموميــة وعلــى خــدمات الصــحة الخــدمات الصــحية التعزيزيــة والوقائيــة و علــى تقــديم التركيــز زيــادة علــى ، و الســكان
. وبـالنظر إلـى اطق، من بين أمور أخرىالخدمات الصحية على مستوى المنالموارد الالزمة لتقديمها، وعلى تعزيز 

تلـك يجـب علـى قـادة فإنـه مسـتقبل الـنظم الصـحية، هـو إطـار تحـويلي أساسـًا مـن حيـث تـأثيره علـى أن هذا اإلطـار 
خـدمات الرعايـة تعزيـز تقـديم مواءمـة اسـتراتيجيات وعمليـات تكفـل  تغييـرفي مجال الاستراتيجيات النظم أن يعتمدوا 

المتكاملـة الصـحية العاليـة الجـودة و خـدمات الرعايـة تقـديم مواءمـة فعالـة. وينطـوي المتكاملة التـي تركـز علـى النـاس 
. ومـن ثـم والشـفافيةوالتواصـل الفعـال ة والقـيم الشـائع ورعايـة المشـاركة الجماعيـةعلـى إرسـاء  التي تركز على الناس

  يتمثل نهج التنفيذ الخاص بهذا اإلطار فيما يلي:
تقوده البلدان: ينبغـي علـى البلـدان وضـع اسـتراتيجيات لمتابعـة الخـدمات الصـحية المتكاملـة التـي   (أ)

البلــدان، بمســاعدة الــدعم الخــارجي عنــد الضــرورة، بحيــث تســتجيب للظــروف  اتركــز علــى النــاس وتقودهــ
  ية.والسياقات المحل

مـــن اســـتراتيجيات  ضـــرورياً  يركـــز علـــى العدالـــة: تعتبـــر الجهـــود الراميـــة إلـــى تعزيـــز العدالـــة جـــزءاً   (ب)
الرعاية الصحية المتكاملـة التـي تركـز علـى النـاس. ويمكـن للجهـود اسـتهداف العوامـل المباشـرة التـي توجـه 

  عية أكثر جوهرية.االنتفاع غير المنصف بالخدمات، ولكنها قد تتعاطى أيضًا مع محددات اجتما
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يعتمــد علــى المشــاركة: إن مفهــوم الخــدمات الصــحية المتكاملــة التــي تركــز علــى النــاس تســتعين   (ج)
عمليات إعداد االستراتيجيات الوطنيـة  ،ومن ثم فإن .بأفراد مستنيرين ومتمكنين في صميم النظام الصحي

السـيما المحـرومين مـن الخـدمات لمثل هذه الخدمات تضمن المسـاءلة أمـام أصـحاب المصـلحة المحليـين و 
  بشكل خاص.

تعزيـــز الـــنظم: يعتمـــد تقـــديم الخـــدمات علـــى المعلومـــات ونظـــم التمويـــل الفعالـــة، وتـــوافر العـــاملين   (د)
دخلــت علــى ســبل تقــديم الخــدمات ســيكون لهــا انعكاســات الصــحيين المهــرة والمحفــزين. فــالتغييرات التــي أُ 

  محالة على النظام الصحي بأكمله. ال
ينبغي أن تستند القرارات على جميع : مع تكرارية دورات التعلم والعملات لممارسة المسندة بالبينِّ ا  (ه)

 فمنهجية تحسين الجودة تشير إلـى أن النجـاح يكـون أكثـر احتمـاالً  .ات المتاحالمستويات على أفضل البينِّ 
عنـد تكـرار دورات الـتعلم والعمـل التــي تعقـب التغييـرات فـي نظـام تقــديم الخـدمات، وتحـدد المشـاكل الناشــئة 

  لحلها. وتجمع أصحاب المصلحة معاً 
: ينبغــي التركيــز بشــكل أساســي علــى الرصــد المتواصــل للتقــدم مــن خــالل تتجــه إلــى تحقيــق نتــائج  (و)

  أغراض ونتائج محددة قابلة للقياس.
علــى أســس أخالقيــة: مــن خــالل التأكــد مــن أن الرعايــة تعظــم نســبة الفوائــد المحققــة مقابــل تســتند   (ز)

المخـــــاطر فـــــي جميـــــع التـــــدخالت، وتحتـــــرم حـــــق الفـــــرد فـــــي اتخـــــاذ قـــــرارات مســـــتنيرة ومســـــتقلة، وتراعـــــي 
  الخصوصية، وتحمي أكثر الفئات تعرضًا للمخاطر، وتضمن التوزيع العادل للموارد.

وٕادارة وتقـديم الرعايـة المنصـفة التـي تتسـم بالكفـاءة والفعاليـة والتـي تسـاهم فـي االستدامة: تخطـيط   (ح)
  التنمية الطويلة األجل بطريقة مستدامة.

  
  دور أصحاب المصلحة

  
  يتمثل دور أصحاب المصلحة في هذا اإلطار فيما يلي:  -١٧
  

التــي تركــز علــى  الــدول األعضــاء: تلتــزم البلــدان التــي تتجــه صــوب الخــدمات الصــحية المتكاملــة  (أ)
النــاس بإعــداد رؤيــة واضــحة وتوصــيلها، ووضــع اســتراتيجيات ســليمة واألطــر التنظيميــة التــي تيســر ســبل 

ـــديمها مـــن قِ  ـــة والمشـــاركة فـــي تق ـــادة القطري ـــة إلـــى القي ـــاج هـــذه العملي ـــتحقيقهـــا. وتحت ل جميـــع القطاعـــات َب
حكومـات إلـى تـأمين التمويـل الكـافي الحكومية ومقدمي الخدمات وفئات السكان التي يخدمونها. وتحتاج ال

والمحلــي  دون الــوطني لإلصــالح والبحــوث المتعلقــة بالتنفيــذ. وينبغــي تكــرار هــذه العمليــة علــى المســتويين
  على حد سواء.

األفـــراد واألســـر والمجتمعـــات المحليـــة: هـــي تشـــكل المحـــور الرئيســـي الهتمـــام اإلطـــار. فصـــياغة   (ب)
الشـــتراك فـــي تقـــديم الخـــدمات الصـــحية ينبغـــي إعـــدادها وتنفيـــذها السياســـات وتنظـــيم الخـــدمات الصـــحية وا

  باالشتراك مع األفراد واألسر والمجتمعات.
منظمــات المجتمــع المــدني: فهــذه المنظمــات بوصــفها ممثلــة عــن المرضــى واألســر والمجتمعــات   (ج)

علـى النـاس،  وتركيـزاً ومقدمي الرعاية تضطلع بدور مهم في الدعوة إلى الخـدمات الصـحية األكثـر تكـامًال 
عــن تمكــين أعضــائها ليكونــوا أكثــر قــدرة علــى إدارة المخــاوف الصــحية الخاصــة بهــم واالشــتراك مــع  فضــالً 

  النظام الصحي.
عنصـــرًا أساســـيًا مـــن هـــذا اإلطـــار. وينبغـــي صـــياغة  يشـــكلون مقـــدمو الخـــدمات الصـــحية: الـــذين  (د)

الخدمات في تقديم الخدمات الصحية، كمـا هـو السياسات وتنظيم الخدمات الصحية واالشتراك مع مقدمي 
  الحال بالنسبة لألفراد واألسر والمجتمعات.
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والتدريبية والبحثية: فهذه الهيئات لها دور هام فـي تطـوير المنـاهج المهنيـة  األكاديميةالمؤسسات   (ه)
المتعلقــة بــالنظم الجديــدة للقــوى العاملــة الصــحية، وتــدريب القــوى العاملــة الصــحية، وتــولي الجهــود البحثيــة 

  الصحية والتنفيذ.
فــي تبنــي ممارســات  هامــاً  الجمعيــات المهنيــة والخاصــة بــالطالب: قــد تلعــب هــذه المنظمــات دوراً   (و)

  جديدة واعتمادها، وتقديم الدعم ألعضائها.
القطاع الخاص: ينبغي اتخاذ خطوات تنظيمية لضمان تنفيذ اإلصالحات الخاصـة بزيـادة تكامـل   (ز)

صـــة علـــى قـــدم المســـاواة، تـــي تركـــز علـــى النـــاس وتطبيقهـــا علـــى مقـــدمي الخـــدمات العامـــة والخاالرعايـــة ال
 فـي ذلـك المنظمـات الهادفـة إلـى الـربح والتـي ال تهـدف إلـى الـربح والمنظمـات العقائديـة. ويمكـن أيضــاً  بمـا

اتبـــاع الشـــراكات مـــع كيانـــات القطـــاع الخـــاص، مـــن قبيـــل شـــركات المستحضـــرات الصـــيدالنية وصـــناعات 
  األجهزة الطبية عند االقتضاء.

 تقــديم ســبل إلصــالح الكــافي التمويــل الكيانــات هــذه تضــمن أن ينبغــيشــركات التــأمين الصــحي:   (ح)
 وتركيــزاً  تكــامالً  األكثــر الرعايــة نهــج لتحفيــز الشــرائية والممارســات المــدفوعات نظــم توجيــه وٕاعــادة الخــدمات

  .الرعاية على
استثنائية، عند الحاجة إلـى العمـل السـريع أو الفريـد  ظروف في إال عليهم، ينبغي: التنمية شركاء  )ط(

من نوعه، السعي إلى إدراج دعمهم لتقديم الخدمات الصحية في النظم الصحية الخاصة بالبلدان. ويمكـن 
على تبـادل المعرفـة التقنيـة بشـأن مختلـف الـنهج لتشـجيع المزيـد مـن الخـدمات المتكاملـة  أن يساعدوا أيضاً 

  ز على الناس.التي ترك
األمانــة: ســـيعتمد دور األمانـــة علـــى توجيــه السياســـات التـــي قـــد تــدعم تطـــوير الخـــدمات الصـــحية   (ي)

المتكاملة التي تركز على الناس في جميع أنحاء العالم. وبالتالي فإن اعتماد الخـدمات الصـحية المتكاملـة 
ي هــذا اإلطــار، ســتتطلب بــذل جهــود الرئيســية الخمســة المحــددة فــ واالســتراتيجياتالتــي تركــز علــى النــاس، 

  والتعاون التقني. للتأييدمتواصلة 
  

  رصد التقدم
  

لقيــاس ًا عالميــ مطبقــة لمــا يمثلــه اإلطــار مــن برنــامج جديــد لعمــل المنظمــة، فــال توجــد أيــة مؤشــرات ونظــراً   -١٨
على الناس. وال يتضمن أي من المرصد الصـحي العـالمي،  تركزالتقدم المحرز في إنشاء خدمات صحية متكاملة 

وأطــر الرصــد والتقيــيم للتغطيــة الصــحية الشــاملة، وأهــداف التنميــة المســتدامة، وقائمــة المراجــع العالميــة للمؤشــرات 
إلـى هـذه  علـى إجـراءات االنـدماج أو التركيـز علـى النـاس. ونظـراً  -١مؤشـر ١٠٠الصحية األساسية والبالغ عددها 

تقــديم  المحــرز فــي العــالمي مؤشــرات تتبــع التقــدمبشــأن لبحــث والتطــوير االضــطالع بأنشــطة ا، يقتــرح اإلطــار الحالــة
دعـوة إلـى الشـركاء الـدوليين ليعقـدوا هـذا الجهـد سـيوجه . و خدمات الرعاية الصحية المتكاملة التي تركز على النـاس

  .تُقاس بتواتر أقلوالتي  هذه ة الحاسمةمجاالت الرعاية الصحيمناسبة لمقاييس  اجتماعًا بشأن وضع
  
وسيّســهل إعــداد هــذه المؤشــرات وضــع مــا يلــزم مــن أهــداف وغايــات متوســطة األجــل وأخــرى طويلــة األجــل   -١٩

  .لرصد التقدم الُمحرز في تنفيذ اإلطار على الصعيدين العالمي واإلقليمي والصعيد الوطني
  
  

__________________  

                                                           
نيســــــــان/  ٤تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي ، http://www.who.int/healthinfo/indicators/2015/enانظــــــــر الــــــــرابط اإللكترونــــــــي:  ١   
 .٢٠١٦  أبريل
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    ١٠الملحق 

  
  ١برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية

  
  ]٢٠١٦ مايو/ أيار ٥ – ٦٩/٣٠ج[

  
 ] معلومات أساسية ١تبّين الفقرة  [

 

يمثــل برنــامج المنظمــة الجديــد للطــوارئ الصــحية تطــورًا جوهريــًا مــن التطــورات الطارئــة فــي المنظمــة، فهــو   -٢
يســتكمل دور المنظمــة التقنــي والمعيــاري مــن الناحيــة التقليديــة بقــدرات وٕامكانــات تشــغيلية جديــدة تمّكنهــا مــن إنجــاز 

ذا البرنــامج الجديــد معــّد لغــرض تســريع وتيــرة عملهــا فــي ميــدان مواجهــة فاشــيات األمــراض والطــوارئ اإلنســانية. وهــ
أعمال المنظمة أثناء الطوارئ وتـوفير إمكانيـة التنبـؤ بهـا، وذلـك باتبـاع نهـج يتنـاول جميـع مخاطرهـا ويشـجع العمـل 
الجمــاعي بشــأنها ويشــمل االضــطالع بأنشــطة التأهــب واالســتعداد لمواجهتهــا واالســتجابة لهــا واإلبكــار فــي التعــافي 

م البرنــامج الجديــد مــع المبــادئ المتعلقــة بتنفيــذ برنــامج موّحــد يســير علــى خــط واضــح واحــد مــن خطــوط منهــا. وُيــواءَ 
السلطة ويمتلك قوى عاملة واحدة وميزانية واحدة ومجموعة واحدة من القواعد والعمليـات وأخـرى واحـدة مـن مقـاييس 

  األداء المعيارية.
  
فــي برنــامج موّحــد لديــه هيكــل مشــترك يمتــد عبــر نطــاق وُتجمــع هكــذا كــل أعمــال المنظمــة أثنــاء الطــوارئ   -٣

المقر الرئيسي ككل والمكاتب اإلقليمية كافة بغية تنسيق العمليات وتدفق المعلومات فيما بـين الوكـاالت علـى أمثـل 
نحــو. وُينســخ أداء مهــام البرنــامج ذات الصــلة علــى المســتوى القطــري، حســب االقتضــاء، ويجّســد الهيكــل المشــترك 

  لرئيسية للمنظمة في مجال إدارة مخاطر الطوارئ الصحية على النحو التالي:المهام ا
: وهي تشمل مسببات األمراض التي تمثل تهديدات خطيـرة، وشـبكات إدارة مخاطر األمراض المعدية  •

  الخبراء وأمانة التأهب لألنفلونزا الجائحة في المقر الرئيسي؛
: وهمـا )٢٠٠٥يد القطـري واللـوائح الصـحية الدوليـة (التأهب لمواجهـة الطـوارئ الصـحية علـى الصـعو  •

يشمالن رصد وتقييم قـدرات التأهـب علـى المسـتوى الـوطني وجوانـب التخطـيط وبنـاء القـدرات الالزمـة 
  ) في المقر الرئيسي؛٢٠٠٥لتوفير اإلمكانات الضرورية، وتوفير أمانة اللوائح الصحية الدولية (

: ويشـــمل ذلـــك الكشـــف عـــن األحـــداث لصـــحية وتقـــدير المخـــاطروتـــوفير المعلومـــات أثنـــاء الطـــوارئ ا  •
  والتحقق منها ورصد عمليات الطوارئ الصحية، وٕادارة البيانات وٕاجراء التحليالت؛

: وهي تشمل وظائف إدارة األحداث والشراكات التشغيلية وجوانب االستعداد، ودعم وعمليات الطوارئ  •
  العمليات والخدمات اللوجيستية؛

  .ليات الطوارئ والعالقات اإلدارية والخارجيةوٕادارة عم  •
  
ويؤدي تشكيل فرقة عمل دائمة ومشتركة بين اإلدارات في المقر الرئيسي وعلى مستوى المكاتب اإلقليميـة   -٤

إلــــى تمكــــين البرنــــامج مــــن تســــخير الطائفــــة الواســــعة مــــن الخبــــرات عبــــر بــــرامج المنظمــــة وشــــبكاتها التقنيــــة ككــــل، 
لتأهب وتعزيز الـنظم الصـحية وٕاعـداد وخصوصًا ألغراض البحث والتطوير ورسم السياسات وبناء القدرات الالزمة ل

                                                           
 ).٢٠١٦) (٩(٦٩ج ص عالمقّرر اإلجرائي انظر    ١
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الخطــط والبــرامج بشــأن مواجهــة األزمــات الممتــدة األجــل. وُتوضــع تلــك الصــالت موضــع التنفيــذ بواســطة آليــات مــن 
  مثل مخطط المنظمة األولي بشأن تسريع وتيرة البحث والتطوير فيما يخص األوبئة أو حاالت الطوارئ الصحية.

  
يـــذي ُيوّظـــف علـــى أســـاس عمليـــة تنافســـية دوليـــة ويـــزّود المـــدير العـــام بالتقـــارير ويتـــرأس البرنـــامج مـــدير تنف  -٥

بصـفته نائبــًا للمــدير العــام. وأدرج المــدير العـام اســم شــركة لألبحــاث التنفيذيــة فـي قائمــة المتنافســين لكــي تســاعد فــي 
لتاســعة والســتين فــي أيــار/ االضــطالع العمليــة االختيــار التــي فُــِرغ منهــا قبــل موعــد انعقــاد جمعيــة الصــحة العالميــة ا

. ويتكفل المدير التنفيذي بمسـؤولية اإلشـراف التقنـي علـى تطبيـق المعـايير واالضـطالع بجميـع جوانـب ٢٠١٦مايو 
التخطـــيط االســـتراتيجي والتشـــغيلي وٕادارة المخـــاطر ورصـــد األداء وتخطـــيط الميزانيـــة وشـــؤون المـــوظفين والعالقـــات 

دي المديرون اإلقليميون دورًا أساسيًا في تكليل تنفيذ البرنامج بالنجاح، وخاصـًة القائمة بين الوكاالت والشركاء. ويؤ 
فيما يتصل بتوفير القيادة في ميدان تطبيق معايير البرنامج وٕانفاذها وٕادارة العالقات الحكومية واإلقليمية والعالقـات 

لمتعلقة بـإدارة الطـوارئ يوميـًا فـي أقـاليمهم. القائمة بين الوكاالت والشركاء على المستوى اإلقليمي، وٕادارة األنشطة ا
وسيشــترك المــدير التنفيــذي مــع المــديرين اإلقليميــين فــي توظيــف مــديرين إقليميــين معنيــين بــالطوارئ مّمــن ُيفّوضــون 
بســلطة االضــطالع بأنشــطة الطــوارئ فــي أقــاليمهم، وسيشــكلون جــزءًا مــن فريــق اإلدارة العــالمي المعنــي بالبرنــامج 

  الجديد.
  
وُيخــّول المــدير العــام بالســلطة المطلقــة فيمــا يخــص أعمــال المنظمــة أثنــاء الطــوارئ. أمــا األنشــطة اليوميــة   -٦

المتعلقة باإلشراف على كبرى فاشيات األمراض والطوارئ الصحية وٕادارتها، ومنها األحداث التي تصـنفها المنظمـة 
التــي  ٣قلقــًا دوليــًا، واألزمــات مــن المســتوى  ، وطــوارئ الصــحة العموميــة التــي تثيــر٣علــى أنهــا مــن أحــداث الدرجــة 

تندرج ضمن نطاق عمـل اللجنـة الدائمـة لألمـم المتحـدة والمشـتركة بـين الوكـاالت، فُيخـّول بسـلطتها المـدير التنفيـذي 
من أجل تزويد المنظمة برمتها بدعم أمثل من الناحية التشغيلية. ويقوم المدير العام بتفويض سـلطة اإلشـراف علـى 

وكبرى األزمات الممتدة األجل وٕادارتها، عقد تقدير المخاطر تقديرًا سريعًا ودقيقًا وموضوعيًا  ٢من الدرجة  األزمات
برئاســـة المـــدير التنفيـــذي، إمـــا إلـــى المـــدير التنفيـــذي نفســـه أو إلـــى المـــدير اإلقليمـــي المعنـــي رهنـــًا بطبيعـــة أخطـــار 

دان المعنيــة وٕامكاناتهــا، والمكاتــب القطريــة واإلقليميــة األمــراض المعديــة أو أحــداث الطــوارئ الصــحية، وقــدرات البلــ
التابعة للمنظمة، ومسـتوى مـا يلـزم مـن دعـم منسـق علـى الصـعيد الـدولي. ويخـّول المـدير العـام المـديرين اإلقليميـين 
لـة بسلطة اإلشراف على األنشطة المتعلقة باستعداد الـدول األعضـاء مـن الناحيـة التنظيميـة للطـوارئ الممتـدة والطوي

وبتأهبهـا لمواجهتهـا واالسـتجابة لهـا، وٕادارة تلـك األنشـطة. وسـيقوم مـديرو الطـوارئ  ١األجـل ولألحـداث مـن الدرجـة 
اإلقليميون بتقديم التقارير اليومية إلى مديريهم اإلقليميين، كّل فيما يخصه، عن تنفيـذ تلـك األنشـطة المتصـلة بـإدارة 

ي عـــن القضـــايا المطروحـــة بشـــأن تخطـــيط السياســـات واالســـتراتيجيات الطـــوارئ فـــي أقـــاليمهم، وٕالـــى المـــدير التنفيـــذ
والتخطـيط التشــغيلي فيمــا يخــص تلـك األنشــطة. وُيحــرص فــي ســياق إدارة الطـوارئ المختلفــة الــدرجات علــى مواءمــة 

مي أو أسس التقارير المقدمة من مديري الطوارئ اإلقليميين مع السلطات التي خّولها المدير العام إلى المدير اإلقلي
المدير التنفيذي. وُيواظب على إبالغ المـدير التنفيـذي والمـدير اإلقليمـي المعنـي بكامـل المعلومـات عّمـا يسـتجد مـن 

  مخاطر وعن أداء االستجابة للطوارئ، بصرف النظر عن درجتها.
  
نــامج وســيتكّفل ممثلــو المنظمــة ومكاتبهــا القطريــة بمســؤوليات مهمــة فيمــا يخــص تنفيــذ وتســهيل أنشــطة بر   -٧

المنظمة للطوارئ الصحية، باالقتران مع قياس أدائهم على أساس مؤشرات موّحدة. وسـيتحّمل ممثلـو المنظمـة كافـة 
فـــي إطـــار أدائهـــم لواجبـــاتهم األساســـية مســـؤوليات إلزاميـــة تتعلـــق بضـــمان االســـتعداد التنظيمـــي واســـتعداد الشـــراكات 

) ٢٠٠٥ا، وتقـديم الـدعم فـي إطـار اللـوائح الصـحية الدوليـة (لتوجيه استجابة أولية للطـوارئ الحـادة فـي بدايـة وقوعهـ
إلـــى الـــدول األطـــراف فـــي مجـــال أداء الوظـــائف الرئيســـية، والســـيما فيمـــا يتعلـــق بمراكـــز االتصـــال الوطنيـــة، ورصـــد 

مـن  القدرات األساسية وتقييمها، واإلخطار فورًا عن األحـداث التـي ُيكشـف أو ُيبلّـغ عنهـا حـديثًا، و/ أو التحقـق فـوراً 
تلــك األحــداث.  ويكــون جميــع ممثلــي المنظمــة مســؤولين عــن تســهيل إجــراء تقييمــات موضــوعية وخارجيــة مشــتركة 
وتقــديرات للمخــاطر داخــل البلــدان، حســب اللــزوم، وذلــك فــي إطــار المســؤولية الملقــاة علــى عــاتق المــدير التنفيــذي. 

دة والضعيفة القدرات موظفين متفانين يدعمون وتمتلك مكاتب المنظمة الموجودة في البلدان المعرضة ألخطار شدي
الدول األعضاء في إنجازها ألعمالهـا بشـأن التأهـب لمواجهـة جميـع المخـاطر وبنـاء قـدرات االسـتجابة لهـا. أمـا فـي 
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المواضع التي تعاني من أزمات ممتدة األجل، فستعّزز المنظمة دورهـا القيـادي داخـل البلـدان، وتكفـل القيـام بمـرور 
ريب جميــع ممثلــي المنظمــة لكــي يصــبحوا مــن منســقي الشــؤون اإلنســانية. وُتعطــى األولويــة فــي المواضــع الوقــت بتــد

التي ُيفّعـل فيهـا عمـل المجموعـات الصـحية، إلـى نشـر المـدربين كمـا ينبغـي مـن منسـقي المجموعـات الصـحية نشـرًا 
ــــى أداء ــــادرين عل ــــدهم بعــــدد كــــاف مــــن المــــوظفين الق ــــالتالزم مــــع تزوي ــــل األمــــد، ب ــــك  طوي الوظــــائف األساســــية لتل

المجموعات. وبالنسبة إلى الطوارئ الواسعة النطاق والفاشـيات الشـديدة الخطـورة، سـُيعّين وُينشـر أفـراد قـائمون علـى 
  إدارة األحداث وفرق معنية بإدارتها استكماًال لقدرات ممثلي المنظمة والفرق القطرية.

  
لنتائج بشأن البرنامج الجديد من أجل توحيد أنشطة التخطـيط وُأِعّد إطار مشترك وموّحد قائم على تحقيق ا  -٨

ووضــع الميزانيــات والتوظيــف والرصــد وٕابــداء التعليقــات فــي جميــع المكاتــب الرئيســية الســبعة وكــل المكاتــب القطريــة 
برنـامج مكتبًا. ويجّسد اإلطار القائم على تحقيـق النتـائج كـل واحـدة مـن مهـام ال ١٤٧التابعة للمنظمة والبالغ عددها 

الرئيســية (وهياكلهــا)، ويوضــح تفاصــيل الحصــائل والمخرجــات الرئيســية، ويقــوم مقــام أســاس ُيســتند إليــه فــي وضــع 
ميزانيــة موّحــدة وخطــة عمــل موّحــدة بشــأن المــوظفين. وتقــع مســؤولية وضــع ميزانيــة البرنــامج الجديــد الموحــدة وخطــة 

شـاور مـع المـديرين اإلقليميـين وكبـار المـوظفين وممثلـي عمل موظفيه الموّحـدة علـى عـاتق المـدير التنفيـذي الـذي يت
المنظمـــة المعنيـــين فـــي هـــذا الشـــأن. وســـتُقّدم الميزانيـــة وخطـــة عمـــل المـــوظفين إلـــى المـــدير العـــام لكـــي يبـــّت فيهمـــا. 
وُيضطلع من خـالل المـدير اإلقليمـي بأنشـطة اإلدارة اليوميـة لشـؤون المـوظفين علـى المسـتويين اإلقليمـي والقطـري. 

وم المدير اإلقليمي في حال اندالع فاشية كبرى أو وقوع طارئة حادة بإنشاء وٕادارة الميزانية والقوى العاملـة علـى ويق
إن نطاق المنظمة ككل بواسطة هيكل إدارة األحداث. أما فيمـا يتعلـق بتقييمـات المخـاطر الكبـرى واالسـتجابة لهـا، فـ

ســاعة، كمــا يتشــاور  ٧٢مــن أي مكــان فــي المنظمــة خــالل  المــدير التنفيــذي يتمتّــع بســلطة نقــل مــوظفي البرنــامج
المدير التنفيذي مع المدير العام والمديرين اإلقليميين والمدير العام المساعد بشأن اإلفراج عـن مـوظفين آخـرين مـن 

  المنظمة.
  
ل جميـع سُينّقح إطار المنظمة لالستجابة للطوارئ وُيحـّدث ويكـون بمثابـة مجموعـة مشـتركة وموّحـدة تتنـاو و   -٩

المخـــاطر مـــن عمليـــات إدارة الطـــوارئ فيمـــا يخـــص أعمـــال المنظمـــة فـــي ميـــدان اســـتعدادها مـــن الناحيـــة التنظيميـــة 
لمواجهـــة تلـــك المخـــاطر وتقـــديرها واالســـتجابة لهـــا. وقـــد ُوِضـــعت بالفعـــل عمليـــات معياريـــة جديـــدة ألغـــراض تقـــدير 

تلــك العمليــات فــي تقــدير و/ أو تصــنيف كبــرى المخــاطر وتصــنيف األحــداث وٕادارة الحــوادث. وستســتعين المنظمــة ب
مخاطر األمراض المعدية كافة وجميع الطوارئ الكبرى ذات العواقب الصحية، بمـا فيهـا فاشـيات األمـراض. وتُـواءم 
تلك العمليات جميعها على نحو وثيق مع العمليات التي يطبقها نظام إدارة الشؤون اإلنسانية واألزمات علـى نطـاق 

المدير التنفيذي حصائل جميـع عمليـات تقـدير المخـاطر الكبـرى وتصـنيف األحـداث علـى المـدير أوسع. وسيعرض 
ســاعة لكــي يتخــذ قــرارات بشــأن تصــنيف األحــداث وٕادارتهــا وقيادتهــا بالتشــاور مــع المــديرين  ٢٤العــام فــي غضــون 

درة علـى التنبـؤ بأنشـطة المنظمـة اإلقليميين. وُيدِخل النظام الموّحد إلدارة األحداث تحسينات مطردة الزيادة على القـ
في مجال االستجابة وٕامكانية تنفيذ تلك األنشطة. وسُيستعان بنسق معياري معـّين فـي تقيـيم مـدى اسـتعداد المكاتـب 
القطريــة للمنظمــة، بوســائل منهــا التعــاون مــع الشــركاء المحليــين، وسُتوضــع معــايير بشــأن األداء فيمــا يخــص كــل 

  القائمة منها.عملية، أو ُتحّدث المعايير 
  

وتسليمًا باألهمية الخاصة التي تكتسيها التقديرات السريعة والدقيقة والموضوعية للمخـاطر التـي ُيحتمـل أن   -١٠
تترتـــب عليهـــا عواقـــب جســـيمة، فسيشـــرع البرنـــامج برئاســـة المـــدير التنفيـــذي فـــي إجـــراء تقـــدير واقعـــي فـــي غضـــون 

ثـل تهديـدًا كبيـرًا (مـن قبيـل انتقـال أحـد فيروسـات األنفلـونزا ساعة عنـد إخطـاره بوجـود عوامـل مسـببة للمـرض تم ٧٢
المســتجدة بــين بنــي البشــر)، ومجموعــات الوفيــات غيــر المبــّررة فــي المواضــع المعرضــة ألخطــار شــديدة/ الضــعيفة 
القـــدرات، وغيرهـــا مـــن األحـــداث التـــي يـــرى المـــدير العـــام حســـب تقـــديره أن مـــن المناســـب تقـــدير خطرهـــا. وســـيقوم 

عند الُمستطاع، بإشراك الوكاالت الشريكة التي تتمتع بخبرات ذات صلة في هذا الميدان لكي تشارك في  البرنامج،
إجـراء تلـك التقــديرات المتعلقـة بالمخــاطر. وسـتنطوي التقــديرات علـى إجـراء تحليــل لقـدرات وٕامكانــات البلـدان المعنيــة 

يــع عمليــات تقــدير المخــاطر، فــإن المــدير التنفيــذي والمكاتــب القطريــة للمنظمــة واألقــاليم. ومثلمــا هــو الحــال مــع جم
سـاعة عقـب االنتهـاء مـن إجرائهـا، جنبـًا إلـى مـع توصـيات  ٢٤سيبّلغ المدير العام بحصائل التقـديرات فـي غضـون 
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برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية بشــأن التــدابير المتعلقــة بتخفيــف حــدة المخــاطر و/ أو إدارتهــا و/ أو االســتجابة 
قتضاء. وسيجري تقاسم حصائل تقدير المخاطر تلك مع الدول األعضاء من خالل مراكـز االتصـال لها، حسب اال

) كّل فيما يخصه، أو غيرها من القنوات بما يتناسب مع الظروف ٢٠٠٥الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية (
جنــة االستشــارية التابعــة للمنظمــة والمعنيــة الســائدة، ومــع اللجنــة الدائمــة لألمــم المتحــدة والمشــتركة بــين الوكــاالت والل

  باإلشراف على الطوارئ.
  

وسُيواَءم عمل المنظمة في مجال دعم الدول األعضاء على التأهـب مـع توصـيات لجنـة المراجعـة المعنيـة   -١١
وٕاطــار ســينداي للحــد مــن مخــاطر  ١) بشــأن فاشــية اإليبــوال واالســتجابة لهــا٢٠٠٥بــدور اللــوائح الصــحية الدوليــة (

. ومن المتوقع أن ُينّسق عمـل البرنـامج فـي مجـال التأهـب ألغـراض دعـم الـدول األعضـاء ٢٠٣٠-٢٠١٥الكوارث 
) وتقييمهـا، وٕاجـراء التقـديرات بواسـطة األداة ٢٠٠٥في مجال تطبيق اإلطار الجديد لرصد اللوائح الصحية الدولية (

ُتعطــى للبلــدان المعرضــة لمخــاطر شــديدة وتلــك الجديــدة إلجــراء التقييمــات الخارجيــة المشــتركة حســب الطلــب؛ وأن 
الضـــعيفة القـــدرات األولويـــة فـــي ميـــدان تـــوفير الـــدعم الـــالزم لتخطـــيط جوانـــب التأهـــب وبنـــاء القـــدرات علـــى الصـــعيد 
الوطني، وذلك في إطار التركيز على اإلسراع في إقامة القدرات األساسية األكثر أهمية فيما يخص اإلنذار المبكر 

وٕادارتها واإلخطار بها وتشييد المستشفيات المأمونة الالزمة لها. وسُتدمج بالكامل النـواحي المتعلقـة بوقوع األحداث 
بتخطيط التأهب وبناء القدرات في أعمال المنظمة بشأن تعزيز النظم الصحية. وسُتوضع الصيغة النهائيـة ألعمـال 

فــي أعقــاب نظــر جمعيــة الصــحة فــي التقريــر  البرنــامج الجديــد بشــأن التأهــب لمواجهــة الكــوارث والحــد مــن مخاطرهــا
  المقدم من لجنة المراجعة.

  
ويتواصــل إحــراز التقــدم فــي العمــل بشــأن وضــع مجموعــة موّحــدة مــن قواعــد العمــل أثنــاء الطــوارئ ونظــم   -١٢

لتطبيقهــا بســرعة علــى أســاس "إهمــال التكــاليف" فــي مجــاالت كــل مــن التخطــيط وٕادارة المــوارد البشــرية والمشــتريات 
شؤون المالية. ويجري توحيد خطط االستجابة باستخدام نماذج وٕاجـراءات معياريـة تمّكـن مـن اإلسـراع فـي تطبيـق وال

الخطط االستراتيجية والتشـغيلية المشـتركة. وُيعكـف علـى تـوفير األمـوال الالزمـة للطـوارئ علـى الفـور بفضـل عمليـة 
ق المنظمـة االحتيـاطي الجديـد الخـاص بـالطوارئ. تنطوي على تقديم طلبات قليلة األعباء إلى أدنى حـد إلـى صـندو 

ويجري إعداد آليات بشأن النشر السريع للموظفين والخبراء االستشاريين، من الُمدرجة أسماؤهم في قـوائم المـوظفين 
والخبـــراء ومـــن غيـــر المدرجـــة أســـماؤهم فيهـــا علـــى حـــد ســـواء، وذلـــك باالســـتناد إلـــى تطبيـــق طرائـــق تعاقديـــة جديـــدة 

توفير التأمين المناسب والعناية الواجبة واالستحقاقات الالزمة. ويتواصل وضع نظام لتحسين األعمال  باالقتران مع
باســـتمرار موضـــع التنفيـــذ مـــن أجـــل رصـــد الخـــدمات األساســـية المقدمـــة وتقييمهـــا وتحســـينها، بـــالتالزم مـــع تحـــديث 

  هذا الخصوص.إجراءات التشغيل المعيارية تحديثًا منهجيًا يجّسد العبر المستخلصة في 
  

واعترافــًا بالــدور الهــام الــذي تؤديــه فعــًال الجهــات الفاعلــة والــنظم اإلنســانية فــي مكافحــة فاشــيات األمــراض،   -١٣
وبضــرورة اتبــاع نهــج منــتظم فــي تحقيــق الحــد األمثــل مــن المشــاركة فــي مواجهــة مــا ينــدلع علــى نطــاق واســع مــن 

امــة مناقشــات حــول هــذه المســألة مــع منســق األمــم المتحــدة فاشــيات األمــراض بالمســتقبل، فقــد اســتهلت المــديرة الع
تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية. وتتفـق المـديرة العامـة األمـم المتحـدة لالتـابع لمكتـب  غاثة في حاالت الطـوارئإلعمليات ال

أن اآلليــات المســتخدمة لتنســيق أنشــطة الــدعم الــدولي بشــأن  علــى غاثــة فــي حــاالت الطــوارئإلعمليــات امــع منســق 
مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة وحســم النزاعــات هــي آليــات يمكــن توســيع نطاقهــا وتكييفهــا ألغــراض التصــدي لفاشــيات 
األمراض، بل ينبغي توسيع نطاقها وتكييفها على هذا النحو، وذلك من خالل إدخال تعديالت تتناسب مـع مواجهـة 

التي تطرحها تحديدًا إدارة مخاطر األمراض المعدية. وقد ينطوي هذا األمر على توجيه دعوة إلى رؤساء  التحديات
الوكاالت غير التابعة للجنة الدائمة لألمم المتحدة والمشتركة بين الوكاالت من الوكاالت التي لديها خبرة في مجال 

ب الشــأن فــي اللجنــة الدائمــة المــذكورة حــول هــذه مكافحــة األمــراض المعديــة، بشــأن المشــاركة فــي مــداوالت أصــحا
عمليــات بمعيــة منســق  ٢٠١٦األحــداث. وبنــاًء علــى تلــك المناقشــات، طرحــت المــديرة العامــة فــي حزيــران/ يونيــو 

وضـــع إجـــراءات تشـــغيل معياريـــة لهـــذا الغـــرض علـــى اللجنـــة الدائمـــة اقتراحـــًا بشـــأن  غاثـــة فـــي حـــاالت الطـــوارئإلا
                                                           

 .٦٩/٢١انظر الوثيقة ج   ١
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ألمـم التابعـة للتي يدعو المنسـق المـذكور إلـى انعقادهـا والتـي تجمـع بـين وكـاالت الطـوارئ المشتركة بين الوكاالت ا
المتحــدة وشــبكات المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات اإلنســانية (مثــل اللجنــة الدوليــة للصــليب األحمــر واالتحــاد 

الصدد مـن بـين المسـائل التـي تقدم الُمحرز في هذا ). وسيكون الالدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
ســُتخطر بهــا فرقــة العمــل العالميــة المعنيــة باالســتجابة لألزمــات الصــحية التــي أنشــأها األمــين العــام لألمــم المتحــدة 

  .الرفيع المستوى المعني باالستجابة العالمية لألزمات الصحيةلرصد تنفيذ توصيات الفريق 
  

  لصحة العالميةاإلشراف على برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة ا
  

لجنــة استشــارية مســتقلة معنيــة باإلشــراف لكــي تتــولى  ٢٠١٦آذار/ مــارس  ٢٩أنشــأت المــديرة العامــة يــوم   -١٤
وعلــى رصــد عمليــة إعــداده وأدائــه وتوجيــه أنشــطته  اإلشــراف علــى عمليــة وضــع برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية

وستتقاسـم اللجنـة تقاريرهـا مـع كـل مـن  ١جمعيـة الصـحة.وتقديم تقرير عن نتائجها من خالل المجلس التنفيذي إلى 
  األمين العام لألمم المتحدة واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.

  
لكـي  ٢٠١٦أيـار/ مـايو  ٥وقد  عقدت اللجنة االستشارية المستقلة المعنية باإلشراف أول اجتماعاتهـا يـوم   -١٥

لجنـة مؤلفـة مـن ثمانيـة أعضـاء يتمتعـون بخبـرة كبيـرة فيمـا يتعلـق ، وهـي ٢٠١٦تخطط عملها في ما تبقى من عام 
بطائفـة واســعة مــن التخصصــات، بمــا فيهــا الصــحة العموميــة واألمــراض المعديــة واألزمــات اإلنســانية وٕادارة الشــؤون 

  العامة وٕادارة الطوارئ والمشاركة المجتمعية والشراكات والتنمية.
  

  ظمة الصحة العالميةخطة تنفيذ برنامج الطوارئ الصحية لمن
  

اســتهلت المنظمــة فــي معــرض اســتكمالها إلعــداد برنامجهــا الجديــد تنفيــذ مرحلــة انتقاليــة تهــدف إلــى إنشــاء    -١٦
هيكل جديد ووظائف جديدة على نطاق المقر الرئيسي ككل وفـي جميـع المكاتـب اإلقليميـة السـتة وفيمـا يخـص أول 

، وٕالى استكمال عملية نقل الموظفين الحاليين ٢٠١٦تموز/ يوليو  ١مجموعة من البلدان ذات األولوية بحلول يوم 
تشــرين األول/ أكتـوبر مــن العــام المـذكور. وســينطوي تــوفير القـدرات الالزمــة للبرنــامج  ١إلـى الهيكــل الجديـد بحلــول 

رات لكي يؤدي وظائفه في إطار الهيكـل الجديـد تعيـين عـدد كبيـر آخـر مـن المـوظفين مّمـن يتمتعـون بمجموعـة مهـا
  شهرًا. ٣٦و ٢٤جديدة على مدى فترة تتراوح بين 

  
إلى تشكيل الفرق الجديدة المعنية بالمعلومات المتعلقة بالطوارئ  ٢٠١٦وسعت المنظمة بحلول نهاية عام   -١٧

الصحية وتقدير مخاطرها وتلك المعنية برصد التأهب وتقييمه، وتمكينها مـن أداء وظائفهـا فـي المقـر الرئيسـي وفـي 
لمكاتــب اإلقليميــة الســتة. وقــد ُحــدِّد أيضــًا  ذلــك الموعــد بوصــفه الغايــة المحــّددة بشــأن تزويــد الفــرق الجديــدة جميــع ا

المعنيــة بــالطوارئ الصــحية بــالموظفين القــادرين علــى أداء الوظــائف األساســية والجوهريــة لتلــك الفــرق فــي كــل مــن 
والتـي تتـولى حاليـًا إدارة معظـم عمليـات المنظمـة فـي  المقر الرئيسـي والمكتبـين اإلقليميـين ألفريقيـا وشـرق المتوسـط،

ميدان االستجابة للطوارئ الممتدة األجل. وستعمل األمانة خـالل تلـك الفتـرة علـى إنشـاء فـرق معنيـة بـإدارة الطـوارئ 
بلـدان علـى األقـل مـن البلـدان ذات  ١٠ومزّودة بما يلزمها من موظفين، بمن فيهم منسقو المجموعات الصحية فـي 

مــن شــغل الوظــائف  ٢٠١٧ولويــة المنكوبــة باألزمــات الممتــدة األجــل. ومــن الُمتوّقــع أن ُيفــرغ بحلــول أواخــر عــام األ
  المتبقية ذات األولوية في كل من المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية والبلدان ذات األولوية.

  
أن إدارة الطــوارئ واإلشــراف علــى وُشــِرع بالفعــل فــي إنجــاز األعمــال المتعلقــة بتنفيــذ العمليــات الجديــدة بشــ  -١٨

علــى  ٢٠١٦إدارتهــا بفضــل الهياكــل القائمــة لعمــل المنظمــة أثنــاء الطــوارئ. وُيعكــف مــثًال منــذ شــهر شــباط/ فبرايــر 

                                                           
  :  التالي انظر الرابط اإللكتروني   ١

http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/en/ تشـــــرين  ١٤ (تـــــم االطـــــالع فـــــي
 .)٢٠١٦ األول/ أكتوبر
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تطبيق نظـام المنظمـة الجديـد المعنـي بـإدارة الحـوادث دعمـًا إلدارة كبـرى الطـوارئ الجديـدة، بمـا فيهـا طارئـة الصـحة 
روس زيكا التي تثير قلقـًا دوليـًا وفاشـية الحمـى الصـفراء المندلعـة فـي أنغـوال وظـاهرة النينيـو العمومية الناجمة عن في

في إثيوبيا. كما ُوِضعت إجراءات التشغيل المعياريـة المتعلقـة بالصـندوق االحتيـاطي الخـاص بـالطوارئ، وُأنِفـق منـه 
ــارًا مــن   ١كــي ألغــراض مواجهــة خمــس أزمــات.مليــون دوالر أمري ٦,٨٩مبلــغ قــدره  ٢٠١٦نيســان/ أبريــل  ١٨اعتب

سـاعة مـن استحصـال  ٢٤وُوفِّرت في جميع الحاالت األموال الالزمة للجهة القائمة علـى إدارة الحـدث فـي غضـون 
  الموافقة على توفيرها.

  
وُأحـــِرز أيضـــًا تقـــدم كبيـــر فـــي ميـــدان تعزيـــز قـــدرات القـــوى العاملـــة المعنيـــة بـــالطوارئ الصـــحية العالميـــة،   -١٩

ق الطــوارئ الطبيــة االنضــمام إلــى العمليــة المشــتركة التــي تقودهــا المنظمــة بشــأن ضــمان الجــودة، والتــي وتواصــل فــر 
بلــدًا. وســتقوم المنظمــة فــي المســتقبل بإعطــاء األولويــة إلنشــاء فــرق وطنيــة معنيــة  ٢٦فرقــة مــن  ٥٩تشــارك فيهــا 

ـــدان المعرضـــة لمخـــاطر شـــد ـــالطوارئ الطبيـــة لكـــي يتســـنى نشـــرها محليـــًا فـــي البل يدة، واإلســـراع فـــي تعزيـــز قيـــادة ب
المجموعــات الصــحية وتــدعيم قــدراتها فــي البلــدان ذات األولويــة. وتواصــل المنظمــة فــي آن معــًا توثيــق عــرى عمــل 

وتحسـين عملهـا فـي مجـال الـدعوة، وذلـك مـن أجـل  الشبكة العالمية لإلنـذار بحـدوث الفاشـيات واالسـتجابة لهـاأمانة 
شــبكة علــى تقــديم دعــم منهجــي إلــى المنظمــة والــدول األعضــاء فيمــا يتعلــق بتنفيــذ تعزيــز قــدرات الشــركاء فــي تلــك ال

  أنشطة سريعة في مجال اإلنذار بالمخاطر والكشف عنها وتقديرها واالستجابة لها.
  

  تمويل برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية
  

  توفير توليفة من جوانب التمويل التالية: سيستلزم تمويل أعمال برنامج الطوارئ الصحية الجديد للمنظمة  -٢٠
جوانب التمويل األساسية الالزمة للموظفين األساسيين في البرنامج وألنشطته الرئيسية على مستويات   •

  المنظمة الثالثة؛
بـــالطوارئ لتمكينـــه مـــن اإلســـراع فـــي  وتـــوفير التمويـــل الكامـــل للصـــندوق االحتيـــاطي الجديـــد الخـــاص  •

  استهالل العمليات أثناء وقوع الطوارئ الحادة؛
والتمويل الموّفر لألزمـات تحديـدًا مـن أجـل االضـطالع باألنشـطة أثنـاء وقـوع األزمـات الممتـدة األجـل   •

  (مثل التمويل الالزم لعنصر الصحة في خطط االستجابة في الحاالت اإلنسانية).
  

مليــون دوالر أمريكــي فــي حّيزهــا لألنشــطة  ٣٣٤مبلغــًا قــدره  ٢٠١٧-٢٠١٦وتخّصــص الميزانيــة البرمجيــة   -٢١
مليـون دوالر أمريكـي  ٩٣والموظفين سُيرّحل إلى رصيد برنامج الطوارئ الصحية الجديد للمنظمة، وهو مبلغ يشمل 

اعتمــدتها جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة ٪ علــى الميزانيــة البرمجيــة المــذكورة والتــي ٨مــن الزيــادة الطارئــة بنســبة 
  ٢والستون.

