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

 
بلـدًا كـان  ١٧نجحت البرامج الوطنيـة الستئصـال داء التنينـات منـذ الثمانينـات فـي القضـاء علـى الـداء فـي   -١

 ١٩٨٦مليون فـرد فـي عـام  ٣,٥موطونًا به في السابق، لينخفض بذلك عدد األفراد المتضررين به الذي ُقدِّر بنحو 
يقتصـر فيهـا اآلن سـريان الحـاالت األصـلية مـن  . وفيما يلي البلدان األربعة التـي٢٠١٥في عام  فقطفردًا  ٢٢إلى 

الداء: تشاد ومالي وٕاثيوبيـا وجنـوب السـودان التـي ُأبِلـغ فيهـا عـن حـاالت بواقـع تسـع وخمـس وثـالث وخمـس حـاالت 
٪ في ٦٣الحاالت و عدد ٪ في٨٣نسبته  تمثل انخفاضاً  قرية ٢٠في  حالة ٢٢والحاالت البالغ عددها  ١،بالترتيب

  .٢٠١٤رة بالداء مقارنة بعام عدد القرى المتضر 
  
ويواصــل مركــز كــارتر تقــديم الــدعم التشــغيلي الــالزم لالضــطالع بأنشــطة استئصــال الــداء فــي تلــك البلــدان   -٢

توفير مصادر محّسنة لمياه الشـرب فـي القـرى المعرضـة منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) األربعة، وتؤيد 
بــه. وتعكــف المنظمــة علــى تقــديم الــدعم الــالزم لتعزيــز جهــود الترصــد فــي البلــدان قبــل  الــداء أو الموطونــة لمخــاطر

مرحلــة اإلشــهاد وبعــدها، وٕاعــداد البلــدان لإلشــهاد، ورصــد الوضــع الحــالي لمــرض الــدودة الغينيــة وتقــديم تقــارير عنــه 
منهـــا بالواليـــات المتحـــدة بانتظـــام. وتواظـــب المراكـــز المتعاونـــة مـــع المنظمـــة فـــي مراكـــز مكافحـــة األمـــراض والوقايـــة 

  األمريكية على تزويد برامج استئصال الدودة الغينية بالدعم في مجال تشخيص الداء مختبريًا.
  
وبنــاًء علــى توصــية اللجنــة الدوليــة لإلشــهاد علــى استئصــال داء التنينــات، قامــت المنظمــة باإلشــهاد علــى   -٣

دولة من الدول األعضـاء فـي المنظمـة.  ١٨٦تنينات، منها بلدًا وأرضًا ومنطقة إجماًال من سريان داء ال ١٩٨ خلو
ــا ومــالي وجنــوب  ــداء، أال وهــي: تشــاد وٕاثيوبي ومــا بــرح مقــّررًا اإلشــهاد علــى خلــو ثمــاني دول أعضــاء أخــرى مــن ال
م السودان وكينيا والسودان، التي مازالت في مرحلة ما قبل اإلشهاد؛ وأنغوال وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة اللتـين لـ
  تشهدا مؤخرًا وقوع حاالت من المرض فيهما، ولكنهما في حاجة إلى تقديم بّينات تثبت خلوهما من أي سريان له.

  
وبنــاًء علــى توصــية اللجنــة الدوليــة، تعكــف المنظمــة علــى إعــداد خطــة عمــل لمــنح مكافــأة عالميــة بمجــرد   -٤

  يرة من حملة استئصال الجدري.وقف سريان الداء في جميع البلدان، مثلما حدث خالل المرحلة األخ
  
، وشــملت جهــود مكافحــة المجــذافيات ٢٠١٥قريــة فــي عــام  ٤٢٠٠واضــُطِلع بترصــد ناشــط فــي أكثــر مــن   -٥

بواسطة استخدام التيميفوس المضاد لليرقات جميع المناطق المحلية الُمبّلغ فيها عن حاالت مرضية، باستثناء تشاد 
  بعض المسطحات المائية الكبيرة جدًا. لم يتسنى فيها معالجةالتي 

  
زالت موطونة بالداء على تقـديم مكافـآت أو ماالتي هي في مرحلة ما قبل اإلشهاد  ٢وتواظب البلدان الستة  -٦

٪ تقريبـــًا مـــن المنـــاطق تقـــارير شـــهرية خـــالل ٩٠نقديـــة لإلبـــالغ الطـــوعي عـــن أيـــة حـــاالت. وقـــدمت عمومـــًا نســـبة 
٪ منهـــا فـــي ٨٧شـــائعة، جـــرى التحقيـــق فـــي نســـبة  ٢٠ ٠٠٠المبّلـــغ عنهـــا علـــى  ؛ وزاد عـــدد الشـــائعات٢٠١٥ عـــام

فــي تقــديم تقــارير فصــلية إلــى  ٣ســاعة. واســتمرت أغلبيــة البلــدان التــي هــي فــي مرحلــة مــا بعــد اإلشــهاد ٢٤غضــون 
شائعة في أربعة بلدان هـي فـي مرحلـة مـا بعـد  ٢٨٦، وأكدت تحقيقات بشأن ما يزيد على ٢٠١٥المنظمة في عام 

  عدم وجود حاالت إصابة بداء التنينات فيها. اإلشهاد
                                                           

 .٢٠١١بالداء قبل أن ينال جنوب السودان استقالله في عام  بلدًا موطوناً  ٢٠كان هناك    ١

 مرحلة ما قبل السودان؛ فيما التزال كينيا والسودان في وجنوبمالي تشاد وٕاثيوبيا و اء التنينات هي البلدان الموطونة بد   ٢
  اإلشهاد.

 الكاميرون وكوت ديفوار وغانا والنيجر.   ٣
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وواصلت الشبكة المعنية بترصد شلل األطفال إدراج عمليات البحث عن حاالت داء التنينات في حمالتها   -٧
  الخاصة بأيام التمنيع الوطنية في البلدان التي هي في مرحلة ما قبل اإلشهاد.

  
إلي بعض المناطق بسبب نشوب النزاعات فيها يمثالن تحديات  وما انفك انعدام األمن وصعوبة الوصول  -٨

تواجه جهود استئصال الداء. وبرغم تحّسن الوضع إلى حد ما في مالي، فإن المخاوف األمنية في مناطق كـل مـن 
غاو وكيدال وموبتي وسيغو ما فتأت تمثل تحديًا، وعملت هيئات األمم المتحدة المشاركة في جهود الدعم اإلنساني 
على تيسير إجراء الترصد على فترات متقطعة، وجرى تكثيف الترصد في مخيمات الالجئين الوافدين من مالي إلى 

فاصو وموريتانيا والنيجر من أجل الكشف عـن أي حـاالت وافـدة مـن المـرض والحيلولـة دون زيـادة انتشـاره.  بوركينا
السـودان عـن إعاقـة تنفيـذ البرنـامج وتقييـد سـبل وأسفرت االضـطرابات المدنيـة وتشـريد السـكان الجمـاعي فـي جنـوب 

  الوصول إلى المناطق الموطونة بالمرض.
  
التــي تصــيب الكــالب تحــديًا يجابــه بــرامج االستئصــال، وخاصــًة فــي تشــاد  التنينــة المدينيــةوتشــّكل عــدوى   -٩

يوبيـا بعـدوى الـدودة كلبـًا آخـر فـي إث ١٣كلب فـي تشـاد و ٥٠٠عن إصابة أكثر من  ٢٠١٥وٕاثيوبيا، وُأبِلغ في عام 
٪ مـن الكـالب المصـابة بعـدوى المـرض، فيمـا احتُـوَي سـريان المـرض ٦٧الغينية. وعمومًا، فقـد تسـنى احتـواء نسـبة 

دودة غينية اسُتخِرجت من الكالب المصابة بعـدواها. ونظـرًا إلـى االرتفـاع  ٩٧٩٪) من أصل ٧٢ديدان ( ٧٠٥من 
مـــرض، فـــإن البرنـــامج الـــوطني فـــي تشـــاد ومركـــز كـــارتر ومراكـــز غيـــر العـــادي فـــي معـــدل إصـــابة الكـــالب بعـــدوى ال

مكافحـــة األمـــراض والوقايـــة منهـــا عاكفـــة علـــى االضـــطالع ببرنـــامج بحـــوث عمليـــة يصـــبو إلـــى إيجـــاد ســـبل مناســـبة 
لتســريع وتيــرة قطــع ســريان المــرض. وٕاضــافة إلــى ذلــك، أفــادت مــالي وجنــوب الســودان بإصــابة كلــب واحــد بعــدوى 

منهما، وتواظب المنظمة على متابعـة المجـاالت ذات األولويـة مـن البحـوث العمليـة المحـّددة المرض في كل واحدة 
  بشأن معالجة الوضع في كل من تشاد وٕاثيوبيا. ٢٠١٥في االجتماع العلمي المعقود بكانون الثاني/ يناير 

  
تعراض ســنوي للبــرامج وتتــولى المــديرة العامــة رصــد بــرامج االستئصــال بانتظــام، وُيعقــد اجتمــاع إلجــراء اســ  -١٠

  الوطنية الستئصال داء التنينات.
  

وُعِقـــد علـــى هـــامش الـــدورة الثامنـــة والســـتين لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة اجتمـــاع غيـــر رســـمي ترأســـه المـــدير   -١١
اإلقليمي ألفريقيا في المنظمـة وألقـت المـديرة العامـة كلمـة فيـه، وُطِلـب فيـه مـن وزراء الصـحة بالبلـدان األربعـة التـي 

زال موطونة بداء التنينات االضطالع بدور قيادي في الدعوة إلى مناصرة بـرامج استئصـال داء التنينـات؛ وتعهـد الت
  وزراء الصحة بدورهم وغيرهم مّمن حضروا االجتماع بالتزامهم المستمر بوقف سريان المرض بأسرع وقت ممكن.

  
لبلـــوغ  ٢٠٢٠-٢٠١٦ر أمريكـــي عــن الفتـــرة مليــون دوال ٢١٤والبــد مـــن ســد فجـــوة التمويــل البالغـــة قيمتهـــا   -١٢

  األهداف المتعلقة باستئصال الداء واإلشهاد على استئصاله.
  

  األمراض غير السارية
  

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

نظـام المعلومـات عـن الخاصة بالمغذيات فـي مع استكمال منظمة الصحة العالمية تحديث قاعدة البيانات   -١٣
، فقد تابعت شبكة اليود العالمية التقـدم الُمْحـَرز فـي الجهـود التـي تُبـَذل التغذية بالفيتامينات والمعادن الزهيدة المقدار

، تحقــق قــدر هائــل مــن التقــدم فــي ١٩٩٣فــي الصــحة العموميــة للــتخلص مــن اضــطرابات عــوز اليــود. فمنــذ عــام 
بلـدًا تعـاني  ١١٠أشارت التقديرات إلى أن السكان فـي  ١٩٩٣مي. ففي عام تخفيض عوز اليود على الصعيد العال

من نقص في مدخوالت اليود، وقد تم تخفيض عدد تلك البلدان بوتيرة ثابتـة علـى مـدى السـنوات ليصـل عـددها إلـى 
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بلـدًا  ٢٥وليصـل إلـى  ٢٠١٢بلـدًا فـي عـام  ٣٢، ثم إلـى ٢٠٠٧بلدًا في عام  ٤٧، ثم إلى ٢٠٠٣بلدًا في عام  ٥٤
إال أن هذه البيانات استندت أساسًا على األطفال في سـن المدرسـة، وأصـبح مـن المعـروف اآلن  ٢٠١٥.١في عام 

أن حالــة التغذيــة الكافيــة بــاليود بــين أطفــال المــدارس قــد ال تشــير إلــى حالــة التغذيــة الكافيــة بــاليود بــين المجموعــات 
وقـد بـدأت دراسـات مسـح لتقيـيم حالـة  ٢.ل خـاص لعـوز اليـودالسكانية األخرى، مثل الحوامـل اللـواتي يتعرضـن بشـك

  اليود بين الحوامل إال أن البيانات في الوقت الحاضر محدودة لدى معظم البلدان.
 
