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 األمراض غير السارية
  

تـدعيم السياسـات الخاصـة بـاألمراض غيـر السـارية مــن أجـل تعزيـز التمتـع بالنشـاط فـي مرحلــة   :ألف
  )٣-٦٥ج ص ع(القرار  الشيخوخة

  
مــن المــدير العــام فــي جملــة أمــور دعــم الــدول األعضــاء فــي عــدة مجــاالت  ٣-٦٥ج ص عالقــرار  طلــبي  -١
فيهــا التركيــز علــى اّتبــاع نهــوج متعــددة القطاعــات بشــأن التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة وتــوفير خــدمات  بمــا

  الرعاية المتكاملة للمسنين ودعم مقدمي خدمات الرعاية االجتماعية الرسمية وغير الرسمية.
 
استهلت األمانة عّدة مبادرات إلذكاء الوعي بهذه القضايا. وتشمل هـذه المشـاريع اسـتراتيجيات خاصـة  وقد  -٢

، مثـل إنتـاج شـريط فيـديو عنوانـه "الصـحة الجيـدة ٢٠١٢بوسائل اإلعالم االجتماعية مرتبطة بيوم الصـحة العـالمي 
قع اإللكتروني للمنظمة. وتُتاح الرسالة مرة على المو  ٥٠ ٠٠٠تضيف حياًة إلى السنين" شوهد حتى اآلن أكثر من 
  اآلن بكل اللغات الرسمية الست.  ١العالمية التي صدرت بمناسبة يوم الصحة العالمي

 
وبــالنظر إلــى أن المعلومــات بشــأن األمــراض غيــر الســارية والشــيخوخة فــي البلــدان ذات الــدخل المــنخفض   -٣

مهمـة فـي سـبيل تـوفير الـدعم المسـتند إلـى البينـات تتمثـل والدخل المتوسـط محـدودة، فـإن إحـدى الخطـوات األولـى ال
 ٩٠ ٠٠٠بدراسة طولية كبيرة لصـحة مـا يزيـد علـى  في سد هذه الفجوات المعرفية. ومن ثّم تضطلع المنظمة حالياً 

، هــي: بــنغالديش والصــين وغانــا والهنــد وٕاندونيســيا وكينيــا والمكســيك واالتحــاد الروســـي بلــداً  ١١مــن المســنين فــي 
أفريقيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وفييت نام. وقد بدأ اآلن تحليل مجموعة البيانات األولى المستمدة من هذه  وجنوب

الدراسة، حيث تؤدي نتائجها المبكرة إلى المساعدة على تحديد القضايا ذات األولوية التي ستتطلب اتخاذ إجـراءات 
بولنـدا وٕاسـبانيا مـن أجـل تيسـير إجـراء المقارنـات مـع البلـدان في المستقبل. وقـد اكتملـت دراسـات مماثلـة فـي فنلنـدا و 

  المرتفعة الدخل.
 
وُتِعد المنظمة مشورة تقنية بشأن مختلف جوانب الوقاية من األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا فـي مرحلـة   -٤

حديــــد الشــــيخوخة. ومــــن أجــــل الحــــد مــــن انتشــــار هــــذه األمــــراض، تعاونــــت األمانــــة مــــع شــــركاء أكــــاديميين بشــــأن ت
استراتيجيات مسـتندة إلـى البينـات لتـرويج إجـراءات تعزيـز الصـحة مـن أجـل التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة. 

علـى إعـداد توجيـه تقنـي بشـأن القضـايا الرئيسـية المتعلقـة بالرعايـة المتكاملـة للمسـنين الـذين  وتعكف المنظمـة أيضـاً 
ن أجـل تقيـيم المسـنين الضـعفاء المعتمـدين علـى الرعايـة يعانون من أمراض غيـر سـارية، وكـذلك دليـل للتـدخالت مـ

فــــي البيئــــات غيــــر المتخصصــــة وعالجهــــم ودعمهــــم علــــى حــــد ســــواء فــــي البلــــدان ذات الــــدخل المــــنخفض والــــدخل 
 المتوسط. 

  
وبغيـة إعــداد جــدول أعمــال عــالمي بشـأن الرعايــة الطويلــة األمــد فــي البيئـات المتقدمــة واألقــل تقــدمًا، تعتــزم   -٥

ويجــري إعــداد ورقــة معلومــات أساســية عــن تمويــل الرعايــة  .٢٠١٣عقــد اجتمــاع خبــراء فــي أوائــل عــام المنظمــة 
 الطويلة األمد.

  
وتتمثــــل آليــــة مهمــــة لتشــــجيع النهــــوج المتعــــددة القطاعــــات فــــي الشــــبكة العالميــــة التابعــــة للمنظمــــة للمــــدن   -٦

غــب فــي تعزيــز التمتــع بالنشــاط والصــحة فــي والمجتمعــات المحليــة المصــادقة للمســنين التــي تــدعم البلــديات التــي تر 
مرحلة الشيخوخة. وقد صارت اآلن تسعة برامج على المستوى الوطني أو اإلقليمي تابعـة للشـبكة، كمـا انضـم إليهـا 

بلــدًا. وهــذه المــدن والمجتمعــات المحليــة تشــمل  ١٩مــن فــرادى المــدن والمجتمعــات المحليــة فــي  ١٠٥مــا يزيــد علــى 
يهار في الصين وكولكاتا في الهند وواشنطن العاصمة وشيكاغو ونيويورك في الواليات المتحـدة مدنًا كبيرًة مثل كيك

                                                           
  .WHO/DCO/WHD/2012.2لوثيقة ا    ١
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األمريكيــة، وكــذلك البالتــا فـــي األرجنتــين وتمبيــري فـــي فنلنــدا وحيفــا فـــي إســرائيل وأكيتــا فـــي اليابــان وكومرتــاو فـــي 
لمشـاركة بورتـاج ال بريـري فـي كنـدا. وتشـمل االتحاد الروسي وليوبليانا في سلوفينيا. ومن أمثلة المجتمعات الريفية ا

األحــداث األخيــرة المرتبطــة بالشــبكة اجتماعــًا بشــأن المجتمعــات الريفيــة والنائيــة المصــادقة للمســنين واجتمــاع خبــراء 
  لتحديد مؤشرات لتقييم المصادقة للمسنين ورصدها.

 
قضـايا أخـرى، تعتـزم األمانـة سـوف يتصـدى ل ٢٠١٤وبالنظر إلى أن التقريـر الخـاص بالصـحة فـي العـالم   -٧

كأساس لخطة ستوضع بشأن  ٢٠١٥إكمال تقرير عالمي منفصل عن مرحلة الشيخوخة والصحة بحلول أوائل عام 
  اإلجراءات التي ستتخذ في المستقبل. 

  
 

  )١٣-٦٣ج ص ع(القرار  االستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار  :باء
  
، حثت جمعية الصحة الدول األعضاء على اعتماد االستراتيجية العالمية للحـد ١٣-٦٣ج ص عفي القرار   -٨

إلـى المـديرة العامـة، فـي جملـة أمـور،  من تعاطي الكحول على نحو ضار وتنفيذها حسب االقتضاء. وطلبت أيضاً 
يـة وتعزيـز االسـتجابات أن تتعاون مع الدول األعضاء وأن تزودها بالدعم الـالزم مـن أجـل تنفيـذ االسـتراتيجية العالم

الوطنية لمقتضيات المشاكل الصحية الناجمة عن تعاطي الكحول على نحـو ضـار، وأن ترصـد التقـدم المحـرز فـي 
  تنفيذ االستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار.

 
ص القـرارات المرتبطـة بهـا نصـو  وقد أصدرت األمانة ووزعت على نطاق واسع االستراتيجية العالمية مرفقاً   -٩

بلغات المنظمة الرسمية الست. وأدى اعتماد االسـتراتيجية  ٢٦-٥٨ج ص عو ٤-٦١ج ص عو ١٣-٦٣ج ص عبها 
العالمية إلى وضع استراتيجيات وخطط عمل وأنشطة برمجية فـي أقـاليم المنظمـة تركـز علـى مجـاالت االسـتراتيجية 

اسـتراتيجية إقليميـة بشـأن  ٢٠١٠لجنة اإلقليمية ألفريقيا فـي عـام المستهدفة العشرة وغاياتها الخمس. وقد اعتمدت ال
علـى خطـة العمـل  ٢٠١١٢ووافقـت اللجنـة اإلقليميـة ألوروبـا فـي عـام  ١الحد من تعاطي الكحول علـى نحـو ضـار.

المتســقة مــع االســتراتيجية العالميــة. وفــي  ٢٠٢٠،٣-٢٠١٢األوروبيــة للحــد مــن تعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار 
لتنفيـــذ االســـتراتيجية  ٥علـــى خطـــة العمـــل ٤األمـــريكتين، وافـــق مجلـــس إدارة منظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــةإقلـــيم 

  العالمية.
 
ـــدول األعضـــاء وتيســـير تـــوفير الـــدعم لهـــا، ُأنشـــئت الشـــبكة العالميـــة للنظـــراء   -١٠ وبغيـــة تقويـــة التعـــاون مـــع ال

وفـي اجتمـاع الشـبكة االفتتـاحي، الـذي استضـافته المنظمـة الوطنيين للمنظمة من أجل تنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة. 
ومجـاالت ذات أولويـة  آليـات عمـل وخططـاً  دولة عضواً  ١٢٦، أنشأ النظراء الوطنيون من ٢٠١٢في شباط/فبراير 

من أجل تنفيذ االستراتيجية. ويّسرت األمانة إقامة الشبكات علـى المسـتوى اإلقليمـي عـن طريـق دعـم شـبكة النظـراء 
ين فـــي اإلقلـــيم األوروبـــي وٕانشــــاء شـــبكة البلـــدان األمريكيـــة المعنيـــة بــــالكحول والصـــحة العموميـــة فـــي إقلــــيم الـــوطني

  األمريكتين وشبكة النظراء الوطنيين في اإلقليم األفريقي.
 