  
وسينطوي تنفيذ برنامج المنظمة الجديـد للطـوارئ الصـحية فـي حـدود الجـدول الزمنـي الُمزمـع والـوارد أعـاله   -٢٢

مليـــون دوالر أمريكـــي للبرنـــامج خـــالل فتـــرة  ١٦٠علـــى تـــوفير تمويـــل أساســـي إضـــافي بمبلـــغ  ١٧و ١٦فـــي الفقـــرتين
مليـــــون دوالر أمريكـــــي فـــــي  ١٠٠و ٢٠١٦مليـــــون دوالر أمريكـــــي فـــــي عـــــام  ٦٠(بواقـــــع  ٢٠١٧-٢٠١٦ الســـــنتين

مليــــــون دوالر أمريكــــــي للبرنــــــامج الجديــــــد فــــــي فتــــــرة  ٤٩٤)، وذلــــــك لتــــــوفير ميزانيــــــة إجماليــــــة بمبلــــــغ ٢٠١٧ عــــــام
اليـين دوالر م ٨. وتبلغ التكاليف الموّفرة لمرة واحدة ألجل استهالل إنشـاء البرنـامج الجديـد ٢٠١٧-٢٠١٦ السنتين

أمريكــي (باســتثناء االســتثمارات الجديــدة الموظفــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات)، وبــذا فــإن المتطلبــات المحــددة 
                                                           

ـــرابط اإللكترونـــي التـــالي   ١ ـــالطوارئلالطـــالع علـــى مزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن الصـــندوق  انظـــر ال ـــاطي الخـــاص ب : االحتي
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/contingency-fund/en/ )ـــــي ـــــم االطـــــالع ف تشـــــرين األول/  ١٤ ت
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فصـــاعدًا تمثـــل تكـــاليف ثابتـــة أو متكـــررة يلـــزم تمويلهـــا بشـــكل مســـتدام. ويســـتأثر المســـتوى  ٢٠١٧ اعتبـــارًا مـــن عـــام
٪ منهــا، أمــا المقــر الرئيســي ٢٦أثر المســتوى اإلقليمــي بنســبة ٪ مــن تلــك المتطلبــات، فيمــا يســت٤٤ القطــري بنســبة

٪ لألنشـــطة ١٦٪ لعمليـــات الطـــوارئ، و٣٨٪. وُتخّصـــص مـــن هـــذه التكـــاليف األساســـية نســـبة ٣٠فيســـتأثر بنســـبة 
٪ أخـرى ألغـراض تأهـب الـدول األعضـاء واللـوائح الصـحية ١٦المتعلقة بتقدير المخـاطر وٕادارة المعلومـات، ونسـبة 

٪ إلدارة مخاطر األمـراض المعديـة، إضـافة إلـى رصـيد الخـدمات األساسـية ومـا يتصـل بهـا ١٢)، و٢٠٠٥( الدولية
مــــن وظــــائف. والميزانيــــة األساســــية الالزمــــة لتنفيــــذ كامــــل القــــدرات واألنشــــطة الُمزمعــــة للبرنــــامج الجديــــد فــــي فتــــرة 

  مليون دوالر أمريكي. ٦٣٠هي بمبلغ  ٢٠١٩-٢٠١٨ السنتين
  

مليـون دوالر أمريكـي مـن أصـل مبلـغ  ١٤٠ما مقـداره  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٢لغاية يوم وتلّقت المنظمة   -٢٣
مليــون دوالر أمريكــي والالزمــة لبرنــامج المنظمــة الجديــد للطــوارئ الصــحية  ٤٩٤الميزانيــة األساســية الُمحــّدد بمقــدار 

مـن أصـل مبلـغ رأس مليون دوالر أمريكي في شكل تمويـل وتعهـدات  ٢٦,٩، وما مقداره ٢٠١٧-٢٠١٦في عامي 
مليــون دوالر أمريكــي للصــندوق االحتيــاطي الجديــد الخــاص بــالطوارئ. ويلــزم تــوفير  ١٠٠المــال الُمســتهدف بمقــدار 

المزيــد مــن التمويــل لألنشــطة الُمقــّرر االضــطالع بهــا اســتجابًة لطــوارئ وأحــداث معينــة، ســواًء كانــت حــادة أم ممتــدة 
  األجل.

  
لســد الفجــوة التمويليــة الكبيــرة التــي تتخلــل برنــامج المنظمــة الجديــد للطــوارئ  وســعيًا إلــى إيجــاد حــل مســتدام  -٢٤

الصحية، سيلزم توفير مسـاهمات طوعيـة إضـافية يتعـين توفيرهـا مـن الناحيـة المثاليـة وفـي نهايـة المطـاف بـاالقتران 
ي ملمــوس أثنـــاء مــع اشــتراكات مقــّدرة أخــرى بمــا يتماشــى مــع توســـيع نطــاق واليــة المنظمــة لتشــمل أداء دور تنفيــذ

الطوارئ. وتسليمًا بالحاجة الملحة إلـى إنشـاء برنـامج المنظمـة الجديـد للطـوارئ الصـحية وبضـرورة تشـغيله، سـتدعو 
إلــى عقــد اجتمــاع للجهــات المانحــة القائمــة والمحتملــة واألطــراف المهتمــة  ٢٠١٦المــديرة العامــة فــي حزيــران/ يونيــو 

  تحقيقًا لهذا الغرض.
  
  

  من جمعية الصحةاإلجراء المطلوب 
  

  تضــــــــــّمنت الفقــــــــــرة نــــــــــص مشــــــــــروع مقــــــــــّرر إجرائــــــــــي اعتمدتــــــــــه جمعيــــــــــة الصــــــــــحة بوصــــــــــفه المقــــــــــّرر  [
  ).]٩(٦٩ج ص عاإلجرائي 

  
  

__________________  
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  ١١الملحق 
  

   تعزيز االستجابة العالميةل دليل تفصيلي
  ١آلثار تلّوث الهواء الضارة بالصحة

  
  

  ]٢٠١٦أيار/ مايو  ٦ – ٦٩/١٨[ج
  

  ] معلومات أساسية عن وضع الدليل التفصيلي ١تبّين الفقرة  [
  
والتــي ، ٢٠١٩-٢٠١٦هــي  واإلجــراءات المرتبطــة بــه المقتــرح الــدليل التفصــيليالمشــمولة بوليــة األفتــرة وال  -١

والتعليقــات والتقيــيم، وتُقــّدمها األمانــة  الرصــدكــي تضــم النتــائج المســتمدة مــن ل الــدليل التفصــيليســُتحّدث فــي نهايتهــا 
العــام الثالــث  رنــامج العمــلبواردة فــي ولويــات الــاألمــع ســُتواءم الخارطــة ضــافة إلــى ذلــك، إ إلــى جمعيــة الصــحة. و 

  ٢عشر.
  
علــى الناجمـة عــن تلــوث الهــواء ثــار ُحــدِّدت بشــأن التصــدي لآلالملحــة التـي  القطــاع الخــاص حاجــةل ةً وتلبيـ  -٢

ن تلـوث الهـواء فـي أفـي جملـة أمـور،  ،٨-٦٨ج ص ع القـرارفقد الحظـت جمعيـة الصـحة ببـالغ القلـق فـي الصحة، 
على السواء من بين األسباب الرئيسية التي يمكن تالفيها للمرض والوفاة علـى مسـتوى العـالم، وأنـه  الداخل والخارج

مليـون حالـة وفـاة تقـع كـل سـنة بسـبب  ٤,٣بـأن ؛ واعترفـت في حد ذاته أكبـر خطـر علـى الصـحة البيئيـة فـي العـالم
ـــداخل) و  ـــالتعـــرض لتلـــوث الهـــواء المنزلـــي (فـــي ال حالـــة وفـــاة فـــي الســـنة تعـــزى إلـــى تلـــوث الهـــواء  مليـــون ٣,٧أن ب

جمعية الصـحة، فقد شّددت وباإلضافة إلى ذلك، . ل المجتمعات تكاليف مرتفعةيحمّ  (في الخارج)، وهو ما المحيط
علـــى أن األســـباب األساســـية لتلـــوث الهـــواء وآثـــاره الضـــارة هـــي فـــي معظـــم الحـــاالت ذات طبيعـــة فـــي جملـــة أمـــور، 
 المنــاطقالحاجـة إلــى التصـدي للمحــددات االجتماعيـة للصــحة المرتبطـة بالتنميــة فـي دركــت أو  ،اجتماعيـة اقتصـادية

د مـن لحـالتنميـة المسـتدامة و ى الـإالحضرية والريفية، بما في ذلك القضاء على الفقر كعنصـر ال غنـى عنـه بالنسـبة 
أن علــى قطــاع مــور، جمعيــة الصــحة، فــي جملــة أفقــد أدركــت وعــالوة علــى ذلــك، . اآلثــار الصــحية لتلــوث الهــواء

الصــحة، إذا أراد اإلســهام فــي الخيــارات السياســاتية الوطنيــة التــي تحمــي الصــحة وتحــد مــن جوانــب اإلجحــاف فــي 
  .اعتماد نهج دمج الصحة في جميع السياساتوسائل منها الصحة، أن يشارك في نهوج صحية عابرة للقطاعات، ب

  
القـرار تنفيـذ ميـدان تحقيـق أوجـه التـآزر والكفـاءة ويتعلقـان بفـي  اً فرصـوطرأ مؤخرًا تطوران عالميان يتيحـان   -٣
فـــي الـــدورة الحاديـــة والعشـــرين لمـــؤتمر األطـــراف فـــي ذي اعُتِمـــد الـــ ٣اتفـــاق بـــاريسوهمـــا ، )٢٠١٥( ٨-٦٨ص ع  ج

نميـة بشـأن الغايـات المتصـلة بخطـة التاختيـار مؤشـرات عمليـة اتفاقية األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ، و 
  ٢٠٣٠.٤ لعام المستدامة

                                                           
 ).٢٠١٦) (١١(٦٩ج ص عانظر المقّرر اإلجرائي    ١

 .٢٠٢٠، سيبدأ برنامج العمل العام الثالث عشر في عام ٢٠١٩-٢٠١٤متابعًة لبرنامج العمل العام الثاني عشر    ٢

اتفاق باريس في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف فـي اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ  اعُتِمد   ٣
  انظر الرابط اإللكتروني: )، ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ١١(باريس، 

http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.php  ٢٠١٦آذار/ مارس  ٩(تم االطالع في .( 

، انظـر قـرار الجمعيـة ٢٠١٥أيلـول/ سـبتمبر  ٢٥قرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة الُمّتخـذ يـوم لالطالع على تفاصيل    ٤
، علــــــى الــــــرابط اإللكترونــــــي: ٢٠٣٠تحويــــــل عالمنــــــا: خطــــــة التنميــــــة المســــــتدامة لعــــــام  - ٧٠/١العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1  ٢٠١٦آذار/ مارس  ٩(تم االطالع في.( 
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غــازات الفــي توليــد الُمخــتط عكــس جــذري فــي االتجــاه الحــالي الحاجــة إلــى إحــداث  ١ويبــرز اتفــاق بــاريس  -٤
ومنهـا  تغيـر المنـاخ،وطـأة تنفيـذ سلسـلة مـن السياسـات التـي تخفـف المسببة لتغير المناخ، وهو أمـر يسـتدعي بـدوره 

ـــل الكثيـــر نظيـــف وآليـــات إدارة الطلـــبالرق حـــتكنولوجيـــات ال الضـــارة الهـــواء ملوثـــات مـــن تلـــك السياســـات ، كمـــا يقّل
مباشـرة  الكربـون األسـود، تـؤثر مـن قبيـللوثـات، يوجـد مٕاضـافة إلـى ذلـك، ية الدقيقـة. و الجسـيمالمـواد مثل  ،بالصحة

 – الوفيات الناجمة عنه سنوياً  ماليينتقليل و  –تلوث الهواء . وسينطوي الحد من صحة اإلنسانعلى على المناخ و 
  .المناختلوث انبعاثات في  أيضاً تسبب استهداف العديد من التقنيات والسياسات غير الفعالة التي تعلى 

  
 بشأن مؤشرات رصد الغاياتتم التوصل إلى اتفاق فقد ، ٢٠٣٠لعام  لتنمية المستدامةخص خطة اوفيما ي  -٥

 مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامةغايــات و  ٨-٦٨ج ص عالقــرار ويحــّدد  ٢.المســتدامةتنميــة المرتبطــة بأهــداف ال
مـن مؤشـرات اإلبالغ عن أربعـة ). ويجري ٧) وبالطاقة (الهدف ١١دن (الهدف م) وبال٣المتعلقة بالصحة (الهدف 

ة لضـمان جـودجـاري االستفادة من التعـاون الـدولي العن الوقت الراهن، و ب منظمةقواعد بيانات التلك المؤشرات في 
التـــي تستضـــيفها عالميـــة لنوعيـــة الهـــواء والصـــحة المنصـــة وســـائل منهـــا الرجـــوع إلـــى المالهـــا، بواكتتلـــك المؤشـــرات 

  ٣.منظمةال
  
تلـك المتصـلة ب التـآزر والكفـاءةالمتاحة بشأن تحقيق أوجـه فرص تحديد وتسخير ال الدليل التفصيليتولى وي  -٦

أهـداف التنميـة المسـتدامة ذات بشـأن بلـوغ السياسات التي تركز علـى الحـد مـن تغيـر المنـاخ ورصـد التقـدم المحـرز 
قطـاع الالزمـين إلسـهام يـة المسـتدامة األسـاس المنطقـي واإلطـار تنمأهـداف الالمتعلقـة بالـروابط . وتوفر مثًال الصلة

ؤمن أن تـــ أيضـــاً يمكنهـــا الصـــحة"، و المتعلقـــة بالمســـتدامة "غيـــر تنميـــة فـــي تحقيـــق بعـــض أهـــداف الفعاليـــة الصـــحة ب
) أو ١١ المـدن (الهـدفب ى سـبيل المثـالفيمـا يتعلـق علـتلـوث الهـواء، بشأن الوقايـة مـن المبكر  تركيز على العملال

 التمويـل المـرتبطإمكانيـة اسـتخدام تغيـر المنـاخ وطأة من التأثيرات المفيدة لتخفيف ). و ٧المنزل (الهدف في الطاقة 
سياسـات رسـم حفـز الطلـب علـى تالوعي العام  عالوة على ذلك، فإن زيادة. و تحسين نوعية الهواءبتخفيفه ألغراض 

إلــى تحقيــق تلــك  ). وســعياً ١٨الفقــرة  والوقايــة مــن األمــراض وتحســين الصــحة والرفــاه (انظــر تحــد مــن تلــوث الهــواء
فــي المبّينــة  التــدابيرمختلــف مــن المجنيــة المشــتركة  فوائــدحديــد الفإنــه ال غنــى عــن تالكفــاءة،  ميــدان المكاســب فــي

  .وتغير المناخ والتنمية المستدامة تلوث الهواءالصحة و وذلك فيما يخص  – الدليل التفصيلي
  
ســـلطات حمايـــة  ة، بمـــا فيــهقطــاع الصـــحتمّكـــن أداة هـــو أن تكــون بمثابـــة  الــدليل التفصـــيليوالغــرض مـــن   -٧

آثار تلوث الهواء على بكل من الوعي مجال إذكاء قيادي في  ، من االضطالع بدورمنظمةالتي تدعمها الالصحة 
المعنيـة، ومنهـا الجهـات صـاحبة مـع القطاعـات مومية. وستفضي أوجه التعـاون الفعـال لصحة العافرص بصحة و ال

حلـول بإيجـاد يتعلـق  معلومات فيمامن التزّود بالالقطاعات تلك تمكين ، إلى العام والخاصالمصلحة من القطاعين 
السياســـات يـــات صـــنع القـــرار والتقيـــيم وفـــي عملدراج الشـــواغل الصـــحية فـــي ، األمـــر الـــذي ســـيكفل بـــدوره إمســـتدامة

  .الوطنية واإلقليمية والمحلية
                                                           

الـــذي يجّســد الغايـــة الطموحـــة إلبقــاء درجـــة حـــرارة ظــاهرة االحتـــرار العـــالمي بمســتوى أقـــل مـــن درجتـــين  بـــاريسإن اتفــاق    ١
درجـة مئويـة، هـو اتفـاق ملـزم قانونـًا وذو طـابع مـرن وينطـوي  ١,٥إلـى مئويتين باالقتران مع بلوغ غايـة طموحـة أخـرى تقّللهـا 

على رصد وتنقـيح التزامـات كـل بلـد وٕاجراءاتـه كـل خمـس سـنوات بقصـد االسـتمرار فـي رفـع مسـتوى الطموحـات، وهـو ينطـوي 
فــإن االتفــاق يشــمل أيضــًا علــى االلتــزام بــالتكيف مــع الظــاهرة، بمــا فــي ذلــك المســائل المتصــلة بالتمويــل. وٕاضــافة إلــى ذلــك، 

تغطيــة تكــاليف الخســائر واألضــرار فــي إطــار االعتــراف بالحقيقــة القائلــة إن آثــار تغيــر المنــاخ ســتلقي بظاللهــا الثقيلــة علــى 
بعض الفئات الضعيفة من السكان، برغم التدابير واإلجراءات المقترحة التي ُأِعّدت لغرض تخفيف وطأة تلك اآلثـار والتكيـف 

يبّين بإيجاز اتفاق باريس موضوع تبـاين المسـؤوليات فـي معـرض تسـليمه بالمسـؤوليات الملقـاة علـى عـاتق مع تغير المناخ. و 
 .أغنى البلدان، ويضم إجراءات تتخذها البلدان النامية

الـرابط المبّين في ، ٢٠٣٠تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  – ٧٠/١انظر قرار الجمعية العامة لألم المتحدة    ٢
أيلــول/  ٢٥علــى تفاصــيل القــرار الــذي اتخذتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي اإللكترونــي الــوارد أدنــاه مــن أجــل االطــالع 

آذار/ مـــارس  ٩(تـــم االطـــالع فـــي  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1: ٢٠١٥ســـبتمبر 
٢٠١٦.( 

 منصـــة العالميـــة لنوعيـــة الهـــواء والصـــحة:انظـــر الـــرابط اإللكترونـــي التـــالي لالطـــالع علـــى مزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن ال   ٣
http://public.wmo.int/en/resources/bulletin/air-quality-and-human-health-priority-joint-action  تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي)

 ).٢٠١٦نيسان/ أبريل   ٢٧
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ة مـن قطـاع الصـحالتـي تـوفر السـبل التـي سـيتمكن بموجبهـا واآلليـات  يالمنطقـاألساس و  الرؤيةوترد أدناه   -٨
تعزيـــز إطـــار  ١، ويـــرد فـــي الملحـــق الهـــواء تلـــّوثلآلثـــار الصـــحية الضـــارة الناجمـــة عـــن ز االســـتجابة العالميـــة يـــعز ت

  .ظرية التغييرملخص لن ٢استجابة قطاع الصحة لمخاطر تلوث الهواء على الصحة، فيما يرد في الملحق 
  
  هي كالتالي: أربع فئاتعلى أساس  الدليل التفصيلينّسق ويُ   -٩
  

 تلــّوثآثــار بمــا يلــي: ة فيمــا يتعلــق عالميــبّينــات ومعــارف ونشــر  توليــد رف:اتوســيع قاعــدة المعــ  (أ)
(من منظور الصحة) التي تطبقها قطاعـات مختلفـة فـي فعالية السياسات والتدخالت و  الصحةعلى الهواء 

وتشـجيع االبتكـار والبحـوث المعرفيـة ويشـمل ذلـك تحديـد الفجـوات . الهواء ومصـادره تلّوثمجال التصدي ل
  .الهواء على الصحة تلّوثلتصدي آلثار الالزمة ل

ٕاعـداد التقـارير الالزمـة لـدعم الرصـد و جـراءات الهياكـل واإلتعزيـز الـنظم و  الرصد وٕاعداد التقارير:  (ب)
واسـتيفاء متطلبـات القـرار، واإلسـهام فـي الوقـت الهواء ومصادره،  ثتلو عن االتجاهات الصحية المرتبطة ب

ـــنفســه فــي رصــد التق ـــدم الُمحـ ـــ  ٩-٣، وخصوصــًا الغايــات داف التنميــة المســتدامةـأهــ يما يخــص بلــوغـرز ف
  .٦-١١و ١-٧و

الصـحة والعمـل المنسـق علـى  االستفادة من قيـادة قطـاع العالمي:على الصعيد تنسيق القيادة و ال  (ج)
وافيــة اســتجابة مناســبة و الــتمّكن مــن توجيــه مــن أجــل والقطــري ومســتوى المــدن  العــالمي واإلقليمــي المســتوى

لعمليـــات لهـــذه المشـــكلة الكبـــرى مـــن مشـــاكل الصـــحة العموميـــة، وضـــمان تحقيـــق أوجـــه التـــآزر مـــع ســـائر ا
  أهداف التنمية المستدامة ومتابعة اتفاق باريس. بلوغ العالمية، من قبيل

ــز القــدرات  (د) إجــراءات وضــع السياســات تحليــل ة علــى بنــاء قــدرات قطــاع الصــح :المؤسســية تعزي
كتقـديم الـدعم مـثًال لوضـع الهواء والصحة،  تلّوثبشأن  لعمل المشتركًا لدعموصنع القرارات والتأثير فيها 

فـــي المنـــزل وفـــي الهـــواء الهـــواء  تلـــّوثالناجمـــة عـــن المخـــاطر الصـــحية  تقّلـــلســـتراتيجيات وخطـــط عمـــل ا
تنفيــذ ًا لأو فــي المــدن كــذلك دعمــ ،علــى المســتوى الــوطنيضــع سياســات ذات صــلة و المحــيط، مــن خــالل 

  .الهواءنوعية (المنظمة) بشأن منظمة الصحة العالمية المبّينة في المبادئ التوجيهية لالتوصيات 
  

لهــواء الملــّوث، علــى أن هنــاك قصــورًا فــي التعرض لبــالصــحة ر جــد عمومــًا قــدر مــن الــوعي بشــأن تــأثيو و   -١٠
مسـتمدة مـن ن اآلثـار الصـحية العتقييمات محدودة إتاحة البّينات القائمة لقطاع الصحة. وباإلضافة إلى ذلك، ثمة 

دة، يشـمل مواضـع محـدالهواء، بما  تلوثلناجمة عن الوقاية من األمراض افيما يخص تدخالت القطاعات األخرى 
ال يوجـد سـوى تقـديرات محـدودة عـن التكـاليف والفوائـد المرتبطـة  وعـالوة علـى ذلـك،. الحضـريةالبيئـات أو كالمنازل 

بذلك. ومن شأن وضع برنـامج عـن األنشـطة فـي هـذا المضـمار أن يشـجع علـى إجـراء البحـوث والتحلـيالت ويعـّزز 
والتـدخالت التـي المخاطر الصحية وفوائد السياسـات كذلك عن  الناحية االقتصاديةبصفة عامة ومن إتاحة البّينات 

وسـتُتاح علـى نطـاق واسـع قاعـدة  ١.تلـّوث الهـواءفـي ميـدان التصـدي ل محـددة مـن المجتمـعتطبقها قطاعات وفئات 
(وهـي عبـارة عـن "أداة للحصـول  البّينات المذكورة أعاله بفضـل أداة المنظمـة الخاصـة بمعلومـات الصـحة العموميـة

إلنترنــت ووســائط علـى كــل الخــدمات فــي زيــارة واحــدة" عــن البّينــات المتعلقـة بتلــوث الهــواء والصــحة باالســتفادة مــن ا
  اإلعالم األخرى).

  
فــي مجــاالت مــن لــزوم، ، حســب البّينــاتتحســين اللســتراتيجيات البحــث ُتعــّزز االفجــوات المعرفيــة و وســُتحّدد   -١١
جديـدة التهديـدات ال؛ )العواصـف الرمليـة والترابيـة(مثل  مصادر تلوث الهواء الطبيعيلاآلثار الصحية ما يلي:  بينها

                                                           
النقـل والطاقـة والنفايـات والزراعـة والصـناعة والتخطـيط الحضـري. وال تُتـاح أيضـًا تشمل القطاعات الُمشار إليها كًال مـن    ١

 الخبــرات واألفكــار المتعلقــة بالممارســات الجيــدة أو ُيســتفاد منهــا علــى نطــاق واســع، لــذا فــإن األنشــطة الُمضــطلع بتنفيــذها فــي
البّينــات ذات الصــلة وٕاتاحتهــا علــى نطــاق رّكز علــى توليــد المعــارف و دليــل تفصــيلي ســي المجــال األولــي مــن العمــل فــي إطــار

واسع وبسهولة، وذلك باستخدام أنماط ووسائل تالئم طائفة واسعة من الفئات المستهدفة (مثل العاملين الصحيين المجتمعيـين 
 ).ومديري قطاعات الصحة ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية ووسائط اإلعالم
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فعاليـة هـا والمبيدات الحشـرية المسـتخدمة فـي الزراعـة، بمـا في ية المتناهية الصغرالجسيمالمواد و النانوية مثل المواد 
  .الحرارة المحيط وارتفاع درجاتث هواء األسر وتلو الصالت القائمة بين مكافحة؛ تدابير ال

  
ــاً ويجــري   -١٢  تلــوثاالتجاهــات الصــحية المرتبطــة بــالتعرض لالتــي ُيسترشــد بهــا فــي رســم  جمــع البيانــات حالي

إلـى تسـهيل عمليـة  . وسـعياً ستخدام منهجيـات وٕاجـراءات مختلفـةا، وٕاعداد تقارير عن تلك البيانات بالهواء ومصادره
جمع البيانات وٕاعداد التقارير عنها بمزيد من المواءمة فيما يخص التعرض لتلـوث الهـواء واآلثـار الصـحية الناجمـة 

وسـُيولى اهتمـام خـاص عّد إرشـادات فـي برنـامج عمـل مسـتقل. سـتُ ٕاعداد التقـارير و الرصد و أدوات عنه، يجري تنقيح 
لتلـــوث الهـــواء، وهـــي مصـــادر تشـــمل المنـــازل والمـــدن ومرافـــق الرعايـــة  لرصـــد المصـــادر الرئيســـية لتعـــرض اإلنســـان

البيانــات وتحليلهــا وٕاعــداد تقــارير وســيقوم اإلطــار الــذي يتواصــل إعــداده بشــأن مواءمــة . الصــحية والمنــاطق الريفيــة
يــة نوعبشــأن  ٢٠١٤ها فــي ســياق المنصــة العالميــة التــي أنشــأتها المنظمــة فــي كــانون الثــاني/ ينــاير وتصــور عنهــا 

علـــى الصـــعيد تقـــديرات موثوقـــة وصـــحيحة ويمكـــن الوصـــول إليهـــا تكفـــل تـــوفير آليـــة رئيســـية ، مقـــام الهـــواء والصـــحة
علــى جميــع مصــادر التعويــل المنصــة العالميــة ستواصــل تلــك الهــواء. و  تلــّوثتعــرض اإلنســان لالعــالمي عــن مــدى 

التغطيـة نطـاق ين نوعيـة البيانـات وتوسـيع على تحسـ، وستعمل في جميع أنحاء العالمذات الصلة البيانات القائمة و 
  أفرقة البحث.و دولية والوطنية الوكاالت المعني من المع إطار توثيق عرى التعاون في  الجغرافية

  
اآلثـار المستدامة وتلـوث الهـواء و تنمية أهداف الغايات المتصلة ببين رصد الالقائمة التآزر وسُتسّخر أوجه   -١٣

التـي تركـز علـى تلـوث الهـواء فـي الحاليـة للمنظمـة و العالميـة  بيانـاتالتعزيز قواعـد الصحية الناجمة عنه. وسيؤدي 
زل ونوعيــة الهــواء المحــيط االمنــفــي الطاقــة أنــواع الوقــود والتكنولوجيــات المســتخدمة لتوليــد األمــاكن المغلقــة والوقــود و 

المعنيـة رصـدًا بشكل مباشر في رصد أهداف التنمية المسـتدامة اإلسهام  في المدن مثًال، إلىتلوث الهواء مستوى و 
  ١فعاًال.

  
سـعيًا إلـى بـين القطاعـات. و فيمـا الهـواء مشـاركة فعالـة  تلـّوثالوقاية من األمـراض الناجمـة عـن وتستدعي   -١٤

عمــل برنــامج  ضــمي الــدليل التفصــيلي، فــإن تمكــين قطــاع الصــحة مــن تحســين مشــاركته وقيادتــه فــي هــذا المضــمار
موميـة وحججهـا لإلسـهام الصـحة العبّينـات ركز على تعزيـز قـدرات الجهـات الفاعلـة الصـحية علـى اسـتخدام ي دمحدّ 

هـا تلـك المتبعـة فـي قطاعـات بمـا فيفـي تلـك اإلجـراءات (تـأثير والالهواء  تلّوثفي إجراءات صنع القرارات المتعلقة ب
، كيما يتسنى تعزيـز القـدرة علـى صـياغة سياسـات وٕاعـداد وٕادارة النفايات)لطاقة والصناعة النقل والزراعة واكل من 

تمّكن قطاع إنشاء منصات مثًال يشمل ، وهو أمر نوعية الهواء والصحةتدخالت تفضي إلى إدخال تحسينات على 
واعــد العلميــة وقالمتعلقــة بالشــؤون الوصــول إلــى المعلومــات ســبل تــوفير و  القطاعــاتســائر التعــاون مــع الصــحة مــن 

وتحليــل  القــدرة علــى تقيــيم اآلثــار الصــحيةفضــًال عــن تعزيــز لسياســات، ة لآلثــار المتوقعــلنمــاذج وضــع البيانــات و 
صـاحبة  قطـاع الصـحة وغيـره مـن الجهـات المعنيـةتكاليف تدابير التخفيف مقارنة بفوائدها ومردوديتهـا بالنسـبة إلـى 

مولــدات الاســتخدام مثــل  ،التــي يحــّددها قطــاع الصــحة الهــواء تلــّوثمصــادر التصــدي ل بالمثــلينبغــي . و المصــلحة
غير المراعية للكفاءة في اسـتخدام  والتكنولوجيات الطبيةأو المباني لتزويد المرافق الصحية بالطاقة الديزل العاملة ب
  الطاقة.

وقايـة نطاقـًا بشـأن الهـواء فـي اسـتراتيجيات أوسـع  تلّوثوطأة دمج استراتيجيات التخفيف من وال غنى عن   -١٥
اللزوم، من أجل أن يستجيب قطاع الصحة بفعالية لتلوث  ، حسبالرعاية الصحيةٕايتاء خدمات و مومية الصحة الع

ــــي و الهــــواء.  ــــّين ف ــــدليل التفصــــيليمثلمــــا هــــو مب ــــط ال ــــه ســــيجري رب ــــوث الهــــواء اســــتراتيجيات تخفيــــف ، فإن حــــّدة تل
فضًال عـن أو االلتهاب الرئوي في مرحلة الطفولة، الوقاية من األمراض غير السارية باستراتيجيات وأنشطة تتعلق ب

                                                           
 صـحية عـيش بأنمـاط الجميـع تمتـع ضـمان( ٣ الهـدف: إليهـا الُمشار وغاياتها المعنية دامةالمست التنميةفيما يلي أهداف    ١

 للمــواد التعــّرض عــن الناجمــة واألمــراض الوفيــات عــدد مــن كبيــرة بدرجــة الحــد( ٩-٣ الغايــة) األعمــار جميــع فــي وبالرفاهيــة
 بتكلفـــة الجميـــع حصـــول ضـــمان( ٧ والهـــدف ؛)٢٠٣٠ عـــام بحلـــول والتربـــة والمـــاء الهـــواء وتلـــّوث وتلويـــث الخطـــرة الكيميائيـــة
 خـدمات علـى ميسـورة بتكلفـة الجميـع حصـول ضـمان( ١-٧ الغاية) والمستدامة الموثوقة الحديثة الطاقة خدمات على ميسورة
 وقــادرة وآمنــة للجميــع شــاملة البشــرية والمســتوطنات المــدن جعــل( ١١ والهــدف ؛)٢٠٣٠ عــام بحلــول الموثوقــة الحديثــة الطاقــة
 اهتمـام إيـالء طريـق عـن ذلـك فـي بمـا للمـدن، الفـردي السـلبي البيئـي األثـر من الحد( ٦-١١ الغاية) ومستدامة الصمود على

 ).٢٠٣٠ عام بحلول وغيرها، البلديات نفايات وٕادارة الهواء لنوعية خاص
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لوقايــة مــن األمــراض بشــأن اعمــل العالميــة الخطــة ، مثــل التنميــة الصــحية القائمــة ذات الصــلةربطهــا باســتراتيجيات 
اإلطارية  منظمةالمثل اتفاقية من ( فضًال عن ربطها بعمليات واتفاقيات ٢٠٢٠،١-٢٠١٣غير السارية ومكافحتها 

  ة التبغ).بشأن مكافح
  

الرعايـــة  قـــدرات عـــاملي تحســـين إلـــىة المؤسســـيالقـــدرات تعزيـــز المبذولـــة بشـــأن جهـــود وستســـعى أيضـــًا ال  -١٦
سبل  صددلتقديم توصيات بالصحيون المجتمعيون) ن و والممرضات والعاملالممارسون األطباء (بمن فيهم  الصحية
للخطــر، معرضــة أو  حساســةالــذين مــن بيــنهم فئــات ســكانية ، التعــرض لتلــّوث الهــواء المجتمعــات واألفــرادتجنيــب 
تـــوفير المنـــاهج و علـــى إعـــداد األنشـــطة ذات الصـــلة المســـنون وســـكان األحيـــاء الفقيـــرة. وســـتنطوي ألطفـــال و ومـــنهم ا

الرابطــات المهنيــة الدوليــة للشــؤون الطبيــة التــدريب والــدعوة واإلرشــاد داخــل المنتــديات الصــحية ذات الصــلة، مثــل 
  .التمريضو 
  

وسُتوضع استراتيجية تواصل واسعة النطاق إلذكاء الوعي على الصعيد العالمي وحفز الطلب على وضـع   -١٧
التواصـل وثمة حاجة ملّحة إلـى  سياسات تقلل من تلّوث الهواء والوقاية من األمراض وتحسين صحة الفرد ورفاهه.

صـحية الفوائـد خصوصـًا الالهـواء، و  عـن تلـّوثناجمـة المخاطر الصـحية الحول  بفعالية مع الجمهور وصّناع القرار
الرامية إلـى تخفيـف وطـأة تلّوثـه. وسـتعّد اسـتراتيجية التواصـل علـى نحـو يسـتند اإلجراءات جنيها من  كبيرة المتوقعال

حملـة قـي؛ و الهـواء النالمعنـي بالمنـاخ و منظمـة والتحـالف ال بينالقائمة الجهود القائمة ذات الصلة، مثل الشراكة إلى 
وآليـات التواصـل مختلـف الفئـات احتياجـات تواصـل اسـتراتيجية الوسـتلّبي  ٢التي تكتسي أهمية خاصة. س الحياةتنف

  .مختلفة من العالمصقاع والفرص المتاحة في أ
  

، بمـا يشـمل البلـدان المنخفضـة الـدخل وتلـك التنفيـذ القطـريجانـب علـى  ةالمؤسسـيالقـدرات تعزيز وسيرّكز   -١٨
التعـــاون مـــع ب الممارســات الجيـــدةونمـــاذج عـــن أمثلـــة واختبــار وضـــع  فــي هـــذا الســـياقالمتوســطة الـــدخل. وســـيجري 

تحســين إتاحــة الهــواء فــي األمــاكن المغلقــة مــن خــالل تكفــل تنقيــة خطــط بلــدان، مثــل اســتهالل وضــع سياســات و ال
المناطق الريفية وتلك الفقيـرة، والمواظبـة علـى اعتمـاد تلـك سكان في منازل ولوجيات لوقود والتكنالنظيف من أنواع ا

ة إلشـراكهم وحملهـم علـى الحضـريبالمنـاطق الـدعم ألصـحاب المصـلحة األنواع مـن الوقـود والتكنولوجيـات. وسـُيقّدم 
المعنيــة ات الحضــرية السياســالُمّتبــع فــي مختلــف القطاعــات مــن تعزيــز المســتغلة بغيــة االســتفادة مــن الفــرص غيــر 

الـالزم للتمتـع لـى توليـد الـدعم ع حسـين رفـاه الفـرد. وسـوف يسـاعد ذاك الـنهجالهواء وت تلّوثاألمراض و بالوقاية من 
التــي تمّكــن مــن تقليــل تلــوث الهــواء.  علــى المســتوى دون الــوطنيوالســلوكيات الجيــدة  بالصــحة وتعزيــز اإلجــراءات

لتدابير الوطنية ذات ى االمتثال للعالطلب الكلي وعالوة على ذلك، ستفضي تلك اإلجراءات والسلوكيات إلى زيادة 
  .وٕانفاذها، وستسهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة التي تركز على الصحة والمدن والطاقة الصلة

  
خـص الـوعي فيمـا ي، وسـيجري إذكـاء اتفاق باريس ومع أهداف التنميـة المسـتدامة أوجه التآزر معوسُتحّدد   -١٩

تحديـد وليـف المعـارف تمـثًال ويشـمل  .٨-٦٨ج ص عالقـرار تنفيـذ عنيـة بالمالمتاحة لتحسـين جوانـب الكفـاءة الفرص 
تسـهم فـي إلـى أدنـى حـد و  ل تغيـر المنـاختقلّـتعرض اإلنسـان لملوثـات الهـواء و من حّد التي تونطاقها التدخالت نوع 

ــتنميــتحقيــق أهــداف ال مشــتركة الصــحية ال تحقيــق معظــم الفوائــدمــع بــاالقتران ق تلــك التــدخالت ة المســتدامة؛ أو توّث
والرعايـــة الصـــحية فوائـــد المتعلقـــة بالصـــحة التكـــاليف وال. ويمكـــن أن تســـاعد تحلـــيالت لســـكانلفئـــات الضـــعيفة مـــن ال

                                                           
متاحـة علـى الـرابط اإللكترونـي  ٢٠٢٠-٢٠١٣خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها    ١

ــــــــالي:  ــــــــي  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdfالت ــــــــم االطــــــــالع ف آذار/  ٣١(ت
 ).٢٠١٦ مارس

  لتحالف المعني بالمناخ والهواء النقي على الرابط التالي: انظر الموقع اإللكتروني ل   ٢
http://www.unep.org/ccac/Initiatives/CCACHealth/tabid/133348/Default.aspx  ٢٠١٦ آذار/ مـــــــارس ٣١(تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي .(

ويكتســي التقريــر الــذي ُنِشــر مــؤخرًا بالتعــاون مــع المنظمــة أهميــة خاصــة، وهــو بعنــوان تقليــل المخــاطر الصــحية العالميــة مــن 
خالل تخفيف وطأة الملّوثات القصيرة العمر: تقرير استطالعي لراسمي السياسـات، ويمكـن االطـالع عليـه فـي الـرابط التـالي: 

http://new.ccacoalition.org/en/resources/reducing-global-health-risks-through-mitigation-short-lived-climate-pollutants-scoping 
 ).٢٠١٦آذار/ مارس  ٣١(تم االطالع في 
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لـك التـي وعلـى مقارنتهـا بتعلـى تلـوث الهـواء حصـرًا تـي تركـز الالتـدخالت  آثـارمقـدار تحديـد علـى والنظم الصـحية 
تعزيـز قاعـدة علـى هذا التحليل . وسينطوي التنمية المستدامةأهداف المناخ و أخرى بالنسبة إلى مشتركة  تعود بفوائد

اســات بآثــار السيراســمي اإلعــالم و  طالجمهــور ووســائصــفوف بــين فيمــا الــوعي بّينــات وسيفضــي كــذلك إلــى إذكــاء ال
بمـا فيهـا الهـواء ( ملوثـاتمـن أشـكال ًا معين شكالً ملوثات المناخ القصيرة العمر على الصحة العمومية، والتي تتخذ 

ة علـى المشـاركة فـي رسـم السياسـات تعزيـز قـدرة قطـاع الصـح). ومن األولويات فـي هـذا المضـمار الكربون األسود
العمــل يؤيــد و  يةخيــارات السياســاتالتحليــل  فــياعد يســالقطــاع ألن هــذا يــة المســتدامة والمنــاخ، تنمأهــداف الالمتعلقــة ب
والتــدريب علــى ذات الصــلة نمــاذج واألدوات الوضــع ذلــك شــمل يويمكــن أن . تلــوث الهــواء والصــحة بشــأنالمشــترك 
عمــر علــى قصــيرة الالالمخــاطر الناجمــة عــن ملوثــات المنــاخ باالعتــراف زيــادة المخــاطر)، و (و  المشــتركة فوائــدتقيــيم ال

تقلّـل  حلول سليمة ومستدامةعملية إيجاد فوائد السياسات التي تعزز فضًال عن تقييم  –نوعية الهواء وتغير المناخ 
  .الريفيةتلك لكربون في المناطق الحضرية و الملوثات وتخّفض مستوى ا

  
نوعيـة الهـواء شـأن ب رفيـع المسـتوىأن ُينظـر فـي إمكانيـة عقـد مـؤتمر عـالمي وحكـومي دولـي المتوقع  ومن  -٢٠

ه اسـتعراض التقـدم المحـرز، بمـا فيـأن يتمثـل فـي المؤتمر  كذا. ومن شأن غرض مثالً في غضون سنتين  والصحة
. ومـن شـأن ذات الصـلةالسياسـية العالميـة  ولويـاتغيرهـا مـن األفي سياق تنفيذ أهداف التنمية المسـتدامة و الُمحرز 

الزمـة اتخـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات الحـول مناقشة واالتفـاق جراء إل فرصةالمؤتمر أن يحقق غرضًا آخر هو إتاحة ال
منهـا المتعلقـة  اإلجـراءات ها، بما فيعلى الصحة الهواء تلّوثآلثار لتصدي استجابة فعالة ومناسبة لتوجيه  لضمان

  .والتمويلفي مجال تقليل اآلثار واكتساب الخبرات السياسية وبناء القدرات واتخاذ تدابير تقديم التقارير بالرصد و 
  

، وسُيسـتفاد الـدليل التفصـيليالمتصـلة بألنشـطة بشـأن اللتقـدم المحـرز  ةمنتظمـبإجراء تقييمـات  ضطلعوسيُ   -٢١
 الــدليلتنفيـذ ُتعّد أيضـًا تقـارير دوريـة عـن سـ. و تعـديالت وتحسـيناتدخـال مـا يلـزم مـن إمـن التعليقـات عليهـا لغـرض 

بمــا فــي ذلــك حالــة تنفيــذ السياســات المعنيــة بشــأن الحــد مــن تلــوث الهــواء والتقــدم الُمحــرز بشــأن مكافحــة  ،التفصــيلي
تلـــك علـــى األمـــراض الناجمـــة عـــن تلوثـــه، مـــن قبيـــل األمـــراض غيـــر الســـارية. وٕاضـــافة إلـــى ذلـــك، ســـترّكز التقـــارير 

مجمــل تحقيــق صــوب التقــدم المحــرز  لــىوع القــرار المــوارد المتاحــة لــدعم تنفيــذوعلــى أيــة تنقيحــات الزمــة و  األنشــطة
تلـــك التـــي ك، واآلليـــات ذات الصـــلةقواعـــد البيانـــات المهمـــة لمعلومـــات امصـــادر القـــرار وأغراضـــه. وســـتمثل أهـــداف 

  .يعززها تنفيذ القرار
  

ذات الصــلة الصــادرة لمبــادئ التوجيهيــة علــى الصــعيد القطــري لتنفيــذ ال دعــموســيجري التركيــز أيضــًا علــى   -٢٢
نوعيــة هــواء األمــاكن المغلقــة وحــرق جديــدة بشــأن التوجيهيــة المبــادئ ال هــانوعيــة الهــواء، بمــا فيبشــأن منظمــة عــن ال

األســر للوقــود داخــل المنــازل. وســيحظى تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة المــذكورة الحقــًا بالــدعم بوســائل مــن قبيــل إســداء 
  .الهواء في األماكن المغلقةنوعية خطط عمل وطنية بشأن المشورة التقنية وبناء القدرات الرامية إلى تسهيل وضع 

  
قـدرات المنظمـة تعزيـز القـدرات المؤسسـية إلـى ضـرورة بنـاء بشـأن العمـل تجدر اإلشارة فـي إطـار برنـامج و   -٢٣
المـــوظفين والمـــوارد، قيـــود المفروضـــة حاليـــًا علـــى الوذلـــك فـــي ظـــل هـــذا العمـــل، ًا لتقنيـــة والتشـــغيلية الداخليـــة دعمـــال
. وسـيلزم تـوفير عـدد إضـافي مـن المـوظفين التقنيـين فـي لى المستويين اإلقليمـي والقطـريها تلك المفروضة عفي بما

علــم ميــادين كــل مــن فــي الرئيســي، بمــا يشــمل تــوفير القــدرات الالزمــة  المقــروفــي  بعــض المكاتــب القطريــةاألقــاليم و 
يح هـذا األمـر المجـال أمـام تعزيـز وينبغي أن يت الدعوة والبحوث.و  والنمذجة واقتصاديات الصحة األوبئة واإلحصاء

اآلثـار الصـحية تخفيفـًا لوطـأة التعـاون المشـترك بـين القطاعـات قدرات البلدان واالنخراط على المستوى العـالمي فـي 
يـــة تنمتحقيـــق أهـــداف الالصـــحة واإلســـهام فـــي تحســـين العمـــل فـــي الوقـــت نفســـه علـــى و  تلـــوث الهـــواء،الناجمـــة عـــن 

  .المستدامة
  

 هاتعزيــــز شــــراكاتالوطنيــــة و دوليــــة و الوكــــاالت ســــائر الالعمــــل مــــع وســــوف تواصــــل المنظمــــة توثيــــق عــــرى   -٢٤
ومنهــا المنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة وبرنــامج األمــم ســيما فــي إطــار منظومــة األمــم المتحــدة، الو االســتراتيجية، 
: دعـم اعتمـاد اسـتراتيجيات القيـام بمـا يلـي مـن أجـل وذلـك ولجنـة األمـم المتحـدة االقتصـادية ألوروبـا،المتحدة للبيئة 



 428 جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون 

وطـأة تلـوث الهـواء تخفيـف بشـأن قـرارات اتخاذ ؛ من األولوياتالصحة جعل لمعالجة تلوث الهواء؛ ضمان متكاملة 
 هاومســؤوليات هــاالياتو و الجهــات  علــى كفــاءات بنــاءً وذلــك يــة المســتدامة ومــؤتمر األطــراف، تنمأهــداف الفيمــا يتعلــق ب

  فيما يخصه. ها، كلّ وجماهير 
  

تقـدم وعـن ال ٨-٦٨ج ص ععـن تنفيـذ القـرار قُـدِّم تقريـر ب جمعية الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتونرّحبت و   -٢٥
الصـحية الناجمـة عـن تلـوث الهـواء وعـن التحـديات األخـرى المجابهـة فـي مجـال  الُمحرز بشأن تخفيف وطأة اآلثـار

لكيروسـين تعرضـه للى بيانات جديدة عن تعـرض اإلنسـان لملوثـات الهـواء (مثـل إستند التقرير اقد و  ١نوعية الهواء.
دعــم ة علــى لتعزيــز قــدرة قطــاع الصــحالمبذولــة الجهــود األوليــة بــّين و  زل أو فــي المــدن)؛افــي المنــأثنــاء اســتخدامه 

التحـديات  يـر أيضـاً التقر بـّين و  فـي مجـال الصـحة. لى االتصاالت العالميـةإ في المدن والمنازل، و من التلوث الوقاية 
ــدليل باألنشــطة المرتبطــة ح الكيفيــة التــي ستفضــي بهــا وضــو  ،اتــهطموح وحجــم الــدليل التفصــيليوالفــرص ورؤيــة  ال

فــي تعزيــز  المصــلحةالجهــات األخــرى صــاحبة و واألمانــة الــدول األعضــاء  دوربــّين و  الفجــواتإلــى ســد  التفصــيلي
د حجـم االسـتثمارات حـدّ و  قضية االستثمارطرح التقرير و  .الهواءتلوث الناجمة عن ة يآلثار الصحلعالمية استجابة 

الـدعم الـالزم مـن تقـديم مانة األالموارد الالزمة لتمكين ها بما في، الدليل التفصيلي فيبّينة الالزمة لتنفيذ األنشطة المُ 
وّضــح و  القــدرات الراســخة).فــي المبّينــة الحــدود الحاليــة صــف (التــي تككــل عبــر مســتويات المنظمــة الثالثــة بلــدان لل

، الناجمــة عنــهالوقايــة مــن تلــوث الهــواء واألمــراض نجــزات المســتهدفة فيمــا يخــص المالُمتوقّــع تحقيقــه مــن التقريــر 
  .آثار تغير المناخوطأة هداف التنمية المستدامة والتخفيف من البلدان ببلوغ أوالتزامات 

  
  

                                                           
 ).٢٠١٦) (١١(٦٩ج ص عانظر المقّرر اإلجرائي    ١
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  تعزيز االستجابة العالمية آلثار تلوث الهواء الضارة بالصحةل دليل تفصيلي

 
لهـذه الخارطـة.  -أو المعـالم المهمـة  -، وتوضـح تسلسـل األنشـطة واإلنجـازات ٢٠١٩-٢٠١٦المقترحـة للفتـرة  الـدليل التفصـيليتعرض األشكال الواردة أدناه 

عـالمي، بالترتيب توسيع قاعدة المعارف، والرصـد وٕاعـداد التقـارير، والقيـادة والتنسـيق علـى الصـعيد العلى األنشطة األربعة المعنية، وهي  ٤إلى  ١األشكال من  وتركز
  رات المؤسسية.وتعزيز القد

  توسيع قاعدة المعارف:  ١الشكل 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 راهن:ــع الــالوض
 

بعـــــــض البيِّنـــــــات توجـــــــد 
الدالـــة علـــى آثـــار تلـــوث 
الهــــــواء علــــــى الصــــــحة، 
والمخــــــــــــاطر الصــــــــــــحية 
وفوائــــد السياســــات التــــي 
تطبقهــــــــــــــــــا قطاعــــــــــــــــــات 
محــــــــــــــــــــددة، وفعاليــــــــــــــــــــة 
التدخالت. هناك ثغـرات 

 معرفية كبيرة.