، انخفـضفيهـا عـوز اليـود مشـكلة مـن مشـكالت الصـحة العموميـة فيـه قـد  يمثلورغم أن عدد البلدان التي   -١٤

سكانها مدخول مرتفع من اليود (التركيـز الوسـطي لليـود فـي البـول يسـاوي أو يزيـد فإن عدد البلدان التي ينتشر بين 
وقــد تكــون  ٢٠١٥،٢بلــدًا فــي عــام  ١٣إلــى  ٢٠٠٧بلــدان فــي عــام  ٧لتــر) قــد ارتفــع مــن  كروغــرام/يم ٣٠٠علــى 

ئرة، مثـل المجموعات ذات االستعداد لإلصابة بعوز اليود في هذه البلدان معّرضـة لمخـاطر العواقـب الصـحية الضـا
 ٣.فرط نشاط الغدة الدرقية المحرَّض باليود ومرض الغدة الدرقية بالمناعة الذاتية

 
  استراتيجية المكافحة

 
ـلة لمكافحـة اضـطرابات عـوز اليـود، ففـي عـام   -١٥ ، ٢٠١٤تبقى َيْوَدَنـة الملـح الشـاملة هـي االسـتراتيجية المفضَّ

نــات أَيْوَدَنــة الملــح توصــي فيهــا بــ ثــة بشــأنإرشــادات محدَّ منظمــة الصــحة العالميــة  أصــدرت ن تــتم تقويــة جميــع مكوِّ
الملـــح الغـــذائي التـــي تســـتخدمها األســـر فـــي األعمـــال المنزليـــة وفـــي معالجـــة الطعـــام بـــاليود مـــن أجـــل الوقايـــة مـــن 

الملــح  وأصـبح مـن المعــروف أن اسـتراتيجيات تقليـل الملـح واسـتراتيجيات َيْوَدَنـة ٤.اضـطرابات عـوز اليـود ومكافحتـه
الصوديوم ومدخول اليود على مستوى البلد من  الملح/الحاجة ماثلة لرصد كل من مدخول  بينها، وأن تتسق في ما

مـدخول الملـح. وينبغـي تصـحيح تركيـز اليـود فـي  خفـضأجل ضمان استهالك األفراد لكميات كافية مـن اليـود رغـم 
ي النظام الغذائي. وتلخِّص اليونيسـيف البيانـات حـول كل بلد على ضوء ما لديه من بيانات تتعلق بمدخول الملح ف

 ٢٠١٥،٥تغطيــة األســر بــالملح الميــودن كــل عــام فــي تقــاريره الســنوية حــول حالــة أطفــال العــالم. ووفقــًا لتقريــر عــام 
مـن األسـر  ٪٧٥، فإن التقديرات فيه تشير إلى أن ٢٠١٣-٢٠٠٩والذي يوضح بشكل رئيسي البيانات حول الفترة 

 بأسره ُيتاح لها ملح المائدة الميودن.في العالم 
 
إن اإلضافات التكميلية باليود تعتبـر أيضـًا خيـارًا ُمتاحـًا فـي مكافحـة اضـطرابات عـوز اليـود، والسـيما لـدى   -١٦

المجموعــــات األكثــــر تعرضــــًا للمخــــاطر واألســــهل تــــأثرًا بهــــا، مثــــل الحوامــــل وصــــغار األطفــــال الــــذين يعيشــــون فــــي 
                                                           

 ٢٠١٥، زيــــــــــوريخ، شــــــــــبكة اليــــــــــود العالميــــــــــة، ٢٠١٥اليــــــــــود فــــــــــي العــــــــــالم بطاقــــــــــة األهــــــــــداف المحققــــــــــة للتغذيــــــــــة و    ١
)http://www.ign.org/cm_data/Scorecard_2015_August_26_new.pdf  ٢٠١٦آذار/ مارس  ١٦تم االطالع في(. 

٢           Wong EM, Sullivan KM, Perrine CG, Rogers L, Peña-Rosas JP. Comparison of median urinary iodine 
concentration as an indicator of iodine status among pregnant women, school-age children, and nonpregnant 
women. Food Nutr Bull. 2011;32(3):206–12.  

تركيزات اليود فـي البـول لكشـف حالـة اليـود لـدى السـكان، نظـام المعلومـات حـول الفيتامينـات والتغذيـة بالمعـادن، منظمـة    ٣
  ،٢٠١٣الصحة العالمية، جنيف، 

)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85972/1/WHO_NMH_NHD_EPG_13.1_eng.pdf?ua=1  ـــــــــي تـــــــــم االطـــــــــالع ف
  .)٢٠١٦آذار/ مارس   ١٦
منظمـــة  جنيـــف: مبـــادئ توجيهيـــة: تقويـــة الملـــح المكـــوِّن للطعـــام بـــاليود للوقايـــة مـــن اضـــطرابات عـــوز اليـــود ومكافحتهـــا،   ٤
  .٢٠١٤لصحة العالمية، ا
، ٢٠١٥: التفكير مجددًا بالمستقبل: االبتكار مـن أجـل كـل طفـل، نيويـورك، اليونيسـيف، ٢٠١٥حالة األطفال في العالم    ٥
)http://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2015_Summary_and_Tables.pdf ،آذار/  ١٦ فـــــــــــــي االطـــــــــــــالع تـــــــــــــم

  ).٢٠١٦ مارس
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ـــْوَدن، مـــن المـــرجح أال رتفعـــة والـــذينمجتمعـــات تتعـــرض لمخـــاطر م أو باعتبـــار اإلضـــافات  ١ُيتـــاح لهـــم الملـــح الُمَي
التكميليـــة بـــاليود اســـتراتيجية مؤقتـــة عنـــدما ال يـــتم تنفيـــذ َيْوَدَنـــة الملـــح بنجـــاح. وقـــد أجـــرت منظمـــة الصـــحة العالميـــة 

نسـاء فـي الفتـرات قبـل الحمـل وأثنـاءه وبعـد استعراضًا منهجيًا ُمَحدَّثًا حول تأثيرات اإلضافات التكميلية باليود لـدى ال
الوالدة، وتعكف منظمة الصـحة العالميـة علـى تحـديث التوجيهـات حـول اسـتخدام المكمـالت اليوديـة باعتبارهـا جـزءًا 

 ٢٠١٦.٢من الرعاية الروتينية السابقة للوالدة في عام 
 
إن الرصـــد والتقيـــيم ألثـــر البـــرامج فـــي مكافحـــة اضـــطرابات اليـــود لهمـــا أهميـــة حاســـمة فـــي ضـــمان فّعاليـــة   -١٧

التــدخُّالت، وســالمتها وٕانصــافها. وأصــبح مــن الواضــح أن ثمــة حاجــة لتحــديث التوجيهــات حــول اســتخدام وتفســير 
عالميـــة باســـتعراض دقـــة ، ســـتقوم منظمـــة الصـــحة ال٢٠١٦مات الحيويـــة فـــي تقيـــيم حالـــة اليـــود. وفـــي عـــام صـــالوا
مات الحيويـــــة التـــــي يشـــــيع اســـــتخدامها لتقيـــــيم حالـــــة اليـــــود، ومـــــن المتوقَّـــــع أن تغنـــــي المعلومـــــات فـــــي هـــــذه صـــــالوا

 االستعراضات التوجيهات المحدَّثة.
  

  تعزيز الرعاية الملطفة طيلة العمر
  

تعزيــــز الرعايــــة الملطفــــة كعنصــــر مــــن عناصــــر الرعايــــة الشــــاملة طيلــــة العمــــر   جيم:
  )١٩-٦٧ص ع  ج القرار(

  
، مجموعة من اإلجراءات للـدول األعضـاء ٢٠١٤، الذي تم اعتماده في عام ١٩-٦٧ج ص عيحدد القرار   -١٨

  تم استجابة لذلك، اتخاذ عدد من المبادرات. ،واألمانة. ومن ثم
  

. ساعدت األمانة الدول األعضـاء علـى تعزيز السياسات والخدمات والتمويل المرتبطين بالرعاية الملطفة  -١٩
إدراج الرعاية الملطفة فـي خطـط العمـل الوطنيـة المعنيـة بـاألمراض غيـر السـارية، وقـدمت الـدعم للبلـدان التـي تقـوم 
بإعــداد اســتراتيجيات وطنيــة محــددة، ومبــادئ توجيهيــة بشــأن الرعايــة الملطفــة، بمــا فــي ذلــك بوتســوانا والهنــد ولبنــان. 

جنـــوب أفريقيـــا لوضـــع مبـــادئ توجيهيـــة وطنيـــة للرعايـــة الملطفـــة لمرضـــى الســـل المقـــاوم لألدويـــة وســـاعدت األمانـــة 
المتعددة، وقدمت دعمـًا فنيـًا خاصـًا إلـى طاجيكسـتان وأوكرانيـا. وتولـت بعثـات التقيـيم المشـتركة بـين الوكالـة الدوليـة 

والمعنية بالمكافحة الشاملة للسـرطان تقيـيم للطاقة الذرية والوكالة الدولية لبحوث السرطان ومنظمة الصحة العالمية 
قــدرات الرعايــة الملطفــة فــي عــدد مــن البلــدان. وســوف تــتمكن األمانــة مــن خــالل المبــادرتين الجديــدتين لفرقــة عمــل 

ومكافحتهــا مــن  )غيــر الســارية( غيــر المعديــة األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكــاالت بشــأن الوقايــة مــن األمــراض
ول األعضــاء علــى تعزيــز الرعايــة الملطفــة، مــن خــالل نقطــة الــدخول لمكافحــة الســرطان. وقــد مســاعدة عــدد مــن الــد

اآلن عــددًا مــن البلــدان مــن التقــدم فــي تطــوير سياســات الرعايــة الملطفــة أو فــي  ١٩-٦٧ج ص عالقــرار مكــن تنفيــذ 
ظمـــة لقـــدرات البلـــدان أجرتـــه المن مســـحإدراج الرعايـــة الملطفـــة فـــي اســـتراتيجيات الصـــحة الوطنيـــة األساســـية. وفـــي 

تــوافر نــوع مــن أنــواع التمويــل للرعايــة ب٪ مــن الــدول األعضــاء ٦٤أفــاد ، ٢٠١٥ عــام لألمــراض غيــر الســارية فــي
ـــديها اســـتراتيجية وطنيـــة لألمـــراض غيـــر الســـارية تشـــمل الرعايـــة ٥٢أن  وتبـــينالملطفـــة،  ٪ مـــن الـــدول األعضـــاء ل

، وضــع عــدد مــن الــدول األعضــاء اســتراتيجيات وطنيــة جديــدة للحصــول علــى الرعايــة ٢٠١٤الملطفــة. ومنــذ عــام 
  الملطفة، بما في ذلك فرنسا ومالوي وجمهورية تنزانيا المتحدة وزمبابوي.

                                                           
إعــالن مشــترك لمنظمــة الصــحة العالميــة واليونيســيف: الوصــول إلــى المســتويات المثلــى لليــود بــين الحوامــل والمرضــعات    ١

 .٢٠٠٧منظمة الصحة العالمية،  :وصغار األطفال، جنيف

٢          De-Regil LM, Harding KB, Peña-Rosas JP, Webster AC. Iodine supplementation for women during the 
preconception, pregnancy and postpartum period (Protocol). Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, 
Issue 6. Art. No.: CD011761. doi:10.1002/14651858.CD011761.  
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. تعمل األمانة على مجموعة من األدوات لدعم الدول األعضاء ومساعدتها فـي تنفيـذ األدواترشادات و إل ا  -٢٠
، تم إنتاج سلسلة من أدوات االتصال بجميع اللغـات الرسـمية السـت، بمـا ٢٠١٥. وفي عام ١٩-٦٧ج ص عالقرار 

إلى ذلك، تم تحديث موقع المنظمة المخصص لهـذا  في ذلك صحيفة وقائع مجمعة ومعلومات مصورة. وباإلضافة
الغــرض. وتــم اختبــار كتيــب يتضــمن توجيهــات عمليــة بشــأن تخطــيط وتنفيــذ وتقيــيم السياســات والخــدمات الخاصــة 

وهــو اآلن فــي  ٢٠١٥ي عــام بالرعايــة الملطفــة مــع الــدول األعضــاء مــن خــالل المشــاورات اإلقليميــة التــي أجريــت فــ
الكتيــب المــنقح المرافــق وســيرافق ذلــك وثيقــة أقصــر لتوعيــة صــناع القــرار. ويتضــمن هــذا  نتــاج النهائيــة.إلمراحــل ا

إرشادات حـول الرعايـة  ١الخاص بالمبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن التدبير العالجي البرمجي للسل المقاوم لألدوية
ى الرعايـة الملطفـة فـي إطـار الملطفة، بمـا فـي ذلـك الجوانـب األخالقيـة منهـا. وسـيتم تطـوير أدوات جديـدة تركـز علـ

  التغطية الصحية الشاملة، والرعاية الملطفة لألطفال، ورصد نوعية الرعاية.
  

ـــدريب  -٢١ . أجـــرت األمانـــة عمليـــة تقيـــيم عـــالمي للـــدورات التدريبيـــة المتعلقـــة بالرعايـــة الملطفـــة عبـــر شـــبكة الت
دعمــت المراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة بشــأن الرعايــة الملطفــة وتخفيــف األلــم ســبل  . وقــد٢٠١٥اإلنترنــت فــي عــام 

التدريب في مجال الرعاية الملطفة في عدد من األقـاليم، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل المـنح الدراسـية والـدورات التدريبيـة 
المخصصـة للرعايـة الملطفـة للمهنيين الصحيين والمتطوعين. وقد تولى أعضاء الفرق االستشارية التقنيـة للمنظمـة و 

والرعاية طويلـة األجـل مسـاعدة األمانـة فـي إجـراء الحـوارات السياسـة المتعـددة البلـدان وحلقـات العمـل لبنـاء القـدرات 
. ودعمــت األمانــة عقــد الــدورة الســنوية لتــدريب المــدربين فــي مجــال ٢٠١٥فــي أربعــة مــن أقــاليم المنظمــة فــي عــام 

  دربين في بلدان إقليم شرق المتوسط.الرعاية الملطفة في الكويت للم
  

لقـدرات البلـدان فـي مجـال األمـراض غيـر السـارية فـي  ي. أشـار المسـح الـذي ُأجـر األدوية األساسـية إتاحة  -٢٢
٪ مـــن ٥٠٪ مـــن الـــدول األعضـــاء أبلغـــت عـــن تـــوافر المـــورفين الفمـــوي فـــي أكثـــر مـــن ٤٣، إلـــى أن ٢٠١٥عـــام 

األدويـة الملطفـة  إتاحـةعـن  توضـيحي يـت المنظمـة إلـى تقـديم عـرض، ُدع٢٠١٥سـبتمبر  الصيدليات. وفي أيلـول/
لأللــم الخاضــعة للرقابــة فــي لقــاء خــاص نظمتــه اللجنــة المعنيــة بالمخــدرات فــي فيينــا، وفــي لقــاء علــى هــامش الــدورة 

ة لألمـم العادية الثالثين لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في إطار التحضـير للـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـ
المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية. وقد ساعدت المنظمة وساهمت في تنظيم حلقة عمـل وطنيـة فـي السـنغال 
بشأن الحصول على المواد األفيونية، بما في ذلك أساليب القياس الكمـي. وتـم إيفـاد بعثـات اسـتطالعية إلـى إثيوبيـا 

ياس الكمي وبنـاء القـدرات السـتخدام المسـكنات األفيونيـة. وتسـتعد وكينيا وأوغندا لتقييم مدى الحاجة إلى تحسين الق
، فـــي إطـــار اتحـــاد مكافحـــة الســـرطان علـــى شـــتيل - المنظمـــة للتعـــاون مـــع جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة وتيمـــور

الصــعيد الــدولي، ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، والبرنــامج العــالمي المشــترك لمنظمــة الصــحة 
العالميــة المعنــي بتحســين فــرص الحصــول علــى األدويــة المخففــة لأللــم وأدويــة الرعايــة الملطفــة الخاضــعة للرقابــة. 

