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  آلية للسيطرة على المخاطر المحتملة المحدقة بعملية االستئصال: شلل األطفال  :ألف
  
 فـي   لمبادرة العالمية الستئصال شـلل األطفـال       ا ا نظمته التي ة العاجل المشاورةوافق المشاركون في      -١

 شـهراً مـع اسـتحداث       ٢٤هود الرامية إلى استئصال هذا المرض مدة         على تكثيف الج   ٢٠٠٧فبراير   /شباط
مـايو   / الصادر فـي أيـار     ١-٦١ج ص ع   في قرارها    ،وحثت جمعية الصحة  . مؤشرات لرصد التقدم المحرز   

تزال تعاني من شلل األطفال على إشراك جميع المـستويات الـسياسية             جميع الدول األعضاء التي ال     ،٢٠٠٨
جميع أنـشطة التمنيـع      خالل   وتطعيمهم بشكل منهجي   جميع األطفال    الوصول إلى كد من   والمجتمع المدني للتأ  

وحثت جمعية الصحة أيضاً نيجيريا على تكثيف جهودها لوقف تفشي مرض شلل            .  ضد شلل األطفال   التكميلي
قـضاء  الاألطفال في شمال البالد في أسرع وقت ممكن، وشجعت أفغانستان والهند وباكستان على تنفيذ أنشطة    

وطلبت جمعية الصحة   .  على نطاق واسع لقطع السالسل النهائية لسراية فيروس السنجابية         على جميع الجيوب  
تنفيـذاً تامـاً    إلى المديرة العامة المساعدة على حشد الموارد المالية الالزمة لتنفيذ جهود االستئصال المكثفـة               

من انبعاث فيروس السنجابية    جل التي ينذر بها     جراء البحوث الضرورية للسيطرة على المخاطر الطويلة األ       إو
  .أو معاودة شلل األطفال الظهورجديد 

  
 تشكيل فرقة عمل رفيعـة المـستوى        ،٢٠٠٨يونيو   / في حزيران  ،نيجيرياوتولت وزارة الصحة في       -٢

 مـن هـذه     نـشاطين على نحو عاجل بتنفيـذ      وتم االضطالع   . كميليتستهدف تحسين نوعية أنشطة التمنيع الت     
مستوى التغطيـة   ويشير الرصد إلى أن     . ٢٠٠٨أغسطس   /يوليو وآب  /ألنشطة في واليات الشمال في تموز     ا

تلقوا (، وأن نسبة األطفال المتبقين الذين لم يتلقوا التطعيم الكامل           كبيرةيزال يعاني من ثغرات     ألنشطة التمنيع ال  
 ،وتعد منطقة شمال نيجيريا   . ٪٦٠ تتجاوز   )لقاح الفموي المضاد لفيروس السنجابية    ثالث جرعات أو أقل من ال     

 المنطقـة   ،٢ مـن الـنمط      فيروسات السنجابية المشتقة من اللقاحات    جراء تواصل ظهور الفاشيات الناجم عن       
وامتد انتشار فيروسات   . ة الثالثة لفيروسات السنجابية   مصليالوحيدة في العالم التي تشهد سراية جميع األنماط ال        

 / وتشاد والنيجر منـذ حزيـران  وصبوركينا فاأت أول ما نشأت في شمال نيجيريا إلى بنن و       السنجابية التي نش  
  .٢٠٠٨يونيو 

  
 في  ١ عدم ظهور فيروس السنجابية البري من النمط         ،٢٠٠٨أكتوبر   / في تشرين األول   ،وأكدت الهند   -٣

صال شلل األطفال من الناحية     ، مؤكدة بذلك على إمكانية استئ      شهراً متعاقباً  ١٢والية أوتار براديش خالل مدة      
ـ           ١ولكن ظهور فيروس السنجابية من النمط       . التقنية  ه من جديد في غرب والية أوتار براديش في أعقاب جلب

 أظهر هشاشة التقدم المحرز بسبب ضعف فعاليـة اللقـاح الفمـوي             ٢٠٠٨من والية بيهار في منتصف عام       
 من خالل اللقاحات    القضاء على الجيوب  ضطالع بأنشطة   ويتواصل اال . المضاد لشلل األطفال في هذه المنطقة     

الفموية األحادية التكافؤ المضادة لفيروس شلل األطفال بمعدل مرة في كل ستة أسابيع في غرب والية أوتـار                  
 باستئـصال هـذا     التعجيل اللقاحات ألجل    نجاعةويجري تقييم نهج جديدة لتعزيز      . براديش ووسط والية بيهار   

  .لهندالمرض في شمال ا
  
شلل األطفال في باكستان، وعلى نحو أقل في أفغانستان، منذ منتصف عـام             اإلصابة ب وشهدت حاالت     -٤

 ارتفاعاً حاداً بسبب التدهور األمني الذي أفضى إلى تكاثر حركة السكان على نطاق واسع وكذلك بسبب ٢٠٠٨
ن ، ستزيد باكستا  لذلكوتبعاً  . البنجابقة  ظهور الفاشيات في المناطق الخالية من شلل األطفال، والسيما في منط          

 أنـشطة   السـتكمال  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨  عامي  البالد في أواخر   أنحاء في مختلف    من عدد أنشطة التمنيع التكميلي    
يزال مستوى   حيث ال   المضطلع بها في مناطق المستودعات المعروفة، مثل مقاطعة السند         القضاء على الجيوب  

