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  رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية 
  المتعلقة بالصحة

    
  من األمانة تقرير

  
  
وجــرى  ١أحـاط المجلـس التنفيـذي علمــًا بإصـدار سـابق مـن هــذا التقريـر فـي دورتـه الرابعــة والثالثـين بعـد المائـة. -١

ـــــرات  ـــــالي (الفق ـــــر الت ـــــى وجـــــه  ٢٦و ٢٤و ٢٣و ٢٢و ٢٠و ١٩و ١٤و ١٠و ٦و ٤و ٢تحـــــديث إصـــــدار التقري عل
  ا ُأِتيح من معلومات جديدة في هذا المضمار.التحديد) على ضوء ما ُأدِلي به من تعليقات أثناء الدورة وم

  
 ٢٤-٦٣ع  ص  جو ١٧-٦٣ج ص عو ١٥-٦٣ج ص عو ٣١-٥٨ج ص عاستجابة لطلبات وردت في القرارات  -٢
، ُيلخص هذا التقرير التقدم المحرز نحو بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة ٧-٦٥ج ص عو ١٣-٦٤ج ص عو

وهــو يصــف أيضــًا التقــدم فــي ســبيل تخفــيض وفيــات األطفــال مــن خــالل الوقايــة مــن  ٢بالصــحة وغاياتهــا المحــددة.
؛ وتخفيض معدل وفيات الفتـرة المحيطـة بـالوالدة ٢٤-٦٣ج ص ع، حسبما ُطلب في القرار هي وعالجااللتهاب الرئو 

ــــات المواليــــد (القــــرار  )؛ ١٧-٦٣ع  ص  ج )؛ والوقايــــة مــــن العيــــوب الوالديــــة وعالجهــــا (القــــرار١٣-٦٤ج ص عووفي
  ). ٣١-٥٨ع  ص  ج وتحقيق التغطية الشاملة بالرعاية الصحية الخاصة باألم والوليد والطفل (القرار

  
  الوضع الراهن واالتجاهات السائدة

  
تحقـــق تقـــدم كبيـــر فــــي تخفـــيض معـــدل وفيــــات األطفـــال واألمهـــات وتحســــين التغذيـــة وتخفـــيض معــــدالت   -٣

والوفـــاة الناجمـــة عـــن العـــدوى بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري والســـل والمالريـــا. وتســـارعت وتيـــرة التقـــدم  المراضـــة
فجــوات كبيــرة الُمحــرز فــي الســنوات األخيــرة فــي كثيــر مــن البلــدان التــي ُتســجل فيهــا أعلــى معــدالت الوفــاة، ولــو أن 

ــًا أساســًا جيــدًا لتكثيــف العمــل الجمــاعي  زالــت قائمــة فيمــا بــين البلــدان وداخلهــا. وتشــكل االتجاهــات الســائدةما حالي

                                                           
والمحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة والثالثين بعـد المائـة، الجلسـة الرابعـة،  ١٣٤/١٧م تانظر الوثيقة    ١

 ) (باإلنكليزية).٢/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤م ت، والجلسة السابعة (الوثيقة ٤الفرع 

ن الـذين يعـانون جـيم: تخفـيض نسـبة السـكا-١، الغايـة ١الغايات المحددة ذات الصـلة هـي كالتـالي: فيمـا يخـص الهـدف    ٢
ألـف: تخفـيض معـدل وفيـات األطفـال دون -٤، الغايـة ٤؛ والهـدف ٢٠١٥و ١٩٩٠من الجوع إلى النصف في الفترة مـا بـين 

ألـف: تخفـيض معـدل وفيـات األمومـة -٥، الغايـة ٥؛ والهـدف ٢٠١٥و ١٩٩٠سن الخامسة بمقدار الثلثين فـي الفتـرة مـا بـين 
بـــاء: ضـــمان حصـــول الجميـــع علـــى خـــدمات الصـــحة -٥، والغايـــة ٢٠١٥و ١٩٩٠بمقـــدار ثالثـــة أربـــاع فـــي الفتـــرة مـــا بـــين 

ألـف: وقـف انتشـار فيـروس العـوز المنـاعي البشـري/ األيـدز بحلـول عـام -٦، الغايـة ٦؛ والهـدف ٢٠١٥اإلنجابية بحلول عام 
 ٢٠١٠يروسـه بحلـول عـام باء: إتاحة العالج مـن األيـدز والعـدوى بف-٦وبدء انحساره اعتبارًا من ذلك التاريخ، الغاية  ٢٠١٥

ـــا وغيرهـــا مـــن األمـــراض الرئيســـية بحلـــول عـــام -٦لجميـــع مـــن يحتاجونـــه، والغايـــة  وبـــدء  ٢٠١٥جـــيم: وقـــف انتشـــار المالري
جيم: تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول علـى ميـاه -٧، الغاية ٧انحسارها اعتبارًا من ذلك التاريخ؛ والهدف 

هـــاء: التعـــاون مـــع -٨، الغايـــة ٨؛ والهـــدف ٢٠١٥صـــحاح األساســـية إلـــى النصـــف بحلـــول عـــام الشـــرب المأمونـــة ومرافـــق اإل
 شركات المستحضرات الصيدالنية إلتاحة األدوية األساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية.
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والتوســع فــي اتبــاع النهــوج الناجحــة مــن أجــل التغلــب علــى التحــديات التــي تشــكلها األزمــات المتعــددة واإلجحافــات 
  الواسعة.

  
٪ مـن مجمـوع وفيـات األطفـال دون سـن ٤٥وسوء التغذية هو السبب األساسـي للوفـاة بـين مـا يقـدر بنسـبة   -٤

٪ بـــين عـــامي ١٧٪ إلـــى ٢٨انخفضـــت نســـبة ســـوء التغذيـــة بـــين األطفـــال فـــي البلـــدان الناميـــة مـــن الخامســـة. وقـــد 
. ومعــدل التقــدم هــذا يقــارب المعــدل الــالزم لتحقيــق الغايــة ذات الصــلة، ولكنــه يتفــاوت بــين األقــاليم ٢٠١٢و ١٩٩٠

بتغذيـــة األمهـــات الخاصـــة  الشـــاملة خطـــة التنفيـــذ ٦-٦٥ج ص عوداخلهـــا. وقـــد أقـــرت جمعيـــة الصـــحة فـــي القـــرار 
هي خفض عـدد األطفـال المصـابين بـالتقزم فـي  ٢٠٢٥والرضع وصغار األطفال، والتي تضمنت غاية جديدة لعام 

نســبة  ٢٠١٢و ١٩٩٠وانخفضــت بــين عــامي  ٢٠١٠.١٪ بالمقارنــة مــع البيانــات األساســية لعــام ٤٠العــالم بنســبة 
ن طفــل. وقــد حــدَّدت الخطــة أيضــًا غايــات بشــأن مليــو  ١٦٢مليــون إلــى  ٢٥٧٪، مــن ٣٧التقــزم فــي العــالم بمقــدار 

وفقر الدم بين األمهات والوقاية مـن فـرط الـوزن بـين األطفـال وتحسـين  وانخفاض الوزن عند الميالد تخفيض الهزال
  معدالت الرضاعة الطبيعية.