ب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة علــى تطــوير قــانون نمــوذجي يتعلــق بتــوافر وتســعى األمانــة مــع مكتــ
  األدوية الخاضعة للرقابة وسهولة الحصول عليها، مع الحيلولة دون إساءة االستخدام واالنحراف.

  
يها . تواصــل األمانــة ســعدمــج الرعايــة الملطفــة فــي الخطــط العالميــة لمكافحــة األمــراض والــنظم الصــحية  -٢٣

فــي الخطــط العالميــة لمكافحــة األمــراض والــنظم الصــحية.  أساســياً  لضــمان إدراج الرعايــة الملطفــة بوصــفها عنصــراً 
واالســـــتراتيجية  ٢،التقريـــــر العـــــالمي حـــــول الشـــــيخوخة والصـــــحة، ُأدرجـــــت الرعايـــــة الملطفـــــة فـــــي ٢٠١٥وفـــــي عـــــام 

                                                           
 للســل المقــاوم لألدويــة؛ البرمجــيبشــأن التــدبير العالجــي  الخــاص بالمبــادئ التوجيهيــة للمنظمــةالكتيــب المــنقح المرافــق    ١

  .٢٠١٤ جنيف: منظمة الصحة العالمية،
    ٢٠١٥ التقرير العالمي بشأن الشيخوخة والصحة. جنيف: منظمة الصحة العالمية،   ٢
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_eng.pdf٢٠١٦ شباط/ فبراير ٨تم االطالع في  ؛(.  
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ومســــودة االســــتراتيجية العالميــــة الجديــــدة لقطــــاع الصــــحة بشــــأن فيــــروس  ١للمنظمــــة لوضــــع نهايــــة للســــل، الجديــــدة
مــع قــرار  ، تمشــياً ميــة التاســعة والســتون فــي اعتمادهــا، والتــي ســتنظر جمعيــة الصــحة العال٢٠٢١-٢٠١٦ يــدز،ألا

عالمية كما تم إنشاء فريق عمل داخلي لمنظمة الصحة ال ٢.المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والثالثين بعد المائة
  حول الرعاية الملطفة لتحسين سبل إدماج الرعاية الملطفة عبر مجاالت عمل المنظمة.

  
إطالق منصة تعتمد على خدمات صحية متكاملة تركز  . وسيتمبناء قاعدة البينات ورصد التقدم المحرز  -٢٤

مــع مجموعــة مــن الممارســات بشــأن الرعايــة الملطفــة.  ٢٠١٦مــايو  علــى اإلنســان علــى شــبكة اإلنترنــت فــي أيــار/
عداد نماذج لتقـديم الخـدمات إ وسيتم االهتمام بشكل خاص بالرعاية الملطفة على مستوى الرعاية الصحية األولية، و 

مهــا وتقيــيم جــودة الرعايــة. وتعكــف األمانــة علــى تحديــد مشــروعات إرشــادية بشــأن الرعايــة الملطفــة، والتــي ســيتم تقيي
بشــكل مســتقل لبنــاء قاعــدة بينــات للنمــاذج الفعالــة، والســيما فــي األمــاكن المحــدودة المــوارد. وفــي إقلــيم األمــريكتين، 

 شيلي وكوستاريكا والمكسيك.سات الرعاية الملطفة الفعالة في إجراء دراسة حالة لسيا يجري حالياً 
  
مسـتدامة عبـر القطاعـات  المساهمة في التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية: إجـراءات  :دال

[ متابعــة المــؤتمر العــالمي  مــن أجــل تحســين الصــحة واإلنصــاف فــي مجــال الصــحة
 )١٢-٦٧ص ع ج(القرار  الثامن بشأن تعزيز الصحة ]

 
إعـــداد إطـــار عـــام للعمـــل المـــدير العـــام  مـــن) ٢٠١٤( ١٢-٦٧ج ص عطلبـــت جمعيـــة الصـــحة فـــي قرارهـــا   -٢٥

واإلنصاف في مجال الصحة، وتوفير اإلرشادات والمسـاعدة التقنيـة، عنـد القطري عبر القطاعات من أجل الصحة 
الطلــب، للــدول األعضــاء، وتعزيــز دور منظمــة الصــحة العالميــة وقــدراتها ومواردهــا المعرفيــة بغيــة تقــديم اإلرشــادات 

ة األمـم والمسـاعدة التقنيـة مـن أجـل تنفيـذ السياسـات عبـر القطاعـات، ومواصـلة العمـل مـع المنظمـات داخـل منظومـ
  المتحدة والمصارف (البنوك) اإلنمائية والمنظمات والمؤسسات الدولية األخرى لتعزيز االتساق والتآزر.

 
وقــد أعــدت األمانــة، خــالل دورتــين مــن المشــاورات التــي اســتندت علــى شــبكة اإلنترنــت واجتمــاع تقنــي مــع   -٢٦

ن عبــــر القطاعــــات مــــن أجــــل الصــــحة خبــــراء مــــن الــــدول األعضــــاء، مســــودة إلطــــار العمــــل الخــــاص بعمــــل البلــــدا
وهـو قيـد  ٤،وقد وافقت جمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة والسـتون علـى إطـار العمـل ٣،الصحة مجال واإلنصاف في

  والقطري.اإلقليمي  ىالتنفيذ على المستو 
 
أربعــة مقاربــات رئيســية لتــوفير اإلرشــادات والــدعم التقنــي الــالزم لتنفيــذ العمــل عبــر  وقــد اســتخدمت األمانــة  -٢٧

 الصحة في جميع السياسات:دمج  القطاعات/

  بناء القدرات الالزمة لتعزيز العمل عبر القطاعات ودمـج الصـحة فـي جميـع السياسـات مـن خـالل
عمــل) لتــدريب المــدرِّبين فــي مجــال وتتضــمن األمثلــة الحلقــات العمليــة (ورشــات الالتعلــيم والتــدريب. 

منظمـة الصـحة العالميـة  دمج الصحة في جميع السياسات والمحـدِّدات االجتماعيـة للصـحة فـي إقلـيم
                                                           

(تـــم االطـــالع فـــي  /http://www.who.int/tb/strategy/enيمكـــن االطـــالع علـــى وضـــع نهايـــة للســـل علـــى الموقـــع التـــالي:    ١
  ).٢٠١٦شباط/ فبراير   ٨

ـــــة انظـــــر   ٢ ـــــه الثامنـــــة والثالثـــــين بعـــــد المائ ـــــس التنفيـــــذي فـــــي دورت   الجلســـــة التاســـــعة (الوثيقـــــة  ،المحاضـــــر المـــــوجزة للمجل
  .))باإلنكليزية( ٢/ سجالت/٢٠١٦/ ١٣٨م ت
  ، الملحق.٦٨/١٧جانظر الوثيقة    ٣
، للجنــــــة "أ") ٢ الفــــــرع( للجلســــــة الثانيــــــة عشــــــرةالمحاضــــــر المــــــوجزة ، ٣/ ســــــجالت/٦٨/٢٠١٥ج ص عانظــــــر الوثيقــــــة    ٤
  .)باإلنكليزية(
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منظمــة الصــحة العالميــة لجنــوب شــرق  ٕاقلــيممــة الصــحة العالميــة لألمــريكيتين و منظ ألفريقيــا، وٕاقلــيم
العمــــل عبــــر  ات االجتماعيــــة للصــــحة/آســــيا، ودورات عبــــر اإلنترنــــت ودورات رســــمية حــــول المحــــدِّد

السياســات فــي معاهــد وجامعــات تــدريس الصــحة العموميــة فــي دمــج الصــحة فــي جميــع  القطاعــات/
منظمــة الصــحة العالميــة لألمــريكيتين، ودورات عبــر  منظمــة الصــحة العالميــة ألفريقيــا وٕاقلــيم إقلــيم

 الصحة العالمية ألوروبا.منظمة  اإلنترنت حول دمج الصحة في جميع السياسات في إقليم

  ،وقـد تـم البـدء االرتقاء بالعمل فـي البلـدان مـن خـالل مشـاريع دمـج الصـحة فـي جميـع السياسـات
منظمة الصحة العالمية ألوروبا ولشرق المتوسط ولغـرب المحـيط  أقاليمواستكمال بضعة مشاريع في 

 .٢٠١٥-٢٠١٤ البرمجيةالهادئ في الميزانية 

 قطاعـات وتطـوير تعزيـز العمـل عبـر ال تقدم بالقاعدة العلمية بشـأن كيفيـةتسهيل العمل القطري وال
وير المـوارد الالزمـة ومن األمثلة علـى ذلـك تطـالصحة في جميع السياسات. دوات من أجل دمج األ

لــالزم الصــحة فــي جميــع السياســات فــي إقلــيم شــرق المتوســط، واســتعراض إطــار العمــل التنفيــذ دمــج 
المــؤتمر العــالمي  تمخــض عنــهالصــحة فــي جميــع السياســات، والــذي ج لعمــل البلــدان فــي مجــال دمــ

، خـــالل اجتمـــاع المائـــدة ٢٠١٣فـــي عـــام  هلســـنكيالثـــامن حـــول تعزيـــز الصـــحة، والـــذي عقـــد فـــي 
المستديرة الذي جمع دول الكومونويلث المستقلة في إقلـيم منظمـة الصـحة العالميـة ألوروبـا، وتطـوير 

شـرق آسـيا، إلـى جانـب األدوات الالزمـة لتطـوير وتنفيـذ ورصـد  التقييم ألثـر الصـحة فـي إقلـيم جنـوب
الخطط الوطنية المتعددة القطاعات، وتحديد جوانب األولويـة بواسـطة آليـة التنسـيق العالميـة لمنظمـة 
الصــحة العالميــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، ويــتم فــي الوقــت الحاضــر تطــوير 

الصـحة فـي جميـع السياسـات فـي سـياق األهـداف يفيـة العمـل فـي دمـج رشادات حـول كوثيقة تقدم اإل
 اإلنمائية المستدامة، وذلك في المكتب اإلقليمي لألمريكيتين.

  ومــن األمثلــة علــى ذلــك مــن خــالل الخطــط واإلعالنــات والحــوارات اإلقليميــة.  البلــدانضــمان التــزام
جانـــب خارطـــة طريـــق لتقـــديم  إلـــى خطـــة العمـــل اإلقليميـــة بشـــأن دمـــج الصـــحة فـــي جميـــع السياســـات

اإلرشـــادات فـــي التنفيـــذ، وورقـــة بيضـــاء بشـــأن دمـــج الصـــحة فـــي جميـــع السياســـات، وذلـــك فـــي إقلـــيم 
األمـــريكيتين، وٕاعـــالن منظمـــة وزراء التعلـــيم فـــي جنـــوب شـــرق آســـيا، بشـــأن تحقيـــق حصـــائل صـــحية 

فـي  )EUR/RC65(1)( لمقـرر اإلجرائـيابا و وتعليمية في المدارس. وقد اعتمدت اللجنة اإلقليمية ألور 
والـذي يحمـل عنـوان "تعزيـز العمـل المشـترك بـين القطاعـات مـن أجـل الصـحة والعافيــة:  ٢٠١٥ عـام

الصـــحة خيـــار سياســـي"، إلـــى جانـــب الحـــوار الـــذي دار تحـــت رعايـــة آليـــة التنســـيق العالميـــة التابعـــة 
ة تعزيــز لمنظمــة الصــحة العالميــة حــول الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، وتنــاول كيفيــ

التعاون الدولي في مجال الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها ضمن إطار التعاون الثالثـي 
  الجنوبي. - الشمالي، والجنوبي - األركان والجنوبي

 
مــن أجــل تــوفير اإلرشــادات  وقــدراتها ومواردهــا المعرفيــةلتعزيــز دور منظمــة الصــحة العالميــة  بــذل الجهــود  -٢٨

والمســاعدة التقنيــة، ومــن أجــل ضــمان االتســاق والتعــاون عبــر البــرامج والمبــادرات ضــمن منظمــة الصــحة العالميــة، 
 وتتضمن تلك الجهود: 

 األدوات المتوفرة في كامل أرجاء منظمة الصحة العالميـة لكشـف مـا هـو موجـود منهـا بالفعـل  تجميع
ومــا هــو نــاقص، والتعــرف أيضــًا علــى كيــف يمكــن االســتفادة مــن األدوات المتــوفرة، وذلــك مــن أجــل 

 تجميع الموارد وتجنب ازدواجية الجهود. 

  صحة في جميع السياسات من أجل دمج ال للحاالت يدور حول العمل عبر القطاعات/ سجلتجميع
إغناء العمل على مستوى البلدان بالمعلومات، ويتواصل العمل فـي كـل مـن المقـر الرئيسـي للمنظمـة 
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الحــــاالت، بالبنــــاء علــــى  ســــجللتجميــــع  ألوروبــــاوالمكتــــب اإلقليمــــي  لألمــــريكتينوالمكتــــب اإلقليمــــي 
اإلقليمــي ألفريقيــا ولألمــريكيتين  الخبــرات التــي تــم جمعهــا فــي الســنوات األخيــرة فــي كــل مــن المكتــب

 ولجنوب شرق آسيا، ومركز المنظمة في كوبي. 