                                                           
  .R2 /RC60/AFRلقرارا    ١
  .R4/RC61/EURالقرار     ٢
  .RC61/EUR/13الوثيقة     ٣
  .CD51.R14القرار     ٤
  .CD51/8, Rev.1الوثيقة     ٥
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وعملت األمانة على نحو وثيق مع الدول األعضاء والمنظمـات غيـر الحكوميـة والشـركاء الرئيسـيين داخـل   -١١
م المتحــدة علــى تعزيــز اإلجــراءات المتعــددة القطاعــات وبنــاء القــدرة الوطنيــة واســتبانة فــرص الشــراكة منظومــة األمــ

الجديدة وتعزيـز النهـوج الفعالـة والناجعـة للحـد مـن تعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار مـن أجـل الوقايـة مـن األمـراض 
السياســـي لالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا وبشـــأن تحقيـــق االلتزامـــات المتَضـــمَّنة فـــي اإلعـــالن 

  ١للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.
 
وشاركت المنظمة في استضافة المؤتمر المعني بالسياسـات العالميـة المتعلقـة بـالكحول تحـت العنـوان "مـن   -١٢

 شـــباط/ ١٥-١٣ءات الوطنيـــة والمحليـــة" (نونتـــابوري، تايلنـــد، االســـتراتيجية العالميـــة المتعلقـــة بـــالكحول إلـــى اإلجـــرا
لتبـادل  عالميـاً  بلدًا. وقد وفـر المـؤتمر محفـالً  ٥٠مشارك من حوالي  ١٠٠٠)، الذي حضره أكثر من ٢٠١٢فبراير 

المعلومـــات وتقاســـم الخبـــرات وٕاقامـــة الشـــراكات الجديـــدة إلذكـــاء الـــوعي بمشـــاكل الصـــحة العموميـــة التـــي ُتعـــزى إلـــى 
  حول والدعوة إلى تنفيذ االستراتيجية العالمية على جميع المستويات.الك
 
وعقـــب اعتمـــاد االســـتراتيجية العالميـــة، عمـــد المزيـــد مـــن البلـــدان إلـــى تطـــوير سياســـاتها الوطنيـــة المتعلقـــة   -١٣

أكتـوبر تشـرين األول/ بالكحول أو إعادة صياغتها. ومن بين الدول األعضاء التي وفرت معلومـات لألمانـة بحلـول 
دولــة  ٣٢بإعــداد سياســة وطنيــة مكتوبــة بشــأن الكحــول كمــا تقــوم  دولــة حاليــاً  ٥٣دولــة، تقــوم  ١٦٩وعــددها  ٢٠١٢

 بإعادة صياغة سياسات قائمة.
 
ويجــري إعــداد أدوات تقنيــة وبــرامج تدريبيــة مــن أجــل تــوفير الــدعم علــى المســتوى الــوطني وفقــًا للمجــاالت   -١٤

في االستراتيجية العالمية. وقد دعمت األمانـة حلقـات عمـل عـن بنـاء القـدرات بشـأن المستهدفة العشرة الموصى بها 
بالوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا، وذلـك  وضع السياسات المتعلقة بـالكحول وتنفيـذها، وصـلتها أيضـاً 

غـرب المحـيط الهـادئ. وقُـدِّم لفائدة بلدان مختارة فـي اإلقلـيم األفريقـي وٕاقلـيم األمـريكتين وٕاقليمـي جنـوب شـرق آسـيا و 
نترنــت بشــأن الكحــول والصــحة، بمــا فــي ذلــك تــدخالت قائمــة إلالــدعم فــي أربعــة بلــدان لتطــوير بوابــات علــى شــبكة ا

نترنت بشأن تعاطي الكحول على نحو خطـر وضـار. وُأِعـد توجيـه تقنـي ومـواد ة الذاتية عبر شبكة اإللى المساعدع
ج تعاطي الكحول على نحو خطر واالضطرابات الناجمة عن تعاطي الكحول تدريبية داعمة من أجل استبانة وعال

فــي دليــل التــدخالت الصــادر عــن المنظمــة بشــأن برنــامج  فــي خــدمات الرعايــة الصــحية. وُأدرج هــذا التوجيــه أيضــاً 
السـريعة  وفي أدوات المنظمة التقنيـة الخاصـة بـالفرز والتـدخالت ٢العمل التابع لها لرأب الفجوة في الصحة النفسية

  ٣فيما يتعلق بتعاطي مواد اإلدمان واالضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد اإلدمان.
 
مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة والرابطــات المهنيــة واألطــراف االقتصــادية الفاعلــة  ومــا زال الحــوار مســتمراً   -١٥

بشــأن الُســبل التــي ُيمكنهــا أن تســهم بهــا فــي الحــد مــن تعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار. وقــد نظمــت األمانــة عــدة 
ومـع األطـراف  مشاورات مـع منظمـات غيـر حكوميـة ورابطـات مهنيـة لمناقشـة التزامهـا بتنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة،

                                                           
  .A/66/L.1الوثيقة    ١
٢   mhGAP Intervention Guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health 

settings. Geneva, World Health Organization, 2010.                                                                                                     
٣   Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST). Manual for use in primary care. 

Geneva, World Health Organization, 2010;  Brief Intervention. The ASSIST-linked brief intervention for hazardous 

and harmful substance use. Manual for use in primary care. Geneva, World Health Organization, 2010; Self-help 

strategies for cutting down or stopping substance use: a guide. Geneva, World Health Organization, 2010; and 

Global status report on alcohol and health. Geneva, World Health Organization, 2011, respectively.                         



   EB132/42    ١٣٢/٤٢ت  م

5 

االقتصادية الفاعلة بشأن ُسبل الحد من األضرار المرتبطة بالكحول في اضطالعها بـدورها فـي تطـوير المشـروبات 
  تاجها وتوزيعها وتسويقها وبيعها.الكحولية وٕان

 
علــــق بتعــــاطي الكحــــول واألضــــرار التــــي ُتعــــزى إلــــى الكحــــول توقــــد تحســــن توليــــد المعــــارف ونشــــرها فيمــــا ي  -١٦

ات السياسات العامة لدى الدول األعضاء نتيجة لتنقيح آليات جمع البيانات وتحليل البيانات ونشر النتائج، واستجاب
وتعزيــز البحــوث الدوليــة بشــأن الكحــول والصــحة. واســتمر تطــوير نظــام المعلومــات العــالمي عــن الكحــول والصــحة 

التقريــر العــالمي عــن والصــحة. وقــد عــرض التــابع للمنظمــة وٕادماجــه فــي نظــم المعلومــات اإلقليميــة بشــأن الكحــول 
، بيانــات شــاملة عــن اســتهالك الكحــول واألضــرار المرتبطــة ٢٠١١، الــذي صــدر فــي عــام وضــع الكحــول والصــحة

بـــالكحول واســـتجابات السياســـات العامـــة علـــى المســـتويات العالميـــة واإلقليميـــة والقطريـــة، بمـــا فـــي ذلـــك المرتســـمات 
، اســتهلت المنظمــة مســحًا عالميــًا بشــأن الكحــول والصــحة ســوف يــوفر ٢٠١٢القطريــة للــدول األعضــاء. وفــي عــام 

بيانـات مــن أجــل التحــديث المقبــل للتقريــر العــالمي عــن وضـع الكحــول والصــحة، بمــا فــي ذلــك بيانــات خــط األســاس 
ي . وقد بدأت األمانة مبادرة بحثية عالمية بشأن الكحـول والصـحة والتنميـة، وهـ٢٠١٠بشأن استهالك الكحول لعام 

تدعم األنشـطة البحثيـة الدوليـة بشـأن األضـرار التـي تلحـق بغيـر المتعـاطين للكحـول ومجموعـة اضـطرابات الكحـول 
  يدز والسل.ألفي األجنة والعالقة بين تعاطي الكحول على نحو ضار وحاالت العدوى من قبيل العدوى بفيروس ا

 
د المــوارد وتجميــع المــوارد المتاحــة مــن أجــل ورغــم جهــود األمانــة فــي ســبيل تــوفير الــدعم للبلــدان بشــأن حشــ  -١٧

تنفيذ االستراتيجية العالمية، مازالـت المـوارد المتاحـة علـى جميـع المسـتويات غيـر كافيـة فـي مواجهـة حجـم مـا ُيعـزى 
  إلى الكحول من أمراض وعبء اجتماعي. 

 
  )٢١-٦٠ج ص ع(القرار  التخلص من اضطرابات عوز اليود بشكل دائم  :جيم

  
) مـن األطفـال فـي سـن المدرسـة علـى مليونـاً  ٢٤١( ٪٢٩,٨للتقديرات الحالية فإن مدخول اليود لدى  طبقاً   -١٨

 ٪٣٦,٥و ٢٠٠٧) فــي عــام مليونــاً  ٢٦٦( ٪٣١,٥مقارنــة بالنســبة  الصــعيد العــالمي غيــر كــاٍف، وذلــك ُيمثــل تحســناً 
جنـوب إقلـيم مـن األطفـال فـي  نـاً مليو  ٢٤١من هؤالء الــ مليوناً  ٧٦ويعيش حوالي  ٢٠٠٣.١) في عام مليوناً  ٢٨٥(

. وتشـير التقـديرات إلـى أن مـدخوالت اليـود غيـر كافيـة قلـيم األفريقـيإلامـنهم فـي  مليونـاً  ٥٨شرق آسـيا، كمـا يعـيش 
(وهـــذا ارتفـــاع مـــن  بلـــداً  ٦٩)؛ والمـــدخوالت كافيـــة فـــي ٢٠٠٧فـــي عـــام  بلـــداً  ٤٧(وهـــذا انخفـــاض مـــن  بلـــداً  ٣٢فـــي 
ــداً  ٣٦الموصــى بــه فــي  )؛ والمــدخوالت أعلــى مــن المســتوى٢٠٠٧فــي عــام  ٤٩ فــي عــام  ٢٧(وهــذا ارتفــاع مــن بل

). وٕاذا كانت حالة التغذية باليود ٢٠٠٧في عام  ٧(وهذا ارتفاع من  بلداً  ١١)؛ ومدخوالت اليود مفرطة في ٢٠٠٧
في صفوف األطفال في سن المدرسة أو النساء غير الحوامل مناسبة فإن ذلك قد ال يشـير بالضـرورة إلـى أن حالـة 

باليود مناسبة لـدى الحوامـل، بيـد أن البيانـات الخاصـة بانتشـار عـوز اليـود بـين الحوامـل محـدودة فـي أغلـب  التغذية
   ٢البلدان.

