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  تغذية الرضع وصغار األطفال   :ألف
 
مة الصحة العالمية تعزيز تغذية الرضع وصغار األطفال باعتبار ذلـك مـن التـدخالت               تواصل منظ   -١

اإلنمائية لأللفية، ومنها بشكل خاص الهدفان المتعلقان باستئصال        ) األهداف(البالغة األهمية في تحقيق المرامي      
يجية العالميـة لتغذيـة     شأفة الفقر المدقع والجوع وتقليص معدالت وفيات األطفال، وذلك تمشياً مع االسـترات            

ويتمثل النهج الذي تتبعه المنظمة في هذا الشأن في تقديم الدعم في مجـال إجـراء                . الرضع وصغار األطفال  
البحوث ونشر نتائجها، ووضع الدالئل واألدوات ذات الصلة مع المساعدة على بناء القدرات الوطنيـة عمـالً                 

  .على ضمان تطبيق تلك الدالئل واألدوات
  
قد تعززت أهمية االقتصار على الرضاعة الطبيعية في تقليص وفيات الرضـع بالبينـات الجديـدة                ول  -٢

بها تجربة أجريت مؤخراً فعاليـة الرضـاعة الطبيعيـة          وتوضح النتائج التي خرجت     . المستقاة من عدة بلدان   
 . والحصائل الصحية  المستندة إلى إسداء المشورة في إطار المجتمعات المحلية، في تحسين ممارسات الرضاعة           

وتدل أحدث البينات على أن االقتصار على الرضاعة الطبيعية أو ترجيح كفتها قد يفسر انخفاض نسب انتقـال           
فيروس األيدز من األم إلى الطفل عن مستوياته عندما يتم الجمع بين الرضاعة الطبيعية واستعمال بدائل لـبن                  

 أخرى مماثلة وبعض الدراسات عن معالجـة األمهـات           نتائج دراسات  ٢٠٠٦ وستتاح في غضون عام      ١.األم
  .المرضعات بعالج شديد الفعالية مضاد للفيروسات القهقرية

  
وقدمت المنظمة دعمها للبحوث العملية الجارية في عدد من البلدان في مجال تغذية الرضع من أبنـاء                   -٣

دوات تدريبية، منها دورة تدريبية متكاملة وأدرجت نتائج تلك البحوث في أ   . النساء الالئي يحملن فيروس األيدز    
وكان الغرض من وضعها التعجيل بتدريب . استغرقت خمسة أيام حول موضوع تغذية الرضع وصغار األطفال

وتم استخدام تلك األدوات في سبعة من بلـدان إقلـيم           . تهم على إسداء المشورة   االعاملين الصحيين لتحسين قدر   
  .غرب المحيط الهادئ

  
ف المنظمة على إعداد توجيهات خاصة بالقائمين على إدارة البرامج لمساعدتهم علـى مواءمـة               وتعك  -٤

. التوصيات الخاصة بالتغذية التكميلية لالحتياجات الوطنية، والتأكيد على أهمية تحسين تناول المغذيات الدقيقة            
   ٢. تتجاوز أعمارهم الستة أشهروتم أيضاً نشر معايير تغذية صغار األطفال الذين ال يرضعون أمهاتهم والذين

  
ويجري اآلن تحويل نتائج دراسة النمو المرجعية المشتركة بين المراكز التي أجرتها المنظمـة إلـى                  -٥

، وذلك إلى جانب مجموعة من البرمجيـات والمـواد          ٢٠٠٦معايير لقياس النمو، وسيتم نشرها في بحر عام         
  .توى العالمي الشاملالتدريبية لدعم تطبيق تلك المعايير على المس

  
وتم في إطار عدد من االجتماعات اإلقليمية تحديث المعايير العالمية وأدوات التقيـيم والتـدريب ذات                  -٦

كما أجريت اختبارات ميدانيـة للمـواد المنقحـة       . "رضعيقة لل دمبادرة المستشفيات الص  "الصلة من أجل إحياء     
  .المستخدمة في التدريب والتقييم والرصد

  

                                                      
١   Iliff PJ et al. Early exclusive breastfeeding reduces the risk of postnatal HIV-1 transmission and increases 

HIV-free survival. AIDS 2005 19:699-708.                                                                                              
، جنيف، منظمـة   شهراً من العمر٢٤-٦بادئ التوجيهية لتغذية األطفال غير الرضع بالرضاعة الطبيعية البالغين الم   ٢

 .٢٠٠٥الصحة العالمية، 
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لتخطيط وتقييم البرامج الالزمة لترجمـة      تعكف أمانة المنظمة على تطوير عدد من األدوات العملية          و  -٧
االستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار األطفال إلى خطط عمل وطنية، وكثفت األمانة أيضاً الدعم التقني               

ويجري التأكيد اآلن على التعاون . ركائهاالذي تقدمه في هذا المجال إلى البلدان عن طريق مكاتبها اإلقليمية وش 
 البرامج المسؤولة عن التغذية، والتدبير العالجي المتكامل ألمراض الطفولة، وصحة األمومة، والوقاية من              بين

  .انتقال األيدز وفيروسه من األم إلى الطفل
  
 تخطيطية بلدانيـة،     أربعة اجتماعات  المكتب اإلقليمي ألفريقيا  ، نظم   ٢٠٠٥-٢٠٠٤وفي فترة السنتين      -٨

وبحلول نهاية عام   .  بلداً ١٩وقدم دعمه لدورات لتدريب المدربين على إسداء المشورة بشأن تغذية الرضع في             
  . من العاملين الصحيين٢٠٠٠ مدرباً و٢٥٠، بلغ عدد المتدربين المستفيدين من تلك الدورات ٢٠٠٤

  
إقليميتين في مجال التخطيط وثالث حلقات عمليـة        حلقتين عمليتين   المكتب اإلقليمي لألمريكتين    وعقد    -٩

دون إقليمية، وقدم دعمه إلى عدة بلدان في مجال التدريب على إسداء المشورة بشأن فيروس العوز المنـاعي                  
  .البشري وتغذية الرضع

  
 دورة بلدانية للتدريب على إسداء المشورة بشأن الرضـاعة      المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا    ونظم    -١٠
 بتنظيم دورات تدريبية إلسداء المشورة      المكتب اإلقليمي ألوروبا  وقام  . لطبيعية وفيروس األيدز وتغذية الرضع    ا