  تعزيــز التنســيق بــين مختلــف الوحــدات عبــر المنظمــة، وســيتم عقــد اجتماعــات لنقــاط االتصــال عبــر
اإلدارات فـي المقـر الرئيســي للمنظمـة باإلضـافة إلــى اجتماعـات تجمـع بــين المقـر الرئيسـي والمكاتــب 

 نظمة.اإلقليمية للم
  

ومــن أجــل العمــل مــع المنظمــات التــي تعمــل تحــت مظلــة منظومــة األمــم المتحــدة وتــوفير القيــادة لهــا، فقــد   -٢٩
أطلقت فرقة العمل المشتركة بين منظمات األمم المتحدة المعنيـة بالوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية والوقايـة منهـا 

وجمهوريـــــة الكونغـــــو  وبـــــيالروسبربـــــادوس  مج المشـــــتركة فـــــي كـــــل مـــــنابعثـــــات للبـــــر  ٢٠١٥و ٢٠١٤فـــــي عـــــامي 
الديمقراطية وكينيا والهند ومنغوليا وموزامبيـق وسـري النكـا وتونغـا. وكانـت بـؤرة تركيـز هـذه البعثـات تتمثـل فـي بنـاء 
القــدرات فــي فــرق األمــم المتحــدة علــى مســتوى البلــدان مــن أجــل تعزيــز الــدعم للحكومــات فــي تنفيــذها للعمــل المتعــدد 

يستهدف الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، والذي يشمل العمـل وفـق دمـج الصـحة فـي القطاعات الذي 
فـــي اســـات. وقـــد انخرطـــت البعثـــات ضـــمن عـــدد مـــن الـــوزارات الحكوميـــة وشـــركائها فـــي التنميـــة، لتعمـــل يجميـــع الس

على النشر والتوزيع الواسع النطاق عبر منظومة األمـم المتحـدة وبـين الحكومـات والشـركاء فـي التنميـة  ٢٠١٥ عام
لإلرشادات حول كيفية دمج األمراض غيـر السـارية فـي إطـار العمـل لألمـم المتحـدة المعنـي بالمسـاعدات اإلنمائيـة، 

اإلقليمــي لشــرق المتوســط مبــادرة "العقــد العربــي وعلــى إبــراز الحاجــة للعمــل المتعــدد القطاعــات. كمــا أطلــق المكتــب 
" التي تستهدف تعزيز إسهام منظمات المجتمع المدني في تحقيق التقـدم ٢٠٢٥-٢٠١٥لمنظمات المجتمع المدني 

المســتدامة، كمــا ســتعمل علــى إدراج منظمــة برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي،  أهــداف التنميــةالصــحي وفــق خطــة 
البشرية، ومنظمة الصحة العالميـة، ومكتـب األمـم  للمستوطناتللمرأة وبرنامج األمم المتحدة ومنظمة األمم المتحدة 

 المتحدة المعني بالمخدرات وبالجريمة.
  

اإلنمائيـة  والمرامـيالصحة اإلنجابية: استراتيجية تسريع التقـدم نحـو بلـوغ األهـداف   :هاء
  )١٢-٥٧ج ص ع(القرار الدولية 

 
تكـريس مـا يكفـي مـن أولويـٍة  ،١٢-٥٧ج ص ع القـرارالمـدير العـام فـي  مـنطلبت جمعية الصحة العالمية   -٣٠

الــدعم  وتقــديموالتــزاٍم ومــوارد علــى صــعيد المنظمــة لــدعم النهــوض الفعلــي باســتراتيجية الصــحة اإلنجابيــة وتنفيــذها، 
اإلنجابيــة، وتقــديم تقــارير مرحليـــة مــا يتعلــق بالســلع الخاصـــة بالصــحة ن فيضـــمان األمــ مــن أجــلللــدول األعضــاء 

وكجـزء مـن الجهـود التـي تبـذلها األمانـة لرصـد التقـدم الُمْحـَرز فقـد نفـذت مسـحًا  .منتظمة مرة كل سنتين على األقـل
 ١دولــة عضــواً  ٥٣، واتضــح أن الـدول األعضــاء المســتجيبة للمســح وعــددها ٢٠١٥شـمل الــدول األعضــاء فــي عــام 

مـــن تلـــك البلـــدان يـــدركون االســـتراتيجية  ٪٩٠وأن أكثـــر مـــن  ٢،المســـتدامة نميـــةأهـــداف التمـــن  ٧-٣ الغايـــةتـــدرك 
، واالســـتراتيجية العالميـــة لمنظمـــة الصـــحة ٢٠٣٠-٢٠١٦ والطفـــل والمراهـــقالعالميـــة الجديـــدة بشـــأن صـــحة المـــرأة 

                                                           
ـــدي، كولومبيـــا،    ١ ـــل، بلغاريـــا، بورون ـــان، بوتســـوانا، البرازي ـــادوس، بليـــز، بوت ـــا، البحـــرين، برب أفغانســـتان، األرجنتـــين، أرميني

إســـتونيا، غواتيمـــاال، غيانـــا، هـــايتي، ، إريتيريـــا، غينيـــا االســـتوائية، الدومينيكيـــةكوســـتاريكا، كـــوت ديفـــوار، كوبـــا، الجمهوريـــة 
هنـــدوراس، الهنـــد، العـــراق، قيرغيزســـتان، ليســـوتو، ليبيريـــا، مـــالوي، ملـــديف، موريتانيـــا، المغـــرب، ميانمـــار، نيبـــال، نيكـــاراغوا، 

 رومانيــا، ســان تــومي وبرينســيبي، سـلوفاكيا، ســري النكــا، ســورينام، الجمهوريــة جمهوريــة مولـدوفا، بـاراغواي، جنــوب الســودان،
 جمهوريـة تنزانيــا المتحــدة، لشـتي، توغــو، تـونس، أوغنــدا، -تيمــور  جمهوريـة مقدونيــة اليوغوسـالفية الســابقة، العربيـة الســورية،

  أوروغواي، أوزبكستان، زامبيا.
، ضـــمان اإلتاحـــة الشـــاملة لخـــدمات رعايـــة الصـــحة الجنســـية والصـــحة اإلنجابيـــة، ومـــن بينهـــا تنظـــيم ٢٠٣٠بحلـــول عـــام    ٢

  لحصول على المعلومات والتعليم، وٕادماج الصحة اإلنجابية ضمن االستراتيجيات والبرامج الوطنية.األسرة، وا
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لتنظيميـة الصـحية العالمية بشأن الصحة اإلنجابية، وهم أبلغوا عن دورها الفّعال فـي إغنـاء االسـتراتيجيات واللـوائح ا
  .٢٠٠٤الوطنية بالمعلومات منذ عام 

 
مــن البلــدان المســتجيبة للمســح اســتراتيجية وطنيــة للصــحة اإلنجابيــة، كمــا  ٪٩٠وقــد كــان لــدى أكثــر مــن   -٣١

ـــدور العوامـــل اللوج ـــدان المســـتجيبة ب ـــة (الشـــعبية)، ينوَّهـــت البل ســـتية واالقتصـــادية، والمعتقـــدات والممارســـات التقليدي
وارد البشرية الماهرة، ونفاد المخزون من السلع األساسية، والسـياق التشـريعي والسياسـي باعتبارهـا عوائـق ونقص الم

ــرة فتضــمنت االلتــزام السياســي، وٕايــالء  ١،تقــف أمــام تحســين الصــحة الجنســية والصــحة اإلنجابيــة أمــا العوامــل الميسِّ
عي فــي المجتمــع، وتحسُّــن جــودة الخــدمات، وزيــادة األولويــة علــى الصــعيد الــوطني، واتخــاذ إجــراءات برلمانيــة، والــو 

  واالستثمار في بناء القدرات.ارد، تخصيص المو 
 

من البلدان المستجيبة للمسح عن قضـايا الصـحة الجنسـية والصـحة اإلنجابيـة  ٪٦٠ علىكما أبلغ ما يزيد   -٣٢
التـــي ســـتغطيها مســـودات التشـــريعات، مـــع التركيـــز علـــى أحـــد المواضـــيع، مثـــل اإلجهـــاض اآلمـــن، وتنظـــيم األســـرة، 

يــة مــن الــدول التــي اســتجابت للمســح لجــان برلمان ٪٤٩وحمايــة الصــحة اإلنجابيــة والحقــوق اإلنجابيــة، وكــان لــدى 
  تكرس عملها لمعالجة القضايا التي تتعلق بالصحة اإلنجابية والصحة الجنسية. 

 
وقــد لــوحظ التفــاوت وغيــاب اإلنصــاف فــي التقــدم المحــَرز لتحقيــق الحصــائل فــي الصــحة اإلنجابيــة، فقــد   -٣٣

 إلـى مـا يقـرب ١٩٩٠فـي عـام  ٥٣٢ ٠٠٠أي ممـا يقـرب مـن  ٪٤٤بما يقـرب مـن  األمومةهبطت معدالت وفيات 
. ورغــم جوانــب التحســين علــى الصــعيد العــالمي، فقــد كــان هنــاك فروقــات واضــحة ٢٠١٥فــي عــام  ٣٠٣ ٠٠٠مــن 

على الصعيد العـالمي فـي  وفيات األمومةمن  ٪٩٩حدث ما يقرب من  ٢٠١٥بين األقاليم وبين البلدان. ففي عام 
مــن تلــك الوفيــات، بينمــا تــم  ٪٦٦مــن بمــا يقــرب  أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكبــرىالمنــاطق الناميــة، لتســتأثر منطقــة 

فـي الفتـرة بـين  ٪٧٢بمقـدار  انخفـضفي شـرق آسـيا، إذ  وفيات األمومةتسجيل أكبر قدر من التحسُّن في معدالت 
  ٢٠١٥.٢و ١٩٩٠ عامي

 
 لقد كان الوصول إلـى رعايـة الحمـل والـوالدة أمـرًا ذا أهميـة حاسـمة فـي خفـض معـدالت الوفيـات والمراضـة  -٣٤

فـي التســعينات  ٪٦١بـين األمهـات. وقــد زادت نسـبة الــوالدات التـي تـتم تحــت إشـراف عــاملين صـحيين مـاهرين مــن 
ـــرة  ٪٧٤إلـــى  ٣مـــن القـــرن الماضـــي كمـــا توجـــد جوانـــب اإلجحـــاف بـــين المجموعـــات  ٢٠١٤،٤-٢٠٠٧خـــالل الفت

، ٪٦٨السكانية: ففي حين بلغت نسبة الوالدات التي تتم تحت إشراف عاملين صحيين ماهرين في المناطق الريفية 
  ٥.في المناطق الحضرية ٪٩١فإنها تبلغ 

                                                           
التي تمت اإلشـارة إليهـا علـى أنهـا هـي: (أ) صـحة األمومـة، (ب) تنظـيم األسـرة/ اسـتخدام موانـع الحمـل، (ج) األمـراض    ١

  حة الجنسية والصحة اإلنجابية لدى المراهقين.المنقولة جنسيًا، (د) الوقاية من اإلجهاض غير اآلمن، (هـ) الص
لمنظمة الصـحة العالميـة واليونيسـيف وصـندوق األمـم المتحـدة  ت: تقديرا٢٠١٥-١٩٩٠: وفيات األمومةاالتجاهات في    ٢

  للسكان ومجموعة البنك الدولي وقسم السكان في األمم المتحدة 
 http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/ تـــــــــــــــم االطـــــــــــــــالع فـــــــــــــــي)

  ).٢٠١٦آذار/ مارس   ١٠

  .٢٠١٠منظمة الصحة العالمية،  جنيف: الصحية العالمية، اإلحصاءات   ٣
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44292/1/9789241563987_eng.pdf  ـــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــم االطـــــــــــــــــــــــــالع ف آذار/  ١٠(ت

  ).٢٠١٦ مارس

  .٢٠١٥منظمة الصحة العالمية، جنيف: اإلحصاءات الصحية العالمية،    ٤
، ضـــمان اإلتاحـــة الشـــاملة لخـــدمات رعايـــة الصـــحة الجنســـية والصـــحة اإلنجابيـــة، ومـــن بينهـــا تنظـــيم ٢٠٣٠بحلـــول عـــام    ٥

  طنية.األسرة، والحصول على المعلومات والتعليم، وٕادماج الصحة اإلنجابية ضمن االستراتيجيات والبرامج الو 
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جميـع  أو الالتي يعشن مع رجالهن وهن في سـن اإلنجـاب فـي الزوجاتمن  ٪٦٤، كان ٢٠١٥وفي عام   -٣٥
مــن  أقــلاســتخدام الوســائل الحديثــة لمنــع الحمــل كــان  ولكــنمنــع الحمــل.  مــن وســائل أنحــاء العــالم يســتخدمن أشــكال

أو الالتـــي يعشـــن مـــع  الزوجـــاتمـــن  ٪١٢). وتشـــير التقـــديرات إلـــى أن ٪٣٤( أقـــل البلـــدان نمومـــاً ذلـــك بكثيـــر فـــي 
دان نمـوًا لـم يـتم تلبيـة احتياجـاتهن مـن الوسـائل ممن يعش منهن فـي أقـل البلـ ٪٢٢رجالهن في جميع أنحاء العالم و

  الحديثة لمنع الحمل.
 