  
  استراتيجية المكافحة

  
مازالــت االســتراتيجية المفضــلة لمكافحــة عــوز اليــود هــي يودنــة الملــح الشــاملة. والبيانــات الخاصــة بتنــاول   -١٩

يجــري تلخيصــها كــل عــام مــن ِقبــل اليونيســيف فــي تقاريرهــا الســنوية عــن حالــة أطفــال العــالم.  األســر للملــح الميــودن
                                                           

١   Iodine status worldwide. WHO global database on iodine deficiency. Geneva, World Health Organization, 2004.  
٢   Wong EM, Sullivan KM, Perrine CG, Rogers L, Peña-Rosas JP. Comparison of iodine status between pregnant 

women, school-age children, and non-pregnant women. Food and Nutrition Bulletin, 2011, 32(3):206-212.                          
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، انخفـض عـدد البلـدان ٢٠١٠-٢٠٠٦الذي ُيجسـد فـي المقـام األول بيانـات مـن الفتـرة  ٢٠١٢،١لتقرير عام  وطبقاً 
فـي عـام  ٣٣، مـن بلـداً  ٢٣ علـى األقـل مـن األسـر فيهـا إلـى ٪٩٠التي يتوافر الملـح المناسـب اليودنـة لنسـبة قـدرها 

). ٢٠٠٢-١٩٩٧(بيانـــات مـــن الفتـــرة  ٢٠٠٤٣فـــي عـــام  ٢٨) ومـــن ٢٠٠٦-٢٠٠٠(بيانـــات مـــن الفتـــرة  ٢٠٠٨٢
 النخفــاض عــدد المســوحات القطريــة التــي جــرت بشــأن اســتخدام الملــح الميــودن وربمــا كــان هــذا االنخفــاض تجســيداً 

). وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، يتـــاح الملـــح المناســـب ٢٠٠٤فـــي عـــام  ١١٧و ٢٠٠٨فـــي عـــام  ١٢٣مقارنـــة بــــ  ١٠٢(
  من األسر على الصعيد العالمي.  ٪٧١للتقديرات لنسبة قدرها  اليودنة طبقاً 

  
وينبغي للبلدان أن تواصل التسليم بأهمية الملح الميودن وهي تعمل على خفض مـدخول الملـح اإلجمـالي.   -٢٠

جــزءًا  ٤٠-٢٠ويتعــين علــى الســلطات الوطنيــة أن تعــدل مــن المســتوى الحــالي الموصــى بــه لتقويــة الملــح بــاليود (
بالمليون) وذلك في ضوء ما لديها من بيانات حول المدخول من الملـح فـي النظـام الغـذائي ووسـيط تركـز اليـود فـي 

عراضـــين منهجيـــين بشـــأن اســـتخدام الملـــح البـــول لـــدى ســـكانها. وبغيـــة دعمهـــا فـــي هـــذا العمـــل، تجـــري المنظمـــة است
الميــودن للوقايــة مــن اضــطرابات عــوز اليــود وأثــر خفــض المــدخول مــن الصــوديوم علــى ضــغط الــدم ووظيفــة الكلــى 

  وتركيزات شحوم الدم.
  

خيـار لمكافحـة اضـطرابات عـوز اليـود، السـيما لـدى المجموعـات الضـعيفة مثـل  والتكملة بـاليود هـي أيضـاً   -٢١
األطفــال الــذين يعيشــون فــي مجتمعــات محليــة شــديدة المخــاطر وال يــرجح لهــم أن يحصــلوا علــى  الحوامــل وصــغار
وتســـتعرض المنظمــة بانتظـــام آثـــار  أو كاســتراتيجية مؤقتـــة عنــدما ال تجـــري يودنــة الملـــح بنجـــاح. ٤الملــح الميـــودن

  التكملة باليود على النساء خالل الحمل واإلرضاع.
  

اضــطرابات عــوز اليــود بأهميــة حاســمة بالنســبة لضــمان فعاليــة التــدخالت  ويتســم رصــد أثــر بــرامج مكافحــة  -٢٢
مبــادئ توجيهيــة منقحــة بشــأن مؤشــرات تقيــيم هــذه البــرامج  ٢٠٠٧ومأمونيتهــا علــى حــد ســواء. وقــد ُنشــرت فــي عــام 

فـي وفي سبيل تعزيز هذه العملية، نشرت المنظمة بالتعاون مع مراكز مكافحـة األمـراض والوقايـة منهـا  ٥ورصدها.
نموذجًا منطقيًا للتدخالت بالمغذيات الدقيقة في مجال الصحة العمومية  ٢٠١١الواليات المتحدة األمريكية في عام 

التي ُيمكن استخدامها لبيان العالقات المحتملـة بـين مـدخول اليـود وآثـار مثـل هـذه التـدخالت علـى تحقيـق األهـداف 
عضـاء تكييفهـا كجـزء مـن الـدورة المسـتمرة لتحسـين الجـودة مـن أجـل وُيمكـن للـدول األ ٦(المرامي) اإلنمائية لأللفيـة.

  التخطيط أو قياس األداء أو التقييم. 
  
  

                                                           
١    The state of the world’s children 2012: children in an urban world.  New York, United Nations Children’s 

Foundation, 2012 (http://www.unicef.org/sowc2012/index.php).                                                                                   
٢    The state of the world's children 2008: women and children - child survival. New York, United Nations 

Children’s Fund, 2008.                                                                                                                                                   
٣    The state of the world's children 2004. Girls, education and development. New York, United Nations 

Children’s Fund, 2004.                                                                                                                                                   
٤    World Health Organization, United Nations Children's Fund. Joint Statement: Reaching optimal iodine 

nutrition in pregnant and lactating women and young children. Geneva, World Health Organization, 2007.                
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ويتمثل أحد التطـورات التـي ستيّسـر تنفيـذ القـرار فـي الشـبكة العالميـة للمجلـس الـدولي لمكافحـة اضـطرابات   ٢٣
عـــن طريـــق دمـــج شـــبكة الـــتخلص مـــن اضـــطرابات عـــوز اليـــود علـــى نحـــو مســـتدام  عـــوز اليـــود التـــي ُأنشـــئت مـــؤخراً 

والمجلــس الــدولي لمكافحــة اضــطرابات عــوز اليــود. وتــدعم هــذه الهيئــة الجديــدة الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى تســريع 
الـــتخلص مـــن اضـــطرابات عـــوز اليـــود عـــن طريـــق تعزيـــز التعـــاون فيمـــا بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاص والمنظمـــات 

  لعلمية والمدنية.ا
  

  الُنظم الصحية
  

  )١٨-٥٥ج ص عسالمة المرضى (القرار   :طاء
  
بشــأن جــودة الرعايــة الصــحية وســالمة المرضــى أنشــأت األمانــة التحــالف  ١٨-٥٥ج ص عاســتجابًة للقــرار   -٢٤

إلـى "برنـامج منظمـة الصـحة  ٢٠٠٩والذي تغيـر اسـمه فـي عـام  ٢٠٠٤العالمي من أجل سالمة المرضى في عام 
ة ، كان لعمل األمانة أثـر كبيـر فـي التصـدي لتحـديات الرعايـة الصـحي٢٠٠٤العالمية لسالمة المرضى". ومنذ عام 

  غير المأمونة على صعيد العالم. 
  

ــة التــي تواجــه ســالمة المرضــى  -٢٥ الجهــود الدوليــة لتعزيــز السياســات ودعــم تقــديم  حفــزت التحــديات العالمي
إشــراك  ةالرعايــة النظيفــة رعايــة أكثــر مأمونيــرة تمثــل فــي مبــاد الرعايــة الصــحية. واســتهدف التحــدي األول، والــذي

موفري الخدمات الصحية في العالم في الحد من العدوى الناجمة عن الرعاية الصـحية، وذلـك فـي المقـام األول مـن 
دولـــة عضـــوًا  ١٢٩انضـــم إليــه  ٢٠٠٥خــالل تحســـين نظافـــة اليــدين. ومنـــذ إطـــالق هــذا التحـــدي العـــالمي فــي عـــام 

  مستشفى إرشادات وأدوات منظمة الصحة العالمية لتحسين نظافة اليدين.  ١٥ ٠٠٠آلن وتطبق ا
  

، أعــدت األمانــة حالجراحــة المأمونــة تنقــذ األرواوفيمــا يتعلــق بالتحــدي الثــاني، والــذي يتمثــل فــي مبــادرة   -٢٦
لقائمــة المرجعيــة ا نظمــةم ٧٠٠. وقــد اعتمــدت ٢٠٠٨القائمــة المرجعيــة للمنظمــة بشــأن الســالمة الجراحيــة فــي عــام 

مستشــفى فــي شــتى أنحــاء العــالم. وبنــاًء علــى نجــاح هــذه القائمــة المرجعيــة وضــعت المنظمــة  ٢٠٠٠وطبقهــا نحــو 
  .د من المخاطر المتعلقة بالوالدةالقائمة المرجعية بشأن الوالدة اآلمنة للح

  
. وتم مجال سالمة المرضىالبحث في ومن أجل تعزيز العلوم التي يستند إليها الموضوع، دعمت األمانة   -٢٧

دولـة عضـوًا إلـى وجـود  ١٣تحديد مجموعة من أولويات البحث باالستعانة بمدخالت الخبراء، وأشارت البحوث في 
تهدد الرعاية الصحية المأمونة في البلدان النامية. وأعدت األمانـة تقـديرات للعـبء العـالمي للرعايـة  جسيمةمخاطر 

بلـدًا، وقـدمت برنامجـًا وأدوات  ٢٥معهـدًا فـي  ٢٢الصحية غيـر المأمونـة، ووضـعت خطـة لتمويـل البحـث بمشـاركة 
  تدريبية عبر شبكة اإلنترنت للبحث في مجال سالمة المرضى.

  
األمانــــة المعــــايير العالميــــة والبروتوكــــوالت والمبــــادئ التوجيهيــــة فــــي مجــــال الممارســــات الســــريرية وحــــددت   -٢٨

المأمونة، التي تستهدف الحد من عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسـطرة وٕاجـراء الجراحـات فـي أمـاكن غيـر مناسـبة، 
الصـحية. وقـد تـم بثهـا علـى الصـعيد واالستخدام غير المأمون لمواد الحقـن، والتواصـل الـرديء بـين مقـدمي الرعايـة 

  بلدان. ١٠مستشفى في  ٤٠٠العالمي وتطبيقها فيما يزيد على 
  

ـــزمين بســـالمة ومـــن أجـــل تعزيـــز مشـــاركة المرضـــى والمســـتهلكين، أنشـــأت األمانـــة شـــبكة   -٢٩ المرضـــى الملت
مناصـــرًا مـــن  ٢٥٠التـــي يقودهـــا المرضـــى وأفـــراد أســـرهم بأنفســـهم. وعلـــى الصـــعيد العـــالمي تضـــم الشـــبكة  المرضـــى

المرضــى الناشــطين الــذين يؤمنــون بمبــدأ أن ســالمة المرضــى لــن تتحســن ســوى مــن خــالل خبــرة وحكمــة المرضــى 
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أنفسهم. ويقـوم هـذا البرنـامج فـي الوقـت الحاضـر بوضـع تطبيقـات جديـدة ألجهـزة االتصـال المحمولـة (بمـا فـي ذلـك 
  خدمات الرسائل) من أجل المرضى.