ـــألداة  وضـــع إطـــار ل
الخاصـــة بمعلومـــات 
الصـــــــحة العموميـــــــة 
بالتعــــــــــــــــــاون مــــــــــــــــــع 
أصـــحاب المصـــلحة 

 المعنيين.

إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد األداة 
الخاصـــة بمعلومـــات 
الصـــــــحة العموميـــــــة 
كمســـتودع للمعـــارف 

 والبيِّنات القائمة.

البــــــــث النشــــــــيط للمعــــــــارف 
والبيِّنــــات القائمــــة والجديــــدة 
بشـــــــــــــأن تلـــــــــــــوث الهـــــــــــــواء 
والصــحة عــن طريــق األداة 

خاصــــــــــــــــــة بمعلومــــــــــــــــــات ال
 الصحة العمومية.

األدوات  وضــــــــع/ تحســــــــين
الالزمـــــــــة لـــــــــدعم البحـــــــــث 
ــــــــــــل أدوات  ــــــــــــل، مث والتحلي
قيــــاس آثــــار تلــــوث الهــــواء 
ـــــــد  ـــــــى الصـــــــحة، وتحدي عل
المخـــاطر الصـــحية وفوائـــد 
السياســــــات التــــــي تطبقهــــــا 
القطاعــــــــات (مثــــــــل تقيــــــــيم 
األثــــــــر علـــــــــى الصـــــــــحة)، 
وٕاجــــــــراء تحاليــــــــل التكلفــــــــة 
ي والعائد، وما إلى ذلك، فـ

المجموعات السـكانية مثـل 
األطفـــــال والنســـــاء، وعلـــــى 
الصعيد دون الوطني (فـي 

 المدن والمنازل).

القــــــدرات الالزمــــــة للبحــــــث 
والقـــــــــدرة علـــــــــى اســـــــــتخدام 
ـــــــ نة أدوات التحليـــــــل المحسَّ

ـــــــــــدريب  عـــــــــــن طريـــــــــــق الت
والتبـــــادل والـــــدعم التقنــــــي، 
والســــــــــــيما فــــــــــــي البلــــــــــــدان 
المنخفضــــــــــة والمتوســــــــــطة 
الــــــدخل علــــــى الصــــــعيدين 

 ي ودون الوطني.الوطن

إجـــــــراء التحليـــــــل العـــــــالمي 
للمخاطر الصـحية والفوائـد 
ــــــدخالت  الناجمــــــة عــــــن الت
الرامية إلى الحد من تلوث 
الهــــــــواء، بمــــــــا فــــــــي ذلــــــــك 
ــــــى  ــــــدخالت القائمــــــة عل الت
التكنولوجيا في أربعة على 
األقــل مــن القطاعــات ذات 
أولويــة، وبــث النتــائج ذات 
الصـــــــــلة فـــــــــي المنتـــــــــديات 
الخاصــــــــــــــــــة بأصــــــــــــــــــحاب 

لحة المعنيــــــــــــــــــين المصــــــــــــــــــ
 المتعددين.

إجـــــــراء التحليـــــــل العـــــــالمي 
للصالت بين تلوث الهـواء 
وأولويـــــــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــــــحة 
العالميــــــة، بمــــــا فــــــي ذلــــــك 
األمـــــراض غيـــــر الســـــارية، 
وصـــــــــــــحة األم والطفـــــــــــــل، 
وتعزيـــــز الـــــُنظم الصـــــحية/ 
 التغطية الصحية الشاملة.

بـــدء البحـــوث المركـــزة فـــي 
ــــدان لمعالجــــة الثغــــرات  البل

ــــــات، فــــــي المعــــــارف والبيِّ  ن
ــــامج  بمــــا يتماشــــى مــــع برن

هــذا  بشــأنالبحــث العــالمي 
 الموضوع.

 ود:ـع المنشــالوض
 

البيِّنــــات معــــّززة ومتاحــــة 
علــى نطــاق واســع، فيمــا 
يتعلق بآثار تلوث الهواء 
علــى الصــحة والمخــاطر 
الصـــــــــــــــــــــحية وفوائـــــــــــــــــــــد 
السياســـات التـــي تطبقهـــا 
قطاعات محـددة وفعاليـة 
التـــــــــــــــدخالت. والقـــــــــــــــدرة 
المؤسســـــية علـــــى إجـــــراء 
هـــــذه التحاليـــــل وٕايصـــــال 
ـــــــى  نتائجهـــــــا، قائمـــــــة عل
الصـــــــــــــعيدين الــــــــــــــوطني 

 الوطني. ودون

تجميـــــــــــــع البيِّنـــــــــــــات 
الدالـــــــة علـــــــى آثـــــــار 
تلــــوث الهــــواء علــــى 
الصــــــــــــــحة وعلـــــــــــــــى 
التــــــــدخالت الفعالــــــــة 
بطـــــــرق مـــــــن بينهـــــــا 
وضـــــــــــــع المبـــــــــــــادئ 
  التوجيهية للمنظمة
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الرصد وٕاعداد التقارير:  ٢الشكل  0
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 راهن:ــع الــالوض
 

ينفـــــــذ عـــــــدد قليـــــــل مـــــــن 
 األطــراف الفاعلــة بعــض

ـــات الرصـــد وٕاعـــداد  عملي
التقــارير عــن االتجاهــات 
الصـــــــــــــــحية المرتبطـــــــــــــــة 
بـــالتعرض لتلـــوث الهـــواء 
علـــى الصـــعيد العـــالمي. 

هنــاك ثغــرات كبيــرة فــي و 
بعض أنحاء العالم وثمـة 
حاجــــــــــة إلــــــــــى مواءمــــــــــة 
األدوات الخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

مـــــــع بالبيانـــــــات وٕالـــــــى ج
المزيـــــــــد مـــــــــن البيانـــــــــات 

ـــــــــــــــــــــى وتحســـــــــــــــــــــينها  عل
الصـــــــــــــعيدين الـــــــــــــوطني 
ـــوطني، بمـــا فـــي  ودون ال
 ذلك في المدن والمنازل.

األطــــــــــــــر  تحســــــــــــــين
واألدوات الداعمـــــــــــــة 
مــــــن أجــــــل مواءمــــــة 
عمليـــــــــــــــات جمـــــــــــــــع 
البيانـــــــــات المحليـــــــــة 
والُقطريــــة واإلقليميــــة 
والعالميــــــــــة ورصــــــــــد 

 األنشطة.

ـــــــــــــيح األســـــــــــــاليب  تنق
المســــتخدمة  واألدوات

ــــدير التعــــرض  ــــي تق ف
البشري لتلـوث الهـواء 
وعــــــــــــــبء المــــــــــــــرض 
النــاجم عنــه مــن أجــل 
ــــــــــــــد مســــــــــــــاهمة  تحدي
القطاعــــــات المحــــــددة

(مثـــل قطـــاعي النقـــل 
والطاقـــــــة) واألمـــــــاكن 
المحــددة (مثــل المــدن 

 والمنازل).

األدوات  وضـــــــــــــــــــع
م الــــــــــــــدعم تقــــــــــــــديو 

ــــــــوجي مــــــــن  التكنول
أجـــل تعزيـــز القـــدرة 
 علــــــــــــــى مواءمــــــــــــــة

الرصــــــــد  عمليــــــــات
ـــــــــــل  وجمـــــــــــع وتحلي
البيانــــــــــــــات عــــــــــــــن 
نوعيــــــــــــــة الهــــــــــــــواء 
ـــــــــــى  والصـــــــــــحة عل
الصـــــعيد الُقطـــــري، 
بمــــا فــــي ذلــــك فــــي 

 المدن والمنازل.

بيانـــــــــات  اســـــــــتخدام
الرصــــــــــد الُقطريــــــــــة 
علـــى نحـــو منهجـــي 
فــــي جهــــود الرصــــد 
 اإلقليمية والعالمية.

لمؤسســات الوطنيــة قــدرة ا تعزيــز
ــــــى اســــــتخدام  ــــــة عل ودون الوطني
األدوات المتسقة في جمع و/ أو 
تحليـــــــل البيانـــــــات عـــــــن نوعيـــــــة 

 الهواء والصحة.

 تحديث وتحسـين
ـــــات  قواعـــــد البيان
وُنظـــــــــم الرصـــــــــد 
وٕاعــــداد التقــــارير 
العالمية القائمـة، 
مثل تلك المعنية 
بنوعيــــــــــة هــــــــــواء 
الحضـــــــــــر فـــــــــــي 
المـــــــدن والوقـــــــود 
المســـــــتخدم فـــــــي 

طاقــــــــــة توليــــــــــد ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  المنزلي
والتكنولوجيـــــــات، 
وتلــــــــوث الهــــــــواء 
فـــــــــــي األمـــــــــــاكن 

 المغلقة.

ر العـــــبء تقـــــدي
العـــــــــــــــــــــــــــــــــالمي 
لألمراض الـذي 
ــــــــــــى  ُيعــــــــــــزى إل
ـــــــوث الهـــــــواء  تل
ــــــي قطاعــــــات  ف
وأمـــاكن محـــددة 
 التبليــــــــــغ عــــــــــن

 االتجاهات.

شـــبكات عالميـــة  إنشـــاء
وٕاقليميــــة لــــدعم الرصــــد 
وٕاعــــــداد التقــــــارير عــــــن 
آثار تلوث الهـواء علـى 

تمرار/ واســـــــــالصـــــــــحة. 
التعـــاون الوثيـــق تعزيـــز 

مــــع الوكــــاالت المعنيــــة 
ــــة الهــــواء/  برصــــد نوعي

المنظمة العالميـة  (مثل
ـــــــــــــة،  لألرصـــــــــــــاد الجوي
وبرنــامج األمــم المتحــدة 
للبيئــــة واتفاقيــــة التلــــوث 
ـــــــد المـــــــدى  الجـــــــوي بعي

والوكالــة  ١عبــر الحــدود
 ).٢األوروبية للبيئة

األداة  ينتحســـــــــــــــــــــــــ
الخاصة بمعلومـات 
ـــــة  الصـــــحة العمومي
إلتاحــــــــــــــة إعــــــــــــــداد 
التقـــــــارير، ووضـــــــع 
تصــــــــــور للبيِّنــــــــــات 
والبيانـــــــــــــات عـــــــــــــن 
تلــــــــــــــــوث الهــــــــــــــــواء 
والصـــــــــحة وبثهـــــــــا، 

فــــي ذلــــك مــــن  بمــــا
خـــــــــــالل المرصـــــــــــد 
الصــــــحي العــــــالمي 

 التابع للمنظمة.

م بيانـــــــــات الرصـــــــــد اســـــــــتخدا
ـــــأثير علـــــى  ـــــة فـــــي الت الُقطري
عمليــــــــات رســــــــم السياســــــــات 

الوطنيــــــــــــــة  الوطنيــــــــــــــة ودون
 المتعلقة بتلوث الهواء.

 ود:ـع المنشــالوض
 

ن الرصــــــد وٕاعــــــداد تحّســــــ
ـــــى الصـــــعيد  ـــــارير عل التق
العـــــــــــــــالمي واإلقليمـــــــــــــــي 
ــــي فيمــــا  والُقطــــري والمحل
يتعلـــــــــــــــق باالتجاهـــــــــــــــات 
الصـــــــــــــــحية المرتبطـــــــــــــــة 
ـــوث الهـــواء  ـــالتعرض لتل ب
ومصـــادره، بمـــا فـــي ذلـــك 
فـــي ســـياق خطـــة التنميـــة 
المســــــــــتدامة لمــــــــــا بعــــــــــد 

والمســــاهمة  ٢٠١٥ عــــام
فـــــــــــــــي التبليـــــــــــــــغ عـــــــــــــــن 
المؤشــــــرات ذات الصــــــلة 
ـــــــة  (مثـــــــل أهـــــــداف التنمي
المســــــــــتدامة، والطاقــــــــــة، 

ويسترشـــد ذلـــك  والمـــدن).
ــــة  بجهــــود الرصــــد الوطني
ـــــــى مســـــــتوى المـــــــدن  (عل

 مثًال) ودون الوطنية.

  
  انظر الرابط التالي:  ، اتفاقية التلوث الجويإلى االتفاقية البيئية للجنة االقتصادية ألوروبا ،اتفاقية جنيف بشأن التلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدودتشير    ١

http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.html  ٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٢(تم االطالع في.(  
  ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٢(تم االطالع في  http://www.eea.europa.euانظر الرابط التالي:  ،لالطالع على المزيد من المعلومات عن الوكالة األوروبية للبيئة   ٢
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  جمعية الصحة العالمية      القيادة والتنسيق على الصعيد العالمي:  ٣الشكل  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ود:ـع المنشــالوض
 
أصـــــــــــــــــــحاب  شـــــــــــــــــــاركي

المصـــلحة علـــى الصـــعيد 
العـــــــــــــــالمي واإلقليمـــــــــــــــي 
والُقطـــــــــري فـــــــــي العمـــــــــل 
المنسق مـن أجـل الوقايـة 
مـــــن األمـــــراض الناجمـــــة 
ــــــــــــوث الهــــــــــــواء  عــــــــــــن تل
والحصـــول علـــى الطيـــف 
الكامـــــــــــل مـــــــــــن الفوائـــــــــــد 
الصـــحية التـــي تعـــود بهـــا 

 أنشطة تخفيف األثر.

 ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٢(تم االطالع في  /http://www.se4all.orgانظر الرابط التالي:    ١
 ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٢(تم االطالع في  /http://unhabitat.org/habitat-iii-conferenceانظر الرابط التالي:    ٢

 راهن:ــع الــالوض
 

يتنــــامى الــــوعي العــــالمي 
بأهميـــة التصـــدي لتلـــوث 
الهواء. ومع ذلـك فمـازال 

التصـــدي لـــه  فهـــم كيفيـــة
يمثـــــــل تحـــــــديًا. ومــــــــازال 
ـــــــى صـــــــعيد  التعـــــــاون عل
قطــــــاع الصــــــحة وســــــائر 
القطاعات من أجل الحد 
مـــــن تلـــــوث الهـــــواء ُيعـــــد 
غيـــــــر كـــــــاٍف. وال تُـــــــدرج 
ــــوث  جهــــود الحــــد مــــن تل
الهـــواء فـــي اســـتراتيجيات 
الصـــحة العموميـــة، مثـــل 
اســــتراتيجية الوقايــــة مــــن 

 األمراض غير السارية.

وضـــــــــــــع اســـــــــــــتراتيجيات 
من أجـل إذكـاء التواصل 

ـــــــب  ـــــــوعي وحفـــــــز الطل ال
علـــــى السياســـــات بشـــــأن 
ــــوث الهــــواء  التصــــدي لتل
والوقايـــــة مـــــن األمـــــراض 
وتحســــين العافيــــة، علــــى 
الصـــــــــــــــــــعيد العـــــــــــــــــــالمي 
والُقطــري والمحلــي تحــت 
قيادة المنظمة، باالستناد 
إلــــــى الجهــــــود التعاونيــــــة 
مثل حملة "تنفس الحياة" 
المشـــــتركة بـــــين منظمـــــة 
الصـــــــــــــــــــحة العالميـــــــــــــــــــة 

المعنـــــــــــــــــي والتحـــــــــــــــــالف 
 بالمناخ والهواء النقي.

 منتـــــديات رئيســـــية إقامـــــة
ــــدعوة  رفيعــــة المســــتوى لل

فـــــــــي ســـــــــياق والتوعيـــــــــة 
التنميــة المســتدامة  خطــة

، ٢٠١٥لمــــــا بعــــــد عــــــام 
والتحـــــــــــــــــالف المعنـــــــــــــــــي 
بالمنــــاخ والهــــواء النقــــي، 
ــــــــــــــــــــــة  ومبــــــــــــــــــــــادرة الطاق
المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدامة 

ومؤتمر الموئل ١،للجميع
واتفاقيـــة األمـــم  ٢،الثالـــث

ة بشـــأن المتحـــدة اإلطاريـــ
تغيـــر المنـــاخ، مـــن أجـــل 
حفــز زيــادة الطلــب علــى 
العمـــــــل المنســـــــق بشـــــــأن 

 .تلوث الهواء والصحة

الحكومات بما فـي  التقاء
ذلـــــــــــك وزارات الصـــــــــــحة 
والبيئــــة فــــي أول مــــؤتمر 
عـــــــــالمي بشـــــــــأن تلـــــــــوث 

 اتفاقهـــاالهـــواء والصـــحة و 
علــــــــــى إطــــــــــار عــــــــــالمي 

 .للعمل الُمعزز

اإلجراءات الرامية إلى معالجـة تلـوث الهـواء  جمد
والصـــحة فـــي العمليـــات العالميـــة واإلقليميـــة ذات 

البيئـــــــــة والتنميـــــــــة الصــــــــلة المتعلقـــــــــة بالصــــــــحة و 
االســــتراتيجيات اإلقليميــــة أو  وضــــعو المســــتدامة. 

 ُأطر العمل على النحو المالئم.

فريـق عـالمي مشـترك بـين الوكـاالت معنـي  إنشاء
صــــحة تربطــــه روابــــط تشــــغيلية بتلــــوث الهــــواء وال

بالمبــادرات القائمــة التابعــة لألمــم المتحــدة وســائر 
أصــــــحاب المصــــــلحة، بمــــــا فــــــي ذلــــــك التحــــــالف 
المعنــــي بالمنــــاخ والهــــواء النقــــي ومبــــادرة الطاقــــة 

 المستدامة للجميع.

ـــواءم ي ـــة مثـــل عمـــل ت ـــة واإلقليمي الشـــبكات العالمي
شـــــــــبكات المراكـــــــــز المتعاونـــــــــة مـــــــــع المنظمـــــــــة، 

ــــــة و والرابطــــــا ــــــة الفني المعنيــــــة رابطــــــات الت الطبي
الصـــحة العموميـــة، ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني ب

(مثـــــل التحـــــالف المعنـــــي بمكافحـــــة  ذات الصـــــلة
األمـــــــراض غيـــــــر الســـــــارية) مـــــــع إطـــــــار العمـــــــل 

إدراج جهـــــــود الحـــــــد مـــــــن  العالمي.
تلــــوث الهــــواء فــــي بــــرامج 
واســـــــــتراتيجيات الصـــــــــحة 
العموميــــة العالميــــة، مثــــل 

الوقايــــــة مــــــن اســــــتراتيجية 
.األمـــراض غيـــر الســــارية
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 الوضــع الــراهن:
قـــدرات األطـــراف الفاعلـــة 
والوكــــــــــــــــاالت المعنيــــــــــــــــة 

الصــــحة (بمــــا فــــي ذلــــك ب
 )منظمة الصـحة العالميـة

متفاوتـــــــة فـــــــي عمومهـــــــا، 
والســــــــــيما فيمــــــــــا يتعلــــــــــق 
بالقــدرات الالزمــة لتحقيــق 
المشـــــــاركة الفعالـــــــة بـــــــين 
القطاعـــــــــات مـــــــــن أجـــــــــل 

 الصحة.

األدوات واإلرشـــادات مـــن أجـــل  ضـــعو 
دعم تنفيذ المبادئ التوجيهيـة للمنظمـة 
بشـــــــأن نوعيـــــــة الهـــــــواء علـــــــى النحـــــــو 
المالئم، ووضع خطط العمـل الوطنيـة 
ودون الوطنيــــــة بشــــــأن تلــــــوث الهــــــواء 

األدوات فـــي عـــدد  وتجريـــبوالصـــحة. 
وفـــــق  تحـــــديثهامـــــن البلـــــدان والمـــــدن و 

 ذلك.

القــــــــدرات المؤسســــــــية علــــــــى  تحســــــــين
الصعيدين اإلقليمي والعالمي، بمـا فـي 

البــرامج  تعزيــزذلــك داخــل المنظمــة، و 
 والقدرات التقنية ذات الصلة.

م الـدعم التقنـي مـن أجـل تقـديالمواد التدريبيـة و  وضع
ــــــى التواصــــــل، مــــــع  بنــــــاء قــــــدرة قطــــــاع الصــــــحة عل

بشــأن التصــدي آلثــار تلــوث الهــواء مــثًال، الجمهــور 
 صحة.على ال

م التــدريب والــدعم التقنــي بشــأن اســتخدام النهــوج تقــدي
المشتركة بين القطاعات مثل سياسـات دمـج الصـحة 
فــــي جميـــــع السياســـــات، علـــــى النحـــــو المالئـــــم علـــــى 

 الصعيدين الوطني ودون الوطني.

عمليات الخاصة النماذج وأدوات التأثير على  توثيق
ـــــي بالسياســـــات القطاعـــــات األخـــــرى كـــــي تراعـــــي  ف

صـــالت بـــين تلـــوث الهـــواء والصـــحة (فيمـــا يتعلـــق ال
ــــــة مــــــثًال) و  ــــــة المنزلي ــــــة  بثهــــــابالمــــــدن وبالطاق كأمثل

 للممارسات الجيدة.

االســــــــتفادة علــــــــى  تعزيــــــــز
النحــــو المالئــــم مــــن الــــدعم 
التقنـــــــــــــي الـــــــــــــذي تقدمـــــــــــــه 
الشـــــــــــــــــــــبكات العالميـــــــــــــــــــــة 

القــدرة  تحســينواإلقليميــة، و 
المؤسســــــــية علــــــــى وضــــــــع 
خطـــط العمـــل بشـــأن تلـــوث 

صــــحة، والســــيما الهــــواء وال
في قطاع الصحة، بما في 
ـــــــــى الصـــــــــعيدين  ـــــــــك عل ذل
ــــــــــوطني ودون الــــــــــوطني  ال
(المــــــــدن مـــــــــثًال) أو فيمـــــــــا 
يتعلـــــق بمشـــــكالت محـــــددة 

 مثل تلوث هواء المنازل.

 ود:ـع المنشــالوض
زت قــــدرة قطــــاع الصــــحة علــــى  ُعــــزِّ

ــــــوث  ــــــار الضــــــارة لتل التصــــــدي لآلث
الهواء على الصـحة، علـى الصـعيد 
العــــالمي واإلقليمــــي والُقطــــري، بمــــا 

عمليـــــــات الفـــــــي ذلـــــــك فـــــــي ســـــــياق 
القطاعـات  فـي الخاصة بالسياسـات

بمــا فــي ذلــك فــي منظمــة ، األخــرى
ــــــــــــة.   تضــــــــــــعوُ و الصــــــــــــحة العالمي

االســتراتيجيات الوطنيــة و/ أو دون 
 م هذه اإلجراءات.الوطنية لدع
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 البيِّنــــــات الخاصــــــة بالصــــــحة:  :أوالً 
توضح التكاليف التي يتكبدها المجتمع 
ـــــــــة نتيجـــــــــة  ـــــــــة الصـــــــــحية والبيئ والرعاي
ــــــوث  للتقــــــاعس عــــــن العمــــــل بشــــــأن تل
الهــــواء، وبــــذا توضــــح الحاجــــة الملحــــة 

ـــــــى العمـــــــل.  حـــــــدد الســـــــيناريوهات وتإل
الُمثلى الخاصة بالسياسات، ما يوضح 

 السبيل الممكن للمضي قدمًا.

تصـبح جميـع األطـراف الرئيسـية  كفاءة قطاع الصـحة: ثانيًا: 
بمــــا فــــي ذلــــك األطــــراف الفاعلــــة فــــي مجــــال الصــــحة والبيئــــة 
والقطاعــات األخــرى (مثــل قطــاعي النقــل والطاقــة) وتلــك التــي 

ة متعلقــــتنتمــــي إلــــى المجتمــــع المــــدني، أكثــــر وعيــــًا بــــالحجج ال
بالصـــحة وأكثـــر قـــدرة علـــى صـــياغتها فـــي ســـياق العمـــل بشـــأن 

ــــــوث ال ــــــين القطاعــــــات ودوائــــــر و هــــــواء. تل ــــــزداد المشــــــاركة ب ت
الصناعة/ القطاع الخـاص ومـع أصـحاب المصـلحة الرئيسـيين 

األكاديميـــة والمجتمـــع المـــدني والجمهـــور العـــام،  األوســـاطفـــي 
 وتسفر عن إنشاء/ تعزيز المبادرات دعمًا لهذا البرنامج.

يـؤدي  التواصـل بشـأن الصـحة:  :الثاً ث
صــل مــن خــالل النهــوض بالــدعوة والتوا

حملــة "تــنفس الحيــاة" إلــى إذكــاء الــوعي 
وحفـــز زيـــادة االهتمـــام والمشـــاركة علـــى 
الصعيد العالمي واإلقليمي والمحلي في 

 العمل بشأن تلوث الهواء والصحة.

القطاعات  : من شأن البيِّنات الخاصة بالصحة والتواصل وزيادة كفاءة قطاع الصحة أن تيسر المشاركة البناءة مععملية المشاركة
 األخرى ومجموعات أصحاب المصلحة المعنية في الوقاية من اآلثار الضارة لتلوث الهواء على الصحة.

األطراف العالمية واإلقليمية والوطنيـة  تدعو
إلــى العمـل بشــأن تلــوث والمحليـة/ الحضــرية 

الهــواء إقــرارًا بفوائــده التــي تعــود علــى الصــحة 
لســــكانية والســــيما بالنســــبة إلــــى المجموعــــات ا

 السريعة التأثر.

والمجتمـع اإلنمـائي  ةمجتمع البيئيستخدم 
حججًا تكميلية للداللة على الفوائـد الصـحية، 
مــــــن أجــــــل مواصــــــلة تعزيــــــز بــــــرامج العمــــــل 
المشــتركة، مثــل المؤشــرات الخاصــة بأهــداف 
التنميـــة المســـتدامة، بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك التـــي 

ــــــــــق بالصــــــــــحة (الهــــــــــدف  ــــــــــة ٣تتعل ) والطاق
 ).١١والمدن (الهدف ) ٧ (الهدف

صـياغة إطـار العمـل بشـأن  مجتمع الصحةُيعيـد 
تلـــــوث الهـــــواء كمشـــــكلة مـــــن مشـــــكالت الصـــــحة 
العمومية، ويعمم الوظائف الداعمة فـي العمليـات 
ـــة واإلقليميـــة والوطنيـــة والمحليـــة الخاصـــة  العالمي
بالسياســــات الصــــحية والتخطــــيط، بمــــا فــــي ذلــــك 

صـــــــة الحـــــــوار العـــــــالمي بشـــــــأن السياســـــــات الخا
 باألمراض غير السارية.

 

  صياغة رؤية واضحة ومقنعة ومشتركة بشأن الفوائد الصحية المنشودة والحد من تلوث الهواء.

 زيادة الطلب على العمل من أجل الحد من تلوث الهواء في مختلف القطاعات.

 واإلقليمي والوطني وعلى صعيد المدن.الحد من تلوث الهواء على الصعيد العالمي جهود المبذولة من أجل زيادة ال

 ،يزداد الحافز لدى صناع القرار على اعتماد السياسات التي تتصدى لتلوث الهواء نظـرًا للفوائـد الصـحيةالعملية الخاصة بالسياسات: 
 األطراف الفاعلة والجماعات العالمية المهتمة. ِقَبلوالوفورات في التكاليف، والطلب من 

 ثار الضارة لتلوث الهواء على الصحةر مسار اآلتغيّ 

__________________  
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      ١٢الملحق 

  توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال 
  ١واإلجراءات والمسؤوليات المتعلقة بتنفيذها

  
  ]٢٠١٦آذار/ مارس  ٢٤ –، الملحق ٦٩/٨[ج

  
األطفـال إلـى تحقيـق أهـداف شـاملة مؤداهـا تزويـد الحكومـات القضـاء علـى سـمنة للجنـة المعنيـة با[ تصبو   

تـي يعـاني الحـّدد حـاالت السـمنة السـمنة، وتية تحول دون معاناة الرضع واألطفال والمـراهقين مـن ياساتستوصيات ب
المراضـة والوفـاة مـن جـراء خطـر مسبقًا وتعالج تلك الحاالت. والهدف مـن ذلـك هـو تقليـل  نو األطفال والمراهقمنها 

 تــيي مرحلالتــي تخّلفهــا الســمنة فــاالجتماعيــة و النفســية الســلبية ثــار ، وتخفيــف اآلاألمراض غيــر الســاريةإلصــابة بــا
  .]السمنةتقليل خطورة معاناة الجيل المقبل من الطفولة والبلوغ، و 

  
فــي العديــد مــن البلــدان، وهــي تشــكل تحــديًا ملحــًا  تثيــر الــذعرظــاهرة ســمنة األطفــال إلــى معــدالت  وصــلت  -١

ـــة المســـتدامة، التـــي وضـــعتها األمـــم المتحـــدةوخطيـــراً  ـــدرج أهـــداف التنمي ـــة مـــن ٢٠١٥عـــام  فـــي . وُت ، مســـألة الوقاي
األمراض غيـر الخطـر المتعلقـة بـاألمراض غير السارية ومكافحتها في عداد األولويات األساسية. ومن بين عوامـل 

الكثيـر مـن الفوائـد الصـحية التـي تسـهم فـي تبـدد ن بمقـدورها أن إسـمنة القلـق علـى وجـه خـاص حيـث السرية تثير ال
  زيادة متوسط العمر المتوقع.

  
ويتصاعد انتشار سـمنة الرضـع، واألطفـال، والمـراهقين فـي مختلـف أرجـاء العـالم. ومـع أن المعـدالت ربمـا   -٢

فـــرط الـــوزن والســـمنة فـــي البلـــدان  مـــنطفـــال المعـــانين أخـــذت فـــي االســـتقرار فـــي بعـــض الســـياقات، إال أن عـــدد األ
مــا هــو عليــه فــي البلــدان ذات الــدخل المرتفــع. عالمنخفضــة والمتوســطة الــدخل يزيــد، مــن حيــث األرقــام المطلقــة، 

، ونوعيـة حياتـه. ومـن المـرجح للغايـة الدراسـينة أن تؤثر على الصحة المباشرة للطفل، وعلى تحصيله مويمكن للس
ناة األطفال ذوي السمنة من هذه الظاهرة عند بلوغهم سن الرشد إلى جانب تعرضهم لخطر اإلصابة أن تستمر معا
  بالعلل المزمنة.

  
وعدم االتسـاق. وقـد ُأنشـئت اللجنـة المعنيـة  بالبطءسمنة األطفال  معالجةوتيرة التقدم على طريق  واتسمت  -٣

ت واالســــتراتيجيات القائمــــة، والبنــــاء عليهــــا، الســــتعراض الواليــــا ٢٠١٤بالقضــــاء علــــى ســــمنة األطفــــال فــــي عــــام 
 واسـتعراض العالميـة حةدولـة مـن الـدول األعضـاء فـي منظمـة الصـ ١٠٠التشاور مع أكثر من  وبعد. فجواتها وسد
 معالجـة فـي النجـاح لتحقيـق الراميـة التوصـيات مـن مجموعـة اللجنـة هـذه وضـعت [...]، إلكترونياً  تعليقاً  ١٨٠ نحو
  .العالم حول السياقات مختلف في والمراهقين األطفال سمنة

  
علــى زيــادة الــوزن واإلصــابة بالســمنة. وترجــع  تشــجعويترعــرع العديــد مــن األطفــال اليــوم فــي بيئــة مســمِّنة   -٤

مشكلة اختالل الطاقة إلى التحوالت في أنواع األغذية، والتوافر، ورخص األسعار، والتسويق، وكذلك إلى انخفاض 
ٕانفــاق المزيــد مــن الوقــت علــى األنشــطة الترويحيــة المتســمة بقلــة الحركــة والقائمــة علــى الشاشــات. النشــاط البــدني، و 

ويمكــن أن ُتصــاغ االســتجابات الســلوكية والبيولوجيــة للطفــل إزاء البيئــة المســمِّنة بعمليــات تحــدث حتــى قبــل والدتــه، 
بالسمنة عنـدما يخضـعون لنظـام غـذائي وهو ما يزيد بصورة أكبر من أعداد األطفال السائرين على طريق اإلصابة 

  غير صحي ويعانون من قلة النشاط البدني.

                                                           
 ).٢٠١٦) (١٢(٦٩ج ص عانظر المقّرر اإلجرائي    ١
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وليس هناك مـن تـدخل أوحـد قـادر علـى كـبح تصـاعد وبـاء السـمنة المتنـامي. وتتطلـب العنايـة بـأمر سـمنة   -٥
بقة للحمـل األطفال والمراهقين النظر في السياق البيئي وفي ثالث فترات حرجة على مـدار العمـر وهـي: الفتـرة السـا

. وباإلضــافة إلــى ذلــك فــإن مــن والمراهقــةوأثنــاء الحمــل؛ وفتــرة الرضــاعة والطفولــة المبكــرة؛ وفتــرة الطفولــة المتقدمــة 
  المهم معالجة األطفال السمان بالفعل وذلك لمصلحتهم ولمصلحة ذريتهم.

  
السياسـات فـي مختلـف وتتطلب الوقاية من السمنة ومعالجتهـا اتبـاع نهـج يشـمل الحكومـة ككـل تراعـي فيـه   -٦

القطاعــات، وبانتظــام، االعتبــارات الصــحية، وتتفــادى اآلثــار الصــحية الضــارة، ومــن ثــم تــنهض بالوضــع الصــحي 
  للسكان وباإلنصاف الصحي.

  
حزمـــة شـــاملة متكاملـــة مـــن التوصـــيات لمعالجـــة ســـمنة األطفـــال. وتـــدعو هـــذه الحزمـــة  وقـــد أعـــدت اللجنـــة  -٧

الحكومــات إلــى تســنم القيــادة كمــا تناشــد كــل أصــحاب المصــلحة اإلقــرار بمســؤوليتهم األخالقيــة بالعمــل بالنيابــة عــن 
  األطفال للحد من خطر السمنة. وُتعرض التوصيات وفقًا للمجاالت التالية.

  
ــ١التوصــية  ــر الصــحية : تنفي ــة غي ــل مــن مــدخول األغذي ــة الصــحية وتقل ــزز مــدخول األغذي ــرامج شــاملة تع ذ ب

ة بالسكر في صفوف األطفال والمراهقين.   والمشروبات المحالَّ
  

مناسـبة ومحـددة السـياق موجهـة إلـى البـالغين  ضمان إعداد وتعميم معلومات ومبـادئ توجيهيـة تغذويـة  ١-١
 واألطفال على حد سواء، على أن تكون بسيطة، ومفهومة، وميسورة المنال لكل شرائح المجتمع.

ةتطبيق ضريبة فعالة على المشروبات   ٢-١   بالسكر. المحالَّ
وف األطفـال تنفيذ مجموعة من التوصيات بشـأن تسـويق األغذيـة والمشـروبات غيـر الكحوليـة فـي صـف  ٣-١

 للحد من تعرض هؤالء األطفال والمراهقين إلى أنشطة تسويق األغذية غير الصحية وسطوتها.
 وضع مواصفات المغذيات لتحديد األطعمة والمشروبات غير الصحية.  ٤-١
التعـــاون بـــين الـــدول األعضـــاء للتقليـــل مـــن أثـــر عمليـــات تســـويق األطعمـــة والمشـــروبات غيـــر  إرســـاء  ٥-١

 الصحية عبر الحدود.
 تنفيذ نظام عالمي موحد لتوسيم المغذيات.  ٦-١
تطبيق نظام توسيم توضيحي على غالف العبوات، على أن تدعمه أنشطة للتوعية العامة تهـدف إلـى   ٧-١

 حد سواء بشؤون التغذية. تثقيف البالغين واألطفال على
مطالبـــة الســـياقات مثـــل المـــدارس، وســـياقات رعايـــة األطفـــال، والمرافـــق واألحـــداث الرياضـــية الخاصـــة   ٨-١

 باألطفال، بإيجاد بيئات لألغذية الصحية.
 األغذية الصحية في المجتمعات المحرومة. زيادة إتاحة  ٩-١

  
المتسـم بقلـة الحركـة فـي صـفوف األطفـال  السـلوك: تنفيذ بـرامج شـاملة تعـزز النشـاط البـدني وتقلـل ٢التوصية 
  .والمراهقين

  
تــــوفير اإلرشـــــاد لألطفـــــال والمـــــراهقين، واآلبـــــاء واألمهـــــات، ومقـــــدمي الرعايـــــة، والمعلمـــــين، والمهنيـــــين   ١-٢

النوم، واالستخدام المناسـب للتسـلية  الصحيين بشأن حجم الجسم الصحي، والنشاط البدني، وسلوكيات
 القائمة على الشاشات.

ضــمان تــوافر مرافــق كافيــة فــي المبــاني المدرســية وفــي األمــاكن العامــة للنشــاط البــدني خــالل فتــرات   ٢-٢
الترويح عن النفس لكل األطفال (بما في ذلـك ذوو اإلعاقـة)، مـع تـوفير مسـاحات مراعيـة الحتياجـات 

  .الجنسين، حسب االقتضاء
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: ضمان تعزيز اإلرشادات بشأن الوقاية من األمراض غير السارية وتكاملها مع اإلرشادات الراهنة ٣التوصية 
  المتعلقة بالرعاية في فترة ما قبل الحمل والوالدة، وذلك للتقليل من خطر سمنة األطفال.

  
 تشخيص وٕادارة فرط سكر الدم وفرط ضغط الدم الَحملي.  ١-٣
 اكتساب الوزن الحملي المناسب.رصد وٕادارة   ٢-٣
زيادة التركيز على التغذية المناسبة في اإلرشـادات والنصـائح الموجهـة إلـى األمهـات واآلبـاء المـرتقبين   ٣-٣

 قبل الحمل وأثناءه.
إعــداد إرشــادات ودعــم واضــحين لتــرويج التغذيــة الجيــدة، والــنظم الغذائيــة الصــحية، والنشــاط البــدني،   ٤-٣

 تبغ، والكحول، والمخدرات، والمواد السامة، والتعرض لها.ولتفادي تعاطي ال
  

: تــوفير اإلرشــادات والــدعم بشــأن اتبــاع نظــام غــذائي صــحي، والخلــود إلــى النــوم، وممارســة النشــاط ٤التوصـية 
  البدني في المرحلة المبكرة من الطفولة لضمان ترعرع األطفال على النحو المناسب واكتسابهم لعادات صحية.

  
" والقــرارات الالحقــة لجمعيــة المدونــة الدوليــة لقواعــد تســويق بــدائل لــبن األم"إنفــاذ تــدابير تنظيميــة مثــل   ١-٤

 الصحة العالمية.
 للرضاعة الطبيعية الناجحة". ضمان أن تمارس كل مرافق األمومة بشكل كامل "الخطوات العشر  ٢-٤
تـــرويج فوائـــد الرضـــاعة الطبيعيـــة لـــألم والطفـــل علـــى الســـواء عبـــر التوعيـــة الواســـعة لألمهـــات واآلبـــاء   ٣-٤

 وللمجتمع المحلي بشكل عام.
مساندة األمهات في الرضـاعة الطبيعيـة مـن خـالل تـدابير تنظيميـة مثـل إجـازة األمومـة، ومـا يلـزم مـن   ٤-٤

 مرافق ووقت لإلرضاع في مكان العمل.
شأن تسويق األطعمة والمشروبات التكميلية بما يتماشى مع توصيات المنظمـة للحـد مـن لوائح بوضع   ٥-٤

 .استهالك الرضع وصغار األطفال لألطعمة والمشروبات الغنية بالدهون والسكر والملح
تـــوفير اإلرشـــاد والـــدعم الواضـــحين لمقـــدمي خـــدمات الرعايـــة لتفـــادي فئـــات خاصـــة مـــن األغذيـــة (مثـــل   ٦-٤

ة بالســكر، أو األغذيــة الغنيــة بالطاقــة والفقيــرة بالمغــذيات) مــن أجــل عصــائر الفاكهــة و  األلبــان المحــالَّ
 الوقاية من زيادة الوزن المفرط.

توفير اإلرشاد والدعم الواضحين لمقدمي خـدمات الرعايـة لتشـجيع اسـتهالك طائفـة متنوعـة واسـعة مـن   ٧-٤
 األغذية الصحية.

ايــة بشــأن مــا هــو مناســب مــن تغذيــة، ونظــام غــذائي، وحجــم تــوفير اإلرشــاد إلــى مقــدمي خــدمات الرع  ٨-٤
 الحصة الغذائية لكل فئة عمرية.

ضـــمان تقـــديم األغذيـــة، والمشـــروبات، والوجبـــات الخفيفـــة الصـــحية فقـــط فـــي المؤسســـات أو الســـياقات   ٩-٤
 الرسمية لرعاية األطفال.

سســات أو الســياقات الرســمية لرعايــة ضــمان إدراج التوعيــة والفهــم الغــذائيين فــي المنــاهج الدراســية للمؤ   ١٠-٤
 األطفال.

ضــمان إدراج النشــاط البــدني فــي الــروتين اليــومي والمنــاهج الدراســية للمؤسســات أو الســياقات الرســمية   ١١-٤
 لرعاية األطفال.

، مشـــاهدة التلفزيـــونتـــوفير اإلرشـــاد بشـــأن مـــا هـــو مناســـب مـــن وقـــت للنـــوم، أو قلـــة الحركـــة، أو وقـــت   ١٢-٤
 أو اللعب النشيط للفئة العمرية بين سنتين وخمس سنوات. والنشاط البدني

اجتــذاب دعــم المجتمــع بأكملــه للقــائمين بالرعايــة ولســياقات رعايــة األطفــال بغيــة تــرويج أنمــاط الحيــاة   ١٣-٤
  الصحية لصغار األطفال.
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: تنفيــذ بــرامج شــاملة تــروِّج إليجــاد بيئــات مدرســية صــحية، والتثقيــف بالشــؤون الصــحية والتغذويــة، ٥التوصــية 
  الذين هم في سن الدراسة. والمراهقين وممارسة النشاط البدني فيما بين صفوف األطفال

  
ــا  ١-٥ ع فــي المــدارس، إرســاء معــايير للوجبــات التــي تقــدمها المــدارس، أو األطعمــة أو المشــروبات التــي تُب

 يلبي المبادئ التوجيهية للتغذية الصحية. بما
ة بالسـكر، واألغذيـة الغنيـة بالطاقـة   ٢-٥ إلغاء تقديم أو بيع األغذية غير الصـحية، مثـل المشـروبات المحـالَّ

 والفقيرة بالمغذيات، في البيئة المدرسية.
 الرياضية. ضمان الحصول على مياه صالحة للشرب في المدارس والمرافق  ٣-٥
 اشتراط إدراج التوعية التغذوية والصحية ضمن المناهج الدراسية األساسية.  ٤-٥
 النهوض بالدراية التغذوية وبمهارات األمهات واآلباء ومقدمي الرعاية.  ٥-٥
 إتاحة صفوف إعداد األطعمة لألطفال، وأمهاتهم وآبائهم، والقائمين على رعايتهم.  ٦-٥
ضـــية الممتـــازة فـــي المنـــاهج الدراســـية وتـــوفير مـــا هـــو كـــاف ومناســـب مـــن مـــوظفين إدراج التربيـــة الريا  ٧-٥

  ومرافق لدعم ذلك.
  

نــات إلدارة نمــط الحيــاة والــوزن فــي صــفوف األطفــال والشــباب ٦التوصــية  : تــوفير خــدمات أســرية متعــددة المكوِّ
  المعانين من السمنة.

  
ودعـم خـدمات مناسـبة لمراقبـة وزن األطفـال والمـراهقين مفرطـي الـوزن أو السـمان علـى أن تكـون  إيجاد  ١-٦

نــــات (بمــــا فــــي ذلــــك التغذيــــة، والنشــــاط البــــدني، والــــدعم  مســــتندة إلــــى متابعــــة األســــرة، ومتعــــددة المكوِّ
رد مناســبة، االجتمــاعي النفســي) وأن تتــولى تقــديمها أفرقــة متعــددة المهــن ومدّربــة كمــا ينبغــي ولــديها مــوا

  في إطار التغطية الصحية الشاملة.
  

  اإلجراءات والمسؤوليات المتعلقة بتنفيذ التوصيات
  

  اإلجراءات والمسؤوليات الملقاة على عاتق:
  منظمة الصحة العالمية:

الطابع المؤسسي على نهج شامل يدوم طوال العمر للقضاء علـى سـمنة األطفـال وذلـك عبـر كـل  إضفاء  (أ)
 المجاالت التقنية المعنية في المقر الرئيسي للمنظمة ومكاتبها اإلقليمية والقطرية.

 وضع إطار، بالتشاور مع الدول األعضاء، لتنفيذ توصيات اللجنة.  (ب)
التقنـي للعمـل علـى القضـاء علـى سـمنة األطفـال علـى المسـتويين العـالمي تعزيز القـدرة علـى تقـديم الـدعم   (ج)

 واإلقليمي والمستوى الوطني.
دعـــم الوكـــاالت الدوليـــة، والحكومـــات الوطنيـــة، والجهـــات المعنيـــة صـــاحبة المصـــلحة فـــي االعتمـــاد علـــى   (د)

على المستويين العالمي االلتزامات القائمة لضمان تنفيذ اإلجراءات المتعلقة بالقضاء على سمنة األطفال 
 واإلقليمي والمستوى الوطني.

تعزيز البحوث التعاونية بشأن القضاء على سمنة األطفال مع التركيز على النهج الـذي يمتـد علـى مـدار   (ه)
 العمر.