  
لمعــدل وُأحــِرز عالميــًا تقــدم كبيــر فــي خفــض معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة. فقــد ُخفِّــض هــذا ا  -٥

وفـاة  ٤٨مولـود حـي إلـى  ١٠٠٠وفاة لكل  ٩٠، أي من معدل يقّدر بنحو ٢٠١٢و ١٩٩٠٪ بين عامي ٤٧بنسبة 
٪ ســـــنويًا بـــــين عـــــامي ١,٢لم مـــــن مولـــــود حـــــي. وتســـــارعت وتيـــــرة انخفـــــاض هـــــذا المعـــــدل فـــــي العـــــا ١٠٠٠لكـــــل 
لبلوغ الهدف المتمثل ومع ذلك فمازالت غير كافية  ؛٢٠١٢و ٢٠٠٥٪ سنويًا بين عامي ٣,٩إلى  ١٩٩٥و ١٩٩٠

  .١٩٩٠كان عليه في عام  مقارنة بما ٢٠١٥في خفض معدل الوفيات بمقدار الثلثين بحلول عام 
  
٪ بــين األطفــال الــذين تتــراوح ٨٤، بلغــت نســبة التغطيــة العالميــة بــالتمنيع ضــد الحصــبة ٢٠١٢وفــي عــام   -٦

حيــث عــدد البلــدان التــي تبلــغ مســتويات عاليــة مــن التغطيــة بخــدمات التمنيــع؛  وزاد ،شــهراً  ٢٣و ١٢أعمــارهم بــين 
مـــن الـــدول األعضـــاء فـــي  ٪٤٣، فـــي مقابـــل ٪ علـــى األقـــل٩٠٪ مـــن الـــدول األعضـــاء تغطيـــة بنســـبة ٦٦حققـــت 

بنســبة  ٢٠١٢و ٢٠٠٠بــين عــامي فــي العــالم . وانخفــض العــدد المقــّدر للوفيــات الناجمــة عــن الحصــبة ٢٠٠٠ عــام
  وفاة. ١٢٢ ٠٠٠إلى  ٥٦٢ ٠٠٠٪، من ٧٨
  
ـــة الخاصـــة بالوقايـــة مـــن االلتهـــاب الرئـــوي واإلســـهال ومكافحتهمـــا  -٧  ٢وتتـــيح خطـــة العمـــل العالميـــة المتكامل

لوفيـات األطفـال التـي ُيمكـن تالفيهـا مـن خـالل التركيـز علـى االلتهـاب  حـدللمجتمع العالمي فرصـة تاريخيـة لوضـع 
مــن جميــع الوفيــات دون ســن الخامســة. وقــد  ٪٢٦يؤديــان معــًا إلــى الرئــوي واإلســهال علــى وجــه الخصــوص، حيــث 

علــى التــوازي مــع سلســلة مجلــة "ذي النســيت" الخاصــة بااللتهــاب الرئــوي  ٢٠١٣ُأطلقــت الخطــة فــي نيســان/ أبريــل 
ـم  واإلسهال بين األطفال. وتهدف الخطة أساسًا إلى إرشاد الحكومات الوطنية وشركائها. وعقب إطالق الخطة، ُعمِّ

الغ صــادر مــن اليونيســيف والمنظمــة ووكالــة الواليــات المتحــدة للتنميــة الدوليــة علــى المكاتــب والبــرامج القطريــة. بــ
ويدعو البالغ إلى التعاون الوثيق مع كافة الشركاء باستخدام الفرص التي تتيحها األحداث والمبادرات الوطنيـة إلـى 

لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة العمــل مــع ة: تجديــد الوعــد" و أقصــى مــدى، مثــل "االلتــزام ببقــاء الطفــل علــى قيــد الحيــا
. ويجري اسـتحداث أدوات ومبـادئ توجيهيـة ونشـرها لألخذ باللقاحات الجديدة بالسلع الُمنقذة ألرواح النساء واألطفال

ات وتقـوم المنظمـة بتحـديث ملخصـ ٣مشاكل اإلمداد بسلع رئيسية (مثل الزنـك). بغية دعم تنفيذ نهوج متكاملة وحل
                                                           

 .٢، الملحق ١/ سجالت /٦٥/٢٠١٢ج ص عالوثيقة    ١

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

                                                                                                diarrhoea. Geneva: World Health Organization; 2013. 

 .http://www.everywomaneverychild.org/resources/un-commission-on-life-saving-commoditiesانظر    ٣
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تقنية وسياساتية بشأن معالجة االلتهاب الرئوي. ويدعم الشركاء النهوج االسـتراتيجية للخطـة مـن خـالل تطبيـق سـبل 
مبتكــرة ومتكاملــة لتقــديم اللقاحــات والتغذيــة وعــالج الحــاالت والتــدخالت الخاصــة بالميــاه واإلصــحاح علــى مســتوى 

ا مـن أجــل تقيـيم الطلـب وٕايجــاد طـرق لزيادتـه؛ ويــوفَّر المنـاطق. فعلـى سـبيل المثــال، يجـري بحـث للســوق فـي نيجيريـ
الــدعم لزيــادة الطلــب علــى أمــالح اإلماهــة الفمويــة والزنــك واألموكسيســيلين واإلمــدادات منهــا فــي جمهوريــة الكونغــو 

عين الديمقراطية وٕاثيوبيا والهند وكينيا والنيجر وجمهورية تنزانيا المتحدة من خالل وسائل تشمل الشراكات بين القطا
  العام والخاص. 

  
ـــيم شـــرق  خيـــرةوشـــهدت األعـــوام األ  -٨ ـــيم األمـــريكتين وٕاقل ـــيم األفريقـــي وٕاقل ـــدان اإلقل ـــادة ســـريعة فـــي عـــدد بل زي

المتوسط التي شرعت في األخذ باللقاحات المتقارنة المضادة للمكورات الرئوية بدعم من التحالف العالمي من أجـل 
احــات جديــدة (مضــادة للمكــورات الرئويــة والفيــروس العجلــي) فرصــًا لألخــذ اللقاحــات والتمنيــع. وقــد أتــاح األخــذ بلق

ة بلدان البيانات المشتركة الصادرة عن عدبتدخالت منسقة ضد االلتهاب الرئوي واإلسهال وتنفيذها. وقد استخدمت 
ي كأســـاس اليونيســـيف والمنظمـــة بشـــأن التـــدبير العالجـــي الســـريري لألطفـــال المصـــابين باإلســـهال وااللتهـــاب الرئـــو 

ين لإلشــراف فــي مجــال عوخاضــللسياســات المعنيــة بزيــادة إمكانيــة الوصــول إلــى الرعايــة مــن خــالل عــاملين مــدربين 
بلدًا يجري رصدها بواسطة مبادرة العد  ٧٥بلدًا من أصل  ٣٩، كان ٢٠١٢الصحة المجتمعية. وبحلول نهاية عام 

قــد اعتمــدت السياســة المتعلقــة بالتــدبير العالجــي المجتمعــي لحــاالت االلتهــاب الرئــوي،  ٢٠١٥١التنــازلي إلــى عــام 
  وكانت ثمانية بلدان أخرى قد مضت قدمًا نحو اعتماد السياسة المذكورة وتنفيذها. 