  
المفاهيمي للمعارف المتعلقة بسالمة المرضى من أجل تحسين تحليل المشكالت  ووضعت األمانة اإلطار  -٣٠

المتعلقة بالمأمونية وتسهيل التعلم. وتستطيع جماعات الممارسـة فـي الـدول األعضـاء وقـد زوِّدت بإرشـادات منظمـة 
ــتعلم مــن الخبــرات فــي مجــال الحــد مــن األذ ُنظــم اإلبــالغ الصــحة العالميــة بشــأن ى الــذي يصــيب االســتفادة مــن ال

  المرضى.
  

تعلـــيم واســـتجابة لمطالبـــات الـــدول األعضـــاء ببنـــاء القـــدرات فـــي مجـــال ســـالمة المرضـــى، دعمـــت األمانـــة   -٣١
، وتولت إعداد إصدار موجه إلى مهن عدة من "دليل المنهج التعليمي لسالمة المرضى"، من أجل سالمة المرضى

عايــة الصــحية مــن الــتعلم فــي مجــال جــودة الرعايــة الصــحية تمكــين القــادة ومقــدمي الخــدمات والطــالب فــي مجــال الر 
  جامعة ألغراض التدريس. ٣٠جامعة وتستخدمه  ٣٠٠وسالمة المرضى. وقد اعتمد هذا المنهج ما يزيد على 

  
الشراكة األفريقية ومن أجل التوسع في نطاق أنشطة األمانة ودمج التدخالت بشأن السالمة تولى برنـامج   -٣٢

للـدعوة إلـى العمـل التـي نظـرت فيهـا اللجنـة اإلقليميـة  اسـتجابةً  ٢٠٠٩الـذي بـدأ فـي عـام  المرضـىالمعنية بسـالمة 
إنشـاء شـبكة مـن الشـراكات بـين المستشـفيات تسـهل الـتعلم "ثنـائي االتجـاه"،  ١ألفريقيا في دورتها الثامنـة والخمسـين،

اكات التغيــر فــي مجــال ســالمة المرضــى بلــدًا أفريقيــًا وثالثــة بلــدان أوروبيــة. وقــد حفــزت خبــرات ســت شــر  ١٤وتضــم 
  ستة من بلدان اإلقليم األفريقي.على الصعيد الوطني في 

  
، عقـدت األمانـة جلسـة ٢٠١٢وفي أثناء انعقاد جمعية الصـحة العالميـة الخامسـة والسـتين فـي أيـار/ مـايو   -٣٣

  والبلدان النامية.إعالمية تقنية لسماع اإلنجازات في مجال سالمة المرضى في البلدان المتقدمة 
  

  تجدد زخم الجهود من أجل سالمة المرضى في منظمة الصحة العالمية
  

استهلت األمانة بالتعاون الوثيق مع مبعوث المنظمة في مجال سالمة المرضى الذي عينته المديرة العامة   -٣٤
  االستراتيجية التالية:، استراتيجية خمسية جديدة بشأن سالمة المرضى تتضمن األهداف ٢٠١١في عام 

  
  أداء الدور القيادي العالمي في مجال سالمة المرضى  •
  
  تسخير المعرفة والخبرة واالبتكار من أجل تحسين سالمة المرضى  •
  
إشــراك ُنظــم الرعايــة الصــحية، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والمجتمــع المــدني، ومجتمــع الخبــراء فــي   •

  مأمونية الرعاية الصحية.  الجهود العالمية الرامية إلى زيادة
  

يجري تنسيق األنشطة على صعيد المنظمة، بما في ذلك العمل بشأن مأمونيـة األدويـة واألجهـزة الطبيـة، و   -٣٥
ومأمونية الدم، والموارد البشرية الصـحية، وتعكـف األمانـة علـى اسـتكمال مبـادرة كبـرى بشـأن مأمونيـة الحقـن سـوف 

المنظمة في مجال سالمة المرضى في إحراز التقدم في مجاالت أخـرى ذات . وُيسفر عمل ٢٠١٣ُتستهل في عام 
  سكان المتقدمين في السن. أولوية بالنسبة لها، مثل التغطية الشاملة بالخدمات الصحية وصحة وعافية ال

                                                           
  ).١١٨إلى  ١١١الفقرات من  AFR/CR58/20التي اعتمدتها اللجنة اإلقليمية (انظر الوثيقة  AFR/RC58/8الوثيقة     ١
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  )٢٤-٦٤ج ص عمياه الشرب، واإلصحاح، والصحة (القرار   ياء:
  

  الوضع
  

الميـاه والمرافـق الصـحية  منظمـة الصـحة العالميـة واليونيسـيف إلمـداداتأبلغ برنـامج الرصـد المشـترك بـين   -٣٦
جـــيم للهـــدف الســـابع مـــن األهـــداف (المرامـــي) اإلنمائيـــة لأللفيـــة (أال وهـــي -٧أن الغايـــة  ٢٠١٢/ مـــارس فـــي آذار

ـــذين ال يمكـــنهم الحصـــول باســـتمرار علـــى ميـــاه الشـــرب المأمونـــة ومرافـــق اإلصـــحا  حتخفـــيض نســـبة األشـــخاص ال
، ٢٠١٠) قـد تحقـق فيمـا يتعلـق بميـاه الشـرب فـي كـانون األول/ ديسـمبر ٢٠١٥ية إلى النصف بحلـول عـام األساس

، ٢٠١٠و ١٩٩٠وذلك وفقًا لقياس نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه الشرب المحسنة. وفيما بين عامي 
راجعــت نســبة الســكان الــذين مليــون شــخص االنتفــاع بمصــادر ميــاه الشــرب المحســنة، وت ٢٠٠٠أتــيح لمــا يزيــد عــن 

  .٪١١إلى  ٪٢٤يتاح لهم االنتفاع بمثل هذه المصادر خالل الفترة نفسها من  ال
  

فـــي عـــام  ٪٥١وتراجعـــت نســـبة األشـــخاص الـــذين ال يتـــاح لهـــم االنتفـــاع بمرافـــق اإلصـــحاح المحســـنة مـــن   -٣٧
مليـون شـخص لـم يـتح لهـم بعـد  ٢ ٥٠٠، ومن حيث األعداد المطلقة كان هناك ٢٠١٠في عام  ٪٣٧إلى  ١٩٩٠

مليــون شــخص اليزالــون يتبــرزون فــي  ١ ١٠٠. وهنــاك مــا يقــدر بنحــو ٢٠١٠االنتفــاع بمثــل هــذه المرافــق فــي عــام 
  العراء.

  
بلـدًا مـن األقـاليم  ٥٨إلـى أن  ٢٠١١١ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية عن الكوليرا الصادر في عـام   -٣٨

فـــــي عــــدد الحـــــاالت مقارنـــــة  ٪٨٥وفــــاة، بزيـــــادة  ٧ ٨١٦حالـــــة كــــوليرا شـــــملت  ٥٨٩ ٨٥٤كافــــة قـــــد أبلغــــت عـــــن 
  .٢٠١٠ بعام

  
واسترعت مبادرة األمم المتحدة بشأن التقييم العالمي لإلصحاح ومياه الشرب االنتباه إلى غيـاب السياسـات   -٣٩

علــى نهـــج متــوازن تجـــاه إدارة المــوارد اإلنســـانية والماليــة، مـــن أجــل اســـتدامة الهياكـــل والبــرامج الوطنيـــة التــي تركـــز 
األساسية القائمة والتوسع في إتاحة الخدمات، وُيعد ذلك عقبة كبرى في سبيل التقدم فـي تحقيـق عنصـر اإلصـحاح 

ن احتمـــال أال تســـتمر إوبـــذا فـــجـــيم للهـــدف الســـابع مـــن األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة. -٧الـــذي تشـــتمل عليـــه الغايـــة 
ـــًا. فشـــح المعلومـــات علـــى  ٢٠١٥جـــيم حتـــى عـــام -٧اإلنجـــازات التـــي تحققـــت بالنســـبة للغايـــة  يشـــكل خطـــرًا حقيقي

معينـة مثـل المـدارس ومراكـز الرعايـة الصـحية يعنـي أن السـلطات  أمـاكنالمستوى الُقطري فيما يتعلق بالتغطيـة فـي 
  لي ال تستجيب لمقتضياتها.الحكومية المعنية قد ال تدرك المشكالت وبالتا

  
  االستراتيجيات

  
على وجه التحديد بصياغة استراتيجية جديـدة ومتكاملـة  ٢٤-٦٤ج ص عطالبت جمعية الصحة في قرارها   -٤٠

لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة فيمـــا يتعلـــق بالميـــاه واإلصـــحاح والصـــحة، مـــع التركيـــز بـــين جملـــة أمـــور، علـــى المســـائل 
المتصــلة بجــودة الميــاه. وهنــاك ثالثــة مجــاالت للعمــل كانــت فيمــا ســبق منفصــلة (جــودة ميــاه الشــرب، واالســتخدام 

للمياه المستعملة، واإلدارة المأمونة للميـاه المخصصـة للترفيـه) تغطيهـا اآلن االسـتراتيجية الموحـدة للمنظمـة المأمون 
  بشأن جودة المياه والصحة، ويدعمها فريق خبراء واحد. 

  
  

                                                           
١   Cholera, 2011. Weekly epidemiological record, 2012, 87(31-32):289-304.  
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إلــى تحقيــق  ٢٠١٥-٢٠١٠وتهــدف اســتراتيجية برنــامج الرصــد المشــترك بــين المنظمــة واليونيســيف للفتــرة   -٤١
. وتشــمل األهــداف االســتراتيجية ٢٠١٥بمــا فــي ذلــك التركيــز علــى احتياجــات الرصــد لمــا بعــد عــام  أربــع حصــائل،

تحديــد المعيــار الــذهبي فــي جمــع  ١األربعــة لمبــادرة األمــم المتحــدة بشــأن التقيــيم العــالمي لإلصــحاح وميــاه الشــرب
  البيانات عن محركات التقدم ومعوقاته فيما يتعلق بمياه الشرب واإلصحاح. 