من الـدول األعضـاء التـي اسـتجابت للمسـح موانـع الحمـل، كمـا  ٪٨٥وتتضمن قوائم األدوية األساسية في   -٣٦
منهـا. إال أن موانـع الحمـل الطارئـة كانـت  ٪٦٥كان هناك بنـد مـالي فـي الميزانيـة الوطنيـة لشـراء موانـع الحمـل فـي 

  فقط من البلدان. ٪٢٥ُمْدَرَجة في الطرق المختلطة لمنع لحمل في 
 

أو العنـف الجنسـي يرتكبـه شـريك  /ومن النساء في العالم من العنـف الجسـدي  ٪٣٥ويعاني ما يقرب من   -٣٧
فترة حياتهن. ومعظم تلك الحاالت من  حميم، أو من العنف الجنسي يرتكبه شخص آخر غير الشريك الحميم طيلة

النســاء ارتكبهــا شــريك  جميــع جــرائم قتــلمــن  ٪٣٨العنــف كــان يرتكبهــا شــريك حمــيم، وعلــى الصــعيد العــالمي، فــإن 
  حميم.

 
وقد أعدت األمانة مؤخرًا مسودة لخطة عمل عالمية لتعزيز دور النظام الصحي ضمن االستجابة الوطنية   -٣٨

وذلـك  ١،األطفـال وضـدالنسـاء والفتيـات،  العنـف ضـددي للعنف بين األشـخاص، والسـيما المتعددة القطاعات للتص
). وقــد تصــدى بعــض الــدول األعضــاء بالفعــل للعنــف ٢٠١٤( ١٥-٦٧ج ص عالقــرار  ورد فــيتلبيــة للطلــب الــذي 

خطــة العمــل العالميــة مــع  النســاء، ومــن جوانــب ذلــك التصــدي تعزيــز القــدرات لــدى العــاملين الصــحيين. وتقــدم ضــد
نقطـة البـدء التـي تقـدم الـدعم للـدول األعضـاء فـي تنفيـذها ورصـدها للعمـل فـي هـذا  ٢األدوات التي طورتها األمانـة 

  المجال.
  

 ٢٠٢١-٢٠١٦وتقــوم األمانــة بإعــداد اســتراتيجيات عالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن العــدوى المنقولــة جنســيًا   -٣٩
وفيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد. وستضع االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن العدوى المنقولة 

ع حاسـم لتحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة، جنسيًا استجابة قطاع الصـحة ألوبئـة العـدوى المنقولـة جنسـيًا فـي موضـ
وهي أحد الغايات الصـحية لألهـداف اإلنمائيـة المسـتدامة. وقـد تحققـت إنجـازات جـديرة باإلشـادة فـي دفـع االسـتجابة 

سيؤدي إلـى  أكثر فأكثر وتيرة االستجابة العالمية تسريعللعدوى المنقولة جنسيًا لألمام في السنوات األخيرة. كما أن 
هــذه اإلنجــازات والبنــاء عليهــا وٕاطــالق المزيــد مــن النجاحــات فــي التــدبير العالجــي للعــدوى المنقولــة جنســيًا  اســتدامة

  وفي تخفيف حدوثها.
 

ـــدول  -٤٠ ـــدعم لل ـــة ال ـــرامج الصـــحة الجنســـية والصـــحة األعضـــاء فـــي تعزيـــز الجوانـــب المخت وتقـــدم األمان لفـــة لب
حقـوق اإلنسـان  نهج يسـتند إلـىبالبينات، وتتضمن: ضمان اتباع  اإلنجابية، من خالل تقديم مبادئ توجيهية ُمْسَنَدة

                                                           
١   http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-en.pdf#page=25  آذار/  ١٠(تم االطالع في

  ).٢٠١٦مارس 

االستجابة لعنف الشريك الحميم والعنف الجنسي بحق النساء: مبادئ توجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الجوانب    ٢
(تم /http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en السريرية والمتعلقة بالسياسات: 

  .)٢٠١٦فبراير  شباط/ ٢٢االطالع في 
  الرعاية الصحية للنساء الالتي تعرَّضن لعنف الشريك الحميم أو للعنف الجنسي: دليل سريري

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/136101/1/WHO_RHR_14.26_eng.pdf  ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــم االطـــــــــــــــــــالع ف  آذار/ ١٠(ت
  .)٢٠١٦ مارس
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للوصـول إلــى المعلومــات والخــدمات ذات الصــلة بموانــع الحمـل، وتحــرِّي ومعالجــة اإلصــابات الســابقة للســرطان مــن 
يين أجل الوقاية من سرطان عنق الرحم، وتحسين الحصائل في الوالدات الُمْبَتسرة (الخداج)، وأدوار العاملين الصح

  ل التالي لإلجهاض.في تقديم الرعاية في اإلجهاض اآلمن وفي منع الحم
 

ستواصل األمانة التعاون مع الدول األعضاء في بذل الجهود لتحسين الصحة الجنسية والصحة اإلنجابية   -٤١
فــي ســياق لســكانها، والســيما مــن كــان مــن تلــك الــدول األعضــاء يــدعم تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة المســتدامة، وذلــك 

 ٢٠٣٠.١-٢٠١٦االستراتيجية العالمية بشأن صحة النساء واألطفال والمراهقين، 
  

  النظم الصحية
  

تقيــــيم التــــدخالت والتكنولوجيــــات الصـــــحية دعمــــًا للتغطيــــة الصــــحية الشـــــاملة   واو:
  )٢٣-٦٧ص ع  ج (القرار

  
، والــذي ٢٣-٦٧ج ص عالقــرار  ٢٠١٤فــي أيــار/ مــايو  أقــرت جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتون  -٤٢

طلبــت بموجبــه مــن المــدير العــام: تقيــيم وضــع التــدخالت والتكنولوجيــا الصــحية فــي الــدول األعضــاء؛ إذكــاء وعــي 
مجـــاالت عمـــل  إدمـــاج المفـــاهيم والمبـــادئ المتعلقـــة بهـــذا التقيـــيم فـــياســـات الوطنيـــة بمثـــل هـــذا التقيـــيم؛ راســـمي السي

ضـــمان تـــوفير القـــدرات الكافيـــة فـــي ا الشـــأن للـــدول األعضـــاء؛ تقـــديم الـــدعم التقنـــي فـــي هـــذالمنظمـــة ذات الصـــلة؛ 
دعم تبادل المعلومات بشأن تقييم التدخالت ندة بالبينات في الدول األعضاء؛ المنظمة لدعم القرارات السياسية المس

ويلخص هذا التقرير التقدم المحرز حتى اآلن في مجاالت العمـل  والتكنولوجيا الصحية من خالل مختلف اآلليات.
  هذه.

  
، اســتنادًا إلـــى نولوجيــا الصـــحية فــي الــدول األعضـــاءوقــد انتهــت األمانـــة مــن تقيــيم وضـــع التــدخالت والتك  -٤٣

دولـة عضـوًا. وتـم نشـر  ١١١المعلومات المسـتمدة مـن مسـح عـالمي تـم أجـراؤه حـول هـذا الموضـوع، وأجابـت عليـه 
جريـــت مســـوحات كـــذلك فـــي المكتـــب اإلقليمـــي أُ و  ٢ائج هـــذا المســـح علـــى موقـــع المنظمـــة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت.نتـــ

  لألمريكتين والمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط.
  

وتشـــير نتـــائج المســـح إلـــى تركـــز التقييمـــات فـــي معظـــم البلـــدان المجيبـــة، فـــي المقـــام األول علـــى الســـالمة   -٤٤
عتبــارات االقتصــادية والميزانيــة. ويــتم إعطــاء قــدر قليــل مــن األهميــة لقضــايا األخــالق والفعاليــة الســريرية، يليهــا اال

  إلى اللجوء في العادة إلى نتائج التقييمات لتوجيه صنع القرار. واإلنصاف والجدوى. وتشير النتائج أيضاً 
  

 تقــديراتأمــام إنتــاج  وتــم تحديــد عــدم كفايــة المــوارد البشــرية المؤهلــة باعتبــاره العــائق الرئيســي الــذي يقــف  -٤٥
جابـت علـى المسـح العـالمي إلـى أالتكنولوجيا الصحية واستخدامها بشـكل أكثـر شـموًال. وأشـارت معظـم البلـدان التـي 

عدم وجود بـرامج علميـة أو تدريبيـة لبنـاء القـدرة علـى التقيـيم. وشـملت أنشـطة دعـم هـذه القـدرات فـي أقـاليم المنظمـة 
يلـــي: تعزيـــز شـــبكة تقييمـــات التكنولوجيـــا الصـــحية فـــي األمـــريكتين وأنشـــطة بنـــاء القـــدرات فـــي إقلـــيم األمـــريكتين؛  مـــا

؛ اإلقلـــيم األوروبـــيل الشـــبكة األوروبيـــة لتقيـــيم التكنولوجيـــا الصـــحية، فـــي َبـــوالعمـــل المتواصـــل علـــى التعـــاون، مـــن قِ 

                                                           
١        http://globalstrategy.everywomaneverychild.org/pdf/EWEC_globalstrategyreport_200915_FINAL_WEB.pdf 

  ).٢٠١٦آذار/ مارس  ١٠(تم االطالع في 

٢                      http://www.who.int/health-technology-assessment/MD_HTA_oct2015_final_web2.pdf?ua=1  
  ).٢٠١٦ فبراير/ شباط ١٥(تم االطالع في 
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سـط؛ وغيرهــا مـن األنشـطة المماثلــة فـي جنـوب شــرق وتطـوير شـبكة تقيـيم التكنولوجيــا الصـحية فـي إقلــيم شـرق المتو 
  آسيا وغرب المحيط الهادئ.

  
وتعكــف األمانــة علــى تــوفير المعلومــات للــدول األعضــاء لمواصــلة رفــع مســتوى الــوعي بتقيــيم التكنولوجيــا   -٤٦

، استضـــافت المنظمـــة مشـــاورتين فـــي هـــذا الصـــدد بغيـــة دعـــم تبـــادل المعلومـــات وبنـــاء ٢٠١٥الصـــحية. وفـــي عـــام 
لقدرات. ويمكن االطالع على تقارير هذه االجتماعات على موقع المنظمة على شـبكة اإلنترنـت وسـيتم اسـتخدامها ا

  ١في توجيه األنشطة الجارية والمستقبلية.
  

وكمــا يتبـــين مـــن نتـــائج المســـوحات العالميــة وغيرهـــا، فهنـــاك احتيـــاج كبيـــر لبنــاء القـــدرات فـــي مجـــال تقيـــيم   -٤٧
للتـأثير  لضمان استخدام الموارد المتاحة لألمانة علـى الوجـه األمثـل فـي هـذا الصـدد، وتقـديراً التكنولوجيا الصحية. و 

مشتركًا  الكبير والمتشعب الستخدام هذا التقييم بالشكل المناسب، فسينظر إلى العمل في هذا المجال باعتباره جهداً 
تطــوير القــدرات فــي هــذا الصــدد فــي المكاتــب القطريــة  جهــود متواصــلة لــدعم . وهنــاك أيضــاً بــين الــدوائر واألقــاليم

  للمنظمة. وهناك برنامج تدريبي لهذا الغرض قيد اإلعداد.
  

األمانة مع العديد من الشركاء لتقـديم الـدعم التقنـي للـدول األعضـاء فـي هـذا الصـدد، علـى سـبيل  وتواصل  -٤٨
المثال من خالل تقديم الدعم لتحديث القوائم الوطنية لألدوية األساسية. وتمثـل أهميـة ضـمان تطـور الـنظم الوطنيـة 

  ي تحديد الدعم التقني المناسب.يسترشد به ف بطريقة تلبي احتياجات آحاد الدول األعضاء مبدأ توجيهياً 
  

ولضمان إدماج مبادئ تقييم التكنولوجيا الصحية بشكل مناسب في مجاالت العمل ذات الصلة بالمنظمة،   -٤٩
يتواصل إجراء عدد من األنشطة. لدعم نشر طرق االختيار المسندة بالبينـات المسـتخدمة فـي قـوائم منظمـة الصـحة 

اسية، وتـم إعـداد مسـودة إرشـادات بشـأن اختيـار األدويـة األساسـية باسـتخدام مبـادئ العالمية النموذجية لألدوية األس
. وتواصـل المنظمـة العمـل مـع البلـدان الريـادةتقييم التكنولوجيا الصحية الستخدامها في الدول األعضاء على سبيل 

علـــى تحمـــل  ةلقـــدر المـــردود. وتعتبـــر ا العاليـــة التـــدخالت الختيـــار WHO-CHOICEالتـــي تلتـــزم بنمـــوذج المنظمـــة 
التكاليف وتكلفة الفرصة البديلة مـن االعتبـارات األساسـية التـي تؤخـذ فـي اعتبـار هـذه التقييمـات. ويـتم اآلن تحـديث 

إرشــادات توجيهيــة بشــأن اســتخدام جوانــب تقيــيم  لتشــمل ٢(الطبعــة الثانيــة) دليــل المنظمــة إلعــداد المبــادئ التوجيهيــة
التكنولوجيا الصحية، مثل النماذج االقتصادية، في المبادئ التوجيهية. وعالوة على ذلك، يجري إعداد وثيقة لوضع 

  معايير لتقييم فعالية التكاليف والنماذج االقتصادية بتكليف من األمانة.
  

بإضـافة عـدد مـن  ٢٠١٥النموذجيـة لألدويـة األساسـية فـي عـام إن تحديث قائمـة منظمـة الصـحة العالميـة   -٥٠
والسـرطان، قـد سـلط الضـوء علـى الحاجـة إلـى المزيـد  Cاألدوية الجديدة باهظـة الـثمن لعـالج التهـاب الكبـد الوبـائي 

 مــن المســاعدة فــي اســتخدام تقيــيم التكنولوجيــا الصــحية علــى الصــعيدين الــدولي والقطــري كــأداة لــدعم اتخــاذ القــرارات
بشــأن األدويــة التــي ينبغــي علــى النظــام الصــحي تحملهــا، وتحــت أي ظــروف، ومــا هــو الســعر العــادل لهــا. وســتقوم 

  األمانة بتحديد برنامج العمل في هذا الصدد وتوسيع نطاق تعاونها مع الدول األعضاء لمواجهة هذه التحديات.
  