المكتـب  بشأن الرضاعة الطبيعية وفيروس األيدز وتغذية الرضع بما يتناسب مع احتياجات اإلقلـيم ووضـع                
 تغذية الرضع، وأنـشأ مجموعـة مـن          مواد تدريبية في مجال إسداء المشورة بشأن       اإلقليمي لشرق المتوسط  

 دعمه إلى حلقات عملية نُظمت في المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئوقدم . الخبراء االستشاريين اإلقليميين
  .ستة بلدان، ولتدريب العاملين الصحيين من خمسة بلدان على التغذية المالئمة للرضع

  
لدول األعضاء من أجل صوغ واسـتعراض التـشريعات         وواصلت المنظمة تقديم دعمها التقني إلى ا        -١١

  ."المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم"الالزمة لتنفيذ 
  
استراتيجية للتعجيل بالتقدم المحرز صـوب بلـوغ المرامـي          : الصحة اإلنجابية   :باء

  ١)بما في ذلك اآلثار على التنمية االقتصادية الوطنية(والغايات اإلنمائية الدولية 
  
نفذت الدول األعضاء واألمانة مجموعة واسعة من األنشطة المتعلقة باسـتراتيجية منظمـة الـصحة                 -١٢

 وذلك بعد اعتمـاد القـرار       ٢، بلوغ األهداف والمرامي اإلنمائية الدولية     للتعجيل بالتقدم المحرز صوب   العالمية  
  . وتوزيعه بشكل واسع١٢-٥٧ع ص ج
  

                                                      
 بناء على طلـب  ١٢-٥٧ع ص ج اإلشارة إلى األثر الناجم عن التنمية االقتصادية الوطنية بعد اعتماد القرار جاءت   ١

 .ءتقدمت به إحدى الدول األعضا
؛ تقر االستراتيجية بالدور الحاسم للصحة اإلنجابية والجنسية في ٢، الملحق ١/سجالت/ ٥٧/٢٠٠٤ج ص عالوثيقة    ٢

تحسين الرعاية قبل الوالدة وفـي      : تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية، وهي تستهدف ثالثة مجاالت ذات أولوية هي          
ان؛ وإيتاء خدمات رفيعة الجودة في مجال تنظيم األسرة، بمـا فـي ذلـك    الفترة المحيطة بها وبعد الوضع ورعاية الولد   

خدمات معالجة العقم؛ والتخلص من اإلجهاض غير المأمون؛ ومكافحة حاالت العدوى المنقولة جنسياً، بمـا فـي ذلـك                   
 الـصحة   العدوى بفيروس األيدز، وعدوى الجهاز التناسلي، وسرطان عنق الرحم وسائر األمراض النسائية؛ وتحـسين             

  .الجنسية
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ويتـضح مـن    .  إلى جميع الدول األعضاء    استبياناً تقييمياً هت األمانة    تنفيذ االستراتيجية، وج   رصدلو  -١٣
 دمج أعضاء عديدة تستخدم هذه االستراتيجية اآلن كإطار شامل لمواصلة الًالردود التي وردت حتى اآلن أن دو

موضوع الصحة اإلنجابية والجنسية في السياسات اإلنمائية الوطنية، وذلك مـن خـالل تعزيـز الـسياسات                 
كما تطبق الدول األعضاء هذه االسـتراتيجية       . ستراتيجيات القائمة أو وضع سياسات واستراتيجيات جديدة      واال
والتعرف على األولويات ورصد التقدم المحرز صوب بلوغ المرامـي فـي مجـال الـصحة                حديد المشاكل   لت

تقييم جودة خدمات الرعايـة      اًوتم أيض .  البرامج الوطنية وتقييمها   اإلنجابية وحقل األدوات االستقصائية لرصد    
واستخدمت بعض الدول األعضاء   . واستخدام االستراتيجية في البدء باستعمال معايير جديدة للممارسة السريرية        

 توفير التجهيزات الالزمة لتحقيق مجانيـة رعايـة الـصحة اإلنجابيـة             تقوم عليه تدابير  االستراتيجية كأساس   
 وهناك بعض البلدان التي     ١.دمة في مجال الصحة اإلنجابية والجنسية     والجنسية ولضمان مأمونية السلع المستخ    

طبقت االستراتيجية في إذكاء وعي بعض الفئات والمجتمعات المعينة، وذلك باالستفادة من وسائل اإلعالم في               
ن في  التعاون بين الشركاء العاملي   أواصر  ، يسرت هذه االستراتيجية توطيد      اًأخيرو. الدعاية واإلعالم الصحيين  

  .مجال إيتاء الخدمات
  
 قلـة اسـتفادة الفقـراء مـن         :هيوتثير القلق   وتؤكد استنتاجات التقييم األولية وجود ثالثة مجاالت          -١٤

 المتخذة لتلبية احتياجات المراهقين؛ وسوء ظروف عمل القائمين على إيتـاء            اإلجراءاتالخدمات؛ وعدم كفاية    
  .الرعاية الصحية

  
 يجري اآلن استكمال أربعة ملخصات للسياسات العامة وهـي تتنـاول            مخاوف،وللتخفيف من تلك ال     -١٥

تلبيـة االحتياجـات الخاصـة      وتمويل الخدمات، مع التأكيد على ضمان التغطية الـشاملة؛          : المواضيع التالية 
  العناصر األساسية الخمسة للـصحة     ودمجوضع التشريعات المساندة وإلغاء الحواجز التنظيمية؛       وبالمراهقين؛  

  .اإلنجابية والجنسية في الخدمات الصحية
  
 إمـدادات  التحالف من أجـل   تم إحراز تقدم في ضمان مأمونية سلع الصحة اإلنجابية عن طريق            قد  و  -١٦

وبالتعاون مع صـندوق األمـم المتحـدة        .  الذي تشارك في عضويته منظمة الصحة العالمية       الصحة اإلنجابية 
لسلع األساسية الالزمة للصحة اإلنجابية، بمـا فـي ذلـك األدويـة             للسكان، وضعت مسودة قائمة مستوفاة با     