  
بعد  ٢٠١٠وفاة في عام  ٢٨٧ ٠٠٠وبرغم االنخفاض الملحوظ في عدد وفيات األمهات الذي ُقدِّر بنحو   -٩

ه ســيلزم زيــادة معــدل االنخفــاض هــذا إلــى الضــعف تقريبــًا مــن ، فإنــ١٩٩٠وفــاة فــي عــام  ٥٤٣ ٠٠٠ى لــأن وصــل إ
ألــف. وقــد بلغــت وتيــرة االنخفــاض العــالمي فــي معــدل وفيــات األمهــات فــي الفتــرة الواقعــة بــين -٥أجــل بلــوغ الغايــة 

يمـــي األمـــريكتين وشـــرق ٪ ســـنويًا فـــي العـــالم، وُســـّجلت أدنـــى المعـــدالت فـــي إقل٣‚١نســـبة  ٢٠١٠و ١٩٩٠عـــامي 
ـــًا التـــي وصـــل فيهـــا معـــدل وفيـــات ســـنويًا، علـــى التـــوالي). ولـــم تـــتمك ٪٢‚٦٪ و٢‚٥(المتوســـط  ن ُربـــع البلـــدان تقريب

مولود حـي) مـن  ١٠٠ ٠٠٠وفاة أو أكثر بين األمهات لكل  ١٠٠(بواقع  ١٩٩٠األمهات أعلى مستوياته في عام 
طـــالق. ويســـهم اعتمـــاد البلـــدان لـــنهج مـــنظم فـــي ترصـــد وفيـــات تقـــدم علـــى اإل ، أو لـــم تحـــرز أيإحـــراز تقـــدم كـــافٍ 

األمهات والتصدي لها على غرار ما أوصت به اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفـل فـي 
  ٢تقدير عدد وفيات األمهات على نحو أدق.

  
عاليــة الجــودة فــي مجــال الصــحة ن لخفــض وفيــات األمهــات أن تُتــاح للنســاء تــدخالت فعالــة ورعايــة يتعــيو   -١٠

اإلنجابيــة. وقــد وّفــرت االستعراضــات التــي ُأجريــت مــؤخرًا لوفيــات األمهــات معلومــات أفضــل عــن المحــددات الطبيــة 
البيولوجيـة واالجتماعيـة لتلــك الوفيـات. وُنفِّــذت فـي العديـد مــن الـدول األعضــاء بـرامج لتـذليل العقبــات التـي تعتــرض 

٪ مــن النســاء الالئــي ٦٣، كانــت نســبة ٢٠١١ لــة، أو لتقليــل تلــك العقبــات. ففــي عــامســبيل إتاحــة التــدخالت الفعا
ســنة، ســواء المتزوجــات أو المرتبطــات طوعــًا بــأقران، يســتعملن نوعــًا مــا مــن وســائل  ٤٩و ١٥تتــراوح أعمــارهن بــين 

يسـتعملن وسـائل مـنهن راغبـات فـي منـع الحمـل أو إرجائـه ولكـنهن لـم َيُكـنَّ  ٪١٢منع الحمل، في حين كانت نسـبة 
أثناء فترة الحمل  لوالدة مرة واحدة على األقلمنع الحمل. وكانت نسبة النساء الالئي تلقين خدمات الرعاية السابقة ل

، لكن نسبة األخذ بالحد األدنى للزيارات الموصى بها في فترة ما قبل الـوالدة ٢٠١٣-٢٠٠٦٪ في الفترة ٨١تناهز 
                                                           

   /Countdown to 2015: Maternal, Newborn & Child Survival, at http://www.countdown2015mnch.org انظر   ١
  .)٢٠١٣تشرين الثاني/ أكتوبر  ٢٩في (تم االطالع 

   في الموقع "الوفاء بالوعود وقياس النتائج"انظر التوصيات الواردة في الوثيقة:    ٢
development_goals/accountability_commission/en/  http://www.who.int/topics/millennium_ ــــ(ت ــــم االطـــــــ ــــالع فــــــــ ي ـــــــــ
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ا أثــر ممــ. وطــرأت زيــادة علــى معــدالت االســتفادة مــن مرافــق التوليــد، فقــط ٪٥٦ ، كانــتوهــو أربــع زيــارات أو أكثــر
وهي مساعدة بالغة األهمية لخفض  -تأثيرًا إيجابيًا على نسبة الوالدات التي تتم بمساعدة عاملين صحيين ماهرين 

مـــن أقـــاليم  ٪ فـــي ثالثـــة٩٠حيـــث تجـــاوزت نســـبة  –الوفيـــات المحيطـــة بـــالوالدة ووفيـــات الولـــدان ووفيـــات األمهـــات 
. بيـد أن األمـر يتطلـب إدخـال تحسـينات علـى  ٢٠١٢على الصعيد العالمي في عام  ٪٧٢المنظمة، بمتوسط قدره 

  ٪.٥٠الوضع، في اإلقليم األفريقي على سبيل المثال، حيث تبلغ نسبة التغطية أدنى قليًال من 
  

ـــغ عـــدد الفتيـــات ا  -١١ عامـــًا حـــوالي  ١٩و ١٥مـــارهن بـــين عن تتـــراوح ألمراهقـــات اللـــواتي يلـــدن ســـنويًا ممـــويبل
٪ تقريبــًا مــن إجمــالي عــدد الــوالدات فــي ١١مليــون فتــاة. ويســتأثر األطفــال المولــودون ألمهــات مراهقــات بنســبة  ١٦

٪ تـتم فـي البلـدان الناميـة. والمضـاعفات الناجمـة عـن الحمـل والـوالدة فـي البلـدان ٩٥منهـا نسـبة  ،أنحاء العـالم كافـة
لمتوســطة الــدخل هــي مــن األســباب الرئيســية الموديــة بحيــاة المراهقــات فــي الفئــة العمريــة المنخفضــة الــدخل وتلــك ا

ُقدِّر عدد حاالت اإلجهاض غير المأمونة بين الفتيات المنتميات إلى تلك الفئة العمريـة  ٢٠٠٨المذكورة. وفي عام 
أيضـًا. ومعـدل وفيـات الفتـرة ع صـحة الرضـ ماليين حالة. وتؤثر التبعـات الوخيمـة إلنجـاب المراهقـات علـى ٣بنحو 