  
  دعوةال
  

 ٣٩و ٣٦ين تتقريـرين الُمشـار إليهمـا فـي الفقـر ال ٢٤-٦٤ج ص عتشمل أهم المطبوعات منذ اعتماد القرار   -٤٢
لمنظمـة الصـحة العالميـة، والعديـد مـن  ٢أعاله، واإلصدار الرابع من المبادئ التوجيهية الخاصة بجودة مياه الشرب

الوثــائق التقنيــة التــي تــدعم التخطــيط لتحقيــق مأمونيــة الميــاه. وقــد القــت اســتراتيجيتا برنــامج الرصــد المشــترك بــين 
المنظمة واليونيسيف ومبادرة األمم المتحدة بشأن التقييم العالمي لإلصحاح ومياه الشرب ترحيبًا من جانـب وكـاالت 

الثنائيــة األطــراف والمتعــددة األطــراف، ويــتم اآلن بــث االســتراتيجية الموحــدة للمنظمــة علــى نطــاق  الــدعم الخــارجي
  . ٢٠١٢واسع بعد استهاللها في آب/ أغسطس 

  
  الدور الخاص بوضع القواعد في مجال تحديد األهداف والمؤشرات

  
د أهـــداف ومؤشـــرات الرصـــد كـــان برنـــامج الرصـــد المشـــترك بـــين المنظمـــة واليونيســـيف بمثابـــة قاعـــدة لتحديـــ  -٤٣

. وفــي أعقــاب االتفــاق علــى خارطــة الطريــق خــالل المشــاورة األولــى حــول رصــد ميــاه ٢٠١٥العــالمي لمــا بعــد عــام 
أيـار/ مـايو  ٥-٣التي نظمتها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف (بـرلين،  ٢٠١٥الشرب واإلصحاح لما بعد عام 

جــري مناقشــتها فــي المشــاورة الثانيــة التــي ســتنعقد فــي الهــاي فــي تــم تحديــد األهــداف والمؤشــرات وســوف ت ،)٢٠١١
. وسوف ُتعمم حصائل هذه الجهود التقنية في العمليات السياسية الخاصة باألهـداف ٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر 
  .٢٠١٥اإلنمائية لما بعد عام 

  
  بناء القدرات

  
رالية للتنمية الدولية بشأن جودة المياه من أجـل بموجب الشراكة بين منظمة الصحة العالمية والوكالة األست  -٤٤

الصــحة، تــم اســتكمال المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع تنميــة القــدرات الخــاص بخطــة مأمونيــة الميــاه فــي ســتة بلــدان فــي 
مليــون شــخص  ١٢,٥، وحصــل بــذلك ٢٠١٢إقلــيم جنــوب شــرق آســيا وٕاقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ فــي أيــار/ مــايو 

منطقـة  ٩٠منطقـة حضـرية و ٦٠خطة جديدة لمأمونية المياه (في  ١٥٠المأمونة بموجب آخرين على مياه الشرب 
بلــدًا وســوف تســفر عــن سياســات وطنيــة  ١٢فــي  ٢٠١٢ريفيــة). أمــا المرحلــة الثالثــة فقــد بــدأت فــي أيلــول/ ســبتمبر 

ة الميــاه فــي وأطـر مؤسســية مسـتدامة، وعــن دمــج نهـج خطــة مأمونيـة الميــاه فــي إدارة األصـول وٕادراج خطــط مأمونيـ
  خطط االستثمار اإلقليمية. 

  
  
  
  
  

                                                           
١   http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/publications/glaas_strategy.pdf(accessed 25 October 2012).  
  .٢٠١١اإلصدار الرابع. جنيف، منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية الخاصة بجودة مياه الشرب،    ٢
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  )٢٦-٦٠ج ص عصحة العمال: خطة العمل العالمية (القرار   :كاف
  
يوضـــح هـــذا التقريـــر التقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ األغـــراض الخمســـة لخطـــة العمـــل العالميـــة المعنيـــة بصـــحة   -٤٥

  .٢٠١٧-٢٠٠٨العمال 
  

  : تطوير وتنفيذ أدوات سياسية معنية بصحة العمال ١الغرض 
  

يمثــل العمــال نصــف ســكان العــالم وُتعــد صــحتهم شــرطًا أساســيًا الســتدامة التنميــة االقتصــادية. وقــد زودت   -٤٦
بلــدًا بالــدعم التقنــي لرســم السياســات ووضــع األطــر الوطنيــة الخاصــة بصــحة العمــال، ولتعزيــز قــدرات  ٢١األمانــة 
  لصحة في هذا المجال.وزراء ا

  
وشملت اإلجراءات الرامية إلى القضاء علـى األمـراض الناجمـة عـن الحريـر الصـخري (األسبسـتوس) نشـر   -٤٧

الـــوعي بـــأثر هـــذه المـــادة علـــى الصـــحة، والـــدعوة إلـــى الوقايـــة األوليـــة، ودعـــم إعـــداد المرتســـمات والبـــرامج الوطنيـــة 
  دولة عضوًا. ٤٥هذه األمراض في  للتخلص من

  
  . Bدولة عضوًا لتنظيم حمالت تطعيم العاملين الصحيين ضد االلتهاب الكبدي  ١٤وُقدم الدعم إلى   -٤٨
  

  : حفظ الصحة وتعزيزها في مكان العمل٢الغرض 
  

من أجـل تحسـين إدارة المخـاطر المهنيـة، سـاهمت األمانـة فـي إعـداد البطاقـات الدوليـة للسـالمة الكيميائيـة   -٤٩
وقت الحاضـر)، ومجموعـات أدوات اإلدارة السـليمة للمـواد الكيميائيـة الصـناعية، واألدلـة بطاقة في ال ١٧٠٠(هناك 

  إلدارة المخاطر النفسية االجتماعية في العمل، والتعرض المهني لألشعة فوق البنفسجية واإلشعاع المؤين. 
  

لبـدني فـي مكـان العمـل وُنشرت األدلـة العالميـة عـن أمـاكن العمـل الصـحية وعـن النظـام الغـذائي والنشـاط ا  -٥٠
  لتسهيل دمج إدارة المحددات الصحية والمخاطر الرئيسية للتعرض لألمراض غير السارية في أماكن العمل. 

  
الخـــدمات الخاصـــة بعـــدوى لتوســـع فـــي إتاحـــة ا العامـــة مـــن أجـــل صـــدرت التوصـــيات وخيـــارات السياســـاتو   -٥١

رشـادات الخاصـة بالوقايـة اإل للعاملين في مجال الرعاية الصحية، إلـى جانـب فيروس العوز المناعي البشري والسل
  الناجمة عن إبر الحقن.  إلصاباتامن 

  
  : تحسين أداء خدمات الصحة المهنية وتحسين إتاحتها٣الغرض 

  
 ٢٩شاركت منظمة الصحة العالمية في تنظيم المؤتمر العالمي "الربط بين الصـحة والعمـل" (الهـاي، مـن   -٥٢

)، الــذي قــدم توجيهــات اســتراتيجية بشــأن التوســع فــي ٢٠١١كــانون األول/ ديســمبر  ١تشــرين الثــاني/ نــوفمبر إلــى 
إتاحة التدخالت األساسـية للوقايـة مـن األمـراض واإلصـابات المهنيـة والمتعلقـة بالعمـل لتشـمل جميـع العمـال. وكـان 
هناك تركيز خاص على العمال في المشـاريع غيـر الرسـمية والشـركات الصـغيرة الحجـم فـي سـياق الرعايـة الصـحية 

  المتكاملة والتي تركز على الناس. األولية 
  

وجاري اآلن إعداد أساليب تقدير التكاليف واألدوات العملية لتقديم التـدخالت األساسـية فـي مجـال الصـحة   -٥٣
المهنية والمواد التدريبيـة ومصـادر المعلومـات لمقـدمي الرعايـة الصـحية األوليـة، وتوزيعهـا مـن خـالل شـبكة المراكـز 

  المتعاونة مع المنظمة بشأن الصحة المهنية. 
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  وتبليغ البّينات الخاصة بالعمل والممارسة : توفير٤الغرض 
  

أنشــأت األمانــة فريقــًا عــامًال عالميــًا معنيــًا بــاألمراض المهنيــة إلعــداد المــدخالت الخاصــة بــالتنقيح الحــادي   -٥٤
ة. وقــد أعــد الفريــق العامــل نمــاذج صــلعشــر للتصــنيف اإلحصــائي الــدولي لألمــراض والمشــكالت الصــحية ذات ال

مائة وعشرين مرضًا من األمراض واألسباب الخارجية ذات األصول المهنية ُأدرجت في النسخة الخاصة بالمحتوى 
التجريبية من التنقيح الحادي عشر للتصـنيف. وقـد سـاهم الفريـق العامـل أيضـًا فـي تحـديث قائمـة األمـراض المهنيـة 

  مراض. هذه األمن أجل تمييز التعرض و  وتحديد معايير التشخيص ١لمنظمة العمل الدولية
  

  : دمج صحة العمال في السياسات األخرى٥الغرض 
  

نشـــرت األمانـــة مجموعـــة مـــن المؤشـــرات لقيـــاس الجوانـــب المتعلقـــة بصـــحة العمـــال فـــي سياســـات التنميـــة   -٥٥
المستدامة، وقدمت اإلرشادات حول دور صحة العمال في التكيف مـع تغيُّـر المنـاخ والتخفيـف مـن أثـره ودورهـا فـي 

عـــدين والـــنفط الت -راء. وقـــدمت األمانـــة كـــذلك اإلرشـــادات لتقيـــيم أثـــر الصـــناعات االســـتخراجية االقتصـــادات الخضـــ
  .على الصحة -والغاز 

  
النهج االســتراتيجي لــإلدارة الدوليــة للمــواد الكيميائيــة لــدعم اإلدارة الســليمة للمســرطنات وقــد تعــزز التعــاون بــ  -٥٦

  للمواد الكيميائية في العديد من البلدان.  الصناعية ذات األولوية، وتحديث المرتسمات الوطنية
  

  التنفيذ
  

قدمت شبكة المراكز المتعاونة مع المنظمة بشأن الصحة المهنية (بلغ عدد أعضـائها فـي الوقـت الحاضـر   -٥٧
عضوًا) دعمها ألنشطة األمانة. وقد تحققت الفعالية القصوى لهذه األنشطة من خالل تضافر الجهود في عـدد  ٥٠

لمجاالت ذات األولوية، أال وهي: الوقاية من السـرطان وأمـراض الجهـاز التنفسـي المزمنـة الناجمـة عـن محدود من ا
العوامل المهنية، وسالمة العاملين في مجال الرعاية الصحية، واألدوات والمعايير الخاصة بأماكن العمل الصحية، 

االقتصــادات الخضــراء والتكيــف مــع تغيُّــر وخــدمات الصــحة المهنيــة والقــدرات الخاصــة بهــا، واألمــراض المهنيــة، و 
المناخ، والفئات السكانية المعرضة والوظائف التي تنطوي على مخاطر جسمية. وأسفر التعـاون مـع منظمـة العمـل 

  الدولية وغيرها من الشركاء الدوليين عن نشوء أوجه التآزر. 
  