  تقديم التقارير عن التقدم المحرز على طريق القضاء على سمنة األطفال.  (و)
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  المنظمات الدولية:
  التعاون على بناء القدرات ودعم الدول األعضاء في التصدي لسمنة األطفال.  (أ)
  

  الدول األعضاء:
احتيــاز الملكيــة، وتــوفير القيــادة، وقطــع االلتزامــات السياســية بشــأن معالجــة ســمنة األطفــال علــى المــدى   (أ)

 الطويل.
، بمـا فـي ذلـك، وعلـى ياسـاتتنسيق مساهمات جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية المسؤولة عـن الس  (ب)

ســبيل المثــال ال الحصــر، مــا يلــي: التعلــيم؛ واألغذيــة والزراعــة؛ والتجــارة والصــناعة؛ والتنميــة؛ والشــؤون 
الماليــة واإليــرادات؛ والرياضــة واالســتجمام؛ واالتصــاالت؛ والتخطــيط البيئــي والعمرانــي؛ والنقــل والشــؤون 

 االجتماعية؛ والتبادل التجاري.
بيانات منسب كتلة الجسم حسب السـن فيمـا يتعلـق باألطفـال، بمـا فـي ذلـك الفئـات العمريـة  ضمان جمع  (ج)

 غير المرصودة حاليًا، وتحديد أهداف وطنية بشأن سمنة األطفال.
وضــع مبــادئ توجيهيــة، وتوصــيات بشــأن إجــراءات السياســات التــي تكفــل اإلشــراك المناســب للقطاعــات   (د)

الخاص، حسب االقتضاء، بغيـة تنفيـذ التـدابير الراميـة إلـى الحـد مـن سـمنة المعنية، بما في ذلك القطاع 
  األطفال.

  
  الجهات الفاعلة غير الدول

 
  المنظمات غير الحكومية:

 العمل على تسليط األضواء على الوقاية من سمنة األطفال من خالل جهود الدعوة ونشر المعلومات.  (أ)
المستهلكين على أن يطالبوا الحكومات بمساندة أنماط الحياة الصحية، وبأن توفر صناعة األغذيـة  حفز  (ب)

ة  والمشــروبات غيــر الكحوليــة منتجــات صــحية، وأال تســوِّق األغذيــة غيــر الصــحية والمشــروبات المحــالَّ
 بالسكر في صفوف األطفال.

  في وضع وتنفيذ آلية للرصد والمساءلة. اإلسهام  (ج)
  

  اع الخاص:القط
مســـاندة إنتـــاج األغذيـــة والمشـــروبات غيـــر الكحوليـــة التـــي تســـهم فـــي النظـــام الغـــذائي الصـــحي وتيســـير   (أ)

 الحصول عليها.
  .تيسير سبيل ممارسة النشاط البدني والمشاركة فيه  (ب)

  
  المؤسسات الخيرية:

 بأن سمنة األطفال تهدد صحتهم، وتحصيلهم الدراسي، ومعالجة هذه المسألة المهمة. اإلقرار  (أ)
  تعبئة األموال الالزمة لدعم البحوث، وبناء القدرات، وٕايتاء الخدمات.  (ب)

  
  المؤسسات األكاديمية:

وٕادراج هـــذه المســـألة فـــي المنـــاهج  المعلومـــات نشـــر خـــالل مـــن األطفـــال ســـمنة مـــن الوقايـــة إبـــراز أهميـــة  (أ)
 الدراسية المناسبة.

 البيِّنات المؤيدة لتنفيذ السياسات.التصدي لفجوات المعرفة القائمة بتوفير   (ب)
  .والمساءلةدعم أنشطة الرصد   (ج)
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وتتمثــل العقبــة الكبــرى أمــام التقــدم الفعــال علــى طريــق الحــد مــن ســمنة األطفــال فــي االفتقــار إلــى االلتــزام   -٨
  وعجز الحكومات والجهات الفاعلة األخرى عن احتياز الملكية، وتسنم القيادة، واتخاذ التدابير الضرورية. السياسي

  
ومــن واجــب الحكومــات أن تســتثمر فــي نظــم متينــة للرصــد والمســاءلة بغيــة تتبــع انتشــار ســمنة األطفــال.   -٩

السياسات وفي إتاحة البيِّنـات عـن أثـر التـدخالت  حيوية في توفير البيانات الالزمة لوضع بأهميةوتتسم هذه النظم 
  وفعاليتها.

  
الصــحة العالميــة، وســائر  وضــرورة معالجــة المســألة المعقــدة لســمنة األطفــال. ولمنظمــة أهميــةوتقــّر اللجنــة   -١٠

المنظمات الدولية ودولها األعضاء، والجهات الفاعلة غير الدول، دور حاسم تضطلع به في تطويع الزخم وضمان 
  بقاء كل القطاعات ملتزمة بالعمل معًا للوصول إلى خاتمة إيجابية.

  
  

  والمسؤوليات المتعلقة بتنفيذ التوصيات اإلجراءات
  

نفيــذ النــاجح للتوصــيات يتطلــب التــزام عــدد مــن الوكــاالت بتــوفير المــدخالت، والتركيــز، تــدرك اللجنــة أن الت  -٥١
  والدعم. وتشمل اإلجراءات والمسؤوليات ما يلي:

  
  اإلجراءات

  منظمة الصحة العالمية:
 

  المبررات

الطابع المؤسسي علـى  إضفاء  (أ)
نهــج شــامل يــدوم طــوال العمــر للقضــاء 
ـــال وذلـــك عبـــر كـــل  علـــى ســـمنة األطف
المجــــاالت التقنيــــة المعنيــــة فــــي المقــــر 
الرئيســـــــي لمنظمـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة 

 ومكاتبها اإلقليمية والقطرية.
وضـــــع إطـــــار، بالتشـــــاور مـــــع   (ب)

الـــــــدول األعضـــــــاء، لتنفيـــــــذ توصـــــــيات 
 اللجنة.

ى توفير الدعم تعزيز القدرة عل  (ج)
التقني للعمل على القضاء علـى سـمنة 
األطفــــــال علــــــى المســــــتويين العــــــالمي، 

 واإلقليمي، والمستوى الوطني.
دعــــــــــــم الوكــــــــــــاالت الدوليــــــــــــة،   (د)

والحكومات الوطنية، والجهـات المعنيـة 
صــاحبة المصــلحة فــي االعتمــاد علـــى 
االلتزامــــــــات القائمــــــــة لضــــــــمان تنفيـــــــــذ 

علــــــى اإلجــــــراءات المتعلقــــــة بالقضــــــاء 
ســــــــــمنة األطفــــــــــال علــــــــــى المســــــــــتويين 
العـــــــــــــالمي، واإلقليمـــــــــــــي، والمســـــــــــــتوى 

 الوطني.

الضـــروري المحافظـــة علـــى الـــزخم لمعالجـــة هـــذه المســـألة المعقـــدة  مـــن
ـــدير الحـــوار الرفيـــع المســـتوى  ـــة. ويمكـــن للمنظمـــة أن ت والبالغـــة األهمي
وتدعو إلى إجرائه ضمن منظومة األمم المتحـدة ومـع الـدول األعضـاء 
وفيمـــا بينهـــا، بغيـــة البنـــاء علـــى االلتزامـــات المقدمـــة فـــي إطـــار أهـــداف 

لالجتمـــــاع الرفيـــــع المســـــتوى اإلعـــــالن السياســـــي ة، و التنميـــــة المســـــتدام
للجمعيـــــة العامـــــة بشـــــأن الوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غيـــــر المعديـــــة (غيـــــر 
السارية) ومكافحتها، وٕاعالن روما الصادر عن المؤتمر الدولي الثـاني 
المعني بالتغذية، لتناول اإلجراءات المفصـلة فـي هـذا التقريـر مـن أجـل 

  ١وضع حد لسمنة األطفال.
  

ن للمنظمــــة، اعتمــــادًا علــــى وظيفتهــــا المتصــــلة بوضــــع القواعــــد ويمكــــ
ـــــة  ـــــر شـــــبكة مكاتبهـــــا اإلقليمي ـــــى المســـــتوى العـــــالمي وعب والمعـــــايير عل
والقطرية، أن تقدم المساعدة التقنية من خالل وضع المبادئ التوجيهية 
واألدوات والمعــــايير أو االســــتناد إليهــــا لــــدعم توصــــيات اللجنــــة وســــائر 

  نظمة على الصعيد القطري.المهام المعنية للم
  

وبمقــــــدور المنظمــــــة أن تعمــــــم اإلرشــــــادات المتعلقــــــة بالتنفيــــــذ والرصــــــد 
والمســاءلة، وأن ترصــد التقــدم المحــرز فــي مجــال القضــاء علــى ســمنة 

 األطفال وتبّلغ عنه.
  
  
  

                                                           
 من أجل االطالع على كامل المعلومات. ٦٩/٨انظر ملحق الوثيقة ج   ١
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تعزيز البحوث التعاونية بشـأن   (ه)
القضـــــــاء علـــــــى ســـــــمنة األطفـــــــال مـــــــع 
التركيـــز علـــى الـــنهج الـــذي يمتـــد علـــى 

 مدار العمر.
ـــــــدم   (و) ـــــــارير عـــــــن التق تقـــــــديم التق

المحـــــرز علـــــى طريـــــق القضـــــاء علـــــى 
   سمنة األطفال.

 
  المنظمات الدولية:

ـــــدرات   (أ) ـــــاء الق ـــــى بن التعـــــاون عل
ودعــــم الــــدول األعضــــاء فــــي التصــــدي 

 لسمنة األطفال.

  
يســـمح التعـــاون فيمـــا بـــين المنظمـــات الدوليـــة بمـــا فيهـــا وكـــاالت األمـــم 
المتحـــــدة األخـــــرى بتعزيـــــز إرســـــاء عالقـــــات الشـــــراكة والشـــــبكات علـــــى 
الصــعيدين العــالمي واإلقليمــي مــن أجــل الــدعوة، وتعبئــة المــوارد، وبنــاء 
القدرات، والبحث القائم على التعاون. ويمكن لفرقة عمل األمم المتحدة 

ة بـــين الوكـــاالت والمعنيـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية أن تـــدعم المشـــترك
  الدول األعضاء في التصدي لسمنة األطفال.

  الدول األعضاء:
  

احتيـــــــــــاز الملكيـــــــــــة، وتـــــــــــوفير   (أ)
ـــــادة، وقطـــــع االلتزامـــــات السياســـــية  القي
بشـــــأن معالجـــــة ســـــمنة األطفـــــال علـــــى 

 المدى الطويل.
ــــــــــع   (ب) تنســــــــــيق مســــــــــاهمات جمي

الحكوميـــــــــة القطاعـــــــــات والمؤسســـــــــات 
، بمـــــا فــــــي المســـــؤولة عـــــن السياســــــات
الحصــر،  ذلــك، وعلــى ســبيل المثــال ال

مـــا يلـــي: التعلـــيم؛ واألغذيـــة والزراعـــة؛ 
والتجارة والصـناعة؛ والتنميـة؛ والشـؤون 
الماليـــــــــــــــة واإليـــــــــــــــرادات؛ والرياضـــــــــــــــة 
واالســـتجمام؛ واالتصـــاالت؛ والتخطـــيط 
البيئــــــي والعمرانــــــي؛ والنقــــــل والشـــــــؤون 

 دل التجاري.االجتماعية؛ والتبا
ضــــمان جمــــع بيانــــات منســــب   (ج)

كتلـــة الجســـم حســـب الســـن فيمـــا يتعلـــق 
باألطفال، بما في ذلـك الفئـات العمريـة 
غير المرصـودة حاليـًا، وتحديـد أهـداف 

 وطنية بشأن سمنة األطفال.
وضـــــــــــع مبـــــــــــادئ توجيهيـــــــــــة،   (د)

وتوصـــيات بشـــأن إجـــراءات السياســـات 
التــــــــــــي تكفــــــــــــل اإلشــــــــــــراك المناســــــــــــب 

يـــــــة، بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــك للقطاعـــــــات المعن
القطـــــاع الخـــــاص، حســـــب االقتضـــــاء، 

  
  

انطالقـــة  ضـــمانالنهائيـــة فـــي  المســـؤوليةتقـــع علـــى عـــاتق الحكومـــات 
ـــــــه، ال ينبغـــــــي تفســـــــير  ـــــــاة. وعلي ـــــــى درب الحي صـــــــحية لمواطنيهـــــــا عل
االضطالع بدور نشط في التصدي لسمنة األطفال على أنه تدخل في 
الخيارات الشخصية، إذ إنه باألحرى امتالك الدولة لناصية األمور في 
نمــو رأس مالهــا البشــري. ومــن الجلــي أن المشــاركة النشــطة للوكــاالت 

تعـــددة تعـــد أمـــرًا ضـــروريًا للتصـــدي لســـمنة األطفـــال علـــى الحكوميـــة الم
نحو فعال. وهناك ميل يمكـن فهمـه إلـى اعتبـار السـمنة مشـكلة تخـص 

  قطاع الصحة. 
  

إال أن الوقايــــة مــــن ســــمنة األطفــــال تتطلــــب تنســــيق مســــاهمات جميــــع 
 القطاعــــات والمؤسســــات الحكوميــــة المســــؤولة عــــن السياســــات. ويجــــب

علـــى الحكومـــات وضـــع ُنهـــج مالئمـــة تشـــمل الحكومـــة ككـــل مـــن أجـــل 
التصــدي لســمنة األطفــال. وفضــًال عـــن ذلــك، يتعــين علــى الحكومـــات 
اإلقليميـــة والمحليـــة إدراك التزاماتهـــا وتســـخير المـــوارد والجهـــود لضـــمان 

 االستجابة المنسقة والشاملة على هذه المسألة.
  

أن تحــــدد غايــــات ومعــــالم يمكــــن للحكومــــات باســــتخدام هــــذه البيانــــات 
متوســـــطة متصـــــلة بالســـــمنة ومتســـــقة مـــــع الغايـــــات العالميـــــة المتعلقـــــة 
بالتغذية واألمراض غير السارية التي حددتها جمعية الصحة العالميـة. 
وينبغي لهـا أن تـدرج فـي أطـر الرصـد الوطنيـة الخاصـة بهـا المؤشـرات 

تقـدم المحـرز الدولية المتفق عليها والمرتبطة بحصـائل السـمنة (لتتبـع ال
فـــي تحقيـــق الغايـــات الوطنيـــة) وتنفيـــذ بـــرامج النظـــام الغـــذائي والنشـــاط 
البــــدني (بمــــا فــــي ذلــــك تغطيــــة التــــدخالت) وبيئــــة السياســــات المتعلقــــة 
بالسـمنة (بمــا فــي ذلــك الترتيبـات والقــدرات واالســتثمارات المؤسســية فــي 

لـى مجال الوقاية من السمنة ومكافحتها). ويتعين االضطالع بالرصد إ
 أقصى حد ممكن عبر آليات الرصد القائمة.
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بغية تنفيذ اإلجراءات الراميـة إلـى الحـد 
مـن سـمنة األطفـال، علـى النحـو الـوارد 

  في هذا التقرير.
  
  
 

  الجهات الفاعلة غير الدول

  
 

  
  
  
  

ــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول مــن االضــطالع  هنــاك عــدة طــرق تمكَّ
بــدور مهــم وداعــم فــي مواجهــة التحــدي الــذي تطرحــه ســمنة األطفــال. 
وكمـــــا يتبـــــين مـــــن هـــــذا التقريـــــر، تتـــــأثر ســـــمنة األطفـــــال تـــــأثرًا شـــــديدًا 
ـــــة  ـــــة، وبالبيئ ـــــدني والتغذي ـــــة والنشـــــاط الب ـــــة باألغذي بالســـــلوكيات المتعلق

ـــــ ـــــة بشـــــأن مظهـــــر الجســـــم، المدرســـــية واالجتماعي ـــــالمواقف الثقافي ة، وب
 وبتصرفات القطاع الخاص.وبسلوك البالغين، 

  
  المنظمات غير الحكومية:

  
العمـــل علـــى تســـليط األضـــواء   (أ)

علـــى الوقايـــة مـــن ســـمنة األطفـــال مـــن 
 خالل جهود الدعوة ونشر المعلومات.

المســـــــتهلكين علـــــــى أن  حفـــــــز  (ب)
يطـــــــالبوا الحكومـــــــات بمســـــــاندة أنمـــــــاط 
ـــأن تـــوفر صـــناعة  ـــاة الصـــحية، وب الحي
ــــر الكحوليــــة  ــــة والمشــــروبات غي األغذي
منتجـــات صـــحية، وأال تســـوِّق األغذيـــة 
ة  غيـــــر الصـــــحية والمشـــــروبات المحـــــالَّ

 بالسكر في صفوف األطفال.
في وضـع وتنفيـذ آليـة  اإلسهام  (ج)

 للرصد والمساءلة.

  
  

علـــــى الـــــرغم مـــــن أن الحكومـــــة هـــــي التـــــي تتـــــولى أمـــــر وضـــــع إطـــــار 
السياســات، فــإن أنشــطة إعــداد حمــالت التوعيــة والمعلومــات التغذويــة، 
وتنفيـــذ البـــرامج، ورصـــد الجهـــات الفاعلـــة ومســـاءلتها بشـــأن االلتزامـــات 
المقدمة، هـي مـن المهـام التـي تتقاسـمها الحكومـة مـع المجتمـع المـدني 

  في بعض البلدان.
  
 منصـــةكـــن أن تشـــرك الحركـــات االجتماعيـــة أفـــراد المجتمـــع وتتـــيح ويم

 للدعوة والعمل.
  
  

  
  القطاع الخاص:

  
إنتــــــــــــــاج األغذيــــــــــــــة  مســــــــــــــاندة  (أ)

والمشروبات غير الكحوليـة التـي تسـهم 
فـــي النظـــام الغـــذائي الصـــحي وتيســـير 

 الحصول عليها.
ســـبيل ممارســـة النشـــاط تيســـير   (ب)

 .البدني والمشاركة فيه

  
  
  

لــيس القطــاع الخــاص بالكيــان المتجــانس إذ إنــه يشــمل قطــاع اإلنتــاج 
الغذائي الزراعي، ودوائر صناعة األغذية والمشروبات غير الكحوليـة، 
وباعة التجزئة، وشركات خدمات األغذية، ومصنعي السـلع الرياضـية، 
وشــركات اإلعــالن والترفيــه، ووســائل اإلعــالم. ومــن المهــم بالتــالي أن 

تبـار هـذه الكيانـات التـي تتصـل أنشـطتها اتصـاًال مباشـرًا تؤخذ فـي االع
أو غيــر مباشــر بســمنة األطفــال إيجابيــًا أو ســلبيًا. ومــن الضــروري أن 
تنخـــــرط البلـــــدان بصـــــورة بنـــــاءة مـــــع القطـــــاع الخـــــاص لتشـــــجيع تنفيـــــذ 

  السياسات والتدخالت.
  

وتدرك اللجنة أن هناك عددًا من مبـادرات القطـاع الخـاص التـي يمكـن 
ن تخلِّف أثرًا إيجابيًا على سمنة األطفال. ومـن الضـروري تشـجيع لها أ

ــــادرات حيتمــــا تكــــون مســــندة بقاعــــدة مــــن  ــــات. هــــذه المب ويكتســــي البيِّن
التعــاون الــدولي أهميــة حيويــة إذ إن العديــد مــن الشــركات تعمــل علــى 
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الصــعيد العــالمي. علــى أنــه يجــب االهتمــام أيضــًا بالكيانــات والحــرفيين 
المحلي واإلقليمي. وقد سبق أن أدت عالقات التعـاون على المستويين 

مع دوائر الصناعة إلى بعض الحصائل المشجعة فيما يتصـل بالنظـام 
الغذائي والنشاط البدني. ويمكن تسريع وتيرة تحقيق المكاسب الصـحية 
علــى نطــاق العــالم عبــر مبــادرات دوائــر صــناعة األغذيــة الراميــة إلــى 

وأحجـــام وجبـــات األغذيـــة  ســـكر والملـــحالو محتويـــات الـــدهون الحـــد مـــن 
  المجهزة، وزيادة إنتاج الخيارات االبتكارية والصحية والمغذية.

  
وتــرى اللجنــة أن مــن الممكــن إحــراز تقــدم حقيقــي عــن طريــق المشــاركة 

  البناءة القائمة على الشفافية والمساءلة مع القطاع الخاص.
  المؤسسات الخيرية:

  
بـــــأن ســـــمنة األطفـــــال  اإلقـــــرار  (أ)

تهــــدد صــــحتهم، وتحصــــيلهم الدراســــي، 
 ومعالجة هذه المسألة المهمة.

تعبئــــة األمــــوال الالزمــــة لــــدعم   (ب)
البحـــــــــوث، وبنـــــــــاء القـــــــــدرات، وٕايتـــــــــاء 

 الخدمات.

  
  

فـي تمتع المؤسسات الخيرية بموقع فريد يتيح لها اإلسـهام بشـكل كبيـر 
شــــــطة الرصــــــد المشــــــاركة أيضــــــًا فــــــي أنو الصــــــحة العموميــــــة العالميــــــة 

 والمساءلة.

  
  المؤسسات األكاديمية:

  
 ســمنة مــن الوقايــة إبــراز أهميــة  (أ)

 المعلومــــات نشــــر خــــالل مــــن األطفــــال
ــــــــاهج  ــــــــي المن وٕادراج هــــــــذه المســــــــألة ف

 الدراسية المناسبة.
ــــــــة   (ب) التصــــــــدي لفجــــــــوات المعرف

البيِّنـــات المؤيـــدة لتنفيـــذ القائمـــة بتـــوفير 
 السياسات.

 الرصـــــــــــــــــددعـــــــــــــــــم أنشـــــــــــــــــطة   (ج)
 .والمساءلة

  
  
  

فــي التصــدي لســمنة األطفــال  المؤسســات األكاديميــة يمكــن أن تســاهم
عبـــر الدراســـات عـــن عوامـــل الخطـــر والمحـــددات البيولوجيـــة والســـلوكية 

  الت في كل مجال من هذه المجاالت.وعن فعالية التدخ ،والبيئية
 
 
  

  
  

  مواضيع الرصد والمساءلة واالستنتاجات على التوالي.] ٦٢والفقرة  ٦١إلى  ٥٢ تتناول الفقرات من [
__________________  
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      ١٣الملحق 

  التوصيات الواردة في تقرير لجنة المراجعة المعنية 
  ) ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( بدور

  ١مواجهة فاشية اإليبوال واالستجابة لها في
  

  ]٢٠١٦ مايو/ أيار ١٣ –، الملحق ٦٩/٢١[ج
  

مـن التقريـر الرئيسـي المقدمـة  ١٥٠إلى  ١وتتناول الفقرات من  ،الموجز ١٢إلى  ١تتضمن الفقرات من  [  
والمعلومـات األساسـية وأســاليب العمـل ومــدى فعاليـة تنفيــذ اللـوائح الصــحية الدوليـة فــي إطـار مكافحــة وبـاء اإليبــوال: 

  دور الدول األعضاء.]
  

  التوصيات
  

 فــي وفعاليــة بســرعة لهــا واالســتجابة العموميــة الصــحة لطــوارئ التأهــب فــي غبتــهر  فــي جــاداً  العــالم كــان إذا  -١٥١
 العالميـة االسـتجابة شـابت التـي جحافـاتإلا يعـالج وأن للـوائح، المعطـاة األولويـة مـن يزيـد أن عليـه يجـب المستقبل،
  . اللوائح تنفيذ تنسيق في المنظمة دور يعزز وأن لإليبوال،

  
 اقتراحــات إلــى باالســتناد اللــوائح تنفيــذ لضــمان اســتراتيجية) ١(: وهمــا مجمــوعتين، إلــى توصــياتنا وتنقســم  -١٥٢
  ).١٢-٧ التوصيات( بالفعل القائمة التنفيذ نهوج بتعزيز اللوائح تنفيذ وتحسين) ٢( ؛)٦-١ التوصيات( جديدة

  
  تعديلها ال اللوائح تنفيذ: ١ التوصية

  
  : يلي ما المراجعة لجنة وجدت

  
 نص في جسيمة قصور أوجه عن تنتج لم لإليبوال الدولية االستجابة في الفشل جوانب أن اللجنة هذه ترى  -١٥٤
ــاً  إطــاراً  تظــل اللــوائح أن المراجعــة لجنــة وتــرى. اللــوائح  للمخــاطر الــدولي االنتشــار مــن للوقايــة عنــه غنــى ال قانوني
  . التنفيذ ضعف في يتمثل اللوائح تطرحه الذي العام التحدي وأن. واحتوائها العمومية بالصحة المحدقة

  
 فـي سـنوات عـدة تسـتغرق سـوف التعـديل عمليـة بـدء أن المراجعـة لجنـة رأت للـوائح، دقيـق اسـتعراض وبعد  -١٥٥
 مناقشة على لينصب اللوائح تنفيذ عن بعيداً  التركيز العملية هذه تصرف وقد عاجًال؛ أمراً  يعد اللوائح تنفيذ أن حين

 إلـــى شـــك، دون تحتـــاج اللـــوائح أحكـــام بعـــض بـــأن اللجنـــة إقـــرار مـــن الـــرغم وعلـــى. صـــياغتها أو آليتهـــا أو نطاقهـــا
 التعـديالت إجـراء مخـاطر بـأن اللجنـة شـعرت فقد مثًال، الدائمة التوصيات إصدار عملية تبسيط أجل من التحسين،

  .بكثير محتملة فوائد أي تفوق
  

 تتطلـــب ال اللـــوائح أن المراجعـــة لجنـــة قـــررت التقريـــر، هـــذا فـــي ردةاالـــو  الجديـــدة التوصـــيات إعـــداد وعنـــد  -١٥٦
  .التعديل

  
                                                           

 ).٢٠١٦) (١٤(٦٩ج ص عانظر المقّرر اإلجرائي    ١
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  :يلي بما المراجعة لجنة وتوصي
  .ذلك من فائدة وال الحاضر الوقت في اللوائح لتعديل عملية لبدء داعٍ  يوجد ال

  واستجابتها العمومية الصحة تأهب لتحسين عالمية استراتيجية خطة وضع: ٢ التوصية
  :يلي ما المراجعة لجنة وجدت

  
 البلـدان إلـى المشورة وقدمت إقليمية، واستراتيجيات تقنية، إرشادات وضعت قد المنظمة أن من الرغم على  -١٥٧
 تطبيقـاً  اللـوائح تطبيـق كيفية بشأن البلدان إلرشاد جامعة استراتيجية غياب فإن التنفيذ، بشأن مخصص أساس على

 للطــوارئ كافيــاً  تأهبــاً  بعــد يتأهــب لــم العــالم كــون فــي أســهم قــد العــالمي، الصــعيد علــى الُمحــرز التقــدم ورصــد عمليــاً 
 عـن بمفردهـا ستعجز الموارد إلى تفتقر التي البلدان أن الواضح فمن ذلك، عن وفضالً . الرئيسية العمومية الصحية
 يفيــد ولــن. ٢٠١٦ يونيــو/ حزيــران فــي المحــددة المهلــة نهايــة بحلــول األساســية بالقــدرة الخاصــة المتطلبــات تحقيــق
 وٕانمـا. غرض أي تحقيق في ودعمها، البلدان لملكية استراتيجية وضع دون أخرى رسمية غير نهائية مواعيد تحديد
  . للتحقيق قابلة ولكن طموحة رئيسية ومعالم غايات على تنص عالمية استراتيجية وضع يلزم
  

 القائل والواقع سريعة إجراءات اتخاذ ضرورة بين الموازنة تطرحه الذي التحدي إلى المراجعة لجنة وأشارت  -١٥٨
. وجيـزة فتـرة خالل الالزم النحو على الصحية الُنظم تعزيز في تنجح لن الموارد إلى تفتقر التي األطراف الدول بأن

 الصـــحة لتأهـــب المتواصـــل للتحســـين عشـــرية خطـــة فـــي تتمثـــل التحـــدي لهـــذا المالئمـــة االســـتجابة أن اللجنـــة وتـــرى
  . األولى الثالث السنوات في كأولوية اللوائح تنفيذ على التركيز مع العمومية،

  
  :يلي بما المراجعة لجنة وتوصي

  
 الـدول مع بالتعاون العمومية الصحة تأهب لتحسين عالمية جيةياسترات خطة وضع قيادة المنظمة ألمانة ينبغي

 وينبغـي. ورصـدها األساسـية القـدرات إرسـاء والسـيما اللـوائح تنفيـذ لضـمان المصـلحة، أصـحاب وسائر األطراف
 .الوطنية والخطط اإلقليمية المكاتب خطط وضع في العالمية االستراتيجية بالخطة االسترشاد

  
  األطراف والدول المنظمة أمانة

  
  : يلي ما االستراتيجية للخطة ينبغي  ١-٢

 إلجـراء الجمعيـة علـى ُتعرض ثم ٢٠١٧ عام في العالمية الصحة جمعية تعتمدها كي ُتعد أن  ١-١-٢
  . التنمية وشركاء البلدان ُتحرزه الذي للتقدم سنوي استعراض

 إطار باستخدام متواصل، نحو على وتحسينها األساسية القدرات الستعراض برنامجاً  تضع أن  ٢-١-٢
  . وتقييمها الدولية الصحية اللوائح لرصد المنظمة

 اللــــوائح تنفيــــذ تحســــين بهــــدف الواضــــحة األداء ومؤشــــرات العمليــــة مؤشــــرات علــــى تشــــتمل أن  ٣-١-٢
  .واستجابتها العمومية الصحية وتأهب

 لكـل العالميـة االسـتجابة فـي والضـعف القـوة جوانـب تقـّيم التـي األداء مؤشرات على تشتمل أن  ٤-١-٢
 قلقــاً  تســبب التــي العموميــة الصــحة وطــوارئ) ٦ التوصــية انظــر" (الدوليــة العموميــة الصــحة إنــذارات" مــن

  .  دولياً 
  ):٧ الشكل انظر( التالي الزمني لإلطار تخضع أن  ٥-١-٢

 خطــة وضــعت قــد تكــون أن عضــو دولــة لكــل ينبغــي ،٢٠١٧ ديســمبر/ األول كــانون بحلــول  •
 ،")وطنيــة عمــل خطــة(" عليهــا والحفــاظ الوطنيــة األساســية القــدرات لتطــوير األولويــات محــددة
ـــدوليين الشـــركاء مـــن بـــدعم  هـــذه علـــى المعنيـــة الحكومـــات موافقـــة وينبغـــي. االقتضـــاء عنـــد ال

 تبليـغ أجـل مـن وغايـات مؤشـرات تتضـمن أن وينبغـي اإلقليمـي، المكتـب مـع بالتشـاور الخطـط
  ).٥ التوصية انظر( المنظمة
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 والخارجيــة المشــتركة الداخليــة التقيــيم عمليــات الوطنيــة العمــل خطــة تتضــمن أن ينبغــي  •
 وأن ســنوات، ٥ كــل دوري أســاس علــى بانتظــام ُتجــرى التــي الُقطريــة للقــدرات المســتقلة

 الراميــة بالتــدابير وربطــه تقيــيم عمليــة كــل عــن العالميــة الصــحة جمعيــة إلــى تقريــر يقــدَّم
  .  عليها الحفاظ أو القدرات تحسين إلى

 خطـط تضـع أن اإلقليميـة المكاتـب لجميع ينبغي ،٢٠١٧ ديسمبر/ األول كانون بحلول  •
 العمـل خطـط لدعم تنقيحها ذلك بعد يستمر واألولويات، التكاليف محددة إقليمية تنفيذية
  .الُقطري الصعيد على المتواصل التحسين ولضمان الوطنية

 علــى واحــدة دورة اســتكملت قــد تكــون أن طــرف دولــة لكــل ينبغــي ،٢٠٢٢ عــام بحلــول  •
 العمـل خطـة واسـتعراض) ٥ التوصية انظر( المشترك الخارجي التقييم دورات من األقل

  .  الوطنية
 المــدة منتصــف اســتعراض اســتكملت قــد تكــون أن للمنظمــة ينبغــي ،٢٠٢٢ عــام بحلــول  •

  .لذلك وفقاً  الخطة وتنقيح الُمحرز التقدم على للوقوف العالمية االستراتيجية للخطة
 بشـأن العالميـة الصـحة جمعيـة إلـى تقريـراً  تقـدم أن للمنظمـة ينبغـي ،٢٠٢٧ عـام بحلـول  •

  .  الدولية الصحية واللوائح العالمية االستراتيجية الخطة استعراض
  

 التنميـــة وشـــركاء المنظمـــة مـــن المقـــدم والتقنـــي المـــالي الـــدعم تشـــمل أن العالميـــة االســـتراتيجية للخطـــة ينبغـــي ٢-٢
  .الوطنية العمل خطة في مسبقاً  المحددة الرئيسية المعالم ببلوغ كحافز الدعم هذا ربط وينبغي الخاص، والقطاع

  
  ٥و ٢ التوصيتين لتنفيذ الُمقترح الزمني اإلطار : ٧ الشكل

  

  
  
  

 األمانة والدول األطراف)(
النظر في إطار المنظمة 

الجديد للرصد والتقييم 
الخاص باللوائح واعتماده 

بما في ذلك أداة التقييم 
الخارجي المشترك الخاص 

 باللوائح*

  يقدمالمدير العام)** (
  تقرير لجنة المراجعة 
 )٢المعنية باللوائح ( 

يدعو المدير العام)(
جمعية الصحة إلى 

اعتماد الحزمة المنقحة 
للتبليغ السنوي التي تشمل 

 )٨-٥تقرير وحيد (

األمانة والدول (
األطراف)*** 

النظر في 
الخطة 

االستراتيجية 
العالمية توطئة 

  العتمادها
)١-١-٢( 

المكتب اإلقليمي) (
إعداد خطة المكتب 

ليمي ووضعها اإلق
  في صيغتها النهائية

)٥-١-٢( 

الدول األطراف) (
استشارة المكتب 
اإلقليمي ووضع 

خطة العمل الوطنية 
في صيغتها النهائية 

  واعتمادها
)٥-١-٢( 

الدول األطراف) (
استكمال دورة واحدة 

على األقل من التقييم 
الخارجي المشترك 

الخاص باللوائح 
وتنقيح خطة العمل 
الوطنية وتكرار ذلك 

  سنوات ٥كل 
 )١-٥؛ ٥-١-٢(

المنظمة: المدير العام (
 استكمالوالدول األطراف)

استعراض منتصف المدة 
وتنقيح الخطة 

االستراتيجية العالمية 
)٥-١-٢(

استكمال األمانة) (
االستعراض النهائي 
للخطة االستراتيجية 

العالمية والتبليغ 
 )٥-١-٢بشأنها (

  أيار/جمعية الصحة 
 ٢٠٢٧مايو 

  كانون األول/ 
 ٢٠٢٢ديسمبر 

  كانون األول/ 
 ٢٠٢٢ديسمبر 

  كانون األول/ 
 ٢٠٢٢ديسمبر 

  كانون األول/ 
 ٢٠٢٢ديسمبر 

  أيار/جمعية الصحة 
 ٢٠١٧مايو 

  أيار/جمعية الصحة 
 ٢٠١٦مايو 

(الدول األطراف) بدء تنفيذ إطار 
المنظمة للرصد والتقييم الخاص 
باللوائح وٕاجراء التقييم الخارجي 

)١-٥المشترك (
خطة  (الدول األطراف) تحديث

العمل الوطنية استنادًا إلى نتائج 
 )٢-٥التقييم الخارجي المشترك (

  *    هذا المقرر اإلجرائي ليس جزءًا من تقرير لجنة المراجعة المعنية باللوائح
  **  سيؤدي ذلك إلى بدء الخطة االستراتيجية العالمة من جانب المنظمة

 *** سيؤدي ذلك إلى بدء إعداد خطة العمل الوطنية

لجنة المراجعة المعنية باللوائح الصحية الدوليةالمصدر: 
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    العالمية االستراتيجية الخطة دعم ذلك في بما اللوائح، تنفيذ عملية تمويل: ٣ التوصية
  

  :يلي ما المراجعة لجنة وجدت
  

 مـن الالزمـين والتعـاون بالتمويـل كافيـاً  اهتمامـاً  الـدوليون التنمية وشركاء األطراف الدول من العديد يعط لم  -١٥٩
 األساسـية القـدرات تنفيـذ تمويـل ويطـرح. عليهـا والحفـاظ اللـوائح بموجب الالزمة العمومية الصحة قدرات تعزيز أجل
 علـى الضـوء اإليبـوال وبـاء سـلط فقـد األطـراف؛ الـدول أمـام خاصـاً  تحـدياً  الهشـة والـدول الموارد المحدودة البلدان في
 قبــل الخــارجي والتقنــي المــالي الــدعم مــن كبيــر قــدر علــى الحصــول دون األمــاكن هــذه فــي اللــوائح تنفيــذ يتعــذر أنــه

 التـي للمـوارد الوطنيـة الملكيـة ممارسـة علـى قـادرة غير بأنها المتضررة البلدان بعض أفاد وقد. وبعده وأثنائه الحدث
  . الوطني الصعيد على والقدرة التنسيق زيادة ضرورة إلى أيضاً  يشير ما البالد، إلى الدوليون التنمية شركاء ُيدخلها

  
. اللـوائح لتنفيـذ الالزمـة الماليـة للمتطلبـات مفصـل مـالي تحليـل إجـراء بهـدف هـذه المراجعة لجنة ُتشكل ولم  -١٦٠
 يسـمح ال للتمويـل الحـالي المسـتوى أن تـرى وأنهـا التقـدير عمليـات أجـرت قـد أنهـا إلـى اللجنـة أشارت فقد ذلك، ومع

 أن إلـى المراجعـة لجنـة وتشـير. المسـتويات جميـع علـى والتنسـيق الـدعم مجـال في العالمية بواليتها بالوفاء للمنظمة
 االشــتراكات بزيــادة يوصــيان المتحــدة لألمــم التــابع المســتوى الرفيــع والفريــق لإليبــوال المبــدئي بــالتقييم المعنــي الفريــق
  . المنظمة ميزانية إلى المقدمة الُمقدَّرة

  
  :يلي بما المراجعة لجنة وتوصي

  
 علـى المـالي الـدعم بتـوفير عـاجالً  التزامـاً  يقطعـوا أن الـدوليين التنميـة وشـركاء األطـراف والـدول للمنظمـة ينبغي
  .العالمية االستراتيجية للخطة الناجح التنفيذ أجل من والدولي واإلقليمي الوطني الصعيد

  
  األطراف الدول

  
 اللـــوائح بموجـــب الالزمـــة األساســـية القـــدرات لتطـــوير المالئمـــة المـــوارد تخصـــيص األطـــراف للـــدول ينبغـــي  ١-٣

  . الوطني الصحي النظام في أولوية ذي كعنصر وتقييمها، عليها والحفاظ
  
 إنشـاء إلتاحـة ،٢٠١٧ عـام مـن بدءاً  المنظمة أمانة إلى المقدمة المساهمات زيادة األطراف للدول وينبغي  ٢-٣

 صــعيد علــى الصــحية، الطــوارئ مجــال فــي المخــاطر عــن والتبليــغ المخــاطر، وٕادارة المخــاطر، لتقــدير فعــال برنــامج
 يسمح الذي للطوارئ، االحتياطي المنظمة صندوق ذلك في بما والُقطري، اإلقليمي الصعيدين وعلى الرئيسي المقر

  .الموارد المحدودة البلدان في للطوارئ الفعالة االستجابة بدعم للمنظمة
  

  المنظمة أمانة
  
 مــن كجــزء الــدوليين، التنميــة شــركاء مــع بالتعــاون األطــراف الــدول إلــى المســاعدة تقــدم أن لألمانــة ينبغــي  ٣-٣

  .اللوائح تنفيذ أجل من التكاليف المحددة الوطنية العمل وخطة العالمية، االستراتيجية الخطة
  
 األطـراف أو األخـرى األطـراف والـدول المحـدودة المـوارد ذات البلـدان بـين الشـراكة تيسـر أن لألمانة ينبغي  ٤-٣

 إجــراء علــى المســاعدة هــذه تتوقــف أن ويجــب. والماليــة التقنيــة للمســاعدة األولويــة إعطــاء لضــمان الدوليــة الفاعلــة
  .  مسبقاً  المحددة الرئيسية المعالم ببلوغ المالية الحوافز وربط األساسية للقدرات مستقل الستعراض البلدان

  
 الحـوافز توفير على التشجيع أجل من األطراف والدول التنمية شركاء بين التعاون تيسر أن لألمانة ينبغي  ٥-٣

  .المستجدة العمومية الصحية الطوارئ في الدعم وتقديم األساسية القدرات من للمتطلبات االمتثال على المالية
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  الدوليون التنمية شركاء
  

  :الوطنية العمل وخطط اإلقليمية المكاتب وخطط العالمية االستراتيجية للخطة دعماً  يلي ما تنفيذ ينبغي  -١٦١
  
 والمرتفعـة المتوسـطة والبلـدان الـدولي، والبنـك اإلنمائيـة، المتحـدة األمم مجموعة مثل التنمية لشركاء ينبغي  ٦-٣

 المـالي الـدعم إلـى تحتـاج التـي البلـدان إلـى والدعم التمويل تقديم تواصل أن اللوائح، من ٤٤ المادة بموجب الدخل،
  .الوطنية الخطة في مسبقاً  المحددة الرئيسية بالمعالم كحافز الدعم هذا ربط وينبغي والتقني،

  
 تعزيـز مـن األطـراف الـدول وتمكـين التمويـل، إتاحة بزيادة المنظمة، من بدعم يقوم أن الدولي للبنك ينبغي  ٧-٣

  .تأثراً  األسرع البلدان على التركيز مع عاجلة، بصفة اللوائح بموجب الالزمة األساسية القدرات
  

 تنفيـذ فـي المتحدة األمم منظومة داخل للمنظمة القيادي الدور وتأكيد باللوائح الوعي إذكاء: ٤ التوصية
   اللوائح

  
  :يلي ما المراجعة لجنة وجدت

  
 لدســـتور وفقـــاً  قانونـــاً  ملزمـــة والمنظمـــة األطـــراف الـــدول يجعـــل الجوانـــب متعـــدد أساســـياً  إطـــاراً  اللـــوائح تـــوفر  -١٦٢

. الدولي الصعيد على تنتشر قد التي تلك والسيما األمراض، مخاطر من العالم سكان حماية بشأن باتفاق المنظمة،
 علـى العمومية، الصحة طوارئ أثناء الممكن ولدورها للوائح العالمي الصعيد على كافٍ  فهم هناك فليس ذلك، ومع
  .المتحدة األمم ومنظومة الحكومات نطاق

  
 وفــي العموميــة الصــحة أزمــات فــي واضــحة قيــادة إلــى الحاجــة اإليبــوال أزمــة مــن المســتمدة البّينــات وأكــدت  -١٦٣
 اللجنـة نظرت وقد. المنظمة والية صميم في تقع القيادة هذه أن المراجعة لجنة واعتبرت. بسواء سواءً  اللوائح مجال
 العموميـة الصحة بأزمات ُتعنى المستوى رفيعة لجنة بإنشاء المتحدة لألمم التابع المستوى الرفيع الفريق توصية في

 قـد الهيكـل هـذا أن تـرى اللجنـة فـإن العـالمي، الصـعيد على اللوائح بشأن الوعي إذكاء بأهمية اإلقرار ومع. العالمية
 صـــالحيات وفـــي الطـــوارئ أثنـــاء الشـــؤون تصـــريف فـــي األمـــور اخـــتالط إلـــى بالتـــالي ويـــؤدي المنظمـــة، واليـــة يكـــرر
  . اللوائح تنفيذ في القيادة بدور المنظمة اضطالع أهمية اللجنة وأكدت. العالمية الصحة جمعية

  
  :يلي بما المراجعة لجنة وتوصي

  
 وتأكيـد. الـدعوة تتـولى جهـة تعيـين طريـق عـن المتحـدة األمم منظومة داخل بها واإلقرار باللوائح الوعي تحسين
  .وحكمه اللوائح تنفيذ قيادة في للمنظمة الرئيسي الدور

  
  المتحدة لألمم العام األمين

  
 العـام لألمـين الخـاص الممثـل صـالحيات فـي واليـة إدراج فـي ينظـر أن المتحـدة لألمـم العـام لألمين ينبغي  ١-٤

 الجيــد الفهــم ضــمان أجــل مــن اللــوائح إلــى الــدعوة عــن كمســؤول ليعمــل الكــوارث، مخــاطر مــن للحــد المتحــدة لألمــم
 تنفيــذها ورصــد الدوليــة، المنظمــات وفــي الحكومــات فــي القطاعــات صــعيد علــى بــارزة مكانــة فــي ووضــعها للــوائح،

 خـارج مـن قويـة رسـالة يشـكل وأن بـاللوائح واإلقـرار العـالمي الـوعي يحسـن أن ذلـك شـأن ومـن. كثـب عن المتواصل
  .الصحة وزارات إلى بالنسبة فقط وليس البلدان حكومات إلى بالنسبة اللوائح أهمية بشأن المنظمة
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   المتحدة لألمم العام واألمين العالمية الصحة لمنظمة العام المدير
  
 للمنظمـة المحـوري الـدور تعزيـز المتحـدة لألمـم العـام واألمـين العالميـة الصـحة لمنظمة العام للمدير ينبغي  ٢-٤
 تـدعم وال). ١٢ التوصـية انظـر( العموميـة الصـحة بطـوارئ يتعلـق فيمـا بشـأنها والتبليـغ وٕادارتهـا المخـاطر تقدير في

 حاليــًا، المقتــرح النحــو علــى العالميــة العموميــة الصــحة بأزمــات ُتعنــى المســتوى رفيعــة لجنــة إنشــاء المراجعــة لجنــة
 تنفيذ بشأن قرارات أي اتخاذ قبل معاً  للمنظمة العام والمدير المتحدة لألمم مالعا األمين يتشاور بأن اللجنة وتوصي
  . المتحدة لألمم التابع المستوى الرفيع الفريق تقرير في الواردة ٢٦ التوصية

  
 لطـــوارئ متعـــددة لقطاعـــات الشـــاملة العالميـــة االســـتجابة تنســـيق فـــي للمنظمـــة القيـــادي الـــدور مـــع وتمشـــياً   ٣-٤

 المتحــدة لألمــم العــام واألمــين المنظمــة مــدير بــين مبكــرة مشــاورة بــإجراء المراجعــة لجنــة توصــي العموميــة، الصــحة
  .ومنسقة فعالة عالمية استجابة حشد لتيسير

  
   وتعزيزه األساسية للقدرات الخارجي التقييم اعتماد: ٥ التوصية

  
  :يلي ما المراجعة لجنة وجدت

  
 فــي اللـوائح بموجـب الالزمـة األساسـية القـدرات إرسـاء فــي األطـراف الـدول أحرزتـه الـذي التقـدم تقيـيم اسـتند  -١٦٤

 العديـد يشـوبه الذاتي التقييم فإن التقييم، هذا في شاركت قد المنظمة أن من الرغم وعلى. الذاتي التقييم إلى معظمه
 مــن بــدعم ٢٠١٤ عــام نهايــة فــي ُأجــري الــذي الخــارجي التقيــيم مــن مــثالً  المكتســبة فــالخبرات. الضــعف جوانــب مــن

 السـابق الـذاتي التقيـيم يحـددها لـم األساسـية القـدرات فـي قصـور جوانب عن كشف المتوسط شرق إقليم في المنظمة
 مـن العمـل برنـامج ألن نظـراً  أنـه اللجنـة والحظـت. ضـرورياً  مكمـالً  يبـدو الخـارجي التقيـيم فـإن ثم، ومن. بها يقر أو

 الدوليـة، الصـحية اللـوائح تنفيـذ بشـأن فيـه المشـاركة البلـدان تبلِّـغ أن اآلخـر هـو يتطلب العالمي الصحي األمن أجل
ــاً  يمــثالن وقــد قــائم متوازيــان نظامــان ينشــأ أن احتمــال فــإن  اللــوائح رصــد بإطــار اللجنــة ورحبــت. البلــدان علــى عبئ

 الخـــاص األخطـــار لجميـــع الشـــامل المشـــترك الخـــارجي التقيـــيم أداة إعـــداد يشـــمل الـــذي وتقييمهـــا، الدوليـــة الصـــحية
 بـالتقييم الخـاص الجديـد الـنهج يقـدَّم وسـوف. العـالمي الصـحي األمـن أجـل مـن العمـل برنـامج مع بالتعاون باللوائح،

 التقيـــيم ُأطــر علــى اللجنـــة وتعرفــت. اعتمــاده علــى اللجنـــة وتشــجع والســتين، التاســعة العالميـــة الصــحة جمعيــة إلــى
  . العام لالطالع تقديراتها تتيح األخرى اُألطر أن والحظت الصلة، ذات األخرى