٪ منــه بــين الرضــع ٥٠عامــًا أعلــى بنســبة  ٢٠المحيطــة بــالوالدة بــين الرضــع المولــودين ألمهــات تقــل أعمــارهن عــن 
عامـــًا. كـــذلك فـــإن مواليـــد األمهـــات المراهقـــات أكثـــر عرضـــة  ٢٩و ٢٠المولـــودين ألمهـــات تتـــراوح أعمـــارهن بـــين 
د يـؤدي إلـى ارتفـاع معـدل المخـاطر الصـحية التـي يتعـرض لهـا الرضـع النخفاض الوزن عند الوالدة، األمـر الـذي قـ

مبـــادئ توجيهيـــة لمنـــع حمـــل المراهقـــات المبكـــر  ٢٠١١المعنيـــون ألجـــل طويـــل. وقـــد أصـــدرت المنظمـــة فـــي عـــام 
، وهــي تقــوم بتزويـــد البلــدان بالــدعم الـــالزم إلدراج ١والحصــائل اإلنجابيــة الرديئــة المترتبـــة عليــه فــي البلـــدان الناميــة
  األنشطة ذات الصلة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية.

  
وتــوفر األمانــة الــدعم للبلــدان فــي مجــال اعتمــاد تــدخالت حاســمة لتســريع عجلــة التقــدم المحــرز مــن أجــل   -١٢

إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية للجميع. وعلى سبيل اإلسهام في استيفاء االلتزامات التي ُأعِلن عنها خالل مـؤتمر 
ة ملخصات سياساتية بشأن اسـتراتيجيات ، أصدرت المنظم٢٠١٢ تموز/ يوليو ١١(لندن، قمة لندن لتنظيم األسرة 

ترمي إلى تحقيق الحد األمثل من إمكانات القوى العاملة الصحية ألجل تقديم خـدمات موضـوعية فـي ميـدان تنظـيم 
األسـرة؛ وزيـادة اسـتخدام وســائل منـع الحمـل الفعالـة ألجــل طويـل ودائـم؛ وتوسـيع نطــاق إتاحـة الخـدمات للمراهقــات؛ 

وتشمل التزامات المنظمة األخرى: زيادة نطاق الخيارات بين وسائل منع الحمـل  ٢الصحي. وتعزيز استجابة النظام
وعدد األنواع المختلفة المتاحة من هذه الوسائل من خالل أنشطة البحث والتطوير؛ وزيادة توافر وسائل منع الحمل 

  ع.العالية الجودة من خالل اختبار صالحية المنتجات مسبقًا وآليات المسار السري
  

إلــــى  ١٩٩٠ماليــــين وفــــاة فــــي عــــام  ٤‚٦وانخفــــض إجمــــالي عــــدد وفيــــات األطفــــال الحــــديثي الــــوالدة مــــن   -١٣
إلـــى  ٣٣. وهـــبط فـــي الفتـــرة نفســـها معـــدل وفيـــات األطفـــال الحـــديثي الـــوالدة مـــن ٢٠١٢مليـــون وفـــاة فـــي عـــام  ٢,٩
وتيــرة ذلــك االنخفــاض أبطــأ ٪. وكانــت ٣٧مولــود حــي، ممــا يمثــل انخفاضــًا بنســبة تزيــد علــى  ١٠٠٠وفــاة لكــل  ٢١

مقارنة بمعدل انخفاض وفيات األطفال عمومًا، وارتفعت نسبة وفيـات األطفـال دون سـن الخامسـة أثنـاء فتـرة الـوالدة 
. ويعــد االبتســار الســبب الرئيســي لوفيــات األطفــال ٢٠١٢٪ فــي عــام ٤٤إلــى  ١٩٩٠٪ فــي عــام ٣٧الحديثــة مــن 

رئيسي لوفيات األطفال دون سن الخامسة. وأصدرت المنظمة وشركاؤها  الحديثي الوالدة وهو يمثل اآلن ثاني سبب

                                                           
١  WHO guidelines on preventing early pregnancy and poor reproductive health outcomes among adolescents in 

developing countries. Geneva: World Health Organization; 2011.                                                                               

فــي تــم االطــالع ( http://www.who.int/reproductivehealth/topics/family_planning/policybriefs/en/index.htmlانظــر    ٢
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يسـلط الضـوء علـى حلـول مثبتـة علميـًا إلنقـاذ أرواح  ١أول تقرير عالمي عن اإلجراءات المتعلقة بـالوالدات المبتسـرة
والعجـز. وانخفـض المولودين قبل األوان وتوفير الرعاية الالزمة للرضع المبتسرين والحد من ارتفـاع معـدالت الوفـاة 

مليــــون حالــــة فــــي  ٢‚٦إلــــى  ١٩٩٥ماليــــين حالــــة فــــي عــــام  ٣العــــدد التقــــديري العــــالمي لحــــاالت اإلمــــالص مــــن 
إلـــى  ١٩٩٥فـــي عـــام  ١٠٠٠الـــة لكـــل ح ٢٢٪، مـــن ١٥، وبـــذلك تراجـــع معـــدل تلـــك الحـــاالت بنحـــو ٢٠٠٩ عـــام
  .٢٠٠٩مولود في عام  ١٠٠٠حالة لكل  ١٩
  

للوقايـة ويتسم توفير الرعاية األساسية خالل الوالدة والمرحلـة المبكـرة التاليـة للـوالدة بأهميـة حاسـمة بالنسـبة   -١٤
ب في وفاة األطفال الحديثي الـوالدة واألمهـات وتـدبيرها عالجيـًا. وتقـوم المنظمـة بتحـديث من االعتالالت التي تتسب

أمــراض األمومــة والفتــرة المحيطــة بــالوالدة  الوقايــة مــن أهــمعايــة الصــحية بشــأن مبــادئ توجيهيــة لمقــدمي خــدمات الر 
وفتــرة الــوالدة الحديثــة وتــدبيرها عالجيــًا، بوســائل منهــا اســتخدام األســتيرويدات قبــل الــوالدة فــي حالــة مخــاض الــوالدة 

طريقــة المبتســرة، ودعــم التبكيــر فــي اســتهالل الرضــاعة الطبيعيــة والتعويــل عليهــا حصــرًا، ورعايــة األم لطفلهــا علــى 
د أحوال األطفال المولودين حديثًا وأمهاتهم. وقـد حـدَّثت المنظمـة مبـادئ توجيهيـة ة لتفقالكنغر، والقيام بزيارات منزلي
يتعلق بمدة البقاء الدنيا في مرفق بعد الوالدة ومحتوى المقابالت ألغراض الرعاية  فيما ٢بشأن الرعاية التالية للوالدة