  
  

                                                           
  /http://www.who.int/medicines/areas/access/WHO_EMP_PAU_2015_5/en    اإللكتروني انظر الرابط   ١
(تــم االطــالع فــي  http://www.who.int/health-technology-assessment/HTA_November_meeting_report_Final.pdfو

  ).٢٠١٦شباط فبراير  ١٥
  متاح على الرابط التالي .٢٠١٤ . جنيف، منظمة الصحة العالمية؛لتوجيهيةدليل المنظمة إلعداد المبادئ ا   ٢

http://www.who.int/kms/handbook_2nd_ed.pdf?ua=1 ) ٢٠١٦شباط/ فبراير  ١٥تم االطالع في(.  
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  )٢٢-٦٧ج ص ع(القرار إتاحة األدوية األساسية   :زاي
 
الــذي  ٢٢-٦٧ج ص عالقــرار  ٢٠١٤اعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتون فــي أيــار/ مــايو   -٥١

االعتـراف بأهميـة السياسـات الدوائيـة الوطنيـة الفعالـة،  :طلبت فيه من المـدير العـام أن يحـث الـدول األعضـاء علـى
ل األعضـاء فيمـا يتعلـق بكيفيـة تنفيـذ أن ييسـر التعـاون فيمـا بـين الـدو مـن خـالل التصـريف الجيـد للشـؤون؛  وتنفيذها

السياسات الدوائية بأقصى قدر من الفعالية؛ أن يدعم الدول األعضاء في ميدان اختيار األدويـة األساسـية وضـمان 
أن يحثهـا علـى تسـريع صـد حـاالت نقـص األدويـة األساسـية؛ أن يـدعمها فـي ر الميسور التكلفة والفعـال منهـا؛  توريد

أن يقــــوم حســــب االقتضــــاء وبنــــاًء علــــى الطلــــب، لــــوغ األهــــداف اإلنمائيــــة لأللفيــــة؛ وب بخطــــى التقــــدم الُمحــــرز صــــ
  بالملكية الفكرية وٕاتاحة األدوية.وبالتعاون مع سائر المنظمات الدولية، بتقديم الدعم التقني بشأن مسائل تتعلق 

  
، أهــداف التنميــة المســتدامةن مــ ٨-٣وُيســلَُّم باألهميــة الثابتــة لضــمان إتاحــة األدويــة األساســية فــي الغايــة   -٥٢

ومؤداها تحقيق التغطية الصـحية الشـاملة، بمـا فـي ذلـك إمكانيـة حصـول الجميـع علـى األدويـة واللقاحـات األساسـية 
بلـــدًا قـــوائم وطنيـــة بأســـماء األدويـــة  ١٤٠، حـــّدد نحـــو ٢٠١٥عـــام المأمونـــة الجيـــدة الفعالـــة الميســـورة التكلفـــة. وفـــي 

 ١بلد آخر بدمج ممارسات التصنيع الجيدة في قوانينه الوطنية المتعلقة باألدوية. ١٠٠األساسية، فيما قام أكثر من 
ـــدخل وتلـــك  ـــدان المنخفضـــة ال واليـــزال اإلنفـــاق علـــى األدويـــة يمثـــل العنصـــر األكبـــر مـــن اإلنفـــاق الصـــحي فـــي البل

  المتوسطة الدخل، ومعظم هذا اإلنفاق يتخذ شكل مبالغ ينفقها المريض من جيبه الخاص.
  

ليــة وضــع المبــادئ التوجيهيــة فــي تزويــد الــدول األعضــاء بالــدعم واســتمرت األمانــة بفضــل اضــطالعها بعم  -٥٣
مبـــادئ توجيهيـــة بشـــأن  ٢٠١٤فـــي ميـــدان تعزيـــز اســـتخدام األدويـــة علـــى نحـــو رشـــيد؛ حيـــث ُنِشـــرت مـــثًال منـــذ عـــام 

االلتهابــات التــي تصــيب األمهــات  اســتخدام األدويــة المضــادة للمالريــا ووســائل منــع الحمــل واألدويــة الالزمــة لعــالج
  ٢وغيرها من األدوية. وترد على الموقع اإللكتروني للمنظمة قائمة كاملة بالمبادئ التوجيهية التي نشرتها المنظمة.

  
ــ  -٥٤ دعم التقنــي ألغــراض مواءمــة تنظــيم األدويــة األساســية لعــالج فيــروس العــوز المنــاعي وُزوِّدت البلــدان بال

ريــا والسـل وصــحة األم والصــحة اإلنجابيــة وطـوارئ الصــحة العموميــة، كمـا قُــدِّم الــدعم الــالزم البشـري/ األيــدز والمال
  لتشكيل األسواق وأنشطة الشراء تعزيزًا لالستدامة.

  
يوجــــد عــــدد مــــن التحــــديات الملّحــــة، إذ تضــــم قائمــــة المنظمــــة النموذجيــــة لألدويــــة األساســــية ومــــع ذلــــك،   -٥٥
والســرطان ُتعتبــر غيــر ميســورة التكلفــة بأســعارها الحاليــة فــي العديــد مــن  Cكبــد أدويــة لعــالج التهــاب ال ٢٠١٥ لعــام

لمــدى تــوافر أدويــة عــالج أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة  ٣البلــدان. وٕاضــافة إلــى ذلــك، ثمــة تحليــل ُأجــِري مــؤخراً 
تحمــل تكــاليف  والقــدرة علــى تحّمــل تكــاليف تلــك األدويــة، يشــير إلــى وجــود نســبة كبيــرة مــن المرضــى ال تقــدر علــى

والمبادئ التوجيهيـة للمنظمـة بشـأن السياسـات الُقطريـة الخاصـة بتسـعير األدوية الجنيسة للوقاية من تلك األمراض. 
هي مبادئ متاحة لمساعدة الدول األعضـاء فـي إدارة أسـعار المستحضـرات الصـيدالنية،  المستحضرات الصيدالنية

  .ولكن يلزم إنجاز المزيد من العمل بشأن أفضل السبل الكفيلة بتطبيق تلك السياسات
  

                                                           
مـــن األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة إلـــى أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، أهـــداف التنميـــة المســـتدامة. : ٢٠١٥الصـــحة فـــي عـــام    ١

 .٢٠١٥جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 

٢                               http://www.who.int/publications/guidelines/year/en/ ) شـــــباط/  ١٦تـــــم االطـــــالع فـــــي
  .)٢٠١٦فبراير 

٣      Khatib et al.  Availability and affordability of cardiovascular disease medicines and their effect on use in 
high–income, middle-income, and low-income countries: an analysis of the PURE study data. Lancet. 2016; 
387:61–69. doi:10.1016/S0140-6736(15)00469-9.  
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عـــن حالـــة بـــراءات االختـــراع المتعلقـــة بأدويـــة جديـــدة لعـــالج التهـــاب  ١ونشـــرت المنظمـــة معلومـــات محّدثـــة  -٥٦
وزّودت الــدول األعضــاء بالمســاعدة التقنيــة بشــأن كيفيــة الحصــول علــى تلــك العالجــات الجديــدة بأســعار ، C الكبــد

معقولـــة، وواصـــلت تعاونهـــا الثالثـــي مـــع منظمـــة التجـــارة العالميـــة والمنظمـــة العالميـــة للملكيـــة الفكريـــة فيمـــا يخـــص 
  .المجاالت التي تتقاطع فيها سياسات التجارة والصحة والملكية الفكرية

  
األدوية األساسية لعالج األمراض غير السـارية وسـواها مـن األمـراض تمثّـل إشـكالية فـي وما انفكت إتاحة   -٥٧

بلدان عديدة، كما تتواصل عرقلة إتاحة المواد األفيونية لعالج اآلالم بفعل السياسـات التنظيميـة والتشـريعية، وكـذلك 
تواظـب . و وينطبق األمر نفسه على أدويـة عـالج الصـرعبفعل رداءة الممارسات المتبعة في مجال وصف األدوية؛ 

األمانة على العمل مع الدول األعضاء لضمان تلبية احتياجات الصحة العمومية فيمـا يتعلـق بإتاحـة أدويـة الرعايـة 
  .الملطفة

  
تحســين فهــم األســباب التــي مــد يــد العــون فــي ل ٢٠١٥األمانــة مشــاورة فــي كــانون األول/ ديســمبر وعقــدت   -٥٨

وراء حاالت نقص األدوية. واسُتعِرضت تجارب عدد من الدول األعضـاء التـي اعتمـدت آليـات رصـد منهجيـة تقف 
بشأن الوقاية من آثار حاالت نقص المنتجات وتخفيف وطـأة تلـك اآلثـار، وُسـلِّم بأهميـة اعتمـاد نهـج عـالمي منسـق 

التــي تعــاني مــن مشــاكل التوريــد علــى فــي هــذا الصــدد، ويتواصــل بــذل جهــود راميــة إلــى تحديــد األدويــة األساســية 
  .الصعيد العالمي

  
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، فيلزمهــا أن تواصــل تطــوير األســاليب  ٨-٣أرادت البلــدان بلــوغ الغايــة وٕاذا   -٥٩

المتبعــة فــي الرصــد الروتينــي إلتاحــة األدويــة األساســية وتوافرهــا. وتســتند فــي الوقــت الحاضــر معظــم التقــديرات إلــى 
األمانــة علــى العمــل مــع البلــدان التــي وضــعت نظمــًا لتتبــع توريــد األدويــة ، وتعكــف تتطلــب مــوارد كبيــرة مســوحات

واستعمالها واإلنفاق عليها من أجل تبادل تلك الخبرات مع سائر الدول األعضـاء ضـمانًا للـتمكن مـن إجـراء الرصـد 
  .الروتيني

  
ـــالج إتاحـــة منتجـــات  :حاء ـــة الع ـــا البيولوجي ـــي بم ـــك ف ـــالج منتجـــات ذل ـــة الع  البيولوجي

  )٢١-٦٧ج ص ع(القرار ونجاعتها  ومأمونيتها جودتها وضمان ١المماثلة
 
فـي تعزيـز قـدراتها فـي ، دعمـت األمانـة الـدول األعضـاء )٢٠١٤( ٢١-٦٧ج ص علقرار وفقًا لما يرد في ا  -٦٠

مـن ها منتجات العـالج البيولوجيـة المماثلـة. ويتزايـد أكثـر في بمامجال التنظيم الصحي لمنتجات العالج البيولوجية، 
 متينــة تنظيميــة ُأطــر اســتحداث لتيســير الضــرورية العلميــة الخبــراتأي وقــت مضــى عــدد البلــدان العاكفــة علــى بنــاء 

 مــع بــالجودة، ومتســمة وناجعــة، ومأمونــة، التكلفــة، ميســورة منتجــات علــى الحصــول تيســير وتكفــل العلــوم إلــى تســتند
  .الوطنية والقدرات للسياقات وفقاً  مواءمتها يمكن التي للمنظمة الصلة ذات التوجيهية الخطوط مراعاة

  
وجمع المؤتمر الدولي السادس عشر للسلطات المعنية بتنظيم األدوية مسؤولين حكوميين وسـلطات معنيـة   -٦١

لمناقشـــة القضــايا العالميـــة وســبل توثيـــق عـــرى  ٢٠١٤بتنظــيم األدويـــة بمدينــة ريـــو دي جــانيرو فـــي آب/ أغســطس 
أمونيتها ونجاعتها. وقد شارك خبراء التعاون بين السلطات المعنية بتنظيم األدوية فيما يخص جودة تلك األدوية وم

مــن الســلطات المعنيــة بتنظــيم األدويــة واألوســاط األكاديميــة والمنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ودوائــر 

                                                           
(تــــــــــم  /http://www.who.int/phi/implementation/ip_trade/ip_patent_landscapes/en :انظــــــــــر الــــــــــرابط اإللكترونــــــــــي   ١

 ).٢٠١٦شباط/ فبراير  ١٧االطالع في 

 تسليمًا بأن السلطات الوطنية قد تستخدم مصطلحات مختلفة عند اإلشارة إلى منتجات العالج البيولوجية المماثلة.   ١
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صــناعة المستحضــرات الصــيدالنية فــي اجتمــاع ُعِقــد قبــل المــؤتمر بشــأن الموضــوع المعنــون "ضــمان جــودة األدويــة 
نيتهــا بالنســبة إلــى المرضــى فــي جميــع أنحــاء العــالم". وشــجعت االجتماعــات علــى التعــاون بيولوجيــًا ومأمو  المماثلــة
وعلى تبادل المعلومات فيما بين الدول األعضاء في هذا المجال، وأصدرت توصيات إلى الدول األعضـاء  هوتوثيق

تلــك المنتجــات بأســعار  والمنظمــة بشــأن تنظــيم منتجــات العــالج البيولوجيــة وأثرهــا علــى إتاحــة المــأمون والنــاجع مــن
  ٢معقولة.