  
  :يلي بما المراجعة لجنة وتوصي

  
 كأفضـل بـه معترفـاً  اللـوائح بموجـب الالزمـة األساسـية للقدرات الخارجي التقييم يكمله الذي الذاتي التقييم يصبح

  . وتعزيزه اللوائح تنفيذ لرصد الممارسات
  

  األطراف الدول
  
 باسـتخدام ١األساسـية لقـدراتها تقيـيم بـإجراء تتعجـل أن األطراف الدول لجميع ينبغي ،٢٠١٦ عام من بدءاً   ١-٥

 بـاللوائح، الخـاص المشـترك الخـارجي التقييم أداة ذلك في بما وتقييمها الدولية الصحية اللوائح لرصد المنظمة إطار
 تمـــويالً  ويمـــول الطـــرف، الدولـــة وتعتمـــده المنظمـــة تعينـــه والخـــارجي الـــداخلي للتقيـــيم متكامـــل فريـــق ينفـــذه أن علـــى

. الفــور علــى المنظمــة إلــى التقييمــات هــذه نتــائج إحالــة وضــمان الموضــوعية، مــن األقصــى الحــد لتحقيــق مشــتركًا،
 وتكـراره ،٢٠١٩ ديسـمبر/ األول كانون بحلول األول المشترك الخارجي التقييم تستكمل أن طرف دولة لكل وينبغي
  . سنوات خمس كل األقل على

  

                                                           
 .باء ١و ألف ١ والمرفقين اللوائح من ٢٠و ١٩و ١٣و ٥ المواد بموجب   ١
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 واحـدة سـنة غضـون فـي) ٥-١-٢ التوصية انظر( الوطنية العمل خطط األطراف الدول تحدث أن ينبغي  ٢-٥
 والُقطريــة اإلقليميــة المكاتــب مــن بــدعم بــاللوائح، الخــاص المشــترك الخــارجي التقيــيم أداة باســتخدام التقيــيم إجــراء مــن

 الوطنية لألولويات وفقاً  القدرات في الثغرات تحديد الخطة هذه تتناول أن وينبغي. االقتضاء حسب للمنظمة التابعة
 باسـتخدام معالجتهـا يمكـن ال التـي القـدرات فـي الثغـرات سـد أجـل ومـن. اللـوائح بموجـب العموميـة الصـحة وأولويات
 التنميــة شــركاء مــن غيرهــا أو الشــريكة البلــدان مــع نشــيطة شــراكات تقــيم أن األطــراف للــدول ينبغــي الوطنيــة، المـوارد
  ).١٢ التوصية انظر( الدوليين

  
 إلـى سـنوياً  تقريـراً  تقـدم أن األساسـية، القـدرات مـن األدنـى الحـد بعـد تحقـق لـم التـي األطـراف للدول وينبغي  ٣-٥

 وعـن أحرزتـه الـذي التقـدم عـن محـددة معلومات على يشتمل ،٢٠١٧ مايو/ أيار من بدءاً  العالمية، الصحة جمعية
 أيضــاً  وينبغــي. بــاللوائح الخــاص المشــترك الخــارجي التقيــيم أداة باســتخدام التقيــيم مجــاالت مــن مجــال كــل حصــائل

 بالحفـاظ الخاصـة األنشـطة بشـأن المنظمـة إلـى سـنوياً  تقريـراً  تقـدم أن القـدرات هـذه حققت التي األطراف الدول على
  .المجاالت مختلف في القدرات وحالة القدرات على

  
 مـــن أي دمـــج يمكـــن ضـــروري، غيـــر نحـــو علـــى األطـــراف الـــدول علـــى التبليـــغ عـــبء زيـــادة لعـــدم وتوخيـــاً   ٤-٥

  .المنظمة إلى وحيد تقرير في المتطلبات هذه جميع أو التبليغ متطلبات
  

  المنظمة أمانة
  
 فـي اللـوائح تنفيـذ علـى البلدان مساعدة أجل من للتدريب وبرنامجاً  لإلرشادات دليالً  ُتعد أن للمنظمة ينبغي  ٥-٥

 وعمليــة األساســية، القــدرات مــن المتطلبــات يوضــحا أن التــدريب وهــذا اإلرشــادات لهــذه وينبغــي. المحــددة ســياقاتها
  .المنظمة وتبليغ التمويل، أو التنمية بشركاء والروابط التقييم،

  
 اللــوائح بموجــب التقــارير تقــدم التــي الــدول علــى ضــروري غيــر عبئــاً  ُيعــد المــزدوج التبليــغ نظــام ألن ونظــراً   ٦-٥

 الخاصـــة واليتهـــا تســـتخدم أن للمنظمـــة ينبغـــي كليهمـــا، العـــالمي الصـــحي األمـــن أجـــل مـــن العمـــل برنـــامج وبموجـــب
  .باللوائح الخاصة نفسها للتقارير العالمي الصحي األمن أجل من العمل برنامج استخدام لضمان العالمي بالتنسيق

  
 الـدول إلـى المقـدم التقنـي الـدعم أولويـات تحديـد في المخاطر على قائماً  نهجاً  تستخدم أن للمنظمة وينبغي  ٧-٥

  .والفاشيات المستجدة األمراض لمخاطر المعرضة الهشة والدول الموارد المحدودة
  
 طريقة في التالية التغييرات إدخال على الموافقة إلى العالمية الصحة جمعية يدعو أن العام للمدير وينبغي  ٨-٥

 جمعية إلى ُيقدم اللوائح تنفيذ بشأن وحيد تقرير على تنطوي بحيث واألمانة، األطراف الدول ِقبل من السنوي التبليغ
  :العالمية الصحة

  
 علــــى اتفقــــت أو األطـــراف الــــدول اســــتخدمتها التـــي التقيــــيم أداة عــــن تبلِّـــغ أن للمنظمــــة ينبغـــي   ١-٨-٥

  .باللوائح الخاص المشترك الخارجي التقييم أداة ذلك في بما استخدامها،
  

 التقييمـات جميـع نتـائج مـوجز تـوزع أن للمنظمة ينبغي العالمية، الصحة لجمعية دورة كل وفي   ٢-٨-٥
 التي) تستخدمها لم والتي باللوائح الخاص المشترك الخارجي التقييم أداة استخدمت التي تلك ذلك في بما(

  .  السابقة عشر االثني األشهر خالل ُأجريت
  
 الــدعم إليهــا قــدمت طــرف دولــة كــل بشــأن العالميــة الصــحة جمعيــة ُتعلــم أن للمنظمــة وينبغــي   ٣-٨-٥

 طبيعـة تلخـص وأن عليهـا، الحفـاظ/ تطويرهـا أو األساسية القدرات تقييم في األخرى الدعم أنواع أو التقني
  . ترتيباته وضعت أو المنظمة ويسرته ثالثة أطراف قدمته الذي الدعم ذلك في بما الدعم، هذا
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 المقـدم السـنوي تقريرهـا أن ضـمان وطنيـة عمـل خطـة أعـدت التـي األطراف الدول على ويجب   ٤-٨-٥
 واألنشـطة التنفيـذ حالـة عـن المعلومـات أحـدث على يشتمل اللوائح تنفيذ بشأن العالمية الصحة جمعية إلى

 ألحـــدث المكونـــة العناصـــر مـــن عنصـــر كـــل إلـــى تحديـــداً  باالســـتناد بشـــأنه، الُمحـــرز والتقـــدم بـــه الخاصـــة
 األساســـية لقـــدراتها العامـــة الحالـــة علـــى يشـــتمل وأنـــه الوطنيـــة، خطتهـــا وٕالـــى أجرتهـــا التـــي التقيـــيم عمليـــات

  .اإلجراءات من المزيد اتخاذ تتطلب التي القصوى األولوية ذات والمجاالت
  
 أن بــاللوائح، الخــاص المشــترك الخــارجي التقيــيم أداة تســتخدم لــم التــي األطــراف للــدول وينبغــي   ٥-٨-٥

 التبليـــغ مـــن كجـــزء ،٢٠١٦ عـــام بعـــد لمـــا عليهـــا والحفـــاظ األساســـية قـــدراتها تطـــوير بشـــأن نواياهـــا تلخـــص
  .العالمية الصحة جمعية إلى المنظمة خالل من السنوي

  
 القـدرات إلرسـاء المحـددة للمهلـة ثـان تمديـد علـى حصـلت التـي األطـراف الـدول لجميـع وينبغي   ٦-٨-٥

ــاً  مرحليــاً  تقريــراً  تقــدم أن ،)٢٠١٦ يونيــو/ حزيــران فــي المحــددة المهلــة أي( األساســية  المنظمــة إلــى ختامي
/ األول كـانون أقصـاه موعد في( وضعتها التي التنفيذ خطة في والموضح المنظم النحو على التنفيذ بشأن

  ).٢٠١٧ عام في العالمية الصحة جمعية إلى إلحالته ،٢٠١٦ ديسمبر
  

  الدوليون التنمية شركاء
  
 ذلــك فــي بمــا القائمــة، المبــادرات إلــى تســتند أن الــدخل والمرتفعــة المتوســطة والبلــدان التنميــة لشــركاء ينبغــي  ٩-٥

 اللــوائح تنفيــذ دعــم أجــل مــن مــثًال، الوطنيــة العموميــة الصــحة مؤسســات/ الصــحة وزارات بــين" التوأمــة" فــي النظــر
  .الهشة والدول الدخل والمتوسطة المنخفضة البلدان في والسيما الصحية، الُنظم لتعزيز متكامل نهج من كجزء

  
  المنظمة جانب من المخاطر عن والتبليغ المخاطر تقدير تحسين: ٦ التوصية

  
  :يلي ما المراجعة لجنة وجدت

  
 وٕادارة المخـاطر تقـدير فـي متكاملـة ولكـن محـددة مسـؤوليات للـوائح، وفقـاً  األطـراف والدول المنظمة تتحمل  -١٦٥

 األطــراف الــدول وال المنظمــة تحــظ لــم اإليبــوال، لوبــاء االســتجابة فأثنــاء ذلــك، ومــع المخــاطر؛ عــن والتبليــغ المخــاطر
 تنســق لــم المســؤوليات هــذه فــإن ذلــك، عــن وفضــالً . مالئــم نحــو علــى المســؤوليات بهــذه الوفــاء علــى الكافيــة بالقــدرة
  . جيداً  تنسيقاً 

  
 أدوات أقـوى من أداة دوليًا، قلقاً  تسبب عمومية صحية طارئة يشكل ما حدث أن العام المدير إعالن وُيعد  -١٦٦
 طـوارئ لجنـة انعقـاد إلـى بالدعوة الخاصة فالمعايير ذلك ومع. الصحة يهدد كبير خطر بوجود العالم إلنذار اللوائح
 المعــايير وكــذلك للجميــع، مفهومــة غيــر دوليــًا، قلقــاً  تســبب عموميــة صــحية طارئــة يشــكل مــا حــدث أن تحديــد وٕالــى

 مـع التعامـل وكيفيـة اللجنـة لهـذه المسـتمرة الواليـة توضـح إرشادات توجد فال وبالمثل، .الطارئة هذه بانتهاء الخاصة
 عموميـة صـحية طارئـة يشكل ال الحدث أن اللجنة قررت ثم طوارئ لجنة عقد إلى العام المدير دعا ما إذا الحدث،
 قلقـاً  تسـبب عموميـة صـحية طارئـة يشـكل أنـه عـن يعَلـن قـد الذي للحدث الثنائي الطابع يعني وقد. دولياً  قلقاً  تسبب
 يلــزم ولــذا. كــاف إنــذار دون طــوارئ حالــة إلــى النســبي التراخــي مــن بســرعة بــالتحول مطالــب العــالم أن ال، أو دوليــاً 
 الطارئــة بمعــايير تفــي ال التــي - المحتملــة المخــاطر بشــأن العــالم إنــذار أجــل مــن اإلنــذار مــن أوســط مســتوى إيجــاد

 المحتمـل االنتشـار مـن للحـد منسـقة إجـراءات اتخـاذ ذلك مع تتطلب ولكنها دولياً  قلقاً  تسبب التي العمومية الصحية
 المعنية الوطنية االتصال مراكز مع المتبادلة المتعددة المخاطر تقدير عمليات فبخالف ذلك، عن وفضالً . للمرض
 المنظمـــة لعمـــل جيخـــار  اســـتعراض أو شـــفافية هنـــاك ليســـت األحـــداث، عـــن المعلومـــات موقـــع خـــالل مـــن بـــاللوائح
 المنظمـة تقـدير وشـفافية فعالية تحسين أجل من إجراءاتها تغير أن المنظمة على ويتعين. المخاطر بتقدير الخاص
  . دولياً  قلقاً  تسبب قد التي العمومية بالصحة المحدقة للمخاطر
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 المتـرابط العـالم فـي وأنـه بالمعلومـات، المتعلقة المنظمة عمليات عن رضاء عدم هناك أن اللجنة والحظت  -١٦٧
 المقدمــة المعلومــات توقيــت مالئمــة بــين الموازنــة فــي النظــر تعيــد أن المنظمــة علــى يتعــين اليــوم، فيــه نعــيش الــذي
 األطـــراف الـــدول داخـــل العمليـــة وآثارهـــا اللـــوائح بشـــأن عمومـــاً  المعـــارف انعـــدام بســـبب الوضـــع تفـــاقم وقـــد. ودقتهـــا

 قـدمت عنـدما المنظمـة فـإن ذلـك ومـع. المناسب الوقت في اإليبوال ألزمة باالستجابة مطالبة كانت التي والمنظمات
  . مؤثرة وكانت كبير تقدير محل المعلومات هذه كانت المعلومات،

  
  :يلي بما المراجعة لجنة وتوصي

  
 عـن والتبليغ المخاطر لتقدير المنتظم االستعراض الرئيسي غرضها يكون دائمة، استشارية لجنة المنظمة تشكل

 التـي المخـاطر مـن جديـدة فئة خالل من لإلنذار متوسطاً  مستوىً  المنظمة وتنشئ المنظمة؛ جانب من المخاطر
 اســتراتيجية وتضــع الــدولي، العمــومي الصــحي اإلنــذار مســمى عليــه ويطلــق محــدد، نحــو علــى المتابعــة تتطلــب
  .للتبليغ محدثة

  
  المنظمة أمانة

  
 المشــورة وٕاســداء االســتعراض فــي الرئيســي غرضــها يتمثــل دائمــة استشــارية لجنــة تؤســس أن لألمانــة ينبغــي  ١-٦
 مـن تزيـد أن اللجنـة هـذه شـأن ومـن. المخاطر عن والتبليغ المخاطر تقدير بشأن منتظم نحو على العام المدير إلى

 وفي. فيها ةالثق تعزز وأن جودتها ومن المنظمة تجريها التي المخاطر عن والتبليغ المخاطر تقدير عمليات شفافية
. الزمـاً  اإلنذار يكون متى حول المنظمة إلى المشورة تقديم في يفيد قد دائمة استشارية لجنة تشكيل أن اللجنة، رأي

 كمـا العموميـة، الصـحة مجـال فـي الخبـراء مشـورة بتقـديم الخاصـة المنظمـة واليـة مـع اللجنـة هذه مثل إنشاء ويتواءم
 فـي الدائمـة االستشارية باللجنة الخاصة اإلرشادية العمل وأساليب االختصاصات وترد. اللوائح مع أيضاً  يتواءم أنه

  . الرابع التذييل
  
 تسـبب التـي العمومية الصحية الطارئة من أدنى يكون اإلنذار من جديداً  مستوىً  تعتمد أن لألمانة وينبغي  ٢-٦

 أن الـدولي العمـومي الصـحي اإلنـذار شـأن ومـن. الـدولي العمـومي الصـحي اإلنـذار مسـمى عليه وُيطلق دوليًا، قلقاً 
 تعـديل دون أطـراف، ودول أفرقـة عـدة بـه طالبـت الـذي لإلنـذار األوسـط المسـتوى لتحقيق وسريعة مرنة طريقة يمثل

 علــى االقتضــاء، عنــد يشــتمل للمخــاطر، محــدد تقــدير إجــراء الــدولي العمــومي الصــحي اإلنــذار وســيتطلب. اللــوائح
 الصــحي باإلنــذار يتعلــق فيمــا للمنظمــة وينبغــي. الدائمــة االستشــارية اللجنــة أعضــاء مــن للخبــراء الموضــوعي الــرأي

 اإلنـذارين هـذين مـن الغـرض تحـدد أن كليهمـا، دوليـاً  قلقـاً  تشـكل التـي العموميـة الصـحية وبالطارئة الدولي العمومي
 يتعـين التي العوامل وأما. العام علالطال متاح دليل في عليهما، تترتب التي والمالية التشغيلية والعواقب ومعاييرهما

  :الحصر ال المثال سبيل على يلي ما تشمل أن فينبغي الدولي، العمومي الصحي اإلنذار تحديد عند فيها النظر
  

  المرض طبيعة  •

  الجغرافي االنتشار  •

   االستجابة تنسيق عملية تعقيد مدى  •

  واإلعالمي السياسي االهتمام مدى  •

  حديثاً  استجد بمرض يتعلق الحدث كان إذا  •

  والتجارة السفر حركة على قيود فرض إلى يؤدي قد الحدث كان إذا  •

  دولياً  قلقاً  تسبب عمومية صحية طارئة إلى يتحول أن يحتمل الحدث كان إذا  •
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 أن ينبغــي األمــور، اخــتالط مــن والحــد المخــاطر مســتويات بمختلــف المتعلقــة اإلجــراءات اتســاق ولضــمان  ٣-٦
 المحــدث الطارئــة االســتجابة وٕاطــار اللــوائح نطــاق علــى االســتجابة وٕاجــراءات المخــاطر تصــنيف بــين العالقــة توثــق

 أصــــحاب جميــــع بهــــا يبلــــغ وأن واضــــح، نحــــو علــــى الوكــــاالت، بــــين المشــــتركة الدائمــــة اللجنــــة تشــــغيل ومســــتويات
  .المصلحة

  
 اإلقليميـة والمكاتـب الرئيسـي المقـر صـعيد علـى المخـاطر عـن للتبليـغ اسـتراتيجية تضع أن لألمانة وينبغي  ٤-٦

  :يلي ما تتيح والُقطرية،
  

 المغلوطــة للمعلومــات بســرعة والتصـدي المالئــم، الوقــت فــي المركـزة الرســمية المعلومــات تقـديم   ١-٤-٦
  .المتاحة االتصال أشكال جميع باستخدام المتغيرة، والظروف

 لتقـــديرات الســـريع النشـــر: يلـــي مـــا طريـــق عـــن المخـــاطر عـــن التبليـــغ بتحســـين البلـــدان ودعـــم   ٢-٤-٦
 المبــادئ وتحــديث دوليــًا؛ قلقــاً  تســبب قــد التــي العموميــة بالصــحة المحدقــة بالمخــاطر يتعلــق فيمــا المخــاطر
 الـدول جانـب مـن المخـاطر عـن التبليـغ تـدعم التـي األخـرى والمـواد ١الفاشـيات عن التبليغ بشأن التوجيهية
 المعلومــات تــوفير إلــى تســعى والتــي المحليــة، الظــروف لــتالئم خصيصــاً  تصــميمها يمكــن والتــي األطــراف،
  .اللوائح لفهم الالزمة

ــــة األطــــراف إلــــى والمالئمــــة والمتســــقة الواضــــحة الرســــائل تقــــديم   ٣-٤-٦  الخــــاص القطــــاع مــــن الفاعل
 تعــديل مــن لتمكينهــا الطــوارئ، وقــت فــي ،)مــثالً  والنقــل والتجــارة بالســفر والمعنيــة الصــيدالنية، الشــركات(

  .المبررة غير اإلجراءات وتالفي الرسائل لهذه وفقاً  وخططها عملياتها

 تبـادل أجل من وحازمًا، استباقياً  استخداماً  اللوائح من ١١ المادة في الواردة األحكام واستخدام   ٤-٤-٦
 األطــراف الـدول مـع والمشـاركة والجمهــور، األطـراف الـدول مـع العموميــة الصـحة مخـاطر عـن المعلومـات

  .والشفافية اللوائح فهم تعزيز في المصلحة أصحاب وسائر

 تبـــادل يجـــري بحيـــث األخـــرى، الوكـــاالت مـــع والتنســـيق النشـــيطة لالتصـــاالت قنـــوات وٕانشـــاء   ٥-٤-٦
  .األزمات وقت في الفعالة لالتصاالت األساس يوضع حتى متواصل، نحو على المعلومات

 مباشـرة لبثها األهمية، البالغة الموضوعات بشأن رئيسية ورسائل ومتسق جامع نص وصياغة   ٦-٤-٦
 محــددة رســائل وضــع المختلفــين المصــلحة ألصــحاب يتســنى كــي االتصــاالت مجــال فــي الممارســين علــى
  .قدر أدنى إلى األمور واختالط الرسائل تضارب من الحد إلى ذلك وسيؤدي. معها تتواءم

 االتصـــاالت أي( المنظمـــة داخـــل فقــط لـــيس وحصـــائله التواصـــل عمليــة ملكيـــة زيـــادة وضــمان   ٧-٤-٦
 األطــراف الــدول أي( أيضــاً  الخــارجيين المصــلحة أصــحاب مختلــف صــعيد علــى وٕانمــا ،)المتســقة الداخليــة
  ). والشركاء

 آراء واسـتقاء العـام، الـرأي اسـتطالع وعمليـات التصـورات، مسـوح( قويـة استماع قنوات وٕانشاء   ٨-٤-٦
 بحيـث المعلومـات، فـي والثغـرات التصـورات علـى أفضـل نحـو على التعرف أجل من) المحلية المجتمعات

  . المحلية الظروف لمالئمة المناسب الوقت في معالجتها يمكن
  
  
  

                                                           
١  WHO Outbreak Communications Guidelines. Geneva: World Health Organization; 2005 

(http://www.who.int/risk-communication/guidance/about/en/, accessed 15 March 2016).                                           
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  بالفعل القائمة التنفيذ نهوج بتعزيز اللوائح تنفيذ تحسين: الثاني الفرع
  

  المؤقتة والتوصيات اإلضافية بالتدابير الخاصة للشروط االمتثال تعزيز: ٧ التوصية
  

  : يلي ما المراجعة لجنة وجدت
  

 قلقـاً  تسـبب عموميـة صـحية طارئـة عـن اإلعـالن بعـد العامة المديرة أصدرتها التي المؤقتة التوصيات تقدم  -١٦٨
 البلــدان مــن العديــد اعتمــد اإليبــوال، طارئــة وأثنــاء. والمســتقل الموضــوعي الخبــراء تقــدير إلــى تســتند إرشــادات دوليــًا،
 المحليــين، بالســكان وأضــرت المؤقتــة، التوصــيات مــع تعارضــت مبــررة وغيــر ضــرورية غيــر مقيــدة صــحية تــدابير
  .  العالمية االستجابة جهود وعطلت

  
 عمـــل وقـــف فـــي رئيســـياً  عـــامالً  كانـــت األطـــراف الـــدول فرضـــتها التـــي المالئمـــة غيـــر القيـــود أن حـــين وفـــي  -١٦٩
 المثـال، سـبيل علـى العوامـل هـذه وشـملت. أيضـاً  ذلـك فـي أسـهمت أخـرى عوامل عدة هناك كانت الطيران، خطوط
 الطبــي الحجــر لمرافــق المتصــور والغيــاب الطيــران، خطــوط لطــواقم المتضــررة الــدول فــي مــأمون ســكن تــأمين عــدم

 الطــواقم أفــراد مــن للمرضــى الجــوي الطبــي بــاإلجالء المتعلقــة والمشــكالت اللــزوم، عنــد الطــواقم الســتخدام المأمونــة
 المالئمــة الرســمية المعلومــات وغيــاب ،)البلــدان فرضــتها التــي المالئمــة غيــر القيــود إلــى منــه جــزء فــي ُيعــزى الــذي(

  .  الطيران خطوط في القرار لصناع الالزمة التوقيت
  

 الوفــاء عليهــا يجــب ولكــن المنظمــة، بهــا تــِوصِ  لــم تــدابير تنفيــذ مــن األطــراف الــدول يمنــع مــا هنــاك ولــيس  -١٧٠
 وفــي. منهــا لــبعض أو الشــروط لهــذه األطــراف الــدول مــن العديــد يمتثــل ولــم. اللــوائح فــي المحــددة الشــروط مــن بعــدد
 مراكـز ومـع الحكومـات ورؤسـاء الـوزراء مـع مباشر نحو على المنظمة في المسؤولين كبار تواصل األحيان، بعض

 األحيــان مــن كثيــر فــي بــاءت جهــودهم ولكــن المفرطــة؛ التــدابير بإلغــاء للمطالبــة بــاللوائح المعنيــة الوطنيــة االتصــال
  .بالفشل

  
  :يلي بما المراجعة لجنة وتوصي

  
 الغـرض، ولهـذا. للـوائح تمتثـل تتخـذها التـي العموميـة الصـحة اسـتجابة تـدابير أن ضـمان األطراف للدول ينبغي
 حــول والدعايــة األطــراف، الــدول تعتمــدها التــي اإلضــافية التــدابير حــول الشــفافية مــن تزيــد أن للمنظمــة ينبغــي

 ســائر مــع تشــارك وأن والتجــارة، بالسـفر المعنيــة الدوليــة المنظمــات مـع الشــراكات تبــرم وأن المؤقتــة، التوصـيات
  . الخاص القطاع في المعنيين المصلحة أصحاب

  
   المنظمة أمانة

  
ــاً  تســبب عموميــة صــحية طارئــة تحديــد بعــد لألمانــة ينبغــي  ١-٧ ــًا، قلق  النشــيط للرصــد ممارســتها تعــزز أن دولي

 هــذه وأثــر الــدول، غيــر الفاعلــة الجهــات تتخــذها التــي واإلجــراءات األطــراف الــدول تنفــذها التــي االســتجابة لتــدابير
  . األخرى األطراف الدول على واإلجراءات التدابير

 مـن ٤٣ المـادة بموجـب المقدمـة العموميـة بالصـحة الخاصـة المنطقيـة األسس تستعرض أن لألمانة ينبغي  ٢-٧
  .ال أم مالئمة التدابير هذه تعتبر كانت ما إذا الطرف الدولة تعلم وأن إضافية، إجراءات تنفذ التي األطراف الدول

 تـأثيراً  تـؤثر أو/ و الحد بشأن المؤقتة التوصيات تتجاوز إضافية تدابير األطراف الدول إحدى تنفذ وعندما  ٣-٧
  : يلي مما بأي الطرف الدولة هذه وتقوم األطراف، الدول من أكثر أو دولة على له مبرر ال سلبياً 

  أو بذلك، مطالبتها عند التدابير بهذه الخاصة بالتفاصيل تزودها أو المنظمة تخطر ال  )١(
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  أو العمومية، الصحة منظور من مالئماً  منطقياً  أساساً  تقدم ال  )٢(

  أو أشهر، ثالثة غضون في التدابير هذه تستعرض ال  )٣(

 النشــر عــن فضــالً  بأنــه اللجنــة توصــي بــذلك، المنظمــة أمانــة تطالبهــا عنــدما فيهــا النظــر تعيــد ال  )٤(
 رســـائل ذلـــك فـــي بمـــا( المنـــتظم وتحـــديثها األحـــداث عـــن المعلومـــات موقـــع علـــى المعلومـــات لهـــذه الفـــوري
 األمانـة تنشـر أن آخـرين أسـبوعين مـرور بعـد ينبغـي ،)األطـراف الـدول أو/ و المنظمـة جانب من المتابعة
  دورتهما في عليه العالمية الصحة وجمعية للمنظمة التنفيذي المجلس تطلع وأن المنظمة موقع على موجزاً 
  .التالية

  
 بمركـز الـربط خـالل مـن ذلك في بما األطراف، الدول إلشراك تصاعدياً  نهجاً  تستخدم أن للمنظمة وينبغي  ٤-٧

 مــع المشــاركة ذلــك فــي بمــا األطــراف، الــدول مــع للتواصــل مســتوى األعلــى المتدرجــة والقنــوات الــوطني، االتصــال
  .االقتضاء حسب الحكومة ورؤساء الوزراء

  
 الدوليـة البحريـة والمنظمـة الـدولي المـدني الطيـران منظمـة مـع باالشتراك عمل فرقة إنشاء للمنظمة وينبغي  ٥-٧

 عــن للمعلومــات الســريع التبــادل تيســير أجــل مــن المعنيــين، المصــلحة أصــحاب وســائر الــدولي الجــوي النقــل واتحــاد
 الصـــحة بأحـــداث يتعلـــق فيمـــا الســـفر صـــناعة دوائـــر مـــع المخـــاطر عـــن والتبليـــغ المخـــاطر وٕادارة المخـــاطر تقـــدير

) مــثالً  المســتمر، الجــوي الطبــي اإلجــالء ذلــك فــي بمــا( األساســية الســفر حركــة اســتمرار لضــمان المهمــة، العموميــة
  .األزمة أثناء

  
  األطراف الدول

  
 الدوليــة، والتجــارة المــرور حركــة بشــأن المنفــذة االســتجابة تــدابير جميــع أن ضــمان األطــراف للــدول ينبغــي  ٦-٧

  .اللوائح عليها تنص التي الصلة ذات االلتزامات لجميع تمتثل المؤقتة، بالتوصيات المشمولة والمسائل
  
 الدوليــة النقــل شــركات وســائر الطيــران خطــوط امتثــال لضــمان الممكنــة الخطــوات جميــع اتخــاذ لهــا وينبغــي  ٧-٧

  .المؤقتة والتوصيات اللوائح بموجب الطرف الدولة التزامات مع االتساق لضمان أراضيها داخل تعمل التي
  
 وســائر المعنيــة الوطنيــة الــوزارات وســائر والنقــل والحــدود الصــحة وزارات مــع التنســيق ضــمان لهــا وينبغــي  ٨-٧

 مـع والعمل المؤقتة، والتوصيات الصلة، ذات اللوائح سياقات مع امتثالها لضمان النقل قطاع في المعنية السلطات
  .المتضررة األطراف الدول مع والتجارة السفر حركة استمرار على الحفاظ أجل من بلدانها في التجارية المنظمات

  
    الدولية الصحية باللوائح المعنية الوطنية االتصال مراكز تعزيز: ٨ التوصية

  
  :يلي ما المراجعة لجنة وجدت

  
 مراكــز وُتعــد. األطــراف الــدول مــن العظمــى الغالبيــة فــي الصــحة وزارة داخــل الــوطني االتصــال مركــز يقــع  -١٧١

 البلــــدان داخــــل المعنيــــة القطاعــــات بجميــــع الخاصــــة للمعلومــــات الرئيســــي المجّمــــع للــــوائح وفقــــاً  الوطنيــــة االتصــــال
 الوطنيـة االتصـال مراكـز فـإن ذلـك، ومـع). البلـدان بـين التواصـل متزايـد نحـو وعلـى وكـذلك( المنظمة مع وللتواصل
 بالتمـاس الخاصـة بواليتهـا تفـي كـي الحكومـة داخـل الكافيـة السلطة إلى األحيان من كثير في تفتقر باللوائح المعنية

 الصـــحة طـــوارئ مـــن وغيرهـــا الفاشـــيات أثنـــاء ذلـــك فـــي بمـــا كافـــة، القطاعـــات مـــن وجمعهـــا الصـــلة ذات المعلومـــات
 الذي الرئيسيين، القرار صناع مع والفعال السريع التواصل على أيضاً  قادرة المراكز هذه تكون أن ويجب. العمومية
 أيضـاً  تفتقـر الوطنيـة االتصـال مراكـز فـإن ذلـك، ومـع. المسـتويات أعلـى علـى يحـدث أن األحيـان بعـض في ينبغي
 والحظـت. األساسـية وظائفهـا لتنفيـذ الالزمة واللوجيستية واإلدارية والبشرية المالية الموارد إلى األحيان من كثير في
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 ذلـك فـي بمـا الوطنيـة، االتصـال مراكـز دور بشـأن المعـارف إلـى المسـتوى الرفيعي المسؤولين افتقار المراجعة لجنة
 كثيــراً  أنــه هــو أهميــة ذلــك يفــوق ومــا. المحليــة والمجتمعــات المــدني المجتمــع جماعــات مــع بالتواصــل يتعلــق فيمــا
) ٢٠٠٥( اللــوائح فــي الــوارد الواضــح التعريــف رغــم األفــراد، أحــد فــي يتمثــل الــوطني االتصــال مركــز أن ُيفتــرض مــا

  .مركز بأنه والقائل
  

  :يلي بما المراجعة لجنة وتوصي
  

ــة االتصــال لمراكــز ينبغــي ــة الوطني ــاللوائح المعني ــة الصــحية ب  ذوي المــوظفين مــن كــاف بعــدد تحظــى أن الدولي
ــرات التجــارب ــة، والخب ــا وينبغــي واألقدمي ــالموارد دعمه ــة( الالزمــة ب ــة واللوجيســتية اإلداري  تضــطلع كــي) والمالي
  . الطرف الدولة إليها تسندها التي الوظائف وبسائر والتبليغ، بالتنسيق المتعلقة اإللزامية بوظائفها

  
  األطراف الدول

  
 الحكوميـة والواليـات السـلطة لهـا تضمن مكانة في الوطنية االتصال مراكز األطراف الدول تضع أن يجب  ١-٨

 إلـى والوصـول القطاعـات، وسـائر الصـحة قطـاع فـي الحكـوميين المسـؤولين كبار إلى بالوصول لها للسماح الكافية
 التــي األخـرى القطاعـات مــن العديـد وفـي) المسـتويات جميــع علـى( الصـحة قطـاع صــعيد علـى المعلومـات مصـادر

  . الفعالية من نحو على اللوائح بموجب بالتزاماتها العضو الدولة وفاء أجل من األهمية حاسمة ُتعد
  

  المنظمة أمانة
  
 بشـأن الدول توجه والتي ٢٠٠٩٢و ٢٠٠٧١ عامي في وضعتها التي اإلرشادات تحدث أن لألمانة ينبغي  ٢-٨

 بمراكــز المتعلقــة األخــرى المســائل وبشــأن القانونيــة الناحيــة مــن وتمكينــه وتأسيســه الــوطني االتصــال مركــز تصــميم
 الخبـرات إلـى باالسـتناد األطـراف الـدول مـع بالتعـاون جديـدة إرشـادات تضـع أن للمنظمـة وينبغي الوطنية؛ االتصال
  . الماضي العقد خالل المكتسبة

  
 طــرق بشــأن التوصــيات تصــدر وأن القائمــة الوطنيــة االتصــال مراكــز شــبكة تســتعرض أن للمنظمــة وينبغــي  ٣-٨

  . مثالً  التدريب كتقديم تعزيزها،
  

  تأثراً  األسرع البلدان لدعم األولوية إعطاء: ٩ التوصية
  

  :  يلي ما المراجعة لجنة وجدت
  

 وفــي. المختلفــة الســياقات مــن العديــد فــي اللــوائح بتنفيــذ المتعلقــة الصــعبة المواقــف مواجهــة احتمــال هنــاك  -١٧٢
 بمخـــاطر التــأثر الســـريعة الهشــة والــدول الطبيعيـــة الكــوارث أو النــزاع مثـــل الممتــدة األزمــات مـــن المتضــررة البلــدان
 الناميــة الصــغيرة الجزريــة الــدول بعــض وُتعــد الصــحية، الــُنظم تــدهور إلــى اليقــين عــدم يــؤدي قــد العموميــة، الصــحة
 والتبليــــغ المخــــاطر وتقــــدير الترصــــد مجــــال فــــي األساســــية القــــدرات إن حيــــث الصــــعبة؛ المواقــــف هــــذه علــــى مثــــاالً 

 البلــــدان هـــذه بعـــض تضـــم وقـــد. منعدمـــة تكـــون تكــــاد أو بالضـــعف تتســـم قـــد الخصـــوص، وجـــه علـــى واالســـتجابة
  . محددة نهوجاً  بينهم المرض انتشار تتبع يتطلب الجئين أو مهاجرة سكانية مجموعات

                                                           
 بـاللوائح المعنيـة الوطنيـة االتصـال راكـزم تحديـد/ تعيـين. الدوليـة الصـحية بـاللوائح المعنيـة الوطنيـة االتصال مراكز دليل   ١

 االطــــالع تــــم ،http://www.who.int/ihr/English2.pdf?ua=1. (٢٠٠٧ العالميــــة؛ الصــــحة منظمــــة: جنيــــف. الدوليــــة الصــــحية
 ).٢٠١٦ مارس/ آذار ١٥ في

 الــوطني االتصــال مركــز. الــوطني التشــريع فــي بــالتطبيق الخاصــة األدوات مجموعــة): ٢٠٠٥( الدوليــة الصــحية اللــوائح   ٢
  ٢٠٠٩ العالمية؛ الصحة منظمة: جنيف. الدولية الصحية باللوائح المعني

WHO/HSE/IHR/2009.4;)  http://www.who.int/ihr/NFP_Toolkit.pdf?ua=1، ٢٠١٦  مارس/ آذار ١٥ في االطالع تم.( 
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  :يلي بما المراجعة لجنة وتوصي
  

 الصـحة تهـدد التـي المخـاطر عن والكشف األساسية القدرات إرساء لدعم األولوية تعطي أن المنظمة على يجب
 التـي وتلـك الـدائرة، النزاعـات مـن تعـاني التـي وتلـك المـوارد، إلـى شـديداً  افتقـاراً  تفتقـر التي البلدان في العمومية
  . هشة بلداناً  تعتبر

  
  والشركاء المنظمة أمانة

  
 األطـراف الـدول فـي الرسـمية وغيـر االبتكاريـة الترتيبـات تنفيـذ يواصـال أن والشـركاء المنظمـة ألمانـة ينبغي  ١-٩

 مـن الوبـاء عن المعلومات جمع أنشطة إلجراء االقتضاء، حسب االخرى، الممتدة األزمات أو النزاع من المتضررة
 باســتخدام( اللــوائح مــن ٩ للمــادة وفقــاً  تقييمهــا علــى والمســاعدة الحــادة العموميــة الصــحة أحــداث عــن الكشــف أجــل
 غيـر والمنظمـات الصـحية، الرعايـة في والعاملين االجتماعي، التواصل ووسائل الشائعات، وترصد اإلعالم، وسائل

 أجـل مـن االبتكاريـة الترتيبـات ليشـمل ذلك في التوسع ويمكن). المثال سبيل على المصادر، من وغيرها الحكومية،
 مـن المتضـررة المنـاطق فـي األساسـية العمومية الصحة ووظائف السريرية الوظائف إلى والمالي التقني الدعم تقديم
  . النزاع

  
 الحــادة، األحــداث تقيــيم المالئمــة، القــدرات إلــى تفتقــر التــي األطــراف الــدول علــى يعرضــا أن لهمــا وينبغــي  ٢-٩

 الواقــع، أرض علــى المعنيــين المصــلحة أصــحاب جميــع مــع والعمــل العموميــة، الصــحة مجــال فــي المســاعدة وتعبئــة
 مـن المتضـررين األشـخاص جميـع لصـالح التوقيـت، المالئمـا واالسـتجابة باإلنـذار الخاصـة القـدرات إرسـاء أجل من

  . العمومية بالصحة المحدقة المخاطر
  
 بالعمــل والمعنيــة الدوليــة الحكوميــة غيــر والمنظمــات الدوليــة الحكوميــة المنظمــات مــع العمــل لهمــا وينبغــي  ٣-٩

 المشـردين السـكان أوسـاط فـي تقـع التـي األحـداث عـن الكشـف إلـى سـعياً  المـدني، المجتمـع منظمـات ومع اإلنساني
 بصـفة للمنظمـة وينبغـي. المالئـم الوقـت في لها واالستجابة بشأنها واإلنذار عنها والتبليغ دوليًا، قلقاً  تسبب قد والتي

 أجــل مــن الالجئــين لشــؤون المتحــدة األمــم ومفوضــية للهجــرة الدوليــة المنظمــة مثــل الوكــاالت مــع تنســق أن خاصــة،
. المــرض انتشــار لوقــف المالئمــة اإلجــراءات واتخــاذ المهــاجرة الســكانية المجموعــات عــن المعلومــات تبــادل تيســير
 المحليـة األساسـية القـدرات تعبئـة طريـق عـن التـأثر، السـريعة األمـاكن أو" الحدوديـة األمـاكن" مفهوم معالجة ويمكن
 تحســين ينبغـي كمـا نطاقـًا، األضــيق الـدخول نقـاط دور علـى التركيــز مجـرد مـن بـدالً  منهــا، بـالقرب أو الحـدود علـى

  .المناطق هذه في التحري بفحوص الخاصة القدرات
  
 مــن كبيــرة، متنقلــة ســكانية مجموعــات أو الجئــون بهــا يوجــد التــي األطــراف الــدول مــع العمــل لهمــا وينبغــي  ٤-٩

 أن وينبغـي. المجموعـات هـذه بشـأن ترتيبـات تتضـمن بالطوارئ الخاصة وخططها األساسية قدراتها أن ضمان أجل
 لمخـاطر تتعـرض التـي والمنـاطق المحتملـة التـأثر السـريعة المناطق لتحديد السكان تحركات خرائط رسم ذلك يشمل
 المتنقلـة السـكانية والمجموعـات المهـاجرون يكـون أن يلـزم عنـدما العموميـة، الصـحة طـوارئ حـدوث حـال في شديدة
  .الصحية للطوارئ الوطنية االستجابة خطط من جزءاً 

  
  األطراف الدول

  
 بــين الحــدود عبـر الســكان تحركـات تــؤدي أن ظلهـا فــي ُيحتمـل العموميــة الصـحة تهــدد مخـاطر وجــود عنـد  ٥-٩

 ُيعنــى للحــدود عــابراً  عــامالً  فريقــاً  تشــكل أن المتضــررة األطــراف للــدول ينبغــي المــرض، انتشــار إلــى أكثــر أو دولتــين
  .العمومية الصحة بتنسيق
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   الصحية الُنظم تعزيز إطار في اللوائح بموجب الالزمة األساسية القدرات تدعيم: ١٠ التوصية
  

  : يلي ما المراجعة لجنة وجدت
  

 والكشــف الترصــد علــى الفعالــة القــدرة مثــل الدوليــة، الصــحية اللــوائح بموجــب الالزمــة األساســية القــدرات إن  -١٧٣
 العمليـــة، الناحيـــة ومـــن. الصـــحية الـــُنظم مـــن يتجـــزأ ال جـــزءاً  ُتعـــد للطـــوارئ، االســـتجابة علـــى والقـــدرة األحـــداث عـــن
 مـــن العديــد وفــي. الوطنيــة الصــحية الــُنظم عــن بمعـــزل اللــوائح بموجــب الالزمــة األساســية القــدرات إيجــاد يمكــن ال

 اللــوائح بموجــب الالزمــة األساســية القــدرات ضــعف يجســد أفريقيــا، غــرب فــي اإليبــوال وبــاء مــن اتضــح وكمــا البلــدان،
 القــدرة فعاليــة علـى تتوقــف العموميــة الصـحة لطــوارئ البلــدان اسـتجابة فعاليــة فــإن وبالمثـل،. الصــحية الــُنظم ضـعف

 مـا ذلـك فـي بمـا الصحي النظام أداء على أيضاً  تتوقف ولكنها الموارد، تعبئة وعلى المخاطر تحديد على األساسية
 الحاجـة تمـس اللـذين العـالميين والتمويـل الـدعم الصـحية الـُنظم تعزيـز ويتلقى. ومكافحتها العدوى من بالوقاية يتعلق
. اللـوائح بموجـب الالزمـة األساسـية القـدرات علـى تركيـزاً  تشـمل البـرامج هـذه أن ضـمان بمكـان األهميـة ومن إليهما،
 كطريقــة الصــحية الــُنظم تعزيــز لــدعم أخــرى حجــة يوجــد المســتدامة التنميــة أهــداف اعتمــاد فــإن ذلــك، عــن وفضــالً 
 التابعــة واالبتكــار الصــحية الــنظم دائــرة وتعمــل. عليهــا والحفــاظ اللــوائح بموجــب الالزمــة األساســية القــدرات إلرســاء
 الخريطـة وتتضـمن الصـحية، الـُنظم تعزيز سبيل في وتنفيذها طريق خريطة وضع على واليابان ألمانيا مع للمنظمة
 بموجب الالزمة األساسية القدرات تعزيز أن اللجنة وترى. اللوائح بموجب الالزمة األساسية بالقدرات خاصاً  عنصراً 
  . نطاقاً  األوسع الصحية الُنظم تعزيز سياق في األهمية حاسم ُيعد اللوائح

  
  :يلي بما المراجعة لجنة وتوصي

  
 األساسية بالقدرات ُتعنى الصحية الُنظم بتعزيز الخاصة البرامج جميع أن ضمان األطراف والدول للمنظمة ينبغي
  .تحديداً  اللوائح بموجب الالزمة

  
  األطراف الدول

  
 تتضــمن وضــعتها التــي المحليــة الصــحة ُنظــم تمويــل وخطــط تشــريعاتها أن ضــمان األطــراف للــدول ينبغــي  ١-١٠

  . صريح نحو على اللوائح بموجب الالزمة األساسية القدرات
  

 بموجـب الالزمـة األساسـية بالقدرات الصلة ذات القائمة الُنظم من لالستفادة األولوية تعطي أن لها وينبغي  ٢-١٠
  المنشأ، الحيوانية واألمراض المعدية، األمراض عن الكشف أجل من للترصد األداء جيدة ُنظم توجد فحيثما. اللوائح
 المثـال، سبيل على ذلك، إلى وما الكيميائية، أو البيئية واألخطار المزيفة، واألدوية الميكروبات، مضادات ومقاومة
 وينبغـي. المتبادلـة الفوائـد تعظـيم أجـل مـن وتتعـاون والقـدرات المعلومـات تتبـادل الُنظم هذه أن ضمان للبلدان ينبغي
 بتنفيـــذ مرتبطـــة البـــرامج هـــذه أن وضـــمان ومكافحتهـــا، العـــدوى مـــن الوقايـــة لتعزيـــز بـــرامج تنفـــذ أن األطـــراف للـــدول
  .الطورائ إدارة وعمليات هياكل تضع وأن اللوائح، بموجب الالزمة األساسية القدرات

   
  الدوليون التنمية شركاء

  
 التي الطريقة في ينظروا أن العالمية، االستراتيجية للخطة دعمهم من كجزء الدوليين التنمية لشركاء ينبغي  ٣-١٠
 من المقدمة التقنية والمساعدة اإلنمائية المعونة في اللوائح بموجب الالزمة األساسية القدرات تعزيز إدراج بها يمكن
  . الدخل والمتوسطة المنخفضة البلدان في الصحية الُنظم تعزيز أجل
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   العلمية والبيانات والمعلومات العمومية الصحة وبيانات لمعلومات السريع التبادل تحسين: ١١ التوصية
  

  :يلي ما المراجعة لجنة وجدت
  

 فعالــة اســتجابة حشــد فــي األهميــة حاســم العموميــة الصــحة أزمــات أثنــاء والبيانــات المعلومــات تبــادل ُيعــد  -١٧٤
 األطراف الدول وبين األطراف، والدول المنظمة بين المعلومات تبادل تحسين بمكان األهمية ومن. البحوث وتعزيز
 ويمكــن الوبائيــة، المعلومــات تبــادل تــأخر شــهد قــد اإليبــوال وبــاء إن حيــث البــاحثين، مجتمــع وفــي الــبعض، بعضــها
 العموميــة الصــحة طــوارئ فــي أيضــاً  حــدث قــد وبأنــه الدوليــة، االســتجابة إبطــاء إلــى أدى قــد التــأخر هــذا بــأن القــول

 مـن عـدداً  هنـاك أن اللجنـة وجـدت وقـد. زيكـا ومـرض التنفسـية األوسـط الشـرق متالزمـة فاشـيتا ذلـك في بما األخرى
 الخـاص اإلطـار وُيعـد. الفوائـد تبـادل يقابلـه لـن المعلومـات تبـادل أن مـن بـالقلق تشـعر مازالـت التـي األطراف الدول