يزال شـلل األطفـال فـي       وال. ن سهولة الوصول إلى األطفال    فاً بالرغم م  التغطية خالل أنشطة التمنيع ضعي    
 مقاطعة، حيـث يعـوق عـدم األمـن أداء     ٣٤  ثالث مقاطعات من أصل أفغانستان منحصراً إلى حد بعيد في     
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بمهمة منظمة الصحة العالميـة     وهي حقيقة تبرزها حادثة وفاة طبيبين وسائقهما خالل اضطالعهما           -األنشطة  
  .صال شلل األطفالاستئبشأن 

  
 بوفوديزال التصدي لظهور الفاشيات في البلدان العشر التي تعاني من بعض الحاالت التي ترتبط               وال  -٥

غير أن ظهور الفاشيات في خمسة من هذه البلدان شهد استمراراً           .  متواصالً ٢٠٠٨فيروس السنجابية في عام     
. ثيوبيا والـسودان  إشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية و    أنغوال وت :  وهذه البلدان هي    شهراً ١٢لمدة تزيد على    

 دولـة   ٩٠يزال مرتفعاً، لم تحـافظ      السنجابية على الصعيد العالمي ال     فيروس   وفودوعلى الرغم من أن خطر      
 كما يقتضي ذلك عملية   اإلشهاد على استئصال شلل األطفال الرخو       ب  المستوى المطلوب فيما يتعلق     على اًعضو

 الروتينية بإعطاء اللقاح الفمـوي المـضاد لفيـروس          يةتغطية التمنيع ال على   ٣٩ي، ولم تحافظ    اإلشهاد العالم 
  .١-٦١ج ص ع٪ على نحو ما أوصى به القرار ٨٠السنجابيية بنسبة تتجاوز 

  
دعم الجهود الرامية إلـى استئـصال هـذا         ل ٢٠١٠-٢٠٠٩وعززت أنشطة حشد الموارد في الفترة         -٦

 شلل األطفال باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من الجهات         يتوطنهات البلدان التي    قدم ٢٠٠٨في عام   و. المرض
صال هذا المرض، وذلك إلـى جانـب         إضافية لدعم األنشطة الرامية إلى استئ      أمواالًالمانحة الجديدة والقائمة    

يـتس  ندا غ يومؤسسة بيل وميل  الروتاري الدولي   لتزامات الهامة والجديدة لسنوات متعددة من جانب مؤسسة         اال
مجموعـة  التزام هذه البلدان المذكورة في أعقاب تجديد قادة         ، ويأتي   مجموعة الدول الثماني  والعديد من بلدان    

) ٢٠٠٨يوليـو    / تمـوز  ٩-٧بـان،   اهوكايدو، تويـاكو، الي    (٢٠٠٨ مؤتمر القمة     التزامهم في  الدول الثماني 
على نحو شامل لتحقيق التمويل الكامل لجهـود      أنشطة حشد الموارد  تنفيذ  وسيتواصل  . باستئصال شلل األطفال  

  .االستئصال المكثفة
  
وتشمل البحوث الجديدة للسيطرة على المخاطر الطويلة األجل التي ينذر بها انبعاث فيروس السنجابية                -٧

 فـي الوقـت الفعلـي       تفاعل البوليميراز السلسلي  إعداد اختبار بشأن    : من جديد ومعاودة شلل األطفال الظهور     
 لمشتقة من اللقاحات؛ وإعداد ثمـان     تباره ميدانياً وتنفيذه للتعجيل بالكشف عن سراية الفيروسات السنجابية ا         واخ

دراسات بشأن تحديد خصائص مخاطر إفراز فيروسات السنجابية المشتقة من اللقاحات الذي يعزى إلى العوز               
، وإعداد دراسة عن اللقاحات المساعدة،      خلالبلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الد     المناعي المزمن في    

لخفض التكاليف المرتبطة باستخدام لقاحات فيروسات السنجابية       ع جداول لجرعات أصغر وجرعات أقل       ووض
نتاج لقاح ضد فيروس السنجابية المعطل من خالل استخدام فيروس          لة حالياً، ومشروع تطوير سريري إل     المعط

  .السنجابية من ساللة سابين
  
 عـن بـدء إجـراء اسـتعراض مـستقل           ،٢٠٠٨أكتوبر   / في تشرين األول   ،أعلنت المديرة العامة  و  -٨

 التشغيلية التي تواجه إتاحة لقاح فموي مضاد لفيروس السنجابية لألطفال في بقية المنـاطق التـي                 للمصاعب
  .مصاعب التلكلتذليل وسيتم تنفيذ نتائج هذا االستعراض عند الحاجة . تعاني من مرض شلل األطفال

  
   المالريا، بما في ذلك اقتراح بتكريس يوم عالمي للمالريا :جيم

  
لبحث القضايا التقنية   ، اجتماعاً للخبراء    ٢٠٠٨يناير   / في كانون الثاني   ،عقدت منظمة الصحة العالمية     -٩

تـي  نجـازات ال اإلوبرهنت . مكافحة المالريا واستعراض إمكانية استئصال هذا المرض دعم  التي تساعد على    
 إلى حد كبيـر   من المراضة والوفيات المرتبطة بالمالريا      الحد  تحققت في السنوات القليلة الماضية على إمكانية        

م ا استئصال المالريا باستخد   أن من المتعذر  غير  . في مدة زمنية قصيرة نسبياً، وذلك في جميع الحاالت الوبائية         
  .األدوات الحالية
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ة سـتراتيجي واالف  يى جميع المستويات مع عدة شركاء مثل اليونيس       وعملت منظمة الصحة العالمية عل      -١٠
عنـي  مالعالمية للبنك الدولي وبرنامجه الداعم ومبادرة رئاسة الواليات المتحدة بشأن المالريا والفريق العامل ال             