 رالجــنس فــي عمــل المنظمــة (القــرااســتراتيجية دمــج تحليــل المســائل واإلجــراءات المتعلقــة بنــوع   :الم

  )٢٥-٦٠ص ع  ج
  

يتضمن هذا التقرير معلومات عن العمل المنجز في ظل التوجهات االستراتيجية األربعة التالية: بناء قـدرة   -٥٨
المنظمة على تحليل المسائل المتعلقة بنوع الجنس وتخطيطها؛ ودمج مفهوم نوع الجنس في صلب شؤون المنظمـة 

اســتخدام البيانــات المصــنفة حســب الجــنس وتحليــل المســائل المتعلقــة بنــوع الجــنس؛ وٕارســاء أســس  اإلداريــة؛ وتعزيــز
  المساءلة.

  
  
 

                                                           
١    ILO List of Occupational Diseases (revised 2010). Geneva, International Labour Office, 2010.  



   EB132/42    ١٣٢/٤٢ت  م

13 

ويشمل التقدم المحرز فـي بنـاء قـدرة المنظمـة علـى تحليـل المسـائل المتعلقـة بنـوع الجـنس وتخطيطهـا نشـر   -٥٩
وتــوفير التــدريب المنهجــي لمــوظفي المنظمــة  ١دليــل عملــي عــن تعمــيم مســائل نــوع الجــنس لمــديري شــؤون الصــحة

والموظفين الحكوميين (في الـوزارات الصـحية أساسـًا) فـي جميـع أقـاليم المنظمـة. ويتضـمن الـدليل العملـي توجيهـات 
بشأن بناء القدرات وقد اعتمد على المستوى المؤسسي في عدة بلدان. وعلى سبيل المثـال، اعتمـدت وزارتـا الصـحة 

ان المبــادئ التوجيهيــة ونظمتــا عــدة دورات تدريبيــة وطنيــة عــن المســائل المتعلقــة بنــوع الجــنس فــي أفغانســتان وعمــ
والصحة لفائدة قطاع الصحة. ونظم المكتب اإلقليمـي لغـرب المحـيط الهـادئ دورات تدريبيـة متصـلة بتعمـيم مسـائل 

 ان في اإلقليم.نوع الجنس في مجال الصحة استهدفت النظراء الوطنيين وموظفي المنظمة في عدة بلد
 
مســؤوًال عــن  ١١٢ويوســع نطــاق الشــبكة المعنيــة بمســائل نــوع الجــنس والمــرأة والصــحة التــي تضــم حاليــًا   -٦٠

االتصال فيما يتعلق بمسائل نوع الجنس في جميع أقاليم المنظمة الستة لتشـمل أيضـًا مسـؤولين عـن االتصـال فيمـا 
. وينبغــي أن تعــزز الشــبكة قــدرتها لــدى تشــغيلها التــام لتضــم يتعلــق بمســائل نــوع الجــنس والمســاواة وحقــوق اإلنســان

  مسؤول عن االتصال. ٢٠٠حوالي 
 
ويمكــن عــزو المســتوى الجيــد المســجل حاليــًا فــي دمــج المســائل المتعلقــة بنــوع الجــنس فــي عمليــة التخطــيط   -٦١

اء عــن طريــق التوجيــه التشــغيلي علــى الصــعيدين اإلقليمــي والقطــري إلــى الــدعم المســتمر المقــدم إلــى الــدول األعضــ
السياسي والبحث التشغيلي وبناء القدرات. وقد قدمت األمانة دعمها مثًال إلى وزارة الصحة العمومية في أفغانسـتان 

. ودعمـت أيضـًا عمليـة تقيـيم ٢٠١٦-٢٠١٢في سياق وضع االستراتيجية الوطنية بشأن مسـائل نـوع الجـنس للفتـرة 
نتصف المدة لخطة كمبوديـا االسـتراتيجية الخاصـة بقطـاع الصـحة للفتـرة لمسائل نوع الجنس في إطار استعراض لم

مما يعتبر المثال األول على تعميم مسائل نـوع الجـنس فـي الخطـط والسياسـات  ٢٠١١أجري سنة  ٢٠١٥-٢٠٠٨
الصـــحية الوطنيـــة فـــي إقلـــيم غـــرب المحـــيط الهـــادئ. وقـــد تـــم توثيـــق دراســـة الحالـــة ونشـــرها. وطلبـــت جمهوريـــة الو 

  راطية الشعبية الحصول على دعم مماثل.الديمق
 
وسعيًا إلى تعزيز النهج الرامية إلى التعميم المؤسسي لمسائل نـوع الجـنس والمسـاواة وحقـوق اإلنسـان علـى   -٦٢

جميع مستويات المنظمـة واعترافـًا بتـرابط هـذه القـيم الجوهريـة، أنشـأ المـدير العـام الفريـق المعنـي بتعمـيم مسـائل نـوع 
فـــي المقـــر الرئيســـي. ومهمـــة الفريـــق هـــي دعـــم تعمـــيم هـــذه القـــيم  ٢٠١٢واة وحقـــوق اإلنســـان ســـنة الجـــنس والمســـا

الجوهرية على نطاق المنظمة بإشراك الموظفين على جميع المستويات وفي كل المكاتـب والنظـراء الـوطنيين. والبـد 
اإلنسـان وتبـين سـبل تعمـيم من اعتماد استراتيجية على نطاق المنظمة تخص مسائل نوع الجـنس والمسـاواة وحقـوق 

هــذه المســائل علــى كــل مســتويات المنظمــة لتوجيــه عمــل المنظمــة فــي المســتقبل واالستعاضــة بهــا عــن االســتراتيجية 
  الراهنة الخاصة بمسائل نوع الجنس.

  
ومــن األمثلــة الجيــدة علــى دمــج مســائل نــوع الجــنس والمســاواة وحقــوق اإلنســان فــي السياســة العامــة علــى   -٦٣

الذي هو عبارة عن إطار سياسي أوروبي يـدعم العمـل علـى جميـع  :٢٠٢٠قليمي اعتماد إطار الصحة الصعيد اإل
الصــادر عــن اللجنــة اإلقليميــة  EUR/RC62/R4مســتويات الحكومــة والمجتمــع مــن أجــل الصــحة والعافيــة فــي القــرار 

السياسـة العامـة هـي الحـد مـن  واألغراض االستراتيجية الرئيسـية المنشـودة فـي ٢٠١٢.٢سبتمبر  ألوروبا في أيلول/
أوجــه التفــاوت فــي مجــال الصــحة فــي أوروبــا وتحســين تصــريف شــؤون الصــحة واالعتــراف بأهميــة الــنهج المتصــلة 

  بمسائل نوع الجنس والمحددات االجتماعية وحقوق اإلنسان في االرتقاء بتلك األغراض.
 

                                                           
١    Gender mainstreaming for health managers: a practical approach. Geneva, World Health Organization, 2011.  
  .EUR/RC62/9الوثيقة     ٢



   EB132/42    ١٣٢/٤٢ت  م

14 

س. وعلـى ســبيل المثـال، تصــنف البيانــات وتسـتخدم المنظمــة بصـفة متزايــدة البيانـات المصــنفة حسـب الجــن  -٦٤
من المنشورات الصادرة عن المكتب اإلقليمـي لألمـريكتين. ومـن التطـورات المهمـة األخـرى  ٪٧٣حسب الجنس في 

استعداد المرصد الصحي العالمي لبدء استخدام أداة لرصد المساواة ستشمل مؤشـرات مصـنفة حسـب الجـنس بشـأن 
  ت عن معدل وفيات األطفال والتغطية التطعيمية.سوء التغذية لدى األطفال وبيانا

 
والمنظمــة ملتزمــة بتنفيــذ خطــة العمــل علــى نطــاق منظومــة األمــم المتحــدة المتعلقــة بالمســاواة بــين الجنســين   -٦٥

. وستعد األمانـة ٢٠١٢أبريل  التي اعتمدها مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق في نيسان/ ١وتمكين المرأة
لذلك خطة عمل مقابلـة تنطـوي علـى نهـج متسـق لتعمـيم مسـائل نـوع الجـنس والمسـاواة وحقـوق اإلنسـان علـى نتيجة 

كل مستويات المنظمة باتخاذ الترتيبات المناسبة لرفع التقارير عـن التقـدم المحـرز بخصـوص الخمسـة عشـر مؤشـرًا 
ظومة األمم المتحـدة إلـى مجلـس الرؤسـاء مرتبطًا بالتحديد بأداء المنظمة في إطار تنفيذ خطة العمل على نطاق من

  التنفيذيين واألجهزة الرئاسية التابعة للمنظمة.
 