 الخاصــــة البيانــــات تبــــادل أيضــــاً  ييســــر وقــــد العينــــات تبــــادل ييســــر اتفــــاق علــــى مثــــاالً  الجائحــــة لألنفلــــونزا بالتأهــــب
  . المساواة قدم على الفوائد تبادل مع الجينية، بالمتواليات

  
 لجنة وتدعم. متعددة أسباب تعوقه أن ويمكن البحث في األهمية حاسم البيانات أو المعلومات تبادل وُيعد  -١٧٥

 أجــل مــن اُتخــذت تــدابير عــدة مــن كواحــد يهــدف والــذي المنظمــة وضــعته الــذي والتطــوير البحــث مخطــط المراجعــة
 والتبــادل للمعلومــات المفتــوح التبــادل" إلــى المخــاطر، لجميــع البحــث مجــال وتأهــب العالميــة الوقائيــة التــدابير تعزيــز
  ".البحوث إجراء أجل من البيولوجية المواد لعينات العادل

  
  :يلي بما المراجعة لجنة وتوصي

  
 فـي تتوسـع وأن العموميـة، الصـحة تهدد التي المخاطر عن للمعلومات المفتوح التبادل المنظمة تدعم أن ينبغي

 أثنـاء الجينيـة والمتواليـات البيولوجيـة العينـات بيانات لتشمل ١البيانات لتبادل العالمية القواعد بشأن اإلرشادات
  . العمومية الصحة طوارئ

  
 تبـادل مـع الجينيـة والمتواليـات بالعينـات الخاصـة البيانـات تبادل موازنة ضمان األطراف والدول للمنظمة وينبغي
  .المساواة قدم على الفوائد

  
  المنظمة أمانة

  
 العـام، لالطـالع ومتـاح سـريع نحـو علـى اإلصـدارات نشر في المبذولة جهودها تواصل أن للمنظمة ينبغي  ١-١١
 تبــادل بشــأن السياســات دعــم عــن فضــالً  للمنظمــة وينبغــي. العموميــة الصــحة تهــدد التــي الرئيســية المخــاطر بشــأن

 الـدخل والمتوسـطة المنخفضـة البلـدان فـي واللغـة بالتكنولوجيـا الخاصة القدرات بتطوير تلتزم أن المبكرة، المعلومات
  . األولية البحوث تبادل أجل من
  

  األطراف الدول
  

 المتواصـلة واالتصـاالت والتحقـق اإلخطـار بشـأن اللـوائح متطلبـات لجميـع تمتثل أن األطراف للدول ينبغي  ٢-١١
  . المعلومات تبادل على المنظمة قدرة دعم أجل من العمومية، الصحة يهدد محتمل خطر عن الكشف بعد الالزمة

  
                                                           

 منظمــة مشــاورة عــن الصــادر البيــان. العموميــة الصــحية الطــوارئ أثنــاء والنتــائج البيانــات لتبــادل عالميــة معــايير وضــع   ١
  ٢٠١٥ العالمية؛ الصحة منظمة: جنيف. ٢٠١٥ سبتمبر /أيلول ٢-١ في المنعقدة العالمية الصحة

)http://www.who.int/medicines/ebola-treatment/blueprint_phe_data-share-results/en//، ــــــم ــــــي االطــــــالع ت / آذار ١٥ ف
 ).٢٠١٦ مارس
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  األطراف والدول المنظمة أمانة
  

 الجائحـة لألنفلـونزا بالتأهـب الخـاص اإلطـار اسـتخدام فـي تنظرا أن األطراف والدول المنظمة ألمانة ينبغي  ٣-١١
 طارئــة ســببت التــي األخــرى المعديــة العوامــل بشــأن جديــدة اتفاقــات لوضــع كنمــوذج قائمــة اتفاقــات مــن شــابه مــا أو

 تبـــادل بـــين الموازنـــة مبـــدأ إلـــى االتفاقـــات هـــذه تســـتند أن وينبغـــي. تســـببها قـــد أو دوليـــاً  قلقـــاً  تســـبب عموميـــة صـــحية
  .المساواة قدم على الفوائد وتبادل والبيانات العينات

  
  الصحية للطوارئ واالستجابة اللوائح تنفيذ على والشراكات المنظمة قدرة تعزيز: ١٢ التوصية

  
  :يلي ما المراجعة لجنة وجدت

  
. الثالثــة المنظمــة مســتويات علــى كافيــة غيــر اللــوائح تنفيــذ علــى اإليبــوال وبــاء أثنــاء المنظمــة قــدرة كانــت  -١٧٦

 أمانــة صــعيد علــى والماليــة البشــرية المــوارد بتآكــل لــه واالســتجابة اإليبــوال وبــاء أثنــاء المطروحــة التحــديات وارتبطــت
 علـى بالغـاً  تـأثيراً  المـوارد فـي رالخسائ هذه وأثرت. الُقطرية والمكاتب اإلقليمية والمكاتب الرئيسي المقر في المنظمة

 اإلصـالحات إزاء بالتفـاؤل المراجعـة لجنـة وتشـعر. المخاطر وٕادارة المخاطر تقدير عمليتي إجراء على األمانة قدرة
  . تنفيذها العامة المديرة تتولى التي المنظمة لهياكل الالحقة

  
 المعنيـة المتحـدة األمـم وكالـة بوصفها المنظمة بين التنسيق بعدم اإليبوال لوباء العالمية االستجابة واتسمت  -١٧٧

 فـي ذلك وُيعزى. اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب مثل المتحدة لألمم التابعة اإلنسانية والوكاالت العمومية، بالصحة
 األزمـة تعريـف إلـى أيضـاً  ُيعـزى كمـا المتحـدة، األمـم نطـاق علـى للطـوارئ التخطيط تنسيق كفاية عدم إلى منه جزء
 باإلحبـاط أفريقيـا غرب حكومات شعرت اإليبوال، أزمة ذروة وفي. إنسانية أزمة بأنها ال عمومية صحية طارئة بأنها
 يبـدو ولكـن والتقنـي، المـالي الـدعم تقـدم التـي الفاعلـة الجهـات جميـع تنسيق محاولة في واجهتها التي التحديات إزاء
 مـع التنسيق عن وعجزت بل الحاالت، هذه في المالئم النحو على التنسيق بدور النهوض عن عجزت المنظمة أن

 عـدم أو األحيـان بعـض فـي الـدعم جهود ازدواج إلى ذلك وأدى. المعنية اإلنسانية والوكاالت المتحدة األمم وكاالت
 بالمعلومـــات تسترشـــد لـــم التحديـــد وجـــه علـــى الجهـــود وهـــذه. الواقـــع أرض علـــى األخـــرى االســـتجابة ألوجـــه مواكبتهـــا
 بالزراعـــة المعنيـــة والجهـــات المحليـــة المجتمعـــات فـــي المصـــلحة أصـــحاب مثـــل األخـــرى الفاعلـــة بالجهـــات الخاصـــة
  . البشر وتشريد والهجرة الغذائي واألمن

  
 تحصـل فلـم لإليبـوال، االسـتجابة فـي العموميـة الصـحة قطاع خارج الرئيسية الفاعلة األطراف مساهمة وأما  -١٧٨
 فـي مـنهم االسـتفادة للمنظمـة يمكـن شـركاء يمثلـون قـد هـؤالء المصلحة أصحاب فإن ذلك ومع الكافي؛ التقدير على

 الكـافي بالتقـدير يحـظ لـم الخـاص التجـاري القطـاع دور أن المراجعـة لجنـة والحظـت. المسـتقبلية االسـتجابة عمليات
 الطبيـون الموظفـون اضـطلع فقـد ذلـك، عـن وفضـالً . االسـتجابة فـي مفيـدة مسـاهمة أسـهم عنـدما اإليبـوال، وباء أثناء

  . المستقبلية الفاشيات في دورهم في النظر وينبغي الصحية االستجابة في مهم بدور العسكريون
  

  :يلي بما المراجعة لجنة وتوصي
  

 المـالي الـدعم وزيـادة الشـراكات وتـدعيم األمانة إصالح طريق عن اللوائح تنفيذ على المنظمة قدرة تعزيز ينبغي
  .كبير بقدر المصلحة أصحاب وسائر األطراف الدول من
  

  المنظمة أمانة
  

 يعمــل وأن اللــوائح لتنفيــذ المنظمــة أمانــة عمــل فــي األولــى األولويــة يعطــي أن للمنظمــة العــام للمــدير ينبغــي  ١-١٢
  . إبرازه على
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 ســواءً  والخــارجيين الــداخليين بالشــركاء قويــة روابــط تربطــه للطــوارئ لالســتجابة متــدرج هيكــل وضــع وينبغــي  ٢-١٢
 البرنـامج هـذا ُيعـد أن وينبغـي. والريـادة والمسـاءلة والـتحكم للقيـادة وموثقـة واضـحة وعمليـات بهياكـل وتزويده بسواء،
 المالئـم النحـو علـى المـوارد تخصـيص وينبغي مستمرة، أولوية وتبسيطها، وللوائح للطوارئ المنظمة استجابة لتعزيز
 البــرامج بهــا تتمتــع التــي المزايــا بــين يــوازن أن البرنــامج لهــذا وينبغــي. الجديــد البرنــامج لهــذا الســريع النجــاح لضــمان
 تــربط التــي الراســخة العمــل عالقــات فــي القــوة وجوانــب المســتويات، والمتعــددة للمســاءلة والخاضــعة والحازمــة القويــة
 طريق عن للمساءلة المنظمة في اإلصالحات هذه تخضع أن وينبغي. واإلقليمية الُقطرية بالمكاتب األطراف الدول
  .العالمية الصحة وجمعية للمنظمة التنفيذي المجلس إلى تقدم منتظمة تقارير

  
 لهـــذا وينبغـــي. اللـــوائح بتنفيـــذ الخاصـــة والُقطريـــة اإلقليميـــة المنظمـــة لهياكـــل اســـتعراض اســـتكمال وينبغـــي  ٣-١٢

 األسـرع األقـاليم فـي واإلقليميـة الُقطريـة للمكاتـب الالزمـين والتمويـل الموظفين من الكافي القدر يتيح أن االستعراض
  . تأثراً 

  
 تحسـن وأن ومواجهتهـا، الفاشـيات بحـدوث لإلنـذار العالميـة الشـبكة مـع شـراكتها تعزز أن للمنظمة وينبغي  ٤-١٢

 قــدرة تعزيــز أجــل مــن الخــاص، القطــاع فــي الرئيســيين المصــلحة وأصــحاب المــدني المجتمــع منظمــات مــع شــراكتها
 المنظمـات هـذه عمـل مـن تسـتفيد وأن المخـاطر، عـن والتبليـغ المخـاطر وتقـدير الترصـد وظـائف أداء على المنظمة

  . الطوارئ حاالت في ومساعدتها
  

 المتحـدة األمـم وكـاالت مـع بالفعـل، تنفـذ لـم حيثمـا اللـوائح، تنفيـذ بشـأن اتفاقـات تضـع أن للمنظمـة وينبغي  ٥-١٢
 صــالتها تعــزز أو صــالت تنشــئ أن للمنظمــة وينبغــي). ٥-٧ التوصــية انظــر( األخــرى الدوليــة والهيئــات الرئيســية
  . الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة في الرئيسية المتحدة األمم بوكاالت القائمة

  
 المنظمـات مـع المشـتركة المحاكـاة تمـارين قيـادة تتـولى وأن األطـراف الـدول مـن تعمـل أن للمنظمة وينبغي  ٦-١٢
  .اإلنسانية والمنظمات الحكومية غير

  
 الطيــران منظمــة مثــل المعنيــة، الوكــاالت وســائر العالميــة التجــارة منظمــة مــع تتعــاون أن للمنظمــة وينبغــي  ٧-١٢

 لألغذيـــة المتحـــدة األمـــم ومنظمـــة الحيـــوان، لصـــحة العالميـــة والمنظمـــة الدوليـــة، البحريـــة والمنظمـــة الـــدولي، المـــدني
 أجــل مــن الدائمــة، للتوصــيات أولــي نمــوذج وضــع ســبيل فــي االقتضــاء، حســب الدوليــة، العمــل ومنظمــة والزراعــة
 النمــوذج هــذا يجــرَّب أن وينبغــي. العالميــة التجــارة منظمــة اتفاقــات بموجــب محــددة كمعــايير التوصــيات بهــذه اإلقـرار
 باألغذيـة المنقولـة األمراض ضد التطعيم بشهادات الخاصة الجوانب مثل األمثلة من أصغر عدد وضع طريق عن
 وضـع في والنظر االقتضاء حسب وتنقيحه النموذج استعراض ينبغي العملية، هذه إجراء وبعد. الصفراء الحمى أو

  . الدائمة التوصيات من المزيد
  

 بموجــب النزاعــات تســوية عمليــات فــي الدائمــة التوصــيات بهــذه اإلقــرار علــى تشــجع أن للمنظمــة وينبغــي  ٨-١٢
 التجـارة منظمـة مـع العالميـة الصـحة منظمة تبرمه الوكاالت بين اتفاق طريق وعن العالمية، التجارة منظمة اتفاقات
  . العالمية

  
 ُنظـــم إلـــى االقتضـــاء، عنـــد الوصـــول، تتـــيح أو/ و المعلومـــات تكنولوجيـــا ُنظـــم تـــوفر أن للمنظمـــة وينبغـــي  ٩-١٢

 بالصحة الخاصة المعلومات جمع بوظائف النهوض على لمساعدتها عضاءألا الدول أمام بها الخاصة المعلومات
 تبليـــغ وتيســـير الـــوطني، الصـــعيد علـــى المخـــاطر بتقـــدير الخاصـــة القـــدرات بنـــاء وتعزيـــز األحـــداث، وٕادارة العموميـــة
  .المخاطر بشأن المنظمة

  
 بمكتــب العســكري - المــدني التنســيق قســم مثــل الهيئــات إحــدى خــالل مــن تســعى أن للمنظمــة وينبغــي  ١٠-١٢

 نشرهم، المتاح العسكريين الطبيين الموظفين تحديد إلى العسكري، للطب الدولية اللجنة أو اإلنسانية الشؤون تنسيق
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 التفشـي حـال فـي الصـحية الرعايـة فـي العـاملين المـدنيين إلـى الطبيـة الرعاية تقديم أجل من المضيف، البلد بموافقة
 المنظمــة، أقــاليم جميــع فــي العســكرية الطبيــة األفرقــة هــذه مثــل تتــوافر أن وينبغــي. المعديــة األمــراض ألحــد الكبيــر
 الخـاص المنظمـة بعمـل ذلـك ربـط وينبغـي. االقتضـاء عنـد األفرقـة، هـذه تدريب لتيسير الخارجية المساعدة والتماس
  . للطوارئ العالمية الصحية العاملة بالقوى

  
 تنظــر أن المســتقبلية، الفاشــيات أثنــاء الجــوي الســفر مواصــلة كيفيــة بفحــص المكلفــة العمــل لفرقــة وينبغــي  ١١-١٢
 مـن اإليبـوال، وبـاء أثنـاء عملهـا مواصلة في بفضلها الكبيرة التجارية الكيانات نجحت التي واإلجراءات العمليات في

  .للمطارات مالءمتها مدى حيث
  

 التـي التجاريـة المنظمـات مـن المستخلصـة بالصحة المتعلقة العبر وبث تسجيل ضمان للمنظمة وينبغي  ١٢-١٢
  . اإليبوال بشأن الرئيسية التقارير من أي في ذكرها يرد لم والتي اإليبوال، وباء أثناء عملها مواصلة في نجحت

  
  األطراف الدول

  
 أحـداث إدارة وفـي الترصد في التجارية الكيانات مساهمة كيفية في النظر ضمان األطراف للدول ينبغي  ١٣-١٢

  .المعدية االمراض بفاشيات يتعلق فيما ذلك في بما بسواء، سواءً  العمومية الصحة
  

   الدوليون التنمية وشركاء األطراف الدول
  

 عمليـات لتنفيـذ والمسـتدام الكـافي التمويـل تـوافر ضـمان الـدوليين التنميـة ولشـركاء األطـراف للدول ينبغي  ١٤-١٢
  .هذه اإلصالح

__________________  
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      ١٤الملحق 

   االستراتيجي بالتخصيص المعني العامل الفريقنماذج من إعداد 
  من الميزانية البرمجية للمنظمة ١بشأن القطاع  ١الميزانية لحيز

  
  ]٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١٥–٢، الملحق، التذييل ٦٩/٤٧[ج

  
  مقدمة

  
قـــــدم الفريـــــق العامـــــل المعنـــــي بالتخصـــــيص االســـــتراتيجي لحيـــــز الميزانيـــــة فـــــي اجتماعـــــه الـــــذي ُعقـــــد فـــــي  -١
بشأن النماذج الجديـدة التـي يـود  خبيرها االستشاري، عددًا من االقتراحات إلى األمانة و ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ٩و ٨

الفريق العامل أن ُينظر في النتائج في اجتمـاع ُيعقـد علـى هـامش جمعيـة  واقترح. ١أن يتبعاها فيما يتعلق بالقطاع 
 .٢٠١٥الصحة العالمية في أيار/ مايو 

 
وكانــت النمــاذج الســابقة التــي تســتند إلــى األســاليب التــي وضــعتها جمعيــة الصــحة العالميــة واعتمــدتها فــي  -٢

علـــى بعــــض هــــذه الخطــــوات. وتــــرد خطــــوات واقتـــرح الفريــــق العامــــل إدخــــال تعــــديالت  ٦، قــــد اتبعــــت ٢٠٠٦ عـــام
 الخطوات األصلية فيما يلي لتيسير شرح التعديالت:

تعريــف المتغيــرات (المؤشــرات) الســتخدامها فــي تحديــد االحتياجــات الُقطريــة، والتعبيــر  :١ الخطــوة  (أ)
عنها على أساس نصيب الفـرد عنـد االقتضـاء، وتـدريجها مـن صـفر إلـى واحـد حتـى يمكـن مقارنتهـا 

 فسها، واعتماد متوسط حسابي للحصول على درجة مركبة.بالوحدات ن

 تقدير نموذج نصيب الفرد من االحتياجات الُقطرية باالستناد إلى هذه الدرجة المركبة. :٢ الخطوة  (ب)

ي شـرائح حتـى ال يحصـل البلـدان األقـل احتياجـًا علـى أي تخصـيص. ف البلدان تصنيف: ٣ الخطوة  (ج)
لــذي أعدتــه األمانــة ســابقًا لينظــر فيــه الفريــق العامــل، إلــى شــرائح وقــد صــنفت البلــدان فــي العمــل ا

فــــي المائــــة مــــن البلــــدان)، بحيــــث ال تحصــــل المجموعتــــان العشــــريتان األقــــل احتياجــــًا  ١٠عشــــرية (
 . وتحصـل١العشرين فـي المائـة مـن البلـدان األقـل احتياجـًا) علـى أي تخصـيص للقطـاع  نسبة (أي

كنصــيب للفــرد؛ وتحصــل كــل شــريحة عشــرية تاليــة  ١علــى تخصــيص بدرجــة  ٨الشــريحة العشــرية 
على قيمة ترجيحية أعلى الحتياجاتها إذ تكون احتياجاتها المقدرة أعلى. وتحصل الشـريحة العشـرية 

أضــعاف نصــيب الفــرد  ســتة األولــى للبلــدان، وهــي الشــريحة األشــد احتياجــًا، علــى أكثــر بقليــل مــن
. ويحصـل كـل ٢٠٠٦. وقـد اقتُـبس هـذا التـرجيح مـن نمـوذج عـام ٨ببلدان الشـريحة العشـرية مقارنة 

  لكل فرد. ٢٠٠٦بلد واقع ضمن شريحة عشرية محددة على التخصيص الذي ُحدد في عام 

رفـــع قيمـــة االحتياجـــات المقـــدرة للفـــرد لـــتعكس حجـــم  الـــذي ســـيتبع فـــي ســـلوباأل تحديـــد: ٤الخطـــوة   (د)
، أعـــدت األمانـــة ثالثـــة أســـاليب وناقشـــتها مـــع الفريـــق ٢٠٠٦الســـكان. وفـــي الـــنهج المتبـــع فـــي عـــام 

أي أن االحتياجات للفرد تتراجع كلما زاد  ،العامل، ويفترض كل أسلوب درجة ما من وفورات الحجم
  السكان:
قــرب إلــى التوزيــع الفعلــي للســكان، ويحقــق أقــل ضــغط أ هــو –الجــذر التربيعــي للســكان   )١(

  للسكان بحيث يقدم مخصصات أكبر للبلدان الكبيرة مقارنة بالبلدان الصغيرة؛

                                                           
 ).٢٠١٦) (١٦(٦٩ج ص عالمقّرر اإلجرائي    ١
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ُيحــدث المزيــد مــن الضــغط مقارنــة بالجــذر التربيعــي لــذا فهــو يقــدم  –لوغــاريتم الســكان   )٢(
  بالبلدان ذات التعداد األكبر.مخصصات أكبر نسبيًا إلى البلدان ذات التعداد األقل مقارنة 

وهـــو حـــل وســـط بـــين لوغـــاريتم الســـكان  –الجـــذر التربيعـــي للوغـــاريتم الســـكان المعـــدل   )٣(
  والجذر التربيعي.

  
ـــــة االفتراضـــــية مـــــن مجمـــــوع المخصصـــــات  :٥الخطـــــوة   )هـ( ضـــــرب منســـــب  –تقـــــدير النســـــبة القطري

علـــى مجمـــوع كـــل االحتياجـــات  االحتياجـــات للفـــرد لكـــل بلـــد فـــي عامـــل التـــدريج الســـكاني، مقســـوماً 
  السكانية القطرية المعدلة مما يحدد حصة كل بلد.

إن مجمـــوع الحصـــص الســـكانية  –: تقـــدير النســـب اإلقليميـــة مـــن مجمـــوع المخصصـــات ٦ ةالخطـــو   )و(
  المعدلة لكل بلد في اإلقليم يحدد الحصة اإلقليمية من مجموع المخصصات.

  الفريق العامل وفقًا لترتيب الخطوات الواردة أعاله: وترد فيما يلي التعديالت المطلوبة من  -٣

ســنوات العمــر المصــححة باحتســاب مــدد العجــز للفــرد ونســبة مجمــوع : إســقاط مؤشــرات االحتياجــات  )أ(
  واستخدام المؤشرات والمجاالت التالية: الوالدات بمساعدة أخصائيي التوليد المهرة والكثافة السكانية

  الصحي الوضع  •
 العمر المتوقع متوسط  -

 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة  -

األمراض غير السارية (ينبغي استكشاف عدة مؤشرات تشمل معـدل انتشـار تعـاطي التبـغ   -
 والوفاة المبكرة بسبب األمراض غير السارية)

  االقتصادية المتغيرات  •
 الشرائية الدخل القومي اإلجمالي للفرد محسوبًا على أساس تعادل القوة -
 دوالر أميركي في اليوم كنسبة مئوية من السكان ١,٢٥نسبة عدد الفقراء المعتمدين على  -

  اإلتاحة  •
 كثافة القوى العاملة الصحية  -

-انعـــدام االســـتقرار السياســـي (ينبغـــي استكشـــاف عـــدة مؤشـــرات تشـــمل المؤشـــرات التـــي   -
 الدولي) يستخدمها البنك

  ١دفتيريا والتيتانوس والسعال الديكيالالتغطية باللقاح الثالثي ضد   -

اعتمـاد األسـلوب الـذي يسـتخدمه برنـامج األمــم : ١تغييـر أسـلوب مؤشـرات التـدريج مـن صـفر إلـى   )ب(
 .٢٠٠٦المتحدة اإلنمائي في التقرير عن التنمية البشرية بدًال من استخدام أسلوب عام 

أوصــى الفريــق العامــل بعــدم تقسـيم البلــدان إلــى شــرائح عشــرية  :٣إســقاط الجــزء األول مــن الخطــوة   )ج(
وتطبيـق االحتياجــات نفسـها علــى جميـع البلــدان فــي كـل شــريحة عشـرية. وقــرر أيضـًا عــدم اســتخدام 
منســـب احتياجـــات منفصـــل بـــل اســـتخدام الحصـــيلة المركبـــة الفعليـــة (متوســـط المؤشـــرات الثمانيـــة). 

                                                           
 ]. الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكيثالث جرعات من لقاح  [   ١
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٪ من البلدان األقل احتياجًا أو استخدام طريقة ٢٠تنحية ذلك، أوصى الفريق العامل بمواصلة  ومع
  أخرى لتخصيص درجة "صفر" ("انعدام االحتياجات") ألفضل البلدان أداًء.

من حيث أثرها علـى المخصصـات النهائيـة، استكشاف عوامل مختلفة للتدريج السكاني ومقارنتها   -د
والعوامـل التـي تسـتخدمها مؤسسـات مثـل مجلـس بما في ذلك العوامل الثالثـة المسـتخدمة حتـى اآلن 

  األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي ومصرف التنمية األفريقي.
 

  نقص البيانات
  
  مستوى نقص البيانات لكل متغيرة من المتغيرات التي أوصى الفريق العامل بها. ١يبين الجدول   -٤
  
مـن البلـدان بيانـات عـن أحـدث السـنوات  ٪٥٣,٦ وتتصل المشكلة الرئيسية بمؤشـر الفقـر إذ ال تتـوفر لـدى  -٥

، ٢٠٠٠). وٕاذا تغاضينا عن متطلبات البيانات الحديثة وأخذنا أي منطلق بيانات اعتبارًا من عـام ٢٠١٠(بعد عام 
  .٪٢٨,٩يظل مستوى نقص البيانات يساوي 

  
لــدان فــي اإلقلــيم التــي وبالنســبة إلــى جميــع المؤشــرات باســتثناء مؤشــر الفقــر، اســتخدمنا ببســاطة متوســط الب  -٦

  توفرت بشأنها البيانات الحتساب القيم الناقصة.
  
وبالنسبة إلى الفقر، سيؤدي هذا النهج إلى نتائج غير متوقعة بسبب مستويات التنمية االقتصـادية الشـديدة   -٧

بـي، واإلمـارات االختالف بـين البلـدان فـي اإلقلـيم نفسـه (علـى سـبيل المثـال سويسـرا وطاجيكسـتان فـي اإلقلـيم األورو 
العربيــة المتحــدة وأفغانســتان فــي إقلــيم شــرق المتوســط وٕالــى آخــره). واخترنــا بالتــالي احتســاب القــيم باســتخدام متوســط 
البلدان ذات مستويات الدخل المختلفة على النحو المـدلول عليـه مـن قبـل البنـك الـدولي فـي تصـنيفه الحـالي للبلـدان 

ـــدخل  وبلـــدان البلـــدان ذات الـــدخل المرتفـــعأي  ـــدنيا مـــن ال الشـــريحة العليـــا مـــن الـــدخل المتوســـط وبلـــدان الشـــريحة ال
  .المتوسط والبلدان ذات الدخل المنخفض

  
  توقيتها ومصدرهاحسن البيانات و  نقص: ١الجدول 

  
  المجال
  الصحي

نقص  ٪  المؤشر
  البيانات

  المصدر  السنة

العالمي  المرصد الصحي  ٢٠١٢  صفر  متوسط العمر المتوقع  
  التابع للمنظمة

 ١ ٠٠٠معــــدل الوفيـــــات دون ســــن الخامســـــة (لكـــــل   
مؤشرات التنمية العالمية وفقًا   ٢٠١٣  ١,٦  مولود حي)

  للبنك الدولي
مؤشرات التنمية العالمية وفقًا   ٢٠١٣  ١,٦  مولود حي) ١ ٠٠٠معدل وفيات الرضع (لكل   

  للبنك الدولي
ــــــغ التــــــدخين الحــــــالي ألي منــــــتج مــــــن منتجــــــات    التب

المرصد الصحي العالمي   ٢٠١١  ٢٩,٩  السكان)  ٪(
  التابع للمنظمة

معدالت الوفيات الموحدة حسب السـن والناجمـة عـن   
المرصد الصحي العالمي   ٢٠١٢  ١١,٩  نسمة) ١٠٠ ٠٠٠األمراض غير السارية (لكل 

  التابع للمنظمة
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        المجال االقتصادي
علــى أســاس تعــادل الــدخل القــومي اإلجمــالي للفــرد   

آخر البيانات المتاحة   ٧,٢  القوة الشرائية بالدوالر
  ٢٠١٣-٢٠١٠بين 

مؤشرات التنمية العالمية وفقًا 
  للبنك الدولي

دوالر  ١,٢٥المعتمــــدين علــــى نســــبة عــــدد الفقــــراء   
أمريكـــــي فــــــي اليــــــوم (علــــــى أســــــاس تعــــــادل القــــــوة 

  نسمة) ٪الشرائية) (
البيانات المتاحة  آخر  ٥٣,٦

  ٢٠١٣-٢٠١٠بين 
مؤشرات التنمية العالمية وفقًا 

  للبنك الدولي

دوالر  ١,٢٥ علـى المعتمـديننسبة عـدد الفقـراء   
ـــوم  ـــى(أمريكـــي فـــي الي  القـــوة تعـــادل أســـاس عل

  نسمة) ٪( )الشرائية
آخر البيانات المتاحة   ٢٨,٩

  ٢٠١٤-٢٠٠٠بين 
مؤشرات التنمية العالمية وفقًا 

  الدوليللبنك 

          اإلتاحة
المرصد الصحي العالمي   ٢٠١٣  صفر, صفر  اللقاح الثالثي  

  التابع للمنظمة
األطبـــــاء والممرضـــــات/ القـــــابالت مجتمعـــــين لكـــــل   

آخر البيانات المتاحة   ٣,٦  نسمة ١  ٠٠٠
  ٢٠١٣-٢٠١٠بين 

مؤشرات التنمية العالمية وفقًا 
  للبنك الدولي

ــــــاب العنــــــف/ اإلرهــــــاب  االســــــتقرار   السياســــــي وغي
المؤشرات العالمية لتصريف   ٢٠١٣  ١,٠  (فعالية الحكومة)

  الشؤون وفقًا للبنك الدولي
  

  يالسكان التدريج
  
ثنــين اأضــفنا الثالثــة المــذكورة أعــاله، و  التــدريج الســكانيلقــد قمنــا بتقــدير جميــع النمــاذج باســتخدام أســاليب   -٨
  خرين.آ
 
ــــة اآلســــيوي (حجــــم الســــكان أس يســــتخدم األســــلوب   -٩ ــــل بنــــك التنمي الجــــذر التربيعــــي  - ٠,٦األول مــــن قب

مــن  قــل) لهــذا فــإن مــنهج بنــك التنميــة اآلســيوي يضــغط الســكان أ٠,٥المســتخدم أعــاله يزيــد حجــم الســكان إلــى أس 
 لوغــاريتم الســكانالجــذر التربيعــي للســكان)، و لالتربيعــي ( الجــذرو لســكان )، للوغــاريتم (الالخيــارات الثالثــة األصــلية: 

  المعدل. 
 

حتى احتياج إلى  تأما األسلوب الثاني فقد اقترحته أستراليا في تعليقاتها على األساليب السابقة. وقد أشار   -١٠
 ضـمننـوع مـن تواجـد المنظمـة سـواء فـي المكتـب القطـري أو فـي المكتـب دون اإلقليمـي، بمـا يإلـى الصغيرة  بلدانال

الحد األدنى من التخصيص لكل بلد بغض النظر عن مدى صغر حجمه. وبعد استعراض المناهج األخرى القائمة 
أنهــا المعرفــة علــى اســتخدام تعريــف البنــك الــدولي للــدول الصــغيرة  هــذه المســألة، اقترحــت أســتراليا أيضــاً المتعلقــة ب

الجــذر التربيعــي للوغــاريتم الســكان المعــدل قيمــة بلــغ تمليــون نســمة أو أقــل. و  ١,٥البلــدان التــي يبلــغ عــدد ســكانها 
طبـق وعلـى هـذا األسـاس ، ٠,٤٧(على سـبيل المثـال الغـابون) نسمة مليون  ١,٥عددهم  بالنسبة إلى السكان البالغ

   .نسمة مليون ١,٥هذا العامل على جميع البلدان التي يقل عدد سكانها كذلك عن 
  ملاالع الفريقحها النتائج مع المتغيرات واألساليب التي اقتر 

 
مــل ولكــن باســتخدام االع الفريــقالــذي يشــمل جميــع المؤشــرات المقترحــة مــن  لــفالنمــوذج أ ٢ يبــين الجــدول  -١١

مــنح أيــة ت فــي هــذا النمــوذج، النســبة المــدخنين البــالغين كمؤشــر لالحتياجــات المرتبطــة بــاألمراض غيــر الســارية. و 
البعـــــد عـــــن  كـــــل تبعـــــدفمعظـــــم المخصصـــــات اإلقليميـــــة  .احتياجـــــاً األقـــــل ٪ مـــــن البلـــــدان ٢٠مخصصـــــات لنســـــبة 

  فريقي واإلقليم األوروبي.إلقليم األى الإسيما بالنسبة المخصصات الحالية، وال
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  لف: النموذج أ٢الجدول 
  

  اإلقليم
اللوغاريتم 
  (للسكان)

الجذر 
  التربيعي

الجذر التربيعي 
للوغاريتم 
  السكان المعدل

بنك التنمية 
  اآلسيوي

الجذر التربيعي 
للوغاريتم السكان 
المعدل األدنى 

)ALPS_min( 

  ٣٥,٤  ٣١,٦  ٣٦,٦  ٣٤,٠  ٣٩,٠  األفريقي
  ١٢,٩  ١٠,٩  ١٢,٦  ١١,٦  ١٣,٣  األمريكتين 

  ١٣,٣  ١٤,٤  ١٣,٩  ١٤,٧  ١٤,٥  شرق المتوسط
  ١٣,١  ١١,١  ١٣,٦  ١٢,١  ١٤,٥  األوروبي

  ١٢,١  ١٩,٢  ١٢,٥  ١٦,٢  ٩,٦  جنوب شرق آسيا
  ١٣,٢  ١٢,٨  ١٠,٩  ١١,٣  ٩,١  المحيط الهادئ غرب

الـدخل القـومي وومعـدل تـدخين البـالغين،  معدل الوفيـات دون سـن الخامسـة،و (المؤشرات: متوسط العمر المتوقع، 
دوالر  ١,٢٥نسبة عدد الفقراء ممن يقل دخلهم عن و ، اإلجمالي للفرد محسوبًا على أساس تعادل القوة الشرائية

  االستقرار السياسي)و كثافة العاملين الصحيين، و اللقاح الثالثي، و  أمريكي،
حســب معــدالت الوفيــات الموحــدة ، ولكــن باســتخدام لــفيعيــد النمــوذج أ اء، فــإن النمــوذج بــ٣وفــي الجــدول   -١٢
مــن التــدخين. وســوف يحصــل اإلقلــيم األفريقــي علــى مخصصــات  بــدالً  والناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية الســن

يحصــل اليــزال كبيــرة، فــي حــين يحصــل اإلقلــيم األوروبــي علــى مخصصــات أقــل، وٕان كــان مكتــب اإلقلــيم األفريقــي 
  باستثناء أسلوب واحد. يالسكان التدريججميع أساليب  باستخدام ٪٤٠على أقل من 

  
  : النموذج باء٣الجدول 

  

  اإلقليم
اللوغاريتم 
  (للسكان)

الجذر 
  التربيعي

الجذر التربيعي 
للوغاريتم 
  السكان المعدل

بنك التنمية 
  اآلسيوي

الجذر التربيعي 
للوغاريتم السكان 
المعدل األدنى 

)ALPS_min(  
  ٣٧,٦  ٣٣,٦  ٣٨,٨  ٣٦,٢  ٤١,٣  األفريقي

  ١٣,١  ١٠,٦  ١٢,٥  ١١,٣  ١٣,٢  األمريكتين 
  ١٤,٠  ١٥,١  ١٤,٦  ١٥,٥  ١٥,٢  شرق المتوسط

  ١١,٠  ٩,٤  ١١,٦  ١٠,٢  ١٢,٤  األوروبي
  ١٢,١  ١٩,٥  ١٢,٥  ١٦,٤  ٩,٥  جنوب شرق آسيا

  ١٢,١  ١١,٩  ١٠,٠  ١٠,٤  ٨,٣  غرب المحيط الهادئ
الوفيــات الموحــدة حســب الســن  تومعــدال معــدل الوفيــات دون ســن الخامســة،و (المؤشــرات: متوســط العمــر المتوقــع، 
الـــدخل القـــومي اإلجمـــالي للفـــرد محســـوبًا علـــى أســـاس تعـــادل القـــوة و، والناجمـــة عـــن األمـــراض غيـــر الســـارية

كثافــة العــاملين الصــحيين، و اللقــاح الثالثــي، و  دوالر أمريكــي، ١,٢٥عــدد الفقــراء ممــن يقــل دخلهــم عــن و ، الشــرائية
  ١االستقرار السياسي)و 
  

تعليقاتهـــا علـــى النمـــوذج الصـــين فـــي الـــذي قدمتـــه  حاقتـــر االإلدمـــاج  اءالنمـــوذج بـــ تكييـــفوقمنـــا بعـــد ذلـــك ب  -١٣
مـن  حتياجـات البلـدان. وبـدالً المخصصـات ال تحديـد) يغيـر بشـكل طفيـف طريقـة ٤جدول ال( يمالسابق. فالنموذج ج

مركبــة، اقترحــت الصــين مــا يلــي: الدرجــة الأداء علــى أســاس األحســن ٪ مــن البلــدان ٢٠ لنســبة صــفردرجــة  إعطــاء
                                                           

" يحـــدث فارقـــًا ضـــئيًال جـــدًا فـــي المخصصـــات اإلقليميـــة الـــوالدات بمســـاعدة أخصـــائيي التوليـــد المهـــرة إن إدراج مؤشـــر "   ١
  للنماذج ألف وباء.
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 ههذا المؤشر إذا كان أداؤه على المستوى نفس بخصوصفر صدرجة  على بلدال يحصللكل مؤشر من المؤشرات، 
. فعلــى ســبيل المثــال، يبلــع فــي الميــدان االقتصــادي والتنميــة التعــاون منظمــة حددتــه الــذيأو أعلــى مــن المتوســط 

. وبالتـالي، فـإن عاماً  ٨١منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  حسب ميالدال عند المتوقع العمرمتوسط 
ة درجـصفر لهذا المؤشر فـي الدرجة حصل على تأو أكثر  عاماً  ٨١متوسط العمر المتوقع  ايكون فيه يتالبلدان ال
  المركبة.

  
ة إيجابيــة فــي درجــولكنهــا تحصــل علــى  اتمؤشــر أحــد ال بخصــوصوقــد تحصــل البلــدان علــى درجــة صــفر   -١٤

 جميـع. ويصـف متوسـط كـل المؤشـراتة إيجابية فـي درج، أو كل المؤشرات صفر فيدرجة المؤشرات األخرى، أو 
أعلــى درجــة مالحظــة أن البلــدان ذات الــدخل المرتفــع التــي تســجل وجــدير بالاالحتياجــات الكليــة للبلــدان.  المؤشــرات

جميـــع المؤشـــرات ال تتلقـــى أيـــة  بخصـــوصمنظمـــة التعـــاون والتنميـــة فـــي الميـــدان االقتصـــادي  حســـب مـــن المتوســـط
المتغيــرات علــى أســاس أســلوب برنــامج  تــدريجوجميــع الخطــوات األخــرى، بمــا فــي ذلــك ميزانيــة. مــن المخصصــات 

  .كانت عليهكما  ظلاألمم المتحدة اإلنمائي، ت
  

). والعمود األخير يوضح النتائج يمالمخصصات على أساس هذا النموذج (النموذج ج ٤ويبين الجدول   -١٥
  .بما يسمح بالمقارنة ٢٠١٥- ٢٠١٤ة للثنائية قرر بالنسبة لمخصصات الميزانية الم

  
: النمــوذج جــيم: نمــوذج يقــوم علــى أســاس انعــدام االحتياجــات بالنســبة إلــى المؤشــرات التــي ٤الجــدول 

  تتجاوز المتوسط حسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
  

  اإلقليم
  اللوغاريتم
  (للسكان)

الجذر 
  التربيعي

الجذر التربيعي 
للوغاريتم 

  المعدل السكان

بنك 
التنمية 
  اآلسيوي

الجذر التربيعي 
للوغاريتم 

السكان المعدل 
األدنى 

)ALPS_min(

الميزانية المقررة 
للثنائية 

٢٠١٥- ٢٠١٤  
  ٤٢,٣  ٤٣,٤  ٣٨,٣  ٤٤,٥  ٤١,٢  ٤٧,٤  األفريقي

  ٨,٤  ١١,٣  ٩,٢  ١١,١  ٩,٩  ١١,٧  األمريكتين 
  ١٤,٣  ١٤,٢  ١٥,٤  ١٤,٧  ١٥,٧  ١٥,٣  شرق المتوسط

  ٤,٥  ٦,٤  ٥,٥  ٦,٤  ٥,٩  ٦,٨  األوروبي
  ١٥,٧  ١٤,١  ٢٢,٣  ١٤,٥  ١٨,٧  ١٠,٩  جنوب شرق آسيا

  ١٤,٨  ١٠,٦  ٩,٣  ٨,٨  ٨,٦  ٧,٨  غرب المحيط الهادئ
  

__________________  
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      ١٥الملحق 

  إلى األمانة نتيجة  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة
  جمعية الصحةمن جانب  المعتمدة والمقررات اإلجرائية للقرارات

  
  

العمومية بهدف المساعدة في بلوغ التغطية الصحية الوظائف األساسية للصحة تعزيز   :١-٦٩ج ص عالقرار 
  الشاملة

 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤الرجاء بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة   -١
  هذا القرار إذا تم اعتماده.سيسهم مشروع  ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

إلى أن الوظـائف األساسـية للصـحة العموميـة بالنظر  :٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة 
تمّس، بحسب تعريفها، بطائفة واسعة من األهداف الصـحية، فـإن القـرار سيسـهم فـي جميـع األهـداف الثمانيـة 

 وفيـــات مـــن والحـــدّ  الخامســـة؛ ســـن دون األطفـــال وفيـــات مـــن الحـــدّ المنشـــودة مـــن اآلثـــار علـــى النحـــو التـــالي: 
وتقليـــل عـــدد األشـــخاص الـــذين يموتـــون مـــن جـــراء األيـــدز والســـل والمالريـــا؛ والقضـــاء علـــى شـــلل  األمهـــات؛

 غيـــر األمـــراض عـــن الناجمـــة المبكـــرة الوفيـــات مـــن والحـــدّ  ؛األطفـــال؛ وتقليـــل حـــاالت اإلصـــابة بـــداء التنينـــات
 بـين الفـارق مـن والحـدّ  الطـوارئ؛ حـاالت عـن الناجمة العجز وأشكال واألمراض الوفيات من والوقاية السارية؛
  .الخامسة سن دون األطفال بوفيات يتعلق فيما والحضرية الريفية المناطق

  
تعزيـــــز السياســـــات واإلجـــــراءات المشـــــتركة بـــــين  ٤-٣الحصـــــيلة  :٢٠١٧-٢٠١٦الميزانيــــة البرمجيـــــة للفتـــــرة 
 زيـــادة اإلنصـــاف فـــي الصـــحة عـــن طريـــق معالجـــة المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة؛القطاعـــات والراميـــة إلـــى 

تحســــــين إتاحــــــة األدويــــــة  ٣-٤الحصــــــيلة  الحــــــد مــــــن المخــــــاطر البيئيــــــة علــــــى الصــــــحة؛ ٥-٣الحصــــــيلة 
 والتكنولوجيـــات الطبيـــة األخـــرى المأمونـــة والفعالـــة والعاليـــة الجـــودة واســـتخدامها علـــى نحـــو رشـــيد؛ والمنتجـــات
السياســات وتــوفير التمويــل والمــوارد البشــرية لزيــادة إتاحــة الخــدمات الصــحية المتكاملــة  وضــع ٢-٤الحصــيلة 

جميـــــع البلـــــدان لـــــديها ُنظـــــم تعمـــــل جيـــــدًا للمعلومـــــات الصـــــحية  ٤-٤الحصـــــيلة  التـــــي تركـــــز علـــــى النـــــاس؛
خالقيــــــــات وٕادارة المعــــــــارف مــــــــن أجــــــــل دعــــــــم األولويــــــــات الصــــــــحية ألاإللكترونيــــــــة والبحــــــــوث وا والصــــــــحة
ـــة ( ١-٥الحصـــيلة  الوطنيـــة؛ ـــوائح الصـــحية الدولي ـــاء بجميـــع االلتزامـــات التـــي تـــنص عليهـــا الل  )؛٢٠٠٥الوف

 البلدان التي تحظى بالقدرة على إدارة مخاطر الصحة العموميـة المرتبطـة بحـاالت الطـوارئ؛ ٣-٥الحصيلة: 
لقـــة بالســـالمة جميـــع البلـــدان تحظـــى بالقـــدر الكـــافي مـــن التأهـــب للوقايـــة مـــن المخـــاطر المتع ٤-٥والحصـــيلة 

جميــع البلــدان تســتجيب اســتجابة كافيــة لمقتضــيات المخــاطر والطــوارئ  ٦-٥الحصــيلة:  الغذائيــة وتخفيفهــا؛
  التي تؤثر على الصحة العمومية.

ـــاني عشـــر   -٢ ـــام الث ـــامج العمـــل الع ـــي برن ـــة ف ـــا هـــي مبين ـــائج، كم ـــاك أيـــة صـــلة بالنت ـــن هن ـــم تك إذا ل
، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلك في ٢٠١٧-٢٠١٦للفترة والميزانية البرمجية  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة

  مشروع القرار.
  ال ينطبق.

  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟   -٣
  .٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام من المقّرر مواءمته مع 

يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع  إذا كــان اإلطــار الزمنــي
  الخاص بحساب التكاليف.
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  راآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ القرا  :باء
  الثنائية الحالية: االحتياجات المقدرة في الميزانية، بالدوالر األمريكي  - ١

 الـــدعوة؛الضـــوء عليهـــا بالمواضـــيع التاليـــة: (أ) إذكـــاء الـــوعي و تمـــّس مجـــاالت العمـــل التـــي يســـّلط القـــرار 
. وبســبب الطائفــة الواســعة النطــاق مــن األعمــال الرصــد والتقيــيم(د)  الــدعم القطــري؛التنســيق؛ (ج)  (ب)

مـن ، فـإن األساسـيةمومية في مجاالت الصحة العككل منظمة التي يتواصل إنجازها حاليًا على صعيد ال
، ومــع ذلــك يــرد ة تقــدير المبــالغ الُمكّرســة فــي الميزانيــة الحاليــة لتلــك المجــاالتالصــعب االضــطالع بمهمــ

  أدناه تحليل لها.
  .وسيلزم إنجاز معظم األعمال بما هو متاح حاليًا من موارد وموظفين

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ١٩ ٩٥٠ ٠٠٠  ١٩ ٩٥٠ ٠٠٠  صفر  المكاتب الُقطرية
  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  صفر  المكاتب اإلقليمية
  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  صفر  المقر الرئيسي

  ٢٢ ١٥٠ ٠٠٠  ٢٢ ١٥٠ ٠٠٠  صفر  المجموع
هــل االحتيــاج المقــدر فــي الميزانيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرار مــدرج بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة   (أ)١

  الحالية؟ (نعم/ ال)
  .نعم

  الميزانية في الثنائية الحالية:اآلثار التمويلية بالنسبة إلى   (ب)١
  الحالية؟ الثنائيةما المبلغ الممول في   -

١٠٠٪.  
رصــد األهــداف بشــأن أوســع مبذولــة علــى نطــاق فــي الجهــود الوتقييمــه القــرار ســُتدمج آثــار رصــد 

  .٢٠٣٠المتعلقة بالصحة من خطة التنمية المستدامة لعام 
  ما هي الثغرات؟  -

  ال يوجد.
  مقترحة لسد هذه الثغرات؟ما هي اإلجراءات ال  -

  ال ينطبق.
  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: التالية الثنائية  -٢

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ١٩ ٩٥٠ ٠٠٠  ١٩ ٩٥٠ ٠٠٠  صفر  المكاتب الُقطرية
  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  صفر  المكاتب اإلقليمية
  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  صفر  المقر الرئيسي

    ٢٢ ١٥٠ ٠٠٠  ٢٢ ١٥٠ ٠٠٠  صفر  المجموع
  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢

  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  .تنشأ ثغرات تمويلية بمجرد تحديد آثار القرار على عمل المنظمةقد 
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  ما هي ثغرات التمويل؟  -
  في الوقت الراهن. مجهولة

  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -
الخطة المنسقة على نطاق المنظمة ككل لتعبئة الموارد الالزمة لسد في إطار  سُتعالج أية ثغرات

  للثنائية التالية. مواطن العجز في الميزانية البرمجية
  

  
  العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهقااللتزام بتنفيذ االستراتيجية   :٢-٦٩ج ص ع القرار
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤الرجاء بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة   -١
  تم اعتماده.سيسهم مشروع هذا القرار إذا  ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

  :٢٠١٩-٢٠١٤من برنامج العمل العام الثاني عشر، 
  األطفال دون سن الخامسةالحد من وفيات الهدف الخاص باألثر: 

  ء والمواليد واألطفال والمراهقينزيادة إتاحة التدخالت الخاصة بتحسين صحة النساالحصيلة: 
  

  :٢٠١٧-٢٠١٦من الميزانية البرمجية 
  .١-٣الحصيلة 

  .٦-١-٣و ٥-١-٣و ٤-١-٣و ٣-١-٣و ٢-١-٣و ١-١-٣المخرجات: 
ـــاني عشـــر   -٢ ـــام الث ـــامج العمـــل الع ـــي برن ـــة ف ـــا هـــي مبين ـــائج، كم ـــاك أيـــة صـــلة بالنت ـــن هن ـــم تك إذا ل

، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلك في ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة
  مشروع القرار.