ا م نظمهتينالل ٨ و٧بتنسيق دحر المالريا في سبيل دعم البلدان فيما يتصل بإعداد طلبات لتقديمها إلى الجولتين 
 حيث كُللت   غير معهودة وأسفر هذا الدعم عن تحقيق نتيجة       . الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا     

  . بالنجاحوالتخلص منها٪ من الطلبات التي قدمتها البلدان لتمويل مكافحة المالريا ٧٠
  

امبرز من الواليات المتحدة األمريكية     ش. وأعلن األمين العام لألمم المتحدة عن تعيينه السيد ريموند ج           -١١
مبعوثاً خاصاً له بشأن المالريا ودعا للعمل من أجل تحقيق التغطية الشاملة في مجال التدخالت الرئيسية مـن                  

، والحد من الوفيات الناجمة عنها والتي يمكن توقيها، إلى     ٢٠١٠أجل مكافحة المالريا في أفريقيا في نهاية عام         
  .٢٠١٥ في عام مستوى يقارب الصفر

  
 مرض  -المالريا  ونُظمت تظاهرات على الصعيد العالمي لالحتفال بيوم المالريا العالمي واتخذت من              -١٢

ومثل يوم  .  موضوعاً لها، وأجريت هذه التظاهرات بدعم من جميع المكاتب اإلقليمية للمنظمة           ال يعرف الحدود  
أنشطة دعم للتشجيع على زيادة إذكاء الوعي وضمان براً ممتازاً بالنسبة إلى البلدان واألقاليم منالمالريا العالمي 

  .التوعية في جميع األقاليم
  

 الـذي   ١التقرير الخاص بالمالريا في العالم     ،٢٠٠٨سبتمبر   / أيلول ١٨  في ،المديرة العامة وعرضت    -١٣
ن هذا المرض في     من الوفيات الناجمة ع    ٨٨١ ٠٠٠ مليون إصابة بالمالريا و    ٢٤٧يناهز  أشار إلى حدوث ما     

وأشار التقرير أيضاً إلى أن مجموع نسبة الوفيات التي حدثت فـي            . األفارقة، أغلبهم من األطفال     ٢٠٠٦ عام
تـضمن  عالوة على ذلـك،     و. ٪٨٥٪ وأن نسبة الوفيات من األطفال دون سن الخامسة بلغت           ٩١أفريقيا بلغ   

ـ   منذ مطلع    التي بدأت المالريا،   الهجمة العالمية للتخلص من   التقرير دليال بيناً على أن       تتجـدد   تاأللفية، مافتئ
  . في السنوات القليلة الماضيةتسارع وتيرتهاتو
  

وأطلقت شراكة دحر المالريا خطة العمل العالمية لمكافحة المالريا في مؤتمر مرامي األمم المتحـدة                 -١٤
  .٢٠٠٨اإلنمائية لأللفية بشأن المالريا في عام 

  
 ١٦٢٠ مبلغ   ٢٠٠٨ت التمويل الدولية لخطة العمل العالمية لمكافحة المالريا في عام            وشملت التزاما   -١٥

 مليـون مـن     ١٠٠مليون دوالر أمريكي على مدى سنتين من الصندوق العالمي مع خطة ترمي إلى توزيـع                
 مليـون   ١٦٨,٧ مليون دوالر أمريكي من البنك الـدولي؛ و        ١١٠٠و؛  الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات   

 مـن المملكـة     جنيه إسـترليني   مليون   ٤٠؛ و اللقاحاتدوالر أمريكي من مؤسسة بيل وميليندا غيتس لبحوث         
مـادة   علـى    التـي تحتـوي   ، التي تضمن دعم العالجات التوليفية       وأيرلندا الشمالية المتحدة لبريطانيا العظمى    

  .رتيميسينينآلا
  

  :درات تحتاج إلى المزيد من االهتمامتزال القيود التالية المفروضة على الموارد والقوال  -١٦
  

التـي  يزال نقص األموال المخصصة لمكافحة المالريا يمثل قضية بالنسبة إلى بعض البلـدان              ال  •
  . في إدارة األموال المتاحة على نحو مالئمإال القليل أو التي ال تفلح األموال المحلية تمتلك من ال

                                                           
جنيف، منظمـة الـصحة     . ٢٠٠٨التقرير الخاص بالمالريا في العالم،       :٢٠٠٨التقرير الخاص بالصحة في العالم،         ١

  .٢٠٠٨العالمية، 
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أجل تنفيذ التدخالت الالزمة في بلدان توطن المالريا أمر         إن إنشاء القدرات اإلدارية والتقنية من         •
  .يقتضي تزويد البرامج الوطنية لمكافحة المالريا بالمزيد من الموارد البشرية

ما يكفي مـن    دون الحصول على    انفك عدد الطلبات المقدمة للحصول على الدعم التقني يزداد          ما  •
ها تحدياً كبيراً في إتاحـة مـوارد        ؤلمية وشركا ونتيجة لذلك، تواجه منظمة الصحة العا     . التمويل

  .بشرية مالئمة لتلبية احتياجات البلدان

ظم الصحية مستوى المرافق الصحية      الجهود الرئيسية الرامية إلى زيادة قدرة النُ       تتجاوزينبغي أن     •
  .لمجتمعات المحليةتشمل ال

طلـب  ال زيـادة من األماكن إلى     وقوع المالريا وانخفاض الوفيات في العديد        أدى انخفاض معدل    •
  .من أجل رصد التقدم المحرزظم الترصد نُإقامة على 