وأدمجــت االعتبــارات المتعلقــة بنــوع الجــنس فــي بــرامج المنظمــة التقنيــة مثــل بــرامج مكافحــة فيــروس األيــدز   -٦٦

شـأن األيـدز والعـدوى بفيروسـه والوقاية من العنف واإلصابات. وعليه، تشمل االستراتيجية العالميـة لقطـاع الصـحة ب
توجهـــًا اســـتراتيجيًا يبـــرز بالتحديـــد ضـــرورة النهـــوض بالمســـاواة بـــين  ٢٠١٥-٢٠١١المعتمـــدة فـــي المنظمـــة للفتـــرة 

الجنســين عبــر رصــد أوجــه اإلجحــاف القائمــة علــى أســاس نــوع الجــنس والمتصــلة بفيــروس األيــدز واعتمــاد خــدمات 
علـى سـبيل المثـال. كمـا تتضـمن مبـادئ المنظمـة التوجيهيـة المقبلـة  مرتبطة بـالعنف القـائم علـى أسـاس نـوع الجـنس

بشأن الوقاية من حاالت العدوى المنقولة جنسيًا بما فيها األمراض الناجمة عن فيروس األيدز وتدبيرها في صفوف 
العــاملين فــي مجــال الجــنس توصــيات صــريحة بشــأن التصــدي للعنــف الممــارس ضــد العــاملين فــي مجــال الجــنس 

عامــل خطــر يســبب اإلصــابة بحــاالت العــدوى المــذكورة. وقــد عــززت األمانــة أيضــًا القــدرة علــى الوقايــة مــن  بوصــفه
عنف شريك الحياة الحميم في البلدان مـن خـالل تنظـيم حلقـات عمـل إقليميـة فـي إقلـيم األمـريكتين واإلقلـيم األفريقـي 

بلدًا في إقليم األمريكتين. وأفـاد  ١٣نس في وٕاقليم غرب المحيط الهادئ. وأعدت خطط عمل لتعميم مسائل نوع الج
تقريـــر منتصـــف المـــدة لرصـــد تطبيـــق خطـــة عمـــل منظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة لتنفيـــذ سياســـة المســـاواة بـــين 

 التــي نظــر فيهــا المــؤتمر الصــحي الثــامن والعشــرون للبلــدان األمريكيــة فــي أيلــول/ ٢٠١٤٢-٢٠٠٩الجنســين للفتــرة 
د تواجهــه جهــود دمــج المســائل المتعلقــة بنــوع الجــنس فــي مجــال الصــحة هــو الــدعم بــأن أكبــر تحــ ٢٠١٢ســبتمبر 
  السياسي.

  
 )١٦-٦٠ج ص عالتقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد (القرار   :ميم

 
تعمــــل األمانــــة مــــع الــــدول األعضــــاء، بالتعــــاون مــــع الشــــركاء الــــدوليين  ١٦-٦٠ج ص عاســــتجابة للقــــرار   -٦٧

والوطنيين، على تعزيز االسـتعمال الرشـيد لألدويـة. والهـدف مـن األنشـطة المعنيـة هـو التقليـل إلـى أدنـى واإلقليميين 
حد ممكن من االستعمال المفرط أو الناقص أو السيء، وهي جميعًا أمور تتسبب في إهدار المـوارد الشـحيحة وفـي 

  حصائل صحية سيئة.
  
  
  

                                                           
 ،الرؤساء التنفيذيين في المنظومة المعني بالتنسـيقخطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة لتنفيذ سياسة مجلس     ١

  .٢٠١٢، نيويورك، األمم المتحدة للمرأة، نيسان/ أبريل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
  .CSP28/INF/3لوثيقة ا    ٢
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مر الـــدولي الثالــث لتحســـين اســـتعمال األدويـــة (أنطاليـــا، وكانــت منظمـــة الصـــحة العالميـــة شــريكًا فـــي المـــؤت  -٦٨
). وهـــذا المـــؤتمر، الـــذي يجمـــع كـــل ســـبعة أعـــوام الـــدوائر الدوائيـــة ٢٠١١تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر  ١٨-١٤ تركيـــا،

بلــدًا اجتمعــوا الســتعراض العمــل الســابق الــذي تــم  ٨٦مشــاركًا مــن  ٥٩٤العالميــة، رحــب بعــدد مــن المشــاركين بلــغ 
ال الرشــيد، ومناقشــة التوجهــات المســتقبلية. وكانــت وجهــة النظــر العامــة للمشــاركين هــي أن مشــاريع بشــأن االســتعم

البحوث الرائدة المفيدة التي اُضطلع بها بالفعل بشأن االستعمال الرشيد تلزم اآلن ترجمتها إلى سياسات وبرامج فـي 
  نظم الرعاية الصحية.

  
ة التـــي ُبحثـــت فـــي مـــؤتمر القمــة الـــوزاري لـــوزراء الصـــحة بشـــأن وقــدمت األمانـــة واحـــدة مـــن الورقـــات التقنيــ  -٦٩

وقــد  ١موضــوع "فوائــد االســتعمال المســؤول لألدويــة: وضــع سياســات للرعايــة الصــحية المحســنة والعاليــة المــردود".
تشـرين األول/  ٣نظمت مؤتمر القمة وزارة الصحة والرعاية والرياضـة فـي هولنـدا وعقدتـه فـي أمسـتردام بهولنـدا فـي 

. وقــد أتــاح المــؤتمر الفرصــة للبلــدان كــي تتبــادل خبراتهــا وتــتعلم مــن بعضــها الــبعض. وفــي كــل مــن ٢٠١٢تــوبر أك
المــؤتمر الــدولي الثالــث ومــؤتمر القمــة الــوزاري تــم التشــديد علــى ضــرورة تحســين إتاحــة واســتعمال األدويــة مــن أجــل 

  تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
  

رشـــيد لألدويـــة فـــي اجتماعـــات إقليميـــة كبـــرى. وكانـــت منظمـــة الصـــحة كمـــا نـــوقش موضـــوع االســـتعمال ال  -٧٠
-٢٦العالمية شريكًا متعاونًا في مؤتمر آسيا والمحيط الهـادئ بشـأن السياسـات الدوائيـة الوطنيـة (سـيدني، أسـتراليا، 

ويـــة ). ونظمـــت األمانـــة أيضـــًا حلقـــة عمليـــة إقليميـــة بشـــأن ضـــمان إتاحـــة األدويـــة ذات األول٢٠١٢أيـــار/ مـــايو  ٢٩
)، وأعقبتهــا مشــاورة بلدانيــة بخصــوص تحســين إتاحــة ٢٠١١آب/ أغســطس  ١٧-١٥لألمهــات واألطفــال (مــانيال، 

آب/  ٢٠-١٨األدويـــة األساســـية ووســـائل التشـــخيص والمعـــدات الطبيـــة لمعالجـــة األمـــراض غيـــر الســـارية (مـــانيال، 
  ).٢٠١١أغسطس 

  
، ٢٠١٢ل الرشيد لألدوية في إقلـيم األمـريكتين فـي عـام وتم تحديث االستراتيجية اإلقليمية لتعزيز االستعما  -٧١

أما في إقليم جنوب شرق آسيا فقد اعتمدت اللجنة اإلقليمية في دورتها الرابعة والستين، المعقودة في أيلول/ سبتمبر 
ة بشأن السياسة الوطنية لألدوية األساسية، بما في ذلك االستعمال الرشـيد لألدويـ SEA/RC64/R5، القرار ٢٠١١

  كعنصر رئيسي.
  

هو "مقاومـة مضـادات الميكروبـات: إذا تقاعسـنا اليـوم لـن  ٢٠١١وكان موضوع يوم الصحة العالمي لعام   -٧٢
نجـد العــالج غــدًا". وتضــمنت مــوجزات السياســة العامــة التـي صــاحبت ذلــك مــوجزًا بشــأن تنظــيم وتشــجيع االســتعمال 

يوانات الداجنة، وضمان الرعاية السـليمة للمرضـى. وعقـب يـوم الرشيد لألدوية، بما في ذلك استعمالها في تربية الح
مباشــرة ُأنشــئت فرقــة العمــل المعنيــة بمقاومــة مضــادات الميكروبــات. ويشــكل تعزيــز  ٢٠١١الصــحة العــالمي لعــام 

  استعمال األدوية على نحو رشيد جزءًا هامًا من أنشطتها. 
  

رق آسـيا والمعنـي بتطـوير المنتجـات الدوائيـة، وبمشـاركة وبرعاية الفريق العامل التابع لرابطة أمم جنوب شـ  -٧٣
الميســرين مــن أمانــة المنظمــة، نظمــت وزارة الصــحة فــي برونــي دار الســالم حلقــة عمليــة تدريبيــة مــدتها خمســة أيــام 
بشأن االستعمال الرشيد للعوامل المضادة للميكروبات. وكان من بين المشـاركين منـدوبون مـن إندونيسـيا وجمهوريـة 

الديمقراطيـــة الشـــعبية وماليزيـــا والفلبـــين. وشـــملت المناقشـــات المستفيضـــة االســـتعمال الرشـــيد لألدويـــة، ومكافحـــة الو 
العــدوى، وترصـــد ومكافحـــة مقاومــة مضـــادات الميكروبـــات. وفــي اإلقلـــيم األوروبـــي، وبالتعــاون مـــع جامعـــة أنتـــورب 

                                                           
(تــــم االطــــالع فــــي  http://www.who.int/medicines/publications/responsible_use/en/index.htmlالورقــــة متاحــــة فــــي     ١
  ).٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر   ٢
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يـاس اسـتهالك المضـادات الحيويـة فـي بلـدان ببلجيكا ومع مؤسسات من هولنـدا، ُعقـدت حلقـة عمليـة دون إقليميـة لق
). والهــدف مــن هــذا العمــل هــو المســاعدة ٢٠١٢أيلــول/ ســبتمبر  ٦-٣جنــوبي أوروبــا وشــرقيها (أوتريخــت، هولنــدا، 

على إنشـاء قاعـدة بيانـات خاصـة باسـتهالك المضـادات الحيويـة ومتوافقـة مـع قاعـدة البيانـات الموجـودة فـي المركـز 
مــراض ومكافحتهــا، وبالتــالي دعــم تنفيــذ االســتراتيجية األوروبيــة الحتــواء مقاومــة مضــادات األوروبــي للوقايــة مــن األ

  الميكروبات.
  