  
مشــاورة غيــر رســمية مــع المنظمــين والمصــنعين وغيــرهم مــن  ٢٠١٥وعقــدت المنظمــة فــي نيســان/ أبريــل   -٦٢

الخبـــــــراء الســـــــتعراض مســـــــودة المبـــــــادئ التوجيهيـــــــة للمنظمـــــــة بشـــــــأن تقـــــــدير مســـــــتوى تنظـــــــيم منتجـــــــات العـــــــالج 
لمنظمـة والمعنيـة بالمعـايرة البيولوجيـة فـي أعقـاب تلـك المشـاورة المعتمدة. وتمّكنـت لجنـة الخبـراء التابعـة ل البيولوجية

مــن وضــع الصــيغة النهائيــة للمبــادئ التوجيهيــة الجديــدة للمنظمــة بشــأن تقــدير مســتوى تنظــيم الُمعتمــد مــن منتجــات 
العــــالج البيولوجيــــة المســــتمدة مــــن الحمــــض النــــووي الريبــــي الريبــــوزومي، واعُتمــــدت تلــــك المبــــادئ التوجيهيــــة فــــي 

الصـــادرة عـــن منظمـــة الصـــحة العالميـــة،  ٩٨٧إلـــى سلســـلة التقـــارير التقنيـــة  إضـــافةً  .٢٠١٥األول/ أكتـــوبر  رينتشـــ
معلومـات عـن هـذا العمـل إلـى المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه التـي سـتعقد  . وسـتُقّدم٣)WHO TRS 987( ٤الملحق 

  في إطار التقارير المقدمة من الهيئات االستشارية. ٢٠١٧في كانون الثاني/ يناير 
  

مشــاورة غيــر رســمية حــول تقيــيم مســتوى تنظــيم المستضــدات  ٢٠١٥وعقــدت المنظمــة فــي نيســان/ أبريــل   -٦٣
فها منتجـــات عـــالج بيولوجيـــة مماثلـــة، واتُِّفـــق علـــى وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة اقترحتهـــا الوحيـــدة النســـيلة الُمطـــّورة بوصـــ

. وسـوف ٢٠١٦المنظمة حول هذا الموضوع بغيـة تقـديمها إلـى لجنـة الخبـراء المعنيـة بالمعـايرة البيولوجيـة فـي عـام 
من أجل  ٤إللكترونيمرحلة التشاور العام حول الوثيقة وستُنشر على موقع المنظمة ا ٢٠١٦ُتستهل في مطلع عام 

تستضــيفه المعاهــد الوطنيــة لمراقبــة  ٢٠١٦إبــداء تعليقــات عليهــا، وســُيعقد بعــدها اجتمــاع تقنــي فــي نيســان/ أبريــل 
  الغذاء والدواء في الصين، وهي من المراكز المتعاونة مع المنظمة.

  
ن تتولى المنظمـة تنظـيم أ ٢٠١٤ عام لسلطات المعنية بتنظيم األدوية فيلالمؤتمر الدولي  اجتماع وطلب  -٦٤

بشـــأن تقيـــيم منتجـــات العـــالج  ٢٠٠٩حلقـــة عمـــل عـــن تنفيـــذ المبـــادئ التوجيهيـــة الصـــادرة عـــن المنظمـــة فـــي عـــام 
البيولوجيـة المماثلـة فـي اإلقلـيم األفريقـي، والــذي أجرتـه فـي أكـرا بالتعـاون مـع الهيئــة العامـة للغـذاء والـدواء بغانـا فــي 

بلــدًا فــي اإلقلــيم  ١٦منظمــًا مــن  ٢٧خبيــرًا مشــاركًا، مــنهم  ٤٠اء البــالغ عــددهم . وســّلم الخبــر ٢٠١٥أيلــول/ ســبتمبر 
األفريقــي، بــأن المبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة هــي معيــار يــوفر مبــادئ مســندة بــالعلوم فــي تحديــد المتطلبــات مــن تلــك 

  مبادئ التوجيهية.المنتجات على الصعيد الوطني، وناشدوا المنظمة أن تقدم الدعم المتواصل والقوي لتنفيذ ال
  

وتحــّدد المنظمــة مــن خــالل لجنــة الخبــراء المعنيــة بالمعــايرة البيولوجيــة المستحضــرات المرجعيــة البيولوجيــة   -٦٥
إلــى عقــد مشــاورات غيــر رســمية حــول مــا يلــزم مــن تلــك المستحضــرات لتطــوير  ٢٠١٥الدوليــة، وقــد دعــت فــي عــام 

المرجعيــــة للمنظمــــة بوصــــفها معــــايير مرجعيــــة لالضــــطالع منتجــــات العــــالج البيولوجيــــة. وُتســــتخدم المستحضــــرات 
باألنشطة البيولوجية فيمـا يخـص منتجـات العـالج البيولوجيـة وأسـاليب تطويرهـا وتقيـيم مـدى مالءمـة النظـام المعنـي 

                                                           
  انظر الرابط اإللكتروني:    ٢

http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/regulation_legislation/icdra/16_ICDRA_Recommendations2014.pdf?ua=1 ،
 .٢٠١٦شباط/ فبراير  ٢٥الع في تم االط

  انظر الرابط اإللكتروني:    ٣
http://www.who.int/biologicals/RA_for_BTP_for_WHO_web_editor_2_Nov_2015(3).pdf?ua=1،  تــم االطــالع فــي

 .٢٠١٦شباط/ فبراير  ٢٩

 .٢٠١٦شباط/ فبراير  ٢٩تم االطالع في  ،http://www.who.int/biologicalsانظر الرابط اإللكتروني:    ٤
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بتنظيمها، وهي تعمل، عند اقترانها بمعيار محـّدد ومتثبـت مـن صـحته جيـدًا مـن المعـايير الوطنيـة لدسـتور األدويـة، 
حد المعايير المرجعية للمصنعين، على تسهيل تقدير مدى فعاليـة المنتجـات المتعـددة المصـادر ودعـم ترصـدها أو أ

وٕاتاحة المجال أمام إدارتها طوال دورة حياتها، وكذلك دعم استحداث أساليب مستجدة فـي هـذا المضـمار. وأوصـت 
إلى مواصلة تقديم  الصانعينكما ينبغي، ودعوة  لجنة الخبراء المنظمة بتعزيز التواصل بشأن استخدام تلك المعايير

  بوصفها سلعة عامة لوضع معايير المنظمة لتكون بمثابة مواد مرجعية عامة. المرجعيةالمواد 
  

ويحّدد النظام الدولي لألسماء الدوليـة غيـر المسـجلة الملكيـة الـذي تـديره المنظمـة أسـماء مخصصـة وحيـدة   -٦٦
ــدّون بهــا وصــفات طبيــة مأمونــة  ومتاحــة علــى نحــو شــامل لمــواد المستحضــرات الصــيدالنية لكــي تحــّدد بوضــوح وُت

ا العـاملون الصـحيون والمتخصصـون فـي وُتصرف األدوية على أساسها وُيبّلغ عن المعلومات المتعلقـة بهـا ويتبادلهـ
اسم تقريبـًا. واستضـافت جنيـف خـالل  ١٠ ٠٠٠الشؤون العلمية بأنحاء العالم كافة. وتضم قائمة األسماء التراكمية 

طلبـًا بشـأن تحديـد  ٥٥٢أربع مشاورات حول أسماء دولية غيـر مسـجلة الملكيـة ُنـوِقش فيهـا  ٢٠١٥و ٢٠١٤عامي 
٪ مـن المـواد ٤٠٪ مـن المـواد الكيميائيـة و٦٠سماء الجديدة المقترح نشرها، منها نسبة اسمًا من األ ٣٥٨األسماء و

. وقد ازدادت منذ ذلـك العـام نسـبة األسـماء الدوليـة غيـر ٢٠٠٠٪ حصرًا في عام ٥البيولوجية، والتي كانت نسبتها 
  ٪.٤٠٪ إلى ٥المسجلة الملكية التي ُخصِّصت للمواد البيولوجية من 

  
د طلبــات مــن بعــض الســلطات المعنيــة بتنظــيم األدويــة، نظــر فريــق الخبــراء المعنــي باألســماء وعقــب ورو   -٦٧

الدولية غير المسجلة الملكية في السبل التي قد تقوم المنظمة بموجبها بوضع نظام لتحديد رموز وصفية بيولوجية. 
اإلنترنـت، أوصـى فريـق الخبـراء  وبعد أن أجرت األطراف المهتمة مناقشـات فيمـا بينهـا، بوسـائل منهـا التشـاور عبـر

تشــــرين األول/  ١٦-١٣فــــي المشــــاورة الحاديــــة والســــتين بشــــأن األســــماء الدوليــــة غيــــر المســــجلة الملكيــــة (جنيــــف، 
يمكـن بموجبـه تقـديم طلبـات تحديـد الرمـوز الوصـفية البيولوجيـة إلـى أمانـة  ١) بوضـع مخطـط طـوعي٢٠١٥ أكتوبر

ولن تشـّكل تلـك الرمـوز الوصـفية جـزءًا أساسـيًا مـن األسـماء  ٢سجلة الملكية.النظام الدولي لألسماء الدولية غير الم
الدولية غير المسجلة الملكية، ولكنها سـتكون عناصـر إضـافية ومسـتقلة ُتسـتخدم جنبـًا إلـى جنـب مـع تلـك األسـماء. 

معنــي باألســماء الدوليــة وشــرعت األمانــة الحقــًا فــي إجــراء دراســة لتقــدير األثــر لكــي تقــّدم تقريــرًا إلــى فريــق الخبــراء ال
حول ما إذا كان من شأن اعتماد الرموز الوصفية البيولوجية تلـك أن يتـدخل  ٢٠١٦غير المسجلة الملكية في عام 

  في إتاحة الجوانب األخرى للصحة العمومية، أو يؤثر على تلك الجوانب.
  

نظـيم المستحضـرات الصـيدالنية، مع المنتدى الدولي للهيئات المعنيـة بت ٢٠١٥وتعاونت المنظمة في عام   -٦٨
، وهي كالتالي: معلومـات بشـأن التقـدير ٢٠١٦ووافقت على ثالثة منجزات مستهدفة بشأن العمل المشترك في عام 

ات بشأن استقراء مؤشر  ورقة للتفكيرساق عملية االستعراض وشفافيتها؛ العام لمنتجات العالج البيولوجية ضمانًا الت
دليل للتدريب علـى المقارنـة التحليليـة للمستضـدات الوحيـدة النسـيلة الُمطـّورة بوصـفها مـن ًا؛ األدوية المعادلة بيولوجي

  منتجات العالج البيولوجية المماثلة.
  
  
  
  

                                                           
، تـــم http://www.who.int/medicines/services/inn/61st_Executive_Summary.pdf?ua=1انظـــر الـــرابط اإللكترونـــي:    ١

 .٢٠١٦شباط/ فبراير  ٢٥االطالع في 

شـباط/  ٢٥، تم االطـالع فـي /http://www.who.int/medicines/services/inn/inn_bio_bq/enانظر الرابط اإللكتروني:    ٢
 .٢٠١٦فبراير 
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ـــــن أجـــــل الصـــــحة اســـــتراتيجية   :طاء ـــــة بشـــــأن البحـــــوث م ـــــة الصـــــحة العالمي   منظم
  )٢١-٦٣ج ص ع(القرار 

  
عمليــة تنفيـذ اســتراتيجية منظمــة الصـحة العالميــة بشـأن البحــوث مــن  ٢٠١٥-٢٠١٤ُنسِّـقت خــالل الثنائيـة   -٦٩

االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية، أجل الصحة بما يتواءم مع 
اضــُطِلع بتنفيــذ وقــد  .للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحةوخصوصــًا العمــل بشــأن إنشــاء مرصــد المنظمــة العــالمي 

  العديد من األنشطة لغرض توفير المعلومات الالزمة لهذه العملية.
  

ــــــرلين،   -٧٠ ــــــاد مــــــؤتمر القمــــــة العــــــالمي للصــــــحة (ب ــــــاء انعق تشــــــرين األول/  ٢٢-١٩وتشــــــاركت المنظمــــــة أثن
ن ) مــع مجموعــة مــن كبــار الممــولين الــدوليين لبحــوث الصــحة العموميــة فــي تنظــيم حلقــة عمــل بعنــوا٢٠١٤ أكتــوبر

العمــل صــوب اتبــاع نهــج مشــترك".  –"البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة العالميــة: رســم خــرائط تــدفقات التمويــل 
وتبّين خالل المناقشة أن هنـاك توافقـًا فـي اآلراء فيمـا بـين مـن حضـروها حـول ضـرورة تحسـين جـودة بيانـات تمويـل 

و أبعــد مــن مرحلــة تصــنيف مــنح البحــوث البحــوث وٕاتاحتهــا للجمهــور. وحــرص المشــاركون علــى الــذهاب إلــى مــا هــ
  ص.فل الدقة في تحليل النصو يدويًا بغية االنتقال إلى إيجاد حلول تتسم بمزيد من األتمتة وتك

  
اجتمـاع مـع مراكـز االتصـال اإلقليميـة التابعـة للمنظمـة بشـأن البحـوث مـن  ٢٠١٥وُعِقد في نيسان/ أبريـل   -٧١

تعــاون تعــّزز قــدرة البلــدان علــى جمــع واســتخدام مــا يلــزم مــن بيانــات البحــث ) إيجــاد ســبل ١أجــل القيــام بمــا يلــي: (
للبحث والتطوير ) النظر في السبل الكفيلة بدمج تلك البيانات في المرصد العالمي ٢والتطوير في مجال الصحة؛ (

  .في مجال الصحة
  

منظمـة السياسـات غيـر  وٕاضافة إلى ذلك، تعكف األمانة على المشاركة في أعمال فريق فرعي مكون مـن  -٧٢
الرســمية ورؤســاء منظمــات البحــوث الدوليــة، وهــو فريــق قطــع أعضــاؤه التزامــًا بالعمــل معــًا مــن أجــل وضــع معــايير 
بشأن جمع البيانات الناشئة عّما يمّولوه من بحوث واإلبالغ عـن تلـك البيانـات. وسيفضـي إنجـاز تلـك األعمـال إلـى 

وقـد ُعِقـد االجتمـاع األول مـن بيانـات.  للبحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحةي إثراء ما يقّدمه ويحّللـه المرصـد العـالم
بمعاهد الصحة الوطنيـة فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة؛ وُنظِّـم منـذ ذلـك الحـين عـدد مـن  ٢٠١٥في نيسان/ أبريل 

  االجتماعات االفتراضية بشأن متابعة الموضوع.
  