  ال ينطبق.
  المقترح لتنفيذ هذا القرار؟  ما اإلطار الزمني  -٣

٢٠٣٠-٢٠١٦.  
إذا كــان اإلطــار الزمنــي يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع 

  الخاص بحساب التكاليف.
  راآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ القرا  :باء
  مليون دوالر أمريكي ٢٠٦,١: المقدرة المتطلبات الميزنيةالثنائية الحالية:   -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ١١١‚٤ ٧٧‚٨  ٣٣‚٦  المكاتب الُقطرية
 ٣٥‚٢ ١٦‚٨ ١٨‚٤  المكاتب اإلقليمية
 ٥٩‚٥ ٢٣‚٨ ٣٥‚٧  المقر الرئيسي

 ٢٠٦‚١ ١١٨‚٤ ٨٧‚٧  المجموع

بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة  ةفيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرار مدرجــ المتطلبــات الميزنيــة المقــدرةهــل   (أ)١
  الحالية؟ (نعم/ ال)

  .نعم
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  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١
    ما المبلغ الممول في الثنائية الحالية؟  -

  دوالر أمريكي. مليون ١٤١‚٥
  ما هي الثغرات؟  -

  .دوالر أمريكي مليون ٦٤,٦
    ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

سيتم سد الثغرات عبر الجهود المنسقة لتعبئـة المـوارد، بمـا فـي ذلـك الحـوار الخـاص بالتمويـل مـن 
  أجل توفير التمويل المحتمل بالمساهمات الطوعية.

  ةاألمريكي اتالدوالر ماليين ب المقدرة، المتطلبات الميزنية: التالية الثنائية  -٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

 - - -  المكاتب الُقطرية
 - - -  المكاتب اإلقليمية
 - - -  المقر الرئيسي

 - - -  المجموع

  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢
  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -

 .٢٠١٩-٢٠١٨من المقّرر تحديده أثناء وضع الميزانية البرمجية 

 ما هي ثغرات التمويل؟  -

  بماليين الدوالرات األمريكية.من المقّرر تحديدها 
 ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

  ال ينطبق.
  

عـالم : ٢٠٢٠-٢٠١٦االستراتيجية وخطة العمل العالميتـان بشـأن الشـيخوخة والصـحة   :٣-٦٩ج ص ع القرار
  أن يحيا حياة طويلة ويتمتع بالصحة يتسنى فيه لكل فرد

 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
وفـي ، ٢٠١٩-٢٠١٤الرجاء بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة  - ١

  سيسهم مشروع هذا القرار إذا تم اعتماده. ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 
 ١-٢-٣؛ والُمخرجــــات الشــــيخوخة والصــــحة ٢-٣: الحصــــيلة : تعزيــــز الصــــحة طيلــــة العمــــر٣الفئــــة 

  .٣-٢-٣و ٢-٢-٣و
ـــامج العمـــل   -٢ ـــي برن ـــة ف ـــا هـــي مبين ـــائج، كم ـــاك أيـــة صـــلة بالنت ـــن هن ـــم تك ـــاني عشـــر إذا ل ـــام الث الع

، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلك في ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة
  .القرارمشروع 

  ال ينطبق.
  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟  -٣

  الشيخوخة والصحة.وفقًا لمسودة االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن  ٢٠٢٠إلى عام  ٢٠١٦من عام 

إذا كان اإلطار الزمني يمتد لميزانيات برمجية مستقبلية يرجى ضمان تقديم المزيد من المعلومـات فـي الفـرع الخـاص 
  بحساب التكاليف.
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  القراراآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ   :باء
  األمريكيةبماليين الدوالرات المقدرة ،  المتطلبات الميزنيةالثنائية الحالية:   -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ١٠‚٠٠ ٦‚٠٠ ٤‚٠٠  المكاتب الُقطرية

 ٧‚٢٠ ٤‚٣٢ ٢‚٨٨  المكاتب اإلقليمية

 ١٢‚٨٠ ٥‚١٢ ٧‚٦٨  المقر الرئيسي

 ٣٠‚٠٠ ١٥‚٤٤ ١٤‚٥٦  المجموع

ــدرةهــل   (أ)١ ــة المق ــات الميزني ــذ  المتطلب ــق بتنفي ــا يتعل ــرارفيم ــة  الق ــة البرمجي مــدرج بالكامــل فــي الميزاني
  الحالية؟ (نعم/ ال)

  .نعم
  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١

  ما المبلغ الممول في الثنائية الحالية؟  -
  مليون دوالر أمريكي. ١٣,٥

  ما هي الثغرات؟  -
  مليون دوالر أمريكي. ١٦,٥

  المقترحة لسد هذه الثغرات؟ما هي اإلجراءات   -
سيتم سد الثغرات من خالل الجهود المنسقة لتعبئة الموارد، بما في ذلك الحوار الخاص بالتمويل، 

  فيما يتعلق بالتمويل الممكن من المساهمات الطوعية.
  بماليين الدوالرات األمريكية  المقدرة، المتطلبات الميزنية: التالية الثنائية  -٢

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ١٦‚٥٠ ٩‚٩٠ ٦‚٦٠  المكاتب الُقطرية

 ١٢‚٣٠ ٧‚٣٨ ٤‚٩٢  المكاتب اإلقليمية

 ٢١‚٢٠ ١٢‚٧٢ ٨‚٤٨  المقر الرئيسي

 ٥٠‚٠٠ ٣٠‚٠٠ ٢٠‚٠٠  المجموع

  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢
  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -

  ماليين دوالر أمريكي. ١٠
  ما هي ثغرات التمويل؟  -

  مليون دوالر أمريكي.  ٤٠
  الثغرات؟ هذه لسد المقترحة اإلجراءاتما هي   -

سيتم سد الثغرات من خالل الجهود المنسقة لتعبئة الموارد، بما في ذلك الحوار الخاص بالتمويل، 
  طوعية.فيما يتعلق بالتمويل الممكن من المساهمات ال

  
  



١٥الملحق  473  

دور قطــاع الصــحة المتعلــق بــالنهج االســتراتيجي لــإلدارة الدوليــة للمــواد الكيميائيــة مــن   :٤-٦٩ج ص ع القرار
  وما بعده ٢٠٢٠أجل تحقيق الهدف المنشود لعام 

 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة  الرجاء  -١
  سيسهم مشروع هذا القرار إذا تم اعتماده. ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

أهـــداف خاصــة بــاألثر: الحـــد مــن الوفيــات المبكـــرة : ٢٠١٩-٢٠١٤برنــامج العمــل العـــام الثــاني عشــر، 
  ة عن األمراض غير السارية؛ الوقاية من الوفاة والمرض والعجز الناجم عن الطوارئ؛ الناجم

  الحصيلة: الحد من المخاطر البيئة على الصحة.
تعزيـز قـدرة البلـدان علـى تقيـيم المخـاطر الصـحية،  ١-٥-٣: المخـرج ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجيـة 

وتنفيذها من أجل الوقاية مـن اآلثـار الصـحية المترتبـة علـى اللوائح  ورسم السياسات أو االستراتيجيات أو
  ؛المخاطر البيئية والمهنية وتخفيفها وٕادارتها

تحديــد القواعــد والمعــايير ووضــع المبــادئ التوجيهيــة بشــأن المخــاطر والفوائــد الصــحية  ٢-٥-٣المخــرج 
والنفايــات، والميــاه واإلصــحاح، البيئيــة والمهنيــة المرتبطــة بتلــوث الهــواء والضوضــاء، والمــواد الكيميائيــة، 

  ؛واإلشعاع، وتكنولوجيا النانو، وتغيُّر المناخ، على سبيل المثال
تنـــاول أغـــراض الصـــحة العموميـــة فـــي تنفيـــذ االتفاقـــات واالتفاقيـــات المتعـــددة األطـــراف  ٣-٥-٣المخـــرج 

امة لمــــا بعــــد وخطــــة التنميــــة المســــتد المقترحــــة لتنميــــة المســــتدامةابشــــأن البيئــــة وفيمــــا يتعلــــق بأهــــداف 
  .٢٠١٥ عام

ـــاني عشـــر   -٢ ـــام الث ـــامج العمـــل الع ـــي برن ـــة ف ـــا هـــي مبين ـــائج، كم ـــاك أيـــة صـــلة بالنت ـــن هن ـــم تك إذا ل
، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلك في ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة

  مشروع القرار.
  ال ينطبق.

  المقترح لتنفيذ هذا القرار؟  ما اإلطار الزمني  -٣
 جمعيـــة الصـــحة عرضـــها علـــىو ، الـــدول األعضـــاء وآخـــرين مـــع يـــتم إعـــدادها بالتشـــاور، طريـــق خارطـــة
  التي يتم إنتاجها في الثنائية الحالية. النفايات وتقرير عن، ٢٠١٧في عام ، السبعين العالمية

يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع  إذا كــان اإلطــار الزمنــي
  الخاص بحساب التكاليف.

  راآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ القرا  :باء
  ستترتب األثار الميزنية بشكل كبير عن طريق العملية المستخدمة للتشاور من أجل خارطة الطريق.  

  ةاألمريكي اتالدوالر ماليين المقدرة، ب المتطلبات الميزنيةالثنائية الحالية:   -١
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

 ال تنطبق ال تنطبق  ال تنطبق  المكاتب الُقطرية

 ٠‚٧٨ ٠‚٦٠ ٠‚١٨  المكاتب اإلقليمية

 ٠‚٣٨ ٠‚٢٦ ٠‚١٢  المقر الرئيسي

 ١‚١٦ ٠‚٨٦ ٠‚٣٠  المجموع



الصحة العالمية التاسعة والستونجمعية    474 

بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة  ةفيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرار مدرجــ الميزنيــة المقــدرةالمتطلبــات هــل   (أ)١
  الحالية؟ (نعم/ ال)

  .نعم
  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١

  الحالية؟ الثنائيةما المبلغ الممول في   -
  مليون دوالر أمريكي. ٠‚٣٥

  ما هي الثغرات؟  -
  مليون دوالر أمريكي. ٠‚٨١

  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -
ســـيتم ســـد الثغـــرات مـــن خـــالل الجهـــود المنســـقة لتعبئـــة المـــوارد مـــن أجـــل التمويـــل المحتمـــل مـــن 

  المساهمات الطوعية.
  ةاألمريكي اتالدوالر ماليين ب المقدرة، المتطلبات الميزنية: التالية الثنائية  -٢

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ال تنطبق ال تنطبق  ال تنطبق  المكاتب الُقطرية

 ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق  المكاتب اإلقليمية

 ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق  المقر الرئيسي

 ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق  المجموع

  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢
   ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -

  ال ينطبق.
  ما هي ثغرات التمويل؟  -

  ال ينطبق. 
  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

  ال ينطبق.
  

خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة لتعزيــز دور النظــام الصــحي فــي إطــار اســتجابة وطنيــة   : ٥-٦٩ج ص عالقرار 
القطاعات للتصدي للعنـف بـين األفـراد، وخصوصـًا ضـد النسـاء والفتيـات وضـد متعددة 
  األطفال

   البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة  الرجاء - ١

  سيسهم مشروع هذا القرار إذا تم اعتماده. ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 
  :٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة 

بالتدخالت للوقاية من اإلصابات غير المتعمـدة  خفض عوامل الخطر وتحسين التغطية ٣-٢الحصيلة: 
  والعنف وتدبيرها العالجي؛

الصحة اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد واألطفال والمراهقين: زيادة إتاحة التدخالت  ١-٣الحصيلة: 
  الخاصة بتحسين صحة النساء والمواليد واألطفال والمراهقين؛
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زمات: البلدان التي تحظى بالقدرة على إدارة مخـاطر الصـحة إدارة مخاطر الطوارئ واأل ٣-٥الحصيلة: 
  العمومية المرتبطة بحاالت الطوارئ.

  :٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة 
ــــال  ٣-٣-٢الُمخــــرج  ــــرامج والخطــــط للتصــــدي للعنــــف الموجــــه ضــــد النســــاء والشــــباب واألطف وضــــع الب
  وتنفيذها؛
 فــي الملبَّــاة غيــر االحتياجــات لتلبيــة الفعالــة التــدخالت ورصــد تنفيــذ مــن البلــدان تمكــين ٣-١-٣الُمخــرج 
  ؛واإلنجابية الجنسية الصحة مجال

 فـي بمـا واإلنجابيـة، الجنسية بالصحة يتعلق فيما البحوث قدرات وتعزيز البحوث إجراء ٦-١-٣ ُمخرجال
 المــراهقين وصــحة بــالوالدة المحيطــة الفتــرة فــي والصــحة األمومــة وصــحة األســرة بتنظــيم يتعلــق مــا ذلــك

 المــأمون، غيــر اإلجهــاض مــن والوقايــة جنســيًا، المنقولــة الُمعديــة واألمــراض واإلنجابيــة الجنســية والصــحة
 الجنســية والصــحة المــرأة، ضــد والعنــف األنثويــة، التناســلية األعضــاء وتشــويه الجنســية، والصــحة والعقــم،

  ؛اإلنساني العمل بيئات في واإلنجابية
 الالزمـة األساسـية القـدرات تنميـة أجـل مـن األعضـاء الـدول إلـى التقنيـة المسـاعدة تقديم ١-٣-٥ الُمخرج
 باســتخدام القــدرات هــذه علــى والحفــاظ والنزاعــات، الطبيعيــة بــالكوارث المرتبطــة الصــحية المخــاطر إلدارة
  .األخطار جميع يشمل نهج

ـــامج العمـــل   -٢ ـــي برن ـــة ف ـــا هـــي مبين ـــائج، كم ـــاك أيـــة صـــلة بالنت ـــن هن ـــم تك ـــاني عشـــر إذا ل ـــام الث الع
، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلك في ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة

  .القرارمشروع 

  ال ينطبق.
  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟  -٣

يتماشـى  بمـا، ٢٠٣٠إلـى  ٢٠١٦تغطي خطة العمل العالمية فترة السنوات الخمـس عشـرة الممتـدة مـن 
  مع أهداف التنمية المستدامة.

إذا كــان اإلطــار الزمنــي يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع 
  الخاص بحساب التكاليف.

  القراراآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ   :باء
  الحالية: االحتياجات المقدرة في الميزانية، بالدوالر األمريكي الثنائية  -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ١ ٩١٣ ٧٥٠  ٨٠٠ ٠٠٠  ١ ١١٣ ٧٥٠  المكاتب الُقطرية
  ٦ ١٢٥ ٠٠٠  ٢ ٢٥٠ ٠٠٠  ٣ ٨٧٥ ٠٠٠  المكاتب اإلقليمية
  ١١ ٦٤٣ ٤٥٠  ٥ ٣٦٥ ٠٠٠  ٤ ٢٧٨ ٤٥٠  المقر الرئيسي

  ١٧ ٦٨٢ ٢٠٠  ٨ ٤١٥ ٠٠٠  ٩ ٢٦٧ ٢٠٠  المجموع
مــدرج بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة  القــرارهــل االحتيــاج المقــدر فــي الميزانيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ   (أ)١

  الحالية؟ (نعم/ ال)
  .نعم
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  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١

  ما المبلغ الممول في الثنائية الحالية؟  -
٤٠.٪  

  ما هي الثغرات؟  -
٦٠.٪  

  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -
  التعبئة المنسقة للموارد من خالل الحوار الخاص بالتمويل وجمع أموال محددة طوعيًا.

  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: التالية الثنائية  -٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

  ٧ ٢٧٥ ٧٥٠  ٤ ٠٠٠ ٠٠٠  ٣ ٢٧٥ ٧٥٠  المكاتب الُقطرية
  ٩ ٩٠٣ ٥٥٠  ٣ ٨٥٠ ٠٠٠  ٦ ٠٥٣ ٥٥٠  المكاتب اإلقليمية
  ١٧ ٦٥٧ ٢٠٠  ٩ ٧١٨ ٠٠٠  ٦ ٨٣٩ ٢٠٠  المقر الرئيسي

  ٣٣ ٧٣٦ ٥٠٠  ١٧ ٥٦٨ ٠٠٠  ١٦ ١٦٨ ٥٠٠  المجموع
  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢

  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  .٢٠١٩-٢٠١٨في الوقت الراهن لم يتم جمع أموال للثنائية 

  ما هي ثغرات التمويل؟  -
١٠٠.٪  

  الثغرات؟ هذه لسد المقترحة اإلجراءاتما هي   -
ســـيتم تحديـــد اإلجـــراءات فيمـــا بعـــد حســـب ضـــرورتها: التعبئـــة الُمنســـقة للمـــوارد مـــن خـــالل الحـــوار 

  بالتمويل وجمع أموال محددة طوعيًا. الخاص
  

 أجـل مـن المحـددة فـاتيللتكل االسـتجابة: ومكافحتهـا ةيالسـار  ـريغ األمـراض مـن ـةالوقاي  :٦-٦٩ج ص ع القرار
 بشـــــأن المتحـــــدة لألمــــم العامـــــة ــــةيللجمع المســــتوى ـــــعيالرف الثالـــــث لالجتمــــاع ريالتحضــ
 ٢٠١٨ عام في ومكافحتها) ةيالسار  ريغ( ةيالمعد ريغ األمـــراض مـــن ــةيالوقا

  البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
 وفـي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـرة عشـر الثـاني العـام العمـل برنـامج مـن وحصيلة أثر أي في بيان الرجاء  -١

  .اعتماده تم إذا القرار هذا مشروع سيسهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية الميزانية من ُمخرج أي
 والخطــــط السياســــات تنفيــــذ أو/ و وضــــع تســــريع ١-١-٢ الُمخــــَرج :٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجيــــة الميزانيــــة
  .ومكافحتها السارية غّير األمراض من للوقاية القطاعات المتعددة الوطنية

ـــم إذا  -٢ ـــن ل ـــاك تك ـــائج، صـــلة أيـــة هن ـــا بالنت ـــة هـــي كم ـــي مبين ـــامج ف ـــام العمـــل برن ـــاني الع  عشـــر الث
 في ذلك لمراعاة مبرر تقديم يرجى ،٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية والميزانية ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة

  .القرار مشروع
 .ينطبق ال
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  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟   -٣
  .٢٠١٧و ٢٠١٦العامان 

يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع  إذا كــان اإلطــار الزمنــي
  الخاص بحساب التكاليف.

  اآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ القرار  باء:
  الثنائية الحالية: االحتياجات المقدرة في الميزانية، بالدوالر األمريكي  -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  صفر  صفر  صفر  الُقطرية المكاتب
  صفر  صفر  صفر  اإلقليمية المكاتب
  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  ١ ١٠٠ ٠٠٠  الرئيسي المقر

  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  ١ ١٠٠ ٠٠٠  المجموع
 البرمجيــة الميزانيــة فــي بالكامــل مــدرج القــرار بتنفيــذ يتعلــق فيمــا الميزانيــة فــي المقــدر االحتيــاج هــل  )أ(١

  )ال/ نعم( الحالية؟
  .نعم

  :الحالية الثنائية في الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  )ب(١
  الحالية؟ الثنائية في الممول المبلغ ما  -

١٠٠٪.  
  ثغرات؟ال هي ما  -

  .توجد ال
  الثغرات؟ هذه لسد المقترحة اإلجراءات هي ما  -

  .ينطبق ال
  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: التالية الثنائية  -٢

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  صفر  صفر  صفر  الُقطرية المكاتب
  صفر  صفر  صفر  اإلقليمية المكاتب
  صفر  صفر  صفر  الرئيسي المقر

  صفر  صفر  صفر  المجموع
  :التالية الثنائية في الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  )أ(٢

  التالية؟ الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  .ينطبق ال

  ؟التمويل ثغرات هي ما  -
  .ينطبق ال

  الثغرات؟ هذه لسد المقترحة اإلجراءات هي ما  -
  .ينطبق ال
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ة علــــى ــــالتصدي للتحديات الماثلـــة أمــــام عقـــد األمــم المتحـــدة للعمــل مــن أجـــل السالم :٧-٦٩ج ص عالقرار 
حصيلة المؤتمر الثاني الرفيع المستوى بشأن السالمة على ): ٢٠٢٠-٢٠١١الطـــرق (
  آن األوان لتحقيق النتائج -الطرق

 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤الرجاء بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة   -١
  سيسهم مشروع هذا القرار إذا تم اعتماده. ٢٠١٧-٢٠١٦للفترة أي ُمخرج من الميزانية البرمجية 

الوفيـــات المبكـــرة الناجمـــة عـــن األمـــراض غيـــر الســـارية؛ والوقايـــة مـــن الوفـــاة والمـــرض اآلثـــار: الحـــد مـــن 
   ١-٣-٢المخرج ، ٣-٢والعجز نتيجة لحاالت الطوارئ. الحصيلة: 

ـــا  -٢ ـــائج، كم ـــاك أيـــة صـــلة بالنت ـــن هن ـــم تك ـــي إذا ل ـــة ف ـــام هـــي مبين ـــامج العمـــل الع ـــاني عشـــر  برن الث
، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلك في ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة

  مشروع القرار.
  ال ينطبق.

  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟   -٣
ويضــطلع بأنشــطة أخــرى مشــار  ٢٠١٧-٢٠١٦ســتعد عمليــة لتحديــد الغايــات والمؤشــرات خــالل الثنائيــة 

  .٢٠١٩-٢٠١٨و ٢٠١٧-٢٠١٦إليها في القرار خالل الثنائيتين 
يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع  إذا كــان اإلطــار الزمنــي

  الخاص بحساب التكاليف.
  راآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ القرا  :باء
  ةاألمريكي اتالدوالر ماليين ، بالمتطلبات الميزنية المقدرةالثنائية الحالية:   -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٢,٥٠  ١,٣٠  ١,٢٠  المكاتب الُقطرية
  ١,٥٠  ٠,٥٠  ١,٠٠  المكاتب اإلقليمية
  ٣,٣٠  ١,٣٠  ٢,٠٠  المقر الرئيسي

  ٧,٣٠  ٣,١٠  ٤,٢٠  المجموع
بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة  ةفيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرار مدرجــ المتطلبــات الميزنيــة المقــدرةهــل   (أ)١

  نعم الحالية؟ (نعم/ ال)
  

  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١
  مليون دوالر أمريكي. ٥,٨٤ الحالية؟ الثنائيةما المبلغ الممول في   -
  مليون دوالر أمريكي. ١,٤٦ ثغرات؟الما هي   -
   ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

  ل والتمويل الخارج عن الميزانية.سيتم سد الثغرات من خالل الحوار الخاص بالتموي
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  ةاألمريكي اتالدوالر ماليين ب الميزانية، في المقدرة االحتياجات: التالية الثنائية  -٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

  ٢,٨٠  ١,٥٠  ١,٣٠  المكاتب الُقطرية
  ١,٨٥  ٠,٧٥  ١,١٠  المكاتب اإلقليمية
  ٣,٤٠  ١,٢٠  ٢,٢٠  المقر الرئيسي

  ٨,٠٥  ٣,٤٥  ٤,٦٠  المجموع
  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢

  مليون دوالر أمريكي. ١,٨١ ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  مليون دوالر أمريكي. ٦,٢٤ ؟ثغرات التمويلما هي   -
   ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

  الثغرات من خالل الحوار الخاص بالتمويل والتمويل الخارج عن الميزانية. سيتم سد
  

  )٢٠٢٥-٢٠١٦عقد عمل األمم المتحدة من أجل التغذية (  :٨-٦٩ج ص ع القرار
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفي أي ٢٠١٩-٢٠١٤بيان في أي أثر وحصيلة من برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة  الرجاء  -١
 سيسهم مشروع هذا القرار إذا تم اعتماده. ٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

  من الميزانية البرمجية. ١-٥-٢من برنامج العمل العام، والُمخرج  ٥-٢الحصيلة 
هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج، كمـــا هـــي مبينـــة فـــي برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر إذا لـــم تكـــن   -٢

، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلـك فـي ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة
  .القرارمشروع 

  ال ينطبق.
  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟  -٣

سيقتضي تنفيذ القرار التزامًا طويل األمد من جانب الدول األعضاء. ويمكـن أن تنفـذ األمانـة علـى الفـور 
وفــي  ٢٠١٨، وأن تقــدم تقريـرًا إلـى جمعيــة الصـحة فــي عـام ٢٠١٧-٢٠١٦المهـام المعنيـة أثنــاء الثنائيـة 

  .٢٠٢٠عام 
  

يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع  إذا كــان اإلطــار الزمنــي
  الخاص بحساب التكاليف.

  القراراآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ   :باء
   يةاألمريك اتالدوالر بماليين ، المتطلبات الميزنية المقدرةالثنائية الحالية:   -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ١‚٥٦٠ ١‚٢٠٠ ٠‚٣٦٠  المكاتب الُقطرية

 ٠‚٩٦٠ ٠‚٣٠٠ ٠‚٦٦٠  المكاتب اإلقليمية

 ٢‚١٣٤ ٠‚٨٠٠ ١‚٣٣٤  المقر الرئيسي

 ٤‚٦٥٤ ٢‚٣٠٠ ٢‚٣٥٤  المجموع
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بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة  ةهــل المتطلبــات الميزنيــة المقــدرة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرار مدرجــ  (أ)١
  الحالية؟ (نعم/ ال)

  نعم.
  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١

  ما المبلغ الممول في الثنائية الحالية؟  -
  .مليون دوالر أمريكي ٣‚٠١٤

  ما هي الثغرات؟  -
  .مليون دوالر أمريكي ١‚٦٤٠

  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -
مــــع يتعلــــق بــــالموظفين: التــــآزر مــــع البــــرامج األخــــرى والمناقشــــات مــــع المكاتــــب اإلقليميــــة و  فيمــــا

  المانحين على المستوى الُقطري.
فيما يتعلق باالجتماعات: المناقشات مع منظمة األغذية والزراعـة بشـأن تقاسـم التكـاليف ومفاتحـة 

  المانحين على نحو مشترك.
  بماليين الدوالرات األمريكية المقدرة، يزنيةالمتطلبات الم: التالية الثنائية  -٢

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ١‚٥٦٠ ١‚٢٠٠ ٠‚٣٦٠  المكاتب الُقطرية

 ٠‚٩٦٠ ٠‚٣٠٠ ٠‚٦٦٠  المكاتب اإلقليمية

 ١‚٥٣٤ ٠‚٢٠٠ ١‚٣٣٤  المقر الرئيسي

 ٤‚٠٥٤ ١‚٧٠٠ ٢‚٣٥٤  المجموع

  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢
  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -

  .مليون دوالر أمريكي ٢‚٥١٤
  ما هي ثغرات التمويل؟  -

   .مليون دوالر أمريكي ١‚٥٤٠
  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

يتعلــــق بــــالموظفين: التــــآزر مــــع البــــرامج األخــــرى والمناقشــــات مــــع المكاتــــب اإلقليميــــة ومــــع  فيمــــا
  المانحين على المستوى الُقطري.

فيما يتعلق باالجتماعات: المناقشات مع منظمة األغذية والزراعـة بشـأن تقاسـم التكـاليف ومفاتحـة 
  المانحين على نحو مشترك.

  
  للترويج غير المالئم ألغذية الرّضع وصغار األطفال وضع حد  :٩-٦٩ج ص ع القرار
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤الرجاء بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة   -١
  ا تم اعتماده.سيسهم هذا القرار إذ ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

  من الميزانية البرمجية ٢-٥-٢من برنامج العمل العام والُمخرج  ٥-٢ الحصيلة
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إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج، كمـــا هـــي مبينـــة فـــي برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر   -٢
، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلـك فـي ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة

  .مشروع القرار
  ال ينطبق.

  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟  -٣
ســيتطلب تنفيــذ القــرار التــزام الــدول األعضــاء علــى المــدى البعيــد. ويمكــن لألمانــة علــى الفــور تنفيــذ المهــام 

  .٢٠٢٠و ٢٠١٨ورفع التقرير إلى جمعية الصحة في عامي  ٢٠١٧-٢٠١٦أثناء الثنائية 

إذا كــان اإلطــار الزمنــي يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع 
  الخاص بحساب التكاليف.

  القراراآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ   :باء
  يةاألمريك اتالدوالر بماليين ، المتطلبات الميزنية المقدرةالثنائية الحالية:   -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ٠‚٢٢٠ ٠‚١٠٠ ٠‚١٢٠  المكاتب الُقطرية

 ٠‚٤١١ ٠‚٠٨١ ٠‚٣٣٠  المكاتب اإلقليمية

 ٠‚٣٥٠ ٠‚٠٢٠ ٠‚٣٣٠  المقر الرئيسي

 ٠‚٩٨١ ٠‚٢٠١ ٠‚٧٨٠  المجموع

بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة  ةمدرجــالقــرار فيمــا يتعلــق بتنفيــذ  المتطلبــات الميزنيــة المقــدرةهــل   (أ)١
   الحالية؟ (نعم/ ال)

  نعم.
  
  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١

  ما المبلغ الممول في الثنائية الحالية؟
 مليون دوالر أمريكي. ٠,٨٩

  ما هي الثغرات؟
  مليون دوالر أمريكي. ٠,٠٩

 هذه الثغرات؟ما هي اإلجراءات المقترحة لسد 

ســيتم ســد الثغــرات مــن خــالل التــآزر مــع البــرامج األخــرى والمناقشــات مــع المكاتــب اإلقليميــة والمــانحين 
  .على الصعيد القطري
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  ية األمريك اتالدوالر بماليين  المقدرة، المتطلبات الميزنية: التالية الثنائية  -٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

 ٠‚٢٢٠ ٠‚١٠٠ ٠‚١٢٠  المكاتب الُقطرية

 ٠‚٤١١ ٠‚٠٨١ ٠‚٣٣٠  المكاتب اإلقليمية

 ٠‚٣٥٠ ٠‚٠٢٠ ٠‚٣٣٠  المقر الرئيسي

 ٠‚٩٨١ ٠‚٢٠١ ٠‚٧٨٠  المجموع

  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢
  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -

  مليون دوالر أمريكي. ٠,٨٩
  ما هي ثغرات التمويل؟  -

  .مليون دوالر أمريكي ٠,٠٩
  الثغرات؟ هذه لسد المقترحة اإلجراءاتما هي   -

ســــيتم ســــد الثغــــرات مــــن خــــالل التــــآزر مــــع البــــرامج األخــــرى والمناقشــــات مــــع المكاتــــب اإلقليميــــة 
رواتب مديري البرامج ومن المفترض أن تواصل المنظمة تمويل  .والمانحين على الصعيد القطري

  إلقليمية، مثلما هو الحال في الثنائية الحالية.ا
  

  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدولإطار   :١٠-٦٩ج ص ع القرار
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤الرجاء بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة   -١
  سيسهم مشروع هذا القرار إذا تم اعتماده. ٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة أي 

  من برنامج العمل العام الثاني عشر ٦الحصيلة 
  من الميزانية البرمجية ٢-١-٦المخرج 

  
ـــاني عشـــر   -٢ ـــامج العمـــل العـــام  الث ـــة فـــي برن ـــائج، كمـــا هـــي مبين ـــة صـــلة بالنت ـــاك أي ـــم تكـــن هن إذا ل

، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلك في ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة
  مشروع القرار.

  ال ينطبق.
  

  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟   -٣
  .٢٠١٦سيبدأ التنفيذ في عام 

  
يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع  إذا كــان اإلطــار الزمنــي

  الخاص بحساب التكاليف.



١٥الملحق  483  

  رنية المترتبة على تنفيذ القراااآلثار الميز   :باء
  ةاألمريكي اتالدوالر ماليين المقدرة، ب المتطلبات الميزنيةالثنائية الحالية:   -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ٢‚٨ صفر  ٢‚٨  المكاتب الُقطرية
 ٢‚٨ صفر ٢‚٨  المكاتب اإلقليمية
 ٨‚٦ ١‚٦ ٧‚٠  المقر الرئيسي

 ١٤‚٢ ١‚٦ ١٢‚٦  المجموع

ــدرةهــل   (أ)١ ــة المق ــات الميزني ــة  المتطلب ــة البرمجي ــرار مــدرج بالكامــل فــي الميزاني ــذ الق ــق بتنفي ــا يتعل فيم
  الحالية؟ (نعم/ ال)

  .نعم
الميزانيــــــــة علــــــــى أن القــــــــرار يــــــــدعو إلــــــــى إنجــــــــاز أعمــــــــال جديــــــــدة لــــــــم تكــــــــن متوقعــــــــة عنــــــــد وضــــــــع 

  .واعتمادها ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجية 
  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١

  الحالية؟ الثنائيةما المبلغ الممول في   -
  مليون دوالر أمريكي. ٧‚٥

  ما هي الثغرات؟  -
  مليون دوالر أمريكي. ٦,٧

  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -
ســيتم ســد الثغــرات عبــر الجهــود المنســقة لتعبئــة المــوارد مــن أجــل التمويــل المحتمــل بالمســاهمات 

  الطوعية.
  ةاألمريكي اتالدوالر ماليين ب المقدرة، المتطلبات الميزنية: التالية الثنائية  -٢

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ٢‚٨ صفر ٢‚٨  المكاتب الُقطرية

 ٢‚٨ صفر ٢‚٨  المكاتب اإلقليمية

 ٧‚٠ صفر ٧‚٠  المقر الرئيسي

 ١٢‚٦ صفر ١٢‚٦  المجموع

  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢
  ال شيء. ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  ما هي ثغرات التمويل؟  -

  مليون دوالر أمريكي.  ١٢,٦
  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

صــة أمــوال مرنــة مخصّ وُتمــّول مــن  ٢٠١٩-٢٠١٨مجيــة ميزانيــة البر التكــاليف التنفيــذ فــي ســُتدرج 
  .٦لفئة ل
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  ٢٠٣٠الصحة في خطة التنمية المستدامة لعام   :١١-٦٩ج ص ع القرار
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤الرجاء بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة   -١
  سيسهم مشروع هذا القرار إذا تم اعتماده. ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 
المنظمـة وكـذلك جميـع حصـائل برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر يشمل هذا القرار جميع مجـاالت عمـل 

  .٢٠١٧-٢٠١٦ومخرجات الميزانية البرمجية 
إذا لــم تكــن هنــاك أيــة صــلة بالنتــائج، كمــا هــي مبينــة فــي برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر للفتــرة   -٢

ذلـــك فـــي ، يرجـــى تقـــديم مبـــرر لمراعـــاة ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيــة البرمجيـــة للفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤
  مشروع القرار.

  ال ينطبق.
  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟   -٣

  ، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.٢٠٣٠إلى عام  ٢٠١٦عام، من عام  ١٥

يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع  إذا كــان اإلطــار الزمنــي
  الخاص بحساب التكاليف.

  راآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ القرا  :باء
المترتبــة علــى هــذا القــرار العــام، إذا مــا نشــأت، إال بعــد أن تتبلــور آثــار القــرار  لــن تظهــر اآلثــار الميزنيــة

  على عمل المنظمة.
  ، بماليين الدوالرات األمريكيةالمقدرة المتطلبات الميزنيةالثنائية الحالية:   -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ال ينطبق ال ينطبق  ال ينطبق  المكاتب الُقطرية

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  المكاتب اإلقليمية

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  المقر الرئيسي

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  المجموع

بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة  ةفيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرار مدرجــ المتطلبــات الميزنيــة المقــدرةهــل   (أ)١
  الحالية؟ (نعم/ ال)

  ال ينطبق.
  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١

     ما المبلغ الممول في الثنائية الحالية؟  -
  ال ينطبق.

  ما هي الثغرات؟  -
  ال ينطبق.

    ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -
  ال ينطبق.
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  ةاألمريكي اتالدوالر ماليين ب المقدرة، المتطلبات الميزنية: التالية الثنائية  -٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

 ال ينطبق ال ينطبق  ال ينطبق  المكاتب الُقطرية

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  المكاتب اإلقليمية

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  المقر الرئيسي

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  المجموع

  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢
  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -

 ال ينطبق.

 ما هي ثغرات التمويل؟  -

  .ال ينطبق
 ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

  .ال ينطبق
  

    تعديالت الئحة الموظفين: تسوية المنازعات  :١٧-٦٩ج ص عالقرار 
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤الرجاء بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة   -١
  سيسهم مشروع هذا القرار إذا تم اعتماده. ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

تعمــل المنظمــة بطريقــة خاضــعة للمســاءلة وشــفافة  ٢-٦الحصــيلة : ٢٠١٩-٢٠١٤برنــامج العمــل العــام 
  ولديها إطار إلدارة المخاطر وٕاطار للتقييم يعمالن جيدًا.

تعزيـــز الســـلوكيات األخالقيـــة والتصـــرفات الالئقـــة  ٣-٢-٦: الُمخـــرج ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانيـــة البرمجيـــة 
  واإلنصاف على صعيد المنظمة.

ـــا   -٢ ـــائج، كم ـــاك أيـــة صـــلة بالنت ـــن هن ـــم تك ـــاني عشـــر إذا ل ـــام الث ـــامج العمـــل الع ـــي برن ـــة ف هـــي مبين
، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلك في ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة

  مشروع القرار.

  ال ينطبق.
  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟   -٣

  .٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ١إلى  ٢٠١٦أيلول/ سبتمبر  ١المتوقع أن يبدأ التنفيذ في الفترة من  من

إذا كــان اإلطــار الزمنــي يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع 
  الخاص بحساب التكاليف.
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  رالمترتبة على تنفيذ القرا اآلثار الميزنية  :باء
  الثنائية الحالية: االحتياجات المقدرة في الميزانية، بالدوالر األمريكي  -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
        المكاتب الُقطرية
        المكاتب اإلقليمية
  ١٠ ٧٩١ ٣٥٠  ٣٥ ٠٠٠  ١٠ ٧٥٦ ٣٥٠  المقر الرئيسي

  ١٠ ٧٩١ ٣٥٠  ٣٥ ٠٠٠  ١٠ ٧٥٦ ٣٥٠  المجموع
هــل االحتيــاج المقــدر فــي الميزانيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرار مــدرج بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة   (أ)١

  (نعم/ ال)الحالية؟ 
  .ال

  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١
  ما المبلغ الممول في الميزانية الحالية؟  -

  أمريكياً دوالرًا  ٥ ٦٤٦ ٧٢٥
  ما هي الثغرات؟  -

  دوالرًا أمريكياً  ٥ ١٤٤ ٦٢٥
  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

وٕادارتهــا  فــي جميــع أنحــاء المنظمــة الستكشــاف ســبل إنشــاء وظــائف جديــدة جاهــدة تســعى األمانــة
  .التكلفة الفعلية مما يحد من فعالية من حيث التكلفة بطريقة أكثر

  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: التالية الثنائية  -٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

 ال تنطبق ال تنطبق  ال تنطبق  المكاتب الُقطرية

 ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق  المكاتب اإلقليمية

 ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق  المقر الرئيسي

 تنطبق ال ال تنطبق ال تنطبق  المجموع

  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢
  ؟التالية الميزانية في حالياً  الممول المبلغ ما  -

  ال تنطبق.
  ما هي الثغرات؟  -

  ال تنطبق.
  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

 ال تنطبق.
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  ٢٠٣٠ العاملة القوى: الصحية البشرية الموارد بشأن العالمية االستراتيجية  :١٩-٦٩ج ص ع القرار
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤الرجاء بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة   -١
  هذا القرار إذا تم اعتماده. سيسهم مشروع ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

الـــنظم الصـــحية؛ المجـــال البرمجـــي  ٤ الفئـــة:: ٢٠١٩-٢٠١٤برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة 
  الناس على تركز التي المتكاملة الصحية الخدمات ٢-٤

  ٢-٢-٤الميزانية البرمجية: المخرج 
ـــة فـــي   -٢ ـــائج، كمـــا هـــي مبين ـــة صـــلة بالنت ـــاك أي ـــم تكـــن هن ـــاني عشـــر إذا ل ـــامج العمـــل العـــام  الث برن

، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلك في ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة
  مشروع القرار.

  ال ينطبق.
  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟   -٣

. غير أن طلب التمويل ٢٠٣٠وحتى  ٢٠١٦عامًا وذلك من  ١٥المقترح للتنفيذ  يستغرق اإلطار الزمني
  .٢٠١٩-٢٠١٨و ٢٠١٧-٢٠١٦الحالي يرتبط بثنائيتين من برنامج العمل العام الثاني عشر هما 

يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع  إذا كــان اإلطــار الزمنــي
  الخاص بحساب التكاليف.

  راآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ القرا  :باء
  ةاألمريكي اتالدوالر ماليين المقدرة، ب المتطلبات الميزنيةالثنائية الحالية:   -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ٢٠,٨١ ١٣,١٥ ٧,٦٦  المكاتب الُقطرية
 ٩,٠٨ ١,٨٩ ٧,١٩  المكاتب اإلقليمية
 ١١,٠٨ ٣,٢٧ ٧,٨١  المقر الرئيسي

 ٤٠,٩٧ ١٨,٣١ ٢٢,٦٦  المجموع

بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة  ةفيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرار مدرجــ المتطلبــات الميزنيــة المقــدرةهــل   (أ)١
  الحالية؟ (نعم/ ال)

  .نعم
  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١

  الحالية؟ الثنائيةما المبلغ الممول في   -
  مليون دوالر أمريكي. ١٧‚٠٠

  ما هي الثغرات؟  -
  مليون دوالر أمريكي. ٢٣,٩٧

  لسد هذه الثغرات؟ ما هي اإلجراءات المقترحة  -
ســيتم ســد الثغــرات عبــر الجهــود المنســقة لتعبئــة المــوارد مــن أجــل التمويــل المحتمــل بالمســاهمات 

  الطوعية.
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  ةاألمريكي اتالدوالر ماليين ب المقدرة، المتطلبات الميزنية: التالية الثنائية  -٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

 ٢١,٨٥ ١٣,٨١ ٨,٠٤  المكاتب الُقطرية
 ٩,٥٤ ١,٩٩ ٧,٥٥  المكاتب اإلقليمية
 ١١,٦٢ ٣,٤٣ ٨,١٩  المقر الرئيسي

 ٤٣,٠١ ١٩,٢٣ ٢٣,٧٨  المجموع

  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢
  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -

  ال شيء.
  التمويل؟ما هي ثغرات   -

  مليون دوالر أمريكي.  ٤٣,٠١
  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

ســيتم ســد الثغــرات عبــر الجهــود المنســقة لتعبئــة المــوارد مــن أجــل التمويــل المحتمــل بالمســاهمات 
  الطوعية.

  
  تعزيز ابتكار أدوية األطفال الجيدة والمأمونة والناجعة والميسورة التكلفة وٕاتاحتها  :٢٠-٦٩ج ص ع القرار
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤الرجاء بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة   -١
  سيسهم مشروع هذا القرار إذا تم اعتماده. ٢٠١٧-٢٠١٦للفترة أي ُمخرج من الميزانية البرمجية 
   ١-٣-٤و ٣ :الحصيلةبرنامج العمل العام الثاني عشر 

ـــاني عشـــر   -٢ ـــامج العمـــل العـــام  الث ـــة فـــي برن ـــائج، كمـــا هـــي مبين ـــة صـــلة بالنت ـــاك أي ـــم تكـــن هن إذا ل
مبرر لمراعاة ذلك في ، يرجى تقديم ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة

  مشروع القرار.
  ال ينطبق.

  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟   -٣
  .٢٠١٩حتى نهاية عام  ٢٠١٦الربع األخير من عام 

يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع  إذا كــان اإلطــار الزمنــي
  الخاص بحساب التكاليف.

  راآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ القرا  :باء
  الثنائية الحالية: االحتياجات المقدرة في الميزانية، بالدوالر األمريكي  -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٠,٩٦  ٠,١٣  ٠,٨٣  المكاتب الُقطرية
  ١,١٠  ٠,٢٧  ٠,٨٣  المكاتب اإلقليمية
  ٢,١٠  ٠,٩٨  ١,١٢  المقر الرئيسي

  ٤,١٦  ١,٣٨  ٢,٧٨  المجموع
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هــل االحتيــاج المقــدر فــي الميزانيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرار مــدرج بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة   (أ)١
  الحالية؟ (نعم/ ال)

  .نعم
  التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:اآلثار   (ب)١

  الحالية؟ الثنائيةما المبلغ الممول في   -
  

  ما هي الثغرات؟  -
  دوالر أمريكي. مليون ٤,١٦

  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -
 فيمـا بالتمويـل، الخاص الحوار ذلك في بما، سيتم سد الثغرات عبر الجهود المنسقة لتعبئة الموارد

  .الطوعية المساهمات من الممكن بالتمويل يتعلق
  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: التالية الثنائية  -٢

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٠,٩٦  ٠,١٢٣  ٠,٨٣  المكاتب الُقطرية
  ١,١٠  ٠,٢٧  ٠,٨٣  المكاتب اإلقليمية
  ٢,١٠  ٠,٩٨  ١,١٢  المقر الرئيسي

  ٤,١٦  ١,٣٨  ٢,٧٨  المجموع
  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢

  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  ال شيء.

  ما هي ثغرات التمويل؟  -
  دوالر أمريكي. مليون ٤,١٦

  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -
 فيمـا بالتمويـل، الخاص الحوار ذلك في بما، الثغرات عبر الجهود المنسقة لتعبئة المواردسيتم سد 

  .الطوعية المساهمات من الممكن بالتمويل يتعلق
  

  التصدي لعبء الورم الفطري  :٢١-٦٩ج ص ع القرار
   البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة  الرجاء  -١

  سيسهم مشروع هذا القرار إذا تم اعتماده. ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 
 : ٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة 

  .واستدامتها المهملة المدارية المناطق ألمراض األساسية األدوية إتاحة زيادة ٤-١ :الحصيلة
  :٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة 

 المهملــة المداريــة المنــاطق أمــراض مكافحــة إلــى الراميــة التــدخالت ورصــد تنفيــذ تيســير ٢-٤-١الُمخــَرج 
 المعـارف تطـوير ٣-٤-١، والُمخـَرج التقنـي والـدعم بالبيِّنات المسنَّدة التقنية التوجيهية المبادئ خالل من
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  .المرض يتوطنها التي للبلدان الصحية االحتياجات تلبي التي التنفيذ واستراتيجيات والحلول الجديدة
وتشــكل األنشــطة التــي أصــدر القــرار التكليــف بهــا جــزءًا مــن المنجــزات المســتهدفة التــي تتطلــب التعزيــز 

 مجــال فــي والتــدريب للبحــوث الخــاص البرنــامج بوجــه خــاص مــن أجــل مكافحــة الــورم الفطــري. ولــم يعــد
 الـــدولي والبنـــك اإلنمـــائي المتحـــدة األمـــم وبرنـــامج اليونيســـيف بـــين المشـــترك المداريـــة المنـــاطق أمـــراض
يشــارك فــي إدارة أنشــطة البحــث والتطــوير بشــأن األدويــة ووســائل التشــخيص  العالميــة الصــحة ومنظمــة

األمانة علـى عقـد أفرقـة الخبـراء لتحليـل الوضـع  مادامت تلك األنشطة تلزم للورم الفطري، ولكنه سيساعد
وصــياغة أولويــات البحــوث. واألمــوال الالزمــة للتقــدم فــي العمــل بشــأن تلــك األولويــات غيــر المدرجــة فــي 

  التقرير الحالي.
ـــاني عشـــر   -٢ ـــامج العمـــل العـــام  الث ـــة فـــي برن ـــائج، كمـــا هـــي مبين ـــة صـــلة بالنت ـــاك أي ـــم تكـــن هن إذا ل

، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلك في ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة
  مشروع القرار.