كما تم العمل على ضمان إدراج أدوية الصحة اإلنجابية في قائمة منظمة الصحة العالمية              . والتجهيزات األخرى 
  . سلع الصحة اإلنجابيةاالختبار المسبق لصالحيةوتجري اآلن عملية . النموذجية لألدوية األساسية

  
 كُرسـا  قـد  ٢٠٠٥ ويوم الصحة العالمي لعام  ٢٠٠٥،٢التقرير الخاص بالصحة في العالم لعام        وكان  -١٧

وتحلـيالً  لصحة األمهات والولدان واألطفال، وتضمن التقرير أحدث التقديرات لمعدالت الوفيات والمـرض،             
 اً كبير اًقرير إسهام وساهم هذا الت  . لتذليلها للصعوبات التي تعترض التقدم، وتوصيات شاملة        أجراه متخصصون 

 كما تم إصدار خمسة ملخـصات للـسياسات وإدراج          ٢٠٠٥.٣في مؤتمر القمة العالمي لألمم المتحدة في عام         
 لما حدده المـؤتمر الـدولي       اً، وفق ٢٠١٥الصحة اإلنجابية  بحلول عام      خدمات  مرمى تحقيق التغطية الشاملة ب    

 وتم باإلضافة إلـى ذلـك       ٤.امية الصادرة عن مؤتمر القمة    في الوثيقة الخت  ) ١٩٩٤القاهرة،  (للسكان والتنمية   
                                                      

المقصود بسلع الصحة اإلنجابية هو جميع األدوية واألجهزة الالزمة إليتاء خدمات رفيعة الجودة في مجال الـصحة     ١
  .اإلنجابية

جنيـف، منظمـة   .  مكانتهما في المجتمـع طفالً أو أماًال تبخسوا : ٢٠٠٥التقرير الخاص بالصحة في العالم لعام     ٢
  .٢٠٠٥الصحة العالمية، 

  .٢٠٠٥سبتمبر /  أيلول١٦-١٤االجتماع العام الرفيع المستوى للدورة الستين للجمعية العامة لألمم المتحدة،     ٣
  .A/60/L.1الوثيقة     ٤
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فـإن المقـر    ،  اًأخيرو.  صحة األمهات والمواليد واألطفال    المتجول لشؤون تعيين سفير منظمة الصحة العالمية      
سبتمبر  / التي أطلقت في أيلول،ألطفالايستضيف الشراكة من أجل صحة األمهات والولدان والرئيسي للمنظمة 

٢٠٠٥.  
  
 تقييم فوائد هذه االستراتيجية بالنسبة للتنميـة االقتـصادية          وإذا كان من الصعب، في الوقت الراهن،        -١٨

 ،االستفادة من برامج تنظيم األسرةنطاق الوطنية، فإنه، وباالستناد إلى التجارب السابقة، يتوقع أن يؤدي توسيع 
 مع إمكانية   المتاحة أمام النساء   فرص العمل    ةزيادتحسن صحة األمومة و   منها  :  إلى تحقيق نتائج إيجابية    الً،مث

  .إسهام كال الوالدين في تحقيق دخل األسرة والمجتمع
  
ولكي يتسنى مواصلة التقدم نحو تنفيذ االستراتيجية، البد من استدامة الجهود المبذولة فـي مجـاالت                  -١٩

يدز والعدوى بفيروسه باعتبارهـا     العمل ذات األولوية الكبرى كمعالجة مسألة الوقاية والرعاية فيما يخص األ          
  .إحدى مسائل الصحة اإلنجابية والجنسية، وتقييم األثر االقتصادي لالستراتيجية

  
  األسرة والصحة في سياق العيد العاشر للسنة الدولية لألسرة   :جيم

  
ت األطفـال   األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية فيما يتعلق بتقلـيص وفيـا         ) أهداف(التزاماً ببلوغ مرامي      -٢٠

 ويوم  ٢٠٠٥ العالم لعام تقريرها الخاص بالصحة في     وتحسين صحة األمومة، كرست منظمة الصحة العالمية        
ويحدد التقرير التهميش باعتباره أحد المعـالم       . الصحة العالمي لهذه السنة لصحة األمهات والمواليد واألطفال       

حقيق استفادة النساء واألطفال الشاملة مـن الرعايـة         الرئيسية لالمساواة وعقبة كبرى أمام مسيرة التقدم نحو ت        
يدة عن أسباب وفاة المواليد ويدافع بشدة عن االستمرار في تقـديم            دويعرض التقرير أيضاً بيانات ج    . الصحية

خدمات الرعاية طوال العمر وتوفيرها لألم ثم الوليد ثم الطفل، وعبر جميع مستويات نظام إيتاء الخدمات مـن    
إطار المجتمع وحتى اإلحالة، ويبين أن التدبير العالجي المتكامل ألمراض الطفولة هو مـن أهـم                الرعاية في   

  .االستراتيجيات الناجحة ذات المردودية فيما يخص صحة المواليد واألطفال
  
ورافق هذا التقرير إصدار مجموعة من الملخصات اإلعالمية بشأن السياسات وهي تتناول الجوانـب                -٢١

ولقد تم استكمال هذه الملخصات التي حظيت بثنـاء كبيـر فـي اجتمـاع                ١. الصعوبة المحتملة  الهامة وذات 
، ويجـري   )٢٠٠٥مـارس   /  آذار ٨-٧جنيف،  (السياسات الرفيع المستوى لممثلي الدول األعضاء والشركاء        

  . لمناقشة السياسات على المستوى الوطنيياستخدامها اآلن كموضوع أساس
  
، ٢٠٠٥سبتمبر  / أجل صحة األمهات والمواليد واألطفال، والتي أطلقت في أيلول        وتجمع الشراكة من      -٢٢

بين التحالفات القائمة، ومن ثم فإنها توحد، بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة، ووكـاالت األمـم المتحـدة،                  
. لحكوميـة المعنيـة   والرابطات المهنية، والمؤسسات األكاديمية والبحثية، وسائر المؤسسات والمنظمات غير ا         