للبحـث والتطـوير فـي مجـال إنشاء منصة المرصد العـالمي ويجري إحراز تقدم جيد في إنجاز العمل بشأن   -٧٣
وسيتســنى بفضــل  ٢٠١٦،١علــى اإلنترنــت فــي كــانون الثــاني/ ينــاير ، وقــد ُأِتيحــت نســخة إيضــاحية عنهــا الصــحة

نطاق المرصـد علـى مراحـل، وتشـتمل التعليقات الواردة عليها تنقيح وظائفها قبل تدشينها رسميًا. وسيتواصل توسيع 
والمنتجـات الصـحية التـي هـي قيـد  لبحث والتطوير في مجـال الصـحةالمرحلة األولى منها على بيانات عن تمويل ا

  ة.جارب السريرية والمنشورات البحثياإلعداد والت
  

من مصادر مرصد البحث والتطوير، وهو منصة البرنامج الدولي لتسجيل التجـارب وتحتفظ األمانة بواحد   -٧٤
بلـدًا مـن البلـدان التـي باشـرت  ١٦السريرية. ويتزايد تـدريجيًا عـدد البلـدان العاملـة علـى إنشـاء المنصـة، ويوجـد منهـا 

للبيانـات ذات الصـلة، . وعـالوة علـى تـوفير منصـة التسـجيل ٢٠١٦نشاطها انطالقًا من شهر كـانون الثـاني/ ينـاير 
  .فإن تلك المنصة معّدة لغرض زيادة استخدام المعايير وتحسين إمكانية مقارنة التجارب السريرية

  

                                                           
  ).٢٠١٦شباط/ فبراير  ٩(تم االطالع في  www.who.int/research-observatory :انظر الرابط اإللكتروني   ١
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األمانة بتجميع نتائج العديد من عمليات رسـم الخـرائط مـن أجـل االسـتنارة بهـا فـي إنشـاء المرصـد، وقامت   -٧٥
لكترونية اقترنت بالتركيز على البحث والتطوير في مجـال وقد شملت تلك الجهود قواعد بيانات وسجالت ومراصد إ

الصـــحة. وتُتـــاح هـــذه النتـــائج، جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع غيرهـــا مـــن المـــوارد والمطبوعـــات ذات الصـــلة، فـــي الصـــفحة 
  ١.للبحث والتطوير في مجال الصحةاإللكترونية للمنظمة والمخّصصة للمرصد العالمي 

  
) Call for Papersمجلـة "نـداء مفتـوح بشـأن تقـديم أوراق البحـوث" (صـدر عـدد مـن ، وباإلضافة إلى ذلـك  -٧٦

مــن أجــل تزويــد أصــحاب المصــلحة العــالميين بأحــدث المعلومــات المعرفيــة عــن  ٢٠١٥٢فــي كــانون الثــاني/ ينــاير 
ت األســاليب واالســتراتيجيات واألدوات والتجــارب والتطبيقــات التــي ُيعــّول عليهــا فــي اتخــاذ قــرارات بشــأن االســتثمارا

ولـى أوراق البحـوث، فـي مجـال الصـحة. وقـد ُنِشـرت أ المقبلة ووضـع خطـط لتنفيـذ أنشـطة البحـث والتطـوير الجديـدة
  .٢٠١٧-٢٠١٦وسُيواظب على نشر ما تبقى منها خالل الثنائية 

  
بشـــأن تنفيـــذ اســـتراتيجية البحـــوث الصـــحية، فيمـــا دأبـــت  ناشـــطالمكاتـــب اإلقليميـــة فـــي أداء دور واســـتمرت   -٧٧

االستشــارية المعنيــة بــالبحوث الصــحية علــى االضــطالع بــدور مماثــل بالعديــد مــن األقــاليم، بمــا فيهــا اإلقلــيم  اللجــان
األفريقي وذاك األوروبي وٕاقليم شرق المتوسط. كما عكفت شبكة السياسات المسـندة بالبّينـات التابعـة للمنظمـة علـى 

ألفريقــي وٕاقلــيم األمــريكتين واإلقلــيم األوروبــي وٕاقلــيم شــرق أداء دور ناشــط فــي العديــد مــن البلــدان واألقــاليم (اإلقلــيم ا
المتوسط). ودأب المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ خالل السنوات الثالث الماضية على تزويـد البلـدان السـتة 
 الواقعــة فــي اإلقلــيم بالــدعم التقنــي الــالزم لتمكينهــا مــن إنشــاء ســجالت وطنيــة بشــأن البحــث والتطــوير، وهــي جهــود

اشتملت على تقديم الـدعم التقنـي إلـى كـل مـن جمهوريـة الو الديمقراطيـة الشـعبية ومنغوليـا وبـابوا غينيـا الجديـدة فـي 
  ة.ليالت أفضل لبيانات البحوث الصحيمجال تحديث نظمها بغية تقديم تح

  
تــدعيم البحــوث الموجــودة فــي المقــر الرئيســي بمــا يتماشــى مــع المهــام  وأخيــرًا، استعرضــت األمانــة هياكــل  -٧٨

األساســية لتصــميم برنــامج البحــوث وتوضــيح الخيــارات السياســية. وُأنِشــئت وحــدة جديــدة فــي المقــر الرئيســي ُتعنــى 
  بتسهيل تقديم دعم منّسق لألعمال المتعلقة بالبحوث على مستويات المنظمة ككل.

  
  ائف التمكينيةالخدمات المؤسسية/ الوظ

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

 
تواصل بذل الجهود لزيـادة المحتـوى الـذي يتسـم بالتعدديـة اللغويـة فـي موقـع منظمـة الصـحة العالميـة علـى   -٧٩

رين المتعــدد الترجمــة التــابع لألمانــة  قســماللغــات لموقــع المنظمــة مــع  يشــبكة اإلنترنــت. وقــد عمــل فريــق مــن المحــرِّ
اللغة اإلنكليزية واللغات الخمس األخرى الرسمية في المنظمة،  بين في توافر المحتوى التقني النقصمن  على الحد

عمل الفريق على توفير جميع المحتوى المؤسسـي باللغـات الرسـمية السـت علـى صـفحات موقـع المنظمـة علـى  كما
صـفحة  ٢٠٨٧باللغـة العربيـة، و إلكترونيـةصـفحة  ٣٠٦٩، تمـت إضـافة ٢٠١٥-٢٠١٤الثنائيـة  اإلنترنت. وخالل

ــــةصــــفحة  ١٣ ٧٠٨وباللغــــة الصــــينية،  إلكترونيــــة ــــة، و إلكتروني ــــةصــــفحة  ٤٢٦٦باللغــــة اإلنكليزي باللغــــة  إلكتروني
  نية.باللغة األسبا إلكترونيةصفحات  ٢٠٠٧باللغة الروسية، و إلكترونيةصفحة  ٢٢٦٥الفرنسية، و

 

                                                           
  ).٢٠١٦شباط/ فبراير  ٨(تم االطالع في  /http://www.who.int/research-observatory/en :انظر الرابط اإللكتروني   ١
(تـم  http://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4505-13-9 :انظر الـرابط اإللكترونـي   ٢
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مـــن الســـجّالت باللغـــات الرســـمية ضـــمن  ١٦١ ٠٠٠، تـــم إدخـــال أكثـــر مـــن ٢٠١٦فبرايـــر  وحتـــى شـــباط/  -٨٠
وتتـألف هـذه السـجالت مـن منتجـات  ١،المستودع المؤسسي لمنظمـة الصـحة العالميـة للتشـارك بالمعلومـات (إريـس)

(بمــا فيهــا وثــائق جمعيــة الصــحة  األجهــزة الرئاســيةمنظمــة الصــحة العالميــة ومــن وثــائق  أعــدتهاالمعلومــات التــي 
  وحتى اليوم). ١٩٤٨فيذي منذ عام العالمية والمجلس التن

 
، قدم االتحاد الروسي الدعم لبرنامج فترته سنتان لزيادة جودة وكمية منتجـات المعلومـات ٢٠١٢عام  وفي  -٨١

التقنية والعلمية لمنظمة الصحة العالمية والمتوافرة باللغة الروسية، ولتحسين توزيعها على الناطقين باللغة الروسـية. 
ات الكبــرى ونشــرها باللغــة الروســية فــي المقــر مــن المطبوعــ ٤٤، تمــت ترجمــة ٢٠١٥ديســمبر  وحتــى كــانون األول/

مـن المطبوعـات المتـوافرة باللغـة الروسـية إلـى نسـخ  ٨٠٩الرئيسي وفي المكتب اإلقليمـي األوروبـي، كمـا تـم تحويـل 
رقمية وٕايداعها ضمن المستودع المؤسسي لمنظمة الصـحة العالميـة للتشـارك بالمعلومـات (إريـس). وطبعـت خمسـة 

موقعـًا تقنيـًا جديـدًا علـى  ٤٩باللغـة الروسـية. وتـم إنشـاء أو تحـديث  منظمة الصحة العالميـة نشرةأعداد خاصة من 
ملفـًا لمرتسـمات  ١٢شبكة اإلنترنت باللغة الروسية ضمن الموقع الرئيسـي لمنظمـة الصـحة العالميـة، كمـا تـم إنشـاء 

  . إلقليمي ألوروبامكتب المنظمة امجموعات من المواضيع باللغة الروسية على موقع  ٣البلدان و
  

وتواصل العمل على ضمان إحراز التقدم في توفير منتجات المعلومـات لمنظمـة الصـحة العالميـة باللغـات   -٨٢
، منحت مطبعة منظمة الصحة العالمية الشركاء الخارجيين ٢٠١٥-٢٠١٤الرسمية وغير الرسمية. فخالل الثنائية 

لغــات  ٥لغــة (منهــا  ٥٠تجــًا مــن منتجــات المقــر الرئيســي إلــى من ٢٢١تفويضــًا بترجمــة  ٣٥٥والمكاتــب اإلقليميــة 
لغة غيـر رسـمية)، كمـا مـنح المكتـب اإلقليمـي األوروبـي لمنظمـة الصـحة العالميـة الشـركاء الخـارجيين  ٤٥رسمية و

ة الفرنســية واأللمانيــتفويضــًا للترجمــة مــن اللغــة اإلنكليزيــة إلــى اللغــات الرســمية األخــرى فــي اإلقلــيم األوروبــي ( ٥٠
  والروسية).

 
تقدم منظمة الصحة العالمية برنامجًا لتعليم اللغات الرسمية في المنظمة، إلى جانـب األلمانيـة والبرتغاليـة،   -٨٣

مــن العــاملين فــي جميــع أقــاليم منظمــة الصــحة العالميــة،  ٤٢٢٦، التحــق بالبرنــامج ٢٠١٥-٢٠١٤وخــالل الثنائيــة 
ضـمن دورات تـدار بالحضـور الشخصـي فـي المقـر الرئيسـي، وكـان  مـن العـاملين ٣٣٨التحق في تلـك الثنائيـة  كما
لــتعلم اللغــة الفرنســية،  ١٦٧لــتعلم اللغــة اإلنكليزيــة، و ٣٦لــتعلم اللغــة الصــينية، و ٥منهــا لــتعلم اللغــة العربيــة، و ١٣
  لم اللغة األسبانية.لتع ١١٢لتعلم اللغة الروسية، و ٥و
  

ذات المحتـــوى  التاليـــةنشـــر السالســـل  ٢٠١٥-٢٠١٤وواصـــلت منظمـــة الصـــحة العالميـــة خـــالل الثنائيـــة   -٨٤
والخالصــات باللغــات العربيــة والصــينية  ؛(الــنص الكامــل باإلنكليزيــة نشــرة منظمــة الصــحة العالميــةالمتعــدد اللغــات: 

؛ ةيالفرنســـو  اإلنكليزيـــةو العربيــة بمـــل (الــنص الكا المجلـــة الصــحية لشـــرق المتوســـط ؛ســبانية)والفرنســية والروســـية واأل
 ةيالفرنسـو اإلنكليزيـة ب النص الكامـل( الصحي األفريقي المرصد ؛)والخالصات باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية

(بــاللغتين اإلنكليزيــة  العموميــة بانورامــا الصــحة ؛)؛ والخالصــات باللغــات األنكليزيــة والفرنســية والبرتغاليــةالبرتغاليــةو 
 للبلــدان األمريكيــةمجلــة الصــحة العموميــة  ؛(بــاللغتين اإلنكليزيــة والفرنســية) األســبوعي الوبــائي الســجل ؛والروســية)

(بـاللغتين الصـينية  مجلـة الترصـد واالسـتجابة فـي غـرب المحـيط الهـادئ ؛سـبانية)لغات اإلنكليزية والبرتغالية واأل(بال
(باللغـة اإلنكليزيـة مـع كتابـة األسـماء غيـر المحـددة  علومـات الدوائيـة لمنظمـة الصـحة العالميـةنشرة الم ؛واإلنكليزية)

 لفرنسية والالتينية واألسبانية).الملكية باللغات اإلنكليزية وا
  
  

=     =     =  
                                                           

  .)٢٠١٦مارس  آذار/ ١٧(تم االطالع في  http://www.who.int/irisمتوافر على اإلنترنت    ١