  
تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصيات فريق العمل العـالمي المعنـي بتحـسين               :دال

التنسيق بين المؤسسات المتعددة األطراف والجهات المانحة الدولية فـي مجـال            
  األيدز

  
 ٢٧-٢٥جنيف، (لمكافحة األيدز في دورته العشرين   المشتركالمتحدة ممجلس تنسيق برنامج األدعا م  -١٧

توصيات فريق العمل العالمي المعني بتحسين      على  إلى إنشاء فريق مرجعي لإلشراف      ) ٢٠٠٧يونيو  / حزيران
 منظمة الـصحة    نتيوع. التنسيق بين المؤسسات المتعددة األطراف والجهات المانحة الدولية في مجال األيدز          

 جهـات   ١٠توصيات فريق العمل العالمي لتمثيل      على   في الفريق المرجعي المعني باإلشراف       عضواًلعالمية  ا
  .األيدزلمكافحة مشاركة في رعاية برنامج األمم المتحدة المشترك 

  
وعملت منظمة الصحة العالمية باستمرار مع البلدان لتحسين التخطيط في مجال االستجابة لتحـديات                -١٨

لقطاع الصحي بشأن مكافحة األيدز مـن       اب تعنىى الصعيد الوطني، بما في ذلك وضع خطط وطنية          األيدز عل 
ة األيدز وخطة العمل والشراكة الصحية الدولية والعمليات ذات الصلة التي شملت تعزيـز              استراتيجيأجل دعم   

  .(+IHP)الشراكة الصحية الدولية 
  

ية للمساعدة على وضع نمـوذج للـصندوق العـالمي           العمل  هذه وشاركت منظمة الصحة العالمية في      -١٩
ة ستراتيجي اال الطلبات المقدمة في إطار   لمكافحة األيدز والسل والمالريا يستهدف التمويل البرنامجي من خالل          

  .الوطنية
  

 تقسيم العمـل    جدولواستعرضت منظمة الصحة العالمية عملها بشأن األيدز حتى يكون متساوقاً مع              -٢٠
تعكف منظمة الصحة العالمية مع برنـامج األمـم المتحـدة            و . لمكافحة األيدز   المشترك  المتحدة لبرنامج األمم 

 سعياً إلى تحديد نطاق عملها بصورة أفضل، على إعداد تقرير مرحلـي             ،اليونيسيفلمكافحة األيدز و  المشترك  
ي هـذا التقريـر علـى       عن تعزيز التدخالت ذات األولوية في مجال األيدز لتحقيق اإلتاحة الشاملة، وسيحتو           

ملخص لسياسات المنظمة والتوصيات التقنية التي ترتبط بجميع التدخالت، كما أنه سـيقدم مراجـع لمـوارد                 
  .التنفيذوالمنظمة ومواد أخرى لدعم اتخاذ القرارات 

  
ـ  لمكافحة األيدز     المشترك  تقسيم العمل لبرنامج األمم المتحدة     جدول وروجع  -٢١ شمل برنـامج األمـم     لي
، المثليون من الذكور   إحدى الهيئات الرائدة فيما يتعلق باألقليات الجنسية، بما في ذلك            حدة اإلنمائي بوصفه  متال

 وأمانة برنامج األمم المتحدة لمكافحة األيدز       مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين    وتوضيح تقسيم العمل بين     
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وأسفر هذا العمل عن تكثيف التعاون مع منظمـة         . ةبشأن األيدز في حاالت الطورئ اإلنسانية والبيئات األمني       
لمكافحة األيـدز بـشأن     المشترك  الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وأمانة برنامج األمم المتحدة           

  .بالمثليين من الذكورالقضايا المتعلقة 
  

وأسهمت .  بلداً ٨٩ في   ٢٠٠٨تابعة لألمم المتحدة في نهاية عام       لمكافحة األيدز   وأنشئت فرق مشتركة      -٢٢
  .منظمة الصحة العالمية في إعداد عملية استعراض سنوي لرصد أداء هذه الفرق

  
 ٢٠٠٧وأعاد الفريق العالمي المشترك لحل المشكالت ودعم التنفيذ صياغة اختـصاصاته فـي عـام          -٢٣

كما أعد مجموعة   . توى القطري للتركيز على القضايا ذات البعد العالمي التي تؤثر في تنفيذ البرامج على المس            
 تعـرف   نترنتشبكة اإل وأنشئت على الصعيد العالمي قاعدة بيانات على        . من المبادئ بشأن تقديم الدعم التقني     

ترمي إلى تحسين تخطـيط الـدعم التقنـي         هي  باسم الدعم التقني في مجال األيدز، وتستند إلى هذه المبادئ و          
  .وتنسيقه

  
توظيف " إلى البلدان من أجل       التي تقدمها   التقنية ةمساعداللمية على تعزيز    وعملت منظمة الصحة العا     -٢٤

وأنشئ فريق عامل لتنسيق الدعم التقني للمنظمة لتمكين البلدان من الحصول على منح من الصندوق               ". األموال
دان البالغ عددها    المساعدة إلى جميع البل    ، على سبيل المثال   ،وقدمت المكاتب القطرية للمنظمة   . العالمي وتنفيذها 

 التـي نظمهـا     الثامنة بلداً والتي قدمت مقترحات بشأن مكافحة األيدز إلى الصندوق العالمي خالل الجولة              ٧٢
 بلداً  ٥٢وعالوة على ذلك، شاركت المنظمة في بعثات المساعدة التقنية إلى           . بشأن الدعوة إلى تقديم مقترحات    