  الخاصة باألم والطفل.  المتسقة التوصيات تقدمالتالية للوالدة وعددها ومواعيدها، 
  

دة واشتركت المنظمة مع شركاء في وضع    -١٥ "كل مولود: خطـة عمـل مـن أجـل وضـع حـد  العمل خطةمسوَّ
كاستجابة دوليـة للحاجـة الملحـة إلـى تسـريع تخفـيض وفيـات الولـدان فـي األيـام األلـف  ٣ي ُيمكن تالفيها"للوفيات الت

األخيــرة الباقيــة علــى حلــول الموعــد النهــائي لتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، ومــا بعــده. وقــد ُوضــعت الخطــة مــن 
هــت ة لرابطــات المهنيــين الصــحيين. ونو خــالل عمليــة تشــاورية واســعة مــع الــدول األعضــاء ومنظمــات شــاملة دوليــ

) ٢٠١٣تشـرين األول/ أكتـوبر  ٢٥-٢١لغرب المحيط الهادئ في دورتها الرابعة والسـتين (مـانيال،  اإلقليميةاللجنة 
التــي وضــعتها  ٤)،٢٠٢٠-٢٠١٤بخطــة العمــل الخاصــة بالولــدان المتمتعــين بالصــحة فــي غــرب المحــيط الهــادئ (

  المنظمة واليونيسيف.
  

صـحيفة وقـائع عـن الشـذوذات الخلقيـة  األمانـة، نشـرت ١٧-٦٣ج ص علقـرار للطلـب الـوارد فـي اتجابة واس  -١٦
. وأنتجت المنظمة دليًال وَبَنت قدرًة بشأن ترصد ٥اإللكتروني المنظمة وأدرجت موضوعًا صحيًا ذا صلة على موقع

ين. وحـدَّثت المنظمـة القـيم الفاصـلة فيمـا هذه االعتالالت في المقـر الرئيسـي وفـي األقـاليم بالتعـاون مـع شـركاء دوليـ
يتعلق بتركيزات فوالت المصل وفوالت الكريات الحمـر المرتبطـة بعيـوب األنبـوب العصـبي التـي ُيمكـن الوقايـة منهـا 

. ستســقاء الــدماغيمــت أحــداثًا لزيــادة وعــي الجمهــور بالُسنُســنة المشــقوقة واالين النســاء فــي ســن اإلنجــاب، كمــا نظبــ
زالـــت ل الحمـــل والرضـــاعة الطبيعيـــة. ومامضـــادة للفيروســـات القهقريـــة خـــالوتـــدعم األمانـــة ترصـــد ســـمية العوامـــل ال

المنظمة تشارك في مبادرة مكافحة الحصبة والحصبة األلمانية، وهي مجهود تعاوني مع اليونيسيف ومؤسسة األمم 
يكية. وينشـط المتحدة والصليب األحمر األمريكي ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في الواليات المتحدة األمر 

المكتــب اإلقليمـــي لجنـــوب شـــرق آســـيا علـــى وجـــه الخصـــوص فــي مجـــال التوثيـــق وبنـــاء القـــدرات بشـــأن الوقايـــة مـــن 
الشــذوذات الخلقيــة واكتشــافها. ويواصــل المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين عملــه مــع اليونيســيف وشــركاء آخــرين بشــأن 

                                                           
١   Born too soon: the global action report on preterm birth. Geneva: World Health Organization; 2012.  
٢   WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn. Geneva: World Health Organization; 2014. 

دة    ٣  .٦٧/٢١جفي الوثيقة  مقدمةخطة العمل مسوَّ

  .WPR/RC64/9الوثيقة    ٤
/ آذار ١٨(تــــــم االطــــــالع فــــــي  /http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs370/enمتــــــاح علــــــى الــــــرابط التــــــالي:    ٥

 ).٢٠١٤ مارس
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هــري مــن األم إلــى الطفــل فــي أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة المبــادرة اإلقليميــة للقضــاء علــى انتقــال فيــروس األيــدز والز 
  الكاريبي. 

  
وبالتعـــاون مـــع مفوضـــية األمـــم المتحـــدة الســـامية لحقـــوق اإلنســـان واليونيســـيف وشـــراكة صـــحة األم والوليـــد   -١٧

والطفل وشركاء آخرين، اضطلعت المنظمة بدور رئيسي في مواصلة صوغ وتدعيم نهج مستند إلى حقوق اإلنسـان 
ن صحة النساء واألطفال. ودعمت المنظمـة لجنـة حقـوق الطفـل فـي إعـدادها لتعليـق عـام علـى حـق األطفـال لتحسي

في الصحة ومجلس حقوق اإلنسان في إعداد إرشادات تقنية بشأن تطبيق نهـج مسـتند إلـى حقـوق اإلنسـان للقضـاء 
، أعـدت المنظمـة تقريـرًا عـن وفيـات على دعوة من المجلس على مراضة ووفيات األمومة التي ُيمكن تالفيها. وبناءً 

ى إلـى اعتمـاد قـرار للمجلـس بشـأن ال في مجال حقوق اإلنسان، مما أداألطفال دون سن الخامسة كمصدر لالنشغ
وفيـات األطفــال دون ســن الخامسـة ودعــوة إلــى إعـداد إرشــادات تقنيــة بشـأن تطبيــق نهــج مسـتند إلــى حقــوق اإلنســان 

، أطلقـت ٢٠١٣مكـن تالفيهـا بـين األطفـال دون سـن الخامسـة. وفـي أيـار/ مـايو لتخفيض الوفيات والمراضـة التـي يُ 
بـاع نهـج مسـتند إلـى حقـوق اإلنسـان علـى صـحة النسـاء واألطفـال، بمـا ُيثبـت ظمة الدراسة مع بّينات عن أثر اتالمن

ُيســهم فــي تحســين أن تطبيـق مثــل هــذا الــنهج يســاعد الحكومــات علــى االمتثـال لتعهــداتها الوطنيــة والدوليــة الُملزمــة و 
  صحة النساء واألطفال. 

  
ونشــر فريــق الخبــراء المســتقل المعنــي باســتعراض المعلومــات والمســاءلة عــن صــحة المــرأة والطفــل تقريــره    -١٨

، وهــو تقريــر رفعــه المــدير العــام إلــى األمــين العــام لألمــم المتحــدة خــالل الــدورة ٢٠١٣الثــاني فــي أيلــول/ ســبتمبر 
ن على وزراء الصحة، يتعي أنهت التقرير الرئيسية والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة. وقد شملت توصيا ثامنةال

وطنيــة تــديرها البلــدان وشــاملة وشــفافة وتشــاركية للنهــوض بصــحة  إشــراف) إيــالء األولويــة آلليــات ١مــع شــركائهم، (
ة مستقلة لرصد اإلجراءات الرامية إلى تحقيـق برنـامج ) تشجيع آلية مساءل٢النساء واألطفال، وتقييم هذه اآلليات؛ (