ؤثرة في القرار في هذا التعاون غير المسبوق تعزيز التغطية الشاملة للتدخالت التي تمكّن              وستتولى الجهات الم  
ويعمل الشركاء العالميون اآلن مع البلدان الناميـة علـى إيجـاد            . األمهات واألطفال من البقاء على قيد الحياة      
االستراتيجيات الوطنية، وتحقيق التكامل واالتساق بين شتى الـنُهج         شراكات وطنية لتتولى تحديث السياسات و     

  .المتبعة، وضمان أقصى قدر من الفعالية في استثمار الموارد
                                                      

  :الملخصات اإلعالمية بشأن السياسات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية   ١
1. Integrating maternal, newborn and child health programmes. 2. Rehabilitating the workforce: the key to 
scaling up MNCH. 3. Access to care and financial protection for all. 4. Working with civil society organizations. 
Geneva, World Health Organization, 2005. 
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يسياً للحـد مـن     ي بشأن تطبيق اتفاقية حقوق الطفل باعتبارها إطاراً قانونياً وتق         التوجيهوسيستمر تقديم     -٢٣
ويشارك موظفو المنظمة في أهم المؤتمرات والحلقات العملية        . هقيناألطفال والمرا صحة  مساواة في مجال    الال

التي تنعقد في مجال الصحة وحقوق اإلنسان، كما يجري دعم البلدان على إعداد وتنفيذ التقييمات والتحلـيالت                 
  .المستندة إلى حقوق اإلنسان فيما يخص صحة األطفال، السيما على مستوى المناطق

  
مؤشرات تنظيم اآلباء لسلوك المراهقين ومؤشرات أخرى لقوة اآلصرة بين اآلباء           ويجري اآلن تحديد      -٢٤

، وذلك الستخدامها في برامج إعداد      )أي الرابطة العاطفية بين المراهق وأهم القائمين على رعايته        (والمراهقين  
 لدى  )األيدز( ي العوز المناعي البشر   اآلباء لرعاية األبناء، واتخاذ هدف خفض حاالت حدوث العدوى بفيروس         

وتم أيضاً صوغ المؤشرات الخاصة بالمراهقين في       . الشباب كمدخل للمجال األوسع لصحة المراهقين ونمائهم      
  .برامج الوقاية من فيروس األيدز، ودعم استخدامها في الدول األعضاء

  
د المرأة في وكانت الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية عن صحة المرأة والعنف الممارس ض            -٢٥

البيت أول بحث يتضمن بيانات قابلة للمقارنة دولياً عن مدى تفشي هذا النوع من العنف وآثاره علـى صـحة                    
وستستخدم نتائج هذا البحث في وضع السياسات واالستراتيجيات الالزمـة للتـصدي لهـذه المـشكلة                . المرأة
) بما في ذلك التعرض للعنف    (مساواة بين الجنسين    كما تتعاون المنظمة مع شركائها على تقييم أثر الال        . العالمية

في وباء فيروس األيدز، وفي تحسين استجابة القطاع الصحي لمشاكل العنف الجنسي، بما فـي ذلـك إبـان                    
  .األزمات

  
وبينما تعزى أسباب وظروف وفاة ما ال يقل عن ثالثة ماليين طفل سنوياً ألسباب تتعلق بالبيئة، فـإن                    -٢٦

) األهـداف (خاطر البيئية على صحة الطفل يعد من أهم العوامل التي تسهم في بلوغ المرامـي                التقليل من الم  
أما برامج المنظمة في مجال المياه واإلصحاح، واألمراض المنقولة بنواقل، والتلوث داخـل             . اإلنمائية لأللفية 

ة، والوقاية من اإلصـابات، فإنهـا       المباني، والسالمة الكيميائية، واإلشعاع، والصحة المهنية، والسالمة الغذائي       
 عدة جهات مؤثرة في القرار بزعامة منظمة الصحة العالمية،          تضمالتي  ستستكمل بفضل الشراكات االبتكارية     

ومن بينها التحالف من أجل توفير بيئة صحية لألطفال، والمبادرة العالمية بشأن مؤشـرات الـصحة البيئيـة                  
  .قية المياه المنزلية وخزنها على نحو مأمونلألطفال، والشبكة الدولية لتعزيز تن

  
   األزمات والكوارثإبانالعمل الصحي   :دال

  
 تنفيذ عدد من األنشطة مـن       ١-٥٨ج ص ع   في القرار    ، إلى المدير العام   طلبت جمعية الصحة العالمية     -٢٧

المجلـس  ، عـن طريـق       علمـاً  ، وأن يحيط جمعية الصحة العالمية     إبان األزمات أجل تعزيز عملها الصحي     
  .التنفيذي، بالتقدم المحرز في هذا المجال

  
  اإلغاثة واإلعمار: ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون األول٢٦الزالزل وأمواج التسونامي التي حدثت في 

  
تنفيذها، وهي تستند إلى وظائف المنظمـة       تولت  قامت األمانة بوضع استراتيجية لإلغاثة واإلعمار و        -٢٨

مات، أي تقييم الوضع الصحي؛ ودعم وتنسيق األنشطة المتعلقة بالصحة؛ وسـد            األزن  اّإب  ذات األولوية  األربع
. الثغرات الحرجة أو ضمان عمل جهات أخرى على سدها؛ وبناء قدرات السلطات الوطنية والمجتمع المـدني               

ـ            اإلمدادات توفير   اًوتم أيض  . ة والخدمات ذات األهمية الحيوية وإعادة بناء القدرات في مجال الصحة العمومي
ويجري التركيز اآلن على بناء القدرات في مجاالت األولوية وهي حماية الصحة والوقايـة مـن األمـراض،      

 التعاون مع مكتـب مبعـوث األمـم         ويتواصل. وصوغ السياسات الصحية وتنسيقها، وإيتاء الخدمات الصحية      
نسيق المساعدة اإلنسانية وبرنامج    المتحدة الخاص المعني بالتعافي من كارثة التسونامي ومكتب األمم المتحدة لت          
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األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسيف واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وغيرهـا مـن               
ندونيسيا  في   إ بغية تنفيذ أنشطة اإلغاثة واإلعمار في        اآلثار الناجمة الوكاالت، وذلك من أجل وضع نظام لتقييم        

وستتاح النتائج األولـى    .  في كل من ملديف وسري النكا      مشابهي تطبيق نظام    وسيجر. ٢٠٠٨-٢٠٠٥الفترة  
  . ٢٠٠٥لتلك األعمال في نهاية عام 