وقــد نقحــت قائمــة المنظمــة النموذجيــة لألدويــة األساســية ضــمن الــدورة الســنوية مــع اإلصــدار الســابع عشــر   -٧٤
. واسـتمر ٢٠١٣الي فـي نيسـان/ أبريـل ومن المقـرر إجـراء التنقـيح التـ ٢٠١١.١للقائمة النموذجية في آذار/ مارس 

تحديث القوائم الوطنية لألدوية األساسية على نطاق واسع عبر األقاليم، وقـام عـدد مـن البلـدان بتحـديث قوائمـه إلـى 
جانب المبادئ التوجيهيـة النموذجيـة للعـالج. ووضـعت الهنـد كتيـب الوصـفات النمـوذجي الخـاص بهـا (علـى أسـاس 

لمنظمــة)، وأتاحتــه لواضــعي الوصــفات. كمــا أتــيح كتيــب الوصــفات النمــوذجي كتطبيــق كتيــب الوصــفات النمــوذجي ل
  بلدًا.  ٥٠للهواتف المحمولة وتم تنزيله في أكثر من 

  
وفي مجال سـالمة المرضـى أصـدرت المنظمـة منشـورًا بشـأن مقاومـة مضـادات الميكروبـات أعـد مـن أجـل   -٧٥

خالت المحتملــة، فصــوًال بخصــوص التــدابير الكفيلــة بتحســين راســمي السياســات. ويتضــمن الكتــاب، الــذي يحــدد التــد
  استعمال المضادات الحيوية وبخصوص الحد من استعمال مضادات الميكروبات في تربية الحيوانات الداجنة.

  
ويشكل قياس استعمال األدوية جـزءًا هامـًا مـن عمليـة تقيـيم االسـتعمال الرشـيد. وقـد كشـف تحليـل البيانـات   -٧٦

ي المقر الرئيسي عن استعمال األدوية والسياسات الدوائية أن اسـتعمال األدويـة يكـون أرشـد فـي البلـدان المجموعة ف
التـــي تنـــتهج سياســـات فـــي هـــذا الصـــدد منـــه فـــي البلـــدان التـــي ال تنـــتهج سياســـات مـــن هـــذا القبيـــل. ويجـــري جمـــع 

يــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية كــي يتســنى المعلومــات مــن فرنســا وألمانيــا وهولنــدا وســلوفينيا والمملكــة المتحــدة لبريطان
  .٢٠١٢تجميع مؤشرات استعمال األدوية. وسوف تتاح المؤشرات في تشرين الثاني/ نوفمبر 

  
وُيعــد التــدريب علــى اختيــار األدويــة والعــالج الــدوائي واالســتعمال الرشــيد أمــرًا ضــروريًا لتحســين اســتعمال   -٧٧

عموميـــة التـــابع لمنظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة/ منظمـــة الصـــحة األدويـــة. وقـــام المجمـــع االفتراضـــي للصـــحة ال
العالمية، والذي يتولى تنسيقه المركز المتعاون بشـأن تـدريس العـالج الـدوائي مـن خـالل عـرض المشـاكل وحلهـا (ال 

روبـي من مهنيي الرعاية الصحية فـي هـذه المجـاالت، أمـا فـي اإلقلـيم األو  ٢٠٠بالتا، األرجنتين) بتدريب أكثر من 
فمــن المقــرر تــوفير التــدريب علــى هــذه المســائل للــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي، إلــى جانــب البلــدان الطالبــة 

  .٢٠١٢لالنضمام إليه، وذلك في الدانمرك وهولندا في تشرين الثاني/ نوفمبر 
  

مال الرشيد، بما فـي وعلى الرغم من األمثلة المبينة أعاله للتنسيق على نطاق القطاعات في مجال االستع  -٧٨
-٦٠ج ص عذلك العمل المضطلع به لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات فإن الجهـود الوطنيـة التـي حـث القـرار 

  الدول األعضاء على بذلها مازالت جهودًا محدودة. ١٦
  
  
  
  

                                                           
١    http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicinens/en/index.html  ـــــــــي ـــــــــم االطـــــــــالع ف تشـــــــــرين  ٢(ت

  ).٢٠١٢الثاني/ نوفمبر 
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  استراتيجية السياسات الصحية وبحوث النظم  نون:
  

سـلطت الضـوء علـى ضـرورة  ١مدعومـة بإعالنـات دوليـة، هناك عدد من التقارير التي أصدرتها المنظمـة،  -٧٩
االلتزام المستمر بتوليد المعرفة القائمة على البحـوث، وزيـادة االسـتثمار فـي المشـاريع العلميـة. ورغـم أن المنشـورات 
المعنيــة نجحــت فــي إبــراز صــورة البحــوث الصــحية لــدى راســمي السياســات فــإن قلــيًال مــن هــذه المنشــورات هــو الــذي 

لى البحـوث ذات الصـلة بالسياسـات الصـحية وبحـوث الـنظم. ولـدعم تعزيـز قاعـدة البينـات مـن أجـل التسـريع رّكز ع
بتحقيق التغطية الصحية الشاملة كان من الضروري، بناًء على ذلـك، التأكيـد مجـددًا علـى دور أصـحاب المصـلحة 

للسياســات الصــحية وبحـــوث يتخــذون القـــرارات الخاصــة بالصــحة، فــي وضــع برنـــامج عمــل  َمــنكافــة، وخصوصــًا 
  النظم. 

  
وتجاوبــًا مــع ذلــك قامــت المنظمــة وشــركاؤها بتنظــيم النــدوة العالميــة األولــى بشــأن بحــوث الــنظم الصــحية   -٨٠

مــن  ١ ٢٠٠). وأتاحــت النــدوة فرصــة أولــى ألكثــر مــن ٢٠١٠تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ١٩-١٦(مــونترو، سويســرا، 
بمن فيهم أصحاب المصلحة في مجاالت البحوث الصحية والسياسات أصحاب المصلحة ذوي الخلفيات المختلفة، 

والتمويل والتنفيذ والمجتمع المدني، كي يناقشوا الدور الهام والمساهمة الهامة للسياسات الصحية وبحوث النظم فـي 
الصـحية صنع القرار. وأثناء الندوة كـان هنـاك اتفـاق عـام بـين المنـدوبين علـى ضـرورة وضـع اسـتراتيجية للسياسـات 

وبحـوث الـنظم، دعمـًا لتعزيـز إعـداد بينـات البحـوث واســتخدامها فـي السياسـات الصـحية وبغيـة بيـان مبـررات تعزيــز 
  االستثمار في هذا المجال البالغ األهمية من مجاالت البحوث.

  
علميـة وقامت أمانة المنظمة بالدور القيادي في إعداد هـذه االسـتراتيجية، حيـث أقامـت عملهـا علـى قاعـدة   -٨١

أصحاب مصلحة، وذلك على نحو شفاف وشامل وتشاركي ولهـذا الغـرض أنشـئ فريـق عدة متينة مستندة إلى خبرة 
عضــوًا مــن الجنســين، ومــن جميــع أنحــاء العــالم، وشــملت عضــويته بــاحثين رئيســيين وراســمي  ٢٩استشــاري يضــم 

  سياسات.
  

 ٢،"التـــي تحمـــل عنــوان "تغييـــر المواقـــف االســـتراتيجية الخاصــة بالسياســـات والـــنظم الصــحية،وقــد صـــدرت   -٨٢
تشـرين األول/  ٣١الصـحية (بيجينـغ، أثناء الندوة العالمية الثانيـة بشـأن الـنظم  ٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ١ في

). فهــــذه النــــدوة التــــي نظمتهــــا منظمــــة الصــــحة العالميــــة وشــــركاؤها، ٢٠١٢تشــــرين الثــــاني/ نــــوفمبر  ٣ –أكتــــوبر 
واستضـافتها حكومـة الصـين، كـان هـدفها تقيـيم التقـدم المحـرز فـي إعـادة ضـبط أولويـات البحـوث مـن أجـل التســريع 

  بتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
  

ز تكليفـــات المنظمـــة الســـابقة فيمـــا يخـــص العمـــل فـــي مجـــال والقصـــد مـــن االســـتراتيجية هـــو زيـــادة وتعزيـــ  -٨٣
وتشــــرح االســــتراتيجية الجديــــدة مــــدى حساســــية واســــتجابة مجــــال السياســــات والــــنظم الصــــحية الناشــــئ  ٣البحــــوث.

لالحتياجــات المعرفيــة التــي تلــزم متخــذي القــرارات الممارســين الصــحيين والمــواطنين والمجتمــع المــدني، وهــم جميعــًا 
  أداء النظم الصحية الوطنية. معنيون بتخطيط و 

                                                           
١    Including the Bamako Call to Action on Research for Health (2008), which is available at 

http://www.who.int/rpc/news/bamako_call_to_action/en/index.html (accessed 6 November 2012).                             
٢    Strategy on health policy and systems research: changing mindsets. Geneva, World Health Organization, 

2012. Available at http://www.who.int/alliance-hpsr/whostrategyhpsr/en/index.html (accessed 6 November 2012).    
  .٢١-٦٣ج ص عاستراتيجية المنظمة للبحوث من أجل الصحة التي اعتمدتها جمعية الصحة في القرار خصوصًا و     ٣
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وتســتهدف االســتراتيجية تغييــر طريقــة إدارة السياســات والــنظم الصــحية كمســعًى صــحي، ودمجهــا بفعاليــة   -٨٤
أكبــر فــي مجــالي رســم السياســات والتنفيــذ. كمــا أنهــا تشــجع المشــاركة الفعالــة بــين البــاحثين مــن ناحيــة وبــين راســمي 

يـة األخـرى، وتـدعو الطـرفين إلـى االعتـراف بضـرورة بنـاء القـدرات فـي مجـال السياسات ومتخـذي القـرارات مـن الناح
يقـل أهميـة هــو توحيـد التخصصـات المتنوعــة  السياسـات الصـحية وبحـوث الــنظم. وثمـة هـدف آخــر لالسـتراتيجية ال

ن أن للبحوث والجمع بين عدة منصات لتوليد المعارف، التي تعتبر مفككة اآلن في آلية تغيير متكاملـة بحـق ويمكـ
  توفر قوة الدفع الالزمة لتعزيز النظم الصحية والتحوالت الصحية في جميع أنحاء العالم.

  
ويبين الفصل األخيـر مـن االسـتراتيجية عـددًا مـن الخيـارات الخاصـة بـإجراءات أصـحاب المصـلحة، وذلـك   -٨٥

ات التــي يكمــل بعضــها بعضــًا لتيســير اتخــاذ القــرارات بنــاًء علــى المعلومــات، وتعزيــز الــنظم الصــحية. وهــذه الخيــار 
هــدفها هــو دعــم دمــج البحــوث فــي عمليــات اتخــاذ القــرارات، وتعزيــز برنــامج راســخ لالســتثمار الــوطني والعــالمي فــي 
السياســات الصــحية وبحــوث الــنظم. وســتتمكن الــدول األعضــاء فــي المنظمــة مــن متابعــة بعــض هــذه اإلجــراءات أو 

 ردها المتاحة.كلها باالستناد إلى سياقاتها الفردية وموا
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