إدراج  )٣(، واســتعراض هــذه اإلجــراءات وتحســينها باســتمرار؛ ٢٠١٥عمــل التنميــة المســتدامة لمرحلــة مــا بعــد عــام 
مؤشر خاص بالمراهقين في جميع آليات رصـد صـحة النسـاء واألطفـال، وٕاشـراك الشـباب بصـورة مجديـة فـي جميـع 

) إيــالء األولويــة لجــودة الرعايــة مــن أجــل تعزيــز قيمــة ٤ات التــي تــؤثر فــي النســاء واألطفــال؛ (هيئــات رســم السياســ
) توســيع القــوى العاملــة الصــحية وتــدعيمها ٥الــنهج المســتند إلــى حقــوق اإلنســان بالنســبة لصــحة النســاء واألطفــال؛ (

ي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ سيما فو يؤدي إلى أثر قابل للقياس، والمن أجل خدمة النساء واألطفال على نح
ال وُنُظــم اإلحصــاءات جعــل التســجيل المــدني الشــامل والفعــ) إطــالق حركــة جديــدة فــي ســبيل تحســين البيانــات، و ٦(

  . ٢٠١٥الحيوية هدفًا إنمائيًا صريحًا لمرحلة ما بعد عام 
  

 ١،ى المجـالت األكاديميـةفـي إحـد إطار عالمي خاص باالستثمار فيما يتعلق بصحة المـرأة والطفـل وُنشر  -١٩
 ٢).٢٠١٢ُأِعـــد اســـتجابة لتوصـــية مـــن فريـــق الخبـــراء المســـتقل المعنـــي باالســـتعراض فـــي تقريـــره األول ( وكـــان قـــد

صــحة النســاء واألطفــال مباشــرة، وأثــر هــذه  تحســنتــدخالت الخمســين المعــروف أنهــا ويســتعرض اإلطــار تكــاليف ال
 ٢٠١٣دوالرات أمريكيــة إضــافية ســنويًا للفــرد مــن عــام  ٥اســتثمار  أنن وعائــداتها االقتصــادية. وهــو ُيبــي التــدخالت

ماليــين  ٥مليــون حالــة وفــاة بــين األطفــال و ١٤٧مليــون حالــة إمــالص و ٣٢ تالفــي ، يمكِّــن مــن٢٠٣٥وحتــى عــام 
 معنيـة بالمعلومـات والمسـاءلةلتنفيـذ توصـيات اللجنـة ال وهو العام الثـاني ،٢٠١٣وفي عام األمهات.  حالة وفاة بين

بلـدًا هـي موضـع  ٧٥علـى المسـتوى القطـري. ومـن بـين   نحـو العمـلالً تحـو عن صحة المرأة والطفل، ثبت أن هناك 
                                                           

١ Stenberg K, Axelson H, Sheehan P, Anderson A, Metin Gülmezoglu A, Temmerman M et al. Advancing social 
and economic development by investing in women’s and children’s health: a new Global Investment Framework. 
The Lancet. 2013. doi:10.1016/S0140-6736(13)62231-X.                                                                                           

فريــق الخبــراء المســتقل المعنــي باســتعراض المعلومــات كــل امــرأة وكــل طفــل: مــن االلتزامــات إلــى العمــل: التقريــر األول ل   ٢
 .٢٠١٢. جنيف، منظمة الصحة العالمية، والمساءلة عن صحة المرأة والطفل
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بلـــدًا تمـــويًال تحفيزيـــًا لـــدعم أطـــر  ٥٦بلـــدًا ُأطـــرًا وخـــرائط طريـــق وطنيـــة بشـــأن المســـاءلة وتلقـــى  ٦٨التركيـــز، أكمـــل 
بلـدًا  ٤٠سياسي لتعزيز التسجيل المدني وُنظم اإلحصاءات الحيوية، حيـث أكمـل الدعم ال يزدادالمساءلة الوطنية. و 

تقييمات لتوجيه تحسين نظمهـا. ويجـري ثالثـة وخمسـون بلـدًا استعراضـات منتظمـة لقطـاع الصـحة الـوطني، يشـارك 
ين بلــدًا فيهــا علــى نحــو متزايــد العديــد مــن الشــركاء، بمــا فــي ذلــك شــركاء مــن المجتمــع المــدني. ولــدى ســبعة وعشــر 

ـــزًا علـــى الصـــحة اإلنجابيـــة وصـــحة األمهـــات  اســـتراتيجيات وطنيـــة بشـــأن الصـــحة اإللكترونيـــة، يشـــمل أغلبهـــا تركي
حســابات نظــام  بلــدًا المــوارد باســتخدام نهــج منســق يســتند إلــى منهجيــة خمســة وعشــرونوالولــدان واألطفــال. ويتتبــع 

/ منظمة الصـحة لمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيةا/ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديالصحة ل
وقد تحول النهج المتبع عن استخدام استعراضات وفيات األمهات إلى استخدام ُنظم ترصد وفيات  .٢٠١١العالمية 

مع شركاء في التنمية. ولدى العديد  ةمماثل أو وثيقةاتفاق على ن بلدًا و أربع عوقّ و  األمهات واالستجابة لمقتضياتها.
من البلدان ُنظم معلومات صحية معززة كما تستخدم أغلب المؤشرات األحد عشر الموصى بهـا مـن اللجنـة. ويقـوم 
شركاء من قبيل االتحاد األوروبي والصندوق العـالمي لمكافحـة األيـدز والسـل والمالريـا والتحـالف العـالمي مـن أجـل 

مساعدة في مجـال مكافحـة األيـدز باالسـتثمار علـى نحـو اللقاحات والتمنيع وخطة رئيس الواليات المتحدة الطارئة لل
متزايد مباشرًة في القدرات الوطنية على رصد النتائج وٕاجراء االستعراضـات، بمـا فـي ذلـك نظـم المعلومـات الصـحية 

  وجودة البيانات وبناء القدرة التحليلية من أجل إجراء استعراضات صحية أقوى والمشاركة في الحوار السياساتي.
  

ة بالمالريــا فــي ويواجــه نصــف ســكان العــالم تقريبــًا مخــاطر اإلصــابة بالمالريــا، وقــد أدت حــاالت اإلصــاب  -٢٠
ع غيــر مســبوق فــي حالــة وفــاة. ونتيجــة لتوســ ٦٢٧ ٠٠٠مليــون حالــة إلــى  ٢٠٧ر عــددها بنحــو والمقــد ٢٠١٢ عــام

٪ على الصعيد العالمي ٢٩ريا بنسبة تدابير الوقاية من المالريا ومكافحتها، انخفض المعدل المقدر لإلصابة بالمال
٪. وتشـــــير التقـــــديرات إلـــــى أن حيـــــاة ٤٢، كمـــــا انخفضـــــت معـــــدالت الوفيـــــات بنســـــبة ٢٠١٢و ٢٠٠٠بـــــين عـــــامي 