  
  التعاون مع المنظمات الدولية األخرىأواصر توطيد 

  
المجموعة المعنيـة   عينت منظمة الصحة العالمية، للعمل في إطار األمم المتحدة، كوكالة مسؤولة عن               -٢٩

 هذه المجموعة تحسين    ومن أهداف ة اإلنسانية التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت،         يالصح بالمساعدات
 وذلـك   التنبؤ بما قد يحدث في إطاره وتعزيز فعاليته ومساءلة القائمين عليه،          قدرات القطاع الصحي وإمكانية     

ع كل من منظمة الـصحة      قّوو. ةعن طريق المبادرة المشتركة لتحسين الحصائل الصحية للمساعدات اإلنساني        
العالمية واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر على خطاب مشترك بشأن التعاون وتعزيز              

، "انتر أكشن " التفاعل   ائتالفوتتعاون المنظمة مع    . المشاركة، مع التركيز على حاالت الطوارئ بصفة خاصة       
ومية، على إدارة فرقة العمـل المعنيـة بالـصحة النفـسية والـدعم               من المنظمات غير الحك    اًالذي يضم عدد  

  .اً الطوارئ التي شكلتها اللجنة الدائمة مؤخرحاالتالسيكولوجي في 
 

  لكوارثا مواجهةتحسين اللوجستيات وآليات 
  

 الطوارئ لغرض استعراض السياسات اإلدارية والعمليات التي        بمواجهةتم تأسيس فريق عامل معني        -٣٠
ويتوقـع أن يخـرج الفريـق      . ا المنظمة والتوصية بشأن األساليب الممكنة لمواءمتها لحاالت الطـوارئ         تتبعه

 جميع مـستويات   المعيارية الخاصة بحاالت الطوارئ لغرض تطبيقها على         يةجراءات التشغيل اإلبمجموعة من   
  .المنظمة

  
  حشد الخبرات الصحية

  
 حاالت الطوارئ باعتبارها أحد عناصر      مواجهةألنشطة  طُلب من منظمة الصحة العالمية إنشاء شبكة          -٣١

ه الـشبكة هـو     يوالهدف الذي ترمي إل   ).  أعاله ٢٩نظر الفقرة   ا(المبادرة المشتركة لتحسين الحصائل الصحية      
يمكن نشرهم ميدانياً على وجه السرعة عند لخبراء الصحيين المدربين على العمل اإلنساني   مجموعة من ا  إقامة  

ويجري تعزيز وجود المنظمة في البلدان من خالل تعيين زهـاء           .  الصحة العمومية  حدوث طارئة من طوارئ   
 في االعتمادات التي يقدمها المانحون، وذلك باالستفادة من الطوارئ للعمل في حاالت اً إضافياً ميدانياً موظف٦٠

  . األزماتإبانلثالثي السنوات من أجل تحسين أدائها إطار برنامج المنظمة ا
  

  مراقبة االختطار وتقييم الوضع الصحي
  

 مـن أجـل االسـتفادة مـن         الشركاء في المجال الصحي    مع الدول األعضاء وسائر      األمانةتتعاون    -٣٢
تخفيـف  الل   بشأن التهديدات الصحية ومواطن الضعف وأداء النظم الصحية، وذلك من أج           الموثوقةمعلومات  ال

وتجري استعراضات مـستمرة لعوامـل االختطـار الـصحي          . واالنتعاشحدة اآلثار وتحسين االستجابة     من  
كما يجري بصورة مباشرة، وعلى أساس أسبوعي،       . واالحتياجات اإلنسانية واالستجابات على  الصعيد العالمي      

ث المعلومات عن المناطق المعرضة لألزمات      تزويد نظام األمم المتحدة لإلنذار المبكر باألزمات اإلنسانية بأحد        
  .تتعافى بعد األزماتالتي تلك التي تمر بأزمات أو تلك أو 
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 تم بصورة صحيحة، ضـمان مراعـاة الخطـط          للمخاطر، إذا ويتيح رسم خرائط المناطق المعرضة        -٣٣
 تقـديرات   ٢٠٠٥م  وأجرى الموظفون في عا   . الوطنية للتأهب لحاالت الطوارئ مراعاة كافية للصحة العمومية       

لعوامل االختطار في نيبال، وتقييم سريع لالحتياجات في النيجر، وتحليالت للقطاع الـصحي فـي كـل مـن                
بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومسوحات لمعدالت الوفيات الخام ومعدالت وفيات األطفـال دون             

 دعم أثر عملية اإلعمار الالحق      اًويجري أيض . االخامسة من العمر في إقليم دارفور السوداني وفي شمال أوغند         
 في تقـدير احتياجـات      مع غيرها من الجهات   لكارثة الزالزل والتسونامي في جنوب آسيا، وتشارك المنظمة         

  .اإلعمار في الصومال
  

   ١الزلزال في جنوب آسيا
  
، ٢٠٠٥أكتـوبر   /ل تشرين األو  ٨في الفترة التي أعقبت مباشرة الزلزال الذي ضرب جنوب آسيا يوم              -٣٤

موارد بشرية ولوجستية وماليـة كبيـرة لـدعم     شخص، حشدت المنظمة ٧٣ ٠٠٠وأودى بحياة ما يزيد على      
وتم تأسيس مركز مشترك بين وزارة الصحة والمنظمة في         .  القطاع الصحي في باكستان لتلك الكارثة      مواجهة

وجـرى  .  المنكوبـة ميدانية في المنـاطق  إسالم آباد لكي يتولى تنسيق عمليات الطوارئ، تدعمه ستة مكاتب    
 بإشـراف   الـشريكة االتفاق بشأن استراتيجية الصحة العمومية وتنفيذها من قبل الهيئات الوطنيـة والدوليـة              

وتم تزويـد المنـاطق     .  والتي تترأسها منظمة الصحة العالمية     المجموعة المعنية بالصحة والشؤون اإلنسانية،    
 وتبذل اآلن جهود مشتركة الالزمة لتلبية احتياجاتها على وجه السرعة؛الطبية  بالتجهيزات والمعدات المتضررة