 لمكافحة األيـدز     المشترك مشتركة مع أمانة برنامج األمم المتحدة     لدعم إعداد مقترحات، بما في ذلك البعثات ال       
  .ومنظمة العمل الدولية واليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان

  
وتعمل منظمة الصحة العالمية حالياً على تشكيل شبكات تضم شركاء تقنيين، بما في ذلـك المراكـز                   -٢٥

لمعارف التابعة لمنظمة الصحة العالمية وغيرها لتقديم مساعدة        المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية، ومراكز ا      
  .القطاع الصحيتقنية منسقة للتدخالت ذات األولوية بالنسبة إلى 

  
ولم يواكب تمويل الدعم التقني الطلبات المقدمة من البلدان والشركاء للحصول علـى مـساعدة مـن                   -٢٦

 لمكافحـة األيـدز      المشترك لموحدة لبرنامج األمم المتحدة   وسيحتاج تخطيط الميزانية ا   . منظمة الصحة العالمية  
 إلى إعادة تركيز الموارد لتمويل الدعم التقني المقدم إلى البلدان على نحو مالئـم               ٢٠١١-٢٠١٠ وخطة العمل 

  . لمكافحة األيدز المشتركوحتى تكون موازية بالكامل مع تقسيم العمل لبرنامج األمم المتحدة
  

   جنسياًألمراض المنقولة توقي ومكافحة ا  :هاء
  

 فـي   ٢٠١٥-٢٠٠٦ة العالمية لتوقي ومكافحة األمراض المنقولة جنسياً للحقبـة          ستراتيجيعرضت اال   -٢٧
عمليـة   إلى اليوم، وأعدت خطة عمـل لتوجيـه          ٢٠٠٦  عام المؤتمرات الدولية واإلقليمية والوطنية وذلك منذ     
  .تنفيذها بالتشاور مع البلدان وأصحاب المصلحة

  
 بلداً بقيامها بتعزيز تشخيص األمراض المنقولة جنسياً ومعالجتها، باإلضافة إلـى            ٢٨أفادت  ،  إجماالًو  -٢٨

 دول جزرية في    ١٠وتلقى ثالثون مدرباً من     .  بشأن العالج على المستوى الوطني     دالئل إرشادية توليها تحديث   
ألمراض المنقولة جنسياً خـالل الـدورة    ل في مجال التدبير العالجي   المحيط الهادئ من الدول األعضاء تدريباً       

  . لتدريب المدربين٢٠٠٨أكتوبر  /ظمت في سوفا، فيجي في تشرين األولالتدريبية التي نُ
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   بابوا غينيـا الجديـدة     و موزامبيق ومدغشقر و  ميانمار و إندونيسيا و هايتي في البرازيل والصين و    ،وتم  -٢٩
وتمت الموافقـة علـى     .  أثناء الحمل   تحري داء الزهري   ال في مج   تعزيزية اتخاذ تدابير  ،سري النكا  و بيروو

 للقضاء على سراية األيدز والزهري من األم إلى وليدها، وسيبدأ تنفيذها في عام              مبادرة منطقة البحر الكاريبي   
منظمة أوضحت  و.  للقضاء على الزهري الخلقي    يوماً وطنياً  بعض البلدان في أمريكا الالتينية       وحددت. ٢٠٠٩

ة المؤديـة   ستراتيجيعالمية في سياق دعم هاتين المبادرتين مبررات القضاء على الزهري الخلقي واال           الصحة ال 
  .إلى تحقيق ذلك

  
 توجيه أنشطة الترصد على المستوى العالمي       بهدففي مقر المنظمة الرئيسي     استُحدثت وظيفة جديدة    و  -٣٠

وستقوم المنظمة في   .  هذه الوظيفة   الالزمة لشغل  اتخاذ التدابير وتم الشروع في    . وتم رصد األموال الالزمة لها    
  . بنشر دليل يحتوي على أحدث المعلومات بشأن الترصد٢٠٠٩ عام مطلع

  
تحسناً في بلدان إقليمي غرب المحيط الهـادئ        لمضادات الجراثيم    النيسرية البنية مقاومة  وشهد رصد     -٣١

  .منطقة البحر الكاريبي الجنوبية ووجنوب شرق آسيا؛ واستكملت خطط الرصد في أفريقيا وأمريكا
  

 عـن   ة دنيا من البيانات تتعلق باإلبالغ     واضطلع إقليم غرب المحيط الهادئ بتوحيد تعاريف ومجموع         -٣٢
 مهمة التدريب في مجال إدارة ترصد األمراض المنقولة جنسياً في           توأضيف. حاالت األمراض المنقولة جنسياً   

يضطلع بها مركز ترصد المعارف بشأن األيدز في المركز المتعـاون مـع             اإلقليم األوروبي إلى المهام التي      
 إقلـيم   فـي األمراض المنقولة جنسياً في تسعة بلدان       لحالة  وُأجري تحليل   . منظمة الصحة العالمية في كرواتيا    

مراض لسياسات الوطنية بشأن توقي األ    بتحليل ا  في أمريكا الالتينية عن قيامها        بلداً ٢٠وأبلغت  . شرق المتوسط 
سـبانية علـى موقـع      وسينشر تقرير عن نتائج هذا التحليل باللغتين اإلنكليزية واأل        . المنقولة جنسياً ومكافحتها  

جراءات بشأن مكافحـة األمـراض المنقولـة جنـسياً          التزمت البلدان المشاركة بتنفيذ إ    و. المنظمة اإللكتروني 
  . داء الزهري الخلقيوالتخلص من