 –ة عـبء المـرض أغلـبهم فـي بلـدان تعـاني مـن شـد – ٢٠١٢و ٢٠٠٠مليون شخص ُأنِقذت فيما بين عـامي  ٣,٣
، وهــو ٢٠١٥بحلــول عــام  ٪٧٥بالمالريــا لــديها بــأكثر مــن بلــدًا فــي طريقهــا إلــى تخفــيض حــاالت اإلصــابة  ٥٢وأن 
على الصعيد العالمي بلدًا  ٤١. بيد أن ٢-٥٨ج ص عيتماشى مع الغاية التي حددتها جمعية الصحة في القرار  ما

بـــرز الحاجــة إلــى بــذل المزيـــد مــن الجهــود لتحســـين انــات لتتبــع التقـــدم المحــرز، ممــا ييكفـــي مــن البي تفتقــر إلــى مــا
٪ تقريبـــًا مـــن ٨٠أن نســـبة قـــدرها  ٢٠١٢ن التقـــديرات المتاحـــة لعـــام التشخيصـــي للمالريـــا وترصـــدها. وتبـــياالختبـــار 

٪ من حاالت الوفاة بسبب المالريا حدثت في ٨٠ تزيد علىبلدًا وأن نسبة  ١٨حاالت اإلصابة بالمالريا وقعت في 
 المعالجة بمبيدات الحشرات والرش ويحتاج األمر إلى توسيع التغطية بتدخالت من قبيل الناموسيات بلدًا فقط. ١٧

ال، وٕادامــة هــذه التغطيــة، للحيلولــة دون عــودة ظهــور ختبــارات التشخيصــية والعــالج الفعــالثمــالي داخــل المبــاني واال
  المرض وحدوث الوفيات المرتبطة به.

  
؛ وقـد انخفـض ٢٠٠٦صابة بالسل في العالم سنويًا ينخفض ببطء منذ عام عدد الحاالت الجديدة لإل وظل  -٢١

. كذلك فإن معدالت اإلصابة آخذة في االنخفاض أيضـًا فـي جميـع أقـاليم ٢٠١٢و ٢٠١١٪ بين عامي ٢,٤بنسبة 
، وتشـير االتجاهـات إلـى ١٩٩٠٪ منـذ عـام ٤٥المنظمة الستة. وانخفـض معـدل الوفيـات الناجمـة عـن السـل بنسـبة 

. وجـرى الحفـاظ علـى معـدالت النجـاح ٢٠١٥٪ علـى الصـعيد العـالمي بحلـول عـام ٥٠معدل االنخفاض سيبلغ أن 
ايـة التـي ٪ أو أكثـر (الغ٨٥عنـد مسـتويات عاليـة بلغـت  ٢٠٠٧في عالج المـرض علـى الصـعيد العـالمي منـذ عـام 

زال مرتفعـًا حيــث ل مـا). بيـد أن عــبء السـ١٩٩١عـام  ٨-٤٤ج ص عة فــي القـرار مـر حـددتها جمعيـة الصـحة ألول 
٪ تقريبـًا منهـا بأشـخاص ١٣ماليـين حالـة، تتعلـق نسـبة  ٨‚٦بنحـو  ٢٠١٢ُقدِّر عدد حاالت السل الجديـدة فـي عـام 

ــــات بنحــــو  ــــاعي البشــــري، وعــــدد الوفي ــــروس العــــوز المن ــــك  ١,٣مــــن المتعايشــــين مــــع في ــــي ذل ــــاة (بمــــا ف ــــون وف ملي
  بشري).شخص من المصابين بفيروس العوز المناعي ال ٣٢٠ ٠٠٠
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ـــدة لإلصـــابة بفيـــرو   -٢٢ ـــدِّر عـــدد الحـــاالت الجدي ـــاعي البشـــري بنحـــو وعلـــى الصـــعيد العـــالمي، ُق س العـــوز المن
الــــذي بلــــغ  ٢٠٠١لمنـــاظر فــــي عــــام ٪ عــــن العــــدد ا٣٣، وهــــو مـــا يقــــل بنســــبة ٢٠١٢مليـــون حالــــة فــــي عــــام  ٢‚٣
ًا مـن إجمـالي عـدد المصـابين بعـدوى ٪ تقريبـ٧٠ماليين حالة. وتستأثر أفريقيا جنـوب الصـحراء الكبـرى بنسـبة  ٣‚٤

ن فــرص إتاحــة العــالج باألدويــة تحســو  أدت حــاالت العــدوى الجديــدةو  فيــروس العــوز المنــاعي البشــري فــي العــالم. 
مليـون  ٣٥المنقذة للحياة إلى زيـادة عـدد المتعايشـين مـع الفيـروس (قُـدر عـددهم بنحـو  المضادة للفيروسات القهقرية

فـي البلـدان المنخفضـة الـدخل وتلـك  ماليـين شـخص ٩,٧تلقـى العـالج  ٢٠١٢ام ). وفي ع٢٠١٢شخص في عام 
وأصـــبح هنـــاك عـــدد أكبـــر مـــن األشـــخاص المتعايشـــين مـــع الفيـــروس الـــذين يســـتحقون العـــالج   .المتوســـطة الـــدخل

وس مبادئ التوجيهية المجمعة بشأن استخدام األدوية المضادة للفيروسات القهقرية في عالج العدوى بفيـر بموجب ال
  .٢٠١٣الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في عام  ١،العوز المناعي البشري والوقاية منه

  
مـن أمـراض المنـاطق المداريـة المهملـة المتوطنـة  ١٧وتعمل المنظمة من أجل القضاء على مجموعـة مـن   -٢٣
بيئــات المداريــة ودون مليــون شــخص فــي ال ١٠٠٠بلــدًا. وُتلحــق هــذه العــداوى المزمنــة الضــرر بــأكثر مــن  ١٤٩فــي 

 المبلـغالمثقبيـات األفريقـي البشـري ة عـداوى فـي الفـرد الواحـد. وقـد انخفضـت أعـداد حـاالت داء المدارية وتسبب عـد
همـا  –. وُيستهدف استئصال مرضـين حالة ١٠ ٠٠٠حيث بلغت أقل من  عاماً  ٥٠عنها إلى أدني مستوياتها منذ 

، علــى الترتيــب. وُيســتهدف الــتخلص مــن داء الفيالريــات ٢٠٢٠و ٢٠١٥ فــي عــامي – الــدَّاُء الُعلَّيِقــيّ داء التنينــات و 
،  كمـا جـرى الـتخلص مـن الجـذام كمشـكلة صـحية عموميـة فـي ٢٠٢٠اللمفي كمشكلة صحية عمومية بحلـول عـام 

ع أمراض المناطق المداريـة بلدًا. وعلى الرغم من أن تنو  ١٢٢وعددها بلدًا من البلدان التي كان متوطنًا فيها  ١١٩
المهملــة يثيــر التحــديات، فإنــه يتــيح أيضــًا فرصــًا لتــدعيم الــنظم الصــحية وتعزيــز وصــول الجميــع للعــالج. وبفضــل 