فـي  تم وضع آليات التنسيق الالزمة      كما  ؛   بخدمات الرعاية الصحية   لناجين من الزلزال  التوسيع نطاق تغطية    
لمنظمـة فـي     ا وتتولى.  يجري اآلن تنفيذ مختلف المشاريع التقنية، بما فيها إقامة نظام لترصد األمراض            حين

في مرحلة مـا بعـد      التأهيل  ووزارة الصحة الباكستانية في وضع خطط شاملة لإلعمار         دعم  الوقت الحاضر   
  .الكارثة

  
   لشاملة والتأمين الصحي االجتماعيالتمويل الصحي المستدام والتغطية ا  :هاء

  
لـضمان   الدول األعضاء على وضع نظم مستدامة للتمويـل الـصحي            ٣٣-٥٨ع ص جحث القرار     -٣٥

وأقـر بتعـدد    . حصول جميع الناس على الخدمات الضرورية دون تعرضهم لمخاطر تحمل اإلنفاق البـاهظ            
الخيارات الالزمة المتاحة لبلوغ هدف التغطية الشاملة، وبأن هذه الخيارات يجب أن تتم في اإلطـار الخـاص      

  .اسية السائدة الثقافية والسي–بكل بلد في سياق االقتصاد الكلي والظروف االجتماعية 
  
واستجابة للقرار، عززت األمانة عملها في مجال تمويل النظم الصحية وأعادت توجيهه، مركزة على                -٣٦

 إليها؛ وكيف يمكن  الحاجةكيف يمكن الحصول على أموال إضافية حيثما تمس  : المسائل الرئيسية الثالث التالية   
ءة والعدالة؛ وكيف يمكن ضمان حصول الفئات المحرومة على االستفادة منها استفادة تتحقق معها الفعالية والكفا

وتم في هذا السياق توزيع     . الخدمات الضرورية دون تعرضها لمخاطر اإلنفاق الباهظ والوقوع في براثن الفقر          
المعلومات عن سياسات التمويل الصحي، واستنباط الوسائل الالزمة للمساعدة على صوغ الـسياسات وتقـديم               

  ٢. إلى البلدانالدعم التقني
  

                                                      
  .١١٧/٣٠م ت واف لهذا الموضوع في الوثيقة بيانيرد     ١
  .EIP/HSF/HFP/2005.1للحصول على المزيد من المعلومات، انظر الوثيقة     ٢
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وستوجه الجهود التي تبذلها األمانة نحو تعزيز الدعم التقني لبناء القـدرات فـي البلـدان، ومقارنـة                    -٣٧
تتبع المبالغ المنفقة على    : وستشمل المجاالت المغطاة ما يلي    . المعلومات والوسائل الخاصة بالسياسات ونشرها    

تصرف من أجلها؛ وتحديد تكلفة التوسـع فـي التـدخالت            عن إنفاقها؛ والخدمات التي      نالصحة؛ والمسؤولي 
بما فيها تـدفقات األمـوال التـي يقـدمها          (والبرامج وأثره على الحالة الصحية؛ وتنسيق الترتيبات التمويلية         

الموجهة نحو أمراض أو تدخالت محددة في إطار نظام التمويل الصحي الشامل؛ وتحديد العواقـب               ) المانحون
بة على األمراض؛ ومدى وطبيعة المدفوعات الكارثية المقدمة لقاء الحصول على الخـدمات             االقتصادية المترت 

الصحية؛ وتخطيط السياسات واالستراتيجيات التعاقدية في القطاع الصحي؛ وتخطيط نظم التمويـل الـصحي              
مة من أجل   وتجري اآلن مناقشات مع الشركاء من خارج المنظ       . المناسبة لبلوغ هدف التغطية الصحية الشاملة     

  .التوصل إلى األسلوب األمثل لتلبية الطلب المتزايد على الدعم التقني المقدم على مستوى البلدان
  
 أيضاً معالجة عدد من المسائل المعلقة التي نوقشت إبان جمعية الصحة            ٢٠٠٦وستجري في بحر عام       -٣٨

مثـل  (ات بشأن دور شبكات األمان للفقراء   ومن بين تلك المسائل جمع وتوزيع البين      . العالمية الثامنة والخمسين  
وتحليل األسلوب الممكن للقيام، في إطار الـسياسة الـشاملة          ) آليات اإلعفاء من سداد األتعاب أو التنازل عنها       

والخطة االستراتيجية للتمويل الصحي، بتنسيق الطرائق المعينة لجمع اإليرادات، وتجميع األمـوال، وشـراء              
لضمان االجتماعي الصحي، وإيرادات الـضرائب العامـة، واإلدارة         ل المخصصة   كضرائب الدخل (الخدمات  

 ).العمومية والخصوصية المشتركة للتأمين وإيتاء الخدمات
  

  دور الترتيبات التعاقدية في تحسين أداء النُظم الصحية   :واو
  
التي تبرم في قطاع     الدول األعضاء إلى ضمان اعتماد الترتيبات التعاقدية         ٢٥-٥٦ج ص ع  دعا القرار     -٣٩

الصحة لقواعد ومبادئ تتسق مع السياسات الصحية الوطنية؛ وإلى صياغة سياسات تعاقدية ترمي لتحقيق أوسع 
 القـرار، مـافتئ      ذلـك  ومنذ اعتماد . تأثير ممكن على النظم الصحية وتنسيق ممارسات كافة الجهات المعنية         

. ة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حـد سـواء          استخدام العقود في النظم الصحية يزداد زيادة ملحوظ       
التنازل، وعقود التأجير، (وتختلف أشكال التعاقد باختالف الظروف الوطنية، وذلك من حيث تفويض المسؤولية      

، وحتـى   )وتحسين الروابط بين القطاعين العام والخاص، وعقود األداء التي تبرم بين شتى مستويات النظـام              
االمتيـازات، وبنـاء الـشبكات،      (بناء العالقات التعاقدية على أسـاس تعـاوني         ات الصحية، أو    شراء الخدم 
ويجوز أن تشمل العقود القطاع العام وكيانات تستهدف الربح أو ال تستهدفه، أو شـتى الجهـات                 ). والشراكات