  
٪ فـي بلـدان آسـيا       ١٠٠أفريقيا، استناداً إلى برامج استخدام العوازل بنـسبة         واتخذت مبادرات في      -٣٣

 على  العاملين والعامالت في تجارة الجنس    والمحيط الهادئ، لتعزيز مكافحة األمراض المنقولة جنسياً وتشجيع         
ولة جنـسياً    في تنفيذ العالج الظني الدوري لمكافحة األمراض المنق        فييت نام وشرعت  . زيادة استخدام العوازل  

  .العاملين والعامالت في تجارة الجنس والمثليين من الذكور من ٣٣ ٠٠٠في موقعين مستهدفة بذلك فئة تضم 
  

ودعت منظمة الصحة العالمية باالشتراك مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمـم المتحـدة                 -٣٤
 وتوقي األيدز وسائر األمراض المنقولـة       من الذكور  المشترك لمكافحة األيدز إلى تنظيم مشاورة بشأن المثليين       

العالمية والجهات المـشاركة فـي      وأبرزت منظمة الصحة    ). ٢٠٠٨سبتمبر   /جنيف، أيلول  (وعالجهاجنسياً  
  .السكانية الحاجة إلى رفع مستوى التدخالت وتعزيز الترصد داخل هذه الفئة ورةاتنظيم المش

  
 ٢٠٠٨في عام    نترنتعلى اإل  ١الورم الحليمي البشري  فيروس  لقاح  ن  عالمية بشأ المجموعة ال وُأنشئت    -٣٥

 وأوغنـدا وجمهوريـة     نيجيريا و مالويفي مدغشقر و   ويتم. كمنتدى لتبادل المعارف والموارد بشأن اللقاحات     
 حمض  باستخدام  من خالل الفحص البصري    سرطان عنق الرحم  تحري  أنشطة   تعزيز   ،تنزانيا المتحدة وزامبيا  

 عنق الرحم وكـذلك  لمية أربعة دالئل بشأن توقي سرطانونشرت منظمة الصحة العا   . معالجة بالبرد ال و يكالخل
ويمكن االطالع على هـذه المنـشورات علـى موقـع           . الورم الحليمي البشري  معلومات عن لقاحات فيروس     

  .نترنتالمنظمة على اإل
  

                                                           
١    http://hpv_vaccines.net.  
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ن تـوقي األمـراض المنقولـة جنـسياً     ة اإلقليمية بـشأ ستراتيجي نشر اال، على الصعيد اإلقليمي  ،وتم  -٣٦
ة اإلقليمية بشأن توقي األمراض ستراتيجي إلقليم جنوب شرق آسيا، والخطة اال٢٠١٥-٢٠٠٧ومكافحتها للحقبة 

ونُشر اإلطار التـشغيلي آلسـيا      .  إلقليم غرب المحيط الهادئ    ٢٠١٢-٢٠٠٨المنقولة جنسياً ومكافحتها للحقبة     
 األيدز واألمراض المنقولة جنسياً بخدمات الصحة اإلنجابية وخـدمات          والمحيط الهادئ من أجل ربط خدمات     

ويمكن االطالع على هذه المنـشورات علـى        . ٢٠٠٨صحة المراهقين واألمهات والولدان واألطفال في عام        
 /ل اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط في تـشرين األو        وأقرت. المواقع اإللكترونية لألقاليم المعنية التابعة للمنظمة     

. ٢٠١٥-٢٠٠٩ة اإلقليمية لتوقي األمراض المنقولة جنـسياً ومكافحتهـا للحقبـة            ستراتيجي اال ٢٠٠٨أكتوبر  
 وخطة العمل بشأن توقي سرطان عنق الرحم لصحة للبلدان األمريكيةاة اإلقليمية لمنظمة ستراتيجيوعرضت اال

ويجري إعداد خطط عمل إقليمية بـشأن       . ٢٠٠٨سبتمبر   /تين في أيلول  ته على اللجنة اإلقليمية لألمريك    ومكافح
  .توقي األمراض المنقولة جنسياً ومكافحتها لفائدة اإلقليمين األوروبي واألفريقي

  
   تعزيز نُظم المعلومات الصحية  :واو

  
شبكة القياسات الصحية دعماً متواصالً لتحـديث       مؤسسي  قدمت منظمة الصحة العالمية بوصفها من         -٣٧

 وتضمنت الطبعة الثانية من هـذا المنـشور الـصادر فـي             .ةلقطرية للمعلومات الصحي  نظم ا المعايير  وإطار  
مة ودروساً مستفادة من البلدان والشركاء، السيما في مجال وضع           مساهمات جديدة وقي   ٢٠٠٨يونيو   /حزيران

  ١.طرق ومعايير خاصة بالتنفيذ
  

يجـري  و. المـساهمات الجديـدة   على  وسيحتوي في طبعته الثالثة     تطوراً  فتئ هذا المنشور يشهد     وما  ٣٨
 التي تحظى باألولوية     الستة تحديثه باستمرار بتوجيه من عمل شبكة القياسات الصحية فيما يتعلق بتنفيذ البلدان           

 المـديرة   تولت وفي هذا السياق،     ٢).زامبيا و الجمهورية العربية السورية   وكمبوديا وإثيوبيا وسيراليون و    بليز(
هود التي بذلتها شبكة القياسات الصحية من أجل تعزيز نظام المعلومات الصحية فـي        الجوالشركاء دعم   العامة  

  .سيراليون
  

تقييمات للمساعدة على تحديد الفجـوات      جراء   بلداً إل  ٤٦وقدمت منظمة الصحة العالمية دعمها لفائدة         -٣٩
 طائفة كبيرة من أصـحاب      وتستند هذه التقييمات التي اشتركت فيها     . ظم المعلومات الصحية   نُ تشكو منها التي  