الجهـود مـن  الحمالت التي تقودها المنظمة، يجري عالج مئات الماليين من النـاس سـنويًا باألدويـة الوقائيـة. وتُبـَذل
مـن  –وهـي العـدوى الفيروسـية األسـرع انتشـارًا فـي العـالم  –الضـنك ومكافحتهـا  أجل الموائمة بين الوقاية مـن حمـى

التـــي وضـــعتها المنظمـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن حمـــى الضـــنك ومكافحتهـــا للفتـــرة خـــالل االســـتراتيجية العالميـــة الجديـــدة 
الضــنك مــن مراضــة ووفيــات علــى الســواء بحلــول  إلــى تخفــيض مــا يــنجم عــن حمــىّ  ، التــي تهــدف٢٠٢٠-٢٠١٢
 ١٢-٦٦ج ص عفـي القـرار  العالمية السادسة والستون ، قررت جمعية الصحة٢٠١٣. وفي أيار/ مايو ٢٠٢٠ عام

تسريع الجهود للتغلب على األمراض السبعة عشر عـن طريـق حـث الـدول األعضـاء والشـركاء الـدوليين علـى زيـادة 
لمجموعة المتنوعة من األمراض والـتخلص منهـا واستئصـالها مـن خـالل التركيـز علـى الدعم من أجل مكافحة هذه ا

  القيادة وملكية البرامج في البلدان المتضررة.
  

ميــاه الشــرب وخــدمات الصــرف الصــحي األساســية ضــمن نطــاق التوســع فــي إتاحــة وينــدرج العمــل بشــأن   -٢٤
تعلــق بميــاه الشــرب، طبقــًا للقيــاس بالمؤشــر البــديل فيمــا ي ٢٠١٢جــيم. وقــد تحققــت هــذه الغايــة فــي عــام -٧الغايــة 

، بلغت نسبة السكان الذين استخدموا مصدرًا ٢٠١١الخاص بالوصول إلى مصادر محسَّنة لمياه الشرب. ففي عام 
. وقد ُأحِرز في هذا المضـمار تقـدم مثيـر لإلعجـاب، ١٩٩٠٪ في عام ٧٦٪ مقارنة بنسبة ٨٩محسنًا لمياه الشرب 

تــات فيمــا بــين األقــاليم وبــين المنــاطق الحضــرية والريفيــة وبــين األغنيــاء والفقــراء. فعلــى الــرغم مــن أن وٕان شـابته تفاو 
٪ على األقل في أربعة من أقاليم المنظمة، فإنها التزال منخفضة في اإلقلـيم األفريقـي وٕاقلـيم ٩٠نسبة التغطية تبلغ 

. ٢٠١٥أن يعجز هذان اإلقليمـان عـن تحقيـق غايـة عـام يتوقَّع، استنادًا إلى معدل التقدم الحالي، و  ،شرق المتوسط
إلـــى مرافـــق إصـــحاح  ١٩٩٠مليـــون شـــخص منـــذ عـــام  ١٩٥٠وفيمـــا يخـــص مرافـــق اإلصـــحاح األساســـية، وصـــل 

فتقرون يزالون يثُلث سكان العالم) الأكثر من مليون شخص ( ٢٥٠٠كان نحو  ٢٠١٢محسنة؛ ومع ذلك ففي عام 
لبلـوغ الغايـة المتعلقـة بالخـدمات الصـحية علـى الصـعيد غيـر كـاٍف التقـدم الـراهن معدل ُيعد . و إلى مثل هذه المرافق

                                                           
هقريـة فـي عـالج العـدوى بفيـروس العـوز المنـاعي المبادئ التوجيهية الُمجمَّعة بشأن استخدام األدوية المضـادة للفيروسـات الق   ١

 .٢٠١٣ ،منظمة الصحة العالمية ،التوصيات الخاصة بنهج الصحة العمومية، حزيران/ يونيو. جنيف البشري والوقاية منها:
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جيم المتعلقة بالخدمات -٧العالمي. وقد دعا األمين العام لألمم المتحدة إلى مضاعفة الجهود من أجل بلوغ الغاية 
ة التقنيـة ة والمسـاعدأزمـة الخـدمات الصـحية مـن خـالل الـدعو  مة ملتزمة بتعبئة قطاع الصـحة لحـلالصحية. والمنظ

  ن.   والرصد العالمي المحس
  

ا يـرغمهم علـى اللجـوء إلـى القطـاع نقـص األدويـة فـي القطـاع العـام، ممـواليزال الكثيـرون يواجهـون مشـكلة   -٢٥
ُأجريـــت فـــي الفتـــرة بـــين عـــامي  الخـــاص الـــذي يمكـــن أن تكـــون أســـعار األدويـــة فيـــه أعلـــى بكثيـــر. وتشـــير مســـوحات

دوية أساسية (جنيسة) مختارة تتوافر في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الـدخل إلى أن أ ٢٠١٢و ٢٠٠٧
٪ فقـــط مـــن مرافـــق القطـــاع العـــام فـــي المتوســـط. وكانـــت أســـعار األدويـــة الجنيســـة األرخـــص ســـعرًا المباعـــة ٥٧فـــي 

مــثًال فــي  ١٦ للمرضــى فــي القطــاع الخــاص خمســة أمثــال األســعار المرجعيــة الدوليــة فــي المتوســط (وقــد تصــل إلــى
ل عقبـة فـي سـبيل حصـول األسـر ذات الـدخل المـنخفض دوية الجنيسة األقل سعرًا قـد تمثـبعض البلدان). وحتى األ

فـــي البلــــدان الناميــــة علـــى العالجــــات الشــــائعة. ويـــدفع المرضــــى الــــذين يعـــانون مــــن أمــــراض مزمنـــة أعلــــى ســــعر. 
عــالمي مــن األمــراض المزمنــة متــوافرة، بيــد أن وصــول ل غالبيــة العــبء الجــات الفعالــة لالعــتالالت التــي تشــكفالعال

  الجميع إليها اليزال أمرًا بعيد المنال.
  

ويســتند تحليــل المشــهد العــالمي واإلقليمــي إلــى البيانــات الُقطريــة المتاحــة للمنظمــة، والتــي ُتســتكمل باســتخدام  -٢٦
ن عديـدة تفتقـر إلـى البيانـات التـي يعـول عليهـا النمذجة اإلحصائية لسد الفجوات التي تتخلل البيانـات. فمازالـت بلـدا

والمالئمــة التوقيــت لتتبــع التقــدم واألداء علــى الصــعيدين الــوطني ودون الــوطني. وثمــة حاجــة ملحــة إلــى تعزيــز ُنظــم 
المعلومـات الصــحية الوطنيـة مــن أجـل الرصــد الـدقيق للتقــدم الُمحـرز صــوب تحقيـق الغايــات علـى الصــعيد العــالمي 

      لوطني.والوطني ودون ا
  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 

  
  إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير. ةمدعو  جمعية الصحة  -٢٧
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