الجهات الفاعلة المتعددة في    ولقد ظهرت ترتيبات في غاية التعقد لتنظيم العالقات بين          . الفاعلة في القطاع العام   
  .القطاع الصحي، خاصة في البلدان المتقدمة

  
وواصلت األمانة جهودها الرامية إلى تحديد وتحليل نُهج التعاقد المختلفة، مع مراعـاة االحتياجـات                 -٤٠

ء النظم  وتم إعداد عدد من الوثائق التي تعالج بصفة خاصة دور التعاقد في تحسين أدا             . العملية للدول األعضاء  
 كما أعد المكتب اإلقليمي ألوروبا والمكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهـادئ عـدة وثـائق تتنـاول              ١الصحية،

وتم عرض هذه الوثائق المختلفة في عدد مـن         . موضوع التعاقد، وخاصة فيما يتعلق بشراء الخدمات الصحية       
  .ى نطاق واسعالحلقات العملية والحلقات الدراسية الدولية، ثم جرى توزيعها عل

  
وتم تقديم الدعم إلى عدة بلدان لتنظيم حلقات عملية وطنية لتوضيح المعلومات عـن شـتى األشـكال                 -٤١

والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، وما إلى  الحكومات،(التعاقدية لمختلف الجهات المؤثرة في القرار 

                                                      
  .EIP/FER/DP.E.04.1الوثيقة    ١
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ضع استراتيجياتها الخاصة إلدراج ممارسات التعاقد فـي        ، ومازال تقديم الدعم مستمراً مع قيام البلدان بو        )ذلك
وأجرى المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط دراسات عن الترتيبات التعاقدية المتبعـة           . نُظمها الصحية عند اللزوم   

 لبيان حصيلة التقدم المحرز في هذا المجال، ووضع         ٢٠٠٥أبريل  /  بلدان، ونظم حلقة عملية في نيسان      ١٠في  
وأولي اهتمام خاص لدعم البلدان التي قررت صوغ سياسات وطنيـة           . الستخدام الترتيبات التعاقدية  استراتيجية  

  . والسنغال والمغرب وماليبشأن التعاقد، وكان من بينها بوركينا فاصو وتشاد ومدغشقر
  
ركة وتعاونت المنظمة مع معهد البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية على عقد عدة حلقات عملية مـشت                 -٤٢

وكان الغرض من   . بين بلدان اإلقليم األفريقي، ساهمت فيها مؤسسات تدريبية أفريقية بإتاحة خبراتها التعليمية           
تلك الحلقات تعزيز القدرات التقنية لدى مستخدمي صكوكها التعاقدية، ويتألف القسم األكبر منهم فـي الوقـت                 

. وخطط التـأمين الـصغيرة    ات غير الحكومية    الحاضر من الموظفين المسؤولين في وزارات الصحة والمنظم       
ونظمت إحدى الحلقات العملية هذه بصفة خاصة لغرض نقل المعارف وتبادل الخبرات فـي مجـال تخطـيط        

  .سياسات التعاقد الوطنية
  
ويتيح هذا الموقـع    . ويجري، اآلن، تشغيل موقع لإلنترنت يركّز على التعاقد في إطار النُظم الصحية             -٤٣

االطالع على عدة وثائق تتناول موضوع التعاقد، والحصول على معلومـات بـشأن التظـاهرات               للمستعملين  
ح لهؤالء المستخدمين، بصفة خاصة، فرصة لتبـادل        يوالحلقات العملية التي سيجري تنظيمها في المستقبل، ويت       

  ١.خبراتهم الميدانية
  
التجارب االبتكاريـة فيمـا يتعلـق       خاص على تقييم    بشكل  تأكيد  ال،  ٢٠٠٧-٢٠٠٦، في الفترة    وسيتم  -٤٤

ولقد انقضت حتـى    . باالنتفاع بالخدمات التعاقدية وكفاءتها وجودتها وتحقيق العدالة فيما يتعلق بالحصول عليها          
اآلن فترة زمنية كافية منذ أن بدأ تنفيذ أول سياسة تعاقدية بما يسمح بتقييم بعض تلك السياسات، وذلك لتحديـد                 

جيات المعتمدة قد ساعدت على تحسين كفاءة النُظم الصحية ويسرت تطورهـا بتـوازن              ما إذا كانت االستراتي   
  .أفضل

  
عملية إصالح األمم المتحدة ودور منظمة الصحة العالمية في مواءمة األنـشطة              :زاي

  تقرير مرحلي مبدئي: اإلنمائية التنفيذية على الصعيد القطري
  

أن يضمن التنسيق بين أنشطة منظمة الصحة العالميـة          المدير العام    إلى ٢٥-٥٨ج ص ع  طلب القرار     -٤٥
واألنشطة التي تقوم بها سائر منظمات األمم المتحدة، وااللتزام بجدول األعمال الدولي الخاص بتحقيق التنسيق               
والمواءمة؛ وأن يراعي االستعراض الشامل للسياسة الذي يجرى مرة كل ثالث سـنوات لـسياسة األنـشطة                 

 إلى جمعية الـصحة     اً مبدئي اً وأن يقدم تقرير   ٢لتنمية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة؛      التنفيذية من أجل ا   
  .العالمية التاسعة والخمسين، عن طريق المجلس التنفيذي، بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار

  
عكفت المنظمـة علـى      لتحقيق التنسيق والمواءمة،     التي بذلت في اآلونة األخيرة     مع الجهود    واتساقاً  -٤٦

 داخل البلدان وبالتعاون معها، وذلك بعـد بـدء تطبيـق            لألنشطة التي تضطلع بها   إنشاء إطار مفاهيمي جديد     
 التي تقـوم  األنشطة ضمان دعم إلىهذه االستراتيجيات ترمي و. ١٩٩٩استراتيجيات التعاون القطري في عام    

ي وخططه في الدول األعضاء ولسائر األطر الـصحية          ألولويات القطاع الصح   على النحو الكامل  بها المنظمة   
                                                      

١    www.who.int/contracting/. 
 .٥٩/٢٥٠قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة     ٢
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ويجري وضع كل اسـتراتيجية قطريـة مـن تلـك           . الوطنية التي تعمل على تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية       
 األمـم المتحـدة وجميـع       ومؤسسات منظومة االستراتيجيات التعاونية بالتشاور الوثيق مع الحكومات الوطنية        