 إعـداد خطـط     في عمليـة   مراحل متقدمة    بلغت  بلداً ٣٧ حالياً   وهناك. اإلطارالمصلحة إلى أدوات تقوم على      
  .في تلك البلدانظم المعلومات الصحية  نُالتي تعاني منها لسد الفجوات  تم تقدير تكاليفهاطويلة األجل

  
القياسات الصحية من أجل إنشاء مرفق عالمي للمساعدة        وقدمت منظمة الصحة العالمية دعمها لشبكة         -٤٠

ومـن  . ٢٠٠٨أكتـوبر    /ظم المعلومات الصحية التي بدأت عملياتها في تشرين األول        التقنية يستهدف تعزيز نُ   
  . بلداً من جميع األقاليم٦٥المتوقع أن يستفيد من هذا المرفق أكثر من 

  
 أن العمل الذي اضطلعت بـه       ،٢٠٠٨يوليو   / في تموز   بلداً ٦٥جريت في    أُ ،وبينت دراسة استقصائية    -٤١

شبكة القياسات الصحية ساعد على تعزيز التنسيق داخل البلد لنظم المعلومات الصحية مـن خـالل تطبيـق                  
 عن تعزيز التعاون بين مكاتب اإلحصاءات الوطنية ووزارات         ، على وجه الخصوص   ،وأبلغت البلدان . اإلطار

                                                           
١   WHO: Health Metrics Network, Framework and Standards for Country Health Information Systems, second 

edition, Geneva, June 2008.                                                                                                                             
لوية في مجالي التمويل والمساعدة التقنية المقدمـة مـن شـبكة    بلدان الموجة األولى هي البلدان التي تحظى باألو    ٢

 .القياسات الصحية
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 وأن تساعد على النهوض بنظام معلومات تشتت الجهودسيق أن تسهم في الحد من ومن شأن زيادة التن. الصحة
كما أبلغت البلدان عن تحقق زيادة في مخصـصات المـوارد المحليـة لتعزيـز نظـام         ". للبلد الواحد "صحية  

  .٢٠٠٨ و٢٠٠٦  عاميالمعلومات الصحية في الفترة بين
  

 بلداً من أجل إعـداد      ١٢لمنظمة وشبكة القياسات الصحية      المكاتب اإلقليمية والقطرية التابعة ل     ودعمت  -٤٢
ويتوقع تقديم دعـم    . الثامنةطلبات إلى الصندوق العالمي لتمويل تدخالت نظام المعلومات الصحية في الجولة            

  . التي ينظمها الصندوق العالمي بشأن تقديم المقترحاتالتاسعةمماثل إلى البلدان في الجولة 
  

 لتنظيم اجتماع عالمي    وضع خطط  الصحة العالمية وشبكة القياسات الصحية في        وشرع كل من منظمة     -٤٣
  .٢٠١٠ عقده في عام المزمعيخصص للمعلومات الصحية، ومن 

  
وع الجـنس فـي عمـل       دمج تحليل المسائل واإلجراءات المتعلقة بن     استراتيجية    :حاء

  المنظمة 
  

ة المنظمة بـشأن    استراتيجية األربعة الواردة في     ستراتيجي تنفيذ التوجهات اال   تم قطع أشواط كبيرة في      -٤٤
 بناء قدرات المنظمة من أجل تحليل وتخطيط        - األول   ستراتيجيما يتعلق بالتوجه اال   ففي. المساواة بين الجنسين  

 والمرأة  المتعلقة بنوع الجنس  مجاالت  ال نُفذت األنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات في         -المساواة بين الجنسين    
المـشرفين   مـن    ٢١٥ أكثـر مـن      وتلقى.  بما في ذلك تقديم الرعاية الصحية المتأثرة بنوع الجنس         والصحة،

المسائل المتعلقة بنـوع الجـنس       في مجال تحليل     تدريباً بلداً   ٣٠ القطاع الصحي من أكثر من       اإلداريين على 
دة الـدليل الخـاص بنـوع       مسواستخدام  ب شخصاً تدريباً  ٥٩ تلقىجراءات لالستجابة لمقتضياتها؛ كما     واتخاذ إ 
 مسألة نوع الجنس   مساعدة مديري برامج األيدز في القطاع الصحي على إدراج            إلى ترميالتي  األيدز  و الجنس

. وساعدت أنشطة التدريب على إنشاء شبكات مستدامة لدعم الجهود المبذولة على الصعيد الوطني            . في البرامج 
 مـوظفي منظمـة الـصحة       لفائدة على الحاسوب    قرر يقوم وضع اللمسات األخيرة على م    ويجري العمل على    
 فـي   الممارس ضد الجنس اآلخر   العنف  بتعلق  ومقرر آخر ي   المساواة بين الجنسين،      مسألة العالمية بشأن إدراج  

  .حاالت الطوارئ ووحدة عن توفير خدمات الرعاية الصحية المتأثرة بنوع الجنس
  

أنشطة الجنسين في   المساواة في    إدراج مسألة    - الثاني   اتيجيسترويشمل التقدم الذي أحرزه التوجه اال       -٤٥
 إدراج األبعاد المتصلة بنوع الجنس في التخطيط التشغيلي والـدعم المنهجـي             -إدارة منظمة الصحة العالمية     

ة سـتراتيجي  من البرامج المختارة واإلدارات التي تشمل جميع األغـراض اال          ١٧أو التعاون المتواصل مع      /و
ات التعاون بين البلدان ستراتيجيدعم البلدان، تم، باإلضافة إلى التدريب، تحديث الدليل اإللكتروني الول .للمنظمة