  ال ينطبق.
  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟   -٣

  سنوات. ١٠
يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع  إذا كــان اإلطــار الزمنــي

  الخاص بحساب التكاليف.
  راآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ القرا  :باء
  الثنائية الحالية: االحتياجات المقدرة في الميزانية، بالدوالر األمريكي  -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٦٠٠ ٠٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠  المكاتب الُقطرية
  ٤٠٠ ٠٠٠  ٢٠٠ ٠٠٠  ٢٠٠ ٠٠٠  المكاتب اإلقليمية
  ٥٠٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  ٤٠٠ ٠٠٠  المقر الرئيسي

  ١ ٥٠٠ ٠٠٠  ٦٠٠ ٠٠٠  ٩٠٠ ٠٠٠  المجموع
بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة  هــل االحتيــاج المقــدر فــي الميزانيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرار مــدرج  (أ)١

  الحالية؟ (نعم/ ال)
  .نعم

  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١
  الحالية؟ الثنائيةما المبلغ الممول في   -

  ال شيء.
  ما هي الثغرات؟  -

  دوالر أمريكي. ١ ٥٠٠ ٠٠٠
  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

الـــدعوة وٕاعـــادة تحديـــد األولويـــات وتعبئـــة المـــوارد. ويمكـــن التفـــاوض علـــى مصـــدر تمويـــل خـــارجي 
  محتمل مع شركاء المنظمة من خالل شراكات تطوير المنتجات.
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  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: التالية الثنائية  -٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

  ٨٠٠ ٠٠٠  ٤٠٠ ٠٠٠  ٤٠٠ ٠٠٠  الُقطرية المكاتب
  ٥٥٠ ٠٠٠  ٢٥٠ ٠٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠  المكاتب اإلقليمية
  ٦٥٠ ٠٠٠  ١٥٠ ٠٠٠  ٥٠٠ ٠٠٠  المقر الرئيسي

  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ٨٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  المجموع
  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢

  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  ال شيء.

  ما هي ثغرات التمويل؟  -
  دوالر أمريكي. ٢ ٠٠٠ ٠٠٠

  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -
 خـــارجي تمويـــل مصـــدر علـــى التفـــاوض ويمكـــن. المـــوارد وتعبئـــة األولويـــات تحديـــد وٕاعـــادة الـــدعوة
  .المنتجات تطوير شراكات خالل من المنظمة شركاء مع محتمل

  
بشــأن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري والتهــاب  االســتراتيجيات العالميــة لقطــاع الصــحة  :٢٢-٦٩ع ج ص القرار

  ٢٠٢١-٢٠١٦الكبد الفيروسي والعدوى المنقولة جنسيًا للفترة 
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة  الرجاء  -١
  سيسهم مشروع هذا القرار إذا تم اعتماده. ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

  ] التهاب الكبد الفيروسي  [٢-١-١و ] فيروس العوز المناعي البشري  [١-١-١: الُمخرجان ١-١الحصيلة 
ـــــــة جنســـــــيًا  [ ١-٥-١الُمخرجـــــــان : ٥-١الحصـــــــيلة  ـــــــروس العـــــــوز المنـــــــاعي البشـــــــري والعـــــــدوى المنقول   ]في

 ]التهاب الكبد الفيروسي  [ ٣-٥-١و
  ]فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد الفيروسي  [ ٣-٢-٢الُمخرج : ٢-٢الحصيلة 

س العــــــوز المنــــــاعي البشــــــري فيــــــرو  [ ٥-١-٣و ٣-١-٣و ٢-١-٣و ١-١-٣الُمخرجــــــات: ١-٣الحصــــــيلة 
  ]العدوى المنقولة جنسيًا  [ ١٦-٣و ]والعدوى المنقولة جنسيًا 

  ]فيروس العوز المناعي البشري  [ ٢-٣-٣الُمخرج : ٣-٣الحصيلة 
  ]فيروس العوز المناعي البشري  [ ٢-٣-٣الُمخرج : ٤-٣الحصيلة 
فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبـد الفيروسـي والعـدوى المنقولـة  [ ٣-٢-٤الُمخرج : ٢-٤الحصيلة 
  ]  جنسياً 
فيــروس العــوز المنــاعي البشــري والتهــاب الكبــد  [ ٣-٣-٤و ٢-٣-٤و ١-٣-٤الُمخرجــات : ٣-٤الحصــيلة 

  ]الفيروسي والعدوى المنقولة جنسيًا 
  ]ى المنقولة جنسيًا التهاب الكبد الفيروسي والعدو  [ ١-١-٥الُمخرج : ١-٥الحصيلة 
  ]التهاب الكبد الفيروسي والعدوى المنقولة جنسيًا  [ ١-٢-٥الُمخرج : ٢-٥الحصيلة 
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إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج، كمـــا هـــي مبينـــة فـــي برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر   -٢
، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلـك فـي ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة

  .القرارمشروع 
  ال ينطبق.

  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟  -٣
٢٠٢١-٢٠١٦  

يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع  إذا كــان اإلطــار الزمنــي
  الخاص بحساب التكاليف.

  القراراآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ   :باء
  يةاألمريك اتالدوالر بماليين ، المتطلبات الميزنية المقدرةالثنائية الحالية:   -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ٧٣,٢٤ ٢٣,١٠ ٥٠,١٤  المكاتب الُقطرية

 ٤٦,١٦ ١٦,٥٦ ٢٩,٦٠  المكاتب اإلقليمية

 ٦٦,٢٦ ٢٤,٩٥ ٤١,٣١  المقر الرئيسي

 ١٨٥,٦٦ ٦٤,٦١ ١٢١,٠٥  المجموع

بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة  ةمدرجــ القــرارفيمــا يتعلــق بتنفيــذ  المتطلبــات الميزنيــة المقــدرةهــل   (أ)١
   الحالية؟ (نعم/ ال)

  .نعم
  
  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١

  ما المبلغ الممول في الثنائية الحالية؟
  مليون دوالر أمريكي. ١٣٩,٤٦يقدر بنحو 

ــــاعي البشــــري:  -  ــــوز المن ــــروس الع ــــة  ٢٠١٧-٢٠١٦في ــــغ إجمــــالي التكلف مليــــون دوالر  ١٣٤,٨٥يبل
مليـــون  ١١٥,٨٥فــي كامـــل أرجــاء المنظمـــة لتنفيــذ االســـتراتيجية بنحــو أمريكــي، ويقـــدر المبلــغ المتـــاح 

 دوالر أمريكي.
مليــون دوالر أمريكــي، ويقــدر  ٣٣,١١يبلــغ إجمــالي التكلفــة  ٢٠١٧-٢٠١٦ التهــاب الكبــد الفيروســي: - 

 مليون دوالر أمريكي. ١٥,٢٠في كامل أرجاء المنظمة لتنفيذ االستراتيجية بنحو المبلغ المتاح 
مليــون دوالر أمريكــي، ويقــدر  ١٧,٧٠يبلــغ إجمــالي التكلفــة  ٢٠١٧-٢٠١٦العــدوى المنقولــة جنســيًا:  - 

  مليون دوالر أمريكي. ٨,٤١في كامل أرجاء المنظمة لتنفيذ االستراتيجية بنحو المبلغ المتاح 
  ات؟ما هي الثغر 
  مليون دوالر أمريكي. ٤٦,٢٠تقدر بنحو 

ــروس العــوز المنــاعي البشــري - مليــون دوالر  ١٩,٠٠: ينبغــي تــوفير مبلــغ إضــافي يقــدر بنحــو في
 أمريكي لضمان تنفيذ األنشطة المحددة لبلوغ غايات االستراتيجية بالكامل.

مليــون دوالر أمريكــي  ١٧,٩١بنحــو  : ينبغــي تــوفير مبلــغ إضــافي يقــدرالتهــاب الكبــد الفيروســي -
  لضمان تنفيذ األنشطة المحددة لبلوغ غايات االستراتيجية بالكامل.



١٥الملحق  493  

ـــة جنســـيًا:  - ـــدوى المنقول مليـــون دوالر  ٩,٢٩تقـــدر الثغـــرة المتوقعـــة لتنفيـــذ االســـتراتيجية بنحـــو الع
  أمريكي.

  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟
حشــد مــوارد إضــافية مــن خــالل اإلدارة المعنيــة بفيــروس العــوز  ري:فيــروس العــوز المنــاعي البشــ  -

المناعي البشري، وكجزء من الخطة المنسقة على نطاق المنظمة ككل لتعبئة الموارد الالزمة لسـد 
  .٢٠١٧-٢٠١٦مواطن العجز في الميزانية البرمجية 

بفيـروس العـوز المنــاعي حشـد مـوارد إضــافية مـن خـالل اإلدارة المعنيـة  :التهـاب الكبـد الفيروسـي  -
البشري (بما في ذلك البرنامج العالمي بشأن التهاب الكبد) وكجزء من الخطة المنسقة على نطاق 

  .٢٠١٧-٢٠١٦المنظمة ككل لتعبئة الموارد الالزمة لسد مواطن العجز في الميزانية البرمجية 
المعنيـــة بـــالبحوث والصـــحة حشـــد مـــوارد إضـــافية مـــن خـــالل اإلدارة العـــدوى المنقولـــة جنســـيًا:   -

اإلنجابية وكجزء من الخطة المنسقة على نطاق المنظمة ككل لتعبئة الموارد الالزمـة لسـد مـواطن 
  .٢٠١٧-٢٠١٦العجز في الميزانية البرمجية 

  
  يةاألمريك اتالدوالر بماليين  المقدرة، المتطلبات الميزنية: التالية الثنائية  -٢

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ٧٦,٧٤ ٢٤,٢٠ ٥٢,٥٤  المكاتب الُقطرية

 ٤٧,٠٦ ١٦,٨٦ ٣٠,٢٠  المكاتب اإلقليمية

 ٦٧,٢٠ ٢٥,٦٠ ٤١,٦٠  المقر الرئيسي

 ١٩١,٠٠ ٦٦,٦٦ ١٢٤,٣٤  المجموع

  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢
  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -

  .٢٠١٩-٢٠١٨في الوقت الراهن لم يتم جمع أموال للثنائية 
  ما هي ثغرات التمويل؟  -

١٠٠٪  
  الثغرات؟ هذه لسد المقترحة اإلجراءاتما هي   -

ســـيتم تحديـــد اإلجـــراءات فيمـــا بعـــد حســـب ضـــرورتها: التعبئـــة الُمنســـقة للمـــوارد مـــن خـــالل الحـــوار 
  أموال محددة طوعيًا. الخاص بالتمويل وجمع

  
 العامـــل المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق البحـــث تقريـــر فريـــق الخبـــراء االستشـــاريينمتابعـــة   :٢٣-٦٩ج ص ع القرار

  والتطوير
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤الرجاء بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة   -١
  سيسهم مشروع هذا القرار إذا تم اعتماده. ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

الجــــودة  إتاحــــة األدويــــة والمنتجــــات والتكنولوجيــــات الطبيــــة األخــــرى المأمونــــة والفعالــــة والعاليــــةتحســــين 
  واستخدامها على نحو رشيد

  ٤:٣الحصيلة: 
  ٢-٣-٤ المخرج:
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الثــاني عشــر للفتــرة هــي مبينــة فــي برنــامج العمــل العــام نــاك أيــة صــلة بالنتــائج، كمــا إذا لــم تكــن ه  -٢
، يرجـــى تقـــديم مبـــرر لمراعـــاة ذلـــك فـــي ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيــة البرمجيـــة للفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤

  مشروع القرار.
  ال ينطبق.

  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟   -٣
  .٢٠١٩-٢٠١٨و ٢٠١٧-٢٠١٦

إذا كــان اإلطــار الزمنــي يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع 
  الخاص بحساب التكاليف.

  راآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ القرا  :باء
  دوالر أمريكي مليون ٩,٥ة األمريكي اتالدوالر ماليين المقدرة، ب المتطلبات الميزنيةالثنائية الحالية:   -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 - - -  المكاتب الُقطرية

 - - -  المكاتب اإلقليمية

 ٩,٥ ٤,٥ ٥  المقر الرئيسي

 ٩,٥ ٤,٥ ٥  المجموع

بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة  ةفيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرار مدرجــ المتطلبــات الميزنيــة المقــدرةهــل   (أ)١
  الحالية؟ (نعم/ ال)

  .لتنسيقاالعالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة وآلية المرصد  – نعم
الميزانية البرمجية من أجل المشاريع اإليضاحية للبحث والتطوير في مجال الصحة في إطار  –ال 

  مليون دوالر أمريكي). ٣٠(
  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١

   الحالية؟ الثنائيةما المبلغ الممول في   -
  مليون دوالر أمريكي. ١,٧

مليـــون دوالر أمريكـــي للعمـــل الُمنجـــز فـــي إطـــار الميزانيـــة البرمجيـــة؛  ٧,٨ مـــا هـــي الثغـــرات؟  -
  اإليضاحية (خارج نطاق الميزانية البرمجية).مليون دوالر أمريكي للمشاريع  ٣٠و

  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -
 بالتمويــل، الخــاص الحــوار ذلــك فــي بمــا، ســيتم ســد الثغــرات عبــر الجهــود المنســقة لتعبئــة المــوارد

  .الطوعية المساهمات من الممكن بالتمويل يتعلق فيما
  ةاألمريكي اتالدوالر ماليين ب المقدرة، الميزنيةالمتطلبات : التالية الثنائية  -٢

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 - - -  المكاتب الُقطرية

 - - -  المكاتب اإلقليمية

 ١٣ ٦ ٧  المقر الرئيسي

 ١٣ ٦ ٧  المجموع
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  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢
   ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -

  مليون دوالر أمريكي. ١
   ما هي ثغرات التمويل؟  -

مليــون  ٥٠مليــون دوالر أمريكــي لألنشــطة الُمضــطلع بتنفيــذها فــي إطــار الميزانيــة البرمجيــة و ١٢
  خارج نطاق الميزانية البرمجية.  دوالر أمريكي للمشاريع اإليضاحية

  ذه الثغرات؟ما هي اإلجراءات المقترحة لسد ه  -
) من منطـوق ٩(٢سيتم سد الثغرات عبر الجهود المنسقة لتعبئة الموارد على نحو ما تطلبه الفقرة 

  القرار.
  

  الناس على التي تركز المتكاملة ةيالصح الخدمات تعزيز  :٢٤-٦٩ج ص ع القرار
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

 وفـي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـرة عشـر الثـاني العـام العمـل برنـامج مـن وحصيلة أثر أي في بيان الرجاء  -١
  .اعتماده تم إذا القرار هذا مشروع سيسهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية الميزانية من ُمخرج أي

ــــاني العــــام العمــــل برنــــامج ــــرة عشــــر الث ــــة االســــتراتيجيات وضــــع خــــالل مــــن :٢٠١٩-٢٠١٤ للفت  المعني
 ودعـم المحرومـة السـكانية المجموعات لتشمل الخدمات وتوسيع أكبر بدرجة لفّعالةوا المتكاملة بالخدمات

زة الــنظم  مــن الحــدّ : التاليــة اآلثــار فــي القــرار ُيســهم ســوف القطــري، الصــعيد علــى الصــحي لألمــن المعــزِّ
 عـن الناجمـة المبكـرة الوفيـات مـن والحـدّ  األمهـات؛ وفيـات مـن والحـدّ  الخامسـة؛ سـن دون األطفال وفيات

 الطــوارئ؛ حــاالت عــن الناجمــة العجــز وأشــكال واألمــراض الوفيــات مــن والوقايــة الســارية؛ غيــر األمــراض
  .الخامسة سن دون األطفال بوفيات يتعلق فيما والحضرية الريفية المناطق بين الفارق من والحدّ 

 التقنــي والــدعم واألدوات السياســات خيــارات تــوفير ١-٢-٤ الُمخــَرج :٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجيــة الميزانيــة
 الصـــحة نهـــوج وتعزيـــز النـــاس علـــى تركـــز التـــي والمتكاملـــة المنصـــفة الخـــدمات تقـــديم أجـــل مـــن للبلـــدان
ـــ هـــة الصـــحية العاملـــة القـــوى بشـــأن البلـــدان فـــي اســـتراتيجيات تنفيـــذ ٢-٢-٤ والُمخـــَرج ة؛العمومي  موجَّ
 ســــالمة تحســــين مــــن البلــــدان تمكــــين ٣-٢-٤ جرَ خــــمُ وال الشــــاملة؛ الصــــحية التغطيــــة تحقيــــق صــــوب
 .الشاملة الصحية التغطية سياق في المرضى وتمكين الخدمات بجودة واالرتقاء المرضى

ـــم إذا  -٢ ـــن ل ـــاك تك ـــائج، صـــلة أيـــة هن ـــا بالنت ـــة هـــي كم ـــي مبين ـــامج ف ـــام العمـــل برن ـــاني الع  عشـــر الث
 في ذلك لمراعاة مبرر تقديم يرجى ،٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية والميزانية ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة

  .القرار مشروع
 .ينطبق ال

  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟   - ٣
 .٢٠٢٦-٢٠١٦سوف َيدعم هذا القرار تنفيذ إطار الخدمات الصحية المتكاملة المركزة على الناس، 

يمتد لميزانيات برمجية مستقبلية يرجى ضمان تقديم المزيد من المعلومات في الفرع  إذا كان اإلطار الزمني
  .الخاص بحساب التكاليف
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  القرار تنفيذ على المترتبة الميزنية اآلثار  :باء
  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: الحالية الثنائية  - ١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠  صفر  الُقطرية المكاتب
  ٩٥٠ ٠٠٠  ٤٠٠ ٠٠٠  ٥٥٠ ٠٠٠  اإلقليمية المكاتب
  ١ ٥٦٥ ٠٠٠  ١ ٠١٥ ٠٠٠  ٥٥٠ ٠٠٠  الرئيسي المقر

  ٧ ٥١٥ ٠٠٠  ٦ ٤١٥ ٠٠٠  ١ ١٠٠ ٠٠٠  المجموع
 البرمجية الميزانية في بالكامل مدرج القرار بتنفيذ يتعلق فيما الميزانية في المقدر االحتياج هل  )أ(١

  )ال/ نعم( الحالية؟
  .نعم

  :الحالية الثنائية في الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  )ب(١
  الحالية؟ الثنائية في الممول المبلغ ما  -

  .أمريكي دوالر مليون ٠,٩٤
  الثغرات؟ هي ما  -

  .أمريكي دوالر مليون ٦,٥٧٥
  الثغرات؟ هذه لسد المقترحة اإلجراءات هي ما  -

 المنظمة صعيد على الموارد لتعبئة المنسقة الخطة إطار في التمويل ثغرات معالجة تجري سوف
  .٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجية الميزانية تمويل في العجز لجوانب تتصدى التي بأسرها

  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: التالية الثنائية  - ٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

  ٤ ٢٠٠ ٠٠٠  ٤ ٢٠٠ ٠٠٠  صفر  الُقطرية المكاتب
  ٩٥٠ ٠٠٠  ٤٠٠ ٠٠٠  ٥٥٠ ٠٠٠  اإلقليمية المكاتب
  ١ ٥٦٥ ٠٠٠  ١ ٠١٥ ٠٠٠  ٥٥٠ ٠٠٠  الرئيسي المقر

  ٦ ٧١٥ ٠٠٠  ٥ ٦١٥ ٠٠٠  ١ ١٠٠ ٠٠٠  المجموع
  :التالية الثنائية في الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  )أ(٢

  التالية؟ الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  .صفر

  ؟التمويل ثغرات هي ما  -
  .أمريكي دوالر مليون ٦,٧١٥

  الثغرات؟ هذه لسد المقترحة اإلجراءات هي ما  -
 المنظمة صعيد على الموارد لتعبئة المنسقة الخطة إطار في التمويل ثغرات معالجة تجري سوف
  .٢٠١٩-٢٠١٨ البرمجية الميزانية تمويل في العجز لجوانب تتصدى التي بأسرها
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  واللقاحات، ومأمونية أدوية األطفال وٕاتاحتها معالجة النقص العالمي في األدوية  :٢٥-٦٩ج ص ع القرار
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة  الرجاء  -١
  سيسهم مشروع هذا القرار إذا تم اعتماده. ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

  .١-٣-٤والمخرج  ٣الحصيلة  :٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر، 
ـــاك أيـــة   -٢ ـــن هن ـــم تك ـــاني عشـــر إذا ل ـــام الث ـــامج العمـــل الع ـــي برن ـــة ف ـــا هـــي مبين ـــائج، كم صـــلة بالنت

، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلك في ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة
  مشروع القرار.

  ال ينطبق.
 ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟   -٣

  .٢٠١٩وحتى نهاية عام  ٢٠١٦عام  من الربع األخير من
إذا كــان اإلطــار الزمنــي يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع 

  الخاص بحساب التكاليف.
  راآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ القرا  :باء
  بماليين الدوالرات األمريكية، المقدرة المتطلبات الميزنيةالثنائية الحالية:   -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ٠‚٦٦ ٠‚٤٦  ٠‚٢٠  المكاتب الُقطرية

 ٠‚٥٩ ٠‚٤٣ ٠‚١٦  المكاتب اإلقليمية

 ٣‚٠٦ ٢‚٥١ ٠‚٥٥  المقر الرئيسي

 ٤‚٣١ ٣‚٤٠ ٠‚٩١  المجموع

بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة  ةفيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرار مدرجــ المتطلبــات الميزنيــة المقــدرةهــل   (أ)١
  الحالية؟ (نعم/ ال)

  .نعم
  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١

  صفر  ما المبلغ الممول في الثنائية الحالية؟  -
  ما هي الثغرات؟  -

  مليون دوالر أمريكي ٤‚٣١
    ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

مـــن  الجهـــود المنســـقة لتعبئـــة المـــوارد مـــن أجـــل تـــوفير التمويـــل المحتمـــل بواســـطة الثغـــراتسُتســـّد 
  المساهمات الطوعية.

  ةاألمريكي اتالدوالر ماليين ب المقدرة، المتطلبات الميزنية: التالية الثنائية  -٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

 ٠‚٦٦ ٠‚٤٦  ٠‚٢٠  المكاتب الُقطرية
 ٠‚٥٩ ٠‚٤٣ ٠‚١٦  اإلقليمية المكاتب

 ٢‚٠٦ ١‚٥١ ٠‚٥٥  المقر الرئيسي
 ٣‚٣١ ٢‚٤٠ ٠‚٩١  المجموع
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  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢
  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -

 

 ما هي ثغرات التمويل؟  -

  .مليون دوالر أمريكي ٣‚٣١
 اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟ما هي   -

مـــن الجهـــود المنســـقة لتعبئـــة المـــوارد مـــن أجـــل تـــوفير التمويـــل المحتمـــل  بواســـطة الثغـــراتسُتســـّد 
  المساهمات الطوعية.

  
مقــــرر إجرائــــي معــــد بنــــاًء علــــى التوصــــيات المتفــــق عليهــــا والصــــادرة عــــن   :)٨(٦٩ج ص عالمقرر اإلجرائي 

المفتوح بشأن إصالح تصـريف الشـؤون (جنيـف، االجتماع الحكومي الدولي 
  )٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٩و ٢٨، و٢٠١٦آذار/ مارس  ٩و ٨

 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤الرجاء بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة   -١
إذا تـم  المقـرر اإلجرائـيسيسهم مشـروع هـذا  ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

  اعتماده.
  .٣-١-٦والمخرج:  ١-٦: الحصيلة

الثــاني عشــر للفتــرة هــي مبينــة فــي برنــامج العمــل العــام إذا لــم تكــن هنــاك أيــة صــلة بالنتــائج، كمــا   -٢
، يرجـــى تقـــديم مبـــرر لمراعـــاة ذلـــك فـــي ٢٠١٧-٢٠١٦رة والميزانيــة البرمجيـــة للفتـــ ٢٠١٩-٢٠١٤
  .المقرر اإلجرائيمشروع 

  ال ينطبق.
  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا المقرر اإلجرائي؟   -٣

  .٢٠١٧-٢٠١٦سينفذ خالل الثنائية 

يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع  إذا كــان اإلطــار الزمنــي
  الخاص بحساب التكاليف.

  المقرر اإلجرائياآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ   :باء
  : بماليين الدوالرات األمريكيةالمقدرة المتطلبات الميزنيةالثنائية الحالية:   -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ٠,٠ ٠,٠  ٠,٠  المكاتب الُقطرية

 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠  المكاتب اإلقليمية

 ٠,١٢٥ ٠,١٢٥ ٠,٠  المقر الرئيسي

 ٠,١٢٥ ٠,١٢٥ ٠,٠  المجموع
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مــدرج بالكامــل فــي الميزانيــة  المقــرر اإلجرائــيفيمــا يتعلــق بتنفيــذ  المتطلبــات الميزنيــة المقــدرةهــل   (أ)١
  البرمجية الحالية؟ (نعم/ ال)

  .نعم  
  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١

  ما المبلغ الممول في الثنائية الحالية؟  -
  دوالر أمريكي.مليون  ٠,١٢٥  

  ما هي الثغرات؟  -
  .مليون دوالر أمريكي صفر  

  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -
  .ال ينطبق  

  ةاألمريكي اتالدوالر ماليين ب المقدرة، المتطلبات الميزنية: التالية الثنائية  -٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ٠ ٠ ٠  المكاتب الُقطرية

 ٠ ٠ ٠  المكاتب اإلقليمية

 ٠,٠٥ ٠,٠٥ ٠  المقر الرئيسي

 ٠,٠٥ ٠,٠٥ ٠  المجموع

  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢
  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -

 مليون دوالر أمريكي. ٠,٠٥

 ما هي ثغرات التمويل؟  -

  صفر مليون دوالر أمريكي.
 ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

  ال ينطبق.
  

ــــة، بمــــا فيهــــا األحــــوال   :)١٠(٦٩ج ص عالمقرر اإلجرائي  ــــي األرض الفلســــطينية المحتل القــــدس الصــــحية ف
  الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل

 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي أي ٢٠١٩-٢٠١٤الرجاء بيان في أي أثـر وحصـيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة   -١
  إذا تم اعتماده. اإلجرائيالمقرر سيسهم مشروع هذا  ٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

  ٧و ٤الهدفان الخاصان باألثر: 
 ٣-٥و ١-٥و ٢-٤و ١-٤و ٤-٣و ٣-٣و ٢-٣و ١-٣و ٣-٢و ٢-٢و ١-٢و ٥-١الحصــــــــــــــــائل: 

  ٤-٦و ١-٦و
ـــا   -٢ ـــائج، كم ـــاك أيـــة صـــلة بالنت ـــن هن ـــم تك ـــام إذا ل ـــامج العمـــل الع ـــي برن ـــة ف ـــاني عشـــر هـــي مبين الث

، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلك في ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة
  .المقرر اإلجرائيمشروع 

  ال ينطبق.
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  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا المقرر اإلجرائي؟   -٣
  .٢٠١٧-٢٠١٦الفترة المتبقية من الثنائية 

يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع  إذا كــان اإلطــار الزمنــي
  الخاص بحساب التكاليف.

  المقرر اإلجرائياآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ   :باء
  : بماليين الدوالرات األمريكيةالمقدرة المتطلبات الميزنيةالثنائية الحالية:   -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ١٦,٤ ٩,٣  ٧,٠  المكاتب الُقطرية

 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠  المكاتب اإلقليمية

 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠  المقر الرئيسي

 ١٦,٤ ٩,٣ ٧,٠  المجموع

مــدرج بالكامــل فــي الميزانيــة  المقــرر اإلجرائــيفيمــا يتعلــق بتنفيــذ  المتطلبــات الميزنيــة المقــدرةهــل   (أ)١
  البرمجية الحالية؟ (نعم/ ال)

  .نعم  
  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١

  ما المبلغ الممول في الثنائية الحالية؟  -
  دوالر أمريكي.مليون  ٨,٩  

  ما هي الثغرات؟  -
  .مليون دوالر أمريكي ٧,٥  

  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -
  الثغرات عبر الجهود المنسقة لتعبئة الموارد. سيتم سد  

  ةاألمريكي اتالدوالر ماليين ب المقدرة، المتطلبات الميزنية: التالية الثنائية  -٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 - - -  المكاتب الُقطرية

 - - -  المكاتب اإلقليمية

 - - -  المقر الرئيسي

 ال شيء ال شيء ال شيء  المجموع

  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢
  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -

 ال ينطبق

 ما هي ثغرات التمويل؟  -

  ال ينطبق
 ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

  ال ينطبق.
  



١٥الملحق  501  

آلثار  تعزيز االستجابة العالميةالدليل التفصيلي لمسودة  :والبيئة الصحة  :)١١(٦٩ج ص ع المقرر اإلجرائي
  تلوث الهواء الضارة بالصحة

 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة  الرجاء  -١
  سيسهم هذا المقرر اإلجرائي إذا تم اعتماده. ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

  ).٣-٥-٣و ٢-٥-٣و ١-٥-٣من الميزانية البرمجية (المخرجات  ٥-٣و ١-٣و ١-٢الحصائل 
العـــام: المقـــرر اإلجرائـــي مـــواءم مـــع أولويـــات القيـــادة المركـــزة علـــى تنـــاول األهـــداف اإلنمائيـــة  برنـــامج العمـــل

  المتصلة بالصحة.
إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج، كمـــا هـــي مبينـــة فـــي برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر   -٢

، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلـك فـي ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة
  .المقرر اإلجرائي

  ال ينطبق.
  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا المقرر اإلجرائي؟  -٣

. وسُيجرى استعراض بالتوازي مع وضـع ٢٠١٩عام  سيتواصل العمل الخاص بتلوث الهواء والصحة بعد
برنــامج العمــل العـــام القــادم ممـــا قــد يفضــي إلـــى إدخــال بعـــض التعــديالت علــى الميزانيـــة اإلجماليــة رهنـــًا 

  بالتعديالت المدخلة على أولويات المنظمة األوسع نطاقًا.
يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع  إذا كــان اإلطــار الزمنــي

  الخاص بحساب التكاليف.
  المقرر اإلجرائياآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ   :باء
  يةاألمريك اتالدوالر بماليين ، المتطلبات الميزنية المقدرةالثنائية الحالية:   -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ١,٩٤ ١,٢٦ ٠,٦٨  المكاتب الُقطرية

 ٨,٨٦ ٥,٨٧ ٢,٩٩  المكاتب اإلقليمية

 ٤,٢٧ ١,٩٤ ٢,٣٣  المقر الرئيسي

 ١٥,٠٧ ٩,٠٧ ٦,٠٠  المجموع

بالكامــل فــي الميزانيــة  ةمدرجــاإلجرائــي  المقــررفيمــا يتعلــق بتنفيــذ  المتطلبــات الميزنيــة المقــدرةهــل   (أ)١
   البرمجية الحالية؟ (نعم/ ال)

نعـــــــم، مـــــــن الممكـــــــن ضـــــــمان تنفيـــــــذ هـــــــذا المقـــــــرر اإلجرائـــــــي ضـــــــمن الميزانيـــــــة البرمجيـــــــة المعتمـــــــدة 
  .٢٠١٧-٢٠١٦للثنائية 

  
  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١

  الحالية؟ما المبلغ الممول في الثنائية   -
 مليون دوالر أمريكي. ٣,٥

  ما هي الثغرات؟  -
  مليون دوالر أمريكي. ١١,٦
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 ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟

بمــا فــي ذلــك الحــوار الخــاص بالتمويــل، ، ســيتم ســد الثغــرات مــن خــالل الجهــود المنســقة لتعبئــة المــوارد
  يتعلق بالتمويل الممكن من المساهمات الطوعية. فيما

  
  يةاألمريك اتالدوالر بماليين  المقدرة، المتطلبات الميزنية: التالية الثنائية  -٢

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ١,٩٤ ١,٢٦ ٠,٦٨  المكاتب الُقطرية

 ٨,٨٦ ٥,٨٧ ٢,٩٩  المكاتب اإلقليمية

 ٤,٩٢ ٢,٥٩ ٢,٣٣  المقر الرئيسي

 ١٥,٧٢ ٩,٧٢ ٦,٠٠  المجموع

  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢
  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -

  صفر.
  ما هي ثغرات التمويل؟  -

  .مليون دوالر أمريكي ١٥,٧
  الثغرات؟ هذه لسد المقترحة اإلجراءاتما هي   -

فــــي ذلــــك الحــــوار الخــــاص بمــــا ، ســــيتم ســــد الثغــــرات مــــن خــــالل الجهــــود المنســــقة لتعبئــــة المــــوارد
  بالتمويل، فيما يتعلق بالتمويل الممكن من المساهمات الطوعية.

  
  تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال :)١٢(٦٩ج ص ع المقرر اإلجرائي

 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة  الرجاء  -١
إذا  مشــروع المقــرر اإلجرائــي هــذاسيســهم  ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخــرج مــن الميزانيــة البرمجيــة للفتــرة 

  اعتماده. تم
  : األمراض غير السارية.٢برنامج العمل العام: الفئة 

  .٢-١-٢و ١-١-٢والُمخرجان  ١-٢حصيلة : ال٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية 
ـــا  -٢ ـــائج، كم ـــاك أيـــة صـــلة بالنت ـــن هن ـــم تك ـــام إذا ل ـــامج العمـــل الع ـــي برن ـــة ف ـــاني عشـــر  هـــي مبين الث

، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلك في ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة
  .المقرر اإلجرائي

  ال ينطبق.
  المقترح لتنفيذ هذا المقرر اإلجرائي؟  ما اإلطار الزمني  -٣

ستوضع خطـة تنفيـذ مـن خـالل المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه األربعـين بعـد المائـة كـي تنظـر فيهـا جمعيـة 
  ).٢٠١٧الصحة العالمية السبعون (

يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع  إذا كــان اإلطــار الزمنــي
  الخاص بحساب التكاليف.
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  المقرر اإلجرائياآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ   :باء
  ةاألمريكي اتالدوالر ماليين ، بالمقدرة المتطلبات الميزنيةالثنائية الحالية:   - ١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٠,٤٥  ٠,٤٥  ال ينطبق  المكاتب الُقطرية
  ٠,٥٥  ٠,٥٥  ال ينطبق  المكاتب اإلقليمية
  ١,٠٠  ٠,٣٠  ٠,٧٠  المقر الرئيسي

  ٢,٠٠  ١,٣٠  ٠,٧٠  المجموع
بالكامــل فــي الميزانيــة  ةمدرجــ المقــرر اإلجرائــيفيمــا يتعلــق بتنفيــذ  المقــدرة نيــةالميز  المتطلبــاتهــل   (أ)١

   البرمجية الحالية؟ (نعم/ ال)
  .نعم  

  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١
   الحالية؟ الثنائيةما المبلغ الممول في   -

  مليون دوالر أمريكي.  

   ثغرات؟الما هي   -
  مليون دوالر أمريكي.  

   الثغرات؟ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه   -
  سيتم سد الثغرات من خالل الجهود المنسقة لتعبئة الموارد.  

  ة األمريكي اتالدوالر ماليين ب ،المتطلبات الميزنية المقدرة: التالية الثنائية  - ٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  المكاتب الُقطرية
  ال ينطبق  ينطبق ال  ال ينطبق  المكاتب اإلقليمية
  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  المقر الرئيسي

  صفر  صفر  صفر  المجموع
  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢

  .ال ينطبق ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  .ال ينطبق ؟ثغرات التمويلما هي   -
  .ال ينطبق المقترحة لسد هذه الثغرات؟ما هي اإلجراءات   -
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تعزيــز أوجــه التــآزر بــين جمعيــة الصــحة العالميــة ومــؤتمر األطــراف فــي   :)١٣(٦٩ج ص عالمقرر اإلجرائي 
  بشأن مكافحة التبغ اإلطارية الصحة العالمية اتفاقية منظمة

 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة  الرجاء  -١
  سيسهم مشروع هذا القرار إذا تم اعتماده. ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

  ٢-١-٢و ١-١-٢؛ والمخرجان ١-٢األمراض غير السارية: الحصيلة 
بالنتـــائج، كمـــا هـــي مبينـــة فـــي برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة   -٢

، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلـك فـي ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة
  .القرارمشروع 

  ال ينطبق.
  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟  -٣

  وما بعده. ٢٠١٩إلى عام  ٢٠١٦من عام 

إذا كــان اإلطــار الزمنــي يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع 
  الخاص بحساب التكاليف.

  القراراآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ   :باء
  يةاألمريك اتالدوالر بماليين ، المتطلبات الميزنية المقدرةالثنائية الحالية:   -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠  المكاتب الُقطرية

 ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠  المكاتب اإلقليمية

 ٠,٠٣١ ٠,٠١٢ ٠,٠١٩  المقر الرئيسي

 ٠,٠٣١ ٠,٠١٢ ٠,٠١٩  المجموع

بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة  ةمدرجــ القــرارفيمــا يتعلــق بتنفيــذ  المتطلبــات الميزنيــة المقــدرةهــل   (أ)١
   الحالية؟ (نعم/ ال)

    .نعم
  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١

  ما المبلغ الممول في الثنائية الحالية؟  -
  مليون دوالر أمريكي. ٠,٠٣١

  ما هي الثغرات؟  -
  صفر.

  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -
  ال ينطبق.
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  يةاألمريك اتالدوالر بماليين  ،المتطلبات الميزنية المقدرة: التالية الثنائية  -٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

 ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠  المكاتب الُقطرية

 ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠  المكاتب اإلقليمية

 ٠,٠٣١ ٠,٠١٢ ٠,٠١٩  المقر الرئيسي

 ٠,٠٣١ ٠,٠١٢ ٠,٠١٩  المجموع

  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢
  ما المبلغ الممول حاليًا في الثنائية التالية؟  -  

  مليون دوالر أمريكي. ٠,٠٣١
  ما هي ثغرات التمويل؟  -

  صفر.
  الثغرات؟ هذه لسد المقترحة اإلجراءاتما هي   -

  ال ينطبق.
  

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ( :)١٤(٦٩ج ص ع اإلجرائي المقرر
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤الرجاء بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة   -١
 إذا تـممشـروع هـذا المقـرر اإلجرائـي سيسهم  ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

  اعتماده.
) ٢٠٠٥: يعتبــر تنفيــذ أحكــام اللــوائح الصــحية الدوليــة (٢٠١٩-٢٠١٤برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر 

  إحدى أولويات المنظمة الست للقيادة.
: الوفــاء بجميــع االلتزامــات التــي تــنص عليهــا اللــوائح ١-٥ : الحصــيلة٢٠١٧-٢٠١٦الميزانيــة البرمجيــة 
  ).٢٠٠٥الصحية الدولية (

ـــا  -٢ ـــائج، كم ـــاك أيـــة صـــلة بالنت ـــن هن ـــم تك ـــام إذا ل ـــامج العمـــل الع ـــي برن ـــة ف ـــاني عشـــر  هـــي مبين الث
، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلك في ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة

  .رر اإلجرائيمشروع المق
  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا المقرر اإلجرائي؟   -٣

يجب وضع اللمسات األخيرة على خطة التنفيذ العالمية قبل الدورة األربعين بعد المائة للمجلـس التنفيـذي 
  .٢٠١٧والتي ستعقد في كانون الثاني/ يناير 

يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع  إذا كــان اإلطــار الزمنــي
  الخاص بحساب التكاليف.
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  المقرر اإلجرائياآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ   :باء
  ةاألمريكي اتالدوالر ماليين ، باالحتياجات المقدرة في الميزانيةالثنائية الحالية:   - ١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  -  -  -  المكاتب الُقطرية
  -  -  -  المكاتب اإلقليمية
  -  -  -  المقر الرئيسي

  صفر  صفر  صفر  المجموع
بالكامل فـي الميزانيـة  ةمدرج المقرر اإلجرائيفيما يتعلق بتنفيذ  االحتياجات المقدرة في الميزانيةهل   (أ)١

  البرمجية الحالية؟ (نعم/ ال)
  .نعم

  ةاألمريكي اتالدوالر ماليين ب التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحاليةاآلثار   (ب)١
   الحالية؟ الثنائيةما المبلغ الممول في   -

  ال ينطبق.
   ثغرات؟الما هي   -

  ال ينطبق.
   ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

  ال ينطبق.
  ة األمريكي اتالدوالر ماليين ب ،في الميزانيةاالحتياجات المقدرة : التالية الثنائية  - ٢

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  -  -  -  المكاتب الُقطرية
  -  -  -  المكاتب اإلقليمية
  -  -  -  المقر الرئيسي

  صفر  صفر  صفر  المجموع
  ةاألمريكي اتالدوالر ماليين ب التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢

   ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  .ال ينطبق

   ؟ثغرات التمويلما هي   -
  .ال ينطبق

   ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -
  .ال ينطبق
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الصحي العمومي لمشكلة المخدرات العالمية، بما في ذلك في سـياق الُبعد   :)١٥(٦٩ج ص ع المقّرر اإلجرائي
للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن مشــكلة المخــدرات  الــدورة االســتثنائية

  ٢٠١٦ معقودة في نيسان/ أبريلالعالمية ال
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة  الرجاء  -١
سيسهم مشـروع هـذا المقـّرر اإلجرائـي إذا تـم  ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

 اعتماده.
واالضــطرابات زيــادة إتاحــة الخــدمات الخاصــة بالصــحة النفســية : ٢حصــيلة الفئــة  –برنــامج العمــل العــام 

  .الناجمة عن تعاطي مواد اإلدمان
نطـاق االسـتراتيجيات والـُنظم والتـدخالت الُقطريـة وتعزيزهـا توسيع    ٣-٢-٢المخرج  –الميزانية البرمجية 

  .فيما يتعلق باالضطرابات الناجمة عن تعاطي الكحول والمواد النفسانية التأثير األخرى
بالنتـــائج، كمـــا هـــي مبينـــة فـــي برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة   -٢

، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلـك فـي ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة
  .المقّرر اإلجرائيمشروع 

  ال ينطبق.
  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا المقّرر اإلجرائي؟  -٣

إلــــــى كــــــانون الثــــــاني/  ٢٠١٦أشــــــهر (مــــــن حزيــــــران/ يونيــــــو  ٨اإلطــــــار الزمنــــــي الُمقتــــــرح للتنفيــــــذ هــــــو 
  ).٢٠١٧ يناير

إذا كــان اإلطــار الزمنــي يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع 
  الخاص بحساب التكاليف.

  المقّرر اإلجرائياآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ   :باء
   يةاألمريك اتالدوالر بماليين ، المتطلبات الميزنية المقدرةالثنائية الحالية:   -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 - - -  المكاتب الُقطرية

 - - -  المكاتب اإلقليمية

 ٠,٣٥ ٠,٠٥ ٠,٣  المقر الرئيسي

 ٠,٣٥ ٠,٠٥ ٠,٣  المجموع

بالكامــل فــي الميزانيــة  ةمدرجــمقــّرر اإلجرائــي الميزنيــة المقــدرة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الهــل المتطلبــات   (أ)١
  البرمجية الحالية؟ (نعم/ ال)

  .ال
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  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١
  ما المبلغ الممول في الثنائية الحالية؟  -

  .صفر دوالر أمريكي
  ما هي الثغرات؟  -

  .مليون دوالر أمريكي ٠,٣٥
  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

  .سيتم سد الثغرات عبر الجهود المنسقة لتعبئة الموارد

  بماليين الدوالرات األمريكية المقدرة، المتطلبات الميزنية: التالية الثنائية  -٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

 - - -  المكاتب الُقطرية
 - - -  المكاتب اإلقليمية
 - - -  المقر الرئيسي

 - - -  المجموع

  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢
  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -

  .ال ينطبق
  ما هي ثغرات التمويل؟  -

   .صفر دوالر أمريكي
  هذه الثغرات؟ ما هي اإلجراءات المقترحة لسد  -

  ال ينطبق.
  

  ١التخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية  :)١٦(٦٩ج ص عاإلجرائي  المقرر  -١
  ٦٨/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٧-٢٠١٦ المقترحة الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_7-ar.pdf(  

  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية -٦الفئة: 
  ٣-٦ الحصيلة:  االستراتيجي التخطيطالمجال البرمجي: 

 ١-٣-٦ :الُمخرج   والتبليغ الموارد وتنسيق

  المذكور أعاله؟ المجال البرمجي حصيلةفي تحقيق اإلجرائي  مقررهذا ال سيسهمكيف 
للتخصـيص االسـتراتيجي لحيـز الميزانيـة مـن أجـل تحسـين سيدعم هذا المقرر اإلجرائـي تنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة 

  أداء واستخدام الموارد في التعاون التقني على المستوى الُقطري.
  ؟ (نعم/ ال)اإلجرائي مقررالمستهدفة المطلوبة في هذا ال والمنجزات الميزانية البرمجية الُمخرجات بالفعل هل تتضمن

 .نعم
                                                           

 .١سجالت/ /١٣٧/٢٠١٥م ت، الوارد في ملحق الوثيقة )٧(١٣٧م تأصًال بالمقرر اإلجرائي  التقدير للتكاليف مرفقهذا   ١
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  المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية التكلفة  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛  اإلجرائــي مقــرر) مــدة ســريان ال١ُيــذكر مــا يلــي (
  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠تكلفة تلك األنشطة (مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها  )٢(
  المقرر اإلجرائي غير محدد المدة.  )١(
  فيما يتعلق بأنشطة األمانة لن يستتبع المقرر اإلجرائي أية تكاليف تتعلق بالميزانية البرمجية.  )٢(

  ٢٠١٧-٢٠١٦التكلفة في الثنائية   (ب)
(أ) (مقربـًا إلـى وحـدات ٣من التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٧-٢٠١٦ُيذكر المبلغ المخصص للثنائية 

  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 
  ال ينطبق

  .ُتذكر مستويات المنظمة التي ستتحمل التكاليف، مع بيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء
  يتعلق المقرر اإلجرائي بجميع مستويات المنظمة الثالثة، ولكن لن تترتب عليه تكاليف أخرى.

  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٧-٢٠١٦هل أدرجت بالكامل التكلفة المقدرة ضمن الميزانية البرمجية المعتمدة 
  ال توجد أية آثار من حيث التكاليف فيما يتعلق بالميزانية البرمجية.

  كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج. إذا
  ال ينطبق

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال) اإلجرائي مقررهل يمكن تنفيذ هذا ال

  نعم.
معبـــرًا عنـــه بعـــدد المـــوظفين  -كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين  إذا

  مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعات) المهارات الالزمة حسب االقتضاء. -المتفرغين 
  التمويل  -٤

لة(ب) ٣المذكورة في  ٢٠١٧-٢٠١٦هل التكاليف المقدرة للثنائية    بالكامل؟ (نعم/ ال) مموَّ
  ، لذا فإن مسالة التمويل الكامل ال تنطبق هنا.التكاليفال توجد أية آثار من حيث 
مع بيان تفاصـيل مصـدر األمـوال  التمويل وكيفية تعبئة األموالتحديد ثغرة إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى 

  ).المتوقعة األموال(مصادر  المتوقع
  
  

__________________  