وتقوم هذه االستراتيجيات على مبدأ تبسيط عملية تنسيق        . تحسين الحصائل الصحية  الشركاء العاملين من أجل     
المساعدة وقواعد الشراكات واإلسهام فيهما، ومن ذلك، على سبيل المثال، النهج الخاص باستراتيجية الحد من               

التـي تقـوم بهـا     توجيه األنشطة  ، في الوقت الحاضر   ،ويجري. الفقر وإطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية     
  . الستراتيجيات التعاون القطرياً وفقاً بلد١٢٠المنظمة فيما ال يقل عن 

  
 وهـي تـساهم     ١٩٩٩ في مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية في عام         اًومنذ أن أصبحت المنظمة عضو      -٤٧

 تـساوق يـادة   تمكين منظومة األمم المتحدة مـن ز الرامية إلىبانتظام في وضع األدوات واآلليات المشتركة،       
 تعزيز أهمية المذكرات اإلرشادية التي توجهها       بانتظام،ويتم  . وفعالية العمل الذي تقوم به على مستوى البلدان       

 منظمـة   التوجيهات اإلضافية التي تقـدمها    المجموعة اإلنمائية لقطاع الصحة واألفرقة القطرية، وذلك بفضل         
ية جدول األعمال الدولي الخاص بتحقيق التنسيق والمواءمـة،          ألهم اًوإدراك. الصحة العالمية لمكاتبها القطرية   

 الفريق العامل المعني بالتنسيق والمواءمة التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان            ترؤستشارك المنظمة في    
ـ كما زودت األمانة المكاتب القطرية بتوجيهات ومعلومات مناسبة،         . لجنة المساعدة اإلنمائية   /االقتصادي ن وم

   ١. المشتركة بين القطاعات من أجل التنمية الصحيةإطار النُهج دليل عن دور المنظمة في بينها
  
، تقوم  )٢٠٠٤أبوجا،  (وفي سياق المنتدى الرفيع المستوى بشأن الصحة في المرامي اإلنمائية لأللفية              -٤٨

رئيسية للقطاع الصحي والشراكات     إلى أنشطة    ٢المنظمة اآلن بتحويل نتائج إعالن باريس بشأن فعالية المعونة        
وقام مكتب المنظمة اإلقليمي ألفريقيا بتطبيق هذه المبادئ من خالل جهد تخطيطي            . العالمية في مجال الصحة   

وبفضل المـشاركة   . التغطية بتدخالت الصحة العمومية الضرورية    نطاق  مشترك بين المنظمات يهدف لتوسيع      
المشتركة في كل من جمهورية تنزانيا المتحـدة وزامبيـا حـصلت            المباشرة في وضع استراتيجيات المعونة      

 جهودها في هذا المضمار، ترشيد سيساعد على مواصلة مماالمنظمة على خبرة مفيدة في إيتاء المعونة الفعالة، 
  ٢٠٠٥.٣مع مراعاة التوجيه الوارد في حصيلة مؤتمر القمة لعام 

  
 بـشأن االسـتعراض الـشامل     ٢٠٠٤ي تمت خالل عام     وساعدت المشاركة في عمليات المشاورة الت       -٤٩

للسياسة الذي تنسقه أمانة األمم المتحدة مرة كل ثالث سنوات على توجيه األنشطة القطرية التـي تقـوم بهـا                    
 لسياستها المتعلقـة    اًواستجابة للتحديات التي أكد عليها استعراض السياسة، تجري المنظمة استعراض         . المنظمة

يز بصفة خاصة على مواصلة إدراج البعد الخاص بالجنسين في األنشطة القطريـة وعلـى              بالجنسين مع الترك  
تاحة معلومات  إلبناء القدرات في هذا المجال؛ كما تتعاون المنظمة مع نظرائها المعنيين على المستوى الوطني               

تنميـة الـصحية     وهي شرط أساسي لتحسين تحليل المسائل المتصلة بالجنسين في ال          -تفصيلية بشأن الجنسين    
  .وفهمها

  
 بالترشـيد ، وذلك استجابة للمطالب الخاصـة       في البلدان وأجرت المنظمة دراسة استقصائية لوجودها        -٥٠

 وفي قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن االستعراض الشامل          ٢٥-٥٨ج ص ع  والتنسيق الواردة في القرار     

                                                      
١   A guide to WHO's role in sector-wide approaches to health development. Geneva, World Health 

Organization, 2005 (in press).                                                                                                                
مشتركة، الصادر عـن    الملكية والتنسيق والمواءمة وتحقيق النتائج والمساءلة ال      :    إعالن باريس بشأن فعالية المعونة        ٢

 ).٢٠٠٥باريس، (المنتدى الرفيع المستوى بشأن فعالية المعونة 
 .٦٠/١الوارد في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة     ٣
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نتائج على مشاركة المنظمة النشيطة في عملية اإلصـالح  وتشهد ال. للسياسة الذي يجرى مرة كل ثالث سنوات   
 اآلن  ٪٢٠يقع من بينها نحـو        من مكاتب المنظمة القطرية،    اً مكتب ١٥٠في إطار األمم المتحدة، حيث تم مسح        

 منها في التقييمات القطرية المشتركة التي تجريهـا األمـم           ٪٨٥في المباني المشتركة لألمم المتحدة؛ ويشارك       
 منها الدعم للعمليات الوطنية الراميـة لتحقيـق         ٪٧٨ي إطار األمم المتحدة للمعونة اإلنمائية؛ ويقدم        المتحدة وف 

باإلضـافة إلـى    و.  منها في وضع استراتيجيات وطنية للحد من الفقر        ٪٩١المرامي اإلنمائية لأللفية؛ ويشارك     
، الذي يترأسه المـسؤول المعـين       ذلك، تشارك المنظمة مشاركة نشيطة في فريق األمم المتحدة إلدارة األمن          

 األمن وآليـات تنـسيق      بالبنى األساسية المحلية في مجال    المعني باألمن، وتشارك في تقاسم النفقات الخاصة        
  .األمن العالمية

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  . بالتقرير الوارد أعالهاًالمجلس التنفيذي مدعو لإلحاطة علم  -٥١
  
 
  

     =     ==  