ويجـري تطـوير أدوات     . النامية ليعكس الحاجة إلى إدراج تحليل المسائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس          
لقطاع الصحي الوطنية التي اختبرت فـي       جديدة لتقييم حقوق اإلنسان وأبعاد المساواة بين الجنسين في خطط ا          

  .إقليمين على أساس تجريبي
  

الجنس وتحليل  مصنفة بحسب نوع    التشجيع على استخدام بيانات     ( الثالث   ستراتيجيوأحرز التوجه اال    -٤٦
بعض التقدم، بما في ذلك الشروع في تحليل المسائل المتعلقـة بنـوع الجـنس               ) المسائل المتعلقة بنوع الجنس   

 ترصـد   حيـال اسة االستقصائية التي أجرتها منظمة الصحة العالمية، وتوخي نهج المنظمة التدريجي            الدر في
جريت بشأن صحة الطالب فـي       باألمراض المزمنة، والدراسة االستقصائية التي أُ      المتعلقة ١عوامل االختطار 

                                                           
 الترصد طريقة بسيطة وموحدة لتجميع البيانات وتحليلها وتوزيعها علـى           حياليمثل األخذ بنهج المنظمة التدريجي         ١

 .الدول األعضاء
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درجت بعض األقاليم سـتة     وأ. ، واالنتفاع بخدمات الرعاية الصحية واستخدامها     يصعيد العالم الالمدارس على   
الجنس في عملية استعراضها لإلحصاءات الصحية؛ وعمل البعض اآلخـر          مصنفة بحسب نوع    من البيانات ال  

تجميع وتحليل البيانات الصحية المصنفة بحسب نوع الجنس والعمر وسـائر           القطرية على   على بناء القدرات    
  .االنتماء العرقيالمتغيرات ذات الصلة، مثل 

  
 من خالل استحداث إطـار      - إرساء أسس المساءلة     - األخير   ستراتيجيالبدء في تنفيذ التوجه اال    وتم    -٤٧

 من موظفي منظمة الصحة العالميـة مـن جميـع           ٢٠٠٠للرصد والتقييم وتحديد تقييم أساسي يشمل أكثر من         
مـسألة  ب على علـم جيـد    ) المهنية(وتشير النتائج األولى إلى أن الموظفين من الفئة         . األقاليم والمقر الرئيسي  
تطبيق تحليل المسائل المتعلقة بنوع الجنس؛ وتحسين الـدعم         : وتشمل مجاالت التحسين  . المساواة بين الجنسين  

تعزيز البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس وتحليل المسائل المتعلقـة بنـوع            العمل بانتظام على    المؤسسي؛ و 
لمية الرئيسية؛ والتأكد من أن الخطابات الرئيـسية التـي          الجنس واستخدامها في منشورات منظمة الصحة العا      

 علـى  اإلداريينوتحتوي إدارة مؤشرات كبار    . يلقيها كبار اإلداريين تعكس هذا االلتزام بالمساواة بين الجنسين        
اتخـاذ المزيـد مـن      ومـن الـضروري     . األغراض التي تعكس المساءلة بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين        

  . على نحو شامللهذا األمر المنظمة تطبيقكد من  للتأاإلجراءات
  

 ٢٥-٦٠ج ص ع  وساعدت شبكة نوع الجنس والمرأة والصحة التابعة لألمانة على تيسير تنفيذ القـرار                -٤٨
 فـي أفريقيـا الوسـطى للتعجيـل بتنفيـذ            بلـداً  ١١في اإلقليم األفريقي حيث نظمت حلقة عملية شارك فيها          

لتحسين صـحة   ة هامة   استراتيجيالمساواة بين الجنسين ك   وتعزيز  جل صحة المرأة،    ة اإلقليمية من أ   ستراتيجياال
منظمـة  تين تنفيذ هذا القرار وفقاً لسياسة المساواة بين الجنسين التي توختهـا             ويجري في إقليم األمريك   . لمرأةا

بين الجنسين في   ة  اأعدت خطة عمل إقليمية وخطط عمل وطنية تمهيدية للمساو        كما  . الصحة للبلدان األمريكية  
  . بلدا١٣ً
  

وأدرج إقليم شرق المتوسط أبعاد المساواة بين الجنسين في إطار اإلدارة القائمة على أسـاس النتـائج                   -٤٩
 ينتمون إلى تسعة بلدان في مجال تحليل المسائل المتعلقـة بنـوع             بتدريب مسؤولين عن اإلدارة الصحية    وقام  

 على التأكد من أن المساواة بين الجنسين أصـبحت          األوروبيقليم  اإلويعمل  .  للتصدي إجراءات واتخاذالجنس  
وتولى إقليم جنـوب    . لصحةل  من المحددات االجتماعية   سارية على صعيد المؤسسات وأنها تعالج كمحدد هام       

ة إقليمية باإلضافة إلى تدريب موظفي منظمة الصحة العالميـة          استراتيجيشرق آسيا من جهته وضع توجهات       
. جـراءات للتـصدي   ل المتعلقة بنوع الجنس واستحداث إ     ين من ثمانية بلدان على تحليل المسائ      وشركاء رئيسي 

، السيما فيما يتعلق بالشباب، وتدريب المشاركين مـن         اإلنجابيةوركز إقليم غرب المحيط الهادئ على الصحة        
  . بلدان على مسألة المساواة بين الجنسين والحقوق المتصلة بها١٠
  
  
  

=     =     =  


